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 "!ةرقبلا ةروس

 )١([ 4مَلا> :ىلاعت هلوق]
 .اهب ىّجهتي ىتلا ظافلألا رئاسو :هلوق

 عيطقت ءاجهلا :سوماقلا يف ّنِإ :يمورلا لضافلل ًاقفاوم "'لضافلا يّشحملا لاق

 ىنعم نيذه ىلعف .*'فورحلا ديدعت ءاجهلا :ساسألا يفو .؟!اهفورحب '"!ةملكلا

 الب "'اهببسل فورحلا "دعي وأ .اهببسب اهفورحب !''ملكلا عطقي :«اهب ىّجهتي» هلوق

 ا" ىنعمل نيمضتو ىنعملا يف دئاز رابتعا وأ ,ىنعملا ضعب نع ديرجت ىلإ جايتحا

 فورنحلا ديدعت كيتا: 'نيعدا دقسلا دقو ةميع اهي نق وررعا قابلا

 ةرابع كلذ يف هدنس نكل .ديرجت وأ نيمضت نم اهب ركذ يف ٌدب الف ''"'اهيماسأب

 ,""!لئاطب "١'ىلحي ال ةاجهتم ريغ فورحلاب يأ اهب ظفاللا ّنأ دعب اميف فاّشكلا

 :ةيبشلا كاس يق نسيلوب هو خمس نمر ول وزعلا اذهان

 .ةظفللا :ردصملا يف 3” .ماصع :«ج» شماه يف .؟

 .املال/ غ نسوقافلا بيرت 3

 :اهاخهتيو اهيّجهيو اهوجهي وهو اهيجهتو اهتيجهتو فورحلا ءاجه مّلعت 28٠: .ةغالبلا سالسأ يف .

 .ةملكلا عطقت :ردصملا 0 .أهرد دعي

 .16 .يناجرجلا فيرشلل فاشكلا ىلع ةيشاحلا ٠. .ىنعم :«ك» .8

 ١. .ىظحي ال :ردصملا ىف ١١ فاّشكلا ١/160.



 ؟ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 3

 هاب ايدل سلو افظل "نودع رخال اهيفاي ابن ةووديم ريك ةارغلا اذ

 اهيماسأب ةاجهتم ريغ :هلوقب داري نأ زاوجل ,مكحم ريغ هّنَأ ىلع ,ةغللا بتك نايب
 ىهتنا .؟هاقملا ةنيرقب قّلعتملا "'فذحب

 ماقملا اذه يف ّصن دق "'فاّشكلا بحاص َنآلف :ًالَوأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأ "و
 :هلوقب "785 دنسلا دّيسلا هاعّدا ام يف ًارصحنم لامعتسالا يف ىّجهتلا ىنعم نوك ىلع

 ظلت نأ «تيكو تيك ينكا ةيضاكلل لبق قم: :تيكهت: ضم :ةداعلا تومتناو

 ىهتنا ,"!اهسفنأ فورحلا ةباتكلا يف عقتو "!ءامسألاب

 ىف لامعتسالا راصحنا هنم مزليف ,ةيلكلا ةبجوملا روس همالك ىف ىتم ةظفل ّنإف

 5 هلال انا اه نود انين تعا امنا نقيوتشلا قرم ىن دق 0000 نيتعلا

 ,مالكلا فارطأل ًاقفاوت ماكحإلاو صيصنتلا يف هانلقن ام نيع ةقيقحلا يف هنوك

 :لاق ثيح رابتعالا ةجرد نع فورحلا سفنب طّقلتلا طوقس يف ةغلابم ىلع لمتشم
 رق تاب نلعب ةلاعلا

 تخاف اب ا ب ساس لاو نموم افلا نيمتلاا اه 7 الق اناتناقلو

 .ةدّدعم :ردصملا يف .؟ .ةدّدعم :ردصملا يف ١.

 فورحلا ديدعت يّجهتلا ىنعم نوكي نأ داري ىّتح ... ةاجهم اهيماسأب هلوق نوكي نأ ىلع ال :«(ع» شماه يف ."

 714 / ١ فاّشكلا ةيشاح] 2 دنسلا دّيسلا هلاق امك اهيماسأب

 هموهفم يف ًالخاد نوكي نأ نع جرخ ةاجهتملا هلوق تاقّلعتم نم ناك نإ اهيماسأب هلوق ّنإف :«ع» شماه يف .5

 .و :«م» 6 ١7. .طوطخملا .ماصع ةيشاح »١١«.

 ود :«ه». 1

 .اهيماسأب فورحلا ديدعت هانعم ّنأ نم :(ع» شماه يف ./

 ديدعتلا ىنعم ءامسألاب ظفلتلا ّنإف داهشتسالا اذه : :«ع» شماه يف .عامسألاب :ردصملا يفو خسنلا يف ذاذك .6

 52 فاشكلا .9 .«هنم »١7 اهسمانسياب

 ٠ . .هانلق ام :«ك» ١. فاشكلا .ةدئاف ديفي :«ج» شماه يف ١/10.

 .ضراعتي :«ك» . ١



 0 (515- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 اوجه فورحلا توجه :لاق ثيح روهظلا ىلع يّجهتلا ىنعم ةفرعم لاحأ حاحصلا

 دارملا سيل نأ رهاظو .ىهتنا "١ىنعمب هلك تيّجهتو ةيجهت اهتيّجهو [ءاجهو]

 دقو .روهمجلا لامعتسا نم هروهظ دارملا لب .هوحنو ًايهيدب هنوك انهاه روهظلاب

 .اهيماسأب فورحلا ديدعت يف هراصحناو هلامعتسا دارطاب فاّشكلا بحاص حّرص

 '"فارشألا ةفحت يف يزارلا ةمالعلا هخيشل ًاقفاوم "هيي دنسلا دّيسلا همهف امك

 .عتنتلا هب دهشي امك ًابلاغ زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجت ةغللا بتك ٌنآلف :ًاثلاث اّمأو

 ول '*'دنسلا دّيسلا ىلع هّجوتي امْنِإ '؟!نيباتكلا نم هلقن امف ءرباكألا ضعب هب حّرصو

 .ًاّدج رشسعتم كلذو .يّجهتلل يقيقح ىنعم امهنم هلقن ام ّنأ تبث

 كلذ يف امهراصتقا زاوجل ؛مكحم ريغ ًاضيأ نيباتكلا نم هلقن ام َنألف :ًاعبار اّمأو

 لضافلا هيلإ راشأو «ةيظفللا تافيرعتلا هذه لاثمأ يف مهبأد وه امك ,معألاب فيرعتلاب
 .يظفللاك ّمعأ نوكي نأ صقانلا يف زيجأ دقو :هلوقب بيذهتلا باتك يف ينازاتفتلا
 امك لامعتسالا عويش ىلع يماسألاب دييقتلا مدع يف "!امهدامتعا ن 5 عم ")و

 ل ا

 عوضوم لصألا يف ىّجهتلا ّنأ مهضعب مالك ىوحف هب رعشي امك يدنع ّقحلا مث

 دّيسلا هركذ يذلا ٌصخألا ىنعملاب ماعلا فرعلا يف لمعتسا ّمث ءٌمعألا ىنعملل

 ./7 .ىناجرجلل فاشكلا ىلع ةيشاحلا :رظنا ." ١017/57. حاحصلا . --5

 ذيملت ناك ,777 ةنس ةدعقلا يذ ىف ةيرهاظلا ةسردملاب ىفوتملا «يناتحتلا بطقلا»ب فورعملا يهيوبلا

 ةعيرذلا :رظنا ءفادصألا رحبب ىّمسم رخآ حرش هلو .ديهشلا يّكم نب دّمحم خيشلا ذاتسأو يّلحلا ةمالعلا

 "ا

 :كتسلا بشل 6 :نياسألاو سوماقلا يأ :«ع» نتماه: ىف.

 ١.»ه«:دو.

 .لامعتسالا يف ةرهشلا ىلع ءافتكا يماسألاب دّيقي مل امّنِإ نيباتكلا بحاص ّنأ ينعي :«ج» شماه يف .
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 .رّيدتف "!فاشكلا بحاص هب حّرصو ."!كدنسلا

 مسالا دح ىف اهلوخدل :هلوق

 نكي مل ام هنأل .,"'عناملا عماجلا فدعملا وهو ّدحلا ركذ :لضافلا يّشحملا لاق

 هنوك َّنَأ وهو ثحب هيف نكلو .دودحملا هيف لخاد ّلك ّنأ ىلع ّلدي ال ًاّدح فّعملا
 :!لاقي نأ الإ ,روديف ءامسأ (!اهيف ةلخادلا ظافلألا هذه ّنَأ ةفرعم ىلع فقوتي ًاّدح

 يف دهجلا اولذب ثيح .ًاّدح هنوك ىلع ةاحنلا عامجإب فرعي ًاّدح مسالا ّدح نوك

 .ىهتنا ."'هتيعنامو هتيعماج حيحصت

 رودلا موزل نم مسالا فيرعت يف همّهوت ام ّمت ول هنألف :ًالَوَأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 .رهاظ هنالطبو ؛ةيرود اهتيعنامو اهتيعماج ىعّدا يتلا تافيرعتلا عيمج نوكي نأ مزل

 نع هتيعنامو فدعملا دارفأ ىلإ رظنلاب هتيعماجو فيرعتلا قدص نأ قيقحتلاو
 بسحب لب رمألا سفن بسحب نوكي نأ مزلي ال كلذ هبشأ امو اهنم سيل ام لوخد
 !ةيريثألا ةيادهلا حرش ىلع هتاقيلعت يف قّمحملا ذاتسألا هقّقح امك ,فّرعملا معز
 رمأ لوخد نع عنام عنمي مل امف ,ةمكحلا فيرعت ىلع روهشملا لاكشإلا عفد يف

 ٍفاك ردقلا اذهو .فّرعملا معز يف هموهفم دارفأ نم هنأ مكحي فيرعت موهفم تحت

 :ةنف نحن ان نا لالدعمالا ف

 اوقفّتاو ةاحنلا "!ءيمج هربتعا !"”دحاو فيرعت انهاه سيل هّنآلف .ًايناث اّمَأ 0 1

 ف دتسلا-:« لقال

 ./7 .فاّشكلا ىلع دّيسلا ةيشاح ؛/88و 8١/١ فاشكلا :رظنا

 .هيف :ردصملا يف .؛ ظ .عناملا  :ردصملا يف .

 .لاقي نأ الإ ... ةفرعم ىلع فقوقي :«ج» ةخسن نم طقس .

 ١7. .ماصع ةيشاح .

 تاقيط ةعوسومهرظلاةيربت الا :ةناذفلا عرش ىلع فاح تنل ارك مرا ىذا ا ريشلالا حلا قيعتللا
 .و- :«ش» .6 ٠١ / ١١6. ءاهقفلا

 .اوعمج :( عيمج هربتعا» لدب «ك» يف .دحاو مسأ :«ش» .

 ل ا © < 3-4 -_-

 م
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 مسالا فيرعت يف ركذ ام ّنأ ىلع مهعامجإ داقعنا ىوعد ىّتأتي ىّتح أّدح هنوك ىلع

 قافتالا نكمي امب مهنايتإ رّسعتل : اهيل ًافالتخا هديدحت يف اوفلتخا دق لب .هل ٌدح

 ظ .عامجإلا نيف ؛هيلع
 ّدح اّمأ :لاق ثيح لّصفملا حرش يف يرصملا لضافلا هركذ ام انركذ ام دّيؤيو

 غلب ىّتح .ءابدألا راكفأ هتابلح يف تراحتو .ءارألا حادق هيف تبراضت دقف مسالا

 اولّوعو .هديدحت عانتماب اومزجو موق غلابو اذ يفت ىلع مهنيب اميف روهشملا

 لثم مسالا :باتكلا يف لاقف هفيرعت نع هيوبيس كسما دقو ,صئاصخلا ركذب هيف

 .رّبدتف ىهتنا 2" 'سرفو لجر

 نم ًافرح أرق نم :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ كيلي دوعسم نبا] ىور امو :هلوق

 .[ ةنسح هلف هللا باتك

 ىلع فرحلا قالطإ ىلع لدي ثيدحلا ّنأ اهريرقت ةضراعم باوج ىلإ ةراشإ

 : يحوي هنع بناحاو ءامسا نوكي الف ظافلألا كلذ

 فرحلا صيصخت ّنإف .حلطصملا ريغ ثيدحلا يف فرحلاب دارملا ّنأ امهدحأ

 لب .هيلع لمحي الف هيَ يبنلا نامز يف دجوي مل دّدجم فرع حلطصملا ىنعملاب
 هرجاولا ةنلكلا وشرب وغلا ىتنلا ذي

 .هلولدم مساب هاّمس هّلعلو :هلوق

 1 ل اع اطسالا ىلع فرحلا قالطإ ّنأِب مكح امدعب فّنصملا أ ىفخي ال

 ةغللا يف فرحلا ّنأ ىنعمب ًازّوجت هلولدم مساب هتيمست نوكي نأ زّوج يوغللا
 .اهتالولدم مساب ءامسألا تيّمسف .تاملكلا فارطأ ءامسألا هذه تايّمسمو ءفرطلا

 تاقيقدتلا نم لضافلا يّشحملا هركذ ام فعض رهظي ريرقتلا اذهب :لوقأ مث

 .لّمأتف ,ةدرابلا ةفيخسلا

 ١. هيوبيس باتك ١/١7. ةدحاولا ىّلكلا يأ :«ع» شماه يف .؟ »؟١«.
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 .هرخآ ىلإ ةبّكرم يهو ًانادحو ًافورح '''ءامسألا هذه تايّمسم تناك اّمل :هلوق

 لئاممب مسا ّلك تايتسملا لئامي امب يّجهتلا ءامسأ ريدصت هجو نايب دارأ
 ةّوقلا يقالي ام لوا مسا لك ىف: ىقتتنلا نورك ةدارإ هيلع فعانلا نأ :ركذف اختم

 ةعرس ناك ذإ اذه ةدئاف ّنأ هيفو مسالا نم عمسي ام لّوَأ يأ ,هعرقيف ةعماسلا

 دعبو .عضولا ملعي مل نمل ريدصتلا نم لصاح ريغ اذهف لادلا نم لولدملا لوصح
 ليو تواقت الئردضي ل وأ دي. ىتنمملا راض ماوس لولدعلاب ملل لضعي هب ملفلا

 ةلئاممل لادلا فورح نم ميدقتلا هّقح ام ةياعر لوصح ريدصتلا ةدئاف ّنأ رهاظلا

 .لولذملا

 [ةعطقملا فورحلا ىنعم ىف قيقحت]

 .هرخآ ىلإ موظنم مالك مهيلع َولتملا [لصأ] ّنأ ىلع ًاهيبنت :هلوق
 هللا همحر يسربطلا يلع وبأ مدقألا ّلجألا خيشلا ريسفت يف روكذم هجولا اذه

 نم هتضراعم نع متزجع يذلا نآرقلا اذه ّنأ "'حتاوفلا هذهب دارملا :لاق ثيح ىلاعت

 هيلع اوردقت مل اذإف .مكمالكو مكبطخ يف اهب نورواحتت يتلا فورحلا هذه سنج

 اذه ردقلا يف نوتوافتي سانلا ّنأِب رجت مل ةداعلا ّنأل هللا دنع نم هّنَأ اوملعاف

 نع يكحملا وهو '!ةّجحلل ًاراهظتسا عضاوم يف تردك "!اذهبو ,ميظعلا توافتلا

 .ىهتنا ,*!يناهفصإلا رحب نب دّمحم ملسم وبأ هراتخاو ءبرطق

 يزارلا حوتفلا وبأ نيرّسفملا سيئر هركذ هيجو رخآ هجو انهاه ّنأ ىفخي الو

 ةمالع يتلا ةعطقملا فورحلا هذهب ىتأ ىلاعت هّنَأ وهو هتمحر باوبأ هيلع هللا حتف

 بكرتلا تاتكلا | هند هنود ل هيت ةموظتملا فوورغعلا نم يطأ اهيفدقرودحلا

 .اهب دارملا ّنأ :ردصملا يف ١. .اهتايّمسم :ردصملا يف ١.

 .ةّجحلا يف :ردصملا يف .؛ .امْنِإو :ردصملا يف .'"

 ١١7/١. نآرقلا ريسفت ىف نايبلا عمجم .
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 نأ مزلي ةثدحم فورحلا كلت نوكت نأ ريدقت ىلع ذإ ءفورحلا كلت سنج نم

 اهضعبو ًاثداح هدارفأ ضعب نوكي ال دحاولا سنجلا ّنأل .كلذك اهنم مظتنملا نوكي
 ييزف

 ملع ىلاعت هللا نأ يزارلا نيدلا رخفل ريبكلا ريسفتلا يف ف ةروكذم !' ارصخأ ةرابعبو

 ةفاللك نا ىلع ًاهيبنت :فورحلا ذه ركذف نارقلا "3 لوقت هن لا هلع نع قتال أ

 '”اييدف نوكي ل نأ بيف فورخلا هذه نم فلؤم ىلاعت

 دل قنلا حالا قمنا اذ نسوووب طفي نير قعيحتب كورحلا د امسي لاق فلوق
 ىعار دقو امّيس [ةوالتلاو ةباتكلاك ةداعلل قراخ برغتسم دعبتسمف باتكلا طلاخي

 .هرخآ ىلإ بيدألا هنع زجعي ام كلذ يف

 يروباشينلا لضافلا هلقن ام فئاطللا نم اهيف يعور ام ةلمج نمو :لوقأ

 اا او ةعيشلا ءاملع ضعب نع ه هريسفت يف ' !!يعفاشلا

 : 3 نورك اذه «هكسل قويا ط اربع قطو هنفر بكا نأ نكمي اه ىف تاروكفلا

 .ىهتنا

 ا :«م».؟ .فّئصملا نم بيرعتلاو 7/١" نانجلا حور.١

 .//؟ ريبكلا ريسفتلا .”

 ناك .جرعألا ماظنلاو يروباسينلا ماظنلاب فورعملا يعفاشلا يروباسينلا يّمقلا نيسح نب دّمحم نب نسحلا .؛

 بئارغ ريسفت :اهنم ةريثك فيناصت هلو .هفيناصت ضعب فلآ هرمأبو يزاريشلا دّمحم نيدلا بطق ذيملت

 ةيفاشلا حرشو ةيريصنلا ةركذتلا حرشو باسحلا باتكو رئاصبلاو يطسجملا ريرحت ريسفتو نارقلا
 ريغو (هلثم هانعم يف بتكي مل هّنَأ هحدم يف يناثلا ديهشلا لاق يذلا) ليوأتلا بلو ماظنلا حرشب فورعملا

 [و١؟7/١و 18٠/١ ةعيرذلا :هتمجرتل رظنا .ق 80٠ ةنس يفوت .تايضايرلاو ةمكحلاب لاغتشا هل .كلذ

 5١7/57. يلكرزلل مالعألا ؛'58/ 5 ةعيشلا نايعأ ؛/ا/لو / ١

 اوربتعاو ١:: .يفنحلا نيدلا حتفل ةاجنلا كلف يفو ١177/١. ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت .6

 ةعبرأ (اهلكف) .هكسمن ّقح ّىلع طارص و 4 بقل ىف ةّدَوَمْلا »+ و 4 ميقّتشُملأ طاَرّصلَأ» :فورح ددعب

 117 ,يمعفكلا حابصم و ؛١/14 يفاصلا ريسفت :رظناو افرح رشع
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 .مجعملا فورح يماسأ فصن [يه مسا رشع ةعبرأ حتاوفلا هذه يف دروأ] :هلوق

 يأ مجعت نأ اهنأش نم فورح يأ ردصم مجعملا ّنأ ىلع .ماجعإلا فورح يأ

 طخلا فورح يأ ,ىلوألا ةالص ليبق نم بيكرتلاو ,ءلوعفم مسا وه :ليقو .طقنت
 كلذو ,ةمجعلا ةلازإ يأ ماجعإلا فورح هانعم :ينازاتفتلا لضافلا لاقو ,مجعملا

 .ةلمهملاب اهريغو ةطوقنملاب ةمجعملا صيصخت نيفئصملا مالك يف عاش دقو ,ةطقنلاب

 .اهسأرب افرح فلألا اهيف دعي مل نإ :هلوق
 مسا ةزمهلا ّنأ هيفو :ليق .فلألاب لكلا ىّمسيو ًافرح ةزمهلا عم ّدع لب

 نامز يف ةزمهلا ىّمسمل مسا الف ًأضيأ اهسأرب ًافرح فلألا لعج ولف ,ثدحتسم

 .ريدقت ّلك ىلع فورحلا يماسأ فصن روسلا حتاوف يف عقاولاف ,نآرقلا لوزن

 .[اهددعب ةروس] نيرشعو عسن ىف :هلوق

 .درواب اقلعتم نوكي نا لمتحيو .هل ةفص وا .«حتاوفلا هذه» هلوق نم لاح

 عستلا روسلاو .رشع ةعبرأ نم ًالاح «حتاوفلا هذه يف» هلوق نوكي ذئنيحو

 دعّدلاو فسويو دوهو سنويو فارعألاو نارمع لاو ةرقبلا ةروس يه نورشعلاو

 نامقلو مورلاو توبكنعلاو مسطو سطو مسطو هطو صعيهكو رجحلاو ميهاربإو

 .نونو قو عبسلا تاميماحلاو صو سيو ةدجسلاو

 .ّلقألا اهفصن :هلوق

 همالكو لوقلا اذه نيب ليق .ءايلاو ميملاو ءاطلاو داصلاو نيعلاو ءاهلاو ةزمهلا يهو

 نوكيف نيطوقنملا انهاه نيشلاو يازلاو هلوق لعجي نأ بجي هّنأل ,عفادت عبرألا يف

 .امهيف مغدي اّمم رشع ةثالثلا يف '''هلوق مكحب هبراقم يف مغدي اّمم ةطوقنملا ريغ

 براقملا يف .هرخآ ىلإ مغدي ال اّمم اهلعج يتلا ةعبرألا يف نيسلاو ءارلا لعج نإف
 لعج نإو ,فصنلا نم رثكأ نيسلاو ءارلاو ميملا يهو روكذملا نوكي نيتطوقنملا ريغ

 .هلوق ىف :«ك» ١.
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 انلعج نإو :لاقي دقو ."'براقملا يف مغدي ال اّمم نوكي ال ةطوقنم ريغ امهدحأ

 .فصنلا نم ّلقأ نوكي نيتطوقنم
 .ةيقلذلا قويرعلا هناك اقلو:ههلوق

 تيك اهناووو اهنعاولا هفاضنا ىلع ةليهفماز ةلوق ىلع هرب لاك هباوج

 الو يعابر ٌكفني الو ,ٌفخأ فورحلا هذهو .ةّفخلاو ةحاصفلا ةقالذلا ّنأل كلذب

 كلذو ,سوطعلاو ةقرهزلاو ةقوهدلاو "'دجسعلاك ًاذاش الإ اهنم فورح نم يسامخ

 امو .ءناسللا ىلع لهس فرح نع لخي ملف .ناليقث يسامخلاو يعابرلا 5

 فضلا ضيف [هاوغ

 .«هاسنت مويلا» اهعمجي يتلا ةرشعلا دئاوزلا نم ركذ :هلوق

 ينبم ةعبس روكذملا نوك نال «ةعيسلا رك ذ: تسال اذه“: لظافلا يّشحملا لاق

 وساع كلاورلا اذه نهود ادع اوي هقلالا ون زمهلا دع ىلع

 نأ ةظحالم ىلع لب همهوت ام ىلع ًاينبم سيل ةعبسلا ركذ ّنأل ؛لّمأت هيف :لوقأو
 .لّمأتف ءامهنم "١دحاو الإ سيل حتاوفلا يف عقاولا

 .لمهملاب باطخلاك اهب باطخلا ناك ةمّهفم نكت مل ول [ا]ِهّنَأِب هيلع ٌلدتساو :هلوق
 .هب يّدحتلا نكمأ اّملو :هلوق ىلإ

 ةمّهفم اهنوك ىلع فّقوتي زاجعإلاو "”يّدحتلا ّنأب انهاه همكح ّنإ :هيلع ليق
 ىّدحت نمل ًاظاقيإ اهنم ةفئاطب روسلا تحتتفا :لاق ثيح ًاقباس هركذ ام يفانب

 .ىهتنا :«ك» ١.

 ّمألا صيقرتو كحضلا ةّدش :ةقرهزلاو .توقايلاو ٌردلاك هلك رهوجلاو بهذلا :دّجسَعلا :«ع» شماه يف .؟

 .«ق »١١ ةريزجلاب نوكت ةرجش :سوطقلاو .يبصلا

 .هّدع :ردصملا يف .؟ .نأل :«ك» .؟

 انها هر ٠١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .

 .يّدحتلاب :«م» ./
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 .ناجعالا نم عوتب السم غامسألا عرقي اه لّوأ قوكيلو «لاقانأ ىلإ :نارقلاب

 وه انهاه هركذ اميف زاجعإلاو يدحتلاب دارملا ّنأل ؛رهاظ رظن هيف :لوقأو
 ركذ امب دارملاو .ماهفإلا ىلع فقوتي هنأ يف بير الو ,ةغالبلا ثيح نم زاجعإلا
 لوبا ىف نونا طق ءاطقإ هيلع انك معلا وده نيالا "11 رابعا هن انام
 .ةافانم الف «زاجعإلا نم عون ًالقتسما

 :ىدقو اني هرسأأب نارقلا نكي ملو :هلوق

 عومجملا لب ًايداه نآرقلا نم مالكو ةملك ّلك نوكي نأ مزلي ال هّنَأ هيلع هّجوتي

 ."!رّيدت ٍداه ًالثم ةزجعملا ةروسلا رصقأ ردق وأ راك ىلع لمعلا ةقه وأ

 مالك عاطقنا ىلع ةلالدلاو هيبنتلل ةديزم [نوكت نا زوجي ال مل :لاقي ال] :هلوق
 .رخاآ فانئتساو

 نمحرلا هللا مسب فانئتسالا ىلع هيبنتلل يفكي هنأ هيف :لضافلا يّشحملا لاق

 :وفتلا "دقي

 لصحي امّنِإ وهو ماعلا هيبنتلا دارملا ٌنإف :ةعونمم ةيافكلا ّنإ :هيف لوقأ

 لب ءكلذك سيل ةلمسبلاو ,بولسألا يف هدعب امو هلبق ام رياغي امب مالكلا ريدصتب
 انك اضيأ ةروملا اننا يف ههرقولا ركنا اذ ىلص ديشنلا صمالا ةاجبنلا7ا لوقت
 ىلع كلذ ىتمتي ال اضيأ هيفو.ةءاربلا !*!ةروبن يف اهبوجو مدعو ءلمثلا ةروس يف

 ةلمسبلا أرقي مل ةزمح نأ يورملا ّنإف :ةروسلا نم ًءزج ةلمسبلا ٌدعي مل نم بهذم
 .لّمأتف .[ى]لوألا يف الإ

 .هرخآ ىلإ ىنعم اهل نوكي ال نأ كلذ يضتقي الو :هلوق

 .ربدتف :«ش» .؟ .زاجعإلا وه ... ةغالبلا ثيح نم  :«ه» ١.

 .و :«م» ١". ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .'

 .ةروس يف اهبوجو مدعو لمتلا_:«ه 5 م6
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 ىّتح ىنعم اهل نوكي ال نأ ةّحص ماقملا اذه يف بولطملا :لضافلا يّشحملا لاق

 ءاضتقا يفنل لئاط الف .روسلل ءامسأ اهنوك نم هيلع ليلد ال ام فّلكت نع ينغتسي
 ."7كلذل ًاحّحصم نوكي نأ انل يفكي ذإ ؛ماقملا اذه يف ىنعم اهل نوكي ال نأ كلذ

 .ىهتنا

 يماسألا كلت نوكت نأ ا“! زوجي :لاق نم لوق رهاظ ّنأل 57 لمت هيف :لوقأ 3

 نيسحتت ةديزم ةينالفلا ةلمجلا يف ءابلا مهلوق رهاظك /!هرخآ ىلإ هيبنتلل ةديزم

 سيل ِهّنَأ ىلع لدي ,بيكرتلا ضرغل ةعوضوم ءاجهلا فورح :مهلوق رهاظو .مالكلا
 نايبل فّئصملا ضّرعتف .اهتئيهو اهتّدامب اهيلع ةلولدم اهزّيح يف ناعم ءامسألا كلتل

 هدروأ امف .هرخآ ىلإ ناعم اهل نوكي ال نأ كلذ يضتقي الو :هلوقب كلذ داسف

 .دارملا مهف مدع نع أشن امّنِإ داريإإلا نم لضافلا يّشحملا

 ىلإ "'هرامضإ ىلإ جوحي هّنكل عنتمم ريغ ناك نإو اهب ًامسقم اهلعجو :هلوق
 .هرخآ

 مّهوت '"'عفدل ِهّنَأل هيلع «نكل» لاخدال هجو ال هّنأِب لضافلا يّشحملا هيلع دروأ
 :ىهتنا 0 قوت' هنغ شنب ىّتح مالك انهاه. قبسي ملو: ؛قياسلا مالكلا نم شان

 دييقت ىلعو ءازجلل طرشلا ةيببس ىلع لدي طرشلا ةملك ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 ذئنيحو .دبيقتلا دّرجم يف لمعتسيو ةيببسلا نع دّرجت دقو .طرشلاب ءازجلا نومضم
 اذه ىلع" !و ا امك ًأاطرش طرشلا ىقبي الو .دييقتلا نم لاحلا ديفي ام ديفي

 :هلوق لصاح نوكيو .ليبقلا اذه نم فّنصملا مالك يف «نإ» ةملك نوكي 010

 و :«ما) 7 .١؟ .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .زوجي ال :«ك» .: .رظن هيف :«م» .'

 .اهيلع ليلد ال ءايشأ رامضإ :ردصملا يف .1 .هرخآ ىلإ :«ه» .4

 .١؟ .طوطخملا .ماصع ةيشاح . .عفد :ردصملا يف .

 .و-:«ل»
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 لاح تباث اهب اهيقن اهلعج 92 أ ىلإ «عنتمم ريغ ناك نإو اهب ايقنت اهلعجو»

 أشنم هنوكل ًاحلاص ًاّمات ًامالك «نكل» ةملك لبق ام نوكي ذئنيحو ,عنتمم ريغ اهنوك
 ."!مهوتلل

 ةيشاح ىف هانركذ ام لثمب فيرشلا هّرس سّدق نيققحملا دّيس حّرص دقو اذه

 يف علاطملا بحاص ىلع دروأ يذلا يظفللا سماخلا لاكشإلا نايب دنع علاطملا

 ناك نإ: قيدصح اثإو ءاجذاس اكارذا ناك نإ: ووضت اخ: ملقلا ههلوقر ملعلا همست

 ًاكاردإ هنوك لاح رّوصت اّمِإ ملعلا مالكلا ريدقت : لاق ثيح .مكحلا عم ًاكاردإ
 يف نورظانلا حّرص دقو .مكحلا عم ًاكاردإ هنوك لاح "!قيدصت اّمِإو .ًاجذاس

 هديفي ام ذيفي يذلا دييقتلا دّدجمل انهاه «نإ» ةملك ّنأ ىلع همالك ىنبم ّنأب قدمالك

 ًاكاردإ ناك نإ» :هلوق لعجي "نأ زوجي نإ :مهنم رخآ ضعب لاقو ءطرشلل ال لاحلا

 مهنإف ؛رّوصتلا ريمض «ناك» يف نكتسملا لعجي نب .روصتلل ًافشاك انو ( هند

 طبرلا دّرجمل «نإ» نوكي نأب واولا عم ناك اذإ ًالاح مالكلا اذه لثم اولعج نإو

 اع لعجي نأ نم اوعنمي مل نكل .ءازجلا ىلإ جتحي مل اذهلو ءطرشلا نود لصولاو

 نم هانلقن يذلا اذه ّنأ فئاطللا نمو ءيضاقلا مالك هب انهّجو اميف حرصأ وهو

 نإو مهّنِإف» :لاق ثيح يضاقلا مالك ب ولسأ ىلع لمتشم نيرظانلا ضعب مالك

 .مهفاف هرخا ىلإ «اوعنمي مل نكل» هلوق ىلإ «اولعج

 :لوقي ناك ههجو هللا مّرك ًاّيلع ّنأ هيلع ّلديو .ىلاعت هلل ءامسأ اهّنِإ :ليقو] :هلوق

 .امهلزتُم اي دارأ هّلعلو [قسعمح ايو صعيهك اي
 انك هيلهف نهوعفتم هنأ ءامهملاع ادارأ ملا ةقعو لا + ليطافلا ىنخملا لاق

 .«ج» نم طقس انه ىلإ «ًاكاردإ ناك نإ» نم .١؟ .مهوتملل :«ل ءج».١

 .نأ :«ه» .”“
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 :ىهتنا“ ١ !ءريغ نوح اغلا وهف تالامتعللا "لإ انل لضعي ول هلال وأ هءىجس

 0 قيس و دملا نيسا انأل رهو اش ولفي هلك نم" ادفن اننا ةيهوتلا اذه :لوقأو

 لوقو ."'اهباب ّيلعو ملعلا ةنيدم انأ :هنأش يف ُةْليْيَم يبنلا لوق عمسي مل هّنأكو
 تسلجو ةداسولا يل ترسك ول :داِئلط هلوقو ."7'شرعلا نود اّمع ينولس :ةجلط ىلع
 روبزلا لهأ نيبو .مهليجنإب ليجنإلا لهأو .؟'مهتاروتب ةاروتلا لهأ نيب تيضقل اهيلع
 وأ لهس وأ رحب وأ رب يف تلزن ةيآ نم ام هّللاو .مهناقرفب ناقرفلا لهأ نيبو ءمهروبزب

 كلذ ريغ ىلإ اك كلون نش زنا فور هتلر قمبف ملعأ اناونالا ناهنوا ليلاوا لبغ

 قايخ الاوز: قيفاحلا در

 نأب ةّمث فّنصملا هلّوأ دقف هملعب هللا هرثأتسا ٌرس هّنِإ :مهضعب لوق نم ءيجيس امو

 .ىهتنا .هريغ ماهفإ اهب دصقي مل زومرو هلوسرو ىلاعت هللا نيب رارشإ اهّنأ دارملا

 نوكي نأ رهاظلا ناك هيلع هللا تاولص ملعلا ةنيدمل ًافوشكم ّرسلا كلذ ناك اذإو

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ؟١.

 ٠١/١ اًكاءاضرلا رابخأ نويع :رظنا ,ةّصاخلاو ةّماعلا نم عماوجلا يف نوثّدحملا هلقن رتاوتم ربخ اذه .؟

 هشماهبو 1١؟١1-117:1017١ .ىلزاغملا نبا بقانم ؛" 81/17 قشمد خيرات ؛!"١/8١ هباشتملا صيخلت

 ا د ند نراجحو نيلاثع نبا تيدس نبال: لل ودعسلا 09/05: ريزكلا وعستلا دكان ظل كت
 .579 .رارسألا عماج ؛١٠٠ .بقانملا ىف بقاثلا .؟ .مهريغو لجَع يلعو

 مكحلا زوجي فيكف ةخوسنم ةاروتلا :لاقف اذهب ىف مككأل وبا قفط :فئارطلا بحاص لاق :«ع» شماه يف .غ

 ليصفتلا ىلع ةخوسنملا ماكحألا كلتب هملع لامك حرش دارملا لعل :لّوألا :هوجو نم باوجلاو ؟اهب
 يف] نونّكمي ىراصنلاو دوهيلا ةاضق ّنأ ول دارملا لعل :يناثلاو .نآرقلا يف ةدراولا اهل ةخسانلا ماكحألابو

 ملسملل زاج ول ِهّنأ دارملا ناكف ةيزجلا لذب دعب مهنايدأ قفو ىلع ءاضقلاو مكحلا نم [نونكمتم :ردصملا
 ةّوبن ىلع ةّلاد ًاصوصن ليجنإلاو ةاروتلا نم جرختسي نأ دارملا لعل :ثلاثلا .هيلع رداق وه ناكل كلذ

 نبا دّيسلل فئاوطلا بهاذم ةفرعم ىف فئارطلا ] «هنم ١؟» اهب كّسمتلا يف ىوقأ كلذ ناكو هيي دّمحم

 ْ 0١[. 7 .ءسواط

 .ه١ا/ .فئاوطلا بهاذم ةفرعم يف فئارطلا ؛67١؟ .تاجردلا رئاصب .6



 ؟ ج يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 5

 لب ءٌكاِيلِم هّقحب نيفراعلا ةعيشلا كلسم ىلع امّيس .ِةاِئلم ')اهباب ىلع ًاضيأ ًافوشكم
 الإ ًائيش يردص يف هللا بص ام ثيدح نم ركب يبأل ةّنسلا لهأ هقلتخا ام ّمص ول

 ىلإ هيلع ًافوشكم كلذ نوكي نأ رهاظلا ناكل ,ثيدحلا ")ركب يبأ ردص يف هتببصو

 نيدلا دجم ثّدحملا لضافلا خيشلا نكل لِي يبنلا ميلعتب ًاضيأ هرخآ

 نم ثيدحلا اذه ّنأ ةداعسلا رفسب موسوملا هباتك ةمتاخ يف ركذ "!يدابازوريفلا

 تيدعلا كلذ ىلإ نانثا نكح هلل فتك لو هكاعوضوملا نه: تاروههملا نوقأ

 تايرتفملا نم اذه لاثمأو :هلوقب ةّمث اهركذ يتلا ةعوضوملا هرئاظن نم هّدعو

 .0!لّمأتف ىهتنا .؟!لقعلا ةهيدبب اهنالطب مولعملا

 .هملعب ىلاعت هّللا هرثأتسا رس هّنِإ :ليقو :هلوق
 هرّسفي مل مالسلا و ةالصلا هيلع ِهْنَأ هجولا اذه دّيؤيو :لضافلا يّشحملا لاق

 مهنظ ءوس نم مهاجنو مههتنل هب حوبي نأ 5 ول هنإف لالض يف مهكرتو '"ادوهيلل

 .ىهتنا ,"'هنيدب
 اومهف دق دوهيلا ّنَأ ةيلاعلا يبأ ةياور يف قبس دق هنألف :ًالَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ًافيضم كلذ ىلع مهردتق ُةييَم يبنلا ّنأو ُةْلْييَي انّيبن نيد ةّدم ىلإ ةراشإ هنأ ملأ نم

 حتاوفلا باسح نم ةمولعملا ةّدملا لمجلا باسحب اهنم مهل ةمولعملا ةّدملا ىلإ

 .مهل ُةْلبيَي هنم ريسفت ريرفتلا اذهف نخل

 هريسفت مدع ىلع ّلدي ال دوهيلا دّرجمل هيي هريسفت مدع ٌنآلف :ًايناث اّمَأو

 كلذ لعف امّنِإف دوهيلل اهرّسفي مل هنأ مص ول هّلعلو .هبابحأو هباحصأ نم مهريغل

 ١. تاعوضوملا ." .هيلع :«اهباب ىلع» لدب «ك» يف ١/١9".

 .ق 8١1 ةنس ىفوتملا ,طيحملا سوماقلا بحاص يزاريشلا يدابازوريفلا بوقعي نب دّمحم .'“

 .لّمأتف  :«ك» .0 .5" .ةداعسلا رفس .:

 .دوهيل :ردصملا يف . .و ةالصلا_ :ردصملا يف .1

 .مهني دب :«ك» ىفو ."7” ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .6



 ١ -55( ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 راشأ ام سايق ىلع .مهّنظ ءوسو مهلالض يف ديزي اهانعم ىلع مهعالطا ّنَأب هملعل

 .")ةيذلا «ؤك ْوْسَت مك دبُت نإ َءاَيْشَأ ْنَع اوُلَكْسَت آل» :هلوقب ىلاعت هيلإ

 .هلوسرو ىلاعت هللا نيب رارسأ اهّنَأ اودارأ مهلعلو :هلوق

 مهفي ال امب باطخلا دعُب عفدل ةباحصلاو لئاقلا مالك ليوأت :لضافلا يّشحملا لاق

 ةيبتلا ليوم اهفالل ذل ليونتلا نركيب نأ لمعي هنآل هدنلا ةعئاح لو ايش دحأ هك

 هنالك ةرذات نلف: ةاقيسلا ب رعملا نطو ::ةتلع نارشألا نشف ضاصتخلا نع

 .ىهتنا .!" 'ىنعم مهف ريغ نم

 بهذ ام ىلع ةظفاحملا وه ليوأتلا ىلع فّنصملا ثعاب ّنأ رهاظلا لب :لوقأو

 َنوُحِساَدلَآَو + :ىلاعت هلوق ىلع فقولا مدعو تاهباشتملا ليوأت نم "”ةيعفاشلا هيلإ

 ماقم يف انهاه فّنصملا هركذ ام نوكي نأ رمألا ةياغ ءجايتحالا تبثف .4ٍمْلِعْلا ىف

 هلال :فلضتلا دعي ال انما كلذ: انيعتق دقن "ل اييياطخلا ةعبم ذا زةهل وه ةيبانلا

 نم هركذ ام اّمأو .ىفخي ال امك ةّمألا دنع تباثلا عامجإلا دنس ىلع ثحبلا ليبق نم

 ؛لماتملا ىلع هنهو. نفخي ذل اًمهف نيلامتحالا

 [(؟) + َنيِقتُمْلِل ىَدُه هيف َبْيَر آل ُباَتِكْلأ َكِلَذ» :ىلاعت هلوق]
 باتري ال ثيحب هناهرب عوطسو هحوضول هنأ هانعم [4هيف َبْيَر آلإ»] :هلوق

 .هرخآ ىلإ [زاجعإلا ّدح اغلاب ًايحو هنوك يف حيحصلا رظنلا دعب ] لقاعلا
 هنع باجي دقو «نيباترملا ةرثك عم بيرلا سنج يفن مص فيك :لاقي اًمع باوج

 :ىلاعت هلوق يف امك .هيف اوّكشت ال ينعي ,يهنلا هانعمو يفنلا وه «ال» هظفل رهاظ نأ

 ١ :ةدئاملا ٠١١. ". ,طوطخملا .ماصع ةيشاح 7".

 "'. اهملعي تاهباشتملا ّنأ ىلإ اوبهذ ةيعفاشلا نأ دعب اميف ركذيس لضافلا اذه ّنأ بجعلا نمو :«ع» شماه يف

 كلذ ىلع مالكلا ءانب ّنأ نع انهاه لفغ اذه عمو .هللا الإ اهملعي الف ةيفنحلا دنع اّمأو ,ملعلا يف نوخسارلا

 .«هنم ١1



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 حوتفلا يبأ خيشلا ريسفت يف اذك ١4". َجَحْلَآ ىف َلاَدِج آَلَو َقوُسُف لَو َتَفَراَلَق ل
 "11 قزارلا

 وقته: راجعالا ةحب هغولب ١ فضلا بناوع ىلع قاقلا :ىتكيملا دوواو اذه

 ّدح ًاغلاب هلوق ركذي الو ًايحو هنوك يف هلوق ىلع رصتقي نأ ىلوألاف عطاسلا هناهرب

 .ىهتنا ."”'زاجعالا

 نأ زوجي ال ملو ,زاجعإلا ّدح هغولب يف عطاسلا هناهرب راصحنا مّلسن ال :لوقأ

 ىلع ةلادلا لئالدلاو .ةغالبلا رارسأ ىلع هلامتشا عطاسلا هناهربب دارملا نوكي

 ةحرق ةيطخ ىف ازاتقتلا لضافلا ةرابغ هيسوت: نف.لبق امك زاجعأللا دج"! هغولب

 قعالبلا ذايشاب فلو زاجعإ لئالد دّيؤملا :لاق ثيح حاتفملا صيخلت ىلع رصتخملا

 هزاجعإ :ليقف ءىّتش رومأ ءاملعلا لاوقأ فالتخا بسحب نارقلا زاجعإ لئالد ٌّنإف

 هيف رابخإلل :ليقو ءفالتخالاو ضقانتلا ىلع هلامتشا مدعل :ليقو .هتغالب "'لامكل

 ىف اكسال ةيولتما ةبارقلا : نيقاوعهاتعم ةرتكو هظفل ةاجتال «ليقو كاشنملا نع

 .مهيعاود نلشتف وأ مهتردق بلس اّمِإ كلذو اثاث راعت

 رهنلا ءارو ام دالب نم هّجوت اّمل ''يجشوقلا لضافلا نا كح اهدانرك د اهندت و

 نيد ةدخ قيقحت ىف هعم رظان نا دوهيلا ءاملع ضعب هيلا مدق مورلا دالب ىلإ

 .5١ا/ :ةرقبلا 2

 18/١. نآرقلا ريسفت يف نانجلا حورو نانجلا ضور .؟

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «زاجعإلا دح» نم .؛ ١. 1 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"

 .لامكب :«ه» .5 .زاجعإ :«ج» .6

 .هتض راعمل :«ه» . .ةفرصلل زاجيإ :«ج» ./

 انه: تتضفلا وضم فارغا كون ىاللال؟ هني قونملا ىقتعلا صحم نب لع ةيدلا العهر

 ود: م٠0



 1 (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 يدوهيلا ءاج نأ ىلإ هيلع ةّجحلا مامتإال لضافلا ردقي ملو ءرهش ةّدم مالسإلا

 نارقلا أرقي لضافلا ّنأ عمسف .كلذ يف هعم ةرظانملل لضافلا تيب ىلإ موي ةحيبص

 ًاميظع ًارثأ هسفن يف دجو اذه عمو ءريمحلا توص نم ركنأ توصب هراد حطس ىلع

 هنم سمتلاو لضافلا ىلع لخد ّمث ,مالسإلا ىلإ لامو ىدتهاف نارقلا ىناعم نم

 ةّلع نع لضافلا هلأس كلذ دنعو .يدوهيلا ملسأو لعفف هيلع مالسإلا ةملك ضرع

 لاقف .ةرظانملا ماّيَأ لوط يف هيلإ ةاقلملا نيهاربلاو ججحلل هلوبق مدع عم همالسإ

 تلصو اّملو .كتوص نم ركنأ يرمع ةّدم يف تعمس ام يْنَأ كلذ يف ةّلعلا :يدوهيلا

 عمو ركنملا توصلا كلذب نارقلل كتوالت تعمسو كراد باب ىلإ مويلا اذه ةحيبص

 ىلاعت هللا دنع نم لزان يحو كلذ ّنأ تملع ًاميظع ًارثأ هنم يبلق يف تدجو كلذ

 .هل ندحلاو ةيملساف

 "7 اَنْبَع ىلع اَنْلََت اًمِم ٍبْيَر ىف ْمُثْنُك ْنِإَول :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ :هلوق
 .ةيآلا

 دعبأ ام هنأ ىلع لدي ال هّنإف .ءافخ '"'ريونتلا اذه ىف :لضافلا ىّشحملا لاق

 دبا كيف ير و يبدع يدوب هل ىلع نك يفاظ اول" هع جما
 .'؟'ًانايع دهوش نإو قّدصي ال امم هنأ ىلع ًاهيبنت مهنم بيرلا روهظ عم َكشلا ةملك
 .ىهتنا

 مهيف هزيوجتو مهنم بيرلا عوقو يف كشلا نأ يف بير اال ذإ ؛رظن هيف :لوقأو

 ىلع لدي ال هْنِإ :لاقي فيكف .مهنع هدعبو مهيف هئافتناب عطقلا يفاني هب فرتعا ام ىلع
 .رّيدتف .هرخآ ىلإ مهنع بيرلا دعبأ ام هنأ

 .هل حيزملا قيرطلا مهفّرع لب :هلوق

 .ركذ يذلا ريونتلا ىف :ردصملا يف ." .537 :ةرقبلا» ١.

 ١. 1 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؛ .بيرلا مهنع :ردصملا يف ."



 ةليَيَع يبنلا فدع :لاقي نأ "'نكمي هّنأل ؛هيف روظنم اذه :لضافلا يّشحملا لاق

 طع اك ا. عارفا ىقاللاب ا دفيس لرش نعبر يوحنا شار ::ووباعتا نيل
 الف هربخ 4(ُباَتِكْلَأ َكِلذ» نوكيو فورحلا هذه نم فلؤملا « ملا# :ىلاعت هلوق
 .ىهتنا ."'# هيف َبْيَر آل» :هلوق يف ءافخ

 املا .لاممتالا نم الؤأ هركذ اه تالق الأ امأ :بوو لحف هركذ اه إ ةلوقاو

 تنك نإو :ىلاعت لاق نأب طقف ديبي يبنلا وه ةيآلا يف بطاخملا ناك ول مئالي
 موقلا عم باطخلا عقو اذإ اّمأو .ةروسب اوتأف مهل لق كيلع انلّرن امم بير يف مهتيأر
 .لامتحالا كلذل لاجم الف ةيآلا ىف امك

 افآوم باثكلا نوك نأ :هلوبق ىّتمت ام در يف هللا ًانيعتسم لوقت اَنآلف :ًاناث اأو
 ال يزكي عع و انختالا ىف #ةئاف لق ءالصا دعا نق ياتو أل رهاظ وفا فورخلا خف

 ةدافإ "وأ مكحلا ل نطاخملا ةذانإ ويقيم ريكا لف نكمل اعط يو

 امهروهلظلا ديف. نحت اميف امهنم:ءىش ةداقأل هاجتا لوا! هلخيس قاردقت انك هزال

 ش .رّبدتف ,ناهذألا عيمج ىلع

 .يفنملل ةفص عقاولا فرظلا هيف لماعلاو :هلوق

 ريمضلا كلذ يف لماعلا سيل هنأ يف ءافخ ال هّنأ هيف :لضافلا يّشحملا لاق

 نم بهذم ىلع الإ ٌمصي ال اذهف .لماعلا نم ًءزج نوكي ال لومعملا ّنأل ؛فرظلا
 .ىيتنا ”١ هنحاصو»ل اعنا ىف: ام اغلا كذاعخا هد

 هنأل ,رّدقملا نيأك ينعأ فرظلا قّلعتم انهاه فرظلاب دارملا “ ؛رظن هيف :لوقأو

 ,4 ْمِهْيَلَع تنَعْنأ> يف تفرع امك .رورجملا ريمضلا يف ةقيقح لماعلاو ,ةفص عقاولا

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .نكمي ال :ردصملا يف 5 ١.

 فلك يف  :«ه» . .و :«ك ماد.

  .6,طوطخملا .ماصع ةيشاح 5



 ىف (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 الإو .بانطإلا يف ٌرسلا وه اذه لعلو .ًايداه هنوك لاح بيرلا لصحي مل :ليق هنأكف

 هدرا انه ابا عفدني هانرّرق امبو .«هيف» هظفل ديريو .هيف لماعلاو :لوقي نأ نكي ناك

 .لّمأتف ؛هبحاصو لاحلا يف لماعلا داحتا مدع نم ماقملا اذه يف

 .هرخآ ىلإ [ةبيرلا كيف لصح اذإ ءيشلا] ينبار ردصم لصألا يف بيرلاو :هلوق

 يف سيل هنأ هنارفغب هللا هدّمغت فيرشلا دّيسلل عقو اّممو :لضافلا يّشحملا لاق

 امك دل بيزاأل لامعتسالا ناكل الاو::كسلا ىتعمت لب نادنضملا قعمي يورلا ةيآلا

 تا قيقحلا ناك ىتح ابارك وتو اق سنان ارقلا نأ ىفخي لو ديزل وول لاق

 .ىهتنا ديف هيدر ذل بجاولا ناكإآل] ًاضيأ ًاردصم ناك ول لب .هل بير ال :لاقي

 ىتمف .لقنلا يف دنسو مامإ فيرشلا هّرس سّدق دنسلا دّيسلا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 هفالخ ىلع موقي نأ ىلإ عبّتم وهف اذك هجو ىلع لمعتسي ينالفلا ظفللا ّنأب ربخأ

 دانك اردوضن نادك ةييرلا ]ه2 لانفا اعلق طع انكك ىلغا وج كم رخا لقت

 ّردند عم يّشحملا اذه لثم نم هلباقم يف عمسي فيك هل بير ال يبرعلا لامعتسالا

 هيفا ينو ل يحاولان اكل ايكيا اردصم ناك ول لب :لوقي نأ هبعك

 فوت اقف يرسلادلا ةيبذازا نخاف اينار مهوب انهم. نسل أرقلا َْن أ نم هركذ ام اّمأو

 دقوتكي ًازاجم ولو ايار ههوتي ال هلأ ةارأ ناو ههضع ريق هنكل #لدسف ةقيقح اياز
 هلوق يف كلذ نم ّدشأ وه ام ًازّوجت هيلإ بسن دقو فيك ,عونمم وهف هل ةليسوو ةلآ

 "74 اريك دب ىدُهَي و اًريثك دب لِضُي» :ىلاعت
 ٍلاَلَض ىف ْوَأ ىَّدُم ىلَعَل» :ىلاعت هلوق يف "!لالضلل ًالباقم لعج هّنأل :هلوق

 ."*! # ٍنيِبُم

 ىدهلا موهفم يف ربتعي مل ولف ءلالضلا موهفم يف ربتعم لوصولا مدع ّنأ ٌكش الو

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١0. ". :ةرقبلا 55.

 "'. ا .ةلالضلا لباقم :ردصملا يف 1



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "0

 .لباقتلا ّمصي مل

 ام مزاللا ءادتهالا ىنعمب ىدهلا وه لالضلا ةلباقم يف روكذملا ّنأب هيلع دروأو
 لالدتسالا هب ّمتي الو .لالضإلا هلباقمو يّدعتملا يف انمالكو .ًاكارتشا وأ ًازّوجت

 :يولطملا ارفاق ةلعج ألا هلا ىلا امو اس كملنا نلازب رشق نأ ةاوهل

 يف ربتعا مزاللا يف لوصولا ربتعا اذإف .يّدعتلاو موزللاب اَلِإ قرف ال هّنأب بيجأو

 ىدهلل عواطملا مزاللا ىدهلا ّنأل هرخآ ىلإ «لعج هّنأل» هلوق ىنعمف .ًاعطق يّدعتملا

 .مادختسا ةرابعلا يفف لالضلا لباقم لعج يّدعتملا

 لمتحيف «نيبملا لالضلا ىدهلل لباقملا ّنأِب لضافلا يّشحملا ًاضيأ هيلع دروأو
 .ىهتنا ,"!ىدهلا تحت ةلالدلا عم لوصولا مدع وهو نيبملا ريغلا لالضلا لخدي نأ

 ال مالكلا يف رخآلل ًالباقم ظفللا لولدم ماسقأ ضعب عاقيإ ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 مسقلا نوكي نأ هيف نحن اميف مزلي ىّتح مسقلا كلذ يف هلباقم رصح ىلع لدي
 الو ,لالضلا نود ىدهلا يف ًالخاد نيبملا ريغلا لالضلا وهو هنع توكسملا رخآلا

 ,نيبملا لالضلا يف ةيادهلا لباقم راصحنا ىوعد ىلإ هلالدتسا يف لدتسملا جاتحي

 .نيبم لالض يف الإ كلذب لئاقلا لهو
 كولسل دادعتسالاو وّيهتلا هجو ىلع ةلالدلا ةيادهلا نم مسق لاقي 0000

 ةلوصوملا ةلالدلا اهنم مسقو .هيلإ ةوعدلا هجو ىلع ةلالدلا اهنم مسقو ءّقحلا قيرط
 ةلالدلا هنم دافتسي ماللاب تّدعت اذإ ةيادهلا :لوقن ذئنيحو .ءاطعالاو لاصيإلا ىلإ

 هّلد ءيشل ًاّدعتسم ًاصخش صخش لعج اذإ هنأكف .دادعتسالاو ؤّيهتلا هجو ىلع

 ةيلتع لادلا ةهناكف وحلا ليس كولسلا نيركفتملا قون نيححلا :ناتككلا الغ هيلع

 ىّدعت اذإو .,"74سائلل ىَدُهظو "4١َنيِفَّتُمْلِل ىَدُه8 ىلاعت هلوقب فصو اذهلو

 .؟ :ةرقبلا .* ١0. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 ١. :ماعنألا ؛ :نارمع لآ ؛86/١ :ةرقبلا .'"“



 فو (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 لّوألا قوف ىنعملا اذهو .ّقحلا ىلإ ةوعدلا هجو ىلع ةلالدلا ىنعمب نوكي «ىلإ»ب

 لوعفملا ىلإ تّدعت اذإو .هيلإ وعدتل كّنَأ :4ِميِقَتْسُم ٍطاَرِص ىلإ َىِدْهَتل َكّنِإَو) ىنعمف
 يلهب اطيغإو ةيكنلا ىلإ لردشولا بنو هلاسنالا ىطنم نوكو اهني ىلاثلا
 ةيّدعتملا ةيادهلاف ءنيِلّوألا قوف وهو ,قيرطلا ًاكلاس صخشلا لعج يأ .قيرطلا

 ةيّدعتملا ةيادهلا نكي مل اذهلو ,بتارملا ىلعأ يه يتلا ةبترملا كلذ نّمضتي اهسفن
 .رّيدتف ؛ىلاعت هيلإ لإ نآرقلا يف ًادسم اهسفنب

 ."١ةّحصلا ظفحل حلاصلا ءاذغلاك هْنأل [تاوبنلا ف نقتاوأ] ةهلوق

 هيلع ّلدي امك ضرملا عفد يف ًاضيأ عفانلا ءاودلاك هّنَأ هيف :لضافلا يّشحملا لاق

 ."!4ُءاَفِش وه ام :ىلاعت هلوق
 بلغألا يف ءاودلا ّنأل ,بدألل ةياعر ءاودلا ركذي مل امّنِإ فّنصملا لعل :لوقأ

 بدألا ءوسل ةّنظم هب نارقلا هيبشت ٌنأكف ,عبطلل ارنب اعين عاما ووك

 .مهفاف

 .هرخا ىلإ لعاف مسا يقّتملاو :هلوق
 ةداتسإب ليرتلا دهاوشب ءوسوملا ةياتك ىف  ىتاكسحلا مهاقلا وبأ كالا فو

 ,نيع ةفرط هّللاب كرشي مل يذلا بلاط 550 نيقّتملاب دارملا ّنأ ساّبع نبا ىلإ

 ا" وع: بايح ريك ةحلا لا فب .ةدابعلا هل صلخأو ,ناثوألا ةدابعو كرشلا ىقتثا

 .ردصملا بسح هانمّدقف ةيلاتلا دعب تناك حرشلاو لصألا نم ةرقفلا هذه ١.

 ."0 .طوطخملا ,.ماصع ةيشاح .8” :ءارسإلا .؟

 .«هنم ]18[»١١ نيدلا لامك يف هيوباب نبا نع امو ... امك هتعيشو وه نيقّتملاب دارملا يأ :«(ع» شماه يف .'“

 * ملا# لجو ّرع هللا لوق نع داك قداصلا تلأس :لاق ... ىسوم نب دمحأ نب يلع انثّدح :قودصلا لاق]

 .الِكا ىلع ةعيش نوقتملا :لاقف 4« ِبئَقَل اب َنوُنِمْؤُي َنيِذّلَأ * َنيِقُّمللا ىَّدُه هيف َبْيَر آل ُباَتِكلآ كِل
 لق ِهَيَر ْنِم هيا ِهْيَلَع َلِزْنَأ ًالْؤَل َنوُلوُقَي و» :ّلجو ّرع هللا لوق كلذ دهاشو .بئاغلا ةّجحلا وهف بيغلاو
 .ربخلا ٠١[ :سنوي] 4َنيِرِظَعْنَملآ َنِم ْمُكَعَم ىَنإ اورتن اَف هل ُبِبَعلآ امنا
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 [ىوقتلا ىنعم ]
 .ةرخالا يف هّرضي اّمع هسفن يقي نمل مسا عرشلا فرع يف وهو :هلوق

 فرعلا بسحب ىوقتلا ّنأ م نينمؤملا ريمأ انالوم مالك نم "'رهاظلا :لوقأ

 بجوي ام لك نع ضارعإلل ةمزلتسملا ,هناحبس ّقحلا ةيشخ ىلإ عجري يعرشلا

 .“ادصقلا ةهج نم ههجو نود ام "!ةيحنتو ءاهتنيزو ايندلا عاتم نم هنع تافتلالا

 هيلإ ةليسو ىوقتلا ناكف يقيقحلا !دئازلا وه روكذملا ضارعإللاو كرتلا ناك اّملو

 .هاوس ام ىلإ تافتلالا نع ةعدارلا هللا ىلإ ""بذاوجلا "!ىوقأ نم هنأ تملع

 اَهُيَءاَي 8 :ءاسنلا ةروس لّوأ يف ىلاعت هللا نم ةيشخلا ىنعمب ىوقتلا درو دقو

 حو ْمُهوُحَأ ْمُهَل َلاَق ْذإ8 :ءارعشلا يفو .ٌيحلا لّوَأ يف هلثمو "4ُمُكَبَر اوَُتَأ ٌساّنلَآ
 يفو ,""!ههموقل نييك و (١١!لطولو "١!ملاصو اثلدوه لوق كلذكو )4 َنوُقَتَت 11

 ّقَح هلآ اوُقَتآ# :هلوقو .,"4ُهوُقَتَأَو هللا اوُدَّعَأ» :هموقل ميهاربإ لاق توبكنعلا

 تايا رئاس ىف كلذكو "904 ئوُفَتلَآ ِداّرلَآ َرْيَخ َّنإَف اوُدَدَرَتَو 8 :هلوقو ."4!4 هتاّقت

 1 .نارقلا

 .رهاظلا يف :«ك» ." 77/١. ليزنتلا دهاوش . 0

 .هيحنت :«ك» يفو «هتجيتن :«م «ءج» .'

 .01/1/ ةغالبلا جهن كردتسم يف ةداعسلا جهن 0/5 نيكلاسلا ضاير :رظنا.؛

 .بذاوجلا_ :«ه» .1 .برقأ :«ك» .

 ٠١5. :ءارعشلا .8 ١. :ّجحلا ؛١ :ءاسنلا .

 .81١؟ :ءارعشلا :رظنا. ١7. ٠ 1 :ءارعشلا :رظنا .4

 .١ا/ا/ :ءارعشلا :رظنا 131١. "١ :ءارعّشلا :رظنا.١

 .١٠؟ :نارمع لآ . 5 13 توكل

 .90١ا/ :ةرقبلا .06
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 "و (15- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ىلاعت هلوق يف امك ناميإلا ىلع ةرات نيرّسفملا ضعب هلمح دق ناك نإو

 ىرقلا َلْهَأ َّنَ ْوَلَوم :هلوق يف امك ةبوتلا ىلع ةراتو ١4", ىوُقّتلآ َةَمِلَك ْمُهَمَرْلآَول
 اًهِباَوْبَأ ْنِم َتوُيْبْلآ اوتَأَو» :هلوق يف امك ةيصعملا كرت ىلع ةراتو عك اوُنَمآ

 04 0 وُقتَاَو

 فارشألا فاصوأب ةموسوملا هتلاسر يف هدهشم هللا بّيط يسوطلا قّقحملا لاقو

 .هنع دعبلاو هللا طخس نم ًارذح يصاعملا نع بانتجالا وه ىوقتلا :[هتمجرت ام]

 هب ديزيو هّرضي ام ّلك نع هبانتجا هيلع بجي هتّحصل بلاطلا ضيرملا ّنأ امكو
 بنتجي نأ هيلع بجي لامكلا بلاط كلذك .هءاود عجنيو هجالع نكميل هضرم
 طلع ودعتك قحل قيرط 2 نع ولشقي الث ةلونعو قف ماعلو لامكلا يفانم

 ةقيقحلا يفو . #١ ُبِسَتْحَي آل ْتْيَح ْنِم ُهَقُرْرَيَو * اًجَرْخَم ُهَل َلَعْجَي هل هلأ ِقّتَي ْنَمَو»

 [يصاعملا نع] يشاحتتلا اهيناثو فوخلا اهدحأ ءايشأ ةثالث نم ىوقتلا بكري

 فو ْنَمظ ىلاعت هللا ةّبحم وه تاياغلا عيمج ةياغو ,ىلاعت هيلإ هتبرق بلط اهتلاثو

 ةيشخلاو فوخلا يناعمو ."'همالك ىهتنا "14 َنيِقَتُمْلآ بحي هلآ َنِإَف ئقّتآَو ِهِدْهَع

 .كانه علاطيلف ةلاسرلا كلت يف ةروكذم ةّبحملاو

 [ىوقتلا بتارم ]
 .هررتخا ىلإ ١" كتتاره الثا هلو: ةدلوق

 ١. :فارعألا .؟ .57 :حتفلا 43.

 7-1 :قالطلا .غ 68 :ةرقبلا 7

 :ةنسرافلابةهل اولا و: معه نيكو قعحلا دوب 'اموا# شى 50 لا 1

 يفو .هنم :«ع»] زّيمتلا ةياغ ةزّيمملا بتارملا ن نايب يضاقلا دارم نوكي ن 3 نك م .ع .ج» شماه يف .ا/

 1[ هطخي ليف اذك :«م»



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ل

 رصحني ال هنأ ّقحلاو ,يرهاظ مالك ةروكذملا بتارملا يف ىوقتلا رصح :لوقأ

 هلا نم ةيشخلا ")و فوخلا نم ثعبني امْنِإ بم امك ىوقتلا ٌنإف ؛كلذ فاعضأ ىف

 ىلع اهبتارم ديازتيو .ةاجنلا قيرط ىلع "!لادلا عفانلا ملعلا نم نيثعبنملا ىلاعت

 عاطقنالا ىلع ةثعابلا ةفرعملا ديازت بسحب ةديازتملا هللا نم ةيشخلا بتارم بسح

 ءانفلا راد نع ضارعإلل بجوملا ةرخآلاو ايندلا لاوحأب ملعلا ديازت بسحبو .هيلإ

 نمو ءايلعلا ةييرملا ودل ضقت اهبتارم نم انثادلا همنرملا ةعتو ئاقبلا نادل ذادعتبالاو

 ىلإ بونذلا نم بسني ام لمحي هيلعو .نييّرقملا تائّيس راربألا تانسح ّدع مِن

 . 2 مهئايصوأو ءايبنألا

 لريفلاين فيعالا كلاريالا نا وهن هرط قيللا لهأ ئفب نقن اه نلف عوقتلاو

 عيمج باكترا "او تايهنملا عميمج بانتجا وه ىوقتلا يأ كورا ثيح '"!كدقفي

 :كبازتوم املا

 ًادباع ًالجر ناكو هبحاص ماّمه باوج يف نيقّتملا َةّلُمَك نيقّتملا مامإ فصو دقو

 هباوج نع لقاثتف .مهيلإ رظنأ يّْنأك ىّتح نيقّتملا يل فص نينمؤملا ريمأ اي :[هل] لاقف

 ْمُه َنيِزْلَآ َو اْوَقَتَآ نيِذّلأ عم هللآ ّنإ» ف .نسحأو هللا قّثا ماّمه اي :ةيل لاق مث

 "7ىلاعت هللا دمحف .هيلع مزع ىّتح لوقلا "'كلذب ماّمه عنقي ملف ,"4َنوُنِسْحُم
 [ الك ] لاق 3 01( ا نك ىلع ناو (0)[هيلع] نتتأو

 .لادلا :«ج» 3 .و- :«ج ١

 .كاريو :«ك» .'"“

 .ىوقتلا ريسفت نع لئس ثيح هيي ق داصلا نع 41/١ نايبلا عمجم ريسفت .؛

 ١78. :لحتلا .5 .و-:«ل».6

 .ىلاعت  :ردصملا .6 .اذهب :ردصملا ىف .ا/

 .يبنلا ىلع ىَّلص  :«ل». ٠ :ردصملا نم نيتقوففتلا خدم امر

 .ملسو م١



 ”0/ (315- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 :مهحيضعم وع اذما ينهنعاط نع انغ عيناك" يح, قلخلا نافيانا راف دعاك

 ,مهشياعم مهنيب مّسقف .هعاطأ نم ةعاط هعفنت الو هاصع نم ةيصعم هّرضت ال هْنأل

 .باوصلا مهقطنم ؛لئاضفلا لهأ مه اهيف نوقّتملاف .مهعضاوم ايندلا نم مهعضوو

 اوفقوو .مهيلع هللا مّرح اّمع مهراصبأ اوضغ .عضاوتلا مهيشمو ,"'راصتقالا مهسبلمو

 يف تلّرن "'يذلاك ءالبلا يف مهنم مهسفنأ َتاّرن ,مهل عفانلا ملعلا ىلع مهعامسأ
 مهداستخا ىف مهحاورا !؟!ةقعسا مل" ١ نهل دنا هينتك يذلا لجألا ةلول [و]:.اغنولا

 .باقعلا نم ًافوخو باوثلا ىلإ ًاقوش نيع ةفرط
 مهف اهآر دق نمك ةّنجلاو مهف ,مهنيعأ يف هنود ام رغصف مهسفنأ يف قلاخلا مظع

 .ةنوزحم مهبولق ,نوبّذعم اهيف مهف [اهار دق نمك رانلاو "مهو] !''نومٌنم اهيف

 أو ربص .ةفيفع مهسفنأو .ةفيفخ ا"! ههتجاحو ,ةفيحن مهداسجأو ,ةنومأم مهرورشو

 لو ايندلا مهكدارأ يهتز يهل اهيرقي ةعورع# واهتلا واخ جاو ىيشقع [ةريصق اماثأ

 .اهنم مهسفنأ اودفف ةهتزيصاو ,"!اهوديري

 هنب نول ري ةليترت "١" !هنولت ريب نارقلا ءارجأل :قيلا#::مهمادقأ نوفاضف ليللا اما

 ًاعمط اهييلإ اونكر قيوشت اهيف ةيآب اوم اذإف .مهئاد ءاود هب نوريثتسيو .مهسفنأ
 فيوخت اهيف ةياب اوم اذإو يه بصن اهنأ اوّنظو .ًاقوش اهيلإ مهس وفن تعلطتو

 ده يهتاذآ [لرصا | ىف اهتيهشو. ةيمع ريفوت ذأ |رتلطو وهيل سسانبف اهنلإ اوفضا
 نوبلطي مهمادقأ فارطأو مهبكرو مهفكأو مههابجل نوشرتفم ,مهطاسوأ ىلع نوناح

 .مهباقر كاكف [يف] ىلاعت هللا ىلإ

 .مهيلع :ردصملا يف .؛ .يتلاك :ردصملا يف ."

 .نوميقم :«ه» .1 .ةقتدسب مل :«ه م هز كل ءج».6

 .مهتاجاح :ردصملا ىف .6 .مه ا :«م)) ./
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 مهيلإ رظني ,حادقلا يرب فوخلا مهارب دق .ءايقتأ راربأ ءاملع ءاملحف راهنلا اّمأو

 مهطلاخ دقلو '''اوطلخ دق :لوقيو ءضرم نم موقلاب امو ءىضرم مهبسحيف رظانلا
 .ميظع رمأ

 نمو .نومهتم مهسفنأل مهف ءريثكلا نورثكتسي الو ؛ليلقلا مهلامعأ نم نوضري ال
 نم يسفنب ملعأ انأ :لوقيف .هل لاقي امم فاخ "'ههدحأ يكُز اذإ .نوقفشم مهلامعأ

 لضفأ ينلعجاو ,نولوقي امب ينذخاؤت ال ّمهّللا ,.يسفنب يّنم [يب] ملعأ يّبرو ءيريغ
 .نوملعي ال ام يل رفغاو .نونظي امم

 ,نيقي يف ًاناميإو ءنيل يف ًامزحو ,نيد يف ةّوق هل ىرت كّنأ مهدحأ ةمالع نمف

 يف ًالّمجتو .ةدابع يف ًاعوشخو .ىنغ يف ًادصقو ءملح ىف ًاملعو لع يف اهرخي

 .عمط نع ًاجّرحتو ,"!دهز يف ًاطاشنو .لالح يف ًابلطو .ةّدش يف ًاربصو .ةقاف

 هّمهو حبصيو .ركشلا هّمهو يسمي .لجو ىلع وهو ةحلاصلا لامعألا لمعي

 نم باصأ امب ًاحرفو ,ةلفغلا نم رَّذُح اَمل ًارذح ؛ًاحرف حبصيو ًارذح تيبي .ركذلا
 ةّرق ءٌّبحت اميف اهلّؤس اهطعي مل هركت اميف هسفن هيلع تبعصتسا نإ .ةمحرلاو لضفلا

 .ىقبي ال اميف هتداهزو .لوزي ال اميف هنيع

 ةعناق .هبلق ًاعشاخ .هللز ًاليلق ,هلمأ بيرق هارت ؛لمعلاب لوقلاو ملعلاب ملحلا جزمي
 ف نيخلا هلق اهيراظكم.هقوهش ةحبم منيف ا ريوج ههنرمأ اه لكأ اروزتم مست
 يف ناك نإو ءنيركاذلا يف بتك نيلفاغلا يف ناك نإ ,نومأم هنم ٌرشلاو ءلومأم

 نم لصيو .همرح نم يطعيو .هملظ نّمع وفعي ,نيلفاغلا نم بتكي مل نيركاذلا

 يف ءهّرش ًاربدم .هريخ ًالبقم .هفورعم ًارضاح .هركنم ًابئاغ .هلوق ًانّيل .هشحف ًاديعب

 .مهنم دحأ :ردصملا يف .؟ .اوطلاخ :ردصملا ىف ١.

 .ىده :ردصملا يف ."
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 نم ىلع فيحي ال ءروكش ءاخرلا يفو ءروبص ا ”ةناكملا يفو ,روقو لزالزلا

 ام عيضي ال هيلع دهشي نأ لبق "'ٌقحلاب ف رتعي ءٌبحي نميف مئأي الو ءضغبي

 تيم الو اهلا ةانشي الو يانا لاي انيق ورك د اه: نيس الو ظل

 .قحلا نم جرخي الو .لطابلا يف لخدي الو ,بئاصملاب

 ةيقن نيا كحاب ىف هعف: نيانلاو اك فا" ! دلو هيض ودل مقتني يذلا وه هللا نوكي

 اند نّمم هّوندو ,ةهازنو دهز هنع دعابت نّمع هدعُب .هسفن نم سانلا حارأو .هترخآل

 .ةعيدخو ركمب هاوند الو .[ةمظعو] ربكب هدعابت سيل .,ةمحرو نيل هنم

 ا؛!اهيف هسفن تناك ةقعص ماّمه قعصف :لاق

 .مه ام ليلقو اهلهأ نأش اذهو ىوقتلا ةقيقح هذهف

 .كرت وأ لعف نم مثؤي ام لك نع بّنجتلا ةيناثلاو :هلوق
 .رخأ ضارعأب امهطالتخا مدعو .هللا هجول امهصولخ كلذ يف لخديو :لوقأ

 نم مكو .دودعم لجا ىلإ ةيراع هناميإ نوكي نمؤم نم مكف .هدسفي امب امهعابتإو
 امظلا الإ هموص نم ديفتسي ال مئاص نم مكو .*”بصنلا الإ هتالص نم هل سيل لصم

 هنع اناقوو .كلذ نم ىلاعت هللا انذاعأ .مرغلا الإ هتقدصب بستكي ال قّدصم نم مكو

 .همركو هلضفب

 0 4 هتاَقث ْنَح هلآ اوقثأ) :ىلاعت هلوقب بولطملا يقيقحلا ىوقتلا وهو :هلوق

 قرع أ عم هيف ًارصحنم يقيقحلا ىوقتلا لعج :لضافلا يّشحملا لاق

 .قحلا :(«م ءجر») 3 .ةرباكملا :«م ءجر») ١

 .هنم  :«ج)) 7

 16/١. ةينودمحلا ةركذتلا ؛١؟ .صيحمتلا ؛57١” ةبطخلا .ةغالبلا جمهن .:

 ٠١7. :نارمع ا .بعتلا يأ :«عر» شماه يف .0
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 اَمأ ,مدعلاك هبنج يف هريغ لعجب [ةغلابم] .هريغ "١'لوخد ىلع لمشي فراعتملاو
 نم رهاظلا ّنأل .,ثحب ّلحمف 4هتاّقُت َّقَح هلأ اوقَتآ# :ىلاعت هلوقب بولطملا هنوك

 ام لك نع ًابنجتم هكرات نكي مل الإو .عرشلا تابجاو نم اذه سيلو ءبوجولا رمألا

 .ىهتنا "!ىوقتلا نم ةيناثلا ةبترملا "ادجوي الف ,مثؤي

 ىلإ بوجولا رمألا نم رهاظلا ّنأل هلوقب هركذ يذلا دنسلا ّنأ نيبلا نم :لوقأو

 بوجولل ناك نإو رمألا رهاظ ّنَأب هلاطبإ نكميو .عنملا نم هدصق امل واسم هرخآ

 انها ةنيزقلاو هلع ل ونعلا يبسوبوجولا ةدازإ نع ةقرادضلا ةتييرقلا كتفاقااذا وكل

 ىف هللا وقنا ةّوق ىف 4ِهِتاَقّت َقَح هلآ اوُهَنآ» ىلاعت هلوق ّنأ روهظل .ةرهاظ
 0 نم ول قعم الهلا نّيبلا مودك اهوركملا و كاتعممملاو فتانمحتلاو تاعارولا

 كلذ لددف ةكاناسلاو 8! تاهوركملا نكن زههألا :يوحوو. ةاتنسيملاب لدغلا

 .همالك قئاقحب ملعأ هّللاو ,بابحتسالا انهاه رمألاب دارملا ّنأ ىلع ةرهاظ ةلالد

 [4كِلذ» هيلإراشملا ىف قيقحت ]
 ىلع أدتبم 4ملا# نوكي نأ :بارعإلا نم ًاهجوأ لمتحت ةيآلا ّنأ ملعاو] :هلوق

 ٌصخأ ناك نإو .هربخ « كلذ »و ءاهنم فلؤملاب رّدقم وأ ةروسلا وأ نارقلل مسأ هن

 .ٌمعألا ىلع لمحي ال ٌّصخألا ّنأ لصألاو [ًاقلطم فلؤملا نم

 غلابلا لماكلا فّلؤملا دارملا ّنأ نم ("'ركذ امب اذه عفدني ال :لضافلا يّشحملا لاق

 .ىهتنا "7باتكلا "”كلذ نم ّجعأ كلذ عم هّنأل ,ةغالبلا تاجرد ىصقأ

 ,يصخش يئزج ةيّسحلا ةراشإلاب هيلإ راشملا باتكلا ّنأ هداريإ لصاح :لوقأ

 .هل نوكي الف :ردصملا يف .؟ .لوخد ىلع - :«ل عم.

 .هللا اوقتا :«ه ءع».4 .5" .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."

 .هركذ :«ك» .5 .«م» نم طقس انه ىلإ «تاهوركملاو» نم .0

 .51 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .6 .باتكلا كلذ نم معاد :«ل .ك ءج» .ا/
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 ال ىّلكلا ىلإ يّلكلا ٌمض ّنأ نم رّرقت امل ,يّلك رمأ ةيّلكلا دويقلا كلتب دّيقملا فلؤملاو

 مل ِهّنَأ ملع امل سمشلاك هدرف يف ًارصحنم ًايَلك نوكي نأ رمألا ةياغو ,ةيئزجلا ديفي
 لمح مزلي اذه ىلعو .ميركلا باتكلا اذه ريغ روكذملا فلؤملا دارفأ نم ٌدعَب دجوي
 .ىفخي ال امك ,"!هيّلك ىلع يئزجلا

 ءيشلا نوك امهدحأ :نيينعم ىلع قلطي ةيئزجلا ّنِإ : قيفوتلا هللاب - لوقأو
 هذهب لقعلا رظن يف هنوك يناثلاو ,ةرثكلا ىلع هقدص رمألا سفن يف عنتمي ثيحب

 بيذهتلا ةيشاح يف يناودلا ةمالعلا هيلإ راشا امكةديف نحت اميف دارعلا وهو ةيفيحلا

 ةرتكت لقعلا زوج نإ ةحاولا ننملا ا ةيئزجلاو ةيلكلا ىتغم قيفحت لاق تيح
 نع ضامغإلا عم طقف هرّوصت وه ثيح نم هيلإ رظنلا دّرجمب نهذلا جراخ

 .ىهتنا .يئزجف الِإو يّلك وهف تايصوصخلا

 كاردإلا "اوه يناثلا أشنمو ءنورّخأتملا همعز امك صخشلا وه لّوألل ببسلاو
 زوحيف القع ًاكارذإ كردي دق اذهاوب ارمآ نأ نم اه ناملغلا ناريرجتلا هققح انك

 :كلذ هفدؤحب ذلف اليخ وأ اقع اكاردا كردي دقو ةرتكلا نفقا

 ةيشح ةراقإ تيل اهيف نحت انيق ةزاشالا نأ ىف تير اللوق اذه دهتتااذإ
 ةلزدس:ةيلقسلا ةرانتالا ليو ىلغ نيم ءالكلا ليا طاقم سوسحس ةناعتن

 ,فاّشكلا ةيشاح نم ماقملا اذه يف نيقّقحملا دّيس هب حّرص امك ؛ةيّسحلا ةراشإلا

 .ىلقعلا كاردالاب ًاكردمو ةيلقعلا ةراشإلاب ةقيقح هيلإ راشم روكذملا باتكلا نوكيف
 ىلع ءارقتسالا ّلد ذإو .ًايّلك نوكيف رم امل ةرثكلا ىلع هقدص زوجي هنأش اذه امو

 .زوجت :«ل ,م» .وحن :«ج ءش ءع» .؟ .يلكلا :«ك» ١.

 ةراشالا وه ةراشإلا ءامسأ يف ربتعملا ّنإ :ًاضيأ ماقملا اذه يف (يرشخمزلا رهاظلا) ز لاقو :«ع» شماه يف ."

 ىلإ ةادعلا كلذ وحن دبناتحلا ليجتسي ناوي ريعأ نه دهافت سروسعس الإ اهل وضم أل ىتلا ةنشحلا
 :«هنماذ د محلا ةراغالا هل دم ةيلقلا ةزاشآلا ليرتقو دهاشنملاك كلت وحت دهاشما ريغ نيوسخم

 ٠١9. .فاّشكلا ةيشاح :رظنا.:
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 باتكلا كلذ نع قدصلا يف زواجتي ال ةلماكلا تافصلا كلتب فوصوملا فلؤملا ّنأ

 .فّنصملا هركذ امك "١لمحلاو قدصلا يف نييواستم امهنوك ّمص هيلإ راشملا ىّلكلا

 ,رخآلاب نيينعملا دحأ طلخ نم روكذملا داريإلا يف لضافلا يّشحملا طبخ ّلعلو

 رثكا طبخ اشنم راص دق كلذ نإف .مالسإلا يف ترسك ةروراق لوا اذه سيلو

 ملعي ىلاعت يرابلا ّنإ :اولاق ثيح ءامكحلا مالك ىلع داريإلا ىف نيمّلكتملا

 ماقملا اذه ليصفتو .تاصخشملاب هملع اوفن مهْنأب "'يّلكلا هجولا 9 تاقرحلا

 اك نيرورختلا قيملفلا فنا عم نم ولادي

 .ةقحاللا اهنم ةقباسلا عبتتست وأ :هلوق

 يوكو نا دفيع سالف ةحفللاك ةقعاللا نوك زق دل ايديلع كرذا
 .ءافلاب "!ةطبترم ةقحاللا

 هع كلو ورقلا ترحب نم ةرالاق عانعيالاو لالةعسبلالا ديا اذ هنا بخ او
 ةجيتن قحال لك ناك هنآ الإ ,ًالالقتسا ةلمج ّلكب رابخالا دصق لب «!انهاه

 فرح الو ليلدلا ىلع ةجيتنلا فطع ةّحص مدعل ,فطعلا نسحي مل اذهلف ,قباسلا

 .لالدتسالا دصق مدعل عيرفتلا

 [(7) «...ةؤلّصلا َنوُميِقُيَو بْيَعْلآِب َنوُنِمْؤُي َنيِذَّلَأ + :ىلاعت هلوق]
 .نيفملا ل وضوتم انا ةفلوق

 نومي يذلا :ىلاغف هلونف: نونكيفاربلا ١ يهاللا «لوقأ ٌجث ةفاطل هيف

 ليبق نم نوكي نأ نم ٌمعأ .ةلمجلا يف هب طوبرم هنأ نيفتملاب ًالوصوم # ٍبْيَعْلآب

 اذهلف .ةيادهلا ىف هتجرد دعب ىلإ ةراشإلاو ميظعتلل «كلذ» نأ حاتفملا يف ركذ دق ل :«عر» شماه ىف ١.

 ٠١9/7. ىجيإلل فقاوملا :رظنا." .«هنم ١؟» ... ىشحملا ثحب

 .«م» نم طقس انه ىلإ «تينجأو» نم .ةبترم :«ك» .'”

 هنال :ياوضلا لع
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 طابترا صوصخ دري ملو .كلذ وحن وأ رّسفملاب رّسفملا وأ ةفصلاب فوصوملا طبر
 [اّمإو نيذلا مه] وأ :هلوقب ّقشلا اذه ةلباقم نم رهاظ كلذو ,فوصوملاب ةفصلا
 بصنلاو عفرلا ّنَأ نم ليق ام هيلع هّجوتي الف .هرخآ ىلإ ءادتبالاب عوفرم هنع لوصفم
 اهلا عم هلبق اّمع مالكلا اذه لاصفنا ىلع نالدي فّنصملا امهركذيس امك حدملاب

 حدملاب بوصنملا نا روهظل ؛رهاظ هّجوتلا مدع هجوو ءٌىشلا اذه تحت نالخاد

 .فّصملا هحضوأ امك رّسفملاب رّسفملا طابترا هلبق امب طبترم هب عوفرملاو
 ىلع نالدي عفرلاو بصنلا ّنأ نم هنع هب بيجأ ام ىلإ هانركذ ام عم ةجاح الو

 مامتهالا يه ةتكنل هنع لدع مث ءلصألا يف نيتفص اناك عوفرملاو بوصنملا ّنأ

 امب لصّتم لصألاو ةقيقحلا يف وهف .هلبق امل عبات ريغ ًالقتسم هلعجت ةفصلا كلتب
 .مهفاف ءانركذ امب هنع ءانغتسالل يضتقملا فلكتلا نم هيف ام ىفخي ال ذإ .ىهتنا .هلبق

 .يغبني ال ام كرتب ىوقتلا رسف نإ :هلوق
 ةعاطلا كرت ّنأل ,تاعاطلا لعف نودب رّوصتي ال يصاعملا كرت نإ :هيلع لبق

 .ةديقم ال ةحضوم ًاضيأ ريدقتلا اذه ىلع ةفضلا نوكيف ؛ةيصغم

 ةرالا ذهل نوت ام لق ةحقبلا ١ ىلع ينم العلا 8 © ا ديبحار

 .ىهتنا ءلعفب سيل

 ؛رظن باوجلاو ضارتعالا نم ّلك يف :لوقأو

 فيرعت لصاحو .ةيقباطملا ةردابتملا يناعملا فيرعتلا يف ربتعملا نلف :لّوألا اَمأ
 لعف كرت كرتو يصاعملا لعف كرت ىوقتلا ّنأ ىلإ عجري يغبني ال ام كرتب ىوقتلا
 وه لب ,ةيئزجلا هجو ىلع فيرعتلا ىف ذخؤي مل تاعاطلا لعف ّنأ رهاظلاو ,تاعاطلا

 هنلا فانضملا قع اهعر اني هنوكل ةمزلتسملا ةفااالا ةيدتقلا ةجرو ىلع هيفا ةوخام

 ذئنيحو .كلذك رصبلا مدعب ىمعلا فيرعت يف رصبلا ّنأ امك ؛فيرعتلا قوطنم نعو

 كرت ّنأ ىلع ءانب ؛مازتلالا قيرطب تاعاطلا لعف ىلع (يغبني ال ام) انلوق ةلالد نوكي
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 زوجيف ؛فيرعتلا يف ربتعم ريغ ًامازتلا موهفملاو ,ةعاطلا لعفل مزلتسم ةعاطلا لعف
 ش .ةقباطمو 60 كلذ ديفي امب هدييقت

 ,ًاًدج دساف هركذ امب ةيصعملا ريسفت ّنأ روهظل .داسفلا رهاظ وهف :يناثلا اّمَأو

 وفا امج ةيضعتلا نيسان كلخ لقسم ا تتصنلا مالك نأ ىلا باوجلا :لضاح كوؤيف
 .رّيدتف .دسفألاب دسافلا عفد ليبق نم وهف .داسفلا رهاظ

 هلامتشال [تائّيسلا كرتو تانسحلا لعف] ٌمعي امب 'ارّسف نإ ةحضوم وأ :هلوق

 .هوخب ا ىلإ ؟لاوعألا لدعا سان ىلف

 هدعب ركذ ام ناك تائّيسلا كرتو تانسحلا لعف ّمعي امب ىوقتلا رّسف اذإ ينعي

 ةنانينسعلا لق ىلع يعم نيدتملا نك و دعي نك ذ اه ناني نع انعاك ال اجيقوم

 . اننفنقلاو 506 تائيشلا كرتو

 ناميإلا لعج ىلإ ًاحضوم فصولا نوك يف ةجاح ال :لضافلا يّشحملا لاقو اذه

 ٌمعألاب فصولاو عا قوكي هنا ةعبأد افلا عيمج ىلع ةلمتشم ةقدصلاو ةالصلاو

 ركذ امك .هل احضوم افصو لعج هنِإف ءرجاتلا ديز وحن حيضوتلل يواسملاب فصولاك

 .ىهتنا 0008 ىف

 نكامرلا ةعفام نابل وكذا مرسلا ىلإ (ةلايعتالا فتسملا وق | لوقو.
 لضافلا اذه همعز امك مومعلا نايبل ال .عماسلا رظن يف ةحضوم ةفص هنوكل روكذملا

 .هدروأ ام هيلع درب ىتح

 لامتحالا عفرو ءلامتحالل ةعفار نوكت نأ بجي ةحضوملا ةفصلا ّنأ لصاحلاو

 عمس اذإ ثيحب فوصوملاب مات طابتراو صاصتخا فصولا كلذل ناك اذإ ققحتي امْنِإ

 ليبقلا اذه نم روكذملا فصولا ّنأ نايب فّنصملا دارأف ؛لامتحالا عفر هيلع بّترت

 ١. اهعمجأب ةيصعملا كرتو ةعاطلا لعف معي امب ينعأ يعرشلا هانعمب ىوقتلا رّسف نإ يأ :«ع» شماه يف »١١

 .؟1 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .«هنم
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 :انلوق يف «رمع» ّنِإ :دحأ لوقي نأ لثم اذهو .لامتحالا عفري ام ىلع هلامتشال

 ىلع هلامتشاب كلذل هحولص لّلعي ٌّمث .نايب فطع هنوكل حلصي ؛رمع صفح وبأ
 طرتشا دقو .ةفشاكلا انهاه ةحضوملا ةفصلاب دارملا :لوقتف مّلس ولو .هوحنو ةرهشلا

 ناكف .ليصفت ةدايز عم فوصوملا موهفم اهموهفم نوكي نأ ةفشاكلا ةفصلا يف

 . لفي اقق اهار ركذاع ىلع لافقالا

 .فارتعالا ىنعم هنّمضتل [ءابلاب هتيدعتو ] :هلوق

 هبساني رخآ لعف هعم ظحاليو يقيقحلا هانعم لعف ظفلب دصقي نأ نّمضتلا :ليق
 ظفللا ّنأ ىلإ مهضعب بهذف اوفلتخا ّمث .رخآلا تاقّلعتم نم ءيش ركذب هيلع ٌلديو

 ام هيلع لدي فوذحم ظفلب دارم رخآلا ىنعملاو .طقف يقيقحلا هانعم يف لمعتسم

 .هتاقّلعتم خعرك ذ

 كسلا لد قم كلذ اك فواتح ظئلو ادا ريرخالا ىلا "ناك اذإ لقوات

 .نيمضتلاب هتيمستل ىنعم الف

 لج راسا نلعب نير جلتم نكاد ةئوعمي روكا هب او هلاك الا ةنأ بيخا
 .ةبسانملا لجأل ٌصاخ مساب فذحلا نم مسق ىّمسي ّنأ يف دعُب الو .هنمض يف هنأك

 هارد ةةيانكلا قيرط: لف دعاو: ظقلب ءارف قينكتلا ذلك نأ ىلإ نورخا :نيهذو

 الإ ريدقت ىلإ ةجاح الف ,يقيقحلا دوصقملا وه ام ىلإ همهفب لّصوتيل يلصألا هانعم هب

 .هزاربإو ىنعملا ريوصتل

 ّدب ال نيمضتلا يفو ,ةيانكلا يف هتوبث دصقي ال دق هنع ىّنكَملا ىنعملا ناي ذوو

 .هيف نمضملا "١و نمضملا نم لك توبث دصق نم

 سنج يف بجي ال ءيش تايانكلا ضعب يف '' 'مزتلي نأ يف دعب اال + ةيبخاو

 .و- :«ج» ." .ىنعملا يضتقي ناك :«ك».١

 .مزلي نأ :«ج» 3
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 .ريمتلا اذهل صاخب نا هعيش جكيلوترانكلا

 نوكي ال ن أ زوجي هن د نم ةيانكلا ن نأ دروملا دوصقم نأ ؛رظن هيفو

 نمضسلا ىتعملا نوكي نأ :بجؤي قيمضتلا نإو ءادوضقم ةيف هنع ىتكفلا ىتعملا

 :ةيانكلا فارفا م ا" نيمنطتلا روكي الك نيش اقف اناكف :يويووضتم مق نوعنلاو

 ىف لمعت ظفللا لاقت نأ نهظألا «كيرشلا هت نسف نيقذعملا لقت لاقو

 ايزل ناسا اديب هد زل اا :وبلكلا يح زا نانا داعم
 باب نم نوكي الف رخآ ظفل هل رّدقي وأ .ظفللا نال هيف: لمع نأ نيغ ندعو

 ىنعم يقيقحلا هانعم عم دصق يتلا ةقيقحلا ليبق نم لب ,رامضإلا باب نم الو ةيانكلا

 ..فّلكت الب ًاحضاو نيمضتلا ىنعم نوكي ذئنيحو .ةدارإلا يف هبساني رخآ
 ريدقت ريغ نم ًالومعم قّلعتملا لعج دعبي هّنأِب لضافلا يّشحملا هيلع ضرتعاو

 لامعإ وأ هب لوعفملا وه قّعتم امّيس .رخآلا لعفلا نمض يف هانعم مهف دّرجمل ؛لماع
 : وحل ار اع ف لاس ربع نمد روك اذا [لاقلا]

 ,ءادتبالا ىنعم ربخلاو أدتبملا يف لماعلا : 0 ولوقي مهّنإف .ديعب داعبتسالا ّنأ هيفو

 نيددلا هلا عين زيبخ ووقت لقطر ]عنلا تين (ًامئاق) يف لماعلا ( ًامئاق دينو اذه) لثم يفو

 .ليبقلا اذه نم نيمضتلا باب نكيلف ,مالكلا مظن يف رّدقمب

 ًادارم كورتملا نوكي نأ اّمإ ولخي ال نيمضتلا يف ّنإ :ءالضفلا ضعب لاقو اذه

 اكنلإ اذار امهذاك وكي وأ ءاذيق كووكلاو !دازه زوكذتلا قوكي وأ + انيق قوك دهلاو

 يف لمعتسي نا عبتلاب ادوضقم.كاورعبلاو اداره روكذملا نوكأ .ءذخلاو

 .هظفحاف روهشملا وه يناثلاو ءلدأ وه لّوألاو ,كورتملا

 سيل نيمضتلا ّنأ نم (!قيلعتلا باب يف بيبللا ينغم بحاص هلاق ام نأ ملعاو

 .ةيعبت :«م» ." .ةمضتلا :«ج» ١ ٠

 .قّلعتلا :«ك» .ع .18 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."“
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 نأ هدنعو .ربتعم زاجملا دارفأ يف عامسلا ّنِإ :لوقي نم بهذم ىلع ينبم سايق

 [ناميالا فيرعت]

 .هرخآ ىلإ .ةرورضلاب ملع امب قيدصتلاف عرشلا يف اّمأو :هلوق

 اكل ةةاضلا نم يمس :لوض رانك" وعام ا ىرتاوت قيرطب لع فا

 دارملا سيلو .ًاقافو رفكي ال اهركنم نإف تايداهتجالا كلذب جرخف ءامهريغو

 امم ًارينك ّنأ هّجوتي ىّتح يمورلا يّشحملا همعز امك .يهيدبلا انهاه يرورضلاب
 هنع باوجلا يف جاتحيو .انالدعببا اير ووكر ١ دكحم نيد مدي ملعلا بجي

 ؛لالدتسالاو رظنلا ىلع "'هسفن يف فقوت نإو ًايهيدب راص دق هّنَأ نم هلّحمت ام ىلإ

 امم مزاللا وه امك نيملسملا ةفاك ىلإ ةبسنلاب ةيهيدب تايرظنلا ةروريصل ىنعم ال ذإ

 .هركذ

 ضاخشألا نضفب ىلا ةنيقلاب ارظتون ةهاذو كاموهتملا نضع لتحت دق فن

 ليوط ٌرمتسم نامز يف ةريثك ةفئاط ىلإ رظنلاب ال ,نامز نود نامز ىلإ رظنلابو

 .ىفخي ال امك نالطبلا يرورض ةيهيدب ةيرورضلا وصال نب لوقلا لب ءرّيدتف

 .هرخآ ىلإ .[هاضتقمب لمعلاو هب رارقإالاو ّقحلا داقتعا و ةثالث عومجمو:هلوق

 :فّنصملا امهركذي مل نارخآ نابهذم انهاه :لوقأ

 ناميإلا ّنأ وهو ديرجتلا باتك يف 0: يسوطلا قّقحملا '؛!هراتخا ام امهدحأ

 .عامجإلاب رتاوت :«ك» .؟ .١/617؟ بيبللا ىنغم ١.

 .رظنلا ىلع ًاقفاوم هسفن يف :«ك» .

 لوصفلا باتك يف هرّسف هنأل ديرجتلا باتك يف هنوكب كلذل هرايتخا دّيق امنإ :«ه .ج .م .ع» شماه يف .؛

 .«هنم ١١١ ماقملا اذه يف فّنصملا هراتخا امب ةيمامإلا رثكأل ًاقفاوم ةيمالكلا

 امك .هدنع زاجم رارقإلا ىلع قيدصتلا قالطإ نوكل فّنصملا هركذي مل امْنِإ هّلعلو :«ج «م .ه .ع» شماه يف .
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 بلقلاب نوكي نأ نم ٌمعأ "'قيدصتلا لعج دقف ."!'ناسللا "”رارقإو بلقلاب قيدصتلا
 :ناسللا قا

 .طقف ناسللا لعف ناميإللا ّنأ وهو ةيماركلا هيلإ بهذ ام امهيناثو

 هركذ امل فلاخم ةلزتعملا بهذم ريرقت يف هي فّنصملا مالك ّنأ ىفخي ال مث

 معا هوب انكي ةفالاك ققتي ىبنابب الوز رز هن ابق : نطق قة انفال الاد : نضع

 .ماقملا قيقحت يف ةعفانلا دئاوفلاو تاكنلا ضعب ىلع

 هب ءاج امب قيدصت ةّلملا لهأ حالطصا ”يفو ,قيدصتلا ةغللا يف ناميإإلا :لاق

 فيتا د اينو سلا رقك هيو مال وألا ولامع الا لاخلا ضي جلا

 .ناكرألاب ًالمع مهضعب دازو ,لقألا ضعبلا بهذم اذهو .ناسللاب رارقإو بلقلاب

 لمعلا كرت [نم] نإف ؛يبلقلا قيدصتلل مزال ناكرألاب لمعلا ّنِإ :لوقي نأ لئاقلو
 كبي يبنلا هب ءاج امب ًاقّدصم نوكي الف هلقع رظن يف ناكرألا ةّقخل ناكرألاب

 نكي مل نإو ةالصلا كرات رفكب ين ''ىدهلا ملع ىضترملا دّيسلا مكح كلذلو

 ىّمسي امك ًاناميإ رارقإلا ىّمسي دقو :لاق ثيح ريبكلا هريسفت يف يسربطلا يلع وبأ ّلجألا خيشلا هب حّرص ©

 أضيأ حراوجلا لاعفأ ىّمسي دقو .ًايقيقحو ًايظفل ًاناميإ ناك لهج وأ ٌكش نع ردص ىتم هنأ الإ .ًاقيدصت
 .هلاقم هلاعفأ قدصي نالف :لاقيف .[كلذك :ردصملا يف] كلذل ًاقيدصت ىّمسي امك .ًاحيولتو ةراعتسا ًاناميإ

 اذهل نيعتتلا امتاو:ةقللا لها قافتأت يقيقح قيدصتب سيل لعفلاو .لعفلا هقدصي ال لوق يف ريخ الو

 وه ناميإلا ّنأ ىلإ [هلوبقو ربخلا ةّحص ميلست :ردصملا يف] رمألا لا دف ةانركذ قذلا هولا ىلغ عمنالا

 رارقإلا يف لمعتسي هنأ الإ كلذ ىلع الإ هظفل قلطي الف .ةغللا هيضتقي ام ىلع هب قيدصتلاو بلقلاب ةفرعملا

 ١١ همالك ىهتنا 187-877 ١ نايبلا 0 قيقوتلا تابواع امك انو أ اذ اهتم اكرألاب سلا و تاسنلاب

 .ناسللاب رارقإو 1 :«ك» يف ءرا :«ه ءم».١ .«هنم

 رو راونألا راحب ؛79 .ديرجتلا حرش .؟

 .قيدصتلا لعج دقف .ناسللا رارقإو بلقلاب  :«ج» .'"

 ؟ ةمالعلا نبال دئاوفلا حاضيإ ؛١ ٠٠ ,.يسوطلا خيشلل داصتقالا ؛! 727/7 ىضترملا فيرشلا لئاسر :رظنا .؛

 .ضعب يف :«ك».6 2.77/7 يكركلل دصاقملا عماج ؛187 /

 50١. ,ءىضترملا فيرشلل تايرصانلا .1
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 قيدصت هّنِإ :لاق نمف ,تاريخلا اوقبتساف اهيلوم وه ةهجو نيلئاقلا نم ّلكلو
 :ىلاعت هلوقك ؛هلعف ناميإلا ّنأو ناميإلل بلقلا ةيّلحم ىلع ةلاد تايآلا ّنأب ٌلدتسا
 ىف ُناَميَِْأ ٍلُْخْدَي اَمَلَو» :ىلاعت هلوقو 74َناَميالآ ُمِهبوُلُق ىف َبَتَك َكيِتلوأ»
 .بلقلا لعف هّنأ تايآلا نم تبثف ١4" ِناَمياَلآب ٌنْيَمْطُم ُهْبْلَق َو» :هلوقو "4١ْمُكِبوُلُق
 نأ قلد: ىلع هع وتو «قيدصتلا نع رابغ نوكي نأ حو بلقلا لعفادلا تيقاذإو

 .توملاو مونلاب قيدصتلا عافترال امهنم قيدصتلا دجوي الو نانمؤم تّيملاو مئانلا

 كلذ نكي مل ولو .قّقحملا مكح يمكحلا رمألا يطعي عراشلا َنأب هنع بيجأو
 ل :قردصتلابقنفتي ذل ابنك كانلا نأل ؛اضيأ بيكرتلاب لئاقلا ىلغ لانا ةرول
 .رّيدتف ظّقلتلا ماقم ةمئاق سرخألا نم ةراشإلا ّنأ ىلع ,حراوجلا لمعب فصّني

 نم نوملعي ال ةغللا لهأ ّنأب لدتسا ناسللاب رارقإو بلقلاب قيدصت هْنِإ :لاق نمو

 '''تقّدَص امل هعضو مدع ضرف ولف .رارقإلا وهو ناسللاب قيدصتلا الإ قيدصتلا
 قيدصتلاف .ًاعطق ةغللا بسحب ًاقّدصم ريدقتلا كلذ ىلع هب "!ظّقلتملا نكي مل ةغللا

 هّجوتيو «رارقإلاو قيدصتلا عومجم ناميإلا نوكيف ءاهانعم ىلع اهتلالدل ةظفللا هذه

 يناثلا نعو لاحم ُلّوألا نع رارقإلاو .نانمؤم تكاسلاو سرخألا نأ كلذ ىلع

 رخآ ءيش عم يناثلا ىلع هّجوتي ام هيلع هّجوتي ناكرألاب لمعلا داز نمو .دوقفم
 لمعلا هيلع ًافوطعمو ىلاعت هللا باتك يف حلاصلا لمعلاب ًانورقم ناميإلا ءاج هنأ وهو
 لمعلا ّنأ ىلع "!ٌلدف ١4", ِتاَحِلاَّصلَآ اوُنِمَعَو اوُنَما' َنيِذَّلأ# :ىلاعت هلوقك حلاصلا

 .لكلا ىلع ءزجلا الو .هسفن ىلع فطعي ال ءيشلا ّنأل .هيف ًالخاد سيل

 ١. :تارجحلا ." .١؟ :ةلداجملا ١8.

 .«هنم ١؟» ةفاطل هيف :«عو» شماه ىف .؛ 1١5. :لحتلا ."”

 .نارقلا يف ةريثك عضاوم يف درو ." .ظفلتلا :«ه ءج» .ه

 .«هنم ١7١ رظتناف ءىجيس ثحب هيفو :«ع» شماه ىف .ا/
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 ةكلم سفنلل هلوصح لجأل لصحي يذلا يبلقلا قيدصتلا وه ناميإلا ّنَأ ّقحلاو
 ىّمسيو .ًاداقتعا ةكلملا كلت ىّمسيو ءناكرألاب لمعلاو ناسللاب رارقإلا ءدبم نوكي
 .ركذ امم ءيش هّجوتي ال ذئنيحف .ًادقتعم ًانمؤم روكذملا سفنلا

 .ةلزتعملاو نيثّدحملا روهمج دنع :هلوق

 ناميإلا ّنأ وه فاّشكلا مالك هب رعشيو مهضعب هب حّرص امك ةلزتعملا دارم ّنَأ هيف

 رومألا نم بكرملا ,ناصقنلاو ةدايزلل لباقلا ءلماكلا ناميإلا وه ةبوقعلا نع يجنملا
 دنا وعلا: ةويصضللا ميغا وعلا: نوقتتملا دريل لكلا نص ةننلا ةلافاعلا ةثالثلا

 .رّيدتف ءكلذ وه مالسإلا رادم هيلع يذلا يعرشلا ناميإلا لصأ ّنأ ال ,نيجانلا

 ّلخأ نمو :رفاكف رارقإلاب ّلخأ نمو] قفانمف هدحو داقتعالاب ّلخأ نمف :هلوق

 .[ًاقافو قسافف لمعلاب

 ملو ؛قفانم ًاضيأ لمعلاو داقتعالاب ّلخأ نم ّنأل .,ثحب هيف :لضافلا يّشحملا لاق

 ّلخأ ءاوس رفاك رارقإلاب ّلخملا ّنأل ؛هدحو هلوقب «رارقإلاب ٌلخأ نمو» :هلوق دّيقي
 ,ةثالثلاب قّلعتم «ًاقافو» :هلوقو .ًاقلطم قساف لمعلاب ّلخملا اذكو ؛ال وأ داقتعالاب

 رفاك هّْنأل ؛ًاقافو قفانمب سيل لمعلاو داقتعالاب ّلخملا ّنأب "١ثحبلا عفدي نأ نكميو
 ناميإللا رهظي نم قفانملاو ,ةلزتعملا دنع ناميإلا ''نم جراخو .جراوخلا دنع

 .ىهتنا "'رفكلا نطبيو

 ىلع ةيبخلا وطولحبو ديف ةةايز نم تتضملا ةارغ نالفالوأ اًمأ ءرظناهيف#نلوقاو

 لالخإلا فالخب .قافنلاب مكحلا هيلع بّترتي اّمم هدارفناب داقتعالا ىف لالخإلا ّنأ

 .قافنلا امهدارفتاب امهيلع بّترتي ال هّنإف هدارفناب رارقإلاب لالخإلاو هدارفناب لمعلاب
 .رفكلا يناثلا ىلعو قسفلا لّوألا ىلع بّترتملا لب

 .«ج» نم طقس انه ىلإ «داقتعالاب ّلخملا ّنأب» نم .؟ تكلا ب وروومتلا أ

 .؟15 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"
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 ٌرقأ اذإ لمعلاو داقتعالاب ّلخملا ّنأب عوفدم عفدلا نم هركذ ام ٌنآلف :ًايناث اّمأو

 نأ عم .ًاقفانم نوكي نأ مزليف .رفكلا نطبيو ناميإلا رهظي هنأ هيلع قدصي ناسللاب
 .ًاقافو قفانمب سيل لمعلاو داقتعالاب ّلخملا نأ ركذ دق لضافلا اذه

 ال رهاظلا فالخ هنوك عم ةئثالثلاب ًاقّلعتم «ًاقافو» هلوق لعج ٌنآلف :ًاثلاث اّمأو

 قالخن نم فنضملا هركذي ام هنع ىبأي لب .فّنصملا مالك حيحصت يف هيلإ ةجاح

 مما وودحو ناهيفالا» هقلا نم ذاك نا ىنلنافا ونالت وي هللا :نفيراتل زتعفلا

 .لّمأتف ,رفاك ريغو ًارفاك رارقالاب

 رش ا ىلإ دعم قيدصتلا هلا: ىلغب لدي قدلاوةةلوق

 عم ينيقيلا قيدصتلا ريع امل ًاناميإ هدحو يبلقلا قيدصتلا ناك ول هّنَأ هيلع دروأ

 راّقكلل تبنأ ١" 4ْمُهَسْفْنَآ اهَْنَقِيَتْشَأ َو اهب اوُدَحَجَوم :ىلاعت لاق عمتجم هّنكل ,رفكلا

 طقف يبلقلا قيدصتلا وه ناميإلا ناك ولو .يبلقلا قيدصتلا وهو يسفنلا ناقيتسالا

 ىهتنا «نالباقتم امهّنَأ ٌكش الو .ناميإلاو رفكلا عامتجا مزل
 ّنأل ."'يبلقلا قيدصتلا وه يسفنلا ناقيتسالا ّنأ ملسن ال انأل ثحب هيفو

 روابو ةديوركرب ةيسرافلا يف هنع رّبعي امو لوبقلاو ناعذإلا وه يبلقلا قيدصتلا

 ناعذإلا نودب يسفنلا داقعبألا ناكمإ مدعو ,"!«نتشاد ىوك تسار و ندرك

 رارقإلا نع ءابإلا ةهج نم مهرفك نوكي نأ زوجي ال ملف 35 ولو ,عونمم لوبقلاو

 بيذكتلا ىلع رارصإلاو ماكحألا لوبقو رماوألا لاثتما نع رابكتسالاو ناسللاب

 كلت عم هب دادتعالا مدعل بلقلا قيدصت عم رفكلا تابجوم نم كلذ ريغ ىلإ ناسللاب

 سيل هدحو قيدصتلا نا تبثي الف ,تاروذاقلا يف فحصملا ءاقلا يف امك تارامالا

 .«م)) نم طقس انه ىلإ «ناميإلا ناك ولو» نم .؟ 51 ةلمتلا» ١

 بَيَو دمحم انّيبن ةّوبنب نينقوم اوناك مهّنإف كلذك هلاثمأو لهج يبأ يف لاحلا ّنأ رهاظلا لب :«ع» شماه يف ."

 .«هنم ١؟» نينعذمو نيفرتعم اونوكي مل مهنكل
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 .ًاناميإ
 "7 4َناَمي الأ مهِيوُلُق ىف َبَتَك » :لاقف :هلوق

 لكل لماش قيدصتلا ّنأ هريغو كين يسوطلا قّقحملا مالك نم ًاقباس انلقن دق :لوقأ

 مهيولق ىف بتك ةيالا ىنعم نوكي نأ زوجي ذئنيحو ءناسللاو بلقلا لعف نم

 مالكلا اذكو .هيفني ال ناسللاب قيدصتلا تبئي ال امك بلقلاب قيدصتلا ركذو .قيدصتلا

 والا ثايآلا يف

 نم ناميإلا نكي مل ول هدصق ام ىلع ّلدت امْنِإ اهرئاظنو ةيآلا هذه ّنأ ىلع

 ىبلقلا رمألا ىلع هقالطإ نكي مل وأ .نآرقلاك ًاعم ءزجلاو ّلكلا ىلع ةقلطملا ءامسألا

 دل نمل قتلا ديال [و] امبالا ءازخأ فرضا هنوكل

 .ىصحت ال عضاوم يف حلاصلا لمعلا هيلع فطعو :هلوق

 ا؟!يوغللا ىنعملا ىلع ًالومحم عضاوملا كلت يف ناميإلا نوكي نأ زوجي :لوقا
 َّنِإ :لوقن لب .ءليلد نم كلذ يفنل ّدبال .*4نِمْؤُمب َتْنَآ اَمَو» :هلوق يف امك

 مّلسن ال ذئنيحو ,لمعلا قلطم ال ةحلاصلا لامعألا عضاوملا كلت يف هيلع فوطعملا

 .دّدعتلاو ةدحولا طرشب ال لمعلا وه ءزجلا ّنأل ءلكلا ىلع ءزجلا فطع موزل

 موهفملا يف لوقعملا بابرأ "'هركذ ام ريظن 1 ,دّدعتملا وه هيلع فوطعملاو

 ذئئيح وهف ءيش طرشب ال ربتعا اذإ ناويحلا نأ نم ثالثلا تارابتعالاب ربتعملا

 بطش: ةيلغ «ع» يفو ءرّبدتف  :«ل» ." .؟١١؟ :ةلداجملا ١.

 .رّبدتف  :«ه ءم ,ك .جر» .'؟

 .«هنم ١؟» .هريغ نمو هنم بكرملا يحالطصالا ال قيدصتلا وهو :«ع» شماه يف .؛

 :ا11/:كسوي

 رعشلا هديقو ًاحلاص هنوكب ةدّيقم ةيآلا يف لمعلا ّنأ دنهلا ةبلط ضعب تادافإ نمو :«ه .ج .م .ع» شماه يف .1

 نأ انركذ دق :تلق .ءيش طرشب ال لمعلا وه ءزجلا ّنإ :لاقي فيكف ّقحلا ىضتقم قفو ىلع هنوكب (ظ)

 يف ةركن ءيش طرشب ال :هلوق يف ءيشلا نإ :لاقف .دّدعتلاو ةدحولا نم ءيش طرشب ال لمعلا وه ءزجلا

 .«هنم ه» رّبدتف ...هّنأ ىلع ليلد اذهو مكحب صيصختلاف ًالصأ ءيش طرش نوكي ال نأ ديفيف يفنلا قايس
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 هؤزج '''وهف ءيش ال طرشب ربتعا اذإو .هنيع الو هوزج سيلو ناسنإلا ىلع لومحم

 .هسنج الو هؤزج ال هنيع وهف ءيش طرشب ربتعا اذإو ,هيلع لومحم الو هنيع ال

 اوُِمَعَو اوُنَما َنيِذْل ِرِشَيَو» :ىلاعت هلوق ريسفت يف حيضوت ديزم اذهل ءيجيسو
 .رظتناف ةيآلا ١4 ِتاَحِلاَّصلَأ

 ."'« اوُلَتَتْفَآ َنيِنِمْؤُمْلأ َنِم ِناَتَفَباَط ْنِإَول :لاقف يصاعملاب هنرقو :هلوق
 رارقإلا جورخ ىلع لدي الو ,ناميإلا نع لامعألا جورخ ىلع لدي اذه ّنأ هيف

 .هدحو قيدصتلا هنأ ىعدملاو

 [بيغلاب دارملا ]
 .ةيالا هذه يف [هب ] ا واردجلا وهو. :ةلوق

 ةمومنع ئلدع !!لومحم. "اهل نهاظلا ّنآل «تحي هيف :لضافلا :ئشحملا لاق

 ."1واليَي يبنلا "رابخإب ""ادّيقملا يوغللا وأ يعرشلا ناميرإلا وهو ضاع ناميألاو
 يف بيغلاب ىلاعت هريغ ملع يفن نم رهاظلا لب ,رهاظلا فالخ هركذ ام ّنِإ :لوقأو

 ديفملا ءابلا ةطساوب © َنوُنِمْؤُي 8 لوعفم ةيآلا هذه ىف بيغلا لغجو ,' '!ةقباسلا ةيالا

 :هماللك رارساب جلعأ تاو." "'قتضملا هركذا ام 5 رملا ّنأ بيغلاب ملعلا قّلعتل

 باتكلا لهأ «ِبْيَعْلَآِب َنوُنِمْؤُي 8 ب داري نأ لمتحي ملعأ هللاو :لوقأ :لاق مث

 .«ل .ج» نم طقس انه ىلإ «ىلع لومحم ذئنيح» نم ١.
 .5 :تارجحلا ." ١6. :ةرقبلا ."

 .«١١؟» بيغلا نم ّىفخلا مسقلا ةيآآلا يف بيغلاب دارملا يأ :«ع» شماه يف .

 .لومحم :ردصملا يف . .«١؟» بيغلا يأ :(ع» شماه يف .

 .دّيقملل :«م» .

 »١7(. بيغلاب ُةليَيَي يبنلا رابخأب قيدصتلا يأ :(ع» شماه يف .8

 .َرْه لإ اَهُمَلْعَي ل ٍبْيَعَلَآ ٌحتاَفَم ُهَدْنِعَو» يأ.٠ ا طوطختلا :ماضع ديشاع

 »2١١(. هرخآ ىلإ ليلد هيلع بصن يذلا وهو يفخلا نم يناثلا مسقلا دارملا يأ :«ع» شماه يف ١.
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 لزنأ اَمَو َكْيَلِ لِزْنأ ام َنوُنِمْؤي َنيِذّلَأ لبو .هدوجو لبق هدي دّمحمب اونمآ نيذلا

 ٍبغ نم هيي ًادمحم ٌصخ امب نونمؤي مهّنإف .باتكلا لهأ ريغ 4َكِلْئَق نم
 ًافطع "١و 4َكِيَكإ َلِزْنَأ امام ًالاح 5 ْنِم َلِزْنُأ امو » نوكيف ؛هلبق هوعمسي

 ١" افطقلا أو لاح انلا قيبنع اف هلع

 نأ مئالي امّنإ كلذ ّنإف ءلامتحالا نم ل امو انافيهو انلخ الوتر

 هلقت ام هجوألاو .ًاّدج رهاظ كلذو ,بيغلاب اونمآ نيذلا :ليقو يضاملا ةغيصب ىتأ ول

 يدهملا بيغلاب دارملا ّنأ نم ةعيشلا ءاملع نع ريبكلا هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف
 ُهَلَأ دَعَو# :ىلاعت هلوقف نارقلا اّمأ ءربخلاو نآرقلا يف [هب] هللا دعو يذلا رظتنملا

 ربخلا اَمأو ١4" ضآلا ىف ْمُهَنَئِلْخَتْسَيَل ٍتاَحِلاَّصلَآ اوُلِمَعَو ْمُكَْنِم اوُنَما َنيِذّل
 لجر جرخي ىتح مويلا كلذ هللا لّوطل دحاو موي الإ ايندلا نم قبي مل ول :ّك هلوقف

 : : 0 0 روج بكتاب انك الوعو الكنق نطررالا الامن ضدك دعفك و: عا همس قبو ره قف

 نب يلع نب دّمحم ّلجألا خيشلا تافيلأت نم نيدلا لامكإ باتك نم هلقن هّلعلو

 نع كا قداصلا تلأس :لاق مساقلا يبأ نب ىيحي نع هدانسإب يرلا ليزن هيوباب

 َنوُنِمْؤُي َنيِذّلَأ * َنيِقَّتُمْلل ىَدُه هيف َبْيَر آل ٌباَتِكْلآ َكِلْذ ملا :ٌلجو ٍّرع هللا لوق

 دهاشو .''بئاغلا ةّجحلا وهف بيغلا امو ٍةّيَ يلع ةعيش نوقّتملا :لاقف *4 ٍبْيَعْلآب

 3 ا اب را و» :لجو ّرع هلا لوق كلذ

 "4 ني ٍرِظمْنُمْلا نم ْمُكَعَم ىّنإ اوُرِظَتْنَف
 :لاقف ةيآلا هذه ىنعم يف نيفلاخملا ضعب ينمّلك دقلو :لامكإلا بحاص لاق

 ١". ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ وأ :ردضملا ىف“

 .ةبئاغلا :خسنلا يف .1 ا
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 لاوحاو ووتعلاو ؟'كعبلاب يأ 4 بيقلاب نوُنِمْؤُي يذلا :لدبو رع ةلوقا ىتغم
 ىراصنلاو دوهيلا ّنإف ؛كلوق يف تللضو .كليوأت يف تلهج !"١دقل :هل تلقف ,ةمايقلا
 دولا رب تعلم نووي ءداسللا ويدل قيقلاعبلاو نيك رشملا ىرق. نم ارهكو
 ةحدمب نينمؤملا '“'حدمي ىلاعتو كرابت هللا نكي ملف .باقعلاو '"!باوثلاو باسحلاو

 وه امب [مهحدمو] لجو ّرع [هللا] مهفصو لب .دوحجلاو رفكلا قرف اهيف مهكرش دق

 نمؤم نم ًاحيحص ًاناميإ ناميإإلا نوكي الو ,مهريغ دحأ هيف مهكرشي مل ,ةّصاخ مهل
 ْءُهَو َّقَحْلآب َدِهَش ْنَم لا # :لجو ّرع هللا لاق امك .هب نمٌؤي نم لاحب هملع دعب نم الإ
 نل كلذك مث .مهملع دعب نم الإ [هب] نودهشي ام ةّحص مهل بجوي ملف *!4َنوُمَلْعَي
 لاح يف هنأشب ًافراع نوكي ىّتح دلع مئاقلا يدهملاب نمآ نم 'ناميإ عفنب
 نينا ١ ةخيع

 لها ريسفت رد :لاق ثيح يزارلا حوتفلا يبأ خيشلا ريسفت يف ًاضيأ روكذم وهو

 تافاك م ادود ذا: كسا يباغدك تينا قا قديم نوقع ةردا ريرلكا ندا نما 1 كيب

 َنيِذَْلَأ هلأ َدَعَول :,"!ىلاعت هلوق يف ارق نو اما هن ارق قءوانخلا رونا ةوعومو

 الإ ايندلا نم قبي مل ول :2 هلوق اهنم .""'تسرايسب رابخا اّماو .ةيآلا "!4اوُنَما
 ."١!ثيدحلا ءدحاو موي

 .هرخآ ىلإ دوعسم نبا "نأ يور امل :هلوق
 لمح دوعسم نبا ّنأ ىلع ةياورلا هذه ةلالد هجو يف لابلاب رطخي يذلا :لوقأ

 .دقل  :«م» .؟ .ثعبلاب  :«م ءك ءج» . --

 .حدميل :ردصملا يف .غ .باوثلاو  :«م» .'"

 :ناميإلا :خسنلا قنا .85 :فرخآلا

 .ىلاعت هلوق يف  :«ه ؛م» 4 1١8-159. .ةمعنلا مامتإو نيدلا لامكإ .

 .تسا :«ه ءل»و ردصملا يف ٠. .0 :روّثلا 19 :حتفلا ؛4 :ةدئاملا .4

 .نأ- :«ك جد. 5/١ ٠١. نانجلا حورو نانجلا ضور.١

 قل
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 انملع نيملسملا عامجإب ًالطاب "١كلذ ناك اّملو ظفللا اذه يف امك تسردناو اننامز

 ."!لطاب قاقتشالا كلذ نأ

 يفخ ام ىنعملا اذهو .يوغللا ىنعملا نّيب فاّشكلا بحاص ّنأ باوجلا لصاحو

 ىنعملا يف ىّلص لامعتسا رهتشاو بلغ امل هنأ الإ ,ةغللا لهأ دنع سردنا امو

 يوغللا ىنعملا يف هلامعتسا راص رتاوتلاب يكلي هللا لوسر نع لوقتملا يعرشلا
 يف حدقي ال لوألا ىنعملا يف هراهتشا مدع عم يناثلا ىنعملا يف هراهتشاو .ًاروجهم

 [قزرلا ىنعم ]
 .ًظحلا ةغللا يف قزرلا :هلوق

 هللا ءاطعإ يف هلامعتسا عاشو .رخآ ىلإ ظح جارخإ يردصملا ىنعملاب وهف

 .”7فاّشكلا ىلع ققحملا دّيسلا ةيشاح يف اذك .هب عفتني ام ناويحلا

 ٌماع هب عافتنالا نم هنيكمتو ناويحلاب ءيشلا صيصخت هنأ نم فّنصملا هركذ امو

 قيقحت وه امك لالحلاب صوصخم لّوألاو ,يرعشألا همعز امك ًاضيأ مارحلل لماش

 وه ام ىلع ًالالح الإ نوكي ال "اهب عفتني ام هللا 'ءاطعإ ذإ ؛ةيمامإلاو ةلزتعملا

 .يلقعلا نيسحتلا ةدعاق

 يف ينازاتفتلا لضافلا هركذ ام ىلع وهو قوزرملا ىنعمب قزرلا لمعتسي دقو

 نإو هب عفتني مل ام جرخيف .هب عفتنيل ناويحلا ىلإ ىلاعت هللا هقاس ام دصاقملا حرش

 عفتني ملو ")هب عافتنالا نم نكمتو ائيش كلم نمل لاقي كلذلو ,عافتنالل قوسلا ناك

 .ةفيفط تارياغم عم 75 يزارلا ريسفت .؟ .كلذ :«ه».١

 .ءاطع :«ك» .: .7١؟ .,فاشكلا ىلع ةيشاحلا ."“

 .هبد :«ه» ." .هب_:«ك» .6
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 ."0هل ًاقزر رصي مل كلذ نأ

 عافتنالل مارحلا هللا قوس ّنأل ًالالح نوكي ًاضيأ ىنعملا اذهب قزرلا ّنأ رهاظلاو

 .هدحو ىلاعت هّللا وه ىنعملا اذهب قزارلاو حيبق

 عافتنالا مص ام قزرلا ّنِإ :ديرجتلا يف هدهشم هللا ٍبّيط يسوطلا ققحملا لوقو

 .ىفخي ال امك قوزرملا ىنعمب قزرلل فيرعت ,'"'
 قزري قزارلا :ىلاعت هللا ءامسأ ثحبم يف فقاوملا حرش يف قّقحملا دّيسلا لاقو

 تافص نم وهف سوبلمو بورشمو لوكأم نم هب عفتني ام ناويحلا نم ءاشي نم
 لوا هكع انلقت امل قئاطف ىتعتلا ذهول !زهقلا

 ... مارحلا نم نّكمي نأ] ىلاعت هللا “ىلع اولاحتسا امل ةلزتعملا [اّمأ ]و :هلوق

 .هرخآ ىلإ [قزرب سيل مارحلا :اولاق

 يف ربتعم ىلاعت هللا ىلإ ةفاضإلا ّنأ مارملا حيضوتو عازنلا لحم ريرحت :لوقأ
 ال نأب نيلئاقلا نم مهوذح وذحي نمو ةرعاشألاف .نيقيرفلا قافّتاب قزرلا موهفم

 تانكمملا عيمج ٌنِإف .هدحو هّللا الإ قزار الف :اولاق هللا الإ دوجولا يف رّثؤم

 ةلمج نم !''مارحلا !"'قوزرملاو .مهدنع ىلاعت هللا ىلإ ةدنتسم ةدوجوملا

 لاف عافواشس ةامعالاو رفتكلا افك لاقت لا قول وين تادوجوملا

 .ىلاعت هلا نم-هنأل ءاقزر مارخلا نوكيف :مهدنع

 !هب

 ١. دصاقملا حرش بسح هانتبثأو .ههبشأ ام وأ انررصي :خسنلا يف ١/157.

 ". .ىّلحلا ةمالعلل داقتعالا ديرجت حرش ىف دارملا فشك 17.

 .برشلا ىف تايسادكشو ومد خبستلا ئفألا //1١1. فقاوملا حرش ."

 .قزرلا :«ك» .ه

 هللا مهكلم الو اهيبصاغل قازز اب تيستلف تابصتغملا امأ ٠ 1 دئاوفلا زنك يف لاق :«م ءج ؛ع)) شماه يف .1

 اهينئدعسل لاك نا ايفلخ نقلا ءابهألا عم اهنإ تح دن اعملا ىلع هيل افازرأ قست امناوءاهاتإ ىلاعت

 .«هكم 1 5زر لغم
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 ملظلا قلخ نع ىلاعت هل ًاهيزنت هسفن لاعفأل قلاخ دبعلا ّنأِب نولئاقلا ةيلدعلا اّمأو

 لب مارحلا قلاخب سيل ىلاعت هنأل ,قزرب سيل مارحلا :اولاقف حئابقلا رئاسو رفكلاو
 .ًاقزر مارحلا نوكي الف :اولاق .دبعلا وه هل دجوملا

 ىلاعت هللا نم اولاحتسا مهّْنَأ ىلع ةلزتعملا مالك ءانب نم فّنصملا هركذ ام اّمأو

 نيع هنع ةيمامإلاو ةلزتعملا بتك نم هريغ يف الو فاشكلا يف سيلف مارحلا نيكمت

 دنتسم دابعلا لاعفأ عيمج يف نيكمتلاو ''١رادتقالا ّنأب اوحّرص دق مه لب .رثأ الو

 :هريغ ًاقزارو هلا ريغ افلا اونبتا ةلوتعملا تأ: فاضتنلا يعاتش قف رععاون اذه

 .ةيآلا ١4" كَفُرْرَي هلل ُدْيَغ قِلاَخ ْنِم لَه> :ىلاعت هللا لاق دقو

 ّنِإ مهلوق نم مزلي نيأ نم هّنأب فاّشكلا ةيشاح يف يزارلا ةمالعلا هنع باجأو

 اولاق نإو مهو .ىلاعت هللا ريغ قزار قلاخل مهتابثإ مارحلا نود لالحلا وه امْنِإ قزرلا

 ةحلصملل ًاقباطم لعفلا داجيإ قلخلا ّنأل ؛ًاقلاخ هوّمسي مل هلاعفأل دجوم دبعلا نأ

 ديلا اي: لوقي تاضتالا .بعانبع نا امك"! ىزارلا تاققاب اولوقي ملا اذكز

 .بهذملا يمهج نوكي نأ الإ ّمهّللا ًاقزار هيّمسي الو هلاعفأل بستكم

 :هلوقب دّيقتي مل ول هل ةّجح ّمتي امّنِإف 4هلآ ُْيَغ ٍقِلاَخ ْنِم ْلَهم :هلوق اًمأو

 ُسَسْحَأ هلأ َكَراَبَتَق » ىلاعت هللا لاق دقف ًاضيأو 4 ضْزآلا َو ِءاَمَّسلَأ َنِم ْمُكُفُرْرَي

 نأ ّمصي مل امك ؛كلذ ّمص امل هريغ قلاخ جراخلا يف نكي مل ولف '!4َنيِقِلاَخْلَ

 ١. ضَْألَأَو ِءاَمَّسلَأ نِم> ةدايز «ه» يفو . :رطاف .؟ .رادقإلا :«م» 4.
 [8] ءاسّنلا ةروس يف ىلاعت هلوق يف دابعلا ىلع قزارلا قالطإ عقو دق ِهّنَأ عم :«ج .م ءه ,ع» شماه يف ."

 يذلا عفنلا نأ هنم مهفيو .ةيآآلا 4ُهْنِم ْمُهوُقُرْزاَف نيك اَسَمْلَآَو ئماَتَيْلَو ئبرُقْلا اوُنوُأ ةَمْسقلآ َرَضَح اًذَِول

 .«هنم ١؟» رّبدتف .ًاقزر ىّمسي دحأ ىلإ اّنم لصي

 :نونمؤملا.:غ ١5.
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 .هريغ هلإ دوجولا يف نكي مل امل ةهلآلا نسحأ هللا كرابتف :لاقب
 .هرخآ ىلإ [هسفن ىلإ انهاه] قزرلا دنسأ ىلاعت هنأ ىري الأ :هلوق
 ةيابلا لكان سب رارنلا ا يسارا يح عملا او

 الأ :لاقي نأ ريرحتلا ّقحو .ريبخلا ىلع ىفخي ال هجولاو ,ريرحتلا "'قح هرّرح
 هللا ىلإ فاضي نأ لها آل ءارغلاو«ةسقت ىلإ انهاه قزرلا تيسأ قلاعت دنا قرت

 .رّيدتف ؛مارحلا قافنإ ىلع حدم الو .نوقفني مهّنَأِب مهحدم ىلاعت هّنأو ,ىلاعت

 هللا ّنأ ىلع ليلدلا :دئاوفلا زنكب موسوملا هباتك يف "!ةيمامإلا خياشم ضعب لاق

 لاق فبلغ نهنفاعي ةناو هيف: قوفلا » نهناهرابخا ةويضتخا اما"! هدانغ قوي مل قلاع

 اًراَن ْمهِنوُطُب ىف َنوُلُكْأَي اَمَنِإ اًمْلُظ ئماَتَيْلآ َلاَوْنآ َنوُلُكأَي َنيِذَّلأ» :!همسا ّلج هلل

 ٌقِراَسلَآَو# :هلوق يف قراسلا دي عطقب هناحبس هرمأو *!4اًريعَس َنْوَلْصَيَسَ

 دق بصاغلا ناك ولو .74 ِهَلَأ َنِم ًاَلاَكَن اَبَسُك اَمب ُءاَرَج اَمُهَيِدْيَأ اوُعُطْق ف ٌهَكِراَم 5

 ملو .هل ًاملاظ هذخأ ام ّدرب هل بلاطملا ناكل ةقيقحلا ىلع ىلاعت 550

 ىلنع انيودفم نوكر ناك ليروةرخالا ونامل ىف هيلع يتقاعيب نا للعلا يف زجب

 َنوُئِمْوُمْلَأ اَمتإ + :لاقف هَّلح نم هقفنأ نم ىلاعت 000 امك ؛هل هقافنإو "هيف هفّدرصت

 ْمِهَبَر ىلَعَو اًناَميِإ ْمُهْنَداَر ُهناَيا ْمِهْيَلَع ثَيِلَ اَذِإَو ْمُهُبوُلُق تَلِجَو هلأ َركذ اذإ َنيِذْلَ

 لح ةوئيزلا م ةليتوأ « ةرُ مُهاَنْقَرَر اَمِمَو ةولّصلآ َنوُميِقُي َنيِذَلَأ * َنوُلُكَوَتَي
 تافص نم قزرلا قافنإ لعجف ,"74ٌميِرَك َقِْرَو ٌةَرِفْغَمَو ْمِهيَر َدْنِع ٌتاَجَرَد ْمُهَ

 عقاولا يفانت اهْنأ ليلدلا تامّدقم ةلمج نم حدملا بجوي ال مارحلا قافنإ َنإف :هلوق ّنأل :«ع .ج» شماه يف ١.

 .«هنم ١؟» هلبق ام عم هطلخ دق وهو

 .يطساولا يكجاركلا يلع نب دّمحم حتفلا وبأ لضافلا خيشلا وه .؟

 .ىلاعت :ردصملا يف . نيف زرع مل هرالصملا ىف ؟

 .58 :ةدئاملا .5 ا ءاشتلا

 .غ - ١ :لافنألا 6 .هيف  :«ه ءم» ./



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 نيبقاعم هيلع نيمومذم اوناكو هوبصتغا ام قافنإ نيبصاغلل نكي مل اّملف .نينمؤملا
 مل اذإ ")و ؛ةقيقحلا يف هاّيِإ مهقزري مل ىلاعت هللا ّنأ ىلع كلذ ّلد هيف مهفّرصت ىلع

 ردن ا" هنوو هنع لذخ ماو "!يوضخملا قزوين: يصاقلا انرووك

 .هرخآ ىلإ [قافنإلا ىلع] ضيرحتلاو ميظعتلل دانسإلا اولعج انباحصأو :هلوق

 دادتلا | واعس ةيعف لوذلا نعت ةلدشلا ىيحو هع ا وراح اذن اخيها اى

 ٌمذلا اولعج ثيحف يناثلا نع اّمأو .قافنإلا ىلع ضيرحتلاو ميظعتلل ىلاعت هيلإ

 ظ .مّرحي مل ام ميرحت
 ىف وه امْنِإ ''فاضملا ميظعتل ةديفملا ةفاضإلا ٌنألف :ًالَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأ

9-9 21 
 ةفاضإ سيلف «انقزر» يف امك ريمضلا ىلإ لعفلا ةفاضإ اًمأو .يناعملا بتك يف ركذ

 كسلا هدقب انامل هذهم لاذ هي ادعي قم مالك فدك لو ةحفاطما
 (تلتق)و (تبرض) :انلوق عم (انقزر) :هلوق ءاوتسا ملعن نحنو كلذ يعدي فيكو

 دهشي امك ؛لابلاب ميظعت اهلعاوف ىلإ هدانسإ نم رطخي ال يتلا لاعفألا نم امهريغو
 ,لازتعالا لهأو ةرعاشألاب ٍلابم ريغ .لادتعالا قاح لع ميقملا جيلملا قوذلا هن

 .لاوقألاو لاوحألا قئاقحب ملعأ هّللاو

 هيجوت عورف نم نوكي ّنأب ىلوأ ضيرحتلا ىلع ةلالدلا نلف :ًايناث امو
 وه ةلزتعملا هيجوت يف ذوخأملا حدملا نم ضيرحتلا ماهفنا ّنأل كلذو ,ةلزتعملا

 ينورزاكلا بيطخلا هب فرتعا امك أّدج ٌئفخ ةرعاشألا هيجوت نم هماهفناو رهاظلا

 ام ىلع داهشتسالا يف فاك رهاظلا ىلإ ريصملاو .ماقملا اذه ةيشاح يف يعفاشلا

 .بوصخغملل قزر وهف :«م» .؟ .و-:(م».١

 .هيلإ فاضملا :«م» .؛ 19٠. ,دئاوفلا زنك ."“

 رمت قاعأ .عمجلا ىلع لدي ام داريإ نم ىلاعت هلل ميظعتلا ةدافتسا نكمي معن :«ه .ع .ج» شماه يف .ه

 .«هنم ١١١ مهفاف ءكلذ نم اذه نيأو ,تقزر هلوق لدب انقزر هلوق يف ريغلا عم مّلكتملا



 1و (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 .لّمأتف ًاضيأ ماقملا اذه يف 'لضافلا يشحملا هب دهش

 دقل | ةّرق نب [و |رمع ثيدح ىف هاند الوتر هل قولا 1١ ل وفشين ا رك يه وتوقل وك

 نم كل هللا لحأ ام ناكم هقزر نم كيلع هللا مّرح ام ترتخاف ًابّيط هللا كقزر

 نرخ ىلإ[! هلك

 يف نوعطم هدنس ةّحص ميلست دعب هّنأل ؛مهنويع هب رقي ال امم ثيدحلا اذه :لوقأ

 هلعف امك .بهذملل ةرصن هقزر نم مهلوقب همارح هلوق ليدبتو .هيف مهفّرصتب هنتم

 .يعفاشلا يرذنملل !*'بيهرتلاو بيغرتلا باتك ةمتاخ هب دهشي ام ىلع مهنم ريثك
 هللا مّرح) :هلوقب كلذ ةلباقم ّنإف .هلالح نم كل هللا ّلحأ :هلوقب هتلباقم هيلع ّلديو

 ءاحصفلا حصفأ نع ًالضف .حيصفلا رايتخاب قئاللا رهاظلا وه (همارح نم كيلع
 .مالسلاو ةالصلا هيلع ءاغلبلا دّيسو

 نمل قزر هنأ ىلع لدي مل ِهْنَأ نم لضافلا يّشحملا هركذ ام هيلع هّجوتي هنأ ىلع

 يفاكلا رهاظلا هنأ نم هعفد يف ركذ امو .هل ّلحأ نمل ًاقزر نكيلف .هيلع مّرُخ
 تمدح قلعت دّيقي مل ول مّلسي امّنِإ كلذ روهظ ّنأب ."'عوفدمبف .لالدتسالا
 سيلو هقزر نم هللا مّرح ام :لاق نأب هقزر نم كيلع هللا مّرح ام لقي ملو .بطاخملاب
 ا سلف

 .انوورم هرمع لولدي ىدعتللا نكي ل اهزونا" ءارحلا نكي ملا ول هنابونوهلوق

 .لومشل :ردصملا يف .؟ .ينازاتفتلا :ةدايز «ك» ١.

 دسأ ؛11/14 نييماشلا دنسم ؛01// ريبكلا مجعملا ؛711 :8177/7 ةجام نبا ننس :تيدحلل :رظناو ."

 .7١ا//غ ةباغلا

 بيغرتلا باتك ظحالف .ثيدحلا اذه صوصخ ال ماع لكشب فيرحتلاو فّرصتلا دصق فّنصملا لعل .:

 .باتكلا اذه ىف مهيلإ راشملا مهيف فلتخملا ةاورلا ركذ باب . 75

 دايما يفاكلا :اهيفو ١" .طوطخملا .ماصع ةيشاح .ه

 .حاضيإلل اهداز فّنصملا ّنَأ رهاظلاو ءردصملا يف درت مل مارحلا ةظفل ١”.
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 .هرخا ىلإ ىلاعت هلوقل كلذك سيلو
 ال نأ لامتحال ًالاحم نوكي نأ زوجي ١ةيطرشلا مّدقم ٌنألف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف

 .لاحملا مزلتسي دق لاحملاو .هرمع لوط مارحلاب ىَّذغتي نم قّقحتي

 ةلزتعملا دوصقم يفاني ًاقزر مارحلا نوك مدع ةيلاحم زاوجب لوقلا :تلق نإ
 مهدنع رمألا سفن يف امل قباطملا ّقحلا وه ًاقزر مارحلا نوك مدع ّنإف ,ةيمامالاو

 .ًالاحم هنوك زوجي فيكف

 .رهتشاو رّرقت امك هل بهذم ال عناملا :تلق

 ريدقت "!نوكي نأ ةيآلا نم مزل ام ةياغو ."'عونمم يلاتلا نالطب َنألف :ًايناث اّمأو
 وأ قررجل ةييسكم هناك رك "ا ووكيروا كلذ نم ةرليتال و لاش لا نهيق رلا

 .ةيقوزرملاب ةفوصوم

 .دق ىلاعت ('ادّنَأل ,قوزرم مارحلاب يذغتملا ّنأل ؛ةعونمم ًاضيأ ةمزالملا :لاقي دقو
 هيلع مارحلا زئاو:ةراينخا وسلا هلع نضرغا هنأ الإ ضايملا قم. اريثك ديلا قاع

 مارحلا لكأ ناك دقو .هب عافتنالا نكمي ام لب هب عفتني ام وه قزرلا ىنعم سيلو
 نمب ضوقنم ")هنأ ىلع ,بساكملا هوجو نم هل هللا ّلحأ امب عافتنالا نم ًانّكمتم

 اباوع كر اوه انارح الو دلال نكأي كود شاف

 .«هنم ١؟» ًاقزر مارحلا نكي مل ول فّنصملا لوقب اهيلع لولدملا ةيطرشلا مّدقم يأ :«ع» شماه يف ١.

 ةمزالملا عنم يف روكذملاو يلاتلا نالطب عنم يف روكذملا دنسلا لام ّنأ ىفخي ال :«م .ه ,ج ,ع» شماه يف .؟

 .«هنم »١١ رّبدت عفدلا عفدلاو يناثلا ىلع دري ام لّوألا ىلع دريف دحّتم

 .«١؟» هيلإ ةليفؤاو هيلإ هقاس يأ :«ع» شماه ىف ."

 .هللا نأل :«ه ءم» .6 ب نأ :«م» مح

 يِّذغتملا نكي مل ًاقزر مارحلا نكي مل ول فّنصملا لوق نم ةموهفملا ةمّدقملا يأ :«م .ه ,ج .ع» شماه يف ."

 لكأي ملو تام نمب ضوقنم ىلاعت هللا نم ًاقوزرم نوكي نأ بجي ةباد لك ّنأ يهو ًاقوزرم هرمع لوط هب

 .«هنم1١؟» در ىلإ
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 لّوألا نع اّمأ "”باوجلا :لوقأ :لاقف "!نيريخألا نع يمورلا يّشحملا باجأو

 ولو ,باستكالل ًالهأ ريصي نأ لبقو غولبلا لبق يبصلا وه قوزرم ضورفملا ّنأ وهف
 نوكي .ذكيحف :ليق نإف «حابملا نم ًائيش.هيلإ قَسي مل هنأ نطرفن ًارداق ًاغلاب ناك
 يف نايقاب ةمرحلاو "'مّرحملا ّنأ لوصألا يف رّوقت دق :انلق .كلذ هل حابيف ًارطضم
 4َةَباَد ْنِم اَمَو# ملعأ هللاو ةيآلا ىنعم ّنأ وهف يناثلا نع اّمأو ,رارطضالا ةروص

 حبذي ناويح ّلك مهلوق ىنعم اولاق امك .!4اَهُقْرِر ِهْلَآ ىَلَع آلإ» ةيقوزرملاب فصّتب
 .ىهتنا .كمسلا جردني الثل ةحابذلاب فصّتي ناويح لك نيكسلاب

 امم وه لب .يدجي ال اّمم يبصلا يف كلذ ضرف نلف :ًالَوأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 هنع ملقلا عفر لاح مارحلا نم يبصلا هلكأي ام ّنأ ةرورض .نايبصلا هنم كحضي

 هنع روجزملا وه مارحلا ّنأل ؛هيلإ رظنلاب ًالالح نوكي باستكالل هتّيلهأ هغولب مدعو
 يف هريغو .ليصحتلا يف يومرألا يضاقلا هب حّرص امك ةذخاؤملا هيلع عقوتملا

 رئاس يف لاحلا نا امك .كلذب فصتت ال نايبصلاو مئاهبلا لاعفا ناب اوحّرصو .هريغ
 .0!كلذك ةصمخملا دنع هلكأي امو ًامارح هنوك غلابلا ملعي مل ام

 يف نايقاب ةمرحلاو مّرحملا 0 لوصألا يف هرّرقت معز ام ٌنألف اناث“ اًكأو

 .ضعبلا هيلإ بهذ ام ىلع نيّدضلا عامتجا مزل الإو ,ملسم ريغ رارطضالا ةروص
 ليلد ّنأ نم ةصخرلاو ةميزعلا باب يف دضعلا حراشلا هركذ ام هانركذ ام دضع ٌدشيو

 هالول فلكملا ّقح يف ّيراط عنامل هنع فلختلا ناكو هب الومعم يقب اذإ ةمرحلا

 يف كلذك هرمع لوط مارحلا لكأ نم ّنأب اوبيجي نأ ةلزتعملل ناك .ًاقوزرم نوكيف محرلا يف لصاحلا ءاذغلاب ©

 .«هنم »١١ ىلاعت هللا هق زر حكما روك فاما نو

 ١. ةرابعلا يف روكذملا ضقنلاو ةمزالملا عنم :«ع» شماه يف »؟١«.

 »١١«. ليلدلا وهو :«ع» شماه يف . .باوجلا :«ج» .؟

 .1 :دوه .؟

 ٠١١/١. يزارلل لوصحملا ؛"5٠ ,يدادغبلا رهاقلا دبعل قرفلا نيب قرفلا :رظنا.ه
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 .ىهتنا ةميزعلاف الإو ةصخرلا وهف هّقح يف ةمرحلا تبتل
 عنامل فّلختلا ناكو هلوق ّنِإ :ةيشاحلا يف هتافيلأت يف هل كراشملا يرهبألا لاقو

 بدن وأ بوجو اّمِإ همكح ّنأل ,ةصخرلا لحم يف قبي مل ةمرحلا مكح ىلع لد

 .ىهتنا ءنيداضتملا عامتجا مزل ةيقاب هيف ةمرحلا تناك ولف .ةحابإ وأ
 ةيكلاملا نم مهادع نم اّمَأو ,ةيفنحلا الإ سيل كلذ يف فلاخملا ةلمجلابو

 .كلذب اولوقي ملف فّئصملا مهنمو ةيعفاشلاو

 ساسأ مدهي ةيآلا ىنعم يف صيصختلا نم ضقتلا عفدل هركذ ام ّنألف :ًاثلاث اّمأو

 نالطب ىلع لدتسا هنأل كلذو .روكذملا يطرشلا سايقلا نم فّئصملا هب كّسمت ام

 قلع تينبأ ىلا ك3 قالا ىلع ل دق اننا هلال نقلا عدو هتروكاملا هب الوردات
 نأ زّوجو ةيقوزرملاب ةفصّملا ةّبادلاب اهيف ةروكذملا ةّبادلا ٌصخ ول اّمأو .همومع
 دوعي نأ يلزتعمللف يّشحملا اذه هلعف امك ةيقوزرملاب ةفصّنم ريغ ةّباد كانه نوكي
 ةفصتملا ةئادلا نأ 5 تلد امْنِإ ةيآلا ذإ ؛مّلسم ريغ ذئنيح مزاللا نالطب ّنإ :لوقيو

 لوط مارحلاب ةيذغتملا ةئادلا ّنأ ملسن الو ءاهقزر هللا ىلع نوكي ةيقوزرملاب

 .ةقد نع ولخي ال هحوضو عم هّنإف ,لّمأت ةيقوزرملاب [ة]فصّتم [الهرمع
 ."74اَهُقْرِر هلأ ىَلَع لإ ضزآلآ ىف ِةّباَد ْنِم امو :ىلاعت هلوقل كلذك سيلو :هلوق

 مزلي معن ءًاقزر مارحلا نوكي نأ ةيآلا نم مزلي ال هّنِإ :هيف بيطخلا ىّشحملا لاق
 مارحلاب ذتغم صخش ملاعلا يف نوكي ال نأ ًاقزر مارحلا نوك مدع ريدقت ىلع اهنم

 ام تبث كلذك صخش دوجو تبث ول معن ,ققحم ريغ هدوجوب مزجلاو .هرمع لوط

 .ىهتنا ءقزر مارحلا ّنأ نم "'هوركذ

 نم هتركذ ام ّنأب هيلع دروي ىّتح ضقاني سيل ٌلدتسملا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 نم قدصي دق ةيطرشلاو ,يطرش سايقب لدتسا دق لب ,قّقحتمب سيل ضقتنلا ةّدام

 .هركذ ام :«ج» .؟ : ١ دوه
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 ديز ناك نإ :انلوق يف امك .ًاعم امهبذك عم قدصي دقو .بذاك لاتو قداص مّدقم

 لب .ةّداملا كلت قّقحت ىلع فقوتي ال ليلدلا مامتإ ّنَأ لصاحلاو .ًاقهان ناك ًارامح

 ول ةروكذملا ةّداملا نأ مالكلا صّخلم ذإ ؛ًالاحم ضورفملا ناك ولو ضرفلا هيف يفكي

 ال نأ مزلي ةلزتعملا بهذم ىلع هنأ عم .ًاقافتا ةيقوزرملاب هيلع ًاموكحم نوكي دجو
 .ىفخي ال امك ,ةّداملا كلت قّقحت ىوعد ىلإ كلذ يف جاتحي الو .ًاقوزرم نوكي

 .اهقيقش :هلوق

 ةالصلا ّنَأو .مالسإلا ناكرأ نم امهنم اك ذأ فينح وم العلا يهو اهتخأ يأ

 امهاذعلا ركذ: قارتقالاب تارملاو::ةيلاملا كاذابعلا لضأ ةاكرلاو ؛ةيندبلا تاذابعلا لضأ

 .ةئسلاو باتكلا عضاوم نم ريثك يف يرحل
 .ًالفن وأ ًاضرف نوكي نأ نم ّمعأ ًاضيأ ةالصلاب داري نأ زوجي ال مل :تلق نإف :ليق

 قافنإلا رّسف يذلا ّلعلو ,ضعبلا دنع ًاضرف ريصي عورشلا دعب ةالصلا :تلق

 .ىهتنا .ضعبلا كلذ نم ضرفلاب
 رّسف نم مالك يف ةلالد ال هّنألف :لّوألا امأ ,باوجلا الو ءيش لاؤسلا ال :لوقأو

 قم نارملا نركب نأ :دقيخ زوجي هل هلا" نلع ةالضلاب فنارتقا ةقرقي ةاكرلاب قافنآلا

 ةالصلاب ًانرتقم قافنالا ركذ ّنأ "'هدوصقم امّنِإو ءلفنلاو ضرفلا نم ّدعأ وه ام ةالصلا

 وأ ًاَّماع اهعم ةروكذملا ةالصلا نوك كلذ يف حدقي الو .ةاكزلا هب دارملا ّنأ ىلع لدي

 ماخ

 ريغ ًابجاو ريصي اهيف عورشلا دعب لفنلا ةالص ّنأب لئاقلا ّنألف :يناثلا اًمأو
 لفنلا ةالص مامتإ بجي :اولاق معن ,ةسمخلا لب ةعبرألا بهاذملا نم ءيش يف قّقحتم

 اآلَو#* :ىلاعت هلوق يف لمعلا لاطبإ نع يهنلا دورو ىلع ءانب ؛اهيف عورشلا دعب

 .رّبدتف .اهمامتإ بوجو نيبو ةالصلا بوجو نيب نّيب قرفلاو "74 ْمُكَلاَمْعَأ اوُلِطَبُ

 ١. :دمحم .؟ .هدوصقم وه امن :«ك» 5١
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 .للملا لهأ نم اونما نيذلاو كرشلا نع 4 َنيِقَّتُمْلِل ىَدُه» :لاق هّنأكف :هلوق

 نكاود كلان « كيل َلِزْنأ اب َنوُنِمْؤُي نب يذّلأ» :ليق هّنأك ,رّدقم لاؤس باوج

 الف ؛كرشلا نع نوقّتملا نيقّملاب دارملا ّنأِب باجأف ؟هيلع فطعي فيكف نيقّتملا يف

 .مهيف باتكلا لهأ نم اونمآ نيذلا لخدي

 نم مهف يذلا ّنأ باوجلاو ,كرشلا نع نوقّتم أضيأ مه :لوقي نأ لئاقل ذئنيحو
 .نوقّتي ّمث نيكرشم اوناك يذلا كرشلا نع نيقّتملا نم دارملا ّنَأ همالك

 امل نيكرشملا يف نولخاد باتكلا لهأ :لوقي نأ لئاقل بيطخلا يّشحملا لاق

 ىلإ 4ايِدوُهَي ٌميِهْرْبِإ َناَكاَم» :ىلاعت ''هلوق 0 مالك يف ءيجيس
 ىهتنا ءنوكرشم مهنأب ضيرعت اذه نإ ١4" َنيِكِرْشُمْلآ َنِم َناَكاَمَول هلوق

 معن .ءافخلا لحم يف ضيرعتلا اذه ةدافتسا ّنأ نايب كانه اّنم ءيجيس :لوقأ

 .رّيدتف .ًامازلإ فّصملا ىلع هركذ ام هّجوتي

 [(5) 4... نِم َلِزْنَأ اَمَو َكْيَلإ َلِزْنَأ اهب َنوُنِمْؤُي َنيِذَّلَأَوِ> :ىلاعت هلوق]

 [اهلازنإو ةيهلالا بتكلا لوزن ةيفيك]

 .هرخآ ىلإ لسرلا ىلع ةيهلإلا بتكلا لوزن لعلو :هلوق
 :لاوقأ لازنإلاو لوزنلا ةيفيك يف ّنأ ملعا

 نالف لزنأ :لوقي ثيح برعلا نم عمسي امب ًادنتسم .هروهظ وه هلوزن :ليق

 .ظوفحملا حوللا يف ملقلاب هروهظ وه هلوزنف رهظأ يأ ًاروس ا"! يس

 ءالمإو ردقلا ةليل يف ايندلا ءامسلا ىلإ ةلمج ظوفحملا حوللا نم هلاقتنا وه :ليقو

 ىلع هتوالتو ًامجنم هب اع ليئربج نايتإ هليزنتو ةرفسلا ىلع لِيَ ليئربج

 .3ا/ :نارمع لآ .؟ .نارمع لآ ةروس يف :«ع» شماه يف ١.

 .فّنصملا ردصم فرعأ ملو ءاهلكاش امو (ينبي)و (ينب) نيبو هانتبثأ ام نيب خسنلا يف تدّدرت ةظفللا اذه .“
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 لس ني ردع كنا ىف زك 07 دطحص انلودم

 هب ضرألا ىلإ ليئربج لزن مث .هيف هقلخب همالك ليئربج مّلع ىلاعت هللا ّنِإ :ليقو
 امّنِإ وهو :لاق ثيح كلذ ليبق فّنصملا لوق رظني اذه ىلإو كي انّيبن مّلعو
 .اهل ةلماحلا تاوذلا هقوحل طسوتب يناعملا قحلي

 عيا ١ ناب وويل وفر فول !هيلخااو ايلاقتار اهنكردم نم كارد :لاقيرفقا
 ضعب هصّخل ام ىلع لوزنلا يف لبق ام ةصالخ اذه .ءافخلا نطاوم يف نومكلا

 .هتافنصم ضعب يف مظاعألا

 "!ةيهجو هوجوب لوزنلا ريسفت نكمي نإ :ًاضيأ هيف لاقو
 يذلا وه لزنملاو ءلزنملا يف لوصحلا ىلع ًافرع قلطي ام ًاريثك لوزنلا ّنأ اهنم

 :لاقي هيف ٌرقتسا عضوم ّلكف عضاوم ىلع رمي رفاسملا ّنإف ,رارقتساو رارق هيف نوكي

 عضاوم رئاس نم عفرأو ىلعأ نوكي دق لب ءولع نم هيلإ غولبلا مزلي الو ,هلزنم هّنِ
 لزتس ىلإ غلب دقف يبنلا ىلإ غلب اذإ ىلاعت يروح اينو اهيودلقو هيلع ف

 هيج لو يلع وهب ثربان ةكمطبو هظنحي و ةقلغ يبنلا ّنإف ,هيف ٌرقتسي

 رمي دق ءيش هّنأك لب ءاذه لبق عضاوم يف رارقتسالاو رارقلا اذه هل سيلو وه هيلع

 "'بلق ىلإ غولبلا لبق هّنأكف .رفاسملا رورمك رارقلل ال رورملل عضاوملا ىلع
 .لزنم ىلإ غلبي. مل ُْييَ يبنلا

 فاو يبنلا بلقف 0 يبنلا ىلإ هغلبيل مالكلا داححوو .١ ىلاعت ها اهتمي

 ىنعملا وهو .هلزنم يف ًالزان ناك هيلإ غلبف '*!لزنم ىلإ غولبلل "'ىلخت يذلاو .هلزنم
 :ديسر: نوح ياعيني ةيسرافلاب هلع ريغ ىدذلا

 مّلعملا ميلعلا وهف ذ ,همالك ليي يبنلا ملعي هتردقو هملع لامكب ىلاعت هنأ اهنمو

 .لزنم :«ك» .؟ .هتهجو :خسنلا يف ١.

