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 عانقلا فشك

 للز و للخ نم يواضيبلاريسفت يف عقو امع

 «ىواضيبلا ريسفت ىلع ىرتستلا هللا رون ىضاقلا ةيشاح»

 دمحلا ةروس :لّوألا ءزجلا

 يرتستلا هللا رون ديهشلا ىضاقلا :فيلأت

 .٠ يف : 3 1 , ٠ افلا اضر ٠ 1

 ينارقلا ةعيشلا ثارتل ةيملعلا ةنجللا فارشإب

 ىناتسيسلا ىنيسحلا ىلع ديسلا ىمظعلا هللا ةيآ بتكمل ةعباتلا



 .ق407١-11 , نيدلا فيرش نب هللارون ٠ يرتشوش هسانشرس

 رون ىضاقلا ةيشاح» للز و للخ نم يواضيبلاريسفت يف عقو امع عانقلا فشك روآديدب مانو ناونع
 «يواضيبلا ريسفت ىلع يرتستلا هللا

 .شا7517-.قا١1414١ .ةّيمالسإلا ثوحبلا عمجم :دهشم رشن تاصخشم

 8-0316-06-600-978 (هرود) 978-600-06-0317-5 ١( ج) كباش 2 .ج ىرهاظ تاصخشم

 .اييف ىسيون تسرهف تيعضو

 خيشلا قيقحتب ةدئاملا  نارمع لآ .4.ج ةرقبلا .جج ةرقبلا .؟.جج دمحلا .٠.مج تشادداي

 ريسفت ىلع يراخبلاديسلا ةيشاح ىلع فلوملا ةيشاح .0.ج .ىلضافلا اضر دمحم
 ريسفت يف ديحولا سنوم ةلاسر هراغلا ةياريسفت يف راوعلا فشك ةلاسر ,يواضيبلا

 1 :ىدومحلملا دارخ دم خيخلا ىرفحك ةهيحيوتلاو لدعلا هلآ
 .ريسفت و دقن  ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ .ق185- مع نب هللادبع .يواضيب عوضوم

 .ىمالسا ىاهشهوزب دايني هدوزفأ هسانش

 .ححصم . - ١71/8 ءاضر دمحم .ىلضاف هدوزفا هسانش

 .ححصم . - 1101 .داوج دمحم .ىدومحم هدوزفأ هسانش

 ”81/ / :١0/7 0 ىبويد ىدنب هدر

 86 ١48 / ل  هركنك ىدنب هدر
 نم158ع# ١ ىلم ىسانشباتك هرامش

 للز و للخ نم يواضيبلا ريسفت يف عقو امع
 ,يواضيبلا ريسفت ىلع يرتستلا هللا رون يضاقلا ةيشاح»

 دمحلا ةروس :لّوألا ءزجلا

 يرتستلا هللا رون ديهشلا يضاقلا :فيلأت

 ىلضافلا اضر دمحم خيشلا :قيقحت

 شا7 917/7 ق١41١ :ىلوألا ةعبطلا

 ّيناريإ لاير 87٠٠١ :نمثلا /يريزو - ةخسن 0

 ةسّدقملا ةّيوضرلا ةناتسالل ةعباتلارشنلاو عبطلا ةسّسؤم :ةعابطلا

 71-111/70 ب.ص .ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم
 7777:80 :ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم يف تاعيبملا ةلحو سكاف و فتاه
 ؟ا/ا/11574(مق) 757554577 (دهشم) .ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم بتك عيب ضراعم

 امال 15121111 -11 010 (© 311|5.

 رشانلل ةظوفحم عبطلا قوقح



 نيخرؤملاو نيرشفملاو ءاملعلا رابك نم يرتستلا هللا رون يضاقلا نإ

 تلمش دقو . ًاميظع ًاعافد مالسإلا ةضيب نع عفاد نّممو ةعيشلا دنع نيملكتملاو

 هلامعأ ةلمج نمو ؛ةيمالسإلا ةراضحلاو ةفاقثلا بناوج عيمج ةمّيقلا هراثآ

 .يواضيبلل «ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ»ب روهشملاريسفتلا حرشو قيلعت ةيريسفتلا

 :ةيمالسإلا ةيملعلا سرادملا مظعم جهانم نم ًاجهنم يواضيبلا ريسفت ْذَخَتا دقو

 ١٠١ نمرثكأ هلوح فلأ كلذلو ؛ةقيقدلا ةيبدألا ةيميلعتلا هفئارطو هظافلأ ءاقتنال

 ةلمج نم يرتستلا هللا رون يضاقلا هبتك ام ّدعيو .كلذ ريغ و ًاريسفتو ًاحرشو ًاقيلعت

 تقلؤملا يلع نعت انك لاخلا تالا اذه ىلع بلغيووتاقيلعتلاو حورشلا هذه

 يقفوا عارا كيتو ةيروييفكلاو ةيفالاكلا فيوحعلل ان ادهن أ ناو وددت ريغ» ةنذآلا ةقيضلا

 :ايليلعتو

 ىمظعلا هللا ةيآ بتكمل ةعباتلا نآرقلا مولع يف ةّصتخملا ةبتكملا تلذب دقو

 ثارتلارشنو قيقحتل ةمدخ هحيحصتو هقيقحت يف اهدهج يناتسيسلا دّيسلا

 مت ثحبلا ءاهتنا دعب و .ةصقان وأ ةريغص تاعومجم لكش ىلع يماسلا يعيشلا

 عاب هل يذلا_ةسّدقملا ةيوضرلا ةبتعلل ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم مايق نع نالعإلا

 رئاس نمض هرشنو باتكلا اذه حيحصتب  يمالسإلا ثارتلارشنو قيقحت يف ليوط
 .2 ىضاقلا ناجع

 ديهشلا لامعأ نمض هرشنل عمجملا ىلإ قّمحملا باتكلا ميدقت مت دقو

 ةعومجملا هذه ّنأ كلذك نالعإلا ّجتو مق يف عمجملا عرف حارتقاب ًالمع يضاقلا

 .«ينارقلا ةعيشلا ثارت» ةعومجم نمض رشنتس

 دصقلا ءارو نم هّللاو

 نارقلا مولعوريسفتلا ةبتكم





 رشانلا ةملك

 :لوقي ثا اضرلا ىسوم َنب َيلع نسحلاابأ ٌتعِمَس :لاق ّيورهلا حلاص نب مالسلا دبع نع
 مَلعَتي :لاق ؟مكرمأ ييحُي ميكو :هل ٌثلقف «هانّرمأ ايحأ اًدبع هّلل َمِحَر»

 .'اانوُعبّتال انمالَك َنِساَحَم اوُمِلَعوَل الا َّنَِف .ساتلا اهُمّلعُيو انَمولُع
 ناسنإلا قلخ ةياغ لعج ذإ ءّدح الو هل دمأ ال اًدمح «ميلعلا ميظعلا هللا دمحن

 .' « ِنوُدْبْعَيِل اَلِإ َسْنِإلاَو نجلا ُتَقَلَخ اَمَو» :ٌرعو لج لاقف ءهتاذ ةدابعو هتافص ةفرعم

 دمحم نيلسرملاو ءايبنألا متاخ امّيسال ءنيعمجأ هللا ءايبنأ ىلع يلصنو

 باتكلا ميلعتو ةيكزتلاب يماسلا فدهلا اذهل قيرطلا اود هم ذإ بع ىفطصملا

 لآ ملاع مهنم مالسلاب ّصخنو هيلا نيموصعملا ةّمئألا ىلع مّلسِنو ؛:ةمكحلاو

 ةفرعملا ءامس يف عطاسلا بكوكلا «الآل اضرلا ىسوم نب ىلع مامإلا ُهبَي دّمحم

 نيثحابلاو ءاملعلا يّيحنو ؛ةّينادحولاو ملعلا طارص ىلإ قلخلا ليلدو «ةّيدوبعلاو

 رشن لالخ نم جب نينمؤملاريمأ ةيالوو نيملسملا ةمامإرمأ ءايحإ ىلع اوفكع نيذلا

 و ملاوعو ملاعم ىلع سانلا اوعلطأو ,روصعلا ىدم ىلع ةّيمالسإلا فراعملاو مولعلا

 .مهلاعفأ نساحمو مهتافص دماحمو مهقالخأ مراكم ىلعو 858 تيبلا لهأ ةفاقث

 هيجوتبو «ةكرابملا ةعقبلا هذهل يّلوتملا ديقفلل ةميكحلا ةرظنلا نم اًقالطناو

 ١- غل اضّرلا رابخأ نويع ١//701.

 .05 :تايراذلا-؟



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل

 ةسّدقملا ةّيوضرلا ةبتعلل عباتلا ةّيمالسإلا ثوحبلا عمجم سسشأت هتحامس نم

 ةّيمالسإلا ةروثلا دئاق هدشني ناك امل اًماهلتساو «(م11854) ش .ه1757١ ةنس

 ةسوردملا ةّيلبقتسملا ةيؤرلا نم اًدادمتساو ؛ٌكِيَن ىنيمخلا مامإلا ةحامسريبكلا

 يئنماخلا دّيسلا ىمظعلا هللا ةيآ ةحامس ةّيمالسإلا ةروثلا دشرم ؛حلاصلا هفلخل

 هللا ةيآ ةحامس لَجِبُملا يّلوتملل ةديشرلا تاهيجوتلل ةباجتساو ؛فراولا هّلظ دم

 فراعملاو ةّيمالسإلا مولعلار شنو قيقحتلا يف هلمع عمجملا فنأتسا دقف .ئسيئر

 ماظنلاو عمتجملا هيلإ جاتحي ام نيمأت لجأ نم ككل تيبلا لهأ ةريسو ةّيوبنلا

 داجيإ دعب ؛ةكء اضرلا مامإلل فيرشلا باحرلا ورئاز و بابشلا ليجو ئمالسإلا

 نم ةءوفكلا رداوكلا نم ةدافتسالاو ,تاساردلا فلتخم يف ةّيقيقحت ماسقأ

 اًحاجن- هلل دمحلاو  لّجسف «ةّيمالسإلا تاعماجلاو ةّيملعلا تازوحلا ةذتاسأ

 .ناديملا اذه يف اًرهاب

 2/6 2 د

 هللا رون ديهشلا يضاقلل ةمّيق يشاوحو تاحمل ىلع ةلمتشم ةعومجملا هذه

 و «ةرقبلاو ءدمحلا روس لوح ,تادّلجم عبرأ يف يواضيبلاريسفت ىلع ّيرتستلا

 خيشلا ةحامس ؛ققحملا دي ىلع ىعسملا اذه ناك .ةدئاملاو ءءاسّنلاو «نارمع لآ

 ةيشاح ىلع هتيشاح اهيفو ءسماخلا دّلجملا اهب قحليو ءيلضافلا اضر دّمحم

 يف راوعلا فشك :ناتّيريسفت ناتلاسرو ءيواضيبلاريسفت ىلع يراخبلا دّيسلا

 امهقيقحتب ماق ««ديحوتلاو لدعلا ةيأريسفت ىف ديحولا سنوم»و «راغلا ةيآريسفت
 .يدومحملا داوج دّمحم خيشلا قّمحملا لضافلا

 ةّيمالسإلا ثوحبلا عمجم

 ةسذقملا ةّيوضرلا ةبتعلل عباتلا



 ميحّرلا ن نمحزلا هللا مسب

 ققحملا ةمّدقم

 ءانألا نيش ةلوسر ىلع شتا سوو ارقلا لوزن داع ىلع رم ىدلا د دعنا

 ,نآرقلا مئارك مهيف نيذّلا هتيب لهأ ىلعو باتكلا نم هيلع لّدن امل ًانّيبم هلعج يذلا

 .ىمعلا 00 ىدهلا ىطعتسُي مهب .نامحرلا زونك مهو
 ال جارسو .هحيباصم أَفطتال ٌرون :ةيلا نينمؤملا ريمأ لاق امك نآرقلا ّنإف .دعب ام

 .هووض ملظُي ال عاعشو .هجهن 0 ال جاهنِمو .هرعق كردي ال رحبو .هدقوت وبخي

 ل ةءو هناقسا ىمعت ذل ءافهو ىتاكرأ مدهت أل نايبتو هئاهرب نهحُي ال ناقرفو

 ملعلا عيبانيو .هتحوبحُبو ناميإلا ندعم وهف .هناوعأ لذخُت ال ٌّقحو .هراصنأ مزهُت

 .هناطيغو ّقحلا ةيدواو .هناينبو مالسإلا ىفاثاو .هناردغو لدعلا ضايرو .هروحُبو

 اهضيغَي ال لهانّمو ,نوحئاملا اهبضني ال نويعو .نوفزنتسملا هفزنَي ال ٌرحَبو

 ماكاو .نورئاسلا اهنع ىمحَي ال مالعأو نورفاسملا اهَّجهَت لضي ال لزانمو :نودراولا

 ّجاحَمو .ءاهقفلا بولقل ًاعيبرو .ءاملعلا شطعل ًاّيِر هللا هلعج ,نودصاقلا اهنع زوجُيال
 هتَّورْع افيو البَحو ةيلظ ةعم سيل ًارونو ,ًءاد هدعب سيل ًءاودو .ءاحلصلا قرطل

 ًارذعو هب ّمتئا نمل ىّدهو .هلخد نمل ًاملسو .هالوت نمل ًاّرعو هور ًاعينم ًالِقعَمو

 .هب ّجاح نمل ًاجلَفو .هب مصاخ نمل ًادهاشو هب مّلكت نمل ًاناهربو هلحتنا نمل
 العر داش ملا ةخوتيوشوت قفل باور ودلمعأ قفل ةقطمو»:ةلعح نحل الفاو



 ."'ىضق نمل مكه ىور ودل انينحتو .ىعَو نمل

 .هتباتكب رمأي ُهَْيَي هللا لوسر ناكو ,ةنس نيرشعو ثالث ةّدم يف نارقلا لزن دقو

 باتك نيلقثلا مكيف كرات ينإ» :لاقف هتعباتمو هظفحب رمأو لدي هدهع يف عمج دقو

 يلع ادري ىتح اقرتفي نلو ءيدعب نم ناتفيلخلا امهو 3 «يتيب لهأ يترتعو هلل
 1 يضوعلا

 ًادّكؤم .اهلوزن دّرجمب نيملسملا نيب نآرقلا روس رشن ىلع ًاصيرح هلي ناك دقلو
 ىلع مهّتحي ناكف .هباوثو كلذ لضف مهل ًانّيبم ءاهمّلعتو اهتساردو اهظفح مهيلع
 .هظفحو همتخو هتءارقو هميلعت

 نيملسملا نم لجر ىلإ هعفد ٌةيَي هللا لوسر ىلع رجاهم لجر مدق اذإ هنأ يور

 .!نآرقلا همّلعي

 ليللا ءانآ يف هنوؤرقي .هلوزن ذنم ًاغلاب ًامامتها نآرقلاب نوّمتهي نوملسملا ناكو
 مهرمأ ىّتح نارقلا ةوالتب ةّجض ُةُييَي هللا لوسر دجسمل عمسي ناكو .راهنلا فارطأو

 .2اوطلاغتي الل مهتاوصأ اوضفخي نأ ُةْييي هللا لوسر

 ةيلسحلا ةارفلا أ ةعيدءاعلاوب لاما نين احبإر اهميلغو وعلا لكم قاكو

 ."!رثكأ وأ نآرقلا نم ةروس ميلعت اهرهم لعجت دق

 اهل نوركذي سانلا حبصأو ليي ّيبنلا نمز يف ةفورعم تناك ءاّرقلا ةئفو

 رئب يف مهنم لتقو هي هدهع يف ةظفحلا ددع رثك دقو ءاهب ٌصتخت ةنّيعم تافصاوم

 ١. ةبطخلا ,.حلاص يحبص .ةغالبلا جهن ١.

 .575و 54 ص .نيدلا لامك ؛6١ ثيدحلا .15 سلجملا .قودصلا ىلامأ ."

 898/60 ,دمحأ دئسم 7“

 115١/١. ,نافرعلا لهانم .#

 .غ١٠ 095/179-41و١/١17141 ,نافرعلا لهانم .©



 0 قّقحملا ةمّدقم

 "1 نارقلا ههملعي نم دالبلا ىلإ تعبي 112 ناكورا"![ضخنع نيطبش اعز اةن وعم

 حبصأ اذإ دوعسم نبا نإ :ةديبع وبأ لاق يقي هللا لوسر دعب رمألا اذه ٌرمتسا دقو

 نارقلا نوؤرقي نيذلاب ّرمي مث .مكناكم ىلع :لوقيف هراد ىلإ سانلا هاتأ جرح

 ."خلا ... ُةربخيف ؟تنأ ةروس ّيأب ,نالف اي :لوقيف
 :ىحلسلا ناطحمرلا ةيعوبا 5 لا 0 نيم ملا روما ةاكو

 0391 بلاط يبأ نب ّىلع ىلع هّلك نارقلا تأرق

 :لاق هبسحأ  دجسملا يف الثا يلع ناك :لاق .هيبأ نع ,بيلك نب مصاع ىورو

 وأ- نارقلا نوؤرقي موق :اولاق ؟ءالؤه ام :لاق .ةديدش ةّجض عمسف  ةفوكلا دجسم

 .01هف# هللا لوسر ىلإ سانلا ٌبحأ اوناك مهّنِإ امأ :لاقف .- نآرقلا نولتي

 ."!نيفلأ نيفلأ نارقلا أرق نمل ذْثي ىلع ضرفو
 ."ناعصا تاوخل ىارقلا سفر ةلالا ناكو

 اذهو ءاذه انرصع ىلإ نيعباتلا يعباتو نيعباتلا رصع يف نآرقلاب هع رو :ساو

 ايأ ّنأ ةديدع رداصم يف درو دقو ءوحنلا ملعك مولعلا ضعب سيسأل ًاببس راص رمألا
 .ماللا رجب © هلوُسَرَو َنيِكِرْشُمْلا َنِم ءَىَرَب هللا نأ# :لوقي ًامراق عمس يلّودلا ةوشالا

 ةطلاخمب اذه» :ِائلا نيتماونلا وها لاقف .كلذب هثّدحو ها نينمؤملا ريم أ ىلإ بهذف

 :دوسألا يبأل لاق ّمث .«... فرحو لعفو مسا :ةثالث ةملكلا ماسقأ» :لاقو «مجعلا

 .ًاوحن ملعلا اذه يّمسف .«وحنلا اذه حنأ :دوسألا ابأ ايد

 ١. .عامسألا عاتمإ ١/١ 87؛ .بلاط ىبأ لآ بقانم ١/١ 78؛ .دمحأ دنسم 7/ ٠١9.

 . .فارشألا باسنأ :ظحال ١/ .'" ْ .179.ريبكلا مجعملا 9 /١70.

 57١/١. .بلاط ىبأ لآ بقانم .

 1١14/1. .يناربطلل طسوألا مجعملا يف ةّيئزج ةرياغم هنو. 3079 اّريلا كسبه

 .601/ ؟ .نامياللا بعش .1

 .52-17/8/ ١ .مالسالا نونفل ماركلا ةعيشلا سيسأت :ظحال .

 مما دحي



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 عمج يف اهنم ,ةديدع تافيلأت اهيف اوفّنصو نآرقلا نم نوؤشب ءاملعلا ىنتعا دقو

 ,نارقلا يناعم يف اهنمو ,نارقلا لئاضف يف اهنمو ,نارقلا طقن يف اهنمو ,نارقلا

 ىف اهنمو ,نآرقلا لاثمأ يف اهنمو ,نارقلا زاجم يف اهنمو ,نارقلا بيرغ يف اهنمو

 1 .نآرقلاب ةطبترملا مولعلا نم كلذ ريغ ىلإ ,نآرقلا ماكحأ

 ّدشأ ءاملعلا هب ٌمتها دقو .ريسفتلا ملع اهفرشأو نآرقلاب ةطبترملا مولعلا ٌمهأ نمو
 :ماسقأ ىلإ مسقني ريسفتلا يف ةفّنصملا بتكلاو .بتكلا تائم هيف اوفّنصو مامتهالا

 فاّشكلا ريسفت مسقلا اذه نم .ةّيبدألا تاهجلا نع اهيف ثحبي اهنم مسق

 .ءاّرفلل نآرقلا يناعمو ,يسلدنألا فسوي نب دّمحمل طيحملا رحبلاو .يرشخمزلل

 بغارلل نارقلا تادرفم مسقلا اذه نم «نارقلا تاغل نع اهيف ثحبي اهنم مسقو

 .يحيرطلل نارقلا بيرغو .يناهفصألا

 مساب ةديدع بتك فص دقو .ءبسحف ماكحألا قاب رع اهنفا كد هنن مسقو

 نيدلا بطقلو ,ىعفاشللو .ىساهايكللو .صاّصجلل ام هرهشأ نم .نآرقلا ماكحأ

 1 1 .يدنوارلا

 ٌردلاو .يربطلل نايبلا عماج مسقلا اذه نم ,روثأملاب نآرقلا رّسفي اهنم مسقو

 بتك نم كلذ ريغ ىلإ يفوكلا تارف ريسفتو .يشاّيعلا ريسفتو ءيطويسلل روئنملا
 .ريسفتلا

 خيشلل نايبتلا مسقلا اذه نم .ةروكذملا تاهجلا عيمجل ًاعماج ّدعي اهنم مسقو

 ليوتتلا ناونأو .يزارلا رخفلل بيغلا حيتافمو ,يسربطلل نايبلا عمجمو ,يسوطلا

 ."7يواضيبلا يضاقلل

 سس أو نيعفتا مسقلا اذه نم ءنارقلا نم ةروسل اريسفت ءاملعلا ضعي تس دقو

 م) يوقنلا ءاملعلا ناطلس نب دّمحم ّىلع دّيسلل فسوي ةروس ريسفت يف «صصقلا

 .ريسفتلا اذهل حاضيإ ةدايز ند انو



 ١ ققحملا ةمّدقم

 نيدلا ردص دّيسلل ءرشحلا ةروس ريسفت يف «رشح عفاش» ريسفت هنمو "قا

 ."!يزاريعلا نكتشدلا روضتنم نيدلا تنايغ ني دات

 يف ىنسألا» مسقلا اذه نمو ءنآرقلا نم تايآ وأ ةيآ ريسفت يف مهضعب فّنصو
 م) نيزحلا يلع خيشلل «4 ىَنْدَأْوَأ ٍنْيَسْوَق باَق َناَكَف * ىَلَدَتف ان َم٠ُ ةيآ ريسفت

 21١

 .بازحألا ةروس نم," ةيآلا يهو .ةنامألا ةيأ ريسفت يف «ىهلا تناما» اهنمو

 لك!(.ق٠4١٠ م) يدابارتسألا دّمحم نيدلا سمش نب رقابدّمحم دامادلا ققحملل

 .0!(.ق١9١٠ م) يناشاكلا ضيفلا ىلوملا ًاضيأ اهرّسفو

 1 ءايلعلا نماةع اكل ةةويلا با نيسفت اهتم

 يضاقلا ديهشلا دّيسلا هفّنص ام نارقلا نم ةيا ريسفت يف تبتك يتلا ريسافتلا نمو

 هاّمسو - ةبوتلا ةروس نم 1١ ةيآلا يهو  راغلا ةيآ ريسفت يف 5 يرتستلا هللا رون

 ةروس نم ١6 ةبآلا ريسفت يف هفّنص ام ًاضيأو .«راغلا ةيآ ريسفت يف راوعلا فشك»
 اه هلكسيو::(ديحوتلاو لدعلا هيا سيسفت ىف ديسولا نستوم» ذاكتسو:نارشعلا
 .باتكلا اذه نم سماخلا دّلجملا يف نيريخألاب طبترب

 يضاقلا رّسفملا ةمالعلل «ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ» ىتسملا ريسلا نإ ف

 بنك مها قرم نبتعي سفانشلا فز اريشلا قو انطيبلا لع قيس نينا دبع نيخلا ىفا

 ةغللا نوناق ىلع ليوأتلاو ريسفتلا نيب هيف عمج يداهتجا ريسفت وهو .ريسفتلا

 فاشكلا ريس نه رصتشم روسقتلا اذه: هةتسلا :لهأ لوصأ ىلع ةلدالاو..ةقيرعلا

 م) يزارلا رخفلل بيغلا حيتافم ريسفت نم هّدمتسا امك ,.(.ق 078 م) يرشخمزلل

 ١. ةعيرذلا ١/ ." .588ةعيرذلا ١/0.

 "'. ةعيرذلا .؛ .15/ 1 ةعيرذلا '/60:١.



 ٠١١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 يف نايبلا قيقحت» ىّمسملا (.ق 0507 م) يناهفصألا بغارلا ريسفت نمو .(.ق7٠
 تهت وهو رهو تاطامشاو اكن هريمتت ىواضبلا حض دقو.:(نارقلا لبرأت

 ,ماكحألا تايآ دنع ةّيهقفلا لئاسملا ضعبل ضّدعتي ِهّنَأ امك ,تاءارقلا ركذب ًانايحأ

 .ةّيهقفلا دعاوقلا ىلإ رظنلا عم

 هنأشب ىنتعاو .ريسفتلا بتك تاّمهم نم حبصأ باتكلا اذه هّلتحي امل ًارظنو

 ريمتتا هيلغ قاع نك مهنمف ؛تاقيلعتلاو يشاوحلا هيلع اوعضوو نورّسفملا ءاملعلا

 .هنم عضاوم ىلع بتك نم مهنمو .ةّمات ةيشحت ىشح نم مهنمو .هنم ةروس

 قورغتملا ىرضعملا دف نيد تعم نيس ةساعع ةلواددتلا ةيقاوغ نوكاو

 ىهو .«ىضارلا ةيافكو ىضاقلا ةيانع» اهاّمسو .(.ق ٠١74 م) ىجافخلا باهشلاب

 ا ش تال هابل يف ةعوبطم

 ينبيارفسإلا نيدلا ماصع هبتك ام هيلع ةّماهلا يشاوحلا نمو

 ةتباسالا ءاملعل لب ةماعلا ءاملعب ّصتخي ال ةقيلعتلاو ةيشحتلاو ءادسعالا ادعو

 نمو .ةعيرذلا يف ينارهطلا ةمالعلا اهنم ريثك ىلإ راشأ ةريثك تاقيلعتو ىئاوح ا

 هللا رون دّيسلا يضاقلا ديهشلا ةمالعلا مّلَعلا هبتك ام يشاوحلاو قيلاعتلا هذه ّهأ

 هيلع ينييارفسإلا ىشاوحو يواضيبلا مالك رادم رودي همالكو 5: يرتشوشلا

 هناك تيوسلا ىطاقلا ةمضرت ألو انعيرك د ءاينالاك رادو رودي هك ام ذأ ثيحو
 ارم ساو ,ينييارفسإلا نيدلا ماصعو يواضيبلا ةمجرت نم ًاصّخلم ركذن

 فشك» يتلاسربو .يواضيبلا ريسفت ىلع يراخبلا دّيسلا يشاوح ىلع هتيشاحب

 .سماخلا دّلجملا يف يتأيف «ديح ولا هديل ومرورا ولا

 تايرمتت كسلا ني هلا نوت يدلا ءايض.دفعللا كيهقلا ةةسملا هتاودلا ءانالا وف



 ١١ ققحملا ةمّدقم

 يتعرملا لع قيسعللا ىا ليلعلا نقلا ىلإ ةطعاوناا عم تيرشلا هييبثا نيك

 يبأ نب ّىلع نب نيسحلا نب ٌيلع نيدباعلا نيز مامإلا ىلإ فيرشلا هبسن لصّتملا
 .8ه6 بلاط

 .رتو ان اهبو.مقك063 ةنس ناتسزوخت نم رهست ةدلب ىفادلو
 ةردسبلاءىهابك سبا هع متي ةتقغ سلا ةبطاف ةليلجلا ةفيرشلا هم

 .”!ةيدعوفلا

 ناك .نيدلا فيرش دّيسلا ةّيلقعلاو ةّيعمسلا مولعلا يف ليلجلا ربحلا ةمالعلا :هدلاو

 ةرواجملا ماّيَأ يف ةزاجإ هنم هلو ,يفيطقلا ناميلس نب ميهاربإ هيقفلا خيشلا ةذمالت نم

 خيراتو هقح يف هخيش ةزاجإ ةروص "!يسلجملا ةمالعلا انالوم لقنو .ىرغلاب

 : : ا هيلع ءانثلا ىف ىرطأو ليمج لكب ةزاجالا كلت ىف هفصوو ..ق 44 اهماتتخا

 :65 /؟ نينمؤملا سلاجم يف هدلاو فصو يف يضاقلا لاق

 ىزارط و اوقت و لضف و تمارك فرش هك تسا فيرش ريم ءردصلا حرشنم ردي

 تمارا تفاعتما ا تنقاق ريوق ان ةهيوب مقدم وفن و دارا ايل اعتق نطل هك
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 بجاولا تابثإ يف ةلاسرو ءّبطلا يف ةّحصلا ظفح ةلاسر اهنم .فيناصت هلو

 ,ةرظانملاو ثحبلا ملع يف ةلاسرو .ةّيقشقشلا ةبطخلا حرش يف ةلاسرو .ىلاعت

 ,ىسراف نابز رد و ناريا رد رثنو مظن خيرات يف يسيفنلا لاقو .687؟ .قحلا قاقحإ حرش ةمّدقم . 0-2

 .يناجرجلا ةمالعلا فيرشلا دّيسلا تنب اهْنإ

 .غا مقر ةزاجإ 66+-٠١15. راونألا راحب .

 /؟ .ىشعرملل ّقحلا قاقحإ ةمّدقم ؛7١٠/ 4 ةعيشلا مالعأ تاقبط ؛!١٠/48١ ةعيشلا نايعأ .'"

 يزامنلل راحبلا ةنيفس كردتسم ؛"١7٠/ "7 ءاهقفلا تاقبط ةعوسوم ؛١ا/١ .ةليضفلا ءادهش ؛/825-

., 

 اس



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 ضعب يف ديهشلا هدلو هتافلؤم ضعب نع لقني دقو ,ديرجتلا حرش ىلع ةقيلعتو

 .هتافينصت

 :هلوق  ديهشلا هلجن هيلإ هبسن ام ىلع  هرعش نمو ءًارعاش ناكو
 نخس ز زجاع وت مصخ دوش هك ىهاوخ

 نهك ناريي لوق راك هب دنبوم

 مزلم ددركن نوج وت نخس زا مصخ

 مزلم نك شدوخ ىاهنخس هباروا

 :ًاضيأ هرعش نمو

 وج رهوك دب وصح ةخسيو وك نوح ريتك

 وت رشحم ىثورخرس وت نوخ دش

 عمش وج و ىتشك هتشك هكنأ زا لد دزوس

 وت رس رب دوبن سكوت نمشد زج

 دومحم نيدلا مجن دّيسلا هّدج ةربقم يف اهب هربقو رتستب .ق 140 ةنس لبق يفوت
 ."'رتست يف روهشملا رازملا بحاص يشعرملا

 ءاملعلا نم ةعامج هدافحأو هدالوأ يف كلذكو يضاقلا فالسأ يف ناكو

 1 9 ءالجألاو

 هتسارد

 فيرش دّيسلا مّركملا هدلاو مهنمو ءاهلضافأ نع رتست هنطوم يف مولعلا ذخأ

 .قا174 ةنس لقتنا مث ,مالكلاو هلوصأو هقفلا بتكو ةعبرألا بتكلا هيلع أرقف ,نيدلا

 يف هلإلا ضيف ؛135١--90١1 .يركاشلل ىنيمألا ةمالعلا عم نرق عبر ؛81“ .ّقحلا قاقحإ ةمّدقم ١.

 ١1١4-0 ١١9. .هللا رون ىضاقلا ةمجرت

 .١١١-١٠ا/ ,قحلا قاقحإ ةمّدقم ؛7١١ و ١١51 .هّللا رون ىضاقلا ةمجرت ىف هلالا ضيف ."”



 نب قّقحملا ةمّدقم

 دحاولا دبع ىلوملا قّقحملا ةمالعلا سرد رضحو .ناسارخب ذه اضرلا دهشم ىلإ
 .لحاطفلا نم هريغو يرتستلا

 ةنس رخآلا عيبر رهش يفف :ديهشلا هدلاو ةمجرت يف كلملا ءالع ءيضاقلا دلو لاق

 ةرايزلاب افدقتاداتتلاو ةيحتلا فالا هيلغ باهرا دهتقم ىلإ ركبت نم هك وت

 نم مايصلا رهش ةّرغ يف هبانج لصوو .,ةيسفنلا تالامكلل ًاليمكتو مولعلل ًاليصحتو
 ىلع ّبكنا دلبلا اذه يف ةماقإلا لحر طح نأ دعبو .دهشملا ىلإ ةروكذملا ةنسلا

 ملاعلا رضحم نم ةدافتسالاب لغتشاو .ةّينيقيلا فراعملاو ةّينيدلا مولعلا ةعلاطم

 نمسا يعي وكل يحفل ءاملعو ىلا ولا نهرو رتغ واتح ا را[ يع نوفل ويرحتلا

 ."ددهلا دالب ىلإ هّوتف .هكرت ىلإ نتفلاو ثداوحلا حاير بوبه هرطضا هتماقإ
 يفو هلم اضرلا دهشم يف هليصحت نامزب طبترت ةّصق كلملا ءالع هدلو هنع لقنو

 دّيسلا مدق امل :لاق ؛هترطف ّولعو هتحيرق ةدوج ىلع ّلدت هيف هروضح ناوأ لئاوأ
 ىلع  يوضرلا سّدقملا دهشملا ةرايزل لي يدزيلا هللا لضف نيدلا ٍّدع ريمألا لضافلا

 روفغملا ردصلا يمودخمو ىّمع ةرايز ىلإ موي تاذ ءاج  مالسو ةّيحت فلأ هف شم

 دحاق هرباكألا نم 00 رمز عم يلاعلا سلجملا يف ًارضاح تنكو  هحور هللا حّور -

 نم مهاآر نم لاح نايبو كلذ لبق حلا رفس .نف هل ير ام ركن وركلا دهدلا

 يعفاشلا يركبلا نسحلا ابأ خيشلا فصوف ؛نيفيرشلا نيمرحلا يف رباكألاو لضافألا

 قالا تف لاقرب اعلا و فيستا نوب تدسلاو قاستلاو لضنلاب ب ىرسنلا

 ةثنيلا نسا بهدم ىف ةةعرسلا تالا فالكشم مع لاساو :تاقرآلا شكا

 هنآ تلك ىلا لئابملا "0 ةلمج نمو .فيطل هجوب كلذ نع ينبيجي ناكو ,ةعيشلاو

 لق وك قالا عب اهدعور نعل لق ويرسم هاج الان: ةنيعلا ل8 يكمن

 كلملا ءالع دّيسلل سودرفلا لفحم نع ًآلقن ١9 5١, .هللا رون ىضاقلا ةمجرت ىف هلالا ضيف ١.



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 ناك ًالثم ُهَِْي بنلا ّنأ مهدارم ّنأب باجأف !؟اهماكحأب ذخاؤي نيدو ةعيرش ةئعبلا
 بجوي ام اهنم عقو امل ةعيرش ةثعبلا لبق ناك ول ثيحب ةنيطلا ءاقنو ةرطفلا ةمالس يف

 .ةعيرشلا كلت يف هتذخاؤم

 تدع ىو و ا لاب نك م روك جلا دنقلا يق ولا 11 سما

 نم وه امو ةمكحلا ةيادهب ًالغتشم ليصحتلا يف ًائدتبم نامزلا كلذ يف تنك ثيحو

 توكسلا ينعسي ملو ردصلا قاض نكل ءّرحلا لضافلا كلذ ةباهم ينعمجأ «ليبقلا اذه

 باوجلا ىلإ لاكشإلا كلذ عفد يف نوجاتحي ال ةعيشلا : ا هله كف روق ووصقلاو

 حبقلاو نسحلا ةدعاق ةّيمامإلا ةعيشلا ل اا نم لا نها خيش هركذ يذلا

 هّجوتت نككل .همدع ضرفل ًاعرش ةذخاؤملا هّجوتت مل نإو ةئعبلا لبقف «نيّيلقعلا
 ّيَلَع ىنثأو باوجلا نسحتساف .نييلقعلا حبقلاو نسحلا ةدعاق ىضتقمب ةذخاؤملا

 مناط ءاق

 دنهلا ىلإ هتلحر
 ربكأ ناطلسلا نم نيبّرقملا كلس ىف كلسناف دنهلا ىلإ لقتنا .ق 447 ةنس ىف

 اكمل ووكذتلا :كلملا يصنف .ًالانمو امو فاه ةلاعم نيكو فما قو ا

 :روكذملا:كلملا دل ًالخبم ايدقم ىقبو.:ءاتفالاو

 ةيلينحلاو ةّيكلاملاو ةّيفنحلاو ةعيشلا :ةسمخلا بهاذملا ىلع هقفلا سّردي ناكو
 ةعيشلا بهذمل قباطملا مهلاوقأ نم حّجري ناكو .هبهذم يف ًايقّتم ,ةّيعفاشلاو
 نم نيلّصحملا ةدئفأ هيلإ تهّجوت ىّتح ,رايدلا كلت يف هلئاضف تيص راطف .ةّيمامإلا

 .ةرانتسالاو همولع نم ةضافتسالل قيمع ّيف لك

 ريهاشم دحأ هللا ةمصع الم ّنأ ماقملا يف ركذلاب ّيرحلا نمو :كلملا ءالع لاقو

 ١. هللا رون ىضاقلا ةمجرت ىف هلالا ضيف ١".
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 لدت ١4" موُقلُحْلَآ ِتَعَلَب اَذِإ» ةميرك ّنِإ :فيرشلا هرضحم يف ًاموي لاق روهال ءالضف

 قلحلاو موقلحلا ىلإ ةكرحلاو غولبلا َن ؛اهدّرجتب لوقلا لطبتو حورلا ةّيمسج ىلع

 !دعملا نايف نمل سعلا ناش نف

 عجري ىتح ةيالا يف ركذ قبس اهل تسيل حورلا ةملك ّنأِب ه# باجأو دافأف

 امك بولقلا ىلإ عجار ريمضلا ّنأ رهاظلا لب ؛اهيلإ «تغلب» يف رتتسملا ريمضلا

 راصو تغملا محفأ نايبلا كلذ دعبو ."!4(َرِجاَتَحْلآ ُبوُلُقلآ ٍتَعَلَبَ) ىرخألا ةيآلا يف
 7 رجحلا مقتلمك

 ةفورعملا ةّيفوصلا ةقرفلا نم يزيربتلا ىبلجلا نأ ًاضيأ ركذلاب ةقئاللا هفئاطل نمو

 يهانت ىلع ًاناهرب ماقأ .يمالعلاب ًابّملمو لضفلاب ًاروهشم دنهلا يف ناكو .ةيكاخلاب
 :تاهردلا ووت# وسع ناوكلا تعامد فقرا لجرلا دنع نياهعملا نطو ةاضآلا

 ناونع يف رّرحو .ةديدع هوجوب هيلع ضارتعالاب ذخأو هفّيز هيف رظنلا ناعمإ دعبو
 داريإلا دوجو ىلع يبلجلا علطا اّملو .«ةّيكاخلا (*'فالجأ ضعب لاق» :ناهربلا لقن

 دّمحم نيدلا لالج كلملا ىلإ ىكتشا ءاهنع باوجلاو اهعفد نع زجعو ضارتعالاو
 رصحت الو ىضافلا اضع كلما ىمافاو ف ااألا نم دعت رون نيس نابوكا

 !فالجألا دن احلا را ينكت نا كل ان تن نسل 00000 5

 اهأرقو ميجلاب ءاخلا فحص وهو «فاللخألا نيف هلا ثينك يّنِإ :يضاقلا تاجاذ

 نم يضاقلا ىجنو .بضغلا ناطلسلا نع تكسف !مهنم هسفن ّدعو «فالجألا ضعب»

 .60بتعلاو بعتلا

 /5 نينمؤملا سلاجم يف لاق ثيح اهعاضوأ ضعب ركذو ريمشك ىلإ رفاسو

 ١. :بازحألا .؟ .67 :ةعقاولا ٠١.

 ١-55. هللا رون يضاقلا ةمجرت يف هلإلا ضيف .""

 .8787/17 برعلا ناسل .قمحألا :فلجلاو .هقالخأو هتقلخ يف فاج :فلج ٌلجر .؛

 سودرفلا لفحم نع ًالقن .؟ ؛ هللا رون ىضاقلا ةمجرت يف هلإلا ضيف .0
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 :غغ٠ 09

 هديسرن فلو رظن هب باتك جيه زا ريمشك لهأ بهاذم حرش هك دنامن ىفخم و

 بيرق اج نأ ىلاها هك تسا نا هدومن قيقحت رايد نا هب روبع ماّيأ رد دوخ هجناو

 دّيس لجا دّيس هك ىنامز زا و .دنرايسب راّقك ناشيا نايم رد زونه و دنامالسا هب دهعلا
 هب اج نأ مدرم زا ىضعب هدومن تماقا اج نأ رد ىنادمه ىلع دّيس ٍفلخ دّمحم

 هيرصاعم عم هتاقالع

 فلاؤملا عم اهنم جذامن ىلإ ريشن .هيرصاعم عم ةبّيط تاقالع كتي هل تناك

 :فلاخملاو

 نم 1 ةيآلا لوح ةيشاحلا هذه شماه يف لاق امك .دنهلا ءالضف عم هطابترا اهنم

 يتايو .هرخا ىلإ .دنهلا يف ةّيفنحلا ءالضف ضعب نع هتعمس ام ةياغو :ءاسّنلا ةروس

 .هعضوم ىف همامت

 تركذ دقو روهال ءالضف ريهاشم دحأ هللا ةمصع الم عم هتاركاذم 57

 .افنا اهتياكح

 قباوس ءاضقب دارملا» ثحبم يف ةيشاحلا هذه شماه يف لاق ام اهنمو

 ءاهب خيش هدارمو .ىلاعت هللا همّلس نيرصاعملا ءالضفلا ضعب لاق ام معنلو :«لامعألا

 لم اعلا دهم يذلا

 : راهم ةلوق نابتلا :ةةووس, عزم "210الف ةيفاخلا هذ ىف لاقاف اكو

 مداخلا ديهشلا يكذلا لضافلا خألا هيلع ضرتعاو» :4 نيتْخحأْلآ َنْيَب اوُعَمْجَت نآَو»

 .يرتشوشلا دومحم نب هللا دبع انالوم هدارمو .«ةّيوضرلا ةرّونملا ةضورلل

 دابا رتتسالا ينيسحلا يلع فسوي ريمألا عم هتابتاكم اهنمو



 5 قدحتفلا مدعم

 .("7كلذ ريغو ,"!يونزغلا نسح دكسلا مم هتبوجأ اا

 هيلع ءاملعلا ءانث

 ماظن ىلوملا لاق ؛مدقألاف مدقألا نيلئاقلا تايفو بسح انه لاوقألا ركذنو

 تاقبطب موسوملا هخيرات يف (.ق ٠٠١7 م) ىورهلا ميقم دّمحم نب دمحأ نيدلا

 817/١(: ّقحلا قاقحإ ةمّدقم يف امك) 747 :ىربكا

 هب و تسا لوغشم روهال ءاضق هب زورما ىرتشوش ىرشع ىنئا هللا رون ىضاق

 واذ تاس هال انك و ئاعف و كقاما وفنان

 نم (.ق )/4141  ٠٠١4 يناودبلا هاش كولم نب رداقلا دبع لضافلا ملاعلا لاقو

 تيار كا هقع خم ارث بتي موعيرعلا هباتك نم ثلاثلا ءزجلا يف .ةّماعلا ءاملع

 :مهدنع ذّملتو مهرثكا كردا نيذلا ءالضفلا

 تنصت كفنض هب راس اما «تنشا يهم بنت هج :5١ ىرتش وش هللا نوت ىضاق

 هبو .تسا فوصوم فارشا فاصواو فافعو ىوقتو ايحو ىسفن كينو تلادعو

 بحاص .تسا روهشم ءاكذو هحيرق ىافصو عبط تّدحو مهف تدوجو ملحو ملع

 و فيرعت زّيح زأ هك هتشون ىضيف خيش لمهم ريسفت رب ىعيقوت ,تسا هقيال فيناصت

 ميكح ةليسوب .ديوكىم نيشنلد راعشا و دراد ىمظن عبط و ءتسأ نوريب فيصوت

 .تسويي ىهاشداي تمزالم هب حتفلاوبا

 077/7 لمآلا لمأ يف (.ق١٠١٠ 5 )7*٠١- يلماعلا ّرحلا خيشلا لاقو

 .... بتك هل .ثّدحم .ةمالع ,قّقحم ,ملاع ,لضاف ,يرتشوشلا هللا رون يضاقلا

 لمأ ميمتت يف - رشع يناثلا نرقلا مالعأ نم ينيوزقلا ّيبنلا دبع خيشلا لاقو
 1 2.0/1 ةعيشلا نايعا يفامك) ديهشلا يضاقلا ةمجرت يف لمالا

 :قوترفلا يب ةقمللا نا وحب نفوراعما ضعفي قابس
 .قحلا قاقحإ حرش ةمّدقم عجار .؟
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 رظانملاو .ديرفلا مّلكتملا ,ةمالعلا مّلَعلا ملاعلا .نامزلا دارفأو رهدلا ناكرأ دحأ

 ,مولعلا لك يف رّخبتم .موصخلا سرخمو ,مولعلا رحب .ديعسلا دهاجملاو ءديحولا

 ,ققدم .ققحم .مالكلا يقن ,ريرحتلا دّيج ءريرقتلا نسح .نونفلا رئاس يف فّنصمو
 ءابآ هل :ةسايسو لضفو .ةسائرو ملعو فرش تيب نم :عالّطالا عساو .عابلا ليوط

 :ةودق ئءاسؤز ءامكح

 1/١[: راحبلا ةمّدقم يف (.ق١١١١ )٠١1317- يسلجملا ةمالعلا لاقو

 يف دهجلا لذب  نيلّوألا ءادهشلا عم هللا هرشح  يرتستلا ديهشلا ديشرلا دّيسلا
 .ةفورعم هبتكو ,نيفلاخملا ةهبش عفدو ,نيبملا نيدلا ةرصن

 يف (.ق١7١١ )7١57- يناهفصإلا يدنفأآلا هللا دبع ازريملا ةئاّحبلا لاقو

 ظ :7/ .لمآلا لمأ ىلع هتقيلعت يفو 570/0 ءاملعلا ضاير

 ةريثكلا فيناصتلا بحاص ... هللا رون يضاقلا نيدلا ءايض .هاّوألا ليلجلا دّيسلا

 ,ةمالع ءحلاص .نِّيد ,ملاع ءلضاف كي: وهو .ةديفملا ةنسحلا ةريزغلا فيلآتلاو .ةدّيجلا

 رعاش .مولعلا لك يف دقان ءلئاضفلا عماج .خيراوتلاو ريسلاب ريصب ءثّدحم .هيقف

 هلو .ةّيبرعلاو ةّيسرافلاب مظنلا ىف دي هلو .هرعش ىف ديجم .هردق ىف ديجم .ٌئشنم

 7 وي ماا لل دن نا كاتو رام
 «هلاو»ب صّلختملا يناتسغادلا ناخ يلقيلع طباضلا عّبتتملا لضافلا لاقو

 :ءارعشلا ضايرب ةاّمسملا ةسيفنلا هتركذت يف (.ق170١1١م)

 زا ششناد هنطنط .تسا نارود مظاعا و نامز لضافا زا ىرتشوش هللا رون ىضاق

 شادهيلاع فيناصت .هتفرك ورف ار برغ و قرش شلضف تيص و .هديسر فاق ات فاق

 تيس ووك د ووهدعت هننقلا نق نس اش تلال عرش و ةووهشم ملاغ وذ

 5 .ةريبكلا ةزاجإلا يف (.ق77١١ )1١١١7- يرئازجلا هللا دبع دّيسلا لاقو

 .روهالب ديهشلا ... هللا رون دّيسلاو :نيروهشملا ءالجألا ركذ دنع
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 (قالانالا ياكل ديا وبا قروب امهنلا ىرابخألا هلا ةيع ب دعم لاتو

 15١/8(: تاّئجلا تاضور يف امك) ءافصلا ةفيحص يف

 بتك هل ,ةمالع ًاليبن ًالضاف ًاقّقحم ًامّلكتم ًاثّدحم ناك .دنهلا «روهال»ب يضاقلا

 ريكناهج ناطلسلا ةلود يف ضفرلا ةمهتب لتق ... نيفلاخملا درو بهذملا ةرصن يف

 .هروزن انك .فورعم رازم كانه هربقو .دابأ ريكأب يروميتلا

 //١09: تاّنجلا تاضور يف (.ق17١١1١-771١١) يراسناوخلا لاقو

 فرفرلا ةّنجلا يف هللا هقزر .يرتشوشلا ... يضاقلا ةمالعلا لماكلا لضافلا دّيسلا

 .... يضاقلا ريسفت ىلع تاقيلعتو ... باتك هل ءيرقبعلاو

 باقلألاو ىنكلا يف (.ق١؟091 )١7914- ساّبع خيشلا يّمقلا ثّدحملا لاقو

1/17 0: 

 تانك نسا ىردعوعلا يسع رفلا سيقما نيدلا كرش هيدا وون: ىضاقلا

 ةرثكو هلضف ىلع عالطالل ىفكو .كلذ ريغ ىلإ ... و قحلا قاقحإو نينمؤملا سلاجم

 .هريغو ّقحلا قاقحإ هباتك ىلإ عوجرلا هفينصت نسحو مولعلاب هتطاحإو هرّخبت

 يكل اي 1 9 نيه عاجلع ركل نادك ىف تسلا ىرتيلا يخادع ةلع د انجي فواوملالاقو

 و ايح و ىسفن كين و تلادع تفص هب ءبهذم ىعيش ىرتشوش هّللا رون ىضاق

 ىافص و عبط تّدح و مهف تدوج و ملع هب و ءفوصوم فافع و ملح و ىوقت

 نينمؤملا سلاجم باتك هلمج نا زا .هقثال فيناصت بحاص .دوب فورعم هحيرق

 فيصوت و فيرعت زّيح زا هك تسا هتشون ىضيف خيش لمهم ريسفت رب ىعيقوت ,تسا

 انئان وبكا تمزالم هب حتفلا وبا ميكح هليسو هب .,تشاد ىمظن عبط ,تسا يقرب

 ١7١: ,ةليضفلا ءادهش هباتك يف (.ق١٠79١ )١70- ينيمألا ةمالعلا لاقو



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ”

 ةّجلو .هرانمو نيدلا ةبعك ... هللا رون ىضاقلا نيدلا ءايض ةمالعلا مامإلا دّيسلا

 ,قطانلا هتاسلو .قفاخلا هدئبو ,رهاشلا هفيسو ءرفاسلا بهذملا جلب .هراّتو ملعلا

 ًالذاب حربي ملف ,ىدهلا (ةيصانب) رصانب ذخألاو .هيلإ ةوعدلل ىلوملا هضّيق نم 0

 هت د قير اهدنا عيش ديه يطق :سح هتر دل ةراقعا اف لمص ىف هلك

 نم كلانه ام الجو .هللا دودح ماقأو ةوعدلا اهيف رشنف ةّيدنهلا دالبلا طبه ءرهاطلا

 ءالولاو عّيشتلا ىلإ اهيف ةيعاد لّوَأ هّلعلو .رهازلا هملع جلبي سماد لهج كلح

 .ىعلاخلا

 مشغايثف!١١(

 نس مدلل نىك اهويقو. ةعيزالا ينكلا هيلع ارق ىيدلا تير هيلا هدلازبماا

 دقت امك

 .ريسفتلاو ثيدحلاو مالكلاو لوصألاو هقفلا ىف هيدل هذّملت ةدمع

 .ديشرلا دبعو ديحولا دبع ىلا هتمجرت رداصم ضعب ىف همسأ فّحصو

 ةّيبدألا مولعلا [رتست يف] هيلع أرق .يرتستلا ئراقلا بيدألا دّمحم ىلوملا - "

 .ديوجتلاو

 (")هنع ةاورلاو هذيمالت

 هنلاو قهما :ىيرصع امافا قواك وت ضدلا هنن رق قفل ةنقافلا هبات

 ريسفت ىلع ةيشاح هلو ,يئاهبلا انخيش نعو يرتستلا هللا دبع ىلوملا نعو ديهشلا

 قانا اة ىفؤت «قواضينلا

 .ةيجيرتلا حا هنأ سوي ةتح كلا ةيكاعلا اك

 .69 .قحلا قاقحإ ةمّدقم :رظنا ." .8/ .ّقحلا قاقحإ ةمّدقم :رظنا.١



 ىف ققحملا ةمّدقم

 .يناسارخلا يورهلا دّمحم خيشلا ةمالعلا "٠

 نم ةزاجإ هل ,نكسملا يوضرلا لصألا يريمشكلا ّيلع دّمحم ىلوملا - ؛
 .هذيمالت نم هنوكب اهيف حّرص ديهشلا يضاقلا

 يريمشكلا ةكارشب يضاقلا نم زاجملا يدهشملا هللا دبع نيدلا لامج دّيسلا- ه

 .مهريغو روكذملا

 .ةمحرتلا يحام نبا كلدلا هلع نوسلا ه5

 أولاده)١(

 .ءالبن ءارعش ءايكذأ ءاملع دالوأ ةسمخ هللا رون يضاقلا بقعأ

 :دلاو ىلع دقلت يقعرملا يتيسحنلا لا نوت نب كسوي دقحم:دتسلا ةماعلا

 .هريغو مّركملا
 دلو .هرصع يف ءاملعلا ةّلجأ نم ناك هللا رون نب نيدلا فيرش ةمالعلا دّيسلا- ؟

 ريسفتلاو ثيدحلا يف هدلاو ىلع ذّملت ,.497 ةنس لّوألا عيبر ١9 دحألا موي

 .هقفلا يف يئاهبلا انخيش ىلعو .ثيدحلا يف يرتسنتتلا هللا دبع ىلوملا ىلعو .مالكلاو

 كين ايهلتدلو »ب وهيريكو هكلوصارددققلا ىف ىراريشلا ةناقتلاا قودلا ىقن :دقبلا ىلع
 ريسفتت ىلع ةيشفاحو :يدضعتلا رصتشملا حرش ىلع ةيقاح اهنم :تافيلأتو

 0 ةعمجلا موي يفوت ,مولعلا تاصيوع يف ةلاسرو .علاطملا ىلع ةيشاحو .يواضيبلا
 .اهب نفدو دنهلا دالب نم «ةركا» ةدلبب ٠١٠١ ةنس يناثلا عيبر

 :ان دحيم. اهنقف رضع افا نه ناك نشا نون قي كلحلا كلغ ةمالعلا دعمنا تال

 نس هرتغ ىلع هيهشلاهدلاو ىلع لكلق اهو ايبا رغاش املكتم ا ميكش انو

 طيسولا طارصلاو .تاّيهلإلا يف ىدهلا راونأ باتك اهنم ,فيناصتو فيلات هل ؛مالعألا

 ١. .هّللا رون ىضاقلا ةمجرت ىف هلالا ضيف ١١7 - ١ 514؛ .ّقحلا قاقحإ ةمّدقم ١٠١١-١١١.
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 لضافألا ضعبو قرأ ةمجرت يف سودرفلا لفحم باتكو ,ءبجاولا تابثإ يف

 .قطنملا يف بّدهملا باتكو .ةّمج الاوفر

 موي يف دلو .ءايكزألا ءايكذألا ءاملعلا نم ناكو .هّللا رون نب يلاعملا وبا نكمل تك

 ها ذّملت ٠١57, يناثلا عيبر يف يَفُونو ٠٠١5 ةنس ةدعقلا يذ ” سيمخلا

 .مهريغو يريمشكلا دّمحم دّيسلاو يرتستلا نسح ىلوملاو فيرشلا

 .ىلاعت هتيؤر يفن يف ةلاسر .مولعلا تالضعم يف باتك اهنم .فيناصتو فيلات هل

 :اهنريغو :ضيوفتلاو ربجلا ىف ةلاسر

 دلو .ءارعشلاو ءايكذألا نم ناكو .ديهشلا هّللا رون يضاق نب ةلودلا ءالع 0 0

 ىلعو ماركلا هتوخإ ىلع ةيلآلا مولعلا أرقو .دنهلا دالبب ٠١١7 لّوألا عيبر ؛ يف

 هل .نيطاطخلا ريهاشم نم دعي ناك ثيحب هطخ داجو .يدنهلا دّمحم ىلوملا

 ىلع ٌدرلا يف ةفصاعلا دعاورلاو ةفطاخلا قراوبلا باتك اهنم : تنل انو نقم اف

 ريسفت ىلعو .كرادملا ىلعو .ةعمللا حرش ىلع ةيشاحو .ةقرحملا قعاوصلا

 .اهريغو ءرعش ناويدو ءيضافقلا

 تافيلأت فصو يف 40/١ ّقحلا قاقحإ حرش ةمّدقم يف 5 يشعرملا دّيسلا لاق

 :فئصملا

 ةعوفمملا .فيتمعلاو كيلاثلا ةردكب ىلاغ هنا ةقنو نقم ليلخلا دكتلا اذهو

 ,نايبلا ةحيلم ,ةراشإلا ةفيطل «ةرابعلا ةلزج ءريرقتلاو ريبعتلا ةمالسو .ريرحتلا ةدوجب

 ةمالعلا اهءامسأ درس دقو ةدئفألا ةبذاج ءراصبألا ةرينم .بولقلا عماجمب ةذخآلا

 ةرّجشملا بحاصو .يدنفألا هللا دبع ازريملا انالوم ريسلاو مجارتلا ةيوار ريرحنلا

 يشعرملا ينيسحلا دومحم نيدلا سمش دّيسلا روربملا يدلاو ةمالعلاو ةيشعرملا
 ثالثلا بتكلا هذه نع انلقن نحنو «نييولعلا تارّجشم هباتك يف .ق788١ ىفوتملا



 فب قتحسلا ةرقم

 نم نيقي ىلع انأو ءربزلا كلت يف ركذت مل يتلا هفيلآت نم هيلع انفقو ام اهيلإ انفضأو

 ّنإف .مجارتلا مجاعم يف اهئامسأ ىلعو ءاهيلع فقن مل هفيلات نم ةّدع تيقب دق هنأ

 نيرثكملا ةقبط يف دودعم رثكم .ريرحتلا ٌنف يف ديجم ديجم ديهشلا ىلوملا اذه

 نمو .نيطاطخلا نم ّدعي ثيحب هتدوجو هطخ نسح هنساحم نمو .نيقّقحملا
 امك .هحيحصت يف هتّقدو .فيرحتلاو طلغلا نم اهّولخو هتاباتك ةّحص ًاضيأ هنساحم

 .راثالا كلت ىلإ رظنو فقو نم ىلع ّيفخ ريغ وه

 وأ دقن وأ ريرحتل لئاسرو قيلاعتو شاوح اهّنأ هتافينصت ىلع بلاغلاو :لوقأ
 اهنم مسقف .باتكلا اذه اهتلمج نمو .بهاذملا فلتخم نمو نيرخآلا ءارآ حرش

 ,يراخبلا دّيسلا يشاوح ىلع شاوح اهنم مسقو .يواضيبلا ريسفت ىلع شاوح
 امئإف ءيش ىلع لد نإ اذهو .راغلا ةيأ ريسفت يف يروباسينلا ءارال دقن اهنم مسقو

 يف هسفن رصح مدعو .راكفألا رئاس ىلع هعلطتو فّنصملا عالطا ةعس ىلع لدي

 هولد ءالدإ ىلع هتردق ىلع ضيا ٌلدو .ةّيصخشلا هئارا ىلع الو .نّيعم ّيركف هاجتا

 نايبو ّقحلا ضايح نع عافدلا ىلع هصرحو .ءارآلا كرتعم يف لحاطفلا ةعراقمل

 هدقن بولسأ يف وهف .جاجتحالا يف فاصنإلاو لدعلا دعاوقب مازتلالا عم ,ةقيقحلا

 دجو اذإ اميف ٌّقحلا بناج ةاعارم نع جرخي ال نيرخآلا تاهابتشا ىلع هصيصنتو

 قّقحملا وأ يزارلا رخفلا وأ يواضيبلا نم ىأر نإو .ًاحيحص ًالمحم مالكلل

 نم ىأر نإو .كلذ ىلإ ريشي لب .مهّقح مهطمغي ال ًافيطل ًانايب مهريغو يناجرجلا
 مالك يف ىار:نإو هيلع در هريغ.وأ يواضيبلا ةذخاؤم يف ًافّسعت نيّشحملا ضعب

 .هيلإ راشأ فّنصملا مالك ىلع حّجرتي ام امهريغ وأ يزارلا وأ يرشخملا

 دّيسلل راغلا ةيآ ريسفت يف راوعلا فشك ةلاسر ةمّدقم يف ركذ ام ركذن انهو
 وهم

 ريثك درو ."!ينآرقلا ةعيشلا ثارت نم يناثلا دّلجملا يف ترشُن يتلاو هللا رون ديهشلا

 داوج دّمحم خيشلا قيقحتب تعبط ةلاسرلا هذهو .غ١١ -58ا// ؟ ينارقلا ةعيشلا ثارت ١.



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "2

 لفحمو ةليضفلا ءادهشو ةعيشلا نايعأو ,"!ءاملعلا ضاير يف هتمجرت يف اهنم
 ا وبان انل 2 امس انه ركزتل ةظولظما اهظسسو ل تلا وتلا دكل و سورا

 ًاردصم هل شماهلا يف ركذن 7 امف ,شماهلا يف رداصملا رئاس ركذنو ٌّقحلا قاقحإ
 ءامسأ يه اهو .تاردكملا ضعب اهنم انفذحو ءاهدحو ّقحلا قاقحإ ةمّدقم نمف

 :بتكلا

 "!لطابلا قاهزإو ّقحلا قاقحإ- ١

 9 ىاوتراللا قيم هدا لئاببم ةنوجا ه

 ينيسحلا يلع فسوي ريملا نيب ام تابتاكم ةلاسرلا هذه .ةّيفسويلا ةلئسألا

 خيشلا قيقحتب تعبط . هللا امهمحر  يرتستلا هللا رون يضاقلاو يدابازتسألا

 ةنس نارهطب يمالسإللا ىروشلا سلجم ةبتكم رادصإب نايرفعج لوسر روتكدلا

 دل نوت ىضاقلا رانكفا تيرم رداتفتسلا نسخ ا قم ةلاسرلا ةدهو قا ا

 1 :ةلئاقغو

 0 هلافلا ةنوع الاد

 ديرت دقو. أ"ا ىقرفلا مودم از رهلا ىلع 3 لا ىف تيضاوتلا ءازاإ د

 .يدومحملا ب

 .نينمؤملا سلاجم باتك رهظ ىلع دوجوملا بوتكملا نع اهنم ًاريثك لقن ١.
 يف ىّلحلا ةمالعلا ىلع هّدر يف ناهبزور نب لضفلا يضاقلا هيف دقن .ةّداملا ةساو نيبك فاقك أ

 ضدّرعت نم عيمج هركذ دقو , فاو نايبب ًاّيقطنم ًاّدر هيف هّدر .قدصلا فشكو ّقحلا جهن باتك
 مقا دلجتم ىف: 25 يق عوملا دقسلا ةكردشتاو.. ارزاق: ميطادقو: 2 ةينوسلا دكنلا ةمكرتل

 . نآلا ىلإ عبطي مل ةّيقب هنم يقب نكل
 لفحم ؛ « نسح دّيسلا ةلاسا باوج» :امهيفو ,711/ 60 ءاملعلا ضاير؛5/١١غ .ةليضفلا ءادهش ."

 .«نسح خيشلا ةلأسأ باوج ةلاسر» :(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا

 .١ا/7 . ةليضفلا ءادهش .:

 رهاظلاو . ديهشلا يضاقلل مسإلا اذهب ًاباتك رداصملا رئاس يف رأ ملو .قاقحإلا ةمّدقم يف اذك .



 "و قّقحملا ةمّدقم

 ةنيفس امته انب ةعيلظو.: هدر اهجلا ىلدع دمحم انريغلا هيلا ةيقلملا ةاكسألا

 سر دملا يقترف اوريملا لضاقلا

 0 علا 5007 ماقلإ 5

 ا ريهوتلا وعل ذنلا هن | يسن ف دحدلا سنأ-

 ا ال ودعت و ادد روذقلا كيذع زئاؤت تانثإ ف ريدغلا رحب_- 8

 .اك) ريثكلا ءاملا ريدقت ا رحبلا-9

 .0كيي ةفئاطلا خيشل ءاكحألا بيذهت حرش يف ءامكألا تيهزلتا د 13

 .«بصاونلا بئاصم» مساب ىتأي يذلا وه باتكلا اذه ّنأ ج

 طم حرت لاو بوو دم نبا قل اجمع هرب ىف نجفلا ءاقلإر»ء 097 مروه ةعررقلا
 .ناريا يف هنم

 .«ديحوتلاو لدعلا ةيا ريسفت ىف ديحولا سنوم» :ب اضيا ف رعيو .رداصملا بلاغ ىف اذك .؟

 :ىعن ا تقلا ةعيشلا كارد قد ى اقلا دلسنلا ىف :قوزمسملا دوج تكي خيشلا يق هل
 .هتمّدقم يف هب طبت ري ام ىتايو باتكلا اذه نم سماخلا دلجملا ىف هعبط دّدجتو

 ْ ْ .177"5/ ه6 ءاملعلا ضاير؛؟؟١٠59/5 ةعيشلا نايعأ .'”

 هيلع مكح يذلا ريثكلا ءاملا ريدقت ىف ةلاسر» ١7١6: مقر .؟49 .راتسألاو بجحلا فشك .؛
 رثن و مظن خيرات ؛ ١ . ةليضفلا ءادهش ؛(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ؛«ريهطتلاب عراشلا

 لزنا يذلا هلل دمحلا» : هلّوا : هيفو ؟؟ مقر . 27/7 ةعيرذلا ؛ 117 .ىسراف نابز رد و ناريا رد

 طخب يضاقلا لئاسر نم ةعومجم نمض دجوي .«لالدتسالا ءامس نم قيقحتلا لزالز انيلع

 . فجنلاب يوامسلا دّمحم خيشلا ةبتكم يف .ق97١٠ ةنس يف نيسحلا نب دمحأ

 رد و ناريا رد رن و مظن خيرات ؛7١5 مقر .07/ 4 ةعيرذلا ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .4

 لماح حرش وهو :لاقو 41 مقرء٠٠ ,راتسألاو بجحلا فشك ؛177و 8١ . ىسراف نابز

 ضعبو .امهيلإ ةجاحلا نايبو هلوصأو ثيدحلا ملع ةّيهام هتمّدقم يف ركذ , دّيج نسح . نتملا
 ان ترتظو ىوج افلا :نافانل نسب اهلا :نيطاوا ب كين دي يحمر تودع لوس كله نان
 .ق ٠١801 ةنس ىف ىلع دّمحم هدلو اهفقو دقو . هيب هطخب تناك ةخسن ىلع

 .«ثيدحلا بيذهت عر اهيل 5577/0 ءاملعلا ضاير؛١ا/:غ . ةليضفلا ءادهش
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 نفت هلعل 3"! نسيلبا نع ةروهتلا تايبفلا فالكلا لها لاؤقأ هييقت 1

 :«ناطيسلا تايب: تاودع ىف ةلانيور» سناب تاتا ىلا ةلاعبولا
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 ,.رفاكلا ةضورر ىلع ةقياعتلا يا

 ."'يعفاشلا ىيحي يضاقلا حرش ىلع تاقيلعت - ٠١

 يقل ها ريس نا

 11 وا «ِناَمِس ِتاَوَقَب َعْبَس » ها نيمش 6

 لا ةعف ا

 ."0ةيفلألا ىلع ةيشاح ١

 ."'ديرجتلا حرش تاّيهلإ ىلع ةيشاح_-

 : كيدي نيب: ىذلا باتكلا اذه. ىهو ءىواضيبلا نيستت ىلع ةيشاحبب 8

 8 ىواطيلا ريمش ناله ىرخا ةضاحماا»

 .ا1١ 7 , ىسراف نابز رد و ناريا رد رثنو مظن خيرات نم .

 .؟١٠9/5١١ ةعيشلا نايعأ نم .

 ءاملعلا ضاير ؛0١15 مقر .١؟ا/ .راتسألاو بجحلا فشك ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .

 مظن خيرات ؛«ايّؤرلا ريسفت ةلاسر»:١٠519/5 ةعيشلا نايعأ ؛ 7١غ . ةليضفلا ءادهش ؛ 6

 ىض «نآرقلا ريسفت» :قحلا قاقحإ ةمّدقم ىف ركذو .777 .ىسراف نابز رد.و ناريا رد رثنو

 .ًالقتسم هركذن ملف .يواضيبلا ريسفت ىلع هتاقيلعت هنأ رهاظلاو .,تادّلجم

 .ا١ 17 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثنو مظن خيرات 06 مقرء1١3/ ,راتسألاو بجحلا فشك .

 . ةليضفلا ءادهش ؛١ 16 مقر .5ةة/'؟ ةعيرذلا؛ ١ مقرء1١٠6٠ ,راتسألاو بجحلا فشك .

 :(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .77١/ه50 ءاملعلا ضاير.١٠/559 ةعيشلا نايعأ . 77

 . 117 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثنو مظن خيرات ؛ «ةفحت»

 ١ ىضاقلا جرت نيزومرقلا لش نيت
 ضاير 5/٠1 ةعيشلا نايعأ ءى7/ .ةليضفلا ءادهش ؛( ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم :

 .11 7 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات 510 ءاملعلا

 سودرفلا لفحم ؛77/0 ءاملعلا ضاير؛؟79/5“١٠7 ةعيشلا نايعأ ؛75١ .ةليضفلا ءادهش .



 ”/ قّقحملا ةمّدقم

 ١ ةفئاطلا خيشل ماكحألا بيذهت ىلع ةيشاح ©١".

 "و افيبلا ريسفت ىو فر اعبل ا ققملا ةضاح ىلع يقام .

  3'يناودلل قطنملا بيذهت ةيشاح ىلع ةيشاح ".

 .؟!يناهفصإلل ديرجتلا حرش ىلع ىبلجلا ةيشاح ىلع ةيشاح -

 .81ة:خاقلا ةيوخالا ةلاشو ىلع: ةيبق اهب 8

 .لاجرلا يف ةريزغ دئاوف توح .يّشكلا لاجر ىلع ةيشاح 71

 ."""وحنلا يف يماجلل ةيفاكلا حرش ىلع ةيشاح ١"

 .(ىضاقلا ةمجرت) ج

 ءادهش ؛؟5؟١٠١/9 ةعيشلا نايعأ ؛ ٠ مقر .بيدهتلا حورش ركذ دنع 0 ةعيرذلا ١.

 بيدهت وأ ىسوطلا انخيش بيذهت وهو :لاقو .«بيذهتلا ىلع ةيشاح» ١1/6: .ةليضفلا

 تيب دايت ىنعي 1 قلتم اهلا يل افون نييدهتلا ننس شاص د 30/13, اهلعلا كارو. ةةجذافلا
 1 ١ علل لنصل نم ديلا تيدحلا

 ىف اهنم ةخسنو ,ةحفص 060 اهتاحفص ددع 5١90. مقرب رالاسهيس ةبتكم ىف اهنم ةخسن .؟

 ىف ايار تاكلا اذه قم ىسلالا دّلجملا يف ةّرم لّوأل تعبطو ,«ال» 50000

 .اهتمّدقم يف اهب طبت ري ام
 ؛؟١٠/59 ةعيشلا نايعأ ؛7١“ .ةليضفلا ءادهش ؛ 877 مقر ١77. .راتسألاو بجحلا فشك ."

 خيرات ؛ « ىلالجلا بيدهت ةيشاح» :(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ؛511/065 ءاملعلا ضاير

 ْ .«يناودلل قطنملا بي ذهت ةيشاح» : 1717 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثشنو مظن

 - كيدي نيب يتلا يهو  يواضيبلا ريسفت ىلع هتيشاح يف فلؤملا دّيسلا اهنع رّبع دقو
 .«ىناودلل بيذهتلا قطنم ىلع ةّيلالجلا ةيشاحلا ىلع ةيشاحلا» ب

 دن عقلا هشيم قاسكلا ىو ريغلا ىنلطلا_نشاوج ةوزجب ( ىنتاقلا يجر: سودرنلا لتكمل
 50 ةعيشلا نايعأ ؛ ١7 .ةليضفلا ءادهش ؛517/60 ءاملعلا ضاير

 1 .«ديرجتلا حرش ىلع يبلجلا ةيشاح

 .«ةرخافلا ةبوجألا ىلع ىشاوحلا»:١٠/775 ةعيشلا نايعأ ؛77١/ 80 ءاملعلا ضاير.4

 ءادهش ؛«ةيفاكلا حرش .ةّيئايضلا دئاوفلا ةيشاح» :191 مقر ١87., .راتسألاو بجحلا فشك .7
 رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ 517/0 ءاملعلا ضاير؛١٠/79١ ةعيشلا نايعأ ؛ ١70 . ةليضفلا

 . «يماجلا حرش ةيشاح» :2117 .ىسراف نابز
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 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل

 نر ع حرش ىلع ةيشاح

 ."”ينازاتفتلل لّوطملا ىلع ةيشاح

 ."'ءاكحألا تايآ يف دادقملا لضافلل نافرعلا زنك ىلع ةيشاح ٠

 ."!مالكلا يف فقاوملا حرش ىلع ةيشاح 7”

 ."0ةمألعلل لوصألا بيذهت حرش ىلع ةيشاح "7

 ,” لي رجلا حرش ىلع يناودلل ةميدقلا ةيشاحلا ىلع ةيشاح "4

 ."!ةغالبلا مولع ىف ىئاطخلا ةيشاح ىلع ةيشاح 7

 رد رشن و مظن خيرات ؛© 06 ءاملعلا ضاير؛ىإ ٠ ةعيشلا نايعأ ؛ . ةليضفلا ءادهش .

 سودرفلا لفحم ؛؟7/0 ءاملعلا ضاير؛؟71؟١٠9/5 ةعيشلا نايعأ ؛7١ .ةليضفلا ءادهش .

 ؛؟؟١٠9/5 ةعيشلا نايعأ ؛571/0 ءاملعلا ضاير ؛١47 مقر ١١. .راتسألاو بجحلا فشك .

 لفحم ؛«فقاوملا ةبطخ حرش ىلع ةيشاح» :ةريخألا ةثالثلا يفو ١71. .ةليضفلا ءادهش

 رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات .«فقاوملا حرش ةبطخ ةيشاح» :(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا

 ضاير؛؟١٠/19١ ةعيشلا نايعأ ؛77١ .ةليضفلا ءادهش ؛ (ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .

 .اأا1 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رشن و مظن خيرات ؛ 06 ءاملعلا

 ؛؟١٠١/59 ةعيشلا نايعأ ؛74١ .ةليضفلا ءادهش ؛ 81/7 مقر ١74, .راتسألاو بجحلا فشك .

 .؟7577/60 ءاملعلا ضاير

 حرش» :؟18/ 0 ءاملعلا ضاير؛؟؟١٠/9 ةعيشلا نايعأ ؛(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم

 ,ةليضفلا ءادهش ؛ 8379 مقر ١7/7. .راتسألاو بجحلا فشك ؛ (ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم
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 ف ققحملا ةمّدقم

 .(")ةمكحلا يف ةيادهلا حرش ىلع ةيشاح 3

 ."!'قطنملا يف نيدلا بطقل ةّيسمشلا حرش ىلع ةيشاح -

 ."هقفلا يف ةمالعلا دعاوق ىلع ةيشاح 9

 4! ىّلحلا قّقحملل عيارشلا ةبطخ ىلع ةيشاح -

 ."!ىفنحلا هقفلا ىف ةيادهلا ىلع ةيشاح - ١

 0! ىفنحلا هقفلا 5 ةياقولا حرش ىلع ةيشاح  ؛”

 ."”ةعلاطملا بادا ةلاسر حرش ىلع ةيشاح

 نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛1 77/0 ءاملعلا ضاير ؛59"١٠/5 ةعيشلا نايعأ ؛75١ ج

 ."77 .ىسراف

 .ةليضفلا ءادهش ؛41؟14 مقر ١1857., .راتسألاو بجحلا فشك ؛(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ١.

 .«ةيادهلا حرش ىلع ةيشاح» : هتافلؤم نم 8 مقر يف ًالّواركذ 59/٠١" ةعيشلا نايعأ ؛ ١7

 خيرات ؛511/ 60 ءاملعلا ضاير ؛ «ي دبيملل ةيادهلا حرش ىلع ةيشاح» 848 مقر يف ركذ مث

 . يدبيملل ةيادهلا حرش نإ :لاقو 1117 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن

 ,ةليضفلا ءادهش ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ؛١١4 مقر ٠8٠١. .راتسألاو بجحلا فشك .؟

 هايد اواأ وذ شا ورك خيرات ؛©06 ءاملعلا ضاير؛”١١٠/5197 ةعيشلا نايعأ ؛ 7

 1 اف

 ضاير؛١٠719/5 ةعيشلا نايعأ ؛74١ .ةليضفلا ءادهش ؛ (ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .”“

 نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛151 مقر ء١ 81 ,راتسألاو بجحلا فشك 6 ءاملعلا

 .(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .: 6 + صراف

 ا يفاقلا ةنيعكرت يودرقلا لتسس 7 مقر ١9١. .راتسألاو بجحلا فشك .ه

 و7 قرم راتالاو بجغلا تق ([ ىضاقلا ةمجرت) سوفرقلا لفجم
 . (ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .'

 حرش ةيشاح» :(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم :118 مقر 18١. .راتسألاو بجحلا فشك .4
 ! «باسح حاتفملا صيلخت



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 2

 ."!ةئيهلا يف ينيمغجلا حرش ىلع ةيشاح  ؛

 .")هقفلا ىف ىلحلا ةمالعلل ةعيشلا فلتخم ىلع ةيشاح - 1

 ."!ةسدنهلا ىف شديلفا ريرحت ىلع ةيفاه نا

 ."!لاجّدلا ىف ةمالعلا ةصالخ ىلع ةيشاح -

 .0يئاهبلل باسحلا ةصالخ ىلع ةيشاح  ؛4

 .ٌمتت مل ,ةعمللا حرش ىلع ةيشاحلا- ٠

 ."!'يناوّدلل ديدجلا بجاولا تابثإ ةلاسر ىلع ةيشاح ١

 ,ةليضفلا ءادهش ؛9١1 مقر ١/١. .راتسألاو بجحلا فشك ؛ (ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ١.

 ضاير ؛117 .ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ةعيشلا نايعأ ؛ 8

 سرهفلا لَّوُأ يف قبس دقو : هشماه يف لاقو ١17 ص يف ًاضيأ هرّركو .577/ 5 ءاملعلا

 ريتا ىليع, ا هدحت ادتكا هيلع ئرخ | ةيهاح لدن لدلناو ىمقملا متي ىلع هيفاع
 ينيمغجلا ةلاسر ىلع ّنِإ :لاقي وأ , خسانلا طلغ نم راركتلا نوكي نأ لمتحيو .يواضيبلا
 ةنيلالا ئلغ:نآلا رههتا ىذلا قو يمورلا هداز يضاق حرش اهتلمج نمو ةديدع حورش

 . ظحالف ءرخآلا حرشلا ىلع رخآلاو روهشملا حرشلا ىلع امهدحأ لعلف , ينيمغجلا حرشب

 ةيشاحو ينيمغجلا حرش ةيشاح فّنصملا تافّلْؤم نمض يف فّنصملا دلو ًاضيأ ركذو :لوقأ

 . ينيمغجلل حرشلا حرش

 ضاير؛؟١٠759/5 ةعيشلا نايعأ ؛74١ .ةليضفلا ءادهش ؛ (ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .؟

 . 48 ردي 1015 ناهنألاو بجعل فقد 5570: دانا

 ضاير؛؟١٠/19 ةعيشلا نايعأ ؛ ١74 .ةليضفلا ءادهش ؛ (ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ."“

 نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛/ 807 مقري ,راتسألاو بجحلا فشك ؛ 71/6 ءاملعلا

 5 ب وعراف

 2559/٠١ ةعيشلا نايعأ ؛٠٠0 مقر .1//91 ةعيرذلا ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .؛

 ىلع ةيشاح» ١4: .ةليضفلا ءادهش ؛117 .ىسراف نابز رد و ناريأ رد رثن و مظن خيرات

 ضاير يف هلثمو , يئاهبلل باسحلا ةصالخ وأ ةمالعلا لاجر اهّلعلو :لاق ّمث ««ةصالخلا
 ىف ةمالعلا ةصالخ دارملا لعل : فّلْؤملا ةخسن شماه ىف :هشماه ىفو .771/64 ءاملعلا

 1 .مّدقتملا قيلعتلا رظنا. 0 0200 1 لارا
 نايعأ ؛١ 7 .ةليضفلا ءادهش ؛؟0*/77 ءاملعلا ضاير ؛(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .1



 ما ققحملا ةمّدقم

 ."!هالكلا يف يشخدبلا ةلاسر ىلع ةيشاح -
 ."!ديرجتلا حرش ةيشاح ىلع ةيشاح 07

 .ةمالعلا دعاوق نم تاداهشلا باب ىلع ةيشاح 5

 وعلا ف: ىدطللا حرش ىلع ينام

 .؟!ةمكحلا يف يسوطلا ققحملل تاراشإلا حرش ىلع ةيشاح 01

 .*!ديرجتلا حرش نم ضارعألا ثحبم ىلع ةيشاح 01

 .""'ديرجتلا حرش نم ةمامإلا ثحبم ىلع ةيشاح -

 ."ةمالعلل ديرجتلا حرش نم رهاوجلا ثحبم ىلع ةيشاح 4

 . «ةيناثلا بجاولا تابثا»:١٠597/5١5 ةعيشلا

 .«يئوجاوخلاو يناودلا قّقحملل لئاسر عبس» نمض يف ةعوبطم ةلاسرلا لصأو

 مالك قيقحت ىلع ةيشاح» :امهيفو 559/٠١. ةعيشلا نايعأ ؛70١ .ةليضفلا ءادهش .

 . «ىشخدبلا مالك قيقحت ةلاسر ىلع ةيشاح» : 3117/0 ءاملعلا ضاير ؛ « ىشخ دبلا

 ا( نتداقلا سرت سودرتلا ريكس 8500 و10137 0: كعمل شايروتااث4 1 ةفيقلا فانغأو
 : 1117 . ىسراف نابز رد و ناريأ رد رثن و مظن خيرات يفو .«ديرجتلا حرش ىلع ةيشاح» : امهيفو

 .«يجشوقلا ديرجت حرش»

 مظن خيرات يف هلثمو .«يدضعلا رصتخم حرش ةيشاح» :(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .

 ءاملعلا ضاير؛ 0٠٠ مقر ,777/1 لمآلا لمأ ؛177و 58١ .ىسراف نابز رد و ناريا رد رثنو

 ؛«يدضعلا رصتخم حرش ةلاسر» : ةريخألا ةثالثلا يىفو ,. 7٠غ .ةليضفلا ءادهش ؛ 7 6

 رصتخملا حرش ىلع ةيشاح» :امهيفو 8//٠70«, تاّنجلا تاضور ؛١7؟١٠9/5 ةعيشلا نايعأ

 . (ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .؛ .«يىدضعلل

 ؛ ١ ةعيشلا نايعأ ؛77١ .ةليضفلا ءادهش ؛7٠4 مقر /١17. .راتسألاو بجحلا فشك .

 . 117 , ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ 5 ءاملعلا ضاير

 رثن و مظن خيرات ١ مقر ,178 .راتسألاو بجحلا فشك ؛(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .

 . 1117 .ىسراف نابز رد و ناريا رد

 , ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛١٠/559 ةعيشلا نايعأ ؛ ١77 .ةليضفلا ءادهش .

 . « يجشوقلل ديرجتلا حرش نم رهاوجلا [ثحبم] ةيشاح» : 117



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ف

 ."'ديرجتلا حرش نم داعملا ثحبم ىلع ةيشاح

 اذه يف اهركذ .بيذهتلا قطنم ىلع ةّيلالجلا ةيشاحلا ىلع يشاوحلا - ١

 يل ردا كاما د ورحب نق نا ارا ينال هيكل
 .«قطنملا

 ."!ةيشاحلا هذه ىف ًاضيأ اهركذ .لاقعلا لح 5

 )00 يحل

 .قافنلا ةعفاد وأ ,(*! قاقشلا ةعفاد "4

 :ةسرافلاب:«ةمامالا ىف ةعيسلا لتالداد <

 .©دئاصقلا ناويد- 7

 2 عشلا ناويذد أل

 ١. .راتسألاو بجحلا فشك ١78. مقر  4٠٠ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ . 171 .

 ؛١٠“”١ مقر 5٠١. .راتسألاو بجحلا فشك ؛١٠7539/5 ةعيشلا نايعأ ؛7١ .ةليضفلا ءادهش .؟

 ةعبرألا يفو ,1717و 78١ . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ 117/0 ءاملعلا ضاير

 .«لاقعلا لح» :ةريخألا

 ةبتككم يف اهتيأر :لاقو ١1١7 مقر ,7877/1 ةعيرذلا ؛(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .''

 ءاملعلا ضاير؛١٠/5595 ةعيشلا نايعأ ؛77١ .ةليضفلا ءادهش ؛ ىناهفصالا ةعيرشلا انخيش

 . 1117 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن غيرات ؛«ناسح تاريخ» : 06

 عفاد» 4 مقر و« ةعيرذلا ؛ «قافنلا ةعفاد» : ١٠غ مقرء٠1 .راتسألاو بجحلا فشك .؛

 ؛١ا/1 ,ةليضفلا ءادهش ؛"77/ 60 ءاملعلا ضاير؛١٠ ٠7 مقر 5١١. .راتسألا فشك ؛ «قافنلا

 و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛«قافنلا ةعقاو»ب هنم عوبطملا يف فّحصو ١9/9" ةعيشلا نايعأ

 . 1117 .ىسراف نابز رد

 ضاير؛؟١٠19/5 ةعيشلا نايعأ ؛77١ .ةليضفلا ءادهش ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .ه

 ْ .؟١5//ه0 ءاملعلا

 .«هراعشأ ناويد» : 7717/0 ءاملعلا ضاير؛17؟١٠/9 ةعيشلا نايعأ ؛ ١76 .ةليضفلا ءادهش .*



 ققحمل ١ ةمدقم
 اذ

 ."7ىقبألا ركذلا_

 ."!ةّيعفاشلاب ةعمجلا ءادتقا ىف مامه نبا ذيملت فلآ ام در 8
 ٠ :ةبوتلا) «ٌسَجَن َنوُكِرْشُمْلأ اَمَنِإِ» ةيآ ريسفت يف ةلاسر 58(0".

 .ةيضقلا رمآا ف ةلاسودلالا

 ."!ءوضولا ديدجت يف ةلاسر 7

 .ةيشاحلا هذه يف اهركذ حبقلاو نسحلا يف ةلاسر

 ١1 نتاع ةدلكر ىف لامر"

 . يلاوحا نايبو تندحلا نعاضو: ىماسأ ركذ ىف ةلاسودال#

 ةعيشلا نايعأ ؛!«ىمقلألا ركذ» :امهيفو ١77. .ةليضفلا ءادهش ؛؟177/0 ءاملعلا ضاير .

 1 6 اقلحلا رك هاو هالك
 ؛«ةّيعفاشلاب ةّيفنحلا ءادتقا ىف مامه نبا ذيملت ٌدر» : ( ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .

 نايب ىف مامه نبا ةيمل# لأ اقر ند ةلاسورد# لولا ءاملعلا ضاير؛0/١١ .ةليضفلا ءادهش

 ام نيب ةيسلق هللا اه: ىف ةلاسورب ةعيشلا نايعأ ؛ «ةّيوعفشلاب ةعمجلا ءادتقا

 ضايرتا 801+ ةطيحقلا :نايعأ 10/4: ةليضتلا ءادهقدو ( ىطاقلا ةةسرت) نيردرتلا لفعمب
 ةيق نط ةعت 6 نيك ر شملا ةساجت ةيآ ريسفت 7 يقال ع ةعيرذلا ؛ 517/60 ءاملعلا

 رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛7١1 مقر . ١١11 .راتسألاو بجحلا فشك ؛ يروباشينلا مالك عفدل

 . 1117 . ىسراف نابز

 بجحلا فشك ؛؟١٠/59 ةعيشلا نايعأ ؛74١ .ةليضفلا ءادهش ؛0//711 ءاملعلا ضاير .

 و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ «ةمصعلا ةقيقح ىف ةلاسر» :امهيفو . ١719 مقر .؟094 .راتسألاو

 ْ . 117 .ىسراف نابز رد

 ,وه هّلعلو «ديدجتلا ثحب ىف ةلاسر» +١7: ,ةليضفلا ءادهشو 517/0 ءاملعلا ضاير يف .

 .(ل خ ريذحتلا) «ديدجتلا ثحبم ةلاسر» :111/4 ةعيشلا نايعأ يفو
 ءادهش ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ؛7١4١ مقر .517 .راتسألاو بجحلا فشك .

 رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات 0 ءاملعلا ضاير؛١٠59/5١ ةعيشلا نايعأ ؛ ١74 . ةليضفلا

 . 117 ,ىسراف نابز

 ةعيشلا نايعأ ؛ «ثيدحلا يعاّضو مجارت» ١74: .ةليضفلا ءادهش ؛739١/ 65 ءاملعلا ضاير .



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ع

 ."!ىهلإلا ملعلا قيقحت ىف ةهبش ٌدر ىف ةلاسر 7

 ام عم هداحّتا نكمي ."!ءايبنألا ةمصع ىفن ثيح ةّماعلا ضعب در يف ةلاسر 1

 .«ةمصعلا رمأ ىف ةلاسر» مساب ًافنا مّدقت

 ."'ريرحلا سبل يف ةلاسر
 .©/ رمخلا ةساجن ىف ةلاسر 4

 ٠ ةعمجلا لسغ ىف ةلاسر !".

 ."''يضاملا فيرعت يف ةلاسر ١

 11 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ «ثيدحلا يعاضو ىف ةلاسر» - ٠

 ضاير؛؟”19/5<١٠1 ةعيشلا نايعأ ؛ ١7 , ةليضفلا ءادهش ؛( ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ١.

 بح ارا ملغ قيقحم قالا مورا ىتعاقلا نتجت | نيردرتلا لقسم 110/6 :ءادنقلا

 لفحم ؛138 -7717/ه0 ءاملعلا ضاير؛؟١٠/9١7 ةعيشلا نايعأ ؛ ١70 .ةليضفلا ءادهش .؟
 و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ « َِيَكِبَِي ءيبنلا ةمضع ىفن ةلاسر ٌدر» :(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا

 ْ فايس ةييصع ىف ةوررت #01 صراف اكورد

 ضاير؛؟؟١٠/9 ةعيشلا نايعأ ؛74١ .ةليضفلا ءادهش ؛ 5 مقر 550/١4, ةعيرذلا ."*

 , ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ «ريرحلا سبل ةلأسم ىف ةلاسر» :؟571// © ءاملعلا

 ْ .أ 17

 ةعيرذلا ؛٠56١ مقر .؟8/ .راتسألاو بجحلا فشك ؛ (يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .؛

 ؛؟71/ هه ءاملعلا ضاير؛؟١؟١٠9/5 ةعيشلا نايعأ ؛ ١74 ,ةليضفلا ءادهش ؛7 مقر 0/1

 . 111١ .ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات

 ءادهش ؛4١ا/7 مقر .؟ا/6 .راتسألاو بجحلا فشك ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .ه

 رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ "1177/ 0 ءاملعلا ضاير ٠ ةعيشلا نايعأ ؛ ١75 . ةليضفلا

 . 1117 .ىسراف نابز

 ؛؟١٠/9١ ةعيشلا نايعأ ؛74١ .ةليضفلا ءادهش ؛١١٠7١ مقر .1149 .راتسألاو بجحلا فشك .”

 :17 .قحلا قاقحإ حرش ةمّدقم ؛«يضاملا فيرعتب ةقلعتم ةلاسر» :771// 60 ءاملعلا ضاير

 . «يضاملا لعف قيقحت ىف ةلاسر»



 نان قّقحملا ةمّدقم

 اضر دّمحم ازريم دّيسلا هيلإ اهبسن ."'نيّدلا عاجش اباب موي يف ةلاسر 8

 ديشّولا دبع ىلوملا نع .ينارحبلا دجام دّيسلا نع ًالقن هريسفت يف سيونهعقاو
 .هيف اهمامتب اهلقنو ,يرتستلا

 هذه وشن نووي نا[ هنآ ورتب نتن 4 ىلا ةلوقن ريمقتا ىف ةلاطو د

 .هريسفت يف يروباسينلا مالك عفدل اهيف ضّرعتو 1١0(. :ماعنألا) ١4" مالشِإلِ
 انما و ةعيسشلا نيام هدا اها رك د :ةطويشم الل ارا! ةطكسنلا :ةلادتل ]تنك

 .امهحسمو نيلجّرلا لسغ ةلأسم يف ةّنسلا

 "!يساكلا:ةلاسو ذو ىف ةلاسوفل

 .ةّيرهوجلا فلخت يسوطلا قّقحملا لوقب ةقّلعتم ةلاسر

 يضاقلا ىلع ةّماعلا نم ضرتعا نم ضعب ضارتعا نع باوجلا يف ةلاسر
 كيبل ةوئاج ىف

 .؟5519/ه0 ءاملعلا ضاير.١

 ؛1؟١٠١/9 ةعيشلا نايعأ ؛705١ .ةليضفلا ءادهش ؛8١1 مقر /١١1, .راتسألاو بجحلا فشك ."

 نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ ةخسن اضبأ اهنم اندنعو :لاقو 5197/60 ءاملعلا ضاير

 را

 0 مقرب 'ةيشعرملا دّيسلا ةبتكم يف ةدوجوم اهنم ةخسن

 دالب نم فرشأ ةدلب ىف اهتيار دقو :لاقو 519/0 ءاملعلا ضاير ؛١٠559/5 ةعيشلا نايعأ .'"

 ف اهنا كل اقتل لا ييسر م1100 فرد رالابا 1 ةعيوتللا «يجودنلا ضو اروترام
 مهبعك ّوندو» :اهرخآو .«ماصخلا ىلع انججح يديأ عفر يذلا هلل دمحلا» :اهلّوأ . ةّيوضرلا

 .«مارملا قاس ىلإ لوصولا نع
 ءاملعلا ضاير ؛ «ىشاكلا دّمحم ىضاقلا ةلاقم ٌدر» :(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .؛

 ةماعلا ضعب فّلأ ام اهّلعلو : لاقو . 170 .ةليضفلا ءادهش ؛١٠/579 ةعيشلا نايعأ ,<,06
 .(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم . . ةّيمامإلا در يف ناشاك ءاملع نم



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل

 ."!يناودلل نوعرف ناميإ حيحصت در يف ةلاسر ٠

 "1 ةقعدالا يفةلاشوي آلا

 .(ل خ هل ةلأسم ال) هل لثم ال دوجولا نأ 58 ةلاسوعتا

 ."؟!ةقرحملا قعاوصلا ةمجرت تامّدقم ٌّدر ىف ةلاسر 977

 .6اهكلا عاونأ نايب 8 ةلاسر - 5

 .77ةعّونتم لئاسم يف تدروأ تاداريإ در يف ةلاسر - 0

 ةلاسرلا هده ىف هيه ةكسرافلاب ١" ناطينقلا تاهنق بارك نفاثلاسو ك5

 ءادهش ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ؛٠٠4١ مقر .7714 .راتسألاو بجحلا فشك .

 رد و ناريا رد رِثن و مظن خيرات ؛!71// 0 ءاملعلا ضاير؛5؟١٠/75 ةعيشلا نايعأ ؛ ١7 . ةليضفلا

 . 1117 .ىسراف نابز

 نايعأ ؛77١ .ةليضفلا ءادهش ؛١58 مقر ١١//!4. ةعيرذلا ؛( ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .

 .؟37/ 8 ءاملعلا ضاير؛؟١٠719/5 ةعيشلا

 ءادهش ؛(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ؛١511١ مقر, ,راتسألاو بجحلا فشك .

 .7"ا//0ه ءاملعلا ضاير؛؟"١٠/59١ ةعيشلا نايعأ ؛ ١ . ةليضفلا

 ضعبل ةمجرتلا» :لاقو 17٠١ مقر 550/٠١. ةعيرذلا ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .

 ءادهش ؛ قرا 156: ناتسألاو بجلا فينك رك هناك دقي كو عملا نعم نزا ديما

 تامّدقم ٌدر ىف ةلاسر» 779/5٠١: ةعيشلا نايعأ ؛771/0 ءاملعلا ضاير ؛ ١ . ةليضفلا

 4ع زجفلا تانك سرت وق ىف قاضيا ركاذوس هرعت نزال ةفوجنالا عارضا
 . 11١ ,ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات

 :1؟١٠9/5 ةعيشلا نايعأ ؛4١١ .ةليضفلا ءادهش ؛7١١ مقر 514١. .راتسألاو بجحلا فشك .

 . 1717 , ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ « مكلا عاونأو ضرعلا نايب يف ةلاسر»

 ١ 7غ . ةليضفلا ءادهش ١ .

 تاهبش عفد» :(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ؛١ 4٠17 مقر .7714 .راتسألاو بجحلا فشك .

 ىف ىناتس رهشلا اهركذ ةعبس تاهبشلا هذهو : لاقو :«6 مقر /٠١814. 0 ةعيرذلا ؛ « سيلبإ

 شماه يف ةلقازا نه واكف عبط ....ءامدقلا ةفسالفلا تاهبش ةدمع ىهو . لحنلاو للملا

 ةندقس ىقو 9337/6 قانلحلا "ضار 472 ةنينقلا نايغأ : ىيننؤنلا ىنلاخم رشخاوا

 مم



 ضي ةقحسلا ةمرقف

 ."اهنع باجأو سيلبإ تاهبشب كيلي هلا لوسر ةّمأ ضعب تاهبش
 ."ةراّقكلا ةلأسم يف ةلاسر 90
 "يو افلا هل انهي ف ةلاسؤر بال

 عم اهداحتتا رهاظلا .؟!امهلسغ نود نيلجّرلا ىلع حسملا بوجو يف ةلاسر 9

 .ةّيحسملا ةلاسرلا مساب اذه ليبق روكذملا

 ريمألا ىلع اهيف در .*!ةساجّنلا عم تاقالملاب ليلقلا ءاملا سّجنت يف ةلاسر ٠

 ةيوقت .لاعفنالا مدع ىلإ بهذ ثيح مظعألا ردصلا يناهفصإلا دّمحم نيدلا ّرعم

 . ليقع ىبأ نبا بهذمل

 .سمخلا تاتّلكلا ىف ةلاسر ١

 .ةفلتخملا مولعلا نم لئاسم ةّدع هيف ركذ ."''مولعلا يدوس ةلابيرد 1

 هيف دروو 117 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ « نيطايشلا تاهبش ٌدر» :قاقحإلا ج

 .«ناطيشلا هةر اضبأ

 551٠. مقر ,؟4١/507 ةعيرذلا :ًاضيأ رظناو

 ١. مقر 514 .راتسألاو بجحلا فشك ١7 ١1.

 ةعيرذلا ؛0١5١ مقر 78١. .راتسألاو بجحلا فشك ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .؟

 . 571/64 ءاملعلا ضاير؛/0١٠8 مقر 6/4

 هن دعما ةلاسرلا سفن هلعلو ١17/1 ةليشفلا ء ادهش *

 .171 , ئسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛7١ , ةليضفلا ءادهش .؟

 هدروأو 58١. ,ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ ٠١707 مقر .775/ 1 لمآلا لمأ .ه

 .«ةّيلاعفنإلا» مساب 577” ص يف ًاضيأ

 ءادهش ؛؟717/0 ءاملعلا ضاير ؛«جذومنألا» 75١١: مقر 6 ,راتسألاو بجحلا فشك .1

 ةعيرذلا ؛«جذومنألا ةلاسر» :عيمجلا يفو ١51/٠١. ةعيشلا نايعأ ؛ ١74 . ةليضفلا

 . 1117 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ ١89 مقر ء؛غءال/"

 بجحلا فشك ىف هّدع ىتأيس امك نكل .ًاضيأ ةّيلالجلا هل لاقيو : ىنارهطلا ةمالعلا لاق

 : ْ . ةّلقتسم ةلاسر راتسألاو



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 ٠١ - رخو سول دمحم دّيسلا عّيشت تابثإ ىف ةلاسر 7

 . ةئيهلا يف يموّلا هداز يضاقلا مالك حرش يف ةلاسر- 4

 ."اريخلا نبا ني ديعتس نا تيقلا ىعابز حرش ىف ةلاسرع ه8

 ىرخأ ًامسا ةلاسرلا هذه ىنارهطلا كرزب اغا خيشلا ّدع ."!ةّيلالجلا ةلاسرلا 1

 ىلع ثاحبأ ةعست هيف ركذ :راتسألاو بجحلا فشك يف نكل ,مولعلا جذومنأ ةلاسرل

 ,يلهدلا ناطلس رداهب ربكأ دّمحم نيدلا لالج دهع يف هفّنص .جذومنألا قيرط

 .قأ17 ةنس هفينصت نم عرفو

 .ىهلإلا ملعلا قيقحت ىف ةهبش در ىف ةلاسر مّدقت .ىلاعت هملع ىف ةلاسر- /١

 .ةدحاو امهّلعلو

 ."!هدحو هيف ةالصلا ٌمتت ال اميف ةالصلا زاوج يف ةلاسر- 6

 ١. ةعيشلا نايعأ ؛77١ .ةليضفلا ءادهش ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم 7١9/٠١؟؛رياض

 .؟1ا//ه ءاملعلا '

 .هرمع لوط داوسلل سباللا فراعلا دّيسلل «همان ناسنإ):004١ مقر 5 75 ةعيرذلا ىفو

 ىريسوملا هللا ليغ ني داعم نب دعم قدس از ريم ترق انقل ريض اهدا« نيكو وترا ةياقلمللا
 ةنس نئاق يلاوح نم «سيفن» ةيرقب ىفوتملاو 06 ةنس « نئاق»ب دولوملا يناسارخلا 2,819

 ةلاسر» ب هاّمس اهيف هركذ ام ضعب لقنو . ًالّصفم نينمؤملا سلاجم يف هللا رون يضاقلا همجرت
 ىلحلا دهف نبا دمحأ خيشلا ذيمالت نم ناك هّنأو هتديقع د ىلع لد اه ةعقملا

 ةنس ىفوتملا  ,84١اهسرهف ىف امك ناخ ديمحلا دبع ةيتكم ىف دجوت ةخسنلاو .

 رد رثن و مظن خيرات 6 ءاملعلا ضاير؛؟١٠/74 ةعيشلا نايعأ ؛177١ .ةليضفلا ءادهش .؟

 : هنم لّوألا عرصملا :لاقو (يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ؛ 117 ,ىسراف نابز رد و ناريا

 .«دز فص مراكن ًةراظن هب اروح»

 اندصقف كسدق تاعمل انيلع قرشا دق انّبر» : هلَّوأ 2710 مقر /١01,. .راتسألاو بجحلا فشك ."“

 .«... كبانج اندفوف كفطل تابذج انيلإ تهّجوتو كباب
 ضاير؛؟١٠/7119 ةعيشلا نايعأ ؛77١ .ةليضفلا ءادهش ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم

 .( نيكاقلا ةعيرتا سودزقلا لتحول ْ .؟75/ 64 ءاملعلا



 قّقحمل ١ ةمّدقم
 مه

 صقن وأ هتداهش ىف دهاشلا داز اذإ» :ةمالعلل دعاوقلا ةرابع لح ىف ةلاسر- 8

 ."!«مكحلا لبق

 ."اردقلا عفر ةلاسر- ٠

 ."!ةفيطل ةلاسر_- ١5"

 2 اغليلا ةغيسلا 0

 يزارلا نيدلا رخف مالك اهيف ضقن ."!ريهطتلا ةيا ريسفت ىف ريطملا باحسلا

 .ةيآلا هذهب قّلعتملا

 :هيفو 5١59/٠١. ةعيشلا نايعأ ؛70١ .ةليضفلا ءادهش ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ١.

 ءابتسلا ضان هولا رقلا نيك ةايتتل ؟ينناكك رح ١١ ىف: ىلحلا ةمدانلا لوب ةنلمتم كاسر
 هلو وهو ةعارق نوك اذ اهلا اا رح ٠١ نقدا اعلا ل وقر هنا علل ايرون ةيقو كا: ناو

 :« وكحلا لبق ضقن وأ هةذاهش نه دهاعلا ةاؤ اذ
 .راتسألاو بجحلا فشك ؛ مقر ١41/١١. ةعيرذلا ؛(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ."

 و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ ”١7 . ةليضفلا ءادهش ؛ ١59/5٠١ ةعيشلا نايعأ؛ ١015 مقر 5

 عيفر»ب هيف ٌفحصو ؟17/ ه5 ءاملعلا ضاير ؛«ردقلا عفد» :امهيفو 577 .,ىسراف نابز رد

 .«ردقلا

 /١77. 60 ءاملعلا ضاير؛١٠/559 ةعيشلا نايعأ ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ."“

 ضاير؛”<١٠19/5 ةعيشلا نايعأ ؛ ١/٠ .ةليضفلا ءادهش لكم مقر ء 57 ةعيرذلا .؛

 . 117 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛.6 06 ءاملعلا

 :١؟1/1؟ مقر .587؟ ص ىفو .«رطملا باحس» ١1437: مقر 0 / ,راتسألاو بجحلا فشك .0

 نايعأ ؛77١ .ةليضفلا ءادهش ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ؛ «ريهطتلا ةيآ ىف ةلاسر»

 317 ىسراف ناب ذل ىتنارتا نو رشناو مظتا خيرات 4911/8: بانلعلا ضاير؛؟؟١٠/5 ةعيشلا

 نب دمحا طخب هفيناصت نم ةعومجم ىف هنم ةخسن :لاقو ٠٠١6 مقر .١/١6١"؟ ةعيرذلا

 .يوامسلا دّمحم خيشلا دنع ٠١47 ةّجحلا يذ يف نسحلا
 تسرهف .857515/17 مقر ,مقب نين يشعرملا دّيسلا ةبتكم يف ةدوجوم اهنم ةخسنو :لوقا

 570/1١١. : ىّطخ ىاهدخسن



 ."!يناودلل ةميدقلا يشاوحلا ةلمج نم كيكشتلا ةيشاح حرش 06

 .ديرجتلا حرش نم كيكشتلا ثحبم ىلع حرش 71

 .يرتسبشلل زار نشلك حرش - ١

 ..قل ةنس هنم غرف .'"'!ةّيسرافلاب ةك لعل ءاسملاو حابصلا ءاعد حرش 7

 .كولملا تانب نم مكيب تاريخ ةّيولعلا مساب هفلأ
 ."!نامزلا عيدب حرش 689

 .؟!ك يئاهبلا خيشلل كالفألا حيرشت حرش

 ."!ارهاوجلا حرش ١

 ."""يدضعلا ىلع ينيوزقلا ةيشاح ةبطخ حرش - 1

 هللا ركش اهبتك يتلا ,بجاحلا نبا رصتخم ىلع ةيشاح ةبطخ حرش

 ."!ناخ لضفأب بطاخملا
 "1 يئاوذلا ةميدقلا بعلاولا تابنإ ةلاسو حره

 ١. ةعيرذلا ؛ (ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ١7/1!١. .ةليضفلا ءادهش ؛48١٠ مقر 0/!ا١؛

 ءاملعلا ضاير.57؟١٠/9 ةعيشلا نايعأ 7/60“"5.

 ". ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛5"١٠5/٠ ةعيشلا نايعأ ؛١7١ ,ةليضفلا ءادهش ,

 5١9/5٠١. ةعيشلا نايعأ .“ . 17

 نابز ردو ناريا رد رشن و مظن خيرات ؛«كالفألا حب رشت ) : 70 مقر ليذ ا ما/ل/غ ةعيرذلا 2

 .١ا/” . ةليضفلا ءادهش .6 .117 2ىسراف

 .ةليضفلا ءادهش ؛١8 مقر 52١/١1. ةعيرذلا ؛877١ مقر .777 .راتسألاو بجحلا فشك .5

 ضاير ؛«ينيوزقلا يدضعلا ةيشاح ةبطخ حرش» :امهيفو 559/5٠١. ةعيشلا نايعأ ؛ 7١غ

 ةبطخ ح رشا» :امهيفو ؛ 117 , ىسراف نابز رد و ناريا رد رشن و مظن خيرات ؛ 0 ءاملعلا

 .«ىنيوزقلا يدضعلا

 1١871. مقر ,"3 3 ,راتسألاو بجحلا فشك . .«يدضعلا رصتخم

 ضاير ؛١٠/779 ةعيشلا نايعأ ؛7١ .ةليضفلا ءادهش ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .6



 ١ ققحملا ةمدقم

 ."!ىونثم رتفد شش حرش -6

 .يريرحلا تاماقم ىلع حرشلا 57

 .نامزلا عيدب تاماقم ىلع حرشلا

 .هّمتي مل ,ةلماكلا ةفيحصلا ىلع حرشلا

 ."'يناودلل مولعلا جذومنأ نم ملاعلا ثودح ثحبم حرش 89

 ."!ةاكشملا حرش - ١

 .؟!يوغبلل حيباصملا ةمّدقم حرش ١

 هذه يف فّنصملا اهركذ .ةقرحملا قعاوصلا ىلع ّدرلا ىف ةقرهملا مراوّصلا

 .ةيتاحلا

 61 ءارمالا ةّرغ نا

 ةبا ريسفت ايلذا :ةلكشملا لئاعسلا قمديا ربا ةريعتخ ىف"! ةلياكلا ةرشعلا 3

 ملكلا نأ يف ثلاثلا ,«يتّمأ قرتفتس» ثيدح يناثلا ,.دوسألا طيخلاو ضيبألا طيخلا

 نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛«ميدقلا بجاولا تابثا ىلع ح رش)) :7؟557/60 ءاملعلا حج

 .«بجاولا تابثإ حرش» : 11 . ىسراف

 . 114 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات .

 ,171 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ «ىناودلا ةمالعلا جذومنأ نم ملاعلا ثودح

 . «يناودلل مولعلا جذومنأ ةيشاح» : ضنا ةيفو

 .(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ."

 ١9914. مقر .1-9070 060 .راتسألاو بجحلا فشك .؛

 .«راربألاةّدع»:١٠755/5 ةعيشلا نايعأ ؛ ١77 .ةليضفلا ءادهش ؛717/ 60 ءاملعلا ضاير.ه

 ءادهش ؛5١1١ مقر "5 ءراتسألاو بجحلا فشك ؛(يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم ."

 ؛69١// تاّنجلا تاضور ؛ 77/0 ءاملعلا ضاير؛؟١٠59/5١ ةعيشلا نايعأ ؛ ١7 . ةليضفلا

 .ا١ا6١غو ا! 3١و 8١ . ىسراف نابز رد و ناريأ رد رشن و مظن خيرات



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ف

 ,قارغتسالل ال سنجلل دمحلا يف ماللا نأ يف عبارلا عمج ح ال سنج ماللا رسكب

 يف ةعمجلا ةالص مكح يف سداسلا .ًاملعو ًافاضم هقفلا هدي د احلا

 يف رشاعلا ,يعيبطلا يف عساتلا ,يهلإلا يف نماثلا ءقطنملا يف عباسلا ةبيغلا رصع

 ١ء ا"!ريرحتلا ةرابع ىلع يضايرلا
 1 ةتمافألا ةناقضيي 7و

 .”!ةنيرش دئاوفاي #5

 يضاقلا طئارشل هيف ضعت ًاّدج طوسبم ,تاداهشلاو ءاضقلا ىف باتك_ 7

 اذه ينتاك اعلا وب هك اقلا ني هيفانلا كلذ قاعقي اه رءاسو 1 ىطقملاو ءانضقلاو

 ملا تح اع ةداووت ىضاقلا ىلإ باتكلا

 .نيفلاخملا عم هتارظانم يف باتك- ٠

 .نيفلاخملا قرط نم ةّمئألا بقانم ىف باتك- 69

 ةيسرانلاو ةقيرفلاب بدن افلم ىف ناتك ناز:
 .ةيسعرملا هترسأ باسنأ ىف باتت 1
 داوج دّمحم خيشلا قيقحتب عبط .راغلا ةيآ ريسفت ىقازازعلا فشك 15

 دّلجملا يف هعبط دّدجيسو .ينآرقلا ةعيشلا ثارت نم يناثلا دّلجملا يف يدومحملا

 .باتكلا اذه نم سماخلا

 .١5؟١٠9/5١ ةعيشلا نايعأ.١

 : نيردصملا يف ,177 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛09١// تاّتجلا تاضور .؟

 .«ةّيمامالا دئاقعلا»

 ٠١. .هللا رون ىضاقلا ةمجرت يف هلإلا ضيف هنع هاكح .سودرفلا لفحم نم .'“

 ضاير؛؟١٠7179/5 ةعيشلا نايعأ ؛١؟4 ,ةليضفلا ءادهش ؛(ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .:

 . 11 , ىسراف نابز رد و ناريأ رد رثن و مظن خيرات ؛ 11١/7" 0 ءاملعلا



 1 ئدحيتلا ةَمدْقَم

 ."!ةّيسرافلاب ءراوهاش رهوك - ١87

 ادا 0

 محلا ةؤلخ يف ةعمللا 5

 ١43 فطّللا بوجو نايب يف ةلاسر- فئاطللا -!4.

 ريهاشملا لاوحأ يف .ًارّركم عبط ةّيسرافلا ةغللاب باتك .نينمؤملا سلاجم - ١3

 ةيملكشملا فامتكفلاو نيكيعتملاوداوولاو, قيس افلا وب اعلا نم ةهنقلا ب

 رستم ىتتتاو هكا: انيك تنل نول هي رومورلاف را وزن رقع وج يلي ةاافل اوي تاركا
 يلح

 .”لوكيشكلا لثم ةغومجم 78

 ,ةليضفلا ءادهش ؛578/ مقر .5//4 .راتسألاو بجحلا فشك ؛554 مقر 51/١4"5. ةعيرذلا ١.

 نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛" 11/0 ءاملعلا ضايرر ةعيشلا نايعأ ؛

 5 ىسراف

 سودرفلا لفحم ؛؟71/0 ءاملعلا ضاير؛؟؟١٠/394 ةعيشلا نايعأ ؛ ١75 .ةليضفلا ءادهش ."

 , ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ « لبنسو لك ةرظانم ًةلاسر» :(ىضاقلا ةمجرت)

 ْ عادا

 دمحلا» : ِهلَّوأ :؟7080 مقر .5860 .راتسألاو بجحلا فشك ؛ (ىضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم .

 :ةليستلا ءازهش 1 الكلا كش ىفااوتا راع نكفو ءءاردحالاب ةممعتلا موي صح يذلا ف
 ىف ةلاسر» : ١609/7/8 تاّنجلا تاضور؛ 777/60 ءاملعلا ضاير؛١٠/7794 ةعيشلا نايعأ؛ 4

 ةلاسر» 4 ىف ركذو 1717 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ «ةعمجلا ةالص ميرحت

 ىف ةدوجوم +لافو 216 مق 768/5 ةعيرالاا/16ةببغلا رضع ىف ةقمسخلا الع عيرعبا قف

 طخب يضاقلا لئاسر ةعومجم يفو , فجنلاب يراسناوخلا يلع دّمحم ىلوملا بتك نزخم
 . ىهتنا ء.يوامسلا دّمحم خيشلا دنع ٠١47 ىف نيسحلا نب دمحأ

 .هدابعب فيطل هللا» : هلّوأ 5١١/١4 ةعيرذلا ؛!١٠7 مقر .41/4 .راتسألاو بجحلا فشك .؟

 .«فطللا بوجو لدعلا عورف نم نأ ملعا

 دقو :لاقو 714/5 ءاملعلا ضاير؛؟؟١٠75/5 ةعيشلا نايعأ ؛ ٠١77 مقر ,737/ ” لمآلا لمأ .5



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ءءغ

 مودخم ازريملا فيلأت «ضفاورلا ضقاون» ىلع ّدر .بصاونلا بئاصم - 48

 .ةيشاحلا هذه ىف فئصملا هركذ ,ىبصانلا ىفيرشلا

 ."7يسلدنألا مزح نبال ىّلحملا باتك بختنم - ٠

 ."!هاعنألا دئاوم ١

 60 لحلا ةمالعلل زدقلاو ءاضقلا ةلاسر ايافَخ ريوتت ىفرهزألا رونألا رولا 11

 ءاضقلا ةلأسم يف رظنلا ءاصقتسا ةلاسر ّدر يف ةماعلا ءاملع نفس ةلاسوففاةر

 .2©2ق ٠١١18 ةنس هفينصت نم غرف .ىّلحلا ةمآلعلل ردقلاو

 1 هيلشلا رظنلا د7

 رد رثن و مظن خيرات ؛ ١70/48 تاّئجلا تاضور ؛ هلي هطخب تناك اهنأو ال اضرلا دهشمب اهتيأر ج

.١ 

2 

.0 

 .ًاضيأ لوكشكلا ركذو 7/1١ . ىسراف نابز رد و ناريا

 ىرجم يرجي عومجم :«لوكشكلا لثم ةعومجم» ىلع ًافاضم ١١/4 . ةليضفلا ءادهش يفو

 . هطخب ضايرلا بحاص هار .تاعوسوملا
 . ركذلاب هدرفأ مل اذلو ءامهداحّتا رهاظلا : لوقأ

 .؟؟١٠/9 ةعيشلا نايعأ

 ؛؟١١7٠ مقر .0ا/١ .راتسألاو بجحلا فشك ؛١٠/5755 ةعيشلا نايعأ ؛ ١77 .ةليضفلا ءادهش

 .7717 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛57777/ 60 ءاملعلا ضاير

 در يف هفّنص «...رهزألا رونلاو رونألا رونلا» :770317 مقر 094١., .راتسألاو بجحلا فشك .

 ةمالعلل ردقلاو ءاضقلا ثحب يف رظنلا ءاصقتسا ةلاسر ىلع بصاونلا ضعب اهقّلع تاهبش

 ةنس ةيناثلا ىدامج رهش نم لّوألا رشعلا يف هديوست نم غرف .« هسمر باط  يّلحلا

 مهيلع ّنمو .رادقألاو نيكمتلا بهاومب هدابع ىلع لّضفت يذلا هلل دمحلا : هلّوؤو وو

 ءاملعلا ضاير؛١٠/774 ةعيشلا نايعأ ؛ ١75 .ةليضفلا ءادهش ؛ «ةردقلا ةّمزأ ضيوفتب

 ,ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ ١407 مقر .317/1714 ةعيرذلا 06

14. 

 .؟0(/55197 ءاملعلا ضاير

 ضاير؛؟7؟١٠/9 ةعيشلا نايعأ ؛7١؟ .ةليضفلا ءادهش ؛ (يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم



 10 قّقحملا ةمّدقم

 ,0) ةيعلا رون ٠غ

 ."!ءادقألا ىلع حسملا بوجو يف مادقألا ةياهن - 0

 هرعش

 لاق .ةّيسرافلاو ةّيبرعلاب قئار رعش هلو .ةداقو ةحيرق اذ ةةديهشلا يضاقلا ناك

 ةّيسرافلاب مظنلا يف دي هلو .هرعش يف ديجم .هردق يف ديجم ءئشنم رعاش : يدنفألا

 هد نفط ةروهشم 9 ةّمئ ةّمئألا حدم يف دئاصقو راعشأ هل ,ةّيبرعلاو

 : ةّيسرافلاب ىيونزغلا نسح دّيسلا ةديصق در يف هنمو ؛«يرون»ب

 مربهر تسا ىهلا رون هكادخ ركش

 مرهوكك هدنزورف تسوا قوش رانزو

 متروص و ىنعم ةصالخ بسح ردنا

 مرديح وارهز ةلالس بسن ردناو

 دوب رذي ملوسر طيسم. ررجمو: ئاراد

 مردام تسا ىرسك رتخد رهش ىوناب

 ؛71؟1/4 مقر .,0/ .راتسألاو بجحلا فشك؛171١٠ مقر ١9065/5114. ةعيرذلا ؛571/ © ءاملعلا ج

 . 117 . ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات

 ١. ةعيشلا نايعأ ؛7١“ .ةليضفلا ءادهش ؛99١/ مقر ,ا/71/1؟4 ةعيرذلا 9/٠١؟؟؛رياض

 ىسراف نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛ 06 ءاملعلا . 114 .

 ضاير؛1؟؟9/9 ةعيشلا نايعأ؛77١ .ةليضفلا ءادهش ؛7١١5 مقر .590/1714 ةعيرذلا ."
 نابز رد و ناريا رد رثن و مظن خيرات ؛٠770 مقر ,5414 .راتسألاو بجحلا فشك ؛ 7777 ه ءاملعلا

 1114 «ئسراف

 57//٠١١٠/. مقرب ىشعرملا دّيسلا ةبتكم ىف ةدوجوم اهنم ةخسن

 ١ .؟16/ 60# ءاملعلا ضاير.'"



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 3

 رايب ىكي مناردي نيا وج كلف ىا ناه

 مربي ىز دازأ و هن ىكددب هب رس اي

 مين ىونزغ نسح نوج هكادخ ركش
 مردام كنن هن و دلاو قاع هن ىنعي

 ردك | تلخات نا قت هدير نانو مدان

 مرب نابز رب ىلع نافلاخم حدم

 تخاس هاوك شغورد هب وا هك ناهج دناد

 ريمي نيبع ةرق تفك هكنا 03

 كيك دك فلعل و از[ هوا نسف ههيانع

 مرديح وارهز لد ةويم هتسياش

 تسين داهن رد ردي عبط هك ار دنزرف

 ا” ورواي تشين واودانتم لبيذ ئتكاي

 : ًاضيأ هرعش نمو

 تسوا رمث ىراخ هك تسا ىلاهن وت قشع

 تسوا رجش نياك ماهيداب نأ زا ىراخ نم

 ىئاشك هزور ركا قشع ةدئام رب

 تسوارضح ام الب هنوك دص هك رادشه

 تسازارد هج ام رب وت نارجه بش نياك هو

 تسوا رحس تمايق حبص ركم هك ىئوَك

 ١. .ةليضفلا ءادهش /١0/1 ,ّقحلا قاقحإ ةمدقم ؛ ٠١7 .هللا رون ىضاقلا ةمجرت ىف هلالا ضيف ؛ ١.



 | قّقحملا ةمّدقم

 «ىرون» ندنك ناج همه نيا تفص داهرف

 كو ا روتك نا وحط هب تيم داينف وسمك رد

 ا هلو

 ردنا با هب تسأ ىشقن نم باوج وت قشع رد
 أر مميت تسا لضف ناز تّيحم حرش رد

 * زا تار فب درك تبضا ناك انر نفاذ وك

 :_ ٌقحلا قاقحإ يف ام ىلع  ناهبزور نبا ىلع نعطلا يف هرعش نمو

 اهنذأ نزرصق مل ىلا فاح
 ذاهس ىدسحللا يومك ىشعلا كذاب

 مالك نم يحوك هتعارب

 كيكر ظفل نم َتفلأ مكو

 توبكنسعلا تويب نم نهوأل

 لهج عوج نم ًامئاد علبتل

 نم ىلإ فلس نم لوقلا ديعت
 دلا فاس يف هسا انننك

 قمحلا ةياغ نم ىّرْخ لكأي نمك
 اء دا ا( نيس اور كيتا كيففا

 نسا وناس اع اا اء

 يسفن هلا نيدل تجاه دقت

 هييلاك اقع قيقستا :ةسنتو

 ميقع لوق نف جير مكو

 ميمرلا مظعلا ىوق نم نوهأو

 ميئللا عبط هءاق ًالورضف

 مبامملا'ةرايقو ارارطب

 ندا ىف اربط ناك هك اعل

 ١. .ّقحلا قاقحإ ةمّدقم ؛" 87/57 بدألا ةناحير ؛١/ا/ .ةليضفلا ءادهش ٠١7.

 .١ا/ا/ , ةليضفلا ءادهش ."

َ 



 ١ ج ءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 "'ميلحلا بضغ نم هللاذاعم يمسجو يملح عم عبطلا جامو
 :ناهبزور نبا رعش ةضراعم يف هرعش نمو

 ايفمونملا ريما قدا قفل :ةطساتف خيضان سحتق

 انيف ءابآلل تنبلا لحب ًالوق داحلإلا نم ىدبأ نأب

 "'انينمؤم رّقكي رفكلا نم 2 ًانونف يواحلا نم ًاطبخ اوف
 ثلاثلا بلطملا رخآ يف ةمالعلا ىلع ناهبزور نبا نعط ىلع ّدرلا يف هل ًاضيأو

 : :عاطملا نوف

 نعالملا لك ىوح دق ّيوغ يقش هب باجأ ام انعفد

 نعاطبملا كلت يف داز باوج لاق اني ناو هووذ ةلعليف

 81 يعم نع الست: سنن لاق مب اذا قيعللا قلص دقن

 :ناهبزور نبال ًابطاخم هلوق هرعش نمو

 ةهلاب ًاثالث ًاباصنأ بصنلا يف اوقّدص دق ةعامج تيوه نم اي

 يلا ثان جس فراضتللاا» انعطف ميدق نم اهسنت تينلا

 :19ا نينمؤملا ريمأ انالوم حيدم يف هرعش نمو

 ردق ىلاع ىلع تيالو ريرس هش

 لاعتم دزيا زج دسانشن وا هنك هك

 دنج ره دسرىمن شّقح ٌهياِي برق هب

 لايخ نابدرن مهو دنك هردس خاشز

 : لاق نأ ىلإ

 ١. .ءردصملا سفن .؟ .89-18ا/ .ّىحلا قاقحإ ةمدقم 9.

 “”". .ردصملا سفن . .ردصملا سفن ٠٠١.



 14 قكحملا ةفدقم

 دوه بربك قاسي قوس دك سوااعرتب
 لامالام ماج دنشون وت نايلاوم

 ىماج دروخ نارا نسنلبا' نك دك سعف اا

 لالج نابّرقم زادوش ليئربج وج

 دنيب وارد ور ويد رك هك فيطل نانج

 لاثمت دوش مسترم ىري لكش فطل هب

 دنك هكنا ديما مرادوت فطل بذجزز

 لام ركف ز ارم غراف وت ىوك ىاخ هب

 تسين مياعدم جيه هنسح نيا زا ريغ هب

 لاس و هم ارم نابز رب دوبن اعد نيا زج

 ندب نايييوم كانس د ادوببما

 0 ل مس ف نم ا تمل نأ 3: تيب ازيتغد

 يف ينيمألا هللا ةيآ دهاجملا ةمالعلا هرعش نم ًارطش دروأو .كلذ ريغ ىلإ

 قاقحإ ةمّدقم يف # يشعرملا دّيسلا هنم ارطش دروأ أضيأو «ةليضفلا ءادهش هباتك
 00 .هلإلا ضيف يف هنم ةديصق ثّدحملا دّيسلا دروأو .ٌّقحلا

 ةّينارقلا هتامامتها

 لدعلا ةيا ريسفت يف ديحولا سنوم اهنم .ةّيريسفت لئاسرو بتك ديهشلا يضاقلل

 باحسلاو ,"4١ِناَمس ِتاَرَقَي َعْبَس# ةيآ ريسفتو ءايؤرلا ةيأ ريسفتو .ديحوتلاو
 هتاقيلعت اهّمهأ نمو ,راغلا ةيآ ريسفت يف راوعلا فشكو ءريهطتلا ةيآ ريسفت يف ريطملا

 رهشم ف واشيبلا ىلع 9 تاقيلعت هلو ,تادّلجم يف يواضيبلا ريسفت ىلع هذه

 ا ٠١١. .ٌّقحلا قاقحإ ةمّدقم ١.
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 :هصّخلم ام انه يشاوحلا هذه ةمّدقم يف لاقو .ًاقحال

 كلت نر افيسالا ةلريعن نم ةلوخ مكرت ريسفتلا ملع اهّمتأو ةّيعرشلا مولعلا ّدهأ ّنإ

 قم اه رهألو «ةمالبنالا :قرقلا عظاعأ ديف فتح دقو. ًازاقسأ لذحت نافخلا لثم

 رثكأ 5 ىّتح .راظنلا يديأ هتلوادت يواضيبلا ريسفت دجت راصتخالاو جزملا وحن

 لب ,هومّهوت امك رمألا سيلو .بابلا اذه يف فاك هنأ نوبسحي نامزلا اذه يلّصحم

 امير. لبي: فايمنالا هذان نع[ انايعا] لدعدلا امج ةابخو امهح موو اويسع
 نأ نود يراكفأ ىلع رصتقأ ملو ... ةّيوشحلا هفالسأل ًاديلقت حيرصلا ّقحلا ضفر

 لضافلا هب ىتأ اميف امّيس ءريسفتلاب ةقّلعتملا يشاوحلا نم ىلإ لصو امل ضررعتأ

 5 ريا نهب هيكل ان ىلع تيك ندر ولا: نم همااك فان هي حقت نيدلا ماصع

 ىّتح ... هريغو يزارلا رخفلا هركذ اميف رظنلاك اهدهعتو اهدّلقت تمزتلا طئارشب

 .ماعنألا ةروس ىلإ نينس ةّدع يف لصو

 رخفلاو يرشخمزلا نم يواضيبلا تاسابتقا ىلع فئصملا هّبن امّبر ًاضيأو

 هب ىتأ ام ّنأ كيلع بهذي الو :4ُنيِعَتْسَن َكاّيِإَو> ةيآلا ليذ يف لاقو «يزارلا
 كاكا اهل نينو وير ستقتا قر ويت رلا ندا فق: زك 21 را ضتعلا هاذ تنصملا

 .هريسفت عضاوم رثكأ يف هنأش وه امك .هرييغتو هراصتخا

 نم [يواضيبلا] هصّخل امب اهئلاثو :ةحتافلا ةروس ةيمست ببس ركذ دنع لاقو

 .ريسفتلا اذه يف هرادم وه امك ريبكلا ريسفتلا

 يضاقلا هركذي مل فيطل رخآ هجو يزارلا نيدلا رخفلو :ًاضيأ هدفت لاقَو

 .يزارلا ريسفت نم ذوخأم اهركذ يتلا هوجولا رثكأ ّن نأ عم [يواضيبلا]
 يذلا ريبكلا ريسفنلا نم. لدعتم(«لوقأر «هلوقي مرّدص ام نأ فخ ال :ًاضرأ لاق

 .هررش نم سبتقيو هرظن يف ناك
 ةصاخو يواضيبلا ريسفت ىلع ةبوتكملا يي يشاوحلا دقنب فئصملا ٌتها دقو اذه



 0١ قّقحملا ةمّدقم

 :ئراضيبلا ىنارخن نهنتا نم ىف ىتلا ىسارتسالا نيدلا ءاصغ ماو

 هتداهش

 ١08/١: ّقحلا قاقحإ حرش ةمّدقم يف يشعرملا دّيسلا لاق

 سلجو يفوت نأ ىلإ هاش ربكأ كلملا ىدل ةّيملعلا هتناكم ىلع مجرتملا يقبو

 ,رثاتلا خي ريش .ىارلا فيعض ناكو .ىروميتلا انت ويك اهح ناطلسلا هنبا هريرس ىلع

 يضاقلا مزالف .ملعلا ةبلط نم ًالجر اوّسدف .مهتدسحو موقلا ءاملع ةصرفلا منتغاف

 تاعك نم فق ةرفقلا كاذ :نتدكتساو ميكس "2 نانطا فيعب اه راضو

 ران اولعشأو ةّنسلا لهأ ءاملع هيدل عمتجاف .ريكناهج ىلإ هب ىتأف ءٌقحلا قاقحإ

 ةكتاقلا طاسلا هوقو ىسانللا نق ةديرفعب نما نحب وكلا يدع رف كلبلا يضع

 «ءاذغألا ني ابيرغ اديرف اذيحو ا ذيهش هحت ىققو هقيرتقلا هندي وعل سنا نأ ىلإ

 ةالعضلا هيلع نيبسنللا لا نين ىأ نيفولظملا ةامإوءادهملا ديس ةدعب ايشانم

 رانلا اوعضو .طايسلا كلتب هوبرض ام دعب هْنأ ةطوطخملا عيماجملا ضعب يفو

 قيصخل و: هدو: ىلع: نت قي ودقلا سار, .نلعدديدحلا نا رفضلا قفزات قفت# ةقوملا

 :قا هذ ةنس ةعيشنلا كلت تناكو :قيرهاطلا هدادجأب

 هكر ادم ةقاو ديم ةكفلا ادوكع ر اعملا لرقلا وهن اذهب ىنقهرملا نقلا لاق دك

 برضف .سوّبدلاب هبرضب رمأ ريكناهج َّنأ اهنم .هلتق ةّيفيك يف ىرخأ لاوقأ كانهو
 .يماسلل مالعألا سوماق يف امك يفوت ىّتح

 ىف بيضاوتلا نمل دار الا و: ةلفنبلا ةيرضلا هريغنو قئارطلا ىقتدنلا نانشأ ام اهتفو

 ."١همحل رثتنا ىّنح ةكئاشلا ناصغألاب مهئاملع كيرحتب روهال رباعم ىدحإ

 .50 ٠١ .هللا رون ىضاقلا ةمجرت ىف هلالا ضيف ؛0,- 057/7 باقلألاو ىنكلا :رظنا.١
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 :هنداهش خيرات يف ليق اّممو

 هلا رون ريم قافا رباكا رس

 تشرس كاي هنامز ديحو و لضف رهيس

 ا عيبر زا شش و تسيب ةمين هب

 تشهب رصق ىوسب دش ناور هبارخ نيازا

 شخيرات لاس درك بلط ركف ز لد وج

 ("7”تشون «دابعلا لضفا» رهد ٌةحفص هب درخ

 فيرشلا هنفدم

 هدقرمو ."7هركآ يف ّقحلا لهأ رباقم يف نفدو ,'"!«هركآ» دابآ ربكأ يف كت نفد

 .روذتلا هيلإ مّدقتو ةّصاخلاو ةّماعلا هروزت رازم

 ملاعلا يقتلا فيرشلا نع تعمس :ٌّقحلا قاقحإ ةمدقم يف كي: يشعرملا دّيسلا لاق

 دق هّنأ ةفرشملا مق ةدلب ليزن يريمشكلا يتبّتلا يوسوملا دّمحم دّيسلا عرولا لضافلا

 .هب كدبتتو دونهلا رافكلا هروزت

 ضعب هللا ققوو .دنهلاب ةريهشلا تارازملا ىدحإ فيرشلا هربق حبصأ ةلمجلابو
 هيلا ريشا امك اهل كافرا نيمو ةيماسلا هن رييعت رايذدلا قلع ققارعاو تاجا

 ةرات ثلاثلا ديهشلاب مجارتلاو مجاعملا بتك يف دي: رهتشاو , مجارتلا بتك ضعب يف

 نيبّرقملا ءادهشلا ةرمز يف هرشحو ةّنجلا ميعنب هللا هابح 5 عبارلا ديهشلابو

 ال موي. هتعافتق اقوزو«نوقزري موتر دنع ءايحأ مهو اتاومآ نيانلا مهسحت قيذلا

 ١. يضاقلا ةمجرت) سودرفلا لفحم نع ًآلقن هللا رون ىضاقلا ةمجرت ىف هلإلا ضيف (.
 هيوكعل ةيصاك هام رثك | ليج اهل كرك هجم ناك دعاو دليل ناسا كرك اودانا ريكا رك

 هقابا ريكا اكس

 .«بصاونلا بئاصم» : 6غ مقر 6 ,راتسألاو بجحلا فشك .'"“



 دب ققعملا ةمّدقف

 و 3 لاف عفنب

 ةلاّحرلا حئاسلا فراعلا رعاشلا لاق 00/١: ّقحلا قاقحإ حرش يف ًاضيأ لاقو

 يف .ق170١ ةنس ىفوتملا حاّبسلاب رهتشملا ىّمقلا ليعامسإ خيشلا جاحلا رصاعملا

 :هظفل ام مجرتملا ةعقبل هفصو دنع .دنهلا دالب ىلإ ةلحرلا باتك

 رد شرّهطم هعقب .دنمانىم ثلاث ديهش ار وا و هتشك زئاف تداهش هجرد هب هاش

 ىرمرم كنس هعطق ردرس دراد شارت زمرق ىكنس بردرس ىكي تسا عقاو «هركا»

 كي و تسه ىئافصم هجغاب هفيرش هعقب فارطا و تسا هدش هتخاس نيرئاز تهج

 هدم وت كنس نا ور ناعما نيا قيودش هةراذك قئافي ريق ربق قوز مه. رمرم كس

 :هدش

 ديرب رس ار ىبن نيعلا ةّرق درك هللا رون ىافطا ىملاظ

 ددويق كيش وقم دنا نونا تيفك ءلعتماص شترضح لتق لاس

 .ق15١١٠ ين هتداهشل ًاخيرات اهلعج يذلا فورحلا عمج

 يضاق دّيسلا فيرشلا عجضم ىلع بوتكم :١٠؟ هللا رون يضاقلا ةمجرت نم يريب

 :هللا رون

 نشلك باحس .تماما غاب راهب ءرابت الاو رادقم ىلاع .دنس دّيس رّهطم عجضم

 راوشتهش راكداي .تداعس اب ةيجان هقرف ئاوشيب .تلالض لها زازتشك قرب :تدايس

 وس ريفر وقم اذه نامسا باتفا ءالبرك ديهش غارج و مشج .ءاحطب و برثي

 ١. .ّقحلا قاقحإ ةمدقم ١7٠١- ١1١. مقر ء19١- 6/5 فراعملا دقارم :رظناو 5١١.
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 .تسويب دوهش هب ىرجه 67 ةلسود رهط دق رم تك رهو هفشقك تاق تداهتت

 ىواضيبلا ةمحرت

 نب رمع نب هللا دبع ,ديعس وبأ !ليقو هريخلا وبا :نيدلا رضان ةاضتلا يضاق وهف

 يف دلو .يلوصألا م 0 يامل يزاريشلا يواضيبلا تلعب ب لةحتم

 .ق6 "را

 ,زاريشب ءاضقلا يلو :يكبسلا لاق .نهذلا ٌداح .رظنلا ّيوق يواضيبلا ناكو

 ا ل م م ل

 ىهتنا اّملف ءاهتداعإف اوردقي مل نإف .طقف 4 يباع .اهنع باوجلاو اهّلح
 كنأ ملعأ ىّتح عمسأ ال :هل لاقف .باوجلا يف نيدلا رصان يضاقلا عرش اهركذ نم

 .اهظفلب اهدعأ :لاقو سّردملا تهبف ءاهانعم وأ اهظفلب اهتداعإ نيب هرّيخف .اهتمهف

 لاحلا يف اهلباقو اهنع باجأ مث .ًاللخ اهاّيإ هبيكرت يف نأ نّيبو اهّلح ّمث اهداعأف
 ."7كلذ هيلع رّذعتف ءاهلح ىلإ سّردملا اعدو اهلثمب

 فقرغيو «ليوأتلا رارسأو ليزتتلا راونأ :اهنمف :ةديدع فيلات ىواضيبلا يضاقللو

 رصتخم حرشو .يوغبلل ةئسلا حيباصم حرش يهو يارب ةفحتو ,يواضيبلا ريسفتب

 حرشو يا ب يرو احب رشد 0 نبا

 ١. ىربكلا ةّيعفاشلا تاقبط 64--١608ءرقم *١61 ١.



 00 ققحملا ةمّدقم

 .اهفيراعتو مولعلا تاعوضوم

 ثداوح 77/7 ةياهنلاو ةيادبلا ٠5٠١/4 يلكرزلل مالعألا ىف هتمجرت ظحالي

 تانفقل الو ئنتكلا 84:97: نها :تارذش فقم د ام و نيك هنو

 يفاولا 1١07, مقر ,088١-أ/ يكبسلل ىربكلا ةّيعفاشلا تاقبط ١

 ظ 75١7/١17. تايفولاب

 ىنييارفسإلا نيدلا ماصع ةمجرت
 بيدالا لضافلا يرعشالا يفنحلا ينييارفسإللا هاشبرع نب دّمحم نب ميهاربإ وهف

 ,.ناسارخ دالب نم نييارفسإ يف دلو .يماجلا نامحرلا دبع ىلوملا ذيملت .يقطنملا

 حرش ىلع تاقيلعتلا هتافيلأت نم .اهيف هبتك فلأو رهتشاو مّلعتف ءاهيضاق هوبأ ناكو

 ىلإ يواضيبلا ريسفت ىلعو .ينازاتفتلل ةّيفسنلا دئاقعلا حرش ىلعو .يماجلل ةيفاكلا
 حاتفملا صيخلت ىلعو .ميركلا نآرقلا رخآ ىلإ أبنلا ةروس نمو .فارعألا ةروس

 يف ىربكلا ىلعو .ةّيسمشلا ىلعو . لّوطملا لباقم  لوطألا هاّمس ينيوزقلل

 لئامشلا حرشو .يواضيبلل راونألا علاوط حرشو .يناجرجلا فيرشلا دّيسلل قطنملا
 ةلاسر حرشو .بدألا نازيمو .يجيإلل عضولا ةلاسر حرشو .يذمرتلل ةّيدّمحملا
 بادا يف ىدنقرمسلا بادا حرش ىلع ةيشاحو .تاللامعتسالا ماسقا يف ةّيحيش ربلا

 .ثحبلا

 ديهشلا دّيسلا اهلقن ,ةقئافلا تاقيقحتلاب ةنوحشم يواضيبلا ريسفت ىلع هتيشاحو

 .يواضيبلا ريسفت ىلع هيشاوح ىف يم هللا رون يضاقلا

 ةنس :ليقو .ق 1817 ةنس يف اهب يَفْوُتف دنقرمس هرمع رخاوأ يف ينبيارفسإلا راز
 .ق١6

 ىنكلا 89/١ نونظلا فشك 11/١. ىلكرزلل مالعألا يف هتمجرت ظحالي

 0 نيفَلْؤملا مجعم .:18/7 باقلألاو
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 ,يواضيبلا ريسفت ىلع كي ديهشلا يضاقلا يشاوح ىلع لمتشم باتكلا اذه
٠ 

 راغلا ةيا ريسفتو .يواضيبلا ريسفت ىلع يراخبلا يشاوح ىلع هيشاوح ىلعو

 نم ١6 ةيآلا يهو  ديحوتلاو لدعلا ةيآ ريسفتو . ةبوتلا ةروس نم ٠+ ةيآلا يهو-

 :لوالاب طوب ام انه ركذتو:ةافتسم اهيكذت ةريخكلا ةنالدلاوننع تارهغ ل ةوزوس

 باتكلا ةيمست

 يف ركذ لب قيلاعتلا هذهل ٌصاخ مساب ًاحيرصت هريغ يف الو باتكلا يف دجن مل
 اذهو ءللزو للخ نم يواضيبلا ريسفت يف عقو ام عانق فشكل اهعضو هنأ ةمّدقملا

 .يفصو نايب

 ,ةحتافلا ةروس ريسفتب قّلعتي ام يف مالكلا رخآ اذه :دمحلا ةروس رخآ يف ركذو

 يرجلا ناكو .ًامهس رفوأ هنم تيفوتساو لاحلا قيقحتب ضاهتنالل هيف هللا ينققو اّملو
 دب امك ريظتا نل اهلا ادلع, عيشي ذم[ لافلالا فدعبلا ىأ] ةيولس دز قالا ىلع
 نأ هبشي اذهو .[باتكلا اذه ةمّدقم يأ] ىشاوحلا ةبطخ ىف دعولا هيلإ قبس ام ىلع

 1 0 ًايمسا ًانايب نوكي
 ةميركلا ةخسنلا هذه ديوست نع غارفلا عقو دق مث :«م» ةخسن ةمتاخ يفو

 ةيشاح»ب موسوملا ناهربلا عطاس ناقرفلا قئاقدو نارقلا قئاقحل ةلمتشملا

 .فلؤملا نم تسيل ةيمستلا هذهو .هرخا ىلإ «يواضيبلا

 .يواضيبلا ريسفت ىلع تاقيلعت هل ّنأ تاّنجلا تاضور نع هتمجرت يف مّدقت دقو

 باتكلا ىف فلؤملا بولسأ

 هفالسأل ىمعألا ديلقتلا نم ًانايحأ هيف عقو ام يواضيبلل فّنصملا ةذخاؤم دعبو

 رظننلا وش ىشتمملا نا فيلف :ديزقتلا 5 ريو: هع قوانلا فيار اقل'قاوفلاف



 0/ يبل ندم

 نم ليلادلا هيلع عوقب اني الإ 'لمخأ الو: عقيد ىف دلفأ ال نأ نأ تدهاش«لآلدتسألاو
 ىتم راكلإ ىتخا ملو هةكلا قدض ىّنم ملعي هللاو ,لقعلاو عامجإلاو ةّنسلاو باتكلا

 ضغبو ّقحلا ٌبح نم ناسنإللا هيلع لبج ام اذه ىلع ىنثعب دق ةلمجلابو .يعيش الو

 ةقيقح فشكي ريرحتب ليزنتلا راونأ باتك يف ام هوجو نع عانقلا فشك ىلإ لطابلا

 هللا ترختسا ام دعبف ... لاقملا نم ٌّقحلا وه ام قدص فرعي ريرقتو .لاحلا

 ًاهّبنم .هراظنأ تاعدوتسم يف للخلا ةنابإو .هراوع فشك ءاقلت تهجوت هب تنعتساو

 هل تعقو اّمع ًاضمغم .هماهفأ اهنود تّلض وأ ,همادقأ اهيف تلز يتلا عضاوملا ىلع

 ةحضاولا تالالدلاب حيرصلا حلا ريرقتب ًالّفكتم ,تالهاسملاو تاحماسملا نم

 عضاوم يف ًايفتقم ءٌلخملا راصتخالاو ّلمملا ليوطتلا نع ًابنتجم .ةحئاللا تاهيبنتلاو
 ريغ .رظنلا هب دهشي امب ليوأتلا ماقم يف ًايدتقمو .قرفلا هتياور ىلع قفّتا ام ليزنتلا
 .ةديعبلا تاليواتلا ىلإ تقنلم

 فّنصملا راذتعا

 .«ةّيملعلا عئانصلا يف يعاب روصق عم» :ًالّوَأ هلوقب مّدقت ام فّئصملا بقعتساو

 هب ّلز اّمم هللا رفغتسنو» :فاضأو .«ةّيويندلا لغاوشلا يف يتقو ةعاضإو» ءايناثو

 لالا قيتو لابلا:لاعتاو لالثلا رك معي نانستلاو ىهسلا هلخاو وا نانتللا
 ام ماركلا ىلإ ةرذعم ىنافكو ... بتكلا ةبيغو نطولا ةبرغو .لاحلا لالتخاو

 ْ .«ماّيألا تايضتقم نم هنودهاشي

 الغ دمعلا ةوويس ردنا ىلإ باكا ةمالطم نق فلونلا يولسا العلا دقونزا ف
 رخآ يف هّبن امك راصتخاب بتكف هل ادب ّمث ليضفتب الز ةئاقيلعت اذفبأ تي هدغب

 .ةحتافلا ةروس

 اهدي اسسدف هلع ىلع قلص لووك قلل نكذب تتكر ىلا قاعنلا نا نلف

 تراضتف::ةديدنع ىيليم نقو دعب اميق هل عت ام. ضخ اهله كردكلا وأ ءاناد



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل هم

 ةعباتمب غيلبلا همامتها نعو «ةّيملعلا فنصملا ةردقم نع ئبنت ةلماكتم ةمّيق ةعومجم

 ةروس هذه هتاقيلعت يف زواجتي مل ةمّدقملا يف هب حرص امكو هّنأ الإ .ثاحبألا

 .ماعنألا

 ةخسن ةيشاح اهرثكأف فّنصملا يشاوح يف تفلتخا ةيطخلا خسنلا ّنأ ىلع

 تاسمللا عضو نم ةريخألا لحارملا يف فلؤملا ةخسن نع تخسنتسا اهّلعلو ,«ع»

 .اهلبق تخسنتسا اهّلعلف اهريغ اًمأ .باتكلل ةئئئاهنلا

 ضعب اهلّلختيو ءاهيف نمكت هتعاضب ةدمعو .ةّيبدألا بناوجلا هقيلاعت ىلع ىغطيو

 :ةئالكلا: ةاحبألا

 باتكلا خسن

 ١ - مقرب نارهط يف يلم ةبتكم ةخسن )١577(.

 ال ةريثك تابيوصتو تاكاردتساو تاقيلعت اهيلعو ليمج حضاو طخب يهو
 عضو دعب فلؤملا ةخسن نع تخسنتسا اهلعلف ,خسنلا نم اهريغ يف اهدجت

 .«ع» اهزمر ؛ةحفص 871 يف ةلماك ةخسن يهو .باتكلل ةّيئاهنلا تاسمللا

 وأ ةثئؤملاب ةرّكذملا رئامضلا ليدبت لثم تافيحصتلا ضعب يف كرتشت خسنلاو

 رهاظلاو ءاهيف نوخسانلا فلتخاف طاقنلا ةلمهم تناك لصألا ةخسن لعلو ء.سكعلاب

 ىلع يه «ع» يشاوحو ,يشاوحلل لامهإ عم «ع» نم ةخسنتسم خسنلا رئاس نأ

 تافيلالت اهففيو:«قتفلا نموا مك و نصلا ىقاافل كاردعنا اهضنب نمو

 هرج ةذكيق ا امتفا هيادعو ا هيرتم نيف ولا لزج عيبتلا هنا كالمعأو يذلا ىلع
 ًالمتحم ناك «ع» نم ّطخلا مسر ّنأل وأ ,خسانلا ةّقد مدعل اّمِإ «ع» عم خسنلا فالتخا

 .خسانلا هتبثأ امل

 ىلإ يهتنت ةصقان يهو .(8577) مقرب مق يف مظعألا دجسملا ةبتكم ةخسن - ١

 ,ةقرو اهلّوأ نم طقس ,خيراتلاو بتاكلا ةلوهجم .ةرقبلا ةروس نم (71) ةيالا ريسفت



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل هم

 ةعباتمب غيلبلا همامتها نعو «ةّيملعلا فنصملا ةردقم نع ئبنت ةلماكتم ةمّيق ةعومجم

 ةروس هذه هتاقيلعت يف زواجتي مل ةمّدقملا يف هب حرص امكو هّنأ الإ .ثاحبألا

 .ماعنألا

 ةخسن ةيشاح اهرثكأف فّنصملا يشاوح يف تفلتخا ةيطخلا خسنلا ّنأ ىلع

 تاسمللا عضو نم ةريخألا لحارملا يف فلؤملا ةخسن نع تخسنتسا اهّلعلو ,«ع»

 .اهلبق تخسنتسا اهّلعلف اهريغ اًمأ .باتكلل ةئئئاهنلا

 ضعب اهلّلختيو ءاهيف نمكت هتعاضب ةدمعو .ةّيبدألا بناوجلا هقيلاعت ىلع ىغطيو

 :ةئالكلا: ةاحبألا

 باتكلا خسن

 ١ - مقرب نارهط يف يلم ةبتكم ةخسن )١577(.

 ال ةريثك تابيوصتو تاكاردتساو تاقيلعت اهيلعو ليمج حضاو طخب يهو
 عضو دعب فلؤملا ةخسن نع تخسنتسا اهلعلف ,خسنلا نم اهريغ يف اهدجت

 .«ع» اهزمر ؛ةحفص 871 يف ةلماك ةخسن يهو .باتكلل ةّيئاهنلا تاسمللا

 وأ ةثئؤملاب ةرّكذملا رئامضلا ليدبت لثم تافيحصتلا ضعب يف كرتشت خسنلاو

 رهاظلاو ءاهيف نوخسانلا فلتخاف طاقنلا ةلمهم تناك لصألا ةخسن لعلو ء.سكعلاب

 ىلع يه «ع» يشاوحو ,يشاوحلل لامهإ عم «ع» نم ةخسنتسم خسنلا رئاس نأ

 تافيلالت اهففيو:«قتفلا نموا مك و نصلا ىقاافل كاردعنا اهضنب نمو

 هرج ةذكيق ا امتفا هيادعو ا هيرتم نيف ولا لزج عيبتلا هنا كالمعأو يذلا ىلع
 ًالمتحم ناك «ع» نم ّطخلا مسر ّنأل وأ ,خسانلا ةّقد مدعل اّمِإ «ع» عم خسنلا فالتخا

 .خسانلا هتبثأ امل

 ىلإ يهتنت ةصقان يهو .(8577) مقرب مق يف مظعألا دجسملا ةبتكم ةخسن - ١

 ,ةقرو اهلّوأ نم طقس ,خيراتلاو بتاكلا ةلوهجم .ةرقبلا ةروس نم (71) ةيالا ريسفت
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 ,ينآرقلا ةعيشلا ثارت نم ٠١ دّلجملا يف تعبط يتلا يواضيبلا ريسفت ىلع فّئصملل

 ةّنسلا لهأ مداخ ةبلطلا رقحأ ديب هتباتك نم غارفلا قفتا دق :اهرخآ ىف ءاجو

 ري رفلاو سداسلا ءاثالثلا موي دابا قلعت بناك تاي دتحم ةعامجلاو

 .816 يتلا يلا ةرجه نم فلأو نورشعو ىدحإ ةنس لؤألا عبر

 ,ةقرو 5 اهقاروأ ددع ل٠٠ مقرب رصم نم ىرخأ ةخسن انتلصو هفورح

 .«ك» اهزمرو .ءقيقحتلا ليمكتل اهنم اندفتسا

 فنتصملا رداصم

 يواضيبلا ريسفت ىلع هيشاوح يف اهمسا ركذ وأ اهنم دافتسا يتلا رداصملا ام

0000 

 ىلع هتاقيلعت يف اهركذ يتلا وأ باتكلا ّصن يف ةروكذملا ءاوس اهؤامسأ كيلإو

 :ًادارطتسا اهركذ وأ اهنم سبتقا ام ءاوسو .باتكلا اذه

 .(.ق 484 م) يفارقلا يكلاملا سيردإ نب دمحأ نيدلا باهشل ,ةرخافلا ةبوجألا .

 :ىرمخمرل] :ةغالبلا شساسأ :؟

 .يسوطلا خيشلل ءراصبتسالا ."

 هنم دجوتو ءدعب عبطي مل ءريغصلا ريسفتلاب فرعيو ءيزارلا رخفلل ءليزنتلا رارسا

 ريسفت دنع فثصملا هنم دافتسا .مقب يناكيايلكلا دقملا ةسووق ةقكم  ةحيمن

 .فصنو ةحفص رادقمب اهنع لقنو ,ةحتافلا ةروس نم 4 َنيِمَلاَعْلَ ٌّبَر# هلوق

 ناكل نيوجلا هضاب يفو

 .يلازغلل ,نيدلا مولع ءايحإ .

 هلا“

 م

0 

 .سماخلا دّلجملا يف امهقيقحت ةمّدقم يف «ديحولا سنوملا»و «راوعلا فشك» رداصم ركذن . 07-4



 1١ ةقحتلا ةمدقف

 .يفوكلا مساقلا 5-5 ,ةثالثلا عدب يف ةثاغتسالا .1

 يرزجلا نيدلا سمشل .بلاط يبأ نب ىلع اندّيس بقانم يف بلاطملا ا .7/

 .(.ق 81١7 م) يعفاشلا يزاريشلا ٌمث يقشمدلا

 .يناهفصإلا جرفلا يبأل ,يناغألا .6

 :روباسيتلا مكاتخلل ليلك آلا 5

 .يلاّرغلل .ٌءاوعلا ماجلإ ٠.

 .يعفاشلل ألا ١
 .يكلاملا يدركلا ركب يبأ نب رمع نب نامثع بجاحلا نبال .يلامألا .؟

 .ىقشمدلا مالسلا دبعل زيزعلا نارقلا ىلع يلامألا . ٠١

 1 .بحاجلا قبال :ىلانالا 5

 .يربكعلا ءاقبلا ىبأل :نامحرلا هب ترم ام ءالمإ 6

 .يردنكسإلا دّمحم نب دمحأل .,فاّشكلا هنّمضت اميف (فاصنإلا) فاصتتنالا ."71

 .يبلحلا يبلهملا نسح خيشلل ,ةّيردقلا هَبش ّدر يف ةّيردبلا راونألا

 .ىسوطلا نيدلا ريصن قّقحملل .فارشألا فاصوأ .4

 1 .بجاحلا نبال .حاضيإلا

 .يفوكلا مساقلا يبأل ,ةثاغتسالل رخآ مسا اهّنأ رهاظلا .ةثدحملا عدبلا ٠

 .يطويسلل .ءافلخلا خيرات ١.

 .يسوطلا خيشلل ,نارقلا ريسفت يف نايبتلا ."؟

 .يسوطلا نيدلا ريصن قّقحملل .ديرجتلا ."7

 ةيحم نب نقكم نردلا يطق ةمالغلل .فاّشكلا ريسفت حرش يف فارشألا ةفحت ."

 .يزارلا يهيوبلا

 .يومرألا دمحأ نب ركب يبأ نب دومحم نيدلا جارس يضاقلل ؛ليصحتلا .6



 ١ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل د

 .يزاريشلا يليصألا ينيسحلا هللا ءاطعل .ءاّبحألا ةفحت .7

 .يقشمدلا ينانكلا يلع نب دّمحم نب ّىلع قارع نبال ةركذتلا

 .يعفاشلا يرذنملا يوقلا دبع نب ميظعلا دبعل ,بيهرتلاو بيغرتلا .8

 .يعفاشلا يلع نيدلا دامع نب باّهولا دبع نب ميهاربإ يناجنزلل ءفيرصتلا .9
 .يمزراوخلا ىلع نب دّمحم ركب يبأ نب فسوي يكاّكسلل ,فيرصتلا ٠”.

 ش ظ .انيس نبا سيئرلا خيشلا تاقيلعت ١".

 .ينيسحلا ىلع نب باّهولا دبع يدابارتسألل ,ةّيريثألا ةيادهلا حرش تاقيلعت ."؟

 :لرضال برزاو جره اقبلت بلا تارت
 .يبارافلا رصن يبا يناثلا ملعملا تاقيلعت .”؟

 .يزاريشلا دّمحم نب رمع نب هللا دبع ديعس يبأل ءيواضيبلا ريسفت .*0

 .يدامعلا دّمحم نب دّمحم دوعسلا يبأل ةوعتلا ىا ريس 5

 ميهاربإ نب دّمحم نب دمحأ قاحسإ يبأل .(نايبلاو فشكلا) يبلعثلا ريسفت .”7

 .ىبلعتلا

 دق مسلا ىنضاقنلا ةوعسم نين تمل :ىتفاتولا ريس 0

 .يلمآلا رديخ نّيسلل :ىظعألا طيخملا ريسفت

 .يّمقلا مشاه نب ميهاربإ نب ّيلعل .يّمقلا ريسفت ٠..

 .يزارلا رخفلل .(بيغلا حيتافم) ريبكلا ريسفتلا ١

 .يعفاشلا يجيإلا نيدلا نيعم ريسفت .؛؟

 «ىنحتلا ني نيدلا لافكل :يانللا رمق

 0 هللا ضيف خيشلل ,يدنهلا ريسفت .8

 دبع نب دّمحم نيدلا لالجل حاتفملا صيخلت هنم دارملا ّنأ رهاظلا .صيخلتلا 4

 .ينيوزقلا نامحرلا



1. 

/. 

 .يّلحلا ةمالعلل ءلوصألا بيذهت .

 .يراصنألا ماشه نبال ءوحنلا يف حيضوتلا هنم دارملا ّنأ رهاظلا .حيضوتلا .

 :ىتادلا قرم ىبالا عيسلا تلا ءارقلا ىف: يستلا هتيم دارعلا نأ رهاظلا .نيميلا“

 .يلمآلا رديح دّيسلل ءرا ونألا عبنمو رارسألا عماج .

 .يربطلا ريرج نب دّمحمل .نارقلا ليوات يف نايبلا عماج .

 .يكركلا قّقحملل .دصاقملا عماج .

 .يسربطلا نسحلا نب لضفلا ىلع يبأل .عماجلا عماوج .

 .يبلجلاب فورعملا يمورلا يرانفلا هاك دمحم نب نسحل ,حيولتلا ةيبشامع .

 ىلا ناودلا هعشا نيكي نيدلا لالخ ةنؤاعلا «يينولا ةيفاخا

 .ىعفاشلا بيطخلل ءيواضيبلا ريسفت ةيشاح .

 .ينييارفسإلا نيدلا ماصع لضافلل .يواضيبلا ريسفت ةيشاح .

 .يراللا لضافلل .يواضيبلا ريسفت ةيشاح .

 :فدنف بسلا لفااقلل قو اضيبلا ريشت ةيفاعم

 «نناهرحلا نيفتحملا ديلا( فادكلا ةيشايغإ نفانكلا ريس شاعت

 < قّقحملا ةمّدقم

 .ينازاتفتلا نيدلا دعسل ,حيولتلا

 .يسوطلا خيشلل .ماكحألا بيذهت

 ريسفت حرش يف فارشألا ةفحت) يزارلا ةمالعلل ءفاّشكلا ريسفت ةيشاح .

 .(فاشكلا



 ١ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 5

 .ينازاتفتلا رمع نب دوعسمل ءفاّشكلا ريسفت ةيشاح ١.

 .(.ق ,/47 م) هللا دبع نب دّمحم نب نسحلا يبّيطلل :ةفاشكلا اريهتت ةيشاع 8

 وأ 76٠١ م) يناعنصلا مساقلا نب ىيحي ينميلا لضافلل ءفاّشكلا ريسفت ةيشاح .9

 .(اهدعب

 .يعفاشلا ينورزاكلا بيطخلل .فاشكلا ريسفت ةيشاح ٠.

 .ىرهبالل «هفاشكلا نيسفت ةيشاح ا

 ريك لب دومم ىلا اال دولا جرت ماجا
 .يناجرجلل لاوس نطو حرش ىلع ةيشاح ./

 ينييارفسإلا لضافلل .دئاقعلا حرش ىلع ةيشاح .4

 .يدابارحبلا لضافلل ,ةّيفسنلا دئاقعلا حرش ىلع ةيشاح .

 .يدنجلا دمحأل ,ةّيفسنلا دئاقعلا حرش ىلع ةيشاح .1

 .يناجرجلا دّيسلل ءلوصألا رصتخم حرش ةيشاح .

 .يئاطخلا لضافلل .صيخلتلا حرش ةيشاح .

 .يناودلا نيدلا لالج ةمالعلل ,ةلاسرلا حرش ةيشاح .4

 .يناودلا نيدلا لالج ةمالعلل ,ةّيسمشلا ةيشاح ٠.

 .يناجرجلا فيرش دّيسلل .علاطملا ةيشاح ١.

 .يناودلا نيدلا لالج ةمالعلل .علاطملا ةيشاح .

 .نيدلا حيصف يضايبتشدلل ,لّوطملا ةيشاح . 7

 .ىمورلل .لّوطملا ةيشاح .8

 5 .لوطملا ةيشاح .0

 .يناجرجلا فيرش دّيسلل .(لّوطملا يشاوح) لّوطملا ةيشاح .7

 ىسرافلا يلع يلا ,ةءارقلا يف ةّجحلا .

 .يدابآرتسألا رخفلا لضافلل .ديرجتلا تاّيهلإ يشاوح .



 6 ققحملا ةمّدقم

 .يدضعلا حرشلا ىلع ينازاتفتلا يشاوح .

 .بجاحلا نبا لوصأ حرش ىلع ينازاتفتلا يشاوح . ٠

 يكتشدلا روصنم نب دّمحم نيققدملا ردصل .ديرجتلا ىلع ةديدجلا يشاوحلا ١.

 .يزاريشلا

 :يتاودلا ةمالعلل :ديرجتلا ىلع ةنيدقلا ىقاوخلا 55

 .فنصملل ولا قطنم ىلع ةّيلالجلا ةيشاحلا ىلع يشا وحلا .47

 .(فاشكلا ةيشاح) يزارلل فاشكلا ىشاوح .4

 نا قرقلا تك ين اود ف

 .بيذهتلا قطنم ىلع ةّيلالجلا ةيشاحلا ىلع فلؤملا 55 .11
 .ىئاطخلا لضافلل ءرصتخملا يا 57

 .يئاطخلا لضافلل :لوطيلا يشا وح .

 .يسوطلا خيشلل .فالخلا .6

 .يطويسلل .روثنملا ٌردلا ٠

 .يناجرجلا رهاقلا دبعل ,زاجعإلا لئالد ٠١

 .يملاعلا يّمم نب دّمحم لّوألا ديهشلل ,ةعيرشلا ماكحأ يف ةعيشلا ىركذ

 .يرشخمزلل .راربألا عيبر . ٠٠7

 دمحا نب ىلع نب دمحا ساّعلا يبال .(لاجرلا لاوحا باتك) يشاجنلا لاجر 4

 نب كلملا دبع يلاعملا يبأل ,يعفاشلا بهذم حيجرت يف نيمرحلا مامإ لئاسر ٠.

 .ىعفاشلا ىنيوجلا هللا دبع

 . اننا يس الا كجم نبذ انس نبع يدهن نينلا يح لناسوملا

 :ىلاٌرغلل «يغفاشلا لوق قيقحت ةلاشر.

 .كنمعلل سقلاو نسحلا يف ةلاسر ٠.
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 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل

 .يسوطلا نيدلا ريصن ققحملل ,لوصفلا ةلاسر .

 .يزارلا حوتفلا ئبال ,نارقلا ريسفت يف نانجلا ضور .

 .يناثلا ديهشلل ,ناهذألا داشرإ حرش يف نانجلا ضور .

 يكتشدلا ينيسحلا هللا لضف نب هللا ءاطعل لآلاو ّئبنلا ةريس يف بابحألا ةضور .
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 "د حب دمحأ ةدحملا ا 5-5

 .طيحملا ل م 0 0 ا .ةداعسلا رفس

 .يلحلا قّقحملل ,مالسإلا عئارش
 .يزارلا رخفلل ,ىنسحلا ءامسألا حرش
 .يدنقرمسلا دّمحم نب ىلع يجشوقلا لضافلل .ديرجتلا حرش
 .ينازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعسل ,صيخلتلا حرش

 .يناهفصإلل ,علاوطلا حرش

 .يعفاشلا ينيوزقلا دّمحم نب ميركلا دبع يعفارلل ,ريبكلا حرشلا .
 دابا رسسألا دتحم قيدلا لامج ريمألا ودسيلا ذاتسألل لع بيو خيرا
 .يفنحلا لضافلل .ثيدحلا ل اوضأ يف ةّيفيرشلا ةلاسرلا حرش .

 .يدنقرمسلا لضافلل ,ةّيدضعلا ةّيعضولا ةلاسرلا حرش
 .نسحلا نب دّمحم يدابارتسألا يضرلل ,ةيفاشلا حرش
 .يناودلا نيدلا لالج ةمالعلل .ةّيدضعلا دئاقعلا حرش
 .رمع نب دوعسم ينازاتفتلل .حرشلا حرش .

 .ينازاتفتلل ,ةّيفسنلا دئاقعلا حرش

 .رمع نب دوعسم ينازاتفتلل ,دئاقعلا حرش
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 .يلمآلا رديح دّيسلل ,.صوصفلا حرش

 .نسحلا نب دّمحم يدابارتسألا يضرلل ؛ةيفاكلا حرش .مزحلا يبأ نب ّيلع نسحلا يبأ يشرقلل .نوناقلا حرش

 .يورهلا ليلجلا دبعل ,ةدربلا ةديصق حرش

 .يدنجريبلا لضافلل «ةياقولا رصتخم حرش
 .يجيإلا دمحأ نب نامحرلا دبع يدضعلا يضاقلل ءرصتخملا حرش .

 .يورهلا تاداعسلا يبأل .قراشملا حرش .
 .مساق َّمَأ نباب فورعملا مساقلا نب نسحلا يرصملا لضافلل .ءلّصفملا 0 5 .رمع نب دوعسم ينازاتفتلل ,حاتفملا حرش
 .يرشخمزلل ءلّصفملا حرش
 رمح نب ةاوعسم ينازاتفتلل .دصاقملا حرش

 .يلبنحلا ةّيزوجلا مّيق نبال ,نيرئاسلا لزانم حرش
 .يناجرجلا فيرش دّيسلل ,فقاوملا حرش
 .ينارحبلا مثيم نبال .ةغالبلا جهن حرش
 .يفنحلا ماّمه نبال .هقفلا ةياده حرش
 دومحم نب دوعسم نب هللا ديبعل هنأ رهاظلا ,ةّيفنحلا هقف يف ةياورلا ةياقو حرش

 .يفنحلا يبوبحملا
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 .ةعبرألا بهاذملا هقف ىف ماكحألا عيباني حرش

 .ضاّيع ىضاقلل .افشلا

 .يروباسينلا يفنحلا دمحأ نب هللا ديبع يناكسحلا مكاحلل ؛ليزنتلا دهاوش .

 .يرهوجلا داّمح نب ليعامسإل .حاحصلا .



 ١ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ديم

 .يراخبلا ليعامسإ نب دّمحمل ,يراخبلا حيحص 67 ١.

 .يروباسينلا يريشقلا جاّجحلا نب ملسمل ,ملسم حيحص .4

 .فئصملل ,.ةقرحملا قعاوصلا ىلع ٌدرلا يف ةقرهملا مراوصلا .

 .يمتيهلا رجح نب ىلع نب دّمحم نب دمحأ ساّعلا يبأل ,ةقرحملا قعاوصلا . 7

 .ىضترملا دّيسلل ,قئاقحلا ةفيحص /١6.

 .سواط نبا ىسوم نب ٌىلع نيدلا يضر دّيسلل ,فئارطلا .

 .دمحأ نب ليلخ يديهارفلل ,نيعلا .

 نب نسحلا نيدلا ماظنل ««يروباسينلا ريسفت) ناقرفلا بئاغرو نارقلا بئارغ ٠١
 .يروباسينلا نيسحلا نب دّمحم

 .ىضترملا دّيسلل ,«يلامألا وأ ىضترملا يلامأ) دئالقلا رردو دئاوفلا ررغ ١.

 ظ ظ .يرشخمرلل .قئافلا 5

 .يفوكلا مثعأ نبال .حوتفلا 7

 .يبرع نبال .ةّيكملا تاحوتفلا .4

 .يبرع نبال ,.مكحلا صوصف . 6

 .ديفملا خيشلل ,ةراتخملا لوصفلا .7

 .خبالا قيدلا دنشَع, ىهاقلل :نايبلاونتافملا ىف ةثايغلا:قئاوقلا 171

 1 1 ا ةودفلل ؛طيحملا سوماقلا «."

 .انيس نبال .ءٌبطلا نوناق . 8

 .يومرألا ىضاقلل .ةدالقلا 3

 .ىّلحلا ةمالعلل ءاكحألا دعاوق ١/.

 .ىلماعلا ىكم نب دّمحم لّوألا ديهشلل .دئاوفلاو دعاوقلا 7

 ١77 . .يبّيطلل .فشاكلا 1 1



 539 قّقحملا ةمّدقم

 .يفنحلا دّمحم نب دّمحمل .ةّيفنحلا عورف يف يفاكلا .0

 .بوقعي نب دّمحم ينيلكلل ,يفاكلا . 71

 ؛ىسافلا ربنق خب نامتع.نيورمخ رقي نأ ةيويبسل «بانكلا ةالال

 1 فيز ابن بأ ع يبأل .ةّوبنلا باتك

 .يرشخمزلا رمع نب دومحمل .ءفاشكلا ,4

 .يّلحلا ةمالعلل ,ةّيريصنلا دئاقعلا حرش يف دئاوفلا فشك ٠

 .ىسرافلا نامح لا دبع نب رمعل ءفشكلا ١.

 .يخونتلا اجنلا نب 0 يلاعملا يبأل ,ةيادهلا حرش يف ةيافكلا 7

 .قودصلا خيشلل .(نيدلا لامكإ) ةمعنلا مامتو نيدلا لامك . ١7

 .يرويسلا دادقملل ,نافرعلا زنك 14

 .يكجاركلا ىلع نب دّمحم حتفلا يبأل ,دئاوفلا زنك 0

 :فورعم قي قلاخلا دبع ذيب قكمل ةغللا نك

 .يدعسلا .ناتسلك . 1

 .يومرألا ىضاقلل ,بابللا

 .سيرطلا خيتلل :طوسملا

 .يريكعلا نامعتلا نب دّمحم نب دّمحمل ؛(ديفملا ىلامأ) ديفملل سلاجملا

 نيرا نسحلا كيلضنلا تعول ,نايبلا عمجم ١.

 .(.ق 06 م) اًيركز نب سراف نب دمحأل .ةغللا لمجم . 5

 :ىزارلا رخفلل ءلوضحملا .57

 سستلا دمضا نم هلا دبع تاكربلا يالا( ىفسلا رس ليزقلا كرادم 1

 1 0 .(.قال١٠ م)

 .لبنح نبا دمحأ دنسم .0

 .يزيربتلا بيطخلل ,حيباصملا ةاكشم هنم دارملا ّنأ رهاظلا .ةاكشملا .7



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل

 تا ملل :ييضا وللا تن اعمج

 .ينازاتفتلا نيدلا دعسل .لّوطملا .

 .يومحلا توقايل ؛نادلبلا مجعم .

 .يراصنألا ماشه نبال ,بيبللا ينغم

 .يكاّكسلل .مولعلا حاتفم هنم دارملا ّنأ رهاظلا .حاتفملا .

 .ىناهبصالا بغارلل .نآرقلا ظافلأ تادرفم .

 .يناتسرهشلل ,لحنلاو للملا .

 .يناهفصإلا هيودرم نبال ءبلاط يبأ نب ّيلع بقانم .

 .ينغملا باتكل بختنملا .

 .يّلحلا ةمالعلل ,نيدلا لري يف نيقيلا جاهنم .

 ,نفترحلا هقيوقلل  قكملا

 .يّلحلا ةمالعلل .بهذملا هقف يف بلطملا ىهتنم

 .يجيإالا نيدلا دضعل .فقاوملا .

 .يزاريشلا نيدلا بطقل .ءبيتاكملا .

 .دّمحم نب رمع نب هللا دبع يواضيبلل ,جاهنملا .

 .انيس نبال .ةاجنلا .

 .يسوطلا خيشلل ,ةياهنلا .

 .ربج نب فسوي نب ّىلع نيدلا نيزل .ناميوالا جهن .

 .يضرلا فيرشلل .ةغالبلا جهن .

 .يلحلا ةمالعلل .ةياهنلا .

 .يرزجلا ريثألا نبال ةياهنلا



 8 قّقحملا ةمّدقم

 .لحلا نيدلا لايجب ةنالخلا لوم ١1 اهنارقل#
 .يزارلا رخفلل لوقعلا ةياهن ١“

 .يطويسلل .(يواضيبلا ريسفت ةيشاح) راكفألا دهاوشو راكبألا دهاون .7

 .يبوبحملا هللا ديبع نب دومحمل ,ةّيفنحلا هقف يف ةياقولا "7

 قيقحتلا فلا

 ىلإ دوعت ىتّلا اهشماوهو ءاهريغ نم ّقدأو لمكأ اهْنأل «ع» ةخسن ىلع اندمتعا

 .شماهلاب تارياغملا ضعب انتبثأو اهيلع خسنلا ةّيقب انضرعو .«هنم» ظفلب فلؤملا
 ركذو اهتلباقمو فلؤملا اهدمتعا ىتّلا رداصملا ةعجارم ناكمإلا دهج انلواحو

 يف اهتخسن اندجوو ,عبطت مل ةطوطخم تلاز ال يتلا ماصع ةيشاح اهنمو .اهتاظم
 اًمإو ردصملا نم اّمإ نيتفوقعم نيب ًائيش انفضأ ًانايحأو :.400 مقرب يورملا ةبتكم

 .ةرابعلا ميوقتل اندنع نم

 هبقعيو هردص ركذي امنإو يواضيبلا مالك مامت ركذي ال نأ فصملا توابل نمو

 عفرو اهماجسناو تاقيلعتلا مظن ظفحل ًارظنو .ًاراصتخا «هرخآ ىلإ»ب ًانايحأ

 طبت ري يذلا رادقملا يواضيبلا مالك ىلإ نيتفوقعم نيب فيضن نا انياترا ,ماهبالا

 .حرشلا مهف هيلع فقوتيو «قيلعتلاو حرشلاب

 ةيشاح اهنم .اهتعجارمل انيديا اهيل لصت مل تاطوطخم فئصملا رداصم ضعبو

 ريسفت ةيشاحو .يزارلا ةمالعلل فاّشكلا ريسفت ةيشاحو .ينازاتفتلل فاشكلا ريسفت

 .كلذ ريغو ,بيطخلل يواضيبلا

 :اهدعب ركذو شماهلا ىف اهركذ تاحيضوت كي فلؤملا دّيسلل ّنأ ركذلاب ريدجو
 .ندعلاب ابك الا شماهلل ةمالع ددعلا اذه ّنأ رهاظلاو .«هنم ١١

 ىف ةزيزعلا ةرهوجلا ىف ءاملعلا ناطلس نبا دّمحم ّىلع دّيسلا ءاملعلا جات لاق

 هن اوما نب ةيشاحلا اًمأو» :ثيدحلا ةيارد يف لئاسر يف عوبطملا زيجولا حرش



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ف

 (١١؟) نوكو .اهتياهنو ةيشاحلا ّدح هنأ نوموريو .«ٌّدحلا» هب نونعيو )١١( مقر ىلع

 اهددع ةلمهملا ءاحلا ّنأل ؛كلذ «ّدحلا» فورح دادعأ ٌّنإف ءرهاظ «ّدحلا» ىلإ ًازمر

 .(1١؟) اهعومجمو (؛) اهددع ةلمهملا لادلاو (6)

 هب ينعأ  روبزملا مقرلا عم اهرخآ يف بتكيف ةّيهنملا اّمأو ,ةّيهْنِملا ريغ يف اذهو
 .ابلاغ يّشحملا مسا روبزملا ددعلا دعب هيف مسري هناف ؛اهريغ فالخب «هنم»- ١

 .باتكلا فّنصم «هنم» يف رورجملا ريمضلا نم دوهعملاو

 ديرك رامعا يت انلل كاتلاو همر ىف ةيسنلا نابل ةدايز هديت مادا رم ةعيكلاو
 1 1 اضلا ةنض

 ١9 2,18 17.17 تادّلجملا يف عبطلل ةئّيهم تناك يشاوحلا هذه ّنأ ىفخي الو

 بتكمل ةعباتلا .ةّصتخملا نارقلا مولع ةبتكم تاروشنم نم ينارقلا ةعيشلا ثارت نم
 هلظ دم  يناتسيسلا ىلع دّيسلا ىمظعلا هللا ةيآ ىلعألا ينيدلا عجرملا ةحامس

 يمظفلا نا 2:١ هينتكم هذ اعلا يسحب هلي: وعلا ةذهب انيقيط: انمدقفا هع لاغلا

 هناك ري ماذا قاعسبلا هقننلا

 ركش ةملك

 رثآلا اذه ميوقتو حيحصت يف دعاس نم لك ىلإ انركش ليزجب مّدقتن ماتخلا يفو
 ةحامس كلذكو .يلضافلا يلع خيشلا ققدملا قّقحملا لضافلا ركذلاب ٌصخنو مّيقلا

 ريسفت ىلع يشاوحلا عجار ثيح يدومحملا مظاك دّمحم خيشلا قّقحملا ذاتسألا

 ةليضفو ,ناكدازراجن هّلل حتف روتكدلا خيشلا ةليضفو .ةحتافلا ةروس نم يواضيبلا

 .ءازجلا ريخ هللا مهازج .دار يودهم ىلع دّمحم خيشلا ذاتسألا

 تاقيقحتلا ةسّسؤم ريدم ىلإ انريدقتو انركش ليزجب مّدقتن نأ ىسنن الو

 نايورم روتكدلا نيملسملاو مالسإلا ةّجح ةسّدقملا ةّيوضرلا ةبتعلا يف ةّيمالسإلا



 5 قّقحملا ةمّدقم

 :ذار ةيلغ روتكدلا' نيعلسملاو ءالسإلا ةكح ةتماةقملا خف: ةنيدنم. ىف ةسشؤملا لثفهو

 ءازجلا ريخ ىلاعت هللا مهازجف .مّيقلا رثألا اذه رشنل مامتهاو ةياعر نم هولوأ امل

 .هرفوأو

 :ةيمحل اهلا ترو نينخلا نا اناوهو رخاو

 .ق4١غ٠ لّوألا عيبر ه
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 كل نانا تبادر يما تبتكاو بعز ننارنناسرحلا “٠

 - لاه ميسكأ فنبة يلو ديد نصا بينك فل نقولا

 000 لرص»اناي لا بستعنو نانا مهرس

 ةصؤسلالال, ال نرش سو يسوم و مسالا ولية ل رار ىو

 ىزلازوسوؤبكتاو زل تبا نهج ين ةوارعنسل ليا
 ممول وصريوتاعلرول نوم نعي لزم أم رن
 9 اارردص ديب طلو اطالب ار رجب نحلل نيف ا
 دفا لان مضريم 977 زج كل وديا ثلا 7
 يل رانش انني نسكن تير ير عار ؤل ار اهنا و بخيار تعا
 راجل الارسارإل,ار شدو ار لومو دك رتل راسا و دنبنس
 ديكشلا مان لاعبو رضا وار اراض سم

 نيالا درو رتل تم , رائدا يا رز نوار تاور عا

 اراد. عوتك رز يوت ولمس
 "يلا تاني تاب لاوس رام لتس ار وص او انوذام

 2 اتينا ”ةرومتسل ضف بزل نزولا
 ارد لا ووو ب: ىو روغلا نم اركلاكو ندا ظززم ل
 ا تريز ايلاو قع ال اك بالمال يذلا قاعا ٌءفطلار ىنساو
 عبو ةناديقر كي يفشل او يما وكن ايم الو تمم الاول ليلا
 . كرر يتلا و ادر وصل هيلا و رضاك |ناوا يزف
 موو ف انس باطلا و ابا ى هما وجسم

 له راصالا (يزولو عومتو يرسم اا تقلا 1000
 نر و تاوثالا داع لرع ةيرجاصيرر الاب ابحو اهني و اون

0 
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 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 7ك

 ل يي
 لانتنر ا صلاة نإ ىغر جن ناك | تءالد بتنا سواه اهل
 لابوتتار نوالاردلاازم نتا ننافاعنمل | سغارطرجر وبرر

 تريلا رراززذامك هل صاضمإ رفا ضاءال قوت ال قا يم انابل 0
 منياناةلكال اقبل الراو ارت سال ا وعلاء د/// ل فن ا ب
 117 اح تميل قتال جعار يش | ارسمي ' اجار نارا ااا 0
 هماأ 70 . /ر , ا" يل ٠

 (ار شيما بوصل مز اطر طك تال |[ورطس نركب لت ةريرغل ّ 0 ١

 ركن لك ركنا ىف ارزعتش 16 5 0 /نارث 1 ا

 ماسالا ستيت جنلقإ هالي مج ملال ز-
 د4 مازلت سبا رزع يال زر ناقلازكآناانرسرالرتارانمد» م 0

 عراد د امال ايام ار هلام وجر 06 ولا 3

 راسا ارت عال قيئضاللا ل الار هلال طال
 تكا «عال تن هيض اا هدب(

 باسو مانام وادا ممارخاررس لدن عيل تيطي نردد
 - ترا سيل وبلسم شطشم
 لزالاث م رلعالا ليس لوز بتل اب نايم كل نمت
 لالالا عيسي تمءاررغتل قرئ اي عارفا
 ل ازا لاسم !نتاطر او عب نير قو بابا كولا نا
 فيا يما زا فطام ديما يتلا قرا لذاك وزوار بسام

 م الازم قعوئاشاد لل
 ىم 7
( « 
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 ب7اإ/ ةيطخل : ١ خسنلا روص

 ثا ل آ
 مجسم نم اهنا مسبب رولا

06 /_. << 

0 2 

 هب يم سلاولا»' بلل ناين لسا نار نانينلومإلم 07 / 0 ا '/ةلءادايننا بال 0 2 0 امال تكللت ل 1 0
 او هربع طعنا هزل بار نع جن دار رسال هدع و دنا الا لالا

 < لكرال'ةزوه روع سنا لسلام نير مالنا سا
 00 000 ا ةراسا بلا بيو ارم اك لن /نيئلبلا هلا 0 ع

 8 يدوس ا
 يعور سلا رولا نا ماكان رول ,ريببلا» رارن الإ اوم 0

3 1 3 0( 

 كلارا عار او ادلومو ارى رسل ارا, سنن اردو نزلا 1
 0 4 يي

 مايرام نا لوي انج بي/ نسل من اراك ءاصالاٌ مر اص
 ١ 7 8 اوبل انرمالا» جم / يزل ميل ذر ءاراسو ِ ايلا 1
 0 اننا 0 اراوسساو |[ واب, انسالا هلم نمربج نرش" رام ورش او

 رم ,مي فابن ماو ثارت ببروالم د تيتان
 ل يلاعل ن ووو ' يب تسفر يباع ولا ورك واف او

 ايلا كزتلا» ٌءودالاو واعالال يوما نزلا هل
 ننس 'ءاطلا م (ةلداردرو ىداسيبلا مهلا ضر املا ناو نمارمالد ظ
 بالام ن مال انهاب إلا نانريبكن الا للسكر ا اذا ح 'ءارللا ور اوصلا 1

 6 ا ارو كو الان نمل تالا نم .ةرريل ات .
 'ةة/لتاسال بلو ثيل ازرع اسدت باسن [ا اب اه "يسر 0

 اسمالاو لاو دولا لامن ؤرم 307 دخلا هامان ليلنن بكل دنا ارا م ش

 ع
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 ١ ج ءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل

 ياو 57 سوس كيوب

 ْ د 0 2 '/ نو ا'ماادضأنا ثم كاي
 ( الفا هت تك ر 1 رت تملا يدار ورد رة ل نأ

 0 ها اسر يلمس اانا تر لام ل/ نس يب( ه
 همم <.

 07 | اعرب ارب رم ارب جرم ايم: .از اء, تراوسا ملال ثم ناو
 ا ا

 2 يدير ٠ عفا جافالت ارطلالرا بلاد بلاء باع الم نان رملانب باشر
 نم 0 هي

 أ ١ 0 4 . لا مار 1 وركب لسنا عىل هكدا ري 8م ل را ابكذلا دع

 ظ 2 اا لعطلا اب عك 21 ورم واذا نايات لالا لادا

 0 رك را طع ا رمز ةررشلا مارملاة ام نس شلل

 ماا يو * تا 1 4+ ناسا [ارعراسيلاو اصل ارورس:
 1 4 ران زيوس ولسان نون دولاب« عشنا

 7 الاد, املج اهتم اك "نازلازا ةجالاةيمن ال وئاولا تعال ماين رع

 هاد عاب للم ودان ان 1 ولا حا
 ا اسال / درلانب رطل مل لا عي مولا مب اسلم ماسر هله

 مؤ ال تل المعلا براق ناز مل ايلد دي نديع م مالا بغل ثس مار
 َ ما او ماعاد الواد جا اد مم للبت موتا

 50700 تالا اني مالا اا

 : ل 0 00 مالعالا يملا نمرود لع ام عمضاكم علا با
 93 ا ابضيرالا و

 ْ رم بدت للعلا امأ ريتال
 اطول 2 07 هرمو الباك سيازا
 07 ل ا
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 رح ما ٠6 لك ص

 م 5 و دعو هه 4 4<
 , كح .