 .هلزنم :«ك» .غ . ىلحت :«ك» .”
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 كعيفلا تفحم, ىف نكذلا ملمتلا ورب ملعتم 102 ىقتلاو تلرتسو دئاكم نا دقو

 هديفب 3 مّلعملا ا ام ةيسدقلا هتاوقب ديفتسيف ,هنع لزنتم ديفتسم ذت انعي ينتعملا

 غالبإو .ةيلاع ةلزنم نم هبلق ىلع لزن هدافتسا امف ءعطاس رونو عمال قربك ةعرسب

 ؛كلملا طسوتب لوزنلا سيلو .غالبإلا اذه دعب الإ هملعي ال هّنأ ال هل قفاوم كلملا

 .ىهتنا

 + يفتن الالام !١" ىوابارشألا قيردلا ىقنفا ىنسملا قلنسلا هيلع ىكيرفعاو

 .ىهتنا ءريخألا هيجوتلا ىلع كلملا غالبإ ةدئاف فرعُي مل

 هدافتسا ام لوزنل ًاقفارم ًاقفاوم كلملا غالبإ ةدئاف نوكي نأ نكمي :لوقأو

 نم وه امْنِإ يحولا نم يبنلا هدافتسا ام نأ ىلع نانا هيض هيلع قلع 107 ىلا

 نودهاشي اوناك امي اع يبنلا ةمدخ يف نيرضاحلا ّنَأ يور امل .ىلاعت هلل دنع
 بايترا مهل ىقبي ال ثيحب .هنم ًالاثمو ًاحبش نودهاشيو دكت ليئربج لوزن راثآ
 .رّيدتف ,كلذ يف

 [(0) 4... ْمِهَبَر نِم ىَدُه ىلع َكْيَنلوُأ» :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ [ىدهلا نم] مهنكمت ليثمت 4 ىّدُه ىلَع# يف ءالعتسالا ىنعمو :هلوق

 فرحلا قّعتم يف ًالّوأ اهنايرجلف ةيعبتلا اّمأ ,ًاليثمت ةيعبت ةراعتسالا هذه ّنأ ينعي
 لك نوكلف ليعتتلا اا و«<فرخلا نف انيتحسو اهوغنو ءالاعسسالاوءادعبألاو هنفرظلاك

 فاضل يفت ولاعب ين نناالا نون ةنه م قرعة لا د هيسنلا قاوم

 نوكينف ينكر ود تلا يلتف نم'"الاحي رارهينالاو نكيفلا لسن قلع دولا

 مالسإلا عئارش بتك .يدابارتسألا ينيسحلا فرشأ نب نيدلا رخف 7/١":: 6١4: لاجرلا مجارت يف ١.

 لعلو .وه هّلعلف .يكركلا يلاعلا دبع نب يلع خيشلا ًارهاظ هل اهبتك ءاهنإ اهرخآ يفو .ق 17١ ماع فجنلاب

 .يلاعلا دبع نب يلع وه ًافنا هركذ يذلا مظاعألا ضعب

 .هلاحب :«ك» .؟
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 .روكذملا ةلزنمب ةفصلا

 دارملا سيلو .مهندكمت هيبشت (مهنكمت ليثمت) هلوقب دارملا :لضافلا يّشحملا لاقو

 ئده ىلع © لقي. حلو (ءالعتشالا ىتعسو) "!هلوقب هيلع لك دقو ةيليشق ةراعتسا هنا

 ةراعتسالا عمتجي ال هْنَأ قيقحتلاو .درفملا يف نوكي ال ليثمتلا ذإ ؛ليثمت 4ْمِهْيَر ْنِم
 دنسلا دّيسلا مالك يف هقيقحت !' 'ديزمو .ليثمت :هلوق نم !''مهوتي امك ليثمتلاو
 يقام! لوطفلا 41 هيفا وحب ىف"! انننب

 حّرص دقو فيك .هل حلصي ال هيبنتلا نم هركذ ام ّنآلف هلو اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 الو :لاق ثيح نيترابعلا دافم نيب قرفلا مدعب لّوطملا يشاوح يف دنسلا دّيسلا

 كلذكو .امهرئاظنو لتقلاو برضلاك ةدرفملا يناعملا نم تالا تأ افي 5

 هيلع لد ام الإ موقلا حالطصا يف "اهب !"!ينعن ال ذإ ,درفم ىنعم «ىلع» ةملك ىنعم
 دسأألاب ناسنإلا هيبشت نأ ليلدب .هسفن يف ًابّكرم ('”ىنعملا كلذ ناك نإو .درفم ظفلب
 .ىهتنا ,ةريثك ءازجأ اذ امهنم ّلك ناك نإو ًاقافتا درفمب درفم هيبشت

 ىنعم :هلوق ىلإ «ىلع» ىنعم :هلوق نع لودعلا نوكي نأ زوجي هنأ ىلع
 يف ًالّوَأ عقت فرحلا يف ةراعتسالا ّنأ نم هيلإ انرشأ ام ىلع ''٠!هيبنتلل .ءالعتسالا

 ."7هتيعبتب هيلإ يرست ّمث هانعم قّلعتم
 روهط نيم نسل ليشسلاو ٠"اةيبلا ةزاعتسالا عاضملا مدع نلف :ًايناث اأو

 دقو فيك .هيلع همالك لمح دعبتسيو .هيلإ فّنصملا باهذ زّوجي ال ثيحب داسفلا

 .مّهو :ردصملا يف .5* 2 .«م» نم طقس انه ىلإ «هيبشت مهنكمت» نم ١.

 .امّيس - :ردصملا يف .؟ .ديز :«ك» ."”

 ."1 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .5 .صيخلتلا حرش ىلع :ردصملا يف .

 .هب :«ل».8 .هب ينعي ال :«ك» .ا/

 .هيبنتل :«ل ءج»>٠ .درفملا :«م» .9

 .ةيعبتلاب :«ك». ١١ .ةّيعبتب :«ج».١
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 عم .يتأيس اّمم ةديدع عضاوم يف فّنصملاو فاّشكلاو حاتفملا ريرقت نم رهاظلا هن

 لاطبإ يف لّوطملا بحاص !)'يرصان نم هريغو ينازاتفتلا مالسإلا خيش ركذ دق هنأ

 نم لّوطملا يف ركذ "امل اهدبيأتو اهتيوقت ىفخي ال ام دنسلا دّيسلا ""!هقّقح ام

 دق هّنَأ دنسلا دّيسلا مالك يف (هقيقحت ديزمو) :هلوق نم موهفملا ّنألف :ًاثلاث اّمأو

 تنأو .هسفن ءاقلت نم قيقحتلا ضعب ماقملا اذه يف ًاضيأ لضافلا اذه كلذ قّقح

 :نتدنف نرثا الو نيعاهلوتةمالك ف نسبا هنا نيك

 .مهريغ نع اهب (*!مهزّيمت يف فاك امهنم الك ّنأو :هلوق
 ديلا": رثألا موا تيت انك رينا ىلع هيشلا ةراشالا وبلا يركت ١ ةحيضوت

 يتلا ةباثملاب مهريغ نع اهب مهزّيمت يف نيترثألا نم لك تلعجف .حالفلاب ةتباث يهف
 مهصاصتخا دافأ كئلوأ ريركت ّنأ لصاحلاو ."0اهلايح ىلع ةرّيمم تفك تدرفنا ول

 رّركي مل اذإو ,.مهادع نّمع مهل ازّيمم امهنم لك نوكيف .ةدح ىلع امهنم دحاو لكب

 .دحاو لكال وه زّيمملا نوكيف عومجملاب مهصاصتخا مهف امّبرل

 [مالكلا ىف هرودو لصفلا ريمض ىنعم ]

 .هيلإ دنسملاب دنسملا صاصتخا ديفيو :هلوق

 امّنِإ هنأ ىناعملا ملع ىف ("”ردقت دق :لوقأ ًالئاق ىمورلا ىّشبحملا هيلع ضرتعا

 ديز وحن ًافرظ وأ ًالعف وأ ًارّكنم ناك "!ءاوس ًافّرعم ربخلا نكي مل اذإ صيصختلا ديفي

 ١ :ةحا أم :«ج» ٠ .ىرج ام يف :«م»

  1.امك :«م»

 .اهلاح ىلع :«ج» . كلا :«ك»

 .رّرقت دقو :«ك» . 4 ن١ آلا اى معا حي .ءاوس ماللاب :«م» .
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 بحاص لاق .رادلا يف وه ديزو ء.دسألا مواقي وه ديزو ءورمع نم لضفأ وه

 ."'صيصختلل وه ١4 ةَبْوّتلَآ ُلَبْقَي َرُه هللا َنآ اوُمَلْعَي ملأ :ىلاعت هلوق يف فاّشكلا

 .هديكأت د”جمل لصفلا نوكيو .فيرعتلا نم صيصختلا لصحيف ًافّرعم ناك اذإ اّمأو

 .ىهتنا

 ريغ هيلع عامجإلاو هميلست ىنعمب يناعملا ملع يف كلذ رّرقت ّنإ ًالّوأ :لوقأو
 اميف رصقلا هتدافإ ىلع لدي ام ماقملا اذه يف فاّشكلا بحاص ركذ دقو فيك ؛مّلسم

 هنأِب "'فاّشكلل هحرش يف ينازاتفتلا لضافلا هحضوأو .ًاضيأ ًافّرعم ربخلا ناك اذإ

 ةةاهشيةيلا دقيملا ىلع هلا رصف ةداقإ ةثلاقلا «دئاوذ قالخ لضفلا ريفضل ركذ

 .ىهتنا 4 ٌقاَّرَدلَأ َوُه هلل نإ # لثم لامعتسالا

 رصق ديفي بيكرتلا اذه لثم أب رعشم فاّشكلا بحاص مالك يأ همالكو :لاق مث

 ىتعم ّنأب حّرص دقف ءًأربخ ارا ادهم هللا فنيملا ناك ءاوس هريخلا ىلع اريل

 بلاج عضوم رهدلا عضوف .ريغ ال هللا وه ثداوحلا بلاج ّنأ رهدلا وه هللا ٌنإف هلوق
 فسوي وبأ هقفلا يف ةياهنلا ّنأ *ديرت ,فسوي وبأ ةفينح ابأ ّنِإ :لوقت امك .ثداوحلا

 رهدلا رهش امك .هملع يف يهانتلاب هترهشل كلذ عضوم ةفينح ابأ عضتف .هريغ ال

 بلاجلا وه هللا ّنأ .رهدلا وه هللا ّنإف :هلوق ىنعم ّنأو .ثداوحلا ١بلجب مهدنع

 اهبلاج ّنِإو ءيش يف اهبلج نم سيل هللا نأ مهداقتعال ًاّدر ,بلاجلا ريغ ال ثداوحلل
 )ال دقفلا "يف ةياهنلا هّنَأ ىنعملا ناك ةفينح وبأ فسوي ابأ ّنِإ :تلق ول امك .رهدلا

 .ىهتنا ءرصاعتملا

 نمسي ال امب نيماقملا يف فاّشكلا بحاص هركذ اميف لضافلا اذه شقان دق معن

 .١/١١5؟ فاشكلا .؟ 1 1 هيلا

 .و :«ه» . .فاشكلا ىلع :«ك» .'"“

 .بلجت :«ج» . .دي ري :«ه .ما» .0

 .ال_ :«ك» .8 :.نىفد(عالانأل
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 ءانبو ءكلذ يف اوفلتخا دق مهْنَأ مهمالك عّبتت دعب يل رهظ يذلاو .عوج نم ينغي الو

 هزّوج نمف ؟ال ")وأ دحاو لولدم ىلع ةّلدألا عامتجا زوجي له هْنَأ ىلع مهفالتخا

 رصحلا ناك ماللاب فرع اذإ ربخلا ّنِإ :لاقو هنم عنم زّوجي مل نمو .كلذ زاجأ

 ريمض رابتعا ىلع مّدقم ماللا رابتعا ّنأل ءلصفلا ريمض نم ال ماللا نم ًادافتسم

 ًاضيأ كلذ نم عنم هنأ عم فيرشلا هّرس سّدق دنسلا دّيسلا ّنأ بجعلا نم "١و ,لصفلا

 ةلدألا عامتجا زاوجب حاتفملا حرش يف حّرص حاتفملل هحرشو لّوطملا ةيشاح يف

 ."74 نيد َىِلَو ْمُكُنيِد ْمُكَل» :ىلاعت هلوق يف امك دحاو لولدم ىلع
 ناك اذإ رصقلا ديفي ال لصفلا ريمض ّنِإ :لاق نم دارم نوكي نأ نكمي :لوقأ ّمث

 جراخ ىنعم رابتعاب هديفي ام مالكلا يف ناك اذإ كلذ ديفي ال هْنَأ .هديفي ام مالكلا يف

 فاصتتالا ملسم هيلع موكحملا ّنأ فّرعملا ربخلاب داري نأ لثم .هسفن يف هموهفم نع

 هيشاوح نم ماقملا اذه يف دنسلا دّيسلا ىنعملا اذهب حّرص دقو .هب فرعم ربخلا كلذب

 عورف نم ىنعملا اذهو :لاق ثيح يسنجلا '؟!فيرعتلا عورف نم هلعجو لّوطملا ىلع

 يف هروضحو هفيرعت راصف فّرع ّمث ًاربخ هعوقو ًالّوَأ ظحول هّنأك .يسنجلا فيرعتلا

 .ىهتنا ."!هسفن يف هموهفم بسحب ال رابتعالا اذه بسحب نهذلا

 4 َقاَّرّلَأ َوُه هللا َّنِإ# ىلاعت هلوق يف لصفلا ريمض نإ :لاق نم نإ :لوقن ذئنيحو
 هناحبس هللا وهو ةيآلا يف هيلإ ل نأ دارأ هديفي ام مالكلا ىف ّنأل ,رصقلا ديفي ال

 همست مالا دوزجم 3٠59 دودانيفلا هلق ر رزان قيووقم مقا ررففلا ريعللاب هقانشتالا واع
 مالب فدعملا وأ ينهذلا وأ يجراخلا دهعلا مالب فّرعملا ربخلا دروأ ول ىّتح كلذ نع

 و :«ج») 17 .و :«ه».١

 .1 :نورفاكلا .'"

 .«هنم ١؟» لّوطملا ىلع هيشاوح يف ينازاتفتلا مالسإلا خيش هيف شقان نإو :«ع» شماه يف .:

 عورف نم اذهو :تلق .ًاّينهذ ًادوهعم رابتعالا اذهب سنجلا نوكيف ,هسفن يف مولعم ريغ هّنأل :«ع» شماه يف .
 .«حيصف ١١؟» ةقيقحلا نم درف ىنعمب هنإف روهشملا ينهذلا دوهعملا سيلو .يسنجلا فيرعتلا
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 ,طقف ماللا نم ًادافتسم رصقلا ناك ربخلا يف روكذملا رابتعالا ةظحالم الب سنجلا

 نم ًادافتسم صيصختلا ناك ًادوهعم ناك اذإ ماللاب فدعملا ربخلا ّنإ :لاق نم لعلو

 تفرع امل .يسنجلا فيرعتلا عورف نم لعج يذلا ىنعملا كلذ دارأ ؛هدحو لصفلا

 ىلوملا هدروا ام هنع عفدناف ءاينهذ ادهع روكذملا رابتعالاب ريصي هيف سنجلا نأ نم

 مدع عم ًادوهعم ناك اذإ قلطنملا ديز يف ًاعطق لصاح صيصختلا ّنأ نم نيدلا حيصف

 .ىهتنا .ديكأتلا ًاضيأ كانه لصفلا نم دافتسملاف ءلصفلا

 .ماهفألا حراطم نم هّنِإف ماقملا اذه يف لّمأت ؛ًاّدج رهاظ عفدلا هجوو

 [(6) «... ْمَأ ْمُهَتْرَذْنَاَء خِهْيَلَع ْءاَوَس اوُرَفَك نيِذَّلَأ ْنإ» :ىلاعت هلوق]

 ىف َراَرْبَآأْلأ نإ 8 :هلوق يف فطع امك نينمؤملا ةّصق ىلع مهتّصق فطعي ملو :هلوق

 .هرخآ ىلإ ّنإف ضرغلا يف امهنيابتل ١4" ٍميِجَج ىفَل َراَجْْلآ نإ َو # ٍميعَن
 غرب انتل“ ف اهيل عماجلا ءافتنال نيتّصقلا نيب عاطقتالا لامكل فطعي مل ينعي

 .ليق امك هنيع لب عماجلا ءافتنا يضتقي ضرغلا يف

 ىده سيلو ةفئاطل ىده هّنأب باتكلا لاح نايبل ناتقوسم امهّنأب هيلع ضرتعاو
 .امهنيب فطعلا نسحي ّدح ىلع امهف .مهدادضأل

 ومس دل تاتكلا لافي نا اووزك يذلا ١ نمر كتل ١ اسيل ميحر
 .ىهتنا يناثلا هديفي الو باتكلا ميظعت لوألا نم يلصألا ضرغلا ّنأل ءًاضيأ فطعلا

 يأو ,باتكلا ميظعتل يناثلا ةدافإ مدع مّلسن ال اند لقا اما طناف قفا

 متخلاو ةلالضلاو رفكلاب هنع نيضرعملاو هل نيركنملا ىلع مكحلا نم غلبأ ميظعت
 .ةنطابلاو ةرهاظلا مهساوح ىلع

 فطعلا ّمص امل نيفوطعملا نيب يلصألا ضرغلا داحتا ربتعا ول هّنألف :ًايناث امو

 ١. :راطفنالا 1١5-1١.
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 ضرغلا نيابتل .4 ميجَج ىف َراَّجْفْلأ َّنِإ َو * ميعَن ىف َراَرْبآلأ َّنِإ» :ىلاعت هلوق وحن يف
 :هيتماوتلا ةديورف مقرا اهل | ىئلوالا ةلطعللا نم ىلسألا ضرقلا نال دامؤف يلصألا
 .نيرفاكلا ةراسخ نييبت يناثلا نمو

 اذكو  دحاو رمأ يف نيتلمجلا نيب ضرغلا راصحنا ىوعد َّنأ ّقحلا :لوقأ من
 ةفيظو امّنِإو ,غيلبلا نم الإ لبقي ال رمأ  دّدعتلا ريدقت ىلع يلصألا ضرغلا نييعت

 ةّلع نوك لامتحا هيف حدقي الو ,ضرغلاو ةبسانملا نايب ماقملا اذه لاثمأ يف رّسفملا

 ؛رخآ نود اذه يلصألا ضرغلا نوك لامتحا وأ كاذ وأ ةبسانملا هذه ًالثم لصولا

 نرغلاو ةيفناتسلا نم ديف ريتعلا اه ىلع الاطالا  ا3 قلفلا كلبا فاك وق مرصع
 .هىلال يحولا بحاص دنع نم وأ ماهلإلاب الإ رّوصتي ال

 نوكي نأ لمتحي :لاقي نأ لصفلا نم هيف نحن ام هيجوت يف لصفلا لوقلاو
 :ىلاعت هلوق لعجيو .قبس امك هربخ هدعب امو نيقّتملا نع ًالوصفم يناثلا لوصوملا

 حالفلا ّنأ ىنعمب .مهّلك نينمؤملا يف حالفلا رصحل ًاليلعت 4اوُدَقَك َنيِذّلأ نإ
 باذع مهلو راذنإلا مهعفني ال اورفك نيذلا مهو مهريغ ّنأ امل ,نينمؤملاب ٌصتخم
 .لّمأت ءنيحلفملا نم اونوكي ملف .ميظع

 [همدقو نآرقلا ثودح ةنحم ]

 هثودح ىلع ىضاإازملا ظفلب نارقلا ىف ءاج امب ةلزتعملا تّجتحاو :هلوق

 1 1 .[هنع ربخملا ةقباس هئاعدتسال ]

 نايبل هجو الف ليزنتلا يف عقو ضام لّوأ سيل اذه ّنِإ :لضافلا يّشحملا لاق

 ,4١77ْمِهْيَلَع تْمَعْنَآ َنيِذَّلأ» لب 4ْمُهاَنْقَرَر امم :ىلاعت هلوق نود انهاه جاجتحالا

 :هتنا

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح 1
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 اوثبشت دق ةيلدعلا ّنأ وه هيلع قبس ام نود انهاه جاجتحالا نايب هجو :لوقأو
 راّجفلا راّقكلا تاوذ مايقل ةيآلا هذه لاثمأ مازلتساب ةرعاشألا ىلع ةعانشلا روهظل

 ىلع هتيشاح يف لضافلا اذه هيلإ راشأ امك .هناحبس ىلاعت هتاذب ناماهو نوعرفك

 نع اهيف:رثع اه لزأ ةيآلا هذه. ناك ثيحف':هترابعب هلقتتسو «ةيفستلا دئاقعلا حرش
 يوذ ىلع ىفخي ال امك ماقملا اذه يف مهجاجتحا ركذ بسان يضاملا ةغيصب راّفكلا

 .ماهفألا

 يف امك مالكلا ثودح مزلتسي ال هثودحو] قّلعتلا ىصتقم هنأ 5 :هلوق

 .هرخآ ىلإ [ملعلا
 اذه قيقحت نب هيلع درو .ديرجتلل ديدجلا حراشلا هركذ اّمم باوجلا اذه :لوقأ

 يضاملاب فصقملا ّنأب لوقلا اذكو ًاّدج رسع ظفللا لولدم ١" يلزألا ّنأب لوقلا عم
 .ىهتنا ,ميدقلا ىنعملا نود ثداحلا ظفللا وه امْنِإ هريغو

 يظفللا انا ءاهيقنوأ ايطنل ناك ءاوس اكرم وكي نأ بني مالكلا نأ لصاحلاو

 5 اهل اطملا ضعبلا لاراب اعوضوو يظفللا ناك اّمل هّنألف يسفنلا اًمأو .رهاظف

 لاحلاو ,رمألا سفن يف امل ًاقباطم يونعملا نكي مل ًابّكرم يسفنلا نكي مل ولف سفنلا
 ىلع هل هتفباطم 5 رمألا سفن ىف امل ةقباطملا 0 هبذكو مالكلا قدص 9

 قع ىلا قداح ةناحيممدلا الك نو الف .هعضوم يف نّيب امك راتخملا بهذملا

 .كلذ

 نأ امهريغو ةردقلاو ملعلا يف انلق امك تابكرملاب قّلعتلا دعب بيكرتلا :تلق نإف

 الو فلتخي ال هتاذب مئاق ىلزأ ىنعم مالكلل ّنإ :هلصاح ام بيطخلا يّشحملا لاق :«ه .م .ج .ع» شماه يف ١.

 ميدكقلا ليم اجوت انلسرا انإ ىتعم نتبنل ميدقلا مالكلا زل ذاق ليفتسلاو لاحلاو:يضاعلاببف صح

 هلاسرإ دعبو ,هلسرن اّنأب هنع رّبعي هلاسرإ لبقف .هتاذ يف رّيغتي ال اذهو صوصخم نامز يف حون لاسرإ تابثإ

 يضاملا نامزلا يف ةلاسرلا تابثإ لاسرإ وه انلسرأ ىنعم ّنأ رهاظلا ّنأب هيلع ضرتعا ّمث انلسرأ ان ربعي

 .«هنم ١؟» هلاسرإ تابثإ قلطم
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 .قّلعتلا دعب ةرثكلاو رمألا سفن يف دحاو امهنم دحاو َّلك

 امهريغو رمألاو ربخلا ّنأل ا ا ا اذه :تلق

 ,ةردقلاو ملعلا فاصوأ نم اذكب ةردقلاو ملعلا قّلعت اذكو .مالكلا فاصوأ نم

 الو مالكلا موهفم يف لخاد هنإف بيترتلا فالخب .فوصوملا دوجو دعب هدوجوف

 .هنودب مالكلا دجوي

 نمل دّيج وهو :لاق ثيح دئاقعلا حرش يف ينازاتفتلا لضافلا هلاق ام اذه دّيؤيو

 :ظووسنلا ةليغفلا وا ةنوظننلا ف ورعلا نه ل م ريغ ىسقنلاب امقاق“ اظنل لني

 ىلع مّلكتملا لمح ذئنيحف ,قافتالاب ثدحم بّكرملاو ,ضعبلا مادعناب اهضعب دوجو

 ال داجيإالاو قلخلا وهو زاجملا ىلع هلمح بجوف .ةلاحتسالا بجوي ىقيقحلا هانعم

 انهاه لضافلا ىتحتلا هن: تاجا اه. ىلع: ةريفتفملا لع تاق ةددب لا

 مالكلا زانق وبرد عازن الو يظفللا مالكلا وه امْنِإ "'قّلعتلل يضتقملا ّنأب ًاضيأ
 .ىهتنا أ بوف يسفنلا

 لصأ ىف ة ةرعاشألا ةنديد وه امك ةرباكملا روبنط ىلع ةمغن ةدايز عنملا اذه لب

 كاد راسا يا مالك هّنِإف .*!يسفنلا !!مالكلاب لوقلا

 .ليصفتلا هجو ىلع مالكلا هيف يتأيس ام ىلع

 رهاظ نإ :لاق ثيح دئاقعلا حرش ىلع هتيشاح يف لضافلا اذه فصنأ دقلو

 ظافلألاب اهنع رّبعملا ةينآرقلا يناعملا يه ةيلزألا ةفصلا نأ ةةرغاتشالا نايا فلان

 .«هنم ١؟» رّيدتف فّنصملا باوج ىلإ عجري را :«ه ؛ج ,.ع» شماه يف ١.

 .قّلعتملا :«ج» .«هنم ١؟» ةيوضاملاب فالتخالا يضتقي يذلا يأ :(ع» شماه يف .؟

 .7"5 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."“

 ةيلابقتسالاو ةيلاحلاو ةيوضاملاب فلتخملا قطنلا يسفنلا مالكلا يضتقي ال نأ زاجف :«ع» شماه يف .5

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «ىهتنا عونمم» نم . ١7١«.

 .ليصفتلا :خسنلا يفو .,ةخسن نع «ع» شماه يف اذك .*
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 اج لاه هنادي ةقتاق ةيسلا انينلاكناو قافاسو قوعوف كاذن نأ رهاظوب هنن اارقلا

 ملعلا ةفص ىلإ عجار اّمِإ وهف ءاهراهظإو اهنع ريبعتلا ةردقو يناعملا هذهب ملعلا ميدقلا

 نأ رهاظلاف ,لاقي نأ نكمي امك ريبعتلا نع رادتقا اهْنأل ةردقلا ةفص ىلإ وأ ؛ليق امك
 .ىهتنا .هللا ىلإ هملع لاحي نأ يغبني لب .نايبلا اذهب فشكني ال "'مالكلا ةفص

 مالكلل نآلا ىلإ اولّصحي مل ءالقعلا روهمج ّنأ بهذملا اذه نالطب يف كيهانو
 لضافلا اذه زجعو .لوقعم ريغ يناسفنلا ّنإ :اولاق ىّتح ًالّصحم ىنعم ىنعملا اذهب
 ىلاعت هللا نم لقعي فيك كلذ عمف .ىلاعت هللا ىلإ هملع لاحأف هنايب نع يرعشألا

 ناهذأ نع يفخ يذلا ىنعملا قيدصتب نيرصاقلا ماوعلا امّيس دابعلا فيلكت هلوسرو

 فيلكت عفر دابعلا نع هتافيفختو عرشلا تاليهست نم ملع دقو ,نيرهاملا ءالقعلا

 .ءالقعلا ةهيدب فلاخي اّمع ًالضف ءايكذألا رثكأ همهفي امب ملقلا

 :مالكلا يف هتلاسر يف يعفاشلا يجيإلا يوفصلا نيدلا نيعم لضافلا دّيسلا لاق

 نم بّكرملا الإ مالكلا نم مهفي ال ةغللاو عرشلا نم ٌصاخلاو ماعلا فرعلا نإ

 اش نم سيلو .ملعلا نم عون قيقحتلا يف وه يذلا ظفللا موهفم 0 ال .فورحلا

 عضوم يف ةراشإ ريغ نم داحلاو بذك هرهاظ مولعم ريغ يس ىلإ ةَمألا ةوعد ةّوبنلا

 عم سرخألا ضقانت فرعي ًاقلطم فرعلا ّنأ عم .هقالطإ نم دارملا ىلع عقومو
 «توكسلاو ملكتلاو لكلا اذهونيزخلا ميتحب ني هفدع ام يع لكلا

 9 ,ةفآلاو توكسلل ةيفانم ةفص مالكلا ّنأ يفسنلل دئاقعلا نتم يف ام اّمأو

 !توكسلا ذإ ,ىسفنلا نود ىظفللا مالكلا ىلع قدصي امّنِإ اذه :"'ةمالعلا هحراش

 ا ناينطابلا ةفالاو توكسلا هدارم ّنأب باجأو ءظّفلتلا يفاني امْنِإ سرخلاو

 .ملكتملا :«ك» .؟ .«ج» نم طقس انه ىلإ «ليق امك» نم ١.

 .ىعفاشلا يزاريشلا دوعسم نب دومحم نيدلا بطق هب دارملا ."”

 .تاكرحلاو :ةدايز «ك» .؛



 ىنعأ هّدض اذكف ىسفنو ىظفل مالكلا ّنأ امكف ءكلذ ىلع ردقي الو مّلكتلا هسفن ىف

 .ىهتنا سرخلاو توكسلا
 نع افنط رع اف انف وعلا قع تفي ذل ندوتا هيسيوتلا ا ذه: | نيلي ىلع خلاف

 ."'باوجلا ليصفتب ضدعتلا
 ىفل نايبلا ّنإ) :لاق امّنِإ :يزجسلا رصن وبأ لاق دقف ىنارصنلا لطخألا لوق اّمأو

 تّشّتف دق :هرصع مامإ وهو باّشخلا دّمحم وبأ خيشلا لاق دقو .هوفّرحف (داؤفلا

 ُبيعيو راصنألا وجهي هلا هنعل وهو .اهيف تيبلا اذه دجأ ملف لطخألا نيواود

 ًايننارضتا ناك اقل كلا ادت ريض ذل اجيضف قوكي نأ ريدقت نلف لوقا "1و

 قفاوي ام غيزلا لهأل سدا نوكي نأ نمؤي الف مالسإللا نيدل ايا راصنألل ا

 لقأو .ىلاعت هللا تاذب مئاق ىنعم نآرقلا نأ يف ينارصن مالكب قثوي فيكو .مهبهذم

 ّنأل ُةيْيَم يبنلل ًازجعم ('!هنوكو هللا مالك هنوك عنم ىلإ كلذب لّصوتي هّنأ هيف "'ام

 درتقملا «ىوغدلا] قباطملا ةداعلا قراخلا لغقلا هال .انوعم نوكي ناو ديل ودعتفلا

 ةيبامالا 81و هينا ضوغدب

 وهو :بتاغلا نع نهانقلاب الذل ضياللا ننام ننهي لالدعسالا اقباو

 .مصخلا دنع دودرم

 يسفنلا مالكلا ّنأ عم :ًاقباس هنع ")انلقن ام ىلإ ًافاضم روكذملا دّيسلا لاق "هن

 ضعب لاق .لّوألا ردصلاو ىدهلا ةّمئأ مالك يف الو عرشلا ناسل يف اعقاو سيل

 تل 7١1/١-7١8. ّقحلا قاقح ! :رظنا ١

 .هنوكو هللا مالك :«م» 1 .ام :«ل» .'"“

 .لالدتسالا باب نم هنومضمب  :«ك م».1 .و :«م كك ءج» ين

 .هانلقن ام :«ك» .8 .جن - :«ل» .ا/
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 كلذ لبق نكي ملو ةئلاثلا ةئملا ءانثأ يف الإ ل "7يسفنلا مالكلاب ظّفلت ام :ءاملعلا

 نا يد ال انالإك نيس دف يدقتلا قناع نأ ايس إو نعت ةناوقحا قاد ىف

 خيشلا داقتعا ًاضيأ مالكلا ةفص يف دقتعي نأ تيردألا توض الا انا ةديقتم اذه

 .كلذ ريغو نيعلاو لوزنلاو ءاوتسالا يف

 ال سايق سابتقا دّرجمب ةديدج ةديقع ىلإ يوعري دق فلز هنأ ملعاو :لاق مث

 ىلاعت هللا لاعفأ ّنأ لثم .ثيداحألا حاحصو نآرقلا حئارصل فانم هّنَأ عم .هل ساسأ

 هروعش نع ٌبرلا رّنأت مزلي هّنأ هبتك يف هب حّرص امك هليلدو .ضرغب لّلعم ريغ
 ةبئرتملا تاياغلاو تانكمملاب ىلاعت هملع ّنأ ةّدِم وذ َكشي ال هنأ ملعت تنأو .هقلخب

 ةفوقوم ةيتاذلا تافصلا نم مكو .ةيتاذ ةفص ىلع فوقوم هلعفو .ةيتاذ ةفص هيلع

 ءيشلا ةياغب هروعش ةطساوب هل لصحي نأ نع انّبر ّدج ىلاعتو .اهلثم ةفص ىلع
 .ىهتنا "!تاناويحلا يف امك سدقألا هتاذ يف لاعفناو قوش

 يرعشألا هخيش ىلع هيف دهش دقو يعفاشلا يجيإلا مالك نم انهاه هلقن اندرأ ام

 .لاتيتلاو نايذهلا باب نم لاعفألا ليلعتو مالكلا يتلأسم يف همالك ّنأب

 :ءاوتسالا ىتعمت مسا «ءاوسادو «نإ) نيخاةةلوق

 «َنإ» ربخ هّنأب عفر ءاوسو هلوق ّمصي الف «ّنإ» ربخ ةلمجلا ّنأ ديرأ نإ :هيلع ليق
 نأ رهاظلاف .(هدعب امل ربخ ءاوسو) هلوق همئالي الف «ّنِإ» ربخ «ءاوس» "'ّنِإ ديرأ نإو
 ظ .فاّشكلا يف امك هدعب امب يفتكيو ّنإ ربخ هلوق كرتي

 هءزج اهوطعأ ةكرحلا لبقي مل اّمل نكل ,.عومجملا عفر هيف عفرلا ّنأِب بيجأو

 ةكرحلا لبقي مل امل نكل ءريمضلا عم مئاق مئاق ديز يف ربخلا :لاقي امك .لباقلا

 .ةيربخلاب عوفرم :اولاقف مئاق دّرجم اهوطعا

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «عرشلا ناسل ىف اعف تسلا قرض نا

 :نإ- :«ك» '" .غ77-غ75؟/١ ّقحلا قاقح ! :رظنا."
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 .[مهيلع ناّيس همدعو كراذنإ ىنعمب] هدعب امل ربخ هّنَأب وأ :هلوق
 دي لقت لعافلاب ادقيملا نستلي ماقم ىفاريخلا عيده ووجب أل هناي هيلع نعارتغا

 .لعافلاب هسايتلال هربخ مئاقو أدتبم هوبأ نوكي نأ زوجي ال هّنإف ,هوبأ مئاق

 .هرخآ ىلإ هنع رابخإلا عنتمي امْنِإ لعفلاو :هلوق

 ,مهتارابع يف عئاش ًالعف رمضملا !'١هلعاف عم لعفلا لعج :ينازاتفتلا لضافلا لاق

 .لعفلا دّجم ال ةلمجلا وه انهاه هنع ربخملاف الإو

 نع ؤه امنإ ةيف نحن اميف رابخالا ُّنأل «كلذ ىلا ةجناح ال :دتسلا دّيسلا لاق

 ا مول نوع ا"! يشل ديف ويف هلعاف اغاوتلعفلا

 هسا لاو ا ريش ةلمعللا لعب املك هال تعي هيفي تئاقلا ىتسيبلا لافو

 .ىهتنا ,؟!لاملا ىف ديق هيف لعافلاف

 وأ ًاربخ تعقو يتلا ةلمجلا يف نكي مل اذإ ًاصوصخ .ةعونمم ةمزالملا ّنأ هيفو

 ءاجو ,كوخأ وهو ًاديز تيرضو .مالغ هوبأ ديز وحن ,ٌقتشم الو لعف ةفص وأ ًالاح
 ربخلا نيبو أدتبملاو لعافلا ينعأ هنع ربخملا نيب *!قّرفف مّلس ولو .مالغ هوبأ ديز

 نوكي نأ ٌدبالف مسا هنوك أدتبملاو لعافلا ىف اوطرتشا مهّنِإف :ةفصلاو ("!لاحلاو

 اهنوك اوزوج لب ,ةفصلاو لاحلاو ربخلا يف كلذ اوطرتشي ملو .ةلمج ريغ ًادرفم

 .هل عضو ام مامت هب ديرأ اذإ :هلوق

 عنتمي هنأل دساف اذه :لضافلا يّشحملا لاق ,ةبسنلاو نامزلا عم ثدحلا وهو

 ةبسنلاو نامزلا وأ ةبسنلاو ثدحلاك ًاضيأ هل عضو ام ضعب ديرأ اذإ اميف رابخإلا

 .«ج» نم طقس انه ىلإ «ةلمجلا وه انهاه» نم . " .هّنأ عم :«ل».١

 .ماصع ةيشاح نم يدنع يتلا ةخسنلا نم طقس .؟ .١16١؟ .فاشكلا ىلع ةيشاحلا ."

 .لاحلاو :«م» ١". .قّرف :«ك» .6
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 راشأ دقو .ثدحلا وهو صوصخم ضعب ىلإ ةبسنلاب يفاضإ رصحلا نأ هيفا"'و
 هر | ىلإ كدحلا لطم فلا ديس ور قلط زل انوه رتب كلذ ل من علا
 .مهفاف

 .هيلع [«مأ»و] ةزمهلا لوخد نسحو :هلوق
 :نيرّدقم نيلاؤس نع باوج يضاملا ظفلب

 .مالكلا ردص هئاضتقا عم ًالعاف ماهفتسالا ىلع لمتشا ام عقو فيك هنأ :لّوألا

 نوكي نا ّمصي فيكف ادّدعتم نوكي نأ بجي ءاوتسالل هيلإ دنسملا نا :يناثلاو

 َّنأ ينعي .دّدجتلا ماهيإ ىلع ًافطع ًارورجم ردصملا ظفلب نسح نوكي نأ لمتحيو
 لصألا وه ام ةياعر ّنأل .هتقيقح ىلع ماهفتسالا نكي مل نإو ماهفتسالاب قيلأ لعفلا

 : ارا

 .ماهفتسالا ىنعم نع اتدّرج امهنإف :هلوق
 امهديرجتب مكحي ىّتح ماهفتسا «مأ» يف نكي مل هّنأب لضافلا يّشحملا ضرتعا

 ءاوتسالل دارطتسا ماهفتسالا نع ديرجتلا ماقم يف «مأ» ركذف ,ماهفتسالا ىنعم نع

 ." 'ىهتنا هانعمب اتلعج يذلا

 وه يذلا ماهفتسالا ىنعم نع «مأ»و ةزمهلا ديرجت دارملا ّنأل لّمأت هيف :لوقأو
 .مهفاف .ءاوتسالا عم ماهفتسالا امهانعم مامت ذإ ءامهعومجم ىنعم ءزج

 ةّحص هيف يوتسي ملعلا يف نييوتسملا ّنأل ؛عوقولا ةّحص يف ءاوتسالا :ليقو اذه

 .ةحفص ردق ماصع ةيشاح نم يدنع يتلا ةخسنلا نم طقس ١.

 .و-:«ك» .؟

 ةحفص ردق ماصع ةيشاح نم يدنع يتلا ةخسنلا نم طقس .""
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 ماهفتسالا ريغ نم عوقولا ةّحص يف ءاوتسالا دّرجمل اتلعجف ءامهعوقوك امهعوقو

 دري الف ,عفنلا مدع يف نايوتسم امهعوقو ةّحص يف نايوتسملا لآملا راصف ,ملعلاو
 .هيف ةدئاف الف ءاوس نييوتسملا ّنأ مالكلا لّصحم ّنإ ليق ام

 ديرجتلاو عفنلا مدع يف نايوتسم بطاخملا ملع يف نايوتسملا ىنعملا :ليقو

 ّنأل مّلكتملا ملع رهاظلا ّنأ عم بطاخملا ملع يف انلق امّنِإو ,ماهفتسالا نع الإ سيل

 ؟مهرذنت ال مأ مهرذنأ :لاق هّنأك .بطاخملا نم لاؤس ريدقت دعب ربتعا مالكلا اذه

 يف يواسملا راذنإلا مدعو راذنإلا عفنلا مدع يف 4ْمِهْيَلَع ٌءاَوَسا» :هلوقب بيجأف

 نفيا عوقو كملع

 «مأ»و ةزمهلا تدّرج ماقملا اذه يف ليق ام :لوقأ انأو :"'يّشحملا لضافلا لاق
 يف نيتيوستلا الكو ءءاوس همدعو راذنإلا ءاوس لآملا راصف .ديكأتلل ءاوتسالا دّرجمل

 مل ملعلا يف وأ عوقولا ةّحص يف رخآلاو عفنلا مدع يف امهدحأ ناك ولو ءدحاو ىنعم

 .ىهتنا "!ًاديكأت كانه نكي

 ءاوتسالا ؟)ددجمل ماهفتسالا ىنعم نع امهديرجت ىنعم ّنأل ؛رظن هيف :لوقأ ")و

 نمض يف يذلا هنأل ,*'مهفتسملا ملع يف ءاوتسالا دّدجمل كلذ نع اتدّرج امهنأ

 امهدحأل دّدجت دق نيينعمل نّمضتملا ظفللا ّنإف .«مأ» )و ةزمهلا ىنعم ةقيقح

 ريرقتلاب دارملا وهو ةيدصقلا ىلإ ةينّمضتلا ةلالدلا بلقيف .هدحو "هيف لمعتسيو

 .ديكأتلا لوصح مدع نم هريغ هيجوت ىلع !هدروأ ام دري الف .ديكأتلاو

 .ةراشبلا نود هيلع رصتقا امْنِإو :هلوق
 نم مزلي ال هْنأل ءامهنيب عمجلا كرت هجو ديفت ال ةتكنلا هذه :لضافلا يّشحملا لاق

 ١. .لضافلا ىشحملا :«ل»

 ". .د جمب :«ك» . .و :«ل»

١ 
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 .و-:«ل».5 .ميقتسملا :«ك» .

 .هيف ايه وتحاال :«م» ٠ /

 فدع ىتلا حلا نش طقم

© 

 .دروأ :«ه» . -
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 ريسبسلا ريثات هده هزلي ناو ىىلوألا قيرطب امهيلك نيا مدع زاذتالا يات مادخ

 لهأ وه امنِإ ةراشبلا لهأ نوكي ال رفاكلا ّنِإ :لاقي نأ هجولاف ,ىلوألا قيرطب
 .ىهتنا "''نمؤملل ةراشب هناميإ ريدقت ىلع هتراشبو .راذنإلا

 نود راذنإلا صوصخ ىلع راصتقالا ةدئاف نايب ددص يف فّنصملا ّنأ هيف :ل وقأو

 ال اذنه. كعوةرانعتلا نوه ةلوق هيلا: هتقرو امك ةراشنلا نسوصتن لع راضقالا

 هروهظل ههجو نايب كرت رخا بولطم وه لب ءامهنيب عمجلا كرت هجو ةدافإ مدع رضي
 هركذ امك ةراشبلا فالخب ءاورفك نيذلا ركذل راذنإلا ةبسانم عم راصتخالا وهو

 تلكدم نسودخم: وهف هحولا نمد: تا ام اماو فانكلا ةينعاس. نق قتارلا ةنالعلا

 1 محب "ل امك

 [هيف لاوقألاو قاطي ال ام فيلكت حبق ]
 .هرخا ىلإ قاطي ال ام فيلكت زّوج نم هب ٌجتحا اّمم ةيآلاو :هلوق
 ّنأو ."'قاطي ال ام فيلكت عانتما ىلإ اوبهذ يلازغلاو ةلزتعملاو ةيمامإلا ّنأ ملعا

 هنع هّرنم ىلاعت هللاو .ًالقع حيبق هْنَأل ؛هتقاطو هعسُو قوف ًادحأ فّلكي مل هناحبس هّلل

 ال ىلاعت همكح نأ ىلع ءانب .هزاوج ىلإ يرعشألا بهذو .هعضوم يف نّيب امك

 تاكيد ١ اهنا ةعقوم يف اوركذ امل .ضرغب ًالّلعم نوكي ال يأ ءًاضرغ علت

 ظ :ماسقأ ىلع لاحملا ّنَأ ّمث ,لاحملاب

 نيب عمجلاك كلذو .ًالقع ليحتسملاب اها هع نقعوتفتاذا نوكيا :اهدحا

 .نيّدضلاو نيضيقنلا

 .ميظعلا لبجلا لمحو ءامسلا يف ناريطلاك ةداعلل نوكي زا قنافلا

 :ىدتع ىتلا ةخسنلا نم طقس:١

 عنتمي كلذك نايذهلا ىلاعت هللا نم عنتمي امك هّنأب ةمكاح لقعلا ةهيدب ّنَأ هلصاح :«ه ؛م .ج ,.ع» شماه يف ."

 .«هنم »١١ مهفاف ,كرتلا ىلع بيذعتلا ّمث ءامسلا ىلإ ناريطلاك .هنع هرودص عنتمي امب فّلكملا رمأ
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 .يشملاب نمزلاو .وُدَعلاِب دّيقملا فيلكتك عنام نايرطب نوكي نأ :ثلاثلاو

 هناحبس هللا ملع يذلا رفاكلا نم ناميإالاك ,هب ملعلا قّلعتل نوكي نأ :عبارلاو

 هموم الها ىلا

 .هزاوج عنم هنأ ةيونثلا ضعب نع يدمآلا لقنو « اقافثا عقاوو زئاج عبارلا مسقلاف

 :بهاأذم قالت اهيفف لوألا ةثالغلا اكو

 زوجي :لاق ثيح لوصحملا ىف يزارلا هيلإ بهذ امك ًاقلطم زوجي هنأ :لّوألا

 ."'يلازغلاو ةلزتعملل ًافولخ ةنلغ اكمل ردقي هل انهي رمألا دورو

 بجاحلا نبا هراتخاو ,ةلزتعملا نع لوصحملا يف هلقتو .ًاقلطم عنملا :يناثلاو

 .ندمالا هزاتحاو قة وجنف ةلاو يوحي الق نادل اهكس ناك نإ :ةلاغلاو

 ىلع ٌلدت ةيآلا ّنأ انهاه فّنصملا هركذ ام ىلع ةرعاشألا جاجتحا لّصحمو

 نيّدضلا نيب عمجلابو هريغب رمألا سفن يف هعوقو عنتمي امب رفاكلا فيلكت عوقو

 .تاذلاب عنتمملا وه يذلا

 .هرخآ ىلإ (ءيشلا عوقوب رابخإلاو) :هلوقب امهنع باوجلا ىلإ فّنصملا راشأ دقو

 ربخملا فالخ عقو اذإ مزلي امّنِإ بذكلا ّنأل .رهاظف لّوُألا نع ًاباوج هنوك اَمأ

 دحأب رابخالاو .هيلع ةردقلا لب لعفلاب هعاقيإ ىضتقي ال ءىشلاب فيلكتلاو ")هي

 1 يناثلا نع ًاباوج هنوك اّمأو .اهيفني ال يش 0

 هنأو ديل كام يبنلا قيدصتب الإ اوفلكي مل راّقكلا نم لهج يبأ لاثمأ ّنأ نم دّضعلا

 هين رفا د3 ىلإ لع 1

 دق ْنَم لإ َكِمْوَق ْنِم َنِمْوُي نك ُهَّنَأ# :هلوقب حونل هرابخإك هلوسرل هرابخإو ,نيصاعلاب

 .هي اس :«م» .'" 5١60/7. لوصحملا ١.
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 ,ربخ وأ "!ملعب "!ناكمإلا نع نكمملا جرخي الو ءكلذب مهربخأ هنأ ال "4١َنَمآ

 وسوي ال 181 ناي هر انشا ههملع دعي نامنالاب اونلك ىل ين سيلع ةردقلا قايلحتالو
 هنأل .عقاو ريغ كلذ لثمو .هنم هعوقو عانتما فّلكملا ملع ام ليبق نم *!ناكل

 .هب ءاج اميف لوسرلا قيدصتتب اوفّلك هبارضأو لهج ابأ ّنأ انمّلس ول اَنأ هحيضوتو
 فيلكتلا مزلي الف .ءيش يف نوقّدصي ال مهنأ يف هقيدصتب اوفلك مهنا ملست ال نكل

 .ًالامجإ هب ءاج ام عيمج يف لوسرلا قيدصتب اوفلك مهنأل كلذو .هضيقن مزلتسي امب
 مهزِذنت مل مآ مُهتْرَدْن اء ْمِهِئَلَع ٌءاَوَس» :هلوقو ءاليصفت هئيجم هب اوملع ام لك يفو
 نم سيلو .مهلاحب لوسرلل رابخإ هْنأل ؛هب هئيجم اوملع اّمم سيل "#1 َنونِمْؤي ال

 هقيدصتب نيفلكم نونوكي الف .مهيلإ هغيلبت بجي ىّنح مهلاعفأب ةقلعتملا ماكحألا
 ةنفيلكتلا نوكي الف .ةداع مهنم هعوقو نكمي هب ءاج اّمم هريغ ىف قيدصتلاو .هيف

 ناكمإلا نع هجرخي ال مهنم هرودص مدعب رابخإلاو "'ملعلا قّلعتو ,لاحملاب ًافيلكت
 .هل ناببسال عوقولل ناعبات امهنآل

 ربخلا ريغ يف قيدصتلاب مهفيلكت ّنأ ىلع هرخآ ىلإ اوفَلُك ول معن :""!هلوقب هّبن ْمئ
 فيلكتلا مهنع طقسيف اوملع اذإ اّمأ ,روكذملا ربخلا اوملعي مل اذإ نوكي امْنِإ روكذملا

 .«١؟» يتاذلا :«ع» شماه يف .؟ ايضا

 ١؟» ّلكلا هيلع قفا اّمم لب هيف عزانتملا نم سيل هّنَأ لصاحلاو .ملعلا وه يذلا ريغلاب يأ :«ع» شماه يف .'؟

 .مهلأب - :«ج» 1 5

 .ملعلا دعب فيلكتلا يا :«عر» شماه يف .0

 »١١«. رابخإللا نم وحنب مهنم هعوقو عانتماب قيدصتلل بيذكتلا موزل نم :«عر) شماه يف .1

 .1 :ةرقبلا .8 .«1١؟» ةدئافلا ءافتنا لجأل يأ :«(ع» شماه يف ./

 .فلاسلا مالكلا يف ٠. .مكحلا :«ك» .9
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 اذإو ءاوبقاعيل وأ كلذب اوباثيل ؛هكرتو لعفلا ىلع مزعلاب ءالتبالا هتدئاف ّنأل ؛ةيّلكلاب
 كلذب جرخي مل نإو همدعب ىلاعت هللا رابخإ قّلعتل ةّنبلا مهنم ردصي ال لعفلا ّنأ اوملع

 دّدرتلا دعب مزجلا وه هّنأل ؛هكرت ىلعو هيلع مزعلا مهنم تأتي مل ناكمالا ّدح نع

 مالك ّنأ نم مّهوت ام داسف هانرّرق امب رهظ دقلو ءزاج نإو عقاو ريغ هلثمب فيلكتلاو
 :تعيلاو') دييرع ييطخلا نع رديض انك لق لوألا حولا نه نا وخت ننسللا

 ش .رّيدتف ؛ًارهاظ 'لضافلا

 .4 ْمهْيَلَع ٌءاَوَس» :لاق كلذلو :هلوق

 دوم لا عم ىف مولع ءاوتسالا ذي نأ هنأب لضافلا يّشحملا هيلع ضرتعا
 هاك هنا هده ادارطألا يف: ناو ,مهل عفنأ رم أ راذنإلا مدع ّنأل ؛قباطمب سيلف

 هل ىنعم الو .مهناميإ مدع يف راذنإلا مدعو راذنإلا لوسرلا ىلع يوتسي د ٌحصي

 .ىهتنا ,"!هركذ امب «كيلع» ىلع «مهيلع» رايتخا نوكي ىّتح
 عفنأ راذنإلا مدع ّنأ دارأ نإ هّنأب لوقلاو لّوُأْلا ّقشلا رايتخا نكمي :ًالّوَأ :لوقأو

 ؛ملسم وهف مهيلع هروهظل نيديرملا ّقحلل نيبلاطلا ءالقعلا نم مهريغ رظن يف مهل
 هللا متخ نيذلا راّجفلا راّقكلا كلت رظن يف عفنأ هّنَأ دارأ نإو ءًاعفن يدجي ال نكلو

 ا! كلذ دوجو لب .مّلسم ريغف ةواشغ مهراصبأ ىلعو مهعمس ىلعو مهبولق ىلع
 وأ همدعو هدوجوب [ر]رض وأ عفن بّترت نع ًالضف مهدنع ناّيس همدعو راذنإلا

 ةؤكق قالدفل' نبل «تارواعملا ىف:لاقي امكااذهو :هوجولا نم هجوم هب هزات

 فيلكتلا عوقو نع لاّوسلا عفد ىلإ تفتلي مل فئصملا ْنِإ :هتيشاح يف لاق ثيح :«م .ه .ج ,.ع» شماه يف ١.

 .«هنم ١؟» تاذلاب عنتمم هنإف نيّدضلا نيب عمجلاب

 فّنصملا مالك نم كلذ نع باوجلا روهظ نايب ىلإ هتيشاح يف تفتلي مل ثيح :«م .ه .ج .ع» شماه يف .”

 ةيآلا ىنعم ناك ول مزلي امّنِإ نونمؤي ال مهداقتعا نأ هيفو :لاقف ةروهشملا ةبوجألا نم رخآ ًاباوج كانه ركذو
 :«هنم :١ نهتنا نوتمؤي ال َمهّْنَأب ناميإلا مهيلع بجي ال ةلمتحم

 .كلت :خسنلا يف .5 ."/ .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"
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 رّثؤي ال رامسملا ّنإو ,بابذ نينط وأ باب ريرصك هعامس يف مالكلا اذهو ,ةلعفنم
 .تاغلابملا نم كلذ ريغ ىلإ ,راجحألا يف

 اذه ىلع ىلاعت همالك لصاح ّنآب لوقلاو يناثلا ّقشلا رايتخا نكمي :ًايناثو

 مهناميإ بّترت مدع يف كدنع ناّيس مهراذنإ مدعو مهراذنإ ّنأ ىلإ عجري ريدقتلا

 .رّيدتف .ًالصأ هيلع رابغ ال حيحص ىنعم اذهو .")امهيلع
 .هرخآ ىلإ هيضتقي امإ]] نايبو قباسلا مكحلل ليلعت :هلوق
 ام نايبو ةيلع فعابلا نآيبل الماش هكحلا ليلعت ناك امل :لضافلا ىشحملا لاق

 ةهج نايب هنم دوصقملاو .(هيضتقي ام نايبو) :هلوقب هنم دارملا 55 رسف ةيعوأ

 نادال :نينب ةيروسشلا "يي "10 عب نضفا وكنو بوق اقشا هنا: ىيسااخبع اضفلا

 مكحلل ًاليلعت ًاضارتعا مهيلع ءاوس !؟!نوكي نا نيدقت ىلع هلا ىقني لو هةموو

 ملع هنأل ؛نسح ةهج لاؤسلا ريدقتل "نكي مل رخآ ًاليلعت اذه ناكا*)و ,ّدم ام ىلع

 .مهناميإ مدع ةّلع
 ام قباسلا مكحلا ىضتقم نايب هنوك عنمي "''هنآلف 151 اجا حت هيف نقنو

 ةجيتن نوكي نأ يضتقي (ةاهّنأل ,هوفرتقا اًمعو مهرفك نع بّبسم هنأ "'هركذيس
 ش .هل ًايضتقم قباسلا مكحلا

 نوكي نأ '''حلصي ال هّنأل «ميِظَع ٌباَذَع ْمُهَلَو©8 فطع هعنمي هّنآلف :ًايناث اّمأو

 بسم هنأ لّوُألا عفد نكميو .مهل راذنإلا عفن مدعل ةجيتن نوكي نأ بجي لب .ًاليلعت

 :نع لاؤسلا :ودضتملا ىف ا .اهيلع :«ك» ١.
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 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل /

 دك وي ةلعجت نا كلو ىقراملا كحل ينو: قراسلا هكحلا ١١" ييممبا# لدي اهغ

 "!ىلاعت هللا نم راذنإلا ريثأت يفاني امو ,كنم راذنإلا ّنَأ ديفي هّنأل ؛قباسلا مكحلل

 :ةقالك هناا !ءا ويم هةموو هةوهحو. ىلا هلخق ةلذاقم فن دبعلا :لعفاو

 ال امهدورخا ىلا ( نفخ الوز ةلوش لوا هركذ اه رالف الا انا ؛رظن هيف :لوقأو

 ْمَكَح» :هلوقو ,ناميإلا مدعل ليلعت «ْمِهْيَلَع ٌءاَوَس» :ىلاعت هلوق ّنإف .هنهو ىفخي
 امد وعرب نقع هيقرت امك لعتاو رمأل ليلعت مهتم الك نأ ال: ياوسنألل ]يلق لنآ

 قرا ةدرم لاؤسلا ريدقت هاجتا مدع نم هركذ

 مكحلا ىضتقمل ًانايب متخلا ةيآ نوك عانتما نم ًايناث هركذ ام ّنألف :ًايناث اّمأو

 لضافلا اذه همهف امك ناميإلا مدع قباسلا مكحلاب فّئصملا دارأ نإ ّمصي امّنِإ قباسلا

 ىلع مزاللا ذإ الف ًاقباس انركذ امك ءاوتسالا مكح دارأ اذإ اّمأو .داريإلا هيلع ىنبو

 وه "ارخآ مكحل ًاببسو رفكلا وه مكح نع ًابّبسم ''متخلا نوكي نأ ريدقتلا اذه
 اًمع ةحودنمل داريإلا نم دروأ ام عفد يف انركذ امبو هيلع رابغ الو راذنإلا ءاوتسا

 هو

 .رّيدتف .داريإلا لصأ نم نهوأألا عفدلا نم لضافلا اذه هفّلكت

 [017/) 4... َىلَعَو خهِعْمَس ىلع َو ْمِهبوُلَق ىلع ُهللأ َمَتَخ» :ىلاعت هلوق]
 ىلإ [حيحصلا رظنلا نع مهضارعإو ديلقتلا يف] مهكامهناو مهّيغ ببسب :هلوق

 .هرخآ

 َعَبط ْلَبم :ىلاعت هلوق رهاظ ىلإ ًاباهذ ,لازتعالا بهذم '"!قفو ىلع اذه :ليق
 كامهنالا ّنأ ةّنسلا لهأ بهذم ىلع رهاظلاف الإو ."4ْمِهِرْفْكِب اًهْيَلَع هن

 .ىلاعت  :«م ءع» .؟ »١١«. رقع افلا وهو :«ع» شماه يف ١.

 .مكحلا :«ك» .ع ."”8 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."”“

 .قفو :«ج».1 .رخأ  :«م»

 / . :ءانيلا 66 ١.
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 |[ ةيهفو اههعت هر اهتالا ىلع ] هاكتسو ا ةلؤق

 ىلع متخلا ّنأ امكف ءفّرصتلا نم عنملا هبشلا هجوو ,ةروكذملا 3 ثادحإ يأ

 ريغلا فارصت نع ةعنام ةروكذملا ةئيهلا كلذك هيف ريغلا فدرصت "!نع عنام ءيشلا

 هتخ نوكي اذه ىلعف .بلقلا ىف ناميإالا هب لصحي نأ هنأش يذلا راذنإلا وهو

 .4ةَواَشِغ ْمِهِراَصْبَأ ْىلَع وا :ىلاعت هلوق ىف ةيشغتلا *!اذكو .؟!ةيعبت ةراعتسا

 .فاّشكلا حاّرش هب حّرص امك ةيلصأ هيف ةراعتسالا لب :ليقو ريخألا يف شقونو

 ْىلَعَو# ىلاعت هلوق لعجي نأ الإ ّمهّللا ,ةيعبت نوكيل لعف الو ةواشغلا يف اهنوكل
 .فاّشكلا ةرابع هيلع لدي امك مهراصبأ ىشغ ىنعمب 4ٌةَواَشِغ ْمِهِراَصْبَ

 .["' 4 اًنِرْكِ ْنَع ُهَبَلَق اَنْلَمْعَأ ْنَم عطت اَلَو» ىلاعت هلوق يف] لافغإلابو :هلوق

 هاديه كم لبد ةووكدملا ةقيلا كادعلا : نعدح لاقغألا لعح ىلإ ةعاح لل

 .ىهتنا .ًالفاغ صخشلا لعج وه يذلا يقيقحلا هانعم ىلع

 نم ًاقباس هب اندّرفت امو ,ةّنسلا لهأ بهذم ىلإ رظنلاب جايتحالا مدع :لوقا

 الف لاؤسلا باوج يف ةلزتعملا هيلع ىنب ام ىلإ رظنلاب اّمأو .رهاظ لاؤسلا باوج

 .ندشو أل امك

 ثيح نم يهو ["!4ةَيِساَق ْمُهَبوُلُق اَنْلَعَجَو» ىلاعت هلوق يف] ءاسقإلابو :هلوق

 .. ةنمس اه تيد ديمو هللا تدفما ىلاص هلا ىلإ ةدتتنم اهرساب تاتكدملا نإ]

 .هرخآ ىلإ [تدرو

 عبطلا يهو ةروكذملا ةئيهلا ثادحإ يأ فاضملا فذحب ةروكذملا ةئيهلا ىأ

 .مكح :«ك» . .ضارتعالاو :«ك» ١.

 .هنّيعتب :«م» . .نم :«ل» .'"

 .5/ :فهكلا .5 .اذكو اذكو :«ج» .6

 "١. :ةدئاملا .ال
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 يناثلاو ,تدنسأ ينعأ أدتبملا ربخب قّلعتم لّوألا (ثيح نم)و .ءاسقإلاو لافغإلاو

 .تدروب قّلعتم

 .هتردقب ةعقاو هلوقو

 قلاعت هللا ىلإ محلا وعش: دانسا نا وهو لاوس باوح "اذهب أل ارب دعي ربح

 ىضتقي مهلعف ءوسو مهتفص ةحابقب ةيدانم ةيالا نوكو .مهتذخاّؤم مدع ىضتقي

 1 .مهتدخاؤم

 عقو ام ّلك ّنأ ثيح نم ىلاعت هللا ىلإ دانسإلا ّنأل ؛ةفلتخم ةيثيحلا ّنأب باجأف

 .هاّيإ مهبسكب هنأ ثيح نم مهتذخاؤمو مهّمذو هاّيِإ هعاقيإب وهف "'هكلم يف
 ةيئانلا ةيثيحلاو .ةعونمم ىلوألا ةيثيحلا ةيّلك نأ هانمّدق ايم كيلع ىفخي الو

 .هعقوم يف سيل ةيثيحلا راهظإف .ًالئاط بسكت ال ةلمهم

 [ىلاعت هللا ىلإ بولقلا متخ دانسإ ةيفيك]
 .هرخا ىلإ [هيف] ةلزتعملا "'رطضاو :هلوق

 نع ايضقت هيو اتلا تاكتررا نق ةل وعملا ىلع هيديس رعمد ةرانعلا قايبنم#لوقا

 امك :ىلاعت هللا ىلإ ّقحلا لوبق نم عناملا حيبقلا متخلا دانسإ ىلع ةيآلا ةلالد لاؤس

 لوبق نم عنملا ىلع لدي هيلإ هدانسإو ,ىلاعت هللا ىلإ متخلا دنسأ ملف :تلق نإف

 هملعل .ًاريبك اًولع حيبقلا لعف نع ىلاعتي هللاو ,حيبق وهو ,هقرطب هيلإ لّصوتلاو ٌّقحلا

 مالظي اَنَأاَمَوِل :هلوقب هتاذ هيزنت ىلع ٌصن دقو .هنع '!هئانغب هملعو ,هحبقب

 .همكح ىف :«ك» .؟ .اذهو :اهريغ ىفو .«ش» ىف اذك.١

 .خسنلا فاللتخا ىلإ فئصملا ريشيسو .تبرطضاو :«ك»و ردصملا ىف ."“

 .هئابغب :«ك» .غ



 مْ (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ُرُمْأَي آل هللأ نإ > "4١َنيِمِلاَظلَأ مه اوُناَك ْنِكلَو ْمُفاَنْمَلَظ اَمَوؤ "4١ٍديِبَعْلِل

 .ليزنتلا هب قطن اّمم كلذ رئاظنو 74 ءاَسْحَفْلآَب

 هللا ىلإ متخلا دانسإ اّمأو ءاهيلع موتخملاك اهْنَأِب بولقلا ةفص ىلإ دصقلا :تلق

 يقلخلا ءيشلاك اهمدق تابثو اهنّدكمت طرف يف ةفصلا هذه ّنأ ىلع (!هتنيلف ىلاعت

 هنأ نوديري .هيلع روطفمو اذك ىلع لوبجم نالف :مهلوق ىلإ ىرت الأ ,يضرعلا ريغ

 راقكلا ىلع ةيعان ةيآلا تدرو دقو كيلإ لّيخ ام ليختُي فيكو .ديلع تابثلا يف غيل
 ١'ىهتنا ,*'هيظع باذعب ديعولا كلذب طينو ,مهلاح ةجامسو مهتفص ةعانش

 فلاخي ام ىلع مهدنع يلقعلا ليلدلا مايق دعب كلذ اوبكترا امّْنِإ "!مهّنأ ىفخي الو

 باكترا يف مهعم مهريغ كراشي يتلا ةهباشتملا تايآآلا رئاس يف امك .ةيآلا رهاظ

 هرعت امن وم امو ادت مصيري "ال اقر اراطقالا اذه لكوءاهتق ليو اهلا

 قرقلا نم هطو ددج و دعي هوت رعاشألا ندي مق عادم ىلغ دنا قخ قم ىلا ةعاتشلا

 .ةرباكملا باب حتفو لقعلا مكح عنم ىلإ ماقملا اذه لاثمأ يف اورطضاف ةرجافلا

 لدب «بارطضالا» عقو [يواضيبلا ريسفت نم] خسنلا ضعب يفو اذه

 ةدّدعتملا ةفلتخملا هوجولا داريإ ّنأ ًاضيأ هيفو .[ترطضاو :هلوق يف] «رارطضالا»

 كلذ ليم ناقلا لالدعلاو قابلا بارطسا ىلع ل ريتا "يكسب ايدفي عئاجي هلاك
 .لالعسالا نم ةوتفو لامتتتالا نم ووجوب ةنافاب لالقسالاو راهظتسالا ىلع ليل

 ّنِإ :لاقملا يف بارطضاو فلكت الب لاؤسلا عفد يف لاعتملا هللا قيفوتب لوقا

 راّقكلا ءالؤهب كلذ هللا لعف ول ًاحيبق نوكي امّنِإ ةيآلا يف روكذملا هجولا ىلع متخلا
 ةعامجب كلذ لعف ىلاعت هنأ رهاظلا لب .كلذ ىلع ةيآلا يف ةلالد الو ,لازآلا لزأ يف

 .1 :فرخّزلا .؟ 1

 .هنيبتلف :«ك» .؟ .77 :فارعألا .*

 .ىهتنا_ :«م» .1 ١///١6. فاشكلا .ه

 ضعب عم :«ك» .8 .«7١؟» ةلزتعملا يأ :«ع» شماه يف .
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 همكح نأ نّيبلا نمو فيك .راذنإلاب مهعافتنا مدعو "”رارصإلا روهظ دعب راّقكلا نم

 ولو راذنإلا قّقحت دعب ناك امّنِإ روكذملا متخلاب لّلعملا همدعو راذنإلا ةيوستب ىلاعت
 َنيِمَلاَعْلل َنوُكَيِل ِهِدْبَع ىلَع َناَقْدُقْلآ َلَّزَت ىذّلآ َكَراَبَت » : يلع هلوق ّمص امل الِإو ,ةّرم ته ل يد

 َدْعَ ٌهَّجُح هلل ىَلَع ِساّنلِل َنوُكَي اّلَتِل َنيِرِذْنُمَو َنيِرِشَبُم اَلُسُر» :هلوقو "4١اًريِذت
 .تايالا نم كلذ وحنو "4 لْسْولَآ

 دق مهل بيدعت عون نوكي نأ ىلا راذنإب قؤيسملا متحلا اذه ياخ ةقيحتو
 الو .لينلا يف هموقو نوعرف قارغإو نافوطلاب حون موق كالهإك ءايندلا يف هوقحتسا

 .ليبقلا اذه نم وه اميف حبق
 ,لازآلا لزأ يف ناك متخلا كلذ ّنَأ يضاملا ظفلب هللا متخ نم مهف لئاسلا ٌلعلو

 نوكي نأ رهاظلا لب ,ىفخي ال امك ىنعملا يف الو ظفللا يف ال كلذل يعاد الو

 317 ىلا كيرالا نقلا ينارفلا رخل  ىلإ ةنللاب يدل ةيوتقاو

 :ءاسّنلا] «مهرْثُكي اَهْيلَع هلآ َعَبَط ير لاهم ييصادلا هركذ ام دّيؤيو :«ه .م .ج ,.ع» شماه يف ١.

 ىلع نالدي امهّنإف [" :نوقفانملا] 4مِهيوُلُك ىلَع عبطق اوُرَقَك َمُث اوُنَما ْمُهْنأِي َكِلُذ» ىلاعت هلوقو 0
 .لّمأت ,راذنإلاب مهعافتنا مدعو رارصالا روهظ دعب ناك هنأ

 18 ةانيتلا 7" ١. :ناقرفلا ."

 فارعألا ةروس يف ىلاعت هلوق َّنِإ :اولاق ام هنع هانبجأ امو لاؤسلا اذه ريظنو :«ه ءم .ج .ع» راما يلا ع

 هلوق يف اهلبق ةروكذملا ةبسنلا ىلإ عجار «اهب» يف رورجملا ريمضلا ةيآلا يف «اهب» ةملك قوف] اهب لِضُتٍ
 يف لعفي ىلاعت هنأ ىلع لدي ١50[ :فارعألا] 2 اَشَن نم ىف َوْءاَشَت نم 10011 4 كتف لإ ىه نإ

 خيشلا هنع باجأو لالضلل اهبّتجيو ىدهلاب ىرخأ ٌصخيو ناميإلا مهمرحيو لالضلا هدابع نم ةفئاط

 ١١7[ :]دئاوفلا زنكب ىّمسملا هباتك يف ةيمامإلا نم يطساولا يكجاركلا يلع نب دّمحم حتفلا وبأ لضافلا

 فشكو ريسفت ريغ نم ًالمجم ًالوق نيرخآ يدهيو ًاموق ّلضي هنأ اهرئاظن يفو ةيآآلا هذه يف ركذ ذ ىلاعت هّنأب

 لاقف يو وفم ب ع تحرر حصرا ,مهيدهي نأ ديري نمو مهّلضي نأ ءاشي نّمع رخأ تايآ يف

 [؟1 :ةرقبلا] «َنيِقساَقْلَ لاهي لفي انو » :لاقو [ ١7 :ميهاربإ] «َنيِمِلاَظلَآ لأ لْضُيَول لالضلا يف

 هلأ َنِم ْمُكَءاَج 35 :ىدهلا يف لاقو .ةءاسإلا فرتقاو ةيانجلا هنم تقبس نم الإ ّلضي نأ ءاشي ال هّنَأ ربخأف
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 نإف .هانعنم ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب ًاحيبق ناكل ىلاعت هللا نم ردص ول ثيحب هسفن
 ىلإ ٌمسلا نايرس عفد هب ديري نّمم نسحي ميلس وضع عطقك حبقلاب ةمسّتملا لاعفألا

 ادع يزل ملا ضم اةرتكالا ضب بول: علن ىنق ورك نأ هرمي فرد لااوطبل
 نإو .اهفرعن الو حلاصملا كلت ىلاعت هللا ملعيو .ةريثك بتارمب هناميإ يف ةحلصملا

 ال هريغ نم ًاحيبق نوكي نأ زاوجل .ذئنيح ليوأتلا بجي مل ةلمجلا يف يبق هْنَأ دارأ
 يتلا تاليواتلاف .هريغ فالخب مدعلا نم هدجوأ اميف هنم فّرصت دنال :ىلاعت نم

 .ىهتنا .كلذل !'١ض تقم ليلد ريغ نم رهاظلل ةفلاخم ةلزتعملا اهبكترا

 متخلا حبق ّنأل كلذا"'و ,ةرباكم روكذملا عنملا نلف :ًالَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ٌراضلا 'بذكلا حبقك .لوقعلا ةهيدبب فرعي اّمم لئاسلا "'همعز يذلا ىنعملاب

 ّمسلا نايرس عفدل ميلسلا وضعلا عطق يف رمألا سيلو .ةهادبلا هيف ىعّدا امم هوحنو
 عفد يف هركذ يذلا لامتحالاو لاثملا ديفي الف «ليبقلا اذه نم هنم فرشأ وضع يف

 .لاوسلا

 يف فّدرصت هّنأب ًادنتسم ىلاعت هللا نم ًاحيبق متخلا نوكل هعنم نلف :ًايناث امو

 5 لاين تاب وو فكلم

 ىلقعلا ليلدلا مايق دعب ةلزتعملا اهبكترا امّنِإ ةروكذملا تاليوأتلا ٌنألف :ًاثلاث اّمَأو

 ْنَمَو# :لاقو ١6-11[. :ةدئاملا] «مالّسلَآ َلُبُس ُهَئاَوْضر عَبتَأ ِنَم هلآ هب ىِدْهَي * ٌنيِبُم ٌباَتِكَو ٌروُت ©
 ةليتحملا تايالاللت يف هركذ اًّمع ةرشفملا تايالا هذهب حضوأف ١١[, :نياغتلا] 4 ُهَبَلَق دْهَي للاب ْنِمّؤي

 وأ هّدح نع زواجتلاب هتلالض ءاشي نم اهب ّلضي ةّمث :لاق ثيح ًاضيأ كلذ يف فّنصملا قفاو دقو .ىهتنا
 .«هنم ١١١ ىهتنا لئاخملا عابتاب

 امك اهيضتقي :هلوقب هنع فّنصملا هيكحي ام هديؤي امبرو ءيضتقي لصألا يف ناك هّلعلو .يضتقم :خسنلا يف ١.

 .و :«ج» .” م

 .بذكلا- :«م» .؛ .معز :«ج» .'؟

 اقراص :«م .ك» .6



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 اذإ حيبق روكذملا متخلا ّنأ ميلستو .ىلاعت هنع حئابقلا رودص يفن ىلإ مهداق يذلا

 رولا ةنلاعم ةروكذملا كاللينو اذلا د ندد ييحتلا ا ةهورك د انقرهاط ىلع دج

 .ىرت امك اهيضتقي ليلد ريغ نم
 راص ىّتح مهبولق يف كلذ نكمتو ّقحلا نع] اوضرعأ اّمل موقلا ّنأ لوألا :هلوق

 .هرخا ىلإ [هيلع لوبجملا يقلخلا فصولاب هّبش مهل ةعيبطلاك
 نأ وه فاّشكلا ةيشاح يف ين نيققحملا دم هحطوا ان يلع هخيولا اذه اح

 هيلإ دانسإلا نوكي نأب ءّقحلا لوبق نع مهئابإ يف ةغلابملا وه دانسإلا نم دوصقملا

 تابثو ةعناملا ةثداحلا ةئيهلا ىه ىتلا ةفصلا هذه نكمت طرف نع ةيانك ىلاعت

 ىلاعت هلل ةقولخم اهنوك مزلتسي كلذك اهنوك ّنإف :مهعامسأو مهبولق يف ''!اهخوسر
 قّدصيف دوصقملا وه يذلا موزلملا ىلإ هنع لقتنيو رّوصتيل مزاللا ركذف .هنع ةرداص

 بجو هبهذم ىلع ىلاعت هللا ل 4مَتَح» دانسا ىف ةقيقحلا ةدارإ نكمي مل اًملو ءهب

 نأ ١4" مهْيلإ ُرَظْنَي آلَو» :ىلاعت هلوق يف ركذ دقف ,ةيانكلا نع ًاعّرفتم ًازاجم هّدعي نأ

 نعمل دودي هيلع نوعي ذل نيف ماما ةيانكلا لظنلا هيلع وعي نمنفةلزضأ

 كانه هرّرق امب رهظف ,"'رظنلا هيلع زوجي نميف هنع ةيانك عقو اّمع ًازاجم ناسحإلا
 ىلع اضع اراعم ناك نكمل ذاوبتنانك ناك ىلصالا ىتعيلا 13د | كما اذهل

 2 انك ناك هلضأ ىف دنا للا ارظن هيلع ةئادكلا قالطإ ةوجي دهيسو ةياتكلا كلت

 .ىهتنا "'يرابتعا '"رياغتل ًازاجم هيف بلقتا مث .ىنعم يف
 :هيجوتلا اذه يف مهرمأ بارطضا ىفخي ال :لضافلا يّشحملا لاق

 نمل ريغ سيال ىلا ةافيالاب رك اننا ةاعنكلا ىف داحتلا نداق الوراق

 .ةدارإ_:ردصملا ىف .: .«ج» نم طقس انه ىلإ «ءاج مث ةيانكلا» نم .'"“

 .رياغتلاو :ردصملا يف .1 .(ه .ج» نم طقس انه ىلإ «نكمي مل اذإو» نم .5

 ١108. .فاّشكلا ىلع ةيشاحلا .



 ما/ (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 لعف ةلزنم لعفلا ليزنتل دانسإلا ئجي ملو .هل وه ام ةلزنم سبالملا !''ليزنتب هل وه

 "'هجولل ًالباقم هجولا اذه يرشخمزلا لعج هنأ ىلع .هل وه يذلا سبالملا ريغ
 دانسإلا هيف لّصفو يزاجم دانسإ هْنأِب هيف "'حّرصو .يضاقلا هركذ يذلا ثلاثلا

 هّنأل هيف ليصفتلا اذه عقول دانسإلا يف ًازاجم ًاضيأ هجولا اذه ناك ولف ,يزاجملا

 .هركذ هجو لّوأ

 قحلا نع :نعارغالا "؟!نوك'يفي امنإ نلاعت ديلا! منخلا داتنسإ نلف :ًايناث اًمأو
 .كلذك سيلو .هل ًامزال ًايقلخ دبعلا يف هللا ثدحي ام ّلك ناك ول مهبولق يف ًانّكمتم

 قلق ريخ ةكالظ روم أ قا تدعي امارقكأ نإ
 ا“'اّيم رخآ ءيش نع ًازاجم ناك نإو  ىلاعت هيلإ حبقلا دانسإ ٌنألف :ًاثلاث اّمأو

 .ىهتنا ,"''لقاع هيلع مدقي ال

 ل زكي لكلا ةلوقاو

 نفي بع ننال, ىلا دانسإلا يبس اكرا هيف نش انف اجلا تالق لوألا اك

 مهضارعإ لعف دنسأ ثيح .ءاوسب ءاوس (لقبلا عيبرلا تبنأ) وحن يف ربتعا امك ,هل وه

 .ىلاعت هللا وهو هل وه نم ريغ سبالم ىلإ دبعلا وه يقيقحلا هسبالم يذلا ّقحلا نع
 هنوكلا هل ديعب ننال هثكل نطارعالا "!كلذل ايزق ًاسبالم نكي ناو ىلع هناق

 ههيبشت دعب اّلِإ ىلاعت هللا ىلإ ضارعإلا لعف دنسي مل هّنَأ رمألا ةياغ .هلحمل ًادجوم

 .زاجملا نوناق نع زواجت كلذ ىف سيلو .هتلزنمب هلعجو متخلاب

 :يرشخمزلا مالك ةعلاطم يف ٍطبخ نع أشن امن هنألف ةوالعلا ينعأ :يناثلا اّمأو

 هوجو رابتعاب وه امْنِإ فّنصملا مالكو يرشخمزلا مالك يف هوجولا ("ادّدعت ّنأل كلذو

 .هجولل ًالباقم  :«ه» .؟ .ليزنت :ردصملا يف ١.

 .نوكب :«ك» .غ .حّرص دقو :«كر» .'”

 .9"5 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .1 .اًمم :ردصملا يف .0

 .ريرقت :«ك» .8 .كلتل :خسنلا يف .



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1/4

 نع نود: ةانسالا ليصفت انهنضعي ىف ركذ ةددعتم ةوحو اثهاه سيلفا الاو ةاتشآلا

 هجولا لب ءرخالا ضعبلا يف هليصفت هوجولا ضعب يف دانسإالا ليصفت نم مزلي ىّتح

 ةيشاح ىف #يزارلا ةمالعلا هب حّرص امك ةدّدعتم قرطب هيف دانسإلا لّصف دقو

 دانشسالا قم ةوضقملا نأ وه فاثكلا نعاس تاوح ةضالخ لاق ةيح:فاقكلا

 ىنعملا اذهل نايب هرخآ ىلإ "'(ىلاعت هللا ىلإ متخلا دانسإ اًمأو) :هلوقب ةيتآلا هوجولاو

 .هرّيدت نسحاف ىهتنا ىتش قرط ىلع

 امك ,يقلخلا موزللاو تابثلا ىنعم ديفي متخلا نأ مالكلا لصاح نلف :ثلاثلا اّمأو

 هلا .ىتعتا هب نوتعي الوديدف هيكيشو هتان"( ىلع لوجو نلف ]يؤلرقي ارب

 هوك مراعسم امزال بايت اقلك ارمأ فشلا زك نا ىف يو الويبو اهكهيرع

 نكح امرا هوك مواشي" ىلاعت ل اقولجم ةنوك را فارقلا يقبلون« ىلاعت هن انولخي

 متخلاب ليثمتلا ّمث ةمزال /!نوكت ال دق '''ىلاعت هللا تاقولخم ّنأ نم هركذ ام هّجوتي
 .لّمأتف ,حيبقب سيل انهاه هوركذ يذلا ىنعملاب متخلا ّنأل عيش اهيولع سل

 لعاف وهو .ىلاعت هّللا وه ةيآلا يف دانسإلا كلذ ىلع مدقأ يذلا ٌنألف :عبارلا اّمأو

 لقاعلا مادقإ مدعب مكحلا اّمأو ءًاضيأ يرعشألا بهذم ىلع ءاشي ام لعفي راتخم
 ةموكحلا نع هلزع نم اّمأو .لقعلا مكحب لوقي نّمم بساني امْنإف كلذ ىلع

 0)ةطاوللاو انزلاك حيبقلا '"!قلخ دانسإب مكدنع سأب ال امكف ًاضيأو ءالف ةرعاشألاك

 .ًازاجم '"!ىلاعت هيلإ حيبقلا لعف دانسإب ةلزتعملا دنع سأب ال كلذك ةقيقح ىلاعت هيلإ

 .ىلاعت  :«ل» .؟ 60/١. فاّشكلا ١.

 .نوكي ال دق :«ه» .غ .«م» نم طقس انه ىلإ «دارملا سيلو» نم .'"

 .ةطاوللاو انزلاك_ :«ه .ءك» .5 .لعف :«ه .ك» .

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «كلذك ةقيقح» نم ./



 م4 (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 نم ىلإ ةقيقح دنسي امّْنِإ لعفلا ّنأ نم- ماقملا اذه يف يعل لضافلا هلاق امو

 اهل لحم ال لاعفألل قلاخ اندنع ىلاعت هللاو .هدجوأو هقلخ نم ىلإ ال .هب ماق

 .امهقتلخ نمل ال .سولجلاو رفكلا هب ماق نمل ةقيقح ّمصي امْنِإ سلاجلاو رفاكلاف
 ىهتنا ىلاعت هللا قلخب اناك نإو ضايبلاو داوسلا هب ماق امل ضيبألاو "ادوسألاك

 ىلإ ءيضملا دانسإك تباث هب موقي ال نم ىلإ لعفلا دانسإ ّنأل ؛مّلسم ريغ همالك
 دن نم ىلإ لعفلا دانسإ اذكو .ءوض هب موقي الو ءيضم ءوضلا ٌّنإف ,ءوضلا

 هب فصوي امْنِإ لب لوعفملا هب فصوي ال لعفلا ّنأل ؛ةقيقح برعلا ناسل يف تباث

 نمل مّلكتملا لاقي الو .برضلا لعف نمل الإ براضلا لاقي الف ًالثم برضلاك .لعافلا
 امك هب توصلاو فرحلا مايقل ًامّلكتم ءاوهلا ناكل الو ,هلعف نم لب مالكلا هب ماق
 .()هقيف دايس

 نم نوعبرألاو [ة]ئلاثلا ةلأسملا يف يزارلا نيدلا رخف هانركذ امب فرتعا دقو

 :لاق تتيح ريمكلا هريسفت حتاوف نم باتكلا نم لوألا مسقلا نم لوألا بابلا

 نم مزلي الف ةدحاو ةريتو ىلع ظافلألا قالطإ نوكي نأ مزلي ال هّنَأ ًاضيأ هيفو :«ه .م .ج .ع» شماه يف ١.

 ىلع ىلط لوسملا نأ ىلا املكتشس مالكلا سوم حتت الانا اك هس الع ةكرذلا دجوم ةسست ءَدَغ

 .«هنم ١؟» نّكمتملا هيلع سقو .مّلكتملاو كّرحتملا فالخب .لاملا هب ماق نم ىلع ال لاملل ًاكلام ناك نم

 :تاوضألا ةضراع تائيه فورملا ّنأ هعضوم يف قّقح دق هنأ لصاحلاو :«ه .م .ج .ع» شمأه يف .؟

 :اهنه لك دم لاو :ءاوهلا ةمتاق فوررحللا قوكرف فص وضحت ةك مح هطيولا ءاوهلا ةك رع كةوضلاو

 مئاق هب ماق ام :لاقي ىّتح مّلكتملاب ًامئاق سيل ءاوهلا ّنأ نّيبلا نمو ءًاضيأ ءاوهلاب ةمئاق ةلاحم ال نوكتف

 0 ا

 .ربدتف ضعب نع اهضعب زّيميو

 مّلكتملا :اولوقي نأ مهل لب ,ةغللا نوناق رهاظ فلاخي ام باكترا ىلإ كلذ يف ةلزتعملل ةجاح ال :لاقي دقو

 ,قاقتشالا ثحب يف دضعلا حراشلا هركذ ام ىلع مّلستلاك يردصملا ىنعملاب مالكلا نمو مّلكتلا نم ّقتشم

 مئاق رّثأتملا ّنأ امك .دجوملاب مئاق داجيإلا ّنَأ كش الو .ظفللا داجيإ ىنعمب ىنعملا اذهب مالكلاو مّلكتلاو

 يظفللا مالكلا ّنإف ,مّلسم ريغف ةغللا يف ئجي مل مالكلا داجيإ ىنعمب مّلكتلا ّنأ نم ليق امو .لعافلا رّثؤملاب

 .«هنم ١؟» مهفاف .ىنعملا اذهب الإ نكي مل ةرعاشألا دنع



 رداقلا يحلا هلعفي صوصخم لعف نع ةرابع مالكلا ّنأ بابلا اذه يف قيقحتلاو

 نأ رهظي اذه دنعو ,تادارإالاو تاداقتعالا نم هريمض يف ام هريغ فّرعي نأ لجأل

 ضرغلا ادهل ")اهل ًالعاف هنوك دارجم فورحلا هدهب ا ناسنإلا نوك نم دارملا

 ا"! صوصخملا

 هلاق ام .لعفلا هب ماق نمب لعافلا ةغيص نورّسفي امير ةغللا لهأ نأ يف ّرسلاو

 رهاظ ىلإ نورظني مه لب .قيقدلا رظنلا ىلع نبي مل ةغللا ّنأ نم نيقّقحملا ضعب

 لاح مّلكتملا فاصتتاب :[نو]لوقيو ؛ًالثم ملكتملاب مالكلا مايقب نومكحيف .لاحلا

 هنإف ,لاحلا درك 3 يف رذعتل 0 رظنلا 2 ةغللا لا ينب 4 ال ىفيكو 6

 قريشملا نيب ينملا ا اًمع ال ىنعم ع 00 ءربخيو 0 يعم

 ,ديز برغملاو قرشملا نيب '*!يشمي !!نولوقيف ءيشملا يف عرش اذإ برغملاو

 ديز ىف ةقيقح هْنِإ :اولاق اذإ لعافلا مسا ىف لاحلا هيلع سقو «.لاحلا هب نوديريو

 .برغملا ىلإ قرشملا نم شام
 .هب موقي لحم ىف هءاقب الو ءدبملا مايق مدع ىضتقي قيقدلا رظنلا ّنأ لصاحلاو

 .ءاقبلاو مايقلا ىلإ ليمي رظنلا رهاظو

 هنع رّبعن يذلا لمجملا رمألا وه ًالثم ملاعك لعافلا مسا ىنعم ّنأ صّخلملاو

 07تاذلا ّنأ ملعن نأ عم ,ملعلا هل تاذب هنع رّبعن هليلحت اندرأ اذإو .«اناد»ب ةيسرافلاب

 اذإ انألف ذوخأم ريغ تاذلا نأ اّمأ ,ملعلا ىنعم مايق اذكو ملاعلا ىنعم يف ذوخأم ريغ

 لب .ملعلا هل تاذ ديز دارملا سيلو .تاذلا ةلزنمب ًاديز ّنأ ًائيقي ملعن ملاع ديز :انلق

 ١/"١. ىزارلا ريسفت .؟ .اهل_:«ه».١

 .لوقيف :«ه» .غ .نوعّسوت :(ه ءم» .'

 .«ج» نم طقس انه ىلإ «لاحلا ىنعم نوعّسوي» نم .6

 .انهاه تاذلا :«ك» .5



 ١ -55( 4١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 يف اوي تكاذ وا وش ناك ول هناي'اول را دقو أل كيكو ىولعلا هل يؤ ةدارغلا

 .علاطملا ةيشاح يف كي دّيسلا هلاق امك يضرعلا نم ًابّكرم قطانلا ناكل ٌّقتشملا

 [نيرمألا نيب رمألاو هللا ىلإ دابعلا لاعفأ دانسإ]

 بنطأ اذهلو .ىلاعت هللا ىلإ حيبقلا دانسإ هنم مّهوتي ام لّوأ ماقملا اذه ّنأ ملعاو

 ."7بابلا اذه نم يتأي ام رئاس يف هب يفتكيل بانطإلا ضعب يرشخمزلا هيف

 لويذلاب مالكلا لاطأو .باحسلا ملظمك يروباشينلا لضافلا هيف ةعراوب قزباز

 وه امل ًانايب .باهسإالاو بانطالا بائط انبنطأ ول ًاضيأ انيلع سأب الف ,بانذألاو

 :لوقنف .باوصلا مهلم نم نيّدمتسم .باوصلاو ّقحلا

 رابخإلا اهيف ىلوألا ةيآلا نإ :هريسفت نم ماقملا اذه يف روكذملا "'لضافلا لاق
 نايب ''اهيف ةيناثلا ةيآلاو .ناّيس مهيلع همدعو راذنإلاو ,نونمؤي ال اورفك نيذلا نأ
 نيتيآلاب ةّنسلا لهأ ٌجتحاف ,ةيشغتلاو متخلا وهو ءاونمؤي مل هلجأل يذلا ببسلا

 مهيف قلخ يذلا وه ىلاعت هللا ّنأ ىلعو (؛!قاطي ال ام فيلكت ىلع امهرئاظنبو
 لكو .قدصلاو ّقحلا لوبق نع مهعنمو مهبولق ىلع متخو رفكلل ةبجوملا ةيعادلا

 .يضاقلا :«ه» .'” .ماقملا :«ك» ١.

 هد نم طقس انه ىلإ «نيذلا ناب رابخالا» نما

 فيك :بابلا اذه يف هل لصف يف (ةيمامإلا رباكأ نم وهو) داّبع نب بحاصلا لاق :«ه م .ج .ع» شماه يف» .؛

 لوقي ّمث ناميإلا نع هفرصي فيكو ؟هيلع هلمح دقو رفكلا نع هاهن[ي]و .هنم هعنم دقو ناميإلاب هرمأي
 ؛٠2 :ةبوّتلا "0 :ةدئاملا] ؟4َنوُكَفْؤُي ىّنأ» :لوقي مث كفالا هيف قلخيو [14 :رفاغ] ؟4َنوُفَرْصُي ىنآ»

 ّقحلا سبل مهيف قلخو [18و 7١ :نارمع لآ] ؟4َنوُرْفْكَت مل :لوقي مث رفكلا مهيف أشنأو [4 :نوقفانملا

 مل # :لاق مث ليبسلا نع مهّدصو ١/[ :نارمع لا] ؟«لِطاَبْلاَ َقَحْلَأ نوُسبلت مِل» :لوقي مث لطابلاب
 03 0 اًداَمَوؤ :لاق ّمث ناميإلا نيبو مهنيب لاحو [14 :نارمع لآ] ؟4وهلَأ ٍليبص ْنَع 1

 جن وياس و[ :ريوكتلا] ؟*َنوُبَه ْذَت َنْيَأَف » :لاق من مث دشرلا نع مهب بهذو [9 :ءاسنلا] ؟«اونَما'

 نيدلا رخف هنع لقن اذك ؟[19 :رّثّدملا] «َنيِضِرْعُم ٍةَرِكْدَتلَآ ِنَع ْمُهَل اَمَق » :لاق ّمث : وضعا ىف قيدلا

 .«هنم ١١ [07/ ؟] ريبكلا هريسفت يف يزارلا
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 :نول اس مهو لعفي اًمع:لاسي لو فريد
 ّمل» :لوقي ّمث رفكلا مهبف ئشني فيك :نولوقيف مهلاثمأو ةلزتعملا امو

 َقَحْلَأ َنوُسِيْلَت مل» :لوقي ّمث لطابلاب ّقحلا سبل مهيف قلخو ."74َنوُرْفْكَت
 .هتردقو دبعلا رايتخاب رفكلا ّنأ ىلع ةّلادلا تابآلا نم كلذ وحن "'و ١4" لطالب

 .هيلع روطفمو اذك ىلع لوبجم نالف :مهلوق ىرجم ةيراج اهْنأ ىلع ةيآلا اولّوأتف
 هيلع تايقلا قمتودلا" نودورب

 مهنأل .ال :لاقف ةلزتعملا ريفكت نع لئُس يراصنألا مساقلا ابأ مامإلا ّنأ ىكحيو

 ال :لاقف ربجلا لهأ نع لئُّسو ,ةمكحلاب قيلي الو حيبقلاو ملظلا هبشي اّمع هوهّرَن

 ."!داجيإو ريثأتو ةردق هريغل نوكي ال ىّتح هومظع مهْنأل
 را ةيلعافلا ذل ةوجلاب لوقلا ىلإ قلي هللا" فاننا تأ نينا رف انتل عظزو

 "”تابثإو ءعناصلا يفن وهو حّجرم ريغ نم نكمملا عوقو مزل ةيعادلا ىلع فقوتت مل

 ةثعب يف ةدئاف ّيأف لعفلا ىلع دبعلا ردقي مل ول هّنأل ؛ردقلاب لوقلا ىلإ ئجلي لوسرلا
 ىرخسا امرإ اندخو ةميلعلا ةدطقلا ىلإ اعهيرااكل لوقا وا هنيفكلا لاقاو ب نلسولا

 يضتقي اذهو .حّجرمل الإ رخآلا ىلع امهدحأ حّجرتي ال هيلإ ةبسنلاب مدعلاو دوجولا

 ١. :نارمع لا  7٠١:نارمع لا .؟ .18و ١.

 .نوديريو :«ج» .ك .«م» نم طقس انه ىلإ «لوقي ٌّمث» نم .'"“

 ١654/١. يروباسينلا ريسفت .6

 ؛/87// 0107/١ يفاكلا ] نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام دك هنع يور ام اًمأو :«ع» شماه يف .”

 »١١«. هسفنل هلاعفأاب صوصخم لب هقالطإ ىلع سيلف .[01ا/ .قودصلل ىلامألا

 ىلع ًالمتشم' ناك نإو عبطلا مئالي ام ّرشلاب ديرأ ءّرشلاو ريخلا قلاخ ىلاعت هنأ درو امو :«عر» قفا يف .

 قلخك عبطلل مئالملا ريغ امهدحأ نيينعم ىلع قلطي ّرشلا ّنإف ؛حلاصملا نع ًايلاخ ًاحيبق ناك ام ال ةحلصم

 لّوألا نود يناثلا ىنعملاب ّرشلا ىلاعت هللا نع يفنملاو داسفلل ًامزلتسم نوكي ام يناثلاو ةيذوملا تاناويحلا

 ١ / 1١8١ ّقحلا قاقحإ حرش] «لوصف حرش ١١؟»
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 تاكرح نيبو هتانكسو ناسنإلا تاكرح نيب '!ةيرورض ةقرفت دجنو .ربجلا

 هذه تيقب كلذلف ءلازتعالا بهذم يضتقي كلذو ؛ةيرارطضالا تاكرحلاو تادامجلا

 3 لاكشالا ردح نف ةلاسملا

 تظحول اذإ عوطسلاو ةرانتسالا ةياغ 5 ةلأسملا نأ يدنع :قيفوتلا هللابو تلق

 ةاتكميلا تك" ىلع رفاق قكيدول ول لكلا ديم زان هامة هلا كب روب قالا

 ةطساو ريغب وأ ةطساوب هداجيإو هريثأتو هتردقو هملع نع ءايشألا نم ءيش جرخو

 عفنلاو ٌبشلاو ريخلاو ناميإلاو رفكلاو ةلالضلاو ةيادهلاف ءلكلا ةيئدبمل حلصي مل

 تكدر وب ةملعوب ربت انو هيردق ىلا نيدو ةدكمم اهلك تالباقسلا تاتو فتطلاو

 #١" َنيِعَمْجَأ ْمُكيِدَهْل َءاَش ْوَلَفط» :ىلاعتت ءازقك ةيضق وده همي ةوطانلا كالنار

 0 5 "هلآ دْنِع نِم لك لكل (!4اًهْيدُه ِسْفَن ُلُكاَنَِتآل انتِ ْوَلَول
 زجعلا ىّتح ردقب ءيش لك» "هل قلخ امل رّسيم لكف اولمعا» ثيداحألا

 هذهف "'ثيدحلا «ىسوم مدا ّجحف امهّبر دنع ىسومو مدا ٌّجتحاو» ."!«سيكلاو

 .ىهتنا ءلقنلاو لقعلل ةقباطم ةيضقلا

 ةرغاسشألا تاسع نيم ااهعوطسو ةلاينملا ةزاتطلا قا. ىف هركذااهنإ :لؤقاو
 ّنأل ؛ضعب قوف اهضعب تاملظ لب .ضفنلاب اهرابغ لوزي ال ةرّدكم تامّرقم

 هنا قتعمب «ةطساوب اهضعي اديه نكل لكلا ديم ىلاعت هنإ :نولوقي .عهلاعماو:ةلزتعملا

 داجيإب ةدوجوم حئابقلاف .هسفنب هدجوم هنأ ال .هدجوم دجومو ءيشلا ةّلع ةّلع

 ملا ةفيوع للاهل رابقعاب ةظسا وب: ىلاق هنأ: ىلإ دهم تناك ناوي قودغ دايعلا

 ١. يزارلا ريسفت .؟ .ةيهيدب :ردصملا يف 05/7.

 ١7. :ةدجّسلا .؟ .5 :لحتلا ."

 87/١. دمحأ دئسم ؛؟01 .قودصلل ديحوتلا .1 ./8 :ءاسّنلا .ه

 .607// ملسم حيحص .'/

 1/١. ىمقلا ريسفت ؛4/١5١ يراخبلا حيحص ؛؟817/1 دمحأ دنسم .6
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 ماظنب ًالخم ةطساو الب لاعفألا ضعبب ىلاعت ")هنايتإ نوكي نأ زوجي :لوقن لب
 ًاليكوو ًابئان ضعب نود و ضعب يف نولعجي ةيزاجملا كولملا ىرت اذهلو ,لكلا

 لعمج نم مهتنطاس يف للخ الو ,رومألا كلت عيمجب مهسفنأب مهنابتإ ناكمإ عم
 .ربدتف «مهتأش مظع لئالد نم كلذ دع لزوم لكل ىف راع الزج

 ريدقت ىلع ةيشملا ىلع ةيادهلا بّترت دّرجم امهانعم ناتروكذملا ناتيالاو

 نوكي نأ زوجي هّنَأ ىلع ,نيفرطلا عوقو ةّحص مزلتسي ال ةيطرشلا قدصو .اهلوصح
 ,ربجلاو ءاجلإلا ليبس ىلع 4اَهْيِدُه سْفَن لك اَنْيَتآل» 4َنيعَمْجَأ ْمُكيِدَهَل» دارملا

 ىدهلا هتدارإ قلطم مدع ىلع نيتيطرشلا يف مزاللا ضيقن ءانثتسا لدي ال ذئنيحو

 فاك هل نق

 ذإ "74 اًجَرَح افْيَض ُهَرْدَص ْلَعْجَي ُهّلِضُي ْنَآْدِرُي ْنَمَو© :ىلاعت هلوق يف مالكلا اذكو

 لعجب لالضإلا "'مزلي ىّتح امرت و ةيطرشلا قدص نم مزلي ال

 .كلذك رودصلا

 !لاعفألا رصح ىلع لدي امم هوحنو '؟14ول ٍدْنِع ْنِم َلُك لقا :ىلاعت هلوق اّمأو
 ةدلس ناك ذل تايسالا يسر: نيكفلا ون اذقالا زال هناعذالا بهخبت للام هيلع

 امو ماسجألا قلخ ىلإ ةبسنلاب هّنإ :لاقي نأ نكميو ريغ ال لعافلا وه هّنأكف ىلاعت
 .قلخلا قلطم ال اهلكاش

 .بلطملا يف ةحيرص ريغ اهضعبو ؛:ةعوضوم اهضعبف ثيداحألا اّمأو
 نأ ىلع ةّلادلا ص 5 ني اهني وتك ار ضر اعم جيدا الاوكلاب الا هدد نا ىلع

 ١. :ماعنألا .؟ .هتابثإ :«م» 6؟١.

 .7// :ءاسنلا .غ .مزلي ال :«ك» 7
 ماو 8# مرو هو

 .«ج» نم طقس انه ىلإ «4 هلأ دنع ْنِم لك لق #» نم .©
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 رابتعاب اهنأب صوصنلا هذه نولّوأي ةرعاشألاو ,مهرايتخاو مهتردقب دابعلا لاعفأ

 .نآلا ىلإ ًالّصحم ّىنعم بسكلل اولّصحي مل مهَنَأ عم .دبعلا نم رداصلا بسكلا
 بجي لب .ةينيقيلا لئاسملا يف اصوصخ اهتداهش لبقت مل تضراعت اذإ صوصنلاو

 قفو ىلع اورثكأ نيذلا ةيلدعلل حيجرتلاو ,ةيعطقلا لئالدلا نم اهريغ ىلإ عوجرلا
 كب الكم يف لّصف امك ةيعطقلا ججحلاو ةيلقعلا دهاوشلا نم مهاعّدم

 هللا ٌلعلف .ةضراعتم ًاضيأ ةيلقعلا لئالدلا نأ نم يزارلا نيدلا رخف هركذ امو

 ىلع ةينيقيلا ةلدألا هبصن مدعل نيضيقنلا نم بناج ىلع قيدصتلاب اهيف دابعلا فلكي

 .هيف ام هيفف .''هنيعب امهنم دحاو

 :فلاخملا تاضارتعا نع باوجلا يقب :لضافلا اذه لاق ّمث

 عيمج نع هّرنم ىلاعت هلا نييوت لل ركاذ حئابقلاو ملظلا نع هيزنتلا ةياكح امأ

 ىرخأ ةهج نم صقنلا هنم مزلي ذإ ءفلاخملا هركذي يذلا هجولاب ال نكلو مئابقلا

 ىلاعت هلل ّنِإ لاقي نأ هجولا لب ,كولملا كلام هنوك يفو لكلا ةيئدبم يف للخلا وهو
 كلام امّيس الو كلملا نوكي نأ ةمكحلا يف بجاولا نمو ,"'رهقو ٍفطل يتفص
 نمو ءرخآلا ماقم امهدحأ موقي الو لامكلا فاصوأ نم امهنم ّلك ذإ ؛كلذك كولملا

 مهاهاض نمو ةكئالملاف .رهظم نم نيفصولا نم لكل ٌدبالو .دناعو رباك كلذ عنم
 ,رهقلا رهاظم رارشألا نم مهالاو نمو نيطايشلاو ,فطللا رهاظم رايخألا نم

 رانلا لهأ مه رهقلا رهاظمو .ةعبتتسملا لامعألاو ةّنجلا لهأ مه فطللا رهاظمو

 .اهاّيإ ةبقعملا لاعفألاو

 لك نم ّلك دوجو ّمصي امْنِإ رانلاو ةّنجلاو رهقلاو فطللا ّنأ وهو "رس انهاهو

 .هوحن 073/ '" يزارلا ريسفت ١.

 .هتمكحو هعنمل هجو «هرهقو هفطل» نكل معن :لوقأ :«(ع» شماه يف .؟

 تاهت ةعرددلع ون هيلا ىايسوتبا
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 هْنَأ امك ,ةّنجلا تبثي مل رانلا الولو ,فطللا قّقحتي مل رهقلا الولف .رخآلا دوجوب امهنم

 لئاقلا ٌرد هّللو ءيرلاو عبشلا رهظي مل شطعلاو عوجلا الولو .ةّدللا نّيبتي مل ملألا الول

 ةنهلا لها لمي عولمع انلكم ةلحلا نا هللا قافت ناسألا تدق اهتكووتا

 لك ضيومدت فا" هيلع دهأل نع ارتعا الو برانلا لحأ نقع نولطعي ًانلك "ارانللو

 انهاسو :هلاخب نضارتعالا ناكل نمآلا نيكع:ىل :هناف هب اوضطخ امين: قيقيوفلا قف

 .ةيآلا ١4" ٌديعَس َو ٌَقَس ْمُهْنِمَف » ةداعسلاو ةواقشلا ةقيقح رهظب

 ؛ىلاعت هيلإ حئابقلاو ملظلا دانسإل كلذ دعب هجو ال ّنأ رهظ تلق اميف لّمؤت اذإو

 امّيس الو .حيرصلا لقعلا هب دهشي امك داجيإلاو دوجولا مزاول نم بيترتلا اذه ّنآل
 .نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلاب لئاقلا فلاخملا

 نم ضعب لعجي ثيح يزاجملا كلملا ىلإ ملظلا بسني مل مل ؟!يرعش تيلو
 تارورض نم امهنم الك ل ادعم اساتك مهضعبو أبيرق اريزو هفّوصت ٌبحي

 عم هب صّصخ امب هديبع نم لك صيصخت ىف ىلاعت هيلإ '*”ملظلا بسنيو .ةكلمملا

 هنأ يعّديو ىلاعت هتمكح ءانب مدهي لئاقلا اذهف .هماقم يف يرورض مهنم الك ّنأ

 اّمل انأل ؛ةفاخسلا ةياغ يفف .بتكلا لازنإو لسرلا ةثعب يف ةدئاف ّيأ :هلوق اّمأو

 مل :لوقي نأ ضرتعملل ىقبي فيكف ""'ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي ىلاعت هنأ اني
 :ًالثم لوقي نأ هل سيل هنأ امك ؛ينالفلا ءيشلل ةطساوو ًاببس ينالفلا ءيشلا هللا لعج

 ىلاعت هللا ملع اذإ :لوقي نأ بابلا ىف ام ةياغ ءضرألا ةرانإل ًاببس سمشلا لعج مل

 .يبنلا هيلإ ثعبيو ناميإلاب هرمأي ملف نمؤي ال رفاكلا ّنأ

 .هيلع  :«م» .؟ .رانلاو :خسنلا يف ١.

 .تاحفص دعب هيلع قيلعتلا يت ايسو .4 ١٠١6. :دوه .ا“

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «يزاجملا كلملا ىلإ» نم .6

 .كلذك .5
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 لعج يذلا نينمؤملا ىلإ عجري ةقيقحلاب بتكلا لازنإو ءايبنألا ثعب ةدئاف :لوقأف

 نأ امك ١4" اًهِيِشْخَي ْنَم ُدِذْنُم َتْنَآ اَمْنِإِ» مهئادتهال ةطساوو ًاببس اهلازنإو مهتعب هلل

 ىلا ةبسنلاب كلذ ةدئاف اًكاَو ,.حاحصلا ثيويعلا ناديا ىلا دوعت سمشلا رون ةدئاف

 ىف َنيذلا اًمَآَوؤ ءهمكألا ىلإ "!ةبسنلاب نسمشلا روت ةدئافك مهبولق ىلغ- هوتخملا

 مازلإ كلذ ةياغا" 0 َنوُرِفاَك ْمُهَو اوتاَمَو؛ مهسج ر ىلإ اًسِجر مهن داَرَق ن ضَرَم مهِبوُلُف

 كاي لُسدلآ َدْعب َهَّجُح هلأ ىَلَع ساّنلِل َنوُكَي اّلَثِل» ًارهاظ مهيلع ةنّيبلا ةماقإو ةّجحلا
 وهو: 014 هلوَشَو اَنِيلا تْلَسْوَأ الْؤَل اتبَر اَوُلاَقَل هلياق نم ٍباَذَعِب ْمُهاَنْكَله انآ لول

 ”لءانتر, قعملا ادعو اقع :ةويضفات قالا لما ىف 570 مهيلع يعنلا ةقيقحلاب

 نأ فرعي الو .ءارصبلا قدصي ال امّبر همكألا نأ انك ينط 'ةباغل ًاضيأ مهل رهظي
 .ةدوجوم رّينلا روهظو يئرملا ةاذاحم نم طئارشلا رئاس ُنأو هنم ريصقتلاو ناصقنلا

 .راصبألا بابرأ مهناصقن فرعي امّنِإو
 تاكرشلاو ةرراهشألا فاك رجلا نع "وبلا ةقروكلا تيوس انقاو

 هل مضي اهني فوفو تاذارإ ناستألا نا بيرد لوقاف ذاع ةنععرلاك ةيرازطضألا

 ىلاعت هللا ىلإ ةدنتسم ىوقلاو تادارإلا كلت ّنأ الإ يفانملا بانتجاو مئالملا لوصح

 يوك ةظيباو ةيفقت يضر ىف اهب 06 ةقرفتلاو .رايتخا ال هئأكف

 قئاقحلا هذه مهفاف .,ةطساو تداز ةيرايتخالاب ةاّمسملا ةكرحلا ىفو .ةيعادلا

 اهرّركن ال انّلعلف ؛ليبقلا اذه نم كعمس عرقي ام رئاس يف اهب و اورج ار اكل 1

 هللاو ,حابصإب دفتسي مل حابصمب ئضتسي مل نمو ,ليوطتلا نع ردع عصوم لذ

 .همالك ىهتنا .ليبسلا يدهي وهو ّقحلا لوقي

 .ةبسنلاب  :«م» 3 6 :تاغزانلا 3

 15 اسملا ١76 :ةيوتلا +”

 .ةياغل :«ك» ." .7١غ :هط .6
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 ساس

 ."74 َنوُمَلْعيَس اَلَكَمُت *# َنوُمَلعَيَس الك » :قيفوتلا هللابو لوقأو
 لّيخم مالك وهف حئابقلاو ملظلا نع هيزنتلا ةياكح نع باوجلا يف هركذ ام ام

 هركذي نأب ريدج وهف .توهبملا جوجحملا الإ هيلإ برهي ال .,توبكنعلا تيب نم نهوأ
 كلس يف مظني نأ قيلألا لب .هريسفت يف همزتلا ام ىلع ةفّوصتملا تاليوأت باب يف

 ةلأسملا لّوَأ وه ام ىلإ ةرخألاب لوؤي هّنَأل ,ةفسلفتملا تاهيومتو ةينطابلا تاليوأت

 الو .ملظب سيلو حيبقب سيل ملظلا عاونأو حئابقلا رئاسو انزلاو رفكلا قلخ ّنأ نم
 ع ايعألا ةديك ىهتامك هةر طاعلا تايدتمل ةرباكمو. .ةةاقعلا يبدل فلاخمدلا كف

 ًامومذم هنوكو .هّلك ريخ دوجولا يف ام ّنأ ىلإ اوبهذ ةفسلفتملاو ةفّوصتملاك مهّناف

 ًالثم ةوهشلا ّنأو .اهب اهمايقو لاحملا ىلإ ةبسنلابو ءايشألا ضعب ىلإ ةبسنلاب اَلِإ سيل
 ةلدلا وهو اهيدعرب ةةريجمددوسملا ىلا كنان نادل ةلسعلا رظااجلا قبح

 يه يتلا ةّدّلل ةبجوم اهّنَأ ثيح نمو .عونلا ءاقب ببس تسيل اهّْنَأ ثيح نم ةمومذم
 عرشلا بجوم ريغ ىلع اهعوقو دنعو ,ةدومحم ًاضيأ ةيلامجلا تايلجتلا نم عون
 عيمج اذكهو .مدعلا ىلإ ةدئاعلا نتفلل ابجومو ,لسنلا عاطقتال اببس اهنوكل ةمومذم

 .مهيققحم ضعب لاق اذكه ."!لامكلا ثيح نم هيلإو هنم لكلاف ءمارملا روص

 .هووذو عرشلا هيلع املو لقعلا ةهيدبل راكنإ هنأ ىفخي الو
 دحاولا ءيشلا :ةلوذخملا ةفسالفلا مالكل ارّرحم هتاقيلعت يف سيئرلا خيشلا لاقو

 ول ينازلا انزو قراسلا ةقرسك ًاركنتسم ناك نإو بابسألا هيلإ ىفاوتي يذلا ىئزجلا

 بابسألا *!يه هيلإ ةيدؤملا بابسألا َنِإف .ًاظوفحم ملاعلا *”ماظن "7نكي مل نكي مل
 قراسلاو ينازلا قحلت يتلا ةبوقعلاو ءاهل عباتلا يرورضلاك وهو .ملاعلا ماظن ظفح يف

 ٠01/١.. ّقحلا قاقح ! ١. .ه-غ :ًابتلا.١

 .ماظن :«م» . .نكي مل :«ه» .'*

 .ىه  :«ه» .6
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 تاريخلا لعف ىلع ةافاكملا عقوتي مل نإ هّنِإف ؛لكلا ماظن "١ظفحل امهيلع عقي امْنِإ

 قبي ملف ؛رجزني ملو هلعف نع '"١علقي مل ءيسلا هلعفو هملظ ىلع ةافاكملا فخي ملو

 .هركذ ام ىهتنا ؛ًاظوفحم ّلكلا ماظن

 لوط نف ييتعاطلا ةرعاشألا بهدم ارو رهتملا لسافلا هركذ اهدنخل اه وهو

 اكرايس هاه "!ةقيذافلا ةعباقم نكلف ةشياافلا ةعاعمب "هل ركعملا ىلع ةنمدألا

 كوكشلا رابغ هب يلجني مالك انهاه ةيمامإلا يقّقحم ضعبل نإ :لوقأ ّمث
 انزلاك دبعلا نع ةرداصلا دسافملاو حئابقلا نم عازنلا لحم وه ام ّنأ وهو *!ماهوألاو

 ىف ًالصأ [ًا]عفنو ةدئاف اهيف ميلسلا لقعلا دجي ال امم اهوحنو ةقرسلاو ةطاوللاو

 دق ام فالخب ءاهدسافم نم ّلقأ يهف ةحلصم اهيف تناك ولو ءلكلا ماظن ظفح

 علطا امّبر لقاعلا هيف لّمأت اذإ ِهّنإف "'ىلاعت هلاعفأ نم رظنلا ئداب يف لقعلا هحبقتسي

 امك ًاناسحتسا هرظن يف حابقتسالا دوعيف .ىصحت ال حلاصمو مكح نم هيف ام ىلع

 بيذعت يف امكو ,مالغلا لتقو ةنيفسلا قرخ نم اثلَيال رضخلا عم ىسوم ةّصق يف

 مح نا شك اذه .كشون كاركدملا ىف رسل و: يبيدانلل "يع وا ةدلورواسسألا
- 

 لأ ىلا 2 ةلوقب راشأ هيلا وز ىلاقتا قزرابلا لاغفأ قف نين هيج هنقك رديت اهلك

 .عقي مل :«ك» . " .ظفحب :خسنلا يف 1

 .ةفسالفلا ةعباتم نكيلف  :«ج» .5 .ةلزتعملا ىلع  :«ه» ."

 نع لاه ناةديرع الواح اللا ةعلاو ديرأ نإ هلآ ماهوألاو كزكتلا كلت نيف هاون ع عر نانا قاف
 دوجولا يف هقّقحت مّلسن الف هل ًايواسم وأ هحلاصم نم رثك أ دوجولا ماظن يف هدسافم نوكي ام هل ًاقلاخ هنوك

 هيف ناك نإو ةديلا اع قبلا نوكنااس هيلا نإو .دبعلل وأ ىلاعت هل ًاقولخم نوكي نأ نع ًالضف .ًالصأ

 لّوألا ّقشلا رايتخا باوجلا لصاحو .(هقلخي :«م») هقلخي ال ىلاعت هللا ّنأ مّلسن الف رثكأو ةريثك حلاصم

 .«هلِع هنم ١١ » رّبدتف ؛هحلاصم نم رثكأ هدسافم نوكي اّمم اهيف عزانتملا لاعفألا ّنأ يف ةرورضلا ىوعدو

 .هديبع :«ه» .ال .ىلاعن :«ج» .



 ةتامإو "!هتيقبتو هتّيّرذو سيلباو تايذؤملا قلخ نسح نّيبتي هبو ."'4١َنوُمَلْعَت آل اَم

 دبعلا ىلإ ةبوسنملا حئابقلا سايق باب ٌدسنا اذهبو "'مهيلع ىلاعت هللا مالس ءايبنألا

 هوجو كلاي دويلا نشك لاضدلا لاففا نيب قنلا حسم ةقاعلا ةقوسلاو اناا

 .ربدتف ثم امم

 نم برضب هباحصأ نع عينشتلا عفد لواح دق لضافلا اذه ّنأ ىلع لدي اّممو

 لهأ ىلع (!ًاضرتعم ةديدع عضاوم ىف اوحّرص دق هفالسأ ّنأ لاقملا ىف لايتحالا

 عم .ملظلا هيلع زوجي ال ىلاعت هللا ّنأِب داقتعالاو لوقلا مكل ّمصي فيك هّنأب لدعلا

 امو ,عطقنم ريغ ًالصّتم ًاباذع دبألا رانب ةمايقلا ىف رفاكلا بّذعي هناحبس هنأ مكلوق

 ةّدم ىف هرفك هنم عقو رفاكلا اذه ّنَأ انملع دقو ؟كلذ يف لدعلاو ةمكحلا هجو

 ,رثكأو ٌلقأو لثملا يف ةنس ةئم وه يذلا هرمع غلبم يهو .ةروصحم تاقوأو ةيهانتم

 هرمعك هانتم هباذع ّنأ متمعز الهو ؟هرفك نامز نم رثكأ هباذع لدعلا ىف زاج فيكف

 .6!.يلظلا نم ىلاعت هللا نع نوفنت امل مكتضقانم لوزتو ,لدعلاب لوقلا مكل دمتسيل

 ءالضف نم يطساولا يكجاركلا يلع نب دّمحم لضافلا خيشلا هنع باجأو

 اهقديعلا تغرب ذا تصحو قياكلاو قلعلا فضا اكل ةنكذلا زاينالوا ةيفافآلا

 فيوختلا ةياغب رفكلا نم هنع ىهن اّمع [ه]رجزيو .ءبيغرتلا ةياغب ناميإلا نم هب هرمأ
 ىهنملا باكترا نع هل رشرأو هب رومأملا لعف ىلإ هل عدا كلذ نوكيل ؛بيهرتلاو

 فيوختلا ةياغ نوكي الو .ميقملا مئادلا ميعنلاب دعولا الإ بيغرتلا ةياغ سيلو .هنع

 زوجي ال بذكلاو ءبذك ربخلا فلُخو .ميلألا دلاخلا باذعلاب دّعوتلا الإ بيهرتلاو

 نع جراخب سيل مئادلا باذعلا ىف رفاكلا ديلخت ّنأ هجولا اذهب نابف ,ميكحلا ١١ نم

 .هتيعبن :«ه ءك» . " ٠١,. :ةرقبلا ١.

 .خسنلا يف اذك .؟ .غ٠١:/١ ّقحلا قاقح | ."

 .نلع هر دصعلا قدا .4١؟ .دئاوفلا زنك .ه
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 اهدا يضف انهما وقلا ةلويودمكسلا

 ريغ تاقوأ باذع ّنَأ وهو لقعلا هنم رفني ام "'عفدي ال باوجلا اذه ّنِإ :تلق نإ

 .ةروصحم ةيهانتم ةّدم هبونذ ىلع ًاّمحتسم نوكي ةروصحم

 .هنم رفني الو هب دهشي ال لقعلا ّنأ نايب هنع هب انبجأ ام ةاعارم يف لب :"7تلق

 كلذلو ''!اهل ىصعملا معن ردق ىلع !اهسوفن يف مظاعتت يصاعملا ّنِإ :لوقن اَنأ ىلع

 هدّيس ىلع دبعلا ةيانج تّلجو .هيلع دلاولا ناسحإ مظعل هدلاول دلولا قوقع مظع
 نأ نسم ارثأ لجاو اردق يظعأ هناحبس-هلا معن تناك املف يلع ديتسلا ماعنإ ليلخل

 سفنألا حلاصمل قفاوملا ماعنإلا يف ةياغلا يف يهو رصحب نصحت لأ كد قو

 ,مالآلا ةياغ وه همعنو هناسحإ هدحجو هب رفكلا ىلع ٌّقحتسملا ناك ماسجألاو

 .رانلا يف دولخلا وه اهتياغو

 ىف انني مالك ل ضناك رهن اك ةيضعملا كي ىراجملا فاعلا ناين ناتو

 دن وكم نا اكالذ نق يفعل لخير انا دع فتن او. هلال ىف الكل ايتو دفان

 اهمظعو اهسفن يف ةيصعملا ا7/وأ هيهانتو هرادقمو هيف ةيصعملا تعقو يذلا نامزلا

 يف اهيهانت لجأل باذعلا يهانت بجي ناكو ةربتعملا يه ةّدملا تناك ولف اهرغص نم

 اهزواجتي ال ىتح اهردقو اهبسحب اهيلع باقعلا نامز ريدقت نوكي 3 بجول اهسفن

 مكف .هداسف ىلع ءالقعلا عمجيو .هفالخب دهاشلا يضقي مكح اذهو .اهيلع ديزي الو

 اهيلع "'باقعلا نم ّقحتسملا ناك ةريصق ةّدم يف تعقو ةيصعم اننيب [اميف] أني اووف

 فلتخاو امهنامز ردقلا يف لثامت نيتيصعم انيأرو .ةّدملا كلت فاعضأ ىلإ جاتحي

 .ةلدألل :ردصملا يف ١.

 .هنم درفني ام ىلإ تيضقأ دق لاحلا ّنأ يهو ... كباوج يف تيتأ دق :سلجملا بحاص لاقف :ردصملا يف .؟

 .ةاعارم يفو هنيعب لاؤسلا وه اذهو ... تضفأ لاحلا ّنأ لجأ :هل تلقف :ردصملا يف ."

 .اهب :ردصملا يف . .انسوفن يف :ردصملا يف .:

 .باذعلا :«ما) . .و :ردصملا يف .5
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 كلذ ىلع بدألا نم ٌقحتساف هدّيس متش دبعك ءامهيلع ٌقحتسملا باقعلا نامز
 نحتسملاف ًالئابتس قيدععلا نامز ناك نإو.هلعم ادبغ مق اذا هقحتسي ام قاععأ

 الإ ةّجح اذه يف نكي مل ولو ,لثامم ريغ نامز يف عقي باقعلاو بدألا نم امهيلع
 هنم ةدحاو ةعاس يف عقو لعف ىلع هدلول ةريثك ًاماّيأ دلاولا نارجه نم '''هدهاشن ام

 دّيسلا سبح زاوج الإ هيف نكي مل ول لب .هلعف يف دلاولل ءالقعلا ةفاك بيوصت عم

 نم ىري نمل "!لداعلا مامإلا كلذكو .هتئيطخ ىلع ًاليوط ًانامز هدبعل اننيب اميف
 .دناعم "”رباكم الإ دهاشلا عفدي سيلو .ةلالدلا حوضو يف ةيافك هيف ناكل هتيعر

 الو .اهنامز ردقب ةيصعملا ىلع ٌّقحتسي اميف *'ربتعي ال هّنَأ هانركذ امب (!ملعف
 ,اهسفن اهيلإ عجرملا نوكي نأ بجوو .اهتقول اهيلع ءازجلا تقو لئامي نأ بجي
 دجو .عطقنا مأ لصتا .رصق وأ نامزلا لاط ءاوس اهيلع ٌقحتسملا ")هظعي اهمظعبف
 ل ةمجلا وب ءار دقه قاكف مدع و 5-0-0 ناكف

 نيهيجو ريغ نيهجو روكذملا ضارتعالا نع باوجلا يف يعفاشلا نع لقن دقو
 ةعلاطمب هيلعف كلذ ىلع عالطالا دارا قمن كادع 8 5 وكزملا لضافلا امهّدر دق

 .روكذملا لضافلا تافلؤم نم "”دئاوفلا زنك باتك

 نم ىلع ىفخي ال امك "سلا نم ءيش هيف سيلف ٌرسلا نم هركذ ام اّمأو ءاذه
 !١ هبلا ١3كم هلا فرعب

 .لداعلا  :«م» .؟ .دهاشن ام :«م ج١

 .ملعف  :«م» .؛ .راكم :«م ءك ءج» .'*

 .مظعل :«م» .1 .ربتعم :خسنلا يف .0

 .ّربلا :خسنلا يف . ١146-١55. .دئاوفلا زنك ./

 قارتفا :ةيدحت فاك لاكش نع باوجلا ىف لبق اج ىلإ مجري هلضاخ ناك هت: عر نفاع يف
 بيسلا ءاتاوبلاسلا بيبح 10 هع انعتو ا كال لين فمع سلانلا ريغو ىحانلا ىلإ ةئألا

 ْمُكَل رِفْغَيَو لآ مُكِبيْحُي ىنوُبُت ا هلآ َنوُجِحُت ْمُتْنُك نإ ْلُقط :ىلاعت هللا لاق .ًابوبحم نوكي نأ يغبني
2-5 
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 انما لضح انأ ايفورخلا ىلا قرد كيلو: ةلوقل وعيش دب قس اهاقأو
 نييعت سيلو .دابعلا نع ةرداصلا ةحيبقلا لاعفألا يف مالكلا :لوقأف ىلاعت هللا قيفوتب

 حلاق قليل بانك يضع كلال ا سئاراكب تقل ايزو" ينير, قطعي عد اجعل كالقلا
 ىلإ ًالثم ةرازولا رمأ ضّوفو نييعتلا كلذ يف أطخأ هنأ ضرف ولو ليبقلا اذه نم هل

 مهلاومأ "'بهنو ّقح ريغب سانلا لتقك حئابقلا لعف ىلع "!ةأرجلاب رهتشاو ملع نم
 نم كلذ ريغ ىلإ مهميرح كتهو مهضرعل هضّرعتو .*'مرج ريغ نم مهترداصمو
 كلذ يف هوأطخو ملظلا ىلإ ًاضيأ ناطلسلا كلذ اوبسنل ناودعلاو ملظلا عاونأ
 5 ةيسفقلا

 يف يزاجملا 'كلملا ىلإ ملظلا نوبسني ال ةيلدعلا ّنأ نم هركذ ام ّنأ لصاحلاو
 فروع امك هقالطإ ىلع حيحصب سيل ًاساّنك مهضعبو ًاريزو هتيعر ضعب نييعت

 امب هديبع نم ّلك صيصخت يف ىلاعت هيلإ ملظلا نوبسني مهْنَأ نم ركذ امو
 نم ادخل قطقيب ىل اهقانلاب وهتم 5 لقي مل ذإ ؛مهيلع حيرص ءارتفاف هب ""صّصخ

 بسني ىّتح اهيف عازنلا عقو يتلا ةحيبقلا لاعفألا نم ءيشب ًايرهق ًاصيصخت هدابع

 يف نوئطخملا اودّلق ىّنح مهضعب ىلاعت هللا كرت ملف كلذك رمألا ناك اذإو ١[. :نارمع لآ] 4ْمُكَبوُنذ

 .هعورفو نيدلا لوصأ

 رهاظم اونوكي ىّتح رفكلا يف رافكلا كرت كلذلو .هترفغمو هوفع رهاظم اونوكيلو مهل رفغيل كرت هنأب بيجأو

 .ىهتنا .[1 :ةدجّسلا] © َنيِعَمْجَأ ساّنلَآ َو ةّنجلآ َنِم مَنَهَج َناَلْمآَل> :ىلاعت لاق .هرهق

 اونوكيل ةّنسلا لهأ لامهإ زوجي ال ملف نوبوبحم مهّنَأ عم أطخلا ىلع ةَّمألا ضعب لامهإ متزّوج اذإ هنأ هيفو

 .« هلع هنم ١١ باوضلا لهأ مه ةيمامإالا نوكيو ةرفغملاو وفعلا رهاظم

 .دبلا نم هلا :«م». ٠

 .ةرارحلاب :«م» ." .هتبغر :«م» ١.

 .مزج ريغ :(«م» . .بهذ :«م» 7

 .كلت :«م» 1١. .نييعتلا :«م» .6

 .ٌصخ امب :«ج» .



 ؟ ج يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١٠١

 مهتتةاراك !"'نيبسلا نم ردصو ام نإ :نولوقمي معتق هلا نصيصخللا كلذ علظ

 هفاصّنا مزل مصخلا همعز امك عقاولا ىف ىلاعت هنع ًارداص ناك ول "!مهرايتخاو

 !كاذ نم اذه نيأو .ملظلاب ىلاعت

 هنأ انِب) انَأ نم بتكلا لازنإو لسرلا ةئعب ةدئاف ءافتنا موزل عفد ىف هركذ ام اّمأو

 وه هنايب نم قبس ام َّنأ هيفف .هرخآ ىلإ (ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي ىلاعت
 ىلع ةلالد هيف سيلو .4َنوُلَكْسُي ْمُهَو ُلَعْفَي امَع لَكْسُي آل» :ىلاعت هلوقب لالدتسالا
 :كانه لاق ثيح يتأيس اميف ةيآلا هذه ريسفت يف هب فرتعا امك هبولطم

 تلقا ىلاهتدا لات نأ ةوهم ذل هلا اوملساةل رسملاو ةرعاشألا نه ذلك آرإ

 رضا هع موف لا وبلا واو مدع ا وانك ىينكلو

 هلو .ضارغألاو حلاصملاب لّلعت ال ىلاعت هلاعفأ ّنأ ىلإ اوبهذف ةرعاشألا ام

 لاقي ال هسفن كلم ىف فّرصت نم ٌنإف ؛ءاش ام هتاقولخم ىف لعفي نأ ةيكلاملا مكحب

 امو .ميدق هل حدملا قاقحتساو ٌّمذ قاقحتسا هقح يف رّوصتي فيكو ؟تلعف مل :هل

 ةلّذعم ريغ هتاذ ّنأ امكو ,تافصلا لّدبت لجأل لّدبتي نأ ليحتسي هتاذل ءيشلل تبثي

 ضارغألاو طئاسولاو بابسألا ىلإ جاتحم ريغ هّنأو ,هلاعفأو هتافص كلذكف ءيشب

 زيضاقملاو

 نمو .اهنع ًاينغ هنوكب ملاعو .حباقملا حبقب ملاع ىلاعت هّنِإ :اولاق دقف ةلزتعملا اّمأو

 هلعفي ام ّلك ّنأ ًالامجإ فّلكملا فرع اذإو ,حيبقلا لعفي نأ ليحتسي هاف كلذك ناك

 .رايتخا :«م» .؟ .لاعفألا :«م» ١.

 ادي نوكدف ريخلاو كيشلاو ملاطلا قف الاخ نامت هدف حاكم هلأ لم الاوز وتقع جو ىقفاع نقلا
 تاروكذملاب طولخم هّنإف دابعلا لعف فالخب .لعفي اًمع لأسي ال ذئنيحو .ىهنو رمأ ام ّلكب لاثتمالا بجوو
 .« لِي هنم ١١ ,نولعفي اًمع نولئسيف ًابلاغ

 :نيفراعلا ضعب لاق ام معن :«ع» شماه يفو
 شورخم اظفاح وت ىنيشنهشوك ىادك دنتناد ناورسخ ىلم تحلصم زومر



 ١٠ه (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ةويزاعجيملا كولملا ناك اذإو وهل نه تكسي نا نعبو:تاوضو ةنكحت وهف ىلاعتاهلا

 ًالالجإو 5 مهكلم ريبدت نم نوردصيو نودروي اّمع مهتكلمم يف نَم مهلأسي ال

 لأسي ال نأب ىلؤأ بابرألا ٌبرو كولملا كلمف مهيلع للزلاو أطخلا زاوج عم [مهل]

 تاياغلا ىلع لمتشم نسح وهف هلعفي ام ّلك ّنأ نم لوقعلا يف زكر ام عم هلاعفأ نع
 ."!ةحيحصلا

 ل امك ءاقثلا اذه قف: هلالدقتسا سسابسا هدهب اتم وهو. :ةقث روكذملا هقالك ىهقا

 ش 00 "!يوذ ىلع ىفخي
 اويهوسلا ىلإ عجرسب نعككلا لان وة اننألا كة كلا نورك د اهااكأو

 .ةفاك قلخلا ىلإ ًاثوعبم (اةكلع انّيبن نوك نم رتاوت امل فانمو عامجإلل فلاخمف

 :لمح لاو ةوسأالا وي نيلقتلا ىلع اناوهبس هنوك رظاذظلو

 تاكرحلا نيب ةيرورضلا ةقرفتلاب ةلزتعملا ىوعد نع هب باجأ ام اّمأو
 وه مهمارم ليصفتو مهمالك حيضوت ّنأِب عفدنمف ةيرارطضالا تاكرحلاو ةيرايتخالا

 ملعنو .دامجلا ةكرحو ةيرارطضالاو ةيرايتخالا انتكرح نيب قرفلا ةرورضلاب ملعن ان

 اعلا نوف انوفوتر هوقو لنك ! زوق جك كار الإ ةقرعللا ىلع اهو ةرورتفلاب
 لاعفأ دنسأ نمو .دامجلا ةردق ءافتناو قهاش نم عقاولا ةكرحو ءامسلا ىلإ انتكرحك

 .لوقعلا يوذ :«ك» .؟ ١6/0. يروباسينلا ريسفت ١.

 ءالؤه :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوق دجوي نأ بجي هيجوتلا اذه لثمبو :لوقأ :«ه م :ع.ج» شماه يف .'

 همهف ام ىلع ال ١187/14[ دمحأ دنسم ؛؟/87و ١78/١ نساحملا ] يلابأ الو رانلل ةلاؤعو ىلابأ الو ةتحلل

 كلذل كاذو «تاتبعلا رايعشاو ةكداراب لعق دنأل قلذل اذه نا رك ذ اه: سايق: ىلع ةاتعم اف ةتقة رعاشألا

 مقتساو مهفاف .مئال ةمول هلعاف هب يلابي ال ًالدع ناك كلذك كاذ ذإو ,يصاعملاو حئابقلا هتدارإب لعفي هنآ

 ةعيبط ىلعو نيمحارلا محرأ ىلاعت هنأ نم رّرقتو تبث امو :«ه ,م .ع» شماه يف .«هنم ١؟» قرع امك

 فالخ ىلع ّلدت نيحيحصلا نيب عمجلا باتك نم ًاضيأ ةريثك ثيداحأ فئارطلا بحاص لقن (هعبط :«ه»)

 .«(هر) هنم ١؟» مهفاف ءيسدقلا ثيدحلا نم مصخلا همهف ام

 .انتكر حل :«م» .4 كليم :«م»



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل (٠

 .هتوبثب ةرورضلا "'تضق ام يفنب مكحيو امهنيب قرفلا يفني ىلاعت هللا ىلإ دابعلا
 انرايتخاو انيعاودو اندوصق بسحب عقت انلاعفأ ّنأ ةرورضلاب ملعن انأ لصاحلاو

 عقي ملو اهانلعف ةنمي ةكرحلا اندرأ اذإ اّنإف ءانفراوصو انتهارك دنع يفتنت اهبسحبو

 ال نأو ءاهانهرك نإو عقي نأ زاجل انيلإ اهدانتسا الولو ,ةرسي ةكرح الو نوكس اّنم

 نانيشالل نأ يبو ال دلا نم: تاوجلا لضرعم ىف هركذت اذا :لوقتف: كلذ وقت" اذا

 انو امج .رايخلا نانسإلا نوكي الا نأ هيلع عقيل قكل لس ىوقوب كثاذازإ
 ناهربلا ماقم يف ديفم ريغ رايتخا ال هّنأكف هلوقب كيكشتلا ليبس ىلع هيلع "!هعّرف

 .نيقيلاو

 مصخلا ؟!هاعّدا ام ىفاني الف اهناصقنو ةطساولا ةدايزب ةقرفتلا نم هركذ ام اّمأو

 .كلذل ةدّكْوم وه لب ىرخألا نود نيتكرحلا '؟”ىدحإ يف ةرّثؤم ةردقلا ّنأ نم

 مالك لكاشي امب ةروهشملا هتلاسر نم ماقملا اذه ىف ىناودلا ةمالعلا ىتأ دقو اذه

 ضقنلا نم هيف ام نايب عم هلقنن نحنو .هنم لكشأو ٌّقدأ ناك نإو ءلضافلا اذه

 .مارملل ًاحيضوتو مالكلل ًاميمتت ماربالاو

 هنأ نم هيلع ةلزتعملا اهدروي ىتلا ةعانشلا يرعشألا ىلع مزلي ال :ةمالعلا لاق

 نوعّدي امّير *'و ,قرف راتخملا ةكرحو شعترملا ةكرح نيب نوكي ال نأ هيلع مزلي
 نب] رشي رامح :لاق هنأ فالعلا ليذه يبأ نع لقن ىّبح هبهذم نالطب يف ةهادبلا

 ردقي ال امو هيلع ردقي ام نيب قّرفي هرامح ّنإف ءرشب نم لقعأ [يسيرملا ثايغ
 ىلإ لصو نإو .هرفطي هنع روبعلا هدكدي ريك ره ىلا اضوناد هللا تيفي سهل

 .هعّرق أم :«م» . " .تيضق ام :«م .ك ج».١

 عا :(ه» .ء .هاقلأ ام :«م» .'

 .و-:«ك» .ه



 ١ -51( ٠١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 هلا ىلع ليلو هولا فرقا دعم ا ناو دنق دوقم ل هته ووملا نعود او
 .رودقملا ريغو رودقملا نيب قّفي

 الضصأ .ديعلا ةدارإو ةزدق تيفي ل قف ىلغ ةزلي امن ةعافشلا هذه نأ لعن تنآو

 هب هّوفت نإو ىنعملا يف هب لوقي ًالقاع ّنأ ّنظأ امو ,ةيوشحلا ضعب نع لقني امك
 يف امهريثأت مدع ىعّديو دبعلل ةدارإلاو ةردقلا تبثي يذلا اًمأو .ظفللا بسحب

 ةدارالاو ةودقلا تيب كا رضلا ردقلا ذإ ,كلذ هيلع دري الف يرعشألاك لاعفألا

 "'انوكت نأ زاوجل .ًالصأ يرورضب سيلف ةقيقح لعفلا يف نارّثؤم امهْنأ اًمأو .دبعلل
 اقم كلذو ةرباكم ةرياكم كلذ نأ :ئوعدو :ئرعصألا هلوقي امك ةيذاعلا بابسألا نم

 .ىهتنا ءرشب رامح نع ًالضف فالعلا هملعي ال

 ةردقلا ّنأب نيتكرحلا نيب قرفلا ملع هسفن نم فصنأ نم ّنأل ؛رلظن هيف !لوقأو
 شم هل نور ظ) ريع انلا ودوني ةردقلا كنارنإو نورك الا قوق كاوا يف ةرّنؤم

 تابثإو .راصبإلا نودب ىمعألل ةرصابلا تابثإك ًالصأ لوقعم ريغ لب ءلّصحم
 نأ امكو .عومسم ريغ ظّقلت دّرجم الإ اذه لهو .عامتسالا نودب ّمصألل ةعماسلا

 ّنأب فارتعالاو ,ةرباكم هلاعفأ ضعب يف اهريثأت مدع كلذك ةرباكم دبعلا ةردق راكنإ

 ضعب ّنأِب ةمكاح لوقعلا ةهيدب ّنأل ؛ةرباكم يف ةرباكم يناثلا نود ةرباكم لّوألا

 رابعا كانا اديسوم كلا وكر اكنإف او اهودق ني اعيااتط ودي لالالا
 اك ريد انلا هيو لش أل لعتلاة0ناقلا ىلدقا ١ ةكي ورز ةووددكل] هدد انفي طمس

 ةردقلل نكي مل اذا هّنِإف ,لقعلا هيلإ يدتهي ال يفخ رمأ بسكلاب هوّمسو هوعرتخا

 .برضي ام:(ج ١

 لاعفالا ٌنإف .دبعلا ةردق ريثات هنم مزلي الو ءملسم ةقرفتلا كاردإ نإ ينعي :«ه ءم ع ,ج)» شماه يف .؟

 نارقإف ًالصأ دبعلا ةردقب نرقت مل ةيرارطضالا لاعفألاو .ءاهتف ريثأت ريغ نم'هتردقب ةنرتقم ديعلل ةيزايتخالا

 :« هضااحتد اهريدأت ةدهو ةرادقلا ريتات ال قيلعفلا ىيباةقرقتلا وه اهناركإ مدعو ةزذقلا

 .لوقأ- :«م» . .نوكي نأ :«ج» .'"



 " ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١١م

 .هب اهقّلعت هجو رهظي ال ريثأت

 .هدنع ةدوجوم نوكي نأ وه هب اهقلعت :ليق نإف

 .هدنع اهدوجو ملعي ا نم :انلق

 راتخملا ةكرحو شعترملا ةكرح نيب قرفلا نم هدنع اهدوجو ملع :ليق نإف

 .ةهيدبلاب

 دكر سو دارا نس نم ةلطم» نسسرملا ةكرتس نأل :ةدازالا وه قرافلا الق

 نيرودقملا دحأل ةصّصخم ةفص اهْآل ,ةردقلا ريغ ةدارإلاو ءاهب تلصح راتخملا

 .عوقولاب

 اهدوجول ٌدب الف ")عوقولاب نيرودقملا دحأل ةصّصخم ةدارإلا تناك اذإ :ليق نإف

 .ةردقلا دوجو نم

 ّنإف ,عوقولاب ىلاعت هللا ""يررودقم "ادحأل ةصّصخم نوكت نأ زوجي ال مل :انلق

 :قرطلا كلذ لضخ نكمملا ىفرط:دخاب:تفلعت اذإ اهثاي تر. ىلاعت نا ةذاغ

 لعفلا '!دجوي ةفص  ةرعاشألا دنع دبعلا ةردق يأ  ةثداحلا ةردقلا ةلمجلابو

 نكي مل اذإف ءلعفلا دنع ةدوجوم لعافلاب ةمئاق ةيدوجو ةيفيك ىرخأ ةرابعبو ءاهعم

 .هتوبث ىلع نهربي ىتح ىفنلاو ءافخلا ضرعم يف نوكت ريثات اهل

 هللا ةردق *ارثؤملا امْنِإو ,ةرّثؤم ريغ هتردق ّنَأو .دبعلا بسكب لوقلا ّنإ يرمعلو

 انزلا ىلع ًارداق ًادحأ ّنِإ :لاقي نأ باب نم .هباقعو دبعلا باوثب لوقلا مث ,هناحبس

 ءانزلا نم هعتمي نادل سيلو هكردق ىمادشا هتاردق قوكيي رح رواق دعم ناك اذا الغم

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «تناك اذإ :ليق نإف» نم ١.

 الب لاعفألا رودص دنع ًاضيأ ةردق دبعلل ّنأ تابثإ يف مالكلاو .دبعلا يّرودقم دال ال :«ع» شماه يف .؟

 .«م» نم طقس انه ىلإ «اهدوجول ّدب الف عوقولاب» نم .“ .«ُهنلِي هنم ١١ ريتأت

 .رثؤملا امئإو  :«ه» . .دجول :«ج» 5



 ١ -515( ٠١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ل نكدرعلاا ريقلا :ىضختقلا اذهب راض ايرلا هع امم: نكواو "انزل يكرم مل اذإ

 نأ ملعف ؛ىرت امك وهو .هل بكترملا نود مجرلل ًاّقحتسم هلعاف عنمي نأ نع زجاعلا
 هّنإف ؛هيلع ةعانشلا بجوي لب ,ةرعاشألا نع ةعانشلا عفدي ال هب رعشتساو هدافأ ام

 هنأ ىعّدا ىّتح هل هئافخ مدع هيلع يفخ مث ءرشب رامح ىلع ىفخي ال ام هيلع يفخ

 .رشب رامح نع ًالضف فالعلا هملعي ال اّمم

 نود ةيرايتخالا يف ةردقلا ردت انني :قرفلا قوويرضلا نأ ةلرففملا نلع هوتي معن

 سيلف مهبولطم وه امك رايتخالاب اهيف دبعلا ةردق ريثأت لالقتسا اّمأو ءاهريغ
 نيتردقلا عومجم رّثؤملا نوكي نأ زاوجل ءليلد نم هل ّدبال عونمم وه لب ءيرورضب
 ليبس ىلع طقف دبعلا ةردق رّثؤملا نوكي وأ ,ينبيارفسإلا قاحسإ يبأ بهذم وه امك

 .ةفسالفلا بهذم وه امك باجيإلا

 أدر هلاعفأ ضعب يف ةلمجلا يف دبعلا ةردق ةيلخدم نايب انهاه دوصقملا "1 ديفو

 .لك اقملا ىلع نقي أل انك قحلا يه ذملا :نكوضقب قايل ةرغادخألا يهمل

 .نيملسملا عامجإبو ةيلقع ةّلدأب هنالطب تبث دق ةفسالفلا بهذم نأ ىلع

 وه ًادحاو ًائيش نيتردقلا قّلعتم ّنأ دارأ نإ هّنأب ًاضيأ دودرم ينييارفسإلا بهذمو
 را ىلع نيرتؤملا عامتجا مزلي ذئنيحو ًالقتسم ًارّثؤم امهنم لك نوكيو لعفلا سفن

 ريتاتلا يف ًالقتسم ًادحاو ًارّثؤم عومجملا ثيح نم امهعومجم نأ دارأ نإو .دحاو

 هجايتحا لب ؛ىلاعت هتردق لالقتسا مدع مزلي ذئنيحو هدارفنإب امهنم دحاو لك نود
 ريتك اةلعت كلذ نق لام ةاراقمو نواعم ىلا

 هركذ ام ماتخلا ةيكسم هب انمالك لعجنو ماقملا اذه يف هركذن نأ انل يغبني اّممو

 نم لاعفألا ديحوت ثحب ىف هحور هللا سّدق ىلمآلا يلع نب رديح نيدّحوملا دّيس

 لعاف ال نأ ىلإ اوبهذ ة رعاشألا نأ وهو راونألا عبنمو رارسألا عماجب موسوملا هباتك

 .«م»» نم طقس انه ىلإ «ناك اذإ ًالثم» نم.١



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١٠١

 : اههلاد طفت: يار اطع ا ودنا يعل و ةيعقل لانا, مدح اريهتز وقل
 اذه يف نيدّحوملا مالك ىلإ بيرق موقلا ءالؤه مالكف .كلذك رمألا سيل هنأل

 ةّدنَم مهمالك "نأ لاجلاو ؛ىتعملا اذه مهمالك نم مّهوثم موني نأ نكميو ."١بابلا

 لعاف ال :لوقي اذه ّنأل ءظفللا بسحب مهمالك ىلإ ًابيرق ناك نإو مهمالك ّنأل ؛هنع

 مهنأل ؛دعبلا ةياغ يف ديعب ىنعملا بسحب نكل .وه الإ لعاف ال :لوقي كاذو .وه الإ

 اوصلخ ام دعب مهّنأل ؛يفخلا كرشلاب نوكرشم لب .مهسفنأب نوبوجحم لوقلا اذه يف

 .يفخلا كرشلاب هنع ربعملا مهريغ دوجوو مهدوجو ةيؤر وه يذلا ريغلا ةيؤر نع

 رابتعا الب ّقحلا دوجو ةدهاشم وه يذلا يدوجولا ديحوتلا ماقم ىلإ اولصو امو

 دعب الإ مالكلا اذهب اومّلكت ام [يلعفلا ديحوتلا بابرأ يأ] ءالؤهو .هعم ريغ دوجو
 .ًاقلطم ريغلا ةيؤر نع مهصالخو .مهسفنأ نم مهئانف دعب يأ كلذ

 ةروص نّيبن نأ ديرنف ءريثك توافتو ديعب نوب نيتفئاطلا نيب لب نيمالكلا نيبو

 نم نيدّحوملا بانج سّدقتيل ؛رمألا سفن يف هيلع يه ام ىلع اهرّرقنو .لاحلا
 .لاهجلا ىلإ ةبسنلاب ًاضوصخ ةقدتزلاو رفكلا ىلإ ةيّدؤملا ةبعصلا ةهبشلا سند

 وه الإ لعاف ال :اولاق [نإو] مهّْنَأ وه ىنعملا اذه ىف نيدٌّحوملا بهذم نإ :لوقتف

 اذه :اولاقو ءلعفلا كلذ هنم رداصلا هّلحم يأ ,ّصاخلا ةلحم. ىلا لف لك اوينت ناكل

 دّمحم لعف اذهو .نوعرف لعف اذهو ىسوم لعف اذهو ,ءسيلبإ لعف اذهو مدا لعف

 .لهج يبأ لعف اذهو

 ١. ةيكملا تاحوتفلا يف امو ةيفوصلا نم مالكلا اذه ّنأ لصاحلاو :«ه .م .ع .ج» شماه يف ]/ 1٠١٠7[

 «ءيش يف لعف اهنم نوكي [ًالصأ] ةثداح ةردق ةّمث نوري الف ىلاعت هللا لهأ نم نوفراعلا اّمأ :لاق ثيح

 ًأادوجو نوري ال ثيح نم مهئانفو ىلاعت هتاذ يف مهلالحمضا نم نوفراعلا هب ّصتخا ام ىلع ينبم ,ىهتنا

 بكاوكلا دوجو بجتحي امك كلذو ,ةمودعم تادوجوملا نأ اوديري ملو ,هتردق ريغ ةردقو هدوجو ريغ

 .«(هر) هنم ١؟» اهمارجأ مدعي نأ ريغ نم رونلا ىف اهلامكل سمشلاب

 نأ لاحلا_ :ردصملا ىف .؟



 ١ -55( ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ةقيقحل ًارهظم "تناك نإو اهّلك رهاظملا ّنأل ؛رهاظملا عيمج ىلإ ةبسنلاب كلذكو

 .لامكو ةيّصاخ رهظم ّلك يف لعافلا اذه وأ ةقيقحلا هذهل نكل دحاو لعاف وأ ةدحاو

 رهاظلا ىلإ ال رهظملا ىلإ لعفلا بسني نأ يغبنيف .هريغ يف سيل ,لاعفناو لعف وأ

 بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإ راصو .انلاو ةّنجلاو ,باقعلاو باوثلا لطبل الإو .هيف

 كلذ نع هللا ىلاعت ءلاحم ميكحلا نم كلذ رودصو .ًالمهمو ًائبع كلذ لكاش امو

 .ًاريبك ًاًولع

 ٍلْيَلَأ ٍفاَلِتْخَأَو ٍضْرََْ ٍتاَوْمَّسلَآ ِقْلَخ ىف ّنإ» :ىلاعت هلوقب راشأ كلذ ىلإو

 ههبوُنُج ىلَعَو اًدوُعُفَو اّماَيِق هلأ َنوُورْكْذَي َنيِذّلَأ < باَبْلآَلَآ ىلوأل ٍتاَيآ راَهَتلَد

 َباَذَع اَنِقَف َكَناَحْبْس اًلِطاَب اًذه َتْفَلَخ اَم اَنَبَر ضْآلآَو ٍتاَومَّسلآ ٍقْلَخ ىف َنوُوكَفَتَيَو

 هنأ لهاجلا مّهوتي الل ١4" ميلعْلآ زيزعلا ُديِدْقَت كلذ » :كلذل ًاديكأت لاقو ١4" ٍراَّثلَ

 هاج هتك ا فالاز ل دم لغتي هل 211: يس الو نور ذاب انف قل: .انيغ 00

 .ًاريبك ًاًولع نوملاظلا (؟!لوقي اّمع هللا ىلاعت

 دنع ًالّصفم هنايب ءيجيسو .يهلإلا فشكلا رونب الإ "ا هكرد نكمي ال قيقد اذهو

 5 ءاش نإ ةدعاقلا هذه رخا يف لباوقلاو لعاوفلا نايب

 لهأ ةّمئأ مامإو مالسإلا ءاملع بطق راشأ كلذ عومجم ىلإو :[فاضأو]

 انالوم .مهعبتمو فئاوطلا رم لّصفمو مهعجرمو لكلا مولع دنسم .ناميإلا

 ذك ناقة تارع لا © .هعاو لغفل ارهظن اهتم دحاو لك :ةةايزروك ١»

 ا

 نع .هئيدح نّمع ؛ىيحي نب دّمحم نع .دّمحم نب نيسح نع هللا دبع يبأ نب دّمحم :«ه . 4 ا داخل

 لثم :لاق ؟نيرمأ نيب رمأ امو :تلق :لاق ءنيرمأ نيب رمأ نكلو ضيوفت الو ربج ال :لاق ٍةيلع هللا دبع يبأ
 كلت لعف هتكرتف هتني ملف هتيهنف [ ةيضعم نلغ هيأ :ردصملا يف] هتيصعم ىلع تب أر لجر كلذ

 ربجلا باب رخآ يف ينيلكلا» ةيصعملاب هترمأ يذلا ثنأ تنك هتكرتف كنم لبقي مل ثيح سيلف [ةيصعملا]

 .هكاردإ :ردصملاو «ه» .6 ١7١0/١[»١١«. يفاكلا ] «ضيوفتلاو



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل لحي

 نع هلأس امل يماشلا باوج يف دى بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ انمامإو

 كحيو :"!لاقف ؟هردقو هللا ءاضقب ماشلا ىلإ كريسم ''١ناكأ :هلوقب ماشلا ىلإ هريسم

 «كاقعلاو «يناوتلا نطل كلذك كلذ ]:ناك ولو اهتاع ارق وامر ال انطق كفن قلع

 فّلكو .ًاريذحت مهاهنو ءًأرييخت هدابع رمأ هناحبس هللا ّنِإ .ديعولاو دعولا طقسو

 عطي ملو ًابولغم صعي ملو .ًاريثك ليلقلا ىلع ىطعأو .ًاريسع فّلكي ملو .ًاريسي
 تاواوبسلا قلل وتامع اعلا ييتكلا ل كيرلا و ءاغلا اهنا ,لسرو ملوم اهركو
 ."74ٍراَنلَآ َنِم اوُدَمَك َنيِذَّلِل َلْيَوَق اوُرَقَك َنيِذّلأ ٌنَظ َكِلذ » ًالطاب امهنيب امو ضرألاو

 هلعف نيب قّرفي ملو .ىلاعت هللا نم ةرداص لاعفألا عيمج نإ :لاق نم لك نأ ّقحلاو

 نم ّلكو :4!4 ىنَتْيَوْعأ اَمي ٍتَر» :هلوقل ؛هعابتأو ناطيشلا ليبق نم وهف هريغ لعفو

 لعفو هّلحم ىلإ بوسنم لعف ّلك نكل ؛ىلاعت هللا نم ةرداص لاعفألا عيمج نإ لاق

 ةيآلا "74اَنَسْفْنَآ اَنْمَلَظ اَنّيَر» :هلوقل ؛هعابتأو مدآ ليبق نم وهف هيلإ بوسنم (*'ريغلا
 ."4َنوُمِلاَعْلا لإ اَهَلِقْعَي اَمَو ساّنلل اَهُيِرْصَن َلاَتْمآأْلَآ كَ

 ىنعملا اذه ةقد ىلإو .فيطل هتقد عمو قيقد هْنِإف ؛مهفاف ء,نسح زمر اذهو

 يف ردقلاو ءاضقلا نع لأس نيح هيل قداصلا دّمحم نب رفعج انالوم راشأ هتبوعصو

 .نيرمأ نيب رمأ نكلو ضيوفت الو ربج ال :هلوق

 هتلاسر يف اذه هيلع هللا ةمحر يسوطلا نيدلاو ةّلملا ريصن ةجاوخ ركذو :[لاقو]
 ةضاير دعب الإ مالكلا اذه مهفي الو :لاقو [ةّيسرافلاب] فارشألا فاصوأب ةاّمسملا

 .اهتضاير ٌّقح ةلقاعلا ةّوقلا
 وأ ديز لاثم هّلحم ىلإ لعف ّلك ةبسنو ىلاعت هللا نم لاعفألا عيمج ةدهاشم لاثمو

 .لاقف  :ردصملا .لاقو :«ه ؛م ج» .؟ .ناك :«م ءج» ١.

 1 حلا .77 :ص ل

 .57 :فارعألا .1 .دبعلا :ردصملا يف .4

 .47 :توبكنعلا .7



 حن (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 :لاقي ,ةكرح وأ متش وأ برص نم ورمع وأ ديز نم لعف ردص اذإ هنإف ؛ًالثم ورع

 هلجرب متشو هناسلب برض هن :لاقي الو .هلجرب كدرحتو هناسلب متشو هديب برص هْنِإ

 ىلاعت ّقحلا كلذكف ؛هئاضعأ نم [وضع ] وضع لك ىلإ ةبسنلاب اذكهو .هديب كّرحتو

 ىلإ ديلا يه ثيح نم ديلا نم رداصلا لعفلا بسني ال امك ينعأ .هرهاظم ىلإ ةبسنلاب
 ريالا نه تدع رف ىيلقملا تهرب اعلا لدقلا تنسو هل اكل 123: افلظم. ولا عساام

 .ًاقلطم هيف رهاظلا ىلإ

 ْمِهيِرْئَسا» :هلوق ٌرسو .هّبر فرع دقف هسفن فرع نم :هلوق ّرس اذه نم فرعيو
 هلهأ الإ هفرعي ال نكل ١4 ُقَحْلَآ هنآ ْمُهَّل َنّيَبَتَي ىّتَح ْمِهِسْفْن أ ىف َو ٍقاَكألأ ىف اَنِتاَيا

 ."'ليق هيفو "١«ٌديِهَش َوُهَو َعْمَّسلَأ ىَقْلا ْوَأ ٌبْلَق ُهَل َناَك ْنَمِل ىركِذَل َكِلْذ ىف ّنإ#
 ةيمتلابب عيلاوتما تك دل نا ىدنلل ارك دم مل قلخلاو كيحالاف
 0 يقسم كرر كير دنا يروا ودم ءامعأا | هيدي ىلع

 .هحور هللا سّدق نيدّحوملا دّيس مالك ىهتنا

 ملعا :ًالئاق مالعألا مظاعألا ضعب هركذ ام ماقملا اذه يف مارملا قيقحت ةصالخو

 دعي اراالاب ل وصلا هىئاوت 1 نر اختل لاهشألا و ودحر هل: بحتي مل اهم ىقلا نا
 .مزعلا ميمصتو ةّماتلا ةدارإلا قّقحت

 اًنإف ءكرتلا وأ لعفلا ىلع ةمزاجلا ةثعابلا ةميزعلا يه انهاه ةدارإلاب دارملا ّنِإو

 قتلا ةهيديب وأ مهولاب ةغفاد هترفاتماو أ هعفتالم اندقتغا إف هاتيلعو ًاثيش انكردأ اذإ
 ىوقلا انلمعتساو ةرفانملاو ةمئالملا دقتعن مل نإو .هعفد وأ هبذج ىلإ قوش اّنم ثعبنا

 ريغ هوجولا ضعيبب ًامئالم ناك امّبرف ةيمهو وأ ةيلقع ةدارإب حيجرتلا بلطل ةكاردلا

 .”ا/ :ق ا." .67 :تلّصف ١.

 .نكت مل :ردصملا يف .؛ .رعش :ةدايز «كر» ."”