 ٍ دو وع نس ل

 الرد لدا كك ملا رع لونا 2 :ريابنم بو در
 بنل و ' دلع طسسمت كرو 0 "نام مم رم در هل

 00 0 السلا نكون نمل سورا 0171 ني ويس

 بار دش سرين بكل زفر البل دزم هاا يال نر 7
 2 2و ١ الند نبك عر لال نب "”ةركر لذ مشو

 0 1 خس ار الدرس ل 20 هنو اهوار

 0/0 27/0 رازبا وفرت باور امك 2 لرب سد ول ل

 ا "ال دلت سالي هس 0 ا يقرا

 ندد ل زسرنر ازا زاروا فسد تاير بسن
 رك در ع رولا لمار رم كلو رشاد "ياسا لاب غمس ضنك ل

 نان رعر لرب زلم اظافر نم تم عيت
 0 ل 9 لوفد باسر نخر سي ل هب اها "كل
 ل للرو و بلعلالا ره مجم لا ؛ و نر جسر دوس ذم 2 ايلا اد

 الرهاب رت هناا فكس نيام 0 22
 7م د د سكانر ري رن رموز انور نار سارتر
 "مولا ط يسعي تس راد ناس هب سونار سد يقلون يسفر اة
 تدر و دج متفكر دزاد لير ياقة نسمي و
 1/ هيض فانز لانس ورا امهر كر ل ١ 0 !نبو ار ني اع لنوع

 0 جسمنا ررلاتسم ف ل ل العا فما
 لس رتل دي رول يل درب كرصبور علو دهر "ةلركلت ور كلما

١ 

5 

0 
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 رم

 ١ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل

 2 نبش اي ل تو ةاورقمل 270 1-1

 6 اق يوسف هلم تيورعفبس اق ردع

 0 4 كل ود لطإلاو ودب
 ريس ناسف اوملاو ابل غلاب نال 2 نير

 ل 5 يي ا : :كل هس دل هع 0

 مضر 4 وي غمغ ورود ضل ل ول هر بيز 1

 70 داكار وهيك رشا مسارات واس,

 يو دن ءادنا// دز كنود يوي هميم تدهن هل دروسا

 7 هلو بر راب نو
 د 5 006 تونا راع نا زر فول ف تنس ودك غد را

 فرق داس تود انا 28 1 رشم // فنا ناو ردع

 فتوش ردود ناش 0
 : ا ل علنا . سم

4 

 ١ د ضد ا نزيل 7

 مكى بة يستوي هلا درتدرفلا
  0فلا سلا[ ل! 0
 كم 5300010

  0 0ب كس
  5موج و 00 553 2 ع رىقلا

 ةقللانيوسؤح ١

 «ش» ةخسن نم ةريخألا ةحفصلا ةروص



 نم ىل وألا ةحفصل ١ ةهروص
 ٠ هو »«
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 ١ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

0 -00000- 

 هما تالا شادي تاشنالا

 مالا ةنل|لازياقر هندعرئأرككلادمرل |لعمنيل هو هتل بل الامان ريغمياعبالا نهريزم

 مهعزرعل اناكو ريل ةزبونمو هولا دملا يزعم هه ما ميج رتل لوا !عارل 5
 او مم|نافتنلال اؤمب ابو هبسانامؤلطس ككسابنال هناممرم افئاط اميين
 قل مأ مونح عزم امرا ىزارامتلإلا:ةيسربلاناىلا مو زعتلا رعت: لكل ذكر لو

 هتف هلت راكشو للاسم هان رول فنان سا عمة عيال يز غناوننا ولا

 دالي هالايام عيرونالا كيرلس هلأ امش انامل ,ذإم نا
 الن لا هلايزملا انمزرملا|اهزمالشي دما تتم هتسانمر
 امطعمال لالالا نو مزال ماين تمإز أ مللت ءالل هزميضتس تملا انار

 ضر جزاع للا هزملاو ميل لاو ةساؤسملو نان ارا اعتلال نيل اان
 رك انقوءارمإو أل !رادلز اهيل ويلبالرأد 0 لا

 مساج مةرمري لو ذل محامل زنيزيزمالاجلبالإ ل نل زممكعم
 .ةقعالاسللا) نانئاعبج ١ ماها 220110 3
 اناني تنانين عسانا سنا

 ةراجاسماناشايلا نامل تمر مفالم لل غلف لين زانزممنيلج كنزا

 نم
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 م" ةيطخلا خسنلا روص

0 3 

 م الر 1 ا

 رم 2 000000
 3 5 اولاإ .دلو مرر 8 2 38 د |

 7 هطااملا 00 لكن بانا ا ا !

ْ 0-0 01 3 0 0 

 اشم 42 مؤلم ضم رخ لإ ا هم جزم

 ل ا جر و حلا ماكل كل
 7 | ع و هلل 1 انج تقيل نر يطل ًاريعط نت ظ

 0 مون سورنم ا(حاع ب ةتيالعلاول ضيم
 راما راعاالسلو فيرا تور

 ولاا ا 4 م 3
 ا ةهياانعجا راف وماهر احد اكل عن هاا ا

 0 ١ ذآ مولات“

3+ 

 و
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 ١ جءيرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل 4

 ا ةيزو زعم اد هزل
 يو ستاازدل او تاهو 1
 ظ -_واتشب اهي نم. يلح اهلا نيكملرإ ذ ادكذ داب مجزعرو جدرعتلل الاعتالا١
 2 يونا هيهاضمد و تالوسملاكدت داي ذزا تال تويبلاد تاز! يلعدلملا
 . قطاراو ةدارادإب كيلا وسساسلاو نقاماو مسجلا هيلع ناّساملا لاهتش ا لع النحال . تزل تارهمملا لاقشا اهي انج 2 و عش ةزابتسا, قي (نبح راتب سيخلا ءزاوفارا 0 00 3

 1 فرتإسملا دليلا ضئازن يالا ١1 ماهر شارامددك تدك 1
 ا ةروسلا لمد ني ظدارم ايدل بحول !كعور وكذملا -
 لم اصول اكلم رابتعابروزهإب ندعم ثيح نيب ميول | عحممسا زااهيسشتل و
 اهينيعت نادي اولا سمي ماهداطل ؛نأ دماج يبسلاونسح ١ سولا انه ىلع
 تلزم 15 نركب ماييمياتم ياكذزواًش البال ريد اناهئمح اج ددخف
 ويلا ىلع نايل اسمر تايالا سا قيازج | يلع مل ايش ١نالميقلتم مل
 يايا ىو تارصل | ككل لص اني نحال سيئ طه كيحتم تالححلاو
 مبان لمح دادي لح داييطع ملامشساو دليلا وازرجاز نسل مم اك ونيسسل
 يطأ :يدودسملا 4 بايب نايك !يحاض نال حول !اًمهقأح تايصل كن زف
 موزي يو يددتملااس نوعنملا مسا ةسددأ هب دراوا يار يعخ اب نان ولي م ايهو
 الكل ديعو تملكتيا(نكي د نارلااس لع اند مسا نحيصبا ةا نوع رةددُصت
 زدعإبلر بوكو روس لا رده الرب اطل ةهماشم لة الباندا فكؤو#

 , ام

 0 حا ل ا

 0 ل

 لغات .” نوم روك“ ديو

 ملل هارى ولا صوتا
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 . مسلس 000

 رشاوى للا د ينراذز اوديو ٠ ديب #ةط فلا توفر يت كرر 2
 00 .رم دش يي نواب توت "بدر در

 ثاوءرب ملل تاوبلانيع فن داب كيب ال هرعو س١ الاداال نادين ٠ يمس 0 رة

 ورم ند ينلازوسرو هرب ريك 1 2

 اكتم لس "يعالج قلالا رخال نيزفبلا . يلب قيل زيظاكا زد ظ 0
٠ 0 60 

 / ! يلا اف مسج ادد :ريمكلاو اوصل ءاو دو «ريثعلا

 لهطول , انوا مشل ٍ ١"

 ُُط ءاناقراصالا سراصويذ بالا, شارون ٠ اًراَسَو اناا سولو 7
 :لانواوزت اعاو + اناس ا عرا ماعلا منا لوي هال سكن سنو 6 مج. 5س -2 +

 3 وعتأو هيو الاول ق يئوتلارول نير [م ال /اوريونو تا 0
 باف اافمزاجر امرت: اراهنستساو انوار افسألا خرم امان 2 .٠ < ٠ - -_ 5 ا 2-2

 روك اك رويت ياض ٠ بشك 7ث نمر ومال عت اهو 0 تيايلالال وال تان ا

 7 جل < مم
 5 7 اطل نووو ءرف فنصرقو هروطلاق باوك رينا ورة زيان مو رج

 اوتو ميزتاهلاو ةرعاشيل اهم تمالسالا قويا اعل قل |ءافساو >3
 كوادر اضبلا حفلا ]فد كر ”راشخالاو ركن رس 1و يب طال شنت ا

 قرنان وسكن لاا حك نان ح :رابكور اقول لكسر هراطتبا قدا

 تاو ناكل نع سدود , فشلا زن يلكلو ١فاكببس اج 5-5

 ص اصيل اميياخو جر امتي هول نأ لاي قرلو * هوصبدت كيرالا“ 55
 الة انبتس رك ١ فانمالان تن وَ 'تاضال داع فلس 0-17 0500

 "نب: فان لاول ددلاو ميعوتلا اقع نس وس زعاو د فالس ابل

1 3 42 

2 5 

. 1 3 
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 ١ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل

! 7 
 1 لوو ود نسا اها نئا/ يونا يلا علا 1

 كد نر# ب ارمي رم ثمل يي لطلاب لع بيكر يد,
 مرير ا تمر تلون لول ب تك اذار لسلا لامر درا“
 1 الر هوب امر ياملا نار هم لو ارسم اه عا ديم" ميل ع هكا
 0 0 غهرإلا ”تمر م ارسم له زكر عضم و ردا افرول لس 0

 58 انالو عم لاب او 0 كلللرب للا دسم رسما نال ١
 1507 ر... م اسيل ا ٌةوارا مرعاع ل ادلاوح ا لبان طرك رقد ام أ دس.
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 ع د راج
 00-0 و 5 0

 16 رادع تيا طنا اذان

 دس دست امال - ناي .دوهقتناب الزاي لانة وزع
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 ١ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل دف

 : . 0 حلا نس رطص اه رص اع لش

 4 هه دهسا منزل متيم !مزيزلا باله ' سيصل اجري

 0-1 تافيرج وعم تر عم ار

 فها 9 اطمنتس ىه ينيج تاريخا :! نمارس طالعت قطا ثا :
 وق اناةيانس ه 0 ل

ا ظطئاعره يسن جنين مم ارتزملل فاك! زعم ننز دكا
 اوت فلللي

 - - لضم ايفو سرس أ «لرا تي سم ب. طن زن لوف "ماهو لع

 نت مرسل ار فيم طبت اهلا وع نولي! ب هني اجر و يضف سمح

 هاك زيي درع ات انسال بل روصك دي هدب هايم انو ن عصاللاب 0

 ها[ ضجر متر  تطاوط ميجا تشو بشرم سس لطعالو يرنيز ماو و

 ةماعلا مكاو طخلا ؤجوج كبي بلا باللوم ل

 كليب يل تاك 3 هوفر اس دك د ديتكت
 از طين للسبب رنات مرسم بج“
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 [فلؤملا ةمّدقم]

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 "”ديدسلا قطانلا نارقلاب هدّيأو .ديجملا باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا

 رمأ ّلك هنع لّمحت يذلا .ديشرلا هّمع نباو هّيلو .ديدانصلا بئاتكل قّرفملا "!ناقرفلا
 كلذ يف نإ .ديرم ناطيش ّلك ىلع رهظو ناميإلا بزح رصنو ناثوألا رسكف .ديدش
 .ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل نمل ىركذل

 ّنأو .ديزملا باوبأ انيلع حتفت ةداهش هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشنو

 ىّلص .ديحوتلاو لدعلا زومر نم مهيلإ لّزن ام سانلل نّيب يذلا هلوسرو هدبع ًادّمحم
 بيرقلا ىلإ هعرش ماكحأل نيغّلبملا ,ديجملا باتكلل نيظفاحلا هترتعو هلاو هيلع هلل

 .ديبعلاو رارحألل اهاودج تّمعو .دينعلا مصخلا فنأ اهاوحف تمغرأ ةالص .ديعبلاو

 موسوملا هباتك يف يكلاملا ضايع يضاقلا هدروأ ام ىلإ ةراشإ هيف :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 يبأ نع [هدنسب ١805 07/17 ةباحصلا مجعم يف] يضاقلا عناق نبا نع ]١ /١15[ ءافشلاب
 "ار ا اوقلا ءامسلا ىلإ يرما انك :اَلَكْبلَوْسا لوسر لاق :لاق ءارمحلا
 قطانلا نآرقلاب ذي ىلع نع ريبعتلا يفو .ىهتنا ,ئلعب هتدّيأ هيي هللا لوسر دّمحم هللا الإ

 نم ةاغبلا هعفر ام ىلإ راشأ ثيح نيَّفص برح يف ةيكزلا هسفن نع هب وه رّبع وه ام ىلإ ةراشإ
 .«هنم ١7١ ,قطان نارق اناو تماص نارق اذه :لاقو فحاصملا

 .ناقرفلاو :«م ك» .؟
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 [باتكلا فيلأت ببس]

 فيرش نب هللا رون .ًاراقتفاو ًازجع مهرثكأو .ًارابتعا ةقيلخلا ّلقأ ّنإف دعبو
 ادلوسو "ارك قركتتوملا ءاراهظفتنناو هنت ىفضرملا ار اضتفاو اين ىتيدعلا

 ءًاران هّبح بيهل نم هّبل يف مرضأو .ًاّراق "'راصآلا نم راص يذلا هلاب هلل 0 ,ًاراثمو

 :لوقي

 وحي ال ىلا نيسفتلا مله اراتمو افرشت اهيا ورم اراجع ةيعرتفلا عولعلا ةها نإ

 هنم هبِلَط ىسوم سنآو .ًاراونأ قيفوتلا روط نم سبتقا نم الإ هريونتو هريرقت لوح

 :ادهح نامسلا لديتك ادلتح ار اهمعج وانو اهت ناتحألا هلي ىف ةلوعت عرق ارت

 دانا ,باتكلا أ ةطيرونا كلغ تاير ةيفابلالا ىلرألا تاعيدخاب ]دف ًاراققعأ
 ىوطلا قهاوتف ىلع وتلا نوهظ:ةرهاظ قامو. ووننلا نت انهتك ةروهشب

 قرفلا مظاعأ < ةفيلطل ًارافسأو:ةفيربق ابنك هيبلاطل نودَو تاةيق فتص دقو

 اني رسالو:ةنماقالا ةغيضلاو:"' 'ةيلدعلا هل ةغملاو ةةيديرتاملاو ةزغاتكالاك قيمالسألا

 ,راَظُتلا يديأ هتلوادت دق يواضيبلا يضاقلا ريسفت دجت .راصتخالاو جزملا وحن نم

 يف هنأ نوبسحي نامزلا اذه يلّصحم رثكأ ّنأ ىّتح .رابكلاو راغصلا عبط هنسحتساو

 :فاشكلا وهن ىرغ اينغ هيو دعي لب هفاش كلطلا ةلغ نيكسلو فاك قابلا ده

 همرو اوبسح لب .هولّيخت ام ىلإ ًابيرق الو .هومّهوت امك سيل رمألا ّنَأ ّقحلاو
<َ 

 نعس يقرو :فاحنالا ؟ةاجوغ هه لردع وق هسانف 11 انفك ةبافعو انجح

 ١. قدص دتحم نم نالف :لاقي ,لصألا :دتحملا :«عر» شماه يف »؟١«.

 بنذلا :رصالا :[:0794/5] حاحصلا ىف يرهوجلا لاق .«راصالا» :هلوق :«ه م ءعر) شماه يف 0

 « ْمُهَرْصِإ] ْمُهْنَع ٌعَضَيَو» ىلاعت هلوق :[19] تادرفملا باتك يف بغارلا لاقو .لقثلاو

 نلإ وصح ولا قو داك زيمخللا ندع هدوتسو كنس ىلا رومالا أ اه هقارعألا
 .« يني هنم» ىهتنا تنركذ ام هقيمحب القت ين الع لمخت آل» كلذ ىلعو .تايبوثملا

 .ةيلدعلا  :«ك» .'“
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 هنع لزتعاو .فالخلل هسفن بصتتا ,فاّشكلا راونأ نم ًاسبتقم هنوك عمف .فاستعالا

 .فاصتتنالاو لدعلاو ديحوتلا قئاقح نم ريثك يف

 ىف َضَحَدو ,ةيمالسالا قرفلا ضعبل مغر حيرصلا ٌّقحلا 0 قو امتريلب

 .ديلقتلا ةدالقب دّلقت نم ّنأ "”ردي ملو .ةيوشحلا هفالسأل ًاديلقت لوزنلا نأش حيحصت
 امل ديلقتلا الول :ديفأ ام معنلو .ديعبتلا ةياغ ّقحلا نع دُعبو .دبيقت قيضأب ىلتبا دق
 انئابا يف اذهب انعمس ام مهنم عمس املو ءنيلهاجلا نم دحاو ّقحلا ةفرعم نع مرح

 دلو

 هلوقب .ديجملا هباتك يف ديلقتلا ٌمذ دق لجو ّرع يرابلا تيأر امل يَنِإو
 ك١ َنوُدَْهُم ْمِهِراَنا َىلَع اّنَِو ِةََمأ َىلَع اَنَءآَباآَنْدَجَو انإ» :"'راّفكلا نم ةيانك ىلاعت

 دئاقعلا يف ديلقتلا ىلع دامتعالا ّنأو .لالدتسالاو رظنلا وه هدنع يجنملا انآ تيمْلَغ

 نم ةقرف ةضفارلاو .مهدئاق اوكرت دنج ضفاورلاو .كرتلا ضفرلا :«م ءه .ع» شماه يف ١.

 .«هنم /٠١١/8[ ١١١ ؟] ةغللا حاحص ىلع نب ديز مهكرتل كلذب اوّمس :ىعمصاالا لاق ,ةعيشلا

 ْ . كرم دقو ةيوجل ل ني نكرر قالا

 ثحبلا دنع ليزنتلارارسأب موسوملا هباتك يف يزارلا نيدلا رخف لاق :«ه ,م .ع» شماه يف 3

 ملعا :#َنوُدَتْهُم مِهِراَنا َىَلَع اّنإَو ِةَّمأ َىلَع اَنَءاَبا اَنْدَجَو اَنِإ ١ :راّفكلا نع ةياكح ىلاعت هلوق نع
 نم تشتف اذإ كَّنِإ ّمث .ديلقتلا ٌمذي وهو الإ ًاناسنإ ايندلا يف ىرن الف ٌمذيو لكوي ريبعتلا نأ

 ىلع ليوعتلاو ديلقتلا ةقيرط نع جورخلاو .همدق ىلإ هنرق نم ديلقتلا يف ًاقرغ هارت هلاوحأ
 كلذ يف قدص دقلو .ىهتنا .هدابع نم ءاشي نم اهب ٌصتخي ىلاعت هللا نم ةميظع ةمعن لئالدلا

 ابأ دّلق نم نيبو نيموصعملا هدالوأو بلاط يبأ نب يلع نسحلا ابأ دّلق نم نيب نّيب نوب نكل
 نب لقمر 10 درتجتاو .رتوذاف وتخلل نط دف رط ىأ قرف وك ربل ىاذلا ىوعسأ لا :قعتعلا
 فشك يفو .يلوانتمب نكي ملو .ًاضيأ نورخآ هنع لقن دق ليزنتلا رارسأ باتكو اذه .«هّرس

 ةسردم ةبتككم يف هنم ةخسن دجوت .همامتإ لبق يَفْوُت .دّلجم يف هنن ١ نونظلا

 .نيرصاعملا ضعب لوقن نم رهظي امك ًاضيأ عبطو ٠١١4. مقر مقب يناكيابلكلا
 .5؟ :فرخّدلا .؛
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 ال نأ ىلاعت هللا تدهاعف ,لالزلاب يورتلا نع ''١لآلا يئارتب ءافتكالاك ,لامعألاو

 امب الإ لمعأ الو .ينيجنُيو هعابّتا ينمصعيو .ينيتم لبح وه نم الإ ينيد يف دّلقأ

 ليلدلا هيلع موقي اّمم ,ينيدري اّمع ينيقيو .ينيقي يف ًاناحجر ديزيو .ينيزاوم لّقثي

 تيدي ةياقللا ةقيعلا هيلا ىوقي وأ :ةغألا امج هيلع دقي وأ هفتسلاو«تاتكلا نب
 ملوي ةيوطلا ءانصو ةةقلا ىدض ىتم ملعي وهو ةيربلا قلاع دنع رذغلا اهي نل نوكي

 .ىشخي نأ ّقحأ وهو ىعجرلا هللا ىلإ ّنأل ,يعيش الو ينس راكنإ شخأ
 "نيه لحكلاف !ةولا ةعتن» ةضاذإ

 "”فارج ةباويلا قوق قدلا لسكو

 لاب نسيت دوو ذو نطل تي وع كانيالا هيلع اج اح ب دي ةليجلاو
 ريسفتلا عقاوم يف ؛ليزنتلا راونأ باتك يف ام هوجو نع عانقلا فشك ىلإ ,هيلحتنمو

 ام ريرقتو ,لاحلا ةقيقح فشكُي ام ريرحتب ءليلعتلاو لالدتسالا عضاومو :ليواتلاو

 ةعاضإو .ةيملعلا عئانصلا يف يعاب روصق عم .لاقملا نم ّقحلا وه ام قدص فرعي

 20 لقاب هب ٌنظن نإو ٌلهتسم ّقحلا ّنأب ينم أملع .ةيويندلا لغاوشلا يف يتقو

 هن ارسلا وع لالا

 .لاملاف دولا كنم :رداصملا ىف .؟

 .هّبح 0

 ؛7/177١٠ ىبهذلل مالسإالا خيرات ٠١١/14 ناكّلخ نبال نايعألا تايفو :رظنا ,ىّبنتملل تيبلا .8

 ْ 597/١١. ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا

 ءامهزو ردقع لح أب ايبط قوفشا ةاكو:تارعلا نم زد مسا لقاب :«ه .م ءعر) شماه ىف .4

 رشع دحأ ىلإ كلذب ريشي .هناسل جرخاو هعباصأ قرفو هيفك حتفف ؟هتيرتشا مكب :هل ليقف
 نابحس هاناد امو اناتأ :هل ًافيض وجهي ديمح لاق ءّىعلا يف لثملا هب اوبرضف .يبظلا تلفناف

 اذك «لقاب ملكي نأ امل: هرعلا ىههثاك ىتح مقللا دنع لاؤ امق: لئاق وه:ىاذلاب ًاملعو ًانايب لئآو

 .« كين هنم //١711[. ١١ 5] حاحصلا يف
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 :")لئاو !'!نابُحَس هب بطخ ناو لحمضم لطابلاو

 "ادامج يهو راتوألا قطني دقو ةمامح ىهو ا دقو

 للخلا ةناباو .هراوع فشك ءاقلت تهّجوت هب تنعتساو ىلاعت 0

 ام ىلإ ًاريشم .همادقأ اهيف تّلز يتلا عضاوملا ىلع ًاهّبنم .هراظنأ تاعدوتسم يف

 ١ تاج ابقلا نسالك انآ دل قعر اقع اهم فايق هكارذإ نوق كاف

 ىدنع رقت ام ردتقأ نأ ًالقكتم .تالهاسملا نم ةرابعلا قايس يف 4! دنع توزض

 بيرقت ىف ًاكلاس .ةحئاللا تاهيبنتلاو .ةحضاولا تالالدلاب حيرصلا ّقحلا نم

 هيف اكو ,"'ءاضيب اديها وعملا قايم 5 ")اعزان ,ءارذع ةقيرط مارملا

 نع انتجم ءاهنخا نما" ا ىهو الإ ةيأ نم ىرت امو ,!اهتخبو راكفألا ا"! بئاجن

 سبق نم ةلهابلا :«ه .م ءعا» شماه يف] ةلهاب نم لجر مسا نابحس :«ه .م ءعا» شماه يف ١.

 نسج نيسبف نب ادعس نب رصعا با تحف هناك نا دمه نم ةارما مسا لصألا ىفاوهو.ةاليغ

 يذلا وهو .اهئارعشو اهئاغلبو برعلا ءابطخ نم ناكو .[«هنم ١؟» ءاهيلإ هدلو بسنف ناليع

 رمش رق
 اهبيطخ يأ دعب اّمأ تلق اذإ نأ نونامتلا ةرحلا ملغ.دق

 ]١57/١[: حاحصلا يف لاقو .ةملك داعأ امف موي رطش نيّيح نيب حلص يف بطخ هنأ ىكحيو
 :«اةلط هنم ١17 نايبلا ىف :لغملا هيبينرض ءًاغيلب ًانسل ناك لئاو نم: لجو: مشا نايختن

 .ةغللا زنك .«هنم »١١ ةليبق مسا لئاولا :«ه» نشماه: ىف ."؟

 .7١؟ .ريبج نبال ناميإلا جهن © 7 6 ىبلاعثلل رهدلا ةميتي :رظنا ."

 .«ص ١١؟» ركبلا :ءارذعلا :(عر») شماه ىف .6 ْ .هنع  :«ك» .؟

 هحالصإب ماق اذإ ةعزنلا ىلإ رمألا راص لثملا يفو ءاهّدم :سوقلا عزن :«ه ,م .ع» شماه يف ١".

 .ءاضيب دي :«ك».7 .«ص »١١ عزان عمج وهو .ةانالا لها

 »١١ عمج بياجنو بَجُن .هدنشخب و هديزكرب و هدش راوكرزب :بيجن :«ه ,ع» شماه يف .6

 .«ةغللا زنك

 .«ةغللا زنك »١١ ىوق بسا و ىوق رتش :ىتخب :«ه «ع» شماه ىف .1

 ٠ اَهِتْحَأ ْنِم َُبْكَأ > 508/5171 هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف لاق :«ه .م .ع» شماه يف 4
- 
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 ,لادتعالا ةياغ ًالدتعم ءلالخإلل بّقعملا راصتخالاو .لالمإلا ىلإ يهتنملا ليوطتلا

 هتياور ىلع قفتا "١ام ليزنتلا عضاوم يف ًايفتقم .لازتعالاو ةيرعشألا نع ًالزتعم

 هب دهشي امي ليوأتلا ماقم يف ًايدتقم .ليجبتلاو ميظعتلا نانبب مهيلإ راشملا قرفلا
 .ليلجلاو قيقدلا يرظن

 ًاليلد هنوك نع نيبملا نآرقلا جرخت يتلا ةديعبلا تاليوأتلا ىلإ تفتلمريغ

 اوعلخ .ءنيرّسفملا نم هنأشب نينتعملا رثكأ ّنإف ,نيلطبملا ىلع ةّجحو ءنيقحملل

 تاراغ اهيلع اوُنشو «نيقيلا ةيالو نع اهولزعو ةقيقحلا ناطلس نم يحولا صوصن

 505 "'نيمك مهشويج نم اهيلع جرخي لازي الف ةلطابلا تاليوأتلا

 ىلإ لصو امل "'"ضّوعتأ نأ نود نم ريطخلا رمألا اذهب مادقإلا ىلع رصتقأ ملو
 نادقالا نم ثنفو ام ودقب انهيف كف رصنق نيسفنلاب ةفلعتملا قاوحلا' نم ويقفلا اذه

 نم ًالوبق قزر دق ِهْنِإف .نيدلا ماصع لضافلا يّشحملا هب ىتأ اهف انعم :وكشلاو

 للزلا نم همالك يف ام تنّيبف ءنيرّخأتملا نم دحأ ٌدعب هيلع مّلكتي ملو ,نيرظانلا

 لامتحال اهيف لاجم ال ثيحب .لاوقألا ريهاشم نم هبهتنا ام ىلع تهّبنو .لالتخالاو

 .لابلا دراوت

 ىلع تينا را ااهدّلقت تمزتلا طئارشب كلذ يف رمألا يلع لاط نكل

 ريسفتلا ءاسؤر نم '''هريغو يزارلا نيدلا رخف هركذ اميف رظنلاك ءاهدّهعت يسفن
 نم ةّدع يف ةقارفتم رهشأ يف لصو ىتح .ماكحألاو ذئاقعلا كايا ريسفت يف مالكلاو

 ةيربكأ ىلإ بهذي ال مهولاو هقباس نم قحال لك ّنأ هلصاحو اهلبق ةبترملا غ8 :فرخّرلا] هن

 هذه هيجوت يف بجاحلا نبا نع ةيفاكلا حرش يف يديعسلا لقنو ٠ ىهتنا هبحاص نم لك

 امل:«ك».١ .« ين هنم ١١ » قرح ةيوح كيلا

 000 .ًائيمك :«ك» . "

 .اهلّمحت ىلإ ناوخلا نامزلا ىنجوحأ لغاشمو :ةدايز «ك» ىف .5
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 يف رظنلا مار نمل ,ماعنإلاو ةدئافلا ةدئام ٌدّمو ,ماعنألا ةروس ىلإ ماوعألاو نينسلا

 .ماربإلاو ضقنلا عقاوم يف .ماصخلا مازلإ لوح ماحو .مالعلا كلملا (''مالك يقاب

 ذإ َتْئَمَراَمَو ل "١لاونم ىلع ينانب ىرجأو .تيون امك ىلاعت هللا دمحب ءاج دقلو
 ني كفتلا تاحوهو مناك املا كانا هيف "ام َكِقَمَو

 ضدعت هللا ماَيَأب ريتعاو «سدقلا تاهج ىلا كهجو فدضت هللا تاياب رصبتساف

 كيبكنم نع عزنأو كقاثو نع !؟!جعزناو كقاس نع رّمش مث ءسنألا تاحفن كبلقل

 نم نكت الو ."'ىوط (!سّدقملا يداولاب كّلعل كيلعن علخاو ,ىوهلاو ةيبصعلا ءادر
 هوقلت .هوفلاي مل ام مهعمس عرقو .هوفرعي مل ام مهنيع يف "'صْخَش نإ نيذلا

 .ًاداسفإو ًاداسف !اوغتباو اوّرصأو .ًادانعو ًالهج راكنتسالاب

 درلاب لجعتست الف .رارسألا نم كدنع هملع نكي مل امب كعمس عرق اذإ لب

 يعل اوس بلطلا ءادين فاحت كادعل ناكستلاو لكانلاب نفقا وب واكتإلاو

 اهبيط يرابي تابّيط تاملك اهْنأ فرعتو «ليلدلا ةدافإ ىلع بعتلا ءانثأ يف فقتو

 :ميظع ةزجعم '''زاجعإ نع اهتاكن حيصف ىّنكي تانّيب تاياو ,ميسنلا بناطا وهف

 #١١". َنوُنِمْوُي ُهَدْعَب ُثيِدَح ّيَبَف# نودحجي موقل بايترا كلذ دعب يقب نإف
 فّنصم ّلك ّنإف .نايسنلاو وهسلا هلخاد وأ ,ناسللا هب َّلَّر امم ,ميظعلا هللا رفغتسنو

 ل امها :لدب هخسن :«م ءل» شماه يف" .مالكلا قاب :«ك» . 0-4

 ". :لافنالا 7 ١.

 .«ةغللا زنك »١١ ندينازيخرب و ندينابنج :جاعزنالا :«ه ءم ءعر) شماه يف .

 ,سدق يأ نيتّرم ىوط ىوط 4« ىّرُط ِسدَقُمْلَأ# ىلاعت هلوق نإ :اولاق :«ه م .ع» شماه يف .0

 .«ص »١١ نيتاّرم سّدقتلاو ةكربلا هيف تبثي نسحلا لاقو

 1 هل وع ند افق
 .«ص ١١ ميسج يأ صيخش وهف ٌمضلاب لجرلا صُخَش :«ع» شماه ىف ./

 .زاجعإ_:«ك».1 .او ربكتساو :«؛ل »

 ٠ :تالسرملا. 6١.
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 ""'ةرثعلا نم ٌكفني نأ لق .رّكفتلا لوطو رظنلا ناعمإو .رّبدتلاو كلا بّهأت عم

 !ةبرغو .هلاجم قيضو .هلاب لاغتشاو .هلالم ةرثك عم يلمملاب فيكف ,"' 'رثعتلاو

 ةعفرب ال تيحب لاخلا لالعخاو:لآلملا ةعاوب نم كلذ ويَخ ىلإ :ةنتك ةييغو ةنطو

 .لاعتملا ريبكلا الإ

 نإو مهو .ماّيألا تايضتقم نم هنودهاشي ام .ماركلا ءالخألا ىلإ ةرذعم ينافكو

 .مهاوس نم درب 'اوؤبعي ال ائيش اوضترا اذإف دَدُعلا ريثك مهّنكل ,ددعلا ليلق اوناك

 مهّمذو مهحدمو مهف .مائللا اًمأو ,"١مهادع نم ىلإ ًارظن اوّْذَش نإو ةعامجلا مهف

 مهحدم نوكي نأ داك لب .مهّمذ بيرألا ضي الو ,.مهحدم بيبللا سي الف .مادعألاك

 0 ليق ام ةداهشب ءأدسم:مهّمذو ءًاديضم

 لماك نايل ةداهتقلا ىين صقان نم يتّمذم كنتأ نئلو

 .«ص ١٠١؟» ةلزلا :ةرثعلا :«عا» شماه يف 1 .«ج» ةخسن ةيادب انه نمو .يأرلا :«ش».١

 .«ص »١١ متعلت يا هناسل رّيعت :«ع» شماه يف ا

 .ابعي ال :«ك» .© .ة ربغ :«ش» .؟

 اوُرَفَك َنيِذّلَأ َلاَقَوِط ىلاعت هلوق ريسفت يف يزارلا نيدلا رخف لاق :«ه .م .ع» شماه يف .5
 لهأ ّنأ هيف ببسلاو ١1[: :ميهاربإ] ةيآلا 4اَنِتَلِم ىف َّنٌدوُعَتل وأ انِضْرَأ ْنِم ْمُكَنَج ِرْخُدَل مهل د

 نونوكي ةقسفلاو ةملظلاو ,نيريثك لطابلا لهأو نيليلق نونوكي نامز ّلك يف ّقحلا
 11/١9[. يزارلا ريسفت ] ىهتنا .ةهافسلا ىلع ٌدر دق بابسالا هذهلف .نينواعتم ني دضاعتم

 ةلزنم اهالعأو مولعلا ف رشأ ّنأ ملعي اذهلو :يسركلا ةيآ ريسفت يف فاّشكلا بحاص لاقو

 :هئادعأ ةرثك هنع كنرغي الو ديحوتلاو لدعلا لهأ ملع هللا دنع

 اداشين نداتلا ءاقلل يرتألو ةدشخم اهلاقلك قيقارعلا ناف

 .[18١ا//١ فاشكلا] (([ه رس سّدق :« م فلل دف :«ع»] هنم» ىهتنا

 لجلا وهو [هرطم لئاوأ :باحسلا نينارع هنمو هلَّوأ ءيش ّلك نم] نينارعلا :«ع» شماه يف

 ىرت الو .مهفرشو مهنأش ٌرلعل ءاربكلاو ةداسلا دسحي امّنِإ :لوقي ءفارشألل ريعتسا مث بجنلا
 ,تايآلا ليزنت :رظنا] «١؟» تيبلا دشنأف مكداّسح رثكأ ام :ةبلاهملل ليق ًاميئل دسحي ًادحأ

 .رعش :«ك» . ا



 4 فلملا ةمّدقم

 .ماهفإلا قيفوت هلا نم ًالئاس .مالكلا نم دوصقملا ىف ضيفأ انأ اهو

 [ نآرقلا مولع يف ثحابم ]
 ىلإ [ًاريذن نيملاعلل نوكيل هدبع ىلع] ناقرفلا لّرن يذلا يذلا دمحلا :هلوق

 نا

 ىف ضوخلا مامأ اومّدقي نأ ؛مالعألا ةّمئألا نم نيفّئصملا ةداع ترج اّمل :لوقأ

 ةالصلاب نيبقعتسم .ًأك تو ًانّميت ديمحتلاب اهيف نيحتتفم .مالكلا نم ًالمج .""هارملا

 .اعزضنو ةناقعسا ملاحم قيتاللا لاوسشلاب اهاثإ نيمحتم الشوتو اعانشعتلا

 ًافيطل ًاسابتقا ديمحتلا ىف سبتقاف مهران نم سبقب ىتأو .مهراثآب ىفتقا فّنصملاف
 تم

 َنيِمَلاَعْأِل َنوُكَيِل هِدْبَع ىلع َناَفْرْفْلآ َلَّزَت ىذّلأ َكَراَبَتل :لئاق نم ّرع هلوق نم
 ريغو .لالهتسالا ةعارب نم عونل ةياعرو .لاعتملا كلملا مالكب "”ًانّميت ."74اًويِذَن

 /*!رهتشا ام رهاظ ىضتقم ىلع ةظفاحم ديمحتلاب «كرابت» لادباب هنم سبتقملا

 رعشي امك رّيغتلا زاوج ىلإ ةراشإو ءرتبأ هفينصت ةروريص نع ”!هريرحت يف ةغلابمو

 ."7نآرقلا يف مهضعب هنم عنم نإو سابتقالا ىنعم لصأ هب
 هنم سبتقملا ىلع "!هّجوتي ام هيلع هّجوتي "ال هنأ نم لضافلا ىّشحملا هلاق امو

 ًامولعس هدي ىلع نارقلا 1*١ ليوق سلو «ةطولظمنوكت نأ: بحي"! ةلجفلا نا نب
 ا"! ءلسملا "١بطاخملا مولعم سابتقالا نامز يف هْنأل ؛لوصوملا حضوي فيكف

 ١. :ناقرفلا ." .عورشلا يأ :«ج» شماه يف ١.

 .ربخلا نم رهتشا ام :«ش» .؛ .اك ثبتو انّميت :«ش» .'"

 .هزارحت :«ش» .6

 .«م ءك» نم طقس انه ىلا «هنم سبتقملا ريغو» نم .1

 .هجتي ام :ردصملا ىف .6 .هيلع هّجوتي :«ش» .

 :ةليزم و دصتلا يق .يذلا كرابت وهو :«ج» شماه يف .
 .نيملسملا نيبطاخملا دنع :ردصملا ىف ١١. .بطاخملل :«ك» .بطاخملا دنع م١
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 .مولعملا ةلزنمب هببسب اهنوكو اهليلد ةّوقب كّسمتلا ىلإ هعفد يف جاتحي الف ."7نّقيتملا
 "اهّجوي نم ّلكب لعفلاب ةمولعم نوكت نأ بجي ال ةلصلا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأف

 هلوق لثم ّنَأ نّيبلا نمو فيك ."'نيعماسلا ضعبل ًامولعم هنوك يفكي لب :مالكلا هيلإ
 عيمجل ةمولعم اهيف ةلصلا نكت مل اهرئاظنو .ةيآلا !!4اًييَعُش اوُبَّدَك َنيِذَّلَأ» :ىلاعت

 مل نم سانلا نمو فيك ,سانلا ةفاك "نم ًالضف برعلا نم اهب هتبطاخم '*ادصق نم

 هنيب ىرج امو ةّوبنلا نم هلاوحأ تايصوصخ ةفرعم نع ًالضف بيعش دوجو ملعي
 ,خيراوتلاو ريسلا ءاملع نم '*اداحأ كلذ ملعي امّنِإو هل "”نيبّدكملا موقلا نيبو

 رثكأ اهتع لفغ ىتلا رابخألا هذه لدم ىلع هيركلا نارقلا لامتتشا لجأل نأ .ىتح

 دارا ناجع نإ لقا ةرزتنلا مانأ رخل يف: نيدوديرملا لهاا لحأ نهب بانل
 كلذ ىلع عمال

 .هيلا هجوتي :«ل 2ك «ءش»."؟ 3 ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 لاوحأ نع ثحبلا دنع ٌماوعلا ماجلإب ىّمسملا هباتك يف يلاّرغلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف .*

 اذهب دصق هنأ كباوجف .نومهفي ال امب قلخلا ةبطاخم يف ةدئاف ّيأف :تلق نإف :تاهباشتملا

 سيلو .هومهف دقو ءاملعلا نم ملعلا يف نوخسارلاو ءايلوألا مهو هلهأ وه نم ميهفت باطخلا

 ىلإ ةفاضالاب ا ل مالكب ءالقعلا بطاخي نم طرش نم

 نأ مهل اًمع نيغلابلا اولأسي نأ نايبنضلا قلع نكلو.خيغلابلا ىلإ ةفاضالاب نايبضلاك نيفراغلا

 0 ا ل 00 نأ نيفلايلا ىلعو :هومهفي

 هل اولاق لاو هرمي ةمهف نوقيطي اوتاكو ا ا ؛لحّتلا] « نول وُمَلْعَت 5
 ةلاقبلا | ةيلو: وكل اه كويس كلا دج ما افا نعااول ايقاالفرو ليلقالل !' لكلا عم تأ اذ

 .17؟ :فارعألا .؛ .«هنم» ىهتنا

 .نع :«ش».1 .دصق ام :«م» .

 ءرقا ريدقت ىلع بصنلابو هرخآ ىلإ ىنعمب ٌرجلاب ءرقي ةيآلا ظفل ّنأ ملعا :«(ج» شماه يف .

 .هل - :«م ءش» .6 :ةدايزوةيآلا

 .سانلا عيمجل ال يدحوأللف ءاّرقلا سايقمب ملعلا ّنأ عم ًافنآ قبس امل :«ج» شماه يف .4



 191 فلؤملا ةمّدقم

 هدبع ىلع ناقرفلا ليزنت ةيمولعم مدعب لضافلا اذه دارأ نإ :لوقنف اذه دّهمت اذإ

 ةيمولعم يف حداقب سيلف موقلا ضعب دنع '١'هتيمولعم مدع لوزنلا نامز يف

 يهتم هلدبسلا تمت. يهمك دنع 7 وقيم واذن ةقعامي نارا ناو تفرع انيك ""اةزيعلا

 ىلع ال يمن وك 1ك رويلت ناب اضرا نيضفلا لهأ نيه اشم ضعي هلع دوو او اذ

 نامزلا كلذ يف ناك نم ملِعو .رهظأ هنم سبتقملا لوزن نامز يف راذنإلل هيي هدبع
 ناك نم ملعو ةنياعملاك هب مهملع ناكو كلذ اودهاش ذإ ءرثكأ ًاجيردت نآرقلا لوزنب

 هّجوتلا مدعف .*ةنياعملاك ربخلا سيلو ربخلا نم ًاجيردت لوزنلاب سابتقالا نامز يف
 .رهاظ هطوقسف هركذ يذلا عفدلا هجو اّمأو :يلوا هبي وهروب ىنهط ا هلق ىسققملا نلف

 ا'نوك ىلع ةّلادلا لئالدلا ةّوق ّنأب عفدني ذئنيحو .هجو هل ناكل "'ريبكلا هريسفت يف

 ىرجأف لوصحلا ىلع ىلاعت هدنع نم هنوكب ملعلا فارشإ بجوي ًازجعم نارقلا

 .ىهتنا هيف هلاق امك مولعملا ىرجم

 مالك عاجرإ نكمي هرخآ ىلإ معن :هلوقب هقّدص ام ّنأل ؛"١ارظن هيف :'"!لوقأو

 ١. ضعب دنع :«ج» شماه ىف .؟ .ةيمولعم :«م» .

 "'. .روهظ  :«م .ك» .؛ .ةيمولعم :«م ءش»

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ناك نم ملعو» نم .6

 .لوزنلا :«ش» . ١

 .«هنم ١؟» ىلاعت هللا نم هنوك فصوب يأ :«ع» شماه يف .

 .هنوك :«ك» .9 /١١6. ؟ يزارلا ريسفت :رظنا .8

 .لوقنو (مل.٠

 ام لصاح نأ هلصاحو «معن» هلوقب ريهاشملا ضعب ةروص ىلع داريإ :«ه .م» شماه ىف ١.

 »١١«. ناهجو هل ّنأب مكحو «معن» هلوقب هقدص ام وه ىّشحملا لضافلا هركذ
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 هب حّرصو ."اروهشملا وه ام ىلع لازنإلا ")ّنأل كلذو .هيلإ لضافلا يّشحملا

 ىلإ ولع نم كيرحتلا وه اهريغ يف هريغو فاّشكلا ةيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا

 نأ ىلإ عجري ءًامولعم هدبع ىلع نآرقلا ليزنت سيلو :لضافلا يّشحملا لوقف ؛لفس
 هلاق امك موقلل ًامولعم نكي مل ىلاعت هللا دنع نمو ىلعلا تاوامسلا نم ًادراو هنوك

 .هّجوتف ًاهّجوم هنوكب دروملا مكحو يزارلا مامإلا

 [ليزنتلاو لازنإلا ]
 هنا قتلا نمو هدم امك لفس كلا ولع نم كيرحتلا لارنآلا ىتغم نا :لاك دقو اذه

 ضارعألا نم وه يذلا مالكلا كيرحت زوجي فيكف تاذلاب زجنملا الإ هب فصّتي ال

 :ةلاونا "رص فيكف اهئازجأل رارقتنا ل ىتلا ةليازتملا

 ةبقنم وه امّنِإ تاوصألاك اهيف ةّراقلا ريغ امّيس ضارعألا فيصوت ّنأب باجيو
 وأ كاد اقفعم مالعلا كلملا بناج نم برو قلي يذلا كلم كللعلا وهو دا

 هلآ

 .مالك باوجلاو لاؤسلا نم ّلك يف نأ ديفأو

 هئازجأ نوكي ٌراق ريغ لك نأ تبث اذإ مزلي امّنإ رارقتسالا مدع ّنألف لوألا اَمأ

 ريغ نإف لسن ريغ وهو .ءنأمز يف ًايقاب ينام هئازجأ نم ءيش نوكي الو .ةينا

 ال _:«ك» ١.

 ريسفت دنع مظاعألا ضعب نع ًالقن ءيجيس امل ةرهشلاب دّيق امّنِإ :«ل .ه ,م .ع» شماه يف .؟

 َولعلا ّنَأ نم ةيآلا 4َكِيلإ َلِْنَأ امي َنوُئِمْؤُي َنيِذّلَأل [8 :ةيآلا] ةرقبلا ةروس لئاوأ يف ىلاعت هلوق
 .« هلع هنم ١؟» رظناف .قالطإلا ىلع لازنإلا موهفم ا نلفتسلاو

 .«ه .ءل» نم طقس انه ىلإ «لاقي دقو اذه» نم .'"

 مح .هب لّزن :«ع» .



 ٠١ فلاوملا ةمّدقم

 .ًاينا هنم ءزج ّلك نوكي نأ كلذ نم مزلي الو ,دوجولا يف هئازجأ عمتجي ال ام ّراقلا

 .دوجولا يف ءازجالا رئاس عم عمتجم ريغ نامز يف ايقاب اًينامز هئازجا ضعب الو
 دوجو فرظ يف هئازجأ نم لك كاردإ ّنإف .كلذك مالكلاو توصلا ّنأ هبشألاو

 نآ يف ءزج ّلك ''ًاّيعامس نوكي نأ مزل ةينآ ءازجأ ناك ولف ءرهاظ اذهو ءزجلا كلذ

 عامس ''!نآ نيب نوكي نأ ّدب ال تانآلا يلانت عنتما اّملو ,هفرظ وه نآ يف رهاظ وهو
 لصف عقي نأ دب الف .نامز رخآ ءزج عامس نآ نيبو مالكلاو "'توصلا نم ءزج
 فرظ ذإ ؛ًانّيب ًالاصفنا عمسلا يف ءازجأ لصفني نأو :مالكلاو توصلا ءازجأ نيب ريثك

 أطخل كلذ ناك ولو نّيب فلخ ًانامز هنوكل ةيهانتم ريغ ردقل ةمسقلا لبقي ال عامسلا

 فورحلا اهنم ضعب نوكيف تايهيدبلا نم نامألا عفترال شسحلا طلغو ةعماسلا

 ةكرحلاك هيلع اقبطنم نامزلا مامت يف دجوي هنم ءزج نوكي نأ لمتحي الو ءاينامز

 يف ةثداح هئازجأ ضعب نوكي نأ ّنب الف ًاجيردت هعامس ناكمإلاو عطقلا ىنعمب

 يفو توصلاو فرحلا يف ضرعلاب ةينبألا ةكرحلا نكميف نامزلا يف ًايقاب نآلا

 ش ش .هسفن رابتعاب لب هءازجأ رابتعاب مالكلا
 ءاوهلا يف ًالَوأ ثدحيف .ديز دعو لثم مالكب مّلكتلا يف مّلكتملا عرش اذإ ِهّنإف

 ءاوهلا جومي ام كلت ىقبيو .واولا يأ مالكلا كلذ نم لّوألا فرحلا تايه رواجملا

 يف ثدحي طرفم ريغ دعُب امهنيب ناك ولف ,عماسلا ةعماس ىلإ لصي نأ ىلإ لماحلا

 لّوألا لصي نأ '!لبق ضعب ّنأ هنم يناثلا فرحلا تايه ءاوهلا كلذل يلاتلاو ءاوهلا

 مالكلا كلذ فورح عيمج عمتجي نأ ىلإ اذكهو .دوجولا يف *!لمتحاف هعماس ىلإ

 هعماسم ىلإ لوصولا لبق مّلكتملا غرف ولو ءاهعامسو اهثودح تبرت نأ دوجولا يف
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 نادك« نشرت 7 .عامس :«ع» ١.

 .نيعلا يأ :«ع» . .تروصلا :«ش» ."

 .انعمتجاف :«ع» .6



 ,٠١6 ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 يذلا عناملا عفدناو مالكلا يف ضرعلاب ةكرحلا رّوصتيف ًانامز اهعيمج عامتجا ىقبي

 له ضرعلاب اهسفن ةكرح ّنَأ يف مالكلاو ةعمتجم ريغ اهعامسو اهثودح معن .هركذ
 ١ أ ةرّوصتم يه

 مل هتني ال هكّرحي ام هيلإ لزنملا ىلإ ءادألا نيح نآرقلا يف قّقحتي ال هّنَأ مْلس ولو

 :يرهوجلا لوق هيلع ّلد امك ةبترملا يف لاقتنالا نمو هنم ّمهأ نوكي نأ زوجي ال
 ملف صاصتخالا مّلس ولو ,ةقيقحلا للا ٌنإف ,")هتبترم نع ّطح يأ نالفلا لزنتسا
 .نفسلا كلا: نلعا ةقوم نم لقللا ىلع اراك هقالطا وروح ا

 فيك ّمث مّلكتلاب ءادألا دنع ظوفلملا فورحلا مايق ّنألف باوجلا يف مالكلا اّمأو

 نيح مّلكتملاب مايقلا 35 ولو .هعضوم يف رّرق امك توصلل لماح جّومتملا ءاوهلاو

 كلملا وهو مّلكتملا ّنأ رهاظلا ّنأل ؛ًازاجم هيلإ ةكرحلا دانسإ ّحصي ال اذهف ءادألا

 لوزنلاب هفيصوت راص ذئنيحو .بيدأتلا ىضتقم وه امك نكاسلا ءادألا نيح لوسرلا

 .ةكرحلاب ةكرحلا نع غارفلا دعب هل ضرع امو نكاسلا فصو لبق نم

 ىلع ينبم نآرقلا ىلع لوزنلا قالطإ نأ نم فيرشلا هّرس سّرق هدافأ امو
 دع نقد ل 1 ]1 ةيقق ةعاف شه ؤي اذن مالكلا نوفصي ثيح .ةغللا فراعتم

 هلوقك هغلبم ةفص وه ام ىلع اهلمح نم عنام مايق عم نآرقلا يف لازنإلاو لوزنلا

 ةكيَل ىف ُهاَنلَرنأآنإ» :ىلاعت هلوقو ١4" َكبْلَق ئلَع * ُنيِمآلآ حوُولأ هب َلَرَتام :ىلاعت
 لد يذلا لوزنلا اًمأو .هيلإ دنسمو غّلبملا ةفص وه نيمألا حور لوزن ّنإف "!4ِرْدَقْل
 ردقلا ةليل لازنإب دارملاو ,غلبملا ةفص سيلو نارقلا ةفص وهف ةيدعتلا ءاب ةملك هيلع

 .4 يفخي هل امك ةعلش لازلنا أل هيسقت'هلاذنا

 ١. :قارفعلا ؟ .181١؟9/ 60 حاحصلا 15121577

 “”'. :ردقلا ١.

 «لاقي دقو اذه» نمو .«ش .ع» ةخسن نم طقس انه ىلإ «فيصوت ّنأِب باجيو هلازنإ» نم .5

 .«ك» نم طقس انه ىلإ



 ل فلؤملا ةمّدقم

 اهيودت لووننلا ىلع ةعلالدلا لازثألا ىلع ليزتتلا راتخافتضملا نأ ملعاو

 لعافلا ةرثك رابتعاب اّمإ لعفلا "!ةرثك ىلع ةلالدلل نوكي دق نيعلا فيعضت ذإ ؛")هنود

 ةرثك رابتعاب اًمِإو ,با ويلا تقلع وح ل وعقل ودك واسع اسوا لبألا !١" تةيعوخت

 «نقرخ ا هنيرازب هقدر ىأ تالا تقلع ردم انودخلا ىف ةرثك ريغ نم طقف لعفلا

 نآرقلا ىلع هقالطإ دنع ردابتملا روهشملا وهو ريثكتلل نوكي دق ليزنتلاو
 00 يف كلذ (؟!ةظحالمل

 ريثكتلا يف ًاّصن نكي مل نإو ًاليزنت نآرقلا يّمس اذهلو :هفلي يضرلا خيشلا لاق
 ْنإ#» :هلوقو "!4ًةَدَحاَو ٌةَلْمُج ُناْوَقْلَأ ِهْيَلَع رن 0 :ىلاعق هلوق 15 دل فرعا

 ."! 4 هيا 'ِءاَمَّسلَآ َنِم ْمِهِيَلَع ُلّرَتنأَشَن

 لعفلا سفن رابتعاب الو ,لعافلا ةرثك رابتعاب نكمي ال نارقلا ليزنت يف ةرثكلاو

 الإ ةرثكلا نكمي الف ,تاّرم لّرني مل هنأ رهاظلا نم ذإ ؛هقلعتم يف ةرثك ريغ نم طقف

 هليزنت نوكيف لازنإلا نم درف هنم ةّصح '!ٌلكب قّلعتي نأ ٌدبالف ,لوعفملا رابتعاب
 ادنيودت

 0: ريثكتلا ىلع هنلالدل ميجنتلاب اراعشإ ليزتلا يف نإ :لضافلا يّشحملا لاقو

 ةزقك نشروا .هنودب :«ه م ك».١

 .ةظحالمب :«م» .تارم :«ك» .'*

 :ئلا كرت الأ :«م»و ردصملا .5 هبا :«ش 06

 .47/ ١ ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش .؛ :ءارعشلا .6 .57 :ناقرفلا .7

 اذإ انف .ةّسامملاك هضعبب هقلعتب قذصي دق لكلاب ةفص قلعت نأ ملغإ :«ه م ءع)) شماه يف .1

 هرعت فيعو انيويبكم مانع وق لا قدي العب: ضنرف يعن ظن كح هللا اننا

 ةيشاست ىف فيرشلا دّيس هب حّرص ام ىلع انهاه عمج مسا ناك اذإ نارقلاو ناقرفلا نا

 رّركتي مل ًالثم ناقرفلا عومجم نأ عم رّركتملا لوزنلاب هفاصّتا ٌمصي فيك ]١/"[ فاّشكلا

 .« كلو هنم ١1 رهاظ هّجوتلا مدع هجوو هل ءازجا يه يتلا ةيا لوزن رّركتلا امنإو هلوزن

 ا .ماصع ةيشاح . ٠



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 ىنعمب ميخفتلاب "!ًامجن ًامجن لوزنلا ىنعمب ميجنتلا ريهاشملا ضعب فّحص دقو
 .ميظعتلا

 معن ,ميظعتو ميخفت ىلع لدي ال هتايئزج ةرثك رابتعاب لعفلا ةرثك ّنأب هيلع دروأف
 .هّجوتف هجو هل ناكل هب راعشإ هيفو ميظعتلا نّمضتي ةعفد ال اهيردق لوزتلا لق ول

 :لاق ثيح "!فاّشكلا يف امك ليزنتلاو لازنإلا نيب فّنصملا عمجي ملو اذه

 حلاصملا بسحب هلّدنو .ًامظتنم ًافلْؤم ًامالك نآرقلا "'لزنأ يذلا هلل دمحلاهيف

 يعفدلا نم ٌمعأ وه ام لازنإلاب دارملا ناك ول امهنيب عمجلا (*عم هّنأل ؛؟!ًامجنم

 ")اذه ّنَأ هيفف .ماهيإلا دعب ليصفتلا ليبق نم هدعب ليزنتلا داريإ نوكيل يجيردتلاو
 هب دارملا ناك ولو .دمحلا ماقم بساني الق ليمجلاب ىلاعت هفصو ىلع ٌلدي ال ماهبإلا
 دي الدنا هيقكو في ربخلا هدد نمدق ةفالعلا قثيلا هداف: اند ىلع ةليجو فقر وكي اذ

 هيلع لد امك ًاليمج '"'اهنوك رهاظلا تافصلا نم دمحلا ماقم يف روكذملا نوكي نأ

 م

 فاصوألل لخد ّيأ:تلق نإف :فاشكلا ةبطخ حرش يف لاق ثيح :«م» شماه يف .؟

 ليلدلا ىلإ جاتحم يفخ ريغ ًارهاظ ًاليمج هنوك نوكي نأ وأ دمحلا ءاضتقا يف ةروكذملا

 0 نفك ال اك تاانياالاو

 ًاعجار فاّشكلا ةرابع يف «لزنأ» ريمض نوكي نأ لمتحي :ليق نإ :«ه .م .ع» شماه يف .*
 ةقيرط ىلع يسنجلا ىنعملاب هيلإ اعجار «لزن» ريمضو ىعمجلا ىنعملاب نارقلا ىلإ
 ْ ْ .مادختسالا

 نود يعمجلا ىنعملا ىلع لومحم انهاه نآرقلا ّنأب مكحلا ىلع مهل ةثعابلا ةّلعلا ّنأل :انلق

 نوكي نأ يغبني نيماقملا يفف .قرف الب ةيناثلاو يلوا: ةررقفلا يف ةدحّتم يسنجلا ىنعملا

 مالكلا وه ريسفتلا بتك ةبطخ يف يأ انه دارملا نأ ملعا مث ء.دحاو ىنعم يف ًالمعتسم نآرقلا
 رثامضلا هدي نع ىسقنلا :نلع ةراعوب ىظقللا جلخ ةراث ةلمح اكنأ قكمي ذاق هوشتم نمت

 ْ 0/١. فاّشكلا .؛ ديما ؟ررددنلا ةعجارلا

 .ماهبإلا اذه نأ هيفف  :«م» .5 .عمج :«ك» .0

 .هنوك :«ك» .ا/



 لع فلوملا ةمّدقم

 فاّشكلا ةيشاح يف ينازاتفتلا ةمالعلاو فيرشلا هّرس سّدق ةمالعلا دّيسلا راسفتسا

 نارقلا لازنإ نوك روهظو .دمحلا ءاضتقا يف ةروكذملا فاصوألا ةّيلخدم هجو نع

 ةنونك نيلي الق: كيقلا ىلع نبل كلذ ألا :لكات اع ذم اناللا ادت ىلا اةعفذ

 دعا يهاعم طم شانا اذك نوف

 باب نم لازنإلا دعب ليزنتلا ركذ نأ مّلسن ال انألف :ًالَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ىلع ميمعتلا ةلالد عنمو ,ميمعتلا دعب صيصختلا باب نم وه لب :ماهيإلا دعب ليصفتلا

 .ةرباكم دمحلا ماقمل ًابسانم هنوكو ليمجلاب ىلاعت هفصو

 انننلا انيس ىلا ةققذ ناوقلا لانا نوك رويط نا نهفركذ اهتوذاف :اينانااعأو

 روهظ يف ناّيس ةعفد هنوكو ًاجيردت لازنإلا نوك ّنأل ؛!"!لّمأت لحم ًاليمج

 رخل وذ اههدعلا نوه يف لّمأتلا يف هجو الف ,هءافخو "!لامجلا

 ثداوح ةاعارمل ناك امن ًاجيردت اهلوزن نأ ىلع ةلالد لّوألا ىف ّنإ :ليق نإ

 .مهعئاقوو دابعلا

 .ايندلا (!ءامس ىلإ ةعفد لازنالا بناج ىف ةتكنلا هذه لثم ةدافتسا نكمي :تلق

 ىندأ ناكم ىلإ جرخ دق مهب ةقلعتملا ماكحألا عيمج ّنأ ىلع ةلالدلا نم هيف امل

 مل هْنَأ ىلإ راعشإلاو .مهيلإ اهلوصو برق ماهيإ كلذ يف ّنإف ءايندلا ءامس وهو مهنم
 .ليلق ردن الإ مهيلإ اهلاصيإ طئارش نم قبي

 رّرق هّنأب مهربخأ ثيح هدابع ىلع ىلاعت هللا ةيانع لامك ىلع لدي ةلمجلابو
 هلزنأ ّمث ايندلا ءامسلا ىلإ هلزنأو مهنم اهعوقو لبق دابعلا ثداوح ماكحأ (*!عيمج

 ًارخآ ديفأ امف لاوقألاو لاعفألا نم مهنم دّدجت ام بسح ىلع ًاجيردت '''مهيلإ اهنم

 لات 1 :«ه ءم» .؟ .ءامسلا :«ش».١

 .ءامسلا :«ش». .ليمجلا :«ك» .'"“

 .مهيلإ  :«م ءك» . . عمج ىلاعت هلا :«ك» .6



 ٠ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 .لّمأت لحم دمحلا ماقم بساني ال اذه ّنأ نم
 رهاظ ًاليمج دمحلا هئازإب عقي ام نوكي نأ انهاه هطارتشا نلف :ًاثلاث اّمأو

 نوك ىعّداف روهشملا فلاخ ثيح .ديرجتلا ىلع هتيشاح ىف هرّرق ام يفاني لامجلا

 قرش ىلع لادلا ىلفتفلا :لئلدلاج هيلدع لوعتباو :ةلييح اهللع ادويحم فاذلا

 ش :هزاقكتو

 ""ةاتلا دادعتسالا بحاص عم ديرجتلا ةبطخ يف باطخلا ّنِإ :لاقي نأ الإ ّمهّللا

 رصقي نم عمو هعم باطخلا ةبطخل | ")هذه ف و .هدنع رهاظ كلذو تايلقعلا ىف

 نوكيل ًاضيأ نيرصاقلا مهف هيلإ لصي ام اهيف ؛!'يعاري نأ ٌدبالف ةبترملا كلت نع
 ْ .متأ ةدئافلاو ٌمعأ عفنلا

 ثار دكت ّنأ ًاجيردت نآرقلل ىلاعت هللا لازنإ هجو نابب يف لاقي نأ نكمي :لوقأ مث

 هٌّعقو ناهّل ةعفد هلزنأ ول هّنألو .هنأشو هعقو ىفخي ال اّمم 12 ليئربج لوزنب يحولا

 دمحلا لصاحف .دايقنالاو لاثتمالا يف مهمامتها ''١لتخا امّبرو .دابعلا رظن يف

 ناك هنجو: لمع "هدايه ىلع ا رقلا لا زنإ ىلع ىلاعت هلل دمحلا ذئنيح ر وكذملا

 .ماكحألا نم هنّمضت امل مهدايقناو مهتعاط ىف لخدأ

 لاصيإ يف مهراظتنا ةّدش بجوي ايندلا ءامسلا ىلإ هدابعل هاّيِإ ىلاعت هلازنإ ضاو

 اهل مهيقلتو سوفنلا يف اهتّيعقوأ ثروي اذهو .مهنم اهلاصو برقل مهيلإ هماكحأ

 .سوؤرلاو نويعلاب

 ىلع «!لدي كلذو .هثودح ىلع ةرهاظ ةلالد لدت ىجيردتلا لوزنلا ًاضيأو

 ام فالخب .اهب مهعافتنا لجأل ةفّلؤم اهنوكو .دابعلاب هيف ةنئاكلا ماكحألا صاصتخا

 .وس 6م ١ .ةماتلا :«ك» .

 .اذه :«ه» .'"“
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 .لخأ :«ك» .1 نوحي 6 كل“

 .لدي-:«ك» .8 :ةدايع ىلع  :«م» .
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 ٠١ فلوملا ةمّدقم

 لما ىف هر داعم ةطردشلا ماك نزلا ويكرم ليسوا انا دقو نو 11
 نأ رهظي كلذبو اهيف مهعم ةكراشم ةموحرملا ةّمألا لعج ّمث .ةيضاملا ممألا عافتنال

 ناك نإو '؟!اهبو اهيلع ًادومحم اهنوكب ىلوألا ةلماكلا ةمعنلا وه يجيردتلا لوزنلا
 فل دك ةجلاج ةنيفثو اليم !"!اهيأ لاؤثألا قلطن

 [ناقرفلا ىنعم]

 لك يف لمعتسا رسخلاو نارسخلاك ردصم وهو قرفلا ىنعمب لصألا يف ناقرفلاو
 َنوُرُهَو ئسوُم اَنْيَتاْدَقْلَو» :ىلاعت هللا لاق ءلطابلاو ّقحلا نيب )هب قّرفي ام

 وه هنأآل نارقلاب ٌصتخا ّمث .لعافلا ىنعمب ردصملا لمعتسا مارئاك !« َناَقْدْفْلَأ

 نم هريغ ال هنامز يف مارحلاو لالحلاو ,رفاكلاو نمّؤملاو .لطابلاو ٌّقحلا نيب قرافلا

 ؛فاّشكلا يف ام سكع ىلع نارقلا ىلع ناقرفلا راتخا فّنصملاو ,ةيوامسلا بتكلا

 نارقلا ّنأ امك هدقتعم وه يذلا ''يسفنلا مالكلا بساني يوغللا هانعم بسحب هنأ

 بحاص دقتعم بسانيو هريسفت رّسفملا دصقي يذلا ثداحلا يظفللا مالكلا بساني

 لطابلاو ّقحلا نيب ةيقرافلاب هفاصتا ًاضيأو رم امك سابتقا هيف ًاضيأو .فاّشكلا

 :ةيسعاو ةعقؤت م نقا !-:«ل ك» --5
 .اهبو_ :«ك» .غ .نوكت :«شد»» .'"”

 .هيد :«ك» .5 .هنأ :«ك» .

 .ناكو :«ك» .8 .غ/ :ءايبنألا .ا/

 ّقحلا نيب قرافلا وه ناقرفلا يف يوغللا ىنعملا ّنأل كلذو :«ه .ل ,م .ع» شماه يف .4

 فّبصملا دنع ميدق يذلا يسفنلا مالكلا وهو ىنعملل ةقيقح وه امّنِإ ةفصلا هذهو .لطابلاو

 اَمإو لوعفملا ىنعمب اّمِإ هيلع قلطأ عمجلاو ,ةءارقلا نارقلل يوغللا ىنعملاو هيعبّتم رئاسو
 :يرهوجلا لاق .ةءارق نآرقلاب هتيمست هجو يف رهشألاو ,ةفصلا مساب فوصوملا ةيمست

 وهو 10/١[. حاحصلا] ىهتنا ءروسلا عمجل نآرقلا ىنعم يفو ءانارقو وارق يت اقكلا فارق

 امهقافثاب ثداحو فاّشكلا بحاص بهذم ىلع هيف مالكلا رصحنا يذلا ظفللا ةفص وه امْنإو
 دينا

 .(ةجع هنم ١7١

 قى



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

1 
 .اءورقم هنوكب هفاصّتا نم دمحلا يف لخدأ

 ضعب لاصفنا نم ًاناقرف هللا باتك ةيمست هجو يف لضافلا يّشحملا هلاق امو

 .دعبلا ةياغ 0 ,"١لوزنلا يف ضعب نع هئازجأ

 :حاحصلا يفو ؛لطابلاو ّقحلا نيب ًاقراف هنوك نم هيلإ انرشأ ام ههجو ّنأ رهاظلاو

 ْدَقَل َو» :ىلاعت هللا لاق ,ناقرف وه "!لطابلاو ّقحلا نيب قّرف ام لكو نارقلا ناقرفلا

 نوك ذإ ؛دمحلا يف لخدأ ةيدوبعلاب كِْلَي هفيصوتو ١4" َناَقْوُفْلآ َنوُرْهَو ئسوُم اَنِتا

 يجو ةمعو ةلوسر: نوك اههيلغا !١ لري أل ةيلظعو ةضر ىلع لذي ردم" !هزيع
 ,ةيدوبعلا صولخ ىلع ينبم ةلاسرلا ةمعن !لين نأب هّجوي نأ نكميو .ًارذنم هقلخ

 هل ًانوص ةيدوبعلاب فصوف ىرطأ "دقو تكتبي هنم دهعلا بيرق ناك الثا ىسيع ّنأو
 ,6!ءارطالا كلذ نع

 ديعب وهو ,ناقرفلا ىلإ نوكيل يف رتتسملا ريمضلا عاجرإ لضافلا يشحملا زّوجو

 نوك يف هل لخد ال هْنأل ًاوغل ريضر: لثنيحس دب هدييقتو:كيعلا قلع ليزتتلا قوك نآل

 .ىلاعت هيلإ هعاجرإ دعب هنم رهظيو رهاظ اذهو .؟!ًاريذن ناقرفلا

 .«ش» نم طقس انه ىلا «حاحصلا يفو» نم .؟ ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.
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 ىلإ عجار «نوكيل» يف رتتسملا .ريهنملا ن أ رايتخا ىلإ ةراشإ هيف :«ه ءل ءم» شماه ىف .؛

 .لدت ال :«ك» .ه ١١«. هنم» اك دبعلا

 .فرطأ امي. ىرطأ دقو :«ك» يىفو .دقف :«ش» .ا/ لينا انوش 7

 لازم ظني انه ىلا هوي نأ نكميوت نه

 دارملا يف اوفلتخا :ليزنتلا رارسأب موسوملا هباتك يف يزارلا لاق :«ه .م ءل .ع» شماه يف .4
 نا رفا اذهب نيكل شعم اهل انا ب مهنم ١[ :ناقرفلا] «اًريِذَت َنيِمَكاَعْلل َنوُكَيِل »8 :ىلاعت هلوقب

 ىتّلل ىِدْهَي َناَدُقْلَآ اذه ّنإ» :ىلاعت هلوق يف هيلإ ةيادهلا فاضأ امك هيلإ راذنإلا فاضأو ًاريذن

 نم ىلوأ ٍةلَن دمحم ةفص ريذنلا لعج نكل ًالمتحم ناك نإو اذه ّنأ الإ [1 :ءارسإلا] 4ْمَوُقأ َىِه
 ةفص ريذنلا ّنأ ىلع لدي نآرقلا ّصن ّنأ لّوألا :ناهجو هيلع ّلديو .نآرقلل ةفص هلعج

3 



 ل فلوملا ةمّدقم

 "!ىقبي يجيردتلا يف ّنِإ :يجيردتلا لوزنلل ةّلع راذنإلا نوك هيجوت يف لاق م
 .لوزنلا عاطقناب عطقني راذنإلا ٌنإف يعفدلا فالخب نامزلا نم ةهرب راذنإلا

 "يبل دسم هدبح زاذنإ نتنلو لمس ىلا تاتراذنإ ىف اذه نآل راك ديفا"

 نأ نكمي ذإ ؛الف رتتسملا يف هيأر وه ام ىلع ناق رفلاو يعل اذن يفت اشا ردويلاع

 دن ناقرتلا نالنإ نذير اذكو», انام لوب اهيييلورتلا# ءاطنا دع ديلا فرم
 امك لوزنلا نامز ريغ يف نكمي اذهو .هيناعم ىف "'ركفلاب هراذنإ ّنإف هلوزن ”عاطقتا
 .اننامز ىف

 :ارديهتم وأ انهيفس ناك ءاويم كلاب نفقا ىىتنلا نا" يهودا "ا هاللاو 1

 دبع و نلع لوي اه لا هللا نم يناتأ ل لوقت ناب نآرقلاب مهاتإ نع هراذناو

 يف ام ريغ ديعولا ةّرم ّلك يف''"'و كلذ ىلاعت هنم يناتأ :تاّرم ِددنِإَي لاق اذإف .مكل

 07 واردأ ةذغرأ ساو ديعو هند فان 11 نوناتيلاا نك رادرجلا جوكر فوخألا

 ةفص ريذنلا لعج ّنأ يناثلا ٠١[. :ءارسإلا] 4اًريِذَتَواَرِشَبُم لإ َكاَتْلَسْرَآ اَمَوِل ةًادتحمل ب

 هلمح نم ىلوأ ةقيقحلا ىلع مالكلا لمحو .ًازاجم ناآرقلل ةفص هلعجو ةقيقح ٍةئءدّمحمل

 + متت 6ك: نيك..١ .« هلْ هنم» ىهتنا زاجملا ىلع

 1 ْ .ود :«م».؟

 .هيلإ ًارذنم :لدب هخسن :«ل» شماه ىفو ءهيلإ دنتسم :«ك» يف .'"
 .كلذك :«ل» شماه يف . ْ .عاطقتالا :«ش» .
 .رفكلاب :«م» . .عاطقنالا :«ش» .1

 .رهاظ :«ش» .6

 ةعلابمل انمضتم:هتوك ىجيردتلا لوزتلل ةلع راذنالا لعج هجو أ: م :عابلالا نقماه ىفاب 9

 1 »١١«. مهفاف ءلوزنلا نم وحنلا كلذ ىلع بّترت
 ٠.»ه(«:دو.

 ١. ةبسانم راذنإلا نم بتارم يجيردتلا لوزنلا ةروص يف لصحيف :«ع» شماه يف »١١«.

 .«ش» نم طقس انه ىلا «كلذ ىلاعت هنم» نم . ١١

 .هدارفأ :«ك» يف . ١١



 ١٠١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 .رهاظ اذهو .هنم

 ىلإ هعاجرإ ًاضيأو ,"”ناقرفلا ىلإ "١عاجرإلا دعبل رخآ هجو اذه نم رهظيو
 ىفو .لهسأ دبعلا ةضراعم ذإ ؛ةضراعملا ىلع مهرادتقا مدع نايب ىف لخدأ دبعلا

 ا”اًاضيأو .ًاضيأ سابتقا راذنإلا ىلع راصتقالا يفو نيملاعلل راذنإلاب ُيَي هفيصوت
 ةيناسفنلا "'و ةيبصعلا أل ؛مهزجع ىلع ٌلدأ ةراشبلا نود (”'هب (؟!لازنإلا ليلعت
 هل ةرايبلا هلجال انيف رشيملا عابلا اضيأو شيلا نود ندنملا ةلظراعم بجو
 هيف اميف رذنملا عابّتا فالخب ؛لطابلاو ّقحلا نيب ةقراف ةعطاق ةّجح ىلإ جاتحب
 ىف لكما ت16 ةواذنا قوكف ةلويعس ا" ةويرجوتل ىفاذلاو سر منال ناذنألا

 ْ .هل ةيئاغلا ةلعلا هيف رصحتا هناك ىّتح !ناقرفلا لازنإ

 .ةيمامالاو ةلزتعملا ةدعاق ىلع ءانب "اذه

 ,يّدحتلاب قصلأ راذنإلاو ءاهب ةّدتعملا ةدئافلا وه هّنأكف ةرعاشألا يأر ىلع اّمأو

 كلذو ِةكْنْلَي لوسرلا لوق لوبق مدع مزلتسيف ,ةيبصعلا ثعبني راذنإلاب هنأ نم رم امل

 .مهنم ةضراعملا بلط بجوي

 راذنإلا اهيلإ جوحملاو "١'لوسرلا ةثعب نم تاذلاب دوصقملا ّنأ نم ليق ام اّمأو

 ١. نوكيل يف ريمضلا عاجرإ يأ :«ع» شماه يف »؟١١«.

 .هيلع بطش :«ع» يفو .قبس امك سابتقا هيف ًاضيأو :ةدايز :«ه ,م ءل ءك» يف .

 .«١؟» راذنإالا ىلع راصتقالل رخا هجو :«ع» شماه يف .

 .راذنإلا يا:«عو» شماه يف .ه .راذنإلا :«ك ءش» .

 ةدئاز اهنأ رهاظلاو اهعم ةخسنلا هذه تلباق ىرخأ ةخسن يف واولا دجو :«ل» شماه يف .

 دس داك قتال ا ىلع .تاكك اهدوكبو هيحوت نكميو خسانلا ملق نم وهس نمو

 .نارقلا :«ك» .6 .نورجزي ال :«ه» .ا/

 »١7«. ةيئاغ ةّلع راذنالا نأ نم انركذ ام يأ :«ع» شماه ىف .1

 اذه دعب هلوق ةنيرقب عمجلا ظفل رهاظلاو ربخ الب اهتيار يْنِإ ةخسن يف اذكه :«ل» شماه يف ٠.

 .«نيسح دّمحم» دارفإلا هيجوت نكمي ناو لسرلا ىلع دئاعلا عمجلا ريمضب مهتثعب

 لل سا د



 0١ فلملا ةمّدقم

 مل نإو مهتثعب ىلإ اوجاتحا امل باقعلا بجوي ام اوبكتري مل ول مهنأل .ةراشبلا نود

 ال كلذو ,سوفنلا لامكتسا ىلإ ىلاعت أدبملا هّجوت ذإ ؛عونممف .هب نوباثي ام اوبكتري
 .لكاففلاب فاضت انوه: لب هكئاذرلا نع دفلا ضعي قدحت

 فالخب لكلا همومع نم راذنإلاب راصتقالا هجو يف لضافلا يّشحملا هلاق ام اأو

 .نينمؤملاب ٌصتخم هّنإف ةراشبلا
 ,راّقكلا نود نينمؤملاب "'ةراشبلا صاصتخاب همكح يف ىنب هنأ رهاظلا :لوقأف

 عم ةّنجلا مهلوخد مزل راقكلاب تقّلعت ول ًالثم ةّنجلاب ةراشبلا ّنأ نم همّشوت ام ىلع

 ,ةعيرشلا عورفب نيفلكم اوسيل راّفكلا ّنأ يف ةيفنحلا هيلإ بهذ امك .رفكلا فصو
 اهالاكو هدمت وأ 'نقكلا لامي اغا: ةاكلا ىلع اقم ةذاتفلا يوب قل هلا اللوم

 نوكي الف رفكلا لاح هنم ةعنتمم ةالصلا ٌنألف لوألا اّمَأ ؛ةنئيب ةمزالملاو ,نالطاب

 هنع اهطوقس ىلع قافثاللف ىناثلا اًمأو ,ةردقلاب طونم فيلكتلا ّنأل .اهب ًافلكم

 .  .دلبق ام بجي مالسإلا :ة90 هلوقلو ,مالسإلاب
 عقويو نمؤي نأ هنكمي لب .رفكلا لاح ةالصلا عانتما (؟'عنمن ذإ ءرهاظ هعفدو

 لب .ثدحم وهو '؟اهعقوي نأب ال ًاقافو ةالصلاب فلكم هّنإف ثدحملا يف امك ؛ةالصلا

 يف ال ثدحلاو رفكلا طرشب ةالصلا عاقيإ عنتمملا ّنأ لصاحلاو ,يلصيو رّهطتي نأب

 .قطنملا بتك يف امهنيب قرفلا ركذ دقو ,ثدحلاو رفكلا تقو

 رفاكلا ةراشب عنتمملا َّنف .ًاضيأ هيف نحن اميف عفدلا اذه نايرج ىفخي الو اذه
 .رفكلا تقو يف ال '''رفكلا طرشب ةّنجلاب

 امهنوك عم يضاقلا مالك ريسفت يف لضافلا يّشحملا ءانب مهوتل لاجم ال :ليق نإ

 .رافكلا :«ل» .'" .«م» نم طقس انه ىلإ «لوقأف» نم ١.

 ثيدحلاو 111/١. دمحأ دنسم ؛1١٠ ,ةرهز نبال عوزنلا ةينغ ؛؛11/60 يسوطلل فالخلا ."

 .عنم :«م» . .ةّصاخلاو ةماعلا واما ىف روهشم

 .رفكلا طرشب ةّنجلاب  :«ش» .1 .اهفقوي :«ش» .



 ١1 ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل ١

 .ةيفنحلا اهيلا بهذ ةيهاو ةمّدقم ىلع نييعفاش

 ةقيقح ىضاقلا مالكل ًاهّجوم هنوكو .ًايعفاش ىّشحملا لضافلا نوك مّلس ول :تلق
 1 ,ةيهاولا ةمّدقملا كلت: ىلع ءادللا ذك 58 نّمم هنوكو .ىلاعت هللا مالكل ال

 لثم .نييعتلاو عطقلا قيرط ىلع وه ام راذنإلاو ناقل فار 0

 ءيش يف مومع الف ًامزج رانلا يف '' 'هلخدي ًانالفو .ةّنجلا يف هّلل هلخدي ًانالف

 يف لخدي اذك لعف نم :لاقي نأ لثم .ريدقتلا هجو ىلع !"!ام دارملا ناك ولو ءامهنم
 1 .مومعلا يف ناّيس امهف .رانلا يف لخدي "!اذك لعف نمو .ةّنجلا

 يأر ىلع ليلعتلل "”ّمصي (")امّنِإف "'!كاذ صوصخ“و اذه مومع مّلس ول هنأ عم

 هذللا لوخ دنع أَو 0 رغالاب ":ةللعم ريغ لا هلافقا نا قيلتاقلا ا

 ىلاعتت هلا لاغشا اي قيلتاتلا ةضامالاو. هل ةفملا هدم لغااماوةدئافو ةمكذ

 ,ثعابلا مامت وه يليلعتلا ماللا لوخدم ّنأ رهاظلا ذإ ,ٌمصي الف ضارغألاب ("!ةلّلعم

 راصتقالا زوجي الف انّيِب امل ''!ثعابلا نم ءزج ضعبب ٌصتخا نإو ةراشبلا ّنأ رهاظو
 ."”ايلق امك زوجتلا نه وشب الا راذنالا ىلغ

 [يواضيبلا مالك نم 4 َنيِمَلاَعْلَأ + ريسفت]
 سنج امهدحأ :"نيريسفت فّنصملا مالك يف ءيجيس ام ىلع مّلاعلل ّنأ ملعاو

 اما :«م»." .ىلاعت هللا هلخ دي :«ش» ١.

 .وأ :«م» . .اذك لعف نمو ةّنجلا يف لخ دي  :«ش» .'"

 .امهنإف :لدب ةخسن :«ل .ه ءم» 1 .كلذ :«ش» .6

 لع ريغ :«ش»./ .«١؟» ظفل راذنإلا يأ:«ع» شماه يف .'

 »١١«. لازنإلا ثعاب يا:«ع» شماه يف ٠. .ةقلعم :«ش» .8

 ١. يدحتلاب قرا هنأ :«ع» شماه ىف »9؟١7«.

 ١. .نيرّسفملا مالك :«شد»)



 ١١ فلوملا ةمّدقم

 رهاوجلا نم هاوس اني لك وهو 3 ام سنج يناثلاو ,"!يلعلا ي يوذ نم

 و يف قيلوالا ف نيريدقتلا نم 3 دقت ّىأ ىلعو ,ناسنإلا هب داري دقو ,ضارعألاو

 ذإ ؛قارغتسالل اللا ن اك اذإ اوم :لمأت ملاعلا دارفأ نم ةعامتج ناذنال لازنإلا

 ال ملعلا يوذ س انجأ "'نم عناصلا ")هب ملعي ام ونباتك اذ نق نك لاو ةزخلا ويغ

 .رهاظلا وه امك راذنالا هب قّلعتي

 :تاهيجوت هلو

 ال رهاظ «نيملاعلا»ب راذنالا قّلعت ٍذئنيحو .نالقثلا «نيملاعلا»ب داري نأ اهدحأ

 يوذ فانصأ نم فّنص ّلك :لاقي نأب اّمإ «''امهيلع عمجلا قالطإ حيحصت نكل
 فانصأ نم ًاعمج عمجلاب داريف هنم درف عناصلا هب ملعي ام فانصأ نم وأ ملعلا

 فانصأ عومجم يه فانصأ *!ةعامج هب داري يجراخلا دهعلا مال ةنوعمبو ءامهدحأ

 دّيسلا هبسن امك ةقيقح اّمإ دحاولا قوف ام ىلع عمجلا قلطأ :لاقي نأب اّمِإو

 لقا :لاق كثي هتيشاح» ىف :قفاشكلا يخاض ىلا فيرتشلا هم نندق ١" ىتحملا

 قوف ام ىلع عمجلا 50775 يف نييقطنملا قالطا اذه نمو ."نانثا هدنع عمجلا

 .دحاولا

 رّدقي دقو :هلَي يضرلا خيشلا لاق لكلا مساب "!ءزجلل ةيمست ًالسرم ًازاجم امو

 ١. كلملاو سنإلاو نجلا معي وهو :«ع» شماه ىف »؟١١«.

 .نم وا عناصلا ملعي ام :«ك» . "

 .اهيلع :«ه» . .نمو :«ش» .''

 :قفحتملا نتن نش 5 .ةعامج  :«ك» .

 ١١. .فاّشكلا ىلع ةيشاحلا .

 .ءزجلا :«م» .
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 .١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 .ىهتنا ,"'ةانثم وأ ةدحاو ("!ءاقم عمجلا عقيف ''١ّلكلا مساب ءزجلا ةيمست

 :هلاعلا نم ساشا انهن اك اهنيتركل نيسطللا نأ ليعتب ةراعتنا اذآو

 نوكي نأب اّمإ ,ةكئالملاو نالقثلا «نيملاعلا»ب داري نأ تاهيجوتلا نم يناثلاو

 مال نيب عمجلا هجو نايب '!ءيجيسو لّوألا ريسفتلا ىلع اذهو .قارغتسالل ماللا

 اذه ىلعو يناثلا ىلع اذهو يجراخلا دهعلل نوكي نأب اّمإو ؛ةيعمجلاو قارغتسالا

 1 .ةغدغد الب حيحص عمجلا قالطإ هيجوتلا

 يرسي )هنأك امهب راذنإلا قّلعت يف ةغلابملا اّمإ ةكئالملا ىلإ راذنإلا ةبسن هجوو

 '""امهسنج نم ناك ام ىلإ
 مكحلا يف ادرفني مل ىتح ةكئالملا نيبو امهنيب طبرلا يف ةغلابملاو بيلغتلا امو

 س ِء ادق

 رادنال نكضم "اايهزاذنا نآوءاضيأ ""!ةكتالملاب قلتم ناذتالا نأ اغا امو

 راذنالا رثأ نوكيف .هب ناعفتني ''!امهنأ امك امهراذنإب عفتني كلملا نا كيف عم كللخلا

 هنأ كلملا ىلإ امهراذنإ عفن لوصو نايبو .كلذك راذنإلا نأكف .ةثالثلا نيب ًاكرتشم

 ,ضعبلا كلذل كلملا 6-5 تاريخا لمعسيو امهنتي نعي وقوي 17" رارنإلا بيم

 لئاجبو اونوك نا نهااوضلخ اضباو ةياحورلا تافارفألا 19 كلر نورتو

 .هماقم :«ك» .؟ . لك مساي هرج اةيسنت :روضتلا يق 1

 .1177"5/ " ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش 0

 .«هنم »١١ #نيملاعلا ٌبر# ىلاعت هلوق دنع :«ع» شماه ىف .4

 .ناك :«ك» .6

 .«هنم »١١ نيلقثلا سنج نم يأ :«ع» شماه ىف .1

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ادرفني مل ىتح» نم .ا/

 .امهنأك :«ك» .9 .انه امهرذنإ :«ك» .6

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ةثالثلا خيب اك رفقا نم.٠

 .كلذل :«( 5١



 ١6 فل املا ةمّدقم

 ةدهاشم نم اونمآ ًاضيأو .عفن كلذا"'و اودتهي مل ول ضعبلا كلذ ىلع تابوقعلل

 .كلذ ريغ ىلإ عفن ًاضيأ اذهو ضعبلا كلذ ىلع رهقلاو بضغلا ةفص راثآ لوزن

 نأب عناصلا هب ملعي ام سانجأ عيمج «نيملاعلا»ب داري نأ تاهيجوتلا نم ثلاثلا

 اّمإ .عيمجلاب راذنإلا قّلعت هجوو قارغتسالل ماللا")و .لّوُأْلا ىنعملاب ملاعلا نوكي

 راذنإ نّمضتي امهراذنإ ّنأو عيمجلاب راذنإلا قّلعت ءاعّدا اّمإو ءبيلغتلا امو ,ةغلابملا

 لالي هنوك تاهيجوتلا دحأ سايق ىلع هيلع (؟!بّترتملا عفنلا مومعل "'عيمجلا

 هناقيللا تاقولخلا قم دخباو لك ىلع نكيفلا لوصو ف ةطساو و" نيبلاعلا محو

 ضيفتسي كلذ تيب "و .ةيورخألاو ةيويندلا تاداعسلاب هب ىدتها نم زوف ةليسو

 ءارجألا نطيفعسو «ضارعألاو ةبكرملاو ةذرفملا نهاوجسلا قم دهب نلفتي ام رئان

 كلملا ةضافإل مزلتسم كلذو اهيلع اهرورمو اهنم ةمحرلا *!لوزن انها ةيوافجلا

 ةبوقع ةّلقل مزلتسم وهو .ىرخأ ةّرم تايوامسلا ىلع ضيفلا حشرتف ءٌرم ام ىلع

 :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك .نيدتهملا ءاوغإ ىلع مهتردق مدعل ,ةرخآلا ىف نيطايشلا

 ل مزلتسم وه افناو .مهئاوغإب نوبقاعي الف اة 4 نيصّلخُمْلا مُهْنِم َكَداَبِع لإ

 كلذبو .ةيويندلا ةديدشلا تابوقعلا نم امهريغو فسخلاو خسملا نم دتهي مل نم

 قّلعتي ال ام ضعب نمأيو .تابوقعلا كلت نم مهب ةقّلعتملا ضارعألاو رهاوجلا نمأي

 .بضغلا رثأل هترواجم نم رخآ ضعبو .مهيلع بضغلاو رهقلا ةفص ةيرهظم نم مهب

 .و لوألا :«ش» 3 ود: ١

 .بترتلا :«ل» شماه ىف .؛ .عمجلا :«ه ءم» .''

 .اعيمج :«ش» .

 هرادو هنكسمو هءازجا هنم دافتسا عيطملا ىلإ ضيفلا لصو اذإ هنِإف :«ل ء.م .ع» شماه ىف .

 .«هنم ١١١ ىفخي ال امك .هب قلعتي ام رئاسو هتعتماو

0 

 هك

 .لوزنب :«ل» . 6 .و :«م» .ا/

 لاح نذل :«م).٠ .87 :ّصضص ؛:٠ :رجحلا .



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ل

 كلت لوزن نم تايوامسلا ٍنمأيو ,باذعلاو رهقلا ةفص روهظ ةنراقم نم لكلا نمأيو

 هلآو ةّمغلا فشاكو ةّئأألا عيفشو ةمحرلا يبن ىلع ّمهّللا ىَّلص .اهنم تابوقعلا

 .ملسو نيموصعملا

 سد الب راذنألا نلفو ةيعدحلا ةكي نامنالا ؟!!ديدفازري زا ريدقتا ىلعو

 نأ ههيجوتو .مهعم ّنجلا ةكراشم 0 مهب راذنإلا صاصتخا يف مالكلا ىقبي نكلو

 ةلادلا تايآلا درو امّلكو ,مهنم 85 ءايبنألا ثعب اذهلو .فيلاكتلا يف لصأ سنإلا

 ىلإ مهنم مكحلا يرسيو .مهعم باطخلا نوكيو مهنأش يف نوكي فيلاكتلا ىلع
 نأ عم .كلذ ريغو "4١ُمُكَبَر اوُقَتَأ ُساّنلَآ اَهُي أَي 9 :ىلاعت هلوق يف امك مهتّيعبتب ّنجلا

 .ادهب 3وزروم أ ًاضيأ نجلا

 ملف ءابرعلا برعلا نم ءابطخلا عقاصم هرَّوُّس نم] ةروس رصقأب ىّدحتف :هلوق
 ةرخنا ىلإ [ًاريدق 50

 |[ ىدحتلا ىنعم ]

 مهعزانو مهاراب اذإ هنارقأ ىّدحت :لاقي ؛لثملاب ةلباقملاو ةضراعملا بلط يّدحتلا

 ,ناضراعتيو نايداحلا هيف ىرابتي ثيح يدحلا يف ءادحلا بلط لصون ةقلفلا

 ىنعمب ءيجي ام ريتك لقفتل نإ ناف هاد بلطي, نا ةيغناض امهنم ويح

 ىلإ أرظن رهاظ اذهو ءلوصوملا ىلإ عجار هيف ريمضلاو ءلّرن ىلع فطع ةلمجلاو

 .ةرابعلا رهاظ

 هلوق اّمإ هيي هنم هرودص رهاظلا ّنأ عم ىلاعت هيلإ يّدحتلا دانسإ ةّحص هجوو

 .37”7 :نامقل ؛١ :ّجحلا؛١ هو انمتلا 3 .هبد :«ش».١



 ١١ فلملا ةمّدقم

 رداصلا ّنأ نم هبهذم ىلع ينبملا زاجملا اّمإو ."74 ِهِلِْم ْنِم ٍةَروُسِب اوُنَأَقط :ىلاعت

 11 نامعابف ةشاح الاول ديسلا يهدم ىلع [قاويودناش. كاعت هلق نيغلا خم

 ًارظن رهاظلا وه اذهو دبعلا ىلإ ريمضلا عاجرإ اّمأو ,ىلاعت هنم نيكمتلاو ""'رادتقالا

 ؛هيلع فوطعملا مكح يف فوطعملا نوك بوجو ًارهاظ يفانيف ُةْيْيَي هنم هرودص ىلإ

 راتبا ادلع الو لوصوملا ىلإ دئاعلا ىلع هلامتشا موزل انهاه مكحلا ذإ

 ىّدحت يف رتتسملا داع اّمل :لاقي "نأ اّمِإ مكحلا يف هل هتفلاخم مدع هيجوتلو

 هلاك افك اذهو.دئاعلا ىلع: عم امهقتقولوضوتلا يع لا اضم وقنو: ةدنغ ىلا

 مل نإو نيدعاق )الو هاوبأ مئاق لجرب تررم زاج امّنِإ هنأ نم كي يضرلا خيشلا

 ال "ا ىنعملا ّنأل .ىنعملا ىلع ًالمح .فوصوملا ىلإ عجار ريمض نيدعاق يف نكي

 يف نكتسملا [ريمضلا] ّنأل كلذو ,ريمضلا هيف "تبث ام مكح يف وهف ,هاوبأ دعاق

 ىلإ عجار "'ريمض هيلإ فاضملاو .هيلإ فاضملا عم فاضملا ىلإ عجار نيدعاق

 .ىهتنا ,7””فوصوملا

 ريطي يذلا هيجوت يف هحّجرو هت يضرلا خيشلا هلاق ام لثم :لاقي نأ انو

 5 0 يتلا ةلمجلا نا دنع ىوقي يذلاو :لاق ثيح .بابذلا ديز بضغيف

 ة![ىرخأ] ةلجبج هتان ةقطتنم اذإ ةلجفلاوبةقيصلاو ادهسلا مك

 ا نار ل نومضم هع اهوحشت نوكي ىنعم '''!اهبا"' ![ فوطعملاب]

 .رادقإلا :«ك» .؟ ١7. :ةرقبلا ١.

 :لاقي نأ اأو ةئاعلا نلع قوطعملا لمعمتل هر اموج ردفان ا هتف قولوا

 .«ه» نم طقس انه ىلا «امك اذهو دئاعلا» نم .

 تيك اه( شنو ندنعتلا .ىنعملا ّنأل  :«ه ءم» .0

 2/1 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش ./ .ريمضلا :«ش».ا/

 .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب. ٠ .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب .5

 اية فعلا شا .اهيلع :ردصملا يف ١



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 14

 نقلا اهتخأ يف امب '''ءافتكا طبارلا ريمضلا نع نيتلمجلا ىدحإ دّرجت زاج كلذ ريغب

 لابس ىف انك ةيقانلا نودضسللا ايم لوألا نومضم ناك ءاوس ."!اهئزجك يه

 تاعي يذل ىلطملا أل ةذيز سميا ثيرد امج ىلا 15: نوط انكاال وأ كاكذلا
 خيير ا كافاني ادنيفلا ني ىف لوقت "11و" ديو سيمت نويرت لحم
 ينيتنا 11101 دان :سمسلا يرق ديرو سحتفلا

 ةيناثلا ةلمجلا ًالَّوأ فطع هّنَأ كلذ لثم يف ربتعا هّنَأ نم ديفأ ام ىلإ راصي نأ اّمإو

 هدا عملا نملك ادهار رشم ا ةنضرز ادلع ةويجبلا لكج كولر ىلع
 وه ثيح نم عومجملل مكحلا ذإ ؛هل فوطعملا ةكراشم بجي ىّتح هقباس نم مكح

 كن يضرلا خيشلا ريسفت هيلع لد امك ًالثم ةدحاو ةلص عومجملا ناك اًملف .عومجم

 دحاو دئاع ىلإ الإ جاتحي ال .ديز سمشلا بورغ هئيجم بقعي يذلا :هلوقب لاثملا
 عومجملا لعج م ًالَوَأ لّرن ىلع فوطعم يّدحت هيف نحن اميف :لوقنف ,دوجوم وهو
 املو .هب لوسرلا يّدحت نارقلا هلازنإ "''بّقعي يذلا هلل دمحلا ىنعملا نوكيف ةلص

 .هيلإ ةيناثلا جاتحي الف دئاعلا ىلع ىلوألا لمتشا

 ثيح ناآرقلا ىلإ ًاعجار ىّدحت ريمض نوكي نأ زوجي :لضافلا ىّشحملا لاقو
 .""1ةيآآلا ١١" 4اوُثأَف اًندْبَع ئلَع اَنْ اًمِم ٍسْيَر ىف كنك نول 00

 دانسإ نم ٌدب ال يلقعلا زاجملا يف هْنأل رهاظ رظن هيفو :"”'ريهاشملا ضعب لاقو

 .اهتزجكو اهتنيرق :ردصملا ىف .؟ .هئافتكا :«م».١

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «لوقت امك» 78 . .لوقي :«ه» .'"”

 .لوقي :«ه» ." .كلذكو :«م» .0

 .ماقف :ردصملا ىف .6 .ماق :«ل» شماه ىفو ردصملا ىف ./

 .بقعت :«ل مءع».٠ ندر ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش .4

 ."” ,طوطخملا .ماصع ةيشاح . ١١ 17 ةرفبلا ه5

 .ريهاشملا ضعب لاقو  :«ل .ك .ه م ءش» .



 ١1 فلؤملا ةمّدقم

 .هلعاف ّدسي مل ام '١لوعفمو ءلعافلا ريغ هتاسبالم نم سبالم ىلإ هانعم وأ لعفلا

 ذإ ءيّدحتلا لعف تاسبالم نم هنوك ىف ةبآلا كلت ىلع نآرقلا لامتشال لخد الو

 و دعا قاريضب ةليمماو الج ناك ءاويسد عقلا  [عاقه نه دخلنا يس لسا دارعلا

 ا“!بكرملاو ."'يّدحتلا "'لعف نم بكرم اهيلع هلامتشا رابتعاب ناقرفلاو ءاهتطساوب

 هب ام هنأ رابتعاب هتاسبالم نم ناقرفلا ناك نإو .هتاسبالم نم سيل لعفلا نم
 .6!ةهجلا هذه نم هتيدب اف يف هيف ةبالا هذه دوج و لخدال نكلو .ىذدحتلا

 هل ناكل و هب ىذحتم "!هنوك ناقرفلا ىلا "!هعاجرإ اة ةيسوتل ا: ايق“ولو

 .ىهتنا هجو

 دعبي ذإ ؛ًاضيأ لضافلا يّشحملا دارم ههاجتاب مكح يذلا اذه ّنَأ رهاظلا :لوقأو

 بكرم نآرقلا ّنأ ةيآلا «ٍبْيَر ىف ْمُتْنُك ْنِإَول :هيف ءاج '"'ثيح هلوقب داري نأ ادع

 للنت "اورو ,ةيآلا تاتش اق نق فان هلا دارغلا لبا :اهيويقوتش الا هده م

 0 ن 00 هب ىّذحتم هنوك ىلع لدي هنأش ىف

 :هلوق ىلاعت هللا ىلإ ىّدحت يف رتتسملا عاجرإ دّيؤيو :لضافلا يّشحملا لاق ّمث

 "074 هتاَيا'اَوُوّبَدَيِل »

 .لوعفملا :«ش».١

 »١١«. «ٍةَروُسي اوُنأَق» لولدم وهو :«ع» شماه يف .؟

 نارقلا لك نم ءزج «اولاق» هلوق ّنإف نارقلا نم ىقب ام رخآلا ءزجلاو :«ع» شماه يف ."

 3 بّكرتلا :«ه ءم» . »١79«.

 »١١«. يذحتتلا هب ام نا ةهج نم يا:«ع» شماه يف .6

 .«١١؟» ىّدحت ريمض يأ :«ع» شماه يف ./ .هيجوتلا :«ه» ."

 .«١؟» هب ىذحتملا ىلإ يّدحتلا هبام نأ يأ:«ع» شماه ىف .6

 .درو :«ش».٠ .ثيح  :«(ش٠ 41

 ١. .«ك» نم طقس انه ىلإ «لوقأو» نم ١١ . .ماصع ةيشاح ”".



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 ")زوجي ىلاعت هللا ىلإ هتايا ىف رورجملا عاجرإ زوجي امك هنإف رظن هيفو

 رابتعاب دمحلا يف هيلع فطع امو ىّدحت ةلمج '"!ةيلخدمو .ناقرفلا ىلإ هعاجرإ

 .هاّيإ ىلاعت هلازنإ ”ىلع ةريثكلا "'عفانملل ةعبتتسملا راثآلا كلت بّترت

 .ءىش نع ولخي الف فطعلل ال ةيببسلا دّرجمل ءافلا ّنأِب لوقلا اّمأو

 ىلع ىلاعت هللا نم هيلع ةالصلا ءاعدتسا عيرفت ُهْيِيَي هيلإ هعاجرإ دّيؤيو

 هروح ا ىلا دوخولا ثحاوانف :لاق: كيم 8!تازوكذملا

 ىلع ةفوطعملا لاعفألا ىف ةرتتسملا رئامضلا رئاس ىف نايراج ')نالامتحالاو

 .يذحتلا

 دعب يّدحتلا نوكل ةلهملاو يخارتلا مدعو بيترتلا ىلع ةّلادلا ءافلاب هفطعو

 نم "!'يّدحتلا ذإ ؛خارتو ةلهم الب هللا رمأل هيي هتعاطإ لامك ىلع ةلالدلل لازنإلا

 انتلرت ىلعوا نفكلاك دك زج ىنبش اهفاكتررا ىلعااكا راذتالا نافرادنآلا ثانذق

 ام اوبكتري ىّتح مهراجزنا "!نيتروصلا يف دوصقملاو .ناميإلاك هباكترا يغبني

 مهقوثو دعب الإ لصحي ال اذهو .هكرت يغبني ام اوكرتيو هباكترا نسحتسي

 ادب ريب ةزاجعاو ها زقلا اهبظغأ و ديوعتلا نع ليعجم ىونولا اة الإ "الرق
 .هنم دوصقملا وه ام هيلع بّترتي ىتلا راذنالا تامّدقم نم ''!يّدحتلاف ءيّدحتلا

 :ىف اروح :«ك» ١.

 .«١؟» ةتكن نايبو مالكلا ءادتبا عر شماه ىف ."

 .ىلإ :«م» . .غلابملل :«ش» 37

 »١١«. هدعب امو يّدحتلاو راذنألا نم :«(ع» شماه يف .

 »١١«. ديقلا ىلإو لوصوملا ىلإ عوجرلا يا:«ع» شماه يف .

 .«ه ءم» نم طقس انه ىلا «لازنإلا دعب» نم .

 »١١«. كرتلاو فطعلا يأ :«ع» شماه يف .

 هدف رح كلا أل © .وه يذلا :«يّدحتلاف» لدب «ك» يفي .هلوقل :«ه ءم» .



 لح فلؤملا ةمّدقم

 كوداسي نامز جر ىدحللا فودع نانو رح ات ةييقعلا عاقلا 0! ةةيفل يفكيو

 يف لاقي نأ ّمص امك اذهو .ليزنتلا نامز ّلك نع هنامز رّخأت بجي الو ,ليزنتلا
 .ىلصف ديز رفاس :هدعب ىَّلصو رصعلا لّوَأ ليوط رفس يف ديز عرش ةروص

 ةزجعملا زاجعإ ّنأل هلثمب رداقلا نادجو مدعو ماحفإلا ىلع يّدحتلا ميدقتو

 ىلع ضيا لدي ءافلاب هيلع نادجولا مدع فطعو .يّدحتلا دعب مهزجعب تبثي ''!امْنإ
 .ماحفإلا ىلع يّدحتلا ميدقت ىلع ةلالد هيف سيل هنإف فاّشكلا ةرابع فالخب .كلذ

 بيترتلا ىلع نادجولا "'هدع فطع لد امل هّنألف واولاب هيلع ماحفإلا فطع اّمأو

 يلح ماعلا ادب راقعب ىفةقلاغلا هيصضتي لب مىرخ ١ رح ةيقي اه. ىلإ ةجاسالا

 .بيترتلا ىلع ّلدي مل "!امب فطعلا هبساني هّنأك ىّتح
 ,ةدحاو ةهج يف هدادتما ثيح نم رادقملا ةّلقل عوضوم لصألا يف رصقلاو

 ظحالي الو ."هنم ًالوط ّلقأ يأ "!كاذ نم *؛رصقأ اذه :لاقي لوطلا رابتعاب نوكيف

 مويا ةانيولاوب خلاك قحاب دعما هل اه هقضوتفا "اوما زوروا دعا 0 هيف

 :لاقيف ,تاذلا راق ريغ امهنوك يف امهكارتشالو هب هقّلعتل هيف عقو نامز ةيعبتب مالكلا
 ."0!كاذ نم رصقأ مالكلا اذه

 [ فّئصملا مالك يف ةروس رصقأب دارملا]

 ذإ ؛ةرابع ّلقأ نوكي ام ,ةروس رصقأب :هلوق يف !١ارصقألاب دارملا سيلو اذه

5 

 .امناو :«ه» .ةحصب :«م» .
 ع 1

2 ١ 

 .اّمل :«ش» .غ .مدع  :«ك» .'"

 .كلذ :«ش». 1١ .رصق :«ه ءش «,م».6

 ./ .هنم  :«ش».ال

 .كلذ :«ش».٠ .نامزلل :«ع» .1

 هلوق يف ةروس [ركنت :«ه»] ركني نم ةيرصقألا فئصملا ذخأ :ليق :«ه ,.ع ,.م» شماه ىف ١١.

 .«ُهَِّط هنم ١١١ [؟7 :ةرقبلا] « ِهِلْفِم ْنِم َةَروُسي اوُنْأَق» ىلاعت

 .دحأو - :«شا»



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل كف

 ديا ولقاءات اطح قر اور ةعالبلا ىف ةضرد ىلعأ ةرابع لقا وه اح جوك نأ كدي
 ,روسلا نم دحاو ّلك لثمب نايتإلا نع مهزجع رهظي ال ةرابع ٌلقأ وه ام رصقألاب

 هب ريدق دجوي مل يذلا رصقألا كلذ نوكي نأ نكمي ذإ ءًازجعم دحاو لك ١نوك الو
 الف ّلقأ هيف ةبسانملا تارابتعالا نوكي ام هب دارملا لب ؛يقاوبلا نم ةجرد ىلعأ
 نع مهزجع ٌلدف ؛هنم اهيف ةجرد ىلعأ هادع ام عيمج لب "'ةجرد ىلعأ نوكي
 .ىلوألا قيرطلاب هادع اّمم لكب نايتإلا نع مهزجع ىلع هلثمب نايتإلا

 نييظت .نوملا رضقا نيم لقا هيف ةساعلا تاراعتلا رك اهودارا ةحيضشحوو

 ريداقملا ةلقو نادقملا قف ةققحت "' ادن وصولا ناك الاهل ىتن د ذقن ةيوملا دف

 ضرعلاب رادقملا ىذ ىلإ ةبوسنم (*!ةّلقلا لب «ريداقملا كلت “'هلمشي ام ةّلق راتب

 ىلع لدي رادقملا رصقف .هّمك ةرثك رابتعاب وه امْنِإ ممكتملا ةرثكو .ريداقملا ةيعبتبو
 اوس اهجروعت

 ةيينح نه ةئازقلا و قناكتلا نإ ةعنتلا» نادقملا ةلوضبةزاعلا لوقت قل]3ققتو

 رادقملا يذ ةلزنمب "!كلتو .ةدافإلا دنع اهبسحب اهنوكو .اهيلع اهلامتشاو "'اهتطاحإ

 يسفملا ةيسانملا تارابغعألاو تاكنلاو :دئاوقلا هله هضقردت أكف ةرابغلا نا ةفيفلاب

 اهتلق ّنأ يف ةغلابم ريداقملا يوذب اهتهباشم ثيح نم ريداقملا يوذ ةّلقب لاحلا
 امّنِإ "'كلذك لصتملا ٌجكلاب مّمكتملا "!ةّلق ّنأ امك ةرابعلا نم لصحي امّنِإ اهترثكو

 رادقملا ةّلق رابتعاب يأ كلذك هب هّبشملا ىلع لدي ام اهيف لمعتساو .ّمكلا نم ىتأتي

 .عيمجلا لب يقاوبلا نم ةجرد نلعا 1 نقرا يوكل ويوونملا نم نحو لك هنا ققخبا

 هسا شرحا .«7١؟» رصقلاب يا:«ع» شماه يف ."

 .ةلقلا  :«ش».6ه

 هب طيحي ًالثم ليوطلا مسجلل ةياهن هّنِإ ثيح نم ّطخلا وهو رادقملا ّنأ امك :«ع» شماه يف .5

 .«١؟» دئاوفلاو تاكنلا يا:«ع» شماه يف .' .«7١؟» هدادتما بسحب ٌدتميو

 »١١«. ةلقلا رابتعاب يا:«ع» شماه ىف .9 .ةلق :«ش» .8



 لفي فلوملا ةمّدقم

 ةفلادعلا وقسم اهلا ءاطبا ةزاسلاوب ظفللا ىلإ قعيناو ةروك ديلا ةقلانعلا رضقلا وشو

 .هب ةبسانملا تارابتعالا فصتي هتيعبتبو ظفللا وه ةقيقح هب فوصوملا ناك ىتح

 اذإ كيدلا عقص نم هتوصب ''رّهجملا غيلبلا وهو عقصم عمج «عقاصملا»و اذه

 موقلا بيطخو .هتوص عفرو هيلع دمتعا ًأغيلب همالك ناك اذإ "'بيطخلا ّنأل حاص

 يف ذخأي هّنأل بناجلا ىنعمب عقصلا نم اّمِإ :ليقو .مهحايص ةلآ هّنأكف مهناسل ةلزنمب

 هنأكف هسأر طسو يأ هتعقوصب برض اذإ (!هعقص نم اّمإو ,مالكلا "'”نم بناج لك

 عقاصم نوكي اذه ىلعف ؛غيلبلا بيطخلاو ,غيلبلا عقصملا :لضافلا يّشحملا لاقو

 .6)دسألا ىلإ ثيللا ةفاضأ ليبق نم ءابطخلا

 وهو .هرّرق يذلا دسافلا لصألا نم مزلي امْنِإ روذحملا اذه ّنأل رهاظ رظن هيفو

 هموهفمل ةغالبلا موزل مّلس ولو ,تفرع امك كلذك سيلو غيلبلا ىنعمب بيطخلا نوك
 اك اهيف روذحم الف ًافرع

 مهو .مهنم ةفئاطو سانلا نم فنص نوكسلاو ٌمضلاب بؤعلاو ءنيتحتفب بّرَعلاو

 رعشلا يف ءاجو ,ةّصاخ ةيدابلا ناّكس بارعألاو ,يبرع مهيلإ ةبسنلاو .راصمألا لهأ

 اتاودل وأ برعلا :بغارلا لاقو .ءىبارعأ بارعألا ىلإ ةبسنلاو ,بيراعألا حيصفلا

 هنا "قابلا نكمل امسسا كلذ راصو .لصألا يف هعمج بارعألاو ؛ليعامسإ

 .رهجلا :«ه» . لل“

 ةبطخلاو ةبطُخلا هنمو .مالكلا ىف ةعجارملا :بطاختلاو ةبطاخملاو بطخلا :«م» شماه يف .

 010 ا دفلا ييرغ ا تاذارفم 19: 5 رفا ينال ةيطشلا و ةلقغوملاب قمم ةلطسلا وكل
 ًاباطخو ةبطاخم مالكلاب هبطاخو ًابيطخ راص حتفلاب ةباطخ ّمضلاب بطُخ :«ع» شماه يفو
 .«ص ١١؟» ٌمضلاب ةبطخ ربنملا ىلع تبطخو

> 

 .هقعص :«ع .ش» .؛ . نم ب :«ك» .'"

 .دلو :ردصملا ىف .1 .” ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .4

 .”؟/ .نآرقلا بيرغ تادرفم .



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1(

 هيما قم هةلطلل ةحمنلا ءاج ةئلع كدي امينا راض اهعتو

 .ةدحولل ىتلا ءاتلاك "”دحاولل "'امهيف "'ةبسنلا ءاي :عيخ ىضرلا خيشلا لاقو

 .ىهتنا ./*!يمور مورو «يكرت كرتو ,يسراف سراف يف امك كلذو

 هفنص صاخشأ رئاس نم ًاصخش اوزّيمي نأ اودارأ اذإ مهْنَأ كلذ هجو (*”ٌنأكو

 ىنعمب وه ذإ ؛"7تافصلا مكح ىف بوسنملاو ,فنصلا كلذ ىلع لدي ام ىلإ هوبسن

 عفرو نونلاو واولاب عمجلا لثم لاوحألا نم ريثك يف اهكراشيو ,"!لوعفملا مسا

 .دحاولا يف الإ ًادرفم لمعتست ال تافصلاو ءيسرافلا يلع يبأ بهذم ىلع لعافلا

 ديلا ةيستلاو ةدحملا نات ىداقل زاميعفنصلا ىلإ :ىويشلاو اضف يوستملا اذكف

 وهو .ةيدابلا برعلاك مجاعألا مهطلاخي ال ىتلا مهنم صّلخلا .ءابرعلا برعلاو

 برعلا نم فنصلا اذه ٌنأكف ليلظ ّلظو ليلأ ليل :مهلوقك ؛هب دّكأو هظفل نم ذوخأم

 ")دب مهفيصوت يفو ."!تّدتشاو مهيف ترّركتف ىرخأ ةّرم ةيبرعلا ةفص هل ضرع
 واس لا ىمجع مهمالك ريصي مجاعألا ال ا نال ءمهتغالب لامكب راعشإ

 .مهب مهتطلاخم رثك امدعب مهمالكب ٌدتعي ال اذهلو .مهتاملكب أطولخم

 سّبلتلا ىنعم نّمضتي ريدقلاب قلعتم (هب)و .بصت مل ىنعمب (دجت ملف) :هلوقو

 ىلإ ةراشإ ىلع ةملك يأ ,ةردقلا هب يّدعتي امب ال ءابلاب هتيدعت ىفو «نايتالا ١)وأ

 ةسضعو ىلدع لمت نتا نم جويل هنا ىله لدي !"١ هناك هجو ماي رداقلا مانا

 .يبارعألا وأ يبرعلا يف يأ :«ع» شماه يف .؟ :نسنلا هروتسملا نقاب
 .5 "0/5 ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش .؛ .ةدحولل :ردصملا ىف ."

 .ةيتافصلا :«ش» .5 .ناكف :«ك» .ه

 .«١١؟» ىفخي ال امك تافصلا نم وهو :«عر) شماه يف .

 .ت دهتشا :«م» ./

 »١١«. مجاعألا ةطلاخم نم صولخلاب يأ:«ع» شماه يف .1

 .و:«ك».١١ .هطلاخي :«م».٠

 ٠5. ةقيقح ةلص وه هنأ عم هتلص يف «ىلع» ركذ مدع يأ:«ع» شماه يف »١١«.



 ١ فلملا ةمّدقم

 هب ةردقلا قّلعتو ."'رصقألا ىلإ عجار رورجملا "'ريمضلاو .هيلع ردقيو ءاليتسالا

 أ قبب يب ار هللا ىلع ردد نم راك قالا نق ةعي تخت لطم ١> رابعا

 ردق هلثمب يتآلا ّنأ رابتعاب وأ ءرخآلا نع ردص ام صخش ىلع دحأ ردقي مل اّلِإو

 نم !؛!عنام ضرع نكل هب رداق وهف يّدحتملا نع ردصي نأ لبق هب يتأي نأ ىلع
 .هب نايترالا

 هجو ىلع ةردقلا هب موقي نم هموهفم ّنألو .عجسلا ةياعرل ريدقلا "'راتخاو

 ليغ هلال: ريغ ىف ةودقلا هل كيك نك اقتنا ىلع" لزيف: ندافلا فالخب ةوبنلا

 ؛ىلوألا قيرطلاب ةردقلا هل ثدح نم مدع مزليف ."هنم ٌمعأ لب .دّدجتلاو ثودحلا

 ّصخألا ءافتنا ")ذإ ؛هل تبث نم ءافتنا ىلع لدي ال هّنإف هلدب رداقلا ركذ ول ام فالخب

 .ّجعألا ءافتنا ىلع لدي ال

 :نداقلا ةغلابم ريدقلا نإ" نيقحسملا نم ةلبق نفل اقاوم لضافلا ىثحملا لاقو

 ""”ريدقلا يفن ال رداقلا يف يضتقي ماقملاو

 ةبئاش نع ًايلاخ نوكيف ةهّبشملا ةفصلا ىلع ريدقلا لمح نكمي ذإ رظن هيفو

 ١. ًاريدق هب :هلوق يف «هب» ريمض :«ع» شماه يف »؟١«.

 ١؟» ةروس رصقا رادقمب ىقاب اريدق دجي مل يا فاضملا فذدح ىلع نكل :«ع» شماه يف .؟

 .هلثم :«ه» .'"“ .« هنم

 »١7«. ربدتف .هب هريغ ةردق قّلعت قبس وهو :«ع» شماه يف .غ

 .ةمزاجلا مل ةملك ٌمضب :«ع» شماه ىف .1 .رايتخا :«ش».6

 .وا دارملا :«ش> .هنم  :«ش» .ا/

 دقو .ةغلابملا ةغيص ريدقلا :تلق نإف :لاق ثيح يراللا لضافلا وهو :«ع ,ل ,م» شماه يف .4

 ينعأ مكحلا لصأ توبث مزلي لب ,هيلع رداقلا يفن مزلي الف ديقلا ىلإ عجري يفنلا ّنأ رّرقت

 يفن ًالَّوأ ربتعي نأب يفنلا ىلإ ةعجار انهاه ةغلابملا :تلق .ةردقلا لامك يفنو هيلع رداقلا دوجو

 4 ٍديِبَعلْل مالَظي َسْيَل#* ىلاعت هلوق ىف اولاق امك هب ىفنلا ديفيو ةغلابملا ظحالي ّمث رداقلا

 .«# هنم ١١ ىهتنا ٠١[ :ّجحلا ؛١0 :لافنألا ؛187 :نارمع لآ]
 ٠ . ,ط وطخملا .ماصع ةيشاح ”.



 (١ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 نمحرلا يف اولاق امك ,سداسلا بابلا ىلإ هلقنب ًامزال هلعج دعب اذهو .ةغلابملا

 ."'رمألا سكعنا ذئنيحو ميحرلاو

 يف هلثم ىلع ةردقلا هب ماق نم ءافتنا ىلع مالكلا لد .ًاريدق هب دجي مل :لاق اّملو

 وه امك هتغالبل هزاجعإ نوكيف ؛هدعب وأ يذحتلا لبق ناك ءاوس ,تاقوألا نم تفو

 (ًاريدق هب نكي مل) ىلع (ًاريدق هب دجي مل) رايتخا ّنأ امك ."”فرصلاب ال ؛راتخملا
 ''!لاوحأ يف "'هفّرصتت مدع ىلع ىوحفلاب لدي رداقلا نادجو مدع ّنإف ؛كلذل
 عّبتت نم ةلصاحلا ةقيلسلا هب دهشي امك "'رداقلا مدع فالخب مهب ىّدحتملا

 .نامزلا ريهاشم ضعب دافأ اذك ,ءاغلبلا مالك بيلاسأ

 ىبأي هرخآ ىلإ (دجي ملف) :هلوق يف بيقعتلا ءاف نلف :ًالَوأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 .تاقوألا مومع نم هركذام ىلع مالكلا ةلالد نع

 ىلع اهتداهش يعّدا ول لب ؛ةعونمم ركذ ام ىلع ةقيلسلا ةداهش ٌنآلف :ًايناث اًمأو
 1 .لّمأتف .برقأ ناكل ةيضقلا ساكعنا

 لك دنع ربتعملا ّنأ ىلع ءانب ءاحصفلاو ءاغلبلا تاكسإ ىلع فّنصملا راصتقا ّمث

 نود ةحاصفلاو ةغالبلاب ةضراعملا ماقم يف نيتكاسلا فصوف فم توخ

 مهدنع ّدهأ امهنوك ىلع لدي مهيلإ اهلاعتشاو رانلا ءافطإو توكسلا دانسإو ةعاجشلا

 .اهنم
 مامتها طرفلو (هتضراعمل ىّدصت نم) :هلوق ةلواقملا يف يعسلا ىلع لدي

 .«١؟» تفرع امك رداقلا يفن ال ريدقلا ىفن يضتتقي ماقملا نأ يف يأ :«ع» شماه فلا

 7151/١-789. ىضترملا فيرشلا لئاسر :رظنا ءىضترملا فيرشلا هيلإ بهذ امك .؟

 .«(7١؟» ةعبرأ وهو يّدحتملا ف ّرصت يأ:«ع» شماه يف ."

 .هب يدحتملا :«ش» .0 .بلس وا مهتردق بلسب :«ع» شماه يف .؛

 »١١«. مهفاف .نكي مل لولدم وهو :«ع» شماه يف .1

 .ةعنص :«م) .ا/



 ١ فلوملا ةمّدقم

 :هلوق نم كلذ دافتسيو .مهدنع كلذ توبثو هزاجعإ راهظإ نأشب هيي لوسرلا
 ءافتناف ؛نادجولا ىلع يعاودلا ترّقوتف .ءافلاب ًافوطعم .هرخآ ىلإ (ىّدحتف)

 اهروهظل تامّدقملا هذهب حيرصتلا ّىطو .رداقلا ءافتنال يعاودلا رفوت عم نادجولا

 عم ركذلا ليبق نم ( نوفا داعب مل) :هلوق نوكيف .دمحلا يف اهتيلخدم مدعو

 نم ّمتا .(اريدق هب دجي ملف) :هلوق نم دافتسي امك صخفتلا دعب ملعلا اضياو «ليلدلا

 ."74اًليِدِبَت هلأ ِتّنُسِل َدجَت ْنَلَف» :العو لج هلوق اذه لثمو .صّخفتلا نودب ملعلا

 ىّتح ناطحق ءاغلب و ناندع ءاحصف نم] هتضراعمل "!ىّدصت نم محفأو :هلوق

 .ةرخا نإ [ ا ريس اور تش ىلا اوي

 نم ّنأكف .هتملظ ىنعمب ءاشعلا ةمحف نم ذوخام هئاكو ,تاكسإلا ماحفإلا

 هنارين أفطأ رخآ تكسأ نم ّنأكف .محفلا نم ذوخأم هّنأك :ريهاشملا ضعب لاقو
 نأ ىلع (!محفأ ٌلدف "ًائيش هنع لازأ هّنأ الإ ءًادماخ محفلاك هرّيص يأ .هلاعتشاو

 ال مالكلاب ريغلا تكسأ نمل (محفملا) :لاقي امّنِإ ذإ .ةفرصلل ال ةغالبلل زاجعألا

 .فاّشكلا يف امك "اهب ةملك ةدايز ىلإ جاتحي الف .* را ءيشب

 مل) :هلوقل اذك هه وك ةيحنو ناكو مفطعلا كارح قوق (محفأ) خسنلا ضعب يفو

 .(اريدق هب دجي

 ١ ضدرعت يأ :«ع» شماه يف .؟ .47 :رطاف »١١«.

 ١«. ؟» ةعدبلا يف هّولغك :«(ع» شماه ىف ."

 ال ةغالبلل زاجعالا ّنأ ىلع لدي محفأ ظفلو رحب رئبلا اًنظ اذإ يأ :«ع» شماه يف .؛

 .رخآل :«ش» .6 .... ةفرصلا

 .«١؟» ناقرفلاب يأ هب محفأ :لاقي نأب :«(ع» شماه يف .7



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 8

 راض قيكو ءا ريان هب دج مل فيك هنآ وهو. رّدقم لاول اباوحو ًافانكنا ةلعجو
 هنم حبقأو ؛ةكاكرلاو ةعاشبلا ةياغ يف ؛ليق ام ىلع ؟ريدقلا نادجو مدع دعب لاحلا

 مدت لعاق نعال ايداع

 دقف ُةْْيَي دبعلا "'ىلإ "!هلعاف عجر نإف ؛ىّدحت ىلع فوطعم محفأ "١يأ وهو

 ريمض عجر ءاوس .ةفرصلاب ال هيلإ لزن ام ةغالب لامكل ُهْييَي هماحفإ ّنأ ىلع لد
 اوبسح ىّتح) :هلوق هدّيؤيو ليي هلعف تسيل اهّنأل ,ناقرفلا ىلإ وأ ُهْيَي هيلإ هتضراعم
 6 يسحب رتمأ ةردنقلا بلس ّناكف::اوقيتو اومله نوذ ('؟"اريخشس اوزكش مهلا

 .مولعم ققحم ال موهوم

 ال هتغالب لامكل هزاجعإ ّنأ ىلع لد كلذكف 'لوصوملا ىلإ هلعاف عجر نإو
 ىلعو ُهيثَي هيلإ هعاجرإ تادّيؤم نم "!اذهو .رهظأ "!لّوُألا ىلع كلذ نكل ,ةفرصلل
 بلسي ال مالكلاب ريغلا ''تكسأ نم نأ ةغالبلل هزاجعإ ّنَأ ىلع هتلالد هجو يناثلا

 هوتي ال هنا 10311 يلكوب ة ردق الل يل 3١ ملكتي نولي بو نب هلع يرو الو قولا

 هلعف امك «هب» ةملك يأ ""'فرظلاب دبيقتلا نودب ىلاعت 1 ءاجتالا "واذن ىف

 .""7ةفرصلاب نارقلا زاجعإ ّنأ فاّشكلا بحاص

 .«7١؟» رتتسملا ريمضلا وهف :«ع» شماه يف .؟ اد :«ش».١

 .اريخست اورخس :«م» .غ :قيعلا ريمكلا ىلإ شنت .*

 »١١«. رادني ىنعمب :«ع» شماه يف .6

 »١١«. يذلا هلل دمحلا :هلوق يف يذلا يأ:«ع» شماه 58

 »١١«. رهظأ لّوألا نوك يأ :«ع» شماه يف .8 »١١«. هلعاف عوجر يأ :(ع» شماه يف .

 .رهظو :«ك». ٠ تكس« نقرر

 .«هنم ١١؟» انهاه لضافلا يشحملا هركذ ام در ىلإ ةراشإ :«ع» شماه ىف ١

 .دييقتلاب :«م» . * ١

 .اهيلع بطش :«ع» يفو .ريهاشملا ضعب مالك نم فرط اذه :«ل ءه ,م» ىف . ١



 [|١ فلملا ةمّدقم

 [ ماحفالا ةقيقح

 ؛ةلازإلل ماحفإلا يف ةزمهلا ّنأ مّلسن ال اَنألف :ًالّوأ اّمأ :هوجو نم لّمأت هيف :لوقأ

 ,لالضإلا ىنعم قيقحت يف هنايب ءيجيس امك ةبسنلل نوكي دق لاعفإلا باب ةزمه ّنأل

 ماركإلاو لاضفإلا يف امك امهريغل نوكي دقو .ةينارقلا تايآلا يف ركذ امم هوحنو

 ةلازإ نوكي امّنِإ لاعفإلا باب لولدم وه يتلا ةلازإلاف مّلس ولو ءاهوحنو ماعنإلاو
 .هتياكش تلزأ ىنعمب هتيكشأ ّنإ :لاقي امك لعفلا ظفلب هيلع لولدملا ثدحلل

 لعفلا ظفل نم مهفي ال رخآ ءىشب كلذ نوكي 3 .هداسف تازأ ىنعمب هتبرعأو

 ؛هاحفإلا لولدم وه يذلا توكسلا ةلازإ ةدارإ انهاه ميقتسي ال هّنَأ نّيبلا نم ذإ ؛ًالصأ

 .توكسلل مزلتسملا مالكلا ىلع ةردقلا ةلازإ ةدارإ ىلع لمحلا بجوف

 ةردقلا بلس ىنعمب ماحفإلا ّنأ سوماقلاو يرشخمزلل ةمّدقملا نم رهاظلا ّنإف

 :ةهمحتدا هةمدقملا ىف اك سمو الث يسلق ةئاكسإلاب رييشتلا ناو ةمالكلا ىلع

 لوقت ردعي هل نمو يَعَلا :مركمك مّحفملاو :سوماقلا يف لاقو ءأو وا 0 هدنامرد

 ةردقلا بلس ىلع ماحفإلا ةلالدف اذه ىلعو ."'رعشلا َلوق هعنم :ّمهلا همحفأو .ًارعش

 بحاص هلعف امك «هب» ةملك ةدايز ىلإ هفالخ ةدافإ يف جاتحي ذئنيحو .رهاظ

 ."!فاشكلا

 ءىسشب ال مالكلاب ريغلا تكسأ نمل الإ لاقي ال محفملا ّنأ مّلسن ال الف :ًايناث اّمأو

 ةراغانوا هيلع انفو وأ اضعه يرتب وا مللي هريغ تكا نفل لاقت: ليد ارخأ
 :لاق ثيح سوماقلا بحاص مالكو ةمّدقتملا مالك نم هانمّدق ام هيلع لدي اهوحنو
 4 رعشلا نم هعنم :ّيهلا همحفأ

 ."/ ١ نآرقلا مولع ىف فاشكلا رظنا." 15//١06-١169. طيحملا سوماقلا.١

 .رخأ ءيشب :«ش» 5

 .«م ءه» نم طقس انه ىلإ «مّلسن الف ًايناث اًمأو» نم ؛69١ ١0/7/14 طيحملا سوماقلا .:



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 نّيعت بجوي ال ُهْيَِي هلعف تسيل ةفرصلا يأ اهنأل :هلوقب ركذ ام َنألف :ًاثلاث اًمأو

 هيلإ لزن ام ةغالب لامكب ماحفإلا ّنأل ءلزن ام ةغالب لامكل (ص) هماحفإ ّنَأ ةدارإ

 ؟ةقيقح ىلاعت هللا مالك وهو فيك ءرمألا سفن يف (ص) هلعف نم ًاضيأ سيل (ص)

 .كرتشم زّوجتلا ىلع لمحلاو ''!ُودََي ئبنلا ال ىلاعت هللا وه ةقيقح هب محفملاف

 ىلإ "!ةبسنلا ىلع هلعاف ىلإ لعفلا ةبسن يف ةيوغللا ةقيقحلا "'رادم نأ نضاخلاو

 رهاظلا يف ُهْيِيَي يبنلا نم ًارداص ماحفإلاو زاجعإلا ناك اّملو ءرهاظلا يف هل وه نم

 كالا وأ هو رسل ناحل وبل اسياد ناك ءاويب ,ةناوقل يقنع نبل عيد خص
 ظ .زاجعإلا ةبترم ىلإ غلابلا

 ةلالد نم ولخي ال عقاولا وه امك مهاَيإ يي هتاكسإو مهيلإ يّدصتلا دانسإو اذه

 اذهو ءفاّشكلا ةرابع رهاظ وه امك مهنع يدصتلا بلس فالخب .ةفرصلا مدع ىلع

 ىلع ٌلدأ يّدصتلا هيلع لدي امك دهجلا لذب دعب توكسلا ّنإف ,.مهزجع ىلع ٌلدأ
 .هلبق توكسلا نم زجعلا

 ماقم يف ماق نم رئاسل ماحفإلا ميمعتو ءابطخلا عقاصمب يّدحتلا صيصختو

 ىّدحتي ال (؛!هّنَأ ىّبح نآرقلا نأش مظع ىلع ةلالدلل ءاغلبلاو ءاحصفلا نم ةضراعملا

 تأ مهزجع ىلع لدي اًضياورب لكلا: ناس وهف رهعلا اأو ,عيمجلا قوف وه نم الإ هب

 ؛ىفخي ال امك رثكأ هتيبصعو غلبأ نوكي هتبطخب رهجملا وه ناك اّمل عقصملا ّنإف هجو
 كلذ دعب ماحفإلاف .مهريغ قوف مهتردق نيذلا نيبّصعتملا كيرحت ىلع لدي هيّدحتف

 لذبو مهتيبصع ثاعبنا بجوي ةبلاطملاب مهصيصخت ّنإف ؛هجو ّمتأب زجعلا ىلع لدي
 .مهيعس طرفو مهدهج

 .نميلا برع وبا ناطحقو .زاجحلا برع وبأ ناندعو

 .هذه :«ك».” .«ه)» نم طقس انه ىلإ «رمألا سفن» نم ١.

 .هنأ_ :«ه» .غ .ةبسنلاب :«ك» .'"”



 اا فلذملا ةمّدقم

 طارفإلاو مهتّيبصع لامك (ًاريحست اورّحس مهّنَأ اوبسح ىّيح) :هلوق نم دافتسيو
 ذإ ؛ةيبصعلا لامك ىلع لدي ةردقلا مدع ىلع ال ريحستلا ىلع لمحلا ذإ ؛اهيف

 نأش يف كلذ اولّيخت '"'اذهلو .عئاذ عئاش رمأ "'بّصعتلا لهأ دنع رحسلاب دادمتسالا

 دصقب هب ٌدمتسا مصخلا ّنأ اولّيخت لب ,زجعلاب اوفرتعي ملو ,مهزجع دنع مهئامصخ
 اهيلع راثآلا بتر مدعو ,"'ةيقاس ةتباث مهتردق ّنأ راهظإو ؛هيلع زجعلا لمح
 .ضراعل

 .(ًاريحست اورّحس مهنأ اوبسح ىّتح) :هلوق يف ّنِإ :لضافلا يّشحملا لاقو
 .؟'ًاملع ال ًانابسح هداقتعا لعج ثيح ةفرصلاب زاجعإلا لعج نمل قيقد ضيرعت
 .ىهتنا

 لئاقلا ّنأل ؛لّمأت لحم ةروكذملا ةرابعلا دّرجم نم ضيرعتلا اذه مهف :لوقأو
 مالكلا يف نوكي ىّتح رحسلاب ةضراعملا نع مهفرص هيي ّيبنلا ّنأب لقي مل ةفرصلاب
 نع مهتردق بلس وأ مهيعاود فرص ىلاعت هللا ّنأ ةفرصلا ىنعم امّنِإو ,هيلإ ضيرعت

 اذه مهفل ناكل ةمجعملا ءاخلاب .ًاريخست اورخسو :لاق ول معن «ةضراعملاب مادقإلا

 .لاجم ضيرعتلا

 + اكد ةيعستلا ءاخلاب اوركمت "ا هقضتما امتنا انامل لاقي ١" ةدوللا

 نايب نكل .قيقدلا ضيرعتلاب دارملا وه اذهو .كلذ ىلإ "!ةفيفخ ةراشإ هيف امب ىتأ
 نع ىبأي .هرخآ ىلإ (ًانابسح هداقتعا لعج ثيح) هلوقب ضيرعتلا كلذل يّشحملا
 ةريبكلا ةّصحلا لب ,ةفرصلا دقتعا نمب ضيرعتلا اذهل ةيصوصخ ال ذإ .ءابإ عرفلا اذه

 .كلذكو :خ :«ل» شماه ىف .؟ .ةيبصعلا لهأ :«ك».١

 .” .ط وطخملا .ماصع ةيشاح .؛غ .ةيقاب  :«ش» .'"

 .ةّيفخ :«ل ءش» .1 .هفّحصم امب :«ش ءل 6. 



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ليفي

 ةيوعاغلا ءاحصفلا لوق لصاح ّن أ روكذملا ضيرعتلاب دارملا نوكي : نا كف

 هيلع لولدملا ليلعتلا نكل ًاضيأ مهيلإ ضيرعت هيفف .ىفخي ال امك كلذ ًاضيأ ةفرصلاب

 ."١لّمأتف ًاضيأ اذه نع ىبأي .هرخآ ىلإ (لعج ثيح) هلوقب
 ًافلؤم هنوك "'نم فاّشكلا ىف ركذ ام كرت هّنِإ :نامزلا ريهاشم ضعب لاقو اذه

 ةبسانم "!'مدعل .ينامزلا ثداحلا يف هّلك كلذ راصحناو .ًالّصفم ًارّوسمو .ًامّظنم

 .ةرهاظ ةلالد ليمجلا ىلع لدي ال هّنأل ؛دمحلا ماقمل اهنم ءىش

 '؟7تافصلا كلتلو :نآرقلا زاجعإ ءازإب عقو دق دمحلا ّنأل ؛رهاظ لّمأت هيف :لوقأو

 ةبطخ ىلع هتيشاح يف  نيقّقحملا دّيس هيلإ راشأ امك ,هزاجعإ يف رهاظ لخد

 .هب حّرصيس يذلا هزاجعإ بسانت ةيلامك ًافاصوأ نآرقلل ركذو :لاق ثيح فاّشكلا

 ىلع ل زج قاضرألا هده تناك افلون اهبلع أ ةروويدما نفث ةكوك نافعا نيتشيو

 ةيضارتعا ةلمحي هيلا ناعآ هدي اركيقمو.هراهظاب اينكتت ناكر ةش دم وفن امك هود

 ل ءددقلا ةنيض ىف ةكرشلا نغهناعيسماد:هكدتلا همدزلا اذن تووخلا نأ ىلع هو

 هللابو اة ان كيلع ةاووسو نا نم لمج هذهو ,هيف 0١ !ناصقنل

 هتايآ اورّبّديل مهحلاصم نم] مهل نع امبسح مهيلإ لّرن ام سانلل نّيِب مث :هلوق

 .«ه .ك ,م» ىف سيل انه ىلا «لضافلا ىشحملا لاق» نم ١.

 .مدعو :«ك» .'" .وه :«م ءه» .

 رّبدتف ءبيجعلا همظنو هبولسال نآرقلا زاجعإ ّنأ ىلإ مهضعب بهذ اذهلو :«ع» شماه يف .4

 .لدي تافصلا هذه :خسنلا ىف .0 .«هنم » ١7

 .دصاقملا :«ك» .ا/ .ناصقنلا :«ش» .5

 .اهليضفت :«م» .4 .درتس :ردصملا يف .6

 ٠ . فاّشكلا ةيشاح ١/7.



 ليفي فلؤملا ةمّدقم

 .هرخآ ىلإ [ًاريكذت بابلألا اولوأ ركذتيلو
 ةنمزألا يف ةقّرفتم ةيعرشلا ماكحألا نايب ىلإ اهيف اوجاتحا يتلا عئاقولا ناك اّمل

 ىسنُي امّبر مّدقملا ّنأل .هتقو يف ةعقاو لك مكح نايب بسانملا ناكف ,ةعمتجم ريغ

 هلوزن دعبو اهيلإ اوجاتحا امبسح ناقرفلا يف ةجردنملا لئاسملا نّيب كتبت وهف

 ىلع فّقوتملا قيدصتلا ىلع فّقوتي ةعيرشلا "١ماكحأو لئاسملا نايب ّنأل ؛ةلهمب
 نّيب ّمث) :هلوق هيلع لد امك ؛ةلهمب الإ لوزنلا "'ثودح دعب لصحي ال يذلا زاجعإلا
 ةملك لمحي نأ نكميو .ةلهملاو يخارتلا ىلع ةّلادلا «ٌمث» ةملكب ًارّدصم .(لّزن ام

 ىلاعت هللا مالك نيب يبترلا توافتلاب اراعقا ىوكيا ةتفارلا يحوي ظواشلا لغو وتل

 .لّزن امل نّيبملا كيلي همالك نيبو
 اذإ !!!ناقرفلا لازنإ ّنأ ") !مّدقت ام فالخب «ىلإ»ب انهاه ليزنتلا ةيدعت هجوو

 هتاشر هلا امك هولا قدير اريل رن ان فاعف نوكذف هل اسرإؤلا عجم قا ىلإ كما
 ةبسنلاب «ىلع»ب يدعتلا بسانف .هدرومو هطبهم ٌُهييَي هنأل يَكْبِبَي هيلإ ةبسنلاب دورولا

 دنا هلصوأو ٍيكْففَي هيلع ءامسلا نم لّرُن هّنإف كلذك سيل مهيلإ ةبسنلابو كيلي هيلإ

 اًعِشاَخ# راصو هلوزن نم رثأتي كلم وه ًاضيأو «مهيلإ ىهتنأو بي هيلع دريف مهيلإ

 يهاونلاو رماوألا نم هيف ام عيمجل ًاداقنم ًالّمحتم .ىلاعت '*4 هلأ ِةَيْشَح ْنِم اًعّدَصتُم

 .امهيلإ ةبسنلاب كلذك نونوكي الو ليي هيلع ءاليتساو دورو هلف ,مهفالخب

 احلا يعم وكيس دعا يع تاسعا عفمتفاب دعلا تايسخلاو

 ء.رعشلا يف نكسي دقو .هردق ىلعو هددعب هبسحب ىنعمف ؛ددعلا يأ ردصملاب

 .لقأ كلذ يف نيعلا نوكسب بسحلا لامعتساو

 .لوصح :«ل ءم» .؟ ايماكحاو :«ك» ىفو .هماكحأ :«م» ١.

 »١١«. «ىلع» ب ىّدعت هّناف :«عر) شماه ىف ."

 5١. :رشحلا .0 .نارقلا نكرر



 (١ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل ١

 هةدعت ايهلدم ةيسحب سعف مئاتلاو قاضلالا ووك نأ لمي ءابلا :ةطلكو

 .اذه

 نأ قكمسو دو ىلا "!!اههد سكلاود وع فلابد اذك يل ٌنعو

 ام تقو ّلك يف لئاسم ىلع ةلمتشم ةيآ نّيب كبي هنأ ةرقفلا هذه لوصحم :لاقي

 رهظي ةلأسم ةيآلا كلت نم "مهل ")تكلي نّيب ةعقاوو رمأ مهل حنس امّلكف هبساني

 تقو يف لئاسم ىلع ةلمتشملا تايآلا ّلك نّيب دكني هنأ وأ ءرمألا اذه مكح اهنم

 .هيلع لديو ةيآلا هنّمضتي ام بساني ام لوصح

 .اورّبديل :هلوقو

 نّيب امل هّنِإِف .حلاصملا قفو ىلع ليزنتلا نع ًايخارتم دلي *!هنييبتل ليلعت
 تايآلا يف اورّكفت ًانّيبم نكي مل امدعب ةدحاو ةيآ يناعم ضعبو تايآلا ضعب

 ةّوبنلا تابثإو مصخلا زاجعإ نم دئاوفلا نّمضتت فيك اهّنَأ ناقرفلا نم تانتّبملا

 رظنلا يف نودهتجيو نوقمعتيو يناعملا هذه اهنم رهظي فيكو .ةعيرشلا دعاوق نييبتو

 يف اذكو .هتقو ىلإ هلهمأو كني هنّيبي مل اهيف ىنعم ءاقب لامتحال دهجلا ةياغ *'اهيف
 يلوأ ريغ اَمأ ؛اورّكفتي مل كفي نبي مل ولف ءاهيلع ًاسايق ىلاعت هللا تايآ رئاس

 مهسفنأب مهكاردإ سيل نكل اوكردأ نإو مهّنِإَف بابلألا "'يلوأ اًمأو ,رهاظف بابلألا
 .رظنلا قّمعتو ركفتلا مهل لصحي ملف ةكي!ةهنييبت دعب مهكاردإك

 امدعب َكَكببَي هنّيب امك هيلع لمتشي امل مهكاردإ نكي مل اهلوزن دنع ةيا لك نّيب ولو

 مل ولو ءركفتلا بجوم ماهبإلا دعب نايبلا ذإ ؛ركفتلا مهل لصحي ملف .كلذك اوكردي مل
 عيمج يناعم فلم نيب لب حلاصملا نم مهل ضرع ام بسح ىلع فا هنيببت نكي

 .ًاّنع :«ك» ١.

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ةلمتشم ةيا نّيب» نم .؟

 .ههيبنتل :«ك» . ع .مهل - :«م» .''

 :فايلآلا قلاوأ :«ك» .5 .«م» نم طقس انه ىلإ «ىناعملا هذه» نم .0



 ١و فلوملا ةمّدقم

 من اكل ركانخلا مخل لضم ل لوزن نع هيكون دمر ولورا اةلقو كانألا
 ةعقاو لوصحو نامز يضم دعب مث مهجايتحا تقو ةلأسم ةيآ نم "7ك هناي

 فيك ىلاعت هللا تايآ ّنأ يف مهرّكفت بجوي هال كلر ا هلا اع وخلا
 الف ةلأسملا كلت 'ىلإ هب نوجاتحي ام عوقو لبق نايبلا اًمأو .دئاوفلا "!نّمضتت
 .رهاظ بابلألا يلوُأب رّكذتلا صاصتخا هجوو ,ىفخي ال امك رّكفتلا كلذ بجوي

 .ًاريكذت [بابلألا ولوأ رّكذتيلو] :هلوقو

 مهنوك يأ .لوعفملل ينبملل ًاردصم نوكيف لعفلا ظفل ريغ نم قلطم لوعفم

 هللا ريكذتب لب مهسفنأ نم سيل مهرّكذت ّنأ ىلع ةلالدلل ظفللا رييغتو ,نيرّكذتم
 .مَهاَيِإ ىلاعت

 رخآو باتكلا ّمأ ٌنه] تامكحم تايآ نع قالغنالا عانق [مهل] فشكف :هلوق

 .هرخا ىلإ [ ًاريسفتو ًاليوأت ابطخلا زومر ّنه تاهباشتم

 :نيهجو ىلع هلاكشأو مالكلا قالغنا ّنَأ ملعا

 .ةحاصفلل فانم مومذم اذهو دارملا ىلع ةلالدلا رهاظ نوكي ال (*”نأ امهدحأ

 ظفللا ةلالد نع رظنلا عطق عم ًالكشم ًاقيقد هسفن يف ىنعملا نوكي نا نختار

 وأ هيلع ةلالدلا رهاظ ظفللا نوكي هليصحتو دوصقملا ىلع عالطالا دعبو .هيلع

 ًامكح نّمضتي يناثلا ناك نإ ةحاصفلا نايفاني ال ناذهو ,ةيفخ ةلالدلا نئارق نوكي

 .حلاصمو

 ظفللا نم اهمهف ةلوهسل ةّلع ةلكشملا ةقيقدلا ىناعملا نييبت :لوقن اذه ردقت اذإ

 يف ريثأت هل يناعملا كلت ""نّيبمف هباشتملا يف كا دك اع اننا فاكوو

 .ةدحاأو ةعفد :«ش».١

 .«ك» نم طقس انه ىلإ «(تايآلا عيمج يناعم» قرف

 .ىلإ هب نوجاتحي ام عوقو لبق  :«ش» .؛ .نّمضتي :«ه ءش» .''

 0 .نّيبتف :«ك» 1 .هّنأ :«ك» .



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل لق

 :نييرخلا دعبدو ذافتالا لارا ذن اكف ةفيسكلا كلذ يسم لاقلالا كلين رم قاللعتالا لاوز

 داحتا 'اهشوت عفدناو .ءافلا ةملكب نييبتلا ىلع قالغنالا فشك فطع ٌمصف

 الو .مكحملا نع (7”فشكلا ةحص رهظو ,ءافلاب هيلع فوطعملا ا"! عم فوطعملا

 ةقلغنم ريغ ةفوشكم هلازنإ "!مكحملا نع '”عانقلا فشكب دارملا ليق ام ىلإ جاتحي

 فشك مازلتسال ديقعتلا ىلع نارقلا لامتشا مزلتسي مالكلا ّنأ عفدناو ,هلصأ يف

 .ديقعتلا نيع وهو مالكلا يف هققحت قالغنالا

 وه عانق يأ .هّبشملا ىلإ هب هّبشملا ةفاضإ ليبق نم قالغنالا ىلإ عانقلا ةفاضإو

 ّنأك "!ىّيح .ىنعملا ءافخ يف ةغلابم ديفي عانقلاب قالغنالا هيبشتو .قالغنالا

 نم يذلا باجحلاو عانقلا يأ .هب رتتسي ام سفن ضارعألا ليبق نم يذلا قالغنالا

 .مسجلا ةلوقم

 ,ليوأتلا ىلإ هحيحصت يف جاتحي ال ًادحاو ىنعم الإ لمتحي ال ام مكحملاو

 الإ لمتحي ال يذلا ديفملا ظفللا وهو ّصنلا لوانتي مكحملاف .كلذ فالخب هباشتملاو

 هةباشتملاو:ءاحوحرم الامعتلا ريغ امهشيو  ىتعمل نيقملا ظفللا وهوب نضاظلاو. نغم

 .ىلع :«ك» .؟ .مهوت ام :«ك» ١.

 امإ عقاولا تامكحملا تايآلا نع عانقلا فشك دارملا :لاقي نأ دعبي الو :«ع .م» شماه يف .*

 ببسب ناهذألا ضعب ىلإ ةبسنلاب حضاو ريغ وه ام اهنم ىلاعت هللا دارأ امم نوكي نأ زاوجب

 ىّتح رخآ ىنعم لامتحا ببسب ال ةحاصفلاب ّلخي ال امم كلذ وحن وأ رّخأت وأ مّدقت وأ فذح

 اهرايسا مدعو تاهباشتنلاب اهساعلال اك وه رتتك ىارقلا' نفل لكمو: ًامكديم ةنوك نفاذ

 ٠١[ :ماعنألا] (ٌراَصْبآَلآ ُهُكِرُْت آل+ هلوق ًالثم ءيجيس امل ًاريثك ًافالتخا اهيف اوفلتخا اذهلو
 مهدنع مكحملا وه ام ىلع هولمحف ,ةرعاشألا دنع هباشتم ,ةيمامإلاو ةلزتعملا دنع مكحم
 هكردي ال وأ .راصبألا هب طيحي ال هّنَأِب هولّوأو [؟ :ةمايقلا] «؛ٌةَرِظاَن اَهّيَر ئلإ# ىلاعت هلوق وهو

 4 ىنيرت ْنَل١ ىلاعت هلوق ىلع لومحم هباشتم ةيمامإلاو ةلزتعملا دنع اذهو راصبألا عيمج
 .«هنم» ١[ 87 :فارعألا] ةيآلا

 .«م» نم طقس انه ىلإ «جاتحي الو مكحلا نع» نم .:

 .ىتح  :«ك» .1 .مكحلا :«م)» "



 ١ فلملا ةمّدقم

 : اهيوجرم ال اهتعلا ريغ لامعيبو» تعمل دينينلا ظفللا وهو امجملا لوا

 ها ”٠ اعيعع هنلا تسلا نوك عم باتكلا م دارفإ هيجوت يف يرهوجلا لاقا")و

 .ىهتنا ؛"'باتكلا ّمَأ ٌنه :ليقف ؟باتكلا ّمأ ام وهو لاؤس باوج هّنأك ىكحم

 باتكلا يف ام عيمج ىلع ةلمتشم تامكحملا عومجم :لاقي نأ هبشألاو

 دحاو ّمأ عومجملاف ؛تامكحملا نم ةدحاو ّلك ال .اهيلإ تاهباشتملا (!عوجرل

 تيرتشا :كلوق يف امك ؛ةروص ًاعمج ناك نإو ًاليوأت درفم ًادتبملاف ؛تاهّمَأ ال ةقيقح

 لك ناك هلو ياكل ةعتاف هه قماب ا قنا رفا ةنير رب ةصوعو انتسو اناردع

 ذا سات ايكدس ناك رو هيتاطتلا وموت سنت لاق ةشارج ارو تاير اتلاف

 .تاطقلا يولي

 مزليف .رهاظلا فلاخي ال هجو ىلع ظافلألا نم دارملا ىنعملا نايب ريسفتلاو

 ليق اهاذه: نم برقيو::ةياردلاو: لقعلا ةمئالمو ."!ةياورلاولقنلا ةعباتم !"اريبسفتلا

 000 :«ك» . ؟ .و- :«ك».١

 .عوجرب :«م» .؛ .يف التخا عم 06 ةغللا حاحص ."
 ع

 »١١«. باتكلا ٌمادارفإ هيجوت ىف يرهوجلا ركذ امك :«عو» شماه ىف .6

 ملع ]١5/١[: فاّشكلا ةيشاح يف فيرشلا هّرس 5 نيققحملا دّيس لاق :«ع» شماه يف .1

 ىلإ مسقتيو :هذارم ىلع .ةتلالد تيح نم ديجملا هللا مالك لاوخأ نع هيف تحبي ملع ريسفتلا

 ىلإو ؛ةياورلاب قّلعتي ام وهف صصقلاو لوزنلا بابسأك لقنلاب اَلِإ كردي ال ام وهو ريسفتلا
 لقن الب لّوَألا يف لوقلاف .ةياردلاب قّلعتي ام وهف ةيبرعلا دعاوقلاب هكاردإ نكمي ام وهو ليوأت
 ىليط: ىئافبلا طايتيبتا"امأ و: امهيق' ياضأ وو. ىوشعلا ودي ىئانلا "ىف: لوقلا اذكر: ءاطخ
 1 ق1 وف: ال اهكو اقتنع اهي دقلل] نيناوت

 ةّنسلا لهأ يقيرط نم ربخلا يف درو ام هيجوت ىلإ ةراشإ هيف :«ل ,ع .م» شماه يف .

 رف نم ّنِإو حيرصلا ٌصنلاو حيحصلا رثألاب الإ نآرقلا ريسفت زوجي ال هنأ نم ةيمامإلاو
6 



 ١4 ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 نع دارملا فشك هنأ نمو .ءالجلا ماقم ىلإ ءافخلا ماقم نم ءيشلا جارخإ هنأ نم

 لوزنلا بابسأك ؛لقنلاب الإ كردي ال ام ىلع فوقولا هنأ نم')و ءلكشملا ظفللا

 .هريغو صصقلاو

 نع فرصلا ىلإ جاتحي لب ءرهاظلا وه نوكي ال هجو ىلع ىنعملا نايب ليوأتلاو
 ,ةّنسلا "'وأ باتكلا نم رهاظل ًاقفاوم ىنعملا كلذ نوكي نأ طرشب "!'نكل ؛رهاظلا

 .ركفتلاو ةّيورلا نم ةّمات ةيلخدم نم هيف ٌدبالو

 هتابثإ يف جاتحي ام ىلإ هعضوم نع مالكلا لقن هّنَأ نم ليق ام اذه نم بيرقو
 ("!قباطي ام ىلإ نيلمتحملا دحأ در ()هّنأ نمو ؛ظفللا رهاظ كرتي مل هالول ليلد ىلإ

 ىنعم ىلإ ةيآلا فرص هنأ نمو .ةيبرعلا دعاوقب هكاردإ نكمي ام هنأ نمو ؛رهاظلا

 قيرط نم ةّئسلاو باتكلل فلاخم ريغ اهدعب امل "وأ اهلبق امل قفاوم لمتحم

 ريسفت ؛!7/١5 دواد ىيبأ ننس ؛99/08١ يذمرتلا حيحص] أطخأ دقف باصأف هيأرب نآرقلا ج

 ريب نتن نت اهينملا هيأ ىلع ذاك نظفللا كوكتملا لمعى ايا ذك هبانكملاو:لمتكتلا لدي

 وأ لقع وأ عامجإ وأ رهاظ وأ كلذك ىرخأ ةيآ وأ صوصنم ربخك يلقن ليلد اّمإ وهو .عجرم

 دقف نّيعملا درفلا ىلع روكذملا ليلدلا ريغ ليلدب هصوصخب هيناعم دحأ هب دارملا يونعملا

 ظفللا نم دارملا ّنأب عطقلا وه ّصن ريغبو هيأرب عونمملا ريسفتلا نم دارملا ةلمجلابو .ًأطخأ

 دهاش ريغ نم هلقع ناسحتساو هليمو هيأر دّوجمب لب ليلد ريغ نم هيف رهاظ ريغ يذلا

 عّبتت نمل رهاظ اذهو نيدحلملا تاليوأتو نيعدتبملا مالك ىف دجوي امك ًاعرش ربتعم

 هيضاسلا نما يف ءيجيسو :«ع» يف) هنع فشاك لقنلاو .ًالقع رهاظ هنم عنملاو .مهمالك

 .« 2 هنم ١؟» رّبدتف ,.(لفغت الف .كلذل حيضوت ديزم

 :نمبل :( شال" .وأ:«م».١

 .نم  :«ك» . و د نشر 7

 .قباطي ال :«ك» .5 .«ش» نم طقس انه ىلإ «مالكلا لقن» نم .0

 .و :«ك» .ا/



 ١م فلؤملا ةمّدقم

 فشكلا ةيفيك نايب ليوأتلاو .تامكحملا نم فشكلا ةيفيك نايب ريسفتلاف ؛طابنتسالا

 .ةيفاقلا ةياعرل بّترملا ريغلا رشنلاو ٌفللا ةقيرط ىلع تاهباشتملا نم

 ام وه '''ريسفتلا :لاقيف امهيف ريسفتلا سكعي دق هْنِإ :"'يراللا لضافلا لاقو ءاذه

 ةياورلاب قّلعتي ام وه ليوأتلاو ,ةيبرعلا دعاوقب هكاردإ نكمي ام وهو ةياردلاب قّلعتي
 رشنلاو ٌفللا ريصي اذه ىلعف ,صصقلاو لوزنلا بابسأك لقنلاب الإ كردي ال ام وهو
 "'امهنم ّلك نوكي نأ زوجي ذإ .ًارشنو ّاَفل نوكي ال نأ رهاظلا نكل :لاق مث ارم

 ريسفتلا نيب اوقّرفي مل نيرّسفملا نم ريثكو .تاهباشتملاو تامكحملا نم لك يف

 .ليوأتلاو
 نوكي ذئنيحو .'"اهيلإ لؤيام رابتعاب ءيشلا نايب وه ليوأتلا ّنأ حاحصلا يفأ“!و

 .ىهتنا .تاهباشتملاب اصوصخم

 [نآرقلا مولع يف ينارحبلا مثيم نبا مالك]

 هاقملا اذهب !'قيلي ام ركذنلف ليوأتلاو ريسفتلا ىنعم تفرع اذإو ءلّمَأت هيفو

 ثيح ىنارحبلا مثيم نبا نيدلا لامك ىنادمصلا هّلأتملا لجألا خيشلا تادافإ ")نم

 لاه هنا ءامسأ كت نارقلا مولع ءلظعا "نإ :ةغالبلا جينا "ا هسرش ىف: لاق

 :ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو .مهماهفأ ردقب الإ اهنم قلخلا كردي ملا""و هتافصو
- 
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 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 هدادعتسا بسح ىلع ّلك بولقلا ةيدوأ تضافف .هدوج ءامس نم هلزنأ ملعلا

 رووا ايقاع وطي ل ودخل ار را :ووكردا عرار و نان نور ناكر
 ريغ ةيهلالا رارسألا نم كانه ام ءاصقتسا ٌّنإف [:لاق نأ ىلإ] ءاهراوغأ ىلع اورثعي

 لْبَق ُرْمَبْلآ َدفَنَل ىَبَر ٍتاَمِلَكِل اًداَدِم ٌرْحَبْلآ َناَكْوَل لُق» :ىلاعت لاق هتياهن مدعل نكمم
 .774اََدَم ِهلْفِمِب اَنْنج ْوَل َو ىَبَر ُثاَمِلَكدّْنَت نأ

 ةحتاف ريسفت نم ًاريعب نيعبس ترقوأل تئش ول : (؟!نينمؤملا ريمأ لاقو
 بتارملا ىندأ يف ولو هعامسو هتوالت يف نآرقلا يناعم "''مّهفتي مل نمف .*!باتكلا

 القأ» :هلوقو "4ْمِهِبوُلُم ىلَع هلآ َعَبط َنيِذّن َكِيلوُأ» :ىلاعت هلوق يف لخد
 بجحو مهفلا :عناوم يه لافقألا كلتو .741َهّلاَمْقَآ بوُلُق ئلَع مآ َنارُقْلآ َنوُرّيدَتي
 اهلدسأ بجحو بابسأل نآرقلا مهف نم اوعنم سانلا رثكأ ّنإف [:لاق نأ ىلإ] .بلقلا
 نيطايشلا ّنأ الول :ةُكْيوَيلاق .هرارسأ بئاجع نع تبجحف .مهبولق ىلع ناطيشلا
 .""!توكلملا ىلإ '"!اورظنل مدا ينب بولق ىلع نوموحي

 .توكلملا ةلمج نم هرارسأو نارقلا يناعمو

 :ةعناملا بجحلاو

 نع اهب قّدشتلاو اهجراخم نم اهجارخإو فورحلا قيقحتب لاغتشالا :اهلّوأ

 «ىنقملا ةظمتالو

 هللا مالك يناعم نع فرصيل ءاَدّقلاب لكو ناطيش كلذ ظفحل يلوتملا ّنِإ :ليقو

 .ًاراوطأ :«م» 1 7/١". ىفاصلا ريسفت :رظنا.١

 .يلعوردصتبلا قف 22 009 :فيهكلا .*
 .مهعفني مل :«ش» .1 .باتكلا  :«م» .

 4(ُْهَراَصْبَأ َىمْعَأَو ْمُهَمَصَآَف لآ ُهُهَنَعل َنيِذَّلَأ َكْيَلوُأ» :ردصملا ىف .17 :دّمحم ؛8١٠ :لحتتلا .

 .5غ :دّمحم . ١17 :دّمحم]

 .69/517و 5/56٠:*” راونألا راحب. ٠ .اورظنتل :ردصملا ىف .4



 .١ فلؤملا ةمّدقم

 نم جرخي مل هنأ مهيلإ "١لّيخيو ,فورحلا ديدرت ىلع مهلمحي لازي الف ,ىلاعت
 .يناعملا هل فشكني ىتمف .فورحلا جراخم ىلع ًاروصقم هلّمأت نوكيف ."'هجرخم

 ."سييبلتلا اذه لثمل ًاعيطم ناك نم ناطيشلل ةكحض مظعأو

 دهاجم وأ ساّبع نبا نع هيلإ لقن ًارهاظ ًاريسفت وأ هعمس ًابهذم دّلقي نأ :اهيناثو
 ىلع ًافوقوم هرظن ريصيف .ملع ريغ نم هل بّصعتلا ىلع (!دمحيف امهريغ وأ
 غّرسي ملو .هلهجب ديلقتلا ناطيش هيلع لمح رارسألا ضعب هل حال ول ىّتح .هعومسم
 تراحم اذه لق ناو ةاقعألا نم هيلع وه ان كرت> ىف ةيملعمو ةئابا ةقلاخجالل

 نينا دكا اهيل دمنا ىلا: دئادنلا لفلاب وعيوب تاع. لبلا:فارقي :ةقوحلا
 اهوقلأو بهاذملل نوبضعتملا اهرّدح ةيلدج :تاملك درجمل وأ :ديلقتلاو. ميلغتلاب

 .ةريصبلا راونأب ةدهاشملا وه يذلا يقيقحلا ملعلا ال مهيلإ
 .هرهاظ ىلع شرعلا ىلع ءاوتسالا لمحي نمك ًالطاب نوكي دق ديلقتلا كلذ ٌمث

 هنكمي مل هقلخ ىلع زوجي ام ّلك نع سّدقملا هنأ سوّدقلا يف هل رطخ نإف
 .ثلاثو ناث فشك ىلإ قاسني ىّيح هسفن يف رطاخلا كلذ رارقتسا نم هديلقت

 ًاقح نوكي دقو .ةسوسو هلعجيو هرطاخ نع كلذ عفد نيل !”!عراستي نكلو

 بتارم هل "'هبلط قلخلا فّلك يذلا ّقحلا ّنأل .مهفلا نم ًاعنام ًاضيأ "'نوكيو

 .نطابلا ىلإ لوصولا نم عنمي هرهاظ ىلع عبطلا دومجف .نطابو رهاظو تاجردو
 نم :لكْفَيَم لاق دقو عومسملا ناسنإلا '"'زواجتي نأ زوجي فيك :ليق /نإف

 .هجرخي :«م» . ؟ .لّيخت :«م .ه ءش».١

 .نيحتف:باوضلا لعل: لمحيف :رددعملا أ ١7. 4 يناثلا ديهشلا لئاسر :رظنا .'"

 .نوكي دقو 50 .عراسي :«ل» شماهو «م» يف .6

 .هيلع :«م» .ا/

 وأ ... نأ نم ًاقباس هركذ اّمع شان لاؤسلا اذه :«(ع» شماه يفو .تلق نإف :ردصملا يف .#

 .فيك_:«ك» .8 م هيلا لقن رهاظ ريسفت

 .زواجتي ال نأ :«ك». ٠



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل قب

 .ةريثك راثآ كلذ نع يهنلا يفو ,"'رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف هيأرب نآرقلا رّسف

 ظ :هوجو نم هنع باوجلا :تلق

 لوقبو .ًاعلطمو ًاّدحو ًانطبو ًارهظ نآرقلل نإ هيمي هلوقب ضراعم هنأ :لّوألا
 ةلوقنملا ةمجرتلا ىوس نكي مل ولو ,نآرقلا يف ًامهف ًادبع هللا ىتؤي نأ الإ :ةثا يلع
 ش .مهفلا كلذ ةدئاف امف

 هنا لويسر نم اعومسس: نوكيبنأ طرتشال لوقتملا ريع نكي مل قل هنأ :ىئافلا
 نباو ساّبع نبا هلوقي ام ")اًمأف .نآرقلا ضعب يف الإ "'فداصي ال اّمم كلذو ديبي

 .يأرلاب ريسفت وه :لاقيو لبقي ال نأ يغبنيف مهسفنأ نم [ام]مهريغو دوعسم

 اهيف :اولاقف تابآلا ضعب ريسفت يف اوفلتخا نيرّسفملاو ةباحصلا ّنأ :ثلاثلا

 فيكف ايي هللا لوسر نع كلذ عامس نيبو اهنيب عمجلا نكمي ال ةفلتخم ليواقأ

 .ًاعومسم لكلا نوكي
 نإف ؛ليوأتلا همّلعو نيدلا يف ههّقف ّمهّللا :لاقف ساّبع نبال اعد 3 ِهْنَأ :عبارلا

 .كلذب ساّبع نبا صيصختل ىنعم الف هلثم ًاظوفحمو ليزنتلاك ًاعومسم ليوأتلا ناك
 ءاملعلل تبثأف "!4ْهُهْنم ُهَئوُطينَسشَي َنيِذْلآ ُهَمِلَعَت» :ىلاعت هلوق :سماخلا

 | نع يهنلا لمحي نأ بجاولا نذإف ,عومسملا ءارو ِهّنَأ مولعمو .ًاطابنتسا

 "!نيينعم دحأ ىلع يأرلاب

 نارقلا لوانتيف !هعبطل ليم هيلإ هلو ءيأر ءيشلا يف ناسنإلل نوكي نأ :امهدحأ

 ناك ءاوسو ."![هل] ليوأتلا كلذ رطخ امل ليملا كلذ نكي مل ول ىّيح هيأر قفو ىلع

 ١ .قداصي :خسنلا يف .؟ /٠١18. 65 ىلائللا ىلاوع .

 تدب د ةراديصملا نق :اماو زر دععملا يف

 87١. :ءاسنلا .5 .لاحم :ةدايز ردصملا ىف

 .هعبطب :«ه ءل»و ردصملا ىف .6 . نيينعملا :«ش» ./



 ١ فلؤملا ةمّدقم

 بلقلا ةدهاجم ىلإ وعدي نمك كلذو .حيحص ريغ وأ ًاحيحص "!ًادصقم يأرلا

 هنا َنْوَعْرِف ىلإ ْبَهْذَ]# :ىلاعت هلوقب نآرقلا نم هضرغ حيحصت ىلع ٌلدتسيف يساقلا
 ظاّعولا ضعب هلمعتسي امك .نوعرفب دارملا وه هبلق ّنأ ىلإ ريشيو ١4" ئغَط
 .عونمم وهو ” عسل ًابيغرت او ,مالكلل ًانيسحت

 عامسلاب راهظتسا ريغ نم ةيبرعلا رهاظب نآرقلا *”ريسفت ىلإ عّرستي نأ :يناثلا
 نم هب قّلعتي امو .ةّمهملا ظافلألا نم اهيف امو نآرقلا بئارغب قّلعتي اميف لقنلاو
 ا"”رهاظ مكحُي مل نمف .زاجملاو ريخأتلاو ميدقتلاو رامضإلاو فذحلاو راصتخالا

 ةرمز يف لخدو .هطلغ رثك ةيبرعلا مهف دّرجمب يناعملا طابنتسا "!ىلإ ردابو ريسفتلا

 .ئارلاب 8 نارقلا نتف نم

 ىلإ ١'رظانلاف '''4اًهي اوُمَلَظَف ًةَرِصْبُم َةَكاَنلَأ َدوُمَت اَنْيَتاَو» :ىلاعت هلوق هلاثم

 ةيآ ىنعملاو ءايمع نكت مل ةرصبم تناك ةقانلا ّنأ دارملا ّنَأ ّنظي امّبر ةيبرعلا رهاظ
 يقرع اوملظ اذإ ويلا 1١ يوري الام ةرصبم

 روطو 5 !'!# نينيس ٍروُطَو» :ىلاعت هلوقك "بلقنملا لوقنملا كلذ نم''"'و

 5اس

 ريغ نم ةيبرعلا رهاظب ريسفتلا يف ٍفتكم ّلكف .ةغالبلا ءازجأ يقاب كلذكو
 .يناعملا رارسأل مّهفتلا نود هنع يهنملا وه اذهف يارب وشق وهف لقنلاب قايظتا

 ١ والا | كنيشتقم ىئارلا :«ك» .

 ”'. .عمسلل :«ش» . .و - :«ش»

 .رهاظب :خسنلا يف .1 .هريغ :«ل» شماه يفو ءريغ :«م» .6

 .نارقلا_ :«ك» ./ .ىلإ_ :«ك» .ا/

 .رهاظلاف :«م».٠ .69 :ءارسالا.1

 .ود:«هءم».١ .يردي ال :ردصملا ىف ١.

 .؟ :نيّثلا 5 .بلقتلا :«م» .

 انيس روطو. فاد ةودضنلا قف



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١ع

 .هيف ىفكي ال لقنلا نأ رهاظو

 ةّدشو مهلوقع ءافص ردقب "!هرارسأ نم ملعلا يف نيخسارلل فشكني امّنِإو

 لكل نوكيو .ربعلاو رارسألا ةظحالمو مّهفتلاو صحفلاو "'بلطللو هل مهدادعتسا
 .رهاظلا يف كارتشالا دعب هنم ةجرد ىلإ يقرتلا يف "اّدج مهنم دحاو

 نم كاضرب ذوعأ :هدوجس يف ُهِييَي هلوق نم نيفراعلا ضعب مهف ام هلاثمو

 :ةليلتع ءانث صحا الا“ كدت قلي ةوغاو «كقيوقف نمدنلت اف انهيت ةوغاو كلكم

 ,.دوجسلا يف برقلا دجوف .برتقاو دجسا :هل ليق هنأ .كسفن ىلع تينثأ امك تنأ

 نافيضو طخسلاو انضرلا ثانق نضع: نم""!ايضع ةاعتساف تافضلا لإ نظنف

 كب ذوعأ :لاقف تاذلا ىلإ ىقرف هيف لّوألا برقلا جردناف هبرق داز ّمث .ناداضتم

 :هلوقب ىنثأف "”ءانثلا ىلإ أجتلاف برقلا رئاس ىلع هب (')اثحتسا امب هبرق داز ّيث .كنم

 هذهف .كسفن ىلع تينثأ امك تنأ :لاقف روصق كلذ نأ ملع ّمث ,كيلع ءانث ىصحأ ال

 وه امّنِإو "هل ًاضقانم سيلو ””رهاظلا ريسفت نم مهسفنأل نيفراعلل حنست رطاوخ
 ناريس نم دنع اهل لايكتنا

 ةملظل ببس كلذ ّنإف ,عاطم ىوهب ايندلا نم ىلتبم نوكي نأ عناوملا نم ثلاثلا

 مظعأ وهو .هيف ىّلجتي "نأ ّقحلا "١!ةّيلج عنميف ةآرملا ىلع ءادصلاك''*”و ,بلقلا

 بلقلا ىلع امكارت رثكأ تاوهشلا تناك املكو .نورثكألا بجح هبو .بلقلل باجح

 .بلطملا :«ش».؟ .رارسألا :«ش» ١.

 .كنم  :«ك» .؛ .دح :خسنلا ىف ."

 .اهضعب :«ه .م» .6

 .هب ايحتسا امم :ردصملا يفو »١١«. بارتلا ىثح نم :«ع)) شماه يف .أ

 .رهاوظلا :«ش» . 6 .ءاشنا :«م» .ا/

 .ًاضق انتم ك1 5

 .خاّسنلا تادايز نم واولا ّنأ رهاظلا :«ل» شماه يف ٠

 .نا- :ردصملا يف .٠؟ .هيلع :(م). ١



 .١ فلؤملا ةمّدقم

 برقي ام ردقب ؛ناتّرض ةرخآلاو ايندلا :ُهيلَي لاق كلذلو .رثكأ هللا رارسأ نع دعبلا ناك
 6 ألا نع اا دعم" اههادحا نو

 كلُملا ايافخ مهل ىّلجتيل .قئاقدلا فئاطلو] قئاقحلا ضماوغ زربأو :هلوق

 .هرخآ ىلإ [ًاريكفت اهيف اوركفتيل توربجلا سدق ايابخو توكلملاو
 ههجوو .* 'ةيبيقعتلا ءافلا رّيح يف نانوكيف [ةيلاتلا] (دّهم)ك (فشك) ىلع فطع

 دعاوقلا ديهمتو هللا مالك تحت ةجردنملا قئاقدلاو قئاقحلا روهظو عانقلا فشك ّنأ

 قئاقحلا رهظأ هحرشب حراشلا نّيبملاف .حرشلاو نييبتلا عرف هنم !*'اهطابنتساو
 :.حضاولا فالخ :ضماغلاو .راهظإلا :زاربإلاو ."'اهطبنتساو دعاوقلا دّهمو .قئاقدلاو

 "”'فئاطللا ةفاضإ اذكو ءفوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ قئاقحلا ىلإ ضماوغلا ةفاضإو

 .قئاقدلا ىلإ

 عمج ايابخلاو .ّنجلا :يفاخلا :يعمصألا لاق يفاخلا يأ يفخلا عمج ايافخلاو

 يف هنم رثكأ ءابخلا يف روهظلا مدعو .*!ّبُحلا :”!ةيباخلاو .ئبخ ام يأ ءبخلا

 ريسفت نم رهظي امك ؛ةيؤرلا ناكمإ عم رظنلا نع ةبيغلا وه نوكي نأ هبشي ذإ ؛ءافخلا
 امك ؛هب ساسحإلا ناكمإ مدع عم روهظلا مدعو ةبيغلا "''ءابخلاو ,ّنجلاب يفاخلا

 ؛هب ساسحإللا نكمي ال بلقلا يف !'"'ٍيفتخم وه ذإ ؛ٌّبحلاب ةيباخلا ريسفت نم رهظي
 ير يار لا علا را يدل ري رشا

 .دعبت ... برقت :ردصملا ىف." .امهدحأ:«ك».١

 000 مثيم نبال ةغالبلا جهن حرش .رخألا :«ش»

 .هطابنتسا :«ك» .© .هتيبقعتلا :«م ءش» .غ

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «حضاولا فالخ» نم ./ .اهطابنتسا :«ش».5

 .بئاخلا :«ش» .6

 ىلع هلمح فّتصملا نكل .هريغو سورعلا جات يف امك .يباوخ اهعمجو ةريبكلا ةّرجلا يىهو .1

 .ءابخلا © .يتايس امك بحلل فورعملا ىنعملا

 .ففخم :«ش». 5 .مدع :«ش»>.١



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ل

 ,رسكلاب كلملا قوف وهو .هجو ّلك نمو ٌماتلا فّرصتلا ىنعمب ّيضلاب كلُملاو

 نوكيو عضوملا ىلع كلملا قلطي دقو .ةكلمملا عضوملاو .هنم بيرق ةيبوبرلاو

 .ةداهشلا ملاع يأ تاينامسجلاب ًاّصتخم
 نأ يأ توبهرلاك ةيبوبرلا ىنعمب 'هنم ردصم ماللاو ميملا حتفب توكلملاو

 توُأَعَف ةيفاشلل هحرش يف هللَظ يضرلا خيشلا ّدعو ,فوخلا ىنعمب ةبهرلا نم بهري
 .ةوقرتلاك توكلملا ءاج دقو .توربجلاك ''ردصملا اقوا نم

 ,ةّيكلملا يأ ماللاو ميملا حتفب كّلَملا نم ذوخأم "'ردصم وه :لاقي نأ دعبي الو

 نم توسانلا ةلباقم ىف هاّيِإ مهقالطإو .رومألا نطاوبب ِهاّيِإ مهريسفت اذه بسانيو

 توسانلا ''يه يتلا عبرألا بتارملا نم هاّيِإ مهّدعو .ةيناسنإلا ىنعمب سانلا

 لاعو بيغلا !٠ لاض وهو ةكلعلا ملادغ توكلملابو ةذاهتشلا لامع ويغز

 ءايربكلا ملاع توربجلابو .لاعفألا بتارم نم ناتبترملا ناتاهو ."7تادّرجملا

 ملاع توهاللابو .ةيهلإلا ةيسدقلا تافصلا ةبترم يهو "!لامجلاو '"!لالجلاو

 ىف ''ادٌّحوتملا ,"7”صئاقنلا نع هّرنملا بجاولا تاذلا ةبترم وهو ةيقيقحلا ةينادحولا

 ك1 ةيفاشلا ىلع ىضرلا حرش :رظنا ." .هردصم :«ك».١

 .نه :«ه» .ء .ردصم  :«م».7

 .توربجلا :«م» .1 .ملاع وهو ةيكلملا  :«ش» .6

 .لالجلاو لامجلا :«ه» ./

 ملاع يلازغلا مامإلا دنع توربجلا :هتيشاح يف بيطخلا لاق :«ه .ع .م ءل» شماه يف .6

 ملاع :[دوقنلا :«(ع.ل»] تاحوتفلا بحاص لماكلا خيشلا دنعو .ةّيلعلا رومألاو يناعملا

 .« هلي هنم ١7١ [77؟ .ءىماجلل صوصنلا دقن ؛!77/ 7” ىبرع نبا ريسفت] ءلّمأتف ءسوفنلا

 لح رف تلا :«ك .ش».٠ ْ .ضئاقنلا :«ه م .



 ١ فّلاوملا ةمّدقم

 دحاولا ريبكلا "'يلعلا هللاب ناتّصتخم ناتاهو .هنأش مظعو هلالج ّلج هكلمو هتاذ

 .نييتشلا خيرفلا

 تافصب مكحلا يه يتلا ةيداقتعالا ةيملعلا لئاسملا نايبل ناقرفلا ضعب ّنأ ملعاو

 .ناميإإلا رادم اهيلع يتلا هب ءاج امو ُةْيِيَي يبنلا لاحو ىلاعتو هنأش لج بجاولا

 ماكحألا دعاوق نايبل رخا ضعبو ءصصقلا اهنمو اهلاوحأو تانكمملا قئاقح نايبلو

 لك ىلع لادلاو .دعاوقلا ديهمت ىلع هركذ فّنصملا مّدق "!اذلو ,ةيلمعلا ةيعرشلا

 :ةناقتملاوب كعيملا امهم

 يف نوركفتي نيذلا ةجرد مهلين اذه ىلع بّترتيف يّلجتلل ةّلع «اورّكفتيل» :هلوقو
 ىف هانركذ ام لثم رّكفتلا نود ريكفتلا داريإ يف ةتكنلاو .ضرألاو تاومسلا قلخ

 .ركذتف ريكذتلا

 [نآرقلا ريسفت ة ةرمث]

 بهذيل اهعاملأو تايآلا صوصن نم اهعاضوأو] ماكحألا دعاوق مهل دّهمو :هلوق
 .هرخا ىلإ [اًريهطت مهرّهطيو سجرلا مهنع

 لمعتسا مث ءأطوو ْطَسَب ىنعمب فيفختلاب َدَهَم ةغلابم لصألا يف ديدشتلاب دّهم

 "اديهمتلا راعتساو .هيلع اودرقتسيل ًارّرقم ءيشلا لعجو نيكمتلا وهو همزال يف

 ةحارتسإلا ليبس ىلعو بعت الب اهيلع اوٌرقتسيل اهتيوستو دعاوقلا ريرقتل !"!انهاه

 اهتئطوتو شارفلا طسب نأ امك .اهتاروذاقو يصاعملا خاسوأب ثّولتلا نع مهظفحيو
 ذإ .خاسوألاب بايثلا ثّولت نع ظفحلاو ةحارتسإلل ًاعبتتسم ًارارقتسا هيلع رارقتسالل

 باهذإب ديهمتلا لّثع كلذلو .ثّولتلا ىلإ ضفمو بعتم ضرألا ىلع سولجلا

 .امْنإ :«ك» .؟ .ىلعلا  :«ش».١

 .انهاه اوراعتسا :لدب ةخسن «ل» شماه ىفو .«ديهمتلا راعتسا» لدب «اوراعتسا» :«م» .'"'

 .انهاه نم :«ك» .؛



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 .ريهطتلاو سجرلا
 اهيلع ىنتبي ةيضق ّلك يف لمعتسا ّمث ."'حاحصلا يف اذك ءاهساسأ تيبلا دعاوقو

 .اهنم كلت طبنتسيو اهعوضوم تايئزج ماكحأ
 ةيففاعلاو ةيمانإلا نم نيناوضألا ضعي هيلع .ملطسا ا انفئاني وكلاب دارتلاو

 نيفلكملا لاعفأب قّلعتملا هلا باطخ يأ .يفيلكتلا مكحلا وهو فّنصملا مهنمو

 .فّنصملا دنع مكحلا نع جراخ يعضولا (!مكحلا ّنإف ."”رييختلاو "'ءاضتقالاب

 ةيعنامو ,ةالصلا بوجول كولدلا ةيطرش لثم ةيعضولا ماكحألا عاضوألاب دارملاو

 يعضولاو ,يفيلكتلا نم ٌمعأ وه ام ماكحألاب داري نأ نكميو ءاهتّحص نع ةساجنلا
 عّشختلا نم اهتائيه عاضوألاب داري نأو ,مهنم رخآ ضعب هيلع اوه ام ىلع
 ىلإ بلقلا ةيلكب ماتلا هّجوتلاو ,ةدسافلا رطاوخلا نع ٌولخلاو صالخإلاو عضختلاو

 .كلذ ريغو تايهنملا ىلإ ليملا مدعو .ىلاعت هبانج

 هيبشتو .تايآلا يف يتلا تاراشإلا اهب دارملاو .نوكسلاب عمل عمج عاملألاو

 بوحصمو دحأ ّلك ىلإ ةبسنلاب سيلو "مات ريغ روهظ اهنأل عاملألاب تاراشإلا
 اق

 نم ع وه امل ًاراعتسم انهاه نوكي نأ هبشيو ءرذقلا لصألا يف سجرلاو

 كرا روم هلاك و تانيدسلا تاكا نه سوتدلا راسو ةةيعأت ١ يف ٌكشلا

 ١. ةغللا حاحص 050/5.

 بودنملاو بجاولا وهو ... ابلط نوكي دق بلطلا ... بلطلا نّمضتي وهو :«ع» شماه يف ."؟

 هوركملاو مارحلا وهو مدعلل ءابلطلا نوكي دقو »١١«.

 ". جرخ اذه ىلعف .هضيقنل الو لعفلل ءاضتقا نوكي ال يتلا ةحابإلا وهو :«ع» شماه يف

 دوجولل ءاضتقالا ىف لخدو ةحابإلا نم رّيخملا بجاولا »؟١١«.

  00.«ش» نم طق انه ىلإ «باطخ يأ ىفيلكتلا»

 . فطاخلا قربلاك :«ه ,ع» شماه يف .1 5 :«ل ءش» »؟١١«.

 .ةيفخ :«م» . -- © مى



 .١ فلوملا ةمّدقم

 ىلإ ةبسنلاب رورملاو .,ةكرحلا ءدبم ىلإ ةبسنلاب باهذلا نكل ءرورملا وه باهذلاو

 اذهو .ةلازإلا يف لمعتسي دقو .باهذلاب ًافوصوم ءيشلا لعج باهذإلاو ,ةفاسملا

 نيبكترملاو ''هتيّقح يف نيكاشلا ىلإ ةبسنلاب ارق ديف ذإ ؛انهاه ًايّلك ميقتسي ال

 يف ةيصعم بكتري ملو ٌكشي مل نم ىلإ ةبسنلاب"'و ,سجرلا ةلازإل ةّلع يصاعملل

 تاه دال ادد ارو نا بسانسلا# ءاهدح ايبققلتلا: نم ةينعلا هله كيلكلا و فقوب لو

 هجر ناقووكنوا نم ّمعأ .هنم ثّولتلا"'و هب سّبلتلا مدع وهو ةلازإلا مزال انهاه

 ةنجو ىلع ا" !نوكي نأ نمو .بوندلا نم اوبكترا اميف كلذو ثّولتلا عفرو ثودحلا

 تايهحلا باكترا ىلع نوفرشم مهنأل ءاوبكتري مل اميق كلذو: تؤولتلا نغ عملا

 داري 0 نكميو .اهيف اوعقول يهاونلاو رماوألا الول هناك ىّتح ,تارومأملا كرتو

 نم انركذ امل ًابكترم 5 نم هوبكتري مل ام دع نأب ةلازإلا صوصخ باهذإلاب
 :فارتشألا

 [ريهطتلا ةيآ يف ريهطتلا ىنعم]
 تفوقا سساندا ناك ةلازإ اها هن ةارملاوبهسسانوألا 9 هيزنتلا :ريهطتلاو

 .اهتلازإ "'وأ بونذلا تاروذاق نايعأب ثّولتلا عنم سجرلا باهذإف :ايماكاو

 .ريهطتلل يعرشلا عنملا نم دافتسي امك اهعنم وأ تاروذاقلا كلت راثآ ةلازإ ريهطتلاو

 سجر نيع باهذإف ,عاملألاو صوصنلا نم دعاوقلا ديهمتل ةّلع بهذيل :هلوقو
 ًامكح نأ ملع اذإ هّنأل ؛صوصنلا نم دعاوقلا كلت ضعب ديهمت نوكل ةياغ َكشلا

 ."1هتيقح يف ٌكشلا لاز ىلاعت هللا باتك يف هيلع صوصنم

 .و- :«ش» .؟ .هتقيقح :«ل ءش» ١.

 .وهو :«ش» .؟

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ثودحلا هجو ىلع» نم .؛

 .هتقيقح :«م».١1 .و :«ك» .©



 ١٠ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 يف قّقحت نإو ّماتلا مامتهالا مدع !"اوهو همكحو .ٌكشلا رثأ ةلازإ يأ ريهطتلاو

 نسم عيمجلا يف كلذ قّقحتي ال نكل صوصنلا نم دعاوقلا ضعب ديهمت نم ةلمجلا
 اذإ هّنِإف .عاملألا نم رخآلا ضعبلا ديهمت نوكل ةياغ يقاوبلا يف وهف ,روكذملا ديهمتلا

 ةلالدب هب ٌمتهاو ."'هتيّقح ىف ٌكشلا لازو ىلاعت هللا رمأ نم ماكحألا ضعب ّنأ "' رهظ

 قداضلا لوسرلا هنأ ملغ ّصنلا ايتن لع ةلالو هيلع لاه تأ :يناكك هلا"! كيلو

 باتكلا هيلع ّصن يذلا ضعبلا يف ٌمتهي نكل .هرّرقو هدّهم ام رئاس يف '"!كشي الف

 لؤسرلا ةكحتملا "!لايشعال لا هللا هيلع صني مل اميف مامتهالا 5 رثكأ ًامامتها

 .ّمهأ ىلاعت هللا "”رمأ عابتا ذإ ؛"”هتيّقح دقتعا نإو

 هللا نم هنأ فرع ةراشالا قيرطب تناك نإو ضعبلا كلذ ىلع باتكلا ّلد اذإف

 باهذإ اذكو .همكحو ٌكلشلا رثأ لازف لّوألا ضعبلاب مامتهالا ('!لثم هب ٌجتهاو ىلاعت

 اوولع ةعازقلا كلت ديت ةلسا ون دنال نا وقلا نضع ةيهنتل هز اغ نموتأللا رئاش نبع

 :هويشحاف نضع نع ىيتووووكتو اف رطعلاب سا :قلاغتاهنا

 اهيلع باوثلا بّترت مدع ىهو اهماكحأو بونذلا كلت راثآ ةلازإ "'!يأ ريهطتلاو

 ّنأ ملع نم ّنإف ,ةيعضولا ءاكحألا ""”دعاوق يأ دعاوقلا نم رخآ ضعب ديهمتل ةياغ

 ىّلصو ّدحلا وأ ناطلسلا نم ًافوخ رمخلا برشي ملو ةبجاو ةالصلا نأ مارح رمخلا

 فيكو ؟؟!ًاملسم لتقي فيكو ؟قرسي فيك هنأ يف هتالص يف رّكفتو عوشخ الب

 .تررهظ :«ك» يفو ,رهظأ ول :«ش» ."؟ .وه-:«ش».١

 .تبثي :«م ءش» 5 .ةقيقح :«ك» .'"“

 .كش الف :«ك» .ه

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «يدذلا ضعبلا ىف» نم .1

 .رمأ-:«ش». 5210000

 .يأ_:«ك».٠ .لثمي :«ش4٠

 .املسم د سرر أ .دعاوقلاف :«ش».١١



 ١6 فلؤملا ةمّدقم

 ردو ءانزلاو لتقلاو قرسلا يف اهنع غارفلا نيح عرشيو .ةالصلا يف عرسبو ؟ينزي

 نم بنتجا .اهنع غارفلا دعب اهباكترا ىلع مزعو ,يصاعملا هذه بابسأ ةالصلا يف
 ذاق ؟ياوتلا هلمق ىلع برع ل نكلو فلعل افارتو. مختل يرش وهال هينالا
 دعاوق ديهمتف ؛همكحو بنذلا رثأ لاز اهب لمعو لامعألاو ماكحألا عاضوأ ملع

 .ريهطتلا ةياغ نوكيف همكحو بنذلا لاوزل بجوم عاضوألا

 سابتقا هرخا ىلإ سجرلا مهنع بهذيل فصملا لوق ْنِإ :لضافلا يشحملا لاقو

 زوجيو '''4اًريهطت ْمُكَرَهَطُي َو ِتيَبْلآ لْمَأ سْجَرلآ ٌمُكْنَع ٍبِهْدُيِلل :ىلاعت هلوق نم
 يافا ةغألا ىلع كيبل لهأ لمح ىلإ ناسا هنأكو هى نابتقالا يق" اويمسبلا ريبغلا
 .ىهتنا ,””ةوبنلا تيب لهأ

 [ريهطتلا ةيآ يف تيبلا لهأ]

 - يضاق ىلع ءارتفاو هيل تيبلا لهأ ىنلعاهنم لماحت لفحلا اذه :لوقأو

 أل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع مانألا دّيس مَآ نيب هب دقعتملا بكرملا عامجإلل قرخ لب

 بهذ امك طقف جاوزألا اّمِإ ةيآلا يف تيبلا لهأ نم دارملا ّنأ ىلع رودت ةّمّألا لاوقأ

 ليقع لآو 3ك يلع لاك مشاه ينب هب دارملا امإو .ثيدحلا نارا قه ةيوتتحللا هيلا

 نب يلعو ِةددبلَت يبنلا وه هب دارملا اّمِإو وخلا ةعامج هللا تهد اه ىلع رفعس لاو

 لديو .ّقحلا وه ام ىلع هيث نيسحلاو نسحلا نيطبسلاو ءارهزلا ةمطافو بلاط قا

 .مهادع نم نود مهتراهط توبثو .مكرّهطي ريمض ريكذت نم نارقلا رهاظ هيلع
 هللا ءاطع نيدلاو ةّلملا لامج نيئّدحملا دّيس اهلقن يتلا ةحيحصلا تاياورلاو

 لبنح نب دمحأو يذمرتلاو ملسم نع ءاّبحألا ةفحتب موسوملا هباتك يف (؛'ينيسحلا

 .ريسيلا  :«م».؟ 1 والا

 يكتشردلا ىنيسحلا هللا لضف ريملا نب نيدلا لامج هللا د دكسلا 526 3



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ب

 .رّيدتف 822 تيبلا لهأ نع كلذب رابخألا رتاوت ةيمامإلا ةعيشلا ىعّدا دقو ,مهريغو

 باعك اهتم ةريتك تافيلأت هل «ءبيطخلا ملكتملا هيقفلا ثّدحملا ءئروباسينلا يزاريشلا ف
 لئاضف يف ًائيدح نيعبرألا باتك اهنمو .باحصألاو لآلاو ىبنلا ةريس يف ءابحألا ةضور

 ريس هالوأ ال ارجتا ند: ناسك اهنييو اعل ةريجت نادك جهر هنا يسوتلا نوما
 .ق 1717 ليقو ..ق7١4 ةنس يفوت ءاهريغو ٍغ نينمؤملا



 [ةحتافلا ةروس ريسفت ]

 [ةروسلا ىماسأ]

 [باتكلا ةحتاف]

 .باتكلا ةحتاف ةروس :هلوق

 .هحتف ةلآ ةلزنمب هْنأل ؛ءيشلا لّوُأ ىلع قلطأ لصألا يف "١لعاف مسا حتافلا
00 

 ةبذاكلاك ردصم :ليقو .؟!لقنلل ءاتلاو .عئاش زاجم '"!ةلآلا ىلإ "'لعفلا دانسإو

 هب قلعتي حتفلا ّنأل ؛ردصملاب لوعفملل ةيمست ءىشلا لّوأ اهب ىّمس /”بذكلا ىنعمب

 :ةضألا ىلع عومجملا مسا تادكلا ّنأل ,!ةيمثل "!باتكلا ىلإ اهتفاضإو ."1لوأ

 املا لوألا ىلا عوفشملا وها اقماع هي كارتلا» كزيصفلا ردقلا منا هنأ هلجيواو

 .ةحتافلا يأ :«عد» شماه ىف." .لعافلا :«ش».١

 .ةيمسالا ىلا ةيفص ولا نم :«عءج». .ه ىبشلا لوا وهو :«ع» شماه ىف ."

 د لا :«ك» .ه

 ١١/١. فاّشكلا ىلع ىناجرجلا فيرشلا دّيسلا ةيشاح :رظنا .

 باتكلا لعجت نأ كلذك سيل 17/١[: فاّشكلا ةيشاح] ةمالعلا فيرشلا لاق :«ع» شماه يف .

 ىلكلا موهفملا ال لزتملا عومجملا ىلإ سايقلاب لّوأو ةحتاف ةروسلا هذه ّنأل ؛ًالماش ًاسنج

 .«هنم »١١ كرتشملا ردقلا وه يذلا

 مهوتي دقو «ةضفلا نم متاخ» يف امك «نم» ىنعمب اال ءيشلا ءزج ىف امك :«ع» شماه ىف .

 سا 1 نك هدانفو ةلجوو هناك يتعنسدللا ةفاض اقنذ ىبخلا ندب قر وه اه لك نا

 اهنا :«ه ,مان .



 ١6 جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 وا ةيئاني تلعكم عاش ةديتاف رشا ريدقتب ةفاضالا 0 7-00 يذ ىلإ فاش

 نا ةوضس اهلل ل و نايب يف "'فاّشكلا يف ام أو

 ام ىلع «نم» ريدقتب ةفاضإلا هذه 9 هب دارملا سيلف ,ةيضيعبتلا «نم» ىنعمب نوكي

 "!ةفاضإ ليبق نم ماللا ريدقتب نوكي نأ زوجي ةفاضإلا كلت نأ هب دارملا لب .*!مّهوت

 اذا ضيعبتلل نوكت امنا با لوا ما اهنم دافتسيو لكلا لا 0

 امك ضيعبتلل 3 دقف ءزجلاب حّرصب هبل اذإ لب م6 يه ا ضيعبتلل اهنوك
 مل ""نم رهاظ اههجوو اهب ةيمستلا تناك امل" “)و .مهاردلا نم /!تذخأ يف

 يناثلا نايب ىلإ هّجوتي ملو ""لّوألاب حّرصي

 نأ اًماف 50 دقو :فاّشكلا ةيشاح يف "؛!دّيسلا لاق

 .انه عومجملا وهو :«لّوألا يذ» ةملك تحت «عءه» يف ١.

 نم :«ج» شماه يفو .عومجملا وه هيلإ فاضملا نا نم :«ٌرم امك» ةملك تحت «ع .ه» يف .؟

 .صاخلا ىلع عومجملل مسا باتكلا نأ نم وأ ءلّوألا يذ ىلإ فاضم لّوألا ّنأ

 .1 :نامقل .؛ .5؟9/7 ليزنتلا قياقح نع فاشكلا .“

 1١/١. فاشكلا ىلع دّيسلا ةيشاح :رظنا ءدّيسلا وه مّهوتملا .6

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «نوكي ناو 1

 اا :«ك» .8 .ةملك  :«ه» .ا/

 .ود :«ش».٠ ا :«عر» .5

 .باتكلا ةحتاف ةروسب ىا:«اهب» ةملك تحت «عاه» يف ١

 .نإ :«ه .ك مءج».١ 5

 .مهف نإو (ظ) مدقم ناك نإو هب ىمس لوقي ناب :«لّوألاب» ةملك تحت «عاه» يف ١.

 ينيسحلا نسحلا يبا نيدلا نيز دّيسلا يلع نب دّمحم نب ىلع فيرشلا دّيسلا وه

 .فاشكلا ةيشاح اهنم ةريثك فيناصت هل ءىناجرجلا

 .قاطجروضملا يقال



 ١66 ةحتافلا ةروس ربسفت

 اراصتشا نوتكي نأ اقرورذدتاز "ا ءذللا " نوكل اه ةيفلاب وخلا يلع نوك
 '!ةيفصولا حمل عم [باتكلا ىلإ ةفاضإلا نع فلخلاك ماللاو "![باتكلا ةحتافل]

 .ىهتنا ,”!ةيلصألا

 ربيغت زاوج مدع روهشملا ٌنألف :ًالَوأ اّمأ ؛ثحب هيف :"0يراللا لضافلا لاقو

 فيكف ءرييغتلا نع ًانوصم ًامزال ريصيل ءاتلاب ثينأتلا يف ةيملعلا اوطرش اذلو .ملعلا

 .ًاراصتخا نوكي 0 روجي

 يظفل رمأ ةياعرل الإ نوكي ال هب لوقلاو - يسنج :ناعون ملعلا ٌنألف :ًايناث اّمأو
 ينال ىو واسعا ضخم ديو طودتمر ا" معشر طن اجأك قررصلا مك
 ّنأل ًايصخش الو .هب لوقلا ىلإ يعادلا مدعل ًايسنج ًاملع ةحتافلاو ,باتكلا ةحتاف نم

 الو .اهلاحم صّخشتب الإ ""صّخشتت ال يهو .ظافلألا نم ةفئاط نع ةرابع نارقلا

 لكب موقي ام ّلكل الو .رهاظ وهو دحاو "'"!ّلحمب '''موقي امل ًاملع تسيل هنأ ٌكش
 مهفي ال هنألو ءٌصاخلا هل عوضوملاو ماعلا عضولا ليبق نم هّنَأِب لقي مل ذإ ؛لحم

 .هيلع ماللا ةدايز ليلدب يأ :«ع» شماه يف ١.

 ىفتكا اذإ ىّتح باتكلا ةحتاف لامعتسا ةرثك ببسب لصح امَنِإ ةبلغلا ّنإف :«ع» شماه ىف .؟

 نوكيف ماللا نودب ةحتاف وه بكرملا كلذ هزسوف اع نا بنزل دوصقملا مهف ةحتاف ظفلب

 »١١«. رخآ ًاملع هنوك لجأل هيلع ةدئاز ماللا
 .ىلاتلا اذكو ءردصملا نم نيتفوقعملا نيب ."

 .«١١؟» فصولا عم عمتي ماللاو فلألا ناف :«عر» شماه يف .

 1١/١. فاّشكلا ىلع يناجرجلا فيرشلا دّيسلا ةيشاح .ةيلصألا :«م .ك» .4

 ةقيلعت هلو ةئمعستو نيعبسو عبس ةنس ىفوتملا يراللا دّمحم نيدلا حلصم لضافلا ملاعلا وه .5

 نيفلّوملا مجعم ؛17/7 ةعيرذلا ؛[١/0١ نونظلا فشك :رظنا .يواضيبلا ريسفت ىلع

 .57/ 37 يراقلا ةدمع :رظنا . 01

 .ماقمل :«م .ه كر. .صخشتي :خسنلا يف .6

 .لحمل :«ك». ٠

 مح



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل 65

 مهفي امك ؛صوصخم ّلحمب ةمئاق ةصوصخم ظافلأ باتكلا ةحتافو ةحتافلا ١" نم

 .لاحملا عيمج يف قداص ىّلك موهفمل مَّلَع وه لب .ًالثم صوصخم مّلكتم انأ نم

 هيلإ تفتلي ال يفسلف قيقدت هتيلك قيقحت يف ركذ امو ءيصخش مَّلَع نإ :ليق امو
 ايلاحن حع رظنلا عطق عم "!'ةصوصخملا ظافلألا كلت اوّدع مهنأل ؛ةيبرعلا بابرأ

 ىلع ؟لسفملا ةإ «تاءارقلالاكشألا نقي يلستلا نيدقت ىلعف ءًادحاو اضصخش

 اذكو .كلام ىلع لمتشملا ريغ كلم ىلع لمتشملاو .كاّيه ىلع لمتشملا ريغ كاّيِإ

 نيف ةرتؤملا نيغلا تاثيهلا ليبق حم تاءارقلا راي: لوقلاو ءانكشواو اندها يف لاحلا

 نأ نم ةغللا يف دهع ام هب لوقلا ىلإ يعادلاو ,يسنج ملع هنأ نم :ليق امو

 يف متي الف هتيدهع يقبيل يملع ىنعم ىلإ لقني نأ يغبني لقن اذإ يفاضإلا بّكرملا
 .0!ىهتنا ءلاكشإلا ةّدام مسحني الف !؟!ةلمجلا

 ريغ ماودلاو ةيلكلا هجو ىلع هركذ ام ةرهش ىوعد ّنإف :ًالّوأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو
 هدشرمو لضافلا اذه خيش ىّتح مهرخآ نم ةاحنلا حّرص دقو فيك .مّلسم

 ةظوفحم مالعألا ّنأب فرصلا عنم للع يف دودعملا ءاتلاب ثينأتلا ثحب يف "!لماكلا

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «صّخشتت ال ىهو» نم ١.

 .ةينارقلا ظافلألا يأ :«عد» نسا ا

 .لمتشم ريغ «كاّيإا» ىلع لمتشملا نارقلا يا:«ع» شماه يف ."

 نم بكرم هّنِإف ,يناثملا عبسلا اهنمو ةحتافلا ءامسأ ةلمج يف يأ :«ل ,ع .م .ه» شماه يف .؛
 .يراللا لضافلا مالك يأ .5 .يفاضإ بكرمب سيلو فوصوملاو ةفصلا

 و د ا تل

 حراش .(.ق 448 م) يماجلا يسرافلا يقشمدلا دّمحم نب دمحأ نب نامحرلا دبع وه رهاظلا .

 ءايض هنبال اهفّلَأ .«ةّيئايضلا دئاوفلا»ب موسوملا (.ق 547 م) بجاحلا نبال وحنلا ىف ةيفاكلا

 ةعيرالا را يلع هرهاح :نننعلا نيورعلا هلا نوت ضاق كيلا: ىنلنكا/ ناسمر و ويملا
 ْ و هال

 هك



 ةحتافلا ةروس : * م
 ١ 6ها/

 مخري اذهلو ,"'همدع ناكمإ عم هيف فرصتي دق لب .ناكمإلا ردقب !''فرصتلا نع

 يفو ءضْنَماي روصنمك درفملا مّلَعلا يف :لاقيف ؛هيلإ ةيعاد ةرورض الب ِمّلَعلا ىدانملا

 ."'وحنلا بتك يف "هب اوحّرص امك ؛لعباي كبلعبك بكرملا

 زوجي هّنَأ ةيفاكلاو ةيفاولاب ةيمستلا ركذ دنع ركذيس لضافلا اذه نلف :ًايناث اّمأو
 ,ناضمر رهشو ناضمر يف ءيجي امك سابتلالا نم نمألا دنع مّلَعلا ءزج فذح

 .ليبقلا اذه نم هيف نحن اميف رمألا نكيلف

 عمسي نأ دارأ نم ني هلوق نم روهشملا يف يور ام ًاضيأ بابلا اذه نمو

 م ل كاوا نا عمسيلف ًايرط ًاّضغ نآرقل

 لاق هنأ "اهِييي يبنلا نع ةرخافلا ةب روجألاب موسوملا هباتك يف يفارقلا ىورو

 ريع ننال اطر ام وق ل فيقرر :ًاضيأ هللا دبع يف

 .فاصتلا نم :«ه».١

 ليق ام ملعلا يف راصتخالا نم وحنلا اذه باكترا يف هجولا لعلو :«ل .ع.م ءه» شماه ىف .؟

 صخشلا فيرعت يف كّنإف ىّمسملا فيرعت يف راصتخالا وه امّنِإ ملعلا يف ضرغلا نأ نم
 كانغأف هتفرعم كل لصحت نأ ىلإ تغلب ام ةغلاب هتافص ةيدعت ىلإ جاتحت (تنك :«م .ه»)

 .«همحر هنم» ىهتنا .تافص عومجم مَّلَعلا نإ :هلوق يف هيوبيس راشأ اذهبو ءاهّدع نع ملَعلا

 .[غ١١/ 5١ ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش :رظنا .: .هبا :«ج» .'©

 71١ .مالس نبال نآرقلا لئاضف ؛١/877 ساحنلل خسانلا ؛"0١ .دوواد يب قا فحاصملا .

 ٠١77/177. ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيراتو ؛؟"

 ىّفوتملا ىفارقلا كلام سيردإ نب دمحأ نيدلا باهشل ةرصاقلا ةلئسألا نع ةرخافلا ةبوجألا 1

 17730 ةعيردلا هوانا ريصمب قلاخلاو ىولقملا نيب ىراقلا تاغ ةيقاعب ىف عظوأ قف نانا
 .ةاجا :«ج» .ا/ .3” .نونظلا فشك

 .ىضر ام :رداصملا يف .

 لخدملا ؛0/57٠50 خيراتلاو ةفرعملا ؛؟ ١٠/05 ىنطقرادلا للع 65 يناربطلل ريبكلا مجعملا .1
 .11/1 طسوألا مجعملا ؛"091/1 كردتسملا ؛١/7/8١ يقهيبلل



 ١4 جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 :ماللا "”هوزلل رهظأ "!لّوُألا "١لامتحالا معن .دوجولا ىف ليلق ريغ كلذ لاثمأو

 .مال الب ًامالعأ تلعجو "!فاصوأ لصألا يف يتلا مالعألا (؟!ماللا مزلي الو
 ةذاسقلا تاءارقلا نم انذها لذب اندشراو كات لدب هاته: ةءازق ّندلَف :ًانلاتب اَمأَو

 ةفقادتلا نقي هت ةاوقلا ركل داخل قف دنع اضيرحتاللا بنل" "!ايهداروإت

 مدعلا مكح ىف هتّلق ةياغل كلذ لعجو .كلم "و كلام ىف اهناصقنو فلألا ةدايزب

 مسر يف نابتكي اذهلو ,ديعبب سيل ةرّثؤملا ريغلا ةضراعلا تائيهلا ""!مكح ىف 40

 اهنا ةقيوتعت سلفا اذا ريفلا لدي وسلا 21 اا ردنع او وركب دكا

 لكي نايتإلا ناكف طرسلا نم "”ًاًقتشم طارصلا نوكو لصألا ةاعارم ىلع ةيئبم

 .رخآلاب نايتإلا مكح ىف ''"'امهنم دحاو

 ةءارق يف معقاولا فالتخالا ّنِإ :لوقن كلذ "نم انضمغأ ول انألف :ًاعبار اّمأو

 نف داوم داملا ءارجألا نم: لكل ناك ول لاكشالا بجرب امنا ةووكذملا تاملكلا

 111 دخلا امهرك ذ.نيذلا بنت لامعا بسناب نكياع نف.1
 »١١«. ةدئاز ماللا نوك يأ:«ع» شماه يف .

 .«١١؟» ةروسلا هذه ىلع قلطأ يتلا ظافلألا يف ماللا موزل يأ :«ع» شماه يف .
 .ماللا مزلي الو :«م» .

 ماللا مزلي ال مال الب ًاملع لعج اذإف فصو لصألا يف هّنإف باتكلا ةحتاف :«ع» شماه يف .

 ميلا اسس ١ ادحح

 .أم :«هر» .5 7 ١«.

 .و- :«(ج» :و:«ءيك :نش»ال

 .مكح ىف وا مدعلا  :«ش».٠ .ذإ :«م» .1

 نإ :فئصملا لوق نايب دنع لضافلا يشحملا هركذ ام هانركذ ام دّيؤيو :«ه .ع.م» شماه يف ١

 عم ةقفاوملا نع جرخي ال اداص نيسلا ةءارق نا هلصاح امب مامإلاب تباثلا وه نيسلاب طارسلا

 يف هب ءرقي نأ حلصي اّمم وأ طخلا مسر تالمتحم نم نوكي نأ ةقفاوملا ىنعم ّنأل .مامإلا

 ةءارق [«ه ءم» نم نيلالهلا نيب ام] (ةغللا يف ٌحصيو) ةغللا يف هبتك [« يف» لدب «ام» :« عد»]

 .«م» نم طقس انه ىلإ «ةاعارم ىلع» نم .١؟ .«هنم »١١ رّبدتف ًانيس طارصلا ىف داصلا

 نع اا



 ١4 ةحتافلا ةروس ريسفت

 ا ف ملا فيحب يف يم ١" نيققدملا ردص حّرص دقو فيك .عونمم وهو صخشتلا

 نع هزييمت نع ةرابع رمأل رمأ صيخشت ّنأِب ديرجتلا ىلع ةديدجلا هيشاوح نم
 ."'هتايضرعو هتايتاذ عيمج يف رخآ دوجوم هكراشي ال ثيحب هادع ام عيمج

 دق صخشلا ّنِإ :ةميدقلا هيشاوح نم صّخشتلا ثحب يف يناودلا ةمالعلا لاقو

 نوكي الف .هصخش ءاقب عم هضارعأ رئاس يف اذكو .هنيأو (!هفيكو هّمك يف رّيغتب

 .: تم اننلا موتو وست نه زن قعتلا "18 ودعنا نر هةقيقحلل ا ةضخيسات ضضا رعألا

 هصّخشتو هتدحوو "!هنيعو صخشلا ةّيوه :هتاقيلعت يف رصن وبأ خيشلا لاق

 انددع 48 ةيوديعيلا ىقارخألا هته ذا ,لحاوملك ةرفسلا ةةوجوو هةعيضوصخو

 لّدبت دنع صخشلا انيلع هبتشي دق كلذلف .صخشلا اهب فرعي يتلا تامالعلا ةلزنمب

 .ىهتتا .اههباشت وأ ضارعألا

 ليدبت عم ةروسلا صخش ىلع ةحتافلا قالطإ نوكي نأ زوجي هنأ لصاحلاو
 ةدايزلاب هّمك يف ًالثم ديز صخش ليدبت ليبق نم ,تاءارقلا ضعب يف اهفورح ضعب
 ١" 'ءارجإو همسا قالطإ عم هدي عطقك ''!هئاضعأ نط اضفنا وا ةضرعو هلوط يف

 .ًادج دعبتسم كلذ داعبتساو نيلاحلا يف هصخش ءاقبل ")هيلع هاك

 | [ذآرقلا أ]
 .نآرقلا مآ ىمستو :هلوق

 .صيخشتلا :«(ه» .؟ .نيققحملا ردص :«م ءل» . ال

 .هتيفيك :«ه» .

 .ةقيقحلاب  :«ش» . 1 .ةصخشملا :ةخسن :«ل «م» شماه ىف .6

 .هتّينيع :ةخسن :«ل» شماه ىف .ا/ 8

 .هتايتاذو هتايض رع :«م»."

 ا ةخجبت :«ل .ه م كك ءجر)

 .ءازجأ :«م» . ٠ ,هقارخ !لو شماه ىفو .««هء.م4

 .هيلع  :«هءجءم.١



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 ,باتكلا ةحتاف ىمست ةروس ةّوق يف هنأل ؛باتكلا ةحتاف ةروس :هلوق ىلع فطع

 ةروس هذه يأ .ًاضيأ ")هيلع فوطعملا يف ردقي امك أدتبم ريدقت ىلإ جاتحي هّنكل

 نكل "'درفم ىلع ةلمج فطع رهاظلا بسحب ناك نإو هّنَأ رهظف ءنآرقلا ّمَأ ىّمست
 .ةلايغب قلع ةليج قطط ىلا يح

 فطع نوكيف باتكلا ةحتاف 0100 هذه ىلع ًافوطعم نوكي ذأ روحي :ليقو

 1 طم اظفل ةلديخ نه ليج

 اهضعب نوكي ""'نأ رهاظلا ناك فطعلا قيرطب "!لاوحأ (*!ءيشل ركذ اذإ هنأ هيفو

 ىلإ [ًاساسأ ىتست كلذلو ,هأشنمو هلصأ اهتاكف] هأديمو هحتتم األ :هلوق
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 يف "يذلا نآرقلا ينعأ مّلَعلا ءزج ىلإ عجار ريمضلاف .هأدبمو نآرقلا حتتفم يأ

 باتكلا ةحتاف ىّمست ةروس هذه وأ ءباتكلا ةحتاف ةروس هذه لاقيف :«ه .ع» شماه يف ١.

 ١«. ؟»

 .«١١؟» باتكلا ةحتاف ةروس وهو :«ع» شماه ىف ."

 .ةروسلا :«ش» ."

 ًاليوأت هرابتعاب ريصي ىّتح روكذملا يف ًارييغت بجوي ال أدتبملا فذح ّنأل :«(ع» شماه يف .؛
 ةروس وهو فاضملا لعجل مزلتسم كلذ نإف ىّمسي هلوق وه فوذحملا ْنِإ :ليق اذإ ام فالخب
 »١١«. ليوأتلا مزليف هيف أدتبملا فصول ًابستكم ةفاضإلا فصو نع ًافلختم

 .«باتكلا ةحتاف ةروس» انلوق يف ةروسلاك :«ع» شماه يف .

 هيف نحن اميف ... وه ركشلاو دمحلا ةروسو باتكلا ةحتافب ىّمسم اهنوك نم :«ع» شماه يف .1

 .نآ- :«ج» . ١17«.

 .الِإ :«ل مدد .8

 .«١١؟» ىّمسمو باتكلا ةحتاف هنوك يأ :«ع» شماه يف .4

 .وه ىذلا :«ش».٠



 ك1 ةافلا ةووضريسفت

 اهتيمست ةّلع سيل اذهو .هنايب '١ءيجيس امك هيف نحن اميف زئاج كلذو ءنآرقلا م

 ةاقبإ امس لنج ما ريو ةحكتن مل وق ذا نفاس يك اقرا ؟!تانكلا معان

 باتكلا

 «اهنأل وأ» :هلوق ّنأل ْْن نارقلا 1 اهتمت ع «(ءاشتمو لقا اهئاكف» :هلوقو

 قاع يضتقي (“!امهل ةّلع اذه ناك ولف هر ىلا «هحتتفم اهنأل» هلوق ىلع فطع

 وه لب ,"!يناثلاب صوصخم هنأ عم .امهل ةّلع ًاضيأ *'فوطعملا نوكي ن نأ بيكرتلا

 ارق اب يتيما هلع

 .«هلصأ اهئاكف» هلوق هيلع نع ةلاصألا ىنعم ليصحتل ًادبملاو حتتفملا ركذو

 :هنّيِب 5 نارقلا 1 ةيمسلا ةخو ناك اكل 0 لصاحلاو

 ةنعب ل وقتل يون "يب اقرفلا سوما يللا ١ دون: (هحتتفم اين الو عدل وق: لوا

 مل هنكل :ةمدتمو قارقلا حتتفم ةروسلا هذه :هلوقب هبشلا هجو لصحو .هيلإ لوقنملاو

 هأشنمو ءيشلا لصأ ذإ .هأشنمو هلصأ اهنأكف :لاقو ("!انلق ام ىلإ ءاميإ كلذب فتكي

 .نارقلا ىلإ ةبسنلاب ةيريدقتلا ةيئاشنملاو ةيلصألا ةروسلا هذه يف لصحف .هءدبم

 "'اذلصأ اهنوك ءيشلا ّمأب هبشلا هجوف ,مألا ""'يذ ىلإ ةبسنلاب اشنمو لصأ ٌمألاو

 »١١«. ةيفاكلاو ةيفاولاو زنكلا ةروسو :فّئصملا لوق حرش دنع :«ع .ه» شماه ىف ١.

 .يراللا لضافلا ىلع در اذه :«م .ه» شماه يف .؟

 / .«م قل هل نشا» يف نستيل انه ىلا « ندا امك انف أر 0

 «أهل» :«ه .ءك» يىفو .نارقلا مآ اهتيمستو باتكلا ةحتافب اهتيمستل ةّلع :«عر) شماه ىف .4

 مست اميل وا ةلوق وهو :«ع» شماه يف ٠ 0 .«أامهل» لدب

 :نا رقلا م ايةيسن وهو قانلل هكيلقل ىأأ :«عر» شماه ىف . 5

 .هلّصحم :«ش» و ,ةخسن .لصحيو :«ل» شماه ىف .ا/

 »١١«. ءافخلا نم :«ه ءعر» شماه ىف .4 .ةهباشتملا :«ه» .6

 .اهلصأ م م١0 .كلذ :«ج».٠



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 اساسا ١١١ نسيس كلذل وبلاق اضيا كلذك هيام نا ةييفلاب ساسألا ناك اعل

 نأ اراعشإ ىل ساسألاب ةيمستلا رابتعاب ريكذتلاو ًاساسأ يّمس "'خسنلا ضعب يفو
 نياسالا ةروس ل نيناسألا هدحمتلاتلا يشألا

 .ريسيلا رييغتلا عم ''فاّشكلا يف امب ًايناثو

 .ريسفتلا اذه يف هرادم وه امك ريبكلا ريسفتلا نم هصّخل امب '”اهئلاثو

 حوتفلا وبأ خيشلا امهركذ نيهجو نيب عمج ةقيقحلا يف ًاضيأ لّوُألا هجولاو

 ةيتافنبلا ىلع ىنانلاوةتديعلاو ""ةلايصألا نكعيلذي "*انيفدحا هريس ىف قفارلا

 ا يلا هلع 5 اهنال ههل وها" زوج كلا :كضملا فوقفت ةباظو ,"!ةيندعملاو

 امك ""7يناثلل هبرقو ١١لّوألل هتبسانم دعب عم .باتكلا ''١!ةحتاف نود نآرقلا 7
 .ينالقسعلا رجح نبا خيشلا هلكشتسا

 .هرخآ ىلإ ءانثلا نم هيف ام ىلع لمتشت اهنأل وأ : :هلوق

 اهْنأل :لوقي نأ ""رهاظلاو .نآرقلا + ةييسل | موو ن يناثلا هجولا وه اذه

 07 لففشي ىقلا :بلاطنلا وضا ١  ةناوومتمر هيف ايناا روصا له عش

 هدعو نايبو هيهنو هرمأب دبعتلاو هلهأ وه امب ىلاعت هللا ىلع ءانثلا :ةثالث نارقلا اهيلع

 .«شا» نم طقس انه ىلإ «لاق اقرا نسا .ىمسي :(ك 6١)

 امب ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نم نارقلا ىف ىتلا ىناعملا ىلع اهلامتشال 15/١: فاّشكلا ىف لاق .“

 .ديعولاو دعولا نمو يهنلاو رمألاب دّبعتلا نمو .هلهأ وه
 .اهدحأ :«ه» .ه .ًاثلاث :«ك» .:

 .ةيدعبلاو :«ك» .ا/ل .ةيلصألا :«ك» .5

 .ةيمستلاب :«ك» .8 .لعج ول :«ش» .

 .«١؟» نآرقلا مال يأ :«ع» شماه يف ١. .باتكلا ةحتافلا :«ش» . ٠

 ١ . باتكلا ةحتاف يأ: :«ع» شماه ىف ١١١«.

 . هلا ةساسلا :«ع» شماه ىف »؟١1«. ١5.»ك«: 50
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 ا ةحتافلا ةروس ريسفت

 ''اهيلع ةلمتشم ةحتافلاو .هديعوو

 ِكِلاَم «ميِجَدلَأ ِنْنْحَدلَأ «َنيِمَلاَعْلآ ّبَر هل ٌدِمَحْلَأا» ةلمج ذإ رهاظف لوألا اَمأ

 ا .ةليمجلا ةلماكلا فاصوألا هذهب هيلع ءانثلاو دمحلا ءاشنال 4 نيل مْوَي

 امو ةيدوبعلا ّقحب دبعلا مايق ةدابعلا ّنإف «ُدُمعَت َكاّيإ» ىلاعت هلوقلف يناثلا اّمأو

 ءاشنإ رصق ديفي لوعفملا ميدقت نكلو ؛هيهاونو ىلوملا واو لاثتما نم هب "ادعت

 هريغ لعج نعو .ىلاعت هريغ ةدابع نع عانتمالا نيع وهف «ىلاعت هيلع ةدابعلا
 َكاّيإ * يف اذكو .هب دّبعتلاو يهنلاب لاثتمالا نيع وهف .ةدابعلا يف هل ًاكيرش "'ىلاعت

 :اولوق ىلإ هلآم ذإ ؛هيهنو هرمأب دّبعتلا ديفي ًاضيأ 4هلل ُدْمَحْلَأا» :هلوقو 4 ٌنيعَتْسَن
 .هّدض نع يىهنلا مزلتسي *'ًاباجيإ ءيشلاب رمألاو .دابعلا !؟!ميلعتل هّنأل هلل دمحلا

 ءاكحأ ىلع ةلمتشملا مالسإلا ةّلم هب ديرأ ("'ذإ 4ميقتْسُمْلا طاَرّصلَآل :هلوق اذكو
 .مارحلاو لالحلا

 :هلوقلو .# ْمِهْيَلَع ٍبوُضْعَمْلا + .4ْمِهْيَلَع َتْمَعْنَأ» :ىلاعت هلوقلف ثلاثلا ماو

 ٌّقح يفوتسب ١ ,نيمولظملا رمأ هيف لمهي ال يذلا "'ءازجلا موي يأ 4 ٍنيّدلآ مْوَي ل
 هللا مهعمجي مويو .ءتبسك أمب سفن لك هيف ىزجت موي «نيملاظلا نم نيمولظملا

 3 فيسلا اوينيجا قيذلا ىوحيو اولمع اميناوراننا قيذلا ىزجتل

 ىوس هجو  راصتخالا ددص يف هنوك عم !''انهاه نايبلا ظفل ةدايزل رهظي الو

 عون ةدافإ نم ولخي ال هتدايز ّنأب لوقلاو ءفاّشكلا بحاص ةفلاخمل '':!همازتلا ةياعر

 ١. فاشكلا :رظنا .ريمضلا عوجرل «؟» زمر :«اهيلع»و «ءانثلا» ىتملك تحت «ع» يف 7/١!؛

 .دبعن :«ش» .؟ ,2/0 يناجرجلا دّيسلا ةيشاح

 .ميلعتلا :«ش» .؛ .ىلاعت هريغ لعج نعو  :«ش» ."

 .اذإ :«هءج م».1 .بوجولا ليبس ىلع يأ:«ع» شماه يف .6

 .ىنسحلاب :«(ك ءل . 5/١ يناجرجلا دّيسلا ةيشاح :رظنا .

 .«١١؟» «هديعوو هدعو نايب» :هلوق يف يأ :«ع» شماه يف .9

 .ةّيمازتلا :«(ك».٠



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ك3

 .ديعب فّلكتف ديعولاو دعولا بحاص نع امهقّقحت نم
 هلازنإ نم دوصقملا ّنأل ؛ةثالثلا هذه ىه ةينآرقلا "'بلاطملا لوصأ تناك امّنإو

 اريصمو هيلا مهو اسيلزالا ىف يكتب ءادبلاو) اديقلا ةفرعمب ىلإ هايل داق
 اّمع اوبنتجيو .هيف هب نوعفتني امب يناثلا يف "!اولغتشيو .هنع ''مهدعبي اّمع

 دبالو ,يهنلاو رمألاب الإ نانوكي ال بانتجالاو باكترالاو هيف '* اهب نورّرضتي

 .ديعولا وهو رجاز نم يناثللو .دعولا وهو ثعاب نم لّوألل

 لامتشالا يف ةحتافلا لثم روسلا نم افكت يه ةروهشم ةشقانم انهاه مث

 .نآرقلا أ مست مل اهّنأ عم روكذملا
 ةروسلا هذه نأ ًايناتو..ًادرطم نوكي نأ عزلي آل ةيمستلا دو ّنآب ًالؤأ ةبيحجاو
 كلت ىلع ةليساشيو واكل لرق ىلع ضب ا تلات: لو اهقو: رزوستلا زئانب ىلع هما
 رئاس نم ةّكم ةلزنمب اهنم تناكف ,روسلا رئاس يف ةلّصفم تراص ّمث ةلمجم يناعملا

 "”لهأتتف ,"!اهتحت نم ضرألا يحد مث !اهضرأ تدوم اهنأ يور ام ىلع ىرقلا

 1 قرقلا ءأ هك يعسسا ايدك ىارقلا ١+ شيش

 .هيناعم ةلمج ىلع وأ :هلوق

 قرفلاو «نآرقلا ّمأب ةيمستلل ثلاث هجو وهف .هرخآ ىلإ (هيف ام) :هلوق ىلع فطع
 قاتلا ةعيولاو هدف ان: رص ىلع ل دعا وهج لدألا هعبزلا ذأ هانم نيبو دقت
 .ةلمجلا ظفل داز كلذلو هيف ام عيمج ىلع لمتشت اهنأ

 ةرصحنم نآرقلا دصاقم ّنأل .هدصاقم عيمج ىلع ةلمتشم ةحتافلا ّنأ هحيضوتو

 .هنع دعبي :«ش» .؟ ؛لوضا بلاطملا :«ش».١

 .هبا :«م». .اولغتشيل :«ه» .'"“

 .خ ءاضرأ :«ل» شماه يف .6

 .ثيدحلا عماوج نم ريثك يفو 8/1 راونألا راحب ,؛, / غ يفاكلا .1

 .لهأتستف :«ل .ك» شماه ىف .ا/

 .؟١/3 فاشكلا ىلع يناجرجلا دّيسلا ةيشاح :رظنا 4



 ١6 ةكصافلا قوش ريتسقت

 نيقلا لوح اوبرا ةنكحلا وكرر طققا نب دافعا اور ملحلا بحي امنقا[ :ةئالثا ىف
 لئاسمو .ةيعرشلا عورفلا يه يتلا ةيلمعلا ماكحألا وهو هب لمعلا بجي امو

 كلذ نع رّبعي دقو ؛لئاذرلا نم ىّلختلاو لئاضفلاب يّلحتلا ةيفيك نايب نم قالخألا

 ا"!نايبب وهو ةحيصنلاو ظعولل ركذي امو .ةقيقحلاب لوألا نع ,ةقيرطلاو ةعيرشلاب

 امهب دّبعتلا نع نيدّرمتملا ءايقشالاو امهب نيدّبعتملا ءادعسلا لاحو يهاونلاو رماوألا

 ىلع ةلمتشم ةروسلا كلتو ,ةقيرطلاو ةعيرشلا يف جردنم اذهو ىبقعلاو ايندلا يف

 .ةثالثلا ماسقألا

 يف رييختلل «وأ» ةظفل ّنأب :لوقلاو "!نيهجولا داحتتا مهوت عفدنا هانرّرق امبو

 ءامنكشلا املا كه تادعلاو قيملكذملا نافل ىلع لوألا نا :ةنيحس نما ةزاغلا

 ش .مهفاف لدا

 نع يور ام نآرقلا يناعم ةلمج ىلع ةحتافلا لامتشاب لوقلا دّيؤيو اذه

 اهمولع مامتو .ةيوامسلا ةعبرألا بتكلا يف جردنم مولعلا عيمج :لاق هّنأ ةْهب قداصلا

 مولعو .ةلمسبلا يف ةحتافلا مولعو .ةحتافلا يف همولع عيمجو .نارقلا يف
 (ك)|هئاب يف 5 فعلا

 مالكلا اذهو .*'ءابلا تحت ةطقنلا انأ :3ث1 نينمؤملا ريمأ لاق ةريخألا ةمّدقمللو

 .نايب :«ك» ١.

 «هيناعم ةلمج ىلع» :هلوقو .«هيف ام وا ىلع لمتشت اهنأل» :هلوق يأ :«عا» شماه يف 3

 .ةلمسبلا مولعو  :«ش»." 7 ١«.

 , ١ ءايبنألا بتك مهيلع هللا تاولص مهدنع ّنأ يف باب ١87/577 راونألا راحب :رظنا .4

 ؛"/ ؟ يرئازجلل نيهاربلا رون ؛؛ 0/ " ناقتالا ؛نارقلا يف مولعلا عيمج نأ باب ٠٠١/40 و

 قراشم ؛١١5/79 7١/١ ةّدوملا عيباني ؛41- 510 .بصاونلا نيطايش مجرل بقاوثلا بهشلا .

 .4غ/ ؟ ىرئازجلل نيهاربلا رون ؛16١/ 5 راونألا راحب ؛؟ 6 .راونألا

 قز



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 3

 لوصو يف ةطساوو .نيرخآلاو نيلّوألا مولع زكرم ةطقن ةلزنمب ذي هنأ :اهنم

 لاق اذهلو .كلذ مولعلا لك ليصحت نم يلصألا ضرغلا ّنأل ,ىلاعت ٌبرلا ىلإ دبعلا

 1 يا و قو اهم ةفلعتمءانلا نأ ةويلسف اولا قيفتحتملا نطفي

 قع ءابلاو ةيدحأالا ةفرع ف ةزايه ل اعلا لها و اسلي قلآلا قاك افلا هنا اينو

 راشأ ه4 هئأكف ,ةطقنلاب نوكي امن ءابلا روهظو .ةينينثالا يه يتلا ةيدمحألا ةبترم

 ناك امنإ نيدلا مايقو ةّوبنلا روهظ 1 حوضول ,ةيدمحألا ةّلملا روهظ ببس هنأ ال

 .هنانسو ةقيس ةباهمو هناكمب

 ثيحو .هئامعن لج ميكحلا زونك حاتفم ةلمسبلا اولعج ةراشإلا لهأ ّنأ اهنمو

 حيتافم نأ ىلإ ةراشإ "'همالك يف نوكيف ءابلا وه اهقّقحتو ةلمسبلا روهظ ءدبم ناك

 نودب هنكمي ال ًاضعب (*اوأ الك اهيلع عالّطالا مار نمف .(!9ف هديب ةيهلالا نئازخلا

 لّسوتلا نودب لوصألاو عورفلا قئاقح ىلإ لوصولا نكمي ال ةلمجلابو .هيلإ لّسوتلا
 مهتّيحمب طونم دابعلا لامعأ لوبقو داقتعالاو ناميإلا ةّحص امّنِإو ءلوسرلا لآ ىلإ
 ,روطلا قهاش ىلع رونلاك روهظلا يف "'هنوك عم ىنعملا اذهو .مهئادعأ نع ةءاربلاو

 ْنِم ُهَل اَمَق اًرون ُهَل هلأ لَعْجَي ْمَّل ْنَمَو .روهمجلا نم هل ةريصب ال نم هيف دناعي امّبر

 .وهو :«ك» ١.

 نمو .يونعملا قّلعتلا :قلعتلا نم هدوصقمو ءزومرم مالكلا ا رهاظلا د كب شماه يف .؟

 ّبر ىنعي لصأ وه فوذحمب هقلعتم ىبنلا وهو ءابلا ّنأ هلصاحو .نيملاعلا بر لصألا

 ْ .رمأ لك غل »١7«. نيملاعلا

 ىلع ضرألاو ءامسلا يف هللا ناّرخ مهنأ ةّمئألا يف باب .يناثلا ءزجلا ,تاجردلا رئاصب 9

 ىف اَم ُهَل ىِذَّلأ هلأ ٍطاَرِص» ىلاعتو كرابت هللا لوق يف ٍةْقَ رفعج يبأ نع ٠١7: ص .هملع
 ىف امون تاومبسلا فاك ىلع قد ان الع لف هلا .ًاقلع عر < ضاقلا ىف امو قاوطتلا
 1 .[08 :ىروّشلا] .«ُدوُمُألآ ئيصت هلآ ىلإ آلآ» هيلع هنمتئاو ءىش نم ضرألا
 هللا ناّرخ )2 مهّنأ باب ٠١0/17 راونألا راحب :ًاضيأ رظنا ,ةريثك بابلا اذه يف تاياورلاو
 .و :«ش» .6 .هشرع ةلمحو هملع ىلع

 .مهنوك :«ه» .1



 ١ 1/ ةحتافلا ةروس ريسفت

 .,"74رون

 .ميقتسملا قيرطلا كولس يه ىتلا :هلوق

 كولس اهب لمعلا لب كولسلا سفن ةيلمعلا ماكحألا سيل ذإ "!ةرهاظ ةحماسم هيف

 :هقاسملا قيرطلا

 .هرخآ ىلإ عالّطالاو :هلوق

 ةمكحلا نم ًاضيأ اذه ّنأ دري (ةيرظنلا مكحلا) ىلع ًافوطعم ًارورجم ئرق نإ

 ىّتح كولسلا ىلع ًافوطعم ''!ًاعوفرم ئرق نإو .اهل ًالباقم هلعجل ىنعم الف ةيرظنلا

 ةمكحلا ّنأ دري بّترم ريغ ًارشنو أفل هرخآ ىلإ (كولس يه يتلا) :هلوق نوكي
 هب اهنانو خصب كدي دال» قفا ةرصصمل ا تمل ةيرظلا

 .ءايقشألا لزانمو ءادعسلا بتارم ىلع :هلوق

 ىلع ٌلادلا بتارملا ظفل ءادعسلا بناج يف هريغل ًاقفاوم ركذ ثيح نسحأ دقلو

 لضا بسعبب ©! لذستلا ىلع لادلا لوا ظفل ءايقشألا بناج يفو .ولعلاو ةعفرلا

 .ةغللا

 [ةيفاكلاو ةيفاولاو زنكلا ]
 .ةيفاكلاو ةيفاولاو زنكلا ةروسو :هلوق

 تكرم نمر امهم الك أل تلنلا ١" عرعر ا هيفاكلاو ةقاولا او هيله هوو
 قيفاكلا !*!ة روسو ةيفاولا "!ةروس ست "ااملإ اهنا نهاظلا ذا :ةووسلا دهسا وه

 .ةرهاظ  :«ه ءم ءل» .؟ 1 ةنونلا» ١

 .نوكت ال :«ك» .: .ًاعوف رم  :«جج» .'؟

 .حصي اال :«م» .1 .خ .لفسلا :«ك ءل» شماه ىف .6

 .ةروس - :(ج .امثإ  :«ه ك» .ا/

 .ةروس 0 : 2



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ا

 زنكلا ةروس يف زنكلا ىلع الو دم امل زنكلا ةروس ىلع اهفطع "'صي ال ًاضيأو

 كر نيو ءارك ةملكلا نفوس دنكلا ظفل ؛قاك ايل امس ناك امل ةنكلا ةروس ذل

 اهتاوخا و نيكلا ريوس هارونلا هذه ةنيسك هذا ىلا اي ةته ماكيتا قكديو
 اج لي وقلك اهلل انلعدلا هيقك ايا اعلا كلعسو "ااه تفضورتكلا روصو

 هجو ىلع اهيلع "”تايفاضإلا تابكرملا كلت قالطإ اهب اهتيمستب هدارم نوكي نأ
 اق نينكمل ءاهل اعوطوت رضي ل تيفبردادوسلا ةتحلا ىف فوسأ لافعتلا ةيلغ

 ٌدح يف لخدي ملو .بيكرتلا نم اهنم ءيش جرخي مل ٍذئنيحو .هيف ةيلصألا ةيفصولا

 ركشلا يف مالكلا اذكو .زنكلا (!ةروس يف زنكلا ىلع امهنم لك فطع زوجيف .درفملا

 .ءافشلاو ةيفاشلاو ةالصلاو ةلأسملا ميلعتو ءاعدلاو

 .كلذل :هلوق

 .ةرخخآ ىلا هيئاعب ةلمح ىلع وأ هفام ىلع اهلاستفال ا

 [ءافشلاو ةيفاشلاو ةالصلاو ةلأسملا ميلعت ]

 .ةلأسملا ميلعتو :هلوق

 أدب (*نأب لاؤسلا بادآ اهيف هدابع مّلع ىلاعت هّللا ّنإف لاؤسلا ةيفيك ميلعت يأ
 .ءاعدلاب مث عوضخلا لامكو صالخإلاب ّمث ءانتلاب

 .اهيلع اهلامتشال :هلوق

 :ةلاديعلا عشنو اقتل وب ركملا و دمعلا نم هةروكلذلا نون انآ هده ىلك ملا

 .اهيف اهبابحتسا "'وأ اهتءارق بوجول ةالصلاو :هلوق

 .اهل  :«ش» .؟ .حلصي ال :«ك» ١.

 .ةروس ا :«م». .ةيفاضإلا :«(ل» شماه ىف ."

 .و :«ك» .5 .نإف :«ج» .



 ١ ةحتافلا ةروس ريسفت

 ةقعب سرق اهنأل بام الاس لنانق ل هانا" :اتاقلا  ىسسفلا هيله ةزوا

 يعفاشلا دنع ةيضرفلا بوجولاب دارب نال ةفيفحح أ 1 :هاوبالا ضفايقلا

 د وحلا هلي ار نس درر ا ب تاس مارب رش ير
 يبا دنع نييلوألا نيتعكرلاو .يعفاشلا دنع ّلكلا يف بوجولا دارملا ّنأ هجوألاو ءدعُب
 مالك ازه "دنع اهادع امين: ناتشالاو "1 ةفينع

 ىّتح ةفينح يبأو يعفاشلا يف رصحني ال دهتجملا نلف :ًالَوَأ اّمَأ ؛رظن هيف :لوقأو

 .ًاقلطم هب لوقلا مدع بابحتسالاب امهلوق مدع نم مزلي

 مامإلا هلقن اّمم ًاقلطم اهبوجو مدعو (*ةءارقلا بابحتساب لوقلا ٌنألف :ًايناث اّمأو
 هريسفت يف يزارلا يعازخلا حوتفلا وبأ لجألا خيشلاو "'ريبكلا هريسفت يف يزارلا

 الب هيلإ ةراشإ انهاه فّنصملا مالك نكيلف ."'نانجلا حورو نانجلا ضورب موسوملا

 .لّمأتف "!لوبقلا نع اهدعبب فرتعا ىتلا تافّلكتلا باكترا ىلإ ةجاح

 .هرخآ ىلإ [ءاد لك نم ءافش ىه] :اثا هلوقل ءافشلاو ةيفاشلاو :هلوق

 ريشا نويغي اهرووط ناك ةنانعإ ب ةيمستلا هجو فاّشكلا يف ركذي مل
 ناك اّملو :لاق ثيح فاّشكلا ةيشاح يف #: دّيسلا دارم وه اذهو .هعويشو روكذملا

 ةروسب "'!اهتيمست اذكو ."77ةرهاظ دمحلا ةروسو باتكلا ةحتافب '' ''اهتيمست !'اهجو

 .ةيعفاشلا :لدب ةخسن :«م .ءل» شماه ىف ." .يشحملا لضافلا :«ج» ١.

 :( ةّيفنحلا :«ه .م») ةفينحلا هقف يف زنكلا ح راش ندعملا بحاص لقنو :«ه ,م ءل» شماه ىف .

 سف انلا وارق تابعا يطع قب نحت ا تهدف نإ

 .غ .ط وطخملا .نيدلا ماصع ةيشاح .

 .يديزلا ينادمهلا يح نب [حلاص نب] حلاص نب نسحلا وه هب لئاقلاو :«ع» شماه يف .6

 مع

 مىىح

 015 قانجلا جور ناطنلا ضرما ١//5١5918. ريبكلا ريسفتلا .5

 .هجو  :ردصملا يف .4 .لوقلا :«ه ,.م» . 8

 .ةرهاظ -:«ش».١١ .ةروسلا هذه ةيمست :ردصملا يف ٠.

 .اهييعشلا :«ع.ك» ١.



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ا

 .ىهتنا !'!اهل ضاعتي مل "عاد لك نم ءافش اهنأ» درو دق ذإ ةيفاشلاو ءافشلا

 93 نم هيلع 5 ف دري الف ,روهظلاو دانت الان دورولا راعشإ ةدارإلا هحوو

 .رّبدتف امهب ةيمستلا هجو روهظ مزلتسي ال ربخلا دورو

 [ىناثملا عبسلا ]

 .يناثملا عبسلاو :هلوق

 «عبسلا» نودب «يناثملا» ركذ ''فاّشكلا يفو «نآرقلا َّمَأ» ىلع فطع بصنلاب

 عم عبسلا ظفل داز فّنصملا ّلعلو ,عبسلاب اهتيمست هجو روهظو مسالا اذه ةرهشل
 ءاج امكف الإو .فاّشكلا بحاص عم فالخلل ًامازتلا راصتخالا ددص يف هنوك

 (!ريبكلا ريسفتلا ىلإ عوجرلا هيلع لدي ام ىلع درفملاب ءاج دقف بّكرملاب ةيمستلا

 .هريغو
 .قافثالاب تايآ عبس اهنأل :هلوق

 اهْنأ يفعجلا نيسحلا نعو .تايآ نامث اهّنَأ يرصبلا نسحلا نع ريسيتلا يف لقن

 اوفعض هريغو ”'يزارلا مامإلا ّنأل ,كلذ ىلإ تفتلي مل فّنصملا نكل ءتايآ تس

 :هلوق نوكي نأ دعبي ال لب .قافثالا يف ناحدقي الف ءامهذوذشب اومكحو نيتياورلا
 ")4# ىناَتَمْلَا َنِم اًعْبَس َكاَنْيَتاْدَقَلَول :لاق ىلاعت هّنَأل وأ ءامهيلع ًاّدر قافثالاب

 نيل
 .ةبلغلاب ًامسا راص مث دهعلا مالب فدعو "!فّقخف ,ةحتافلا دارملا ّنأ روهشملاو ه«ه ه١

 ١. نايبلا عمجم ١ يشاّيعلا ريسفت ؛/80/ ٠١١/١.

 .75؟/١ فاّشكلا .“ 77/١. ىناجرجلا دّيسلا ةيشاح .؟

 ٠١7/١. ريبكلا ريسفتلا .© ١ / ١70. ريبكلا ريسفتلا .:

 ./8ا/ :رجحلا .5

 »١١«. ةينايبلا « نم»و فلألا فذحب :«ع» شماه ىف .'/



 [ةروسلا يا ددع]

 نم مهنمو .4#ْمِهْيَلَع َتْمَعْنَ» نود] ةيمستلا "”دع نم مهنم نأ الإ :هلوق

 :ةرخا.نلا [ نسكغ

 ا قفا ةضاقلا ارق“ اولا زو يبنلا نع اوور ده يلغا

 ةثلاث' « ٍميِحّرلأ ٍنِمْحَدلَأ» ,ةيناث 4َنيِملاَعْلآ ّبَر ِهْيٌدْمَحْلا »ل ,ةيآ « ميجّرلآ

 5 :ةسماخ 4ُنيِعَتْسَن َكاَيِإَو ُدبْعَن َكاّيإ» ,ةعبار 4 نيّدلآ مْوَي

 انهو ,ةعباس هرخآ ىلإ *«ْمِهْيَلَع َتْمَع ؛1 َنيِذّلَأ طاَرِص» .ةسداس 4ِميقتْسُمْل

 يكملا مهو ءادقلا ضعبو ةئسلا لهأ روهمجو ةيمامإلا ةفاك هيلع يذلا ٌّقحلا

 نود 5 ةيا اهدعبو ةيآ 4 مِهيَلَع تمعن ْكَعَن أ َنيِذْلَأ طاّرص# ٌّد دع مهضعبو ٠ ,يفوكلاو

 عم هلعج نأب وأ ةروسلا نم ءدقم دعي ل نأب اّمِإ 4ٍميِحّرلَأ ٍنْمْحّرلَآ هلل مشي»

 نتضيلا لوقف ”'يماشلاو يرصبلاو نايندملا مهو ةيا 4َنيِمَل املأ ٌبَر ف ُدِنَحْلا»

 دّيس هب حرص امك هانركذ ام دوصقملاو د # مِهْيَلَع تْمَعَ تفَعَن َتْمَعْنأ» 2-

 طارص# دارأ :لاق ثيح فاشكلا ةيشاح يف علا هارسس سرّدق نيققحملا

 ا'نودب ةلصلا ّنأ روهظل *'(ةرابعلا يف) رصتخا هنأ الإ 4ْمِهِئَلَع َتْمَعْ :ا َنيِذْل

 "!ةيا دعي ال (طارص ىنعي) فاضملا نودب هيلإ فاضملاو (نيذلا ىنعي) لوصوملا

 "!ىهتنا "!ةدحاو ةملك مكح يف لكلا َنأل

 .هّنأو :«ك» .؟ .لاق نم :«ك».١

 .في رشلا  :«ه م ءش ءج». .ىعفاشلا :«ك ءش» .'"”

 ١1/١. فاّشكلا ىلع ىناجرجلا دّيسلا ةيشاح . :ةيادةودضملا ىفاال

 ىف هص رحل ماقملا اذه ىف لضافلا ىشحملا هلعف ام بئاجعلا نمو :«ه ءم ءل ءعر» شماه يف .1

 .هيلإ فاضملا بناج يف هركذ ام هنم ًافذاح ,«ليق» ب ًارّدصم دّيسلا مالك ركذ ثيح داريإلا
 نوكي ال [هيلإ فاضم :«ع ؛م»] فاضم روهظ نودب متي ال ةرصاق ةلالدلا ناب هيلع ضرتعا مث

 مح



 ١ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل ف

 امب ًارهاظ ةيأ 4 مهيْلَع 3 تدقلا» دجم دع سكع قزم را مهوت عفد ناك اّملو

 مّهوتي ذإ رثكأ هيف راصتخالا ّنأ عم 4ْمِهيَلَعا» ىلع فّنصملا فتكي مل :دّيسلا هركذ

 ًءزج هقّلعتم ناك دقو هقّلعتم وا رورجملا عم راجلا عوقو ْنِإف ,"'كلذ ثا

 هنإف '" !4ٍروُشْنَم ْثْدَم َقَر ىف »8 :روطلا ةروس يف ىلاعت هلوق اهنم ءريثك اهيلع ةقباسلا نم

 ءزجلا اذهب ىفتكا امنإو ,ةقباسلا ةيالا ىف يذلا 7 4اًروُطَسَم » 0( ةقاعتال و ةمان ةيا

 .هريغ نع هّلك زّيمتي ءزجب ءافتكالا دارأ هْنأل ,ءافتكالاب ىلوأ لّوألا ءزجلا ّنأ عم

 نم رهاظلا ّدحلا وه يذلا فقولا اهيلع ىتلا رخاوألاب اهيلاوت نع زاتمت امْنِإ تايآلاو

 اعدك اهلئاوا نمرهظب ال ادلاف:زابتمالا ةمالغ وهو:ةبآلا

 رخاوا نكسب اذهلو .اهلّوأ نوكي ن نأو ةيا طسو نوكي نأ نكمي ًالثم 4اَنِدْهَ]» ذإ

 5002007 ,فرعلا ىف صاخشألا زّيمتي سارلاب ذإ ."'اهسوؤر ىآلا

 و 4َنيِذَّلأ طارص» ّنأ وهو رخآ ”"ًارمأ

 .ىهتنا ةيا اح

 هبل دعيسملا لملف 3 كيسا ةيقاش_ ريغ قسرضاقلا لآل دعتالا كلذ: لقت هنأ قطرف' ول لاوفأ

 يف هركذ امب طارصلا وهو فاضملا لاخدإ رابتعا ىلع ةلالدلا يف ءافتكا ةرابعلا يف رصتخا

 لك يف عومجملا نوك يهو ةيآ لوصوملا نودب ةلصلا نوك عانتما ةّلع ّنأل .ةلصلا بناج
 :هعسألا لخ اقف ة نسا وب ةيلكاتل ففي انو

 .«مهيلع» دّرجمب ءافتك الا يف يأ :«ع» شماه يف ١.

 »١١«. ةيآ «مهيلع» دّرجم ّدع هنأ يأ :«(ع» شماه يف .

 .وأ:«ش».؛ .” :روطلا .

 0 :روطلا .1 .هقلعتب :«م» 6

 اوأ ىّمس اذهلو فقولا اهيلع ىتلا رخاوألاب اهيلاوت نع زاتمت امْنإ تايآلا :«ه» شماه ىف ./

 ْ .دمأ :«ك» ./ .اهسوورب يآلا

 رخآ ىلإ «نمهيلمع َتْمَعْنَآ َنيِذّلَأ طاَرِص»و .ةيآ ةيمستلا دعب لوقلا ريدقت :«ع» شماه يف .4
 ةيآ 4مهْيَلَع َتْمَعْنَأ َنيِدّلَآ طاَرِص» دّرجم ّدعو ةيآ ةيمستلا ّدع مدعب لوقلا ريدقتو .ةيآ ةروسلا
 .«7١؟» 52 ةروسلا نأ ىلإ اهدعب امو

 دج مي



 ةحتافلا ةروس ريسسفل 3
 ١

 عم ءاهرخآب الو "'اهلّوأب ةلمسبلا يف فتكي مل زييمتلا "'دصقلو ءريدقت نع"
 د محو راسعالا نا

 ٍبوُضْعَمْلأ ٍرْيَغ» نوك ركذي ملو .ًاضيأ كلذل 4ْمهيَلَعا»8ب فتكي مل انهاهو
 ىلع راصتخالا يف زييمتلا لصحي مل دال كلذ لدي ةماتتتيا هر نفل 4 مِهيْلَع

 ا! نيريدقتلا ىلع ةيآلا رخآ هّنأل ,ريخألا هئزج ىلع راصتخالا يف الو ,لّوألا هئزج
 .لّمأتف

 .هرخآ ىلإ ةالصلا ىف ىثثت :هلوق

 ناكم مسا ةففخملا نونلا حتفو ءاثلا نوكسو ميملا حتفب ىنثم عمج اما يناثملا

 نشمي ل ودعم اهناودلا ا ةاكملا ىأ ةييققلا تفس ىتفلا# لوفتم مسا تنشب وا يبت

 ىنّدتو» :لاق ثيح لوألا ىنعملاب لّوألا رابتعالاب فّنصملا هلاق امو ,"”نينثا نينثا
 ىلا فلو: مزريطنل |: نيا فل | دنا زج ا .نيف, لك ميديبتكي عشت ملوح لا رثاللا و العلا نق
 52 جحلا ةروس يف هل ضعت امك "!ءانثلا ىلع اهلامتشا وأ اهيلع ءانثلا عوقو

 نم دحأ دنع ةيآلا ةياهن ملعي ال ذإ يناثلا ريدقتلا نع لّوألا ريدقتلا يأ :«ع» شماه يف ١.

 3 نكات ايطاموأ ىلا وأ هنا ةرومنلا را ىلا هلا ملعي الف شيم ةيلئاقلا

 .دصقلاو :«ك» . ؟

 ةيآ لكلا مأ ةدرفنم ةيا هدعب ام ّنأ ملعي نم لّوألا نم هللا مسبب ىفتكا ول هّنإف :«ع» شماه يف .""

 »١١«. ًاضيأ ةيآ هدارفناب ميحرلا نوكي نأ زاوجل كلذك ... ملعي مل ميحرلاب ىفتكا ولو

 َنإف .ةيآ لاوقأ ىلإ «مِهِئلَع َتْمَعْنَأ َنيِذَّلَآ َطاَرِص» عومجم ّدع :هلوق لدب يأ :«ع» شماه يف .4

 .مهفاف .سكع نم مهنمو :هلوق نومضم اذه
 .«١؟» مهفاف .سكعلاو لصألا ري دقت يأ:«ع» شماه ىف .6

 .نينثا نينثا  :«م» ,نيتنثا نيتنثا :«ه» .'/ .يميم ردصم وأ :«ك» شماه يف .1

 ةغالبلاب اهيلع ىنثت اهنوك يناثم اهنوك هجو ريدقتلا اذه ىلع ذإ :«ه .م .ع» شماه يف .6
 نكل ءىنسحلا هئامسأو ىمظعلا هتافص نم هلهأ وه امب هللا ىلع ىنثم وأ ,زاجعإلاو ةحاصفلاو
 ,مهتغل ىف ءانثلا نم ىنثملا لامعتسا مدعل .دعبلا ةياغ يف ءانثلا نم ًاذوخأم هلعج نإ ىفخي ال
 ْ روم 3 إبق دع ناعم اهب هنت قمل ل( ديكر هل [ذهل !كهردلفلو



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 ١4". ىناَثَمْلَأ َنِم اًعْبَس َكاَنِيَتا"َدَقَلَو» :ىلاعت هلوق ريسفت

 كلذ ناكو .ةينينثالاب ًافصّتم اهلازنإ وأ اهتءارق ناك اّمل "اهْنَأ هلاق ام هيجوتو

 وأ ةءارقلا فاضت قاكم ةووسلا هذه: قاكف .ةروسلا هذه ىلع ًاغقاو اهب" !قصتملا

 اهلوزنو اهتءارق ناك اّمل :لاقي وأ .ناكملا مسا اهيلع قلطأف .ةينينثالاب لازنإلا
 مالكلا كلذ سفن ىلإ هئاشنإ رّركتو مالك ةءارق رّركت دنسي فرعلا يفو .ًارّركم

 .اهيلع ىمسملا ؛اردصملا وأ لوعفملا مسا قلطأف ؛مالكلا كلذ رّرك :لاقيو
 (ةالصلا يف ىّنِثت ... اهنأل) :لاق ثيح نيريخألا نيذهب رعشي همالك رهاظو

 .اهريمض ىلإ *'دنسملا لوهجملا ةغيصب
 يف عّبرتو برغملا يف "!ثّثت (')اهّنِإ :لاقي ام عفدنا ريركتلا ىلع ةينثتلا لمحبو

 مهفي امك ,نانثإلا هيف دجوي ذإ رثكألا ىفنت ال ةينثتلا ّنأ ىلع .ءاشعلاو رصعلاو رهظلا

 ."'4 ٍتاَومَس َعْبَس َّنُهِنَوَسَف :ىلاعت هلوق ريسفت يف فّنصملا مالك نم
 ىلع اًمأو ,رهاظف هزّوجي مل نم بهذم ىلع )ام ,ةدحاو ةعكرب لقنتلا دري الو

 يف فاك رثكألا يف اهرّركتو ءًاصوصخم ًاّماع هلعجي هّنألف هزّوج نم بهذم

 .ةقيقح ةالصب تسيلو ءاعد ىهف ةزانجلا ةالص اّماو

 :ىهتنا "1! ةنكر لك ىف ىتس اهنأل اذكه فاّيكلا يف''و اذه

 .هنذل :«م».5 60170/١.  يواضيبلا ريسفت .81/ :رجحلا ١.

 .يميملا ردصملا :«ك» .؛ .«١؟» لازنإلا وا ةءارقلا :«عا» شماه يف ."

 .دنتسملاب :«ه» .©

 .«ش» ةخسن نم طقس انه ىلإ «ةالصلا ىف ىثثت» نم ١.

 .غ// ١ يواضيبلا ريسفت :رظنا .59 :ةرقبلا .6 ْ .ثلث :«ه» .ا/

 و٠20 ماو :«م ءل» .8

 ١. فاشكلا ١/١75.



 ا ةحتافلا ةروس ريسفت ُ

 ًازارتحا .عوكرلا اهيف ةالص ّلك !''ةعكر ّلك ,ةعكر ّلكب دارأ ِهّْنَأ رهاظلا :لوقأو

 ةروس يف لاق هنأ كلذ ىلع لدي ,ةقيقح ةالص هلعج نم دنع ةزانجلا ةالص نع

 يف اهتءارق "ار ّركت اّمم ةحتافلا ّْنأل ءريركتلا يهو ةينثتلا نم يناثملا :اذكه رجحلا

 .ىهتنا "!ةالصلا

 «ةعكر ّلك يف» هلوق ّنِإ :لاقيو (؟!يقيقحلا اهانعم ىلع ةعكرلا لمحي نأ نكميو

 يف ةعقاو اهنوك لاح ىّنثت ةحتافلا نأ دارملاو .«ىّنثت» هلوق نم ةموهفملا ةينثتلل ديق

 ةنيعح نا يعدم عم انبانووك اقع ديفلا اذهب زركعاوةالصلا قيبا"ا مكر لك

 نك ًازارتحا نوكي وأ ,.ةحتافلا ةءارق !''نودب هدنع ةيزجم ةالصلا نأ حرص ثيح

 .مصألاو حلاص نب نسحك ًاقلطم ةءارقلا بابحتسا ىلإ بهذ نم بهذم

 لمحب فاّشكلا ةرابع هيجوتل اهوبكترا يتلا تافّلكتلا نع ةحودنمل هانرّرق امبو

 «ةعكر ّلك ىف ىّنثت» :هلوقب دارملا ّنَأ نم .ًاضيأ "!ىقيقحلا اهانعم ىلع اهيف ةعكرلا

 .ىلوألا يف اهعوقول ةيناثلا يفف .ىرخألا ىلإ سايقلاب ةعكر لك يف "ارّركتت اهنأ
 ىلع ءزجلا قالطإب هنم زّوجت دّرجم كلذ ّنأو .اهيلإ ةيناثلا مامضنا دنع ىلوألا ىفو

 ةملك نوكي نأ ىلع هرابتعابو ,ةعكر ّلك بسحب ةالصلا يف ىّنت اهّنأ دارملا وأ ءّلكلا

 ,"!اذكل ةغللا عضو يف وأ عراشلا عضو يف لمعتسم اذه مهلوق يف امك هيف «يف»

 .هرابتعاو هبسحب لمعتسم هنأ ىلعمب

 .يف :ةدايز خسنلا يف .؟ .ةعكر لك :«ش» ١.

 .0/17/ ” فاشكلا .

 .ىقيقحلا اهانعم ىلع ةعكرلا لمحي  :«ه ءك.,م» .

 0001 ا . .انه ىلا «ةينثتلل ديق» نم «ش» نم طقس .0

 .ردكت :«ك» .6 .ًاضيأ ىقيقحلا  :«ل» .

 ْ .اذك :«ك» .8

 محلا حي
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 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ا

 يزارلا نيدلا رخف مالك ةحارص نع "!'بّجعتلا نالطب ًاضيأ "١كلذب رهظ دقلو

 ّلك ىف ىنثت ""اهنأل :لاق ثيح ىقيقحلا اهانعم ةعكرلاب دارملا ّنَأ ىف هريسفت ىف

 .ىهتنا '!ةالصلا نم ةعكر

 اهنوتك نم فانا ةرانه نع نتعملا لونغ لعوب ىف ليقف"! الطب ذكو

 :لئوو اعلا قلكت ىلإ ةطبادحي

 ّنأل يناثملا "!عبسلاب ىتست :لاقي نأ دعبي ال ؛لضافلا ىّشحملا لاقو اذه

 ىضيصخقو ةليخلاو ةلميسلا لمع ىف يدك لق تاننلا راف يكيردكت لف هداك

 طارصلا ىلإ ءادتهالا بلطو .رخآلا مزلتسي امهنم الك ّنأل رّركت ةناعتسالاو ةدابعلا
 "” ىلع ةذاعتسالاو ,4ْنِهْيَلَع تْئَعْنَأ َنيِذْلا َطاَرِص» :هلوقب رّوكت ميقتسملا

 لَو ْمِهْيَلَع بوُضْعَمْلَا "اِرْيَّغا» ركذب رّركت ميقتسملا طارصلا نع فارصنالا

 .ىهتنا ١4 َنيِل اّضلأ

 ظفل رهاظ ىف ءادتهالا بلط ركت دارأ "١!نإ هنألف :ًالّوأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 لّوُألا نم لدب يناثلا طارصلا ّنأ ىلإ رظنلاب دارأ نإو ,كلذك سيل هنأ رهاظف نارقلا

 «ِنيّدلأ# :هلوق يف دوجوم راركتلا اذه لثمف ''١١لماعلا ريركت مكح يف وهو

 نيدتهملا نييعتل راركت هيف ذإ 4ْمهيَلَع بوُضفَمْل رْئَل وهو هلدب ىلإ ةبسنلاب
 .ًالصأ هجّتم ريغ اذه نود راركتلا كلذ رابتعاف .ميقتسملا طارصلل نيكلاسلا

 ١. ًالّوأ فاّشكلا ةرابع هيجوت يف هانركذ امب يأ :«ع» شماه يف »١١١«.

 رظنا] هللا هملس يلماعلا دّمحم نيدلا ءاهب لضافلا خيشلا وه بّجعتملا :«ع» شماه يف ١.

 .«هنم ١[ ١7 7 .طوطخملا ,يواضيبلا ريسفت ىلع هتيشاح

 ١76/١. ريبكلا ريسفتلا .: .اهنأ الإ :خسنلا يف ."”

 .انه ىلإ «ةحارص نع بّجعتلا» نم «ج ءه م ءك» نم طقس .6

 . نع :ردصملا يف . ”عسلا :نوضعلا فاك
 .6 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .1 ريع رتصملا ىف.

 .لّوألا :«م» شماه يف 05007 ١.



 اديب ةحتافلا ةروس ريسفت

 مدعل هنع ةذاعتسالا بجي اّمم ةذاعتسالا راركت نابي يف هفلكت ام َنألف :ًايناث اّمأو

 .ديجملا مالكلا نأشب هتقايل

 ىلع لب لضافلا يّشحملا اذه "١هجسن ام لاونم ىلع :لاقي نأ نكمي :لوقأ ّمث
 هنأ يناثملا عبسلاب ةيمستلا هجو نوكي نأ دعبي ال هنأ ةروكذملا ةيمستلاب قفوأ هجو
 عيمجل عمجتسملا تاذلا مسا ركذ لّوألا :رومأ ةعبس ةعبسلا ""'هتايأ يف رّركت دق

 ةهفاشملا باطخ عبارلا ,ميحرلا ركذ ثلاثلا ,نمحرلا ركذ يناثلا ءلامكلا تافص

 نيكلاسلا نيدتهملا ركذ عباسلا «ةيادهلا ركذ سداسلا ,طارصلا ركذ سماخلا كاي

 .ميقتسملا طارصلل

 [يناثملا عبسلاب ةروسلا ةيمستل رخآ هجو ]
 .لازنالا وأ :هلوق

 نأ ةرورض كلذل ىنعم ال'و «لازنإلا يف ىنثت اهّنأل "'وأ ريدقتلا ّنِإ هيلع ليق
 .هيف ققحت ”!املاط لازنإلا

 لاحت ةانكع اهب رغما ادهن سس هاجر ةقنلاو نقلة اي بمعأو
 دعبي الو .ًادراب ءامو ًانبت اهتفلع ليبق نم "!نوكيف تيّنث رّدقن وأ .ةيضاملا

 .تايا:«ك» .؟ .هلقن :«ك» ١.

 .وأ :«هم» 5 جرا ىلإ :«ش» .'"'

 تينت مش كرر .لاط :«ك» ىفو ءاملاظ :«م» ٠

 ّْنأل .هلاح ىلع عراضملا ءاقبإ يغبني :لاقي نأ باوجلا يف ىلوألا لقن :«ع» شماه يف .

 ىّكم وهو [807 :رجحلا] ةيآلا «َكاَنْيَتاْدَقَلَو» ىلاعت هلوقل ةكمب عقو يناثملا عبسلاب ةيمستلا

 ىغبني ... لابقتسالا ىلع ىنعملاف ةّكمب يناثملا عبسلاب ىلاعت هللاف .ةرجهلا دعب لازنإلا ...

 اهّنأب هملعل ءىجيس امك ةّكمب ىناثملا عبسلا اهيلع قلطأ هناحبس هّنإف هلاح ىلع عراضملا ءاقيإ
 ... اذهب اهيلع يناثملا عبسلا هقالطإ ّمص امل هالولو اذه ىلإ ءاميإلا فل ذهل نضيع م
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 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 َكُجْوَرَو َتْنَأ نكس ْمَداَآَي» :"'لثم يف ليق امك بيلغتلا ىلع ًاينبم نوكي ")نأ
 ١4" َةّنَجْل

 [ةروسلا لوزن لحم ]
 .هرخآ ىلإ [ةالصلا تضرف نيح] ةّدكمب تلزن اهّنأ ٌحص نإ :هلوق

 ريغو رهاظلا فالخ هرّركت ّنأل .اهيف كوكشم اهلوزن ريركت ةّحص نأ ىنعب

 هّنأل ًاضيأ ةيمستلا هجو هنوكب مزجن الف .داقتعالا ديفي ليلد هيلع لدي ملو .(؟'داتعملا
 .اهعرف

 دعب ةيمستلا تناك ول ّمصي امّنِإ ةيمستلا نم هجولا اذه ّنأ كيلع بهذي ال :لوقأو

 .لازنإلا ىلع مّدقم وهو (*4 ىناََمْلآ َنِم اًعْبَس» :هلوق نم ديفتسا امّنِإ اهْنأ عم ءاهلازنإ
 .نوكي اه اعاب نوكي نأ الإ ةهللا

 ّنأل ءلّمأت لحم ةالصلا تضرف نيحب ةّكم يف اهلوزن فّنصملا دبيفت :لوقأ مث
 :هريسفت يف يزارلا مامإلا لاق ,نآرقلا نم لزن ام لَّوَأ اهّنَأ نيرّسفملا نم ريثك دنع

 .ىهتنا ,ةنيدملاب ج

 نايبلا ريخات ليش قم ففولاو ةينيمعلا لاعب اني قيضوتلا و ةيمستلا  ًالاوظت ةيفا لوقو
 تناك 4َكاَنِئَتا ْدََلَو» ىلاعت هلوق ىنعأ ةروكذملا ةيآلا نوك ّنأ ىلع ماهبالاو ... تقو نع

 ' سم ن0 لك أش هلكأت رعي رضيلا لق ةكذب ةلران

 .لثم  :«ش»." .لاقي نأ :«ش».١

 »١١«. ءايلاب ينكسا :لاقي نأ يضتقي قدؤملا يه باطخلاو :«ه .ع» شماه يف .6 :ة رقبلا

 .بيلغتلا ىلع ىنبم 4 َةّنَجْلأ ُكُجَْرَوتْن ْنُكْسَأ مدا ايل هلوق :«ه» شماه يفو

 كلذ نق تعي ملا ةهيشاوح. ىف طولا لاء( وكشم +« هر ةةعور غل قفاه نانا
 دلو ةكم كلزنا اهنا درا ولازءاداهفجا ءاهلعلا نفك ةلاق ع وه انتا عورتا الو كيدح

 قدم ةاويبتلا لئالو, نك امكلذلك ىتينلا و نفت وب اوي نتسلا: ىف هيبش نبا وجرح ذك ىكنولا
 000 :رجحلا .6 .«هنم ١ ةارسيم ( يبأ :«ه .ع») لسرم



 1/4 ةحتافلا ةروس ريسفقت 2

 ناآرقلا نم لزن ام لّوَأ :لاق هنأ "'ليبحرش نب رمع نع هدانسإب يبلعثلا ىور
 هللا يضر ةجيدخ ىلإ ّرسأ يي هللا لوسر ّنأ كلذو ,4َنيِمَلاَعْلآ َبَر هي ُدمَحْلَأَ
 ا :(4!لاقف ؟"!كاذ ام :[تّااقف «ءيش ينطلاخ نوكي نأ تيشخ دق :لاقف '!اهنع

 ةعقاولا كلت يع 81 اسوب لفوت نب ةقزيو ىلإ تنقذ ةءارقإب ءاذتلا تعينس تولغتااذإ

 هللا مشب لق :"7لاقف 32: ليئربج هاتأف هل تبثاف ءادن كاتأ اذإ :ةقرو هل لاقف

 ."!ىهتنا .4 َنيِمَلاَعْلأ ّبَر هلل ُدْمَحْلَأ  ميِجَدلَأ نحيل
 نم رشع ىتنثا ةنس يف اهنع هللا يضر ةجيدخ ةافو دعب ةالصلا "ضرتفاو

 ىلوألا ةتسلا يف نآرقلا لوزن ءدبو لفون نب ةقرو نم راسفتسالا ةياكحو فَي هتنعب
 .لّمأتف ءاهنم

 .ةيذكم اهّنَأ ٌحص دقو :هلوق

 لاثمأ نم رهاظلا وه امك .ةيندم ال ةيّكم اهّنأ ّمص هنأ (ّمص) :هلوقب دارملا سيل

 اذإ ًاصوصخ .ةيندم تسيل اهّنَأ اودارأ ةيّكم ةروسلا هذه :اولاق اذإ مهّنإف ,ةرابعلا هذه

 دارملا لب .هدعاسي ال ليلدلا ّنأل ,ةيندما“'و ةيكم يه :لاق نم لوق ةلباقم يف تعقو

 .رّبدتف ,همدعو ةيندم اهنوك نع توكسلا عم ,حيحص ةيكم اهنوك نأ
 ."77ىّكم وهو "14 ىناَتَمْلآ َنِم اَعْبَس َكاَنِيَتادَقَل ول :هلوقل :هلوق

 نب هللا دبعو دن يلع نع ىور .يعداولا مث ينادمهلا ةرسيم وبأ وه ليبحرش نب ورمع ١.

 ؛"١6/-7 ريبكلا خيراتلا ؛5١٠ - ٠١7/57 ىربكلا تاقبطلا :هتمجرتل رظنا .امهريغو دوعسم
 .غ7١/٠١ ثيدحلا لاجر مجعم ؛ “٠١ "5 لامكلا بيدهت

 .كلذ :«شا» .'"“ .اهنع هللا ىض راقد ب :«م».؟

 .هلأس :ردصملا ىف .6 ْ .لاقف  :«ش».غ

 171/1١. ريبكلا ريسفتلا . د ا معلا
 .و-:«ك».9 .ضارفإ :«ك 9 ./

 .ةيكم :«ك».١ .,/ا/ :رجحلا ٠



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 ناكو ءاهريغ ال ةحتافلا وه يناثملا عبس[لا] ناك ول متي امنإ ليلدلا اذه :")ليق

 قّقحت ىلع ءانب لبقتسملا يف ال .هتقيقح ىلع يضاملا يف ًالمعتسم 4َكاَتِيتا»

 .عنملا ضرعم يف اهنم لكو .ةرجهلا لبق ةّكمب ةلزان ةيآلا هذه ناكو ,عوقولا

 ريس ىف نعلا ةروم ىف ازك ذ: فاذكلا يهاضو تنسعلا تلق لزالا اها

 عبس نوكي نأو ,ةحتافلا "'يه تايآ عبس اهب دارملا نوكي نأ زوجي هنأ ةبآلا هذه

 ةدحاو ةروس مكح يف امهّنإف ةبوتلاو لافنالا اهتعباسولاوطلا تسلا يه/'![و] روس

 ميماوحلا نوكي نأو ,سنوي :ليقو ةبوتلا يه :ليقو ,ةيمستلاب امهنيب لصفي مل كلذلو
 او روحت كلف هن ارقلا مامت يه يتلا (؟!عابسألا يهو فئاحص عبس نوكي نأو ,عبسلا

 .ةيكم: ةحتافلا نوك هب 0! تيدي شكف تالابشحأالا هذه نتاكفلا عيش ىف

 فسح نوتكي نا ديال "رخال فالادفسالا وق عدلت تاق تانلأ اكو

 اذه ىلع عوقولا ققحتل نوكي نأ زوجي ال ملف .عوقولا قّقحتل 4َكاَنْيَتا»

 قل لاقي ناي ايلامجا اضفت وحلا تالايععالا دع نا دكممو اضيا "! لامحألا

 مزلي تالامتحالا هذه ىلعف يناثملا عبسإلا] ةكمل ةفراشس ب الا هده هكسواك

 نارقلا مامت يه يتلا فئاحص عبس وأ عبسلا ميماوحلا وأ ةروكذم روس عبس نوكي نأ

 4 ىناَتَمْلَأ َنِم اًعْبَسا» دعب "اروكذملا ّنأ وهو رخآ ضقن انهاهو ؛لطاب وهو ًايْكم

 .ىهو :«ك» . ؟ .«١١؟» يرال :«ه» شماه يف ١.

 قود نو يعفو ةعملا نبذ

 .081/ ؟ ليزنتلا ضماوغ قئاقح نع فاّشكلا ؛60"١/0 ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ .:

 .تبثت :«ك» .©

 »١١«. ةحتافلا دارملا نوك لامتحا ادع ام يأ :«ه» شماه ىف .1
 ١«. ”» ةحتافلا نوك مزلي نوكي ال ذئنيحو :«ه» شماه يف

 .«نوكي» ىلع بطش «ع» يفو .روكذملا نوكي نأ :«ش» .8



 املا ةحتافلا ةروس ريسفت مت

 دحأ ىلع هنأ فّنصملا ركذ دقو .ًاعبس ىلع ًافطع ١ 4ميظَعْلآ َناَدّقْلَأ ول :ىلاعت هلوق

 ةمزلتسم ةيآلا هذه ةيكم ناك ولف .ءءزجلا ىلع لكلا فطع ليبق نم نيلامتحالا

 .لطاب وهو .ًاضيأ نارقلا لك ةيكمل امزلطس ناكل يناثملا عبس ةيكمل

 ةّجح يف ةرجهلا دعب ةّكمب ةلزان ةيآلا هذه نوكي ها فوجي .هنالقكلاغلا امو

 .كلذ لبق ةنيدملاب ةلزان يناثملا عبس[لا] نوكيو ًالثم عادولا

 يّكملاف ."'نايحالطصا ناظفل يندملاو يملا نأ ركذ رجح نبا خيشلا ّنأ ملعاو

 نإو اهدعب لزن ام يندملاو ,ةّكم ريغ يف لزن نإو دلت يبنلا ةرجه لبق لزن ام
 .!اهيف م

 امف ةرجهلا لبق ةلزان ةيآلا هذه ناك اذإ هْنأل ؛ريخألا ضارتعالا عفدني اذه ىلعف

 «نيفقطملل ليو» ةروس ّنأ هيف نكل .ًاضيأ كلذك نوكي لوزنلا ىف هيلع ًاقباس نوكي
 اهّنِإ :مهضعب لاقف ؛ةيندم وأ ةيكم اهْنأ يف نورّسفملا فلتخاف ةنيدملاو ةّنكم نيب تلزن

 ةنيدملاب ناك هْنأل ةيندم اهْنِإ :مهضعب لاقو .برقأ ةّكمب ناك اهلوزن عضوم نأل ةيكم

 ىلع اوقفتا لب اوفلتخي ال نأ يغبني خيشلا اذه ركذ يذلا ىنعملاب اناك ولف برقأ

 .ةيندم اهنوك

 ةنيدملابو ةّرم ةّكمب تلزن اهّنأل ةيندمو ةيّكم :ليقو» فاّشكلا ةرابع ًاضيأو
 .خيشلا اذه هركذ امك ًاحالطضا اذه نوكي نأ نع ىبأت 01( رو

 ليلدلا اذهو ."!يّبظ مكح هرخآ ىلإ (ّمص دقو) :هلوق ينعأ مكحلا اذه :ليقو

 اذه فّنصملا حّجر اذهلو .ةحتافلا وه يناثملا عبسإلا] نأ رهاظلا ذإ ٌنظلا ديفي

 .ناحلطصم :«ك» .؟ .,/6ال :رجحلا.١

 ل يرابلا حتف :رظنا .؛ .لزن ناو اهدعب  :«ه» .'"'

 .ىتظ مكح 7 55/١. فاشكلا .ه



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ا

 يف لمعتسم 4َكاَنْيَتا» ّنأو .ةيآلا هذه ريسفت يف تالامتحالا رئاس ىلع لامتحالا

 لبق ةّكمب ةلزان ًاضيأ ةحتافلا نب ًاّنظ مزلي ةيّكم ةيآلا هذه ناك اذإف ,يقيقحلا هانعم

 .ةيالا هذه لوزن

 ًايّظ مكحلا نوكي نأ نع "'ىبأت «دق» "!ةملك ّنأب يراللا لضافلا هيلع دروأو
 .نيفيتال امك

 تاللجسو ءاهقفلا ىواتف عّبتت نم ىلع يفخ ريغ رهاظ كلذ ءافخ :لوقأو

 اًمأو ,؟!نيلّوُأْلا نيضارتعالا عفدي امّنِإ هركذ ام ّنأ لئاقلا ىلع هّجوتي معن ."'ماّكحلا

 اذإ الإ "”ريخألا ضارتعالا اذكو .هعفدي الف 4ميظَعْلَ َنادَقْلَو 8 :هلوقب دراولا ضقتنلا

 .رّيدتف رجح نبا خيشلا هركذ ام ّمص

 )١([ «4ميجّرلأ نمخّرلأ هنلأ مشي» :ىلاعت هلوق]

 .[ةروس لك نمو] ةحتافلا نم 4ٍميِحّرلأ ِنْمْحّرلَأ لآ مشي# :هلوق
 مّدق اذهلو ,ةحتافلا نم ًءزج ةلمسبلا نوك هبهذم (”ْنأ ىلع لدي ةرابعلا رهاظ

 ىلع لدي فاّشكلا يف "مهيكراشمو ةنيدملا ءاّرق بهذم ميدقت ّنأ امك .لوقلا اذه

 :ةفاكلا نع اض نيع.ةنسح

 ا :«ما») . .ةملك نوكب :«ش» ١.

 ْ .ماكحألا :«ش» .'”

 َعْبَس» يف رخآلا تالامتحالا دوجو ىلع ينبملا عنملا لّوألاب دارملا :«ه .ع» شماه يف .؛

 »١١«. 4َكاَئْيَتا» ةغيص يف فّرصتلا ىلع ينبملا عنملا يناثلاو «يناثملا

 .هرخآ ىلإ نوكي نأ زوجي هّنألف ثلاثلا اّمأو :هلوق وهو :«ه .ع» شماه ف

 .نا- :«ك» .

 هلا ١ لل .مهتكراشم :«ك» .



 لين ةحتافلا ةروس ريسفت

 [ةروس لك نمو ةحتافلا نم ءزج ةلمسبلا ]

 :"!نيلوق '')اهيف يعفاشلل ّنأ فّنصملا مهنمو ةيعفاشلا دنع ّنأ ىفخي الو

 :ةيمانإلا !؟! هيلعو هك كيلا نها ةثئأ نغ لوقتملا

 نباو .يعفاشلا باحصأ ضعب هيلإ بهذو .ريغ ال ةحتافلا نم ةيا اهْنَأ امهيناثو

 اهنأ ىلع ةءارقلا ةّمئأ عامجإ مهضعب لقنو .!ةّيمامإلا نم ليقع ىبأ نباو دينج

 .بابللا ريسفت يف امك ةحتافلا لّوأ يف مهفالتخاو .*”روسلا رئاس نم ًءزج تسيل

 هيف عقو ثيح فاّشكلا يف "'اًمع مهبهذم '''ريرقت يف فّئصملا لدع اذهلف

 هلعو روس لك نمو ةحئافلا نمت يا اهنا ىلع اهيئايققو:ةفوكلاو ةكمرا د3 :اذكم

 الو "!ةحتافلا نم ءزج اهّنأب مهمزج ىلع لدي امب ىتأو .ىهتنا "”هباحصأو يعفاشلا

 يف نيرمآلا لمتحي لب ءاهب ةحتتفملا ''''روسلا رئاس نم ءزج اهناب مهمزج ىلع لدي
 لمتحيل فاّشكلا ىف امك ةحتافلا نم ةيا اهْنِإ مهبهذم ريرقت ىف لقي ملو .ىقاوبلا

 يه ةحتافلا نأ هين قداصلا انالوم نع ىور املف ةحتافلا نم ةيآ اهنوك مآ :(ع» شماه ىف ١.

 نب ىيحي لاق املف ةروس لك نم ةيا اهنوك اًمأو .نهلصفأ عبسلا نم ةلمسبلاو يناثملا ةعبس

 نمحرلا مسبب أدتبا لجر يف لوقت ام كادف تلعج دقن رقابلا ىلإ تبتك يّنِإ :ينادمهلا نارمع
 :يسابعلا لاقف .اهكرت ةروسلا نم هريغ ىلإ راص املف [باتكلا ٌمأ يفإ هدحو ةالص يف ميحرلا

 8 ىفاكلا] .«هنم ١؟» ىسابعلا مغر ىلع [نيتّرم] اهديعي هطخب اين بتكف ؟سأب كلذب سيل
 ١ 1 .[ ىساّبعلا ميهاربإ نب ماشه وه يساّبعلاو / ١,

 .ةيمامإلا روهمج :«ل 9 د .نالوق :«م ءه» . "

 .«ةّيمامإلا» ىلإ «هيلإ بهذو» نم «ه .م .ك» نم طقس .غ

 .مهري رقت :«ش» .1 .ةروسلا :«ش».6

 10/١. فاشكلا .6 .ام ىلع :«م» ./

 .«ةحتافلا نم» ىلإ «ةروس لك نمو» نم «م ,ك» نم طقس .9

 .ةروسلا :«ش».٠



 ١ ج ءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل 2,86

 و
 8ع

 فيكو .اهنع هللا يضر '!ةملس ّمآو ةريره يبأ ةياورب ُهْبيَي هنع يورملا '١نيرمألا

 اهنم ءزج اهنوك ىلع كّسمت نم مهنم نأ عم '!ةيعفاشلا لك دنع اهنم ةيآ اهّنأب مزجي
 .فّنصملا هلعف امك (؛)اهنع هللا يضر ةملس ّمأ نع يور امب

 [ةلمسبلاو ةعبسلا ءاّرقلا]
 .هرخآ ىلإ ةفوكلاو ةّدكم ءاّدق هيلعو :هلوق

 نم يفوكلاو .صيحم نبا ًذاوشلا نمو .ريثك نبا ةعبسلا ءاّرقلا نم يّمملا ّنأ ملعا
 يندملاو ,شمعألا داوشلا نمو .فلخ ةرشعلا نمو ,يئاسكلاو ةزمحو مصاع ةعبسلا

 نم ")و ,ورمع وبأ ةعبسلا نم يرصبلاو ,رفعج وبأ ةرشعلا نمو .عفان (*!ةعبسلا نم

 هرم أ شالو بوعيخلا ووفر ويقل نمو :يرتعي ا ريتعل
 موسوملا ريبكلا هريسفت يف ةيمامإلا يرّسفم نم يسربطلا يلع وبأ خيشلا لاق

 اهيف مهب اودتقاو "!(ةعبسلا) ءالؤه ةءارق ىلع سانلا عمتجا امْنِإو :نايبلا عمجمب

 ,مهملع ةرثك عم مهتيانع كلذب تّدتشاو .نآرقلا ةءارقل ''اودّرجت مهّنَأ امهدحأ

 مهتءارق تّدعو ءاملعلا نم ةءارقلا هيلإ بسن !١" نّمم مهتنمزأ يف وأ مهلبق ناك نّمو

 ثيدحلا '""'وأ هقفلا كئلوأ ىلع بلاغلا ناكو ,مهدّرجت ١١كلذب دّرجتي مل ذاوشلا يف

 نم «م» نم طقس »١7«. ةيالا ضعب ها رخآلاو .اهنم ةّمات ةيآ هنا اههنخ | :«عر) شماه ىف ١.

 6 يوم ال ا ولا « يقاوبلا يف»

 »١١«. اهنم ةّمات ةيآ هنوك ىنعمب هتّيئزج ىلع ّلدت ال ةياورلا هذه :«ع» شماه يف ."

 .اهنع هللا ىضر- :«ه» .: .نييعفاشلا :«ش» .'"”

 ْ .و- :«ل» ." .«ةعبسلا» ىلإ «مصاع» نم «م» نم طقس .6

 .ردصملا ىف سيل نيلالهلا نيب ام .8 .و :ةدايز «ك» .ا/

 ْ .نم :«ه».٠ .اوددفت :«ك» .4

 ١. .كلذل :ردصملا ىف ١.»ه«:نو.



 ةحتافلا ةروس ريسفت مت
 ليلي

 .مولعلا نم كلذ ريغ وأ

 لوا م انروجا ا! افرح 556 و أ] ًاظفل دمل 2١ !ةنتنسف ةتوسو مهت ءأرق ناوخالاو

 .؟!نارقلا هوجوب مهملع ةرثكو مهلئاضف نم فرع ام عم .هرخاآ ىلإ نارقلا

 :ناثحب *'انهاه من

 ,7'ءاّرقلا ىلإ ةحتافلا ةلمسب يف فالخلا ابسن يزارلا مامإلاو فّنصملا نأ :لّوألا

 ىلع !ءاّدقلا نيب فالخلا "'لعجو روسلا رئاس ىف فالخلا مّمع فاشكلا بحاصو

 مايا يقر فلا قبة ىلا لوقا لك داع او ءاهقفلا نعيد ةقاللل دعو

 :رظن هيفو

 امّنِإ .اهب ءدتبي ةروس لّوأ يف الو ةحتافلا لّوأ يف اوفلتخي مل ءاّرقلا ٌنألف لد اك

 0 0 00 ير ر  ام 0

 مو 0 ىلإ ةلمسبلا ةبسن : ا مث 0

 ناوي دامس 7*7 "انيهو ةقوككلا ءادو وم افلخيو وحس عيد نيك اهنالطا

 ىلإ كرتلا ةبسن اذكو .ةزمحب ضقنلا يقب مهتءارق رابتعا ةّدشل ةعبسلا !'*' ءادقلا دير ا

 .ردصملا نم نيتفوقعملا نيبام .؟ .ةدنتسم :«(ع».١

 3/١, نايبلا عمجم .؛ .اف رح  :«ش» ."'

 .ةءارقلا :«ه م ءش» ." .انهاه نا :«ك» .

 .ةءارقلا :«ش». 8 .اولعج :«ه .م» .ا/

 ,.اذك ىلإ ءاهقفلاو ءارقلا نم ةعامج بهذ :اولاق نأب ءاهقفلاو ءاّرقلا يأ :(ع» شماه ىف .9
 .70و71/١ فاّشكلا.١٠  .«١؟» اذك ىلإ اهنم ىرخأ ةعامجو
 .(ظ) ندناوخ هللا مسب ينعي :«ع» شماه يف ١.

 ١١ . بابللا ريسفت نم ًالقن :«ع» شماه ىف »؟١«.

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ةلمسبلا ةبسن» نم . ١7
 .ةءارقلا :«ش».١غ



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل |(

 هنأ رمألا ةياغ ,نيلمسبملا نم يندملا رفعج ابأ ّنأل ماشلاو ةرصبلاو ةنيدملا "'!ءاّرق

 .لمسبي عفان يبوار دحأ نولاق نكل ,ةعبسلا نم سيل

 ئراق ّلك ّنإف ءلمعلاو "'ةياورلا يف وه امّنِإ ءاّرقلا نيب فالخلا نلف :ًاثلاث اّمأو

 ةلمسبلا ّنأب ملعلاو ةياردلا يف هّنإف ءاهقفلا فالخ فالخب ءاهب لمعيو ةءارق يورب

 الف ؛ال وأ ةالصلا يف اهتءارق بوجوب مكحيل ؟ال مأ نآرقلا نم عقاولا يف يه له

 .يتايس مالك هيفو روكذملا هجولا ىلع نيفالخلا نيب عمجلا بسانب

 نارتقلا نين ةلمسبلا نوك يف (؟!فلتخت فيك ةرتاوتملا تاءارقلا :يناثلا ثحبلا

 .تاينيقيلا يف يتأي ال ضراعتلاو .نيقيلا ديفي رتاوتلا ّنإف ف .همدعو

 نوكي نأ ٌمضِف .0ةياردلا يف ال *!ةياورلا يف وه امْنِإ ءاّرقلا فالخ ّنأب 5

 :ءارقااهك راع لو ايف نوكدملا لئالدلاو ةرنا وعملا ةعارقلا ةلالدم ده ةلدسلاا

 ءيش كرتب ةءارقلا ةّحص ديفت امْنإ لب ,عقاولا يف ةيئزجلا مدع '"'ديفت ال اهنأل ,كرتلا

 .ناصقنلاو ةدايزلا يف ة رخألا مهتافالتخا لثم .نايحألا ضعب يف نآرقلا نم

 يف اوغلابيل + ارقلاا نيب اهتذكم .دلقلا حمام رقلا ةي8 001 رهاطلا ذر راي رفا

 .ىرت امك ركذ امب قرفلاف ءاهمدعو فقولا ةّحص ملعيل نارقلا

 ةءارقلا نيسحت ىلع ''١!ةغلابملل هب ملعلا نم ءاّرقلل ٌدبال ام نإ :"!لاقي نأ دعبي الو

 .ةءارق :«م» . 5-2-1

 »١١«. هب ئبنلا نع صوصخملا هجولا ىلع ءاّوقلا ةياور يأ :«ع» شماه يف .؟
 »١١ رخا ىلإ رهاظلا ذإ رظن هيف لوقا :دعب اميف انلوقب رّدصملا مالكلا وهو :«(ع» شماه فا

 .فلتخي :خسنلا يف .؛ .« هنم

 .يبنلا نع ةيورملا ةءارقلا يا:«ع» شماه يف .6

 .ديفي ال :«ك ءش» .ا/ .ةيئزجلاب ملعلا يأ :«عد» شماه يف .1

 »١7«. رظنلا عفد يف :«ع» شماه يف .1 اهنا 2 ءم» 4

 .ةغلابم :«ه».٠



 اهل ةحتافلا ةروس ريسفت

 ىلع ىلاعت هللا هلزنأ ًامالك 4 ٍميِحَّرلأ ٍنِمْحَيلَآ هلأ مْسِب# نوك رتاوت وه اهديوجتو
 يف نآرقلا نم اهّنأ قيقحت اًمأو ,نآرقلا طخب فحصملا يف تبثم هّنأو يي دّمحم
 وهو .نارقلا صاوخ نم يه !''يتلا ةيعرش ماكحأ ليصحت هتدئافف ال وأ عقاولا

 همعز ام عفد يف يزارلا مامإلا هانركذ ام لثمب حّرص دقو .ءاّرقلا نود ءاهقفلا ةفيظو

 .لّمأتف "'ةيداهتجا ال ةيعطق ةروكذملا ةلأسملا ّنأ نم ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا

 ."!امهؤاهقفو :هلوق

 .هرخآ ىلإ «ةفينح وبأ صني ملو» !؟!هلوق ةنيرقب ,ةفينح يبأ ىوس مهب دارأ

 [ةلمسبلا يف ةفينح يبأ و كلام و يعفاشلا لوق]
 .ىعفاشلاو :هلوق

 اوبل يفور اظقف اهتمي | اينأ يه دنا ةلؤق اف ددودعلاو يدنا هيلو ةاك ىف
 ؛ةديسلا كلذب حرص ,ةءارب ىوس ةروس ّلك نم ةيآ اهّنإ :ديدجلا هلوقو «نّميتلل تبتك
 .“'فقاوملا حرش نم ةّوبنلا ثحب يف

 .هرخا ىلإ [اهؤاهقفو ماشلاو ةرصبلاو ةنيدملا ءاّرق] مهفلاخو :هلوق
 ةنيدملا ءاّرق بهذم فاشكلا بحاص ريرقت '''(مهفلاخ) هلوق يف فّنصملا فلاخ

 ماشلاو ةرصبلاو ةنيدملا ءاّرق :اذكه فاّشكلا يف ذإ اهئاهقفو ماشلاو ةرصبلاو

 اينو ووسلا قم اهريع نما وألا ةفافلا نسال ا كسل ةمسملا ن١ ىلع اهنايقفو

 ١560/١. ريبكلا ريسفتلا ." .ىتلا  :«ه .م ءع».١

 .هلوق ةنيرقب ةفينح يىبأ- :«م».4 .اهٌواهقفو :«ك» .'"“

 8//10١. فقاوملا حرش .6

 امنا فاّشكلا مالك نم مهفي ام ىلع ةدئازلا ةيصوصخلا هذه ةلمجلابو :«ه .ل .م» شماه يف .1

 .«ه» لفغت الف .«مهفلاخ» ظفل داريإ نم اشن

 هنا وعم ن ارفلا لك نأ وه (ةووس لك نمشي كيببل ةيميسلا نأ) ىلع ملعيلو#«( عار نكماه ىفارال

 مم



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 4

 بهذم وهو ءلاب يذ رمأ ّلك يف اهركذب أدب امك .اهب ءادتبالاب كّدبتلاو لصفلل تبتك

 .ىهتنا .""'هعبات نمو ةفينح ىلا

 ""!ءيشل ًءزج نوكي ال نكل نآرقلا نم اهنوك لمتحي همالك رهاظ ّنأل كلذ ناكو

 ذإ :ةيلامتحا رهظأ لوألا ّنأ ىعّدي نأ نكمي لب .نآرقلا نم اهنوك مدعو روسلا نم
 بهذم ىناثلا نأ "”لاحلاو ,ةغالبلاب متهي نم دنع تايصوصخلا ىلع دري امْنِإ ىفنلا

 هيف فلتخملا ّنأل .هنم ًاءزج نوكي نأ ّمصي الف هيف فلتخم اهنم ًاءزج ةروس ّلك ةيمست نوكو ج

 وه ارتاوثمن أرقلا لك نوكي أل نأ هلل هتف اءزج ناك ولف ءارتاوتمنوكي ال

 نآرقلا نم ةيئزجلا هجو ىلع لمنلا ةروس يف اهعوقول رتاوتم ةيمستلا لصأ ّنأ باوجلاو
 ريغ ناآرقلا ضعب نوك بجوي ال اذهو ,ةروس لك نم ءزج اهنوك يف رتاوتلا مدعو .قافتالاب

 .رتاوتم

 نع ةزاتمم اهعقوم يف ةروسلا كلت نم ءزج ةروس ّلك ةيمست نأ ةفئاطلا هذه بهذم :ليق نإف

 نالت نيوك نقف الدخان :ىرخأ ةيعست نيك فرخ هب ١ ةنقعشتا لكفاىرخا ةزروس ةنيست
 ال نأ بجوي اذهو نآرقلا نم ةيآلا هذه نوك يف فالتخالا وه ةروسلا كلت نم ًاءزج ةيمستلا

 عامجإلل .فلخ اذهو ةرتاوتم ريغ ناآرقلا تايأ ضعب نوك مزليف ةرتاوتم ةيآلا كلت نوكي
 ضاوعح.نارقلا فانا لك نا ىلع

 نيتفدلا نيب ةعقاولا تايمستلاف ,هللا مالك نيتفدلا نيب ام ّنأ وه هيف رتاوتلا ىعّدن يذلا :انلق

 تبتك له ةيآلا هذه ّنأ راركتلا يف فالتخالاو .لمنلا ةروس يف هعوقول قافثالاب هللا مالك
 ةروسلا نم ءزج ةلمسب ّلك نوك يف فالتخالا نوكي ال اذه ىلعف ,ةيآ ةلمسب لك وأ ةرّركم

 :نارفلا نفد الا هذه نوك ىف فالتشأالا نبأ ايباقزدضملا

 ريغ: ند ةيلع قالاتعدتالا نأ قلك وكي ًارذكت :بتكاذ] نارقلا ضعب نأ ةزلو وها امف لاقي ذل
 ْ .... امك نيتقدلا نيب ام ّنأ ىلع عامجإلاو نيتقدلا نيب اّمم جراخ

 ةيمستلا يف اًمأو ... سيل راركتلا لمع نكل هللا مالك راركتلا هيف ام ّنأ ٌكش ال :لوقت انأل

 ةّمألا عامجإو ُةْيوهْلا لوسر ىلع ... ردص يف ةيمستلا تدرو ثيح هللا نم راركتلا لمعف

 لكك عمي برع ةيمستلا نا ىلع .لثال دلا ىروفأ قمسا هالك ىلع ةيدحدلا قيناما ىلع

 .«م» يف درت ملو .10و 71/١ فاّشكلا ١. .«هنم ١١؟» ملعأ هللاو ,ةروس

 .ءىشلا :«ه ءش» .؟

 .«1١؟» نارقلا نم اهنوك مدع وهو :«ه ,عدا شماه ىف



 1١م4 ةحتافلا ةارؤن زيسفت

 يف أرقي نأ يغبني ال :لاق ًاكلام ّنأ ىّتح .اهئاهقفو ماشلاو ةرصبلاو ةنيدملا ءاّرق

 نم ّصخأ "'مهبهذم ّنأ (مهفلاخ) هلوق نم ردايتملاو ءًاّرس الو ًارهج ال ةالصلا

 لودنعلا اماه هددت ةيو يقلد: ىف." قالخلا لاما نفك |١3 :قيلوألا !١ يهدم عبق

 نم (*!ّعأ ةحتافلا نم نوكي ال نأ ةحتافلا نم (!اهنوك ضيقنو ءفاّشكلا ةرابع نع

 نييلوألا "نهد ١" دانتلا لايعحالا ةفلاخم قوكي آل وأ :نارقلا نم نوكي نأ

 .هيلع فّنصملا ةرابع يف فالخلا لمحيلف ,مهاوعد يئزج الك يف مهفلاخي ذإ كا

 .لماكلا درفلا قالطإلا دنع ردابتملا ذإ

 .كلامو :هلوق

 .مامتهالا ةياعرل ماعلا دعب ٌصاخلا ركذ ةنيدملا ءاهقف دعب هركذ

 [هدنع ةروسلا نم تسيل اهنأ] نظف ءيشب "1 هيف] ةفينح وبأ ٌصني ملو :هلوق
 .هرخآ يل

 تابثإلا نم ءيشب ةحتافلا نم اهنوكيف ّصني مل يأ '*”فاّشكلا بحاص ٌناظلا

 ١. اهئاهقفو يماشلاو ةرصبلاو ةفوكلا ءاّرق بهذم يأ:«ع» شماه يف »١١«.

 .بحاص :«ش» ."

 ًالثم (هبدن :«ل») هتّيبدنو مالسلا بوجو يف عقو اذإ فالخلا ّنإف :«ه ,ل ,.ع.م» شماه يف ."

 هوركملاو بودنملا نم ٌمعأ وه (و :«ل ءو :ع») وأ ءبجاوب سيل ام بجاولا ضيقن ناك
 .«ه» مهفاف .سكعلا رابتعا يف لاحلا اذكو .مارحلاو حابملاو

 .«١؟» ةلمسبلا يا :«ه عر شماه يف 2

 ةّكم ءاّوق (هيلع ام فلاخي :«ع») ةبطاق فلاخي ال يناثلا لامتحالا يأ :«ه .ع» شماه يف .4

 »١١«. امهئاهقفو ةفوكلاو

 »١١«. نارقلا ( نم :عرف لدب :«ه») عرف نوكي ال يأ :«ه ,ع» شماه يف .1

 »١١«. ةحتافلا نم ةلمسبلا ناوهو :«ع)) شماه يف .

 امّنإ فاّشكلا مالك نم مهفي ام ىلع ةدئازلا ةيصوصخلا هذه ةلمجلابو :«ه» شماه يف .6
 »١١«. لفغت الف «مهفلاخ» ظفل داريإ نم (لظ) دافتست

 .فاّشكلا بحاص ناظلا_ :«ه م ءك» . ٠ :ندصملا ثق يقف وفعملا نيناامخ



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل او.

 ىلع ءانب ّنظف ,ركذ امك ةحتافلا نم اهنوكب نيلئاقلا ةفوكلا لهأ نم هنوك عم .يفنلاو
 لئاق ال ذإ .روسلا يقاب نم اهنوك مدع همزليو ,هدنع ةروسلا نم تسيل اهّْنأ كلذ
 .ةحتافلا نود روسلا رئاس نم اهنوكب

 ّصنلا مدع َّنأ هيلع دروأ ام عفدنا هرخآ ىلإ ةفوكلا لهأ نم هنوك عم انلوقبو
 .يمورلا لضافلا ةيشاح يف اذك ءامهدحأ ّنظ بجوي ال يفنلاو تابثإلا نم ءيشب

 نم هنوك عم '!١نيفرطلا نم ءيشب ةفينح يبأ صيصنت مدع ّنأل رظن هيف :لوقأو
 لهأ هيلإ بهذ امل فلاخملا رخآلا فرطلا ىلإ هباهذب ّرظلا بجوي ال ةفوكلا لهأ

 كلذ .نونك ؛لوقش لب هلدألا ؟ لضرافتل ةلأسملا ىف افقوتم..قوكي نأ زاوخل :ةقدلب

 هّنأل مهعم ةفينح يبأ ةقفاوم ّنظ يضتقي ةفوكلا لهأ نم يتوكسلا عامجإلا ةلزنمب
 ,يتوكسلا عامجإلا ةيّجح ىلع لالدتسالا ماقم يف هلثمب نييلوصألا لاق امك .مهنم

 .رصتخملا حرش يف هدضع دش دضعلا يضاقلاو

 يف هدنع ةبجاو ةحتافلا ةءارق ناك اّمل هّنأب روكذملا داريإلا نع باجي دقو

 هنيّبي نأ هيلع ناكل اهنم هدنع تناك ولف .فالخلا ّلحم اهنم اهنوك راص'”'و .ةالصلا

 ٌنظي ("!هنّيبي مل اًملف ,ةالصلا ناصقنو بجاولا كرت مزل اهيف أرقت مل ول اهنأ ملعي ىّتح

 اهلصأ ىلع «'"اهاقبأ هنأ ّنظ ءيشب !ّصني مل امل هنأ دارملا ّنأب باجي دقو
 .هتوبث نّيبتي ىّنح همدع مكح لك يف لصألا ْنأل .ةروسلا نم اهنوك مدع وه يذلا

 .لُمات هيفو

 .ضراعتلا :«ه» .؟ .نيقيرطلا :«ه» ١.

 .و :«م)) 8

 :( نكست مل» ئلا «ملعي ىتحا» نم «ه م ءك» نم طقس .غ

 يز .اهئاقبإ :«ش» 1١. .صني امل :«م» ,.ضقني مل :«ش» .
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 ةيعدتسا امج ةتعلا ءاسنت نوب ووهسسلا ذم اسي نا قينح لل وقاو

 با اهنا ييفادملا" قف حيحصلا :اولاق هنم اهنوك ةّلدأ مهيرّخأتمل حال اّملو «نآرقلا

 ايلا قف اهل وقف وسلا نع دك فسار ا نازقلا نمفلخاو

 ليسو مهي رح اننا ىلع أل ونحت قوكي دنا نوحي ««دنع ةروسلا قم تمل

 عفدناف .عيرفتلل ال ركذلا يف '!'بيقعتلاو دوجولا يف بيترتلل هيف ءافلا نوكي

 .لاكشالا

 فاّشكلا بحاص ىلع در هرخآ ىلإ «ٌصني ملو» فّنصملا لوق ْنِإ :لاقي دقو اذه
 اما وب روسلا نم اهريغال و ةعتانلا نم سنا ةوبعلا ا لايقحا "ديل بق ةايح

 .م امك اهب ءادتبالاب كدبتلاو لصفلل تبتك

 مل نإو ةفينح يبأ لوق ّنأ (ّنظف) هلوق عم (ّصني مل) :هلوق نم دافتسي :لوقأو
 هل ةيعباسو كمال نأ هدتؤنيو .هب ّنظلا ديفيف هيف رهاظ هّنكل كلذ يف أّصن نكي

 مهلاوقأب كلذ ىلع ّلدتسا فاّشكلا بحاص نأ رهاظلاف ةالصلا يف ')اهب اورهجي

 اذه ىلعو .ماقملا اذه لاثمأ 5 بولطملا ّنظلا ديفي كلذ "نأ كش الو ,مهلامعأو

 .هيلع ًاّدر نوكي فيكف هقفاوي لب هيفاني ال يضاقلا مالك

 عوف رم مس | (نَظ) هلوق نا أ نم لضافلا يشحملا هلاق ام فعض رهظ كلذبو :لوقأ

 :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ ةبسنلا هذه فييزت هنم ضرغلاو ,ميدقتلا بجاو (ّنأ) نع ربخ

 .رّيدتف 4١من نُظلآ ضْعَبَنإ»
 ىّمسملا هباتك يف يّلحلا رّهطملا نبا ةمالعلا خيشلا مالك نم دافتسي هنأ ملعاو

 ةريره وبأ هاور امب ةفينح وبأ ّمتحا :اذكه اهيلع لالدتسالا ركذو لاوقألا لقن ماقم

 .بقعتلا :«ك» .؟ .هلوق :«م».١

 .نوؤدتبي :«أورهجي مل» لدب «ك» ىف .8غ.«7١» ةفينح ىبأ نعل يأ:«ع» شماه ىف ."



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق :ىلاعت هللا لاق :لوقي هِيَ يبنلا تعمس لاق

 ا"! يندمح :ىلاعت هللا لاق 4 َنيِمَلاَعْلا ّبَر هِي َدْمَحْلَا» :لاق اذإف ."١لأس ام يدبعلو

 :لاق اذإف .يدبع ىلع ىنثأ :هللا لاق 4 ٍميِحّرلَأ نل نِمْحَدلَأ» :لاق اذإف ."!يدبع

 َكاَيِإَو ُدُبْعَن َكاّيإ» :لاق اذإف ءيدبع يندّجم : هلل لاق «ِنيّدلأ مْوَي كلام

 طارتلآ اًنيه]» :لاق اذإف ءلأس ام يدبعلو يدبع نيبو ينيب اذه :هّللا لاق 4 ُنيعَتْسَن

 :لاق «َنيِلاّضلآ لَو ْمِهْيَلَع بَاَع ٍبوُضْفَمْلآ ٍرْيَغ ْمِهَلَع َتْمَعْنَأ َنيِذَّلَأ َطاَرِص *ميِقَتْسُمْلآ

 ققحتي ملو اهب رب ءدذبو 00 ةيا ةلمسبلا تناك ولف لا ام يىدبعلو ىدبعل اذه

 :ىهنلا ."!اهريفك ترق وتل ةروع لك ىم"ةيا كفاك ول اهنالوب كتستتلا

 تانبفا و عقو امّنِإ ةروكذملا ةياورلاب جاجتحالاو صيصنتلا نأ رهاظلا :لوقأو

 نو ةخم اوم ةناحصا و ةنيع يبأ نيب قرفي مل (*!ةمالعلا خيشلاو ,ةفينح 5

 ابا نأ نم يعفاشلا بهذم حيجرت نايبل اهفلأ ةلاسر يف نيمرحلا مامإ هركذ ام كلذ

 .ةريره يبأ اووي طق لمعي ل ةديكع

 نم وأ ةفينح يبا نم ناك ءاوس روكذملا جاجتحالا نا كيلع بهذي الو اذه

 :ةريغو '"اروكذملا خيبشلا هزركذ امني لوخدم ةباسيما

 نحن امجبرلا ةيبع نيدتاتلا ىلع تدوحلا كلذيراوم داق تلقا "لوداع

 يّشحملا هلّصف امك هريغو وه هيف مّلكتو "!نيعم نب ىيحي هفّعض دقو بوقعب
 :هتيدش اج يف يمورلا

 :ةروسلا ةفيسل ةمراهعم كيسا ةذابضلا ةيسق راي اناا

 ١ .يدبع دمح :ردصملا ىف .؟ .لائي ام :«ه» .

 57١/١. بلطملا ىهتنم .: : فا دع د( شلات

 ١0/١. فاّشكلا :رظنا.ه

 .«ش» نم طقس انه ىلا «ةفينح و نم ناك ءاوس» نم .5

 01 وركدملا في دعلاب لال دعينالا ىأ هه, عزرت عناق يف .

 4١/7". يليقعلل ريبكلا ءافعضلا يف امك.



 ١97 ةحتافلا ةروس ريسفت ْت

 هدّيؤيو .ةروسلا ةمسق ال ةالصلا ةمسق يف يواستلا ركذ دارأ هّنأب :ًاتلاثو

 ال ذئئيحو ةعبارلا يف دبعلا عم هتكراشم ّمث ًالَوأ تايآ ثالثب ىلاعت هللا صاصتخا

 فراخ ةووشلا ىف! كنسنلا نقي

 .اهّدعو اهي أديل ةيآ تناك ول :"'هلوق[و]

 ىدبع لوقي :لاق ُةْيَِي لوسرلا نع ناعمس نب دايز نب هّللا دبع كلذ ىور دق :انلق

 اذهو !؟!ثيدحلا قاسو يدبع ينركذيف 4 ٍميِحّرلآ ٍنْمْحَرلَآ هللا مسيل ةالصلا حتتفا اذإ

 .بابلا يف صن

 جفاك اقلو «تانآلا نم ةحتافلاب تخت امااف) ضف ىلافت' هلأ لمعي هلاب :اعبارو

 .ةمسقلا ىف لدتا ىوسلا لئاوأ ميمي نوب "اذ عم ةلدسلا

 ٌنإف .ةحتافلا يف ةلمسبلا لوزن لبق كلذ لاق نوكي نأ نكمي هنأ :اسماخو
 .اذك عضوم ىف اذك ةروس يف اهوعض :لوقي مث ةيا هيلع لزني ناك ُةْيَبََي ىبنلا

 ايبنف وكلا هقدر ءايلقل ىف )زد ارقلا ىعتتو هجومي كوضت انف" يقاثلا اأو
 « لك انف فل اخيولا نيقكتا عد عت

 .هرخآ ىلإ [هللا مالك نيتّقدلا نيب ام :لاقف] اهنع نسحلا نب دّمحم لئُّسو :هلوق

 .فيصنتلا :«ك» . 0-4

 رخا ىلإ #« طاَرِّصلأ اَنِدْهَ]#» ىلاعت هلوق ناك ول كلذ ّمتي امْنِإ هيف :«ه ,.ع .ءل ,.م» شماه يف ."

 اذإ اّمأ ةيعفاشلا هيلإ بهذ امك نيتيا وأ ثيدحلا ةرابع نم ردابتملا وه امك ةدحاو ةيآ ةروسلا

 لّمات ةمالعلا داريإ (داريإلا اذه :«ع») هّجوتي الف ةيفنحلا بهذم وه امك تايا ثاللث تناك

 .(«هنم ١1١ » :«ع») «ه»

 .ىلحلا ةمالعلا لقن بسح مّدقتملا ةفينح ىبا لوق يا."

 ىبهذلل قيقحتلا حيقتت 6 يعل يراقلا ةدمع ؛ ١ نننلي لل هيلا يضل .

 .مسقأ :«ش#» .4 1 ١ ١.

 اق شن ك1

 ىلإ ةروس ّلك يف ةيآ تناك ول اهْنألاو  :«ه»)و هلوقب هلالدتسا يأ :«ه ,.ع» شماه يف .

 رتاوتلا يف :«ش» .4 جرا



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 اهْنَأ نم ةفينح ىبأ بهذم نم رهتشا ام ّنأ ىلإ ةراشإ هيف :لضافلا ىّشحملا لاق

 1 هللا" ديدي دنا وا ثا نعمل
 نوك ىلع لدي ال امك هللا مالك نيتفدلا نيب ام دّمحم لوق ّنأل رظن هيف :لوقأو

 نيب ام نوك نم مزلي ال ذإ ."'نارقلا نم اهنوك ىلع لدي ال كلذك ةروسلا نم ةيمستلا
 هدس سّدق نيقّقحملا دّيس هيلإ راشأ امك نارقلا نم ةيمستلا نوك هللا مالك نيتفدلا

 ""'فقاوملا حرش يف فيرشلا

 [ةلمسبلا ىف نيقيرفلا تاياور]
 :هيرخلا ىلإ ةريك فيذاخأ غل ةفلرق

 ةووكذم) 040 تيبلا ها ةقن ها نع كلذ ىف ةريثك تاياور ًاضيأ ةيمامإلا ةعيشللو

 ْ 1(مهلوصأ ىف

 .غ .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 يف نيحداقلا ّنأ[8//157 فقاوملا حرش] فقاوملا بحاص ركذ :«ه ل .ع ,.م» شماه يف ١.

 اونّيبو .(هزاجعإ نايبل :«ع») هزاجعإل حلصي ال هزاجعإ هوجو نم ركذ ام :اولاق نارقلا زاجعإ

 نبا لاق ىّتح نآرقلا ضعب يف اوفلتخا ةباحصلا ّنأ اهدحأ :هوجوب هل ةغالبلا حولص مدع

 تغلب اهتغالب تناك ولو .ةروس رهشأ اهّنأ عم نآرقلا نم تسيل نين ةومملا و ةعقافلا ا هوزهبم

 يف (اوفلتخي مل مهّنأب باجأ مث :«ع») اوفلتخي ملف نآرقلا ريغ نع تزّيمتل زاجعإلا ّدح

 :[3 غ3/4] هحرش يف يي لاق زاجعإلا ّدح ةغالبلا يف هغولب يف الو دقن دّمحم ىلع هلوزن

 ام قلع 5 هناك هلال دؤت: ىهكا «دادنسب نحت انيق عي أل كلذنوو اوقلا نم ةقوك ةدحش ىف لب

 .551// فقاوملا حرش :رظنا 7.6١١ هنم» رهاظ مازلتسالا يفن نم انركذ
 ام اهنم :«ج .ءه ,م» ىف هدعبو .«ع» ىف هيلع بطشو .«ج .ه ,.م» ىف دري مل نيسوقلا نيب ام .؟

 لهأ لاق ىّتح كلذب هتعيش رمأيو هللا مسبب رهجلا يف غلابي ناك ٍةَْل نينمؤملا ريمأ نأ اوور

 لاق :يعفاشلا يلوق قيقحت ةلاسر يف يلازغلا لاقو .نمؤملا تامالع نم هنأ ماركلا هتيب

 انجل ل افورب 2ك ثيبلا لها بهدم وهو ةايبلاط ا نيدرتغ نع اهبوهجلا اكييور :وكوببلا
 رهجلا يف غلابي ٍةيلط بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ناك 17١17/١[: يزارلا ريسفت] يزارلا
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 اقف ةحتافلا ةروس ريسفت

 مالسلاو ةالصلا هيلع هّنأ هنع ىلاعت هللا ىضر] ةريره وبأ ىور ام اهنم :هلوق

 ةيلسا لوقو.,ويحرلا نمحرلا اهلل ا ,تايا عبس باتكلا ةحتاف :لاق

 دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسي ٌدعو ةحتافلا َدََكنلَو هللا لوسر أرق :اهنع هلل يضر

 .هرخا ىلإ [ةيا نيملاعلا بر هل

 53 ثيدحو اه ارو ةءا ةلمسبلا دع قا دنا يلع لك ثيدحلا اذه :ليق

 .عفادت نيثيدحلا نيبف ,ةيآ ءزج اهّنأ ىلع لدي اهنع هللا يضر

 لدي امك ًايلوق ًاّدع . ةريره وبأ هاور ام نوكي نأ زوجي هّنأب امهنيب قيفوتلا نكميو
 ًايلغف ا هاور امو ,4 ٍميِحّرلَأ ٍنْمْحّرلَأ هلأ مشي "!ّنهالو أ :("7هلوق هيلع

 ّبَر هل ُدْنَحْلَا «ميِجّرلأ نيخّرلآ هلأ مشي أرق هيدي ىبنلا ناك نأب اهمعز ىلع

 دع :لاقف .انهاه ةيآلا رخآ نأ ىلع ءانب فقولا ّنأ يوارلا معزف .فقوو 4َنيِمَلاَعْل

 ا لالدتسا نأ .نمآلا ةياغ:هيكدحلا ني ةافانس الفنا عومجملا اذه

 .ىهتنا .أطخ

 ةزيجج نأ قم ةلئاتسترنطعي. ىف كازغلا هركذ امي دودرم لامتسالا اذه لوقأ

 عباصألا ّيضو .طلغلا ا كبل ويست رمأ يف لقاعلا ةقثلا يوارلا

 كلذ يف طيلغتلاف .سوسحم رمأ اهعيطقتو تايآلا عامسو بارعإلا ةئيه ىلع

 .همالك ىهتنا .ضحم بيذكت

 ا روج يوتا ف : وفلاح تي ىلا ةلودلا ظدضو علف ة ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 ىلعب ىدتقا نمو رتاوتلاب تبث دقف رهجلا يف غلابي ناك ديل هّنأ اًمأو :لاق ّمث هن هراثآ وحم

 ةلدا تيد دف افا لاقوةزاو يح يلع عم ّقحلا ردأ ّمهّللا: :هلييَع هلوقب ىدتها دقف هنيد يف

 دقف هنيدل ًامامإ ًاّيلع ذخّتا نمو ٍةكاَئلع لمع ًاضيأ انَعَمو :رهجلا ةّلدأ حيجرتو فلاخملا

 نيدو دعملاو.دهتو رعب نيكشمتملا نم انلعج ام ىلع هلل دهخلاو ىهتتا ققثولا ةورغلاب كشمت

 .مهترمزو مهيعبأات كلس يف

 .لاق :ةدايز «ع ,ج .,م ءل» يفو .اولاق :ةدايز «ه» يفو ١.

 .سوسحم  :(م».؟ يلوا كرر



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 11

 نأ كلذو ,قفوأ هجوب نيثيدحلا نيب !"!قيفوتلا نكمي :قيفوتلا لابو لوقأ م

 لدن ددلا نيرا ىم ذاك دهيم هاه تنل كارلم عراشلا ّنأ زوجي ِهّنِإ :لاقي

 أشنم ّنأكو ءاهريغ عم ةيآ اهنوكو اهسأرب ةيا ةيمستلا نوك نم نيثيدحلا "''امهيلع

 لثم رّدقم لعفب ةيمستلا : رورجملا عم ٌراجلا قّلعتي نأ لمتحي هنأ كلذل هزيوجت

 تاجلاو فرظلا يف 5 قوما 6 لمع ا ىلع ءا ا 4 ف ةدحلا»

 لعفلا نم ةحئار ىندأ ةيافكل .اهيف ًالماع هنوك نيح هيلع اهميدقتو رورجملاو

 فو عملا لفنلا وا انه ريغ ىف روح ذل امهَف ةعيموتلا )وسو اههيف ""! ريغلاو

 لعج بسانملا ناك ذئنيحو .هماقم هلوعفم لصألا ىف وه يذلا دمحلا ظفل ماقأ يذلا

 .لّمأتف ,ةدحاو ةيآ عومجملا

 نيما "!لوق يف ءيجيس اّمع رظنلا عطق عم- ةريره يبأ ثيدح نأ ىفخي ال مث

 هركذ امك ثيدحلا لهأ "هيب دق فعض هذئس ىف- هتياورب طق لمعي مل ةفينح ابأ نأ

 هدانسإب ىبلعتلا هأور امي "ا ربجنتي :لاق امك هفعض نكل :ةتيش اح ىف ىمورلا ىّشحملا

 ىّلصف ةنيدملا مدق نايفس يبأ نب ةيواعم ّنأ .ةعافر نب ديبع )نب ليعامسإ نع

 ,4«ٍميحّرلَأ ٍنْمْحّرلَآ هللا مشي» أرقي ملو نآرقلا 1 او م رمال انلاب

 ءا تفر ١ ةيحاش لك نعواضتالاو ١١" نووح اهقلا ناذاثةناللص ىف! '"1اقلف

 ١ .اهيلع :«ش» .؟ .قيفوتلا نكمي - :«ش» .

 .لمعلا ىف :«ك» .؛ .ىف دمحلاب  :«ش» .'"

 5200 1 .هلوق :«ك» .6

 .زجني :« عر ٠ .ا/

 .«ةعافر نب ديبع نع نوميم نب هللا دبع» :«ديبع نب ليعامسا» لدب ردصملا فايا

 .و :ردصملا يف ٠ .اّملو :ردصملا ىف .4

 .نيرجاهملا :«ش».١



 ١1 ةحتافلا ةروس ريسفت

 "”ههب داعأف ؟نآرقلا تحتفتسا "'نيح «ميِحَّرلآ نمْحَدلَآ هللا مشي» نيأ !؟("7تيسن

 | .عاذو عاشف 0000

 .مهب ىلصو ةنيدملا مدق ةيواعم نا هدانسإب يعفاشلا ىور :يزارلا مامإالا لاقو

 .دوجسلاو عوكرلا ىلإ ضفخلا دنع رّبكي ملو .4ٍميِحّرلَأ ٍنْمْحَرلآ هللا وشب» أرقي ملو
 هلل مشب # ا ؟ةالصلا نم تقرس ةيواعم اي :راصنألاو ورح اوملا اأن 317 اًملف

 0 ةالصلا داعأ هْنِإ مث ؟دوجسلاو عوكرلا دنع ريبكتلا نيأو ؟ 4 ٍميِحّرل ٍنْمْحَدلَ

 ديدش .ةّوقلا ميظع ًاناطلس ناك ةيواعم ّنِإ :ىعفاشلا لاق «*![ريبكتلاو] ةيمستلا

 نم ةباحصلا "نم ّلك دنع !"ارّرقملا رمألاك كالا رهجلا ّنَأ الولف ,ةكوشلا

 ."”ةيمستلا كرت ببسب هيلع راكنإلا راهظإ ىلع اوردق ")امل راصنألاو نيرجاهملا
 .ىهتنا

 كلذ ركذ ىلإ حيحصلا ثيدحلا اذه ركذ نع لدع امّنِإ يضاقلا لعل :لوقأو

 .هناشل ًاميظعتو ,ةيواعم لداعلا طساقلا همامإ بناجل ةياعر فيعضلا ثيدحلا

 يف عّوت هّنَأ رهاظلاو ,ةلادعلا نع هجورخ وأ هلهج ىلع لدي ام ركذ نع ًازارتحاو

 .ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هّللاو ءليزجلا باوثلاو ليمجلا رجألا كلذ

 .نيح ب :«ه» .؟ !؟ تيم | نوضملا فا 0-4

 و .مهل اهداعأف :ردصملا يف .

 1/١ ٠١. ىبلعثلا ريسفت .«ميحَّدلآ نْمْحَّرلَأ هللا مشي » أرقف :ردصملا يف .؛

 .رّرقتملا :ردصملا ىف .1 .ردصملا نم .6

 .الإو :ردصملا ىف .6 .نم  :ردصملا يف .'

 فالتخا عم 70١-١99 باتكلا نم رخآ عضوم يف اهركذو ٠١1/١. ريبكلا ريسفتلا . 8

 . ريسبلا



 ١4 ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 ] [اهسأرب ةيآ ةلمسبلا
 .اهدعب امب "وأ اهسأرب ةيآ اهّنأ ىف فلتخا امهلجأ نمو :هلوق
 حجر امهعمج مهل كي مل ثيحو .,ةيعفاشلا 515 نيثيدحلا ضراعتل يأ

 .نيثيدحلا دحا ةقرف لك

 ىلع امهب لالدتسالا طقسف ءامهطقاست بجوي نيثيدحلا ضراعت نإ :لاقي ال
 .ماقملا اذه يف يلصألا بولطملا وه امك ."'ةحتافلل ةيمستلا ةيئزج

 دحأ !نييعت ىلع امهتلالد طوقس 'امهضراعت نم مزاللا ّنِإ :لوقت انأل
 امهناالو طوف 1"! ينينب | عونا ةسئاذلا ندباقمات ل ١ ةيمستلا قوك نه ةوزرحالا

 ضعب هنهوك امك" ييسا د: ظوفت ألو افلطم ةعتاثلا نم" ةلكستلا 8: لع

 .نيرصاعملا نم نيرصاقلا
 قافولاو .ىلاعتو هناحبس] هللا مالك نيتقدلا نيب ام ّنأ "'ىلع عامجالاو :هلوق

 .[نيمآ بتكت مل ىّتح ,نآرقلا ديرجت يف ةغلابملا عم .فحاصملا ىف اهتابثإ ىلع

 :هيلع دروا

 "اهلا مالك نيتقدلا نيب ام 'نوك ىلع عامجإلا عوقو رّوصتي فيك هنآ :ًالّوأ
 يف روسلا ءامسأ تابثإ عم ديرجتلا يف ةغلابملا قّقحت رّوصتي فيكو «ىلاعت
 ءزجلاو بزحلاو "١'رشعلاو سمخلاو ةيندم وأ ةيكم اهنوكو اهتايآ ددعو فحاصملا

 .كلذ لثمو

 .ما :ردصملا يف ١.

 .ةحتاف ال :«هر» . '“

 .نكمي مل :«ل» .؟

 .اهض راعت :«ش» .غ

 .اهنم  :«ش» .1 .نّيعت :«م .ه» .6

 .ىلع - :«ش» .اهتاذ :«ش» .ا/

 .انه ىلإ «هيلع دروأ» نم «م ءش» نم طقس . ٠ .هنوك :«ه» .4

 .نورشعلا:(©.١١
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 خا نولي ةينقا ويب اهيوتتأ تيبس و ارقلا"' نيعااهورتن وز ا دنع سيحلو
 رخآ نولب اهتابثإب زّيمتلا ّنِإف ؛عوج نم ينغي الو نمسي ال باوجلا اذه :لوقأو
 هللا مالك نيتقدلا نيب ام عيمج نأ ىلع عامجإلا ّنأ هدوصقم ّنإف ,لئاسلا لوق عفدي ال

 كلت عفدي ال رخآ نولب اهتابثإ نوك نأ رهاظو نيتفدلا نيب رومألا كلت تابثإ يفاني

 .ةافانملا

 اّمم نيتقدلا نيب ام عيمج نأ ىلع عقاو عامجإلا نأ دارملا :لاقي نأ ")الإ مهللا

 ايف اهنابقإ ىلع ىتسسم قاقولا ةاو..دللا مالك نارفشتا ىف الخال ام نولب تن
 ام هيف بتكي نأ نع نآرقلا ديرجت يف ةغلابملا عم .هنم "!هنوك يف فالخ ال ام نولب
 نم هيفو .هنولب نيمآ بتكي مل ىّتح .هنم هنوك يف فالخال ام نولب هنم سيل
 .ىفخي ال ام فشعتلا

 ماشلاو ةرصبلاو ةنيدملا ءاّرق ّنأ عم ءركذ ام ىلع عامجإلا يعّدي فيك هنأ :ًايناثو

 ,ةباحصلا نم دوعسم نبا بهذم وهو .ًالصأ نآرقلا نم تسيل اهّنَأ ىلع اهئاهقفو

 5 نيقّقحملا دّيس هب حّرص امك ,ةفينح يبأ نهد ةموويعملا و «ريعباتلا قميلاهو

 .(6)فاشكلا ةيشاح ف

 نأ زوجي ذإ ؛ةحتافلا نم اهّْنَأ وهو ىعّدملا تبثي الف كلذ مّلس ول هنأ :ًاثلاثو
 ع هنا وك

 :هلوق ىلع امهفطع «قافولاو» :هلوقو .«عامجإلاو» :هلوق رهاظ ّنَأ لصاحلاو
 ها نهال وب ديف اما ىلض لبو انوكذو اقل ودفعت قر ذنم وكلا "١!«قيقاحا»

 لدي الف ةحتافلا نم اهنوك ىلع اّمأو ,نآرقلا نم اهنوك ىلع ّلدت امْنِإ امهنم لك دّرجم

 .الإ_ :«ك» .؟ .نم :«م».١

 ١0/١. فاشكلا ىلع ىناجرجلا دّيسلا ةيشاح .غ .هنوك مدع :«ك» .'"

 :كناواجاو :«ك» .5 .ةدرفم :«م» .0



 .«انل» :هلوق تحت ناجردني فيكف هبهذم ىلع 0067 ءيش

 .مهيكراشمو ةنيدملا ءاّرق بهذم ّدر «انل» :هلوقب هدارم :لاقي نأ الإ

 نأ ىلع عامجإلا يهو ةيوطم ةمّدقم ٌمضب ناّمتي امّنِإ نيليلدلا نيذه ّنِإ :لاقي وأ
 ههطخ ىف "!قانكلا نحاس هللا نانا امك كايالاب روينلاو وعلا لكفتنو ارثلا

 .ةهروس نم َءْرِج ناك دقو الإ ا نوكي الف

 لصاوف اهنيب ناك ام يه امّنِإ نآرقلل ةيلّوألا ءازجألا ّنأ رهاظلا نم ّنأ هحيضوتو

 ءازجألا نم هيف ًالخاد ناك "ااّمم اهريغ نوكيف .روسلا يىهو رفاو ضايبو ةريثك

 ةيوطقلا بو "10 ريقلا مقح هن رك تيت ةحسمنلا ةمدقلا ف 1"! هئارش مرعبة وئانلا

 .روسلل اهتيزج تبث ةرهاظلا

 رولا لئاوا ىف: فحخاضملا ىف اهتباتك نأ نه ةيوطملا ةمدقملا ؛لاقن نأ نكشف

 ةيآلا نع اهلصف نوكيو مات ٌدعب ةقباسلا ةروسلا رخآ نيبو اهنيب نوكي هجو ىلع
 ")اهيلات نوكي مكحلا ّنأ ىلع لدي اذهو ءاذكهو اهيلات نع اهيلات لصفك اهل ةيلاتلا

 .اهيلاتك اهنم ًءزج نوكيف ,حيرص تحب مكحت اهنود ةروسلا نم ًءزج
 تسيل نآرقلا نم ةدرفنم ةيآ اهّْنَأ ةفينح ىبأ بهذم نم حيحصلا ناك اّمل ِهّنَأ هيفو

 8ع

 نأ الإ ,"”روسلاب لّصفم نآرقلا ّنأ ىلع عامجإلا نوكي فيكف روسلا نم ءيش ءزج .٠

 ١. فاّشكلا .؟ .اهنم :«ك» ١/1.

 . .امب :«ه»

 .«ع» يف ةدحاو ةزكرب غم ءايلاو ةزمهلا تنكاو .هيل زج :« ش ءه» . مح

 اذهو ,ةروس ٌلكردص يف اهنوتبثي فلسلا اندجو اّنأ اذكه ليلدلا رّرقي دقو :«ع» شماه يف .0

 ءآلا ّيَآِبَق» :ىلاعت هلوق لثم .هيف اهنوتبثي اوناك ثيح ةروس ّلك نم ءزج هنأ ىلع ًارهاظ لدي
 ردص اودّرج مهدجت اذهلو [تالسرملا] 4َنيِب ِذَكْمْلل ٍذِيَمْوَي ْلْيَو و [ نمح نلا] «ِناَبْذَكُت اَمُكَيَر
 اهنأ ىلع لدي ةزروس لك يف ةروصلا هذه ىلع ةظفاحملاف ءاهيف دورولا مدعل اهنع ةءارب ةروس

 4(ِناَبَّذَكُت اَمُكَيَر ِءآلا ّيآِبَت» لزنأ امك .هب نّميتلل اهيف ىلاعت هللا اهلزنأ ةروس ّلك نم ءزج
 .«هنم ١؟» راذدنإلا ىف ةغلابملا ضرغل [ نمح دلا]

 .ةروسلاب :«ش» ./ 1 .اهنوكب :«ك» .5



 6١ ةحتافلا ةروس ريسفت م

 ربتعا ولف رصعلا كلذ دعب فلاخملا ىلع ةّجح ريصي رصع ءاملع عامجإ :لاقي

 .عامجإلا ىقبي ال نأ مزل هتفلاخم

 : قللت ساّبع نبا "١'لوق نم فاّشكلا يف هب ٌلدتسا ام ركذي مل فّنصملا ّنأ ملعاو

 ركذ دعب هنأل ."'ىهتنا .هللا باتك نم ةيآ رشع ةعبرأو ةئم كرت دقف اهكرت نم
 يف ةغلابملا عم اهيف اهتابثإ ىلع قافولا ّنأو هللا مالك نيتقدلا نيب ام ّنأ ىلع عامجإلا

 نأ عم .قافولاو عامجإالا كلذ لهأ نم دحاو هْنأل .هلوق داريإل ةّمهم ةدئاف ال هديرجت

 ةلمسبلا ذإ .هيجوت ىلإ جاتحي هللا باتك نم ةيآ رشع ةعبرأو ةئم كرت دقف زي هلوق
 نم انيأر ام عيمجو .رشع ةئثالثو ةئم ثحبلا اهيف يتلا روسلا لئاوأ يف ةعقاولا

 ا؟!فاّشكلا ةيشاح نم ماقملا اذه يف رظنلا هب دهشي امك ةّمات '!تافّسعت هتاهيجوت

 .67كيرشلا هدس.نسّدق نيقفحملا ذّيسل

 روسلا لئاوأ يف ةدوجوملا ةلمسبلا ّدع نم ّنأ ههيجوت يف لابلاب رطخي يذلاو
 ًاضيأ كانه تناكل ةءاربلا لَّوأ يف تناك ول اهَّنأ ىلع مزج دقف نآرقلا نع ةجراخ

 مزج دقف روسلا لئاوأ نم اهكرت ةّحص ىلع مزج نمف ,كلتو هذه يواستل .ةجراخ
 .لاحلا ةقيقحب ملعأ ىلاعت هّللاو ًاريدقت رشع ةعبرأو ةئم كرت ةّحص ىلع

 ىلإ نارقلا ديرجت يف ةغلابملا عم فحاصملا يف اهتابثإ ىلع قافولاو :هلوق
 .هرخآ

 ام ّنأ ىلع عامجإلاك قافولا دّرجم ال .اهتينارق ديفي ةغلابملا عم قافولا “نأ دارأ

 يهو روسلا ىدحإ ّنأ عم روكذملا ددعلا اًمأو ,رهاظ هب لالدتسالا ريرقت :«ع» شماه يف ١.

 نكي مل نإو اهيف يهو لمنلا ةروس ةيمست نم يفوتسي امنِإف ,ةيمستلاب ةرّدصم ريغ ةءاربلا
 نع ةيلاخ تناك اذإ لمنلا ىف اهيلع ةلمتشملا ةيآلا ّنأل وأ ,تايآلا مكحب ًابيلغت ةّمات ةيآ

 ءازخب اردنا نكسب ناد دنع كلا وادش هك ها نكد اايلأل دكر عناب ا نوكن ةيعبسعلا
 53/١. فاّشكلا .؟ .«هنم ١؟»

 .55-706 / ١ فاّشكلا ةيشاح .غ .تافيعضت :«ش» ."”“

 .فيرشلا  :«ش».6



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 ةغلابملابو .هنم سيل اّمع هديرجت نآرقلا ديرجتب دارملاو هللا مالك نيتقدلا نيب

 . هنم 556 ف معجب نع هدي رجت

 .نيمأ كك تبتكي مل ىتح : :هلوق

 .ءيجيس امك مهدنع ةحتافلا دعب ا ديكأت عم

 ىلإ ةراشإلا «نيما بتكي مل ىّتح» :هلوق نم دوصقملا :يراللا لضافلا لاق

 نايبل ال .ءفحصملا يف (؟)ةباتكلا مدع نع نارقب ويعبل "اف دارفأ كف دلو ,جيردتلا

 نوكي نأ زوجي :لاقي ىّتح نآرقلا نم ةيمستلا نأ ىلع هب لالدتسالاو ةغلابملا ةياهن
 ىف ةيمستلا تابثإ نم مزلي الف .نيمآ ةقالع نم ّتأ نآرقلاب ةيمستلا ةقالع

 ."”!ىهتنا ءنارقلا نم اهنوك نيمأ نع اهديرجت نمو فحاصملا

 ا يا ا ا احا 07 لوقو

 مهضعب بهذ ىّتح .قافثالاب !؟!ةءارقلا لبق ةدّكأتم اهْنأل كلذ نم دعبأ ةذاعتسالا لب

 ةذاعتسالا ركذ فئصملا نم قياللا ناك هنأ كلذب رهظ دقو نمل رهاظل اهبوجو ىلإ

 01 فل ةيما لاك

 [ةلمسبلا ىف ءابلا]

 نم ركذ امو ءاهماكحأ نم مكح ةروسلاو نآرقلا نم ةلمسبلا ّنَأ نايب :لاقي ال

 .بتكت :يواضيبلا.١

 ,ةباتكلا ىلإ 5 نوكي ةباتكلا مدع (نم :«م») نع قع | ناك امو :«ه م ءع» شماه يف .2"

 »١١«. مهفاف .مهضعب دنع ةحتافلا دعب ةّبحتسم اهنوك ةباتكلا ىلإ برقا اهنوك ىلع ليلدلاو

 .نارقلا :«م» . .ىهتنا نارقلا نم ىلإ مزلي الف :«م» .'"”

 ءابلا قلطم ال فوذحمب ةقّلعتم «هللا مسب» يف ءابلا ّنأ دارملا ينعي :«م ءه .ع» شماه يف .ه
 .«ه» رهاظ وهو



 7 ةحتافلا ةروس ريسقفت

 ينانلاو .نفلا اذه يف يدارطتسا لّوألاو ءاهل ريسفت هرخآ ىلإ (ةقّلعتم ءابلاو) هلوق

 ةروسلا ةدئاق نآيبك :ىتاثلا نَعلَوألا ريح ا: بمقانملا ا: رهاظلاف كتم اقم نم

 ."اروسلا نيب نم هللا دنع اهتبترو

 يف ةلخاد '!اهّنأ "'رهظي هب ّنأ الإ .كلذك ناك نإو "!امهنم اهّنَأ نايب :لوقت انأل
 هقح هئزجو عوضوملا زّيمت ديفي امو نيمأتلاك هنع ةجراخ ال ّنفلا "!عوضوم

 .ًادوصقم )نكي مل نإو ميدقتلا

 ّلكو ًاقّقحتو ًامهف ىنعملاو ظفللا ثيح نم لعفلل عورف ّدجلا فورح نأ ملعاو
 رورجملا اّمأو .لعافلا "'ةغيصب قّلعتملا الإ اهيلع قلطي نأل حلصي الف ءرهاظ كلذ

 دوصقملا وه يذلا دانسإلل اديفمو ةدمع لعفلا نوكل .ءلعفلا عرف ظفللا ثيح نمف

 مالكلا يف دروأو مالكلا يف ةلضف رورجم هّنِإ ثيح نم رورجملا ظفلو ,ةدافإلاب

 جاتحي لعفلا ىنعم ذإ هب لعفلا "!قّلعتي ىنعملا قّقحت ثيح نمو .لعفلا ظفل ةيعبتب
 ةرات مهارت كلذلف ؛هفالخب دوجولا يف هعبتيو هانعم ققحت ىلإ دوجولا يف
 ىلإ ةراتو .لعفلا تاقّلعتم لاوحأ :مهلوق يف امك لومعملا ىلإ قّلعتلا !نودنسي

 .""'هب لوعفملا فيرعت يف ''''هقلعتب لعفلا عوقو بجاحلا نبا ريسفت يف امك لعفلا
 نأ زاوجل ءىفخي ال رظن فوذحمب انهاه «ءابلا» قّلعتب مهمكح يف 7

 نيب قيفوتلا ماقم يف ًاقباس هانرّرق امك «هلل دمحلا» يف «دمحلا»ب ًاقلعتم نوكي

 مدعل ىلوأ اذه ّنِإ :لوقن لب .ةريره يبأو ""!اهنع هللا يضر ةملس 1 يثيدح

 .اهنم#« 21“ ..نوسلا نقيب نم هللا دبع اهتبتزود:«نشال 1

 .هنأ :«ك» .غ .رهظي هب نأ :«ك» ."

 .نكي نإو :«ه».5 . عض وم :«ش» .0

 .هب قلعتي :«ك» .8 .ةغيصل :«م» .ا/

 قاع :«(م».٠ :.نودتحسي :«ظر) . 5

 .اهنع هللا ىضر :«ه». .هبس :(م.١



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "ع

 تايصوصخلا ريدقتو ,ةءارقلا لعف نم ّصخأ دمحلا لعفو ,فذحلا ىلإ هيف جايتحالا

 .مارملا ةيدأتب ىفوأو '''هاقملاب ٌسمأ

 ةنيادنهلا بلطو ةدابتغلا اهدعب كلذنك «تسخلا» ةيمستلا دعب نأ امك :لاقي آل

 ل سو ل اكو ريغ نوك و محلاب هما عتقاهن افعوبألاو

 حتتفا ام اذا لدآ «دمحلار) نوك "!كلذل هقول اهو يفكي :لوقن انأل

 ةووسلا هذه: هوست ام لع اهدماقم طاقرا ةناقل اهتوكور«ةلعسلا هيف

 هاكر نينياتلا هك ىف ةنم ةرقب ىيشاتلا ريضي 121 يارعيو. ما هل زدمب ةلايسملا يلعب

 .ربدتف ءاهوحنو ةالصلا ةّين يف امك

 .ًارقأ هللا مسب هريدقت :هلوق

 ءارعقأ هّللا مسب :(67ل وقت نأ هريدقت و .ًأرقأ هللا مسب يف «أرقأ» ريدقت هريدقت يأ

 صوصخ ريدقتلا يف ربتعملا 2 ؛«أرقأ» ظفل صوصخ رّدقملا أ ٍدارملا .نسيلو

 كلذ نع دنعلاو ءاهيعص اكل ءانعم نق انوءولتا ودق ول تعب هظفللا نود نعمل

 هلعف امك رّدقملا يف دّدري مل هّلعلو ,"'ولتأ وأ أرقأ هللا مسب هريدقت :فاّشكلا يف لاق

 نيم هلق يفت, عملا ىلع ماعلا ريدق طاع د١ نع ماج متاتكلا باف

 ملكتي ملو ماقملا نم ىنعملا مهف ىلع دمتعا هنأ رهاظ ذإ .مّلكتملا ال مالكلا رّسفم
 هللا مسب داريإو ءمامتها ريثك ديدرتلا ىف سيلف .هل ""ظفل صوصخ نّيعي ملو هظفلب

 هميم ** 06 4 6 4 :

 .هرب دمت هبترم نايبل ردقملا ءرج نكي مل نإو' !هريدقت 5 بدق يف

 ١. .و- :«ك» .؟ .لاقي ال امك :«ك»

 “"'. .ينادجو :«ل ءش».ع .كلذك :«ك»

  4فاّشكلا .5 .لوقي نأ :«ه» لاقي نأ :«م» ١/50.

 .ةظفل :«ل» .ا/

 جام .ءظو نع مسن: رب ىف( ب ريس الا ا عاف ىف :« م اه نش لال ١«. 7 » هللا مسبو دقت :هلوق ىف «هريدقت» ظفل ربخ ١ك قماش ىف

 .هريدقت زيح
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 وأ ئراقلا هأشنأ مالكب ظّفلتلا وه ةءارقلا ّنأل ءلّمأت (ًارقأ) ريدقت يف َّنِإ :لوقأ مث

 نارقلاب مّلكتملا ّنإف ,نانيابتم امه لب .مّلكتلا نيبو هنيب ٌقرفو ,ظّقلتلا كلذ لبق هريغ

 نإ ءامالك قنا قمل نق ولو: مملكت 1 هئراق بلاغ ةريغو ريحا ناش ذا وق

 رعش أرق نمل ليق ول كلذكو .هوؤطخل ءاشنإلا كلذ رابتعاب مالكلا كلذ أرق ًانالف

 .رعشلا كلذب مّلكت هن :ًالثم قدزرفلا

 اذه ّلد مالكب ظّقلتلا ىف عرشو ءأرقأ هللا مسب :دحأ لاق اذإ :لوقنف كلذ رّرقت اذإو

 كلذ لعق ريغ واقفا 0و هيناتشلا اك اف ديك هادا ىنبل ا رقأز كفي اي نإ ىلع

 درع نع:لاقااذإ امك ءاهدعب ام نع ةجراخ ةيمسلا ناكف دهيح هتاقنإ ةيمسلا ناكو

 نم ٌنِإف .ميحرلا نمحرلا هللا مسب اهيف عورشلا لبق يسركلا ةيآ ةءارق ىلع

 ةذاعتسالاك ئراقلا مالك نم وهو ةيآلا كلت نم "'ةجراخ ةيمستلا هذه ّنأ "'رهاوظلا

 .اهب نتا اذإ

 ام وأ أرقأ رّدق ول روسلا رئاس نم الو ةروسلا هذه نم ةيمستلا لعج ّمصي الف

 نم هئاشنإ *'رابتعاب هدعب امو ةيمستلا نم لك نوكب مكحلا !!ّحصي ال لب .هانعمب

 عضو ظفل ةملكلا :فّنصملا لاق ًالثم ةيفاكلا حرش يف عقو اذإ دنا امك :دعاو فاتك

 هئاشنإ رابتعاب هرخا ىلإ (ظفل ةملكلا) وهو هلوقمو لاق هلوق نكي مل ,'درفم ىنعمل

 هيلع ام فالخ اذهو .نتملا نم رخآلاو حرشلا نم امهدحأ لب ,دحاو باتك نم

 فالخلا رّوصتي ال هريدقت عمو ,ةيمستلا يف ةيمامإلاو ةيعفاشلا نم هريغو فئصملا

 يبأ بهذم نم رهتشا امك هنع '"!ًاجراخ اهنوكب لوقلا نّيعتي لب ,نارقلا نم اهْنأ يف

 .رهاظلا :«ل» لدب ةخسنو «م ءه» .؟" وأ هءانشنإ - كال

 .ةجراخ  :«ش» ."

 .«ك ءش» نم طقس انه ىلإ «ةيمستلا لعج نم» .

 1/١. ةيفاكلا حرش . ١ .رابتعا يف :«ل» .

 هج رار مح .ةجراخ :«ل» .
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 ًافّرعم وأ ًاردصم ناك نإو روكذملا «دمحلا»ب اَمِإ ةقّلعتم اهْنِإ :لاقي نأ ىلوألاف
 موهفملا لعفلا ىنعمب وأ ءلصألا يف هماقم روكذملا 5 يذلا فوذحملاب وأ ,ماللاب

 :كلذ ىلع لدي دل ديم ةنمشلا لمعي اه لعاف لك زاعبطاو ب« دمحلا) ةلمعم نم

 هقلعتم اّمإو .دابعلل ًاميلعت دمحلا ءاشنإ ماقم ىلاعت هللا مالك يف يأ انهاه اهدعب ذإ

 .لّمأتف .ءاشنإ نوكي نأ ىلع ءدبأ هلل مس هزيل ودق

 .هولتي يذلا ْنأل :هلوق

 ةنيرقلل نايب اذهو .")هدعب قّقحتيو هللا مسا عبتي يذلا يأ ةيعباتلا ىنعمب ّولتلا نم

 ىلإ هانعم جي ًالعف ىضتقا نإو ٌبجلا فرح ٌنإف .فوذحملا لعفلا نييعت ىلع ةلادلا

 كورت ةنيرق ىلإ ١ اهييرف ىف متعلق ىكدنلا قلظم وراسل هلالو ن1 نا وورزع
 هنوكب مكحلا ّنَأ ةنيرقب .هيلات وه ثيح نم ًاءورقم هنوك ًاءورقم هيلات نوكب دارملاو
 ام نأ ىلع لدف :ةيعيحلا كله: رابعا ىلع لدي هناق «كلذب قوضوملا نلغ عورقملا

 .هرئاظن يف امك أرقأ رّدقيف ةءارقلا وه هيف أدتباو مّلكتملا هبكترا

 ثيح فاّشكلا ةيشاح يف كيم نيقّقحملا دّيس هدروأ ام عفدنا ريرقتلا اذهبو :لوقأ

 ةءارقلا حاتتفا دوصقملا ّنأل ,ةءارق ةيمستلا ولتي يذلا '”ْنأل :لاقي نأ ىلوألا :لاق

 ام ىلإ ةجاح الو .(هّللا مسبب هلعف يف ءدبي لعاف لكو) (!هلوق هيلع لد امك ,ةيمستلاب
 ةركذ كرت امئاو.ههايا ةمازلتتمال ةءارقلا ملت ةرقملا 81ةلدع ف ارا هلا : قفة هنن ماجا

 ةياعر يف ىلوأ ناكل [ولتي :«ه»] ّولتم هولتي يذلا ّنأل :لاق ول :ليق :«ه .م ,ع» شماه يف ١.

 ام عم أظفل ةقفاوملا ةياعرلف .ًأرقأ وه هرّدق يذلا لعفلا ّنأل كلذك لقي مل امّنِإ هّنأكو ءسناجتلا

 .هنّيعت :«م».'؟ .«هنم ١١١ كلذك [لاق :«ه»] صاخ ردق

 .نأل :لاقي نأ ىلوألا :لدب ءلوقي نأ بسنألا :ليق نإف :ردصملا ىف ."

 ةيلطحمو هر ضل رق و رب

 .ٌولتي دارأ ... ةجاح الو :لدب ءّولت نم دوصقملا ّنأب بيجأ :ردصملا يف .

 مى



 اك ةحتافلا ةروس ريسفت

 .ىهتنا اًولتملاو يلاتلا نيب '!ةسناجملا ةياعر هيلع '"”ٌورقملا ّولتب لدا'"'و
 كين هدارم :لاقي نأ الإ ّمهّللا هنع ةحودنم انركذ امبو ءزّوجتلا باكترا نم هيف امل

 ماعم :ةءارقلا قلتل ""ةراعتمم ةرقملا ولع نا كانه" اويالك رخآ هيلع لدي ام ىلغ

 .رّيدتف ,سناجتلا ىلع ةظفاحملا عم ليلدلا متي كلذبو .ةءارقلا ّولت هنم

 .هل ًاءدبم ةيمستلا لعجي ام لعاف لك رمضي كلذكو :هلوق

 كلا ( لف از لاق ةيح اوم عسل لدار ادا نفا نبفسفلا ةفيفب جيتا

 داَجلا قّلعتم مهرامضإ ىلع ًامدقتم سيل مهلاعفأل ًامدبم ةيمستلا ني ال ولا

 .رورجملاو

 ّنأِب فاّشكلا ىلع امهتيشاح يف ينازاتفتلا لضافلاو نيقّقحملا دّيس ضرتعاو

 "!لعفلا وه رمضملاو ثدحلا ينعأ "”يوغللا لعفلل ًءدبم تلعج امْنِإ ةيمستلا

 ريدقت ىلإ مالكلا جاتحاف .هل 57 ةيمسلا لف"! يشملا يلف «يوختلا

 نها "31و ويم ةيمستلا لمح اه ظفلا ميشو أ قاضي

 .واس 10م٠

 ٌورقملا ّولتب  :ردصملا يف .

 77/١. فاّشكلا ةيشاح .

 ينعي لّوألا َولتب حّرصف هليصفتو روكذملا باوجلا نايب يف لاق ثيح :«ه .م .ع» شماه يف .

 .«هنم ١؟» ىهتنا سناجتلا ىلع ةظفاحملا عم ةءارقلا ينعي يناثلا مهفيل ءورقملا

 .مزلتسي :«م»
1 

 .«م» نم طقس انه ىلإ «ةغيصب ئتأ» قم

/ 

8 

 ميلا اس ١ ادمحجب دز

0 

 .ىقيقحلا :ردصملا يف .

 .ىوغللا :«م» .«١؟» انهاه و وقل :«عر» شماه ىف .

 .ثادح يا:«ع» شماه ىف ٠.

 ١ فاّشكلا ىلع دّيسلا ةيشاح :رظنا ١ .طوطخملا .فاشكلا ىلع ينازاتفتلا ةيشاح ؛!077 ١6.
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 دارملا ّنأل .حيحص هنودب مالكلا "'رهاظو ,"هيلإ ةجاح ال هّنَأ رهاظلا :لوقأو

 لمعتسا 5 ةقيقح ىنعملا وه ىفخملاو .ءرطاخلا ىف راتتسالاو ءافخالا رامضالاب

 كرتف .هيلع ٌلادلا ظفللا داريإ 5 راهظإ ٌنإف .ًاضيأ ظفللا يف رّدقملاو رمضملا

 يونا "٠ لطثلا ىلع رمظملا ىالظإ خضق عملا كلذل راسحإ هيلع لادا ظفألا
 نأ لس قاوبدلا دبس ةمسلاا لمس امو رييطلا !91ذاغلا عضقا تدحللا]ىأ
 :لوقنف .هانعم ال ًالثم أرقا ظفل وه يذلا يوحنلا لعفلا '"امّنِإ وه رمضملا

 يف امك هنع رابخإلل عضولا لصأ يف ناك نإو "”هثدح ءاشنإل لعفلا اذهب مّلكتلا

 .هانعمل يأ .«هل ءدبم» هلوق يف رامضإلا اه وع :لاقي دقو :«ه .ل .م ءعا» شماه ىف ١.

 ال ,ظفللا وهو ردقي ام لاحب ماقملا اذه يف مامتهالا ّنأل .لصألا يف ركذ ام حجارلا :ليق

 زاجملا باكترا ّنأل يناثلا وه حجارلا :ليقو .هب متي ام مالكلا لَّوأ يف ربتعيف .هانعم لاحب

 اذهو .هل ءدبم هلوق دنع (ضرفي :«ه») ضرعي امثإ ىهو ,ةرورضلا دنع نوكي امْنإ رامضإلاو

 :عيسلا لوح ىدذلا قتلا كلذ طفل اكد اري أ. اوكا تاكل ىف نس نأ نكسؤ هوه
 ةرات امب داري نأب مادختسالا هّجوي نأ نم ىلوأ اذهو .هانعم هيلإ عجارلا ريمضلابو .هل ءدبم

 ىقبي لوصوملا ّنأ ذئنيح دري ذإ .هانعم ريمضلل ًاعجرم هنوك رابتعاب ىرخأو لعفلا كلذ ظفل
 سيل ريمضلاو .لعفلا كلذ ظفل (ّحص ام :«ه» ءأم :«ل») ىنعملاب وه لوصوملا آل ,دئاع الب

 نم ىنعملاو ظفللا نيب :لاقي نأ ًاضيأ نكميو .هانعم ىلإ لب هيلإ ًاعجار (سيل - :«ل»)
 ةلهاسم وأ ًازاجم رخآلا ىلع امهدحأ ماكحأ ءارجإ حّحصي ام لاصتالاو ةديدشلا ةبسانملا

 .«هنم ١١؟» مادختسالا وأ رامضإلا ىلإ جايتحا الف

 .ىنعملا + :«ما» ١'. .رهاظلاف :«م» . ؟

 .داجيإ :«م» .6 .ثيدحلا :«ك» .غ

 .وه امنإ :«ش» . ١"

 يّلكلا لاحك هلولدم ىلإ ةبسنلاب ءاشنإلا ةغيص لاح ّنأ ىفخي الو :«ه ,ع ,ل .م» شماه يف .

 (تاذلا :«ه» .هتاذ :«ل») تاذ نيع هّنِإف دوجولا بجاولاك دحاو درف ىوس هل دجوي ال ىذلا

 ف ىصحتتلا ىلكلاب سب ودوف ةاحت الو: ديحوتلا اهرب ةيلغ لة: ىلع ةعارولا ةنمدقملا

 ًاعضو 153 :«ه») مزال ءاشنإلا يفو .ًالالدتساو ًالقع مزال هيف راصحنالاف ,مهفاف ءدرف

 .لّمأتف .ًالقعو
6 



 نكح ةحتافلا ةروس ريسفت ُ

 8 ءدبم 0 1 :لاقي نأ حصف هت دح

 هللا مسب :ًالثم لاقيف لوا 5 احنا ضم معزا "انه

 الا ىو ريدقتلاب قف لاطفال كلت غن ايضوفخ دف 0 ءادعبالا أ امهدحا

 .امهوحنو نوكلاو لوصحلاك ًاّماع ٌرقتسملا فرظلا قّلعتم نورّدقي مهّنَأ “!ىرت

 اهب ادعبم اهعوقو ندم ةيمدعلاب "ليغ امج لفحسم ءاذجألا لهفة امهتاناو

 .ىنعملا يف عقوأ هريدقتف

 :ةناعتسالاو كدبتلا هج. ىلع ةيمستلاب اهلك ةءارقلا سئلت ىلغ لد: (ًأرقأ) ترّدق اذا

 ةيدحب ال ةيووحتلا لوف ةاهضششيالاو ءاهتارعبا : نسكلم» هاف (ةءازقلا ادها) :كرّذق ناو

 قو | نسرفلا ىلع فيدو هللق اذا كلنا رتل :تيررقتو ليقف هورك ذ"اه ناقاءاعق

 .ميقمو دودعمو بكار رّدقملا ناك ةرصبلا يف وأ ءاملعلا

 نأب لصاح هّنكل مّلسمف اهب ًأدتبم ةيمستلا عوقو دوصقملا ضرغلا :هلوق اّمَأو

 كلاش نصوصخقب ظانفلا 11و ءادفيألا لقفل ودق ءاوسب :لاضالا لئاوأ ىف اهيناذعي

 دحاولا ىنعملل عوضوملا ظفللا لولدمك ربخلا لولدم ىلإ ةبسنلاب ءاشنإلا لولدم نإ :لوقن لب ج
 نيذه نم لّوألا يف رصحلا 1 انكر ف0 دححلا يناعملل عوضوملا ظفللا ىلإ ةبسنلاب يملعلا

 .«هدقرم هللا رّون هنم ١؟» لّمأتف هيف نحن اّمم لّوألا ىف اذكف ًالقع مزال

 .هل :«ش» .؟ 1 .هتعب :«ش» ١.

 .ًابيرق يتلا اذكهو 6 :خسنلا ىف .؟ .اذهو :«ش» .'"“

 رابتعا فالخب هللا مسبب أدبأ :لاقي نأ ىفكي هرابتعا ريدقت ىلع ذإ :«ه ,م ءل .ع» شماه يف .

 ٠10 هش مسببا نق ءازق ادكرأ زيدقتلا نو ا كعب ٌمضني نأ بجي هّنِإف ةءارقلا

 .و :«ك» .5 .« هنم
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 "!فيرشلا هّرس سّدق دّيسلل "١فاّشكلا ةيشاح يف اذك .لاعفألا

 ةءارقلا لك سبّبلتب دارأ نإ هّنأب عوفدم عفدلا ماقم يف هركذ ام لّوَأ :لوقأو

 2ع ومجم سبلت دارأ نإو ,كلذك سيل هّنَأ رهاظف اهب هنم ءزج ّلك سّبلت "'ةيمستلاب

 واذا كلذ لصحتي اذا زيدقت نقف "!اهجب لوألا اهتارج "1 نقلت واقعاب ةءارقلا

 نصوصخملا لالا يفق درا را شن موعر نا باوضلاب "وياي دعا اءانول
 .فاّشكلا 558 انت انهاه فنعملا هيت امتنان رووقت قلع

 [يئادتبا وأ] ,هيلع لديو هقباطي ام مدعل :هلوق
 اذان ةثل مدنع لوي ايلا 3و كاما ينعأ رمضملا اذه قباطي ام مدعل يأ

 ليلا ةيدو هديلغ ل ذي ذل دود ىناطي ل هووتنللا ل11: روت هج ا نك
 هلوق لدب :كلذ دعب لاق ولف .(يئادتبا) رامضإ نم ىلوأ (ًارقأ) رامضإ نأ ًاضيأ ملع

 ١. فاشكلا ةيشاح ىف دّيسلا هركذ انه ىلإ «ةاحنلا ضعب معز» نم ١/71 -18.

 سّبلتلاب نوكي امّنِإ هب سّبلتلاو ءيش يف عورشلا ّنأ كلذ قيقحتو :«ه .م .ءل» شماه يف ١.
 لكلا ليصحت نوكيف هعضوم ىف هرّيق امك لكلا سّبلت (دصقي :«ه») دصقب هئازجأ ضعبب

 ال لاك يع ةلاسمزلا يرش هنن اهب ف: ىف اورنلا ةماعلا هداف اهاناكز بو ايو قولا لان
 [ناك ام فيك :«ه .ل»] هئازجا نم ءزجب [ سّبلتلا- :«ه»] سبئبلتلا ءيشلا يف عورشلا نا ملسن

 .لكلا ليصحت دصقب هئازجأ نم ءزجب سّبلتلا [ءيشلا :«ل .ه»] يف عورشلا لب هيف عورش
 ,برغملا وأ قرشملا رفس يف عراش هل لاقي ال قوسلا دصقب هراد نم جرخ نم نأ ىرقألا
 .ةيمستلاب ةءارقلا لك سبئلتب  :«م» .'' .« كيل هنم» .«ه)» ىهتنا

 .نسلخلا :(ل» 6 لك نسل شا

 .ءاشنإلا :«ه» .ا/ .اهب :«ل» .5

 :«ل .ه»] ضّعبتلا ىلع لدي ءادتبالا موهفم ّنِإ :لاقي نأ الإ ّمهّللا :«ه .م ,ع» شماه يف .6

 ىلع لدي ال هّنِإف [ًارقأ :«ع»] ةءارقلا موهفم فالخب عقاولا نع رظنلا عطق عم [ ضيعبتلا

 .«هنم »١١ رّبدتف ًاّدج فيعض قرفلا اذه نكل ًالصأ كلذ ىف رمألا ىف ضيعبتلا

 ود: 6م ٠ ْ 0 :«ك» .9

 .ود:(ه» ١. .يذلا-:«ش> ١



 .٠ 51١ ةدانلا ة قوت ريمقت

 .ىفخي ال امك ىلوأ ناكل (يتءارق وأ) :(يئادتبا وأ)

 كلذك ءورقم هّنَأ امك هعبتيو هولتي ام ّنأب روكذملا ليلدلا ىلع نكقاني نأ قكفيو

 لغات "!(ادبأ) يدق ىلع ل ديف هلي موديم
 ل د دوب 0 هقباطي ام مدع ىنعم ّنِإ :لضافلا يّشحملا لاقو

 .ىهتنا 4 َكَيَر مس ب أَرْفِ]» :ىلاعت هلوق يف امك ةءارقلاب هقّلعت دجويو ءادتبالاب

 قباطم هل دجوي 9 3 هارأ نإ هنأ فّنصملا ىلع ذئنيح هّجوتي ذإ ءرظن هيف :لوقأو

 عّرفتي الف .هفالخ ةيولوأ يف رهاظ عراشلا نم رخا قباطم هل دجو نإو «نارقلا نم

 ثيدح ّنأل ءمّلسم ريغف ًالصأ قباطم هل دجوي مل هنأ دارأ نإو :ةيولوألا ىوعد هيلع

 نومي الا يلو اا وه لي ها دديال اني هنا: ىتبا قلدنا "1 قباظي "1 ةليعلاب ءاذعألا

 .هلامهإ يف ناصقنلاب دعوأو ,”'هلامعأ ىلع ةظفاحملاب عراشلا رمأ قباطم ثيدحلا

 ينارقلا قباطملا فالخب ,هلاونم ىلع ةلمسبلا داريإو "هلاثتما يف ناحجرلا نوكيف

 ديجملا نآرقلاك تاءورقملا رّوصت يف ّمتي امّنِإ ليلدلا نم هركذ ام ًاضيأو :«ع» شماه يف ١.

 .«هنم ١١١ لّمات اهريغو اهّمعي ءادتبالا ثيدح نا عم اهنم نوكي ال ام نود

 نم لصحيف .هل لصف وأ عون ةلزنمب ًاءورقم هنوك ّنأ لّمأتلا هجو :«ه ,ع ءل ,م» شماه يف .؟
 دا دن نع هل يسود ف١ ءوهس هوك قااخيت انك رم ةلافعا كلذك لا لاقفألا ةلظفغتاو

 .(«7١؟ هنم» :«عد») (ربدتف :«م .ل .ه») هيلإ هنم لاقتنالا لصحي اًملف .ماع ضرع

 .غ .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١. :قلعلا .: .ذإ :ردصملا يف ."

 قّلعت دق «هللا مساب ءدبي مل لاب يذ رمأ ّلك» وهو ثيدحلا ةرابع يف ّنإف :(ع» شماه يف .
 .«هنم »١١ ةحوجرم فيعض «هّللا مسبب» ةياورو .ءادتبالاب «هّللا مساب» هلوق

 كتيدحلا لضاح ّنأل وهوه. لب ءاذدقألل قباطم دوجو مكح ىف :«ل ,.م» شماهو «ه» ىف .1

 طش ودم هكا اطتاع امنا ريوق نق وو كف رشا كل رم قاكل الو فاتر مسام ادب
 بطش هنأ لإ :نينيلآ' ىف عزت ىف هلتمو :.... ىباطم.ثيدخلا نومضت نإ لصاخلاو::تيدعلا
 :تضملا فقدمت مددت اكف فانركذ اهب نكماهلاب اهل وزغساو هيلع

 .هلمع :«ش».8  .ّنأل ىلوأ وه لب ءادتبالاب_ :«م .ك» ./

 .هلاثمأ :«ش» 5



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "01

 .هلامهإ يف سأب الف .كلذك سيل هّنإف

 ةلمسبلا سفن يف سيل هنأ دارأ نإ هّنأل (هيلع ٌلديو) :هلوق يف "'مالكلا اذكا"١و

 نم ًاضيأ لصحي ًاءورقم ٌولتملا "'نوكب ملعلا ّنأل .كرتشم وهف كلذ ىلع لدي ام
 كلذ ىلع لدي ًاضيأ جراخلا نم ةنيرق ال هنأ دارأ نإو ,ةلمسبلا لولدم جراخ
 "!ءاقملا اذه يف هريدقت ىلع ةيوق ةنيرق (؟!ءادتبالا ثيدح ةظحالم ّنأل ؛عونممف

 ورع امك

 .هيف رامضإ ةدايزل :هلوق

 ىلإ لصاح وأ عقاو هللا مسب يئادتبا ريدقتلا ّنإف .ًاضيأ ٍربخ رامضإ نم ّنب ال ذإ

 لادلاو 7قباظنملا مدعب يئادتبا ريدقت نم ًأرقا ريدقت ةيولوأ يف دنتسي ملو .كلذ ريغ

 كّسمتلاو ,كلذ "يف ىوقأ رامضإلا ةدايز ّنأل ّرم امك هناديفي امهّْنَأ عم هيلع

 .ىفخي ال امك امهب ليلدلا دييأت ذئنيح بسانملا ناك معن .ىلوأ ىوقألاب

 .هرخآ ىلإ عقوأ انهاه "!لومعملا ميدقتو :هلوق

 حنش 1

 .بطش اهيلع «ع» يف ,روطس ةعبرأ ردق ةدايز «ه» يف .

 .نوكي :«ل ءش)» .

 قّقحتم اذهو .اهب ًادتبم ةلمسبلا عاقيإ ىلع الإ ثيدحلل ةلالد ال :لاقي ال :«م» شماه يف .

 .ءادتبال ًاريدقت اهب ًأدتبم اهعاقيإ نم مزلي الو .ًالثم «ءرقأ» ريدقت ىلع

 ىلع ثيدحلا هّنألو هددصب نحن اميف يفكي ذإ «ءدبأ» ريدقت موزل ىوعد انّمهي ال :لوقن انأل
 ىلع ًاليلدو «ءدبأ» ريدقت ىلع ةنيرق لعجي نأ ّمصي كلذ ّنإف ءادتبالا يف ةلمسبلا عوقو

 لاثتما «ءدبا» ريدقت ىفو طقف ًالعف ثيدحلل لاثمأ «ءرقأ» ريدقت ىف «نأ» ةرورض هناحجر

 هنأ الإ «ع» يف كلدكو .نتملا بلص يف «ه» يف شماهلا اذهو 1 خ١ «.ه» ًالعفو ًالوق هل

 .«ع» يف هيلع بطش
 .مالكلا :«ه» نتم ىفو .مالكلا :لدب ةخسن :«م» شماه ىف .6

 .نم :«ك» .ا/ ' .قباطتلا مدل 1

 محلا اسجل ١ دمحيب

 ميدقتو» هلوق طسو امنإ :«عاءه ءم» شماه يف .«١١؟» هللا مسب هلوق وهو :«ع» شماه يف ./



 ١" ةحتافلا ةروس ريسفت

 3 فاطلا وه: ابك !؟!هلماع: ىلع !١ لومعملا دقت ةارأ هنأ ىلع ةزايغلا لهحنإ

 هيلوخدم دحأف .ًاقلطم هيبشتلل فاكلاو .ريظنلا نايبل '!4اَهيرْجَم هلل مشب داريإف

 «اَهْيرْجَم»ل ًالومعم سيل هللا مسا ّنإف ؛ليثمتلا ليبس ىلع رخآلاو ريظنتلا ليبس ىلع
 .«دبعن» لومعم «كاّيإ»و *'ًالصأ

 دش دعما اف نام لاذلا نا وبضا مىدعش ةارا هما ىلحف ةلميعتنإَو

 ان "رووسوم-ىلعةلالدلا :ةيلومعملا ناونغو "ار ذقملا (ارقأ) انهاهوهو ةيمنعلاب

 امك ليثمتلا هجو ىلع هيبشتلا ناكو .هل ًالاثم 4اًهْيِرْجَم هللا مشب ناك "'هكحلل ديق

 2 .«رشت كاّبإج يف
 .هريخأت نم ماقملاب قيلأ هّنَأ .(عقوأ) :هلوقب هدارم ّنأ رهاظلاو

 مشب أَرْقِإ# :ىلاعت هلوق يف ةيضقلا ساكعنا ىلإ ةراشإلل (انهاه) :هلوقب دّيقو
- 

 ةيشاح ىف ذ اذك ٌّيهأو عقوأ ةءارقلاب رمألا ن :ءاكف تلون ةروس لأ اهنأل هع

 رجلا ف رح لاوحأ [ نم :«م»] نيب هللا مسا يأ لومعملا لاحب نايب هّنَأ عم .هرخآ ىلإ «لومعملا ج

 :«ع»] رّدقملا ىلع [اهميدقت :«ه»] امهميدقت يأ ىلوألا اهلاح [هيلع :«م»] ةيّلع رهظي هنم هَنأل
 .«هنم» رّيدتف .[ًالثم ءرقأ هللا مسب انلوق يف ءرقأ وهو

 .أرقا يأ:«ه ,.ع» شماه يف .5” .«1١؟» هللا مسب يأ:«ه .ع» شماه يف ١.

 »١١١«. هرخا ىلإ لومعملا ريدقتو لمتشم ةيلومعملا ناونع ركذ نم :«هءع» شماه يف ."

 .6غ١ :دوه.غ

 - :«ه»]و .ربخو أدتبم ةلمج ١:[ :دوه] 4اَهْيِرْجَم هلأ مشب » هلوق ّنأل :«ع .ه .م» شماه يف .
 »١١«. ّحصألا بهذم 5 رخآلا يف ًالماع أامهنم ءيش سيل [و

 .ردقملل :«م» .1

 ما زقل انيق ويض وسلا هل كح ةنيفكل ارب هيفا جدع امن: قووضاودلا يأ :«ع» شماه يف .

 .«١؟» ديق هنوك لجأل «ال» ىف ةلومعم اهنوكل تاذ ىلع ةلالدلل يأ ةيلومعم ناونع لصاحلاو

 ْ ١«. 72 ميدقتلا ةيعقوأ وهو :«ع» شماه ىف .6

  .4:قلعلا ١.



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فل

 نم "'مزلي ال هّنأل ,رظن هيفو ءفاّشكلا يف روكذم ليلعتلا نم هركذ ام :لوقأو

 ها "٠ ةوارقلاب قمألا نوكيا "كلور ةروس لدا "هوك

 [لماعلا ىلع ةلمسبلا يف لومعملا ميدقت هجو ]
 .[دوجولل قفوأو ميظعتلا ىف لخدأو صاصتخالا ىلع لدأو] ههأ هنأل :هلوق

 ةيضتقم ةيّمهألا أل ؛ءل م ىلإ ريمضلا عجر رهاظلا :يراللا لضافلا *!لاق

 ,ّيهألا وه مّدقملاو .ّمهأ هنأش يذلا نومّدقي [مهّْنَأ] مهتارابع يف عاش دقو هميدقتل

 ,ةفاخسلا ةياغ يف ّمهأ "'هميدقت نأش يذلا نومّدقي هانعم ّنأب هرهاظ نع هفرصو

 (لخدأ)و (ّلدأ) :هلوق نكل ,حاتفملا حرش يف ينازاتفتلا ةمالعلا هب حرص امك

 .ميدقتلا تافص نم اهولتي امو "'ةيلدألا ذإ ,ميدقتلل ريمضلا نوك يضتقي (قفوأ)و

 ,ةيّمهألا يضتقي ام نّيبي نأ دب ال لب ,ةيّمهألل مّدق :لاقي نأ يفكي ال :تلق نإف

 فيك ةيّمهألا قلطمف ,"!ةغالبلا رارسأ نع ًالقن "!فاّشكلا ةيشاح يف كت هب حّرص

 ؟ةروكذملا هوجولل ًالباقم ًاهجو ريصي

 لعج امك ةيّمهألل هجو ةيلدألاو .دحاو هجو (ٌلدأو ٌجهأ) هلوق عومجم :تلق

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ةروس لّوأ» نم .؟ .مزلي :«م».١

 ةروسو دمحلا ةروس لوزن ةيلّوأ ىف ةفلتخم تاياور درو دق هّنأ ملعاو :«ه ,ع ,م» شماه ىف .'"

 مث [5 :قلعلا] 4مَلْعَي ْمَل ام» :هلوق ىلإ أرقا ةروس لّوأ وه لزن ام لّوأ ّنأ امهنيب عمجو .ءرقإ
 ١7«. هنم» أرقإ مث اهمامتب ةحتافلا تلزنأ

 ىلاعت هلل ةبولطم [ظ] نما نأ ىلع لادلا ريشلاك خا ليلد كلذ عم ٌمض ولو :«ع» شماه ىف .غ

 ةظفلو .«١؟» ؟ال مأ كلذ يه له لوزن ماقم ّنَأ يف مالكلاو يجراخ وه :انلق ءهلوزن دنع

 .ىلوألا (مها) كلذكو ءاهيف كردتسم (هنآل)و ,«ع» يف درت مل (هلوق)

 »١7١«. قبس امك هركذ امل :«ع» شماه يف .1 .لاق امو :«ك» .©

 59/١. فاّشكلا ةيشاح .6 ولولا :«ه ء,ش» .ا/



 :لوقت وا اذهد ىلع رهاظلا راهن رعت هكا وبا !ةيكعألل اهعونقلل تاثكلايهام

 .لدأ هنأل

 ,ةيّمهألا هدجول ليصفتو نايب همامتب (ٌمهأ) هلوق دعب هركذ ام :لاقي نأ نكميو
 .ةروكذملا رومألاب ةنّيبم يهو ةيّمهألا ةتكنلاف

 .ةرابعلا رهاظ فالخ هنأ اًضيأةئفو

 ها فيسع نمل ةلضاحلا هاذا ةيقحالا ةيقه الاي دارفلا 5 لاقت نا قَحْلاَو

 ةضراعلا تايانعلل نايب اهدعب هركذ امو ."'هنّيبي مل "'هروهظلو .ىلاعت همسا

 .تاماقملا بسحب

 ىلع ةلالد ًاضيأ لومعملا ريخأت ةروص يف ّنأ ىلع لدي «(ٌلدأ) :هلوق نإ مث
 .رهاظ ريغ وهو .صاصتخالا

 مكحلا قيلعتو .رصحلا ديفي ماقملا ةنوعمب ركذلاب صيصختلا ٌنأِب باجي دقو

 هللا ظفل اهب رعشملا ةيلامكلا تافصلا عيمجب لب ىلاعت هب نيصوصخملا نيفصولاب
 رهظي مل اذإ ةيباطخلا تاماقملا يف لولعملا ءافتنا مزلتسي ةّلعلا ءافتناو ,ةيلعلاب رعشم

 ل لامكلا فاض رئاطب لبادهر فيعت علان وهف ىيرظي مهني هقرخأ لع
 .همالك اذه .دارم ريغ ىليصفتلا ىنعملا ّنأ رهاظلاو .همساب أرقي

 يّشحملا هيف تهب دقو ,مامتهالاب (؟) ايدو ءادقألا لازم نم ماقملا اذه :لوقأو

 هلبق هب زفي مل امب زاف هّنَأ راهظإو .مالكلا ايازم عّبتت يف *”هقّلصت عم .ماصع لضافلا

 لوح اماح ام يمورلا يّشحملاو بيطخلا لضافلا اذكو .مالعألا لضافألا نم دحأ

 ١. فاّشكلا ١/19.