 اهضعب ىلإ انرشأ تارياغم عم /١41-١0١., .راونألا عبنمو رارسألا عماج .5



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١1

 ّلك بسحب ثدحيو ,سكعلاب وأ ؛لقعلل مئالم ريغ حلل ًامئالم وأ ءاهضعبب مئالم
 بسحب كرتلاو لعفلا يفرط دحأ حيجرتو ءفراص رفانم لك بسحبو .عاد ةمئالم

 ىتسح ةيركفلا ةوقلا لمعتسيو رّيختلا لصحب يعاودلا ؤفاكت دنعو .هيعاود حبيجرت

 .هبسحب لعفيف نيفرطلا لعل حّجري ام أ"! منسي

 ًابجاو لعفلا نكي مل ًانكمم كرتلا ناك نإ ةدارإلاو ةردقلا لوصح عم :تلق نإف

 .ًاراتخم لعافلا نكي مل نكمي مل نإو

 ام يرايتخالا لعفلا ّنإف ,رايتخالا يفن كلذ نم مزلي الو ,نكمم ريغ كرتلا :تلق

 نوكي امال رايتفلالاب ًافوقوم انيودط نوكيو هيايضا ةلمعم نم رابخألا نوكي

 دعولاو فيلكتلا ةدئافف ,ةدارالا اهتلمج نم ىتلا ةّماتلا هتّلع قّقحت ريدقت ىلع ًانكمم

 .ةليدحلاا لامضألا ةلازإ هني قواك قوش لصعت يضولاو
 ةدنتسم انتدارإو انلاعفأو اناوق اهتلمج نم يتلا تانكمملا عيمج ّنأ ىفخي ال مث

 انتردق ىه امْنِإ انلاعفأل ةرهاظلا بابسألا ّنأو .هردقو هئاضقو ىلاعت هللا ةيشم ىلإ

 ةردقلاب لاق ةبيرقلا بابسألا كلت ىلع هرظن ًارصاق اهيلإ رظن نمف ءانتدارإو
 اذهلو ءانيلإ ةضوفم انريدقتب ةرّدقم انتردقب ةعقاو انلاعفأ ّنأ اهانعم ىتلا ضيوفتلاو

 ننتقل ىترعتلاتك نادم اننا ا" مف 00 ةيردقلا :اليلم لاق

 .نمرهأو نادزيب
 ىلع اهرسأب ةدنتسم طئاسولاو بابسألا كلت نوكو لّوألا ببسلا ىلإ رظن نمو

 ًابيترتو ًابجاو ًادانتسا ىلاعت هللا ىلإ تالولعملاو للعلا ةلسلس يف مولعملا بيترتلا

 قلخو ربجلاب لاق ةبيرقلا بابسألا نع رظنلا عطقو ردقلاو ءاضقلا قفو ىلع ًامولعم

 .تادامجلا نيبو اهنيب قرفي ملو "لانيف لاعفألا

 .جتني :«ك» ١.

 5057١١,. ىربكلا ننسلا ؛/١/86 مكاحلل كردتسملا 5 دوأد ىبأ ننس 7 .قودصلل ديحوتلا .؟

 .انيف  :«ه م ءك ءجر» .'”



 ١ -55( ١1 ةيآ) ةرقبلا ةروس

 :ةيعوملا نظم لافت هلا ىلا" اعفألا هك انكاف جراشلا "نوعي راقت"! نساكلو

 قلحو | نيف: لاعف لا: قلك يعدم ال هانتتسل وديابسالا مضمودكافاشألا :ظاقاو

 ةاعساي لافو.:ةنيخملا:ةيلغ وه انك انع»لاعفألا رودض دنع نيتدي دفع ةذاراو ةووق

 ىلإ تابّيسملاو بابسألا ةلسلس يف نيتدنتسملا مهتدارإو مهتردق ىلإ دابعلا لاعفأ

 «تانضا دقق تالا يكتم

 الو ةطساو الب هللا لعف اهّلكو مهتدارإو مهتردقل عبات ريغ سانلا لاعفأ ّنأب لئاقلاو
 .ىهتنا ."'ئطخم دهجلاو يعسلل لخد

 دهرا ان ادب اتي نم ني اد ىطمب اميركا: ىلا دك ادبملا نم تركو
 ةّلع هنأ (ىلاعت هللا الإ دوجولا يف رّثؤم ال) :مكلوقب متدرأ نإ :ةرعاشألل لوقت ان

 وهف .رخآ ءيش ةطساو الب هتاذل اهيف ًارّثؤم نوكي نأب .تادوجوملا عيمجل ةبيرق
 .ًالّصفم هنايب ّرم امك ,ةيمالسإلا ةّلملا نع جورخو .باوصلا نع ديعب

 دوجو يف ''!ةّمات ةّلع هنأ هلعفل ًادجوم دبعلا نوكب متدرأ نإ :ةلزتعملل لوقنو
 0!ًاضيأ وهف ,ةطساو الب وأ ةطساوب ناك ءاوس َةّنبلا ىلاعت هللا ريثأت عاطقناو ءهرثأ

 "'هتدارإو هتردق ىلع فقوتم ةرورضلاب دبعلا لعف ّْنأل .باوصلا نع ديعب

 .هرثأ دوجو يف ةّمات ةّلع وه نوكي الف .هنم اتسيل ةرورضلابو

 0 ل ةّلع ناك نإف .ال مأ ةقيقحلاب ةّلع ىه له ةّلعلا ةّلع :لوقن ّمث

 نع لهنا هلع كيرلا سبل ريكا نقل يلام هللا ىلإ ًادنتسم عيمجلا ناك

 بيرق ًارشابم دبعلا ناك اّملو .بيرقلا رشابملا ىلإ رثألا دانتسا بوجول ءزاجملا ليبس
 اهنوجر قف يملا هلال هلا ةذيصق بمحمد را هلاعنأ تلح ا هنا

 .رظنلا نينو قفا(
 ٠١7/١. ّقحلا قاقح | يف هوحنو . ورد نا يرتع ال#

 اهنا :«هرر .* .ةمات _ :«ك» .6

 .ةلع :«ك» .6 .هتالآ :«م ءعر» ./

 مح



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل «١

 ف ةزوذاجلا ةفيوم جلا نا لافي لات ةبغلا والحل وم لحقلا نا فلل ذ: ناعم

 تلاو جبل 1 نجت اهنقا ةيرتلا هلق ١ 11 هلديقلا ره اذ نيعوتلا» لرب ةقال
 .ةيقيقح ةّلع ال ةّلعلل ةّلع وهو ,"'لسعلا ةطساوب ةوالحلا "'دجوأ

 ناع اهفعمب لدق ىلا "5 يونا عارقلا نف'ةةناؤلا :تايآلا لمح اذه ىلغو

 نه وون املا لوقلا 0 انيلإ اهدانتسا 9: اهضغيو» كلام هيلا لاسفألا "دانيا

 اذه دع ظيحتال اذا وجبال سوما روس وها عوكل و نسوق هلو: نيج زل هن 0 رق ةانفلا

 .ملعأ هللاو ,نيقيرفلا نيب حلص عضوم ناك قيقحتلا
 (8) ثحلا قيرطل ًاراهظإ .بابلا اذه يف باهسإلاو بانطإلا "'بانط انبنطأ دقلو

 عفرو ,ةيانعلا .باوبأ 8 مهرئاصب ىلع حتف نمل ةيافكلا قوفو ةيافك وهو .باوصلاو

 يف مهف نولقعي ال نيذلا ٌمصلا يمعلا اّمأو .ةياوغلاو ةوابغلا ةواشغ مهراصبا نع

 ىلع مهمارم لمتحي اّمم ةئسلاو باتكلا نم درو ام نولمحيو .نوبعلي مهضوخ

 كلذ رينغ ىلا اهجبوو ذي ىلاع» ل 31 رهاوطظلا نماةرهاطلا تزقتقا انك :ةوهاظ

 اريثك اولضاو اوهلو ابعل مهنيد اوذختا دقف هللا مهلتاق .ًانيد هلاثمأو كلذ نوذخّتيو

 دهلق يهناد او: ههفيما و مينولق يطعللا ةراهع ينقع نقاو ءليملا ءاوس.قعاولضو

 هللا متخ ءاهب نوعمسي ال ناذآ مهلو ءاهب نورصبي ال نيعأ مهلو .اهب نولقعي ال بولق

 املا بادع مهلو ةواشغ مهراصبأ ىلعو مهعمس ىلعو مهبولق ىلع

 .هرخآ ىلإ [رفاكلا وأ ] ناطيشلا لعف ةقيقحلا يف كلذ ّنأ ثلاثلا :هلوق

 .دجو :«ج» 3 .وه :«(ه» . 5-2

 .ميظعلا :(م».5 .لسعلا ةطساوب ةوالحلا دجوأ لحتلاو  :«م» .'"

 .دانسإ :«ه .م» .0

 5١5. .قودصلل ديحوتلا ؛١/١١١ ىفاكلا ؛8١ .قودصلل ةيادهلا .5

 .قحلل :«ّقحلا قيرطل» لدب «م» يف .6 ْ .بانط  :«ه م ءج» .ا/

 .مهراصبأ :«م» 9



 ١ -515( ١١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 :هلصاح ام ينورزاكلا بيطخلا لاق

 لعفلل نأ هقيقحتو .بّبسملا ىلإ لعفلا دانسإ ليبق نم ًايلقع أزاجم مالكلا يف نإ
 ىلإ هدانسإف .اهريغو ناكملاو نامزلاو لوعفملاو لعافلا سبالي ىتش تاسبالم

 .زاجم هريغ ىلإو ةقيقح لعافلا

 ىنعم ّنإف .بذكلا بجوي لعافلا ريغ ىلإ لعفلا دانسإ "نأ وهو ثحب انهاهو
 لاق .ههيجوت يف اوفلتخا اذلو ,كلذك سيلو عيبرلا لعف تابنإلا نأ لقبلا ٌعيبرلا تبنأ

 .عيبرلا تبنأ وحن يف اوفلتخا مهْنَأ ملعا :لوصألا رصتخم حرش يف فقاوملا بحاص

 الإو ىنعملا يف وأ ظفللا يف ليوأتلا نم ٌدب الف .ةقيقح لعافلا وه عيبرلا نوك مدعل

 هذهف .بيكرتلا يف وأ عيبرلا يف وأ تابنإلا يف اّمِإ ظفللا يف ليوأتلاو ءابذاك ناكل

 :عبرأ تاالامتحا

 ىلإ اهنم نهذلا لقتنيف هانعم رّوصتيل هدروأ ِهّنَأ وهو ىنعملا يف ليوأتلا :لّوألا
 .يوغل ال يلقع زاجملا ّنأ يزارلا لوق وهو .هب قّدصيف عيبرلا يف يأ هيف هللا تابنإ

 "ينكح عضوا ماك نإ فاعلا" ينكعلا ققوببتبتأ ىف لبو انلا نا «يقالا
 .فصملا لوق وهو .يقيقحلا

 ام هيلإ دنسأف يقيقح لعاف ةروصب رّوصتي هّنِإف ,عيبرلا يف ليوأتلا “نأ :ثلاثلا

 اولعج ثيح !؟!(تافهرم ةيجرزخلا انحّبص) :مهلوق لثم .يقيقحلا لعافلا ىلإ دنسي
 .ةيلييختلا ةراعتسالا نم هنأ حاتفملا بحاص لوق وهو ًابارش تافهرملا

 تيل انوار اي قهقاو هيك ةعس لك نا وهو بك رتلا ىف ليو اعلا نا هارلا
 ناك اهوحنو ةيفرظلا ةسبالمل تلمعتسا اذإف ,ةيلعافلا ةسبالمل تعضو هذهو .يونعم

 .تيبنتلل :«ك» ." ا :«ج» ١.

 .تيبنتلل :«ك» ."”“

 ./ .بعك ناويد :اهووذ اهتعورا وذ دابأ :اهزجعو ءريهز نب بعكل ةديصق نم تيب ردص .غ



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١1/4

 .رهاقلا دبع راتخم اذهو .هليل ماقو هراهن ماص وحن كلذو .ًازاجم

 دصق ىلإ رظنلاو ,نكمم لكلاو ءاهيف اهيف رْجَح الو !'!ةيلقع تافارصت اهنا ٌّقحلاو

 اكتمل

 د أ عيبرلا تبنأ نم دارملا نأ ىف ءافخ ال :لوقي نأ لئاقل :لاوقأو

 "!يداعلا تيسلا كي نإو ٠ ًايقاب بذكلا ناك يقيقحلا 0 تسسلا 57 ناف ,تابنإلا

 ركذ ام ىلع مزلي هنأ عم ءبيكرتلا يف زّوجتلا 0 هجول ل وان

 دارملا نركيمأ أ .هل عوضوم وه ام ريغ 5-0 دارملا 0 أب 5 ,روكذملا يناثلا
 دارملا نكي مل اذإ اًمأو .هللا تبنأ يهو ىرخأ ةلمج ةروكذملا ةلمجلا عومجم نم

 .بيطخلا هب ىتأ ام ىهتنتا بذكلا مزل ةثالثلا هذه نم ًادحاو

 هدروأ ام لصاح وه بذكلا موزل نم لضافلا اذه هلكشتسا ام ّنإ :لوقأو

 حرشلا يف لّصف امبسح ةلأسملا روص ضعب ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا

 بذكلا موزل عفدل ركذ امْنِإ تاريوصتلا *!كلت ّنآل ءّرم امك رصتخملا ىلع يدضعلا

 لضافلا هركذ امب اهل مهنايب ّلتخا اذإ ِهّنَأ نّيبلا نمو .روكذملا بيكرتلا لاثمأ ىف

 المثل ينازاتفتلا لضافلا داريإ ركذي مل بيطخلاو .هلاحب بذكلا موزل داع ينازاتفتلا

 ول لالا ىلا يفور وبلا: ىوصو هنكييو ل اجسألا ةمدلعف املا ظنا عرسي

 ا"!لاقملا ةقيقح ىلع '') دحأ علطا

 ١ .ببس يداعلا ْنإف :«م» .'؟" .ًايلقَع :(ه» .

 .يقابلا :«م» .

 »١١«. تاينإلل عيبرلا ةيفرظ ةدافإ سيل بيكرتلا اذه نم دوصقملا ّنأل :«ع» شماه يف .؛

 .دحاو :«ك».5 .كلتب :«ه م .ك» .©

 .ماقملا :«ه» .ا/



 ليل (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ةانيسألا منع هيديناجا اهم اربالا نمي يناراتعلا لكافلا مزكذااب ركذأ انآ اهو
 عاني روظحلا ل رضا عد دع ىلع خرا نق عيوب هلا نماقق ريرختلا قحملا
 :لوقأف ,لاكشإلا عفد حضّتيو ,لاحتتالا

 لولدم ّنأ يف ءافخ ال هّنِإ :رصتخملا حرش ىلع هقّلع اميف ينازاتفتلا لضافلا لاق

 ّحصي ال اذهو .هب فصتي ثيحب هل هتوبث وهو .هب همايق وه ءيشلا ىلإ لعفلا '''دانسإ
 دعب وجت اهريفوي ناكملاو قاماثلا ووىدصنلا نمل ضاع ريع ىلإ ةقنا :اهيق ارهاظ

 اّمإ ليوأتب هرهاظ نع هفرص نم ٌدبالف .كلذ وحنو رهنلا ىرجو عيبرلا تبنأو هّدج
 نع ةنلاذلا ةكرشلا ةثييلا واهلا دهسلا وا نعيسلا اك ظفللا ىف. وا تعمل قف

 00 فاتسإلا
 ىلإ لعفلا دنسأ ثيح .لقعلا بسحب لب عضولا بسحب هيف زاجم ال نأ :لّوألاو

 لوصحملا بحاصو رهاقلا دبع خيشلا لوق وهو .هيلإ هدانسإ لقعلا يضتقي ام ريغ
 .نايبلا ءاملع عيمجو

 وهو .هيلإ دنسملا ىلإ هدانسإ ّمصي يذلا ىنعملا نع زاجم دنسملا ّنَأ :يناثلا [و]
 بك اعلا نا لوف

 ةقيقح هيلإ دانسإلا ّمصي اًمع "!ةيانكلاب ةراعتسا هيلإ دنسملا “نأ :ثلاثلا [و]

 .يكاكسلا لوق وهو .ةراعتسإلا هذهل ةنيرق هيلإ تابنإلا دانسإو
 يلعافلا ريغلا سّبلتلا هّبش لب ,تادرفملا نم ءيش يف زاجم ال نأ :عبارلاو

 نوكتف .يلعافلا سّبلتلا ةدافإل عوضوملا ظفللا هيف لمعتساف .يلعافلا سّبلتلاب

 دبعل ًالوق سيل اذهو .ىرخأ رّخؤتو ًالجر مّدقت كارأ يف امك ةيلثمت "!ةراعتسا

 نأ ىلوألاف لولدم هل نوكي ىّبح ءيش ىلع ًالاد سيل دانسإلا ّنأل لّمأت هيف :«ه .م .ع .ج» شماه يف ١.
 .هنكلاب :خسنلا يف ." .«هي هنم ١١١ ةيدانسإلا ةئيهلا لولدم :لوقي

 .ةراعتسالا :«ك» ."”



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 .ديعبب سيل هنكلو نايبلا ءاملع نم هريغل الو رهاقلا

 :ثاحبأ هيفف هوجولا ريرقت يف قّقحملا هركذ ام اّمأو

 وه ام ىلع قيدصتلل لباقملا رّوصتلا هب دارأ نإ (هانعم رّوصتيل) هلوق ّنأ :لّوألا

 ه1 تاون ايروغل از اخو وكي نا نياق ةيريخلا ةلمعتلا ل زاد ىمبل ىف رهاظلا

 قدصلا طانمو ةدافإلا عجرم نوكي ال نكل هلولدم وه يذلا مكحلا ملعيل قلطأ

 هب لقي ملو .ةيانك اذه نوكي هب قّدصيف رخآ مكح ىلإ هنم لقتنيل لب بذكلاو
 ْ] .دعاوقلا قباطي ملو 0 0 ىزارلا

 بنعسلا نيف" راج قيحلا يملا" هوطرش دهملا لمح نأ يناثلا

 امل فلاخم ."هّدج ّدج لثم "'ردصملا ىلإ "'دنسي *!اميف ّمصي ال هنأ عم ,يداعلا

 موس ارا مس ب اندم ناين ءافلع ةباغ قفل

 اهي رداق نق .وأ ارداف 'ةوكيرو | مولي هلغاف "151 ىلع عقولا يضعب "ذأ

 .يقيقح ريغ وأ ًايقيقح

 لوصحملا بحاص هعبتو «ةريثك ةّلدأ كلذ ىلع رهاقلا دبع خيشلا ماقأ دقو

 تق نوكي. نأ ميل هرهاظ ىلغ.قرجا ول نقيقحلا ١" نيشلا نأ ىلع نكاكيلاو

 يقيدصتلا ملعلا ينعأ صاخ درف نمض يف ًاّصتخم هنوك لاح معألا ىنعملا دارأ نإ يأ :«(ع.ج» شماه يف ١.

 .«١؟» هرخآ ىلإ قلطأ هنأ هدارم نوكي نب
 .هريغ :هريغ ال لدب «م» .؟"

 »١١«. لاح :«ع» شماه يف .'"'

 .«١؟» لوق يأ :«ع» شماه يف .0© »١7«. «لعج»ل ناث لوعفم :«ع» شماه يف .4

 .دنتسي :«م» 6

 .«هلِ هنم ١؟» هنيع وه يذلا دنسملل ًايداع ًاببس نوكي الردصملا ّنأل :«ه ,م .ع» شماه يف .

 »١١«. ىفخي ال امك يداع ببس انهاه سيل هنإف :«ع» شماه يف .8

 نأ :«ك». ٠ .هتلالد :«م» .9

 .ببسلا :«ج».١



 ١ -55( ١١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 رفا اه ىلع داقيلالا وأ :دتسلا راشغاب اراجج قلاخلا ريغ ىلإ "7 ةدقبسلا لاعفألا

 :وحن يف دانسإلا نأ ىلإ بهذ هّنَأ نم رهاقلا دبع خيشلا ىلع نيحراشلا ضعب

 :لاق نأ ىلإ عبارلاو ثلاثلا ثحبلا ركذ مث .يزاجم ديز ضرمو سمشلا تعلط
 لاوقأ ىلع هعالطاو نايبلا ّنفب هتطاحإ ")عم حراشلا نم بجعلا ّلك بجعلاو

 .ماظعلا ةّمئألا لاوقأ ريرقت يف أطخأو .ماقملا اذه يف طبخ فيك .ءاملعلا

 انا عراقلا نال زألا فاق :نتاوقلا نيفسلا نع رروعتلا ةاطبالا باجأو
 قدصلا طانمو ةدافإلا عجرم نوكي ال نكل .هلولدم وه يذلا مكحلا ملعيل قلطأ هنأ

 امك ةيانك اذه نوكي الو .هب قّدصيف رخآ مكح ىلإ '؟!هنم لقتنيل "'لب بذكلاو

 ّنآألو .فتنم موزللا هيف نحن اميفو ,مزاللا ةدارإو موزلملا ركذ ةيانكلا ّنأل ؛هبسح
 الو ءاهانعم ةدارإ زاوج عم اهانعم ريغ داريو ركذت نأب ظافلألا يف نوكت امْنِإ ةيانكلا

 يف بجي هّنألو .ًادارم '!هلولدم نوكي نأ زوجي ال يلقعلا زاجملا هيف ام ّنأ ةهبش
 بجي ةيانكلا يف ةنيرقلا كلتو .هتدارإ نع ةعنام ةنيرق دوجو نم يلقعلا زاجملا

 .اهءافتنا

 نكل) هلوقل ًايفانم ناك مكحلاب قيدصتلا (مكحلا ملعيل) :هلوق نم دارأ نإ ًاضيأو
 قيدصتلا "'هركذ نم ضرغلا ّنأ هنم مهفي هّنأل ؛هرخآ ىلإ (ةدافإلا عجرم نوكي ال

 .نم :«ه» . '" 5 دكسملا :«م» ١.

 .لب :«م».'"'

 رّوصتي 3 ددجمل هلولدم وه يدلا عيبرلا تابنإ يف لمعتسم ظقللا ا جيش :(ه م ءج .ع» شماه يف 1

 نأ ىلإ ىظنلا ناعمإ دعب كلذ قم: لقي لقعلا هت هكلذب قدضي آل قفؤملا نأ ةوورض هب. قدضت' نأ ريغ نم

 .يقيقحلا لعافلاب هسّبلت يف ةغلابم هببس (ام :«ع») ىلإ هل وه امو هلع نع كنا ةاتعإ لفتت ملكتملا

 ١١١ يقيقحلا لعافلاب عيبرلا سّبلت يف ةغلابم عم عيبرلا يف ىلاعت هللا تابنإب قيدصتلا هنم دوصقملاو

 4 نم

 »١١«. دارم ريغ وهو يلقعلا زاجملا وهو .عيبرلا تبنأ لولدم ينعي :«ع» شماه يف .

 هك .ركذ :«ك» .



 ؟ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل لفي

 نيع ناك قيدصتلل لباقملا مكحلا رّوصت هنم دارأ نإو .مكحلا كلذب ال رخآ مكحب
 :امنهتيب ةرياغم الق لوألا قفلا

 ال "!يلباقلا بّبستلا يقيقحلا بّيستلا نم داري نأ نكمي هْنأبف يناثلا نع اّمأو

 00 قلاخلا ريغ ىلإ "!ةننسملا لاعفألا نوكي نأ "هيلي الف :نلفانلابكملا

 اهيا ةيوحأ هن ىدابارتسالا "اديس يذلا كلامك نيمالا نفذوا ردصلا نقوللو

 يف ةروكذم ةقيقد راظنأ اهيف "'ريرحتلا ذاتسّأللو ,ينازاتفتلا لضافلا ثاحبأ نع

 .ةّمث 3ك بيدهتلا ىلع هحرش

 ٍةّنِكأ ىف اَنُبوُلُق» لثم نولوقي ] ةرفكلا تناك امل ةياكح نوكي نأ سماخلا :هلوق

 ىلإ [مهب ًءازهتساو ًامكهت 4 ٌباَجِح َكِِئَبَواَِنْيَب ْنِمَو ٌرْفَو اَنناَذا ىف َو ِهْيَلِإ انوُعْدَت اًمِم
 هر

 ةلوقي ناك اه ةباكش اه يسوم باسل ديك انا ةالا عم فوضقلا نا هيلعووا

 .كلذ توفي '''ةرفكلا

 رفكلا ىلع مهرارصإ لامك ىلع لدي اذه مهلوق ّنأب لضافلا يّشحملا هعفدو
 ةمالعلا ىلع يفخ نإو نّيب كلذو .مهيف راذنإلا عفن مدع وأ .مهناميإ مدع دّكؤيف

 .ىهتنا .هتقول ىفخي نّيِب نم مكو .ققحملا دّيسلاو ىنازاتفتلا

 هنع ضمغأ ينازاتفتلا ّنأ رهاظلا نكل ,ىفخي ال نّيب هركذ امك كلذ :لوقأو

 .ماقملا ىلإ عجري وهو :«ع» شماه يف ١.
 هلوقب ينازاتفتلا لضافلا هركذ ام عفد ىلإ ةراشإ هرخآ ىلإ مزلي الف هلوق ّنأ رهاظلا :«ه .م .ع» شماه يف .؟

 ميا ولاا ينفي لوقلا نين وه انوا 0 قق) هوه ىلع ىرح أ ل سيقحل :بضشلا 31 ىلع نكاكسلاو
 ١؟» هرخآ ىلإ .دانسإلا وأ دنسملا رابتعاب ًازاجم قلاخلا ريغ ىلإ ةدنسملا لاعفألا يف نوكي نأ مزل («١؟»

 .ةدنتسملا :«ه ءم» .ال .« هَ هنم
 .ريرحنلا- :«م» .6 .دمحم  :«ه».؛

 .«م» يف «رفكلا- ىلإ هيلع دروأ» درت مل 5



 لفي (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 عقو امك ,ةلفغ هل ضّرعت لضافلا اذهو .ةّيقت ىناجرجلا قّقحملا دّيسلاو ."!ًابّضعت

 ٌضَرَم مهيولق ىف 8 :ىلاعت هلوق ريسفت يف بيرق نع فّنصملا نع ةلفغلا هذه ريظن

 .مهفاف .ةيآلا 4 اَّضَرَم ُهْلَآ ُُهَداَرَ

 .[لصألا رابتعاو] سبللا [نم] نمأل) عمسلا دّحوو] :"١هلوق
 لاق .لكلل دحاو عمس مّهوتي الو ءًاصاخ ًاعمس دحاو لكل ّنأ مولعملا نم ذإ

 هنأب لاؤسلا دري ذإ ؛ماقملا اذه يف يفكي ال مالكلا اذه دّرجم ّنِإ :بيطخلا يّشحملا

 .(لصألا رابتعاو) :هلوق هيلإ فاضأ اذلف ,عمسلا دّحوو راصبألاو بولقلا عمج ّمِل

 نمألا) و ًالصأ نوكي ىّتح (لصألا رابتعا) ركذلا يف مّدقي نأ ىلوألا د :اك اذه ىلعف

 :نالاؤس ةقيقحلا يف انهاه رّرقملا أ

 لو دا: اوخ 7 د راخاف ىنحملا اذه ديلا را يذلا لاؤسلا ل

 يذلا لاؤسلا ريدقتلا ىف مّدق امْنِإ هّلعلو ,ةرابعلا ىف ًاراصتخا ىناثلاب ىناثلاو لّوألاب

 هلاح نع لاؤس ىناثلاو ,هسفن يف عمسلا "'لاح نع لاؤس هّنأل ًالّوَأ هنع باجأ

 هسفن يف ءيشلا لاح يف رظنلاو ,بولقلاو راصبألا نم هعم ركذ ام لاح ىلإ ةبسنلاب

 «هزيخ ىلا ةسنلا هلا وف رظنلا قه ىلؤا

 فالخب .دحاو عون عمسلا تاكردم ّنأ ىلإ ةراشإلل عمسلا دّحو هْنِإ :لاقي دقو

 .ةريثك عاونأ اهّنإف هيوخأ تاكردم

 ّيأ نم لولدملا تاكردم عون ةدحو ىلع ظفللا ةدحو ةلالد ّنأِب هيلع ضرتعاو

 .ةلالدلا عاونأ نم عون

 .هلوق :«م» .؟ ل :«م» ١.

 .لاوحأ :«م» 3”



 ؟ ج يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1(

 ةفيمطلا نا امك :ةعبار ةلالذ ماعلا !١!كتاراشعا ناي ىتازاققنلا لضافلا تاجاو

 ءاغلبلا "”رابتعا نم موزللا أشن ةيمازتلا ةلالد اهْنِإ :لاقف دّيسلا هّدرو .ةسماخ "!ةداع

 .رّيدتف

 [(8) «...رخآلا مْوَيْلآِبَو هللآب انَم' ُلوقَي ْنَم ِساَّنلأ نِمَو» :ىلاعت هلوق]
 .هرخا ىلإ هفوصوم «نم# و سنجلل هيف ماللاو :؛'هلوق
 يف ماللا ّنأ هلصاحو .*!فاّشكلا بحاص مالكل قفاوم نيهيجوتلا نم هركذ ام

 ىلع ةفوصوم لوقي نمو .يبأ نباك نيمّمصملا ىلإ "'دهعلا وأ سنجلل « ٍساّنلأ»
 .يناثلا ىلع ةلوصوم لوألا

 زاك ىلع ةفوضوم نوكيا زوجي أل ملو ؟نيكفلا زوجي آل لة لوقا نإ

 ؟امهيلك ىلع ةلوصوم وأ ؟نيريدقتلا
 فاّشكلا بحاص هراتخا ام نكل ءوحنلا ملع ثيح نم ةزئاج هوجولا كلت :انلق

 ماللا "!ّنأل كلذو .ةيبرعلا يف اهتياعر بجاولا "”ةبسانملل ةياعر ؛قيلأو ىلوأ انهاه
 ةركن «نم» نوك هبسانيف ,ةركنلا نم '''ًابيرق «ِساّنلآ# ظفل ناك سنجلل تناك اذإ

 لوصوملا ىلإ باستتالا ةمولعم ةلمج نوكت ةلصلاو ةلوصوم ناك ول ذإ ؛ةفوصوم
 ,ةمولعم ''١!ةفئاط نيلوهجملا ('١!هوقلا نم :انلوق ريظن ىنعملا راصل ريدقتلا اذه ىلع

 موقلا نم :انلوق ريظن كاذ ذإ هنإف ةفوصوم تناك اذإ ام فالخب .دساف اذهو

 .ةلالد :«ك» ." .رابتعا :«م» ١.

 .تارابتعا :«ك» .

 محلا جي
 . ثآ 2 2 3 ع "ُِ كاع قا ن ©47 2 5

 .* رخآلا مَْيِل ايو هللاب انَما لوقُي ْنَم سانلا َنِمَو# :ناونع :«ه ءم» يف .

 .دهعلل :«ه ,م» .5 197/١. فاشكلا :رظنا .5

 نأ :«م» 8 .ةبسانملا :«ج» .

 .موق :(ه»).٠ .ةبي رق :«ه» .1

 .ةمولعم ةلوهجم (م).١



 ١ -515( (١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 هيعلا عقانكااذ وي ديسس ىتفماطومز لك قرا رت ركل ووجوب ةنئاطل" اء ويسللا

 ىنعملا ناكل ريدقتلا اذه ىلع ةفوصوم تناك ول ذإ ؛ةلوصوم #نم# نوك سايقلاف
 اذا امنت واي ومن اقل ةهوب اك واو قر ذل ووعي ةقئاذ وسواس هوقلا يرانا ريوق
 مروا هس هن كلا قيم واعمل دوقل |. قرر اقل وو تقل كا: اذ ىتعنلا راف هن يضرم تننأك
 .رّبدتف حيحص ىنعم اذهو ."!اذك :نولوقي

 [4 َنيِنِم ْوُمِب مه اَم و9 ىنعم ]
 :هلصأ ناكو .هتابثإ اولحتنا ام يفنو هوعدا اهراكإ نيون مه ؛ه اَمَو 8# ] :هلوق

 ًاديكأت سكع هّنكل [لعافلا نود لعفلا نأشب حيرصتلا يف مهلوق قباطيل ءاونمآ امو

 .هرخاآ ىلإ [بيذكتلا يف] ةغلابم وأ

 # َنيِنِمْؤُمِب ْمُه اَمَو2 :هلوق قباط فيك هّنَأ هريرقت رّدقم لاؤس باوج ىلإ ةراشإ

 .سكعلاب يناثلاو "'لعافلا ال لعفلا نأش يف ركذ لّوألا ّنأ لاحلاو .اّنمآ :مهلوق

 5 لوخدلا انثدحأ اهانعم نوكيل ةيلعفلا ةلمجلاب اوتأ امل مِهَّنَأ باوجلا لصاحو

 اولحتنا ام يفن ديفيل ,ةيمسالا ةلمجلاب ءيج ةبذاكلا مهاوعد !*'حيورتل ناميإلا
 ةقئالع اونوكي نأ لاهشما مهل سيل مهّنَأو .عطقلاو ّتبلا ليبس ىلع مهسفنأل هتابثإ

 اوم ؤررولا مهن لاق أ نم غلبأو ةكوأ اذه اكو ويموملا فقئاوط قد

 :هّدر ىف تلق ولف ؛ةينالفلا ةلأسملا يف رظان ًانالف ّنِإ :ليق ول هنأ اذه ىلإ كدشري

 دق 5 ظاشلا نه نيل هلا هع 3 ول اّمأ ,*هتبّدك ةلأسملا كلت يف رظاني مل هْنِإ

 انهاه اذكف ,كلذ هب ٌنظي فيكف سنجلا اذه نم سيل هنأ "ينعي .هبيذكت يف تغلاب

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «دساف اذهو» نم .؟ .«ل» نم طقس انه ىلإ «دساف اذهو ةمولعم» نم ١.

 .حيورتب :«ك» ىفو ءجيورت :«م ل .لعافلا يف ال :«كر» .'"«

 .هّنأ امأ :«ك» .5 .هتبّذكو :«م» .0

 ىنعن :«ج» .7/



 " ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل لنه

 :لاق ول اّمأ ,مهل بيذكت دّرجم ناك اونمآ ام مهبيذكت يف ليق ولف .هللاب اّنمآ :اولاق امل

 َنِم اوُجَوْخَي نأ َنوُديِرُي ا هريظنو .مهبيذكت يف ةغلابم كلذ ناك 4َنيِنِمْؤُمِب ْمُهاَمَول

 "74ه َنيِجِراَخِْمُم ارا
 .مهيلع ةّجح !'!ضهتني الف :هلوق

 غراف "'ناميإ يفن ةيآلا حيرص ّنأب لالدتسالا ناك ول :لضافلا يّشحملا لاق
 ذإ قيدتضتلا نع !١ ههبلق ةلخل نيففادملا "ردك نوكير أب ناك ول اود« ةقيرول بالقلا
 تسوي. ايووفكلا بفموي أل يزكلا ذا ارك "ووك ارذكأ ىضتقللا قاقنعا دبل

 . هنت لكان كانوا عل ديب قيدمتلا تحب انو و وسللا ءاققلا

 بذكلاو فيك .ًابذك سيل ضيقنلا داقتعا ددجم ّنأل ؛رهاظ (!لمأت هيف :لوقأو

 ضيقنلا داقتعاب دارأ نإو .ربخب "١!سيل داقتعالا دّرجمو ربخلا مزاول نم وه امن
 .هيلع ّلادلا ربخلا نم مهفي نأ نكمي ًاداقتعا

 اوناك نيذلا نيدوهعملا موقلا نم ديك يا قيد ندع داقعا | لوقف

 همعز امك ًابذك ال .ًاعطق ًابيذكت نوكي ْيَكُيََي يبنلا عم راكنإلاو ةدناعملا ماقم يف

 .ربدت ءرفكلا بجوي ال ىتح

 [(1) 4... َنوُعَدْخَي اَمَو اوُنَم' َنيِدّلَأَو ةللأ َنوُعِداَخُي » :ىلاعت هلوق]
 ناطبتساو ناميإلا راهظإ نم ىلاعت هللا عم] '!مهعينص ١!ةروص ّنأ اّمإو :هلوق

 .ضهتني  :«ش» .ءضهني الف :ردصملا ىف ." .؟ 7 :ةدئاملا ١.

 .و :«ش».ع .ناميإ :«ه» .'""'

 .مهبولق :«ك» .1 .ريفكت ّنأب :ردصملا يف .

 ءاضيا.ليلدلا اذه َِنَي ال نضيقتلا 'هاتفغال يهرفك نوكي نأ زوجي ليف هنأك لاوس تاوج :«ع» شماه يف .

 .[8 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .6 .«هنم »١١ هرخآ ىلإ سيل ذإ :هلوقب باجأ

 .سيلو (؛. .لمأت رظن :«ش» .1

 .مهعنص :«ه ,م ءج».١ .ةروص_-:(م).١



 ١ -51( / ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 .هرخآ ىلإ [رفكلا
 عم ''مهعينص ةروص نأ باوجلا حيضوتو .رهاظ هريرقت لاؤس باوج ىلإ ةراشإ

 ةروصو نيعداخلا عنص ةروص نورفاك مهو ناميرلاب نورهاظتي ثيح لجو ٌرع هلا

 لفسألا كردلا لهأ هدنع مهو مهيلع مّلسملا ماكحأ ءارجإب رمأ ثيح مهعم هللا عنص
 رمأ اولثتما ثيح مهعم نينمؤملا عنص ةروص كلذكو .عداخلا عنص ةروص رانلا نم

 .مهيلع مهماكحأ اورجأف مهيف هلل

 )٠١([ *...ْمُهَلَو اًضَرَم ُهللأ ْمُهَداَرَف ُضَرَم ْمِهبوُلَق ىف» :ىلاعت هلوق]
 .ةملأتم تناك مهبولق ٌّنإف :هلوق

 "!قفاوي مل نإو ةيوغل ةقيقح ملألا يف ضرملا لامعتسا :لضافلا يّشحملا لاق

 .ىهتنا ,””ضارمألا ن 5 ضارعألا نم ملألا اولعج ثيح ءاتطألا قار

 :ههلوقك عئاش اضيأ ءاتلحألا دفع ملألا ىف ضرملا لامعتسا !*'ن نم "*!هيلغدزوا

 سأرلا ءاضعأ يف ملأ عادصلا

 ةقيقح هنوك يضتقي ال ملألا يف ضرملا ءاّبطألا لامعتسا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 ميرا هع وعل راو حا لا دحوم : اهتف وكم ١ وجل

 5 سأرلا ملأ اهنع بجي يتلا ةلاحلا هب ديرأ نإ عادصلا :لاق ثيح ملألاب عادصلا

 هع ع معلا ناو هنن ل قضررملا مزال ملألا نذل دولا هلا هيلع ندع

 انهاه هركذ نسحي ال ذئنيحو ء.ضرم ضرع لب ضرمب سيل كلذف سأرلاب ٌصاخلا
 .ىهتنا .هجالعو هضرعو هببس يف مّلكتيل ضرم هّنأ ىلع انهاه هركذي امْنإ هنأل

 .قفاوي ال :«ه )م ل ءج» 1 .مهعنص :(ه ,م ءك ءجا» ١.

 .هيلع  :«م» . .60 ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ."

 نأ :«ل» .6



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 [بّبسم هنأ امب هللا ىلإ ضرملا ةدايز دانسإ]
 لعق نيف تدم دا هي نم نلاعانما ىلا ةدائزلا ةافبا قاكوز فلوق

 نوكيا ديالا ءوشلا ىلع ةدايرلا نأ هريرقت ندقملا وع هناوقم ىلا ةزاشإ هيف

 نأ هزلي لهجلا "1و شكلا انهاقت طوفلا عدلا رقلا ناك ولت هيلع ميرملا نعي قب
 ىلإ ةدايزلا دانسإ ناكو :هلوقب باجأف .لهجلاو رفكلل ًالعاف "!ىلاعت هللا نوكي

 ا

 ىلع ذإ ٌّقحلاب هللا هقطنأو بهذملا بّصعت نع اذه همالك ىف فّنصملا لفغ دقلو

 ئلع داتسالا انناو."'نتمدلا ىلغ ال قلاخ هلا ىلع ىلاعت هللا نلا ذاتيبالا فيهذم

 .(4) ترتف ؛ةيمامالاو ةلزتعملا بهذمل ققاوم هجولا اذه

 )١١([ 4...ضزآلا ىِف اوذسفت ال ْمُهَل ليق اذإَو» :ىلاعت هلوق]

 [4 ضْزألآ ىِف» ب نيقفانملا داسفإ ديقت ]
 نارقلا ىلع هيلامأ يف يقشمدلا مالسلا دبع نيدلا رع خيشلا هركذ لاؤس انهاه

 ىرخأ ةلئسأ ةرشع عبس عم هتركذت يف قارع نبا هلقن دقو ,هنع بجي مل *'و زيزعلا

 نإ اهيف رظن ال ةعومجم انهاه اهتدروأ :لاقو ءاهنع بجي ملو روكذملا خيشلا اهركذ
 .اهنم ءيش نع بجي مل ًاضيأ وهو اهنع "'باوجلاب حتفي نأ هللا لعل ىلاعت هللا ءاش
 :هلوق لثم اذه سيلو 4« ضْآلآ ىف » :هلوق ةتكن ام هنأ وه انهاه هّجوتملا لاؤسلاو

 تأي مل ولف اهّلك ضرألا يف هانعم ّنأل ؛"74 ٍريِصَن الَو ّىِلَو ْنِم ضزآلآ ىف ْمُهَل اَمَول

 .ىلاعت هللا :«م» . '" .و :«ك».١

 ًابّيسم نوكي نأ ريغ نم ىلاعت هللا نم لعف ةّنسلا لهأ دنع ضرملا ةدايز ّنأ ينعي :«ه .م .ع» شماه يف .
 .ربدتف  :«ه,م». .«هنم »١١ ربدتف ءىشب

 .باوجلا :«ج» .1 .و- :«(ل».ه

 ./غ :ةبوتلا . 7



 ١ -55( ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ."! ىهتنا ,"١"ضرألا ضعبب ًاّصاخ نوكي نأ لمتحال هب

 رسب مهدامبف نأ مهوت امثرل نطرألاب "دقي. لاول هلأ ىف ةتكتلا لعل ةلوقأو
 .ءايربكلا لايق مهدانس رايت ناو داس ىلإ 9 اقيا

 .نينمؤملا ضعب وأ لوسرلا وأ ىلاعت هلا وه لئاقلاو :هلوق
 اثارمآلا لئاقلا ّنِإ هلصاح ام فاّشكلا ةيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا لاق

 ضعب يف ركذ ام ىلع مهنيب اميف ضعبل مهضعب نوقفانملا ال نونمؤملا مه ناميرالاب

 اميف ًالوقم ''4ُهاَهَفّسلَأ َنَماااَمَك ُنِمْؤْنَأ» :مهلوق نوكي نأ يغبني نكل ,ريسفتلا بتك
 فاشكلا مالك رهاظو ,نيقفانم ال نيرهاجم اوناكل لاو: ينم طل هوو يف ال مهنيب

 .نيكا :لاكشالا نك اديف .نينمؤملا هو ىف ناك لوقلا ناي رغشب

 ضيرعت هيف ًامالك نينمؤملا هوجو يف اوركذ مهْنَأ زاوجل لاكشإلا عفد نكميو
 ىلاعت هللا ّنأ الإ .مهداسفإب ضيرعت نوحلصم نحن امْنِإ :مهلوق ّنأ امك ةهافسلاب

 نإ اوُناَق َنيِذْلَآ َرَفَك ْدَقَل» :ىلاعت هلوق يف امك ؛مهتديقعل ًاحيضفت هب اوضّرع امب حّرص

 نم مزل نكل ,نورّسفملا هركذ امك هب اوحّرصي مل مهّنِإف "4َمَيْرَم ُنْبآ ٌعيِسَمْلآ َوُه هلل
 .ملعأ هللاو ,مهل ًاحيضفت هب هللا حّرصف مهلوق

 )١7([ ؛َنوُرْعْشَي ال نكللَو َنوُدِسْفُمْل ْمُه ْمُهِنا آلآ» :ىلاعت هلوق]
 .[اهدعب ام قيقحت ىلع] ةهّبنملا 4آلا» :هلوق

 .ديكأتلا يفرح نم لدب

 .ةرّدرقملا «نإ» :هلوقو

 .دّيقت مل :«ش ءج» .'” .رثدتف :ةدايز «ش» .؟

 .رمألل :«م» .6 .افياح :«ه ءم)) .ُ

 .ل؟و /١١ :ةدئاملا . ١. :ةرقبلا . 5



 (١ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل ١

 ماهفتسالا ّنِإ .هرخاآ ىلإ ماهفتسالا ةزمه ّنإف :هلوق ىلع هّجوتيو هيلع فطع
 دقف الِإو امهنع ًالوقنم ''«الأ» ناك اذإ اذه .هيبنتلا ءاشنإ لاح نيتيقاب ريغ يفنلاو

 اذا ةدمهلاو «ةلوو ةزمهلا هلضأ «الار ترآ فتضملا دارق ّنآب هعفد. نكميو ار انقل

 ناك ام ديفيو لصألا ىلإ حملي امّبر لقنلا دعب اذكف ًاقيقحت تدافأ يفنلا ىلع تلخد

 امهيناعم ىلإ قطانلا ناويحلاو هللا دبع ظفل حّملي امك قيقحتلا نم لقنلا لبق !"!هديفي

 .رّبدتف ؛نيملع امهنوك لاح ةيلصألا

 )١17([ 4«...شساّنلأ َنَما'اَمَك اوُنِم!' ْمُمَل َليق اَذِإَو» :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ [ردصملا ىلع] بصنلا "ازّيح يف [4 ُساّنلأ َنَما' اَمَك # ] :هلوق
 ةيردصملاب بوصنملا ّنأل ةيردصملاب بوصنم لقي ملو بوصنملا ماقم يف يأ

 وأ :هلوق ّنَأ رهاظلا ّمث ,سانلا ناميإ لثم ًاناميإ اونمآ هلصأو فوذحم ةقيقحلا يف

 ىلع بصنلا زّيح يف «امك» :هلوق ّنأ مزلي ذئنيحو .ةيردصم ىلع فوطعم .ةفاك
 ةملكب ٌفك اذإ فاكلا ّنأل ؛كلذك سيلو ةفاك «ام» نوكي نأ ريدقت ىلع .ردصملا

 ىّتح فوذحم ردصمل ةفص نوكي الف .؟!يضرلا هب حّرص امك ءيشب قّلعتي ال «ام»

 هيبشت نوكي ةيردصم «ام» ناك اذإ هنأ ملعاو ,ردصملا ىلع بصنلا لحم يف نوكي
 يف اذك ''ةلمج نومضمب ةلمج نومضم هيبشت نوكي ةفاك ناك نإو 75 درفم

 .''يضرلا

 مكناميإ اوقّقح يناثلا ىلعو ,مهناميإل ًالثامم ًاناميإ اونمآ هانعم لّوألا ىلعف :ليق

 ناميإك يأ ةلوصوم وأ ةفوصوم «ام» نوكي نأ لمتحي :ليقو ,"!مهناميإ ققحت امك

 .هدّيقي :«م» .؟ ايس

 .5؟//غ ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش .غ .يفنلا :ةدايز «م» .''

 171/4 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش .* رح ا هةموو لصقل يقرر

 1/١. دوعسلا يبأ ريسفت :رظنا .«



 لش (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 .رّبدت قلطم لوعفم فوذحملا دئاعلاو ءاهفسلا هنما يذلا ناميالاك وأ

 .هتلبقتساو هتفداص اذإ هتيقالو هتيقل :لاقي :هلوق

 [(ىأ»و «اذا» نيب قارتفالاو هباشتلا]

 ةدعسم ةيلعق ةلمج ترش اذإ ككل «ىأ»ب رشفي امك «اةامدب رشي انق هنأ ءلغا
 هنل ابن: ىأ ىذا ١ هيمتكتسلا : لوقف نيمتطلا اق: تيمظ ( ىاتج هلكتلا ريعظ ىلإ

 :تلقف تحتف «اذإ»ب اهترّسف اذإو ,كمالك يكحت كنأل ؛«هتلأس» ءات ٌمضب '"!هنامتك
 اودشنأو .لعفلا كلذ تلعف اذإ كلذ لوقت كّنِإ يأ .هبطاخت كْنأل ؛هنامتك هتلأس ""اذإ

 فرتعم ّيض هيف كءات يضف مع ذا ىايفتكاذإ

 0 ملة :ْئى ريغ ني ءاتلا ةحتفف هةحبتفف 0 م يب اذاب نجكت نإ 3

 مومصم لّوألاو .اهلبق ام اهدعب ام قباطي نأ أ يغبنيف هريسفت «يأ» َ هرسو

 يذلا هلعف ىلع بطاخملا لوقب قّلعت طرش اذإ ةظفل "”«يأ» "'اذإو .هلثم يناثلاف

 يف زيزعلا هّرس سّدق يزارلا ةمالعلا هدافأ اذك .ّمضلا هيف لاحمف ,ريمضلاب هقحلأ

 ّقح :هتيشاح يف فيرشلا هّرس سّدق ققحملا دّيسلا هذيملت لاقو ,فاشكلا ةيشاح

 رّسف اذإ '''مّلكتملا ريمض ىلإ دنسملا لعفلا ّنإف باطخلا اظفل ىلع لوقت اعلا

 زاجو ءلّوألل ريسفت يناثلا ّنأل ؛مّلكتملا ىلإ دانسإلا يف ''”اقباطتي نأ بجو «يأ»ب

 .همامتك :«م» .؟ .هتمكتسا :«ه عما.

 00 :«م» . .«ه» نم طقس انه نيلإ «كنأل دل اميز نم .'"

 .ه رسفت :«(ه» .6

 51١0/١١. يدادغبلل بدألا ةنازخ ؛/ا//١ بيبللا ىنغم .

 .«ل» نم طقس انه ىلإ « يغبنيف هريسفت» نم .6 ءاذإد :«م» .ا/

 »١١«. .هيف نحن ام يف تيقل لثم :«ع» شماه يف . ٠ .ظفل  :ردصملا يف .1

 .(١؟» .«يأ» ريغ يف عقو يذلا رّسفملاو رّسفملا لعفلا يأ :«ع» شماه يف ١.



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل كف

 اذإو ءلوعفملل ءانبلا ىلع لاقيو .باطخلا ظفل ىلع لوقت مالكلا ردص ىف ذئنيح

 هتلبقتسا اذإ يأ .باطخلا ةغيصب «اذإ» دعب اما")و وه نوكي نأ ذئنيح بجاولاف

 نوك ريدقت "اوه: كشعتب الإ ؟!دعيقل لاقي :هتلبقشما اذإ ١' ةيضي الور." !هقيقل لوقت

 :.نيهتلا ا" نطاقملا نيت ١17 لئاقلا

 اّمأ ءملكتملا ةغيصب هتيقل ناك ول هّجوتي امْنِإ اذه ّنأِب لضافلا ىّشحملا هيلع دروأو

 ,"0هتلبقتسا اذإ تنأ هتيقل :لاقي انلوق يف ةفلك ال ذإ ؛الف باطخلا ةغيصب ناك ول

 .ىهتنا

 ءازجلاو طرشلا نم رهاظلا ّنأ «اذإ» ("!لامعتسا ةدعاق ىف ركذ ام لصاح :لوقأو

 رودص نيب يفرعلا '١!'موزللا ىوعد نكمي هن يف ءافخ الو «موزللا ىلع ةلالدلا وه

 كلذ ىوعد دعبيو ءهنم صوصخم لعف رودص دنع صخش !'١'! نع صوصخملا لوقلا

 ""؟!ذئنيح نرتقا ول لب لوقلا كلذ لعافل رياغم صخش لعفلا كلذ لعاف ناك اذإ

 رهاظ اهيضتقي ىتلا ةيموزللا نود ةيقافثالا اياضقلا ليبق نم ناكل رخآلاب امهدحأ

 نوكيف لّوألا ليبق نم لضافلا يّشحملا هركذ يذلا بيكرتلاو .ءازجلاو طرشلا

 .هتيقلو هتيقال :«ك» ." .و-:(ج ١

 .ميقتسي الو :ردصملا يف .'"

 .هتيقل  :ردصملا يفو .هتيقل :لاقي هتلبقتسا اذإ ّمصي الو :«ه .م .ك .ج» نم طقس .؟

 .«١؟١» لاقي :هلوقب هنع رّبعملا :«عر شماه يف ١. .وهو :«ل» .6

 .غ/ .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ١1814. .فاشكلا ىلع ةيشاحلا .

 .دّيسلا مالك يف قبس امك ؛هرخا ىلإ ريسفتلا ماقم يف «اذإ» ةملكب ءيج اذإ :اولاق ثيح :«ع» شماه يف .9

 .يفرعلا موزلمل :«م».٠ »١7«.

 ١. .ةرياغملا نيح يأ :«ع» شماه يف .5 .نم :«م ءك» »؟١١«.



 لفي (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 )<١([ «...اؤَلَخ اَذإَو انَم' آوُلاَق اوُنَم' َنيِذّلَأ اوقَل اَذإَو» :ىلاعت هلوق]

 ةدّكؤملا ةيمسالا ةلمجلاب نيطايشلاو .ةيلعفلا ةلمجلاب نينمؤملا اوبطاخ] :هلوق
 :هرخآ ىلإ ناميالا تادحإ ىوعد ىلوألاب اودصق مهتأل [«ةإدد

 ناك ام ًاّيأو .اهمزال وأ هتدئاف ربخلا اذهب دارملا ّنأِب لضافلا ىّشحملا هيلع دروأ

 .ىهتنا ."''مهتادحإ نوملعي مهن اوملعو مهنم كلذ 5 نال ''!وغليف

 [نيقفانملا نم ناميإلا ىوعد ىنعم ]
 ىلع قيم اهمرألا وأ نيخلا ةدافإ هالكلاه دارملا نأ ىفيرهتسا ام نإ هيف لوقاو

 هي وسلا رك يلالدتسالا ماقملا يف اّمأو .تارواحملا يف بلاغلا وه ام

 اهتدافإ دوصقملا سيل نأ نّيبلا نمو .ءزجلا نم مظعأ ّلكلا :انلوقك ؛ةيهيدب تامّدقم

 نيقفانملا لوق ّنإ :انهاه لوقت اذكف .ناهذألا عيمج ىلع اهروهظل ؛اهمزال الو

 هنوكل اروكذم نوكي نا زوجي ناميإلا ثادحإ ىوعد هب نيدصاق انما نينمؤملل

 .مهيلع دامتعالاو مهيلإ نينمؤملا نوك بجوي امل مهمعزب جتنملا سايقلل ةمّدقم

 :لاقي نأ نكميو .هانركذ ام ىلإ ةراشإ نع ولخي ال فّنصملا مالك يف ىوعدلا ظفلو

 ةدروكو .قيرطانلا نضع هرك ذ امك ضالخال] نراقملا نامالا ثادحإ قوغذب ةارخلا

 نع لضافلا يّشحملا هب باجأ ام اّمأو ,مولعم ريغ ًاضيأ نونمؤملا هملع اّمم اذه
 .لّمأتف ,لّمأتو عجار نم ىلع ىفخي ال امك هتحت لئاط ال هيف لاطأ ام عم داريإلا

 )١15([ +...خهِناّيْغعُط ىف ْمُهْدْمَيَو خهب ُىِزْمَنْسَي ُهللآ» :ىلاعت هلوق]
 ؟!ةلباقمل اّمإ [؛ةئّيس ةئّيسلا ءازج ىّمس امك همساب ءازهتسالا ءازج ىّمس] :هلوق

 .ظفللاب ظفللا

 . 2/6 ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ." .اوغليف :«ه ج١

 .ةلباقملا :«م» . .رظن هيف :«ما») .'"



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١م

 :لضافلا ىّشحملا لاق ,ةيعيدبلا تانّسحملا نم يه يتلا ةلكاشملا ةياعرل ينعي

 585 أ نم خلا ىلع !'! نيرو اعنتلا نينسملا هنعا ظفل قالطا را دققا دقو

 اهانلعج نحنو ءاهوطبض ام ىوس ةقالعلا نم رخآ مسق هّنأ اوّنَظ ىّتح زاجملا
 نم هبلطاف صيخلتلا ىلع انحرش يف زاجملا نم ةطوبضملا ماسقألا يف 56

 :ىهتأ."''يدبلا "!وف:ةلكافبلا

 ال ِهّنِإ :حاتفملل هحرش يف لاق هّنإف ينازاتفتلا لضافلا ىلإ ضيرعت هركذ ام :لوقأو

 تاقالعلا ىوبس زاجملا يف ةربتعم ةقالع ةلكاشملا سفن لعج نع !؟' صيحم

 عداقلا راع ىف هيسادلا سا وص ترين اع هيفا رج ىف لاقوربا نودع
 ظفللا كش اقبأ ىزاخملا نيعملا ناو ةزاجملا ليبق ف ةلكانقملا ذأ ىلإ ةزاخإ

 نيب رهظي ال ذإ ؛لكشم ةلكاشملا زاجم يف ةقالعلا قيقحتو يعونلا عضولا ىلإ ًارظن

 :رعش مهلوق يف اهيف هلامعتسا ححصي ةقالع ةطايخلاو خبطلا

 ةلاصيمقو (!ةّيج )يل اوخبطا تلق ةخبط كل '*ادجن ًائيش حرتقا اولاق

 اولعج مهئاكف ,هيبشتلا ىلع هانبم سيل ِهّنأب رعشي ءادتبا هلا ركم :لاقي نأ عانتماو

 .ىهتنا ."!ةقالع ركذلا ىف ةبحاصملا

 قاع يوكل مسن الا ركل ىف حاصلا ١ يضرها لفانلا بلغ ضرما
 ظحاليل هلبق هلصاح نوكي نأ بجي ةقالعلاو زاجملا لامعتسا دعب اهلوصح ّنأل

 .نم :ردصملا يف .؟ .نيزواجتملا :«ه ءم ءج».١

 .ٌصتخم ال :«م» .1 .1/ .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."*

 »١١(. .ًادّيج هلعج .ءيشلا داجأ نم :«ع» شماه يف .4

 ىلإ
 دجن هتبحص يف اهعوقول ؛هلوعفم اهلعج يأ ءاوطيخ نود خبطلا ظفلب صيمقلاو ةّبجلا ركذف :«ع» شماه يف .

 ."07 .يومحلل بدألا ةنازخ :رظنا .6 .«دئاوف حرش »١١, .ةخبط كل

 .«رصتخم »١١. .ماعطلا خبط ةبحص يف اهعوقول خبطلا ظفلب ةّيجلا ةطايخ ركذ نأب :«ع» شماه يف .

-- 
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 ١ -55( ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 صيمقلاو ةّبجلا ةطايخ قاد هنإف لايخلا ىف ةرواجملا ىه ةقالعلا لب ءلمعتسيو

 ةّبج يل اوخبطا :لوقيو خبطلاب ةطايخلا نع رّبعي نا زوجيف هلايخ يف خبطلا ةروص

 .اًضيِمقو

 [ةلك اشملا ىف ةهباشملا ةقالع ىنعم ]

 ةبحاصملا يه ةقالعلا نأ ينازاتفتلا لضافلا دارم سيل :"!لاقي نأ نكمي :لوقأو

 هللا ركم :لاقي نأ عانتما ّنأ ّقحلاو ,ءلاكشإ الف اهلّيختو اهرّوصت لب .جراخلا يف
 هركذ ام اّمأو .لّمأتف ًاضيأ لايخلا يف ةنراقملا يه تسيل ةقالعلا ُنأب رعشي ءادتبا

 ,لاكشإلا ةطرو نع ًاصّلخم همعزو صيخلتلل هحرش ىف لضافلا يّشحملا

 ةلثمألا يف كلذ نايبل ىدصت مث .ةهباشملا يه ةلكاشملا يف ةقالعلا أ /(؟!هلصاحف

 امم هنوك يف هل ًاهيبشت خبطلاب ةطايخلا نع رّبع هّنِإ :روكذملا تيبلا هيجوت يف لاقف

 خبطلا يف اوبغر مُهّنَأ ملع ةخبط كل دجن اولاق امل مهْنأل ؛مهل ًابوغرم نوكي نأ يغبني
 .ىهتنا ,خبطلا ةروص هتروص ريوصتب ةطايخلا يف مهتبغرف .هل

 نوكي نا يغبني امم ةطايخلا نوكب دارأ نإ هّنألف :ًالَوُأ اّمأ ؛رظن 1 «لوقاو

 نوكي نأ يغبني امم كلذ نإ :اولاق :هلوقب مهيلع لولدملا ةعامجلل يأ .مهل ًابوغرم
 نوك مزلتسا ول ّدتي امنإ هنأ هيفف ؛نيلئاقلا ةعامجلا معز يف وأ رمألا سفن يف كلذك

 ءافخ ال عونمم مازلتسالاو ؛كلذك اضيا ةطايخلا نوك مهل هتيبوغرم يغبنب ام خبطلا

 نيلئاقلل ًابوغرم ةطايخلا نوكي نأ لئاسلا معز يف يغبني هنأ دارأ نإو .هنالطب يف
 بوغرملا خبطلا هيبشت ىلإ عجري ذئنيح هلصاح ا ايفودوم اهيا هوتي ةنوك عمف

 .هسفن  :«ل» .؟ .تناك :«ك» ١.

 ١'. .ينازاتفتلا لضافلا لبق نم يأ :«ع» شماه يف »؟2١.

 .ةلصاحف :«ل» .غ
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 .ىفخي ال ام دعبلاو ةكاكرلا نم هيفو ءلئاسلا دنع ةبوغرملا ةطايخلاب نيلئاقلا دنع

 ملا فايا ناني انهاه دقق نأ قكمي ىلا ةقضلاو لاحلا تالق :ًابناق امو

 تلا طرب هقشمللا نايك وش رمل فضي. اذ رضوو فلاوك وهج لتجعل : نت
 هّبشملا وأ هّبشملا نوكي نأ "'يغبني اّمم هنوك وه لاحلا كلذ ّنآ اّمأو ءكلذب فوصوم
 ادودعم قوكيف تالتلا تالالدلا نم تشي ةرابغلا نم موهفم ريغف كلذب ًاقوضوم هن

 تافارخلا هذه باب "”حتفنا ول اهو .ديقعتلا يف دودعملا دودرملا هيبشتلا يف

 ًاضيأ ًارودقم '“!هنوك يف هل ًاهيبشت خبطلاب ةطايخلا نع رّبع هنِإ :لوقي نأ لئاقلف

 نم امهنوك يف هل ًاهيبشت وأ فرحلا ةلمج نم امهنوك يف هل ًاهيبشت وأ نيلئاقلا ءالؤهل
 هكو ىلع "!تاقالعلا هناي قم ا" كلست انن نياق 1"! ةقوملاو ىادألا لمع

 اذه يف انل رسيت ام ةياغ اذه ,ةلكاشملا يف لاكشإلا ةطرو نع ناهذألا نضضلختي

 .مارملا لين يف قفوملا هّللاو ماقملا

 [ةفنأتسم ةلمج 4 مهب ُئِزْهَتْسَي هلأ ]
 .هرخا ىلإ فطعي ملو هب فنؤتسا امنإو :هلوق

 ملف فطعلا نكمأ ول هيلإ جاتحي امّنِإ فانئتسالا ةتكن ّنِإ :لاقيو لكشتسي دق
 ةلمجلا عومجم ىلع ًافوطعم نوكي نأ نكمي :تلق .كلذك سيل انهاهو "7فطعي

 .هريغو لّوطملا يف هزاوجب حّرص دقو ةبآآلا 4ُاْوَلَخ اَذإ» ىلاعت هلوق 5 ةيطرشلا

 4« لوُقي ْنَم ٍساّنلَآ َنِمَول :ىلاعت هلوق تحت ةعقاو ةيطرشلا ةلمجلا ('”ْنِإ :تلق نإ

 .يغبني ال امم :«ه» ." .هب :«ل» يفو و :ةدايز «ه .ك» ىف.١

 .نوك :«ه» . .حتفا :«ج» .'”

 5 .ةقوشلا :«ش .ج» يفو .ةقوسنملا :«م» .

 .فطعي ملو :«ش» .6 .ةقالعلا :«ك» .

 نكل ؛يكاكسلا مالك ّدر يف ينازاتفتلا لضافلا نع هركذيس ام نيع ناك نإو باوجلا اذه :«ه ,م» شماه يف .

 .هب فصت ام ةدئاف :«ك .ءش» . يز

 م 2
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 .هجو هل حضّتي ال امم كلذو .هتحت ةعقاو ًاضيأ ةلمجلا هذه نوكي نأ مزليف هرخآ ىلإ

 اولخ اذإ نم سانلا نمو :لاقي نأ ناكمإ ةرورص كلذ نم عنام ال هنأ رهاظلا :تلق

 يف فانئتسالا ةّحص ّنأ مّلسن ال انأ ىلع .مهب ئزهتسي هللا نم سانلا نمو هرخآ ىلإ

 [فطعلا كرتو ةيآلا ىف فانئتسالا ليلد]

 ؛لّمأت فطعلا مدعو فانئتسالل ةتكن فّنصملا هركذ ام عاام نإ :لوقأ دن

 هيف كرتشي مالك مهنيطايش عم اولخ نيذلا سانلا ءالؤه باوج يف قبسي مل ذإ

 نأ كلو ,"'ةروكذملا ةتكنلل ةلمجلا هذه هنع لصفي ىّتح "'ىلاعت هللا عم سانلا

 يف ةروكذملا ةقباسلا تاضراعملاو تاملكلا ا"'لصفلا ةّحص يف يفكي :لوقت

 :ىلاعت “'هلوقو ةيآلا «اوُدِسْفُت ال مُهَل ليق اَذِإَو8 :ىلاعت هلوقب مهداشرإ ماقم

 نم مهيلإ ًاهّجوتم نوكي نأ لمتحي نيلوقلا نيذه ّنإف ةبآآلا 4اوُنِما ْمُهَل ليق اَذإ
 ُهْنَأ # :ىلاعت هلوق يف لصفلا باكترا كلذ ةظحالم ىعدتساف .ًاعيمج سانلا نمو هلل

 اذه يف ىلاعت هللا عم ءاكرش سانلا نوك مّهوتي الل .هرخا ىلإ 4ْمهب ُىِزْهَتْسَي
 ءافهكالا ناو افاست عيووكذملا قيلوفلا ىف ةعف اك رش اوناك امك ايكيا لعفلا

 دنع '"'يل حنس ام اذه ,"”راصتخالل امو لصألاب ءافتكالا باب 2! نم ىلاعت هللا ركذب

 .« قع هنم ١ رّيدت ءانهاه ركذ امل راركت ةّمثارك ذامّنأ مّهوتي الف يكاكسلا مالك نم دافتسي ام ريغ لاؤسلا ©

 .ىلاعت  :«م» ١.

 مهوضراعي نأ نيتمؤملا دعيح زوجي هلو مهتازاجم ىلوت نلاعت هللا نأ ىلع لديل هلوق ىأ :(عال:ىشماش ىف"
 .لضفلا :«ج» .'* »١١«. هرخآ ىلإ

 ١؟» بوجولا نود طايتحالل لصفلا نوكي اذه انهّجوت ىلع هنأ بابلا يف ام ةياغ :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 .نع :«ه» .6 .« هلع هنم

 .«١؟» .كلذ هنم مّهوتي ال مالك ءدتبا هنإف هب يئانثتسالا مالكلا دنع اذإ ام فالخب :«ع» شماه يف .”

 .يل - :«جا»
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 :لضافالا نظعي ةخراطم

 هركذ ام ّنَأ :هلصاح امب هيلع اودروأ مهّنَأ ريسفتلا اذه يشاوح يف تيأر ١"

 نوكي نأل حلصي ال .هرخآ ىلإ مهتازاجم ىلوت ىلاعت هللا نأ ىلع لديل هلوقب انهاه

 ريدصتو ركذلاب «هللا» ظفل صيصخت ةتكن ىه لب !"'فطعلا كرتو فانئتسالل ةتثكن

 ناكل فطع ول هّنأب يكاكسلا هنّيب ام وهف فطعلا كرت ةتكن اّمأو ,هب فانئتسالا

 ؛ «َنوُءِزْهَتْسُم ُنَْناَمْنِإ ْمُكَعَم اَنِإ» "!ةلمج اّمإو .4اوُلاَق» ةلمج اّمإ هيلع فوطعملا

 نم هنوك ''اوهو همكح يف هكراشل 4َنوُءِزْهَتْسُم َّدْسُم نحن ُنْحَن اَمَّنِإاَْ| ىلع فطع ول نكل

 ل وكلا يفوتك يوت ال راو يك ل ار ل ووو

 سيلو ءازجلل ديق ةيطرشلا «اذا» نأ نم قبس امل # مهنيطاَيَش ىلإ اْوَلَخ اذا * 5-5

 لاوحألا نم ءيشب عطقنم ريغ مهب لصّتم مهب ىلاعت هللا ءازهتسا ّنإف 'دارهي كلذ

 نيذه ىلع فطعلا ناك اذإو .مهنيطايش ىلإ مهّولخ تقوب دّيقتي الو نامزألاو
 فطحل !١ هديتي وخلا رمأ كان متل د! اه اوتدك تان اك ةامشلا اهيوق قووفألا

 كردل نكت اهنوكل ةروكذملا ةنكنلا تال هانمق اغم تفرع وق آلؤأ «لزقاو

 .فطعلا

 ىلإ ةنب«فنؤتسا امئاو هلوق نم«ءوهقملا ىغدملا نإ :لاقي. نأ نكمي هلأ ًايناثو

 نسح رخاللاو هيوحو 1 ةفاتكتسالا ةحص انهدحأ نيئزج نم 57 را

 .بيترتلا اذه ةياعر اهيف سيلو ةشّوشم تاحفص ةسمخ :«ج» ةخسن يف ١.

 .ةلمج اّمإو اولاق :«ه ءج» .'” .فطعلل :«ج» ."

 .وهف :«ه ءم» .؛

 نوكي أ يضتقي روكذملا فطعلاو نموملاب ىأ مهب ريع ىلاعت هللا نأ دارملا سيل دإ :«عر) شماه يف .6

 .نسحتسيل :«ه» ." .«هنم ١؟» .رهاظ هداسفو كلذ دارملا
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 ةريغو: ىكاكسلا "1نم اىوهشم ارهاظ لدآلا ناني اك اقلودكاررب فلي ةروواست

 .ءافخلا ضرعم يف ناك يذلا رخآلا ءزجلا نايبل ضّرعتو روهظلا ىلع هنايب لاحأ
 لص الا ضخما ىديطللا 5 درقلا ىقاواطت نذل رقاق ادع نا هاف فلدمملا اكو
 دحأ ىلع ليلدلا ركذب ةبكرملا يواعدلا ىلع لالدتسالا دنع رصتقي ام ًاريثك هّنإف

 ليلدب نيئزجلا دحأ ىلع ٌلدتسي '"'وأ ,روهظلا ىلع ةلاحإ رخآلا كرتيو نيئزجلا
 رح لورغل ا رجلا ىلع

 نأ ريدقت ىلع هتماقتسا مدعل اّمِإ *يناثلا ءزجلا نايب لفحا + فل افيو دعياألو

 «اوًدِسفت ال ْمُهَل ليق اَذِإَوظ :ىلاعت هلوق نم ةءادتبملا ةيطرشلا لمجلا هذه نوكي

 ىلإ هلوُقَي ْنَم ٍساّنلَأ َنِمَو# :ىلاعت هلوق يف «لوقي» :هلوق ىلع ةفوطعم ةيآلا
 ىلع ةفوطعم '"'لمجلا كلت نوك ريدقت ىلع ميقتسي امّنِإ فطعلا كرت ّنأ روهظل هرخآ
 فطع ول ذئنيح ذإ ؛؛َنوُبِذْكَي اوُناَك اَمِ ٌميِلآ ٌباَذَع ْمُهَلَو :هلوق يف «نوبذكي»

 مهي ٌيِزْهَتْسَي ُهلَأ# ةيلخدم مزل «َنوُيِذْكَي » هلوق ىلع ًاضيأ 4مهب ٌئِزْهَتسَي ُهَْأل

 نايب نم هانركذ ام ضاهتتا مدع ةظحالمل اّمإو ءرهاظ هنالطبو باذعلا ةيببس ىف

 هّنأب هيلع ضرتعا ثيح ينازاتفتلا لضافلا هركذ امك ؛لصفلا بوجو ىلع ناكل

 ليبس ىلع انهاه لصفلا نوكي الف ؛ةيطرشلا ةلمجلا ىلع هفطع عانتما نّيبي مل

 رعش هلوقك "!طايتحالا ليبس ىلع لب بوجولا

 .يدضعلا حرش :«ه ءم») ." .نع :«ل» . ال

 .رخآلا :«م» .؛ .و :«ك» .'"

 »١١(. .4 ٌئِزْهَتْشَي ُهلَأا» فطع كرت وهو :«ع» شماه يف .

 .ةلمجلا :«ك» . 7 .هذه يف :«شد» .

 امبرل لصولا ةادأب ىتأ ول هّنأل «لالضلا يف اهارأ» ينعأ ةيناثلا ةلمجلا لّصف دق هّنإف :«ه .ع» شماه يف .

 كلذ سيلو «ىملس» تانونظم نم ًاضيأ كلذ نوكي نأ مزل هيلع فطع ولو «يغبأ» ىلع فطع هنأ مّهوتي
 ول قباسلا كلذ ىلع مالك قبس دق نكلو ابأ هيلع فوطعملا فطع يف نوكي قباس مالك دجوتف ًالصأ دارمب
 .«ُهّلي هنم »١7 مّهوتملل ًاعفد طايتحالل انهاه فطاعلا كرت نوكيف ّنظي وهو مزلي مل هيلع فطع

 م. د
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 ميهت لالضلا يف اهارأ الدب اهب "7 يغبأ ينّذِإ ىملس ّنظتو
 ان يصل سو حب تاع ا هلع نيحلا نيش

 اهريغ ىلع ةيطرشلا فطع نإف 2 ودمم لولا اب هدر امهنيب عماج ال هن روهظو

 َنْلَرْنَآ ْوَلَو ُكَلَم ِهْئَلَع َلِزْنَأ آلؤل اوُلاَقَو» :ىلاعت هلوق لثم ؛مالكلا يف ريثك سكعلابو

 ةَعاَس َنوُرِخأآتْسَي ال :ُفلَجَأ ءاَج اًذِإَمِ فل ويقول" ضال دكاجج

 ينعأ ةيطرشلا ريغ ىلع ةفوطعم ىلوألا ةيآلا يف ةيطرشلا ّنإف "!4َنوُمِدْقَتْسَي اَلَو

 يف ةيطرشلا ىلع ةفوطعم 4َنوُمِدْقَتْسَي آل» :"!هلوق ينعأ ةيطرشلا ريغو .«اولاق»
 هيب هنااا زوفسا يقم نيدتسملا نيب ةماعلا رويال ىتانلا اذكو .ةفاقا هناا
 ّنأ ىلع ءانب قيقحتلا يف امهداحّتال لب ,تاولخلا تاقوأ 'تالاقملا هذهب مهلواقتو

 نيب اذكو «نيتمؤملاب مهنازههسا ةحس نم ١" تاؤلخلا :تاقوأ تالاقنلا كلتي جيلواقت

 هلأ عطق لّلع هْنَأ ليلدب رخآلاب امهنم ّلك أزهتسي نيلباقتم امهنوكل امهيلإ دنسملا

 عماجلا مدعب ال رم امب كالا ةلمجو .4اوُلاَقم ةلمج نع 4ْمِهب ُئِزْهَتْسَي
 ةبوجأو ةلئسأ هيلع هتيشاح يف نيقّقحملا دّيسلو لّوطملا يف همالك اذه 5

 .ةّمث علاطيلف ةقئاعتم

 )١7([ «...ئدُمْلآب ةّلالَضلأ اًوَرَتْشَأ نيذّلأ َكَبَتلوُأ» :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ اولخأ مهن ىنعملاو :هلوق

 .يقبأ :«ل» ١.

 »١١«. ءروكذملا فطعلا عانتما نايب يأ :«ع» شماه يف .؟

 .8 :ماعنألا .؛ .نع :«جا)و ءريغ  :«ه ءما» .''

 .و :ةدايز «ه ءم» يف .1 ."4 :فارعالا

 .تاماقملا :«م» ./
 .«ه» ىف درت مل «تاولخلا تاقوأ_ ىلإ امهداحتال لب» 6
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 ققحتي فيكف ؛ناميإ مهقافن مّدقتي ملو نيقفانملل نكي مل هنأ هجر اني عفد

 :ىسكلا ىدلا أل ىرطنلا ىدهلا ىدقلاب دارأ هنأ عفدلا لصاحو !؟"7لادبتسالا

 هرخا ىلإ ةلالتقلا اوراتغا وا :ةلوقو

 هيمن لا دفمالا ىف هوانغ نسل ءارعتالا ١ وهو رشا ياوجب انا ةرانعإ

 زاتخب فرعفم لك نآل :اوتحعسلاو اورانفلا ه4 اوذكْشأ دبي ةارفلا «بايحتسالا

 .هدي يف ام ىلع هبحاص دي يف ام ٌبحتسيو

 ىلدع با عيبفلا نيمف نك هلق انه هاقحيي كلا تاوج اننا :لوقاَو

 .لّمأتف فّلكتلا نع دعبأو "”عبطلا ىلإ برقأ هلعلو هلي يسربطلا

 [قفانملاب ىدهلاب ةلالضلا ءارتشا صاصتخا ليلد]

 ىدهلاب ةلالضلا ءارتشا ّنأ ةيديبعلا (؛!ةيناقاخلا دئاوفلا نمو :لضافلا يّشحملا لاق

 صيصخت :لاقي نأ ا يسب وس مهّصخي ال

 ملف مهنم ًامالسإ ىجرأ '"![رهاجملا] رفاكلا ّنأ ىلع مهيف مالكلا ّنأل كلذب مهفصو

 .:مهلوق ىدهلاب داري نأ هجوألا :قيفوتلا هللابو لوقت مث ,ىدهلاب ةلالضلا رتشي
 ا"'ىره '"!لّوألا ىّمس 4َنوُءِزْهَتْسُم ٌّنْحَناَمّنإ ْمُكَعَم اَنِإ» :مهلوق ةلالضلابو انما

 .ىهتنا ."!ةلالضلا ببس ةيناثلا ّنَأ امك ىدهلا هب هنأ

 دق هلي يسربطلا يلع ابأ ّلجألا خيشلا َنألف :ًالَوَأ اَمأ ؛هوجو نم رظن هيف :لوقأو
 اوناك مهّنأل ؛ةنعبلا لبق هيلع اوناك يذلا ناميإلا ناميإإلاب دارملا ّنأب ةيآلا هّجو

 .ىلع :«ش».؟ .لالدتسالا (ل».١

 .ةينافاخلا :ردصملا يف .؛ .عبطلا ىلإ :«ه 1 2ك ءج»."

 .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب ام .1 .«7١؟» ,نيقفانملا يا :«ع» شماه يف .6

 .ىده  :ردصملا ىف 6 .و :ةدايز «ه» .ا/

 6 .طوطخملا .ماصع ةيشاح 3



 "١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل "

 رفكلا اولدبتسا مهنأكف هب اورفك ثعب اًملف هب نونمؤيو ُهيْيَع دّمحمب نورّشبي

 .ىهتنا ,"!ناميإلاب

 ةوجوس '!ةنعببلا لبق ةيلع اوناك قالا ناميالا ةبادهلاب دارجلا ناك اذإو

 نّمم مهضعبل لب راّقكلا عيمجل ًالصاح نكي مل ناميإلا اذه ّنأ رهاظو ديبي دمحم
 نورظانلا ءالؤه لعلف لبق أم ىلع ةيموجنلا ماكحألاو ةيوامسلا بتكلا ىف رظن

 زواجتي ال نوقفانملا مه هد يو ةوويظأا "ا :اهزنوزق لاهل" وفلطملا

 لك ئفاثملا وم ًامالسإ ىحنرأ نهاجتملا :رفاكلا نأ قم فرك ذاع نالق:ًابناثا اَمأَو

 لب مّلسم ريغ قفانملا نم ىجرأ رفاكلا اذه "!نوك ّنأب عوفدم ىدهلاب ةلالضلا رتشي
 ةطلاخم نع 0-5 وبني ا 2 كلذو ينال ةدضقلا نوكيا أ داك

 59 تا هذه نع 5 هل 50

 مهتيدنا يف سلجيو مهعم يراديو نينمؤملا عم طلاخي ثيحف قفانملا اننا

 لعل .ةحيصنلاو ظعولا دضاعتو ةلدألا رتاوتب هبلق نييلت هنم ىجريف مهتلاقم عمسيو

 نأ نم '!اقباس فّنصملا هيلإ راشأ ''١'و ,.مهضعب هيلإ بهذ اّمم هابتشالا اذه ىف عقو

 .«م» نم طقس انه ىلإ «نورّشبي اوناك مهنأل» نم . ١١١/١. نايبلا عمجم ١. <

 .نامز :«م».؛ .نوقلطملا :«م» .

 :«ل» .5 .هثعب :«ه» .0

 .ةرهاجملا :«ك» .6 .نوكي نب :«ل» .

 .ود :«ه م ءك ءجر) ٠ .ةيادبلا :«ه ءم».15

 ١. :ةرقبلا] ةيآلا 4 للاي اَنَما'لوُقَي ْنَم ِساّنلَأ َنِمَو# هلوق ريسفت يف لاق ثيح :«ه .م .ع» شماه يف 4[

 ميسقتلل ًاليمكت .مهبولق نمؤت ملو مههاوفأب اونمأ نيذلا مهو نيمسقلا نيب بذبذملا ثلاثلا مسقلاب ثلث
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 ١ -51( ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 .يلصألا رفاكلا رفك نم حبقأ قفانملا رفك

 [رفاكلا رفك نم قفانملا رفك ةيحبقأ ىف قيقحت ]
 هّنأل ؛حبقأ يلصألا رفاكلا رفك :موق لاق :هريسفت يف يزارلا ةيدلا خف لاق

 لاقو .ناسللاب !''قداص بلقلاب لهاج قفانملاو ,ناسللاب بذاك بلقلاب لهاج

 داقتعالا كلذ ىلع هنوك نع ربخي هّنإف "!'ناسللاب بذاك ًاضيأ قفانملا لب :نورخآ

 يا :ىلاعت لاق كلذلو .هيلع سيل هنأ عم

 قفانملا نأ مث "'# َنوُبْذاَكَل َنيقِفاَتُمْلا نإ '؛اَدَهْشَي ُهَلأَو 8 :ىلاعت لاقو ١4" اَنْمَّلْسَ

 :ةركنم دو ديرمب

 .كلذ دصق ام يلصألا رفاكلاو !''سيبلتلا دصق هنأ :اهدحأ

 .ةثونخلا عبط ىلع قفانملاو لاجرلا عبط ىلع رفاكلا ّنأ :اهيناثو

 ا نطرح لو ةنيم "ا ركعسا لي: بذكلاب هسقنل ىظرت اهزقاكلا نأ هاهكاثو

 .كلذب ىضر قفانملاو قدصلاب

 ظلغ لجألو يلا رفاكلا فالخب ءازهتسالا هرفك ىلإ ّدض قفانملا ّنأ :اهعبارو

 ” رات َنِم ٍلَفْسَأْلأ كْرّدلأ ىف َنيِقِفاَنُمْلا نإ :ىلاعت لاق هرفك

 نس فانا عبرأ ىف "ا نينمؤعلا نكذب ًادتبا ىلاعت / :لهاجم لاق :اهيفاشو

 ىلع لدي كلذو ,ةيأ رشع ثالث يف نيقفانملا ركذب ثالث مث نيتيا يف راّمكلا ركذب

 (عادخ نهرا اهادخ دي اوطلغف زفكلا ( وقوف :«ه») اوهوم مهنأل ىلاعت هلا ىلإ مهضغبأو ةرفكلا ثبخأ مهو

 .قداصو :«ل».١ .«ُهللي هنم ١7 نرخ ىلإ اوهكساو

 .«ج» نم طقس انه ىلإ «بلقلاب لهاج قفانملا» نم ."
 .ملعي :خسنلا رئاس يف .4 1 تارطحلا ©

 :.سسيلتلا كا 1 ١. :نوقفانملا .6

 16 :ءاتمتلاب# .هنم ٌفكتسا :ردصملا يف .

 .نمؤملا :«م» .1



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١ء

 نوك بجوي ال مهربخب صاصتقالا ةرثك نأ ,ديعب اذهو ؛ًامرج مظعأ قفانملا ّنأ

 نم ًاهوجو رفكلا ىلإ مهّمض وهو كلذ ريغل ""!وهمرج مظع نوكي لب ءمظعأ مهمرج

 هنع باجي نأ نكميو كلذ ريغ ىلإ لئاوغلا بلطو ءازهتسالاو ةعداخملاك يصاعملا

 نم ٌدشأ مهّدش عفدب مامتهالا ّنأ ىلع لدي "'مهربخل صاصتقالا ةرثك نأ

 ىهتنا «!راّفكلا نم ًامرج مظعأ مهْنَأ ىلع "!لّدي كلذو .راّقكلا رش عفدب مامتهالا

 .يزارلا هركذ ام
 قفانملا نوك نم هانيعّدأ اميف حدقي ل قفاتتلا نفك ةيحبقا نمهرك ذا نإ لوقأو

 ىف ريك ذ قذلا ةؤسولا نأ ىلع رهاظ اذهو::ىنلضألا ©! رقاكلا نم ًامالسا ىترأ

 1 مودم ةفاقملا رثك ةعيقا

 اماو:ةيملسملا رثكأ لي. قفاتملاو رفاكلا ةتغ ولقي ألا أ بدكلا القي لوألا ام

 وهف ناميإإلا داقتعا نع "ارابخألا يف مهبذك نم نيقفانملا نع ردصي ام صوصخ
 ركذلاب درفي نآل ؛حلصي الف ىلاعت هلل كيرشلا داقتعا يف مهبذك بنج يف لحمضم

 نم هريغو بذكلا نم نيتفئاطلا نع ردصي ام ةنزاوم اندصق ولو ,حيجرتلا ماقم يف

 .بطخلا لاطل ةيئزجلا حئابقلا

 فالخب راكنإلا يف رارصإلا ءدبأ يلصألا رفاكلا ّنأِب ضراعم هنآلف :يناثلا اّمأو

 ؛رم امك ءادتهالا ضرعم يف راص نيملسملا عم هتطلاخمل قفانملا ّنأِبو «قفانملا

 .تاحّجرملا نم كلذ ريغ ىلإ نيملسملا نع شحوتسملا ىلصألا رفاكلا فالخب

 1 ةيضلسملا لاعبو قتلو هل لارا فم رهاطلا رفاكلا دع ا :ثلاثلا اّمأو

 ظح لّصحتب ةثونخلا ىلإ لقتنا قفانملاو ءاسنلا عبط ىلع رهاجملا رفاكلا ّنأ رهاظلا

 .مظع نإف :«مهمرج مظع نوكي لب» لدب ردصملا يف ١.

 .«م» نم طقس انه ىلإ «مامتهالا 2 ىلع» نم .'"“ لد مهربخب :ردصملاو «ه» .؟"

 .رافكلا :«ج» . 1٠١/١. يزارلا ريسفت .؛

 .رايتخالا :«ل» .5



 ١١ه (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 اضن نيه بعلا لاعلان

 ىلع هناحجر بجوي ال دحاولا بذكلا نع قفانملا راكنتسا ٌنآلف :عبارلا اّمأو

 .هنع كلذ فاعضأ رودص ناكمإ ١" عم يلصألا رفاكلا

 ةرورض ءازهتسالا يف قفانملا "'عم كراشم يلصألا رفاكلا نلف :سماخلا اّمَأو

 قفاتنملا لاه قيلم ا ةبلا عيرهادملا عدمنا رظاوم اوه نا نع ويعنكل ا نودض

 دلاكلاو نيرون نيودتل ع يحسب نب لاق ىلع ٠١١ نييطي انور نيا رهشلا لحم
 .ءازهتسا ٌدشأ وهف داهشألا سوؤر ىلع هئازهتساب رهجي :طاجينلا

 هذه ىلع لديال دهاجن هركذ اه ىلع قفاقملا عرج هذه تالق ةونواسلا اًكأو

 .رّبدتف ةثونخلا عبط ىلإ رفكلا ةيلوجر نع يزارلا فارتعاب '*'جرخ دق وهو فيك هرفك

 "1ناميالا ةيآلا ىف ةيادهلاب دارملا نأ ىف ثلاثلا هجو]
 اورتشا مهّنَأ عقاولا ّنأل ؛ةرهاظ ةرباكم ةلالضلا اورتشي ملف :هلوق ّنألف :ًاثلاث اّمأو

 خسفلا بلط يّشحملا لصأ ىلع مهنم ىجري هّنَأ رمألا ةياغ ىدهلاب ةلالضلا

 ا” ةيطانبلا تاهيعوتب هينا وهف ةيآلا ليوات :نفاةحوا هيب امةثاوةلاقالاو

 نيسح افا ىينرتطلا تيفلا وع ًاقباس هانلقت ام ماقملا اذه يف تاهيجوتلا هاو

 :ليق ام ىلع هّنإف هيف لّمأتلا

 .عم  :«ج» .؟ .ناكمإ 92 عم :«م».١

 .حّرص لق :«ه م ءج» . :ءازهتسالا كررت"

 .ةلطابلا :«ك» .5 .«م» شماه نم ناونعلا اذه .6

 ,53 .ينيوزقلا بيطخلل ةغالبلا مولع يف حاضيرالا 6 تايفولاب يفاولا ؛1١/59١ دادغب خيرات .

 .ساون يبأل تيبلاو



 ؟ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل له

 "![حيرلا ىنعم ]

 نمار. ىلع لدقفلا :حبرلاو :هلوق

 هيف تبهذ عضوم يف 4ْمُهن 0 :"7ىلاعت لاق فيك :ليق نإف

 حبرلا اوبلط :لاق هّنأكف ىدهلاو ةلالضلا ركذ (ء!اّمل هنأ :باوجلاف ؟مهلاومأ "'سوؤر

 زكذ نوكي نأ لمحو ,مهلاومأ نيو رب تيهذ هنا هيف: ىتعتلا ورا وكلهو: وسير ملف

 دسدلا ذا امك عب مل ىدهلاب ةلالضلا اورتشا نيذلا ّنأ وهو ؛لباقتلا ىلع كلذ

 ىسربطلا غيشلا رست ىفااذك "وجبر ةلالغلاب ىئذهلا اوزهتا

 )١17([ 4...اًراَن َدَقْؤَتْسَأ ىِذّلأ ِلَثَمَك ْمُهِلَتَم» :ىلاعت هلوق]

 .لثملا برضب اهبقع مهلاح ةقيقحب ءاج اّمل :هلوق

 نايب ناكو .مهنأش يف لثم برض ''نآلا دارأ هنأ هنم مهفي :لضافلا يّشحملا لاق

 اًوَرَتْشَآ َنيِذّلَأ َكُيَكوُأ» :هلوق ّنأل ؛كلذك سيلو ةقيقحلا ليبس ىلع نآلا مهلاح

 املا سأر لصأ فلاتلا يدتهملا ريغلا رجاتلا لاحب "'مهلاحل ليثمت 4 َةَكاَلَّضلَ

 7 كلذ ريغ .نلإ “اهب ئزهتسي هللا كلذكو ؛حبرلا وهو ةراجتلا نم هدوصقم تيافلا

 يذلا هذه نم هوصفملا نمل نا هووصقس لاقيو: فلكتين و انكلا هلع يسحب

 هجو ىلع هريرقتو قبس ام حيضوت ةدايز لب قبس ام ىلع دئاز رمأ ةدافإ "!اهرئاظنو

 .ىهتنا ,"' '!وصخلا مازلإ يف لخدا وه عيدب

 ١ .ىلاعت  :«م» ." .«م» شماه نم ناونعلا اذه .

 امل حو دعمملا نفانلا .سأر :«م»

 .لّوأ هنأ :ردصملا يف .1 ١١١/١. نايبلا عمجم ريسفت .5

 .مهب- :ردصملا يف . .مهلاحب :ردصملا يف ./

 6١٠. .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ٠ .اهرهاظب :ردصملا يف .9



 ١ -51( /١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 [لاثمألا برض ةدئاف]

 وه لب رخآلاب نيرمألا دحأ هيبشت دّرجم لثملاب دارملا سيل ذإ ؛رظن هيف :لوقأو
 :نيينعم يف لمعتسي انهاه فّنصملا هب حّرص ام ىلع

 .ةبارغ هيف ام الإ برضي الو هدرومب هبرضم لثمملا رئاسلا لوقلا :امهدحأ
 هيبشت ّنأ نّيبلا نمو «ةبارغ اهيفو نأش اهل يتلا ةفصلا وأ ةّصقلا وأ لاحلا :يناثلاو

 لاونم ىلع سيل رجاتلا ةراسخ ّنأل ؛لّوألا ليبق نم سيل رجاتلا لاحب رفاكلا لاح
 ةبارغ هيف سيلو .هسفن يف ًامولعم ًارّرقم ًارمأ ناك نإو .اهنم دعي الو ةرئاسلا لاوقألا

 قرغي| امّبرو حبريو هتنيفس 1 امّيرف ,تافآلا '' ضرعم يف عقأو رجاتلا 2 اهيا

 هيف "'نأشلا رابتعا ةدايزل رهظأ هيف رمألاف يناثلا ىنعملا اًمأو .كلهي لب رسخيو
 ام ىلعو .هتادرفم يف بغارلا هب حّرص امك .لاب "وذ ليلج رمأ يف الإ لاقي ال هّنإف

 .رّبدتف هنم ًاصيحم همعزو داريإلا عفد يف (؛!هفلكت ام ىلإ ةجاح ال هانرّرق

 [4 مهرونب هلآ َبّهذ» ريسفن ]
 .«مهرانب» لقي ملو «مهروثب # :لاق امنإو :هلوق

 حوتفلا وبأ ٌلجألا خيشلا لاق كاذ نود اذه وه رهاظلا ىضتقم نأ عه

 ديوك نم رخل رونو كاران َدقْؤَتْسا ا: هك كيروكىفحةيا لوا نو ةووك زكا ةضوقزارلا

 شتا .دوشب وزا رون هك شتآو .دربب ناشيا رون ىلاعت ىادخ * مهروثب هللأ بهذي

 نك و وعم ا --

 نم مظعي اميف الإ لاقي الو .حلصيو قفني يذلا رمألاو لاحلا ن :أشلا :بغارلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف .؟

 .نآرقلا بيرغ يف تادرفملا ] .[؟59 :نمحّتلا] #ِنَأَش ىف َوُه ٍمْوَي لك # ىلاعت هللا لاق وسل ودول ا ومالا

 .« ةلكدنم »١١ ىهتنا ١

 .ىوذ :«ك» ىفو .لاب يذ :«ه» ىفو .لاب وذو :«م» . سم

 مح .فلكت :«ج»



 ؟ ج يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 .قارحا ىكي رون ىكي فصو ود رب تسا ليفتس نا هك تينا تاوج.دماب

 نافيا نست ازا قمةك دوه زاب ىلا نكي قواك نيش كب ةرعقتف هس نكد

 تراسخ فرط ررب هجو ود ره زا ات مدرك اهر تّرضم ببسا ١١و .مدربب تعفنم ببس

 .همالك ىهتنا ١"

 :لوقت نأ كل :لاق ثيح ؛ماقملا اذه يف لضافلا ىّشحملا تامحمم

 مهعوقو ةّنظم رانلا ءاقب عم تاملظ يف مهءاقبو رونلا ءافتتا يف ّنأل رونلا يفن "نإ

 .لّمأتف ,*!مهلّمأتو مهرّسحت ديزيف .ء اهب عفنلا مهعّقوت ناك امب مهرّرضتو رانلا يف

 انشاب

 )١8([ 4َنوُعِحْرَي ال ْمُهف ئمُْع ْمُكُب ْمْصُِ» :ىلاعت هلوق]
 هب] اوقطني نأ "'اوبأو [ّىحلا ىلإ] ةخاصإالا نع مهعماسم اوّدس اّمل :هلوق

 ,”هرخآ ىلإ [مهراصبأب تايآلا اورصبتيو مهتنسلأ

 [ساوحلا هذهب اوعفتني ديب ع حج صو ,

 00 يا و :لوقأ

 رمل

 ١51/١. نآرقلا ريسفت يف نانجلا حورو نانجلا ضور.؟
 .نإ- :ردصملا يف

 .هيف :«جر» .ُ

 6١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .6

 ها :«ج) 1

 هرج ىلإ- :« م .ا/

 ىادخ سي دناهدركن دوخ هك تسا رهاظ ار ىرك و ىروك هك نا ناشيا لالدتسا لصاح :«ع» شماه يف .#

 .دي | ىم مزال دج ماكنه ني يأ و هدرك ىلاعت

 يس



 ١ -55( ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 هريسفت يف '''رصتقا لب كلذ ىلع هب كّسمتلا انهاه لمهأ فّنصملاو .ةيآلا 4ْمِهبوُلُق

 نع اهنادلا نعمت ركذ امن هيلع كرت نا رتق نما" مثال رشفعلا هك د اه زف

 حيضوت ديزمو /؟!باّدكلل ةظفاح ال ١لاق نم باصأ دقلو ءبارطضالاو رارطضالا

 معنأو هل تقلخ اميف تالآلاو ساوحلا هذهب اوعفتني مل مهْنَأ اهب دارملا ّنِإ :ةيآلا ىنعم
 ثيح دهاشلا يف لمعتسم اذهو اهومّرحو اهوبلس دق مهّنأك اوراص هلجأل اهب مهيلع

 كّنأ *'هيف لّمأتم ريغ وهو هحاضيإ يف غلابو ءيشلا هل نّيب دقو هريغل اندحأ لوقي
 د ووو ريع ا ب دوس

 رعش رعاشلا لاق ىنعملا اذه 'يفو ١4 ئتْوَمْلَآ ٌعِمْسُت آل َكّنِإ8# :ىلاعت لاق
 87يدانت نمل ةايح ال نكلو ادع قيذات نا ةيعوس | نقل

 )1١( *... مُهل َءاَضآ اَمَلُك مُهَراَصْبَآ ٌفَطْخَي ْقْرَبْلأ ُداَكَيِ) :ىلاعت هلوق]
 .هوذخأ ىشمم مهل رّون املك ىنعمب فوذحم لوعفملاو ٌّدعتم اّمإ 4«َءاَّضأ» ] :هلوق

 ايّدعتم ءاج هّنإف  ملظأ# كلذكو .هرون حرطم يف اوشم مهل عمل امّلك ىنعمب مزال وأ

 هاك نأ ىكنكو ىركو ىروك هب ار ناشيا درك فصو هنوكج :دني وك ركا و :حوتفلا يبأ خيشلا ريسفت يفو 2

 !؟دشاب قاطي ال ام فيلكت هن نيا ؛دراد قّلعت نابزو شوكو مشج هب هج نأ هب ار ناشيا درك فيلكت

 و تسا زاجم و عّسوت (لب :ردصملا يف) هكلب تسا تقيقح هن نيا هك ترو رض هب تسا مولعم :مييوك باوج

 نابزو شوكو مشج ىيوك هك دننانج ,نديدان و ندينشان و نتفكان قح رد هك نا هب ناشيا فصو رد هغلابم

 آل ْناَذا ْمُهَلَو اهب َنوُرِصْبُي آل ٌنّيْغ هي ا :تفك هيأ ركد رد هك ن لا

 ريسفت ] ىهتنا 2174 :فارعألا] *؛َنوُلِفاَعْلا ْمُه كن وأ لَآ ْمُه ْلَب ماَعْنآْلاَك َكِيَوُأ اَهب َنوُعَمْس َنوُعَمْسَي

 .«هنم ١57/١[. ١١١ نانجلا حورو نانجلا ضور

 ةّمثا :«ك» ." .هرصتقا :«م» ١.

 .دئاوفلا زنك يف لاق امك ىكجاركلا حتفلا وبأ هّلعل ."

 دل ةلعف انت ننونكلا وأ يو دكلل ةظاخال «فوتزعم لكلا و

 7٠١. :لمثلا .5 .هدوروب :ردصملا يف .4

 .4ا .دئاوفلا زنك .8 .يف - :«م» .



 ١6 ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل "

 :مامت يبأ لوقو ,لوعفملل ءانبلا ىلع «ملظأ» ةءارق هل دهشيو «ليللا ملظ نم ًالوقنم

 [تينغا دما ةحور نع اهيقالل اهيل هع لاح املطا ايف

 .هرخآ ىلإ ةيبرعلا ءاملع نم هّنكل نيثدحملا نم ناك نإ'"')و هّنأف

 [مهلاوقأ ىف ةياردلا ىنعمو ءارعشلا تاقبط ]
 ويسبب .ريهزو ,يبلا ل :تاقبط ١

 هل انته ناك نإو.ءانف 7 - 58 00 ماقملا اذه ىف فاّشكلا

 ناو حبا ل

2010 

 "1ةياردلاو ةياورلا نيب قرفلا]

 قوثولا ىلع ةياورلا ىنبم ّنأِب قّرفي دق هّنأب ينازاتفتلا لضافلا "'هيلع ضرتعاو

 يف !ناقتالاو ,نيناوقلاو عاضوألاب ةطاحالاو ةلاردلا نلعتلوقلا ضيفو طببقلاو

 نم راعشأ ةسامحلا يف عمج هنأ رمألا ةياغو يناثلا ىف ناقتالا مزلتسي ال لوألا

 هرعش يف هلمعتسي ام ّلك نوكي نأ بجي نيأ نمف كلذ يف قدصو مهرعشب دهشنتسي

 لفت ةلرتجم تايد لويقلا و ينال ادعقيسلا نيم" ةوغ اهوا هر: قل وي, كش اهومست

 .ديبلو  :«ه» .؟ .و-:«ج»

 قاد :«ك هد .غ .مه رعشب :(«ه م ,ك ءجر» .'؟

 .«م» شماه نم ناونعلا اذه .1 .وهو :«م» .6

 .قافثالا :«ل» .8 .ىلع :«ه» .ا/



 ١ -55( ١6١ ةيآأ) ةرقبلا ةروس

 :عامتسلا بوي ذل وهو :هبشأ قوارلا لمعي ىعنإ لب دينس نيبلا ىنعبلاب !1١ كيدجلا
 .ىهتنا

 اوزوج امنإ امهقبس نمو يضاقلاو فاشكلا بحاص ّنأ رهاظلا :لوقأو

 اذهلو .عاضوألاو نيناوقلل هناقتإو هملع لامكب مهّنظل ماّمت يبأ لوقب داهشتسالا

 ىنبم وه اميف هناقتإ يضتقي ةيبرعلا ءاملع نم هنوك َنإف ةيبرعلا ءاملع نم هّنأب هوفصو

 ةسامحلا يف عمج هنأ رمألا ةياغ ّنأ نم لضافلا اذه هركذ ام اّمأو ,رهاظ وهو هلوق

 ةسامحلا تايبأ حرش نم رهظي يذلا لب هركذ ام سيل رمألا ةياغ ّنَأ هيفف ؛هرخآ ىلإ

 يف هلوخدو .قارعلا وحن روباشين نم ههّجوت نيح اهبختنا لب دحأ نع اهوري مل هن

 كلذ نم رهاظلا ْناف .نادمه يف ءاسؤرلا دالوا ضعب هدنع اهرضحا بتك نم نادمه

 رهاظ نم "'تملع ام عم اهب ءايعسبالا يف ءاملعلا دامتعاو كلذ لبق اهعمسي مل 1

 نم ىلإ بتكلا كلت يف ةروكذملا تايبألا كلت ةبسن ملع هّنأب مهملع ىلع لدي لاحلا

 هتطاحإو هتراهم لامكل داهشتسالل مهمالك "'حلصي نيذلا ءاغلبلا نم مهيلإ بسن

 هنوكب مهّنْظل اهب اودهشتسا مهّنَأ ال نأشلا اذه لهأ نم ناك هّنأو ,نيناوقلاو عاضوألاب

 دنسلا ىلع مالكلا ىلإ لوؤي لضافلا اذه هركذ ام ًاضيأو ةياورلا يف ًاقودص ةّقث

 ''!لّمأتف ديفم ريغ وهو ٌصخألا

 ءاملع ضعب ةياور ماقم ىف ّنِإ :نيماقملا نيب قرفلا يف لاقي نأ دعبي الو اذه
 ةسياسدلا ىلا ةعاورلا يف هتقثو هملع دعب هل يعاد ال ةيوغللا ماكحألل ةيبرعلا

 .«ه» ىف «تملع ام ىلإ رهاظلا ّنإف» درت مل .؟ .و :ةدايز «ج» يف ١.

 | .ٌّمصي :«ج» .'"

 .ًاقلطم مامت يبأ رعشب دهشتسي ال هّنِإ لاق نم ىلع ّدر فاّشكلا بحاص لوق ّنأل :«ه .م .ع» شماه يف .4

 درك فيض نم ورعقمد اهسحسألا ةوعب لو قالطالا غوت داوفسألا زا وج مدع لتظل ١ لماحو

 نم هنوكل حيضوتو دنسلا اذهل ريونت ىرت الأ :هلوقو .ًاثّدحم ًارعاش اهنوك ثيح نم ال ةيبرعلا ءاملع نم
 .«هلي هنم ١١؟» رّبدتف ,داهشتسالل حلصي ام الإ لوقن ال عاضوألا نين تاوقلل ةقافنإ لامكل هنو: ةيبزعلا هامل



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١١

 اهيل نه ان ىلع أل ةقللا نم هل ادع اور نق نكي ١ يقلل: ىف ةلهانيفلاو

 هلئاقل حيبت يتلا تارورضلا هيف ضرعي دق ماقم هّنِإف رعشلا لوق ماقم فالخب

 نم هل "'محنس ام "!ةسافنو مظنلا بح ثّدحملا رعاشلا لمح امّيرف ”تاروظحملا

 امهوحنو موزللاو ةيدعتلا نم هعبتي امو ظفللا بناج ىف لامهإلا ىلع ىنعملا

 دع فلاب, وعلا ةاسللا طالاتخا دنابز ىف تو انآ 3:1 ىلع هدم اذاعا

 ةريغ ىلع ردع وا تعود اهفعمالا نيدعملا رعش ةفالع عوج ةلجأل اويكح

 نم كلذل نمؤي الف ,لالتخالاو بيعلا نم هرعش يف ام ىلع عالّطالا هيرصاعم نم

 ىلع نيناوقلاو عاضوألل مهتفلاخم ءافخ بجوي ام مهنامز يف أشني مل ذإ كلذ نع
 هلجألو مهدعب ثدح امْنِإ كلذل بجوملا !طالتخالا ّنأل مهيرصاعم نم دحأ

 [4 ْمِهِراَصْباَو ْمِهِعْمَسِب ّبَهَذل هلآ ءاش ْولَو) ريسفت ]
 ءافتنال لّوألا ءافتنا ىلع ةلالدلا اهرهاظو [طرشلا فورح نم «ول»و] :هلوق

 .ىناثلا

 [ةيآلا ىنعم يف هرودو ةيطرشلا «ول» ىنعم يف قيقحت ]

 روهمجلا نيب روهشملاو ؛لبقتسملا ىلع لخد ولو يضاملا طرشلل «ول» ّنأ ملعا
 ,طرشلا ءافتنا لجأل ءازجلا ءافتنال يأ لّوألا ءافتنال يناثلا ءافتنال لمعتسي اهُن

 هركذ ام ىلع مزاللاب فيرعت اذهو .ةّلعلا مال يناثلاو لامعتسالا ةلص لوألا ماللاف

 يضاملا يف رمأ لوصح قيلعتل ةعوضوم اهْنأل حاتفملا حرش يف نيقّقحملا دّيس

 .هتسافن :«م» ." .ناروظحملا :«ج» ىفو .تاروضحملا :«م» ١.

 .لالتخالا :«ك» .ع .جتني :«كر» .”



 ١ -55( ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 "!هيف ًايفتنم ناك يضاملا يف ًارّدقم هلوصح ناك امو ."'هيف رّدقم رخآ رمأ لوصحل

 لا ًالثم تلق اذإف .ًاضيأ هب قلع ام ءافتنا هتافتنا لجأ 7 5

 يف 00 نكي مل ام ذإ 'ءافنتالا 50 يضاملا يف ءيجملا لوصحو .مّلكتملا

 ًاعطق ىفتنا امب قلعملاو هب عوطقم هءافتناف ًالاحم يضاملا يف هعوقو نكد يضاملا

 ال ِهّنِإف لابقتسالا يف ضورفملا رّدقملا اًمأو لاحم لاحملاب قّلعملا ّنأل ؛ًاعطق فتنم

 .هيف دجوي نأ زاوجل *'هئافتناب عطقلا هيف بجي
 عم همدع ىلع ًاقلعم همدع نوكيف لولعملا مدعل ةّلع ةّلعلا مدع ّنأل ؛رظن (")هيفو

 لولسلاوب ىو الا ةلملا نق انك اعتني ةلدلا مدعو اكذم نوكي دق لولعملا مدع نأ

 لولا

 نود باجيإلا ةدعاق ىلع هّجوتي !امّنِإ ""ضقنلا اذه ّنأب باجي نأ نكميو
 ,راعشنلا لغافلا ىلإ "اديس اذه ىلغ اماقو ادوجو لولغملا أل رايثتالا بئعذم

 تاذلاب ًانكمم ناك نإو لّوألا لولعملا مدع ّنِإ :لوقنف باجيإلاب لوقلا ىلع اًمأو
 نوكي الف ريغلاب بجاو هدوجو ّنأ امك ريغلاب عنتمم ىلوألا ةّلعلا مدع ىلإ رظنلاب هّنكل

 هارس نسلق ا باجي نأ توصل اَو ًالصأ ضفن الاف هوجولا عيمج نم كك

 وه يذلا قيلعتلا يف ربتعا اذإ لب كلذ بجوي قيلعتلا قلطم ّنأ عّدي مل فيرشلا

 .ردقم هيف :(ج» ١

 .«هنم 7١؟» مّلكتملا معز بسحب هنودب دجوي ال هجو ىلع يأ :«ه :ع» شماه يف .؟

 الإو ةيصوصخ «ول» ىّمسم وه يذلا قّلعتلا يف ربتعا اذإ تبثي امّنِإ موزللا اذه :«ه .م .ع» شماه يف ."

 .«ُهّط هنم ١١ » اهيلإ ةراشإ هركذ امل مّلكتملا معز رابتعاو .كلذ بجوي ال قيلعتلا قلطمف

 .«م» يف «هئافتناب_ ىلإ قّلعملا ّنأل ًاعطق» درت مل . .هب :ةدايز «ج» يف .؛

 .«١؟» .لاحم لاحملاب قّلعملا وأ فتنم يفتنملاب قّلعملا ّنأب ةلباقلا يتمدقملا يف يأ :«ع» شماه يف .1

 .وه امنإ :«ك». 8 .ضيقنلا :«ج» .

 .دنسم :(:2 468



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 6١غ

 .لّمأتف ؛اهيلإ ةراشإ مّلكتملا معز رابتعاو ةيصوصخ ول ىّمسم
 :نيلامتحا لمتحي روكذملا ريسفتلا مث
 هيف لّوألا ءافتنال لقعلا "'رظن يف يناثلا ءافتنال لمعتسي ")اهّنأ :امهدحأ

 ضعب هلمح هيلعو «يناثلا عانتما ىلع لّوألا عانتماب ٌلدتسيل لمعتسي اهّنَأ هلصاحو
 ءازجلا ءافتنا ّلديل يأ ؛يناثلا ءافتنال لّوألا ءافتنال اهّنأ ّقحلاو :لاق اذهلو نيققحملا

 ءافتنا بجوي مزاللاا از مزال ءازجلاو موزلم طرشلا ّنأل طرشلا ءافتتا ىلع

 بجوي يلاتلا عفر نإ :يئانثتسالا سايقلا يف اولاق اذهلو .سكع ريغ نم موزلملا

 عانتمال يناثلا عانتمال اهّنأ مهلوقب اودصقي مل مِهّنَأ هيفو ,سكعلا فالخب مّدقملا عفر

 ءاقتتا نأ هيلع دره تفس ىتادلا !ءانتما ىلغ لوألا "'عاقتماب ل دخت هلا لوألا

 امّنِإ جراخلا يف ''”يناثلا ءافتنا نا ودار لبابا" يتنمملا عافت" ىلف لويتال "يسب

 جراخلا يف يناثلا ءافتنا ةّلع ّنأ ىلع ةلالدلل يهف .هيف "!لّوألا ءافتنا ببسب وه

 دّيؤيو ؟يه ام يناثلا ءافتناب ملعلا ةلةّلع نأ ىلإ تافتلالا مدع عم هيف لّوألا ءافتنا

 :رمع لوق وحن ."١١لّوألا دوجول يناثلا عانتمال «الول» :""'مهلوق يف هب اودارأ ام اذه

 .معز :(ه» .؟ 0 :«م) ٠ دم

 .لوألا عانتنما :«ج» .'"

 .«١؟» .يجملا مدع عم ماركإلا ناكمإل ماركإلا مدع ليلد ًالثم ءيجملا مدع ّنأ ينعي :«ع» شماه يف .؛

 »١١«. .طرشلا وه يذلا :«ع» شماه يف .4

 »١١«. .ءسكعلاب رمألا لب ماعلا ءافتنا ىلع صاخلا ءافتنال ةلالد ال ذإ ءازجلا وه يذلا :«ع» شماه يف .1

 .«١١؟» .روكذملا لاثملا يف ماركالاك :«(ع» شماه يف .

 .ملعلا ةّلعلا :(ه».4 2.2١١ .ءيجملا ءافتنا يأ :«ع» شماه يف .8

 .هلوق :«ه» . ٠

 ريظنلا ىلع ريظنلا لمح نوكي نأ نكمي ول ةملك ىلع «ول» ةملك لاحل لالدتسالا :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 ١؟» دوجولل الولو عانتمالا نوكل ضيقنلا ىلع ضيقنلا لمح ليبق نم نوكي نأو طرش ةدارإ اهنوكل
 ازبار

 .( هه هدنم



 ١ -55( ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ليلد هدوجو نأ ال ءرمع كاله مدعل ببس ىلع دوجو ّنأ نم ءرمع كلهل ّىلع الول
 ار ودعا القل ل لوف اهب الط ديو فالوب ل ىوعلا ا ىلع

 تايد ديل 11" كلو اناعر مهريغك اوناك تالودلا تماد ولف

 :لوقأ مث .هنم اودارأ ام ىلع ال ةرابعلا نم مهف ام ىلع هّجوتي امّنِإ هركذ ام ّنَأ عم

 يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هلعف امك يناثلاو لّوألاب دّيقي ملو «ول» ريسفت يف قلطأ ول
 ريسفت هديفي امك «ول» ةملك لامعتسا عضاوم رثكأ وه ام ىلع قبطنيل !''هريسفت يف
 دسار نسا "ناكل ةيجاحلا قرا اهركاذت ىلا ىرخ الا ولا ىلعو نوهتعلا
 .لّمأتف

 هلصاحو .اهيف لّوألا ءافتنال رمألا سفن يف يناثلا ءافتنال لمعتسي اهّنَأ :اهيناثو

 هيلعو .هيف لوألا ءافتنا ببسي وه امّنِإ عقاولا يف يناثلا ءافتنا ّنأ ىلع ةلالدلل اهنأ

 تماد ولف :'يدعملا ءالعلا ىبأ لوق هيلع ٌلديو :لاقو ىنازاتفتلا لضافلا لمح

 ىف ردت ام, نلع انيق“ يقي 5 مذقجلا ضعت ءانعلا 1 ىرقالا «عرينلا تالوإللا

 .هلوق :«م» .؟ نأ :(م».١

 »١١«. .مدقملا ضقنلا ءانثتسا اذه :«ع» شماه يف ."

 .(١؟» ءاياعر مهريغك اونوكي ملف تالودلا تمادام نكل يأ :«ع» شماه يف .؛

 جراخلا يف ًاكولم مهنوك توبثو اياعر مهريغك مهنوك ءافتنا ّنأ تيبلا ىنعم ٌنإف :«ه :م .ع» شماه يف .4
 مهنوكب ملعلا ّنأب عطقلا عم مهيلإ لصي مل مهريغب هيف تالودلا تماد ول ذإ ؛هيف تالودلا ماود ءافتنا ببسب

 ديلي كل دل رلا فاد ول نين ماودب ومن يل امد انتكتاو «كنالوذلا ءاودا ا فضأال ابني سبل اناعرر ريع اكولف

 .«لّوطملا يشاوح نم ١؟» حيقأل مّدقملا ضيقن ءانثتسا نإ ءملعلا كلذ

 ىارب دوب ىراك عانتما وا ىنعم و تسا طرش فرح «ول» :ُِظ حوتفلا وبأ خيشلا لاق :«ه م .ع» شماه يف .1

 حورو نانجلا ضور] دشاب تبثتم شباوج و [«ول» قنعأ] دوب ود ره هك نأ طرش هب ركيد ىراك عانتما

 .ناك :«ه ءم» .ل لي هنم ١47/١[١70 نانجلا

 .رعش :ةدايز «ه مم يف ./

 :«م») ضيقن ءانثتسالا (نّمضتي :«ه») نّمضتم هنأ سل ان ل ال كفيل |: كنجتو ينعي :(«ه ,م ,ع» شماه يف .9

 م
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 :رعش يسامحلا لوق اذكو ,قطنملا

 ا"ارطي مل هّنكلو تراطل اهلبق رفاح وذ راط ولو

 نأ ىلع ةلالدلل نيلوقلا نيذه يف «ول» ةملك نوك مّلس ول هْنَأ هيفو .همالك ىهتنا
 عانتما ىلع لّوألا ءافتناب ّلدتسيل سيلو .طرشلا ءافتنال رمألا سفن يف ءازجلا ءافتتا

 نم دارملا ّنأ ىلع ال ةروكذملا ةلالدلل مهمالك يف «ول» عوقو ىلع لدي اهّنإف يناثلا

 دارملا سيلو "”ركذ ام ىلع ةلالدلل اهّنأ ؛لّوألا عانتمال يناثلا عانتمال مهلوق

 «ول» مهلوق نم مهدوصقم ناك ول كلذ ىلع لدي امّنِإو .هرخآ ىلإ ؟!لدتسيل اهّنأ "اهب
 رمألا اذه مهنأش يف ّنظي فيكو .اهيف اهلامعتسا رصح .هرخآ ىلإ يناثلا ءافتنال

 فخي مل ول بيهص دبعلا معن» :ِةّيلَط هلوق يف «ول» لامعتسا ّنأب اوحّرص مهنَأ عم
 ؛يفنلا يفن ّنأل ؛هنايصع توبث مزلي الإو روكذملا ىنعملل سيل 7«هصعي مل هلل

 ضقن ءانثتسا ّمص امل يناثلا عانتما ىلع لّوألا عانتماب لالدتسالا ال «ول» ىنعم ناك ولف مّدقملا (ضقن 9

 ةراشإلا روكذملا ءانئتسالا ةدئاف نوكي نأ يقبف أجتنم ًاليلد نوكي ال مدقملا ضقن ءانئتسا ّنأل هيف مّدقملا

 .« لَم هنم »١١ رّيدتف .هئافتنا ىلع طرشلا ءافتناب لالدتسالا ال ءزجلا ءافتنا ةيمل ىلإ

 .16 .يناعملا رصتخم :رظنا.١

 هّلحنا كلذ عمو نيلّصحملا نيب ةلوادتملا يشاوحلا يف روكذم روهشم ثحبلا اذه :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 :ًالئاق هلئاسر ضعب يف »١١«( قداص الم :ةملكلا هذه تحت «م» يف) نيرصاعملا نم نيرصاقلا ضعب

 امم ءلّوألا ءافتنا ببس وه امّنِإ جراخلا يف يناثلا ءافتنا ىلع ةلالدلل اهّنَأ هانعم لب :هلوق ّنأل ثحب هيف :لوقأ

 لاحلاو لّوألا ءافتنال يناثلا ءافتنا ّنَأ ىلع تلد فيك ةرابعلا ّنأ لاكشإلا ّنأل ؛عوج نم ينغي الو نمسي ال

 الود اتاي لاكش الا | دو عا نينا نوكي وا زاوجل بدماء انعلال م نش ال نوبل ءاقعنا نأ

 ًايبس جروكي ال ةعألا ءافها نلغ ًاليلؤ ريض ال امك ضخألا لانا نأل اهني اني تتر اع ريسف هتقكي

 .«ُهلِع هنم ١١ ىهتنا ءرهاظ وهو ًاضيأ عقاولا يف ّمعألا ءافتنال

 .لّوألا ءافتناب :ةدايز «م» ىف .هب - :«ج» .'؟

 .هيف :«ك» .6

 ٠١07/١. يراقلا ةدمع ؛؟ .باّهولا دبعل نينمؤملا ريمأ تاملك حرش .”



 ١و (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 "'ءازجلا ّنأ ىلع ةلالدلل لب ,نايصعلا مدعب "١بيهص حدم ضرغلا ّنأ عم تابثإ

 مالكلا اذكو .كلذك ًاضيأ «نإ» ةملك لمعتسي امك ؛ةنمزألا عيمج يف "'دوجولا مزال

 ناكل يف" يقيد كفؤزا انهن طفلا كفك اولا 1 قيطوملا ويعأ لوقف

 1 اعلا ءافتنال اهنا :اولاق هريغل اهلامعتسا نم رثكأ هر يناثلا ءافتنال ايلامغتسا

 رظن يف ناك ءاوس ءافتنالا قلطم ىلع يناثلاو لّوُألا ءافتنا "'لمحي نأ دعبي الو

 رم ال نينفلا نيف وأ لقعلا

 يفنب يلاتلا يفن ىلع لالدتسالا ليبق نم يسامحلاو ءالعلا يبأ لوق لعجيو

 ىلاتلا يفن ىلإ مّدقملا يفن نم نهذلا لقتني نأ دعبي ال ذإ ؛"”ردابتملا وه امك مّدقملا

 .ءزجلا:«م».؟ 2 .«ل» نم طقس انه ىلإ «هللا فخي مل ول» نم ١

 .* .باّهولا دبعل نينمؤملا ريمأ تاملك حرش .؛ .طرشلا دوجو :«ك» .'"

 .هرخآ ىلإ :ةدايز «ل» يف .4

 يناثلاو ببس لّوألا ّنأب روهمجلا ريسفت ىلع بجاحلا نبا ضارتعا عفدني لمحلا اذهبو :«ع» شماه يف .1

 قارفإلا سمسا و: راتلاك ةفلتكتم اهب ايسأ نقل جوكي نأ زاوخل بنسلا نناوغأ نوكر دق بتسملاو :بتنسم
 بسلا ءاقعا قالك نسما اذا يحول حاولا نيسلا اننا

 هلوق نم فوخلا مدع دنع رفسلا يف رصقلا زاوج مدع مهف ... هريغ ىلع ًاقّلعم نوكي نأ ءيش ىلع قّلع اميف

 ول تلق اذإ اذه ىلعف ٠١١[ :ءاسّنلا] *؛ْمتْفَح نإ ٍةولَّصلَأ َّنِم اوُدُصْفَت نأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَلَف » ىلاعت

 عنتمم ًاضيأ ماركالا نأ هنم مهقيف ... ىلعو ماركإلا مزلتسي ءيجملا ّنأ ىلع «ول» تلد دقف كتمرك أ ينتئج

 .ىهتنا

 ضعب هبسن دق لّوطملا ىلع مورلا ءالضف ضعبل ةروهشملا ةيشاحلا يف روكذم هنوك عم باوجلا اذهو
 هلاق ام ّنأل ثحب هيف :لوقأ :بجاحلا نبا مالك عفد ماقم يف لاقف هسفن ىلإ نيرصاعملا نم نيرصاقلا

 .«هنم ١١؟» .رّيدتف .مالكلا رخآ ىلإ لقعلا مكح بسحب ال ةغللا عضو بسحب وه امنِإ روهمجلا
 دوجولا مزال «ول»و «نإ» باوج ءيجي دقو :فاّشكلا ةيشاح يف يزارلا ةمالعلا لاق :«ه ,م .ع» شماه يف .

 نوكيو ءازجلا كلذل همازلتسا دعبتسي امم طرشلا نوكي نأ كلذ ةيآو مّلكتملا دصق يف ةنمزألا عيمج يف

 نيادقتي لك ىلع: ءازجلا كلذ: ةوجو نازمخلا تليق ةاوعلا كلذ: ءانلتساب قيلاو يسنا ظرعلا كلذ نطبق

 ًامزال ءازجلا كلذ نوكيف ءازجلا كلذل همازلتساب ىلوأ هضيقن يذلا طرشلل مزال هّنأ رهاظلا يف مكحي كنأل
1-7 
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 ءازجلاو طرشلا نيب ناك اذإ امك داوملا ةيصوصخو نئارقلا ةنوعمب نايحألا ضعب يف

 ىلإ مّدقملا يفن نم لقتني ذئنيح هّنِإف هنبا ورمعف ورمع ابأ ديز ناك ول لثم ؛فياضت
 وفي كدت ريكعملا د ةةييرفلا لها يار ىلع لالدقتالا يف يفكي وهو يلاتلا يفن

 كلذ لثم اوزّوجي مل اذلو لوقعملا بابرأ هيلإ بهذ ام ىلع .ىّلكلا ال يئزجلا موزللا
 .لّمأت ءلالدتسالا

 ءازعلا ءافشا ملعلا نأ ىلع ةلالدلل ًافرع ةغللا لهأ مالك يف لمعتسي دق اهْنَأ من

 ول امك ,ةيفرعلا رومألا ىف لالدتسالا نودصقي دق مهّنِإف ؛طرشلا ءافتناب "'هلعلل ةّلع

 ايبا اذهوب باسل وصمت هيفا كاتو ٠"1إ الا وعلا ةزادلا قا ديذ له فل لذ
 هلثم نايبلا.ءاملع يىّمسيو .يناثلاو لّوألا ىنعملاك مهدنع ' ربتعملا يناعملا نم

 مل اذهلو يناثلا ىنعملاك لّوألا ىنعملا نم ًالامعتسا ّلقأ هنأ الإ ةيناهربلا ةقيرطلاب

 مهضعب 1 وت ىّتح ,لّوألا ءافتنال يناثلا ءافتنال «ول» :اولاق لب ءامهنأشب '"'اوّمتهي

 ةاالا قول لامعتشساو «ةزايعلا هزه 197 رعاظ: هيلع لذي امك ديف اه انضحتلا

 هد اا ىلع لذ ديلا قيسااح |[ ةيالا ذر فلست لل 3ث لدفلا اذهب قف ةووكذفلا

 :ءامسلاو :نضرألا دانيف:ءاقتتاب ةهلآلا

 مازلتسا اذإ هّنإف .كتمرك أ ينتنهأ ول :هلاثم ,ناعفتري ال ناضيقنلا ذإ ًادبأ هدوجو مزليف ؛هضيقنو طرشلا كلذل ©

 مالقأ ٍةَرَجَّش ْنِم ضزآلا ىف اَم َّنآ ْوَل َو# ىلاعت هلوق هنمو ماركإلا ماركإلا مزلتسي ال فيكف ماركإلا ةناهإلا

 دبعلا معن :رمع لوقو .تقتلا يأ [؟17 :نامقل] 4هللأ ُتاَمِلَك ْتَدِفَن ام ِرُحْبَآ ُهَعِبَس ِهِدْعَب ْنِم ُهَدُحَي ُرْحَبْلَآَو
 هده وعش هارملاو:«ىلوا قيرطب ًاضيأ عاطأ فاخ اذإف ؛عاطأل نمآ دا هن مل هللا ففحي مل ول بيهص

 ول فيكف ًاضيأ هاصع امل فوخلا مدع ضرف ولو هاصع امل هللا فاخ ول يأ نيريدقتلا دعبأ ركذو ةغلابملا

 .«هَم هنم ١؟» ريدقت ّلك ىلع نايصعلا مدعب حدملا ىنعملاو فوخلا ضرف

 .هّنأ :«ذإ» لدب «ج» يف .؟ .ملعلل ةّلع ءازجلا ءافتناب - :«م» .

 .هيف - :«ج» 1 .اوّمهي مل :«ج» .

 .هرهاظ :«ج» .

 .«١؟» ([؟١ :ءايبنألا] 4ةَهلإ 'اًمهيف َناَك ْوَل> :ىلاعت هلوق يأ :«ع» شماه يف .*

 اسجل ل1

 يل
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 هذهب .هرخآ ىلإ يناثلا ءافتنال «الول» :مهلوق ىلع ضقتنلا هانركذ امب عفدنا دقف

 دنع «ول» لامعتسا رصح هنم مهدوصقم ناك ول "هيلع دري امْنِإ اهب ضقنلا ذإ ةيآلا
 ةجاح ال اذه ىلعو .ّرم امك ّمعألا ىنعملا ىلع ءافتنالا لمحي مل وأ هيف ةغللا لهأ

 .ةغللا لهأ ةدعاق ىلع وه امّنِإ روكذملا ىنعملا يف «ول» ةملك لامعتسا ّنأِب لوقلا ىلإ

 اذهلو .طرشلل ءازجلا موزل ىلع ةّلاد مزالتلل ةادأ اهولعج دقف لوقعملا بابرأ اّمأو

 ةّلع يناثلا ءافتناب ملعلا ّنأ ىلع ةلالدلل اهنولمعتسي مهف ,مّدقملا نيع ءانثتسا مص

 يناقلا قّقحتب ملعلل ةّلع لّوألا "'قّقحتب ملعلا نأ ىلع "وأ لوألا ءافتاب ملعلل

 وه ام ىلع .ةغللا لهأ ةدعاق نود مهتدعاق ىلع وه امّنِإ ةيآلا ىف اهلامعتساو

 وطير 5 ارث ١ ني وفتسيلا دعب نك هدفا ويست ملك يذاع
 هركذ امو .ةيوغللا عاضوألا ىلع لب لوقعملا بابرأل ةيحالطصالا عاضوألا ىلع

 نارقلا لوزن نيح تالوقعملا نكي ملو اذه رّوصتي فيك هنأ نم لوطألا بحاص

 .يبرع ظفلب فرع نكي ملف ةيبرعلاب ةنّودم

 يفرع لامعتسا ىلع تعقو ةيآلا ّنَأ لئاقلا دارم ّنأب لّوألا نع باجي نأ نكميو
 هّنَأب يناثلا نعو .مهتدعاق ىلع لزن نارقلا "نأ ال لوقعملا بابرأل ةدعاق راص

 ناسل يف «ول» ةملك فداري ام لامعتسا يف لوقعملا بابرأ ةدعاق نوكي نأ زوجي

 ةقبط ىلع يبرعلا فرعلا يف «ول» لامعتسا عقوف روكذملا هجولا ىلع يمجعلا

 لهاز بجاح نبا هك تسا نيا وا مالك لصاح هج ؛ينازاتفتلا لضافلا ىلإ ضيرعت :«ه ,م .ع» شماه يف ١.

 نا ولان وهشم قعد نمألا هيلع هنعق اق. لتك م لامعتما لالدطنا هقيرط نيغورد اراولازهك قاذزآ ذك

 ملع ار بطاخم هك ىريدقت رب تسا ءيجم مدع لولعم ًالثم ماركا ءافتنا هك دوش مولعم ار بطاخم هك تسا

 فيريط رد شع ةراددلالدعما ىيرط: اي( كافاتم تعم نيا دك ثسا رهاظو .دشابود ره تماو بش

 بولطم جتنم و دوش قّقحم لالدتسا نأ ات دشاب بطاخم لوهجم موزلم ءافتنا هك تسا بجاو لالدتسا

 .«ُهّلع هنم ١؟» لّمأتف .ٌديعب نوب نيينعملا نيب و ددرك لوهجم

 .ققحتي :«ل» .'" 8 :«ك» . ؟"

 .نأل :«م» .
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 ؛همعز امك ظفللا داحّتا ىضتقي ال فرعلا داحّتاو ,كانه هيف ربتعا يذلا ىنعملابو

 .لّمأتف

 [بّبسملاو ببسلا يف بجاحلا نبا مالك]
 تس ءارجللا ىلا ىتاقلاو بيس طرشلا عا لوألا نإ عاملا نأ خيشلا لاق

 هددت ناسا م ىعل نوكيوا زاوخللا "ينل" نمل" نوكورلف ١" :نقييلاو
 فالخب ,©!بّتسملا افلا يبهوع لا نجا ولا يتبل ءافشلاف قارتقالا ييععلاو نانلاك

 امهيف َناَكْوَلط :ئلاعت هلوق ّنأ ىري الأ ,"7ببسلا ءافتنا بجوي هّنإف بتسملا ءافنتا

 نود ةهلآلا دّدعت عانتما ىلع داسفلا عانتماب ٌلدتسيل قيس امّنِإ "4 اَتَدَسَمَل هلأ لِ ةَهلإ

 :هوجو نم ثحب هيفو يناثلا عانتمال لّوألا عانتمال :لاقي نأ ّقحلاف ءسكعلا

 ابك نيكولا نروكي دق ذا «يقسف ءارحلاو ينس ظوشلا ن١ هليشال ال5

 هبيسل ًابّيسم امهنم ّلك نوكي دقو ,ةعلاط سمشلا تناكل ًادوجوم راهنلا ناك ول :لاقي
 نيفياضتنم ناتوكي دقو ةئيضم.ضرألا "!تناكل ًادونجوم .راهتلا ناك ول ءانلوقك

 لبا ومع قاك وومغاابأ كيزا ناك ىل :انلوقك

 مهفي ام ىلع ببسلا نم دارملا ذإ عونمم بّيسملا نم ٌمعأ ببسلا نوك نأ ؛يناثلا

 ١1 ةراهسلا يملا ةمسلا مالا" "يومور ل اذ نتلسفلا ءاقتلا فار لاق وم

 .ببسلا :«ه ءم ءجا) ١

 .«هنم ١١١ فقسلا نم ّمعأ رادجلا :لاقي امك قدصلا نود دوجولا بسحب مومعلا اذه :«ه ,ع» شماه يف .؟

 .«هنم ١7 رثكأ يأ ّمعأ :«ع» شماه يف ."

 /40١. 65 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش :رظنا .ببسملا :«ه ءم .ج» .؛

 »١١(. يفنملا ببسل ًاديهمت رخآ ببس ال هقّقحت لامتحال :«ع» شماه يف .

 .؟؟ :ءايبنألا .ل .«(7١؟» هبابسأ عيمج يأ :«ع» شماه ىف . ل

 »١١«. مزلتسي يأ :«ع» شماه ىف .4 .ناكل :«ج» . ٍ--



 كا (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ال ويولقلا و رهاظ قل وعلا بيدنا ءاقنا ةولدسي آل يقسلا ءكاقتلا ذإ تسلا قلظم

 لب بّبسملا نم همومع ىلع لدي ال هنايب يف ركذ امو مزاللا نم ٌمعأ نوكي نأ زوجي
 .ىفخي ال امك سكعلا ىلع

 ءاضا :فالغب ةةلوقل فان« سلا نم ةغأ نوكي كق 'يشلاو ههلوق نأ «كلاتلا

 امهعفد نكسر ذضألا ءافتتا يجون "لل ضخالا ءافتنا ذا: ةوخا ىلإ :بتملا

 .هترابع ىف لّخمت باكتراب

 ةلافتلا را يقسلا ءاققا هيحوي ذل دا ولا يساء اقرةلوقي دارأ نإ هّنَأ :عبارلا

 ريدقت ىلعف همالك قحال نم ردابتي امك هيف '!بّبسملا ءافتنا بجوي ال لقعلا رظن يف

 لوألا ءافتنال ول مهلوق نم موقلا دوصقم ىنعملا اذه سيل ذإ ًاعفن يدجي ال هميلست
 .هرخآ ىلإ

 انيس نوكيا عقاولا يف ببسلا ءافتنا نأ هب دارأ نإو هركذ ام هيلع دري ىنح

 "'ةمّدقملاف همالك قحال نم رهظي امل ًايفانم هنوك عمف بّبسملل يعقاولا ءافتثالل

 0 ىندأ هل نمل رهاظ كلذو اهلبقام ىلع عّرفتم ريغو اهتاذ ّدح يف ةعونمم

 ةنددتملا ومالا قم ىتشي نسياقس ىفلا هيلع قوتي اهلا نأ «نيفاحلا "او

 هعانتما مدع عم بّترتلا وه فقوتلا ّنأل هيلع لولعملا فقوت مدعل ًاببس هصوصخب

 ةمالعلا مالك نمو '*”علاطملا ةيشاح يف ُديم دّيسلا مالك نم مهفي ام ىلع لوألا نودب

 دحأ وه ةقيقح بيسلاو زّوجت هيلع ببسلا قالطإ لب ديرجتلا ةيشاح يف يناودلا

 .ًاملقق بكسسلا يفي هئازن ابو هضوصخب ال نومألا

 ال موزلملاو بّبسملا ىلإ ةبسنلاب موزللا ةلزنمب مزلتسملا ببسلا ريصي انركذ ام ىلعف يأ :«ع» شماه يف ١.

 »١7«. بّتسملا نم ّمعأ ماقملا اذه يف روكذملا ببسلا نوكي نأ زوجي الف ءّمعأ نوكي نأ زوجي
 .ةمزالملاف :(ك» ." ١ .«ه ,ج» نم طقس انه ىلإ «هءافتنا ّنَأ» نم .؟

 و :«ه» 1

 .44 .ىنازاتفتلل رصتخملا ؛1١-77١77 .لّوطملا :رظنا.6



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 اذه ىلع بجاحلا نبا ليلد لاطبإ نايب يف يضرلا خيشلا لوق لمح نكمي :لوقأ
 ةرخا ىلإ '''اهيف نركد نأ نينوغأ مهدت. ظرتعلا 5| ةةلوق وم وذارق روكي ناب

 نم هعأ وكي تسلا نأ اماو:ببسلا قماطررتقلا ةيقغأ وه مهدنع روش اها"
 : ]انفاسي تق ينكرعلا

 ءاميإ اهلعل هيف ةتكتلاو:«تللقلا فان ىهترآلا ءلظن وكي نأ قوجي "هنآ :نسداسلا
 .هيلع ال هب ّلدتسي نأ يغبني ثيحب هداسف روهظل ةهلآلا دّدعت ّنأ ىلإ

 [بجاحلا نبا ىلع ىضرلا لاكشإ ]

 اَمأ ,قح هاوعد !؛!و لطاب بجاحلا نبا خيشلا ليلد :هتفِي يضرلا خيشلا لاقو

 تناك دووم زاهنلا ناك ول هوجن: امس نركي نأ قه وعأ دنع طوشلا نألف لوألا
 موزلم طرشلا نلف يناثلا اّمأو .هنبا ورمعف ورمع ابأ ديز ناك ولو .ةعلاط سمشلا
 ةيّصخأ زاوجل ؛سكع ريغ نم موزلملا ءافتنا بجوي مزاللا ءافتناو مزال ءازجلاو

 طرشلا نومضم عنتميف نومضملا مودعم اهءازج نوكيل ةعوضوم يهف موزلملا

 .يناثلا "7عانتمال لّوألا عانتمال يهف ءازجلا وهو همزال عانتما لجأل موزلم "اوه

 عفر ّنِإ :يئانثتسالا سايقلا يف اولاق اذهلو .طرشلا ءافتنا ىلع ءازجلا ءافتتا لديل يأ

 اذه ناك ول :انلوقف .يلاتلا عفر بجوي ال مّدقملا عفرو مّدقملا عفر بجوي يلاتلا

 سيل هلك ءانا وشو «هاشتاب سيلا هلا يا بغي نسل هلكل انا ويح ناك انامل

 :ةمالك ىهتنأ ل"! نا ويحي: سبل هنأ عتيل ةقاسإب

 هليلد يأ سكعلاب رمألا :لوقأ :ًالئاق نيرصاعملا نم نيرصاقلا ضعب هيلع دروأو

 نأ :«هر .'" .غ1/4١0 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش ١.

 د لد .نأ :«ج» .'؟

 .عانتمال لّوألا-:«ل».5 .وه يذلا :«ك» يفو .و :«وه» لدب «م» يف .

 60١/14. ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش :رظنا ./
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 يهو ةاحنلا روهمج ىوعد نالطب ليلد هليلد ٌنألف :لّوألا اّمأ ؛لطاب :هاوعذو ّىح

 عم روصلا ضعب يف ًاببس طرشلا نوكو بجاحلا نبا خيشلا معز ")ام ىلع ةيّلك
 زاوجو طرشلا ةيموزلمب ٌلدتسا ول معن ةيّلكلا لاطبإ يف يفكي بابسألا دّدعت زاوج
 ّنأل ليلدلا يف هلوق ّنأ يف ءافخ الو ,عسوأ ضقتنلا ةرئاد ناكل موزلملا ةيّصخأ

 : ا 0 لك ّنأ ىوعد ىلع همالك ىف ةلالد الف ةيئزجلا ةّرق ىف ىهو ةلمهم ببس طرشلا

 عانتمال اهّنَأ يناثلا عانتمال لّوألا عانتمال اهّنأ هلوقب ديرأ نإ ِهّنألف :يناثلا اأو
 اًمهيف َناَكْوَل» :ىلاعت هلوقب ضوقنم وهف عقاولا يف "يناثلا عانتمال عقاولا يف لّوألا

 داسفلا ءافتنا لجأل سيل عقاولا يف ةهلآلا دّدعت ءافتنا ّنأل ؛74اَنَدَسَقَل هلآ الإ ٌهَهلإ

 رظن يف لّوألا عانتمال اهّنأ هب 37 نإو ءرهاظ وهو سكعلاب رمألا لب .عقاولا يف

 وهف لّوألا ءافتنا ىلع يناثلا ءافتناب ٌلدتسيل يأ ,هرظن يف يناثلا عانتمال لقعلا

 .ءافتنالا ىمولعم امهالك ءازجلاو طرشلا ناك اّمم كتمركأل ينتئج ول لثمب ضوقنم

 ناو وهف مكباوج وه امو .نيئافتنالا نيب ةلوهجملا ةيببسلا ةدافإلاب دوصقملا ناكو

 ,هنلا

 نم هركذ امو ؛لطاب هسفن ىلإ هتبسن نكل ّقح ليلدلا (*!ةيّقح نم هركذ ام :لوقأو
 لضافلل لّوطملا ةيشاح يف روكذم هّنألف لوألا اّمأ ءٌقحب سيل ىوعدلا نالطب

 ةجاح ال هنأ باوجلاو :ىمورلا لاق :نيدلا لام“ لضافلاك هيلغ مّدقت نمو.يمورلا
 ىف طرشلا راصحنا 006 روهمجلا ىلع هضارتعا مامتإ يف بجاحلا نبا خيشلل

 يترك يقل وانما ودار اديعب ووك هد طرعلا ا هلك ليوا
 دوهمجلا نينو وهضملا ئه ان عا ةيلكلا ىوغد# نوكي اللف ىتسملا ءاقتنا هثافعنا ىلع

 .«م)) يف «يناثلا عانتمال - ىلإ عانتمال اهئاد قعرت مل 5 .ام- :(«ج» ١

 .ةقيقح :«ج» . 3 :ءايبنألا 3
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 تسيل ةرابعلا رهاظ يف ةشقانملاو روصلا ضعب يف ببس لّوألا ّنأ هدارمف ؛ةقداص

 طرشلا ناك ول هنأ كيلع ىفخي ال :نيدلا لامج لضافلا ")لاقو .نيققحملا بأد نم

 :ةريثك عاونأ ىلع
 لئاس هنأل هضقن ّمص بّبسملا ءافتتا ىلع لدي ال ببسلا ءافتناو ببسلا :اهدحأ

 .ىهتنأ ءض رتعم
 نّمم ًأّدج دعبتسي ذإ ؛لاقملا يف دراوتلا ىلع لاحتنالا كلذ لمحل لاجم الو

 هنأ ىلع هيلإ ةبلطلا نيب ةلوادتملا يشاوحلا لوصو مدع فينصتلاو ةسرادملل ىّدصت

 ” فميسلا ةقعغأ معزوم ًاقباس ")انركذ امب يضرلا خيشلا مالك هّجوي نأ نكمي

 رك لتف. ؟هيكسنم

 اذه يف نيرظانلا نيقّقحملا مالك نم انكرت وأ انركذ اّمم ملع دق هّنألف :يناثلا امو

 يذلا ىنعملاو روهمجلا هركذ يذلا ىنعملل كارتشالاب ةعوضوم «ول» ةملك ّنَأ ماقملا

 يضرلا خيشلا دارم ّنإ :لوقنو ًاثلاث ًاّقش راتخن ذئنيحو ,بجاحلا نبا (!هربتعا
 ةستعا اه ىلع نمألا نيف تسحب نوكيدنا قم دعا وهام"! ءاشمالاو ءاغنالاب

 ىوعد اذهو ّىم امك رخآلا لامعتسالا يف ربتعا ام ىلع لقعلا رظن يف وأ روهمجلا

 اه ويلا كدلك كاتم ا. ةياؤم عيمج جاردنال ضقنلا نا د د

 [ةيآلا ىنعمو ةيطرشلا «ول» لامعتسا ىف مالكلا لصاح ]

 رثكأ نأ ماقملا اذه يف مارملا هب حضّتي هجو ىلع هصيخلتو مالكلا لصاحو

 ةلالدلل يأ ءطرشلا ينعأ لّوألا ءافتنال ءازجلا ينعأ يناثلا ءافتنال «ول» لامعتسا

 ىلإ تافتلا ريغ نم هيف لّوألا ءافتنا ببسب وه امّنِإ جراخلا يف يناثلا ءافتنا ّنأ ىلع

 .هانركذ :« جر .؟ .لاقف :«م» . ١

 .خيشلا :ةدايز «م» ىف .؛ .نع :«ج» 3

 .درأ نم :«ه» .؟ .عانتمال :«ج» .6



 ١ -51( 5_١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ةيادهلا ءافتنا ببس ّنأ "'هكادهل هلل ءاش ول ىنعمف ءوه ام يناثلا ءافتناب ملعلا ةلع نأ

 ءازجلا هودل ىلع ةلالدلا اهتمت: ئررخ ١ اعمل لمعي نقؤ::ةيعملا ءافتثا ىخ.امنإ

 ءافتناب ملعلل ةّلع يناثلا ءافتناب ملعلا ناديفيف ؛امهئافتناب عطقلا ىلإ دصق الب طرشلل
 ءافتنالا ةّلع نأ ىلإ تافتلا ريغ نم مزاللا ءافتنا دنع موزلملا ءافتنا ةرورض ؛لّوألا

 مدعب لدتسا ثيح !'!4؛اَنَدَسَفَل هلآ لإ ُهَهلإ 'اَمهيف َناَك وَلا :هلوقك ,ىه ام جراخلا يف

 نع با هّنأل ماقملا بساني ال لّوألا ّنأ مث ؛ىلاعت هاوس ''!ةهلآ ءافتنا ىلع امهداسف

 .يناثلا ىنعملا وه دارملا نأ رهاظلاف ةيشملا ءافتناب ولو باهذلا ءافتناب عطقلا

 نم" يملا نوعو كنوتو 1 ريجوو دامس ىلع اذ "1! نيكيعلا 51 هففحتو
 طورشملا بّبسملا اذه دوجو ملع اذإف ؛"'هطرش هنأ رهاظلاف قّلع مث طقف ءيش

 ذا ؛دوقفم ةايلطرت 9 ملع هببس دوجو اثاعم همدع ملع اذاو دوجوم هطرش 9 ملع

 مهعمس باهذ بّبسملا ةيآلا يفو .هاوس ام ىلع فقوتي مل هدوجو ّنأ ضورفملا

 دقو ىلا هما ةيعم طرشلاوفطاخلا ىرتلاو أ" كقضانلا دغالا بيسلاو هزاضباو

 ءافتناب لالدتسالا ّمصف هطرش دقفل بّبسملا ("")هنع نا نكلو وبسسلا ةوعو راقت

 ضان نش اك يتكفل 1171 اللا نراك ناو هلع اققنا :ىلع ظورتقملا

 هاهرهاظ» نسق را ريظا دينو ىويمحلا نيينووهتشملا تك الا هنا لوألا لامعتسالا

 .لالدتسالل نوكي دق «ول» لامعتسا ّنأ ىنعمب ةيآلا ىلإ عجار هلي فّنصملا مالك يف

 نم نس 1 7 ١. لحّتلا ؛١ 59 :ءاعنألا ,ك؛دُكِيدّهَل َءاَش ْوَلَوظ ةبآلا نم سابتقا : 5.

 .ةّيهلا :ه ماد 37 .5؟ :ءايبنألا ."

 .هدحو :(«م» 6 .ببسلا :«ه م ءج».

 عن :«ج» . .ببسلا :«ه ءم .ج».1

 .«م» نم طقس انه ىلإ «دوجو ملع اذإف» نم .9 .و :«ه» .8

 .هنم م١ .فصاقلا :«ه .م ءك ج».٠

 .هرهاظ :«ج» ,١ ٠ .طرشلا م ١ :٠ ؟



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل -

 نوكيل ول: ةملك ىلا ةغاجرا لامتحاو «ىتعملا اذه هارملا نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظو

 ال امم لضافلا يّشحملا هلمتحا امك بجاحلا نبا هيلإ بهذ ام حيجرت ىلإ ةراشإ

 ردع ههل لاحت

 .ىلاعت هللا ةيشمب ")ةطورشم اهتابّيسم يف بابسألا ريثأت ّنأ ىلع هيبنتلاو :هلوق
 نع ةلفغ .هيضتقي ام مايق عم :هلوق يف اذكو مالكلا اذه يف ّنأ كيلع بهذي ال

 "”ءاضتقا اهل الو تابّيسملا يف ريثأت يرعشألا بهذم ىلع بابسألل سيل ذإ هبهذم

 نوك ّنأ ىلع .هيبنتلاو :لوقي نأ هبهذم ىلع رهاظلاو .ًالصأ اهيف اهل لخد ال لب

 نأ ىلع هتّيشمو ىلاعت هللا ةردقب عقاو ةيداعلا بابسألاب طبترم اهدوجوو تابّبسملا
 نك ا لخأت لحم هاعّدا اه ىلع ركذ اه. ةلاؤلذ

 [ءيش لك ىلع ىلاعت هللا ةردق لوح ثحب ]

 .هل ريرقتلاو هب *'حيرصتلاك ١4 ٌريِدَق ٍءْئَش لك ىلَع "هلآ نإ :هلوقو :هلوق
 نأ ءيش ّلك ىلع ىلاعت هللا ةردق نم مزلي ال :لوقي نأ لئاقل ذإ ؛ثحب هيف

 وهو ىنعم ءيش ّلك ىلع ًارداق ىلاعت هنوك ّنإف ؛هتردقب ًاعقاو "'ءيش ّلك 7 نوكي

 رخآ ىنعم هتردقب ًاعقاو ءيش ّلك "!نوكو .ءيش ّلك داجيإ ىلع ىوقي ىلاعت هنأ
 .اهريغب ال هتردقب لصاح لعفلاب هدوجو ّنأ وهو

 ّىحلا لهأ بهذم َّنأ مالكلا يف تبث اّمل هّنأِب بيطخلا يّشحملا هنع باجأو

 هداجيإ امهنم لك نم حصي ناب نيرثؤم نيرداق نيب رودقم نوكي نأ زوجي ال د

 .ءاضتقال :«ج» ." .طو رشم :ردصملا يف ١.

 ٠١. :ةرقبلا .غ .ىلاعت هللا ّنأ :خسنلا يف .''

 .نوك :«ك» .5 .حيرصتلا :«ل» .6

 .ناوكد :(«لا) .ء يش لكم :«م ءج» ./

 ص هنا :«م» ٠
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<َ 

 ارداق هريغ نوكي ال نأ مزل ريدق ءيش ّلك ىلع ىلاعت هللا ّنأ تبثو عنامتلا ناهربل

 عبات هتردقو ''ىلاعت هتردقب عقاو ءيش ٌلكف .عنامتلا موزلل ؛هيف ًارّثؤم ءيش ىلع

 .نيهنناةعتقني فاو لكلا نأ كيفف ١" تانلا ىفادعممل
 دّدعت عانتما ىلع لدي امْنِإ ٌمت ول عنامتلا ليلد َنألف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 وه ىلاعت هللا ّنِإ :انلق ول اّمأو .ديحوتلل ةيفانملا ةكرشلل مزلتسملا هّنإف هتاذل رداقلا

 دق ىلاعت هّنكل هديري اّمم ءيش يف بولغم ريغ ءايشألا عيمج ىلع هتاذل رداقلا

 ىلع رداق ىلاعت وهو لاعفألا ضعب يف رّثؤي امهرابتعاب ةدارإو ةردق دبعلا "'حنم

 .روكذملا ليلدلاب هلاطبإ دصقي يذلا روذحملا مزلي الف هتدارإو هتردق بلسو هزيجعت

 ءادعتما !؟7 يع ديف نعت اه ىلع ماعلا لبلدي ل سا دق ادحأ نأ يلع هففأ ملا لب

 كلذك ناك ىل' هلأ ره هيلعدب اول دعت ىذلا ليو ةيررداقل ارودقم حاولا رودقملا نوك

 تاك اذإ ها ةنوذلملا نايل اهيوهو هنع نع اهستلحاو نك ىلا اهامح ناكل

 دخلا ندع دعس ناك نالفتبالا ليس ناهد ١ يضلع ارذاق اههدع ا
 هدب دحأو رودقم دودو زوجي الادلا ىلع لدي اجت لبق امك: ليلدلا اذهو:سكفلاوو

 امهنم دحاو 3 ةردقب دجويو امهل ًارودقم نوكي نأ زوجي ال هنأ ىلع ال نيرودقم

 .لدبلا ليبس ىلع

 ىلع لد عنامتلا ليلد ّنأ وه همامت ريدقت ىلع هركذ ام لصاح نلف :ًايناث اّمأو

 لهو هيلع ةيآلا ةلالد كلذ نم مزلي الو ىلاعت هتردقب اعقاو ”'نوكي ءيش لك نأ

 .رّيدتف هيف الإ مالكلا

 .ريثأتلل :«م» .'" ل اعتدب :«م» ١.

 .نم  :«ج» .ُ .جهن دق :«م».؟'

 .ءيش لك نوكي نأ :«ل» .6
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 [دوجوملاب ءيشلا صاصتخا ]
 .دوجوملاب صتخي ءيشلا :هلوق

 ةفئاطو ةلزتعملا مظعمل ًافالخ "'ديرجتلا يف كي: يسوطلا قّقحملا هب حّرص امك

 ءانب نكمملا مودعملل همّمع رخآ ضعبو .ًاقلطم ''!همّمع امهنم ًاضعب ّنإف ةيمامإلا نم
 نأ كلذ حيضوتو .دوجولا نم ّمعأ توبثلا نوكو مدعلا لاح ًاتباث هنوكب لوقلا ىلع
 ىنعم ىلع ال تباثو ءيش نكمملا مودعملا ّنَأ ىلإ اوبهذ مهقفاو نمو ةلزتعملا مظعم

 َّنِإ :هيوبيس لوقب هيف دنتساو مّهوت امك ًالَّوأ ةغللا يف هيلع قلطي له ءيشلا ّنأ
 نأ ىنعم ىلع لب مودعملاو دوجوملا ىلع عقي هنأل ؛اهّمعأو ءامسألا لّوأ ءيشلا

 نع ةكفنم جراخلا يف اهزّيمتو اهتيئيشو اهققحتو اهتوبثو اهرّرقت زوجي ةيهملا

 .ةيوجتنولا

 هّصخيو عنتمملا ّنأ ىلع مهقافثا عم ءامكحلاو نيمّلكتملا رئاس كلذ يف اوفلاخو

 سيل قبئز نم رحبو توقاي نم لبجك ةيلايخلا تابكرملا اذكو يفنملا مساب ةلزتعملا

 نولعجي مهف ,دوجومب سيل ِهْنَأ امك ٌرم امم كلذ ريغ الو تباث الو جراخلا يف ءيشب
 ,موهفملا نومّسقيو يفنلا نم ّمعأ مدعلاو .دوجولا نم ّمعأ "!يفنلل ًالباقم توبثلا

 ىوس ةنكمملا تاّيهملا نم ةّيهم ّلك :اولاق ءيفنم وأ تباث اَمِإ موهفم ّلك اذكه
 نأ لب .!لزأ جراخلا يف ةتباث نوكي نأ اهسفن ّدح يف بجي ةيلايخلا تابكرملا
 .اهسفنا اهتاوذ ءاضتقاب مدعلا ةبترم يف جراخلا يف ةتباث ةيهانتم ريغ دارفا اهل نوكي

 يذلا ينيعلا دوجولا ىوس ةنكمملا ''ةيهملل ّنأ ىلع ناقفّتم ناقيرفلا ةلمجلابو
 ال وحنلا اذهو ءتوبثلا نم رخا وحن ةيهمو ةيهم نم ةبولطملا راثآلا هيلع بترتي

 5١0. 149 .ةمالعلل داقتعالا ديرجت حرش ىف دارملا فشك :رظنا.١

 .ىفنلل  :«ل» ."“ .هّمع :«ج» ."

 .ةيهاملل :«ه» .6 ا :«م» . ع
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 سيل وحنلا اذه :ةلزتعملا لاقف كلذ دعب اقرتفاو ."7ةبولطملا راثآلا كلت هيلع بترتي

 :اولاق هن انكمسلا فاروق ىفكمو لزأ فوج اك نايعألا ىف اضيأ ول امنوا دوم

 ريغ صاخشأ اهل قئاقحلا نم اهريغو رهوجلاو ضايبلاو داوسلاك ةيعون ةيهم ّلك
 .صاخشألا هذه تاوذ سفنلا ءاضتقا بسحب ًالزأ مدعلا يف ةتباث ةيهانتم

 كراذيملا جسم, ةلودم ىف ةايفألا نش: وسلو ةوعبو اضنأ قه :ةقفيالفلا لاقو

 مالكلا ليصفتو .'"'ةّلعب لذعم ينيعلا دوجولاك وه لب تانكمملا تاوذ ىضتقم سيلو

 لوف: نيم هن ام ىلع هروأ دق هلأ ةاقملا اذه ىف هركذت نأ انيار.ىذلاو«ةفيرتخلا

 ذيب ١" رضقنلا واق لاحفلا ىلغ نوفي اف هلاب ءامكحتلاو ةرغاسألاو ةلوتعملا

 صيصخت "نم ّرم امب هنع باجيو .*04ُريِدَق ٍءْئَش لك ىلَع هلأ ّنِإ# ىلاعت هلوق
 .ةيهولالا ىفاني صقنلاو صقن ةردقلا مدع ٌّنأب ةراتو ,نكمملا وأ دوجوملاب ءىشلا

 نم ال دوجولل هتيلباق مدعل لاحملا فرط نم أشن دق عناملا ّنأب هنع بيجأو

 ءافتنا لأب درو :هتغ ىلاغت فغض هتردق ىف نوكي نآب ىلاعت هللا وهو لعافلا فرط

 !لباقلا فرط نم عناملا قّقحت نأ عم ناك ببسو .ةيفيك "'ّيأب ٌصقنو زجع ةردقلا

 نم عناملا ةلازإ ىلع ردقي مل هنأ ثيح نم لعافلا فرط يف عناملا دوجو نع فشكي

 ."!لباقلا فرط

 هنأ: نا وه ةميلسلا يولقلا لها نيننووهشلا نا :نيدخوملا ءالئقنلا نففي:لاق

 ًاّدج ةحضاو اهتيلاحم يتلا رومألا مهيلع درويو ءلاحملا ىلع رداق لجو ّرع

 .ةّلعل :«هءج .ل».5 >> .«م» يف «ةبولطملا» ىلإ «ةيهم نم» درت مل ١

 .صقنلا :«ل» . .دي رجتلل :(«ما) .'7

 .نماس م٠ ١٠١5. :ةرقبلا .6

 .لئاقلا :«م ءج» . .نأب :«جد» .

 .لئاقلا :«م ءج» .