 ركذ ةنّؤم نع هترهش تفك ا ىلاعت هللا مسا نأش يتاذلا مامتهالا نأ ىنعي :«ع)) شماه يف 7

 .«هنم 7١؟» ىفخ رمأ هّنأل دمحلاب ضراعلا مامتهالا ىلع لدي رمأ ركذ قئاللاف .هيلع لدي ام

 .ىرح :«ك» .: 7 مل :«م نشا 7

 فليت :«م» ىفو :ةيليطت :«ك» .6



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل ضلع

 ,ماربإلاو ضقنلا نم )هكانيرأ امب هدهج لذب يف يراللا لضافلا دّرفت دقو .مارملا

 :مالملا نم بورضو .مالكلا نم هوجو هيفو

 امم لومعملا ركذ ةيّمهأ ىلإ ميدقتلا دنسأ فّنصملا ّنأ نم هركذ ام نلف ًالّوَأ ام

 حيضوتو .هميدقت ةيعقوأل ًاليلعت "'حلصي ال هركذ ةيّمهأف مّلس ولو .هل لّصحم ال
 .ًاضيأ فّنصملا مالك قيقحت اهيلع فّقوتي تامّدقم ميدقت يعدتسي كلذ

 نأ دعب الإ مأكتم نم هلثم رخآ ىلع روكذم ظفل ميدقت ردصي ال هّنَأ ملعا :لوقنف
 لمك اذإ الإ قّقحتي ال كلذ ّنأل .رخآلا ركذب همامتها نم رثكأ هركذب همامتها ريصي

 اذهوب رهط ادعو ركالا "23 لع ةسوزع نيكروأ لق تو ورك نه جوع

 ءاماع دمك ول كلذلت وخلا ركذب "" ءامععأالا نم هزكذي ءامتهالا ةيدضأ وه

 نكلو .مامتهالاو ةيانعلا ريغ لصألا ىرجم يرجي ءيش ىلع ميدقتلا يف ةغالبلا
 .زاجعإلا لئالد يف رهاقلا دبع خيشلا هلاق ام ىلع ءيشب ةيانعلا هّجوي نأ يغبني

 .رّدقم ىلع روكذم مّدقتو ,روكذم وأ رّدقم ىلع رّدقم ظفل مّدقت سايقلا اذه ىلعو

 ماقم يفف ؛ميدقتلا ىلع ثعابلا وه امْنِإ ةيّمهألا كلت !"'هب *!هّجوي ام ّنأ ملعا مث
 ام نايب ىلإ ةجاح الو ءاهب كّسمتلاو ثعاوبلا كلت ركذ يفكي ميدقتلا تاكن نايب

 ماقملا كلذ يف "ادوصقملا ذإ ,ميدقتلا اهيلع بّترتي "'هطّسوتب ّمث ًآلَوَأ اهيلع بّترتي
 ا" "!ميدقتلا دانسإ يفف ,كلذل ''يفكي ثعابلاو .هريغ نع ميدقتلا ماقم هب زّيمتي ام نايب

 .حصي :«م».؟ .كانيرأ امب :«م» .

 .ركذ ىلع همزع لمكي نأ لبق مّمتو - :«ش» .

 .هجوت :«م» 6 .مامتهالا نم هركذب  :«ش» .

 .دصقملا :«ك» .

 .«ش» نم طقس انه ىلا «ثعاوبلا كلت ركذ» نم .

 .مّدقتلا :«ع ءش».٠

١ 

- 

 ْغ

 .طشسوتي :«م» .ا/ .هبد :«ه». أ
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 ضن ةحتافلا ةروس ريسفت

 ّيهأ هركذ ّنأل "'هّدقي "هل هنأ هلّضحم ذإ ؛لّمأتملا ىلع ىفخي ال ام ةيّمهألا ىلإ

 .ًالثم صاصتخالا دصقي نأ ماقملل بسانملا ّنأل

 :لاقي نأ يفكي هّنإف ؛ىفخي ال ام ةعانشلاو ماضل ودو

 ثعاب وهف .هديفي ميدقتلاو .""ًالثم صاصتخالا ماقملل بسانملا ّنأل مّدق :ًالَوأ

 رمألا يأ .لاحلا نايب ماقملا كلذ يف دارملا ّنأ ىعّدي نأ نكمي لب ؛ميدقتلا ىلع

 ءزجلا ال ,ةغالبلا لصحي هب مالكلا عم ةيصوصخ رابتعا ىلع مّلكتملل ثعابلا

 نأ رهاظلا نم ذإ ؛مّلكتملا مزع لامك يأ ةيصوصخلا كلت «!داريإ ةّلع نم ريخألا

 ظفل ميدقت ىلع مزعلا لامكو .هلضفو مالكلا ةغالب لصحي هتقباطمب ام نايب دوصقملا

 هب ًاميدقت غيلبلا ريغ يف ميدقتلل ةّلع كلذك غيلبلا مالكلا يف ميدقتلل ةّلع هّنَأ امك ًالثم

 "!ثعابلا وه ام نايب دوصقملا ّنَأ رهاظلا لب ءًاماقمو ًالاح نوكي الف غيلب ريغ ريصي
 امنِإ يرايتخا لعف ّلك ّنأ دحأ ىلع ىفخي ال ذإ ؛مزعلا لامكو ةيّمهألا كلت ىلع

 ةيصوصخلا ىضتقمو لاحلا نم ركذلا ةيّمهأ لعج يفف .هيلع مزعلا لامك دعب ردصي

 .لّمأت ًاغيلب مالكلا ريصي [ا]هب يتلا

 داصعللا هتف ارا للباب ققعملا راك يعم ف اطيح ان ذاق .اياقااتاو
 ةياعر نأ نم .هريغو يباطخلا لضافلا هب حّرص امل ديفم ريغ هتاذ يف ىلاعت هّللا مساب

 اهاةياعرب ١١ لضحت املا ةغالبلا نأ لضاخلاو::ةغالبلا ئف ًالخاد: سيل ئتاذلا'رمألا

 نع رظنلا عطق عم اهتاوذ ّدح يف رومُألا بساني ام ال .هبساني امو ماقملا هيضتقي
 ّنأل هيلع دمحلا مّدق هتاذ يف ّدشأ ىلاعت هللاب مامتهالا ّنأ عم هنأ ىري الأ ,ماقملا

 ال هاضتقم ىعاري ماقملل ًابسانم ناك نإ يضراعلا مامتهالاف ؛دمحلا ماقم ماقملا

 .م دق مل :«م ءش ءع» .؟ .ول :«(ج ١

 .داري ام :«م» .؛ .ًالثم  :«ك» ."“

 .لصحي :خسنلا يف .1 «ثعاب :(ك ل" نش عم



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ل

 فرتعا امك ىلاعت هللا مسا نأشب يتاذلا مامتهالا ًاضيأو .يتاذلا مامتهالا "١ىضتقم
 لدي ام ركذ قئاللاف .هيلع لدي ام ركذ ةنؤم لوقعلا يف هرارقتساو هترهش تفك رمأ هب

 حيضوت يف ال رئارسلا راهظإ يف نأشلا ّنإف .هئافخل يضراعلا مامتهالا ىلع

 .لُّمات ء,تاحضاولا

 ىلع ةلالد ًأضيأ لومعملا ريخأت ةروص ىف نأ نيبنس انألف :ًأتلأت اًمأو

 ظ .رظتئاف صاصتخالا
 امك ميقتسم (ّلدأ) ظفل رهاظ وه امك ىليصفتلا ىنعملا ةدارإ نلف :ًاعبار اّمَأو

 ظ ْ لاما ناقد ا هتتحاتم
 ةيّمهأ ىلإ ميدقتلا دانسإ ّنَأ ميلستلاو ,عنملا ماقم يف هانمّدق امم كل رهظ دق ذإو

 ,ميدقتلا "!ةيعقوأل ًاليلعت حلصي ال هركذ ةيّمهأ ّنأو .ميقتسي ال اّمم لومعملا ركذ

 ماقملا اذه يف فّنصملا مارم قيقحت نم كاندعو ام ءافيإ ىلإ مامتهالا نانع فرصنلف

 .ماهتسملا يرطاخب رطخ هجو ىلع

 لّثعي "'مل فّنصملا ّنِإ :ماهلإلاو فراوعلا فراوذ ضاّيف نم ًانيعتسم لوقأف
 امك ليلعتلل حلصي ال لومعملا ركذ ةيّمهأ ّنأل .ٌجهأ هركذ ّنأب لومعملا ميدقت ةيعقوأ

 هنوكل ال لماعلا ميدقت عانتماو ,؟!'لومعملا ميدقت بوجولا ديفم ناكل مّلس ولو هاني
 ديليسلا ركذ ةكفا نأ ةنايبوب.ا "ا هها مدقملا لومعغملا ناي اهللع لب." !قلاوبيسا

 ىدحإ ناك اذإ هنأ امكو ,"!ىفخي ال امك هتاذ نأشب مامتهالا ةّدش ريغ ًالثم هيلإ

 .ةيعقوأ الإ ليلعت :«ه ءم» .؟ . ىضتقم أل :«ه ءما» 5-2

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ٌمهأهركذ نآب» نم .؛ .مل :«ه» .'"'

 ال امك بوجولا نود ديفيل اَلِإو ةيبسنألا ىلع لدي امّنِإ «عقوأ» ظفل ّنأ عم :«ع» شماه يف .

 »١١«. ىفخي

 .«١١؟» مهفاف مهو لومعملا اذه تاذ ّنأ هلصاحو :«ع» شماه يف .5

 يف ًالصأ ةيّمهألا نولعجي دق مُهّنَأ نايبلاو يناعملا بتك يف ىرت اذهلو :«ع» شماه يف .
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 5 ةحتافلا ةروس ريسفت

 داك ىرخألا نرد ءاققلاب اساس ريخأللاو يدقلا# ىعقاعبلا ةيلكلا نئاع
 اهفاربا ناك رخل نع يرسل امهادحا جاك اذإ كلك فطحانلا تشب اويلسااهذارا

 .ةيغلبألا لب ةغالبلا ديفي اهيلع
 :مالكلا يف ًالصأو ًةدمع !'!هيف نحن اميف رّدقملا ناك امل :لوقن كلذ ديهمت دعبو

 ةدمعلا ميدقت نم عنام دجوي ملو .ةلضفلا ىلع ميدقتلا هّقحو .هيف ةلضف "!لومعملاو

 ."'انهاه دوصقملا وه يذلا ةلمسبلاب ءادتبالا يفاني ال ًاريدقت ًامّدقم هنوك ذإ ءانهاه

 هءادتبا نكمي يذلا لابلا يذ رمألا ىلع مّدقم ىلاعت هّللا مسا ركذ ميدقتلا كلذ عم هْنأل

 يف يلصألا دوصقملا ناك اّملو .ماقملاب ةبسانم هلف .هميدقتب ًامامتها ماقملل ناك هب

 :قييرفاكلا ىلع ارو ويتسزملا نيله لاه ةمبش اردت دال ىف امن ماقملا اذه

 لخد الو ءًأظفل ىلاعت همسا مّدقت نم لصحي امّنِإ كلذو .مهتهلا ءامسأب نؤدتبي مهل

 ىلع هميدقت ناك .هيفاني مل نإو دوصقملا كلذ يف ميدقتلا هّقح يذلا رّدقملا ميدقتل

 نيونك ذإ نلعب يلع هل قلب ىلع ىفخي ال امك ,ءاقملا ىلإ رظنلاب ٌمهأ رّدقملا كلذ

 ةياعرو ءىلصألا ىّلكلا دوصقملا ديفي ام ميدقت مواقي ال ميدقتلا ةدمعلا يف لصألا

 2 هيلإ رظنلاب خهألا ريغ ةياغر نم قيلأو بسنأ هيلإ رظنلاب مهألا
 وب ارد ونع انك لل11 كلذو ا نيا فعفتلا ىلص ردا هلاب ايا ةللعوا اذه

 ةّرسملا ليجعتو هنع لودعلا ىضتقم مدع عم ميدقتلا ةلاصأ نم هادع ام نولعجيو .ميدقتلا ج

 ىلوألا ةروصلا يف مهدارم ّنإف رومألا كلمت اميف هنولعجي دقو .هل ًاهجو امهلاثمأو ةءاسملاو

 دنسملا ركذ ةيّمهأ يأ :اهتحت] ىلوألا »١١«[ ميدقتلا ىف ًالصأ هلعج يأ :ةملكلا هذه تحت]
 ةّدشل يأ :اهتحت] ةيناثلا »١١([ هل اميف هلعج ةروص يف يأ :اهتحت] ةيناثلا يفو [١4؟» هيلإ
 .« هنم »١١ [هتاذب مامتهالا

 ١«. ؟ ًأرقأ ىنعي :«ع)) شماه يف

 »١١«. هللا مسا وهو :«ع» شماه يف .؟

 .«م» نم طقس انه ىلإ «ًامّدقم هنوك ذإ» نم .'"



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 :ةئايبب:لعولا قبس ام ىلع !؟!ءزيفي "اوركذ“ لضأ !١ ليي"! ضاصتخالا دافأل ردقملا

 رصق لصحي تاءاشنإلا يفو ءّرم ام ىلع ةيئاشنإ رّدقملا لماعلاو لومعملا ةلمج ّنأل

 .ئشنأ اميف روكذملا ريغ كارتشا لمتحي الو .هركذ درجمل لومعملا يف لعفلا
 رصحنا ,بوثلا ريغ ركذ نع تكسو .مهردب بوثلا اذه كتعب :ليق ول هّنَأ ىرت الأ

 برضا :كلوق يف اذكو .ًارَّخْؤم امهنم ّلك ناك نإو ,مهردب هنوك يفو .بوثلا يف عيبلا
 عم ,طوسلاب هنوك يفو .ديز يف بطاخملا نم برضلا بلط رصحنا .طوسلاب ًاديز
 ارح انه اهلا

 اهريغو ريراقألا تلتخال لامعتسالا ىف هضورعب ولو اهيف رصحلا اذه مهف الولو

 نيع وه يئاشنإلا مالكلا يف ا نأ كلذ ًاشنم ّنأكو .تاعاقيالاو دوقعلا نم

 ظفلب 55 هنآب ءاشنإلل مهضعب ريسفت هب رعشي امك .هنم رمألا سفنو عقاولا

 نوكيدف ةكرشلا عماسلا دقتعا اذإ نوكي امثإ صاصتخالا دصق :تلق نإف :«ع» شماه يف ١.

 نوكرشملا ذإ .كلذك سيل انهاهو ,ءبلق رصق نوكيف ءريغلاب صاصتخالا وا دارفإ دصق دصقلا
 رصقل لاجم الو .طقف امهمساب ءدتبي وأ ىّرعلاو تاللا مساب ءدتبي دحوملا نأ نودقتعي ال
 .انهاه نييعتلا

 ناك لان فيج قلل ناودع ىلإ دولا موس نس دقن يكتمل ودون ناغا دق عنف

 عورشلا دنع نولوقيف ,مهتهلا ءامسأب [ مهلاعفأ يف نؤدبي :ردصملا ىف] نوئدتبي نوكرشملا
 ل :ييظععلاو كةبنقلا ليبس' نع وينعم" ذه ناكور#ق علا عمو: تاللا يسب ةرومألا يف

 ىلع بجوف ءًاضيأ هب نوك َربتي اوناك لب ىلاعت همساب كّربتلا نوفني اونوكي مل ذإ .صاصتخالل
 زيوجت هنم مّهوتي [ال يك :ردصملا يف] الثل مانصألا ةكرش عطق هترابعب دصقي نأ دّحوملا

 رصق يف ناك ردقلا اذهو 14/١[. فاّشكلا ةيشاح] دارفإ رصق نوكيف اهءامسأب ءادتبالا

 رصق يف يفكي :ليقو .فاك ةكرشلا مّهوت ةّنظم لب ةكرشلا عماسلا داقتعا بجي الو دارفإلا

 .«هنم ١؟» حاتفملا حرش يف ينازاتفتلا ةمالعلا هب حّرص امك ةكرشلا مٌّهوت ضرف دارفإلا

 رودصو ماقملا ةنيرقب ريخأتلا لاح ًاضيأ صاصتخالا ةدافتسا نكميو :«ع» شماه يف .؟

 .هركذب :«ش» .'"“ .«هنم ١١١ دّحوملا نع مالكلا

 .ديفي :(م ك» .غ



 5١ ةحتافلا ةنونسريدتفت

 مالكلا يف يذلا مكحلا نوكي نأ لمتحي ىّتح هنع ''١ةياكحلا ال دوجولا يف هنراقي

 مكحلا نوكي ال نأو "'رخآ قّلعتمو قّلعتملا كلذ نيب ًاكرتشم رمألا سفنو عقاولا يف
 مل مِهْنَأ نم كلاب يف جلتخي نأ ىسع امو كلذ هيف رّوصتي ال لب "هريغب لب هب ًاقلعتم

 هب نئمطي امب ىلاعت هللا ءاش نإ يتأنسف رصقلا قرط يف رصقلل ءاشنإلا ةدافإ ()اوّدعي

 .رظتناف هب قئاللا عضوملا يف كبلق

 يئاشنإلا مالكلا يف صاصتخالل ًاديفم هركذ لصأ لب لومعملا ريخأت ناك اذإو

 هل ديفأو هيلع ّلدأ هنوكب لب .هتدافإب هيف نحن اميف لومعملا ميدقت '*!ليلعت ّمصي ملف

 نم هديفي "!لّوألاو ةدحاو ةهج نم "'هديفي يناثلا ذإ ءرخؤملا لومعملا نم

 .ىفخي ال امك رهظأ هيلع ميدقتلا ةلالد ّنأ عم ,نيتهج

 نم صاصتخالا !*”دافتسي نأ دعبي ال هنأ نم لضافلا يّشحملا هركذ ام اّمأو

 .ماهفإلا يوذ ىلع ىفخي ال امك مالظلا يف يمرلا ليبق نمف .دبيقتلا
 لخدأ) هّنأب ًاضيأ هلع نأب فاّشكلا بحاص ىلع ليلعتلا يف فّنصملا دازو اذه

 .(دوجولل قفوأو ميظعتلا يف

 د راسل رع وا ل عل ل ل

 »١١«. ةيربخلا لمجلا يف امك :«(ع» شماه يف .

 دصقلا ىنعمب سيل ءاشنإلا لومعم صاصتخا ْنأ نم مهوت ام عفدنا ادهبو :«ع)» شماه يف ٠

 لّماتف .ةهلا ىلإ ةبسنلاب لعفلل لصاحلا قلعتلا نم عون ىنعمب لب ماقملا اذه يف بولطملا
 .هريغل :«ش» ." .«هنم ١71

 . ليلعت  :«ش» .6 .اودتعي مل :«ك» .

 »١١«. يئاشنإلا رّخؤملا لومعملا يأ :«ع» شماه يف

 .ديفي :«ش»

 »١١«. مّدقملا يئاشنإلا لومعملا يأ :«(ع» شماه يف .

 .دافي نأ :«م» .
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 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فق

 ديفي "!هميدقتو هب ٌدتعم "'ريغ هنودب لعفلا دعو .")هب أدتبا هنأ رابتعاب ميظعتلا
 .ًاضيأ ميظعتلا

 ا“ادوجو لبق دجو ام ىلع فرعلا يف قلطي نامزلا يف مّدقملا ّنأ يناثلا نايبو
 ىلع مّدقم ىلاعت هللا مسا نأ "'رهاظو .ال وأ يناثلا ثودح تقو ىقب ءاوس ءرخآلا

 ةلا هنأ رابتعاب تاذلاب اهيلع مّدقم وه اذكو .ىنعملا اذهب نامزلاب نارقلا ةءارق

 دوجولا ىف رّدقملا ىلع لومعملا مَّدق ولف ؛فّنصملا هركذ ام ىلع هب ٌدتعملا اهدوجو

 7 رقملا ظافلألا دجوي ةءارقلاب "!ناك اّملو ؛نيتهجلا نم دوجولل ًاقفاوم عضولا ناك

 رَّخأ ولف ,ءورقملا نم ًءزج ناك اذإ ىلاعت هللا مسا ىلع تاذلاب ةمّدقتم ةءارقلا "!ناك

 .ةدحاولا ةهجلا هذه نم دوجولل ًاقفاوم عضولا ناك رّدقملا نع

 لومعملا ""'مّدقت يهجو دحأل نايب ."'هرخآ ىلإ «لعج دقو فيك» هلوقف
 لومعملا ىلإ (هْنأل) هلوق يف ريمضلا انعجرأ امّنِإو ,روهظلل رخآلا ههجو كرتو ًادوجو
 ميدقت نوك ىضتقت لماعلا نم لومعملا ةيّمهأ ّنأل لومعملا دّرجم ىلإ ال مّدقملا

 صاصتخالا : لذا لومسملا نعل ركوب" ولا متوكل ءاقنلاب اهأل لومقملا

 .قيلأ نوكي نأ نع ًالضف هب ًاقيال هميدقت نوك يضتقي ال كلذف ٌملس ولو ؛لماعلا نم

 ىلع ٌلدأ هميدقت :لاقي نأ ٌمصي ال ذإ هميدقت ىلإ الو .ةيقفوألا ساقي اذه ىلعو
 مدع نم وأ رّدقملا ميدقت نم وأ هريخأت نم هيلع ًالّضفم هلعج ٌمصيل صاصتخالا

 .هريغ نودب :«ك» .؟ .هبد :«م).١

 .دوجولا :«ش» .؛ .هري رقت :«ك» .'"“

 .رهاظف :«م لف

 لصاح هيف عضولا ةقفاوم نأ حيضوتو هيلع لّضفملا لاح نايب يف عورش :«ع» شماه يف .5
 .ناكو :«ه» .ا/ .«هنم ١١١ مهفاف ةلمجلا يف

 .هّنأ :«م» 5 .ىلإ  :«م» .8
 .مدقم :(«(م)».٠

 ا هش انحف ليضفتلا ةغيص لامعتسا نوكي الف :«ع» شماه ىف ١١



 فقر ةحتافلا ةروس ريسفت

 .هيلع ًالّضفم هلعج "'ّةصيل صاصتخالا ىلع اهنم ءيشل ةلالد ال ذإ ,هميدقت

 يول كولن اعلا رق زر ا ربعتلا يدق هج يو ابا كيم لاو
 .ةقيقح تقّقحت نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاب مّلكتلابو ًءاعّدا ةءارقلا قّقحت ةءارقلا ءاشنإل

 ًأدتبا ("هبو ٌءاعّدا ")و ةقيقح «لابلا يذ رمألا» ىلع ًامّدقم ىلاعت «هلل محا ناكف

 هبو ءاعّدا ال ةقيقح لابلا يذ رمألا ىلع ًامّدقم ناكل ًامّدقم رّدق ولو .ًاقلطم )هيف

 ناك ول هّنأبو ءىلوأ لومعملا ميدقت ناكف .ًاقلطم ال هوجولا ضعب نم هيف دعب
 ردقي مل هنا ىتحس ىلاعت همسابءادتبالاب لعافلا ةنانغ: لامك !"ارهلقل امدقم "!لويعملا

 .اهدقح لماعلا د دقاول اه: تالشي هاناع نكس ةناع امذقم انيق

 يف امك رسكلاب قّلعتملا ال لومعملاب 4ِهللأ مشي» هلوق نع رّبع امّنِإو اذه

 رورجملا ميدنت ةئسلا كاذلاب نيني امنا ةلذأالا دب زك ناس نأ قل ةرانقإ "!قانكلا

 ,رورجملا ميدقت نم مزل ٌراجلا ميدقتو ءامهنم بّكرملا الو ٌراجلا ميدقت ال ")طقف

 بحاص هلعف امك ًاليلد ال .ّرم امك ًالاثم وأ ًاريظن '"!4اَهِيِرْجَم هلأ مْشي» لعجو
 ىقب دقو ,ماقملا اذه ىف انبنطأ دقلو .ركذتف هيلإ ةراشإلا ّرم ام هيف منال ,7١3فاّسكلا

 ش .ماهفألا ةماس نع ًارذح اهانيوط قئاقد دعب

 .حصيف :«م» . 0-4

 يف عورش هب نايتالاف ةءارقلا ءاشنإل أرقا وهو رّدقملا لعفلا ناك اّمل ينعي :«(ع» شماه يف .

 »١١١«. ةقيقح هيف عورش نكي مل نإو ًءاعّدا ةءارقلا

 »١١«. هللا مساب يأ :«ع» شماه يف .؛ .وأ :«جر» .'*
 .«١١؟» دحاو لاملاو لابلا يذ رمأ وه ةءارقلا يف يأ :«ع» شماه يف .

 .رهظي :«م» ./ .لومعملا  :«م» .1

 .و :ةدايز «ك» .8 .55/ ١ فاشكلا .6

 ٠.هود: ١غ. ١.الكشاف ١/.١.".
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 ١ جءيرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل قلل

 [ةبحاصملل ال ةناعتسالل ةلمسبلا ىف ءابلا]

 .اهل ةلآ لعج دقو )ال فيك :هلوق

 ءانبلا "نأ ىلإ ةزاتنتإ ةينفو ةءارقنلا اذلآ .نلاعتت: همسا لع دقو ل نيك ىا

 ىلع ةحّجرم ةناعتسالل اهنوك ّنأ ىلإ ءاميإ هيفو ,ملقلاب تبتك يف امك ةناعتسالل

 :لرقو هلوقب ةيحانمملا اهنوكا؟ا ءلا ناهاوب ذانعأ كلذ لد هيج ةحاضملا اهنوك

 .هقيقحت ىف مالكلا ىتأيسو (ةبحاصملل ءابلا)

 .هرخا ىلإ ةبحاصملل ءابلا :ليقو :هلوق

 زّوجو ,*!عم ةملك ىنعم وه ام ال ءسّبلتلاو قوصللا (!انهاه ةبحاصملاب دارملا

 ,"!(هللا مساب أك دبتم ىنعم ىلع» :لاق ثيح نّميتلاو كدبتلاب هب لعفلا سّبلت ةهج

 :ةوضصتنا ا ردقملا ارقايءابلا يلغي التل زاتقم اك يدم ا" ةلقفل أ !"!ءقوضقم ىتينلو

 اك ٌربتم ريدقتلاو :لقي مل اذهلو ,كّدبتلا هجو ىلع ىلاعت همساب ةءارقلا سّبلت ّنأ

 لعج نأ ىلإ ًارظن ةناعتسالل هنوك حّجر فّنصملاو .ًأرقأ هللا مسب هريدقت :لاق امك

 نأ :«م») 1 .الا :«ش».١

 .انه :«ك» .غ . ىلإ  :«م» .'"

 ام عم هللا مسب ةءارق ةناعتسا مدع روهظل انهاه دّيقملا ىنعم ميقتسي ال ذإ :«ع» شماه يف .ه

 »١١«. نامزلا بسحب امهنيب لصفلا روهظل ةقيقح هدعب
 فاشكلا.51 ١/77.

 ةلبص ءابلا نأ ىلع لدي أاكتبتم ىتعمب هلوق نأ وهو لاؤس عقد: ىلإ ةراشإ :«ع» شماه ىف.:ال
 .ًأارقأ انهاه رّدق كلذلو .ًارقأ وهو فوذحمب ةقلفعت ءابلا د اب لدق م حّرص دقو ,كدبتلا

 أفرظ نوكيف كّربتلل ةلص سيل (هللا مساب اك ربتم ىنعم) ىلع هلوق يف ءابلا ّنَأ عفدلا لصاحو

 ىلع هللا مساب ًاسّبلتم أرقأ انلوق ةّوق يف وهف ءكّربتلا هجو ىلع سّبلتلا ّنأ دوصقملا لب .ًاوغل
 اقلعتم هنوك نع ءابلا جرخي ال اذهو .ءابلا ىنعمل نايب ًاسّيلتم ّنأ دوصقملاو .كّربتلا هجو
 :١0 قلعتمل انابيلا هاتحمل انايب انيعتسم انلوق نوكيب للاب اهتم أزكأ انلع اذا هلأ امك ئرفأب

 . ظفل نأ «م» 8 .« هنم



 58 ةحتافلا ةروس ريسفت

 اهناجمو نكاعش همضا ىلع افوقوم !"!هلدعل لعافلا ذأ ىلع لوي ةناضتالل ءابلا

 ال هب ٌدتعم ريغ صقان هنودب هلعف ّنأ دقتعا ِهْنأل كلذو .هلالا نأش وه امك "''هيلإ

 ىلإ فّنصملا راشأ دقو ًاضيأ كربتلا ديفيو .ماقملاب بسنأ اذهو .رثألا هيلع بّترتي
 :ىلوا هيلع ا معلاف ىمساو انا هع وقك اويلعا) هوه

 نا نمسا انزغا انيك ىوخا ىلا (لففلا نا كيحيوف] ةلوقب فضلا هلك قو

 لوصو يف هلعفنمو لعافلا نيب ةطساولا يهو يقيقحلا هانعمب سيل همالك يف ةيلآلا

 هيلا هلا

 ءابلا لمح حيجرت يف فيرشلا هّرس سّدق نيققحملا دّيس هركذ ام عفدنا اذهبو

 هلعج فالخب هل "'هظعتو [هعم] بدأت هللا مساب كّربتلا ّنأ ىف ةبحاصملا ىلع

 :نوهتنا 18! اهناذي ةدوضقام يظر هلاك اهّنإف "هلآ

 ادرعف لعضو ةلآلاب_ لاه همسا هته ىل :يذاثلا مدع عّزاي امنا هلا عفدلا هجوو

 اذه يف نوكي ال هركذ يذلا لاذتبالا ّنأ لصاحلاو ,77سيلف سيلو اهل ًايقيقح

 ام ال .ىلاعت همساب رّدصُي مل اذإ لعف الك لعفلا نوك ةهج انهاه ظوحلملا ّنآل ,ماقملا

 .كّربتلا نم حجرأ ةظحالملا هذه ّنأ يرمعلو ,فيرشلا هّرس سّدق هظحال

 كاع لدا تناك ةفيلاو نع انفملا يلع كلدع اذ كابلا نا يورك اه اكأو

 هيفف .ةلآلا ىلع ةلخاد تلعج اذإ اهنم ىلاعت هللا مسال لعفلا ءازجأ عيمج ةسبالم

 يف ةيلدألا مّلسن ال ذئنيحو .ةءارقلا يف عورشلا نع ةرابع انهاه سبّتلتلا ّنأل رظن

 سبلت دصقب ءيشلا ءازجأ ضعبب سّبلتلا ءيش يف عورشلا ىنعم ّنأل ,عورشلا

 .هيلا  :«ش» .؟ .هلعج ىلع :«م».١

 . ميظعت :«ل ءك» .'"“

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «حيجرت يف فيرشلا» نم .؛

 .هنم نيتفوقعملا نيب امو 5/١"5. فاشكلا ةيشاح .

 .لّمات :ةدايز «ك» يف .1



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فه

 .اًيونم لكلا ليصحت نوكي عورشلا لاح يفف لكلا

 نأ ملسن ال :لاق ثيح ةّيسمشلا ةيشاح ىف يناودلا ةمالعلا كلذب حّرص دقو

 ءيشلا يف عورشلا لب .هيف عورش ناك ام فيك ءيشلا ءازجأ نم ءزج يف عورشلا

 دصقب هراد نم جرخ نم نأ ىرت الآ ءلكلا ليصحت دصقب هئازجأ نم ءزجب سّبلتلا

 .برغملا ")وأ قرشملا رفس ىف عراش ")هنأ :هل لاقي ال قوسلا

 ؛لاق (!ثيح حاتفملا حرش يف هس سّدق #ةهركذ ام فعض رهظ "'انهاه نمو

 ىلا ادضق نرخأو .ىلاعت هوس اب اهلك ةءارقلا نقلت كيفما ةءارقلا قلع نوذب ارقأ ودق

 ةءارقلا ئدتبأ ىنعم ّنأل مامتهالا دّرجم ىلإف *”لإو ماقملا بسان نإ صاصتخالا

 .ىلاعت هاب" تقلع لكلاف ءّلكلا ليصحت ىون اذإ الإ ٌمصي ال وهو هيف تعرش

 .ىهتنا

 دّدجمل ميدقتلا ّنأ نم هركذ ام ّنأ ًاضيأ ىفخي الو .ىفخي ال اّمم فعضلا هجوو

 لاقي نأ يفكي ال :لاق هنأ نم رهاقلا دبع خيشلا نع لقن امل ."'مامت ريغ مامتهالا

 .مهفاف ءٌمهأ ناك مبو هب ىنعأ ناك مل هّنَأ نّيبتي نأ يغبني لب .مامتهالل مّدق

 عيمج ةسبالم ىلع ٌلدأ ةبحاصملا ىلع لمحلا ّنأ نم كةهركذ ام ّنِإ :لوقأ من

 نم ءارعلاب نسم ِْض رح ءارج د[: ةسئافلا ءاع قم: ءارفلاب لكما ةناعقنلالا ماتا نطو اعمى هرخ ٠ قلا لعقلا ءارجلا

 يلصألا دوصقملا "او ءًادوجوو ًاتاذ هيلع مّدقم ءيشلا ةلآ ذإ ,تاذلاب مّدقتلا هاضتقم

 ةبحاصملل ةلالد الو ,مامتهالا وأ رصحلا ةدافال قّلعتملا رَّخَأ اذهلو .مّدقتلا انهاه

 .و :«ك» ." .هّنا-:«ش».١

 .ثيح  :«ش».ع .اذه :«ك» .'"”

 . سبلت :«م» .1 .الإو  :«م» .6

 .ذا :«ش» .6 .مات :«ك» .ا/



 ففي ةحتافلا ةروس ربسفت 2

 يشاوح يف امل ًاقفاوم لضافلا يّشحملا هدروأ ام "''هانرّرق امب ًاضيأ عفدنا اذكو

 دنع ةحتافلا ةءارقل ةلآ هللا مسا "'لعج ّصصي ال هنأ نم "'يزارلا ةمالعلل فاّشكلا

 قفوألاف .ةبحاصملل ءابلا لعج هب قئاللا '؟!و ةحتافلا نم ًءزج هللا مسب لعجي نم

 :ىهنا "٠ ذاضأ ةيحاضملا هيميرت لكحي ١ ىضاقلا لاخب

 ادا ىتعملا اهيددسم اره رسل فاجأ هنألا ذا نييوراط تدل عيد
 يف ةلمسبلا ةيلآ ىضتقا ول مزلي امّنِإ ركذ ام ةّحص مدع ّنأ ىلع .كلذك تسيل انهاهو

 نأ مزاللا امتاو.هكلذك سيلو:همكوت امك ةحتافلا م 2 زج نوكي النا ةغتانلا ةزوس

 ملع ّنِإ ىرت الأ ,ةحتافلا عومجم نم ال ةحتافلا تايآ يقاب نم ًءزج نوكي ال

 ناب اوحّرص مهْنأ عم ةيرظنلاو ةيرورضلا نم باستكالا نيناوق عومجم قطنملا

 رعت سناب ظنا هلآ ةيايوووتم

 فيك اوملعيل] دابعلا ةنسلأ ىلع لوقم [ةروسلا رخآ ىلإ] هدعب امو اذهو :هلوق
 .[ همساب كدبتي

 هجو ىلع يأ ةولعا ىلخ اينو ,مهمالك هجو ىلع ًاعقاو لوقم هّنَأ هانعم :لوقأ

 ايار هدسعرلا هفالذن ىلع مقر ىأ هقدي ناكل هيأ" نونلكطولا معن اوناك ول وقالو
 .همساب كتبتي وأ هللا نيعتسي نأل هجو ال ذإ هللا مسب يف ليوأتلا اذه ىلإ "”جيتحا

 طارصلا اندهاو نيعتسن كاّيإو دبعن كاّيِإ هلوق يف هيلإ جيتحا )امّنِإف هدعب اميف اّمأو

 امك هسفن ىلع هللا دمحي نأ يف داعبتسا ال ذإ ؛هلل دمحلا هلوق يف ال «ميقتسملا

 .هانرّرق امب- :«ش» . الما“

 ناك ةناعتسالل ءابلا لعج ... ّورقملا ةلمج نم هللا مسب نإ :لاق ثيح :«ع» شماه يف .

 .لعج  :ردصملا ىف ."“ اسس

 .0© .طوطخملا .ماصع ةيشاح .60 .قئاللاف :ردصملا ىف .

 .جتحا :«ه .ك» ./ ةنيملكدملا :«ل» .

 .هناف :«ك» .

 سك

 رح للا



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فا

 ."!كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانث يصحأ ال :391 لاق
 ,يحالطصالا دمحلا ىلع (همعن ىلع دمحيو) :هلوق يف دمحلا لمحي نأ هبشألاو

 ديه رارتقلا | لصق نمل دنلا هد هجر وتم رن امكنالاو ةفاسلا "مل

 نم لاس نعت ىلع دمحيو همساب كدبتي فيك) :هلوق نوكيف ةلالضلاو بضغلا

 هانعمو :اذكه لاق هّنِإف فاّشكلا يف ام فالخب .ةروسلا تايآ عيمجل ًالماش (هلضف

 ."!هنومظعيو هنودّجميو هنودمحي فيكو همساب نوك ٌربتي فيك هدابع ميلعت

 ٠!كلت داريإو .(هدابع ميلعت) هانعم ىلع (اوملعيلا ناحجر !!هجو ىفخي الو

 لع اقل :ضيعلا ةفيص نع اهنا ردا نم ىلرأ لوفشسللا قفل ةفيع قل ناشألا

 ذاق ,كدبعي ةرابخ أي هنأ (ممساب كدبتي فيك) :هلوق ىنعم نأ "!كيلع بهذي الو
 .كدبتلا ةيفيكل ميلعت ال همساب كّربتلا ةيفيكل ميلعت هركذ ام ّنأ دري

 تيساملا ناك هدقع اهيوهيرف ةيعاضملا ءانل لا نوك ىنعا هنسرولا اذه ناك اعل ن0

 الك رّرقي وأ .همساب ناعتسي فيك :"!لوقي نأب حجارلا هجولا ىلع مالكلا ينبي نأ
 ىلع مالكلا اذه ىنب ثيح فاّشكلا بحاص كلذ يف عبت ِهّنأِب لوقلاو ,نيهجولا

 حجار هجولا اذه !*”ّنأ ىلع ءانب كلذ لعف امّنِإ هّنأل ؛رهاظ هنهوف .ةسبالملا "!ريدقت

 0١0 لم أتف :ةدنع

 ناوتألا ناك يئاسنلا ننس ؛؛ و١0 دمحأ دنسم ؛؟ ,قودصلل تاداقتعالا ١.

 .لمتشيل:«ك».©" .١٠١٠١و/١/١ ريبكلا ريسفتلا ؛*7

 .هجو  :«ش».غ 57/١. فاّشكلا ."“

 .كيلع  :«م» .1 .كلذ :«ش» .6

 .لوق :«ه» .6 .لاقي :«ه» .ا/

 : :«ش».4

 ا 0 ا 0 هكا 000 ١٠١



 فقط ةحتافلا ةروس ريسفت

 [ةدرفملا فورحلا حتف ]

 .هرخآ ىلإ حتفت نأ ةدرفملا فورحلا "”قح نمو ترسك امّنِإو :هلوق
 وأ ينابملا فورح نم نيفرح نم بّكرتي مل ام ةدرفملا فورحلاب دارملا :لوقأ

 "!لباقي ام دارملا ّنأ ىلع لدي حتفلا اهّقح ّنأب فورحلا كلت ىلع مكحلاو .رثكأ
 ةجاح الو ,تكسلا ءاهو ةياقولا نون لثمو ينابملا فورح جرخف ."!لعفلاو مسالا

 ام اهب دارملا ّنأ ىلع لدي مكحلا اذه ّنأل ؛يناعملاب (!دييقتلا ىلإ اهنع زارتحالا يف
 نوكسلا هقح ناكل كلذ هيف ربتعي مل ول هّنإف .انناذ: اهيددادكألا ةاوه دعتطو 5

 .فلخ اذه ةّفخلا يف لصألا 5 يذلا

 زاوج هيف ربتعي مل ام جارخإل مكحلا كلذ موهفم ةظحالم نم مهل ّدبال ًاضيأو

 امب ءافتكالاو ,ةنكاسلا ثينأتلا ءاتو ديكوتلا نونك ينابملا فورح نم اهب ءادتبالا

 يف عقو امك مكحت ينابملا فورح جارخإ نود *!امهجارخإ يف مكحلا نم مهفي
 تءاج يتلا يناعملا فورح ٌّقح نم :تلق نإف :اذكه هيف ٌّنإف !''فاشكلا ةرابع

 ةيصشلا فاك وكت نوكملا كش ٠١ ىلا طماع. تق + ١ ةحاو وق رع اع

 تينب اهئابو ةفاضإلا ")هال لاب امف 2" كلذ ريغو هئافو فطعلا واوو] ءادتبالا مالو

 اهنوكلف ءابلا اَمأو .ءادتبالا مال نيبو اهنيب.لصفللف ماللا اّمأ :تلق ءرسكلا ىلع

 .لباقي أم :«م».؟ .قح 2١

 .دّيقتلا :«ش» .غ .لعفلاو  :«ه» .'"

 .اهجارخإ :«ك» .0

 نم دهني اها ىلإ قتابسلا فوز عارعا دنس. فاشكلا بعئاص ثا« عات:شماهإ قفا 1

 ءاتو ديكاتلا نون جارخإب حّرصي مل نإو وهو يناعملا ديق ةدايز ىلإ لب روكذملا مكحلا

 ٠ لع املا قلع ىفخي أل امك دل اروظنم ,نوكي نأ بحي تكل كشلا نم يهني انيق: فيناتلا

 .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب .ا/ .«( هنم

 .ماللا :«ش» .6



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 نينا !' هعلاو 111ه علل "يقل

 هتّدام ىلإ بسني ال ءيشلا ّنإف (دحاو فرح ىلع تءاج) :هلوق يف ام ىفخي الو

 اهلذع ايل وين ةروصضلا كلف: ىلع لاق لبوة املا قللت ىلع رس لاق ذوب نلعب

 .راصتخالا نم اهيف ام عم ةدرفملاب فّنصملا

 لدي كلذك اهنوك ّنأب حتفت نأ ةدرفملا فورحلا ّقح نوك هّجوي نأ نكميو اذه
 .اهتئيه ةّفخ لامك كلذ بسانو .اهيناعم ىلع لد ام ةّفخب عضاولا ةيانع لامك ىلع
 زوجي الو اهب أدتبي نأ ىلع تعضو اهْنَأ نم رم امل نوكسلا ىلع اهعضو زجي مل اًملو

 ناكف حتفلا وه ةّقخلا يف نوكسلاب تاكرحلا هبشأو .مهتغل يف نكاسلاب ءادتبالا

 امك ,ماقملا اذه يف لضافلا ىّشحملا هفّلكت اّمع ةحودنمل '!هانركذ امبو ,حتفلا اهّقح

 .ماهفألا يوذ ىلع ىفخي ال

 نم انلقن ام اهّجو ينازاتفتلا لضافلاو يناجرجلا قّقحملا دّيسلا نايملعاو

 ءرخآ قرافي ال ام وهو يوغللا ىنعملاب انهاه مزاللا ّنأِب ءابلا رسك ىف فاّشكلا

 دوجو عنتمي ام يأ ءامكحلا حلطصم وه ام ال .هقرافي ال ىأ هتيب هو :لاقي

 0ث ,")امهل ةمزال ")هنأ ال !اهل مزال ّرِجلاو ةيفرحلا ّنأ هيلع دريل هنودب موزلملا
 اًماواهيرتا ايدك رهماةقنا نناف هدجلا اكأ ىرمنكلا ثيسات ةدنلاو هلق ررحللا نهد خناو لك

 هتلقل مدعلا ةلزنمب رسكلا نوكو .ةكرحلا مدع وه يذلا نوكسلا اهئاضتقالف ةيفرحلا

 الإ فورحلا يف الو ءامسألا نم فرصنملا ريغ يف الو لاعفألا يف دجوي ال ثيح

 .فورحلل :«ش» .؟ .ةمزاللا :ردصملا ىف ١.

 .انركذ امب :«ش» .هانركذ ام :«م» . .578و١/75 فاشكلا ."“

 ١«. ”؟» ءابلا يأ :«ع» شماه ىف .1 ١«. ؟» ءابلل ىأ :«عا» شماه ىف .6

 »١١«. ةدجلاو ةيفرحلل يأ:«ع» شماه ىف .ا/

 .اهل :«ه ءل .ء.ش» .6



 5١ ةحتافلا ةروس ريسفت ُ

 1 نيقا 01 جك ارذات

 0 هيجوتلا اذه يف :لوذا 11و

 دجوت ال اهّنأب مكحلاف رسكلا ؟'قلطم اهتلقب مكح يتلا رسكلاب ديرأ نإ هنأ :اهنم
 اذكو ءفرصنملا ريغ يف دجوت ال اهّنأب مكحلا اذكو ,دساف لب مّلسم ريغ لاعفألا يف

 .ًاردان الإ فرحلا يف دجوت ال اهّنَأب مكحلا

 نق عقر بعل كافي الا قو ف رضعلا نقر ىصيرصخلل ا ةيتاقلا»:ريتكلا اهفتم ا نإ
 ميمعتلا ذإ ةينبملا ءامسألا رثكأ يفو ةبرعملا ءامسألا عيمج يف ”ادجوت مل ذإ ,هعقوم

 ْ] .فّلكتلا نم ةدارالا هذه يف ام عم .هبولطم ىلع ٌلدأ

 .دساف ًاقلطم لعفلا يف دجوت ال اهّنأب مكحلاف "''ةملكلا رخآ يف ام اهب ةيدا كاف

 ريغ يف دجوت ال اهّنأب مكحلا اذكو ,نيشخت الو نيبرضت لثم "'يف دجوت هنإف
 .رثكأ "!فلكتلا ّنأ عم ,نابنيز لثم ةاّنثم يف اهدوجول ًاقلطم فرصنملا

 فرصنملا ريغب صيصختلا ّنَأ '”'هيفف ."ارخآل ةمزال اهنوكب كلذ عم تدّيق نإو

 يف اولا هف صنم كا «ةيرغملا اسال نمد يح يف ديوب مل! :هقرم يف يول

 )175/١(: ينغملا يف ماشه دبا: لاق لخ ا يعي ردح (9:657 ) ترعلا نانسلا ىف:لاق 1

 فرح :َفيكو َنيأك فيفختلل حتفلابو .ٍسمأك نينكاسلا ءاقتلا لصأ ىلع رسكلاب «ِرْيَج»

 .معن ىنعمب باوج
 ,طوطخملا .فاّشكلا ىلع ىنازاتفتلا ةيشاح ؛"”/١ ىناجرجلل فاّشكلا ىلع ةيشاحلا :رظنا .؟

 ْ .و :«ش» .'"“ ْ .18

 .دجوي :«ه» .6 :انكاف وأ ايبا :«عر» شماه يف .4

 ةرسكلا ّنأل ةيبارعإلا ةرسكلا لامتحا ديدرتلا اذه يف ركذي مل امْنِإو :«ع» شماه يف .1

 .«هنم »١5 كلذ ريغو رمعو ديزك ءامسألا يف عياش ريثك وهو ّرجلا وه امن ةيبارعإلا

 .هيف فّلكتلا نأ :«ش» .8 .ىف دجوت هّنإف دساف اقلطم لعفلا  :«ش» .'/

 رخل ا ىلإ قرافاال اهوفو ىرتلا نفهتلابانفاممراللا هيلوق' قوم امك »ب فاه يفتك
 .اهيفف :«م» . ٠



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ف

 .فلكتلا يف ةدايز "'اذه "”ّنَأ عم ءاهفرصنم ريغ

 يف دويقلا هذه (!عم "!ةضلاف دويقلا هذه ربتعا اذإ :لاقي نأ نكمي هنأ ىلع

 نم ّلقأ ةينبملا ءامسألا يف دويقلا هذه عم اهْنأل ؛رسكلا نم ّلقأ ةينبملا ءامسألا

 نم نوكسلاب بسنأ نوكيف مدعلاب بسنأ وهف فورحلا "يف اذكو .اهعم "'رسكلا
 .مضلا نم ٌفخأ رسكلا نوك اهيلإ ٌمضي نأ الإ ْمهّللا ,ةهجلا هذه

 رورجملا مسالا ذإ ؛مّلسم ريغ كلذف اهسفن يف اهتّلق اهتلقب ديرأ "نإ هّنأ :اهنمو
 كلذف ٌمضلاو حتفلا ىلإ ةبسنلاب اهتلق ديرأ نإو ًالامعتساو ًاددع ريثك اهب ينبملاو اهب
 لك "نأ ال ,مودعملاك ردانلا نأ ةمّلسملا ةمّدقملا ذإ ؛مدعلا ةلزنمب اهنوك بجوي ال

 عم محتفلا دعت ال كْنَأ ىرت الأ ,"!مودعملاك هسفن يف رثك نإو رخآلا نم ّلقأ وه ام

 .مودعملاك فرحلا نم ّلقأ اهنوك
 ءامسألا نوكي نأ زاوجل ؛اهتّلق مزلتسي ال ةثالثلا يف دجوت ال اهنوك نأ :اهنمو

 ؛ةثالثلا ىلإ ةبسنلاب لامعتسالا ريثك اهب ةّينبملا '''فورحلاو اهب ةّينبملاو اهب رورجملا

 .ركذ ام دّدجمب ليلدلا متي الف

 كلت ّقح ّنأ ىلع ّلدل مت ول رسكلل ةيفرحلا ةبسانم نايبل "''ركذ ام ّنأ :اهنمو
 ىلع ءاقلا اهقح نا قه ييحملا هيلس ام: نففاتي اذهورورسكلا نع ءاقبلا كورخلا

 اهنيب قرفلاب رسكلا ىلع ماللا ءانب يف ""'هكّسمت كلذ هميلست ىلع ليلدلاو .حتفلا

 ١. روكذملا دييقتلا يأ :«ع» شماه ىف .؟ هنا :«ك» »؟١7«.

 ". مضلا ةكرح يأ:«ع» شماه ىف 3 ١«. .ىف :«م» .غ

 .«ش .م» نم طقس انه ىلإ «هذه عم اهنأل» نم .6

 :ن اح 6 نشا ال .ىف  :«ش».1

 .مودعملاك  :«ش» .4 .نأل :«ه ءم»

 .فورحلا ٠

 ةلزنمب رسكلا نوكو ةكرحلا مدع وه يذلا نوكسلا اهئاضتقالف :لاق ثيح :«ع» شماه يف . ١

 .كّشسمت :«ك».١ ١«. ١ 77”» ها ىلإ هتّلقل مدعلا



 فش ةحتافلا ةروس ريسفت

 .لئاسلا هاعّدا ام عنم ال ٌدجلاو ةيفرحلل اهموزلب «ءابلا» ءانب يف هكّسمتو ءاهتخأ نيبو

 تناك نإو «ءابلا» ّنِإ :")لاقي نأ فاّشكلا ةرابع هيجوت يف لابلاب رطخي يذلاو
 بسان "'!'نيرمألا موزلب اهنيب نم تزاتما امل اهّنكل ؛حتفلا ىلع ءانبلا هّقح اميف ةلخاد

 ريغ هترابع نأ ىفحي الواهب تين ةنضلا نع تخأ رساكلا ناك اَعلَو ءاهنع اهزاتتا

 اهصاصتخا ةيّلعب "'"حّرصو هنع فّنصملا لدع اذهلو .هيلع ةلالدلا ةرهاظ

 ىلع مّهوتي ام هيلع مّهوتي الئل .ةمزال لقي ملو *!اهموزلب اهنيب نم اهزايتما( )و

 امك هيبشتلا هجو ىلعو طقف حتفلا نع لودعلا هجو نايب يف ةفاضإلا مال داريإو

 لاؤسلا يف اهيلع ًامّدقمو ءابلا كيرش اهلعج نم ماقملاب بسنأو ىلوأ فّنصملا هلعف

 .فاّشكلا ىف امك .رمألا مال كرت عم باوجلاو

 هيصوصخ نال تر ىلنعمب ةاوكلاو ةيمسقلا ةيصوصخ واسعا ىلع ءانب "ياا

 ىلإ ةفاضإلا مال رسك هيجوت يف جتحي مل الإو .مكحلا اذه يف ةربتعم ريغ ىنعملا

 موزل الو ةيفرحلا موزل اهيف قّقحتي مل ''ترسك ول اهّْنِإف مسقلا *!ءاتب ضقتني الو

 ١. تدجلاو ةيفرحلا يأ :«ع» شماه يف .؟ .لاقي ا :«م» »؟١١«.

 ". ٌرجلاو ةيفرحلا موزللا صاصتخاك :لاق ثيح :«ع» شماه يف »١١«.

 »١7«. ريسفت فطع :«ع» شماه يف .4

 .«١؟» ٌرجلاو ةيفرحلا موزل يأ :«ع» شماه يف .

 .«١؟» رم امك امهل ةمزال اهّنأ ال ءابلل ةمزال ّبِجلاو ةيفرحلا نأ نم :«(ع» شماه يف .

 »١١«. امهحتف مدع عم رجلا نامزلي امهّنِإف :«ع» شماه يف .

 .«١١؟١» ةحوتفم اهنوك عم دجلاو ةيفرحلا مزلت اهنإف :«ع» شماه يف .

 مص ع ا املا أل مزلي ال ام عم ًاكراشم ريصت ترسك ول اهّنأل حتف امّنِإ هنأ ضقنلا عفد لصاح :«ع» شماه يف .



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 ىلع ءانب ,يتأت نم بطاخم رمأ نوكي دق اهب أدتبا يتلا ةروسكملا ءاتلا ّنإف رجلا

 ,فرصلا بتك يف روكذم وه ام ىلع «ذخ» يف امك سايقلا ريغ ىلع ةزمهلا فذح

 ."!«ذخ»ب ًاهيبشت ِت :اولاقو :زومهملا باب يف هفيرصت يف يناجنزلا لاق
 امهموزل يف هرسك حدقي مل ام رسك بساني امّنِإ امهموزلب صاصتخالا ّنَأ رهاظو

 يف مسقلا ةّيصوصخ ربتعي مل ول :فيرشلا هّرس سّدق ةمالعلا دنسلا دّيسلا لاق ."'هل

 دق اهنأل ؛ٌدجلا مزلي الف فاكلا يف هيبشتلا ةّيصوصخ ربتعي ال نأ مزل هئاتو هواو
 .""ًاقافّتا فاكلا نع زارتحالل هّنَأل ؛ةيفرحلا موزل ديق اوغليف باطخلل نوكي

 ربتعا يتلا  درفملا فرحلا ّنأ اَنيِب ام ىلع مالكلا صّخلم ّنأل ؛لّمأت هيف :لوقأو

 ترسك امّنِإو ؛جتفلا اهّقح  ةملكلا رخآب قحلي الو اهب ًادتبم نوكي نأ '!اهعضو يف
 فاكلا نع زارتحالل ةيفرحلا موزلب دييقتلاو ءامهموزلب اهزايتمال «ءابلا» اهنيب نم

 .ًالصأ باطخلل "!نوكت ال '''يهو !”!كلذ اهعضو ىف ربتعاو فورحلا كلت نم يتلا

 مل نم دنع ةراج ريغ ةيمسإلا فاكلا ذإ ؛فاكلا ىف قّقحتي ال رجلا موزل :لاقي ال

 هللا فاضملا ىف ًالماع فاضملا لعجي

 نأ "!نكمي هنأ عم .ًالماع هلعج نم بهذم ىلع اهنع زارتحالل ةذاربا لوقت انآ

 اذهلو ًالَوأ اهب ًارورجم نوكي نأ نم ّمعأ اهمّمتم وه ام دج موزل ّرجلا موزلب داري
 .ةيراجلا موزل ال ٌرجلا موزل :لاق

 »١١«. «ت» لثم جلا ةّيفرحلا هيف ج

 .«ذخ»ب هل ًاهيبشت .ت :لوقي نم :هيفو .13 .«فيرصتلا باتك .تامّدقملا عماج ١.

 ... ةكراشم اهل اهموزل مدع مزلي ترسك ول هّنإف كلذك مسقلا ءاب يف رمألاو :«ع» شماه يف ."
 57/١. فاشكلا ىلع ةيشاحلا :رظنا ."“ »١١«.

 .ةيفرحلا موزلب دّيقتلاو اهموزلب :«ش» .6 .اهفصو :«ه ءم» .؛

 ١. فورحلا كلت نم يتلا فاكلا يا:«ع» شماه ىف »؟١١«.

 .نكمي  :«ش». .نوكي :«ه .م» .ا/



 ا ةحتافلا ةروس ريسفت

 [ةلمسبلا ىف ءابلا رسك]
 ىنعم قيقحت يف هل لخد ال ذإ ؛"'ريسفتلا ٌّنف بساني ال ثحبلا 0 ملعاو اذه

 اهاعار ةتكن نايب هّنأل وحنلا بتك يف اهركذ بسان يتلا تاكنلا نم ناك نإو «نارقلا

 .اهانعمب ةقّلعتم ريغ اهعضو اهنّمضت وأ اهءانبو ةملكلا ةئيه يف ةغللا عضاو

 ةهج نم ةغللا ضّرعت لاوحا نع ثحبلل نّود ملع بتك يف اهداريإ بسانملاف

 نادر ذاك يرش ىف اهداربإ بسارالو» ًاقلظم وا ءانيلاوب ىارغإلا ناسا عقارا
 يتلا اهلاثمأو "'ةمكحلا بتك حرش يف كلذ لائمأ داريإ ّنأ ىري الأ ,ةغللا كلتب ناك

 .ةعانشلاو ةعاشبلا ةياغ ىف برعلا ةغلب

 هنم دافتسي ِهّنَأ ماقملا اذه يف ثحبلا اذه داريإ ةبسانم نايبل لابلاب 00 يذلاو

 ّقح وه اّمع اهيف لودعم اهب ًأدتبي نأ ىلع تعضو دحاو فرح اهنأ عم ءابلا نأ

 موزل اهيف ّنِإو .اهنيب نم "!اهزايتمال كلذ نإو .رسكلا ىلإ يناعملا فورح نم هلاثمأ
 عانتمال مزلتسملا ّدجلا موزل اهيف ّنإو .ًادبأ لقتسي ال نأ مزلتسي يذلا ةيفرحلا

 :رمك عمايل ةيسبانو حرت بحيوي نومألا هذه حرم لة وءاذاشتال اهدا مع ""(يتاصقلا
 رمق ١ كلاتلا ام ورشا طقا# :سياننلاو ا" ىيفاقلاو "7 قاغلاو "لولاك ءلضولا

 لاخلا تلكم يلعب سم انني ارخ] اهقلادم تيم ساهدعا نوحو
 اًمأو ءاهرسك '''!ثيح نم يناثلاو ,ةزمهلاك يناعملا فورح نم نكت مل اهّنأك تراص

 ني هيعملا 31 وكلا "ل ازوتعا ف هيف قع ملع هّنأب ريسفتلا ملع اورّسف دق :«ع» شماه يف ١.

 .«هنم ١؟» ةياردو ةياور هللا دارم ىلع هتلالد ثيح

 .اهزايتما :«م» .'" .ةيمكحلا :«م ءه» .؟"

 »١١«. دحاو فرح اهنوك :«ع» شماه ىف .6 .اهناصقن :«م .ه .ك» .

 »١١«. ةيفرحلا موزل :«ع» شماه ىف . .ءادتبال تعضو :«ع» شماه يف .1

 »١١«. اهدعب اًمع لاصفنالا عانتمال مزلتسملا رجلا موزل :«ع» شماه ىف .6

 .«١١؟» ّقح وه اّمع ًالودعم اهنوك وهو :«عر) شماه ىف .1

 011 ا ا روينك وكم ىلا ىف: لمرلا »ردع اننا نالا» ىف كيج ياس قدا



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فها

 .ًافنا ّرم امم رهاظف ١7" عبارلا

 يه ىتلا لصولا ةزمهب "!اهتبسانم تيوق "!اهيف رومألا كلت تعمتجا اًملف
 كدلك كالطب ا ردبالا كد ىف دارها نامل علا 1 اوكدو دلك نيديع
 نم رهظف .“!ظفللا ىف نتا لصو 17 ةملكلا كلت لّوأ ىف ناك اذإ اضاصخ

 لعفلاب قّلعتي ال اهرهاظب ءابلا ّنأ امك هّنَأ عم ءانهاه ماللا ىلع ءابلا ايدك يس كلذ

 نكمي .كلذك هب اهقّلعت ّمص ةلآ اهلوخدم نوك ءاعّدا "وأ كّربتلا "'نيمضتبو رّدقملا

 ىّتح انهاه ةباتكلا نم لصولا ةزمه (!فذح ىوقتو هيجوتب هب ماللا !قّلعت

 ول "11 هئإف كلذك انهاهو :ةيعاد اهيلإ تعد مآقم ىف ًاصوصخ :اهفاقن:ةنئاق "هنآك
 ")ام عم اهّْنأ كلذ نم ىءارتيف نيسلاب ةلصّتم ءابلا تبتكو ةزمهلا ماقم ءابلا تميقأ

 ةروص نع تجرخو .ةدحاو ةملك ةروص يف عومجملا راصو .ةدحاو ةملك اهدعب

 كلذب ٌدسنيف ."7كلذك بتكي ال نأ اهّقح ّنإف .مسالا ظفل ىلع "0ةلخادلا ةراجلا ءابلا

 نإو ,ىلاعت همساب ءادتبالا يفاني '"*'انهاه اهعوقو ّنَأ رظنلا ئداب يف مّهوتي نأ باب
 .فّنصملا هركذيس اّمم ىلوأ اذهب ةزمهلا طاقسإ ليلعتو ءلهس ('''مّهوتلا اذه عفد ناك

 مسا ةملك نم لصولا ةزمه ةباتك مدع ةّحص هجو ىلإ ءاميإ ثحبلا اذه داريإ يفف

 ١. (ظ) اهناوعأ نع اهزايتما وهو :«ع» شماه يف »؟١«.

 »١7«. ءابلا ةبسانم يا:«عو» شماه يف ." ١«. 7” » ءابلا يف يا:«ع» شماه ىف

 ١«. ؟» ءابلا :«عر» شماه يف .4

 يف هماقم موقي ام ةماقإل ناك امّنِإ لصولا ةزمه فذح ّنأب رعشي كلذ ّنإف :(ع» شماه يف .ه
 . نُّمضتب :«ش .ك» .؟ .«7١؟» انعم

 .قّلعت نأ :«ش» .6 .ذإ :«ك» ./

 ١«. ؟» ءابلا :«عر) شماه يف ٠. .تفذح :«م.ءل 4

 .ام_:«ه» ءأم عم_:«م».١١ .اهّنإف :«م .ه ءل».١١

 .«7١؟» نيسلاب ةلصتم يأ :«ع» شماه ىف .غ .ةلصاولا :«م» . 77

 .ةلمستلا يف يأ:«ع» شماه ىف .6

 1 الط خم نوكي نأال هب ىلصألا مهفملا ءادتبا دارملا نأ روهظل :«ع» شماه ىف .1



 فغي ةحتافلا ةروس ريسفت

 سايقلاو ,تاماقملا رئاس يف بتكت اهنأ عم ءانهاه ّرجلا "'فرحل ةلوخدملا

 ملعأ ىلاعتو هناحبس وهو ءانهاه مسا نم نيسلاب ةلصّتم اهماقم ءابلا ةباتكو ءاهيضتقي

 .ةفاضالا مالو :هلوق

 فيكت اينأل ةفاضالا فؤرخ يس اهلك علا فورع»«قاشكلا بخاف: لاق

 .!ءامسلا ىلا لاعفالا اعف

 .ريطظنلا ىلع ةلخاو بلوق
 سبللا مدعل ."'لصألا ىلع ةحوتفم اهّْنإف رمضملا ىلع ةلخادلا نع زارتحا

 ٌنألو ,*!لضفنم ءادتبالا مال ريمضو :ءلصّتم اهريمض ّنأل .ءادتبالا مالب ذئنيح
 .ءاذفبالا ا" ولا يعض فالخب اروركم لا نوكيأل اهريمع

 [ مسالا لصأ]
 .هرخا ىلإ نييرصبلا دنع مسالاو :هلوق

 اهلئاوأ تينب ءامسألا نعي نأ اوركذ نييرصبلا انباحضا دنع خمتنلا نطعب.ىفو

 اذإف ,عضولا يف ًانّتفتو ,جردلا يف اهلامعتسا ةرثكل .فيفختلل ًاذصق ١" ةوكسلا ع

 590/١. فاّشكلا.؟" .ف رحب :«م ءه» . الل“

 »١١«. ًالثم مكلو اهلو هل :لاقي ذإ :«ع» شماه يف .'"
 .«ش» نم طقس انه ىلإ «اهريمض ّنأل» نم .؛

 .امهلاثمأو تيد ال و وهل لك :«ع)) شماه ىف .6

 ضيغفتو ةلومللا نوسشش نيكروت هنازعا اهتوثاقو:ةلماعلا نيش فاورتض ىف عادسبالا غال

 ١[, :رشحلا ] 4ةَيْهَرُدَّشَآ ْمُْنَآل» :وحن أدتبملا :نيعضوم يف قافّتاب لخدتو ءلاحلل عراضملا

 ٠٠0 بيبللا ينغم :رظنا .[75 :ميهاربإ ] 4 ءآَعْدلَأ ٌعيِمسل ىَبَر ّنِإ# :وحن «ّنإ» دعب يناثلاو
 ٠١*5.

 [(ينب) .دجنملا .ةغلابملل ةدئاز ميملاو نبالا :مثبالا] مئباو ةنباو نبا يهو :«ع» شماه يف .1



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فولي

 مساك هزجع فذح ام اهنم ,نكاسلاب ءادتبالا عقي المل ةزمه اوداز نيئدتبم اهب اوقطن

 ءامتيتلالا نمو "بريئاو ورمأك فاني ري اف اهنمو ريو وت ادهلد 0 اف نباو

 ىلع هلو"! تيبلا نيف نيبف ءمدو ٍديك نوكسلا ىلع هلَّوأ نبي مل ام زاجعألا ةفوذحملا

 ا مسالاو .هجو نم مومع هزجع فذح امو نوكسلا

 .''لّصفملا يف انييلع "بع ىدحإو (4!فاشكلا يف ان ىلع" ةرفع مامسألا

 .نوكسلا ىلع اهلئاوأ تينبو :هلوق

 ةرثكل) هلوق ركذي نأ ىغبنيف ,لامعتسالا ةرثكل فيفختلا دصقل كلذ ّنأ تفرع دق

 .ًاعيمج ءانبلاو فذحلل ًاليلعت نوكيل اذه هلوق دعب (لامعتسالا
 ايم | ءنكم ولو

 .جردلا لاح ال ءادتبالا لاح يأ

 .كّرحتملاب اوؤدتبي نأ مهبأد نم ّنأل :هلوق

 اهنوكو اهتّوقب ربجنيلف ةزمهلا ةيصوصخ اًمأو .اهلّوأ يف ًاقلطم ةدايزلل ليلعت اذه

 . اعضو ايلذا نوكشي اهينعتضىلغلا ىضقا ون

 ىلإ «اهب أدتبم اهيلع لخدأو» فّنصملا لوق لصاح َّنِإ :يمورلا لضافلا لاق

 لك ةاعارم لصحيل جردلا يف طقسيو ءادتبالا يف تبني فرح كا رجا

 لخداو::لاق هتاكف «لصولا ةدمه الا نه امو: :ناكمألا ودق لضألاو بدلا نيف

 ةءرماو ءرماو ناتنثاو نانثاو 17/١ ١[ سوماقلا بيترت ءهّمَدِق :رهدلا ُتسا] (ظ) تساو مساو جل

 .«هنم ١١1 كضاو

 ءيجيس امك ةقيقح ال أامكح زاجعالا ةفوذحملا ءامسألا نم ّدع اّمم امهناف :«ع» شماه يف ١.

 .«هنم» رّبدتف .هرخا ىلإ ةزمهلا ناب درو :فئصملا لوقب ةنونعملا ةيشاحلا يف

 .5 يسع فان نتا +7 .ىنب ام :«ك» . ؟

 :ةرئشع ىدحإو فاشكلا يف ام ىلع  :«م» 6 8/١" فاّشكلا .:

 .لّصفملا نع ًالقن 7/١" فاّشكلا ةيشاح .1

 .«١١؟» هرخآ ىلإ «مهبأد نم ّنأل» :فّتصملا لوقب هيلع لولدملا :(ع» شماه يف .



 فش ةحتافلا ةروس ريسفت

 نم ّنأل ءادتبالا يف كّرحتيو لصألا يعاريل جردلا يف طقسي فرح اهلئاوأ ىلع

 ةيصوصخ اًمأو .ةدايزلا قلطمل ليلعت هّنَأ انهاه ليق امل هجو الف .هرخآ ىلإ مهبأد

 ًامئالم هنوكل فاّشكلا حاّرش هركذ امّنِإو ,.جراخملا ءادتبا نم اهنوكو اهتّوقلف ةزمهلا

 هدام نأ ىلا نا ىلع فق ذاق سيلا لدعتا دلو: مهلا ىلطا كيفع:ةترابعل

 .ىهتنا .همالك يف رظنلا نم رهظي امك اذه نوكي نأ يغبني ًاضيأ

 امدح ا ناعكج دل لصرلا تح( هيعمل لصاع ة/ رظت هقول أ "1و
 ىوطو لّوألا ليلد ركذ فّنصملاو ,جردلا يف طقسي هنأ رخآلاو .ءادتبالا يف تبثي
 ماهفناو لصولا ةزمه ركذ نم نيمكحلا ماهفنا ميلست دعب ّنأ ىفخي الو .يناثلا ليلد
 ماهفنا ريدقت ىلع ذإ .(اهب ًاءدتبم) هلوق كاردتسا مزلي امهدحأل ليلد دول

 .رخآلا كرشل هجو الو هب حيرصتلل هجو ال "'لصولا ةزمه ركذ دّرجم نم كلذ

 ةيمعتلاب قحلم لضافلا اذه هنم همهف ام هب ادارم مالكلا اذه لثمب نايتإالا ةلمجلابو
 :ذاغلالاو

 زاوج ىلإ ةراشإ عانتمالا نود (مهبأد نم ّنأل) :هلوقب ليلعتلاو اذه

 ""يكحي سيلف هعانتماب لاق نمو :فيرشلا هّرس سّدق لاق ,نكاسلاب ءادتبالا

 ."!يغدملا !نكاسلاب ءادتبالا اهيف تدجو مجعلا ةغل تيرقتسا اذإو «!هناسل */ نع

 داهم هوكابلابب ةادعالا ناكنإ ىلع اوقنتا «زواوخ ءانلع نأ لقاذقو

 .ةزمهلا :«لصولا ةزمه» لدب «ك» ىف .؟ .وس :6م» 0-2

 1 .هتياكح الإ هنم عمسي ال :ردصملا يف ."

 .:هناسل نع الإ :«ه ءش ك».غ

 َنأ دارملا ذإ كلذك (ظ) سيل هريغ ّنأ معزف .ءادتبالا ىلع ردقي ال هنأل يأ:«ع» شماه يف .4

 .«هنم »١7١ هريغ كلذب لقي مل ىنعي هنع لوقنملا وه لقانلا (ظ)

 .«١؟» ءاتلا دييجو( ل ولو :«ع» شماه يف .

 نيك .51 77/١- فاشكلا ةيشاح .



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 ")اول دتسا ءالؤهو .")ةتماصلا يف هناكمإو ةتّوصملا فورحلا يف هعانتما يكاكسلا

 ظّقلتلا ىلع ءادتبالا يف فرحلاب ظّقلتلا فقوتل "نكي مل ول هّنأب هناكمإ ىلع

 ظقلتلا ىلع فقوتم ضراعلاب !ظفلتلاو .ءفرحلل ةضراع ةكرحلاو ,ةكرحلاب

 .رودلا مزليف .ضورعملاب
 .ةّيعملا رود هّْنأل لاحمب سيل اذه :تلق نإف

 قباس ضورعملا دوجوو .ظُفلتلا يف الإ سيل ةكرحلاو فرحلا دوجو ّْنِإ :تلق

 .لاحملا روذلا ةزليق ءضراعلا ةوجو ىلع

 ول كْنَأ ىلع ءاهيلع فّقوتي الو فرحلل ةمزال ةكرحلا نوكي نأ زاوجل ؛رظن هيفو
 نأ معز نمو ءضورعمو ضراع كانه ")نكي مل "!فرحلا ةكرح ىنعم تقّقحت
 مدع ىلع الإ لدي ال ًاّمات ناك نإو وهو .ءارقتسالاب ّجتحي عنتمم نكاسلاب ءادتبالا

 فّنصملا هعقوأ عانتمالاب مزجلا "'”لصحي مل اًملو ,عانتمالا مزلتسي ال وهو عوقولا

 ."!ناكمإلا زّيح يف

 مدعل ةتّوصملاب نكمي ال ")امك نكمي ال تماصلا نكاسلاب ءادتبالا ّنأ ٌقحلاو

 .امهنيب عناملا وه يذلا نوكسلا كارتشال ؛يكاّكسلا قّرف امك (''!كلذ يف امهنيب قرفلا

 ءادتبالا اهّنَأ نوُنظيو ةّلتخم ةفيفخ ةكرحب نوظّفلتي مزراوخ ءاملع :يّنج نبا لاق

 007 نكاسلاب

 الو لاو :«م».؟ .ةماصلا :«ش» .تماصلا ىف :«ل ءم».١

 ا مل :«ش» .'"

 .ظفلتلاو فو رحلل ةضراع ةكرحلاو ةكرحلاب  :«ه .م ك» .غ

 .فورحلا :«م» .6

 .«ش» نم طقس انه ىلا «ف رحلل ةمزال ةكرحلا» نم .5

 .يناكمإلا :«ه» . 8 .هب لصحي مل :«ش» .ا/

 .امهنيب + (مل. ٠ .امك نكمي ال م9

 .57/7 فقاوملا :رظنا.١



 5١ ةحتافلا ةروس ريسفت

 .نكاسلا ىلع ''!اوفقيو :هلوق

 يف لخد هل :ليقو ًابيرقت هركذ امّنإو ليلدلا يف هل لخد ال اّمم اذه ّنأ رهاظلا
 ّقح عنم مزل نكاسلاب ًادتباو "'اهيلع ةزمهلا لخدي مل ول هّنَأ هنم ملعي ذإ ؛ليلدلا

 نم عنشأ اذهو هاّيِإ نوكسلا وهو ''رخآلا ّقح ءاطعإو هنع ةكرحلا وهو "!لّوألا

 .6!هنع هّقح عنم

 ىمس ءىجمو .تيمسو ىمسو يماسأو اهيا ىلع هفيرصت] هل دهشيو :هلوق

 .[ هيف ةغل ىدهك

 ءائبو زجعلا فذح ")نم ركذ ام عومجم ال ."ازجعلا فوذحم مسالا نوكل يأ

 ةقوالعملا ءاوشألا هيما اويعز كيحب يقوكلا ىلع ةزءاةهو.ووكسلا ىلتخ لذألا

 يىماسأو ءامسأ) :هعمج ّنأ زجعلا فوذحم هنوك ىلع لدي ينعي «مسو» هلصأو ءافلا

 ولو .(هيف ةغل ّىدُهك ّىمُس ءيجمو ,تيمس) :هنع ذوخأم لعفلا (و ءيمس) :هريغصت (و
 هبه ذوخأملا لعفلاو : ميول هريعصت و .«ًاماسوأ» :هعمج ناكل ا"! هوركذ ام حص

 .«تمسو»

 .هيف ةغل ّىدهك ّىمس ءىجمو :هلوق

 )نكي ملو .هيف ةغل ىمس ءىجمو هفيرصت هل دهشي يأ «هفيرصت» ىلع فطع
 هيف ايش اهونرش ( خلا 0 ل 137 هاني هير فازرملا ناك ليووهيبلال دسالا ةاوملا

 .ةملكلا ىلع يأ :«ع» شماه ىف .نوفقيو :«ك» ١.

 »١١«. اهب ءدتبي ىتلا ةملكلا وهو :«ع» شماه ىف ."

 .(١؟» اهيلع اوفقت يتلا ةملكلا وهو :«ع» شماه يف .4
 .ردصلا لباقم ةملكلا رخاو ءاهتنا ينعي زجعلا .1 ظ .هنع  :«م» 6

 .هركذ :«م» . .فدح هركذ ام :«م» .ا/

 .نكي مل ولو :خسنلا رئاس ىفو ,«م» يف ادك

 .نايبد :«ه».٠

 يلح



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "41

 .هرخآ ىلإ (هتاغل نمو) :لاقو نيتغللا نّيب ثيح كلذ دعب هركذي نأ يغبني
 .درطم ريغ ديعب بلقلاو :هلوق

 هنأ ىلع لد ال قيراضملا ودعا نيفركلا فناني ىف لاه اقع: باوع
 يسر رم ل نقلا بروما رن جا ع نواس
 نتانكملا يلتقلا ىأ بلال ايناخ افايماللا ىلإ فرخ ا تايواولا تيلقفوا بوق

 اهدقتتا ىلا ناريمفنلا نم سل هنالق دارطسم يع ملوك ا قا وب ةزه افا ووعي نأ دعي
 ا ور يعل ناضتنوات عامسلا ىلع فوقوم لب .ةدعاقلاو سايقلا

 ّنَأو درطم ريغ ديعب بلقلا ّنأب درو :"!لاقي نأب ««ٌدرو» هلوق دعب كلذ ركذ بسنألاو

 .رّيدتف هرخآ ىلإ ةزمهلا

 .ىّمسملل ةعفر هنأل :هلوق

 ةنداه ىضتو هبت تي وردقلا ءالغا رو وهللا ةكقم للا ءافشلا نكيضمب ند
 .(؟!هئازاب

 .هل راعشو :هلوق

 هلاق اذك .نيهجو نم ةعفر وهف ,ىّمسملا ىلع ةعفر هل نوكيف .ىّمسملل سابل يأ

 هنأل ىّمسملا ةعفر ىلع ًاضيأ يناثلا لمحي نأ نكميو .”ريبكلا ريسفتلا يف مامإلا

 ا"لدتعي ةلاّمم نوكي امّنِإ سابللا ذإ "”ىمسملل ةعفر نوكي "7 ىّمسملل ًاسابل ناك اذإ
 .هب

 .زجعلا نوكي نأ :«م ءل» ١.

 ديعب هنأ ىفخي الو هفيراصت عيمج يف هباكترا مزل مسالا يف بكترا ول هْنأل :(ع» شماه يف .؟
 .لاقي ناب «ةرو»  :«م» .'" .«هنم ١؟» دعبلا ةياغ

 0/١". فاّشكلا ىلع ىناجرجلا ةيشاح :رظنا.:

 .ىّمسملل (م).1 8/١ ٠. ريبكلا ريسفتلا ىف هوحن .6

 .امل :«ش ءع.ك» ./ .ىّمسملل ةعفر ا :«ه» .ا/

 .اًدتعم :«م)) "ا



 لقي ةحتافلا ةروس ريسفت

 .مسُو هلصأو :هلوق

 ًاضيأ نييرصبلا بهذم ىلع هلصأ نّيب ولو ,نيسلا نوكسو رسكلا وأ ,واولا ٌمضب
 :ةيضح ا ناكل. نيس ةلصاودوتقانكلا بحناو ا" ااه يك

 .هلالعإ لقيل :هلوق

 ىلإ اوبهذ نييفوكلا ّنَأ ينعي «مسو» هلصأ ّنأ ىلع "!نييفوكلل ليلد هنأ رهاظلا

 هيف 'لالتعالا ّنإف «ومسلا» نم هقاقتشا ىلإ ةبسنلاب (هلالعإ ّلقيل «مسو» هلصأ ّنأ

 هيلع لخدي ّيث نيسلا نكسيو واولا فذحي( «ومسلا» هلصأ ناك اذإ هّنأل ؛ريثك

 هّنِإف «مسو» هلصأ ناك اذإ ام فالخب «نالالعإ نيسلا نوكسو رخآلا فذحف .ةزمهلا

 فيدافا" ناك انيك ةنكانم عيجلا ١ اناووارلا فالك وهو نجاوب لالغا الا ذهن نوكيا

 .ةزمهلا هيلع

 .هرخآ ىلإ "'دهعي مل ةزمهلا نأ ٌدرو :هلوق
 .ريظنلا مدع ىلإ ريصملا باكترا نم نوهأ لالعإلا ةرثك باكتراف

 ءاعإو حاشو ''١'يف حاشإ نم يتأيس ام اهنم ؛ةريثك رئاظن هل نب !هيلع دروأو
 ا

0 

 نطقكا ووسع هيد رك ايفو ليهرلا دمه هاه ةزدقلا دارفلا ١ يحاور
 .لاكشإ الف عطقلا ةزمه

 .هلاق :«ش» ١.

 ". فاشكلا ١/5".

 .نييفوكلا :خسنلا رئاس ىفو .«ل» ةخسن ىف اذك .'"“

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ليلد هنأ رهاظلا» خرم

 .و + :«ش»." .لالعإلا :«ه» .6

 .دهعت مل :ردصملا ىف .6 .ناك امل :«م» .ا/

 .و :«ش».٠ .هيلع  :«ش» 8
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 يف لصولا ةزمه اولعج ''!مهْنِإ :ًاضيأ ةيفوكلا ّدر يف لضافلا يّشحملا لاقو

 ىلع هلمح ىلإ «رمأ» يف اوجاتحا ىّبح ةفوذحملا ماللا نع ًاضوع ةرشعلا ءامسألا

 يف لصولا ةزمه لعجف ٌةَرمو دم :لاقيف فذحلا اهقحلت ةزمه همال ّنأ عماجب «نبا»
 .ىهتنا "!هرئاظن نم مهمالك يف دهع ام فالخ زجعلا نود ردصلا نع ًاضوع «مسا»

 عم مهتقفاوم تبن ول نإ نييفوكلا ىلع ًاّدر ضهتني امْنِإ هركذ ام ّنِإ :لوقأو
 ءيش يف مهنايتإ مدعو ؛روكذملا "!هجولا ىلع ةرشعلا ءامسألا لالعإ يف نييرصبلا

 :لخاتف مات لحما“ نيرمألا الكوي ةعولا كلذ نيف ءاعسألا كلت ده كم

 ظ .هتاغل نمو :هلوق

 اوم تودن انك ىييقوتكلا يفالم لع اكيئاذه لوول كافل
 دعم '!ةفارنإ

 سو نضاةلوك

 كيرحت يف لصألا هنآل رسكلاب ةرات كّرحيف .ءادتبالا يف نكاسلا كيرحتب

 ىرخأو .ميملا نوكسو نيسلا رسكب «وُمِس» وه يذلا هلصأ ةكرح هّنألو ,نكاسلا

 ٌمضب «ومَسش» وه يذلا هلصأ ةكرح هّنألو .ناصقنلل ًاربج ىوقأ وه يذلا ٌمضلاب

 ةمسارو ةيباد'* فانل يسمح بلا ىقيرافألا نبا لاق 2" وبلا قوكسو قيعلا

 نزو ىلع «ّىمش»و .اهّمضو نيسلا رسكب «مّس»و «مس»و ءاهّمضو ةزمهلا رسكب

 7 «عئدهر»

 «مسالا» لاق نم نإ :لاق هّنأ يبطرقلا همامإ دئاوف نم يمورلا يّشحملا لقنو

 35 .0 ,طوطخملا .ماصع ةيشاح نا .مهمالك يف :ردصملا يف

 مالا لكو :«ه» . .هجولا  :«م ءك» .'"

 .داريإ :«ك» .5 . يف :«ع» .6

 .ةغل :خسنلا رئاس يفو «ش» يف اذك.8 .«ه» نم طقس انه ىلإ «ٌحضلاب ىرخأو» .7

 .يرابنألا نبا نع ًالقن 5/١". فاّشكلا ةيشاح .
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 دعبو "١قلخلا دوجو لبق ًافوصوم ىلاعت هللا لزي مل :لوقي '"'ًولعلا نم ٌقتشم
 هم ةنسلا زها لوف دهون اقم ةثاؤسا يف مهل ريثأت ال مهئانف دنعو مهدوجو

 الوب مسا الين لزألا يف "!ىلاعت هللا ناك :لوقيف «ةمسلا» نم ٌّقتشم «مسالا» :لاق

 ااّيفصو مسا الب يقب مهانفأ اذإف .تافصو ءامسأ هل اولعج قلخلا قلخ اًملف ,ةفص

 .ىهتنا

 يف ةيبرعلا لهأ نيب عقاولا فالخلا نلف :ًالَوأ اَمأ .ًاّدج هاو مالك اذه :لوقأو

 وا نماينقلا نم اعتني امنا كلذ وكتو اهتالوازيو اهيعاطواو !١ ظافلالا نافعا

 مالكلاو هقفلا بابرأ راظنأ فالتخا ىلع كلذ يف مهفالتخا ءانب ٌمص ولو .لامعتسالا

 لهأ مالكب لالدتسالا مهنم دحأل رّسيت امل ماكحألا رثكأ يف مهتملك فالتخا عم
 أ يفو يسفنلا "''مالكلا يف فالخلاك .هيف هريغ هفلاخ اذإ هاعّدم تابثإ يف ةغللا

 يذلا بعكلا نأ يفو ,مالكلا دجوأ نم وأ مالكلا هب ماق نم وه له مّلكتملا ىنعم

 .كلذ ريغ ىلإ ؛هريغ وأ مدقلا اتّبق وه له حسملل ةياغ برض
 قلخلا وه ىلاعت همسا عضاو ناك اذإ متي امّنِإ قرفلا نم هركذ ام نلف :ًايناث امو

 .الف ّقحلا وه امك ىلاعت هللا وه عضاولا ناك اذإ اّمأ

 ًالثم نيصوصخملا سرفلاو ناسنإلاك ءيش ىلع ةمالعلا دوجو ٌنآلف :ًاثلاث اًمأو

 امنيقم ىلات ةمسا قوكي نأ" ريدقت ىلع مدار تح نامزلاب هنعاهرخات يحتال

 لب ؛ىلاعت هل كلذ "'ههعضوو قلخلا قلخ دعب هل مسالا دوجو نوكي نأ ةمالعلا نم

 مسالا باوصلاو .ءاهعم ةخسنلا هذه تلباق ىرخا ةخسن يف ةرابعلا اذكه :«ل» شماه ىف ١.

 .« نيسح دّمحم» ٌولعلا وهو ٌومسلا نم قتشم

 .ىلاعت  :«ل»." .اولعج :«ش» .؟"

 .ظافلأ :«ش» .ه ١ / ٠١١. ىبطرقلا ريسفت .غ

 .ريدقت ىلع  :«م» ./ .مالكلا :«ش» 1١.

 .مهفصو :«م» /



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "1

 .ليجحتلاو ةّرغلاو لاخلاك دوجولا يف هل ًانراقم نوكي دق

 ىف ىلاعت هتيدومحم مدع ةيناثلا ةقرفلا لوق نم مزلي ام ةياغ ٌنألف :ًاعبار اّمأو

 هيف هفاصّتا مدع روذحملا امّنِإو هيف روذحم الو .دماحملا نم دابعلا هأشنأ امب لزألا

 ال نّيعملا "'فصاولا فصو ءافتتا مزاللا ّنأ لصاحلاو .مزال ريغ وهو تالامكلاب

 .فاصتالا

 يف ال .ًاقلطم «مسالا» ةملك قاقتشا يف عقو دق فالخلا ٌنألف :ًاسماخ اّمأو

 ةتكنلا كلت ا"!هيف ىرجي ىتح ىلاعت «هّللا» ىلإ هتفاضا ثيح نم «مسالا» قاقتشا

 .ةيهاولا

 كلذ ّمص ولو ,ةفصو مسا الب ىقب مهانفأ اذإف :هلوق داسف روهظلف :ًاسداس اّمأو

 بقلو مسا الب هدلاو توم دعب بقلب هَبَقَلو مساب هدلاو هاّمس يذلا دلولا ىقبي نأ مزل
 ايلا هفتاحض, ىلع مسا اضيأ نقي امير لولا توم هب لب هقللذك سسيلو

 [ ىّمسملا ريغ مسالا]

 ةعطقم تا وصأ نم فلأتي هّنألا ىتسملا ريغف ظفللا هب ديرأ نإ مسالاو :هلوق

 ,ىرخأ دحّتيو .ةرات دّدعتيو .راصعألاو ممألا فالتخاب فلتخيو .ةّراق ريغ

 وحلا ىلإ دلل كلذك نوكي دل ىّمسملاو

 ةرعاشألا نيب فالخلل ىنعم ال هنأ مالكلا اذه لصاح :ىمورلا ىّشحملا (؟!لاق

 ظفللا:هي.دارغلا ناك نإ ييبالا "150 يربك سسملا نص ثننالا نأ يف ةلزتعملاو

 ناك نإو .هنيع دن عازن الف رهتشي مل نإو تاذلا هب دارملا ناك نإو .هريغ دنا عازن الف

 ةطساو نوكي دقو امهدحأ نوكي دق لب ؛نيرمألا دحأب مزجلل هجو الف ةفصلا

 .هنع :«م» . ؟" .فص ولا :«م ءش».١

 .(ةعطقم) لدب (ةعطقتم) ريسفتلا يفو .ءيواضيبلا مالك نم وهو ,«ع» شماه يف:

 .نإف :«م» . .لاقو :«م» .



 "ا ةحتافلا ةروس ريسفت

 اذإ ءيش يف نيمصخلا نيب رّوصتي امّنِإ عازنلاو فالخلا ّنأ يف ءافخ ال :لوقأو

 هجو ىلع '''رخالا بلسو تابثإلاو يفنلا نم نيفرطلا دخأ توت امهنم لك ىعذا

 .هعضوم ىف رّرقت امك نيتيلك "!نيتبلاس ىلإ نيابتلا عجرم نأ "'ةرورض .ةيّلكلا

 ةرياغم ىلع اهب فّنصملا ٌلدتسا يتلا ةثالثلا ةلدألا نم ّلك يف ّنِإ :لوقن ذئنيحو

 ران دنعلا نألا

 ليعتيزوا هيجي !١ هنااق:ة راق نع ةلظقم هلاوصا نمرسألا فيلاكوهو لوألا ا

 انه لكو ةصوصخخلا جباوضألا نمل ادب مالا ةادكش لوألا لكتتلا ىف ىهانق

 نم سباق ظن نان 8وإ «ىقسملا ريغ سنا كف ىقسفلا ريق نوكي اهتهريفلات
 نم :ءىش الو .:ةطوصخملا تاوصألا نم.فلأتي مسا لك ؛اذكه. يناثلا لكشلا

 ّنإف ؛ةعونمم ىربكلا ةيّلكو .ىّمسمب مسالا نم ءيش ال جتنيل ءاهنم فلأتمب ىّمسملا
 ةدحلا زل: رتاميقلاو ىوسللا انا و بنكلا د انساك فلا ”ةعوتفوم .ءاددسألا قي وكت

 .مهضعب دنع هسفنل عوضوم ظفل "لك ّنأ ىلع .ظافلألا ىلإ

 يف هاربك ةيّلك عنمف (راصعألاو ممّألا فالتخاب) مسالا فالتخا وهو :يناثلا اّمأو

 ا ويلا ةياغ

 ًاّماع هعضو نوكي امب ًاضيأ ةضوقنمو ةعونمم هاربك ةيلكف :ثلاثلا اّمأو

 .ًاضصاخ هل /!عوضوملاو

 .ةرورض  :«ش».؟ .رخآلا بلسو  :«هءم .ك».١

 .هنإف :«ك» .ع .نيتبج وم :«ه م كر» .'*

 .ء يش لك :«ش».'1 .و :«ه» .6

 فلتخي [امبو :«ه»] امئر و ظفلل ىّمسم راص يذلا ظفللا أل :«ه ءج ءع» شماه يف .'

 .«هنم ١1 نايضعالاو تالا فاالتخاب

 ظوحلملا هدارفأ ظحالملا ةلآ هلعجو ًايلك ًاموهفم عضاولا لّقعت اذإ امك :«ع» شماه يف .6
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 :هلوق لعجب ليلدلا حالصإ لواح ةروكذملا ىربكلا ةيّلك ىلع عنسملا

 نإ 17 فلا نونكل :فااغلا لمشلا ندم ةلاع ةلمغش «كلذك نمل ةحسلاوو

 .لصاح ىلإ عجري الو لئاط ىلإ يّدؤي ال هّنَأ هانرّرق اّمم تفرع دقو ."!اذكهو

 ال «كلذك سيل ىّمسملاو» :هلوقف لاحلا يذل ًادّيق ناك اّمل لاحلا ّنإ :لاقي ال

 ريصي نأب ةّيوطم ىربكلاو .ليلدلا ىرغص يف لخاد وه لب .ىربك نوكي نأ مصيب
 ادي"! ةفوصخحس تاوصا قمن اه عمنالا ا: ريدعتلا اذه ىله للذلا لصاح

 لاحلا كلذب ًادّيقم تاوصألا كلت نم فلأتي مسا ّلكو .كلذك مسالا نوك مدع لاحب

 ٌماع هيف عضولاف .موهفملا اذه دارفأ نم دحاو دحاو لك ّنأب ءظفللا اذه تعضو :لاقف .ًالامجإ ج

 ادّدعتم نوكي ىّمسملا وهو هل عوضوملا ةلمجلابو ءٌصاخ هل عوضوملاو ةظحالملا ةلآ رابتعاب

 .«هنم ١١ » هئازإب عوضوملا مسالا داحتا عم عضو نم مسقلا اذه ىف

 .ىلعم م١

 هرخآ ىلإ «كلذك نوكي ال ىّمسملاو» هلوق لعجب ليلدلا حالصإ :لاق ثيح :«عر) شماه يف

 ريغ ةعطقم تاوصأ نم فلأتي ًالثم رعشلاو ةديصقلاو نآرقلا ىّمسم ّنأل ىّلكلا باجيالا
 ]3 ,طوطغملا ءاتفط ضان ىيهتنا 816
 هتيلك هاربك ذخأ نإف يناثلا لكشلا نم شايق هرخآ ىلإ فلأتي هنأل هلوق ّنأ هلصاح ّنإف

 باجيإالا فقو ذخا نإو .هرخا ىلإ ةديصقلاو نارقلا ىّمسم نم ركذ امب عنملا هيلع هّجوتي
 .لّمأت هيفو .ةيلكلا حلصي الف يّلكلا

 .يناثلا لكشلا طئارش هيف قّقحتي هجو ىلع ليلدلا ريرحت نكمي هنأ نم هيلع ليق ام اّمأو
 مسالا يأ هنآل» هلوقو ىرغص كلذك نوكي ال ىّمسملاو» هلوق نومضم لعجي نأب كلذو
 نبيل نمسعملا ضعب نأ يناثلا لكشلا نم جتنيل ىربك ««ةّراق ريغ لد تاونض | قف فلأتي

 عازنلا عقو يذلا يّلكلا بولطملا ريغ ةروكذملا ةّيئزجلا ةجيتنلا نأ تفرع دق ام هيفف .مساب

 :«هقمزر:ووكذملا ةحولا كله ليلذلا رورعخج“ نفا لتاط ةلق'ميف

 1 ]وطعام .ماصع ةيشاح .'"

 .جراخملا ىلع ةدمتعم ةّراق ريغ مطلق :«ه .ج ,.ع» شماه ىف .؛
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 ةرداصملا مزليف ,ةرياغملا ىوعدل ةنّمضتم !"'نوكت ذئنيح ىرغصلا نإ :لوقن انأل

 يوك لا يضل انس لا نورك ا 5 ين لعجب يواصل ىلع

 0 اذه ىف ةروكذملا لئالدلا هيلع لدي

 هيف لواح يذلا يناثلا هيجوتلا حالصإ يف ٌمتي امنِإ مت ول فّلكتلا اذه ّنأ ىلع

 لو هركذ ام ىلع ىقبيو .ةيلاح ةلمج «كلذك سيل ىمسملاو» نتضملا لوق لغج

 نك ان ىلع سلا هلا نو هيلا ان ريخا اهورخا ىلإ «كعيذأ ىعبيو)» :هلوق نم

 [ ىّمسملا ريغ مسالا نأ يف يزارلا لوق]
 ريبكلا ريسفتلا نم ذوخأم ماقملا اذه يف فّنصملا يضاقلا هركذ ام ّنأ ىفخي ال مث

 ةيماركلاو ةيوشحلا [ت]لاق :ماقملا اذه يف لاق ثيح يزارلا نيدلا رخفل

 قتلا ريغ برالا ةلرتعملا تلاقو::ةيمستلا نيغو:ىسملا نسفن مسالا :ةيرعصألاو

 ضوخلا لبقو ةيمستلا ريغو ىّمسملا ريغ مسالا ّنأ اندنع راتخملاو ,ةيمستلا سفنو
 وه له مسالا) :لئاقلا لوق ّنأ يهو .ةمّدقم ىلع هيبنتلا نم ّدب ال لئالدلا ركذ يف

 ىقتبملا راو وه ان يالا ١ داي انيس كنا تس 3 مأ ىّمسملا سفن
 ؟ال مأ ىّمسملا سفن وه له مسالا ّنأ يف كلذ دعب رظني ىّتح ؟وه ام

 ,ةفلؤم فورحو ةعطقم تاوصأ وه يذلا ظفللا اذه مسالاب دارملا ناك نإ :لوقنف

 لصاح يرورضلا ملعلاف .اهنايعأب قئاقحلا كلتو :اهيتيقنا يف تاوذلا كلت ىّمسملابو

 ًاتبع نوكي ريدقتلا اذه ىلع ةلأسملا هذه يف ضوخلاو .ىّمسملا ريغ مسالا نأ

 .ليلدلا نم :«ش».؟ .نوكي :«م ءلء.ع».١

 .ثيحب :ةدايز «ك» ىف ."



 ١ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل نكن

 :انلوق ناك تاذلا "كلت ًاضيأ ىتسملابو «)ىشلا تاذ مسالاب دارملا نآك نإو

 الإ أقح ناك نإو اذهو..ءىشلا تاذ نيع "!ءىشلا تاذ ّنآ هانعم ىتسملا وه مسألا

 ىلع ثحبلا اذه يف ضوخلا نأ '!تبثف ثبع وهو تاحضاولا حاضيإ باب نم هن

 .همالك ىهتنا 57 قنبعلا ىرجم ىرجي تاريدقتلا عيمج

 نم سانلا نم ّنإ :4)3 ئلغآلا َكَيَر مْشأ حَبَس9 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاقو

 هبّقعو روكذملا ديدرتلا هيلع دروأ مث ءىّمسملا سفن مسالا ّنأ يف ةيآلا هذهب كّسمت

 ضوخلا ناك كلذك ناك "!نإو ,ةكيكر "'اهفصو يف ةلأسملا هذه َّنأ انملعف :هلوقب

 ةظفل (مسا) انلوق ّنأ ىهو .ةقيقد انهاه ىلب .دعبأو ٌكرأ هيلع لالدتسالا ركذ ىف

 نأ مزيف كلذك مسالاو :نامزب نرتقم ريغ ىتعم ىلع لدم لكل ًامسا اهاَتَلَعَج

 اوركذ: قيلزالا ءاملعلا لملف ىعسنلا نست مينالا انهاون سيلا اهنا ريالا نوكي

 سفن عضاوبملا عيمتج ىف مسالا نأ اوتظو: :نيرخاتلا ىلع نمألا ةسقاف كلذ

 .همالك ىهتنا ."١١ةلأسملا هذه ىف قيقحتلا لصاح اذه ."!ىّيسملا

 الو فاّشكلا بحاص ةلأسملا هذه ركذي مل ثبعلا نع زارتحالل "7١ّنأ رهاظلاو

 ةقيقحب ملعأ هللاو ء.امهريسفت يف رباكألا نم ""!امهريغو يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا

 .لاقملا '"!ةّئيقحو لاحلا

 ١ .كلذ :«م .ك» . '" .ىّمسملا تاذ :ردصملا يف .

 نش وم ظقيم انهن ىلا كلم اهيا قلاب وزر: نفيا

 .959١٠١و ٠١/8/1١ ريبكلا ريسفتلا .6 :تبتيف :« هد :؟

 .اهعضو :«ه ءش» ./ ١ نلعألا 5

 .اذإ :«ك» . 8

 .هدارفأ نم درف لب ىّمسملا سفن سيل ًاضيأ عضوملا اذه يف ِهّنَأ ىفخي ال :«ع» شماه يف .9

 .هنأ :«ك» ١. 3/8 ريبكلا ريسفتلا 1

 .امه ريغ الو :«ك». ١١

 .ةحضاو ريغ «ع» ىفو .ةقيقحو ون لبا



 اني ةحتافلا ةروس ريسفت

 .هرخآ ىلإ فلأتي هّنأل :هلوق

 اذهو ةرضعةلذ ابي ةرب افقلا ىلع لدتا دق ريبكلا ريسفتلا خلاص ذا فعال

 :كايقعملا قيرعتل تعفو طقم كاوصا مسالا عتارلا «لاق:ةيعن ةلدألا كلع عباز

 تح او نوتكيب لب اقانور نوكد لقا معسل رع ةنقات ربط نعارغأ قناوصألا كلكو
 .")هتاذل دوجولا

 .ممألا فالتخاب فلتخيو :هلوق
 يتلا ءامسألا ريغ ةصوصخم ناعم يف برعلا اهلمعتسي يتلا ءامسألا ّنإف
 دسم اريك نإ «نامزألاو ناضعألا قالعش ابو: ىئاعملا كلت ىف :هريغ يلمس

 سرفلا ىف امك نآلا تلّدبت دق ةغل يف ةفلاسلا راصعألا ىفاةنععملا ءامسالا

 .ريبكلا ريسفتلا يف ركذي مل اّمم ليلدلا اذهو .ديدجلاو ميدقلا
 3 دحتيو ةرات ددعتيو :هلوق

 ميم ريتك نوكت نق: ةامسألا نأ .قتاثلا :لاق' تيب ريبكلا ريسنتلا ةلدأ يتاث اذه

 تايّمسملاو ًادحاو مسالا نوكي دقو .ةفدارتملا ءامسألاك دحاو ىّمسملا نوك

 املا بعيوب اضيق دو هلك معمل اونا ١" ريتك

 [ ؛ َكَبَر مْسَأ حّبَسا» يف مسالاب دارملا]
 .هرخآ ىلإ [بجي امك هّنأل ظفللا هب دارملا] 4َكَيَرَّمْسآ حّبَس» :هلوقو :هلوق

 ل [هنكل ىتسملا وهف ءيشلا تاذ هي ديرأ نإو]» هلوق ىلع دري لاؤس نع باوج
 هيزنتلا ةبسن ةنيرقب تاذلا انهاه مسالاب دارملا ّنأ لاؤسلا ريرقت .«ىنعملا اذهب رهتشي
 لومحم انهاه مسالا ّنأ باوجلا ريرقتو .راهتشالا ليلد نآرقلا يف عوقولاو .هيلإ

 ١. ريبكلا ريسفتلا ١/٠١9.

  0.«ش» نم طقس انه ىلإ « ىّمسملا نوك عم»

 '”". ريبكلا ريسفتلا ١/٠١9.



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "001

 هيزنت بجي امك هْنأل) ؛ةنيرق نوكت نأل حلصت ال ةروكذملا ةنيرقلاو ,هتقيقح ىلع
 نع هتافصو هتاذ ءازإب ةعوضوملا ظافلألا هيزنت بجي ؛صئاقنلا نع هتافصو هتاذ

 وغللا نع لب (بدألا ءوس) ىلاعت هيلع هقالطإ نوكي اًمع (و) شحفلا يأ ؛(ثفرلا

 قلبا ابنت اكونت ريغلا ةيييعتو وينتستلا يطع هققحم ان ىلف وق وارعلاك

 .«ظفللا هب دارملا» :هلوق ىلع ًافطع ناث باوج «محقم هيف مسالا وأ» :هلوقو
 هنِإ :لاقي الو .,بّدأتلل ةلص وأ .محقم ''اهّنِإ :هل لاقي ىلاعت همالك يف دئازلا ظفللاو

 :نللؤ ريغو قييوتلاو "!نييلسلاو نيك اتلا هتالئافو.:ةدئافلا نع هلخ يوني الث ةئاز

 مسقنا يرعشألا نسحلا بأ خيشلا يأر وه امك ةفصلا ")هب ل ناو :هلوق

 .هرخآ ىلإ هدنع ةفصلا ماسقنا

 نكي دق ةفلقلا ديسير نيج: أ هيج هدتح مالا ذاق ل مانا يتكعفلا لات
 دقو :ةتيغ دنع يش لك هوجو قوكل تاذلا عينع وتقع ةوجولا نأ قاذلا نيف

 ال نوكي دقو ,هدنع "تاذلا رياغي يفاضإ رمأ قزرلا ّنإف *!قزارلاك هريغ نوكي
 نم ريش ىلانلانك تاذلا نبع كدر الا نريق ال0114 لدي ورع الو دنع

 .ىهتنا /”لوحفلا ىلع تاهبتشملا نم هّنإف هفرعاف .ةعبسلا تافصلا

 .هنع ًاجراخ .ريغلاب ًامئاق هنوك يضتقي ةفص مسالا نوك ّنأل رظن هيف :لوقأو
 ال هنأ يف ةرورضلا ىعّدا دئاقعلا حراش ّنأ ىّتح .ةرعاشألا ةقيرط ىلع ًاصوصخ

 اذهو .مايقلا مدع يضتقي تاذلا نيع هنوكو ءريغلاب امئاق نوكي ام ''”لإ ةفصلل ىنعم

 .لوحفلا نع ًالضف لوقعلا ءافعض ىلع هبتشي ال ٌحيرص ضقانت

 :ىسيرلعل اون كرز .هنذل :«م» . ١

 .هدنع  :«ش».غ .هباس :«م» .'"

 .ةيقزارلاك :«ك» ىفو .قاّررلاك :ردصملا ىف .ه

 نع ىدستلا را :تازلل رب افيو دضملا قت
 .نوكي ام ةفصلا ىنعم هنأ :«ك» يف .4 .5و 0 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .



 50 ةحتافلا ةروس ريسفت

 ذإ ؛هريغ ىلإو هسفن ىلإ ءيشلا ماسقنا مزلي هنأ نم :ليق ام هيلع هّجوتي ًاضيأو

 سفن ىلإ ةفصلا تمسقنا اذإف .تاذلا نع جراخلا رمألا ىه تفرع امك ةفصلا

 هريغ ىلإو ىّمسملا سفن ىلإ ىّمسملا نع جراخلا ماسقنا مزل هريغ ىلإو ىّمسملا

 .رهاظ هنالطبو

 [ هللابو هللا مساب نيب قرفلا ]

 وأ] همسا ركذب ةناعتسالاو كّربتلا ّنأل [هللاب لقي ملو] هللا مسب :لاق امّنِإَو :هلوق

 ."!1[نميتلاو نيميلا نيب قرفلل
 ديس هب سقلع نأ نع زدعلا هتاذ: قووسي ايو لغعافلا هب سكني ىذلا اهنأل

 كلذ ىلع سنالا كدي هلق هديب ايو

 :هوحو نم هيلع ا")درواو اذه

 دساف هتاذب ال يأ ىلاعت همساب ةناعتسالاو كّبتلا ّنأ نم هركذ ام نلف :ًالَوأ ام

 َكاَيِإَو ُدبْعَت َكاّيإ» :لاق امك ىلاعت هتاذب وه امّنِإ ةقيقح ةناعتسالا ّنأل .هتاذ ىف

 مدع ةدايزلا ةدئافو .«هللا»و «ءاب» ىتملك نيب ةدئاز «مسأ)» ظفل نلف :ًاين 1 اكو

 امنا اهركذ ىتلا ةتكنلاو ,«هللا» ظفلب ةقيقح عقو دق ءادتبالاف ءمسقلاب سابتلالا

 نوكي ذئنيحو ءسيلف سيلو هللاب ىلع هللا مسبب ءادتبالا رايتخا عقو ول نإ هيلإ جاتحي

 . اضم اوغل ةلكتلا كله داو

 لبق اروكذف لّوألا دروملا ناكو .«ل» شماهو «م ءه .ج» نم لّوألا دروملاو ردصملا نم ١.

 يف دري مل (هيلع دروأ) ىلإ هدعب امو ..ترسك امّنإو :هلوق :هلوق لبق ًابيرقت ةحفص نيثالث
 لوألا ةووملا

 ةديصق ىلع هحرش ىف يورهلا ليلجلا دبع لضافلا ىلوملا وه دروملا :«ع» شماه يف .؟
 .«ع» شماهب ناك (لضافلا يّشحملا لاق) ىلإ انه نمو .«هنم ١؟» ةدربلا



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 هظفل دجم دارملا ناك نإف «هللا» هلوقب ةقيقح ءادتبالا ناك اذإ هّنألف :ًاثلاث اّمأو

 هتاذب ءادتبالا مزلي ىنعملا دارملا ناك نإو ءميحرلاو نمحرلاب فيصوتلا لكشيف
 عمجلا مزلي ىنعملاو "١ظفللا هب دارملا ناك نإو .ًاريبك ًاًولع كلذ نع ىلاعت .ىلاعت

 هرّدق ام ىلع ءانب .هيينعم يف كرتشملا ظفللا لامعتسا وا ءزاجملاو ةقيقحلا نيب

 .ىهتنا ءظفللا كلذ نيعل هعضو مزلتسي ىنعمل ظفللا عضو ّنأ نم ينازاتفتلا ةمالعلا

 ىلع ثيدحلا لد ام ّنأ فّنصملا دارم ّنَأِب لّوألا نع باوجلا نكمي :لوقأو
 ةنوكي اضيا ةحتافلا ةحفاف ")لف لافت ةدبنا وه ةناعبناو اك هه هيدا الفأل نوح

 5020 ,تاذلاب ال ركذلاب ةناعتسالا نأ ىلع هيبنتلا دوصقملا

 ْ .ةاقانملا مزلي ىّتح تاذلاب ال همساب "'نوكي نأ (!يغبني تاماقملا رئاس

 ةلآ هتاذ لعج مزلتسي ءابلا ةملكب اهيلع "!لولدم هتاذ نم ةناعتسالا ًاضيأو

 .لطاب كلذو ؛ًالثم ءادتبالا وأ ةءارقلل

 ظفل حيرصب ىلاعت هنم "!نيعتسي اذإ ام فالخب هتاذ نم نوكي ال نأ نّيعتف

 ,ماسقألاو هوجولا نم هريغل وأ ةيلآلا هجو ىلع نوكي نأ نم ّمعأ هّنإف ؛!ةناعتسا
 كاّيإب ضقنلا نم هركذ ام "'هّجوتي الف .مازتلالاب ولو صاخلا ىلع ماعلل ةلالد الو

 ىرت امك هّنأل انهاه فّنصملا مالك ىف روكذم ريغ ءادتبالا ظفل ّنأب ىناثلا نعو

 لع هنا عييعرد انكي انما هلأ ديزل نم دن م نع لو هللا عمض اف انجل

 .يفف :لّوألا دروملا يف ." .ظفل دارملا :«ش».١

 . نيعتي :«ج» . سال اقل والا نقدا

 .«ش» نم طقس انه ىلا «تاذلاب ال ركذلاب» نم .

 . نيعتسا :«ج» . 007 :«ج» .1

 .هجوتي الف  :«ش».4 .ةناعتسالا ةظفل :«ش ءج» .6



 هّجوتي ىّتح دروملا هركذ امك "!هللاب ىلع هللا مسبب ءادتبالا راتخا امنإ "هنأ ال هللا

 "وغلب هنأو هللا ظفلب ةقيقح عقو دق هللابو "هللا مسب نم ّلكب ءادتبالا ّنأ هيلع

 .هللاب ىلع هللا "!مساب ءادتبالا رايتخا هجول فّنصملا اهركذ يتلا ةتكنلا ذئنيح

 ريغ نم هيلإ ريصملا زوجي الف ءلصألا فالخ مسالا ظفل ةدايزب مكحلا ًاضيأو

 مل ىتح .ىلاعت همالك يف ةدئازلا فورحلا عوقو يف عازنلا عقو دقو فيك .ةرورض

 ."”ركذلاب كّنظ امف ؛ًالصأ يزارلا مامإلا هزّوجي

 يناعملا ديفي ام ىلع ةدئازلا فورحلا لمح يف يزارلا نيدلا رخف غلاب دقو

 بحاص هحضوأ امك ؛باوصلا قيرط نع اهضعب هيجوت يف لدع نإو '"'ةيلصألا
 :فاركألا نغاوق ىف ىثغملا

 .ايتعاي وك. نأ زوي ةقيضوتلا ناي لوتلاو: لولا ندقلا:واعحا اب ثلاثلا يغو
 ةازوألا ظفللا نافعا ءادعنالا اي لوتقلاو «ىتادقلا ىدتلا "اراهخابو. عملا

 ."77ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو ؛ليبقلا اذه نم هيف نحن امو

 مساب ٌصتخم ريغ ىلاعت همساب نّميتلا ةدارإ :لوقن نحنو لضافلا يّشحملا لاق

 ليس ىلع مسا لك ميسو امل 7! ريا 3 نوكيل سيلا لقفل 0 تاو وف

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «امنإ هنأ الد نفع :هئأل هللا ىلع :«ج».١

 .وغلي :«ج» .؟ .هّللأ مسي - :«شا» .

 .مساالاب :«ج» .1 . مسبب :«ج» .0

 .5"غ/ 7 ىشكررزلل ناهربلا ؛١٠"”و ٠١7/1١ يزارلا ريسفت :رظنا .'

 .رايتخابو ىنعملا  :«ش» .6

 يف درت مل (لّوألا)و .و لّوألا ظفللا :لدب ءنإ ًالئاق ثلاثلا ّقشلا رابتعابو ظفللا :«ش ءج» . 0

 .لالتخا :«ش».٠ .«ج»

 .«ك ل .م» يف سيل انه ىلإ «هوجو نم هيلع دروأو اذه» نم ١.
 .ركاذ :«ج ءما») . .ىتاف :«ه ءم». ١7



 ١ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل م١

 هنن لامحالا

 ةيشاح ىف : نيقّقحملا دّيس مالك نم ذوخأم هسفن ىلإ هبسن ام ّنِإ :لوقن نحنو

 انهاه ركذ دقف ,ىلاعت همسا هب داري هللا ىلإ ًافاضم "هسا ظفل ّنِإ :لاق ثيح فاّشكلا

 © وكديعلا نأ دافتسيف .ًاقلطم هيلع لاذ ظفلب لب ةصوصخي ل نكل همسا ًاضيأ

 .ىهتنا ؟!هئامسا عيمجب ةناعتسالا

 همساب نوكي ةناعتسالاو كّوبتلا نأ مّلسن ال انأِب فّنصملا هركذ ام ىلع دروأو اذه

 .4ُنيِعَنْسَن َكاّيِإَو ُدُمعَن َكاّيِإ» :لاق امك هتاذب نوكي امّنِإ ةقيقح ةناعتسالا لب ؛ىلاعت

 يف هب ءادتبالا بوجو ىلع ثيدحلا لد اه ذأ فنئصملا دارم آل رن ةيفا فلل وكاو

 انضم ”1ةيضافلا ينانكلا هنن اف تف لاق مسا وه ةناعفماو اك هيلا ووم الا ةحقأت

 نأ «داريمب سلو «:تاذلاب ذل ىسالاب ةلاعتسألا نأ كغ هيدعلا ةوصقملا قوكي

 مزلي ىّتح تاذلا نود مسالاب نوكي نأ نّيعتي تاماقملا رئاس يف ةناعتسالا
 .'١!ةافانملا

 .نّميتلاو نيميلا نيب قرفلل وأ :هلوق

 دهبلا لاق اذك :تاذلاب الإ زكي ال نيميلا نأ امك يسالاب الا نوكي ال قتيلا آف

 ادا هيفو ملا

 ةياقولا باتك ىفف .ًاضيأ ىلاعت هللا ءامسأب نيميلا داقعناب ةحدصم هقفلا بتك ّنأل

 ةفصب وأ ميحرلاو نمحرلاك هئامسأ نم مساب وأ هللاب ”!مسقلاو :ةيفنحلا هقف يف

 ١ مسالا :«ك» : .5 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .

 . ١/١" فاّشكلا ةيشاح .؛ وا ودضملا نفي

 .ةحتافلا ةحتاف :«ج ءه» يفو .«م» يف درت مل ةحتافلا .4
 .هيلع بطش «ع» يف ىفو .«ل ءش» يف سيل انه ىلإ «ىلع دروأو اذه» نم .1

 5١/١. فاّشكلا ةيشاح . 7

 هنم مهفي ام ركذي نأ مسقلا نع مسقلا اذهب دارملا :ةّيمامإلا ءاهقف ضعب لاق : :«ع» شماه يف ./
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 .رّبدتف '''ةيمامإلاو ةيعفاشلا بتك ىف روكذم هلثمو .هرخآ ىلإ

 را ماك ملا ناقل راق ءاوشلا د اه تعمل يطق هته ةوواز
 درا هن تيحلاب را فعضتلا بدا ناز: يمس دف يوكاملا بز ا يسعتلا
 اهب دقعنا اذإو .نآرقلا ظافلأب نيميلا دقعني هّنَأ مالكلا اذه رهاظو .نيمي الف دلجلاو

 .ىهتنا ,ظافلألا يه يتلا ىلاعت هللا ءامسأب زوجي ال ملف

 ماظعلا تاوذلاب قّلعتي امّنِإ نيميلا ّنأ دوصقمل ةملا د ١ ووهظل ةرهالك لاك هيفولا "لوقا

 تاذب لعن ةيمبلا أ هاه اها ءاينلا قف دلقت اهو .اهبلع ةلادلا ظافلألا نود

 هللا ءامسأ كارتشا كلذ *!نع (؛!هزلي ال "!ظافلأ نآرقلا تاذ ّنَأ رمألا ةياغ .نارقلا

 ا ع ياللا اهب نيميلا قّلعت ةّحص يف نارقلا "7ت تاذ عم ىلاعت

 رت .تاوذدب يضل

 .فلألا "”بتكت ملو :هلوق

 كلألا :ارلانف امك اهيلدغ هقالظالو :هةووضص ىلغ نكت اهنأل افلأ ةدهيلا كس

 .طخلا عضو وه ام ىلع :هلوق

 ىنسحلا ءامسأ نم تافص وأ هريغ مساب يتأي نأ ريغ نم .هريغ لمتحي الو ,ىلاعت هللا تاذ ج

 تولقلا يلقف' وا هديب ىسفناواةفيستلا ءريو ةثحلا قلق واهل ىلصض اا ةدبعا:ئذلاو#هلوقك

 ّْ ., ١05 ىناثلا ديهشلل ماهفالا كلاسم :رظنا .«هنم » ١١

 ةيفنحلا هتف يف باتكلا ؛17/ 6 ةيادهلا حرش يف ةيانعلا ؛١/١5١٠ يرودقلا رصتخم :رظنا.١
 .66 06 نيدباع نبا ةيشاح ؛0/ ؛ باتكلا حرش يف بابللا ؛,

 .ظافلألا :«ك» .٠ل .هيف :لوقأو :«ك» .؟

 . نم :«(ش .ك» .6 .مزلي الو :«ك» .:

 .بتكي ملو :«ك» .ا/ .نارقلا تاوذ :«م ه» .1



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "4

 ًأدتبي ةروص ىلع ةملك ّلك "١بتكي نأ يهو .اهيلع ّطخلا عضو ةدعاق ىلع يأ

 يف فذحي امّنإف ,4َكَيَر مشاب أَرْفَ» :هلوق يف فلألا بتكي اذهلو ءاهيلع فقوتو اهب
 57 راصف اهب أدتبي لعف لك ّْنأل ؛ظفللا يفو ةباتكلا يف لامعتسالا ةرثكل هللا مسب

 .ءادتبالاو فقولا يف اهتروص 00 ام ىلع بتكيف ءابلا اهلّوأ ةملك اهنأك

 ةدايز نم ٌدب الف ؛هّلل مسب يف «هّللا» ةزمه يف يرجي هركذ ام راسبلس ةوراو

 .ىهتنا ,مسا نع اهلصفو ءابلا ىلع فقولا نكمي ال ذإ ءجازتمالا ةّدش ديق

 هللا مسب عومجم (!لامعتسا ةرثكل مسالا نم ةزمهلا اوفذح مهْنَأ دارملا :لوقأو

 .هللا ةزمهب ضقنلا هّجوتي ىّتح هيف ةنئاك ةزمه ّلك فذح كلذ نم مزلي الو

 ع ل هريجو»لا ظل نوفا قلاب ا" يبو ظنا وم انش 01 :لاخللاو

 نأ انا هربحألا لا نع انسدحا ١ لانعل ندقحلا هكوعي تح لاوهألا

 ٌنألف ؛كلذك «هللا» ظفل نأ اًمأو ءرهاظف لامعتسالا ريثكب سيل ًادرفنم «مسب» "!ظفل

 رومألا ءادتباب عراشلا رمأ نم ْئشانلا لامعتسالا ةرثك انهاه لامعتسالا ةرثكب دارملا

 ىلإ وعدي ال ةرثكلا قلطم ّنإف ءلامعتسالا ةرثك قلطم ال تفرع امك اهب لاعفألاو

 يه لب .هدحو هلا ظفلل ةلصاح تسيل ةروكذملا ةرثكلاو ءرهاظ وهو ''!فيفختلا

 .انركذ امك عومجملل ةلصاح

 هللا ةزمه نود فذحلاب مسا ةزمه صيصخت هجو نع لاؤسلا هّجوتي معن

 .اهتروص لومعم :«ش»."؟ ييستحل نآ:«ك».١

 .«١؟» ىلاعت هللا هملس ىلماعلا نيدلا ءاهب لضافلا خيشلا وه دروملا :«ع٠ج» شماه ىف ."

 .«7١؟» (ظ) هيف ي رجت لامفجيم الا ةرثك ّنأل :«ع» شماه ىف .غ

 .ةرثكب :«ش» .1 . مسأ :«م» .6

 . ظفل اًمأو :«ه» . 8 .لاحب :«ه .ل .ك» .ا/

 4َقَلَخ ىِزَلَآ َكَيَر مشاب أَرْفإٍِ» ىلاعت هلوقب فعضلا هّجوتي ال :اولاق اذهلو :«(ع» شماه ىف .9
 !؟» ١(.
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 ريغ !''هلصأ نع هللا ةزمه فذحو ,ناكمإلا ردقب زوجي امْنِإ فذحلا نأ باوجلاو

 قابلا نأ ةرووض»زهيحب .تاذلا ىسا ىلع ةلالدل] اهون ""!دنوكلفا ءاعرش قكمم

 مساو ءًاهال ينعأ هيلي هال ردصم ةروص يف وه ام نوكي امّنِإ «هللا» ةزمه فذح دعب

 لا هنن وه ىلاهاولا 1" فوت ننعم ىلع كاد

 ال نأ يعدتسي وهف ّمت ول مسا ةزمه عم ءابلا جازتما ةّدش نم دروملا هركذ ام اّمأو

 : يه نود هفدشلا ضيقت هوو نإ شكلا نغ ههدح ا هنن الوعي

 .رّيدتف ,ماقملا اذه يف دوصقملا وه امك هلا

 [فلألا نع ًاضوع ءابلا تلّوط]

 :اهنغ ًاضوع ءابلا تلكطو :هلؤق

 تيسلا دم وكل هنلال اب ةيشأ فاك ناونذملا اذه نأ نفح الو هةابلا فرط معا

 .انتامز يف لومعملا وه امك ضيوعتلل عقوأ
 خسنلا ضعب يفو .تانسلا رهظأو ءابلا لّوط :هبتاكل زيزعلا دبع نب رمع لاق

 مسالا ميخفتل ةياعرو .طخلل ًانيسحت هيف ّنأل كلذو .*'ميملا رّودو تانيسلا
 .مركألا مظعألا تاذلا ميظعت ىلإ ريشملا ,ىنسحلا "'ءامسألل عمجتسملا

 نوكيف .هللا مسا "!فلأ ةلزنمب ءابلا نوكيل ضوع امّنِإو :لضافلا يّشحملا لاق

 فذحلا ال عضولا دنع فذحلا وهو هلصأ نع فذحلا دارملا ّنأ ىلإ ةراشإ :(ع» شماه يف ١.
 ١١«. هنم» ةزمه ةزمهلا عوقو ببسب لصاحلا ضراعلا

 .قيفوت :«م ,ك» .'' .هنوكل :«ك»و .هنوكلو :«م».؟

 نوكي نأ ىلع .هللا مسب ةروص ىف ذئنيح ريصي هّنألف ةباتكلا يف هفذح اًمأو :(ع» شماه يف .؛

 طز اضن اعزشو ان رع مسيص رغب وهو ةاجلا اللا هيلع لغادلا تالا تحتسب
 ةدبز ؛! 1/7 نييبتلا رصتخم ؛؛ 8/١ يواضيبلا ىلع ىجاّمخلا باهشلا ةيشاح ؛"١/0 فاّشكلا .ه

 اسأل .51؟/١ ريسافتلا

 .فلأ_ :«ه ءم .ك» .ا/
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 تالوذبم نم لب ماهفألا لمع نم سيل هّنِإف هفرعاف هللا مساب ءادتبا هللا مسبب ءادتبالا

 .ىهتنا '''ماهلإلا

 ءادتبا هتباتكو هللا مسب شقنب ءادتبالا نوكي نأ "'كلذ نم مزلي ام ةياغ :لوقأو

 يناثلا ظفلب ءادتبالا ةلزنمب لّوُألا ظفلب ءادتبالا نوكي نا هلي ولو ل ويودلا هلا نكت

 نع ضوع ءابلا هب لّوط ام ّنأ فّنصملا مالك لصاح نإ ًاضيأو .ماقملا هيعدتسي امك

 ام عم ّطخلا لصأ نوكي نأ مزاللاف .ًانمض هدحو همسر ىلع قاب ءابلاو .مسا فلأ

 امك هللا مسا ال هللا مسب نييفرصلا دنع فورعملا يناكملا بلقلا قيرطب هيلع ديز

 .همهوت

 ءاي هّنأ ال فلأو .ءاب هيلع ديز ام عم ءابلا ّنأ يف حيرص فّنصملا مالك ةلمجلابو

 .لضافلا اذه هركذ ام ىّشمتي الف طقف

 دارأ لب ,فّنصملا هركذ امب ةظفاحملا ىلع همالك نبي مل لضافلا اذه ّنإ :تلق نإ

 :ةمسنن تنته نم رك هو" ءاذبإ

 نوكي نأ ةيئابلا رثأ ءاقب ريغ نم مسا فلأ ةلزنمب ءابلا نوك نم ٍذئنيح مزلي :تلق

 فحم اوفل كلذ نيكو ةناهسألا وأ قاضلألل ءابلل انهاهاهوزكذ يتلا ماكحألا

 ١. ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .

 مث .يلماعلا دّمحم نيدلا ءاهب لضافلا خيشلا عم (ظ) اندراوت اّمم اذه :هلوق :«ع» شماه يف .؟
 نم ريسفتلا لصأ يف ركذ ام قبط ىلع مالكلا قاس امْنِإ هْنأل هيلع هّجوتم ريغ هنأ (ظ) ىلوأ
 «اهنع ًاضوع ءابلا تلوطو لامعتسالا ىلإ طخلا عضو وه ام ىلع فلألا بتكي ملو» هلوق
 اصوصخم ناك وهو .[6 5 657 ءطوطخملا .يواضيبلا ريسفت ىلع يئاهبلا خيشلا ةيشاح] ىهتنا

 .«هنم ١؟١» لّمات .كلذك اضيااذه نكيلف طخلا مكحب

 صيصختلا اذه نع ًالفاغ يّشحملا كلذ سيلو :«أاصوصخم» ةملك ليذ .«ع» شماه يفو

 ١«. ؟»

 .ةكردتسم اهيف فلألا ُنأاَلإ «ل» بسح اهانتبئأو .ءادب :«ش ءع» .''

 :«ع) يفو ء.«ه ك ء,ج .م» يف دري مل انه ىلإ «فئصملا مالك لصاح ا اهمال 0
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 51 ةحتافلا ةروس ريسفت هت

 .ماهلإلا تالوذبم نم ال مالكلا )تالذبتم نم هركذ ام ّنأ رهظف

 [«هللا» لصأ]
 .هلإ هلصأ هللا :هلوق

 ىلع ةزمهلا فذح ُلّوألا ىلعف .هلإلا يهو ةفرعم فاّشكلا بحاص دنعو .ةركن

 يناثلا ىلعو .اهلبق ام ىلإ اهتكرح لقنب نوكي امْنِإ يسايقلا اهفذح ّنإف ءسايقلا ريغ
 :اضيا نشايفلا قدلخ. نلسلا نيتحملارثكاو فانكلا بحاض داك دق: قلففلا

 مكح يف هنأل .بجاوب سيل ضوعلا ماغدإو يسايقلا فوذحملا نع ضيوعتلا ّنأل
 ًاضوغ»فيرعتلا مال ناك ًاسايق ناك ول فذحلا ٌرألو.«بناو الل مسا نفل ورب ةيافلا

 مهنأ عم .امهنيب عمجلا زوجي ال امك ؛زئاج ريغ نيضوعلا فذح ّنأل ءاهفذح زوجي الف
 '''سايقلا ىلع هنأ ءاقبلا وبأ راتخاو ,"'هلل هلصأ ,كوبأ هال :مهلوق يف امك اهنوفذحي

 تنكسو اهنع ماللا تضّوعف فيفختلل "!تفذحو ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح تلقن
 ع

 ّمهّللا .نامزال امهّنَأ عم مزال ريغ ماغدإلاو "'”ضيوعتلا ناك كلذك ناك ول هّنَأ هيفو

 اذه صاوخ نم وه امنإ ماغدإلا بوجو عم ضيوعتلاو فذحلا موزل ْنِإ :لاقي نأ الإ

 ."!تادوجوملا ىقاب نع هاّمسم زايتماك .ءامسألا رئاس نع كلذب زاتميل مسالا

 .تاال ذتبم :«م .ك» ١. .شماهلاب ج

 .هلل هلص أ :«ش» .“ .ضيوعتلا :«ع» شماه يف .؟

 .تفدحف :«ش» .6 .سايقلا ريغ :«ش».؛

 0/١. يربكعلا ءاقبلا ىبأل نامحرلا هب ّنم ام ءالمإ .1

 ْ .ضيوعتلاك :«ه» .ا/

 ذك ىلا ينبت نأ كابس مدس نا ايند نعلأ ضار لور عون ناشي نقاشا هور نقولا
 ١8١ :فارعألا] اهي ُهوُعْداَف ئنشُحلآ ٌءآَمْسآلآ ِهْلَو» اهنم ءيش ىلإ وه بسني الو .مسالا

- 



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فلي

 :ةير "1!ايلوص | يفنادلط ىلإ ماقملا اذه قاراعأ كلصتلا ة املكاو
 اهلك ىلاعت هللا ءامسأ ّنأل ,ةبلغلاب '!ًاملع راص ٌقتشم يبرع مسا هنأ :لّوألا

 هلا "اهب لسوتف اهاتعم ”“فلكملا فرعيل ةفتلعمو :تافض

 : نيش ريق رع مسالا :ىقاقلا

 ةلغلاب انعدام نسل ا ةقلاتلا

 .بدرعم ينايرس هنأ :عبارلاو

 وأ «هلإ» ماللا لوخد لبق هلصأ !؟ّنأ يف اوفلتخا لّوألا بهذملا باحصأو

 راو وم ةيوافسو ا لجأ كلة رسم ن1 ىف افلا لول ايبوواناقلاو هال
 ةعبس لّوألا "”!بهذملا نم '"'”لصحف .قرف سمخ اوقّرفت !'١لّوألاب نولئاقلاو
 هجو اذه نم ملع دقو ."!«هتاذل ملع :ليقو» هلوق ىلإ فّنصملا اهنّيب بهاذم

 رق ىلاعت تاه ىف ةريغت قويت كدعلا نسيصتت

 ىف) ليق كلذلو .ماللاو فلألا اهنع ضوعو .ةزمهلا [ت]فذحف :هلوق

 1 .عطقلاب هللا اي :'""'(ءادنلا

 ضوعلا فذح مزلي البل ءفذحي الف ةزمهلا نع ًاضوع ماللا عم راص هفلأ ّنأل

 مهنأ اهنمو .ًاّيمس هل ملعي الو ءامسألا يقاب فالخب قئالخلا نم دحاو هب مسي مل هّنأ اهنمو ج

 .هريغ ىف كلذ لقني ملو هرخا ىف ةدّدشم أميم اهنع اوضوعو هئادن ىف ءادنلا ءاي اوفذح

 تلال: عماءاي هت ارهجج هلأ اهتنو ريغ ىف كري لل م نهب وعلقت تن | اي ءاولاق مهلا هنو
 ءاحوتفم وأ ًامومضم هلبق ام ناك اذإ ماللا ميخفت هب اوّصخ مهن اهنمو .هريغ نود ماللاو

 ادن ١ © اروسكم هلزق ام ناك اذإ آهقيقرتو

 .ًاملع  :«ش» .؟ ل ريم الا قر ا

 .هّنأ :«م» . 5 .اهب  :«ك» .'“

 :كوالاي نولئاقلاو  :«ش» .1 .واولا :«ش» .6

 .بهاذملا :«ك» .8 .لّصحم :«ش».ا/

 .فّئصملا نم ةفاضإ نيلالهلا نيبام.٠ قابس امك لم



 فلي ةحتافلا ةروس ريسفت

 لصولا ةزمه وه ضوعلا نم رهاظلاف ,يفخ هماغدإل ماللا ّنأ ىلع .هنع ضّوعملاو

 ,"'نجهتسي امك فيرعتلا فرح عم ءادنلا فرح عمج !"!هيف نجهتسي مل "''اذلو

 لعج ناك ول هّنَأ هيفو ,ةملكلل ءزج راصو فيرعتلا ىنعم هيف قبي مل نإو !"!هريغ يف
 يّشحملا !هلاق اذك ,"”ًاضيأ "'ءادنلا ريغ يف كلذك ناكل كلذل ةيعطق *!هتزمه

 .لضافلا

 وه امَنِإ ءادنلا ريغ ةروص يف ليلدلا نايرج نم هركذ ام ّنأل .رظن هيف :لوقأو
 هّجوتي الف موقلا بتك يف !*ارّرحملا ليلدلا اًمأو ,ليلدلا ريرحت يف هلامهإو هلالخإل

 ش .كلذ هيلع

 اهدّرجتل طقف ءادنلا يف تعطق امْنِإ :فاّشكلا ةيشاح يف '"”يزارلا ةمالعلا لاق

 "”!اهتزمه ترجف .اهفيرعت نع ىنغأ يئادنلا فيرعتلا ْنأل .هيف ضيوعتلل ماللا ينعأ
 فيرعتلا ىنعم اهنع علخني مل اّمل ءادنلا "ريغ يفو ,تعطقف ةيلصألا ةزمهلا ىرجم

 .نهنلا ةردهلا اولصو اشار

 نسل طعما ةيضوعلا وه ءاونلا ل اعيش رقلا فوج ةيانلا نا لصاحلاو

 ةتباث ةزمهلا نوكي نأ زاجف .""فيرعتلا يتلآ عامتجا موزلل ًالصأ ًاروظنم فيرعتلا
 نأ زاج فيرعتلا دصق نم عنام ال ثيحف ءادنلا ةروص ريغ يف اّمأو .ءادنلا لاح

 .هيف_ :ردصملا ىف .؟ .كلذلو :«ه» . ١

 ا نب ةطنم انه ىلإ نوع صوتا يدر وبا
 .هللا ةزمه يأ :«ع» شماه يف .4 .هريغ يف  :ردصملا يف .4

 .5 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'/ .سيلف سيلو :«4ع» شماه يف .1

 .ز رحملا 2 م4 .لاق :«ك» .8

 ًاضيأ ]97/١[ فاّشكلا ىلع هتيشاح يف نيقّقحملا دّيس هذيملت ةرابعو :«ع» شماه يف ٠

 ١١«. هنم» ىنعملا يف فالتخا الب كلذ نم بيرق

 .ريغ ىفو  :«ش». "5 .اهتزمهب :«هء.م.ل,,.١

 ١1 . .في رعتلا في رعت :«ك» ْ



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ا

 نأ رهاظلاو .«هللا مسب» يف امك هلبق امب لاصّتالا دنع طقسيو لصألا ىلع يرجب

 مالك يف ًالامجإ ىأر امل نكل .هانركذ امك موقلا ليلد ىلع فقو دق يّشحملا

 هاذ وه امك ا" )وا ويلا | ريتكذوب ةارئألا ىلع اضوخت ةيجو ربك ىلع وز هج فاسملا

 ."داوملا نم ريتك ىف

 1[ عطقلاب هللا اي ليق] كلذلو :هلوق
 درسا !اةلرتن كلوت ةملكلا ردح نع ًاضوع هيف قيرعتلا ةادآ ةرورمضل ىأ

 .ةزمهلا عطق عم اهاّيإ ءادنلا فرح ةرشابمب هللا اي :ليقو

 [ٌّقحلاب دوبعملاب ٌصتخم «هلإ»]
 .قحلاب '؟!دوبعملاب ّصتخم هنأ الإ :هلوق

 دوبعملا ىنعمب ناك ًأضيأ هّنَأ مّهوتم مّهوتي نأ عضوم ناك هلإ هلصأ ّنأ ركذ امل

 دوبعملاب هصاصتخا لبق هيلإ هلإلا لقن ناك نأب ٌّقحلاب دوبعملاب ٌصخ ّمث .ًاقلطم
 .هرخآ ىلإ «ٌّصتخم هللا ظفل ّنأ الإ» هلوقب كلذ ”كردتساف ٌّقحلاب

 ناك هلإلا ّنأ ركذ دعب بساني امّنِإ كاردتسالاو مّهوتلا اذه ّنأ كيلع ىفخي الو

 بلغ ّمث» :هلوق دعب لوقيو انهاه هكرتي نأ ىلوألاف ,ٌصخ مث ًاقلطم دوبعملا ىنعمب
 نأ رهظيل ىلوألا كرت امْنِإ هّلعلو ءّقحلاب دوبعملاب ّصتخم هللاف :«"!ٌقحب دوبعملا ىلع
 .هللا نود هلإلا وه هقاقتشا ريمض عجرم

 يف ماللاو .دوبعملا نم ةموهفملا ةدابعلاب قّلعتم «ٌقحلاب» يف ءابلا ّنأ ملعا مث
 :نييحلا را .ديعلا اما هلالاو فلوق

 .دوبعم لكأ هلصأ ىف هلالاو :هلوق

 ١ .دراوملا :«ش» .؟ :داؤسلا ريثكلا :(نشا»“ب

 "'. .ةيدوبع :«ك» . ع .ةلزنمب :«م»

  .0.قحلاب :ردصملا يف .1 .هكردتساأف :«م»



 اب ةحتافلا ةروس ريسفت

 يف هرّكّنم نأ امك .دوبعم لكل '"'هعضو '"'لصأ يف ناك ماللاب فّرعملا هلإلا يأ
 ام يفانيف هلثم ةفص نوكيف دوبعملل فدارم هنأ دري ملو ,كلذك لاحلاو لصألا

 هنا ءاستا هقتحتس انك "؟!ةفصب ريغ مسا ةلضا نأ نم فاثكلا'يحاص,هراثخا

 :ىلاغت

 هللاو ,ٌّقحب دوبعملا وه ىّلك موهفمل مسا هلإلا ّنَأ ىلإ ينازاتفتلا لضافلا بهذو

 الإ هلإ ال انلوق ناك رابتعالا اذهبو .سّدقتو ىلاعت ّقحلاب دوبعملا وه نيعم تاذل ملع
 :ىهتنأ حلا نحناولا كلذ ذل اذ! قدلاب.دزويعم ألا ىأ قيحيوت:ةملك هلا

 ًالمعتسم (!نوكيو قلطملا دوبعملل سنج مسا هلإلا نوكي نأ زوجي هنأ هيفو

 ىلع هموزل ّنظ ام ًاضيأو .قحلاب دوبعملا "'ىنعمل اهرئاظنو ةبّيطلا ةملكلا يف
 مانصألاو بكاوكلاك ةلطابلا ةهلآلا قيقحت ىلع ءانب بذكلا وهو هلإلا مومع ريدقت

 ةدايعلل قدعس خلا ناك اذإ امأ اكسو ادوحوم«فوذحتلا ربخلا ناك اذإ غزاي املا

 مسا ةغللا يف هلإلا نوكي نأ زوجي هّنَأ ىلع .ًالصأ روذحم مزلي ال وه هراتخا امك

 ءانثتسالا ةّحص نوكيو ءّقحب دوبعملل عرشلا فرع يفو .دوبعملا قلطمل سنج
 ةقللا نود: فرعلا يبس

 لطاب وأ ٌّقحب دوبعم ّلكل هلصأ ىف هلإلا نوك راكنإ ىف "”ههضعب دّدش دقو اذه

 ةقفّتم داحا يف دجوت ةقيقح ىلع ةلالدلل دقو اع ةرابع سنجلا مسا نإ :ًالئاق

 ,ىلاعت هللا وهو ّقحلاب دوبعملل عضو امْنِإ هلإلاو ءلسعلاو ءاملاو سرفلاو لجرلاك

 تسلو .ىهتتا دوبعم ّلكل رّكنملا وهو هلصأ يف يأ :يمورلا يّشحملا لاقو :«(ع» شماه يف ١.
 .رّبدتف رّكنملاب لصألا ريسفت هجو فرعأ ملو هلّصحأ

 .58- 717/١ فاّشكلا .* .ةغللا لصأ :«ك» .؟

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «سّددقتو ىلاعت» نم .غ

 .ىلعمب :«ه». 1 .نوكي دقو :«ك» .6

 .«هنم ١1 هتيشاح ىف ىطويسلا خيشلا هركذ ام ىلع ينيقلبلا خيشلا وهو :«ع» شماه ىف .



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فك

 نأ ّمصي الف .مهرفك يف مهتّنعت نم هللا ريغ مهدوبعم ىلع هلإلا ةرفكلا ١" قالطإو

 ءامسألا نم «هللا» ّنَأ امك ,ىلاعت هللا ريغ ىف لمعتسي مل ةبلاغلا ةفصلا نم هنأ نمحرلا

 ,"7ههرفك يف مهتّنعت نمف ,ةماميلا نامحر :ةمليسم يف ةفينح ينب لوق اّمأو ,ةبلاغلا

 ىلع هلإلا ةرفكلا قالطإو ءٌقحب دوبعملل عضو هلإلا ّنِإ ؛؛!انهاه لوقي نأ يغبني ناكو

 نكي ملو ,ةيفيقوت ةعامجو يرعشألا دنع تاغللا ًاضيأو .مهتّنعت نم ىلاعت هللا ريغ

 :هلوقب هريغ نع ةيهلالا مسا يفنو ,ةرفكلا ”!هترتفا امم ًائيش هيلإ بسني ىلاعت هلل

 ىبلعثلا ىكح دقو .هب هللا نذأي مل ام لاقو رفك دقف هريغل اهتبثأ نمف انآ َلِإ هل! آل»

 مسا) فّنصملا لوقف .ىلاعت هللاب ناصوصخم هللاو هلإلا يظفل ّنأ ليلخلا نع هريغو

 .ىهتنا '''ٌقحب دوبعملا ىلع الإ عقي ال لب عونمم (لطاب وأ ّقحب دوبعم لك ىلع عقي

 :هوجو نم رظن هيف :لوقأ "او

 نم بّكرملا وأ ًاداحا وأ ًارتاوت لقنلا وه عضولا ةفرعم قيرط ٌنآلف :ًالّوَأ ام

 عاضوألا "!ةلقن قفّتا دقو .هقفلا لوصأ بتك يف لّصف امك لقعلاو لقنلا وأ نيلقنلا

 يف مهتفلاخمف .لطاب وأ ّقحب دوبعملل عوضوم هلإلا ّنأ ىلع مهرخآ نع ةيوغللا

 .هب ٌدتعي ال اّمم '!هب ٌدتعي دنس الب كلذ

 ًاتّنعت عقو امنِإ ّقحب دوبعملا ريغ ىلع هلإلا قالطإ ّنأ نم هركذ ام نلف :ًايناث اّمأو

 ةرفكلا تّنعت نم مهءاج ام دّرجمب ةغللا لهأ ّنَأ مّلسن ال اذكو .مّلسم ريغ ةرفكلا نم

 .درجم :«م» .؟ .قالطإ-:«م».١

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ةفينح ىنب لوق» نم .غ 7/١”. فاشكلا ."”

 ْ .هنرتقا :«م» .

 ١ /١777. راكفألا دراوشو راكبألا دهاونب ىّمسملا يواضيبلا ىلع ىطويسلا ةيشاح .

 .هلقن :«م» . ْ .وس 16م

 هن دتعي د :«م» . مط ملل األ ©



 ا ةيكانلا ةووعس ضقت

 .ّرم امك حيحصلا لقنلا "اوه مهمكح ةّلع لب .سنج مسا هلالا ّنأب اومكح كلذ يف

 يقيقحلا د يديعوت ماو

 يلفلا نادي ل وقيلع ١1 يفاقيب "١ ىلع نوري ىاغسلالا الط نقب تعم ا ووكيل

 درابلا فّيصتللا وأ داما بمكب هم امك لقنلا ىلع اهتازاجمو تاقالطالا قئاقحب

 ءارعشلا ضعب لوقك الإ اذه لهو .هبكترا اميف لئاقلا اذه يعاود رهظأ وه يذلا

 ا فسم كلا د ىلا دهن نا كيسا نا سيرا دا

 هللا هلزنأ هجو ىلع فحصملا يتفد نيب ب ام يف تبثي مل ؛ِدَسَم ْنِم لْبَح# : :تبن ةروس

 اقيم ناسف هاا نوكتلا ةةكوملا ءانلاب هيعيملا وه نام” ةلوق امنا هنلاعت

 .ةروسلا نئارق يقاب ىلإ رظنلاب ًانوزوم

 .جاهنملا يف فّنصملا هب حّرص امك ًاّدج حوجرم فيقوتلا بهذم لق اها ام او

 هعضو ىلاعت هلل ّنأ معز :خيشلا لاقو معزلا كلذ يف يرعشألا خيشلا بسن هّنَأ ىّتح

 .2لطاب حوجرم لطابلا حوجرملا ىلع مالكلا ءانبو .هرخآ ىلإ

 نع ةيهلالا مسال ىفن «؛اَنأََلِإ دل! :ىلاعت هلوق ّنأ مّلسن ال اًنألف :ًاسماخ اّمأو

 ل4 نكسملا نم ةداعلا دقاقتمدلا وا هناكمإ وا هريغ هوغو قنوع لب ةووفغ

 رصح نأ امكو .اهيلع مسالا كلذ قالطإو هلإلا موهفم دارفأ دّدعت يضتقي ءانثتسالا

 اهقالطإ عنم بجوي ال ىلاعت هل ةعوضوم اهنأ لقنلاب ملع اّمم ميلعلاو ميركلاو ميحرلا

 ا رق لا "اووف نجت اهنا علا كف: انواعلا نم رشي هك وي لب ةردق ىلع

 لعافلا قالطإ ركني ال ِهّْنَأ عم ."'هللا الإ دوجولا يف لعاف ال هْنِإ :لوقي يرعشألا

 .رهاظلا يف لعفلا هنع ردص نّمم ىلاعت هريغ ىلع ةقيقح

 .ىنعم ريغ :«ه» .؟ .و :«م».١

 .لطاب_ :«ك» .: .سايقلل :«ش» .''

 .هيف نحن اميف :«م» . 1 .هناكم| ا :«ه م ك» .6

 .ىلاعت :«ك» .ا/



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "ا

 هلالا صاصتخا ىلع لدي امْنِإ مص ول ليلخلا نع هلقن ام ٌنألف :ًاسداس اّمأو

 .مالكلا فارطأ يف '١لّمأتلا هيلع ٌلدي امك رّكنملا يف مالكلاو ماللاب فدرعملا

 ."'قحلاب دوبعملا ىلع بلغ مث :هلوق
 "”ةصوصخملا تاذلا يأ (ٌّقحلاب دوبعملا ىلع) ماللاب ًافّرعم هلإلا (بلغ ٌمث) يأ

 مهوت امك طحقلا ماع موهفم ىلع (؟!ةبلاغلا ةّنّسلاك اهيف رصحنملا ىّلكلا موهفملا ال

 ةودفلا فة حسا رامضوب تقلق 14 رريغتلاب ىماسخالا هتك اج نيرا ل يضع
 ةزمهلا فذح لبق هلإلاف ,"'قحلاب دوبعملاب أّصتخم همال يف فيرعتلا مال ماغدإو

 ىلع مجنلا "'قالطإ هريغ ىلع قلطأ فذحلا لبق هّنكل .سّدقملا تاذلل ملع هدعبو

 .ًالصأ هريغ ىلع قلطي مل هدعبو ايرثلا ريغ

 «هللا» "!فاّشكلا بحاص ينعي لعج هنإ :لاق ثيح ينميلا لضافلا لوق هدّيؤيو
 يف هلإلا ّنأ ىلع ءانب ّصتخم ًاضيأ !بلاغلاو ,بلاغ هنأ عم هلإلا فالخب .ًاّصتخم

 الإ لمعتسي ملف «هللا» ""'اّمأف ءًاقلطم دوبعملا يف لمعتسي ناك هتبلغ لبق هعضو لصأ

 : قا خسلا ئقاراا .قداصلا لّمأتلا :«ش» . --

 :يراصقلا فّئصم لوق حرش يف يزاريشلا هاش نسح لضافلا ىلوملا لاق :«ع» شماه يف .“

 ىف ةبلاغلا ءامسألا نم وه ام ّنأ لطاب وأ ّقحب دوبعم لكل لماش ًارّكنم هلإ ّنأ (هٌؤالآ مع هلإل)

 م ”١ ىهتنا ههؤالا مع هلوقب هفصو امل ّقحلاب صخ نكل ًافرعم هلالا وه ّقحلاب دوبعملا

 ةّصتخملا مالعألا سايق ىلع موهفملا ىلع بلغت ًاردان ةبلاغلا مالعالا ّنأل :«ع» شماه يف .؛

 راضي نا ىلإ ةجاح الو ةليلق تاموهفملاو سانجاالا مالعاو .ةريثك اهنم صاخشالا مالعا نإف

 مجنلا ىف امك ىلاعت هتاذ ةيصوصخ الإ هلإلا نم ردابتي ال هّنأل ةرو رض ريغ نم ردان وه ام ىلإ

 ىلإ يه ابعو | دهورو طفلا ني هين لري هب قال هل اعلا كاشي فيدل او: قييعلاو
 .«هنم ١؟» لّمأت ,موهفملا ىلع بلاغ هّنأب مكحلا

 .قحلاب _ :«ك» .5 .رّيغتلاب :«ل» .6

 5/١". فاّشكلا :رظنا 6 .قالطاك :«ش» .ا/

 م مأو :«ل».٠ .ةبلاغلاو :«ه» .



 "4 ةحاقلا ةووت وست

 نم نسحأ فاصنإلا ىدل فّنصملا ريرقت ّنأ كلذ نم ملع دقو ."'ّقحب دوبعملا يف

 .فاشكلا ريرقت

 [هلالا قاقتشا ]

 .ةيتآلا تارابعلا همئالي ال ذإ .ًارّكنم هلإ ال هلا "'وأ هلالا قاقتشا ىأ

 عقلا لصألا تالانعلا ركذ قسم.هلالا نأ :فتصيلا راعكم ناك املا هلأ ملعاو

 .رّبدتف .هفعض ىلع اهيبنت ليقب "!اهضعب ىكحو .اهضعب درو اهضعب راتخا مث .هنم

 .ةهلآ هلأ نم :هلوق
 هرب 1 دينا ىمس هنأ عم ''!ةيفوكلا 61و 1 همالك رهاظو ,ةدابع !لاريرغ لت

 رهاظلا هجولا وه "'اذه مث .هلأ باب نم وأ هلأ ردصم نم هريدقت اّمإف «ةيرصبلا

 .روهشملا ردابتملا

 ميلا دسك ١١ ادحج

 .ىنميلا لضافلا نع ًالقن 7/١" فاّشكلا ةيشاح .

 .و :«ش)» .

 .اهضعب ىكح  :«ك» .

 .دبع  :«ك» .

 اذهل ةروكذملا ةثالثلا (ظ) هدعم دح نم ّقتشم هنأ فّنصملا دارم ّنِإ :لاق هّنِإ :(ع» شماه يف .

 .ةيرتسبلا نم هو ةيفوكلا يهدم كعفلا قو اقتقالا هز قل لعفلا نم قدفك.دنا أل لغفلا

 سكعلاب نويرضبلاو :لعفلا نم ٌقتشم ردضملا نأ ىلإ اويهذ ةيفوكلا ٌنإَف :4ع» شماه يف .

 .ىفخي ال امك

 اناجسما نع مسالاو» هلوق يف ثحبلا اذه ردص ىف قبس ام ىلإ ةراشإ :«عا» شماه يف .

 .«هنم ١1١ خسنلا رثكأ يف دوجوملا وه امك .هرخآ ىلإ « نييرضبلا

 ,.دويعملا يأ هولأملا ىنعمب لاعفألا ّنأ هلصاححو فّئصملا هركذ ام يأ :«ع» شماه يف .
 .«هنم ١؟» ةدابعلا ينعمب ةهلالا قتشمو



 ١" ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 ا لاعو !اةنيلاو !؟!ذلا نأ قنقو: نسكفلا ىلإ نهز !فاتكلا بعتاص قكل

 زاوجل .ةفص ال نيع مسا ناك نإو '"0هلإلا نم ةّقتشم اهّلك اهفيراصتو *هلأتساو
 "”لعجو .ةقانلاو رجحلا نم قونتساو رجحتسا مهلوقك نايعألا ءامسأ نم قاقتشالا

 .رّيحتو شهد ىنعمب رسكلاب هلإ نم "ًاقتشم هلإلا
 .سكعلا زاوجل مّكحت هّنأب هيلع ضرتعاو

 ىنعم سيلو .همامتب ٌقتشملا يف ًاربتعم نوكي نا ديل هنم نيسنلا نقعس نأ

 .سكعلاب رمألا لب 010 ةدابعلا يأ ةهلآلا يف ًادوجوم *'دوبعملا يأ هلالا

 اذإ ةلابأ لبأ يف امك دّرجملا يثالثلا يف امّيس ,ردان نايعألا نم قاقتشالا ّنآبو

 .اهحلاصمب ماقو ليإلا يعر يف قّنأت

 يف رهشأ امهدحأ ناك اذإ بيكرتلا يف نيقفاوتملا نيظفللا ّنأب لّوُألا نع تيشلاو

 هكا ةدابعلا ىنعم ىف هلالاو .هنم ًاقتشم نوكي نب را ناك امهنيب كرتشملا ىنعملا

 اهني وقل سيرو او روب أ رجلا ١" يني تان راي عورتا داو
 .هلإلا فالخب ةيلصألا ةغللا يف دجوت مل ""'ةهلآلا 4 07 عر وأ 17 للوسمل عال

 .«هنم ١؟» دبع يأ حتفلاب :«ع» شماه يف .؟ .”ا7و 0/١” فاّشكلا :رظنا.١

 .رهاظلا هجولا وه اذه مث .هلا باب نم وأ :ةدايز «ه» ىف .'"

 »”١7«. دبعتسا يأ :«ع» شماه يف .6 »١7(«. دّبعت يأ:«ع» شماه ا

 .لعجي :«م» .ا/ .هلا :«ش» .5

 .ةقتشم :«ش» .6

 دوقفم تاذلا ىلع ةلالدلا نأ لصاحلاو .ةدابعلا هل تباثلا يهلإلا تاذلا وهو :«ع» شماه يف 9

 .ىنعمب :«ش».٠ .«هنم ١7 ةهلآ يف

 حتفلاب هلأ عضو ىلع مّدقم هلالا عضو نأ عبتلا وأ لقنلاب حالا هلآ ننعم :«ع» شماه يف ١.

 حرش يف اذك هلآلا نم ةّقتشم اهوحنو هلأت وأ هلأتساو حتفلاب هلأ أب مكح اذهلف ءدبع ىنعمب

 .«هنم ١١١ ىيورهلا تاداعسلا نيب قراشملا

 عتنت :«ل كر. ١١

 ١ . قاقتشالا دصق يذلا ردصملا وه :«ع» شماه يف ١١١ هنم «.



 5/١ ةحتافلا ةروس ريسفت

 نم اهنأل "'ردصملا ىلع 4َكَتَهلِإ َو َكَرَدَيَو» ساّبع نبا ةءارق كلذ يف حدقي الو
 الا نم "'ةهلآلا ديلوتل اهتافانم مدعل ")و .داوشلا

 لالا ةمدخ ةلابألا نسا امك فلالا !!ةيدخ ةدانعلا تعم اي ىقاقلا نعو

 .هباكتراب سأب الف ليلد هيلإ قاس اذإ ردانلا ّنأب ثلاثلا نعو
 اك !فاّشكلا بحاص هب فرتعا امك دوبعملا ىنعمب ناك اذإ هلالا :تلق نإف

 قلطم نيب ةبسانم ال ذإ .رّيحت ىنعمب رسكلاب هلإ ال ,دبع ىنعمب حتفلاب هلأ نم ًاّقتشم
 تكف طق هويهبلا عم ةلآلا ناك هنإ ”قرتخا ةرامصو «رتحتلا ىنعم ن نيبو ةويعتلا

 لعجي فيكف رّيختلا ىنعم ردم نيس سع ًاقتشم نوكي

 .ةمالعلا مالك هجو امف .هنم "'”ًاًقتشم اهفيراصتو ("'ةدابعلا ىنعمب ةهلآلا

 حسا و دوج نا دعا حب ليات قنا وللا اك هدنع "اهّنأك :تلق

 .ةهلالا هنم ٌقتشاو هيف رهتشا ىتح دوبعملا ىنعم يف
 ان ال اع ةيدخو ل هلا :رظاظلاف (ةفف رغم نق ندعم لاوقتلا ناز 5:1! هل وق: اكاو ْ

 هنيصح هت ١ ايزوادحل اذرذ ناك امال هي ملا قم مقحم يعي قدتشملا

 يف ناك هلإلا ّنِإ :لوقي بهذم ّلك بحاص :لاقي نأ الإ ّمهّللا ءلامعتسالا ةبلغل
 وأ هيف رّيحتملاك دوبعملا عم ًامضنم وأ طقف اّمإ ذخأملا يف ربتعملا ىنعملا اذهب لصألا

 و :«م» .؟ .«١؟» قلطم لوعفم :«ع» شماه يف ١.

 .ةيهلالا :«ك» .'"

 .«١١؟» ردصملا يف ًادوجوم ىنعملا مامت ناكف :«ع» شماه يف .؛

 .ةدابعلا ىنعم :«م» ." .89و 77/1١ فاّشكلا :رظنا

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «رّيحت ىنعمب هلأ نم» نم
 ١«. 7 هلإلا يأ: :«عر» شماه يف .

 نم هلالا قاقتشا لْلع ثيح فاشكلا بحاص وهو ليقلا بحاص لوق يأ: :«ع» شماه يف ٠

 .«هنم »١١ هتفرعم يف رّيحتي ماهوألاو لوقعلا ّن ب قمت يعم رسكلابهلآ

 ٠. لصألا يف هنم دعا 3 اك يذلا هلولدم يأ: :«عا» شماه يف »؟١«.
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 ١ ج ءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل ففي

 .ديرجتلاب ")وأ ةبسانملاب دوبعملا ىلإ لقن ّمث .هيف رّيحت يذلا دوبعملا
 دقف ةفص ال مسا هلصأ ىف هنأ نم فاّشكلا بحاص هراتخا ام هجو اّمأو اذه

 ةامتنالا ١ ةلماسااس ينازاتفتلا لضافلاو :فيرتشلا هه نسق قيققحملا دقن ةوذق

 بّكرت ىّتح اهب موقي ىنعم رابتعاب ةمهبم تاذل عوضوم اَمِإ هّنأل ,ءاسقأ ةعبرأ ىلع
 ةظحالم الب ةنّيعم تاذل عوضوم وأ ًالثم دوبعملاك تحبلا ةفصلا وهو امهنم هلولدم

 ؛ىنعم ةظحالم عم اهل عوضوم وأ ءلجرلاك ةفصلاب هبتشملا ريغلا مسالا وهو ىنعم
 اتعاب هل عوضوملا نع اجراخ ىنعملا كلذ نوكي نأ اّمِإ هنأل .نيمسق ىلع كلذو

 يف ًالخاد وأ :ةرمح هيف "'دوجومل ًاملع لعج اذإ رمحألاك هئازإب مسالا نييعت ىلع

 ادب أك ضرتعتب ىنعمو ةنّيعم تاذ نم هل عوضوملا "'بكرتي ىّتح هل عوضوملا
 نادهو «يودكملا ءىسقلل باعتكلاو هلم قونلل مامالاكو ةلالاو_ناكملاو نامزلا

 :اهب ًاسابنلا دش ريخألا مسقلاو ,ةفصلاب ناهبتشي دق نكل ءامسألا نم ًاضيأ نامسقلا

 ماهبإ عم ةفصلا يف اّمِإ امهنم (*'لك موهفم يف لخاد عضولا يف ربتعملا ىنعملا ّنأل

 نأ ىلع ٌلدتسيو .اهنّيعت عم ةفصلا ساب ىّمسملا مسقلا اذه يف اّمِإو ,تاذلا

 ,سكعلاب ىناثلاو هب فصويو "0فصوي ال لوألا ّنأب اهنّيعت وأ تاذلا ماهبإ دوصقملا
 دحاو هلإ لامعتسالا يف دجو هّنإف .هاعّدم ىلع فاشكلا بحاص هب لدتسا امك

 .دوج ول :«ه» . ؟ .و :«ك» ١.

 .موهفم لك :«م» 1 :ةينكرت :«ش» .”

 .مسأب  :«ش» .6

 اذإ لّصحتم ريغ رمأ اذهو مايقلا هلام تاذ ذإ ام ءيش مئاق ىنعم ّنأل كلذو :«ع» شماه يف .5

 هفوصوم عقي ال نأ اهقح ناك كلذلف هدنع نّيعتيل هيلع هيرجيو هب هطبري ام بلط لقعلا ظحال

 رابتعاب تاذلا نّيعت ىلع ٌلدتف هرئاظنو ناكملا مسا اّمأو اهريغ ىلع ةيراج عقي نأ اهّقح لب
 يرجي نا مص كلذلف مايقلا هيفام تاذ ذإ ام ءيش ال مايقلا هيف ناكم هانعم «ماق» كلوق نإف

 نإو تافصلا نود ءامسألا دادع يف ناكو ريغلل ةفص نوكي نأ ّمصي ملو تافصلا هيلع

 .«هنم »١١ يفصولا ىنعملا هيف أربتعم اقتشم اهنوك يف اهكراش



 فيي ةدعاقلا روش زيستت

 اذكهو .ةفص ال مسا ِهّنَأ ملعف ,ةنسلألا ىلع هنارود ةرثك عم "")هلإ ءيش دجوي مل“)و

 .ىهتنا ."'مامإو باتك مكح

 هلإلا يف ًاربتعم تاذلا نييعت ناك ول هْنَأب مالعألا نيقّقدملا ضعب هيلع ("دروأو

 نيم اقسم ذل اتنس امهتمد السلال يونكملا قوذ يناكلا ىف.""او:ةومسلا) نوق

 هلإلا نم دافتسي نييعت ّيأو ,”7كلذك سيل هّنَأ رهاظلا نيويورك دوبعملا
 هلإلا ءامسأ يف تاذلا نييعت رابتعا لب ,"'بوتكملاو دوبعملا نم دافتسي ال باتكلاو

 ةلاد ءامسألا كلت تناك ول اهيف ًاربتعم نوكي امّنإو ,عونمم ًأضيأ ناكملاو نامزلاو

 .سيلف سيلو اهيلع
 ناك ىلع ل بوم نأل ءامسألا هذه ىف رست تاذلا نيستا تلقا نإف

 لاو ناو وا ناكم هلا كاذلا ىتعقا"اونلا' ىلع بار قم :ةناهؤا وأ ترضلا

 ًالضأ هيف ربتعملا تاذلا نّيعتي الو 'برضلا هل ام ىلع لدي هاف براضلا فالخب

 .تاذ نييعت ريغ نم برضلا هيلع عقو نم ىلع لدي بورضملا اذكو

 ةلوض اني يووظسلا يقسو" ىررضلا نل ان تدانغلا ننعم نأ امك كلف

 امكو .ءبرضلا هب ام بارضملا ىنعمو برضلا هيف ام برضملا ىنعم كلذك ,برضلا

 نأ زوجي كلذك نامزلاو ناكملاب برضملا يف ربتعملا تاذلا نييعت نوكي نأ زوجي

 .برضلا لعاف براضلا :لاقيف ؛لعافلاب براضلا يف ربتعملا تاذلا نييعت نوكي

 .هل :ردصملا ىف .؟ .وه + :«م».١

 5١7/7٠ يىدرجوربلل ميقتسملا طارصلا ريسفت :رظناو 58/١, فاشكلا ىلع يناجرجلا ةيشاح ."

 .دروأ امو :«ش» .؛ .ىنازاتفتلا نع ًالقن

 5١7/57. ميقتسملا طارصلا ريسفت :رظنا.1 ْ .امك :«ك» .6

 .ةلآ :«م» .8 .«ه» نم طقس انه ىلإ «رهاظلا نمو» نم ./

 .ب رضمل :«ه». ٠ .برضلل 64

 .بورضملاب 22١١©



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ا”

 .ىهتنا ,مّكحت كلذ نود اذه يف تاذلا نييعتب مكحلاف

 ")هب ام هانعم ّنأ نم :بارضملا يف هلاق ام ّنأب ينورزاكلا بيطخلا هيف شقانو

 ديرأ نإو .هنم ")رف اميف عقوف ةلآلا رابتعا مزلي برضلا ةيلآ دارملا ناك نإ ؛برضلا
 نم "”طورشلا ذإ ؛ةلآلاب ّصتخي الف اهريغ وأ ةلآ نوكي نأ نم ّجعأ ةيببسلا قلطم

 دا نانهرلا ا موتك الفم !١ يرضدلا هغللا لها"! ضيصختت ناسألا ةليج

 نا ىلع نهابظلا بصخشس لدسب ةلالا عما هتوكي !"!يارطملا ضيضختو :ةاكملا

 "'ةيصوصخ هيف ربتعي بارضملاو ءناكملاو نامزلا ةيصوصخ هيف ربتعي برضملا
 .ىهتنا ,ةلآلا

 امْنِإ ""طورشلاب "”ضقنلا نم هركذ ام ّنِإ :لوقنو يناثلا ّقشلا راتخن :لوقأو

 يف ربتعا ام ""!ةغللا بابرأ ةفيظو يه يتلا ةيظفللا تافيرعتلا يف ربتعا ول حدقي
 رادم لب ؛كلذك سيلو ؛فّدعملاو فدرعملا نيب ةاواسملا نم (7١١ةيقيقحلا تافيرعتلا

 ريغ ىلإ :ةهيوم ءادصو ,تبت نادعس مهلوقك ٌيعألا وأ فدارملا ركذ ىلع مهتافيرعت

 .رّبدتف ,ةغللا بتك عّبتت نم ىلع ىفخي ال اّمم كلذ

 ؛هلاثمأو لعفلا هل امب لعافلا فيرعت يف راج ""!هركذ يذلا ديدرتلا لئم ّنأ ىلع

 لعفلا صاصتخا هب داري نأ اّمِإ «هل» يف ماللا نم موهفملا صاصتخالا ّنِإ :لوقن انف

 .هّنأب :«م» .

 »١١١«. هجوب تاذلل نّيعت ةلآلا رابتعا ّنأل :«(ع» شماه 5

 . صّصختف :«م» .؛ .طرشلا :«ك» .

 .بارضملل :«م».1 .برضلل :«ل» ىف لدب ةخسنو «م» .

 .هيف ربتعي بارضملاو ناكملاو ناعيا ةيصوصخمم نشا:

 .صقنلا :«ش» .

 .طرشلاب :«ك» ىفو .ةروكذملا طورشلاب :«ش» .

 .ةقيقحلا :«ل ,ك>.١ ْ .هقفلا بابرأ :«ش» . ٠

 .هركذ- :«م).7١

 دمك احب ل

 اد حا <20 ©



 "6 ةحتافلا ةروساويسفت

 ملعأ هّللاو .باوجلا باوجلاو .مزلأ ام لثم مزلي ّقش ّلك ىلع'"'و .ّيعألا وأ هلعافب
 .باوصلاب

 [هال وأ هلأ هلصأ «هللا» نأ لوقلا هجو ]
 .هلأ نم :ليقو :هلوق

 ةفرعم يف رّيحتت لوقعلا ذإ "'هب سدقألا تاذلا تيّمسو ,"'رّيحت يأ ًاهلأ هلأي

 نيع هتافص ّنأب لوقلا ىلع امّيس هتاذ يف رّيحتلا ىلإ عجري هتافص يف رّيحتلاو .هتاذ

 ّقحب دوبعملا وهو هلإلا ىنعم لصأ يف ىّشمتت ال ةبسانملا هذه ّنَأ ىفخي الو ؟!هتاذ

 اقلط "1 زطايوأ

 دلاعسس نيب قزق هل اذه لعق" اينو ةلؤي هلو ايل هلاك لا :لضأ :يرهوجلا لاقو

 اهيل ال يعم الذ كلوا هلا

 .همّلسي مل وأ ليقلا بحاص ىلإ لصي مل يرهوجلا هركذ ام ّنإ :لاقي نأ نكميو
 نم وأ .ةزمه واولا بلق ىلإ جاتحي الف هلأ نم اّمِإ ذوخأم هّنَأ دارملا :لاقي نأ الإ

 .واولا بلق ىلإ "'جيتحاف هلصأ

 هاما قوتك ىحان ةياوا نوداديلا ىلك هعفج ذا كسلا كذا اها" ىف

 هلوقو .(تهلأ نم وأ) هلوق هنم ّمث ءاهلصأ ىلإ اهّدري ةملكلا يف ريسكتلا ّنأل ؛اهالو

 .ىنعملاب قرفلاو (عزف اذإ 'هلأ نم وأ)

 ٠ حاحصلا :رظنا .؟ واس :6م» 1 1 الل“

 .هبد :«م».”

 ىنعملا كلذ ّنأ ال ةيمستلا حّجرم رّيحتلا ىنعم ماهفنا نأ دارملا ّنأ ملعاو :«ع» شماه يف .5

 .«هنم ١١١ تافصلا نأش كلذ ّنآل هيلع هقالطإل حّحصمو هتاذ ىلع قالطإلا دنع دوصقم

 »١١«. لطابلا يف رّيحت ال ذإ :«ع» شماه يف .4

 .جتحاف :«م» .ا/ 1001 حاحصلا .

 حس د .هلإ :«ك» .8 .يف :«ك» .



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ا

 .[هراجأ] هريغ ههلآو :هلوق
 دعب عقاولا ههلآ نم ذوخأم هلإلا ّنأ ىلع لدي هقايس رهاظو ,"'هلإ ىلع فطع

 ىنعمب لاتقلا نزو ىلع ردصم ذئنيح هلالاف ,ذخأملا ركذل ةمّدقم هلإ ركذ ناكف ."1هلإ

 تافتيسلا ين اهبأ هلأ نيمةحوي نا تعيب لو: «قيقتلا نيحملا ىأ لغاقلا

 هلأ نم قاقتشالا هجو (هيلإ عزفي ذئاعلا ذإ) هلوق نوكي ذئنيحو .هيلإ "'ذاعتسملا

 يغبني نكل .ههلا نم قاقتشالا هجو .هرخآ ىلإ (هريجي وهو) :هلوقو ,.عزف ىنعمب
 ىلع لّوألا قاقتشالا هجو مّدقي نأ يغبني '!لب ,ههلآ نم وأ :لوقي نأ ذئنيح
 ظ ْ .لّمأتف ؛ىناثلا "!قاقتشالا

 .ذئاعلا اذإ :هلوق

 يأ (عزفي) ريجتسملا يأ ذئاعلا ذإ "ةهلآلا نم هلإلا مسا '!قتشا امّنِإ ينعي

 وأ) ,ىلاعت هيلع قلطا اذإ (ةقيقح هريجي) هلإلا يأ (وهو .هيلإ) ريجتسيو ثيغتسي

 نأ كيلع بهذي الو ,مانصألاك هريغ ىلع قلطأ اذإ ذئاعلا معزب يأ "!(همعزب
 ل قحاب ةوبعملا ىلع لاما كلاغلا ةلالا ا"! قافققال حاييلا قيس اك رهاظلا

 .هلا ىلع فطع هريغ - :«ش» ١.

 وهف ءلطاب وهو عزف اذ هلآلا نوكي نأ يضتقي عزف اذإ «هلأ» نم هذخأ ّنأل :«ع» شماه ىلا

 .«هنم ١؟» لّمأت ءاذك ىنعمب (هلو) دعب مهمالك ىف روكذملا ههلآ نم وأ لاق هّنأك ههلا نم ذوخأم

 ْ .ثاغتسملا :«ك» .“

 لب هلا فهل[ لوقو ١ دفع ىغبني  :«ش» .؛

 .قاقتشالا لع لو لاذ :«م» .6

 .ققتشي :«ش».1

 .ةهلا :«ك» .ا/

 ةروكذملا هوجولا يقاب ّنأ ىلع هيبنتلا صيصختلا هجو لاقي نأ دعبي الو :«ع» شماه يف .8
 .«هنم ١؟» هجولا اذه فالخب فلكت ىلإ جايتحا ريغ نم ًاضيأ لطابلا ىلإ ةبسنلاب مصيب

 .شماهلاب «ع» يف كردتسم وهو ,.«ج .ه ,م» نم طقس ًاقلطم ىلإ انه نم .قاقتشالا :«ه» .



 ففي ةحتاقلا ةزون نيدبقت

 ."رّيدتف .ًاقلطم "'هلالا "١قاقتشال نايب هنأ مالكلا اذه نمو .هلإلا قلطم

 نود ةهلآ ىلع عمجلا] هّدريو [ ... هالو هلصأ ناكو ... هلو نم وأ] :هلوق

 .[ ةهلوأ

 .هلو نم ًاهالو هلإ لصأ نوك يأ

 .هال هلصأ :ليقو :هلوق

 نأ" ةدحأر بلوق لع هلل بولس الا رقع امنا و اشلا بهذنلا ىه اذه

 .هتاقلعتمو هعورف (*!نم ال هيلع فطعو
 .بجتحم ىلاعت[و هناحبس] هنأل :هلوق

 هسفن َبَجْحَأ» نم بجتحملا :نيقّقحملا ضعب لاق .«بوجحم» خسنلا ضعب يفو

 اروهقم ال باجحلا ىلع ابلاغو ارهاق وه نوكيو .«هرايتخاو هروعشب رايغألا نع

 .ىلوألاو بسنألا وه بجتحملا رايتخاف .بوجحملا فالخب ''هل ًابولغمو

 .هل دهشيو :هلوق

 .هريغو "'يرهوجلا هلقن ام ىلع هيوبيس وهو .ليقلا بحاصل يأ
 .[رابكلا ُهَهال اهّدهشُي حابر ىبأ نم] "7ةفلحك :هلوق

 رابكلاو .هرصب يضاق وه ءارلا حتفب حابر سا [و] ,"!ءابلاب مهضعب اهححصو

 .«قاقتشال» ىلإ «بلاغلا هلإلا» :«م ءك» نم طقس ١.

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «هلامعتسا بلاغلا» نم .؟

 »١7«. «همعزب واقي هريجي وهو» هلوق ليلدب :«ع» شماه يف ."

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «بهذملا وه اذه هال» نم .

 .هل :«ل» .5 .نم  :«ك» .ه

 را حاحصلا .

 روهظب ملعي اهّنأ رمألا ةقيقحو .ءابلاب اهضعب يفو .فاكلاب خسنلا ضعب يف :«(ع» شماه يف .6
 .«١١؟» مسق يا:بتك ةفلحك ليذ يفو .«هنم "١ ىفخي ال ام ىلع قباسلا تيبلا

 .ةفلحب يا.4



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ا

 .هللا ىنعمب ًالمعتسم هنوك ةداهشلا هجو مث ,ريبكلا ءابلا فيفختو فاكلا ٌمضب

 .هلصأ هنأ ىلع لدي ال "١ءيش ىنعمب ءيشلا نوك :تلق نإف

 ظفللا يف اهقفاوت ةملك اندجو اذإف ةّقتشم اهنوكل ةملك لصأ ىلإ جيتحا اذإ :تلق

 بسنألا وه ام ربتعي اهلثم ىرخأ ةملك دجو '"!نإف ءاهلصأ اهّنَأ رهاظلاف ىنعملاو
 .ًافّدصت ّلقألاو .ًالامعتسا رثكألاو ءىنعمو ًاظفل

 "ايلا نا ءانخألا ةزتذروردفلا أ ةةاينلا هموت انضاقلا :ىتسملا لاق
 .()لّمأتف هللا لصأ هنوك نم رهظأ هلالا 0 نك نأ ةفو

 [صوصخملا هتاذل ملع «هللا» ّنأب لوقلا هجو ]
 .صوضصخملا هتاذل ملع '!لب :ليقو :هلوق
 ليلخلا هيلإ بهذ "١ثلاث بهذمل نايبو .«هلإ هلصأ هللاو» هلوق ىلع فطع

 ا ةايتنللاو نيبال رض الاو هيو ىلا ديسكو ىزارلا قيقا رف: وز انهار عاكرلاو
 :ليقو..' "اهتم: ءانشألا دحا نيف ذوخام هلا "!هلصا ليفة شاون ظنل ذأ ضخلملاو

 ىلع, نآل دي هل قيقباسلا نيليقلا: نأ كنف الولع :ليقو هيلي. هأل ندضم: آل هلضأ

 ,ةفصب سيل هنأ ةلباقملا ىنعمب «مَّلَع ليقو» :هلوق ىنعم نوكي ىّتح ةفص «هللا» نوك

 .اذاف :«ك» . ؟ هع ىلا( نشل ال“

 ./ .طوطخملا ا ةيشاح .'"

 اهلصأ ىلإ ٌدريف ةملكلا فّمخو رصتخا رعشلا ةرورضل رعاشلا ّنأ ينعي :(ع» شماه يف .؛

 »١١«. هللا وه ىذلا

 .يواضيبلا ريسفت نم اندنع ةعوبطملا يف درت مل (لب) ةظفل .

 .ناث :«ه .م كرد .5

 ملع يف دصاقملا حرش ؛١٠"--١5 يبطرقلا ريسفت ؛,١7و 05/١ ريبكلا ريسفتلا :رظنا .

 .هلصا-:«م».8 .7١؟/ ؟ ىنازاتفتلل مالكلا

 .«ش» نم طقس انه ىلإ دل هدا لق م

 يز

-- 



 ف ةحتافلا ةروس ريسفت

 هنأ ىلع لدي امّنِإ اهريغو لئالدلا نم ءيجيس ام اذكو ,كلذ يضتقي ًاملع هنوك معن

 .ةفص لصألا يف نوكي نأ نكمي نإو امهعفادتل ةفصب سيل لاحلا

 روهمجلا هرّسفو .هنيعب ")هلوق ملعلا فيرعت يف مهضعب ذخأ دق هنأ ملعاو
 نم ًاعنام "!ًاصخش نوكي نأ ّدب ال يصخشلا ملعلا ىنعم ّنأ ىلإ اوبهذو .هصخشب

 ةكرشلا" دضاذ

 مزل ةكرشلا ضرف '!نع ًاعنام ًاصخش هانعم نوكي نأ ربتعا ول هْنأِب هيلع دروأو

 ضرف نع عنام يصخش هجو ىلع اهتايمسم رّوصتي ال يتلا مالعألا يناعم نوكي نأ
 دل كلوي نما" مزلو. فلس اذهان ةلووحس ههريغو ءاتألا ىفاساك "ةكرشلا

 هجو ىلع هرّوصتي مل ام ا3/ملعب هكيح نا نوفي ال هع راغ 00 نارا ولو

 يف ربتعي مل !'''نيققحملا ضعبو .كلذك سيلو ةكرشلا ضرف ('!نع عنام يئزج

 .«عر» شماه يف ةكردتسمو .«ل .ءش» نم «هلوق».١

 .ضرع :«م» .' .انهدشم :«ل» . ؟

 .«ش» نم طقس انه ىلا «نوكي نأ مزل» نم .4 .نم :«ل» .غ

 أذلو :«ه .م .ك» .ا/ ا :«ش» .1

 .ملع :«م» .1 .و :«ه م ءك» .8

 .نم :«(ل». ٠

 ال هنأ رهاظلا :ةيدضعلا ةيعضولا ةلاسرلا حرش يف يدنقرمسلا لضافلا لاق :«ع» شماه يف ١.

 رصحنم يّلك موهفمب هلقعت يفكي لب هنيعب هلقعت صاخ هل عوضومل صاخلا عضولا يف بجي

 هتأرما نطب يف ام ىّمس اذإ لب .هدّلوت هغلب اذإ مساب هاري نأ لبق هدلو لجر ىّمس اذإ امك ,هيف

 مل هنأ عم فّنصملا هب حّرص امك صاخ هل عوضومل صاخ هعضو نأو ملع هنأ ةهبش ال هّنإف

 انركذ ام ىلإ ةراشإ[9/4١١] فقاوملا حرش يف فيرشلا ققحملا مالك يفو .هصخشب هرّوصتي

 اهميهفت دصقيو هصوصخب مسالا عضويو هه وترحل ةسوب اه: تناذ لقمر نأ نوحي ولاف كيح

 ام ىلع مسالا موهفم نع ًاجراخو .عضولل ًاححصم هجولا كلذ نوكيو ءاههنكب ال ام رابتعاب
 ا نم هتاذل عوضوم (هل ملع مسا هللا ظفل ّنأ نم :ردصملا يف) ىلاعت هللا مسا ّنأ نم رم
 هراضحال ًاملع هيلإ دنسملا داريإ ّنأ نم يناعملا بتك يف ام ّنأ رهظي اذهبو .هيف ىنعم رابتعا

 مح



 ١ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل 01

 اذه ىلعو ءنّيعم صخشب ٌصتخم ىنعمل ًاعوضوم نوكي نأ هيف ربتعاو ركذ ام ملعلا
 صوصخم وهو .ٌقحلاب دوبعملل ملع هّنِإف .ًاملع هللا نوكي نأ زوجي قيقحتلا
 .صوصخم ًاضيأ وهو لامكلا تافص عيمجب فصّتملا وأ ء.صخشب

 :يشحملا نيطخلا قع باحلاو

 .ةيئزجلا يناعملل ةعوضوم ةر وكزملا ءامسألا أ رابكت اناب::الوأ

 .اهنايعأب انل ةلوهجم اهيناعم نوكي نأ مزل :هلوق

 ""”هلعلا عقاولا نوكيو اهل ةعوضوم '١نوكي نأ زوجي ال مل هيف روذحم ال :انلق
 ."!هب ةّصتخملا هوجولا نم هجوب هل ءامسألا هل عضو امب

 نّيعم صخش وه ثيح نم نّيعم صخشب ملعلا مدع نم مزلي ال هّنآلف :ًايناث اّمأو
 صخش ّلكل عوضوم ًالثم اذه هظفل ّنأ ىري الأ .هل مسالا عضو ناكمإ مدع يئزج

 يناعملا هذه ّنأ عم .هعضوم يف رّدق ام ىلع تنأو انأ ظفل اذكو ,سانلا صاخشأ نم

 هجولا ىلع اهب ملعلا ليحتسي لب .يئزجلا هجولا ىلع اهنايعأب انل ةمولعم ريغ
 .ىهتنا ؛روكذملا

 ملعلا مسالا عضو يف طرتشا اذا هنأ دروملا دارم نلف :ًالَوأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 'اروكذملا مالعألاو ءامسألا يناعم نوكي نأ مزلي ًانّيعم ًايئزج هلولدم نوكي نأ
 اهّنأ عم ًامالعأ مالعألا كلت *!نوكت الف .اهل اهعضو دنع انل ةظوحلم ريغ انل ةلوهجم

 .مالعألا قافتاب مالعأ

 .«هنم ١ ”<» ىهتنا .ثحب 66 (دَحَأ ُهللأ َوْه لق# وحنب ليثمتلاو هنيعب ج

 ىلاعت هتاذ هب ملعي ام لك نأ ىفخي ال هّنِإف :«هيف ىنعم رابتعا ريغ» ةملك ليذ «ع» شماه يفو

 »١١«. هعضوم ىف نّيب امك ىلاعت هتاذ وه درف ىف رصحنا نإو ىّلك موهفم

 .ملعلا اهيناعم :«ش» ." .نوكي:«ه».١

 .ةروكذملا :«ل» .؛ هيا :«م» .'؟

 .نوكي :خسنلا يف .0



 50١ ةحتافلا ةروس ريسفت

 ال ةفيسو رك اني معلا فوغ و ترش ىلع ضقت ةروملا ركام ةلدعلابو
 ةاهنايع اد انل: هل وهج اهفاعم وكي أل نأ يف روذحم ال هْ :هباوج يف لاقي نأ هجّتي

 .تفرع امك فيرعتلا ىضتقم ىلإ رظنلاب روذحم كلذو فيك

 ىّلكلا ٌمضو ؛ ظلك روما قلاع هقن فضلا ةضيقملا هوسولا رالف ءابنات اهو

 ربتعا فيرعتلا بحاص نأ عم .هعضوم يف رّرقت امك ةيئزجلا ديفي ال ىلكلا ىلإ

 .ىرت امك عوفدم دنسلاف ةيئرجلاو 7 نّيعتلا

 هضقن لصاح ّنأل .هيلع داريإ ال ضقانلا مالك نيع ًايناث هركذ ام نلف :ًاثلاث اًمأو

 ملعي ال امل مسالا عضو ناكمإ مدع يضتقي ملعلا فيرعت يف تركذ ام نأ وه ًاضيأ
 نع مالكلا اذه لثم رودص ْنِإ يرمعلو ,كلذك سيلو .صخشم يئزج هجوب هانعم
 مدل قله مل نقيس كو ١ يعي نسما "!!ةلاثما وي ويطخلا

 .هب فصوي 03 فصوي هّنأل :هلوق

 ليغ وأ نكح ىلا هنؤك داوحل ءايصخش امله توك نيفي ذل هلا هيلع ةخوع
 دأ ةكاذل دويتو بينا ةووتسلا مضوتدل ا نااهك :ةناجاوجبا لرسم

 توبث هنم مزلي الو ”!ةيفصولا ىفن ديفي هنأ بابلا ىف ام ةياغ .ةدابعلل ٌّقحتسملا
 ا ويفدصو: نقو "هلال ةدهسلا قف دنا ف اثكلا نسناس | ىرونالا ةيقلفلا

 ش .سنج مسا ِهّنَأ ىلإ هباهذ عم ليلدلا اذهب

 راج ّنأل ؛هعضوم نع ليلدلا "”فدح هنآل هّجوتي امْنِإ اذه :لضافلا ىشحملا لاق

 ,ىهتنا ١١ لا ةيفلغ ىلع ال هلا ةيمسا ىلغ ًاليلد "!هلعج هل

 .هلثم :«ش» .؟ .نييعتلا :«ه» ١.

 .امنإ :«ه». .بجعب :«م» ."

 .هلالا :«ش» .5 .ةيفصولا ىفن هنم مزلي الو + :«م» .0

 .فرص :ردصملا يف .6 ١ .ةيفصو :«ش» .ا/

 ./ .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ٠ .لعج :ردصملا يف .4



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 عم ليلدلا اذه لب "'هعضوم نع ليلدلا فّرحي مل فّنصملا '"!ّنأ ")هيف :لوقأو

 ةيملعلا نم هراتخا ام ىلع ًآاليلد هريسفت ىف يزارلا نيدلا رخف هركذ اّمم هدعب ام

 قسمي" سيلوب '؟ اوناش ىلع ما""' لكفللا اذه نآ اندتع ناتخملا لاق فيح

 هلع لدنيو ءايقتفلا و مل يضل ربك ١ لوف وب ةدوييسو ليلخللا لزق وهو كلا

 .ةررخنا لإ و

 .70لاق ام لاقف لاوقألاو بهذملا قيقحت قيرط نع فرحنا دق ىّشحملا نأ كلذب

 .هتافص هيلع '!ىرجي مسا نم دب ال هّنألو :هلوق

 ولف ,هلاوحأو هنوؤشو هتافص هيلع هتطساوب يرجي مسا نم ىلاعت هتاذل ّدب ال يأ

 سا ىلع ةيراخي ريع تيفي كافنض اهلك ىلانت هيلع ةقلطملا ءامسألا 'تلعج

 نأ كلذ يف ٌدسلاو .فوصوملا ريدقت ريغ نم داوجلا ميركلا ميحرلا نمحرلا يناطعأ

 دوصقملا نكل .اهب نّيعم ىنعم مايق رابتعاب ةمهبم تاذل ةعوضوم تناك نإو تافصلا

 ةرورضل تاذلا رابتعاو .ريغلاب مئاق فصو وه يذلا نّيعملا ىنعملا وه اهنم تاذلاب

 .ًالصأ ")ام ةيصوصخ اهل ظحالي ال اذهلو ءاهب الإ موقي ال ىنعملا نأ

 تافصلا موهفم ىف ذوخأملا ءىشلا وأ تاذلا سيل :نوقّقحملا لاق ًاضيأ اذهلو

 ال ريمضلا عجرم نايبل ًالثم ماعلا ءيشلا ركذو ذخأملا هل اهانعم لب ءاهموهفم ءزج

 1 .ذإ :«ل» . ؟ .رظن :«م» .

 .ظفللا :«م» .: .هعوض وم :« ش» .""“'

 .سيل هّنأو :ردصملا يف .1 :نلاعت د نيردحملا يفرق

 .اولاق :«ك» .8 ١6577/١. ريبكلا ريسفتلا .”“

 .اهتتصوصخ م٠ .يرجت :ردصملا ىف .9



 اننذلا ةعتاقلا ةزروس َقيسفَت

 لاو هلعلا لل "' نم هلاقلا ىتعمو يسرا اذكو ةنفوصختملا ةيحرلا اهل "1 نيب نمتعدلا

 هيبشتلا ّنأِب نومكحي نايبلا ءاملع ّنَأ ىرت الأ ,"'ةيفوصوملل حلصي ال كلذ ّنأ ٌكش
 ا"! ملصت ال اهنَأو .لاعفألا يف امك ذخأملا رابتعاب ةّيعبت تافصلا يف ةراعتسالاو

 كلذلو .ريغلاب مئاقلا ىنعملا اهنم دوصقملا ّنأل ؛اهسفن يف ةراعتسالاو هيبشتلا رابتعال
 .لجرك فوذحم ِضاّيف داوجو لساب عاجش لثم يف فوصوملا َّنأب أضيأ اومكح
 نأ نم :بيرقتلا بحاص لاق ام انركذ امب عفدنا دقو .مهتارابع يف ريثك كلذ رئاظنو

 .رظن ةمزالملا ىف لب مزاللا ةلاحتسا ىف

 :ةموالعلا © ناير قكمي هناي. فاشكلا ةينقادع ىف: 14 زا رلا ةنئكاعلا اضأ ةققدو 1

 امال نين سو هنا" لهاا ىلطا 0 نأ ىلع عامجإلا عقو اذإ هنأ

 فوصوم مسا الب عومجملا ءاقب مزل ًاضيأ ةفص هللا ناك ولف .هللا ظفل ادع ام تافص

 يف ىنعم ىلع لدي عبات مسا ةفصلا ّنألف :مزاللا ةلاحتسا نايب اًمأو .هيلع يرجي

 هذه نوكت ال نأ مزلي هيلع يرجت عوبتم مسا تافصلا هذهل نكي مل اذإف .هعوبتم
 .لاحم وهو تافص تافصلا

 اهتلعج ولف .يماسألا نم عراشلا نع لقن ام عيمج تافصلاب دارملا :ليقو

 .حيحص اذهو .ًاظفل هيلع "”يرجت مسا اهل سيلو تافصلا كلت تيقب تافص اهرسأب

 .بيرقتلا بحاص هركذ ام "اهّجوتل ىّمسم ىلع ةيراج ريغ لاق ول معن
 تافصلا يه يتلا ظافلألا لامعتسا َنأب :مزاللا ةلاحتسا عنم نع ًاضيأ 5

 ًاريدقت الو ًاظفل ال فوصوم اهل نوكي نأ "”ريغ نم ريغلا ىلع ءازجألا ةقيرط ىلع

 .نم  :«ه٠م ع».؟ .نم  :«ه.م ع».١

 .حلصي :خسنلا .؛ .ةيلوص وملل :«ش» ."'

 .قلطي :«م» .1 ا اجو :«ه)) ٠

 .هّجوتيل ىّمسملا :«ش» .6
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 .اذه الإ "١لاحملاب ينعن الو .برعلا لامعتسا نع جورخلا مزلتسي

 هماكحا هيلع يرجي امسا هل عضو ل انين لمهي مل برعلا ّنأِب بيجأو

 .جلع اليرءابشألا "'!|ولموي نأ نكمي الف تلاوخاو

 مسا نوكي نأ لامتحال ةيملعلا ديفي ال ًاضيأ ليلدلا اذه ّنَأ ملعاف كلذ رقت اذإ

 .”اريلع كلاس هنوؤشو هقافص قرع قدك رعوأ امين نشح

 ظحالي نأ نكمي مل ةصوصخملا هتاذ ّنأب :ًاضيأ لضافلا يّشحملا (؛!هّدرو

 ")اذلو .ًاملع هللا ""ظفل نوك هب تبثي الف )هل ملع عضو نكمي الف .هصوصخب

 هللا ةيملع ىلإ 0ادو دعا"! قتعتلاو.هلالا ةيفسا ضلع ًاليلو "ازا راع اضيأ ةلعج

 .ىهتنا ''ادرو ام دروف

 يئزج عضوب '"!نكمي مل نإو ىلاعت هل ملعلا عضو ٌنألف :ًالَوَأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 .ماع عضوب نكمي هنكل

 نوكي نأ زوجي ال ملو .برعلا وه عضاولا ناك ول متي امْنِإ كلذ ٌنآلف :ًايناث اّمأو
 .هناحبس هللا وه عضاولا

 فقوتي ىّتح ظافلألا عضاو يف ةعقاولا بهاذملا دحأ ىلع ءانب اذه ّنأ مّهوتي الو

 مهفالتخا ّنأب اوحّرص مهُنَأل .داتقلا طرخ "هنود يذلا همامتإ ىلع هانركذ ام مامتإ

 ال ذإ ؛اهنع ةجراخ مالعألاو موق نود موقب صاصتخا اهل يتلا ظافلألاب صوصخم

 .ٌناف اولمهي نأ :«ش» .؟ .لاحملل ىنعم الو :«ل ءم» ١.

 .«ب رعلا أب 550 ىلع مدقم «ك» يفو .«ه .م» نم طقس انه ىلإ «كلذ رقت اذاإ» نم ."

 .«١١؟» روكذملا ليلدلا يأ :«ع» شماه يف .؛
 .ظفل  :ردصملا يف .1 .ًاملع هل عضي مل اذلف :ردصملا يف .

 .ًاليلد هلعج هللا راج :ردصملا يف .8 .اهّنأ :«ك» ىف ./

 هكر دصنلا نب ها تكلا ووجع قرع
 .نكي مل :(م). ١١ ./ .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .همامتإ :«م» . ١1



 58 ةحئافلا ةؤون:نيشفت

 رخآ ىنعم ةصوصخم ةغل يف اهل نوكي نأ زاج نإو موق نود موقب اهل صاصتخا
 ةماعلا ريغ

 دنع عنتمم ريغ كارتشالا نع لقعلا عنمي هجو ىلع ىلاعت هرّوصت ّنآلف :ًاثلاث اّمَأو
 "!نيققحملا دّيس هب حّرص امك هتقيقح هنكب هرّوصت وه امْنِإ عنتمملا لب نيقّقحملا
 :«فارحالا عزردبق انرثفرع نقنؤفانكلا نفاس رفح قوق ام او وردغو

 الإ هلإ ال لثم ًاديحوت هللا الإ هلإ ال لوق نكي ءل] افضو ناك ىل هالو ةةلوق

 .هرخآ ىلإ [نمحرلا
 هتاذب ىنثتسملا صاصتخا ديحوتلا يف ىفك ول هّنأب :لضافلا يّشحملا هيلع دروأ

 هديفي ام ىضتقاو فكي مل نإو .ديحوت ًاضيأ «نمحرلا الإ هلإ ال» :انلوقف ,عقاولا يف
 هللا ّنأل ؛ًاديحوت ًاضيأ هللا الإ هلإ ال نكي مل ةكرشلا لقعلا هيف زّوجي ال ثيحب

 ."'صّخشتلا هجو ىلع [انل] هتاذ رضحي ال '"![ ىلاعت]

 الأ ء.اهل يه ةعوضوملا يناعملا بانم بونت عرشلا يف ظافلألا ّنأب باجأ ّمث

 هراضحإ نكمي مل نإو ىلاعت هللاف .دصقي مل نإو قالطلا ديفي قلاط ِتنأ ّنأ ىرت
 هتلزنم ديحوتلا يف هركذ لّرنف .هتاذب هراضحإ بانم بوني هللا ظفل نكل '؟![ هتاذب]

 .ىهتنا "!نمحرلا فالخب

 :مالك هباوجو داريإلا نم ّلك يف :لوقأو

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «امنإ عنتمملا لب» نم . ١

 نوناق يف ىلوألا وه امك ًاّقح هريرقت نكميو .ضقن داريإلا اذه ّنأ رهاظلا :(ع» شماه يف .*
 الف عقاولا يف هتاذب ىنثتسملا صاصتخا ديحوتلا يف مزلي هّنأ دارأ نإ :لاقي نأب ةرظانملا
 ةوضف ل ضيحم هروك هزلي هلا دارأ ناو ةديحيوكلا هن امهنرلا ال لإ لو كلؤق ةداقإ ملغ لست
 ١؟» لّمأتف .ديحوتلل ًاديفم ًاضيأ ًاملع هنوك عم «هللا الإ هلإ ال» نأ مّلسن الف ةكرشلا لقعلا

 ا .طوطخملا .ماصع ةيشاح . 6



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل أ

 ضعب هرّدقو فّنصملا مالك نم وه "١همهف ام ىلع دري امْنِإ هنألف :لّوألا ام

 فّنصملا دارم :لاقي نأ دعبي الو .هريسفت يف "'يزارلا نيدلا رخفل ًاقفاوم نييّشحملا

 يف يئزج رمأ ىلع الاد ًاملع ةغللا عضو لصأ بسحب «هللا» ظفل نكي مل ول هنأ

 الإ هلإ ال :انلوق نوكي ال نأ مزل هبسحب ًاملع نكي مل ًاضيأ «نمحرلا» ّنأ امك ؛عقاولا
 ""!هنود ديحوتلا يف هب ربتعا ثيحو .نمحرلا الإ هلإ ال :انلوقك ؛ًايعرش ًاديحوت هلل
 يشل "!رايتخا ةقيقحلا يف اذهو .ةفص ال ةغللا عضو لصأ بسحب (امّلَع هنأ 'ء!هِلُع

 عي ذل امك كلا

 نم ماكحألا قلطم يف ظافلألا ماقأ عراشلا ّنأ مّلسن ال اّنآلف :يناثلا اّمأو

 .همض :«م».١

 سفن عنمي ال ًايَلك ىنعم هانعم ناكل ًاّقتشم ًاظفل «هللا» ظفل ناك ول :لاق ثيح :«ع» شماه ىف .؟

 كلذ هل لصح مهبم ام ءيش هّنَأ الإ ديفي ال ّقتشملا ظفللا ّنأل هيف ةكرشلا عوقو نم هموهفم

 ول ظفللا اذه نأ تبثف] .نيريثك نيب هيف ةكرشلا عوقو نم عنمي ال موهفملا اذهو .هنم ٌقتشملا

 «هللا الإ هلإ ال» :انلوق ناك امل كلذك ناك ولو [ نير يثك نيب هيف ةكرشلا عوقو عنمي مل ًاّقتشم ناك

 ناك ًاّقتشم «هللا» ظفل نوكي نأ ريدقتب ّنأل ؛نيريثك نيب ةكرشلا عوقو نم ًاعنام ًاّمح ًاديحوت

 الإ هل ال» :انلوق نوكي ال ذئنيحو .ةريثك صاخشأ هتحت لخدي نأ نم عنام ريغ «هللا» :انلوق

 بجوي «هللا الإ هَلِإ ال» :انلوق ّنأ ىلع ءالقعلا عمجأ ثيحو ءضحملا ديحوتلل ًابجوم «هللا

 نم تسيل اهّنأو ,ةنّيعملا تاذلا كلتل عوضوم مَلَع مسا «هللا» :انلوق نأ انملع ضحملا ديحوتلا
 ١ /١67[. يزارلا ريسفت] همالك ىهتنا ةقتشملا ظافلألا
 هنم ةدايزلا كلت نأ اذه نم ملعيف روكذملا ريظنتلا داز راصتخالا ىف هتغلابم عم فّئصملاو

 .«هنم ١؟» رّبدتف هانّيب امك هيلع هّجوتملا داريإلا عفدو ليلدلا حالصإ هدصقل الإ سيل

 .ملع  :«م».غ .نود :«م» .''

 سّدقملا نّيعملا صخشلل ًاعوضوم ًاملع هللا نوك نم دارملا ّنأ لصاحلاو :«ع» شماه يف .

 هئزج يف لب هيف امل هلامعتسا هعضو نم ضرغلا ّنأ ظحال هموهفمل هعضو نيح عضاولا ٌنأوه

 يف لامعتسالا هل ءرط امّنِإ لب ,.عضولا لصأ يف نامحرلا يف قّقحتي مل ىنعملا اذهو .هدرفو

 .«هنم ١1 لئأتف يلصألا عضولا دعب نّيعملا صخشلا

 .ارايعتا :«ك» .5



 انني ةحتافلا ةروس ريسفت

 نم هركذ امو .اهل يه [يتلا] ةعوضوملا يناعملا ماقم ًامئاق تايلمعلاو تايداقتعالا

 ىلع .هيف انمالك يذلا لّوألا نود يناثلا مسقلا نم وه امْنِإف مص ول قالطلا ثيدح

 ىلع ملسم ريغ قالطلا دصق ريغ نم قلاط ِتنأ مهلوقب قالطلا عوقو ىوعد َّنأ
 نم ةغيصلاب ةربع الف '١'قالطلا يف دصقلا طرتشي :مهضعب لاق دقو فيك .قالطإلا

 اذه .ةّدعلا [نع] جرخي مل ام هريسفت رَّخآت "!نإو ؛ونأ مل :لاق ول قدصيو .هنود
 .همالك

 ماقم مئاق «هللا» ظفل ّنأ تبث ول هاعّدا ام ديفي امن مت ول روكذملا باوجلا ّنأ ىلع

 كلذ ىلع لدي ال تاذلا ماقم ةمئاق "'عرشلا يف ظافلألا نوكو .نمحرلا نود تاذلا

 .ىفخيال امك ًالصأ

 ٌلدتسيو لامعتسالا يف تاذلا ماقم هللا ظفل مايق يعّدب نأ باوجلا يف ىلوألاو

 امك نيك رك نمددلا ءامسأ نم سا انهيونغوت عيكيرا ١" ويحمل لاقي هلابادتلع

 .ةيمامإلا خياشم ضعب هب حرص

 ةيفصولا يفن نم مزلي ال هنأ ًاضيأ ليلدلا لصأ ىلع يمورلا يشحملا دروأو

 .ٌرم امك سنج مسا هنوك زاوجل ةيملعلا توبث

 .ىلك ًاضيأ هّنأل ةكرتشم يفنلا ةّلع ّنأِب باجأو
 اف رخل بعمل نحاس دووملا ناك كاددجت اهل روك اج ا راجت هلوقأو

 .ىفخي ال امك هل هاجّتا الف ثلاث صخش ناك اذإ

 .ةكرشلا عنمي ال- نمحرلا يأ  هّنإف :هلوق

 .ةمحرلا يف غيلبلا ةغللا ثيح نم هنأل يرابلاب ٌصخ نإو

 لاو قالطلا ةدارإو دصقلا قالطلا ةّحص ىف طرتشي نأ باب ٠/77". ةعيشلا لئاسو :رظنا . 5
 .قدصي ملو :«ه» ا ا .لطب

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «تاذلا ماقم مئاق» م

 .لاقي نأب :باوصلا لعلو .و :«ل» .؛
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 [هلصأ ىف فصو «هللا»]

 .هرخآ ىلإ هلصأ ىف فصو هنأ رهظألاو :هلوق

 ةلدج فيع كاتكلا هامل اناس لت دنلا نداعخا فلاتلا هقتلا وه اذه

 ةبلغب "'هل ملعلاك راصو ىلاعت هب ٌصتخا هّنَأ يف هقفاو نإو ,ةفص نود ًامسا

 اّمل هّنكل» :هلوقب ةيملعلاب نيلئاقلا ةّلدأ نع باوجلا ىلإ ليلدلا لبق راشأو .لامعتسالا

 .هرخآ ىلإ «[ثيحب] هيلع بلغ

 هوجولا رخآ ىلإ «وه ثيح نم ىلاعت هتاذ ّنأل» :هلوقب ")هتّيملع ىلع ٌلدتسا ّنئ

 نيلئانقلا ةلدأ نيم ركذ اه نأ هركا ىلا يلع اكل هتكلا فلوق :لضاحو ةنالثلا

 ,لامعتسالا يف ةبلغلاب 4 و ةسّدقملا ةصوصخملا تاذلاب هصاصتخا ديفي ام ةسلعلاب

 لصألا يف نوكي ن ذولا 0 لصأ يف صاصتخالا "!نوكي نأ مزلي الو
 ونسال ةروكذملا لوألا نخ | دلعأ ا ,ىلك موهفم ىلع ًالاد .ًاًقتشم ًافصو

 ًايلك ًافصو لصألا يف ناك اذإ هنأ هيلع دري نكل .لامعتسالا يف ةسّدقملا تاذلاب

 .هتافص هيلع يرجي مسا ىلاعت هل نكي مل

 ىلاعت هفاصوأ «*!ءارجإب لصألا يف ىفتكا هّنأب لضافلا يّشحملا هنع باجأو

 .هلا :«ه» .

 ركذ ناكل ًاملع ناك ول هّنأب ًاملع هنوك مدع ىلع نيققدملا ضعب ٌلدتساو :«ع» شماه يف .

 قرفلاب هيلع ٌدرو ,ةهبش الب دحاو صّخشملا تاذلا ذإ .ةدئاف الب «ّدَحَآ ُهَنَأَوُه لق» ىف «دحألا»

 وع هدعتملا لاق وهاامو. ام دسوب يسيرا ايوحلالا نا وكس قو نس الا سانا! قب
 ةغلايمو كيك اتادحخألا ركذ امهتيب قرقلا مدع نيدقت' ىلع لافي نأ دعبب لو :دخألا ذل دحاولا

 ىّلكلا ىنعملا ىلع ظفللا لمح مّهوت مدعو كارتشالاب لوقلا ٌدرب مامتهالا ةياهنل ءديحوتلل

 :متسا " اراحم ناك ذإو

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «تاذلاب هصاصتخا» نم ."“

 .ءارجإ :«ش» .5 .هلصأ يف ًافصو هلإ ناك ول :ردصملا يف .
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 هصوصخي ةثاذ راضحخا نكمي آل "١هنأل فلا ءىش !!لوقيف م ىعلا ظفل نلع "هيلع

 .ىهتنا اه) ءايشألا را فالخب فاصوألاب (كلدلإ

 طفلتي ةسنلا ريشي نأ ىلاعت هيلدع ةفاضوألا ءارعاب هارملا ّنأل وظن هيف لوقا

 ال ىنعملا اذهو ءاذك ورمعو اذك ديز :لاقي امك ءاذكو اذك هّنأب هيلع مكحيو ءٌصتخم
 ىلاعت هب صاصتخالا تبث اذإ هنأ "'ىلع .ًالثم نمحر وأ هلإ ءيش ظفل نم دافتسي

 الف لصألا فالخ صيصختلاو لقنلاو ,كلذك الإ لصألا يف نكي مل هنأ رهاظلاف

 .ةرورض ريغ نم هيلإ راصي

 [هتاذ يف بلغ «هللا» ]

 .هريغ ىف لمعتسي ال ثيحب :هلوق

 هدرا كيرلا ةيملع يف ًايفاك ةبلغلا ةنطيولفلا 00 ,ةبلغلا دعب يأ

 ملعلاك» نييعتلا ةدافإ يف راص يأ هرخآ ىلإ «[هل] راصو» :هلوق داز ,نمحرلا يف

 يناثلاو مجنلل ًاملع لّوألا راص .لصألا يف نافصو امهْنِإف «قعصلاو ايرثلا لثم

 :هلوقب ًاقّلعتم «قعصلاو ايرثلا لثم» :هلوق نوكي نأ زوجيو .ةبلغلاب ليفن نب دليوخل
 هتروريص يف قعصلاو ايرثلاك راصو ىنعملا نوكيو .هنم ًالدب وأ هل ًانايب «ملعلاك»

 نم هللاف الإو ةبلغلا دّرجم لب ةيملعلا يف سيل هيبشتلا :ليق ام ّنأ رهظف .ةبلغلاب ًاملع

 .ةّيور نع ردصي مل ةبلاغلا مالعألا نم امهو نمحرلاك ةبلاغلا تافصلا

 .يأ لوقنف :«ش» .؟ .هيلع  :ردصملا ىف ١.

 لا :«ش».؛ 7 :«ش» .'"

 ./ ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .6

 .«هنم ١7 مهفاف فئصملا مالك لصا ىلع ثحب :«عو» شماه يف .1



 ١ ج ءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل انكلاا

 [ىلاعت هيف بلاغ ًاضيأ«نمحرلا» نأ ىلع لوقلا در]
 نيدلا رخف لضافلا "دّيسلا هركذ ام "!عفدنا ًاضيأ ريرقتلا اذهبو :"7لوقأ

 همالك يف فّنصملا ىلع ''اًدر ديرجتلا تاّيهلإ ىلع '!هيشاوح يف يدابارتسألا

 عم ؛هريغ يف لمعتسي ال ثيحب .هيلع "70بلغ أضيأ نمحرلا :لوقأ :لاق ثيح اذه
 الإ تبثي ال عضولا ذإ ,يناهرب ال يَنَظ كلسملاو ,ةكرشلا نم "'”عنتمي ال هنأ

 تارامألا نمو .هتابثإ يف "!ناهربلل قيرط الو .ّنظلل ةديفملا تامالعلاو تارامألاب

 توك ريدقت نلفو:نمحتلا فالخب قاتكلا بيحاف هركذ امك ذي تصويب لل ةلأ

 هني عادض ام ىلغ هلالا'هلصأ «هللا» ذإ ؛هنم ىتغتسملا "ا ريغ ىتتتسملا ريصي ًافضو

 ,قحلاب دوبعملا.وه هلإلاو ,ماللا اهنع تضوعو ةزمهلا تفذحف .هريغو يواضيبلا
 .ةذئانفلا قدنع لاتح اذهو :قعلابةوخملا الإ 1١١ وعلا ةوبغم ل" نتعملا يضيق

 لمحلا بجوف ءناسللا لهأ دنع زئاج ريغ وهو .هنم ىنثتسملا ١١" ريغ ىنثتسملاو
 لمحلا اذه نأ ملعي مل اّملو ءنيروذحملا نم ءيش مزلي التل .:ةصخشملا تاذلا ىلع

 ملع هنأ ىلإ ريصملا بجو ةقّقحتم صخشلل عضولا ةرامأ ّنأ تفرع دقو .زاجم

 هركذ ام رهظألاف .هاوس ام لكل ءدبملا تالامكلل عمجتسملا صخشملا تاذلل

 .رهاظ عفدلا هجوو .همالك ىهتنا ء.يرشخمزلا

 .عفد :«ش».؟

 .هتيشاح :«ك» .؛

 .بلغ  :«م».1 .دري :«ش».6

 .ناهربلل  :«ك» .8

 .قحلاب دوبعم ال_-:«ك».٠ .نيع :«ل» .8

 .نيع :«ل ,ك». ١



 5 ةحتافلا ةروس ريسفت

 [ مّلَعلا ىرجم ا «هللا» ]

 .هرخآ ىلإ يرجأ :هلوق

 هيلع هماكحأ ءارجإو .هدارفأ نم هّدع ىنعمب .ملعلا ىرجم ىرجأ يأ اّمل باوج

 تابثإ يف ةروكذملا هوجولا نم يناثلا هجولا عفدني اذهبو .هيلع فصولا ءارجإ يف

 ىنعم هل ضرع ّمث ًافصو لصألا "يف ناك اذإ هّنأب هيلع ضارتعالاو ,ةيملعلا

 يرجي مسا ةبلغلا ضورع ىلإ لب عضولا لصأ يف ىلاعت هلل نكي مل ةبلغلاب ةيمسالا
 ةيقيقحتلا ةبلغلا نيب ةقرفتلا مدع نع أشن امْنِإ ًاداسفو ًاموزل رهاظ وهو .هتافص هيلع

 .لّمأتف .عضولا نع ةيريدقتلا ءانغإ نع ةلفغلا نمو ,ةيريدقتلاو
 .ةيملعلاب نيلئاقلا ةّلدآ نم لّوألا هجولا هب عفدني .هب فصولا عانتماو :هلوق

 .اهنم ثلاثلا هب عفدني ."اهيف ةكرشلا لامتحا قّرطت مدعو :هلوق
 .هرخاآ ىلإ وه ثيح نم ىلاعت هتاذ ّنأل :هلوق

 ةيشاح انهاه فّنصملا نع لقن دقو .ءلصألا يف ًافصو هنوك ىلع ليلد لَو

 هلقعت ملعلا عضو يف يفكي ذإ ؛رظن هيف'“أو :ةلوق ىف ليلدلا اذه "!فييزت نّمضتي

 عضو نكميف .ىّمسملا يف زايتمالا هب ام ربتعي نأ ريغ نم .هريغ نع هب زّيمتي هجوب

 هنأ مالكلا يف رّرقت دق هنألو .*”تافصلا نمض يف ةلوقعملا تاذلا دّرجمل ملعلا

 نكي مل اذإ ىّشمتي '")امْنإ هنألو ءرشبلا ىف هتاذ هنكب ملعلا ىلاعت هللا قلخي نأ نكمي

 1 .ىهتنا ىلاعت هللا وه عضاولا

 .هيلإ :ردصملا ىف .؟ .ىف-:«ش».١

 7 5 :«ش» .'"

 هجولاب ًالوقعم يصخشلا مّلَعلا لولدم نوك موزل ّنِإ :لوقن ىرخأ ةرابعبو :«ع» شماه يف .
 هرّوصتي نأ زوجي ال ملو .ثحب لحم ظفللا هل عضوي ىّتح ةكرشلا نم عاطل ريغلا يئزجلا
 .«هنم ١؟» لّمأتف .صخشلا يف هراصحنا ناهربلا نم ملعي يّلك هجوب عضاولا

 .امْنِإ  :«م» ."



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "1

 نم هيلع بّترتي امو ليلدلا اذه ريرحت يف نيرصاعملا ءالضفلا ضعب لاقو

 رهاظلا وه ام ىلع ىنبم وهو ةيفصولا ىلع لدي ثلاث هجو اذه نإ :ماربالاو ضقتنلا

 ىلع "”هعالطا مدعل .ىلاعت هل ملعلا عضو نم رشبلا نكمت مدع ىلع لدي اًمنإ هّنأب

 ىلاعت هءامسأ ّنأ مص دقو .ملع ىلاعت هل سيل هنأ ىلع ال ,تاصخشملا عيمج

 هتاذل وه عضي نأ زوجيف .هتاصخشمو هتاذ ةيصوصخب ملاع هناحبس وهو .ةيفيقوت

 .هيف عازنلا سيلو ,كلذ اننكمي ال تانكمملا رشاعم نحن معن ءاملع

 تاذلا ةيصوصخب ملعلا عضو ّنأ وه فلؤملا ضرغ نإ :باوجلا يف لوقأو

 ملعلاب تاذلا كلت. ىلع ةلالدلا ّنأل ؛ثبعلا ىرجم هنايرجل ةمكحلاب قيلي ال ةسّدقملا

 عضو نم !''ضرفلاو .لوقعم ريغ هنوكل ةنكمم ريغ يملعلا ىنعملا هنم مهفي ثيحب

 دنع عماسلا لابي هصخشب رصحنيل ,ىّمسملا ىلع ةلالدلاو مهافتلاو ميهفتلا ملعلا

 سفن ملعلا عامس «ادنع "''انلابب رضحي ال تادّرجملاو تايداملا نم تانكمملا

 انتلالد نكمي الف ءانناهذأ يف هنيعب روضحلاب ثّولتلا نع هسّدقتل ًاعطق هل عوضوملا

 تواجبو تاعي ألا ةندقسلا ةاذذلا لدعت ادتكممال ليد ىملعلا ىتعفلا نلغ

 .ًاملع هللا "7نوكي الف اهيناعم مهف اننكمي (*!تافاضإو

 يفكي هنأ ٌّقحلاو اذه .هانلق ام ىلإ ءاميإ ظفلب هيلع لدي نأ نكمي الف :هلوق يفو

 عضاولا ملع طرتشي الو ءاهادع اّمع هب زاتمي هجوب اهلّقعت تاذل ملعلا عضو يف

 .همالك ىهتنا عضولا دنع اهتظ المو (7) تأ :ثملا 28

 ١. .ناض رفلاو :«ل».؟ .هقالطإ :«ش»

 “". »ل«:  .دنع  :«ش».غ .انلابب

 .نكمي الف :«ل» .1 اف اضاوأ لد

 .تافصلا :«ل» .ا/



 فل ةختافلا ةروس ريسفت

 ىنب ام ظفح ىلع ينبم ًاضيأ مالعألا ضعب ضارتعا ّنأ هيلع هّجوتي :لوقأو
 راصتقالا عم هنع باوجلا نكمي الو .ملعلا فيرعت رهاظ نم هجولا بحاص هيلع

 .ىفخي ال امك كلذ ىلع

 ةدئاف يف هوركذ ام "'رهاظ ىلع ينبمف باوجلا نم لضافلا اذه هركذ ام اّمأو

 ,عماسلا نهذ يف هنيعب ''هراضحإل ةيملعلابو اولاق ثيح اهلغ هيلا ققيسلافاريا

 ًارمأ هنوك عم ضرغلاو ةدئافلا نم باوجلا يف هتركذ ام ّنِإ :لوقي نأ مالعألا ضعبلف

 ةدئاف وه لب ؛ملعلا عضو ةدئاف سيل ملعلا فيرعت رهاظ نم دافتسي ام ىلع ًادئاز

 "امك رهاظلا كورتم اهوركذ يتلا ةدئافلاف مّلس ولو ءّرم امك ًاملع هيلإ دنسملا داريإ

 هري مل يذلا هدلو ىّمس نمبو هللا ظفلب رهاظلا كورتم ركذ امب مّلَعلا فيرعت لصأ نأ
 ًارخآ 'اريخألا يف لضافلا اذه هب فرتعاو .هباوج دم امك ًالثم ديز مساب دعب
 0 تدتف

 .هرخاآ ىلإ لد ول هنألو :هلوق

 صوصخملا «هتاذ دّدجم ىلع» لا الع ناك ول «هللا» ظفل ّنأل كا ءنخا ليلذ

 امل» ةدابعلا وحن "'اهرابتعاب ٌراجلا هب قّلعتي نأ حصي ةفص مامضنا نود نم سّدقملا
 ثيح نم يأ «ًاحيحص ىنعم "74 ِتاَوْمَّسلَآ ىف ُهْلَأ َوُهَو2 :ىلاعت هلوق رهاظ دافأ

 يأ ةيفصولا ىنعم هيف نوكي نأ نّيعتف ىلاعت هتاذ ىلع ةليحتسملا ةيفورظملا

 .ضرألا '!يفو تاومسلا يف دوبعملا

 .هراصتخال :«ل» .؟ .رهاظ ١

 الا :«ش».4  .«ل» نم طقس انه ىلإ ملعب ولو» نم .'"

 «ش .ع» يفو .انه ىلإ «ءالضفلا ضعب لاقو» هلوق نم «ه .ك .ج ,م» ةخسن نم طقس .6

 .ىرخأ ليلد 4 . شماهلاب
 .«١؟» قتشملا الإ نوكي ال رورجملاو راجلا قّلعتم ّنأل :«ع» شماه يف .

 فاح .؟ :ماعنألا .8



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فل

 ةطاحإ روهظ رابتعاب ًازاجم تاوامسلا يف ىلاعت هنوك رابتعا زوجي ِهّنَأ هيفو
 .ئاييك ل !يوويعفلا :تضوم هر ايقنت نايا اهنا ةوعيوب ءاهفنهتردق لايك وأ! اوولَع

 فصولا اذه رابتعاب ةيراجلا قّلعت ٌمصيف .ةصوصخم فاصوأب ةرهتشملا مالعألا

 ًاملع هتروريص لاح يلصألا فصولا ةظحالم نم دعبأ "!اذه سيلو .هب وه رهتشملا

 عوضوملا نييعت '*ارابتعال نكل هيف اريتعم اا تضولا نوكي تأ ١ صير ةنلعلاب

 .ةروكذملا لوصألا نيبو هنيب لصاح قاقتشالا ىنعم يأ ءوهو :هلوق

 .لصألا ىف ًافصو ناك ًاّقتشم ناك اذإ ِهّنَأ رهاظلاو .اهنم ٌّقتشم هنأ رهاظلاف

 ذإ ؛سّدقملا تاذلا صوصخل عوضوم ريغ «هللا» مسا نوك ىلع ىنبم هنأ هيفو

 بساني امب ةفوصوم سّدقملا تاذلا نوكو .ةقفاوملاب مكحلا ّمصي مل هريدقت ىلع

 .ثحبملا لّوَأ الإ وه له ذئنيحو .ًاعفن يدجي ال ةروكذملا يناعملا

 فاتكلا بحاض نأ ريتا «ىفخي ال انك هعفضو تيدر ذل افسح توك اضيأو

 .لماتقو نع بااءلا و هلآلا.تاهتقا وكع

 .اهال هلصأ :ليقو :هلوق

 .عبارلا بهذملا وه اذه .فلألاب

 .ةّنس [مضنا وأ هلبق ام حتفنا اذإ همال ميخفتو] :هلوق

 .ىلاعت :«ه» ١.

 راجبلا نيصيو: نسنج وسا لصألا نقادلإلا قوكي نا وجي رفلا لص اخلاو :«ع» شماه يف .؟

 يفو ىلع دسأ :رعاشلا لوق يف امك ّقحلاب ةيدوبعملا وهو ًامازتلا هللا ظفل نم مهفي امب ًاقّلعتم

 ةمزالملا ةعاجشلا ىلع هتلالد رابتعاب «دسأ» هلوقب قّلعتم «ىلع» ةملك ّنإف .هماقم بورحلا

 نم 3١ش نلا

 »١١«. رورجملاو راجلا قلعت ثيح نم يأ:«ع» شماه ىف .

 .«ش» نم طقس انه ىلا «ةيراجلا قّلعت» نم ٠

 .رابتعاب :«ه» .

 محلا حي

 يي



 ضلن ةحتافلا ةروس ريسقت

 :يحاو يش نا رغلا متلو

 لقن نيذلاو مهاندهاش نيذلا برعلا ناك هيلع ميدق ميخفتلا اذه :ةمالعلا لاقو

 ."اّدج نع ًابأ هوذخأ مِهّنَأ ىلع لدي مهقابطإو .مهمالك انيلإ
 لباقي ام ىلع قلطي دقو .ظيلغتلا وهو .قيقرتلا ّدض اذه ميخفتلاب دارملا ّنأ ملعاو

 .اوبرلاو ةوكزلاو ةولصلا يف امك واولا جرخم وحن فلألا ةلامإ ىلعو .ةلامإلا

 .ًاقلطم :ليقو :هلوق

 ."”فيرشلا هّرس سّدق نيقّقحملا دّيس هيلإ راشأ امك ٍجاّجزلا وه لئاقلا

 .نيميلا حيرص هب دقعني الو :هلوق

 ةّين ىلإ هيف جاتحي ال يذلا وه نيميلا حيرص :ليقو «نيمي هنأ ًاحيرص رهظي ال يأ

 [لاجرلا ىف كراب هللا ام اذإ] ليهس ىف هللا كراب ال الأ :هلوق

 فلألا فذح امكو .هيف ةكربلا مدعب ليهسب ىّمسم لجر ىلع ءاعدلا هانعم

 ىرجم لصولا 'يرجل نوكي نأ دعبي الو .اهل '!بارعإلا طقسا كلذك ةرورضلل
 .فقولا

 [ناتهّبشم ناتفص وأ ةغلابم اتغيص «ميحرلا»و «نمحرلا» ]

 .[ محر نم ةغلابملل] اينب نامسا ميحرلا نمحرلا :هلوق

 امهب فصوي ذإ ناتفص امهّنأل ؛ةفصلا لباقي ام ال ءفرحلاو لعفلا لباقي ام هب دارأ

 .غ١/١ فاّشكلا .؟ .نم :«ش .ك».١

 .بارعإلل :«م» .؛ .غ١/0١ فاشكلا ىلع دّيسلا ةيشاح ."“

 .ىرجي :«ك» .©



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل ضل

 رثكألا زّوجو .")فاّشكلا بحاص هب حرص امك ةغلابم اتغيص اّمِإ امهو ءنافصوي الو

 دهس ءالدبالا يدع تنمي نالكلا نأ هزت ورود ةفلابملا ءانج خف اضيأ قلق نوكموأ

 .ايّدعتم ةمحرلا نوكو ,ةمحرلا يف غلابملا ىنعمب نمحرلاو ةمحرلاك

 نم نابضغلاك» :هلوق رهاظ ىلإ «محر نم ("!ةغلابملل اينب» :هلوق هيلع لن

 .ًاضيأ «ملع نم ميلعلاو بضغ

 ٌمضلاب محر ىلإ رسكلاب محر لقن نم ٍذئنيح ّدب الو ,"ناتهّبشم ناتفص وأ
 باو هكا وه اه نا هاةكلوو ١" ةيدوب ةمضرلا وك قلع الاد اهزال ريس[

 .هنم ةهّيشملا ةفصلا ءانب مصيف .همزالو لعف

 اًمأو ,نالعف ىلع ةغلابملا ءانب ءافخل نمحرلا يف كلذ ىلإ جاتحي امّنِإ :تلق نإف

 .ميحرلا ىف لقنلا ىلإ ةجاح أف .هيلع ةغلابملا ءانب ةّحص ىف ءافخ الف ليعفلا

 ١. فاشكلا ريسفت :رظنا .فشاكلا :خسنلا يف ١/1.

 روهمجلا دنع اهنأل ةغلابملا غيص نم امهّنَأ هانعم سيل :يمورلا يّشحملا لاق :«ع» شماه يف ١.

 نأ هيوبيس نع لقن امو لوعفو لاعفمو لاعف يهو اهنم امهنم دحاو سيل ثالث يف ةروصحم

 ىلع لمحي ال هل لمع اّمل ثيحف .بصنلل لمعلا ةلاح ىلع لومحمف ةغلابملا غيص نم يتؤي
 .«هنم ١١؟» لّمأتف ةغلابملا ةدافال نيتهّبشم نيتفص اينب امهّنأ هانعم لب اهتغيص

 ىنعمب هنأ جاّجزلا نع لقن ةمالعلا ٌنألف نابضغلا اًمأو رهاظف ميلعلا اّمَأ :(ع» شماه يف .*

 .«هنم 17/١[ ١١١ فاّشكلا] ابضغ ئلتملا

 «نمحرلا» :تلق ناف ]١8١/1١:: فاّشكلا ةيشاح يف 5 يتتسيلا دّيس لاق :«ع» شماه يف 9

 وهو «محر» نم ّقتشا فيكف مزال لعف نم الإ [ّقتشت الف :ردصملا] ٌّقتشي الف ةهّبشم ةفص
 ةغلابم ةغيص لعج نإف ميحرلا اًمأو ,ةهّبشم ةفص اًدع ثيح كلمو ٌبر يف لوقلا اذكو ؟ٌدعتم
 امك ةهبشم ةفص لعج نإو .هيف لاكشإ الف ًانالف ميحر وه :مهلوق يف هيوبيس هيلع ّصن امك
 لعجي دق يّدعتملا لعفلا :تلق .ًاضيأ لاؤسلا هيلع هّجوت ميقسو ضيرمب هليثمت هب رعشي
 يف درطم اذهو ,ةهبشملا ةفصلا هنم ّقتشي مث نيعلا ّمضب لُعف ىلإ لقنيف زيارغلا ةلزنمب ًامزال
 ريقف يف قيافلا يف فّئصملا هركذو .حاتفملا فيرصت يف هيلع ّصن امك ٌمذلاو حدملا باب

 [عفار ال :ردصملا] عيفر ال هتاجرد عيفر تاجردلا عيفر ىنعم ليق مث نمو ,عيفرو

 .«هنم ١7١ ىهتنا .تاجردلل



 ؟4/ ةعتاقلا رويس رن يسقت

 هيف لاق ماش دعا انوكنل دخلا وبنباب نق اوك دا كلو لا: 1 ل نعلق
 .اهيف ام ىلع اهفاطعنال [ مجرلا هنمو] :هلوق
 ةاينركل اةئازقلا عمي محملا دكر ينلاولا ىسلن ا نفبلا# 10 وحلو وتنعلا نب
 :قافش الا "يل

 [تاياغلا رابتعاب هللا ءامسأ]

 .[تاياغلا رابتعاب ذخؤت امّنإ] ىلاعت هللا ءامسأو :هلوق

 ىتلا ةقفشلاو ةّقرلا يه ةمحرلا ّنأ وهو فاّشكلا يف روكذم لاؤس نع باوج

 ها ّحصي فيكف .اهنع هّرنم ىلاعت هّللاو ءجازملل ةعباتلا ةيناسفنلا تايفيكلا نم يه

 تاينكلا يقف ىلا اهيلؤضا ءانمسألا كلفة داردلا نيب ذآ كاوجلا لضاخو# "اهب

 يوم ١" لاعفأل ئدابملا نيم لا تاو ةمناتقلا :تاكلدلا نو ةيئاتيفللا

 لاعف الا كلك دقت فا رملا 131 1: كل ودينو وعلا هني هيغل و ناسحالا ووقطلقلاك

 .اهيلع ةبترتملا اهتارمثو "!اهتاياغ "يه يتلا

 :لاقي ثيح دعتم لوألا ّنأل ,لّمأت لحم بلقلا ةّقر ىنعمب ةمحرلا نوك :لوقأ مث
 .بلقلا ةّقرل ًامزال نوكت ةمحرلا معن .هبلق ٌّقر :لاقي ثيح مزال يناثلاو .هللا همحر
 .روهشملا وه امك زوجتلا ىلإ ىلاعت هللا ىلإ ةمحرلا ةبسن يف جاتحي ال ذئنيحو
 .اذه فاّشكلا بحاصو فّنصملا مالك نم موهفملاو

 .نوكيل :«ك» ىفو .هنوكل  :«ه» ." .«١؟» محرلا يأ :«ع» شماه ىف ١.

 .ببسب :«م «ءشا» ءببس :«ك .ل» .

 اقم اضوصخ لاعشالا نمو رت اثلا نعمات يلام دقاذأ نأ قاوحا هز ابعيو/# 0 مان نقمام:ىقادا

 ناجيه وه يذلا بضغلاو بلقلا ةقر يه ىتلا ةمحرلا لثم تانكمملا تافص نم تناك

 .«هنم ١؟» امهتّيفيك نع فيكف تانكمملاب ناصتخم سفنلاو بلقلا نإف سفنلا
 .بارضإ دعب بارضإ :«ع» شماه يف .1 .لاعفألا :«ه ءش» .

 .اهتياغ :«ش» .6 . يه  :«ل» .ا/

 لع

© 



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 ١ تاينك ايلا تقرع ايل انني نع ىلع الق تنال عفن ةعداتملا ىوكاكاو

 "”يه امَنِإ اهلاثمأو ةقفشلاو ةّقرلا ّنأل .تايلاعفنالا اهب داري نأ الإ ّمهّللا ,ةيناسفن

 نسحيو ''!هعنيف اهعامس وأ نيموحرملا لاوحأ ةدهاشم نم سفنلا رّنأتي اهب تايفيك

 .مهيلإ
 نم اهلولدم يتلا يه انهاه ىلاعت هللا ءامسأب دارملا ّنأ كيلع بهذي ال ّمث

 ظ .ًاقلطم ال تانكمملا صاوخ

 [«ميحرلا»و «نمحرلا» نيب قرفلا]

 .ىنعملا ةدايز ىلع لدت ءانبلا ةدايز ُنأل :هلوق

 .رذاح نم غلبأ رذح ّنأب ضقونو .ةيبرعلا ءاملع نيب روهشملا وه اذه

 عوجرلا دعب كلذ يف طرشلا نإ :هانعم ام هفيرصت ىف لاق ىكاكسلا ّنأب بيجأو

 وأ لعاف مسا امهنم ّلك نوكي نأب ءعونلا يف داحّتالا قاقتشالا يف دحاو (؛'لصأ ىلإ

 رذحف مّلس ولو .ةيلك ال ةيرثكأ ةدعاقلاف مّلس ولو ,كلذك سيل انهاهو .ةهّبشم ةفص

 غلبأ رذاخ نوك يفاني ال اذهو .مهنو رشنك ةيلبجلا رومألاب توبثلا يف هقاحلال غلبأ

 .هيف لّماتف .هموزلو هتابث ىلع لدي مل نإو رذحلا ةدايز ىلع لدي ناب رخآ هجوب

 ةيّمكلا رابتعاب نوكي دق غلبأ نمحرلا نوك يأ .[ةرات ذخؤي امّنإ] كلذو :هلوق
 .[ ةيفيكلا رابتعاب ىرخأو] .اهقّلعتم دارفأ ةيّمك وأ اهسفن ةمحرلا دارفأ ةيّمك يأ

 ميحرو [رفاكلاو نمؤملا معي هنأل] ايندلا نمحر اي :ليق لّوألا ىلعف :هلوق

 .[ نمؤملا ّصخي هّنأل] ةرخآلا

 تايفيكلا وه هب ىّمسملاو تالالاعفنا ىّمسي ال ةّيناسفنلا تايفيكلاو :«ع» شماه ىف ١.

 .«هنم »١١ مهفاف .ةسوسحملا

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ةيناسفن تايفيك» نم .؟

 .لصألا :«ه ءم» .؛ .معنيو :«ه ءما) .''



 لكل ةحتاقلا ةرؤس يسن

 "!.سكعلاب ميحرلاو ,ىنعملا "؟ًءاعو ظفللا ٌصاخ نمحرلا :اولاق انهاه نمو

 .؟!سكعلاب ميحرلاو ,ةفصب "'ٌصاخ مسا نمحرلا :32. قداصلا انالوم لاقو

 .هرخآ ىلإ رفاكلاو نمؤملا معي هّنأل :هلوق

 ةيفيكلا بسحب اًمأو ,قّلعتملا دارفأ ةيّمك رابتعاب نمحرلا ةيغلبأ ّنأ ىلع لدي
 ّنأ رهاظلاف ةمحرلا دارفأ ةيّمك بسحب اّمأو ,ميحرلا ةيغلبأ ىلع لدي يأ سكعلابف
 .هجو نم "'صوصخلاو مومعلا امهنيب

 ميحرلا نم نمحرلا ةيغلبأ ليلعت يف ضدعتي مل فاّشكلا بحاص ّنأ ملعاو اذه
 ةغلابملا نم نمحرلا يفو :اذكه لاق لب .فّنصملا هلعف امك صوصخلاو مومعلا ركذل

 ."لايندلا ميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحر :اولاق كلذلو ,ميحرلا يف سيل ام

 كلذ "نأ مٌّهوت كلذل انهاه ضعت فّنصملا ّنأ فاصتنالا بحاص ىأر اّملو

 اييقاللا ندعو فل و :هليلف اي هيلع ىضوتعاو قا تالا 151 تع الا :ظوخلا» اشيا

 :داففيسلا مصرا ذا كيف ان ةباغ منعا غلبأ ةمرلا ب اسناينذلا ميحرو ةرخآلاو

 روصق ىلع ةلالدلاب مومعلاو ءميحرلا نم ةدافتسملا ةمحرلا نم ٌجعأ نمحرلا نم

 ١. ةصاخ ةفص ببسب ماع مسا يأ:«ع» شماه يف »١١«.

 601/١. يزارلا حونفلا وبأ ,نانجلا حورو نانجلا ضور."؟

 هناوك ىخوب ىلاعتادت ل قلي هل ىتعف ىلع ةنلال و: يبس نان( طاش سا قادوا قماش ىف
 .«هنم ١؟» هانعم لح يف يل حنس اذك .ةمحرلا ماع

 .يركسعلا لاله يبأل ةيوغللا قورفلا ؛01/ ١ نانجلا حورو نانجلا ضور ؛0 / ١ نايبلا عمجم .؟

 ١.

 يفو رفاكلاو نمؤملا نم هقّلعتم ىلإ رظنلاب ةينامحرلا ةمحرلا دارفأ ّنأل :(ع» شماه يف .4

 ةمحرلا دارفأ نم ّلقأ اهدارفأ نوكي غلبأ هنوك ىلإ رظنلابو .رثكأ نوكي ةرخآلاو ايندلا

 .«هنم »١١ ًادوجو ّلقأ نوكي فرشأو لمكأو غلبأ وه ام ّنأل اهيف ةغلابم ال يتلا ةّيميحرلا

 :«ه» .ا/ 1/١. فاشكلا .5

 .«م» نم طقس انه ىلإ «فّنصملا نأ فاصتتالا» نم .6

00 



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل

 نس عا ناك انل ايزاخ نأ قرا اهانه ىلع 'ةلالدلا فن ىلوأ :ةفلايعلا

 نوكي نأ ميحر صوصخ نم مزلي الف ,"”هصوصخل هنم غلبأ باّرض ناك باّرضلا

 ."'ىهتنا نمحر نم ةغلابم ّلقأ

 ملو ء.صوصخلاو مومعلل ضدرعتي مل فئصملا نب يف يزارلا ةمالعلا هنع باجأو

 نالودعم ميحرلاو نمحرلا نأ هدارم لب كلذ ببسب ميحرلا نم غلبأ نمحرلا ّنَأ دري
 وذ امهنم دحاو ّلك ىنعم نوكيف .ةغلابملا دصقل ةمحرلا وذ هانعم يذلا محارلا نع

 نمحرلا ىنعم ناك.ةرخآلا ميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحر :ليق اّملو ,ةريثكلا ةمحرلا

 يف ةريثكلا ةمحرلا وذ ميحرلا ىنعمو .ةرخآلا !“!و ايندلا يف ةريثكلا ةمحرلا وذ

 :تلق ١ اهيرتلو ,يناثلا يف سيل ام ةغلابملا نم لّوألا ّ تا تنل وقوفا

 يف فيضلا مركي نالف :كلوق نم غلبأ هنِإف .فيصلاو ءاتشلا يف فيضلا مركي نالف

 هنوك ذإ ؛ميحرلا ىنعم نم ٌصخأ نمحرلا ىنعم اندجو انقّقح ول انَأ عم اذه ءامهدحأ

 ةرخآلا يف ًاميحر هنوكو ,ةرخآلا يف ًاميحر هنوك مزلتسي ةرخآلاو ايندلا يف ًانامحر

 لامعتسالا صوصخ مومعلاو صوصخلاب دارأ نإو ءامهيف ًانامحر هنوك مزلتسي ال
 .ىهتنالوعمب ةغلابملا كلغ ةلالدلا نع كاذق هنومعو

 امْنِإ هّجوت ول فاصتنالا بحاص ضارتعا ّنأ فاصنإلا يذل كلذب رهظ دقلو

 .فاستعالا نم مصاعلا هّللاو ءفاّشكلا ىلع ال فّئصملا ىلع ةقيقح هّجوتي

 .هيف ةيصوصخل :«ك» .” .«ش» نم طقس انه ىلا «روصق ىلع» نم ١.

 ,نسحف ةغلابملا ةّلق هنم مزلي ال صوصخلا نأ اّمأ :فاصتنالا بحاص لاق :«ع» شماه يف .“

 بارضب هداهشتساو اهروصق ىلع مومعلاو ةغلابملا ىلع ّلاد صوصخلا ّنأ هاوعد اّمأو

 ىلع هتلالدل لب هصوصخ لجأل نكي مل بارض يف ةغلابملا ّنأل .حيحص ريغف براضو

 نم غلبأ نكي مل هّصخي لعاف مسا برضلا هنم لصح نمل انعضو ول اّنأ ىرت الأ ,راركتلا

 دوجلاو لطلاو لباولا نكي مل لطو لباو ىلإ رطملا مسقنا اّملو .هنم ٌّمعأ ًابراض ّنأ عم براض

 .«هنم ١؟» ىهتنا ٌصخأ اهنوكل رطملا نم غلبأ

 مح .و ايندلا :«م» .



 6١ ةحتافلا ةروس ربسفت ُ

 .ةريقح'')و ةليلجف [ةيويندلا معنلا اًمأو] :هلوق
 زوفلا ىلإو تاكردلا نع ةاجنلا ىلإ ةليسو نوكي ام ايندلا يف ةليلجلا معنلا

 .ءاضيبلا ةلملاو عئارشلا نييبتو ءابجنلا ةّمئألا بصنو ءايبنألا لاسرإك ,تاجردلاب

 .نينبلاو لاومألاك كلذ ادع ام ةريقحلاو

 ."!امهميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحر يه ةئلاث ةرابع ةياورلا يف ّنأ ملعاو

 ىلإ ناقل ميسيلاو نيك ادللا ىف ةضارلا غلا لقاام ىآإ يللا بيجر
 .اهقئاقد

 ةيتاذ ةمحر ةينامحرلا ةمحرلا نأ ىلإ اوبهذ قوذلا لهأ نم نيقّقحملا ّنأ ملعا ّمث

 ةراشالا اهيلإو ءقاقحتسالاو لامعألا ىلع ةقباس .ءلّضفتلاب ةعقاو ,ةينانتما ةقلطم

 سحر ا ةنهرلاو اذ وك لك تقسو سقخ رو زل" طخ سيسر تقم هاوق
 ث!اهيلإو .قاقحتسالاو لامعألا لباقم ىف ةعقاو ,ةيبوجو ةدّيقم ةيقاقحتسا ةمحر

 بلاغ ناك اًملف ."!4 َنيِنِسْحُمْلا ّنِم بي رق هلأ َتَمْحَر نإ :"!ىلاعت هلوقب ةراشإلا

 يعير انقاللا نمر: لدتا يررخألا هاضلا ىف: رك اوت ظن عندا #اقنلا نش قلوألا

 ايندلا نمحر :ليق نيتأشنلا نم ّلك يف امهنم لك روهظ ظحول اّملو .ةرخآلا
 .امهميحرو "!ةرخآلاو

 .وأ :«م» .

 .04 ءاعدلا .ةيداّجسلا ةفيحصلا ؛ّدهلا يف راجل هللا دبع نينا نع .501// ؟ يفاكلا .

 .١78و 517/57 دمحأ دنسم ؛رايهاملا نبا ريسفت نع ٠١١ .نيقيلا ؛؛ 87/١ يفاكلا .

 .هيلإ :«ه ءل» . .1605 :فارعألا .

 .65 :فارعألا . .ىلاعت  :«ل» .

 جحا داق محا دج حب ل .«ش» نم طقس انه ىلإ «ةرخآلا ميحرو ايندلا نمحر :ليق» نم .



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 [ ميحرلا ىلع نمحرلا ميدقت هجو ]

 .مدق امْنِإو :هلوق

 :هجوأ ةعبرأ كلذل ركذ ,غلبأ وه يذلا نمحرلا يأ

 ةرخآلاو ايندلل ةلماشلا ةلماكلا ةمحرلا ةفارشو ايندلا ةمحر مّدقت :لّوآلا

 ةسّدقملا تاذلا ىلع اَمِإ هتلالدل ")امهيلع هللا مسا ميدقت مث .رفاكلاو نمؤمللو

 تافصلا عيمجو ةسّرقملا تاذلا ىلع وأ ,عيمجلا ىلع مّدقتلا اهل يتلا ةصوصخملا

 نايبو ةّمئألا بصنو لسرلا لاسرإ ىلع لدي نمحرلاو ليق ام ىلع ةيلامكلا
 ىلع يبييرتلاب ةيالتفلا :ءامسألا تلد.دقف :ةرخآلا لاوحأ ىلغ ميحرلاو :مئارتغلا

 :ةاعملا و: نشاعملا و ا ةيملا لا وتعأ

 .هرخا ىلإ ملعلاك راص هّنألو :هلوق

 لثم "!لامعتسالا ةبلغل ملعلاك راص نمحرلا ّنأ هلصاحو .يناثلا هجولا "اوه اذه

 رابع "اولا وأ :ةضنم ةنخا وت اه ىلع مدفع ةدع وكذو نا قلو الاف مههازب فل

 .هللاك هيلع مّدقي نأ "!ىلوألاف ميحرلل فوصوملا ةلزنمبو ملعلاك

 .هرخآ ىلإ [اهتياغ ةمحرلا ىف غلابلا ىقيقحلا معنملا] هانعم ّنأل :هلوق

 فصو مدعو ؛ىلاعت )هب نمحرلا 9 ضاصتخا ىلع ناليلد ةقيقحلا ىف اذه

 بك
 ال هماعنإ يف لقتسملا يأ ,يقيقحلا معنملا يناثلا عضولاب هانعم نوك ايها

 .هيلإ دئاع ضرغل الو .ًالصأ هريغ ماعنإل هيف لخدم
 بسحب اّلِإ ""صقن اهلخدي ال ثيحب .ًافيكو ًاّمك اهتياغ هيف ةمحرلا غولب :يناثلاو

 ١. .وه_ :«ك» ." .اهيلع :«ك»

 .«١١؟» هلا ريغ هب فصوي الذإ :«عر») شماه ىف ."“

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «هدعب ركذي نأ») نم .6 .هنأل :«ك» .غ

 . ضقن :«م» ./ .هبد:«م».1



 نكنن ةحتافلا ةروس ريسفل ُ

 .موحرملا دادعتسا

 يف ركذ '"!املف ")لوألا اما لافت نربط ىلا ةنمنل انيركضعي ل يدنا عمو نفقاو

 مث .هرخا ىلإ هادع نم ّنأل :هلوقب هيلع هن اًملف يناثلا اأو ءميحرلا نم غلبأ ةَيَوك

 ّلك ىلع "'نيليلعتلا نم ّلك قيلعت نكمأ نإو ءٌفللا بيترت ريغب رشنلا اذه ّنأ رهاظلا
 ديلا قد اهك نيئاقهالا نم

 .ضيعتسم وهف ىلاعت هادع نم (؛)ْنأل :هلوق

 .هريغ ىلإ لصاولا هماعنإو هفطلب ضوع بلاط يأ
 هرخآ ىلإ ةرخآلا يف ىلاعت هللا نم «باوث ليزج هب ديري» :هلوق ّنأ رهاظلا مث

 .ايندلا يف سانلا نم ءانث ليمج وأ .اهلبق امل نايب فطع وأ ,ةيليلعت '*!ةيلاح ةلمج

 ؛ايندلا يف ءانثلا ةدارإل ةرخآلا يف باوثلا ةدارإ ةافانم ىلع هيبنت «وأ» ةملك ىف ٌلعلو

 :يناوقلا نو اهله ين رغب امو لافعألا ةطيححلا ةغيشلا ةدارإ اهنأل

 .[بلقلا نع لاملا ّبح وأ ةيسنجلا ةقر] "'حيزم وأ :هلوق
 ضوع بلاط اّمِإ ىلاعت هريغ يأ .ضيعتسم ىلع فطع ليزم يأ ةحازإلا نم

 ىلع هل ةلصاحلا ةّقرلا ملأ هماعنإب حيزي هنأ وه ضرغ بحاص وأ .هماعنإو هفطلب
 .مهيلإ ناسحإلاو مهيلع ماعنإلا ىلع هل ةثعابلا ةيسنجلا ببسب هسنج ءانبا

 .ةيسنجلا ةّقر ىلع فطع لاملا ٌّبح وأ

 »١7«. يناثلا عضولاب هانعم نوك يأ :«ع» شماه يف . --“آ

 .امكف :«ك» .

 هرخآ ىلإ هن مث يناثلاو .«هّنأ ٌمث» هلوق ىلإ «هادع نم ّنأل» هلوق امهدحأ :«ع» شماه يف .
 .«هنم ١١1

 .اهنودب هلقن نيرطس لبق مّدقت دقو ,لك :ةدايز خسنلا يف .

 .جيزم :«ش»و ردصملا يف .1 .ةيلاح  :«ك» .

 دحيا حي

 مى

 يذ



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 ,ركذ امك هماعنإب ضيعتسم ىلاعت هريغ ّنأ "'ينعي حيزملاب "١قّلعتم بلقلا نعو
 ىف ًاغلاب نكي ملو ,تفرع امل ًايقيقح ًامعنم نكي مل هماعنإب ضيعتسي نم ّلكو

 نامي خلا فواخر دست ةوئانلا هدي محب يف صقنلا لوخدل اهتياغ ةمحرلا

 هللأ ةمعن اوُدُعَت ْنِإَو> ًاّمك "'ةياغلا ىصقأ ماعنإلاو ةمحرلا يف غلاب يقيقح معنم هّنإف

 .0!«يبضغ يتمحر تقبس» أفيكو !؟!4اًهوُصْخَت ال
 ىلع ةردقلاو اهدوجوو معنلا تاذ ّنأل .كلذ ىف ةطساولاك] هّنِإ مث :هلوق

 اهب لصحي ىتلا ىوقلاو اهب عافتنالا نم نّكمتلاو هيلع ةثعابلا ةيعادلاو اهلاصيإ
 1 .[هريغ دحأ اهيلع ردقي ال هقلخ نم كلذ ريغ ىلإ عافتنالا

 عفتني ام ّلك رودصو هماعنإو هفطل يف يأ كلذ يف ةطساولاك ىلاعت هادع نم يأ

 دوجو نوك نأ ىفخي الو ءاهدوجوا"أو (١)هب عفتني ام عاونأ نم معنلا تاذ نآل ؛هنم هب

 دبعلا نوك مدع يف كلذ ةيلخدمف مّلس نإو ,ثحب لحم ةقيقح ىلاعت هلل ًاقولخم معنلا
 اهب يتلا ىوقلاو عافتنالا نم نيكمتلا نوك ةيلخدم اذكو .رهاظ ريغ ًايقيقح ًامعنم

 مهيلع معنملا ىلإ اهلاصيإ ىلع معنملل ةلصاحلا ةردقلاو كلذ ىف عافتنالا لصحي

 نم "!ههيلع معنملل لصاحلا نكمتلاو ,لاصيإالا ىلع يأ لع ةثعابلا ةيعادلاو

 يف ىلاعت هريغل سيل نذإف ؛ىلاعت هتاقولخم ةلمج نم يأ هللا قلخ نم اهب عافتنالا

 ىلإ لقاتفلا يد رخالا لويصضوب ىف الإلا ةياعوتم رقع ريس نادال ماعلا
 ناطلسلل نوذأملا ديعلا ةيسنك1ىنلا كلت ىلإ دبعلا ةبسن نوكي نأ تياغو .لعفتملا

 ١ ىنعم :«م» .؟ .قّلعم :«م» .

 ١18. :لحتلا .؛ .ةياغل :«ل» .

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «تاذ ّنأل هنم» نم .1 .هتاجيرخت ضعب ىلإ ةراشالا ًافنآ مّدقت .©

 .واس نام ك» .ا/

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «هيلع ةثعابلا ةيعادلاو» نم .8

 .معنملا :«ش» .4



 نكن ةحتافلا ةروس ريسفت 2

 راشأ اذه ىلإو ًاصوصخو ًامومع هريغل ًائيشو هسفنل ًائيش فرصي نأب هيلإ هلاومأ يف
 هللا ةمعتا ناب. دادكعاخف هزينغ ندع امآو «ةلوق قباقتلا ةزوتف ىف فاشكلا بخاص

 0 ىلع ترج

 ام لوانتيل ميحرلا ركذ اهلصوأو معنلا لئالج ىلع لد اّمل] نمحرلا ّنأل وأ :هلوق
 .[اهنم جرخ

 لئالخ, ىلع ةيفيكلا رابتعاب نفحرلا لدااقل ىأ ةعيرألا هؤععولا نم.كلاث جو

 اهتبسن زوجي ال قئاقدلا ّنأ كلذ مهوأ امّبرو .اهقئاقد "'هنع جرخو اهلوصأو معنلا

 .عورفلاو قئاقدلا نم جرخ ام لوانتيل ميحرلا ركذ اهتراقحل هيلإ
 .هل فيدرلاو ةّمتتلاك [نوكيف] :هلوق

 ام ىلع ًالمتشم غلبألا ناك اذإ نّيعتي امن ِهّنأل ؛يّقرتلا ليبق نم سيل هنأ ينعي

 داوج ضاّيف :ليق اذإ امك .ًاوغل رخآلا ركذ ناك ذئنيح غلبألا مّدق ول ذإ ,"!هنود

 نم لك كراسة رش دف نعت اميف اك هيلع"! لمقفي كااذإ ااودعاجتق لسانو

 ّنأل ,لّوألا ىلع لمحي انهاهو .لاحلا ىضتقم ىلإ ًارظن يقرتلاو ميمتتلا يقيرط

 فدرأو نمحرلا مّدقف ؛معنلا لئالج ءايربكلاو ةمظعلا ماقم يف لّوألا دصقلاب تفتلملا

 قيلي ال *'هعنلا تارقحم ّنأ مّهوتي الثل هنم لكلا ّنأ ىلع اهيبنت ميمتتلل ميحرلاب

 .""!هباب نم بلطي الف هبانجب

 .اهنع :«ش».؟ .65180/ 5 فاشكلا . 0-2

 ١«. ؟» ةغلابملا يف :«ع» شماه يف . سجل

 نود هجو نم غلبأ ًاضيأ رخآلا نوكي نأ اهدحأ ةثالث دارفأ لامتشالا مدعل :«ع» شماه يف .غ

 .ثلاثلاو .هيف نحن اميف امك هيلع لّوألا لامتشا ريغ نم هنود نوكي نأ يناثلاو .هجو
 .«ش» نم طقس انه ىلإ « نمحرلا مادقف» نم .

 قف ا :« مد .1

 بز



 ةصوصخم ةئيهب ةفصّتم اهرخاوأ يآلا سوؤرب دارأو .")ةعبرألا هوجولا عبار اذه

 ميحرلا :ليق ولف ,نيلاضلاو ميقتسمو نيعتسنو نيدلا مويك ةريخألا فورحلا نود

 را 1ةيآلا ساري تفنن نيم هاثركذ امير ةظفاحملا كلذ كافل جملا

 .”!لّمأتف .7لضافلا "!ىّشحملا هركذ امك (؛!4َناَوُقْلآ مَّلَعل :ىلاعت هلوقب ضقنلا

 [فرصنم ريغ «نمحرلا» ]

 هللاب هصاصتخا - يأ رظح نإو ''فرصنم ريغ نمحرلا يأ هنأ رهظألاو :هلوق

 ظ يخيل
 ةنالعف ءافتنا فرصلا عنم يف هطرشف ةفص ناك نإ نالعف ّنأ اوركذ ةاحنلا ّنأ ملعا

 نمو .هفرصي مل لّوألا طرش نمف ,نمحر يف لأ هلا سو يلخل كوكو لذقاو

 هالك هنآل فاتكلا يحاصل اففاوم قتضنلا هلع لدغو ادق ريه:ىتاتلا عزف

 هلوق ريسفت يف هانركذ ام دنع سأرلاب ةيآلا رخآ ةيمست هجو نايب ءيجيسو :«ع» شماه يف ١.

 .«هنم ١72 # نيعتسن َكاّيِإَو دُجْعَن كايإ © ىلاعت

 .مهوتي ال :«ه» .' :ةيآلا قسار ئتعس خفاش زا

 .؟ :نمحدلا .5

 امل ةبسانم ةملك دعب ةيآ لك سأر نوكي يأ اذكه لضافلا يّشحملا ةرابع :«ع» شماه يف .4

 ٌنإف [؟ - ١ :نمحّدلا] 4َناَرُقْلآَمَّلَع «ٌنِمْحَرلَأ» ىلاعت هلوقب ضقتنيو .ىرخأ ةيآ سأر دعب ناك
 لّوَأ يف يآلا سؤر ىلع ةظفاحملا ديرأ هّنأكو ميحرلا ميدقت يضقي يآ سؤر ىلع ةظفاحملا

 .«هنم ١١؟» ىهتنا ,نآرقلا حتتفم يهو تلزن ةروس

 .«١١؟» لّمأت ةيآلا لّوَأ ىنعمب سأرلا ذخأ هّنإف :«ةيآ لك سأر» ةرابع ليذ «ع» شماه يفو

 ./ .طوطخملا .ماصع ةيشاح :رظنا .1

 يآلا سؤر ىنعم يّشحملا رّسف اميف حدقلا يضتقي امّنِإ اذه ّنأ لّمأتلا هجو :«ع» شماه يف .

 ةئيه ىلع سيل ١[ :نمحّلا] 4«نآرُقلا ْمَّلَع» ىلاعت هلوق ّنأل روكذملا ضقنلا يف حدقلا ال هب
 .«هنم ١١١ لّمات #ميحّرلا نمحّرلا هللا مشي » يف روكذملا ميحرلا

 .هفرصي :«ك» .4 .فورصم :ردصملا ىف .6



 ا ةحتافلا ةروس ريسفنت 3

 ىلإ رظنلاب ربتعي امّنِإ ىلعف "'دوجو وأ هنالعف ءافتنا نم ًالك ّنأ قيقحتلاو ,يرهاظ
 نبل انه اهو هةطرايفلا نوال نع زال ملت عم ىكي ىف فريح. نم ةئلكلا نيش

 يس نق هلا اهضاضتخحا قكل ةنلكلا ىقت ىلإ رظلاب ةنالعف ةجرب نأ زاوحل :ةقللذك

 هب اهصاصتخا هعنم نكل اهيلإ رظنلاب ىلعف دجوي نأ زوجي اذكو .ًافرصنم نوكيف اهنم
 اهيف نكي مل ىلاعت هب ةملكلا هذه تّصتخا امل ةلمجلابو ,فرصنم ريغ نوكيف ىلاعت
 بجوف ؛قيرطلا اذهب "'هفرص عنمو هفرص ىلع لالدتسالا نكمي ملف ؛ثينأتلا رابتعا

 ناب .ةفص نالعف وهو هباب يف ''بلغألاب هقاحلإ وهو هل رخآ قيرط ىلإ ريصملا

 قحلي امْنِإ درفلاو ,ةنالعف هئّنؤم يذلا نالعف نم رثكأ ىلعف هئّنْؤم يذلا نالعف :لاقي
 دوجو اهيف قّقحت اّمم اهلصأ يف ًاضيأ تاملكلا هذه ّنأ هنم ملعيف ,بلغألا ّمعألاب

 .فارصنالا مسالا يف لصألا نوك يفانب ال وهو ًاضيأ فرصلا نم (؟!عنميف ىلعف

 .فرصلا عنم للع نم رئاظنلا ىلع لمحلا نوك مزلتسي هنأ الَوأ :ليق ام عفدناف

 يف لصألا نوك نكل «*!هانمّلس ءفرصلا عنم نالعف يف لصألا نأ لس لنآ انانز

 .لّمأتف هيلع حّجري مل نإو هضراعي نأ يغبني فارصنالا ًاقلطم مسالا

 وه ... قحتسملا نأ فراعلا ملعيل ءامسألا هذهب] ةيمستلا صيصختو :هلوق

 هكا ىلإ [ هريس رش ةح وقت معنلا يلوم

 .هف رص عنمو  :«ك» ." .دوج ول :«م» . ل

 وأ نيمكحلا يف فّقوتلا يضتقي ناك نإو رظحلا اذه نأ لصاحلاو :«ع» شماه يف ."

 وهو هباب ىف بلاغلا وه امب هل ًاقاحلإ ف رصنم ريغ هّنَأ رهظألا نكل حّجرم ريغ نم امهزيوجت
 ناكاذإ اًمأو ,مدانلا ىنعمب ناك اذإ نامدنو نابضغو ناركسو ناشطَع لثم ملع ّدح نم نالعف

 اذهلو .ةنامدن هئّنومو فرصنم هنإف بيرشلا هل لاقيو برشلا ىف ةمدانملا نم ميدنلا ىنعمب

 .«هنم 7١؟» بلغألاب ًاقاحلإ لاق

 .«١١؟» نامدن ىناعم ضعب ىلإ رظنلاب فلختلل يأ :«اذهلو» ةملك ليذ «عر») شماه ىفو

 انملس :«ك» .ه .عنتميف :«م» .



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "0

 ةيمستلا نم ضرغلا ناك اّمل ينعي ةيمستلا ٌصخ امْنِإو "خسنلا ضعب يفو
 ىلاعت هنوك ىلع ةّلادلا ءامسألا هذهب تّصتخا يّمسملا هلعفي اميف كّربتلا وأ ةناعتسالا

 ناعتسملا عوقو ىلع رومألا قئاقحب فراعلل ًاهيبنت اهّلك معنلل ًايلوم ًايقيقح ًادوبعم

 هرشارشب هّجوتيو .ههّجوت ةيعاد يوقيف .هيلع نوكي نأ يغبني ام بتارم ةياغ ىصقأ

 عمج يهو لاقثألا رشارشلا ىنعم لصأو .هيلإ هبلق نطابو هحراوج رهاظ عيمجب يأ

 .ةّبحمو ًاصرح هسفنو هتلمج يأ هرشارش "'هيلع ىقلأ :لاقيو ؛ةرشرش
 قّلعتم هريغ نع هب دادمتسالاو هركذب ًالوغشم هلعجي يأ هّرس لغشيو :هلوق

 [(؟) 4َنيِمَلاَعْلا َبَر هن ُدْمَحْلاَم :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ [اهريغ وأ ةمعن نم يرايتخالا] ليمجلا ىلع ءانثلا وه دمحلا :هلوق

 :ةتوافتم ةبراقتم ناعم انهاه ّنأ ملعا

 البو ءلامك ةفص نوكي نأ موزل الب ,ةلوبقم ةئيهو ةفص ىلع ءيشلا راهظإ اهو
 :ةلاكبن ةكوقأج ردا :ييلوتك تاييرغشلا ىف امك ةئلابفلا دهر ىلع لزم مط راوللا
 اذهو .ةيئقم ةّرم لسعلا :لاقي امك ريقحت راهظإ الب ةحيبق ةفص ىلع راهظالا هلباقيو
 نوكي هيف لمعتشي اه نتكاو::ريفتلاو :بيغرتلا ىف لمعت ةيرغشلا تاليخنلا نم
 .هيبشتلا ىلع

 ّمعأ ةيريخلا راهظإل لامكلا ةفص وه امي يأ ريخب فيصوتلا وهو ءانثلا "'هقوفو

 .دبعلا ىلع ىلوملا ىنثي امك ال وأ ميظعتلا دصق عم نوكي نأ نم
 حداملا لاح رهاظ بسحب ميظعتلا دصق ىلع نسحلا ءانثلا وهو حدملا هقوفو

 .«م» نم طقس انه ىلإ «عيمجب يأ» نم .؟ .عوبطملا يف وه امك.١

 .قوفو :«ك» .'"“



 نكح ةحتافلا ةروس ريسسفت مت

 ىلع نوكي نأ ''نم ّمعأو ءال وأ اهب حودمملا فاصّتا داقتعا عم نوكي نأ نم ّمعأ
 .ماعنإلل ًاعمط نيطالسلا حئادم يف امك ال وأ ليمجلا

 ىلع !"!ليمجلاب فصولا نيب كرتشم هنأ ال ,هتاقالطإ عضاوم نم رهاظلا وه اذهو

 وه امك هن: ضحي اناو «فلعملا ىاريوه امك ئرايتخالا نوم ةعا امإ ."!ليججلا

 ا" دملا فالخ وجهلا :يرهوجلا لاق ,وجهلا هلباقيو رثآملا ّدع نيبو .هريغ يأر

 نوكي نأ نم ّمعأ "'هلاح رهاظ بسحب (؟رّقحتلل ًاراهظإ بلاثملا ركذ وهو .ىهتنا
 .ال وأ داقتعالا عم

 نوكي نا دعبي الو .رايتخالاو لوقعلا يوذب هصاصتخا هلامعتسا دراوم نم مهفيو

 ."0يرايتخالا هيلع حودمملاب "!هصاصتخا مّهوت أشنم "'اذه

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «داقتعا عم نوكي نأ» نس ١

 .ليمجلا ىلع  :«ه» .'"“ .ليمجلاب  :«م» .؟

 .حدملا فاالخ ءاجهلا :هيفو ,"6073327 5 حاحصلا "

 »١١«. ىجاهلا لاح يأ:«ع» شماه ىف .1 .ريقحتلل :«ك» .6

 »١١١«. وجهلا وه يذلا هلباقمو حدملا لامعتسا دراوم نم مهفي ام يأ :«ع» شماه ىف .

 »١7«. هلصأ ىف حدملا صاصتخا :«ع» شماه ىف .

 يف ًاعوضوم نوكي دق ظفللا ّنإ :علاطملا ةيشاح يف يناودلا ةماعلا لاق :«ع» شماه يف .

 كلذ: ىف ةفرع فقع رعب ةيعب هحوطتس هداف قطمر ىف. رهستا مق ءاع ومأال ةغللا لضأ

 ىف عوضوم هّنإف ةّبادلا ظفل يف امك درفلا كلذ لوادت ةيرثكأ اّمإ راهتشالا كلذ ببسو «درفلا

 ةقيقح راص ىّتح هدارفأ ضعب يف ماعلا ف رعلا يف رهتشا مث ضرألا ىلع بدي امل لصألا

 اذإ ىّتح درفك كلذ ىف ناسللا لهأ لمعتسيف رخآ درف ىلع عالطالا مدع اّمإو هيف ةيفرع
 نازيملا يف امك هصوصخل عوضوم هّنأ اوّنظ رخآ درف ىلع هقالطإ ىلع اوعلطي ملو كلذ ٌرمتسا

 دومعو ناسل هل ام ىلع اّلِإ ةلآلا كلت نم علّطي مل نم مث نزولا ةلآل عوضوم لصألا يف هّنِإف

 نيزاوم نم اهريغو هايملا نيزاوم ري مل نم ّنأ ىّتح ءاذهل عوضوم هّنأب مزجي امّبرف ناتفكو
 ًالثم ةطنحلا نم وه ام اّلِإ زبخلا نم دهاشي مل نم نأ امكو .ًانازيم تسيل اهْنأ ّنظي امبر ةمكحلا
 نم هريغ ّنأب قّدصي مل امّبر هنأ ىّتح ةطنحلا زبخ ىلإ الإ زبخلا ظفل عامس دنع هنهذ قاسني ال

 .«هنم ١7 همالك ىهتنا ءظافلألا نم ريثك ىف يرجي كلذ لو ةفيفجت نشلا ةارفا

 اه مح



  8٠١ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 ناك انقل هنأل .,"'يناثلا قوف )لوألا :ليق ول دعبي الو .ركشلاو دمحلا هقوفو

 ىلع ٌلدأو ركشلا نم برقأ صالخإلا ىلإ دمحلا نوكي ةازاجملا ةلوقم نم ركشلا
 لئاضفلاب فاصّتالا رابتعاب دمحلا قاقحتسا ّنأل ؛ريغلا ىلإ "'سايقلاب ال قاقحتسالا

 فيصوتلا وه لّوألاو .؟ركاشلا ىلإ ماعنإلا لوصو رابتعاب ركشلاو ,لضاوفلاو
 هناي ةذلاوتل“ءذلا ضيقت هنا: ىرهوجلا ةفدعو قزايتخا ليمج ىلع ليمجلاب

 رابتعا وجهلا ال ٌمذلا ضيقن هلعج نم مهفيو ,"!نسحلا ءانثلاب وهو ,"”حدملا ضيقت

 لدي 3 يكحلا تعيلاب سبل انها ضيقنلا 3| يق ليمجلابفوضوملا:داقتغا

 يف هنم ملعي رايتخالا يوذب هصاصتخاو .لباقملاو ّدضلا يأ ىفرعلا ىنعملاب

 اذهلو ءاطخلا ىلإ هوبسنل مهريغ يف لمعتسا ول ىثح .مهريغ يف ال مهيف لامعتسالا

 .مهريغ ىلإ يرهوجلا هدنسي مل
 ذإ دئاعلا رابتعاب اًمإف ًادمح رثكأ يأ '"'دمحأ دوعلا ّنأ نم يرهوجلا لاق ام اّمَأو

 ريق اميلعو هدو ا هلا ةنيوقب انطوم هن وك و: ةقفاوملا تعفي هنا وأ ادعح تكا وك

 ,ًاقفاوم ًادومحم هتفداص يأ .هثدمحأف اذك عضوم ٌثيتأ :لاق ثيح ةقفاوملاب دمحلا

 رثكأ يأ .دمحأ دوعلا :لثملا ىف [مهلوق]و .هاعرم وأ هانكس تيضر اذإ كلذو

 :ىفتنا نعل دنع

 لاصيإلاو فذحلا رابتعاب اًمإف ةدومحملا لاصخلاو دومحملا ماقملا :لاقي ام اّمأو

 ١. دمحلا يأ:«ع» شماه يف »” ١«. ركشلا يأ :«ع» شماه يف .؟ »؟١١«.

 " 2ريغلا ىلإ سايقلاب نوكي ال قاقحتسا يا قاقحتسالل ديق :«ع» شماه ىف »؟١7«.

 حاحصلا .6 .ركسشلا :(«نش لال 117/51.

 ١. حاحصلا ١57506/0. حاحصلا .ا/ ١/5٠١7 .

 »١17«. يقطنملا يأ:«ع» شماه يف ./

 »١١«. رايتخا يذ ريغ يناعملا نم ىنعم دوعلا نأ عم يا:«ع» شماه يف .1

 .؛اا// حاحصلا ٠.



 51١ ةحتافلا ةروس ريسفقت ت

 .ةّيضرم اهنوكو ةقفاوملا ىنعمب ًاضيأ هْنأل وأ اهب "'دومحملا يأ
 ليمجلا ىلع نوكي نأو ّدب ال دمحلا ّنأ ىلع لدي "'ركشلا سأر دمحلا ثيدحو

 داقتعا بسحب ًايرايتخا ًاليمج ثعابلا نوك دمحلا يف ربتعي مل ول هْنأل ؛يرايتخالا

 نم اناك اذإ ركشلا سأر امهنم لك لعج يف قرف حدملا نيبو هنيب نكي مل دماحلا
 كلذ, كلغ ءاوسلا ىلع انيهنق ةةنيعتلا ئذحت قلع ةلدالاو ةعاشألا ذا نكشلا تعش

 دومحملاو حودمملا نوكو .كلذك ميظعتلا ةهج ىلع نوكلاو .داقتعالاو "!ريدقتلا

 .حّجرم حدملا نود ركشلا سأر هلعجل رهظي ملف ,كلذك ًاراتخم
2 

 انف كلزك "انزأ ماعلا داقتعاو ايراعخا :فعانلا نوك دمحلا نق ريقعا اذا اأو

 | هلنجأل ملطنلاو لدقلا دهر مهسملا ىلع لدأ ركفلا سهون ادعيؤرك
 راجشألا ىلع لاقي ال اذهلو ,رايتخالاب معنلا لصوي نم ىلع قلطي امْنِإ ماعنإلا
 .ةمعنم اهْنِإ يضارألاو

 هب حّرصو نيقّقحملا يأر هيلع ٌرقتسا ام ىلع يوغللا دمحلا ّنأ كلذب رهظ دقلو

 ىلع !*!يرايتخالا ليمجلا ىلع ليمجلاب فصولا وه انخياشم نم نيرّخأتملا ضعب
 نوحماستي ام ًاريثك مهّنكل ءال وأ ةمعنلا ءازإب ناك ءاوس ءليجبتلاو ميظعتلا دصق

 ًادامتعا وأ ءكورتملا نع مهل روكذملا ءانغإل ضعبلا نوكرتيو دويقلا ضعبب نوفتكيف

 ًاريثكو ,”"”ميظع فالتخا مهتارابع يف كلذل عقوف .اهيلإ نهذلا قايسناو اهترهش ىلع

 ١. اهب اهبحاص دومحملا يأ :«ع» سشماه ىف »١١«.

 يناعنصلل فّئصملا .؟ ٠١/ 454يسربطلل عماجلا عماوج يف ًالسرمو .ةّدع رداصم يف هنعو

 ١ ىفسنلا ريسفت ؛١/15 يزارلا حوتفلا ع نانجلا ضور ١/ .1امك يواضيبلاو

 »١١«. ًايرايتخا ًاليمج دمحلا ىف ثعابلا نوك رابتعا مدع ريدقت يأ :«ع» شماه ىف ."

 :فرايعجالا ب نشا 6 ناد :«ش» .؛

 وهو لعفلل ةفص ليمجلا ّنأ يرايتخالا ديق كرت هجو يف :مهضعب لاق :«ع» شماه يف .5

 م



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ف

 مهمعز ىلع بّترتي ام نوركذيف ىنعملا بسحب مهمالك يف لالتخالا ّنأ نومعزي ام
 ىلإ ّلجلا عجرمو .دحاو لكلا لآم ّنِإ ّقحلاو ؛ليدعتلاو حرجلاو ليوأتلاو حدقلا نم

 0 ا

 ريشي لامجلا كاذ ىلإ لكو دخاو هةلتسعو ىتش انتارابغ

 ىلاعت يرابلا تافصب دمحلا ناك ًايرايتخا هيلع دومحملا ناك اذإ هْنَأب هيلع دروأ
 قلاخلل دمحلا :لاقي امّير هنأ موزللا نايب .هلثم مّدقملاف ءلطاب ىلاتلاو .ًاعنتمم

 يرابلا ناك ىلاعت ها اين انتا ضاننعلا ناك و" تافصلا قف د ريعو:فارلاو

 ًارداص "!تافضلا ناك ىتم هنأ موزللا نايب .هلثم مّدقملاف لطاب ىلاتلاو .ًاثداح ىلاعت

 ل دل فس يام كر اراب ا سو و ناسا نفد ع
 نوكي نأ مزلي هنأ اًمأو .ًاثداح نوكي راتخملا لعافلا نع تافصلا نم ردصي امّلكف
 © كر ةقداعلا تافعلل الد وركر ةكيع ىلا ىوابلا نلف انداحب ناش قرانلا
 .ًانداح "! نوكر هتأش ىلاعت ىرابلاف ءاتداحح نوكي ةثدالا تافضلل لحم وح ان

 ليمجلا ىلع فصو يأ ,ةبسنلل «يرايتخالا» هلوق يف ءايلا ّنأب بيجأو

 ىلع ًادامتعا فيرعتلا يف يرايتخالا ديق فاّشكلا بحاص كرت امّنِإ :مهضعب لاقو ,رايتخالاب ج

 نوكي ال ليمجلا ىلع ليمجلاب فصولا نإ :ميظعتلا دصق كرت هجو يف مهضعب لاقو .ةلئمألا

 .«هنم ١١؟» ليجبتلاو ميظعتلا دصق ىلع الإ

 .رعش هلوق :ةدايز «ك» ىف .

 ّنَأل يرعشألا دنع ةدئازلا ةميدقلا ةعيسلا تافصلاب ليثمتلا ىلوُألا :«ع» شماه يف .
 ١١؟» مهفاف .ةلاحم ال ثداح امهدحأو اهيفرط قّقحت دعب الإ قّقحتي ال ةيفاضإلا تافصلا

 .(( دنم

 .«ه ءل» نم طقس انه ىلإ «ىلاعت هل ًايرايتخا» نم .ال
 .نوكي نأ :«م» . .لكف :«م» . 4
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 م ةحتافلا ةروس ريسفت

 دعا ١١" دولا نوك نأ ماي ال ةعيحو 1" رايختلا ىلإ بوسننلا

 ةدارإلاب قوبسم وه ام لك ّنأ مّلسن ال ذإ ؛لّوألا ىربك عنمن اًنأب باجي دقو

 دصقلاو ةدارإلا نع ءيشلا اذه دوجو فّلختي ال ةبترمب لامكلا نم دصقلا اذه

 دقو اداب ل تاذلاب نيضقلاو ةدارالابب اقؤيسم:تافصلا "ا دوجو قركيف:ةامزلاب

 نوكي نأ زوجي :لوقن ذئتيحف ,ثودحلا مزلتسي ال ةّلعلاب قبسلا ذإ ؛اهثودح مزلي

 :ةيف'داسف الو ايراعشا لاه هئافض

 نم ًاضيأ ةدارإلاو دصقلا ّنأل .ةرداصم عون مالكلا اذه يف ذإ ؛رظن هيف :ل وقأو

 ىرابلا نوكي نأ )هزلي هل ًايرايتخا ةفص ةدارالا ناك ىتم :لوقت ذئنيخحو: :تافضلا

 :لفات لشلسعو "ل وأ رادو ةوعيبنأ اماق دتعي مدقتاامل اداحن اق

 نع ينامزلا رّخآتلا !'!ةيقوبسملاب متدرأ نإ :لاقي : "!باوجلا يف باوصلاو

 هتدارإ ّنأل ؛قرافلا عم سايق انتدارإ ىلع ىلاعت هتدارإ سايقو كلذ مّلسن الف ةدارإلا

 .ديفي ال نكل مّلسم وهف ىتاذلا رَّخأتلا اهب متدرأ نإو ,ةصقان انتدارإو "!ةّلقتسم ىلاعت

 ١. هريغ يف ولو ًاراتخم هبحاص نوكي يأ :«ع» شماه يف »١١«.

 ديز حدم ّنإف ىنعملا اذهل ًايرايتخا نوكي ام أضيأ حدملا داوم نم ّْنأل :«ع» شماه يف .؟

 ًاراتخم نكي مل نإ وأ راتخم لعاف ىلإ بوسنم وه امب حدم هنأ هيلع قدصي ًالثم ّدقلا ةقاشرب

 .«هنم ١١١ لكّمات هيف

 .دوجو  :«ك» ."”

 .مزل :«ش» .

 .باوجلا ىف_ :«ك» .

 .«١؟» ىرغصلا يف ةروكذملا :«ع» نشمأه 5

 تقّقحت اذإف لعفلا لوصح يف ةيفاك ةردقلا عم ىلاعت هتدارإ ّنأ هلصاح :«ع» شماه يف .
 لعفلا لوصح يف نيتيفاك اتسيل امهنإف انتردقو انتدارإ فالخب لعفلا ققحل ةردقلا عم ةدارإلا

 1110 ءامشأ ىلع نفق وع ا اريقك لب



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ل

 ."'طسوألا !')ّدحلا رّدكت مدعل

 اذا هلال :ةمدغ لاحت قوكي املا هي ةدارالا قلعت نذل لوألا ناقشت نحت + لبق نأ

 مدعلا قبس مزلي ذئنيحو ءلاحم وهو دوجوملا داجيإ ةدارإ مزلي هدوجو لاح هب قّلعت

 .نامزلاب ًاثداح ناكف هيلع

 داجيإلاو ةدارإلا قّلعت نامز ّنأل ؛دوجوملا داجيإ ةدارإ ةلاحتسا مّلسن ال :انلق

 .دحاو دوجوملاو

 هتاذل تافصلا ةرياغمب لوقلا ىلع مزلي امْنِإ روكذملا لاكشالا ّنأب باجي دقو

 نيغ )اين نم ءامكحلا هيلغو قحلا وهام ىلع اجأ :ةرعاشألا "معو ابك ىلاغ

 امك ةسّدقملا هتاذ نيع نع اهجئاتنو اهراثأ رودص وه اهب ىلاعت هفاصتا )نأ هتاذ

 .يرايتخا راثآلا كلت رودص ّنأ كش ال ذإ ؛عفدنمف هّلحم يف قّقح

 اراتخم هنوك بجوي هتافصب ىلاعت هل دمحلا نإ مهلوقب مهدارم ناب باجي دقو

 تافص يف ًامكح راتخم ىلاعت وهو .ًامكح وأ ةقيقح ')اهيف راتخم هّنَأ وه اهيف
 .هلاعفأ ىف ّلقتسم رايتخالاب لعافلا ّنأ امك اهيف ّلقتسم ىلاعت هنأل ءلئاضفلا

 2 لاغفأ ىف لفتسم راتخم لعاق لك "نأ لسناأل :ليقانإ

 لعافلا وه ىلاعت هللا ّنأ ا ةرعاشألا ةدعاق ىلع ةّينبم ىوعدلا هذه :انلق

 0 نب عل جرن هتافض نوكيف لفتسم هنأ ةهبنش الو ؛هريغ ال راتخملا

 ملسن الو ,يوغللا دمحلا ىف مالكلا ّنأب لاكشإلا نع باجي نأ نكمي :لوقأ من

 دارسلا «لوقتف .لسرولو .ًايوغل ادهح ةنئاذلا فانه ىلع لاف هلا قه نوكسوا

 .دح راركت ١

 ثداح ةدارإلاب قوبسم وه ام ٌلكو» :هلوق يهو ىربكلا يف قبسلا ّنأل :«ع» شماه يف ١.
 .«ش» نم طقس انه ىلإ «لاكشالا ٌنأب» نم ." .«هنم ١؟» ةتبلا ىنامزلا ثودحلا هب داري

 نا :«ل» . ْ .هّنَأ :«م)») "5

 نال :«م» .ا/ .اهيف راتخم هنأ وه  :«م ءش» .1



 انضلح ةحتافلا ةروس ريسفت ُ

 .ةغللا فرع يف فورعملا ىنعملاب رايتخالا يوغللا دمحلا فيرعت ىف يرايتخالاب

 اذهب راتخم ىلاعت هنأ يف بير الو .,")هلعف يف ًاهركم صخشلا نوكي ال نأ وهو

 نم بلطي ليصفتو حيضوت ةدايز انهاهو ءاهيف هركمب سيل يأ هتافص يف ىنعملا
 .بيذهتلا قطنم ىلع ةيلالجلا ةيشاحلا ىلع انيشاوح

 [ركشلاو حدملاو دمحلا نيب قرفلا ]
 يف '"'ةنراقتم ىنعملا يف ةبراقتم '"!ةثالثلا رومألا ناك اّمل .حدملاو :هلوق

 اومزتلا نيرخآلا ةفرعمب الإ '!نيبتلا قح اهنم !ادحاو موهفم نّيبتي ال لامعتسالا

 .نيرخآلل ضدرعتلا اهنم دحاو ركذ دنع

 .ناوخأ امه :ليقو :هلوق

 145 اوخا امهر هلق نهود رسل ا ها دعب ل وديهتف اكل يمت اني وه كافل

 نانو فيك يف عئاشلا 1 ينازاتفتلا ةمالعلا هلاق ام ىلع ريبك قاقتشا امهنيب

 ميظعتلا دصق سفنلا بناج نمف .نيبناجلا نم ةّداملا ىف كارتشالاب ةلماكلا ةوخألا

 ميملا "”ناسللا بناج نمو ءامهموهفم يف ربتعملا وه امك ناسللاب لامك راهظإب
 :نتفاضتلا لوقو. ةلوق نيس تلاخت ل اذه قلع 50

 يف همالك حيرصو فاّشكلا مالك قوس ّنأ نم ينازاتفتلا ةمالعلا هلاق ام اّمأو

 اذلو ."”ليمجلاب فصولاو حدملا وه دمحلا :لاق ثيح فدارتلا ىلع لدي قئافلا

 ١. :ةياآلا]ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوق ريسفت يف فّنصملا لوق هدّيؤيو :«(ع» شماه يف 3 ١[

 هّنَأ هلاعفأل ىلاعت هتدارإ :ليقف ىلاعت هتدارإ ىنعم ىف فلتخا هّنِإ : الكم اذهب هلأ َداَرَآ اَذاَم ل
 واش سانت يتلا ةاهرنمرمأ هيف ل انقل وت هلاعفأل هوكمال ويم اربع ١ 1187

 .ركشلاو حدملاو دمحلا يأ." .« هنم
 .ةبراقم :«ك» .ةنراقم :«ل» .ةبراقتم :«ش» .

 .نييبتلا نم اهنم دحأو موهفم  :«ه.م ءك» .6 .دحاو  :«ش» .

 لك | ملح ١ دك ." 2/١ ثيدحلا بيرغ يف قئافلا .« .ربتعملا وه أمك :«ش» .



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ف

 ,"!تاذلاب دوصقملا هّنأل دمحلا ريسفت همالك لّوأ قوس نأ هيفف (')هذلا هضيقن لعج

 ّنأ عم رايتخالاب هّنِإ :لاقو لعفلا ةفص «ليمجلا» ةمالعلا لعج هنأ كلذ ىلع ٌلديو
 هرّدق امك يرايتخالا ليمجلا هثعاب نوكي ال ام ىلع قلطي ام ًاريثك ''حدملا
 هنسح ىلع هتحدم :لاق نم ضرغ ٌّنَأ رهاظلا ذإ ءرهاظلا فالخ ليوأتلاو .فّنصملا

 بلطي ليمحلا تعابلا قوكي ل نقو: لميلغ ترف اة)اي ةلاا) محلا هفعابرأ

 .هيلع معنيل ناطلسلا حدم نمك !١ ليفجلا

 فطع ليلدب .ةغللا بابرأ بأد وه امك ٌّمعألاب ريسفت وهف قئافلا يف همالك اّمأو

 الف ّمذلا ضيقن هلعج اّمأو ,ةهبش الب دمحلا نم معأ هّنأ تانلط لمعلا فصولا

 لب ؛ةمكحلا ئف هيلع حلطصا ام ضيقنلاب دارملا مل هنأل "كلذ ىلع لدي

 .هتطاسوب حدملا وه يذلا ّمعألا يفانّيف ٌصخأ وه يذلا دمحلا يفاني وهو .يفانملا

 .لاقي وأ ليق ام عدو ."!لاقملا "!قّقح اذكه

 يرايتخالاب حدملا سيشل وه امّنِإ فدارتلاب مكحلا ّنأ ملعي نأ يغبنيو

 ريسفت يف ةمالعلا لوقلو ,""'مهضعب هب حّرص "١١مل .'!دمحلا ميمعتب ال دمحلاك

 اذإف ناضيقن هل نوكي ال دحاولا ءيشلا ّنأ همعز ام ىلع هب لالدتسالا هجو :«ع» شماه يف ١.

 مهفاف ءركذ ام مزل الو ًادحاو حدملاو دمحلا نوكي نأ مزلي حدملاو دمحلا ضيقن ّمذلا لبق

 .«هنم ا

 كلذ نايب ّنأل نافدارتم امه لوقي نأ ال فدارملاب هرّسفي نأ رمألا ةسياقم :«ع» شماه يف .؟

 .دمحلا:«ش».”  .«هنم ١؟» نارقلا رّسفم ةفيظو سيل

 ةقاشرو ّدخلا ةحابصب فصولا ّنأ نم علاطملا ةيشاح يف ركذ ام ىلإ ةراشإ :«ع» شماه يف .؛

 .«هنم ١١ ةيرايتخالا لاعفألا ىلع هتلالدب ّلد ام دقلا

 .ليمجلا بلط لب :«ه» .5 .ام ىلع ال :«ك» ىفو .ام_-_ :«ل» .6

 ّقح :«ك» .6 ْ .هيلع :«ك» .ا/

 .دمحلا ميمعتب ال :«(ش».٠ .لاملا :«ه» .4

 .امك ١.0

 :نيهجو ىلع رّوصتي حدملاو دمحلا نيب فدارتلا :ءالضفلا ضعب لاق :«ع» شماه يف



 5/ ةحتافلا ةروس ريسفت ُ

 لعفب نوكي ال لجرلا حدم ن نأ 74 َنامياآلآ ُهّكْيَلِإ َبّبَح هلآ ٌوكلَو» :ىلاعت هلوق

 وه اّمم اهريغو لامجلاو نسحلاو لامكلاب حّدمتلا ّنِإو ,يرايتخالاب ٌصتخيف هريغ

 ةيقنعملا نكس وقل لو اكدوا ةيرعلا ءاملع يققحم دنع أطخ ىلاعت هللا لاعفأ نم

 نيلاابج حرملا هنت تم نم وعر ا ا اا

 هايف فضولا اكاو دينة ريغاالل اعوقصم هوا ظنو قل وللا لاقم لدعيو:.ايزايقخلا

 لاعفألا ىلع هتلالدب ّلد ام :ليقو .روهمجلا نم أطخ دهّنِإ :ليق دقف ٌدقلا ةقاشرو ّدخلا

 .هيف لّمأتف ,ةيرايتخالا

 .هرخآ ىلإ ًالوق ةمغنلا ةلباقم ركشلاو :هلوق

 هدّيؤيو .«امهنم "!عأ وهف» :هلوق هيلع لدي ءوأ ىنعمب واولا ةملكو .لوقلاب يأ
 لب هبعش ءيشلا ءازجأل :لاقي ال هّنِإف «ركشلا بعش نم دمحلا ناك اًملو» :هلوق

 .هناسلب معنملا ىلع ىنتُي نأ «ًاداقتعاو ًالمعو ًالوق ةمعنلا ةلباقم» ىنعمو .هماسقأل

 نم دب ال لب داقتعالا يفكي ال :ليقو .ةمعنلا ّىلو هنأ دقتعيو .هل ةعاطلا يف بأديو

 لمعلاو لوقلا ةلباقم :لوقي نأ رهاظلا مث .بلقلا يف هل ميظعتو ةّبحم ثاعبنا
 .هباتكب يباتك تلباق :لاقي ذإ ؛ةمعنلاب داقتعالاو

 ابّجحملا ريمضلاو ىناسلو يدي ةثالث ىّنم ءامعنلا مكتدافأ :هلوق

 كيلا نك راينا ّصتخي هل تمعن ركشلا نأ نكي 5 دارأ امل فّنصملا ّنأ ملعا

 لضافلا هب حّرص امك هب قثوي نم هيلإ بهذي مل لّوألا نكل ءامهيف صيصختلابو امهيف ميمعتلاب ج

 هيلإ بهذ دقف يناثلا اًمأو ء.رصتخملا يشاوح يف هحّجر نإو لّوطملا يشاوح يف يباطخلا

 يف يناودلا ةمالعلا هيلإ داك راس كلا تسحب شدو هنأ ىلإ هعبت نمو عي د ىدخملا تيحرشلا

 .«هنم <١ هرخا ىلا ((نحوصخي ًاضيأ حدملا : ليقو» لوقب بيدهتلا ةيشاح

 .ل :تارجحلا.١

 نأ يضتقي ةئثالثلا دراوملا بسحب حدملاو دمحلا نع ركشلا ةيّمعأ ّنإف :«ع» ماع ىف

 :«دنم :١ لمان ةومعلا قتحتت هل ةلاو: وا ىتغمت اهيف واولا نوكي



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م4

 دكس مرتك 3 ١اس ةاع دا اهله تلال »:ةعووتهفاتكلا يحايس اقف

 ام ّلك ّنأ يه ,"'ةّقح ةيلك ةمّدقم مامضناب رهظي "'فاّشكلا ةيشاح يف نيققحملا

 هلا رنات نصا ويح ١ ل امعتاو رك ووقف الا نب اير ديوب اسال دنع دل انا
 اال نوم لاين زابفلا كوه يبدو ديربورن عملا كوسا الا ىو هل اولا
 ةلاق ام نله ركشلا دهو:ةنعنلا هوجح قارفكلا نوك ًاضيأ ةفدقفلا كلذ قخ لديو

 صيصخت ريغ نم ام دوحج ىلع لدي ام لك نأ هنم مهفي هّنإف ؛"يرهوجلا
 -  .كلذك ًاّماع هنوك ىلع لدي ركشلل ًاّدض هنوكو ,"!نارفك

 ةثالثلا نأ يهو .لّوألا لكشلا ةئيه ىلع عقاولا سايقلا ىرغص ىلع ّلدي تيبلاو
 نانجلاو ناكرألاو ناسللا فرص ثعاب ءامعنلا لعج هّنإف ,ميظعتلل ةمعنلا ءازإب ةعقاو

 ,معنملل ًاكلم اهئازإب ةعقاو ةثالثلا دراوملا لعج ىّتح كلذ يف غلابو .معنملل

 رغاسلا نط اًملف::ريكش هدو قئاسللا نأ ىف خازن ال ذاوبءوعتلا قم ادافتسمو

 ءازإب اهنوك يف ةيواستم ةثالث اهلعجو اهنيب توافت ال دحاو جهن ىلع هعم نيرمألا

 يف هعم امهيواست نم ملعف .ريمضلا رْخَأو ناسللا طّسوو ديلا مّدق كلذل هّنآكو ,ةمعنلا

 .ركش ًاضيأ امهّْنَأ دحاو جهن ىلع هعم امهّدعو .ةازاجم هنوك

 ام عفدنا روكذملا تيبلاب كيم دّيسلا لالدتسا لصاح نم هانرّدق امبو :لوقأ مث

 فيرشلا هّرس سّدق هريرقت لامتشا نم يمورلا لضافلاو لضافلا يشحملا همهوت
 ةرداضملا ""وا وؤدلا:نلغ

 الو ,بولطملا تبث ركش اهل "'ءازجو ةمعنلا ءازإب وه ام لك ّنأ مّلس اذإ :لاقي ال

 ١. :امكيحع :«م)

  07.ةقح :(ه ءم»
٠.6 

 .غ7//١ فاشكلا ةيشاح .

 .هب- :«ك» .

 /8١17. ؟ حاحصلا . .لوقيف :«ك» .6

 .ةمعنلا نارفك :«ك» . 7

 .اهءازج :«ك» .4

 .و :«ك» . سىس تكلا يس



 لفل جن افلا ةنوس نيسفت

 :ةيبلاب لال رعسالا ىلإ ةيلكلا هن دقملا هذه عم ةجاح

 دراوملا نم رداصلا نوك صوصخ ىلع تيبلاب لالدتسالا وه دوصقملا :لوقن انآ
 اذهو .ةمعنلل ءازج اهنوك رهظي مل ام كلذ ديفت ال ةروكذملا ةيّلكلاو ءًاركش ةئالثلا

 .ىفخي ال امك تيبلا نم رهظي امْنإ

 مهوت نم قبس امو رودلا موزلب داريإلا عفدل لضافلا يّشحملا ىّدصت دقو

 :لاقف دحاو باوجب ادهاو ًاركش ةثالثلا رومألا عومجم دع رعاشلا خوك :لامتحا

 مكتدافإ ّلد دقف ركشلا هب "'ىزاجي ءامعنلا "'هديفي ام ّنأب نيداريالا عفد نكمي
 ّمصيل ًاركش دحاو لك نوكيف .ركشلا وه ةثالثث فوذحملا "'زيمتلا نأ ءامعنلا

 .ىهتنا .!ةثالثلا زّيممل ًاليصفت

 ةثاللتلا نومالا نوك نه انزكذ اه ىلع ألا ةنيسلا ةلالداةل ذا نهال ىظن هيقالوقأو

 ضب اَلِإ مهفي الف ركشلا اهب ىزاجي اّمم اهنوك اًمأو ,ميظعتلل ةمعنلا ءازإب ةعقاو
 لاو كن دّيسلا لالدتسا نم هانرّرق ام لصاح وهف ّمضلا ربتعا نإف .ةمّلسملا ةمّدقملا

 .ىفخي ال امك عوج نم ينغي الو نمسي الف

 امب نسحملا ىلع ءانثلا وه ركشلا :لاق ثيح يرهوجلا مالك نإ :لاقي دقو

 يبّيطلا مهنم ةعامج هيلإ بهذ امك ناسللاب ركشلا صاصتخا يضتقي .*”هكالوأ

 فرع يف وه امْنإ ةثالثلا هذه نم ًارداص ركشلا نوك ّنِإ :الاق ثيح ينميلاو

 لمجم بحاص مالك هيلع لدي اذكو .هدحو ناسللاب يوغللا ركشلاف الإو نبيل وصُألا

 هالكلا :ءانثلاو هيلوي فورعمب ناسنإلا ىلع ءانثلا ركشلا ّنِإ :لاق ثيح ةغللا
 ااا

 .يذاحي :«م كد .يزاجت :ردصملا ىف .؟ .ديفي ام :«ك»و ردصملا ىف ١.

 .4 .ط وطخملا .ماصع ةيشاح .؛ :رييمتلا :ودصفلا ىفذ"

 ."١7و ١/7/١ ةغللا لمجم .1 7١. ”/ !*؟ حاحصلا .



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ساب

 :هوجو نم رظن هيف :لوقأ
 مّهوت سانلا نم ًاريثك ّنأب فاّشكلا ةيشاح يف حرص دق كن دّيسلا نلف :ًالَوَأ اَمأ

 نيمّهوتملا نم لمجملاو حاحصلا يبحاص نكيلف .ناسللاب صوصخم ةغل ركشلا ّنأ
 حتف دقو .يئاطخلا هذيملتو ينازاتفتلا لضافلاك مهعبات نمو ينميلاو يِبّيطلا نع ًالضف

 .سوؤرلا نع ًالضف بانذألل حاحصلا باتك سومان ىلع حدقلا سوماقلا بحاص

 "!لمجأ وه لب .صاصتخالا ىلع يرهوجلا مالك ةلالد مّلسن ال اَنآلف :ًايناث اّمأو

 نأ تبث اذإ الإ كلذ ىلع هتلالد "'رهظي الف لمجملا مالك اّمأو ؛ءلمجملا مالك نم
 ٌمعألا هب دارأ ولو ,طقف يظفللا مالكلا وه ءانثلا فيرعت يف هركذ يذلا مالكلاب دارملا

 صاصتخالا ىلع لدي الف ةّنسلا لهأ نم ريثك "'همعز امك يسفنلاو يظفللا نم

 نم يسربطلا ىلع وبأ خيشلا هركذ ام ميمعتلا اذه ةدارإ دّيؤيو ,ىفخي ال امك ناسللاب

 وه ركشلا ّنَأ نم نايبلا عمجمب موسوملا ريبكلا هريسفت يف ةيمامإلا يرّسفم ريهاشم
 ًاضيأ نوكيو ءلصألا وهو بلقلاب نوكيو .ميظعتلا نم برض عم ةمعنلاب فارتعالا

 .ىهتنا ''!نارفكلاو دوحجلا ةمهت ىفنل ناسللاب بجي امنإو .ناسللاب

 يبني امك للاب اق الا ايقاير نم نانيتللاو بلا نادت ىلع هير هتف: نال
 .ىسربطلا مالك ىف لصألا ظفل

 وه امْنِإ ًاركش ةثالثلا نع رداصلا نوك نأ نم يبّيطلا 0 هلقن ام نلف :ًاثلاث اًمأو

 وه زيبا ردا ةفيظو وه ام ّنأل ؛هل لصأ ال ٍهاو مالك وهف نينو فرع يف

 نم هوفرع دق رمأ وهف ةثالثلا رومألاب ركشلا نوك اّمأو معنملا ركش بوجوب مكحلا

 دييقت ريغ نم معنملا ركش بوجو نوقلطيام ًاريثك مهارت اذهلو ماعلا فرعلا لهأ

 ١. ًالامجإ ّدشأ يأ :«ع» شماه ىف 7١ ١(«.

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «يرهوجلا مالك ةلالد» نم . ؟

 '. نايبلا عمجم .؛ .معز :«م» 01



 ضع ةحتافلا ةروس ريسفت

 .""ةاعلا فرعلا نم هروهظ ىلع ةلاحإ ةتالثلا داو

 اهتلالد ميلست ريدقت ىلع لمجملا بحاصو يرهوجلا مالك ٌنألف :ًاعبار اّمأو

 لومعملا تادرفملاب ىّمسملا هباتك يف بغارلا هركذ امب "'ضراعم صاصتخالا ىلع

 41 تلقلاب ركش :يرشأ ةتالث !١ لع ركشلا :لاق ثيح. نآرقلا تاذرفم ةغل ؟!نايبل

 حراوجلا '"'رئاسب ركشو .معنملا ىلع ءانثلاب وهو ناسللا ركشو .ةمعنلا رّوصت وهو
 "7! ي|ًدْكُش َدوُواَد لآ اوُلَمْعَأ» :ىلاعت هلوقو .هقاقحتسا ردقب ةمعنلا ةأفاكم وهو

 بلقلاب ركشلا نم ةئثالثلا عاونألا مازتلا ىلع هّبنيل اوركشا لقي ملو اولمعا ركذ "اهلا

 .ىهتنا !١" م.راوجلا ("'و ناسللاو

 صاصتخا مدع ىلع لدي ؛اَرْكّش َدوُواَد لا آوُلَمْعَإ# :ىلاعت هلوق ّنِإ :لوقن لب

 لودعلاو ناكرألاب ٌصتخي فرعلا يف لمعلا ذإ ؛يناكرألا هلومشو ''١'ىناسللاب ركشلا

 :نعارلا منك افك فلذا قيوم اوركشا :هلوق نع

 مالسلا هيلعو انّيبن ىلع دواد نأ ىكح ام ينانجلل ركشلا لومش ىلع لدي و

 رح لاق ا اركش يعيني اتم ىرحأ هنن ركتشلاو. كركشأ فيك ىفلا :لاق

 ."9ينتركش '""!دقف ىّنم ةمعن نم كب ام ّنأ تفرع اذإ :هلالج

 فيكف هتلّضفو كديب مدآ تقلخ يهلإ :لاق امل ذا ىسوم ّنأ نم يكح امو

 .«ه .م ,ك» نم طقس انه ىلإ «مهارت اذهلو» نم . ١

 :ةنايبل ةلوسملا» جنوبا" .ضراع :«ه» .؟
 .بلقلا :ردصملا ىف .0 نلف ودمجلا يانا
 .77 :ًابس . رام وردعبلا ق5

 .سراوجلا رئاسو ةردصملا ىقح .و :ردصملا يف .4

 .ناسللاب :«ك».١ 71١:-57[. .,نآرقلا ظافلأ تادرفم . ٠

 هزت قم طقس انه ىلا «نكدفلا وبك ركشار» نما

 راونألا راحب ؛١/118 يبطرقلا ريسفت ؛١/151 يزارلا ريسفت ؛١٠ 0/7 يناعمسلا ريسفت ١.

 .8/ .ةينسلا رهاوجلا ؛61١/ .ىناثلا ديهشلا لئاسر ؛”“



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فش

 ."!ًاركش هتفرعم ناكف يّنم كلذ ّنأ فرع :ىلاعت هللا لاق ؟كركش

 .ينانجلا ىلع امهيف ركشلا قلطأ ىلاعت هّنف
 ركشلا "نكي ىل ول هناف قلد: ىلع لويد" ركشلا سارينحلا :ةيدح اضيأو

 ءازإب يذلا دمحلا ريغ درف هل نكي مل ذإ .هسأر دمحلا لعج ّمصي مل ناسللاب الإ

 هلومش ىلع لدي يزاريشلا يدعس نيدلا حلصم فراعلا خيشلا لاق امو ,ماعنإلا

 :لاق ثيح ىناكرألا

 اةاوبا روم شركشا ديف نك ديارب هك نابزو 0

 لأ ىلع ىفخي هل امك :قاسللا ةلباقم ةتيرقي :ةحراجلا انفاق: ذيلاب دارملا نآف

 .ناسللا

 0 فلا تطنا نم ويعلا ناك اعلورنولوق

 را قلا نسق ىانسلا وهف لاق كيس كانك يوللسأ رقع تعتلا نأ عا

 نم هنوك لاح يأ هبعش نم :هلوقب فّنصملا هدّيقف ,هبعش نم سيل ًاقلطم دمحلا ّنأل
 .اهلجأل هنأ ىلع ٌلدو ةمعنلا ءازإب ناك اذإ وهو هبعش

 ةلاسرلا ىلع هحرش يف يفنحلا لضافلا هركذ ام عفدنا ريرقتلا اذهبو :لوقأ

 ركشلا بعش نم دمحلا ناب لوقلا :لاق ثيح ثيدحلا لوصا ىف ةيفيرشلا ةفيرشلا

 هجو نم '"!هومع امهنيب ذإ .كلذك سيلو .ًاقلطم هنم ّصخأ د ناك اذإ رهظي امنإ

 87/1١". فرظتسم ّنف لك يف فرطتسملا ؛ 2١/١1 نيدلا مولع ءايحإ :رظنا.١

 ١//!4. فاّشكلا ؛؛١٠55/5 ىناعنصلا قاّررلا دبعل فّئصملا ؛17/ 5 ىقهيبلل ناميالا بعش ."

 ١. 7 .هجابيد رد تايلك .: ْ .لقي مل :«ك» .'“

 رابتعاب هبعش نم ناك نإو .دروملا رابتعاب ركشلا بعش نم دمحلا لعج :«عر» شماه يف .6

 .«هنم ١؟» اهمسقم نع اهبّعشتل بعشلاب ماسقألا نع ريبعتلاو ,قّلعتملا

 .صوصخو مومع :«ش» .ا/ .4 5/١ فاّشكلا .5



 انين ةحتافلا ةروس ريسفت

 ال ةمعنلا ءازإب هنوك لاح ركشلا بعش نم لعج امّنِإ دمحلا ّنأ عفدلا هجوو

 .لّمأت ؛ًاقلطم ركشلا نم ٌصخأ هنوك مدع يفاني الف .ًاقلطم

 .ةمعنلل عيشأ :هلوق

 عويشب يضرلا خيشلا هدّيأو هيوبيس هزّوج ام ىلع .ةعاشإلا نم !''ليضفت لعفأ

 .لامعتسالا

 .اهناكم ىلع ٌلدأو :هلوق

 ىنعملاو ,محقم ناكملا ظفل :ليقو ءاهدوجو/''و ةمعنلا نوك ىلع ةلالد ىوقأ يأ

 .ةمعتلا قلع لذأ

 .لامتحالا نم حراوجلا بادآ ىف امو :هلوق

 فالخب .هل نّيعي مل ذإ هب دصق ام فالخ لمتحي هنأل 50200

 ا نونا ةفير ١ امل قايم هدم نق ولا لف لن ف قاتلا
 اذإ كنأل .ماعنإلا ةلباقم يف هنوك يف عطاقب سيل حراوجلا 57 نأ لصاحلاو

 رخآ رمأل يشملاو مايقلا لمتحا هباكر يف تيشم ا! وأ دحأل ًاميظعت ًالثم تمق

 فالخب .ميظعتلل نّيعتي مل "اذإ '''كلذ وحنو ربجلاو اة اهمال او اعنا كفاك

 ظافلألا ةلالد معن .هل عوضوملا هانعم ىلع ةلالدلا يف ًاّصن نوكي دق !هّنِإف لوقلا

 مالكلا سيلو فّلختلا ناكمل ,ةيعطق تسيل رمألا سفن بسحب اهيناعم ققحت ىلع

 لوقلا ّنأ نم ًاقباس روكذملا ىفنحلا لضافلا هركذ ام عفدنا ريرقتلا اذهبو :لوقأ

 .و-:«ك»." . ليعفت لعفأ :«ه ءش» ١.

 .و :«ك» .؛ .[ 7 .فاّشكلا ىلع ةيشاحلا :رظنا .'"”

 .راجتساللاو :«م» .

 .«هنم 7١؟» كرتشمف ءايرلا لامتحا اكو :«عر» شماه ىف .

 .هناف :«(ه» .8 .اذإ :«م ءش» ٠ هلا ملا ©



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 رّرقت ام هبساني ال لامتحالا نم حراوجلا لاعفأ "يف امل اهناكم ىلع ٌلدأ دمحلا نأ

 ةلالد فالخب فّلخت اهيف رّوصتي ال ةيعيبطو ةيلقع لاعفألا ''!ةلالد نأ نم مهنيب اميف
 .ىفخي ال امم عفدلا هجوو ,ىهتنا فّلختلا اهيف رّوصتي ةيعضو اهّنإف ظافلألا

 .هيف ةدمعلاو ركشلا سأر لعج [ ... ركشلا بعش نم دمحلا ناك اًملو] :هلوق

 ءاهنش ةناناللاو ةنعتلا ةعابشا ركذفلا يتعب ةفيقخت ذا لضاحلاو اقل هل وقل :هنا وحن

 ضختتلا ىلدع لدأ ؟!نيأرلا نأ امك ءءاغنالا ىلع اهلداو ةفاسقا "'لجأ دفحلاو

 ةلزنمب هادع ام ناك دقف اذإ ىّتح .اهئاقب يف ةدمعلاو ءاضعألا رئاس نم رهظأو

 .هماعنإل ًارهظم هل ًاركاش نكي مل معنملا دمحي مل نمف .مادعألا

 .ثيدحلا «ركشلا سأر ")دمحلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع ''هلوق ىف :هلوق

 ريك اه ربط رح | يوب وكلا ىلا مسجلا 11 هلو كور نا: نكدع لوقا
 ىلع لدي ال نكل .هيلإ "'هنم ةمعن لوصو ىلع لد ول ناكرألاو نانجلا لعف ّنأ وهو

 مزل اذهلو .هبعش نم ناك اذإ "'دمحلا فالخب !ًامعنم نوكي ىّبح رايتخالاب كلذ نأ
 .ربدتف ناسللاب رارقإلا ناميإلا يف

 [ركشلا ضيقن رفكلاو دمحلا ضيقن ملا ]]

 .هرخا ىلإ دمحلا ضيقن ٌمذلاو :هلوق

 اذإو ,نامولعم امهْنأل .«ركشلا ضيقن نارفكلاو» .دمحلا ضيقت ّمذلا ّنأ ركذ امْنِإ

 ماقم ماقملا ّنَأ عم .ًاضيأ انهاه هبولسأ رّيغو ءامهحوضو داز امهاضيقن امهْنَأ ملع

 .ةلدأ :«ش» .؟ .نم اهيف :«ك» . ١

 ل :«ش». .لجأ- :«ك» 3

 .هل دمحلا :«ك» .5 .لاقف :ردصملا ىف .0

 »١7«. معنملا نم يأ :«ع» شماه يف .
 »١١«. هماعنإ يف اراتخم نوكي نم معنملا ْنِإف :«ع» شماه يف .6

 »١١١«. ىرايتخالاب دّيقو ناسللاب ءانثلا وه يذلا :«ع)) شماه يف .4



 ا ةانلا ةرودن نينسفت

 فاّشكلا بحاص امهلعج ''ااذهلو ءامهنع "”رابخإلا بسانف دمحلاو ركشلا نايب
 نم رابخإلا بساني ضيقنلاب ءيشلا حيضوت ماقم يأ ماقملا اذه ّنأل !ناءدتبم
 .مهفاف ءركشلاو دمحلا نايبل مالكلا لصأ قوس ناك نإو .هل مكح تابثإو ضيقنلا

 .هرخآ ىلإ [هب ٌىرق دقو بصنلا هلصأو هلل هربخو] ءادتبالاب هعفرو :هلوق
02 

 وأ ًاراصتخا .هرخآ ىلإ 'ادمحلا عافتراو :لاق ثيح فاّشكلا ةرابع نع ٌلدع

 عئاش ريغ حلطصملا ىنعملاب عفرلا نم عافترالا لامعتسا ّنأل ال ,هتعباتم نع ًاعّقرت

 يف ءيجيسو .ًاضيأ *”عئاش لامعتسالا اذه ّنأل ,ءالضفلا ضعب نع هتعمس امك

 .ًاضيأ فّنصملا مالك نم رخآ عضاوم

 عفرلا نع ربخأ لب ؛عوفرم هّنأب هنع ربخي مل هعفر "'ةءارق عاش اّملو اذه
 نال اجإ ةيميسالا داربإ نأل ةةيلعتلا انهاه يسانملا ناك امل هنأ "ا كوت عفدل ءادتبالاب

 :لاق ثيح انهاه عقو امك امهضيقن هنأ ضيقنلا نع ال اذك امهضيقن ّنأب :«ع» شماه يف ١.

 .«هنم »١١ هرخا ىلإ «دمحلا ضيقن ٌمدلاو»

 .اذلو :«ك» . ؟

 .«١١؟» اذك ركشلاو دمحلا :لاق نأب :(ع» شماه يف ."

 :. فاشكلا ١/4.

 اذإ عراضملا يأ عفت ريو :[117/ 5 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش] ةيفاكلا يف لاق :«ع» شماه يف .ه

 »١١«. هرخآ ىلإ مزاجلاو بصانلا نع درجت

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «اذه ّنأل» نم .5

 هلصأو :كلذ ديعب فّئصملا لوقب لحمضم مّهوتلا نم ركذ ام ّنإ :تلق نإف :«ع» شماه يف .

 ذإ ءىهتنا هثودحو هدّدجت نود هل هتابثو دمحلا مومع ىلع لديل عفرلا ىلإ لدع نإو بصنلا

 ءادتبالا ظفل فذح ول هّنأ ةرورض .مّهوتلا كلذ عفدي ام ركذ ىلإ جاتحي ال ليلعتلا اذه عم

 دمحلا مومع ىلع ٌلديل بصنلا وهو هلصأ نع هيلإ لدع عوفرم »١1«[ دمحلا يأل هّنِإ :ليقو

 يف ّنأ امك يأ] ًاضيأ ريدقتلا اذه ىلع ةلمجلا ذإ ءلوهجم لعفب هعفر مّهوت لازل هرخا ىلإ
 نأب لّلعي الف ثودحلاو دّدجتلا ىلع ةّلاد هتيلعف [«١؟» ةيلعف ناك ًاضيأ بصنلا وهو هلصأ
 رز رمألا لوأ قم هعفذ دارملا تلق رشا ىلا ةتايتو دمعلا مومع_ىلع ليل هبلإ لدغ

 .(هنم "١



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فش

 "زها نكح نيبسلا لدنك ءاسأل ةرادتيس اهنأل انا: دعخب !"!ءاشنإ ؟رابقتلا

 ٌرلعب ًاراعشإ "'لعافلا ركذ كرت ماقملا بسانم ّنإف ءلعافلا (!ةباينب هعفر (!'ناكف

 امتفه هركا نع ءاقنلا ناضيب ىتح هيلا فلاب كماحلا ةيقو ةءاتدوودرودحملا ناك

 نم ىلإ دمحلا دانسإ بساني ءادتبالا ماقم ّنإف .دابعلا ناسل ىلع كلذ نوكل .هسفنل

 نع لودعلا نم لضحي "”راعشألا كلذو ةيدخلا لاما :ىلع ةلالدلل ةنمخ "ا ركا

 ءايق نأ ىلع ل اهلغافل ةل ٠ !لوففمل "ديون ىلع ةلادلا ةيمينلالا ىتلإ ةيلعفلا

 بساني ال اتهاه ةيعونلاو .ديكأتلل نوكي ال هْنأب طورشم ("!لعافلا ماقم "'”ردصملا

 ءاشنإ ةّيمسالا نم موهفملا رابخألا ّنأل اَمإ يأ ءاشنإ رابخألا ّنأل اّمإ :هلوق :(ع» شماه يف ١.

 مهما ؟7:ءانتإلا هزاع ةكيسألا 0 امان: دمحلا

 لايق امك نادت ازا دانت [ كيو ١ نير أ ع مافي نقلا
 يرادن ربخ ركموت هديسر ون تسا ىربخ

 .«(هنم ١ ؟

 ام ثادحإو .دمحلا لعف ءاشنإ رومألا لئاوأ يف هب رومأملا ّنأ :هحيضوت :«ع» شماه يف .7

 ةلمجلا ةراعتسا ىلوألا ناك ةلمج هئاشنال ريعتسا ولف .ظفل هل عضوي ملو .دمحلا هيلع قدص

 غيص دوقعلا ءاشنإل ريعتسا اذهلو ,لعف هنأ ثيح نم ثادحإلاو ءاشنإلل اهتبسانمل ةيلعفلا

 ناك اّملو .كلذ ريغو فوطأو جحأو رودرا اجوت او ىلصأو تيرتشاو تعب :مهلوقك لاعفألا

 رضاحلا لاحلل لمتحملا عراضملا ةغيص هلصأ ناك ءادتبالا نع دمحلا لعف رودص هب رومأملا

 ميقأو أبوجو لعفلا فذح ءأدمح هللا دمحن هلل دمحلا لصأ ّنأ رهظف .ءادتبالا نيح وه يذلا

 .«هنم ١؟» ثودحلا رابغل ًاضفن عفرلا ىلإ هنع لدع ّمث ,ماودلا ىلع ةلالدلل هماقم لوعفملا

 .ناكل :«م» .

 .«١١؟» هلل دمحلا دمُح ريدقتلا نوكي نأب :«(ع» شماه نقيدف

 .ءادتبا نم ىلإ دمحلا دانسإ بساني  :«ش» .ا/ »١١١«. دماحلا يا:«ع» شماه يف .1

 ةدئافلا كلت ّنَأ لصاحلاو .نأشلا ولعب راعشإلا يأ «راعشإلا كلذو» هلوق :«ع» شماه يف .4

 .«هنم »١١ ةيلعفلا نود ةّيمسالا داريإ نم ةلصاح

 .«7١؟» دومحملا وهو :«عو» شماه يف . ٠ .لعفلا توبث :«ك» .ه

 ١. دماحلا وهو :«ع» شماه ىف »١7«.  ١١.فى دمح :«ع» شمأه »١١«.

 »”١7«. دماح :«ع» شماه يف 1



 سا ةحتافلا ةروس ريسفت

 الإ انهاه سيلف ."'ارهظيس امك لودعلا ماقم بساني ال ةيددعلاو .دافتسي الو
 ."!ديكأتلا

 فقويتللا نا 1" وهفل ءادهتلاب دفقو رك 3 را ين ضانلا ىتحتفلا هوكذ اخاماَو

 ؛رهظأ هبصن نيح ًاّرقتسم فرظلا نوك ّنأل ؛؛ارظن هيف :لوقأف هل ًاربخ عقو دقتسم

 هنال «رهظأ نيصنلا نيح ردضملا لامع مدعو كد امك دلزيعب *!قودحتل ريتال

 اذإ""'و ؛لعفلا عم نأ ريدقتب نوكي ال ذئنيح هّنأل ًالماع نوكي ال مهضعب دنع ذئنيح

 .هل فرظلا نوكل ةئطوت ءادتبالاب هعفر ركذ معن ,عناملا كلذ عفترا عفر

 كلذ ّنأب عوفدمف هب "!لصألا نايب طابترال عفرلا ركذ ّنأ نم :"”ليق ام اّمأو
 .ىفخي ال امك '"7عوفرم هّنأب هنع ربخأ اذإ بساني امن

 لوفعم نوزكعلا نونكا !١" قرع عقال ءاديقألاب هعقز "1" 95 نإ امو

 سنجلل هيف في رعتلاو فئصملا لوقب ةردصملا ةيتالا ةيشاحلا فيعاضت نم :«ع» شماه يف ١.

 ءايدبك ات ىدضملا نوكي. نا دب ال لقيتو :ةلوق ىلا ةالكلا قيقحت :لوقا ةث كانه“ لاق ثيح

 .«هنم »١١ هرخآ ىلإ

 .«هنم ١١ ديك أتلل هنوك مدع لعافلا ماقم ردصملا مايق طرش نأ انركذ دقو :«ع» شماه يف ١.
 .نيستل 1( لالنجا"

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «فرظلا نأ نيبتيل» نهم .غ

 .«هنم ١١ هلت يضرلا خيشلا نم هلقننس امك هل وه ًادمح هريدقت :«ع» شماه يف .4
 .و-:«ك» .

 »١١«. يدنق مس مساقلا وبأ هجاوخ لئاقلا :«ع» شماه يف .

 »١١«. بصن هلصاو ءادتبالاب ... ركذ دمحلاب لاق ثيح بصنلا وهو :«ع» شماه يف .

 .«١؟» بوصنم هلأ لصألا نايب دنع هنع ربخأ امك :«ع» شماه ىف .

 .ركذام :«( ٠.2

 ركذ امّنِإ :لاق ثيح يدنقرمسلا مساقلا وبأ هجاوخلا هركذ ام عفد ىلإ ةراشإ :(ع» شماه يف ١

 ةيوقتلل ماللاو ردصملا لومعم رورجملا نأ مهوتي امّبر ذإ .هروهظ عم «ءادتبالاب هعفرو» هلوق

 ١؟» ىهتنا بصنلا وه يذلا هلصأ نايب هب طبريلو هربخ هلل نأ نّيعتيل ءادتبالاب عفت رم هّنَأ ركذف
 .( دنم

 اه حج يب ف



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 ريح بضتلا قيتح هنأ نم" اركذتس اتم :هدعب رهظيف:لمقلا "!ةيوقتل ةآللاو "ةردضملا

 يف لعفلا فذح بوجو طرش ناك اّملو .ردصملا يف عقو امنا رييغتلاو هفودحم

 نايس ال "اهلا "فرحه نأ اهبل ندنعنلا ةقاضاب نإ :ةلوعفم وأ ةلعاق قايي هلك

 "!4اَهَيْعَس اهل ئعَس َوا» "!4ْمُهَرْكَم اوُرَكَم [ْذَق] واط :ىلاعت هلوق جرخيل '"”عونلا
 ءدتبم ربخ هنأ ىلع عفرلا ّلحم يف "”'رداصملا هذه دعب رورجملاو ٌراجلاو
 هلاق امك هل ءاعدلا اذه يأ هل وه هل ًادمح :كلوق يف ىنعملاف "ًابوجو فوذحم

 ربخ نوكيو كلذك عفرلا ىلإ لودعلا دعب هنأ مّهوتي "هلي يضرلا خيشلا

 ١. ًاقوذحم ربخلا نوكيو :«ع» شماه يف »١١«.

 .«١١؟» هلل كدمح ينبجعأ :كلوق يف امك :«ع» شماه ىف .؟

 عفرلا لحم رداصملا هذه دعب راجلاو كلذ ديعب لوقي ثيح :«ع» شماه يف .ركذيس :«م .ك» .'"

 »١١5«. فوذحم ادتبم ربخ ىلع

 هيف ماللا نوك وهو هلل هلوق يف رييغتلا اذه لثم مّهوتل عفرلا دنع لاجم الف :«ع» شماه يف .:

 »١١«. لمعلا ةيوقتل

 .«١؟ هلل ديز ديمو انا دمح :لاقي نأب :«ع» شماه يف .6

 »١١«. هلل دمحلا لثم :«ع» شماه ىف .”

 عفرل لب عونلا نايبل ال هدعب هلوعفم وأ هلعاف ركذ ردصم لك ّنأ لصاحلاو :«ع» شماه يف .
 مل اذإ اًمأو هدمحو هل ًادمح هنمو هلعف ف ذح بسحب هلعف رّيغتلو هلعف فذح نم ثداح ماهبإ

 .«هنم ١5١ هفذح بجي اللف اهلعف لومعمب رداصملا هذه بقعي

 د .4" :ميهاربإ .6

 ٠. ابوجو اهلعاف فذحي يذلا :«ع» شماه يف »؟١7«.

 ١. ىرت امك هيف لعفلا فذح بجو هّنإف :«ع» شماه يف »؟١«.

 راجلاو :اذكه قلطملا لوعفملا ثحب يف هظيضرلا خيشلا ةرابع :«ع» شماه يف ١.

 لعافلا يليل .هفذح بجاولا ًادتبملا ربخ هّنأ ىلع عفرلا لحم يف رداصملا هذه دعب رورجملاو

 ,لعفلا يلو ناك امك لعفلا ماقم مئاق هّنأك لعفلا ف ذح دعب راص يذلا ردصملا [وأ] ,لوعفملا وأ

 .[؟ ١1/١ ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش] «هنم ١؟» ىهتنا ءكل ءاعدلا اذه يأ ,كل وه ىنعملاو

 ًادتبملاب ردصملا نيبو هنيب لصفي الو ردصملا لومعملا يليل يأ :«يليل» ةملك تحت بتكو
 .يضرلا ةيفاك حرش



 لفظ ةحتافلا روس نيسفت

 هللا هييعو لاق هيف دل ءافاو دحيم 0 رديصلا

 ,"!«هل» وه يذلا فرظلا هربخو :فاّشكلا بحاص لاق مهوتلا اذه عفدل اذكو

 الو ,فرظلا هربخو :لوقي نأ ىفكل هل ربخو ٌرقتسم فرظلا ّنأ نايب هدارم ناك ولو

 نوك ةدافإلاب دوصقملا ّنأ ىلع لدي همالك قوس َّنإف ,"'لوصومب هدييقت ىلإ جاتحي
 تايصوصتخلاو هويفلا ذا «قارظلا هروفت ةوكو ١ هس رظلا ىوك أذل ري نشر

 هربخو :لاق ثيح دوصقملا وه ام ركذو 57 فّنصملا رّيغ اذهلو .ةدافإلا لحم

 67« هّنل»

 كدي نا تلا ناك اهنا افا قه دمعلا | رودص ءادتبالا يف بسانملا ناك اّملو

 ال كلذو .ماودلا ىلع ةلالدلا دوصقملا ّنأل "و كلذلف ةيمسالا ال انركذ امك ةيلعفلا

 عم .«بصنلا هلصأو» :لاقو ةيلعفلا اهلصأ نأ رّدق ءبصنلا نع لودعلاب الإ لصحي

 نأ هب اهطبر نّيبتيو اهقّلعتمل اهتوبث اهيلإ بسنيل تركذ اذإ رداصملا يف لصألا نأ
 .كلذ ىلع ةلالدلل ةعوضوم لعفلا ةغيص ّنأل «لدفلا هي لع وك

 ا . مح لا فودح اذكف ,ةيردصملا ىلع بصنلا دمحلا لصأ أ لصاحلاو

 هادا تلج و هن ان ندمان كفار لعافلا عم لعفلا فذحف .هلل ًادمح دمحأ

 تيضتفاف اهلاعب ةفاس فاوخا دداصتنلا ١ ردا دلف كا ذك ةلصا نا اكاوت:ةسنفا

 هذهف .ةيلعفلا ةلمجلا تاقّلعتلاو بسنلا نايب يف لصألاو .اهيلإ اهتبسن ىلع ّلدي نأ
 هلق كرد ا نقرا ةيعانلا ايلاغفا رذاضملا عم ظحالي نأ يعدتست ةبسانم

 :مهلوقك ةرمضم لاعفاب ةبوصنم اهلامعتسا ةرثكب ةصوصخم رداصم يف ةبسانملا

 ١. يضرلا هلاق امك وهو دمحلا ربخ يأ :«ع» شماه يف »؟١«.
 فاشكلا .؟ ١/7[.

 .«7١؟» «هّل وه يذلا» هلوق يأ:«ع» شماه ىف ."

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «فرظلا نوكال» نم .غ

 .ود:«ل» .5 .نع :«ك» .©



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فر

 هدّيأو .بصنلا هلصأ ّنأب مكح اذلف اهلاثمأو .هللا ذاعمو هللا ناحبسو .ًابجعو .ًاركش

 ادي ئرق دقو :لاق تيح نضع 6ءارق هنأ
 .هرخا ىلإ [هتابثو دمحلا مومع ىلع لديل] عفرلا ىلإ هنع لدع امّنِإو :هلوق
 دمسلا تابت" ىكلغ لودعلا لذي ةيمسالا ىلا ةيلغفلا ةلمجلا نع لدع امنا ىتعي

 ار
 دا انج لولا ور لاق يع نق ل بخاخ بولس كيف علا لدغ نفور

 لدع امنإو» :هلوق ىلإ "'«ىنعملا تابث ىلع ةلالدلل [ءادتبالا ىلع] عفرلا ىلإ بصنلا

 .”!نيلعفلا ىلإ '''نيردصملا رييغتو «اهب» ظفل كرتب هرخا ىلإ «هنع

 .رداصملا لودعب ةدئافلا هذه صاصتخا مهوي «اهب» ظفل دوجو ٌنألف كرتلا اّمأ

 ةوبث' ىلع لدق ةيعسألا ةلمدحلا ا ةتايتفا ىتلمتفلا ىلإ ريشا ةعواكأو

 نعو '!نامزب دّيقي مل اذإ ثودحلاو دّدجتلا نع رظنلا عطق عم هيلإ دنسملل دنسملا

 كرت نكي مل اذإ امك .ماقملاو ةنيرقلا ةنوعمب ماودلل لمعتسي دق نكلو ."”ماودلا

 مهركذ قبس نيذلا ةينامثلا ةّمئألا ةءارق دروي نأ هبأد فّنصملا ّنأ ملعا :«ع» شماه يف ١.

 ةءارق هذهو ءئرق لثم لوهجملا ةغيصب ةّذاشلا ةءارقلاو «نالف أرق» :لوقيف مولعملا ةغيصب

 .«هنم ١؟» نيربتعملا ريغلا ٌداوشلا نم وهو ةنييع نب نايفس

 .«١؟» رداصملا كلتب يأ :«ع» شماه نع

 .هنم نيتفوقعملا نيب امو .اهب لدعلاو :هيفو 14/١. فاّشكلا .'“

 .«١؟» ةلالدلاو لودعلا يأ :«ع» شماه يف .؛

 .«7١؟» «لديل» هلوقو «لدع» هلوق يا:«ع» شماه ىف .6

 »١١«. مئاق ديز وحن :«ع» شماه ىف .1

 لدت ةّيمسالا ّنأ نم لّوطملا ةيشاح يف يدنقرمسلا هركذ ام ىلإ ةراشإ هيف :«ع» شماه يف .

 ضعب هركذ امك ماودلا ىلع ةيلقعو .خيشلا هركذ امك توبثلا دّدجم ىلع ةيظفل نيتلالد

 ذإ لعفلا يضتقي ماودلا تبث دّدجتلا ىلع ّلدت مل امل اهّنأ نم ةهّبشملا ةغيصلا يف نيقّقحملا

 ىهتنا ,هيلع ةيلقعلا ةلالدلا تابثإ هيفاني الف ماودلا ىفن خيشلاف ةماود تباث لك يف لصألا

 .«(هنم ١1



 ضرخ ةحتافلا ةروس ريسفل

 نود ضعبب هصيصخت نأ لييختل لب هب مامتهالا مدعل وأ هب لهجلل نامزلاب دبيقتلا
 .حّجرم الب حيجرت ضعب

 ىلع هتلالد جاتحي الف ماقملا يف لصألا يه يتلا ةيلعفلا نع لودعلا اّمأو

 ثعاب راصحنال ؛هيلع ّصنلا ليبق نم وه لب ؛ةنيرق !''ةنوعم ىلإ ماودلا
 يعاتب ءاوذدلا ىلع ةلالدلا نوكيف :ةنيخ ووكذملا لييقتلا ىف هعاغو "!لودعلا

 ليلعتلا مال فّنصملا لّدب ىنعملا اذه ىلع ةلالدللف .هناقو مف لا لإ 5 نووعلا

 ام “!'نوكي نأ نم معأ اهلبق امل اهدعب ام ةيّلع ىلع ةّلادلا فاّشكلا ىف ةعقاولا

 برحلا نع تدعق» يف امك ال وأ بيدأتلل برض يف امك هنم ًالصاحو ةياغ 'اهدعب

 ام ةّيتعابو دوجولا يف اهدعب امل اهلبق ام ةّيببس ىلع ةلادلا «ىك مال»ب «نبجلل

 ماودلا ىلع ةلالدلا لوصح ىلع ّلدت ال ليلعتلل يتلا "'ماللا اف ؛اهلبق امل اهدعب

 ىلع ٌلادلا قّقحتل لودعلاو عفرلل '"'ةلالدلا نوكي نأ لمتحي لب لودعلا نم
 ةلالدلا ّنأ ىلع لدت اهّنِإف يك ىنعمبو ةيببسلل يتلا فالخب .عفرلا وه يذلا "'ماودلا

 .لعفلا ىلع الإ لخدت ال هذهو لودعلا نم ةلصاح اهلوخدم ىه ("'ىتلا

 يع ردسي ناك ار د نتفلا هدف ىلع" "اين اهنعب نك نأ يساعلاو
 الإ نوكي ال يذلا طرشلا بساني ببسلا ًاضيأو .كلذب ىلوأ لماعلاف لعفلا ةغيص

 .ةفرعم :«ك» ١.

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «جاتحي الف ماقملا ىف» نم .؟

 .«ع» شماهب كردتسم وهو .«م» نم طقس انه ىلإ «هتياغو» نم ."

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «اهلبق امل اهدعب ام» نم .غ

 .ماللا  :«ل عام».1 .اهدعب ام :«ل».6

 .«7١؟» ماودلا ىلع :«ع» شماه يف .ا/

 .«ل» نم طقس انه ىلا «لمتحي لب لودعلا نم» نم .8

 .«١؟» هرخآ ىلإ «ّلديل» هلوق نم ةموهفملا ةلالدلا يأ :«ع» شماه يف .4

 ٠ . هرخآ ىلإ «لدع امّنِإو» :فّنصملا لوق يف «لدع» ظفل انهاه وهو :«ع» شماه يف »١١«.



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ا

 قّقحت يف ةغلابملل «امّنِإ» ةملك داريإو .لعفلا ريغ اهقّلعتم تدجو ام ''!هذهو ًالعف

 .ماودلا ىلع ةلالدلا

 [ىلاعت هلل هتابثو دمحلا مومع ]

 .[ هثودحو هددجت نود هل هتابثو] دمحلا مومع :هلوقو

 يف ام ىلع "!هتفاضإ هجو نوكي ذئنيحو .ةنمزألا همومع ىلع لمحي نأ نكمي
 ّلدت ال فاّشكلا ة رابع ّنأ «هرارقتساو ىنعملا تابث ىلع ةلالدلل» :هلوق نم فاّشكلا

 تابثلا ّنإف ؛هثودح مدعو ةنمزألا عيمج يف ىلاعت هل دمحلا توبث ىلع ًاحيرص

 مدعو ثودحلا يفاني ال اذهو .توبثلا نامز ''نم نوكي نأ نكمي رارقتسالاو
 لومش ىلع لدي الو رارمتسالا ىلع لدي عراضملا ّنأ امك ,ةنمزألا عيمج هلومش
 .اذه بسانملا ّنأ عم ةنمزألا عيمج

 ريغ ؛لودعلل رخآ ًاهجو نوكيف هدارفأ دمحلا مومع (!ىلع لمحي نأ نكميو
 عفرلا فالخب ىلاعت هل مّلكتملا دمح توبث ىلع لدي بصنلا ّنإف ماودلا ىلع ةلالدلا

 .قارفسالا يدق: نلعب نا ع ةفاخملا نأ هعنلا تح صام اع لديدلاف

 لودعملا ةيمسالا لولدم ّنأل ؛فاشكلا ىف ام فالخب «هل» هلوقب تابثلا دييقتو

 :امكاذ تييعسلا لادم هك نوكلا ترون 5 اهناذ ادهملا ريكلا توين جيو اولا

 هسفن يف ًاتوبث دمحلا توبث ىلعو .ىلاعت هل دمحلا توبث ماود ىلع لدي هتطساوبو

 «هل» هلوقب تابثلا دّيقي مل ولف ,ثلاثلا الو لّوَألا ال يناثلا وه انهاه دوصقملاو .ًامئاد

 ولو .ثلاثلا ردابتملا لب ًاحّرصم دوصقملا وه يذلا يناثلا نكي مل فاّشكلا يف امك

 ١. ةّيببسلل يتلا يأ :«ع» شماه يف »١١«.

 »١١١«. «دمحلا مومع» هلوق ةدايز يا :«ع» شماه ىف

 .«١١؟» توبثلا نامز نم ادتبم يا:«ع» شماه يف ١".

 .مدع ىلع :«(ل» .



 لافي ةحتافلا ةروس ريسفت

 :دوصقنلا ىف اخيرض: ناكل ةيدتق

 تابثلل ًانايب «هدّدجت نود» هلوق نوكي دمحلا مومع يف لوألا لامتحالا ىلعو

 بيترت نوكي ذئنيحو ,ةنمزألا عيمج دمحلا مومعل نايب «هثودح نود» هلوقو .هل

 مدع ىلع ةنمزألا عيمج دمحلا مومع ةلالد ّنأ ههجوو ءٌفللا بيترت ريغ ىلع رشنلا

 مهوتل ,كلذك سيلف دّدجتلا ءافتنا ىلع ىلاعت هل تابثلا ةلالد اًمأو .ةحضاو ثودحلا

 .هنايب مّدق اذهلف ءرثكأ نايبلا ىلإ تابثلا جايتحاف ءيدّدجتلا رارمتسالا يف تابثلا

 عيمج ىف ًاتابث هب دارملا نوكيف هل تابثلل ًانايب امهالك نوكي يناثلا لامتحالا ىلعو

 ةقرالا

 نم رثكأ اهلاعفأ فذح بوجو ىف ةغلابملا ءاهعم لمعتست داكت ال :هلوق ىفو

 دق ةخوسنملا ّنإف ."''6«ةخوسنملا ةعيرشلاك اهعم اهلامعتساو» فاشكلا بحاص لوق

 ىف ةلمعتسم "'ةخوسنملا ًاضيأو .بوجولا خسنلا لبق مكحلا '"اذإ اهلامعتسا زوجي

 .لعفلاب فيكف لعفلا نم برقلا يفن ىلع ٌلديف هترابع اّمأو ,تاقوألا ضعب

 [قارغتسالل وأ سنجلل 4ُدْمَحْلَا» يف «لاد]
 .سنجلل هيف فيرعتلاو :هلوق

 نوكيل قارغتسالا نود سنجلا ىلع هيف ماللا لمح امنإ :لضافلا يشحملا لاق

 لعج اذلو .سنجلا الإ هب ''ادصقي ال دّكؤملا ردصملا ّنأل :هلضاب[ ذهيع] :ققوأ

 نّمم نحنو .راظنألا هيف حرط اّمم هّنإف هذخف .ًامهو قارغتسالا فاّشكلا بحاص

 ىهتنا ,*'رانيدلاو مهردلا ةرثكب هليصحت نكمي ال ًامهس هيف : يطعأ

 00000 1/١. فاّشكلا.١

 .«م» نم طقس انه ىلإ «ةخوسنملا نإف» نم ."'
 يعقل ندصنلا قف
 .هنم نيتفوقعملا نيبامو .9 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .4



 ١ ج,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل سرع ع

 ةيقفوأ ّنِإ :لوقن سنجلا وه دّكؤملا ردصملا دافم ّنأ ميلست دعب ذإ رظن هيف :لوقأو

 لاصحلا نوكي ف ايثقألا نيناوم تكتب يعول تملا هعيش لضاب نفعا

 انآ ناك يالا نستاذه قب اون وسخ اوي ىلو | هوك دنقي اهنا ونال ابو مهوب قار فقالا

 دق لب ؛كلذك سيلو ًادّكؤم اردصم روكذملا عرفلا نوك نّيعت اذإ متي امْنِإ هركذ ام

 نكميف .هريغو ,«كّيبل»و .«رامح توص هل اذإف» يف امك هريغ نوكي دقو اذه نوكي

 اذه ّنِإ :لاق ولو .قارغتسالا مالب ًافّعم ًايددع ًاردصم انهاه «دمحلا» نوكي نأ
 نيع راص اضن | ادكؤم اردصم نوكيا نأ مزليف فوذحملا لعفلا بانم بئان ردصملا

 نسال انك دويففلا فاوحلا

 ىف هور عج وردك مرتك ىبكي ار درك: ىلع ماكل اذن ىف عم ادا در
 لوق دنع فيرشلا هّرس سّدق دنسلا دّيسلا ةيشاحو يزارلا ةمالعلل فاّشكلا يشاوح

 "7هرخا ىلإ «مهنم مهو سانلا نم ريثك همّهوتي يذلا قارغتسالاو» فاّشكلا بحاص
 هلصأ نع بئان 4هللُدْمَحْلأ» ّنأل ًامهو ناك امّنِإ :ليق :يزارلا ةمالعلا لاق ثيح

 سنجلا اذه لعفن ىنعملاف ًادمح هللا دمحن :ليق اذإ هّنأكف .ًادمح هللا دمحن وه يذلا

 اذإ كلذكف دمحلا دارفأ عيمج لعفن ىنعملا سيلو ءسانجألا رئاس نيب نم دمحلا نم

 .بونملا قوف نوكي ال بئانلا ذإ .هيلإ فرصني (هلل دمحلا) :")ليق

 ,.اهّدسم ةداس اهلاعفأ بانم ةبئان رداصملا هذه ّنأ ىلع ىنبم اذه :ك: دّيسلا لاقو

 دصق ىفاني ال كلذ ّنأب درو .قارغتسالا ىلإ ةقيقحلا ىلع اهتلالد ودعت ال لاعفألاو

 1 .ىهتنا "!'لاحلا ءاضتقاو ماقملا ةنوعمب قارغتسالا

 نيرصاعملا نم نيرصاقلا ىلع هب فّلصتو نيرخآلا مهس نم هلحتتا ام ّنأ رهظف
 دوجلا راهظإو ,لاحتنالاو ةقرسلا نع هللا انذاعأ ,نيرباغلا مالم ماهسل ًافده هلعج دق

 .ليق اذإ كلذكف دمحلا  :«ش» .؟ هوا ىلإ-:(م».١

 07/١. فاّشكلا ىلع ةيشاحلا .'"“



 افران ةحتافلا ةروس ريسفت 5

 .لاثمألاو هابشألا لامب

 ايافخ ىلع رظانلا هب علطي هجو ىلع مارملا 0 مالكلا قيقحت :لوقأ مث

 ةسيدالا ةلمجلا نأ ىلإ "!نهذ قاشكلا بحاض نأ :ءافتإلا اياردب نوقيو»ةارعلا

 ا ىلع قاب هنأ الإ ءادتبالاب ًاضوقرف ناك نإو دمحلا و ,ةقيقح ةيلعف ةروص

 دف انك د امك ىرخا ىلإ اهب .لودغلا وزر هل وق: ديلا ناقأ اه.ىلغع :قلطتلا لوعفتلا

 دّدجتلاو ثودحلا ىلع لادلا يفتنيل انهاه لعفلا فذح ّنأل كلذو ,ةقباسلا ةيشاحلا

 ىلإ اولدع لعفلا ماود ىلع هتلالد ىف ةغلابملا اودارأ اذإف ."'لعفلا ماود ىلع ٌلديف

 .دّدجتلا هجو ىلع ال نكل لعفلا ماود ىلع ىنعملا نوكيف ؛ثودحلا رابغل ًاضفن عفرلا

 هولا ووكلا هفيل رفقملا ةووص دنع ناز: ناو ايديكأت نويصفلا قوكي نأ دب أل فيغو

 ءاود نكمي ذإ ؛لعافلا نم لعفلا ماود هماود نكي مل ًايعون وأ ًايددع ناك لب كلذك

 نكمي « نكي و 2! لعافلا نم لعفلا ماود نودب (”!ًاقلطم هنم 3 هعون نم درف

 ال يديكأتلا ّنأل .يددعلا يف نكمي امْنِإ ””كلذو .دارفألا رابتعاب هّنأل ؛قارغتسالا

 .بهذ اّمل :«ه .ك» . ١

 ماودلا ىلع ةلالد عونل قلطملا لوعفملا نم لعفلا ف ذح ّنأ ىلع ّينبم اذه : :«عو شماه يف .؟

 حّرص دقو لعفلا ريدقت ببسب ماودلا ديفي ءًاريس اروي ةيوو اريسالا كنا انتا ىركألا

 ةنابإ اّمإ عضاوملا ضعب يف لعفلا فذح نسحتساو :لاق ثيح كلذب لي يض رلا خيشلا

 م ل ل

 ١ /١١7(. ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش] «هنم ١١١ ىهتنا٠ كل اركشو .كل

 ةليحلا ةروص أل ماودلا ىلع فذحلا لصأ ةلالد يف انعم شقاني دق : ًاضيأ «ع» شماه يفو

 هل رهو ًاعئتام يضتلا ةروص روكي نأ رمألا ةياغ تلق كلذ نغ نيابي فمتخلا نصت وهو ةيلعفلا
 طبرلا ىلع ًامّدقم فطعلا اهيف ربتعي نأ نكمي ةرابع ةروص يف امك عقاولا يف ةلالدلا عنمي

 .«١؟» ال وأ ناك ًاعون :«ع» شماه يف .'" .«هنم »١١ مهفاف .سكعلابو
 »١١«. دارفألا رابتعا يأ :«ع» شماه يف .0© .«ش» نم طقس انه ىلإ «نكمي ذإ» نم .؛



 ١ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل سايب

 .دارفألا نع رظنلا عطق عم ''!ةقيقحلا الإ هيف دصقي

 ةنوعمب ّلدت يتلا ماللا لوخد بساني ال ماودلا ةدافإ دصقل لودعلا دعب هنأ رهظف

 امم لمكأو ٌمتأ ةقيقحلا مال نم مهفي يذلا صاصتخالاو ؛قارغتسالا ىلع ةنيرقلا

 نمض ىف ال ةيهملا تدجو اذإ هنأ مّهوت ذئنيح نكمي ال هّنأل ,قارغتسالا نم دافتسي

 لاق اذهلو .؟مهوتلا اذه لاجم هعم "”ٌنإف "!قارغتسالا فالخب ءهب ّصتخي ال درف

 :لاق ثيح هيلإ دنسماا ثحب يف حاتفملا بحاص هركذ ام كلذ ىلع لدي :«(ع» شماه ىف ١.

2 

"3 

: 

 يه ىه ثيح نم ةقيقحلا ىلإ دصقلا سيلف ةيدرفلا رابتعا لجر وحن يف ّنَأ ىلإ تبهذ نإو

 2 لاقو عامجإلا كلذ انه سيلف .ىعجرو ىركذو لتقو ب رض وحن نم رداصملا كمزليف
 ةعوضوم ةدّكؤملا رداصملا ّنأ ىلع اوعمجأ مهّنإف ةغللا ةّمئأ عامجإ عامجإلاب دارأ هحرش يف

 .ىهتنا .فالخ هيف ءاهقفلا ضعبل ناك نإو ةيدرفلا رابتعا اهيف سيل قئاقحلل

 ال ديكأتلل قلطملا لوعفملا يأ لّوألاو» :هلوق نم ةيفاكلا بحاص هركذ ام هيلع ّلدي اذكو
 ةدايز الب لعفلا هنّمضت ام ديكأتلاب دارملا ذإ :هحرش يف يضرلا خيشلا لاق .«عمجي الو ىّنئي

 ,اهترثكو اهتّلق نع رظنلا عطق عم [نوكي] يه يه ثيح نم ةيهملا الإ لعفلا نّمضتي ملو .هيلع

 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش ] اضقانتف اهترثك ىلإ رظنلا عم الإ نانوكي ال .عمجلاو ةينئتلاو
0 

 عمجلاو ةينثتلاو .دّدعتلا ىلع ةلالدلا نع ةاّرعملا ةيهملا ىلع لد هّنأل :يماجلا خيشلا لاقو

 هنّمضت ردصم ديكأتل هْنَأ ديك أتلل ردصملا نوك ىنعم :ماصع خيشلا لاقو دّدعتلا نامزلتسي

 ال هّنأب ردصملا ىلع مكحلا ّنإ :لاق مث ؛ًابرض ًابرض ثدحأ ىنعم يف ًابرض تبرض ّنإف ,لعفلا
 امنع 510 قيهنلا هنا ىلع ذود راظ روض هني كن رهكل قلذأ كح يضم الويل
 .«ل» نم طقس انه ىلإ «نكمي ال هناال» نم

 .هناف :«ش»

 لوخدو عفرلاو لودعلا دعب دمحلا نوك مّلسن ال اّنِإ :باحصألا ضعب لاق :«ع» شماه يف

 .ديك أتلاب فاصّتالاو ةباينلا نيح هيلع ناك يذلا هانعم ىلع ًايقاب هيلع ماللا

 هانركذ ام ىلع فاّشكلا ةرابع ّنأل ,ةرباكم بادآلل ةقفاوم ميلستلا دعب عنملا اذه :تلق

 نيح ةيقاب اهيناعم نوكي نأ نم ّلقأ الف ءرداصملا كلتب عقو امّنِإ لودعلا ّنأ يف ةحيرص
 وأ لقنب هل حال امّبرف ءليلد هفالخ ىلع لدي مل ام كلذ لاثمأ يف عبّتملا ماهلإ وهو .لودعلا
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 فش ةحتافلا ةروس ريسفت

 ةيشاح نع ًاقباس هانلقت ام ةباينلا ءاقب ىلع لدي ًاضيأو .كلذك ًاضيأ لودعلا دعب لاحلا ّنأ عبتت ج
 ىلإ ًادمح هللا دمحن وه يذلا هلصأ نع بئان هلل دمحلا :لاق ثيح يزارلا ةمالعلل فاّشكلا

 ا

 مهولا هيجوت ىف يروباشينلا لضافلا عطق دقو .كلذ رّرقي ام دّيسلا مالك نم ةّمث انركذ دقو

 نمو هانم اتا دكف ئه تيس نم ةقيقحلا ال[ هنن ميني ال أدين للا دمعي نإ :لاق كين كلذب

 ْ .ىهتنا هلل دمحلا

 مايقلاو لعفلا نع ةيابنلا ىف فاك ردصملا ّنإ :فاّشكلا ةيشاح ىف ىنازاتفتلا لضافلا لاقو

 تاع تنادلا هوم هنا رلا ةفرغنلا نيسبلا ىف زوج هل كلك مدل ول دمل ىدوكلا وهال فيات
 .فاّشكلا ىلع ينازاتفتلا ةيشاح] قارغتسالا وه ىنعم ةدايزل ماللاب فيرعت نوكي

 ٠١|. .طوطخملا

 بئانلا ّنأل هللا :لوق دنع لّوطملا ىلع هتيشاح يف يضايبتشدلا نيدلا حيصف ىلوملا لاقو

 هّدسم ٌدسيو لعفلا ىنعم يوري يذلا ّنأ ىنعي .هرخا ىلإ ةركنلا ردصملا وه امّنِإ لعفلا بانم

 دا روج 1 لق اقل ىف مال لكم ألو ودشاديش وها هماح ل اناني ىلع هلالدلا ىف
 عقي نأ ّمصي ال فّرعملا ونيصتملا د ٠؛دارملا :نيتلو «ىمتعلا وهب تعا ولا ةرانقا مالا قوكي

 عفد هيلع هثعابو للي هنع لقن اذكه .ماهوألا ضعب ىلإ قبس امك هبانم بوني الو لعفلا عقوم
 ردصملا ّنأب فاّشكلا بحاص حرص هّنإف ةركنلا ردصملا يف ةباينلا رصح عنم نم هيلع دري ام

 .ةمالك ىهتنا :لعفلا باتم بوني ًاضيأ ةفرعملا

 انهاه ردصملا ىنعمو «ًادمح هللا دمحن» ةلمج نع ًابئان «هلل دمحلا» ةلمج ناك اذإ :لاقي ال

 :ةدئاق لودعلا ىقبز القاك انه و دضصعلا تعم

 ىلإ يدّدجتلا رارمتسالا نم عراضملا هيلع لدي ناك ام كرت لودعلا ةدئاف' لب الك لوقت انآل

 ... لودعلا ةدئاف يف دحأ لقي ملو هب اوحّرص امك يتوبتلا ... نم ةيمسالا ةلمجلا هيلع لدي ام

 .«هنم ١؟» اذه

 كلذل لضافلا ىّشحملا لاحتتا ًاضيأ تفرع دقو :«مهولا هيجوت يف» ةملك قوف اهشماه يفو

 دوني انعم .نيوكو ًانتان هنرك لسقال انإءاسعب | اها لاقت نأ قكمي هلا عماير اضعفاو: هتجوتلا
 .«هنم ١؟» هلاحب ايقاب ماللا لوخد

 ام هجو نع لاؤسلا باوج ىف ليق ام اذه ريظن :«حال امّبرف» ةملك قوف «ع» شماه يفو

 ... حال امير هّنأِب ةّمئ بيجأ ثيح ةلآلا نم ... قاقتشاب مكحلا نم فاّشكلا بحاص هلعف

- 



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ساما

 نم هنع لقن يذلاو ,"!«مهو سانلا نم ريثك همهوت يذلا قارغتسالاو» :فاشكلا ىف

 ال نذإف هاّمسم ىلع الإ لدي ال مسالاو ةراشإلاو فيرعتلا ىوس ديفي ال ماللا ّنأ

 ىلإ «ٌلدي ال مسالا ّنأل» هلوقب هدارم ّنأل ؛انلق ام ىلع لومحم قارغتسا ةّمث نوكي

 نعو درفلا نع رظنلا عطق عم ةيهملا يأ هاّمسم ىلع الإ ّلدي ال انهاه دمحلا ّنأ هرخآ

 ال قارغتسالا ىلع ماللاب فدعملا لمح نكمي الف ءانركذ امك ةقيقح يديكأت لوعفم

 لارا "يلي ا وزر عدل وق وق!” ! كارلا ىلع هيلا اذه نت يو از اج الو ةنقح

 .. فالخب نيمدقألا ... ةغللا ىف دجوي مل ةهلآلا ج

 انع لهفلا يناقش انلادا ملا 01 للم اجلا و ع فنلا ١ يقرون ةفلك وق اضن اهقماشدوفو
 ل يتم هذاللا بيق نأ زوق :مالالا نوني دما يستوعب د١ كلور ملول ةماياذ ا ىف هيام لان
 هيلع ًالخأفي ناك نوت ءرهاظانمألاو:ةيايتلا دعب نادتفملا ىلع لخدالإ ماللا ة اق: «لغقلا ةديقي
 الف ةباينلا ىف مالل لخدم الو ردصملا سفن بئانلاف اهنيح ىف هعم (ظ) انب امك ةباينلا لاح

 1 :دق ا[ توسل هديت ال انيدعواذ |: ىعرعلا

 ١. فاشكلا ٠١/١.

 كارعلا وحن ليوأت يف فلتخا .«كارعلا ىلع هسايق اذه دّيؤيو» هلوق :(ع» شماه ىف ١.

 كرست ىأ ةركش تانض: قئاعم ىف نداضي هذه هيوم لاثق نداشملا نمهوختو هدحوو

 ىأ ردقنملا لاخلا ةقلطي»تالوعمم اهنا كغ هيؤصتم نداضتلا هذان | ف« ريغ لاق. للتو
 اذهلف .لعافلا ىلإ ةفاضم اهّلكو .كدارفنإ يأ كدحو ًادرفنم هلعفأو .كارعلا ةكرتعم اهلسرأ

 حرش] فَي يض رلا يف ام صّخلم اذه ,قلطملا لوعفملا باب يف رم امك ًابوجو لماعلا فذح
 .«هنم ١١؟١[١١// ؟ ةيفاكلا ىلع ىضرلا

 هّبشف «كارعلا اهلسرأ» يف فيرعتلا وحن وه باوجلا يف لاقو :دّيسلا لاق :«ع» نا ا

 1/١[[ فاشكلا ىلع يناجرجلا ةيشاح] قارغتسالا مهوت نع ديعب روهشم رداصملا نم لاثمب

 .«هنم ١7

 نأ امهدحأ نيبرض ىلع سنجلا فيرعت ّنأ كلذ نايب :يزارلا ةمالعلا لاق :«ع» شماه يف .:

 يف ... نم فيرعتلا اذهو هنم دحاولا ىلإ هضعب هب داري نأ يناثلاو .طاحي نأ ىلإ سنجلا داري

 اوُلِيَع َو اوُنَما َنيِذَّلَأ ٍرِشَبَو) :ىلاعت هلوق ريسفت يف سنجلا فيرعت ىف نيمسقلا در
 .«هنم »١7 ىهتنا 10 :ةرقبلا] «ِتاَحِلاَصلَ



 نضرخا ةحتافلا ةروس ريسفت ُت

 .هب هنايبو "'«اهدّذي ملو
 درفملا عم قارغتسا رّوصتي الف قارغتسالا ءافتنا ىلع ركذ ام لد ول هنأ هّجوتي الو

 لمح نكمي مل اذإ اميف همالك ّنأل ؛هلامعتسا دراوم نم عضوم يف ماللاب ىّلحملا

 .عنامل دارفألا نمض يف ةيهملا ىلع هلولدم

 ءاللا دافم هنأ سانلا نم ريثك همّهوت يذلا قارغتسالا نأ ىلع همالك لمح اًمأو

 1 زك ةقررعي اه ىلإ ةراتقإلا ءاضمون»»لاقو: كب رعتلا قع نع لاس هلا ةنيررق اقنو

 نع نع سبل لاوعلاو هت اك نم ىهاظلا كذا اذه ا ديننا وه ام دمخلا 51

 لاؤسلا هضرغو .ماللا لولدم وه يذلا فيرعتلا ىنعم نع لب ؛هل تعضو امأألو ماللا

 ناك نإو هنمض يف وأ .درفلا نمض يف ال ةقيقحلا فيرعت وهأ فيرعتلاب دوصقملا نع

 فيرعتلا ّنإف فيرعتلا هل عضو اّمع لاؤسلا ىلع هلمح (!نكمي الو ؟ةنيرقلا ةنوعمب
 .ءيشل عضوي مل ماللا لولدم وه يذلا

 قرش ام ىلإ ةزز انقل: داعم ورر فلوق ةنيرق ءافلطم ىارشبالا ىقنادلا دهدؤا وو

 هءدعو ,0!«لاعفألا سانجأ [نيب] نم [وه ام كارعلاو] وه ام دمحلا ّنأ نم دحأ ّلك

 ىلع ةلالد هلل دمحلا» :هلوق ىف كلذ دعب هلوقو .قارغتسالا !"!ءامضنال ضدعتلا

 انهاه نأ يظر ناك ول هنافاءاضي ا هدقوي قيقنع دفنا و. .104ي !""وييعلا ضاخقتلا

 ,ةرماخملا ضاصتخا ىلع لوقي نأ بسانل ماللا لولذم نكي مل نإو قارغتسا

 7 8 نيفلا «رظلا»] اقصنلا نضمن ىلغ فيتم, لوف موسعا هديسلل كيو ود | ذك
 .و- :«ل .ك» .'* لحنا لك :«ك» .

 ١٠١/١. فاّشكلا .©ه .نكمي :«ش» .

 مهفاف .«لاعفألا دارفأ نمو لاعفألا سانجأ نم» هلوق ىلع ًافطع لوقي نأب :«ع» شماه يف .

 .«١؟١» دمحلا سنج يا:«عر» شماه ىف . .«هنم ١7

 »١١١«. عمجلا ةغيصب :«ع» شماه يف .4 0١/١. فاشكلا ىلع ةيشاحلا .6

 ميلكا ىهس د32 كم
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 ىلع لومحم دمحلا َّنأ هدارم ّنأب فيرشلا هّرس سّدق نيقّقحملا دّيس "١حّرصو

 هت ارفلا وذهب !' ١ نا قالا كل يللا

 نيل امهوش:قارتسألا نوكب فاثكلا حاض: وكح نأ اتقح ام رهظ قلو

 ةلالد هيف ّنأب حّرص هنأ نم :ليق امل ال ,رهاظ "!اذه نالطب ّنأ عم ,هبهذم ىلع ًاينبم

 ضاصتخلا هذازمب نيكي نا رار: قيقحت هيلو لات هب ديعتلا نضاصتخلا ىلع

 ام ىلع .هدماحم ىلإ سايقلاب مدعلا ةلزنم هادع ام ليزنتب ًايئاعّدا ًاصاصتخا هب دمحلا

 ىتفحللا ىارتكنالا هعتش وكي نا فانيلا كل دوب وفيق يعل وفل وق هيل لاذ

 :ةيفا لك انق ةيفذم ىلع انكم

 )هب نوقحتنسي ام ىلع مهرادقإو دابعلا نيكمت (؟!نأ عنمي ال هبهذم ّنأل الو
 ىلع لدي لب :ىلاعت هب دماحملا عيمج صاصتخا حّحصي ال اذه ذإ ؛ىلاعت هنم دمحلا

 وه امك هدارفأ عيمج صاصتخا بجوي قارغتسالا اذهو .دمحلا دارفأ ضعب كارتشا

 يئاعّدالا قارغتسالا وه قارغتسالاب لئاقلا دارم نوكي نأ نكمي هّنأل لب ؛روهشملا

 ىلع لدي ال لعفلاو لعفلا بانم بئان ِهّنَأ ىلع ًاينبم سيلو ءًاضيأ هبهذم ىلع ّحصيف

 ماللا لوخد نم عنام ال ًابئان راص ام دعبو ةركنلا وه لعفلا بئان ّنأل ال قارغتسالا

 دع ةيلدع ناك امه منعا نأ ب الاد وقل بانه 1 كان وه امدذا :ةيفاردستالا

 لوعفملا يف رصحنم ريغ لعفلا بئان ّنأل لب .هتباين رابتعا ىلع لدي مل الإو ,ةباينلا
 .هريغو «كّيبل»و «رامح توص هل اذإف» ىف امك هريغ نوكي دق لب ءيديكأتلا قلطملا

 01١/١. فاّشكلا ىلع ةيشاحلا ." .حارص أمك :«ش» .

 .«١١؟» هبهذم ىلع انف هنوك يأ :«ع» سشماه: ىف

 .نكمي نأ :«ج» يفو .«ه» يف درت مل ةرقفلا هذهو :( نمل وا (خنع) باويقلا لعلو .

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «هيف لمأتف» وف

 .«ك .ه ,.م ءش» نم طقس انه ىلإ «ماللا لوخد نم عنام ال» نم .

 ه0 حمل دج م

1 



 2١ ةحتافلا ةروس ريسفت 3

 نأ ىلع ًاينبم "١سيلو ,قارغتسالا مالب ًافّرعم ًايددع انهاه بئانلا نوكي نأ نكميف
 ردابت عّدن مل ول هّنأل ,نئارقلا ءافخ دنع رداصملا يف ًاصوصخ .ردابتملا وه سنجلا

 نم ّلقأ الف ةقيقحلا ىلإ ةبسنلاب ماللاب ةفرعملا سانجألا ءامسأ ىف قارغتسالا

 فاطم نال وقم مكب ول ذر وكياانتاذ لي واذ رداعبلا قرف ات وا دهيرانم
 .اهيف كلذ ظحالي الو

 "'يف نوكي دهعلا وأ قارغتسالا نودب اهيف سنجلا فيرعتف كلذك تناك اذإ اّمأو

 عمو .ًاينهذ ًازايتما "'اهتقيقح زايتما ىلإ مهم ضرغ قّلعتي ال هّنأل ,ةدئاف الب رهاظلا
 تناك اذإ عمجي الو ىّنثي ال اذهلو ,تاركنلا نم دافتسي دارفألا *'نع رظنلا عطق

 يديك ات

 .ًاضيأ قارغتسالا يف لصحيف عفرلا ىلإ لودعلا دعب صاصتخالا ةدافإ اّمأو

 ىلع حيرصتلا قارغتسالا ةنيرق :لاقي نأ نكميف نئارقلا ءافتنا ةيضق اّمأو
 هدس سّدق نيققحملا دّيس هلاق ام ىلع ةطاحإلاو لومشلاو دارفألا عيمج صاصتخا

 َكاّيِإ» لعج هنأ ىلع ًاينبم سيلو ؛ملع ىلع رانك قارغتسالا ةنيرق نأ نم فيرشلا
 ولف ماهبإلا كلذ ةلازإل نايبلاو .هيف نييعت الو ًادمح هللا دمحن هلصأو هل ًانايب 4ُدُبْعَن

 ناكل كلذك ناك ول هنأل ؛("“"فشكلا بحاص هلاق امك قارغتسالل '!فيرعتلا لعج

 نّيب ثيح فاشكلا ةرابع مئالي ال وهو ءلئاقلا اذه هركذ امك ينهذلا دهعلل فيرعتلا

 .ىف-:«م».؟ . سيلو - :«م» 0-7

 0 .اهقيقح :«م ءش» .

 ىلعو .ٍذئنيح ءازجألا عيمجل وه ذإ ,نّيعتل قارغتسالل ناك ول هّنأ هلصاح :«ع» شماه يف .©

 اذهلو .«ٌُنيعَتست َكاَّيِإَو دُبْعَت َكاّيِإ » هلوقب نّيب دق هنكل :نييبتلا ىلإ جاتحي الف .ماهبإ الف اذه

 ًادمح هللا نودمحي مهّنأِب مهسفنأ نع اوربخأ امل مهّنَأ اذه ريرقتو هل ًانايب هنوكل هلبق اّمع لصف

 مل ثيح اوتفتلا مهّنكل .دبعن كاّيِإ اولاقف هنودمحت فيك :لوقيف لأسي نأ لئاسل هجّنا امهبم
 .«هنم ١١ » نت: يزارلا ةمالعلل فاّشكلا ةيشاح ىف اذك .دبعن هاّيِإ اولوقي

 كانك ا دبع اه :«ك» .5

 ا



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 رابتعاب هل ًانايب لعجي ملو هب دمحلا صاصتخا ىوعد قفاوي الو ,فيرعتلا ىنعم
 ةياغ اذه ءانركذ امك صاصتخالا ىلع هتيلدأ رابتعاب لب هماهبإو درفلا نييعت
 .رارسألا قئاقحب ملعأ هللاو .رامضملا اذه يف ١طوشلا

 ."'قارغتسالل :ليقو :هلوق

 توبث هبهذم َّنأ عم .لّوألا لامتحالا حيجرت ىلع هّبن :لضافلا يّشحملا لاق

 صاصتخالا (!ةدافتسا ّنأل ؛لازتعالا "'بهذم فالخ ىلع ىلاعت هل دماحملا عيمج

 وه ا

 ىلع ٌدرلا قارغتسالا ىلع ماللا لمح نم مزلي ال هّنألف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ةدعاقل قارغتسالا ىلع انهاه ماللا لمح اوركني مل ةلزتعملا ّنأل ءلازتعالا بهذم

 :لاق ثيح فاّشكلا بحاص مالك نم ةرعاشألا همهوت امك لامعألا قلخ

 ريغل عقو امْنِإ راكنإلا لب ,""'مهنم مهو سانلا نم ريثك همّهوتي يذلا قارغتسالاو»

 .ثم امك كلذ

 امك رصحلا ىنعمب صاصتخالا ىلع لدي ال قارغتسالا مال نإ :لوقنف مّلس ولو

 مكحلا لومش ىلع لدي امّنِإو ,ةلزتعملا بهذم ىلع ًاّدر هرايتخا نوكي ىّتح هومعز
 نوك ديفي امّنِإ قارغتسالا ىلع لمح اذإ 4ِهللُدْمَحْلا» يف ماللا ًالثم .هلوخدم دارفأل
 نأ زاوجل .ىلاعت هيف هراصحنا كلذ "7نم مزلي الو :ىلاعت هل ًاتباث دمحلا دارفأ عيمج

 وم .٠

 قارغتسالا قّقحتي اذه عمو .هريغ نيبو ىلاعت هنيب ًاكرتشم دمحلا دارفأ ضعب نوكي

 ةنوعمبو ,كارتشالا ءافتنا ماقملا ةيصوصخ ىضتقي امّبر معن .دارفألا عيمجل لومشلاو

 .ليقو :دري ملو .قارغتسالل وأ :ردصملا يف .؟ .طرشلا :«ه .ك».١

 .ةدافإل :ردصملا ىف .؛ .بهذدم  :ردصملا ىف ."“

 ٠١/١. فاشكلا .5 .5 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .6

 .نم - :«م» . 7



 م ةحبافلا ة روس ليست

 نأ ةنوعمب قارغتسالا دافأ «مسجلاب مئاق نوللا» :انلق اذإ ًالثم ءرصحلا )قّقحتي كلذ

 مسجلا نيب هكارتشا نكمي الو ,مسجلاب الإ موقي ال اّمم ضرعلاو .ضرع نوللا

 .هريغو
 وه امك رصحلا ىنعمب صاصتخالا كلملا مال ةدافإ "!ىف ٌنألف :ًايناث اّمأو

 دجن ملو ."'مالعألا ضعب تاقيلعت يف روكذم روهشم مالك ءاقملا اذه يف دوصقملا

 ناهربلا نع ًالضف مارملا يف ًاعنقم نوكي ام لضافلا اذه تافيلأت نم ءيش يف

 اذه ىف يقتحم دفع مرك#: اهوا هودي نانا اها كالذي دمرحفا مازلالاو

 ىلوأ ىلع دقو. فخير ذل ام ماعلا كلملا هللا ءانش نإ كل قيفحت ىف ركذتتسو ماقنلا
 .ماهفألا

 لهأ بهذمل ًافلاخم سيل ىلاعت هل دماحملا عيمج توبثب لوقلا ٌنألف :ًاثلاث اّمأو

 ىلع هّبني .؟'ىلاعت هب دماحملا عيمج صاصتخاب نولئاق ة رعاشألاك مهّنإف لازتعالا

 ُهَل» ىلاعت هلوق ريسفت يف لازتعالا يف هبلصت عم فاّشكلا بحاص هركذ ام اذه

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «دارفألا عيمجل لومشلاو قارغتسالا» نم ١.

 .ىف_ :«ك» .؟

 يحب لل رمد ناقل ينو اطم نقم دتازياو تركو كالاار هياطتم اقرعي دز ااه يقانا#
 ةيسنجلا ماللاو .ةراجلا ماللا وأ ةيسنجلا ماللا اّمإ هناحبس هيف دمحلا سنج رصحل ديفملا :لاق

 صيخلتلا حرش يف نّيب امك .رصحلل اهتدافإ ىلع ليلد ال وه ثيح نم سنجلا ةدارإ دنع

 ىف اًماو .ديز قلطنملا لثم ىف رصحلا اهتدافإ ىف ةهبش ال قارغتسالا ةدارإ دنعو .هتيشاحو

 داع د اهتعام ا دمج نلاعت دقاعستم اراك ىلك كفرت رضحلا اهداف فن ديمحلا لكن
 .«هنم ١؟» .رظن لحم وهو .رخآ رابتعاب هريغ قاقحتسا

 نأ ملعي نأ يغبنيو لّوطملا ىلع هتيشاح يف يدنقرمسلا لضافلا لاقو :«ع» شماه يف .؛

 لب .قيقحتلا بسحب سيل هيف اهراصحناو ىلاعت هيلإ اقلطم دماحملا عيمج عوجرب لوقلا
 ىلع دمحلا و اكاذإ اضوصخ ًاعيمجت ل ارتغالاو ةثسلا ىتقيرط ىلغ ءاعةالاو:ليواتلا تسحب
 لاا وح تينت لفل قيهدتملا قالتعتلا ىلع همك رهقلخو لعملا ىلع نا ةقألا



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل قت

 ىلع امهميدقتب لديل نافرظلا مّدق :نباغتلا ةروس يف "4١ُدْمَحْلآ ُهَلَو ُكِلُمْل

 دنع انا رودس اههورقو !١" نعنلا جز وص | 1: ناسا! ةيدييعلاو !؟!ةللتلا ضاصتقلا
 .ىهتنا ")هدي ىلع "*”ترج هللا ةمعن ّنأِب دادتعاف هريغ

 هملع ىلع وأ هماعنإ ىلع ًاديز تدمح انلوق ّنأب نولئاق ةلزتعملا ّنَأ امك ًاضيأو
 لوقلا دانتسال هجو الف .فيرعتلا قدصل هب نولئاق ةرعاشألا كلذك ةقيقح

 .ةلزتعملا نود ةرعاشألا ىلإ ًاقيقحت اهّلك دماحملا صاصتخاب

 هيلإ عجريف "”نيكمتلاو رادقإلا رابتعاب ناك نإ لعفلا ىلع دمحلا ّنِإ :ليق نإ

 ال ًادمح "!قّقحتي ٍذئنيحف ,ىلاعت هيلإ عجري الف داجيإلا رابتعاب ناك نإو .ىلاعت

 ىلإ عجار هقلخن رابتعاب لعفلا ىلع دمحلا ّنأ لصاحلاو .ىلاعت هب ًاصوصخم نوكي

 دماحملا عيمج نوكي الف «ىلاعت هل هتابثإو هنع هيفن ٌمصي الو ,ةلزتعملا دنع دبعلا

 .ىلاعت هب اًصتخم

 رابتعاب لعفلا ىلع دمحلا ّنأل ًاضيأ ةرعاشألا بهذم ىلع دراو اذه لثم :تلق

 ١. :نياغتلا ١.

 اذه ّنِإ :يدضعلا حرشلا ىلع هيشاوح يف ينازاتفتلا مالسإلا خيش لاق :«ع» شماه يف .؟

 لوصأ نايب ىلإ جاتحي ال يئاعدالا رصحلا ّنأل يقيقحب صاصتخالا ّنأ ىلع ٌلديمالكلا

 .«هنم ١؟» هدي ىلع ترج هللا ةمعن ّنأب دادتعا هريغ دمحو هنم اهعورفو معنلا

 .هل :«كر» .'*

 هللا وه ةقيقحلاب معنملا ناك هلو ىلاعت هنم ناك اذإ اهعورفو معنلا لوصأ :لاق :«ع» شماه يف .؛

 قرف نكي مل ةرعاشألا ةدعاق ىلع كلذك كلذ ناك اذإف .لازتعالا ةدعاق ىلع هدحو ىلاعت

 .«هنم ١؟» نيتدعاقلا نيب

 ةيببسلل اّمِإ ءابلاو .كلذل دمحيف هنم ةمعن هدي ىلع هللا ةمعن نايرج ّنأ ينعي :«ع» شماه يف .4

 زّوجت مالكلا ىفو .دادتعالا ةلص اّمإو .هللا دمح نم ةقيقحلاب وهف .ببسلا اذهل هدمحب دبعي يأ

 ها يف لا نس رسلان دي نا ع ل كلا
 ْ .فدصتب لقنلاو .050/ 5 فاّشكلا .5 .«هنم 7١؟» لّوطملا ىلع يدنقرمسلا

 د نأ :«هد» .8 .نيكمتف :«ش» .ا/



 5و ةحتافلا ةروس ريسفت

 .دبعلا ىلإ عجار "!ًاضيأ بسكلا

 مدع ىلع ةلالدلا يف حيرص وه ام انهاه ركذ دق فّنصملا ّنأ بجعلا نم ّمث

 ا"هّلوم وهأ")و الإ ريخ نم ام ذإ» :لاق ثيح نيبهذملا ىضتقم نيب ةفلاخملا

 ىلإ ةراشإ «طسوب» هلوق ّنأ لضافلا اذه ركذ دقو .«طسو ريغ[ب] وأ (!طسوب

 .لّمأتف ,ةرعاشألا بهذم ىلإ ةراشإ «طسو ريغ» :هلوقو ةلزتعملا بهذم

 .هرخآ ىلإ [ملاع ديرم رداق] ّىح ىلاعت هّنَأب راعشإ هيفو :هلوق

 هةر ل .ةثاللثا تافصلل مزلتسملا رايتخالا ىلع لدي دمحلا نأ راعشإلا هجو

 رزقا هنالو ةقاعتن :م مومع وهف ركشلا ىلع هرايتخا هجو اّمأو ,حدملا ىلع هرايتخا

 .لّمأتف .صالخإلا ىلإ

 [لادلا رسكب (هلل دمحلا» ةءارق]

 .هرخآ ىلإ ماللا لادلا عابتإب هلل دمحلا "!ئرقو :هلوق

 هئراق ّنأل هحيجرت ىلع !''ماللا لادلا عابتا ميدقتب هّبن :لضافلا يّشحملا لاق

 ةكرحلا ظفح ّنأل ؛"”حيجرتلا يف رمألا فاّشكلا يف سكع نإو .يرصبلا نسحلا

 َنأب هتيوقت نكميو .ّمتأ ةعوبتم '"'اهتّوقل اهلعجو ّمهأ ىنعملا ىلع ٌلادلا "!ةيبارعإلا

 .و-:«ك» .؟ انني ان الا

 ْمُكِب اَمَو ىلاعت هلوق نم هدعب ركذ ام عم ةرابعلا هذه نم ملعي هّنأ ىفخي ال :«ع» شماه يف ."