 محا ان ١

 و.
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 امو نيناكم يف دحاو نامز يف دحاو مسج نوكو امهعافتراو نيضيقنلا عامتجاك

 ةلثمألا داريإو ىوعدلا كلت لاطبإ يف ةهادبلا ىوعد ةقيقحلا يف اذهو .كلذ لكاش

 دوك دنا قوم لا يزور فقم قررا عفد يف نومزتلي مهن مث .اهيلع هيبنتلل ةروكذملا
 مازتلإ نوكي لاحملا نم ىرخأ ةلثمأ ىلإ ةلثمألا كلت نع زواجتي مصخلاف

 كلذ "!نع ىلاعت يرابلا مدع لثم ةيهولإلا ميظعتل ًايفانم اهب فارتعالاو اهتيرودقم
 مهلمحيف .هب نوّدهي اّمم كلذ لاثمأو دلولاو "'ةبحاصلاو لثملا دوجوو سّدقتو
 ىلاعت  هلثم داجيإو هتاذ مادعإ ىلع ىلاعت هتردق اومزتلي نأ ةبترملا هذه يف ةيبصعلا

 حدم ةردقلا مومعل هنّمضت ثيح نم ناك نإو اذه ّنأ نّيبلا نمو .. سّدقتو كلذ نع

 .ىهتنا .حدق ةردقلا مومع ىفنل ًاضيأ هنّمضت ثيح نم نكل

 تاذلا مدع اذإ مزلي امّنِإ ةردقلا مومع يفنل كلذ نّمضت ّنأل ؛حودقم حدقلا :لوقأو

 قّلعت ىنعم ّنأل ؛هلثم داجيإ وأ هتاذ مادعإب هتردق قّلعت مص اذإ ال ًالثم ملل كخ

 يف اهريثأت مزلتسي ال وهو لعافلا *'نم هعوقو يف ؟!اهريثأت "١ةّحص ءيشب ةردقلا
 زال 5 ادحيشل امر ةديتةناززلا قلق عوع وعر هطدود زب نع هام طم نأ نول دعوت
 ءيش عوقو يف ةردقلا ريثأت ءافتناو ةمودعملا تانكمملا يف امك ةمكحل وأ هتيهامل

 نوت نا مريع دادس نوكيل هلك ةرونلا ءاذقا بحرب ل نورك يتاذلا هحبقل

 .ًازجع

 عم ةردتعلا افا ةلوقح اقايضووكذملا ةرلا وع اننا فاوحلا نيلقت ا ذهن

 مزاللا نأ تفرع امل ؛هرخآ ىلإ عناملا قّقحت نأ عم ناك ببسو ةيفيك أب صقنو

 هريثأت مدع لعافلا فرط نم مزاللا اذكو .ةردقلا ءافتنا ال ام ةّلعل ةردقلا ريثأت ءافتنا

 .ةبحاصملا :«ه» .؟ :مد(لز 1

 .هريثأت :«ه .م ,.ج» .5 .تاذلا ىلإ رظنلاب ناكمإلا يأ :«ع» شماه يف ."

 .هحبقب :«ج» ." .نع :«ل» .6
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 مل ول "'اذهلو .ًاناصقنو ًازجع نوكيل هيلع ةردقلا ءافتنا ال ام ةّلعل عناملا ةلازإ يف

 .كلذ يف حدمي لب ًاصقتو ًازجع ىّمسي ال هيلع هتردق عم هحبقل حيبقلا اّنم دحأ لعفي

 هنأ ةردقلا مومع يفنل لثملا داجيإ ىلع ىلاعت هتردق مازتلإ '!نّمضتب دارأ نإ ًاضيأو

 ىلع ءانب لثملا ةردق تحت ةلخادلا ءايشألا ضعب ىلع هتردق يفن مزل هلثم دجوأ اذإ

 كلذ "'نم مزلي ام ةياغف ,نيرداق نيب نوكي ال دحاولا رودقملا ّنأب ةلئاقلا ةمّرقملا

 رداق هنأ ضورفملاو "لايف نيرداقلا ةردق تحت دحاولا رودقملا لوخد نوكي 5

 ىو هلعم ةردق فمع لد اهءولغ ارزاق نوك الاغنأ لست اللقا اهلطم لاحتلا قلع

 ا شالا ربك ا تم فازا ناز الام ريادقلاو.هوقيرفلا يسنعم وودقملا كاك

 نايب يف '*'لاقملا اذه '؟'ليذ يف لضافلا اذه لاطأ دقو .هداسفو هتّحص يف مّلكتن

 ثنع انيفيك او زنا مع اك موعا ادلفوزقعلا نوط ارو وه ووطب .لاعملا "ةيروودقت

 للا نماةف اب اعمل

 [لعفلا ىلع ةمّدقتم ةردقلا ]

 ارو دم هنا لاس وكلا وة هتوتع لاح كداقلا نأ ىلع ل1 هئقو ةهلوق

 بهذف ؟هيلع ا”!ةمّدقتم وأ لعفلا عم يه له ةردقلا ّنأ يف ن ومّلكتملا فلتخا

 ةردقلاب ديرأ نإ هّنَأ ّقحلاو :ليق «يناثلا ىلإ ةلزتعملاو ةيمامإلاو لّوألا ىلإ ةرعاشألا

 اهب ديرأ نإو .هعم لب نامزلاب لعفلا لبق نوكي ال طئارشلا عيمجل ةعمجتسملا ةفصلا
 .نامزلاب لعفلا لبق ةردقلا نوكي ةّوقلا تاذ

 تانكمملا رثكأ يف هرثأ رهظي مل يذلا ءاجلإلاو مسقلا ةّيشم ىلإ هتّيشم مسقنا ًاضيأ اذهلو :«ع» شماه يف . الل

 .«١؟» لّمأت فّلكملا هراتخا ام يأ رايتخالا ةّيشم ىلإو

 .نع :«ج» 3 .هنمضتب :«ج) .5

 مى .ماقملا :«م» .0 .ليده :«ل» .

 1 .ةمدقم :«ك» .
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 ةيسنلاب ةردقلا ريقعي ىلا انا لكي الق ةرازتلالا و نيضقلا طتارشلا ةلدج ةرهةلوقاو

 هلبق ال لعفلا عم لّوألاف ."١ءيش طرشب ال وأ ءيش ال طرشب وأ ءيش طرشب اهيلإ

 .هدعبو هعمو لعفلا لبق نوكي ثلاثلاو هعم ال لعفلا لبق يناثلاو

 ,طقف لعفلا عم دجوي امّنِإ ةردقلا ّنَأ ةرعاشألا بهذم ّنأ كش ال :لوقأ ّمث

 وأ لعفلا نامز ىتح ٌرمتسيو هلبق دجوي هنأ نيب دّدرتم ةلزتعملا'"١

 يف ءاقبلاب صيصخت ريغ نم ّمعألا هجولا ىلع لعفلا لبق دجوي اهْنأ وأ هيف يفتني
 قبطني ديرجتلا يف ةروكذملا ةيهتلدأ ضعب رهاظو .هنامز يف اهئافتناب الو لعفلا نامز

 «نيرخ اعملا نسعي هققخ انك لوألا وهن خلا و: ىتاثلا ىلع اهظفيو:لذألا ىلع

 هتان اع دكوملا و مدوسو لا ف وحسملا نا 1 دا لا كيك

 ال !؟!4ريدق ِءْىَش لك ىلَع» :هلوق ّنأ وهو ءيش هيف "او رودقم ءيش لكو ءءيش

 .هدوجو لبق ةردقلا نوكي نا زوجيف ائيش مادام هيلع ةردقلا ديفي

 .لصاحلا ليصحت مزلتسي هداجيإو ًارودقم دوجوملا نوكي فيك :تلق نإف
 يف يزارلا نيدلا رخف مالك نم مهفيو .هداجيإ مث همادعإب هداجيإ ىلع رداق :تلق

 .همادعإ ىلع رداق ىلاعت ِهّنَأ "'وه ًارودقم ءاقبلا لاح ىقابلا نوك ىنعم ّنأ ماقملا اذه

 :ناقرددا لص | ةفاعبا قاف وداقبدلا كوويفلا احب ارودص مكامن نوك ىتقمو
 لك اقف أ"! ةدوو ون لو ١ ىف اهودعم ريس ا ةلاعشلال ةئادعا قع

 رفاكلا ّنَأ لعفلا ىلع ةمّدقتم ةردقلا ّنأ 53 ذل تعمل و ةيفافالا ةلدأ هلي نمو

 قاطي ال ام فيلكت مزلي ذئنيح هيلع ًارداق نكي مل ولف هرفك لاح ناميالاب فلكم
 .قافتالاب عقاو ريغ وهو

 و ةينانإلا تهدم

 .ود:«مءج».؟ هع وما طرشب ال وأ- :«ج .ه ءم».١

 ٠١. 5 :ةرقبلا .ع .وا :(ه» .'"'

 /١. يزارلا ريسفت :رظنا.5 .وهو :«م» .6



 فن (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 هول اللا قانا ىف نانا عا نبتت ءيرتك لام رفا 2 ايفل: قديس
 .قاطي ال امب فيلكت الف ةردقلا هعم نرتقي رودقم ذئنيح لعفلاو ناميإالا لعف تقو

 هل سيل ذإ ؛كلذ هيف ىّتأتي ال هرمع ةّدم رفكلا ىلع يقابلا رفاكلا ّنأِب كلذ درو

 وأ ناميإلاب هفيلكت مدع اّمِإ مزليف ريدقتلا كلذ ىلع "هيلع هل ةردق الف ناميإلا لعف
 .رّيدتف ,عامجإلا فالخ امهالكو قاطي ال امب فيلكتلا

 [(؟١) +...ْمُكَقَلَخ ىذلا ْمُكَبَر اوُدْبَعَأ ُساّنلأ اَهيَءاَي» :ىلاعت هلوق]
 قلخلل ليلعت :ليقو [... ؛اوُدّبْعَأ» يف ريمضلا نم لاح َنوَُتَت ْمُكَّلَعَلال ] :هلوق

 وهو #١"'[ ِنوُدِبْغَيِل لإ َسْنالَأَو ٌنجْلَآ ُتْفَلَخاَمَو» لاق امك] اوقتت "'ىكل مكقلخ يأ
 ."!هلثم ةغللا ىف تبثي مل ذإ فيعض

 [4 نوقتت محلعل» نتعيو بارعا ىف ثحب]
 ناك اذه نطل ارضا" و حمم ىل والا ةنلفاحلا لها 18" ضي هيلع ةووا

 رشف دقو يكب لعل ةملك ىلاعت هللا باتك نم رخأ عضاوم يف رّسفي ال نأ بسانملا

دَتْهَت ْمُكَلَعَل » :ىلاعت هلوق لَوآلا عضاوم يف
 41 ي نوركشت ْمكَلَعَل يناثلا 41 َنوُ

 .نكل :«هد» .؟ .هيلع - :«ج» . ---ج

 .لثم :«ه» .؟ .01 :تايراّذلا .*

 »١١(. لهج يبأ دالوأ نم يدنكشاتلا ظفاحلا وه :«(ع» شماه يف .

 .نع :«ل» .

 ل رق عطا دمي لاير ريو كالت نئاطمو قلمنالا 3 ١ قاوخا ةرايسو طا عدو لماع فا
 لضافلا ةيشاح يف اذك .هوفّيز امل لمحلا وهف ناك نإو لطابلا مهباكترا مزل ةّحص هجو هل نكي مل نإف

 .« دلي هنم ١7 يمورلا

 ١6/8. :فارعألا ؛١٠ :نارمع لا ؛ة“ :ةرقبلا .

 .5 :ةدئاملا ؛١؟ :نارمع لا ؛86١و 61و 057 :ةرقبلا .

 هك

 ما رح



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل 4/١

 ِتاَيالأ ُمُكَلاَنيَب دَقا» سماخلا "4١َنوُقتت مُكّلَعل» عبارلا ١4" َنوُلقَْت ْمُكّلَعَم ثلاثلا
 ىهتنا "2 َنوُلَقْعَت ْمُكَلَعَل

 مالك ىنعم ّنأب هلئاسر ضعب يف ةيناثلا ةيلهاجلا لهأ '؟'ضعب هنع باجأو

 مالنا وكر لطب "الوعل © عوض وس« دفان قومك لوقلا نأ وه تالضملا
 يّجرتلا ىلع يقيقحلا هانعم نايب يف اورصتقا دق لب ,ةغللا لهأ دنع تبتي مل فيعض

 عقو امم "'ةيضرغلاو ةيلعلا ىنعمل اهتاذب اهحولص مدع نب اوحّرصو .قافشإللاو

 .هديعأ يك ضيرملا ىلع تلخد :مهلوق يف اوزّوجي مل اذهلو .ةغللا لهأ قافّتا هيلع
 لوصح نأ دوصقملا "!سيلو .«يك» لدب «ٌلعل» لامعتسا .هبرشأ يك ءاملا تذخأو
 لا نع راج رق ري ص لا حط 4 رس ار ب
 هنم دّلوتي ("ايازمو يزاجملا ىنعملا يف اهلامعتسا نم لصحي ف فئاطل ةدارإ

 .ىهتنا .ءفيعض ةقد ءاقملاو ًاتينخ <> مالكلا ترويو

 رولا فانكلا بعام نعال ةووكذولا "©! طفلان ىق يرحل | دن قل لوقأو

 1 مهْنأو .ةعامجو يرابنألا نباو برطق وه «يك» ىنعسب نقعي لعلا» ناب لكاقلا نأ

 ىنعم نع ًازاجم نوكي دق اهْنَأ اودارأ لب :ةقيقح «يك» ىنعمي "''اهّنأ كلذب اوديري
 بيقع ققحتي ميركلا نم عامطإلا 0 عع ىلع ندد اذإ اهدعب ام نأ ىنعمب «يك»)

 ىهتنا ."2!«يك» ىنعمب اهئاكف هل ببس يه ام بيقع ةياغلا قّقحتك اهلبق ام

 ١7١. :فارعألا؛١ 88و 79١و 57و ؟١ :ةرقبلا .؟ .تايآلا نم ريثك ىفوالا“ :ةزقبلا 3

 ١7. :ديدحلا ."

 »١١«. نايفس يبأ دالوأ نم كلملا مودخمب روهشملا يروبناطلسلا هللا دبع وه :«ع» شماه يف .؛

 .ليلعتل :«ج» .1 .افويشاوم :«م» .0

 .لعل :«سيل» لدب «ه» يف .6 .ةيض رفلا :«ه» .ا/

 .ةلاسر :«ه».٠ .اياوز :«ك» .9

 .هّنَأ :«ج». .روكذملا:(ج ١

 0 .يناجرجلل فاشكلا ىلع ةيشاحلا :رظنا . 4 مها شور ال



 اه (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ءيجي «ٌلعل» ّنأ روكذملا لئاقلا دوصقم ّنأب فاّشكلا بحاص لثم ربخأ ذإو
 داريإلا هب دصق ''اهَّنَأ ىلع فّنصملا مالك لمحي نأل ؛هجو ال ًازاجم «يك» ىنعمب

 فاشكلا بحاص '!مالك نم ملع دق ذإ ؛ةقيقح «يك» ىنعم يف اهنوكب لئاقلا ىلع

 ماقم يف دهعي مل ًاضيأو .هتحت لئاط ال وغل كلذل ضدرعتلاف ,كلذب ''لئاق ال نأ

 بسحب ةقيقح يناعملا ضعب ءازإب ظافلألا ضعب عضو نع ةغللا ةّمئأ ضعب '؛!ربخأ

 يف زاجل حدقلا اذه لثم زاج ولو .ةقيقح هل هعضو تبتي ال :لاقي نأ هيلإ هعئتت هاّدأ ام
 .قالطإالا يف لصألا وه امك ةقيقح هانعم يف هتوبث يعّدي ام لك

 ناكل ةقيقح «يك» ىنعمب «ّلعل» نوكب لوقلا ىلع ّدرلا هدارم ناك ول ًاضيأو
 نالطب يضتقي ةقيقحلا توبث مدع ّنإف .فعضلا ركذ نودب تبثي مل :لوقي نأ رهاظلا
 مدع ّنإف يزاجملا ىنعملا توبث يف مالكلا ناك اذإ ام فالخب ؛هفعض ال هب لوقلا

 هدا نال بكوب 0 اذاعي يناعملا نم ىنعم يف ًاظفل ةقللا هكا لايعتسا توق

 .انيعتص نوكر مهل ةكولسم ةقيرطظ ضير مل تيعب.هنأ رمألا ةناغ.ءاقلطن

 قئاقحلا يف وهو سايقلا هيف يرجي اميف بساني امّنِإ لثملا ظفل *!ماحقإ ًاضيأو
 ,ةبسانملاو ةلثامملا دوجو ىلع هرادم ذإ ؛ةيزاجملا يناعملا فالخب عونمم ةيوغللا

 دارم ّنأب ماقملا اذه يف نيرظانلا قاذم ىلع رعشي كلذ نم لك :لوقنف اذه دّهمت اذإ

 ضارتعالا هّجوتي ذئنيحو ءٌّرم امك «يك» ىنعم ىلع لمحلا داسف هجو نايب فئصملا

 دليلا اقف ضعي باجأ انيقات الو ءروكذطلا
 يف ريمضلا ّنأ نيرظانلا ديلقت ةقبر علخ دعب داريإلا نع باوجلا يف :لوقأ مث

 ليلعت «َنوُقَّتت ْمُكَّلَع :ىلاعت هلوق ّنأ نم ليق ام ىلإ عجار .فيعض وهو :هلوق

 .مالك :(«جر») .3 هند عدلا ىلع» لدب «م» يف ١.

 .رابخإ :«ك» .؛ .لباق ال :«م» .'"'

 .ماحفإ :«م» .0



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 14

 نوك دّرجم ''!ال ءمجحلاو لوقلا طانم اذه ّنأل ؛«يك» ىنعمب «لعل» '!لعجب قلخلل
 ال ليلعتلل ًانايبو ًاريسفت لئاقلا مالك يف ركذ امْنِإ اذه ّنال ؛"'«يك» ىنعمب «ٌلعل»

 .رهاظلا فالخ هيلإ ريمضلا عاجرإف .ًالالقتسا

 اذه يف هلبق امل ًاليلعت «ّلعل» نوك ّن أ ؟!يلابي رطخ ام ىلع فعضلا هجوو

 يف الو لب اهريغ يف دجوي ال ةيصوصخ انهاه نأ ؛رخألا تايآلا نود عضوملا

 ضل نأ 4(ُمكَبَر اوُدُبْع : ْغأ ُساَنلَآ اَهُيَءاَي > :ىلاعت هلوق لولدم نا ىهو ةحيصفلا ةغللا

 لاه لل رتقا ىنعو ةونويشملا !"1هرتاوشلا ب الاكل دتفو .ىلاعت هتدابعب (*”!مهقلخ

 فاعلا وه قلخلل ةيئاغلا ةّلعلا ّنأ ىلع "4 ِنوُدْبْعَيل الإ َسْنالَأَو نجل ُتْفَلَخ اَمَول

 :انل وق موسم 5 هلا امك :قلخلا ةيئاغ هلع ةداوفلا ا ةكيرقلا نهب اب الا ف مهفيف

 ةناوفعب ريرسلا تحتل ةيئاغ هلع سولعلا نإ ءراخنلا هنت ىلا نيرا ىلغ نيلجلا

 مالكلا ردص نم ةيئاغلا ةّلعلا مهف اذإو ءريرسلل ةيئاغ ةّلع سولجلا نأ نم رهتشا ام

 ُهُكّلَعَل » نودبعت مكّلعل :هلوق ةّرق يف ارداظلا ففاخملا عدل نرخ لهيك داك

 .هتك اكر ىفخي ال و 4 َنوُقَتَت

 ةغللا يف تبي ال هّنَأ ؛ةغللا يف تبثي ال :هلوق ىنعم ('”ْنأ هانركذ امم صّخلت دقو

 بّقعي مث .هيف روكذملا لعفلل ةيئاغ ةّلع وه ام ىلع ةلالد هردصل نوكي ٠١ هالك داريإ

 اهنا كل ليج اغا يفتك يلع ةرورك 3: ان اون لوذلل ةوياقم ةئئاك ةلعي

 يرابنألا نبا مالك نم مّهوت امك هيف ةقيقح اهّْنِإ :ليق ءاوس ةيليلعتلا «يك» ىنعم ىلع

 :فانكلا :يحاس هدلح ابك ار اجمديلع وعتاب | ]نق نا هةيرغلا ةقئا قيمونربقو

 "ال_:«ل».؟ .لعجل :(ج م ءل».١

 .لابب :«م ءج» .؟ .«ج» نم طقس انه ىلإ «اذه نال نما

 .ةرتاوتملا :«م» ." .قلخ :«ك» .ه

 .ردابتلا :«ك» .8 .ه5 :تايراّذلا .“

 .مالكلا :«م» . ٠ نأ :«م»).5



 اا (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 :ليق الهف :تلق نإف هلوقب فاّشكلا بحاص اهانركذ يتلا ةيصوصخلا ىلإ راشأ دقلو

 اللا لثنلا افرط يفواجعل "نوني " ةاكمل وقنا "وا "!!اويعا لخآل قود

 امك اهتاذل ةبولطم اهنأ ديفيف ا 9 ردص نم ةموهفملا ةدابعلل ًاليلعت نوكيل

 كلذ ديعُب هلوق هيلع ّلديو ١4" ِنوُدْبْعَيِل الإ ٌسْنألَآ َو ّنجْلَآ ُتْفَلَخ اَمَو8 :ىلاعت لاق

 ىلإ ةدابعلا تاياغ ىصقأ ىلع ءاليتسالل 4ْمّكَفَلَخ ىذّلَآ ُمُّكَبَر اوُدُبَغَأ» :لاق اذإف

 ةرخأ

 نأ مظنلا افرط بواجتيل هلوقي 3 سيل ّنأ نم ينازاتفتلا لضافلا همّهوت امو

 «ْمُكَفَلَخ» :هلوق ةلالد ّنأ نم "اركذ امو مكحت ىوقتلا وأ ةدابعلل ًاليلعت نوكي
 بحاص لوق ّنأ رهاظلا مهو ىلع مهو ,3)مهو كلذ ىلع .””هرخآ ىلإ ءاليتسالل

 هركذ امو .ًازاجم ولو «يك» ىنعمبو ليلعتلل «لعل» ّنأ ىلع ّصن اذه فاّشكلا
 ىلع مهو وه امّنِإو .هل لصاح ال ىنعملا لصاحل نايب ''''هّنأ نم روكذملا لضافلا
 ىلإ ريشملا روكذملا لاؤسلا نع فاّشكلا بحاص باجأ دق معن ,"7١مهو ىلع مهو
 ىلإ كلذ يّدؤي ىّتح ةدابعلا ريغ ىوقتلا تسيل :تلق :هلوقب ةيصوصخلا نم انركذ ام
 كبَر اوُدُبْعَأ 8 :لاق اذإف هدهج ىهتنمو دباعلا رمأ ىراصق ىوقتلا امّنِإو ءمظنلا رفانت

 ةدابقلا ىلع هكعبا ناك ةفاينلا تاياق ىصقأ ىلع ؟ازكوايفيالل 001 كلغ ىدلا

 بتكلا ةطيرخ لمحا :كدبعل لوقت نأ هوحنو .سوفنلا يف اهل تبثأو اهل ًامازلإ ّدشأو

 .و :«ه» .؟ .اودبعأل :«ك».١

 .نوقتت :ردصملا يف .4 .ناكملا :ردصملا يف ."“

 هت ايرادلا-5 777/١. فاّشكلا .ه

 .ةرخأ ىلإ_ :«ه». 6 .هركذ :«ه» .ا/

 أ :«ه»).٠ .مهو م41

 .57 :ةرقبلا . ١١ .مهو ىلع :«ك.م.١

 .ءاليتسالا :«ه» . ١1



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 4/١

 نم عقي مل بتكلا طئارخ لمحل :"!تلق ولو .لاقثألا ")رجل الإ ينيمي ١كتكلم امف

 «ندهنلا .*!مقوملا كلذ هسفن

 مل هنأ هيلإ انرشأ امك هصّخلمو .باوجلا اذه ىلإ عجار ةقيقحلا يف فّنصملا داريإو

 هل ًاليلعت هريغ لعجيو مالكلا يفرط دحأ نم ةموهفملا ةّلعلا كرتي نأ ةغللا يف تبثي

 داما هيفي رب انوي 1810 ديندار ا دحا ةدانقلا ولف كيسا ىوقلا نا يم مرك ذأ اهو

 ياني سيل هن دارأ نإو .صوصخلاو مومعلاب امهرياغت روهظل ؛نالطبلا رهاظ وهف

 هب ةربع ال عونصم هّنَأ عمف لاثملا نم هركذ ام اّمأو .ًاعفن يدجي الف قدصلا يف ")هل

 نم موهفملا ذإ ؛هيف روظنم ةيآلا نم هيف نحن امل ًاريظن هلعج نأب ."”عوفدم
 الف روكذملا .لاثملا فالخب ؛ٌّصاخلا وه هدعب ةروكذملاو ماعلا رمألا وه ةيآلا ردص

 .هيف كلذ )توبث ًاضرف ةغللا يف هتوبث نم مزلي
 اي لدم ايف ةاره ناك ول هلا هك ضعلا ا يا اذه

 زاجم «يك» ىنعمب «ٌّلعل» لامعتسا ّن نم ماقملا اذه يف فاّشكلا بحاص هركذ

 قلخلل ليلعت :ليقو :لوقي نأ راصتخالا نم هددصب وه ام ىلإ رظنلاب رهاظلا ناكل
 .رّيدتف .هتابثإو فعضلاب مكحلا ىلإ ٌيتحي ملو ًازاجم «يك» ىنعمبو

 ماهفنا يفن نم هركذ امب ينازاتفتلا لضافلا دارأ نإ هنأ وهو ةمكاحم انهاه ّمث

 دحأ نييعت ىلإ هتعد ةرورض ريغ نم همالك '١/لح دّرجم فاّشكلا مالك نم ليلعتلا

 .د جمل :«ك» يفو .ٌرج :«ج».؟ .تكلم :«ك» ١.

 ,588 _؟>؟/١ فاشكلا .: .لاق ولو :«ل» ."

 .ًانئاب :«ل» .5 أ :«ل» .6

 .ًارظن :«ه .ج» . .عوفرم :«ك ءجد» ./

 :بطش اهيلغ «ع» يفو ءتوبث دعب :«لء.ج 4ك

 .لمح ٠.(«:

 .لمح دوجمب :«( ١



 ١ -55( ١/1 ةيأآ) ةرقبلا ةروس

 وأ مكحت هركذ ام ّنأ نم انركذ ام "'هيلع هّجوتيف رخآلا نود همالك "'يلامتحا

 مل امم يضاقلا هلقن ام ىلع ليلعتلاب لوقلا ّنَأ هدارم نوكي نأ نكمي نكل ,مّهوت

 هيلع ضرتعي ىّتح كلذ "'ىلع همالك قوطنمل ةلالد الو فاشكلا بحاص هركذي
 ًادارم كلذ نوكو .همالك ءاميإ نم كلذ مهف امّنِإو .ةغللا ىف تبثي مل فيعض هنأ

 اكو اذنك وكي وخل عم لا كاهن قوك نا :لاتعال 55 فاّشكلا بحاصل

 ال هجوب فاشكلا بحاص مالكل ًاهّجوم ينازاتفتلا لضافلا !؟!مالك نوكي ذئنيحو

 .فنصملا ضارتعا هيلع هّجوتي
 وك نيخا لامعا نلع فانكلا "ذاك ليج ةيعوتلا ءاقم يف هيفكيو

 لضافلا مالك راعشإ اذهب رهظ دقلو .ًاحوجرم ناك ولو ًاضيأ همالك نم ًاموهفم

 داريإ هيلع هّجوتي ليلعتلل ةبآلا يف «ٌلعل» نوكب لوقلا تبث ول هّنأب ينازاتفتلا
 َنأِب لضافلا اذه حّرصي مل امن هّلعلو .هانمّدق امل دّيؤم وهو ماقملا اذه نعل

 مهو همالك نم ليلعتلا مهف ّنِإ :"'لاق لب .مهو فاّشكلا مالك نم يضاقلا همهف ام

 نإو فاّشكلا رصتخم يضاقلا ريسفت ّنأ نم رهتشا ام ّنإف طايتحالا ليبسل ًاكولس

 ريسفت يف كلذ دجو 1 لوحي هلأ ل1: لوقلا اذه نهفدلا ١" ىف ارهاظ "ناك

 .مارملا قئاقحب ملعأ هّللاو ,ماربالاو ضقنلا ماقم يف يضاقلا بطاخي مل اذهلف ءرخا

 [ةيالا ىف ةدابعلا ىنعم ]
 وه] هتينادحوب ملعلاو ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ قيرطلا ّنأ ىلع ّلدت ةيآلاو :هلوق

 .ىلع :«ك ءجر» .31 .تاللامتحا :«ك».١

 .مالك :«ع ,ك ءل».؛ .ىتح :«م» .'*

 قى .نوحي أ :«ك» ىف .5 .بحاص مالك :«ك» يفو .مالك  :«ه» .

 ٠ :«ناك نإ» لدب «ج» ىف .6 .لاق :«ج» 3 --

 .هنم_ :«ه»).٠ .مهسوفن :ةدايز «ك» . م



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 7

 .هرخا ىلإ [رظنلا
 انهو لافت هل رق ىف ةورقن انك ةفرهملا فم ةكابفلا كناكااذإ رهاظ: ا ةه

 ريغ" ةدابعلا تناك اذإ اًمأو ,ةلماش تناك وأ "74 نوُدِبْعَيِل الإ َسْنالآَو نجلا ُتْفَلَخ

 روهط ذأ. نعالا ارهاظ لدي الفن قاقكلا بحاضصو: فتعنلا:هلاق اه .ىنلغ ةفرعملا

 قيرطلا ذأ ىلع. هتلالد اًمآو::ةلاعفاب لالدتسالاو هعنض ىلا نظلابةدانعلل ةقاتعمنا

 .رظن "!هيفف ءرظنلا "اوه هتينادحوب ملعلاو ىلاعت هّللا ةفرعم ىلإ

 رظنلا يف ًارصحنم ةدابعلل هقاقحتسا روهظ قيرط ناك اذإ هّنأب بيطخلا باجأو

 هدرعمل ناك ول ذا هيف ارضختسا اضيأ لام هقفارغم ىلإ قررطلا ناك هعفض نق

 اضم هدلنعلل ناد اسما اةفارعم ىلا اقيزطب اذه ناكر دكا نوعان لاعب

 .همالك ىهتتا

 :نيتمزالملا اتلك ىلع عنملا هّجوت روهظل رهاظ رظن هيف :لوقأو
 ماهلالاب نوكي دق لب رظنلا يف رصحني ال ءايشألا ةفرعم قيرط نلف :ىلوألا ام

 1 لملا قزم" لعتلاب نوكي دقو تسكلاو ةظايرلا ب نوكي دقو
 وه مالكلا ملع لئاسم ةفرعم قيرط ناك اذإ :لاقي نأ ريظن اهّنألف :ةيناثلا اّمأو

 .حراشلا لوقلا نود ًاضيأ ةيروصتلا هئدابم ةفرعم ىلإ ًاقيرط اذه ناكل ةّجحلا
 .ىفخي نأ نم رهظأ هنالطبو

 كيرلا نفيعدلا "لوألا تلطملا نرغب الا ةلالد ةضوب# لتغافلا يّشحملا لاقو

 .و :«وه» لدب «م» يف .؟ "ا :تانئادلاب 5

 .ىلاعت  :«ج» .غ .هيفو :«م» .'

 .ملعلاب :«م ءج» .1 ا :«ج» .6

 ماعلا ل اب :«مح» .ا/
 .ىلوألا ةلالدلا هجو :«لّوألا بلطملا ىلع ةيآلا ةلالد هجو» لدب ردصملا ىف .8
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 رمألا دوصقملا ّنأ "'يناثلا هجوو .عنصلا ةفرعم هتفرعم قيرط نأ ملعف هتاعونصمب

 ."'هتدابعب رمألا نكي مل عئانصلا هذه يف ًادّحوتم نكي مل ولف "'ىلاعت ٌبرلا ةدابعب
 .ىهتنا

 لدينا دقو تنم دوم رم ا تيمغت داق لوا هك ذ اس اكأ ىورطت هيف لوقو

 ناسنإلا دييقت ّنِإ :لاقي نأ ريظن الإ اذه لهو .هيف هتفرعم قيرط (؟'راصحنا مزلتسي
 امك وهو !؟امهدحأ يف '''هتفرعم قيرط راصحنا ىلع لدي براضلا 6و كحاغلاب

 يف هريغ كيرش ناك نمل ٌمصي ال نأ مزل هركذ ام مت ول نلف ًايناث هركذ ام اّمأو .ىرت
 مدح ةقيحب ارمأ كلذ وكي ال نآو:ةقدخيب كل دعنا ديعلا كلذ: رماي أ ديك فلن

 .ىرت امك ًاضيأ وهو .دبعلا كلذ ةيكلام يف ًادّحوتم هنوك مدعل

 [همدعو باوثلا لاصيإ بوجو يف قيقحت ]

 هوك ىلإ ًاباوث'هئانابغي نعيمي ذل قيفلا ناو ةلوف

 ىخلبلا مساقلا وبأو ةرعاشألا هتركنأ دقو ,باوثلا لاصيإ بوجو ىف '”'اوفلتخا

 .ىلاعت  :«ل» .؟ .ةيناثلا :ردصملا يف ١.

 .0/ .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"

 .... دارم هّنكل رصحلا ةادأ ىلع ... ةدابعلا ّنإف بولطملا وه امك :«ع» شماه يف .؛

 .«م» نم طقس انه ىلإ «اذه لهو هيف» نم .1 وج

 هباتك يف حّرص دق ُهّل يكجاركلا يلع نب دّمحم متفلا ابأ خيشلا ّنأل هب دّيق امّنِإ :«ه ,م .ع» شماه يف .

 دابعلا ريصقت اذهب ملعيف :تامّدقملا ضعب ديهمت دعب لاق ثيح كلذ فالخب[ ٠٠١ ] دئاوفلا زنكب موسوملا
 يف مهباوث لصح هّنأو عاطتسملا [ةياغ] تاعاطلاو ركشلا يف اولذب ولو مهيلع ىلاعت هللا معن ةافاكم نع

 مالكلا ضعب يف ًاقاقحتسا هانيّمس امّنإو .[مهيلإ :ردصملا] مهيلع ًاناسحإو مهيلع ىلاعت هللا نم ًالّضفت ةرخآلا

 ىلع قاقحتسالا طرش لوانتي مل نإو هدعو قداصب هسفن ىلع هل بجوملا وهو تاعاطلا ىلع هب دعو هنأل

 هب ترصانت دقو لاقملا اذه يف قفاوي هّنِإف يخلبلا مساقلا وبأ الإ ةلزتعملا هيلإ بهذ ام فالخ اذهو لامعألا

 .«ُهلِي هنم ١١١ همالك ىهتنا ,رابخألا هيلع [ةيلقعلا] ةّلدألا مايق عم
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 نوتبثملا حتحا ؛"!ةلزتعملا يقابو روهشملا يف ةيمامإلا روهمج هتبثأو ,ةلزتعملا نم

 موصلاو ةالصلاك ةقاشلا فيلاكتلاب "'فّلك ىلاعت هللا ٌنألف لّوألا اّمأ ؛لقنلاو لقعلاب

 كلذ نوكي نأ ٌدبالف ؛هيلع ةقاش "!اهلعجي ال نأ ىلع هتردق عم داهجلاو ّجحلاو
 ول ذإ فلكملا ريغ ىلإ دوعي نا زئاج ال ضرغلا كلذو هيلع ثبعلا ةلاحتسال ضرغل
 ىلإ وأ كلذ نع هللا ىلاعت ناكمإلا مزليف هللا ىلإ دوعي نأ اًمإف فّلكملا ريغ ىلإ داع

 عفد وأ عفن لوصح اّمإ ضرغلا كلذو انيلإ (*'دوعي نأ نيعتف ملظلا مزليف ىلاعت هريغ

 رض
 كلذو ءلّوألا نّيعتف مدعلا ىلع انئاقبإب لصاح اّنع ٌبضلا عفد ّنأل ؛لطاب يناثلاو

 فيلكتلا ّنأل ؛لطاب لوالاودةيلع اذ ره و تفيلكتلا يلع انباع وكي نأ اك عفنلا

 ىطعأ ول اندحأ نأ ىرت الأ .ًافرعو ًالقع حبقتسم ةقباس معن لجأل ةقاش لاعفأب

 ,يناثلا نّيعتف ؛سانلا هّمذل ءاطعإلا كلذ ببسب "*!ةقاش فيلاكتب هفلك مث ةردب ًادحأ

 :ةيلق انه او فلا لزيت ووك ةقحتال ةيقسن لحل نوكيا وهو

 7 َنوُلَمْعَي اوُناَكاَمِب َءاَرَج» ةّنجلا لهأ "”دعو ("!ىف ىلاعت هلوقلف لوقنملا اّمأو

 ءازجلا ظفل ةلالدل باوثلا ٌقحتسي م بسس تال نأ ىلع لاو هنإف

 ةللعتم ىلاغت هلاعشا 1١ ىلع هاتي: ناكل 3: قع تاوجلا يلع ةةيسلا ءاو

 دقو .ًاقحال هيف مالكلا لّصفنسو ًافنآ !!هانتبتأ دق اًنأب عفدنم ,هانعنم دقو ضارغألاب

 ٠١-٠١0. 4 .داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشك ؛!2/0١5و١/375/7937177 يزارلا ريسفت :رظنا.١

 .اهلعجي نأ :«ج» .'؟ .دابعلا فلك :«ك» .؟"

 .«ل» نم طقس انه ىلإ «ناكمإلا مزليف هللا ىلإ» نم .غ

 .يف_:«ه»." .«م» نم طقس انه ىلإ «ةقباس معن لجأل» نم .0

 .هدعو :«ك» .ا/

 . :ةدجسلا 7 ١.

 .انتبثأ :«ه ءما) .5
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 .ماقملا اذه يف "'يمورلا يّشحملا هركذو ."!ةّنسلا لهأ يقّقحم رثكأ هيلإ بهذ

 ول حبقي 00 ا يالا هلام ندعم اطلس ول هلق

 امّنِإ ةرثكلاو ةّلقلا ّنأب "'باجم .حبقلا مّلسن الف ةرثكلا ريدقت ىلع اّمأ ؛ةليلق تناك

 ىلإ رظنلاب يهف تمظع نإو دبعلا ىلع معنلاو .يِطعملا ىلإ ال ىطعُملا ىلإ رظنلاب يه
 رظنلاو ركشلا باجيإب :انلوقب مهمازلإو ؛ليلقلا نم ّلقأ هدوج نئازخو همرك رحب

 ىلاعت هيلإ ًاعجار ضرغلا نوكي نأ اذه ىلع مزلي هّنأب ضراعم ةقباسلا معنلا ببسب
 .ًاعامجإ عنتمم وهو

 :هوجوب نوركنملا ٌجتحاو

 رّوصتي فيكف هيلع هللا معنأ ام ركشب ىفت ال ترثك نإو دبعلا تاعاط لا

 القعلا ّنإف معنملل ركش تاعاطلا ّنأ مّلسن ال اّنأب '''عوفدم وهو ؟اهيلع ًاقاقحتسا

 يف 5# يسوطلا قّقحملا ''!'لاق امك ركشلا هفيلكتل ريغلا ىلإ ناسحإلا نوحبقتسي

 ””ناسحإلا حبق ّنأ نم ليق امو ."7حيبق معنملا ركش يف ةّقشملا باجيإو :ديرجتلا
 هلجأل ناسحإلا نوك بجوي ال ناسحإللا ىلع '"اركشلا بوجوو ركشلا !فيلكتل

 هيلع ركشلا باجيإو ناسحإلا ّنأ '”!يعّدن لب كلذ يعّدن ال اّنأب دودرم ؛حبقي ىّتح

 ال مأ فيلكتلا لجأل ناسحإللا ناك ءاوس حيبق

 مزل ببسلا ىلع بّسملا بّترتو قاقحتسالا قيرطب باوثلا بجو ول هنأ :يناثلاو

 .ةئسلا لهأ بهذم :«ك» . -0

 نم ةّنسلا لهأ ضعب هيلإ بهذ امل ٌدرف هرخآ ىلإ ىلاعت لاق امك :هلوق اّمأو :لاق ثيح :«ه .م .ع» شماه يف ."
 0 هن :١ ىهتنا يخوشلا نب وكلا نلاكمذلاد اقلط ضارغألاب ىلاهاءلاهسأ ليلع نف

00-- 5 
 .غ١0 .داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشك ١. .هلاق :«ه» .0

 .فيلكت :«ه ءج»./ .ناسنإالا :«ه ءم» .ا/

 .يعّدن لب كلذ  :«هء .ركشلا بوجوو  :«ه .م».9
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 ةايحلا رخآ يف هللاب ذوعن دتراو تاعاطلا ىلع هرمع لوط بظاو نم بائي نأ

 55 ال اّنأِب هنع باجيو ؛هلثم موزلملاف لطاب مزاللاو ؛قاقحتسالا ققحت ةرورض

 ")قاقحتسالا قّقحتي امّنِإو عنتمم :انلق ,"'قاقحتسالا قّقحت ةرورض هلوق ةمزالملا

 طابحإ يف دحأل عازن ال "اهّنِإف .عونمم وهو دادترالاب تاعاطلا طبحي مل ول

 .رفكلاب تاعاطلا

 هيلع رخآ ءيش قاقحتسال ةلع نوكي ال بجاولا ءادأ :عبارلاو ثلاثلاو

 نأ ًاضيأو ,“”ىصحي ال يتلا هللا قوقح ءادأ نم هيلع بجي امب موقي امْنِإ فّلكملاو
 ٌقحتسي الف هللا نم عيمجلاو ةردقلاو يعادلا ىلع فقوتي ”'دبعلا نم لعفلا رودص

 .باوثلا

 20 لب ناقشتممجلا يك 30 بيعئازلا ءاذأ قوق كس دن لازال نك ونيعاو
 : | ديلع فلا نم ىلا الل عب هاكر امك نر : ىف ناكل: لل دوغ ةدئاف نم هيف

 ىلع ارجا بجوي ال قباسلا ماعنإلا نا اما .هنع هاهنيو هرماي اميف معنملا فلاخي

 لعف نوكي ال هلعفف هلعفب لقتسم دبعلا ّنأ انّيب انِإ يناثلا نعو .عازنلا لحم وهف لمعلا
 .ىصاعملا ىلع باقعلا ّقحتسا امل كلذك ناك ولو هل

 اة لاب ملوك ا هيي ةقلاز يور طا ىف ا اهنا كن سفن ن1 بقوه
 فوت: لاق هيف لضانلا ىقعيملا ةدكذ امك ؛هدوصقم ىلع اهل ةلالد الو ةروكذملا

 .ةيويرزاج ةنلمم ةذايقلا وسلا رب ايجار قده ل1 هلا | نظيفا
 ةرخآلا ةيبوبرلو ركشلل ايندلا ةيبوبرل ةدابعلاو ,ةرخآلاو ايندلا ةيبوبر معي ةيبوبرلاو

 ,ىهتنا “1٠ ةزحخلا هييرت !؟!بحيوي ةدانعلا نأ مظنلا نيقيف 1"! قدعميل

 .قاقحتسالا- :«م».؟ .«ل» نم طقس انه ىلإ «لطاب مزاللاو» نم ١.

 .ىصحت ال :«ه» .؛ هلال :« كرد ”٠

 .ةروكذملا لالدتساو :«ه» .5 .ديبعلا :«ه ءم» .5

 .باوثلا :ةدايز «ك» يفو .ققحتل :ردصملا يف . .اهب :ردصملا يف .
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 ةيمامإلا "'اهيضتري ال يتلا تامّدقملا ضعب ىلع ًالمتشم ناك نإو وهو
 .مهفاف ؛اهب اهل دقتعملا مصخلا مازلإ "!مهنكمي نكل ؛ةلزتعملاو

 .ةقباسلا معنلا نم هيلع هدّدع امل [اركش هيلع تبجو اّمل اهنإف] :هلوق
 يزارلا ةمالعلا هركذ ام ىلع يهو معنلا ا ةقباسلا معنلا نم دارملا ّنَأ رهاظلا

 نم "!هنيكمتو هتوهش قلخو هتايح قلخو ّئحلا قلخ :سمخ فاّشكلا ةيشاح يف

 .حبقلاو نسحلا نيب زّيمي هب يذلا لقعلا لامكإو يهتشملا

 (؟؟) 4... َءاَنِب َءاَمَسلَأَو اَشاَرِف ضْرآلا ْمُكَل َلَعَج ىذّلأ» :ىلاعت هلوق

 [ةيالا ريسفت ىف ىضترملا دّيسلا دافأ ام]
 ةدئاوتقلا روق, ةوسيوتلا هباتك قلن هفيوورانا صدقا ىضحرتلا فيرشلا هقتنللا لاق

 ملعلا مهل (؟!تبنأ يذلا امو ةيآلا هذه ليوأت ام :لاقف لئاس لأس نإ :دئالقلا رردو

 لُق# :ىلاعت '"'هلوقل لهجلاب مهفصول ملعلاب انهاه مهفصو قباطي فيكو '*!كلذب
 ."!4َنوُنِهاَجْلآ اَهُيَآ ُدبْغَأ َىَنوَدُمْأَت هلل َرْيَعَ

 هتدابعب مهرمأ ("!ىلاعت هنأل اهلبق امب قّلعتم "!هانعم ةيآلا هذه :انلق باوجلا

 ١!|وأدتسيل هتهج نم الإ تسيل ىتلا همعن فونص مهيلع دّدع مث ,هتمعنب فارتعالاو

 :ىلاعت لاقف ةصوصخملا معنلا لجأل يضع الا ةفانملا ا او وهذ ايع هيوم ىلع

 .08 .ماصع ةيشاح . ٠ .بجوت :ردصملا يف . م

 .مهنكمي ال :«ل» .؟ .اهيضترت ال :«ك» .
 .تبثأ :«ك»و ردصملا يف .؛ .هنكمي :«جا» .7

 هاوك نفودصتللا ف5 ةيدودضملا يف ف

 .اهانعم :ردصملا يف .8 5

 ال

 .اولدتسي أ ةهج :«ك».٠ .ىلاعت  :«ه» . م 0-2

 ءاسجلت :ردصملا يف ١١



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م41

 ىْذَْلَأ * َنوُقتَت ُْكَّلَعَل ْمكِلْبَق ْنِم َنيِذّلَأَو ْمُكَفَلَخ ىذّلآ ُهُكَبَر اوُدُبْعَأ ٌساّنلَآ اَهُّيَءاَي ل

 هديحوت بوجو ىلع '"!هرخآ يف هّبنو .ةبآلا رخآ ىلإ "4١اًَشاَرِف ضزآلآ ُمُكَل َلَعَج

 ْمُتْنََو اًداَدْنَآ ِهْف اوُلَعْجَت الق » :هلوقب ءيش هب كرشي ال نأو هل صالخإلاو

 نأ نكمي يأ 4«اّشاَرِف ّضرآلآ ْمُكَل َلَعَج ُهللاَو# :هلوق ىنعمو .274َنوُمَّلْعَت

 نأب الإ ىكمتي ال كلدو ءاهبق "'!اوفوصتتو اهوهرتتا"او اهيللرعا" و ةوتعفم

 لَعَج» :هلوقبو كلذب يلع واذ ل دس قو ووكسلا ةيناو ةنك ايي ةطروسس "ووك

 ,لكشلا ةيرك ضرألا ّنأ نم نومّجنملا هلوقي ام نالطب ىلع ُ؛اًطاَسِب ضزآلا ُمُكَل

 نأ انيلع ةمعنلا يف يفكي هّنأل ؛""'ركذ ام نالطب ىلع "الدي ال ردقلا اذه

 نأ بج. نسبلو اهيل :فدصتلا نكمي !'١!ةيوطتسم عضاومو طئاسب اهيف نوكي

 ط وسبم ًاحوطسم سيل ضرألا عيمج ّنأ ةرورض مولعمو ,كلذك اهعيمج نوكي
 يف نوكي نا أ نوعفدي ال نومّجنملاو ,ةفصلا هذهب اهنم فّرصتلا عضاوم ناك نإو

 "”)اهتلمجل ّنأ ىلإ نوبهذي امّنِإو ءاهيف ٌرقتسيو اهيلع فدصتي حوطسو طئاسب ضرألا

 ةراشإلا يضتقي ؛اَشاَرِف ضْرآلآ ْمُكَل لَعَج#» :هلوق لوقي نأ هل سيلو ؛ةركلا لكش

 ثيح نم ةرورضلا هعفدت كلذ ّنأل ؛اهنم عضاوم ىلإ ال اهتلمجو ضرألا عيمج ىلإ

 0! ءلعج نأ نك ةهبش الو..1؟! سارق الوب طاسبب سيل ام اهنف نأ ةنهانشيملاب ملعت انإ

 هلازنإ كلذكو ءانحلاصمو انعفانمب قّلعت هل اّمم ةفصلا نم هيلع يه ام ىلع ءامسلا

 .اهرخا :ردصملا ىف .؟ الا

 .او ٌرصتسي نأ :«م» .4 1 وبلا

 .اوف رعت :«ك» يفو .أوقّرفتتو :«م» ." .وأ :«ك» .ه

 .و :(م» :نوحت :ردصملا يف .

 رك الام قالطب ىلعان ردضملا ىف .كردي ال :ردصملا يف .4

 .ًاطوسيم_:«ه». .ةحوطس :«ه».١

 .ًاشارف الو :«ه» . 4 .اهتلمجب :ردصملا يف .

 .ةلمج :«ه» . 6



 ١مل (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 .اهب ءاذتغالاو !"'اهتابنب "'١عفنيف تارمثلا هب رهظت يذلا رطملا وه يذلا ءاملا اهنم

 .لدعلاو لثملا وه ٌدنلاف «َنوُمَلْعَت ْمُتْنَآَو اًداَدْنَآ هَل اوُلَعْجَت الق :ىلاعت هلوق اّمَأو

 : ان لاق

 ءادفلا امكريخل امك رشف دييمل "كيلو ةوحولا

 :ًاهوجو لمتحيف 4َنوُمَلَْت ْمُكْنَآَو» :هلوق اّمأو
 ىتلا اهارجم ىرج امو:ءاتصألا ىه.ىتلا دادنألا نأ نوملعت مكنأ ديري نأ :اهلَوأ

 مانصألا يه يتلا دادنألا نأ ةمعنلا كلير وكيلع.بعتت يل "ادا نود: نم انهنودعت

 الو عفنت الو ٌرضت ال اهّنأو اهلاثمأب الو "!اهوّدع يتلا "'معنلا كلتب مكيلع معنت مل

 اوتاك انه ءانصألا نودنعماونانك قيذلا نيكرتشملا نأ ةولعمو رضيت الو عمست

 علم الو لا قود نعم نفر الا ويد امبسلا تفلح مادصالا نأ نوردتسي الو"! نوغت

 عم مهنأل ؛مهل اهموزل ّمصيو مهيلع ةّجحلا ديكاتل ملعلاب '' ''انه مهل فصولاف .ىلاعت

 . ردع قوضأ 5 !نوكي ةانركذ انين" لولا

 نولقعت يأ «َنوُمَلْعَت ْمُكْنَآَو» :ىلاعت هلوقب دارملا نوكي نأ :يناثلا هجولاو

 ةفصلا هذهب ناك نم ّنأل ؛نورذتو نوتأتو نولعفتو [نولوقت ام نوملعتو] نوزّيمتو

 نع فلختلا ىف ةرذع قاضو ةّجحلا "'؟!هتمزلو:فيلكتلا طورش "0 ىف ىفوتسا دقف

 .اهلينب :ردصملا يف ." .عفنتف :«م»و ردصملا يف ١.

 .تسيلو :«ه ءم» .؟ .هلوق :«م» .'"

 .معنلا هذهب :ردصملا يف .1 .«م» يف «هللا نود ىلإ ىرج امو» درت مل .6

 .ردصملاو «ه .م» يف «معنلا كلتب ىلإ - دادنألا ّنأ» درت مل ./

 .اهدّدع :«ل»و ردصملا يف ./

 .ردصملا يف «نوعّدي اوناك ان لا ع نيك رتقملا نا مولع اور ول

 .ملعلا نم :ردصملا يف ١. .انهاه :«ه»و ردصملا يف ءاهنم :«م».٠

 .ىف :ردصملا ىف .٠؟ .نونوكي :ردصملا يف .١؟

 1 1 .همزل :«ك» . 4



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل اذه

 اَمّنِإٍم و ١4" باَلآلآ اوُنوأ ُرَكَذَتَي اَمّنِإ»8 :ىلاعت هلوق كلذ ريظنو ءٌقحلا ةباصإو رظنلا

 ."!4(اًوَملعْلا هِداَبِع ْنِم هللا ىَشْحَي
 لهأ كلذب دارملا ّنَأ هريغو دهاجمك نيرّسفملا ضعب ''!هلّوأت :ثلاثلا هجولاو

 هلإ هنأ نوملعت مكنإ يأ 4َنوُمَلْعَت ْمُكْنَآَو» ىنعمو ةّصاخ ليجنإلاو ةاروتلا نيباتكلا
 هلوق نيبو ةيآلا هذه نيب يفانت ال نيِلّوألا نيهجولا ىلعف (!نيباتكلا يف دحاو

 ءيشب قّلعت مهملع ّنأل "!4َنوُلِهاَجْلآ اَهيآ ُدبْعأ َىَنوَدُمْأَت هلآ َريَمَكأ ْلُق© :ىلاعت
 لهأب ةّصتخم اهنع انلأس] ىتلا ةيآلا "'لعج اذإ ثلاثلا هجولا ىلعو هريغب مهلهجو

 نكم:ءالؤه ريغ "!لوانت وعلا اهيف اهوفصو [يىتلا ةبآلا لعجت نأ نكمأ باتكلا

 اولا سس يف رداع رسولا كايد رك كاكا مكي

 [4اَشاَرِف ٌضْرآلآ ُمُكل َلَعَج» ىنعم ]
 .هرخآ ىلإ ءاملا نع ًازراب اهبناوج ضعب لعج نإ ًاشارف اهلعج ىنعمو :هلوق
 :ىلاعت هلوقبو ةيآلا هذهب يئابجلا يلع يبأ لالدتسا نع باوجلا ىلإ ةراشإ

 نأ نم موجتلاو: ةقيلا + اهلع هوتي ام نالطر ىلع يرخأ هيأ يف "انامل
 هلع ىتق سلا دعا نسل هداك يذلا ىهن بنون وديركسلا يورك سرد
 .ركذتف ةقباسلا !'"'ةيشاحلا يف ّرم دقو ير '١"7ىدهلا

 .5/ :رطاف .؟ ١ :«دعتلا 3

 .ليجنإلاو ةاروتلا يف :ردصملا يف .4 .لّوأت :«ك» يفو .هلاق ام :ردصملا يف .*

 .تلعج :ردصملا يف . ل

 .دجي :ردصملا يف .6 .لوانتي :«م» .

 .19 :حون.٠ 2/6 تملا في زيتا ئلاغآلا 5

 ”١5١/7. ىضترملا فيرشلا لئاسر ١". داما هي سيرا

 هرخآ ىلإ ءانيلع ةمعنلا يف يفكي هْنأل ؛ركذ ام نالطب ىلع لدي ال ردقلا اذهو :لاق ثيح :«ه ,ع» شماه يف .

 .«هنم ا”



 ١ -55( ١/8 ةيآ) ةرقبلا ةروس

 الاف قطو راض بت هوا هنالق ىلع ءيجي ] ةماعلا لاا نقالة هرو ةةلوق

 .[دحاو لوعفم ىلإ ىّدعتيف دجوأ ىنعمبو ... ىّرعتي
 هب حّرص امك اهّلك لاعفألا يف ماع هّنَأ ةّماعلا لاعفألا نم هنوكب دارملا :لوقأ

 ."'اهتاوخأ رئاسو أ" 'عنصو لعف نم هتيّمعأ ٌمعأ هنأبو نآرقلا تادرفم يف بغارلا

 ىنعمب هنوك ينعأ ةروكذملا ةثالثلا هجوألل ًالماش هنوك همومعب دارأ لاي مل كلاَو

 برسل رك يالا 0 طربا لوتس سر تس نر ل
 دع ام لعج نعولخي ال نكمم: عش لك نايتكلذ ىلع لالدتسالا قم. ىتحبلا

 اهدوجو رابتعابف مهريغ دنع اّمأو رهاظف اهسفنأب ةلوعجم تاّيهملا لعجي نم

 وتلا :لغاشلا لدن ايك اك اقتفانضرألاب اهفايضتاو
 لعج ثحبم اولّقعتي مل مهو ماعلا فرعلا لهأ نم وه امْنإ ًاّماع كلذ ةيمست ّنإف

 مومعلا هيجوت ىّتأتي ىّتح مالكلاو ةمكحلا بابرأ هقّقح يذلا هجولا ىلع تاّيهملا
 .رّبدتف كلذب مهمالك يف

 هعبط يف ام عم ءاملا نع ًازراب اهبناوج ضعب لعج نإ ًاشارف اهلعج ىنعمو :هلوق
 8 ةطاخنأالا خف

 نم ًالقتنم رّيصملا نوكل يضتقملا "'رييصتلا لامعتساف :لضافلا يّشحملا لاق

 "'ًقح يف''و .دوجوملا ةلزنم ءاملا عبط "اديضتقي ام ليزنتل رخآ لاح ىلإ لاح
 نافوط يف ءاملا تحت تناك اهْنأل رابتعالا اذه ىلإ جاتحي ال نيبطاخملا نم ريثك

 .ىهتنا 2''”حون

 ١ .نآرقلا ظافلأ تادرفم ." .عضو :«ك ءل» ١151.

 .نطفلا :«م ءك ءج» .؛ .لوقلا اًمأو :«لززنزا#

 .ريصتلا :«ه .م ءج» .1 .يواضيبلا لوق نم ةرابعلا هذه ررك .

 .و :«م» 6 .هيضقي :«ه» .هضيقي :«م» .7/

 .08 .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ٠ .قح  :ردصملا .8



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل |

 نأ رهاظلا لب .روكذملا ليزنتلا ةدارإب رعشي ام فّنصملا مالك يف سيل :لوقأو

 اهب ًاطيحم ناك يذلا ءاملا نع ةزراب ضرألا بناوج ضعب لعج ىلاعت هّلل نأ هدارم

 غولبل ًانايبو نانتمالل ًاريرقت ةطاحإلل ءاملا ءاضتقا ركذ نوكيو .""حون نافوط دنع

 ىلإ دوعلا نع هكسمأو هعبط ىضتقم نع مهلجأل '')ءاملا عنم ّدح ىلإ مهيلإ هناسحإ

 اذه هنسحتسا ام نيع ىضاقلا مالك نوكي اذه ىلعو .نافوطلا لاح هيلع ناك ام

 ْ ."!هريغ ال لضافلا

 نإف ؛رابتعالا اذه ىلإ جاتحي ال نيبطاخملا نم ريثك ّقح يف ّنأ نم هركذ ام اّمأو

 ةنيفسلا يف هعم اوناك نيذلاو حون نافوط لبق اوناك نيذلا ءالؤه نيبطاخملاب دارا

 يف بطاخملا.نوكي نأ زوجي نكل ؛مهيلإ رظنلاب روكذملا ليزنتلل هجو ال هّنَأ ملسمف
 رهان وهو هيلز نو عم '*!ال طقف ةيالا لوزن لاح نيدوجوملا !؟!مه ةيآلا هذه

 موزل مهلبق نمل ةقباسلا ةيآلا يف باطخلا ميمعتل فّنصملا رابتعا نم مّهوت هّلعلو
 يف ةيآ نم مكف .مزال ريغ كلذو ىرت امب هيلع دروأف .ًاضيأ ةيآلا هذه يف هرابتعا
 امك اهيلع ةقباسلا ةيآلا يف بطوخ ىتلا ةقرفلا ريغ ةقرف اهيف بطاخي زيزعلا نارقلا

 نأ عم إط لوسرلا لآ نأش يف نيرّسفملا يقّقحم قافتاب اهّنإف ريهطتلا ةيآ يف عقو
 .جاوزألا يف اهل ةقحاللاو اهيلع ةقباسلا ةيآلا يف باطخلا

 اذه ىلإ مهنم ريثك جايتحا مدع هجو رهظي الف لوزنلا لاح نيبطاخملا دارأ نإو
 ىنعم دارا نإو ءرابتعالا كلذ رابتعا ريدقت ىلع هيف لكلا ءاوتسا رهاظلا لب رابتعالا

 .هداسفو هتّحص يف !'ارظنن ىّتح نّيبيلف رخا
 جوزمملا ءاملا لعج نكلو هتردقو ىلاعت هللا ةيشمب "'رامثلا جورخو :هلوق

 .«ه» يف «ءاملا عنم  ىلإ- ًاريرقت ةطاحإلل» درت مل .؟ .نافوطلا :«ك» ١.

 .مها :«ل» . نع 3 :«جر) 3”

 .رظني :«ه .ك ءش ءج».1 .الإ :«ال» لدب «ج» يف .

 .ةيداع :«ل» .ا/

 قفز



 ١ -55( ١4١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 .هرخآ ىلإ [اهجارخإ يف ًاببس بارتلاب]
 ""!ًايرج ةيداع تارمثلا جارخإل ءاملا ةيببس ًالَوَأ "!َلَعَج :لضافلا ىّشحملا لاق

 ةيلخدم ريغ نم ىلاعت هللا ىلإ ءايشألا عيمج دانسإ نم "'ةّنسلا لهأ بهذم ىلع

 ١. ع .العج :«ه» .

 تارمثلا هذهل قلاخلا وه هللا ّنإ نولوقت له لّوألا :تالاؤس انهاه :[يزارلا] مامإلا لاق :«ع» شماه يف .'"

 ءاملا يف قلاخ ىلاعت هللا نإ :نولوقي وأ !؟ةداعلا [دّرجمب :ردصملا يف] دّرجمل اهيلإ ءاملا لوصو بيقع

 ؟ىلاعت هللا اهقلخ يتلا ةّوقلا كلت نم رثألا لعج اعمتجا اذإف ةيلباق ةعيبط ضرألا يفو ةرّثؤم ةعيبط

 :[لوقنف] ليصفتلا اّمأو .ميكحلا عناصلا نم[ّدب ال :ردصملا يف] ِهّنَأ يف نيلوقلا [الك] ىلع كش ال باوجلاو
 ءاق ونحت ايل نعم ال ةرمدلا ن ألا ظئاشؤلا هذه نيغ نم ادنبا رامتلا هذه قلقت ىلع رواق ىلا هنأ كشال

 ّنأل ًءادتبا ىلاعت هلل ةرودقم تافصلا هذهو .تافصلا هذهل لباق مسجلاو .ةبوطرو ةحئارو نولو معط هب

 نوكي نأ مزلي [تاريدقتلا :ردصملا] ريداقتلا ىلعو ءامه وأ ناكمإلا وأ ثودحلا اّمِإ ةيرودقملل حّحصملا

 ليلدلا اذه دّكؤي اًممو .طئاسولا هذه نود نم ًءادتبا مسجلا يف ضارعألا هذه قلخ ىلع ًارداق ىلاعت هلا

 لهأ ميعن عرتخي ىلاعت [ ِهّنأب :ردصملا] هّنَأ نم ربخلا يف درو ام ةيلقنلا لئالدلا نم[ يلقعلا :ردصملا] يعطقلا

 ةطساوب اهيلع هتردق يفانت ال ًءادتبا اهقلخ ىلع هتردق :لوقن اَنَأ الإ .طئاسولا هذه ريغ نم نيبائملل ةّنجلا

 ّدب الو .كلذ راكنإ نيمّلكتملا نم نيرّخآتملا لوق رهاظو .ماسجألا يف ةلباقلاو ةرّثؤملا ىوقلا هذه قلخ

 .ليلد نم هيف
 اهقلخ ىف ةمكحلا امف طئاسولا هذه نودب رامثلا هذه قلخ ىلع ًارداق ناك اّمل ىلاعت هنأ :يناثلا لاؤسلاو

 1 ؟ةليوطلا ةّدملا هذه يف طئاسولا هذهب

 [امّنِإ] ىلاعت هّنأ :اهدحأ :ًاهوجو ةلّصفملا مكحلا نم اوركذ ّمث ,ديري ام مكحيو ءاشي ام هللا لعفي باوجلاو

 ةّقشملا [اوّلحت :ردصملا] اولّمحت اذإ نيفلكملا ّنأل ؛جيردتو بيترت ىلع الإ كلذ لعفي ال تايد اعلا ىرخخا

 لّمحت ىلإ اوجاتحا اّمل مُهّنَأ اوملع لاح دعب ًالاح كلذ يف مهسفنأ اوّدكو تارمثلل ًابلط سرغلاو ثرحلا يف

 اولّمحتي نآلف [ةيويندلا :ردصملا] ةيوايندلا عفانملا هذه بلطل [ةيويندلا_ :ردصملا] ةيويندلا ّقاشملا هذه

 عفانملا نم مظعأ يه يتلا ةيورخألا عفانملا بلطل [ةيويندلا :ردصملا] ةيوايندلا ٌقاشملا نع ّلقأ ٌقاشم
 ىدرعسلا هتكل ءاودلا ل رات ريغ نم ءافتشلا قلخت ىلع رداق ىلاعت هلأ انلق امك اذه راضإو::ىلوأ ناك ةيؤيندلا

 ررضل ًاعفد ةيودألا ةرارم لّمحت اذإ هّنأل ؛هيلع هقيفوتب [هتداع :ردصملا يف] ةيداع [ىرجأ :ردصملا يف]

 .ىلوأ ناك باقعلا ررضل ًاعفد فيلكتلا ٌقاشم لّمحتي نألف ؛ضرملا

 رداقلا ىلإ اهدانتساب يرورضلا ملعلا لصحل طئاسولا هذه ريغ نم ةدحاو ةعفد اهقلخ ول ىلاعت هنأ :اهيناثو
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 ١ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "

 :رخا "وقل

 م مهري تفذت ىلع يرجع ةيشاحلا ةيبيبللا ىلع اللا لمع ىلإ ناشأ ايتانؤ

 .""هرخآ ىلإ عدبأ "١وأ :لاق ثيح ءامكحلاو ةلزتعملا

 ذإ بارتلاب جوزمملا ءاملا ةيببس ىلع نايبلا رصق رهظي ال ريدقت لك ىلع نكل

 ءاننفلا دوس ىلا ةطمر ألا "ريفاتعلا نيتك رعت و انفلا وهقنا وكمل قيابك رغلا

 يف ةعدوم اهنأل ؛رظن لحم بارتلا يف ةعدوم ةلباقلا ةّوقلا نوك يف ّمث .بارتلاو

 ضئافلا رصق رهظي ال ٌمث ءتارمثلا هنم جرخيو تبني يذلا هنأل (؟!تبانلا ٌبحلا

 الا ىوضلاب نولوم ل نيملكتملا نا ىلع ةايقكلا قود تانفكلاو نولا 1"! لع

 [تارمثلا جارخإ ببس ]
 رظن لحم ةلزتعملا بهذم قفاوي ام ىلإ راشأ اهنا هلوق أ بي :لوقا و

 ." '!رظتناف بيرق نع ايس امك

 بارتلاو ءاملا سيل بارتلاو ءاملاب هدارم نأ ركذ اميف نايبلا رصق هجو نأ :ايناثو

 اهدانسإ يف فّلكملا رقتفي ذئنيحف طئاسولا هذهب اهقلخ ول اّمأ ,ءالتبالاو فيلكتلل ىفانملاك كلذو ميكحلا ©

 .باترم باترا امل بابسألا الول :ليق اذهلو باوثلا بج وتسيف ضماغ ركفو قيقد رظن ىلإ رداقلا ىلإ

 ١١١/7- يزارلا ريسفت ] ةبئاص راكفأو كلذ ىف ربع راصبتسالا لهألو كئالملل ناك امّبر هّنَأ :اهئلاثو

 .ءىشب :«م» ١. .(«هداز ىخيش» ىهتنا[١١

 .ةرخأ ىلإ :«ش»» .'"' .و :«ج» .؟

 :«ك» .ه .تابنلا :«ش» يفو .تباثلا :«ج»

 .ىهتنا  :«م» ./ .6/ .طوطخملا .ماصع ةيشاح .51

 لوا :4م» 0

 .ىهتنا لاكشألا روصلاب داري ًالّوأ :لوقأو :ةدايز «ش» يف .4
 .اورظتناف :«ه» . ٠



 ١ -55( ١١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 لب ًالثم هيف نحن اميف ٌبحلاك ةيعانصلا ريغلا تابكرملا امهنم بكرتي نيذلا نيطيسبلا
 ًامينف :ةيعم نيم ذلا ةيسويشملا نبا وللا تارثلاو املا نهالعلا قوه انك فازملا

 ةلخادمو سمشلا ةرارحل :تلق نإ ءكلذ يف رصانعلا يقابل لخدم الو هوحنو ٌبحلا

 لصأ يف امهتيلخدم :تلق .هلاحب روذحملاف ومنلاو تابنإلا يف لخدم ًاضيأ ءاوهلا

 تاراغملاو رابالا رعق يف تاتابنلا ضعب تابنإ نم ىري امل ؛عونمم ّومنلاو تابنإلا

 ضعب تابنإ ''دهاشي دق لب حايرلا اهلخدي الو سمشلا ةرارح '''اهيلإ لصي ال يتلا
 «:نضوالا تحت تلاتانلا

 نقلا دقو ةقللاو قترغلا تفر اغتمب نط نضر ألا ىلع لباقلا قالطا نقم نأ ءانلاكو

 نايب يف مجعلا رعاش "!'لوق كلذ ىلع كهّبني كلذ ىلع ةيسرافلاو ةيبرعلا ةغللا فرع

 :رعش هيلإ ناسحإلل سانلا ضعب ةيلباق

 تسا لباق ىنيمز ار ناسحأ مخت

 تايفيكلاب هتلباقم ةنيرقب تايّمكلا !*!لمشي ام ةروصلاب دارملا "نأ :ًاعبارو
 اذه هب فرتعا امك ميكحلا دنع حلطصملا ىنعملاب ةروصلا نيمّلكتملا لامعتسا مدعو

 .لضافلا

 .ةلباق ةّوق ضرألا يفو ةلعاف ةّوق ءاملا يف ١" عدبأ واهل

 بهذم فالخ وهف ةقيقحلا يف ةرّثْؤم ةلعاف ةّوق ءاملا يف عدبأ هنأ دارأ نإ هّنَأ هيف

 ةّوق هيف عدبأ لاقي نأ ّمصي ِهّنَأ دارأ نإو ىلاعت هللا الإ رّثؤم ال نأب نيلئاقلا ةّنسلا لهأ

 عاونأ اهعامتجا نم دّلوتي فيكف ىلاعت هللا نم الإ ريثأت الو لعف ال نكل "!ةلعاف

 .رامثلا

 .هدهاشي دق :«م» .؟ .اهيلاإ لصي ال- :«جر) ١.

 ا :«م» . .لوق  :«ه» .'"”

 3 يف : دو اا رهقملا ذ أ .لمتشي ام :«ك» .6
 .ةيلعاف :«ك .ش» .هتلعاف :«ج» .7/



 ١04 ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل ١

 ناو ناملا نقولا ماركا "اوقع دا ربو ايف راج ةمانلا | دفاعا اي بياو
 .لخدو ريثأت امهل نكي مل

 امهلام ريصي ذإ لّوألا هيجوتلا عم هيجوتلا اذه دحّتي اذه ىلع ذإ رظن هيف :لوقأو
 ىف لخدو لعف ةروكذملا ةّوقلل نكي مل امل هّنَأ هّجوتي ًاضيأو رّبدتف ةداعلا ءارجإ ىلإ

 ياا فرامل نم رول اقل ناي ريشا نضيع وونل ورب ةلعاقلا يقيم ملقا اعلا هوجو
 نئفايب ةلواالا نوسر الا اينتوتو ار اهي لعانلاب كيقيبا11 لف اقل هلع رج ودلع
 ةلعافلا ةّوقلل نكي مل اّمل :لوقن لب ةيمستلا دّرجم يف مالكلا سيل ذإ عوج '؟!نم
 يف يمرلا الإ اذه لهو هيف اهعادبا ةدئاف امو اهدوجو !*'ملعي نيأ نمف ريثأت

 .مالظلا

 [تارمثلاو ءامسلا ىنعم ]

 .ءامس كالع ام ٌناف :هلوق

 ام هّنأل رطملا ءامسلاب داري نأ ذئنيح ّمصي هنأ ىفخي ال :لضافلا يّشحملا لاق

 :نيهتا ,"!رطملا صعب لرددعلا نإف ضيعبتلل «نم» لعجيو ,كالع

 لأ مالكا ناضتخا هيف امس اكالف ان فقتستلا لوق ّنأل "رك: هيف::لوقأو

 :تيبلا فقسل :ليق هنمو ءكّلظأف كالع ام ّلك ءامسلا :حاحصلا يف لاق دقف ةغللا

 . يفت و امي

 رب هياس هج ره برع :ةيآلا هذه ريسفت يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا لاقأ'")و

 .يلعف :«ل» .؟ .نع :«ج» ١.

 .نع :«(ش» .ء : مسي ل تءاشا) 37

 .ود:«ه» .5 .ملعي  :«ل» .6

 .رظن هيف  :«م». .08 .طوطخملا .ماصع ةيشاح . 7

 .و- م٠ . مك حاحصلا .1



 ١ -51( ١6 ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ةدردوت :تاووتك تيسلا ل اهيا ةئاك نلقي "| يلو ايتن اري ما لات! قنقفا

 .ىهتنا ,"'دنيوك هناخ ةنامسا زين ىسراي

 يف هب حّرص امك رطملا ىلع ولعلا رابتعا ةظحالم نودب ًاضيأ ءامسلا "!قلطي معن

 :مكانيتا ىّتح ءامسلا أطن انلز ام :لاقي ءرطملا :ءامسلاو :لاق ثيح ًاضيأ حاحصلا

 :رعش رغاتشلا لاقو

 "ناصع "!اوناك ناو“ !ءانيعر هوق نضراب ءافسلا ظف اذإ

 .ىهتنا

 ناو ناكل قالطألا اذه ىلع ووكذملا لامتحالا ىتيولف

 ةعامج تارمثلاب دارأ [هّنأل ؛ةرثكلا عضوم عضوملاو تارمثلا غاس امّنِإو ] :هلوق

 رشا نبل ةوعلا

 عظوسلا اذه لال حقا ناسا اهيضوروب ىلا !"19 ريثعلا تارعتلا دربك نأ هير
 نما ملا نيش" وناقش هراريق اونهدرق نك فارغا نلغ ةليعتم "كا يعلاك

 نأ ىفخي ال :لضافلا يّشحملا لاق .ةّلق عمج تناك نإو رامثلا ديفي ال ام '"7ةرثكلا

 عيمجل بساني امّنِإ ةعامج ةعامج ةرمثلا لعجو .ةرثكلا عمج !٠١ يضتقي ةرمثلا عاونأ

 يخل 11 نوكي ىّتح عاد ""نايب

 ١. نانجلا حورو نانجلا ضور.؟ .اذهلو  :ردصملا يف ١/١50.

 "'. .هانيعو :«ل .ءش» يفو .هانيعار :«ه» .غ .قلطي - :«م»

 .1؟85/7 حاحصلا .5 .ناك :«ه» .ه

 :ةرمتلا- :«م» ./ :ىلاوا :«ك» .ا/

 .ذإف :«ك ءل». ٠٠ .تارمثلاف :«ه .م .ك .ج».1

 .يضتقي  :«م». .ةرثكلا نم م١

 هع اوس عام اهعيمج عمج ال ةعامج اهنم لك لعج يضتقي ةفلتخملا عاونألا ّنأ ينعي :«ع» شماه يف . ١

 .05 .طوطخملا .ماصع ةيشاح . »١7١«. :١



 " ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ك1

 ًاتفاوس كلذ ناع لدعسا "انيق تتضتلا نآلق:ًالوأ امأ نظن ةيفآ١لوقأو

 لاثمأ ؟”يف فاّشكلا بحاص مالكو برعلا "'مالك لامعتساب فاّشكلا بحاصل

 «ىدحلا اذه لاقفا 'ىلع اهوصتم ةكحنا“ كلو

 جايتحاو يناثلا ةبسانم مدعو لّوُألا ةبسانمب نيعمجلا نيب قرفلا نلف :ًايناث امو
 نوكل نابح نسمدل ديبالا رهاظ كح الونقمقوكيل قابق ىلإ "هيرمان قوعا

 [ةاتعم و4 نا ولتخ كف فارغا

 هيلع فوطعم يهن ِهّنَأ ىلع «اودبعا# ب قّلعتم 4 اًداَدْنَآ هل اوُلَعْجَت الق »] :هلوق
 بصن «اوُلَعْجَت بيضتا نا ىلع «لعل»ب وأ هل باوج «نأ» رامضإب روصنم يفن وأ

 ")4َمِلْطَأَف ٍتاَوْمَّسلَأ باَبْسَأ « باَبْسْألآُعُلْبَأ َىَلَعَت© ىلاعت هلوق يف 4َعِلْطاَفل

 خا ىلا ةحوم ريغ اهنأ ىف اهكارتشتل [ةتيلا ءايع الاب ايل ًافاخلا

 0 ل
 ؟''١!ةبجوم ريغ !اهنوك"'يف ةّمسلا كلراشي فيكف ريغ ال ؛ماهفتسالاو يهنلاو يفنلا

 فّنصملا مالك ىف بجوملا لمحل لاجم ال ذإ ؛هّجوتم ريغ "١١ثحبملا اذه :لوقأو

 ةتحبلا ءايشألل ةفص ةبجوملا ريغ هلوق لعج هّنأل ةيبرعلا لهأ حلطصم ىلع انهاه

 وهو مالكلا هب فصوي امْنِإ يحالطصالا ىنعملاب بجوملاو .مالكب تسيل يهو

 .دق  :«م» .؟ .لوقأ-:«م» ١.

 .كلذل ًانايب ةلثمألل هداريإو فاّشكلا بحاص مالكلا يف رظنلا اذه ىلع لدي ."

 .اذه :«ك» .ه .و :«يف» لدب «ه» يف .غ

 .,”ا/- 7 :رفاغ .ا/ .ةبسانملا :«ك» .5

 .اهنوكل :«م» .9 .نم :ردصملا يف .6

 .ثحبلا :«ه م ج».١ .69 .ءطوطخملا .ماصع ةيشاح . ٠



 ١ ؟ا/ (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 بابرأ حلطصم وه ام ةبجوملاب دري مل هنأ ىلع ليلد فّنصملا مالك حيرصف .رهاظ

 ال ءايبعا اهنوكل كلا كايشألا ذاق ةعيفتلا ريغ ١'!ةيكيوفلا ريفي ةارملا ذاو: ةنيرغلا

 هنع باوجلاو .روكذملا لاؤسلا داريإل كلذ ''عم هجو الف ةبسن تابثإ اهيف دجوي

 .ةتبثم ريغ اهّنَأ دارأ لب مهحلطصم وه ام بجوملا ريغب دري مل هنأ
 ىهتنم [وه ام] ىلع ىوقتلا لمح فّنصملا ّنأ "'يقب :يّشحملا اذه لاق ّمث

 لعجلا مدع 'ااهجتني نسيلو ىلاعت هللا ىوس اّنع ىدبتلا وهو نيكلاسلا تاجرد

 ًادادنأ لعجلا مدع لب (*ًاّدن هل اولعجت ال اوقنت نأ ىنعملاو هلوق هيلع لدي امك ًادادنأ

 .ىهتنا ,"7ىوقتلا لبق لصاح

 امك دصقلا ةدارإ فّنصملا ةرابع لاثمأ نم ريثك يف عئاشلا ّنأل ؛"”رظن هيف :لوقأو

 َنِإف '"'ةيآلا #١" ْمُكَهوُجُو اوُلِسْعآَف ةْولّصلآ ىَل ْمُتْمُق اَذإ :ىلاعت هلوق ريسفت يف ليق
 متدصق نإ انهاه "داري اذكف ؛""!|اولعفاف ةالصلا ىلإ مايقلا متدرأ اذإ ةمث دا رعلا

 دصق لبق لصاح '”'ًادادنأ لعجلا مدع ّنأ مّلسن الو ًادادنأ هلل اولعجت الف ىوقتلا

 .نيكلاسلا تاجرد ىهتنم وه ام ىوقتلا كلذ ناك نإو ًاضيأ ىوقتلا

 [4َنوُملْعَت متن اَو» ىف بيرثتلاو خيبوتلا ]
 «َنوُمَلْعَت » لوعفمو اوُلَعْجَت الق ريمض نم لاح 4َنوُمَلْعَت ْمُتْنَأَو» ] :هلوق

 اذه ىلعو [... هلعفي ام لثم ىلع ردقت الو هلئامت ال اهّْنَأ وهو ّيونم وأ ... حورطم

 .دئنيحف :«ه» .؟ .ةيبرعلا ريغب ١.

 .اهتجيتن :ردصملا يف .5 .هّنأ ىفن :ردصملا يف ."

 :اذندل اولعجم الل | ودعت نأ ىملاو هل وق هيلع لدي امك ةردصملا فو

 .رظن هيف  :«م» ./ .65 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."

 :كرشناو :ةيآلا لدب «ك» .4 املا

 .دري م١ .اولسغاف :«ك». ٠

 ا رفد طف اه لا حفلا وقل 5 هيلع رك



 ؟ ج يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 .هيلع هرصقو مكحلا دييقت ال ءبيرثتلاو خيبوتلا هنم دوصقملاف

 هل داء رضتلا .امتخي "ل هلا هيديعلا ةيئافاخلا كئاوفلا ندوب: ]ضاقلا ىتحيلا لآ

 هللا لاق ًادادنأ الا اودشيب دل للا نمر قيس انك دل نا هلا نيبال ندعو

 فّلكتي ام ةياغو "4١هللأ َنُلوُقَيَل ضْرآلأ َو ٍتاَوْنمَّسلَآ َقّلَخ ْنَم ْمُهَتْلَأَس ْنْيَل ول :ىلاعت
 ال نم ضرف ول لب .هب ملعلا ىلع كرشلا يهن "'ينتبي ال "'دوصقملا ّنأ هعفد يف
 ديحوتلا بوجو يف يفكي ذإ كرشلا نع ءاهتنالا (!هيلع تع هلا دلك 15

 ظ ؛نيوتلا ," ملغلا نم كمللا

 فّنصملا مالك لد دق ذإ ؛فّلكت ةفلك ريغ نم رهاظ هناقاخ هركذ ام عفد :لوقأ

 ثيح هتافضو هلإلا ةفرعم يف نولّمأتملا مهركذ امب نيبطاخملا ّنأ ىلع كلذ ديعب

 لّمأت ىندأ متلّمأت ولف يأرلا ةباصإو رظنلاو ملعلا لهأ نم مكْنأ مكلاحو يأ :لاق

 .هرخآ ىلإ تانكمملا دجوم تابثإ ىلإ مكلقع رطضا

 ّدنلا مدعب ًاملاع نوكي ال نأ هنأش يف رّوصتي نم انهاه نأ ىلع ًاضيأ لد دقف

 هيلإ ةبسنلاب رصقلا لمتحي ذئنيحو هيلإ ةلصوملا تامّدقملا يف دعب لّمأتي مل نم وهو

 امك بيرثتلاو خيبوتلا دارملا لب دارم ريغ هيلع مكحلا رصق نكل لّمأتملا ريغ ىلإ يأ
 .ريدتف "''فتضملا ةركذ

 [(71) 4...اوتأق اَنِدْبَع ىلع اَنَْزَن اًَمِم ٍبْيَر ىف ْمُثْنُك نإَو» :ىلاعت هلوق]

 [ربجلاب لوقلا لاطبإو نآرقلاب ىدحتلا ]
 :هوجو نم ربجلاب لوقلا لطبي يّدحتلا اذه راّبجلا دبع ىضاقلا لاق

 هنا :ةدايز «ك» .؟ .1 :فرخّرلا 8 :رمّزلا ؛'0 :نامقل ١.

 .هيلع  :«ك» .؛ .ىهتني ال :«م»و ردصملا ىف ."

 .فئصملا :«م» .1 ٠١. .ماصع ةيشاح .ه
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 0 "" 'يفني نمف .هنم !''لعفلا ٌمصي نّمم هلثم ''اريدقت ىلع ىنبم | اهدا

 .زجعملاب لالدتسالا لاطبإ اذه يفو ًالصأ يّدحتلا تابثإ هنكمي مل ًالعاف دبعلا

 ام كلذ يف يوتسيو ةبجوملا ةردقلا دقفل نوكي مهلوق ىلع هرّذعت ّنأ :اهيناثو

 يف '!'لوؤي هيّدحتف هل قلاخلا وه ىلاعت هللاف دبعلا ىلإ فاضي ام ّنَأ :اهثلاثو
 ترعب الا نأ نفق كف ريغ قف هلكم ىلع رواق وهو تسنلل ةيمدلا ىلا :قيقحتلا

 .لوقلا اذه ىلع زاجعالا

 نإ :مهلوق نم ناك اذإف .ةداعلا ضقن نم هيف امب لدي امّنِإ زجعملا نأ :اهعبارو

 .ةزجعملاب لالدتسالا ٌمصي الف قرفلا اذه تبثي مل *!دبعلا لعفب سيل ًاضيأ داتعملا

 هاعّدا اميف هل ًاقيدصت كلذب هّصخ ىلاعت هنأ ٌمتحي ِةئلم لوسرلا ّنأ :اهسماخو

 ال ربجلاب مهلوق ىلعو .زاجعإلا يف ًالخاد '''نكي مل ىلاعت هلبق نم كلذ نكي مل ولو
 .هلبق نم الإ نوكي ال داتعملا ريغو داتعملا ّنأل ؛قرفلا اذه ٌمصي

 يذحتلا نم بولطملا نأ ريبكلا "'هريسفت ىف يزارلا نيدلا رخف هنع باجأو

 ّنأل لطاب يناثلاو .ًاقافثا هنم كلذ عقي نأ وأ ًادصق هب يّدحتملاب مصخلا يتأي نأ

 هنايتإ نأ تبث كلذك ناك اذإو .لّوألا تبتف هعسو يف !نوكي ال تايقافثتالا

 مزل هنم ناك نإ دصقلا كاذف .هيلإ دصق هبلق ىف لصحي نأ ىلع فوقوم '''يّدحتملاب

 اها" هيلو رجلا ةوعي دهيحف كاادلا"*! وعاك اود لاف وهو لسلستلا

 .لقعلا :«ه م ءج».؟ .رّذعت :«ك»و يزارلا ريسفت يف ١.

 .دوعي :يزارلا ريسفت يف ءلوؤي - :«ج» . .يفني - :«م» «ىقبي :«ج» ا”

 .نكي مل ىلاعت هلبق نم كلذ -:«(ج 1 .دبعلا  :«ل ءش ءم .ع»

 .نوكت ال :ردصملا يف ./ .ريبكلا ريسفت :«م» .ا/

 .«نم» لدب «عم» :«ه».٠ .يّدحتلاب هتابثإ :«ه م ءج»
 .لكد :«ل».١١



 .ىهتنا ,")لاق ام لك لطبف انيلع هدروأ

 .هفيناصت عيمج يف هبأد وه امك يزارلا نم كيكشتو ةطلغم هّلك اذه :لوقأو

 در امم رهو هبا كال ايبس هل اهلا نه ىف ةنردقلاو ةؤ سلا عه لكل را كلذو

 دكار ةميركلا ةيكلا قم هل وكعملا ضاق دي لاسم انو. ةسالكلا ننكلا' ىف ووك

 ليدل هل ةظراعمب ةثسلا لهأ مامإ ةييجاجأ ان: لصاحو ةيلقتلا ةلدآلا كلت قف

 مل نإف ًالعاف ناك ول دبعلا ّنأ وهو ربجلا ىلع مهمعز يف لادلا روهشملا يلقعلا

 مزل حّجرم ىلإ حيجرتلا رقتفي مل نإف '''نكمت نإو .ربجلا مز كرتلا نم نكمتي
 رقتفا نإو ءلاحم وهو !”حّجرمل ال رخآلا ىلع نييواستملا نيفرطلا دحأ "!حّجرت

 نكل ؛لسلستف هيلإ ثحبلا داع الإو ربجلا مزل لعفلا هعم بجو نإ حّجرملا "!كلذف

 مامإلا اذه ةفيظوف ؛ةضراعتملا ةّلدألا كلت ىلع علطا نم ّلكل ةمولعم ةضراعملا هذه

 0)هل هوحنو ليوأت باكتراب يعّدملا ىلع ةبآلا ةلالد عنمب بيجي نأ ماقملا اذه يف

 دحأ ّلكل مولعم كلذ ّنأل ؛اهاضتقم فالخ ىلع لدي ًايلقع ًاليلد ىل ّنأب بيجي نأ

 لوقي نأ "هبئان وأ يضاقلل ناكل كلذ هجّتا ولو فيك ؛ّرم امك عازنلا يفرط نم
 يلقعلا كليلد هيلع ّلد ام فالخ ىلع لدي ىرخأ ةيلقنو ةيلقع ةلدأ يل ّنِإ :مامإلل

 .ةضراعملا عطقني ال ذئنيحو روكذملا

 ىلع ةضراعملا مكح ىف ماقملا اذه ىف يزارلا مامالا هب ىتأ ام ّنأ ةلمجلابو

 بتك يف هب اوحّرصو .هانركذ امل ةرظانملا نوناق يف لوبقم ريغ وهو ةضراعملا

 اذإ ىلاعت هّنِإ :لوقن اّنإف ,ىلاعت يرابلا لعفب ضوقنم روكذملا ليلدلا ّنأ ىلع بادآلا

 هلاعفأ يف ًاراتخم ىلاعت هلا نوكي ال نإو ءربجلا مزل هكرت نم نّكمتي مل نإف ًالعف لعف

 .نكمي :«ل» يفو .نكمي مل :«ش» يف كمل :«ج» .'" /6-١37١. 5 يزارلا ريسفت ١.

 .حّجرملا ال :«ل :شد .حيجرت :«م» .

 .بيجي نأ الإ :( بيجي نأ ال» لدب «م» يف .أ .كلذب :«ه ءجءم6

 .هيبأب :«ج» ./
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 هتردق تناك كرتلا نم "١نّكمت نإو ,ةفسالفلا همزتلإ دق رفك وهو ًابجوم نوكي لب
 دحأ حيجرت مزل حّجرم ىلإ "'رقتفي مل نإف لعفلا دارأ اذإف ؛ةدحاو كرتلاو لعفلا ىلع

 كلذف حّجرم ىلإ رقتفا نإو .مهدنع لاحم وهو حّجرمل ال رخآلا "ىلإ نيفرطلا

 داع بجي مل نإو .ًابجوم ىلاعت هللا نوكيف ربجلا مزل لعفلا هعم بجو نإ حّجرملا

 .ليعلا نغ انياوتج ©! وع. هنا نع .مهباوتخ ول انف هيف ثلا

 أ ماقال ءابلو يبا ليعمل لدتا دما" يجوع 5وأ هناك لعاز
 .هتدارإو هتردقب ال بجو ول مزلي امنإ ربجلاو ,هتدارإو دبعلا ةردقب بجي انهاه لعفلا

 ىفاني ال وهو ريغلاب ًابجاو دبعلا لعف نوكي نأ هليلد هيضتقي ام ةياغ "نأ لصاحلاو
 ذا عيش اا اورو هلا وهو. دام | كرد نو 3ل نارمسلا اراك هت
 مل اذك لعف هرايتخاب لعفي نأ ""دارأ امل نكل هلاعفأ يف ًاراتخم دبعلا قلخ ىلاعت

 انك ام عيوب هلذقا نق لفيدح ةبغلا ىوكر ل نأ كلذ قيم عرلو ال وودي ذل لا نكذب

 مزلي ال هْنِإ :هلصاح ام :لوصفلا ةلاسر يف هدهشم هللا ٍبّيط يسوطلا قّقحملا لاق

 قّرفت ناكل كلذك ناك ولو .هنم لعفلا نوكي نأ ىلاعت هللا نم دبعلا لعف ةلآ نوك نم
 لطاب كلذو .راّجنلا ال داّدحلا لعف راشنملا ةطساوب راّجنلا نم لصاحلا لاصتالا

 نم هتردقو هتدارإ نوك ةطساوب دبعلا نم رداصلا لعفلا ّنأِب لوقلا نوكيف ,ةرورضلاب
 نم ةدارإلاو ةردقلا نوك نم مّهوتي نأ بابلا يف ام ةياغو .ةرورضلاب ًالطاب ىلاعت هلا
 .امهمدع دنع عنتميو امهدوجو دنع لعفلا دوجو بجي هْنإ ثيح نم باجياإلا هلل

 .ًالصأ مّهوتي الف ربجلا اّمأو

 ىو

 .هرقتفي مل :(ه م ءج» .31 .نكمي مل :«ش» يفو ءنكمي :؛: ١ .٠

 .وهف :«ه» . .يلع كرر

 هنأ :«م».1 اا :«(ه» .6

 .و + :«ه» . .و :«ه» .ال
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 ال مّلسم ىلاعت هللا نم دبعلا لعف ةلآ "'نوك ّنِإ :لوقي نأب مّموتملا باجيإإلا عفدو
 ديرن ال انأل ؛هرايتخاب نوكيف هتدارإو هيعادل عبات دبعلا لعف نأ الإ ؛هيف عازن

 ؛أباجيإ نوكي الف ةدارإلاو دصقلاب اقوبسم لعفلا نوك يأ ردقلا اذه الإ رايتخالاب
 دصق هل نوكي ال نأ طرشب لعافلا نع لعفلا فّلخت مدع نع ةرابع باجبيالا ّنأل

 سيلو .ءاملا نم ةبوطرلاو رانلا نم ةرارحلا رودصك ,لعفلا رودص ىلإ ةدارإو عادو

 نإ "'هتيعادل اعبات هلعف نوك روهظ دعبو ."'هتيعادو هدصقل عبات هْنأل كلذك دبعلا لعف

 ةعزانم ناك ىلاعت هللا نم تالآلا نوكل ًاباجيإ ىعادلل عباتلا لعفلا '!ةربجملا اوّمس

 حلطصي نأ دحأ لكل لب حالطصالا يف ةحاشم ال ذإ ؛اهيف ةعزانم الو ةيمستلا يف

 .ىنعملاب لخي ال ثيح ءاشي ام ىلع

 نيفرطلا دحأ حيجرت مزلي هلوق حّجرملا كلذ عم لعفلا بجي ال هّنِإ :لوقت ًايناثو

 عم حجرأ لعفلا نوكي لب امهيواست عنمن :انلق ءحّجرمل ال رخآلا ىلع نييواستملا
 .لاحمب سيل حجارلا حيجرتو بوجولا ٌدح ىلإ هتني مل نإو '"'حّجرملا كلذ

 يفكي ال مل نكل انمّلس :لاق ثيح ةياهنلا يف عنملا اذه يّلحلا ةمالعلا دروأ دقو

 نكمملا عوقو ّنإف '''صيقنلا نم عنام ناحجر ىلإ جايتحا ريغ نم قلطملا ناحجرلا
 ,"ةردقلا ءافتناو ربجلا مزلي الو .فرصلا يواستلا ٌدح نع هجورخل زئاج ذئنيح

 بتك يف قّقح امك ةيولوألا يفنب ''باجم داريإلا اذه :رصعلا ريهاشم ضعب )لاق
 .مالكلا

 .هيعاد :«ه م ءج»." .هنوك :«ه» . ١

 .ةربجمل :«ه» . .هيعادل :«ه م ,ك ءجر .'*

 .ضيقنلا :«م .ه ءك ج».1 .«ج» نم طقس انه ىلإ «حيجرت مزلي هلوق» نم .6

 .فارصت عم 75-١0١ مالكلا ملع يف مارملا ةياهن .7

 .باجي :«ه .م ءج».1 .لاقو :«ك» .8
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 حّجرتي نأ ىنعمب ةيتاذلا ةيولوألا يفن "اوه مالكلا بتك يف قّقح ام :لوقأو

 تابثإ باب ّدسني الل دوجوم '"'لعاف ىلإ جايتحا ريغ نم همدع ىلع نكمملا دوجو
 لعفلا رايتخا يف لعافلل هوب وما نوكر نا ناوهدتلل يفني الو ىلاعت عناصلا

 وهو عناصلا تابثإ باب دادسنا هنم مزلي الو بوجولا ّدح ىلإ هءاهتنا الب كرتلا ىلع

 .رهاظ

 ال رداقلا نع رخآلا ىلع نييواستملا نيفرطلا دحأ حيجرت ةلاحتسا عنمب ًاثلاثو

 هّنإف هيلإ نايواستم نافيغر مّدق اذإ عئاجلا ّنأب .لصاح يعطقلا ملعلا ّنإَف حّجرمل
 نييواستم نيئام دجو اذإ ناشطعلاو .حّجرم دوجو رظتني نأ ريغ نم امهدحأ لوانتي
 عبسلا نم براهلاو ,حّجرملا هل لصحي نأ ىلإ ًاشطع تومي الو امهدحأ لوانتي هّنإف

 .حّجرم دوجو رظتني الو امهدحأ كلسي هّنإف نايواستم ناقيرط هضرتعا اذإ
 ىلإ يعادلا ىوعدو رايتخالاو دصقلا ةطساوب لعفي رداقلا نأ كلذ يف لصألاو

 وهو '*'هيف عفانو ًاريخ هلعفي ام نأ هّنظ (؟!وأ لعافلا "'ملع وه يعادلا اذهو .لعفلا

 نم امهدحا كلسي هّنإف هلوصح يف ناقيرطلا ىواستو هقيرط دّدعت اذإف ؛ريخلا دصقي

 كرتشملا ردقلا وه دارملاف ,نيقيرطلا نم دحاو لكل لصحي هبولطم ّنأل ؛حّجرم ريغ
 راشأ دقو .هدوصقم لصح لصح اهي لب .هدصق يف اهل لخدم ال تايصوصخلاو

 ةيافك مدع انملس :لاق ثيح روكذملا لصألا ىلإ ةياهنلا يف يّلحلا ةمالعلا

 ةحلصملا ىلع هلامتشاب لعفلا حّجرتي ال مل نكل لعفلا رودص يف قلطملا ناحجرلا

 ."0هّنظ وأ لعافلا ملع ىف ةحجارلا وأ ةلصاحلا

 ها اق ناك فل ديلا فلج م هلأ يفر يقر دل رهاملا نشر هلل دوو

 .لعافلا :«م» ." .وهو :«ك» ١.

 .و :«ل».غ .ملاع :«ج» .'"

 ١6٠/١-١0١. مارملا ةياهن :رظنا .5 .هيف  :«ش٠ .6
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 حّجرم ىلإ جايتحالا مزلي يناثلا ىلعو رارطضالا مزلي لّوألا ىلعو .ال وأ رودصلا

 .نوهنلا ١" ليسا رخل

 ةدارإلا وه حّجرملا ناك ول لسلستلا مزلي امْنِإو يناثلا ّقشلا راتخن اَنِإ :هيف :لوقأو

 يف ولو حّجرملا نوكي نأ زوجي ال ملو ,ةيرمألا سفنلا ةيرابتعالا رومألا نم هوحنو
 ليصفتو !؟اهيف لسلستلا ليحتسي ال يتلا ةفرصلا ةيرابتعالا رومألا بتارملا ضعب
 هللاو ءلاقعلا لحب ةموسوملا انتلاسر ىلإ لوكوم ماقملا اذه ىف مارملا قيقحتو مالكلا

 .لامعألاو دئاقتعلا حيحصت يف قفوملا

 ىلإ [اهب ملعلا ىلإ لوصوملا قيرطلا نّيبو ىلاعت]] هتينادحو رّوق '"!اّمل :هلوق
 قرا

 ثعب ىلع ثعابلا يه ذإ ؛هتينادحو هلوق ناكم هتيبوبر رّرق اّمل :لوقي نأ بسنألا
 ال سانلا ىلإ ةيبوبرلا ىلع "”بترتملا ةدابعلا رمأ غلبيل هتوبن تابتإو فلي لوسرلا
 ثيح انركذ ام ةبسانم ىلع كلذ لبق فّنصملا مالك لد دقو .ىفخي ال امك هتينادحو

 اهبوجول ةّلعلا اهنأب ًاراعشإ ةيبوبرلا ةفص ىلع ةدابعلاب رمألا بتر هنأ هنايبو :لاق

 .مهفاف

 [ُهْلَيََي دّمحم ةّوبن ىلع ةّجح هتحاصفب زجعملا نآرقلا]]

 .ةثح اضف هعجملا نارقلا وهو ان دكخم ةزت ىلع ةكخح وش ان ةييقع رك ة:ةلوق

 هيف :ليق .هيعدي انك دل تقع عرفو“ !نقيتيو هزاجعا هب فاعتي ام فاآرعو

 قيرط ىلع ايكو يبنلا دي يف هروهظ رابتعاب وه امّنِإ نآرقلا زاجعإ ّنأل ةحماسم

 ئبني امك هللا دنع نم هنوك حاصف ال هتحاصف امّنِإ هتحاصف رايتعاب ال ةداعلا قرخ

 .ام :«ه م ءج»." .ستيف :«ل ءش .م .ع» يف ١.

 .نقتي :«م» .؛ «نترعلا :«جر) 3”
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 .ةيالا هنع

 نسبيا فاعلا اقر افيو ارذلا نورك نا نويطل ةحفاسم عنايسلا ةيكحي ضال وقأو

 ارا وا تح انفو نانقعاب لب ناك ''!ةرابع ّىأب "'هروهظ الو هروهظ 7 رابتعاب

 راجعا ناب لوقلا ناك الو رمديفااوقلذخلا ىلا هزاجعإ تاج نم كلا ةريغ ىقادديولسا
 نارقلا ةيقزاخ ناك و هروهمحلا نيبال رووععلا ويصتقلا لوقلا وه“ هنحا ضل نارقلا

 .ةغالبلاو ةحاصفلا تاجرد ىلعأ يف هنوك لوقلا اذه ىلع ةداعلل

 ةرابعلا هذه يف ناك ولو .لاقملا يف ةحماسم ريغ نم لاق ام فصملا لاق

 ةهج يف مالكلا بابرأ فالتخا ماقم يف ةروكذملا تارابعلا عيمج ناكل اهنا

 :مالسإالا يف ترسك ةروراق لّوأ نوكي الف .ةحماسملا ىلع ًالمتشم نارقلا زاجعإ

 يلاتلا عفرب جتنملا يئانئتتسالا سايقلا ةروص ىلع ليلد ةيآلا ّنأ رهاظلاو اذه

 ا”'هلوقب لالدتسالا يف امك نآرقلا مظن يف هريدقتب وأ ءيزيجعتلا رمألا نم موهفملا

 حرش يف يضاقلا هب حّرص ام ىلع "!4اَنَدَسَمَل هلآ لإ ُدَهلِإ 'اَمِهيِف َناَك ْوَل» :ىلاعت

 نمز يف نيدلا نوبطاخملا اهي متنك نإ ملعأ هّللاو :هريرحتو ءبجاحلا نبا لو

 نم .هنأ ىف. "رمش انديص ىلع انلاز اعمر ىلخ ملاعلا نضازقتا ىلإ وا "'يبننلا

 امف هكنلدب له او هيت هاذا كال هلق ند روع اؤناف ا م نلف ربو اف

 الو "!اهب نوتأت ال ""'مكّنكلو هنم ١١ عنتمي مكنم عنتمي امو مكنم زوجي هنم زوجي

 .رابتعا :«ه ما.” .هروهظ الو - :«ه )م ءك ءج».١

 .ةحاصفلل :«ك» .غ .و :«ك» .'"“

 .هلوق ىف :«م» .1 .رهتشملا :«ش».6

 ره مد 4 .37 :ءايبنألا .ل
 2 تس 52 الص الع

 . هليَياَع :«ش».٠ اريكاع :«سش» .1

 .مكلذك :«(ج». 5 .عنمت :(م نش

 .اهب :«م» . 1



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "3

 مكل نّيبت دقف كلذ متملع اذإف يم امل هيلع ردقي ال ًاضيأ وهف اهنايتإ ىلع "١نوردقت
 هدي يف هانرهظأ اّنكل ؛لصفلاب لئاق ال ذإ اندنع نم لب هدنع نم سيل نارقلا ّنأ

 .تازجعملاب تابثإلا قيرط وه ام ىلع هتّوبن هب تّبتنل
 نم يترك لاعب ىلع لدعاء دقن ليفم# نياق روكذتلا ىرئاتقلا أ ىقخينالو

 ذئنيحو .رّوقت امك ّنظلا الإ ديفي ال وهو ةيسنجلا ''عماجي رخآ يئزج "لاح
 نأ الإ ّمهّللا .هيعّدي امك هللا دنع نم هّنَأ نّقيتيو :لاق ثيح فّنصملا نيقي فعض رهظب

 ءاغلب نم مالكلا اذهب بطوخ نم رمأ اّمل هّْنَأ ليلدلا نم ةيآلا هنّمضت ام ىلإ حضي

 ةغالبلا يف مهلامك عم هلثم نم ةروسب نايتإلا نع اوزجعو ةّفاك مجعلاو برعلا

 . .لّمأتف ؛ةيرشبلا ةقاطلا نع جراخ هنأ ملع ةضراعملا رمأ ىف مهبّلصتو

 [هيف ءاملعلا لاوقأو ةروسلا ىنعم ىف قيقحت]
 ثنايا تقلع يلدا ىلا ةمجيرفتلا ىارنلا نيف. ةنئاطلا ةةروعلاوينلوت
 ل1 هيل اولهم ةيوافيبلا نمكلا نئاس# روسي هتك اس نكي ىل انلذنلا ملعا

 نارقلا ةروس فيرعت يف ركذ ام سيل هنأ امك اهزّيميو عيمجلا لمشي ام ىلع اوعلطي

 ةاّمسم ةبوتلا ةروس ناك نإو مساب اة!ةاّمسم روبزلا ةروس سيل هْنإف لكلل ًالماش

 ةروسلا يهو هنأشب' متهملا ةيحالطضالا ةروسلا نم مشق ريسفت' ىلع اورضتقا مساب
 نم» هلوقب دييقتلا ١و ركذ امب فاّشكلا بحاصل ًاقفاوم فّئصملا هرّسفف ,نارقلا نم

 امك مساب ةاّمسملا ةمجرتملاب دارملاو ةينآرقلا ةروسلا فدععملا ّنأ ىلع لدي «نارقلا
 "لرشعلاو ةدّدعتملا تايآلا جرخ هبو ,"!فاّشكلا ةيشاح يف يم نيقّقحملا دّيس هدافأ

 5 .لاح نم يئزج - :«ج» . .نوردقي ال :«ه ج».١

 .و :«م» . .عماجب :«م ءل ءج» .'”

 .و ركذ_:«ه»." .هأّمس :«ه» .6

 .رشعلاك :«ك» . .؟589 .فاشكلا ىلع ةيشاحلا . /



 ”/ (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 كلذ يقويووخلاو

 ةروجبلا نا نم حرشلا حرش يف ينازاتفتلا لضافلا هدروأ ام عفدنا هانرّرق امبو

 :ليجبإالا ةروسا لبلدي هريغ نان ناك انا رق لوتملا: ةالكلا نع ةيهرتملا ةنئاظللا عسا

 تبلغ ةروسلا نب هنع باجي دقو ."7«نآرقلا نم» هلوقب فيرعتلا يف فصو اذهلو

 روسلا نيب نم ًافيقوت ؛هرخآو هلّوأ مجرتملا نآرقلا ضعب ىلع ةعّرشتملا فرع يف
 نم ةفئاطلاب ''فاّشكلا بحاص فرع اذهلو .نارقلا ىلع بتكلا نيب نم باتكلاك

 .!تايآ ثالث اهّلقأ يتلا ةمجرتملا نآرقلا

 ةروس نع نآرقلا ةروس زّيمتل سيلف نآرقلا نم هنوكب فصولا ىلإ جايتحالا اّمأو

 ىلعو .لعفأ يف امك ةقبطلا ٌولعو ةغالبلا يف هسنج نم ةروسلا ّنأ نايبل لب هريغ
 نأ فّوعمللف نآرقلا ضعب ىلع ةعّرشتملا فرع يف تبلغ ةروسلا ّنأ ميلست ريدقت
 ةنيرفلاو :اهريغلو اهل لواتنملا أعلا ىتعملا وهو. نتعملا اذه ريغ اهب تدرآ :لوقي

 باب يف هيلإ ّجتحي مل ديقلا اذه ناك رخآلا ىنعملاب تناك ول ذإ ؛هنم يلوق هيلع
 نم ةروسلا ّنأ نايب اًمأو ,يمسرلا فيرعتلا يف ّمهملا وه يذلا زارتحالل فيرعتلا
 .!ىهتنا ءىفخي ال ام ىلع فيرعتلا باب يف اهب ٌدتعي ةدئاف سيلف نارقلا سنج

 ضرتعا ثيح !هفيرعت ةّمتت نم «ثالث اهّلقأ يتلا» هلوق لعج يبّيطلا يّشحملاو

 ىلع قدصي ال ةروسلا فيرعت :تلق نإف :لاقو .ديقلا كلذ رابتعاب هتيعماج ىلع
 دوصقملا ّنأ ملع فيرعتلا يف ةيلقألا ربتعا اّمل :تلق .تايآ ثالث يه يتلا ةروسلا

 املا ةيرتتك راو ةيلغألا كل وييسنلاادعاب بذل ىةزلطإلا رزابقعاب بح زحل نينق هني
 زّيمت فيرعتلا يف دصقلا نوكي نأ دعب الو .يناثلا ال لّوَألا رابتعاب هتايئزجل ضرعي

 .فاّشكلا بحاص  :«ه ءم ءج» ." .نارقلا نم :«ه».١

 179/١. فاّشكلا .هرخآ ىلإ :«تايآ ثالث اهّلقأ يتلا ةمجرتملا» لدب «ه ,م .ج» يف .'"

 .ىهتنا ءىفخي ال ام ... لعفأ يف امك :«ه ,م .ج» نم طقس .؛

 .في رعت :«م» .6



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 : نهتلا ريغ هل نستحللا ع نيقحلا

 نم رثكأ وه ام ىلع رهاظلا هانعمب ديقلا اذه عم فيرعتلا قدصب راعشإ هلاؤس يفو

 ثالث وه ّلقأ روسلا نم ءيشب سيل هّنأل ؛لّمأَت ّلحم ديفأ امك هّنكل تايآ ثالث

 اهكاوعأ ردا درر مدس ري ساو رع لقأو ارجع الاكلا ايلا سيلا ها تابا

 وه ًامالك ناكل ةّمات ةدافإ ةديفملا اهئازجأ ذأ درا ولو قوس ملك ناك ةدقعلا

 خابصو :اهتابآ لئاس ىم.رصقأ يآ اهلقأ ناكل تاايكلا ءازتغألاب هير ولودضارجأ نك
 دارم ناكو ا ل الا لضافلا روسلا نم ءيش ىلع هقدص مدعب

 د ل ل :ج زييمت هب دصقي فيرعتلا اذه ّنأ باوجلا اذهب يبّيطلا

 يه ثيح نم ةيهملل ًافيرعت نوكيف هريغ نع هزييمتو دارفألا نع رظنلا عطق عم هريغ
 .دارفألا نمض يف اهققحت رابتعاب ال ماع

 هقدص "!بجوي يهو '١فدعملا ةاواسم فيرعتلا يف ربتعملا ذإ ؛هيف ام ىفخي الو

 ال دق :ٌصخاالاب فيرعتلا د نتن ار ىلع لاق 1 الإ ّمهْللا هدارفأ عيمج ىلع

 مل الإو ءاهزييمتو اهلاح هيف ظحالي الو .دارفألا زايتما فيرعتلا نم دوصقملا نوكي

 هجوب نكي مل نإو .هوجولا نم هجوب اهب ملعلاو ةيهملا لاح ربتعملا لب ." 'هزّوجي

 فيرعت ذإ تاّيهملا رئاس نع يه ثيح نم اهسفن الو ًاعيمج اهدارفأ هب زاتمي
 نع هرمي ال ذإ ؛تاقهملا رئاس نع ءزممت بجو ال ًقطا وكي اهب هن ايوا ووعلا

 دارفأب ملعلا بجوي ال وه ذإ هدارفأ عيمج '”لاهعيمج زّيمي ال اذكو .ناسنإلا ةيهم

 ها عج سا ا وع نع ًالضف هريغو سرفلا

 لمحلا يا تاروصحملا يف ربتعملا لمحلاب اهل انيابم ناك نإو هادع ام عيمج نع

 .بجول :«بجوي ىهو» لدب «ه» ىف .؟ .فرعلا :«ه» ١.

 نع :ةدايز «ك» ىفو .اهعمج :«ل».5 »١١«. ضخ الاب في رعتلا يأ :«عر» شماه ىف ."

 .اهزّيمت :«ك» .ه
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 فيرعتلا زاوج دحأ نع ''!لقني مل نكل ؛”'هدنع ًازئاج ناكل هيلع تقدص ام ىلع
 .فدععملا دارفأ "'زييمت هب متهملا نوكي ماقم يف ًاصوصخ لمحلا اذهب نيابملاب

 نوكي ام .هرخآ ىلإ يتلا هلوق نم دوصقملا ّنأ هدارم نوكي نأ *'نكمي :ليق ولو
 اذهب هفدغملل ايوايس يرعتلا وكيف قلاب قالت ذ: اهذازفأ لقأ قوكي تيب ةعوت

 مزلي الف اهيلع قدصيو دارفألا قباطي يه ثيح نم ةيهملل ًافيرعت نوكيو لمحلا
 .ةنيابملا

 ىلع قدصلا ثيح نم !*اهب هزييمتو هب فّرعملا ةفرعم فيرعتلا نم ضرغلا :انلق

 ىلإ لاقتنالا نم ٌدبال لب يمسرلا هجولا رّوصت دّرجمب كلذ لصحي الو دارفألا

 ال فدعملاب ملعلا نيع فّدعملاب ملعلا ناكل هجولاب ملعلا ىفك ولو ''فّرعملا
 هجولا اذهب فدعملاب ملعلا لصحي مل الإو هل هتوبثب ملعلا نم ٌدبال ًاضيأو .هل ًامزلتسم

 .هجولاب ءيشلاب ملعلا نيبو ءيشلا هجوب ملعلا نيب قرفلل نيرّخأتملا يأر ىلع
 ةدحيولا ذب املع يجوب. ال يهدتع م سلا ةفيوي ملعلا نأل قيمدقتملا يار ىلعو

 ىلع ةروصحملا ''!يف '"'مهكحلا ناي اوهكح "اذ و: ةهحو اذه ّنأ ملعب مل""ذإ

 باوج كلذ ىلع لدي اّممو .دارفألا ىلإ هنم يرسيو ىناونعلا فصولا موهفم

 لات يفلان عب افك تلال ياوبق عب نينا حقل بارع دو رطل
 اذإ ملعي فيك بولطملا لهج ريدقت ىلع هّنأ ةهبشلاو .ءءافشلا قطنم نم ناهربلا

 ١. خلاب في رعتلا زوج نم دنع يأ :«ع» شماه ىف 7١ ١«.

 لغم ةرخا ىلإ «لاقي نأالإ ّمهّللا» هلوق ىلع داريإ اذه نأ رهاظلا :«عر) شماه ىف .؟ ١؟١7«.

 .نكمي  :«ه» . .زّيمت :«ك» .'"“

 .«ج» نم طقس انه ىلإ «كلذ لصحي الو» نم .1 .هب  :«ك ءم» .0

 .اذهل :«ه» .6 .اذإ :«ك» .ا/

 .يف 2م .مكحلا ٌّنأب  :«ش» 9

 .ننام :«ع» يفو .نتاملا :«(ك».١١



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ضلع

 نأ مازتلإ نوطالفأ باوجو ؟هفرعي مل هدجو اذإف هفرعي ال ًاقبآ بلطي نمك هباصأ

 ملعنو قبآلا ملعن امك رّوصتلاب ًالَّوأ بولطملا ملعن اّنِإ خيشلا باوجو ."١رّكذت ميلعتلا

 انكلسأ اذإف .قبألا ناكم لبق قيرطلا ")هلعن امك قيدصتلاب هتفرعم ىلإ لصوي ام

 هل انرّوصت اّنكلو ؛ةّثبلا هدهاشن مل انك ولو هانفرع هيلإ انيهتنا اذإف قبألا ىلإ ليبسلا

 اذه ءانقبأ انملع هيف ةمالعلا اندجوف ؛قبألا وهف ةمالعلا كلت "!'ىلع نم ّلكف ةمالع

 .همالك ةصالخ

 ملعلا :لوقنف كلذك ناك اذإو هتفصو هل هجو اذه ّنأب ملعلا نم دب ال ِهّنَأ ملعي هنمو

 سيل نآبو .هتّيهم يأ فّرعملا عونب ملعلا ىلع فوقوم فدعملل هتوبثو فيرعتلا اذهب
 ًالصاح هجؤلا اذهب اهب ملعلا نوكي نأ ٌدبالف تايا ثالث نم ّلقأ ىلع لمتشي درف هل

 هّجوتي مل يظفللا فيرعتلا ىلع لمح ولو .هسفن ىلع ءيشلا مّدقت مزليف فيرعتلا لبق

 هرخآ ىلإ دعب الو هلوقو .«فّرعملا زّيمت دوصقملا ّنأ ملع» هلوق نكل ءانلق ام هيلع

 مدع نم انركذ اّمل ينازاتفتلا لضافلا ناكو ,مسرلا ىلع هلمح هنأ ىلع ًارهاظ نالدب

 .هنم (؟!لقنتس امك فيرعتلا ةّمتت نم .««تايآ ثالث اهّلقأ» هلوق لعجي مل هقدص

 ."!يسركلا ةياب ضقتنلا مهوتي دئنيحو

 ال ةفاضإ دجم هنأل ؛ىسركلا ةيا دري الو :لاق ثيح ىنازاتفتلا لضافلا هعفدو

 ةروسلا هنم فلأتي ام لقأ ّنأ ىلع هيبنت "تايآ ثالث اهّلقأ "!يتلا :هلوق“")و .ةيمست

 ةنئانلع اهنا نوسفلا قيد وش ىلع دش ذل ذا فيرا ىف ديفا هتان اكلات

 .ملعي :«ه» .” .ركذي :«ه» ١.

 .لقني :«ه م» .لع :(ه)) .

 »١١«. باذعلا ةيآو ةلهابملا ةيأ اذكو :«ع» شماه يف .ه

 .يتلا :«م» ./ .و:«ه» .5

 :«(تانا فيكاترإ ىلإ «فيرعتلا ةّمتت نم» :(«ج» ىف درت مل ./

 لج



 "1 (515- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 تايآلا "ارئاس نيبو. اهني دك دقو سناك ةكلا ١ فاض ةدعيمم انيقارأ هناكو

 دارملا ّنأب عفدل ةلمسبلاب ذئنيح ضقون ولو اهل ملع اهّنَأ ال ,ةفاضالاب اهب تّصُخ

 هجو ناكو .عونمم عراشلا نم ةلوقنم "'اهنوكو ,عراشلا نم تبث ام ''ةمجرتملاب
 اهتم لقا نوكي أل نا ىلع !قايا تالق ايلفاز هةلوق لمح نأ نكميس هنا لقاتلا

 ريصقأ نيئيشلا نييددعلا :لاقي امك ريتك ىتعتلا اذهت لكنت ىف: كلذ ا"! لي لادعشساو

 نيب دعبلا جرخل اّلِإو .هنم رصقأ امهنيب نوكي ال ام هب داريو ءامهنيب ةلصاولا طوطخلا

 ةدارإلا ةّحص هجوو ءامهنيب "!ةلصاولا طوطخلا عيمج ءاوتسال .- زكرملا

 اذه. ناكو''"ازيفلا اذه: عه ووسلا غيمج ب اعااا هد لديرألا دقو." هووللا

 0 كايا: شالت اهّلقأ هلوقب دارأو :لاق ثيح فيرشلا هّرس سلق نيققحملا دّيس دارم

 اهتلق ةياغو اهدارفأ يف ةرثكو ةّلق توافتي ةروسلاب ةاّمسملا ةفئاطلا كلت سنج

 نأ بجوي ديقلا اذه ّنأ دري الف ءفاشكنا ةدايز دوصقملا فشكني اذهبو ,تايآ ثالث
 ريدقت ىلع '''!ةيالا كلت تااعبا ملعي هبو ,روسلا نم ءىش ىلع ريسفتلا قدصي ال

 .ىهتا للا عة ا 0 هتسالا كاذب ةاكيس [هنوك

 ثيح نم امهعومجم ٌنِإف نيتذّوعملاب فيرعتلا اذه ىلع ضقنلا دري :لوقأ

 .ةمجرتلاب :«م» .؟ .رئاس :«ه» ١.

 4 ا ةورغلا ىلإ سيفا مجرزلا لا همقمس عزك ل اورو شاع يفزا
 .لثم  :«ك» .© »١١«. ةروسلا فيرعت يف :«ع» شماه يف .؛

 كلا دلال

 »١١«. ةيناثلل ىلوألا ةرابعلا لولدم موزل يأ :«ع» شماه يف .

 »١7«. اهنم اهلنا ه1 هايل انةيرا نع يأ :«ع» شماه يف . /

 »١١«. ةروسلا فيرعت قدص 06 شماه يف .1

 ٠. «تايآ ثالث اهّلقأ يتلا» هلوق يأ :«(ع» شماه يف ١؟١١«.

 ١. يسركلا ةيآ يأ:«ع» شماه يف »؟١١«. ١ ١١. ةيفاضإ ًابّكرم ال:«ع» شماه يف »١١«.

 ٠7 . .فاشكلا ىلع ةيشاحلا 589.



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "1

 .تايآ ثالث نم ّلقأ سيلو نيتذّوعملا وه مساب ةاّمسم نآرقلا نم ةفئاط عومجملا

 ملع نينابأك وه لب ,"!كلذك مَلَع الو ةانثم ةفص ال مَّلَع '!نيتذّوعملا نإ :انلق امْنِإو

 يف ةذّوعملا لامعتسا درول ىّتش ًاملع وأ ةفص ناك ول هّنأل عومجملا ثيح نم نيلبحل

 :كلذك نعل اههوحا

 نم اذه سيل ذإ ؛ًاضقن سيل فّرعملا نم نيدرف ىلع فيرعتلا قدص لاقي ال
 :قدعلا ريغ ىلخ ف ةعملا قالض

 نم فدعملا هيلع قدصي مل !؛!ام ىلع قدصي ال نأ بجي "7فدعملا :لوقت انَأل
 هنأ "!عومجملا ثيح نم امهعومجم ىلع قدصي الو فّرعملا هيلع قدصي مل ثيح

 ىلع فيرعتلا قدصي ال نأ بجي اذكف ,ناتروس يأ ةريثك ةروس لب ةدحاو ةروس

 .هنم ريثك امهْنَأ ثيح نم لب دحاو عومجمو دحاو درف هنأ ثيح نم امهعومجم

 7نم عومجملا ريغ ةدحولا ثيح نم عومجملا ذإ ّمعأ فيرعتلا نوك مزلي الئل كلذو
 هيلع فّرعملا قدصي الو نيرابتعاب عومجملا ىلع فيرعتلا قدص اذإف .دّدعتلا ثيح
 مل فدععملا قارتفا اذه نكي مل ولو ءفّرعملا نم فدرعملا مومع مزل دحاو رابتعاب الإ

 يف ٌرم امب ىّصفتلا نكمي الو ياك هاف عومجملاو ىنثملاو درفملا نيب نكي

 نوكي ام "”ةمجرتملاب دارملا هعفد يف ليق ولو ,عراشلا نم لوقنم مسا ِهّنإف ةيمستلا

 .انلكت ناكل هتف" تاضاكمو

 حرش يف روكذم وه امك ًافيقوت هرخاو هلو مجرتملا ضعبلاب ترو اًمأو

 ءريخا و هلو متم ام يجرسملابقاوالاكا» سال نى نر

 .كلذل :«ه» .؟ .«ج» نم طقس انه ىلإ «ّلقأ سيلو» نم ١.

 .ًاماع :«ام ىلع» لدب «م» يف .4 .امك :«فدعملا» لدب «ك» .

 .نم عومجملا ريغ  :«ج» .1 .عومجملاو :«ج» .6

 نق روسو ةرقبلا ةروسك :«ع» شماه يف .6 .ةمجرتلاب :«م» .

 .نإ- :«ه» .9



 ١ -55( ١" ةيآ) ةرقبلا ةروس

 اه.دارا ناو. ءاولاق ام. ىلع قيقوتلاب ةيآلا دود نييعت ذا ةيآلا ىلع نفيرعتلا قدضيف

 :وودف روس انها ىلإ "!انهاه عملا نك

 هوا نييملا هود او هلذأ هجرتنلاب هارملا ناي ىرهبألا لضافلا ةنغبتانجاو

 ه1 نب" قتلا فرم ذاق ارقلا رخو ةيدسلا ىلا ءايفآل ان" ورزخلا و: ةيهسفلاب

 .ىهتنا

 كلذ قلع ايم ناك هلا :لاقتنأ "ل | ةءازبلا ةر وعش نضقنلا فيس هكون لوقو

 روهشم عنامل هفالخ ىلع لزنملا نآرقلا يف عقو امْنِإو ظوفحملا حوللا يف هجولا

 ضعب أضيا هنع باجأو .روكذملا نايبلاب نيبملا مكح يف وهف ريسافتلا يف روكذم

 اهيماسأب كايآلا نم اهروجتو.ىسركلا 2١ ةيممت نأ منيت انا نامزلا اذه نيغاشم

 فالخب .هريغو د2 يبنلاك عرشلا لهأ نم نوكي نأ زوجي لب هناحبس هللا نم
 ةلمجلابو ءنآرقلا يف بتكي اذهلو عراشلا نم اهّنِإف ةدوهعملا يماسألاب ةروسلا ةيمست
 دا نوم تكفا, ةيمعشلا نا نلع ليلدلا ةيلقف: ىسركلا 21 لدم تلي رعتلا نذل نوم

 منام فدعملاو ناقه هن ةسبل ىفاسألاروسلا ةيميتت نأ ىعالا نم اذكو «ىلاغت

 ىبمخلا 101 لوزت عبو. نعم ةلاءاذوبا "!7لففل ىلاغت هلا :ةالغاب نوكي امن قلع كيرعتلا

 :لوقي نأ ضرتعملل ّنأ ىلع !"'معألا وه ةعّرشتملا دنع هنم ردابتملا رهاظلاو دل

 .هرخا و ةييصعلابةلوا ىتيفلا .انه :«شد».١

 .ًاظفل  :«ل» .؛ .صقتنلا :«ه ءجد» .*

 .نود طقف :«طّسوتبو ىنعم ال ءادتبا ًأظفل» لدب «ه .م .ك ءج» يف .0

 ظنا« 118, هحرشو نقاوملا نم ىتستتلا هللا ءامشا ةنفيقوت تحب ىف ركذ امديلع لدي« غال نتماه يف».5

 .17// فقاوملا حرش ؛١١5و97057/7 فقاوملا



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "1

 رع رولا كايرعت ناك ىدايشملا نساظلا انجي كقول ويح ١ نادتلا "نبا را نب
 هديل مانع ع تان رعنلا ناك كاست نإ ماما قع ديدان كرم انكلا

 ")امّبر فدعملا ّنأب :لوقلاو «ىنعملا اذهب ةروسلا موهفم دارفأ نم ءيش ىلع هقدص
 مدع مزلي الف ىلاعت هللا "'مالعأ هب قّلعت ام دارفأ نم ةروسلا ّنأ جراخ نم فرع

 ساسحلا يمانلا مسجلاب ناسنإلا دحأ فرعي نأ ليبق نم ءيش ىلع فيرعتلا قدص

 مجعلا تاناويحلا نأ هداقتعال ناسنإلا دارفا ىلع هقدصو هتيعماج يعّديو .ًالثم طقف

 .ًاضيأ ناسنإ ّسحلاو ومنلاو ةيمسجلا ىلع نيروصقملا
 نأ رهاظلا لب داتقلا طرخ هنودو ذئنيح ةيعماجلا نايب فدعملل نبال هّنَأ لصاحلاو

 اءامكحسي ةقرفتلاو كيك يبنلا نايب نم ملع اّمم تايآلاو روسلا يماسأ نم ًالك
 بيرقو «ةرباكم نيماقملا يف عنملا نوكيف هعفدي ال نارقلا يف روسلا ماشا ةباتكو

 نأ نم يروباشينلا "اريسفت يف ركذ ام *!يرهبألا هيجوت ىلع ريسفتلا اذه نم
 يف تغلبو تلمكو تّمت ىتح ضعب ىلإ اهضعب تنرقو تعمج يال مسا ةروسلا

 هلا ميم طار كرش | ةزروس نيمو اهديرب نق فنا يللادق :هلإ فإز ١ قالا رادقملا )لوظلا

 .ىهتنا ,”!ىهتنملا مولعم أدتبملا فورعم الإ ةروسلا "!نوكي الو .4 ميحرلا نمحرلا
 نأ ىلاعت هللا دارأ يذلا رادقملا ىلاعت هللا هدارأ يذلا رادقملاب دارأ نأ هّنَأ هيفو

 ةروس نيبو اهنيب لّصفو هلوق نم !؟!كلذ مزلي هنأ عم ًايرود نوكيف ةروس نوكي
 رثكأو تايآ ثالث ىلع قدصيف هاهتنا ىلاعت هللا دارأ يذلا رادقملا دارأ نأو ىرخأ

 .بطش هيلع «ع» يفو ءركذ امب فيقوتلا صيصخت ريدقت ىلع :«سأرلا نم» لدب «ه ,م ءك .ج» يف ١.

 .مالع :«ج» ."” .امب :«امّير» لدب «م» يف .؟

 .و + :«ج» .مكحت :«ه» .

 .نوكت ال :ردصملا يف . .هريسفت :«ه» .1

 "0١و ٠١/١ يروباشينلا ريسفت .ىهتنالا :«ش» .

 .«١؟» رودلا يأ :«ع» شماه نا



 "1 (535- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 تعمج يأ يه ذإ اهرخآ نم رثكأو تايآ ثالث ىلعو تايآلا ريثك ةروس لّوأ نم

 لّصف مث ىلاعت هللا دارأ يذلا رادقملا لوطلا يف تغلب ىّبح ضعب ىلإ اهضعب تنرقو

 اا عج دس ابار يحيا يحير كل مم قرح روس نيو اوك

 .عومجملا ثيح نم ةبوتلاو

 ير راع ةروسلا فيرعت ]

 ةلمسبلا طقف اهحتتفم يتلا نآرقلا نم ةفئاطلا اهّنأب ةروسلا فرعي نأ نكميو
 ةلمسبلا هنع جرخف '"!ةفصلا كلت يف ناك نإ اهيلات اهقرافي الو ةءاربلا وأ 7ةّلقتسملا

 ةلمسبلاب حاتتفالا يف هنع يلاتلا *!ةقرافمل ةروس لك ا ني لوألا !١ نفعلاو

 لاقل مدع ردبالا ىلإ ةيطسولا ةلمسللا قم لدللا ةزويس ضعي اذكو !1١ ةلهتيسلا

 قادصي الا هنآل عومجنلا ثيح.نم نيتروس عومجم اذكو..!اهلّوأ ىف '"!ىتلا ةلمسبلا
 سانلا ةروس جرخي الو ةءاربلا وأ ةّلقتسملا ةلمسبلا طقف اهحتتفم يف هنأ "'هيلع

 وغلا

 ِنِمْحَّرلَأ هَل مسي ُهّنِإَو* ىلاعت هلوق يف لمّتلا ةروس يف ةروكذملا ةلمسبلا نع زارتحا :(ع» شماه يف ١.

 ْ »١١«. ةّلقتسم ةلمج ال ةلمج ءزج دهّنإف ٠١[ :لمّتلا] 4 ميحَّدلأ

 .«١١؟» ةءاربلا وأ ةّلقتسملا ةلمسبلا نيروكذملا نيرمألا دحأب فاصتالا يف يأ :«ع» عيا 2

 ةّماتلا ريغلا لّوَألا نم ةئدتبملا ةدّدعتملا ضاعبألا لمشيف مامتلا هيف وه ام ضعبلاب دارملا :«ع» شماه يف .'"

 .نم - :«ج» 4 .«7١؟»

 .ةلقتسملا  :«ش» .5 .ةقرافملا :«ج» .4

 .يتلا :«ه» .ا/

 »2١١. ةفئاطلا رابتعاب ثينأتلاو .ضعبلا كلذ لّوأ يأ :«ع» شماه يف .4

 .هيلع  :«ه» 9

 ٠. «ةفصلا كلت يف ناك نإ» هلوق يأ :«ع» شماه يف »؟١١«.



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل حا

 [ةروسلل رخأ فيرعت ]

 اًمع ةلصفنم نآرقلا نم ةفئاط يه :لاقيو رخآ هجوب فدعي نأ نكمي ًاضيأو

 لد الا هيض يرتوي ةعاضلاب هيفي افعأا1وأ ةلمسسلا راهم ايا اهنو
 ةيبآلا "'لصفل تسيل ةروسلا لّوُأ يف ةلمسبلا ّنأل ؛اهنم ةريخألاو ةروسلا نم

 ده اهتطصراشنانألا لصف ن1 :ةيةقتلا نم ةويقلالا وعول فلج نيبال رأوا

 نيب ةلصاف ةلمسبلا لب ةلمسبب نيتيا ّلك نيب ىتؤي ال اذهلو ءلصاوفلاب ضعب
 نم تايا ةّدع اذكو ,ةروسلا لّوأ نم تايا ةّدع جورخ اذه نم ملعيو نيتروسلا

 تسيل امهلَوأ يف ةلمسبلا ذإ ؛عومجملا ثيح نم '*!نيتروسلا عومجم جرخيو رخآلا
 اهدعب يتلا: اذكو .ىلوألا لصفل لب دحاو"او عومجم "امه ثيح نم امهلصفل

 عومجملا ثيح نم '!امهعومجم نع ًاعيمج امهنع ةرّخؤملا ةروسلا "!لصفل تسيل
 .امهنم ةيناثلا نع اهلصفل لب

 ال هنإف .هب فدعملا فاصتاب ملعلا ثيح نم ءافخ عون ريخالا نقلا اذه يفو

 دعب رهظي نأو ضعب نع اهضعب تايآلا لصفل تسيل ةلمسبلا ّنأ رظنلا يداب يف رهظب

 ذإ ىفخأ وه امب ًافيرعت نوكي الو هسفن ىلع ءيشلا فّقوت بجوي ال نكل ؛لّمأتلا

 قيدصتلا ناك نإو ةروسلا رّوصت نم 7١7 ىفخأب سيل ريسفتلا اذه موهفم رّوصت

 .لّماتو ةقد ىلإ جاتحي هب فدعملا فاصتئاب

 .امهلبق :«ع».١

 ةلمسبلا عع رح وملا نكعلا نإف لمثلا ةروسب ضقنلا دري اًملف ٌولخلا عنمل «وأ» ةملك :«ع» شماه ىف .؟

 »١١«. لّمأتف ءاهب هحاتتفاب هدعب اًّمع لصفي مل مّدقملا ضعبلاو اهلبق اّمع اهلاصفنال اهب حبقي مل ةطّسوتملا

 .ىلوألا- :«م» . .لصفب :«ه .م ءش ءج»

 .تايا ةّدع جورخ اذه نم ملعيو :ةدايز «ه» يف .6

 .و :«م» .ا/ .ىه :«ش».أ

 .اهعومجم :«ج» .1 .لضفب :«ج» ./

 .ىفخ امب :(«ه». ٠٠

 لج



 "1 (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 [ةروسلل ًاضيأرخآ فيرعت ]

 نوكي ال ,عراشلا دنع نم اهرخآو اهلّوَأ ةنّيبم ةفئاط اهّنأِب ًاضيأ رّسفي نأ نكميو
 ذإ ؛عومجملا ثيح نم نيتذٌوعملاب هيلع ا"! ضقنلا دري الو تاياآ ثالث نم لقأ

 ضاعبأ هيلع دري ال اذكو .ًارخآو ًالَوَأ عومجملا ثيح نم امهل نّيبي مل عراشلا
 ندع لب ًارخآو ًالّوأ هيا .قم.رتكأ نوكي ىتلا نضاعبألل خراشلا نّيعي. هل ذإ "اروسلا
 ماهفإلل ًاذيحشت ماقملا اذه يف انبنطأ دقلو ريغ ال ةيآلاو ةروسلل رخآلاو لوألا

 .مالكلا فارطأب رظانلل ةطاحإو

 [ةغللا ىف ةروسلا ]
 ةفئاطب ةطيحم اهأل ةنيدملا روس نم ةلوقنم [ةيلصأ اهواو تلعج نإ يهو] :هلوق

 .هرخآ ىلإ نآرقلا نم

 ىندأب ذوخأم وهو هنم لقنلاو ةروسلل يوغللا ىنعملا نايب انهاه فّنصملا هركذ ام

 اهانعم نم اهلقنل ّنأ فاّشكلا مالك لصاح ّنأل فاّشكلا بحاص مالك نم ربيغت

 روس نم اهنوك وهو لّوألا لامتحاللو .نيلامتحا اهواو ةلاصأ ريدقت ىلع يوغللا
 ةطاحإلا ثيح نم روسلاب اههيبشتو رّوسملا دلبلاب ةفئاطلا هيبشت نيهيجوت ةنيدملا

 :ناهيجوت ةبترلا ىنعمب ةروسلا نم اهنوك وهو يناثلا لامتحاللو .دئاوفلا ىلع
 رابتسعا ناقيرط لقنللف ذئنيحو ةيشح نلضألا اهانعم ىتلا ةلزنملا نوك لوألا

 اهسفن يف اهبثرت رابتعاب كلذ رابتعاو .اهيف ئراقلا رسي رابتعاب لزانملا ةلزنمب اهنوك

 ةقمو انآذ

 نيدلا يف اهنأش ةعفر رابتعا وهو ةدحاو ةقيرط هلو ةيلقع ةلزنملا نوك يناثلاو
 قيرط لقنلل ةزمهلا نم اهبلق ريدقت ىلعو .تارابتعا ةّنس كلذف كلذ يف اهتوافتو

 .ةروسلا :«ه» ." .صقنلا :«ه» ١.
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 .هترابع يف هب حّرصم دحاو

 نأ فاّشكلا ةيشاح يف فيرشلا هّرس سّدق نيقّقحملا دّيس مالك نم دافتسيو اذه

 ىلع ("!هنيجت اهنأ الإ :لاق ثيح "!ًاشدخ َلّوألا لامتخالا نم لوألا هيجوتلا يف

 .ىهتنا .؟'اهحتفب روس ىلع ا"! عمجت نارقلا ةروسو واولا نوكسب روس

 ناكل ةنيدملا روس نم نآرقلا نم ةفئاطلا يف ةلمعتسملا ةروسلا ناك ول هنأ وهو

 ال ,ًايفصو رخآلاو ًايمسا امهدحأ نوكي رخآ ىلإ ىنعم نم لقنلا ذإ هعمجك هعمج

 الو :عمج تادرفملا نازوأ نم نزو لكل ذإ ؛عمجلا طانم وه يذلا نزولا يف رثؤي

 صوصخم نزو ىلع عمج مسا ٌلكف ,كلذك ىنعملا *رييغت ىلإ كلذ يف تفتلي
 يتلا ةروسلا ذإ ؛كلذك سيل انهاهو .كلذك هانعم ("'رّيغتب رّيغتي الو ًامئاد هيلع عمجي

 ىلع عمج ةفئاطلا ىنعمب ىتلاو .واولا نوكسب "اروس عمج ةنيدملا طئاح ىنعمب

 .اهحتفي روس

 [«روسلا» ىف يرهوجلاو ءاّرفلا بهذم ]

 نأ نم ءاّرفلا بهذم ىلع وه نم اًمإف ًاعمج نوكسلاب روسلا لعج نم نأ هيفو
 اذه ىلعو .ةدرفم هنم ءاتلا وذو عمج وهف ةدحولل ءاتلا هلخدو سنج مسا ناك ام لك

 مسا وه يذلا عمجلا ةغيص ىلع نآرقلا نم ةفئاطلل اهلقن دعب نوكي نأ مزلي ال
 .دارفألل هعمجو هتينثت ليلدب سنج مسا سيل لقنلا دعب هْنأل ؛ةقيقحلا دق سنجل

 يتلا ةروسلل اعمج هلعج امّنِإف يرهوجلاك ءاّوفلا بهذم ىلع نكي مل نم اّمإو

 ًاضيأ روسلاو ,ةنيدملا طئاح ىنعمب "اروسلا ّنِإ :ركذ ام دعب لاق ثيح ةلزنملا ىنعمب

 ١. عمججل :«ل ملل 35 .شدحخ :((ه م ك هم .

  6 37.فاّشكلا ىلع ةيشاحلا . عمت :(( ه 2« ش 1.

 .ريغتب  :(«(ش».١1 .ريسفت :(ه ءم» .6

 .ةروسلا :«(ك» .8 .روسلا ىلع :«ش» .ا/
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 .ىهتنا ."!ءانبلا نم ةلزنم لك يهو ةرسبو '''رسبلا لثم ,ةروس عمج

 مسا هنأ ةرسبلابو رسبلاب "اهلّثم ثيح يرهوجلا مالك نم مهفي نأ نكمي لب
 رئاسك ةثالثلا نود ام ىلع هقالطإ مدعل ًازّوجت عمجلا هيلع قلطأو ,هدنع سنج

 ل نتن منا ريسلا دإ :ملكلا ظنلك عمجلا تم فن رههشا ىقلا سانجألا ءانسسا

 ىف درفملا ىلع هلمح ليلدبو .سنجلاو دحاولا نيب قرفلل ةرسبلا يف ءاتلا ذإ ؛عمج

 اهسألا اهردم انيبنهنلا ناجملا وكري ١ لضالاو ب طوبفتم ا" كلطأ ١ مو اذه وع

 ىلع داحآلا ىلع ٌلاد مسا ىلإ رّكذملا درفملا ريمض عاجرإب اوُلدتسا اذهبو .هب ًالؤم

 ىلع عمجي دلبلا روس ّنأب "'ةلئاقلا ةمّدقملا ''١لّدب ولو ,*'عمجلا ال عمجلا مسا هنوك

 .دوصقملا متي ناريسو راوسا هعمج ناب ةلئاقلا ةمّدقملاب نوكسلاو ٌمضلاب روس

 [«ةروسلا» يف ينازاتفتلاو يناجرجلا دّيسلا لوق ]
 .شدخلا ىلع )ل عقاولا نايب ىلع فيرشلا هّرس سّدق همالك لمح نكميو

 يف ينازاتفتلا لضافلل ًاقفاوم فيرشلا هّرس سّدق لاقو ّرم ام ًاضيأ ذئنيح هيلع دريو

 رّوسملا دلبلا ىلع ًالّوأ تقلطأ ةروسلا ّنأ لّوألا لامتحالل '"!لّوألا هيجوتلا نايب
 ةفئاطلا ىلإ '" 'هنم لقن ٌوث ةروسلا يذ ''''ىنعمب '''نوكتف لسرملا زاجملا ةقيرط ىلع

 .185/1؟ حاحصلا ." .رسب :ردصملا يف ١

 .بّيط :«م» .؛ .هلثم  :«ج» .'

 .ىلع لدب ال :«م» .1 .عمجلا ال :«ج» .4

 ال :«ج» .ةلباقلا :«ه ءم» ./
 .«١١؟»روسلا ةلمسبلاب ةفئاطلا هيبشت رابتعاو هو :«عد» شماه ىف . 5

 :355بف10ل نشل

 7١ ١(«. مهفاف .ىظفللا نا دافتسي انهاه :«عر» شماه ىف ١.

 .«١؟» ةروسلا يذ نم يأ :«ع» شماه ىف .٠١؟
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 روسملا قالبطا نع دتسي رونيسلا دللاب ةفئاطلا "!هيبفتا أ درو القل ةروكذملا
 ."!اهيلع

 ةيقيوتلا قف: فاشكلا :يحاض#ةلاق امنع لدهن فلضتلاو امهنالك لصاح اذه

 روس نم ةلوقنم ةيلصأ اهواو تلعج نإ "!يهو :لاق ثيح لّوألا لامتحالل لّوألا

 .ةرخآ ىلا ,!اهلايخ. ىلع ةزؤحم !:زورفم نارقلا نم ةفئاطب طيخت اهنأل ةنيدملا

 عماجو ةفئاطب طيحم امهنم الك نأ فيي نم نلبلا "رومي ةفئاطلاةقشنن اكف

 يأ ةطاحإلا لصأ يف نيهباشتمو ''!نيكراشتم "!نانوكيف اهل زرفمو "'زئاحو

 امهتطاحإ عون فلتخا نإو امهنم نيتفئاطلا نم ءيش جورخ مدعو زارفإلاو زوحلا

 قف انه ناشي نقلا اضياولردلعلا هو اذه راك و ارنا و داق نوكيتا ذه اعف

 ىلإ "١لوقنم روسلا ّنأب مكحلاو ,يزاجملا ال يقيقحلا ىنعملا نم نوكي ''''رّرقملا
 مجرلا ةلوقم نم نوكي نأ هبشي لسرملا زاجملا ةقيرط ىلع هيلإ هلقنو رّوسملا دلبلا
 .بيغلاب

 ىلع ةروسلا لامتشا ""رابتعاب كلذ نأ لاقي ام اًمأو :ىنازاتفتلا لضافلا لاق

 يرق نلف ثويسلاو ةذلسولا ىلع دلبلا لاا لدعلاو هةنادالا قف اهنارحا

 الإ هيفاني ال ؛يناثلا هجولا وه لب ةيطيحملا نود ةيطاحملا اهيف ربتعا ثيح باتكلا

 .ىهتنا ,تايآلاو لمجلاب دئاوفلاو ملعلا نم نونفلا لدبتسا نأب

 ١. فاّشكلا ةرابع رهاظ وه امك :«عو» شماه ىف »؟١١«.

 ". .ىه  :«م» ." .؟19 .يىناجرجلل فاّشكلا ىلع ةيشاحلا :رظنا

 67/١. ىواضيبلا ريسفت .ه .ةزورفم-:«م».غ

 .زئاج :(ه 31 2ل» ./ .ةروسب :((ط 2م كك 0 1

 موك رشف نشل .نوكيف :«م» .8

 ٠ ةقباطملاب لادلاو عضولاب لادلا ماسقأ نم هنا هيلع لدي :«عر) شماه ىف »١١«.

 ١ .رابتعاب_ :«ك». ١؟ .«ج» نم طقس تاحفص ةينامث ردق انه نم
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 لامتشا رابتعاب كلذو :لئاقلا لوق يف «كلذ» ةملك لاقي نأ نكمي هنأ هيفو
 دلبلاب '"''ةزوحملا ةدودحملا ةفئاطلا هيبشت نم فاشكلا يف ام ىلإ ةراشإ ؛ةروسلا

 يحب قيم: ىا :هلايمح ىلع ةيزؤحملاو ةيؤورقملاو ةيدودحنلا ثيخ نمو ؤسنلا
 لاعفألا نم لوعفملا مسا غيص هيلع لد ام ىلع ريغلاب اهيف فاصوألا هذه لوصح

 ىلع دلبلا لامتشا اهئازجا ىلع اهلامتشا نكي مل ول ذإ كلذ نايب هضرغو .ةيذعتملا
 لدبت يف رّنؤي ال اهناصقنو "!'تالومشملا كلت دايدزا ّنأ يف تويبلاو تالحملا

 نأ يسفلا نانتعاب ليد رج اراقب سل وارق ردوصر د د27 05 هللا كف
 لكن اهتارعا ىلع ةفيقعلا :تادينلا لافتا اهئارجأ ىلع ايلامعتا ناك ليووعلا
 نوكي قطانلاو ؛ةدارإلاب كّرحتملاو ساسحلاو يمانلاو مسجلا ىلع ناسنإلا لامتشا

 ايمو الا يف رّوسملا دلبلا هبشت الف .ىفخي ال امك اهتاذ نم اهزارفإو اهدّدحت

 رّوسملا دلبلا نم ةروسلا "!لقن يف لخدأو ٌمتأ يذلا روكذملا هجولا ىلع ةروكذملا

 ٍايضوألا 8! قلت ناقعأب ىوسلاب هقلعت فيح قميدلبلا ةسض ذإ اهتيمشتو اهبلإ
 :س و نسحا هلا دج نع

 [دلبلاب ةروسلا فيرعت يف «ةفئاطلا» هيبشت هجو ]
 .اهتاذب ال ريغلاب اهلّصحتو اهدّدحتو اهنّيعت ّنَأ يف دلبلا هبشت ةفئاطلا ّنأ لصاحلاف

 اهئازجأ ىلع هلامتشا ّنأل ريغلا نم هل تافصلا كلت نوك يف هل اهتهباشم يأ كلذو

 نسا هلا فوم نم ةااعملاو ةومملا نه كلتا لامعتا لمعلا و دكابالا وف

 سيل هنأ امك ؛كلذ *!ببسب اهيلع اهلامتشا سيلو تافصلا كلت يف لخد اهئازجأل

 اذه ىلع تافصلا كلت يف ةهباشملا لمحو اهيف لخد اهيلع هلامتشاو دلبلا ءازجأل

 .تالومشلا :«م».؟ .ةدودحملا :«ك» ىفو .ةزوجملا :«ه .م».١

 .كلذ :«ش» .غ .سفن :«م» .'"

 .بيس :((م) .6
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 نانوكي امنإ امهو ةيزوحملاو ةيدودحملا يف هب اههّبش فاّشكلا بحاص ٌنأل ؛هجولا

 ةزّوحتمو ةددحتم لقي ملو يّدعتملا نم لوعفملا مسا غيصب اهدروأ . قلاب

 .مزاللا نم لعافلا مس

 "7ةهباشم ىلإ ةراشإ لئاقلا لوق يف «كلذ» ةملك لعجيو فّلكتي نأ ا

 ناي كلذو:هدبفلا ةخبول اناييورخا نلا نا نافعا هلؤق نوكيو روسملا دلبلاب ةفئاطلا

 ب ةووهفلاو ةدودحتلاب انامل روسنا قليلا هلوق سلا هلا لقفل" 'ضرغ لاقي

 هجو نايب ايبل ةزوحملاو ةدودحملا ركذ نوكيو «,ةفئاطل ةفص نوكيو .ًالقتسم لعجي

 ىلع فاّشكلا ريرقت يف ةيطاحملا ربتعي ملف .ًاديعب اذه ناك نإو حيضوتلل لب هبشلا

 ربتعملا نوكي. هجو ىلع '*!هلمح وه لب لئاقلا لوق هفلاخي ىّتح هبشلا هجولا اذه
 01 حلا يق

 ىنعملاب ةفئاطلا هبشي مل ملف "''ةيطيحملا هيبشلا يف ربتعملا ناك اذإ :لاقي ال

 :ةفاسمل] ارضق ةنيدملا دوس ا وسلا ىقيفحلا

 نم دلبلا ةيطيحم ذإ ؛ٌجتأ "!ةيطيحملا ىف ةفئاطلاو دلبلا نيب ةهباشملا :لوقت اَنَأل

 وهذا ةنيدنلا روس ةطاخأ تالخي 5 لكلا ةطاحإ وهو ةفئاطلا ةيطيحم عون

 .هتاذ نع اعيراش فوج الهاون لودا"اول اناذ ووكر ال انه لهم سلا ةطاخا

 .هرخآ ىلإ هقرافي ال ىناثلا هجولا وه لب :هلوق نم ىنازاتفتلا لضافلا هلاق ام امو

 ىلإ نوسملا ةلئجلا 0 ةلوقتم ةروسلا :لئاقلا "50 ةنيرقت نلهدلا ةنلغ ريف

 لامتشالا يف دلبلاب اهايِإ ههّبشتل ةنيدملا روس يأ يلصألا اهانعم نم ال ةفئاطلا

 تويسلا ىلع هللا لامتشا لمجلاو تابآلا ىلع ايلامسفا نأ راعفاب لاف تي

 .ض رع :«م» .؟ .هتهباشم :«م» ١.

 .ةلمج :«ه» .غ .«ه» نم طقس انه ىلإ «هلوق نوكيو» نم ."“

 .ةطيحملا :«ه» ." .ةطيحملا :«ه .ل» .ه

 .هل_ :«(ه» .8 .ةطيحملا :«ه ءش» . 7



 فقر (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 يناثلا هجولا هّنأب مكح فيكف ,ةطساوب يلصألا ىنعملا نم لقنلا نوكيف تالُحملاو

 يناثلا هجولا يف هنأ عم ؟تابآلاو لمجلاب دئاوفلاو نونفلا لادبتساب الإ هقرافي الو

 ىف رصختلا لدجوةطيباو لإ وهو ووسملا كلبلا نماألا ةنيدملا نوضر وم لق
 رابتعاب يناثلا نيبو هنيب قرفلا سيل يأ ؛ةيطاحملا ىلإ ةبسنلاب ًايفاضإ ةمالعلا مالك

 ةيح انوي داحتالاب هيكحلا وعبلا باخ يق :ةطحبلا ابهنف وهات هيقلا ادكيو
 .يناثلا هجولا وه لب :لاق

 دقو :هيلع داريإلاو لئاقلا هيجوت نايب يف لاق فيرشلا هّرس سّرق ةمالعلا دّيسلاو
 هيف ظحول هنأ الإ .طئاحلا وه يذلا يقيقحلا ىنعملا نم لقن ًاضيأ لّوُألا يف لاقي

 ةلّنم ةروسلا ءازجأ يه يتلا لمجلاو تابآلا لزنف ."!ةيطاحملا يف 0 ا

 يناثلا يفو .هيبشتلا اذه ٌمصي مل ليزنتلا اذه الولو .دلبلا يف توبنلاو تذاععلا

 باتكلا يف رّرقت امل فلاخم هّنأِب درو ءرهاظ وهو طيحملا يف ًلَوَأ هيبشتلا ظحول
 ةطيحم '"!اهنوك ال ,ةزوحمو ةدودحم يأ ةطاحم ةروسلا نوك هيف ربتعملا ّنأل
 [سانجأ]و ملعلا نونف هيف لدبأ هنأ الإ ,يناثلا هجولا هنيعب وه متركذ ام لب ءاهئازجأب
 .ىهتتا ١" لمعلاو تابالاب نئاوفلا

 ىلع نيطيحملا نيب هبشلا هجو ىنب لئاقلا ّنأ فيرشلا هّرس سّدق هضرغ ناكو

 يف ليزنتلا ىلع ًاينبم ةيطيحملا يف هيبشتلا نوكيف ('طاحملا يف ليزنتلا اذه

 فاّشكلا يف يذلاو .ةيطيحملا لئاقلا هرّرق يذلا هبشلا هجو نوكيف :طاخخنلا

 .انلاعيقا ل0 ر ويمن: كلبلا# ايل ارحب ناس رفة هاو تيعب ةيطاخحلا
 .ينازاتفتلا ةمالعلا ريرقت ىلع هاندروأ ام فيرشلا هّرس سّدق هريرقت ىلع دريو

 .اهنأل :«ك» ىفو .اهنوكل :«ش» .؟" .طاحملا :ردصملا يف ١.

 .ةطاحملا :«ه» .ع 51٠. .فاشكلا ىلع ةيشاحلا ."

 189/١. فاشكلا .ه



 " ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل قل

 طئاحب ةفئاطلا هيبشت نكي مل اّمل هنأ ريرقتلا اذه ىلع لئاقلا ضرغ :لاقي نأ نكميو
 تايآلا لّرن ةطاحإلا يعون فالتخا نم 'اهنّيب امل ًايضرم ةطاحالا يف دلبلا

 هلاك ىلع ةزروسم ةةودحت اين في نددعوملاو عالحملا هلو الكا لمحلاو

 ىفو .روسلا وه اهنّيعتو اهزارفإو تالحملاو تويبلا دّدحت يف ريغلا كلذو ءهب ةنيعم

 58 ّنِإف .عومجملا ثيح نم ةفئاطلا ىأ ةزوتسلا وف كلذ هلا يسم انكاندا

 ةديعو: نطاووقو رخألا تايآلا نم اهزازفاو:اهديدحتو لمجلاو :تايآلا' نم ءازجألا

 اهزارفإو ةرشعلا ءازجأ يه يتلا تادحولا نييعت ّنأ امك ,ةروسلا رابتعاب يه امن اهل

 هيمن اسعان اعومكل هذه ىطووررعو اهونعتو رك لإ كنا مولا نم

 رج داوم امد ردا نم رام ماج يول هانا ليف اذكر
 تويبلا يف لاحلا اذكو ,ركسعلا كلذ رابتعاب اهعومجمل ةدحو ضورعو اهديدحتو

 ةدحو ضورعو اهزارفإو اهدّدحتو اهنيعت ّنإف دلبلا ءازجأ يه يتلا تالحملاو

 نيبو ةيحالطصالا ةروسلا يأ ةروكذملا ةفئاطلا نيب ققحتف روسلا رابتعاب اهعومجمل

 اذه نكي مل ولو ,تويبلاب تايالا ةهباشم رابتعاب ةلّدبتم ريغ ؛ةّمات ةهباشم روسلا

 ثيح فيرشلا هّرس سّدق هيلإ راشأ امك ةّماتلا ةهباشملا كلت قّقحتي مل ًالَّوَأ ليزنتلا
 ىلإ راشأو لقنلا ةمالعلا قّقحف ,هيبشتلا اذه ٌمصي مل ليزنتلا اذه نكي مل ولو :لاق

 .هرخا ىلإ ةدودحملا ةفئاطلا اهنآل :هلوقب لّوألا ليزنتلا كلذ

 ةراعتسا رادم وه يذلا هبشلا هجو ّنأ رهظف هيبشتلاو هبشلا هجوب حّرصي ملو
 "”ةيطيحملا وه لئاقلا معزب لّوألا هيجوتلا ىف فاّشكلا بحاص يأر ىلع ةروسلا

 ةعدصلا ةىوكتتلا كاصوألا ىف نيرخلا نيرما عييت" اذك راعي اع حو اهنك
 .باتكلا ريرقتل ًافلاخم لئاقلا لوق نوكي الف ؛هيف اهب

 .ةطيحملا :«ه» .؟ .انّيب امل :«ل .ك ءم».١

 .اهتكراشم :«ك» ."”



 ف (35- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 [دلبلا روسب ةروسلا هيبشت يف فاشكلا ةرابع نايب ]

 ةفئاط اهنأل :هلوق يف بوصنملا ريمض ّنأ كلذ ىلع فاّشكلا ةرابع لمح نايبو

 اهّنأ ثيح نم يأ .دّدعتلا ثيح نم ةفئاطلا ىلإ عجار .هرخآ ىلإ ةدودحم نآرقلا نم

 ةروس "اوه دحاو عومجم اهْنأ ثيح نم ال بكرملل ءازجأو عيمجو لمجو تايآ

 عيمج اياووذعلا ثيح نم ةااعلاو هونلا عوز اع اهيا قلبلاو هه ة كرم

 اهرابتعاب ةاّمسملا ةينادحولا ةئيهلا رابتعاب دحاو عومجم اهّنأ ثيح نم ال ءازجأو

 يف ربتعملا نوكيف دلبلا لامعتسا نم رهتشا ام فالخ اذه ناك نإو .ةنيدملاو دلبلاب

 ةربتعملا ةروسلا نوك ال ةزوحم ةدودحم يأ ةطاحم لمجلاو تايآلا نوك باتكلا

 اكن ةنعصولا قع وف ةوكناعلا

 ىلع يناثلا لامتحالا نايبو ءرهاظف لّوألا لامتحالا يف يناثلا هيجوتلا اعاوناذه

 فرش لرانمك نويتلا نذل يتعب ثلعش جا ةيتارلا ذأ هتيرتشلا «هدنم نم ذقةلاق م
 ضعب نع اهضعب '"!ةلصفنم لزانم اهسفنأ يف اهّنأل وأ اهضعب دنع فقيو .ئراقلا اهيف
 اهنأش ةعفر توافتلف ةيونعم !؟!لعج نإو ءطّسوتلاو رصقلاو لوطلا يف ةتوافتم
 .ىهتنا *!بترلا كلت نم ةبتر اهنم ةدحاو ّلك ناك نيدلا يف اهلحم ةلالجو

 :تاننم ةيقحلا هل وكلا ةلوقأ

 هدنع كّّرحتملا "ريس ءاهتنا رابتعاب هيلع مسالا كلذ قالطإ نوكي ام امهدحأ

 نأ هنأش نم ام ّلك ّنإف ؛نادلبلا نيب ام ةفاسم يف ةعقاولا لزانملاك ؛هيف هنوكسو

 مامت ىلع لزنملا قلطي دقو .ًالزنم ىّمسي هدنع هريس ىهتناو هيف رفاسملا لزني

 لزنملا دارفا ضعب زايتماو ءلزنم كانه ىلإ انهاه نم :لاقيف دحاو موي ريس ةفاسم

 .«م» نم طقس انه ىلإ «ةزوحم ةدودحم يأ» نم .؟ .وهف :«ه» ١.