 .«هنم ١١ يئاعّدا ال يقيقح قارغتسالا نأ [57 :لحّتلا] 4هلأ َنِمَق ٍةَمغن ْنِم

 .ةطساوب :«ك» .

 ىلع نب رصنو ديزي نب رباج ءاثعشلا يبألو يرصبلا نسحلل ىلوآلا ةءارقلا :«ع» شماه يف .ك
 مسعألا ديزيو يماشلا ةلبع يبأ نب ميهاربإل ةيناثلاو ءنافطغ ضعبو ميمت ةغل يهو نييرصبلا

 .ماللا  :«ك» .5 .«هنم١؟» سيق ضعب ةغل ىهو ىكملا

 ١«. 5 » تاذلل مالكلا عاستا نّمضت ام مدق ثيح :«ع» شماه يف ./

 .«١؟» دمحلا را ةكرح وهو :«عر») شماه يف .6

0-2 

 مح



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل اه

 ةملك ةلزنمب نيتملكلا لعجب عابتالا نم هركذ اميف "'ْنَأ ىلع «هللا» ميخفت ")هيف

 هلاق ام ىلع ."'ةملكلا اهيلع ينب ةكرح ةلزنم ةيبارعإلا ةكرحلا ليزنتو ةدحاو

 نلوا هتف كلذ ىف ئوقا ةيبارغألا ةكرحلا ذا :قللذل ةيرقث 2! فاشتكلا بحااض

 .ىهتنا 5 ةضويسم اهلعجب

 هسكع ىلع لادلا عابتإ مّدق "'فّنصملا ّنأ رهاظلا َنألف :ًالَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 عابتإ ركذ مّدق سكعلا "'بناجل هحيجرت عم ًاضيأ هّنإف فاّشكلا بحاصل ًاعابتا

 ًاصوصخ .ًادج حوجرمف هحيجرت ىلع هيبنتلا دصق نم هركذ ام اّمَأو .ماللا "!لادلا

 .ليلعلا '!ليزنتلا يف امهتكراشمل هراهظإو ليلدلا يف امهنيب هتيوست ةظحالم عم

 نم لضفأ هنوك ىوعدو نسحلا ىلإ هتبسنب ةءارقلا حيجرت ٌنألف :ًايناث اّمأو
 خيش هنع لزتعا دق هنأ عم ,"١٠نسحلاب ّنَظلا نسح ىلإ عجار نقتأ ""'وأ ميهاربإ

 ا لع نتي وأ ةلوعل ارو« قيسخت ل ويقرب هيقلا ع ذايب طلا هيف او ايبا ونانل وعملا

 .نطفتف ؛نسحلا نم نقتأو لضفأ ميهاربإ ّنِإ :لوقي نأ فاّشكلا بحاصلف كلذ

 .اهتاوقل-:«ش».41

 .«١؟» هل مال مضض وهو سكعلا يف يأ :«ع» شماه 2

 .: ناهد( كدلون دهملا نفث

 يوم ةيزاط هنو نيا الا 0ك رغللا نركن نامل هقمكلا بعلاج لاف وعرب شاه ىلا

 يفاعملا سابتلا ىلإ يّدؤي اهب لالخإلاف ضعب نع اهضعب زّيمتي اهب ةدوصقم ناعمل ملع اهنأل
 .«هنم ١؟» ةيئانبلا فالخب ضرفلا وهام تاوفو

 .5 .طوطخملا .ماصع ةيشاح . 65/١. فاّشكلا .

 .فّنصملا :هقوف كردتساو هرّيغ ّمث «ع» يف ًالوأ بنك اميف اذكهو .هّنَأ :«م ءه» .

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ًاعابتا هسكع» نم .8 .بناجب :«م» .

 ١؟» ةدحاو هلك هل دب انو النععم امه كبح نم امهليزنت لاق ثيح :«ع») شماه يف .

 .«هنم

 .«١١؟» هللو دمحلا ىأ :«امهّنأ» ةملك قوفو

 .نسحلاب :«(210> .و :«ك».٠

 كا م4 يبل اى



 م دحتافلا ةروس زيسفت

 نوك يضتقي عابتإلا رهاظ ّنإ :سكعلا بناج حيجرت يف لاقي نأ نكمي :لوقأ ّمئ
 "'ماللل لادلا عابتإ يف ّنِإ :لصألا بناج حيجرت يف لاقي نأو :مّدقملل ًاعبات يلاتلا
 ماللا ٌمض نإو ًايريدقت نوكي دقو رييغتلا لحم بارعالا ّنإو .سكعلا فالخب ةفخ

 كرت" !كتصملا < نأ كلذب رهظف ؛ 5 ةداحلا فووعلا نموت اظن نع دقت تلك

 ."'اهيلوم وه ةهجو لكل ّنأو ءًاضعب ةنيوأ داق ركذ از نيكد يسون اكدال ميعيرفلا
 .ةيرخا ىلا امل اليوتق ةهلوق

 مهلوقك ؛ةدحاو ةملك يف نوكي امّنِإ برعلا مالك يف عابتإلا ذإ نيتئارقلل حيحصت

 لقث نع ًازرحت ,لبجلا ردحنم هسكع يفو ةريغم :روسكملل مومضملا عابتإ يف

 امهلامعتسا عاشو «هللا» ظفلب «دمحلا» نارتقا رثك اّملو ءامهدحأ نم لاقتنالا

 .ًاضيأ امهيف عابتالا زاجف ؛ةدحاو ةملك ةلزنم الن *!نينرتقم

 [# بّرلا» ريسفت]
 .هرخآ ىلإ ءيشلا غيلبت يهو ةيبرتلا ىنعمب لصألا يف ٌبرلا :هلوق

 :كرلا :فالخب هيف اهيلامعشما ةزتكو اهرايتشال ةييرتلا ىنعم اذه ّنأب "ا ركحلا

 .فاّشكلا يف ام سكع ىلع ةغلابملل هب فصو ًاردصم هّدعو ةيبرتلاب ه هريسفت ميدقتو

 .«كلاملا» نم لمشأو لمكأو غلبأ '"اهّنإف ةيبرتلا ىنعم انهاه بسانملا نب راعشإلل

 .مالا :«ش» . 0-0

 راج عبتا ّنأ نم »١١«[ مساقلا وبأ :اهقوف] مهضعب هركذ ام انركذ ام دّيؤيو :«ع» شماه يف .

 ًالعاف ناك ام ّنأ يف فلتخا دقو نيلوعفم ىلإ ًايّدعتمو عبت ىنعمب دحاو لوعفم ىلإ ًايدعتم
 لادلا عابتاب هلوق لمتحا ّمث نمف ًايناث ًالوعفم وأ اهببس وأ ًالّوَأ ًالوعفم ريصي ةزمهلا لبق لعفلل

 .«هنم 7١؟» رثدت هسكعو مالل اعبات لادلا لعجو ماللا

 س<ي

 .4اَهيْلَوُم َوْه ةَهْج و لكِلَو» قبلا ةروت نما يا نم سانسالا

 .مكحلا  :«م» .0 .نينرتقم  :«ه» .؛

 ناك هناف :«ك» .5
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 ُنآبو ,"'راركتلا ')ةّوق ىف هدعب «كلاملا» ركذ نوكي الو ءبسنأ دمحلاب نوكيف

 .رثكأ ةيردصملا ريدقت ىلع ةغلابملا ّنأ عم .ةشدخ نع ولخي ال هقاقتشا

 ةلوعشم ىش اج ىلا هقفاضا وو كلاغلاب هريسفت ارفاظ ياني ذل لتعحو "11/51 اموال

 ءٍِرِذَحَك ةغلابملل لعاف مسا نيعلا رسكب لِعَف ىلع هنأ ىلع مهضعبو .ًارهاظ هيفاني

 ةسايسلاب فصّتا نميف هلامعتسا مدعو هيف ةغلابملا ءافتنا هعفدي هدعب عم اذهو

 بحاصك ًاتعن هنوك (!ددجم ريدقت ىلع ًاتعن هلعج نم دنع ةغيلبلا ةّماتلا ةيكلاملاو

 .كلاملاب هرّسف ثيح فاشكلا

 ةفص هعوقو تحصيل ةضحم هتفاضإ نوك هيجوت يف لاقي نأ نكمأ نإو
 نأ نكمي امك ا" ةفحم ؟!هتفاضا لفجو نأ .نكمي نارتتسألا فيفي اه نأ !""ةفرعملل

 هنّيعت حّحصي هيلإ فاضملل فاضملا ةسبالم رارمتسا نال كلدو ةظحتم ريغ لدخي

 يأ كبراض هللا دبعب تررم يف هيوبيس نع هلت يضرلا خيشلا لقن امك هب هصّصختو

 .ةّوقل :«م» ١.

 فاّشكلا بحاص هب هرّسف امك كلاملاب ٌبرلا ريسفت ريدقت ىلع هنأ ينعي :(ع» شماه يف .؟

 .«هنم ١؟» اراركت هدعب كلاملا ركذ نوكي ةيبرتلا نود

 لعف ىلإ لقنلاب ًامزال هلعج دعب ٍدعتم لعف نم ةهّبشم ةفص هْنِإ :اولاق ثيح :«ع» شماه يف ."
 .دارجم ب :(ه.م ءك» .غ .«هلنم "١ نمحرلا ىف امك ًمضلاب

 .«ه» نم طقس «ةضحم هاا ىلإ انه نم .6

 .«١؟» هللا وهو :«عر) شماه ىف .أ

 مل فرظلا يف ًالماع ناكو رارمتسالا ىنعم هيف دصق اذإ كلام ّنأ لصاحلاو :«ع» شماه يف .

 مسا نوك حّحصم عا كلذ حّحصم ٌّنأو ,ةفرعملل ةفص هعوقو زاجو هفيرعت يف كلذ حدقي

 يضاملا ىنعمب ناك ءاوس ريسفت يف هقيقحتو هتوبث ةفرعملل ةفص هلومعم ىلإ فاضملا لعافلا

 لوق نم دارملا وهو .لابقتسالا وأ لاحلا ىنعمب ناك اذإ ٌمصي ال كلذلو .رمتسملا عراضملا وأ

 .«هنم ١؟» لّماتف ءادغ وا ةعاسلا كلام كلوقك لاصفنالا ريدقت ىف ناكف فاشكلا بحاص

 ها ؟,ةيونعملا ةفانطالا ئهو ةيقيقتن.دهاضإ يأ عا قدماه ىفان#
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 هب رورجملا لحم يف لعافلا لمعي مل ىنعملا اذه تدصق اذإ :لاقو ءكبرضب فورعملا

 ٍزيِزَعْلا هلآ َنِم باتِكْلآ ٌليِزْنَت «مح» :ىلاعت هللا لاق .دماج هّنأك ''راص لب ًابصن

 تبثي ال ليلق ةغلابملل لعف لامعإ ّنأ ىلع ١4". ٍبْوّتلآ ٍلِباَق َو ٍبْنَذلآ ٍرِفاَغ * ميلعْلآ

 :"!هلوق وهو لعف لمعب ًالالدتسا هيوبيس لقن ام ىلإ اوتفتلي ملو مهرثكأ دنع
 الا ف يحتم نيم اه رد ل

 هيوبيس َّنأ يقحاللا [نابأ] نع ىوري .عونصم تيبلا نإ :اولاقو هيف اومّلكت لب
 نيته نأ ىلكع لدي هيو." ةيببلا اذهب هل تلفعقا لف: ى دعت: ىف: كهان نع ىئلاس

 اوتحب امك ةضحم اهنوكو هتفاضإ نع ثحبلا مدع لعاف تا اني ابتلاع

 .4 نيد مْوَي ِكِلاَم 9 يف اهنع

 ةضبو ]خف ىلا ةلقنوب از "ل ةلدج دي ةروفم ةنمددت رك باكرا :لاقير وأ عكسي
 لولدم يه يتلا ةسايسلاو ةيكلاملا ظحالي نأب كلذو ءىلوأ "”امهيلك يف نيعلا

 نمل ان ني رو انك فاك كانا نرد اقام ل مس دج كاكا
 ىلإ ىلاعت هتبسن ىلإ جاتحي ال ةايحلاب ىلاعت هفاصتاك ةيبوبرلاب هناحبس هفاصّتا نوكي
 كلذ نوكيو .هاوس ام عيمج نع رظنلا عطق عم لب ؛ةيقلاخلاو ةيقزارلاك ريغلا

 تافصلا نم هّنأك ّبرلا ريصيف .بابلا اذه نم وه ام رئاس يف امك ًايتاذ فاصّنالا

 ةيمال (''ةضحم ةفاضإ نيملاعلا ىلإ هتفاضإ مث .ةدئاف لقنلا كلذ "!نّمضتيف ةيقيقحلا

 .هردقن لب :ردصملا ىف ١.

 .571/ 7 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش ١-"5. اا

 .رعش :«ه» .''

 :ةيحتن' سبل اميهفو 11/5 ةيويش هناتكألا

 .4غ717/7 ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش .0

 ار كلسون نأ من تمام نلبي: تيرلا عا نب نفاع: اك
 .نمضتف :«ه» .

 .«١؟» اهلومعم ىلإ ةفاضم ةفص ريغ اهيف فاضملا نوكي ةيونعم ةفاضإ يأ :«ع» شماه يف .4
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 امك (؛!كلذ لع لدي ول كرت عم 0 4 ليثمتلاو .دلبلا ا ديب يف 55

 .ةميمنلا نم ثيدحلا ٌجنو ,”!فيرشلا هس سّدق نيققحملا دّيس هلاق

 ٌبرو '"'نالف ٌبرك صوصخم ءيشب ًادّيقم اَّلِإ ىلاعت هريغ ىلع قلطي الو :هلوق
 يف لماكلاو ,لماكلا درفلا ىلإ فرصني قلطملا ّنأ كلذ يف ٌرسلاو .رادلا ٌبرو تيبلا

 يف عطقنم ريغ ,تاقولخملا عيمجل ةّماع هتيبرت نوكل ,"!ىلاعت هللا وه ةيبوبرلا فصو

 ةلوسألا ةرقك اهللعي لو: :كابلباقلاو تادادعتسالا ىضتقم نلع ةذزاويكانآلا نماذآ

 .لاونلا ""عباتتو لاؤسلا يلاوت "!اهصقني الو ,تايطعلاو

 ملو هيفا ليف ثيدح فاشكلا ةرابغ حف نسحأ فتضملا ةرابغ ّنأ ىفخي الو

 ال) رّسفيو ."١!رهاظ نع فرصي نأ نم ٌّنب ال هّنإف :'"''هدحو هللا يف الإ ٌبرلا اوقلطي

 هريغ يف وهو :هلوق ةنوعمب ,ةفاضإلا نودب هوركذي مل يأ .(دّيقي ال) لباقي امب (قلطي

 .اهلومعم ىلإ فاضم ريغ ةفص هنإف :«ع» شماه يف ١.

 نيعلا ٌمضب ءاج امك من عراضم َناف ٠ لّمأت برلل ًاريظنو ًالاثم ّمنلا نوك يفو :«عد شماه يف .؟

 ماّمن ءاج من ءاج امك اهّنَأ ىلع نيعلا حوتفم نم ةفصلا نوكي نأ زاجف نيعلا حتفب ءاج كلذك

 »١١١«. ثيدحلا وهو :«ع» شماه يف ." .«هنم »١١ رّبدتف .ّمونمو مومنو

 ىلإ ةفاضم ةفصلا ريغ اهيف فاضملا نوكي ةيونعم هتفاضإ ّنأ ىلع يأ :«ع» شماه يف .؛
 .«هنم ١١؟» اهلومعم

 حتفب لعفي لعف باب نم لعف ىلع ةفصلا ءيجم ناك اّمل :ليق دق دّيسلا لاق :«ع» شماه يف .4
 [ًايبرع :ردصملا يف] ًازيزع [عراضملا :ردصملا يف] رباغلا يف اهّمضو يضاملا يف نيعلا

 ناكو ءاضيا لقنلا نم هيف دب الو .ّمن وهف رسكلاو ٌمضلاب هّمني ثيدحلا من لاقي لاثمب دهشتسا
 .«هنم 07/١[ ١١1١ فاّشكلا ىلع دّيسلا ةيشاح] ىهتنا ءهيلإ ةراشإ عون لوعفملا كرت يف

 »١١«. تاناويحلا نم امهريغو ءاماالاو ديبعلا نم :«عو» شماه ىف .1

 .اهقفني الو :«ه .م» .اهضقني الو :«ش» .6 .ىلاعتو هناحبس :«م» ./

 ٠١/١. فاشكلا.٠ .عباتب :«ه» .9

 ا و مر ا ب ا :«ع» شماه يف ١.

 ءيشب ءيش صيصخت هنأ عضولا في رعت يف ةاحنلا لوق نأ ىرت الأ. يقيقحلا ردابتملا

 ما لا ل نرخ ىلا قلطأ نك
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 يأ "'ردابتملا وه امي رّسفي وأ ,ينازاتفتلا لضافلا هلعف امك ."!ةفاضإلاب دييقتلا ىلع

 ًالاح هدحو لعجو .ردابتملا (*!فالخ اذهو ."ادّيقم ريغ ًاقلطم ٌبرلا اولمعتسي مل
 1 ةتفملا نم

 ىلاعت هريغب ٌّصتخي ام اّمأو ,ةقرفتلل هريغ ىلعو ىلاعت هيلع قلطي اميف "'اذهو
 تدر ف امك ةيقعلا ىلإ هيل قلطا ام نع هتالظإ جاكي لود" نعلاك
 ."!4َنوُقَرَفَتُم ٌباَبْرَآَ 8 :ىلاعت هلوقو ,بابرألا

 .ًاديقم وأ ًاقلطم ناك ءاوس ىلاعت هريغ يف هلامعتسا عنم فشكلا بحاصو

 5 ا ا :ز1)> :ىلاغت هلوق امأو :لاقو هلقت امب ًالدتسم
 0114 اًدجُح ُدَل اوُدَخَوظ :ىلاعت هلوق هيلع ّلد ام ىلع ةدجسلاك 391 فسوي

 ديزمو اهتمظعل _ ام رئاس ىلع هميدقتو ركذلاب ةفصلا هذه صاصتخاو

 ,"7!تايآلا نم ريثك يف درو امك ءاعدلا ةباجإ حاتفم اهّنأكف ,ءءاعدلاب اهصاصتخا

 ١.الكشّاف ٠١/١.

 هنمض يف هيف لمعتسملا قّقحت هجو ىلع مهفلا ىلإ ردابت يذلا ىنعملا يأ :«ع» شماه يف .؟

 .«هنم ١؟» ًاّيقيقح ىنعم ردابتملا نوك ىلع لدي ال اذهو ًالثم لماكلا درفلا هْنأل

 .«١١؟» «ًاقلطم» هلوقل نايب فطع :«ع» شماه يف ."

 ةرامااذه ْنِإف هيف لامعتسالا هجو ىلع مهفلا ىلإ ردابتملا فالخ يا:«عر» شماه يف .؛

 لكب هدّيأو ديرجتلل ديدجلا حرشلا ىلع هيشاوح يف انخياشم ضعب هب حّرص امك ةقيقحلا
 .«هنم ١؟» ةديدجلا ةيشاحلا ىف ىناودلا ةمالعلا [ظ]

 .«١؟» ٌبرلا وهو اوقلطي مل يف رتسلا يأ :«ع» شماه يف .4

 ءاتعسلالاو:نمنلا نمت ةافعتسملا رضحلا ًاديكأت هنوك ردابتملا رهاظلا ّنأل :«(ع» شماه يف .5

 .دييقتلا يأ :«ع» شماه ىف .ا/ »١7(«.

 .١ة5 :فسوي.6 .عيمجلاك :«ه كد .8

 08١0. :فسوي.١ .عجراف :خسنلا يف ٠

 ل٠٠ :فسوي.١

 نع فاك ايالا كلت ىلإ ريس ىف. قزازلا حوتفلا وبأ خيشلا راشأ دقو :«ع» نما ىف



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل سو

 نظن بر :لاقو مسالا اذهب هناحبس هللا اعد درطو نعل ام دعب سيلبإ ّنأ

 نم كن 10 :لاقو ةملكلا يع ةيلطمل مكعو دع ةياح اور ١١4 َنوَُعَبُي موب ف

 ١4". َنيرَظْنُمْلآ

 [4َنيملاعلأ# ريسفت]

 ,عناصلا هب ملعُي اميف بلغ ,بلاقلاو متاخلاك هبإ ملعي امل مسا ملاعلاو :هلوق

 .هرخا ىلإ [ضارعألاو رهاوجلا نم هاوس ام لك وهو
 اق نمل نيعلا حتف 5 يا 00

 الاسفلاب لعفلا نم ٌقتشي نأ بسانف دب مئاق ريثأتل كف 00 ريثأتل 57

 ثدحلاو .رثألا يأ رسكلاب لعفلا هب ماق نمل نيعلا رسكب لعافلا ّنأ امك .هل ًامسا

 .©7تافصلاك لصألا يف نوكيف ردصملاب لصاحلا ىمسي يذلا

 .دهاجمو نسحلاو ةداتق لوق عناصلا هب ملعي ام عيمجب مّلاعلا ريسفتو

 ا اح ا داو ا ان ا ب كدي ايد حا

 توافتو هدارفأ ىلع هلامتشا رابتعاب *دارفأ هل ام وه كلذ هب ملعي امو .ملاع

 نس ةقردم لك فافتاو ضع ىلا اهفف يس اهتالانكو اهادادعتلا تاخرد

 دب ال هّنإف ,مظتنم قسن ىلع اهنوكو .دارفألا رئاس لامك ىلإ ةبسن هل هب قئال لامكلا

 .«هنم ١؟» هنم علاطيلف ةّيل رضخلا نع اهاور ةفيرش ةياور ج

 ١6. :فارعألا.؟ ./9 :ص ؛"5 :رجحلا.١

 مئاق ريثأتلا ناك عناصلا ىلع ةلالدلل ًابيرق ًاببس هنوكل ملاعلا ّنأ ىلع ٌلديل :«ع» شماه يف .'"
 .«هنم ١ ”» هب

 »١١«. هيف هب لعفلا وأ لعفلا مايق ذخأل :«ع» شماه يف .؟

 »١١«. عون وأ سنج يا:«ع» شماه يف .0



 مو ةحتافلا ةروس ريسقت 53

 ريتكلا لغف اماو.هكعاولا لعف ناش "اذه. ذإ .ةحاو: روم نمر اععألا كلذ ستحلا

 جهن ىلع ال اهبسن فلتخيو ءرخآ ضعب لعف عم هضعب لعف ماظتنا ىقبي ال ّنأ هنأشف
 :ىنعملا اذه يف ليق ام معنو ,ىفخي ال امك قستم

 ةدعاو هنأ ىلع لدت ةفا هل ِءىَش لك ىفف

 "!لعاف ملاعلا ّنأكف ,نيعلاو ءافلا حتفب (!ملعلا نم هّْنِإ :ليق ام "'اذه بسانيو

 0 ل ا ل أ امك ,"ةبسنلل

 ا انهاه ("!نيعلا 0 ,"!هوذو ملعلا هيلإ بسن ام ملاعلاف ل

 ثيح نم رسكلاب لعافلل هترياغمب ًاراعشإو ,ةفرعملا ىنعمب ملعلا نم ىتفصلا ملاعلل

 ,ريغلا نم هّلحم يف هلوصحو هعوقو ةهج نم ةمالع انهاه هيلإ بوسنملا نوك ّنأ

 ناك امل رثؤملا كلذو .لعفلا هيلع عقو امو لعفلا لباق ةمالع وه يذلا حتفلا بسانف

 ىلإ هثودح يف جاتحي امك نكمملا ذإ ؛ًايقاب ماد ام سنجلا كلذ نم درف ّلك يف ًارّثؤم

 .«١؟» هرخآ ىلإ ةمظتنملا ةقسّتملا دارفألا داحّتا يأ:«ع» شماه يف . 0-2

 .187/ 5 جرفلا يبأل يناغألا :رظنا .

 >١7(«. ملاعلا دارفا ىلع ملَعلا ىنعمب ةيآلا قالطإ نم رعشلا ىف ركذ ام يأ:«ع» شماه يف .

 ]47/١[ ريبكلا هريسفت يف يسربطلا ىلع وبأ لجألا خيشلا هراتخا ام اذه :«ع» شماه يف .

 .«هنم ١١١ هعناص ىلع لدي هنأل ةمالعلا نم هقاقتشاو :لاق ثيح

 .«7١؟» ةبسنلل عوضوم يأ:«ع» شماه ىف .أ »١١«. لعاف ةغيص يأ :«ع» شماه يف .0

 .هووذ :«م» ./ .ةبسانمل :«ش» ./

 نأ وهو رّدقم لاوس باوج ىلإ ةراشإ .هرخآ ىلإ «انهاه نيعلا حتفو» :هلوق :«ع» شماه يف .4
 يضتقي عناصلا هب ملعي امب هريسفت ىلإ سايقلاب هنأ عم بلاقلا نزو ىلع ماللا حتفب ءاج ملاعلا

 حتف ملعلا لحم هنأ ثيح نم ًاضيأ ةيلوعفملا ةهج هيف ناكاّمل هنأ باوجلا لصاحو .ماللا رسك
 .«هنم ١؟» ةيلوعفملا ملع وه يذلا بصنلا قفاويل همال

 مسا لعجي نأ نكميو .ةلآلا مسا هّنإف جارعملاك كلذو :«ًاضيأ» ةملك تحت اهشماه يف
 .«١؟» جورعلا لحم ىنعمب

 محلا اس ١١ احجي



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ن1

 الو ,تقو ّلك يف درف ّلك ىلإ تفتلي نأ ّدب الف .هيلإ هئاقب يف جاتحي كلذك هرّثؤم

 ذإ ؛ًابجاو نوكيف ؛هيف رخآلا ىلإ تافتلالا ١" نع نآ ّلك يف ضعب ىلإ تافتلالا هعنمي

 .نكمملا فالخب نأش نع نأش هلغشي ال بجاولا

 وهف ّلكللو دحاو لكل بسانم قئال قسن ىلع ًامظتنم ًاقسّتم هلعف ناك نمو

 نأ هنأشف هلعف ىف رايتخا هل نكي مل اّمل بجوملا نإف ,راتخم رداق ملاع ميكح

 اذهو .ال وأ ًاقثال ًايسانم مطنش: ةاك داوي وقنا وة رط, ىلع ايناذ هلق ركب

 ليلجلا "'رظنلا يف هّنإف هتاكراشم نع رظنلا عطق عم سنج نم دحاولا درفلا فالخب

 كلذك وه ثيح نم-دحاو ىلع ملاعلا قلطي مل اذهلو :كلذك هرّئؤم '”نأ ىلع لدي ال

 .هريغو دحأو رجحو ديزك

 درو امو ءسانجألا يف رّكفتلاب درو ديجملا نآرقلا يف رّكفتلاب رمألا درو امّلكو

 ٍقْلَخ ىف "ن كفي او 2 ىلا هل نتك قحتاو "2! فيفتي عن قحلاو يف ركفتلاب

 * ْتَقِلُخ َفْيَك ٍلبالآ ىلإ َنوُرْظْنَي الَفأ» :هناحبس هلوقو ١4 ضْوآلاَو ٍتاَوْمَّسلَ

 ضزآلا ىف اوُريس لق :هناحبس هلوقو .هرخآ ىلإ ١4" ْتَعِفُر َفِيَك ِءاَمَّسلآ ىَلِإَو

 .كلذ ريغ ىلإ ”4ُلِبَق ْنِم َنيِذْلَآ ُهَبِقاَع َناَك َفِيَك اوُرُظْنَأَف

 ةارجلاو:ةقاذل نحتاو 5 وم ىلإ اهراقتفاو اهناكمال اهناف :فّئصملا لاق كلذلو

 كل دك نما نيف الا بذاك اق لما نوكي امم ٌجعألا ال تاذلاب راقتفالا اهراقتفاب

 .هاوس اّمم سنج لك هاوس ام لكب هدارمو

 نم :لاق هّنِإف فاّشكلا بحاصل ضيرعت ضارعألاو رهاوجلا نم هلوق يف ّنأكو

 .رظنلا ىف هنإف هتاكراشم نع ا :«م»."؟ .نم :«هءم».١

 1 نم دحاو :«ش».؛ .هّنأ :«م») ١

 .47 :موّرلا .مكلبق نم :خسنلا ىف .6 /١١-١18. :ةيشاغلا .ا/



 اركان ةحتافلا ةروس ريسفت ت

 نأ عم .ةدرفلا رهاوجلا الو ةدّرجملا رهاوجلا لمشي الف ,"7'ضارعألاو ماسجألا

 .فيرعتلا مال لوخد ىلع ةمّدقم ةيعمجلا ّنألو ءاهيف هللا ىوس ام رصح همالك رهاظ

 لخد نإو ,"'داحآلا قرغتسي قارغتسالل تناك اذإ اهّنِإ :اولاق مهّْنأ كلذ ىلع لدي
 .ةيعمجلا نم ًادافتسم هلومش روهظ وأ ّتبلا ىلع هلومش ناك '''عمجلا

 نم هتحتام لمشيل هعمج امّنإو :لاقف ؟!لومشلاب ةيعمجلا ليلعت ّمصو
 يف ةّلقتسم ةيعمجلا نوكي سانجألا نم ةعامج سانجألا نم دارأ نإف سانجألا

 ةملك كرت نوكي اذه ىلعو ءاهركذ ام اذهلو ,ةرهاظ ماللا *”ةدئاف ذئنيحو .هتدافإ

 هيجوت ىلإ جاتحي التل ."' سنج ّلك لمشيل :لاق ثيح فاّشكلا يف ام ىلع «لك»
 .ماللا ةنوعمب كلذل ةديفم ةيعمجلا نوكي اهعيمج دارأ نإو .عيمجلا لومش

 اذه يف ةيعمجلل لخدم ال هنأ نم ميجا مرورا داموللاو

 هلا الإ فخار الضا ناك اوي ةرففلا أب باجي ىتح ماش اضيأ درقملا لب .لومشلا

 امم دحاو سنج دارفأ قارغتسا ىلإ '"ادصقلا نأ مهوت اميرل ماللاب "”اف دعم درفأ ول

 دّدعت ىلإ ريشأو عمج الف .سانجألا نيب كرتشملا ردقلا يأ ةقيقحلا ىلإ و أ هب يمس

 قلطي ال ملاعلا ّنأب هيلع دري ّمث ,مّهوتلا لاز فيرعتلاب اهدارفأ قارغتساو سانجألا

 سنج دارفأل هقارغتسا عنتما فّرع اذإف .ًالثم ديزك هب ىّمسملا سنجلا نم دحاو ىلع

 .داحالا ىف :«ك» .؟ 01/١. فاشكلا ١.

 1 .عيمجلا :« كرد . "<

 .«هنم ١١ عمجلا ةغيص نم ال ماللا نم دافتسي ةقيقحلا يف لومشلاف الِإو :«ع» شماه يف .؛
 ةعامج ّلك ىلع قداصلا رشتنملا درفلا هب دارملا ّنأ ىلإ ةراشإلا يهو :«ع» شماه يف .0

 .«هنم ١١١ ىفخي ال امك دمحلا ماقمل مئالملا وهو ةعامج

 .وس :«م» .ا/ 0060/١. فاشكلا .آ5

 :ةتيبلا ىلع ماللا لومش ىف لخد ةيعمجلل ّنأ نم انركذ امل كلذ دري ال يأ:«عا» شماه ىف .6

 008 :«كرر .8 .«هنم ١1 د ىلإ

 .دصقلا نأ :«ش».٠



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل من5

 .اهنم دحاو ّلك ىلع "!قلطي ًادارفأ الإ قرغتسي ال "'درفملا ظفللا ٌناف .")دحاو

 سنجلا ىلع '"7قلطم هّنأل ؛عمجلا ةلزنم «ملاعلا» لّزن هْنَأب '*!هنع !باجيف

 فّرع اذإ «ملاعلا» ظفل كلذك .داحآلا قرغتسا فّرع اذإ عمجلا ّنأ امكف "'هرسأب

 بعلابخ لوق اذكو :ةدازفأ لمشل هانم هعحتااف مشتل هدأ وقف حلا دارفأ لمتف

 لبق نإف "'سنج لك '"ادارفأ لمشيل هانعم ."سنج ّلك لمشيل :فاّشكلا
 ديفي ةيقارغتسالا ماللا ّنأ "''باوجلا لصأ يف نأ عم ,لومش الف مال ال ١7" ةيعمجلا

 هركذ امك درفملاو عمجلا نيب قرفلا لصحي الف مهوتلا كلذل لاجم الف :«(ع» شماه يف ١.

 .قلطي درفملا :«ش» .؟ :ذووملا

 .قلطني :(ه ءمر» ل

 ريدقت ىلع دحاو سنج دارفأل ماللا قارغتسا هيجوت باوجلا اذه لصاح :«ع» شماه يف .؛

 لزني سنجلا ىلع ًاقلطنم ملاعلا ناك ول هّنأب ,عمجلا ريدقت ىلع سانجألا دارفألو .دارفألا

 .«هنم ١؟» هظفل نم هل دحاو ال عمج وه :ليق اذهلو عمجلا ةلزنم

 .قلطي :«ك».5 .«1١؟» دروملا نع يا:«ع» شماه ىف .ه

 .«١؟» هدارفا عومجم رابعإأب يا:«ع» شماه يف ./

  .6فاشكلا ١/60.

 ةيبوبرلا ّنأو ةفلتخم ًاسانجأ انهاه ّنأ هنم ملعي مل ملاعلا ٌبر :لاق ول هّنإف :(ع» شماه يف .4

 .«١؟» عمجلا نم كلذ ملعي امك اهل ةلماش

 داحا لومش ةظحالم يضتقي ماقملا ّنإف «سنج ّلك دارفأ لمشيل» :هلوق :«ع» شماه يف ٠

 لومش مزلي ىّتح ًاعيمج اهدارفأ ةيبوبر مزلتست ال سنجلا ةيبوبرو .اهّلك ةقولخملا ءايشألا

 .ضارتعالا دري مل اهل ءازجأ اهّنأ ىلع ءايشألا داحآ عومجم سانجألاب ديرأ ول معن .داحآلا

 عمجلا دنع ىفتنا نإو دارفألا دنع لصاحلا مّهوتلا نأ وهو ثحب يقب :لوقأ ءالضفلا ضعب لاق
 ىرْجَت » ىلاعت هلوق يف راهنألاك قارغتسالا نود عمجلا سنج ىلإ دصقلا ّنأ مّهوت عمجلا نكل

 يف مّهوتلا نم ىوقأ دارفألا يف مّهوتلا :لاقي نأ الإ ّمهّللا ١[ 0 :ةرقبلا] ؛ُداَهْن آلآ اهتخَت ْنِم

 .«هنم ١؟» قارغتسالا هنم ردابتملا ّنإف .عمجلا

 ١. ماللا لوخد [ىلع] مّدقم ةيعمجلا ّنأ نم ًاقباس ركذ ام ىلإ ةراشإ :(ع» شماه يف »١١«.

 .«١؟» هرخآ ىلإ «درفملا ّنأب باجي ىّتح» هلوق يأ :«ع» شماه يف .؟



 نفي ةحتافلا ةروس ريسفت

 فيك .هيلع '')ىنب امك هضعب دارفأ قارغتسا ال ,مسالا هيلع قلطأ ام عيمج قارغتسا

 ةيقارغتسالا اّمأو ءاذه رهتشاو دهعلا ىف وه امّنِإ "'اهب فّدعملا نم ضعبلا ةدارإو

 لهو .هيلع قدص ام عيمج نمض يف ةققحتملا ىّمسملا ةقيقح ىلإ ةراشإلل يهف

 .ناسنالا دارفأ قارغتسال همال ناويحلا :لاقي نأ لثم الإ "'اذه

 هلع الا وهام ا رقعلا نم للص انف ىييعح لك ؟اذارحا فارغا اماوا كال

 داحآلا قارغتساف ءانركذ امك هدارفأ عومجم رابتعاب سنجلا ىلع قداص هّنِإف ملاعلا

 مل اذهلو ءتاذلاب موق لكل قرغتسم هّنإف ماوقألا ينءاج :انلق اذإ امك ,عبتلاب لصاح

 ًامسا موقلا ناك اّملو .ًاديز الإ "”ماوقألا ينءاج :لاقي الف .هنم ديز ءانثتسا ٌمصي

 .ًاعبت اهداحا 5 حا ةعاعلل

 :لوقنف ءاهب فدرعملا درفملا يف قّقحتي ةفلتخملا سانجألا قارغتسا :ليق ول معن

 ,ةرهاظ ةلالد ةفلتخم سانجأل هلومش ىلع لدي هتيعمج ّنإف ءاهب فّرعو عمج اذإ ام

 يّمس امم دحاو سنج دارفأ قارغتسا ىلإ دصقلا ّنأ مّهوت امّبرل» :لاق ثيح :«ع» شماه يف ١.

 قارغتسال ماللا ةدافإ لامتحا قّقحت ول لاجم هل نوكي امّنِإ عمجلاو درفملا نأ لصاحلاو .«هب

 .«هنم »١١ سيلف سيلو مسالا هيلع قلطأ ام ضعب

 .«١؟» ماللاب يأ :«ع» شماه يف .؟

 .«١؟» روكذملا باوجلا يف همهوت لمتحا ام يأآ:«ع» شماه يف ."

 .اذه  :«م ءل ,ك» .غ

 نأ نم ًاقباس هركذ ام نايب ىلإ ةراشإ هرخآ ىلإ «دارفأ قارغتسا اًمأو» هلوق :«ع» شماه يف .4
 لك لمكل فاتكلا يحلاض لوقو سحبت ام ازفأ لمشتل هافم هعحت ام لمشيل قتلا لوق
 دف ١ را نيك نك هارقا' ميكب ءانعم نئينح

 .قدص أام_ :«ش».١

 .«ل ءه ءش» نم طقس انه ىلا «قرغتسم هناف» 0 --

 .اهل_ :«م).4 .قارغتسا :«ه». 6



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل سم

 درفملا فالخب .ةفلتخملا سانجألا "١عيمجل هلومش ىلع لدي قارغتسالا ةنوعمبو

 :لوقن وأ .هفالتخا ىلع لدي الو هيلع قدص ام لومش ىلع لدي ال هّنإف اهب ىّلحملا
 ,ردابتم حجار "'هريغ "١لامتحاو .هريغو قارغتسالا لمتحي اهب ىّلحملا درفملا
 ةنيرق دارفألا عامتجا ّنأل *!قارغتسالا هنم ردابتملاف (!اهب ىّلحملا عمجلا اّمَأو

 :قارغتسالا

 لومشلا يف ةيعمجلا ثعاب راصحنا ىوعد نم '7فّنصملا مالك هيلع لدي ام اّمأو
 دارملا :لاقي نأ الإ ّمهّللا ."!ءيش نع ولخي الف "'هناحبس هللا مالك يف ًاصوصخ

 رصتخلا نونكر هروغ ةعانلا لمحبي ادجا نأ تقولو انملع نف فعالا ناضعلا

 ش .ًايفاضإ

 قرغتسي فيكف .هيلع اهلوخدم !'!'قلطي ام قارغتسال ماللا ا هه اج اكو

 .""اداحآلا اهب ىّلحملا عمجلا

 لجر راصتخا نيلجر ّنِإف ءراصتخا ةينئتلاو عمجلا نم الك ّنأ هنايب :لوقتف
 ىلإ رظنلاب امهنم ٌلكف .دازي ام ىلإ .,"لجرو لجرو لجر راصتخا لاجرو ءلجرو
 ةرياغم ةملك رهاظلا ىلإ رظنلابو .رثكأو رخآ دحاو هعم ضنا هّنَأ هتياغ .درفم هلصأ

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ةفلتخم سانجأل» نم ١.

 .ريغ :«ه» . .لامتحاو هريغ  :«م» .؟"

 .قارغتسا :«ش» .6 .اهب_ :«ه .م».؛

 .«هنم ١؟» ةفلتخملا سانجألا نم هتحت ام لمشيل هعمج امّنِإو :لاق ثيح :«ع» شماه يف .

 .ىلاعت :«ه ءك» .ا/

 .«هنم ١؟» ىلاعت هللا دنع كلذ يف هرصحب ملعلا انل ناو :«ع» شماه يف ./

 .«١١؟»داحا وأ سانجا يا:«عو» شماه يف 3

 ام يا عمجلا هيلع قلطي ام قارغتسا مزاللاف عمجلا وه انهاه لوخدملا نإف :«ع» شماه يف ٠.

 .«هنم ١؟» دحاو دحاو لك ياداحالا قارغتسا ال نينثالا قوف

 .لجرو -:«5



 1 ةحتافلا ةروس ريسفت

 .ةّيعمجلاو ةّينينثالاب فصّتملا ىلع لدي درفملل

 ىلع همال لمحب قارغتسالا هبساني ماقم يف ماللاب ىّلحملا عمجلا نكمي
 عمجلا وهو ةيعمجلا يف لماكلا درفلا ىلإ اهب راشيو .ردابتملا وه يذلا يجراخلادهعلا

 نم لصحي هنأل كلذو .عمجلا ددع يف نييعت ال ذإ ؛درفملا داحأ 6 بعوتسسملا

 بارج الا لا هل نوكي "ل ديو« دكا هةجوب ىلع ىارتشنالا ةوصقم "!وزعلا اذه

 نوكل ال امن ىقو. موجب اهتم الق نأ نافع اي دنع عمجللاو ةيدتلاو ةرنملا ءانعننا خطتو
 .ءوجلا رابععاب الا ءانطنمالا نبل "؟ءوجلا الإ

 [قارغتسالل «َنيِمَلاَعْلا » يف ماللا]

 نع رظنلا عطق عم ةيهملا ىلع ّلدت يتلا ماللا اهلصأ قارغتسالل يتلا ماللاو

 يف ةدوجوملا ةيهملا ىلع لدي ماقملا ةنوعمبو ءسنجلا مال ىّمسيو درفلا ةظحالم

 ىلع ماقملا ةنوعمبو .هلولدم ةيهم ىلع ّلدي درفملا تلخد اذإف .دارفألا عيمج نمض
 .ًاعم نيديزلا الإ لجرلا ينءاج ّمصي ال اذهلو .داحآلاب صوصخم همومعف ءاهدارفأ

 هانعمف ١4" اوُنَما َنيِذّلآ لإ « ٍرْسُخ ىف َناَسْنالآ نإ * ٍرْضَعْلَأ ول :ىلاعت هلوق اّمأو

 دارفأ قارغتسا ىلع اهلمح نكمي الف ىّنئملا تلخد «لاذإو ,مهنم دحاو لك الإ

 يمال ةعمف ةفيضلا أل ةدتذام لولدم ىا هبلإ نظتلابو:لصألا بسخي.هلوادت

 الف .ًاددع نّيعي ال هتغيص ذإ عمجلا فالخب .نينثا نم رثكأ هلومش ٌمصي ال ةينثتلا

 اهيلع ّلد هتّيهم نم نينثا ّلك وهو هتغيص لولدم دارفأ *!قارغتسا ىلع الإ لمحي

 ١. درفملا داحأ عيمج يأ:«ع» شماه يف »؟١١«.

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «درفملا ءانثتسا ٌحصيو» نم .؟

 .اذاف :«ش» .؛ ." 2١ ءرضعلا :'"

 .قارغتسالا :«ش».6



 .عمجلا ةغيصب '7نيديزلا الإ الو ديز الإ نالجرلا ينءاج ّمصي ال اذهلو .هدرفم
 رظنلابو لصألا بسحب هلولدم قارغتسا ىلع هلمح نكميف عمجلا تلخد اذإو

 ىلع هلمح نكميو .دحاو دحاو ّلك بعوتسيف .هتّدامو هدرفم لولدم يأ هيلإ

 .ةعامج ّلك يأ هرهاظو هتغيص لولدم قارغتسا
 قارغتسا ىلع لمحيف .نكمي ام ىصقأ باعيتسالا غلبي نأ قارغتسالل بسانملاو

 هنو رتك أ هنس قوكي ناب نفت ريغو ادرفنم تيتاولا هع كلوني ةعابخ لكوبدحاو لك

 لك لمشي '"!اهب ىلحملا عمجلاف ,هلثم هعم نوكي ام باعيتسا ىلع لمحو هيف عّسوت
 ًاعم نيديزلا الإو ًاديز الإ لاجرلا ينءاج ّمص اذهلو ,ةعامج ّلكو نينثا ّلكو دحاو

 .عمجلا ةغيصب '!نيديزلا الإو

 مل درفملا راصتخا عمجلا غيصك سيلو عومجملل عوضوم مسا ةعامجلا ناك اّملو

 نكي ملو عمجلل ًامسا ناك ام ّلك اذكو .ًاديز الإ تاعامجلا ينءاج :لاقي نأ ٌمصي

 الإ ليواقألا تعمس ام ّمصو ديز الإ ماوقألا ينءاج ام (!ّمصي ملف ,ةقيقح ًاعمج

 لمشي ال امهدحأب قرغتسملا درفملا ٌنإف «ٌلك» ةملكو يفنلا فالخب اذهو .لوقلا اذه
 زّيح يف ةعقاولا ةركنلا ّنأل كلذو عمجلا اذكو .هلاثمأ الإ ّمعي ال ىنثملاو .داحآلا ال

 "!يفنلاو رشتنم درفو لوهجم ضعب ىلع لدي «لك» ةملك اهيلإ فاضملا وأ يفنلا

 نع رظنلا عطق عم ةيهملا اهب دارملا ريصي نأب كلذ نع !'"'اهنايّرعي ال «ّلك» ةملكو
 ناك نإف ضعب ّلك يفني نأب هيفنو ءرشتنملا درفلا يفن ىلع ّلدي يفنلاف ماللاك درفلا
 الإ مزلي مل ىنثم ناك اذإو .داحآلا عيمج قارغتسا مزلي امن ًادرفم ضعبلا اذه

 .ماللاب :«ش» . .نيديزلا الإو :«ش».١

 .حصي الف :«ك» .؛ .نيديزلا الإو  :«ك» .*

 .هناب رعي ال :«ه .ل ءك» ." .ىفنلا ةرشتنم :«ه» .0



 م ةعقاقلا روع ردت

 انموددبلا فان" ناعظتأل كر ةطلكو اعمنح ناك اذا :اذكو.«ةلاثمأ :فاعيشنا

 )هلو ًاديز اآَلِإ لاجر ينءاج ام ّمصي مل اذهلو .ًاعومجم وأ ىنثم ناك اذإ اذكو

 .قيقح كلذب هّنإف قيقحتلا اذه ظفحاف .ًاديز الإ لاجر لك ينءاج

 .متاخلاك :هلوق

 متخب امل مسأ هنأ ثيح نمو .نزولا ثيح نم هب «ملاعلا» ظفل هيبشت 9 رهاظلا

 "!يزرينلا لضافلا هدروأ ام هيلع هّجوتي الف .هجو ّلك نم هيبشتلا دارملا سيلو .هب

 قلطي ال هّنكل "'دحاو ىلع هقالطإ ةّحص يعدتسي متاخلا ىلع ملاعلا سايق ّنأ نم

 .عمجلا ةغيصب ملعلا يوذل عضو مسا دا نه ابك اهرةالك وزو ,هناظم يف رّرقت امل هيلع

 نع لقنو .ظفللا يف هل دحاو الو عمجلل عوضوم مسا ملاعلا نإ :ءاقبلا هبا لاق انفو

 عمج وه ذإ ,ءيش ّلك ّبر وه :لاق امك ىلاعت هللا هقلخ ام ّلك نيملاعلا ّنأ جاّجزلا

 ًاملاع ّنأل .هظفل ''!نم ملاعل دحاو الو .نوملاع ءالؤهو ملاع ءالؤه :"!لوقت .ملاع

 ىفو .ةقفّتم "''!ءايشأل ًاعمج راص ""!دحاول ملاع لعج نإف .ةفلتخم ءايشأ عمج

 نم سنج [ّلك] ىلع قلطي مسا هّنِإ :فاّشكلا ىلع ةيفيرشلا ةفيرشلا "'يشاوحلا

 ناويحلا ملاعو رصانعلا ملاعو كالفألا ملاع :""!لاقيف .قلاخلا هب ملعي ام 5

 ىلع هقالطإ مصيف ,ملعلا يوذ سانجأ نيب كرتشملا ردقلل مسا وهف ."4!تابنلا ملاعو

 .اهضعب :«م» .؟ .باعيتسا :«ك».١

 انهن بانا نق 5 .«ه» نم طقس انه ىلإ «ضعبلا اذه» نم .'"

 .يىدزيلا :«ه» .1 .الا :«ه» .6

 .لوقي :«ه» .6 .دحاولا :«ش» .ا/

 .دحاولا:«ه».٠ .يف :«ش» .1

 .ىشاوح :«ش».١ .ءايشألا ٌنأل :«ه».١

 .ةيتابنلا :«ش».4١ .لاقف :«ك». ١



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل هل

 نأ هع لغو ورك ام اذه ""!اشيأ اهعومتم ىلعو ١١ سانجألا نم علاو لك

 ىلعو هنم دحاولا ىلع قلطملا متاخلاك نوكي الف ةرثك هيف ام ىلع الإ قلطي ال ملاعلا

 .رهاظ هّجوتلا مدع هجوو دروملا مالك ىهتتا ءريثكلا

 [ 4َنيِمَلاَعْلأ » ريكذت هجو]
 .هرخآ ىلإ مهنم ءالقعلا بّلغو :هلوق

 تفرع دقو هتّقخو درفملا ةلاصأ عم عمج مل هّنَأ امهدحأ :نالاؤس انهاه ّنأك

0 

 اهمكح يف امو ءالقعلا فاصوأب ٌصتخم هنأ عم نونلاو ايلا يناثلاو

 هوه" تسع 1 لا | ذه ىقتسعلاب لو اني ريلعلا "1! اهني ءاللعالاك ءامسالا قم

 .همكح يف الو ءالقعلل ًافصو سيل ملاعلاو ,عمجيف هدارفأ دّدعتي يفصو

 ” ىلع معلداوا" يدرعلا قريع ناهد وم اهم ءالشلا "!نلغدلا 5

 ,عمجلا اذه عمجف ءالقعلا ةلزنم ملاعلا تحت ام عيمج لّرنف .")هتافصو عناصلا

 .لوبقم عساو باب بيلغتلاو
 رهاظلا ّنأ عم فاّشكلا بحاص كلسم نيلاؤسلا بيترت يف كلس فّنصملا مث

 تاهيجوتلا هجوأو .هتّحص نع رْخأتم عمجلا ةدئاف نع لاؤسلا ّنأل ؛سكعلا يضتقي

 نع يناشلاو .ًارشسكم "٠'وأ ًاحّحصم ًاقلطم عمجلا رايتخا نع لاؤس لوألا ّنأ

 ل .اهنم دحأ لك :ردصملا ىف ١.

 1 :نإو هالعألا ةموا#

 .ةبلغ :«ك» .5 .ققحتف :«ه ,م ك» .

 1 .مهف رشل  :«ه .ك» .

 .هتافصو عناصلا ىلع مهتيلداو  :«ه .م .ك» .1

 ٠.»ه(:و.

 01/١. فاشكلا ةيشاح .

 مسالا اذهب  :«ه» .

 يذ

 .ىف :«ش» --



 له ةحت اغلا ةووس ينسق

 .لّماتف ءلّوألا ىلع بّترتم يناثلا نأ كش الو .ركذملا حيحصلا عمجلا ةيصوصخ

 هنأ نم لاق امل تافصلا نم هدنع ملاعلا ّنأ ىلع لدي مهفاصوأ رئاسك :هلوق نإ مث

 .©7فاّشكلا بحاص هلعف امك ةفصلاب هليوأت ىلإ ةجاح الو ءءىشلا هب ملعي ام

 كاكتاقل تالا هي ملي الب :٠) والا .ءانلاب عملا ديدجوت يف لاقي. نأ دعما
 كلت نوكيف هللا ةفرعم يف ملعم هّنأكف ,لامكلا ةياغ يف هب ملعلل هتيببسو هيلع هتلالد

 همكح يف امبو .نونلاو ءايلاب "'عمجلا زوجيو .ملعلا يلوأ تافص نم اهّنأك ةفصلا
 :ىلاعت هلوقك ,عمجلا كلذ نم ةموهفملا دارفألا ىلع قلطي مل نإو نونلاو واولا نم

 لصحي هيجونلا اذهبف '؟!4َنوُحَبْسَي ِكَلَق ىف ُلُكَو9 "4َنيِدِجاَس ىل ْمُهُْئَأَرِ
 :ءاقملا بشانت ةغلابم

 ةيلامكلا هتافص نايرس ىلإ ةراشإ نونلاو ءايلاب هعمج ّنإ :ًاضيأ لاقي نأ دعبي الو
 يوذ نم ٌلكلاف ,تادوجوملا نم دوجوم لك يف كلذ ريغو ةايحلاو ةردقلاو ملعلا نم

 .مهرارسأ هللا سّدق نوفراعلا هب ''فشوك ام ىلع ملعلا

 بيلغتلاف حتفلاب ملعلا نم ِهّنِإ ليق اذإ اًمأو ,”"”ءافلا رسكب ملعلا نم هّنِإ ليق اذإ اذه

 .هجولا وه

 هجولا ّلعلو .ةّلقلا عمج ةغيص ىلع هب نايتإلا هجو ماقملا اذه يف هولمهأ اّممو
 ءامكحلا هلاق ام تبثو ّمص ولو .هتيبوبر ىلإو ىلاعت هيلإ ةبسنلاب مهتّلقب راعشإلا هيف

 ةلالدلا يهو هيف ةيفصولا ىنعمل نونلاو ءايلاب عمج يأ كلذ غاس :لاق ثيح :«ع» شماه يف ١.
 ةفص تسيل هيلع اهتلالد ّنأ هيلع دروأو .ىهتنا 217/١[ فاّشكلا :رظنا] ملعلا ىنعم ىلع

 .«هنم ١؟» لّمأت ًاضيأ هب ملعي اّمم دامجلا ذإ ءالقعلل
 .غ :فسوي ."' .هعمج :«ك» . ؟

 .فشوك ول ام :«ك» .6© 1

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «مهرارس هللا سدق» نم .5



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل هل

 .مهفاف !'١هبسانل رشعلا تالوقملا يف تانكمملا نم دوجوملا راصحنا نم

 .هرخآ ىلإ ملعلا ىوذل عضو مسا :ليقو :هلوق

 ملعلا يوذل عوضوم هن هدارم ٌنأكو ءامهنع هللا يضر ساّبع نبا ىلإ بوسنم اذه

 ىلع قلطي ال اذهل هّنأكو .هيلإ بوسنم ملعلا ّنأ ثيح نم مهنم سنج "١ّلكل يأ
 الف سنجلا اّمأو ,ملعلا هب مئاق اهنم ام درف ّلك ّنإف ء.سانجألا هذه دارفأ نم دحاو

 ملو ملعلا يوذل لاق ىنعملا اذه ىلإ راعشإلل هّنأكو .ملعلا هيلإ بسني لب ملعلا هب موقي
 امو ملعلا مايق ىلع ّلد ام نيب توافتلل هيف ''نيعلا حتف ّنأكو .ملعلا هب ماق نمل لقي

 لعفلا ةبسن ةمالع (؟!برعملا يف هّنأل حتفلا رايتخا نوكي نأ هبشيو .هتبسن ىلع ّلد
 لب لعافلا مسا ةغيص "'هيلع لدي يذلا مايقلاو "'دانسإلا قيرط ىلع ال ءيش ىلإ

 .رسكلاو ٌمضلا فالخب قّلعتلا هجو ىلع

 .هرخاآ ىلإ [عابتتسالا ليبس ىلع] مهريغل هلوانتو :هلوق
 نب باجأق .ءيسش ّلك بر ىلاعت هنأ نيملاعلا صيصختل هجو ال :ليق هّنأك

 ةيبرت ّنَأل ,عابتتسالا ليبس ىلع لب بيلغتلاب ال نكل ملعلا يوذ ريغ لوانتي ملاعلا
 ىلع لويف ,مهريغ دوجو نم مهتيبرتلو مهل دب ال ذإ ء.مهريغ ةيبرت عبتتسي ملعلا يوذ

 ًادوجو لّفطتلاو "'عابتتسالابف مهريغل اّمأو ,ملعلا يوذ ةيبرت تاذلاب دوصقملا ّنأ

 .مهل هتّيعبتل مهريغ ىلع قلطيف هيف "!عّسوت هّنأ ىنعمب ؛ةيبرتو

 لدي مهنم سنج لك نأ رابتعاب ملعلا يوذل مسا هّنَأ ىلع همالك لمحي نأ نكميو
 روفول مهيف ةلالدلا كلت لامكل مهب هصاصتخاو .راتخم ميكح بجاو هرّئؤم ّنأ ىلع

 .«هنم ١١؟» ةرشعلا ىلع ديزت ال يتلا ةّلقلا عج داريإ بسانل يأ:«ع» شماه يف ١.

 »١١«. ماللا وهو لعفلا نيعلا :«عا» شماه يف ." .لك :«ك» .؟

 .«١؟» تاالوعفملا يف امك :«ع» شماه يف .؛

 .دانتسالا :«ك» .5 .ىلع :«ك» .6

 . عّس وي :«ش» . .عابتتسالا هيف :«م» ./
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 دماء لذ: ىلع لدي أل مهبلا ةسنلاب هاذ ام ناكف ل"! مهيف:ىلاعت هعردق لامك ناثآ

 .ىفخي ال "!ةغلابم "!عون اذه يفو ,مهريغ ىلع قلطأو هيف عّسوت

 ال قّقحت نإ ةيهلإلا تافصلا نايرس نم ًاقباس انركذ ام ّنأ كيلع بهذي الو
 .رّيدتف أضيأ عابتتسالا رابتعا ىلإ ةجاح

 | [سانلا يف 4َنيِملاَعْلا »8 صاصتخاب لوقلا]

 كتل نأ ثيح نم ملاع مهنم دحاو لك نإف ءانهاه] سانلا هب ىنع :ليقو :هلوق

 .هرخا ىلإ [ريبكلا ملاعلا ىف ام رئاظن ىلع

 رفعج دّمحم يبأ قطان ّقحلاب وه يذلا مامإلا انالوم ىلإ ب 5 وقلا اذه

 :هوجو نم ماقملا بساني انهاه هلوقب فّنصملا هيلإ راشأ امك وهو *!96 قداصلا

 ةقد اهلا نوهظو.نساتلا نم هحا لك ىلع لامت همفف ةيظع ىلع لووبةلا اهذحأ

 دحاو لك ّنأكو .رهاظلا ملاعلا يف ام ىلع لمتشم ملاع مهنم ًالك ّنأك ىّبح ,ىلاعت
 هيلع ةّلادلا معنلا كلت ىلع هلامتشال ميكح راتخم بجاو دحاو هرّنؤم نأ ىلع لدي

 ةق/ كاذوميوملا ىمدةقانشتلا نياعجألا عيمئافلاب كورا ولو. ,هئاقص ىلعو ىلا
 .ىلاعت هب مهنم ةرداصلا دماحملا صاصتخا ماقم بساني يتلا ''ةلالدلا هذه

 ًائيش تالامكلا ىلإ غيلبتلاو ةيبرتلا "”ٌنأل كلذ ٌبرلا ىنعمل بسانملا 00

 .نجلاو ةكئالملا فالخب مهيف رهظي امّنِإ ًةعفد ال بقاعتلا ليبس ىلعو ًائيشف

 ىلاعت فاضأ نآرقلا رخآ يف ّنأ ثيح نم .رخآلا "!لّوُألا بسانيل هنأ اهتلاثو

 .مهيف ىلاعت هتردق لاعك واق وفول هن قف لل“

 .ةغلابملا نم :«ه» .'"' .عونلا :«ش» .

 .«هنم ١١ » ان هيلإ ًادنسم هريسفت يف بغارلا هركذ :«(ع» شماه يف .

 .ىلاعت هيلع ةلالدلا :«م» .5 ."10 .بغارلل نآرقلا بيرغ تادرفم .

 .و + :«ش» ./ .نأ :«م» .

 نى مح دح

-- 



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل م

 ,4 سال برب ْدوُعَأ لُق» :ىلاعتو هناحبس لاق ثيح «ِساّنلآ# ىلإ هتيبوبر

 0 يانلا ىلإ فاق اجنلع ايي سال ١ ١ فيعم ىهرخ لا قاهر لا نينانلو

 ِساّنلَآ َبَرِبْدوُعَأ ْلُقظ :لاق ثيح مهيلإ كلانه فاضي ثيح ''هرخآل ًابسانم نوكيل
 .ًاهلإ ىلاعت هنوك وهو هب ءدب فصوب كانه متخو ."04 ساّنلآ هَلِإ * ساّئلَآ ِكِلَم *

 ّىأب نيدلا ّنإف كلذ ىلإ ءاميإ نع ولخي ال «ٍنيّدلآ ِمْوَي» ىلإ 4ِكِلاَم ل ةفاضإو

 اهتفاضإ نيدلا ماكحأ يف ىلاعت هداك يواطاو .نجلاو سنإلل نوكي امّنِإ ذخأ ىنعم

 اَهيَءآَيِ» :هنأش ىلاعت لاق ا ةكرتشم ةقيقحلا يف تناك نإو نضل ىلإ

 نم هب مامتهالل ؛رخآلا يف (*!ةيبوبرلا فصو ميدقت اًمأو .4!4ُمُكَبَر اوُقَتَآ ُساَّنلآ

 نمحرلاب فيصوتلا كرتو وارشالا ٌرش نم مهتياقوو .ذّوعتلا ىلإ تبقا هنأ ثيح

 رايخألل ةماعلا ةمحرلا ىلع لدي امهدحأ ّنأل ؛ماقملا بساني ال هّنأل ؛كانه ميحرلا

 بضاخسلاو ةروررخلا ةيحرلا ىلع اني رقلالا واقل بيسان ذا شومر رهألاو
 19 مامإلا ريسفتل تادّيؤملا نمو .«نيدلا موي ١كلم» :ىلاعت لاق ام اذهلو .ةيويندلا

 ."!«هّبر فرع دقف هسفن فرع نم» :ة4 ملعلا ةنيدم باب هيبأ لوق

 «ريبكلا ملاعلا ىف ام "رئاظن ىلع لمتشي هّنأ ثيح نم» :فّئصملا لوقب دارملاو

 ىلع لابعفالا 5 ريظن ناسنالا ىفو الإ ءىش ملاعلا ىف ام "ان

 ملاعلا ةلزنمب ةعيرألا طالخألا هيف نونكملا ناسنإلا ندب ّنِإ :لاقي نأ لامجإلا هجو
 :نطرالاك اسامي اذرام هنوكل ءادؤسلافةةفيزالا رضاتفلا ىلع ليهقنلا يلفسلا

 :( نها> خرم طقس انه. ىلا « قلاهتو ةتاحبس لاق ثيحا» نما

 2 ساتلا .نقانلا هلا دن نق ورنا .هرخآ ىلإ :«ه ءم» .؟

 ١. :ّجحلا ؛١ :ءاسّتلا .5

 »١١«. « ساّتلآ برب ٌدوُعَأ لق# :لاق ثيح :«ع» شماه يف .6

 .” ؛ظحاجلل نينمؤملا ريمأل ةملك ةئم . .كلام :«ه ءم» ."

 .هّنَأ ريبكلا ملاعلا يف ام :«م» .9 .اهرئاظن :«ل» .8



 ضني ةحتافلا ةروس ريسفت

 هنوكل ءارفصلاو .ءاوهلاك ًابطر ًاّراح هنوكل مدلاو .ءاملاك ًابطر ًادراب هنوكل مغلبلاو

 ريدقت ىلع ةنطابلاو:ةزهاظلا ىناوخلا ىلع" الا ةسارو نانلاك اسباي !"'اراع

 ملاعلاك ةكرحلاو ّسحلا لحم يه يتلا باصعألل تبنملا ندبلا رمأل تارّبدملا اهتوبث

 ا 4 ِءآَمَّسلَأ َنِم َرْمآلآ ُرَيَدُي » :ىلاعت "!لاق ام ىلع تايلفسلا رمأ هب طونملا يولعلا

 نم نكمتلاو ةبيجعلا تابيكرتلاو ةيهبلا '"'رظانملاو ةعفانلا تآيهلا نم هب درفنا ام عم

 .ةعونتملا تالامكلا عامجتساو ةفلتخملا عيانصلا طابنتساو ةبيرغلا لاعفألا

 [ةثالثلا ملاوعلا]

 رارسأ باتك يف يزارلا نيدلا رخف هركذ هجو ىلع هنايب فطلألاو ىلوألاو

 ”'ملعا :لاق ثيح مانصألا رسكب هموق عم ةّيِ ميهاربإ ةرظانم حرش دنع "!ليزنتلا
 ملاعلا وهو طسوألا ملاعلاو ,ناسنإلا ندب وهو رغصألا ملاعلا :ةثالث ملاوعلا ّن

 .بكاوكلاو تاومسلا ملاع وهو ربكألا ملاعلاو ,ةعبرألا رصانعلا نم هيف امب ىلفسلا

 كقن اونو انلاو ءاوهلا وامل وينشأ +ةفيرا اناركجا هيف ىلخف طسوألا اهل اعلا 95

 دا ءافلاودبةعير ألا تالا عيت تنحت نزلا لدج عت الف: ضو أل| وه ماسلا
 .ءاملاب ًاطيحم ءاوهلا لعجف فيفخ ءاوهلا مث ءضرألاب أطيحم ءاملا لعجف اهنم ًالقث
 رضاتعلا نسم انهاذنعت اذي هطيشب "ارانلا لعتف ةيرصتعلا مانيجألا قَحأ ىانلا هن

 .نقتملا فصرلاو مكحملا بيترتلا وه اذهف .ةعبرألا

 ١ .لمتشملا :«ك» .؟ .و :«ك» .

 لا .هلاق :«ك» .'“
 .ةرظانملا :«ك» .6

 .مقب يناكيايلكلا دّيسلا ةسردم ةبتكم يف هنم ةخسن دجوت ءريغصلا ريسفتلاب فرعيو .1

 .ملاع :«ك» .8 .ملعا_ :«ك» .ا/

 هر نم ظعتم انه رلا «ءاقلاب اظيحمت» نعدأك



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ني"

 قوف ضرألا لعجف ؛رغصألا ملاعلا قيلخت يف بيترتلا اذه بلق هناحبس نإ مث
 وهو ءاضعألا عيمج قوف ناسنإلا خوفاي ّنَأ هيلع ليلدلاو لكلا تحت رانلاو ّلكلا
 مث .ءاضعألا عيمج قوف ضرألا لعجف ضرألا عبط هعبطو .ءسباي دراب مظعلاو مظع

 تحت نوب تقتالا وهن ىسنللا تفنمو:ءاوتك نسستلا تاف نكوألا كحك ءا وهلا لعع

 مث .فنألا تحت مفلاو مفلا وه ءاملا ندعم ّنأل ؛ءاوهلا تحت ءاملا لعج ّمث ,خوفايلا

 وك بلقلا و ونلقلا وهب ةيزورفلا ةوارحلا وب وانلا يدعم نال اغلا تفي واثلا لعج

 ظ :ءابشعالا قلت

 ملاعلا يفو لكلا قوف رانلاو لكلا تحت ضرألا لعج طسوألا ملاعلا يفف

 رهظيل ؛لكلا'تحت رانلاو لكلا قوف ضرألا لعجف .بيترتلا اذه بلق رغصألا
 ريت ات ل ههوكتو رافكملا وذاقلا لغم بيقرلا اذهتل رضدم فيستا نا ةقاقفلا

 1 .ةيصاخلاو ةعيبطلا

 يف اهبيترت هيلع عقو ام فالخ ىلع عئابطلا هذه بتر دقف ربكألا ملاعلا يف اّمأو

 روشلا هرواجي مث ءيران جرب لمحلا ّنأل كلذو .طسوألا ملاعلا يفو رغصألا ملاعلا

 ؛يئام وهو ناطرسلا هرواجي مث .يئاوه وهو ءازوجلا هرواجي مث :ىضرأ وهو

 .يئاملاب ءاهتنالاو يرانلاب ءادتبالا "!عقوف

 ملاوعلا هذه نم دحاو لك يف ةعبرألا عئابطلا هذه عوقو يف ةمكحلا نأ ملغاو

 عئابطلا نأ ىلع ًادهاش كلذ نوكيل ؛هريغ بيترتل فلاخم رخآ بيترت ىلع ةئالثلا

 ملو دلوي ملو دلي مل يذلا دمصلا دحألا ةردقب الإ ريثأت الو ,ةلطاب صاوخلاو ةلوزعم

 يتلا دحا اونك هلا كي

 نم بلطي ناسنإلا قلخ يف هتمكحو ىلاعت هللا ةردق حرش يف مالكلا ليصفتو

 ملاعلا يف رّكفتلاو رظنلاب رمأ امك هنأ امهنبي رظنلا ةيوستب دارملاو حيرشتلا ملع

 .قوف :«ك» .؟ .كلت  :«ه.م.ك».١



 14 ةحتافلا ةروس ريسقت ُ

 :كللذل هيف نكفتلاو.نظللاب رم ا ةناحيس ةقفرعم ىلإ ةلسو قوكلا ريكلا

 0 :لاق يأ ةيوستلل نايب «ْمُكِسْفْنَأ ىيف#» :لاقو :هلوقو

 يف ام صيصختو ."!4َنيِنِقوُمْلِل تيا ضْرآلا ىِفَو» :هلوق دعب ١4 َنوُرِصْبَت

 نلا ةراشإ ةيوستلا وأ ءاهروهظ' ىلع ١" نقم اهرويظل قافآلا لئالد: ىف نضرألا

 14 نحْآ هنأ مهل نيتي تح مسن ىف َىِفَو ٍقتاَكأْلَآ ىف اَنِتاَيا ْمِهيِرْئَس> :ىلاعت هلوق

 ؛اهروهظ ىلإ ةراشإ 4َنوُرِصْبُت الَقأ» :هلوق يفو ,ةدح ىلع مالك «لاقو» :هلوقو
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 [بصنلاب «َنيِمّلاَعْل ّبّر» ةءارق]

 لد يذلا لعفلاب وأ ءادنلا وأ] حدملا ىلع بصنلاب نيملاعلا ٌبر !١٠ئرقو :هلوق

 .[| دمحلا هيلع

 "”فذحلا بجاو أدتبم نع ةيربخلا ىلع عفرلاب عطقت دق ةفصلا ّنأ ملعا

 وه يأ دمحلا لهأ هلل دمحلا :وحن ؛هفذح بجو لعف نع ةيلوعفملا ىلع بصنلابو

 ٌمحرتلا وأ ٌمذلا وأ حدملا دصقل كلذو .دمحلا لهأ حدمأ وأ ينعأ وأ دمحلا لهأ

 1 كايا دل 1 تايوادلا ا

 .و :«ه».؟ .نمل :«ك» .'”

 605 هت اّصو 6

 وبأ خيشلا لاقو ؛ ,221 ني دباعلا نيز مامالا نب , ديز ىلإ ةبوسنم ةءارقلا هذه : :«ع» شماه ىف . 5

 عمجم] ةءارق هنأ ال هزاوج نّيب هنأ ىلع [لمحيو :ردصملا يف] لومحم هنإ :يسربطلا ّيلع
 .«هنم 6007/١[١5١ نايبلا

 :وحن عفرلاب تعنلا عطق اذإ ًأدتبملا فذح بجي دقو :ةيفاكلا حراش لاق :«ع» شماه يف .
 ةفص لصأللا ىف ناك هنأ ملعيل هفذح بجو امّنِإو ,.دمحلا لهأ وه يأ دمحلا لهأ هلل دمحلا
 دا ربل يعي دل ادكيملا نيك ولف كال يبغا وأ 29و حدس علققل دف



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 17

 نسحي ال فّنصملا هركذ امك حدملا ىلع ًابوصنم لعج ول ٌبرلا ّنأ ىفخي الو

 الدب لعج نإو .هعضوم يف رّرق امك حيبق عطقلا دعب عابتإلا ّنأل ؛ةفص نمحرلا لعج

 كاهل ةفص ميحرلاو ."'ًالدب نمحرلا لعجي نأ ّدب ال "'نكل ,"”رهاظلا فالخ وهف

 ىلع ةلاد نيففحملا نضعي ةلاق انك غهلا» ةملك نأ لدبلا "ادخويروهدعب ام اذكو

 الإ ديحوتلا "تي ال اذلو .هادع ام يفنل ةمزلتسملا "'ةريغلاو رهقلاو ةوطسلا لامك

 .اهب
 ءاقه ىف يشاملاو ىاغالاو فاس الا ووراثآلا وويظل بيس !""ةينابعمرلا ةفعو

 ١ كش ذك :ةفحلا يحوم اراها نوكتلا دمحم ىلع ل ذي اه تانضوللا :نيعفلا

 .ةبسنلاب دوصقملا وه «نمحرلا» ظفل نوكيف فئصملا

 ٠١ )ءرهقو هناطلس لامك عم ةئأو .هتمحر نأشل ًاميظعت هل ةئطوت «هللا» ةملك ركذو

 ,لمجأ رهقلاو ''"!ةريغلا لامك عم ماعنإلاو ةمحرلا ّنإف .دابعلا ىلع محري ١)هتريغو

 .ىلاعت هب دمحلا "١'سنج صاصتخال ديهمتو ةئطوت ةريغلا ىلإ ةراشالاو

 ىدانملا عوقو ّنإف ؛ردابتملا وه امك ىدانم هّنَأ ءادنلا ىلع بصنلاب هدارم سيلو

 :هلوق يف امك هتّلق عم اهفوصومو ةفصلا نيب

 "؟!بكاوكلا ءيطب هيساقأ ليلو 2 بصان ةميمأ اي مهل ينيلك
 امب ّلخي تافتلالا اذهو .ةبيغلا ءانثأ يف باطخلا ىلإ ًاتافتلإ انهاه بجوي

 ١. .«هنم ١5١ ىرت امك وهو ةيمستلا مكح ىف «هللا» ظفل نوكي 3 ان اعدم :«عا» شماه ىف

 و الدب نمحرلا  :«م ءك» ."” .و :«م ءك» ."

 .هجو :«م .ك» .0 .لدبلل :«م .ك» .

 .مقي ال :«ه» .ا/ .ةبلغلا :«ك» .

 .هركذيس :«ك» .8 .نامحرلا :«ك» .

 .ةبلغ :«ك». ١ .رهق :«(ك». ٠

 . سنج ب :«م») . .ةبلغلا :«(ك».١٠؟

 .١7ا// ” هيوبيس باتك 5 يديهارفلا ليلخلل نيعلا :رظنا ,ةغبانلل ١غ
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 م ص 1

 وه ام ىلع مالكلا لَّوَأ يب ِهْنَأ نم 4ُدُبعَت َكاّيإ» يف ''١تافتلالا هجو يف ءيجيس

 برقلا ماقم ىلإ رمالا ىهتنا مث .هتافصو هئامسا يف ركفلاو ركذلا نم لاحلا ئدابم

 ىلعألا نم "'لّرنت هدعب ةبيغلا اهو .دوهشلا ةورذ ىلإ ةبيغلا ضيضح نم ئقرلاو

 .ىندألا ىلإ

 زّوج 4ِنيّدلآ ٍمْوَي ِكِلاَم 8 يف نأ ردابتملا وه ام ءادنلاب دري مل هنأ ىلع ّلديو
 رثكأ ركذ 3 اذهان "يرن فتسنلاوءنادبنلا ىلع ىضنلا نييرققلا نطق

 هع ايما دما ةيعوت منكما ذا ءروكاقلالا فيو ىانلاف اني شيال :قالابععتالا

 ثيح نم اذه ّنأل ؛ءاعّدا هدمح ىلإ ىلاعت هتافتلاو هيج وت ىلا قوشلا !!راهظأل

 تاع نديم هم ا فارجلا نوكت نأ ةيشم ل لنمو اهم ردد اقتل ةحفس ل هلق 19121

 ءيجملاو .هّمض '"!نم ءادنلا يف هارجم هيرجتو «يأ»ب يتأت نأ كلذو ءصاصتخالا

 ضرغل مّلكتملا ريمض دعب كلذو ؛ماللا يذب هفصوو هيلإ فاضملا ماقم يف هيبنتلا ءاهب

 هوك 10 خت ةلا تست اهيرهلاتم ا نيب نم ريمقلا ك3 لولده صاضقخا ناو

 ةروص !'0يف اذهف .فيضلا ماركإب لاجرلا نيب نم ٌصتخأ يأ ؛لجرلا اهّيأ فيضلا
 .قباسلا مّلكتملا ريمض هيلع ّلد ام وه «يأ» ةفصب دارملا لب هب سيلو ءادنلا

 انكي قداقملا ذا ااههنيب ةكراشتمل ضاصتقالا ىلإ ءادنلا ضان خم: لقن' امناو

 مل هّنَأل ءادنلا فرح راهظإ صاصتخالا باب يف زوجي الو .هلاثمأ نيب نم هب ٌصتخم

 تافتلا ال امم رجلا ةءارق ىلع ينبم تافتلالا هجو نم هركذ ام ّنأب لوقلاو :(ع» شماه يف ١.

 .ل رن :«ه» . ؟ .«هنم ”١ » هيلا

 .راهظا :«ه» .غ :كرت :6«ل كرا

 .نا :«ك» .ه

 ةريخا ىلا «ىدانم هّنأ ءادنلا ىلع بصنلاب هدارم سيل» هلوق ىلع فطع :«ع)) شماه يف .أ

 .ىف :«ك» .ا/ »١١«.
 ع

 .ىف_:«ه>.1 .انا_ :«ه ما ./

 .نيبابلا :ردصملا ىف ٠.



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل مبا

 ملع لامعتسا هركف ؛بّجعتلا يف ىقب امك ًازاجم الو ةقيقح ال .ءادنلا ىنعم هيف قبي

 ؛ءادنلا ىف امهلاحك هفصوو «يأ» رهاظ لاحو ."ةيلكلاب هانعم نع ىلاخلا ىف ءادنلا

 عقوم هعوقول ؛بصنلا لحم يف صاصتخالا باب يف «لجرلا اهّيأ» عومجم نكل

 :لاجرلا نوم اكتحمرىا لاخلا

 ,روكذملا ريمضلا نم دارملا ىلع ٌلاد بوصنم مسا روكذملا «يأ» ماقم موقي دقو
 رشاعم انِإ :لِه هلوق وحن فاضم وأ ءلزنلل ىرقأ برعلا نحن :وحن ماللاب فّرعم ام

 يتأي دقو ."'ءامرك نالف لآ نحن :مهلوقو .مالك ةّلق يأ ٌءَكَب انيف ءايبنألا

 .2هيظعلا كناحبس :وحن .بطاخملا ريمض دعب ةفاضإلا وأ ماللاب يذلا صاصتخالا

 خيشلا هزّوج امك رهاظلا دعب ةفاضإلا وأ ماللاب صاصتخالا فّنصملا زّوج هّنأكو

 وأ ماللاب صاصتخالا ناك نإ( )و :اولاق مهّنإف ةاحنلا روهمجل ًافالخ هلت يضرلا

 هن معلا وجت رهاذلا دعوا :قسافلا ةباض روم وحن :يتاغلا ريم دغر ةفاعألا

 نع وضتم اكان هناا اذه ىف سل وهف: كفو ضتخملا ناك ةععلا

 .©0هّحرتلا وأ ٌمذلا وأ حدملا

 اذه :هتيِظ ىضرلا خيشلا لاق ,لامتحالا اذه ىلإ فاّشكلا بحاص بهذي مل اذهلو

 ىنعم عيمجلا يف ّنأل ؛دعبي مل ءادنلا نم لقنلاب عيمجلا يف ليق ولو .ليق ام

 | دهعاو يرحم قانلا اذه اير بق !١ نوكدف:ضاستخالا

 .هيلع حدملا ىلع بصنلا "!مّدق لكلا يأر اذه نكي مل املو

 .ًامرك :«ك» .؟ .يأ ةملكب :«ك».١

 .877 67١/١ ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش نم انه ىلإ «ىتأت نأ كلذو» نم .'"

 .[غ77/ ١ ةيفاكلا ىلع يضرلا جرن ١ .وأ :«م» .غ

 .4745  غ”7/ ١ ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش .  .ىنعم نوكيف :«ك» ىفو ,نوكيف :«ه» .'

 ناكر فتصملا :«ع» شماه يف .8



 ما ةسانلا ةرويس يسكت

 ©" ضاصتشالا نك يدنا !"!'كضولا اذه نضاستخالا رايعتتا ةلاق نا ةكميو

 يف نوكي الف .هنم (؛' صخش ّلك يف لامك ّلك "نأ ىلع لدي هنأ ثيح نم هبسانيو
 يقاب ىلع همّدق اذهلو ,هلالج لج هاوس اّمم "'”صخشلاب ًايرايتخا ليمج ةقيقحلا
 دارأو ءادنلا "'ركذف ,رثكأ ماقملل دمحلا صاصتخا ىلع لدي ام ةبسانم ّنإف ؛تافصلا

 عانت دماقح محلا عا قالا لفتلاب ببسنلا اقاربها هل لوكتملا:ىضايشخلالا
 ًاضفنن هنع لدع يذلا ديعبلا ّلحملا ةياعر نم هيف ام ىفخي الو .ديعبلا "!لحملا

 ةيلوعفم ىلع بصنلا وها*او بيرقلا لحملا ىلع "'لمح ولو .ثودحلا رابغل
 ."7١بصنلا رورجملا لحم ّنإف ٌرقتسملا فرظلا ''!لماع

 -لعفلا يأ ىّدعت اذإ :ّرجلا فرحب يّدعتملا ىنعم قّقح امدعب يضرلا لاق

 قيقحتلاو .هب لوعفملا ىلع بصنلا لحم يف رورجملاو ٌراجلاف ؛ٌرجلا فرح ةطساوب
 هيلإ لعفلل لصوملا وه ّراجلا ّنأل ؛ٌراجلا عم ال ّلحملا بوصنم هدحو رورجملا ّنأ
 ٌراجلاو ,لعفلا ةغيص مامت نم فيعضتلاو ةزمهلا تناك '"'اّمل نكل ,فيعضتلاو ةزمهلاك

 ."4!بصنلا ّلحم يف امه :اولاقو ظفللا يف اوعّسوت ,لوعفملا نم ءزجلاك '""'هب ًالصّتم

 .همالك ىهتنا

 .دمحلا صاصتخا يأ :«ع» شماه ىف .؟ .«١؟» ٌبرلا يأ :«ع» شماه ىف ١.

 . صخش صخش :«ه».؟ .ناس :«ه» .'”'

 .صخشلا :«ه» .6

 .«هنم »١١ مهفاف مالكلا كلذف اذه :«عو» شماه يف .1

 .«١؟» دمحلل ديعبلا لحملا يا:«ع» شماه يف .

 .«هنم ١١١ ىفخي ال امك فّنصملا مالكب طبتري ال هسارب هيجوت اذه :«ع» شماه يف .6

 .و_-:«(ك».9

 »١7«. تبنو لصح :وحن نم :«ع» شماه نق

 .اّمل نكل فيعضتلاو ةزمهلاك_ :ردصملا ىف .٠؟ .اذه نم ملسل :«ع» شماه يف ١.

 /١717. ؟ ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش .١؛ .هنع ًالصفنم :ردصملا يف .



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 « َتْمَعْنا» وه لاحلا يف لماعلا "نإ :فاشكلا ةيشاح يف نيققحملا دّيس لاقو

 ّنأل كلذو .4مِهْيَلَعا2» يف ريمضلا ينعأ لاحلا يذ يف لماعلا اذكو ءرهاظ وهو

 بوصنم هدحو انهاه "'رورجملاف ,هرورجم ىلإ لعفلا ىنعم لصوت ةادأ ٌرجلا فرح

 لعفلا وه لاحلا يف لماعلا ّنأ دري الف ؛لاح اذ عقو رابتعالا اذهبو .لعفلاب ّلحملا
 وه ةيناثلا «مهيلع» يف لحملا عوفرملا :"'لوقن اذكهو .ٌراجلا وه لاحلا يذ يفو

 مساب سيل عومجملا ّنأب لاكشإلا ادريل رورجملاو ٌراجلا عومجم ال رورجملا
 وأ بصنلا لحم يف رورجملاو ٌراجلا ّنأ نم *!لاقي امو .هصاوخ نم هيلإ دانسإلاو
 ا"امعن دعا وذلا ىف رّوقت ام ىلع ًالاكتا ةرابعلا يف ةلهاسملا "!لبق نمف !''عفرلا

 ًالثم ربخلا "7١ّنِإف .هلعاف عقوم عقاولا "!هعومجمل قّلعتم رقتسملا 'فرظلا ّلحم

 يذلا عفرلا وأ بصنلا يف انمالك نأ الإ ؛اهدحو رادلا ال «رادلا يف» عومجم "اوه

 .""هدحو رورجملل هّنإف هدعب ام ىلإ ٌراجلا هلصوأ يذلا لعفلا ىنعم هبجوأ

 بناج رابتعا ناكمإ عم "؟!ٌلحملا بناج رابتعا ّنأ وهو "'*ارخآ ءيش يقب نكل
 ّلحملا رابتعا يف نأ يه ةتكن هل لاقي نأ نكمأ نإو .ديعب هدعب هرابتعاو ظفللا

 ١. .رورجملاو :ردصملا يف .؟ .ناف :«ك»

 .دريلو :ردصملا ىف .؛ .لوقي :«ك» .'"”

 مكزلااو اعل .لوقلاو :ردصملا ىف .4

 .تلق نإف :ردصملا يف .6 . ليبق :«ه .م» .ا/

 .هعومجمب :«ك»و ردصملا ىف ٠. .فرظلا_:ردصملا ىف .4

 هوو كدا كارلا نان ةردضتلا لا

 ١/١/. فاّشكلا ىلع ةيشاحلا .

 »١١«. نيقباسلا نيهيجوتلا نم لك ىلع :«ع» شماه ىف "4

 لحملا وأ فّنصملا مالك ّلح يف هانربتعا امك ديعبلا ّلحملا ناك ءاوس :«ع» شماه يف .6

 .«هنم ١7 هارب اهيهبوت هانركذ امك بيرقلا



 ك8 ةحتافلا ةروس ريسفت

 جاتحي ال نيملاعلا ةيبوبرب فوصوملل ''ًاصاصتخا دمحلا توبث قّلعت نب ًاراعشإ

 لا وللا

 ضام لعف نوكي نأ ٌبرلا بصن ريدقت ىلع رهظألا ّنِإ :لضافلا ىّشحملا لاقو
 .(؟!هتادافإ ىهتنا ."”ىلاعت 55 ليلعتل ةلمجلاو

 :ًالثم ليق ول ِهّنَأ هّلحو ,قوذلاو عمسلا ىلع ةطلاغم ةقيقحلا يف هركذ ام ّنِإ :لوقأو

 عّبتتملا قوذ هركنأو .عمسلا هنع رّفنتل ميكحلا رّبدملا نيقسافلا برض ريمألل دمحلا

 عرسي الو .هيف نحن اميف رمألا لّوأ يف كلذ رهظي ال دق معن .ءاغلبلا مالك بيلاسأل

 ىءارتي امهيلع دري ام لّوَأ ىف هنأ ىلع ءانب .هتجامسب مكحلا ىلإ قوذلاو عمسلا
 واهلا © يفي ةطفلا ةقيط ىلع هنوك نري انكرتع ةيليح ند اهاةزويطت ىف ادهدتع

 ًاراكنإ هتغالب اركنأل ًالعف هنوك ةيصوصخ ىلإ اتفتلا نأب روكذملا سابتلالا عفت را

 .هلهأ نم تنك نإ كقوذ مهتت الو مهفاف .ًاغيلب

 ّبَر بصن نم نأ ريبكلا هريسفت يف ركذ دق يسربطلا ّىلع ابأ خيشلا ّنأ ىلع
 لدتسا «هللُدْمَحْلَا» :لاق امل هّنأك ؛"'ءانثلاو حدملا ىلع هبصني امّنإَف 4َنيِملاَعْل
 يف ئرق ولو :لاق ّمث .4َنيِمَلاَعْلا بَر# ركذا :لاق هنأكف هل ٌركاذ هنأ ىلع ظفللا اذهب

 ٌبر وه ىنعم ىلع ًازئاج ناكل حدملا ىلع ًاعوفرم نيملاعلا ٌبر نآرقلا ريغ

 .همالك ىهتنا ,"!نيملاعلا

 تحت ةلخاد تسيل يضاملا لعفلا ةغيصب "!ّبر ةءارق لامتحا َّنأ يف حيرص وهو

 لامتحالا (؟)ءادبإف نارقلا ريغ يف زوجي امنإف اهسفن يف زاج ولو ,بصنلا ةءارق

 ١. صاصتخالا هجو ىلع يأ :«ع» شماه يف »؟١١«.

 66 ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .'" .طسو :«ك» .؟

 .ىلع :«ك» .6 .هتدافإ :«ك» .؛

 .01/ ١ نايبلا عمجم . .حدملا ىلع ءانثلا ْنأل :«ك» .5

 .دّي اف :«ه» .4 .نيملاعلا بر :«ك» .



 ١ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل مب

 نخل ابك ديف نر ايف دعم :اناظل اكو نوكذملا

 اهثودح لاح ثدحملا ىلإ ةرقتفم ةفم يه امك] تانكمملا ّنأ ىلع ليلد هيفو :هلوق

 .هرخآ ىلإ [اهئاقب لاح ىقبُملا ىلإ ةرقتفم ىهف

 يف هيلإ جاتحي امك 'ارّثؤم ىلإ هئاقب يف جاتحي له نكمملا ّنأ يف اوفلتخا دق
 نكمملا يف جايتحالا ةّلع ّنأ يف فالخلا ىلع عّرفتم فالخلا اذهو ؟ال مأ هثودح

 اوقّقحمو ءامكحلا مهو "!لّوألاب لاق نمف ؟ثودحلا '"'وأ ناكمإلا يه له

 اًملف ؛يناثلاب لاق نيمّلكتملا روهمج مهو يناثلاب لاق نمو ؛لّوألاب لاق نيمّلكتملا

 .ةيآلا يف هيلإ ريشأ امك لوألا وه ٌّقحلاف لَّألا وه ّىحلا ناك

 نيملاعلا ٌبر نإ :لاق ثيح يزارلا نيدلا رخف ريسفت نم فئصملا هدافتساو

 ىلإ هئاقب يفو هداجيإ ىلإ هدوجو يف جاتحم رقتفم وهف هاوس ام ّلك ّنأ ىلإ ةراشإ
 .ىهتنا .؟!هئاقبا

 يف «”ااوفلكتف ,يقبملا ىلإ راقتفالا ىلع هتلالد هجو نيرظانلا ىلع ىفخ دقو

 نأ لالدتسالا نايب يف لابلاب رطخ يذلاو .ملقلا هيلع يرجي ال '"اداكي امب هنايب

 .و :«ه» .؟" هذ رولا د :«م» ١.

 ١74/1١. يزارلا ريسفت .: .لّوألا :«هرد .ا©

 ال هنأ ًالَّوأ فّنصملا ىلع ضرتعا دقف نيدلا ماصع لضافلا يّشحملا اّمأ :«ع» شماه يف .ه

 مالك لمحب فّلكت ّمث .ءاقبلا لاح دوجولا يف ىلاعت هيلإ تانكمملا راقتفا ىلع ةيآلا يف ليلد

 .ىلاعت هيلإ لامكلا اهغولب يف اهجايتحا دّرجم ىلع ةلالدلا هركذ امب هدارم ّنأ ىلع فّنصملا
 ءاماو هن مجتر هناا اجب كتضملا ةاك يحزن ىف الو قلك نقف يس دعبلا نيضاقلا امو
 .بيطخلا ةيشاح ىف بطخلا اذكو .هفييزت ىلإ

 :اهماقم عاهرسلا ةلالؤ داق افا اهودلا لذي فتلة هلال ةيلرغ مدع | نق ىوورألا ل افلا اأو
 .« هنم ١ ىرت امك ّلكلاو

 .«ع» يف ةكردتسم ,«ل» نم «داكي» .1



 اهشي ةحتافلا ةروس ريسفت

 .رّيدتف .ءاقبلا هنمو قارغتسالل "!ةديفم '''ّبرلا ريسفت ىف لامكلا ةفاضإ

 [(7) 4ميجّرلأ نمخّرلأ» :ىلاعت هلوق]
 .ليلعتلل هرّرك [ 4ٍميِحّرلأ ٍنْمْحّرلَأ] :هلوق

 [4 ميِحّرلأ ٍنِمَحَّرلأؤ راركت هجو]
 ريسفت نم هذخأم "هيلع ّلدي امك ؛هل ىلاعت هقاقحتساو دمحلا ةّلع رهظي نأل يأ

 ةيّلعلاب ًارعشم ناك اّمل فصولا ىلع مكحلا بّترت نألو .'؟'يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا
 .ةّلع هنوكل راهظإ كلذل فصولا ركذف

 ةدافتسا نكميو .ًائيشف ًائيش هلامك ىلإ ءيشلا غيلبت يه ةيبرتلا :ليق ثيح :«(ع» شماه يف ١.
 .«هنم 7١؟١» لّمات «ائيشف ائيش» هلوق نم كلذ

 .دّيقم :«ك» .؟

 َبَرَ» ركذ ّنأ روهظل كلذ ىلع انجتحا امّنإو روهظلا ىنعم ةدارإ ىلع يأ :«ع» شماه يف .'"

 .«هنم ١١ ليلعتلا لصأ يف فاك 4 ِنيّدلَآ مْوَي ِكِلاَم ءو 4َنيِملاملآ

 جديع يرق اناةوتهذردضنلا ىفزاو رك اركت رمد وك كا لاف تيفو نتماع يقال
 ىتياار «هللا مسي» هك نانا بهذم رب اصوصخ تفرب تيمست تيا رد هج هملك ود نيا

 ؟هحتاف زا [ دن رمش :ردصملا ىف] دنرامش

 دوخ مانو دننك وا مان هب اهراك ىادتبا هك دومرف ار ناقلخ نوج كوك هك تبا نا تارغ

 هك دومرف نآ زا دعب «ميحر» و «نامحر» هب درك فصو ار مسا نا هاك نأ و دومرف «هللا»

 .تسا «نيملاعلا ٌبر» هك تفك نياار دوخ ركيد تفص و دننك وا ركش و دمح ناقلخ

 هك تيا نا واق ف انمعملا نناوتك دباس انك ده "دبع نانا كلما تياوع

 زا تمعن عاونا هب معنم ىنعي [ما]ميحر و نامحر نم هكاريز اهراك رب وا مان ميدقت قاقحتسا

 و راكديرفا نيا هك دننادب ات دروارب رد دهع فيرعت مال و .هلجا و هلجاع و ترخا و ايند معن

 ضور ريسفت ] تف رب تيمست تيا رد وا فصو هك تسا معنم ىادخ نامه نايناهج راكدروري

 .«هنم ١؟» ىهتنا ١ نانجلا حورو نانجلا

 .ىضاقلا مالك يف روهظلا ةدارإ ىلع لالدتسا طحم اذه :«دمح قاقحتسا» ةملك قوف *#

 .«هنم ١ 1؟رر مهفاف



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "ا

 ةفص ىلاعت هيلإ ةبسنلاب امهعومجم ّنَأِب راعشإلل «هرّرك» :هلوق يف ريمضلا دارفإو
 ايندلا تاقوأ رابتعاب ةينامحرلا ّنأل كلذو .هدعب امو هلبق امل ًابسانم نوكيف ؛ةدحاو
 .دمرسلا ىلإ اهنم ةيميحرلاو

 فراعلا ''!هرّوصتي نأ دصقل ًالّوَأ هركذ ّنِإ :هراركت ةدئاف نايب يف لاقي نأ نكميو
 دمحلا ماقم "!انهاهو .فّنصملا هركذ امك هّجوتلا لامك ىلاعت هيلإ هيف سفن هدو

 راعشإللو .ًاضيأ كلذل انهاه هركذف ميظعتلل ًادصق فاصوألا ركذ ىضتقي وهو ءانثلاو

 موي ار ومألا ةيكلام ّنأل كلذو ."'يسدقلا ثيدحلا هب درو امك بضغلا ةيعرلا قديش

 رهقلاب لاف هفاضتا ىلع ةلالد د نافية كرملاب !؟ وقول وي باوحللا

 هركذ اّمم اذه برقيو .هرخآ ىلإ «هرّوصتي نأ دصقل ًالّوأ هركذ ّنِإ» :هلوق :«(ع» شماه يف ١.
 يف نإ :لاق ثيح 01/١[ نايبلا عمجم] ريبكلا هريسفت يف يسربطلا ىلع وبأ لجألا خيشلا

 دمحلا ركذ انهاهو .ةدابعلا اهب ٌقحتسي ىتلا معنلا ركذب كلذ لصوف ةيدوبعلا ركذ لّوألا

 قم زب وقنا رو ارك دل ندمت سنقل نم قحط عامك سلمت
 ٍمْوَي ِكلاَم» ىلاعت هلوق دئاوف يف ركذ دق يزارلا نيدلا رخف ّنأ ملعاو :«ع» شماه يف .؟

 ةروسلا هذه يف ركذ ىلاعت هّنِإ :لاق ثيح هيجو هجوب راركتلا اذه ةدئاف هنم مهفي ام «نيّدلأ

 ل دق لاهم اك ةهف يدلل ورب الاعلام زل مسج لاو كن نانا يمك هش احم ١ نم
 تيضخغةق :تررلا انأف'يقنلا هوهيوبكتيتر ةق'ء[هلإ "ىلا يف] «هللا# انأف ًالَّوأ كتقلخ

 لاصيإ نم ّدباال ّمث .4ميجّرلآ» انأف كل ترفغف تب ّمث .4نمْحَّرلأ» انأف كيلع ٌترتسف
 .«نيّدلَأ مْوَي ِكِلاَم ه انأف كيلإ ءازجلا

 ةيناث ةّرم ديمحتلا يفو .ةدحاو ةّرم ةيمستلا يف بخيرلاو ندع لا ركذ لاما [عربق اق

 ؟ةمكحلا امف ةثالثلا ءامسألا يف لصاح ريغو امهيف لصاح ريركتلاف

 ملعتل نيتادم: هيحرو نمحر ىثأ ركذاو:ةدحاو ةدم ترو.هلإ :ىلأ ركذا:ليق هّنأك ريذقتلا :انلق

 دوست ذل لافت اكف ةفعاضملا ةنيعرلا نك اهل ونوم ألا ف اي هيسرتك | مهران افلام أ
 «ٍلُْطلَأ ىذ ٍباَمِعْلَأ ٍديِدَس ٍبّْتلَآ ٍلِاَقَو بْن َذلَآ ٍرِفاَغ2ِ هريظنو ءنيدلا موي كلام ىّنإف كلذب
 5١-1157 يزارلا ريسفت :رفاغ]

 .« يبضغ يتمحر تقبس» :اهيفو ءالا"/ غ يراخبلا حيحص ؛570/ 7و 1817/١ ىفاكلا :رظنا ."”

 .هّجوتلا :«ل» .غ



 4 ةحتافلا ةروس ريسفت

 رت دق «ييضعلاو

 "!فاصوألا هذه ءارجإو :هلوق نم ءيجيس ام ىلإ ةراشإ هركذنس ام ىلع :هلوقو

 ضعب ىلع ّدرلا وه مالكلا اذه نم فّنصملا دوصقمو .هرخاآ ىلإ ىلاعت هللا ىلع

 ٍنْمْحَلَآ#» :ىلاعت هلوقب اوُلدتسا ثيح هلاثمأو ليزنتلا كرادم بحاصك نيرّسفملا

 اناا كانك لا د هختانفلا نمو تن تملا ةنيبفلا اذا قلع انا 4 بعفلا

 .ىفخي ال (“!رهاظ ٌدرلا هجوو ."'ةدئافلا نع ةداعالا ٌرلخل "!اهداعأ

 [(5) «نيدلأ مْوَي ِكِلاَم» :ىلاعت هلوق]
 ُكِلْمَت آل َمْوَي» ىلاعت هلوق هدضعيو] .بوقعيو يئاسكلاو مصاع هأرق :هلوق

 آلآ َو اَنْيَسش سْفتِل ٌسْفَن

 ىلإ [ميظعتلا نم هيف املو ."4َمَْيْلآ ُكِلُمْلَآ ِنَمِل؟ :ىلاعت هلوقلو ,نيمرحلا لهأ

 .هرخآ

 ةءارق هّنأل راتخملا وهو .كلم :نوقابلا أرقو 04 هلل ْذِيَمْوَي ٌرْم

 [امهيف رايتخالا هحوو «كلام»و «كلم» ةءارق]

 كلال لوغشتلا ريهتكو «فقوطعملا :ىقاجيل لعفلا ظفل :ىلغ مم ارقزت ةءارق رهاظلا

 .فلألاب

 .تافصلا ءارجإو :خسنلا يف انهو .يت ايس اميف هلثمو .ردصملا يف اذك ١.

 اغا ل

 ريشقت يبطرقلا ريسفت ؛١/١١5 يزارلا ريسفت ؛/١ ىفسنلل ليزنتلا كرادم :رظنا ."“

 .١؟7١؟/١ طيحملا رحبلا

 اهزك ذو: ةيهلإالا ءامسألا ميوق نايبل ةينسسللا يف'يمسالا زكذ نايدزيددقو »و عنا نتتاه ىف

 ىلع نيعضوملا يف نيتفصلا عقوم ناك اذإو :ةيهلالا تانصلا' عيونت نايبل ةروسلا فنا ىف

 .«هنم »١١ عفدنم راركتلا نوكيف نيفلتخملا نيينعملا ةدارإ

  .0:راطفنالا ١19.  .1:رفاغ ١7.



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 نم امهادحإ نوكب نوكي امهنيب لضافتلاف ناتءارق ةملك يف درو اذإ هّنَأ ملعاو

 نم ىرخألاو .ٌداوشلا نم مهنود نمو ةرشعلاو ةعبسلا يأ ثالثلا بتارم نيدبوب

 كلذ "'ريغبو .ظفحأو ملعأو لضفأو رثكأ امهادحإ ئراق نوكبو .ءىرخأ ١7" ةبترم

 .امهادحإ هب حّجري اّمم

 الإ ةعبسلا نم امهنوكل قافّتالاب (؟!'نيترتاوتم اتناك نإو "«كلم» يف ناتءارقلا م

 اذهو .ىرخألا نم نسحأو لضفأ نوكيف اهحّجريو اهدضعي تادّيؤم امهنم ّلكل ّنأ

 ُكِلْمَت ال ٌمْوَي 9 :ىلاعت هلوقب تدِيَأ دق اما ىلوُذلا ةءارقلا مث ,ةراتخم اهنوكب دارملا وه

 نع ةمايقلا "'موي كلملا ىفن دق ىلاعت هّنإف 4 هلل ِذِيَمْوَي ٌرْمآَلَأَو اَنْيَش اًنْيَش سْفَنِل ٌسْفَت

 ىلاعت نوكيف يفنلا ةنيرقب كلملا رمألاب دارملا ّنأ رهاظلاو .هسفنل رمألا تبئأو سانلا

 ءاقلا نسكب اكلم. نيفلا سكب كلم نم كلاملا ذل ؛ءيش لك كلام مويلا كلذ يف

 .هدّيؤيف نيدلا موي 0 اذهو ,ردصملا يف ّمضلاب اكلم كلمي رب

 امك "14و ٍذِبَمْوَي ُدْمآْلَأَو انيس سْفَنِل ٌسْفَت "!ُكِلِمَت آل» :ىلاعت هلوق :ليق نإف
 تدم يح

 كلملا راصحناو ىلاعت هتيكلم ىلع لدي كلذك مويلا اذه يف ىلاعت هتيكلام ىلع لدي

 فّرصتلا راصحنا ىلع "١!ٌلدي 4هل ِذئَمْوَي ُرْمآلَآَو9 :ىلاعت هلوق ّنأل ؛ىلاعت هيف

 .«ك .ه» نم طقس انه ىلا «ثالثلا بتارم» نم ١.

 .ريغل :«ه» .

 .«هنم ١؟» كلامو كلمل ةلمتحملا ةروصلا هذه يف يأ :«ع» شماه يف .

 »١١«. فلالاب كلاملا يا :«ع)) شماه يف .6 .نيرتاوتم :«ه» .

 . :راطفنالا ١9.

 فالخب ماقملا اذه ىف رهاظلا وه امك كلملا يفن مزلتسي كلملا يفنو :«ع)» شماه يف .

 .كلمي ال :خسنلا يف .6 .«هنم ١١١ مهفاف سكعلا

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «ىفن دق ىلاعت هّنإف» نم .18

 ٠ راصحنالا ديفيف قارغتسالا مالب فّرعم سنج رمألا ّنأ ةلالدلا هجو :«ع» شماه يف »؟١

 ناك كل يعل د02

 .«( دنم



 0 ةحتافلا ةروس ريسفت

 .ءيجيس امك ةيكلملا وهو ىلاعت هيف رمألاب

 هذيان ناكل ىلاعت" ادن اهضاعتخلا ىلع !ةيكلملا ةقيضب ةنآلا لو اعل ؛انلق

 ركذ لبق هيلع هرايتخاو كلم ةءارقب اهبّقعو اهدّيأو ةءارقلا هذه مّدقو ."0كلام ةءارقل

 عم اهّنأو ,ةءارقلا هذه نسحب ًاراعشإ 'فاّشكلا بحاصل ًافالخ تاءارقلا ىقاب

 ىانعتا# اراطتم هب اك ١ اواني ندسعلا هاف نوكو يكف نيل هر عااورك
 هللا امهداز "'نيمرحلا لهأ ةءارق اهنوك ةلالدو ,ليلد ىلإ جاتحي ال رهاظ رمأ يقاوبلا

 هلوزنل ؛هيلع ناك ام ىلع نآرقلا اوأرقي نأب سانلا ىلوأ مهنأل ؛اهرايتخا ىلع ًافرش

 يماشلا رماع نباو يرصبلا ورمع وبأ مهقفاو دقف كلذ عمو ؛مهنم مهريغ ذخأو مهيف

 ةؤقلل بسانملا سبيلا زوفول .ًأظفح رثكأ مهنألو كارقلا مهف يفوكلا ةزمحو

 ترشتنا دقو .مهريغ نم حصفأ مهنألو ,كانه ةجزمألاو ءا وهلا ىلع ةظفاحلا

 هيفو .حصفألا الإ راتخي ال تاياورلاب ملاعلا حصفألاو ,نيمرحلا نم تاياورلا

 هب ةيكلملا صاصتخا ىلع رمألا ةلباقم ةنيرقب ّلادلا «كلمي ال» هلوق وهو :«ع» شماه يف ١.

 .هبد :«ل» .؟ .«هنم »١١ ىلاعت

 دّوجمب ال لاحلاو ماقملا ّمضب وه امّنِإ ةيكلملا ىلع قارغتسالا ةلالد ّنأل :«(ع» شماه يف ."

 .«هنم ١17 مهفاف ,ةغيصلا

 ةفينح وبأ أرقو .ماللا فيفختب كلمو كلامو نيدلا موي كلم ئرق :لاق ثيح :«ع» شماه يف .5

 .مويلا بصنو لعفلا ظفلب نيدلا موي كلم

 كلام أرق نم مهنمو .حدملا ىلع بصن وهو كلم هريغ ًأرقو .بصنلاب كلم ةريره وبأ أرقو

 ١[ :رفاغ] *«مْوَيْلآ ُكْلُمْلَآ نَمِلِْ» هلوقلو نيمرحلا لهأ ةءارق هّنأل ؛رايتخالا وه كلمو .عفرلاب

 ىهتنا 21/١[ فاّشكلا] ٌصخي كلاملاو معي كلملا ّنألو [؟ :سانلا] *ساّئلآ ِكِلَم 8 هلوقلو

 .دي وم :«ه» .6 .«هنم » ١١

 .اهليصفت :«ه ءل» .1

 رفعج وبأو ةعبسلا نم يندملا عفانو يّمكملا ريثك نبا مهو ةنيدملاو ةكم يأ :«ع» شماه يف .ا/

 .«هنم ١؟» ًذداوشلا نم ىّكملا نصيحم نباو ةرشعلا نم ىندملا

 .لعا مهّنَأ امك :ةدايز «ك» يف تطيق 5 :«ع» يىفو هيلعأ مهّنَأ امك :«ه 71 ىف ./



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ما

 را

 هل ّنأِب اهيف هسفن فصو دق ىلاعت هْنأل ,رهاظف كلذ ىلع ةيآلا ةلالد هجو اّمأو

 ةلالد رهظأ ةيآلا هذه ّنِإ :لوقن لب ؛كلملا وهف كلملا هل نمو .مويلا كلذ يف كلملا

 ٌسْفَن "'ُكِلْمَت آل» :هلوق ّنإف ؛ًاكلام هنوك ىلع ةقباسلا ةبآلا "'نم ًاكلم هنوك ىلع
 :هلوق نكل ءّدم امك كلاملا وه ىلاعت هّنَأب رعشي هرهاظ ناك نإو 4اَتْيَش سْفَنل

 وده لالا ١ ويست اج ىلع نانا نباتا ىف يرض 3 رتفإت قالا
 .يهنلاو رمألاب فّرصتملا وه كلملاو ,ةكولمملا نايعألا يف فّرصتملا

 ّنَأل ؛فاّشكلا بحاص هبكترا امك «ِساّنلآ ِكِلَم» :ىلاعت هلوقب لالدتسالا كرتو
 ىنعمب ناك اذإ نوكي امْنِإ دضاعتلاو .ءازجلا موي ىلإ انهاهو سانلا ىلإ فاضي كانه

 هنيب !”اكرتشم كلذ ناكل هيف كلملا ظفل عوقو ضحمب دضاعتلا ناك ول الإو .دحاو

 صوصخو ٌمضلاب كلملا مومع وهو *!فاّشكلا يف ريخألا ليلد لّدبو .كلاملا نيبو

 ثيح نم كلملا ّنأ يأ .ههجو ىلع ىءارتي امل ميظعتلا ىلع ةلالدلاب رسكلاب كلملا

 نم ملدي آل كلامنا تبيح نم كلاملاو ريثكلا ىف: فوضتلا نعدعس» كلط وف

 ةردنق نم رثكا هعشانيسو كلملا !ةروقالاو :لّيلق ّلقأ ناك نإو 57 ىف فدرصتلا

 انوكي مل ول كلملا رايتخا ىلع ًانعاب نوكي امّنإ لوألا "”نأل .هتسايسو كلاملا
 نكي مل ولو «(ِكلُمْلَأ َكِلاَمم :ىلاعت هلوق هعفادي يناثلاو .دحاو ءيش ىلإ نيفاضم

 :«ه م كر ىفو .«هنم ١؟» ةحتافلا ةروسل انريسفت يف انركذ ام لّمأتلا هجو :«ع» شماه ىف ١.

 :ةيلع يطش «عد» نفر دست ةناوو ىلعأ مهو

 .كلمي ال :خسنلا يف ."” .نع :«ك» .؟

 »١١«. اهنم لك يف عقو دق ةربتعملا ةءارقلا ّنأل :«(ع» شماه يف .؟

 .ةردق ىف :«ه».1 ١١/١. فاشكلا .ه

 ْ .ةربدم :«م» ./

 هيف ام نايبلا اذه ىفاك املو فاشكلا بحاص هجو ىلع ىءارتي ام نايب :«عر» شماه ىف .6

 .«هنم »١١ مهفاف «ىءارتي ام» هلوقب هنع ربع



 ل ةفتافلا ةروض وبقت

 نوكي لب ؛كلملا يف اّمم رثكأ كلملا كلام يف حدملا نكي مل رثكأ كلاملا ةردق

 .سكعلاب
 نم "!امهريسفت يف هركذ اّمم رهظيف ١" رثكأ كلملا يف ميظعتلا ")نأ نايب امو

 ءاليتسالاو حاورألاو سوفنلا يأ نيرومأملا يف فّرصتلا ىلع لدي كلملا ّنأ ثيح
 .كلاملا فالخب مهريغ نم ًانأش مظعأ مهو .مهيلع

 كلذ سيلو هلاثمأو عيبلاب هكولمم يف فّرصتلا هل كلاملا ّنأ كلذ يف حدقي الو

 نأ كلمللف .يهقفلا فرعلا نود يوغللا عوضوملا يف مالكلا ّنأل ؛هاياعر يف كلملل

 كلملا يف ربتعي ال اًممف ّقح ريغ وأ ًاّقح فدرصتلا نوك اًمأو ءءاش امب مهيف فرصتي

 .رهاظ وهو ًاعرش لب ةغل كلاملا يف الو

 ريسفت يف ٌّمضلاب كلّملا نمو ؛كلاملا ريسفت يف رسكلاب كلملا نم :هلوق يفو
 نإ :ةّماتلا "'ةطاحإلا رابتعاب كلملا هل عضو اميف ةربتعملا ةمظعلاب راعشإ (!كلملا

 دنا يحب عملا املا ةلظايف تع ان ريكا فكلمدلا كينح مس كالقلا ةطاخب تعتاد

 الإ ةيكلملاب فصوي الو ليلق ّلقأ ىلإ ًارظن ةيكلاملاب فصوي صخشلا نإف .كلام
 نوكي الف كلملا اّمأ .ًاكلام نوكي دلبلا لهأ نم دحاو ّلك ًاضيأو ءريثك رثكأ ىلإ ًارظن
 .مهالعأو سانلا مظعأ الإ

 لكب هلف نارقلا أرق نم :ٌْليَي هلوقل ,"'تانسحلا ةدايز «كلام» يف :مهضعب لاقو

 :نكفو لهفك نييكلاب كلت شنشت نركملا» كليو "تانيه رقع فرع

 .رثكألا :«ك» .؟" نأ :«ك» . --آ

 فيك ةكولمملا نايعألا ىف فّرصتملا وه كلاملاو .ميظعتلا نم هيف املو :يواضيبلا ريسفت .

 .كلملا قه دوزم اهلا نق يوناو ومالا هقوصتعلا وهن كلملا و كلملا نم. انتو
 .ةفاضالا :«م» .0 .كلام :«م» .

 .؟71//١ يزارلا ريسفت ؛١/1 ليزنتلا كرادم .
 11 يفاكلا :

 ل

 هج ال مح



 ١ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 ةده ىلع !١ قيطعلا كل تاز ةادخع ساو ومكتب نب يحبو قيسحت ةءارق لعقلا ةفيضو

 هئيبو ؛فاصوألا ىلع هفطع نكمي ال ؟!ةركنلا مكح يف هنوكل 'اهّنأل !؟!ةءارقلا
 ىلعو .مئاق "دق ريدقتب ةيلاحلا لامتحاو ,لاصفنالا (*!لامك ةقباسلا ةلمجلا نيبو

 ميسا نمحرلا ىف" رجلا نم ًالاعج قوكي نأ نكمي "!ًاكلام ةءارقو "اوه

 موي كلام هّنإف نيتأشنلا هتمحر لومشب نوّرتغي ال دابعلا ّنأب ءاميإ .""!عزانتلا ىلع
 :ءازخلا

 :هلوق يف رتتسملا نم ًالاح لعج ول «ًافاضمو ًانّونم [عفرلاب كلامو]» :هلوقو
 ؛ديعب ريغ ناكل يناثلا لامعإو ءعزانتلا ىلع عفرلاب :هلوق يف رتتسملاو .بصنلاب

07 

 داقعاب دفيع 1ةيلاعلا وةتتعمسم انامنم بسنلاب كلام ةكاور أل
 ع

 نأ

 ١١١«. نيدلا موي كلمو لقي مل ثيح :«عو» شماه ىف . 0-2

 >١7(«. لعفلا ةغيصب كلم ةءارق يأ:«ع» شماه ىف .

 »١١«. لعفلا يأ :«ع» شماه يف .

 دمحلا ٌنِإف .هبانم ةركنلا بوني ال هنوكل «ةركنلا مكح يف هنوكل» هلوق :«ع» شماه يف .

 .«هنم 7١؟» هب اوح رص امك لعفلا نع نابيان ًالثم ًاركشو ًادمح انلوق ىف ركشلاو

 .«هنم ١1١ فطعلا كرت يضتقيف :«ع» شماه يف .

 .«هنم ١١١ ةركن نوكي لاحلاو .نيدلا موي كلم دق ريدقتلا نوكي ناب :«ع» شماه يف .1

 ةءارق اّمأو .ًالاح نوكي نأ ًاضيأ حلصي ةلمج هّنإف لعفلا ظفلب كلم ةءارق يأ :«ع» شماه يف .

 تافصلا نم هلبق ام ةعبتب ًارورجم نوكي نأ ىلع فاكلا رسكب هّنأ رهاظلاف فيفختلاب كلم

 .«هنم ١؟» ًالاح نوكي نأ حلصي الف ةرورجملا

 هلاصّتا لامكو هتيفصو يف ًاحيرص لعافلا مسا ةغيصب كلام ةءارق ناك اّمل :«ع» شماه يف .#

 ىلع فطعلا كرت يف ناك ثيحو هيف فطعلا كرتو نايب ىلإ جتحي مل ةقباسلا فاصوألا عم

 »١١«. هللا ىلإ عجارلا :(ع» شماه يف .9 .«هنم »١7 هل ضدعت ءافخ ةءارقلا هذه

 هبرقل ميحرلا لمعأو نيروكذملا نيلاحلا ىلع ميحرلاو نمحرلا عزانت َّنأب :«ع» شماه يف ٠.
 .«هنم ١١١ نمحرلا لومحم فذحو نييرصبلا ةقيرط ىلع

 .لاحلاو :«ه».١

 فض | يم



 اناهلن ةحتافلا ةروس ريسفت

 جو ىلا قدألا قوت نيدتفلا نك هذعل نوضومدلاك مولاوبةطقلا "05د انفال

 :نواواي مهنا "دعي ةلمثللا نابع ىلع لدي لددلاا نحو اهم اهنوك ةنددعم
 5 ويسمح ةطيواو ةلشالت ةكلاو امو نوثالث رهشلاو ماي ةعبس ةويتسالا

 دحألا ةليل يف رمأ عقو اذإ "اهّنَأ ةيئزجلا ال ةيعبتلا هجو ىلع اهرابتعا نأ ىلعو

 عوضومف راهنلا اّمأو هليل يف نولوقي لب دحألا موي يف اذه مهو ::نولوقي ال ًالثم

 الو ؛ليللا ضيقن راهنلا :نولوقي مهّْنَأ كلذ ىلع لدي بسحف قفأألا قوف اهنوك ةّدمل

 .هضيقن مويلا :نولوقي

 [4نيدلآ» ىنعم]
 لد امك ىأ نادت قيدت انكر .ةاناكقو كاكا لق حامل ا نيدلا را نيعشتو

 ةلكاشملا ةعنص هيفو ,ببسلا ىلع بّبسملل ًاقالطإ لعفلا ىلع نيدلا قلطأ ,ىزاجت
 ىنعمب هلامعتسا دهاش هنا ؛ءيش نع ولخي ال «كب عنصي عنصت امك»ب هريسفتو

 :!ةيننامجلا غيب ل واو هءازحلا

 نايرع وهو وا
 لوألا ةلالد ّنأ الإ ؛روهظلاو فاشكنالا ىنعمب © دكلاو .رشلا حبصأ الف يوريو

 ىلع هب لوعفملا ىرجم هل ءارجإ فرظلا ىلإ] لعافلا مسا فاضأ :هلوق

 .هرخآ ىلإ [عاستالا

 وه امك ةركن نوكي ذئنيح كلام ّنأل ؛ةيظفل مويلا ىلإ كلام ةفاضإ يأ :«ع» شماه يف ١.
 .«هنم ١١١ مهفاف .ةيونعم ةفاضإلا لعج اذإ ام فالخب ةيلاحلا يف ربتعملا

 .هّنأل :« هرب .٠؟ . عم :«ك» . ؟

 »١١«. حبصأو حّرص ّلك يأ :«ع» شماه يف .ه .هيف :ةدايز «ك» يف .؟



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م"

 | ةهّبشملا ةفصلا ةغيصب « نيل مْوَي # ىلإ «كلم» ةفاضإ هجو]

 ةهّبشملا ةفصلا ةغيصب نيدلا موي كلم ةفاضإ نايب ىلإ تفتلي مل فّنصملا ّنأ ملعا

 شادن نكغأ ةقرعملل ةنض اهعوقوا ةحلاص يوني "!اهتوك روهظ ىلع ادامتعا

 مويلا وهو فرظلا ىلإ "”كلام وهو لعافلا مسا "'فاضأ :لاقف كلام ةفاضإ نايبب

 ًاعسوت ىف ةملك هعم ردقي ال نأب عاسّنالا ىلع (!هب لوعفملا ىرجم فرظلل ءارجإ

 :رعاشلا لوقك هب لوعفملا "'بصن هبصنيف ًازّوجتو
 ةارفاعو 58 هاندهش مويو

 قراس [اي] :مهلوقو .هيف نحن اميف نيدلا موي كلامك هتريتو ىلع هيلإ فاضي وأ

 هيلإ فاضملا نوكي يذلا ىف ريدقتب ةفاضإلا ّنَأ مارملا قيقحتو مالكلا ليصفتو

 ال ةهّبشملا ةفصلا ذإ ؛ةيظفلب تسيل مويلا ىلإ كلم ةفاضإ ّنأ يف ةهبش ال ذإ :(ع» شماه يف ١.
 ةفانضألا نوكيتف:نيفلاعلا تو نفءامك اهلومعف رتغ :ىلإ ةفاضم قوق الص يضنلا لق

 800/1 فاشكلا للع ةيشاعلا) قيرتقلا هدس سادق نيفتحملا ديس هداقأ اذك ةيظفل هل اةيوتعم
 لمعت اال ةهّبشملا ةفصلا» هلوق حمصي الف ةيونعم اهدعب ام ءىجي دق ةهّبشملا ةفصلا :تلق نإف

 لمعت ال ةفصلا نإ :مهلوقف ؛لوعفملاب ههبشل بوصنم هنأب باجي دق :انلق .«ًالصأ بصنلا

 لوعفملاب هدعب ركذ ام هبش اذإ اّمأو .ًاعاسّنا الو ةقيقح هب لوعفملا ىف لمعي ال يأ ءبصنلا

 .ةفاضا:«ل».” .«هنم7١» ًازيمت لعج اذإ اذكو ,.هبصنيف

 .هبد :«ل» . ع .رسكلاب :«ه» .

 نوكب مكح هب لوعفملا ماقم ًامئاق هيف ًاعسّتم فرظلا نوكب مكحلا :لاقي ال :«ع» شماه 7 4
 ؟ضقانت اَّلِإ اذه لهو ةيقيقح هيلإ هتفاضإ ّنأ رّوصتي فيكف هل ًابصان هيف ًالماع لعافلا مس
 تارغالا ثيضي نفل ىتعملا تيح ىف هيأل وففم ةتوكي يكخاانلإ هلأل :ضقاشال :لوقتانأل

 رق داتا را ١ ١ هيف ضل ةلضاس لذي ضار. واك ول يتسن هيك زاجملا ىلإ , قّلعتي يأ

 ا وصامل هل يع كلذ دنا هيدي رقاو نق ل فلا ىلإ كفاتكودلا : سمأ هدبع كلام يف

 قا "1: هاوقفم لمعلا طوق نآل

 ١ //١0. هيوبيس باتك :رظنا ءرماع ىنب نم لجر هلاق .5



 مما ةحتافلا ةروس ريسفت

 .برعلا مالك يف كلذ تبثي مل :اولاقو نيقّقحملا ضعب اهركنأ امم فاضملل ًافرظ

 :اهل لاقيو .فورظملاو فرظلا نيب ةسبالم ىندأل ةيماللا ةفاضإلا يف اهوجردأو
 .ةسبالم ىندأب ةفاضالا

 ؛نيدلا موي كلام يف هب لوقي نأ يغبني ال هب لاق نم نكل :لضافلا ىّشحملا لاق

 ديز مالغ نأ ىرت الأ ؛يفصو بيكرت ىلإ دوعت ليلحتلا دنع ةيونعملا ةفاضإلا ّنأل
 يأ مويا يف برض !''ىنعمب مويلا برضو .ديزل نئاك ىنعمب ديزل مالغ ليلحتلا دنع

 ثثجلا نع هب ربخي ال نامزلا ّنأل ؛نيدلا موي يف نئاك كلام ّمصي الو .هيف نئاك

 "اان ارشد. وكيف ادم: كتم رك ذ ىلع اذه نكيلف دي قضوي ةلو:نايعألاو

 .ىهتنا

 دنع دوعت ًاقلطم ةيونعملا ةفاضإلا ّنأ مّلسن ال اَنألف :ًالّوَأ اَمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ام مزليو نئاك ريدقت ىلإ هيف نحن اميف جاتحي ىتح يفصولا بيكرتلا ىلإ ليلحتلا
 مه لب ؛!نئاكك لعاف مسا (!هنوك عم كلامب فرظلا قّلعت زوجي ال ملو ءركذ

 .لعفلا نم ةحئار هيفكي امم فرظلا ناب اوحّرص

 هب دارأ نإ نايعألاو ثثجلا نع ؟"'هب ربخي ال نامزلا َّنأل :هلوق َّنآلف :ًايناث اّمَأو
 .رهاظ هنالطبف اهدوجو ةظحالمب الو اهسفنب نايعألاو ثثجلا نع هب ربخي ال هنأ

 نحت ايف: نوكي نأ زوهيذل ل قكلوو داس اهبنن نعوبلا" "يقيل للا دارا إو

 .اهسفن نع ال كلاملا دوجو نع رابخإللا هيف
 ءالكلا لولدم ريصي نأ دسافلا هلصأ ىلع ءانب مزلي هّنِإ :لاقي نأ نكمي معن

 مهوي "!هموهفمب اذهو ,نيدلا موي يف هنوكب ىلاعت هللا ةيكلام دوجو نع رابخإلا

 .نوكتف :ردصملا يف .؟ .ىنعمب  :ردصملا يف ١.

 .نوك :«م».غ 5٠١ ١١. ,ماصع ةيشاح ."

 .هنع :(م ءك» .5 .نئاكل :«م» .

 .هموهفمل :«ل» .6 .ربخي :«ه» .ا/



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ماا

 ىلع ًامهو هنوك عم مهوتلا اذهو .نيدلا موي يف هنوكب ىلاعت هتيكلام دوجو رصق

 ,لضافلا اذه هركذ ام ريغ رخآ ثحب وهف ًاروذحم هنوك ('!مَّلس ول تقرع امك مهو

 .لّمأتف

 لعجي نأ وهو .زّوجتلاو عاستالا ليبس ىلع ةفاضإلا اهلعج مهضعبو اذه

 يف ريصيف ءٌرجلا فرح فذحب "اهب لوعفملا مكح يف فرحلا ةطساوب لوعفملا
 ةقيرطلا هدهوءاعم هيلاو دنع ل وقتحلا ظحذايف "12. انكلا ليي ىلع لوفقملا روض

 !امنيبو ,نامزلا بحاص رهدلا كلم نالف :تلق !امنيب قرفلا ّنإف لصألا نم غلبأ

 ندا ةلفينا رب لوقت ىميل ةئآ يلعب نالدلاو وق رخسلا نق روملا كلم مالل» :تلق

 :هلوق

 .ارماعو اميلس "!ءاندهغت ءويو
 بح اي هلتم ابك ""؟ةيحوي لوففملا كذ ناوجع ةيانكلا ايبش ىلع هلا :ىلعو

 فليللا ايوجدلا دبع ديد: فرس يف لّصفملا [حرش] يف فاشكلا

 ليوأتلا ىلإ 4 نب يدل ِمْوَي ِكِلاَم » ةفاضإ يف ابهذ فئصملاو فاشكلا بحاص مث

 ال لاؤسلا ةقيرط ّنأل ؛لاؤسلا "يطب فاّشكلا تراس ين تتاسبلا لك ؛يناثلا

 .هبد :«ه» . '" ا ولو :«ك» .

 [ظ] هل اميف ذئنيح همكح هب لوعفملا ىرجم هئارجإ عم فرظلا ّنأ ينعي :2(ع» شماه يف .“

 يف الإ هيلإو هنم لوقنملا ىنعم ىعاري ال هْنأل ةيانكلا ىلع ذئنيح عاستالاف ؛ةيفرظلا وهو ةلص

 .امنيب لدب اميف :«ه» . .«١؟» لصألا نم غلبأ وهو ةيانكلا

 .امنيب لدب اميف :«ه» .

 »١١«. هب لوعفملا بصن بصنيف ًاعّسوت هعم ردقي مل ثيح :«ع» شماه يف .1

 ظفل صيخلتلا يف ام ىلع ةيانكلا ّنإف كلذ لثم ةيانكلا يف رمألا ّنأ امك :«ع» شماه يف .

 داجنلا ليوط ظفلك همزال عم ىنعملا كلذ ةدارإ يأ .هعم هتدارإ زاوج عم هانعم مزال هب ديرأ

 .«هنم ١١ » ًاضيأ داجنلا لوط ةقيقح هب داري نأ زاوج عم .ةماقلا ليوط هب دارملاو

 .ىفن :«ك» ./

1 

 -_- ا

0 

-- 



 84 ةحتافلا ةروس ربسقت

 نق لاق كيم ءارعالا ىرتستلا لدروب""راننششنالا ىتعس ناك كورد يش نق ولع
 يناثلا نوك مّهوت عفد امهادحإ نيتدئافل «هب لوعفملا ىرجَم ١" ي 0 :("7فاّشكلا

 ةاةييلع ىلع صولا ةنافلاو: هزاركتلا ةروض.قع زارتحاللو:لّوألاك وعم عا

 .ةفاضإلل

 لهأ ةليللا قراس اي» :مهلوق يف رادلا لهأ بصن يف ةجاح ال هنأ ىفخي الو

 روهشملا نع زواجت وه ذإ ؛لعافلا مسا هيلع دمتعي ايران فرع لعج ىلإ «رادلا

 ةقيرط ىلع هنأ ال ضفاخلا عزنب بوصنم رادلا لهأ :لاقي نأ نكميو ءليلد الب
 .عاستالا ىلإ انهاه ةرورض ال ذإ ؛عاسّنالا

 ينب اذإ الإ كلذ لثم يف !عاسّتالا قّقحتي الو :حاضيإلا يف بجاحلا نبا لاق

 هتماقتسا عم هلصأ نع هجارخإ ىلإ ةجاح الف الإو 27 يف ريغ نم رمضأ وأ لوعفملل
 .ىهتنا ,.ناسحتسا الو ةرورض ريغ نم

 :لاقي وأ .هعضوم يف نّيب امك طرش ىلإ جاتحي ال فرظلا يف لعافلا مسا لمعو
 فاعف ناذلا لها ةلمللا قزاس اهقننف نير هريدق ل وفنون و صوحلا "ذقت

 هلال ايو اديب ًايراتفا اج ىف اذكر نا ذاق رام هاني ةقاقلا : ميقا وب اكق وصولا

 مسا ةفاضإ نأ روهشملا ّنأ ىلع هانبم فاّشكلا يف يذلا راسفتسالاو :(ع» شماه يف ١.

 اًماو .هلعاف ىلا ةهّبشملا ةفصلا ةفاضإو هب لوعفم وأ هلعاف وه ام ىلإ ةيونعم وا ةيظفل لعافلا

 .«هنم ١7 ا ا هانركذ امك مهدنع ةربتعم ريغف « ىف» ىنعمب ةفاضإلا

 .ىرجي :«ك» .'“ ١//67. فاّشكلا ."

 مما ؟رةلشألاو هءارجإل هانعم ءارجإ فئصملا لوق أل :«ع» شماه يف .ك

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «ةرورض ذإ» نم .

 »١١«. ًارماعو ًاميلس هاندهش مويو :هلوق ىف امك :«ع» شماه يف .

 .ردقف :«ل» .

 ًايراخ اضعش ىأ فاوضوت ريوق يطاق قاذلا بناني ءاذدتلا نأ هذسو::غزب شماغ ىفد حا ا لا هك ©
 .« هنم ١١ » ًالثم



 ٠ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ساو ١

 ًاهّيشم ىدانم هنوك نع جرخو .ةركنلا ىدانملا نم نوكي ذئنيح هنأ دري الف ؛"ةًاابج

 ؛همساو همكح ذخأو فوصوملا ماقم مئاق وه ذإ ؛هتلثمأ نم هوّدع مهْنَأ عم فاضملاب

 ةفص هنأ عم قلطم لوعفم ريمألا برض :نولوقي ءريمألا برض تبرض :مهلوق يف امك

 .ريمالا برض لثم ابرض تبرض هريدقت ذإ ؛هتفصل هيلإ فاضم لب
 انيس ناك اذإ فررظلا نأ قاس هركذ ا ىلع هك ونردنا قتفملا رعقساا خلات

 "”فدعتي الف ةيقيقح ريغ هيلإ لعافلا مسا ةفاضإ ناك هب لوعفملا ىرجم ًايراجو هيف
 هانعمو :هلوقب لّوألا ىلإ راشأ ,نيهجوب هعفد ىلاعت ")هلل ةفص عقي الف فاضملا اهب

 ةيقيقح (*'ريغ نوكي امْنِإ لعافلا مسا ةفاضإ ّنأ ىنعي نيدلا موي '؟'اهّلك رومألا كلم
 زارهسالا وأ ىضاتملا هب دير اذ اخ اورو انك ل اقكسالا: وأ ناغنلا همهم اذا

 .ركذ ام ىنعملا نوكيو ''يضاملا دارأ انهاهو ,ةيقيقح هتفاضإف

 .دعب دجوي مل ار يضاملا يف نيدلا 5 اكلام نورك هفكادلا ةرواكلو

 كلذ ةقيرط ىلع هنوكب 5 ارو 04 ةّنَجْل ُباَحْصَأ َىداَنَو» ةقيرط ىلع هّنأِب هعفد

 مزجلا نع ةيانك ,لبقتسملا يف هانعم ناك نإو ءيضاملا ىنعمب لعافلا مسا لعجي هنأ

 ةءارقب هيلع لالدتسالا 5-0 ,ًالماع نوكي الف ًارهاظ ًايضام ريصيف .هعوقو ىف

 ال ام لمحو ناحملا نابتعاب الا نيببل :هيلالذ آل :كتاشكلا بعناض”لدعا انك لعفلا

 .فدرعتي الف  :«ل» .؟ الع ل1

 :ىواضنبلا رست ىف (اهلكا ةريرول 1 هللا تسلا ىفو؟

 وسع ىلع :«ك» .6

 دق هّنأ عم لمعي ال نأ بجي يضاملا ىنعمب لعافلا مسا لعج اذإ :لاقي ال :(ع» شماه يف .1

 نوكي ال نأ لعافلا مسا لمع طرش نأ نم وحنلا يف رّرقي ام لوقن انَأل ,ماقملا اذه يف لمع

 ىلع قاب يضاملا ناك اذإ امب صوصخم لابقتسالا وأ لاحلا ىنعمب نوكي لب يضاملا ىنعمب

 لّمأت ءاضحم ايضام سيل هناكف لبقتسملا ىف هانعم ققحت ذإ كلذك سيل انهاهو هتيضومم

 .رومألا :«ل» . .«هنم ١7

 .4غ4 :فارعألا .6
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 نع ولخي ال ةقيقحلا الإ لمتحي ال اميف هباكترا ىلع ًاليلد زاجملا )الإ لمتحي
 .هسارب ليلد يرورضلا فيرعتلا هتافانمل ةقيقحلا ىلع لمحلا عنمو «ءيش

 [ةفصلا ديق «نيّدلآ مْوَي ِكِلاَم 9 ىف فرظلا]

 ىلع مويلا اذه يف "'كلملا هل وأ :هلوقب عفدلا يهجو نم يناثلا ىلإ راشأ مث

 وأ ةيكلملا يأ ةفصلا ديق فرظلا ّنأ لابلاب رطخ ام ىلع ههيجوتو .رارمتسالا هجو

 .هتيكلام وأ نيدلا موي ةيكلمب ًامئاد فصّتملا ىنعملا نوكيف .فاصّتالا ال ةيكلاملا

 .هل يأ .ربخلاو "!فرظلا نيب ةلصاف هلعجو (؟'ًأدتبملا رخأ هنأ "اذه ىلع ليلدلاو

 ًاديق "'نوكيف ,يبنجألاب هلماعو لومعملا نيب لصفلا عانتمال هب فرظلا قّلعت عنميل

 .كلملا وهو ًادتبملل

 ىلع هقيؤتي لو يريدلا !؟! هوبي دييقنلاو زارغنالا نيبال فاس ال "اذه ىلغو

 .ىلع :«ك» . دلل

 .ميملا 00 :«ع» شماه ىف .

 .«هنم ١؟» ةفصلل ديق ف رظلا نأ يأ :«ع» شماه ىف .

 .«١؟» «كلملا» هلوق يأ:«ع» شماه ىف . ميلا اسيل ١اس

 .«١١؟» «مويلا اذه يف» هلوق ياآ:«ع» شماه ىف .0

 »١١«. فرظلا :«عر» شماه يف 1

 هلصاحو .ةافانملا نم فّنصملا مالك رهاظ ىلع هّجوتي ام ىلإ ةراشإ هيف :«ع» شماه يف .
 هيف امو نيدلا موي نكي مل اذإ هّنَأ [05] فاّشكلا ةيشاح يف نيقّقحملا دّيس هيلإ راشأ ام ىلع
 ويب ةيبقلاو نار متسألا ننيف :رازمتسالا ىلع هل اكلاماوع قكير مل ةتمزألا عيدج قف أ يتسم
 .«هنم ١75١ فانت نيدلا

 ةكرعم راص دقو «نيدلا موي»ب دييقتلاو رارمتسالا نيب ةافانملا عم :«ع)» شماه يف ./

 .«١١؟» ةفصلل ديق ف رظلاو فاصتالل ديق رارمتسالا ّنأل :«ع» شماه يف .4



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل سو

 ليبق نم لعجيو لّوأي نأ ىلإ جاتحي ال "'ذئنيح "'يضاملا ّنأ هيجوتلا اذه
 ."14 َةّنَجْلا ُباَحْصَأ ٌىداتَو»

 اهتيفرظ رابتعاب ةبسن ىلع لد امب اهقّلعت 6 : فورظلا يف لصألا :لوقت اَنآل

 رودس ةسحلا ةور تورش ىمررداعلا 3ث نقتح اهب اهريقتو فانصتالاو ةيبتلل

 موي ىف فاصتالا ناك نإو ةعمجلا مويب دّيقم برضب ياكشنلا فاصتا ال هيف برضلا

 6١ ليوأت نم ًايضام هلعج نف ديال ا ردابتملا ىلع لمحلا دن: كل ذك ناك اذاو: وخلا

 نعل ارك رانا سوللا راسل يك ىف علا و سر نونا
 ةيونعم ةفاضإلا لعج ""اذئنيحو رارمتسالا ىلع لمحي لب ؛رخآ ليوأت ىلإ ةرورض
 يضاملاب "'"'هيجوتلا نع (*!هيجوتلا اذه فّنصملا رَّخَأ اذهلو ."”ركذنس اّمع ولخي ال
 :هذقم هيف رارشتالاهيجولا اف قاشكلا يؤلتما رثغَو

(0 
 تابثلا وه نارمتسالا ن نب (١؟!ةافانملا عفدني ثيحب د رارمتسالا هيج روت اكو

 ١. يضاملا ىنعمب لعافلا مسأ يأ:«ع» شماه يف 7 ١(«.

 ةفصلل ًاديق فرظلا نوك لامتحا ّنإف .ةفصلل ًاديق فرظلا ربتعا نيح يأ :«ع» شماه يف ١.

 .«هنم ١١؟» مهفاف ءيضاملا ىنعمب لعافلا مسا لعج وهو ةقباسلا ةروصلا يف مئاق

 .4غ :فارعألا ."

 »١7«. ةقباسلا ةروصلا هيلعو :«ع» شماه ىف .

 »١١١«. يضاملا ةلزنم عوقولا ققحتملا لبقتسملا ليزم وهو :«ع» شماه ىف .6

 »١١«. رارمتسالل لعافلا مسا لعج ةروص يف امك :«ع» شماه يف .1

 .«١؟» ردابتملا ريغ ىلع لمحلا نيح يا:«ع» شماه يف .'

 دماج هّنَأ ريدقت نم ةيونعملا ةفاضإلا يف ّدب ال هنأ نم هركذنس ام ىلإ ةراشإ :«ع» شماه يف .#

 :«هتم ا 11 ليلق رارمتسالا نمض' نف ةيودعملا ةفاضاألا أَو

 .«١١؟» رارمتسالا يو يأ:«ع» شماه ىف .1

 .«ع» يف ةكردتسم يىهو .هيجوتلا نع - :«م 5 ءج .ه ءك».٠

 :لاق ثيح نيققحملا دّيسل [51] فاّشكلا ةيشاح يف روكذم هيجوتلا اذه :«ع» شماه يف ١.



 ضلي ةحتاقلا ةروس يسن

 ربتعي نأ عنتمي ال اذه لثمو .ةنمزألا دحأ يف ثودح رابتعا ريغ نم رارقتسالاو

 .نيدلا موي ىلإ ةبسنلاب

 ةفص لمعي ال نأ مزلي الإو "لمعلا عنمي ال ثودحلا نع رظنلا عطق ّنأ هيفف

 نع كلذ لك دّوجتل .رارمتسالل ديفملا قلطملا لوعفملاو لعافلا مسا الو ةهّبشم
 نم هيف ّدب ال لب ؛ثودحلا نع دّرجتلا رارمتسالا يف يفكي ال هنأ عم ,ثودحلا

 يف هيجوتلا اذهب "!لئاقلا هب فرتعا امك لابقتسالاو لاحلاو يضاملا ىلع لامتشالا

 نير رت لا هزاخ هل وعل ىلإ نسال هدنر اسوق انت ليج عسر كسا "ناب

 كلذو ةنمزألا دحأ يف ثودح هعم ربتعي نأ ريغ نم توبثلا وه رارمتسالا ىنعم ّنإ :ليق

 مل اذإو ,نيدلا موي يف ةيكلاملا تباث وه :ليق هّنأك لبقتسملا يف [ نكمم :ردصملا يف] نكمي

 .ىهتنا ,لعفلا ةهباشم ءافتنال [ًالماع نكي مل :ردصملا ىف] لمعي ال ثودحلا هموهفم ىف ربتعي

 .« هنم ١١ مهفاف 6 هليلد داسف ىلإ انرشأ دقو

 ١١. نيدلا مويب دييقتلا نيبو هنيب :«ع» شماه يف »١؟١«.

 .فلاسلا رطسلا ىلإ لاقتنالا ببسب هلعلو .مّدقم هيف :«م» . 1

 ١. هودصق امك ةيونعم ةفاضإلا نوكي نأ مزلي ىتح :«ع» شماه ىف »؟١7«.

 ناب بيجأو :لاق ثيح قيفوتلا هجو يف نيققحملا دّيس هركذ ام ىلإ ةراشإ :«ع» شماه يف .؟

 تلا رين نا راهم :لافسالاورلاعلا [ىلع]و ب ىضاملا ىلع. يعقي ريسعلا قامزلا
 ريس نات قش دققت هردشللا فز ةفاعلا تناكر ةاباق سل [ قوك رالف: ىقاملا
 نيد ات الا قطبا و كر دفيقح نيكس اك ]و دافاع ىسألا ناك انتعتلالا وبل اعنلا فاح
 .«هنم ١١١ [0/ .فاّشكلا ةيشاح] ىهتنا ءلاوحألا نئارقو تاماقملا ءاضتقا بسحب نّيعتي

 دق ضارتعالاو يراكنإلا ماهفتسالا اذهل نّمضتملا ضارتعالا نمض يف :«ع» شماه يف ."

 :ماعنألا] «اًنَكَس َلْيَلَأ َلَعَج» ىلاعت هلوق يف ركذ هّنَأب هيلع ضرتعاو :هلوقب نيقّقحملا دّيس هركذ

 هلعج كلذ عمو .ةفلتخملا ةنمزألا يف ٌرمتسم لعج ىلع [ّلد :ردصملا يف] لاد ًالعاج أ[ 7

 ىف] [17 :ماعنألا] «َرَمَقْلآَو َسْمّشلَآَو» فطع زّوج ثيح هل ًابصان هيلإ فاضملا يف ًالماع

 هي ديرأ اذإ لعافلا مسا ّنأب حيرصت هيفو :4لْيلآ» لحم ىلع [بصنلا ةءارق يف :ردصملا
 هركذ امل فانم اذهو .ةيقيقح ريغ هتفاضا [نوكتف :ردصملا ىف] نوكيف ًالماع ناك رارمتسالا

 .« هنم 0-0 ىهتنا .فاّشكلا ةيشاح ]



 ١ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 .ةيونعم

 يف هتيكلام ٌرمتسيف عقاولا ةلزنمب هعوقو قّقحتل نيدلا موي لعج هنأ ''ههيجوتو
 ةلزنمب نيدلا موي لعج ام دعب هنأل ءزاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا نّمضتي "'عيمجلا

 مْوَي» ظفل قالطإ نوكيف .ءاعّدا“او ًازاجم يضاملا دارفأ نم راص '"'عقاولا

 يف هعوقو ةدارإ يضتقي رارمتسالاو ,”!ةينكملا ةراعتسالا ليبق نم هيلع « نيل

 ندمعلا نونلاا هوي ذا: يجوتلاو «ىتيتحلا دانس نيالا ]اهيل رهو وسنمفلا
 ,زاجملا ىلع لمتشم (")هيف ام دمتسيف ّرمتسم قّقحتم هّنأك لعج ًأدبأ هئاقبو هعوقو
 هنأ ربتعيل ًازاجم ًاٌرمتسم لعجف ءرارمتسالا '"١)ديفي ")ام يف يضاملا بناج ةياعرو

 انلقن امك "دماج هنأ ريدقت نم ّدب ال هّنَأ عم ,ةيظفل هتفاضإ نوكي ال ىّتح !١'ضام نإ

 ١. ًافنأ ةافانملا هيجوت يأ:«ع» شماه ىف »١١«.

 »١١«. ةثالثلا ةنمزالا يا:«ع» شماه يف .؟

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «هتيكلام ٌتمتسيف» نم .'"“

 .ةيكلملا :«م» .0 .وأ :خسنلا يفو .«ه» نم .

 »١١«. نيدلا موي يا:«ع» شماه 5

 »١١«. لبقتسملا يف هعوقو ةدارإ رابتعاب يا:«ع» شماه يف .

 :لاق ثيح [01] فاّشكلا ةيشاح يف نيقّقحملا دّيس هدافأ ام ىلإ ةراشإ :«ع» شماه يف .

 حّرصي مل هّنأل .ًارمتسم قّقحتم هّنأك لعج أدبأ هئاقبو هعوقو قّقحتل نيدلا موي ّنأ ىلوألا
 هعوقو قّقحتملا لبقتسملا لعجي نأ وهو .ىضاملا ىف ليوأتلا نم هركذ ام ىلع ًادامتعا كلذب

 ضام هنأ ىلع لعافلا مسا هيف لفمعسف داهعرقو .قلحت يف ةغلابم عقاولا يضاملا ةلزنمب
 ١؟» ىهتنا ,ةيونعم هتفاضإف ,ةقيقح ىضاملاك لمعي ال هلثمو .ةقيقح ًالبقتسم ناك نإو .ءاعّدا

 .«١؟» كلاملاو كلملا وهو :«عر» نا يف .1 .« هنم

 ٠. ةفاضإلا وه ديفملا :«ع» شماه يف »؟١١«.

 حس م« ريا ىب

 .هديفي :(«(مم.١

 ؛لالقتسالاب يضاملا نامزل نوكي لعافلا مسا ٌّنإف .رارمتسالا نمض يف يأ:«ع» شماه يف 5

 .«هنم ١7١ يماجلا خيشلا هب حرص امك ءرارمتسالا نمض ىف هل نوكي دقو

 ٠7 . دماج ةنمزألا دحأ ىلع لاد ريغو:نارمتشالل قاك اه آل :«عر» شماه يف »؟١١«.
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 رارمتسالا ديف: ام ةفاضإ قوك عم ةيونعم هقاضا نوك. قتحي هيوم نع ًاقيان
 .عبتتلا دنع رهظي امك ةيظفل اهنوك ىلإ ةبسنلاب ًاليلق ةيونعم

 هيلو اذكار الز ايلك اق لا كلاس ىلا هن اي نارعسسألا "'نيسيت انأو

 هلعج يف ذئنيح جاتحي ال هنأ هيلع دري الف اهب هكلم قّلعت الإ اهمدعو اهدوجوب
 ُن هيلع دري لب ؛نيدلا 0و نيل ةلايع ليوأتلل بجوملا نأ انوا لإ ايام

 .اذهب ةعفدنم ريغ اهلاحب ةيقاب نيدلا مويب دييقتلل هتافانم

 نم ٌدبال ةعيرشلاب هريسفت ريدقت ىلع «نيدلا ءازج موي ىنعملاو» :هلوقو اذه

 ىتدأل ةقاضألا لع. ولو: هل ءارجلا ذا ؛ةعيرشلاب لمعلل نيدللا ةراعتشا باكتزا

 نأ نكمي ةعاطلاب هريسفت ريدقت ىلعو .ًاضيأ ءازجلا ريدقت ىلإ جايتحا ال ةسبالم

 سّدقتو ىلاعت هرمأ ةفلاخم ةروص دوجوم نم ىءارتُي ال مويلا اذه يف ناك اّمل :لاقي

 .ءازجلا ريدقت كرت نكميف ةعاطلا موي وه هّنأكف ايندلا ماّيَأ فالخب

 [ ةفاضآلاب مويلا صيصخت هجو]

 اذهو .هيلإ ًافاضم هنوكب هصيصخت هب دارأ «ةفاضالاب مويلا صيصختو» :هلوقو

 رمألا ذوفنب ىلاعت هدّرفتل اّمإو .كلذب ٌصخ ثيح "!هتمظع راهظإل يأ هميظعتل ام

 .فاضملا ميظعت نيريدقتلا نم لك ىلع دافتسيف هيف

 نإف :لاق ثيح [01] فاّشكلا ةيشاح يف نيققحملا دّيس هركذ ام ىلإ ةراشإ :«ع» شماه يف ١.

 ىلع هل ًاكلام وه نكي مل ةنمزألا عيمج يف ًاًرمتسم هيف امو 4ِنيِدلَآ مْوَي ١ نكي مل اذإ :ليق
 نادك! اهمدعو اقيووسوب وكف كلوب دباوتأل را انيلك ءانم الا كلا ادني نا رمتسالا

 جاتحي ال ذئنيح يضاملا نأ هيلع دريو ,نيوكتلا يف [ليق :ردصملا يف] اولاق امك اهب هكلم
 ١1 ةمالك ىهضا 1414 :فارعألا] 4 هّنَجْلا باَحْصأ يذاتو# ليبق نم لعجيو:لوؤي نأ ىلإ

 .«١؟» كلام :«عا» شماه يف م .«هنم

 ١(«. 72 مويلا كلذ ةمظع يا:«ع» شماه يف ."



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ا

 مويلاو ميلآلا مويلاو ةمايقلا موي نود مسالا اذهب "'هركذ صاصتخا هجو كرتو

 هنأ نم ركذ ام اًمأو .كلذب لّقكتم ءازجلاب 4ِنيِّدلآ» ريسفت ّنأل ءاهريغو ميظعلا

 ,دمرسلا ىلإ ةمايقلا لاوحأ عيمج لوانتي ءازجلا ّنإف مومعلا ةدافإلو لصاوفلا ةياعرل

 .كلذك مومعلا هتدافإ عم رثكأ ةلصافلا ةياعر "'هيماسأ نم ضعب يف َّنَأ هيفف

 [دمحلاب قيقحلا ِهّنَأ]
 ,مهل ًاَّبر نيملاعلل ًادجوم هنوك نم ىلاعت هللا ىلعإ فاصوألا هذه ءارجإو :هلوق

 موي مهرومأل ًاكلام .اهلجآو اهلجاع .اهنطابو اهرهاظ .اهّلك معنلاب مهيلع ًامعنم
 ال لب .هنم هب ّقحأ دحأ ال .دمحلاب قيقحلا هّنأ ىلع ةلالدلل .باقعلاو باوثلا

 .هرخآ ىلإ [مكحلا بترت نإف .هاوس ةقيقحلا ىلع هّقحتسي
 1 ىلع تيربج ا ىعلا فاصرألا ءذهو هيف لاق تيس فاتكلا فولنما رف

 نمو هتيبوبرو هتوكلم نم ءيش مهنم جرخي ال نيملاعلل ًاكلام ًاّبر هنوك نم هناحبس
 رمألا كلام هنوك نمو قئاقدلاو لئالجلاو ةنطابلاو ةرهاظلا اهّلك معنلاب ًامعنم هنوك

 هب هّنأو هب دمحلا صاصتخا ىلع ةلالدلا دعب باقعلاو باوثلا موي ةبقاعلا يف هّلك

 ّقحأ دحأ نكي مل هتافص هذه تناك نم ّنأ ىلع ليلد هلل دمحلا :هلوق ىف قيقح

 هدا

 فاصوألا كلتب دصق مّلكتملا ّنأب *'راعشإللف ءارجإلاب (©ًادتبملا "'ر ييغت ام

 نوك ّنِإف ؛صاصتخالا هجو ىلع ىلاعت هل دمحلا توبثب مكحلا ىلع لالدتسالا

 ءارجإلل ًاثعاب ةلالدلا نوكو ,كلذ هئارجإب ملكتملا دصقي نأ بجوي ال ًاليلد تافصلا

 »١7«. مويلا يأ :«ع» شماه ىف." »١١1«.  مويلا ركذ يأ :«ع» شماه فايا

 .رّيغت :«ه م .'"

 »١١«. «فاصوألا هذهو» هلوق يأ :«ع» شماه يف .:

 .راعش لف :«ل» .ه



 موب ةحتافلا ةروس ريسفت

 .كلذ ىلع لذي

 الب نوكلا ربخ دّدعت عم ةدحاو ةّرم هركذو (هنوك نم) ظفل راركت كرت اّمأو

 مكحلا 5 9 كلذ ةدئافو .دحاو فصو ةلزنمب عومجملا ْن أب راعشإللف فطاع

 ليلدو ةدحاو ةّلع انهاه فاصوألا عومجمو .اهنم ّلك ةيّلعب رعشي فاصوألا ىلع

 ١ كعلا مالك !"!نم رهظيس امك دحاو

 هاا يمل "ياو كولا قمل ييفل اهلا ظن نين ا ضو متوك 5 افطمناو

 هنأ ثيح نم فاضملا مهف ىلع هيلإ فاضملا مهف مّدقتل هيلع هميدقتا او ةدح ىلع

 هب ملعي اًمع ةرابع ملاعلا ّنَأ هتدافتسا هجوو «ةيبرتلا ىلع داجيإلا مّدقتلو ءفاضم

 نع ىنغي نيملاعلا ٌبر نم ةيبرتلاو داجيإالا ةدافتساو ءّرم امك ىلاعت دجوملا عناصلا

 .مهنم ءيش هتيبوبرو هتوكلم نم جرخي ال :هلوقب ا*!دييقتلا

 نم وه يذلا دمحلا بجومب ىلاعت هفاصّتاب حيرصتللف «مهيلع» ظفل ةدايز اّمأو

 هج بضظمو كمل 3

 نطشلا لدي اميدت لك 10 :«اهفظا بو اهيرفالكوب هول وشي ةتظانلا وب ةنرهلاظلا لوقو

 ةيع ورقم ا"! يوجع مانا فطعو .''اديكأتلا اهيلع مّدقتي د ةيصلا ةّأل ءريغال

 اذإ ضعبلا لدب يف ّدب الو .ًاهعوسم ىف نسح ىلع الا ووتكي ألان اديل لدينلا

 ل11

 .«7١؟» (ةلفلاب رعشي فص ولاب مكحلا نيل ناف» هلوق ىف :«عر» شماه ىف .؟

 .و:«م» 4 .اذهب :«ك» . '"“

 .«١؟» فاشكلا بحاص هلعف اّمم دييقتلا اذه :«عا» شماه يف . 0

 »١١«. مهفاف .مهيلع معنملا ىلإ ةمعنلا لاصيإ ركشلا يف ربتعا ثيح :«ع» شماه يف .

 »١١«. اهلك انهاه وهو :«ع» شماه ىف .

 قرف يل رهظي مل ن نآلا ىلإ انأو :لاق هّنإف هين ها يضرلا خيشلا ادع نم وهو :«ع» شماه يف .

 وهاك ل وبلا ل قايبلا :فطع: قرا أل لب تايبلا فطع نيبو لكلا نم لكلا لدب نيب ّىلج

 ١١«. هنم» ىهتنا .[171/97/ 5 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش] هيوبيس مالك رهاظ

 حمس < د



 ١ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل 4

 لّوألاب يناثلا قّلعت رهتشا اذإ الإ عوبتملا ىلإ دئاعلا "'ريمضلا نم أ 0 ناك

 زّوج نإو "”4ِهوُقَوْلأ ٍتاَذ "اٍراّثلَأ * '!دوُدحألآ ٌباَحْصَأ "الق :ىلاعت "لهل

 ّنإف ؛ديكأتلا مكح يف هنأل ماللاب ءافتكا ةروصلا هذه لثم يف ريمضلا 0 مهضعب

 .رهظأ ةيلدبلا بناج نكل "'اهعيمج انضرأ رطم ةّوق يف لبجلاو لهسلا انرطم :مهلوق

 ,نيريخألا 'مومع روهظل "'لجآلاو لجاعلاب قئاقدلاو لئالجلا ليدبتو

 نيرهاظ اناك اذإ لامتشالاو ضعبلا لدب يف ّدب الو : هلي يض رلا خيشلا لاق :«ع» شماه يف ١.
 زوجي لجا ظلغلا للي اسيل اههتأو لوألا اسيعلدتا كف رمي ئتس هند ل هنجلا ىلإ: عازر ويحط نم
 4ٍراَئلَأ * ٍدوُدْخُأْلا ُباَحْصَأ َلِتُق» :ىلاعت هلوقك لّوألاب يناثلا قّلعت رهتشا اذإ ريمضلا كرت

 ماللا دس زوجي :نويفوكلا لاقو ٠ راق دودخألا اوألم جه او ههعصت رايطعأل .[10 - 4 :جوربلا]

 لهتسلا]:اتضرأ [ترطمردضتلا ىفزإ رظم. أ :ليجلاو لهشلا اثرطم:ميلوقاوعت :يمضلا دنع
 دربلاو فيضلا فاحل يفاحل :هلوق وحن وهف ءاهلبجو اهلهس يأ فاضملا فذح ىلع [لبجلاو

 وحن نع راذتعالا اّمأو .ًاقافثا هوخأ يأ خألا ديز ينءاج زوجي ال :باّشخلا نبا لاقو ءهدرب

 /١1٠١[ ؟ ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش] ىهتنا .ديك اتلا باب يف ىضم دقف لبجلاو لهسلا انرطم

 ١7«. هنم»

 ١١«. 4 جوُرُبْل ِتاّذ ِءآَمَّسلأ» ةروس يف :«ع» شماه يف .؟

 »١7«., نعل يأ: :«عر) شماه يف .

 .ضرألا ىف قبلا :دودخألا هرخآ ىلإ «دوُدْخَأْلا ْباَحْصَآ َلِتُق» ىلاعت هلوق :«ع» شماه يف .
 قارا اهيف اوكيعناو ديدات ١ ضر لا ىف اوريو اذكلا قمن ةع اس دودخ ال فاح ايوازفلاو

 باحصأ نعل امك نونوعلم ةكم رافك نأ ةيالا ىنعم هجوو .نينمؤملا نم ةعامج اهيف اوقلأ

 .«هنم ١7 دودخألا

 5٠١ /١80[«. نايبلا عمجم] يس ربط ”١ ةوؤخدلا نم لامتشالا لدب :«عو» شماه يف .6

 .6 -غ :جوربلا .

 اعيمج :«ك» .

 موي ةيكلام فصو بساني لجآلاو .ةيبوبرلا فصو بساني لجاعلا ٌنِإف :«ع» شماه يف

 .«١١؟» نيدلا

 محا دي

 2 مب ف

 »١١ لّوألا نم ّمعأ نيريخألا نأ ىنعمب ال ءافخ ىلوألا مومع يف نأ ىنعمب :«ع» شماه يف . ىلح

 .(( ةنم



 لضم ةحتاقلا ةروش نيستت

 لكل امهتبسانملو ."'عبارلاو "!لّوألل "١نيطسوتملا نيفصولا ةبسانم ىلع ةلالدللو
 .ميحرلاو نمحرلا !*!يلامعتسا نم

 قلاع هر روكالدلا معلا بحت تاضتالا نضانهع نيرعتلاو ومّألا ةفاضإو

 .ًالبقتسم هنوكب حيرصتلا كرتل (ةبقاعلا يف) كرتو

 رئاس نم نيدلا موي رايتخا هجو ىلإ ءاميإ نم ولخي ال باقعلاو باوثلا مويو

 ليما

 توين وكحلا نأل ,(قيقنع ةي.هئاو دمحلا ضاصتخلا ىلع ةلالدلا تعي)ا ةهلوقاكرتو

 ىلع ةلالدلا نوكيف .نيفرطلا نم ّلك مامت نع ةرّخأتم هيلع ةلالدلاو رخآل ءىش

 توضرحلا ناف 7! كقايضوألا هده ءارجا ىغتو رح انه ىلاع هب دفسلا نضاضتقلا

 ١. ميحرلا نمحرلا يأ:«ع» شماه يف »١١«.

 »١١١«. نيدلا موي كلام :«ع» شماه ىف ." »١١«. ١ نيملاعلا ٌبر :«ع» شماه يف ."

 دحوت امنا كلذو :لاق ثيح نمحرلا ريسفت يف هلوق نم قبس ام ىلإ ةراشإ :«ع» شماه يف .4

 معي هنأل ايندلا نمحر اي :ليق لّوألا ىلعف ؛ةيفيكلا رابتعاب ىرخأو ةيّمكلا رابتعاب ةرات
 ايندلا نمحر اي ليق يناثلا ىلعو .نمؤملا ٌصخي هنأل ةرخآلا ميحرو رفاكلاو نمؤملا
 .«هنم ١١ » ايندلا ميحرو ةرخآلاو

 نا اد اهو الا نوف ءيش هدعب ركذي ملو هلل دمحلا :ليق اذإ هنا لهاحلاو :«ع» شماه يف .0

 عقو ام ّنأل ؛ةسّدقملا تاذلاب ًالثم دمحلا صاصتخا ةبسن قلعت ىلع لد مّلكتملا ّنِإ :لاقي

 تير هن فيصل": ليا اذ! انما وب هدا وفن ار ةلسس فجل نق ذل : ويف يك علا )دج نق ةنيفدلا] اقول
 خيسشلا نع ةلوقنملا ةمّدقملا بجومب بجاولاف هللا ىلع فاصوألا 005000
 فصولا نم هيلع يرجأ ام عم ةسّرقملا هتاذب قّلعتم صاصتخالا ةبسن ّنِإ :لاقي نأ يضرلا

 ال صاصتخالا ةبسن ْنِإ :انلق ام ةّحص رهظ ىناثلا ليبق نم هيف نحن ام ناك ثيحو .ةيبوبرلاب

 انكي امو ةيووولا نمل ةعباقلا قاهر لا ما رجع هه لا :ىناقدت ملمع
 ىلع ةّلادلا يناعملا نم مالكلاب مّلكتملا هدصق ام نايب ماقملا اذه لاثمأ يف فراعتملا نأ اًمأو

 ةغالاب ىلع ل ديال كل ذل ماشا يق نال ها رمأف مالكلا نم عمانتلا دمهتي ان قود هنعالب
 ليبس ىلع هنم ًاعقاو فئاطللا ىلع لمتشملا مالكلا كلذ رودص نوكي نأ زاوجل .مّلكتملا
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 ةهج نم عوبتملاو '''عباتلا بارعإ ّنأب اومكح اذهلو ")ةبسنلا فرظ ًاعم ةفصلاو

 .ًاغيلب ّدعي اهب يتلا ةلاحلا هل لصحت نأ ريغ نم ءاغلبلا مالك عم ةلكاشملا نود قافثالا ب

 دنع ربتعملا نإ : :لّوطملا ىلع هيشاوح نم لعفلا تاقلعتم ثحب يف نيقّقحملا دّيس لاقو

 نوكي ال [ام]و .ةرابعلا نم مهفي امو مّلكتملل ةد دوصقملا يناعملا وه رم امك ةغالبلا بابرأ

 ليكمت: ىف :ىك كسلا ءركذ امي. كلذ ةئا دن «ثيكرتلا طاوخ نم دعي الوب ةقعب آل هل ادوضقم

 0 فاعلا

 فارظلا ءامت نع ةرّخأت ةيمالكلا ةبسلا نأ ىضارلا مالك هيلغ لدي ام ةياغ ّنإ ؛لاقي دقو
 .ةيمالكلا ةبسنلا يف لخاد صاصتخالا نا ماسالا :عباتلاو عوبتملا نم بكرملا

 ةبسن يه ةدحاو ةبسن اّلِإ (نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا) :انلوق لثم يف سيل نأ نّيبلا نم ّنإ :لوقأو
 ةيسنلا عوهقم نع جراح وأ ئرخا ةبفق ةيسنلا ةهج دع ولو: :ىلاعت «نارثا ىلإ «ةمخلاد

 ةبسنلا دّدعتو ؟ماسقلا هجو ىلع لعافلاو لعفلا نيب ىتلا ةبسنلا دّدعتي نأ مزل ةيمالكلا

 اهون وأ ءاوذلا وا ةوووتفلا وأ ناكشإلا وا ةيلمتلا ورد اعدل رفهيورب قلع ان اذهملا نن ةيناكملا
 دكت »رك د اهيل ديكري امك تبن كل :ةايبفا [و] ةيمالكلا ةبمتلا نع اهراخ يوك

 1 ا د ور سجال رو ا يا

 هنوكل وأ ًامالغ هنوكي مهرهشأ وأ هناملغ مظعأ هنوكل ديزب ةيصوصخ ديزم هل مالغ ىلإ راشي
 .ىهتنا :بطاخملاو ملكتملا نيب ًامولعم

 ةيبلا ريق ىرحا بقايا كفو ال وهف ماقملا ةنوعمب ةيصوصخلا مهف نم ركذ ام اّمأو

 ًالثم هل دمحلا انلوق نم ةموهفملا ةبسنلا نوكي نأ مزل كلذك ناك ولو ءاهنع ةجراخ وأ ةيمالكلا
 ةبسنال ىلا هللا ىلإ تيحلا ةبسن وه ءاقملا ةنؤعمب ىارغشنالا ىلع مأللا لمح زيدقت ىلع

 نوكي نأ اضيأ مزلو فاقحلا ةنوعمي بهف'اننإ دمع نم لك ىتعم نذل :ىلاعت هّيلإ كسغب لك
 قمن وذ نكد ذنل "نم قلع نقدي أل اة ا ظرر ذه لك ل نبيع ةييساوهف ةيدلا فاطم

 .«هنم ١١ » ةيبرعلا

 ١. هيف نحن اميف ًالثم دمحلا ةبسن يأ :«ع» شماه ىف »١7«.

 هيلا بوسنم مّلكتملا دصق يف عوبتملا ىلإ بوسنملا :ىضرلا خيشلا لاق : :«عر») شماه يف 7 .

 لب ؛ًاقلطم ديز ولا ابوس هدصق يف سيل ؛« فيرظلا ديز 2 يف ءيجملا نإف ,هعبأت عم

 بحسنا اّملف ,.هسفن ديز ينءاجو ,«ديز ملاعلا ينءاجر» يف اذكو .ةفارظلا ديقب دّيقملا ديز ىلإ

 .هيلإ بوسنم درفمك عم عوبتملاو عباتلا راص ىّتح ىنعم بوسنملا لماعلا مكح عباتلا ىلع

 ًاقيبطت [ًاعم] امهيلع بوسنملا لمع باحسنا ىلوألا ناك ىنعملا ىف لّوألا وه ىناثلا ناكو
 .«هنم ١١١ [؟ا/97/ " ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش] بلا ظفلل
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 بساني الف فصولا ىلع مكحلا بترت نإف :هلوق كلذب رعشيو .ةيصخش ةدحاو

 دوصقملا ركذو .هب دمحلا صاصتخا ىلع ةلالدلا دعب فاصوألا ءارجإ نوكب مكحلا

 ركذ دعب .هرخآ ىلإ فصولا ىلع مكحلا بّنرت ّنإف :هلوق يه ةفيطل ةقينأ ةرابعب
 .هل ًانايب ةلالدلل ءارجإلا ّنأ يعّدملا

 فاصوألا ةلالد ىلع لمحي نأ نكمي دمحلاب قيقحلا هنأ ىلع ةلالدلل :هلوقو

 ثعابلا ليبق قم نوكيف ل ولعفلا ىلع ةلعلا ةلذلد. لاعتدب همحلا ضاصتخلا نلع

 .ًانبج برحلا نع تدعق يف امك ''١دوجولا يف مّدقملا

 .هرخآ ىلإ مكحلا بّنرت َنإف :هلوقو
 مكحلل ةَّلع فاصوألا ناك اّمل هنأ هحيضوتو .ءارجإلا ثعاب ةلالدلا نوكل '")نايب

 فصولا ىلع مكحلا بّئرت نإف ةيّلعلاب رعشيل فوصوملا ىلع تيرجأ هيلع "ةلاد
 هلال ىلع لمح نأ ا وكييو ةيلع لالدعتسالا عم تكلا اركذ نوكيف:ةرزخا ىلإ

 هنأ ىلع لالدتسالا نايب .هرخآ ىلإ مكحلا برت ّنإف هلوقف لالدتسالا يأ مّلكتملا

 :قرقحلا

 .هل هتيّلعب رعشي :هلوقو

 .ًالالدتساو ليلدلل ًاركذ نوكيف .مّلكتملا داقتعا بسحب عقاولا يف هتيّلعب يأ

 فص ولا يف دمحلل ىلاعت هقاقحتسا هتيّلع رصح ّمصي فيك :تلق نإف :«ع» شماه ىف ١.

 .دمحلا قاقحتسال ةبجوم ركذ ام ىوس ةيلعفو ةيتاذ تافص هناحبس هل نأ عم روكذملا

 اهنوك مدعل ةقيقحلا ىلع اهيلع ًادومحم نوكت نأل حلصت الف ةيتاذلا تافصلا اّمأ :تلق

 دس روك اقح اهواخ اهتم ىف سلفا محلا ةبحوملا ةيلعقلا تاقفلا ماو. ةيرايقخا

 اةلالذ :«ع كن :انامب:خستلا ىف

 ةراشإ هرخآ ىلإ مكحلا بّترت ّنإف :فّنصملا لوق نأ اذه انريرقت نم رهظي :«ع» شماه يف .غ
 ىعّدملا يف ئطلا اذه لثم عفد دقو .ءارجإلا ثعاب ةلالدلا نوك نايب تامّدقم ضعب ىلإ
 .«هنم ١١؟» داعبتسا الف اذل لوصألا رصتخم حرش يف ليلدلاو
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 [ ىلاعت هيف دمحلا راصحنا]

 ىلاعت هيف دمحلا قاقحتسا راصحنا ىلع لدي دمحلاب قيقحلا هنأ ىلع :هلوقو

 لدي يئاعّدا رصحلا اذهو .هيلإ دنسملا ميدقتو سنجلا مالب دنسملا فيرعت ةنوعمب

 ىهذإ 1(قيقعع هب هْنإ» :هلوق وهو فاشكلا ةرابع نم نسيسا هذهو يقرتلا هيلع

 ىلاعت هراصحنا اّمإو .دمحلاب ىلاعت هيف قاقحتسالا راصحنا "'صاصتخا اّمِإ ""ههوت

 ىلع لّوألاو .*ادمحلا ىلإ '''رورجملا عاجرإ ريدقت ىلع اذهو .دمحلا قاقحتسا يف

 .هيلإ بوصنملا عاجرإ ريدقت

 لامكو: هريغ نم اعت هقيقحا ىلع لدي "1 قم هب وحأ 1 نعأ 1"!كلرز لوقو

 نوكيف .ًامودعم هقاقحتسا بنج يف هريغ قاقحتسا نوكي ىّتح .هيف قاقحتسالا

 .دمحلاب قيقحلا هّنِإ :هلوق نم موهفملا ىئاعّدالا رصحلل ًاديكأت

 لدي ىلاعت هريغ دحأ وهو هيلإ دئسملا ميدقت ّنأ ىلاعت هتيّقحأ ىلع هتلالد نايبو

 ١. فاشكلا ١١/١؟١.

 سنجلا مالب دنسملا فيرعت هدسفي اّمع رظنلا عطق ول ذإ ؛«مهوت)) لاق امنإ :«ع» شماه ىف ."

 .«هنم »١١ لّماتف ءركذ ام مزلي ال هيلإ دنسملا ميدقتو

 دمحلا صاصتخا ىلع ةلالدلا دعب :لاق ثيح فاّشكلا بحاص لوق ّنأل :«ع» شماه يف .'"

 قاقعمسا ناضحت ابو ىلاعت هي دمحلا نضاضتخا ةنم ودان 7/١ ١[: قاّفكلا]' قف ةباذثأو

 صاصتخا مهوي هنأ مص ًاضيأ راصحنالاب صاصتخالا قّلعت هنم مهفي ثيحو .هيف دمحلا

 .«هنم ١١١ لّمات ,هيف قاقحتسالا راصحنا

 ١«. 7 «هب هنإو» هلوق يف «هب» ريمض يأ :«ع» شماه ىف .؛

 .«١؟» «قيقح: هي هثأو ىلاعت هب دمحلا صاصتخا ىلع ةلالدلا دعب» هلوق يف :«ع» شماه ىف .6

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «ريدقت ىلع اذهو» نم .

 .دحأ نكي مل :ردصملا يف .

 حس .<  . 2فاشكلا ١17١/١.



 وي اه ةدحألا يفن نوكيف .هيلع ةيقحألا يفن وهو "'دنسملا رصق ىلع

 ىلإ ةاواسملا يفن (؛'ىلع '"١ةلالدلا يف جاتحي الف .ىلاعت هب ًاّصتخم ةيّقحألا توبثو

 .ةاواسملا يفني ال ةرابعلا رهاظ ّنِإو .فرعلاو *!لامعتسالا ىلإ اهعوجرب لوقلا

 ةقيقحلا ىلع هّقحتسي ال لب :هلوقب يقيقحلا رصقلا ىعّداو ماقملا اذه نم ىقرت ّمث

 سّدق نيقّقحملا دّيس هدافأ امك ؛صاصتخالاو سنجلا مال هيلع ٌلادلاو .هاوس

 لعل "'ةعوتضوم ضاصتخأالا هال نأ هيلع "!ةيناثلا ةلالد:ةجوؤ.«كيرعقلا ةةنم
 ال اذه ّنإف ,سرفلل ّلجلا :مهلوق يف امك ةيزاجملاو ةيقيقحلا ةيكلملا نم نغا نكلملا

 .اهل "'"!هتسبالم (*!هادو اهب ًاّصتخم ّلجلا راص اذإ لإ قلطي

 :رهاقلا دبع خيشلا لاق :ماللا ثحب ىف لّصفملا حورش ضعب يف ")لاق

 "قاقحتسالا ىلع نوكي دقو .ديزل لاملا :لوقت ,قاقحتسالاو كلملل ""'اهلصأ

 ميدقت نوكي نأ ىلع فّقوتي ال رصحلل هيلإ دنسملا ميدقت ةدافإ نأ ىفخي ال :(ع» شماه يف ١.

 امو .ًاّقتشم ربخلا نوكي عضوم ّلك يف يرجي هّنأب يكاكسلا حّرص دق لب ءريخأتلا هّقح ام

 .هريغل :«ش» . ؟ «هنم »١١ ليبقلا اذه نم هيف نحن

 .ىلا :«ش».؛غ .ةلالدلا ىفن :«ش» .'"'

 لطاننلا لاققا قا دقألا يئن فا وتسمي ركاز انج لعوب ايفا نو: شماحب ىلا
 + هفاشكلا ةيهاح] دحا لك نم قعبا دلا يسمن همي قحا دحا انل ةلوق نإ ىادتق ملا

 ,لامكلا ىلع ءانب يئاعّدا سنجلا رصق ّنأ ىلإ ريشي ةاواسملا يفني ال ةرابعلا رهاظ ناك نإو

 دي يتق اك لامس نت لاقلا ١ نوكدملا :ةيلفا [3] مالكلا اذه لثم ةدافإ ىف بسلاو

 هدب فوم لوكا وح ألا ةهلقم | تيك اهيوح ا ةتلشنأ ىتتب اذا و وكو اهنلا نود لك اذنلا
 .هيلع  :«ش» ." .«هنم ١1

 »١١«. صاصتخالا مال يأ:«ع» شماه يف ./

 .ماود :«ك» .8 .ةفوصوم :«م» ./

 .لاقف :«ش».١ .ةسبالم (مل. ٠

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «لاملا :لوقت» نم . .«١؟» ماللا يأ :«ع» شماه يف .؟
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 ")هادو اهب ّصتخا اذإ "1هّنَأ كلذو .سرفلل ّلجلاو ةبادلل جرسلا :مهلوقك يزاجملا

 ةوالح هل لسعلا اذه :كلوق كلذكو ءاهل 902 ولطعلا ىرجم ىرج اهب هتسبالم

 راص هنم َكفني ملو هريغل نوكي ال ةوالحلا نم برضب ٌصتخا اّمل هْنأل كلذو .ةقداص

 ام فيكو .ديزل لاملا رقت امك كلذ ررقف ,ةوالح لسعلا اذهل :ليقف اهكلم دق هّنَأك

 .ريرقتلاو كلملا ىنعم نم ىدعتي ال هناف اك !ماللا فادصت

 لاقي ال !اذهلو .كلاملاب كولمملا صاصتخا ديفي ةيكلملا :لوقتف كلذ تفرع اذإ

 هنأ كلذ دّيؤيو ءامهل :لاقي "0لب ءورمعلو ديزل اذه :ورمعو ديز نيب ًاكرتشم ناك امل
 سيلو هل ّرقملا ّقح همامتب هّْنأب عراشلا مكحي .كل لاملا اذه :رخآل صخش لاق اذإ

 كيفي هل هتاف كنلا يوستم: وأ "كيا" ىلعتم اذه: لاق اذإ انك امهتين كارشتألا ل امعتعا

 ""لصأ ىلع دئازلاب قّلعتي يناعملا ملع بحاص ضرغ ناك اّملو ءصاصتخالا

 ضصاصتخالا ىلع لد ام ّدعي مل ""'دارملا لصأب لالخالا مزلي مل كرت ول يذلا دارملا

 مل اذهلو ءرصقلا قرط نم دارملا ١" لصأ ىف ًالخاد صاصتخالا يأ هلولدم ناكو

 .ماود :«ل» ." .هّنأل :«هر» ١.

 .«هنم 7١؟» مهفاف .داهشتسالا طانمو لالدتسالا طحم اذه :«ع» شماه يف ."؟
 .اذهبو :«ك» .© .ماللا ىف :«ك» .؛

 .«هنم ١17 ًارركم ماللا ركذ الب رمعو ديزل لاقي لب يأ :«ع» ا ىف .1

 .بوسنم :«م»./ .قلعتي :«ه» .ا/

 .لصأ- :«م»» 9

 نيققحملا دّيس لاقو ,عضولاب ةينايبلا ةبلغلا ةلالد :صيخلتلا بحاص لاق :«ع» شماه ىف ٠.

 وأ ًادارفأ هنوك نم هلاوحأ نأ الِإ رصقلا ىلع عضولاب تلد نإو ةبلغلا هذه :لّوطملا ةيشاح يف

 اهنم ديفتسا ام نود ,ّنفلا هذه يف ةدوصقملا يهو .ماقملا ةنوعمب اهنم دافتسي امن ًانّيعت وأ ًابلق
 1 .«هنم ١7 ىهتنا ,عضولا دّرجمب

 ةدئازلا لاوحألاو يناعملا نم ءيش ىلع لدي ال هّنإف ليبقلا اذه نم ماللاو :«ع» شماه يف ١.

 .«هنم ١١ » ًانّيعت وأ أبلق وأ ادارفأ هنوك نم صاصتخالا ىنعم لصأ ىلع



 في ةحتافلا ةروس ريسفت ُ

 ,"”رصقلا قرط نم اهدحأ نم ٌّقتشي امو رصقلاو راصحنالاو صيصختلا ظفل اوّدعي
 ىدحإ فيرعتو لصفلا ريمض فالخب “)هل ةديفم اهْنَأ "اهيلع اوقلطي "'ملو
 مل ةيمئاد هيلع هتلالد نكي مل اّمل نكل .هل ديفم هْنِإ :لاقي هّنإف ةقيقحلا مالب *!نيتدمعلا

 اولعجي مل '"'مهنإف ءرصقلا قرط نم !"'هوجرخي مل نكلو ؛رصقلا باب يف هوركذي

 .اذك اهنمو اذك اهنمو :اولاق لب ؛ةعبرألا يف ًارصحنم هتقيرط

 ام) انلوق ناكل صاصتخالا ىلع لد ول ماللا ّنأ نم :اولاق ام اَمأو

 اذييهو هديرح ىداصتعالا نق لاملا يهيسل ديف: دنيا 5 !(لانيعلا

 زاوجب "ًادنتسم "ةمّدقملا عنمب عفدني ال هنأ رهاظلاف .ًاعطق دوصقم سيل

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «اوّدعي مل اذهلو» نم ١.

 .«١١؟ ظافلألا كلت ىلع يأ :«ع» شماه يف 0 .ملف :«م» . ؟

 .«17١؟» رصحلل يا :«ع» شماه يف .؛

 .«١؟» هيلا دنسملاو دنسملا يا:«ع» شماه يف .0

 ماللا نإ :حاتفملا حرش ىلع هيشاوح يف تلم دّيسلا لاق .ءالضفلا ضعب هلاق :«عر» شماه يف .1

 ءىسش ّيأ هنأ نم بطاخملا لاح هيف ظحالي ال يذلا وهو ىقيقحلا رصقلا ىلع لدي امْنإ
 ياك ريق الوات او ىسوقلل هللا ا رقك طفلا ةوودب اوتعلا ريرتتا دقي ةوعفقتلا ىيلاوو دكا
 ٌدرو باوصلا ريرقت هب دصقيو بطاخملا لاح هيف ظحالي يذلا وهو ىقيقحلا ريغلا رصقلا

 باب يف دعي مل امنا اهناف .مالعألا ضعب تاضارتعا عفدني هبو يي همالك اذه ,عونممف اطخلا

 اذهلو :نطاخولا لاح هيف ظح البو ءاطخلا ةزل ناكام رصقلا ةادآ نم هيف دو دعملا نأل نضقلا

 .«هنم ١١ ىهتنا :نييعتلاو دارفألاو بلقلا رصق ينعأ ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني
 .هناف :«ه» .ا/

 رصح نوكيل يّدعتلا ىلع ديفي ديزل الإ لاملا ام انلوق ّنَأ ةلئاقلا ةمّدقملا يأ :«ع» شماه يف .4
 »١7«. ديزب صاصتخاالا يف لاملا

 يف] انركذ ام ّنأل .هرخآ ىلإ «ةمّدقملا عنمب عفدني ال هّنأ رهاظلاف» :انلق امْنِإ :(ع» شماه يف .4
 عفد ىفو »١7«[, «هقباس رصح ديفي «الإ» ةملك ذإ» هلوقب :ةملكلا هذه قوف :«ع» شماه

 ماللا لامعتسا لامتحاب عنملا دنسي نأ زاوجل ّصخألا دنسلا ىلع مالك ةقيقحلا يف عنملا

 م
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 ىف هقباس رصح ديفي «الإ» ةملك ذإ .ماللا نم دافتسملا رصحلل ًاديكأت "'هنوك

 55 لدت «الإ» ةملكف .ديز ىف راصحنالا ديزل دافمو .ديزل "!ءامت وهو ىنئثتسملا

 .ديكأتلا ىلع (!هلمح ا” كمي مل اذهلو .ديزب صاصتخالا يف لاملا راصحنا

 ©!روقمو دّكؤَم صاصتخالا يف لاملا رصح :*'هباوج يف لاقي نأ هبشألاو
 ديزب هصاصتخا يف غلاب مّلكتملا نإ .هجو غلبأ ىلع ديز يف هرصح يأ ,"ادوصقملل
 اذإ امك .هريغب هقلعت نع ًالضف ديزب صاصتخالا ريغ ةفصب "!هفاصتا مّهوت عفد ىّتح

 .ني دب اضخم الا لاغلا اموكلق

 :ىلاعت هلوق ىف نافرظلا مّدق ِهّْنَأ نم نباغتلا ةروس ىف فاّشكلا بحاص لاق امو

 ."*”زيحلاو كلملا صاصتخا ىنعم ىلع امهميدقتب 7 ١4 ُدِمَحْلآ ُهَلَو كِلُمْلَا هَل

 ماللا نوك لامتحا وأ زوجت صاصتخالا نود نم ىكلملا قّلعتلا يأ هانعم ءزج ىف انهاه ج

 انك اهل كل اينمأد دلال دفاع ناعم ازا هيك ات ف اصتخالا | وهو: اشي مرح نابعاب
 ىلع انهاه هفيناصت يف نيقّقحملا دّيس هربتعا اّمم ةيدنسلا حلصي ال ِهّنأب دنسلا ىلع مالكلا

 هسا ؟ر نوك ملا نضبلا نون

 ماللا نم دافتسملا رصحلل ًاديكأت «الِإ» ةملك نم دافتسملا رصحلا نوك :«ع» شماه يف ١.

 »١7«.

 ديزل لصاح هريدقت رّدقمب قّلعتم ديزل الإ لاملا ام يف ديزل لئاقلا لوق ّنإف :«ع» شماه يف .؟
 ىف راصحنالا ىف لاملا رصح ىلع مالكلا ٌلدف .ىنثتسملا دافم هّْنإف صاصتخالا هجو ىلع

 ْ ْ .نكمي مل :«ه ءل» .'" .«هنم 7١؟» ديز

 »١١«. «اّلِإ» ةملك نم دافتسملا رصحلا لمح يأ :«ع» شماه يف .؛

 .هرخا ىلإ «اولاق ام» باوج يا:«ع» شماه يف .6

 لوصألا بيذهت ىلع هحرش يف عين قّقحملا داتسالا راشأ دق اذه ىلإو :«ع» شماه يف .1

 الك ةدارإ زوجي هّنأ ين همالك لصاح ّنإف ,ىهتنا نامزالتم نيرصحلا ّنأ ىفخي الو :هلوقب
 رّبدتف ,نايفانتم ال نامزالتم امهْنأل رخآلل ًاديكأت امهدحأ لعجو ماقملا اذه يف نيرصحلا

 .هتقيقحب + :«م» .ا/ .«هنم ١1١

 ١. :نباغتلا .4 .هفاصتا_ :«م» .6

 ٠. .فاشكلا ىلع يناجرجلا ةيشاح :رظناو .040/ : فاّشكلا 07.