 .ريس ا :«(ه» .1 ةريدل .فاشكلا ىلع ةيشاحلا .ه



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فها

 .رفاسملا ريس ءاهتنا يأ ءاهريغ رابتعاب لب اهسفنأب سيل ضعب نع نيينعملا نيذهب
 دعب نوكسلاو ةكرحلا ءاهتنا رابتعاب هيلع مسالا كلذ قالطإ نوكي ال ام امهيناثو

 هدارفا نشب اذ ءاينا ودور ادنلا ل رانك هيف وكس نا ةقاقب وف نأ ناعما ل ةكرشلا

 نوك نم فيرشلا هّرس سِّدق هركذ امف اهتاذ يف اهنييعت !''و ضعب نع ىنعملا اذهب
 4 لولا تكلا عدلت ل انتحل ىلع ضم هضم نقع كانو اهنا نق روت كوالا

 دق لّفتلا ذإ ؛ةجرد ةجرد ىقري نأ وه يّقرتلاو اهيف ئراقلا يّقرت هبشلا هجو لعج
 امّنِإ لعفلا كلذ يف راركتلاو .ةعرج ةعرج برش يأ عّرجت وحن ؛لعفلا راركتل نوكي
 نيب ةلذختملا ةكرحلا رابتعاب ةهباشملاف ؛اهنيب تانكسلا للخت رابتعاب ققحتي

 اهئازجأ نيب ًافقاو رئاسلا نوك لزانملاب اهتهباشم يف ربتعاف ؛تانكس اهئازجأ
 اذه ىلإ ةراشإلل ؛اهضعب دنع فقت :هلوق ةدايز ناك"'و .ءزج ىف مادام اك ّرحتم

 ش عملا

 / ؟«ىلع»ب هتيدعت رهاظلا نأ عم «يف»ب يقرتلا ةيدعت هجو ام :تلق نإف

 دديتباو لجملا ىلإ هةسيفاذإ ةلاحندل لضيق لست ىلع صعق" اذاعاذإ ةغلف

 اذهب لمعتسملا ظفللا ىّدعتيف ءالعتساو ءاليتسا '!نّمضتي هيلإ ًاسيقم لعافلا ىلإ

 هل تيثت ةلاح هنأ نع رظنلا عطق عم لعافلا ىلإ دنسأ اذإو .«ىلع»ب رابتعالا

 ءاليتسا نّمضتي الف لحملا ىلإ ساقي الو يه ثيح نم ربتعي لب لحملا ىلإ سايقلاب
 اذه نم انهاه يقرتلاو .«ىلع»ب هيف 00 ةيده دفيع بساني الف ءالعتساو

 .يقرتلاب ئراقلا فاصّتا فرظ فئاوطلاو روسلاف ؛«يف»ب "'هاّدع '!اذلو ,ليبقلا

 ىلع ىنبم اهسفنأ يف ضعب نع اهضعب ةلصفنم لزانم اهنوك وهو يناثلا هجولاو

 ١ .و :«ل».؟ .راشأ :(«م)

 ". .ىلع :«م» . .هل :«ش»

 .اذهل :«ل» .1 .نّمضتب :«م»

 .هدذع :«م» ./



 ففي (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 هيوخأو لوطلا يف اهتوافت ركذو .ىفخي ال امك يناثلا فنصلا نم اهلقن لامتحا

 اهنا ىتحشدلا انك نفانييملا رس ادعان الا نضع قع هضمي زاعما ا لف ةلاالولل

 .تافصلا رابتعاب قّقحتي كلذك تاذلا رابتعاب

 توافتلف :فيرشلا هّرس سّدق لاق ثيح فاّشكلا ةرابع يف توافتلا ريدقت اّمأو

 نأ ىلإ بهاذ فيرشلا هّرس سّدق هنأ هيلإ يعادلا ناكف ؛نيدلا يف اهنأش ةعفر

 نع ةزاتمم ةيونعم ةلّرنمو ةبترم دحاو ّلك ّدع بجوي ال اهنأش ةعفر يف اهكارتش
 يرد دحاو لك نوك :لاقي نأ نكميو.ءاهنيب اعمالا بجويتأل قلذذإ :ىرخألا

 :اهناش توافت ةظحالم نم دب ال ذئنيحو يقاوبلا ىلإ سايقلاب ربتعي نأ نكمي ةدحاو

 ذإ ؛اهنيب توافتلا ةظحالم ىلإ جاتحي ال ذئنيحو اهريغ ىلإ سايقلاب ربتعي نأ نكميو
 '' 'ايتحا الف ضعب نع اهضعب زايتمال اهريغ نع اهزايتما ظحالي رابتعالا اذه يف

 ةزمهلا نع ةبلقنم اهواو نوك يأ يناثلا ريدقتلاو ءرهاظلا وه امك توافتلا ريدقت ىلإ

 تيخ نمو هقول اق تيم يول هنن سنو ةنااعلا نكسسلا هذاك املا كتف

 باتك يف ''لوقنملا ذاشلا يف ال ةعبسلا يف الإ ةزومهم "!لمعتسي مل ذإ ؛ظفللا

 ظفل يف ةزمهلا كرت ىلع ءاّرقلا رثكأو :لاق ثيح يرهزألا مالك هب رعشأ نإو ,روهشم
 هلام اقياو ةزاقسو هلق نع نتن سنا اهنآل اضيأ: ىقنملا ةيبح نمو ةزؤسلا

 اهيلإ رظنلا رابتعاب ًاريدقت الإ انهاه باهذ الو .رثكألا باهذ دعب (؟!لصف اميف
 :ىنهتنا ©! هبننفل

 .لمعتست مل :ردصملا يف .؟ .جاتحي الف :«ك» ١.

 .لضف :«ه .م»و ردصملا يف .؛ .ةلوقنملا ةذاشلا :ردصملا يف 7

 ١1٠١ .,فاشكلا ىلع ةيشاحلا .ه



 " ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فو

 [«ةروسلا» يف ءاتلا دوجو هجو ]

 هنوك لاح هيف ءاتلا دوجو لّوألا ريدقتلا نم لّوألا لامتحالا ىلع هّنَأ ملعاو

 ؛لّمأت لحم ةنيدملا ةروسب :لاق ثيح فاّشكلا يف امك يلصألا هانعم يف ًالمعتسم

 هذه كسيلو ةنوهدشملا وه ا نلف ةدئاف ىنخ ةعيوأل ةيلكلا قحل“ اهنا ءاثلا آل

 يفو ًاعئاش ًاسايق تافصلا يف ثّنؤملاو رّكذملا نيب قرفلا يهو اهنم ءيشل ةديفم

 ةقولخملا سانجألا يف ًاعئاش ًاسايق اهسانجأو داحآلا نيب قرفلاو .ًاعامس دماوجلا

 نخاف نمار .دا رتل تابوت ودب هطول ىف لق عاتي ري يداسبلار
 ال ىتلا تافصلا يف عمجلا ىلع ةلالدلاو .دحاولا ظفلب ريثكلاو ليلقلا ىلع عقي ام

 ةبوسنم ةفص وأ ديدشتلاب لاّعف وأ لوعف وأ لعاف ىلع يهو اهتافوصوم لمعتسي
 يتلا ةفصلا ديكأتو .هترصنو ةلامحو "'ةبوكرو ةحراج !'تحرج مهلوقك ءاتلاب

 ةقورفو ةبارطمو !ةيوازو ةمالعك لوعف وأ لاعفم وأ لعاف )وأ ًادّدشم لاّعف ىلع

 الإ نوكي ال اهلوخدمو برعم اهلوخدم درفم ّنأ ىلع ةلالدلاو .فوخلا ةديدش يأ
 هيلع تلخد يذلا ىصقألا عمجلا دحاو ّنأ ىلع ةلالدلاو ,ةيراوجك ىصقأ ًاعمج

 ةجاجح يف امك ىصقألا عمجلا يف فوذحملا نع ضوعلاو ,ةرعاشألاك بوسنم

 امك ثينأتلا ىنعم ديكأتو ؛ةبرغأك عمجلا "'ثينأت ديكأتو .دّيسلا ىنعمب جاجح عمج

 نع ضوعلاو ,ةمزال اضيا يهو ةفرغ يف امك يظفللا ثيناتلاو ,ةمزال يهو ةقان يف

 اي يف وهو مّلكتملا ءاي نع ضوعلاو ,ةّبظ يف امك همال نع وأ ةّدع يف امك لعفلا ءاف

 نوكل ةيالغاو ةحيدلاك ةييسالا ىلا ةنفيضولا قيس قتلا الز اما وجو طقت وما انونكمنا

 دنع ثينأتلا فلأ نع ضوعلاو .ةحيطنلاك فوصوملا ىلإ جاتحم ريغ ًابلاغ فصولا

 .ثيح :«م)) 35 .وا :«م)) ١.

 .ذإ :«م» .غ .ةنوكر :«ل» .'"“

 .ثيناتو :«ك» .1 .ةيداز :«م» .0



 فخ (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 يناثلا ريغ دلبلا ةروس ءات يف مهوتي الو ,يرابح ريغصت ةريبح يف امك ضعب

 .اهنم ءيش ىلع اهلمح نكمي الو .رشاعلاو عساتلاو

 ناريس نواس ىلع هعمل تعمل اذهب ايدج نيت نفل نوست ااق لو كا
 .عاونألل ىّتثيو عمجي امْنِإ روكذملا "١ىنعمب سنجلا ذإ دارفألل

 دلبلا طئاح يف روهشملا ذإ ؛هذه موزل مدعو "!امهموزللف ثلاثلاو يناثلا اّمأو

 وه امك ءات الب يلصألا ىنعملا يف هلامعتسا نيح ناك اذإو .ءات رد ره ويوتسلا

 نيكل هنو: نارقلا دوعن يف هلامعتساو هلقن دنع هيف ءاتلا دوجوف روهشملا

 لت اك وانس

 .هديك تل نوكيف ةفئاطلا يأ هيلإ لوقنملا يف كيناتلا نس "؟!كلكت نأ الإ هللا

 ال ةقان يف امك يقيقحلا وه ثينأتلا ىنعمب دارملا ّنأ رهاظلا ذإ ديعب فّلكت اذه نكل

 هبشألاف ,ةعامجلاو ةفئاطلاك ًأظفل نوم وه امب هلولدم نع ريبعتلا رابتعاب نوكي ام

 يف ءاتلا ذإ يظفللا ثينأتلل هلصأ يف ءاتلا نوكي نإو ةلّزنملا ىنعمب ةروسلا نم هلقن

 مرا اول دل: ينعي رولا

 نوكي نأ نكمي يلصألا هانعم يف هلامعتسا نيح هيف ءاتلا :لاقي نأ نكميو

 هدنك نانو يامل ظئامم_ سدس © ليما نفرووسلا ةلاقو نار كلو دقوا
 طئاختلا قلطم ىلإ تم لقت ث:روكذملا فلاب انين نمل عملا اذه: ىف هلامجتلا

 اولاق ام ىلع دلبلا روس موهفم يف ربتعم عافترالا ذإ عفترم ءانب ِهْنأ ثيح نم ءانبلاو

 :داضنالا يعدد امتكلاوب لاو. زاسلاو ظنسلا هن ترك طلاق هلا كييح نب

 ةلزنم ىلع الإ قلطي ال ةروسلا ذإ ؛ةدحولل ءاتلا هقحل مث سنج مسا ذئنيح راصو

 .اهموزلف :«ك ءج».؟" .«ج» نم طقس ام ءاهتنا ١

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «ءاتلا نوكي 00 .تلعجت :«ج» .'"

 .ىلصألا :«ج» .6



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل قرف

 ناك نإو ةنيفسو نفسك هسنجو يعونصملا دحاولا نيب قرفلل هيف ءاتلا نوكيف ةدحاو

 عم لقن ّمث ةلزنملا ىلع ةروسلا قلطأ ًالّرنم ءانبلا دارفأ رثكأ ناك اّمل مث ."؟ًاليلق اذه

 .ةفئاطلا ىلإ "”ءانلا

 قلطملا ءانبلا ىنعمب هنوكو ًاسنج دلبلا طئاح ىنعمب !؛روسلا ''نوك مدع نايبو
 ًادرفم تاركنلا ضعب قالطإ ةّحص أشنم اهنم نّيبتي ةمّدقم ديهمت ىلع فّقوتي ًاسنج
 ىلع ادرفم اهضعب قالطا ةحص مدعو «٠ سنج مسأ اهلك رثكأو نيدرف ىلع

 .ىنعملا اذهب سنج مسا نوكي الف رثكأو نيدرف

 [ةيوغللا ظافلألا عضو نم ضرغلا ]
 ريمضلا يف ام مالعإ ةيوغللا ظافلألا عضو نم ضرغلا ناك اّمل هنأ ملعاف

 هيلإ جيتحاو ضرغ هب قّلعت امف ؛شّيعتلا يف هيلإ جاتحي ام يف ريغلاب دادمتسالاو

 هل عضوي ملو ""'هيلإ تفتلي الف هب قّلعتي مل امو .هئازإب ظفللا عضو شتّيعتلا "'يف
 صعب :لوقن دئنيحو ع يشن ةغللا يف ةيحالطصالا تاموهفملل عضوي مل ادهلو .ظفل

 قلعتي الو .يه ثيح نم "او اهسفن اهيلإ جاتحيو ضارغألا اهب قلعتي تاّيهملا
 ام اهيلع بترتي ال تايصوصخلا كلت ذا ؛""'اهل ةقحاللا تايصوصخلاب ضارغألا

 .اهلاثمأو نمسلاو لسعلاو رمتلاو ةطنحلاك شّيعتلا يف هب ناعتسي

 .ءالعلا :«ه» . .ليلق :اجا» ١. سك

 .ةروسلا :«ك» .غ .مدع نوك :(م» .'

 .يفا:0م».1 .نوكي الف :«ه .م.ج»

 .«ج» نم طقس انه ىلا «قلعت امف شّّيعتلا يف» نم ./

 .اهل_:«ه».8 و :0م» 4



 "ا (515- ١ ةيأ) ةرقبلا ةروس

 ّنِإف ؛اهل ةضراعلا تايصوصخلاب ")ال اهسفن اهب قّلعتي ضارغألاو ,ةدوجوملا
 اهب يذغتلاو لكألاو خبطلاو نحطلاو عرزلا لثم شّيعتلا يف ةطنحلاب قّلعتملا ضرغلا

 تاصّخشتلاو تايصوصخلاب قّلعتي الو دوجولا طرشب ةطنحلا ةّيهم سفنب قّلعتي
 ضارغألا كلت فلتخي مل اذهلو .شّيعتلا رمأ يف اهل لخدم ال ذإ ؛اهل ةقحاللا

 ."!هلاثمأو رمتلا كلذكو اهتابحو اهصاخشأ فالتخاب

 ظفللا عضوف ؛ًاردان الإ صاخشأ يه ثيح نم اهصاخشأ ىلإ تفتلي مل اذهلو

 نع رظنلا عطق عم ؛يه ثيح نم يأ ضرغلا هب قّلعتي ثيح نم ةيهملا ءازإب
 نع لذي عضولا دنع تايصوصخلا كلت ىلإ تفتلي الو اهل ةقحاللا 7 تايضوضخلا

 اذه ىلع اهل عوضوملا ظفللاف ؛اهصاخشا نم صخش ءازإب ملَعلا عضو مدع كلذ

 درفو نيدرفلا نيب توافتلا ذإ ؛رثكأو اهنم نيدرف ىلع ًادرفم هقالطإ ّمصي هجولا
 هيلإ تفتلم ريغ كلذو .,تايصوصخلا نم لصح يذلا دّدعتلا يف الإ سيل دحاو

 0 ىف لمعتسم ظفللا لب هيف لمعتسا اميف دصقي ملو ظفللا قالطإ دنع

 هقالطإ ّمصف ؛*!ةدحاو عيمجلا يف يهو تايصوصخلا كلتو .دّدعتلا كلذ نع رظنلا

 .روكذملا ىنعملاب سنج مس | نوكيف هل عصو اميف لامعتسا وه ذإ ؛اهيلع ًادرفم

 ذئنيح دوصقملا ذإ ؛درف نم رثكأ ىلع هقالطإ دنع هعمجو !"7هتينثت ٌمصي مل اذهلو

 سيل ذإ ؛اهل عباتلا دّدعتلاو .,تايصوصخلا نع رظنلا عطق عم يه ثيح نم ةيهملا وه

 ّمصي ىّتح يصخشلا دّدعتلا هّنأب دوصقملا يف ربتعي الو رثكأو اهسنج نم لئم اهل
 .هرابتعاب عمجلاو ةينثتلا

 نوكي يذلا يأ .سنجلا مسا ًاضيأ جرخيو :عمجلا ثحب يف يضرلا خيشلا لوقو

 .اهلاثمأ :«شد» .؟ .الإ :«ه» ١.

 .ىذلاو :«ل ءج». .ةيصوصخلا :«ه» ."”

 .ةينثت :«ك ءج)) 1 .دحاو :«ك» .



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فق

 كلذو .مورو يمور وحن ءايلاب وأ ,رمتو ةرمت وحن ءاتلاب اّمِإ هدرفم نيبو هنيب قرفلا

 ةينعملا ةيهملا هيف امل عضو لب داحآلل عضوي مل ظفللا ذإ ؛داحا ىلع لدت ال اهنآل

 عقلة بلا واطاناب نيدناا ل" اهيعع وأ ينس رأ ادحتاوب و اك اوس

 مل تاصخشتلا ىلإ هّجوتلا مدعل هأكف هءازجأ هباشتي ام سنجلا مسا :مهلوق اذكو

 كلت نم ضعب يف صخشتلا رارقتسا مدعل ءازجأ لب ًاصاخشأ اهتاضورعم ّدعب

 اهل دعي ملو .بارتلاو ءاملاو نمسلاو لسعلاك اهصاخشا نيب زايتمالا مدعو تاّيهملا

 مسالا يف هلك عم اهنم صخش نم ءزج لك ةهباشمل ءازجأ لب صاخشأو دارفأ
 .ًالصأ اهدارفأ ىلإ اوتفتلي ملو أدبأ ةدحولا ءات اهيلع لخدي مل اذهلو .ةيهملاو مسرلاو

 ةيعونلا تايصوصخلاب قّلعتي ذإ ؛ٌمصيف هنم نيعونلا وأ عاونألا ةدارإ اّمأو
 كلتب قّلعتيف ,ىفخي ال امك اهفالتخاب فلتخيو شّيعتلا يف ضارغأ ةيفنصلاو
 دنعو هيبشتلا نم نيعونلا ةدارإ دنع ٌدب الف دّدعتلا ًاشنم يهو دصقلا تايصوصخلا

 تاّيهملا نم رخآلا ضعبلاو ,كلذ ىلع لدي ال درفملا ذإ ؛عمجلا نم عاونألا ةدارإ

 ةيصخشلا تايصوصخلا رابتعاب شّيعتلا يف اهيلإ جاتحيو ضارغألا اهب قّلعتي

 لخدم اهلو شّيعتلا يف هب ناعتسي ام اهيلع بترت تايصوصخلا كلتو .اهل ةقحاللا

 اهلاثمأو لمجلاو سرفلاو ناسنإلا لثم ضارغألا اهفالتخاب فلتخيو ,كلذ يف مات
 اهفالتخاب فلتخيو صاخشأ يه ثيح نم اهصاخشأ ىلإ جاتحي شّيعتلا يف ّنإف
 اهب تنعم ةيصخشلا اهتازايتاو "! ضارغالا

 نم تاّيهملا كلت ءازإب ظافلألا تعضوف ؛اهصاخشأ ءازإب مالعألا تعضو اذهلو

 نوكيف .اهل ةيصخشلا تايصوصخلا قوحل ثيح نم يأ :نطرعلا في. لع تي

 وه اذه ناكو ءاهل صّخشت ضورع ثيح نم ةربتعملا ةيهملل ًاعوضوم اهل عوضوملا

 نوكيف دّدعتلا اهيف ةيثيحلا كلت نم ةيهملاو رشتنملا درفلل عوضوم هنِإ :لاق نم دارم

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «ناسنإللا لثم» نم .؟ ."55/7 ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش ١.



 فرفر (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 قالطإ ّمصي ال لب .هعمجو هتينثت ٌمصيف رثكأو هسنج نم '١ٌلئم درفملا هيلع لد امل
 نيدرف نيب توافتلا ذإ ؛رثكأو نيدرف ىلع ًادرفم هجولا اذه ىلع اهل عوضوملا
 ةربتعم دّدعتلا اشنم يه ىتلا تايصوصخلا ذإ ؛اذه ىلع ةربتعم دارفاو نيدرفو

 37 ةيداوف ىلع ًادرفم قلطأ ولف .اهنم ةدحاو ىلع لذ امنإ درفملا ةئيهو .هدوصقم

 سنج مسا ظافلألا كلت نوكي الف عمجلاو ةينثتلا نم ٌدبال لب دارملا مهفي مل رثكأ

 .سسعلا اذه

 رثكأ وأ نيدرف ىلع ًادرفم تاركنلا ضعب قالطإ ةّحص يف ٌرسلا وه اذه ناكو

 .اهنم رخا ضعب يف كلذ ةّحص مدعو '"!ىنعملا اذهب سنج مسا نوكيف

 رشتنملا درفلل عوضوم سنجلا مسا ّنأ وهو نيمّدقتملا بهذم ّنأ رهظ ذئنيحو
 ال ةيهملل عوضوم هنأ وهو نيرَّخأتملا بهذم !!و ءاهنم "'ضعب يف ّمصي امْنإ
 .رخا ضعب يف ةرهاظ رشتنملا *ادرفلل

 ضارغألا يف لخدم نادلبلا ناطيح تايصوصخل ناك اّمل :لوقن كلذ رّرقت اذإو

 سنج مسا ةنيدملا روس ىنعمب روسلا نوكي ال - ىفخي ال امك_- فلتخي اهفالتخابو

 ءانب هّنإ ثيح نم ءانبلا قلطمل ةقحاللا تايصوصخلل نكي مل املو :ىنعملا اذهب

 .رتسلاو ةزايحلاو ظفحلا هيلع بترتي طئاحو عفترم

 يتلا ضارغألا يف مات "'لخدم هيلإ روسلا لقن يف ربتعا ثيح نم ةلمجلابو
 2 اظفحلا اد اعلا ةقّلعتملا ضارغألا ّنأ رهاظلا ذإ ؛شّيعتلا رمأ اهيلع فقوتي

 قلعتي ال اهلاثمأو راضبألا نع نامتكلاو تاناويحلا ٌدَض نعو دربلاو دحلا

 لب .اهفالتخاب فلتخي الو .اهيف ةيصخشلا تايصوصخلل لخدم الو تايصوصخلاب

 .«ه» نم طقس انه ىلا «ّرسلا وه اذه ناكو» نم .؟ .لثم_ :(ج م١

 .نإو :«ش».؛ حا :ةدايز «سش» يف ."

 .لخد :(م) 1 .درفملا :«ه» .6



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل قفين

 مسا روسلا ناكف ؛ةنبللاو ةنيفسلا يف امك ةيعونلا تايصوصخلا فالتخاب فلتخا نإ

 ىلع كلذ ىلإ ءاميإ نم ولخي ال يرهوجلا '''لوقو .امهيف اولاق ام ىلع امهلثم سنج

 .انئيب ام

 [ةروسلا ىنعم ىف يروباشينلا لوق ]

 ْنأل ؛ةنيدملاو ءانبلا ةروس نم اهقاقتشا :ليقو :يروباشينلا ريسفتلا يف لاقو

 ًأاضيأ نآرقلاف ؛داري يذلا عافترالا ىلإ يهتني ىّتح ضعب قوف هضعب عضوي روسلا
 ,ىلاعت هللا دارأ يذلا غلبملا يآلا ددع يف ةروسلا تغلب ىّتح ةيا بنج ىلإ ةيأ عضو

 ارو سس ةيدعلا وس انآ امك فراري وللا تيفو اهلل روس تقسو لاق
 عش ةقرانلا تلاف "'و:ةعاقترال

 بذبذتي اهنود كلم لك ىرت ةروس كاطعأ هللا ّنأ رت ملأ

 :ىهتنا ل" ةعفوو ًافرش يأ

 ىنعمب روسلا نأ ًاصوصخ يناثلا يفو .ءاتلا هجو روهظ مدع نم ّرم ام اهبفو
 نآل ؛كلذ ىلع لدي ال ةغباتلا لوقو. «تالامعتسالا يف دجوي مل عفترملاو عافترالا

 :ةلدملا ةووسلاب اهدار نأ نهالفلا

 هلأل اهب يمس ةّوقلا ىنعمب ةروسلا نم ةيلصأ اهواو نوكي 31 ريدقت ىلع :ليقو

 اذه يف ةبسانملا فعضو هفعض ىفخي الو ,ئراقلا لاح ةّوق ببس وأ ةيآلا نم ىوقأ

 يف ام ىلع ًاعالطا مكاّيإو ىلاعت هللا انداز ءرامضملا اذه ىف طوشلا ةياغ )اذه لقنلا

 ش هدام لا نه ةباقك

 .و - :ردصملا يف ." .لاق :«ه» ١.

 .ىلع :«ه م .ك ءج» .: 5١/١". يروباشينلا ريسفت ."



 "م (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 [# نم# ىنعمو # هلثم نم# ىف ريمضلا عجرم ىف قيقحت ]

 .هرخآ ىلإ نييبتلل وأ ضيعبتلل «نمو ,4اَنْلَرَت امه ل روخ :هلوق

 روس قدحلا ناكل الإو ."'اريدقتلا ده لع ةنطرسم اهنرك روج هلال اني حن

 يضتقي ماقملا نال لوكا يدعو يب داب ياام رييسولا 'يه

 لثم هّلقأل دجوي ال ّدح ىلإ زاجعإلا يف غلب نارقلا ّنأو ,ةغلابملا ليبس ىلع يّدحتلا

 ريغ ها ون دج ذا لامسالا ذه ىلع د انيناملا اذينوت ا"! ركل :كيكفاريظتو
 هلا

 زاجعإ نإ :انلق اذإ رهظي امّنِإ ةغلابملا كلتل ماقملا ءاضتقا ّنأل *!لّمأت هيف :لوقأو

 نع مهنعاود: بلس وا ءاقلبلا ةووق فرصل هّنِإ :انلق اذإ اّمأو .ًالثم هتغالب ولعل نآرقلا

 ىلع انت نعيعملا لامعا نيوكي نا راه دكسو. هرهاظ: وهوب الق: هلم قابألا

 .رّيدتف رخآلا لوقلا ىلع رخالا لامتحالاو ةفرصلاب لوقلا
 .ءادتبالل « نمو ءاندبعل وأ :هلوق

 هيض وا ةفاي وكي نأ روكي لودءادكألل ودنا: وكر نأ ةقيمم كت يا
 .مهفاف ؛هضعب الو دبعلا سفن تسيل ةروسلا ذإ

 .هرخآ ىلإ "'دبعلل "”ريمضلاو .«اوتأف» ةلص وأ :هلوق

 نم» نوك وهو لوألا لامتحالا نايب ماقم يف ًالّوأ فّتصملا هركذ ام ّنأ ىفخي ال
 فاّشكلا ةرابعل قفاوم لامتحالا اذه نايب ىف انهاه "!هركذ امو ةروسل ةفص «هلثم

 ريمضلاو «اوتأف» هلوقب قّلعتي نأ 0 دعي كذ نفاثكلا بحاض نأ ريغ

 ١. ةروس ةفص «هلثم نم» نوكي نأ ريدقت ىلع يأ :«ع» شماه يف »١١«.

 .ناكملا :«ج» .'؟ .يهو :«ل» .؟

 .رظن :«م» .0 .ىهتنأ  :«م» .

 .دبعلل  :«ه» .ا/ل .ريمضلاف :«ش».1

 .«م» نم طقس انه ىلإ «ةلَوأ فتصملا» نم . ٍ-



 " ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل باس

 :هيرخ ا علا هحيوأ لوقملا ىلإ: ريجتفلا ةوؤولاق هذ اباوع الا وست ديعلا

 ةاوك افون ةلدح نا ةةلوقم اللهم »لاقو بتاوغلاودلا ةسلا كلذ قرط تتسنلاو

 يذلا هلاوملا هيلع ةقموعت# "اور ىلإ هدو لزتملا لإ. 5 راو ةلوق يعل يمتفلاو

 .فاشكلا ةرابع ىلع "'اههّجوت موقلا معز

 لاوس انهاه رهتشا دقو :لاق ثيح '''هتيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا هركذ ام وهو

 اي واع نأ اضيأ نيدقتلا اذه ىلغ زوجي ال ل هنأ وهز: صيضخت

 "ارمأ اذه ّنأ باوجلاو :لاق ّمث را ةفص # هلثم نمإ# نوك ريدقت نلعب اهي انيك

 ل يف ما ىلا 0 00 رجعلا لفملا د رو

 ةقدع ناك اذا انما و: ةحاضتفلاو ةقالبلا ىف: نازقلا لكم تلغي ةوجوم ةسوعلاو

 لب لثملا دوجو يصضتقفي الو ,ةفوصوملا ةروسلاب نايتإالا وه !!'هنع زوجعملاف ةروسلل

 لكس نم تنإ انلوق نا هلضاحا" و. نيسمتلا مآ هب ىلع فيح ةءاقتنا ىطتتي انت

 :رخآ هوجوب باجي دقو

 :ةينجوت :( نشل أ .هرخآ ىلإ :«ه».١

 .ةيشاح :«ج ءه» ."

 ايلقع وأ ايداع ًالاحم هب رومأملا نوك ةروص يف نوكي ام يزيجعتلا رمألا :«ه ,ع .م» شماه يف .4
 1 هفير هيلع ردقلا هين نه قرب ووهاملا كطاقعلاو

 ىضتقال ؛انلّزن ام ىلإ ًاعجار ناك ول هلثم يف رورجملا ريمضلا ّنأ باوجلا لصاحو :ةدايز «ع» شماه يفو
 نع اوزجع مهّنَأ رمألا ةياغ ًاعنتمم هب يتأملا نكي ملف ؛انلّرن ام لثم ناكم ةروسب اوتأف انلوق ينعأ ؛ةرابعلا

 نكلو هلعف ىلع بطاخملا ردقي ال ًاعنتمم ًالاحم هب رومأملا ناك اذإ لمعتسي امّنِإ يزيجعتلا رمألاو هنايتإ

 .«هنم ١؟» لّمأتف .هزجع رهظي هب رمأ اذإف هيلع رداق هّنَأ معزي

 .هيلع :«ه ءم» ." .مالسلاو ةالصلا هيلع :«ه» .

 وا :«م» .ا/



 فض (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 الو نّيبي "'مهبم ال ذإ ؛ًاعطق ءادتبالل 4نم» ف «اوتأفط ب قّلعت اذإ هنأ :لّوألا

 «نم» عم ءابلا ريدقتل لاجم الو ضعبلا نايتال ىنعم ال هْنأل "'ةيضعبلا ىلإ ليبس

 نوك نيعت ءادتبالل «نم» تناك اذإو .ةروسلا وهو ًاحيرص هب يتأملا ركذ دقو فيك
 .نآرقلا لثم ال نايتإلل ًأدبملا هّنَأل ؛دبعلل ريمضلا

 ىّنح لعافلا وه سيل ةيئادتبالا *نمإ هيضتقي يذلا ًأدبملا ّنأل ؛رظن هيفو
 أدبم سيل مّلكتملاف ءتلّمأت اذإ كّْنَأ ىلع مّلكتملا يف مالكلاب نايتإلا ًادبم رصحني

 ا"'هل ربتعا يذلا رمألا هب لصتي نأ هانعم لب .هسفن مالكلل لب هنم مالكلاب نايتإلل
 .هنم ةروسب نايتإلل نآرقلاو جورخلل ةرصبلاك ًامّهوت وأ ةقيقح دادتما

 وا يئاغلا وا يداملا وأ يلعافلا وه ًأدبملا نم ربتعملا ّنِإ :؟!لاقي ام عفدني اذهبو

 أدبم نآرقلا لثم نوك ّنأ ىلع هيف نحن اميف كلذ نم ءيش ٌّمصي الو ءاهب سّتلتي ةهج
 .هل ايلعاف ادبم دبعلا لثم نوك نم دعباب سيل ةروسلاب نايتإلل ايدام

 ىنعملا ناك «اوتأف» ةلص «نم»و هانلّزن "”ام»ل ريمضلا ناك اذإ )هنأ :ينانلا

 ١. مهبم هقبسي مل ذإ يأ :«ع» شماه يف »١١«.

 .«١؟» فك هب نايتالا لب ضعبلا ىلع ًاعفاد سيل نايتإلا ّنأل :«ع» شماه يف .”

 .ربتعا هل :«ه» .

 ةنس ىقوتملا ينيوزقلا يسرافلا نامحرلا دبع نب رمع يأ] فشكلا بحاص لاق :«ه م .ع» شماه يف .4

 تاغلس ل ايهم كلا لج ذآ اهننقت ةزوكلاو ةنوبنلا كو( 71-8 نوفظلا فشك هنا قالا

 وأ لعافلا ًادبملا لعفلا ةيئدبم يف ربتعملا ّنأل كلذؤ دبعلا ىلإ ريمضلا عجري ذأ نيف هعنوم قايتآلل أدين

 450/4 ميقتسملا طارصلا ريسفت :رظنا] ىهتنا اهنم دحاو ّمصي الو اهب سّبلتي ةهجو يئاغلا وأ يداملا

 :(نسكلا تعاض عع

 ؛نكمملاو ناكملا نيب اهنم ىوقأ ضعبلاو ّلكلا نيب ةسبالملا ّنإف ةّحصلا عنمب هيلع [دريو :«ه ؛م»] درو

 هعمس قرطي مل هّلعلو .ضعبلاب نايتإلل ًأدبم لعجي نأ زوجي ال مل نكمملا لعفل أدبم ناكملا لعج زوجي امكف
 نم كيطعأو ءاهرخآ ىلإ ةروسلا لّوَأ نم تأرق وحن نامز الو ناكمب سيل ام ناكملا ةلزنمبو هيوبيس لوق

 دع نظعبلا قيرقت اديه لكلا نأ تارتسي الو هنم دقي رقت :ءىوصلا ضعبب نايتآلاف ًاضيأو «راثي ىلإ مهارد
 .هناأ_ :«ه» .6 .«(هنم ١ ؟»



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فيي

 ل .يواطملا وه لرثملا اذهل ل قمل كلذ: ةلئ اع ناكفا:ةروسي هلغم ل م فم اوت اف

 نعت اك هناا ةوصقملاب ن٠ نفاظو ا له عم روما دمة ا نة رومبا ىلا ان

 :رخآلا ىآلا

 الأ ,ًالزنم هفوصوم ربتعي نأ يضتقي ال لزنملا ىلإ لثملا ةفاضإ ّنأل ؛رظن ")هيف

 0 'نم لب نآرقلا لثم لزنم نم ةروسب ىنعملا نكي مل ةروس ةفص لعج اذإ هنأ ىرت

 لثم مالكب مهسفنأ دنع نم اوتأي نأ نع مهزيجعت دوصقملاو كلذ مهوتي فيكو 0

 .نيبم الو نّيِب ريغ دوصقملا فالخ موزل نم هاعّدا امف مّلس ولو ,نآرقل

 :لاقي امك لثملا'دنع نم "'اوتأف ىنعملا ناك «اوتأف» ةلص تناك اذإ ِهّنَأ :ثلاثلا

 لثم فالخب نآرقلا لثم دنع نم اوتتا ّحصي الو .هدنع نم يأ بانكب ديز نم اوتنا

 .ينازاتفتلا لضافلا هركذ ام ىهتنا “'داسفلا نّيب ًاضيأ اذهو .دبعلا

 يف «نم» ةملك يناعم رصح (*!ىلع ةروكذملا ةبوجألا رادم ّنأ كيلع ىفخي الو

 ؛عونمم وهو ةدايزلاو ءادتبالاو نييبتلاو ضيعبتلا ينعأ فّنصملا اهركذ يتلا ةعبرألا

 ,74ِةَرخآلآ َنِم اَيْنّدلَأ ٍةويَحْلآِب مُتيْضَرَأ» :ىلاعت هلوق يف امك لدبلل ءيجي دق اهنإف

 رعش رعاشلا لوقو ."اّدجلا كنم .ّدجلا اذ عفني ال روثأملا ءاعدلا يفو

 هللا 0 ألا نكن املظ هع يقتل نه نط افيملا اوذخا

 4 هلك نسم 8: ناجع نأ اذه كدت يعم كفا و هضم كنك وح واو اجملاو

 .هيفو :«ل .ك ءش».١ .امل - :«م» . هك

 .اوتأف ىنعملا ناك_ :«ك ءه» .ال اا ما

 ,ةلجد نم ءامب ينتئا :كلوق ليبق نم .هلثم نم اوتأف :انلوق نوكي نأ زوجي ال مل هّنأل :«ه .ع» شماه يف .

 .«هنم ١١؟» ةسامحلا نم تيبو نارقلا نم ةيأو .كناتسب نم ةرمتو

 .”8 :ةبوتلا .5 .ىلع  :«(م» 6

 .رمألل :«ك».8 2 .ءاثالثلا موي ءاعد .508 .دّجهتملا حابصم .

 ام 57١0/١. بيبللا ينغم ؛!8//5 طيحملا رحبلا ريسفت .



 فرحا (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 لمحي ريمألا لثم وحن محقملا ىلع «لثم»و لدبلا ىلع «نم» لمحو «اوتأف#ب

 كلذ لدب اوتأف ىنعم ىلع 4ُاَنْلَرَت ام ىلإ ريمضلا عجرو .مهدألاو بهشألا ىلع

 هرمأ ةماخف عم باتكلا اذه نيزواجم وا .هناهرب حضاولا هناش ميظعلا باتكلا

 .زاجعإلل رهظأو ىذحتلا يف غلبأ ناكل ةّدف ةروسب هردق ةلالجو

 هئانتبا عم وهو ًالَّوأ ينازاتفتلا لضافلا هركذ ام وه باوجلا يف هوركذ ام ىوقأو

 ال وهو نادجولاو قوذلا ىوعد ىلع ًاضيأ ىنب دق رصحلا نم هانركذ ام ىلع ًاضيأ
 امين نيلاسحلالا قي ةقرزتنالا اروع لور علاؤدللا كلذ ةروأ نه نا ةكحت ريض
 ردابف هيلإ بسني نأ ٌبحأ ةبترم ىلإ لاؤسلا ةّوق ّنظ يذلا ىجبإلا دضعلا يضاقلا

 ناش وه امك ةهجو ريغ ىلع هردقو .ةتافيلات رثكأ ىف ا وه امك هلاحتتا ىلإ

 هةر, هتك الئات يدري اعلا نيدلا نحف لتغافلا ىلوملا ' ىلا هلشرا منا ءقيلجتملا

 انمهلأو .”'مكاّبو هللا مكاّيح .ىجدلا حيباصمو ىدهلا "'دالوأ اي :لاق ثيح باوصلا
 .'''سّبتلم ىدهلل مكران ءوضبو ءسبتقم مكرون نم تلا لا مك اّيِإو هقيقحتب ّقحلا

 هرعش ناتج قراو:ناسل "'قلطاب دشتي وورغوذ.ا*' نحفم ال هروضقلاب "" نحتمم
 دولخلا نانجلا يف مكل ًائينه 7 ييحلا ناو: ناكل لفآألا

 .دجت مل :«ه» . 0-2

 .ءالدأ اي :ميقتسملا طارصلا ريسفت يفو ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .؟

 كاقبأ :كاّيح ىنعم .[١/880؟ عئارشلا للع] كاّيبو هللا كاّيح :الكأت مدآل تلاق ةكئالملا :(ع» شماه يف ."

 نم وهو كيلع مّلس :ليقو .كحرفو لكأت :ليقو .هجولا وهو زاجملا لابقتسا نم وه :ليقو .ةايحلا نم
 .«يزوج هباغ١١؟» ,مالسلاو ةيحتلا

 .«١؟» هل درفنم ىنعم سوماقلاو حاحصلاو ةياهنلا يف دجوي مل ذإ عبات كاي نأ رهاظلا :«كاّيب» ةملك قوفو

 .وه :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ىف .0 .اها :«م» .

 .نهتمم :ميقتسملا طارصلا ريسفت يف ." .نسمكلم 6210-1

 .قطنأب :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ىف .4 .نحتمم ال روصقلاب _ :«ه».6

 .ىمحلا :ميقتسملا طارصلا ريسفت يف ٠



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 0000 رتضأو شاطع نحنف اضيف ءانملا نيف انيلتع اوضفا

 4هلْثِم ْنِم© فاطلألا لاجس هيلع "!تضيفأ فاّشكلا بحاص لوق مهبتسا دق

 :انديحا وا الدنا اهل نيمتضلاو :ةلقم نم ةئئاك روسنا ايل نه ةوومم قلعتم

 نوك لّوألا هجولا يف زّوج ثيح .دبعلل ريمضلاو ,4اوُنأَق# :هلوقب قّلعتي نأ زوجيو
 ام يرعش تيلف ءًاحيولت يناثلا هجولا يف هرظحو ًاحيرصت يةاَنلَرَن اما» ل ريمضلا

 لهو .ةروسب انلّزن ام لثم نم اوتأفو ءانلّرن ام لثم نم ةنئاك ةروسب اوتأف نيب قرفلا
 نإف ا ا ام نا وال

 رجالا ل دج تبتنا تاوحلاب ءامتالاو ةييبشلا !؟!ةطاناو ةج . "نك كار

 : لاف هلا نان نارا" كاوثلاو

 [فاشكلا بحاص لوق عفرل يدربراجلا لضافلا باوج]
 يف هتّلزل "'ًاّينبم لاحتنالا كلذ نع ًافشاك يدربراجلا لضافلا هنع "'باجأف

 7 قلع وعملا دع لاق مهاوخلا قاتعقتا ده نحو امين اناوربلا بقل يرق

 ّنأِب رعشأ ""'ماهبألا يف لخدألا ""!ليصألا عم !!'ليخدلاب عقو امل مالعتسالاب

 ءافعلا نأ بارتصي الوءاسارءءافقتالا وأ "؟"ًامهيعاام عوق توق: قلعت ىىنعفلا

 ١. ءايدألا مجعم :رظنا ,يناوريقلا دمحأ نب فلخ وه رعاشلا 11/1١١.

 .فشكي :«ه م» .'* .تضتقا :«ش» .؟

 .ةطاحإ :«ل» .

 .(يدربراجلا) هرصع ءاملع نع يدضعلا نع لقن .418/ 5 يدرجوربلل ميقتسملا طارصلا ريسفت :رظنا.6ه

 .هتلذل ًانّيبمو :«ه ,م» ./ .باوجلا يف بتكف :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .*

 »١١«. «له» ةملك :«ع» شماه يف .9 .اقّلعتم :ةيعفاشلا تاقبط يف .4

 ٠. «وأ» ةملك يأ :«ع» شماه يف »١١«.

 .ماهبتسالا :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ١.

 .اهنم ام :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف 1



 ١ -55( ١" ةيآ) ةرقبلا ةروس

 عفر ّنإف ؛"'ًاجداس ًامّكحت صيصختلا لعجي ةيونعملا ')ةدئاعلاو .ةيظفللا ةدئافلا

 نايبلا ىلع صيصختلا ىزغم امف ؛ًامزج يقابلا '*'رسكل ضعبلا بصني '" 'عافترالا

 ام مير نإو "'فاشكتسالا يف امك كاردتسالل ًابناجم ًاحفص فشكلا نع برضأف

 ةرثعك ريبخ "!ةلز "ل ةلآ "”غيزف لامعتسالاب ٌصخألاو هيف قيقحلاب ىنعي

 انلّرن يف اهيلع '"'هروثعل ةغدغدلا ةداهشب ًالَوَأ انلزنأ يف ةلزنمب لخدأألإ هاه اقع

 توثحو ٌنهتنفد مث بايثلا ّنهيلع تعلخ تانب نم اهّنإف نييعتلا سنج نييبتلاو ًايناث
 :رعش .بارتلا ْنهيلع

 رتس اهنود نم تاذللا يف ريخ الف ىنكلا نم ىنعدو ىوهأ نم مساب حبف
 ةايلانسعا اهتسسق هتاضصتقلا ١] عت دناضقلا يا ةرينا ىحا

 مالك ىهتتا 111 يس ا ادلا ووقعت انك ىلع ةالصلاو ىسلافلا طور ةنيخلاو

 .يدربراجلا لضافلا

 لاح يرعش تيلف :"”'هلوقب هيلع لولدملا روعشلل لئاسلا ىّنمت نإ هحيضؤتو
 لخدألا "؟'«وأ» ةملك عم هيف ليخدلا «له» ةملكب ماهفتسالاب ًاقلعم يّنمتلا كلذ نوك

 دنع | كيوي“ تحت اق :يولطسلاو:ىتسنلا ١ ايي رعشأ هارت ةملك قم :ءاهتإلا ىف

 .ًاجذاس :«ه ك ءل» .؟ .ةداقلا هلت

 .ماهيإالا :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ."

 .رسكلاب :«ك» يفو .ريئكلل :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .غ

 .عفرف :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبطو «م» .1 .فاشكتسالا ريبخ يف :«ه» .4

 .الإ :«ك ءل» ./

 .اهرابع هرصن ربخ هلو الإ :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .6
 .هروبعل ةوعدلا :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ٠. .اهراسع :«م» .9

 ١ .تايبألا نم دهاوشلا ىلع تايآلا ليزنت :رظنا ١6غ.

 .بطش هيلع «ع» يفو .تلق :ةدايز «ه.ك» يف ١1١. .خ53 ٠ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط .""

 .ذا :«ل ءش» . 4



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "1

 اهعيمج ءافتنا ''١وأ نييعتلا ىلع ال ًامهبم مّكحتلاو ةتكنلاو ةمكحلا نم تاروكذملا

 امل ؛فتنم "!اهعيمج يأ الب يناثلا ىلعو .تباث اهدحأ يأ معنب لوألا 4 كاغتيق

 توبث ملعي مل لئاسلا ن أ عم ًامهبم نيئيشلا دحأ نع «وأ»ب لاوسلا ن

 انهن و

 قيفحف :نيبعتلا يف دذ ثلا امناو ب ىقحم انها قيرمالا دخلا نوف نا لضاخلاو

 000 لصأ ن نع 0 هنإف 0 0 نود و ل هنع اعف 1

 م ىلإ عوج زاوج عم ب صيصخنلا لمج ند رمشلا صيصخ د يف ةيونملا

 دحأ ءافتتا نأ بارتسي الو ,ضقانت حج مذيب عار ابق 0 0 ونعملا ةتكنلاو ةيفخلا

 نأ تبث اذإو .امهعامتجاك نيضيقنلا عافترا عانتمال رخآلا توبث مزلتسي نيضيقنلا

 مهصيصختو ىدهلا ءالدأ بيغرت نم هدصقم امف ءافتنالا وأ توبثلا قّقحت هاّنمتم

 00م م أو اوضيفأ ل

 ًابناجم ماقملا اذه يف اهنع فشكلا 8 7 ةقئاللا ةلأسملا هجو نع باقنلا 006

 ةقيعم نفوس نا 1" لطرععملا ١ :كاوخلا ملف ىقللا وبدلا ةسألا هوت نع اربح

 ةدعبلا ىفددارد اه( هرب ةفلكب بلطسلا نكيف: ولولا وسلا قناطر ل تاوجلا ذا

 ةيصوصخ ةدايز اهل ىتلا «مأ» هظفلو نييعتلا نع لاؤسلا ىف ةقيقح ىه ىتلا

 وهس 2 هنم ناسل وهس نييعتلا بلط ىف «وأ»و «له» لامعتساف او ماهفتسالاب

 .اهعمج :«م» ." .ذإ :«ل ءش».١

 .ض ةعتنلف :«ه» ءض رعلاف :«م» . اها :«ه ؛ءل ,ك ءش» .'"

 .ًافصو :«ل ءش» .1 .ضرتعملا :«م» .6



 قو (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 .اهعضوم نع ةادأ لَودَع أ ملق

 قش ليي طاقلالا 177 ]يضل :ةداومي اريح املاك هلاك متلو ل :ووجلا اذهو

 دي اذ هدولفلا نورد كقيشاالا ىلا ابل انه مك تروم رخا يشعل ر ةاراعب

 حتتفم يف انلّرن لدب انلزنأ داريإ يه ىرخألا ةلزلا كلتو .هيف ليخد ّلك نم "!لخدأ
 نك لئاشلا اذه نأ اظبأ هيدوشو «فانكلا نمو: نا رقلا طفلا كلاخم ةئافادلا هب

 نلف ان ادم عرق هناك هنو اود اف يق قوقل اه هلا فيت اننان ةدمنلا قولا

 مرو "اهلا يوم اوقاقو

 *'ةهج نم زجعل ال لئاسلا لبق نم دارملا نييعت ىلع فوقوم ةلأسملا نايب نأ مث
 تاروذحم نم ماقملا اذه يف هنع يّصفتلاو هنأشب ءانتعالل قئاللا لاؤسلا ّنإف .لئاقلا

 نهتنفد مث .باطخلل ًاجييهتو نيبغارلل ًاطيشنت ةبّدهملا تارابعلا علخب ٌنهتنيز ركف
 نإ :انلق '"اذإو .باحصألا يديأ يف تالذتبم *!ٌنهتروريصل بارتلا ٌنهيلع توثحو

 لاؤسلا نّيبيلف لئاسلا لبق نم هراهظإو دارملا نييعت ىلع فوقوم ةلأسملا نايب
 اذهو .هيلإ انرشأ يذلا هباوج ركذنل عضولا نوناق ىلع هيلع ةّلاد ةرابعب هب ىنتعملا

 :رعش هلوق ىنعم

 ىنكلا نع ىنعدو ىوهأ نم مساب '"!حبف
 لاؤسسلا اذه نع تاوخلا قيفسلا نع لوؤتسلا عساب تي دارملا نوكيا نكميو

 نّيعتم هنأ ءاعّدا هيفو ىنعملا اذهب ّسمأ يناثلا تيبلاو .باوجلا باوص كديفي ىّتح

 ًابطاخم .هدلو مالك يف ءيجيس امك تالضعملاو تالكشملا لحل دنا د هنا

 .ىهتنا ,هنيادي وأ هلئامي نّمم نامزألا كلتو زيربت يف ناك نم :يل لق دضعلا لئاسلل

 .لخاد :«ه م».؟ :لامعتساالا :«م» ١.

 .تاهج :«م» . الد ان لعش نم اوت أف واقد

 .اذإ :«م» .1 .نهت رو ريصب :«ل» 6

 .ءيشلا روهظ :حوبلا ./



 " ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 2

 لاّوسلا ّنأب يدربراجلا لضافلا ىلع لئاسلا ةذمالت ءالضف ضعب دروأو ")اذه

 لو اواو هللا ؤسلا قئاظين نا هنعبو ١ لد لاس ابرك هيفا رلا نركذ ام لع

 ميقس ءافش ىّرحتي قيفش بيبطك هيف ريصي نأ مّلعملا ّقحو ,مّلعت لاؤسو ًاصقان
 يناثلا ليبقلا نم هَنَ انا لوف ني اكو ل فو رمل هيف هنن ا لاطل

 ؛ىهتنا «كردتسم كاردتسالا مهوتف

 عيطقتو دضعلا يضاقلا عينشت يدربراجلا لضافلا "'ضرغ ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 ىلع هرّرق دق ماقملا اذه يف روهشملا لاؤسلا لاحتنا ددص يف هنوك عم هنأ هرمأ

 مث ,باوجلل هقاقحتسا مدع بجويو باوصلا نع هتلزو هترثع لق. لديرا ادعو

 هفيناصت ضعب يف هركذ ام ىلع روهشملا لاؤسلا نع باوجلا لضافلا كلذ لاحأ

 نهيلع توثحو نهتنفد ّمث بايثلا نهيلع تعلخ تانب نم ةلأسملا يأ اهّنإف :هلوقب
 نم لك باوج ٌقح هركذ اميف ىعار دق يدربراجلا لضافلا ّنأ رهظف .بارتلا

 بغارلا مالكب ًادنتسم ذيملتلا اذه هركذ ام هيلع هّجوتي الف ؛ميلعتلاو لدجلا *!يلاؤس
 .ىفخي ال امك

 لئاسلا هيلع لد ام اّمإ لوؤسملا "”ّنأ يدربراجلا لضافلا مالك لّصحم :لوقن لب

 اد ايدتنع ل امنا يخاف 8 هنا ماد هل وهف «وأ» عم «له» ةملكب

 فوقوم ل ل 107 ىّتح ا 01 لا وسلا ىلع لدي

 .يلدج :«(ه)) :لدحأ :«م» .؟ .أاذه_:«ه».١

 وا :«ه» .ء .ض رغلا :«ه» .'"'

 .اًمأ :«م» . .لاؤس :«ش» .6

 .هتافنصم :«ه» .6 .الف :«ال وهف» لدب «م» يف .

 .ىلع :«ه». ٠ .نوردبتم :«م».1
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 [يدربراجلا لضافلا مالك دضعلا لضافلا ٌدر]

 نم يدربراجلا لضافلا مالك نم '"!هانلقن ام ىلع دضعلا لضافلا ")در دقو اذه

 هوو

 ريغ مسربملا تاملكك .عابطلا هنع رفنيو .عامسألا "!هّجمت مالك هنأ :لّوألا

 "'وهفو ميلس عبط يذ ىلع ضرع مك موهفم هل سيل مومحملا نايذهكو موظنم

 نم ظح هل نم لك كنيبو ينيب ًاليكو ىفكو .هاّدؤم ملعي ملو هانعم مهفي ملف ميقتسم

 .ةيبدألا نونفلا نم رطشب ةسرامملا عم ''اهءاكذو .ةيبرعلا

 لود اظمم لدا اني رك ءاهللا هةقل ءايقسالا "!لمخأ اهلا"! ىتانلا
 اهننازر ودحم "اذه نوصل ددحا توق ١ هلضاحو نارلالاب لوبا" يضع

 «وأ» عم «له» نود «مأ» عم ةزمهلاب هنع لأسي نأب "'قيقحف .نييعتلا يف ددرتلا
 وبلا لصا نوعا" لاةيددلاف

 هيكل نكي ل نا ةاوعلا فيقع, قيما: دعا تح له أل "1 هقلابلا

 دق ةهبشل وأ لئاسلا ىلع هسفن يف نّيب 'ءارمألا لب ,ةيونعم ةتكن الو ("!ةيفخ

 .هأنركذ ام :«م» .؟ .درو دق :«م».١

 .نهذ :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .؛ .هّجمي :«ه ,م» .'

 :ققحم انهاه قيررمألا حا توبث نأ :ةدايز «م» يف .1 .ام ءاكذو :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .0

 .لمجأ :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .

 .انهاه :«ه .م»و ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط .48 .نمضي الو :«ش ءل./

 :لاؤسشي د« نش .ققحف :«ش».٠

 يي وشر ل .هّنأ :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .

 .رمأل :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ١.
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 املس ولو اهي نكح نركب الفنا اهب لكاشي لدعم كيوب كاع !١" كلراشت
 نع ًابّتجتو 'اروصقلاب ًافارتعاو (!ًابَدأت لئاسلا لهاجتي نأ زوجي ال ملف رصحلا
 .رورغلاو هيتلا

 نيأف ؛ةيبارعإلا "'هوجولا يف هعاب اذهف ةيبارضإلا يه !"'هذه «وأ» نأ :عبارلا

 نم لسا نا تفز هيحم وا يعم ذيول" ماجا ةوهلوق قهاعلا

 بعت ىف اراهتو الثل ةليسلا" كيذا ه1" نيب كبامأ نم فردت التوام كياذخ

 د يحي ابنك نما رلا لتتشا نأ ىلا 1177 قايفلا فلا تلك ذو ةةورغلا نم

 .رهاقلا دبعل لمجلا يف روطسم وه يذلا رهاظلا يلجلا

 ًاحيحص ًالمحم هل لّخمتي نأ نكمي ال ًاحيرص أطخ اذه ّنأ به :سماخلا
 ناك اذإ امف ."2!حجان ملّظلا سدنخ يف رانلاو ""'حلبتم حبصلاك انهاه دوصقملا سيلأ

 نم ''١/كنيعي ال امب باوصلا لّصفم قيبطتو باوجلا نم !كنيعي امب تلغتشا ول

 :لاوسلا 5 ةيطختلا

 نمف مالكلا يف فطلتلا ىلإ بدنو .مالسلاو ةيحتلا در عرشلا بجوأ دق :سداسلا

 .تلّيخت :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ١.

 .ناو :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف 1 .ام- :«ش» .؟

 .ريصقتلاب :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف . .ًايذأت :«م» . 8

 .هجوألا يف كعاب اذهفأ :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .هذهو :«م» .

 .كماّدخ ّلقأو :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .4 .رمأت ال :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .8

 .دعب :«(ك». ٠

 تيدا ام نيعبا :ئىرركلا ةيعفاشلا تاقبط يف ١.

 .مئامعلا :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يفو .مّلأتلا :«م» .

 .رانلاك وأ جلتبي :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ١.

 .جّجأتت ملعلا سأر ىلع ملظلا سدنح يف :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .4

 .كينعي ال اًمع :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .7 .كينعي ام دعب :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .6

 هك
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 رعشاو. ممألا .بتجتويندألا ءاساو ةذلا قحتتاو تالا "١١قيقا لقف اهتع "'!قكفوت

 .قالخألا مراكم ميمتتل ثعب نم ةعباتم "'قزري ملو قالخ قلخلا نم هل سيل هنأ
 ا“! ةهيلع علخ تانب نم هنأ معزو .باوجلا نع ًاحفص ضرعأ هنأ :عباسلا

 اذه عمو ةيلاب وأ !"٠ ةنف نوكي اهلا يف بير الف بارتلا نهيلع ىثح مث .بايثلا

 ."'ةيهام ١'ىريف اهلثمب يتأي نأ وأ اهنع شبني نأ همالك قادصمف

 يضعنا هنيو: ىلع ةروأ لبا بطاح قود: يطاخم هب ضخي ل :لاقسلا نأ ؛قماعلا

 او هيلإ هّجو نم ىلإ ًاهّجوم لالجإلاو ميظعتلا قيرط هيف ًايعرم لامجإلاو
 اذهل ًالهأ هسفن يأر ىّنإف ىجدلا حيباصمو ىدهلا ءالّدأ نم تنأ '*!قّدصن ''!لاعت

 هروغب ًاملعو هردقب ةفرعم هسفن نع "هارد ًااهو .باوجلل ًانّيعتم باطخلا

 نم ةدلبلا هذه يف انثي واو راق هنا جا وق نوف ىلإ ةووطت نلعب ةلكف احيمو

 ّقشي الو ءقباس مهتوفي ال نيذلا ريراحنلا ءاملعلا ةلوحفو "؟ريرحتلا "'؟!ءامعز

 امو. صلتسلا ةقاملاو ىسعلاو:ةمعلل مناف ادحأ هقوق رب أل ناك ناف»«قحال عهرانغ

 .ىهتنا ,""'ءافش نم بكرملا لهجلا ضرمل سيلو ءاود نم ''"'كونلا ءادل
 ماقم يف يدربراجلا لضافلا راتخا امْنِإ هّنأ لّوألا هجولا ىلع هّجوتي :ل فاو

 ١ .يوز :تاقبطلا ىف .كفؤي :«ك» ىفو .كفول :«ه ءم»»

 .كقزري مل :«ك» .'' .هبكترا يأ :«ع» شماه يف .؟

 .ةتيم :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف . .هيلع :«م» .؟

 .هتّيهام :«م» ./ .ىرنف :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف 1١.

 .لاقيو :ةيعفاشلا تاقبط يف .9 .و:«م».

 .هذر :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ١. .قدصي :«ه م).٠

 .ردب :«م». .رون :«(ه».١ 7

 .ديرجتلا :«ل» .6 .رامعأ :«م» 1

 .لوقلا :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ىف ."1

 .نيدلا دضع نع ًالقن 1494/٠١-581 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط . ١



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل قول

 لاخلا فدل ءاهب زري قلقا ديف ىذلا فلكل نديم اس الا ااذك هشنلا ]قاتلا ارح
 ًامهاسم هسفن ّنظي هنأ دضعلا لئاسلا لاح نئارق نم ىر هنأ ؛مالعألا ءاملعلا يف

 "7 هنقي نأ دارأف .قيقدتلاب مهيلإ راشملا قيقحتلا ءاملع نم هنوك يف هنع لوؤسملل

 ليخدلا ىلع الإ همهف رّسعتي ال يتلا ةرابعلا مهف يف ًارّيحتم هلعجب ّنظلا اذه هنع

 ىلع ًاليجستو .هيدل هرورغو لئاسلا ةنوعر نم رهظ امب ءازج ءازهتساو ًامكهت

 ديعب هلقننسو يدربراجلا دلو هركذ ام يناثلا هجولا ىلع هّجوتيو .هروصقو هلهج

 ,نلاعت هلا ءاشن نأ كلذ

 ضصيضخشلا ىموناتكلا نخاع هله اهووك لاما 1 كلاثلا_ يه كوتو

 لدي لئاسلا مالك قوس حيرص ّنأب دودرم لئاسلا ىلع هسفن يف نّيب رمأ ىلع ًاينبم
 وعملا هكا نت لئاببلا ىلع انفي نوكيا فعلا :ةيكحلا نمو ةاوق ذأ ىلع

 .لاخس لئاعلا دبع ادعي نوكي نأ لاشك نسمع وقم اكن ةقورب ويظل 51

 وهو هب مكاحلل تلياخت دق ةهبش ىلع ًاينبم صيصختلا نوك لامتحا اّمأو
 ةمكحل نوكي ال ام «ًاتحب ًامّكحت وأ» هلوق نم رهاظلا ّنأب دودرمف فاّشكلا بحاص

 ةمكحلا ىف لب ةيونعملا ةتكنلا ىف لخاد ةروكذملا ةهبشلاف ,ةيونعم ةتكنل الو ةيفخ

 دع دعس مكاحلا نيد الب لاه ناز قدس ف ريس ل ةيفخلا

 يف امهتماقتسا مدعو ينعم ءيش ىلع ةمكحلاو ةتكدلا قالطإ ةّحص ٌنإف ؛لّمأتلا

 ظ .رخآ ىنعم امهنالطب ىلع ليلدلا ةماقإ دعبو رمألا سفن

 ًابّدأت كلذ يف لهاجت لئاسلا ّنأب لوقلا ىلإ هنع لّرنتلاو رصحلا ميلست اّمَأو

 ام ديفي ال «وا»و «له»ب لاّؤسلا نا عفد يف يدجي ال هنأ هيفف .روصقلاب ًافارتعاو

 .ّرم امك تاروكذملا دحا نييعت بلط نم انهاه ٌمهملا وه

 مّلكتلا عطق ماقم يف لمعتسي امْنِإ ةيبارضإلا «وأ» ةملك ّنأ عبارلا ىلع هّجوتيو

 .امو :«م» . ١ .علقي نأ :«ل».١
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 ةاقم:ماقنلا اذه قكل هدفللا لها لوق نمي لتف انا ةيديعي انك اهلوشتم كوش

 دل لوك نا لئاقل ةقيعبو هةقارضألا هو ار: ةيلك هارب | هيف تعاني لق وؤرتلا ولاوشلا

 .ةداطخلا ف اماقنلا.ةفرعمو: ةينارغالا هوجولا نق ؟كعاب اذهفأ

 يذلا لاؤسلا ّنأ جراخلا نم "'حضتا دق هّنَأ مّلسن اَنأ سماخلا 0 هوو

 لئاسلا ىتأ اذإ نكل ؛اذام هنع ''باوجلاب '"'ينتعيو ماقملا اذه يف ركذي نأ بجي
 نايبل ضدعتي نأ هنع لوؤسملا مزلي الف لاؤسلا كلذ ىلع اهلمح لّمحتي ال ةرابعب
 هايس سس يس يسال

 .هتافّنصم ضعب يف امهركذ ةلاحإب هباوج نايب *'و لاؤسلا كلذ نم هينعي ام ىلإ

 يذلا هلئاسر ضعب يف يمزراوخلا طاوطولا نيدلا ديشر ميكحلا ةدسخا َكَنلَو

 كعب لل هلت ع نيف عبح ١ اقل هنو هناجر لماذا نس اكسل ذ ملكت

 وه ىلاعت هللا ّنِإ :لوقأ هعفد يف لاق ءلضافألا ضعب ةرابع اهلّحمتي ال تافّلكتو
 تفقو يذلا فقوملا اذه يف يل سيلو الف هدابع اّمأ رئارسلا فرعيو رئامضلا ملعي

 تمّلكت دقو هماظن بارطضا نم هيف ام نّيبَأو .همالك حيرص ىلع مّلكت نأ الإ هيف
 8 ىهتنا (") تنينبو

 رمألا ماقم ريغ يف ربتعي امّنِإ مالكلا يف فطلتلا ّنأ سداسلا هثحب ىلع هّجوتيو

 ةنوعرلا لئاسلا نم رعشتسا اّمل يدربراجلا لضافلاو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 بتك يف رّرقت امل ؛راجزنإلا هيلع بّترتي امب راكنإلا راهظإ همزل هانمّدق امك رورغلاو

 نابجب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا طئارش تقّقحت اذإ هنأ عورفلاو ل وصلا

 حرجلا ىلإ ًايهتنم برضلا نم ديلاب ّمث .ةياغلا يقتري نأ ىلإ رسيألاف رسيألاب ًالوق

 .ىضتقي :«ش» .؟ .حصفأ :«م» ١

 .اذه :«ه» .غ .باوجلا :«م» .'"'

 .تالحمت :«ه .م».1 وا :«ل» .ه

 .ىهتنا :«م» . ٍ- ١17. .قحلا قاقح ! ./
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 يهنلا بتارم لّوَأ نع هركذ اميف زواجتي مل يدربراجلا لضافلا ّنأ رهاظلاو .لتقلاو
 هلوخو مدعرددل ًاهيبش ليخدلاب وصاقلا لئاسلا :لقضو. ىلع رصتقا كيعن زكشلا نع

 ؛مالكلا كراعم يف لوخدلا مهنأش نم نيذلا لوحفلاو مالعألا ءاملعلا دادع يف دعب
 وذح هءاذتحاو ؛ماظعإلاو رورغلا راهظإ نع هكاسمإو هراجزنا يف كلذ "7 ةيافك هّنظل

 .ماظعلا

 يهانلاو رمآلا ٌنظ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا طئارش نم ّنَأ هّجوتي معن

 هةر نيم "اهب نشا نيف ىلا وا دنلا ةمنلاب ةدس ىلا ايضترال امهلاب

 يطع دم ةلرقلا و اكدألا نم نماقلا ده هلع اف ناو ع قو فاوكاالاو

 ىلإ رورغلاو .ةنوعرلا "اركنم راهظإ نم يقرتلا ىلع هثعبو لئاسلا ناجيه يه

 ةلباقم ىف ءايحلا نم ًابيصن قزر نم هب تأي مل يذلا ملكلاو متّشلا حيرصب نايتإلا

 .مولعلاب دهعلا ثيدح ليخد تنأ هلوقب هبطاخ نم
 دقو ًاباوص نوكي دق ّنظلاو ,ةدسفملا كلت ءافتتا يدربراجلا لضافلا ٌرظ دق هّلعلو

 ًابئاص ناك هنأ ىلع لدي يذلاو .!4ُمنِ ٌنَّظلآ َضْعَب نإ :ىلاعت هلوقل أطخ نوكي

 ةباتك نم ةّدم دعب ثدح امن ًايناث هوجولا كلت هباتكب لئاسلا نايتإ نأ ٌّنَظلا كلذ يف

 هلا ءاش نإ بيرق (اًمع ىتآلا هدلو مالك هب رعشي امك ؛باوجلا كلذل يدربراجلا

 امّيس مالملاو متشلاو ملكلل نّمضتملا مالكلل مالعألا ءاملعلا لامعتسا ّنأ ىلع ىلاعت

 يف ترسك ةروراق لّوأ سيل ؛مائللا نيرورغملا لاّهجلا نم هّقحتسا نم ىلإ ةبسنلاب

 نيب ةلوادتملا فحصلا يف اهنم "”عظفأو ّدشأ وه ام لب اهريظنو اهلثم مكف ,مالسإلا

 .مانألا

 .هباس :«م)) .'" .ةباتك :«ه م» ١.

 ١. 7 :تارجحلا .: .ركنملا :«ش»."'

 .عطقأ :«ه ءم» ."1 .نع :«ه ,م» .6



 « (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 اهّنإف :لاق ثيح يدربراجلا لضافلا لوق ىنعم لصاح َّنأ عباسلا ىلع هّجوتيو
 ديف هنأ «هيارتلا هيلع تونحو ١١" "يشف هنا بابدلا ةهيلع تلح زكفا تاب نم

 ؛نايسنلا رباقم يف '' 'ٌنهنفد ّمث ٌنهيلعو ٌنهيف ام ملعو ٌنهنم هرطوأ"او هطخ ىفوتسا

 ةتيم !!'نع شبن نمك وهف لئاسلا اذه هدصق امك اهلاحتناب اهيلإ ةلصولا مار نمف

 اهيريو اهنع وه شبني ّنأ همالك قادصم سيل ّنأ رهظ هانرّرق امبو «ةيلاب وأ (*!ةنتنم
 .مهوت امك هريغ

 [هوجولا ضعب نع يدربراجلا دلو باوج ]

 لئاسلا اهب ىتأ يتلا هوجولا ضعب نع يدربراجلا دلو لضافلا باجأ دقو اذه
 هلضاخ لوقت هن يدرك ىلإ لدياال اهيورشم ًايناقكاوق' اًمأ و ةهلوقيذل ًابطاخم اناث

 تناف ههرك ذوي قس هلا نات" ثعنأ هندفالالدلا آلوا 11 كيفن ذا كفا ذك
 بث .هرخآ ىلإ !'تانايذهك هنأ ًالَوُأ تلق دق ًاضيأو ,يناثلا يف "!وأ لوألا يف بذاك

 ةريغص بذكلا ّنإف هللا قّثا بذكلا ةقبر يف كقنع 1 تا قنا هلم اع قلق

 كّنَأ مهوي .هرخآ ىلإ نيرمألا دحأ توبث ّنِإ :هلصاح كلوق ّمث «ةريبك هيلع رارصإلاو

 كفل اهل لولاك 137 ين يوقوللا هيقوشتالا# نم نتسبلا اذه فطعتسا ىذلا

 لوقلا رشتناو لوحلا لاح اًملف هدارم '''مهفت امل "”ًاّيلم ًارئاح تيقبف باوجلا اذه

 و :«م» .؟ .نايسنلا رباقم يف :ةدايز «م» يف ١.

 .نم :«م» .نهتنف د :«م»

 .تيفنف اذك :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .1 .ةتنم :«م» .0

 .و:«ل».8  .َتبتأ :«ه .م»و ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .

 .تلخد :«ش».٠ .ناي ذهك هّنأب :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .4

 .سيل  :«ه»). .هتمهف :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ١.

 مِهّنَأ تمعز نمت ىلع هضرعت تنكو هانعم ملعت الو هادؤم مهفت ال ًايلم ًارئاح :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ٠.

 .مهفت ال :«ك» يفو .مهفي مل :«ش» ١4. .لوحلا لاح اًملف ... ميلس عبط اذ اوناك



 " ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل "00

 :ًارعش تلق امك :"!١لاقو لّثمتو ''يجاح نيدلا نيمأ خيشلا يعملألا مامإلا ءاج

 ةورو تفأو:نئاطنع نخنف ايفيفا ءاملا نم انيلع اويقيفا

 نأ هل رهظ ءاطغلا دلاولا هل فشك اًّملف ,قيقدتو ناقتإو قيقحت ةءارق هيلع أرقف

 يف (!عرقأو كيلإ ءاجف "!4ام ُنانَّظلآ ُهُبَسْحَي ٍةعيقب ٍةَعيقي ٍباَرَسَك » ناك كمالك

 هتمهف ام ىلع اذك :هلصاح لوقت نأ كيلع بجاول 8 كينيع هقأو !كخامص

 1 نييئاجلا تحيا هنأ وة يح كلذ ب افا أل اخينأ قوكي لكل دق هالات: نضع قم

 معزلا نأ هتع باوحلاف:ةرخا ىلإ ركف "!تاني نمدلا معزو ًاعباش كلوق امأو

 عقو دقف كلذ فالخ ّنظ نمو جلبألا ّقحلا نم هركذ امو '!بذكلا ةيطم نوكي لوق

 يتلا هركف جئاتن بايشلا نهيلع علخ تانبب هدارم ّنأل ؛":![ججللا] لطابلا يف
 يشاوحو بابللاو فيرصتلا حرشو حابصملاو جاهنملا حرشك دالبلا يف ترشتتنا

 فاّشكلا يشاوحو ةّنسلا حرشو حابصملا يشاوحو حاتفملاو لّصفملا حرش

 .هركذ ''''لوطي اّمم كلذ ريغو تاراشإلا جرسو علاطملاو

 ال اعلا لوقا ز 1 كليعب ىلغت "2 لون ورشا ىلإ هيب نيوكيناو ا هيو الق: كالوقو
 ةدوقفم مهنايعأ رهدلا يقب ام نوقاب ءاملعلا :ضعب لاق ؛ملاعلا تام ولو تومي

 رك همالك قادصمف كلوقو .""'ةدوجوم بولقلا يف مهراثآو

 ًائيش اهيف غرفأ ىّتح ممصلا مامص كيخامص نم عزنت نأ طرشب نكلو معن :تلق

 .يدلاو يدي نيب لثمتو اداد ىجاح :فويكلا ةيعفاشلا تاقبط يق

 .59 :روثلا ."” .لاقو :«ه» .؟

 .كيخامص :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .4 .عزفأ :«ه مد 1

 70/٠١-11. ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف . نأ :«م» .5

 .بذكل :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .1 .تاّين :«م» 8

 .ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط نم نيتفوقعملا نيبا. س٠

 .لاد :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .؟ .لوقي م١

 .8١ا/ ةمكحلا .ةغالبلا جهن ف ليمكل نيمؤملا رثمأ مالك نم سوعوم مو ان



 "001 (515- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 فاّشكلا هركذ (؛!اميف قرفلا يف "'يدلاو هركذ ")امم :"!لوقأف ,مكحلا ثحابم نم

 بهذم وه امك ةدئاز «ْنِم» /!نوكي «ام#» ىلإ ريمضلا داع نإف ةفص ناك اذإ هن

 سيلو .ىنعملا ةماقتساو "!ةغالبلا يف نآرقلا لثم ةروسب '''اوتأف ١" يأ ؛شفخألا
 هلوق هدّيؤيو .رابتعالا اذهل هجو ال لب هّلك وأ نآرقلا ضعب لثم نوكي نأ ىلإ ''”رظنلا

 #١" هلْثِم ِرَوُس ٍرْشَعِب اوُنأَق »)و ١١4" هلم ْنِم ٍةَروُسِب اوُنْأَف #» رخآ عضوم يف ''!ىلاعت

 نايتإلا ادبم نوكي نأ دوصقملا سيل هّنأل ؛"”١ءادتبالل الو ضيعبتلل 4« ْنِما نوكي الف
 .رهاظ وهو ةيئادتبا * ْنِمظ نوكي ٌ؛اَنِدْبَع» ىلا ريمضلا داع نإو ءكاذ '؟!وأ اذه

 ةدئاز #ْنِمم نوكي نأ زوجي الف 4اوُنَأَت» ب ًاقلعتم «ِهِلْثِم نِم# ناك اذإ اًمأو
 نم ةروسب اوتأف ىنعملا نوكي نأ نّيعتف ؛ءيشب ًاقلعتم نوكي ال '؟!دئازلا فرحلا ّنأل

 .ةيئادتبا «نم» نوكيو ءاندبع لثم

 «ةَروُس> ةفص ناك نإ 4 ِهِلْقِم 8 ّنأ فاّشكلا بحاص لاق امّْنِإ :لوقن وأ :لاق ّمث
 لثم نم ةنئاك ةروس :لاقي نأ ةّحصل ِاَنِدْبَع؟ ىلإو 4ام» ىلإ ريمضلا دوع لمتحي
 هلوزن '""أدبم لزن ام لثم نوكي وأ .7'انلّرن ام ضعب لثم ةروسلا نوكي نأب انلّزن ام

 .هركذ امف :«م»و ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ١. .لوقأ :«م» ١.

 .امف :«ه» .غ .يذلا :«ه» .*

 .يأ :«م» ." .نوكت :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .ه

 .اوتأف ذئئيح ىنعملا ذإ «نم» ةدايز يف :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .

 .ىنعملا :«ش».9 .مظنلا نسح يف :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .6

 ٠ . .لاق :«م» ١ :ةرقبلا 57.

 .ةيئادتبا :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف . ١7. ١ :دوه . ١1

 .و :«ل».4

 .ًادئاز ناك اذإ رجلا فرح :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .5

 .انلزنأ ام :«ك» يفو .لزن ام :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .7

 .ًادتبم :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف /١.



 ؟ ج,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 هبيكرت نوكيو هلاق دق نوكي ن أب ءاندبع لثم نم ةنئاك ةروس :لاقي ن أ ةحصلا“!و

 ىلإ ًادئاع نوكي نأ '!نّيعتف 4«اوُنأَق» ب ًاقلعتم 4هلْثم نِم» ناك اذإ اّمأو .همالكو

 هنالك وكي ناي" هلق نسا ءانديع لدم ومات اف هلاك نأ ةماقيسمال ان يعل

 نا مقسم ال ذإ ةصوج نم. ىلا انلزن اما! لثم اند نر اوناف :لاقي نأ ويقع الو

 اذه نوكي نأ نكمي نّمم نالفلا كلذ ناك اذإ الإ نالف نم مالكلا اذه ىتأ :لاقي

 يرشخمزلا طسب ام اذهلو .هنع ًايورم ")هنم ًالوقم '"!مالكلا اذه 5 همالك

 .6!ملعأ هللاو "'هركذ ىلع رصتقا لب هيف مالكلا

 :هررخأ ىلا هسسفت نع ("!ءأردب اله كلوقو

 نضرك 111 ضف هيما" تلاضو هيلا تثعب اننا لوألا ةويهسو نه هتف فاوحلا

 رظنلاب حيحصتلا ىلإ جاتحي لاؤسلا ّنِإ :هلصاح ام لاق '"!اذلف هيلإ ةبسنلاب نيعلا

 يف ناك نم :يل لق يناثلاو ,قيقحتلا لهأ نم باوجلل ًاّقحتسم ريصيل قيقدلا
 .يدربراجلا دلو مالك ىهتنا ."!هينادي وأ هلئامي نّمم نامزألا كلتو ""'زيربت

 هلقن ام ضعب ىلإ عجار هدلاو نع قرفلاب باوجلا نم هلقن ام ّنأ ىفخي الو

 .لّمأتف ؛ًاقباس ركذ دقو ,فاّشكلا ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا

 .نيعتيف :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف 0 .و :«ل» .

 .لثم دبع نم :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ىف .؛ .هلثم دبع نم :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ىف ."“

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «الإ نالف نم» نم .0

5-- 

 .هنم ًالوقنم :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .1

 ١/٠١ ٠و ١/,. ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .6 .هركذ ام :«ه ءم» .ا/

 .هنع هتلأس :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ٠. .هّدر ال لهف :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .4

 .اذهلف :«ه» . ١١ .راصف :(ل.١0

 .نامزلا كلذ يف نيبلا يف :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف .

 .71-ا/١٠/7 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ىف :١



 كنان (515- ١ ةيأ) ةرقبلا ةروس

 [ةلأسملا يف قيقحتلا ]
 يف نيرظانلا ديلقت ةقبر ًاعلاخ .فاطلألا لئالج ضيفم نم ًاضيفتسم لوقأ 2

 ْنِإف .فاصنإلا ىدل ديعب فّنصملا ةرابعو هترابع نم صيصختلا مهف نإ :فاشكلا

 ىلإ ريمضلا عاجرإ حيجرتل ًانايب نوكي نأ زوجي .هرخآ ىلإ لزنملا درو :امهلوق
 لزنملا ىلإ ريمضلا عاجرإ حيجرتل ًانايب هنوك ىلع هل ةلالد الو ,نيماقملا يف لزنملا
 يرمعلو .روكذملا صيصختتلا ةدارإ ىلإ كلذ نم راعشإلا نكمي ىّتح لّوألا ماقملا ىف

 ّدرلاو .«دبعل»ل ريمضلاو .؛اوُتَأَف# ةلص وأ :لاق ثيح يناثلا ماقملا يف كلذ ا

 توكسلل وأ .«دبعلا»ل :هلوق يف صاصتخالا مال دوجول اّمِإ .هرخآ ىلإ لزنملا ىلإ

 لامتحالا "'ماقملا يف هلعف امك 4انلّرن اما ل وأ :هلوق هيلإ ّيضي نأ نود نم هيلع

 لزنملا ىلإ ّدرلا ةيولوأ نايب يف ةروكذملا هوجولا ضعب ّنأ نم ىري امل وأ لوألا
 :هلوق نيب لصفلا نم فاّشكلا ةرابع يف ىري امل وأ «يناثلا ماقملا يف راج ريغ
 :انلق :تلق نإف :هلوقب هرخآ ىلإ ىلوأ لزنملا ىلإ ٌدرلاو :هلوق نيبو «دبعلا»ل ريمضلاو

 دبعلا ىلإ ريمضلا عاجرإ ركذو يناثلا ماقملا يف بولسألا ريغ هّنأل "وأ .هرخآ ىلإ
 .لّوُألا ماقملا نود روكذملا عاجرإلا نم يناثلا ماقملا يف داسف موزل مّهوتل نا

 كلذ مهف يف ةفيعض ةنيرق هنوكل حلصي ال كلذ نم ائيش ناب ريبخ تناو

 صاصتخالا ىلع هتلالد ميلست دعب ةراجلا ماللا ّنألف لّوألا اّمأ ءصاصتخالا

 اَمأو .مهفاف رصحلا هنم مهفي ال هّنَأ عم ًاضيأ لّوألا ماقملا يف لصاح يرصحلا

 '؟!ةقيقح هعوقو عنمن رصحلل ًاديفم هنوك "!ميلست دعبف نايبلا ضرعم يف توكسلا

 ىلوأ لزنملا ىلإ ّدرلاو :امهلوق ّنأل ؛توكسلا مدعب قطان ”!امهمالك لب ءامهمالك يف

 .وأ- :«ه» .؟ .ماقم :«ش» ١.

 »١١«. ًامّهوت هعوقول هب دّيق امّنِإ :«ع» شماه يف .؛ .و :«ه)» .'”

 .امهمالك لب - م كم .ه



 " ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "6

 ّدرلا ""ميجرت نايب ادارأ اّمل امهّنَأ رمألا ةياغ ءانلّرن امل وأ :هلوق ماقم مئاق هرخآ ىلإ

 ريمضلا :الاق امهناكف ةرابعلا يف اراصتخا كلذ ىلإ بولسألا رّيغ نيتروصلا يف هيلإ

 .مهفاف ىلوأ نيتروصلا ىف انلِّرن ام ىلإ ٌدرلاو ,«انلّرن امال وأ «دبعلا»ل

 يف لزنملا ىلإ ّدرلا حيجرت ىلع اهنم لّوألاك ةسمخلا هوجولا ضعب قابطنا اّمأو
 يف ركذ ام حيجرت نايب يف يفكي ذإ ؛كلذ ىلع ةلالد الف يناثلا نود لّوألا ماقملا

 رخآب اهضعب ٌصتخا نإو نيماقملا يف اكرتشم هوجولا "!ضعب نوكي نا نيماقملا
 ."'عبتت ىنداب رهظي نيفّتصملا بتك ىف رئاظن اذهلو

 لمح دق لصفلا اذه ّنأل ؛انيلع ال انل هّنَأ هيفف ءانلق :تلق نإف هلوقب لصفلا اّمأو

 ةرلاو لاق ليءاقلا) امل وا ٠8 لقي ل فيه ينواسالا ١١" كني: ىلا قاع تعارف

 ئذلا "ادليدع ىلا لافتالا ةعرفا"| تسوي يولسالا اذه ناقايوركا ىلإ لوتملا ىلإ

 .مالكلا بيلاسأب فراعلا ىلع ىفخي ال امك "!ةلضافلا كلت طّسوتب هنع دب

 ًالّوأ دبعلا ىلإ ريمضلا عاجرإ ركذب يناثلا ماقملا يف بولسألا رييغت هجو اّمأو

 ىلإ ريمضلا عاجرإ ركذ ناك كلذ عمو نيماقملا يف حيجرتلا نايب دارأ امل هنألف

 ىلإ هعاجرإ فالخب ةرابعلا هب لوطي هل حاضيإو نايب ركذل يعدتسم ريغ ('!«دبعلا»
 تاذ نمو هةووكذملا ةفميقلا وهولاب ةطيسر داي هاما كاك امو

 «دبعلا» ىلإ عاجرإلا ركذ مّدق هفالخ ىلع ةنؤم ٌفخألا رصخألا ميدقت نيفّتصملا

 .ضعب نأ :«ش» ءضعب يف :«م» ." .حيجرتلا :«ه» ١.

 هقف يف ةيادهلا باتك ىلع هتيشاح نم ةراهطلا ننس ثحب ىف نيدلا ماصع ةجاوخلا لاق :«ع» شماه ىف ."

 .باتكلا اذه يف ريثك اذه لثمو ّلكلا ىلع لوقعملاو ىعّدملا ضعب ىلع ليلد ثيدحلا ّنأ رهاظلا :ةيفنحلا

 .رييغت :«ه ,م» .ُ .«هنم ١؟» ىهتنا

 .بجوم :«م» .1 .لقي مل وه :«ك» .6

 .ةلصافلا :«م .ك» .8 »١١«. اندبع :هلوق وهو :«(ع» شماه يف .'/

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «هنألف لد نم



 "هاب (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 .لزنملا ىلإ عاجرإلا ركذ ىلع
 نم ةّقاك هنايب فّلكت امك لّوألا نود يناثلا ماقملا يف داسف موزل مّهوت اّمأو

 نأ كلذ يضتنقي ال اذه عمو ,مّهوت ضحم هنأ تفرع دقف روكذملا لاؤسلا نع باجأ

 انوتكي نأ راوبجل ضاصتتالا ةيارإ تاثكلا بهاعو نلصنلا ةالك ذاقم نوكي

 .داسفلا موزل نع نيلفاغ

 لدي ام فالخ ةدارإ ىلع ًاليلد حلصي ال عماسلا رظن يف ىنعملا داسف ةلمجلابو

 فاّشكلا بحاصو فّنصملا دوصقم الول هنأ هانرّرق اميف كبسحو .مّلكتملا مالك هيلع

 ىلإ ّدرلا حيجرت ركذي نأ بسانملا ناكل نيماقملا يف لزنملا ىلإ ّدرلا حيجرت "'7نايب

 فانتكا عم ماقملا اذه يف ينرضح ام اذه ."!لّوألا ماقملا يف لّوألا ماقملا يف لزنملا

 .نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو لئاوغلا رحب يف سامغنإلاو لغاوشلا

 [ هلآ نود ْنِم ْمُكَءاَدَهَش اوَعْدآَو» ىنعم ]
 ةياغ [زيزعلا] نآرقلا ةضراعم يف دامجلاب اورهظتسي نأ مهرمأ يفو :هلوق

 مهب مكهنلاو تيكبتلا

 ىلع اَمِإ ءاوُعْذأ # ب ًاقلعتم هللا ٍنوُد ْنِمم هلوق ىنعملا اذه يف لعجي مل :ليق
 ءاعدب رمألل ىنعم ال هّنألف ؛هللا"'يدي نيب ىنعمب 4 هلل نوُد نمل. نوك ريدقت

 ًافرظ هنوك ريدقت ىلع اّمإو .ةرخآلا ىف ال ايندلا يف ءاعدلا ّنأل هللا يدي نيب مانصألا

 هللا لمشي مل مانصألاو هللا نود نم ءانصألا | 0 ذئنيح ىنعملا نوكي هّنألف ًارقتسم

 نكي مل اذإ ديز نود نم ءاملعلا اوعدا :لاقي نأ ٌمصي ال هنأ ىرت الأ ,هنم جرخي ىَّتح
 هللا ءايلوأ نود نم مكءادهش اوعدا وه يذلا لامتحالا نم (''”ضقنو .ءاملعلا نم ديز

 .لّوألا ماقملا يف  :«ه .ك ءش» .؟ .نايب يف :«ه» ١.

 »١١«. ةضراعملا ىف مهب راهظتسالل مكمانصأ اوعدا يأ :«ع» شماه ف

 مهيف لخدي ال نيذلا مهئاسؤرو مهفارشأ ءادهشلاب ديرأ ثيح ثلاثلا هجولاب ضوقنم اذهو :«ع» شماه يف .؛



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "04

 .مهئادهشب نودارملا مهو مهفارشأو مهاسؤر يف لخدي مل هللا ءايلوأ ّنأل

 مكمانصأ هللا يدي نيب اوعدا هلوقل ٌنألف :ًالَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لضافلا ىّشحملا لاق

 ىلع مكترصنل مكمانصأ روضحف .هلوسرل رصان هتاذب ىلاعت هللا ّنأ وهو ًانسح ىنعم

 .ةرخالا يف هلل دي ني مهووضمتك لوزا

 لاو هليق ان نقال تفيض انوع قسرا (نون) لافعتما ذاق اتاقااكاو

 .ورمع نود نم ًاديز اوعدا ٌمصي مل

 ريثكو ةحاصفلا ىف "'ههاسؤرو برعلا ءاحصف ءادهشلاب دارملا ٌنألف :ًاثلاث اّمأو

 ام ىلع هّجوتيو ,رهاظ فشعت لب فّلكت ًالَّوَأ هركذ ام ّنأل ؛رظن هرظن يف :لوقأو

 ان ىف دبلا كح اه لرحسو ىققر هود لاما نا وك تان فارع اناناوركت

 الو ًاقيقحت ال مانصألا يف لخادب سيل ىلاعت هّنَأ نّيبلا نمو ءًاريدقت وأ ًاقيقحت هلبق

 نم ديز نكي مل اذإ ديز نود نم ءاملعلا اوعدا هلوقب هليثمت ىف لاحلا اذكو .ًاريدقت

 ام ليبق نم هيف نحن اميف ''هيلإ فيضأ ام ّنأل روكذملا ميمعتلا ركذي مل امّنِإو ؛ءاملعلا

 ام ىف ًالخاد نكي مل نإو لاثملا نم لضافلا اذه هركذ اميفو ,ةقيقح هقباس ىف لخد

 قلطي امّنِإ ورمع نود نم ًاديز اوعدا مهلوق ّنإف ؛ًاريدقت هيف لخاد هّنكل ؛ةقيقح هلبق
 يف ؟!امهلوخدك ًاحيرص روكذم ريغ ىنعم تحت ًالخاد ورمعو ديز نم ّلك ناك اذإ
 .ىناثلا ىفنو لّوَألا تابثإل ضدععتي ّمث ًالثم ناطلسلا دنج ىف وأ لضفلا لهأ

 نأ مهرمأ يفو هلوق نم فّنصملا هركذ ام ّنأ ًاثلاث هركذ ام ىلع هّجوتيو

 هيف رصتقا يتلا ةقباسلا تاهيجوتلا ضعب ىلإ ًارظان .هرخآ ىلإ دامجلاب اورهظتسي

 ىف لخدي مل هللا ءايلوأ ّنأب هيلع لئاقلا داريإو ءاهلكاش امو مانصألا ةداهش ةدارإ ىلع

 .مهئاسؤرو :«ه» ١. .هللا ءايلوأ 2

 .هل :«هر» .'” .17 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .و :«ه ءم» .6 .امهلوخدل :«م» .



 "1 (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 برعلا ءاحصف ةداهش ةدارإ لامتحاب ثّبشتلا هعفدي فيكف كلذ ىلع ينبم مهئاسؤر

 ذا تلت يذلا :ةويدغلا ىف يورلعاو برعلا ءايلزا نوكيملوتلا د1 ىلع متاهة وو
 .رّيدتف هتفاخس ىفخي ال اّمم هللا دارم فالخ ىلع ةداهشلا لجأل مهنم ىلاعت

 [(54) + ...راَثلأ اوَقّنآَف اوُلَعفَت ْنَلَو اوُلَعْفَت مل ناَف> :ىلاعت هلوق]
 [نيرفاكلل ةّدعم .نآلا ةقولخم رانلا]

 مهل ةّدعم ةقولخم رانلا ّنأ ىلع لد 4َنيِرِفاَكْلل ْتَّدِعُأ» ىلاعت هلوقو :هلوق
 دل

 :4 يسربطلا ّلجألا خيشلا لاق لعفلاب ًادوجوم ًاقولخم الإ نوكي ال ٌدعملا ّنأل

 [انأ ] كلذ يف ةدئافلاو ؛َنيِقَّتمْلِل ْتَدِعَأ# ىلاعت هلوقل ؛"١ةّنجلا يف لاحلا كلذكو

 ؛لالدتسالاو فيلكتلا لهأ نم مهو امهنودهاشي ةكئالملا نأ امهدهاشن مل نإو

 ةّدعم اهنوكب "!ارانلا ّصخ امنإو :نيرفاكلل هباقعو نيقّتملل هللا باوث نوفرعيف

 اهلخدي ال ةصوصخم ًاران كلذب ديري هّنأل ًاضيأ نيقسافلل ةّدعم تناك نإو نيرفاكلل
 ِكْرَدلَأ ىف َنيِقِفاَتُمْلَا ّنِإا# :لاق امك مهريغ

 ل

 .“!«رانلا َّنِم لّفْسآل

 [(؟5) 4 ...مُمَل نأ ٍتاَحِلاَصلأ اوُلِمَعَو اوُنَما َنيِذَّلَأ ٍرْشَبَوِ» :ىلاعت هلوق]
 يف ببسلا ّنأب ًاراعشإ امهيلع مكحلل ًابّرم ناميإلا ىلع لمعلا فطعو] :هلوق

 وه يذلا ناميإلا ّنإف .نيفصولا نيب عمجلاو نيرمألا عومجم ةراشبلا هذه قاقحتسا
 ال ٍسأب ءانغ الو .هيلع ءانبلاك حلاصلا لمعلاو ءّسَأ قيدصتلاو قيقحتلا نع ةرابع
 ىّمسم نع ةجراخ اهّنأ ىلع ليلد هيفو [نيدرفنم اركذ اًملف كلذلو ,هيلع ءانب

 .ةنجلا كلذكو :ردصملا ىف .؟ .مهل نآلا ةّدعم :ردصملا يف ١.

 .«ةنجلا كلذك » ىلع مّدقم ردصملا يف «ةرخا ىلإ رانلا ّصخ امّنإو» 3

 ١١91/١. نايبلا عمجم .؛ه :دايسلا



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ا"

 .هرخآ ىلإ هسفن ىلع فطعي ال ءيشلا ّنأ لصألا ذإ ناميإلا

 امك يوغللا ىنعملا ىلع لومحم ةيآلا يف ناميإلا ٌنألف :ًالَوَأ امأ ؛رظن هيف :لوقأ

 هللا طخس نع يجنملا ناميإلا يف روهمجلا مالكو .ةروسلا هذه لئاؤا يف هانركذ

 هذه ّنَأ ىلع هيلإ اوبهذ امك ؛لمعلاو لوقلاو ناعذإلا نم ًابكرم نوكي نأ رهاظلاو
 لكلا ىلع ةقلطملا ءامسألا نم ناميالا نكي مل ول ركذ ام بجوي امّنِإ اهلاثمأو ةيآلا

 ءازجأ فرشأ هنوكل يبلقلا رمألا ىلع هقالطإ نكي مل وأ نارقلاك ًاعم ءزجلاو

 .ليلد نم كلذ يفنل دب ال ناميإلا

 لمعلا وه ناميإالا ءزج ناك ول مزلي امّنِإ لكلا ىلع ءزجلا فطع آلف :ًايناث اًمأو

 وه ناميإلا ءزج وه ام ّْنأل كلذك سيلو ."!ةيآلا يف ركذ امك هصوصخب ريثكلا

 يع ردا ىلا هنا نيعف الو ةرتكلاو فجرا طرق ينعأ ةلمجلا يف '"!لمعلا

 "7 هل هتراشب هب رعشي امك اهتلوازمب مهحدم وأ ةحلاصلا لامعألا نم راثكالاب يعل

 ىلع ةّلادلا عمجلا ةغيصب لامعألا كلت نع ةبّيسملا تاجردلا مظعب زوفلاو ةاجنلاب

 مل 4 اوُنَمال :هلوق ىلع رصتقا ول ذإ 04 ِتاَحِلاّصلآ اوُلِمَعَوم :لاقف ؛رثكتلاو دّدعتلا
 .ٌصاخلا ىلع ٌماعلل ةلالد ال ذإ ؛هصوصخب دوصقملا دّدعتلا مهفي

 ىنلتع لدعلا نطنعو:لاق فيض قلد نيف تلضملا وزنك ذ اهوانزك اه: ةقووو

 عومجم ةراشبلا هذه قاقحتسا يف ببسلا َّنأب ًاراعشإ امهيلع مكحلل ًابّترم ناميإلا

 .نيفصولا نيب عمجلاو نيرمألا
 ةعوفو.فالتتشال هرتكلاو ةدحولا طرسب ل لمفلا وه. ءرجلا ا ١8الف امنا

 ّقح يف ةدحولا رابتعا لطبيف ؛مهتاقيفوت توافتو نيفلكملا لاوحأ فالتخا بسحب

 :ىلاعت هلوقك ضارغألا نم ضرغل ّلكلا ىلع ءازجألا ضعب فطع زوجي ًاضيأو :«ه .ع» شماه يف ١.

 .«هنم 14[١5 :ةرقبلا] 4 لاكيم و ليرْبِج َو ِهِلْسُرَو هيكل و
 .هل :«ل» ." .«م» نم طقس انه ىلإ «هصوصخب ريثكلا» نم .؟

 .لاق :«ه ءم» .ه .4 ٍتاَحِلاَّصلَأ اوُنِمَع َو» لاقف  :«م» .:



 ١ -55( ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ردقي مل نم ٌّقح يف دّدعتلا رابتعا لطبيو كلذ نم رثكأب نايتإلا قيفوت هل لّصح نم

 هذه ريسفت يف فاشكلا بحاص لاق اذهلو .هوحنو تومب فيلكتلا نامز رصقل هيلع

 نيدلا يف ةميقتسملا ةحيحصلا 7-2-5 :م ةلمحلا تاحلاضلا قم.دارملا ناوةيآلا

 "'فيلكتلا بجاوم يف نمؤملا لاح بسح ىلع

 ؟اضيأ دحاو حلاص لمع" 2 000 ملو نمآ نميف لوقت امف :ليق نإ
 نإو يعرشلا فرعلا بسحب نمؤمب سيل هنأ مزتلي نأ '!بيكرتلاب لئاقلل :تلق
 هكرحن الو فلاتما نم ريتك ىف ةلكعن ليق امك ةرخآلا يف ًايجان وكي نأ معا

 َهَآَو 8 :ىرخأ ةيآ يف ىلاعت هلوقب بيكرتلاب نيلئاقلا مالك هب انرّرح ام ىلع 35

 هلوق ّنإف ًاحيرص ةدّيقملا تايآلا ةّوق يف هْنأل ةيآلا "14 اًحِلاَص َلِمَعَو َنَم

 ةيريدقتلا ىلعوريتكتلا نوكي نآو: ليلغلا هيف: نيونتلا نوكي. نا لمتحي 0
 كاندعو ام اذهو .ةّقد نع ولخي ال هحوضو عم هّنإف هرّبدت نسحأف ضقنلا عفدني

 .ركذتف ًاقباس

 [طابحإلاو ناميإالا ىف قيقحت ]

 ىّتح هيلع ٌرمتسي نأ طرشب لب ؛قالطإ ىلع ال [ىلاعت هدعو ىضتقم]و :هلوق
 َكيَدلوُأَف ُرِفاَكَوُهَو ْتْمَيَق هني د ْنَع ْمُكْنِم دِدَتَْي ْنَمَو» :ىلاعت هلوقل نمؤم وهو تومي
 074 ْمُهلاَمْعَأ ْتَطِبَح

 لمعلاو ناميإلاب باوثلا قاقحتسا يف طرتشي '"'اّمأ :تلق نإف :فاشكلا يف لاق

 ام ىلع مدني ال نأو] رئابكلا ىلع مادقإلاو رفكلاب فلكملا "”امهطبحي ال نأ حلاصلا

 ١. فاشكلا .؟ .«م» نم طقس انه ىلإ «هوحنو تومب» نم ١/505.

 '. تيك رثلا :«م» .عاقيإلا :«ه ءم»

 .١5ا/ :ةرقبلا 5 .8/ :فهكلا .©

 .اهطبحي ال نأ :«ك» .8 .ام :«ه» .ا/ل



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١

 تاونقلا لعيجم امل ثق :[؟كل 3 ظرف اليف ةيضعملا كرتو ةعاطلا لعف نم ةدنجوا

 ددسن امنا ناسعألا نال .- ذ "ارّكرو "!ملاصلا لمعلاو ناميإلاب ًاقحتسم

 طابحإلا نم اهظفح طارتشا ناك هدسفي امب "!هبّقعي مل اذإ ءانثلاو ةبوثملا هلعاف

 اك زل فس لخئادلاك عزتلاو

 لامعألاو ناميإلاب ىتأ نم ّنأل لطاب طابحإلاب لوقلا :يزارلا مامإلا لاقو
 ال هث ئادلا باقعلا هب ّقحتسا رفكلاب هدعب ىتأ اذإف *'مئادلا باوثلا ّقحتسا ةحلاصلا

 ئراطلا "'نايرطل يقابلا لاوز سيلو اعفدني وأ لاحم وهو ًاعم ادجوي نأ نم ولخي
 نأ نعت اذه 0 طابحإلاب لوقلا لطبيف يقابلا مايقل ئراطلا عافدنا "”نع ىلوأ

 ًايلقع ًاقاقحتسا ًاباقع ةيصعملا ىلع الو ًاباوث ةعاطلا ىلع ٌّقحتسي ال دبعلا ّنإ :لاقي

 ةداق كاين نوع ىمالسقلا لمعي ةيودناب ايعقلاوب ةكننلا لع وق وهو اغلا

 7ةظرولا

 لوقلا نوكي فيك هّنأب فاّشكلا ةيشاح يف !”يزارلا ةمالعلا هيلع ضرتعاو

 .«م» نم طقس انه ىلإ «فلكملا امهطبحي ال نآ» 5

 .هبقعتي مل اذل :ردصملا ىف ." .نكر :«ه» .؟

 .ةمئادلا :«ه» .6 ١//501. فاشكلا مك رلا :«ه ءم»

 ايزل نقانلا ءافضنيتلود# وسأل بنوت ىف راطبملا كايعب نك ىلع هموافلا لاق عت سعر نتاع: كنزا

 ّنأل ؛حّجرم ريغ نم حيجرت سكعلا نود ئراطلا يقابلا ّدضلا ءافتنا ّنأل سكعلا نم ىلوأ ثداحلا ّدضلا

 ال فيكو .عفرلا نم نوهأ عفدلا ّنأل ىلوأ يناثلل لّوألا عفد لوقن لب نيبناجلا نم تباث رمأ ةّداضملا

 اذه .مودعملا هيلع مزلتسي يناثلاو نيّدضلا عامتجا مزلتسي لّوألاو ةليقتو أ لولحتلا دعب لفقر انإ واطلاو

 دصاقملا حرش :رظنا] هلْ هنم ١؟» دارأ نم اهيلإ هيجارياف يرخأ تامل ميرتتلاو قفملا كلذ: فرك كو

 .نم :«ه ءل» .ا/ .[

 ١١1/57-١158. يزارلا ريسفت .6

 هوجو نم مالعألا ضعب ةدافإ نم تدجو ماقرألا هذه ةباتك نم تضم ةّدم دعبو :«ه .م ,.ع» شماه يف .9

 اّمأ ؛رظن هيف :هلوقب يزارلا نيدلا رخف ىلع دروأ ثيح ماقملا اذه يشاوح هب نيزأ تيأر ماربإلاو ضقنلا
- 



 ضار (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 تطبح ١4'! َكْلَمَع َنَطَبْحَيَل َتْكَرْشَآ ْنْيَلا» ميركلا نآرقلا هب قطن دقو ًالطاب طابحإلاب
 نم ىلوأ ئراطلا نايرطل يقابلا لاوز سيلو :هلوق اّمأو ,مكلامعأ اولطبت الو مهلامعأ
 هدوجو لاح همدع لاحتسا دجو اذإ ّئراطلا ّنأل عنتممف ءيقابلا مايقل ئراطلا عافدنا

 .يقابلا مدع بجيف يقابلا ءاقب عم هدوجو ليحتسمو رهاظ وهو

 همدع عامتجا وهو لاحملل مزلتسم هدوجو لاح ئراطلا مدع نأ هيف قيقحتلاو
 "!مّدقي يتلا ةلاحلا هذه ىلع هدوجو مّدقتل كلذل مزلتسم ريغ ىقابلا مدعو .هدوجوو

 ةورظلا تحرر القل الاف تيب نوما كنس واع أ اله ناري نر مزنه ناكف "ازين

 لاطبإ ركذ مدعلف :ًايناث اًمأو .هل دّيؤم لب .طابحإلا نالطب يف .هرخآ ىلإ ءزوجي الو هلوقب لخد ال هنألف :ًالَوأ ج

 هّنألف :ًاعبار اًمأو ءليق امك ّدضلا نايرطبو سكعلابو مودعملا داجيإب ضقنلا هّجوتلف :ًاثلاث اّمأو .امهعافترا
 طابحإ يف ٌكش ال هّنألف :ًاسماخ اًمأو ءلّوألا يناثلا ىلع ّئراطلاو يناثلا ةَّلع ناحجر زوجي [هّنأل :«ع»]

 .امهيف ًاقلطم طابحإلا دجول لب عامجإلا هيلع لقنو .رابخألاو نارقلا حيرص وهو سكعلابو ناميإالاب رفكلا
 نداف اعياد اًمأو «لماته طاسالا »ل ناقثلاو بازغلا قافحعشا نالطب ةقيقحلاب اذه ألف :ًاسوانا امو

 طاقالا 1 انهيار و اقعتنالا يدق نلع وهام هلأل طانحألا لاطبات: نمل هلاق نفلعمب نبيل :نضلخيلا

 :ًانماث اًمأو كلذ رهاظلا ناك دقو طابحإلا لطب امف ذئنيح هلطبأ امو ,يعرشلا قافشنالا ريادق ىلع كفو

 نم ٌصخأ ليلدلا ريصي اّلِإو هليلد هاعّدم هيضتقي امك ئراطلاب يقابلا عافدنا الو لوقي نأ يغبني هّنألف

 هليلد [هّنأ :«م»] نأ عم ذئنيح يلقعلا قاقحتسالا يفنل ىنعم ال هّنألف :ًاعسات اّمأو .لّمأتف رهاظ وهو يعّرملا

 دعب هب مكحي لقعلا نأ يعدي لب عرش ريغ نم ًالقع قاقحتسالا عدي مل لئاقلا ّنإف ءًاضيأ يعرشلا يفني

 متنك امب ءازج لثم كلذب نوحشم نآرقلاو كلذ ىلع ةلادلا ةريثكلا تايآلا دوجوب عرشلا [درو :«م»] دورو

 ال قاقحتسالاب نشل نأ وعدي ةرعاشألاو ءَأَدَج ةريتك كلذ لائمأ [ يف :«م»] و نوبسكت متنك امبو نولمعت

 لقعلاب ديق ريغ نم قاقحتسا ةقباسب اسيل باقعلاو باوثلا بجاولا تابثإ يف يناودلا لاقو ًاعرش الو ًالقع

 تايآلا ّنِإف مالكلا اذه داسف ملعت تنأو .يرايتخاب سيل دبعلا لعف ّنأ وهو كلذ ىلع لدي مهليلدو
 نعم الف ليضفتلا لانسحالا كاوثلل' ئافحتسالا نأ بهذ نم لع امهاتا قاقحتساب ةنوحتي رابخألاو

 .رهاظ وهو قاقحتسا ريغل باقعلل

 زاوجو لمعلاب باقعلاو باوثلا قاقحتسا مدعل الو نييلقعلا مبقلاو نسحلا يفنل ىنعم ال نأ صلخملاف

 ًاّدِج ريثك طابحالا ىلع لدي ام ّنأو يرعشألا هزّوج امك رانلا ءايبنألاو ةّنجلا ةاصعلا رئاسو ناطيشلا لاخدإ

 .10 :رمّزلا ١. .«ُهّلِل هنم »١7 همالك ىهتنا ,مّدقت ام ليوأتلاو

 .اهنم :«ك» ."” .مّدقت :«ه .ك م» .؟



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فلل

 نوكسلا نايرطب ةكرحلاك ؛رخآ ّدض نايرطب ّدض ىفتنا امل هلاق ام ّمص ول ًاضيأو

 مل ول أضيأو .هلاق ام اذهب لطبف كلذ ريغ ىلإ ضايبلا نايرطب داوسلاو .سكعلابو
 ةريثك دعاوق عرشلا نم تلطبل ةيصعملا ىلع باقعلاو ةعاطلا ىلع باوثلا ٌقحتسي

 .همالك ىهتنا

 يف اّمأ ؛رظن ةعيشلا ءاملع ةمالعو ةّنسلا لهأ مامإ يمالك نم ّلك يف :لوقأو

 ةعلاضلا لافغألاو ناش الاب نأ قم نأ قف الَوأ "!!ةدهم اهيتةارأ نإ هتذاق :لذألا

 يف هتابثو هتافاوم لصح ءاوس ًاقلطم كلذب ىتأ نم نأ مئادلا باوثلا ٌّقحتسا

 طر كلذ ها ةازآ ناو ماس ريق قاذلا:تاونلا قحين ىيف ألو كلكملا

 هلوقب ديدرتلا نم هركذ ام هيف يرجي ال نكل ؛مّلسمف ناميإلا ىلع تابثلاو ةافاوملا
 روهظ بيقع رفكلاب هنايتإ ّنأل ؛رهاظ وهو هرخآ ىلإ اعفدني وأ ًاعم ''ادجو نإ اّمأف
 ام ّنِإو .ءادتبالا يف نمؤي مل هنأ نع فشك دق ةافاوم مدعو هنم ةحلاصلا لامعألا

 ّقحتسي هجو ىلع ًاعقاو ةقيقحلا يف نكي مل "'ةحلاصلا لامعألا ةروصب هنع ردص

 .همأود نع ًالضف باوثلا نم 8

 لها 1" لمع ]دعبل كيفلا تارككاولا وفنلف هلا هظاولبك ىبنلا لوق اذه. ىلغ لديو

 لاهبعألا ناويواكلا لها قييدناو ةنحلا لغأ لدع معو ةثعلا ككأ فيش اوينانلا

 ةّنسلا لهأ لوق ىلإ ريصملا نييعت نم هركذ ام نالطب نّيعت اذه دنعو ."٠«ميتاوخلاب
 .ديعولاو دعولا ةدئاف لاطبإ ةطرو يف "”عقوي دّهمملا هلصأ نالطب عم هْنأل

 هيلإ بهذ ام وهو هيلإ ريصملا نّيعتي ميوق رخا كلسم انهاه ّنأ لصاحلاو

 .ادجوي :«ه» .؟ .اودّهم :«م» . -5

 .هلآو -:«م.ع».5 .«م» نم طقس انه ىلإ «ةافاوم مدعو هنم» نم ."“

 .لمع  :«ه» .

 .505و١؟١/0 لاّمعلا زنك ؛07٠؟/77 يراقلا ةدمع ؛٠7/1١1 يراخبلا حيحص ."

 .عقوت :«م» .

00 

-- 
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 هلاطياو: معلا :طابحان ةارجلا نإ :اولاق"كيح طابحالا كتابا ريسقت ىف ةيماقألا

 هيلع ّقحتسي يذلا هجولا ىلع ءادتبالا يف هعوقوو هلوبق يفن نآرقلا يف درو !'!امّلك
 ناك امل معتا" ظيحتا ه2: ىاونلا ييلامعا ىلع ا وتطتتملا وهلا دارنا نسل وة كلاوثلا

 دادترالاك ةيناثلا ةلاحلاو يضرملا هجولا ىلع عوقولا ةروص ءادتبالا يف مهلمعل

 ,طابحإلاب هنع ريبعتلا عقو هجولا كلذ ىلع ةقيقح هعوقو مدع نع فشك

 هلاك ةزيو لقفلا هليش افي تسلا اديب" طابختلاو

 هنالطب ىلع ٌلدتسا يذلا طابحإلاب يزارلا مامإلا دارم ٌنألف :يناثلا '* يف 21

 ةلردعملا نم ةعابكأو يئاّبجلا يلع 907 حلطصا يذلا ىنعملاب طابحالا وه

 مهدارمو اذربا"وأ الويف مهبتك يف ركذب نيمّلكتملا نيب مهنم ًاروهشم ًابهذم راصو

 قاما لاظبا أل :باوقلا قاقحتتلا قانا !١" هيؤملا »نافع .قاقحتما لاطبإ هم

 تابآلا يف دارملا وه امك باوثلا نم هل مّهوتي ناك ام قاقحتسا ٌدترملا باقع

 تايآلا يف عقو امثيح طابحإلا نم دارملا نأ يزارلا ةمالعلا معزو .ةميركلا

 مامإلا ىلع دروأ مرج الف ؛روهشملا حلطصملا ىنعملا كلذ وه أضيأ (*!ةميركلا
 نم ريثك نالطبل مزلتسمو ميركلا نآرقلا هب قطن امل فلاخم هركذ ام ّنأب يزارلا

 مامإلا ىلع هّجوتي معن .هانّيب امك هّنظ ام ىلع رمألا سيلو .ميوقلا عرشلا دعاوق

 بيطخلا هب باجأ امو .دادضألا نايرطب ضقنلاو عنملا نم هيلع هدروأ ام يزارلا

 ىلإ عجري الو لئاط ىلإ يّدؤي ال باتكلا اذه ىلع هتيشاح يف !*!هنع ينورزاكلا

 ./6/'" نايبلا عمجم .طبحلا :«ه ءك» ." .امك :«(ل».١

 .لعفلا :«ه ءم ءل» .؛ .طابحالا :«ه» .'"

 .و :«ه» . 1 .يف  :«ش06

 .ةميركلا_ :«ه» .8 .نم :«م» .ا/

 .هنع  :«ه.ش>41



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 .لاقي وأ ليق ام كنع عدو لاقملا قّقح اذكه .هيف رظانلا ىلع ىفخي ال امك ؛لصاح

 .هرخآ ىلإ سنجلل «راهنألا» يف ماللاو :هلوق

 راجشألا تحت يرجت ينعي قارغتسالا لمتحي لوقن نحنو لضافلا يّشحملا لاق

 "”ةطاوش ىلع اهراجشأ ّنأب باوثلا "'رادل ًافصو نوكيف ؛ةّنجلا راهنأ عيمج
 . ىهنلا ١" اههألا لالط تحت اهراهناو ناهنألا

 اهعّونت ىلع ةلالدلل انهاه تاّنجلا ريكنت ّنأب اوحّرص دق مهّنأل ؛لّمأت هيف :لوقأو
 فطللا يف تاّنجلا بتارم توافت تبث اذإو ءاهينكاس قاقحتسا بسحب اهفالتخاو

 تحت ةيراج ةّنجلا راهنأ "”عيمج نوك لامتحا *!فعضي ءاهبلاو ةدوجلاو (؟!ءافصلاو

 بتارملا نم ةبثرم راهنألا ئطاوش ىلع اهراجشأ نركب ال اهفا ةرورض ؛راجشألا

 .لّمأتف ؛ًاضيأ

 [4...اوُلاَق اقر ِةَرَمَت ْنِم اَهْنِم اوقزر اَملُك + ريسفت ]
 ""”ةيناث ةفص [4اَئْفِزُد ىذَْلآ اذه اوُناَق اًقْرِر ٍةَرمَت ْنِم اَهْنِم اوُقِزُر اَمّلُك >] :هلوق
 تودع ادكيريك و تاع

 نأشلا ريمض نع ربخ ةلمجلا نأ ديرأ نإو ,دئاعلا مدعل اهنأش ال ءيه وأ مه يأ
 فاّشكلا ةيشاح يف اذك ,نأشلاو ةصقلا ىنعمل يه لب ءاهنأش قيل نوكي الف

 .ينازاتفتلا لضافلل
 نلفالا رك نأ ليسو والعم ادعم يح ال ترك فانا 6 لاَعَو

 .ءانثلا :«ه» .ع .17 .ءطوطخملا .ماصع ةيشاح .'

 .عيمج  :(ه».أ .فعضب م06

 .هنوك نإ :ردصملا يف ./ .ةتباث :«م» .ا/

 نوحي نأ لمتحي  :ردصملا يف .9
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 اوحراش اذهل '"!هّتنتي ملو ةعوطقم ةفص نوكيف ؛عفرلاب ا"ديمحلا هلل دمحلا قبط

 ةفوذحملا ةلمجلا كلت ىلإ دوعن اّنأب هيلع اوضرتعاف .,"'مهردق ةلالج عم فاّشكلا

 تلعج نإو .ًاكردتسم !*'ريمضلا ريدقت ناك ًافانئتسا وأ ةفص تلعج (؟!نإف أدتبملا
 يوقي مهريدقت نب هعفد يف كّسمت نم مهنمو ."7فذح الب كلذك نكيلف مالك ءادتبا

 ع

 حراشلا هركذ ام بجعي اّممو ,ةيفصولا نأش "!يوقت ىه ريدقتو ,فانئتسالا نأش

 ىّتح هيلإ ةلمجلا نم دئاع ال ِهْنأل حيحص ريغ اهنأش ريدقت نأ ينازاتفتلا قّقحملا

 لمعلا هايل را: نيكو ككل دمي نع رواق يمال ا رعالاززت خه
 ّحصي ال يه ريدقتو ,''!هنيع ةلمجلا نوكل نأشلا ريمضك دئاع ىلإ نأشلا ربخ [يه]
 نيوتن راد الا نعت وذي رندا بح ارلإ لردك زم اهش ةذمسلا ةلئخب لفي هلك
 .لضافلا يّشحملا مالك

 ةينق ورك ذ اعل قيحراشلا !١"اهنلا ءدع عم مركذ ان نألف هلو اًمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 دوصقم ّنأ نم يمورلا لضافلا هركذ ")امل هيلإ اوتفتلي مل نكل كلذل اوهتنت مهّنأ
 نضعج نايرنج ةيفاثي ألو ءامدعو ادويعو بارخعألا هوحيو:نايب انفاه فلصملا

 ١. ديمحلا هللا :هلصأ ّنإف :«(ع» شماه يف »؟١١«.

 .اهل هتني مل :ردصملا يف .؟

 .مهردص حارشنا لامكو :ةدايز ردصملا يف 7

 .نإو :ردصملا يف .؛

 »١١«. يهو وه :وهو ةصقلاو نأشلا ريمض يأ :«ع» شماه يف .6

 .ىوقي :«ه .م .ل .ك .ش»و ردصملا يف ./ .فالخ الب :«ش» 1١.

 017 بجغي امم نوكي ال. يأ :(ع.نشان:نماه يف: 5 .اهنوك :ردصملا يف .8

 .ةنيعم :«ك» . ٠

 .18و 11 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .هيبنت مدع :«م» . ١ ؟

 .امب :«ه م».



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ف

 بوصنم هنوك يضتقي لّوألا "'لامتحالا ّنأ كلذ نايب ضعبلا نف "7 تارابقعالا

 ,بارعإلا نم لحم هل نوكي ال نأ ثلاثلاو ءٌلحملا عوفرم هنوك يناثلاو ٌلحملا

 مانوك د ان رول كلذبو

 ةييرف ءانفسلا»لوقلاوب ةاحنلا نضستلا هذ اكم هئابللا طارققلا 5 ذاق قانا اهو

 ىلع دئاعلا ميمعتب مهنم فدرصت كلذ لب نورخآ هيلإ بهذ اّمم هدوجو نع ةلمجلا

 ربخ يه '"!ةلمجل ةجاح ال هّنَأب مكحلاف ريمضلا نيع ةلمجلا نوك لمشي هجو

 .نايب ىلإ جاتحي (؟!هنيع ةلمجلا نوكب هليلعتو ؛نأشلا ريمضك دئاع ىلإ نأشلا
 .هرخآ ىلإ ةلمجب ٌّصخي هّنأل ٌمصي ال يه ريدقتو هلوق ىلع دري هنألف :ًاثلاث اًمأو

 اوم ةلمجلا يف ةدمعلا ناك اذإ يه ريمض ريدقت ّنأل ؛ملسم ريغ ةّحصلا مدع ّنِ

 مسالا قمع ةتباطملا ىه نسحب "نيبال ةياعر ءاركذم ناك اذإ وه ريغبقو

 ةّصقلاو نأشلا ريمضف الإو ,"'امهايّمسمو ةّصقلاو نأشلا يمسا نعا ىتسحلاو

 .")هب اوحّرص امك اهداريإ لبق "'اهلّقعت رابتعاب ةروكذملا ةلمجلا ىلإ عجار ًاقلطم

 كنم تيأر :كلوق ىف امك مّدقت "'ًانايب «ِةَرَمَث ْنِم8 نوكي نأ لمتحيو :هلوق

 :ادوينأ

 كلذ لحمل ًايلصأ ًابارعإ سيل بارعإلا نم عفرلاب «ديمحلا هلل دمحلا» انلوق يف ّنأ ينعي :«(ع» شماه يف . -5
 يمكحلا ضرعلا عفرلا تارابتعا ضعب باب نم كلذ امْنِإَو رجلا وه ةملكلا كلذل يلصألا لمحلا ّنأل ةلمجلا

 .لامتحا :«ه» .؟ .«ُهِي هنم ١؟» رّيدتف ةلاصأ رجلا يف وه ام يف

 .ةلمج ىلإ :«ه» ."*

 د: نع دنم الاوز طباورلا ئوقأ قم ةيلعلاو اداحتاالاو ظاقزالل هيلا جيتحا امّنِإ دئاعلا ّنإف :(ع» شماه يف .؛

 .امهاّمسم :«ك» .5 .رمأل  :«ه» .

 .اهقّلعت :«ك» ./

 ١؟» ةيفاكلا ىلع هحرش نم تارمضملا ثحب يف حتفلا وبأ ريمأ لضافلا دّيسلا هب حّرص :«ع» شماه يف .

 .نايب :«م» .9 .«هنم

 يذ

--_ٍ 
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<َ 

 هادا ةلويه راسه ءادسا "فيكي تقلل .نقعلا «رضافلا ىدعملا لاق

 يسال مورا. ةةبلا "ل ةيدورسلا صرب ىف ىوتملا ل دعنا دعب نال «نرجتلا
 دسأ كنم دالجي نأ نكمي ثيحب ةدديسألا فعرف وأ (!كنم ةئشان كنم "ًادتبم

 اتاري رستلا ةدئاف نم اوك دام توفي القل ةيئادعبا ايلعج نم ةبالف خا

 نأ ىلع ينبم فاّشكلا نم مالكلا اذه ّنِإ :ينازاتفتلا لضافلا حراشلا لاقأو

 «نم»ب انهاه هتلباقم ناب بقعتو ءادتبالل «نم» ىلا هدنع عجار نييبتلل «نم»

 ةددع هيدي رختلا نف نا يف حيرصلاك اذه :دنسلا دّئسلا لاقف .كلذ نع عنمي ءادتبالل

 لعج :لوقن نحنو .ديرجتلا ةدئاف توفي اّلثل "”ءادتبالل هنأ حيحصلا ناك نإو نايبلل

 «نم» ا"!ّنأِب لوقلا بجوي ىّتح ديدش دئاق نم هيلإ دوقي ال امم "!ديرجتلل لاثملا
 هناي يروا نما) 05 .لوقلا وا ناشلا ةماقتما "'" نارا دلع دال ديف
 .همالك ىهتنا .""!نايبلا ءاملع هقّقح اّمع ًالفاغ هنأش ةلالج عم نوكيف هدنع

 .كنم 2١

 يقي اكلك ظاخملا نم كدر ملاك ةليمزكا ةفنع قذ وم عودتي نأ وهن دي ررعسلا »هه علا نفعا فاذا
 نر أل وطن طنا از ئوكيف لبق .يه وهو ًاقزر ةرمث نم دّرج انهاه اذكو .هسفن وهو دسألا

 اذه ىلع قزرلاف .هيف ىنعملا اذه لامكل اهيلع لكألا عقي يتلا ةيقوزرملا فصو اهنم عزتناف فاصوأ تاذ

 :« دن :١9 ده هطاولا اعلا ها روكا أزاج اذهلف ديز نم جرخم دسألا ّنأ امك ةرمث نم :هلوق نم جرخم

 .كنم ةئشان  :«ه» ,كنم  :«م» .غ .ةأدتبم :ردصملا يف ."

 ةفصلا يف ال نايبلا يف ةغلابملا ديفي ليصفتلاو لامجإلا ّنإف ةبولطملا ةغلابملا يهو :«ه .م .ع» شماه يف .4

 .«ُهلط هنم ١١ ةيئادتبا اهّنَأ رهاظلاف اهيف ةغلابملا ديرجتلاب دصق يتلا

 و م01

 نأب ةينايبلا «نم» اوفّرعو ةيئادتبالا «نم»ل ةلباقم ةينايبلا «نم» ّنأ ىلع روهمجلا ّنإف :«ه ,.ع» شماه يف .

 وحن هيلع رورجملا كلذ مسا عقويو هل ًاريسفت وورعتلا نوكيروأ حلصي مهبم اهدعب وأ «نم» لبق نوكي

-- 

 .دي رجتل :«م» ./ :( ع دنع ربدت .ديدح نم متاخ

 .اهليق :«م)». ٠ نال :«م») .1

 7 .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ١١ :ةنأب :«ك».١



 " ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل "1

 ةّمئألا مجنأ ديرجت كلذ نوك ىف ًاديدس ًايضرم ًامامإو ًاديدش ًادئاق ىفك :لوقأو

 نابل كيماوي درجت ديف قع ا دسا ديذا قهناكيفل :مهلوق :لاق ثيح كلَت يضرلا

 .همالك ىهتنا ("!ًادسأ ًاديز ءاقل نم تيقل هريدقتو مهبملا

 [4 لبق نِم# ىنعم ]
 ةالصلا هيلع هنأ يور امك وأ ...ايندلا يف اذه لبق نم يأ 4ُلْبَق ْنِم2 ] :هلوق

 اهلكأيل ةرمثلا لوانتيل ةّنجلا لهأ نم لجرلا ّنِإ هديب دمحم سفن يذلاو :لاق مالسلاو

 هتظفاحمل رهظأ لّوألاو [ ... اهلثم اهناكم ىلاعت هللا لدبي ىّبح هيف ىلإ ةلصاو ىه امف

 لكأي مل نم ّقح يف رهظي ال 4اَمّلُك» مومع ّنأ لوألا هيجوتلا ىلع دري :"!ليق
 نولوقي فيك مهّنإف ةرمث اولكأي ملو اوتام نيذلا لافطًالاك تارمثلا نم ةرمث ايندلا ىف

 الإ تارمثلا نم لكأي مل نم ّقح يف اذكو لبق نم انقزر يذلا اذه ةّرم لّوَأ ةّنجلا يف

 اذإ ةّنجلا ىف ةّرم ّلك ىف نولوقي فيك مهناف ءارقفلاك ًالثم نينثا (وأ ًادحاو ًاعون

 .ىهتنا ؛لبق نم انقزر يذلا اذه ايندلا ىف اهولك أي مل تارمث اوطعا

 «اوقزر» يف عمجلا ريمض نع اوجرخ دق لافطألا نلف ًالّوَأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ىف اوتام نيذلا لافطألاو «ِتاَحِلاَّصلَآ اوُلِمَعَو اوُنَما' َنيِذَّلأ 8# ىلإ ةراشإ هنوكل

 نم اوجرخ دق مه لب .روكذملا ريمضلا مهلمشي الف تاحلاصلا اولمعي مل ةيلوفطلا

 ًاعبتو ًامكحو ًازاجم وه امْنِإ ناميإلاب مهفصو ّنأل ؛ًاضيأ 4اوُنَما َنيِذَّلأ» :هلوق

 .هعضوم يف رّرقت امك ناميإلاب مهيوبأ فاصتال
<2 

 558 امكح تارمثلا ةيقوزرمب مهفاصتا نوكي نأ نكمي هنألف :ايناقا اأو

 ١. »ه«:  ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش ." .نايبل 4 //171.

 “". يدنس نامت :«عر) شماه ىف »١1١«. .و :«ه».



 "ا (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 دانك ايدك ةانالا فاارملا ىو نطماحلا ىلا: ىاتإ رعد ايزو ايي مهناهمأ ةقاوؤومل
 .كلذك ناميإلاب مهفاصتا

 نأ ىلع فقوتي ال ؛لبق نم انقزر يذلا اذه :لافطألا لوق قدص نلف :ًاثلاث اّمأو

 يف مهعم عمُج نَّم لوانت كلذ يف يفكي لب ءايندلا تارمثل نيلوانتم مهسفنأ "!اونوكي

 نع بذكلا عفد يف هلثمب ليق امك ؛نيقوزرملا نيغلابلا مهعون ينب نم عمجلا ريمض

 يف مالكلا ّرم دقو .4ُنيِعَتْسَن َكاّيِإ9 :هلوق يف ًاضيأ ىلاعت هللا ريغب نيعتسملا ئراقلا
 .رّبدتف ريخألا ضقتنلا "'ًاضيأ عفدني ريخألا اذهبو .ًالّصفم كلذ

 [نانجلا ىف نادبألا دولخ ةيفيك]
 تالا مسا نفيس ةقكلا هذ اضف ءادخ ا نياتكم اد الا رق قفز فلوق

 ىلاعت هنإ :تلق [؟نانجلا يف اهدولخ لقعي فيكف لالحنالاو كاكفنالا ىلإ ةيّدؤملا

 ةيفيكلا يف ةمواقتم ًالثم اهءازجأ لعجي هال اهلا! ووتع 3 :تيع اهنيفب

 .هرخآ ىلإ رخآلا ةلاحإ ىلع اهنم ءيش ىوقي ال ةّوقلا يف ةيواستم

 ,ضعب ىلع رصانعلا ضعب ةيلغ ةطساوب ايندلا ىف ها ىلع لدي اذه

 قيرطب (!ةفسلفلا طلخ نم اذهو ؛ءازجألا 5 هتلاحإو هتيفيك ةبلغو هتّوق ةطساوب

 اهروتعي ال ثيحب اهديعي ىلاعت هللا نإ :هلوق ىلع راضتقالا ىلوألاو :ةّنسلا لهأ

 نم ىوقأ رصانعلا ضعب ناك نإو ,ندبلا ظفح ىلع رداق ىلاعت هللا ٌّنأل ةلاحتسالا

 نم ّلكلا لب .ةّنسلا لهأ ةقيرط ىلع ءيش يف ريثأت ىلاعت هللا ريغ سيل ذإ ؛!*”ضعبلا
 طلقلا ميس يك كنار يبلطسلا قاس قالك ورع ىلا و اله
 باوجلا نم همهف راهظإ يفف .باوجلا يف ركذ اّمم برقأ لاؤسلا ركذ نم روكذملا

 اشيا مهنا .نوكي نأ :«ه ءش».١

 .ةفسالفلا :«ك» . .اهرّوصتي ال :«شا» ."'

 .ضعب :«ش» .6



 " ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فق

 .ىفخي ال طلخ

 [(77) 4...ةَضوُعَب اَماَلاَنَم ٍبِرْضَي نآ َىْحَتْسَي ال ةللأ ْنإ» :ىلاعت هلوق]

 .لحملا ضوفخم اهتلصب «ّنإ 8و :هلوق
 «ةدبلا فرخ نع اينفكش ١" ناكا" اذكرو عمي !١ صح ناك اذإ هنأ ةيلغهخوتي

 يقيقحلا هانعمب '؟!يحتسي ناك ول معن .ةغللا 9 ملع امك هسفنب ٌدعتم «كرت» ّنآل

 .لّمأتف ؛فاّشكلا يف مالكلا اذه دجوي ملو ,فرحلا ريدقت *!بجول

 [(امأ» ىنعم ىف قيقحت]]

 رشا ىلا هج اه" لهن قود لان لوف

 اهئاف دعب ام ّنأ ىلع ةلالدلاو ليصفتلل ةعوضوم لصألا يف هاّمأ» ةملك ّنأ ملعا

 وزال ىف فلتكا كفو ولعب ديوب قاما فيخ ىتااهلبف امل ءارعلا هلو

 مهنم ةفئاط بهذو .هنّيعت ىلع لِي هعبات نمو "'يضرلا خيشلاف ؛اهل ليصفتلا

 ىف نأ امك نكل ًامئاد اهل مزال نيينعملا الك ّنأ رهاظلاو .هتابثإ ىلإ فاّشكلا ىحراش

 هيقفف:ديزااّماق ءالثظف ءال ده :كلوق ىف امك رهظأ ليضفتلا نوكي تالامتسالا نضع

 اهئاف نيبو اهنيب ام نوك اهضعب يف نوكي كلذك ,بيبطف دلاخ اّمأو يوحنف ركب اّمأو
 ؛مئاقف ديز اّمأ وحن هنع ليصفتلا كاكفنا ىلع هب اولدتسا امو ءرهظأ طرشلا ةلزنمب

 ىف لاحلا اذكو .هيلإ تفتلا الف هريغ اّمأو مئاقف ديز اّمأ ليوأت ىف هّنإف ليبقلا اذه نم

 يف يتلا «اَمأ» ةملكو .ةيآلا "4ُعِيَّر ْمِهبوُلُم ىف َنيِذْلَ اًمَأَف» :ىلاعت هلوق

 .كرت :«م)) 5 .ييحتسي :(ه» ١.

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «كرتي ىنعمب» نم .غ .ناك :«م» .''

 .ليصفت :«ه .م .,ك ءش» .1 .بجوي :«(ه» .6

 -- ./ :نارمع لا .6 .117/ 14 ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش :رظنا .



 فذ (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 رمألا لَّوأ اّمَأ ريدقت يف هّنإف "!ًاضيأ ليبقلا اذه نم ةيفانئتسا ىّمسيو !١'بطخلا

 ايلا ففعل ةفم اك و ملوشتو ىلع ةالصلا ورد محلا + لوفاق اق لك لقو

 هدرا مهاعمللا لاهنك اراكبتإ ةزوض: نع نر ا ةلسبلا يف لدع اذك ,لوقأف

 تافتلالا مدعو ءادتبالا يف هنوك موزلب راعشإلا كرت ىّتح ةالصلاو دمحلاب ءادتبالا

 .اهتخاب ءافتكاو هريغ ىلإ

 3 باتكل هحرش لئاوأ يف ينارحبلا مثيم نيدلا لامك قّقحملا خيشلا لاق

 "يضر و زكا وأ نيمست ىلإ مّسقملا مالكلا هب ًادتبي فرح «اّمأ» نإ :ةغالبلا

 وه هللا دمح دعب اّمأ :هلوقف ,ىرخأألل سيل مكحب ةدحاو ّلك هعم ('صّصخيف لمجلا
 يف عورشلا لبق اّمأ لّوألا ءزجلا عم مالكلا ريدقتو .مالكلا نم يناثلا ءزجلا

 لّوألا "'ءزجلا فذح امّنِإو *!اذك تنك يّنإف هللا دمح دعب اّمأو .هلل دمحلاف بولطملا

 تاملكلا يف هلامعتسا نسحو فذحلا كلذ ٌرمتسا مث ""'هل ًازاجيإو مالكلل ًاراصتخا

 نسحتسي ام ردقب ًاتجهتسم انهاه فوذحملا راهظإ راص ىتح اهريغو.ةيباطخلا

 :لاقف لصّتم يطرش ةّوق يف اهيلع لخدت يتلا ةلمجلا عم هن :هيوبيس لاقو .فذحلا

 ىلع هنو ؛قلطنم ديزف ءيش نم نكي امهم :تلق كّنأكف قلطنمف ديز اّمأ :تلق اذإ

 ءازجو طرش نيتلمج ىلع ًالمتشم اهيف مالكلا لعجو ."!اهباوجل ءافلا موزلب كلذ

 اذهؤراسقتلا فودجف ةطرقلا اقاو ةيئازعلا ةلمحلا "لا نيبل انفاع وزوكذملاو

 .باوجلا بانم «معن» ("'و وعدأ بانم ءادنلل «اي» ةملك بان امك هنع بوني فرحلا

 عم مالكلا ردص يف عقي الل ربخلا ىلإ ءادتبملا وهو اهعضوم نع ءافلا تفلحز امْنِإو

 .ًاضيا :«ه».؟ .بيطخلا :«ه».١

 .صّصختف :«ه .م»و ردصملا يف .؟ .هب ردصت :ردصملا يف ."

 .ءزجلاب :«ل».1 .نسلا ناوفنع يف :ردصملا يف .4

 .اهباوجب :ردصملا يف .# دراج ةرديصملا يقال

 .و:«م».1



 "١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل "2 /

 هناك نينا" وضاع وا ةيدرقس نيب انإ طقوتلا اهتحتارا

 [4...َنوُلوَقَيَ  اوَرَمَك َنيِذْلآ أ امآ و9 ريسفت ]

 الف اورفك نيذلا اًمأو هّقح نم ناكو [4َنوُلوُقَيَ و اوُدَنَك َنيِذْل اّمآَوط ] :هلوق

 .هرخآ ىلإ [هميسق لباقيو] ةنيرق '!'قباطيل ؛نوملعي

 لباقيو :هلوقو «نوملعي» وهو ةنيرق رابتعاب قابطلا ةعنص ىلع لمتشي يأ

 ."!ةقباطملل نايب هميسق

 مدع نم ٌدشأ ةرفكلا ىلإ بسن ام ملعأ هللاو :لوقن نحنو :لضافلا يّشحملا لاق

 سبيلف .هفسلا ىلإ هللا نم هّنأِب لوقلا نوبسنيو هللا نم هنوكب نؤزهتسي مهّنَأ وهو ملعلا

 ال نأ ىلع هركذ ام فّقوتي هّنَأ ىلع مهنم عقي ام نايب لب ءلهجلا نع ةيانكلا دوصقملا
 الف ٌمصي الف رهاظلا وهو كلذك ناك (؛!اذإو ,مهملعل ةفلاخمو ةرباكم نع مهلوق نوكي

 .همالك ىهتنا 0 يولد

 مهئازهتسا ىلع لدي ام فّنصملا مالك ىف الو ىلاعت هللا مالك ىف سيل :لوقأ انأو

 مهماهفتساو هنع هيف مهداعبتسا رهاظلا لب هفسلا ىلإ هللا نم هن لكافلا و كلذ

 ءازهتسالا كلذف مّلس ولو ."'«اذام» ةملك هيلع لد امك هيلإ كلذ ةبسن ةّحص هجو نع

 ,نوملعي الف :هلوق ةّحص رهاظلا ناك كلذك ناك اذإو .ملعلا مدع ىلع بّترتم ًاضيأ

 نم هركذ ام ّمصل هتقيقحب مهملع مدع ىلع ًابّبرتم ركذ امب مهءازهتسا نكي مل ول معن

 .كلذ ملعاف ,نوملعي الف هلوق ةّحص مدع

 يفو :لاق ثيح كلذب مهئازهتسا ىلع لدي دعب اميف فّنصملا مالك ّنأ مّهوني الو

 ١. ينارحبلا مثيم نبال ةغالبلا جهن حرش ١/91١1 47.

 ١,. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .“ .هقباطيل :«ه» .؟

 ١/. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .ه .اذإف :ردصملا يف .؛

 .اذام ةملك ... ةّحص هجو نع :«ه م» ."



 "ا (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 قلعتي امّنِإ فرعلا يف ءازهتسالا ّنأل ؛لاذرتساو راقحتسا اذه ةملك ")يف يأ اذه

 راقحتسالاو .«دنخ شير»ب ةيسرافلا يف هنع ربعي اذهلو ,ناسنإلا لب ملعلا ىلوأب

 .لئاقلاب الو ىلا لاب ذل لفملا ةقلدج لعق الإ انهاه

 هتبسن وأ ىلاعت هللا نم ريقحلا ءىشلا رودص هجو نع ماهفتسالا وه لصاحلاف

 مزلتسي ال هلاذرتساو ءيشلا راقحتسا :لوقن لب ءاذام :هلوق هيلع ّلد امك هيلإ

 الو تاروذاقلا لذرتسيو ئّرزجتي ئدلا 7 ءزجلا رقحتسب , اذهلو ًالصأ هب ءازهتسالا

 يف هلوقب كانه ًارخآ فّنصملا هركذ ام ّنأ رهظ اذهبو .ًافرع اهب ءازهتسالا مزلتسي

 اهل : فعلا انعم ل لاةرتتيالا زير اقفال ني ةيورا اهلا ةيباز ةهتشاوهوركد اهوال وق

 .هرخآ ىلإ لعفلا ىلإ اهليمو سفنلا عوزن ةدارإلاو :هلوق

 تحب ليزسلا اذنه نم ظفللا قف ىلا ةذازا نوك نف: اًضافلا: ىتحيملا:لاق

 .ىهتنا ,"!ليبقلا اذه نم ةيآلا ىف ةدارالا ّنأ رهاظلاو

 [ةدارالا ىنعم ىف قيقحت ]
 ىنعملاب ظفل عضو دصق اذإ عضاولا ّنَأ نّيبلا نم ذإ ؛*”ثحب هثحب يف :لوقأو

 .هنم هتدارإ وه ادهو ,ىنعملا كلذب ظفللا كلذ 0! صيصخت لإ هسفن ليمي

 اعسملا ىلتع ناماه يلع ارا نوتملاو يناعكلا 01 نكي العلا لؤقا

 ةيفرعلا ةقيقحلا ّنأو لصألا فالخ ىلع لقنلا ّنأ لوصألا يف اورّرق اذهلو ,ةيوغللا

 .ءزجلاب :«ه» .؟ .يف  :(م» ١

 ١/. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .

 لّمأتف .عضولا ةدارإ يف ال همالكب مّلكتملا ةدارإ يف لضافلا يّشحملا مالك ّنأ ىفخي ال :«ع» شماه يف .4

 »١١«. يلعف صيصختلو :«ع» شماه يف .4 .«هنم ١7

 .«هنم ١؟» لضافلا يّشحملا ىلع ال ةرعاشألا ىلع داريإلا هنم ضرغلا :(ع» شماه يف .



 " ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل فش

 م ذم يجو كوبا يضاقلا عنم دق لب ءلصألا فالخ ىلع زاجملاو يوغل زاجم

 يف ةرعاشألا تفلاخ دق "'اذه عمو ."!ًاقلطم ةيعرشلا ةقيقحلا دوجو ةّنسلا لهأ

 ىلإ دانتسا ريغ نم يوغللا عضولا نم انهاه فّنصملا هركذ ام ةدارإلا ىنعم قيقحت

 ليم وا عفنلا داقتعا نودب دجوي ةدارإلا نأ ىلإ اوبهذف .هوحنو لقعلا نم هب ٌدتعي عنام

 كلذ اورّوصو ءاهسفن نوكي نأ "!نع ًالضف اهل ًامزال امهنم ءيش نوكي الف ؛هبّقعي

 امهدحأ راتخي هنأ نيمعاز عئاجلا يفيغرو ناشطعلا يحدقو براهلا يقيرط يف

 .نخآلا ىلع هذقغ هريراستملا دحا عقرتيو ا قودي نهال ىلع

 مل هدنع صيصخنلا الول :اولاقو كلذ عانتما يف ةرورضلا اوعّدا ةلزتعملاو ةعيشلاو

 كلذب روعشلا حّجرملاب روعشلا نم مزلي سيلو ارا ضرف اّمم 0 رتحي

 مدعل ًاببس تراص ًالثم براهلا ةشهد ٌلعلف .روعشلاب روعشلا ءاقب وأ روعشلا
 هل ناك هنأ *'نآلا براهلا فرعي ال !كلذ لجألف ؛ةظفاحلا يف روعشلا تابثتسا

 ةرورضلا عنمو نيبناجلا نم عقاو ةرورضلا ىوعدو .ةلاحلا هذه يف حّجرملاب روعش

 .ةيمامإالا بتك نم بلطي ماقملا قيقحتو «نيقيرفلا نيب مئاق

 [هجو نود هجوب هصيصختو رخآلا ىلع هيرودقم دحأ حيجرت هنأ ّقحلاو] :هلوق
 .حيجرتلا اذه بجوي ىنعم وأ

 ةفصلا يهو ةدارإلا نم ةرعاشألا هدارأ ام ىلع هقابطنا نكمي امك اذه :لوقأ

 دحأل "ةصّصخم مّلكتلاو رصبلاو عمسلاو ةردقلاو ملعلاو ةايحلل ةرياغملا ةيقيقحلا

 ثيح ةلزتعملاو ةعيشلا يققحم بهذم ىلع هقيبطت نكمي اذك ."!عوقولاب نيرودقملا

 ١. امهيلك وأ هانعم وأ اهظفل ةغللا لهأ ملعي ال ام وأ ةغللا لهأ نم ًأظفل ذخأ ءاوس يأ :«ع» شماه يف »١١«.

 .نع - :«ما» .'؟ .«١؟» هانركذ يذلا :«ع» شماه يف .؟

 .نأ الإ :«ش» . .كلذ  :«ل» .غ

 .ةصتخم :«ه» . 1

 يّشحملا هركذ امك نيلامتحا يف ناكل هبهذم فرعي ال نم لوق اذه ناك ول هنأ ىفخي ال :«ع» شماه يف ./



 ” ا (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 :ةيريخ وا انيقي ملعلا كلذ ناك ءاوس يعادلاب ىّمسملا عفنلاب ملعلا يه ةدارإلا ّنإ :اولاق

 ًاعفن دقتعا اذإف ؛ةيوسلاب هكرتو هلعف ىنعأ رودقملا ىفرط ىلإ رداقلا ةردق ةبسن :اولاق

 ًاصّصخم ةردقلا عم داقتعالا اذه راصو هدنع فرطلا كلذ "!حّجرت هيفرط دحأ يف

 له ّقحلا هْناب فّنصملا هيلع مكح يذلا ىنعملا اذه نإ ملعي مل ةلمجلابو .هعوقول

 ىلع ىفخي ال ٌّقحلا نكل ,ةلزتعملاو ةعيشلا هدصق يذلا وأ '!ةرعاشألا هدارأ ام وه

 .هلهأ

 .ليضفت عم ليم هّنإف [رايتخالا نم ّمعأ يهو] :هلوق

 ريغ نم ناك نإو نيرودقملا دحأ حيجرت رايتخالا ّنأ مهمالك نم موهفملا ّنَأ هيف
 ناك اذإ عئاجلا نأ ىلإ اوبهذ مهنإف .مهدنع نييوأستم نافرطلا نوكي ا ؛ ليضفت

 هوعدي عاد ريغ نم امهدحا راتخي هنإف تاهجلا عيمج نم نايواستم نافيغر هدنع

 نا نكدمو :ةفارالا نفت ناكل حيجرتلا ليضفتلاب دارملا :ليق ولو .هصوصخب هيلإ

 نأ ّمث .ًازوجت هريغ يف لمعتسا نإو ركذ امل عضولا لصأ يف رايتخالا ّنِإ :لاقي

 انلطم عا قرك تكتل اهداف ألو ميقلا سفن كسلا"! هقسااع ىلع ةفارإلاا

 ًائيش ناك نإو رهاظ رمألاف ليملا وه ناك نإ حيجرتلا نم دارملا ّنأ باوجلاو

 اذك ,قيقحتلا بسحب مومعلا مومعلا نم دارملا :لوقن ذئنيحو .ليملل مزلتسم وهف رخآ

 :لاق ثيح «!ًاضيأ لضافلا ىّشحملا مالك ىف امك لّمأت هيفو .ىشاوحلا ضعب ىف

 نع بهذي ال امم ةرعاشألا هيلإ بهذ ام قباطي ىنعمب هنوكف ًايرعشأ فّنصملا نوكب ملعلا دوجو عم اّمأو

 .حيجرت :«ل».١ »١١«. رّيدت .رعاشملا

 .ةرعاشألا  :«ه» .؟

 .«1١؟ ةرخأ ىلإ ,رخآلا ىلع هحّجر دّدعتم دحأ حيجرت هنأ قحيلاَو :لاق ثيح :«عر» شماه يف ."

 »١١١«. لّمأت ًاضيأ هيف امك يأ :«ع» شماه يف .؛



 " ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل لا

 دحأ حيجرتو "'ليضفت عم ليم رايتخالا ّنإف رايتخالا نم ّمعأ ةدارإلا ّنأ "7 ينعن

 ام ال راثيالا رايتخالاب دارملاف ,؟'لضف الب ةحّجرم نوكي ةدارإلاو ''هلضفب نيفرطلا

 .لّمأتف ىهتنا .”*!باجيولا لباقي

 [4 َنيِقِساَفْلآ آلإةب ّلضُي اَمَو اًريثك هب ىدُهَي َو اًريثك هب هب ٌلِضْي) ريسفن

 .هرخآ ىلإ «اذام» باوج [4اًريِثَك ِهِب ىِدْهَي َو اًريثك هِي لِضْي - ] ١
 يسربطلا يلع وبأ ّلجألا خيشلا هركذ رخآلاو ةبآلا ريسفت ا اذه

 ذاَم» :لاق نم:لوق ةّمتت هرخآ ىلإ 4ِهِب لِضُيل :هلوق ّنأ وهو ريبكلا هريسفت يف
 ّمثا .موق هب يدتهيو موق هب لضي يذلا لثملاب هللا دارأ اذام يأ ؛اَلَقَم اًدهب هنأ َاَر

 .ًاقنباق الاتغالا لشي لادا لاعت كي # قيشن ةِساَقْلآ لإ دب لِضُي اَمَو» :ىلاعت هللا لاق

 .ًاضيأ "'نسح هجو اذهو

 [هيف ةرعاشألا كلسم لاطبإو لالضالا ىنعم ]

 اذه يف هيلع لالضلا لمح بساني يذلا ىنعملا نّي ب مل فّنصملا ّنأ ىفخي ال ّمِئ

 يف عقيو .ةرعاشإالا كلسم كولسب هيف ة لضي 0 نم ردع ةيادهلا ىنعم الو ماقملا

 ىنعم :لاقف كلذ يسربطلا خيشلا قّقح دقو ,ةرجافلا ةّلضملا تاملكلاب هّوفتلا ةطرو

 نم وه سبيل :نولوقيو "'هنوركنيو هب نوبذكي رافكلا 0 4 |ًريثك هب لِضُي » :هلوق

 هب ىذا و17 ةةلوقو علا يلح | هيب لالالا "ضعت ١ و وهمس نراطتقا نقع
 ةيادهلا تلصح اًملف .هعضوم يف اذه :اولاقو هوقّدصو "هب اونمآ نيذلا ينعي 4 ًريِثَك

 .ليصفت :ردصملا يف .؟ .ينعي :ردصملا يف ١.

 .ليصفت الب :ردصملا يف . .هلضفل :ردصملا ىف .هلّصفن :«م» .'"

 ١7١/١. نايبلا عمجم .1 ١٠١-١/. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .ه

 .هب :«ه» ./ .نوركني :«ه» .ا/



 "4 ةكح أ ةيا) ةرقبلا ةروتن

 هد نول ىدلا و اضن دش ارد ناك لالا فق وللا كف يسب
 لضف نحتمملا ىلع تدتشا اذإ ةنحملا ّنأل لاثمألا مهل برض نأب كلذو .لالضلا

 هنا نا كفل فهنا ده فيم اهلفع ىوساف لاوس" اذاوب . الذانخا تيقساهدقع

 لثمو ."'![ريثك موق اهب ىدهُيو] ريثك موق اهب لضيف هدابع لاثمألا هذهب نحتمي ىلاعت
 لاقي امك اذهو .اهدنع اوّلض يأ ١4" ٍساّنلَآ َنِم اًريِثَك َنْلَلضَآ َّنُهْنإ ّبَرا» :هلوق
 يأ اهداسف "!ترهظف اهحالص نم اهداسف رظنيل !“”رانلا ةّضفلا "'لخد اذإ لجرلل

 .هتنحم دنع رهظ اهدانف نأ داري امّنِإو داسفلا اهيف لعفي مل وهو كتّضف تدسفأ

 نوديري امْنإو لضي نأ دارأ هّنأ نوديري الو .هتقان لضأ نلف :مهلوق كلذ نم بيرقو

 مل امّبر ىهو .هلقع تبهذأو ًانالف ةنالف تدسفأ :"'مهلوقو .هريغ نم ال هنم تّلض
 1 اننا ةاسفلا تحايل أ دم نيش كلل هان ككلومدقرف

 عنمو رهقلاب عنملا كرتو ةبوقعلا ةهج ىلع ةيلختلا ىنعمب لالضإلا نوكي دقو

 :هفيس حلصي ال نمل لاقي امك اذهو ,مهناميإ ىلع ءازج نينمؤملاب لعفي يتلا فاطلألا

 .دادحالاو لقصلاب تقو لك يف حالصإللا هيف ا نوت مل كن درا ةةلفس عفا

 هبسن اذإ هّلضأ :لاقي امك ؛هب مكحلاو لالضلاب ةيمستلا ىنعمب لالضإلا نوكي دقو
 :(3) عش تيمكلا لاق ,رفكلا ىلإ هبسن اذإ ””هرفكأو .لالضلا ىلإ

 بنذمو ءيسم اولاق ةفئاطو مكّبحب ينورفكأ دق ةفئاطف

 ّنإ# :ىلاعت هلوق هنمو .ريمدتلاو باذعلاو كالهإلا ىنعمب لالضإلا نوكي دقو
 "0 '# مِهِهوُجو ىلَع ٍرانلا ىف َنوُبَحْسُي َمْوَي * ٍرْعْس َو ٍلالَض ىف َنيِمِرْجّملا ٠ .٠ 2 0 2 6-2 مس 6م ست ىو و د <. 2 نإ 3

 انها اا ندوسملا نت ةريققو هللا نوب اوك

 .رانلا_:«ه» .غ .لخدأ :ردصملا يف .*

 .1 .رهظف :ردصملا يف .

 .هرفكو :؛ .ثدحي مل :«ه» .ا/

 .غ8-غ5ال :رمقلا. ٠ .رعش  :ردصملا يف .1

 .هلوق :«ه»



 " ج,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 01

 ىف اوُنتُق َنيِذَّلَأ َو» :هلوقو ءانكله يأ ١4" ضزآلآ ىف اَنْلَلَص اداء :"”ًاضيأ ىلاعت
 ىلعف .؟04ْمُهَلاَي ٌحِلْضُي َو مه ٍدْهَيَس » لطبي نل يأ ١" 4ْمُهَلاَمْعأ َلِضُي ْنَلَف هلأ ليس
 باوثلا نع مهّلضي نأب ًاريثك هب رفكلاب بّدعيو كلهي ىلاعت هللا ّنأ ىنعملا نوكي اذه

 .اريثك هيف امي الاب ةنجتلا كيوطو,فاوتلا ىلإ يدهيو .اوكلهيف هببسب ةنجلا قيرطو

 4َنيِقِساَفْلآ لإ هِي لِضُي امو :هلوق كلذ ىلع ٌلديو [:لاق] يئاّبجلا يلع يبأ نع

 هب دارا نوكي وأ .هانلق امك بيذكتلا ىلع ةبوقعلا هب دارأ نوكي نأ نم ولخي ال هْنأل
 رّيحتملا قسافلاب الإ لعفي ال هنأ ركذ دقف ةريحلا (*'دارأ نإف .كيكشتلاو رّيحتلا

 اذإ اَّلِإ هلعف نم ًاقاّسف اوراص اهب يتلا ةمّدقتملا ةريحلا "'نوكي ال نأ بجيف .ٌكاشلا

 ال ,ةريح لبق ةريح نم هل ةياهن ال ام دوجو بجوي اذهو هايل اهلبق ةريح تدجو

 مل نم ّلضأ دقف هلعف نم كلذ ناك اذإو .هلبق "'لالضإ ال لالضإ توبث وأ لَوأ ىلإ
 هجولا اذه ىلعو 4َنيِقِساَمْلآ لإ هب ِلِضُي اَمَول :هلوق فالخ وهو .ًاقساف نكي
 .مهل ًاكالهإ مهيلع هنعلو مهنم هتءاربو رفكلاب مهيلع ىلاعت هللا مكح نوكي نأ زوجيف
 وهف ىلاعت هللا ىلإ بوسنملا لالضإلا نم نارقلا يف ام لكو .ًالالضإ هكالهإ نوكيو
 .هوجولا نم هانركذ ام ىنعمب

 ىلإو ناطيشلا ىلإ هفاضأ يذلا لالضإلا ىلاعت هللا ىلإ فاضي نأ زوجي الو

 لَضأَو# :هلوقو 4 اًريِبَك البج ْمُكْنِم لضآ ْدَقَلَو# :هلوقب يرماسلا ")و نوعرف

 ىنعمب نوكي نأ وهو ""4ُىِرِماَسلآ ُمُهَّلَضآَوط :"هلوقو 14١ُهَمْوَق ُنْوَعْرِف

 ١. ةدحسلا 9 .ًاضيأ- :ردصملا يف 1

 .6 :دّمحم .؟ 1 او

 .نوكت ال نأ :ردصملا يف .5 .هب دارأ :«ل» .ةدارإ ّنإف :«م» .4

 .ىلإو :«م» . .لالضإ ال  :«ه ءم» .ا/

 لو :هط 3 ٠

 .86 :هط . ١١ .مهلوق :«ه ءم»).١



 "م (ةحيت ةنأ) ةرقبلا ةرؤس

 يّدؤي اّمم كلذ ريغا"'و لالضلاو داسفلا ىف عاقيإالاو كيكشتلاو ظيلغتلاو "١سييبلتلا

 .ًارييك اَولع كلذ نع هللا ىلاعت ,ةربجملا هيلإ] بهذي ام ىلع زيوجتلاو ميلظتلا ىلإ

 [نآرقلا يف ةيادهلا ماسقأ يف يسربطلا مالك]

 ال امو اهنم "![ىلاعت هللا ىلإ هتفاضإ زوجي امو لالضإلا ماسقأ انركذ دق ذإو

 .هّدض يه يتلا ةيادهلا ماسقأ ركذنلف زوجي

 :هوجو ىلع !؟!عقي نآرقلا يف ةيادهلا ّنأ ملعا
 قيرطللو قيرطلا "!اذه::لاقي داشرإللاو ةلآلادلا ىتعمي ("![ىوكت نأ ] :اهدخا

 ىده ىلاعت هللا ّنإف .نيفلكملا عيمجل ماع هجولا اذه "و .هيلع هلد اذإ قيرطلا ىلإو

 هل ولت مهنلا لوتضولا هنلك "األ دبل ةدشرا و: هيلغ دل دا خايب نعلا ىلا ميتلكش لك
 0000 :ىلاعت هلوق هيلع ٌلديو .قيطي ال ام هفّلك دق ناكل هيلع هّلدي
 َدُه َناَرَقْلا هيف لزنا» :هلوقو '' #١: ليِبّسلأ ُهاَنْيَدَه اَنِإ» :هلوقو ١4 ئدُهلآ

 هلوقو #١" ئدُهْلأ ىَلَع ئمعلأ اوُيَحَتْسآَف مُهاَنْيَدَهَق ُدوُمَت اَمآ و :هلوقو ١١4 ساّئلل

 هبشأ امو "4! ِنْيَدْجَتلَآُاَنْيَدَه و :هلوقو ١4" ميِقَْسُم ٍطاَرِص ىلإ ىدْهَتل َكْنِإَول
 ْ .تايالا نم كلذ

 هلوق هنمو ,ىدهلا ىلع تبني اهب يتلا فاطلألا ةدايز ىنعمب نوكي نأ :اهيناثو

 .وأ :«م» .؟ .سّتلتلا :«ك» ١.