 ا ةحتافلا ةروس ريسفت

 ةلالدلاب ميدقتلا لّلع هّنِإف ,ميدقتلا ريغ نم لصحي مل صاصتخالا ّنأ ىلع لدي ال

 نم حلا هلك ءاتفا "ني سب ادب كاع ىف اضتغلالا ١" هعجرم نوكيا اه: ىلع

 دوكي ذل اذهو..« لاعب صاصتشالا ىف انهراضحلا وهو ضاضخالا نيبونأ؟ا لع

 .ميدقتلا نودب

 الو صاصتخالل ماعلا فرعلا يف الو ةغل عضوي مل صاصتخالا مال (ْنأ اًمأو

 ززهظي امك ناتو لما لدفف نضيصتشلا :ةحاغلا قوعلا طخ انتو ملا الا هيلع لدن

 هتلالد مدع لوبق دعب كلذل ٌصاخلا فرعلا صيصخت ىوعد نأ ىلع .”)انركذ اّمم

 مهّنإف .فاّشكلا حاّرش هيلع قبطأ اًمع ضارتعالا عفد يف ديفم ريغف مّلس ول هيلع ةغل

 لب ٌصاخلا فرعلا حالطصا ىلع دراو ريغ وهو ,نارقلا يف كلذل ماللا ةدافإ نوعّدي

 ماعلا فرعلاو ةغللا فراعتم ىلع

 بيذهت ىلع ': قّقحملا داتسألا حرش يف ةروكذم ىرخأ ةفيرش ثاحبأ انهاهو

 .اهيلإو هيلإ عجاريلف اهيلع عالّطالا دارأ نمف هيلع انتاقيلعتو "!'لوصألا

 [ فلاخملاو قفاوملا موهقملا قيرط نم هب دمحلا ضاصتغا]
 امك تافصلا كلت "'ءارجإ نأ هرخآ ىلإ موهفملا قيرط نم راعشإللو :هلوق ناببو

 ىلع دمحلل ٌّقحتسم وهف اهب فصّنا نم ّنأ ىلع ًارعشم هرهاظب ريصي نأ هتدئاف ناك
 هنأ يه ىرخأ ةدئاف هل "!كلذك ,قبس ام ىلع ًاليلد رابتعالا اذهب نوكيف ّرم ام

 بعسل ارم رجلا
 .كلذ هعجرم نوكي ام هدارم ٌّنأب :(ع» شماه يف .؟

 .نا :«ل».غ .ىلع  :«شا» ."'

 .«١١؟» لّصفملا حراش مالك نم ًالقن :«ع» شماه يف

 .«ع» يف ةكردتسم ىهو :لوضالا بنذقت ىلع  :«ه .م .ك»

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «اهيلع عالطالا» نم

 2> د < فق 6 .كلذك- :«ش»



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 قيرطلابف .هّقحتسي الف تافصلا كلتب فصّتي مل نم ّنأ ىلع فلاخملا هموهفمب ةرعشم

 ."7ىيتأيس ام ىلع ًاليلد نوكيف ,ةيدوبعملل لهأتسي ال نأ ىلوألا
 دارأ نإ هنأ هلصاح امب لضافلا يّشحملا هركذ ام عفدنا "'هانرّرق امبو :لوقأ

 راعشإلاف دمحلا ؛هرخآ ىلإ «فصولا ىلع مكحلا بّترت» هلوق يف مكحلاب فّنصملا

 دافأ ول "هديفي امّنِإو .ىلاعت هاوس دمحلا ٌقحتسي ال نأ بجوي ال نكل مّلسم ةيّلعلاب
 نان دب رق نابت دب دععلا :سيصخب كلاب را ناو مصرلا ىف ةلدلا رضع
 :هلوق ذئنيح ميقتسي ال نكل .*”صيصختلاو رصحلل فصولا ةيّلعب رعشي فصولا

 وه رعشملا سيل ريدقتلا اذه ىلع ذإ .هرخآ ىلإ موهفملا قيرط نم راعشإللو
 .فصولا سفن وه هب رعشملا لب .فلاخملا موهفملا قيرطب فصولا

 يف مالكلا هلجأل قوسملا ضرغلا ّنأب :لوقلاو لوألا ّقشلا رايتخا عفدلا لصاحو
 نأ نايب ضرغلا امّنِإو ,ىلاعت هاوس دمحلا ّقحتسي ال هنأ نايب 'نكي مل ماقملا اذه
 :هلوقي اقباس :فتصملا ةيلا ناسا امك دمحلا قحتسم وهف قاضوألا كلك نقضت قم

 ال هنأ نايب اًمأو هركذنس ام ىلع هلوقب ماقملا اذه ىلإ هنايب لاحأو ليلعتلل هرّدك

 ار ايظعتالا ليمن ىلع نك د: دقق ةارتن همحلا ىدهش

 هركذ ام رهاظ ىلإ نارظان انهاه فّنصملا امهركذ نيذلا نيهجولا ّنأ صّخلملاو

 دعب رهظي اّمع رظنلا عطق عم .دمحلاب قيقحلا '''هّنأ :هلوقب ًالّوَأ انهاه فّنصملا

 هاوس ةقيقحلا ىلع هّقحتسي ال لب :هلوقب ًارخآ هنع ىّقرت يذلا رصحلا نم قيقدتلا

 .هرخآ ىلإ

 ١. هريغ نود هتدابعب نايتإلا يأ «دُبْعَت َكاَيِإ »9 وهو :«ع» شماه ىف »١١«.

 .ديفي :ردصملا ىف ."“ .انرّرق :«م» . '"

 .نكمي :«ل» .6 ١١. .طوطخملا ,ماصع ةيشاح .؛

 .«١١؟» هيلع ىعذدملا لصأ تفقو لجأل ال :«عر» شماه ىف .1

 .نإ :«ل» .ا/



 106 ةحتافلا ةنوسريسفت

 رصحلا ًالَوَأ ةروكذملا ةرابعلا كلتب دري مل فّنصملا ّنأب يّشحملا اذه فرتعا دقو

 هّقحتسي ال لب» هلوق لعجي الئلو .«هنم هب ّقحأ دحأ ال» هلوق ىفاني اّلئل :هلوقب ًالّلعم

 .ىهتنا "أ ردا ناريس قول 111 ف

 "اراعشإلا ىّدوم نأ نم يدنقرمسلا لضافلا هدروأ ام هانركق امب عفدني اذكو 1

 نم» هلوق ةدايزو .رهاظب سيل هيلع هفطعف .ةروكذملا ةلالدلا ىّدوم وه روكذملا

 ركذ امو .ةروكذملا فاصوألاب مكحلا قيلعت انهاه هّنِإف .ديفم ريغ «موهفملا قيرط

 .ىهتنا ءاهمدع '؟!دنع مكحلا ءافتنا ةدافإ هجو .هرخآ ىلإ مكحلا بترت نم

 امم ًاضيأ تفرع دقو «نيتلالدلا ىّدؤم داحّتا مدع نم تفرع ام عفدلا هجوو

 اذه همغو ابل ًاهجو يبل هرخا ىلإ (هكحلا تترت) نم نتضملا هركذ ان ّنأ هانفلسأ

 امك ءارجإلا ثعاب ةلالدلا نوكل نايب وه لب ؛هداريإ ساسأ هيلع ىنبو ؛لضافلا
 لعج هنأ نم فّنصملا مالك هيجوت يف لضافلا اذه هفّلكت ام ىلإ ةجاح الو ,فلس

 ديفي فصولاب مكحلا قيلعت ّنأ يهو .ةفلاخملا موهفم ةطباض ىلإ ًادنتسم راعشإلا
 .ىهتنا اهتلدأ دحأ ىلإ ةلالدلاو همدع دنع هءافتنا

 وهو دمحلل بجوملا وه ام نايبل] لّوُألا فصولاف :فّصملا لوق اّمأو اذه
 وهف هرخآ ىلإ [كلذب لضفتم هّنأ ىلع ةلالدلل ثلاثلاو ىناثلاو .ةيبرتلاو داجيإلا

 داجياإلاو ءاهب رعشم تافصلا كلت ىلع مكحلا بّترت نأ عدا تلا ةيلعلا نايب

 مدع ةمحرلا يف رايتخالا رابتعا ليلدو ,ةليمج لاعفأ لب ناليمج نالعف ةيبرتلاو

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟" .ىلع :ردصملا يف ١١.

 .راعشولل :«م» .'"'

 (مكحلا بترت ٌنإف) فّئصملا لوق ّنأ نم ًالّصفم كلذ لبق هركذ ام ىلإ ةراشإ :«(ع» شماه يف .؟
 هل هتيّلعب رعشي فصولا ىلع مكحلا بّترت ّنأ هقيقحتو .ةلالدلا هجو ىلإ ةراشإ هرخا ىلإ
 ام هيفو .ىهتنا ءىرخأ ةّلع روهظ مدع دنع لولعملا ءافتنا ىلع ةيّنظ ةلالد لدي ةّلعلا ءافتناو

 .ىلع :«ه .م» .0 .«هنم ١5١ ىفخي ال



 .اهنم معنلا لوصح عم "!اهريغو راجشألاك هل رايتخا ال ام ىلع اهقالطإ
 هيلإ بهذ ام ىلإ ةراشإ "!'تاذلاب باجيال اهنم ردصي سيل يأ باجيال :هلوقو

 [هل لعفلا موزل ىلاعت هيلع بوجولاب دارملا]
 ةيمامإلاو ةلزتعملا نم ةيلدعلا هيلإ بهذ ام ىلإ ةراشإ هيلع بوجو وأ :هلوقو

 حلصألا بوجوو فطللا بوجوك ىلاعت هيلع رومأ بوجوب اولاق مهّنِإف ؛"!ةيفوصلاو

 .وهو :«ك» ١.

 »١١«. رايتخاو ةدارا ريغ نم :«عر) شماه يف 27

 نيت لاو اياد وزعت اذ١ ا اجيال طفلا نا وصلا بح اعل اقاوم نما ىف

 تيرا ادي لا نما سرا ناعسولا اق نينللا تيويصولا يروم عقلا نحر
 بتك هّنإف نمضت لوخد نامحرلا يف ميحرلا لخدف .نانتمالا نم بوجولا اذهو .ميحرلاب
 اذه اهب. تاي. ىلا لامعأالا نم قعلا هزك ذ امب دبعلل كلذ :نوكيل ةتاعيس ةمخرلا هنسفن ىلع

 نوجا يعير تعا ةنجرلا هده اير دعم همقت لطم يحمل ا لل اهنانل نع فخ ليعلا
 ْ ١0١/١[. مكحلا صوصف] همالك ىهتنا

 ام يهو نانتمالا ةمحر اهنم ,نيتمحرلاب ىتأ ناميلس ّنأ همالكل نوحراشلا هلاق ام لصاحو
 يع ةلئاق ىف ففعل اهنوكل هاعنالا اهات انناو نر ناقل بسحب كانا دب لمع
 اقم ىف شر ف ا ييودرزلا ةيسرزب تدليك نق هلا نم ةقناس هنن ودعا لامع انو
 نأ [42 امش الار 4 فعالا سنت نلف كلر دك ع. نامج دلل: توحيولا اذه: لص أو, لمعلا

 نانتمالا نم بوجولا اذهو هلوقل ليلعت هرخآ ىلإ ةمحرلا هسفن ىلع بتك هّنِإ هلوقف اهبجوأ
 ىلع ّقحلا باجيإلا نوكيل هلوقب بوصنم ًاّقحو .هسفن ىلع ةمحرلا بوجو ىلإ ةراشإ كلذو
 ىف ةيعلا انه روكتل ةيكيرلا هس نعت نضدرناو يك دلال هذ نقال ندان ازعل يقرا دست

 ديقلا ثقي اتينا لييس نام هل ذر هلدم ىغ اهوعوسلاة ان انش اهب هنلك ىنلا ةلامغ ا ةلزاق
 هيدر لل هوكي تلياقس ىفنرخاا اقيم طع اذ اه يزملا رال نو انالا رونق طاط هيلغ مك
 نع كحل علا يوجد كلذ نكد ١ | دققت لك بنجر دلوقت هيلع قع ا انها ريو اسلن
 دّيس لاق .ًانانتما هسفن ىلع اهبجوأ يتلا ةمحرلا لامعألا كلتب يأ اهب دبعلا ٌقحتسيل ءهسفن



 ١ ةحتافلا ةروس ريسفت

 عم هل لعفلا موزل ىلاعت هيلع بوجولاب مهدارم نكل ؛كلذ ريغو عيطملا باوثو

 ةرابعبو ءلعفلا رودص مدع عانتماب لقعلا مكحي ثيحب ةمكحلا بجوم ىف عادلا

 مايق ىضتقم '١كرت ببسب لقعلا رظن يف صقن هكرتب تبثي ام بجاولاب دارملا ىرخأ
 ةروكذملا ةاعارملا كرتف ,فراصلا ءافتنا عم ىنغلاو ةردقلا لامك '"'انه وهو ؛يعادلا

 اّمع هيلاعتل .هريغ عقي نأ نكمي ال يأ بجيف .هنع ىلاعت ههيزنت بجي ّلخب كلذ عم
 .قيلي ال

 هنأ هيلإ مضي دقو .هيلع كلذ بوجو تضتقا هتيانعو هتمكح 1 رصخأ ةرابعبو

 لعفو .ًالّضفتم هنوك نم مزلي هئافتناو ,ةمكحلا "'هتفلاخمل ّمذلا ٌّقحتسال لعفي مل ول
 .موزللا يفاني ال يعادلا عم ناك ثيح ماعنإلاو لاضفالا

 هريغ باجيإب هيلع ءيش بوجو هللا ىلع بوجولاب دارملا سيل هّنَأ لصاحلاو
 :ييضعم لاق ١" ازلو ةنيكوللا ىضتقتت ىلإ ارظف ةسقن' ىلغ يبن باسات ل

 ةيضتقي اهات نإ ةمكحلا هيطتقي امي.ءاذقألا ةزووض نع ةرابه هيلع وعتولا

 .حيبق ةمكحلا

 نم مالكلا اذه نإ :هحرش يف هّرس هللا سّدق يلمآلا ّيلع نب رديح نيدّحوملا متخو نيققحملا ج
 مهو ًالصأ بجاوب ءيش هللا ىلع سيل لوقي نم ىلع ةّجح هب لئاقلاو حاّرشلاو خيشلا
 مهلوصأ ةلوقنملا ةيمامإلاو ةلزتعملا نم لدعلا لصأ باوج ضرعم يف روهمجلاو ةرعاشألا

 ,ًالقع ىلاعت هللا ىلع بجاولا فطللاب بوجولا اذه نوّمسي مهّنإف 2 نيموصعملا ةّمئألا نم

 .مهقح ىف فطل ديبعلل فيلكتلاو .صاخلا صاخو صاخلاو ماعلا ىلإ فطللا نومسقيو

 ديلا لمي نسا دنأ :ههدتع فطللا: يوهم نأل :ةايالاو. لو سرلاو سنلاو ب كتانكلا كلذكو
 .«هنم ١؟» مالكلا ملع نم مارملا اذه قيقحت فرعيو ,ةيصعملا نم دعبأو ةعاطلا ىلإ برقأ

 .انه :«م» . ؟ هك رت ل

 .هتفلاخمب :«ه» .'"”

 .«هنم ١؟» زئاج هكرت ناك نإو هكرتي الو هلعفي نأ هسفن ىلع هللا ردق يأ :«ع» شماه يف .

 .اذهلو :«م» .

#١ 

 مى

 يىز



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 ِهِسْفَن ْىلَع ْمُكْبَر َبَكَك »8 :هلوق هباجيإب ىلاعت هيلع بوجولا ىلع لد دقو
 يأ كلذ ريغ ىلإ ١4" َنيِنِمْؤُمْلَ دصَن اَنَْلَع اّقَح َناَكَو# :ىلاعت هلوقو !'4١ةَمْحَلَآ

 .رشعب ةنسحلا يزاجي نأ هدعو بجومب هسفن ىلع بجوأ

 ,"!اوملاظت الف يسفن ىلع ملظلا تمّرح ينِإ يدابع اي :يسدقلا ثيدحلا يفو

 ضعب يف ؟اروهشملا ريسفتلا بحاص يعفاشلا يجيإلا نيدلا نيعم دتسلا هاور
 ؛هتمحرو هلضفب هسفن ىلع ملظلا مّرح ؛20لدع ىلاعت هنأ باوصلا :لاق ّمث هلئاسر

 عم ةمكحلا هيضتقيو هبساني يذلا هعضوم ريغ "يف ءيشلا عضو وه ملظلا ّنأل

 .ىهتنا كلذ فالخ لعفي نا ىلع هتردق

 كلاملا ىلاعت هْنَأل ؛لطاب ىنعملا اذهب ىلاعت هيلع ءيش باجيإ ّنأ نم :ليق امو

 لعف ىلع ًالصأ ملا هيلإ هّجوتي الف ,ءاشي فيك هكلم يف فّرصتلا هلو ,قالطإلا ىلع

 .لاعفألا نم

 هيف هفّرصت ناك ءاوس ءاشي فيك هكلم يف فّرصتي نأ هل ّنأ دارأ نإ ِهّنأب دودرمف
 ىلاعت هلعف ذإ ؛عونمم وهف ال وأ عنام ا اك وطعام دا فلو ىلع اهتم

 ال يذلا يعادلا الإ "اهل ىنعم ال ةدارإ نودب قّقحتي نأ نكمي ال ءيرايتخا لعف

 .غا/ :مورلا .؟ .04 :ماعنألا ١.

 فئصم ؛61 .يسلايطلا دنسم ؛111/1١ ملسم حيحص ؛37/5 ىقهيبلل ىربكلا ننسلا .'"

 ؛١/57١ نييماشلا دنسم ؛880/ ١ ناّبح نبا حيحص ؛4١٠ .درفملا بدألا 5 ىناعنصلا

 1/11١ ١١ قشمد خيرات 4 ءركاسع نبال ةينادلبلا نوعبرألا ؛؛ ١ /6ه نقييبلا نايك بق

 مالسالا خيرات ؛؟4/0١0 بلطلا ةيغب ؛14“ .بلاطملا ريسيت ؛1؟50/04و 7؟1/8و
 يف ًاعوفرم ٌرذ يبأ نع مهّلكو .857/37 خيراتلاو ةفرعملا ؛7/7١ نيودتلا ١

 ْ .ثيادح

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «نيدلا نيعم دّيسلا هاور» نم .غ

 .ىلع :«م» .5 .لدع  :«م» .6

 .امهل :«م» .



 .ةحاحو ةحتافلا ةروس ريسفت

 ىنعملا وهو .اهنودب هلعفو .اهنم ّدب هل نوكي الف هيف يه ةحلصمو ةمكح الإ هل ىنعم
 .انهاه باجيإلاب

 مهرمأ ام دعب اّمَأ .ءاش ام فيك ءادتبا هديبعو هكلم يف فرصتي نأ كلاملل افا

 :ديغولاو دعولاو لسرلا لطرأو يصاعملا تاّذل تاتسلو تافيلكتلا ةقشم باكتراب

 هاصع نم ميركتو هلسرل ًاميظعتو هتاضرمل ًابلط دئادشلا لّمحتو هعاطأ نم بيذعتف

 دعولا نم درو ام بذك ثرويو .ةرورضلاب حيبق هلسرل ةناهإو هرمأل ةفلاخم هب دتلاو

 .ةيلكلاب ةعيرشلا نع دامتعالاو قوثولا عفترال كلذ زّوج ولو ."ديعولاو
 ثيح ةرعاشألا نم يزارلا نيدلا رخفو ةبطاق ةيديرتاملا كلذ يف اندعاس دقو

 لاصيإ لدعلاو ءاذيإلا وه ملظلا ّنأ ّنظ امّبر :ىنسحلا هللا ءامسأل هحرش يف لاق

 بهوو ءاينغألا ىلع لاومألا قّرفو "!هتنازخ كلملا حتف ول لب .كلذك سيلو عفنلا

 ذإ ءلدعلا نم لدع ملاظ هّنكلو عفن دقف دانجألا نم بتكلاو ءاملعلا نم ةعلجألا

 دصفلاو ةيودألا يقسب ضيرملا تلك ولو «قئأللا ةغضوم' ريغ يف ءيش لك عضو

 فوخ الولو .'اهعضوم يف اهعضو '"''اهنآل ًالدع ناك هيلع رابجإلاب ةماجحلاو
 دارأ نإو .ةينيدلا دئاقعلا ف ادق كت الف هظفح نم تزجع ام كل تنّيبل لالمإلا

 ىلا فله يعلو 5 الو مّلسم وهف ةدسفملا ءافتناو ةحلصملا عم اذه هل *”نأ

 .رّيدتف ىلاعت ""١هيلع بجي هجولا اذهب فّرصتلا ذإ .ءيش

 ول هّنِإ :"ىلاعت هللا ىلع بوجولا ريسفت يف لاق نم نإ :لاقي نأ نكمي هنأ ىلع
 رابتعا ريغ نم ّمذلا "'هكرات قحتسي لعف عون هّنَأ هدارم ٌمذلا ٌقحتسال لعفي مل

 ١ .«ل» نم طقس انه ىلإ «هعاطا نم بيذعتف» نم .

 نذل :«م» .'3 .هنئازخ :«م».؟

 نأ :«ل» . .اهعضوم يف  :«م» .ك

 .«ه» نم طقس انه ىلإ « هنأ ىلع ربدتف» نم .ا/ .هللا ىلع :«ه» ١.

 .هكرت ام :«ه م ل .ك» .8



 ١ ج ءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل عا

 ال ًاكلام هنوكو .لعف هيلع بجي ''اهّنِإ :لاقي نأ ّمصي ذئنيحو .لعافلا ةيصوصخ

 هنوكو ,عقاولا وه امك روكذملا لعفلا ىفاني ام هنع ردصي ال نأ زاوجل .كلذ يفانب

 .انركذ ام يفاني الو ,هيف مالك ال اّمم هلاعف ّلك يف ًادومحم
 ءوس نم أشن امّنِإ ةرجاشملاو ةشقانملا نم ةرعاشألا عابتأ هدروأ ام ّنأ يرمعلو

 ظفل رهاظ ىلإ اورظن اّمل مهنإف .بوجولا ظفل نم ةلزتعملاو ةيمامإلا هدصق ام مهف

 :اولاقف كلذ اوركنأ ريغلا باجيإب تباثلا يفيلكتلا بوجولا يف لمعتسملا بوجولا

 الو ,.مكاحلا نودب رّوصتي ال مكحلاو .مكح بوجولا ذإ ؛"!ًامكاح يضتقي ''اهْنِإ

 + ىتقا لك توكل ةدنيو ءايقألا ؟ هيوح ىلزغ9 كاع مثل ناش هيلع مانع

 .ىلاعت هيلع عنتمم وهو ّمذلا مزاتسي بجاولا كرت ًاضيأو

 ,ًامكاح مزلتسي ال يلقعلا بوجولا ّنِإ :لوقت اّنَأ عم هيف ام تفرع دقو مهمالك اذه

 .هيف مالكلا سيلو يعرشلا بوجولا وه مكاحلل مزلتسملا لب
 ليق نإ هنأ نم ةيدضعلا دئاقعلا حرش ىف ىناودلا ةمالعلا ''هيلع دروأ ام اّمأو

 .كرتلا زاوج نم هفيرعت يف هب حّرص ام يفاني وهف ىلاعت هنع هفالخ رودص عانتماب

 هكرتي ال ىلاعت هللا ّنأ هلّضصحم نوكي ذئنيح ذإ ؛بوجولا ىنعم تاف هب لقي مل نإو

 قالطإ نوكي لب .ءيش يف بوجولا نم سيل كلذو .ةداعلا يرج قيرط ىلع

 ل
 .٠

 رع

 ا :«م) 1 .هنأ :«ه)» .
 ع

-- 
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 .مكاح هلال ىلاعت هيلع  :«م» 5 .امكح :«ك» .

 هّرس هللا سّدق ةيريصنلا دياقعلا دعاوق ىلع هحرش يف يّلحلا ةمالعلا لاق :«ع» شماه يف .ه

 نأ ىضفت هنيكح نكلا وع غيمجلا ىلع نامت ةمكح»« مدئاوقلا فقكوذي ىكسملازاةبلعلا

 ءاضتقا ىلإ ًارظن هنع هرودص لب ,هيلع هريغ مكح هيلع هبوجوب ينعن الو ,حيبقلا لعفي ال
 .«هنم ١١ ىهتنا ءيعمس ال ىلقع حبقلا نا اَنّيِب دقو .هتمكح

 .«هنم ١؟» ىتش تارابعب هركذ قبس يذلا بوجولا ىنعم ىلع يأ:«ع» شماه يف .1

 لس



 ةحتافلا ةروس ريسفت 2
 لع

 رودص زاوج فاني الأ نممالا نينفن يف فالخلا رودص عانتمأ ن نال ؛رهاظ هعفدف

 دجم ىلإ ًارظن هعانتما رودصلا عانتماب ديرأ ناو ورا اهنا هنا هد ىلا ارظن فذلكلا

 ذئنيح هلّصحم ذإ ؛مّلسم ريغ «بوجولا تاف» :هلوق :لوقنو يناثلا ّقشلا راتخن هتاذ

 مل ام ءيشلا ذإ ؛بجاو وهف عقي ام ّلكو .هلعفي لب عقاولا يف ""هكرتي ال ىلاعت هللا َّن

 قالطإ سيلف .ةيمالكلا بتكلا نم '"اداوملا ايلا را اوما

 هذه يف عازنلا ّنأ رهظ هانرّرحو هانرّرق امبو .ديدج حالطصاب هيلع بوجولا
 :نلقفل ةل ايبعلا

 يا اها اذ لع دير نامه للا هناك نم راب هانا كلك حس يالا
 ام لك نأ تبث اذإ معن :مهبهذم در غزلي ىّتح ءىش ىلاعت هيلع بجي ال نأ فّنصملا

 هتابثإ نودو ءمهبهذم نالطب تبث بوجو ريغ نم لضفتلا قيرطب ىلاعت هنع ردص

 .داتقلا طرخ

 [لامعألا قباوس ءاضقب دارملا]

 ًةروص هل لوعفم ًءاضق ىنعمب [لامعألا قباوسل] ًةيضق [هيلع بوجو وأ] :هلوقو
 ةّلع ةقيقحلا يف هْنأل ؛هب لّلعملا لعفلا لعافل ؟ًالعف سيل هنأ عم هبصن "١و .بوجول

 راتخخا يضرلا خيشلا ّنأ ىلع ةيبرتلاو داجيإلا يأ بوجولا هيلإ فاضم وه !*'امل

 .كلذ طارتش "أ مدع

 هنوبجوي ام ضعبل ةّلع اذهو .اهلثمب "نايتإلا لامعألا قباوس ءاضقب دارملاو

 .دارملا :«ك» ىفو .داعملا :«م» . .كرتي ال :«ه» . ١

 .ود :(ه» .'"

 ّدحتيف ِهاّيِإ لامعألا قباوس باجيإ هيلع بوجولا نم ضرفلا ناك امل هّنأل :«ع» شماه يف .؛
 .«هنم ١؟» هب للعملا لعفلاو هل لوعفملا لعاف

 .نايتاالاو :«م ءش» . أ .امك :«م» .0



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1/2

 لاهتعألا قباوشتل :ءاضق لاغت هع ةوةاض هيف لك توحو نبتت ذا: ىلا قيلغ

 ةمحرلا ىلاعت هنم ردص دقو .ءضعبلا يف كلذ لوصح مهمالك ىضتقم امناو ,مهدنع

 ,لمع ةقباس ريغ نم قلخلل ةمحر هّنإف ءايبنألا ةثعبك لمع ةقباس ريغ نم فطللاو
 .ىفخي ال امك روكذملا ديقلا فذح ")ىلوألا ناكو حلصألا قلخ اذكو

 .هيف راتخم :هلوقب قّلعتم قحتسي ىّتح :هلوقو

 قاقحتسا يفاني ال مصخلا هركذ يذلا ىنعملاب ىلاعت هللا ىلع بوجولا نأ هيفو
 وهون لا نم عكمنلاو راخالا لسنا امون ناك ولا (١اديفاع مارب دمعلا
 .ٌرم امك عونمم

 .صاصتخالا قيقحتل :هلوقو

 ال نيدلا مريم ىف نادي ومالا نضاستخا نأ ةيقوستمحلا استعان
 اذك "!هويلا اذه 5 اهولخا#اوريغ نبيع نا راوخل هوي دددعلا ١" ضايسقلا يعو

 .لضافلا ىّشحملا لاق

 ّنأل .كلذ عفد ىلإ ةراشإ ةكرشلا لبقي ال امم هّنِإف فّنصملا لوق يف لع :لوقأو

 .ءيشب هتبلاطم ىلاعت هريغل نكمي ال نأ مزلتسي ةكرشلل ىلاعت هتيكلام لوبق مدع

 جعل لو يور اتقن نع اطال لدم لاه هريظ نم وتسفب الاهل ىلع زول
 .كلذل ًاكلام نوكيف ءازجلا بلط

 .ىفاني :«ك» ." :ىلو الان نشا

 وبه :اهفتاه ىف] قلاعمألا ةملس. نيرصااعملا القفل" ضحب:ل اقام جعئلو عز نيماه ىف
 هناحبس ٌّقحتسي فيك يرعش تيل :لاق ثيح [«هنم »١١ يلماعلا دّمحم نيدلا ءاهب خيش

 لّضفتلاب فوصومب الو اهيف راتخم ريغ هنأ عم ,هنع هكاكفنا ليحتسي يتلا هتافص ىلع دمحلا

 .رّصبتف ةبجاو اهنوكب لوقلا دّدجمب ةيرايتخالا ةليمجلا هلاعفا ىلع دمحلا ّقحتسي الو .اهب

 .صاصتخا-:«ش» .؛ .«هنم »١١ ىهتنا

 ١١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .1 .ىلاعت :«ه» .6



 2 ةحتافلا ةروس ريسفت

 فيك ةكولمملا نايعألا ىف ")ف ئصتملاب كلاملا رشف فّئصملا نإ :تلق نإ

 ةيكلام يفاني ال كلذب ىلاعت هصاصتخاو .ىهنلاو رمألاب فّرصتملاب كلملاو ءاش[-]

 ,رهاظ وهو ةكولمملا نايعألا يف ًافّرصت سيل ءازجلا بلط ّنأل .ءازجلا بلطل هريغ

 .رمألا قيرطب نوكي نأ مزلي الو
 امهانعم ىف ميمعتلا "اوه مهمالك نم رهاظلاو .ًايوغل ىنعم ناك "قبس ام :تلق

 ماقملا اذه يف فّنصملا مالك قوس هب رعشيو يرعشألا بهذم ةياعر هيضتقي امك

 .لّمأتف

 نأ زاوجل :هلوق وهو ىّشحملا اذه ةيشاح خسن ضعب يف ام (!ًاضيأ عفدني اذهبو

 / .ىهتنا ''!مويلا اذه '"'ريغ يف ام ىلع هريغ دمحي

 اهلك رومألا ىف ًافّرصتم ًاكلام مويلا كلذ يف ىلاعت ناك اذإ هّنَأ عفدلا هجوو

 اد ا ىلاعت هنذإ ريغب دمحب هي نأ مزلي العفو ًالوق ًانيلو ارمأ اطقو 000

 ال امك ًاضيأ مويلا اذه ريغ يف هنع ردص ام ءازإب "'!ًايلعف "الو الرق رمح

 نم ّرم ام ىلع انهاه رظنلا رصق داريإلا ىلع هصرحل يّشحملا ّنأ رهاظلاو ,ىفخي

 .دارأ ام فّنصملا ىلع دروأف ٌةغل كلاملا ىنعم

 .هرخآ ىلإ [دمحلاب] قيقحلا ركذ اّمل هّنِإ مث :هلوق

 :دوما ةثالث ناني ينناتملاف رهاظلا نع لودع ادهاه ققحت اَملاعلا ملعا

 نع هنأش ىلاعت ةغالبلا نع جرخل الإو مهمالك دعاوق ىلع ءاج كلذ نأ :اهدحأ

 .قبسأ :«ل» .

 .ًاضيأ- :«ش» :

 ١١ ,طوطخملا .ماصع ةيشاح 8

 الاس :«ش» .

 .فهدصتلاب :«م» ١.

 .وهد :«م».؟

 يع كنك

 .ًالوق :«ه ,م .ءش ك»

 .ًالعف :«ك» .9
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 ١ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 ."7كلذ

 .ثبعلا نع هجرخي اذهو ,ماقملا كلذ لثم يف مهلودع هجو :يناثلاو

 ّدبال ام ةياعر دعب ًاغيلب هلعجي اذهو .لاحلا ىضتقمل هتقباطم هجو :ثلاثلاو
 .ةحاصفلل

 ("! نيب م ًالَوَأ ريمضلا لاح نّيِب اذهلو ءظفللا بناج ىلإ هّجوت فاّشكلا بحاصو

 .ةقباطملا هجو مث "!لودعلا هجو مث مهمالك 7-5 ىلع هنوك

 امل هتبسانملو ءرثكأ هتغالب راهظإب مامتهالا ّنأل ًالّوأ ىنعملا ىلإ رظن فّنصملاو

 هيلا عتق ىلا وع هيه ال اه الو تاضر ادع نع

 ًانمضتم ًانايب مهمالك بولسأ ىلع ّنأ نيب مث َهلَوأ ةقباطملا نايب يف عرش اذهلف
 .هرخآ ىلإ نثفتلا برعلا ةداع نمو :لاق ثيح ًاّماع ًاهجو مهلودع هجول

 انضتا نأ ىلإ ءامبا "!فاثكلا يف امك ىرخأ نود تافصب فصوو :هلوق يفو

 ملعلا قبس مزلتسي فيصوتلا ّنِإف .بطاخملا دنع رهاظ رمأ فاصوألا هذهب ىلاعت
 .رابخإلا هجو ىلع نوكي نأ لمتحي ءارجإلاو ,رابخإلا فالخب

 ةمظعلاب تافصلا فيصوت دعبو ,نساحملا ّدع يف ًابلاغ فيصوتلا لمعتسي ًاضيأو
 ."1قاشكلا ىفامك ناشلا د و ىلإ جاتحي ال

 يأ "”طسو الب يذلا نم ّجعألا زّيمتلا [تاوذلا رئاس نع] اهب زّيمت هلوقب دارأو

 زّيمتلا يأ تافصلا كلت ةطساوب يذلا نمو اهسفنأ تافصلا كلتب فاصتالاب زّيمتلا

 .«ع» ىف لد هبتك اميف هلثمو .هنأش نع ىلاعت :«ه م ءك» . -5

 .لودعلا هجو مت - :«ش» ."” .هناحبس :«ك» .؟

 ماظع تافصب فصوو دمحلاب قيقحلا ركذ امل مث :هلوقب فّئصملا هيلإ راشأ امك :«ع» شماه يف .غ
 .«هنم ١١؟» مهفاف .هرخا ىلإ ةدابعلاب كّصخن هنأش اذه نمأي يأ كلذب بطوخ .هرخآ ىلإ

 .ردصملا سفن .1 ١5/١. فاشكلا .

 .طساو الب :«ك» .
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 حلا ةحتافلا ةروس ريسفت َْ

 نم صخشملا نّيعملاب ملعلا ناك اّملو .هريغ نود !''هب قيقحلا هّنأب رّيمتلاك اهمزاولب
 هب ملعلا نم ٌدبالف روضحلا نودب قّقحتي ال يئزجلا هجولا ىلع كلذك هنأ ثيح
 نايب دارأو ًايلك الإ ههجو سيل ناك هجو ّأب بئاغلا رّوصت ّيأف ,روضحلا نم كلذك

 هنأكف .نّيعملا مولعملاب ملعلا قّلعت طرشلا ىلإ ّيض روضحلا نم هل ٌدبال ماقملا ّنأ

 راص ىّتح تاوذلا رئاس نع اندنع هزّيمت لامكل هنيعت ثيح نم ىلاعت هب ملعلا قلعت

 :ىلاعت هعيش ةيعوملا' ةلقفلا"بابلح !!"رئاضبلا نع قسكي نأ ءاقملا بسانم

 رضح نود بطوخ ظفل يفو .كلذك وه امك ًارضاح هدجنو هروضحب 57 نّطفتنف

 الث "'فاّشكلا يف امل ًافالخ ءازجلا يف ءافلا ةملك كرتو .كلذ !ىلإ ءاميإ هلاثمأو

 .'0«دق» ريدقت ىلإ جاتحي

 [(0) 4 ْنيعتْسَت َكاَياَو ُدبْغَن َكاّيا» :ىلاعت هلوق]

 .# ُنيِعَتْسَن َكاَّيِإَو ُدُبْعَت َكاّيإ »8 :هلوق ىلإ ةراشإ كلذب :هلوقو

 فاصوألا كلتب فاصتتألا نأ ىلإ ةراشإ «هنأش اذه نم اي» :ريسفتلا يف هلوقو

 هجو ىلع ملعلا ةلزنم لزن يذلا زايتمالا بلس وه ذإ ؛باطخلا "'نمض يف ظوحلم

 :وث اضتملا ثان نشا 7 .هبا :«ه م).١

 .ىلع :«ه» .؛ . نطفتف 6م كر .*

 ©. فاشكلا ١/١5.

 ًايضام ءازجلا ناك اذإ /٠١5:: 4 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش] ةيفاكلا يف لاق :«ع» شماه يف .5

 لّوطملا ةرابع ىلع يمورلا يّشحملا ضرتعا دق معن .ءافلا زجي مل اريدقت وأ أظفل «دق» ريغب

 امل هْنأل كلذو ,ةموصخل عراض ديزي كبيلو :رعاشلا لوقب فّنصملا داهشتسا دنع لاق ثيح

 زئاج ريغ «اّمل» باوج يف ءافلا داريإ ّنأب هرخآ ىلإ ًايكاب كانه نأ ملع دقف ديزب كبيل ليق

 ىلإ ةعجارم ريغ نم رطاخلا ىف ناك هجو ىلع همالك لصاح اذه .كلام نبا ىوس ةاحنلا دنع

 فيلق هك ا ةطنلا نحام هر افوسي اهل اكتشلاعا نكت ١ نك و ووكراف لضا

 .ريمض :«ه» .ا/ .«هنم ١١ لّمأتف
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 .رهظتس ةدئاف اذهلو ءروضحلا

 ٌصخن هتافص هذه نم اي كاّيِإ) وهو فاّشكلا يف امم نسحأ «كّصخن» :هلوقو

 .صيصختلا صيصختل مهوم هّنِإف ."!«ةدابعلاب

 ىلإ ناهربلا نم يّقرتللو .صاصتخالا ىلع ٌلدأ] "'نوكيل» :هلوق يف رتتسملاو
 هانعم نوكيف مالكلا ىلإ عجار اّمِإ «[دوهشلا ىلإ ةبيغلا نم لاقتنالاو .نايعلا

 باطخلا حّحصم طرشلاف .هب ةناعتسالاو ةدابعلا صاصتخا ىلع ٌلدأ مالكلا '!نوكيل

 لع ةهلالا فايضوألا ةلفيس بالكخلا ريم | ةلدالا فكايوهقللاف كلدالاو

 ىلع مكحلا بّترتك هّنإف ءليلدلا عم ركذلاك نوكيف .هيلإ انرشأ امك صاصتخالا

 صاصتخالا نوكيف .(!فاصوألا ىلع لدي مل ةبيغلا ةغيص ىلع ناك ولو .فصولا

 .ليلدلا عم ركذلاك نكي ملو ,مالكلا ةئيه دافم

 نوكيل هانعم نوكيف !''فاشكلا يف ام قفو ىلع باطخلا ىلإ "'عجار امو
 ."! ضاضتخالا قلم لدا ياطخلا

 ذئنيحف ءاهدعب امل اهلبق ام ةيببس نم دب الف «يك» مال «نوكيل» يف ماللا ناك اّملو

 سيل ذإ ؛باطخلا ةياغل ًانايب نوكيو بطوخب ًاقلعتم ٌلديل نوكي نأ نكمي ال

 رمال لم ةنيفلا نملك ضاضشالا نع قل دآل اب اطسلا قاض اهي تاطغلا

 تافصلاب هفصوو ىلاعت هركذ ىلع باطخلا بّترتب ًاقلعتم نوكي لب ."'سكعلاب

 ١ . نكيل :«ك» . ؟ ١5/١. فاّشكلا .

 “"'. .نوكيلو :«ك»

 اتنين نيل تاذلا للا اعيازوب ليضألا ىلع نزاع ةيوكل نكاقلا ومنك أل :«ع» شماه يف .؛

 .عجر :«ك» . .«هنم »١١ تافصلا مهف ىضتقي

 .«١١؟» هرخا ىلإ «باطخلا نوكيل» :لاقو حرص ثيح :«ع» شماه ىف .1

 .«١؟» ةدابعلا صاصتخا يأ :«ع» شماه يف .6 .ةدابعلا صاصتخا يأ :«ع» شماه ىف .

 ١؟» رهاظ وهو باطخلا داريال ببس ةيلدألاب باطخلا ةغيص فاصتا ْنإف :«عر) شماه ىف .8

-- 



 3 ةحتافلا ةروس ريسقفت ُ

 املك ةيدغلا ىلإ سايقلاب هقيلدا لعج: نسعي ال لقيحو «قتترتلا كلذل ةياغنوكيل
 باطخلا ريصيل فاصوألا ركذ ىلع ًايّئرتم باطخلا لعج انلوقل نسُح ال ذإ ؛اولاق

 ةيلدأ ّنإف .هجو هل ناكل سكعلاب لعج ول لب .كلذ ّمصي ال لب ''ةبيغلا نم لد

 بسانملا لب .,"'فاصوألاب فصولا ىلع هبّترت ىلع ًاثعاب نوكي نأ نكمي باطخلا
 ريمفلا ياطبقلا ىلا نسانقلاب ف انهوألا :نلع تت عملا "!نالطخلا هلدا: لوحي لا

 باطخلا عدف اذكه ىنعملا راصف .هيلع بّترتلا ةياغ هذه نوكيف ؛(؛!هيلع بّرتملا

 .(هنم ل

 ةيلدأ ىلإ ال ,ةبيغلا نم رخآ ءيش عم ةباطخلا ةيلدأ ىلإ عجري مالكلا ّنأل :(ع» شماه يف ١.

 .«هنم ١؟» مهفاف ةبيغلا ىلإ ةبسنلاب باطخلا دّرجم

 .«ع» يف ةكردتسم يىهو فاي وذل اين ءم» .

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «اثعاب نوكي نأ نكمي» نم .'”

 نم هانركذ ام هاجّتاب رعشي ماقملا اذه يف يدنقرمسلا لضافلا مالكو :«ع» شماه يف .؛

 ام حرطو رهاوظلا مهف ىلع فقو نم ضعب هدعبتسا نإو ؛مالكلا تالامتحا ءادبإ ىف قيقدتلا

 :ةجرفلا ةدئافلا ىلإ ةراشإ «لدا نوكيلو» هلوقو::لاق تي نذاوتلاو قئاقدلا نم ةعمسي مل

 هقالطإ يف ناكاّملو .مّدقت اًمع بسح دئاوفلا هذهب لّثعملا باطخلا ّنأكو ,حّحصملا ديهمت دعب

 نم اي :ليق هّنأك .بسانملا فصولا ىلع ًابّنرم مكحلا راص فاصوألا كلتل ةظحالم هيلع

 ةدابعلا صاصتخا ىلع موهفملا قيرط نم هب رعشيف .كدبعن اهب زّيمتو فاصوألا كلتب فصتا
 ىلع لالالا ىف امهكارعتالا «ليعت ةاتاز: نم: ضاعتشالا ىلع لدأ هن يطوشخ ان قوكيف فب

 «كدسلا نسوا مويدلا قرط: ىم ةلالدلاب لوألا ضاصعخاو مدعلاب صاضتالا
 هيلع ةلالدلاب لّوألا دّرفتو موهفملا قيرط نم صاصتخالا ىلع ةلالدلا يف امهكارتشال

 هدو هيرو فلا نوفا سكتلا ىلع لد كاطقلا ركل علا قوكت نا د وجيونب ينقل
 يضتقي ام هيف سيل تاذلا ىلإ ًاعجار لصألا ىلع ًايراج هنوكل بطاخملا ريمض ّنأ عم ةبيغلا

 امو فاصوألاب هراعشإ ىف فاك ردقلا اذهو .هب ال هعم مهفي امّبر اهركذ مّدقتل اهّنأ تافصلا مهف

 ةيشاح يف نيقّقحملا دّيس مالكل ًاصّخلم همالك ىهتنا صاصتخالا ىلع ةلالدلا نم هعبتي
 .«هنم ]14/١[>١5١ فاشكلا



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فز

 ىلع لدأ هيلع بّترتلا ببسب "١باطخلا ريصيل فاصوألاب فيصوتلا ىلع بترو

 .نيلامتحا لمتحيل (نوكيل) مسا رمضأ هّلعلو ,بّترتلا نودب ناك امم صاصتخالا
 "”رّكفتلا ةبترم يأ ناهربلا نم ىّقرتلا ىلع باطخلا ببسب مالكلا ةيلدأ اَمأو

 ذإ ؛”7ةرهاظف دوهشلا ىلإ ةبيغلا نم لاقتنالا ىلعو ,ةهادبلا ةبترم يأ نايعلا ىلإ
 ةذاسلا دإ يوهشلاو نانعلا ىلع ةلالؤ نق ولكي ال ةيقلا فوم ىلع ناكل قلكلا
 باطخلا ةيلدأ اذكو ,!دهاشملا رضاحلا مئالي امّنإف للذتلاو عوضخلا ةياغ ناك امل

 ناك لب فاصوألا ءارجإ ىلع ًايّترتم نكي مل اذإ باطخلا ّنإف ,بّترتلا ببسب امهيلع
 ةقكتشتا لدا ريضي ءارع أل دعوت ايينلاك "ديزاد قع ذل رهاذتلا فسار 81 تك دوب

 اهيا حملا فايقوالا

 ىنعملاو ءٌلدألا يف وأ (نوكيل) يف رتتسملا نع لاح هنأ رهاظلا "”نأكو :هلوقو

 امّنِإ :ذكه ريصي باطخلا بّترت ةظحالم ريدقت ىلع لودعلا هجو لصاحف :«ع» شماه يف ١.

 ُنأل فاصوألا ىلع بّترتملا صاخلا باطخلا نمز يف قّقحتملا باطخلا ىلإ ةبيغلا نع لدع

 :اهيلع بت رتملا ريغلا باطخلا نم ضاضتخالا ىلع لدأ فاضوألا ىلع :بترتملا تاطخلا

 ال وأ هيلع ًايراج فاصوألا ىلع ًابّنرتم ناك ءاوس ًاقلطم ةبيغلا ىلع هتيلدأ كلذ نم مزليو

 .ركفلا :«م ءش» .'" .«هنم ١17 مهفاف

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «ركفتلا ةبترم» نم .'"”

 ١؟» دوهشلاو نايعلا ىلع ةلالدلا مهفي انهاه باطخلاو ةبيغلا نم لك يفف :«ع» شماه يف .غ

 .(( هنم

 .«١١؟» ىلاعت هللا وهو بطاخملا ركذ يأ:«ع» شماه يف .4
 :دهانكملا مكح يف ىلاعت بطاخملا نوكب رعشي ذئنيح «كاّيإ» ظفل ٌنإف :«ع» شماه يف .1

 فاصوألا ءارجإ لبق فاصوألا رابتعا هيفف .هفاصوأ ىلع عالّطالا لجأل الإ كلذك ريصي الو
 امك تاذلا دّرجم ىلإ ريمضلا عجر اذإ ِهّنإف ةبيغلا ةروص فالخب كلذو .ًالّصفم هدعبو ًالمجم

 تلق فانعتألا ةذحهو :فاضوألا ةيله راعتا ريجعلا ىف نوكر ل هعضاوب لنعأ .ىضتقنيوف

 .«هنم ١؟» مهفاف «كالدب ار اعشأ «هاّيإ» يف 58 نأ ءرلعسي ل عقاولا يف فاصوألا

 .ًاروضح ةبيغلاو ؛ًادهاشم لوقعملاو .ًانايع راص مولعملا ٌنأكف :ردصملا يف .
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 ًانايع هنأك مولعملا ةروريص لاح صاصتخالا ىلع ةيلدألا ّنأ دوصقملاو ءدحاو

 ةلدألا دييقت وول دغ ديو ةقيرط ىلع انهاه هلامعتساو ءتنياع ردصم رسكلاب

 ًماعلا نم يقرتلا نوكيف نايعلا نم ّجعأ مولعملاو ءرهاظ لاحلا هذهب صاصتخالا ىلع

 نيابملا لوقعملا ةروريص لاح ناهربلا نم يّقرتلا ىلع ةيلدألا ّنأو ءٌصاخلا ىلإ
 ّنأو .رهظأو رثكأ ةبترملا هذه يف ةغلابملاو .سوسحم دهاشم هّنأك سوسحملل

 هذه يف ةغلابملاو .روضحلا ةلزنم ةلّزنم ةبيغلا ةروريص لاح ةبيغلا نم لاقتنالا

 .انيابت نإو ةدهاشملا عماجي لّقعتلاو .روضحلا عم عمتجت ال ةبيغلا ذإ ؛ رثكأ ةبترملا

 قيقحلا ركذ اّمل هّنأ نم "!هّدقت امل ")نايب هرخآ ىلإ مالكلا لّوأ ىنب :هلوقو

 .هيلع هفطعي مل اذهلو .دمحلاب

 دجي نأ بسانملا ّنأ ىلع هيبنت اذه ّنأ نم حاتفملا بحاص هلاق امل نّمضتم اذهو

 كلذ ةّوق دادزي ّمث .ةءارقلا ءادتبا معنملا وحن لابقإلا ىلع أكّرحم هسفن نم ئراقلا

 .لوصولاو ةدهاشملا ىلإ رمألا ىهتنا ىّّتح تافصلا ءارجإ ''بسحب كّرحملا

 اا دمحلا ّنأ ىلإ ةراشإلا هيف ّنأ نم فيرشلا هّرس سّدق نيقّقحملا دّيس هلاق املو
 ةدذ ىلإ دهيبلا نضيفع نيف دن اعلا ىف رق يسوي دعو ىلع نوكي نأ ىف

 1 .”تووقلا

 نأ ىلإ ةراشإلا تافتلالا اذه اهنّمضت يتلا دئاوفلا نمو :فيرشلا هّرس سّدق لاقو

 ىقرتلاو» هلوق نم رئاس لاؤس باوجل فانئتسا هّنِإ :نيشحملا ضعب لاقو :«4ع» شماه ىف ١.

 ْ .«هنم ١١١ قيرطلا اذهب [ظ] لوقل نوكي فيك ينعي «ناهربلا نم
 «ركفلاو» هلوقو هلل دمحلا ىلإ رظان هلل ركذلا نم فراعلا لاح يدابم هلوق ّنإف :«ع» شماه يف ."

 ىلإ رظان هئالآ ىف رظنلاو هئامسأ ىف لّمأتلاو هلوقو .نيملاعلا ٌبر ىلإ رظان قافآلا لاوحأ يف يأ
 موي كلملا ىلإ رظان هناطلس رهاب: هن اف ميم ىلع هعئانصب لالدتسالاو هلوقو .ميحرلا نمحرلا

 ١١ «ٌنيعّتشت َكاّيِإَو َدُجْعَت َكاَّيإ» ىلإ رظان هرخآ ىلإ هرمأ ىهتنم وه امب ىَقق مث هلوقو .نيدلا
 .ببسب :(ه م».؟ .« هنم

 مح .صيخلتب لقنلاو 4 ,.فاشكلا ىلع ةيشاحلا .0© .هسفن :ةدايز «ك» ىفو .دمحلا-:«ل» .



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ةيث

 ماقملاو دمحلا ءاول بحاص هنّيب يذلا ناسحإلا ماقم يف "١نوكت امنإ ةلماكلا ةدابعلا

 ,"!كاري هّنِإف هارت نكت مل نإف هارت كّنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا :هلوقب ُةْليَي دومحملا

 هلا ءاشافا ىيدهافلا نم قلذ نلع وكوتنل سر قدصو هلا قدغ

 ىلإ هّنإف ةبيغلا هبساني دمحلا ماقم ّنَأ ىلإ ةراشإلا "”دئاوفلا نم :لاقي نأ دعبي الو

 لب للذتلاو عوضخلا ىلإ ىعدأ هّنإف روضحلا هبساني ةدابعلا ماقمو ,برقأ صالخإلا

 .همالك رارسأب ملعأ ىلاعت هللاو .هنودب عوضخلا نكمي ال هنأ يعّدي نأ نكمي

 ,[4كاّيإ» ىف باطخلا ىلإ ةبيغلا نم لودعلا هجو]

 ةيرطن] نا قلإ به 5 دف لودغلاو مالكلا يف نّنفتلا برعلا ةداع نمو :هلوق

 مّلكتلا ىلإ ةبيغلا نمو .ةبيغلا ىلإ باطخلا نم لدعيف .عماسلل ًاطيشنتو هل

 .[ سكحعلابو

 تاقيلإلا تاغرقدلات نفضي كلذ ىوهيولما نع اهورخ .كادلالا نوكر لف
 رّركملا نأ رّرقملا نم نإف ,عماسلل ًاطشنم نوكيل هديدجتو مالكلا ةيرطت اذ! يه

 .ديدل ديدج لكو لالملا همزلي

 ةبيغلاو باطخلاو مّلكتلا ىنعأ ةثالثلا قرطلا نم دحاو نم لودعلا ّنأ لصاحلاو

 ىلإ تافتلا الف .تافتلالاب ىتست مهمالك بيلاسأ يف برعلل هفولأم ةداع رخآلا ىلإ

 ةهج نم ةّماع ةدئاف ")هل )نأ عم 5 نع هجورخ معزو كلذ دعبتسا نم

 .نوكي :«ه ءم ءل ءك» . --52

 ىلع ةيشاحلا :رظنا ٠١/١ ٠٠. نايبلا عمجم ريسفت ؛١/8١ يراخبلا حيحص ؛؟١/7 دمحأ دنسم .

 .فهدصتب لقنلاو 14/١. فاّشكلا

 ١؟» باطخلا ىلإ ةبيغلا نم لودعلا ينعأ روكذملا تافتلالا دئاوف نم يأ :«ع» شماه يف .“
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 2 ةعاقلا هينا ووقت

 "يرش عئاننلا يجب نه ةتاع ورخ | ةاننافو: هيواح أ هيلستو دورات هو قلكلا
 دئاوفلا ركذ قبس دقو .ةّصاخ دئاوف هعقاوم بسحب هلو .هطيشنت يهو ىلوألا ىلع

 دن تمت .تادكلا "١ قرب ند نمعأ اهو .هرخآ نإ نورك ههلاؤقب ةكاغلا

 كيحبو .ةدئافي ١1" نبل ةنيشت ىف نتققلا ناقو رخأ ةدئاف ةي .رطتلاو ةدئاف هيف نّتفتلا

 نلف ادهورودفاسسلا ©: ماد هيراو "وينج ا رخا لإ بولسأ نم لاقتنالا لعج

 اذهب قوكيل هطايشنلا ةيرطت: بسوي دحاوب هيواسا ىلع. مالكلا قوس ناك اذإ نوكيانأ
 : ليو طا فتللو نادك ناركتلا ناق طاشلا ةفم دنا :ليبقلل ك نميلو ةيرطق نيبحا

 :ليق ام ليبق نم نوكي يذلا راركتلا الإ ّمهْللا

 عّوضتي هترّرك ام كسملا وه

 هروهظل فاشكلا يف امك باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا ركذ فّنصملا كرتو

 دانت رك :«م».١

 يشحملا هعبتو :اهشماه يفو] يدنقرمسلا لضافلا ن !:هتاحعلا نمو 20 شماه يف .؟

 هتدئاف ىلإ راشأو :لاقف فاّشكلا مالك قاسم فّئصملا مالك قاس [«هنم ١؟» ًاضيأ لضافلا

 اهيلع ةردقلا راهظإو .مالكلا هوجو ىف نانتمالاو فّرصتلا نمو ْملَكَتَملا ةهج نم ةّماعلا

 .«هنم ١؟» لّمأتف .هرخآ ىلإ ةيرطت ىهو مالكلا ةهج نم هل ىرخأ ةّماع ةدئافب اهفدرأو

 نع هئاينإل هسفن يف ةدئاف هيف نانتفالاب مالكلا يف فرصتلا َّنأ نم ليق امو :«ع» شماه يف ٠.
 نّيزي [ظ] ينغك دحاو ىنعم يف مالكلا ديدجت يف هناو:ةكلذ ىلع 0 ةردق راهظإ

 مزاول نم هنأ امكف ةدئاف هنوك مّلس ول روكذملا راهظإلا نأ هيفق رخآ سابلب نآ لك هتبوبحم
 ىلع هدئاق نتفتلا يهزكل دعنا لعجي نأل ةجوالف فمزاول قمة روكذملا ةيرطتلا كلذك نّنفتلا

 الب هسفن يف نّيفَلا ّنأ يف مالكلا ّنأ لصاحلاو .هنيعو هسفن رخآلاو هيلع ةبّئرتم ةدح
 اني: ىف هيفي ال تقال لئاقلا»ةركذ امووموندئاقب سبل «نقاولا قئاععلا نمديلغ تت رانبام ةظحتالب
 هجو يأ ههجوو :لاق ثيح هانركذ ام ىلإ رظان [ظ] يرشخمزلا مالكو اذه .دوصقملا وه

 ةيرطت نسحأ ناك بولسأ ىلإ بولسأ نم لقن اذإ مالكلا ّنأ قالطإلا ىلع تافتلالا نسح
 .«هنم ١١ رّبدتف 11/١ فاّشكلا] هرخا ىلإ عماسلا طاشنل

 .طاشنلا :«ه .م» .6 .نسحا-:«مء.ل».؟
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 نم تافتلالا كرتو ,مّلكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا سكع ركذو .هيف نحن !')اّمم

 سكعلابو مّلكتلا ىلإ ةبيغلا نم تافتلالا ناك اذإ هّنأل .سكعلابو مّلكتلا ىلإ باطخلا

 .زاوجلاب امهنم ىلوأ اناك ًازئاج
 قرطلا ىدحإب ءىشلا نع ريبعتلا ىف رهاظلا ةفلاخمل تافتلالا ىف ")ىفتكا ولو

 يأر وه امك "ال وأ هنع لودعملا قيرطلاب ريبعتلا قبس عم نوكي نأ نم ٌّجعأ ثالثلا

 هّنإف '''فاّشكلا ةرابع نم رهاظلا وه ام ىلع تافتلا تيب لك يفف حاتفملا بحاص

 .تايبا ةثالث ىف تاتافتلا ةثالث :'"/لاق

 يفف ءرخآ تافتلا هيف "'نوكيف ١سفنلل كلذ يف باطخلا لعجي 0

 باطخلا نم يناثلاو باطخلا ىلإ مّلكتلا نم اهلّوأ :يأر ىلع تاتافتلا ةعبرأ تايبألا

 .يأر ىلع ةثالثو ,لّوألا سكع عبارلاو ,يناثلا سكع ثلاثلاو ,ةبيغلا ىلإ

 :سيقلا ئرما لوقو :هلوقو]
 دقرت ملو ّيلخلا مانو دقن لاه كلل لواطعت

 دمرألا رئاعلا يذ ةليلك هليل هل كفاح تاو

 [دوسألا يبأ نع هترّبخو ينءاج إبن نم كلذو

 ىذقلا رياعلاو ؛لابلا غرافلا :ٌيلخلاو ,عضوم اهل هيملا ٌمضو ةزمهلا حتفب دمتألا

 .أم :«ه» ١.

 .«١١؟» تافتلالا ةياعر نع روكذملا تيبلا يف ام قانن يف عورش :«ع» شماه يف .؟

 .ىلوا :«ل» .'"

 حاتفملا بحاص بهذم ىلإ رظان ماقملا اذه يف فاشكلا مالك رهاظ ْنإف :«ع» شماه يف .

 .لاق  :«ش» .6 15/١. فاّشكلا :رظنا .«هنم ١؟»

 ١«. 7 ثينأتلاو ريكذتلا هيف زوجي :«عر) شماه ىف .1

 امّنِإ ةفصلا هذهب ةفصّتم يأ هليل لواطتملا سفنلا كلذ ّنأ دارملا نوكي نأب :«ع» شماه يف .

 .«هنم ١؟» لّمات .هرخا ىلإ ءانب نم تلعج

 .«هنم ١7١ هب لحتكي دوما ركع قوق اهتمي اما :«ع» شماه ىف .6



 كفي ةحتافلا ةروس ريسفت

 دارملاو دمرلا هب نم دمرألاو .دمرلا :ليقو .عجولا دنع نيعلا هظفلت يذلا بطرلا

 يف "!هتليلب هتليل هيبشتو .بارطضالاو قلقلا يف دمرألا رياعلا ىدب هسفن هيبشت

 يفو .ًادّيقم هنوك عم يزاجم تتاب يف دانسإلاو .مالكلا يف رصتخا هّنأ الإ لوطلا

 بسحب رخآلا ىلع نينيابتملا نا يطع امين هفظعلا و: «قلظمو ىقيقح تاب

 :نيتيبلا يف ركذ ام يأ كلذو ,ةقيقحلا بسحب قلطملا ىلع دّيقملا فطعو ,رهاظلا

 ةديصقلا ّنإف رعاشلا وبأ وهو دوسألا يبأ ةافو: ريح ًايتلاوءءابت لجأ نما أبت قف

 :ةيئارع

 .هرخآ ىلإ لصفنم بوصنم ريمض اّيِإ :هلوق
 دعب لاصفنالا ّنأل .فاّشكلا يف ام سكع ىلع هلاصفنا ىلع ًابوصنم هنوك مّدق

 لصفنملا زاوج عضاوم عّبتت نمل رهظي امك .هيلع هفقوتل لماعلا لمع ةظحالم

 .هلمع بارعالاو

 .ءاهلاو فاكلاو ءايلا نم [هقحلي امو] :هلوقو

 فاكلا نم :هيف لاق ثيح فاشكلا ىف ام فالخب ''بيترت ةياعر نم ولخي ال

 تاراشالا ويدناوذلا نم "ورك نشروا 1 ركذ ()اّمم هلاثمأو اذه نكلو .")ءايلاو ءاهلاو

 .يناعملا بل ةدافإ ىلإ هرظن ناك نم دنع اهعقو ةّلق ىفخي ال امم

 رهظي ال اهنع بارعإلا لحم ءافتنا نم هنإف اهلاحب حيرصت .فورح :هلوقو
 :كلذك لاعفألا ءانمسا ذا :اهتيفرخ

 ءاتلاك ,بارعالا نم اهل لحم ال ةبيغلاو باطخلاو] مّلكتلا نايبل تديز :هلوقو

 .نيتليلب :«ك» . ١

 بيترت ةياعر ًاضيأ فاّشكلا ةرابع يفف اّلإو ماقملا بساني ًابيترت يأ :2(ع» شماه يف .
 .بترت :«ش» .«هنم »١١ مهفاف ىجهتلا فورح

 .امب :«م» . 10/١. فاشكلا ."

 .هركذنس وأ- :«ل.م ك» .

 مسج

 قفز
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 ")هرخآ ىلإ [ كتيأرأ يف فاكلاو هكذا يف

 .هيوبيس بهذم اذهو "!١ٌفللا بيترت ىلع "!ءرشنو ىتاعملا فورح نم اهنأ نابي

 ةحص قيرط ءيشلاب ملعلا نإ اف ينربخأ ىنعمب تيأرأ لمعتسي دق هنأ !ملعاو

 ريمضلا ناك اّمل ةناكو .ضرعلا ىف امك بلطلا ىنعمب ماهفتسالا لمعتساف .هنع ربخلا

 ًازراب "”بطاخملا يضاملاب لصتملاك سيل رّكذملا درفملل يذلا بطاخملا رمألا يف

 باطخلا ةمالع هعم نكي مل هّنأكف ءرتتسملا مكح يف ("7ءاتلا هذه لعج ًارتتسم لب
 لمع ليلدلاو ©" تاطخلا ف رجا تقسضلاف :تيناعلاو: ريكذتلاو هوا وبةارفآلاو

 ام ًاديز امكتيأرأ :مهلوقو .عنصي ام ًاديز ("!كتيأرأ :مهلوق لّوَأ لوعفم ال فرح "هنأ

 اهيلإ "7١فيضأ ءامسأ "اهب لصّتي ام ّنَأ يف ليلخلا اعبت ينزاملاو شفخألاو ,عنصي

 .نستسلا ةفاشا

 ضعب بهذم .دامع «اًيإ»و 0 «فاكلا»و «ءاهلا»و «ءايلا» “آب لوقلاو

 يف يفاريسلاو جاّجزلا لاقو يَِظ يضرلا خيشلا هحّجرو ,ناسيك نباو ""!ةيفوكلا

 .هرخآ ىلإ-:«م».١

 »١١«. ةبيغلاو باطخلاو ملكتلا يا:«عو» شماه ىف .

 »١7«. «ءاهلاو فاكلاو ءايلا نم» هلوق وهو :«ع» شماه يف .

 يف باطخلا فاكو باطخلا ءات نيب عمجلل ةتكن نايب مالعإلا اذه لصاح :«ع» شماه يف ٠

 .تبرض وحن :«ع» شماه ىف .6 .«هنم ١١١ كتيارا

 .«١١؟١» كتيارا يف ءاشلا يا:«ع» شماه يف .أ

 ميلا اسمي ١ ادمحب

 .باطخلا فاك يأ :«ع» شماه ىف .6 .هبد :«ل» .ا/

 ,عنصي ام ًاديز كسفن تيارا لوقت تنكل بارعإلل 00 فاكلل لعج ولف :«عر» شماه يف 5

 »١١«. ايا هتياكح يأ:«ع» شماه ىف ٠ .«هنم ١7١ دساف كلذو

 ١. ريمضلا اّيِإ ةملك يأ :«ع» شماه ىف »١١«.

 ؟'١. .ىفوكلا :«م»
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 0 :لوقلاو ."''كسفن ىنعمب «كابا» نأك رمضملا ىلإ كيما رهاظ مسأ «ايإ»

 الو ةرهاظلا ءامسألا يف سيل هّنأب :فّيزو ,ةيفوكلا ضعب لوق ريمض عومجملا

 اينو افاك وك ادخل ا فلك املا نيكل

 [عوضخلا ةياغ ىصقأ ةدابعلا]

 ةياغلا حاحصلا يفو دعبألا يأ هرخآ ىلإ عوضخلا ةياغ ىصقأ ةدابعلاو :هلوق

 نم برقأ اهضعب ءازجأ دادتما ّلكلو .دادتمالا وه نوكيف .؟!ىهتنا "'ءيشلا ىَدَم

 ,ةياهنلا يف ناك ام ءدبملا نم اهنم دك الا ميضازملاو :تاحردلا اتهام نهوددةنملا

 اَمإ ةياغلا ىلإ ىصقألا ةفاضإف .بتارملا قوف يتلا ةبترملا ةياغلا ىصقأ نوكيف
 ”'ةفاضإ مصيف .عمجلا مسا ليبق نم نوكيف بتارملا ىلع ةلمتشم (*'اهْنأ رابتعاب

 ١. ؟ ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش /670.

 ةرضت الف ةرؤك ذملا ةؤهيولا ىلع ريفالدو لطفي بأ اهقا سلا ىفادعا# نقماه قا

 دحأ ىلع هرخآ نوكي ًامسا سيل ًالثم يمالغ عومجم ّنأل ؛كمالغ مالغ يمالغ وحنب ضقنلا

 .«هنم ١؟» اذه ىلع سقو .فرح ءايلاو .طقف مالغلا وه مسالا لب .ةروكذملا هوجولا

 .ءيشلا ىدم :ةياغلا :ءايلا عم نيغلا باب يف ]١50171[ حاحصلا يف لاق :«عا» شماه يف ا

 دم ردقو .رصبلا ىدم ردق ضرا ةعطق :لاقي .ةياغلا :ىدملا :ءايلا عم ميملا باب يف لاقو

 ةعنص يف لّوطملا يف روكذملا ضاّيع يضاقلا تيبو ,ىهتنا [!5 4٠0/7 حاحصلا] رصبلا

 .«١١؟» ًاضيأ كلذ ىلع لدي عيدبلا ّنف نم ةيروتلا
 .«١'7؟» ةياغلا :ةياهنلاو . غلب يا ىهانت :[5018/51] حاحصلا ىفو :«ع» شماه يف

 ءادتبال «نم» مهلوق يف امك دادتمالا انهاه ةياغلاب دارملا ّنأ لصاحلاو :«(ع» شماه يف .؛

 ةفاسملا ةياغلاب دارملا :لاقف يماجلا خيشلا هيف هعبتو .يضرلا خيشلا هب حّرص امك .ةياغلا

 ىلع يضرلا حرش :رظنا] ىهتنا ةياهنلا ءادتبال ىنعم ال ذإ ,ّلكلا ىلع ءزجلا مسال ًاقالطإ
 .«هنم /7757[١75١ 5 ةيفاكلا

 .... وهو انرّرق [يذلا] ىنعملاب ةياغلا يأ :«ع» شماه يف .4
 لعفأ نأ اوركذ اّمم ةئشان فّئصملا ةرابع ىلع ةهّجوتم ةهبش عفد ىلإ ةراشإ :«(ع» شماه يف .1
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 ةبترم ّلك ىلع ةياغلا قلطي نأ رابتعاب اّمإو .''روهشملا ىنعملاب هيلإ ليضفتلا مسا
 ةدابعلا ّنأ» ةْظن ىسيع نع لقن ام كلذ دّيؤي ,ةيقارغتسا عوضخلا ىلإ اهتفاضإو

 ."!«عوضخ هقوف سيل عوضخ

 ةياهن ةبترم لكل ّنَأ رابتعاب ةفاضإلا ناك نإو ةياهنلا ىنعمب "'ةياغلا ذخأ اّمأو
 ّنأ هيفف ةقيقحلا ىلع ناك نإف .ىصقألا ةفاضإ حيحصتل ةيقارغتسا ةفاضإلا لعجو

 ردصملا هل عضو يذلا ىنعملا يف لضفم هبحاص نأ ديرا [نار ةفاضالا لاح يف ليضفتلا ج

 ةفرعملا ىلإ فيضأ نإف ؛هيلإ فاضملا ءازجأ نم هدعب ىقب اّمم دحاو ّلك ىلع هنم وه قتشملا

 .هيلإ فاضملا ضعب هنوك نكمي ال ذإ ءديز لضفأو لجرلا لضفأ وحن ًادرفم نوكي نأ زجي مل
 عقي يتلا سانجألا ءامسأ نم وأ .طهرو موق وحن عومجلا ءامسأ نم دحاولا كلذ ناك اذإ ىلب

 الو عمج مسا سيل لجرلاو ءزاج رمتلا بيطأ ينرُبلا :وحن ريثكلاو ليلقلا ىلع اهدرفم ظفل
 فاضم دعبأ ىنعمب ليضفت لعفأ ىصقأ ظفلو ءوحنلا ملع يف نّيِب ام ىلع ىنعملا اذهب ًاسنج

 عفدلا ريرقتو .موقلاو رفنلاك درفملا كلذ سيلو .روكذملا ىنعملا هب ديرا ةفرعملا درفم ىلإ
 .ةفاضإ ٌحصيف عمجلا مسأ :«ش» .«هنم ١١١ رهاظ

 احضاو نكي مل اهضعبو ريوصتلا اهضعبب في مل يتلا ةيشاحلا هذه تءاج «ع» شماه ىف ١.

 مسا هيلإ فيضأ هيلع هفوصوم ةدايز هيلإ ليضفتلا مساب دصقي نأ وهف :اهرهاظ ىلع اهانمسرف
 هلخاد مهنم أضعب درفم نوكي نأ ىنعملا لامعتسا يف كرتشيف ... نمض يف هققحت رابتعاب

 عوشلا ب لضفأ نب ناثلا لتطفأ نتعمل ةدارالا بسحب اجراخ ناك نإو ..مويفت يد

 .«هنم ١؟» ناسنإلا

 لع وهف ندع قرا نأ ةشم اهوى نال ًابوسنم اذه ءاج 45/١ مئاهلا نبال نايبتلا 50

 .ةبسن نود ىرخأ رداصم يف هوحن ءاجو .بدألا ةمئأ نم يلزتعملا ينامرلا ىسيع نب
 يف نيققحملا دّيس هركذ ام ىلإ ةراشإ هرخآ ىلإ «ةياغلا ذخأ اًمأو» :هلوق :«ع» شماه يف .*

 يف] اهل ةلماش ةياغلا ظفلو .تاياهنو دودح عوضخلل :لاق ثيح ]17/1١[ فاّشكلا ةيشاح

 [ّحصف :ردصملا يف] ّمص ًافاضم سنج مسا [اهنوكل :ردصملا يف] هنوكل [اهلمش :ردصملا
 هّنأِب بيطخلا هيلع دروأو .ىهتنا ,هتاياغ ىصقأ :[لاق :ردصملا ىف] ليق هّنأك اهيلإ ىصقأ ةفاضإ

 رم ال ةيارق نه تن اهنلا وك اجو ةتاتلا وهب هلا ليبتكاب اهتلا ىتعنلا :نوكل هجر ريك أل
 امو ةّيقيقحلا تاياهنلا هب دارأو ةياهنلا قلطأف ةياهنلا ةبيرق بتارم عوضخلل لاقي نأ الإ اهدعب
 .«هنم 7١؟» هيف ام هيفو .اهنم برقي



 را ةحتافلا ةروس ريسفت 3

 يف هلامعتساب زاجملا ىلع ناك نإو .عوضخلا نم ةيقيقحلا ةياهنلا تسيل ةدابعلا
 ىصقأ ةدابعلا نوكي ىّتح ةريخأ بتارم دحاولا ءيشلل سيلف ةريخألا ةبترملا

 ةبترم ّلك نم يفرعلا رخآلا يف ًازاجم لمعتسا نإو ,عوضخلا نم ةريخألا بتارم
 .هيلإ فاضي ىّتح دحاولا ءيشلل سيل ةيفرعلا رخاوألا كلت ّنأ هيف نكل .ىلوأ اذهف

 همر
 )انه دارملا نوك [يف] نأ نم "”ءالضفلا "'ضعب هلاق ام هّجوتي ريداقتلا ىلعو

 هيعّدي الو ًابجاو كلذ سيل ّنأ رهاظلا ّنإف .لّمأت عوضخلا ةياغ ىصقأ ةدابعلا نم
 .00لمأتف (١6دابعلا

 نب نّيبي نأ نكمي للذتلا ةياغ ةدابعلا ّنأ ىلع لّلذم يأ ٌدّيعم قيرط '''ةلالدو
 فصلا لل ذك لابضأ .ىلتع لاو: وهف هيلع هارغلا «رتكر مقل: لأدجبهف قيرألا
 .ىفخي ال امك هلّلذت يف ةغلابم ةدايز ديفي نأو "دب ال للذملا ىنعمب دّبعملاب

 قفصأ بونلا ناك امّلك هّنألف هيلع ةدبع وذ بوث يف ةدبع ةلالد اّمأو '"'اذه

 .رثكأ ضعب ىلع اهضعب مكارتو هئازجأ نيب للذتلا '"!نوكي
 وهو فاّشكلا يف اّمم نسحأ «هلل عوضخلا ىف الإ لمعتست ال كلذلو» :هلوقو

 امك تباث يضاملا يف لامعتسالا ذإ ؛”0هلل عوضخلا يف الإ لمعتست مل كلذلو»

 .ءىش لكل :«ك» ١.

 .«هنم ١١ » ىلاعت هللا همحر يليبدرألا دنا ةماعلا ىلوملا وه عر شماه يف .؟

 .«ل» نم طقس انه ىلا «دحاولا ءىشلل» نم .'"'

 .فدصتب لقنلاو .0 .نايبلا ةدبز .0 .انهاه 0 ك».غ

 .هتلالد :«ه» .ا/ .لّمأتف :«م» . 1

 .اذه  :«م».1 .دب ال :«م» ./

 .نوكب م٠

 ١7/١. فاشكلا.١



 ١ ج ءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل ةشئ

 1 كلذ نيو "مقفي لَو ْمُهُدُضَي ال اَم وش ٍنوُذ نم نو دْبْعَي و» 'ىلاعت هوق يف

 (!هريغ ىف هلامعتسا قيلي ال هنأ نع "”رابخإ اّمإو .هريغل عوضخلا يف لامعتسالا نع

 .رارمتسالا ديفي اذه *!ّنَأ عم ,هموهفمل ىلاعت هريغ قاقحتسا مدعل

.١ 

8 

0 

 "ا ضاصتخا بجوال اذهياذ 56 ىلإ ا"!«معنلا مظعأ يلوم هنأل) هلوق كرتو

 َنوُدُبَْي اوُناَك ْلَب> هلوقو ٠١[ :ةدئاملا] 4َتوُعاَّطلَ َدَبَعَول ىلاعت هلوق اذكو :«ع» شماه يف
 [16 :تافاّصلا]. ةيآلا «َنوُتحْنَت اَم َنوُدُبْعَتآ» هلوقو 4١ :أبس] «َنوُنمْؤُم مهب ْمُهْرَتْكَأ نجلا

 .«هنم ١١؟١» كلذ ريغو

 دّيؤي ام فّنصملا ءالمإ نم خسنلا ضعب ةيشاح يف كلذ دعب تيأر دقو :«ع» شماه يف .

 الو ًاعرش زوجي ال يأ .هرخآ ىلإ «لمعتسي ال» هلوق ىلع بتك ثيح هانركذ يذلا لمحلا
 مظعأل انيلوم نوكي نم عوضخلا ةياغ ىصقأل ّقحتسملا ّنأل ىلاعت هلل الإ ةدابعلا لعف ًالقع

 فرشأ عضو ّنأل ؛ىلاعت هللا ريغل دوجسلا مرحي كلذلو ءامهعباوتو ةايحلاو دوجولا نم معنلا
 نأ نم هانركذ اميف رهاظ وهو ,ىهتنا .عوضخلا ةياغ بارتلا وهو ءايشألا نوهأ ىلع ءاضعألا

 .«هنم ١١؟» لعفلا نع ىهنلا «لمعتست ال» هلوقب هدارم

 يدنقرمسلا لضافلا هدروأ ام عفدنا فّئصملا مالك هيجوت يف هانرّرق امبو :«ع» شماه يف .

 ديف ل ليلدلا نأ نخيل :لاق ثيح فاّشكلا يف ام عم فّنصملا مالك داحّتا هّنظل هيلع

 مزلتسي ال هللا يف هقاقحتسا راصحنا ّنإف هلل عوضخلا يف عوضخلا ةياغ ىصقأ راصحنا

 ام لاقي نأ الإ َمهّللا :هلوقب هنع باوجلا يف هفّلكت ام ىلإ ةجاح الو .هلل عوضخلا ىف هراصحنا

 يف الإ ةدابعلا لمعتسي ال نأ بسانف .مدعلا ةلزنمب نوكيف ,ربتعم ريغ هعقوم يف عقي مل

 « هلأ ٍنوُد ْنِم َنوُدُيْعَت اَمَوْمُكَنِإَْ؟ ىلاعت هلوقب ضقنلا نم هيلع دروأ ام عفدنا اذكو .هلل عوضخلا

 دنع ةدانعلا طفل نأ فعضملا ةاره ذا نم ةفلكت اع ىلا افي ةحاح الو: 57 ءايبنألا] ةيآلا

 فّلكتو نيداريإلا عفد هجوو .ىهتنا .هلل عوضخلا يف الإ لمعتسي ال لوعفملاب دييقتلا مدع

 .«هنم ١١١ لّمأتف لكل ىندأب رهاظ ع نيباوجلا

 ١7/١. فاّشكلا ريسفت .7 .هّنَأ :«م»

 عوضخلا يف الإ لمعتست ال» فّئصملا لوق نم مهف دق صاصتخالا اذهو :«ع» شماه يف .

 .«هنم ١1 مهفاف ,« هلل



 :ةظرغزإ ةحتافلا ةروس ريسفت رت

 .ىلاعت هللاب هموهفم

 ناجع "اوفانعشسا ةنعو را ةيفن دوويظل :صاصخالا» يلو كرفت[ هه 1 أو

 نأ عم ,ىلوأ كرتلاب وهف ,ىلاعت هب هصاصتخا هجو نم رهظأ عوضخلا ةياغ ىصقأل
 نكي مل ول هّنإف ,معنلا مظعأ يلوم هّنأل سيل عوضخلا ةياغ ىصقأل ىلاعت هقاقحتسا

 "'امو لّلذتلاو عوضخلا ةياغ وه هتاذل ىلاعت هّقحتسا يذلا لب .هّقحتسال كلذك

 ةبئاش هيف مهوتي اّمم ّدع اذهلو .ىلاعت هل ال ءاطعلل ةقيقحلا يف وهف ءاطعإلل هقحتسا

 .صالخإالا مدع

 ا"!هلصاح ذإ ةدابعلاب ىلاعت هصيصخت بوجو ىلع لدي :!ءالضفلا ضعب !'!لاقو
 نسحي ىّتح اهيف صالخإلاو ةدابعلا '''بجتف ءكريغ دبعن الو ,ةدابعلاب كّصخن اولوق

 اذه نم دوصقملا ّنأ رهاظلا لب ,لوقلا يف "”نيقداصلا مه اونوكيو ءلوقلاب رمألا

 اهبوجو مهفيف ,ةينلا يهو اهيف صالخإلاو [ةدابعلا يأ] ةدابعلاب صيصختلا وه لوقلا
 .رّيدتف ''ةدابعلاب ىلاعت هريغ "ادصقو ءايرلاو اهكرت مرحيف

 [ةيرورض ريغو ةيرورض ةنوعملا]
 ةلرزوست زيغ نأ ةيروزردف انها يهو] ةنوعملا بلط ةناعتسالاو :هلوق

 ةدامو ةلآ لوصحو هرّرصتو لعافلا رادتقاك .هنود لعفلا ىّتأتي ال ام ةيرورضلاو

 .هرخآ ىلإ [اهيف اهب لعفي

 طا :«ل» .؟ .هصاصتخا :«م» . 0-4

 .لاقف :«م» .

 »١١«. هلل يليبدرألا دمحأ انالوم ةمالعلا لضافلا وه :«ع» شماه يف .؛

 .هلصاح نأ :خسنلا يفو »١١«. 4ُدُجْعَت َكاّيإ# هلوق لصاح يأ :«ع» شماه يف .

 .نيقداص :ردصملا يف . . نسحيف :«ك» يفو .بجيف :ردصملا يف .1

 ل

© 

 .هنم نيتفوقعملا نيب امو .؟ 6 .نايبلا ةدبز ١. .دصقب :ردصملا يف .6



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون يضاقلل ةيريسفت تاحمل 3غ

 ."'حاحصلا يف ركذ امك ةناعإلا :ةنوعملا

 لاعفأ قلخ يف لدعلا لهأ ىلع ّدرلا دصقل اهريغو ةيرورضلا ىلإ ةنوعملا ميسقتو

 دنسأ لب دبعلا ىلإ لعفلا ليصحت دنسي مل اذهلو ,فّئصملا بهذم وه امك دابعلا

 .لعفلا ىلإ ليصحتلا
 هللا ةفص اهّنَأ عم ةلآلا لوصحو لعفلا هرّوصتو لعافلا رادتقا ىلع ةناعإلا قالطإو

 ةةاعم اية ونجيومو ناعم !١ ةق ولما يف ةغلابملل .دابعلا تافص كلتو ىلاعت

 ظ .نلاعت ةلعفو هتننع يتقن اين اك ىلا

 ةردقلا عومجم ّنأ نم يزارلا نيدلا رخف بهذم وه ام اذه نم مهفي نأ نكميو

 روهمج بهذم وه ام مهفي نأو ")هللا قلخب عومجملا كلذو لعفلا يف رّؤم ةيعادلاو
 زاعخاب ارهظمو اردصم هنوك ىأ يسكلاو «ىلاعت شت: قرلخم لدقلا نأ نماةرغاتألا

 .لعفلا ىلع مزعلاب لصحي اذهو (!دبعلا

 نيبو "!ىلاعت هللا ةردقب لاعفألا نوك نيب يفانتلا عفد /!اذه نم هضرغ ّنأكو

 .اهيف ةناعتسالاو اهب فيلكتلا

 /5١7/8. 5 حاحصلا . |--

 ام ىلع ةناعإلا ّنإ :لاق ثيح ةقيقدلا هذه نع بيطخلا يّشحملا لفغ دقلو :«ع» شماه يف .؟

 ًالثم لعافلا ءادتقا ّنأل .حماست هترابع يفف .لعفلا هب لصحي ام ليصحت ىه حاحصلا يف

 ال ام يرورضلاو يرورض رمأ ليصحت اّمِإ ىهو :لاقي نأ ةرابعلا ّقحو ,ةنوعملا سفن سيل

 رقم انهاع نيصحتلا طاق وموخأ لإ مكي لاا روسو هيدا رك ىلإ ناك
 سن نر وهيكل وقسم ان يضع هيرو رقلا ويقولك توفل

 /١5٠١. ؟ مالكلا ملع يف دصاقملا حرش .5 .ىلاعت :«كد» يفو /١88. / يزارلا ريسفت ."

 يف ركذ امو اهماسقأ ىلإ ةنوعملا ريسفت نم ماقملا اذه يف هركذ امل يأ :«ع» شماه يف .ه

 .«هنم ١؟» لعفلاب فّلكي نأ ٌحصيو ,ةعاطتسالاب لجرلا فصوي اهعامجتسا دنعو :هلوق نم اهئانثأ

 مك .«ه» نم طقس انه ىلإ «وه ام مهفي نإو» نم .



 فران ةحتافلا ةروس ريسفت ُ

 اهعامجتسا دنعو :هلوقبو "١ليثمتلابو ةناعتسالاب قصلأ "١لّوألا لامتحالاو
 .لعفلا ىلع فلكي نأ ٌحصيو ةعاطتسالاب لجرلا فصول

 لعفلا يف ال هيف ةناعتسالاو بسكلاب ًاقلعتم ةقيقح فيلكتلا نوكي ")يناثلا ىلعو

 يف ينازاتفتلا لضافلا ىور امك .مهبهذم ىلع ةيآلا هذهب لالدتسالا دارأ هّنأكو

 ًأرقا :يردقل لاق هّنَأ 346 قداصلا رفعج (؛!مامهلا مامإلا انالوم نع دصاقملا حرش

 ىلع :'00991 مامإلا هل لاق 4 ُنيِعَتْسَن َكاَّيَِو ُدُبْعَت َكاّيإ» :هلوق غلب اًملف ًارقف ,ةحتافلا

 نيكمتلاو رادقألاب قّلعتي ام عيمجو كنم لعفلا ّنأ "'كدنعو هّللاب نيعتست اذام

 .ىهتنا "!نيملاعلا بر هلل دمحلاو يردقلا عطقناف ؟تّمتو تلصح دق فاطلألاو

 5-0505 مان ىلع (لهسيو 3 اغفلا هي اى يقز ان) دن ةقازقو

 "ىلع داجيإلا يف ةّقشمو ةبوعص مّهوتي ال ذإ ؛هفيفخت وأ بسكلا يف دبعلا '١١باعتإ

 ١. يزارلا بهذم يأ:«ع» شماه ىف »؟١١«.

 ىنعم نلف ... رهاظف ىلوألا اّمأ «لعفلا هرّوصتو لعافلا رادتقاك» هلوق يأ :(ع» شماه يف .؟

 .... اك ىف ةيعادلاب ... لا

 1 نعاخألا وويصتنسا ل ىأ هوو نلقاه لذا
 .رفعج :ردصملا ىف .0 .مامهلا  :«ه ءم ءش كرر

 /١815. " مالكلا ملع ىف دصاقملا حرش .دنع :«ش» .1

 ْ .رشيت امب :«ش» .6
 .هرخآ ىلإ «لعفلا هب رّسيتي ام» هلوق ينعأ ةرابعلا هذه رهاظ ّنأ ّقحلاو :«ع» شماه يف .9

 نع ضارعالا دعبو بسكلا نود لعفلا لاحل ًانايب نوكي نأ يضتقي اهرهاظ ّنأل أّدج لكشم
 لو هيلخملاو ةيرهطبلاىأ مرغلا امان يبكلا نأ هيلع هج رح تكلا ىلإ اهعاجزاربرهافلا
 عناملا عفر هنم دارملا ّنأ نم انركذ ام هيجوتلا ةياغو نينيعلا نم ءيشب هيف ريسيتلل ىنعم

 .«هنم ١7 مهفاف

 ١«. 7 ةرعاشألا روهمج بهذم يأ:«ع» شماه يف.

 .ىلعو :«ه». ١ .باقلا :«ه م ء.ش».١



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل عا

 هب "'رّسيتي ام ليصحت نوكيف .بهذملا اذه ىلع هنأش ىلاعت يقيقحلا لعافلا

 .ثعابلاك وه ام داجيإ برقي ام ليصحتو .هبسك يف دبعلل عناملا عفر ةلزنمب لهسيو
 وهف "'هتيلعافو لعافلا ''هيمتت هيلع فوقوملا ّنإف .بيترتلا هجو ىفخي الو

 ."!ثعابلا دوجو ّمث ؛عناملا '؟!عفر مث ءمّدقم

 اذه يف فّنصملا مالك تاراشإ طابنتسا يف قيقدتلا ةياغ هانركذ ام :لوقأ م

 ,ىلاعت هللا ءاش نإ هب قئاللا عضوملا يف لامعألا قلخ ةلأسم قيقحت ركذنسو ,ماقملا

 ًالّصحم ىنعم هل اولّصحي مل اًمم هنأ عم ,ةرعاشألا هيلإ بهذ يذلا بسكلا ّنأ نّيبنو

 تانيرأ لاعبي تيبكلا لاب لالعتسا لادتعالا ايرأ ضعي هقف تح ونآلا ىلإ
 اهفخأ .هوجو نم دودرم .يلزتعملا لاحو يرعشألا بسكل ىنعم ال :لاقف «لازتعالا

 لعف ناك نإو ءلاكشالا داع ًاضيأ ىلاعت هلعف ناك نإ بسكلا كلذ ّنأ اهرصخأو

 .لازتعالا مزل دبعلا

 نأ يف ةحيرص اهتّحص ميلست دعب اهّنأل ءرهاظ رظن هيفف ةروكذملا ةياورلا اّمَأو

 قّلعتي ام عيمج نأ امهيناثو .هنم لعفلا ّنأ امهدحأ :نيرمأ دقتعي ناك لجرلا كلذ

 ءلّوُألا نود "يناثلا وه دسافلا ّلعلو ءتّمت دق ًاقلطم فاطلألاو نيكمتلاو رادقألاب

 .رشيت ام :«ه ءش» . ال“

 ةلآلا لوصحو رّوصتلاو رادتقالا نم لعافلا ةّيلعاف هيلع فقوتي ام ّنَأ ينعي :«(ع» شماه يف .؟

 .ةيلعاف :«ه ءك» .'"” .«هنم »١١ دوجولا ىف مّدقم ةّداملاو

 .عفد :«ك» يف »١١«., «لهسيو لعفلا هب رّسيتي ام ليصحت» هلوق ىلإ ةراشإ :«ع» شماه ىف .؛

 »١١«. ... لعافلا رادتقا :هلوق ىلإ ةراشإ :«ع» شماه ىف .6

 :تلق ,ةدئاف الب هنم يردقلا كلذ دنع دن مامإلا ركذ ريصي ذئنيح :ليق نإ :«ع» شماه يف .
 ةدئاف ٌّنإف .ةلاسملا كلت يف بطاخملا بهذم وه ام عيمج ىلع هعالطا راهظإ هيف ةدئاف ىفك

 ناكل هيلع در دقن مامإلا مالك نم لعجي مل ول ىّتح بطاخملا ىلع ّدرلا يف رصحنت ال مالكلا

 ُّنأل كلذو ءيردقلا عاطقنا هيلع فققوتي اّمم ةمّدقملا كلت ركذ نإ لوقت انَأ ىلع .ةدئاف الب

 م

 كك



 لهأ اهيلع فقوتي يتلا ةبّرقملا رادقألاو فاطلألا يه اهنم مت ام ّنأل "١كلذو

 بتك نم هعضوم يف قّقح امك الف ةلّصحملا رادقألاو فاطلألا اّمأو ,فيلكتلا

 .ةيمامالاو ةلزتعملا

 نب ىسوم مامهلا مامإلا نع ةربتعملا ريسلا بتك يف يور امب ضراعم هنأ ىلع
 نأ ةياورلا يف فالتخا ىلع رخآ لجر وأ ةفينح وبأ هلأس نيح هّنَأ 922 رفعج

 ناك نإف أعم امه وأ دبعلا وأ هللا وه اّمِإ ةيصعملا لعاف ّن ! :اةقإ هل لاق ؟نّمم ةيصعملا

 "اوه هلعفي مل امب هذخاؤيو دبعلا بّذعي نأ نم فصنأو لدعأ وهف هللا وه

 نّيعتف ءصقانلا فيعضلا نم فاصنإلاب ىلوأ يوقلا بلاغلاو هكيرش وهف ًاعم "''اناك

 .,باقعلاو باوثلا ّقحتساو .ٌمذلاو حدملا 'ء!هيلإ هّجوت كلذلو .دبعلا وه نوكي نأ

 1 يرد : هده :لئاسلا لجرلا لاقف ,رانلاو هاا هل تثتبحوو
 01ج رض ه , نم اًهْضم

 .77ىهتنا 0

 ١84" يدادغبلا ٍجاّجحلا يبأ نبا ىنعملا اذه يف مظن دقو

 اهيتأن نيح لاصخ ثالث ىدحإ اهب ٌمذن ىتاللا انلاعفأ "!لخت مل

 رادقألاب قّلعتي ام عيمج ّنأ كدنعو نيعتسن اذام ىلع هلوقب ىفتكاو كلذ ركذي مل ول مامإلا ج

 نأ ىلا اييهاذ ىردقلاب هن وعملا ابطاختلا" نوكي نأ زاجل :ةق دق" فاظلالاو.نيكمتلاو

 نأ هل ذإ .هعاطقنا مزلي ال ذئنيحو .دبعلاو بجاولا يتردق عومجمب لصحي امّنِإ لعفلا رودص

 .«هنم ١١١ لّماتف .لعفلا لوصح ىف ىلاعت هللا ةردق مامضنا لجأل ةناعتسالا ّنِإ :لوقي

 وقاد 1 .كلذو -:«ش».١

 .هيلإ  :«ل ءش» .؟ .ناك :«ل .ه ءم ءش» .'"

 .5"غ :نارمع لا.

 ؛69١ / ؟ يسربطلل جاجتحالا ؛57 .ءيربطلل ةمامإلا لئالد ؛ .ديفملل ةراتخملا لوصفلا .5

 .470 - 174 .لوقعلا فحت :رظناو .45 47 .ىمساقلا ىيحي نب نسحلل ةيدجسعلا ةفحتلا

 00 مل :«ك» 8 . هلع :« كد .ا/
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 ؟)اييدبتت نيس اثنع موللا طقشتقا“ ”اهعتفي انيراحي ةدفستا انيستا
 اهيف مئال نم انقحلي فوس ام هقحليف [ا]هيف انكرشي ناك وأ
 ")اهيناج بنذ الإ بنذلا امف بنذ اهتيانج يف يهلإل نكي مل وأ

 .لعفلاب فلكي نأ ٌحصيو ةعاطتسالاب لجرلا "'فصو اهعامجتسا دنعو :هلوق

 ةعاطتسالا عم الإ نوكي ال فيلكتلا ةّحص ّنأ ىلع لدي :ليق امك ةرابعلا 'رهاظ

 ىف طرتشي الف لاحملاب فيلكتلا ةنسلا لهأ دنع ّمصي هنأ امهدحأ :نارمأ هيفو

 اهيف اهب لعفي ةّدامو ةلآ لوصحو هرّوصتو لعافلا رادتقا لوصح زوجي هّنَأ يناثلا

 ,ةعاطتسالاب فصوي فيكف لعفلا ليحتسي ذئنيحو ,لعفلا نم *”عنام لصح نكل

 لعفلا عم ةردقلا ّنأل  لعفلا ىلع رداق ريغ لعفلا نم عونمملا ّنأب اذه نع يّضفتلاو

 ّْنأل ؛فّنصملا مالك هدعاسي ال اّمم  (''فقاوملا يف هب حّرص امك .هدعب الو هلبق ال

 ةردقلا يأ اهعامجتسا دنعو :'"لاق هّنأل ؛لعفلا ىلع ةردقلا مّدقت يف ةحيرص هترابع

 .فصنأو لّمأتف .فلكي نأ ّحصي اهريغ عم

 ٌلدتسا نم أطخأ دقو :ريبكلا هريسفت يف يسربطلا ىلع وبأ ّلجألا خيشلا لاقو

 ناك ")امل ةمّدقتم تناك ول ةردقلا ّنأ ثيح نم لعفلا عم ةردقلا ّنَأ ىلع ةيآلا هذهب

 .اهيتأن :«ك» . -

 .يربطلل ةمامالا لئالد ؛١/5١٠ ىضترملا فيرشلل ىلامألا ؛/7 .ديفملل ةراتخملا لوصفلا .

 .رهاظلا :«ش» .؛ .فص وي :ردصملا ىف ."“

 .7١١؟//17 فقاوملا .5 .عناملا :«ش» .6

 .اّمل - :«ل» .8 .لاق  :«ش» .ا/



 را ةحتافلا ةروس ريسقت

 :نيهجو ةنوعملا بلط يف هلا ىلإ "!ةبغرلل ّنأل ءهجو "7لعفلا بلطل
 ام هيلع لعفلا لّهسيو هيعاود يوقي امو هفاطلأ نم ''ىلاعت هلا لأسي نأ امهدحأ

 يف كلذ داز ميظعلا باوثلا هلعف يف هل ّنأ هملعي نأب هل فطل ىتمو ءلصاحب سيل

 .هتبغرو هطاشن

 هل فود ناب ةليفعسملا !!هفاعان ىلع ارداق هتوك داق« لطي نأ قئاقلاو

 دنع اهقتيو اهدانخي اج لكك أل هارد اون اقح نرتي ل نم دك لاح دع ال ايئةزوللا
 .ىهتتا ''اهئاقبب لاق نم دنع

 دقو :لاق ثيح هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف هركذ ام ماقملا اذه بساني اّممو

 ةدكنم علا ناك ولانه ب يعنلا اما 2 ل1 هذه ىف ةيودقلا و نجلا فيرطقا
 امن ةناعتسالا :اولاقف ةيردقلا اّمأو ,ةدئاف لعفلا يلع ةناعتسالل "ناك امل لعفلاب

 قاع ددقب ول اذان | هريفلا نم ةتاعالا تلطس نقلا "1 هسسدملا ناك ول ا" نيم
 ةيعادلا عم الإ لعفلا يف رّثؤت ال ةردقلا ّنأ يدنعو .ةدئاف ةناعتسالل نكي مل لعفلا

 ةيعادلا ةلازإو [ةمزاجلا] ةيعادلا قلخ نع ةرابع ةبولطملا ةناعالاف ,ةمزاجلا

 .همالك ىهتنا '"!ةفراصلا

 هانلقت ام ىلإ بيرق هدنع نم بارطضالا عفد يف [يزارلا] هركذ ام ّنأ ىفخي الو

 ."77ىلاعت هللا همحر يسربطلا خيشلا ريسفت نم

 .ةبغ رلا :«ش» .؟ .ةنوعملا :ردصملا ىف ١.

 .ةعاط :«ك .ل» .هتعاط :ردصملا ىف .؛ .ىلاعت  :«ل» .'"“

 .58/ ١ نايبتلا ؛١/68 نايبلا 59 1 .ددجت :«ك»و ردصملا يف 6

 .نسحي :خسنلا يف ./ .ناكل :«م» .'/

 لطيف لدتا لا نم اك ندعملا نول

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «هركذ ام ّنَأ ىفخي الو» نم ١
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 .هرخآ ىلإ اهلك تاّمهملا يف ةنوعملا بلط دارملاو :هلوق

 ,يباطخلا ماقملا يف '١لوعفملا فذح اهّلك تاّمهملا يف ةنوعملا بلط ةدارإ ةنيرق

 ٌنإف ,ىلاعت هب دمحلا سنج صاصتخا ىلع هتلالدو دبعن ''!ةقفاوم هحّجرمو
 دنع ةياعرلاب ىلوأ "'ريخألا اذهو .هيلع هتردق رابتعاب دومحم ءيش يف ناعتسملا

 :دمعلا انا يكن كلان او دعنا لدج وف

 محلا حي

 دبعن كاّيِإ ّنأل .بسانتيو مالكلا مئالتي ةدابعلا "'رّدقملا *!لعج (؟لاذإ هنأ اّمأو

 روهظ مدع عم حّجرم الب حيجرت ضعب نود ضعب ىلع لمحلا ّنأ ىلع ءانب :«ع» شماه يف .

 .«هنم ١؟١» دييقتلا ...

 ... عوضخلا يف الإ ... للذتلاو [عوضخلا] ةياغ ىصقأ وه ةدابعلا ّنأ رم دق :«(ع» شماه يف .

 ةنوفعلا بلطونا نب ايلك تاعئيملا نن ةتلق يدعم ند نأ ايلف ذاق رصحتب نابع لكذأ

 .مهفاف ... ىنعم ىف امهنيب ... رهظي كلذبو

 .«7١؟» رخل ىلإ «هتلالدو» هلوقب هيلا راشملا وهو ينفعل حّجرملا يأ:«ع» شماه ىف .

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «كاّيإ لعج» نم .

 ةقلطأ مل :تلق نإف :لاق ثيح فاشكلا بحاص هركذ ام در ىلإ ةراشإ :«عو» شماه ىف .

 ءاذآ ىلع هفيفوتيو:هياةناعتتسالا ةارد نأ نسح الا و:فيف ناعتسشم لك ل واتتيل :ثلق ؟ةنامتسألا

 :[اولإ اقف ؟مكنيعأ فيك :ليق هّنأك ,ةنوعملا نم بولطملل ًانايب .«اندها» :هلوق نوكيو .ةدابعلا

 فاّشكلا] ضعب ةزجحب هضعب ذخأو مالكلا مئالتل نسحأ ناك امّنِإو ,ميقتسملا طارصلا اندها

 ١/7 ١١

 اهضعب ماظتناو .هيف ةعقاولا لمجلا بسانت «مالكلا مئالت»ب دارملا :ٌيَت نيقّقحملا دّيس لاقو

 [راصف :ردصملا يف] راصو ةدابعلا ىلع ةناعإلا بلط ىلع نيعتسن كاي لد ثيح .ضعب عم

 ىف] ثاللثلا لمجلا نيب [تمظتناف :ردصملا ىف] ةمئالملا تلمكف ,ةبولطملا ةناعإلل انايب اندها

 اسف انما وأ دمحلل قا ديت :لاقر اهكرو :اهنيبن طابرا ديوملا[ اتاي اماظعتا ردا
 [تناكف :ردصملا ىف] نوكتف .[دومحملا :ردصملا ىف] بم ام ىلع فاصوألا كلت ءارجإ نم

 نكي: مل ةقاع ةنامسمالا تلمع اذإوالاق نأ نلإ ةقضالتس ةساقلا ىف: ىثلا ميرألا لمعلا
 نكي ملف .ةدابعلاب ةصوصخملا ةنوعملا الو ةبولطملا [ةنوعملل :ردصملا يف] ةناعإلل ًانايب اندها

 .«هنم »١١ ىهتنا 15/١[ فاّشكلا ىلع ةيشاحلا] ةباثملا كلتب لمجلا نيب لاصتالا

 هلوقب ًايناث يضاقلا هيلإ راشأ امك «ةدابعلا» فوذحملا لوعفملا لعج اذإ يأ :«ع» شماه يف .1



 ١ ةحتافلا ةروس ريسفت

 اطويرم:ريصنت اذه نذل "١رآ ذهل نايب'اندعلاو هلل قت '""اذوو "ا ريخللا ناي

 .هنايب هنأل اندهابو ءاهيلع ةناعتسا هنأل ,دبعن كاّيإب

 .*اّرم امك رهاظ رثكأ قّلعتملا مومع ريدقت ىلع دمحلاب هطابترا نوك نأ هيفف
 مدع ثيح نمو .دمحلل نايب امهْنأ يف "!امهكارتشال .دبعن كاّيإب "”هطابترا اذكو

 ع

 اهتلمج نم يتلا تاّمهملا عيمج يف ةناعتسالا صاصتخا ّنأ ثيح نمو .دييقتلا

 مدعل .ةدابعلل ىلاعت هريغ قاقحتسا مدع ىلإ ءاميإ نم ولخي ال ىلاعت هب ةدابعلا

 عوضخلا ةياغل ةبجوملا ةيتاذلا ةعفرلاو ةردقلا مدع ىلع ةّلادلا هب ةناعتسالا ةيحالص

 ةياده بلط هنأل ,قّقحتم مومعلا ريدقت ''!ىلع اندهاب '؟!هطابتراو .”!اهبحاص دنع
 هنأ ىلع .ًالامجإ هيلع ٌلديف تاّمهملا نم ّيهألا دوصقملا وه يذلا ميقتسملا قيرطلا

 ""'يناثلاو ,ةدابعلاب صوصخم دال 2 خا 1 نم بسانتي 535 01١

 هتف 3 لوا هيلا ناسأ اهك ايلك تاكهملا أل: تادانعلا ءاذآ قف وارد

 .«ك ءش» نم طقس انه ىلإ «اذإ هنأ اًمأو» 5

 .و :«ش» . .«١؟» نيعتسن كاّيِإ يأ :«ع» شماه يف .؟

 .«١؟» نيعتسن كاّيإ يأ :«عو» شماه يف .؛

 .«١١؟» هرخآ ىلإ .دمحلا سنج صاصتخا ىلع هتلالدلو :هلوق نم :«ع» شماه يف .4
 .طابترا :«م» .1

 عم يضاقلا همّدق يذلا لّوألا لامتحالا كارتشال يأ ءامهكارتشال هلوق :«ع» شماه يف .

 همّدق امل ةيناث ةيصوصخ ةدايز عم ,.كلذ يف فاّشكلا بحاص هراتخا يذلا يناثلا لامتحالا

 .«هنم ١١ هرخآ ىلإ «دييقتلا مدع ثيح نمو» هلوقب هيلإ راشأ يذلا وهو ءيضاقلا
 .هبحاص :«ك» .8

 ١«. 7 يدا وكدملا لامتحالا طابترا يأ :«ع» شماه يف ا

 .قيرط :«(ل». ٠

 ١. لّوُألا ىلع لمحلا نيح يأ:«ع» شماه يف »؟١«.

 .«١١؟» نيعتسن كاّيِإ يأ:«ع» شماه يف 2.42١7 ١. » دبعن كاّيإ يأ :«ع» شماه يف 1
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 هناكور«لاعفألا نس عا "ىلا ىلإ لوصولا نأل بتيددعا ١" كلاتلاو اهتم دغأ

 .فاّشكلا بحاص هلعف امك ةدابعلا ريدقت حيجرت فّنصملا كرت '''اذهل

 ّجهم هل سيل هّنَأ ىلإ ماقملا ةنوعمب ةراشإلا هحّجرمو ,ةرهاظ ةدابعلا ريدقت ةنيرقو

 .اهريغ يف نيعتسي ال اذهو .ةدابعلا ال

 نيدلا رخف هب حّرص امك ؛ةكئالملا :(ةظفحلا !؟'!'نم هعم نم)ب دارملاو

 ءاّرقلاب هعم نم ٌصخ امنإو .هعم نيذلا ءاّرقلا دارملا :ليقو ,هريسفت يف *!يزارلا

 نمو ْئراقلل نيلعفلا يف ذ نكتسملا ريمضلاو :لاق ثيح] ةعامجلا ةالص يرضاحو

 وي امينا نيل م ماكتنلا يمض نأز [ةعارعلاا ةالص يرضاحو ةظفحلا نم هعم

 نحن ام يفف :لعفلا يف مهتكراشم نم نب الف ًالعاف ناك اذإف ,ةفص يف نيكراشتملل

 اّملو .كلذك اوسيل راّضحلا عيمجو .ةناعتسالاو ةدابعلا يف مهتكراشم نم ٌدبال هيف

 يف ئراقلا اوكراشم مهُنأكف ةناعتسالاو ةدابعلا ماقم يف نيلسملا ودعا ثلا نيف رك ناك

 .لعفلا

 اللا ّنأ ىلإ ةراشإ ريغلا عم مّلكتملا ةغيص ىلع هداربإ يف ناك اذه ىلعو

 نوكي دقف اّلإو ءاهريغ يف "وأ ةالصلا يف "!ناك "”ءاوس .ةءارقلا ىلع عامتجالا

 ١. اندها يأ :«ع» شماه يف »١7«.

 ةلمج نم دودعملا ميقتسملا طارصلا ىلإ عقو دق انهاه ةلالدلاو ةيادهلا ّنإف :(ع» شماه يف .؟
 .«هنم ١؟» مهفاف «مهِيلَع َتْمَعْنَآ َنيِذَّلَآ َطاَرِص» ىلاعت هلوقب معنلا

 يناثلا لامتحالل فاّشكلا بحاص اهركذ يتلا تاحّجرملا ةظحالم يأ :«ع» شماه يف ."؟

 .نع :«ل».4 »١١«. لّوألا لامتحالل اهانركذ ىتلاو

 اذا لجرلا نأ :ىناغلا هجولا:[5غ8/ ١ يزارلا ريسفت ] هريسفت يف لاق ثيح :«عا» نم اه يف .6

 دارملا ناك هدحو يّلصي ناك اذإو ,عمجلا كلذ هنم دارملاو دبعن :لوقيف ةعامجلاب يىّلصي ناك

 نيذلا ةكئالملا عيمجو وه دبعن هلوقب دارملا نأكف .ةدابعلا يف يعم ةكئالملاو كدبعأ يف

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «هداريإ ىف ناك» نم .5 .«هنم »١١ ىهتنا .ىلاعت هللا نودبعي

 ف :«م ءش» . .ناك ءاوس :«ل» .ا/



 د ةحتاقلا ةارزؤس نيشفت

 هيي دنع حوملا ١ ىلع ء ان نيدختوملا !١ تايلور ةلكحوب ءا درت فواقلا

 .ه ريغب نيعتسي هلو ىلاعت

 بلط نمو .هريغ مهّتي الف هسفن مهّني ال نم ّنأب راعشإو دابعلل ميلعت ")اذه يفو

 يف ىعس نم ٌنإف .هيلإ دوعي هعفن ّنِإف .نينمؤملا هتوخإل بلطي نأ ٌدب الف ًاليمج هسفنل
 ىضق ةجاح "!ملسمل ىضق نم :لث لاق امك هجئاوح هللا ىضق ملسملا هيخأ ةجاح

 7 .ثادو خاج عمج هللا

 ْنأل اعيمج نيلقثلاو كلملا نم ةناعتسالاو ةدابعلا هنكمي نّمع ةرابع *!هلعجي ملو

 .نيلاضلاو مهيلع بوضغملا مهنم

 [4 َنيِعَنْسن )و 4 دّبعن » ىف ريغلا عم ملكتملا ريمض هجو]
 ةدابعلا ناش ميظعتب راعشإ ريغلا عم ملكتملا ريمض نايتإ يف :لاقي نا نكميو

 نايراعساو ءامتلاو "ا نودكوملا )| ةيلغ »دقت هاو. ىلاعت ةياةناعستلالاو

 نأ ىلع ءانب هعم هريغ ّمضو عمجلا ظفلب نيعتسنو دبعن ظفل داريإ يأ :«ع» شماه يف ١.
 »١١«. هعم هريغ ّمض يف يأ :«ع» شماه يف .؟ 1 وخلا ىلا ووخوملا

 .نمّؤمل :«ل» .'"

 /١957. 7 ىفاكلا :رظناو .5" 58/١ يزارلا ريسفت .؛
 يمل ركتقلا لعب نأ يرق الاواتلاو كيعس نق افلا ىقعتلا قلع ودق وعر نساه ىقاا

 ّقح هفرعي مل هنأ الإ هنيعتسيو هللا دبعي ًاضيأ كرشملا ّنأل ,.نيكرشم وأ اوناك نيدّحوم ءالقعلا

 كل ىف طارشالا لل هنأل طارلا اندها هلوقت ال افي أ ىزفأ نوكي دهيسو:ةقزعسلا

 رهشتسا اذإ ئراقلا جوملا أ قدا نيوز وكلا رك الا طعبلا هب ىددبا انعم اضملا و عيتتم

 يف مهتناعتساو مهتدابع لخدي نأ يغبني ال ٌلاض هيلع بوضغم كرشم نيدباعلا ضعب ّنأب
 دا ريشسإلل نضدلخا الرد ض تاخر اوب عويصحلا هبال فن كماع نلف 2دانعلا ١ قلع دع اعلا
 .«هنم ١؟» مهفاف ,ةناعتسالا ىف لوقن كلذ لثمو .هدبعي ِهّنِإ :لاقي فيكف هتياغ نع ًالضف

 .نيدحوملا :خسنلا يف .1



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 551

 سوفنلاو ةنطابلاو "!ةرهاظلا "!ىوقلا "'عيمجل نوكي نأ يغبني ةناعتسالاو عوضخلا
 بلط(و ةدابعلا ىلع عامتجالا قئاللا ّنأ ىلع هيبنتو .هيلإ ةراشإ رم امك (؟!ةعبرألا

 ,ةعامجلا تعرش اذهلو :هلوق ىلإ هتدابع جردأ :فّنصملا لوق هيلع ّلد امك ةجاحلا

 اذكو ,عوقولا نم برقأ عمجلا نم هيلإ ىدهُملا ىلإ ةبسنلاب ةريقحلا ةيدهلا لوبق ّنإف
 .مهلوؤوسم حاجنإ

 لبقت اهلعل مهتجاحب هتجاح طلخو .مهتدابع فيعاضت ىف هتدابع] جردأو

 ينثو ,ّيطلا وهو رسكلاب ينث عمج وهو :ءانثألا 7نيعاضتلاو ءيوط ىئأ [اهنكربب

 ناك اّملو ,ةينينثالا ىنعم فاطعنالا يف ّنأل هيلع ينثلا قالطإ ّنأكو .هفطعنم يداولا

 هدسلا نيب ا ىلض قلطا يملا فذيعلا قيد عت !١ نمو ع ىقلا قطعتم

 ماعلا ىلع ٌصاخلا مسال[ل] ًاقالطإ فاعضألاو ءانتثألاو "”فيعاضتلا ىهتنملاو

 ىهتنملاو ءدبملا نيب اّمم نيعم لحم دارملا سيل هّنأل .كلذل عمجلا ةغيص راتخاو

 .طساوألا ىنعمب ىه لب

 يف ةدابعلا ّنأب راعشإ ةجاحلا ىلإ طلخلا ةبسنو ةدابعلا ىلإ جاردإلا ةبسن يفو

 .«ع» هابأي الو .عيمجب :«م ءل ءش .ك» ١.

 سوفنلا نم سفن ّلكو ةرعاشلا ىوقلا كلت نم ةّوق ّلك لعجي نأ ههجوو :«ع» شماه يف ."

 نشا ةيلعو انين ادياغ اراد ةتكطتلاو ةييلعلاو ةفاوللاو: ةراخألا نه علا ةطيزألا

 .«هنم ١7 اولا نا ةريخألا

 اهنترردلا ني ميقا عرش عاب ىف اظن عاقل هير ام فال طنوس نامه يانا
 دّرجمب سيل هناحبس هدمح نا ىلإ ةراشإ ءريغلا عم ملكتملا ةغيصب كدمحن هلوق يف نا ىعّدي
 ,ةثالثلا دراوملا معي هللا دمح نإ :يزارلا مامإلا لاق ام ىلع ًاضيأ ناكرألاو نانجلاب لب ناسللا

 ىهتنا .نيّكسلاك ًاعطاق هب عطقي ام لعجي امك ًادماح دراوملا نم هب دمحي ام لعجي نأ ههجوو

 .ةعبر الاب :«ه ءم» .غ .«هنم ١1

 .فعاضتلاو :«ش» ." .و- :«ل» .6

 . فعاضتلا :«ش» . .ءيشلا :«ش» . 7



 ظ1 ةحتافلا ةروس ريسفت ْت

 جاردإلا يف "'ذإ ,ةباجإلا يف ةجاحلا هيلإ جاتحي اّمم رثكأ لّسوتلا ىلإ جاتحت لوبقلا

 هناا قيلت الل هلع اهنا ثيحس نم ةدابعلا أل كلذ: طلخلا ىف ةتم:رثكا ءافخالا

 نقدا ل بي اعنف لئانتلا بيصير در كلوب قانا ةلابنو ىلإ ١١ اسي اهلي قلق ىلع
 . اندم اركقم ناك ةاوءامس

 يف رصحلا نم ًاشني لاكشإ اهب عفدني ةفيطل ةتكن انهاه نم جرختسي نأ نكميو
 دن كلل ايه انف تسر لاعت هرب نيس وهو ألا اذا هل نا ويست كانا

 .اهيف يقدص مدعل طق اهتأرق امل اهتءارقب هللا رمأ ةيآلا هذه ّنَأ الول :«ءرانيد

 مل دبعت ياّيِإ تنك ول تبذك هل ىلاعت هللا لوقي ةيآلا هذه أرق اذإ دبعلا ّنأ يورو

 ىلإ كجئاوح عفرت مل نيعتست يب تنك ولو .ءياوس ام ىلإ تفتلت ملو يريغ عطت

 .©كبسكو كلام ىلإ نكست ملو :كلثم ليلذ

 ةدابعلا يف نيصلخملال ًابيلغت عمجلا ىلإ دارفإلا نع لدع :لاقي نأ ةتكنلاو

 ربتعا وأ ظفللا درفأ اذإ مزلي امّنِإ ؟!هنأل ,لاكشإلا عفدنيف ,مهريغ ىلع ةناعتسالاو

 .الف الإو ءلالقتسالاب نيصلخملا ريغ

 ليوط مالك نمض يف رخآ هجوب لاكشإلا عفد ىلإ يزارلا نيدلا رخف راشأ دقو
 عرشم ريرقت يف '*!ةعباسلا ةلأسملا :لاق ثيح ةروسلا هذه فئاطل نايب يف هل فيطل

 «ةدابعلا ّنأل كلذو» هلوقو .ذئنيح رثكألاب جاردإلا ظفل راعشإل ليلد اذه :«(ع» شماه يف ١.

 »١١١«. مهفاف (ظ) ةليسولا ىلإ ًاجايتحا رثكأ نوكي عقاولا يف ةدابعلا ّنأ ليلد .هرخا ىلإ
 .جاتحي *ل .(ه ءم» 0٠

 نشل يف درت ملو .بطش اهيلع «عر) يف انه ىلإ «دبعلا نا يورو» نم .

 فرشلاو ةعاجشلاو مركلاب اهفاصّتاو اهفئاوط ةرثك عم ًاشيرق ّنأ ىري الأ :(ع» شماه يف .
 هبذكب مكحي ال شيرق ىلإ راشأو ,عجشأو ف رشأ نحن :مهنم يميت دحاو لاق ول ةحاصفلاو
 ١؟» لّمأت .شيرق لاذرأ نم ميت ّنأ ملع دق ام عم لب .ًالذر ًانابج ًاليخب يميتلا كلذ ناك نإو
 .ةقباسلا :«ه .م» ,ةثلاثلا :ردصملا يف .6 .« هنم

 مما د اي



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ط1

 ناك نيح دبعلا نأ مث :لاق نأ ىلإ مالكلا قاسو "'ةروسلا هذه فئاطل نم رخآ

 ةمدخلا كلت نم غارفلا دعبو ءامهتمدخب ًالوغشم ناك ريزولاو ريمألاب بلقلا قّلعتم

 [لاوز] دنعف ءامهنم ريخلا ''بلطي ناكو امهب [تاّمهملا ليصحت يف] نيعتسي ناك

 ةمدخب لغتشي نألف ريزولاو ريمألا ةمدخب ًالغتشم ناك اّمل هنأ ملعي "'قّلعتلا كلذ

 تنك يْنَأ ىنعملاو ,4ٌنيِعَتْسَن َكاّيِإَو ُدُبْعَت َكاَّيإ» :لوقي كلذ دنعف ,ىلوأ ناك دوبعملا

 اهلا بللي ناك الو كاوس [ًادحأ] دبعأ ال يّنإف نآلا اّمأو .كريغ دبعأ اذه لبق

 :ىلوأ ناك تادارملا ليصحت يف ّقحلا دوبعملاب نيعتسي نألف ريزولاو ريمألاب لاملاو
 الف نآلا اًمأو كريغب نيعتسأ اذه لبق تنك يّنِإ ىنعملاو ,4ُنيِعَتْسَن َكاّيإ# :لوقيف

 يه“ كاوس دع ا نيفحما

 نسردلا رهف هركذ امل راضتختا انهاه:تضملا هب نتا اه نا ةفيلع تقدر ذو

 هنأش وه امك هرييغتو هراصتخا فّلكت الإ هل سيلو .هريسفت نم ماقملا اذه يف يزارلا

 .هريسفت عضاوم رثكأ يف

 .بلطي  :«ش» .بلطل :«ه .م».؟ .«ش» نم طقس انه ىلإ «لاق ثيح» نم.١

 ٍمْوَي ِكِلاَم » ىنعم ةظحالم دنع دبعلا ّنأ نم كلذ ليبق هركذ ام ىلإ ةراشإ :«4ع» شماه يف .*

 نأ «ٍميِحّرلآ ٍنْمْحَّدلَأ) نم دبعلل رهظ ام دعب ّنإ لاق ثيح ىلاعت هللاب هبلق قّلعت رضحي 4ِنيّدلآ
 يلقلا يلوم [ةيقلا) نقي هد ابها بنناشت وح [ةنسرو سن فيك اننا نقلا ف ةحلاصن مدح
 يذلا اَلِإ 4ِنيّدلَآ ِمْوَي ِكِلاَم » سيل هل لاقي هّنأكف توملا دعب هلاح نوكي فيك هنأ ببسب

 حالصإب لفكتملا نأ ملعيو هبلق حتفنيو هردص حرشني ذئنيحف ءميحرلا نمحرلا هّنأب هتف رع
 ىقبي الو هللا ىوس اّمع هتافتلا عطقني ذئنيحو .ىلاعت هللا الإ سيل ةرخآلاو ايندلا ىف هتاّمهم

 .«هنم »١١ ىهتنا .[ف ٌرصتب ١//١81 يزارلا ريسفت ] ىلاعت هللا ريغب بلقلا قّلعتم

 .فارصتب ١//5١41-188. يزارلا ريسفت .؛



 ا ةحتافلا ةروس ريسفت 3

 [4ُنيِعَْسن َكاّيَِو دّبْعَن َكاّيا) ىف لوعفملا ميدقت هجو]
 لاق كلذلو .رصحلا ىلع ةلالدلاو هب] مامتهالاو ميظعتلل لوعفملا مّدقو :هلوق

 ىلإ [دوجولا يف مّدقم وه ام ميدقتو ,كريغ دبعن الو كدبعن هانعم : لي سابع نبا
 را

 ةيّمهألا ةّلع ميظعتلا ّنأب [هيلعإ ضرتعيف ركذلا ةيّمهأ ىلع مامتهالا لمحي امّبر

 .هعم هركذل هجو ال لب هيلع ا"! همّدقتل هجو الف

 هيلإ ًاتفتلم راص ىّتح هيلإ "'هّجوتلا لامك ءيشلاب مامتهالا ّنِإ :هعفد يف لوقأو
 لوزي ال هّنَأ ماهيإ ّنِإ :اولاق انهاه نمو .هركذ ميدقت مزلتسي اذهو ايتاداال دعاك

 امّنِإ وه ذإ ؛ركذلا !ةيّمهأ '"انهاه مامتهالاب دارملا سيلو .ميدقتلا ةّلع رطاخلا نع

 هّقح ام ميدقت وهو "'ريخأتلا ةّين ىلع ال ميدقتلا ّنإف ."'ميدقتلا هّقح اميف نوكي

 انهو ادني لدع اذا اذكدلا الدو ركألا ةيقها يبست لمح ااملا "! يدقلا

 لعج لعفلا تاقلعتم نم ٌبهأ هركذ ناك ام لك *!كلذلو ,ٌدهأ هركذ نأ ببسب ميدقتلل

 نوكي دق كلذو .ببس نم ةيّمهألل ّدبال نكلو ,ميدقتلل ًاّمحتسمو هيلإ ًادنسم

 .هيجوتلا :«ه .م ل نشر .هميدقتل :«ه ,ك ءل ءش» . 0-4

 .انهاه  :«ه .ك ما. .اذهات : ( سرر

 .ةيّمهألا :«ش».6

 ةتكنلا لوقن انأل ةتكن ىلإ هميدقل جاتحي ال ميدقتلا هقح ام ّنإ :لاقي ال :«(ع» شماه يف .1
 بجاو :انلوق يف ليق امك رمألا سفن يف هل يناونعلا فصولا توبثل بلطي امّْنِإ ليلدلاو

 لّمأت ءانمالك ىلإ رظنلاب هل ةيصوصخ الو موق ىلع درول اذه ّمت ول ًاضيأو .دوجوم دوجولا
 .«هنم ١7

 .اركؤما[ ظ) ةّين[ن]وكي ال ام ميدقت يأ:«ع» شماه فا

 .«ش» نم طقس انه ىلا «ىلع ال ميدقتلا نإف» نم ./

 ركذلا ةيمهأ بيسي لعجي امثإ ميدقتلا محام جيدقت ّنأل يأ :« عن: شماه يف :كلذك :(شا9
.»١77« 



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل غ4

 نوكي دقو .هنع لودعلل ىضتقم الو عبطلا عضولا قفاويل لصألا هميدقت نأ ةظحالم

 دقو ءميظعتلا نوكي دقو .ةّرسملا ليجعت نوكي دقو .عماسلا نهذ يف ربخلا نيكمت
 بجوي ال نكل ميدقتلا بجوأ نإو كلذ لك ّنإف ,ءيشلا نأشب مامتهالا نوكي

 .ميدقتلا قاقحتسا

 ةلّلعملا ةيّمهألاب ميدقتلا نولّدعي "'هيلإ دنسملا ميدقت !'باب يف نورت "'كلذلو

 لعفلا !تاقّلعتم ميدقت باب يفو ,؟!اهسفن روكذملا رومألاب ال ةروكذملا رومألاب

 هقح ام ميدقت وه ذإ يح اعلا ةّين ىلع ميدقت هنأل اهسفن ةروكذملا ون هنولّلعي

 ضصخخلا ديقنلا ندعلا ولكني مل اذهل رو وكاكتنلا هالك ميريل كلو وربخأتلا
 .ريخأتلا ةّين ىلع ميدقت هّنإف ركذلا ةيّمهأب الدي دنسملا باب يف

 ناك ول ذإ ,ميظعتلا نع هرَّخُأ ركذلا ةيّمهأ مامتهالاب دارملا ّنأ مّهوت عفدل اكو

 ميدقتلا ةدافإ ىلع ٌلدتسا امّنِإو ةيّمهألا ةّلعب حيرصتلل ميظعتلا ركذ ّنَأ مهوتل ًامّدقم

 تفلتخا دقو ةيبرعلا قوذ كلذ يف مكاحلا ّْنأل "72 ساّبع نبا "'مالكب رصحلل
 ."!هيف مهقاوذأ

 اّمم ""'رصحلا ىلع ميدقتلا ةلالد ّنِإ :صيخلتلا حرش يف ينازاتفتلا لضافلا لاق

 .مالكلا موهفم يف لّمأتلاب ميلسلا قوذلا هفرعي
 صاوخ ةكردملا ةّوقلا ميلسلا قوذلاب دارملا :يدنقرمسلا يّشحملا لاق "١و

 لب ميدقتلا قاقحتسا بجوي الو .بجوي ةروكذملا ةسمخلا رومألا ّنأل يأ:«ع» شماه ىف ١.

 اب :«م» 7 م1 و ركذلا ةيقها وه سوتبلا

 .2(7١؟> ميدقتلا 57 ميدقت وه يذلا :«ع» شماه يف . 37

 .قلعتم :«ش» .6 .اهسفن ةروكذملا :«م» .؛

 .«١١؟» (ظ) تلق امو تفرع انأ لثم :«ع» شماه يف .”

 . هلي :« ه ءم» ./ .مالكل :«ه» .ا/

 .رصحلا ىلع  :«ك م).٠ .كلذ ىف :؛(6

 و مس م».١



 3 هال نو سنت

 هتّوق لامك عم هركنأ امّيرف ةّوقلا هذه هل سيل نم اّمأو ,تارابتعالا فئاطلو بيكارتلا

 هللا يف ميدقتلا ّنإ :بجاحلا نبا لاق اذهلو ,تالوقنملاو تالوقعملا ىف ةيكاردإلا

 .هيلع ليلد ال رصحلل هّنِإ :لاقي امو ءامتهالل دمحأ

 هنأب باجأ ؛ليزنتلا يف ميدقت ةدئاف نع لأس اذإ هّنَأ "'ءاملعلا ضعب نع يورو

 :ءانقياام ١" قي راقكم عاف

 ول هّنَأ رتافلا يلابب رطخ ام ىلع رصحلا ىلع ريخأتلا ةينب ميدقتلا ةلالد هيجوتو

 نوكيا دنسملا ركذ دنع لمتال التدبلا فيلا ىهالكلا نف ارح وم ناك اهيرخأ

 لامتحالا اذه عفدنا مّدق اذإو ,هريغ ىلإ ًادنسم نوكي نأو هيلإ دنسملا كلذ ىلإ ًادنسم

 راعشإلل ةروصلا هذه يف ميدقتلا نوكي نأ رهاظلاف ,كلذ ىلإ دانسإلا الإ لمتحي الو

 زوجي ال "'نأ ىلوألا قيرطلابف كلذ ريغ ىلإ هدانسإ لامتحا باب ّدس مّلكتملا نب
 .هريغ ىلإ رمألا سفن ىف هدانسإ

 بدأ ةياعر لعفلا ىلع ناعتسملاو دوبعملا ميدقت يف ّنإ :ءالضفلا ضعب لاق :«ع» شماه يف ١.

 صاصتخالاب ناذيإ هيفو .ةيانعلا ةّدشو مامتهالا هيفو .دبعلا لعف ىلع همسا ميدقتب هللا عم

 قوذ كلذ ىف مكاحلاو .كب الإ نيعتسن الو كاَيِإ الإ دبعن ال ةّوق ىف وهف ءرصحلاب ىّمسملا

 حبفي 00000 فني ملو مامتهالا ىلع ّصن هيوبيسو ادق كلذ دراوم ءارقتساو ةيبرعلا

 كلذ ركنأ هعمس نمو .تقتع .كاّيإ :مههدحأل لوقي مث .ًالثم ديعأ ةرشع قتعي نأ لئاقلا نم

 .هراكنإ نسح الو مالكلا اذه حبق امل صاصتخالا مهف الولو ,تقتع ابكي ا *نيغوذلاقو

 هدجت فيك[١4 :ةرقبلا] «ِنوُقَناَف َىاّيِإَو> .[4 ٠ :ةرقبلا] «ِنوُبَهْراَف َىاَّيِإَول ىلاعت هلوق لّمأتو
 دبعن ال ةّوق ىف نيعتسن كاّيإو دبعن كاّيإ كلذكف ,ياوس اوقتت الو ءيريغ اوبهرت اال ةّوق ىف

 زواق انهسلا انزع قيء نق طمعا الكب هولي تلم نوت قال لك راندل ا رعم ويس لوول وع
 ناهذألا ةّيلبو مولعلا ةفا مه ءال وهف كيكشتلا باب هيلع حتفو همهف لق نم لدجب ةربع

 .«هنم ١7١ ىهتنا .موهفلاو

 .لعفي :«ه .م .ك» .؟ .مسأقلا وبأ يأ :«ش» شماه يف

 .هّنأ :«ك» .©
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 نلف رصف نوكل حا يملا ارا" وعلا هذاقإ ىلع ا ينفالاو يطع فاقت
 يف امن“ رهكأ !؟اييف لاخلا فتم ةقئاطم ةاعر 1 عيعت ىأ دارفا وأ
 ال نأ راب سمسا نوح و سام
 ,"!هريغ نيبو ىلاعت هنيب ةدابعلا كارتشا مهوت '''هتظحالم "نم مهوتي

 يف نكلو ,'774هيف ('١!َبْيَر ال :(؟!ىلاعت هلوق هب اوهّجو ")امك ةناعتسالا يف اذكو

 اذإ :تلق ؟مامتهالل مبدقتلا نوكي نأ زوجي ال مل :ىلإ نيدّدرتملا ضعب لاق :«ع» شماه يف ١.

 نوكي نا رهاظلاف ريخاتلا ةروص يف ناك يذلا لامتحالا ررض عفدي ميدقتلا نأ اندجو
 يذلا مامتهالا نود ةدافتسالاو ةدافإلا يف لخد اهل يتلا ةنونعملا ةدئافلا هذه غيلبلل روظنملا

 .«هنم ١؟» لّماتف .ةيض رعلا رومالا نم وه

 ام عيمج ىلإ ةبسنلاب نوكي دق ءيشب يش صيصخت ينعأ رصقلا ّن أ ملعا : :«ع» شماه يف .؟

 يفاضإلا م 2 .ايفاضا :ىنيل بدا ده اه يدعي ىلا ةسسلا  ةوكي ةقاوب اينيفح اريضق سيلو هادع

 لصأ يف ًابيصم عماسلا و أ بطاخملا ناكاذإ دروي نأ هّنأل نييعتو بلقو دارفأ رصق ىلإ مسقني

 وا .[ظ] مكحلا يف فرطلا عم فرطلا ريغ هكرش داقتعاب اّمإ هاطخف هقرط يف ئطخم مكحلا

 الإ ماق ام انلوق ًالثم باوصلا لامتحا يف هدنع فرطلا يواستب وأ ,عقاولا [ظ] سفن داقتعاب

 ديز ال ورمع مئاقلا نأ دقتعا نملو .دارفإلا رصق امهالك ورمعو ديز مئاقلا نأ دقتعا نمل ديز

 .«هنم ١؟» نييعت رصق ورمع وأ ديز وه مئاقلا دّدرت نملو ,بلق رصق

 .وه اميف :«ك» .'"“

 أطخل ًاّدر ماقملا اذه يف ىلاعت هللا ركذ نومّدقي امّنِإ نيملسملا ّنأل :«ع» شماه يف .؛

 .«هنم »١١ لّمأتف .يقيقحلا نود هيوخأو دارفإلا رصق ماقملاو لاحلا بسانملا نوكيف ,نيكرشملا

 1 هع 2م كرم .6

 .ةظحالم :«م ء0ش» »١١«. عماسلا وا يراقلا يا:«ع» شماه يف .1

 ال نأ ئراقلا نأش يف دحأ مّهوتي نأب الإ رّوصتي ال هّنألف بلقلا رصق يف اّمأ :«ع» شماه يف .

 يراقلا ّنأ بطاخملا مّهوتي نأ ىلع فقوتي هّنألف دارفإلا رصق اّمأو ,ىلاعت هريغ الإ دبعي

 هقح يف دحأ ٌكشي نأ رّوصتي ال هّنألف نييعتلا رصق اّمأو .ًاعم هريغو هللا دبعي كرشم نمؤملا

 دلما نت للا يرفعوا ىلا هع للاب

 اذه يأ .هرخآ ىلإ «مّهوتي ال نأ يغبني ام ىلع هلامتشال» هلوقب قّلعتم :«ع» شماه يف .4

 .«هنم ١١١ «هيف َبُيَرال# ىلاعت هلوق يف بيرلا ىفن هب اوهّجو امب هيبش هجولا



 101 ةحتافلا ةروس ريسفت

 نأ الإ ىفخأو ٌدسلا بطاخملا ىلع فخي مل نإو صالخإلا راهظإ ىقيقحلا رصقلا

 لاودلا بيترت ةياعر نم غلبأ ا"'رصحلا ةدافإو ًاللذتو ةةابنغ هراهظإ ىف

 قال زاذملا ةروفحو يقرت 00

 لعجي مل دمحلل ًانايب 4ُنيِعَتْسَن َكاّيِإَو ُدّبْعَت َكاّيِإ» لعج اّمل فاّشكلا بحاصو

 يف ناكل ًاثعاب مامتهالاو 5 :اك ول ذإ ,ميدقتلا ىلع ًاثعاب اب مامتهالاو ميظعتلا

 .نّيبملا '؟'نم مّدق اذهلو هب مامتهالا نوكيف دمحلا ماقم ماقملا ّنأ عم .كلذك '!نّيبملا

 لصتي ال لّقتسم ىلاعت هتاذ ّنأ ىلإ ةراشإلا نّمضتي ميدقتلا 3 نأ نكميو
 ةدابعلا ماقم يف ٌدبال هنأ ىلإو ,نطابلا ناونع رهاظلا ّنأل ؛هريغ عبّتي الو هريغب

 ةدابعلا ماقم يف دبعلا ماق اذإ هنأ ىلإو ًالَوَأ ٌماتلا روضحلا نم ةناعتسالاو

 ّقحلا '"'ةّيحم ةبذج هبذج هنأك هسفن دجي سّدقتو ىلاعت هيلإ *”!ةناعتسالاو
 .نيصلخملا كدابع داَبُع نم انلعجا ّمهّللا .كلذ "!لبق برقلا ماقم ىلإ "'هتلصوأو

 الرا ةوبعسلا ىلإ ةرظن: نوكننأ يغبني] دباعلا نأ ىلع هيبنتلاو :هلوقب هدارمو

 .ىلاعت هلوق هب اوهّجو  :«ه .ل .م .ك» .9

 ال ثيحب هناهرب عوطسو هحوضول هنأ هيف بيرلا يفن ىنعم ّنأ ءيجيس ذإ :«ع» شماه يف ٠.
 يابا را درا راب لا عرار را يحصل اس ايار

 .«هنم ١؟» نيبات رملا ةرثك عم بيرلا يفن ةز مصيب فيك هّنأ دري ىّتح

 ١ :ةرقبلا ١؟.

 يف مّدقم وه ام ميدقت ةتكن ىلع رصحلا ةدافإ ةتكن ميدقت هجو ىلإ ةراشإ :«ع» شماه ىف ١.

 ةدئازلا تارابتعالا نم ناك نإو دوجولا ىف مّدقم وه ام ميدقت ّنأل «غلبأ» لاق امّنإو .دوجولا
 هّنإف رصحلا ىنعم فالخب .يّماعلاو غيلبلا هتياعرو همهف يف كرتشي نكل دارملا لصأ ىلع

 .«هنم ١؟» رّبدتف .ٌرم امك قاذملا نم ريثك همهفي اّمم

 »١7«. دمحلا يأ :«ع» شماه ىف ." .ىلع لاودلا بيتارت  :«ه» ."

 .«م» نم طقس انه ىلإ «نم ةناعتسالا» نم .6 .نم  :«ه)» ,يف :«ل .ك ءىشا»»..

 .هلصوأ :«ك» .ا/ .ةّبحم  :«م ,ك» .5

 »١١«. ةدابعلاب سّبلتلا لبق :«عا» شماه ىف .6
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 اهنإ ثيح نم لب .هنع تردص ةدابع اهنإ ثيح نم ال .ةدابعلا ىلإ هنمو .تاذلابو

 اذإ هلوصو ّقحي امْنِإ فراعلا ّنإف قحلا نيبو هنيب ةينس ةلصوو .هيلإ ةفيرش ةبسن

 الو هسفن ظحالي ال هْنإ ىتح .هادع اّمع باغو .سدقلا بانج ةظحالم ىف قرغتسا

 قع امي نتفق كل ةلور ربل يقم رد ةظفالو ايثإ فيفي ىلا اهلازخأ عم ًالاع
 نيح هميلك نع هاك> ام ىلع ١4 اَنَعَم هللا نإ ْنَّرْحَت آلا» :لاق نيح هبيبح نع هللا

 .هرخآ ىلإ ١4"[ ِنيٍِدْهَيَس ىَبَر َىَعَم ّنإ» :لاق
 ؛هريغ ةظحالمل ًاعبات ةناعتسالاو ةدابعلا ماقم ىف دوبعملا ةظحالم لعجي ال هن

 :ىلاعت “اهيلإ هّجوتلاو ةسّرقملا هتاذ ةظحالمل ةعبات ةدابعلا ةظحالم لعجي "لب
 ,لوعفملا ميدقت نم دافتسم اذهو .ةدابعلا ىلا ال ًةلّوَأ دوبعملا ىلإ هرظن نوكي نأو

 نم لب .هنم ردص لعف اهّنَأ ثيح نم نوكي الف ةدابعلا ىلإ هرظن "'عقو !*!نإو
 هبانج ظحالم دنع ذإ ءبجعلا نم نمأيف ؛هلالج ّلج هيلإ بّرقتلا ةليسو اهّنأ ثيح
 ةنامتسالا قفا كو: هتاوريكو هناذ ةمظحب يدلي ذل تنادانفلا "قف انيق نأ هيلع قيظي

 .لوعفم 5 ثيح نم لوعفملا ميدقت نم دافتسم '"'اذهو .هباجح ةجاحلا ريصي ال

 سيل ةدابعلا ""!ىلإ رظنلا ناكل ')هيلإ دنسملا ةروص يف "!لوعفملا مّدق ول هّنإف

 ةلمجلا ذإ "هن ةرداص اهّنأ ثيح نم 7١لب ؛ىلاعت هب ةقّعتم اهّنَأ ثيح نم

 .1؟ :ءارعشلا . .غ١ :ةءاربلا .

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «دوبعملا ةظحالم لعجي ال» نم .

 .نإف :«ش» .6 .هيلإ - :«م» .

 . عطق :«م» .

 .«١؟» هرخآ ىلإ «ةليسو اهّْنِإ ثيح نم لب» هلوق يف ةروكذملا ةيثيحلا يأ :«ع» شماه يف .

 »١١«. 4 َكاّيإ 8 يف باطخلا فاك لولدم وهو :«ع» شماه يف .

 »١7«. هدبعن هللا :لاقي نأب :«ع» شماه ىف .

 .لب حم. .ىف :2(م).٠

 »١7«. دبعلا نع يأ :«ع» قا ننال

 هو >س نك خل ىس بت



 .ًادتبملاب (7١ةقّلعتم

 ام ىلإ هدانسإ ثيح نم ظوحلمف ًاربخ تعقو يتلا ةلمجلا يف دنسملا اّمأو

 يلع ال قاع هيلا ةيسنلا ميدق ضو»©اذعيملاب هقلعتا قيحب نم ةل'هيلإ ("ةاذكتمأ

 .ٌقرت لاصتالا

 [ىزارلا مالك نم لوعفملا ميدقت نايبل رخآ هجو]
 .يضاقلا "!هركذي مل لوعفملا ميدقت نايبل فيطل رخا هجو يزارلا نيدلا رخفلو

 ىلاعت هّنِإ :يزارلا لاق ءيزارلا ريسفت نم ذوخأم اهركذ يتلا هوجولا "'رثكأ ّنأ عم

 الو .ميظعتلا يف لساكتي الو ءقحلا هللا وه دوبعملا نأ ىلع دبعلا هّبنيل هسفن ركذ مّدق
 عراب" نيداتسأالا ىيعراضملا نم ًاذهناو نأ ""' كحي-ًالادش لو ديمي كفقلب

 نالف هّنإ :يقاتسرلل ليقف ًارارم داتسألا كلذ "*'يقاتسرلا عرصف .ًافلِج '"!ًايقاتسر
 ُالَوَأ هتاذ هفرع انهاه اذكف ,هماشتحال الإ كاذ امو .هنم لاحلا يف عرصناف .داتسألا
 .ةلفغلاب ""'جزتمت الف ةمشحلا عم ةدابعلا ''١'لصحت ىّتح

 يف مئاق متركذ ام عيمج :لئاق لاق نإف :ميدقتلا هوجو ركذ دعب يزارلا لاق مث

 دنسم درفملا اذه لب ةدابعلا ىنعم ىلع لمتشملا دنسملا درفملا دّرجم ال :«ع» شماه ىف ١.

 ريمض #ُهُبْعَت 8 يف نوكي هيلإ دنسملا ةروصب لوعفملا ميدقت ةروص يف معن .مّلكتملا ىلإ
 نكل .ىلاعت هب ةقّلعتم اهّنِإ ثيح نم ةدابعلا ىلإ رظنلا ًاضيأ هنم مهفي هيلإ رظنلابف .هللا ىلإ عجار
 : مجم | 11 ةيناق هيو رم: ىف قم نهقيا املاو :ىرخأ ةلفج: قاوفتطما | ذه

 .«١١؟» للا وهو :«عا» شماه يف 5 .«7١؟» هكدا وهو :«ع» شماه يف

 هد وذو ةيلإ لاق تيس« مرد نشماق: ىف

 ا رثك 10( نشا. هوكدي مل :«ه» .

 .ردصملاو خسنلا يف اذك .6 .يكحي ال :«ل» .ا/

 .فاتسرلا :«ه».٠ .اقاكيسر :«ك» .4

 يدع القا ةمتلا ىف .لصحي :خسنلا يف ١

 مح

 فر
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 .هللا ركذ ىلع دمحلا ركذ هيف مّدق هّنَأ عم 4 ِهّلَدْمَحْلَأط :هلوق

 دّيقت دقف هلل :تلق اذإف هللا ريغلو هلل نوكي نأ لمتحي دمحلا هلوق ّنأ باوجلاف

 هللا ريغل نوكي نأ لمتحاو هلل نوكي نأ لمتحا دبعن مِّدق ول اّمأ هلل نوكي نأب دمحلا
 مرج ال هلل زاج امك رمألا رهاظ يف هللا ريغل زاج اّمل دمحلا ّنأ ةتكنلاو ءرفك كلذو

 كاَيِإ مّدق مرج ال هللا ريغل زجت مل اّمل ةدابعلاف انهاه (')اّمَأ ءدمحلا ميدقت نسح

 هللا ريغل ةدابعلا "!عقت نأ لامتحا مالكلا يف ىقبي الف ."!'نيعتسن كاّيإو دبعن [ ىلع]

 .يهتا ل ىلاعت

 هيلعو انّيبن ىلع هميلك نع ىكح ام ىلع هبي هبيبح نع هللا ىكح ام ليصفتو

 :ًاضيأ ىرخأ هوجو نم قّقحتي مالسلاو ةالصلا
 سمش عولط تقو ناح اذإ هنأ ىلإ ةراشإ نزحلا نع ىهنلا ميدقت ّنأ اهنم

 ام فالخب .هتابجوم لاوزل نزحلا ةملظ يحمني نأ ٌدبالف هرون ءايض عملو برقلا
 ءاجرل نزحلا لاوز بقرت ةيعملاو برقلا ىلع ةلالدلا دعب هنِإف 32 هميلك نع ىكح

 .ةيادهلا

 ىوتسا يذلا ٌّقحلاب دويعملا هنأ ىلع لادلا ىلاعت ()هملعب هلالج ّلج هركذ اهنمو

 انّيبن ىلع ميلكلا نع ةياكحلا يف ام فالخب ,عيمجلا ىلإ "!ةيثيحلا هذه نم هتبسن

 "!"ةفاضإلا ةئيه ىلع هركذو *'ةيبوبرلا ةفصب هفصو ثيح ميلستلاو ةالصلا هيلعو

 .نيععمت كاتاو بذر وضملا ىف. .مأ :ردصملا ىف ١.

 77/١. ازارل زيستت 5 فرد ا تملا شاك

 .«7١؟» برق يا:«ع» شماه يف .

 .هملع ةطاحإ نع (ظ) ةرابع ءيشب ىلاعت هتّيعم ّنأ ىلإ ةراشإ :«ع» شماه يف

 .«١١؟» لماشلا ملعلا ةفص ةيثيح :«ع» شماه يف .

 »١١١«. تايلباقلاو تادادعتسالا توافتب ةتوافتم ىلاعت هتيبرتو :«ع» شماه ىف .

 »١7«. «ىّبر» هلوقب :«عر» شماه ىف . همه > ا ©#ث لني



 ط0 ةحتافلا ةروس ريسفت

 .هل ةفرعمو فاضملل ةنّيعم يه يتلا مّلكتملا ىلإ

 يف ِهنأب هملعل .نحملاو ايالبلا نم ءيش يف نزح هل سيل َّنَأ ىلع هيبنتلا اهنمو
 ىكح ام فالخب .هدحو بطاخملا ىلإ نزحلا دنسأ اذهلو .ىندأ وأ نيسوق باق ماقم

 .هسفن ىلإ !''لبقتسملا يف ةعقاولا ةيادهلا بسن هّنِف )2 ميلكلا نع
 نأش وه امك .هريغل بلطي"'و الإ هسفنل ةمحرلا بلطي ال هّنَأ ىلع هيبنتلا اهنمو

 .؟!هفالخب ريغلا عم "!مّلكتملا ريمض ىلإ ةيعملا دانسإل ؛نيملاعلل ةمحر وه نم

 ينانلاو .ًالاح امهلوصح يف رهاظو ءاهريغو ةيادهلل لماش لوألا ّنأ اهنمو
 .لبقتسملا يف اهلوصح بلطو ةيادهلا ىلع روصقم

 ."!بدأألا ىضتقمب قفوأ هنأ اهنمو

 هنأ ىلع صيصنتلل ريمضلا رّركو :هلوق يف] "صيصنتلل راركتلا نوك هجوو
 ."'ًارَّخْؤم ريدقتلا مّهوتل رّركي مل ول هّنَأ [ريغ ال هب ناعتسملا

 موي صاصتخا هيجوت نم ثا حا يآلا سوؤؤر ققفاوتب ةدابعلا ميدقت هيجوتو

 .لّوألا ال يناثلا يف ىعارت ةقفاوملا ّنأل ,"!قفاوتلا كلذب ركذلاب نيدلا

 راو ا ويدقل اكن ا يع صخشلا هاي دقن انه سا للا نأ نسا زل ابقي لا نرخ :ةيعتو

 .ىفخي ال امك ''١!اهلئاوأ ال ضعب نع اهضعب يآلا زّيمتي اهب ام يآلا

 ١. ةيادهلا دقق يووم ناك لاحلا ىف هلأ ىلع لديف :«ع» شماه ىف »؟١«.

 انعم لاق ثيح :«ع» شماه ىف ."' لاو :«ش» .؟ »١7«.

 . ىعم يّبر نإ :لاق ثيح :«عا» شماه 5 3

 ةّيضقلا تسكعنا دق ميلكلا مالك يفو ةّيعملا ىلع هللا ركذ هيف مّدق ثيح :«ع» شماه يف .6

 :هريغ ال هب ناغتسم هنأ ىلع :(«عو شماه ىف .5 .4هنم ١7
 .«١١؟» كاّيإ نيعتسنو دبعن كاّيِإ ريدقتلا نوكي ناب :(ع» شماه يف .

 ميدقت نأ هنم ملعيو ءيآلا سؤر قفاوتيل ةناعتسالا ىلع ةدابعلا تمدقو :هلوق ىلع قيلعت اذه .

 .ةباجالا ىلإ ىعدأ ةجاحلا بلط ىلع ةليسولا
 .اهلئاوأل :«ه ءك»>.١٠ .«7١؟» مهضعب هلعف امك :«ع» شماه يف .9



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ك1

 ريغو .ةدابعلاب ةناعتسالا !'نارتقا هجو نم فاّشكلا بحاص هركذ ام ىوطو

 ىلإ دابعلا هب بّرقتي ام نيب "'عمجيل :[ فاشكلا يف] لاق ثيح اهيلع اهميدقت هجو

 .”!هتهج نم هيلإ !''نوجاتحيو '''هنوبلطي ام نيبو مهّبر

 لبق ""!ةليسولا ميدقت ّنأل :تلق ؟ةناعتسالا ىلع ةدابعلا تمّدق ملف :تلق نإف

 .ىهتنا "!اهيلإ ةباجإلا "!اوبجوتسيل ةجاحلا بلط

 ىلإ جاتحي ام نيبو دابعلا هب بّرقتي ام نيب عمجلا "هيف سيل هّنألف "لوألا ام
 ""١رابخإلا ال هب.بّوقتي ام ةدابعلا ذإ ؛ةدابعلا لجأل هيلإ جاتحي ام وأ هلجأل ةدابعلا

 رابخإلا ال اهلجأل ةدابعلا ىلإ جاتحي وأ ةدابعلا لجأل اهيلإ جاتحم ةناعإلا اذكو ءاهنع

 .اهبلط نع

 ءيشلا لعج مزلي الثل ٌبرلا ىلإ فاّشكلا ةرابع يف هتهج نم ريمض عاجرإ اًمأو

 .بّرقتي ام ىلإ هعاجرإ ريدقت ىلع مزلي امك ؛هليصحت ىلع ةناعتسالا ةليسو

 دوم ىلإ عمجيل :تلق ؟ةدابعلاب ةناعتسالا تنرق مل تلق نإف لاق اذكه :«ع» شماه يف ١.

.»١ 7١ 

 اذه ىلع ينبم ةيتآلا انتاملك ضعب ْنإف ,مهفاف ركذلا يف يأ: :«ع» شماه يف .عمجيف :«م» .؟"

 »١7 ةناعاالا وهو :«ع» شماه ىف .'" .«هنم »١١«.

 .ةدابعلا وهو برقي ام ىلإ يأ :«ع» شماه يف .؛

 وهو مهّبر ةهج نم يأ :ّ#َم نيققحملا دّيس لاقو ةناعتسالا ةهج نم يأ :«ع» شماه يف .0

 مهتاّمهم يف ةنوعملا هنم مهبلطو هيلإ مهبرقت نيب ّنأ نّيبلا نمو مهجناوح يف مهايإ هتناغإ

 .«هنم ١؟»[ ١/ فاّشكلا ىلع ةيشاحلا] َةّم ةمات ا

 .هبج وتسي :«ش» . 7 »١١«. ةدابعلا يأ :«ع» شماه يف .1

  .6فاشكلا ١/10.

 »١١«. ةدابعلاب ةناعتسالا نارتقا هجو نم ... فاّشكلا يف ركذ ام يىط يأ :«ع» شماه يف 8

 .«7١؟» ةدابعلاب ةناعتسالا نارتقا يف يا:«ع» شماه يف

 ١. اهيلع لادلا ظفللاو همسا ركذ املو :«ع» شماه يف »١١«.



 ءما/ ةعاقلا ونس رسمت

 فاشكلا يف ام ىلع نارتقالا هجو ىلع ةدابعلا مّدقت نع لاؤسلا عرفت الو

 ةناعتسالا قلعتم مومع يريدقت ىلع تادابعلا ءادأ يف اهيلإ جاتحم ةناعتسالا نأ

 .ينازاتفتلا لضافلا هركذ ام "'ىلع "'اهيلع مّدقي نأ يغبنيف هصوصخو

 ىلع ةئاعتسالا ةليسو ءىشلا لعج ٌبرلا ىلإ عاجرإلا ريدقت ىلع هّنَأ ء!هيفف

 اهنأ نم فيرشلا هوس سّدق نيققحملا ديس هدافأ ام ىلع .لاق اًمم مزال هليضحت

 نأ نكمي هنأ عم .ةناعتسالا ةليسو ةدابعلا لعج عم تادابعلا ءادأ يف اهيلإ جاتحي

 اهيلإ جاتحم ةناعتسالا ْنأ وه دارملا نا هب بّرقتي ام ىلإ عاجرإلا ريدقت ىلع :لاقي

 بلطب اندها هريسفت هيلع لدي امك .اهيلع تابثلاو اهيف ةدايزلاو ةدابعلا ليمكت يف

 ةليسو ءيشلا لعج مزلي الف ةناعتسالا ةليسو ةدابعلا لصأو .ىدهلا يف ةدايزلا

 :ةليصخحت ىلع (”!ةناعتسالا

 ءارو امب تاّمهملا يف ةناعتسالا صيصختو ٌبرلا ىلإ ريمضلا عاجرإ اّمأو

 ١. ةدابعلا ىلع يأ :«عد» شماه يف ." .ههيجوت :«ش» »١١«.

 .ئلغ ب :«كات .'"

 هريسفت يف يسربطلا ىلع وبأ ّلجألا خيشلا هركذ ام ًاضيأ هيفو :(ع» شماه يف .؛

 امّنإ ةناعتسالا ىلع ةدابعلا ميدقت هجو نع لاؤسلا ّنأ نم ::14/ ١ نايبلا عمجم :رظنا] ريبكلا

 ةدابعلا ميدقت عفاولا ناك وأ .كلذك سيلو ىلاعت هنم ةناعتسالا نودب ةدابعلا تأتي مل ول هجّتي

 ناي لوتسلا ةقيرظ: قلع تاوضلا' ىف. لاق ةئد سلف سلوا( ةداسلا ىلع ةنامتيالا ءةفسلا
 مل :ردصملا يف] فلتخي ال رخآلاب ًاطبترم ناك اذإ [امهدحأ :ردصملا يف] نيرمألا خا

 ,يّقمح تضبقف ىلإ تنسحأو ّىلإ تنسحأف يقح تيضق لاقي امك ريخأتلاو ميدقتلا [فلتخي
 نسح امّنِإو ,مهنم ةعقاو ةدابع ىلع ال ةفنأتسم ةدابع ىلع عقي امْنِإ ةنوعملل لاؤسلا نإ :ليقو

 مكحا ٌبر هلوقك ىلاعت هيلإ عاطقنالا هجو ىلع فيلكتلا عم اهنم ّدب ال ناك نإو ةنوعملا بلط
 ءاعدلا مّدقت دعب الإ ةنوعملا لعف يف الو فيلكتلا ةمادإ يف فطللا نوكي ال امّبر هنألو ,ّقحلاب

 .«هنم ١١؟» دبعلا نم

 .ىنسماهلاب «ع)») ىفو .ةناعتسالا ةليسو ءيشلا لعج مزلي الف  :«ه ءم» .6
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 ىلوسملا ىلإ :بةقحلا تيس تناك اعل ةداتعلا نآي:لاؤتسلا عدفت هيجوتو :تادانغلا
 ال ىلوملا لعف بلط ّنأ هيجوتلا يفف ,"'ميدقتلاب ىلوأ وهف ''١هلعف بلط ةناعتسالاو
 .هيلإ بّرقتلا ببس ىلع همّدقت ةيولوأ يضتقي

 ام) ىلإ «هيلإ» ريمضو "!(نوجاتحي ام) ىلإ (هتهج نم) ريمض عاجرإ نكميو

 عّرفت هجوو .ةناعتسالا ةهج نم اهيلإ جاتحت ةدابعلا ّنأ ىنعملا نوكيف .(بّرقتي

 يهو .ةدابعلا ىلإ سايقلاب "!ةدوصقم اذه ىلع ةناعتسالا ّنأ "اذه ىلع لاؤسلا

 ."”هّدقتلاب ىلوأ "”دوصقملاو اهتيعبتب ةدوصقم

 ةدابعلا يف صالخإلا راهظإ دعب ّنأل "'اهيلع اهميدقت [ّنإ] :لاقي نأ نكميو

 درا ترا اهنانص ةناع لا يلتلل نركب ةقيمرلا هل كرف نعو اهلك قادعيملا
 يف ةناعتسالاو اهلوبق '!بلطب رعشم ةدابعلا يف صالخإلا راهظإ ّنألو .ةباجإلا

 ةدابعلاب كّصخن ةيآلا ىنعم ّنأ نم نيرّسفملا ضعب هلاق امك .اهليمكتو اهميمتت

 ١. ةناعإلا دّرجمو هللا لعف يأ :«ع» شماه ىف »١١«.

 .«١١؟١ هسكع مالكلا يف عقاولا ّنأ عم :(ع» شماه يف .؟

 (هيلإ نوجاتحيو) هلوق عومجم نم دافتسملا (نوجاتحي ام) نومضم ىلإ يأ :«ع» شماه يف .*
 فطع اذإ نوكي امير اذه ّنأل .مالكلا يف اضيأ هظفلب روكذملا نوج امكن اه اكو ىلا ذل

 ىناثلا ىلع ةلخاد لّوألا ىلع لخادلا «ام» ةملك نوكيو (نوبلطي) هلوق ىلع (نوجاتحي)

 1 قس زرق رفقا ذاهب ةازملا نيب ن1 ف رعتسو ءاقيأ

 611 ركذ امن :ةرخا ىلإ «نوجاتحي» :هلوق ىنعم نوكي 30 ىلع يأ :«ع» شماه ىف .غ

 نع اباوج ةعقاو ةيفانيتسا ةلمج «هيلإ نوجاتحيو» هلوق نوكي اذه ىلعو :«ع» شماه ىف .6

 امهنيب ناك اذإ نسحي امّنِإ ةناعتسالاو ةدابعلا نيب عمجلا نأ وهو ةقباس نم شان رّدقم لاؤس

 ةدابعلا ّنإَف ,.جايتحالاو فقوتلا وه امهنيب طبارلا ّنأِب باجأف .كلذل ةيضتقم ةطبارو ةبسانم
 .«هنم ١7 مهفاف تفرع امك ةناعتسالا ةهج نم اهيلإ جاتحي

 »١١«. سكعلا هجو امف :«ع» شماه يف ." .«1١؟» ةناعتسالا وهو :«ع» شماه ىف .1

 .بلطل :«م».1 .ةناعتسالا ىلع :«ك» .6



 10 ةحتافلا ةروس ربيسفت 6

 بلط نم مّدقتلاب ىلوأ لوبقلا بلطو .اهمّمتف اهيلع "'ةنوعملا كلأسنو .اهلبقتف

 بلط يف ةدئاف الو روصقلاب "'ىلوأ وهف ةلوبقم نكت مل ول ذإ اهميمتت يف ةناعإلا

 ميدقت ّنأِب "'ملعلا ىلإ فاّشكلا يف يذلا ميدقتلا هجو ربيغت ينعأ يناثلا امو

 اهسفن ميدقتو "'اهركذ ال ةدابعلا يه ةليسولا نلف ,ةباجإلا ىلإ ىعدأ ةليسولا

 نع رابخإلا ىلع اهركذ "'ميدقت ال ,"'ةباجإلا ىلإ ىعدأ ةجاحلا بلط ىلع
 :ةيلطلا

 اوبجوتسيل] ةجاحلا "”!بلط لبق ةليسولا ميدقت ّنأل :هلوق ينعأ فاّشكلا ةرابعو

 .""!ءيش نع ولخي ال .("![ةباجإلا

 .ةنوعملاب :«ك» . ١

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «بلط نم مّدقتلاب» نم .

 هرخآ ىلإ ةليسولا ميدقت نأ هنم [ملعيو :يواضيبلا يف) ملعيلو :لاق ثيح :«عر) شماه يف 3

 ١(«.

 »١١«. ركذلا ىف ةناعتسالا ىلع ةدابعلا ميدقت نم يأ :«هنم» ةملك قوف اهيفو

 1 .ىلإ - :«ش» .؛
 ميدقت ّنأل» هلوق نم ردابتملا ّنأل [11- ]70/1١ فاّشكلا نم رهظي امك :«ع» شماه يف .ه

 بلط لبق ركذلا يف ةليسولا ميدقت نا هرخا ىلإ «اوبجوتسيل ةجاحلا بلط لبق ةليسولا
 يف كييدعتلا ادوارغلا ىلع ل دينو لمص هلوق ناو هتنعملا 5 فالكم ركل ىلإ ةمئاعلا
 ميدقتلا ّنأب لوقلل ىنعم ال ذإ .هرخآ ىلإ ىعدأ عقاولا يف ةليسولا ميدقت نأ ملعيل ركذلا

 .«هدنم ١61 لق اثنا ذكل نكذلا نفةةليسيؤلا يدق اي ملعلل ىركذلا

 اا ندب طقس انه ىلا كليم دا نجت
 .بلط - :«ش» .6 .مي دقت يف :«ل» .

  .9فاشكلا ١/10.

 سك

 يب دقت نال هلوق ىف ميدقتلا ظفل ميدقت دعب لبق ظفل كاردتسا بوش هيف امل :«عو» شماه يف ٠.

 .«هنم »١١ مهفاف .هرخا ىلإ ةليسولا



 باجيتسالا ّنأل ؛ةباجإلا ىلإ ىعدأ هلوق ىلإ ءاوبجوتسيل هلوق !١رييغتو
 .فئصملا بهذم قفاوي ال ىلاعت هيلع بوجولاو

 بيترتلاو عضولا نوكي نأ بسانملا ّنأ فّنصملا "!هاعّدا يذلا ملعلا هجوو

 .هيلع ًارعشمو ."'يعيبطلا بيترتلل ًاقفاوم يعضولا

 ةناعتسالا نارتقا هجو هنم دافتسي هجو ىلع ميدقتلا هجو :لوقأ هلوقب هرّدص امو

 يذلا ريبكلا ريسفتلا نم لحتنم (لوقأ) هلوقب هرّدص ام ّنأ ىفخي ال نكل .ةدابعلاب
 لصحي امّنِإ لمعلا ىلع ةناعتسالا :يزارلا لاق ثيح هررش نم سبتقيو هرظن يف ناك

 َكاَيِإَو9 هبيقع ركذ مث 4دُبْعَت َكاّيإ#» :هلوق ركذ انهاهو ءلمعلا يف عورشلا لبق

 :هوجوب تاخا مث ؟هيف ةمكحلا امف * ٌنيعَتْسَن

 كلذو .ىلاعت هللا ةدابعب سفنلل ةميظع (؛!ةبتر يضتقي 4ُدْبْعَت َكاّيإ» :هلوق اهنم

 ةبترلا [كلت] ّنأ ىلع كلذ ٌلديل «ُنيِعَتْسَت َكاَيِإَو» :هلوقب فدرأف بجعلا ثروي

 لاه هللا ةناغاب تلصح املا لج ديفلا 7 همة لصحت انا ةدانغلا بيسي ةماعلا

 ةوخنلا كلت ءانفإو بجعلا ةلازإ «ٌنيِعَتْسَن َكاَِيِإَو» :هلوق ركذ نم دوصقملاف

 .همالك ىهتنا '''ربكلاو

 هنم ًادادتعاو ًاحّجبت كلذ مهوأ هسفن ىلإ ةدابعلا مّلكتملا بسن امل :لوقأ :هلوق]

 ال امم ًاضيأ ةدابعلا نأ ىلع لديل «ُنيِعَتْسَن َكاّيِإَو#© :هلوقب هبقعف .هنع ردصي امب
 .[ قيفوتو هنم ةنوعمب الإ هل بتتسي الو متي

 .ريسفت :«م».١

 ميدقت ّنأ هنم ملعيو» :لاق ثيح يركذلا ميدقتلا نم هلوصح ىعدأ يأ :«ع» شماه يف .؟
 .يعبطلا :«ك» . 3” .«هنم »<”١ «ةليسولا

 .ةوق  :«ش» .6 .ةيبرت :«ل» .؟
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 .ماقتساو اّيهت يأ رمألا ٌبتتساو .حرفلا ةلمهملا ءاحلاو ميجلاب حّجبتلاو

 تمق ىف امك .واولاب هطبر ٌحصيل اوهيني ريدك لاغلل قاولا قوك يف ''!ًدبالو

 .ههجو ٌكصأو

 نع ثحبلا ىلع هنع ثحبلا مَّدق ةلمجلل ًاميمتت "!نيعتسن لوعفم ريدقت ناك اّملو
 هوجو, ذإ ةلفحلا دامك نع رحؤم وهب ىذلا لوعقملا ميدقت ىأ ةلطخلا ارجل :بيقرت

 ميدقت نع ثحبلا مّدقو .ءازجألا كلت بيترت ىلع مّدقم اهنييعتو (؛!ةلمجلا ءازجأ

 .بيترتلا "'نّمضتي وهو ةّرم ركذلا نع رخؤملا هراركت نع '*!ثحبلا ىلع لوعفملا

 :ةيتدجلا نقره نع هدملا ىلع ةدعاو ةلمع ىاسنلا ناركلا نه: كحتلا دقو

 .فاّشكلا يف ام فالخ ىلع كلذ لك

 ىف ةناعتسالا زاوج مدع ىلع لد ةيّآلا نأ ىف ىليبدرألا ققحملا مالك]
 53500 ومالا ف ءىش

 تايآل هريسفت يف "'ةيمامإلا ءالضف ضعب اهركذ ةليلج ةدئاف انهاهو اذه
 يف لب «ىلاعت هريغب ةدابعلا يف ةناعتسالا زاوج مدع ىلع لدقةيآلا نأ يه ماكحألا
 لدي لّوُألا ىلعف .ّدعأ يناثلاو .رهظأ لّوألاو ليلدلا هجرخأ ام الإ رومألا نم ء يش
 زاوج مدع ىلع لب .[لسغلاو] ءوضولا لثم تادابعلا يف ةيلوتلا زاوج مدع ىلع

 ١. هرخآ ىلإ .لاحلل واولا :ليقو :فّنصملا لوق نايب يف عورش :«ع» شماه يف »١١«.

 .نم :«ك» . ؟

 .«١؟» هيف لوعفملا وهو يناثلا لوعفم يأ:«ع» شماه يف ."

 .ثحبلا ىلع  :«ش» .ه .اهءازجا :«ك» ىفو .ةلمجلا ءازجا-:«م».؛

 »١7«. بيترت عونل ةياعر اهب ةظفلملا 57 يف يأ:«ع» شماه يف .

 .«هنم ١؟» هلم يليبدرألا دمحأ ةمالعلا لضافلا ىلوملا وهو :«ع» شماه يف .'
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 «ريغلا ىلع دامتعالاب ةالصلا يف ةناعتسالا !''مدع ىلعو .تادابعلا رئاس يف ليكوتلا

 ل اق كلذ نيتغا؟او او 5 وأ ًاعوكر وأ ًادوعق وأ ًامايق طئاحلاو يمدآلا لثم

 نم ءيش يف ىلاعت هريغب ةناعتسالا مدع ىلعو اهيلع لدي يناثلا ىلعو ."'ىفخي

 لاذ لج ا لق نشرات ىف ةريدعلا هيلع لذي اكيد ودنا يتضيونالا
 ثيحب اوراصف .ًائيش ًأدحأ اولأست ال نأ طرشب :لاق .ةّنجلا انل نمضا :هل اولاق موقل

 .هيطعي نأ (”ًادحأ لأسي ملو هذخأيو لزني بكار وهو طوسلا مهدحأ دي نم عقو ول
 لصاحلاو .*'هيلإ برق نّمم هوبلطي ملو ءاملا اوبرشو مهّلحم نم اوماق اوشطع اذإو

 اذه ىلعف .ًاضيأ ةيآلا هذه ريغ نم ًالقنو ًالقع مولعم ىلاعت هللا ريغ نم لاؤسلا مذ ّنأ

 ادادلا ةعحرشا اهل افلطم | هريغإ ةنافتألا ةهوصرم نع ادحتوا كمي

 ام الإ ”'ةهاركلا ىلع "!لمحت وأ ءاهريغ نم مهفي ميرحتلاو "'١ةهاركلاب ليصفتلاو

 .""!ملعأ ىلاعت هّللاو ءزاوجلاو (”ةهاركلا ملعي ىّبح ميرحتلا ىلع وأ هميرحت ملعي

 دارفإ وأ ءاندها :اولاقف ؟مكنيعأ فيك :لاق هّنأكف ,ةبولطملا] ةنوعملل نايب :هلوق

 .هرخا ىلإ [ مظعألا دوصقملا وه امل

 ادارفإ ةقوكو ةداغلاب ةناعتسالا نسنصدق يدقت لع ةيولظملا ةنوغمللا انايباةكؤك

 فطعلا كرتل هجو امهنم لكو .ةناعتسالا ميمعت ريدقت ىلع مظعألا دوصقملا وه امل

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ةيلوتلا زاوج» نم ١.

 .وأ :«م» .؟

 .ىصحي ال :ردصملا ىف ."“

 .ةحا ل 9 5

 .ةيهاركلاب :«ل ءش .ك» /1.1١7. " هيقفلا هرضحي ال نم ؛!١/ 6 ىفاكلا .ه

 لم كا
 .ةيهاركلا :«ك ءل»و ردصملا .6

 .ةيهاركلا :«ك» .1

 ٠ .يليبدرألا ققحملل نايبلا ةدبز -.
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 لولا ناك انقلو: ويصب"! فلا و ء انتا !!اهفدنحأ نأ عم طابترالا "١لامكل

 .همّدق هيف (؛! لخدأ

 ةناعإلا ةينينك ىف لاوس قبامنلا مالكلا جريب دكوتي "او 15 ضرفلا نسنلو

 ةلوعتسم "ا يدق نين ةناعشنالا هوم نكت اندقي هلإف:"اهوغ اباوحا اذه ىوكيل

 ال وأ ةيرورض '!تناك ءاوس ةناعإ ّلك يف ىلاعت هيلإ نيعتسي نيعتسملا ّنأ رهاظلاو

 لاجم يقبي ال اهنم مسق يأ دارملا نأ ركذ مدعو ,ةناعإلا ميسقت نم مهفي امك
 راهظإ يأ .ناحتمالا لاؤسلا نم ضرغلا :لاقي نأ الإ ,ةناعالا ةيفيك نع راسفتسالا

 دسلا ملعي وه ذإ .ىلاعت هللا دنع ةرهاظ اهنإف ,ىلاعت هريغ ىلع دّحوملا دباعلا لاح

 نيفراعلا ءاعدتسا ديري ىلاعت هّنإف .مهلاؤسو نيصلخملا بلط راركت وأ .ىفخأو

 راهظإو ءانثلاو دمحلاب ميلعتلا يف امك ىلاعت هريغ ىلإ نوتفتلي ال ""'نيذلا نيدّحوملا

 "”!ًارهاظ لاؤسلا هجو ناكل ةناعتسالا قّلعتم رّدقي مل ول معن ,ةدابعلا يف صالخإلا

 .روهظلا ةياغ

 اذه ىلع هّنأ امعز ثيح لضافلا ىّشحملاو ىمورلا ىّشحملا ىلع ّدر هيف :(ع» شماه يف ١.

 هلوق ىنعم ّنإ :لاق ثيح عاطقنالا لامكل يناثلا يفو لاصّتالا لامكل فطعلا كرت نوكي [ظ]

 واولا كرش .نوكييف هي أطويرم لعجي مل نإ" لاوس وأ ءاغذ ءادعبا هنأ ءرخآ ىلإ ةارقإوآ»

 .«هنم »١١ ىهتنا ءنيتلمجلا نيب عاطقنالا لامكل

 »١١«. ًامكح هيلع فوطعملا وهو :«ع» شماه ىف ."

 31 ًامكح فوطعملا وهو :«ع» شماه يف ."

 »١١«. هدارفا وأ هعون نع :«ع» شماه يف .6 .لخد :«ك» .؛

 .نا :«ك» .5

 »١١«. عاطقنالا لامكل ّقشلا اذه ىلع فطعلا كرت ّنأ هيلع بترتيو :«ع» شماه يف .

 »١7«. هيف لوعفملا وهو هيلوعفم دحأ ريدقت يأ:«ع» شماه ىف .6

 .نيذلا (م.٠ :تناك تا نش

 .رهاظ :«ه».١
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 [(1) «ميِقَتْسُمْلا ٌطاَرِضلأ اًندهأ» :ىلاعت هلوق]
 :ىلاعت هلوقو .ريخلا ىف لمعتست كلذلو] فطلب ةلالد ةيادهلاو :هلوق

 .هرخآ ىلإ [ مّكهتلا ىلع دراو ١4" ٍميِجَجْلآ ٍطاَرِص ىلإ ْمُهوُدْهاَف
 ءابلا نوكيف ةعاطلا ىلإ بّوقي ام قلخ هخياشم/")و ايلا قع كطللا ناك اّمل

 لمح نكميو .قصلأ هلالا ىلع لوخدلا دنع نوكي يذلا ىنعملاب هيلع ةلخادلا

 .ةيببسلاو قاصلإلاو ةبحاصملا ىلع ءابلا لمح نكميف يوغللا هانعم ىلع فطللا

 هبضغ ٌدتشا اذإ هيلع مّكهت :يرهوجلا لاق .بضغلا دادتشا لصألا ىف مكهتلاو

 دم هن اكف :بطغلا لامك نه ةيعانلا ءارهتسالاو ةيركتشلا انعام ةادلاو اكاديلع

 .ءازهتسالا ليبس ىلع مهل ًاريخ ميحجلا ىلإ لوصولا

 [ةيادهلا ريسفت]

 .ًافّمحم ()و ًادّدشم يدهلا ةدحاو يهو فيفختلاب ةيدهلا ءاج دقو .ةليعف ةّيدهلاو

 ّنإف ريخلا ىلع لد يدهلا ذإ لوعفملا ىنعمب هّنأكف .معنلا نم مرحلا ىلإ ىدهي ام وهو
 نأ نكميو ءريخلا ىلع اهبحاص لد دق هّنأل لعافلا وأ ءريخ هللا ليبس يف حبذلا

 ةلآ ىلع لعافلا وأ لوعفملا مسا قالطإ ليبق نم ًازاجم معنلا ىلع اهقالطإ نوكي
 لغاقلا ىتغسو ءاياذهلا ةذحاو ىتعمت لمعي« لغفلا ىف اهطارتنشا نق"ةغلابملل لفقلا

 نيم ًاراجتم وأ ءاهبحلاض 4! ىلإ هيلا ئدهملا تلد ةفحتلا ذإ ةقيقح اّمِإ تسلا انها

 امب هسفن ىلإ هيلإ يدهملا "لدي اهبحاص ذإ ةلآلا ىلع لعافلا مسا قالطإ ليبق

 .ةفحتلا وهو هتعاطإو هدايقنا ىلإ برقي

 .[ يده هنم لعفلاو .اهتامدقمل شحولا يداوهو .ةيادهلا هنمو :هلوق]

 .عم :«ش» .؟ .5* :تافاّصلا ١

 .و-:«م ل».؟ 5٠١/6 ١٠١. حاحصلا .'"'

 .ىلع :«كر» .5 :يلإك :«ش» .6©
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 ."'يشحولا :دحاولاو .شوحولا :شحولا :يرهوجلا لاق ؛عمج مسا شحولاو
 ""”داقنت يهو عيطقلا يأ ليعرلا لدي يذلا مّدقتملا يشحولا :شحولا يداهو

 انِدْه]» :ىلاعت هلوق نم مهفي يضاملا ّنأل "'ركذلاب هنم يضاملا ٌصخو .هعيطتو
 00 يف راتخا ةلماعم لموعف] '؟!ىلإب وأ ماللاب ىّدعتي نأ لصألاو :هلوق

 .هرخآ ىلإ [*4ُهَمْوَق ئسوُم َراَتْخَأَول ىلاعت
 يدهملا ّولعل «ىلع»ب ةلمعتسم يهو ةلالدلا ىنعمب ناك نإو «ىلإ»ب هلامعتسا

 هتيدعت بساني ًاضيأ لاصيإلا ىنعم هنّمضتلو .ريخلا يف هلامعتسا دّيؤم اذهو .هيلإ
 لدي يتلل يدهي ىنعمف .نّيعتو ًاّيهت ىنعم نّمضتي ماللاب لمعتسا اذإو .«ىلإ»ب
 ىلإب لمعتسا اذإو ."'مزاللاب ريسفت قيرطلا ةءارإب اذه ىلع هريسفتو .ىتلل ءييهيو

 هانعم نوكيف .هيلإ لصوتو لدت طارص ىلإ "'يدهت ىنعمف لاصيوإلا ىنعم نّمضتي
 ىلإ ماللا نم ىقرتو جردت اذهلف ,ماللاب ًالمعتسم هانعم قوف "!«ىلإ»ب ًالمعتسم

 قيرطلا وهو فرحلاب هيلإ ىدعتي نأ هنأش يذلا لوعفملا ىلإ هسفنب ىّدعت اذإو .«ىلإ»
 نم ٌدبالف '”ةطساو الب نيلوعفم يضتقي ال هانعم ّْنأل ؛لصألا فالخ وهف طارصلاو

 وها .هيجوت

 :هوحو روصتي ٠١ !ماقملا أده لثم يف نا ملعاو

 .هداقنم :«ك» . ؟ ٠١. ”ةغر//؟ حاحصلا ١.

 .ىده هنم لعفلاو :لاق ثيح :«ع» شماه يف ."

 .ىلإ وأ ماللاب ىّدعي نأ هلصأو :ردصملا يف .؛
 .معألاب :«ك» ." ١. 0 فارع الارق

 .يدهي :«م» .ا/

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «لاصيإلا ىنعم نّمضتي» نم .6

 هلوعفم طارصلاو ةطساو الب هيلوعفم دحأ مّلكتملا ريمض نإ :لاقي ىّتح :«ع» شماه يف .4

 .«هنم ١؟» كلذك رخآالا

 ٠ لوعفملا ةروصب هقّلعتم ركذيو ةيادهلا ةلص فذحب ماقم يأ:«ع» شماه يف »؟١«.
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 يف ")رم ام ىلع ةغلابملا هتدئافو ءفورظلاب صوصخم اذهو .عاسّتالا :اهدحأ

 .4ٍنيّلأ ٍمَْي كلام »
 نيب يتلا "'ةيقّلعتلا ةبسنلا فرط ةطساوب لوعفملا لعجب يلقعلا ةاعيملا :يناثلاو

 اذهو .هيلإ لعفلا ةبسن لامك يف هب لوعفملل هتبسانمو هتهباشمل .هب لوعفملاو لعفلا
 اذإ امك ؛ةطساوب لوعفملا ريغ يف لب ءفرظلا ريغ يف يرجيو ."!لّوألا نم ّمعأ
 دير تيرس لا لاوقتو: دير :ةالغ ورش

 :ىلاعت هلوق يف امك يّدعتملا ىنعم مزاللا نّمضتي نأب ءنيمضتلا :ثلاثلاو

 40 هيلعفلا طابترا يف ةغلابملل اذهو .ٌنمزلأل يأ 4١4 َكَطاَرِص [ْمُهَل] َنَدُعْفألل

 لعف نوكي نأ وهو .لاصيإلاو فذحلا ىّمسيو .ضفاخلا عزنب بصنلا :عبارلاو
 اهانعم مهفي هّنأك ىّنح هلامعتسا ةرثكل فرحلا فذح ّيث ,ءلوعفم ىلإ فرحلاب ًايّدعتم

 ,"!رّدقي الو ظفللا نم فرحلا فذحي ''!انهاهو .هبصنيف هيلإ هسفنب يّدعتم ,لعفلا نم

 ليبس ىلع 4«ِنيّدلأ ٍمْوَي ِكِلاَم »8 يف ةفاضإلا لعج مهضعب ّنِإ :انلق ثيح :«ع» شماه يف ١.

 ءٌّرجلا ف رح فذحب هب لوعفملا مكح يف رجلا ف رح ةطساوب لوعفملا لعجب زّوجتلاو عاستالا

 ةقيرطلا هذهو: اعمدبلا و همي ل وقشسلا طخ اتق ةيانكلا يبس ىلع لوعتملا# روي قف. ريضتف

 كلم تالف تلق انيتيمو املا بح اص عدلا كلم نالفكلق امثيبقرقلا إف: لصألا:نم غلبأ
 لدم انيك عيل رعفتلا رك د 3 وهن انككلا لين ىلع هل ىلع لويد نك رهدلا ىف وومألا
 هما 1 هيلا ايوثدلما دوق قدر قاومت نق لضفملا نفق امكلا هيجان

 ينم انعم مزال يبرأ ظنا ءطيقلللا قلاع لش ةلانكلا نادت انكلارقملا# قوكاوجقو
 عم ةماقلا لوط هب دارملا داجتلا ليوط ظفلك .همزال عم ىنعملا كلذ ةدارإ يأ ,هعم هتدارإ زاوج

 :ةهسقلا و اضرأ ةاحيعلا ةقفح ةينارت نأ زاوج

 .«(١١؟» عاستالا يأ :«ع» شماه يف ." .ةيقيلعتلا :«ه ءك» . "

 .«١١؟» يددعتملاو مزاللا يأ :«ع» شماه يف .6 .15 :فارعألا .:

 .«7١؟» ضفاخلا عزنب بصنلا يف يأ:«ع» شماه يف .1

 .نكلو ردقت الو :«ش» /7.



 ذي ةحتافلا ةروس ريسفت

 #3 3 1 1 قافلاو للا فاو مالكلا موهفم يف لخاد هانعم نكل

 اف (؟!# ُهَمْوَق ئسوُم َراَتْخَآَو8 ءريخلا كترمأو ٠ ًابنذ هللا رفعتسأو ؛ ًاديز تئجو

 7 ,ريخلاب كترمأو .هل وأ بنذ نم هللا رفغتسأو .هيلإ تئجو ديز نم تبرق

 .هموق نم ىسوم

 نييك 0( ادهو ,هدارفأ نم عجور هب دوعتملا يب انلي ايقنت 1( يناثلاو ا

 .ةغلابملا يف !؟!يناثلاو لّوألا نود نوكيف عامسلا بسح ىلع

 .قرظلاب هصاضتخال ىفخي ال امك ١" ارّدضتم ريغ انهاه لّوآلاو

 لوعفم ىلإ لعفلا جتحي ملو هيلع لعفلا عقو هّنأك ىّتح هتبسنو لعفلا قّلعت يف ةطساوب

 ؛دوصقملاب لالخإ نم ولخي ال اذهو .ءاعّدا هب لوعفملا نم دع اذهلو .فرحلا ةطساوب

 «ىلا» ةطساوب لوعفملا عقوت ("١!انهاه نوكي الف .ذئنيح دارم ريغ فرحلا ىنعم 2

 .""”ركذنس امك بولطملا ىلإ لاصيإلا هانعم نوكيف .بولطملا ريغ قبي مل لاقي ىّتح
 بجرب هل مهطعب '؟!هلاق امك تشو: «ديدعتلا»تفدع نيفضت نآل كانلا اذكو

 ١. عاسنالا يأ :«عر» شماه ىف 72 ١(«.

 .«١؟» روكذملا يلقعلا زاجملا يأ :«ع» شماه يف .؟

 .«١١؟» ضفاخلا عزنب بصنلا ةلثما هذه :«ع» شماه يف ."

 »١١١«. عاسّتالا يأ :«ع» شماه يف .4 ١60. :فارعألا .؛
 .«١؟» زاجملا يا:«عو» شماه يف .1

 »١١«. ضفاخلا عزنب بصنلا وهو عبارلا يا:«ع» شماه يف .