 .عقت :ردصملا يف .8 دعما نفي يع رسلا ةيساجا#

 .هذه :«م ءل».1 .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب ام.6

 نال :«ه» .ىلعو :«م» .

 و انيق 4 .؟" :مجنلا .8

 ١ :ةرقبلا 186. ١" . :تلّصف 7 ١.

 ٠١. :دلبلا 4 ما وروشلا 3



 ؟ ج يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ك0

 .اهتّيثو مهردص حرش يأ ١4" ىَدُه ْمُهَداَر اَوَدَتْهَآ َنيِذّلَآَو» :ىلاعت

 ىرْجت مهناميإب ْمُهْبَر مهيِدْهَي ١ :ىلاعت هلوق هنمو .ةباثإلا ىنعمب نوكي نأ اهتلاثو

 ْنَلَف هللا ليِبَس ىف اوُلتُق َنيِذَلَأ و» :هلوقو .,4 ميعّنلَأ ِتاَنَج ىف ُراَهْن آلأ ٌمهِتْحَن نِم
 يه مهلتق دعب نوكت يتلا ةيادهلاو ١4", ْمُهْلاَب ٌحِلْضُي َو مهي ِدْهَيَس * ْمُهَلاَمْعَأ ُلِضُي

 .فيلكت توملا دعب سيل هنأل ةلاحم ال مهتباثإ

 هذهو 4 ىَِتْهُملَأ َوُهَف ُهْلَأ ِدْهَي ْنَم» :ىلاعت هلوقك ةيادهلاب مكحلا :اهعبارو

 ٌقحتسي نم بيثي امّنِإ ىلاعت هّنأل مهريغ نود نينمؤملاب ةّصاخ ةئالثلا هوجولا
 كلذل ةيادهلاب مهل مكحيو ًافاطلأ مهتاعاطو مهناميإب مهديزيو نونمؤملا مهو ةباثإلا
 انفي

 ةيادهلا قلخي نأب ًايدتهم ناسنإلا لعج ىنعمب ةيادهلا *'نوكي نأ :اهسماخو
 ةيرورضلا مولعلا لعفي ىلاعت هّللاو هيف ةكرحلا قلخب اك ّرحتم ءيشلا لعجي امك ؛هيف
 هجولاك] ءالقعلا عيمجل ٌماع ًاضيأ هجولا اذهو .ىلاعت هنم ةياده كلذلف بولقلا يف

 كلذ ريغو هئايبنأبو هب ناميإلاك اهلعف دابعلا ىلاعت هللا فلك يتلا ةيادهلا اًمأف ,[لّوألا
 28من طمس الا ناك" ناو نا ونار سول: هنلع مرعب قال اور كاعلا لاق نسال
 هاَيإ مهفيلكتو هلعف ىلإ مهئاعدو هيلإ مهداشرإو كلذ ىلع مهتلالدب مهيلع معنأ

 لضفو مهيلإ هلصأو هنم ةّنمو مهيلع هناحبس هنم ةمعن هجولا اذه نم وهف .هب مهرمأو

 هنيكمتب لعف !"اذإ دومحم كلذ ىلع روكشم هناحبس وهف مهيدل ناسحإو !"![هنم]

 هت 10 دنا دهم هذا وست :ترووضاو:هفاظلاو

 ١. 7:دمحم ١. :سنوي .؟ 1.

 .917 :ءارسالا . ادا دكعما#

 .دديفنلا نيف عتق وعملا نينا .نوكت نأ :ردصملا يف .ه

 71/١"١-١58. نايبلا عمجم ./ .وأ :«م» ./



 "1 (515- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 [4 ريِثَك هب َلِضْي> يف ةيلعفلا ةلمجلا رايتخا هجو ]
 .دّدجتلاو ثودحلاب راعشإلل ردصملا عضوم لعفلا عضو :هلوق

 عم ةيمسالا ىلع ةيلعفلا ةلمجلا رايتخا هجو دارملا ناب رعشي ةرابعلا رهاظ :لوقا

 نأ ىلع لدي .دّدجتلاو ثودحلاب راعشإلل :هلوقو :عراضملاو يضاملا نع رظنلا عطق
 ةلالد هجو '''اّمأ .تابثلاو ماودلا ىلع اهتلالد وهو كلذ فالخب ةيمسالا ةلمجلا

 هيل .لقمسلا لفسلا توا ىلا نزف ""اةديعبلا ةيسالا نلف وك اني ىلع ةيبنألا
 .حّجرم الب حيجرتلا باب نم نامزلا نم ةّصخب هصيصختف ؛نامزب صّصخت ريغ نم
 .هصّصخي ام كانه نكي مل اذإ امب ٌصتخم اذهو

 ماودلا مهف اذإف .ةبسنلا توبث قلطم ىلع ")لإ لدي ال ةيمسالا ةلمجلا :ليق نإف

 مدعل ةيلعفلا كرت نوكي دق لب هيلع ةلالد '؟!اهل سيلف ةنيرقلا نم نوكي امنإف
 ءاراغبسا اضنياو»هةناهز ةيضوضخي !١ لعلا !"!ءدعل وأ نامرلا ىف ةعوقوي هادععالا

 يف هعوقو مهفي نأ نكمي ذإ ؛ماودلا مهف ىلع لدي ال حّجرم الب حيجرتلل صيصختلا
 ءاوتسا يفكيو .ضعبب صيصختلا مدع نم حيجرتلا عفد يف ٌدب ال هّنإف ؛ام نامز

 لك يف لامتحالا عم امو .دحاو ّلك يف عوقولاب مزجلا عم اَمِإ .هرظن يف عيمجلا
 كلذ مزلتسي مل ةركن ىلإ لعفلا بسن اذإ هّنَأ امك ,ماودلا الو حيجرتلا مزلي الف دحاو

 درفلاب هقلعت ىلع لمح ول هّنِإف ,حيجرتلل ًاعفد اهدارفأ عيمجب قّلعتم هنأ ةدافإ

 يكاكسلا لاق اذهلو .قارغتسالا ىلع هلمح "بجي الف حيجرتلا مزلي ال رشتنملا
 يور ماجا ءذط ىلع هلال ينقل ةليعلا نرك ١ ضيكلالا تنافر
 حاتفملا حرش يف فيرشلا هّرس سّدق ةمالعلا دنسلا دّيسلا مالكو ؛ماودلا ىلع هتلالدب

 .ةيفملا :«هزز .؟ .اًمأو :«م» ١.

 .اهب :«م» .؟ الا :(«ما) .37

 .ملعلا_:«ه» .5 .مدعلا :«ه» .

 .مزلي الف :«م»

 يز

> 
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 .ماقملا ىلإ "'ضّوفم هّنإف يتوبتلا
 اهتنلا هةعدلا ىلع ةلادلا ةيلعفلا :نخ لودقلا نمت ةلضاخلا ةيفيسكلاب فداه اتلق

 هاقملل بسانملا ناك ول هّنِإف ؛فالخ الب ماودلا ىلع لدي اهيلإ ةيلعفلا نع لودعلاو

 ىلع لدي اذهف .ةافانملا نع ةيلاخلا ةيمسالا ىلإ اهنع لدعو ماودلل ةيفانملا ةيلعفلا

 لمتحي '")ةروص يف هرهظأف ؛مّلكتملا دوصقمل فانم ا نود نامزب هصيصخت 9

 ىلإ عماسلا نهذ بهذيل بسانملا هّنَأ عم نّيعملا ضعبلاب هصّصخي امل ًاكرات عيمجلا

 ىلع ةلادلا ةيلعفلا ماقملل بسانملا ناك اّمل هْنِإف .حّجرم الب حيجرتلل ًاعفد عيمجلا

 ملف قلطم ضعب يف مكحلا دوصقملا نوك ماقملا لمتحي ال لودعلا دنعف نّيعم ضعب

 دق هنأ نم :لوعفملا فذح يف ليق امك ؛لكلل لومشلاو عيمجلا ىلع لمحلا الإ قبي

 كرت نوكي نأ نكمي الو ءبهذم ّلك عماسلا نهذ بهذيو مومعلا ديفيل فذحي
 ناك امل هنأل ؛هب ملعلا مدعل نوكي نأ الو ,نامزب دادتعالا مدعل !؟!ذئنيح ةيلعفلا

 .هب دادتعالاو ملعلا وه رهاظلا ناك ماقملل ةبسانم ةيلعفلا نأ ضورفملا

 ءيش ىلإ دنسم ثدحل عوضوم لعفلا ّنأ وهف دّدجتلا ىلع ةيلعفلا ةلالد هجو اّمأو

 .ًاقلطم ًادانسإ ال ةنمزألا نم نعم نامز ىف تودحلا هجو ىلغ ًاداتسإ دعب ركذي.مل

 ثودحلا ةدافإ اّمأو :حاتفملا حرش يف فيرشلا هّرس سّدق هلوق كلذ ىلع لدي

 ثدحلا نارتقا ددجم كلذب دصقي مل ذإ ؛لعفلا موهفم يف نامزلا لوخدل ةمزالف

 : وها هيف هقو دعت لم و امؤلاب

 لعافلا مسا ةهباشم "ادّكأت لعفلا موهفم يف ثودحلا ذخأ ىلع لدي اّممو

 .ضوقنم :«م».؟ .حارص :«م ءش» 4

 .ذئنيح - :«ل» .غ .ةروصب :«شا» .'”“

 .ادك ان :«ش» .6
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 ا

 خيشلا لاق امك .ًازّوجت توبشلا يف لمعتسمف هللا ملعيو .هللا ملع وحن اّمأو

 0 ,لعافلا مسا نزو ىلع وه اميف هعنإَظ يضرلا

 !"'ثودحلا ىلع امهعضوو فداه امهيفرا مسالا قمت أ ف يرادواصا#

 درعا اقل :لاقي ا نكمي ثودحلا هجو ىلع ثدحلا ىلع لعفلا ةلالد ؛ 0 رقت اذإو

 ةفملاو اذوك ام نالتساو ةدهفملا املا ىف دنورتح تيس خم لعفلا ةوهتم ىف تدحلا

 دسسلا ىف اذوحام ذدجلا لد دجعملا نامولا لسج هن اكفذبلا ةفسملا ىلإ ةروكذفلا

 دصق نأ مهفيف دانسإلل ًافرظ لعجي نأ هنأش هنأ عم ثودحلا هجو ىلع ذوخأملا

 ريرقتو .دّدجتملا ثداحلا ةروص يف ثودحلا وه يذلا يقيقحلا دنسملا زاربإ مّلكتملا

 لعف 6 ا ايو تسوس وع يم

 ءتفو ا ا 5-32 ءاقملا 3 اذإ اهو 7 كاملا كلذ ا عميمج

 امهيف ربتعي ال نكل ثودحلا ىلع الد نإو امهنإف لوعفملاو لعافلا مسا فالخب اذهو

 الإ هيلع لدي مل دّدجتلا ىلع لد نإ مسالاف :يكاكسلا لاق اذهلف .كلذك نامزلا

0 

 57 دارأ فعلا“ 00 1 3 يجو هشوزرسألا ىئانلاو انين ان

 يلع لذي لغقلاف ةلبق امل !؟!ًاردقم ًايريسفت ًافطغ ددجلا لعج نأ ثوذحلا ةدحتلا

 يّصقتلا هنم دارأ نإو . ريق ىلا عتيل ود دنع اين اقج عملا ادي ةجفلا نال

 .ض رغلاب :«ل».؟ 4١4. / " ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش ١.

 .ادازقم :(ه» ."
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 .هيلع لدي ال لعفلا ّنأ الإ .حيحص وهف ًائيشف ًائيش دّدجتلاو

 موهفم يف ًالخاد سيل هْنَأ حيحصلا :لّوطملا ةيشاح يف فيرشلا هّرس سّدق لاق

 نا دعب الو ياقنلا كاضسا "ارأ ثوحلا ةيعوضتس خم بينت لبا! هكون لمقلا

 هدس سّرق هّنأل ؛ىّصقتلا ىنعمب يدّدجتلا ماودلا "”عراضملا ىف دصقي دق هّنأِب باجي

 ليبس ىلع رارمتسالا عراضملاب دصقي دق نإ :ًاضيأ ةيشاحلا كلت ىف لاق فيرشلا

 ىلع دّدجتي ينعم هيلع ٌلادلا لعفلاب داري نأ (4!بسانف ًائيشف ًائيش يّصقتلاو دّدجتلا

 ,ىهتنا هلاوز ةعربتل لاحلاو:ةعاظتلالا ىضاعلا فالخي هوجن

 لبي ةيمسالا ىلع "ا ةيلغلا زايتحأل الغنم اجو ةدحتلا وكي ال دق هلا آلا

 دّدجتلاب دارملا نأ نم ينورزاكلا بيطخلا هب باجأ ام اّمأو رارمتسالا ديق عم وه

 ذإ ؛رهاظ هنهوف .جيردتلاب ةيادهلا لوصح ال ,ةياده دعب ةياده ثدحي نأ ")وه

 نع اك لوألا يلق لدي ل ىتانلا ىلع لوو ل هك ندفلا

 ليلق َو» :ىلاعت لاق امك [لالضلا لهأ ىلإ ةفاضإلاب نوليلق نيّيدهملا ٌنإف] :هلوق
 "4 دوكشلا ىدابع ْنِم

 .ركشلا يف غلابملا روكشلا ّنِإف "'هدصق ىلع لدي ال اذه نأ هيف

 :لاقو :!هلوق

 [اورتك نإو لق ههَريغ امك] اولق. إو ”ةايتفلا ىف نيفتك مازكلا نإ

 روحا ىلإ

 ١. :«ه ما 000 0

 ”". .عراضملاب :«شا» .

 . .وهو :«م».1 .ةيظفللا :«ه»

./ 0 

 ٠ .دالبلا :ردصملا يف .لوقأ :«م»

 .و :«ش»

 :كساتف :«م))

© 

 .هدصق أم :«ش»

 م
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 [نيّلاضلا ةرثكو نيّيدهملا ةرثك ىنعم ]
 نم ٌدضلاب "'مهرّبع امك ؛ةروصلا يف اوُلق نإو ةقيقحلا يف ريثك ماركلا ّنَأ دارأ

 :رعش كلذ

 "ادحاو يف ملاعلا عمجي نأ ركوب ذا: نين مبا

 اوناك ناوي ههنا ءانعم نآل « ينعم ريغ قيبلا داهشتسالا :فابستالا يغانعلآق

 :رعش لاق .ريثكلاك مهنم دحاولاف ًاليلق

 وع لما قا يقل لاك ةخئاوو

 ىلإ ةبسنلاب ليلقو مهسفنأ يف ريثك ةيآلا يف نويدهملا :فاصنإلا بحاص لاقو
 .ءيش يف ةيالا ىنعم نم تيبلا سيلف .مهريغ

 يف دوصقملا وه لّوألا باوجلا ّنأ ىلع ؛)اقفتا امهالك :يبّيطلا لضافلا لاقو

 كلوب اريفخاا" معا وناق هيل هيبتا ىف: ريتك نريدوملا' ىتعملا نذل هةبكلا ريمفت

 اسيلف هب دهشتسملا تيبلاو يناثلا باوجلا اّمأو ,نيليلق اوناك نيرفاكلا ىلإ ةبسنلاب
 اريك قلوب ايلفاعب را لاول تيل :اذوب دور يل "نإ يدق لل تعلق

 ةرثكلاب نينمؤملا ينعأ اوفصو مل مهّنَأ لاؤسلا لصأ :لوقأ :يزارلا ةمالعلا لاقو

 يف ناعمتجي ال اّمم ةرثكلاو ةّلقلاو ءاهريغ يف ةّلقلاب اوفصو دق مهّنَأ عم ةبآلا هذه يف

 .دحاولا ءيشلا

 نأ زاجف مهريغ ىلإ ةبسنلاب اوّلَق نإو مهسفنأ يف ريثك مهنأب :ًالّوأ باجأو

 .مه ريغ :«عر» ١.

 885 .بدألا ةنازخ :رظنا ,يطاريقلا نيدلا ناهرب خيشلا وه رعاشلا .؟

 ١7١/17. ةفيطللا ةفحتلا :رظنا .ديرد نبال رعشلاو .'"'

 .ًاعمج :«ك» . .قفتا :«ه ءم» .؛
5 

 .ليقل  :«ل» . 7 .ذإ- :«م»
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 فالتخال !"!يفانت الو ."!ةّلقلاب اهريغ يف اوفصو نإو ةرثكلاب ةيآلا هذهب اوفصوي

 ةهعلا

 ةرثكلاب اوفصوي نأ زاجف ,ةروصلا يف اوّلق نإو ةقيقحلا يف ريثك مهّنَأب :ًايناثو

 تيبلا او كلذل اضيا فاني الو ةروضلا ىلا ؟!رطنلاب ةلعلابو ةفيقحنلا ىلا رظنلاب

 ةّلقلابو ةقيقحلا ىلإ رظنلاب *”ةرثكلاب ماركلا فصو هّنأل ؛ىنعملا اذه ىف ةيآلا ريظن

 رظنلاب ةرثكلاب/ )و ةقيقحلا ىلإ رظنلاب ةّلقلاب مهريغ فصو كلذكو ,ةروصلا ىلإ رظنلاب

 زوجيف ةقيقحلا يف مهترثك يفانب ال مهسفنأ يف نيريثك نينمؤملا نوكو .ةروصلا ىلإ
 ىف مهترثكب فاصنإلا بحاصل "!جاجتحا الف .ًاعم نيتهجلا نم مهيف ةرثكلا رابتعا

 ال ريثكلاك !ماركلا نم دحاولا نوك اذكو ,ةقيقح مهترثك ةدارإ مدع ىلع مهسفنأ

 / .ةقيقحلا يف مهترثك ىفانب

 ًاريثك هب يدهيو ًاليلق هب ّلضي :ليقل ىنعملا اذه ديرأ ول ذإ يبّيطلا لوق اّمأ ")و
 يقيس تيبلاي داهمشلالا نأ اذهببنيبتك خوطمف

 .لمعلاو رارقإلاو قيدصتلا عومجم نع ةرابع ناميالا :اولاق اّمل ةلزتعملاو :هلوق

 روهمجك '*!ههريغو ةلزتعملا نيب كرتشم ناميإلا بيكرتب لوقلا نأ يفخي ال

 يعازوألاو كلامو يعفاشلا نع يكحملا وهو .ةّنسلا لهأ نم نيمّلكتملاو نيثّدحملا

 ةنيرقب ىجتملا لماكلا ناميآلا ناميالاب مهدتع.دارملا نكل ؛ةيمامآلا ءاملغ:نضعبو

 ٌنإف ةلزتعملا فالخب .ناميإلا ةقيقح نع جرخي ال مهدنع تاعاطلا "١١كرات ّنأ

 .يفاني الو :«ه ك م».؟

 .و- :«ل».ع

 .و-:«م.ل».1 .ةرثكلاب  :«م» .6

 .مالكلا :«م ءه» .8 .جايتحا الف :«ه» .ا/

 .هريغ :«ه).٠ ىو :«م».5

 .ةنيرق :«م» 1١١
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 نوكي ال لمعلا كرات نإ :اولاق اذلو .ًقلطم ناميإلا ةقيقح يف لخاد مهدنع لممل

 [(99) «...هللأ َدْفَع َنوُضَقْنَي َنيِذَلَأ» :ىلاعت هلوق]
 يف ''هلامعتسالو [لبحلا تاقاط يف هلصأو .بيكرتلا خسفلا :ضقنلاو] :هلوق

 .دهعلا لاطيإ

 [دهعلا ضقن ىنعم ]

 دهعلا ركذ نوكي نأ مزل دهعلا لاطبإ ضقنلا ناك ول ذإ ؛رظن هيف :بيطخلا لاق
 .ىهتنا .هيف ةفاضإلا رابتعا ريغ نم لاطبإلا ىنعمب ِهّنِإ :لاقي نأ هجولاو ءًاكردتسم

 :لاق لب .دهعلا لاطبإ ضقنلا ّنِإ لقي مل فّنصملا ّنَأ روهظل ؛رهاظ رظن هيف :لوقأو

 لب ."'دهعلا لاطبإ ضقنلا ةقيقح ّنأ ىلع كلذل ةلالد الو .دهعلا لاطيإ يف لمعتسي هن
 يف ناسنإلاك اهتايئزج تايصوصخ يف تايلكلا رئاس لامعتسا 00 هل | هان

 ًالثم ديز يف ناسنإلا لامعتسا نم مزلي ال هنأ نّيبلا نمو ءاهريغو ركبو ورمعو ديز

 نايستإلا وه ديزو قلنانلا نارا وه اسال عسل ادهاو ايفاضم ةوكينا
 ثيح نم هيئزج يف يىّلكلا لامعتسا نإ :اولاق اذهلو ءٌصاخلا صخشتلا عم

 .رّبدتف ءزاجم ةيصوصخلا

 .2!هرخآ ىلإ ؟!نيدهاعتملا نيب ةلصولا تابث يف لبح دهعلا نأ وهو :هلوق

 .«م» نم طقس انه ىلإ «هنإ لاق لب» نم .؟ .هلامعتساو :ردصملا يف ١.

 .ناسنولل :«م» .'"

 وهو :لاق نأ ىلإ .رخآلاب نيدهاعتملا دحأ طبر نم هيف امل لبحلا هل راعتسي دهعلا ّنإ ثيح نم :ردصملا يف .؛

 .قثوملا دهعلاو هتدافإ ىلإ رظنلاب رحب هتعاجش يف لبح دهعلا َّنأ

 رخا لاح :«م» .0



 ؟ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ٠"

 ىّتح ًاغيلب ًاهيبشت لعجو ,ةلصولا تابث نم هيف امل لبحلاب دهعلا هّبش امل ينعي

 ام عارتخاو لبحلا ةروصب هريوصت يف ًارخآ لاتحي مهولا لعج لابحلا نم لبح هّنأ
 ليبس ىلع عرتخملا كلذ ىلع قّقحملا ضقنلا قالطإ مث ءضقنلا نم لبحلا مزالي
 .ةراعتسالل ةنيرق نوكيل دهعلا ىلإ هتفاضإ ّيث :ةيلييختلا ةراعتسالا

 ةلاذلا هذانع ىلع ةمئاقلا ةخحلا وهو :لقفلاب ةوخ أملا "ا رهعلا امز :دهعلا [ذهو:ةةلوق

 .هرخآ ىلإ .هلوسر قدصو هدوجو بوجوو هديحوت ىلع

 [لقعلا ةيّجح ]
 نع فّئصملا لوهذ ىلع لدي ليق امك وهو .فاّشكلا نم ذوخأم مالكلا اذه

 هبوجوو ىلاعت هديحوت نم ركذ ام كاردإب ٌلقتسي لقعلا ّنأ ىلع ّلدي هْنأل ؛هبهذم
 بهذم ريغ اذهو ,عرشلا دورو ىلإ كلذ يف "اهل جايتحا ريغ نم هلوسر قدصو

 لامعألا يف "اروذعم هّنِإف ًالصأ يبن ةوعد هغلبي مل نم ّنِإ :اولاق اذلو .ةّنسلا لهأ

 بتكلا يف هب اوحّرص امك ةيمامإلاو ةلزتعملا بهذم كلذ امّنِإو .ًاضيأ ناميإلاو
 :ةيمالكلا

 [4 لَصوُي نأ هب هلآ َرَمآ ام نوُعطَقَي 3: و# ريسفن ]

 .ءالعتسالا عم :ليقو ولعلا عم :ليقو .[لعفلل بلاطلا لوقلل وه رمألاو] :هلوق

 [هب هللا رمأ امو رمألا ىنعم ]

 يناثلا ىلإ ًاعجار لّوُألا ؟!لوقلا ينازاتفتلا ةمالعلا لعج :لضافلا ىّشحملا لاق

 .هلا :«ه» .؟ .دهع :«ه» ١.

 .لوقلا ىف :«ه» .غ .رودقم :«ل ءش» ."“
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 ا"!ءالعتسا ال هنْأل رظن هيفو .كمعزب وأ ةقيقح ّولعلا نم ٌمعأ "'اًولعلا نم دارملا نب

 اضع 1 كيعررب ىلعلا [ قع ] هقاععمالا كقوددق لب كهرب هل ةققعح ولذلا ىف

 .همالك ىهتنا

 يف روكذملا قيفوتلا ركذ امّْنِإ ينازاتفتلا لضافلا ّنأل ؛رظن هرظن يف :لوقأو

 فصملا ءافتكاو :ءالعتسالا قيرط: ىلع :ليقو :قيرطلا ظفل هيف ذخأ ل فيرعتلا

 يف رظن نمل دوصقملا روهظ ىلع ًادامتعا راصتخالا باب نم ءالعتسالا ظفلب انهاه

 ما ليضانلا تحمل ليفت نكمي ادب اغا لوقت هع لوس لايك

 يقيقحلا ولعلل ًامعاز رمألا نوك مدع رع نأ ضقنلا ةّدام نم هدروأ ام هيجوت
 ىلع بلطلا نوكب فدعملا دارم ّنأب لوصألا بتك يف اوحّرص مهّتكل ؛ يلا اهلك

 .توص عفرو ةظلغب لب ,للذتلا هجو ىلع نوكي ال نأ ءالعتسالا قيرط

 ىتاتسيل ىنعملا كلذب ءالعتسالا قيرط عم سفنلا مضه عمتجي فيك اذه ىلعو
 ىلع داريا هركذ ام ناكل هانركذ ام ةدارإ الول ًاضيأو .هركذ يذلا ضقنلا ةّدام دوجو

 ىلع رداضلا رمألا ىلع قدضي ال هنأب ؛ءالعتسالا ديق هيف ذخأ ىذلا فيرعتلا لضأ

 امب هل صاصتخا الو .ًاقافّتا رمألا دارفأ نم درف هّنأ عم ,طقف يقيقحلا ٌولعلا هجو

 .رّيدتف ؛رخآلا ىلإ نيفيرعتلا دحأ عاجرإ هجو يف ينازاتفتلا لضافلا هركذ

 [(؟8) «... مث مُكاَيْحآَف اًناَوْمَآ ْمُثْنُكَو هللآب نوُرفْكَت َفْيَك » :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ مهرفكل بيجعتو راكنإ هيف [رابختسا (*14هلآب َنوُوُفْكَت فيك »] :هلوق

 .ولعلا نم_ :ردصملا يف ١.

 .ةراعتسالل :ردصملا يف ."

 .كمعز يف :«م» .'

 ./؟واا/١ .طوطخملا .ماصع ةيشاح .:

 .5/ :ةرقبلا .6
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 [نيفلكملا رايتخا ىلع ةيآلا ةلالد]
 نم دري مل ىلاعت هنأ ىلع ةلالد ةبآلا يف ّنأ ةيمامإلا ءالضف ضعب لاق اذهلو

 مل مهيف هقلخ وأ مهنم هدارأ ول ِهّنأل ؛ةرعاشألا هلوقي امك .مهيف هقلخ الو ,رفكلا هدابع

 مل وأ فيك :مهل لوقي نأ زوجي ال امك .4َنوُوُفْكَت َفِيَك » :هلوقب مهيلإ هفيضي نأ زجي
 .ىلاعت هلعف نم وه اًمم كلذ هبشأ امو ءًاراصق وأ "ًالاوط متبتك

 .هرخآ ىلإ رفكلاب مهفصو امل اورفك نيذلا عم باطخلاو :هلوق
 ةبسنلاب هروهظل نيرخآلا نيهيجوتلا نم ءيجيس ام ىلع هيجوتلا اذه مّدق امنإ

 هكا ىلإ تكلا يوصو اهل وسبل اخ انك قااسملا
 ىلع ردق امل ىلاعت هنأ وهو] امهتّحص ىلع لدي ام ىلع هيبنت ةيآلا يفو :هلوق

 .[ًايناث مهيبحي نأ ىلع دق ًالوأ مهئايحا
 قرخأ مها نقاب جر ىلاتا تار هرهالق لدفلا ىف اهيريزق ةلكاذلا هذقو
 َنوُثوُعْبَمَل انإَء اًناَقُدَو ايا :ىلاعت هلوق ءارسإلا ةروس يف اهنم هباتك نم

 10 لَآ ؛هكَرطَف رطق لأ ل٠ هلوق ىلإ «ٌةَراَجِح اوُنوك لق * اًديِدَج اَقْلَخ

 مودا يف اهنمو] "4 ةديعُي مث قلَحْلا هلأ ُيِدْبُي فْيَك اْوَرَي ْمَل وأ توبكنعلا ىف

 يف اهنمو "14 لغلق هْيَلَع ْنَّوْهأ َوْهَو ![ُهَديعُي 0 هد َقْلَخْلَآ اًوَدْبَي ىَذّلأ َوُه وذ

 اة 4 ِةرَم لَو اَهاَشْنَأ ىِذْلَأ اًهييْحَي لق :ىتتي

 ينامسجلا رشحلا يف ةحيرصلا تايآلا لّوأي نم ءامكحلا نم ّنأ ىفخي الو
 ةفاعلل ةياطيخلا نا دئاق تاناعيورلا ىلع ايلكيو»تاناعسحلا ىعاو دست

 ١. ءارشألا ” .الوط :«ش» :6352-15
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 نوحشم يبرعلا ناسللاو تايناحورلا نوفرعي ال نويناربعلاو بارعألا فالجأو
 يهلإلا مالكلا ناك امل كلذك كلذ ناك ول ِهّنأب ريبخ تنأو ,تاراعتسالاو تازاجملاب

 ىلع رادقي مل نم اضياو.«ياتكلا: ىف: كيلغ ىلعس اه ىلع تالالدتينالا ىف تافلابم
 ايفانس ءاسكاو ايليت ىلا تك ضرقلا يسلم عم !'!تاّذلو تافص ةياكح مهف

 +١" اًليِبَس لَضأَو ئمغأ ٍةَرِخآلا ىف َوُهَف ئمغآٍءِذه ىف َناَك ْنَمَوِم اهنع هيارع عم
 .[ركشلل ةيضتقملا معنلا نم] ةتامإلا "ٌدعي فيك :ليق نإف :هلوق

 [ةمعن توملا له]

 نع فشكي "'#ُهْسْكَتن ُهْدّمَعَن ْنَمَو» :ىلاعت هلوق :تلق '!!ءالضفلا ضعب لاق

 يف ةمعن نوكيف ءاّيحألا ةربعل ببس دحأ ّلك توم ًاضيأو ,ةمعن توملا نوك
 .ىهتنا ."!مهّقح

 نو كسا ةفحيتا ةتانالا نوكأ بعيوب املا "1007 لوألا قلع هخيرفر لوقو
 اذإ دهأ ,قوكي دف نييكشلا لاخب يت يلس ونغ كلالوبا وعلا نم'ذعا نييكفلا

 سيكدتلا لصأ نوك مدع يضتقي ال وهو ءايالبلا نم امهوحنو ضرملاو رقفلاب نرتقا
 توملا مهيلع بعصي مهارت اذهلو .ركشلل ةيضتقملا معنلا نمو يمدآلل ًابولطم ًاضيأ
 ةبسنلاب ةمعن صخشلا ةتامإ "!نوك يف مالكلا ّنأ يناثلا ىلعو ءًاضيأ لاحلا كلت يف

 .رّيدتف ؛هريغ ىلإ ةبسنلاب ةمعن صخش ةتامإ !''نوك ال هيلإ
 ىلإ [ةيقيقحلا ةايحلا يه ىتلا ةيناثلا ةايحلا ىلإ] ةلصو تناك اّمل :تلق :هلوق

 ١. :ءارسإلا .؟ .ةذل :«ك» 7'7.

 .لضافلا يشحملا :«ع» شماه ىفو «ه .م» .؛ .دعت :ردصملا ىف ."”

 .77؟ .طوطخملا .ماصع ةيشاح ." 10

 .نوك- :(م»/ .هّنأ- :«ل» .

 .نوكل ال :«ش 48
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 ةرخأ

 قيرط رشسيتي مل اذإ ةمعن ةتامإلا نوك بجوي هنأ هيلع دري :بيطخلا ىّشحملا لاق

 نودي ةيفيقحلا ةايعلا ليضع: نه وداق لافت ىلاو لن انالا نود ةيقيقحلا ةايحلا ىلا

 هركذ ام ىلع راصتقالا ىلوألاف ةمعن سيل ةايحلا لبق ًاتاومأ مهنوك ّنأ ّمئ ,ةتامالا

 باجي نأ نكميو .ةّصقلا نم عزتنملا ىنعملا وه ةمعن مهيلع '''دودعملا ّنَأ نم ًاينا
 دعي الا قروكي ال هيفيفحلا ةايحلا ىلا لوصؤلا ١١ لاه هيلع يف رّدقملا ناك اّمل هنأ

 نوك ةيآلا نم موهفملا نأ ّمث هيف اهيلإ قيرطلا لوصحل ةمعن توملا ناك توملا
 : قنا «ةنعت ًاتاومأ مهناوك نأ .مهفي الو تمعن اتاومأ يهتوك دعب ءايحألا

 هيلع معنملا ىلإ معنملا نم ةمعنلا لوصو لامتحا ٌنألف :ًالّوأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 تسلا ىلع ركفلا مدع طش أل ييسلا قلطملاا وا :ضصوخخت بس طخوق خوذب

 ءاجو ,ةطساو الب سانلا يطعي ًاناطلس كانه ّنأ ضرف ول اذهلو .هل صوصخملا
 دك يع ابل رس كى عع د ان ىلا مرطب
 لودي نا كما ناو.ءابضيأ طسولا كلذل 1 لا ركع لاحم ال هيلا هللضو اوي ناطلننلا

 نع دوتسمملا ةيملتلا اذكوةطنناو لي ا طلسلا ىلا ميو ةظحل دعب اك اهو تحت

 ةداتبالا دنكما نوريفك لضافأ قف ناك ئلو "اركي 111 رز لقا" قع لطاق

 اع وك
 ل ايم هع سبل هايحلا لبق اتاومأ توك نأ نم ًايناثزكذ اهنئآلف# اناا اَمأو

 نم ةموهفملا ةتامإلا نوك هجو نع لأس امّنِإ لئاسلا ّنأل ؛روكذملا باوجلا يف حدقي
 دعي فيك :لاق اذهلو ءتوملا قلطم نع ال ركشلل ةيضتقم 4ْمُكُتيِمُي َمُث» هلوق

 .ذإ :«م» .'" .مودعملا :«ش» ١.

 .هدلب :«م» . .نّيعم  :«ل» .'”

 .نكسي :(ه» .6
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 ّنأل كلذب لاؤسلا ّصخ امْنِإو ,مهفاف توملا ّدعي فيك لقي ملو .هرخا ىلإ ةتامإلا
 ""لعجب سيلو اهتيهمل مزال تانكمملا دوجو ىلع ىلصألا مدعلا قبس ىنعمب توملا

 .ركشلا هب قلعتي الف لعاجلا

 راصحنالا ّنأل ؛ءوج نم ىنغي الو نمسي ال باوجلا نم هركذ ام ٌنألف :ًاثلاث اّمأو

 ىلاعت هملع يف قيرطلا كلذ ريدقت دعب مّلسي امّنِإ مَلس ول صوصخملا قيرطلا يف
 امو اذه .هلاح ىلع قاب لاؤسلاف ,لاؤسلا يف هب فرتعا امك ؛راصحنإ الف هلبق اّمأو

 ةمعن مهيلع دودعملا ّنأ نم فّنصملا هركذ ام ىلإ عجار ةيآآلا موهفم نم ًارخآ هركذ

 ."'رّيدتف ةّصقلا نم عزتنملا ىنعملا وه

 ."74ْمُكيِبْحُي هلأ لق :هلوق

 َدْعَي ّضرآلا ىيْحخُي هلأ َنآ اوُمَلَعإ» :هلوق يفو يقيقحلا يف لمعتسم اذه :ليق
 امّنِإ اذه ّنَأ هيلع هّجوتيو ,ةيمانلا ةّوقلا يف ةايحلا لامعتسا ىلع لالدتسا !؟!4اَهِتْوَم

 جييهت نع ةرابع لب ةيمانلا ةّوقلا اهئاطعإ نع ةرابع ضرألا ءايحإ ناك ول مّهوتي

 لب «ةيمانلا ىوقلا اهنع لوزي ال هْنأل ؛قيقحتلا وهو اولاق امك اهتراثإو ةيمانلا *'اهاوق

 .اهيردوتت توملاواهت اهيه ةاعلاف لمعلا قغيل زان

 فققوتي ام قلخ [هذهو ... «اًعيِمَج ضآلآ ىف اَم ْمُكَل َقَلَخ ىِذّلأ َوُه ] :هلوق
 .مهءاقب ةيلغ

 بهذ امك ؛2وىلقعلا ال ةّنسلا لهأ بهذم وه ام ىلع يداعلا فقوتلا دارأ هّلعل

 ش .نيملكتملاو ءامكحلا نم مهريغ هيلإ

 .لعجل :«ل».١

 .يواضيبلا ريسفت ىف امك هانتبثأ ام باوصلاو ةينآلا ةرقفلا نع ةرّخأتم خسنلا يف ةرقفلا هذه ."

 1 /١,7. :ديدحلا .غ ا و

 .لقعلا ال :«م» ." .اهتاوق :«م» .4



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل ل

 .هب '!لمكتسي ضرغل لعافلا ٌنإف ضرغلا هجو ىلع ال :هلوق

 "![ىرابلا لاعفآلا ليلعت ىف ثحب]
 تبهدت لا مآ رغم ةللدن يرانبلا لاطمأ نورك ىف عينلتعلا دطألا 1 لغا

 زوجي الو ضرغب ةلّذعم تسيل هلاعفأ ّنأ ىلإ (!ةفسالفلا "'ءالك رهاظل ًاعبت ةرعاشألا

 لهأ نم ءاهقفلا تلاقو ءاهليلعت بوجو ىلإ ةلزتعملاو ةعيشلا تبهذو ةلّدعم نوكي نأ

 .«ع» شماه نم ناونعلا .؟ .لمكتسم :ردصملا يف ١.

 وهو قلطم داوج سّدقتو ىلاعت دوجولا بجاو ّنإ :ةفسالفلا (تلاق :«ه .م») لاق :«ه .م .ع» شماه يف .“

 عم الو لب ةضافإلا كلت ةلباقم يف ضيوعتلاو ةازاجملا بلطي ال يأ ضوعل ال يغبني نمل يغبني ام يطعملا

 ًاداوج نوكي الف ًاديفتسمو ًارجاتمو ًاعناصم لب ًاداوج دعي ال كلذك ًالعاف ناك نم ذإ (كلذ  :«م») كلذ دصق

 ضارغألا نع هلاعفأ تهّرنت اذهلو .كلذ نم ءيش دصق نع هءاطعو هضيف هّرنت نم قلطملا داوجلا لب ًاقلطم

 ال ذئنيح هّنِإف لامكلا راهظإل وأ لامكلا لجأل لامكلا ةضافإ دصق نع ىّتح هانركذ ام ءيشل ةمزلتسملا

 .«هللع هنم» كلذك ًاداوج الو ًاقلطم ًالماك نوكي

 راهظإل وأ لامكتسالل مزلتسملا ضرغلا اوفن امْنِإ هْنأل ةفسالفلا مالك رهاظ :لاق امّنِإ :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 ةياغلا ىلع ةالصلاو :هفيناصت ضعب ةبطخ يف مهيرّخأتم نم نيهلأتملا ضعب لاق .ًاقلطم ضرغلا ال لامكلا

 لاعفأ ىلإ ةبسنلاب ضارغألا متعنم مكْنِإ :لوقي نأ لئاقل هحرش يف لاقو .دوجولا عبنم دّمحم دوصقملاو
 امل اَلإو ضارغألا نم ءيشب مزلتسي الف ًاقلطم ًادوج همزاولو دوجولل هتضافإ ّنإ :متلقو قلطملا داوجلا

 ام ضقاني كلذو ضيفلا يف ةّلعلا انهاه اهومتلعجو .ةياغلا دقت فيكف هومترّرق امك دوجلا ىنعم قّقحت

 لامكلا راهظإل وأ لامكتسالل مزلتسملا ضرغلا انعنم امّنِإو ًاقلطم ضرغلا عنمن ال انأب باجأ مث ؟هومتررق

 نأ ةلاحتسال هتاذ ّدح يف ًالماك نوكي نأ بجي لماكلا لعف ّنأل لماكلا لاعفأ يف ةمزاللا ةياغلا عنمن ملو

 لوقعلا زجعي تاياغو ضارغأو مكحل ةمزلتسم تالامك اهلك هلاعفأ لب لامكب سيل ام لماكلا نع رتسي

 نم ةياغلا ّنأ نم انهاه هانتبثأ ام نيبو ًافنآ هانرّرق ام نيب ضقانتلا مزلي مل كلذ قّقحت اذإو اهليصفت نع

 هبيترت ىلع دوجولا قاسّنا نأ ثيح نم ةيدّمحملا ةأشنلا وه اهنم يقيقحلا دوصقملاو ةروكذملا ةضافإلا
 ضرغلاب هدوصقم اهلك اهّنِإ :لاقي نأ ٌمصف .دوجولا كلت صئاصخ ةيفرظلا لماكلا دوجولاب متخلا ىلإ ًايّدؤم
 اذهو دوصقملاو ةياغلا اهّنِإ لاقي نأ مص مرج الف ةمتاخلا ةأشنلا هذهب ةّدعملا بابسألاو طورشلاك اهنأل

 1١81١ ّقحلا قاقح ! :رظنا] .«ِْم هنم »١١ همالك ىهتنا ءروشقلاب عنق نم ال بابللا لهأ اَلِإ همهفي ال قيقد



 ؟؟/ (531- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ."!ًاناسحإو ًالّضفت دابعلا حلاصمل عبات هلاعفأ نكل كلذ بجي ال :ةّنسلا

 راشا اه وهز ءامكحلا نمووذخأ ان" ايموقا ١" !ةينق ههاعدم ىلع ةرغاشأللو

 ةعادم اضهقاث ناكلا نضيرفل دلعاف ناك اول قلاع هلآ هريرحتاو ءانهاه كلفنا هللا

 ضرغل لعف نم ّلك ّنأ :ةمزالملا نايب ,هلثم مّدقملاف لطاب يلاتلاو ,هريغب ًالمكتسم
 تانك اذ و ةلطسلا و كيغلا مرا او ةمنح نهدي ىلوأ لعفلا كلذ نوكي نأ ٌدب الف

 .هتاذ يف صقان ريغلاب لمكتسملاو هب ًالمكتسم ناك هب ىلوأ هلوصح
 قر ةودنلا دانك ناك لري لفتلا كلذ هرعجوب يكتم سنا ناهد ع بحار

 كلذ هل امل: لغفلاب لوصخلا نع رابع لامكتسالا نآل4لادكتسالاو لكتلا نيب

 عمجتسم وه لب .لعافلل ال دوجولا كلذل الإ ''ادّدجتم انهاه لوصح الو ,لوصحلا

 تافص يه يتلا هريغل تالامكلا ا” تايشال و ديالا ىلإ لرالا نيت" هيالاوك عيمجل

 :ةدجت“ ريغ قف امئاد هل "ل ضاحلا داجيالاو ليمكتلا اهتلمح» نم :هتاذل :تارابتغاو

 .نيفلكملا دارفابةقلع ىهدل هدجعلا لب

 ال نحنو هيلإ دئاع ضرغلا ناك ول نإ لامكتسالا مزلي امْنِإ هّنأب هنع باجي دقو

 ىنعمب .دوجولا ماظن ءاضتقا ىلإ وأ دبعلا ةحلصم ىلإ دئاع اّمِإ ضرغلا لب .كلذب لوقن

 هنم» حيبق هّنأل فلخ اذه .هلعف يف ًاثباع ىلاعت هللا نوكي نأ زوجي اذه ىلع هّنأب َدُر :«ه ,ع» شماه يف ١.

 7 ١(.

 .«هنم ١7 » ىلاعت هللا نع رايتخالا ىفن ىف ءامكحلا ىنبم ةهبشلا هذه :«ه ءع» شماه ىف .؟

 .ةدّدجتم :«ش» . .اهاوقأ :«ه .ك مد.

 ىلاعت يرابلا لعف نأ تبثأ اذإ 1ةيريصنلا لوصفلا] ةيمالكلا لوصفلا يف قّقحملا لاق :«ه :م .ع» شماه يف .4
 امّنِإ يأ حلاصملا نع لخي مل ىلاعت هلاعفأف كرتلاو لعفلا ةحلصمب ملعلا وه لعفلا ىلإ يعادلاو هيعادل عبت
 َدُعَي مل حلاصملا كلتف ريغلا نع نغتسم هّنأو هتاذل لماك ىلاعت هنأ تبثأ اذإو (ضرغل :«ه ,م») ضرغلا لعفي
 .«هنم »١١ (همالك_ :«ع») همالك ىهتنا .هديبع ىلإ لب هيلإ

 .ةلصاحلا :«ه» .ا/ .بابسألاو :«م» .5



 " ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل 5514

 .هيلإ ال ماظنلا ىلإ ًادئاع "١ضرغلا نوكيف ضرغلا كلذب الإ متي ال دوجولا ماظن نأ

 :لامكتينالا ١" ردن 5 نيرشألا قه لك ىنلغو

 ةبسنلاب هتاواسمو ءريغلاب هلامكتسا ديفي ''ريغلا ىلإ ضرغلا دوع ةيولوأ :ليق نإف
 ءاقبإو ءايبنألا ةتامإو رانلا يف راّقكلا ديلخت ّنأ ىلع !؟!ةيضرغلا يفاني ىلاعت هيلإ
 ش .ًالصأ اهيف ةحلصم ال (*!لاعف هل 9

 مل ىلاعت هيلإ ةبسنلاب هلوصح مدعو ضرغلا لوصح ىوتسا ول هّنأ مّلسن ال :تلق
 نم ىلوأ لعفلا نكي مل ول مزلي امّنِإو ؛هلعف ىلإ ًايعاد !''ًاضرغ نوكي نأل ؛حلصي
 .ىلوأ دبعلا ىلإ ةبسنلاب هنإف كلذك سيل انهاهو .هوجولا نم هجوب كرتلا

 لعافلا ىلإ ةبسنلاب ناك ءاوس راتخملا لعف ىلع بّئرتي ام ضرغلا ّنأ لصاحلاو
 ولو ,ةيضرغلا يفاني الف هموهفم يف لخد ةيولوألل نوكي نأ ريغ نم هريغ ىلإ وأ
 هنأ ىنعمب ,ىلاعت هدنع همدع نم حجرأو ىلوأ ًالثم ناسحإلاك ضرغلا :لوقنف مّلس

 ىنعملاب ناسحإلا ةيولوأ نم مزلي الو ءرمألا سفن يف ناسحإلا ةيحجرأب ملاع
 ًاملاع نكي مل ولف رمألا سفن يف حجرأ عفنألا ّنأل ىلاعت ةلامكتشا دنع نوكذملا

 نع هّرنم ىلاعت وهو هيف "'”صقتنلا مزليف عفنأ هنوكب هملع مدع مزلي ةيحجرألاب
 60 صقنلا

 مهملع دنع مهناميإب نوذتلي ثيح نينمؤملا ىلإ عجار ديلختلا يف عفنلاو اذه
 ٠ َباَحْصَ نجلا ُباَحْصَأ ىداَنَوا» :ىلاعت هلوق نم مهفي امك ؛رانلا يف راّفكلا ديلختب

٠.٠ 

٠ .٠. 

 .. .٠ را. 2اس ال اوك هاا َء ءةرمارّتدد هس | رية عال هد 1
 ةتامإ ىفو .74١اَقَح ْمُكَبَر َدَعَو اَم متْدَجَو اَقَح اَنَيَر اندعَو ام انَدَجَو لق نا راثلا

 .مزلتسي ال :«(ه» . .ضرغلا نوكيف  :«ه».١

 .ةيضرفلا :«ه» .غ .دبعلا :«ش» ."”

 .اهضرغ :«م» .1 .لاعفأ :(«ه م هك نقانق

 .ضقنلا :«ه ءم» 8 .ضقنلا :«ه ءم» .

 ملص | مح .44 :فارعألا .



 كحل (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ىبقعلا بئاغرب مهزوفو ايندلا هراكم نم مهصالخ وهو ُهَيإم مهيلإ عجار ءايبنألا
 "'هنوبراحي ثيح نينمؤملا ىلإ عجار سيلبإ ءاقبإ ىفو .ءسدقلا رونب مهلاصتاو

 نأ ّدب ال ىلاعت هلعف ّنأ رهظف ,باوثلاو رجألا ىلإ كلذ ببسب نوزوفيف "١هنودهاجيو

 .دابعلا نم هريغ ىلإ وأ لوعفملا ىلإ ًاعجار ناك ءاوس ضرغ ىلع لمتشت

 هيلإ دئاع ضرغل ىلاعت هلعف ّنأ ةهبشلا نع باوجلا يف راتخي نأ نكمي :لوقأو
 كلذ لوصح نوكي نأ زاوجل ؛ضرغلا كلذ لوصح لبق ىلاعت هناصقن مزلي الو

 "'يو .ًاصقان هلوصح لبق بجاولا نوكي نأ مزلي الف ًالامك نامزلا اذه ىف ضرغلا

 ًالامك نوكي ال ءيش نع ًايرع نوكي نأ مزاللا لب ءلامك ةفص نع ًايرغ نوكي نأ
 .دعب

 ناصقنلل ًابجوم ًاقلطم ريغلا ىلإ ةيلعافلا يف جايتحالا نوكي نأ مّلسن ال ًاضيأو

 نوكي نأ زوجي ال ًاضيأو .هتاقولخم ىلإ ةيلعفلا هتافص يف جاتحم ىلاعت دهنإف

 ثداح ىلإ هداجيإ جاتحاف همدق مزلي الإو ثداحلا دوجول ةّمات ةّلع ىلاعت بجاولا

 يف جايتحالاو ةيهانتم ريغ ٌداومب ًاقوبسم ثداح ّلك نوكي نأ مزليف ؛اذكهو رخآ

 امزلتسم ضرغلا ىلإ اهيف جايتحالا نوكي فيكف ناصقنلل مزلتسم ريغ اهيلإ هتيلعاف
 .هل

 يف و ّلحملا دوجو ىلإ ''ضرغلا داجيإ يف ىلاعت بجاولا جاتحي ًاضيأو

 ثداوحلا نيب ةقالع ال ِهّنأِب لاق نإو يرعشألا خيشلاو .ءزجلا دوجو ىلإ لكلا داجيإ

 رانلا ةسامم بيقع قارحالاك ضعب بيقع اهضعب ('!قلخب ةداعلا ءارجإب الإ ةبقاعتملا

 نكل ؛ّيرلاو قارحإلا يف لخدم برشلاو ةسامملل سيلو .ءاملا برش دعب ّيرلاو

 .هنو دهاجيو  :«ش».؟ .هنولداجي :«ك».١

 .ض رعلا :«عر) 3 .اّمأ :«ش» .'"

 .قلخي :«ه» .1 .و - :«ش» .0



 ءزجلا دوجوو ضرعلا دوجو يف لخدم !")هل لحملا دوجو ّنأِب ةدهاش لقعلا ةهيدب

 .لكلا دوجو يف

 ةيفاضإلا ةيلعفلا تالامكلاو تافصلا ىلإ عجار ىلاعت هلاعفأ ليلعت ًاضيأو

 هولخ صقتلا امّنإو ًاعطق صقنب سيل اهنع ٌولخلاو .دابعلا ةيقزار '''و ملاعلا ةيقلاخك
 .ةيقيقحلا تافصلا نع

 هنأ معزو همهف بوجوب مكحو يمورلا يّشحملا (؛!هلحتتا ام "'عفدني اذهبو

 ناك ولف ,ةيلعافلا ةّلعلا ةيلعل ةَّلع ضرغلا ّنإ :لاق ثيح مالكلا بتك اهنع الخ ةدئاف

 الب هب لمكتسم ريغلا ىلإ جاتحملاو هيلإ *'هتيلع يف جاتحال ضرغ ىلاعت هلعفل
 .ىهتنا ءةيرم

 ضرع 9 وهو رخآ هجوب عفدي نأ نكميو ,'"'هانركذ اّمم رهاظ عفدلا هجوو

 ىلع ةيّترتملا ةياغلاب ملعلا ّنأ ىنعمب هلعف ىلع لعافلا مادقال ًاببس نوكي لعافلا

 ينهذلا دوجولا رابتعاب ضرغلا ّنَأ ىرت الأ .هلعف مادقإ ىلع "!لعافلل ًاببس مولعملا

 و .هل- :«م ,ك» ١.

 .عفدنا :(هر» . <”

 لضافلا ريسفت يف روكذم موقلا تاهبش نم رخآ هجو اذه ّنأ لاحتنالا هجو :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 ًالّلعم هلعف نوكي نأ نيفّلكملا لجأل ضرألا يف ام قلخ ىلاعت هنأ نم مزلي الو :لاق ثيح يروباشينلا

 كلت نوكت نأ ةياغلا لعفلا عابتتسا نم مزلي ال هّنأل ؛ًائبع ناك الإو ,ةياغو ةدئاف نم ولخي ال ناك نإو ء.ضرغب

 :«م» ؛لّمكتتل :ردصملا يف) لمكتسي ةصقان هتيلعاف تناك اذإ اميف اذه ّنأل ؛هلعاف ةيّلعل ةّلع ةياغلا

 ةياغلا كلت نوكت نأ ريغ نم ةياغلا اذ ءيشلا دجوي هّنإف ةّمات هتيلعاف تناك اذإ اّمأ ,ةياغلا كلتب (لمعتسي

 .همالك ىهتنا[ ١١١/١ يروباشينلا ريسفت ] .هيلعرتسي نم هل هّبنتي قيقد قرف اذهو .كلذ ىلع هل ةلماح

 007 قي دنم ١؟هيقاام هيفو

 العم ىلا هلق ناك رلف##دئانلاب ىيوسلا وه ةتيقعلاب .نطودلا ىرخأ «رايعتو هه: عرا نكئامت ىقانك
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 0. (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ىلعف .ملعو كيف '''ةيفيك دوجولا اذهب وهو .مادقإلا ىلع اتعاب ووك ليضألا ريغلا
 هفاصوأ نع لب زئاج مهدنع وهو .مهبهذم يف هملع نع ىلاعت هلامكتسا مزلي اذه

 سيل لب ريغلا نم لامكتسالا مزلي ىَّنح ةدوجوم ةفص سيل هملع اندنعو ,ةينامثلا

 انيلع مزلي الف .«اناد» هب ةيسرافلاب هنع رّبعي ملاع تاذو .ةضحم ةيملاع الإ انهاه

 نع ةلاوكمبا اوزوج ا فرووس ودنا رم نك هلامكذما تيياهوب غلا نم ةلادكفبلا

 نع باجي نأ نكميو '"'مهيلع مزلي ام رشع رشع نم اودعبتسا مهْنَأ بجعلاو
 دنع قارحإلل يداع ببس رانلا ّنأ امك ًايداع ناك اذإ ضرغلا نأب ًاضيأ ةهبشلا لصأ

 نوكي ذا بس الاب, لوشن كمي كاذلا نان لاهكسسالا دنع مرلو 50 ةرعابعألا

 مزلي الف .لعفلاب ةيقزارلاك ةيرابتعا ةفص ضرغلا نوكي نأ زوجي ًاضيأو ,"'ًاصقان
 ةّحص ىلإ جاتحي هتافصب ىلاعت هفاصتا ّنأ ىرت الأ ءلامكتسالا ًاضرغ اهنوك نم

 .لامكتسالا هنم مزلي الو اهب هفاصّتا

 دنع ضرغلا ّنأل ؛ىلاعت هلاعفا ىف ضرغلا مدعب اولاق امْنِإ ةرعاشألا نإ :لاقي ال

 لاق هنإ ريغ عاقب نولوقي ال مهو .لعافلا ةيلعافل لعاف هب لاق نم

 وهو ةّلع هنأ روهشملا لب لعافلا ةيلعافل لعاف ضرغلا ّنأِب لئاق ال :لوقت انآل
 هللا ريغ دوجولا يف رّثؤم لعافب نولوقي ال مهْنِإ :لوقتف مّلس ولو ؛لعافلا نم ّمعأ
 يف ضرغلاب اولوقي (؟'ال نأ مزلي كلذ ّمص ول ًاضيأو .يرابتعا رمأ ةيلعافلاو ىلاعت

 .لّمأتف *!ًاضيأ انلاعفأ

 .هتيفيك :«م» ١.

 .«هنم ١7 مهفاف .يتأيسو قبس اّمم مهيلع ةدراولا مزاوللا عيمج ىلإ ةراشإ :«ه ,.ع» شماه يف ."

 ضرغلاب ىلاعت هللا لاعفأ ليلعت يفن ىلع اوّلدتسا امّنِإ ةرعاشألا ّنإ :لاقي نأ الإ ّمِهّللا :«ه :م .ع» شماه يف .'؟

 نأ ٌدب ال ِهّنَأ يف يداعلاو يقيقحلا ثعابلا نيب قرف ال هنأ هيفو ,ةيداعلا ةيببسلا يفن مهدوصقم سيلو ةقيقح

 .«ّلِع هنم ١؟» لّمأتف لعافلا ىلإ ةبسنلاب حلصأو ىلوأ هدوجو نوكي
 .ال_:«ك» .غ
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 ؟ ج يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ص

 ضرغل ال ىلاعت لعفي ن ناجل اطل يرعب يع كودو

 د 3 ةدهعلا ريظأ قادما نا ةفرعت نع فوقع اهتاشات أل فاوبلا كايت

 درب افا :ةلاعقا .قغ.نكاركلا ىف 0 ا لا

 ىلاعت هلاعفأ "!نوكي نأ " عرفا يهو سايقلا ةيّجحب نولوقت ١" كل بضقللا قلع

 ضار الا ةللعم

 لاعفألا ضعي ليلعت نأ قحلا :لاق ثتيح ؟©!لماقنلا حراش كلذب فرتعا دقو

 ميرحتو تارافكلاو دودحلا باجيإك رهاظ حلاصملاو ماكحألا ةيعرش امّيس

 ْتْقَلَحاَم و ال: ىلاعت :هلوقك كلذي ةزهاتف عيا ىهوضتلاو, كلذ هيضأ انو.قناركسعلا

 ةيآلا "74 ليءاّرشإ َىنب , ىلَع اَنْبَتَك َكِلَذ ٍلْجأ نم '' #١ ِنوُدْبْعَيل لإ ٌسْنألَآ َو نجل

 :ةيآلا اس هيزعلآ "ىلع ا لا لا

 0 اكل

 .عورف :«ه .ك م» ." كنا :«م» ١

 .نوكي  :«ك» ."

 .عامجإلاو ٌّصنلاب تباث هلاعفأ ضعب ليلعت ينازاتفتلل] مالكلا بيذهت يف لاقو :«ه .م ,.ع» شماه يف .غ

 نم دب ال هّنأب مهلالدتسا هب دهشي امك همومعو كلذ موزل ىلع فالخلا لمح برقألاف سايقلا ىنبم هيلعو
 ىهتنا ,دحأل عفن راّقكلا ديلختل لقعي ال هّنأبو ةلسلسلل (ًاقلطم :«م») ًاعطق ضرغلا نوكي ال ام ىلإ ءاهتنالا

 "ل :تايراذلا .ه .« لِ هنم ١7

 ."7؟ :ةدئاملا .5

 .جرح نينمؤملا ىلع :«م» .

 .ا/ :بازحألا .8

 ,ناك :ردضملا ىف

 ةّجحلا ثحابم يف لاق هّنكل اهب اهليلعتب اولاق مهّنَأ ءاهقفلا رثكأ نع علاوطلا حراش لقنو :«م ,ع» شماه يف ٠.
 .«ُهلع هنم »١١ تافرعم ةيعرشلا للعلا نأ

 ١. ؟ ينازاتفتلل مالكلا ملع يف دصاقملا حرش //ا١6.



 ١ -55( ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ّنأل لكلا ىلع تلد ضعبلا يف ضرغلا تابثإ ىلع تلد امك ةياورلا ّنأ هيفو

 كالا ءايعالا كلك ناسا ايون" !كالقالا تفل الأ كال وا 1" ويوقلا ةودحلا

 ؛!فرعأل قلخلا تقلخف فرعأ نأ تببحأف ًايفخم ًازنك تنكو ,"!يلجأل كتقلخو

 :هيمعتلا ىلع لديبهلاعماو
 ناك عناملاو ضرغ نم هلعفل ٌدبال راتخملا ّنأب مكحلا يف فاك لقعلا د

 ."!لقنلاب ًادّيؤم ًاحيحص مكحلا ىقب ضقنلا عفترا (*!اذإف ءضقنلا

 :لاجم ةكاس ىلا ةهبشلل نبل ىذلا قتلا وه: لاغفألا ليلعتي لوقلا نأ قحللاو

 ىلع قبس دق يرعشألا نكل .لالتخالاو أطخلا هلوح "'عتري ال يذلا باوصلاو

 دنع هنأش ةعفر كلذب هعمطو .لازتعالا لهأ ةفلاخم ىف هطدوتل ,لاحملا كلذ هناسل

 ىف ''!اوعقويل .0لاتيتلا "!نم هفاعضأ ٌمضب .لاقملا ةرئاد هباحصأ عّسو ّمث .لاّهجلا
٠.٠ 

 بتارم ّىط دعب الإ ماري الو مهفي ال قيقد مالك مهخيش هركذ ام "77ْنأ ماوعلا ءاهوأ

 نأ الإ ّمهّللا ءرظن ىلاعت هلاعفأ عيمج يف ضرغلا توبث ىلع لّوألا ثيدحلا ةلالد يف :«ه .م .ع» شماه يف . ال

 ضرألا نوك تبن ِدَكَي يبنلا دوجو ضرغل (هقلخ :«م») تقلخ فرشألا يهو كالفألا ّنأ تبث اذإ :لاقي

 قحلا قاقح ! شماه يف هنم] رّبدتف ءلصفلاب لئاق ال :لاقي وأ ءىلوأ قيرطب هدوجو ليفطب اهيف امو
 .«هِط هنم [١7١

 18/١6. راوتألا راحب ؛١/187 بلاط ىبأ لآ بقانم ؛١/77١ داك اضرلا رابخأ نويع .

 71١ ,ةينسلا رهاوجلا؛ 57/78 يكركلا لئاسر :رظنا .

 .17/ ىكركلا لئاسر ؛؟١/71 مظعألا طيحملا ريسفت .

 ْ .اذإو :«ه» .
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 .عفتري ال :«ش» ,عقوي ال :«ه» .عفري ال :«م» .ا/

 دل نمل 4

 فم مم

© 

 ريثكلا داسفلاو طبخلا ىلع لمتشملا مالكلا يف لمعتسي دّلوم ىسراف طظفل لاتيتلا :«ه م ءع» شماه يف 8

 ل هت الو هب ءازهتسالاو هتقامح نْظي نم ضعب ناحتما ماقم يف يقلي يذلا

 راو :«م».١١ .اوعقاويل :« ٠



 " ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل 07

 .مارب لاو ضقنلا
 اََس اوُوَقَك َنيِذّلآ ّنِإ# :ىلاعت هلوق ريسفت دنع هانلقن ام كلذ ىلع دهشي يذلاو

 يف يعفاشلا يجيإإلا نيدلا نيعم "'دّيسلا اهفلأ ةلاسر نع ةبآلا ١4" ْمُهَتْرَدْنَآَْمهْيَلَع

 ىلإ اهيف يرعشألا هخيش عينشت نم ."'مالكلا قاس ثيح مالكلا ةلأسم قيقحت
 دّدجمب ةديدج ةديقع ىلإ يوعري دق هيف هنأ ملعا :لاقف ةلأسملا هذه ىف هعينشت

 نأ لثم ثيداحألا حاحصو نارقلا 'حئارصل فانم هنأ عم .هل ساسأ 5 سابتقا

 رأت مزلي هنأ هبتك ىف هب حرص امك هليلدو ءضرغب (*!ةلّلعم ريغ ىلاعت هللا لاعفأ
 تانكمملاب ىلاعت هملع نأ ةّرم وذ ٌكشي ال هنأ ملعت تنأو .هقلخب هروعش نع ٌبرلا
 تافصلا نم مكو .ةيتاذ ةفص ىلع فوقوم هلعفو .ةيتاذ ةفص هيلع ةبترتملا تاياغلاو

 هروعش ةطساوب هل لصحي نأ نع انّبر ّدجو ىلاعتو اهلثم ةفص ىلع ةفوقوم ةيتاذلا
 :ةمالك ىهتنا ."!تاناويخلا' ىف امك نسنقألا هاذ نفق لاعقناو قوش ءىنقلا ةياغب

 نينانق نع: قيم ذل ايلا هه ف يرعشألا مالك ّنأ ىلع لدين انك نأ ىنكيشلاو

 لهأ نأ عم .دهاشلا ىلع بئاغلا سايق سايقلا كلذ "أ ىلع ّلدي هل ساسأ ال

 .ليوط هيف ركفلا ّنِإف لّماتف ءكلذ نوزّوجي ال ةئسلا

 [(؟9) 4 ... مث اًعيِمَج ٍضْرآلأ ىف اَم كَل َقَلَخ ىِذَلأ َوْه> :ىلاعت هلوق

 [تابالا ىف ضقانتلا عفدو (مث) ىف ىف ىخارتلا ىنعم ]

 زر الا ىلا دانيا .ىلخل صفو: نيقلخنلا نيب امدخو اف هلق 44381 تلي

 .ديهشلا :«م» .؟ ,1:ةرقبلا: 0-4

 .حي رصل :«م» .ك .مالكلا قاس ثيح  :«ه» .

 .لّلعم :«ه .ك .ل»

 ٠٠١/١. فلؤملل ّقحلا قاقح ! يفو ؛يجيالا نع ًالقن "1/7 ّقحلا جهنل قدصلا لئالد .

 35 © 2 2 .نأ :«ه» . نأ



 8 (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 2ص

 ا! 4 اًهْيِحَد َكِلذ َدْعَب ضْرآَلَآَو 8 :هلوق رهاظ فلاخي هّنِإف [تقولا يف يخارتلل ال

 "'قلخ هقلخ مّدقي ضرألا مرج نإ :ةفلاخملا هذه عفد يف فاشكلا بحاص لاق

 تيب عضوم يف ضرألا هلا قاخ :نسحلا نعو ءرّخأتمف اهوحد اًمأو .ءامسلا

 هنم قلخو ناخدلا دعصأ مث ءاهب قزتلم ناخد اهيلع '"'رهفلا ةئيهك سدقملا

 اتناك + هلونق فل ذقت وكر الا هلع ظنسوب حقو: قفا ١ رهفلا ةفلطسم اوشن اويل

 . ,؟قازتلالا وهو *”4اهّْنَر
 لوق ًاضيأو ,ةيحدتلا نع اهقلخ كاكفنا "'عنتمي ميظع مسج ضرألا ّنأب فّيزو

 نأ ىلع لدي "4 ِءاَمَّسلآ ىلإ ئوتشأ هن اًعيِمَج ضزآلآ ىِف اَم ْمُكَل َقَلَخ» :ىلاعت هلل

 ضرألا يف ءايشألا قلخ نكل ءامسلا قلخ ىلع مّدقم اهيف ام قلخو ضرألا قلخ
 ع ناك اذان نكي

 كلذ َدْعَب ضال الَو غ :هلوق :ضقانتلا "٠عفد يف !'"!ءاملعلا ضعب لاقو

 ةيوست نوكي نأ يضتقي الو ضرألا ىلع ءامسلا قلخ مّدقت يضتقي "14 اًهيحَد
 ٌءاَمّسلآ مآ اَمْلَخ َدَشَ متنا! دسوق ا اهنا تكور نوال قرط ىلع هيد عادوا

 َكلذ َدْعَب ضْرآْلَأَو * اًهيَحّض َجَرْخَأَو اَهْلْيَل ٌشّطْغَأ َو * اَهِيَوَسَم ف اَهْكْمَس َعَفَر * اًهِينَب

 وشر نحيت ىلع اهدقم اهكيومق و امسللا ناك نيوكتلا يضتقي ١4" اًهيِحَد

 .ضقانتلا دوعي ذئنيحو .نامزالتم امهنآل اهقلخ ىلع

 .ءامسلا قلخ ىلع :«ه ءم» .؟ 5٠,. :تاعزاتلا.١

 .رهقلا :«ه ءم .ك ءل ءش» . .رهقلا :«ه ءم ءل ءش» .'"'

 17١/١. فاشكلا .1 اني

 ١9. :ةرقبلا 6 .عنمب :«ك» .ا/

 :ىزارلا وه ١65/7. يزارلا ريسفت .1

 7٠,. :تاعزاتلا. ١ .عفد  :«ه).١

 ع اال :تاعزانلابا7



 ىلع اوه امناو انظاه يكرتلا سبل ثا :لاقي انآ هقفر: ىف عهضعي دنع نيتعملاو

 تعفر ّمث ةميظع ًامعن كتيطعأ دق تسلأ :كريغل لوقي نأ هلاثم .معنلا ديدعت ةهج
 ."'عوقولا يف مّدقم ركذلا يف هترْخآ ام ضعب لعلو ؟موصخلا كنع تعفد مث كردق

 فرشألاف فرشألا نم دوجولا ءادتبا ثيح نم لوقعم حيحص اذه ''و :تلق

 ًالّوأ ضرألا قلخ ىلاعت هنأ ىف ؛!ةلاحإ الف الإو ,لقنلا هدعاس نإ فطلألاف فطلألاو

 مث .تاوقأللا رّدقو ةكربلا اهيف عضوو لابجلا لوصأ اهيف لعجو ءرغصلا ةياغ يف

 تناك اننا" ليعا ايلعج هاي نكرألا اهورات ءاعيع قهاوتت ءامسلا ىلإ ىرتطلا

 .ملعأ هاو .نآلا اهتئيهك هيلع

 [4 ٌميِلَع ِءْىَش ٍلُكَب َوُه َو» ليلعت ىف ثحب ]
 ءايشألا هنكب ًاملاع هنوكلو :لاق هّنأك ليلعت هيف [4 ٌميِلَع ٍءْئَش ّلُكِبَوُه ول ] :هلوق

 .[عفنألا هجولاو لمكألا طمنلا اذه ىلع] قلخ ام قلخ اهّلك

 وكوب نم حب هك ذا ام نق: افلا ىتحفلا لاق

 طولا اذنه ىلع " قلك اه قلخ ةلعو 1 "!ءىقلا لعام ليلعتلا نأ :اهدحأ

 .ًارداق ًاملاع هلرك لب ملقا هيف فكي هل ذأ : اهلاهت وك نبا

 ىلع ليلعتلا فطعي ال ذإ ؛ٌمصي الف ليلعتلا هنم د وصقملا نأ ارا "1| لا :ًاهيناتو

 لب .ىوعد ريدقتو هيف فطعلا ظفحل هجو الف ةّلعلا ىلإ ريشي هنأ دارأ ولو ىوعدلا

 ١660/57. يزارلا ريسفت ." .يه :(م».١

 .ةجاح الف :«ه» .غ و :«هر) 3”

 .مظعأ- :«م» .6

 ىلا هلغ نايب ليلعتلا  :ردصملا يف .5

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «لضافلا يّشحملا لاق» نم ./

 .ول :«ك» .8



 لك (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ًاملاع هنوكل :لاق "!هّنأكو :لاقي نأ يغبنيف ؛ةقباسلا '١ةلمجلل ليلعتلا ةلزنمب وه
 .ءايشألا هنكب

 لوم ةلعجي لال دعسالا ذا رفات "لالوعسا ""!وأ ةليلع هلعخ قيتاأ :اهتلاثاو

 ذآ لاق ا يغبنيف قبس امل دلعلا فايب' ايلطعي العب هلعجو قيس امل ةحيمتلا

 .همالك ىهتنا .*!لالدتسا

 نكل ءيشلا ةّلع نايب ليلعتلا ّنأ انمّلس انألف :لّوألا اّمأ 7 ثحب هثحب يف :لوقأو

 ىنعملاب لب .هداريإ يف هيلع ىنبو لضافلا اذه همّهوت امك ةّماتلا ةّلعلا 1 ال

 ىنعملا اذهب ةيلعلاو .هل أشنمو دابعلا نايصعل ةلع ىلاعت هملع ةرعاشألا لعج يذلا

 ردص ام هنع ردصي مل ملعلا ةفصب ىلاعت هفاصتا الول هنأ روهظل ؛هيف نحن اميف ةرهاظ
 .قينألا بيترتلاو بيجعلا قسنلا ىلع امّيس تاقولخملا نم هنع

 .هرخآ ىلإ ًاملاع هنوكلو :لاق ثيح فّنصملا مالك يف واولا نلف :يناثلا يف اّمأو

 ةلعلا طبر ناك امل نكل 4 ٌميِلَع ٍءْئَش لكي َوُهَو :”!ىلاعت هلوق يف واولا وه
 كلذ !*'ةيفيكب حّرصي نأ فّنصملا دارأو «ىلاعت همالك يف ًاحيرص نكي مل لولعملاب
 سيلو .ىلاعت همالك يف ةّلعلا ىلإ ةريشملا ةلمجلا 5 تناك ىتلا واولا داعأ طبرلا

 57 امك فطعلا ظفحل هتداعإ

 َوُهَو8 :هلوق ةلمج ىلإ عجار ليلعت هيف هلوق يف هيف ريمض ٌنألف :ثلاثلا يف اأو
 يف ليلدلا ذإ ذئنيح رفانت الف ةقباسلا ةلمجلاب هطابترا ةظحالم عم 4 ٌميِلَع ِءْىَش لكَ

 ريرقتو .ىلوألا ةلمجلا وه يناثلا هيجوتلا يفو ةيناثلا ةلمجلا وه لّوألا هيجوتلا

 .هّنأكف :ردصملا يف .؟ .لمجلل :ردصملا يف ١.

 .هلعجب :«ك ءش»و ردصملا يف .؛ .و :«ك»و ردصملا يف .'"

 .رظن هيف :«م» .1 ./7 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .

 .ىلاعت  :«ه ءم». .ينعي ال :«م» .

 .هتيفيكب :«م») .



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 ةراشإ لالدتسالاب يناثلاو ليلعتلاب لوألا يّمس امْنِإو ءًاضيأ كلذ يف حيرص فّنصملا

 ينافلاو ,"7لولعملا ىلع ةّلعلاب هيف ٌلدتسي يذلا يّمللا ناهربلا وه لوألا ّنأ ىلإ
 ٌصتخيو .تّلعل ىلع لولعملاب لالدتسا بلاغلا يف وه يذلا يّنإلا ناهربلا ىلإ ةراشإ

 ع تا ىرضإو ءاويط وألا ريس ديول كيران ورم انك رانا بأ
 يناثلا نعو ليلعتلا مساب لّوألا نع رّبع ثيح اهنواعم نم يفاوقلا فّنصملا
 .لالتخالاو فارحنإلا ةفا يشحملا اذه مهف يف عقو نكل ؛لالدتسالاب

 [(7+) 4... ٍضْرَآْلا ىف ٌلِعاَج ىنإ ِةَكبدلَمْلل َكَُر َلاَق ْذِإَو» :ىلاعت هلوق]
 ")هل دوجسلاب مهرمأ نأب [هتكئالم ىلع] هليضفتو هماركإو مدآ قلخ ّنإف :هلوق
 هدرد هيام

 [ةمامالاو ةفالخلا لضف]

 مهرمأ نأب :هلوقو .هماركإو :هلوقل !؟اريسفت فطع هليضفتو هلوق نأ رهاظلا :لوقأ

 يف ةفالخلا نوكب راعشإلا نع تكس دقف ؛ليضفتلاو ماركإلا كلذل نايب هرخآ ىلإ

 :اولاق ىّنح .ةفالخلا نأشب هلاثمأو فّنصملا ةالابم مدعل كلذ ٌلعلو .ةمعن اهسفن

 نع فّنصملا لفغ نإو ,هبشأ عورفلاب هنأ وأ "”عورفلا نم هنأ كلذ يف مهل ةحلصملا

 ةلأسم نإ :هنم رابخألا ثحب يف لاقف جاهنملا باتكل هفيلأت دنع ةحلصملا كلت
 يذلا لوضا جم ةفاقإلا

 .لوقعملا :«م» ١.

 :رظنا] مسانب ضخ ال نئاقلاو .اليلد: ىتسي ىلالا ناهزبلا يأ لّوألاو :لاق تيح :«ه ,ع» شماه يف .

 .« لِي هنم ١؟[؟١/57١٠ انيس نبال تاهيبنتلاو تاراشإلا
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 .ي ريسفت :«ش» . .هل  :«ما» .'”

 2 .عورفلاب :(«م



 7 (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 5 وصألا نم ةمامالا]

 ال تك هنيدلا لوقا لطم أ قيدل نة يتاقلا نهدي ا ضير يح "از
 كفتيج ملا معو نيذلا “لوح ملقم نينو ىلا دز دان أ يةمالعلا رم نيك

 اهيلعو .دايعألاو تاعمجلا يف ةضورفملا تادابعلا رقتفي اهيلإو ,ندملا ةسايس اهب
 ذيفنتو .ةيعطقلا دئاقعلاو ,ةيعرشلا سيماونلاب ةيرشبلا سوفنلا ليمكت ىف ليوعتلا

 روخقلا نو ةودجلا ةفافاو يذلا ناكر ا ةيمصت اينو فاننلا ىو ىكلاعت لا ءاكحأ

 ةربخلا باحصأو ةربعلا بابرأ قابطإ عقو ىّتح نيكرشملا داهجل شويجلا زيهجتو
 ءايبنألا مه نيذلا هللا ءافلخ لبق نم اّمإو ًالقعف ىلاعت هللا لبق نم اّمِإ ءاهبوجو ىلع

 ظفح يف مكحلاو حلاصملا نم ريثك اهيفو ,نيقيرفلا فالتخا ىلع ًالقع "'وأ .ًاعمسف

 .تايهيدبلا يلجأ نم اهبوجو نوكي نأ داكي ثيحب مالسإلا ةضيب ةيامحو ماظنلا
 1 كانو 7 0 نم اهنأش ةهابنب ناعذالاو

 دقف هنامز مامإ ف رعي ملو تام نم :لاق هنأ كتبو يبنلا نع قافثالاب مص دقو

 ىّتح ًارفاك نوكي ال عورفلا نم ءيشب لهاجلا ّنأ نّيبلا نمو .؟!ةيلهاج ةتيم تام
 .ةيلهاج ةتيم هتوم نوكي

 نع توكسلا ّنأ نم نيرصاقلا ضعب همّهوت ام نأ رهظي ثيدحلا اذهبو
 نم ىنغي الو عبشي ال ءاهيف ّقحلا قيقحت نم ملسأو طوحأ ةنمامالا هلام

 :هباتك مكحم يف ىلاعت هللا لاق ام عم كلذ نع توكسلا عسي فيكو .عوج

 .«م» نم ناونعلا اذه ١.

 .دروأ :«ك» .؟"

 لو :«ما) .'؟

 ؛8؟ .ديفملل ةعنقملا :اهنم ثيدحلا عماوج يف تءاج تارتاوتملا نم لب تاروهشملا نم ثيدحلاو .؛

 .45/14 دمحأ دنسم ؛غ ٠١٠84 .قودصلل نيدلا لامك ؛71 .يسوطلل داصتقالا



 " جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل نشل ل

 عنسلآ ّنإ»و "4١ٍميِعّنلآ ِنَع ٍذئَمْوَي َنُلكْسُمَل لو 7"4َنوُلوُسسَم ْمُهْنإ "1ُهوُفِقَو»
 اَبّنلآ نَع * َنوُلَءاَسَتَي ٌمَع» (!4الوُتشَم ُهْنَع َناَك َكئتلوأ لك َداَوُفْلَأَو َرَصِبْلَأَو

 ءايبضوأب ميعتلا ا بببطوب فايزيبعم او ببن ادوا يو

 نأ هجن اضرلا انالوم نع يور دقو يل "'هتيب لهأب ميظعلا أبنلاو مهبط يبنلا
 ايي يعج هل كاوا ودسعلا

 لاق ثيح صاعلا نب ورمع هتيب لهأو هلوسر ٌودعو هللا ّودع ميظعلا أبنلا هب رّسف امب

 .«يسربط ١؟» رانلا لوخد نم مهوبهرو يأ :«ع» شماه يف ١.

 نب ديعسو يردخلا ديعس يبأ نعو ,مهئاطخو مهلامعأ نع لبقو عدبلا نم هيلإ اولدأ اًمع :«ع» شماه يف .١؟

 .؟4 :تاَقاّصلا 1٠١١/4 نايبلا عمجم ] «يسربط ١١؟» ٍةبلءبلاط يبأ نب يلع ةيالو نع :ربجلا

 + :ءارسالا .غ .8 :رثاكتلا .*

 تك :ايثلا .4

 تيأرف نيّقص برح يف ًارضاح تنك :لاق ِهّنَأ ةمقلع نع يور ام ريسفتلا اذه دّيؤيو :«م .ه .ع» شماه يف .1

 هسرف لاجأف هحالس قوف ًافحصم لمح دقو حالسلا يكاش زرابم ةيواعم ركسع نم جرخ هّنأ موي تاذ

 هيلإ ةيلغجرخو ,ةمقلع اي كناكم :يل لاقو ديم نينمؤملا ريمأ يناهنف هيلإ زربأ نأ تدرأف .زرابملا بلطو
 ديف ُْه ىِذلَأ * ميظعلآ ابّنلَأ ِنَع * َنوُلَءاَسَتَي ٌمَع8 ىلاعت هلوق أرقي هنأ عمس هنم اند اًملف هسفنب

 لاقف .ال :لاقف ؟هيف اوفلتخا يذلا ميظعلا أبنلا فرعتأ :2 يلع هل لاقف [" - ١ :أبنلا] «َنوُقِلَتْخُ

 متلي اذإ معشر ييالوبريغو مطزاص عال نلع وهف كفلخلا يذذلا ميظفلا ألا انآ فاو : اق ةلع

 ام نوملعت ةمايقلا مويو متملع متملع متملع ريدغلا مويو متوجن رفكلا نع ام دعب يفيسبو متكله مكيغببو

 نبال ناميإلا جهن ؛!1/77 راونألا راحب ؛!7/7 بوشارهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم :رظنا] متملع

 .[007 ءربج

 يلع نينمؤملا ريم أوه ميظعلا أبنلا ! :ٍائَن اضرلا نع [هيف هيلع رثعأ مل] ه ا 00

 ,نورخآ هلبقو مهضعب هركنأف ةيوامسلا بتكلا عيمج يف ةروطسم تناك هتليضف ّنإف دلع بلاط يبأ نبا

 يف اوعقوف مهضعب هتّبحم يف الغ دقو ؟ال وأ [ةالصلا :«م»] مالسلا هيلع يبنلا يصو ناك له هّنَأ يف اوفلتخاو

 ١؟» فالخلا لهأ هيف يقبو فالتخالا اوكرتو طسولا ّدحلا ذخأ رصبتسملا فراعلا نمؤملاو طيرفتلا فرط

 .هل- :«م» ./ . لع هنم

 ؛"١/87 اظن اضرلا مامإلا دنسم ؛5١1 .يفوكلا تارف ريسفت ؛877- 177/١ ليزنتلا دهاوش :رظنا .

 .١١/؟ الكل اضرلا رابخأ نويع



 مل (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 :رعش ةاَجاء نينمؤملا ريمأ حدم يف ةروهشملا هدئاصق ضعب يف

 "'باطخلا عطقناو هللا بابو حون كلفو ميظعلا ايلا وه

 هذه نم ةيمامإلا يرّسفم ضعب ٌلدتسا دقا''و اذه .ءادعألا هب تدهش ام لضفلاو

 ةريخلا هريغل سيلو هرايتخابو ىلاعت هللاب قّلعتي ةمامإلاو ةفالخلا رمأ ّنأ ىلع ةيآلا
 هللا ركذ امّلك هنأ هدّيؤيو ,كلذ يف حيرص ١4" ُلِعاَج ىّْنِإ» ىلاعت هلوق ّنإف .كلذ يف

 :دواد نأش يف لاقف هللا دنع نم هنوك ىلإ راشأو .هسفن ىلإ فاض ةقالخلا ريما نلاغت

 ىف ىنْنَلْخَ نوره # ىسوم نع ةياكح نوراه ّقح يفو ' ؛! يةَفيِلَخ َكاَنْلَعَج نإ

 يف ىلاعت لاقو ,ىلاعت هرمأب كلذ لاق امّنِإ هنأ ىلع لدي ةيآلا قايس ّنإف "!4 ىمْؤَق

 ."!4مهلبَق نم َنيِذّلا فّلْخَتْسأ اَمك ضزآلا ىف ْمُهَنَئِلْخَتْسَيل » :ءافلخلا رخا "ّقح

 رايتخاب تبث ةمامإلاو ةفالخلا ّنأب نيلئاقلا ىلع در ةيآلا نومضم ّنأ لصاحلاو
 رايتخاب ركب يبأ ةفالخ توبثب كلذل اولّتمو ,مهنم دحاو لجر رايتخاب لب سانلا

 ْنَل ئسوُم اي ْمتْلُق ْذإَو» :ىلاعت هلوق ريسفت يف كلذل 0 ةدايز ءيجيسو ءرمع

 .صاعلا نب ورمع نع لقن ١08/١ ميقتسملا طارصلا ؛يسوسلا نع لقن 7717/1١ بلاط يبأ لآ بقانم ١.

 اه .وا :«م» .؟

 ١57. :فارعألا .ه انا

 قح :(م».1

 تننالَح :كلعج .ىذلا وهو 9 4150]: ءاعتألا ةزؤس خا ىف لاقوب عامودا ماع لقا قم ةروألا 7
 فيك دطننلا مِهدلغَب نِم ٍضْآلأ ىِ فال ٍمكاتلج مث ]١51: سنوي ةروس يف لاقو .« ضزآلا

 .«ةطمنم »١١ 6 اًنِرْمأي َنوُدْفَي َةَّمْبَأ ْمُهاَنْلَعَج َو#* :7] ءايبنألا ةروس يف لاقو ,4َنوُلَمْعَت

 .66 :ةرقبلا 8



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل سا

 [(ذا» لوح ثحب ]

 .هرخآ ىلإ [ىرخأ هيف عقو] ةيضام ةبسن نامزل عضو فرظ «اذإ»و :هلوق
 ىلع لمجلا ىلإ ")ةفاضالا ّنأل ؛ةفاضالا نع ةعطقنملا فورظلا نم ىه :ليقو

 ."!ةلمجلا هنّمضتي يذلا ردصملا وه ةقيقحلاب هيلإ فاضملا 1 لصألا ريغ

 .هرخآ ىلإ .هوحنو '4١ُهَمْوَق َرَدْنَآ ْذِإ ِداَع اَخآ ْرَكْذآَو + :هلوق اّمآو :هلوق

 نم «اذإ»و «ذإ» ّنِإ متلق مكْنِإ :لاقي نأ هريرقت رّدقم لاؤس نع باوج اذه

 هذال :كللذك ىببل ا َرَّذُن ا ذإ# :ىلاعت هلوق يف «ذإ»و .ةفّرصتملا ريغلا فورظلا

 تملا 3 لاعتما نا ههنا وحفلات و ورك ذا عقم اذ بونص ةاضااخا عمل

 رهاظ وهز نكذ اميدليو ات قم دي الق: تابلا ىف.نالافلا قه امي: قلي ةليلقلا: ةلئمألا

 لثم يف )اًمأو ءكّبر لوق تقو ثداحلا ركذا :نيدقتلا نال فير. لاق ذإ '' لكي. ىف

 ثداحلا داع يخأ رمأ ركذاو ريدقتلا نوكي نأ يغبنيف اندبع ركذاو داع اخأ ركذا

 ني ديعلا قويرلللا نس عسل اهنا ةحلا و لذ ادنلا نلف يفي ذل انك 115 قو

 .ريدتف فكدصتلا ةردانلا نم لب .فدصتلا

 [ةكئالملا ىف ءامكحلا ضعب بهذم ]

 .هرخآ ىلإ ةقطانلا سوفنلل ةفلاخم ةدّرجم رهاوج !")اهّنأ ءامكحلا معزو :هلوق
 قالطإلا ىلع ةقطانلا سوفنلل ةكئالملا ةفلاخم ءامكحلا بهذم نوك يف :لوقأ

 نأ ملعي نأ بجيو :ةاجنلا باتك رخاوأ يف مهسيئر لاق دقو فيك ءلّمأتو رظن
 لاري لو لوألا نس ةعزرمن ىودأ فقم لآن 000 مل لوألا دتع نم ادنبا اذا ةوجولا

 .لمجلا :«ك» .؟ .ةفاضإلا 0 م ك» ١.

 .لاثمأ :«(ه».ء 31 فاقشالا ا

 .مهنأ :ردصملا ىف .5 ماد :«م» .6



 مالو (515- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 بارما هلا لوح" لك ىّمست يتلا ةيناحورلا ةكئالملا ةجرد كلذ 1 افك اهي طحق

 مارجألا بتارم ّمث ةيلمعلا ةكئالملا يهو ابوقل ١ وت يتلا ةيناحورلا ةكئالملا

 .نهننا "'ةيوافنملا

 نوفل قست" اهكا 1 نوفل سس اهنا فلل ذأ نس مولاي ذل: لاقل

 ةدّرجم ريغ ةعبطنملاو ,ةقرافم اّمإو ةعبطنم اّمإ مهدنع سوفنلا :لوق اّنأل ,*!ةقطانلا

 يف هب اوحّرص امك ةقطان ىّمسي نيقيرفلا نم ّلكو ؛ةيضرأ اّمإو ةيوامس اّمإ ةقرافملاو

 .مهبتك
 ليمكتو سانلا ةسايسو ضرألا ةرامع يف هللا مهفلختسا ّئبن لك كلذكو] :هلوق

 فلختسملا روصقل لب .هبوني نم ىلإ ىلاعت هب ةجاحل ال ,مهيف هرمأ ذيفنتو مهسوفن
 .طسو ريغب [هرمأ ىقلتو هضبق لوبق نع هيلع

 ادب هن ادب هالو نظيفممسلا ون قظيقلا ا قيد ةنس اذه حلا :ةتياتسوم ةضانعبالا اف

 ةخاضلا ةمعز اذك تي ىتاكوو انا طقوتم ندر ذاق ةساق لاك للاعتدلا قييف

 وهو انيلإ هتضافإو ا وأ طسوب ام هللا نم ضيفلا يقلتل ةلباق ةينامسج اّمِإو

 رطضا دق كلذلو .ةضحملا *”'تايناحورلا نم يّقلتلا ىلإ انل ليبس الو ءٌدكع يبنلا

 ”!لذارأك مانصألاب اّمإو دنهلا ةئباصك عبسلا تارايسلاب اّمإ لّسوتلا ىلإ ءالؤه

 يل يبنلا كلذل نّيعتف مهريغو مورلاو دنهلا نم ةئباصلا

 ىلإ [لوعجملا نأش ميظعتو] ةرواشملا ميلعت ةكئالملل اذه هلوق ةدئافو :هلوق
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 تامّدقملا مهل لصحيف ةكئالملا لّمأتي نأ اذه ىف ةّمهملا ةدئافلا لب :لوقأ

 .« مال 55 :لاقي الا ن نم .4 .؟8/ ؟ انيس يلع يبأل ءافشلا ."

 دوار اك ب .ةيناح و رلا :«ما» .6



 ؟ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 ردقب مهلهمأ اّمل ىلاعت هّنإف هي مدا ةفالخ يف ةّجحلا لوبق ىلإ ةيّدؤملا

 هْنَأب ىلاعت هملعل هل دوجسلاب مهرمأ مث كِل مدا قلخ تامّدقملا كلت ليصحت نامز

 هل ةوعسلا و1 ذآ اا أ نسما اكمل نابل نانا ىهقلا ىلع لا عسل

 قوت فاق ناك كر وبا ةقالخي !١ ةرمع م ال

 1 .2لتأتف .(")نيملسملا نع اهدش هلل

 [مدآ فالختسا نم ةكئالملا بجعت ةمكح]

 نأ نم بجعت [4َءاَمّدلَأ ُكِفْسَي َو اًهيف ُدِسْفُي ْنَم اَهيف ُلَعْجَتَأ اوُناَق» ] :هلوق
 ةعاطلا لهأ ناكم فلختسي وأ اهيف دسفي 9000 نقولا هزاع"! كلف

 :ةصعتلا لقا

 "!هوصعملا دوجو عم موصعملا ريغ فلختسي نأ نم بّجعت هنأ رهاظلا لب :لوقأ
 متنُك نإ ِءاَلّْوُه ءاَمْسأِي ىنوُتبن أ َلاَقَق# :كلذ ديَعُب ىلاعت هلوق ةنيرقب ةكئالملا مهو

 ءاقحأ مكنأ مكمعز يف 4 َنيِقِداَص ْمُثْنُك نإ» :هلوقب فّنصملا هرّسفو ١4" َنيِقِداَص

 نوكي نأ بجي ضرألا يف هللا ةفيلخ ّنأ ىلع ّلدت ةيآلاف :مكتمصعل ةفالخلاب
 هركذ امل ريرقت ةقيقحلا يف 4 َنوُمَلْعَت آل اَم ُمّلْعَأ َىَنِإ» :ىلاعت هلوق ّنأل ًاموصعم

 فصّتم رشبلا نم هنوك عم ةفيلخلا اذه ّنأب ءافلخلا ةمصع بوجو نم ةكئالملا

 0١ تفضي ًافضتمو هكلتم ةعامج قلخلا اذه نيب اميف ٌنأب وأ مكلثم ةمضغلاب

 .هتتلف :«م») .؟ الكل :«ه» ١.

 .ارت اوم مع نع هزودح تقدم ىلا ناذاش نب لضفلل عانضيأالا*

 .فلختسي نأ :«م ,ك ءش»و ردصملا يف .ه .لّمأتف - :«م» .؛

 ١". :ةرقبلا ./ .موصعملا دوجو عم  :«م» ."

 هلوق ّنإ :ليق نإ :لاق ثيح هريسفت يف هيجوتلا اذه لثم يزارلا نيدلا رخف ركذ دق :«ه .م .ع» شماه يف .4

 يذلا لاؤسلا نع ًاباوج [نوكي ن أ حلصي فيك :ردصملا يف] ٌمصي فيك 4« َنوُملْعَت آلام ُمّلغأ ىنإ» ىلاعت

 مح



 مالو (515- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 تاجب او مدا ةقالخع كانا ظرري مل ىلاعت "1 ةيلالا هذه ةئاوف جبت وقا هن
 .مهيلع هفالختسا هجو ىلع مهعالطا نودب دّبعتلا هجو ىلع ةكئالملا ىلع اهلوبق

 نأ ىلع كلذب ّلد "او .هملع ةرثكب هتبثإف كلذل هقاقحتسا يف مهل ةّجحلا روهظو
 وذحي نمو ةيمامإلا هيلإ بهذ امك هتيعر نم لضفأو ملعأ نوكي نأ بجي ةفيلخلا
 .مهودح

 [4اًهيِف ٌلَعْجَتأ١َ ىف ةزمهلا ىنعم ]
 .ضارتعاب سيلو هلوق ىلإ مهيلع يفخ اًمع فاشكتسا :هلوق
 ًاصقت يعدتسي راكنإلا ّنإف ضحملا ماهفتسالا ديفي امْنِإ انهاه ةزمهلا ّنأ هلصاح

 .كلذ مهب ّنظي نأ نم ىلعأ مهو ةكئالملا يف

 نأ "'فرتعم مهفتسملا ذإ ماهفتسالا ضحمل مئالم ريغ باوجلا قوس ّنأ هيفو
 :ىلاعت هلوق !''هباوج يف *'مئالي الف رهاظ كلذو .!هملعي ال ام ملعي هنع مهفتسملا

 هلوق نوكتف بّجعتلل هّنأ اهدحأ ًاهوجو لمتحت لاؤسلاَّنأ انركذ دق :(انلق :«ه ,م»و ردصملا) تلق ؟هوركذ

 ذسفي نم مهبف نوكي نأ نم اوبّجعتت ال :لاق ىلاعت هنأ ثيح نم هل ًاباوج «َنوُمَلْعَت آل اَمُمَلْعَأ نإ > ىلاعت
 ال :ردصملا يف] مهنوملعت ال متنأو نيقّتملاو نيحلاصلا نم ًاعمج مهيف نأ [اذه] عم ملعأ يْنِإف ,لتقيو
 .«ُهلط هنم ١؟» ىهتنا ١74/7[ يزارلا ريسفت :رظنا] هرخآ ىلإ اهيناثو .[نوملعت

 و نم 7 .هللا نأ :«ه م».١

 .ملعي ال ام :«ك .ه» .5 فرعي 1#

 .هب مثالي الف :«ك» .ه

 .هنايب يضتقي ال تقولا نكلو َنوُمَلْعَت آل ام ٌمَّلْعَأ ىنإ# باوجلا ريرقت :ليق ّنِإف :«ه ,م .ع» شماه يف .5

 ضحمل مئالم ريغ فّنصملا هركذ يذلا باوجلا قوس (هّنَأ :«ه») ّنأ الإ يعّدن ال (نحن  :«م») نحن :تلق

 .تافّلكتلا باكتراب باوجلا اذه مامتإ نكمي ال ِهّنَأ ال ماهفتسالا

 مهبم باوج «َنوُمَلْعَت آل اَمُمَّلْعَأ َىَنِإ 8# :هلوقب باوجلاو ماهفتسالل ةزمهلا :لاقي نأ باوجلا يف قيقحتلاو

 ريدتق «سقنلا: يف مقوأ ماهبالا دعب ريسفتلا أب نيبخ تنآو:.ةيآلا .ةاَهَلُك َءاَمْسآْلَآ مَدا'مَّلَع 8 هلوق هرّسفي
 .(ةمع هنم » ١١ ايزلا



 " ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فل

 ىنوُثبَن #1 :هلوقب مهتيكبتب باوجلا نارتقا دنع امّيس الو .4 َنوُمَلْعَت ال اَمٌمَّلْغأ ىنإ»

 .هدعوب وأ نايبلاب باجي امّنِإ ضحملا ماهفتسالا ّنأ ّقحلا لب .ةيآلا «ِءآلُوُه ِءاَمْسَِ

 دقت مئالي الو هدعو الو نايبلا ديفي ال 4 َنوُمَلْعَت آل اَم ُمَّلْعَأ ىَنِإ» :"١ىلاعت هلوقو

 .دعولا دقيتاو

 وأ مهّلك ةكئالملا يف ًاصقن كلذ نم مزلي الو .راكنإلل ةزمهلا :لاقي نأ ىلوألاف

 ول ذئنيح ةصقنملا مزلي امّنِإ :لاقي نآبف لكلا "'يف اّمأ .نوبّرقملا مه نيذلا مهضعب
 كلذ نوكي نأ زوجي ال ملو ءقحلا هنأ نّيبت "!امدعب مهسفنأ دنع نم راكنإلا ناك

 دج ناع اولا انددتغ اولا اههيلع "اوه رتعل الا ىمماتلاب عي ناكنإلا

 ؛ضرألا يف 0 مدآ قلخ يف هتمكحل ًاراهظإ ؛باجأ امب مهبيجيف راكنإلا

 ىف ادي دنس !"٠ نلعإ اكو إو نيفشملا ىلع نط رععألا ىف رافدملا ةفكنرو

 باوصلاو ّقحلا روهظل تيكبتلاو ريبعتلا هجو ىلع هباوج ذئنيح ريشتسمللو .ةبترلا

 .هدابعب فيطل هّنِإف ىلاعت هللا نم كلذ دعبي الو ,ةروشملا ىلع ةياغلا بّترتو

 ا نك نقبل ذا ةةكتالملا نم مهريغل باطخلا ّنإ :لاقي نأبف ضعبلا يف اّمأو

 ا بصن يف رواشي نأ قوشعملا لامج ةدهاشم يف نيهلاولا نيبّرقملا

 ُداَبِع لّي# :ىلاعت هلوقو .ماقملا نئارق نم دافتسم صيصختلا كلذو ءضرألا

 هللا تانب مهنأ مهنأش ىف ّنظي نأب ءاّقحأ مهّنِإف ,نيبّرقملا نأش ىف 4 َنوُمَرْكُم

 ىلع .ءضرألا ةكئالم ذأ يف ال هناحبس هللاب ناصقنلا نع هّرنتلا ف يس انس هذيل

 .لكلا نع "'انعفد امب ًاضيأ ضعبلا كلذ نم ةصقنملا عفد نكمي هّنأ

 رهظ امك ,ناصقنلا ةعقب يف نّكمتلا دعبي ال ناكمإلاب فاصّتالا دعي نأ فاصنإلاو

 .يف :«ك» . .ىلاعت  :«ش .م ع».١

 .اوضّرعتيل :«م» .غ .امدعب نم :«م» .'"'

 .نومركم دابع مه لب :خسنلا يفو .,1 اناا .ملعأ :«ه» .0

 .اهعفد امب :«ه .م .ك ءل» .ا/



 ما (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 نب دف قيرتك الا كلغ مهنم اضفا مهنوك عم مدكلا ءاننالا لو نم

 [ةكئالملا ىف ةمصعلا راصحنا مدع]

 .هررخا ىلإ | مهضاوح نم ةبيسفلا 1 ميلرتع ىف ركر اع طايسنا وا هلو
 نم بيكرتلا ّنأ وه مهّصاوخ نم ةمصعلا ّنأ مهلوقع يف رّكر يذلا لعل :لوقأ

 دق بكرملا ّنأل كلذو ركذ ام مئامذلا نم يضتقي ةينامسجلا ىوقلاو ةيداملا رصانعلا

 ةيفيك هل ثدحي ام ةيقيقحلا تابّكرملا نم ًاضعب ّنإف هتادرفم نم عّقوتي ال ام يضتقي

 ام اهنم اضعبو .نوجعملا يف امك ءازجألا ةيفيكل ةرياغم جازملاب ىّمسي ةهباشتم

 .قايرتلا يف امك ةبيجعلا راثالا ادبم يه ةيرهوج ةروص هيلع ضيفي
 لضافلا يّشحملا هركذ يذلا داريالا "'عفد رهظ هانرّرق يذلا اذهبو :لوقأ م

 هجتي هّنأل لاؤسلا عفدي ال "اهّنأب هيلع دروأ :لاق ثيح هل عفدم ال اّمم هنا نفنعاَو

 هللا نم رابخإب كلذ اوفرع :لاقي نأ ٌدبالف ''كلذ مهلوقع يف زكترا ني حم

 .ىهتنا ,*!يحولا نم (؟!ٌقلت وأ ىلاعت

 مهلوقع يف كلذ زاكتراب دارملا ّنأِب عفدي نأ نكمي ًاضيأو رهاظ عفدلا هجوو
 ةوادعل منغلا كاردإ يف لاقي امك كلذ كاردإ ىلع "!نيلوبجم نيروطفم اوناك مهن

 .لّمأتف .يكلم يحوو رابخإ ريغ نم مهيف يرورض "هلع قلخب وأ بئذلا

 *'ةقيقحلا ىلع ءاهفتسالا لعل ملعأ هّللاو :لوقن نحنو :لضافلا يّشحملا لاق ّمث

 مهتفالخ نأ اوأر اّمل مهّنَأ وهو ضرألا يف هلعج ةيفيك نع ماهفتسالا "”دوصقملاو

 .هّنأ :ردصملا يف .؟ .عفر :«ل».١

 .«ع» ححصم ف هانتبثأ امو .نقلت :«ه ءم» .كلذو :«م» .'"

 .نيلوبحم :«ع» . 1 ./60 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .0

 هتقيقح :ردصملا ىف .6 .ملع  :«ل» ."/

 .ةدوصقملا :«ه»6



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ضلي

 ىلع اوفاخ مهكالهإو لابجلاو رئازجلا يف مهقيرفتب ناك ضرألا يف ّنجلا نع

 "١عقو نأ ىسعو ءّنجلاب لعف ام ءاشي امل راتخملا لعافلا مهعم لعفي نأب مهسفنأ
 "!نيذيعتسم كلذ نع اوفشكتساف ًاباذع اوّقحتسا ام مهكالهإو مهجارخإ يف مهنم

 انجارخإب اهيف دسفي نم اهيف لعجتا :اولاقف .هيلع مهتدابع ضرعب لاحلا ءوس نع

 انفلختسا موق فالخ ىلع !؟!نوسّدقمو كل نوحّبسم نحنو انءامد "!اهيف كفسيو
 اَم َمّلْعَأ ىلإ » :ىلاعت [هللا] لاقف .ضرألا يف نيدسفم كب نيرفاك اوناك مهّنإف مهنع

 عقي هعيطي ال نمف *!هنودجستو هنوعيطت نأب نوكيس ةفيلخ هلعج ينعي 4 َنوُمَلْعَت ال
 .همالك ىهتنا ."عقي ام هل

 مهلابب رطخي ال مهتمصعب مهداقتعا عم ةكئالملا ّنأِب مزجن انأل ؛رظن هيف :لوقأو

 ,ركذ اّمع اومهفتسي ىّتح باذعلاو رهقلا نم هوّقحتسي ال ام مهب ىلاعت هللا لعفي نأ

 نم كلذ اومّهوتي نأ مهنم زاجف بهذملا يرعشأ ةكئالملا ّنِإ :لاقي نأ "”الإ ملل

 اوس اقرت ام لفقر هلا وهو فرغت الا ةيلظ هلذحت اه يلع ء اكو امل لغاف قلاش: هلق

 لدن كَل ُس ٍدَقنَو َكِدْمَحِب ُحَبَسَن ٌنخَت» مهلوق 1 هيفو ,ةدسفم وأ ةحلصم هيف ناك

 حيبستلا نأ اوملع مهْنأ ىلع لدي اذه مهلوق ّنأل ؛لدعلاو ديحوتلا لهأ نم مهّنَأ ىلع

 رهقلا نم ٌنجلاب اولعف ام ةدهاشم نم اومهوتي فيكف .مهميركت بجوي سيدقتلاو

 حيبستل مهمازتلإو مهتمصع عم كلذ لثم مهب هللا لعفي نأ امهل نيّقحتسملا جارخإلاو
 .هسيدقتو هللا

 ثيح حيبقلا لعفي ال هْنأ ىلإ ةيآلا هذه رخآ يف راشأ دق ىلاعت هنأ فئاطللا نمو

 ءيش لك ىلاعت هن قينيعي ناك ول هنإف 4 َنوُمَلْعَت آل اَم ملغ ىنإ» :مهباوج يف لاق

 .نيدعتسم :ردصملا يف ا .عقي نأ :«ش».١

 .نيسّدقمو كل نيحّبسم :ردصملا يف .غ .هيف :ردصملا ىف .“

 ./0 .طوطخملا .ماصع ةيشاح 1 .هل اودجستو هل اوعيطت :ردصملا ىف .5

 .الإ- :«ل :نشد» ال



 ضلع (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ًاباوج ريصي امّنِإ هّنأل ؛ىنعم '١باوجلا يف مالكلا اذهل نكي مل ةرعاشألا همعز امك

 بهذم اذهو .حلصألا وه ام لعفأف حلاصملاب ملعأ ىّنِإ دارأ ىلاعت هنأ ىلع لمح اذإ

 . سخي ال امك لذفلا لهآ

 ةكئالملا ىلع مهنم عقوتم وه ام عم مهحّجر اّمع راسفتسالا هنم دوصقملاو :هلوق

 .رخافتلاو بجعلا ال فالختسالا يف نيموصعملا

 نود ركب .ةكتالتنلا نم نييطاشملا "101 كغ لد يالا نهال را هتف ةلوقأ

 بجعلا هجو ىلع مهنع ًارداص كلذ نوك رهاظلاف ,مهسنجل وأ مهسفنأل "!ةفالخلا

 راشأ امل لامتحالا اذه ىفن فّنصملا ٌلعلو .,ةمصعلاو ةعاطلا نم مهيف امب رخافتلاو

 كل هيفا ام كفرغ هفوة قملا د قو رويس انو "ل فلذ: ١ نوف انناسدلا

 .4!تاداقتعالاو فراعملاب سيدقتلاو تادابعلاو تاعاطلاب ّصتخي حيبستلا نأ الإ

 [(71) «... ىَلَع ْمُهَضَرَع مث اَهَْلُك َءاَمْسَأْلأ َمَد١' َمّلَعَوم) :ىلاعت هلوق]

 [هيف قيقحتلاو ءامسألا ميلعت ىف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام]
 دودو ةئاوفلا نرغب موسوملا هناك نقدا ىدهلا ملع, ىضترملا للا هسا لاق

 "وأ نوملعي ال امب اوربخي نأب ىلاعت هللا مهرمأي فيك :لاقف لئاس لأس نإ :دئالقلا
 نلاض فلكي نا "وهو "ا هلوب اي ىذلا "ف اطيل امي قيلكتلا نم قا كلذ نسب

 ؟زوجي ال ام ةردقلا عافترا عم

 نأ :«ه م» . .مهباوج :«ك» ١.

 .داقتعالا :«م .ه» .غ .ةفالخلا ىف :«م» .''

 .قاطي ال ام :«ه ,.م»و ردصملا يف .1 .و :ردصملا يف .6

 .زوجي ال يذلاو :ردصملا يف .6 فلورا :«ه ءما>و ردصملا يف .



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 7

 :ناهجو ةيالا هذه يف ركذ دق :انلق ا"١دق باوجلا

 نيقداص مهنوك وهو ءطرشب قّلعتلا يضتقي ًارمأ ناك نإ ةيآلا رهاظ ّنأ امهدحأ

 نإ كلذب اورّبخ "!مهل ىلاعت لاق هّنأكف ءاوقدص كلذ نع اوربخأ اذإ مهْنأِب نيملاع

 نأ ةلزنمب اذهو :مهيلع فيلكت الف اوملعي ملف "'مهسفنأ ىلإ اوعجر ىّتمو .هومتملع
 .هب ”!ربخت اميف قداص كّنَأ ؛!ملعت تنك نإ اذكو اذكب ينرّبخ :هريغل لئاقلا لوقي

 ّنِإ :4 َنيِقِداَص ْمُكْنُك ْنِإ» :ىلاعت هلوق يف نورّسفملا لاق دق "'سيلأ :ليق نإف
 متنك نإ وأ ضرألا يف ةفيلخ تلعج اهلجأ نم يتلا ةّلعلاب نوملعت متنك نإ هب دارملا
 هب نوعلطضتو هل ةفيلخلا بها انجب نوهوتت "كلا مكداقتعا يف نيقداص
 ثادق "ا هيحاض و

 ذم لوقلا ناك "إو 2101و ونام اضيأ نق "اوفو لك نبق لقت: انلق

 "40ه! متي ال [باوجلا] اذهو ءامهنم دحاو ّلك ىلع مالكلا "7'ىنبي نأ زاج نيرمألل
 نسحي الو لصحي ال هّنَأ ملع دق طرشب دبعلا رمأي نأ ّمصي ال هللا ّنأ ىلإ بهذي نمل

 دمتعي نأ [هنم ] حمص كلذ زاوج ىلإ بهذ نمو .هجولا اذه ىلع لعفلا هنم ديري نا

 اولا انهي ىلع

 اونوكي نأ طرشب كلذ نع اوربخي نأب مهرمأي نأ يف ةدئاف ّيأف :ليق نإف

 ؟هب مهملع دقفل كلذ نم نونّكمتي ال مهّْنأب ملاع وهو نيقداص

 .مهل  :ردصملا يف ." .دق  :«ه»و ردصملا يف ١.

 .هملعت :«ه»و ردصملا يف .؛ .مهسوفن :ردصملا يف .'"

 نبل وأ :ردصملا يف .5 .هب ربخي :«م» .4

 .نوحلطصت :«ه» .6 .متنك نإ وأ :«ك» .ا/

 .و كلذ لك ليق دق :«م».٠ .هب :ردصملا يف .4

 .نإو :«ك».١١ .هانركذ ام :ردصملا يف ١.

 الاية وددضحملا قا ري نأ :«م») .



 م (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 يف ضرغلا نوكي نأ عنتمي ال :لوقي نأ هانركذ يذلا لصألا ىلإ بهذ نمل انلق

 يلام !"ازارأ اماه لاب ناشخألا !١١ ني مهعاشماو ههرارفاب ١١ فقكتي نأ وهاكلد

 .نيدلا يف حلاصملا هوجو ىلع عالطالاب هدارفناو بيغلا ملعب هراثئتسا نم هنايب
 .دعب نم هنوركذت يذلا باوجلا ىلإ عجري اذهف :ليق نإف

 باوجلا اذه ناك ثيح نم قرف !؟!اهنيبف [ىنعملا] اذه ىلإ عجر نإو وه :انلق
 ملست هل نتاثلا باوعتلاو 19! عييقيقحللا قيلكتلاو.رمآلا تيقضت :ةيآلا نأ عيل ىلغ

 رمألا نوكي نأ '''ثلاثلا باوجلاو .اقرتفا انهاه نمف ةقيقحلا ىلع رمأ لوقلا ّنأ هيف

 هيبنتلاو ريرقتلا "هب دارملا لب ةقيقحلا ىلع رمأ ريغف رمأ "”رهاظ هرهاظ ناك نإو
 مالكو رعشلاو نارقلاو ,رمأب سيل ام رمألا ةروصب دري دقو .ةّجحلا ناكم ىلع

 .كلذب ءولمم برعلا

 ةَفيِلَخ ضزآلا ىف ُلِعاَج ىّْنِإ#* ةكئالملل لاق '')اّمل هللا ّنأ باوجلا اذه صيخلتو

 4 َكَل ٌُسّدَقُن َو َكِدْمَحْحَبَسُن ُنْحَنَو َءاَمَدلَأ ُكِفْسَي َو اهيف ُدِسْفُي ْنَم اَهيف ُلَعْجَتآ اوُلاَ
 وه امو مكحلاصم ىلع علطم يْنَأ "ىلع 4َنوُمَلْعَت ال اَم مَلْعأ َىَنِإَ» :"'مهل لاقف

 نأ مع الادلا قلع هيعتلا ارا هيلع نوعلطت ال ام ىلع مكنيد يف مكل عفنأ

 يف فالختسالاب ىلوأ يصعت الو عيطتو سّدقتو حّبست اهنأ عم ةكئالملا ريغ نوكي

 ءامسألا ٍةِيلِع مدا [ىلاعت ] مّلعف .ءامدلا كفسيو دسفي نم هتّيّرذ يف ناك نإو ضرألا

 .نع :«ش»."؟ .فشكي نأ :ردصملا يف ١.

 .امهنيبف :«ك»و ردصملا ىف .؛ :فاراق :«شا»» .'"

 .يناثلا هجولاو :ردصملا يف 1 .نيقيقحلا :«م» .6

 .هب :«ل». .رهاظ  :ردصملاو .هرهاظ :«م» .ا/

 اجلك :ردصملا يف 5

 .مهل - :ردصملا يف 3

 .«ىلع» لدب «يأ» :ردصملا ىف ١.



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ضف

 ْمَتْنُك نإ ءاَلُّوه ءاَمْسَأِي ىنوُكيتأ» لاق مث ,"'اهرثكأ وأ سانجألا "'ءيمجل

 اوّصخي مل امب مدآ صاصتخا ىلع ًالادو هانركذ ام ىلع ًاهّبنمو مهلًارّرقم 4 َنيِقِداَص

 .هب

 :ىلاعت لاقف هنوملعي ال يذلا بيغلا ملع هيلإ ميلستلاو فارتعالاب هوباجأ اًملف

 ْمُتْنُكاَمَو َنوُدْبُت اَم ُمَلْعَأَو ضزآلاَو ٍتاَوْمَّسلَأ َبْيَغ ُمَلْعَأ ىنإ مُكَل لقأ ملأ

 بجاولا ّنأو ,نيدلا يف حلاصملا ملعب دّرفتملا [وه] ىلاعت هنأ ىلع ًاهتنم 4 َنوُمْتْكَت
 حلصألا وه ام الإ هدابعل راتخي ال هْنَأ ملعيو .[ىلاعت] هرمأل مّلسي نأ فلكم ّلك ىلع

 .هولهج مأ كلذ هجو اوملع مهنيد يف مهل
 مهنوك ىلع ًالومحم 4 َنيِقِداَص ْمكْنُك نإ» :هلوق نوكي باوجلا اذه ىلعو

 امب نوموقي هنأ مهّلظ يف وأ ةفيلخلا بصن يف ةحلصملا هجوب ملعلا يف ذ نيقداص

 ال لوقلا ّنأو هانركذ ام ىلع رمألا ّنأ الولف .هل '!نومّلكيو ةفيلخلا هذه هب "!موقت

 مّلْغأ ىنإ ْمُكَل ْلُكَأ ْمَلآ» مهرارقإو مهفارتعا دعب ىلاعت هلوقل نكي مل فيلكتلا يضتقي

 نأل قسم 80( نوكككت كك انو وا كي َو ِتاَومَّسلأ َبْيَع

 هلوق نوكي الو .ءامسألاب ٍدايلَع مدآ مهربخي نأ )هلاح رّيغتت ال لوألا فيلكتلا

 ود ىنعملا نم هانركذ امل ًاقباطم الإ و ِتاَوْمَّسلَآ َبْيَغ ُمَلْغأ ىنإ»
 ("!نع متنأف ءامسألا هذه "!نوملعت ال متنك اذإ :لاق [ىلاعت] هّنأكف .فيلكتلا ىنعم

 :ىلوا ةيدبحي كرما رّبديو هملعي نمل رمألا اومّلست نآبو ,زجعأ بيغلا ملع

 :سانحالا عيمج :ردصملا يف ١.

 .ةيورم ثيداحأ هيفو مّلسو هدلو نم ةّمئألاو ٌةْْيْإَع دمحم يبنلا ءامسأ :ليقو :ةدايز ردصملا يف .؟
 .هل نولمكي :ردصملا يف .4 .هب موقي امب :«ك .مهو ردصملا ىف . 0

 .هلاحب رّيغتي ال :«ه م».1 1 رفا م

 .نوملعت :ردصملا يف .4 .ةيآلا رخا ىلإ :ردصملا ىف ./
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 نم :« م .



 ضفر 5-55 ةيآ) ةرقبلا ةروس

 كفسيو ضرألا يف دسفي نم مدآ ةيّرذ يف ّنأِب ةكئالملا تملع فيكف :ليق نإف
 مهنع ربخي نأ '!نسحي فيكف ةملاع ريغ تناك نإو ؟كلذب اهملع قيرط امو .ءامدلا

 لعجتأ ةفّرعتم تلاق اهّنأكف تمهفتسا "'اهْنإ "!اهنع اوربخت مل اهّنِإ :ليق دق :انلق

 اذه ةتنز ند نوكيس ناب اهريشا لاعاد كايقونءاذكوتاذك لفقي نوف اهنف

 اذه يف '"'ام :”!فددعتلا هجو ىلع تلاقف ؛ضرألا يف دسفيو يصعي نم فلختسملا

 :ادك وبا دك لقي نط انهنف دست يف ةمكشلا هكيوإ 3 اههيقالا ةداضتلا عه ريقتلا

 ذإو :ريدقتلا نوكيو ,فذح مالكلا لّوأ يف نوكي نأ ىضتقا ريخألا باوجلا اذهو

 نم نوكيس !هّْنأب "'ملاع ىّنِإو ةفيلخ ضرألا يف لعاج يْنِإ ةكئالملل كّبر لاق

 : نادم ا وقح قو حبلا 0 داريإ نع ىفتكاف ءءامدلا كفسيو دسفي نم هتّيّرذ

 « َكَل ُسّرَقْنَو َكِدْمَحِب ُحَبَسُن ُنْحَنَو 'اءاَمّدلَأ ُكِفْسَيَو اًهيف ُدِسْفُي ْنَم اًهيف لَعْجَتأل

 يا يىفو اراضتنتاا 00 ”فدَخ امّنإو لّوألا ىلع ةلالد كلذ" ١5

 اًهيف دسفب ٌدِسْفُي ْنَم اًهيف َلَعْجَتأ# مهلوق مهنع ىكح اّمل ىلاعت هنأل ؛ديدش راصتخا

 ا و راو دو

 ا 7 "0 0

 .اهنع  :ردصملا يف .؟ .ربخت نأ زوجي :ردصملا يف ١.

 .ىلاعت هللا ّنِإ ًاضيأ :ردصملا يف .5 .امّنِإ :ردصملا يف ."

 .امل :ردصملا يف .1 .في رعتلا :«ش» .6

 نوكيسن ا ملاغ ناو ةردصملا يف .ملعأ :«ه» .ا/

 .نأ:«م».١٠ .«ه» نم طقس انه ىلإ «داريإ نع ىفتكاف» نم .9

 .هفذح :ردصملا يف .؟ :ئند ردضملا يفد

 .ينثإ :ردصملا يف .4 .عيمج ةلمج :ردصملا يف .



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 ومالا قاولك ىلع يرتطوا انل انلاغم نوكب انين" نوبنع
 ءيش يف دجوي ال ام ةحيصفلا تاراصتخالاو ةبيجعلا فوذحلا نم نارقلا يفو

 يف 55505 نم يجانلاو ةاِئلَي فسوي ةّصق يف ىلاعت هلوق كلذ نمف "!مالك نم

 # ِنوُلِسْرَأَف هلي وأي ْمُكّتبنَأ اَنأل :فاجعلاو نامسلا (؟ارقبلا كلملا ةيؤر دنع نجسلا

 مكئبنأ انأ :لاقل "'هفورح دروأو مالكلا طسب ولو .*!4اَنِتْفَآ َقيّدَّصلآ اَهّيَأ ْفسوُي

 هلثمو ءانتفا قيدصلا اهّيأ ""فسويأ :[هل] لاقف فسوي ىتأف اولعفف نولسراف 5 2

 74 َنيِكِرْشُمْلآ َنِم َنَئوُكَت الو مَلْسَأ ْنَم َلَوَأ ّنوُكَأ ْنآ ُتْوِمُأ َىَّنِإ لقط :ماعنالا يف هلوق
 هك ناميلس ةّضق يف هلوق كلذكو 00 نم ننوكت الو يل ليقو يأ

 ْنَم ّنِجْلَأ َنِمَو رطقلا َنْيَع ُهَل اَنْلَسَأَو ٌرْهَس اَهُحاَوَرَو ٌرْهَش اَهُوُدُع َحيِرلَآ َنسِيَلْسِلَو»
 َنوُلَمْعَي * ٍريِعَّسلَ ياهي ندرار ْنَع ْمُهْنِم ْعِزَي ْنَمَو ِهّيَر ِنْذإِب ِهْيَدَي َنْئَب لَمْعَي
 ةوُواَد َلااوُلَمْعَأ ٍتاَيِساَر ِروُدُق َ 0 ِناَقِجَو َليِئاَمَتَو دب اع دين اكيامال
 ,١7)ًاريكش دواد لآ اولمعا :مهل ليقو يأ ١١4 ٌروُكّشلَأ َىِداَبِع ْنِم ليِلَقَو اًرْكُّش

 :رعش ريرج لاقو

 اهروبج ءيطب قاس ىلع ا"'!متؤيف عشاجم و ىف ىلع متدرو

 ءيلعب هلوق يف ناك اّمل هنأك اهروبج ءيطب ةروسكم قاس ىلع !'؟!متؤيف دارأ

 رعش ةرتنع لاقو .هيلع رصتقا رسكلا ىلع ليلد اهروبج

 .تارقبلا :«ك» .؟ .مالكلا نم :ردصملا ىف 1

 .ةفوذحم دروأف :ردصملا يف .1 .8-61غ0 :فسوي.6

 ١4. :ماعنألا .8 .فسوي اي :ردصملا يف .

 نا :نيك رصملا نم دوك الو ل ليفو اتا ةززك

 .روخي :ردصملا يف .١؟١ .اًركش دواد لآ اولمعا :مهل ليقو يأ-:«م».١



 اضراب (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 مّرصم بارشلا مورحمب تنعل ةيندش اهراد ينغلبت له

 "اراصف اهعرض فافجو اهنبل عاطقناب اهيلع اعد يأ تنعل ىنعمو .هتقان ينعي
 طبأت :'لاق "'ريسلا ىلع اهل ىوقأ ناك جتنت ال تناك اذإ ةقانلاو "اهلك اذه ,كلذك

 / هرعتش ىرتتلا يوويو أرق

 "'يرماغ مآ يرماخ نكلو مكيلع 2مّرحم ينفد ّنِإ ينونفدت الف

 يهو يرماغ مأ يرماخ اهل لاقي يتلا ينلكأي ينوعد لب ينونفدت دق ("'دارأ
 :رعش رجح نب سوأ لاقو ."'عبضلا

 الو“ يولطنم هويلاك اهل لاق بالكلا اذإ ىّتح

 :رعش يدايألا دواد وبأ لاقو .فذحف «مويلاك رأ مل» دارأ
 ينوكف تيصر نآف يض رع نود ىدالت لدعبل 3 ' : نعنا

 لاقو .هلك اذه فذحف !“٠ ينيبف تطخس نإو هيلع تنأ ام ىلع يعم ينوكف دار
 1 )1١(

 : رعش رخ

 5 د نرقلا لئام ىليل نود ىرح 0 يليل نإ د !لاق اذإ

 لو يد نويت اويل" هي

 .هلك اذه  :ردصملا يف .؟ .تراصف :ردصملا يف ١.

 .لاقو :«م» .؟ .ةريسلا :«ه» .'”

 .دارأ هّنأل :ردصملا يف ." .يرماع :ردصملا يف .

 .بولطم :ردصملا يف .6 .عبطلا :«م» ./

 .ينيف :«(ه).٠ .يتميشم :«ه)) 8

 .ليق :ردصملا يف .١؟ .رخآلاو :ردصملا يف ١.

 .نارقلا :«ه ءم» . ١5 .انّلعل :ردصملا يف .

 .وهو عستي اذهو :ردصملا يف .6



 ؟ ج,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل داش

 [١١ راصتخالاو فذحلا نيب قرفلا]

 فذحلا ّنأل ؛كلذك اسيلو دحاو امهنأ نوُنظي موقو .راصتخالا ريغ فذحلا "”ّنِإو

 ديس منو ةلورقج نادسو هريغ يضنقي ظفلب نا نأ وهو ظافلألاب قّلعتي

 راصتخالاو ,راصتخالل ًابلط هيلع رصتقيف ؛فوذحملا ىلع ةلالد دوجولا يف نوكيو

 هريغب اهنع (؟!هب رّبع ول ,ةريثك ناعمل "'ديفي ظفلب يتأي نأ وهو يناعملا ىلإ عجري
 راصتخا ّلك سيلو .راصتخا وهو الإ فذح الف ظفللا كلذ نم رثكأ ىلإ جيتحال

 لوقلا ّنأل ؛هاندشنأ اّمم هرئاظنو .رماع (*!هأ رماخ نكلو :هلوق فذحلا لاثمف .ًافذح

 فذح )ام ىلع'ةلالد هيف ناك اّمل هنأ ريغ رخآ ًامالك يضتقي لب ,هسفنب نغتسم ريغ

 هددت ضانسلا قوق قدي سبل يذلا راهععألا لايموروتلافعتتا نبك

 لضفملا ميركلا ةيرام نب ربق مهيبأ ربق لوح "!ةنفج دالوأ

 "ٌصتخاف ؛بارعألاك نوعجتني ال مهتكلمم رادب نوميقم ءازعأ مهنأ دارأ

 ره دز قبب ئدعلوف هلثمو .مهيبأ ربق لوح هلوق يف ١" طوسبملا

 ""اروحن هائُج ىلع ٌفعو ر دصلا ىقن ديري يذلاب ملاع
 :رعش رجم قب"! نيبوأ لوقراصتتخالا ىتعف. ىفو

 ارفاوتلا ""اراوصلا مجنلا هتش اذإ 0 مُّماحِ ّمخت ال "!قدص نايتفو
 محللا نورخّدي ال مهنإ :لاقل هطسب ولو رصتخم ظفل [مهماحل] ّخت ال !'!هلوقو

 اذه

 .نإ- :ردصملا يف 1 .«م» ةخسن نم ناونعلااذه ١.

 .ام_ :«ك» .5 .مأ- :(ه ءمر» .0

 .رصتخاف :ردصملا يف . .هتفج :«ه» .ا/

 .روجب هايح :خسنلا يف ٠ .قوسملا 848

 .قدص م57 .سيوأ م١

 .هلوقف :ردصملا يف . .روصلا :«م» . ١



 ضف (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 مجنلا هّبش اذإ :هلوق ىنعمو ,قارطلاو !فايضألل "١نومعطي لب ٌمختف هنوقبتسي الو
 اذه يف علطت '!اّيرثلاو .ءاتشلا بلك'“و دربلا ةّدش يف ''ينعي ءارفاونلا راوصلا

 7لّصف امّنِإو .ىصحي نأ نم رثكأ ًاضيأ اذهو ءقّرفتم راوص اهّنأك ءاشع نامزلا

 ظافلألاب ةريثكلا يناعملا ةدافإ نم هلدح هون نضع نع مطفي حيصفلا مالكلا

 .ةرصتخملا

 اهب "'قيلت ال ىتلا ءامسألا ركذ دعب 4ِةَكْيدلَمْلَا ىَلَع ْمُهَضَرَع ّمُث» :هلوق "'ااّمأو
 ديالو اسس الاب قيلت هل هب انكلا 50 كايقتستلا نضوعفنا هي !ة!دارنلاو.ةةيانكلا هذه

 1 ينال ةنانكلا نيج دن ىنكو نأ "دوه هيفا را كاكسملا كلم نوكأ قف

 .مهارجم !'''ىرج نمو ءالقعلا يف الإ لمعتست

 مك دوعسم نب هللا دبع ةءارق يفو ُ؛اَهَضَرَعٌمُث> يب ةءارق يف نإ :ليقو
 .ءامسألا نع '؟!ةرابع "''نوكي نأ حلصي نيتءارقلا نيتاه ىلعو 4َّنُهَضَرَع

 [ةكئالملا ملع نع ىضترملا دّيسلا هدافأ ام]
 )١5( ه6 دعسلا نم لاؤس

 نآرقلا ريسفت يف ملكت نّمم ًادحأ دجن مل لاؤس ةيآآلا هذه يف ىقبي دقو :أي لاقو

 نم :لاقي نأ كلذو هنع لأسي ام ٌمهم نم وهو هل ضّرعت !'١'هلكشمو ههباشتم يف الو

 .فايضألا :ردصملا يف .؟ .هنومعطي لب :ردصملا يف ١.

 .و  :ردصملا يف .؟ .ينعي لوقأ :«م» .“

 .لّضف :«ك»و ردصملا يف .” .اًيرثلا ّنأل :ردصملا يف .

 .قيلي ال :خسنلا يف .8 .اًمأف :ردصملا يف .

 .نوكت نأ :ردصملا يف ٠. .دارملاف :ردصملا يف .4

 .يرجي :ردصملا يف ."؟ .زوجي ام :«ه .م»و ردصملا يف ١.

 .ةدابع :«ع» . ١4 :ةوكت نأ :ردضتلا ىف 7

 .هلكشمو  :«ه ,م».71 .«م» نم ناونعلا اذه .6



 ؟ ج,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 01

 هلوق ةّحص ءامسألا كلتب ٍةاكلَع مدآ اهرّبخ امل [مالسلا مهيلع] ةكئالملا تملع نيأ

 تناك ول ذإ ؟لبق نم كلذب ةملاع نكت مل "!ّنهو تايّمسملا ءامسألا ةقباطمو

 "هنأ يضتقي مالكلاو ,ملعلا دقفب فرتعت ملو ءامسألاب تربخأل ةملاع "'ةكئالملا

 نكي مل كلذ الولو ,تايّمسملل اهتقباطمو اهتّحص اوملع ءامسألاب مدا مهأبنأ اّمل

 الو .ىنعم 4« ضآلا َو ٍتاَومَّسلَأ َبْيَغ ٌمَلغَأ َىَنِإ مُكَل لكَ ْمَلآِ» :[ىلاعت] '!هلوقل
 متي امْنِإ كلذ لك ّنأل ؛مهل سيل امب هصاصتخاو هزييمتو هتّوبن كلذب نيديفتسم اوناك

 .”'اهريغ نود ملعلا عم

 نيفراع ريغ لّوألا يف [مالسلا اهيلع] ةكئالملا نوكت نأ عنتمم ريغ هنأ باوجلاو
 يرورضلا ملعلا لاحلا يف مهل ىلاعت هللا لعف اهب 2غ مدآ مهأبنأ اًملف ءامسألا كلتب

 كلذب اوملعف ,قيرط الب ءادتبا وأ قيرط نع اّمِإ [اهل] تايّمسملل اهتقباطمو اهتّحصب

 هتّوبن اوملع مهنأ ىلإ يّدؤي كلذ ّنِإ :لوقي نأ دحأل سيلو .هصاصتخاو هزييمت
 ربخأ ام ةّحصب مهملع يف سيل هنأ كلذو .فيلكتلا ةقيرطل ةافانم اذه يفو .ًارارطضا

 نم دبال بتارمو تاجرد هدعب لب .:ةرورض ةّبنلاب ملعلا يصتعي ام ةرورض هب

 يعش ىلع لف امتي هكا اذوحا ىدقيب نا قرع اذه فرحي و «اهبلع لال ةعبألا

 ها 111 ور هرج دعب اهلاطجاقالااذإ ودور ااتلا نررقي دحر لك لعل
 هتّوبنب ملعلا وه سيل هربخ "!قدصب هملع ّنأل ؛هتوبن "!ىلع دعب اميف لالدتسالا نم

 .بيترت ىلع اهيلإ لصوي قيرط هنكل

 مهنم ليبق لكف ةفلتخم تاغل ةكئالملل نوكي نأ عنتمي ال هنأ وهو رخآ هجوو

 .ةكئالملا_ :ردصملا يف ." .يهو تايمسملل :ردصملا يف ١.

 .هلوقب :«م» . هي :ردصملا يف .""

 .نإو :ردصملا يف .1 .هريغ :ردصملا ىف .6

 .قدصي هنأل :«ك» . .ىلع  :«ك» ./



 ضخ (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 داو ىلا ةطاحإ !؟!نوكت: نأ آلا هريغ ةعل نوو !١" دنعل ىف: ضافجألا ءامسأ رعي

 مدا ةّوبن ىلع هيبنتلا هللا دارأ اّملف ,ةداعلل ةقراخ مهتاغل 0 ىف. نسادجألا ءانينأل

 يف هملع ام هريغ ةغل يف كلذ نم ملع اهب مهربخأ اًملف .ءامسألا كلت "'عيمج همّلع

 .هتغل

 يأ «ِءاَلُوه ِءاَمْسَأِي ىنوُتبْنآ» :!ىلاعت هلوق نوكي نأ يضتقي باوجلا اذهو

 .ءامسألا عيمجب مكنم ليبق لك ينربخيل

 ملعلا هل مّدقتي مل [مالسلا هيلع] مدآ ّنأ ىلع ناينبم ًاعيمج ناباوجلا ناذهو
 لبق ًاّيبن ناك ول "7تايّمسملا هْنأل ؛هتازجعم حاتتفا ناك ءامسألاب هرابخإ ّنأو ءهتّوبنب

 نيباوجلا نيذه ىلإ ّجتحي مل هدي ىلع تازجعم روهظ مّدقت اوملع دق اوناك[و] كلذ

 هل نأ دعب "تايكسلا ءامنألا ةقباطم: هذه لاحلا تاك اذإ نوملعي مينأل ءاعن

 .8'هلّمأت نمل نّيب اذهو قدصلا ريغ هيف [هب] اونمآ دق يذلا :هلوقب كلذ اوملعي

 [ءامسألاب مدآ ملع ةيفيك]
 يف ءاقلإ وأ [هيف اهب] يرورض ملع قلخب اَمِإ ُكاَهّلُك ءامْسآلآ مدا مَُلَعَو» :هلوق

 فعور

 ال ةيميلعت يأ ةيفيقوت ظافلألا ّنأ نم يرعشألا بهذم رايتخا ىلإ ةراشإ هيف

 مدآل اهمّلعو ىلاعت هللا وه عضاولا نوكيف ىلاعت هللا ميلعتب الإ اهعضوب ملعلا لصحي
 تفعل هه ندا وحلا دحاب

 يناثلا يف لخاد يرورضلا ملعلا قلخ يأ لوألا ّنِإ :بيطخلا يّشحملا لاقو اذه

 .نوكي نأ :«م»و ردصملا يف .؟ .ةغل :«ه ءم» ١.

 .ىلاعت  :«ه .م» .؛ .عيمج ىلع :«م» .'؟
 .تايّمسملا_ :ردصملا يف .1 .هل مدقم :ردصملا يف .6

 .160/7-157” ىضترملا فيرشلل يلامألا .6 .تايّمسملل :ردصملا يف .



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل سل

 ملع قلخي وأ هيف يرورض ملع قلخب اّمِإ عورلا يف "''ءاقلإلا ّنأل ؛رهاظلا بسحي
 ام لّوألاب دارملا نأ وهو لّوألا لباقي ام دارملاو «يرورض ىلإ هتنم يرورض ريغ

 قم.ةارملاو :طمبو ريقب»وا "ا طضوب اّمِإ هل ىلاعت هللا لوقي نأب مّلكتلا قيرطب نوكي

 .ىهتنا ءبلقلا ىف ءاقلالا دّدجم لب .كلذك نوكي ال ام ىناثلا

 يف لخدم ال ملع قلخ يرورضلا ملعلا قلخب دارملا ّنأ رهاظلا ّنأ :ًالّوَأ هيفو

 نم نوكي ام عورلا ىف ءاقلإلابو ,رايتخالاب ملعلا بابسأ نم ببس لامتعال .هلوصح

 .يناثلا يف ًالخاد لّوألا نوكي الف .اهعم اهتاسايق اياضق ليبق

 ثيح الوأ هرك أ امل ةضق اتم: يلقلا' ىف ةاقلالا هواجس زب ارك هل وق ىف نا ؟اناثو

 :لماقق لولا لباقي اهيدارفلا هلاك

 وبأ هيلإ بهذ امك رشبلا اهعضو دق ةيحالطصا تناك ول ظافلألا ّنأ ىلإ ةراشإ

 ّْنأل ؛رخآ ظافلأ ىلإ ةيحالطصالا ظافلألا كلت ميلعت جاتحال ,ةلزتعملا نم مشاه

 .لسلستيف ظافلألا كلت ىلإ مالكلا ''لقننو ,ظافلألاب الإ نكمي ال ميلعتلا

 '”ةغللا نومّلعتي لافطألا ّنأ امك نئارقلاب ملعي دق حالطصالا ّنأِب هنع بيجأو

 .لسلست موزل ريغ نم ةراشإلا ةنيرق عم ىرخأ دعب ةّرم ظافلألا ديدرتب مهئابآ نم

 مزلي فّنصملا هراتخاو يرعشألا هيلإ بهذ امك ةيفيقوت ظافلألا تناك ول :لوقأو

 امّنإ ىلاعت هللا نم فيقوتلا ّنأل ؛حالطصالاب لئاقلا ىلع !هدورو اومعز ام ًاضيأ

 هتّمأ نم دحاو فيرعت هل رّسيتي ال لوسرلا كلذف ؛هلسر نم لوسر ناسل ىلع نوكي
 كلذ "وأ لوسرلا فيرعت اذكو ,حالطصالاب "وأ دحاولا كلذ ىلاعت هللا فيقوتب الإ

 .ةطساوب :«ش» .؟ .ءاقتلالا :«ه» ١.

 .ةعغللاب :«م» .لقني :«ه ءم» .'"'

 .و :«ك» ." .هوورو :«ل» .هودروأ :«م» .

 .و :«ك» .ا/



 ما (515- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 مزليف حالطصالاب وأ .ًاضيأ رخآلا كلذ هللا فيقوتب الإ رّسيتي ال رخآ دحاول دحاولا

 لسلستلا اّمإو .دحأ هب لقي مل امم اذهو "''دابعلا عيمج ىلاعت هللا فيقوتب لوقلا ام

 .رّبدتف

 .هرخآ ىلإ ءًابلاغ ملعلا هيلع بّترتي لعف ميلعتلاو :هلوق
 :نيروكاسلا نييسيولا دج, 1١ للا ريب ىلع هيدوت راصملا اجل و

 ءاقلإ ميلعتلا يف عئاشلا ّنأل ؛ًاميلعت سيل يرورضلا ملعلا قلخ نإ :ليق '؛هنأك

 .هرخآ ىلإ ءلعف ميلعتلاو :هلوقب هعفدف .*ظافلألا

 مّلعتي ملف هتملع كلوق اّمأو ريغلل ملعلا ليصحت ميلعتلا ّنأ رهاظلا :لاقي دقو

 .رّيدتف ملعلا لصحي ملف ملعلا بجوي ام تلعف يْنإ ضرغلاو .عّسوتف

 ."ارذآك يمجعأ مسا مدآو :هلوق

 ًالعاف لعج ول هنأ ؛"”حاحصلا بحاص همّهوت امك لعفأ ال متاحك لعاف ينعي

 .اهيف ريظن هل نكي مل لعفأ لعج ولو .خلاشو رذآك تايمجعألا يف رئاظن هل ناكل
 .مداءا ىلع !''عمجل لعفأ ناك ولو ."!ةزمهلاب مداءا ال واولاب مداوأ ىلع عمج هّنألو

 .هرخآ ىلإ ةمدألا نم هقاقتشاو :هلوق

 ا١٠!وأ ةمدألا نم «مدآ» مهقاقتشاو :فاّشكلا بحاص لاق :لضافلا يّشحملا لاق

 :نينردلا قم نيرو"! ىتقنلا نم ورقي "1517 نقاقتلا وخد يظر عنا قد

 .ريسفت :«م» ." .ةدابعلا :«ه» . ال“

 .هناكو :«ه» . .ميلعتلل :«ه» .'"'

 .رزاك :ردصملا يف .1 .طاقلألا :«ع» .

 .ُلعفأ هنأل ءنيتزمهب هلصأو .رشبلا وبأ ِةاَيلط مدآو :1 801/0 حاحصلا يف لاق .

 .عمجي :«ه»).1 ./7 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ./

 .بوقعي وحن 0١+ .و :فاشكلا يف ٠.

 .بيقعلا نم :ردصملا يف .١؟

 قفز



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فيض

 لعاف يلع نوكي نأ هرمأ برقأو ءيمجعأ مسا الإ مدآ امو .سالبإلا نم سيلبإو

 لعجل فييزت هنأ يضاقلا مهفف ."”كلذ هابشأو "'علاقو خلاشو "ارذاعو رذآك

 نأ راو فاشكلا ا"! رش يف نوريثك هعبتو ,يبرع "1 لصأ نلت ًاقتنتنم يمجعألا

 "”ههلوقك )لب يبرع هّنأل ءسبل مدآ يف قاقتشالاب مهلوق ّنأ وهو كلذ ريغ هدصق
 ,مهمالكب هنوقحلي ًايمجعأ برعلا لمعتسا اذإ اهّنأل سيردإو بوقعي يف قاقتشالاب
 ىّتاتيف يلصألا نم هيف دئازلا ةفرعمل مهمالك ةقيقحب هل ًاقاحلإ ًاقاقتشا هيف 0000

 لعاف ىلع نوكي نأ هرمأ برقأ :هلوقو .مدآع وأ "ىلع ٌلَعاف مدآ اولوقي نأ مهل

 .ةمالك ئهتنا ,'*!كل هاتمدق ام ةتدئاقو ءانلق ام دكؤي

 اذه هركذ ام فاّشكلا بحاص مالك نم مهف امْنِإ يضاقلا ّنأ بير ال :لوقأو

 هيلإ دشري امك ًافّسعت هيلع سيقملاو سيقملا نم ّلك نوكب مكح اذهلو لضافلا
 ًاركنم يضاقلا ناك ول هّنَأ ةرورض ,"”!همالك يف امهنيب "١'فيسعتلا ظفل ١١ طيسوت
 هوحنو سيردإو بوقعي نم ةروكذملا تاسايقملا نود طقف مدأ يف قاقتشالا دوجول

 مهقاقتشا وحن ضرألا ميدأ نم "؟!وأ ةمدألا نم هقاقتشاو 17 نأ رهاظلا ناكل

 بحاص نع اشاحو .فشسعت .هرخا ىلإ سردلا نم سيردإو بقعلا نم بوقعي

 يف فّسعتلا هجو ّنأل كلذو ,همالك نم لضافلا اذه همهف امب لوقي نأ فاّشكلا

 .غلاف :ردصملا يف .؟ .ٌرراع :ردصملا يفو .رداغ :«ه» ١.

 .لهأ :«ل» .غ 577/١. فاّشكلا ٠.

 .لب  :«ه ,م» .5 .حورش :ردصملا يف .6

 .مهنأل :ردصملا يف . .مهلوقلو :«ه» ./

 ال5 .طرطخملا ماصع ةيفاح ٠ .ىلع  :«م»
 .فشعتلا :«ه» . ١7 .طّسوت :«ه».١١

 لضافلا ّنأل هل ةدئاف ال كردتسم بحاص نع اشاحو :هلوق ىلإ مالكلا اذه ّنأ رهاظلا :«ه ,م .ع» شماه يف .

 .«هنم ١؟» هّجوتف ًاضيأ هتاسايقمو مدآ ىف قاقتشالا دوجوب ركنم ىضاقلا ّنأب لئاق ىّشحملا

 .ةمدألا 5 :ةدايز «ع .شا» يق



 ضرفو (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ليبق نم عقو امنيأ "'ةيمجعلا ظافلألا نع مهقاقتشا ّنأل ؛ًاّدج رهاظ نيماقملا

 امل ""'ال ,تئش ام هب بعلاف يمجع :ليق امك .رخألا تافّرصتلا عاونأب اهب مهيعالت

 .لضافلا اذه همعز

 ريبكلا هريسفت يف يسربطلا يلع وبأ ٌلجألا خيشلا هركذ ام هانركذ ام دّيؤيو

 ال يمجعأ مسا سيلبإ ّنِإ :4سيلئإ لإ اوُدَجَسَفظ :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاق ثيح
 مسا :نييوحنلا نم هريغو ٍجاّجْزلا لاقو .؟!ةفرعملاو فيرعتلل ةفرعملا يف "'فرصنب
 يبرع هنأ ىلإ موق بهذو .هفّرصت عانتماب كلذ ىلع (”)اولدتساو ءبّرعم يمجعأ

 مل هنأ اومعزو ."”ًارعش كلذ يف '"'اودشنأو .ليعفإ هنزو [و] سالبإلا نم قتشم
 برعلا هتهّيشف .برعلا ءامسأ يف هل ريظن ال مسا نإ ثيح نم هل ًالاقثتسا فرصي

 بوّيُأو .ًاقاحسإ هللا ”هقحسأ نم قاحسإ ّنأ اومعزو ,فرصني ال يتلا مجعلا ءامسأب
 عيمج يف اوطلغو .كلذ هابشأ يف لاحلا اذكو ءسردلا نم سيردإو ءبؤي بأ نم
 كلذ لّثمي جارسلا ركب وبأ ناكو ؛ةيبرعلا ظافلأ تقفاو ةبّرعم ظافلألا هذه ّنأل كلذ

 يف هل ريظن ال هنأ يف ًاضيأ اوطلغو .توحلا دلو ريطلا ّنأ معز نمب ديعبتلا ةهج ىلع
 .رمحأ غبصل ضيرحإو علطلل ضيرغإو ةرفشلل ليمزإ :نولوقي مهنأل برعلا ءامسأ

 .غبصلا عبشم حيرضإ بوثو ءاملا ريثك ضام :تيلصإ فيسو ءرفصعلا وه لاقيو

 يف !'ليخلا ليبس سيلبإ ليبسو ريثك اذه لثمو ,ةّصاخ ةرفصلا نم وه :اولاقو
 :ةنداك وسلا ل15 كنتم ريغ تاره 15131 5 : 1

 .الإ :«م» 7 .ةيمجعألا :«م» ١.

 .ةمجعلاو فيرعتلل :ردصملا يف .غ .فرصني :ردصملا يف .'“

 .جاجعلل :ةدايز ردصملا يف .دشنأ :«م» ." .اولدتساف :«ل» .4
 .هقتحسا :«ه» . 8 .رعشلا كلذ ركذ :ردصملا يف ./

 .هنإف :«ك» . ٠ .ليجنإ :ردصملا يف .9

 ١ . نايبلا عمجم ١/١7٠0-١5١.



 " ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل انباع

 اذه لاثمأ ىلع ةّجح وهو "'هانركذ اميف حيرص جارسلا ركب يبأ نم هلقن امو

 .لّمأتف .يّشحملا

 ضرألا عيمج نم ةضبق ضبق ىلاعت ِهّنَأ :مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور] :هلوق

 ."'مدا اهنم قلخف [اهنزحو

 يئزجلا ام :يلك رم قرح او كركي تأ يدار هاتف يلا اذإ مد طفل“ نا علعا

 لق ادإ ٠١ ةىل انت: هلق نيولطتيب كلذ يلو .عونلا اذه نم نوكي صخش ُلَّوَأ هب داريف
 َنْقَلَخ انِإ» :ىلاعت هلوق نولمحيو ١4" ٍباَرُث ْنِم ُهَقْلَخ مدا ِلَثَمك هلأ َدْنِع ئسيع

 صخش ُلّوأ هبب داري دقو .هنم دلاوت ام ىلع هانعم ىف امو (؛!4ِةَقْطُت ْنِم َناَسْنْأل

 11 قارا رفا رهو ةعيرقلا نيون ىف فكس رعي ناو ندر الإ ىف تلد
 ةهركلا

 دَقَل و :ىلاعت هلوق "!ىلعو ناسنإلا عون قلطم مدآب داري ةراتف يّلكلا اّمأو
 امك ؛"اهّللا ىلإ ةاعدلاو ءايبنألا فنص هب داري دقو "174 َىسَنَ لْبَك ْنِم َمَدا' ئلإ اَنْدِهَع

 تنأو انأ ")كلو هلوقو .!هتقو مدآ وهف يبن ّلك بكب نينوملا دم نه له

 زق ه1 ىلع قب دقحم قابلا انالوم لوق نوكي نأ نكميو..'""١ةئألا هذه اوبأ ىلعاي
 لكان... ملا اذه ىلع ااا ززكأو دو نفل بلا انوبأ وقوع الا ديلا لبق ىلا

 :ةركد :«ك» ١.

 4٠١/7. دوواد ىبأ ننس ؛غ٠١و 1٠٠١/14 دمحأ دنسم :رظنا .؟

 .؟ :ناسنإلا 5 .69 :نارمع لا 3

 ١١6. :هط .5 .اذه ىلعو :«ه ءم» .60

 ١ /١180. مئيم نبال ةغالبلا جهن حرش .6 .ىلاعت :«ش» .ا/

 . ل201 هم
 .تاروهشملا نم ثيدحلاو ١١7/١ عئارشلا للع ؛/560و 540 .ءقودصلل ىلامألا.٠

 ١791/١9. يزارلا ريسفت 5 يلمآلل مظعألا طيحملا ريسفت 0

 ١١ . مئيم نبال ةغالبلا جهن حرش ١ /1806.



 مم (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 .ثلاثلا نود يناثلا 0و1 لوألا اها ةيآلا يف دارملاو :هلوق

 نوكي الف يفرعلاو يلصألا يوغللا عضولا ىلع راط نييوحنلا نم حالطصا هن

 ."!هيلع ايراج ةيآلا يف ءامسألا ظف

 ىلع فقوتم] ةلالدلا ثيح نم ظافلألاب ملعلا ّنأل [لّوألا مزلتسي وهو ]] :هلوق
 .هرخآ ىلإ [يناعملاب ملعلا

 ظفل ّلك ّنإف لّوُألا ىنعملاب هنم ٌصخأ يناثلا ىنعملاب مسالا ّنأل :لاقي نأ بسنألا

 .نهذلا ىلإ هعفري هل ةمالع ىنعمل عوضوم

 ؛رظن لاعفألاو تافصلاب ملعلل ءامسألاب ملعلا مازلتسا يف :لضافلا يّشحملا لاقو

 ثيح نم عوضوملا ظفللا ةفرعمل يفكيو اهتبسنب قيدصتلا وه "اهب دّيقملا ملعلا 2

 ةلالدلا ثيح نم مئاق ديز ىلع لادلا ف رعت كنأ قر ل ا رّوصت عوضوم هنأ

 .ىهتنا ,*!ديز مايقب كملع ريغ نم

 ًانايب فّنصملا مالك يف عقو امّنِإ لاعفألاو تافصلاو ظافلألا ّنأل ؛رظن هيف :ل 0

 مالك نم مزلي ال ذئنيحو .لولدملا وه يذلا ءيشلل ال ءلادلا وه يذلا '*ةقالعلل

 .و :«ه .ك م».١

 ةمسلا نم ّقتشم وهو ءام ءيش و ام ىنعم ىلع تلد ظفل ّلك مسالا ءانب :يعمصألا لاق :«ع» شماه يف .؟

 مزال مسا اهنمو .هوحنو ورمعو ديز لثم ملع مسأ اهنم :ةينامث هماسقأو .ءيشلا اهب فرعي يتلا ةمالعلا يهو

 نجح نيمشلل لاقي الف «قرافي الإ وب لفك أل ]ئآل م يّمسو .ءرجحو سمشو ةأرماو لجر :كلوقك

 هنع لوزيو مسالا اذه هل نكي ملو ناك هّنأل قرافم هل ليقو ,ريثكو ليلقو ربكو رغص :لثم قرافم مسا اهنمو
 فاضم مسا اهنمو .هلعف نم ّقتشم مسالاف طاّيخو بتاك وحن ّقتشم مسا اهنمو .هب ىّمسملا ىنعملا لاوزب

 تبئثي بوسنم مسا اهنمو ران ةلعشو رامحو يطأ نالف :كلوقك هبشم مسا اهنمو ءورمع بوثو ديز مالغ وحن

 مسا اهنمو .دلولا هل تّيثأو هتبثأ دقف بأ تلق اذإف .ةجوزو خأو نباو ما بأ :كلوقك هريغ تّبِتُيو هسفنب
 + لهقا] ريب العلا" نفع قس موتو ندناتاو بق اوي فكلوقك ةريتك ءايشأ ىلخ لدي ةحاو ونا وهو: حلا

 .هب ٌدتعملا :ردصملا يف ."“ ١8٠١/١[. يبلعتلل نايبلاو فشكلا

 .ةمالعلل :«ل» .6 ./7 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؛



 ١ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل سال

 رهاظلا نم فيك لاعفألاو تافصلاب ملعلل ءامسألاب ملعلا '''هازلتسا ىوعد فّنصملا

 نم اهيلع فطع ام اذكف .لولدملا ءىشل ال ''!ةقالعلل ًانايب ظافلألا نم هلوق ّنأ

 زان ل قاقلاالا ومن فل وق مع هارنالا ىلع صرع هن ان هلل وب لاذ لاو هك افتعفلا

 ظفل يف امك ًاضيأ ظافلألل ًالولدم نوكي دق ظافلألا ّنأ ىلع هنم ءانب لولدملا ءيشلا

 .ربدت ةرا اهفنؤاف ,ةلمجلاو ربخلا

 [تايّمسملل 4ٌمُهْضّرع» ىف ريمضلا ]
 :قنادقو محلا ءامسا نعولا ديلا 17 كرغلا نال فلوق

 ولف 4ِءآَلُوُه ِءاَمْسَأِب ىنوُتيْنآ» :ليق ثيح ةكئالملا ىلع ةضورعملا تاوذلا يأ

 .مهفاف ءالؤهب وأ مهب ينوئبنأ :ليقل تاضورعملا سفن نع لاؤسلل ضرعلا ناك
 نشتا انيوتيلغل ينك دعوي ظاقلالا تقل ولدنا" ار تايفألا تاو هيفا يلا وكفلوف

 الابل عنف هيلع

 مهضرع يف ريمضلا نوكيف تايّمسملل ضرعلاو ءامسألل ميلعتلا ّنأ هحيض
 ةنيرقلاو .ظفللا يف ركذ تايّمسملل مّدقتي مل نإو اهيلع ةنيرقلا ةلالدل اهيلإ ًاعجار
 هلوقو 4ِءاَلُوُه ِءاَمْسَأِي ىنوُكينآ# :ىلاعت هلوق /'ءامسألل ميلعتلا ّنأ ىلع ةلادلا
 ةكئالملل مازلإلا ّمص امل ءامسألل ميلعتلا ّنَأ الولو 4ْمِهَئاَمْسَأب ْمُهََبْنآ اَمَلَف :ىلاعت
 ةيزم مزلي ال تايّمسملا ءامسأ ةكئالملا ملعي ال ّنَ أ ريدقت نع كاما[ داعب

 ."!اضيأ مدآ اهفرعي ال نأ زوجي هنأ ةكئالملا ىلع مدآ

 نوكي نأ يضتقي كلذو تاضورعملا ءامسأ نع لاؤسلل ضرعلا نأ اّمأو
 رمال امال وفقا كسلا و كاونلا هكلالملا له ورمل

 .ةمالعلل :«ل» .؟ .مازلتسالا :«ش».١

 .وأ :ردصملا يف .5 .ضوفلا نشل

 ا :«ش» ." .«ه» ىف رّرك انه ىلإ «تايّمسملل ضرعلاو» نم .6



 نش (515- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 [4 ىنوُنبن !# :هلوقب ةكئالملا نع لاؤسلا ةمكح]

 رس قينع يهرسع نلص ةيبشر ميل ككل[ 4 ف ءامشأو ضوكبلا وز كلو
 .هرخا ىلإ ,ةفالخلا

 همدعو هل يهلإلا ميلعتلا عم اهب مهلهجو ءامسألاب مدآ ملع ّنأل ؛رظن )هيف :لوقأ

 ءامس اكان ابنا ةقل هتملع اه انضلع ول ؟اولوكي نأ مهل داق هزجعلاو: ءازلآلا يقي ال جهل

 انهالإ الا علع هل 'كناعبس.ةمهلوق ناكل كلذ دارعلا ناك ول لي ناهب اناا امك ءالوق

 .روكذملا مازلالا نع مهل ًاصلخم انتمّلع

 تناكمسلا نضوفوتء اسأل هلع نريزكقملا رتكأل انفاومل اقوا ىلوألاف

 نل هنأ * َةَقيِلَخ ضْرآلا ىف ُلِعاَج ىّنِإ8# :هناحبس لاق امل مهلوق يف مهل مازلإ مهيلع

 ريال اماني ارو:ةلبق اقلك األ :هتعر ءلعأ نجتق ناك ناوءاتم مركا الخ هنا لكي

 ولو هملع ةيزم يحلو لوعجملا لضف راهظإب لوقلا مهيلع د در هناحبس هللاف

 اك ديل

 هراتخا ام حيجرت يف لضافلا يّشحملا هركذ ام فعض هانركذ امب رهظ دقلو

 اندهتتلو اذه" العال نيرشقملا نم وريغهناقخلا ته ان هتوكو.:انهاذ فلضملا

 تاملك اهفئاطلو اهيناعم يف قيقدتلاو ةيآلا هذه ريسفت يف ْكي: ىدهلا ملع ىضترملا

 علاطيلف دئالقلا رردو دئاوفلا ررغب موسوملا هباتك يف ةروكذم ةفيطل تاكنو ةفيرش

 .(4) كانه

 .ةرخآ ىلا [ةفرعملا قدح لبق ةلدغملا ةماقإ ] رييدتلاو .فوضتلا ناف ةةلوق

 مزلي مل ظافلألا ءامسألا نم دارملا ناك اذإ هّنأل ؛رظن هيف :بيطخلا يّشحملا لاق

 .هملعتب ولو :«م».؟ .هيفو :«م».١

 .لا/ ,طوطخملا .ماصع ةيشاح :رظنا 3

 .ةّمث :«سش» ىفو «02/ يضتوبلا نكيللا نلامآلا :رظنا .؟



 ؟ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل امال ب

 قّقحت لبق ريبدتلاو فّرصتلا يناعملا ءازإب ةعوضوملا ظافلألا ةفرعم مدع نم

 مدع نم مزلي ال ذإ ؛لاحملا مزلي ىّتح تادادعتسالا بتارم ىلع فوقولاو ؛ةفرعملا

 ؛اهقوقح ردقو ءايشألا كلت تادادعتسا بتارم ةفرعم مدع ءايشألا ءامسأ ةفرعم

 فرعي الو .هدادعتسا بتارم فرعيو لقعلاب وأ نسحلاب ءىشلا فرعي نأ زوجي 'ذإ

 .ىهتتا هئازإب عوضوملا ظفللا

 ششي ان: ىلع نناثلا نين ةلدعنلا ةنافاوريبدتلاو:فدصتلا نأ وه رهاظلا نأ هيفو

 ناك اذإ مكالا نأ ري ألا ووضتم ريغ ىئاعملا ءازاب ةغوضوملا' ظافلألا ةفرعب لبق

 نع اههدحأ يع نسير ان ايضا جاك اع اق رشا نك كردي دع

 ىف فّرصتلا ىلع مكاحلا "”ردقي ال "'هكاحلا دنع ةرضاح ريغ ةدّدعتم ءايشأ رخآلا

 ةغلب ولو ءايشألا كلت ءازاب ةعوضوملا ظافلألا ةفرغم نودب امهنيب لدعلا ةماقإب.كلذ

 ةداهشلاو ىوعدلا ةّحص ىلع ةلادلا ظافلألا ةفرعم نم هل ٌدبال ًاضيأو ,مجعلا

 تادادعتسا بتارم اهل فرعي يتلا تاداهشلاو يواعدلا يف ةربتعملا طئارشلاو

 اف تالسفلاو قدستلاو هتاسالاو لقفلاو ةوولبلاك هدووعلا وربع ىعشنلاو, عالنلا
 فيك يناعملا ءازإب ةعوضوملا ظافلألا فرعي مل ةفيلخلا ناك اذإ ًاضيأو ءاهدادضأو

 لم انف ةيهقفلا عورالاو:لويحالا قمرنا زرقا ملغ ىيدلا ءاكحا ىياقلا ملعب
 .0يفخ ام مهل ناب دق هنو هل وق

 رهاظلا نأ عم ءامسألاب ٍةاِجلَع مدآ ءابنإ لبق ناسنإلا لضف مهل رهظ فيك :تلق نإف
 دآ فروخ قلخب ناك هنأل مهل امولعم نكي مل ءاميالاب هذال لاق هنا بلف نأ

 .هعور يف ءاقلإ

 .ءامكحلا :«م» .؟ ا :«ل».١

 .حالسلاو :«ه» ع .ردقي اال :«م» .'