 .يناثلاو  :«ه ءم ءك» .9 .هباشي :«م» ادع ام خسنلا يف .8

 .انه :«ك».١ .روصقم ريغ م

 هرخآ ىلإ «هّنأل بسانم وهف عبارلا اًمأو» هلوق نم ءيجيس ام نمض يف :«ع» شماه يف .5

 .لاق :«م» . <7 ١«. ١1١



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 ضرغلاو .هتءارإو هنييبتو قيرطلا فيرعت عرف تايادهلا عيمج نأ ؛ةيادهلا يف ةغلابم

 .ىلاعت هّللا يف الإ لمعتست ال اذهلو ءاهيف ةغلابملا وه اذه نم

 ةروص يف قيرطلا وهو ,ةطساوب لوعفملل راهظإ هّْنأل بسانم وهف "7عبارلا اًمأو
 لوعفملا بقرتيو عقوتيف وه هناك ىّتح فرحلا ىنعم حرط مدع عم .هب لوعفملا

 ًامازتلا ٌلدف ,بولطملا ريغ "'قبي ملو «ىلإ»ب هيلإ ةيادهلا ىّدعتي ام وهو ةطساوب
 هريغ ىلإ دنسي ال اذهلو ,ىلاعت هريغ نم رّوصتي ال اذهو .بولطملا ىلإ لاصيإلا ىلع
 عزنب بوصنم هلوعفم ّنإف ,راتخا ةلماعم لموعف :لاق كلذلو ,كلذك لمعتسا اذإ ىلاعت

 فاّشكلا يف ام ىلع «هعم» ةملك فّنصملا دازو .فارعألا يف يتأيس امك ضفاخلا

 مدع عم ةلماعملا كلت عوقو ضرغلا سيل ذإ ."'راتخا ةلماعم لموعف اذكه هيف ّنإف
 ام لوعفم اّمِإ «هعم» ةملكو ءاندها ىلع هعوقو ضرغلا لب ؛ةلماعملا هيلع عقو ام نّيبت

 ًافرظ نوكي ال نأ لعافلا بئان يف طرتشي مل نم بهذم ىلع نوكيف هلعاف مسي مل
 .ةيفرظلا ىلع بوصنم وأ فّوصتم ريغ

 [ىلاعت هللا ةياده عاونأ]

 ْنِإَو9 :ىلاعت لاق امك .ّدع اهيصحي ال ًاعاونأ] (!عّونتت ىلاعت هللا ةيادهو :هلوق

 ةضافإ :لوألا :ةبّثرتم سانجأ يف رصحنت اهّنكاو ا نال هلأ تمعن اوُدُعَت

 ساوحلاو ةيلقعلا ةّوقلاك هحلاصم ىلإ ءادتهالا نم ءرملا نّكمتي اهب يتلا قروقلا

 .هرخآ ىلإ [ةرهاظلا رعاشملاو ةنطابلا

 .«١١؟» ضفاخلا عزنب بصنلا يأ :«ع» شماه يفعل

 طارصلا وهو قلطملا ريغ ناك ام ّنأل قلطملا الإ ليعافملا نم قبي مل يأ :«(ع» شماه يف ١.

 »١7«. ةروص ةطساو الب ًالوعقم راض

 .يواضيبلا ريسفت ىف درت مل (هعم)و 11/١. فاشكلا .'“

 2# ييهارتإو ف0 0 .عونتي :خسنلا يف .



 2 ةحتافلا ةروس ريسفت

 تايادهلا قئاقح "'يهانت الب رعشي هعاونأ نود ةيادهلا سانجأ ""يهانتب لوقلا
 يربلاو ةماعلا هلا عيدسلار هن طاسسنلا ٠ر1 وباسم و اهنارن اب نكن
 .اهتمدخو ةيلمعلا ةّوقلا اهيف ركذي مل لاذهلو ,ءادتهالاو لالدتسالا ةلآ ىلوألا
 راشأو ءٌراضملا عفدو عفانملا بلجل تاناويحلا "”ةعت يتلا ةيادهلا يف لخاد !اذهو

 ١4" ئدَه مث ُهَقْلَخ ِءْىَش 00000 5 ةلوقب ةقاعلا ىلإ

 61 كذلاب اذه طخ: نمؤنلا ةباده نئاتجا رك د اهاه يساسلا ناك املو

 ام نود ةّوقلا مساب اهركذ ةلقاعلا ةّوقلا نم ءادتهالا يأ رثألا روهظ ناك اّملو ,ةّماعلا

 نضيصختقو .كلذتك وع تبيح. نم ريغلا ىف ريغلا ةتتديم ىلع اهتلالدل .""اهاذغ

 ءانقلا تان قتمعلا راق ةتسلانلا ةياعرل هال ايووسشلاو ةقطانلاب 001 وعلا

 هجو ىلع كاردإلاو نادجولا يف لمعتسي ام ًاريثكو ,ّيفخلا توصلا لصألا يف هّنإف

 بساني روعشلاو .هيفخي وهو 08 هتكردأ اذإ رادع دقو فيس |: لاق ؛ءافخلا

 .راهظالاب راعشالاو ,ةمالعلا ىلع راعشلا ةلالد هيلإ كدشري امك روهظلا

 هدول ده رهو :يفرقلا دا هعنالا نين اذظو"أ9 زيلزلا قلخ ةنانلا ةقرعلاو

 .ىهانت امب :«ش».؟ .ىهانتي :«م 5000

 ْ .اذهلو  :«م» .؛ ْ .و- :«ك» .

 .«١؟» ىلوألا ةبترملا يأ :«ع» شماه يف .

 6١. :هط .ا/ .معي :«ل ءم» .

 ١«. '؟» ةّيلقعلا ةّوقلاك :لاقف :«عا» شماه يف .

 .«١١؟» رعشملاو كردملا نم :«عر» شماه ىف .

 ىتلا ىوقلا ةضافإ لّوألا ةبترتم سانجأ ىف رصحنت اهنكلو :لاق ثيح فتصملا لوق ىلإ ةراشإ . ٠
 ' .ةرهاظلا رعاشملاو ةنطابلا ٌّساوحلاو ةيلقعلا ةّرقلاك هحلاصم ىلإ ءادتهالا نم ءرملا نّكمتي اهب
 :هةنتمدس ل5.

 ثيح راشأ هيلإو] داسفلاو حالصلاو لطابلاو ّقحلا نيب ةقرافلا لئالدلا بصن يناثلا : فّنصملا لاق . ١١
 ١7([. :تلّصف) 4 ...ْمُهاَنْيَدَهَك ُدوُمَت اًمآَو١ :لاقو «ِنْيَدْجَنلَأ ُهاَتْيَدَهَو> :لاق

 اسجل لمح

 ملص حج ألك ©



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 512

 ثيح نم عقاولا اهقباطي يتلا تادقتعملا ّقحلاب دارملا ّنأكو ,ةلآلا ذاخّتا نم ةلصاحلا

 ثيحب اهنوك يأ لامعألل ناتفص داسفلاو حالصلاو .هفالخ لطابلاو .كلذك اهنأ

 اهيلع راثآلا بّترتل حلصي ال ثيحب اهنوك وأ ,باوثلا عبتتسيو راثآلا اهيلع بّنرتي
 حلاصلاو دسافلا نيبو تاذلاب لطابلاو ّقحلا نيب ةقرفتلاو ,باقعلا ١" عبنتسيو

 كناك ةراهطلاب ةنورقم »تناك [ذإ ةنتعبلا لامعألاو ةضوصمكلا تاكيبلا اف رانقعألاب

 اذهلو .ةدساف "'نوكت كلذك نكت مل اذإو ءًاعرش ةربتعم ةالص "!ىّمستو ةحيحص

 ىف نا نايون" فعلا ىلع لد اني ويرش اووهاذلا "1 ىلع لو: اس ىنلوألا وكذ

 75 ناك اّمل اذه نأ "”ةبترملا كلت 0 ةراشإ ١4 ِنْيَدْجنلَآ ُهاَنْيَدَه و9 :ىلاعت هلوق

 دارملا سيل ّنأ "'ملع 74 ِنْيَتَقَس َو اًناَسِلَو * ِنْيَنْيَع ُهَل ْلَعْجَن ْمَلَأ» :ىلاعت هلوق

 لامك هل رق لإ 1 اير اي ٌ,» هدعب ناك اّملو .ىلوألا ةبترملا

 مل نم نأش يف اذه ّنأ ملع "74ِةَمَكْشَمْلا ٌباَحْصآ ْمُه اَنِتاَياب اوُرَثَك َنيِذّلَأ ول
 ةيادهلا ةبترمو .مهب ناميإلل تايآلاو تامالعلاو لئالدلا بصنو ءءايبنألاب نمؤي

 ال هب ناميإللا دعب هّنِإف بتكلابو '"'مهب ناميإالا دعب بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإب

 .ىّمسي :خسنلا يف ." .عبتتست :«ك» . --

 .نوكي :خسنلا يف ."

 »١7«. «لطابلاو ّقحلا» :لاق ثيح :«عر» شماه ىف .

 »١١«. «داسفلاو حالصلا» :لاق ثيح :«عا» شماه يف .6

 .«١؟» ةيناثلا ةبترملا يأ:«ع» شماه ىف . ٠١. :دلبلا .5

 .4 4 :دلبلا 8

 هلوق نوكل فّئصملا ضّدعت مدع نم مزلي ال هنأ نايبلا اذه نم ملع دق :«ع» شماه يف .4

 امك هنع ًالفاغ نوكي نأ ةيادهلا نم ىلوألا ةبترملا ىلإ ةراشإ 4 ِنْيَنَع ُهَل ْلَعْجَن ْمَلَأ» ىلاعت
 هذتم ١8:0 ماقحلا ا ده: ىف لفافلا يشحملا دييغو

 ٠ :دلبلا ١07.  5١:دلبلا 19.

 «ش» نم طقس انه ىلا «ةيادهلا ةبترمو» نم . ٠١

 مهب  :«ل» . ١1



 ال١ ةحتافلا ةروس ريسفت

 رماوألل مهيلع همالسو هللا تاولص مهنايب "'لب "١تامالعلاو لئالدلا ىلإ جاتحي

 ””اوعيارلا قوكي آل نأ ىلوألا قيرطلابه:'ةنلاقلا "!ةارقلا: نبل نأ لغف ىعاؤتلاو

 نمو .عفترملا دجنلا نإف ,تامالعلا بصن ىلإ ءاميإ نم ولخي 000

 ىَلَع ئمعلأ اوُبَحَتْسآَف ْمُهاَنْيَدَهَف 8 :ىلاعت هلوق يف ةيادهلاب دارملا ّنأ رهظي اذه

 .ةيناثلا ةبترملا ١4 ئدُهْلآ

 َّنأ ىلع لدي ""'امهيف ىلاعت هللا ىلإ هدانسإو نيدجنلا ىلإ هسفنب هتيدعت ًاضيأو
 وسلا وكي زق اطارو اوهاظ هني ضتقيمو نامت هلا لفشل" وهب ال ةياوه ةارملا

 ةماخلاو:ةماعلاب ةياذنولا تنازع تف نمو ةفبازلا "نبل هنأ عولعتو "1 ةئلافلا

 :انهتومتل داو انيق ةقانلاوج ىو راض ضسلالاو
 فشكي نأ عبارلاو ... بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإب ةيادهلا ثلاثلاو :هلوق]

 تامانملاو ماهلالا وأ ىحولاب ىه امك ءايشألا مهيريو رئارسلا مهبولق ىلع

 كلفت غدد رق رت هانا وب عال و الازو كايمألا هلع ٌصتخي مسق اذهو .ةقداصلا
 ["7 هدم مُبدهبَك هلل ىَدَه َنيِذَلآ

 وهو ءادتهالاو لقعلا دنع ليلدلا راضحإو لالدتسالاب هيبنتلا ةثلاثلا ةبترملاو

 »١١«. ةيناثلا ةبترملا اهّنأ ضرف يتلا :«(ع» شماه يف .

 ١١١«. هرخآ ىلإ مهنايب ىلإ جاتحي امّنِإ لب يأ :«ع» شماه يف .

 .«7١؟» # نْيَدْجَنلَآ ُهاَنْيَدَه ا ب :«عا» شماه يف .

 »١١«. بتكلا لازنإو لوسرلا لاسرإب ةيادهلا وهو :«ع» شماه ىف .

 »١١«. [ظ] ةرهاظ ةيدعب ةئلاثلا دعب اهئاف :«ع» شماه يف .6

 مهلا | اس | دج ا

 .«١؟» نيتيآلا يف يأ :«ع» شماه يف . ١7. :تلّصف . ا

 .وه_-:«ك».1 .ةيادهلا نا:«ك» .

 هلوق هيلع ّلد امك ءايبنألا لعف نم يه ةياده ةبترم ةثلاثلا ةبترملا ّنأل :«ع» شماه يف ٠.

 .«هنم ١ ”» [ا/ا#* :ءايبنألا] «اًنِرْمآب نودي ةّمئ ْمفاَنْلَعَج وم

 ١ :ماعنألا ٠4٠ 1

 مح



 ١ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل ع"

 .ميقتسملا طارصلا ىلإ لاصيإلا

 ةيشغألاو بجحلا نع ةاجنلاو بولطملاو ةجيتنلا ىلإ لاصيإلا ةعبارلا ةبترملاو
 ."7'ضيقنلا لامتحا هعم ىقبي ال يذلا ٌماتلا نيقيلا لصحي ثيحب

 ىلإ انلصوأو .ناطيشلا سواسوو سفنلا سجاوه '"!'نع انصّلخو اندها مهلا
 لعجي مل نمف ءروضحلاو دوهشلا رون بتارم نم كلذ ٌدعيو «نيقيلا نيعو نيقيلا ملع
 وه ذإ ؛"'”هسقلا اذه يف لخاد قيفوتلا ىنعمب ةيادهلاو ءرون نم هل امف ارون هل هلل

 ةتوافتم بتارم '*ماهلإللو ,فّنصملا اهكرتي مل هنأ رهظف يحو وأ ماهلإ وأ مانمب (ءاامِ
 .ةيالولل اذكو ,قيفوتلل امك

 ءايبنألا ىلإ ةراشإ "7441 ىَدَه َنيِذَّلأ َكيتلوُأ» :ىلاعت هلوق ىف كتلوأو
 رصح ديفي 4ُهَلَأ ىَدَه َنيِذّلَأ َكْيَتلوُأ» ةلمجو .ةقباسلا تايآلا 58 نيروكذملا

 راشملا نم رثكأ اوناك اذإ مهاده هللا ّنأب بطاخملا مهفرعي نيذلا “ ؛مهيف ةيادهلا
 نا ديزل"! وبلغ اة وضوملا لمح الو مهعم "!مهداحتتاب مكحلا نكمو ل"! نينا

 .نم :«ش»."؟" .صقنلا :«ه» . ١

 »١١«. ةعبارلا ةبت رملا يأ :«ع» شماه يف ."

 .ماعنألا ةروس ... يف ةروكذم ةيآلا هذه ... هيف ءاج مسقلا اذه يأ :«ع» شماه يف .؛
 ىلاعت هلوق يف هيلإ راشملا ءابينألا ةيادهب دارملا ّنَأ نم ركذيس امل ةيظفل :«ع» شماه يف .4

 .«هنم ١١١ مهب ةصوصخم ةبا هللا نم ةبترم ةيالا 4«نآ ىَدَه َنيِذَّلآ َكَيَلوُأ»

 .مهيلإ راشم :«م» .ا/ 4٠. :ماعنألا .5

 هذه دافم ّنإف .ًاقباس نيروكذملا عم كئلوأ هلوق نم موهفملا داحّتالا يأ :«ع» شماه يف .8

 نمف كنئلوأ انلق مث ... ةرشع انركذ اذإ نإف .هيلإ راشملا عم داحّتالا وه ةغللاو ف رعلا يف ةراشإ

 هّنِإف هدعب روكذملا لوصوملا اذكف ,نيروكذملا ةرشعلا نم زواجتت ال ةراشإلا هذه ّنأ رهاظلا
 .«هنم ١؟» (ظ) مالكلا بيلاسأب ةربخ هل نم ىلع ىفخي ال امك لولدملا ىف هعبتت
 فرد وملا 15

 ىلإ ءّدب الف هرهاظب ميقتسمب سيل وهو رصحلا مالكلا دافم ّنأ تبث اذإ يأ :«ع» شماه يف ٠
 .«هنم ١؟»هرخآ



 عاب ةحتافلا ةروس ريسفت 7

 فشكلا وهو "'هكحلا ّمصي مل الإو مهب تّصتخا يتلا ةّماتلا ةيادهلا ةيادهلاب دارب

 دحأب فشكلا دارملا ناك ولو ةقداصلا تامانملاو ماهلإلاو يحولاب رئارسلا نع

 ,ايفايخإ صحا ناكل ةوضحولا

 اهب دارملا سيل ّنأ ىلع لدي مهيلع ةعقاولا ةيادهلاب ءادتقالاب رمألا ًاضيأو
 مهعئارشب ءادتقالاب رمؤي فيكف مهعئارشل ةخسان ُةْيَِي هتعيرش ّنأل ,ةثلاثلا "!ةبترملا

 "”ةبترملا دارملا سيل نأ رهاظو ,مهيلع بتكلا لازنإو مهلاسرإب ةيادهلا يه يغنلا

 تالآو ةيلقعلا ةّوقلا عابّتاب ِةْييَي يبنلا رمأل ىنعم ال (؛)هنأل ةيناثلا الو لوألا

 اتلصح دق نيتبترملا ّنأل ءلطابلاو ٌّقحلا نيب ةقرافلا تامالعلا اذكو .لالدتسالا

 عابتا '"'دارملا لب .يحولاب امهنع نغتسم لع وهو امهقوف '*!َي هتبترمو ُةْْيَي هل

 .قداصلا مانملاو ماهلإلاو يحولاب فشكلا

 ا"! لوصوملا ّنأ عم "راركتلا مزلي الل 4هَلَأ "ىَدَهل لوعفم يأ دئاعلا فذحو

 .هعابّتاب رومأملا ةيادهلا سنجب حيرصت ًايناث هركذ يفو ."77لّوألل ١"

 ّصتخي ال مانملاو ماهلإلاو يحولاب رئارسلا فشكب ةيادهلا قلطم َنأل :(ع» شماه يف . --5

 ةنّيعملا ةبترملا دارملا نوكي نأ يقبف .ةروسلا كلت يف نيروكذملا نيدودعملا ءايبنألاب

 .«هنم 7١؟» مهفاف ةروكذملا هوجولا دحأب ةيادهلا نم مهب ةّصتخملا

 ةبترملا ىلع اهلمح نكمي هنا : :لاق ثيح يدنقرمسلا لضافلا ىلع در هيف :«ع» شماه ىف .؟

 .ةبت رملا  :«ش» ."” .«هنم ١؟» ةئلاثلا

 و هتبت رم  :«ل» 6 .هنأل - :«م» .4

 .دارملاب :«ل» .1

 .«7١؟١» هللا مهاده لقي مل ثيح :«ع)» شماه يف ./

 »١١١«. 4«مُهيِدُهبَف » هلوق يف «مه» ريمض راركت يا:«ع» شماه يف .4

 .«١١؟» نيذلا يا:«ع» شماه يف 5

 ىلع ةنيرق انه نكي مل اذإ يناثلا ىلإ بسني امّنِإ راركتلا ّنأ ىلإ ةراشإ :«ع» شماه يف ٠.

 .«هنم ١؟» ءلَمأتف لّوَألا ىلإ راركتلا بسن اذهلف لّوألا ىلع ةنيرقلا تماق دق انهاهو ءلّوألا
 دهتجملاو .ينالفلا ملاعلا ينالفلا هفينصتب عبتي نالفلا ملاعلا :لاقي امك :«ع» شماه يف ١.



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 4

 هلا فاظلا لؤمتش ىوزرتش ناحب اذا هثاب نعش !١ لوعفملا تحت لاقي نأ نكميو

 ,قئاقحلاو رئارسلا هيلع فشكيو .هاوعد يف قداصلا صلخملا دبعلا يدهي نأ داكو

 ال ىّبح سّدقتو ىلاعت هللا ىف ءانفلا ماقم هل لصحو .هتمحر راونأ بنج ىف لحمضا

 هس الو مسأ هنم ىهبي

 انك نا هجروا اضلاخ اضلخم: هنا :ليبس ىف ةاهجلا دعب"! ليضحت ىلا ةياذهلاو

 هل نوكي دق صلخملا دهاجملا ّنأل ؛روكذملا فشكلاب ؟!نوكت «انيف» ةملك هيلع لد

 .ةثالثلا بتارملا

 نم ىلوأ ةعبارلا ةبترملا ىلع "04ْمُهَنَيِدْهََل» :ىلاعت هلوق يف ةيادهلا لمحو
 بحاص اهيلع لمح امك ")هللا ىف داهجلا اهيلع لد ىتلا ةدايزلا ىلع اهلمح

 نأ ٌدب الف ؛لمعلا نم نسحأ ءازجلاو هللا ليبس يف داهجلا ءازج اهنأل ؛"”فاّشكلا

 داهجلا اهيلع ّلد ىتلاو .داهجلا اهيلع لد ىتلا نم ىلعأ ةدوعوملا ةيادهلا "!نوكت

 ينالفلا رعاشلاو لال دتسالاو طابنتسالا يف ينالفلا دهتجملا زرط هداهتجا يف عبتت ينالفلا ج

 .«هنم ١١؟» رّيدتف ةديصقلاو لزغلا يف ينالفلا رعاشلا عبتي

 ١.»ش«:-المفعول.

 ١١؟» مهاده هللا ىده لدب لوقي نأب عمجلا ريمض نمض ىف هسفن ركذي الف :«ع» شماه ىف .؟

 .لصحي :خسنلا يف ." .« هنم

 .15 :توبكنعلا .6 .نوكي :«ك» .؛

 .هللا ليبس ىف :«هر .5

 حنمب ىدهلا ةدايز بلط نودتهم مهو ةيادهلا بلط ىنعمو :لاق ثيح :«ع» شماه يف .
 ائيف اوُدَهاَج َنيِذَّلأَو» ١7[. :دّمحم)] «(ىَدُه ْمُهَداَر اْوَدَتْهَآ َنيِدّلَآَو ىلاعت هلوقك فاطلألا

 هتيشاح ىف نيققحملا دّيس لاقو 17/١[. فاّشكلا] .ىهتنا [11 :توبكنعلا] 4اَنَلُبُس ْمُهْنَي ِدْهْنل

 ناس ها عسا فااعتعلاا كلن هيلع فرح اوتشاج محلا يمنع هعارإ كلماح ها

 بلطي فيكف ًايدتهم ناك هيف ةناعتسالاو ةدابعلا رصحو امهنيب امو داعملاو ءدبملا [لاوحأ]
 »١١ ىهتنا هيلع تابثلا وأ هتدايز بولطملاو ءادتهالا لصأ لصاحلا ٌّنأب باجأف .ةيادهلا

 .نوكي :خسنلا يف .8 .« هنم



 ا ةحتافلا ةروس ريسفت 0

 "ل ءبارلا نم. نه نوكتف "0كيلاثلا سسنجلا قم

 "نلاظلل الماع اهوتك ١ قاكو ةزوكذملا نساتح ألا لا هيادولا تمعتتلا اذا نفي

 اذهسلا ىلع ةليششتلا ةنافسعلا .كلت:هيلغ رجا وشاب ا ديخلا صّصخ يذلا

 لصأ هبلطل هجو ال ًايدتهم ناك دقف .هيف ةناعتسالاو ةدابعلا رصحو امهنيب امو داعملاو
 .هرخآ ىلإ "7ىدهلا نم هوحنم ام ةدايز اّمإ اندها هو هنرلظمف“ةئاوهلا

 .هنع هلعف عنتمي ام كرتو هلعف ام لعف ىلاعت هللا نم لأسي نأ زاوجل ثحب هيفو

 اهيلإ اناده ام ةحلصمل وأ ءاهب اندّبعتو ًةدابع هلعف ىلإ انبدنو هباتك يف كلذ انمّلع دقو

 ْمِهَقَو َكَليِبَس اوُعَبَتَأ َو اوُباَت َنيِذَّلِل نِفْغآَف» انّبر هتكئالم نع ًايكاح هناحبس لاقف

 بر هلوقكو .هنم ةلأسملا لبق مهب كلذ لعف دق هّنَأ يف ٌكش الو ١4 ميِحَجْلَ َباَذَع

 هبال كميل دنا كوت ديول قمل كفل
 دق هّنأب انملع عم .هلسرو هئايبنأ ىلع يّلصي نأ يف هلاؤس نم اندّبعت ام كلذكو

 :هلوق يف ثا هليلخ ميهاربإ لاؤس انل ىكحو :مهرادقأ عفرو مهيلع ىّلص

 هذه رخآ يف هناحبس 120010 ال هنأ ملعي وهو "74 َنوُقَعِبُي ْمْوَي ىنزخت آلا»

 هدابع فّلكي ال ِهّنَأ ملعن نحنو !'!4هي اَنَل َةَقاَط آل اَم اَنَّْيَحُت آلَو 8 لوقن فيك ةروسلا

 فلكي لان اضيا ةروسلا ةده:رخأ يف لجو ّرع هلوق كلذب دهش دقو .نوقيطي ال ام

 عوضخلاو للذتلا نم هيف امل هوحنو كلذب ةدابعلا تءاج امْنِإو ١١4 اًهَعسُو لإ اسْمَ هنأ

 امّنِإ حنمب ىدهلا ىلع ةدايزلا ّنإف بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإب ةيادهلا يأ :«ع» شماه يف ١.

 نم 111 ريق يفاطلالا تزن ف نا ينل وهولا نيت هاو لوضاولا لق قوكت

 .هرخآ ىلإ هوحنم ام ةدايز اّمإ بولطملاف :ةدايز «ك ,م» يف .؟

 .ىلاعت هللاب دمحلاب :«ش» .غ .بلاطملل :«ش» .'"”

 هل يبنلا نع ثيداحأللا روهظو تايآلا لوزنب يقابلا ىلإ اودتهي نأب :«(ع» شماه يف .4
 .ال :رفاغ .1 .«هلنما75١» ... قايل ةّمئالاو

 .61/ :ءارعشلا .8 1 االا هال

 .585 :ةرقبلا. ٠ .585 :ةرقبلا .4



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل عالا

 طارصلا انيدهي نأ يف هلأسن نأ انلّصف ام ىلع '''زوجيف عوشخلاو ةناكتسالاو

 .نيفلكملا عيمجل ىدهو '"!هيلع ّلد دق ناك نإو هيلع ةلالدلا ىنعمب ميقتسملا

 .هرخآ ىلإ [اهيلع تابثلا وأ .ىدهلا نم] هوحنم ام ةدايز اّمإ بولطملاف :هلوق
 اهيف ةلمعتسملا ةيادهلاف ةدايز اهّنأ ثيح نم ةيادهلا يف ةدايزلا ديرأ نإ "ام

 ةيادهلا لوبقو ,ةقيقح وهف كلذك اهّنَأ ثيح نم ال اهيف ةدايزلا ديرأ نإو .'زاجم
 :ىلاعت هلوقب هيلع لالدتسالا كرت اذهلو .دحأ ىلع ىفخي ال اّمم ناصقنلاو ةدايزلل

 .فاّشكلا بحاص هلعف امك "4 ىَدُه ْهُهَداَر اَوَدَتْهَآ َنيِذّلَأَو»

 ىلإ جاتحي الف نيهجولا دحأ ىلع اهيف ةدايزلا ىلع ةيادهلا قالطإ "'اذكو

 لمحب "'!4َئَلْبَس ْمُهنَيِدْهََك ايف اوُدَهاَج َنيِذَّلََو»© :ىلاعت هلوقب اهيلع لالدتسالا
 .ًاضيأ هلعف امك اهيف ةدايزلا ىلع مهتيدهنل

 ىف ناروكذم ناهيجوتلا "'ناذهو .ةيادهلل يزاجم ىنعم ةيادهلا ىلع تابثلاو
 1 ."!انتيث يأ اندها ذه نينمؤملا ريمأ نع لقن دقو .فاّشكلا

 ىدهلا ةدايز [بلط] نودتهم مهو ةيادهلا بلط ىنعمو :فاشكلا بحاص لاقو
 نم هوحتم اه دارت از تولظنلافلاقو تولسألا كتستلا فو." قالي عب
 ةراشإ فاّشكلا ةرابع يف ّنأل ةيادهلا ال يطعملا هّنأل ءادتهالا ىدهلاب هدارمو ىدهلا

 .هيلع  :«ه .ك ءل» .؟ .زوجيف- ١(

 .هلوق :«م» .'"

 نأ ةهج نم لب صوصخلا ةهج نم ان لمعتسا اذإ هّنَأ نم هّلحم يف رّرقت امل :(ع» شماه يف .:

 ثيح نمو مكحلا ثيح نم هْنِإف ديز ىلع ناسنإلا ةقيقح ناك صوصخلا كلذ يف ققحم كلذ
 ١7. :دمحم .6 »١١«. ةقيقح هيف هل عوضوم هنأ

 ١17١١«. دح أ يلع ىفخي ال يأ:«ع» شماه ىف .1

 »١١«. اهيف تابثلاو ةيادهلا ىف ةدايزلا ىلع لمحلا يأ :«ع» شماه ىف .6

 01/١. ٠١.الكشاف 17/١. عماجلا عماوج ؛١/17 فاّشكلا .9



 الا ةحتافلا ةروس ريسفت

 بهذمل ةرصن ءادتهالا قلخب ال مهل فاطلألا ءاطعإب هدابعل ىلاعت هللا ةياده ّنأ ىلإ

 ءادتهالا ّنأِب حّرصو ةّنسلا 06 بهذمل ةرضن هيلع رو قلنسملا وبا" لوفلا قلها
 "'ءضوملا يف قحلا قيقحت : ركذنسو ةتدايد بولطملاو .ىلاعت هلأ ٠ خم 11! لع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هب قئاللا

 [ءاعدلاو رمألا]

 ىنعمو ًاظفل !!ناكراشتي ءاعدلاو «'رمألاو :هلوق يف ءاعدلاو رمألاب هدارمو

 امك هيلع لالدتسالا ىلإ جاتحي الف رهاظ ظفللا يف امهكراشتو ."7امهدارفأ

 دك هوا ءاعذلاو ومالا ةفيصوت#لاف فيه .فاتكلا نهايه هلغأل"ا وفا

 ىلع ّلدي ال بلطلا '١'يف كارتشالا نأ هليلد ١" ىلع هّجوتي هنأ عم ,"7بلط امهنم
 .ظفللا يف فالتخالا عم بلطلا يف ماهفتسالا امهتكراشم ىلإ ىرت الأ ,ةغيصلا داحّتا

 .ىطعي :«ك» .؟ .لودعلا :«م» ١.

 هالاو هلوق يف ءاعدلاو  :«ش» .4 .عضاوملا :«ك» .'"

 .ناكراشم :«م» .6

 .نايردصملا امهاينعم ءاعدلاو رمألاب دارملا :ءالضفلا ضعب لاقو :«ع» شماه يف .5

 ةقيقح رمألا يف تناك نإو امهيف لمعتسي ةدحاو ةغيص نأ ىنعمب .هيف امهقفاوت امهكارتشابو
 ةغيص امهب دارملا وأ ءامهانعم سنج ىف امهقفاوت ىنعملا يف امهكارتشابو ءًازاجم ءاعدلا يفو

 نم قتشم لعف يأ ,ةغيصلا عون يف امهكارتشا ظفللا يف امهكارتشابو .ءاعدلا ةغيصو رمألا

 بسحب داوملا ضعب يف امهداحّتا كلذ يفاني الو. لعفلا نم لعفأ قاقتشا قيرط ىلع ردصم

 هل ردم وه ان يع ايهاتحا سل نجلا هلة ةميوق اهو أ ىنعملا يف امهكارتش : ايوة اهلا

 هع 1 وها رتيشلا و تال اب ايتو اقوا قوخ ألا يحل ىشحلا

 ًاعّرضت لعفلا بلط ىفو ءالعتسا لعفلا بلط ىف يأ :«امهيف لمعتسي» ةملك قوف اهيفو
 ْ 52 ١«. ؟»

 .امهنم دحاو لك نأل :هيفو 11/١. فاّشكلا .6

 .ون«م».٠ .عم :«م».5



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل أ

 .لعفلا بلط يف امهكارتشا '''هدارم ّنآب هّجوي نأ نكمأ نإو

 ,فاّشكلا يف امم نسحأ .[ةبترلاب ليقو لفستلاو ءالعتسالاب] ناتوافتي :هلوقو
 لمعتسا رمألل لمعتسا ةغيص لك ّنأ تبث اذإ ّمصي امْنِإ رصحلا اذه ّنأل ناتوافتي امّنِإو

 نوكو ."'يفاضإ رصحلا :لاقي نأ نكمأ نإو ,عونمم كلذو ,سكعلابو ءاعدلل
 نيسحلا يبأ لوق لّقستلاو ءالعتسالاب هنوكو ءفاّشكلا بحاص لوق ةبترلاب توافتلا
 ام :هدبعل دّيسلا لوقي دق هنأل "'ىلوأ اذهو .فّنصملا راتخم وهو ةعامجو يلزتعملا
 ّمصي ال ةبترلاب توافتلا ناك ولف ءاذك كنم سمتلن وأ يعدتسن لب اذكب كترمأ

 بحاوب فورعتلاب نمألا اضياو«دقنلا ةيثر ولعت عم"! !ىتاعتلالاو ءاعذلا لامعتسا
 .لقاسلا ىلإ ةبسنلاب يلاعلا ىلع بجاو هنأ هيف طرتشي ملو دحأ ّلك ىلع

 هروهظو هترهشل عمجلا ظفلب 4اَنِدْهَل» داريإ هجو ركذ كرت فّنصملا ّنأ ملعاو

 هلوق يف هريغ عم مّلكتملا ريمضب ىلاعت هنايتإ هجو نم ًاقباس هركذ ام عم ةسياقملاب

 .4 ُنيِعَتْسَن َكاَّيِإَو ُدُبْعَت َكاّيإ »9 :ىلاعت

 ضعب لاق اذهلو .برقأ ةباجإلا ىلإ ناك ّمعأ ناك ىتم ءاعدلا ّنأ لصاحلاو
 كاّيإف نيملسملا ةعامج نعو كنع هللا يضر :ةءارقلا لبق تلق اذإ :هذيملتل ءاملعلا

 يضر كلوق نم يدنع عقوأ كلذ ّنإف .نيملسملا ةعامج نعو كلوق يف يناسنت نأو
 نيملسملا نعو كلوق اّمأو ءلبقي ال نأ زوجيو :ءاعدلاب ضيضخت اذه ّنأل ءكنغ هللا

 هللا باجأ اذإو ,ةباجإلا ّقحتسي نم نوكي نأ نيملسملا يف ّدبال هْنأل ىجرأ هّنإف

 نأ ةنسلا يف درو انهاه نمو .يقابلا يف هّدري نأ نم مركأ وهف ضعبلا يف ءاعد

 هكا رمتجا ا( نشروا

 »١١«. ةبترملاب توافتلا ّنإ :لاق نم لوق ىلإ ةفاضإلاب يأ :«ع» شماه يف .؟

 :ىلواد 4 نشر 7

 كلذ عم ٌدب الو رومأملا ةبتر قوف رمآلا ةبتر نوكي نأ رمألا يف طرتشي يأ :«ع» شماه يف .؛
 .«هنم ١١١ عوضخلا نم هعم ٌدب الو سكعلا طرتشي ءاعدلا يفو ءالعتسالا نم



 عا ةحتافلا ةروس ريسفت

 :ةئبلا باجتسم 50 ذ ءاعدلا ' 000 ا"! ءاعد لك لبق ل ىبنلا قلع ىلض

 "!ةلاحم ال كلذ ةيعبتب طسولا باجتسيف لي يبنلا ّقح يف هنأ

 [4 طاَرَصلآ» ريسفت]
 كلذلو .ةلباسلا طرسي هّنأكذ .هعلتبا اذإ]إ ماعطلا طرس نم طارسلاو :هلوق

 .قابطإلا يف ءاطلا قباطيل ًاداص نيسلا بلق نم طارسلاو .مهمقتلي ِهّنَأل ًامَقَل يّمس

 .. .هاضلاب .نوقانلاو:هقف:لاليملا ىلإ: رق نوكذ' ىلرلا ترص داصلا نعي دقو
 .هرخا ىلإ [ مامالا يف تباثلاو

 جدولافلا يّمس اذهلو .“'يرهوجلا لاق اذك َعَلَب ىنعمب رسكلاب "'طرس

 .ًاطارطَرَس

 ىنعمب عمدلاو رطملا لبسأ نأل كلذب اوّمس .هيف نيدّدرتملا ليبسلا ءانبأ ةلباسلاو

 نتب دامس قرتطلا يمس اذهل هنأكو. قيرطلا يف نوعباتتم مهو لاسو عباتت

 هتيمستو .قورطملا ىنعمب وهف هاّيِإ مهقرط ةرثكل قيرطلاب هتيمستو .هيف لوبسملا

 قرطلا دّجَأو «ةبلصلا ضرألا نيتحتفب دّدَجلا ّنِإف ءقرطلا ةرثك نم هتبالصل ةداجلاب
 .هموهفم يف ًاضرأ هنوك ةظحالمل ءاتلا هتمزالمو ادد راق

 كلذ ّنأكو .*'قيرطلا طسو  نيعلا حتف يأ  كيرحتلاب مقللا :يرهوجلا لاقو

 .ىفخي ال امك هيلع هيف دامتعالاو قلحلا طسوب نوكي ام رثكأ ماقتلالا ّنأل

 هّنأكف :هلوقو .هتيمست هجوو هلصأ نّيبو هروهظل طارسلا ريسفت فّنصملا كرتو

 .ءاعدلا :«ك» .

 باب .1؟8/0 لئاسولا كردتسم ُةُلََيَي ىبنلا ىلع ةالصلا باب 14/5١. راونألا راحب :رظنا .

 .لعاو ها ل ا ىلع ويح ل او هد ماعلا ىف ليبوفلا تادحتما
 .7١١ءر/ ا” حاحصلا .: .طارسلا :«كر . ”“

  .4حاحصلا 60 /7١71.
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 نسحأ [وهو] يمامإلا يزارلا حوتفلا يبأ خيشلا ريسفت يف امل ًاعبت ةلباسلا طرسي

 .ةقيقح عالتبا انهاه سيل هنأل ,"!ةلباسلا "١طرسي هنأل :لاق ثيح فاّشكلا ىف اّمم

 .ماع وهف الِإو ءرثكأو رهظأ هيف عالتبالا ّنأل ركذلاب ماعطلا صيصختو

 ايوا ل ناد اورو حم ةلبانلا طرت. كييقتا كقاو
 3 7 هنأ يغارلا نع لقنو ,لعافلا ىنعمب , (6)|ذه ماع لاعف 00 ةلئاعلا

 .لوعفملا ىتعمب نوكيف ("*!ةعلتبي ("!ةلباسلا ّنآل اًمإو. هركذ )امل اًمِإ ةب

 .ءالعتسالاب هليلعت نم ىلوأ قابطإلا يف ءاطلا هتقباطمب ًاداص نيسلا بلق ليلعتو

 ال سمهلا يف نيسلل داصلا ةقفاوم ركذو ,سكعلا فالخب لعتسم !١ قبطم لك ٌنإف

 نأ ىلع .""!هلصأل ال هلجأل بلقني امل هتقفاوم ةياعر بسانملا ّنإف ماقملا مئالي

 ."4!ةروهجم ءاطلا ذإ .,""'هلجأل بلقني امل ةفلاخملا مزلتسي لصألا عم ةبسانملا هذه

 كيب يف هنع 'لدبملا نم "هبرقب يازلا توص داصلا مامشإ ليلعتو

 ,حصفأ صلاخلا داصلاب هتءارق نأ هدّْيْوي ""'رهجلا يف ءاطلا نم هبرقب ال ضافخنالاو

 ١. «هّتأكف» هلوق نودب :«ع)» شماه ىف »؟١«.

 .«١١؟» طارسلا يأ:«ع» شماه يف 3 .ط رتسي :هيفو 18/١. فاشكلا .؟

 .اذه ىلع  :«ه» .؛

 .«١١؟» ةلباسلا طرسي هنوك ةيمستلا ةعو نأ سرقت ىلع يأ:«ع» شماه يف .6

 .هب ىّمسي :«م» .ا/ .غ ٠١ ا/ .نآرقلا تادرفم :رظنا ."

 »١١«. ةلباسلا ط رسي طارسلا ٌناوهو :«ع» شماه يف ./

 .ةلباسلا :«م» .1

 ٠. هركذ ام سكع وهف طرسلا يا:«عو» شماه ىف »١١«.

 .قبطنم :«ش».١

 .«١؟» ... هلصأل (ظ) هتقفاوم ةياعر يأ:«ع» شماه نيف

 .شماهلاب «ع» يف كردتسم وهو .«ك .ه .م» نم طقس انه ىلإ «ّنأ ىلع هلصأل ال» نم .

 .جرخملا يف :«ع» شماه يف .6 »١١١«. ةسومهم ال :«ع» شماه يف .؛

 .هريغ هلعف امك :«ع» شماه يف . ١١ .نيسلا وهو :«عو» شماه ىف .1



 مامشإلا دنع "''ءاظلا نيبو هنيب ةبسانملا ناكل رهجلا يف ءاطلا نم هبرقل ناك ولو

 .ةيحصفأألاب ىلوأ نوكيف رثكأ هيف فورحلا قفاوت نوكيف رثكأ
 ةسومهملاو .فرحلا كلذ كرحت عم سفنلا يرج رصحني فرح ةروهجملاو

 كنحلا هجرخم ىلع قبطني ام ةقبطملاو .هفصخ كثحشتس فورح ىهو اهفالخب

 عفتري ام "!ةيلعتسملاو .اهفالخب ةحتفنملاو .ءاظلاو ءاطلاو داضلا ويقال 07

 ةضفخنملاو .فاقلاو (!نيغلاو ءاخلاو "!ةقبطملا يهو كنحلا ىلإ اهب ءانللا

 .اهفالخب
 .نافع نب نامثع همامإ فحصم مامإلاب هدارمو

 :ميقتسملاو ,ثينأتلاو ريكذتلا يف قيرطلاك وهو .بتك5 طّرس هعمجو :هلوق]و

 ليبسلاو قيرطلا .[مالسإلا ةَّلم وه :ليقو .ّقحلا قيرط هب دارملاو .يوتسملا

 .ضرألا رابتعاب اهثينأت ٌنأكو ,تْنؤيو ركذي طارصلاو
 ١" طقن ّلك هفرط بجحي ثيحب هنوك يهو .طخلا ةفص لصألا يف ميقتسملاو

 اهلباقيو رظنلا تمس ىلع هافرط نوكي ثيحب هيلإ رظن اذإ هطسو يف ضرف
 ضرف طخ ّلك هنع جرخي ال ثيحب هنوك يهو حطسلا ةفص يوتسملاو .جاجوعالا

 .ضافخناو عافترا '''هيف نوكي الف .هيف
 ميقتسملا ّطخلا :اولاق ةسدنهلا لهأ ّنأ :يزارلا نيدلا رخفل ريبكلا ريسفتلا يفو

 عيمج نم رصقأ ميقتسملا ّطخلا ّنأ لصاحلاو ؛نيتطقن نيب دتمي طخ رصقأ [وه]
 طوطخلا برقأ هّنأل ميقتسملا طارصلا اندها :لوقي دبعلا ٌّنأكف .ةجّوعملا طوطخلا

 "”هيقتسملا ّنأل وأ ,ميقتسملا قيرطلا الإ يفعضب قيلي الف زجاع انا و: ءاهرضقاو

 .ةليعتسملاو :«ش» .؟ .ءاطلا :«ه .م كل نشل

 .نيعلاو :«م ءش» . .ءاطلا :«ك» .'”“

 .هيف :«ش».١1 .ةظفل :«ك» .©

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «طوطخلا ب رقأ هْنأل» نم ./
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 اّمأ يلع قيرطلا هبتشيف جاجوعالا يف ًاضعب هبشي اهضعبو جّوعم هادع امو دحاو
 ّنأل وأ ءنامألا "١ىلإ برقأو فوخلا نم دعبأ ناكف هريغ ههباشي الف ميقتسملا

 ال ميقتسملا ّنأل وأ هيلإ لصوي ال جّوعملا ")و دوصقملا ىلإ لصوي ميقتسملا قيرطلا
 ."!ملعأ هاو ,ميقتسملا قيرطلا لأس بابسألا هذهلف ءريغتي جوعملاو ءرّيغتي

 ًالهس نوكي نأو (؟!ةماقتسالا :فاصوأ ةسمخ عماج طارصلا :مهضعب لاقو

 هل رهظي مهتالامعتسا دراوم يف لّمأت نمو .دوصقملا ىلإ ًالصوم ًاعساو ًاكولسم
 يوتسملاب ميقتسملا رّسفو ,ةماقتسالا ىلع هتلالد ظحال فّنصملا ّنأكو .*!كلذ
 .0!ًاسيسأت نوكيل

 وه[ف] ّقجلا قيرط ميقتسملا طارصلاب دارملا ّنأ نم فّنصملا هراتخا ام اّمَأو

 اَمِإ بولطملاف :[مّدقت اميف] هلوقو ,ةعبرألا سانجألا ىلإ ةيادهلا سّنجتل قباطملا
 مالسإلا ةّلم سفن نوكي "نأ نم ٌّمعأ ّقحلا قيرط ّنإف .هرخآ ىلإ هوحنم ام ةدايز
 :ىلاعت هلوق يف امك ةّلملا يف نوكت تادابع نم ًادارفأ وأ ًاعاونأ وأ ًاسانجأ وأ

 ."74ميِقَتْسُم ٌطاَرِص اًذه "!ىنوُدبْعَأ ِنآَوظ

 .ًالئاق لضافلا ىّشحملا هلحتنا يذلا روهشملا ريسفتلا فعض رهظ انركذ امبو

 ميقتسملا طارصلا هيف ركب كف زب. + اقع كيظع رسفي نارقلا ّنإ :قيفوتلا هللابو لوقأ

 طارصلاف ١" 4ُميِقَتْسُم ٌطاَرِص اًذه ىنوُدُبْعَأ ِنَأَوظ :ىلاعت لاق ثيح !'"!ةدابعلاب

 .وس :«ل» .؟ .نم :«ش».١

 .ةماقتسال :«م» .؛ .فرصتب 08/1١" يزارلا ريسفت .'"

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «فتصملا ناكو» نم .5 .اذه :«ك» ىفو .كلذ  :«ه .م» .6ه

 .«ش» نم طقس انه ىلإ ةايرالا ىسانعالا ىلا» نم .ا/

 و تو ةيعافر ةسللا قو

 هيضتقي ام ضراعي ال :لاقي ىّتح ةقيقح ريسفت نارقلا نم همهف ام سيلو :«ع» شماه ىف ٠.

 انا ريم هعيبمو»ةةامعلا ىلا واع او ون رك كس او اذ رن وقل ا كلا نب سنجتلا

 .«هنم 7١؟» ربدت ؛ميقتسملا طارصلا نم اههنق كل د نوكن 5 نت اهو اشك



 ا ةحتافلا ةروس ريسفت

 :ىنهتنا ١" ةدايعلا وه يقتسملا

 لات هللا قرأ ابذاك هقاد فتن نم نيسفتلا كلذ ١ عمن سقأ اعف: قاك تيجو

 ال ةسودفلو ىتقوهنارسلا ىلإ ريمشلا كلذ ًارخآ تس نت هتاسل قلع قدتعلا

 :لك اكمل يلع فك

 ىلدع نافع أو فاييتكلا نعابض ءالبالا هله"! قيخلا قيرظ ناي لئاقلاو

 طارصلا يف ةلخاد تاحابملا نم هتايهتشم كرتو سفنلا ةفلاخم ّنأل ,ىلوأ همومع

 هتافصب ملعلا بتارم اذكو .هنم ءيش كرت الو ؛مالسإلا كرت اهكرت سيلو ؛ميقتسملا

 هيلع نحوو دخلا اهب رمأ ان قوق يتلا هلاعفأو

 طارصلا ىنعم يف َّنإ :ريبكلا هريسفت يف يسربطلا ٌلع وبأ ايم

 وجو هنقلسفلا

 .دوعسم نباو 3ث يلع نعو ِهيِيَي يبنلا نع يورملا وهو .هللا باتك هْنَأ :اهدحأ

 ساّبع نباو رباج نع يورملا وهو .مالسإلا هّنأ :اهيناثو
 .ةيفنحلا نب دّمحم نع .هريغ دابعلا نع لبقي ال يذلا هللا نيد هّنَأ :ثلاثلاو

 .انرابخأ يف يورملا وهو .هماقم نومئاقلا ةّمئألاو (؟!يبنلا هنأ :عبارلاو

 طارصلا ّنأل ؛هيف كلذ عيمج لخدي ىّتح مومعلا ىلع "'لمحلا *!ىلوألاو

 ١. 4 .طوطخملا .ماصع ةيشاح 11 ١.

 :هلوق دعب «مالسالا ةلم وه :ليقو» :فئصملا لوق رهاظ ْن أ ىفخي ال : :«ع)) شماه ىف . 5

 اطاربضلا ىلا هاهنا وهواة ىف نيردعشلا جم لك ار ان وعتقي م قطلا قوز طا: هبعارخلاو»
 ىلا ما ريكا ىلا وقتال 3 7 (هلوق يف ةنيهإا سيمت وهو رون انلا :لوزمتلل أك نعلو معحسلا
 .«هنم ١١١ لفغت الف كلذ ىف رم هترابعو فاّشكلا بحاص وه لئاقلا ّنأل ءّقحلا قيرط

 18/١[ ١١ فاّشكلا] مالسإلا ةّلم وهو ّقحلا قيرط هب دارملاو :لاق ثيح :«ع» شماه يف .*
 ل :«ك» .: .« هنم

 .لمحلا  :«ش» .ةيآلا لمح :ردصملا يف . .لدألاو :«ش» .ه
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 نم ةيالوو "'لدعلاو ديحوتلا نم ١ىلاعت هب هللا رمأ يذلا نيدلا وه ميقتسملا

 .ىهتنا ."””هتعاط هللا بجوأ

 ىلاعت لاق ثيح قيرطلا ظفلب فاقحألا ةروس يف ىلاعت (!هركذ دقو اذه

 اَمِل اَقّدَصُم ئسوُم ٍدْعَي ْنِم َلِزْنَأ اًباتك اَنْعِمَس اًنِإ» :"”ّنجلا ينمؤم '!مالكل ةياكح

 ا"!هريبعت يف : ىفخي الو #١" ميقتْسُم تشم ٍقيِرَط ئىلإَو ّقَحْلا ىلإ َىِدْهَي هيدي َنْيِب

 هب ءاج ءيش (ثاهّنأ انهاه ضرغلا ٌناف ؛ةفيطل ةتكن قيرطلاب هنع انهاه ىلاعت

 نم هب اًواج امل قدصم ")وه لب .لسرلا نم ًاعدب ُهييَي'""'وه نوكي الو ,نوّيبنلا
 لد هّنإف ؛كلذ ىلع لدي قيرطلا ظفلو يي هب نمؤي نأ مهب نمآ نمل قيقحف .ناميإلا

 .ءايبنألا هيلع م قورطم ليبس هنأ ىلع
 ل لو رطا بضل ةقعب ريبعتا اف دق نيت انييق اكأو

 وخأملا ""”طارصلا ريشي اذه ىلإو هللا يف ءانفلا هيف لصح ًاقيرط بلط ةدابعلا يف

 .ٌرم امك عالتبالا ىنعمب طرسلا نم

 طارصلل ريكذت ليبسلا وأ قيرطلا نود طارصلا ظفل رايتخا يف ّنِإ :لاقي دقو
 ّقحب هروبعو هدورو انيلع ىلاعت هللا لّهس ,مّنهج يفرط نيب دودمملا رسجلا وه يذلا

 .لدعلاو  :«م» .؟ .ىلاعت  :ردصملا ىف ١

 »١١«. طارصلا يأ :«ع» شماه ىف .؛ 11/١. نايبلا عمجم ."

 .مالكل ةياكح :«ل» .6

 ارقي فئاطلا نم هفرصنم دنع ةلخنلا يداوب هيي هللا لوسر اوفاو مهّنأ يور :«ع» شماه يف ١.

 .«هنم ١172 ةيآلا انعمس اَنِإ انموق اي ضعبب مهضعب لاقف هدجهت يف

 .ه ريسفت :«ه .م» ./ ١"7. :فاقحالا .“

 »١١«. ُوُليَيَي انّيبن ىلع لزنملا نآرقلا يأ :«ع» شماه يف .9

 ٠. (ص) انّيبن يا:«ع» شماه يف »١١«.

 ١١. هباتكو (ص) يبنلا يا:«ع» شماه يف »١١«.

 .طارصلا ىلإ :«ك» . ١١



 .نيعمجأ مهيلع هللا تاولص نيموصعملا هلآو دّمحم هّيبن

 ال َو ْمهْيَلع بوضغملا ٍرْيغ ْمِهْيَلَع تمعن َنيذَّلأ طاَرِص» :ىلاعت هلوق]

 [(7 4 نيل أَضلأ

 مك> يف وهو .لكلا لدب] لوألا نم لدب 4 مِهيْلَع َتْمَعْنَأ َنيِذْل طاّرصإل :هلوق

 .هرخآ ىلإ [لماعلا ريركت

 [4ْمَِِلَع َتْمَمْنَأ َنيذلآ طاَرِصإ ريسفت]
 رتغو فررعأ ةقضلا نوكي آل نأ بعيوب هلذألا نم»فرعأ هتوكل ةقض لعجي مل

 دعب راع ود. راق 11 يقيل هنا رضا نيل دي افتح فاقكلا راسا
 ل وفل كد 1350 1 ضوبتملا نع مهني اهيل وألاب ةارعلا نيل دا لكلا ليسا

 .لّوألا نيع (”يناثلا نوكيف نيتّرم ركذ اّمم لّوألا دارملا

 نوكو باحسنالا يناثلاو ,'*'لماعلا ريركتب هنأ لّوألا نيبهذم لدبلا يف ّنأ ملعاو
 ىلوألا ةقرفللو .هيلإ هنم هرثأ ةيارسو هتيعبتب عوبتملا ىلع يذلا لماعلا لومعم عباتلا

 اة'اذلو ,"'ةبسنلاب ('ًادوصقمو ًالقتسم هنوك وهف سايقلا اّمأ .عامسلاو سايقلا ناليلد
 :ىلاعت هلوق وحنف عامسلا اًمأو ءأريكنتو ًافيرعت هنم لدبملل هتقباطم طرتشي مل

 ْنَمِل اوُفِعْضتْسَأ َنيِذّلِل :ىلاعت هلوقو ''!4اًمُقُس ْمِهتوُيْبِل ِنِمْحَدلَآب ُرُفْكَي ْنَمِل اَْلَعَجَل»

 .ةعوبتملا :«ش» . ؟ 18/١. فاشكلا . 0-7

 .«١؟» ىنعملا اذهب لّوألا ركذ يأ :«ع» شماه يف ."
 .«١؟» ىفخي ال امك لكلا لدب هنوك هجو اذهو :«ع» شماه يف .؛

 .«(ظ) يضر ١؟» لّوألا سنج نم رّدقم هيف لماعلا يأ :«ع» شماه يف .ه

 .هيلا ةبسنلاب :«ش» . .ادوصقمو - :( 5

 .اذهلو :«ش» . 6

 :فرخّرلا »2١85. «نمحرلاب رفكي نمل» هلوق نع لدب «مهتويبل» هلوق نإف :«ع» شماه يف .1
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 نبا ىا

 ّنأب نانذؤي ًادوصقم هنوكو يناثلا لالقتسا ّنأب سايقلا نع ةيناثلا ةقرفلا باجأو

 يف لمعي مل لماعلا "أكف ,طقاسلاك نذإ عوبتملا ّنأل ؛رخا رّدقم ال لّوألا وه لماعلا

 ىفاريسلاو دّوبملاو هيوبيس بهذم وه اذهو ,ىناثلا ىف لمع لب ؛هرشابي ملو لوألا
 1 اك يرحل اعملا رثكاو ىسرافلاو قتافرلاو رفا هذ لو لا ايس انقل باو

 ال هّنَأكف ةئطوت ١ لّوذلا نوكيو ا” لقتسا اّمل يناثلا نأ مهض رغ ّنأب هعفد نكميو

 مكح يف نوكيف متلق امك لماعلا هرشاب هّنأك لب ؛لّوألا ةيعبتب هبارعإ نوكي
 ىف انهاه كلذك :ةيعبت الب لماعلا ىتاتلا رشابي "'ريركتلا ىف ّنأ امكو..0)ريركتلا

 ّنأكف يناثلا رشاب ةقيقحلا ثيح نم و لوألا كعاعلا رقاب رهاظلا يع ني ةيقحللا

 ؛هب !برعم وهو ةقيقح يناثلا ىلع رّدقم "!لماعلا ّنأ مهضرغ سيلو ؛لماع لكل
 ًابرعم امهنم ّلك نوك عم هنع الدبو رخآ لومعمل ًاعبات ءيش لعجل ىنعم ال هنأ
 :ةدح ىلك اماه

 وهو لماعلا ""رركتي ملف عومجملا نم ًالدب عومجملا نوكب عامسلا نع اوباجأو
 ادلع

 لد ام وهو ءريغ ال لامتشالا لدب ىلوألا ةيآلا يف لدبلا ّنأب هعفد نكميو

 .70 :فارعألا.١ مال حج

 7 . .لبقتسا:«ك»."“” .؟٠8/ " ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش :رظنا

 .ريركت :«ش» .6 .لّوألا ىف :«ك» .غ

 >1 61 ني 32 انج دياز لانج لعمل دبل ريغ ىف لم اعلا رويرضلا:ريركتلا يأ عت سماه ىفاك
 .هتيعبت الب :«م ءش».ا/

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ةقيقحلا ثيح نمو لّوألا» نم .6

 .فورعم :«ك» .9

 ٠ رّركتب سيل وهو تلعج ... ماللا ملاعلا سيل ريدقتلا اذه ىلع يأ:«ع» شماه يف »؟١١«.



 دل ةحتافلا ةروس ريسفت

 هقورتكم, لولا رك د دنع نينفللا قو هنيعب هلل نطاقتمو لاذها هتلغ ةنن !"!قويبلا

 يف ققحتي ال كلذو .تافتلالا عرف اهقّوشتو سفنلا "!يضاقتو ءناث ركذ ىلإ

 اَمل لب .اهريغل ًاعبت ظحالي امّنِإ لب ءاهتاوذب ةظوحلم ريغ اهنوكل ةيفرحلا يناعملا
 ال كلذو ,سفنلا يف ةيعقوألاو طلغلا نم نمألا ًاقلطم لدبلا نم ىّلكلا ضرغلا "!ناك

 يضاقتلا نوكي الف .ةيفرحلا يناعملا يف لادبإلا رّوصتي ال مات هّجوتب الإ قّقحتب

 عومجملا لعتجل نسح الق ءرورجملا رابتعاب لب ماللا يأ ٌراجلا رابتعاب قوشتلاو

 .ريغ ال ضعبلا لدب ةيناثلا يفو .ًالدب
 نم ىلا ةيبفلا "1 ياكم ا وفعلا نيذلا ىلا هما وتكألا ةيدقلا ىسلو

 مل امل هّنأِب "'اوباجأ نإو ."'مئاق "'روكذملا عناملا ّنأ عم .مهنم نما نم لب مهنم نمآ
 لدب هوّمسيو مدعلاك هولعجي نأ مهل زاج ديكأتلا الإ ةدئاف ("!ءاللا نم لصحي
 نما دهن رانغلا نوك عنعلا نلت اذهان اقيروأ نكفيفا نوروخسلا ىلإ اظن لاتعتالا

 نأ الإ ارّركم لماعلا نوك نم '"'مهضرغ سيلو .يزاجم رمأ هنم ًءزج هلعجو لدبلا

 لومعملا لماعلا رشابي نألو .ديكأتلل ةيناث ةّرم ٌراجلا داريإو لدب هدحو رورجملا
 ”؟!ءيش لّوُألا يف لماعلا نوديري الو لّوألاب رورجم ةقيقحلاب "١'وهف ,لقتسملا

 .ضاقت :«ه ءم» .؟ :لدبلا :«م» . ١

 .ناكف :«ك» .

 »١١«. ةّراجلا ماللا نم ةموهفملا :«ع» شماه ىف .؛

 .«١؟» ّلكلا نم ضعبلا لدب نوكي الدب هنوك ريدقت ىلع هّنَأ ىلإ ةراشإ :(ع» شماه يف .

 الدب عومجملا لعج نسح مدع وهو ىلوالا ةيالا يف روكذملا عناملا يآ:«ع» شماه يف .

 .اهيف مئاق :«ك» .ا/ »١١«.

 .«١؟» ةيآلاب ىلوألا ةقرفلا لال دتسا نع ةيناثلا ةقرفلا يأ :«ع» شماه يف .4
 .«هنم ١1١ مهفاف ةيناثلا ةرملا يف :«عر») شماه يف 03

 ٠. ريركتلا نيلباقلا ىلوألا ةقرفلا ضرغ يأ:«ع» شماه يف »؟١«.

 ولولا ىف لماعلا وكلنا ؟ .يهف :«ه».١

 ل

 قز

 هك
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 ,رخآ لومعم نع ًالدب ءيش لومعم نوكل ىنعم ال ذإ ؛رخآ ءيش يناثلا يف لماعلاو

 .ةدح ىلع لماعب برعم امهنم الك نأ عم

 امل هنأ نم مهكّسمت نع ةيناثلا ةقرفلا باوج عفدو عامسلا '''ةيوقتل اولاق ام اّمَأو

 ماللا ىنعم ّنأ "!نّيبت بسن فورحلا يناعمو ةبسنلاب ًادوصقم هنوك لدبلا يف ربتعا
 .لدبلا نم ءزج نوكي الف هيلإ بوسنملا نم ءزج تسيل

 نم مسق وه يذلا "'يحالطصالا لدبلا يف ربتعا امّنِإ كلذ ّنأب هعفد نكميف

 ٌراجلا عومجم فطع الو .*ةلمجلا ىلع ةلمجلا فطع زجي (؛!مل الإو ,مسالا

 "ناك نإو ةبسنلاب ادوصقم نوكي 1 فطعلا يف ربتعملا ّنأل ؛"!هلثم ىلع رورجملاو

 ..ريغ ال ؟يحالطصالا عباوتلاب صوصخم رابتعالا اذه لب .عوبتملا عم

 ظفللا يف رّركي هّنأل ًاّمات الو ًاملاس نوكي ال عامسلاب لالدتسالا ناك اّملو اذه

 عامسلا ناك ول "و رورجملا فورح ضعبك هنوكل ٌرجلا فرح الإ لماوعلا نم

 ,لماعلا ريركتب سيل هنأ دّيؤي "”اذه لب ؛هب ّصتخي مل لماعلا ريركتب هّنأل ؛ًارّركم

 .فاشكلا بحاص سكع ىلع سايقلاب لدتساو عامسلاب لالدتسالا فّنصملا كرت

 . نّيبتب نيف :«ش».؟ .ةيوقتلا :«ه ءل».١

 ماقم يف ةيناثلا ةقرفلا هركذ امك ةلمج نع ًالدب ةلمج لعج اذإ اميف امك :«ع» شماه يف .'"

 ١«. 17 ئلوألا ةقرفلا كتشنمت نع: باوجلا

 ةلمجب سيل رورجملاو راجلا عومجم ّنإف مساب سيل ام يأ :«ةلمج لعج» ةملك قوف اهيفو
 7 1 22 40 110 عيهفافاو عنتاب تيل هنا انك

 ىف اربتعم ناكل اقلطم لدبلا يف اربتعم ةبسنلاب ةيدوصقملا تناك ولو يا:«ع» شماه يف .؛

 ةلمجلا فطع زوجي ال نأ مزليف .فطعلاك ةبسنلاب ةيدوصقملا هيف ربتعا يذلا عباوتلا نم هريغ

 .«7١؟» ةبسنلا ىلع اهلامتشال :«عا» شماه ىف .© .«١؟» ةلمجلا ىلع

 »١١«. ةيبسنلا ةيفرحلا ىناعملا ىلع امهلامتشال :«ع» شماه ىف .

 .و-:«ك» .6 0 لإ 5207 :«عر») شماه يف 3

 »١١«. لماوعلا رئاس نود رجلا ف رحب لماعلا ظفل ريركت صاصتخا يأ:«ع» شماه ىف .

 كك

 للط



 1 ةحتافلا ةروس ريسفت

 دامتعالاو هب كّسمتلا ّمصي مل الإو ةرخألاب ةدئافو سايق ىلإ دنتسي عامس لك ّنألو

 يف لخدم هل ةبسنلاب دوصقملا هنوك ّنأ عم راصتخا سايقلاب دانتسالاف ؛هيلع

 دوصقملا هنإ ثيح نم لماعلا ريركت مكح يف وهو ,"'رهظيس امك يتآلا صيصنتلا

 .ةبسنلاب

 مل هنود عوبتملا ىلإ ةبسنلاب دوصقم لدبلا ّنأ ىلإ بهذ نم هّنأب ريبخ تنأ :ليق
 دوصقم دّنأب فرتعي مل لماعلا ريركتل هنأ راتخا نمو ؛كانه لماعلا ريركتب فرتعي

 .هنود عوبتملا ىلإ ةبسنلاب

 [ 4 ٌطاَرّصلَأ 9 راركت هجو]

 لماعلا ريركت مك> ىف وه[و] :لاقو نيبهذملا نيب عمج فنصملا نأ بجعلاو

 تاذلاب دوصقم لدبلا ّنأ ىلوألا ةقرفلا دارم ليق ,ةبسنلاب دوصقم[لا] هّنِإ ثيح نم
 امّنِإو .لماعلا ريركت يفاني ال اذهو .تاذلاب ال نكل ًاضيأ دوصقم وه لب عوبتملا نود
 .ىهتنا .هداسف انّيب دقو "'وحملا مكح يف هنم لدبملا ناك ول هيفاني

 عازنلا ّنأب راعشإلل نيبهذملا نيب عمج فّنصملا ّنإ :ًاضيأ لاقي نأ دعبي ال :لوقأو
 نيب فّنصملا عمج يف بجع الف .ىلوألا ةقرفلا ضرع نايب يف هيلإ انرشأ امك يظفل
 .نيبهذملا

 دوهشملا وه نيملسملا قيرط ّنأ ىلع صيصنتلاو] ."'ديكوتلا هتدئافو :هلوق
 .هرخآ ىلإ [ريسفتلاك هلعج هنأل .هغلبأو هجو دكآ ىلع ةماقتسالاب هيلع

 نم دافتسي ديكوتلاو ةيلدبلا ةدئاف يأ ,لدب هنأ ثيح نم لدبلا ةدئاف دارملا

 .«م هه .ج» ىف دري ملو .««ش ءع)» شماهب كردتسم وهو «ل» نم نيبهذملا ىلإ هدعبام ١.

 نف هس نا لاقملا ىف نوكي فيكو .لدبلا وه ام الإ دوصقملا نع (ظ) هلوق :«ع» شماه ىف .؟

 .«هنم ١١١ كلذ لثم نع لاخ ءاغلبلا مالك لب وحملا مكح

 .ديكأتلا :«م كر.”
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 راركت هيف ''اهّنِإف انهاه ًاصوصخ يظفللا ديكأتلا هديفي ام ديكأتلاب دارملاو .هراركت

 ؛رطاوخلا ىف كلذ رّرقتو هتماقتسا روهظ ةماقتسالاب هيلع ًادوهشم هنوكب دارملاو

 .بطاخملا انهاه وهو دهاشلا دنع ًارّرقم ًارهاظ نوكي نإو ٌدبال هب دوهشملا ٌناف

 لدي ناتللا ناتفصلا هل تبئي ِهّنِإ دارملا ّنأ ىلع لدي ماهبإلا دعب ريسفتلا ّنأل "”كلذو

 ينتقم و رشقملا ؟؟!انينزف

 ان نأ ىلع مالكلا لد لامجالاو ءاهبالا "ذقن '"! هتف لذيملا ركذ ناك اتلو

 توي ناهنظا ىلا دضقلا نوكيو «طقملاو رشفنلا ١ تاذ: زها"! هيوهقش "هلا قش

 ام ١٠ه دحاو تال رّسفملاو رّسفملاو ا"! لّصفملاو لمجملا نم نيدافتسم نيفصو

 لدب هنأ ثيح نم لدبلا ركذ اًملف ,ةفصلاو نايبلا ""'فطع "١'اذه يف هكراشيو
 ""اهنوكو لماعلا ريركت مكح ىف هنوكل لدبلا ىلإ دصقلا فانئتسا ىلع مالكلا لد

 .ظفل  :خسنلا رئاس يف «ه ,م» نم ." .ناف :«ه» ١.

 رهاظ هنوك ىنعمب هب ًادوهشم نيملسملا قيرط نوك ىلع لدبلا ةلالد يأ :«ع» شماه يف ."

 .اهيلع :«ه».5  .«7١؟» رطاوخلا ىف ًاررقتم ةماقتسالا

 .دصقل :«ه» .1 1 .هنع :«ش» .©

 .هب تبت :«ل» . 7

 »١7«. ةماقتسالا وهو هنم لدبملا موهفم يأ :«ع» شماه ىف .6

 .وهو :«ه»).٠ .دصقلا نوكيو :« م1

 >١١١«. هرخآ ىلإ .نيفصو توبث راهظا ىلا دصقلا نوك يأ :«ع» شماه ىف ١.

 .فطعلا :«ش» . ١١

 هتدئافو» هلوقب فّئصملا اهركذ يتلا دئاوفلا ّنأ نم انه دروأ ام عفدنا اذهبو :«ع» شماه ىف .

 ةّصتخم ةدئاف نايب هيلع بجي نكل نايبلا فطعو لدبلا نيب كرتشم هرخآ ىلإ «ديكوتلا

 دوصقملا هّنِإ ثيح نم لماعلا ريركت مكح يف لدبلا نوك ّنأ عفدلا لصاحو يه امف لدبلاب
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 ١ ةحتافلا ةروس ريسفت

 وف ان ىلع لدم دعوا اللا نا ىلع لدي فلة ادور ار ةيسلاب ا دوعن
 رطبه اهقريفل وادم ل فذلا تاذللا نفسرلا ثنانكا ننال اييفويحم نم ةوسقنلا

 ميهفتو نيفصولا توبث ىلع ةلالدلا يأ دوصقملا يف يفكي هدحو لدبلا "”ّنأ ىلإ

 000 ًذاقتسم هركذو '”!دصقلا (4!فنأتساف بطاخملل كلذ

 توب قمهنم :لدبملا ةيلع لدي ام:ىلغ لدي لدبلا اب ملاع يطاخقلا نأكف

 0!'كلذب بطاخملا ّنأكف .ًارّرقم ًارهاظ كلذ نوكيو .لدبلا تاذل لدبملا موهفم

 ريسفتلاو ماهيإلا نم نوكي اذك :لوقي نالف "ءاملعلا ملعأ :انلق اذإ ًالثم .هل قّدصم

 .ملعألا وه ًانالف ّنأ دافتسي

 ًادوصقم ًالقتسم لدبلا يأ رّسفملا لعجو دصقلا فانئتسا ماهبالا دعب هيف ناك اّملو

 ”لدبلا ّنإف ؛هنم لدبملا يأ مهبملا ىلإ جايتحا ال كلذ يف ّنأ ىلع ّلد ةبسنلاب

 قّقحتي ال 8 ,ملعألا ركذب هتيملعأ ىلع ةلالدلا يف جايتحا الو .ةيملعألاب روهشم

 تعمس ام '!'نيح كّنَأ ىرت الأ ءامهيف دصقلا فانئتسا مدعل نايبلا فطعو ةفصلا يف

 كلذ نع "*'صخفتتو ؟وه نم ملعألا ّنأ ىف ًارّكفتم ترص دلبلا ملعأ رفاس هن

 ىقب امو ءكسفن ٌنئمطا دلبلا ملعأ ركذ ام دعب ديز :ليق اذإف ,ةغدغد كسفن يف دجتو

 فطع داحتا ىلع ىنبم انهاه فّنصملا مالك لعل :لاقي دقو ءلدبلاب ةّصتخم ةدئاف ةبسنلاب

 ١ / 51١(, ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش :رظنا] يضرلا خيشلا هيلإ بهذ امك لكلا لدبو نايبلا

 .و_-:«ك».١ .«هنم »١١ ربدتف

 »١١«. لدبلاو هنم لدبملا عومجم يأ :«ع» شماه يف .؟

 .فانيتساو :«ك».غ نا :«ك» *٠.

 ل د .دصقملا :«ه» .6©

 .لدبملا :«ك» .6 .ءاملع نأ :«ك» ./

 . صّحفتي :«ه»).٠ »١١«. لدبلا لاثم :«عو» شماه ىف .4



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ا

 تعمس ام "١نيحو .ملعأ ديز نوكب فرتعم كّنأكف ,بلطلاو ةغدغدلاو رّكفتلا اهل

 ,وه نم هنأ يف ًارّكفتم ةفصلا عامس لبق ديز عامس دنع نكت مل دلبلا ملعأ ديز رفاس

 لب ؛كسفن "!ٌنئمطيو دلبلا ملعأ عامسب كلذ عفتري ىّتح ةغدغد كسفن يف دجت ملو

 هفيصوت ىلإ جاتحي ىّتح اهب هفاصّنا رّرقتي ملو ةيملعألاب رهتشي مل ًاديز ّنَأ ردابتملا

 .اهب
 ةلالدلل فّنصملا ٌلعلو .هيف فانئتسا ")الو ريسفتلا ضحمل هّنإف نايبلا فطع اذكو

 ريسفتلاك :لاق ةبسنلاب ًادوصقمهن وكو هلالقتساو لدبلا يف دصقلا فانئتسا ىلع

 هل انك دنصق ف انكتننا هغم'نوكي الو ًالقعسم نوكي أل ريسفتلا وهام ذا [هل نايبلاو]

 0 هيف ءافخ ال يذلا نّيبلا نم هّنأكف :لاق .ىنعملا اذه يف ةغلابملل 0

 ًاميقتسم (*!ًاقيرط هنوك لعج ثيح .نينمؤملا قيرط نوكي ام ميقتسملا '*!قي
 ةماقتسالا يأ هنم لدبملا موهفم توبث راهظإ دوصقملا ّنأ عم .هيلإ "'دنسملا 1

 راعشإ هيلإ دنسملل ًاناونع هلعج يف َّنإف .ًادنسم ةماقتسالا لعج "!بسانملاف ؛لدبلل

 ذإ ؛ًادنسم هلعجي مل ىّتح هل ةماقتسالا "'توبث ىلع 0ةلالد ىلإ جايتحالا مدعب

 .":7هل هناونع توبث ال هيلإ دنسملل دنسملا توبث ةدافإ مالكلا يف دوصقملا

 ديفي امب هفاصّتاب هيلع ًادوهشم لدبلا نوك ىلع ةلالدلا يأ كلذل ةئطوت ديكوتلاو

 ١ .نئمطت :«ه» .؟" ١«. ؟» ةفصلا لاثم : :«ع)) شماه يف .

 .هيلإ دنسم :هتحت «ع» يف .؛ .فانئتسالا :«ك» يفو ٠ الإ : :«ه ءما) .

 .«١١؟» ميقتسملا قيرطلا وهو :«ع» شماه يف .1 .انيرظن :«ه» .6

 .ةلالدلا :«ك» ىفو .هتلالد :«م» .6 .بسانملا نأ :«ك» ./

 ْ .«ه» نم طقس انه ىلإ «ًادنسم ةماقتسالا» م

 »١١«. ركذ امب راعشإلا لصح مالكلا يف دوصقملا وه اّمع لدع اذإف :«ع» شماه ىف.٠



 و ةحتافلا ةروس ريسسفت 2

 مّدق كلذلف .عماسلا نهذ يف دكمتي هيو لاقلا هكاذ: و ةقت قيقر هنأل "1 هنن لديملا

 هيلا فيفا كلا يدوم | كت عملا قلوب ندرس ديعأفلا نه ويك وللا هقفانإ

 هنايب ميقتسملا طارصلا ّنأب راعشإلاو ريركتلاو ةينثتلا نم هيف امل ديكوتلا هتدئاف :تلق
 نا قسالاب ىيمادسكلا !١ ظارضل ةؤايش"" كلذ وكلا!!! وملسملا الكا ريع ةريسلتو

 الو ىفخي ال اّمم "'هتينثتل ديكأتلا لدبلا ةدافإ نوك ّنأل ؛*'هدكآو هجو غلبأ ىلع
 لنملا نيكون" يديوي ا لماغلا نيرك# ىلع ليحي نإ ريركتلاو هزكذلا ىلإ عاتي
 ."١!ًاضيأ هيف لماعلا ريركتل '”ديكأتلا فطعلا دافأل الإو "!هنم

 ًاديفم هنوك ىلإ ةداهشلا يف "هتيلخدم يف جاتحي ال لماعلا ريركت ًاضيأو
 نإو «عقاولا وه امك ةروكذملا ةداهشلل ةّلع ناكل هل ًاديفم نكي مل نإ هّنإف ديكأتلل

 نوكي ينازاتفتلا لضافلا ةرابع نم رهاظلا وه امك هنم لدبملا تاذ راركت ىلع لمح

 .همكح همكح نوكيو ةينثتلا نيع

 .ميقتسملا :«ه اما .؟ .«١؟» ةماقتسالا نم :«ع» شماه ىف ١.

 .طارصلا كلذ :«ك» .ع .كلذ  :«ه» ."“

 .ةينثتل :«ه» ." 18/١. فاشكلا .ه

 .بجوت :«ل» .ا/

 .«هنم »١١ مهفاف يسرافلا ىلع ا مهنمو لدبلا يف ريركتلاب لئاقلا دنع :«عر» شماه ىف .6

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ريركت ىلع لمح نإ» نم .1
 هيفف قسنلا فطع : ُهْيَظ يض رلا لاق .هرخآ ىلإ «فطعلا دافأل الإو» هلوق :«ع» شماه يف ٠.
 يف يسرافلا لاقو ءفرحلا ةطساوب لّوألا وه فوطعملا يف لماعلا :هيوبيس لاق :لاوقأ ةنالت

 ,لّوألا سنج نم رّدقم ىناثلا ىف لماعلا ّنإ :ةعانصلا ّرس ىف ىّتج نباو [يرعشلا] حاضيألا

 م دقو .(58/ ؟ ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش] ىهتنا ةباينلاب فطعلا ف رح لماعلا :مهضعب لاقو
 «فطعلا دافأل الاوت ءاتهاه انلوقف «ىسرافلا وه لادبلا ىف .لماعلا ريركتب لئاقلا ةلمج نم ّنأ

 تسع انك انش تدق هلو ويسافتلا نفي نيركتلاب لاق هنأ يس رعاابل هيلع اقتتور
 .«هنم ١7 مهفاف .قسنلا فطع يف يسرافلا هيلإ بهذ امل يضرلا

 .ةيلخدم :«ه».١١
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 وه ام ىلع ديكأتلا هتدافإ ىلإ ةداهشلا ةدافإ يف جاتحي ال راعشإلا كلذكو

 داعسسالا وه ةذاهتلل نيقنملا لي ةيقنلا ىلع اف رطعم هةدن ريوق ىلع ١" ناقملا

 .ٌرم امك ةداهشلل ةئطوت ديكوتلاو

 ةداهشلا ىلع صيصنتلل ًاليلد ريسفتلاك هنوك لعج ثيح فّنصملا لوق هيلع ٌلديو
 ىلع ًافوطعم ًاعوفرم راعشإلا لعج يف ام اذه نم رهظيو .ديكوتلا دافأ هّنَأ لاق ام دعب

 .ةداهشلا ىلإ راعشالاو ديكوتلا ةبسن يواست ىلع ''هتلالدل ديكأتلا

 ,ةماقتسالاب هيلع دوهشملا وه نيملسملا قيرط ّْنأ ىلع صيصنتلاو :هلوق '''و
 كلذ نوكيل :هيف لاق ثيح فاّشكلا ةرابع نم غلبأو دكآ هّنَأ ةدافإ يف غلبأو ّمتأ

 رهاظ رمأ ةداهشلا ّنأ ىلع لدي همالك ّنإف ,؟!ةماقتسالاب نيملسملا طارصل ةداهش

 هّنأل ؛ذئنيح عقت ةداهشلا ّنأ ىلع ّلدت فاّشكلا ةرابعو .اهيلع ًاّصن مالكلا نوكب عقاو

 .راعشالاو ديكوتلا ىلع لمتشملا ”'هالكلا دافم

 قباطملا رهاظلا ّنأ عم «هيلع دوهشملا وه» هلوق ّنِإ :لضافلا يّشحملا لاقو

 وه :لاق هّنأكف .عامتجالا ىنعم ةداهشلا ن[ي]مضتب هل دوهشملا وه فاّشكلا ةرابعل

 هنأ ةحناسلا ةّصاخلا "'دئاوفلا نمو :لاق ّمث ,ةماقتسالاب هيلع عمجملا '"'هل دوهشملا

 ًادرفنم الإ "'هكلسي ال يذلا دحاولا طارص ال ةعامجلا طارص بلطملا ّنأب حيرصت
..8 : 

 .هتلال دل  :«ه ءم» 3 .دافتسملا :«م» ١.

 18/1١. فاّشكلا .: .و- :«ك» .'"

 .«م» نم طقس انه ىلإ «اهيلع ا نم .6

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ةداهشلا نّمضتب» نم .5

 »١١«. لدبلا ركذ دئاوف نم يأ :«ع» شماه يف .'

 ١. 4 ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .9 .كلسي ال :ردصملا يف .6



 ظظظ ةحتافلا ةروس ريسفت

 ةيدعت ناك ول ركذ امب ًاحيرصت نوكي امْنِإ كلذ َنألف :ًالّوُأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ىلع ًاينبم نوكي نأ زوجي ال ملو .عامتجالا ىنعم ")هنيمضت ىلع ءانب ىلعب ةداهشلا
 .هوحنو مكحلا ىنعم نيمضت

 دقو فيك ؛ةحيرص ةدسفم يه لب ,ةدئاف هل حنس ام نوك مّلسن ال اَنألف :ًايناث اّمأو

 يه تناك ممألا لك نم ةليلقلا ةقرفلا ّنَأ زيزعلا هباتك يف لجو ّرع يرابلا ربخأ

 ْمُهُرَْكَأ َناَكاَمَو> "4١ليِلَق لإ َدَعَم َنَماآَمَول :ىلاعت هلوقك ةيجانلا ةيدتهملا ةّقحملا
 ٍضْآلأ ىف ْنَم َرْثْكأ عطت ْنإَو» 14 ِدْهَع ْنِم ْمِهِرَتْكَأِل اَنْدَجَو اَمَو» ١4" َنيِنِمْؤُم
 ا'ةعأ وهو ّلقأ ايندلا يف ناك امّلك اذه ىلعو .ريثك كلذ لاثمأو '*!4 َكوُلِضُي

 رهاوجلاو نداعملاو كسملاك كلذ وحنو ءايقتألاو ءاملعلاو ناسنإلا عون يف ءايبنألاك

 .اًدج ٌجلهو ءاهبلاو ءافصلا يف اهنم دّحوتملا ميتيلا ٌردلا امّيس

 هحرش يف "'يلبنحلا مّيق نبا لضافلا خيشلا هركذ ام ًاضيأ هانركذ ام دّيؤيو

 طارصلا بلاط ناك اّملو :ةيادهلا ةلزنم حرش يف لاق ثيح نيرئاسلا لزانم باتكل

 يف اهيف هقفارم قيرط كولسل ًاديرم .هنع نوبكان سانلا رثكأ رمأ "بلاط ميقتسملا

 هللا هّبن .قيفرلاب نينا ىلعو دّرفتلا ةشحو ىلع ةلوبجم سوفنلاو .ةّزعلا ةياغ

 نين نم ْمِهْبَلَع هلآ َمَعْنآ َنيِذَّلَأ» مه مهّنأو قيرطلا اذه يف قيفرلا ىلع هناحبس
 ىلإ طارصلا فاضأف .*!4اًيِفَر َكِيَتلوُأ َنّسَحَو َنيِحِْلاَّصلََو ِءآَدَهْشلَأَو َنيِقيدَّصلَآَو

 -ت ١ 1

 4١. :دوه .؟" .هنيمضت نأ :«ش» .

 ....و608١و١؟١و١٠١”وا5“الو 8 :ءارعشلا

 1١7. :ماعنألا . ”٠١7. :فارعألا

 .ٌرعألا :«م»
 .50/ ١ مّيقلا نبا ريسفت ىف هلثمو 40/١. نيكلاسلا جرادم

 2 < اى مح دي ل .16 :ءاسّنلا .4 1 ل الفرد يق



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل لل

 كولسو ةيادهلل بلاطلا نع لوزيل .مهيلع هللا معنأ نيذلا مهو .هل نيكلاسلا قيفرلا

 طارصلا اذه يف هقيفر نأ ملعيلو .هعون ءانبأو هنامز لهأ نع هدّرفت ةشحو طارصلا

 ,ًاردق نوُلقألا مه مهّنإف .[هل] هنع نيبكانلا ةفلاخمب ثرتكي الف ,مهيلع هللا معنأ نيذلا

 الو "1 حلا قيرطتب كيلع «فلنسلا نطعس لاق امك ءاددع ةيرتكألا اوناك قآو

 ىهتنا .نيكلاهلا ةرثكب رتغت الو لطابلا قيرطو كاّيِإو ,نيكلاسلا ةّلقل شحوتست

 .همالك

 ةروراق لّوُأ سيل هل ةحناسلا دئاوفلا نم لضافلا ىّشحملا همعز ام ّنأ ىفخي الو

 يبصانلا يطساولا فسوي وهو هلبق نم كلذ ىلع ىنب دق لب ,مالسإلا يف ترسك

 ةعيب نع هفّلخت يف اف نينمؤملا ريمأ ىلع هيف در يذلا هرعش يف هللا هنعل يطساقلا

 :هلوقب تاقوألا ضعب يف وأ ًاقلطم ركب يبأ

 دحاو اضرلا يف هفلاخو دحاو يف سانلا عمتجا "'اذإ

 '"ادسانف ةلقنع هلا .ىلذع مهلك مهعامجإ لد دقف

 :هلوقب ,لِي ؟!يلينلا ديعس وبأ هنع باجأو

 تاع ل يس را ا ا ا ل
 دسخلاو :اننطرلا نيف هيتلاجخو# .نيجاو ىف: نئاعلا يعجل "ا

 هود انستا ناو كو قعألا قيران كا لع نانا ايمن نيب ةماحأا يبقا ناو يفالا
 .ذإ :«ش».” /5997/١. لئاسولا كردتسم :رظنا .ربخلا

 دوصقملا ركذ نودو هلئاق ةيمست نود "01 .يدوراملل ايندلا بدأ ىف ادرو ناتيبلا ناذه ."

 ْ .هنم صاخلا

 110/1١١, ءابدألا مجعم اهنم ىّتش رداصم ىف مجرتملا ىلينلا ىّكم نب دمحأ نب ديعس هّلعل .؟
 رهان قزق هس كاتب م دأب املاغ ذاقاف يرض ناك ىنيصلا تاقوملا تلهزلاف
 .ذإ :«ش» .6 :ةئفلا



 ةحتافلا ةروس ريسفت 0

 5 دقف يا

 عةا/

 دقاللا هدقتثبي 01 كليفنستتُع حزو

 ةراندام سجر اي لجعلا ىلع

 مهلجع ىلع ًافوكع اومادو

 نوطخسلا مه رهتكلا ناك

 [ءايبنألا :مهيلع تمعنأ نيذلا ليقو :هلوق يف] ءايبنألاب لوصوملا ري

 ىلع '"هيلإ فاضملا نم فيرعتلا ريغ ةملك باستكا (”ديفي هْنأل .ءيش نم ولخي ال

 .«ليق»ب هرّدص اذهل هنأكو ,ءيجيس ام

 و ىسوم باحصأ)ب هريسفت (ا”)”اذكو

 دنينيفتا )و اذه

 تو يلا كو رمت لبق اننا نيسع
 0 ا هلل سابع نبا لوق

 هدّيؤي لب ؛ًاروذحم نكي مل ًامالسإ ىسيعو ىسوم نيد يّمس ول هّنأل ؛مالسإلا نيدب

 فيرحتلاو '''خسنلا لبق امهنيد ّنأل "4١مالشالا هلآ َدْنِع َنيّدلَأ نإ :ىلاعت هلوق

 .ىلاعت هللا دنع نيد

 244 ىسيعو ىسوم باحصأو ءايبنألاب مهيلع معنملا رّسف ول :لاقي نأ نكميو
 امهال دايقنالاو داقتعالاو ملعلا ىف مهتقيرط ىلع طارصلا لمحي دا يكد نياق

 .تعمتجا :«ش» .؟ .حيحص :«م ىه» ١.

 01/١/7. فلؤملل نينمؤملا سلاجم .'"”“

 .ديفي ال :«ه» .6

 حجارلا ليوأتلا هيف يرجي ال روكذملا ريسفتلا ىلع ّدر :(ع» شماه يف .

 .«هنم ١1 ةزاكتا ىفاني ل ءايننألاب نيسفتلا نآل ةزكنلا ىرخجم ل وضوملا

 000 هر ىلإ .باتكلا ديفي اذكو يأ :«ع» شماه ىف .'

 18/١. فاّشكلا ؛"١/50 يواضيبلا ريسفت :رظنا.6

 ١19. :نارمع لا .4

 .اده عمو :«ك» .

1 
 ءارجإ نم يتالا

 »١١«. مهنيد خسن يأ :«ع» شماه يف . ١.



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 34

 زوجي الف اهب لمعلا زئاج ريغ ةخوسنم لمعلا يف مهتقيرط ذإ .ّمصي مل الإو لمعلاو
 .اهيلإ ةيادهلا بلط

 يأ- اورّيغي نأ لبق كلل ىسيعو ىسوم باحصأ يف فاشكلا بحاص لوقو

 نكل .فيرحتلا "”دعب عقو خسنلا ّنأل ؛ًاضيأ خسنلا لبق دارملا ّنأ ىلع لدي -اوفّدحي

 .حرصأ ("كتضفلا ةراتغ

 رثكأ مهيف ةماقتسالا ّنأل ؛امهباحصأب ريسفتلا نم حجرأ ءايبنألاب ريسفتلاو

 امو لب يصاعلا امهيف ّنأل ءامهباحصأ ةقيرط نم بلطلاب ىلوأ مهتقيرطف .رهظأو
 3اىسوم باحصأ رثكأ ٌدترا دقو كلذ دعبتسي فيكو ''!ةّلذم هنع ردص دقو الإ مهنم

 يف ام ىلع ضوحلا ثيدحو .!هتفيلخ نوراه لتقب اوّمهو هتايح نامز يف

 .هتافو دعب 31 انّيبن باحصأ ضعب دادترا ىلع ّلدي *'امهريغو ملسمو يراخبلا
 .ًاضيأ "فّنصملا هركذيسو "7'فاّشكلا بحاص هركذ ام ىلع رفظ ينب ةّصق اذكو

 .هانركذ امل نينمؤملاب مهيلع تمعنأ نيذلا ريسفت ىلع لدي ام مّدق فّنصملا ٌلعلو

 .همالك نم هروهظل نونمؤملا مهب دارملا ّنأِب "”ضّرعتلا كرتو

 .مهل ةأيهملا ةّدعملا ةقيرطلا [نينمؤملا قيرط :هلوق يف] نينمؤملا ةقيرطب دارملاو

 رشف ولو .دايقنالاو داقتعالاو لمعلاو ملعلا نم ُةيَي نيلسرملا دّيس ىلع ةلزنملا

 ١. ىلوأ قيرطب هلبق نوكيف :«ع» شماه يف 7 ١«.

 »١١«. اعم امهركذب خسنلاو فيرحتلا ليق :لاق ثيح :«ع» شماه يف .؟

 .ةلزم :فحصم هلعلو اذك .'"”

 .581/ 5 يواضيبلا ريسفت ؛؛١7/ 9 نايبلا عمجم ؛؟7/7 فاّشكلا ريسفت :رظنا.؛

 ننس ؛١/59919101 دمحأ دنسم ؛١/١6١٠ ملسم حيحص ؛1/1١٠ يراخبلا حيحص :رظنا .ه

 .تارتاوتملاو تاملسملا نم ثيدحلاو ,"59/86و 7658/7 يذمرتلا ننس ؛١ ٠١/1 ىئاسنلا

 .١50و 11/7/17 يواضيبلا ريسفت . .. فاّشكلا .

 .ضرغلا :«ه» .6



 14 ةعانلا ة نوه ريم

 َمَعْنَآ َنيِذَّلآ َعَم َكِبَنلوُأَف» :ىلاعت هلوقب قفوأ ناكل نينمؤملاو ءايبنألاب مهيلع عل

 "74 اًقيِفَر َكبَلوُأ َنُسَحَو َنيِحِلاَّصلَآَو ِءآَدَهْشلَأَو َنيِقيَّدّصلََو َنيِيبَنلَأ ّنِم ْمهْيَلَع هل

 نايب نع ةّصاخ وأ ةّماع اهنوكو ةمعنلا نايب رَّخآو ."!نيقّقحملا ضعب هب هرّسف امك

 00 0 يي ابا

 "”قصلأ بيترتلاب اذه ذإ هب دارملا

 نوك هجو نم رهظيس !!تمعنأ نم ىلع 4 ْمِهْيَلَع َتْمَعْن دفعنا حيجرت هجوو

 .ماللاو فلألا بضغلا "!بناج يفو نيذلا بناج يف لوصوملا

 :ىلاعت هلوق "نأ وهو هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف ندا كامي

 ركب يبأ ةمامإ ىلع لدي 4 ْمِهِئَلَع َتْمَع َتْفَعْنَأ َنيِذَّلأ طاَرِص * ِميِقَتْسُمْلَا َطاَرّصلَآ اًنِدْه]»

 دق ىلاعت هّللاو .مهيلع تمعنأ نيذلا طارصلا اندها ةيآلا ريدقت ّنأ انركذ انأل .قيدصلا

 َنيِذّلآ عم َكيتلوُأَف » :لاقف ؟مه نم] مهيلع معنأ 0

 نأ كش الو "4 َنيِحِلاَصلَآَو ٍءآَدَهّشلَأَو َنيِقيَّدَّصلآَو َنييبَنلَأ َّنِم ْمِهْيَلَع هَل

 اذ تع ابل ايلا كولا ناكولو .قيدصلا ركب وبأ بيستو و ب أ

 .ىهتنا "١'ركب يبأ ةمامإ ىلع ةيآلا هذه ةلالد "'"!انركذ امب تبثف .هب ءادتقالا

 يوكل اهيلع ساد هيوم ها نأ كيلا نفل وق نأ لئاقلو ؛لؤقا

 ١ نايبلا عمجم ريسفت :رظنا ." .19 :ءاسنلا 57 /١57.

 .تاءارقلا ضعب نع يواضيبلا هاكح امك. 14/١. فاشكلا ."

 نأ :«م».5 .بناج  :«ل» .6

 .19 :ءاستلا 8 .ىرخأ ةيا :ردصملا يف .7

 .هاتركذ :ردصملا يف ٠. .ءاج :«م» .؟

 ١. يزارلا ريسفت ١/51٠0.



 سأر هنوك تبث اذإو نيقيّدصلا سأر "اركب يبأ "'نوك توبث نم هاعّدا ام مامضنا

 ثّبشتلا مّشجت ىلإ ةجاح الب ًاضيأ مصخلا ىلع هتمامإ تبث ُهِييَي يبنلا دعب نيقيّدصلا

 .ةيالاب

 يبأ نوك وهو ليلدلا ىرغص هلعج ام تابثإ ةلأسملا هذه يف مهملا نأ لصاحلاو
 ال مهّنَأ روهظل .عنملا ءارو نم ةعيشلا وهو مصخلاو .نيقيّدصلا سأر وأ ًاقيّدص ركب
 يف اندجو ام اَنأ ةيمالكلا مهبتك يف اوركذ لب .ًاقيّدص هنوك نع ًالضف هقدص نوقّدصي

 دارأ نمو هؤايلوأ هصّرخت ءيش وه امّْنِإو .هسفنل هاعّدا ركب ابأ ّنأ رابخألا نم ءيش
 ع

 ٌصنب هل ًاتباث ةيمستلا هذه ناك ولو .ةّماعلا بولق يف هميظعتو هدعب نم هرمأ نييزت

 امك ؛اهيف يدوي ناك ىتلا نطاوملا ىف هلاقو هاعّدا دق ناكل ٍةَيَي ىبنلاو ىلاعت هللا نم
 ع حج

 اننا ةورينغو ريعلا يلع نطوم نيغ يف لاق 4 نينمؤملا ريما نا افهح اووز

 ىف *!هقدصب هعمس نم ّلك ؟!هيلإ نعذأ لب ؛دحأ هيلع ركني ملف "”«ربكألا قيّدصلا

 نك ل :«ه ماد .؟ .هنوك :«ه .م .ك» ١.

 ٠7 تاجردلا رئاصب ؛؛ ١1 ديهشلا ديز دسم ىف اعاوق رموز فوق وه ردك الا قر دنصلا نا وده ةقكروبلا#

 و”59١و “8048و ؟ال5 قودصلا ىلامأ ؛7١١ ,تارايزلا لماك ,ةرصبتلاو ةمامالا ؛١٠ 5و

 : يفوكلا بقانم ؛؛'"“ .ىقتنملا نوعبرألا ؛؛ ٠ .هلتقم و ؛/" .ىمزراوخلا بقانم؛

 _؟مئغو ؟هالو مسار ساو 7م 792 5..و154غو 1951و 1410و ؟الكو ظ/اوم1

 حرش ؛؟ 17/9 راّخزلا رحبلا ؛؛5 ١1و 71/147 قشمد خيرات ؛/' ,يعازخلا نوغيرأ ؛١١ا“و

 نب ميلس باتك ؛؛غ "٠ ,قودصلل لاصخلا ؛٠ ١٠1 .ديفملل ةعنقملا ؛ىفاكسإلا نع 5١8/١7 جهنلا

 كردتسملا ؛0455و ٠0و :55و ١١١/57 ىتفلا نيز 0/١ ةجام نبا ننس ؛"01 .سيق

 .يسوطلا يلامأ ؛!74/7 ريبكلا مجعملا ؛؛38/17 يفوكلا ةبيش ىبأ نبال فّئصملا ٠

 ؛587/ ؟ دمحأ لئاضف ؛.7/١٠ يربطلا خيرات ؛!55/ 4و 7174/1 يدع نبال لماكلا ؛ 5٠
 ننس ؛١/14١ يركسعلل لئاوألا ؛١٠ 7/١ ةياحصلا ةفرعم ؛51/١77/5911١ ىليقعلا ءافعض

 ىنكلا ؛19١ .فراعملا ؛14/١ ريبكلا خيراتلا ؛660/ 0 ىبلعثلا ريسفت غم ىئاسنلا

 ؛١ 7514/5 باعيتسالا ؛7/9/7 فارشألا باسنأا #97 0١ يناثملاو داحألا ؛١4غ/ '" ئدالودلل
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 نيم ةحتافلا ةروس ريسفت

 هب دهشي امك ؛1©9 نينمؤملا ريمأ ريغ هسفنل هاعّدا دحأل مسالا اذه فرعن انسلف كلذ

 .انضيأ "!كلاختلا نتك ةفلاطن

 بلاط يبأ نب ّىلع تعمس :لاق هللا دبع نب دابع نع لبنح نب دمحأ دنسم يفف

 بذاك الإ "'يدعب اهلوقي ال ربكألا قيّدصلا انأو هللا لوسر وخأو هللا دبع انأ :لوقي
 7 هيلي ا"! عبسب سانلا لبق تيلص دقلو رتفم

 هجرخأ امم ثيدحلا اذهو :لاق مث زيجولا باتك يف اذه يطويسلا ىورو
 .ملممو يراخبلا طرف قلع"! ىاحلا حشو" ئاشلا

 بيبح ةثالث نوقيّدصلا يبي هللا لوسر لاق :لاق ىليل يبأ نع ًاضيأ دنسملا يفو

 لا نمؤم ليقزحو "74 َنيِلَسْرُمْلأ اوُعِبَ هنأ مْوَق ايا لاق يذلا سي لآ نمؤم راّجنلا

 وهو بلاط يبأ نب ّيلعو 4 هلآ َىَبَر َلوُقَي ْنآ اَلْجَر َنوُلُتْقَتأ» لاق يذلا نوعرف
 .مهلضفأ

 هللا ىلع بجي ال هّنَأ ىلع تلد ةبآلا ّنأ ماقملا اذه يف هدئاوف سئافن نم ًاضيأو

 نكي مل اجاوب ىلاعم هللا نم. ذانهزالا ناك ول هنأ ءننزقلا يف حلصألاو حالصلا ةياعر

 ماكحألا بيذهت ؛١١٠و 7 .رثألا ةيافك ؛؛ ٠ ؟ .رابخألا يناعم ؛0و 4/١ ,ةكااضرلا رابخأ نويع هج

 ٠١5. .هيلامأو ؛"١/١ ديفملا داشرإ ؛١77١ .ًةًكاءاضرلا دنسم «؛/7

 .هقدصي :«ش» .60 .ةيلغ :«م» .

 »١١«. ريغ يأ :«ع» شماه ىف .؟ .نيفلاخملا :«(ك».١

 . عبس :(م1) 38

 ىلع ليضفتتلا دارأ هّنأ ىلع ّلدي ةرخافملا ماقم ةظحالم عم ليلعتلا اذه :«ع» شماه يف .؛

 اَلِإ نوكي ال نيقيّدصلا ربكأ ّنإف ربكألاب قيّدصلا دييقت ًاضيأ هيلع ٌلديو سانلا نم همدعت
 ىف هيلع رثعأ ملو لبنح نب دمحأ دنسم نع ًالقن 77١ .ةدمعلا .«هنم ١١؟» رَّخأت وأ مّدقت دحاو
 0 120111 ريتك ننال ةيوبنلا مصلا نق دديعوت اا: ليقع» نب محا بقانه ىف ليدتيسملا

 ١١7/79. كردتسملا .1 .١٠١ا//0 ىربكلا ننسلا .0

 .18 :رفاغ .6 ١٠١. :سي .ا/



 ١ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 نونا !"١ نكا ريشا ايلف اناها انشد ةيفو ماعلا كلذ

 هّنَأ كلذ لاثمأ يف بوجولاب ًافنآ رم ام ىلع مهدارم ّنأل ءرهاظ رظن هيف :لوقأو

 .هنع لعفلا رودص مدع عانتماب لقعلا مكحي ثيحب ةمكحلا بجوم يف ىلاعت همزلي

 هروب كاب, رد هنزل زال غال :نراقم اهل كلذ ١ سرع راعي

 هلوق ًاضيأ هيلع ّلدي امك .ًاماعنإ اهنوك يفاني ال يعادلا عم ماعنإلاو لاضفإلا "!لاعفأ

 .تايآلا نم اهريغو !'4ةَمْحَولأ ِهِسْفَت ىلَع ِبَقَك ١ :ىلاعت
 ةكرات ذي ام ىتعمب هيلع .توجولا ")نع ىلاعت هنت ١ رهاظ ىءازتي:ىذلاو

 طيلغتو كيكشتلا ىلع همالك ءانب ناك ثيحو .هباكترا انّمهي الو مهضعب هب لاق امك

 ٌماوعلا مهو ّنأل .حلصألا بوجو لدب فطللا بوجو ركذي نأ ىلوألا ناك ٌماوعلا

 قيقحت ةدايز ةلاضملا هذهل ءيجيسو «؛هبوجوو فطللا نيب ةافانملا مهوت ىلإ عرسأ

 .رظتناف حلصأ عضوم يف

 ١. يزارلا ريسفت  .5171١/١نآرقلا بئارغ يف] يروباشينلا لضافلا راشأ دقو :«ع» شماه يفو ١

 هاهو ناك ول ليق لاق ثيش رخا هعوربهفرو ئزازلا وهاذا ىذلا انه ىف[
 ارنا فلق اياها نكس ل يجاولا هاذا نال اناعنإ فلز نك قل اهياو للا ىلإ منعا
 هّمسف تئش ام ّمث كلذ فالخ هلامكو هتمكحب قيلي الو هنع ردصي نأ ّدب ال حلصألا ْنأل ّيظفل

 ىهتنا »١١ .«هنم

 .لاضفالا لاضفإ :«ه» .؟

 .١١؟ :ماعنألا .'"

 نكي مل اذإ ميكحلا ّنأ دوصقملا :لاقي نأ نكمي ذإ ًارهاظ ىءارتي :لاق امّنِإ :«ع» شماه يف .
 الِإو هب نايتإلاو هداجيإ ءالقعلا دنع هيلع بجو عاد هيلإ هلو فراص ناسحالاو ريخلا نع هل

 .بجاولاب ّلخي الو حيبقلا لعفي ال هّنأب اومكح اذهلو .ةّمذملا ٌقحتساو هكرتب ءالقعلا هّمذل

 .«هنم ١١؟» لّماتف

 .هنع :خسنلا يف .6



 كلا ةحتافلا ةروس ريسقتل ُ

 [ ماعنإالا ىنعم]
 ,ناسنالا اهّدلتسي ىتلا ةلاحلا لصألا ىف ىهو] ةمعنلا لاصيإ ماعنالاو :هلوق

 ةرخا ىلإ [نيللا يهو ,ةمعنلا نم هذلتسي امل تقلطاف

 اذو انلايج هاف وره نيو نينلحا عم نا امك دن اف ةةيدقتلا هن ديفا

 لعافلا مسا ةلزنمب دماوجلا يف اذك اذ ّنِإف ؛ةمعن اذ هلعج همعنأ ىنعم كلذك سولج

 ول :هّنأ نم ةيفاشلا حرش يف يت يضرلا خيشلا لاق ام انلق ام دّيؤي .تاّقتشملا يف

 اذ ءيشلا لعجي نأ بلاغلا :ةيدعتلل لعفأ نوكي نأ بلاغلا هلوق ناكم فّنصملا لاق

 هلعج يأ "!هردق ىحفأ وحن .ًادماج هلصأ ناك ام هيف لخدي هّنأل ؛ّدعأ ناكل هلصأ

 ."!بهذ اذ هلعج يأ هبهذأو ,ئدّج اذ هلعج يأ هادجأو .رازبألا وهو ىحف اذ

 اهّدلتسي ةلاح ةموعنلا ّنإف ؛نيللا ىهو ةموعنلا نم عونلا ءانب رسكلاب ةمعنلا ّنأكو

 عاونأ نم ٌدعف .هب ذاذلتسالا يف هتيهافرو شيعلا نيل "'اهب هّبش هّنأكف ,ناسنإلا

 كلذ ببس ىلع ةمعنلا قلطأ مث ,عونلا كلذل رسكلاب ةلعفلا ''!اهنم ىنبو ,ةموعنلا

 :نسسلا ىلع بتسحلا !*' ينال اقالطإ ديلا تاذو:لاملا يا عونلا

 [ةيورخأو ةيويند هللا معن]

 َتَمْعن اوُدُعَت ْنِإَو2 :لاق امك] ىصحت ال تناك نإو  ىلاعت هللا معنو :هلوق اّمأو

 ةورخا ىلإ [يورخاو يويند :نيسنج يف رصحنت ١١ 4ًاَهوُصْخَت ال هَل

 "”لومشي هلّلع ثيح ماعنإلا قالطإ هجو ىف فاّشكلا بحاص ىلع ٌّدر هيف هّنأك

 ./ا// ١ ةيفاشلا حرش .؟ .هردق :«ه».١

 . نم :«ه) ءهنم :«ش».؛ .اهب  :«ش» ."

 ١18. :لحتلا ؛": :ميهاربإ ١. . معنأل :«ه» .6

 :ل وهيشل :«م» .7/



 :ىلاعت هلوقل .ءاصحالاو ّدعلا ناكمإ مدعل "'ةيعضولا ةلالدلاب نكمي ال كلذو .معنلا

 ,لوعفملا فذحي ةيلقعلا ةلالدلاب هدافأ "!4«اَهوُصْحُت آل هلآ تمعن اوُدُعَت ْنَرل

 ليصفتلاو ءاصحإلا قيرطب اهركذ نكمي مل نإو ىلاعت هللا معنو :لوقي فّنصملاو

 .نيسنج ىف اهرصحل لامجإلا قيرطب اهركذ نكمي
 اذه ّنأب "'باجي ءاهّدع ناكمإ مدعو اهيهانت ال ىلع ةلالد فذحلا يف :ليق ولو

 هل حاط نمأ ءاضحالا ناكتإ مدع نأ مجالا ذي لوعتملا دج لاعوبوقافأ انريغ

 ال ةبترم روهظلا يف غلب هّنأب ءاميإ ,غلبأ هيلع ةلالدلا كرت لب ؛ةلالد ىلإ هيف جاتحي
 .هيلع ةلالد ىلإ جاتحي

 [ ةيبسكو ةيبهو معنلا]

 .[ يبسكو ىبهو :نامسق لوألاو :هلوق]

 مهداريإ ّنأل كلذو .معنلا عيمج ةدارإو لومشلا للخل نايب نيسنجلا نم لك نايبو
 :مهيلع هللا ماعنإ ًاميقتسم مهطارص نوك ةّلع ّنأب راعشإلا نّمضتي لوصوملا مساب
 ,ةيلعلاب راعشإلل "١نوكي دق '!لوصوملاب هيلإ دنسملا ركذ ّنأ نم اولاق امك كلذو

 َنيِذَّلَأ» :ىلاعت هلوق يف امك ةيّلعلاب "'راعشإلل فصولا ىلع مكحلا بّئرت ّنإف
 00 4 ْمِهَيَرَدْنِع ْمُهْرْجَ ْمُهلَكَةيناَلَعَو اًرِسٍراَهَنلَآَو ٍليَلآبْمُهلا ومآ َنوُقِفْني

 ا"!كولسل مزلتسم هنإف .يبسكلا معنلاب ماعنإلا وه كلذ ببس يذلا ماعنإلاو

 ١ ١18. :لحتلا ؛"غ :ميهاربإ . " .ةيفصولا :«ه» .

 .بجي :«ك» .'"“

 .«١١؟» ةطاحإلاو لومشلا ناكمإ مدعب يأ:«ع» شماه يف .

 .نوكي دق :لدب ,نّمضتي :«ش» .؟1 .لوصوملا :«ه .م .ك» .6

 .7/5 :ةرقبلا .8 .راعشإلل  :«ل» ./

 .كولسب :«ه.م ءج».1



 0 ةحتافلا ةروس ريسفت ُ

 تنس ةيوروخألا مهتلاب ماقتإلاو ًاجوعم ال ايعينم كولسلا ةوكو ميظسملا قيرألا
 دبعلا نكمتي ''امهبف ,دصقملا ىلإ لوصولاو مامتلاب قيرطلا "!ئطل "''بجومو كلذل

 نم لّوألا لب هللا انقزر .بولطملا ىلإ لوصولاو همامتإو ميقتسملا قيرطلا كولس نم

 يف قّقحتم هننأل '“!ةيبهوملا معنلا كلذك سيلو .هكولسو ميقتسملا قيرطلا ةياده
 مّهوتي الو ,ميقتسملا قيرطلا كولس ةحئار ّمشي مل هّنَأ عم .فّنصملا "هلاق امك رفاكلا

 راعشإلا هركذ نّمضتي الف قيرطلا ةماقتسال أببس يبهوملا نوكي الف ,ةماقتسالا هيف

 .لومشلا ةدارإ ّمصي الف هريغ دارملا نوكي نأ ٌدب الف ,ةدئاف الب هركذ نوكيف روكذملا
 هتكس نايرسج ضرغلا ناك امل :هيف لاقي نأ نكميف ماغنالا لوعفم قدح اًمأو

 ىلاعت هيلإ هداتسإو ماعنإلا ركذ نم "!لصحي كلذو روكذملا راعشإلاو هئاطعإب ىلاعت

 ًابّدأت ةروكذملا ةّلعلا يه يتلا ةبولطملا ةمعنلا نييعت ىلع لدي يذلا هلوعفم فذح

 ميقتسملا "'طارصلا كولس يف انل ٌدبال امب طيحي ال انملع نأ ًافارتعاو .ًالّكوتو

 كلذو .بلطلا الإ انتفيظو "!سيل لب ءلجو ٌّرع كفطلو كملعب طونم كلذو .هنييعتبو

 ."!عجيكحلا ُهيِلَعْلا َتْنَآ َكَنإ اَنَئْمَلَع اَم لِ آَنَل ملع آل َكَئاَحْبُس» كميلعتب ًاضيأ

 نم هعبتي امو لقعلاب هقارشإو هيف حورلا خفنك ىناحور :نامسق ىبهولاو :هلوق]

 هل ةضراعلا تائيهلاو ... ندبلا قيلت نانسجو ... رظنلاو ركفلاو مهفلاك ىوقلا

 لاخلا ةهوبلسلا تاقيفلاب ندنلا قييتقو ب سلا ةنكدت: ىدقكلاو م ةنمففلا نم
 ْ 1 ةفضهرملا

 .هنم نوكي لب ينامسجلا لباقي ال الإو .هب هقّلعت ندبلا يف حورلا خفنب دارملاو

 .ئطب :«م» .؟ .بوجو :«ك» ىفو .بجو :«ل».١

 .ةبهوملا :«م» . .اميف :«م» .'"

 .لصحت :«ك» .5 .لاق :«ك» .6

 .س يلو :«ك» .6 .قيرطلا :«ك» .ا/

 .؟"3؟ :ةرقبلا .8



 ١ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 ريدقت ىلع .ًايريسفت ًافطع هيلع «لقعلاب هقارشإو» هلوق فطع هدّيؤيو كلذ ىلع ٌلدي
 وكيوت :ةلقاعلا ةذقلا' لقفلا# داري نأ نكميو:ةقطانلا سسفنلا لقعلا#ةارملا قوكي وأ

 .حورلا ىلإ ًاعجار هقارشإ ريمض

 ةبترم ركفلاو .رظنلا هيلع فقوتي امو تايهيدبلاب ملعلا ةبترم مهفلاب دارملا ّنأكو
 اهراهظإو '''اهتدافإ ةبترم '''قطنلاو ءلوهجملاب ملعلا ليصحتل تامولعملا ةظحالم

 ةعاشفلاو ةمكحلاك ةلفافلا تاكلملاو لاففالا ةمال سوت ةلاج ةكضلاو

 دارملاو هللا قلخ ىلع ةقفشلاو .هللا رمأل ميظعتلا اهل عماجلاو .ةلادعلاو مركلاو

 ."!هتفص :لجرلا ةيلح يرهوجلا لاق ,تافصلا ةنسحتسملا ٌلحلاب

 [ نييلع ىلعأ ىف هتدبيو :هنغ ىضريو .ةنم طرف ام هل رفغي نأ قافلاو ؛ةلوقآ
 1 .ءاويوالاو ناكملا يف ليزنتلا اوجلاو ريصقتتلا طرفلاو

 نم هلين ىلإ ةلصو نوكي امو] ريخألا مسقلا وه هنم دارملاو :هلوق حيضوتو
 قيم دارملا نأ وهب هرخا ىلإ [يفاكلاو: نمؤملا ةيف.ك رعت كلذ اذه اه تاق ةوخألا

 نينمؤملاب اهرسأب ةضتخملا ةيورخألا ةمعنلا وه مهيلع تمعنأ نم موهنملا ماعنإل
 ام وهو رخآلا مسقلا ماسقأ ضعب نم ًاضيأ مهب ٌّصتخي امو ,؟!ليوأتلا نم برضب
 كلذ ادع ام ّنأل اهتيلحتو سفنلا بيذهتك ةيورخألا ةمعنلا لين ىلإ ةلصو نوكي
 .نونمؤملا هب دصق يذلا لوصوملا نييعتل حلصي الف .رفاكلاو نمؤملا هيف كرتشي

 .رظنلاو :عوبطملا يواضيبلا يف ١.

 قطنلا ال ملكتلا أشنم وه ... ةدارإلا رمألا قطنلاب دارملا :بيطخلا لاق :«ع» شماه يف .؟

 .«هنم »١١ هسفنب ىسحلا رومألا نم وه ذإ يرهاظلا

 ْ .1 "املك حاحصلا ."

 وا كامل يف مهيلع تمعنأ ىنعملا وأ ,عقاو هّنأِب عقيس امنع نقع لاق تاب :«ع» شماه يف .؛



 6. ةحتافلا ةروس ريسفت

 0 ا 0

 نمؤملا عجم ال ماركو ل ا

 .حصو احا ليو لبجامو :لاق ولو“ 'هيف رفاكلا كراشيف هعيضيو ةلصو

 هاو ةيورخ داو وقنا علا مح أ لوز خا كلل :لضافلا يشحملا لاقو

 لمان دوم ف عملا رك ذي ةمعنلا نمفازملا قوكف نق اكلا و وداقملا هنن

 نمض يف نيققحتم امهنوك لاح نيسنجلا عومجم عيمجلاب دارملا ّنِإ :لوقأو
 ام اهيف ذإ ؛نينمؤملل لصحي مل ةيويندلا معنلا عيمج نأ نّيبلا نمف ءامهدارفأ عيمج

 اناك ولو نيسنجلا هب دارأ نإو ىفخي ال امك ناميإلل ًايفانم هب مهذاذلتسا نوكي
 ىلع ىلاع 0 ا يس حم

 ا ا ا دكا الا 00000

 ا

 ةدئاف لوصوملا داريإ يف نأ ماقملا اذه فئاطل نم ملعي نأ ىغبني اّممو اذه

 [رايتخا]و انهاه نيذلا رايتخا يفو مالكلا يف راصتخالا هممت يع" و

 امّنإو .؟'مهيلإ تافتلا ال بضغلا لهأ ّنأ ىلإ ةراشإ بضغلا ماقم يف ماللاو فلألا

 4 عب ياحب ا

 .ىلعأ :«ه ءم» .؟ .هيف- :(«ل ١. 

 مساب مهداريإ أل كلذو :لاق ثيح اقلاي تاركذ يتلا ةدئافلا ريغ يأ :«ع» شماه يفد

 .«هنم ١؟» مهيلع هللا ماعنإ ًاميقتسم مهطارص نوك ةّلع ّنأب راعشإلا نمضتي لوصوملا
 .مهيلإ  :«م».؟

 .مهدارفا :«ك» ىفو .«١١؟» معنلا لهأ يأ :«ع» شماه يف .6



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 6-4

 .اهتظحالم يف مهتظحالم ّيط هيف ّنإف ماللاو فلألا فالخب .مهتظحالمل ًاعبت ةفصلا

 بضغلا لعاف فذحو 4ْمِهْيَلَع َتْمَعْنَأ» :لاقف ىلاعت هيلإ ةمعنلا فاضأ امّنِإو

 :"!هوجول 4ُمِهْيْلَع ٍبوُضْعَمْلا » :لاقف
 ةمحرلاو لضفلاو ,ماقتنالا باب نم بضغلاو ,ءلضفلاو ريخلا يه ةمعنلا نأ :اهنم

 امهاوقأو "!امهقبسأو هلاعفأ يمسق فرشأ هسفن ىلإ فاضأف ؛رهقلاو بضغلا بلغي

 فذحو «ىلاعت هيلإ معنلاو تاريخلا دانسإ يف نآرقلا ةقيرط هذهو ,باطخلا يف ًابدأ

 ,©2هيلستلاو ةالصلا لضفأ هيلعو انّيبن ىلع ميها م لوقك اهلباقم يف لعافلا

 ةيادهلاو قلخلا بسنف 04 ِنيِفْشَي َوُهَف ُتْضِرَم اَذِإَّو * ِنيِقْسَيَو ىنُمِعْطُي َوُه ىَذلَأَو ل

 اًدِإَو »8 :لاق ضرملا ركذ ىلإ ءاج اّملو ,ىلاعت هللا ىلإ يقسلاو ماعطإلاب ناسحالاو

 نع ةياكح ىلاعت هلوق اذكو 4 ِنيِفْشَي دي وهف » :لاقو ,ينضرمأ لقي ملو # ٌتْضِرَم

 *)اَدَّسَر مُهْبَر مهب َداَرَأ مَآ ضال ىف ْنَمِب َديرأ ٌدَشَأ ىرذت ال اًنَأَو# :ّتجلا ينمؤم

 لوعفملل لعفلا وئبو ٌبشلا ةدارإ لعاف اوفذحو ىلاعت ترلا ىلإ دشرلا ةدارإ اوبسنف

 اَعْلْبَي نأ َكُْبَر َداَرآَق# :نيميتيلاو رادجلا ن أش يف رضخلا نع ةياكح ىلاعت هلوقو

 بييعتلا "!فاضأف "4 اًهَبيعَأ ْنَأ ُتْدَرَأَفل :ةنيفسلا هقرخ يف لاقو ."4اَمُهَّدسَ

 لجأ# :ىلاعت هلوق لّمأتو 0 ىرفأ لع ُهُتَلَعُك اَمَو# :كلذ دعب لاق مث .هسفن ىلإ
 سال 20 را

 :هلوقو ,لوعفملل هأنبو لعافلا فدحف م :) «؛كئاسن ىلإ ْثَفَدلَأ ماَيِصلَآ هليل مكل

 .هوج وب :«(ش».١

 »١١«. «يبضغ يتمحر تقبس» هلوق ىلا ةراشإ :«ع» شماه يف .؟

 6٠١,. 1/9 :ءارعشلا .غ .ملسلا :«ل» ."“

 رك :فيكلا 5 ارم يلا خف

 .دارأف :«م» . 8 .79 :فهكلا .7

 .8١ا/ :ةرقبلا ٠ .١8؟ :فهكلا .8



 "0 ةحتافلا ةروس ريسفت 9

 ْمُكْيَلَع تَمَّرُحظ :هلوقو "74 ريزنخلا مخل ُمّدلَآَو ُةَتْيَملَآ ُمُكْيَلَع ْتَمَوُح

 .74 ْمُكِلُذ َءآَرَو اَم ْمُكَل َلِجَأَو :لاق مث ل

 َنِمَف ِةّمْعن ْنِم ْمُكِب (!اَمَو» معنلاب دّرفتملا وه ىلاعتو هناحبس هل نأ ءاهنمو

 ايروط هتوكلتف قالوا ريغ ىلإ يح نور تي هوذنم وهران هيلإ فيضأف .*4 هلأ

 لب هب ّصتخي الف هئادعأ ىلع بضغلا اّمأو هدي ىلع اهنايرجب ةمعنلل ىرجمو

 نم 4 مِهيِلَع ٍبوُضْعَمْلا » ظفل يف ناكف ,هبضغب نوبضغي هئايلوأو هلسرو هتكئالم

 َتْمَعْنأ» يف ناكو .مهيلع تبضغ يف نكي مل ام هبضغ يف هل مهتقفاومب راعشإلا
 ."'مهيلع معنملا ظفل يف سيل ام قلطملا ماعنإلاب هدّرفت ىلع ةلالدلا نم 4ْمِهْيَلَع

 مهيلع بوضغملا ةناهإب راعشإلا نم بضغلا لعاف "'فذح يف َّنأ :اهنمو

 معنملا "!ماركإ نم ةمعنلا لعاف ركذ يفو ,هركذ يف سيل ام هنأش ريغصتو هريقحتو
 همركأ "ادق نم تيأر اذإف .هفذح يف سيل ام هردق عفرو هركذب ("!ةداشإلاو هيلع

 هانم هاطعأو "١'هيلع علخو ناطلسلا همركأ يذلا اذه :تلقف هردق عفرو هفّرشو كلم

 فرشو هيلع علُخو هيلع مركأ يذلا اذه :كلوق نم ميظعتلاو ءانثلا يف غلبأ ناك

 .للفخاو

 معنملا ركذ ركشلا لصأو .اهب معنملا ركش بجوتسي ''"'ةيادهلاب ماعنإلا نأ :اهنمو
 ويه ئذلا :ىلاعت هركذل نعشتملا نيمضلا قاربإ "؟!هركش نف اكو. هةععاطب لفعلاو

 19 ءاسنلا 37 ؟ :ةدئاملا.١

 .امف :«عبم». 1 «ءاستلا ؟

 .اهيلع :«ش» . 1 .07 :لحتلا .ه

 .ةماركلا :«ش» .6 .فادذح  :«ه ,م» .ا/

 دق م .ةراشإلاو :خسنلا يف .1

 .هنع :«ش». ٠١

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «كلوق نم ميظعلاو» نم . ١١

 .ركش :«(م). 1



  06٠ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 ام هيلإ ةمعنلا ةفاضإو هركذ نم 4ْمِهْيَلَع َتْمَعْنَأ» :هلوق يف ّنأكف .ركشلا ساسأ

 ركذلاو ركشلا نيلصألا ظفللا اذه نّمضتف .هلاق ول مهيلع معنملا ركذ يف سيل

 ىل اوُدُكْشَأَو مكزكذأ ىنوُدكذاَف# :ىلاعت هلوق يف امهيلع ثوثحملا ناروكذملا

 #١". نوُدَفْكَت لَو

 [4ْمِهيَلَع ٍبوُضْفَملآ ِرْيَغ» ريسفت]
 .هرخا ىلإ [«نيذلا» نم] لدب 4َنيِلاضلأ اَلَو ْمِهِئَلَع بوُضْعَمْلآ ٍرْيَغ» :هلوق
 .لالضلاو بضغلا نم اوملس نيذلا مه مهيلع معنملا نأ ىنعم ىلع [:هلوق]

 ال تناك نإو ىلاعت هللا معنو :لاق ثيح "!قبس اميف ىلاعت هيلإ معنلا ''فاضأ

 فاّشكلا بخاص هلعف امك ىلاعت هيلإ انهاه بضغلا فضي ملو .هرخآ ىلإ ىصحت

 ند قيس امس اقانل" لا ينط نبا ويلم نيذلا م وويلع فقبل »لاف تيح

 قئاللا ّنأ ىلإ ءاميإو ,روكذملا بّدأتلل ةياعرو .ميركلا نآرقلا يف ةكولسملا ةقيرطلا
 لوعفملل ينبملا ةغيصب بضغلا نايتإ هجو ّنأ نم ّرم ام ىلع ةلالد نم ولخي الو .كلذ
 لاب يمت نأ رملا ذإ ًالدب هنوك راتخا امْنِإو *!بّدأتلا ميلعت ةمعنلا فالخب

 طارص#» يف دجوي ام هيف دجويف .مهبملا ريسفتو لماعلا ريركت دصق عم تاذلا

 .ةفصلا نم عقوأ ةيآلا يف لدبلاف ,تاغلابملا نم 4َنيِذلآ

 معنملا ّنأ ىنعم ىلع هلوقب دارأ :فاّشكلا ةيشاح ىف أ يزارلا ةمالعلا لاق

 موهفم ربتعا اذإ كلذ نم اذه لادبإ ّمصي امن هنأ ا ىلإ اوهلتم قيذلا مه كهنلع

 طسوو .هللا بضغ نم اوملس نيذلا مه :لاق كلذلو .اقفتيل رخآلا قوطنم عم امهدحأ

 4ْمهِئَلَع تْمَعْنَآ َنيِذْلَأ» نيع ناك ةفص لعج اذإو .ٌلكلا لدب نم وهو لصفلا ريمض

 .ةفاضإ :«ك» . ؟ ١1867 :ةرقبلا.١

 15/١. فاشكلا .: .فاشكلا بحاص هلعف امك :«م» ."“

 .اضيا-:«ه ءكأ) 1 .بّدأتلل اميلعت :«ك» .6



 كيل ةحتافلا ةروس ريسفت

 ناب كلذ نإف .هيف هخوسرل فوصوملا ماقم فصولا ةماقإ نم لساب عاجش ليبق نم
 ةمعنلا نيب اوعمج مهْنَأ ىلع :هلوقب ةراشإلا هيلإو ؛نيينعملا نيذهل ةعماج تاذلا كلت

 .ىهتنا "!هرخاآ ىلإ ةمالسلا نيبو ''١ةقلطملا

 قيرطلا :ًاقباس هلوق ريظن فّنصملا ةرابع يف اوملس نيذلا مه :هلوق ّنأ ىفخي الو
 دوهشملا وه نيملسملا قيرط :هلوق ريظن ال .نينمؤملا قيرط نوكي ام ميقتسملا
 .ةماقتسالاب هيلع

 :ةدققم وأ ةكسا لا ةفض وأ لزق

 :ليقو .ءايبنألا :ليقو .نونمؤملا لوصوملاب دارملا ّنأ [فنصملا نم] قبس دق
 دارملاف "!لّوَألا ناك نإف ,خسنلاو فيرحتلا لبق هديل ىسيعو ىسوم باحصأ
 نيلداعلاو مهنم مقتني وأ مهنم ماقتنالا ديرأ نيذلا ناك نإ نيّلاضلاو مهيلع بوضغملاب

 نونمؤملا داري نأ الإ ؛!؟!ةدّيقم ةفصلاف هّللاب نيلهاجلاو ةاصعلا وأ يوسلا قيرطلا نع
 عمجلل ققو نم مهيلع معنملا ّنأ :ءيجيس اميف هلوق هيلع لدي امك '*ًالماك ًاناميإ
 لب ةنّيبمف ىراصنلاو دوهيلا ناك نإو .هرخا ىلإ لمعلل ريخلاو هتاذل ّقحلا ةفرعم نيب

 مهنلدع يوفعنلا "ناريس نتا. نع ""ةينييمف""اىناتلا ناك نإو 15و

 ١5/١. فاشكلا ريسفت .؟ .ةقلطملا  :«ه ءم ءك» . 0-4

 م1 © نوتموتلا لوضوملاب هارملا ىأ خان: لقمافت ىف

 نع ًالداتع نوكي نم مهنمو: مهتم ماقتتالا داري, نم أضيأ نمؤملا ىف ّنأل :4عو»:نشماع: ىف

 هل ًادييقت نوكي «مهيلع بوضغملا ريغ» هلوق ذئنيحو هّللاب ًالهاج ًايصاع وأ يوسلا قيرطلا
 .«هنم ١؟١» نينموملا ضعبب

 .«هنم ١؟» ركذ امب دييقتلل ًالباق نوكي ال لماكلا نمؤملا ّنإف :(ع» شماه يف .4

 »١١«. ءايبنألا لوصوملا نم دارملا يأ :«ع» شماه يف .*
 ريصي فيكف .نينمؤملا ريغ ًاضيأ يرطفلا ٌدترملاو يبرحلا رفاكلا :تلق نإ :«ع» شماه يف .

 مه ىراصنلاو دوهيلاب رّسفملا دارم لعل :تلق ,نينمؤملل ًانايب طقف ىراصنلاو دوهيلا ةرياغم
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 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ه١

 ."!لّوألاكف "١ثلاثلا ناك نإو ءنيّلاضلاو
 هلين ىلإ ةلصو نوكي امو] ريخألا مسقلا وه دارملاو :هلوق نم قبس ام مث

 مهيلع معنملا لوصوملاب دارملا ّنأ وه عبار هجو ىلإ ريشي .هرخآ ىلإ [ةرخآلا نم
 معنملا ىلع لمح نإف .ةيويندلا معنلا نم اهيلإ "اهب لّصوتي امو ةيورخألا معنلاب

 ةدّيقمف ةلمجلا يف اهب معنملا ىلع لمح نإو .ةنّيبم ةفصلاف كلذ عيمجب مهيلع

 ىنعملا ىلع ةينبمو .نيلاضلاو مهيلع بوضغملل 'يناثلاو ,!لّوألا ىنعملا ىلع
 ىلإ [بضغلا نم اوملس نيذلا مه] مهيلع معنملا ّنأ ىنعم ىلع :هلوقو ."7ثلاثلا

 رّبدتف نايبلا ةّحص ىفاني ال صوصخم عمج ةرياغمب نيئمؤملا نايب ّنأ عم .مهمكح ىف نمو هن

 ميلا اس ١١ اح

 .«هنما ؟)

 مهنم مقتني وأ مهنم ماقتنالا ديرأ نيذلا نم انركذ امب رّسف ءاوس يأ :«ع» شماه ىف .

 مكح امب رّسف وأ ءىراصنلاو دوهيلاب رّسف وأ .هرخآ ىلإ يوسلا قيرطلا نع نيلداعلاو
 نولهاجلا نيلاضلاو ,ةاصعلا مهيلع بوضغملا :لاقي نأ هجّتيو :هلوقب] ًاهجّتم هنوكب فّنصملا
 دقق يتعب اريديقتلا ةلق فن عي لص روصو هوك سك نع ءابسنألا ىف تل دا [هللاب
 557 نيريدقتلا ىلع ةّينبم ةفصلا نوكي نأ نعت رك ذ اه

 »١١«. ىسيعو ىسوم ب اعض ا ةارملا يأ:«ع» شماه ىف .

 ١«. 77 لوألا ىف يراجلا ديدرتلا هيف ىرجي ا :«عر) شماه ىف .

 .هبد :«م»

 يف معنملا ... ال يوسلا قيرطلا نع لودعلاو مهنم ماقتنالا ديرأ نم يأ :(ع» شماه يف .

 ةلمجلا يف امهب معنأ نّمم ًاضيأ ىراصنلاو دوهيلا ّنأل ىراصنلاو دوهيلا يأ :«ع» شماه 9(

 هاا ادييقت وكت: تار انهي قضؤلاق

 ريخألا مسقلا ىلإ (ظ) هدعو نوكي ام ّنأل ,روكذملا ىنعملاب :بتك «ةلمجلا يف» ةملك قوفو

 .«هنم ١؟» رّبدتف ريخألا مسقلا ىف تالامتحالا ٌنأب اذهو .مهس لصاح

 معنملا أل رشا ىلإ «لاقي نأ هجتيو» هلوقب فئصملا هراتخا يذلا وهو :«ع» شماه يف ٠

 ... نم مهيلع معنملا ّنأ نم كانه ركذ امل هللاب ًالهاج ًايصاع نوكي نأ زوجي ال ةلمجلا ىف اهب

 معنملا هللاب لهاجلاو يصاعلا ىلع قدصي الف هب لمعلل ريخلاو هتاذل ّقحلا ةفرعم نيب عيمجلل
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 01 ةحتافلا ةروس ريسفت

 بوضغملاو .ناميإالا ىلع ةمعنلاو .نينمؤملا ىلع لوصوملا لمح ىلإ ةراشإ هرخا
 :ىناتلإ "وأ لوألا ىلع مهنلع

 نيبو ناميإلا "'ةمعن يهو ةقلطملا ةمعنلا نيب [اوعمج مهّنأ ىنعم ىلع] :هلوق
 .هرخا ىلإ ةمالسلا ةمعن

 نم ةناالبنلاةمعت نيبو: ةلعلا ىرزاطر: مول 5 ثنين ١" ىتلا :ةقلطنلا ةمدقللا ني» أ
 اهنذل ةقلطم ةمعت ناميألا ىقنسو :ةفصلا قيرطب مهل © تتينأ ىتلا ةلالضلاو بضغلا
 فرصنيف اهّلك "'معنلا ىلع ةلمتشم ةمعن اهئأكف :نيتأشنلا ةداعس ىلع ةلمتشم

 .اهيلإ قلطملا
 .هرخآ ىلإ نيليوأت دحأب ٌحصي امّْنِإ "'كلذو :هلوق

 ىف كر اعبلا ىلإ كيش ناو تيري لذ :ةركت ريو ظن نأ 1" رحال ذر نفي

 :نيليوأتلا دحأب انه هب لوصوملا فصو ةّحصو .بلغألا

 هع سد ا ذاق للا قولا كد اجو كانا رحم لوصورفل ا :ءارعا انطوخأ
 ةركنلاك ىنعملا يف ناك هنيعب ال هدارفأ ضعب نمض يف هدوجو ثيح نم سنجلا

 فصولاك ةركنلا ةلماعم لماعيف هانعم ىلإ رظني ةراتف ؛ينهذلا دوهعملاب ىّمسملا وهو

 ندي دب ةنرعملا صوور فرعا: فموفا لكلا كل يور ار ةلدعلا رو ورك
 مهنايعأب ال نينمؤملا نم ةفئاط لوصوملاب دارملا نأ ىلع ىنبم اذهو .لاح اذو أدتبم

 امل ةقيقحلا يف صيصخت هجّتملا هريسفت يف هركذ ام ّنِإ :لوقت نأ كلو .ًاضيأ ةلمجلا يف اهب ج
 رووح ألا وعلب يهبل بلوس وحلا انانا رجلا 2ر١ ىلا نوكم نار هيارلا ةسولا عمشتلا راخا
 ذئنيح ثالشثلا تاديدرتلا (ظ) نايرج يفف لمعلاو ةفرعملا نيب عمجلل قفوملا هرخا ىلإ

 .و:«ك».١ .«هنم ١؟» لّمأت

 .تبث :«ك» .'"“ .يواضيبلا ريسفت ىف درت مل (ةمعن).؟

 .معنملا :«م» 6 ” دكا :«م) ٠

 دحأب اَّلِإ ّمصي ال مهيلع تمعنأ نيذلل ةفص مهيلع بوضغملا ريغ نوك يأ :«ع» شماه يف .1

 .رهاظلا نا :«ك» .“ .«١١؟» نيليواتلا



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 01

 ىسوم باحصأ الو ءايبنألا الو ,نّيعم وه ذإ ؛ةرابعلا نم ردابتملا وه امك مهّلك ال

 ."!يجراخ دهع وه نيهجولا نيذه ىلع ذإ خسنلاو فيرحتلا لبق 24 ىسيعو
 نسخ | ةسكو تلا قلع ا !ةاكلوأ هك ةاؤي “ودا ربلا "136 "!فكلذج لوقلاو

 ظفل ىقبيل فّنصملا هلقنيس امك ىراصنلاو دوهيلا نيّلاضلاو مهيلع بوضغملابو
 نأ ىفخي الو .ينّبسي ميئللاب هيبشتلا رهظيف .هفوصوم لثم ةركن هماهيإ ىلع «ريغ»

 هيلع ًادوهشم مهقيرط !لعجل بسانم ريغ ًاّدج ديعب ركذ ام ىلع لوصوملا لمح
 :اهيف املع ةمافيناللاب

 قلطم نيلاضلاو مهيلع بوضغملاب ديرأ اذإ كلذو ةفرعم «ريغ» لعج امهيناثو

 ناميالاب مهيلنع مقنملا وه دحاو "ده هل نوكيل#"!قيلاضلاو مهيلع: يوضقملا
 ةوحولا حا نلف الويحم ةفيح "!قوضوملا نوكيو ية ريقرز :فدعف لفاكلا

 ١. ةركنلا ىرجم يرجي الف :«4ع» شماه ىف »١١«.

 »١7«. ةركنلا ىرجم لوصوملا ءارجإب يا :«ع» شماه يف ."

 »١١«. ... ظفلب اهيلع لولدملا ةركنلا يأ :«ع» شماه يف .'"

 .دارملا :«ك» .:

 ١«. 7 روك ذملا لوصوملا يأ:«ع» شماه يف .

 ٠ لعجف :«ه» .لعجي :«م8 .

 .«م» نم طقس انه ىلإ «بوضغملا قلطم» نم .

 نابل :ىفتوب لزألا كابقإ تدرأف نيّدض نيب تعقو اذإ ريغ نأ ملعا :«ع» شماه 9

 ... كلذو ةفرعم راص هّدض ىلإ هتعضاو ريغب لّوألا تعضوف نيّدض امهنوك ملعي عماسلاو

 ترّرك كّنأكو ,ةكرحلا وه هّنأل ةفرعم نوكسلا ريغف ,نوكسلا ريغ ةكرحلاب كيلع وحن هماهبإ
 ريغ تفيَضَأ اًملف «نيّدضلاك مهيلع باوضغملاو مهيلع معنملا كلذكو ءًاديكأت لّوُألا هكرحم

 يف اذك .مهيلع معنملا وه مهيلع بوضغملا ريغ ّْنأل ,ةفرعم راص لّوألا هب تفصوو يناثلا ىلإ

 .«هنم »١١ هلل يزارلا ةمالعلل فاّشكلا ةيشاح

 »١١«. لوصوملا وهو :«عو» شماه يف .1
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 حس < د



 66 ةحتافلا ةروس ريسفت مت

 ةفرعملاب فصولا عنمي مل نإو "'رهاظلا نع لّوألا هجولل فرص ريغ نم ''!ةثالثلا

 .هظفل ىلإ ارظن هزاوج [نم] تفرع ام ىلع ءانب "كلذ

 ةركنلا لادبا زوجي ال ةركتلاب ةفرعملا فصو نع أل انك دنا وهو فج اهاغو

 .ًاضيأ ليوأتلا ىلإ جاتحيف ةفرعملا نع ةفوصوملا ريغلا

 امك زئاجف دافأ اذإ اّمأ ءهنم لدبملا ىلع داز ام لدبلا دفي مل اذإ كلذ ّنأ باوجلاو

 كنف ريش كباب تررم :كلوق ىف

 يف ىّلحملاك [دوهعم هب دصقي مل اذإ ةركنلا ىرحم ل وضوملا :ءارحا] ةةلؤق

 :هلوق

 هروصقو .هيلع ةلالدلا مدعل ًانّيعم ًادرف الو هيلع رورم ال ذإ .هدارفأ عيمج دري مل

 ثيح نم ةقيقحلا الو ةانألا ةّوقو ملحلا لامكب هفصو وه يذلا دوصقملا ةدافإ نع

 نم هر افون ىلع لدار جلا نق دعا انهو ةلعج نا هم لاح لاهل قع نكس

 تفتلأ الف ىّبس ىلع بظاوم ميئل ىلع ًامئاد َرمأ :لاق هّنأكف ؛رورملل ًاديق لعجي نأ

 :همامتو هيلع

 ونينعي ال :تلق ةّمث تيضمف

 قيس ىلإ ؟!لووفلاو هالمأ ىف امك :رارمتسالا:فضقا ىلغت لوقأ مث :ىضماف

 ةنيرق تيضمف :هلوق لعج نم ىلوأ اذهو .هنع ضارعإلاب هفاصّتا قيقحتل يضاملا

 فاسلا لالا ةباكع ىأ دنا سعتلالل] "قم ىلإ لدغ تورم مما هدي ةازنلا ن١ ىلع

 ١. ىسيعو ىسوم تانعض وا ايجلا قا نينمؤملا ةدارإ يأ :«ع» شماه يف »١؟١7«.

 مهنايعأب ال مهنم ةفئاط نينمؤملا نم داري نأب يأ:«ع» شماه ىف »؟١17«.

  37ةركنلا ىلع لمحلاب رهاظلا نع فرصلا يأ:«ع» شماه يف »؟١7«.

 .لد دحاو :«ش».؛
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 ىلإ ريصم قحاللا ةنيرقب زاجملا ىلع قباسلا لمح ذإ ؛ةعيدبلا ةروصلا راضحتساو

 ,لمجلا فطع يف ءاتلا اهقحلي فطع ةملك '١«ةّمث»و ,ةقيقحلا رّذعت لبق زاجملا

 دمع ىلإ ةاناجملا موج نما يقرع أ ةعرلا ىف: ىشنارللا انيلاقب اهيدريصتلاو
 اهرّوصيو ةلاحلا كلت هسفن "!يسنُي هنأك ,ٌبسلا كلذب ينينعي ال :تلقو ىلعأ

 ] اينو ىرخأ هروض
 .تمعنأ لماعلاو :هلوق

 لصوت ةادأ رجلا فرح ّنإف ؛تمعنأ لاحلا يذ يف اذكو ءلاحلا يف لماعلا يأ

 اذهبو ,لعفلاب لحملا بوصنم هدحو انهاه رورجملاف ,”'هرورجم ىلإ لعفلا ىنعم

 وه !''لاحلا يذ يفو لعفلا وه لاحلا يف لماعلا ّنأ دري الف ,لاح اذ عقو رابتعالا

 يف رورجملا اذكو ,هبحاصو لاحلا يف لماعلا فالتخا زّوج نم مهنم ّنأ ىلع .ٌراجلا
 نايك هربتالق وورحملاو» اننا عومجم 0 نيسلا عوقزم ةيئاقلا# هنلغاا

 .هصاوخ نم هيلإ دانسإلاو مساب سيل عومجملا

 ةلهاسملا ليبق نمف عفرلا وأ بصنلا ّلحم يف رورجملاو ٌراجلا نأ نم :لاقي امو

 ربخلا ّنإف هلماع عقوم عقاولا هعومجمب قلعتم ٌرقتسملا فرظلا لحم معن ةرابعلا يف
 يذلا عفرلا وأ بصنلا يف انمالك ّنأ الإ ءاهدحو رادلا ال رادلا يف عومجم وه ًالثم

 .هدحو رورجملل هّنإف هدعب ام ىلإ ٌراجلا هلصوأ يذلا لعفلا ىنعم هبجوأ

 وأ ""بوضغملاو مهيلع معنملا يأ نيتليبقلا ّمعي امب [معنلا رّسف نإ] :هلوق

 .بتارت :«ش» .؟ .«ةمث»)و م١ 9 0 شا يس

 .امكم :( ه 2 2ك «ءش».غ . ىيسب :«شو»» 2« ىبسني :(( ه م».5

 ىذز .ةرو رجم :(ه)» .

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «ف رح ْنإف تمعنأ» له -

 ّنأب ًاراعشإو ًاراصتخا مهيلع فذح امّنِإو نيّلاضلاو مهيلع بوضغملا يأ :(ع» شماه يف .

 »١١«. مهفاف ءنيّلاضلاو مهيلع بوضغملا لمشيل دودرملا بوضغملا نم دارملا
-- 



 ها ةحتافلا ةزوشنيسفت

 نيفيا نوعا امنع نوكو انه لدألا ىلع ىضعملاو بلا فلا ووين: يوععملا

 .ًاضيأ امهل ًالوانتم نوكي امب يناثلا ىلعو ءامهنم دحاو ّلك رابتعاب مومعلاو

 هنأ | ىلاعت هللا ىلإ دنسأ اذإف ماقتنالا ةدارإ سفنلا ناروث بضغلاو] :هلوق

 :لاق ثيح فاّشكلا يف امك هتدارإ نود ىهتنملا هْنأل ,ماقتنالا ينعي ةياغلاو ىهتنملا

 .هرخآ ىلإ ")مهب ةبوقعلا لازنإو ةاصعلا نم ماقتنالا ةدارإ هللا بيطخ عب

 [ 4 ْمِهِيَلَع ل بارعإ]
 .لعافلا بانم بئان هّنأل [عفرلا لحم ىف 4ْمِهْيَلَع 8] :هلوق

 لعاف هلعاف ّيسي مل ام لوعفم ل را علا مانو وعلا عب

 رعت لعاقلا تناك تنان نقل وقف !١ عاق نسل هلا يحاحلا را: به دقو اخالظفا

 لعاف 04 َعَمَتْسآ ُهّنآ# "نأ ٌنجلا ةروس يف ركذ هّنكل ؛بهذملا اذه راتخا هّنَب

 حّجرتب 1 :لاقي نأ اّمإف .يرشخمزلا بهذم هراتخم ّنأب رعشي وهو "!4َىِحوُأ»
 .يناثلا ىلع ةراتو لّوُألا ىلع مالكلا يرجي ةراتف رخآلا ىلع نيبهذملا دحأ هدنع

 لعافلا بئان ةّمث يّمس وأ مولعملا لعفلل لعافلا "”بانم بئان ")انه دارا هلاقتءوأ

 .همسأب

 .لّوألا فالخب :هلوق

 ىلع بصنلا لحم يف كانه ريمضلا ّنإف 4ْمِهِئَلَع َتْمَعْنأ» يف 4ْمِهِيَلَع» ينعي

 ١ /١181. ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش :رظنا ." 7١/1١. فاشكلا . 0-7

 نأ :«ه مد 1

 ىاردصملا ليوات ىف ةلمج * عمتسا هنإ ىلاعت هلوق نإف :«ع» شماه ىف ١. :نجلا . ع

 .591/87/ 0 يواضيبلا ريسفت .6 .«هنم ١1 عامتسالا

 .انه  :«ش» .كانهاه :«ه» .

 ناو مولعملا لعفلا لعافل بئان هنأ هيلع قدصي لوهجملا لعافلل لعفلا ناف :«عا» شماه يف .

 .«هنم ١؟» ةلاصألاب ًالعاف امهنم ًالك ناك

 هاا ١ للا



 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 014

 .لوعفملل ينبم انهو لعافلل ينبم ةّمث لعفلا ّنأل ,ةيلوعفملا
 .ىفنلا ىنعم نم «ريغ» ىف ام ديكأتل ("!ةديزم «ال»و :هلوق

 دعب دارق انت ةيرضبلا دنع ةديردلابةاغمملا هلو هلك ا ىلا اقع تارع
 فوطعملا نم ّلكب يفنلا قّلعتب حيرصتلاو ديكأتلل يفنلا قايس يف ةفطاعلا واولا
 زوجيف عومجم وه ثيح نم عومجملا وه ىفنملا ّنأ مّهوتي اّلئل ؛هيلع فوطعملاو
 .رهاظ باوجلا ريرقتو '"!«ال» لوخد ٌمصيل يفن انهاه سيلو ءامهدحأ توبث ذئنيح

 .نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ال :لاق هّنأكف :هلوق

 دري مل (؛اذإ .ةفطاع تسيل "'مهيلع بوضغملا ال هلوق يف «ال» ةملك :لاقي ال

 يللا فمو سذ لي يوناط برشا رن رمال يلق فعلا ىدالاط ريخااندفا
 الف .«ريغ» ىنعمب نوكي نأ ىوس اهل هجو الف ؛مهيلع بوضغملا ةرياغمب مهيلع

 .*!هقيقحتو يفنلا ىنعم ريوصت يف «ال»ب «ريغ» ليدبتل ذئنيح ةدئاف
 ملع هّنأك ىنعملا اذهب ترهتشاو يفنلل ةعوضوم اهلصأ يف «ال» ظفل :لوقت اَنأل

 مث هيف ًامدق خسرأو يفنلا ىلع ةلالد رهظأ «ريغ» ىنعمب تلعج نإو يهف "هل

 لضافلا مالكو .)هانعم مزال يفنلا ىنعم ّنأ ىلع ّلدي "5 قّقحملا دّيسلا مالك
 .هانعم ءزج هّنَأ ىلع ّلدي دصاقملا حرش يف ينازاتفتلا

 يفنلل انّمضتم اتابثإ نوكيف ةيالا يف امك ةرياغملا تابثإ هب داري دق ةلمجلابو

 تسل يأ ادي براض ريغ انأ :كلوقك ؛ىفنلا ا""اهب داري دقو .«ال»ب هديكأت زوجيف

 يفرح عامتجا زوجي الو واولا وهو هيلع فطاعلا لوخدل ةفطاع تسيل يأ:«ع» شماه يف ١.

 ال :«هر .؟ .«طق ١ ؟» فطعلا

 1 نشا» نم طقس انهت لا «لاقي آل «قيلاتعلا لوزن: نها“

 .هققحت :«ك» .6 .اذا :«ل» .غ

 ١/. .فاشكلا ىلع يناجرجلا ةيشاح :رظنا . هل :«م».7

 .هب :«ش 4 .«7١؟» ريغ ىنعم يأ:«ع» شماه يي م



 4_0 ةحتافلا ةروس ريسفت 6

 هيدقتت قوجيف ىتعملا ىف مدعلا ةلرتمب ةفاضالاو ًاحيرض ًايفن نوكيف ")هل ًابراض

 ا ديت انأ واح 00 ريع ادي ان) ونة فاطملا ىلع تلا ف اتعنلا لمعت

 واف

 نوكيو هل ضّحمتي نأ زاج يفنلا ىنعم «ريغ» يف ّنألو يأ كلذلو :هلوقف
 هيلع هيلا كين اه وم ميدقتب براض ريغ ًاديز انأ زاجف مدعلا ةلزنمب ةفاضالا

 انك هني ةفاضإ هلو هناكف: تراضل اديؤ انآ ذاج امك «ألزر: هل هتنردتا ىلع ءاثب

 .انهاه ةفاضإ «ال»

 «نل»و «ال» نود «نإ»و «ام» يف وه امنإ هيلع يفنلا رّيح يف «ام» ميدقت عانتماو
 ابلطف ماهفتسالا اهبشأ لعفلاو مسالا ىلع امهلوخدل «نإ»و «ام» ّنأل كلذو .«مل»و

 ؛هنم ءزجلاك "!امهنوكو لعفلاب امهصاصتخال «نل»و «مل» فالخب .مالكلا ردص

 ىلع اهلوخد عم اهنإف «ال» ةملك اًمأو .برضأ نل وأ برضأ مل ًاديز :لاقي نأ زاجف

 اميف اهلبق ام لمعأ ثيح هيفا طم ف ركع اهنذل ءانيعم ميدقتلا زاج ""!نيتليبقلا

 ام لومعم اهيلع مدقتي ن انا ؛لئاط الب تئجو 'جرخت ال ن ةارا رس

 ميدقت ةيفوكلا ضعب زّوج دقو .ًالصأ لماعلا اهاطختي (*'ال ذإ «ام» فالخب اهدعب

 ميدقت عنم «ال» يف بجاحلا نبا لقنو .اهتاوخأ ىلع ًاسايق اهيلع اهزّيح يف «ام»

 ."'برضأ ال ًارمع زوجي الف اهيلع اهدعب ام لومعم
 ىنعمب مسا ؛ًاديز براض ال انأ لثم يف «ال» ّنأب يواخسلا حّرص دق :ليق نإف

 جوف :هلعب ام ىلع هيارغإ قرجا ةفرخلا ةروض: ىلع ناك اقل هلا رمآلا ةياغ ريغ

 .هيف لومعملا ميدقت عانتما

 .امهّنأكف :«ك» .؟ هل اراه كسل عا فمك

 .ج رخب ال :«م ءش».4 .«١؟» لعفلاو مسالا يأ:«ع» شماه يف 3

 1 ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش :رظنا .1 .اذإ :«ه .م .ءش» .



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل 0ع

 مدع زاوجلا 6 د :ةنع-ةعئاملا املا ءافتنال لا ةيف ردا روض

 هب هّبشملا يفو .ىنعملا بسحب هّبشملا يف هنكل ءميدقتلا نع ةعناملا '''ةفاضإلا

 .ظفللا بسحب

 [راقكلا عيمج مه 4 مِهيْلَع ِبوُضْعَمْلا +

 .هرخآ ىلإ دوهيلا 4ْمِهْيَلَع ٍبوُضْعَمْلا » :ليق :هلوق
 ًائيد ثبخأ نيكرشملاو عناصلا يركنم ")ّنأب اذه فّعض :يزارلا نيدلا رخف لاق

 فالخ دييقتلاف ماع ظفللاو ,ىلوأ مهنيد نع زارتحالا "'ناكف ىراصنلاو دوهيلا نم

 .4) لصألا

 ىلع راّقكلا عيمجل نآرقلا يف ًاعيمج ادرو لالضلاو بضغلا ّنأ ىفخي ال مث

 :لاقو ١ 4 هلل َنِم , همم يزعل اراه لكلا ب ْنَم نِكلَو إل :لاق '*!ثيح مومعلا

 ىراصتلاو دوهيللو ؛"14 ديجتال او دق لبسْنَع اوُدَص َواوُدَنَك َنيِذَّنآأ نإ »ل

 َبِضَعَو هلآ نعل ْنَما» :دوهيلا ٌّقح يف ةدئاملا يف لاق ثيح صوصخلا ىلع ًاعيمج

 ّقح يف لاقو ,*!4 ٍليِبَّسلآ ِءآَوَس ْنَع لَآ َناَكَم ٌرَش َكيتلوأ» :هلوق ىلإ 4 ِهْيَلَع

 َدَق اَم َسِْبَلا» :لاق نأ ىلإ يبو و 55 قرابقلاا

 ّنَأ ىلع نيتيآلا نيذهب داهشتسالاف ريسيتلا يف اذك "4هلآ طخَس ْنآ ْمُهَسُقْنآ ْمُهَل
 .ةيدنسب نيل ىراضتلا ناضل ابريدوولا يولع يوضتملاب داردلا

 .نأل فيعض اذه :ليقو :ردصملا يف .؟ .ةيفاضالا :«ه» ١.

 .فرصتب لقنلاو 57١/١, يزارلا ريسفت .: ناك لق عسل ىفابال

 ١٠١5. :لحثلا .5 .ثيحو :«م» .6

  . 7:ءاستلا 137" ١.  .6:ةدئاملا 1١.

 .8ق١٠ ا/ا/ :ةدئاملا .8



 65 ةحتافلا ةروس ريسفت

 نولهاجلا نيّلاضلاو .ةاصعلا] "4١ْمِهْيَلَع ٍبوُضْعَمْلا» :لاقي نأ هجّتيو :هلوق

 .هب لمعلل ريخلاو .هتاذل ّقحلا ةفرعم نيب عمجلل قفو نم هيلع معنملا ّنأل .هللاب

 قساف لمعلاب لخملاو .ةلماعلاو ةلقاعلا هيتّوق ىدحإ لتخا نم هل لباقملا ناكو

 لقعلاب لخملاو ١4" هِْيَلَع هلل َبْضَعَول ًادمع لتاقلا يف ىلاعت هلوقل هيلع بوضغم

 .هرخآ ىلإ ["'4 َلاَلّضلأ لإ ِقَحْلَأ َدْعَب دْعَب اًداَمَف » هلوقل لاض لهاج

 ام '!لاؤس ةيآلا يفو :لاق ثيح يزارلا نيدلا رخف ريسفت نم ذوخأم اذه

 .مهيلع هللا معنأ نيذلا مهو ةدحاو ةفئاط نيلوبقملا لعج ىلاعت هنأ يف ةمكحلا

 ؟نيّلاضلاو مهيلع بوضغملا :نيتقرف نيدودرملاو

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «نيلاضلابو دوهيلا» نم ١.

 لا 37 ءاسلا 1

 َنأ وهو ًاضيأو ]117/١[ هريسفت يف يزارلا هركذ رخآ لاؤس ةيآلا يفو :«ع» شماه يف .غ

 ملعلا اذهف .هنع [ةيانجلا :ردصملا يف] ةنايخلاو حيبقلا رودصب هملع نع دلوت ىلاعت هللا بضغ

 ىلإ مدعلا نم هجرخأ ملو هقلخ ملف ًاميدق ملعلا اذه ناك نإف .ثدحم وأ ميدق هّنِإ :لاقي نأ اّمِإ

 نع نابضغ ناك نم ّنألو ؟مئادلا باذعلا الإ دوجولا يف هلوخد نم ديفتسي ال هّنأ عم دوجولا

 10 هر ديصملا يف]و ؟هنيوكتو هداجيإ ىلع همادقإ لقعي فيك ءيشلا [ىلع :ردصملا يف]

 كلذ: تاع رقتعي نأ هولي هالو ريفا وعلل الحلب ىلا قابلا ناك ادا علملا ةفلذ ناك

 ام هكحيو ءاشي امهللا لعفي ةياوجو :لاق هلام وهز :لسلستو رخآ ملع.قبس.ىلإ ملعلا

 .ىهتنا .ديري

 ديكو سلاوب ل دعلا لهأ بحدت ىلع لاوسلا انه قع بااخلا نكمياألا ب عم نساظلا لوقا

 نف ذلجو تومفملا + رشلا هوحرل نوكيا نأ زوجيفلاب هنعااويجف نأ مهل ذإ هاظ هنالطبو

 راذلا توعب راكم نهي تابع ىف تانضرلا ةنياحوس ىف ليف انك هسالتعو لكلا ماظن
 انركذ امبو يشاوحلا هذه يف هتيببسو هعضوم يف رّرقت امك ىلاعت هللا ىلع بجاو حلصألاو

 نع ن انيهش او اك نم كورد وكن اقان هركذ ام أضيأ عفدني روكذملا ليئمتلا ةظحالم دّرجمب لب

 نإ هيف ام ىلع ب ىردشألا هفيت لوض ىلع: لا وسلا نهدي ياحا اماعاوهزخا ىلإ ءىعلا

 .«هنم ١١١ ىلاعت دا عاش
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 هتاذل ّقحلا ةفرعم نيب اوعمج نيذلا مه مهيلع هللا ةمعن تلمك نيذلا ّنأ باوجلاو

 "!اذه لتخا نإف 4ْمِهيَلَع َتْمَعْنَأ» :هلوقب دارملا ءالؤهف هب لمعلا لجال ريخلاو

 اَدَمَعَتُم اًنِمْؤُم ُلثْقَي ْنَمَو> :ىلاعت لاق امك ''مهيلع بوضغملا مهو ةقسفلا مهف لمعلا

 وهف ملعلا اذه ّلتخا نإو ."74ُةَعكوهِيَلَع هلأ َبِضَعَو ايف اًدِاَح منهج هُرآَرَجَ
 .©0همالك ىهتنا ؟!4َلاَلَّضلآ لإ ّيَحْلَآ َدْعَب اًداَمَق© :ىلاعت هلوقل نولاضلا

 نع نيجراخلا ىلع مهيلع بوضغملا لمحي نأ دعبي ال :لضافلا يّشحملا لاقو

 .ىهتنا "'داهتجالا يف نيئطخملا ىلع نيلاضلاو .عرشلا قيرط

 دنع هداهتجا يف هأطخو ةيواعم يغبب اوحّرص دق موقلا ّنأل لّمأت هيف :لوقأو
 لاق ول لب ؛لاضلا هيلع نوقلطي ال مهّْنَأ رهاظلاو .32 نينمؤملا ريمأ ىلع جورخلا
 اومكح ةحتافلا ةروس رخآ يف نيروكذملا نيلاضلا يف لخاد ةيواعم نأ دحأ

 .ليوط هيف ركفلا ّنإف لّمأتف ؛هلاتقب اوّمهو "'هلالضب

 04 ِهِئلَع هلأ َبِضَعَول ًادمع لتاقلا يف ىلاعت هلوقلو :هلوق
 لخملا يف درو بضغلا ّنإف ؛ًافنآ رم يذلا داهشتسالا 8١ ]يبق نم داهشتسالا اذه

 .هيلع ًابوضغم لمعلاب ّلخأ نم "١١ّلك نوك !١ يضتقي ال هّنَأ ىلع .ًاضيأ داقتعالاب

 ام ريغ نيّلاضلاب داري نأ يضتقي مهيلع بوضغملاب نيّلاضلا ةلباقم :لاقي نأ نكميو

 لخملا ٌّقح يف لالضلاو ,قسافلا ّقح يف بضغلا درو اّملو .مهيلع بوضغملاب ذر

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «لتخا نإف» نم .؟ .ىلاثلا اًذكهو .ديق :ردضملا ئف.١

 34/1 ئزارلا نيشفت ا: نلوم 1 .47 :ءاسّنلا .'"

 ١5. ,طوطخملا ,ماصع ةيشاح .1 .همالك  :«ش» .6

 .57 :ءاسنتلا .6 .هتلالضب :«ك» ./

 .ىضتقي :«ك» . ٠ .لبق :«ه» .4

 .لك- :«ك». ١



 01 ةعئافلا ةزؤوش نيشفت

 مدع ىلع ينبم وهو .هللاب نولهاجلا يناثلابو ةاصعلا لّوألاب داري نا سس ات ةافقعالاب

 .قسافلا ٌقح يف لالضلا دورو

 [«نيمآ» لوح ثحب]

 .بجتسا وه ىذلا لعفلا مسا [نيمأ] :هلوق

 ىلع هتلالد نأ ينعي ,بجتساب ةباجإلا بلط هلولدم نأ عم .ًأمسا هنوكل قيقحت
 هّنِإ ثيح نم ًالعف نوكيف ,ىنعملا كلذل عوضوم هنأ ثيح نم تسيل بجتسا

 ءاميدالا رئاسب عجوتكا صحا وه ةبايسالا بل ىلع لاد لذقلا عوضوف
 .ًاهتثال وأدم

 بس ارردك لاعمال طال هن اذ اني ةظوض وسم لاعتقال ءاشسأ نا هييقوتو

 .اهسفنأ اهب داري ثيح نم ال اهيناعم اهب داري ثيح نم «لبقأ»و «عرسأ»و «لهمأ»و
 ؛ةباجالا بلط هب ًادوصقم هفداري ام وأ بجتسا ظفل هنم مهف ًالثم نيمآ :تلق اذإف

 ةغيص بجتسا :كلوق ىف امك ؛هسفن د رق تحمل ")هللا :"!كلوق ىف امك

 يلام واوا ؛لاعفألا يناعم اهنم اندفتسا نإو ءامسأ اهنوك ّمص نال يف

 ىهف نامزلاب ةنرتقملا ىناعملا اّمأو .نامزب نارتقا اهعم ربتعي مل ظافلأ اهل يه تعضو

 ظافلأ ىلع مكحي ال امن .اهتطساوب اهيلإ ءامسألا نم لقتني ظافلألا كلتل تالولدم

 رمأ ةغيص هص :كلوق لثم .اهلاوحأب اهنع ًارّبعم ءامسألا هذه اهل عوضوملا لاعفألا
 تالولدملا ىلع مكحي هنأ عم ,ةباجتسالا نم ره هيض ندم اوراتيوكسلا خف

 ظافلألا كلت ءامسألا هذهل ةيعضولا يناعملا ّنأل ؛اهلاوحأب اهب اهنع تقم ةيمش رولا

 .اهيلع مكحلل حلصي ال اهيناعم اهب ةدارم يهو .انركذ امك اهيناعم اهب داري ثيح نم

 .مهّللا  :«م» .؟ .لاق :«ك» . ١

 .اهب_ :«ك» .ع .يأ:«ك» '٠.



 ١ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 00

 .اهئامسأب اهنع ربع وأ اهسفنأب ركذ ءاوس

 0 هد يظل ير انا ع ساما اذإ ًاضيأو

 هنم ردابتي مل توكسلا نم رمأ هص :ليق اذإف .هيلع موكحملا ىلع ٌلاد ىلإ كانه

 مكحي ال نأل ببس ًاضيأ اذهف .حيحص ")ريغ وهو هظفل ىلع لب تكسا ىلع مكحلا

 .اهب اهنع أرّبعم اهيلع
 ٌبعأ وه امل لب ؛هدحو بجتسا ظفلل ةعوضوم تسيل ًالثم نيمآ ةملك ّنأ ملعاو

 نأ يقب ,ٌصاخلا هل عوضوملل ٌماعلا عضولا ىلع امهنم دحاو ّلكل وأ .هفدارمو هنم

 شوب دنع عال لور يسب ةدجنل اغوطوم نسلاهلا ىلع لوي نع اع اّبع نبا مالك

 ؛امهنم لكل وأ لعفا ظفل نمو اهنم ")بع أل لب يي

 .ديعبف هل ًاعوضوم هدحو لعفا لعج اّمأو

 .ةيرهجلا ىف هب رهجيو مامإلا هلوقي :هلوق

 هيف (!ءالكلا لّصف دقو ,ةالصلا ءانثأ نيمآ لوق يف اوفلتخا دق ءاهقفلا ّنأ ملعا

 بهذملا هقف يف بلطملا ىهتنمب موسوملا هباتك ىف ىّلحلا رّهطملا نبا ةمالعلا خيشلا

 ًادس»:كلذ:نانك ءاوس *!ةالصلا هبي. لطبيو قيما لوق ءرحي .هلإ :انؤاملع لاق :لاقف

 ناخيشلا ىعّداو ءلاح ّلك ىلعو .مومأملاو مامإلل .اهلبق")و دمحلا رخآ يف .ًارهجو

 ,ريبزلا نباو رمع نبا نع يورم وهو .مومأملاو مامإلل ٌبحتسي :يعفاشلا لاقو

 .مامإلل ("”ثتسي ال كلام لاقو ,*!يأرلا باحصأو دمحأو ءاطع لاق هبو

 ويعتنق .هب :«م» ١.

 .مالكلا  :«ل» . : غال لب امهنم  :«ش» ."

 .وا :ردصملا ىف .5 .خيشلا لاق :ردصملا يف .4

 .هباحصاو ةفينح وبا يأ :«عو» شماه ىف .6 .ىضت رملا دّيسلا :ردصملا ىف .

 ال :ردصملا يف .9
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 ال ةالصلا هذه !'7ْنِإ :لاق هنأ دكت يبنلا نع باحصألاو روهمجلا هاور ام انل

 امّنِإ :لاق هنأ 3ث هنعو .مهمالك نم نيمأتلاو .نييمدآلا مالك نم ءيش اهيف "!ٌّمصب

 .اهنم ًادحاو سيل نيمآو .رصحلل امْنِإ ةظفلو ,نآرقلا ةءارقو ريبكتلاو 6 يه
 ةالصب مكمّلعأ انأ :لاق هنأ ةباحصلا نم ةعامج يف يدعاسلا ديمح وبأ هاور امو

 ةالصلا ىلإ "'هاق اذإ هيي هللا لوسر ناك :لاق ءانيلع ضرعا :اولاق ُهْيَيَي هللا لوسر

 هعضوم يف وضع ّلك أرقي ىَّتح رّبكي ّمث] هيبكنم امهب يذاحي ىّتح هيدي عفرب
 نيم اثلا ناك ولو ,عكري ّمث [ هيبكنم يذاحي ىتح هيدي عفريف رّبكي مث أرقي ّمث ًالدتعم

 ةهدب 112 لق لهنا يقل وو هركل اتوقف

 ثا هللا دبع يبأ نع ليمج نع .نسحلا يف خيشلا هاور ام ةّصاخلا قيرط نمو
 ّبر هلل "'دمحلا :تنأ لقف اهتءارق نم غرفو دمحلا ًارقف مامإ فلخ تنك اذإ :لاق

 نيما لقت الو نيملاعلا

 ةعتاف نم ترف: اذا لوقا هكا تلا :كينعاابأ تلاشت :لاق ىبلحلا نع قوما يفو

 ذل لاق ؟ نيمآ ناتكلا

 ريدقت ىلعف .دصقلا عم اّلِإ قّقحتي ال وهو .ءاعدلا قبس يعدتسي نيمأتلا ٌنألو

 نمل [الإ] زجي مل ًانيمأت اهب قطنلا ناك ول هّنألو .ًاوغل نيمأتلا نوكي هيلإ دصقلا مدع
 مهدنع اّمأو .ًاقلطم عنملل اندنع اّمأ ,عامجإلاب ًاطرش سيل كلذ نكلو .ءاعدلا دصق

 .ءاعد هّنَأل نيمأتلا زاجف مكدنع زئاج ةالصلا ىف (*”ءاعدلا ّنِإ :لاقي ال

 هلال ومب ف رربسفلا وب وو اددلا مينا 40013 5116 2 اسال لوقا

 .حلصي ال :ردصملا يف .؟ .نإ-:ردصملاو «ه.م».١

 .دارأ :ردصملا يف .'"

 :سنوي] *«َنيِمْلاَعْلَا َبَر هل دْنَحْلَا نأ مُهيوُعَد ٌرِخا و9 ىلاعت هلوق بساني اذهو :«ع» شماه يف .ك

 .«ه» نم طقس انه ىلا « سيل كلذ نكلو» نم .6 .«١؟١[٠
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 .هرياغ اميف نذإلا رمأ يف نذإلا مزلتسي الو .رهاظ ىّمسملاو

 يكف ىلاعت هلا ءامسأ نه تسا قيما نأ ىلإ بهذ: روهمستلا نطفي نآلق ًايئاثامآو

 ملف ,مكدنع طرش ريغ وهو دصقلا يعدتسي ءاعدلا نكل انمّلس .اهيف ءاعدلا قّقحتي

 .ءاعد اهنوك اهل غّوسملا نكي
 ِرْيَغ» مامإلا لاق اذإ :لاق ُهْيِيي هلا لوسر ّنأ ةريره وبأ هاور امب فلاخملا ّجيتحا

 ةكئالملا [لوق] هلوق قفاو نم '"ٌنإف ؛نيما :اولوقف 4َنيِلآّضلآ لَو ْمِهِيَلَع ٍبوُضْعَمْل
 ناك :لاق رجح نب لئاو نعو ءاونّمأف مامإلا نّمَأ اذإ ةريره يبأ نعو .هل هللا رفغ

 .اهب هتوص عفرو نيمآ :لاق نيّلاضلا الو :لاق اذإ هيي هللا لوسر

 قفا ةريره.ابأ ّنإف ,"!امهدنس ةّحص نم عنملاب نيلّوألا نيثيدحلا نع باوجلاو

 مكحو «نيملسملا ٌودعو هللا ٌودع هنأب هيلع اهيف دهش ةعقاو باطخلا نب رمع عم هل

 اذإو ,نيرحبلا هتيالو دعب[و اهب همزلاو] رانيد فلا ةرشع هيلع بجواو ةنايخلاب هيلع

 مل هنأ ةفينحح يبأ نع لقنو .هتياورب "'قثويو هيلإ نكري فيكف هتلاح هذه تناك
 .ةريره نا ةياورب لمعي

 يفخ امل مهدنع ؛اةّقح تناك ولف .ةياورلا هذه ركنأ ًاكلام ّنأب ثلاثلا نعو

 .ىهتنا (هادنع

 وبأ نيمرحلا مامإ هيلإ راشأ دقف ةريره يبأ ربخب ةفينح يبأ لمع مدع اّمَأ :لوقأ

 يف لاق ثيح يعفاشلا بهذم حيجرت نايبل ةلومعملا هتلاسر يف ينيوجلا يلاعملا

 نم مهلاثمأو سنأو ةريره يبأ ربخو رمع نبا ربخ در هّنِإ :ةفينح يبأ ىلع ّدرلا ماقم

 :ةعباور نلخع هرهق هزل نعرالا "كنق نم :يعفاشلا لاق ىّتح ةباحصلا رابك

 .امهدنسم :«ك».؟ .و لاق :«م».١

 .ًاقح :خسنلا ىف .؟ .رثؤيو هرثؤي :«ك» .'"”

 .تاررسف :«م».1 ١١١/60. بلطملا ىهتنم .©
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 ٌرقت ضرألا تناكو ةريره يبأ ةياور "!لبقي ناك باطخلا نب رمع ّنأ هب دارأ امْنإ“''و

 نينا هكاوو لق ال كيكف دك رانا

 بذكلا يف ةريره يبأ (؛!ةمهت ّنأل .ةفينح يبأ عم كلذ يف "!ّقحلا ّنأ ّقحلاو

 نيحيحصلا نيب عمجلا يف يديمحلا هاور ام كلذ نمف ؛ةباحصلا نيب ةمولعم تناك

 ا ب ول اول تبل ل

 مكنإ هلأ :"!'لاقو هتهبج ىلع "اهدي برضف ةريره وبأ انيلإ جرخ :لاق نيزر يبأ

 "اربخلا هيي هلا لوسر ىلع بذكأ يْنأ ىلع نوثّدحت
 ميسا ةيغ نكس 6 نيحيحصلا نيب عمجلا يف يديمحلا هاور ام كلذ نمو

 رمأ هيدي هللا لوسر ّنَأ هيلع قفّتملا نم ةئملا دعب نيرشعلاو عبارلا ثيدحلا يف رمع

 يس عي ا لا

 وز ةريزرف يالا :إ :رمع نبا لاقف ءعرز ب بلك وأ :لوقي

 قفتملا نم ةثملا دعب نيّيسلا تيدحلا يف نيحيحصلا نيب عمجلا يف ام كلذ نمو

 نم يبي يبنلا نع يوري ةريره ابأ ّنِإ :رمع نبال ليق هنأ ةريره يبأ دنسم يف هيلع

 .7١7ةريره وبأ انيلع رثكأ دقل :رمع نبا لاقف ءرجألا نم طاريق هلف ةزانج !١ عبت

 عمجلا يف يديمحلا ىورف .هبذكل دعب اميف مهتياورو ةريره يبا راذتعا كلذ نمو

 .لبقت :«م» . ؟" .و-:«ك».١

 همهت :«ل» . .ّقحلا نأ :«شا» .'”

 .لاقف :ردصملا ىف .1 .هديب :ردصملا ىف .6

 01 نيعيختلا نيل ؛١ 07/1 ملسم حيحص .ا/

 يف  :«ل»

 /١77. 7 نيحيحصلا نيب عمجلا ؛ 9/9 ىلعي يبأ دنسم 87/60 ملسم حيحص .1

 .عبتي :«ش».٠

 .8// ”“ نيحيحصلا نيب عمجلا ؛01/7 ملسم حيحص ١١.
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 رثكي ةريره ابأ ّنِإ :نولوقت مكْنِإ :لاق "'ةريره يبأ دنسم يف نيحيحصلا نيب
 نوثّدحي ال راصنألاو نيرجاهملا لاب ام :"7نولوقتو ُهَْيَي هللا لوسر نع ثيدحلا

 نيرجاهملا نم "'"يتوخإ ّنِإو ,ةريره يا ثيدح لثمب ُوْيْيَي هللا لوسر نع

 لم ىلع عاقل لوسو هرلا تنكو قاوسألاب قففلا ميلغشي ناك ""'راضنألاو

 ناكو :لاقف هل مالك دعب راصنألا ركذ مث ءاوسن اذإ "”ركذأو ءاوباغ اذإ "'دهشأو ءينطب

 ةكصلا نيكاسم.نم ًانيكسم ةرما تنكو:.مهلاومأ لمع راضنألا نم: ىتوخإ لغشي

 ."!هنم هتعمس ًائيش تيسن امف نايفس ةياور يفو /77نوسني نيح ''”يعأ
 :كالملا و ةناهلا ىغ رده لاجلا قيقا اهانك 2: ىرخأ كاناوو انهافو

 روهظو مشاه ينبو ةكا! بلاط 5 نب ّيلع ةقرافمب ّقحلا نع هلودع 0 عم اذه

 بتك يف هروهظل .هتياور ىلإ جاتحي ال ام يغابلا ةيواعم ىلإ همامضناو مهل هتوادع

 .مالسالا ءاملع دنعو ريسلا

 ةعبب نع دعق دقو هتأرما قّلطي نا قسما ل ىدلا نقف: رمغاا""١ ورشا ديعااتأو

 كينابا كدي تنام :لاقو كابل فراك جاّجحلا ىلإ كلذ دعب ءاج ّمث .31 نينمؤملا ريمأ

 هيلع سيلو تام نم :لوقي ُةْيَي هلا لوسر تعمس ينإف .كلملا دبع نينمؤملا ريمأل

 :هل لاقو هّوتعو هرفك عم كلذ ""'جاّجحلا هيلع ركنأف ,ةيلهاج هتتومف مامإ ةعيب

 .«ش» نم طقس انه ىلإ دعب اميف مهتياورو نم ١.

 .يناوخإ :«ك» . .لوقت :«ك» يفو .نولوقي :«م» .؟

 .دهشأف :ردصملا يف . .راصنألاو  :ردصملا يف .؟

 .ينعا :«ك» .ا/ طفح اور ةيفملا

 ."0/7 نيحيحصلا نيب عمجلا 1/16 الا مفرط

 ناد رشإا 1 .؟"0/ 7 نيحيحصلا نيب عمجلا .1

 .و :«م».١ .نب-:«(.١
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 ةعيبلا "'ينلأستو ينيتأت مويلا تنأو بلاط يبأ نب ّىلع ةعيب "١نع دعقت سمألاب

 .*!يلجر هذه نكل ةلغتشم "!كنع يدي ,ناورم نب كلملا دبع نم

 ام ةيواعم نب ديزي ةعيبب همّزلت نم نيحيحصلا نيب عمجلا يف يديمحلا ىور دقو

 يف رمع نب هللا دبع دنسم يف '“ /هيلع قفتملا يف ذ كلذ نمف .لقاعلا هنم بّجعتي

 عمج ةيواعم نب ديزي ةنيدملا لهأ علخ امل :لاق عفان نع نينامثلاو يداحلا ثيدحلا

 رداغ لكل [بصنب] :لوقي كبل هللا لوسر تعمس يْنِإ :لاقو هدلوو همشح رمع نبا
 7 ال ينإو .هلوسرو هللا ةعيب ىلع لجرلا اذه انعياب دق 0 ,ةمايقلا موي ءاول

 ينِإو ,لاتقلا هل بصني مث هلوسرو هللا ةعيب ىلع ٌلجر عيابي نأ نم مظعأ ("!ًاردغ

 ينيب '١'لصيفلا هنأو الإ "ارمألا اذه يف عياب الو "'هعلخ مكنم "الجر 5

 شاه نمسا 91و هك نلوودجلاظ نا قب ىلعم : اك انما ةلطفل اره" اةفيو

 .فئارطلا نم اذه ّنإ .""!هعيابي ن نأ يف ديزي ىرجم نورجي

 3: ناك ىف فال تلاط نبا ني نع هدهشتسا يذلا وهف كلام نب سنأ اّمأو

 ,صرب هباصأف هيلع ٍاْغا اعدف ,دهشي ملف ِةكلا ١ ىلع لئاضف يف ُةْدبَك يبنلا نم هعمس

 نب ّىلع ةوعدب صربلا اذه :لوقي ناكو ةليضفلا نم همتك ناك امب سنأ فرتعا ّمئ

 .«ش» نم طقس انه ىلإ «هتتومف مامإ ةعيب» نم ١.

 . كنم :«ش ءم» .'"' .نع :«م».؟

 .هيلع قفتملا ىف :«ك» .© ١. غ0 .ديفملل ةراتخملا لوصفلا :رظنا.:؟

 دحر دصملا نذل .ًارذع :يراخبلا يف .1

 نيل ند هلع هر دوحبلا قادإل
 .انفقلا ةردضملا سرت

 .١ةهمل/ل " نيحيحصلا نيب عمجلا ؛41// يراخبلا حيحص ١١.

 .و :ردصملا ىف .١؟

 5١7. .ءسواط نبال فئاوطلا بهاذم ةفرعم ىف فئارطلا .
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 ىلع هئارتفاو هبذك ىلع لدي ام نيحيحصلا نيب عمجلا باتك يفو ,"034 بلاط يبأ

 .ةّمث علاطيلف ايندلا كولم ةعناصمو "هللا لوسر

 نكل ؛مانألا دّيس ةباحص نم مهثيداحأ ةفينح وبأ ٌّدر نم يقاب يف لاحلا اذكهو

 ل ىرخأ اسمو ءاوبلا ءاجتلالا فانلا هبت نعاا ردم هناللا لقا ىزوويرخ انفلا
 .ماهفألا يوذ ىلع ىفخي

 .هرخآ ىلإ ةريره يبا نع يورو :هلوق

 ,اهظفح ىلع ًاّنحو ًابيغرت اهلئاوأ روسلا لئاضف ركذب نيرّسفملا ةداع ترج دق
 فاّشكلا بحاص لوقل "'اهرخاوأ اهركذف فاّشكلا بحاصل ًاعبت فّنصملا مهفلاخو

 .فوصوملا !*'مّدقت !؟!يعدتست تافصلاو تافص اهنإ

 هيف ىلاعت هللا ينققو املو ,ةحتافلا ةروس ريسفتب قّلعتي ام يف مالكلا رخآ اذه

 دّقوت هل نم نطفتي هجو ىلع .لاقملا فارطأ يف قيقدتلاو .لاحلا قيقحتب ضاهتنالل

 هنم تيفوتساو .ًامهفو ًاملع هدصاقم ىلع تيلوتسا دق يْنأ ءلاعتشالاو !''ءاكذلا يف

 ىلإ يّدؤيو ,لاجملا هنع قيضي اّمم بولسألا كلذ ىلع يرجلا ناكو ءًامهس رفوأ
 هللاو ءيشاوحلا ةبطخ يف دعولا هيلإ قبس ام ىلع دعب اميف رصتقأ .لالملاو ةعاسلا

 ,ىيهاوفلا فضاك

 ديسلل فئاوطلا بهاذم ةفرعم يف فئارطلا :رظنا .«ش» نم طقس انه ىلإ «هباصأف هيلع» نم ١.

 .نيحيحصلا نيب عمجلا نع ًالقن ١54 .ءسواط نبا

 :اهيرحاو :«ش» .'"“ 2 :«ك» .

 .م دعب :«ل» .6 . يع دتسي :«م» ٠

 سلسل ١ محل ١١ اسحي .«ش» نم طقس انه ىلإ «ىلاعت هللا ىئقفو اًّملو» نم .



 ما الار تو ورم هاما عقل اتا كل اه دول قاف رمل وو درا 2 ىواضيبلا ةمجرت



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل ف

 ةحتافلا ةروس ريسفت

 0 0٠١

 ا يل م ل ا ا ا ا ةروسلا يماسا

 00 ا 1 1 1 1 1 1 باتكلا ةحتاف

 اا 0 000000 نارقلا 1

 ا 1 ةيفاكلاو ةيفاولاو زنكلا

 ا ءافشلاو ةيفاشلاو ةالصلاو ةلأسملا ميلعت

 1/6 تطوف ا 111111011010117 ين اثملا عبسلا

 ل ل ب ا ةروسلا لوزن لحم

 0 )١( 4 ميِحّرلأ ٍنمْحَّرلَأ هلل مشب» :ىلاعت هلوق

 0 0 ةندوس لك نمو ةطضانلا نم وت ةلمسللا

 000011 زا ةايسنلا و: ةعيعلا ءادكلا

 الل ويا تا هنو مو ةلمسبلا يف ةفينح يبأ و كلام و يعفاشلا لوق

 00000 0 ا ةلمسبلا يف نيقيرفلا تاياور

 ا ا ا اهسارب هيا ةلمشلا

 1 00 11 ا ةلمسلا قابلا

 0 ا ا شالا لضا

 0 ا تسلا نيف تسال
 51 «هّللا» لضأ

 110 ا ناتهبشم ناتفص وأ ةغلابم اتغيص «ميحرلا»و «نمحرلا»

 ل (؟) 4َنيِمّلاَعْلآ ّبَر هل ُدْمَحْلَأ د :ىلاعت هل



 تايوتحملا سرهف

 0 ركشلاو حدملاو دمحلا نيب قرفلا

 ا ركشلا ضيقن رفكلاو دمحلا ضيقن ّمذلا

 ا ىلاعت هلل هتابثو دمحلا مومع

 52500 قارغتسالل وأ سنجلل 4 ُدْمَحْلَأاط يف «لا»

 0 لادلا رسكب 65 محلا ةءازق

 فر يو ايا ا ا م ا ا # ٌبَدلا# ريسفت

 7000 4 ةيملاتعلا »نيف

 50000 قارغتسالل «َنيِمَلاَعْلا#» يف ماللا
 100000 4« ديِمْلاَعلا 8# ريكذت هجو

 ا سانلا يف 4َنيِمَلاَعْلاا# صاصتخاب لوقلا

 000 بصنلاب «ةيملاسلا ّبّر» ةءارق

 11007011 ]0 )م 4 ٍميِحّرل ٍنْمْحَّرلَأ» :ىلاعت هلوق

 5ظ ه0 *«ميحّولأ ٍنْمْحَولَأ# راركت هجو

 يل ل (5) «نيِّدلَأ مْوَي ِكِلاَم » :ىلاعت هلوق

 500000 امهيف رايتخالا هجوو ننام زو اكلم ةءارق

 ل 4 نيّدلأ 8# ىنعم

 ةهّبشملا ةفصلا ةغيصب 4ِنيّدلأ مَْيل ىلإ «كلم» ةفاضإ هجو
 0# ةفصلا ديق ها موي ِكِلاَم» يف فرظلا

 25707111101 ا ديمحلا+ عقلا هلآ
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 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 6غ

 000 ا (0) 4 ٌنيِعَتْسَن َكاَّيِإَو دُبْعَت َكاَّيِإ» :ىلاعت هلوق

 1 4 كاّيإ» دا ئلا ةنيقلا نفل ودعلا هو

 ل عوضخلا ةياغ ىصقأ ةدابعلا

 0 ا ا وو لا

 ا ا 4 ُنيِعَتْسَنال و 4 ٌدُبْعَت» يف ريغلا عم مّلكتملا ريمض هجو

 لا تيار ووو « ُنيعتشن َكاّيَِو ٌدُبْعَن َكاَّيإ» يف لوعفملا ميدقت هجو

 ل ل ا يزارلا مالك نم لوعفملا ميدقت نايبل رخا هجو

 نم ءيش يف ةناعتسالا زاوج مدع ىلع ّلدت ةيآلا “نأ يف يليبدرألا قّقحملا مالك

 00 ا 00

 مط هدضص 3 هل - ك مح
 ١

 ا

3 
 حج

 0 خخ 3 6| -_ ل دع 3

 00 11 ا رنيم

 ا ىلاعت هللا ةياده عاونأ

 »21»ج1 0 ا ءاغولاو نمآلا

 00 1 ا 4 ٌطاَرّصلا# ريسفت

 4َنيَلآَضلَأ لَو ْمِهِئَلَع بوُضْعَمْلأ ٍرْبَغ ْمهِئَلَع تمَعْنَأ َنيِذَّلَأ َطاَرِص» :ىلاعت هلوق

 ل و و وما جامو لورا ونا طا نوم عاتب هلق كوم جب نا اج يدب نسوا نم هدم )7

 00 ا 4 ْمِهْيَلَع تمعن ةليذلا طاروق ويب

 00 اا 0018 4 ٌطاَرّصلَأ# راركت هجو

 0 الا دوو هوس نونو منو حا اما 3 ب ةفطو ماعنإالا ىنعم

 60 يا ا 4 ْمِهْيَلَع ٍبوُضْعَمْلأ ٍرْيَغ ريسفت



 و لآ

 مه # ْمِهْيَلَع ب آى بوضغَمل
 ين | عيمج

 .ر افكل

 «نيم 1ر١ لوح ثحب »