 .رح اعمل وقلا اذه نزدتمتلا فايق



 شرخ (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 هلوقو *«َنوُمّلْعَت آل اَم ُمَّلْعَأ ىَنِإ؟ :ىلاعت هلوق عومجم نم اوطبنتسا مهّلعل :تلق

 مدا ّنِإ 4 َنيِقِداَص ْمُثْنك نإ ِءآلّْوُه ِءاَمْسَأِب ىنوُنيْنآ» :تايّمسملا ضرع دعب ىلاعت
 لما ماعدا ءاننا نم ا ووجع اهب لاغ

 .ةزيعاو لك ىرجم ىرجي كلذلو :هلوق

 ىرجم ىرجي ةراتو .دحاو لوعفم ىلإ ىذدعتيف رابخإلا ىرجم ىرجي ةرات يأ

 لك ّنأب يّشحملا بيطخلا هيلع ضرتعاو .ليعافم ثالث ىلإ "!ىّدعتيف مالعإلا

 ال مالكلا نم ًاطقاس ناكل هوجولا نم هجوب مالعإ هيف نكي مل ول ذإ مالعإ هيف رابخإ
 هيلا: تقنلب

 ل بخت :لاقي ءابنلاف ربخلا موهفم سفن مالعإ مالعإلا نم دارملا ّنأب باجأو

 وذ ربخ أبنلا ّنأ نم بغارلا هلاق ام نكل ؛رابخإلاب هب ملعلا لصحيو بطاخملا هملعي

 ٌجعي ام ملعلاب داري نأ الإ اذه مئالي ال .!ّنَظ ةبلغ وأ ملع هب لصحي ةميظع ةدئاف
 .ىهتنا ّنظلا ةبلغ

 .ءابنإلا موهفم يف ربتعم بطاخملل ربخلا موهفم سفن مالعإ 1 :باوحلا لضاعيو

 هنأ ةدافإ ربخلا نم مّلكتملا ضرغ ناكو ربخلا موهفم *!ملعف بطاخملا ناك اذإف

 سفن مالعإ مزلتسي ال "'رابخإلاف ,رابخالا لب .ءابنإلا هل لاقي ال .ًاضيأ هب ملاع

 .فلكتلا اذه ّنِإ ىفخي الو .مالعإلا قلطم مزلتسي ناك نإو ربخلا موهفم

 ذإ :هلوقب ضارتعالا ىف ةروكذملا ةمزالملا عنمي نأ باوجلا يف باوصلا :لوقأف

 ةيربخلا لمجلا ركذي دق ذإ .هرخا ىلإ ناكل هوجولا نم هجوب مالعإ هيف نكي مل ول
 نم مالعإل ال ةجيتنلل ًاليصحت مصخلا ىلع ةاقلملا ةيناهربلا تاسايقلا يف ةهيدبلا

 .ىدعتف :«ش» ." .امهنم دحاو :ردصملا يف ١.

 ./8/ .نآرقلا ظافلأ تادرفم .: .ربختل :«م» ."

 .رابخإلاف  :«ك» .5 .ملعي :«ه ك ءم» .6



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 ال امك ,مالكلا نم ًاطقاس ')هنوك مالعإلا نع هّولخ نم مزلي الو .سايقلا هيلإ ىقلي
)0 

 [(:9) 4...اَنَتْمَّلَع اَم لا اَنَل َمْلِع ال َكَناَحْبُس اوُلاَق» :ىلاعت هلوق]
 نع اوجرخ له ؛؛اذئنيح اولاق "!اذامف :ليق هّنأك ,باوجلا عقوم عقاو فانئتسا

 ؟1:/5 اوفلك اه يع

 ىفخي نأ نع وأ كيلع ضارتعالا نع كل ًاهيزنت يأ 4 َكَئاَحْبُس اوُلاَقم :ليقف

 .ًاضارتعا نكي ملو ًاراسفتسا ناك مهلاؤس ّنأب راعشإو :هلوق

 نم عقو اّمع ةبوت نوكي نأ لامتحال ثحب راعشإلا يف :لضافلا ىّشحملا لاق

 .ىهتنا .*!ةبوثلا حاتفم ناحبس نوك هدّيؤيو ءضارتعالا
 :ىلافف هلوق يييقت» نف اقبايي واق دنق تتلصعلا نال تح "ا وفكي نقعلؤقاو

 الف ةّمث "!هيلع ٌلدتساو ضارتعاب سيل كلذ ّنأ ةيآلا «ُدِسُْي ْنَم اًهيف ُلَعْجَتَأ اوُلاَقل

 حلصي امّنإف ًادييأت هبسح ام اّمأو لاجم ضارتعالا نع ةبوت اذه نوك لامتحال ىقبي
 دق لي ةلذك نيّيلو اطقلاو يتذلا: رود: ىف ارصحتم ةنوتلا نايظأ ناك ول :كلذل

 نم ميلعت وأ ةمصعلا ىوعد نع سفنلا مضهو هللا يدي نيب عوضخلل كلذ نوكي

 ةروثأملا مهتيعدا يف ُكهِإ؛ نيموصعملا ةبوت هجو يف ليق امك ؛كلذ هيلع بجي

 .ىفخي ال امك :(«ما») . '" .هنوكو :«ش».١

 .كئنيح  :(«م» . .اذامف أمك :«م» .'"'

 .هثحب  :(«م» .1 ./ا/ .طوطخملا .ماصع ةيشاح .*

 .هيلع  :«ه» .ا/



 م (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 [«ناحبس» ىنعم ىف ثحب ]

 ومواطن 111 يعمم ناكر لوب بو رطتا نوضنم# اهيسمالوف
 دا ذاعفك هلعف 4! رامتكان

 نارفغك لصألا يف ردصم ناحبس ّنأ ىلع لومحم مالكلا اذه ّنأ رهاظلا :لوقأ

 ددضملا مسالا ىلا 'لقتف ددجملا يثالثلا رداصملا نم يأ ,*بغارلا هب حرص امك

 دقو .هيزنتلا وه يذلا حيبستلا ىنعمب مسا هْنِإ ءارسإلا ةروس ىف لاق اذلو .ديزملا

 نعي هلو ةوردملا ندم امس دما نددصملا وكر ذاك. ىلع 0107 000

 ةياور ىلع دراب مايو قسعلا بدك :هلوق يف امك لعفلل اعين عقي دق لعفلا نإف ؛هيف

 نم ذئنيح ولخي الف اَّلإو .همالك لمحي نأ بجي اذكه قسعلا مزلأ يأ قسعلا بصن
 .هيزنتلا ىنعمب دّرجملا ردصم نوكي نأ

 ةاروا نأ ىلع عاب" لقت نفل ذب الف ىتعملا اذهب :ديزخلا ردضم ةؤكيو ااماو

 باذك لثم لاعفو "!ةركذتك ةلعفتو حيبستك ليعفت بابلا اذه نم ةعومسملا رداصملا

 نع لقن ام هانركذ ام دّيؤيو ءسايقلا ريغ ىلع مالك لثم لاعفو قرمم لثم لعفمو
 متي بانل اذه قيما" لدفلا ناي اردغن ىلا احس ذأ ىلع لدتا هلا ىييلدنالا

 ًاردصم ناك ولو حيبستلا وه هيلع يراجلا هردصم لب هيلع ًايراج نوكي ال وهو
 1ايام ايناس ناكل

 ١. ةحيصفلا ةغللا يف :«ع» شماه يف ؟١(«.

 »١١«. لوعفم لعاف وأ ىنعملا لوعفم وه ام ىلإ :«ع» شماه يف .؟

 .ًابوصنم :ردصملا يف .'"

 انتر وعلا ومالا ادا لاقت اكيرسعم لانلل نالتصملا عراق ضاق اجب هن اةيبت وع عر قفا قالا
 :«دنم ١ 11: لعفلا هب ل صتنو هيف لمغي نأ هي لوعفملاقح نأل هل وغفم ىلإ ةتقاضاب لمعتسي

 75/7٠[. ىواضيبلا ريسفت .1 ,*و9 .نآرقلا ظافلأ تادرفم .

 .ةركذتل :«م» .لقنلا :«ش» .ا/

 186/١. طيحملا رحبلا ريسفت :رظنا. ٠ .لعفلل :«ه» .4



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ناخب

 عاش دقو .هنم بّجعت اذإ اذك نم هناحبس :لوقي ام ًاريثك برعلا ّنِإ :لوقأ مث

 نأ رهاظلاو .هناحبس هللا ىلإ عوجرلا وأ زجعلا وأ بجعتلا دنع ""'هب مالكلا ريدصت

 ام مادقإ نع زجعلاو دال مدآ نم عقوتم ريغ رمأ ةظحالم دنع بّجعتلا انهاه دارملا

 .لّمأتف ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا وأ هللا مهرمأ

 :"ارعش هلوق يف ذوذشلا نع هيزنتلا ىنعمب حيبستلل ًاملع ىرجأ دقو :هلوق

 رخافلا ةمقلع نم ''ناحبس

 روكذملا ىنعملاب حيبستلل ملع ناحبس نأ ىلإ بهذ فاّشكلا بحاص َّنأ ملعا
 نق 'اونيملع | فلق ثييفح بيضلاحلا منال افي: كتعنلا ةقلاظو لا وأ ناك افا

 : ينس رثكأ ّْنأل هتيملع ىلع ليلد ال ذإ .ذوذشلا ىلع (6!ةفاضالا لاح ريغ

 هلوقك رعشلا يف ("!ًانّونم ءاج دقف ةفاضإلا نع عطق اذإو .ًاملع نوكي الف ةفاضإلاب

 :رعش

 دمحلاو يدوجلا حّبس انلبقو هب ذوعن ''!ًاناحبس مث هناحبس
 :رعش هلوقك ماللاب ءاج دقو

 ناحبسلا اذ ّمهّللا كئاحبس

 نيلئاقلا ّنأب مهضعب هدّيأو .هتيملع ىلع لدي ىّتح فرصلا عنمل رثأ هيف رهظي ملف
 ةربع ال ةيريدقت نوكي امْنِإ يه يتلا ةيرارطضالا ةيسنجلا هتيملعب اولاق امّنِإ هتيملعب

 .رعش - :(م ءل» .؟ .هبا :«م» ١.

 قلطم لوعفم هّنَأ ىلع بوصنم ًاملع ناك نإو تيبلا يف «ناحبس» ّنأ رهاظلا :ليق :«ه ,م .ع» شماه يف .؟

 نم ًاهيزنت ىلاعت هللا هّرنم ىنعملاو .ًاقلطم ًالوعفم هنوك يفاني ال هيزنتلا ىنعمل هتيملع ّنإف .فوذحم لعفل
 دا 0 ةنكحلا نع ديكس رختلا قاض اج رقئانلا ةعلض قلخ

 .ةفاضإلا ريغ لاح :«ه ءم» 60 .ةيملع :«ه» .

 .«١؟» ماللاو نيونتلا هيف زوجي ال فرصنم ريغ ناكل ةّيملع هيف ناك ول هنأ عم :«م .ع» شماه يف .1

 .هناحبس :«ش» . --



 مع (11- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 برعلا مالك يف اهنادجول بابلا اذه نم ةيسنجلا مالعإلا اوّدع امْنإو ءرمع لدعك اهب

 قريش ا دج امش مق يقل نم يد ءاكحالا نطيب ىف كراسنلا يرخص ةنناج

 ال ذإ .فراعملاب اهفيصوتو اهنع لاوحألا ءيجمو اهيلع نيونتلاو ماللا لوخد كرتو
 يف وه ذإ ,رارطضاو ةرورض ناحبس يف دجوي ال بجاحلا نبا هركذ ام ىلع هّنأ ٌكش

 جاتحي ىّتح فرصلا عنمل رثأ هيف رهظي ملف ماللا وذ وأ فاضم هتالامعتسا بلغأ

 عمو .ةيسنجلا مالعألا نم هوحنو ةماسأ ىف هيلإ جيتحا امك هتيملع تابثإ ىلإ هلجأل

 امك اهذوذش عمف بابلا اذه نم ةمّهوتملا راعشألا امأو ,ركنملا ىلع قلطي هلك اذه

 :ءاقبلا وبأ لاق اذهلو .يشاوحلا يف ةروكذم ىرخأ تالامتحا اهل فّنصملا هركذ

 .ىهتنا ''حيبستلاو حبس هنم ٌّقتشا دقو ردصملا عقوم عقو مسا ناحبس

 ةفاضإ باب نم سيل هرئاظنو هللا ناحبس يف ةفاضإلا ٌنألف تما ل هيف اكو

 هر ادنكا ة ذاق هكيفلع نوكر وأ هزليل دخلا: ىمادحاوبب كر ايي فتسم كزراعملا كنز
 ها اعبملا قبو ىشامك نررعلا ةفاضإ انهنقاتي انا ةنييلعلا ذا لضاعلاو قت مملا

 ةفاضإلا او ةفرعم ريصيل فاضي مث ةركن نوكيف ةمدلا نم دحاوب لدا ا

 .كلذك ناحبس يف لاحلا نوكي ال ملف الف ؟! سبع ةرتنعو ّىط متاح يف امك ةينايبلا

 ًاتبع رارفلا نوكيف هلثم مرا ذودشل لوبقلا اةو ذودش نم رارفلا مزلي :ليق نإ

 فلاخم وهو فيرعتلا نع ةفاضإلا ديرجت ةفرعملا "ىلإ ةينايبلا ةفاضإلا يف ّنأل

 دارفأ نم دحاو ةيصوصخ ةدافإل اهعضو ّنأل ةفرعملا ىلإ ةضحملا ةفاضإلا عضول

 .يقابلل تسيل هيلإ فاضملا ىلإ فاضملا

 سايقلل ةفلاخم اهنوك عم ةينايبلا ةفاضإلا ّنأل ؛/7كلذو ثبعلا مزلي ال :تلق

 ١ 5 ءوا نم ٠١7/١. نامحرلا هب ّنم ام ءالمإ :رظنا .

 ١ سبع ب :(ه م)) .ىتح :«ه ءما) .

 قر .وا 6م

 :ىلإد :(م) /

 قز

 .كلذو  :«ه ءم» . 2



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 2

 هنإف ملعلا ريكنت فالخب لامعتسالا بسحب ةذاش نوكي الف مهتالامعتسا ىف ''!ةعئاش

 :لامعتسالاو.نيايقلا سدح ناش

 لوحدو:«:ناحبسلا "!ا3:ةهللا كناحبس ىف هيلع ماللا لوخذ َنآلف :ًايناث اَمَأَو

 يفاني الف هيوبيس نع لقن امك رعششلا ةرورضأ وه امْنِإ اناحبس "مث :هلوق يف نيونتلا

 هنأ نمد ١ يضرلا خيشلا هب حّرص امك ًاضيأ ةيملعلا يفاني ال ةفاضإلا اذكو .هتيملع

 كلذو .افلتخا اذا نيفيرعتلا عامتجا نم عنم ال ذأ ,هفيرعت ءاقب عم ملعلا ةفاضإا زوجي

 ايندلا يف نكي مل نإو قدص ديز وحن ىنعم هب فصّتم وه ام ىلإ (/”ملعلا فيضأ اذإ
 اهنف ةفاضالا نافعا نيزوتلاقلا راع وبرد ارمخبلا 08 ريك هاتي ودنا ويقل

 .همالك ىهتنا 0 قفّتملا كارتشالل تسيل

 الو ًافرصنم ةفاضإلا ةلاح هنوك يف عازن الو فرصلا نم هعنمل فانم يه معن

 نيققحملا نم ًاريثك نأ ىلع ةيملعلا نع هجورخ ةفاضالا ةلاح هفرص نم مزلب

 ؛نّكمتم ريغ "'ردصملا عضوم عوضوم مسا هنو :ةيريدقتلا ةيسنجلا ةيملعب اوحّرص
 لعف هنم رجي ملو ماللاو فلألا هيلع لخدي الو بارعإلا هوجو هيلع يرجي ال هل

 .نيتدئاز هيف نال فرصني ملو

 اريددما ناحيس ىسم لاق ةيوبعس نأ :تاغللاو:ءامسألا ييذقت ىف ئواوتلا زكذو

 ةفرعم عسا هلا ةيوييسدارم»# لاقت يقرصتم ريغ سلا اذهب ناهيسو موملا قمل

 رانك '"!هتيملع راثآ نم اذهف نونلاو "!فلألا ةدايزو ةيملعلل فضي مل اذإ فرصني ال

 .اطخن هنأ رهاظلاو ءذإ :«ع ءش» .؟" .ةقياش :«ه» ١.

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «هفيرعت ءاقب عم» نم و .مثا :«ه» .'"

 ةبلغلاو ةرثكلا لها مه هونبو زاجحلا لها نم .يوبنلا بسنلا ةلسلس نم ناندع نب دعم نب رازن نب رضُم وه.

 .559/1 يلكرزلل مالعألا ,مرحلاو ةّكمب ةسائرلا مهل تناك .زاجحلا يف

 .ةيردصملا:«(ش».ل ا 5/<-5٠١.  ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش .1

 .ةّيملع :«ه» .8 .ماللاو فلألا :«م») ./



 ف3 (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 نم ولخي الف "'ناحبس نم حيبستلاو حبس ّنأ نم ءاقبلا وبأ لاق ام اّمأو ءملع ىلع
 .ديعب لعفلا كلذ ىلع يراجلا ردصملا مسا نم ردصملاو لعفلا قاقتشا ّنإف دعب

 ءاقب عم ملعلا ةفاضإ رصح ىلع ةلالد يضرلا مالك نم هتركذ اميف ّنِإ :لاقي ال

 "اذا امب كلذ صّصخ دقف .ءفاضملل ىنعملا يف ةفص هيلإ فاضملا ناك اميف هفيرعت

 0 ل

 نأ رهاظلا لب .ةعاجشلاديزو قدص ديز وحن هب فصّئم وه ام ىلإ ًافاضم سيل هوحنو
 قدص ليبق نم هللا ناحبسف هيلإ فاضملل ةفص هيزنتلا يأ حيبستلا ّنإف كي دكا

 .لّوألا زاوج يناثلا زاوج نم مزلي الو ًاملع ىدصلا ناك ول قدض كيو ال دوز

 طرتشلا ننعم ةنقع ووقت يهسلا ىلع لري املا «!ذازز ةملك را «لوقن انآ

 لب .فلخ اذه .ءازجلاو طرشلا يتلمجب ةبقعتسم تناكل الإو .كلذك انهاه سيلو

 رهاظ !؟'و ,ىنعم هب فصّتم وه ام ىلإ ًافاضم ملعلا نوك تقو قّقحتم كلذ نأ هانعم
 هلثمو .هلوق ّمص امل رصحلل ًاديفم ناك ولو ال فيكو رصحلا ديفي ال ىنعملا اذه نأ

 الإ «رضم»ل ًافصو نوكي ال يذلا بهذلا وه امّنِإ ءارمحلاب دارملا ّنإف ءارمحلا رَضُم

 فلتخا اذإ هفيرعت ءاقب عم ملعلا ةفاضإ زّوج هل يضرلا خيشلا ّنأ قيقحتلاو

 رئاس ىف امك هتفاضإ زاج نيفيرعتلا يف فالتخالا قّقحت امنيأف ,نافيرعتلا

 ٌناف ؛ 5 وهب رخآلا ىلع نيفاضملا نم ّلك لمحي نأ ّمصي يتلا ةينايبلا تافاضإلا

 هتاذ ىلإ ةراشالا ديفي امّنِإ ةيملعلا قيرط نم ًالثم «رضم»ل لصاحلا فيرعتلا

 ةراشإلل ديفم ةفاضالا نم هل لصاحلا فيرعتلاو .هاوس نّمع (*!ةزّيمتملا ةصخشملا

 .اذ :«م» .؟ ٠١7/١. نمحرلا هب نم ام ءالمإ ١.

 .و-:«ل».ع .لدت :«ل» ."”

 .ةزّيمملا :«ه ءم» 6



 " ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةيريسفت تاحمل 1

 نيب قرفلاو ,ناندع نب دعم نب رازن وهو هيبأ ثاريم نم بهذلا هذخأ رابتعاب هيلإ

 هوحنو هللا ناحبس يف ةفاضإلا لمحي نأ نكمي هنأ ىلع نايبلا نع ينغ نيفيرعتلا

 ةفاضإلا ّنأ امك ؛هيزنتلا سفن ىلع هّرنملا لمحي نأب هيزنتلا يف ةغلابملا لامك ىلع

 :لدع لسعر قط: ىلع ةقلاوهب ننام اقيا قدس لير ىف

 بجاحلا نبا هيلإ بهذ امو رهاظلا وه فاّشكلا بحاص هيلإ بهذ ام ّنأ ّقحلاو ش

 ثيحب ظفللا اذه تالامعتسا دراومل ٌّماتلا ءارقتسالا ىلع فقوتم هتيملع راكنإ نم

 الإ ًافاضم لمعتسي الو ,ةعسلا يف نيونتلاو ماللاو فلألا هيلع لخدي ال هنأ ملعي

 ردع رهو تمم ١" غنا ال [ةفاضالا نع اهوطقماا ١" نيف ألو: نما يفت

 [4 ْميكَحلآ» ىنعم ىف ثحب]
 .هرخآ ىلإ هتاعدبمل مكحملا :هلوق

 ءانثلا نوكيل تاعدبملل مكحملا ىنعمب ميكحلا لعج :لضافلا يّشحملا لاق

 هيلع لمتشملا راركتلا نع دعبأ نوكيو لمعلا لامكو ملعلا لامكب هفصول ًاعماج
 .ىهتنا "!'يغبني ام ىلع لمعلاو هيلع يه ام ىلع ءايشألا ةفرعم ىلع ميكحلا لمح

 5 فرتملا انك ميكشلا نعي ىف ًالخاد يغبني ام ىلع لمعلا ناك اذإ هّنِإ :ليقو

 ةجاح الف ملعلاب ءانثلا يف ديكأتلا عم لمعلاو ملعلا لامك هفمرا اعاد اهلا ووك

 .ىهتنا .مكحملا ينعأ يزاجملا ىنعملا ىلع ميكحلا لمح ىلإ

 ًاهجو راركتلا عفرو ءانثلا ةيعماج عومجم لعج يّشحملا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 هركذ ام اّمأو ,كلذل ًاعماج يقيقحلا ىنعملاب ميكحلا نوك هّرضي الف روكذملا لمحلل

 .ريغ اال :«ه .م» .؟ .لمعتسي الو ,«نم» ريدقتب اا اناكمع :(ه م».١
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 م (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 لاقي نأ ىلوألاف هل عفد ال راركتلا موزلب فارتعا وهف ديكأتلل راركتلا نوك نم دروملا

 ناركتلا قف جوخ ازب يتلا فر اهيفلا ١ ىتفتلا ىلع لدعللا ان :ىدعملا 1" يلع كزلا ىف
 هقباطم ةرات ؛ًاظوحلم رّركملا ناك اذإ امّيس '''يقيقحلا 9 ىلع لمحللا دنع مزاللا

 ."!لّمأتف لامجإلاو نّمضتلا هجو ىلع ةراتو ليصفتلاب
 .[ عوبتملا يف غوسي اال ام هيف] غوسي عباتلا ذإ :هلوق

 زوجي ال ام عوبتملا يف زوجي هّنِإ :لاقي نأ قبس امل مئالملا بيطخلا يّشحملا لاق

 زوجي الو فاكلا وه يذلا عوبتملا يف لخاد روكذملا لاثملا يف ءابلا ّنإف عباتلا يف

 :نهن ا ننلا نع هلو

 ريمضلا ؟!ةفيض ةراعتسا زوجي هنأ وه فتضملا دوصقم ّنأ رهاظلا ّنأ ةيفو
 ًاعبات ماللاب فّرعملا لعج زوجي اذكو ,عوبتملا نود عباتلا يف رورجملل عوفرملا

 امئالم .هرخا ىلإ غوسي عباتلا ذإ :هلوق نوكي اذه ىلعف ىدانملا سفن نود ىدانملل

 هركذ ام دري ال اذكو ,ةمئالملا مدع نم هركذ ام دري الف '/قحل اّملو قبس امل

 يف زوجي ِهّنَأ ىلع ًادهاش حلصي ال لجرلا اذه اي زاوج ّنأ نم لضافلا يّشحملا

 ءاوس زوجي ال "'«اي» عم ماللاب فّرعملا '''عامتجا ّنأل عوبتملا يف زوجي ال ام عباتلا

 .ىهتنا ."!ًاعوبتم وأ ًاعبات ناك

 ."'رهاظ دورولا مدع ةجوو

 .نع :«م» ١

 يقت هاش ذاتسألا هدافأ امك ةردنلا ةياغ يف لعفملا ىنعمب ليعفلا ءيجم هنأ ىلع :«ه م .ع» شماه يف .؟

 ١١(. .هنع ىفع هللا رون فيرش» .ىقيقحلا ىنعملا ىلع لمحلا حّجري امم وهو لّمأتف .هّلظ ّدم دّمحم نيدلا

 ةعيرذلا «ناطنا + وب ال6 لا ةشنم ىف وا را ريشا تي اشنلا لتس نيدلا' حض اع دقسلا وهن رهاذلا لوف أ

 .لّماتيلف :«م» ."؟ 00

 .وحن :«ه» .6 .ةفص :«م» .؛

 .ايا :«ه ءش» .ا/ .عامجإ :«ع» . 1

 .رهاظ  :«م» . ./1 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .6 .



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل قا

 ةيرخا نلا [ كنا كلي ورم | هكلوق يف امك فاكلل ديكأت :ليقو :هلوق

 ىلوأ نكي مل هنأ هيلع دري ًافلكت هنوك عم ًاديكأت هنوكو :لضافلا ىّشحملا لاق

 «تنأرن لعج زوجي فيك هناي هيلع دووأو ١" ىهننا «كناحبسا» ريم نم ديكأتلاب
 ديكأت نوكي ال فيكو ءامهنيب عقاولا لصفلا دوجو عم .«كناحبس» ريمضل ًاديكأت
 .نهتنا 2! ةفكئاحس) فاكل هنيكات نه كلوا هب لضتملا فاكللا#كقارر

 «تنأ» نوك لضافلا يّشحملا دارأ اذإ هّجوتي امن ةهركذ ان نأ نظن هيفانلوفاو

 دروهلفلا 8! ضي أ ذل ديك ان اقل ارز يهل و وكن نأ نود قمن كلا ايس رسل اذنك ان

 اديك ات كنار هفلوق نوكي نأ قؤجيهلأ ةارآ اذإ انآ ووو دحملالضفلا ةكابح ةوايدلا

 اديكأت هنوك ةيولوأ قوغدفًاضيأ هل ديكأت (كنأ»: ريمض نأ انك «كناحيس#» ريمظل
 .هّجوتف هجّنم ريغ لّوألا نود يناثلل

 [(7137) «...خهّئامْسَأب ْمُهُنبْنَآ مدا اَي َلاق) :ىلاعت هلوق]

 :نقي ملك ةنافيملاب أل ءايسالاب ءانتالا قلع رتادساب_ هةكتالولا نوعا يأ

 :ءافس لا قادس مروتلا ن١ نفود امل يوي

 .اهفذدحو ءاي ةزمهلا بلقب [ئرقو ] :هلوق

 ه1 ةرسيلا قدا ندفلا مقوم لا ةوويف )يف راص هّنأل ءايلا فذح يأ

 فانيلا أرصق تفذحف فذحلا ىلإ يّدؤم بلقلاب هفيفخت

 .ةفالخلاب ةارعا هي أ مهناطبتسا # ن 1 : [تنك] اَمَو» :هلوق

 سل ِدَقْنَو َكِدْمَحِب ُحَبَسُن ُنْحَنَو» مهلوق نم حيرص ةفالخلا ها مهءاعذا ا هيف

 .ىهتنا  :«ه» ١.

 .,/ا/ .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟

 .ًاضيأأ- :«م» .'"

 .ةلمجلا يف :«ل» .ه .ءامسألاب  :«ه ءم» .غ



 قف ذا (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 امك مهنم لضفأ ًاقلخ قلخي ال ىلاعت هّنَأ مهلوق نم هركذ امب يفتكي نأ ىلوألاف 4َكَل

 ايات انها

 [نيدجاسلا ةكئالملا نم لضفأ مدآ]
 .ةكئالملا ءالؤه نم لضفأ مدآ ّنإو :هلوق

 وأ ملعلاب اّمِإ لضفلا ّنأِب لضفأ ملعألا ّنأ تابثإ نكمي :لضافلا يّشحملا لاق

 ىهتتا ."'ملعلا حيجرت ىلع تلد تايآآلا هذه سفنو لمعلا

 هباحصأ هركذ اّمع ماقملا اذه يف اذه همالك يف لهذ دق لضافلا اذه لعل :لوقأ

 لهاجلا نم لضفأ نوكي نأ مزلي ال ملعألا ّنأ نم ةمامإلا ثحبم ىف ًادانعو ًافّسعت

 لب لمعلا وأ ملعلل نوكي نأ يف رصحني ال ةيلضفألا ّنأو .هيلع هباوث ةدايز ىنعمب

 نم "ًالثم لهج يبأك لمعلاو ملعلا نع لاخلا لجرلا ىلاعت هللا يطعي نأ روحي

 نيل وول دبعلا وب للا مضار ىلع اهيا عم يكلبي !دمحمل هيطعي ال ام باوثلا

 .ةيعلاعلا كولا دامعلاو هدو الكيس ماا" ١ كلانا هقطنا

 ىلإ [رمضمب ] هتبصن نإ قباسلا [فرظلا ىلع] فرظلا فطع فطاعلاو :هلوق
 كلو جا
 ا

 ام عم يأ رّدقي امب هفطع الِإو .ًالثم ركذا وه رمضمب قباسلا فرظلا تبصن يأ

 ًافْظَع «اودجسف» نوكي ذدئنيحو .«أاو دجسف» لبق «اوعاطأ» وحن نم هيف ًالماع ردقي

 نأ نكميو .هيلع ادلع «اودجسف» نوكيو «انلق ذا» لبق «ركذأ» 7 .«انلق» ىلع

 اوضام قوص: لب رعمج ايوصتس ىراشلا تقررافلا نكي ىل اذ هلا هضوغ نوكي

 .لمعلاب :«م».١

 الم - :«م» .'؟ ./1/ .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."

 .قحلاب  :«ش».6 .دّمحمب :«م» .

 ور ا :(م» 1



 " جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 ىلع ًافوطعم فرظلا اذه نوكي نأ زوجي ال ,4اًهيف ٌُلَعْجَتَآأ اوُلاَق9 وهو روكذمب
 هلا لوق نامزو 4«ُدِسْفُي ْنَم اًهيف لَعْجَتأ© :مهلوق نامز فالتخال قباسلا فرظلا

 ةقباسلا ةلمجلا ىلع ةفوطعم ذئنيح ةلمجلا نوكي لب 4«اوُدُجْسَأ »8 :ةكئالملل ىلاعت

 يهو اهرسأب ةّصقلا لب .هرخآ ىلإ 4ٌمَدااَي» :لاق يهو فرظلا عم لماعلا يه يتلا

 .لّمأتف هرخآ ىلإ 4َكْبَر َلاَق ْدِإَو8 يهو ىرخألا ةّصقلا ىلع فوطعم «انلق ذاو»

 [(8) 4...َمَدأِل اوُدجْسَأ ِةَكبتلَمِْل اَنْلَق ْذِإَو» :ىلاعت هلوق]

 [ةكئالملا دوجس عون ىف قيقحت ]]
 فش: لافت هنا وه ةققحلاب هل وكس اف: يع رتل عملا اكاد ون اهلاوي ةهلوت

 را ىلإ مهدوجسل ةلبق مدا

 هحرش يف زيزعلا هّرس سّدق ينارحبلا مثيم نبا نيدلا لامك لماكلا خيشلا لاق

 دوجس نكي مل [مدآل] ةكئالملا دوجس نأ ىلع نوملسملا عمجأ ةغالبلا جهن باتكل

 :لاوقأ ةثالث ىلع اوفلتخا ّث .رفك هللا ريغل ةدابعلا ّنأل ةدابع

 :لاقي نأ نسحي امكو ةلبقلاك ناك مدآو هلل ناك دوجسلا كلذ ّنأ "!:اهدحأ

 :رعش تباث نب ناّسح لوق ليلدب ؛ةلبقلل اودجس :لاقي نأ نسحي كلذك مدآل اودجس

 نيس ناو عامم ه بتاه "وم فرضت رمآلا "اره: يبا تدك اد

 ندسلاو :تايالاج سافلة يفا رع او. كتاف ىابع: عسب لوا ملا

 .دوصقملا ىلع ّصن .مكتلبقل ىّلص :هلوقف

 دقو .هيلع مهنم مالسلاك ةّيحت م كوز اييلف مدال ناك دوجسلا نأ :ىناثلا

 ناو تصملا يف .؟ .لّوألا :ردصملا يف ١.

 هل :«ه» .غ رع :ردصملا يف ."
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 م0 (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 نا ينيهص نعول" اضع وكعب روتلسلا يتسيابك لذ لهب دئلإلا محال

 :لاقك ؟اذه ام ذاعم ار دذل لاقف رد ىلا عن نمملا نفل" !ءدق امل هئأذاعم

 ” هييعتفا دجست ىراصنلا اقيارو اهئاملعو اهئامظعل دجست دوهيلا فيا

 .مهئايبنأ ىلع اوبّذك :ُةْلَيَيَي لاقف .ءايبنألا ةيحت :اولاقف اذه ام :ليقف .اهتقراطبو

 رعاشلا لاق امك .عوضخلاو دايقنالا نع ةرابع ةغللا لصأ يف دوجسلا نأ :ثلاثلا

 : رعش

 رفاوحلل ًادّجس اهيف مكألا ىرت

 :نلاعج هل رق هعسو. ملوعلا رقاوجل هلل دع كفاك ناغسلا لابعلا كل نا أ

 رّسف ؛ثاذإ قايل فان ساو يناثلا لوقلاو 404 ِناَدُجْسَي ُرَجّشلَأَو ْمْجّنلَآَوإل

 ""'قيفوتلا هللابو هتمركتل 00 عوشخل او :لاقف هب دوجسلا

 .هرخآ ىلإ مهدوجسل ةلبق مدا لعجو «ىلاعت هّللا وه ةقيقحلاب هل دوجسملاف :هلوق

 ناك ول هّنأل ؛حيحص ريغ وهو .ةعامجو يخلبلا مساقلا يبأو يئاّبجلا لوق اذه

 :[ 77/١ يفسنلا ريسفت -] كرادملا يف لاق :«ه٠ ءمءعر» شماه يف . ١

 نتغير د مدل يح هاوكسلا و اكو ضألا ىلع [ هجولا :ردصملا يف] ةهبجلا عض د. ووماسلا رار وهمجلاو

 اميف ًازئاج ةّيحتلا دوجس ناكو .سيلبإ هنع عنتما امل ىلاعت هلل ناك ول ذإ ؛حيحصلا يف ةدابعلا هجو ىلع ال

 ىف ال :هل دجسي نأ دارأ نيح [ناميلسل :«م»] ناملسل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب خسن ّمث ءىضم

 هنالك نهعنا :ىلاغت هلا الإ دخل نجمي نأ قولشيل

 لدعك اقلط لاف هللا ريغل ةدجسلا عنم لمتحي امك 3 هنع يور ام نأ[ ىفخي ام :«م»] ىفخي ال :لوقأو

 دنع يوني نأب ةقيقح هلل ةدجسلا كلت نوك ريغلل هتدجس ةروص يف يوني ال هجو ىلع هريغل ةدجسلا عنم

 امش دقو ييدعف لواعلا قاطللا كلذ نم ةفذز ان ىلع اركش د دهسا الك ل داعلا قاطلسلا ةدجس

 هلل مهدوجس نوكي نأ لمتحي :لاق ثيح .كلذ لئثم ىلع هل ٍةّيَط فسوي ةوخإ دوجس لضافلا يّشحملا

 .« ع هنم» [// .طوطخملا .ماصع ةيشاح ] ىهتنا هتردق ميظع نم فسوي يف ٌدار امل ىلاعت

 .اهنيسيسقل :«ه» .'" .مدقت :ردصملا يف ا

 .اذإ :«ه ءما» .0 1 نهج ل

 ١ /١74. مئيم نبال ةغالبلا جهن حرش ./ .عوضخلاو :ردصملا يف .1



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل و

 ")قطن دقو ,ةكئالملا هتمظعتسا امل"'و كلذ نم سيلبإ عنتما امل هجولا اذه ىلع

 لثم «هتمركتو "”هليضفت داقتعال وه امّنِإ دوجسلا نع سيلبإ عانتما ّنأِب نآرقلا
 ِراَن ْنِم ىنَتفَلَخ ُهْنِم ُدْيَخ اَنَآ» :هلوقو "14 َىَلَع َتْمَدَك ىِذَّلأ اذه َكَتْئَآَرَأ» :ىلاعت هلوق

 #7 نيط ْنِم ُهَتقَلَخ َو
 ةلبقلا دّرجم هلعجو كلم مدآ ميظعت حرش ةّصقلا هذه نم دوصقملا ّنأ لصاحلاو

 ىبأي ًاضيأو .هريسفت يف يروباشينلا هركذ امك دجاسلا نم ًالاح مظعأ هنوك ديفي ال

 يف يزارلا حوتفلا وبأ ّلجألا خيشلا هقّقح امك 4مَّدألا» هلوق يف ماللا رهاظ هنع

 ال ذإ ؛مدا ىلإ :لاقي نا رهاظلا ناكل دوجسلل ةلبق مدا ناك ول :لاق ثيح هريسفت

 ""امّلك ىلاعت هللا نأ ىرت الأ ,ةلبقلا ىلإ :لاقي امّنِإو ,مامإلل الو ةلبقلل تدجس :لاقي
 را :ىلاعت هلوق يف امك ماللاب هركذ العو لج هبانج ىلإ ةدجسلا بسن

 !2١ 4 َنوُدُجْسَي ُهَكَو ُهَئوُحَبَسُي » ١4" ىذلا هي اوُدُجْسَي آلا» "!4َنُهَقَلَخ ىذا

 ول ًاضيأو ةلبق ا هنوك ةدارإ لامتحال لاجم ال هانركذ اميف ًاّضن ماللا اذه نوكلو

 .قلطأ :«ش» .؟ .ود:م

 دوجس دوجسلا ّنأ نم ناطيشلا هّروصت يذلا اذه نوكي نأ زوجي ال مل :تلق نإ :«ه .م .ع» شماه يف ."

 .كلذ ريغ رمألا سفن يف رمألاو .ذئنيح ناطيشلا تاليخم دساوف نم ليضفتو ميظعت

 ومب ءارجا اديوم اهل هنعلزا نأ ال هطلغ ىلع هل هّبني نأ (ذئنيح 4 ذئنيح  :«م») ذئنيح قلطملا لداعلا ىلع :تلق

 لثم دنسلا عم وأ دّرجملا عنملا ليذب كّسمتلا ضراعمللو ليلد ال باوجلا يف تايناسحتسا هذه :تلق نإف

 .لعفي اّمع لئسي ال :لاقي نأ
 ّقحلا نم كدنع ٌبحأ بهذملاو بهذملا بّصعت ىلع تنك ول نكل لاؤسلا اذه يف ميلستلا فاصنإلا :تلق

 انقزراو ًالطاب لطابلا انرأو هعابتا انقزراو ًاَّقح ّىحلا انرأ ّمهّللا ,ّتصيو ىمعي ٌبحلا ّنإف ًافرع بهذ الف

 .هميركت :«ش» . هللا ةمحتر هنم 1595 :ةناشحا

 .7١؟ :فارعألا .نيط نم :«م» ." .17 :ءارسالا .0

 .37 7 :تلّصف .6 .امك :«ه» .ا/

 5١5,. :فارعألا ٠ ا ل ملا



 مو (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 مدال ةدابعلا دصق ىلع ةهبجلا اوعض ةيالا ىنعم ناك ىعرشلا ىنعملاب دوجسلا ناك

 قلخ تقو ىلاعت هلل اودجسا ريدقتلا ّنأب :لوقلاو ,ةقيقحلاب '!ًادوجسم مدآ نوكيف

 .مالعلا كلملا مالكب قيلي ال فّلكت مدآ
 لا ىلع لدي ةلبق ةفكلا لعج لاقي: قكمي «لقافلا يتخيل لاقو "ااه

 .ىهتنا '*!لضفأ !؟!هنوك ىلع لدي هريغ نود ةلبق مدآ لعجف عاقبلا رئاس نم لضفأ

 سليما ديوك ىلع .ةلق ةيكلا فج هلال : اق: 151 نان ةيقاة لوقو

 .ةّكم نم لضفأ ةنيدملا ّنأب مهضعب مكح اذهلو ءمّلسم

 عاقبلا رئاس ىلع ةبعكلا لضفو ىنعمب ةكئالملا ىلع مدآ لضف نلف :ًايناث اّمأو

 رخا ىنعمب اهتوبث ةبعكلل ىنعملا كلذب ةيلضفألا توبث نم مزلي الو رخآ ىنعمب

 .هجل مدآل

 .مكتلبقل ىلص نم لّوا سيلا :هلوق

 يبلانا يبا قي ولع ميم ةنملا ريمان ان ىف هلاق »لاقل ىتحبلا لاق

 :سقتملذ ا ودم ةفالخلا ١ اعدم

 ف رصتم مالا 11" لع ةيكاام

 نسح يبا نع اهنم مث مشاه نع

 :سحلا ىبأ نع ةليبقلا هذه نم فرصني نأ كلذ نم دعبأ مث "١!هتليبق نع ينعي

 .اذهو :«م» .؟ .دوجس :«ه».١

 .هنأ :«ل» .؟ .هنوك :ردصملا يف .'"

 .نوك :«ه» .1 .// .طوطخملا .ماصع ةيشاح .ه

 .فرعأ :ردصملا ىف .6 القل :«ه» .ا/

 .هتليبق يبأ :«م».٠ .فرصني :ردصملا يف .9



 ١ جءيرتستلا هللا رون يضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 ف (") خيا لع 2

 "!نسح نم هيف ام مهلك يف سيلو ةحلاص ّلك نم !'مهيف ام هيف نم
 ةلصخ ّلك نم مشاه يف وأ باحصألا يف ام هيف نم نسحلا يبأب ديرأ ينعي

 .نسح قلخ نم هيف ام مهلك يف سيلو ةحلاص

 مكتلبقل ىلَض حملوا يلا

 ةيماسملا لذا ىأ

 "1 هسلاو قارقلاب سانلا فرزعاو

 .همالك ىهتنا

 هءاعّدا نّمضتي ام ناّسح نم انهاه "”نووري مهّنَأ موقلا نم بجعلا :لوقأو

 :ةرفاطلا © هاماوتمألا نمور اهب ةقالخلاب دقن نص ةتحأل

 اع بال هيلا كدي ىف نوركدي ف نانا و جيرغلا ا ذخب لدعب "ا ةنويرتوو
 عم هنود ةفالخلا صّمقت نم ىلع جاجتحالا نع هتوكس نومعزيو .'''!ةفالخلل

 .هتابتاكمو هبطخ ىف ىنعم هرتاوت

 .[هل] ًاميظعتو ةيحت داك مدال عضاوتلا وهو [يوغللا ىنعملا امو ] :هلوق

 ريمأ بطخ ضعب يف هيلع لومحملاو ,هإط تيبلا لهأ ةّمئأ نع يورملا وه اذه

 ةداتق لوق وهو ,"7١ةغالبلا جهن حراش مالك نم ًاقباس هتفرع امك دلع نينمؤملا

 انباحصأ لعج اذهلو ""'ينامرلا ىسيع نب ىلع هراتخاو .ملعلا لهأ نم ةعامجو

 مهرمأ ثيح نم ةكئالملا نم لضفأ ءايبنألا ّنأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه مهنع هللا يضر

 القل :«(ه» . '" .هتينك :ردصملا ىف ١.

 .هيف :«ش» .؛ .هلوق :«م» .'"

 .// .طوطخملا .ماصع ةيشاح ." .نسح قلخ نم :«ك» .6

 .جاجتحالا :«(ش» . .نوري :«م» .ا/

 م
 .ةفالخلل - :«ه ءم» ٠١ .نوحرتشي :«ش» .

 .ينامزلا :«ه»). ١ /١74. مئثيم نبال ةغالبلا جهن حرش ١.



 00 (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 زوجي ال لوضفملا ناك اذإو مهيلع هليضفتو هميظعت يضتقي كلذو ."'مدآل دوجسلاب

 .ةكئالملا قف لضفا دنا اضلغ انغافلا ىلغ ةفيذقت

 زاوجل ؛لضفأ هنوك ىلع لدي ال ةمركتلاو ةيحتلا ةدجس َّنِإ :لضافلا يّشحملا لاقو

 :ىتهتنا ١" لييصلا قم: لطفا هيلع ىلسملا نأ ىلع لديأل هنافا:ةالسلاك نوكيفأ

 ةيحت دّرجم مانألا نيب دوهعملا مالسلا ّنأل ؛ًاّدج فيعض عنملا اذه :لوقأو

 نوكي ام ميظعتلاو ةيحتلا ةدجس نم فئصملا دارمو .ةهبجلا عضو نودب ءاعدا"!و

 مل مهدوجس ٌنإف فسوي ةوخإ ةدجسب ههيبشت )هيلع لدي امك ةهبجلا عضول ًانراقف

 ُهَل اوُوَخَو 8 :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك ةهبجلا عضو عم لب ةيحتو ميظعت دّرجم نكي

 مالسلاب رخآ ضعب ىلع نيملسملا داحأ ضعب مالس نيب نّيب نوب ًاضيأو ,*!4اَدَّجُس
 ةعامجلا هب رمأ "يذلا ةدجسلاب ةنورقملا ةيحتلاو مالسلاو مهل ٌبحتسملا عئاشلا

 مالسلاو ةيحتلا هذه لثم َّنإف كلذ نع مهنم دحاو دشي ال ثيحب ةميظعلا ةريثكلا

 رن دا ناك 1 عوض هناك نص ادعلا نم ا ا ا ”لزف

 .رّيدتف ؛مهاّيِإ هميلعتو هملع ةدايزو هلضف روهظ دعب ةدجسلاب

 ىلإ ًارابكتسا هب رمأ اًمع عنتما [4َربْكَتْسأ َو ئبأ سيلْيإ لإ اوُدَجَسَق» ] :هلوق

 ورع |

 ا

 ديس سيلك عما اهل نادتحتلا 1! :ييينح ون ىوو اعمل لضافلا لاق
 :هلوقب ودع ىذ ريغ 00 ب ًارذع هي د [ نظي نأ] زئاجلا نم ناكو نيدجاسلا

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .مدالو :«م» //.

 ”'. .هيلع  :«ه» . و :«م»

  .6:فسوي ٠٠١١.  .1.ىتلا :«ه»

 .لدت - :«م» ٠ 2--



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل نال

 رشبأ :كلوق وحن فطاعلا دقف اذهلو ,رايتخالا عم عانتمالا وه ءابإلا ّنأل ١4" ئبآ»

 ناعلا أ زاج هنأ ٌمئ اماما "لوقت هل :جلتخت ضيع كدساانب

 ”!ناكو رابكتسالا ىلإ ٌمضنم ءابإلا ّنأ فرعيل ربكتساو هيلع فطعف ربكلا عم

 دوم هارت نقلا لير اف: رقكلا تحوي ملو هربك نأ 6 راجل

 عنمي نم دنع اّمأ ًارفاك ًاقفانم ناك (*!ةيدوبعلاب هلاغتشا نيح سيلبإ 1 امهدحأ

 اماواطف انمؤف ناك هلأ "1: لع ا"لو رفكلا ىلع ناك انل هيف "110: طانعتألا

 ليجانألا حراش نع لحنلاو للملا لّوأ يف يناتسرهشلا هاكح املف مهريغ دنع

 سيلبإ لاق .دوجسلاب رمألا دعب ةكئالملاو سيلبإ نيب '''!ةرظانم '؟!ةهبش ةعبرألا
 يل ّنأ اَلِإ ميكح رداق ملاع قلخلا هلإو يهلإ ١١" ىلاعت يرابلا ّنأ تمّلس ىَنِإ :هللا هنعل

 ةلثسا 0" اديك قات ىلع

 ةمكحلا امو ينقلخ يدك ملا سور وو ا  رمتماا :لّوألا

 امو ؟هتعاطو هتفرعمب ينفّلك ملف هتّيشمو هتدارإ ىضتقم ىلع ينقلخ ذإ :يناثلا

 ىلإ دوعي ام ّلكو ةيصعمب رّرضتي الو ةعاطب عفتني ال هنأ عم فيلكتلا يف ةمكحلا

 ؟فيلكتلا ةطساو ريغ نم مهل هليصحت ىلع رداق وهف نيفّلكملا

 .لوقي ال :«م» ." .51 :ةرقبلا ١

 ةريف ناك امنإو :«ك» .'”'

 .نالف :ردصملا يف .5 .ةدابعلاب :ردصملا يف .0

 .ملع :ردصملا يف .6 .لد - :«م» .ا/

 .هبش :«شا»و ردصملا يف .4

 .ةكئالملاو سيلبإ نيب ةرظانم :ناونع «م» شماه يف ٠.

 .ةمكح :«ش»و ردصملا يف . ١١ .ىلاعت  :«ه». ١

 .ينم :«ك» .



 مو (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ملف تفرعو تعطأف ةعاطلاو ةفرعملاب هفيلكت تمزتلاف ينفلكو ينقلخ ذإ :ثلاثلا

 - دي صوصخلا نعيد ل1 ىف هيكطلا امرمل هوس ورب | ةعاطي سالك

 ؟يتعاطو يتفرعم يف كلذ ديزي ال

 يننعل ملف دجسأ مل اذإف صوصخلا ىلع فيلكتلا اذهب ينفلكو ينقلخ ذإ :عبارلاو

 مظعأ هيف يلو كلذ يف هل ةدئاف ال هَّنَأ عم يباقع بجوأو ةّنجلا نم ينجرخأو

 ؟ورشلا

 مدا ةسوسو نمو ةّنجلا "يف لوخدلا نم يننكم ملف كلذ لعف امل ّمث :سماخلاو

 ؟ةّنجلا يف ًادلاخ يقبو "'مدآ يّنم ""'حارتس | ةّنجلا لوخد نم ينعنم ول نأ دعب

 ةنجلا ىلإ ينقرط مم م يننعلو 521 ومع ينفلكو ينقلخ ذإ :سداسلاو

 ال ثيح نم مهارأ ىّتح هدالوأ ىلع ينطّلس ملف مدآ نيبو' ينيب ةموصخلا تناكو

 دعب كلذ يف ةمكحلا امو مهتّوقو مهلوح يف رّثؤي الو يتسوسو مهيف رثؤيو يننوري

 نيعابسا"ا يرقات وتييف كلذ: كانغ عهاقح او ةرطشلا ىلع ١ يقلك ىلا نا

 ؟ةمكحلاب ىرحأ ناك [نيعيطم]
 ول نأ دعب كلذ يف ةمكحلا امو ,ينلهمأ هتلهمتسا اذإ ملف هّلك اذه تمّلس :عباسلا

 ملاعلا ءاقب سيلأ ملاعلا يف "ارش يقب امو ينم قلخلا حارتسا لاحلا يف '”ينكلهأ

 ؟درشلاب هجازتما نم ًاريخ ريخلا ماظن ىلع
 يَنِإ لّوألا كميلست ام :هل اولوق ةكئالملا ىلإ هللا ىحوأف :ليجنإلا حراش لاقف

 ام نيملاعلا هلإ يَنِإ تقدص ول ذإ ,صلخم الو قداص ريغف 00 دلقنلا لاو كيلا

 قلخلاو لعفأ اًمع لأسأ ال ءانأ الإ هلإ ال يذلا هللا انأف «مل»ب ّىلع تمكتحا

 .حرتسا :«ش» .؟

 .مهقلخ نأ :«م» .مدأ :«م»» .'"

 .ىنكله :«ه» .1 .نيرهاظ :«م» .6

 .ىدروش نم :«ش».ا/ .قلخلا لك :«ش» . ٍ-



 " جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ناني

 ىلإ ةبسنلاب تاهبشلا هذهو .ليجنإلا يف روطسمو ةاروتلا يف روكذم اذه ,نولوؤسم

 "'نإو ,رفكلاو غيزلا قرف دئاقع 58 سيلو روذبلاك !'تالالضلا عاونأ

 فارتعالا دعب رمألا راكنإ ىلإ اهتلمج عجرو قرطلا تنيابتو "!تارابعلا تفلتخا

 الإ قيقحتلاب اهنع باوج الو ءّصنلا ةلباقم يف ىوهلا ىلإ حونجلا ىلإو 41

 لقعلا هيلع مكتحي ال نم "ىلع لقعلا مكح نأ اّمل نيعللاف ,ىلاعت هللا هركذ يذلا

 ٌولغ لّوألاف ,قلاخلا يف قلخلا مكح وأ قلخلا يف قلاخلا مكح يرجي نأ همزل
 ا" يرغو ةلبللا نفأ وم ةيضنل اك ريصتا الار ءةيشلا نم القنا هيل ودا
 الإ مكح ال اولاقو لاجرلا ميكحت اوفن جراوخلاكو ,ماسجألا تافصب قلاخلا اوفصو

 اهلك تاهبشلاف .كل الإ دجسأ ال ١4" ٍلاّصْلَص ْنِم ُهَتْقَلَح ِرَسَبِل َدُجيْسَأِل» :"!هلوقك هل

 ,"'!اهرهظم ريخألا يف ''!هذهو 59 لّوألا يف كليو كلل نيعللا نمد

 يبنلا هّبشو ١04 ٌنيِبُم ٌوُدَع دَع ْمُكَلُهنإ ٍناَطْيَشل اًطْيَشل أ ٍتاَوُطُخ اوُعبّت ْعَتت ال38 :ىلاعت لاق اذهلو

 ةيردقلا :لاقف "”اةفلاسلا ممألا نفانل افخم لا دس نسل ايس رت رك

 ةايننار امكن ةخاقلا يدم فيفا رل وبال"! ةلطررم ةيتادفإلا رباك ل هلك دوج

 اولخد ول ىتح لعنلاب لعنلاو ةذقلاب ةذقلا وذح مكلبق "5 ليبس ٌنكلستل :88 لاقو

 ."*!هومتلخدل ٌبض رحج

 .نإف :«ه» ." .تالضلا :«ش» ١

 .قلخلا :ردصملا يف . .ةرابع :«(شا» .'"“

 .مهريغو ةّنسلا لهأ نم_ :ردصملا يف . .ىلع  :«ه» .0

 .” :رجحلا .8 »١١«. سيلبإ يأ :«ع» شماه يف .

 .«١١؟» ةهبشلاو ةالغلا يأ :«ع» شماه يف »١١«. ٠. سيلبإ يأ :(ع» شماه يف .9

 .8١5و ١148 :ةرقبلا ١١ .اهرهظم 2م.

 هز: نم طقسا اكو ىلا ةوسللا نوتةل اتاك وا فاعلا ةودووأا#
 .غ6 ١و 3" ؟ا// ؟ ديسملا قف كنا ح «ملعلا باتك يف ملسم ؛ فانوءانسألا تاتك ىف يراخبلاهاور.6



 قاس (515- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ّنِإ لئاق نمف اوفلتخا ّمث .كلذ دعب رفك ّمث ًانمؤم ناك سيلبإ َّنِإ يناثلا "١لوقلا
 رفكيس هّنأب لزألا يف ًاملاع هللا ناك يأ هللا ملع يف ١" َنيِرِفاَكْلأ َنِم َناَكَول هانعم

 امل :ليقو .راص ىنعمب «ناك» ّنِإ لئاق نمو .مولعملاب ال ملعلاب هقّلعتم «ناك» ةغيصف

 ,نيرفاكلا نم ناك هّنَأ هيلع قدصي ةظحل دعبف ًانمؤم ناك نإ دعب نّيعم تقو يف رفك
 كلذ يف ًاّقحم هنوك هداقتعاو هرابكتسال يناثلا لوقلا اذه ىلع هرفكب مكح امّنِإو

 اف! انندع رفكلا بجبوي ذل ةيضغعملا دهجمف لاو 14 ُهْنِم ُهْيَخاَتأ > :هلوق ليلدب ددفتلا

 ,رفكلا ىف لخدي مل ناميإلا نع جرخ نإو هنأل ؛ةلزتعملا دنع اذكو ,ةريبك تناك نإو

 ىّتح هلبق ةرفكلا نم عيمج دوجو ىلع لدي له 4 َنيِرِفاَكْلأ َنِمم هلوق نإ مث
 اهناو ضيعبتلل «نم» ةملك ٌدرأل كلذ ىلع ني هن :موق لاق مهنم ًادحاو وه وحب

 اكو دع ويس "ااه لك ىلإ ال دوجوم لك ىلإ ةفاضالاب ةوح وعلا نضعبلا نكد

 مث ةكئالملا نم ًاقلخ قلخ ىلاعت هّنِإ :لاق هنأ "'ةديرب نبا نع يور ام كلذ دّكؤي

 مهتقرحأف ًاران هللا ثعبف كلذ لعفت ال :اولاق ,"'4 نيط ْنِم اًرْشَب ب َقِلاَخ ىنإ» :مهل لاق

 رفكلا ىف وى هوقفاو نيدلا نم راص دا هلا ضم وو رخ ا لاقو ةفاقلوا نم سيلبأ ناكو

 ف ىفكي ةيتهذلا دارفألا ّنآل وأ: ةيآلا لوزن دنغ ارهاظ ساق كلذ د

 ناويحلا اذه دارفأ نم درف هّنِإ :لاقي نأ ّمصي ًالّوأ قولخملا نا ويحلا ّنِإف عمجلا ةّعص

 لوق وهو ريكا نيس:وفملز ا سلبا" وكي اذه 00 دارفأ نم يأ

 .نيرثكألا

 ١. .لوقلل :«ش» ١ ةزقلا 4

 .هنع :«ش». ديلا 2 :فارعألا 0

 م :ردصملا يف .1 .لك_- :«ل».ه

 ١/. :ص ./ .ةريره يبأ :ردصملا يف ./

 .ناك :«شا».9



 جمالا رك دنع ةكانلا لك ىءذوجبلاب نيروماعلا ةكتذاملا نأ ملعاو

 ياك ةكيتلفلا ةكيشتال ءنلاعت ةلؤق نك وزير وسل فوعملا بلا
 يف لخاد هادع ام نأ ىلع لدي دحاولا صخشلا ءانثتسا ًاضيأو ١4". َنوُعَمْجَ

 نأ اومظعتساو ضرألا ةكئالم مه :لاقو كلذ ركنأ نم سانلا نمو مكحلا "'كل

 ىلع ةكئالملا نولمحي مهنإف ءامكحلا اًمأو كلذب نيرومأم ةكئالملا رباكأ ؟!نوكي

 :اولاقو ةقطانلا سوفنلل ةيوامسلا حاورألا دايقنا اولاحتساو ةيناحورلا رهاوجلا

 ىهتنا .ةقطانلا سفنلل ةعيطملا ةيرشبلا ةينامسجلا ىوقلا دوجسلاب نورومأملا
 ا 07

 نع '!ىلاعت هباوج ىّدؤم ّنأ نم لضافلا اذه هركذ ام ّنأ كيلع بهذي ال :لوقأو

 دق هّومم مالك ىلاعت هللا ىلع لقعلا ميكحتب كلذ يف أطخأ دق هنأ وه سيلبإ تاهبش

 هخيشل هيف دّلق دق اذه همامإو ,هريسفت يف يزارلا همامإ نع ليلد ريغب "اهقّدص

 نم بجعأو .رخآلا نم لوطأ هيفرط يأ ترعب ناك امن ديف اما اللا سسك

 نولّوُألا عمتجا ول هّنَأ ملعاو :لاقف "!لطابلا اذه ديلقت يف غلاب دق يزارلا ّنأ كلذ

 .7 :ص ؛٠"١ :رجحلا .؟ .اذكو :«م».١

 .نوكي  :«م» .غ .كلذ  :«م» .'

 .لاقي :«م» 701١/١-507. ١". ىروباشينلا ريسفت .6

 ةرطفلا نع ... دقف ليلد ريغ نم قدصي نأ دوعت نأ نم سيئرلا خيشلا هلاق ام ىلإ ةراشإ هيف :«ع» شماه يف ./

 ب 17

 يف ةيونثلل ةهبش ليزنتلا رارسأب ىّمسملا هباتك يف ركذ يزارلا ّنأ لكلا نم بجعأو :«ه م .ع» شماه يف .8

 :لاق ثيح هن اهيش نع ًاباوج (نصِو:(م1) ريصي ام اهنعاياجا هن ءسيلبا تاهبس هبشي: ىلاعت هللا لاعفأ
 هنأ وهو رخآ لضأ ىلع كلذ اونب مهتكل ؛تلعف' مل :ئلاعت:هلل لاقي نأ زوجي ال هنأ اوملَس مهّنإف ةلؤتعفلا امو

 كلذ انفرع اذإو حيبقلا لعفي نأ ليحتسي هّنِإف كلذك ناك نمو ًاينغ هنوكب ملاعو حئابقلا حبقب ملاع ىلاعت

 مل :ىلاعت هلل لوقي نأ دبعلل زجي مل كلذك ناك اذإو .باوصو ةمكح وهف هللا هلعفي ام ّلك نأ ًالامجإ انف رع

 4 َنوُلَكْسُي ْمُهَولَعْفَي اًمَع ُلَكْسُي آل :ىلاعت هلوق قدص نيبهذملا فالتخا ىلع ركذ امب رهظف ءاذه تلعف
 .« قلع هنم» .ىهتنا [؟37 :ءايبنألا]



 8 (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ةدنه نع اودجي ل هحيبقتو ""!لثعلا قينحتب اوفكحيو قيدلخلا ف وول

 ىلاعت هللا هركذ يذلا باوجلا كلذب انبجأ اذإ 8 اهزذل لكلا ناكو ءاضاخم تاهشلا

 لج مهضعب لاق ام نسحأ امو [:لاق نأ ىلإ ] .تاضارتعالا تعفدناو تاهبشلا تلاز

 .ىهتنا ,"!لازتعالا نازيمب نزوي نأ نع لالجلا بانج
 تاهبشلا كلت يف سيلبإ أطخ ّنأ نم هومّهوت ام ىلع سيل رمألا نأ ىفخي الو

 كح بجوأو لفعل مكح دق "'ىلاعت هّْنَأل ىلاعت هللا ىلع لقعلا مكح ىرجأ هنأ

 نكأ ميم نأ ٌوَحَأ َّيَحْلآ ىلإ "”ىدْهَي نَمَقَأَل :هلوقو 4!2َنوُلقْعَت الَقأ» :هلوقب
 اههناويشاالا ندمت نويغ ىلا #١ َنوُمْكْحَت فِيَك ْمُكَل اَمَف ئدُُي نأ لإ ىَّدِهَي ال

 لب .ًاقباس ّرم امك لقعلا نع لزعمب مه نيذلا ةرعاشألا مكحلا نع لقعلا اولزع نيذلا

 .لقنلاو لقعلا ةمكحم ىف هتمكح "تبن نم لعفل ةمكحلا نايب هبلط كلذ يف أطخلا

 ىو وب ميلا نم قيسسااعلا لذفلا كح يلتانلا هنزل دع نظاز كللذ إف
 رودص لقعلا لاحتسا اهنع ًاينغ هنوكب ًاملاعو حباقملا حبقب ًاملاع ناك اّمل ىلاعت

 باوصو ةمكح وهف ىلاعت هللا هلعفي ام ّلك نإ ًالامجإ فلكملا فرع اذإو .هنع جيبقلا
 ال امكف يهنو رمأ ّلك لثتميو .مل نع تكسي نأ بجو ثبعلاو ملظلا نع لاخو

 نا يكسو كلل رك اغلا وردا وقل نيف هيتس هات ك مك قالاعنلا :يدلخلا قفيرعلا لاسم

 ال :ىلاعت هلوقو .ميلعلا ميكحلا لاعفأ نع لهجلا ماقسأب ىلتبملا دبعلا "!لأسي ال

 توق وب عاشألا هيلع هلائح اه ىلغاالا عملا ا يل سا

 . 7/1 يزارلا ريسفت .3 .لقعلا  :«م» . تبا

 .ىلاعت هنأل - :«م» .

 محلا حي .اهب راشأ نآرقلا نم ةريثك عضاوم يفو .10 :نارمع لآ ؛/1و 44 :ةرقبلا .

 ىلع ةيعرشلا ماكحألا ءانب ّنأ ىلع يداني انلوقع مكح نع ىلاعت هراسفتسا ّنإف :«ه .ع» شماه يف .4

 060 :سنوي .أ .«هنم ١1 نييلقعلا حبقلاو نسحلا

 ا نأ :«م» ./ .ثيح :«م» .ا/

 .4 ٌلَعْفَي اّمَع ٌلَكْسُي آل»» :5* ةيآلا ءايبنألا ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ راشأ . م



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل فل

 .الضفم كلذ ناني

 لقعلا نيسحتب نيلئاقلا نم عابلا ريصق ًافيعض ًالجر نأ هانرّرق امب رهظ دقلو
 نازيم ةيلدعلا نازيم ْنأ رهظو .تاهبشلا كلت نع صلخملا دجو دق هحيبقتو
 :ةرعاشألا نع ناريس فز ونا نع ةرهانلا فيكن كتابا الذلتا نم ديون دتعألا

 .ىلاعت هللا ملع يف يأ [4 َنيِرِفاَكْلآ َنِم َناَكَو ل ] :هلوق
 هلّصحمو .مولعملاب ال ملعلاب ةقلعتم «ناك» ةغيصف .رفكيس دّنَأب ًاملاع هللا ناك يأ
 رخاوأ يف فّنصملا هب حّرص امك ,رفكلا ىلع ىفوتي هنأ هلاح نم ملع ىلاعت هللا ّن

 دارملا ّنأ ىلع همالك لمح نكمأل حيرصتلا كلذ الولو .هبهذم هيضتقيو ماقملا اذه

 نم ًارفاك ًاقفانم ناك هّنَأ ىنعمب ,ةكئالملا ملع نود هللا ملع يف ًامئاد ًارفاك ناك هب

 ,")طابحإلا عانتماب لئاقلا هيلإ بهذ امك .طق أنمؤم نكي ملو ةيدوبعلاب هلاغتشا نيح
 .”م دقو

 .هرخآ ىلإ لوضفملل "'عيضختلاب رمؤي نأ نسحي ال لضفألاو :هلوق
 مهراكنإ ةّدش عم نييلقعلا حبقلاو نسحلاب فّنصملا نم فارتعا اذه ّنأ ىفخي ال

 .ليوط هيف ركفلا ّنإف لّمأتف ةمامإلا باب يف كلذل

 .هرخآ ىلإ "4١َّنِحْلَآ َنِم َناَك َسيِلْبإ آلا# :ىلاعت هلوق كلذ دري الو :هلوق

 اَم َنوُلَعْفَيَوْمُهَرَمَأ اَم هلأ َنوُصْعَي آل» :ىلاعت هلوق !هّدري نكل :لوقأ

 رئاس عئابط فالخب .رانلل قحتسم سفنلا ثيبخ ناك سيلبإ ْنِإ :ليق ام اذه دّيؤيو :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 رظن رانلا ىلإ هلاخدإب ةمايقلا موي رمأ ول هّنأ ىلاعت هللا ملع حالصلا هلاح رهاظ ناك اّمل نكل راربألا ةكئالملا

 :اولاق امّبر لب ؛ةيدوبعلاو ةعاطلا ىوس هنم اوري مل مهل ؛ملظ كلذ ّنأ ةكئالملا تمّهوتل ةئيبخلا هتديقع ىلإ

 كحم مدا قلخ لعجف ؛ةّجح ذئنيح ىلاعت هلل نكي ملو ,ةعاطلا الإ هنم رهظي مل نم ىلع ملظلا اذه ام براي

 .«دنما ؟1): نايكتسالاو ءانالا نوهطب رانلل هقاقحتتبا قلع ةححر سلبا لاح رافعا

 0٠. :فهكلا ."“ .عضختلاب :ردصملا يف ."

 5 :(ه» .ء



 مع (51- ١ ةيأ) ةرقبلا ةروس

 .هلئاسر ضعب يف '''ةب يّدِج هركذ امك #١" نو و

 .هرخآ ىلإ [ًايّنج ناك هّنِإ :لوقي نأ] ةكئالملا نم نكي مل هنأ معز نملو :هلوق
 رايحالا نالو ةووكذتفملا ةوجولل 5: ىفتوملا دقفلا كلذ ىلا نييهاذلا قم

 نوكي اذه ىلعو ءرشبلا "'وبأ مدآ ّنإو مهلصأو ّنجلا بأ سيلبإ ّنأِب ةرفاظتم
 :سخن ذل امك اهطقتم ءادكتألا

 .بوجولل (ارمألا ّنِإو :هلوق

 ألا نأ ىلع اهل ةلالد ال ةيآلا ّنأ هلصاح امب لضافلا ىّشحملا *!هيلع دروأ

 نم ًاقباس ركذ ام لجأل رفكلا موزلو بدنلل اهيف رمألا نوكي نأ زاوجل بوجولل
 ةةهسو تك بعاولا كرد لجل هلا هدا يوغا نام هلا ما سيلبإ ءابقدلا

 ا ير حاولا ةقلاخت

 ىلع ّلدت اهدّرجمل ةيآلا هذه ّنأ دارملا سيل هّنأب هنع باجي : نأ نكس: لوفاو

 قرح لا نقلا هلوق هن وعمب كلذ ىلع ٌلدت اهنأ دارعلا ليوا سالا نا

 ١. :ميرحتلا 1.

 سلاجم يف : ًاضيأ هنع لقن امك يرتشوشلا ي يشعرملا ينيسحلا هاش دّمحم نب هللا رون نيدلا ءايض وه .؟

 يف هلإلا ضيف رظنا بطلا باتكو هيل را ا ةفرعم يف باب دص :اهنم فيناصت هل هريغو نينمؤملا
 ةعيرذلا ؛١؟1/ .هللا رون يضاقلا ةمجرت  57/1١60و١59. ْ

 .رشبلا بأ :«ه» .ا“

 .ًاهجوتم راكنإلاو موللا ناك امل بوجولل «اودجسا» ةغيص نأ الول دضعلا خيشلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 .ىهتنا ؟راكنالاو موللا َمالعف ينتمزلأ ام كّنِإ :لوقي نأ سيلبإلا ناكو

 رابكتسالا عم ةفلاخملا ىلع عقو ّمذلا ّنأبو اهمومع مدع نايب يتأيسو لاح ةياكح اذه ّنأب هيلع ضرتعاو
 مهفي مل ول بوجولل رمألا نوك ىلع لدي امْنِإ وهف كلذ مّلس ولو .هب رومأملا كرت دّرجم ىلع ال راختفالاو
 .«هنم ١؟» ةيآلا قايس هيلع يداني ام ىلع كلذك سيلو ,مالكلا قايس نم دوجسلا بوجو

 .هيلع  :«ه» .6

 .بجوي ال :«م».1

 .ىهتنا :ةدايز «ه ,م» ىف .ا/



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ضل

 :هلوقب ةيآلا هذه ىف هيلع لولدملا رمألا يرمأ :هلوقب ًادارم ١4 ىرْمَآ َتْيَصَعَقَأل

 يي رسل ل را ادا ل يكن وع
 رمألل هتفلاخم دعب ةيآلا يف سيلبإ رفكب مكحلا نوكي الف هتفلاخمو هكرت لالحتسا

 .بوجولل رمألا كلذ نوك ىلع ًاليلد دوجسلاب
 نيمو ةطساو الد هفايض نفعل هلا يس وافل ومالا نين رف لاق دنا كمت

 :تييدحلا وأ نارقلا نم طاويخلا ؟!ةلئاسوب اههتف:زداضلا مالا: تاطغلا

 هاذ ددببلا ىلا" !وانضعا نع لع مق حاولا كرتل هلالحسا | لاكن ا نكديو

 ةلادلا تا رقلا نم كلذ سعوا #١ نيط ْنِم ُهَتفْلَخ و ٍراَن ْنِم ىنَتفْلَخ ُهْنِم ُدْيَخ اَنأ» :هلوقب

 .لّماتف .هنايصعو هدّرمت ىلع
 .ةقيقحلا ىلع رفاكلا وه رفكلا ىلع ىفوتي ِهّنَأ هلاح نم هللا ملع يذلا ّنإو :هلوق

 ىلع '"'لدي ال هللا ملع يف نيرفاكلا نم ناك هلوق !*أ نعم ناكاذإ هنأ هيلع هّجوتي

 ملع يف ًارفاك هنوك ىنعم عجري اذه ىلع ذإ ةقيقحلا يفو عقاولا يف ًارفاك ناك هن

 .هعوقو لبق رفكلا هنم ملع هللا ّنأ ىلإ "'هلل

 اهرهاظ ىلع ةلومحم ةيآلا ّنِإ هلصاح ام يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا لاقو

 رفككلا رودس لا بلع دنأ ذل قبس امك امئاذ لغفلاب ارفاك نآك سيلبإ نأ قتعملاو

 ريرقتو ًارفاك ريصي ال ىقيقحلا نمؤملا ّنأ ىلع ءانب دعب اميف ًارفاك ا"اراص وأ 0
 كاش تاطرززاا1 يبل ا روكا ىلاطرلا اذهب ىلع مبادل

 .ةطساوب :«ك» .؟ .17 :هط ١.

 1ص :فارعألا 1 .هدامتعا :«ك» ."”

 .لدت هل :«م» ." .ىنعمب :«م» .6

 .هنم :«م» .ىلاعت :«ك» ./

 .ناك :«ش».1

 .7 “33-١1 نانجلا حورو نانجلا ضور ريسفت .3



 نا (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 :ىرغشالا انخيش ىلإ ةيوسنلا ةافاوملا وهودةلوق

 [ةافاوملا ىنعم ىف قيقحت ]
 قعيسو ةرخالا لايم ١ لواواةايضلا وخا ىلإ لوضولاو غاتذلا ةآفاونلا عم

 تتنكر قمح هي :لوقلا نا ذل نق هليل لها قبب انيق اهووهلف ىرعتظالا ىلا اهنيسن

 .مهريغو ةيمامإلا ءاملع نم همّدقت نم هيلإ بهذ دقو

 ىلإ اوبهذ مهثإف ةيمامإلاو ةرعاشألا دنع ناميإلا ىف طرش ةافاوملا ّنأ لصاحلاو

 ةرينللا نأ ىلع داكوب كلل ور جا نشب نق: لش ىقضلاو دنا نكي قع معلا ذا

 نيه ةيفمنلا ىمؤتلا ليلا ل كس ةماعلا اقعلاو ةفاحسلاو رقكلاو: نامبإلا ىف
 نم ىقشلا رفاكلاو ,نايصعلاو رفكلا ىلع هرمع لوط ناك نإو ناميإالا ىلع تام

 ري اح نق لل ار يدوم اع رد ل بو اك د اررشلاب نر كلا: كضشاو

 ديعسلا : للك هلوقبو ١4" َنيٍرِفاَكْلآ َنِم َناَكَو» :سيلبإ ّقح يف ىلاعت هلوقب هيلإ
 ."اهّمَأ نطب يف يقش نم يقشلاو 0000000

 ادق شفلوت وع قاما دعيتثت ب ناب ىقني دو نيعملا»ةينتعلا كلاقر
 داعسالا نودبانو اقتخلاوبالا راقت ىلع وكر ريبعتلاور ىرتكلل ادعي قم رو نأ تكسي
 نيوكت ءاقشالاو ةداعجلا ةيوك ةاعسالا ناانل ىلا ا تافخ نماعهو.ءاقعأللاو

 نوكي ال ميدقلا ّنأ نم رّرقت امل هتافص ىلع الو ىلاعت هللا ىلع ٌرتعي الو ةواقشلا

 .ثداوحلل ًالحم

 ةداعنلا و ناجدلاب تير ا نإ هنأل نيلي رثلا نبي دبل ىف فوه اللا كعلاو ولف
 ”'ةاجنلا هيلع بترت ام ديرأ نإو لاحلا يف لصاح وهف ىنعملا لوصح دّرجم

 .51 :ةرقبلا .؟ .لّوألاو :«م» ١.

 ١7. ,ةبيتق نبال ثيدحلا فلتخم ليوأت ؛٠5177/1١ يمئيهلل دئاوزلا عمجم ؛57 .قودصلل ديحوتلا ."

 .ةاحنلا :«ع,م» 6 .ةداعسلا :«ه ءما) 3



 ١ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل مد

 دارأ لوصحلاب عطق نمف لاحلا يف هلوصحب عطق ال ىلاعت هللا ةّيشم يف وهف تارمثلاو

 ."!لّمأتف يناثلا دارأ ىلاعت هللا ""ةيشم ىلإ ضوف نمو لّوألا

 [(ه) «...ََنَجْلا َكْجْوَرَو تْنأ نكسشأ ُمَدا'آَي اَنْلَقَو» :ىلاعت هلوق]
 دارملا ٌّنِإف امهيتقو فالتخا كلذ ىف حدقي الو 4ِةٌكْيَدلَمْلل اَنْلَق» ىلع فطع

 ذإ ىلع فطع وه :ليقو نيلوقلل عساو ٌدتمم نامز ذإ ةملكب هيلع لولدملا نامزلاب
 .رّيدتف ذإ رامضإب انلق

 ةغيصب جوزلا وهو "!بئاغلل رمأ هّنأل بيلغت ةيآلا يف :ينازاتفتلا لضافلا لاق

 كما

 ا قيوملا لا نكشا دانا هو رخا :بيلع ديف اذكو»» اضافلا ىتخنلا لاقو

 .ىهتنا

 اميف ةدئاز ةدئاف الف .ًاضيأ /!بيلغتلا اذه لمشي ىنازاتفتلا لضافلا مالك :لوقأو

 .لضافلا اذه '"'هركذ

 ىف ةلمعسم ةدحاو ةغيض نأ ىلع لدتةيآلا [ :يبطخلا' ىتحملا لاقو. اذه

 .يزاجملاو يقيقحلا ىنعملا يف دحاو مالك

 ريمض راتتسال يقيقحلا ىنعملا يف ًالمعتسم نوكي نأ نبال هّنأل ؛رظن هيفو

 تراي دك وملا وه ىدلا بطاخولا

 .ةّنجلا كجوز نكستل يهو ًارّدقم ًالعف انهاه ّنأ ّقحلاو

 ,لصألا هّنإف مدآ نوكسب مامتهالا :انلق تنأ ظفل ةدئاف "!ام اذه ىلعف :ليق نإف

 .لّمأتف - :«م» .؟ يشجب ما

 19 .طوطخملا ,ماصع ةيشاح .؛ .بلاغلا :«ل» ."

 .ركذ :«ه ,م».1 هيك رثلا ش0

 .ام- :«ع» .ا/



 أ (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 .ىهتنا

 6 اهتفلع ىف امك '''نكستلو رّدقت نأ كلو :لاق ثيح ءالضفلا ضعب هقفاوو

 ش نها "ذاب ا7!ءامو

 زئاج ديزو دنه تماق :كلوق لثم نإف ؛نكستل ريدقت ىلإ ةجاح ال ذإ ؛ثحب هيفو

 ماقو هريدقت :لاقي نأب (ارّدقم انهاه لعفلا ّنأب دحأ لقي ملو .ديز تماق زجي مل نإو
 تسيل كجوز نكستلو ريدقتلاو لمجلا فطع نم هْنِإ :ىوعدو رهنلا يف لاق .ديز

 [4ةّنَجلآ َكُجْوَر َو َتْنَآ ْنكْسآ» ىنعم ]
 .نوكسلا نم ىنكسلا :هلوق
 دي نويكدلا مال نكسملا ذاكتا عمي ىتكسلا نيبرما *!نكشا نأ نعي

 ةّنجلا ذختا هانعم هب ًالوعفم نوكيف يف نودب ةّنجلا وهو هقلعتم ركذ ليلدب ةكرحلا

 .مهبم ناكمب سيل هّنأل يف راهظإ بجيف هيف لوعفم وهف نوكسلا نم ناك ولو ًانكسم

 [4 َنيملاظلا َنِم انوكتف» ىف ءافلا نم دوصقملا]

 هل يتاوكتلا "وأ ىهنلا قلع طفلل هعلعج ءاوس [ ةيببسلا تيقن ءافلا ناق] ةةلوق

 رانلا لخدت رفكت ال زوجي ِهّنإف يئاسكلا بهذم ىلع ايو عمنا ويطل

 نم انوكت ابرقت ال نإف ريدقتلا نوكي نأ مزلي الل هريغ بهذم ىلع ًابوصنمو
 ."!لضافلا ىّشحملا لاق اذك "!نيملاظلا

 .ًانبتو ًءام :«ه .ك ءم») "7 .نكستلاو :«ه» . -5

 .رودقم :«ش» . 000027 م.

 .و :«ه ءم» .' .نكس م6

 ./9 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .6 .ًارو رجم :ردصملا يف .

 سلا .لضافلا- :«م» .



 " ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل م

 ًاموزجم "74 َنيِمِلاَظلَأ نِم اًنوُكَتَق 8 :ىلاعت هلوق نوكي نأ زوجي هنأ هيفو

 نأ ريدقت ىلإ ةجاح الو هريغو يئاسكلا دنع ابرقت الو "'يف ابرقت ىلع ًافوطعم

 بصنلا طرش قّقحتل يئاسكلاو روهمجلا دنع أضيأ ًابوصنم نوكي نأ زوجيو ابرقت
 يي قا كوبل يللا ويحمل وتلا يدلل لكلا نت ب

 روهمجلا نيب فالخلاو ءكبرضأف ينمتشت ال :كلوق يف امك نيملاظلا نم امهنوكل

 زوجي ثيح .ءافلا نودب مزجلاب رانلا رح راك لاب كوم امْنِإ يئاسكلاو

 ىلع ةنيرقلا مدعل ؛روهمجلا دنع زوجي الو رانلا لخدت رفكت ن | نيدقتب ىتاسكلا نبع

 كيم ةاقلا ةويسو روض: لضاتفلا اذه نع هما هلو ةيعبلا طرفا فدع

 .ربدتف .ءافلا مدع ةروصب موزجملا عراضملا

 [4َةَرَجَشلآ هذه اَبَرَقَت ال َو» ىنعم ]
 .هرخآ ىلإ ةطنحلا يه ةرجشلاو :هلوق

 نم تّثتجا يتلا ةثيبخلا ةرجشلا يه ةرجشلا كلت ّنأ ةيمامإلا يقّقحم ضعب لاق

 تاذللاو ةينافلا ةيويندلا تايهتشملا ىلإ ةدئاع ىهو (””رارق نم اهل ام ضرألا قوف

 فرط ىلإ اهيف !''روبعلا وه اهلوانتو هللا رماوأ 5 تادودحملا نع ةجراخلا ةيندبلا

 ناك امل نبا ّنإ :اولاقف ةطنحلا !ةرجش اهنوك اًبَأو ءلدعلا نوناق طسو نع طارفالا

 هب رّبعي نأ نسح ةيندبلا ذالملاو تاموعطملا عاونأ يف دامتعالا هيلعو ندبلا ماوق وه
 .لصألل عرفلا مسال ةراعتسا لصألاب عرفلا نع ةيانك ءٌبلا "!ةرجش يه :لاقيف ؛اهنع

 ىف تيكف علا رجع هنأ ريسافتلا ضعب يف تيار ماقلا يّشحملا لاقو

 .يف  :«ه» .؟ ١. 6 :ةرقبلا ١

 .لخدت :«م» . ايش :(هر» . 3”

 .روبلا :«م» .1 .ميهأربإ ةروس نم 1 دي الا نم نم اضق الا 8

 .ةرجشلا :«ش» .6 .ةرجش  :«ل» .ا/



 انا كى هيا ةرقبلا ةوروس

 مث ءامسلا "!ىلإ "'بهذأ يِْنِإ ةليل تيأر ىّتح نامزلا نم ةهرب هقيقحت يف لّمأتلا

 كانه هاك فلا" نيك لاح اين ايدل ا دم  مييسلا

 ينأش ناك :لاق ,*'هنع برقي نأ يهن يذلا ملعلا ةرجش نع هتلأسو هتيقالف دك مدآ

 ملعلاب ايفتكم ةدهاشملا نودب هيلإ هّجوتلا نع تعنمو هتدهاشم ىلاعت هتفرعم يف
 .ىهتنا ""اةّنجلا نع تجرخأو "!تبتوعف ملعلاب تيفتكا ةّرمف

 نايب يف لمجأ دقو .يبلكلا وه ملعلا ةرجش ةرجشلا كلت ّنِإ لاق يذلا :لوقأو

 تناك ملعلا ةرجش ّنأب مهضعب هلّصفو ءّرشلاو ريخلا وه ملعلاب دارملا :لاقف هانعم

 هصاوخ نمو .ةبّيطلا تاموعطملاو ةفيطللا تارمثلل ًاعماج سودرفلا طسو يف ةرجش

 دشلاو وعلا املا راض اهني كا قمل

 نأ دعبي الو ءرهاظ ريغ ٌرشلاو 5 ملعلا نع عنملا هجو نأ هشدخيو :لوقأ

 نا ووجب ديكو روقلا ردم اضتلا اوشا ىلع عالطالا ةقلاوريخللا مل ةاردلا قوكي

 نع سانلا عنم هنأ هيل يا مدأ نوكي
 .ماهفألا ةلزمو ماهوألا ةّلضم اهنوكل ةلأسملا هذه يف ضوخلا

 ةضور فلؤم هلقن امك ةّبحملا ةرجش ىلع ليوأتلا قيرط نم مهضعب اهلمحو

 عونمم ملعلا ةرجش لكا زا مدآ هك هدومرف ليو اة اوكا راكان نكي 4لافووءا ديبفلا

 نا ونووب ةديزفا مدا ىارب مه ار نأ ريما سفن ىف هك دوب تّبحم لاهن نا قودي

 و ,دبايىم لامك نادب لامج و نسح هك دوب ىبوبحم لالد و جنغ نأ زا ىهن ببس

 بلط رو نفصرح نيتك ىهتار وا دعب ره '١١ذإ هك دلك م نأ :ءاضتقا مدا ةعيبط

 .ىلإ- :«ه» .؟ .يب بهذ :ردصملا يف ١.

 :تهبنت ةردصملا يق .؛ .ىقال :«م» .'*

 .تبقوعف :ردصملا يف ." .هنم بقي نأ نع هللا ىهن :ردصملا يف .5

 .ّلك نأ :«ش» .4 ./4 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .

 .زأ-:«ش».٠ .دناهدوب :«م» .5



 انسانا "ار عفا ىدليفت ىلعتس نإ دبا نيل رك هك كفا نكفم: ضد انهما

 ىاذغ تّبيحم هج ىدوبن تّيحم ةويم ىاوري تاذل لامكتسا و سفن تادارم

 و روخب تشهب كنيا ىبلط ىم ندي اما رك مدأ يال هكدش مكح سي تسيناحور

 و الب و .دننامأوت تنحم و تّيحم هك دركم "'ملعلا ةرجش درك و ماشايب

 رذع تشهب زا ببس نادب ار مدا هك هدروا قياقحلا رحب رد و .دننامزالتم('

 .مالسلا راد هن دياب *!مالملا راد ار قشع و تخيمارد قشع اب هك دنتساوخ

 عطق عم ذإ مالحألا تاغضأ نم هّنأ يدنعف مانملا يف لضافلا يّشحملا"7هار ام اّمأو
 ىف اهاق ناو داذح كاع يقل خا انقر نامي اعلم شعب رت افعرلا
 0ملظ العلا مدا ةيعبتب اهجارخإ ناكل الإو هيل اجع مدأ ن ناش" نا قاك اني دنللا

 دلي اقع ميلا در ل أ الإ ًاريبك ًاًولع كلذ نع ىلاعت

 .لّمأتف

 [(3) 4...اَهْنَع ْناَطْيَشلأ اَمُهْلَرَآَف ١ :ىلاعت هلوق]

 [لالزالا ىنعم ]

 .امهبهذأ ىنعمب [ةّنجلا نع امهلزأ] :هلوق
 ىلاعت هلوق فطع هجو امف جارخإلا وه ةّئجلا نع باهذالا :ليق نإف

 .4اَمُهْلَزَأ» ىلع 4اَمُهَجَرْخََت»
 نم جارخإلا ريغ وهو 'هعنتلاو ذذلتلا نم جارخإلا جارخإلا نم دارملا :تلق

 .هكا :«ه» . ؟ .ار- :«هءم».١

 .الب و الو :«م» . .ملع هرجش :«شا» ."

 .هآور :«ك» .5 .مالملا ءارو :«ه» .6

 .ًاروزو ًاملظ :«ش» . .يف - :(م ءعر) ./

 .«ه» نم طقس انه ىلا «ىلاعت هلوق فطع هجو امف» نم .9



 مابا 45:1 ةيآ) ةرقبلا ةروس

 هل اموال قاك نو هنجللا

 يف ءافلا ّنأ امك ةيببسلا ءاف ٌكاَمُهَجَرْخَآَفل :ىلاعت هلوق يف ءافلا نأ ملغاو

 َّنأ امك جارخإلا نع ببسم مّعنتلاو ذّذلتلا نم جارخإلا ٌّنإف كلذك ُكاَمُهَلَرَأ

 :ىلاعت هلوق وكن نا نكميو ةرجسسلا "يزف نع ىلاعت هلل ىهن نع بئبسم لالزإلا

 .4اَنْلُق» "!هلوق ىلع ًافطع 4اَمُهْلْرَاَقم
 :ةسوسولا قيرط ىلع امهنلا ةاقلا وا ةهلوق

 [ناسنالا نع لعفلا رودص ىف ناطيشلارود]

 اهلذأ اهينط ايفرعتت رم وون | ةلظسارب ناسنإلا نحو دس اننا لعتلا نأ "العا
 ليم هيلع بّئرتي روعشلا كلذ ّنِإ ٌمث يعادلاب ىّمسملا وهو ًامئالم لعفلا نوك رّوصت
 ةّوقلا ةكرح ليملا كلذ ىلع بترتيف ةدارإ ليملا كلذ ىّمسملا لعفلا ىلإ سفنلا
 .لعفلا ىلإ دصقلل ةكدرحملا ةردق ةاّمسملا ةّوقلل ةكرحملا ةيعوزنلا

 بجاو رمأ ةدارإلاو ةردقلا عومجم نع لعفلا رودص :لوقنف كلذ تفرع اذإ

 الف مزال رمأ ًاريخو ًاعفان هنوك رّوصت نع ليملا دوجوو .هيف لخدم ناطيشلل سيلف

 ا؛!وأ ًاعفان هنوك مّهوتي ام ءاقلإ ىف الإ لخدم هل قبي ملف .هيف أضيأ ناطيشلل لخدم

 ةسوسولا وه ةقيقحلا يف ءاقلالا كلذف ىلا هلل نما تلاحم اهو نوشنلا ىلإ اديذل

 نأ لإ ٍناَطْلُس ْنِمُْكيَلَع ىل َناَكاَمَو» :هلوقب هنع هناحبس هّللا ىكح ام نيع وهو

 014 ىل مُتَجَتسأَف ْمُكنْوَع
 مهولا بذجل سفنلا دايقتا ىلإ دوعي سيلبإ ةعباتم ّنأ ملعاف ةسوسولا تفرع اذإ

 ةدابع يهو ةيقيقحلا ةلبقلاو ةدوصقملا ةهجولا نع نيطايشلا يه يتلا ةيندبلا ىوقلاو

 .هلوق  :«(ش»." .برق :«ك».١

 .و :«م». .ملعا- :«م» .'"



 ١ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ضف

 ناشا ىفلا !١ تاداعستالا  نضعب نع,ضالغلا لضحي قتلا ازهبز :ةناحيش قحلا

 ش .ماقملا اذه يف فّصملا هيلإ

 ةّيحلاب لّسوت امْنإو ةّنجلا لوخد نم نّكمت هل نكي مل سيلبإ ّنأ نم ليق ام اّمأو
 :اولاقف .هرارغإو دل مدآل ةسوسولا نم نكمت ىّتح ةّنجلا ىلإ اهمف ىف لخدو

 ةعو مق رصقلا نمي تنس ال كولا !١15" :كل اى كلكتستلا ىززتلا وع ةنعالاب اعلا
 ةذانملا تلظ ىلع دن طاوقوب هذوتكي هال نقلا :يضنلاو ةوهفلاك ةكوحملا قوقلا
 ةانستاوب ةففانوب ذود اهترك ضف اهيلإ سفنلا ندعو فيندلا ةقحلا تاوينلاو

 .ةلّيختملا ةوقلا

 نم نّكمتي ةكرحلا ةعيرس ةفيطل تناك امل (؟!ةّيحلا ّنأ ةّيحلاب اههيبشت هجوو
 نم ببس كلذ عم يهو ريثكلا فّرصتلا ىلع ردقيو .ةقّيضلا ذفانملا يف لوخدلا

 اهتردقو اهتكرح ةعرس يف ةلّيختملا تناكو ّمسلا نم هلمحي '*'امب كالهلا بابسأ
 سفنلا نيب ةطساولا يهو ىوقلا رئاس نم '''فطلا كاردإلاو عيرسلا فّرصتلا ىلع

 اهتطساوب ةسوسولا ءاقلإو سيلبإ ديك لمحت نم هيلع تلمتشا امب تناكو .مهولاو

 هن .ةبن اه يشأ ناك مرج أل كيؤملا باذعلاو قمزرمللا كآلهلل' ايوق ابيب نيشنلا ىلإ

 .اهيلع ةّيحلا ظفل قالطإ نسحف ةبسانملا نم امهنيب امل ةّيحلا
 ."!ةماركلاو ميعنلا نم 4هيف اَناَكاَّمِم اَمُهَجَرْخآَف » :هلوق

 هلوصحب ناطيشلا ىلإ بسن هّنكل ,هناحبس هللا وه جارخإلا لعاف ّنأ ىفخي الو

 .هتسوسو دنع

 امم 4#هيف اَناَك اَكِم اَمُهَجَرْخأَف» دارملا نوكي نأ لمتحي :لضافلا ىّشحملا لاق

 .ْنأل :«ك» يفو نأ :«ل» .؟ .تاراعتسالا :«م» ١.

 .ةّيحلا ٌنأ- :«ش» .غ .يتنلا  :«م» .'؟

 .فيطللا :«ه» .5 .امم :«م» .60

 .ميعنلاو ةماركلا نم :ردصملا يف .



 ضف (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 "'اَمُهَساَبِل اَمُهْنَع ٌعِزْنَي » :ىلاعت هلوقك نوكيف امهتءوس يراوي

 :لاقي لب بوثلا نع يندب تجرخأ فرعلا يف لاقي ال ذإ ؛رظن هيف :لوقأو
 ا دوا نش ماتم ىف يمس امل ل ناك رسل هع مرا تديخا

 ناكل ةدهاشملاب ىلاعت هللا ةفرعم ىلغ زاذتقالا نم هيف اناك اًشغ انهجرخ اف دارملا ّنإ

 .ركذتف ؛ىلوأ

 [ةنجلا نم ءاوحو مدآ جارخإ ةمكح]

 ربيغتل لب ةبوقعلا ليبس ىلع نكي مل ةّنجلا نع هيل ءاّوحو مدآ جارخإ ّنأ ملعاو
 نوكي ال عفانملا توفو ء.صاخشألاو لاوحألا '"ارّيغتب رّيغتي حلاصملا ّنإف ؛ةحلصملا

 فافختسالاب "''ةنورقم ةّقحتسم ةّرضم نع ةرابع ةبوقعلا ّنأل ؛مهوتي دق امك ةبوقع

 ملعي ال نم الإ كيبل ءايبنألا نأش يف ةناهإلاو فافختسالا زّوجي الو ,ةناهإلاو

 هدابعل ىلاعت هللا رمأ نم '!؟!ًاًمختسم ًاناهم نوكي نأ زوجي فيكو :مهتلزنمو مهردق

 فافختسالا ّقحتسا نم لوق لوبق ىلإ دحأ سفن ليمي فيك وأ مهميظعتو مهلالجإب
 هومهوت ام ىلع مزلي لب ءالقعلا نم ةماذملاو ٌمذلا لهأتساو ىلاعت هللا نم ةناهإلاو

 هيلع دئاز وه ام هقوفو الإ مهيلإ ةلصاولا ةعفنملا نم ةبترم ال ذإ ءايبنألا باقع ماود

 :انينعدا انك ودق قوكر ذل ةكفتملا توق نا نيف

 ٌءاَتَم َو ٌدَقَتْسُم ضزآلا ىف ْمُكَل'' او ٌدُدَع ِضْعَيِل ْمُكُضْعَب اوُطِيْهَ انْلَق» 0 هلوق

 '"'# نيح ىلإ

 .رييغتب :«ل ءش» .؟ .9 .طوطخملا ,ماصع ةيشاح .؟ا/ :فارعألا.١

 م :(ه ,م)) . .نيقحتسم :(ه» 7

 531 :ةرقبلا 1 .و- م06



 ؟ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل سا

 «ضعبل ضعب ةوادع» و 4اوُطبْهآ» لوح ىضترملا دّيسلا هدافأ ام]

 [امهيف قيقحتلاو
 ةذهب نع لئاس لاس نإ ةدئاوقلا وق "بانك ىف ىضترملا فيرا دثعلا لاق

 فيكو نانثا امهو عمجلا باطخب ءاّوحو مدآ هناحبس هلا بطاخ فيك :لاقف ةيآلا
 ؟امهنيب تناك ةوادع كو ةوادعلا !"'امهيلإ بسن

 :هوجو ةيآلا هذه يف ركذ دق :انلق باوجلا

 نالدي نيدلاولا ّنأل امهتّيرذو ءاّوحو مدآ ىلإ ًاهّجوتم باطخلا نوكي نأ :اهلَوأ

 :ليعامسإو ميهاربإ نع ًايكاح ىلاعت هلوق كلذ يّوقيو )اهب قّلعتيو ةيّرذلا ىلع
 04 اًنَكِساَتَم اَنِرَأ َو َكَل َةَمِلْسُم َةَمَأ انِتّيّرَذ ْنِمَو َكَل ِنْيَمِلْسُم اَنْلَعجَآَو اَنيَرل

 عيمجلا نوكي نإو نيعللا سيلبإلو 2! ءاّوحو مدآل باطخلا نوكي نأ :اهيناثو

 مّدقتي مل ثيح نم باوجلا اذه دعبتسي نأ دحأل سيلو طوبهلاب رمألا يف نيكرتشم
 مل نإو هّنأل "74ةّنَجْلآ َكُجْوَرَو َتْنآ نكس ْمَدااَي» :ىلاعت هلوق يف ركذ سيلبإل
 نأ "ازاجف 4اَهْنَع ُناَطِيَّشلَآ اَمُهَلَرَاَف » ىلاعت هلوق يف هركذ ىرج دقف كلذب بطاخي
 .عيمجلا ىلع باطخلا دوعي

 ىلع امهعم تناك يتلا ةّيحلاو ءاّوحو مدآ ىلإ ًاهّجوتم باطخلا نوكي نأ :اهثلاثو

 ال نم باطخ نأ !"'لبق نم دعب هجولا اذه "!ىلعو نيرّسفملا نم ريثك نع يور ام

 كانه نكي مل نإ :لاقي نأ الإ ْمهّللا ًاحيبق نوكي نأ ٌدبالف نسحي ال باطخلا مهفي
 :اندحأ لوقي امك لوقلاب مهل هطابهإ نع ىّنك امّنِإو باطخ الو ةقيقحلا '"' ىلع لوق

 .امهنيب :ردصملا يف .؟ .هباتك :«ل» . 5

 .امهب :ردصملا يف .غ .نيأ :«ه ءما»

 .706 :ةرقبلا .5 ١. 7 :ةرقبلا .

 .يف :ردصملا يف . .زئاجف :ردصملا يف .

 < © < 0 .يف :ردصملا يف . ٠ .ليبق :«م» .



 ما (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 اذهو .ءلوقلا نود لعفلا نع ربخي امْنإو ًاديز تبرضف :تلقو ريمألا تيقلف :تلق
 مل هنأ وهو رخآ هجو نم دعُب هجولا اذه يفو .ًالمعتسم ناك نإو رهاظلل فالخ

 عقي ال ثيحب الإ نسحي ال روكذم ريغ نع ةيانكلاو نارقلا صن يف ركذ ةّيحلل مّدقتب

 كرتك هركذ نوكي ىتتح هنع ىنكملا ريغب ةيانكلا قيلعت ىلإ [مهو] قبسي الو سبل

 لك ولا # ٍباَجِحْلَاب ْتَراَوَت ىَّتَح 8 :هلوق لثم .دوصقملا ىنعملا نع نايبلا يف هركذ

 :رعش رعاشلا لوقو "14 ِناَف اَهْيَلَع ْنَم
 رك 0 تحركت د1: 197 يفلا نه ارتلا هع ا ىنغي ٌّئوامأ

 سيق ا" روكذم نيغ معاقن انكلاف اذه: ىلع لاعلا نوكي ال ثيحب اًأَف

 اث'همجلاب نينثالا بطاخو د مدا "ٌضخي باطخلا نوكي نأ :اهعبارو

 هيف ْتَسْفَن ْذِإ» :هللا لاق عمجلا '"١ّلقأ ""ةينثتلا ّنألا" “7و كلذ يف برعلا ةداع ىلع

 ناكو يل ناميلسو دواد ""!وكحب.دا رآ 1914 ٍيِدِهاَش '"!ههيكُحَل انُكَو مْوَقْلأ ُمَنَع

 ىلع "77 4ُةَوْخِإ دل َناَك ْنَِفم :ىلاعت هلوق لّوأتي يكلي هلا لوسر باحصأ ضعب
 :رعش يعارلا لاقو ناوخإ هل ناك نإف ىنعم

 ةايقيوو اللا يح نان ناك كاسر نام كاج ا ديلا

 .553 :نمحدلا .؟ 1ص را

 .نع  :«ه .ءش»و ردصملا .؛ .ينغن :«(هر» .'3

 .ىتفلا نع ءارثلا_ :«م» .60

 ؛177/ 1 فاّشكلا :رظنا .توملا دنع سفنلا توص دّدرت :ةجرشحلاو .هتجوز مسا :ٌيوامو .متاح لوق وه .1

 .ةروكذم :«ش» . 5١١/١. نايبلا عمجم

 .عيمجلاب :«(ش».1 .ٌصتخي :«ش».

 .ةينثتلا_ :«م».١ .و  :«ل»و ردصملا يف ٠.

 .مهمكحب :خسنلا يف . 1 .لّوَأ :ردصملا يف . 1

 .مكحل :ردصملا يف .4 .// :ءايبنألا 4

 .هيبنج :«م» . ١١. ١7 :ءاسنلا 757



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ما“

 الوحو ىسقلاك حقاول اصلق ")امهبرقأ ىمهامه كلتف اقرط

 .نانثا امهو !''نيّمه عمج ىهو مهامهلاب رّبعف

 .هب اورمأ يذلا طوبهلا ىنعم امف :ليق نإف

 نسنل و ضر ذلا بلا ءانسلا ينجلو هللا وه طووؤسبلا اذ ىلع قيرستتلا ىقك ا "اكلق

 لقت ىلا ولغ نم '؟لونلا نوكي امك ظوبهلا ّنآل كلذ تجوب اه: نارقلا نهاظ يف

 اَم ْمُكَل َنإَف اًرْضِم اوُطِبْه]» :ىلاعت هللا لاق هب لوزنلاو ناكملا يف لولحلا هب داري دقف

 لاق انللح ")ديري يذكو يذك دلب انطبه :برعلا نم لئاقلا لوقيو 00

 :رعش !'اريهز
 اقلق سكار نم 0. ّئطملا يديأ تطبه اذإ ىّتح مهقمرأ "تلز ام

 لولحو ناكملا نم "!جورخلاب طوبهلاب [ىلاعت ديري نأ] اذه ىلع زوجي دقف
 هيلا هلم رم ل اطال ني ةف اعلا ريش فم طويلب ةيرتدوا اضنا مهي و موق

 ١0 ىلإ ٌطحناف
 ؟1/ ودع 5 هبل كُضْعَب ا ىنعم اق :ليق نإف

 نينمؤملا]و مدا ةوادع اّمإو ةروهشم ةفورعمف هتّيّرذو مدآل سيلبإ ةوادع اّمإ :انلق

 نيقراملا رافكلا ةاداعم نم نينمؤملا ىلع بجي امك ةبجاو ىهف ءسيلبإل هتيرد [ نم

 نمصت ىذلا هجولا ىلع ةّيحلا ةوادعو .هتوادعو هتقمل ةيمحتسملا هللا ةعاط نع

 .نيّمهلا :ردصملا يف .؟ .امهبرقأ :«م» ءامهبرق :«ه» ١.

 1١. :ةرقبلا .8 .«ل .ع» نم طقس «ضرألا ىلإ ءامسلا نم» .

 . هيل :«م» .1 .هب ديري :«ه ,م» .6

 .جورخلا :ردصملا يف ./ .تلاز :«ك» .ا/

 .ىلع :«ه ,م).٠ .هتلزنم :ردصملا يف .9

 .طوبهلا ىف :ةدايز «ش» ىف ١



 ضو (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ىلع اّمأف مهبيّنجيو اهنم مهرذحي كلذكو ,ةفورعم مدا ينبل باطخلا يف اهلاخدإ

 لمي نأ بحبف امهريع قود ءاوسو هذا تعا باطخلا نأ كفن يذلا هولا

 تملع دقو اوطبها :لاق هّنأك ؛ةّيّرذلا هب دارملا ّنأ ىلع 4ٌوُدَع ضل مُكْضْعَب» :هلوق

 ضاصقالا لد 1! اديييياطتلا ىلعو اضن يداني مهتمين يكتزذ لاح وم
 اهلصا نيبو ةنزدلا نع

 رمألا يضتقي '4١ٌُوُدَع ضَْبِل مُكْضْعَب اوُطِبْهَأ» :هلوق رهاظ سيلأ :ليق نإف
 ىلع حيبقلاب اهل 1 ىلاعت نوكي نأ بجوي اذهو طوبهلاب رمأ هّنَأ امك ةاداعملاب

 .كلذك مهنم نينمؤملل هتّيّرذ نم راّفكلا ةاداعمو ةحيبق مدآل سيلبإ ةاداعم ّنأل هجو

 لاح يف طوبهلاب ايهررفا هنا يضتقي امّنِإو هومتننظ ام رهاظلا يضتقي سيل :انلق

 اذهو ءلاحلا ىرجم يرجت ةوادعلاو .طوبهلاب !''ٌصتخم رمألاف ًاضعب مهضعب ةوادع

 0 ع الل و ايما ولاا ااا اوكا

 دهون وشنلا قمزت ةبافتدلا :ريكلا ىف" اهي ْمُهَبِدَعُيل ْدَعُمل ! هلأ ُديِرُي اَمَنِإ» :ىلاعت

 لب .مهسوفن قاهزإو مهبيذعت دارأ امك مهرفك دارأ هنأ كلذ ىنعم سيلو (؟!4 َنوُرِفاَك

 اذهو .*'طوبهلاب رمألا يف لوقلا كلذكو مهرفك لاح يف مهسفنأ قهزت نأ دارأ
0 

 .ءاوحو مدال باطخ [اوطبها انلق] :هلوق

 ةّيحلاو سيلبإو ةّيّرذلا هيف لخدي مل طقف امهل باطخلا ناك ول هنإ :لاقي دق

 مدآ نيب ةوادع ال هّنَأ عم *«ٌوُدَع ضغتل ْمُكُضْعَب» :هلوق ميقتسي فيكف سواطلاو

 :هلوق نم دارملا نكل ءاّوحو مدا نينثا ناك نإو اوطبهاب دارملا ناب باجيو .ءاّوحو

 .صتخي :«م» .؟ ا

 .ه0 :ةبوتلا . ع .اهب  :«ه ءم» .''

 0100 ىضترملا ىلامأ .1 .طوبهلا يف :«ش»» .4



 ؟ ج يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ما

 .رّيدتف سيلبإو ةّيّرذلاو ءاوحو مدا نم ةعامجلا 4 ٌوُدَع دَع ضْعَبِل ُكَضْعَب

 .سيلبإو امه وأ :هلوق

 مزليف ؛مدآ ىلع ًافطع "ارورجم «امه» :هلوق ّنَأ رهاظلا :لضافلا يّشحملا لاق

 ىهتنا ."'سيلبإلو امهل وأ :لاقي نأ بجيف رورجملا ريمضلا لاصفنا
 نأ زوجيف اهيلع ىنب يتلا ةخسنلا ىلع اّمأو .ماللاب امهل خسنلا رثكأ نأ هيفو

 ةنيرقب فوذحم ادتبم ربخ «امه» نوكيف .سيلبإو امه هب بطاخملا وا ريدقتلا نوكي

 .ريدتف قباسلا باطخلا

 .ريمضلاب واولا نع اهيف ىنغتسا لاح [4ٌدُدَع ِضْعَبِل ْمُكُضْعَب ١ ] :هلوق
 قيلي ال فيعض ةيمسالا ةلمجلا يف "”ريمضلاب ءافتكالا :لضافلا يّشحملا لاق

 (!ليوأتب ودع ضعبل مكضعب ّنأل درفملاب ةلّوأم ةلمجلا ّنأ ههيجوتف زجعملا مظنلاب

 نأ نكميو .واولا نع ريمضلاب اهيف ىنغتسي ةلمجلا هذه لثمو .هيلإ زاغأ امك نيداعتم

 ىلإ [واولا كرتل] ةجاح الف واولاب نوكي ال ةمئادلا لاحلاو .ةمئاد لاحلا !*'هذه :لاقي

 ىهتنا ,"!ليوأتلا

 ةلمجلا يف ريمضلاب ءافتكالا ّنأ اركذ لثملا بحاصو ينغملا بحاص ّنأ هيفو

 لوقلا هريغو :ةدبزلا بحاص لاق لب .فيعضب سيلو '"'ّيوق ةيلاحلا ةيمسإلا
 :كنيسق فطلاب

 .عتمت # َعاَمَم َو# :هلوق
 ةقلطملا ةعتمو .ةعتملا حاكنو ءايندلا عاتم :مهلوق انهاه نمو ءىرادروخرب :عّتمتلا

 .ةيآلا "14 عسوُمْلا ىَلَع َنُوُعَيَمَول :ىلاعت هلوق يف قادص اهل ضرفي مل يتلا

 ١ ./9 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ." .باطخلا زّيح يف :ردصملا يف .

 .ليوأت يف :ردصملا يف .؛ .زورحملا زيسعلاب همر

  .6.طوطخملا .ماصع ةيشاح .1 .لاحلا وذ :«ه» 9/.

 .51 :ةرقبلا .8 .ىوقأ :«م» .



 ما (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 [ةيآلا ىف 4 نيحط ىنعم ]
 .ةمايقلا وأ توملا تقو هب ديري [4 نيج ىلإ# ] :هلوق

 لمتشا دق هوجوب نارقلا ىف ءاج دقو ليوطلا نامزلل نيحلا د لصأ ّنأل

 5 نا تراثنا :هل لاقو ركب يبأ دهع يف لجر ءاج هنأ نم يكح ام اهضعب ىلع

 ؟كلذ ةّدم يف ينتفاف ًانيح يلهأ مّلكأ

 ةلوقل '*!لاقف ؟كلذ: ىلع ليلدلا "انه"! لهيرلا لاقف :ةئايقلا ىلإ ةركب وبا لاقف

 هقللذ: ةذنمب نع ةلاسوب سنع ىلإ انهو لجرلا اقف للا * نيج ىلإ ٌءاَتَم © :ىلاعت

 نيج ٍناَسْنإلا ىَلَع ئتأ لَه8 :ىلاعت هلوقب هيلع لدتساو ,ةنس نيعبرأ اهّنأب باجأف

 ةنس ةّدم هنأب باجأف كلذ نع هلأسو نامثع ىلإ لجرلا ءاج مث ,274رْهّدلآ َنِم

 لجرلا ضري مل اًملف "'كاَهّيَر ٍنْذِإِب نيج لك اَهَلُكَأ ىتْوُت 8 :ىلاعت هلوقب ّلدتساو
 كلذ ترذن نإ :ةّيل *'هل لاقف كلذ نع هاتفتساو ٍةّجَ يلع ىلإ ءاج كلذ نم ءيشب

 يف مّلكتلا كل زاج حابصلا يف ترذن نإو حابصلا يف مّلكتلا '*'كل زاج ءاسملا يف
 نيح هللأ َناَحْبُسَف» :ىلاعت هلوقب '''ةكط ٌلدتسا كلذ ىلع ليلدلا بلط اّملو .ءاسملا

 لعجي ثيح ملعي هللا ًالئاق رورست لجرلا ماقف 1١74 َنوُحِبْصَت َنيحَو ( نود

010000 

 سيل امل "'!نيفلكتملا ةثالثلا ءافلخلا باوجب لئاسلا ءاضر مدع هجو ىفخي الو

 .ىتفتساف :«ك» .؟ .عضو م١

 .لاق :«ه» .غ .ام :«م ءل» .'*

 ١. :ناسنالا .1 .؟ 5 :فارعألا ؛7 :ةرقبلا .

 هل :«م ءل».8 .؟ 6 :ميهاربإ ./

 .ةلجط :«م».٠ .كلذ :«م» .9

 ١7. :مودلا.١

 .171 :ماعنألا 4ُهَتَلاَسِر ّلَعْجَي ُثْيَح ُمَّلْعأ هلأ :ةيآ نم سابتقا وه .هتلاسر :«ه «م».5

 .ةيفلكملا :«م») . ١3



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 350

 و
 ع

 زيف وب ريا ١" ناعتملا و ارقلا ىف :لمتما دفا نيحلا ذاق رك نا تاركين ويل

 اننا لضألا هعتلاشتلف نمغ تاوح 5 .دئازلا 0 ا كلذ نم 6 00

 دان ل اقل ادد 0 أ 4م تيبل 0 اش يف نأ ىلع ةنس رشم

 ا علل اوي 2 0 نيم وه هيلا

 وب درب هاا ا دوس يوحي

 :ىلاعت هلوق وهو ةبآلا هذه دعب ام هدّيؤيو ,"'هترصنو يلعب هتدّيآ يلوسرو يدبع

 .ةفطن نم نكي مل ديل مدآ نأ روهظل ؛ةيآلا " ١4 جاسم ٍةَفْطُت نِم َناَسْنإلآ اَنفَلَح َنِإ»

 اهلضأ ةضوضقنم ةرجش ناش قفا تعفو اننإ ةيآلا كلت ناك امته ناو ماو

 ا”اديدحتلا هنم مهفي فيكف هللا نذإب نيح لك اهرمث يطعي ءامسلا يف اهعرفو تباث

 رك نأ لهم ماا لف نيد يقل نينمؤملا ريمأ انالوم لالدتسا امو
 ةسياقملا '!بسانف نيفلكملا لاعفأ نم نيحلا ّنأ رذنلاو نيحلا يف حيبستلا نم

 هلوسرو ىلاعت هللاو ,ةثالثلا اهب ّلدتسا يتلا تايآلا يف ام فالخب .مكحلا يف امهنيب

 .يناعمل :خسنلا يف . 0-4

 .558/7 بوشارهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم 1

 .هنم - :(م) .5 زيه ف اسنالا ىلع ىف ايمو

 لق :« شو ف
 .178 .يلزاغملا نبال د يلع بقانم ؛18و ٠١ 0و 4 .رثألا ةيافك ؛7 85 .قودصلا يلامأ :رظنا .5

 .ديرجتلا :«ه» .8 .؟ :ناسن الا

 .هبسأنف :«ل» ىفو .بسانيف :(«م) ٠ 5



 مما (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 [(7317) +...تامِلك ِهَبَر نم ْمَدا' َىَقَلَتَف» :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ ةّنجلا ىلإ "١تنأ يعجارأ تحلصأو تبت نإ ٌبر اي :لاق :هلوق

 يعجارأ هلوق ّنإ :فاّشكلا ىلع هتيشاح نم ماقملا اذه يف ينازاتفتلا لضافلا لاق

 نايع "وباين ريخلا ءاقم اهياق هلعاف تناو .يناثلا 55

 هيلع مّدق هربخ ىعجارو روهشملا ىنعملاب ادعبس كنا :جروكي نأ اَمإَو ,ماهفتسالا

 خياشملا نيز ةخسن اّمأو .بجاحلا نبا لاق امك ديز مئاقأ كلوق يف امك ؛مامتهالل

 ًاعمج يعجار لعجي نأ نم برقأ ملقلا وهس ىلع اهلمحف ءايلا ديدشتب ّىعجارأ
 :هلوق يف امك! ىل نوعجار !!تنأأ يأ .تنأ ربخ ًاعقاو مّلكتملا ءاي ىلإ ًافاضم

 "'[لهأ هل تنأف ًالهأ نكأ مل نإف] دّمحم هلإ اي ينومحراف الأ

 ىهتنا ."'ثحب لحم طرشلا ءازج ةيماهفتسالا ةلمجلا عوقوف نيتخسنلا ىلعو

 .همالك

 ماقملا اذه يف فاّشكلا بحاص مالكو همالك يف لّمأتملا ىلع ىفخي ال :لوقأو

 دعت ينكر اذه يف داعبتسا ال :لاق هَّنإف فشكلا بحاصل ضيرعت اذه همالك نأ

 .هرخا ىلإ ,ينومحراف ليبق نم هنوك روهظ
 نأ .هرخا ىلإ نيتخسنلا ىلعو :ينازاتفتلا لضافلا لوق ىنعم نوكي اذه ىلعو

 ةيماهفتسالا ةلمجلا عوقو ّنأ وهو رخآ هجو نم قاب بيكرتلا اذه يف داعبتسالا

 ىّتح ةفالخب مهضعب !"'هيلإ بهذ ام عنملا دنسو ءعنمو ثحب لحم طرشلل ءازج

 ىلإ لّوطملا يف روكذملا لضافلا هبسن نإو ,يربخلاب يبلطلا ءازجلا ليوات اوموعلا

 .هدامتعال  :«ش»." .تنا- :«ع». تيضا#

 .ىل  :«م» . كا ا نوفا ل

 .ينازاتفتلا نع ًالقن ٠١, .طوطخملا ,ماصع ةيشاح :رظنا .

 -- ل © .مهيلإ :(ه مل



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ما

 .مهولا

 "")انهاه ينازاتفتلا لضافلا نوك حوضو عم هنأ لضافلا يّشحملا نم "١بجعلاو

 فيك هنم ًابجعو هلوقب كلذ نع ًابجعتم ةلأسملا يف دّدرتلا ىلإ هبسن عنملا ددص ىف

 ىصحي نأ نم رثكأ نارقلا يف وهو ءازج ةيماهفتسالا ةلمجلا عوقو ةّحص يف دّدرت

 عقي هْنأب يضرلا هققحو 04 ىرَي هلأ نب ْمَلْعَي مَلَأ» :2!هلوقو ١4" َبْذَك نإ َتْيَآَرَأ»
 اهعس زوجي "ادنإف ءاينسنتالا "١!ءاههساو ةرعيلا قالخي ءاقلا قودي ادبأ «لفر»

 ىنتئج نإ :كلوقف طرشلا ىلع "!هّدقم قيقحتلا دنع ءازجلا ىف ةزمهلا :لاق ناهجولا
 .ىهتنا 07 يتمركت دن قل نإ لا ينم ركتا

 حرش يف كلذ قّقح هنأ عم ةلأسملا ىف ًادّدرتم ىنازاتفتلا لضافلا نوكي فيكو

 نإ :وحن اقلط نوكيا ةوعب ءارحلا ١ ةقفيفا حو ناك فيح صيخلتلا

 0100 ابفتسسلا ىف: ثودعلا ىلع هنلذلدل ؟ لابقتسا ةيلعف هنأل رك أف: ديز كءاح

 الف لابقتسالا يف قدصلا ضورفم هّنإف طرشلا فالخب .رمأ ىلع بّترتي نأ زوجيف

 .همالك ىهتنا ,مهفاف ًاّيبلط نوكي

 تيكرشلا ةماقتسا ىلا انهاه لدعما هلا لضافلا ىنشحملا نم !١١ يحعلا

 ىلع هيشاوح يف ضرتعا هنأ عم ةينآرقلا تايآلا ضعب بولسأل هتقفاومب روكذملا

 تايآلا ضعب يف عقو امك ءايلاب ىلاعت هللا ىلإ قيفوتلا ةيدعت "يااا ةيفاكلا خوش

 .انهاه يف :«ه» .؟ .بّجعت :ف :«م» شماه يف ١.

 .« َنلَوَت و بّذَك نإ َتْيآَرآٍَل :«ه .م» يف 1٠١ :قلعلا .؟
 ١7. :قلعلا .6 .هلوقو  :«ه ءم»و ردصملا يف 5"

 .هنأل :ردصملا يف . .ماهفتسالا امّنِإو :«م» ."

 .نإ :«م»و ردصملا يف .9 .مّدقتم :ردصملا يف .8

 .«م» نم طقس انه ىلإ «ديز كءاج نإ وحن» نم ٠١. ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ٠

 .ةيفاكلا دئاقعلا حرش :«م» . .فيطل بّجعت :ف :«م» شماه يف . ١



 ملل (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ّنأو .ءايلاب لعافلا ىلإ لعفلا "١ةبسن ناسللا لهأ حبقتسا هّنَأو حيصفب سيل ةينارقلا

 .همالك لصاح ىهتنا "هللا نم يقيفوت :لاقي نأ يبرعلا

 ا" ركذي ملو ينازاتفتلا لضافلا ىلع ةّجح يضرلا خيشلا مالك لقن هنأ بجعلا م

 ّنأ يضرلا مالك رهاظ ّنإف ؛ةّجحلا يف غلبأ هنأ عم صيخلتلا حرش نم هانلقت ام

 ىلإ مهضعب بهذ امك لآملا نود ةروصلا يف يبلط هركذ يذلا لاثملا يف ءازجلا

 ةدارإ لمتحا نإو صيخلتلا حرش ةرابعو رم دقو .يربخلاب يبلطلا ءازجلا ليوأت

 نود هلاثم هب رعشي امك ءازج رمألا وهو بلطلا ماسقأ نم ٌصاخ مسق عوقو زيوجت
 مومعلا ةدارإ وه رهاظلا نكل ؛ماهفتسالا وهو هيف (*'عزانتملا ىّبح هماسقأ رئاس عوقو

 .مهفاف

 .ةحارجلاو مالكلاك :هلوق

 نيكردبم اوكي ىل ريضاتلا نفت اناك نإوي ريفأتلا !!!ننقت أسيل امها ديل لبق
 حورجملا يف ةرصبملا ةيفيكلا وه رصبلا سحب كردملا لب ,ةرهاظلا ساوحلاب

 امه لب نيريثأت اسيل امهو ظفللا وه عمسلا سحب كردملاو .")حراجلا ببسبو

 هالكلا نم دارملا وأ هرثأ كردملا ريثأتلا نم دارملا ّنأب بيجأو .هب نالصاح

 .ريثأتلا وهو يردصملا ىنعملا وه ةحارجلاو

 ."'هرخآ ىلإ هل ًاعبت تناك ءاّوح ّنأل مدآ ركذب ىفتكاو :هلوق
 ةبوت نود الِغَب مدآ ةبوت ركذب هللا ىفتكا امّنِإ :لاق ثيح يزارلا ريسفت نم ذوخأم

2 

 دقو كاذل ةنيبلاو نارفلا يف ءاسنلا ركذ يوط امك هل *'اعبت تناك ايلا .ءاذوحت

 ./6ْ .طوطخملا .ماصع ةيشاح ." .ةبسن يف :«م).١

 .عزانتلا :«م» . .هركذي مل :«م» .''

 .جراخلا :«ه م .ش» .1 .نم :«ك» .4

 .اعبط :«م» ./ را ىلإ :«م» .ا/



 ؟ ج يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 .ىهتنا ١4 اَنَسْفْنَآ اَنْمَلَظ اَنَّبَر» :ىلاعت هلوق ىف امهركذ

 .هرخآ ىلإ عوجرلا ةبوُتلا لصاو :هلوق

 [«ةبوتلا» ىنعم ىف ىسوطلا ققحملا هدافأ ام

 عيمجو ةيصعملا نع عوجرلا يه ةبوتلا ّنِإ :هدهشم هللا رون يسوطلا قّقحملا لاق
 :ماسقأ ةسمخ نم ولخي ال دبعلا نع ةرداصلا لاعفألا

 .كرتلا نم ًاحجار هلعف نوكي نأ :لّوألا

 .لعتلا نم اضجاردك رت نوكيا يناثلا

 .كرتلا نم عنام ريغ '"!ًاحجار هلعف نوكي نأ تلال

 .لعفلا نم عنام ريغ ًاحجار هكرت نوكي نأ :عبارلا
 هلق هك رت ضر امنع انج ىتفاكلا

 امهنع ةبوتلا بجيو يناثلا ا؟!مسقلا لعفو ")لوألا مسقلا كرت وه ةيصعملاو

 اهنم ّمعأ لب طقف حراوجلا لاعفأ "'انهاه لاعفألاب ""ديرن الو لقاع لك“! ىلع

 ةردق نع ًارداص نوكي ام طباضلاو .”اراكفألاو لاعفألاو لاوقألا هيف لخدي ثيحب

 ةبوتو ىلوأ امهكرتف عبارلا مسقلا لعفو ثلانثلا مسقلا كرت اًمأو .هتدارإو دبعلا

 ّقحلا ريغ ىلإ مهتافتلا نع نوكي امنِإ نيكلاسلا ةبوتو ءامهنم نوكي امْنِإ نيموصعملا

 نوكيف .مهدصقم نع ًاعنام هنوكل مهدنع ةيصعم نوكي هّنإف .مهدوصقم وه يذلا
 نم ٌّصخأ وه امو ,نيموصعملاب ٌصاخو .مهّلك ديبعلاب ماع :عاونأ ةثالث ىلع ةبوتلا

 .«ه ,م» نم طقس انه ىلإ «كرتلا نم» هلوق نم ." .17/7 يزارلا ريسفت .؟7 :فارعألا.١

 »١١«. لّمأتف .باوصلا وه اذه :لاقي نأ نكمي لب ؛نيموصعملا ريغل وه ام لّوألا :«ه» شماه يف ."

 .نع :«ه» .6 .مسقلل :«ل» .؟

 .لاعفألاب انهاه :«م» ./ .ديري الو :«ه ءم» ."

 .راكذألا :«ه م» .8



 مم (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ىقابو مدا ةبوتو ءلّوألا مسقلا نم ةّمألا ةاصع ةبوتو .نيكلاسلل وهو ٌصاخلا

 هنإ :لاق كلذلو ,ثلاثلا مسقلا نم © دّمحم انّيبن ةبوتو يناثلا مسقلا نم ءايبنألا

 .ةّرم نيعبس مويلا يف هللا رفغتسأل يّنِإو يبلق ىلع ناغيل
 :نيطرش ىلع فقوتي ةّماعلا ةبوّتلاو

 لامكلاو .لامكلا ىلإ لصوي "''اهنم لعف ّيأ ٌنآبو لاعفألا ماسقأب ملعلا :امهدحأ
 "'ٌقحلا يضر مهضعبلا"١و ,باذعلا نم ةاجنلا مهضعبل هْنإف صاخشألا بسحب دّرعتي

 .هدّدعتك دّدعتم لامكلا ءازإب وهو ناصقنلا ىلإ لصوي اهنم لعف ّيأ ّنآبو .هيلإ ةبرقلاو
 .ةنغلل يمنع رقي ىلا نقلا ويكمل طفيض وأ كتاوتلا نامرح وا فاعلا قافيصتنا اهإ

 هدنع لصح لقاع ّلكو ىلاعت ّقحلا يضرو لامكلا ةدئاف ىلع عالّطالا :امهيناثو

 .ةبوتلاب امهكرادت تردص نإو ةتبلا ةيصعملا هنع ردصي مل ناطرشلا ناذه

 :ءايشأ ةثالث ىلع (!لمتشت ةبوقلاو

 ىلإ سايقلاب اهتلاثو رضاحلا ىلإ سايقلاب اهيناثو يضاملا ىلإ سايقلاب اهدحأ

 كنت انو يضاملا يف هنم ردص ام ىلع مدنلا اهدا 1" هيفسق ناوف ل5 الان61

 ,ةبوت مدنلا :ليق كلذ : نيشابلا نيمستلا هيلع ةنسقلا اذهو.ءاديدنخ انه اع يلع

 :ءايشأ ةثالث ىلإ سايقلاب وهو هنم ردص ام يفالت يناثلا مسقلا

 ةييقتا (8) لا :نينابقلاي اهتاثو ىلا نإ وهو اضع ىذلا ىلإ نيابقلاب اهيحا

 هيلإ هنم لصو نّمم هريغ ىلإ سايقلاب اهتلاثو .هطخسو هللا نايصعل "'اهضّرع '"اهّنإف

 يف هيلإ ّقحلا لاصيإو .كرادتي مل هّقح ىلإ ريغلا كلذ لصي مل امو .لعف وأ لوق ررض

 .وا :«م» .'" .لاعفألا هذه نم :«ه» ١.

 .«م» نم طقس انه ىلإ «ءايشأ ةثالث» نم ١. .نيهجو :«م» .6

 .اهضّرع  :«ه» . .اهنمو :«ه» .ا/



 " ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل نايل

 .ةافاكملل دايقنالاو هيلإ راذتعالاب نوكي امنإ لوقلا

 ىلإ وأ هيلإ هضوع وأ هّقح ""'ًدرب لعفلا يفو هاضر يضتقي ام ليصحت ةلمجلا يفو
 ءازج نوكي باذع "!لّمحتب هماقم موقي نمل وأ ةافاكملل دايقنالاو هماقم موقي 7

 ىجريل هتبوت يف طرش ًاضيأ هئايلوأ ءاضر ليصحتف ًالوتقم ريغلا كلذ ناك نإو هبنذل

 دايقنالاب نوكي امّنإف هسفن ّقح يفالت اّمأو ,ةعساولا هتمحرب ةرخآلا يف كرادتي نأ

 لاهتبالاو عّرضتلاب نوكيف ىلاعت يرابلا ّقح يفالت اّمأو ,بيدأت وأ ةبوقع لّمحتل
 ٌقح ءاداو هيلع ىنجملا ىضر ليصحت دعب ةضايرلاو ةدابعلاب هترضح ىلإ عوجرلاو
 ا

 :نائيشف ىناثلا اّمأو

 .ىلاعت هللا ىلإ ةبرق هيف هرشاب ناك يذلا بنذلا كرت ايهدخلا

 .هاقالتيو هبنذ هيلإ يدعي ناك نم يفوي نأ امهيناثو

 :تاثيق اضءا وهف كلاتلا امو

 مل قارحإلاو لتقلاب فوخ ول ثيحب بنذلا ةدواعم مدع ىلع مزعلا مزج امهدحأ
 .هنع ردص ام لثمب ضري

 نم رخآ عون وأ ةراّقك وأ رذنب لّوُألا مزعلا قفوي نأب تابثلا ىلع مزعلا امهيناثو

 تابثلا نكي مل بنذلا ىلإ دوعلا ةّين يفو ًادّدرتم ماد ام هّنإف بنذلا ىلإ هدوع عناوم

 ةرمز يف لخديل هرمأل ًالاثتماو ىلاعت هللا ىلإ ةبرق نوكي نأ كلذ بجيو .ًالصاح

 يصاعملا نع ةّماعلا ةبوُتلا طئارش كلذ عيمجو .هل بنذ ال نمك بنذلا نم "'مدانلا

 رْفَكُي ْنآ ْمُكُبَر ئسع اًحوُصَن َةَبْوَت هللا ىلإ اوُبوُت اوُنَما َنيِذّلآ اَهّيَءاَي + :ءاج مهّقح يفو
 ٍةَلاَهَجِي ءَوُسلآ َنوُلَمْعَي َنيِذَّلِل هللا ىَلَع ُهَْوّلآ اَمَنِإ» :ًاضيأ ءاجو ,!4ْمُكِتايَس ْمُكْنَع

 .لّمحتي :«ه» .؟ .دري :«ه» ١.

 .8 :ميرحتلا .؟ .بئاتلا :«(ع» شماه يف .'"



 نذ (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 074 مهل فآ بوعي كيلوأق بي رق ني نووي
 .يناعملا نم ركذ اّمم ملعي اهطئارشف ىلوألا كرت نع يه يتلا ةّصاخلا ةبوُتلا امو

 َنيِذَّلَأ ٍراَصْن الآَو َنيِرِجاَهُمْلَآَو َيِبَنلا ىَلَع هلل بات ْدَقَل» :"'انباحصأ يف ءاجو

 :نيئيش نع يهف اهنم ٌصخأ !*!يه يتلا ةبوقلا ("0امأو 74”7ٍَرْشُعْلا ٍةَعاَس ىف ُهوُعن
 ا منلا و نيملا 3 بقل ! ياو هنتعتو ربع 5-5 كلاسلا تافتلا نع امهدحأ

 هتماقإب اضرلا هجو ىلع اهيلإ تافتلالاو اهنع ىقرت ةبترم ىلإ دوعلا نع امهيناثو

 كلذلو .هدنع 'ٌصاخ كلذ عيمج ّنإف اهنع يّقرتلا يغبني ةبترم ىلع هتماقإ وأ اهيلع

 دكتور اسسسالاو ةيوقلا نتاع حبو م ويداملا فتاعش راربألا تانيحت# لف

 بات نم ٌنإف .لالجلا يذ ةرضح ىلإ عّرضتلاو تاوفلا ىلع ةمادنلاو رارصإلا

 .ققحملا مالك ىهتنا ا تو نيباوتلا تحرم ءاقوتس ضاخلاو

 يمدآلا ّقح يف فّرصت نم ةبوت لوبق ّنأ نم هركذ ام ّنأ ىفخي ال :لوقأو
 افنيا ةنسلا لهأل هيف فالخ ل اهي ع راةدغألا وجدل الجسلا و دكأذا ىلع ةفوقوم

 نيطساقلاو نيئتكانلا نم ةبوتلا "'عوقو مهاوعد يف ميظع لاكشإ هّجوتي ذئنيحو
 اهوبكترا يتلا ملاظملا ّدر مهنم '''عقي مل هنأ روهظل بت يلع ىلع اوجرخ ''”!نيذلا

 ه١ تيبلا لهأ ""'رادقأ مضه اهتلمج نمو نيمولظملا نع راذعتسالاو لالحتسالاو

 :اهباحضأ عك لد 17 «ءاشنلا.١

 .اهل :«م» .غ /١١١. :ةبوتلا .'"

 .صاعم :«ه .ءش» ١. .«ه» نم طقس انه ىلإ «ىلوألا كرت» نم .6

 .فّئصملا نم بيرعتلاو ؛ةيسرافلاب ٠”, 370 ,يسوطلا نب ددلا رييصتهجاوخلا فارشألا فابضوأ 7

 .عون :«م»).5 .ةبوتلا :«ش» .6

 .حصي مل :«(ش ١ .يذلا :خسنلا يف ٠.

 .رادتقا :«ك» . ١١



 ؟ ج,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ما

 ماجلإل هوركذ مهنم ىرهاظ مالك كلذ لعلو اهريغو ةفالخلا نم مهقوقح بصعو

 .مارملا قئاقحب ملعأ هّللاو ٌماوعلا

 [(78) «...اًعيِمَج اَهْنِم اوُطبهَأ اَنْلَق» :ىلاعت هلوق]

 5 [«اوطبهآ اَنلَق  ريركت ةلع]
 د ان ردك نول

 ”عاشلا لاق امك" او: :بهذا بهذا لاقي امك

 مكو ' 'مك مك مكل يدنع ةمعن مك
 ةيآلا 4١م١ َىَقَلَتَق » :هلوق هيلع مّدقي ال نأ يغبني ديكأتلل ناك ول هّنإ :لاقي دقو

 .دكؤملاو دّكؤملا نيب لّصفي الو

 2اس ردتيوم لوب ناك الاو هدأ لاح كال امها نقولا مع حو
 هلّضف دقو هّقح يف اومعز اميف ةكئالملا هب ثبشتي نأ ىسع ام ةلازإو هتوفه نع

 .هل دوجسلاب مهرمأو مهيلع
 ديكأتلا ميدقت بوجو نم هيف رّرقت ام نكل وحنلا هدعاس ول هيجوتلا معن :لوقأو

 ىلوألاف ,ىفخي ال امك ديز ورمعو ديز ءاج زوجي الف كلذ نع ىبأي فوطعملا ىلع

 .رّيدتف فوطعمب سيل ةضرتعم ةلمج 4مَدا ْىَقَلَتَق » :هلوق ّنِإ :لاقي نأ باوجلا يف
 .هرخآ ىلإ طابهالا ةفاخم ّنأ ىلع هيبنتلاو :هلوق ْ

 :باجيإ "ارمأ لّوألا رمألا ملعأ هللاو :لوقت !نحنو :لضافلا ىّشحملا لاق

 و 16مل.” روك :ودصملا ىفاا

 .7 7 :ةرقبلا .: .مكاس :«شد» .'"

 .«١؟» «اوُطيمَأ 8 :ىلاعت هلوق راركت هجو يف يأ :«ع» شماه يف .

 .رمأ :ردصملا يف .1



 4 (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 .هبزحو '١١سيلبإل اودع نينئاك يأ اودع ضعبل مكضعب نوك لاح اوطبها ىنعملاو
 نص كل نسل نان نيملاع كوك لاخر نيفاوملا ىلع رفكلا وا دعو يسوق

 شيع اهيف اوشيعف ءانفلل بّقعتم لب مئاد ريغ ليلق عتمتو دقتسم الإ ضرألا

 لقعلا "'هطبنتسي ام يه تاملك هّبر نم باطخلا اذه نم مدآ ىقلتف ,نيرفاسملا

 ةايحلا !؟!لانمو تاداعسلا طانم '!نع ةفشاكلا ةعماجلا ةملكلا هذه نم يدتهملا

 باوتلا وه ِهّنَأ ةعساو ةمحر هيلع محرو فطللاب هّبر هيلع عجرف .تاجردلاو ةيدبألا
 يول

 مكحلا اذهب '"'مهطبها '*!4 َنيِحِساَخ َةَدَرِق اوُنوُك 8 وحن ريخست رمأ يناثلا رمألاو

 مهقحلي ال ىّبح نزح مهقحلي ال نيذلا نينمآلا نيتفئاط يريخستلا هرمأب "'مهلعجو

 رانلا يف نيدلاخلا هتايآل نيبّدكملاو ميركلا ٌبرلا لامج ةدهاشم نع ةقرافملا نزح

 .همالك ىهتنا 00دبأ

 هنراقي ام بوجو مزلتسي ءيشب رمألا ّنأ مّلسن ال اَنألف :ًالّوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ؛لاحلا كلتل رومأملا وّيهت ملع ّنأب ًايقافّتا هاّيإ هتنراقم نوكي نأ زاوجل ؛لاوحألا نم
 هذه لمحا :دادغب ىلإ ""!ةرصب نم رفاسي نأ ديري نمل ليق اذإ امك اهب ًانرتقم ''”رمأف
 ةلمج لاحلا ناك اذإ اميف كلذ مّلسن الف "مّلس ولو .دادغب ىلإ كباهذ لاح ةنامألا

 بالكل لاق اذ ادن نمر وع لا ةقنأ ضفيمرك و اهوا روش: نوهت ادب انك
 يهو :ءايشأ ةثالث ردقلا اذهب همزلي هّنإف .ًامئاص ًالثم ماّيَأ ةثالث فكتعأ نأ يلع

 .طبنتسي ام :ردصملا يف . .سيلبإ الإ :«م» . 0-4

 .لاثم :«م» .5 نه ردصملا يف

 .مهطبها :«م» .1 .16 :ةرقبلا .0

 ٠١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .8 .متلعج :«م»
 .رصم :«ك».٠ .هرمأف :«ك» .9

 .فّلكملا  :«م». .ملع :«م».١



 " ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 7

 انو تاع اناونيدلوتك ةليستلاب ىلا ىلا ام فاالخبا ايينيب معلا دوق اهتمالاو عوضا

 .موصلا ةلاح هعاقيإ بجو نإو ًاموص بجوي ال روكذملا رذنلا ّنإف هانعم ىف

 مهلعجو مهطابهإلل ًايريخست رمأ يناثلا اوطبها ىف رمألا لعج ٌنآلف ”ينانااتاو

 كلذ نومضم نع ًالاح نيتفئاطلا ركذ ىلع ةلمتشملا ةلمجلا نوك مدع عم نيتفئاط

 لولا مالا هيفيوت ىف هكذا اقنع فها ةنوهكمت اقرعقم رمألا

 نادل ةفطم هنت انيهادجا !"١ اهب نيقفتاطلا ريغست رالقمانلاك امأو

 لطاب وهو ضحملا ربجلا ىلإ عجريو فيلكتلا ةدعاق يفاني ةلالضلا ةفصب ى ىرخألاو

 .ىرت امك وهو :هلوق

 نرقلا اذهب فريقا ىف قوارلا قيدلا وكس اه وروكذملا لوقلا تعط ىلإ ةواغإ

 0 نم فيعض 0 ياجل

 ا ناكل يناثلا طا لمح امن ألا يف اتسالا هيلي ىلإ 0

 دئاع 5506 4اَهِْم اوُطيْمأ + .ىئانل طوبهلا يف : لاق هنأ 20

 .همالك ىهتنا 4 حلا ف يناثلا طوبهلا نوك يضتقي كلذو .«ةّنجلا» ىلإ

 .لّمأتف ىرت امك ًاضيأ وهو

 مل نإو ,نونلاب لعفلا ديكأي] نسح روكذملا ديكأتلا لجأل يأ نسح كلذلو :هلوق

 .لعجي :«ه» ." .اهيناث :«ش».١

 .لاقو :«م» .غ .ةفصتم امهادحإ لعجب :«ما» 3”

 .5" :ةرقبلا .5 .اذهو :ردصملا ىف .6

 .؟ 1/17 يزارلا ريسفت ./ .طوبهلا_ :«ه» .ا/
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 ريغلا ةيزم مزلي اّلثل ةروكذملا ةروصلا يف لعفلا دّكْؤي هْنَأ وحنلا يف رّرقت امل
 .لعفلا وه يذلا تاذلاب دوصقملا ىلع فرحلا وه يذلا دوصقملا

 لوألا نم لع ىناثلاب دارأ هنأ [رمضي ملو «ىده» طظفل ردكو] :هلوق

 [4 ىده» ريركت ةلع]
 هنوك هجوو .لازنإلاو لاسرإلا لبق هلوصحل لقعلاو عرشلا هلوانتل "١لمشأ يأ

 ناك ًالماك يده ّلك ءادتبا 0 ا"”رهاظو ءادتبالل ١4" ىّده ىنم يف «نم» 9 00

 لامتكلا ناهيظا و مقيرفسلا هاف ىلا دبل :فاقبلا ىدولا فالق لاش هنع لوا

 هناا سناك ةقيعم فوغ ا "اذإ 151 كلا دا نم ريقتا اهناقا وحامي و اك نق كرا

 مّلكتملا ريمض ىلإ ىدهلا ةفاضإ ّنِإ :لوقت رخآ هجوبو ,يّلك ال يرثكأف ىلوألا نيع
 هب كا ادي ينعا مومعلا ظفلب هرسف ادهلو ,ىدهلا دارفا عيمج لمشيف قارغتسالل

 «تايتاللا ىف رك فوك لومسلا ميغ وادعي وألا ةيظحاو: هوا ىلإ لسا

 هزلي رمضأ لب .ىدهلا ظفل رّدكي مل ولف .ىدهلا نم ًادحاو ًادرف هنم دارملا نوكيف

 ؛ىدهلا عاونا عيمج عبتي ملو ,ىدهلا نم ادحاو أدرف قّدصو معبد :نم نوكي نأ *!هنم

 .ههباع اوشا معتم ايعاتادي نفك" لب

 داريإ ىف ةتكن ّيأو ءةيآلا هعبت نمف ياده ىّنم مكتيتأي اًمإف "'لقي مل مل هنأ ىقب

 نمف ياده ىّنم مكتيتأي اًمإف :لبق ول هّنَأ ةتكنلا ٌلعلو ًافاضم يناثلاو ةركن لوألا

 ةرّشبملا ةميركلا ةيآلا هذه ىف لخدي مل ؛قارغتسالا ةفاضإلاب ديرأو ,"!ةيآلا هعبت

 .58 :ةرقبلا ." .لواتتل لمتشا :«ك» 0-2

 .رهاظف :«ه .م» .

 .يّلك ال ّيرثكأ ديعأ اذإ ةركنلا نأ :ف :«م» شماه يف .
 .«ه» نم طقس انه ىلإ «هنم مزلي رمضأ» نم .1 هلم :(م0) ٠

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «داريإ يف ةتكن ّيآو» نم . .لقي مل ول :«ك» .

 اى محا حي

-- 



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ١١

 نيدلا عاونأ عيمج نايتإ لبق اوتام نيذلا ةباحصلا ضعب نزحلاو فوخلا ')مدعب
 .لّمأتف .هلامكتساو

 زافو اجن مكنم هعبت نمف ءلاسرإ وأ لازنإب ىده ىّنم مكيتأي نإ ىنعملاو] :هلوق
 ريغ [هسفن يف لمتحم هنأل ؛ةلاحم ال نئاك ىدهلا نايتإو ٌكشلا فرحب ءيج امْنِإو

 ةلقع تحاو

 نايتإو ٌكشلا ةملكب ءيجي ملف :لاق ثيح فاّشكلا يف ركذ ام ّدر ىلإ ةراشإ

 يلا "نور ةلاحم أ نياك ئوفلا

 ام صيخلتو .هبهذم يف ًالقع حلصألا ةياعر بوجول ًالقع بجاو ا0دّنَأ هدارمو

 ةيآلا يفو ةلدألا بصنو لقعلا حنم نع ةرابع ةيادهلا ّنأ فاّشكلا يف هب باجأ
 لاه هنا ىلع قيمنا وامل ايفو: فكل لاونإو 9! ييرلا ةقدو عع ةرادغ

 [(7) 4... َكْيتلوأ اًنتاَياب اوُبَّذَكَو اوُرَفَك َنيِذَلأَو» :ىلاعت هلوق]
 مسا نوكسلاو حتفلاب بحص عمج هنأ باحصألا يف تاهيجوتلا ىلوأ ّنأ ملعا
 رسكب بحص عمج هلعجو ؛عئاش لاعفأ ىلع نوكسلاب لعف عمج ّنإف "'بكرك عمج
 ,ايريدقت هدرفم نوكيف ًاففخم بحص لامعتسا مدعل هنود بحاص فّقخم نيعلا

 يف ةغلابملل رماضك ثودحلا ال توبثلا ىنعمب بحاص لمعتسا :لاقي نأ نكميو
 لعجلل ًاميمتت هعمج عمجو ةهّبشم ةفص لعف ىلع لعاف لمح ّمث رانلل مهتمزالم

 .زوجي الف هانعمب بحاص عمج "”هلعج اّمأو ةغلابملاو

 .هبوجوب :«ه م» .؟ .مدعل :«ه ءم» ١.

 .هّنأب :«ك» .غ .؟١/70 فاشكلا .*

 .بكار عمج :«م» . .لوسرلا :«م» .0

 .هتلعج :«م» ./
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 [ءايبنألا ةمصع ىف قيقحت]
 1 انألا ةيضغ هع ناد ةطتلا هةيرةيوسعلا ككاكع ركود
 :ءايبنألا هيزنتب موسوملا هباتك يف يي ىدهلا ملع ىضترملا فيرشلا دّيسلا لاق

 ال ."!ىلاعت هللا مهمحر ةيمامإلا ةعيشلا '١لاقف هبل ءايبنألا ىف سانلا فلتخا

 هروب ةؤجنلا لبق زل ءاريغشب و ناك اريبك توثالاو .نضاعنلا "ني ووش عهيلف ووجب

 ىلع ةيوشحلاو ثيدحلا باحصأ ؛!ازّوجو ءكلذ لثم :ةّمئألا يف نولوقيو ءاهدعب

 اميف بذكلا ىوس ةّوبنلا لاح يف اهزّوج نم مهنمو .ةّوبنلا لبق رئابكلا نايم ءايبنألا
 نود رارستسالا طرشب ةّوبنلا لاح يف كلذ "!زّوج نم مهنمو ,ةعيرشلا ءادان قلع

 اهلك لاول: يلع "اذ هدومي مهتفو «ناللغألا
 ضل ءايبنألا نم "'ةفيخسلا رئاغصلاو رئابكلا عوقو نم ةلزتعملا تعنمو

 ,رئاغصلا نم نيلاحلا يف "':'فخسي ال ام عوقو ''تزّوجو ءاهلاح يف (*'و ةّوبنلا لبق

 ةريغصلا ةيصعملا ىلع عادقالا [كففَ,] ىبنلا ىلع زوج نم ١١١ مهنمف اوفلتخا

 بوندذلا ىلع نومدقي ال جه :لاقو كلذ عنم نم مهنمو ,'''دمعلا ليبس ىلع

 ”؟!رّسيم نب رفعجو ماظنلا نع ىكحو .ليوأتلا ليبس ىلع ""7لب .ًابونذ اهنوملعي يتلا
 مهْنأو ,ةلفغلاو وهسلا ليبس ىلع الإ "* نوكي ال مهبونذ نأ ءامهعبت نّمم ةعامجو

 .ىلاعت هللا مهمحر :ردصملا يف .؟ .تلاقف :ردصملا يف ١.

 .زاوج :«ه» .غ .يصاعملا يف :«م» .'

 .اهزّوج :ردصملا يف .1 .اهزّوج :ردصملا يف .

 .و- :«م» .ةفختسملا :ردصملا يف .

 .ٌفختسي ال ام :«ك»و ردصملا يف ٠. .نيلاحلا يف :ردصملا يف .4

 .ددعلا :«م» . 7 .«١١؟» ةلزتعملا يأ :(ع» شماه يف ١.

 .رشبم :ردصملا يف . 5 .لب :«ه مد.

 .نوكت ال :ردصملا يف .6



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل طل

 ٌولعو مهتفرعم ةّوقل 568 "ا ويع اعوطوس ١ كلذ: ناك ناووفلا ودك وم

 ىلع ثيدحلا باحصأو ةيوشحلا نم هركذ انمّدق نمو مهلك اوزّوجو ."'مهتلزنم
 هتمامإ دسفت مامإلا نم ةريبكلا عوقوب ّنَأ نولوقي مهْنَأ الإ ,رئاغصلاو رئابكلا ةّمئألا

 :هب "!لاديعسالاو ةلرغ تحنو

 تاولص ءايبنألا ىلع رئاغصلا مهزيوجت يف ةلزتعملا نيبو اننيب فالخلا ّنأ ملعاو

 هل ٌقتسي ال ام بونذلا نم نوزوجي امْنِإ مهْنأل ؛قيقحتلا دنع طقسي داكي مهيلع هلل

 ّنأل ؛كلذ يف مهفالتخا ىلع باوثلا "'صيقنت هظح نوكي امّنِإو ,باقع قاقحتسا

 نوف رغم مهناكف «ةتزاؤم. يغيب"! هباقع طقس ريغضلا نإ :لوقي ١ كاتحلا» قلغبأ
 َنأل ؛ىنعملا يف ةعيشلل ةقفاوم هذهو .باقعلاو ّمذلا هب نوّقحتسي ام مهنم عقي ال نأ
 اهنم ءيش ّلك ناك ثيح نم يصاعملا عيمج ُطعَيإم ءايبنألا نع يفنت امْنِإ ةعيشلا

 الف طابحإلا لطب اذإو .مهدنع لطاب طابحإلا ّنأل ؛باقعلاو ٌمذلا هلعاف هب ّقحتسي

 ا"!ًايفتنم باقعلاو ّمذلا قاقحتسا ناك اذإو ,باقعلاو ّمذلا اهلعاف ّقحتسيو الإ ةيصعم

 .بونذلا رئاس مهنع ىفنت نأ بجو كهل ءايبنألا نع
 ٌدبالف طابحإلا لطب اذإف .طابحإلااب ًاقّلعتم ةلزتعملاو ةعيشلا نيب فالخلا ريصيو

 0"!همزلي ثيح نم ءايبنألا نم "١)عقت ال ©"! يصاعملا رئاس نأ ىلع قافتالا نم

 ليبس ىلع ةلأسملا هذه يف "؟!مّلكتي نأ زوجي "١'نكل ؛باقعلاو ٌّمذلا قاقحتسا

 .نم :ردصملا يف .؟ .كلذ  :ردصملا يف ١.

 .الإ ّمهّللا :«ك» .: .مهتسرم ةردعملا يفاد#

 .صقن :ردصملا يف .” .لالدتسالا :«ه .ك .ل» .ه

 ةفئاطلا بسنت هيلإو هرصع يف مالكلا ءاملع سيئرو ةلزتعملا ةّمئأ نم يئاّبجلا باّهولا دبع نب دّمحم وه ./

 .اهباقع :ردصملا يف .8 :ةيئاتحلا

 .يصاعملا نم ًائيش :ردصملا يف ٠. .ًايفنم :«ش»و ردصملا يف .9

 .مهمزلي :ردصملا يف .5 .عقي ال :«ه .م .ش»و ردصملا يف ١.

 .ملكتن :ردصملا يف .4 .هنكل :ردصملا يف . ٠



 معو (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ىتمو .ةلزتعملا "!هلوقت ام ىلع رئابكلاو "”رئاغصلا يف رمألا ّنأ ''ضرفنو .ريدقتلا

 لا ماع در ةعامو مزك الس اطل :تاففلا مهلك ايا "رعي كل اهفؤو

 .هيلظ ىضترملا ("!مالك ىهتنا

 ماقملا اذهل ةبسانم ةّصق ماركلا ةداسلا "'لضافأ ضعب نيبو ينيب ىرج دقو

 هللا لضف نيدلا ّرع ريمألا لضافلا دّيسلا مدق اّمل هنأ يهو ,مالكلا اذهب اهقاحلإ تدرأ

 هيت فلا هفّرشم ىلع يوضرلا سّدقملا دهشملا ةرايزل ىلاعت هللا همحر يدريلا

 مصور "اور حّور روفغملا ردصلا يمودخمو يّمع ةمدخ ىلإ موي تاذ ءاج مالسو

 دّيسلا ذخأف .يلاوملاو رباكألا نم !'عمج عم يلاعلا سلجملا يف ًارضاح تنكو

 لضافألا نم مهآر نم لاح نايبو كلذ لبق ّيحلا رفس يف هل ىرج ام ركذب روكذملا

 يعفاشلا ''' 'يركبلا نسحلا بأ خيشلا ""'فصوف نيفيرشلا نيمرحلا يف رباكألاو
 هيقالا تنك :لاقو .فاستعالاو بّصعتلا نع بّنجتلاو فاصنإلاو لضفلاب يرصملا

 يتلا لها يهدم ىف ةيعرفلا لئاسلا تالكشم ةنغلا""'لآسأوب ةاقوألا لثكا

 ام :هل تلق ينإ لئاسملا كلت ةلمج نمو فيطل هجوب كلذ نع ىنبيجي ناكو ةعيشلاو

 سلا لاف نك .يلاذلا عم اهدعيوب ةنسنلا لبق نوتوصعم ماسالا نإ تطيل لقا ىف
 .اهماكح اب ذخاؤي نيدو ةعيرش

 ةنيطلا ءاقنو ةرطفلا ةمالس ىف ناك ًالثم َدَيكَبَي ىبنلا ّنأ مهدارم ّنأب باجأف
 ةعيرتشلا كلف ف دنقلا زي بحرب انندتم قون اغلا يرق ةثعبلا لبق ناك ول ثيحب

 ثيحو .هنم ىوقا وه ام ىلاب يف حنس روكذملا دّيسلا نم باوجلا اذه تعمس اًملف

 .رئاغصلاب :«م» .؟ .ضرفلاو :«ش».١

 .زوجن مل :ردصملا يف .؛ .هلوقي أم :«ه ءم .'"

 .همالك :«ش» .1 .١/و ١و ١١6 :ءايبنألا هيزنت .6

 .هللا_ :«ه ءم» ./ :لنمافأد :«ش» .ا/

 .فصوو :«هءممل.٠ .عيمج :«ك ءم».1

 .لئس ذا :«ه» نما :«عامءش».١١٠ .يركسعلا :«م»).١١



 ؟ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل مو

 نم وه امو ةمكحلا ةياده ةءارقب ًالغتشم ليصحتلا يف ًائدتبم نامزلا كلذ يف تنك

 توكسلا ينعسي ملو ردصلا قاض نكل ربحلا لضافلا كلذ ةباهم ينمجحأ ليبقلا اذه

 كلذ عفد يف نوجاتحي ال ةعيشلا أ ةيزيسلا يّمع يدي نيب هيلع تضرعف ربصلاو

 ةيمامإلا ةعيشلا لوصأ نم ّنأل ؛ةّنسلا لهأ خيش هركذ يذلا باوجلا ىلإ لاكشالا

 "'ضرفل عرشلاب ةذخاؤملا هّجوتي مل نإ ةثعبلا لبقف «نييلقعلا حبقلاو نسحلا ةدعاق
 نسحتساف «نييلقعلا حبقلاو نسحلا ةدعاق ىضتقمب ةذخاؤملا هّجوتي نكل همدع

 «نيملاعلا ترد ةمعتلا وهنا عادت هلق رش اوي يااوغلا

 ىلع يق انتسب رخل ام هلع يرتبو هلخأا اهنا دل يالا ةيوتلاج رمأ اهنا وتوت
 :يلوألا كرت

 هلوق ّنإ :لاق ثيح تاليوأتلا بحاص "'هركذ ام .هركذ ام اذهب عفدني :لوقأ

 ةبوُتلا ىلإ مدا اعد ىلاعت هللا ّنإف ةلزتعملا ىلع ةّجح ةيآلا *ٌمَدا' َْقَلَتْف 8 :ىلاعت

 نأ مهمعز ىلع هبوثلا ىلإ ءاعدلا تلمتحا اه ةريغم هس تحسي: اه قاك ولو: هاتف

 الو ناميإإلا نم اهبحاص جرخي مهلصأ ىلعو ةريبك كلذ ناك ولو ةروفغم ةريغصلا
 .ىهتنا ,مهيلع ةّجح ةيآلا تناكف كلذب فصولا ءايبنألا لمتحي

 لقأ الو ريصقتلا رودص دنع نوكي امّنِإ نارفغلاو ؟اوفعلا ّنأل رهاظ عفدلا هجوو
 دنع ىلوألا كرت يف ريصقتلاك ةلزتعملا دنع ةريغصلا رودص يف ريصقتلا نوكي نأ نم
 .ةريغصلا لعفل هجّنا ىلوألا كرتل ةبوّتلا هجّتا اذإف ةرعاشألا

 بحاص مالك يهاضي (*ًالاؤس ءايبنألا هيزنت يف ك: دّيسلا دروأ دقو اذه

 رطانتل ةطاتتإ اهانازيإ قف اننلغ نبأ هل ةفزطل وماي نع تاجأ د2 تالنوأللا
 ِهْيَلَع َباَتَف ُهْبَر ُهيِبَتْجَأ ٌمُث» :هلوقل ىنعم ّيأف :ليق نإف :ّيم لاق مالكلا فارطأب

 .هنع اك امل ًايقالت :(ه ءم» .؟ .ض رفي :«ه» ١.

 .ةرفغملا :«ك» .غ .هركذ ام :«م ءشر» ."”

 - :«م» .6



 ا (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ُباَوَتلَآ َوُه هن ِِيَلَع َباَتَق ٍتاَمِلَك ِهْيَر ْنِمْمَدا ََقلَتَق ل :هلوقل ىنعم ّيأو ١4" ىدَهَو
 ؟حيبقلا لعفي مل نم بوتي فيك مأ ؟بنذي مل نم ةبوت لبقي "'فيكو ١4" ٌميِحّرلَ

 .*'ىلاعت ميدقلا يفو اّنم دحاو يف لمعتسيو .عوجرلا ةغللا !؟!يف ةبوّتلا اّمأ :انلق

 نأ ظقدي امو اقتلا طاقبأ هوما" ريغ انلوبما لغو انديع ةنرثلا ن١ قاكلاو

 هيفا وصتلا رق اف ديتسلا قضت فرد وياك لا هيعوت ىدلاو ًالضفت اهدنع باقعلا ىلاعت

 َباَتَق * :ىلاعت هلوق ىنعمف ءاهيلع باوثلا نامض وه امْنِإ هجولا اذه ىلع اهلوبقف

 يلع مدآ ةيصعم نأ ىلإ بهذ نمل دب الو .اهباوث هل نمضو هتبوت لبق هّنَأ 4 ِهْيَلَع

 يف هتيصعمو ؟هل رفغتو هتبوت لبقت فيك :هل ليق اذإ هْنأل ؛باوجلا اذه نم ةريغص

 عوجرلا نم ّدب هل نكي مل ,باقعلا نم ءيش اهيلع ّقحتسي ال ةرفكم "'تعقو لصألا
 ىلع ًاحيبق هسفن نم دهعي ال نّمم !*!عقي نأ "!نسحي دق ةبوُتلاو .هانركذ ام ىلإ
 اذه يف اهنسح هجو نوكيو .هيلإ عوجرلاو !''![ىلاعت ] هللا ىلإ عاطقنالا ليبس

 ىلع عطقي نّمم "''عقي نأ نسحي امك ءًافطل اهنوك وأ اهب باوثلا قاقحتسا عضوملا
 نيم هن مش طاقعا ىف" ور و يوقلا ناو مناقل دهيم"! وعدل
 الو مذ طاقسإ يف ةرثؤم '؟!نكي مل نإو رئاغصلا نم ةبوتلا اوزّوج اذهلو .باقعلا

 .باقع

 ىلع مدآ نأ "*ارّبخ هّنأل ؛هومتركذ ام فالخب نآرقلا نم رهاظلا :لبق نإف

 ."ا/ :ةرقبلا ." .7١؟ :هط.١

 .يف  :«م» . .فيكف :ردصملا يف .'"

 .ريغف :ردصملا يف .1 .ىلاعت  :«م» .ه
 .نسحت دق :ردصملا يف .8 .لصألا يف تعقو دق :ةدايز ردصملا يف .

 ةتضملا نم نيدف رققفلا قير افرك .عقت نأ :ردصملا يف .9

 .ريغ  :«ه .ك»). .عقت نأ :ردصملا يف ١.

 :نكتاول ةردصملا يف .رّئؤت ال :ردصملا يف .

 الكل :«م» .7 .ربخا :روضملا يا



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل سم

 نم اًنوُكَتَف ًةَرَجّشلأ هزه اَبَرْقَت : الو :ىلاعت هلوقب ةرجشلا لكأ نع يهنم

 بجوي اذهو "4١«ِةَرَجّشلَآ اَمُكَلِت ْنَع اَمُكَهْن أ ْملأ» :ىلاعت هلوقبو ١4 َنيِمِلاّظلَ

 .هب ًارومأم كرت نأب صعي ملو هنع ًاّيهنم لعف نأب ىصع "ادهن
 الو لاعسلا اهنف' نسل قيس اندنع ناطكتكي اسنلف أعم رمالاو ىهنلا امأ ةانلق

 ًايهن ىهنلا نوكي (*لامْنإو ءرمألا ظفلب ىهنيو ىهنلا ظفلب اندنع رمؤي دقو .* !كارتشا

 نكي مل ءاهبرق هركي ملو ةرجشلا هذه ابرقت ال :ىلاعت لاق اذإف .هنع ّئهنملا ةهاركب

 ْمُتلَلَح اًذإ »و 74ْمُتْئِش اَم اوُلَمْعإ» :لاق امل ىلاعت هّنأ امك .ًايهان ةقيقحلا يف

 اهلاو .ًارمأ لوقلا اذه وكت 6 .لوانتلا كل ةدارإ رش ذه رت

 يف ّنأل ,يهنلا ىنعم هيف ناك ثيح نم يهن هنأب هرم ا

 نيس و ””ًاييهرتو لعفلا نم عانتمالا يف ًابيغرت يهنلا

 ىّمسي نأ زاج ؛هكرت يف" '"!ًابيهرتو رومأملا لعفلا يف اييعرت سألا ناك اكو

 هل نأب انالق ترمأ دق :اندهبا لوقيف نعانشلا ىف نافضولا ناذه ١" لعا ديك ققو.ابق

 وانعم امنا كب نعيش نه فايت: ل وقيويفتاقل نع واهل هلا نيرياامل او يملا نقلت

 ريغ يهنمو حيبق يهنم ىلإ ًامسقنم يهنلا متلعج ''6!الأ :ليق نإف .هتلصاومب كترمأ

 ريغو بجاو ىلإ ""7مهسقني رمألا متلعج امك ,هلعف نم لضفأ هكرت نوكي ('*!نأب حيبق

 .5؟ :فارعألا .؟ .19 :فارعألا ؛"ه :ةرقبلا ١.

 .كارتشالا :«م» . .لكل هّنأب :ردصملا يف .“

 .غ١ :تلّصف .1 .امنإف :ردصملا يف .ه

 .اذإف :ردصملا يف .8 .؟ :ةدئاملا .

 .ًاديهزت :ردصملا يف ٠. .هل هرمأ :ردصملا يف .9

 .لخادتي :ردصملا يف .؟ .ًاديهزت :ردصملا يف ١.

 .متلعجإ :«ش» . .هأئعتم :«ه» . ١7

 :امسقتم رلصملا قرأت .لب :ردصملا ىف .6



 4 (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 بجاو ىلإ دهاشلا يف هب رومأملا ماسقتا ّنأل ءرهاظ نيرمألا نيب قرفلا :انلق ءبجاو

 "!لاعفألا ّنأ عفدي نأ نكمي دحأ سيلو .فاخ الو ,"7عوفدم ريغ بجاو ريغو
 نوكي ال ام اهيفو ,بوجولا ةفص هل ")ام باوثلاو حدملا اهب ّقحتسي يتلا ةنسحلا

 باوثلا قاقحتساو (؟![هل] ةدارإلا لوانت يف بدنلل ًاكراشم بجاولا ناك اذإو ,كلذك

 لقنلاو هوركم '"'هكرت بجاولا ّنأل ؛كرتلا ةهاركب الإ هقرافي سيلف .”!هيف حدملاو

 .ىلاعت ميكحلا نم حيبقلا ريغو حيبقلاب "!قّلعتي ةيهاركلا انلعج ولف ,كلذك سيل
 لضفلا عفترال ءبجاولا ريغو بجاولاب "”ًقّلعتم هنم رمألا انلعج امك يهنلا كلذكو

 ."'لوقعلا يف امهنيب لضفلا توبث عم بدنلاو بجاولا نيب

 .ةردقملا ةيببسلا قيرط ىلع :هلوق
 هللا ّنأ ال .مدآ ىلع عقو امل ًاببس ةرجشلا لكأ نوكي نأ رّدق ىلاعت هللا ّنأ ينعي

 بسلا ببس ردق هكاله ّنإف .كلهو ّمسلا لوانت نمك ذخأو مدآ ىلع رهق ىلاعت

 ةرّدقملا ةيببسلا قيرطب ةبوقعلل ببس ''”!اهّنإف كلذك ةيصعم ّلك نأب هيلع ضرتعاو
 .ةذخاؤم نوكي الف

 لهاجلا ّنأل ؛يغبني امك سيلف هنأشب لهاجلا ىلع ّمسلا لوانتب ههيبشت اّمأو
 ليق نإو .ملاع هّنإف مدا نم عقو ام فالخب ؛هنع عونمم هلا لميا ةنيلا ناش

 .اذه لبق ركذ ام ىلإ عجر ًايسان هنع هعوقوب

 ةيصعبلا لي فلذك ةيصغم لك نوكيد نا كد امه ةرليال هلا لوألا نعييساو

 ةاا وتلا قيرطيو هواقملا ةيببسللا رطب ةيوررخ الا ةيوقعلا ىلإ يظن نوكرل أذ

 .لاعفألا يف :ردصملا يف ." .عفدنم ريغ :«ش» . ال

 .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب ام .غ .ام :«م»

 هك ًاكراشم :«ك» ." .هب :ردصملا يف .

 0 < © لج .انلق :«اهتاف» لدب «م» ىف . ٠ .؟ 56-7 .ىضترملا فيرشلل ابن الا ةيزدت +



 ةلمج نم نوكيف ءبتوع ىلع فوطعم .هرخآ ىلإ ىَّدا :هلوق ّنَأ يناثلا نعو .ًاضيأ
 قيرط ىلع سيل ىرج ام عوقو نأ يه اهناسورك ذا: اننا هيد اقؤ وك ايستلا روب

 .بيطخلا ةيشاح يف اذك .اهلجأل اهعوقو ّنأ وه ؛قبس امو ةبتاعملا
 نم عقو ام ةبسن نم يضاقلا دوصقم ّنألف لوألا اّمأ ؛رظن نيباوجلاالك يف :لوقأو

 "!ءيمج ّنأِب هيلع دروأ ضرتعملاو .هنع نايصعلا يفن ةرّدقملا ةيببسلا ىلإ مدا
 ام ميلست ةيقيقحلا يف روكذملا باوجلاو .هدوصقم وه اميف ديفي الف كلذك يصاعملا

 :ديفي الاف ةردقنلا ةييينلاب وكي نايضلا نأ ني وطرتسلا ةركذ
 الو لئاط ىلإ يّدؤي ال لب ءرهاظ فّنصملا مالكب هطابترا مدعو هدعبف يناثلا اّمأو

 ظ .لّمأتف لصاح ىلإ عجري
 .هدالوأ اهبنتجيل ةئيطخلا نأشل (''ًاعيظفت ىرج ام هيلع ىرج امّنِإو :هلوق

 هيفو .ًأطخلا ىلع بائي دهتجملا ّنأ قفاوي ال هنأ هيف :لضافلا يّشحملا لاق

 .ىهتنا "'داهتجالا نع هدالوأ بنتجي نأ باجيإ
 كلت يف أطخلا ّنأ ىلع لدي ةئيطخلا *!نأشل (؟!ًاعيظفت فّنصملا لوق ّنِإ :لوقأو

 أطخلا كلت لثم يف نوكي ال نأ زئاجلا نمو ,ةعاظفلا ةياغ يف ناك ةدوهعملا ةيضقلا

 نم ةفئاط زوجي مل اذهلو .باوث دمعلا ىرجم ةعاظفلا يف هغولب نم يرجت يتلا

 .داهتجالا نع ًانشان ثم يلع عم نيطساقلاو نيتكانلا ةبراحم نوكي نأ نيملسملا
 هنأ ىلع ةعاظنلاو ةعاتشلا ةقرم ةباغ ىلا هغولبو. كلذ ىف داسفلا هجو روهظأ

 اب ا يملا د نا را دايما ل سلا تلا نع
 ش ش ةئاطخ ملا

 .ًاميظعت :ردصملا ىفو اهيل :(ه)» . ؟ .عمج :(م)) ١.

 .ًاعيطقت :«ه» .غ 6١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"

 .ناشب :«ه» .60



 يل (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ةيهنملا ةرجشلا لكأب ةِئلم مدا ىلع ىرج ام ّنأ وهو ّيوق لاكشإ انهاه نأ من
 ُهَبَر مدا ئصع َو# :هلوقو .نيتءوسلل يراوملا سابللا عزنو ةّنجلا نع جارخإلا نم

 لب ,ةناهإو ةمذم اهّنأ ٌكش ال ةمايقلا موي ىلإ يبص ّلك ناسل ىلع يراجلا ١4" ئوُقَن

 كرت ىلع هريغ ىلإ هّجوت امو ىلوألا كرت ىلع اذه نوكف ءامهدارفأ ىوقأ نم

 فيرعت نوكي نأ اَمِإ نيرمألا دحأ مزليف .رهاظ وهو ةيمست دّرجم نوكي ال بجاولا
 يصل هايلالا ناكر يمد اك ةيااعنلا وكوريا ركطأ امي يحاول

 .كلذ نع مهاشاح

 نم نوكذملا ماليألا نارك" عقابا رشيالا يلاعملا ونأ .اضاقلا عملا هع هيباجاو

 هدم وكت نب مزال قاقحتسا الب نوكي نأ نكمي دلع مدآل ىلاعت هللا

 يفو ؛'؟!ةتامإلا يفو تايمحلا يف ىلاعت هللا نم ةرداصلا ةيئادتبالا تاماليإلا

 ال اذهف .اهريغو تايلاعلا تاجردلا عفر نم هل حلاصمو مكح ىلع ةلمتشم اهتاركس

 ؛هكرات ٌّمذي ام مهلوق نم دارملاو ء.اذه تقو يف رخآ ءيشل لب اذه لجأل هكرات مدي

 :ةيلعلاب رعشم فضولا نأ ردقملا وه ام ىلع .ًاقلطم ال كرتلا اذه لجأل ٌمذي هنأ

 كافييمل يلوا وهاس ىلا دلتا انما قرع هو لوألا كرت ىصخب نمتدارعلا ووكيو

 .ةمذدم نوكي

 .مئاد راثلا باذع ّنإو :هلوق

 ةّنجلا ّنأ :هلوق نم مّدقت ام ىلع فوطعم هنأ هرهاظ ّنأ هيف :بيطخلا يّشحملا لاق

 ىلإ ًاعجار ناك نإ ءاهيفو .هلوق يف اهيف ريمض :لوقت نأ كلف هب لصتتي امو ,ةقولخم
 ًاعجار ناك نإو .رانلا باذع ماود ىلع ةلالد اهيف ّنأ مّلسن الف ؛رهاظلا وهو مدأ ةّصق

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «ةيمست دّرجم نوكي ال» نم .؟ ١75١. :هط.١

 840 ةقيرذلا هللا نك ركلا قمعبملا ديلي نيون وسخ يتلا واني وب قلاع بوبا نقتل انا
 .ةتاماالا ىفو  :«ش».؛



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 3

 نأ نم هلاق امب امهل طابترا الف ةيآلا 4اوُوَقَك َنيِذَّلَأ» :ىلاعت هلوق يهو ةيآلا ىلإ

 ةيآلا هذه ّنِإ :لاقي نأ نكميو .ةلوبقم ةبوَُتلا ّنأو ةيلاع ةّنج يف اهْنأو ؛ةقولخم ةّنجلا
 .مدأ ةّصق ىف ةلخاد

 ثكملا ىنعمب دولخلا لعجي نأ ىلوألا ّنأب فقاوملا حرش يف حّرص دق مث

 لعوب "كلا رعصألا نأ قاحملا ةوول نعي اراردعلا زل و] ءاوؤ عم هاك اوه ايوطلا

 .مئاد رانلا باذع ّنأ ىلع ةبآلا يف ةلالد الف اذه

 .* َنوُدِلاَخ اًهيف مه :ىلاعت هلوق "!ءوهفمل :هلوق

 ,لصفلا ريمض «مه» ناك ول كلذك نوكي امّنِإو .عونمم رصحلا اذه :لوقت نأ كلو

 ليغ وع ليريظقلل اب ىلع ريخلا نوكأ لضفلا ره طرت قمنا ؛كلاذك نييبلو

 ديفس ينك ملا ادم لق نار كم نم كلل وق ىلع عاقب اذه ذا ها وجل وري ةل قسم

 .ىهتنا .رصحلل

 [(5+) «... ُْتْمَعْنَأ ىتَلأ ىتمْغِن اوُركذأ َليءارشإ َىنَب اَي» :ىلاعت هلوق]

 قحلا عابتا يف هدهعب اوفويو 5 ىلاعت هلل معن اوركذي نأ مهرمأو] :هلوق

 ."'دّمحمب نما نم لّوأ اونوكيل [ججحلا ءافتقاو
 ل اي للا

 .ىهتنا (!دّمحمب نمآ نم لّوَأ اونوكي نأ مهب قئاللا ناك هّنَأ اوملعيل :لوقي نأ

 اقلعتم اونوكيل يف ماللا ناك اذإ هوتي اننا ةرك دانه آل هرظن ديف ةلوقأو

 نوكيو ؛ليق امك ججحلاب ًاقلعتم نوكي ن أ زئاجلا نم نكل .اوفوي هلوقب وأ ,مهرمأب

 .هرخآ ىلإ نمآ نم لّوُأ اونوكي نأل .ججحلا تابجوم راقتفا ّنأ ىنعملا

 .موهفمب :ردصملا يف .؟ ا تا فا

 ١/. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .غ 2 :«م») 0

 .هيف ال :«ه» .©



 1 (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 نم لّوأ "!اونوكي نأ اهاضتقمو ةيوامسلا بتكلاو ةيلقعلا لئالدلا بجوم ٌّنإف
 نيحتفتسملاو هنأشب ملعلاو هتازجعم يف رظنلا لهأ اوناك مهّنَأ يتأيس امل ركذ امب نمآ

 لصأ بوجو مهتّمذ يف ىقب فرشلا اذه مهتاف ام !* ادعبف ”!هنامزب "1 تفلاوةي

 ضّرعو ١14 ْمُكَعَم اَمِ 22 5 اوُنِماَو :”!هلوقب اذهب حّرص اذلو ناميإلا
 ريب ثم

 "هب ٍرِفاَك لَو ون وكت الو :هلوقب لّوألاب

 [4 مُكِدَهَعِب ٍفوأ ىدهعب اوفْوَأَو» ىنعم ]

 [ميقملا معنلاو ةماركلاب 5 ميقتسملا قيرطلا ىلع ةماقتسالاب اوفوأ وأ] :هلوق

 .طئاسولا ىلإ رظنلابف
 نع لل رسل و الانا يور دراي بنل: ضيصم رفنلا هر سا ع

 هوركذ ماقم يف عادل دهعلاب ءافولا يف طئاسولا ضعب ىلإ رظنلاب ريسفت وه لب مومعلا
 اةثونانو لا

 ةماقتسالا ّن أ رهاظلا ذإ رظن بتارملا طئاسو نم ثلاثلا ")لوقلا نوك يف :لبق

 احر اهطئاسو نم ال بتارملا ةياهن ءيش لك يف ميقتسملا قيرطلا ىلع

 ميعنلا نكل دبعلا نع ردص رمأ ّلك يف مرسلا اضف اهب امها نع راع ةماقتسالا

 هركذ امك ءافولا بتارم رخآ نوكيف مئادلا ءاقللاب زوفلا ىلع هلمح نكمي ''"!ميقملا

 .لّمات هيفو ىهتنا ديحوتلا رحب يف قارغتسالا بتارم رخا فنصملا
 .لوعفملا ىلإ فاضم امهالك :ليقو :هلوق

 :ةورشملا وبدا ه7 .نوكي نأ :«ه».١

 .دعبو :«م» .ُه .نامزب :«ه» .'"

 .غ١ :ةرقبلا ١. .لوقلا :«ش».6

 8١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ./ .غ١ :ةرقبلا .7

 .ميقملا - :«ش».٠ .لوقلا_:(«ه>.1



 ؟ ج .يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 لعافلا وه ىفوملا ّنأ رهاظلا ذإ هجولا وه :ليق هلوقب هفّعض ام ّنإ :بيطخلا لاق

 انك ؛لوعفتلا ىلا افانقم انهالك عوكيش ةريق قيفي نطسلا كافر الا تعم أل ذا: ةيعلل

 .فّدصملا هركذ ام فّيزو ينازاتفتلا ةمالعلا هنسحتساو فاّشكلا بحاص هلاق

 ةفاضإ ّنأل ,لّوألا هيجوتلا "١فّئصملا حّجر امْنإو :لضافلا ىشحملا لاقو

 مل ام هنع لدعي الف هّلحم يف رّرقت امك حجرأو رثكأ لعافلا ىلإ "اردصملا

 ْمُكَنَيِتْأَي امإف» :هلوقب مهيلإ دهع ىلاعت هْنأل ؛لّوألا ىف فراص الو .فراص فرصي

 يناثلا يفو "74 َنوُنَرْحَي ْمُّه اَلَو ْمهِئَلَع ٌفْوَخ الق َىاَدُه َعبت ْنَمَف ىَّدُه ىّنِم
 :ىهتنا "مهتم دييع أل هال "![فواض]

 [(61) 4...ًاوُنوُكَت الو ْمُكَعَم اَمِل اًَقَدَصُم ْتْلَرْنَآ آم اوُنِماَو + :ىلاعت هلوق]
 .هب رفاك لّوَأ مكنم دحاو ّلك نكي ال ليوأتب وأ :هلوق
 نمؤم لّوأ مهنم لك "'نوكي الو رفاك لو مهنم دحأو لك قوكل هحوأل ؛ليقذإ

 ةيلّوألا ةيلّوألاب دارملا سيل :تلق رخآلا ةيلّوأ ىفاني مهنم دحاو ةيلّوأ ّنأل هب

 ل ني ردع ينل ىلا هينا يقول هئلز وك ا فاس ا لسنا
 .نينمؤملا نم ةفئاط ىلإ ةبسنلاب مهناميإ

 .هقّدصي امب رفك نآرقلاب رفك نم ّنِإف "'هيف امب رفك نّمم وأ :هلوق

 [هقدصي امب رفك نآرقلاب رفك نم ىف قيقحت ]
 ناك ول اذه متي امْنِإ هنأ ينازاتفتلا قّقحملا هيلع دروأ :لضافلا يّشحملا لاق

 .ردصملا  :ردصملا يف .؟ .هيجوتلا اذه حّجر :ردصملا يف ١.

 .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب ام .ك .5"/ :ةرقبلا .'"”

 .اونوكي الو :«ش» .51 6١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .6

 .هعم :ردصملا يف .



 325 (51- ١ ةيأ) ةرقبلا ةروس

 قداصلا هيف َّنأ اودقتعاو هللا مالك هنوكب اورفك اذإ اّمأو .هّلك بذك هْنَأ هب مهرفك

 مالك قوس هب رعشملا !"'فعضلل ًاهجو هيلع هجّتملا اذه لعجو ءالف بذاكلاو
 راد :نلته كب اكو ناوي نك يكفل دو "”يضتقي اّمم اذهو ءفاّشكلا

 اوي دل اول وس 11 ولا يذلا باتكلاب رفك هللا مالك هنوكب مهرفك

 نم هوك ناكنإ ىلإ ليسالو ءاكجتاا ديف نايك وحأ ريطأ انزال يلع جوبا
 لك نم هللا نم وه ام قباط ول ىّتح "اهنم ماكحألا هذه نوك راكنإب الإ ىلاعت هللا

 الإ اهتفرعم ىلإ ليبس ال هنأل هللا نم هنأ راكنإ ىلإ ليبس الف نّيب ام ىلع هجو
 .هقّدصي امل راكنإ راكنالا اذهو هاّيِإ ىلاعت هللا '7قيفوتب

 هتناتمو "''ظنلا قوسو مكعم امل ريمضلا لعج ىلع ينبم هّنأل فعض هيف معن

 مهنوك ءافخ عفدي ال اذه نأ ايا :ىدجملا كلذ ةرواودكلونا امل هتوكا نايعتتمي

 ؛ًاضيأ رفكلا اذه يف "'مهوقبس ةّكم يكرشم ّنأل هنع يهنلا ّمصي ىّتح هب رفاك لَو

 لاكشإلا اذه نع ًاباوج هلعج يّمسو .هقّدصي امب اورفك نارقلاب اورفك ''"!اّمل مهنآل

 ال رفكلا همزل نمو .همازتلاو رفكلا موزل نيب قرف هْنأل ""'هركذ ام مهولا لعلو .ًامهو

 رفكلا نم اهب رفكلا مهمزل نإو ةاروتلاب نيرفاك اوسيل ةّكم اوكرشمف ًارفاك ىّمسي
 راكنإ اومزتلا نآرقلا راكنإب مهنأل ليئارسإ ينب فالخب ءنوردي ال ثيح نم نارقلاب
 1 .همالك ىهتنا "'؟!ةاروتلا يف ام

 .يضقي :«ع ه» ." .هفعضل :ردصملا يف ١.

 .هللأب :«م» . ع انوا :«ش» ."'

 اها :ردصملا يف .1 .وأ :«ش» .

 .ىلاعت هللا نم :ردصملا يف .8 .هّنأ ىلع :ردصملا يف .

 .رظنلا :«ه». ٠ .فيقوتب :«ع .ش».1

 .اًمل_:«ه».١١ .مكوقبس :«ه).١

 م5 .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ١غ ,«١؟» ينازاتفتلا يأ :«عر» شماه يف . 37



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1“

 هنأ ملعي خا نم قوتك ورقم يف 8 لون اهنا قاوقلا نال :'ارظن هيف :لوقأو

 باتكلا وه همامتب لّرني مل دعب يذلا نآرقلا نأ ةيآلا هذه لوزن دنع دوهيلل لصح دق

 ام عم هماكحأ نم دعب لّزني مل ام قيبطت مهل لصح نيأ نمو !؟لٌرنيس هّنأب ربخأ يذلا

 نوكيف ةبآلا لوزن دنع نآرقلا عيمج اوركذأ مهْنِإ :لاقي نأ ىّتأتي ىّتح ةاروتلا يف
 ال ثيح نم نآرقلاب رفكلا دعب ةاروتلاب مهرفك مزلي معن هقّدصي امل ًاراكنإ هراكب
 .بّجعتملا"'يشحملا هب فرتعا امك همازتلإو رفكلا موزل نيب قرفو نورعشي

 عفد يف ركذ ام ةيمست 5 ينازاتفتلا لضافلا هركذ ام هاجّنا رهظي اذهبو :لوقأ مث

 رفكلا موزل وه نْيماقملا الك يف مزاللا نأ هانرّرق امم رهظ امل كلذو .ًامهو لاكشإلا

 ؟)لّوأ اونوكي مل دوهيلا ّنَأب لاكشإلا عفدني فيكف ًالَوأ ال ًايناث ةاروتلا ىلإ ةبسنلاب
 .مهلبق نيكرشملا لب كلذ نع اوهنيل ةاروتلاب نيرفاك

 مهعم مهنوك ىنعم ّنَأ نم :ليق امب ينازاتفتلا لضافلا داريإ عفدي نأ نكمي معن
 الو ,باتكلا لهأب ٌصتخيف ينامزلا نارتقالا دّرجم ال ؛مهلوبقو مهناعذإو هب مهداقتعا

 .رهاظ وهو ءةاروتلا يف امل نيدقتعم اونوكي مل مهنأل ؛بارعألا نم نيكرشملا لوانتي

 [(57) «...ٍلِضاَبْلآاِب ْقَحْلأ اوُسِيْلَت لَو» :ىلاعت هلوق]
 لهاجلا ذإ [حبقأ هّنإف نومتاك نوسبال مكّنأب نيملاع # َنوُمَلْعَت ْمُكْنَآَو م ] :هلوق

 ا"اهغلبي ملو لبج قهاش !*!لغاشت نم :ةرعاشألا تلاق :فقاوملا (؟!حراش لاق

 ."!ًاضيأ ناميإلاو لامعألا كرت يف روذعم هّنإف ًالصأ يبن ةوعد

 .لضافلا يشحملا :«ك» .؟ .رظن هيف :(م».١

 :فقاوملا تحئاص لوف اذه دا

 .هغلبت ملو :ردصملا يف .1 .ىلع أشن نم :ردصملا يف .ه

 ١7/١. يجيإلل فقاوملا .
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 [(51)  ...َعَم اوُعَكْرأَو ةؤكّزلأ اوثاَو َةلَصلَأ اوُميِقآَو» :ىلاعت هلوق]

 اهب نوبطاخم راّقكلا ّنأ ىلع ليلد هيفو :هلوق

 ةلالد ةيالا يف ؛لاففاو هريسفت يف ١" يشاوكل فسوب نب نيا اذه ىلع داز دق

 00 مِهْنَأ امك مالسإلا عورفب نوبطاخم راّقكلا "”ّنأ ىلع

 هب ةالصلا "'ةيمستل عوكرلا

 ؛يعرش اهمدعو ةينكرلاب مكحلاو ةيوغل ةيمستلا ّنأل ؛رهاظ !رظن هيف :لوقأو
 دّرجم نوكي فيكف .ًاعطق نكرب سيل اّمم هوحنو ركذلاب ةالصلا تيّمس دق هنأ ىلع
 !؟ ووكر ىلع اليلد ءيشب اهتيمست

 ىلإ [ةجرد نيرشعو عبسب] ىدارفلا ةالص لضفي ةعامجلا ةالص ّنإف :هلوق
 ا

 [اهمدعو ةعامجلا بوجو ىلع ةيالا ةلالد ىف قيقحت ]

 نيب فالخ هيفو ,ةعامجلا بوجو ىلع "لدي ةيآلا هذه رهاظ نإ :هيلع ليق
 ةيافك "'ضرف اهريغ يفو ءنيع ضرف ةعمجلا يف ةعامجلا ّنأ ٌمصألاو ,ةيعفاشلا

 ضعب نوكيف .ةّنس اهنوك ىلع لدي فّنصملا هركذ يذلا ليلعتلاو ,راعشلا رهظي ثيحب

 هيلا ةجاح الو .رهاظلا فالخ وهو .بابحتسالل اهضعبو بوجولل ةروكذملا ا

 بحاص ( ٠ ) ةئمتسو نينامث ةنس ىفوتملا يلصوملا يعفاشلا يش ةاوكلا فسوي و دمت قيردلا قف يوه

 5959١. نونظلا فشك :رظنا ضل فايبر. داس ىف صقل نيكل هريسفت وهو ريسفتلا يف ة ةرصبتلا

 .ةيمست :«ه» .7“ 0 :«م ءش» ."

 .ةينكر :«ه .ءش» 06 .هلوقو :«م» .غ

 ل1 ءش» .7 .ةأدغلا :«ش» يفو .ةادغلا ةالص :«ه م ءل».5

 .ةيافك ضرف ضرف :«م» .



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 5

 ول ةعامجلا بوجو ىلع لدي امّنإ ةيآلا رهاظ نآلف :ًالَوأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 لاف نيدنلاو:نيوممولا قيس رعقملا ندقللا هل ةانلقا ول 1" 3 :ءييوهتولا رمألا نا[ :اكلف

 .بوجولا وه رمأ ّلك رهاظ نإ :لاقي نأ الإ ّمهّللا
 نايب لب ءبدنلا الو بوجولا نايب سيل ليلعتلا كلذ نم دارملا ٌنألف :ًايناث اّمأو

 ةعمجلا ةالص ىف امك ًأضيأ ةبجاو نوكي دق ىهو ؛اهتليضفو ةعامجلا ةالص ناحجر
 اهطعب 5 ةيآ يف ةعقاولا ةدّدعتملا ١" مالا دوكت رنا لومي ناقل مزلي الف

 .بابحتسالل اهضعبو بوجولل

 [(554) «...مُكَسفْنَآ َنْوَسْنَتَو ٍربلآِب َساّنلأ َنوُرْمَأَتآ» :ىلاعت هلوق]

 [هلل قولخم ريغ دبعلا لعف]
 هلوق ّنأل ؛ىلاعت "!هّلل قولخم ريغ دبعلا لعف ّنأ ىلع ةبآلا هذهب ةيلدعلا تجتحا

 اذإ اّمأف ,مهنم لعفلا كلذ ناك ول نإ نسحيو ّمصي امّنِإ «نوسنت»و «نورمأتأ» :ىلاعت

 :لاقي نا زوجي ال ذإ ؛نسحي ال كلذ نإف رارطضالا ليبس ىلع مهيف اقولخم ناك

 يزارلا نيدلا رخف هنع باجأو .هيف ًاقولخم داوسلا ناك امل ؟ضتّيبت ال 'مل دوسألل

 اّمع لأسي ال ىلاعت هّنأب ةراتو .مهمعز يف يعطقلا ليلدلا نم مهل امب ةرات هريسفت يف

 .ركذتف نيباوجلا ىلع مالكلا اثم ثم دقو .*!لعفي

 .نوقّدصتي الو ةقدّصلاب نورمأي اوناك :ليقو :هلوق

 1و :«ك» ١.

 ىنعمب رمألا ّنأ ىلإ ةراشإ رماوألاب لئاقلا ةرابع يف عقاولا رومألا ظفل ليدبت يف :«ه .م .ع» شماه يف .؟

 .«هنم ١؟» يرهوجلا هب حّرص امك ,رومأ ىلع ال رماوأ ىلع عمجت امّنِإ ءلعفلا بلط

 .مل  :«ه» 4 .هّلل م 3
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 [نايلقع حبقلاو نسحلا]
 ال“ هسقلل يري ألو ًاقلطم ربخلا «ريقب.نيري قذلا نأ ىلغ ١" لوب ةيآلا لب ةلوقأ

 90 و او
 َنوُلُثَت ْمُتْنَآَو* :ىلاعت "'هلوق هعفدي الو .ًايلقع حبقلا نوك ىلع ةلالد اهيفف ًالقع

 بترت ّنِإ :لاق ثيح فاّشكلا ةيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا همعز امك 4 باتكلآ

 نأ روهظل يعرش حبقلا نأ ىلع لدي باتكلا ةوالت دعب مهنع ردص ام ىلع خيبوتلا
 ةحّبقملاو ةنّسحملا ةهجلا نع فشاكلا وه عرشلا لب عرشلاب "'دضتعي امّير لقعلا

 ةيمامإلا نم نييلقعلا حبقلاو نسحلاب نيلئاقلا ةيلدعلا ّنإف ,لقعلا هب ٌلقتسي ال اميف

 كلتو .ىلاعت هلل مكح يف ةحّبقمو ةنسحم ةهج 4! لاعفألل ّن | :نولوقي ةلزتعملاو

 رظنلاب وأ ءٌراضلا بذكلا حبقو عفانلا *'قدصلا نسحك ةرورضلاب كردي دق ةهجلا

 ةفرع موي موص نسحك عرشلا دوروب وأ ءٌراضلا قدصلا حبقو عفانلا بذكلا نسحك
 نب مكحي ال لقعلا ّنِإ :نولوقي مهّنإف ةرعاشألا فالخب ؛"'ديعلا موي !''موص حبقو

 ل :«م».

 ىِدْهَي ْنَمَفَأ * ىلاعت هلوق ينعأ ةلالد هوندا ام ةيآلا هذه نومضم دّيؤيو :«ه .م .ع» شماه يف .؟

 هراسفتسا ّنإف [0 :سنوي] *َنوُمُكْحَت َفْيَك ْمُكَل اَمّك ئدُهُي نأ الإ ىّرِهَي آل ْنّمآ َعَبتُي نأ قَحَآ ّيَحْلَأ ىَلإ
 .نييلقعلا حبقلاو نسحلا ىلع (ةعيرشلا :«م») ةيعرشلا ماكحألا ءانب ّنأ ىلع يداني انلوقع مكح نع ىلاعت

 نيطععلا ا( شور

 .لاعفألا :«ش».

 .ةقدصلا :«ه» .6

 نييعتلاو ليصفتلاو ةحّبقم وأ ةنّسحم ةهج نيمكحلا نيذه يف َّنأ ًالمجم ملعن ينعي :«ه .م .ع» شماه يف .7

 َو© :ىلاعت هلوق ريسفت يف فّنصملا يضاقلا هركذ ام اذه دّيؤيو .كلذ نع هفشكو عرشلا دوروب قّقحتي
 0 َنوُمْلْعَت ل ؛ّكْنآَو ملم ي هشآَوْدَكَل ٌدَش د َوُهَو انيس اوُبِحُت ْنَأ ئسَع َو وكل ٌدْيَخ َوُهَواََنْيَس اوُهَرْكَت نأ بع

 ريسفت ] ىهتنا .اهنيع فرعي مل نإو ةحجارلا حلاصملا عبتت ماكحألا ّنأ ىلع ليلد هيف نإ [؟7١ :ةرقبلا]

 .نيديعلا :«ه» . .«هنم »١١ :«ه»[١/1١١ يواضيبلا
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 هنع يهنلا درو امو نسح هب رمألا درو ام لب ىلاعت هللا مكح يف حيبق وأ نسح لعفلا

 وأ ةيقيقحلا هتافص يف وأ هتاذ يف ' !ةحّبقم وأ ةنّسحم ةهج لاعفألل تسيلو .ميبق

 : اضيف نا هوب رضا امك تت واو: انينح ران هديت اضيوسا ول دج راكعألا

 ًانسح راص هب رمأ ام ٌلكف :حبقلاو نسحلا تابجوم نم ةرعاشألا دنع يهنلاو رمألاف

 فالخب .ًاحيبق الو ًانسح نكي مل عرشلا دورو لبقو .ًأحيبف ف راع ةنع نيلااف لكو

 :اهيق وا اديك لعتلا ناك عرشلا دورو لبقو فشاك عرشلا ّنِإ :نولوقي مهّنإف ةيلدعلا

 ىهنف أحيبق ن اك وأ ةيرعتا 'رماف ًانبسح ناك لعفلا نإ :ىولوقي ةيلذعلا نأ لصاعالاو

 اذهلو .ءاحيبق ة راصف ىهنو انوع راصف رمأ :نولوقي مهنإف ةرعاشألا فالخب .هنع

 ا 0 هللا رمأ لبق ًانسح لعفلا نوكب متدرأ نإ مكنأب ةيلدعلا ىلع اوضرتعا

 هكرت ىلع بقاعيو هب نايتإلا ىلع باتي ام وهو هيف عزانتملا ىنعملاب ًانسح ناك
 لامكلا ةفنيض وأ ةزفاتنفلاو ةمئالخلا ئدعمب اسحت» ناك هنأ متاذرا نإو لسع ريغف

 ديف لف ضقللاَو

 لامكلا ىنعمب نييلقعلا حبقلاو نسحلل "!ةيرعشألا ميلست "| هفقد يف :ل اوقاَو

 "!ىنعملاب نييلقعلا حبقلاو نسحلاب لوقلل مزلتسم لاعفألا يف ًالثم ناصقنلاو
 نع يىهنلا لماكلا ميكحلا نم زوجي ال هّنأب ةمكاح لقعلا ةهيدب ّنأل ؛هيف عزانتملا

 اذده ناك انف «ياوتلل انلفتم ةاععو»يذكلاب رمل اقفلا اقلعتج ةلدعمو قدضلا

 راصف هب رمأ هنأ نم هيلإ اوبهذ ام نالطب هنم حدهنبو كاذب فارتعالل ًاضقانم نوكي

 .احيبق راصف هنع ىهن وأ انسح

 لقعلا دنع ةنسحلا لاعفألا ضعب دحأ نم ىآر نم ّنأِب كلذ ىلع هّبني نأ نكميو
 لعجي لب ءهريغب اّمِإو حدملاب اّمِإ هلعاف ىلإ ناسحإلاب ًامادقإ !هسفن نم دجو

 .ةرعاشألا :«(ش» .؟ .هتاذ ىف 3 :«ه» ١.

 00 مكح :ةدايز «ه ءم» ىف .غ .ىنعملاب :«ه ءم)) و
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 داوسعلا آب انيق هكح ةمقت نمددلا نكوتاذإو: هةتشد: ىف انبات اتعب ديلا ناببحتألا

 ادع روكا لاققالا وم امبتاطج كالو هول ناحل لم نا قع فلسا
 كباذللاب تاو اعمدةيتاديلاو ةيلقفلا قا للان اك :لجكلا :ىقادبلا نيف هد فا احب

 لولا كف. اهنا لكس ىلا هقذاغإب اك اوةفاربعلا نلوم كا للا و ةتحبلا ةيلقعلا

 ماقم يف حيضوتلا بحاص راشأ دق "!نيينعملا نيب موزللا نم هانرّرق ام 7 ىلإو

 .ناصقنلاو لامكلا ىنعمب ًالقع ''حبقلاو نسحلا مامن ىرعشألا ]لاف عنملا

 تالادكلا باطضا أو ءةوفدم ا اهقق ندكو دوعسس لامك لك نا كفل

 حبقلاو نسحلا راكنإف .مهصئاقنب نومومذم صئاقتنلا باحصأو مهلامكب نودومحم

 ىهتنا ضقانتلا ةياغ يف امهب فوصوملا مي وأ دمحي امهلجأل ناتفص امهّنَأ ىنعمب
 .همالك

 يف ينازاتفتلا لضافلا هيلع دروأ ام هنع عفدني هانرّرق ام ىلإ ةراشإ لعج اذإو

 عنملا دنس '''هحيضوت كلذ نم بجعأو :تاملكلا ضعب ركذ دعب لاق ثيح حيولتلا

 اهيلع دمحي ثيح '!هصئاقنو ناسنإلا تالامكبو اهيلع دمحي هّنأو ىلاعت هللا تافصب
 ناصقن ّلكو ًانسح لامك ّلك لعج ثيح يرعشألا مالك يف ضقانتلا هاعّداو «ٌمذيو
 حدملا قاقحتسا ىنعمب حبقلاو نسحلا يف عازنلا ّنأ لصفلا لّوَأ يف رّرق ِهّنَأ عم ًاحيبق

 ."!همالك ىهتنا ةرخآلا يف باقعلاو باوتلاو ايندلا يف ّمذلاو

 .نيتهجلا نيب :«م» ." .ىلإو  :«ه».١

 »١١(. حيضوتلا بحاص يأ :«(ع» شماه يف .؛ .نسحلاو حبقلا :«ه» .

 .هضئاقن :«ه .م» .

 ناصقن ٌلكو .ايندلا يف حدملا مزلتسي نسح ناك نإو لامك لك ّنِإ :لضافلا داريإ ةصالخ :«م» شماه يف ."

 يف باقعلا يناثلا الو ةرخآلا يف باوثلا لّوألا مزلتسي ال نكل ؛ايندلا يف ّمذلا مزلتسي حيبق ناك نإو

 ًمذلا هيف دجوي ام حيبقلاو ًاعم باوثلاو حدملا هيف دجوي ام نسحلاف .هيف الإ ةرعاشألا مالك لهو .ةرخآلا

 .ه .حيضوتلا بحاص عنم هيلع هّجوتي الو عومجملا يف عازنلاف ,طقف لّوألا ءزجلا ال .باقعلاو

 ب

© 
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 بحاص عدي ملو هانرّرق امك يرعشألا مالك نم مزال ضقانتلا نأ عفدلا هجوو

 .ًاّدج رهاظ كلذو هرهاظ وأ "'يرعشألا مالك حيرص نم دافتسم كلذ ّنأ حيضوتلا

 لاق ثيح روكذملا موزللاب ةرعاشألا نم هنوك عم فقاوملا بحاص فرتعا دقو

 يلقعلا حبقلا نيبو لعفلا يف صقنلا نيب قرف يل رهظي مل هّنَأ ملعا :مالكلا ثحب يف
 '"!ةرابعلا فلتخي امّنإو ,"'اهيف هنيعب يلقعلا حبقلا وه لاعفألا يف صقنلا ّنإف '"اهيف
 نع بذكلا عفد يف نوكّسمتي فيك يلقعلا حبقلل نوركنملا انباحصأف ىنعملا نود
 .ىهتنا ,*!ىلاعت هلاعفأ يف صقنلا موزلب يظفللا مالكلا

 نم عازنلا لحم "”ريرحت يف ةيلدعلا يفّنصم ضعب لامهإل ثعابلا ٌلعلو :”لوقأ
 عزانتملا ىنعملل ةموزلملا ةيلقعلا يناعملا ضعب ىلع ءانبلاب مهتحماسمو ةلأسملا هذه

 دق امك موزلملاو مزاللا نيب ةقرفتلا مدع ال .روكذملا موزللا ةظحالم "اوه ًاعطق هيف

 نم اهدقفيو اهدجي نم اهدجي ةفيرش ةلاسر ةلأسملا هذه قيقحت يف انلو .مّهوتب
 .قفوملا هللاو اهدقفي

 [(55) 4...الا ةَريبَكَل اَهنِإَو ةؤلضلأ َو ٍرْبَصلآَب اونيعَتْسأ َو» :ىلاعت هلوق]

 [ةالصلاو ربصلاب ةناعتسالا ىنعم ىف ثحب]

 .هرخآ ىلإ حجنلا راظتناب مكجئاوح ىلع اونيعتسا ىنعملاو :هلوق

 ىلع نيرباص اولصت نأب مكجئاوح ءاضق ىلع اونيعتسا ("!ىنعملا :لاقي نأ رهظألا

 .«ه» نم طقس انه ىلإ «لامك ّلك لعج ثيح» نم ١.

 .اهيف_ :ردصملا يف ." .هيف  :ردصملا يف .؟

 /١7١. ” فقاوملا :رظنا .فقاوملا حرش نم هدعب امو فقاوملا يف انه ىلإ .؛

 .لوقاو :«ه» .5 8//٠١١. فقاوملا حرش .

 .وهو :«ك» .8 .ريرحت - :«ه» .

 امهم م .ىنعملا  :«ه ءما» .



 ا (55- ١ ةيأ) ةرقبلا ةروس

 .تاّينلا قدصو بلقلا صالخإ نم اهيف بجي امو اهقاشمل نيلّمحتم ةالصلا فيلكت

 ."'عوشخلاو ةيشخلا عم هراكملا نم سارتحالاو .بادآلا تاعارمو سواسولا عفرو

 ضقت كلذ: لكف اذإ هتاف تاوامنسلاو نضرألا نايس دب نيب باصتا هلا راضختناو

 .اهاّيإ لمحتف ةجاحلل ةالصلا تدرودقو .اهئاضقل ةنّيعم يهف جئاوحلا

 [(6) +...هيَلإ ْمُهْنَآَو مهر اوقالم ْمُهْنَآ َنوُنَظَي نيذَلَأ» :ىلاعت هلوق]
 .هدنع ام لينو هّللا ءاقل نوعقوتي يأ :هلوق

 [ةيؤرلاو ءاقللا ىنعم ىف قيقحت ]
 انك نورا نع ا قاولا لون نييوعاها را دبل يهقتان لوقو ا يدنؤلك

 دنا ىلا وت ةلارذا ىله ةاقاللقلا له نفل دقلاو تيحوتلا نها 1؟!هيلإ بهذ اه لمفعي

 ا ييحت ف هيك موا

 ةيؤرلا ديفي ال ءاقللا ظفل :ةلزتعملا تلاق :هريسفت ىف يزارلا نيدلا رخف لاق

 ىف اًقاَقِن ْمُهَبتْعَأَف » :ىلاعت هلوقف ةيآلا ام ديلا ريشلاوب الا هيلع: قنلذلاو

 َكِلْذ ْلَعْفَي ْنَمَو» :*!لاقو .؟”ًاقافتتا هّبر ىري ال قفانملاو ١4" ُهَنوَقْلَي مَْي ئلإ ْمِهبوُلُق
 ْمُكَنَأ اوُمَلْعَأَو هلأ اوُقَتَآَو  :ديدهتلا ضرعم يف ىلاعت "هللا لاق ")4 اًماَتآ َقْلَي

 ا اتيلعف رفاكلا "كيفية ةيؤرلاو: 57 وماؤفلاو رفاكلا لواقتنء اذهف 11+ وقلم

 هنو لا نخب ةوايضو سل ءاقللا

 ١ .هيلإ_ :«ه» .؟ .عوضخلا :«ه» .

 .ًاقافّتا_ :ردصملا ىف .: .ا/ا/ :ةبوتلا .'"”

 .1 :ناقرفلا .5 .لاقو  :«م» .0

 .5 77 :ةرقبلا .8 .هللا_:ردصملا ىف ./

 .تبثت ال :ردصملا ىف ٠ .رفاكلاو نمؤملا :«م» . م.
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 لتس رمق لام اهب "'عطتقيل نيم يعج اق! كلدو نم :ة لوقف ردخلا اكو

 .رانلا لها فضوبكلذ آل ةشأ ارب ةارملا سبلو هذ ابشع ؟!هنلع وهو هلأ نق

 هنا نوتعم الوندنا فل :!"! ههنت تاجا نميق ١١ ةينلسملا لوق: وهف قرعلا ماو

 باجحلا "!لوزي هجو ىلع '"!ىقلي امم برقلا هب داري ءاقللاف ًاضيأو ."'هللا ىأر
 اذإو ةةارادق ناك ناو.«ذعب هفيقل ام'ءنيمآلا نع بج اذإ لجرلا لوقي كلذلو انهت

 .ًاديدش ًادهج نالف ىقل :لاقيو .ًاريرض ناك نإو .هتيقل :لوقي هيلع لوخدلا يف نذأ
 نسل ءاقتلا نأ ىلع لدي كلذ لكو ةماعع الق. نقال و وةيعادلا قلق نم قيقلو

 ١" َرِدُق ْدَك ِرْمآ َىلَع ُءاَمْلَآ ىَقَتلآَف» :ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع ٌلديو ةيؤرلا نع ةرابع

 .ىلاعت هللا ىلع ّمصي الو مسجلا ىلع ّمصي امّنِإ اذه ""!ًاضيأو

 رخآلا ىلإ نيمسجلا دحأ لوصو نع ةرابع ةغللا لصأ يف ءاقللا :باحصألا لاق

 ةاقالملا تناك '")اّملو ,هب لصتاو هشام اذإ كاذ اذه ىقل ل اع دك ادن نحب

 ىلع ظفللا 3 0ءارجأ نفطي تينعف كاردآلا لوصخل اببسا"؟ ١ نيكردملا نيمسيصلا نم

 قم يتسملا ىلع هنيشلا !١ بنا الطإ أل ةكاروألا قع ةليعس نحو ةلايملا

 .عطقيل :«ك» يفو .عيطقتل :(ه م» .؟ .فلح :ردصملا يف ١.

 .هيلع  :«م» .'"

 اوُناَق اوُنَما'"َنيِذّلَأ اوُقَل اَذإَو :ىلاعت هلوق ريسفت يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 .دشاب [هنراقم :ردصملاو «م»] هبراقم و هلباقم برع مالك رد «ءاقتلا» و «ءاقل»[4١ :ةرقبلا] ةيآلا 4 اًنَما'

 دشاب كيرات بش رد تاقالم نيا هج ركاو دننك قالطا ىنعم نيا و ءابراقتو الباقت اذإ ناعمجلا ىقتلا :لاقي

 ريسفت يف نايبلا حورو نانجلا ضور] دشابن جيه رد تيؤر ىنعم زا «ءاقل» و .دننيبن ار ركيدكي و

 .مهنم  :ردصملا يف .ه .«هنم ١7١ :«ه»[١١؟١/6 نآرقلا

 .هاقلي نّمم :ردصملا يف ./ .لجو ٍّرع :ردصملا يف .1

 ١7. :رمقلا .8 .لوزت :«ه» .

 .امكو :«م»>.١ .ًاضيأ-:ردصملا يف ٠.

 .ءارجإ :«ع» . 6 .نيروكذملا :«ك».١١٠



 غ6 (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 بابلا يف ام رثكأ كاردإلا ىلع ءاقللا ظفل لمح بجي هنأ تبثف ,زاجملا هوجو ىوقأ

 ىلع هءارجإ "'بجوف هّصخي ليلدل روصلا ضعب يف ىنعملا اذه كرت ""1[هنأ]
 .تالاؤسلا تلاز ريرقتلا اذه ىلعو .يقاوبلا يف كاردإلا

 .هّير ىري ال قفانملاو "4١ُئَْقْلَي موي ئلإ ْمِهيوُلُك ىف اَقاقن ْمُهبَْعآَط :هلوق اَمأ
 ١ ويتكسو امه" نوفل 0 ىلإ دارملا :انلق ةرورضلا '!هذه لجألف :انلق

 عضوملا اذه يفف ةرورضلا دنع هيلإ راصي امّنِإو ءليلدلا فالخ ىلع رامضإلا اذه 9

 ةرورض ال ْمِهْيَر اوُقاَُم ْمُهْنَأ8 :"![ىلاعت ] هلوق يف اّمَأو ,هانربتعا هيلإ انررطضا امل

 ءاقللا قيلعت بجو مرج الف ,ةدايزلا هذه رامضإ يف الو هرهاظ نع ظفللا فرص يف

 زاوج نم 'عنمي ىتلا ةيلقعلا لئالدلا ركذب اولغتشا نإف .ىلاعت هللا مكحي ال هللاب

 مالك ىهتنا ."'هجولا اذه نم رهاظلاب كّسمتلا ميقتسي ذئنيحو اهفعض انّيب ةيؤرلا
 .يزارلا

 نم زاجملا نم هومترتخا ام ّنِإ مّلسن ال انآلف :ًالَوَأ اًمأ ؛هوجو نم رظن هيف :لوقأو

 نع ةرابع ةغللا لصأ يف ءاقللا ّنِإ :متلق مكنأل بّبسملا ىلع ببسلا مسا قالطإ ليبق

 رهاظلا نمو هب لصتيو هحطسب هشامي ثيحب رخآلا ىلإ نيمسجلا دج لوضو

 برقلا نأ ةرورض ةيؤرلا مدعل ًاببس نوكي دق هجولا اذهب ةاقالملا ّنأ فوشكملا
 .ةيؤرلا نم عنام ''طرفملا

 رطملا قالطإ اولعج اذهلو «ةيبرعلا بابرا دنع فاك ةلمجلا يف ةيببسلا :لاقي ال
 ةرطقلاك رطملا ماسقأ ضعب ّنأ عم بّبسملا ىلع ببسلا مسا قالطإ نم تابنلا ىلع

 .الا/ :ةبوتلا .'”“

 .بجيف :«م» .؟

 .ةرورضلا دنع :«ش» .؛

 .هنوقلي :«ه» .1 .انلق  :ردصملا يف .

 .عنمت :ردصملا يف ./ .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب ام .7

 .ط رفملا_:«ه».٠ .01/19 يزارلا ريسفت .4
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 .كلذل ًاببس نوكي ال نيترطقلاو
 لولدم ماسقأ ضعب ةيببس ةيافك ةلمجلا يف ةيببسلا ةيافكب تدرأ نإ :لوقت اَنأل

 لثمل مهرابتعا مّلسن الف رمألا كلذ "'يفاني امل ًاببس اهضعب ناك نإو رمأل ظفللا
 هاعّدا امك كاردالا ىلع ةاقالملا لمح نّيعتي ال كلذل مهرابتعا ريدقت ىلعو كلذ

 ضعب ةيببسلا ةقالعب ةيؤرلا ىلع هلمح زوجي امك روكذملا ريدقتلا ىلع ذإ ؛هباحصأ
 نم رخآ ضعب ةيببس ةقالعب ةيؤرلا مدع ىلع هلمح زوجي كلذك اهل ةاقالملا دارفأ

 ةياسقا نطفي ةنيبس ةباقك اهيا ناويوذل عقلا بيتولظ وهن امك هل ةأقذانلا ةارقأ

 رطسلا لاثمك ةيفاني امل اببس.ضعبلا كلذ نوكي نأ ريغ نم رخآ ضعب نود رمأل
 .رهاظ وهو ًاعفن يدجي ال هّنكل مّلسمف

 هل ناجملا هوجو :ئوقأ قم كمملا ىلع ببسلا مسا قالطإ نوك نالق :ايناث اَمآو

 امْنإو ,مكاعّدم "!هامتإ هيلع فقوتي امك 'ازاجملا هوجو رئاس ىلع هحيجرت يضتقي

 ام :لوقي نأ مصخللف الإو ,زاجملا هوجو رئاس نم ىوقأ ناك ول اهيلع هحيجرت مزلي

 هنأل ؛زاجملا هوجو ىوقأ نم فذحلا زاجم وهو زاجملا هوجو نم ًاضيأ هانرتخا
 دومحم وهو مالكلا يف راصتخا حاتفملا حرش يف يزاريشلا ةمالعلا هركذ ام ىلع

 ماسقأ مظعم هنأ ناقتإلا باتك ىف ىطويسلا ركذ لب .ةغالبلاو ةحاصفلا ةياغ ىف

 ىلع عّجشي هنآل ؛ةيبرعلا عاج فاحلا ل اقزايلا يّنِج نبا نع لقنو ٠ زاجملا

 . !مالكلا

 .يفاني ال :«ش» ١.

 ةقالعلا نم ناعون نيينعملا نيب دجو اذإ هّنَأ ملعا :حيولتلا يف ينازاتفتلا لضافلا لاقو :«م .ع» شماه يف .؟

 ناسنإلا ةفش ىلع رفشملا قالطإ ًالثم كلذ بسحب زاجملا عّونتتو تئش امهّيَأ (هربتعي :«م») هربتعت نأ كلف

 لسرم زاجمف قلطملا يف دّيقملا لامعتسا رابتعاي ناك نإو .ةراعتساف ظلغلا يف هب اههيبشت رابتعاب ناك نإ
 ١1١«. هنم» :«ه» .ىهتنا[' ١ :ينازاتفتلل يناعملا رصتخم :رظنا] رهاقلا دبع خيشلا هيلع صن

 .56/5١؟ نآرقلا مولع يف ناقتإلا .؛ .مامتإ  :«ما» .'6
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 دعب ّمصي امّنِإ ةيؤرلا ينعأ يزاجملا ىنعملا اذه ىلع لمحلا ٌنألف :ًاثلاث اّمأو

 7 لصأك هللا ىلع هعانتما يف سيل هّنأو ,ىلاعت هللا ىلع يتاذلا هناكمإ تابثإ

 ءاقللا نود هّللا ىلع يقيقحلا ىنعملاب ةاقالملا عانتماب مكحلا نوكي الإو .ةاقالملا

 لاثمأ قالطإ ةّحص فقوتي مل ول ًاضيأو .ًاتحب ةرباكمو ًافرص !''ًامّكحت ةيؤرلا ىنعمب
 همالك يف اهلاثمأو مدقلاو هجولاو ديلا لمح زاجل يتاذلا هناكمإ توبت ىلع كلذ

 هيفكي ال هنأ رهظ اذهبو رهاظ هداسف'"'و ليوأت ىلإ ٌجتحي ملو اهرهاظ ىلع ىلاعت
 اًمأو .ىلاعت هللا ىلع ةيؤرلا عانتما ىلع ةيلدعلا اهركذ يتلا ةيلقعلا ةلدألا يف لخدلا

 "'نم هرارف

 نيهملا راعلا اذه بكترا نإو هنأشب قيلي الو هل ميقتسي الف ةيلقنلا رهاوظلاب كلذ
 ىلإ رطملا نع رارف كلذ ّنإ نايب ركذنسو نيعبرألاب موسوملا هباتك يف نيبملا زجعلاو

 .باوصلل قفوملا هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم قئاللا عضوملا يف بازيملا

 يف كّسمتلا نم يديرتاملا روصنم وبأ هيلإ بهذ ام ىلإ يرعشألا بهذم

 [(41) +... ُْتْمَعْنَأ ىتّلأ ىتَمغن اوُرْكْذأ ليءاَرشإ َىنَب اَي» :ىلاعت هلوق]

 .ىسوم رصع يف اوناك نيذلا مهئابأ ليضفت هب ديري :هلوق

 [ليئارسإ ىنب ليضفت ىنعم ]
 وحنو مكانيّجن ذإو مكتلّضف :لوقي نأ حصب : تنك هلا وهو دفع لاني نعي ناو

 ريرقتو .هّرش نم ءاجنإلاو نوعرف كردي مل نمو لضفي مل نم كلذب بطاخيف .كلذ

 انلعف مهريغ ىلع ًارختفم نولوقي دق مهْنأل برعلا مالك يف رئاظن هلو رهاظ باوجلا

 لطخألا لاق .كموقب كلذ اولعف يموق نأ اوديري امْنِإو .'!وكانمزهو ظاكع موي مكب

 :رعش ةيطع نب ريرج وجهي

 .و:«م» .* امك :«ه» ١.

 .مك انمره :«ك» .ء .نع :«ش» ."”
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 الامثال شنع ةنيح تاراح مكلانف ليذهلا مكل امس دقلو

 لن ونال نع من رست نكت يل غقارألا وعذب :قليف: ىف

 ماّيَأ نم موي ناك اّمل ِهّنَأ ريغ هركذ يذلا مويلا كردأ الو ليذهلا ءريرج قحلي ملو
 ىف هللا باطخ كلذكو هموق ىلإو هيلإ باطخلا فاضأ ريرج موق ىلع لطخألا موق

 ةوعرف لا ىفءاعلاو ليضفتلا للا لق نم ءاحا ىلا هك اننا اههوحتاو نيالا

 ىلع ةمعنلاو مكفالسأو مكءابا انيّجن ذإو مكءابآ ليضفت اوركذا ىنعملاو .مهفالخأو

 ."”ررغلا باتك يف ىضترملا دّيسلا هدافأ اذك فلخلا ىلع ةمعن فلسلا

 لازنإو ناميإالا ةمعنب "'مهليضفت مهليضفتب دارملا :لوقأ :لضافلا ىّشحملا لاقو

 هللا مكح امب نيلماع مهنوكل ًائيش سفن نع سفن ىزجت ال موي يف ةاجنلاو باتكلا

 الو مكنيد خسن هّنأل مكتافو ىضم اميف مكل تناك ةمعنلا هذه اوركذا مهل لاقيف هب

 نيد ةعباتمب هيلع اونوك لب ليضفتلا "!اذه نع مكسفنأ اومرحت الو هتعباتم مكعفني
 | ,!هبياون نع متوجن متنك يذلا مويلا اوقّتاو هل خسن ال يذلا هباتكو هلل

 مه ليضفتلاو ةمعنلا ريكذتب نيبطاخملا ّنأ رهاظلا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 اوأشن دق ءالؤهو ليئارسإ ينب نم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نامز يف نودوجوملا

 ىلإ مهرمع لّوأ نم !نيكرشم ةرتفلاو ةيلهاجلا نامزو ةاروتلا فيرحت ماّيَأ يف
 رّوصتي ىّتح مهرفك رارمتسا عم طق مهسفنأ مهل ليضفت الف ةيآلا لوزن نامز
 كة مهريكذت

 مكل تناك ىتلا ةمعنلا اوركذا مهل لاقيف هلوق ىف ةمعنلاب دارأ نإ هنأ لصاحلاو

 ه1 ىبللا هلع ليش كل وهل هلوضح عز: ىذلا ناميإلا فرخ ىلإ هكتافو ىضعاامزف

 .همالك ىهتن

 .مهليضفت - :«ل» .؟ /١5. 14 ىضترملا دّيسلل يلامألا ١.

 .816و 86 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .غ .هذه :ردصملا ىف ."

 .هبد :«م» .1 .نيكرتشم :«ه م6
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 اوناك مهريغو دوهيلا روهمجو ةرتفلاو ةيلهاجلا ماّيَأ ناك ةثعبلا لبق ّنأ رهظ دقف
 هيلا لها يكح اذهلو ليلفلا نقانلا نما ءاقأ ام الإ ىنيدلا قع. نيدحلم قيكرشم

 ىنَباَي» :هلوقب ىلاعت هللا باطخ ّنأ رهاظو .هيلع هللا تاولص يبنلا ءابآ رفكب

 نامز يف نيدوجوملا دوهيلا ينمؤم نم نينثا وأ دحاوب ًاقلعتم نكي مل 4 ليءاّرْسإ

 عجر دقف ديلا ىسوم نامز يف مهئابآل ناك يذلا ناميإإلا هب دارأ نإو ")اع يبنلا

 مزاتسي مهليضفت ّنأِب راعشالاو مهئابآ ليضفت ةدارإ نم فّنصملا هركذ ام ىلإ همالك

 .رّيبدتف مهدالوأ ليضفت

 *(64) «... اًْيَش ٍسْفَن نع ُسْفَن ىزخَت ال اَمْوَي اوقَّتأَو» :ىلاعت هلوق )
 .رئابكلا لهأل ةعافشلا ىفن ىلع ةيآلا هذهب ةلزتعملا تكشمت دقو :هلوق

 [ةعافشلاو ةلزتعملا ]

 ىف اهتبثا نم مهنمو ًالصأ ةعافشلا ركنأ نم مهنم نيتقرف اوقرتفا ةلزتعملا ّنأ ملعا

 ةدئاف الف ةبوت ريغب تام اذإ ةريبكلا بحاص ّنأ وه هيلع اوقفتا يذلاو داوملا ضعب

 ىلإ هتبوت لوبق يف جاتحي ِهّنَأ ىلإ مهضعب "'بهذ دقف بات اذإ اًمأو هتعافش يف

 اذه ىف فّئصملا ةرابع قالطإف اذه ىلعو .هريغو ديهمتلا يف هب حّرص امك ةعافشلا

 د علا روعي يل ا. ادب تاكل لهأ دّيقي ملو ةلزتعملا قلطأ ثيح ماقملا

 سيلو ًاقلطم رئابكلا لهأ يف ةعافشلا يفنب اولاق مهرخآ نع ةلزتعملا ّنأب رعشي
 ةبوتلا لوبق ّنأ ىلع هقالطإ يف ىنب فّنصملا ّنِإ :لاقي نأ الإ ّمهَللا تفرع امك كلذك
 نا نئابكلا لهأ جايتجتا يفت روكذملا لبصألا ىلإ رانا همزلتف يعناو هلوسنلا نبع
 .ال وأ اوبات ءاوس ًاقلطم ةعافشلا

 د ُهلاَرَص
 .بهذ دقو :«م» .؟ 0 :«ه ءم»).١

 .امك :«م» 3
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 [(4)51... مكنوُموُسَي َنْوَعْرِف لا نم مكاَئْيَجَن ذإَو» :ىلاعت هلوق]

 [دابعلا لاعفأ ىف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام]

 ةنالا وده نع لئاس ل اسوا قرقلا !1١ كانك قاع ىقترملا تيرشلا قتلا لاق

 نم رهظت يتلا لاعفألا ةفاضإ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يف نوكت نأ نوركنت ام :لاقف

 :نيهجو نم ىلاعت هيلإ دابعلا

 نم ءالب "'هكلذ يفو مهيصاعمو مهلاعفأ نم ''!مّدقت ام ركذ دعب لاق هّنَأ :امهدحأ

 'ك!هسفن ىلإ اهفاضأف ميظع مكبر

 ٌدِإَو2 :ىلاعت لاقو .ىلاعت هيلإ نوعرف لآ نسم مهتاجن فاضأ هنأ :ىناثلاو

 هلعف ريسلا كلذ نوكي نأ بجيف اوجن ىّتح اوراس نيذلا مهّنَأ مولعمو *!4 ْمُكاَْيَّجَ
 .[ذئنيح] ةفاضإلا ١" ٌحصي ىّتح ةقيقحلا ىلع

 ىلإ ةراشإ وهف 4 ُميِظَع ْمُكَبَر ْنِم ُءاََب ُمُكلَذ ىف َو# :ىلاعت هلوق اّمَأ :انلق باوجلا

 ا ا هوركملا نم مهل هئاجنإ نم هركذ مدقت ام

 ىَئأَو ْهُكْيَلَع ُتْفَعْنَأ تلا ىتمغن اوُدْكْذأ ليءارشإ َىنَب اَيا> ىلاعت هلوق نم مّدقت

 هةضيلخ# نأ يف كش الو .ةمعنلاو ناسحإلا انهاه 325 #١" َنيِمَلاَعْلا ىَلَع ْمُكَتْلَضَف

 ءمهيلإ ناسحاو مهيلع ةمعن [ هللا ] اهددع يتلا ةلووركملا بورص نم ا"!مهاّيِإ

 نيني نيل :ىلاعت لاق أيس وكر دبع ا ا

 امرثكأ < - ريخلا يف يي قاع ئولبلا وفل 5 نالف 0 دق

 .هركذ مّدقت ام دعب :ردصملا يف ." .هباتك :«ش» ١.

 .هيلإ :«ك» يفو .هسفن 0 :«ع». .كلذ :ردصملا يف ."

 .ٌّمصت :ردصملا يف .5 ١1١[. :فارعألا] «ْمُكاَنْيَجُن آ ْذِإَو :«م .ع يف .

 .مهل :ردصملا ىف .8 .غا/ :ةرقبلا . 7“

 ١7. :لافنألا ٠ :ةراكملا :ردضملا ىف:
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 ءٌرشلاو ءوسلا يف ةروصقملا ىولبلاو .ريخلاو ليمجلا يف دودمملا ءالبلا !''لمعتسي

 ريخلا يف لمعتسي ّمث ناحتمالاو رابتخالا برعلا مالك يف ءالبلا لصأ :موق لاقو
 مهانربتخا ينعي ١4" ٍتايَّسلَأَو ٍتاَئَسَحْلآب ْمُهاَنْوَلَبَو © :ىلاعت لاق امك ؛ّرشلاو
 ّرشلاو ءالب ىَّمسي ريخلاف "'4ةَنثف ِرْيَخْلَآَو َرّشلآَب ْمُكوُلْبَنَو# :ىلاعت لاق امكو
 ريخلا فاو. ءالب !"!هولبا قولي لاقي نأ تقلا ىفارتكألا نأ ريغ اي ىتمي "اضيأ
 ,"”رعش ريخلا وه يذلا ءالبلا يف ريهز لاقو .ءالبو ءالبإ (5)هتيلبأ

 ولي قذلا "البلا ريخ 4اانفالباف“ . مكب العف ام ناسغلالاب هلا ىزج

 هدابع اهب ربتخي يتلا ةمعنلا ريخ ""'مهيلع هللا معنأف دارأ هْنأل نيتغللا نيب عمجف

 ىلإ هريغ وأ ءانبألا حبذ نم نوعرف لآ نع هركذ ام [ىلاعت ] فيضي نأ زوجي فيكو
 مهصيلخت دع دقو هلعف نم كلذ نوكي فيكف .مهخبوأ'١'و هيلع مهّمذ دق وهو هسفن

 اذهو هلعفب هلعف نم ''ههاجنأ امْنِإ نوكي نأ اذه ىلع بجي ناكو مهيلع ةمعن هنم

 نع هاكح ام ىلإ مكلذ :هلوق دري نأ نكمي دق هنأ ىلع لّصحي الو لقعي ال ليحتسم

 هكرتو مكنيبو ءالؤه نيب هتيلخت يف ىنعملا نوكيو ةحيبقلا لاعفألا نم نوعرف لا

 :مكل رابتخاو ةنحم يأ ميظع مكبر نم ءالب [مكب] لاعفألا هذه عاقيا نع مهعنم
 نع يلذهلا ركب 3 يورو نيرّسفملا نم ةعامج هيلعو ىلوأو ىوقأ لّوألا هجولاو

 ذإ ةميظع ةمعن يأ # ميظَع ْمُكَّبَر ْنِم ءاَلَب ْمُكِلَذ ىف َو» :ىلاعت هلوق يف نسحلا

 ١. :فارعألا .؟ .نولمعتسي :ردصملا يف ١138.

 .ًاضيأ- :ردصملا يف .؛ رك ا يبألا

 .هيلبأ هتولبأ :ردصملا يف .1 .هتولبأ :«ك ءش» 6

 .امهالبأو :ردصملا يف .8 .هلوق :«م» .

 .امهيلع :ردصملا يف ٠. .ايالبلا :«م» .1

 .مهاجن :ردصملا يف .؟ د ردصملا هبال
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 !"ارولاجماو يذسلاو سابع نبا نع كلذ لثم ىور دقو .كلذ نم "'وكاجن

 ام ىلع لد ولف مهلعفو مهرسيب ةعقاو تناك نإو هيلإ ةاجنلا ةفاضإ ")اّمأو ,مهريغو

 نلا ةلؤاتكلا نيف اتسرخ او ةلرسلا عسب انالقلا كوسرلا [ةاتلف اذ 1"! ييعيوق هزات

 انأ :هريغل اندحأ لوقي دقف كلذكو انلاعفأل ًالعاف نوكي نأ رفكلا نم اناّجنو ىدهلا

 كلذ تف عملا و هلق | ةسقنن | لعف هلا كيري الل و كعساشو | دك و ذك نون ملكش

 هيلإ هتفاضإ ّمصي دقف هفاطلأو هتنوعمو هتيادهو هتلالدو هللا قيفوتب عقو ام ّنأل ؛رهاظ

 [هيلإ] اهل ًافيضم نوكي نأ ًاضيأ نكميو ىلاعت هيلإ ةاجنلا ةفاضإ تّحص اذه ىلعف
 ةراتف ةنوعملا ىلإ عجري اذه لكو مهبلط نع مهلغشو ءادعألا مهنع طبت ثيح نم

 هّدس سّدق همالك ىهتنا "!ههئادعأ ىلإ عجرب ا ةراتو مهيلإ عجرب 5 نوكي

 .فيرخلا

 اولا دبع قينلا رع خينشلا ماعلا ضن اهركذ ىلا تالاؤبلا ىتتاث نأ ملغاو

 ْمُهَل ليق اَذِإَو# :ىلاعت هلوق ريسفت يف ًاقباس هيلإ انرشأ امك اهنع بجي ملو هيلامأ ىف
 لثم يف ةنمزألا ركذ نإ هريرقتو .ماقملا اذهب قّلعتي ةيآلا "4 ضزآلآ ىف اوُدِسْفْت ال
 عضاوملا نم كلذ ريغو 74 ْئسوُم اَنْدَعاَو ْدِإَو ١4" ١» ْمُكاَنْيَجَت ْدِإَو + :ىلاعت هلوق

 نم لاق نم لوق هلثمو نامزلا سفن هب ٌنتمملا لعجي معنلاب نانتمالا اهيف لصح يتلا

 :رعش برعلا

 .دهاجملا :«ش» .؟ .مكاجن اذإ :«ك» يفو .مكاجنأ اذإ :ردصملا يف ١.

 .بجول :«ه ,ك مهو ردصملا يف .؛ .اًمأف :«ه»و ردصملا يف .*

 .ةمحرلا هيلع :«ك» .1 .56 - 77/14 ىضترملا دّيسلل ىلامألا .ه

 1 ١ :ةرقبلا .ا/

 145 :ةرقبلا] «ْمُكاَنْيَجْن ا ْذِإَوط :«ك» يف ١5١. :فارعألا .8

  .8:ةرقبلا 6١.
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 رابع نشف ملو جاجعلا تحت ينتيقال ذإ ظاكع موي تينا

 طقف معنلا تركذ ولو كلذ "'ةدئاف ام مويلا سفن ال مويلا يف عقو ام دارملاو

 .ىهتنا ىنعملا لقتسا

 نامز ةبسنل عضو فرظ «ذإ» ّنأب وحنلا ةّمئأ حّرص "١دق قيفوتلا هّللاب :لوقأو

 رق ذا ةركلا هذه لاثمأ يف هلماعو ةيفرظلاب اذا فضلا هلو رخأ هيف عقو ةيضام

 وأ هماقم فرظلا ميقأو ثداحلا فذحف ءاذك ناك ذإ ثداحلا ركذا ليوأت ىلع هوحن وأ

 عم هّلك اذهو .*'كلذك رخآ مالك هقبس نإ قباسلا مالكلا هيلع لد رمضم لماعلا

 َكْبَر َلاَق ْذِإَو# :ىلاعت هلوق ريسفت دنع ريسفتلا اذه يف روكذم وحنلا بتك يف هلوادت

 ذإ هجو *!لاكشإلل ىقبي ال هانركذ ام ىلع عالّطالا دعبو ةيآلا 4 ُلِعاَج ىَنإ ةَكِلَمْلل
 رو ربت نابسلاب:ةوضقملا كوالا ب ضد ىذلا تفولا كدت نإ هانركذ امري
 ل را انحأ نكت لدن قوا لقوم مس اطخلا نأ مول طي كلارك ذوو
 هيف مهل لصح يذلا تقولا نع ليئارسإ ينب ريكذت نيتيآلا نيتاه يف بولطملا نأ
 نا ىيرعاسااو امك اك ةيمراقلا ىف ك ممم بول ١ اذهيو يتلا كان
 اادوب لصاح '"”ترد ىاخ زا ىنضويب اواوتيه ماوت ىوك رس هكنا داب داي

 اها ةريكصت نذل نا لا لما ودارت

 ١. بدألا ةنازخ ؛؟ 50/7 يناديملل لاثمألا عمجم :رظنا 808/7

 .دقو :«شا» .'' .ةدافإب :«ش» .؟

 ,ثدح يذلا ىنعمب وه ذإ ثداحلا وهو ردقملا اهنّمضتي ام انهاه نيتبسنلا ىدحإ :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 .لاكشإلا :«م» .0 .«ُهّلِط هنم »١١ رّبدتف .مكانيّجن اهنّمضتي ةيناثلاو

 .يزاريشلا ظفاحلا دّمحم نيدلا سمش وه .مظن :«ه» ."

 18١. .يزاريشلا ظفاحلا ناويد :رظنا 8 .ماوت ىور :«ك» .
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 [هيف قيقحتلاو «لآ» ىنعم ]

 دوجو عم ليهأ ّنأل ؛رظن هيف ديفأو ةملكلا هذه حيحصت يف روهمجلا هيلع ام اذه
 ريقسلا حركي نأ نكسر هلال ليوا تيقن هل كارد لها لا لسخأ ن١ ىلع لدي لها
 فرشلا يوذ لهأب لآ صاصتخا نم فّنصملا هركذ امو ,لآ ريغصت ءيجب. ملو لهأ

 يف هيلع اونب امك أفلأ هءاه بلقب لآ ىلإ لهأ فيفخت ّنأ عم "'هريغصت كرت حّحصي
 ثحب يف ةيفاشلا حرش يف يي يضرلا خيشلا لاق .ذوذشلا ةياغ يف حيحصتلا اذه

 هنأل كلذو ًافلأ ةزمهلا بلقب لآ ّمث ةزمه ءاهلا تبلقف لأء ّمث لهأ هلصأ :ليق :لادبالا

 ْ :نهننا "اهلا ءاهلا بلف كبار ل

 .ىهتنا ًافلأ اهبلقب ضري ملو ةزمه ءاهلا بلقب يضر هنأ ىلع لدي اذهو

 فرشلا يوذ لهأب لآ صاصتخا ّنأ نم هركذ ام ٌنآلف َالَوَأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ةغللا عضو لصأ يف ًاعقاو كلذب صيصختلا ناك ول هجّني امّنِإ هريغصت كرت حّحصي

 ةرابع حيرص هيلع لدي امك لامعتسالا دعب ضرع امْنِإ صيصختلا لب كلذك سيلو

 :هريغوب لوطملا
 يطلا ىلع ًاينبم نوكي نأ زوجي ًافلأ ءاهلا بلقب ةرعشملا ةرابعلا نلف ًايناث اّمأو

 ةيفاشلا حرش يف يضرلا خيشلا نع هلقن يذلا "'ليصفتلا دوصقملاو ةرابعلا يف

 .لّمأتف

 [(0+) «...مُكاَنْيَجْنآَف َرخَبْلا ْمُكب اَنَقَرَف ْذِإَو» :ىلاعت هلوق]

 يذلاو لامعتسالا يف ضرع دق فرشلا يوذ لهأب صيصختلا ّنإ :لاقي نأ الإ ّمهّللا :(ع» شماه يف ١.

 ٠١8/7. يضرلل بجاحلا نبا ةيفاش حرش .؟ »4١١. ةغللا رضا يقالع الا رقم نعي

 6١. :ةرقبلا .غ .ليضفتلا :«م» .'"
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 [«رظنلا» ىنعم ىف ثحب ]

 عيارإ اللب ىكررتلا يانج ىلا هقدحتلا يلع اهني هتعتم ع امس راظنلا نا علعا
 انهاه نمو اهسفنأل اهل ببسو ةيؤرلا ىلإ قيرط ىنعملا اذهب رظنلاو انهاه دارملا وهو

 : لا كلوق ىفتايك ركذلا فني وسم نمو ةيقرلا ىتطس ناكنلا 31 مهو نم اظخأ
 :هلوق يف امك ةمحرلا ىنعمب ءيجي دقو ١4 ِتاَو'مَّسلَأ ٍتوُكَلَم ىف اوُدْظْنَي ْمَلَوَأل

 يف امك ةلباقملا ىنعمب ءيجي دقو محرر االا ىإ 1 4 ةميقلا ْمْوَي مِهِيَلإ ُْظْنَي الو»

 :هلوق يف امك راظتنالا ىنعمب ءيجي دقو .نالباقتي يأ نارظانتي نالبج :مهلوق

 .اهّبر باوث ةرظتنم ةّضغ هوجو يأ ١4" ٌةَرِظاَن اَهيَر ىلإ * ٌةَرِضاَن ٍِذِيَمْوَي ُهوُجُول

 نيفلاخملا ةهبش داربإ عم ةيؤرلا ىنعمب ءيجب 0 ءاضقتنلاو

 نع لحنا دق رظنلا ىنعم نم ًةلَوأ 0 انهن قلاعت هللا ءانش .نإ ءىكيس اهعقاتو

 دنع هموقو نوعرف نوري اوناك ام ٍةاِئلَن ىسوم موق ايت درع
 .قرغلا

 رق ردت نما وسي لاخلا وق: ئرخ  دوكيوب كل اذ لوي ىلا فلضنلا نانلا قو

 :هوجو 4! َنوُدَظُنَت ْمُكْنأ# :ىلاعت هلوق يف :لاق ثيح يزارلا نيدلا

 .هموقو نوعرفل !*'رحبلا [جاومأ] ماظنلا نورت مكنأ اهدحأ

 00 مهلاح ىلاعت هللا مهيري ذا هول ايدل يتوق موق نا اهناثذ

 ءمهعم نوعرفو سفن نقلا :نيكتمو للا فلا ربا !"'مهظفلف مهاّيِإ مهيرب نا هير

 هلوق ىنعم وهف .مهرفك مؤشل مهنم دحاو لبقي مل رحبلا نإو '''ًايفاط هيلإ اورظنف
 قطف قيم: كجرخت ىأ "45 :!'َكَمْلَخ نمل َنوُكَدل َكنَدَِب َكيِجنت مْويْلآَتٍ :ىلاعت

 /ا/ :نارمع لا .؟ .186 :فارعألا ١.

 .لجأ :«ه» .؛ م انعم انقلا 3“

 .مهظفلف :«م» . 1 .رحبلا_:«ه .ك .م».6

 57 سونا .نيفاط :ردصملا ىف ./
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 ديول ةرمغ وكر و: يشنادلا كلازرت) ءانطنلا ةذيب: ىلا رجبلا

 ال اوناك نإو مهنولباقتو ")ههنوهجاوت ثيح مهنم برقلاب متنأو دارملا ّنأ اهثلاثو
 كلهأو كتبرض دقل :كلوق لثم وهو (![:ءاّرفلا لاق] "'مهراصبأب "!مهنورت

 :انسو ةتوربذل اوناكك ناو دف هلغا يرقات كلذ لوقت وقل وناعأ ايف كلا 1"! نورا

 .ىهتنا "”هلعلا ىلإ عجار

 ةيآلا يف نيبطاخملا يأ مهّنأل ""رخآ لاكشإ ةبآلا يف :لضافلا ىّشحملا لاقو

 رنا وو فاطم | اهلل لدن لاقي نأ ةعيب الو ويرالاف اردوكت ىلا" لامن قبو
 .ىهتنا '''مهيلع ةّجح نوكيل مهئابآ بالصأ يف

 ىلا نيسحلا هللا دبع يبأ انالوم نع يور اّمم هيجوتلا اذه ذخأ "!هّلعل :لوقأو ظ

 درو اطلب لدن لنعلا هيلدا ورا ركستل ىلص لوا اذإ ةالبرك موي, ىف ناكاذلا
 يرصب نع فشك :ةيلم لاقف :كلذ يف هل ليقف .مهلتق نم هنّكمت عم نيرخآ
 لهأ نم وه نم هتفطن نم جرخي نم ١" تفرعف مهبالصأ يف يتلا ةفطنلا ترصبأف

 ةفطن هنم جرخي مل نم تيأرو هنم ةيّرذلا كلت صالختسال لتقلا نع هتكرتف ناميإلا

 ,"7"!هتلتقف ةحلاص

 ةياورلا نومضم نع لامتحالا نم هركذ ام دعُب لّمأتملا ىلع ىفخي ال نكل
 رصب نع فشك هْنِإ :لّوألا لاكشإلا لح يف لاق ول معن ؛ةياردلا لهأ دنع هتفاخسو

 .مهنوري :«ل»و ردصملا يف .؟ .مهنوهّجوت :ردصملا يف ١.

 :رادضملا نموت وعسلا نيام .مكراصبأب :«ك» .ا'

 ١/7/. يزارلا ريسفت .5 .نورظنت :«م» .

 .لاكشإ « َنوُرُظُنَت مّن آَوط هلوق يف :ردصملا يف .

 .ليئارسإ ينب نم ةيآلا يف نيبطاخملا يأ- :ردصملا يف .#

 .لعل :«ش».٠ ./7 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .9

 .ةفطن نع تفرصف :ردصملا يف ١.

 .109 ,نيسحلا مامإلا تاملك ةعوسوم ؛؟١/١ نيطبسلا ملاعم ؛[١١ .ةداهشلا رارسأ.
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 لكلا ورضا ادعبي مل رحبلا قيضم نب يف ناجبصأو نوعرف اوأزن ىتط يتسوم تاحبصأ

 [(51) ...َهَلْيَل نيعَبْزآ ّىسوُم اَنْدَعاَو ْذِإَو» :ىلاعت هلوق]

 .يلايللاب اهنع رّبعو :هلوق

 ناد اهنلاللو اهنا واهلا عيني ايلا ةقونلا ىز قو هدانا ىذا ىع رقع يلعب
 روهش فالخب رمقلا ريس ىلع ةينبملا برعلا روهش ررغ يلايللا َن ال ؛ةدعاوملاب

 .لمحلا و يف اهلوط نيح يف اهررغ نإف ؛سمشلا ريس ىلع ةينبملا مورلاو سرفلا

 ةدابعلا تقو ةليللا ّنأل "'يلايللاب عومجملا نع رّبع امْنِإ :قيقحتلا لهأ لاقو

 اذهلو قوذلا لهآ اهركني نل ةيصاخ نيعبرألا ددعلو اهفرشل ركذلاب تّصخف ةولخلاو

 ىلع هيلق نم :م ةمكحلا عيباني ترهظ ًاحابص نيعبرأ هلل صلخأ نم» ثيدحلا يف ءاج

 1 ا ىسوم نا 101 ووو تاتعيوالا ىف راوطألا ىف بلقني نينجلاو ننال

 ريسفت يف اذك .روطلا نم طبه 0 ةليل "7 .يعبرألا 85 "فزع

 * فروا

 تاقيملل ءيجملا ىسوم ''"”دعوو يحولا هدعو ىلاعت هْنأل "4[1اَنْدَعاَو 9 ] :هلوق

 .روطلا ىلإ

 .دعبت مل :«(ه» ١.

 ىلع رظنلا لمح ّمصي لضافلا يّشحملا دنع ذإ لضافلا يّشحملا نع يأ هنع لاق امّنِإ :«ه ,م .ع» شماه يف .؟

 :ناايللاب عومجملا اردصملا قفا نط هه أ ةئلدعلا نوذ ةيؤزلا

 586/١. ةمالس نب دّمحمل باهشلا دنسم ؛4/١7١ ةبيش يبأ نبال فّنصملا .:

 0107 ءم» .1 .ةيلاعلا وبأ لاق :ردصملا يف .5

 1 فورف اهبنلا ويشفتا نأ .نيعبرأ :«م» .

 .هدعو :ردصملا يف ٠. .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب ام .1
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 [ةدعاوملا ىنعم ]

 نم '!نيلعفب ةلعافملا نوكي فيك هّنِإ :لوحفلا ىلع لكشأ :لضافلا يّشحملا لاق

 وهو ةيرتلا تيل عداوههداج#لاقي الفرخ رمأب اههني لك ىلع عم قيناع
 لب اهيف ةدعاوملا نكي مل «اندعاو»ل هب آل وعفم ناك نإ نيعبرأ او ,قانعلا بدج

 ايتن نعبر يف امهنم ءيش نكي مل ءيجملا وأ يحولل هيف ًالوعفم ناك ولو .اهلبق

 داع دعا هع يف يحولاو .هنم ءزج يف ءيجملا لب . اعبي قسرا لد اذا

 اذه يف هيلع امو ليق ام طبض يف ينازاتفتلا قّقحملا لاطأ "نقود

 نحنو .ماعنإو لؤط ريغ نم مالكلا لوط الإ هنم دهاشن مل امل اهانكرت نحنو ,ماقملا

 كر. هريس هك ةنغا نمو لو عقملا ب قاوم كاتم قنا ومناللا يلي اىكاغا وإن

 ,مهردلا هاندعاو :لوقتف دوعوملا ركذ اذإ ام فالخب .فلتخا وأ دوعوملا دحتا ءاوس

 ىسوم اندعاو يأ قلطم لوعفم نيعبرأ مث .دوعوملا فالتخا ذئنيح عسي ال هْنإف

 هئبر ىلإ ًاهّجوتم هيف ىسوم ءيجب نأب ةليل نيشان ةقلعتم يأ ,ةليل قيعترأ ةدعاوم

 وأ هنم ءزج يف '"'ءاحيإإالا ناك ءاوس ءيجملا كلذل هّبر هيلإ يحويو .هاوس اّمع ًاغراف

 ىلإ اهفرصب ًاقّلعتم ىلاعت هدعو نوكي نأ هيف يفكي نيعبرأب ةدعاوملا قّلعت ّنأل ؛هدعب
 ةاروتلا لازنإ ةليل نيعبرأ ىسوم اندعاو اّنِإ دارملا نوكي نأ لمتحيو .هّجوتلاو ةدابعلا
 .همالك "7 ىهتنا '*!ليل لك ()هيقلتب هلمحت ىسوم دعوو ةليل لك دعولا عفو 3

 هركذ ام ىلإ ىنعملا يف عجري هسفن ىلإ هبسن يذلا باوجلا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 ريغب ًاقلطم ًالوعفم نيعبرأ ظفل لعج لضافلا اذه ّنأ امهنيب قرفلاو ىنازاتفتلا لضافلا

 , نان لو ةفانسملا ليوطت نع ا ملا كفل ريتني تاكداز او اطوعم ب رض لثم هظفل

 .هّنأ :«كد» .؟ .نيلعفلا ةدافإل :ردصملا ىف ١.

 .هقيلبت هلمحل :ردصملا ىف .غ .ءاجيالا :«ه .ءل»و ردصملا ىف ."“

 .م8مومال/ .ماصع ةيشاح .5 .ةليل :«ه»و ردصملا ىف .0
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 نإف .ماربإالاو ضقنلا بتارم ركذ دعب :لاق ثيح هب ًالوعفم هلعج ينازاتفتلا لضافلاو

 هب لوعفملا عقوم يف ةليل نيعبرأ ّنِإ :تلق ,مارملا ةقيقح امف مالكلا لاط دق :تلق

 نس نوتك و مي ههرلا لعل علال لادفألاو لاوحألا نمتايب قلع اه. نافعأب
 ىسوم نمو .ةاروتلا ليزنتو يحولا ىلاعت هللا نم هّنأ الإ هب قّلعتم دعو نيفرطلا

 يف نيفرطلا فالتخا نيب عضوم ّلك يف مالكلا اذكو .لوبقلا وأ عامتسالاو ءيجملا

 .ىهتنا ةلعافملا باب

 هلاحتنا ىلع دحأ علطي الل ينازاتفتلا لضافلا باوج ركذي مل لضافلا اذه ٌلعلو
<َ 

 الثل .ماعنإلاو لوطلا نع هّولخ ىلإ ىنازاتفتلا لضافلا هركذ ام بسن امّنِإو .ًاعيرس

 هدفت ىوعد مهدنع هل رمتسبو .لضافلا كلذ ةساخ ىلإ هلوق يف قدصي نم 2

 .مارملا قئاقحب ملعأ هللاو ,ماّيألا نم رطش يف .مالكلا كلذب

 .ًادوبعم''و اهلإ 4[١" َلْجِعْلَا ُهُثْدَخَتأ مث » ] :هلوق

 [هيف قيقحتلاو لجعلا ذاختا ىنعم ]

 ةيشاح ىفو .هنّيعت ءاعّدا وأ هنّيعت وأ راصتخالا درجمل يناثلا لوعفملا فذحف

 متعنص 5 نخاو لوعفم ىلا دعم دكلا : اهقو "عمانتل قدعي هلا ينيعملا ريسفت

 اذه ىلعو !؟!4اَدَسَج اّلْجِع ْمِهِيِلُخ ْنِم ِهِدْعَب ْنِم ئسوُم ُمْوَق َدَختَآَو# وحن لجعلا
 .ىهتنا نارقلا تاراصتخا نم كلذو ةفوذحم ًاهلإ هومت دبع يهو ةلمجلا نوكي

 يأ رورجملاو ٌراجلا رّدقي نأ يفكي لب ,ةلمجلا فذح ىلإ ةجاح ال هّنأ هيفو
 دعبتسا ثيح لجعلا ةدابع ةعقاو حيحصتل مهضعب لّجمت دقو .ةدابعلل لجعلا متذختا

 "اةبيرق نوكي يتلا ةرهابلا تازجعملا نم كلذ لبق اودهاش مهْنأ عم مهنم اهعوقو

 ١. 8 :فارعألا . .هتعانشب :«ه» ."”

 .ةني رق :«ش» 6
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 ءالقعلا قفّتي نأ زوجي فيكو ,ىسوم قدصو عناصلا ىلع ةلالدلا يف ءاجلإلا ّدح نم

 مهيَأح نم ذخّتملا منصلا ّنأ نم لقعلا ةهيدبب هداسف ملعي ام ىلع ميظعلا عمجلا

 نم هب ىتأ ام ىلع ردق امْنإ ديلي ىسوم ّنأ موقلا ىلإ ىقلأ "'يرماسلا نأ "'هلإ
 مكل ذختا انأ :موقلل لاقف ,ةيكلف ىوق ىلع تامسلط ذخّتي نأك هّنأل قراوخلا

 يف مهعمطأو .بيجع توص هنم جرخي "!لجعلا لعجف همسلط لثم ًامسلط
 ةمسجم اوناك موقلا لعل وأ ,قراوخلا نايتإ يف ا"! ىسوم لثم اا يهتروريص

 ةكيكرلا ةهبشلا كلت يف اوعقوف ماسجألا ضعب يف هلإلا لولح اوزّوجف '!ةيلولحو
 1 كلا سيفا ىقااذك

 بجاو ةدابع نع لودعلا ّنإف لّحمتلا ىلإ كلذ ةبسن يف نسحأ دق هنأ يرمعلو

 سبل هو دررملا عئابطلا ىرمابتلا دين حوصحلا لجعلا ىلا دوجوب لكل عناصلا دوجولا

 .ريبخلا ىلع ىفخي ال ريصت َةّمألا هذه يف هل لب "ادوهيلا نداوك نم دعبتسمب

 .هيضم وأ [ةا2ط ] ىسوم دعب نم :هلوق

 وهو فاضم رّدقي ذئنيحو ىسوم ىلإ عجار اّمِإ ريمضلا ّنأ دارأ روطلا ىلإ يأ
 :ىلاعت هلوق ةنيرقب مالكلا ىوحف نم موهفملا ىسوم يضم ىلإ عجار اّمإو .يضملا
 ام هّجوتي ال ""!اذه ىلعو ةبآلا ١4" ِرْشَعِب اَهاَنْمَمْنَآَو َهَلْثَل نيئدلَت ئسوُم اَنْدَعاَوَول

 "77 ىسوم نوكي نأ يضتقي ىسوم ىلإ ريمضلا عاجرإ ّنأ نم لضافلا يّشحملا هلاق

 .يرماسلا :«ه» .؟ .هلآ :«م» ١

 .جرخ ثحب هلعج نأب كلذ مهيلع حورو :ردصملا يف .؟

 .ىسوم  :«ه)) .0 .اوريصي نأ يف :ردصملا يف .؛

 ./6/7 يزارلا ريسفت . .ةّيلوليح :«ش» .1

 ئىسوُم نك َءاَج دَقْل و» هلوق يف ءيجيس امك تانّيبلاب ىسوم ءىجم دعب نم يأ :«ه .م» شماه ىف .6

 ١١«. .ىلاعت هللا همحر يضاق مالسلا دبع الم» .ىهتنا 4(ِهِدْعَب ْنِم َلْجعْلَا م ْذَحَتَأ مث ِتاَئَيَبل اب

 .اذه  :«ل ع»).٠ ١8. 3 :فارعألا .9

 ١.ه(:-_موسى.
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 رصتقا اذلف .مالكلا "'قايسل فراعلا ىلع ىفخي ال امك كلذ لبق اهل ًاذخّتم

 ' ةانلا هيسنوتلا ىلع قاقكلا !؟!حاض

 نم موهفملا ةدعاوملا ظفل نود ًافاضم ىضملا ظفل رّدق امّنِإ يشاوحلا ضعب يفو

 مث لولدم نيب ضراعتلا هب لوزيل ىسوم ةدعاوم دعب نم نفل نوكي ىتح اندعاو

 ةلهملا ذإ ةدعاوملا بيقع ةيدعبلا عوقو نم ةيئادتبالا !؟'و ةدعاوملا نع يخارتلا نم
 ها رولا ىلإ ىلا نيناع مسارب اهلا كايرو ةاهتالار هدف ومنا ىيشتفاو
 :لخاز لغم ىلع (*!اةراوك

 5 «...ناَقزفلا و باتكلا ىَسوُم اَنْيَتا ْذِإَو» :ىلاعت لوقا

 ّقحلا نيب "!قّوفي ةّجحو '' [ًالزنم] ًاباتك هنوك نيب عماجلا ةأروتلا ينعي :هلوق

 35 ىلإ لطابلاو
 ناقرفلاب دارملا نوكي نأ يضتقي نارقلا ةرابع رهاظ ّنأ ىلإ ةراشإ ينعي :لاق امْنإ

 يف ٌدب الف 1 دم د تخل اننا .قارقلا دل كَ ىسوم تؤي مل هّنَأ عم نآرقلا

 1 ل وحول ده ا اهب ةهيحوت

 [ناقرفلاو باتكلا ىنعم ىف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام]

 هركذ مّدقتملا باتكلا ىنعمب !نآرقلا ّنأ هريرقتو ًالّوأ فّنصملا هركذ ام :اهلّوأ

 .بحاص  :ردصملا يف .؟ .قايسب :«ل»و ردصملا يف ١.

 .// ,طوطخملا .ماصع ةيشاح 1

 .بطش هيلع «عو» ىفو .«نم» لولدم :ةدايز «ل ءش» يف 0

 .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب ام .1 .دراوتي ملف :«م» .0
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 هقسن نسحيو ل دّمحم ىلع لزنملا نارقلل ًامسا انهاه نوكي الو ةاروتلا وهو

 تناك نإو «ةَمْكحْلآَو َباَتِكْلأ» :ىلاعت لاق امك ')هظفلب هتفلاخمل باتكلا ىلع

 لطابلاو ّقحلا نيب "!قّرفت ناقرف اهلك هللا بتكو باتكلا اهنّمضتي امم ةمكحلا
 :رعش ةفرط لوقب هجولا "'اذه ىلع دهشتسيو .مارحلاو لالحلاو

 كعضو نع انقل ناك "د كلاس نكح قرباون نئازآ ل اه

 لاقو :نيظفللا 7 التخاب كلذ نسحو هنيعب '*اوه رو كياني 1 5 قسنف

 :رعش ديز نبأ يدع

 ًانيمو ًابذك اهلوق "'ىقلأو هيشهارل ميدألا تمّدقو
 :نتدكلا قيفلاو

 قارفنا '''نع ناقرفلاو *![ليجنإلاو] ةاروتلا نع ةرابع باتكلا نوكي نأ :اهيناثو

 ا يوم هتك قدلا رخبلا

 هباحصأو ىسوم نيب قرفلاو ,لالحلاو مارحلا نيب قرفلا ناقرفلاب داري نأ :اهتلاثو
 رومأ يف مهنيب قّرف دق ىلاعت هللا ّنأل ؛نيرفاكلا هباحصأو نوعرف نيبو «نينمؤملا

 ظ :كتلوأ 0 قرغأو أل د كد هلا اهنق ريتك

 ها داعم انتعك كاتض لوطنلا ن ارقلا ناكرقلاب اذ"!داربلا حركت د | ةاوفادو

 وه يذلا ناقرفلاب ناميإلاو قيدصتلاو ةاروتلا ىسوم انيتاو كلذ ىف ىنعملا نوكيو

 0 أوز تالي ءاج ا""!امبو 7-8 دّمحمب انفو ناك كل 8 نال ؛نارقلا

 .قرفت  :«ه» . .هظفلل :ردصملا يف ١.

 .كلذ :«ش».غ .كلذ :«ش» .'"

 .فالتخا :ردصملا يف ." .وه  :ردصملا يف .6

 ندضعلا نفر ويعف فمما قاس .افلأو :ردصملا يف .

 .قرغ :ردصملا يف ٠. .نع  :ردصملا يف .9

 .امو :«م ءش». .دارملا_ :ردصملا يف ١.

 .هباس :(ه ءم» . ١
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 ةماقإو هارجم ىرج امو قيدصتلاو ناميإلاو '!لوبقلا فذح '"!غاسو ''!هتئعبي
 لهأ ديري وهو '4ةَيْرَقْلآ ٍلَكْسَو# [ىلاعت] هلوق يف غاس امك هماقم ناقرفلا
 يزل

 انيتا ذإو مالكلا ريدقت نوكيو '*'نآرقلا ناقرفلاب دارملا نوكي نأ :اهسماخو
 ة فلن امن قف: قاقوقلا 222017 داق انين ا ورا روغلا وف ىذلا ناتكلا سينوف

 :رعش هلوق يف رعاشلا فذح امك مالكلا هيضتقي ")امم

 رفو هل ناك هالوم نإ هينيعو هفنأ عدجي هللا ٌنأك ””هارت

 .أقفي ''نع عدجب ىفتكاو نيعلاب نوكي ال عدجلا ّنأل هينيع أقفيو دارأ
 هسق ا! 21 لاقو

 اهييول" يبدع نيووبلاو "١)اطغل هنم ءاشحألل عمست

 .نايرب امئاو:ناعمسي ال 'ةدبلاو: ةأضحلا 'نآل نيدبلل قرتو.يا
 دق رخال لاقو

 اهنانبع"ةلايه تع نتح اذدام اءاهو اجه اهنقلع

 تق ىلع تقلع لود ادراك ام ايهقما"" زارا
 نويت "1 لاقو

 احمرو ًافيس ًادلقتم ادغ دق كلعب تيل اي

 .قاس :«ك» ." .هثعبي :«ه» ١.

 م سوا .ةاروتلا :ردصملا يف .'"

 .فذح ام- :ردصملا يف .1 .نارقلا  :ردصملا يف .5

 .هأري :«ل .ك ء,ش» .8 .امب :«ل» .ا/

 .رخآ :ردصملا ىف .نم :«ل» .3

 :ردصملا قدا ينا امورة اين سعلا يف .ًاظفل :«ك ءل».١

 .رخآلا :ردصملا يف .4 .و -:خسنلا يف . ١١
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 ا (١)ةلماح دارأ

 :لوقي يرابنألا (©!نب ركب ابأ تدجوو "![ىضترملا] فيرشلا ")هس سّدق لاق

 هكرتب اهيف ىفتكا تايبألا ّنأل ءزوجي ال هجولا اذه ىلع تايبألا هذهب داهشتسالا ّنإ

 يف هلاق ام ىلع ناك نإو رمألاو ,مسأ نود مساب اهيف '"!ىفتكي ةيالاو هريغ لعف

 نع لعفب '''تايبألا يف ءافتكالا ْنأل ؛حيحص داهشتسالا عضوم نإف لعفلاو مسالا

 فذحف هاضتقاو رمضملاو فوذحملا ىلع مالكلا ")لد ثيح نم نسح امّنِإ لعف

 نإو ةيآلا يف مئاق ىنعملا اذهو .هبتشم الو سبتلم ريغ موهفم دارملا ّنَأ ىلع ًاليوعت
 (47فذحلا نسحف اهب دارملا يف "!ةهبشلاف لاز دق سبللا ّنأل ؛ًامسا فوذحملا ناك

 ايي ساد 0 أ مولعملا نم ناكو نآرقلل ًامسا ناك اذإ 0

 ادهم اتينعاو :لاقي ن د يخسلا [34 ] ىسوم نود ا 0

 نيدعلا يدوب هيلع 4 :لوقي نأ نع رعاشلا ىنغتسا امك نآرقلا [َكييَي]
 .كلذ لكاش امو "ءاًاددبو 5 ةأشح

 نأ نكمي ال ""ام تايبألا عيمج يف هب "*ادهشتسا اميف لاقي نأ نكمي هْنأ الإ
 لب "*ارمضم لعفل ريدقت الو اهيف '"فوذحم ال ""اوهو ةيآلا ىف هلثم لاقي

 .هّس سدق  :ردصملا ىف .؟ هيفا ًالماحو :«ك» ىفو .ةاماجتاو :«م عر ١.

 أ- :«ه م عر .5 وصلا نه نيف كلا نيب ازوبا#

 .تايثالا :«م» .1 .ىفتك ا :ردصملا يف .

 .ةهبشلاو :ردصملا يف .8 .لاد :«ش» .

 دّمحم_:ردصملا. ٠ .نسحف فذحلا اذهب :ردصملا يف .4

 .ًافقي :خسنلا يف . .نع- م١

 .ًادرب :«ه» . 4 .ةأسح نيديلا ىرتو :خسنلا يف .

 .اّمم :ردصملا يف .7 .او دهشتسا :«ش» .6

 هفودحمدلا لادا :ردصملا يف . .هّنأ وهو :«ه م ءل» . ١

 .رمضملا :«ش» .48
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 :"'لاق اّمل هّنأل هيلع فوطعمو ىنعملا ىلع لومحم امهنم تيب ّلك ىف ''مالكلا

 هفنأ عدجي هللا ٌنأك ها رت 1

 :لاقف .ىنعملا ىلع فطع هب "'هيوشتلاو وضعلل داسفإلا وه عدجلا ىنعم ناكو

 كلذكو '"'هيئيعو :لاق مث .ههّوشيو هفنأ "”دسفي هللا ّنأك !؟)هارت :لاق هّنأكف هينيعو

 ةأشح نيديللو :لاقف ىنعملا ىلع فطع هب ًاملاع "![ءاشحألا طغلل ] عماسلا ناك اّمل

 تيّذغ ىنعم تفّلع [:هلوق] ىف ناك اّمل كلذكو أعم كاذو اذه ملعي [هّنَأ] يأ ًاددبو

 ااه ناسا دّلقتملا ناك انقل كلل زك يدر 14 ف د ايات لاو اهل هلك تنظم

 تايبألا هذهب داهشتسالا ىلع نعطلا يف ىلوأ اذهو .لومحملا حمرلا هيلع فطعي نأ
 :تفيرشلا هوس سدق هنالك ىهتلا /"7يرابنالا نبارك د اكن

 [(04) +... ْمُتْمَلَظ مكن مْوَق اي ِهِمْوَقِل ئسوُم َلاَق ْذِإَوِم :ىلاعت هلوق]
 .هرخا ىلإ ةبوتلا ىلع اومزعاف :هلوق

 سفن مهسفنأ مهلتق ّنأ عم ءافلاب هيلع لتقلا فطع ّمصيل اذهب ةبوتلا رّسف امْنإ
 :ةيوتلا

 .عخبلاب :هلوق

 [4 مكَسفن | اولتق آف» ىنعم ]

 مهسفنأ لتقب اورمأ مهّنأكو لضافلا يّشحملا لاق .هسفن لجرلا لتقي نأ وهو

 .رعش :ةدايز «ه .م» يف .؟ .مالكلا :«ك .ع .ش».١

 .هأرت  :ردصملا يف .؛ .هيوشتلاو  :«ك» ."”

 .هنيع :«ه» ." .هدسفي يأ ةقنأ عدجي :ردصملا يف .0

 .يذتغي :ردصملا يف .6 هدصملا نم وكف وتعسلا نيم اضرألا

 117١1/14-177. ىضترملا دّيسلل يلامألا .4
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 مهتبوت لعج وأ .مهريغ ربتعيل "'هلتقي سفنلا وهو هّودع لتقي مل نم ّنأ ىلإ ةراشإ
 ّنأل هترمز ىف اولعج مهيعباتو لجعلا بزح نم اوراص امل مهْنَأ ىلإ ةراشإ "'لتقلا

 1 .همالك ىهتنا '"'حبذلل قلخ لجعلا

 حبذلل قلخ لجعلا نأ مّلسن ال اًنأِب لوخدم يناثلاو لحتنم لّوألا هيجوتلا :لوقأو
 لجعلا ّنأ داري نأ الإ ْمهّللا ًاضيأ عفانملا نم اهريغو بوكرلاو لمحلاو ثرحلل لب

 عفن هنمث ذخأو هعيب ّنأل هيف ام هيفو هحبذب الإ دحأ هنم عفتني ال ًالجع هنوك لاح
 .ريدتف ًاضيأ

 مهنم دحاو ّلك لتقي نأب مهلتق نوكي نأ يضنقي لجعلا بزح يف مهلوخد ًاضيأو
 ©! لتقلا نوكي نأ ريدقت ىلع اذه ههيجوت ىنب دق لضافلا اذه ّنأ عم هسفن ال هريغ

 ول معن "١هسفن حبذي ال لجعلاو هسفن لجرلا لتقي نأ وهو '*'عجنلاب ًارّسفم ةيآلا يف

 دمر هر نس اي بع نو يلا ىلع
 .ربدتف عرفلاو

 .ًاضعب مهضعب لتقي نأ اورمأ "![:ليقو] :هلوق

 نع هتبوت هللا لعج ثيح د2 ميهاربإ مهيبأب مهنم "!ىّسأت كلذ يف لعل :لوقأ

 .لّمأتف 'هحبذب ليعامسإ هنبا ةّبحم
 .بيقعتلل ةيناثلاو '' '![بّبستلل ىلوألا ءافلاو ] :هلوق

 مزلي الئل ةبوُتلا نيع لتقلا لعج نإ ةبوّتلا ىلع اومزعاف وهو فوذحم ريدقتب يأ
 فطع هيف ناك نإو ةبوتلل ًامامت لتقلا لعج نإ ريدقت الب وأ هسفن ىلع ءيشلا فطع

 .هلتقت :«ل».١

 .8/ق .طوطخملا .ماصع ةيشاح 9

 .لتقلا  :«م» 3

 .لتقلا مهلتق نوحي نأ :«م» .

 .هسفن حبذي ال :«ش».1 .عفنلاب :(ه ,م» .

 .ّسأت :«ه ,ع ءش» ./ :ندصملا فعرف فعملا فن امدألا

 .ردصملا نم نيتفوقعملا نيبام.٠ .هحبذي :«(ه) .

 ا

©. 

 هم
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 يف امك اهلبق امل ريسفتلل لب بيقعتلل تسيل ءافلا هذه ّنِإ :ليقو لكلا ىلع ءزجلا

 ."!(ْمَيْلآ ىف ْمُهاَْقَرْعَف مُهْنِم اَنْمَمَتْناَف© :ىلاعت هلوق

 ىلع فطع وأ ... ىسوم مالك هتلعج نإ فوذحمب قّلعتم 4 ْهُكْيَلَع َباَتَق 8]] :هلوق

 .تافتلالا ةقيرط ىلع '"١[مهل] هللا نم ًاباطخ هتلعج نإ [فوذحم

 [تافتلالا ىنعم ىف ثحب]

 هيف نكي مل «متلعف» ىلع ًافطع ناك ول هّنأل ثحب هيف :لضافلا يّشحملا لاق
 ةفلأ هل نم هفرعي ًاتافتلا ا ل اع لراس كلنع ايف ني كاقلا

 .همالك ىهتنا (7تافتلالا ةفرعمب

 حّرص دقو ضارتعالا انهاه تافتلالا نم دارملا ّنأ رهاظلا ذإ رظن هيف :لوقأو

 :لاق ثيح ناقتإلا باتك يف يطويسلا نيدلا لالج خيشلا هيلع حالطصالا عوقوب
 ءانثأ يف بارعإلا نم اهل لحم ال رثكأ وأ ةلمجب نايتإلا ”وهو ًاتافتلا ةمادق هاّمسو

 نسح ضارتعالا نسح هجوو .*'ماهلالا عفد ريغ هتكنل ىنعم الصّتا نيمالك وأ مالك

 ال ثيح نم كيتأت ةنسحلاك نوكيف بقري ال ام ءيجم هئيجم نأ عم ةدافإلا
 فم لاك نيهننا 06

 دقو تافتلالا يناعم ةفرعم ىلإ هتافتلا ةّلق نم أشن امّنِإ يّشحملا هركذ ام ّنأ رهظف

 ."!مهفاف ًاضيأ مالكلا رخآ "7 يف ضارتعالا نوك نيقّقحملا ضعب زّوج

٠.٠ 5-5 

 :قدصملا نم نيتفوقعملا قيباف ١77. :فارعألا.١

 .وه :«م» .؟ .8/ .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'“

 .بقرتي ال ام :ردصملا يف .1 .ماهبإالا :«ش» .

 .ىلع :«ش» .8 .5/١0٠؟ نآرقلا مولع يف ناقتالا ./

 باتك يف عقو امك روهشملا ىنعملا تافتلالا نم برقي ام ىلع تافتلالا قلطي دقو :«ه .م .ع» شماه يف .9

 وأ دحاولا باطخ نم مالكلا [لقن :ردصملا يف] لقنب تافتلالا نم برقي :لاق ثيح [1712/1] ناقتإلا

 م
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 ىلإ ةبيغلا نم انهاه تافتلالا ّنأ فاّشكلا ةيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا لاقو اذه

 ىفخ دق هحوضو عم اذهو :لاق هموق ظفلب ةبيغلا قيرطب مهنع رّبع ثيح باطخلا

 ثيح «بات» يف ةبيغلا ىلإ مّلكتلا نم تافتلالا دارملا ّنأ اومّهوت ىّتح نيريثك ىلع

 قيرطب ريبعتلا عوقو دعب نكي مل نإو رهاظلا ىضتقم وه ام ىلع ءانبتف :لقي مل
 ةرابع نكل ةبيغلا قيرطب ىلاعت هللا مالك يف ًاتافتلا هنوك انمّلس نإو اذهو .مّلكتلا

 .ىهتنا ءانركذ امب رعشي باتكلا
 اذإ هّنَأ ,ماقملا اذه يف نيرظانلا رثكأو لضافلا اذه قاذم ىلع مالكلا حيضوتو

 نم لعج نإو .تافتلا هيف نكي مل داك ىسوم مالك نم 4ْمُكْيَلَع باَتْق 8 :هلوق لعج
 4ْمُكْيَلَع» :هلوق يفف مهيلع انبتف :"١لاقي ّنأ رهاظلا ىضتقم ناك ىلاعت هللا مالك

 طفلي ةينفلا قرط ل51 نييطاخملا نع تع تدع باطخلا ىلإ ةييفلا نم كاقنلا

 .هموق
 نكل رهاظلا ىضتقم فالخ ىلع هنوك رابتعاب تافتلا ًاضيأ هيفف باتف هلوق اًمأو

 ينازاتفتلا لضافلا هركذ ام تافتلالا نم دارملا نب "'رعشت فّنصملاو فاّشكلا ةرابع

 ظ .هرخآ ىلإ مهل ىلاعت هللا نم ًاباطخ نوكي نأ اّمأو :الاق ثيح

 ّقحأ هيلع فوطعملايف نوكي امّنِإ تافتلالا ّنأ نم لضافلا يّشحملا هركذ امو
 ىلاعت هللا مالك نم 4:ُكِيَلَع َباَتَق » :هلوق لعج اذإ هنأل 0 < ىلع تافتلالاب

 دوما اهنا واعف أ فوق .ظنلا قدري ىلع ةنيتلا ليقلر دقو دتسملا وقد مذ ساق ناك
 نم هركذ ام ًاضيأ لمتحي فّنصملا ةرابعو مهيلع انبتف لاقي نأ رهاظلا ىضتقم ناكف
 .لّمأتف ,"'فوطعملا يف ال هيلع فوطعملا يف تافتلالا ّنأ

 عمجلا نم باطخلا [:لاق نأ ىلإ] ماسقأ ةّنس وهو ريثألا نباو يخونتلا هركذ رخآلا باطخل عمجلا وأ نينثالا ©

 .«ةيهنم ١؟» هرخآ ىلإ [87 :سنوي] * َنيِنم ْؤُمْلَأ ِرِشَيَو ةلَّصلآ اوُميِقأَول :ىلاعت هلوق دحاولا ىلإ
 .رعشي :(ه .م» .؟ هل وقي نأ :«ش».١

 .18 .طوطخملا .ماصع ةيشاح :رظنا .“



 غ4 (35- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 [(55) 4...ةللأ ىَرَن ىّتَح كَل َنِمْؤَن نل ئسوُم اي ْمُْلَق ْذِإَو» :ىلاعت هلوق]

 [ىلاعت هللا ةيؤر لوح ىزارلا حوتفلا وبأ دافأ ام]

 هك نانا لوق نالطب رب تسا ليلد تيا رد :يزارلا حوتفلا وبأ ّلجألا خيشلا لاق

 طظفل حيرص هب ىلاعت ىادخ هج ,تفك دوخ زا و درك ىسوم تيؤر لاؤس :دنتفك

 هك هقعاص هك نآ ركد :4ٌةَرْهَج هلآ ىَرَت َّتَحظ .هك درك ناشيا هب تيؤر لاؤس هلاوح

 قسوم 5| وبما نا هوي ١ لاني 15 يوم ""اويداتفا ناقمآ بدع ا ناعسا ا
 ادن هك ن1 دعس: سوم هير هقع اق لوا ىدوسسا وكب ا"! نإ هلا

 مهئَلَع َلرتُ نأ باتكلآ لهآ كلشي ١ :"'هك دومرف نينج ركيد *!تيآ رد ىلاعت
 "'ركد "او ."74ةَرْهَج هلل ان اوُناَقَف كلذ ْنِم رَبْكأ ئسوُم اوُنََسْدَقَف ِءاَمّسلآ َنِم ايات
 ١١". 4 اّنِم ُءاَهَفّسلَآ َلَعَف اَمب انُكِلْهَت [» هك درك نينج تياكح دال ىسوم [زا] هك نأ

 نيا اّنمت و نامك رس زا ليئارسا ىنب هلهج ىتعامج ركا هللا ناحبس [:لاق نأ ىلإ]
 1 تيحص و. راونج قحي ىسوت ييضت وذم ١ هقعاضناشيا بوس :لتذرك حارتقا

 منادن ,دش هراي هراي هك دمآ نآ دوب ناشيا مدق ىاج هك هوك بيصن و .دمأ ىشوهىب
 زهخ اديس رد ةئب اهم اري فا دوك نيك د اقنع لذ يعز | دك دكان | بين "5

 ام و نهاوخ هج ناولاو ماسجا كريو 18 ليفام يديد "7 زها و ) ((

- 

 .ملسم :ردصملا يف .؟ .و- :ردصملا يف ١.

 كبف لقشر :ازاؤا دو دصملا ىفا؟

 .هك- :ردصملا يف .5 .هيأ :«عر) 4

 .و  :ردصملا يف .6 ١. 67 :ءاستنلا .ل

 ١66. :فارعألا.٠ .ركيد :«ك» .9

 .ات :«هك» لدب ردصملا يف .٠؟ .ةبحصلاو راوجلا :ردصملا يف ١

 .وج :ردصملا يف .غ .دهاوخب هرهج :ردصملا يف . ١١

 5١-57 ١. نانجلا حورو نانجلا ضور.06
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 :رعش 3ك يسودرفلا ميكحل | لاق ام معنلو

 أر هدننيب ود نأجنرم ىنيب هن أر هدننيرفا ناك د دنعي ةحب

 .تاقيملل ىسوم مهراتخا نيذلا نوعبسلا مه نولئاقلاو :هلوق

 [هيف قيقحتلاو تاقيملل ديل ىسوم مهراتخا نم ىف ىزارلا هدافأ ام]

 : نال وق انها جور اشتمل ريتا ىف ىقرارلا نيذلا رشق لاق
 ناد لكقلاب لدفلا ةنيح هتاحيسمدلا فلك نا ةعيدختاك ةققاولا هته أ لوألا

 هيلع مه ام ”ىارو هموت ىلإ روطلا نم دائم ىسوم عجر اّمل :قاحسإ نب دّمحم

 رحبلا يف هاقلأو لجعلا قرحو .لاق ام يرماسلاو هيخأل لاق“ ![و] لجعلا ةدابع نم

 :ىسومل اولاق روطلا ىلإ اوجرخ اًملف .مهرايخ نم ًالجر نيعبس هموق نم راتخاف

 هبل لاعت لا هناج اق كلذ 11 موش ل ايف «ةيالك !؟ دعيت قدي "كيرا ل

 ")ام دعبف ,لعفت الو لعفا :لوقي ٍةِّيلَت ىسوم عم ىلاعت همالك اوعمسف [:لاق نأ ىلإ]
 [:لاق نأ ىلإ] 4ٌةَرْهَج هلأ ىَرَن ىّتَح َكَل َنِمْؤن ْنَل» :اولاق مالكلا مت

 نم ليئارسإ اونب بات اّمل :يّدسلا لاق .لتقلا دعب تناك ةعقاولا هذه ّنأ ىناثلا

 ليئارسإ' تي: نم نسا ىف "ادع اين .ىلاعت::هللا نمأ مهستفنا اولتق ناب لجعلا ةدابع

 روطلا او الق اوبر يوي نسور ادعتاف لدتا نابع" وبدلا نروقك
 .*4ةَرْهَج هلأ ىَرَن ىّتَح َكَل َنِمْؤن ْنَل» :اولاق

 ام فعض اذه نم ملعي :لوقأ :روكذملا همامإ مالك لقن دعب يمورلا يّشحملا لاق

 ندصملا نسور ودعملا : ونامل .ىأرف :ردصملا يف ١.

 .انعمس ىتح :خسنلا يف .غ .كبر :«ش» .'"“

 .ىسوم مهيت أي نأ :ردصملا يف .5 .اًملف :ردصملا يف .ه
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 َكَل َنِمْؤُن ْنَل> نيلئاقلا نيلئاسلا ّنإ :دصاقملا حرش يف ينازاتفتلا لضافلا "١لاق

 اوعمسيل ةيؤرلا لاؤس دنع نيرضاح الو نينمؤم اونوكي مل 4ةَرْهَج لأ ىَرَن ئّتَح
 مدع مهنم رّوصتي الو .نوراتخملا نوعبسلا مه نورضاحلا امْنإو ىلاعت هللا باوج

 وياك يهنأ: 'ديورلا كانا نابخللا نش سوم قيدتفت
 ماقملا اذه يف همامإ هاور ام ىلإ تافتلالا مدع يف دصاقملا حراشل َّنإ :لوقأو

 امب انطفت ولو .يزارلا مهمامإو يّشحملا اذه اهنع لفغ دق ةيلك ةحلصمو ةينيد ةيعاد
 ّلك يف مهنديد وه امك هنالطبب اومكحي نأ ريغ نم ةياورلا كلت اركذ امل هب نطفت
 نأ يه ةحلصملا كلتو .هتّحصب نيمكاح مهفالسأ هاور نإو ,.مهضرغ فلاخ ثيدح

 نادكأ قيلا قيعيست ةلمعت رفاةةزءااودت را اهذعي عوز انخنلا نيعسلا ار فارتعألا

 داعتسا ةزوس منكي اكد ةيؤرلا اوس ًاينات اودترا مهداهزو مهئاملعو ليئارسإ ينب

 يف هّيصوو يبنلا ةفلاخمب يل يبنلا ةافو دعب ةباحصلا ريهاشم نم ريثك دادترا

 ىف ردقا يذلا ام يرش تيلو :ةثسلا لهأ هدعبتسسيو ةعينشلا هيغّدي امك 0 هترتغ
 5 ماقملا اذه يف هركذ امب نيراتخملا نيعبسلا ةّصق ءافخإ ناكمإ ينازاتفتلا رطاخ

 ,مانألا ءامظع سلاجم يف اهراهتشاو .مالعألا بتك يف اهريطستب ءاضقلا ملق قبس

 ىكش هنأ نم انيعلا يبأ رداون نع لقن ام يعفاشلا يعفايلا خيرات يف علاطي مل هّلعلو
 :لاق ,كرمأ يف نالف ىلإ (!انبتك سيلأ :لاقف هلاح ناميلس نب هللا ديبع ريزولا ىلإ
 ,رهدلا ةاناعمو رسألا ٌلذو .رقفلا لوط هّمه نم رصق دق لجر ىلإ تبتك دق معن

 اهّيأ يلع امو :لاقف .هترتخا تنأ :هللا ديبع لاقف ,يتبلط "7بناجو (*!يتيغبب قفخأف

 راتخاو ."'ديشر مهيف ناك امف ًالجر نيعبس هموق ىسوم راتخا دقو .كلذ يف ريزولا

 ١. مالكلا ملع ىف دصاقملا حرش .؟ .هلاق :«ك» ؟5/؟١١.

 "'. ل يافع با .همالك ىهتنا :«م»

 .باخ :ردصملا ىف .1 . يعس :ردصملا يفو «ينتيغبب :«ه» .0

 1 كو :ردصملا يف .
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 يلع راتخاو أدير نيكرشملا ىلإ عجرف ًابتاك حرس ا نب هّللا دبع هشانِع يبنلا

 .ىهتنا ,"”هيلع مكحف هل ًامكاح يرعشألا ىسوم ابأ هتَِظ بلاط يبأ نب
 و همم <

 :هيرشل ا ىلا ليحتسملا بلطو دانعلا طرفل "#1 ةَقِع ةَفِعاصلَأ مكن َذَحاَف © ] :هلوق

 [اهيف ٌقحلا لوقو ا - فالتخا]

 ةلزتعملا تبهذف رصبلا ةحراجب ىلاعت *!هتيؤر يف اند نأ ىلع

 يضل ادع ور ةلاحمنتا ىلا لاه هوس ىيققتلا قيفدحملا ا تانك ةفيقلاو

 .ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال مهريغل الو لب سانلا نم دحأل هتيور ٌمصي الف

 ةّحصب ةّنسلا لهأ قرف نم ةرعاشألاو ةمسجملاو ةهبشملاو ةيماركلا تلاقو

 فيكو مك الب ماسجألاك ال مسج نإ :اولاقف ةمسجملاو ةهّبشملا اّمأ ءرصبلاب هتيؤر
 مسج وه ام لك ّنأل هتيؤر ةّحصب :اولاق مرج الف ع 57كلذ يف اورّتستو

 .رصبلاب ًايئرم نوكي نأ ّمصي ةهجلا يف لصاحو

 ةلباقملاو ةيمسجلاو ةهجلاو ناكملا نع هدرجتب اومكحف ةرعاشألا اًمأو

 ."'رصبلاب هتيؤر ةّحصب :اولاق كلذ عمو .ةتماسملاو

 اولاق اّمل ةهبشملا ّنأل مهعم هجّتي امنِإ ةلأسملا هذه ىف ثحبلاف .بيجع رمأ وهو

 تانك كلل هلا اوقع وبا ريضحلا ها ةواقولا تناك مرج ال ةيمسجلاو ةهجلاب

 ادنفود ورا يوحتو هعضسلا نيمار دمعت ةرعاشألا امأوب فقور كل اةيقينالا "داني

 .يبأ :«ه» ١.

 .5١//51؟ ىعفايلا دعسأ نب هللا دبعل ناظقيلا ةربعو نانجلا ةآرم .؟

 .كلذب :«ش» .1 .هللا ةيؤر :«ش» .6

 ٠٠١ واونألا راحب ؛١ 6/١ يلماعلا سنوي نب يلعل ميقتسملا طارصلا؛؛؟ .ىسوطلل داصتقالا :رظنا.*7

 .6 .دادقملا لضافلل رشع يداحلا بابلا حرش ىف رشحلا موي عفانلا

 .امل :«م» ./8



 7 (15- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 لب عاعشلا جورخ الو عابطنالا ةيؤرلاب اندارم سيل ّنأب هل لّصحم ال يذلا لّصحملا

 وه عازنلا لحم ّنأب كلذ اوحضوأو .هب ملعلا دعب ءىشلا ةيؤر نم ةلصاحلا ةلاحلا

 اهنانرصتبا اذإ فن ةنوفملا نم اهون ناك عمر وأ دعو دات نيديقلا افرع ذإ اذ

 نيسلا انحف اذإ نق لؤألا :قوف:ةفرغملا جم رخا اوت. ناك نيعلا ؟!اهيفيغو

 ايندلا ىف قّلعتي الو ''ةيؤرلا "!هيّمسن نيلّوألا قوف كاردإلا نم رخآ عون "'!'لصح

 نودب عقي نأ ّمصي له ةيكاردإلا ةلاحلا هذه لثمف ءناكمو ةهج يف وه امب الإ

 ا7/؟هل مأ ناكملاو ةهجلا نع (اهّدنم ىلاعت هللا تاذب قّلعتي نأو ةهجلاو ةلباقملا

 .هريغو ديرجتلل ديدجلا حراشلا هلّصف هجو ىلع عازنلا لحم "اريرحت اذه

 ملعلا لوصح اهب داري نأ اَمِإ اهّنأل ةلوقعم ريغ ةروكذملا ةلاحلا هذه ّنأ عازنلا هجوو

 ناب ريبخ تناو :ةيورلا الإ هنم روتي مل الإو:ةيؤزب.نسيل كلذو :ةمدع- دعب يتيقبلا

 ىلاعت هللا ّنأ مهجاجتحا لصاحو .ةيآلا هذهب ىلاعت هتيؤرل نوركنملا ٌجتحاو اذه
 لخعلا ُهتْدَخَّتآَوُت ل :لاق ىلاعت هللا ّنَأل لجعلا ةدابع مّظع اّمم رثكأ ةيؤرلا رمأ مظع

 .لصحي :ردصملا يف .؟ .انزمغ :خسنلا يفو .ردصملا نم هانتبثأ ام ١.

 .اهيّمسن :ردصملا يفو ءهيّمستا :«م» .'

 ةرصابلا ةلاب كاردالا وه ةيؤرلا 9 ىلع لدي هرهاظب مالكلا اذه :نيققحملا رخف لاق :«ه ءمءع» شماه يف .؛

 ًاقلطم ةرصابلاب كاردإلا وه ةيؤرلا ّنأ رهاظلاو .مسرلا وأ ّدحلاب يئرملا ةفرعمب قوبسملا زمغلا دعب نيعلا حتفب
 ىّمست ةيؤرلا [هيّمست :«م»] هيّمسنو هلوق ىنعم نوكي نأ يغبني اذه ىلعو .روهمجلا نيب روهشملا وه امك
 دعب لصاحلا كاردإلا ذإ هدعب وأ ضامغإلا لبق ناك ءاوس ةيؤر نيعلا حتفب لصاحلا كاردإلا [ يّمسي :«م»]

 .«هلَع هنم ١١ » ًاصّخلم ىهتنا .هيف عزانتملا ىنعملاب ةيور ركذ امب قوبسملا ضامغإلا

 .ةهّزنم :ردصملا يف .6

 507/1١1. لّصحملا نع ًالقن ييوخلل ةغالبلا جهن حرش يف ةعاربلا جاهنم .7

 .ري رقت :«م» .ا/
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 يت م

 ْمُهَن َذَحَآَف ٌةَرْهَج هلل انآ اوُلاَقَف» :لاقو 4ْمُكْنَع اَنْوَقَع َهُث * َنوُمِلاَظ ْمُثْنَأَو ِهِدْعَب ْنِم

 كورولا كير لدفلا مداخل "7 ءلظ مهنع ىفع ىلاعت هّنِإف 4ْمِهِمْلْظب ُهَقِعاَّصلَ

 ريغب لهج اهلإ لجعلا ذاخُتا ّنأل ؛ةقعاصلاب مهتكلهأف ةيؤرلا بلط ملظ مهنع فعب
 ةهجلاو ةيمسجلا يضتقي ةفص تابثإ هنأل ؛هللاب لهج ةيؤرلا بلطو .هقاقحتسا يف هللا

 2 عيقاع املا تكمل ةلقجل ابو يناايع ١ هناقع عوق كاف وحب
 .مهيلع اهاّيإ هعاقيإو ةقعاصلا طيلستب لاحلا ىف اهلاؤسب ىلاعت

 ماقملا اذه يف فّنصملا هيلإ راشأ امب روكذملا جاجتحالا نع ة رعاشألا ساخر

 مهدانعو مهتّنعتل كلذ ّنِإ دصاقملاو ديرجتلا يحراش هركذ ام ىلع مهباوج ليصفتو

 لازنإ بلط ىلع ''اوبتوع اذهلو .ةيؤرلا مهبلطل ال مالكلا قايس هب رعشي ام ىلع
 لن اَلوَل انَءاَقِل َنوُجْدَي ال َنيِذَّلَأ َلاَقَو :ىلاعت هلوق يف مهيلع باتكلاو ةكئالملا

 يفو ١4" اًريبك اًدُثْع ْوَتَع َو مهِسْفْن أ ىف اوُرَبْكَتْسَأ ٍدَقَل اَنيَر ئرت ْآ ٌةَكْيَدلَمْلآ اَنْيَلَع

 سو وأ ذقق ءاملا ىو ناك ينام لزت أ بالا لثا كلن » :ىلاعت :هلوق

 لازنإ ّنأ عم !4مِهِيلُظب ُةَقِعاّصلأ ُمُهَنَذَحَأَف ًةَرْهَج هلأ انآ اوُناَقَف َكِلْذ ْنِم َرَبْكَآ

 نع سيو وعلما 0 اوك ولو .01انافو تادكدملا قف تادكلاو:ةكتالملا

 اوُناَق» ثيح 4 َنوُلَهْجَت ُمْوَق ْهُّكْنَأ لَب» ه0 وسو احم

 "اهعانتمال "4 هَهلِإ'ْمُهَل اَمَك اهللإ اَنَل لَعْجَأ ىَسوُم
 الك يف باتعلاو باقعلا ّنأ ركني ال فصنم ّلك ٌنآلف :ًالَوُأ اّمأ ؛ثحب (")هيفو

 اوُلَأَس ْدَقَق» :ىلاعت هلوق يف لّمأتلا نم رهظي امك اهعانتماو ةيؤرلا مهبلطل نيتيآلا

 .اومزع :«ش» .؟ .ملظ  :«ش» ١.

 67 ياستلا# .؟١ :ناقرفلا .'"“

 .تناك :«ه» يف .1 .١١؟؟/١ مالكلا ملع يف دصاقملا حرش :رظنا .ه

 .ىهتنا :«ه م» . 8 ١78. :فارعألا .

 .لوقأ :«ه م» .



 ظ6 (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ركني نمو "4 # مهملظب ُهَق ةَفِعاَصلَأ مهن َذَحاَف َةَرْهَج هللا اث أ اوُلاَقَف َكِلذ ْنِم َرَبْكَأ ْىسوُم

 نيح مهيلع ةقعاصلا عاقيإب هللا مهبّذع امل ةنكمم تناك ول اهّنإف .ملاظ وهف كلذ

 ىلع مهناميإ اوقلع ةعامج بيذعتب ىضري ال ىلاعت هللا ّنأ ةرورضلاب ملعن ذإ ؛اهبلط

 ال ا روس ا ا يسطر بلا
 :مئالم هجو ىلع اهناكمإ مدعب مهربخي ناك لب 4ٌةَرْهَج هللأ ىَرَ ىّتَح َكَل َنِمْؤَن ْنَلل
 :اّ يبرعلا يبنلا لاقو ١4" ْرَهْنت الق َلْئاَسلَآ اّمآَو 8 :ىلاعت هلوق يف ليق امك

 يونس لص كالا لمح نأ رهظ اذه ىلعف ةرمت ةرفصب ولو مهتلأسم نع مهونغا
 ولو نكمم رما ىلع مهناميإ اوقلع ةعامج بيذعت لقعي ال ذإ دانعو تّنعت مهدانعو

 اومهف مهّلعلو رخآ ءيش رابتعاب نيتّدعتم مهنوكل مهّيبن نع ةيادهلا اوبلطو ةرخآلا يف
 لضافلا هركذ امك هتوبث دعب ىعّدملا قدص ىلع لدي دئاز ليلد حارتقا نم تّنعتلا

 *'هريسفت يف يروباشينلا
 ًاليلد دئازلاو .ًايلقن ًاليلد لّوُألا ليلدلا ناك اذإ امّيس دئاز ليلد حا رتقا ا

 نضيوي الو« تتعتلا ىلع لذي ال ءانلا ةانتمطالا لصضحيو لقتلاو لقنلا قفارتيل ايلفغ

 حرتقا ثيح كلذ لئمب ٍةّيلَ ميهاربإ ءايبنألا خيش ىتأ دقو فيك باتعلاو باقعلا

 هدهد سباع تيا سلا انك نيل ناعيا قوفلا ءايعا ةعارإ

 كلب لاف يذل دا هل وق ىلا هيل اكنااعل ا دل ىتحي هل ألا ىف هرتقو يحول

 .لّمأتف ةلدألا دضاعتب يأ ١4" ىبلَق َنْيَمْطَيِل ْنِكَلَو

 مهجاجل ىلع لدي ُ؛َكَل َنِمْؤُت ْنَلال :مهلوق ّنأ نم لضافلا يّشحملا هركذ ام اّمَأ
 خل ءادشأ لاقي ل ذإ كل نموت قل ارلاقو اذ! وكل :ةيوؤلا مهيلع ىسوم 3و انناعيدلاو

 .نكمي :«ه» ىف .؟" *١٠6. :ءاسنلا.١

 191١/١. ىروباسينلا ريسفت .؛ ٠١. :ىحشضلا ."“

 .اوُّجلف :ردصملا ىف .1 1 لا
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 .ىهتنا .")موقي نل ّدرلا ديكأتل :لاقي فلوخ اذإف موقي ال لب موقي
 ليبق نم كلذ لبق ٍةلَن ىسوم نم مهيلع ّدرلا عوقو ّنأل رهاظ "!هنهو :لوقأف

 "”هركذ امو ةيآلا هذه لوزن نأش يف نيرّسفملا نم دحأ هركذي ملو بيغلاب مجرلا

 ىلع اهارتفا ةمّدقم وهف مالكلا ءادتبا ىف ركذي ال هْنأل كلذ ىلع نل ةملك ةلالد نم

 انهاه «نل» ةملك داريإ يف هجولا لب مالكلا (*'حيصف يف ريظن اهل مكو ناسللا لهأ

 ديلا ديس نلاعتت هنأ تاجاو ىلا هنأ يدلك نأ ل51 يصوم: اولاس اذل ميلا وه

 امك ,ّذلأو ربكأ وه ام بلط ىلإ مهّرجو مهعمط دادزإ همالك عامتسا ةّذلب اوفّرشتف

 يف مامتهالا ةياغلف هناملغ بدأ ءوس ىلوملا مرك نم ّنأ "نم روهشملا يف درو

 .مالكلا ىف نل ةملك اوجردأو ماربإلاو ديكأتلا ىف اوداز بولطملا كلذ ليصحت

 ةكئالملا لاونتإ !": ديبلطتب سيل .نيفمآلا ىف: تاتعلاو تاذعلا نآلف:ًايناث: امو

 ةيآلا يف اّمأو ,رهاظف هيف نحن ام يف اّمَأ ةيؤرلا بلطل لب هومهف امك باتكلاو

 لب ؛ةيؤرلل مهبلط اهيف ركذ اذك ةكئالملا لازنإل مهبلط اهيف ركذ امك هّنألف ىرخألا

 ىرت ْوَأ ُهَكْيَلَمل اَنْيَلَع َلِزْنَأ الل :لاق ثيح ةيؤرلا بلط "”ركذ رّخأ "هنأ رهاظلا

 ال دب ًاقلعتم هيلي ًاعقاو .هرخآ ىلإ «اوُدَبْكَتْسَآ ٍدَقَلا هلوقب باتعلا نوكيل ("!4اَنُيَر

 .ةكئالملا لازناب

 ىلإ كلذ نع ٍداِكلط ىسوم مهعنمل اهعانتمال ناك ولو :مهلوق نلف :ًاثلاث اّمأو

 هيلع لدي امك دنع ىهعتم, ليك دك نيو .ةلغ: ويعني مل سوف نأ ىلع لدي وخا

 ةَرْهَج هلأ ىَرَت ىّتَح َكَل َنِمْؤَن ْنَل ئسوُم اَي ْمُتلُك ْذِإ» :ىلاعت هلوق قايسو لوزنلا نأش

 .هيهن :«(ه» . .69 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .حصف :«م» . .أهركذ :«ش» .'"

 .مهبلطل :«ك ءل» .5 .ذإ :«ك» يفو .نم  :«ه ءم» .

 .كلذ :«ه .م» .6 نأ :«م» .ا/

 5١. :ناقرفلا .4



 ءءء (55- ١ ةيآأ) ةرقبلا ةروس

 امك 4ُءاَهَفشلَآ َلَعَف اَمِب انُكِلْهُت آ» :هلوق عم 4 َنوُرُظَنَ ْمُتْنَأَو ُهَفِعاَّصلَأ ُمُكنَّدَخَأَ

 ."'ءاقملاو اجلا تاينظتقمو 0 نما وكي فر اغلا نعي

 فحم أل ذأ :نلغألا رظتملا» هن اف :ئريأل : لاعتو هناحييب قحلا نا :قعلاَو اذه

 ىلتع ناسنالا نوني فيكف راض الاب ههذي "انا داكري سلا وون ناندحأ ىلع
 لع لقا لب اهبلإ ةودلا نون ةييبتك هلا 'نيمعلا نورك ىلا ناونألا نوت ةده انش

 تظل ىلاعت هنا نا :رهاظلاو''"ايهنفاطلا ءامشلا ذك ىري ال ءاوهلا تاب ريش ناو

 ُكِرْذُي َوْهَو ُراَصْبآلآ ُهُكِرْذُت الا :حدمتلا ماقم يف هلالج ّلج لوقي كلذلو .ءايشألا

 .ىلاعت هيلإ ةبسنلاب ا*'صقتن ًايئرم هنوك ّنأ رهظف 04 ُكيِبَخْلآ ُفيِطْللَآ َوُهَو َراَصْبآل
 نمو .ةينامث 00 طورشم بئاغلا وأ رضاحلا يف ناك ءاوس رصبلاب ةيؤرلاو ال فيك

 ةيواسملا مزاوللا نم نارمألا ناذهو ,ةهجلاو اهمكح يف ام وأ ةلباقملا طورشلا
 ةطرقملا ةقاطللا نأ "تمل كنذل'ةفيفكلا ةيقحلا ةتايلفسلا,ىأ :تانكمفلا نتخأل

 بوجحمو راونألا بجحب روتسم هناحبس هللا وهو .طرفملا رونلا اذكو ءاهنع ةعنام

 :لامحلا ول ولخلا كاقذارس

 ًاريبك أًولع نوملاظلا لوقي اّمع هللا ىلاعت لاهجلا شيفافخ نويع هكردي فيكف

 لاق َقاَقآ اعلق اَفِهَص ئسوُم ٌّدَخَو اَكَد ُهَلَعَج ٍلَبجِْل هير ئَلَجَت اَمَلَثم :هلالج ّلج لاقو
 ماقملا اذه يف دايلي هحيبست نأ رهاظلاو "4 َنيِنِمْؤُمْلآ َلَوَآ اَنأَو َكِيَلإ ْتْبُم َكَناَحْبُس

 امنإ :اولاق اذهلو .ةيؤرلا لاؤسل ةيربتو .ماسجألاو ضارعألا ةهباشم نع ههيزنت
 دن ارك لول ها نال ان روش نو .ةيؤرلا لاؤسب مهبونذل ةقعاصلا مهتذخأ

 "”تلزنل ةحيضفلا تابوقعلا ضعبو خسملا 0-0-0 عفر ىلاعت هنأ يف يكلي اني

 .نأ- :«هر» .؟ ١5١/١. ّقحلا قاقح ! :رظنا.١

 0 :ماعنألا 3 .اهتفاطلل :«م» ."”

 0 :فارعألا .نيملسملا :«ع ءش» .1 .ضقن :«(م» 6

 .تلزن :«ه ما ./
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 .”ءاديفلا نم ةقعامأ اقرأ ةييلع
 :ىلاعت هلوقب اوكّسمتو '"!'حيرصلا حصنلا نم ىضم ام اوكرت مهّنَأ بئاجعلا نمو

 امك ةيؤرلا مزلتسي ال رظنلا ّنأ اولهجو '"4١ةَرِظاَن اَهيَر ئلإ * ٌةَرِضاَنِذِئَمْوَي ُهوُجُول
 ةريثك ناعم رظنلل ل عم 6 َنوُرِصْبُي ال مُهَو َكِْيَلإ َنوُدَظْنَي مهيرت و9 :لجو رع لاق

 اي هصيصخت ىلع ليلد الو

 عابطنالا قيرطب نيعلاب نوكي يذلا راصيإلا ةيؤرلاب دارملا ناك نإ هنأ لصاحلاو
 هّمح يف ّمصي ال هّنأب يزارلا نيدلا رخف نع لوقلا قبس دقف عاعشلا جورخ وأ
 صاوخلاو طوزرشلا هذه نودب ناك نإو أضيأ مهئاملع نم هريغ هب حّرصو .ىلاعت

 فاشكنالا ىف فالخ الذإ ؛كئنيح عازن الف ملعلا نم وحن نئلأ عجار وهف ةروكذملا

 أضيأ ايندلا يف نييصولاو "'نييبنلل كلذ ليصحتو .نينمؤملا ىلع ةمايقلا موي ّماتلا

 ذئنيح عازنلا عفتراف .""ًانيقي تددزا ام ءاطغلا فشك ول :ًاليلِط نينمؤملا ريمأ لاق امك

 .رظتناف نايبو دييأت ديزم كلذل ءيجيسو مّكحت "!ةرخآلاب صيصختلا نكل نيبلا نم

 ىلإ ماسجألا ةيؤر هتيؤر اوبلطو ماسجألا هبشي ىلاعت (*اهللا نأ اوُنَظ مهّنإف :هلوق
 ا

 ةيؤرلا ىّتح ةيؤرلا قلطم سيل هوبلط مهنإ :انلق يتلا ةليحتسملا ةيؤرلا ّنأ ديري
 ةصصتخملا ةيؤرلا يهو هنم مسق لاحملا لب .ةيلدعلا هيلا بهذ امك ةيفيكلا نع ةهّرنملا

 ةيؤرلا اًمأو .ماسجألاب ٌصتخي ام الإ ةيؤرلل ىنعم ال ذإ رهاظ رظن هيفو .ماسجألاب

 .سمشلاب ليثمتلا وهو :«ع» شماه يف .؟ ١17/١-/,١8. ّقحلا قاقح ! :رظنا . --5

 ١19/8. :فارعألا .: + ؛ةبايقلا 7

 .نيّيبنلا ىلع :«ه» .1 .اهب_ :«ه» .6

 دبعل نينمؤملا ريمأ تاملك حرش ؛؟ .طاوطولا ديشرل بلاط لك بولطم ؛7١0 .ةعيرشلا حابصم .
 4١6. .يطساولل ظعاوملاو مكحلا نويع ؛؟ .باّهولا

 .هّنأ :ردصملا يف .4 »١١«. ةمايقلا مويب يأ :«ع» شماه يف .8

-- 



 6غ (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ةرعاشألا ريغ دحأ مهف الو دج ىسوم موق ماهفأ هيلإ لصي ملف ةيفيكلا نع ةهّرنملا
 ةيلدعلا ةرظانم يف هب اوسّرتت لب "!ةفكلبملاك هب اورّتستو '١١كلذ اوعرتخا دق مهنإف

 .رّيدتف رفملا نيأ :مهل لاقي نأ ّقحو رظنلا ماهس هتكبش دقو

 .هرخآ ىلإ ةيفيكلا نع ةهّزنم ةيؤر ىري نأ نكمملا لب :هلوق
 ةمزلتسملا ةيؤرلا يه اهيف عازنلا عقو يتلا ةيؤرلا نأ يف حيرص اذه :لوقأ

 نع ىفنم كلذ لكو ةهجلا يف لوصحلاو ةءاضإلاو ريختلاو نولتلاو ةيمسجلل

 ًاعطق موزلملا ءافتنا "'بجوي مزاوللا ءافتنا ّنإف هيف ةيؤرلا نكمي الف ىلاعت بجاولا

 اذهبو .رومألا هذه نودب ةيؤرلا ناكمإ اومعز مِهّنإَف مصخلا هركني ال رهاظ رمأ اذهو
 ةلاحلا اهب دارأ ةيؤرلا ىفن نم ّنإف ًايظفل نيقيرفلا نيب عازنلا لعج فّنصملا ّنأ رهظي
 نم ءيشل ةمزلتسم نوكي اال يتلا ةلاحلا اهب دارأ اهتبثأ نمو رومالاةذهل ةمزلتسملا
 روع ا هل

 ركذ اّمم ءيشل ةمزلتسم نوكت ال يتلا ةلاحلا هذه ّنأ يف مالكلا ىقبي معن

 فّنصملا قبس دقو .ةحاشم الف ةيؤرلاب اهتيمست ىلع متحلطصا نإو ةيؤر نوكيال
 لضاقلا نيزك اعملا نيم هقفاوو.قزارلا نييدلا رف ايظفل عاونلا لعج ىف

 :هتافيلأت ضعب يف لاقف !؟!يعفاشلا يدعاصلا الم هجاوخ ًاضيأ هدعاسو ينازاتفتلا

 تاعزانملاب ةبيرق اهيف ةعزانملا ّنأ ةيؤرلا ةلأسم يف لّمأتلا دعب يل حنس دق

 نأ كلذو فلسلا ءاملع "نم دحأ (*هيف ىنقبس ٌنظأ ام ءيش اذهو ةيظفللا

 ثيدحلا ىنعم يف نوركذي ةيؤرلا ةافن نم [ةّيمامإلا نم] مهعبات نمو ةلزتعملا

 .ةفكلملاك :(ما») .'” .كلذ نع :«ه» . -

 .بج ول :«ه» .""'

 مح

 .هيلإ :ردصملا ىف .50 .(ق 070 )541١- روباسينب يفوتو دلو .هيقف

 .نم  :(«م» "ا



 ناد" اردبلا ةليل ا"ارمقلا نورت امك مكبر نورتس مكن ا هلوق وهو روهشملا

 ,ةيويندلا ةأشنلا هذه ىف لصحي مل يذلا ىملعلا ٌهاتلا فاشكنالا هنم دارملا

 نأ اوركذ ةيؤرلل نوتبثملا ةرعاشألاو ,ةيناثلا ةأشنلا يف فاشكنالا اذه لصحيسو

 الو ةلباقم الو ءوضب طرتشي الو "' حلا يف ىلاعت هللا اهقلخي ةلاح ةيؤرلاب دارملا

 .رمقلا_:«ه».١

 شماه يف ١1771/١7. يزارلا ريسفت ؛١/١١١ ملسم حيحص ؛158/4و 7١/١ يراخبلا حيحص :رظنا .؟

 لتخا دقو مزاح نب سيق وه يذلا هلقان ذإ هدنس يف ضامغألا دعب ثيدحلا اذه ىلع دروأ :«ه ءم ءل .ع»

 ملعلا ىنعمب هيف ةيؤرلا نوكي نأ زئاجلا نم ّنإ .هخيرأت ملعي مل ام .هلوق لبقي مل اذلو .هرمع رخآ يف هلقع

 انآ ٌناَسْنالَ ري ْمَل وأ ١[ :ليفلا] © ٍليفلأ ٍباَحْصَأي َكْبَر َلَعَف َفْيَك َرَت ْمَلَأ + :ىلاعت هلوق يف امك َمانلا

 نوملعت امك ًايرورض [ًانيقي :«م» ] ايي املع مكّبر نوملعتس مكنإ هانعم نوكيو [77 :سي ] # هاَنَقْلَح

 ذئنيحو ًاّينيقي نوكي دق ملعلا نإ :لوقت انأل ,نيلوعفم ىلإ ىّدعتل كلذ هانعم ناك ول :لاقي ال :كلذك ًاملع رمقلا

 لكلا قوس ةلالدل فذح دق نان لوعفم هل نوك لا ب طر ب دوج

 لآ] ْمُهَل اًرْيَخ وه هلْضَف نِم هلل ؛ مُهيتا' امي َنوُنَخِبَي َني ذْلَأ ّنَبَسْحَي آلَو» :ىلاعت هلوق يف امك ؛هيلع

 وا ةاترك د امها زوك ذملا ةياورلا نلخ هحاوع ام هظحالامل 7 .ءايلاب أرق نم ةءارق ىلع ١1١[ :نارمع

 عامجإ هيف دمتعملاو :ةروكذملا ةياورلا لقن دعب ةّيدضعلا دئاقعلا حرش يف يناودلا ةمالعلا لاق .هانكرت

 رهاظلا ىلع ةلومحم ةيآآلا نوك ىلعو هزاوجل مزلتسم وهو ةيؤرلا عوقو ىلع نيعدتبملا ثودح لبق ةّمألا
 .ىهتنا ءاهنم ردابتملا

 ىلع ّلدي ام امهيف سيلو ةّنسلاو باتكلا ىلإ ًادنتسم نوكي نأ بجو امل عامجإلا ّنَأ كيلع بهذي ال نكل
 مهعابتأو راهطألا ةّمألا ّنإف الط تيبلا لهأ هفلاخ اذإ ًاصوصخ ةّجح عامجإلا اذه نوكي الف ةيؤرلا

 ردمسلا ايس يهل كيل راح وس انك اهعوفوو ةيورلا ةكضل نيفانلا نقم اربآلا

 هي ادعو بارع هللا لوسرل قيضواعملا نيقلاخملا كد لق اولا ام. نيكع ىلع قحلا ديفنلا

 عامجإ ىلإ قوثولا ٌمصي فيكو .مههاوفأ نم عومسملا مهمالك نم حيرصلا ٌّقحلا ءافخإو مهلاوقأ درب هعابتأو

 لاق نم داجا دقلو (مهئيجم :«م») مهتّبحم نم الو ةرهاطلا ةرتعلا نم دحا ةياور يف وا هيف سيل ثيدح وا

 :رعش
 لوبق تسين ارم هدزم مدهد تّنج هب رك ل رشر ةذلوا يقوم دعت ددك هود

 ١1١«. كني هنم»

 .قلخلا :«ك» ."“
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 .طئارشلا نم ''!امهريغب

 ملع اهنأ ةرهاظلا سمخلا شاوحلا تاكاردإ يف يرعشألا خيشلا ركذ مث

 .تارصبملاب ًاملع نوكي ةرصابلاب كاردإلا نع ةرابع وه يذلا راصيإللاف اهتاقّلعتمب
 امان نادكأاو ضان امنع ةيورلا وكي اذه ىلع ةوضانلاب اكارذا ةيورلا هتسفلو

 هنا ةيؤو نا ىلع نيقيرفلا قافثا ريظف ةضوضخملا ةساحلا هذه قمن لضاعيهلا ةقاغ

 يف عازنلا يقبو ءلماكلا فاشكتالاو ماتلا ملعلا يه ثيداحألا هيلع تلد يتلا ىلاعت

 زوجيلف ًابلق فاشكنالا هذه لوصح لحم نوكي نأ زوجي امكو ءاهلوصح لحم
 .همالك ىهتنا .'"'ةيّلكلاب عازنلا عفتريل رصبلا وه رخآلا وضعلا هّلحم نوكي نأ زّوجملا

 رذع ريغ نم حيضف برهو حيرص عوجر هركذ ام نكل قافولاب ًابحرم :لوقأو

 تاكاردإلا نم عونلا اذه ّنأل ؛رارفلا كلذ مول مهنع عفديو راعلا كلذ حالصإب "!يقب

 مهئادحإل هجو الف لضافلا اذه هركذ امك ًاملع ناك نإ ةيؤر ةرعاشألا هاّمس يذلا

 ريغ نم ةيؤرلاب اهتيمستو ةلزتعملاو ةيمامإلا نم مهمّدقت نم عم كلذ يف فالخلا

 نم هل ٌدبال ناك فيك ساسحإلا ّنأل لاحمف ًاساسحإ ناك نإو هيلإ ةيعاد ةرورض
 ةّرقلا ىف مستري نأ نكمي ال دّرجملاو ةلآلا ىف !!'سوسحملا ةروص ماسترا

 هنم 95 هر فوك رنا ان وافيا ع نفاق انيتكوا نأ ةيافيسجلا

 اديس ةايقلاب قتابوسلا لاسنلا مانا روس هوتيل ماننقلا يقدح لوألا
 .ملعلاو ساسحالا ريغ ًاثلاث ًارمأ ناك نإو فلخ اذه ةطقنلا ماسقنا يعدتسي يناثلاو

 انّقح يف وهف ءيأر ىلع تاسوسحملا هناحبس ّقحلا كاردإك ةلآ ريغب ساسحإلا لب

 الف .هيف رصبلل لخدم الف انَّقح يف هلثم زاج ولو .لقنلاو لقعلا هب يدتهي ال اّمم

 .اهريغب الو :«ه».١

 .ناهبزور نب لضفلا نع ًالقن ٠١7/57 رّفظملل ّقحلا جهنل قدصلا لئالد :رظنا ."

 .ساسحاإللا :«م» .؟ .يفي :«ك» ."”
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 وضع ةيؤرلا لحم نوكي نأ زوجي ِهّنأ نم ركذ امو هيف مالكلا امّنإو ةلآلاب ةيؤر نوكي
 ةلئاقسلا "نودي اهب هارت ىرخ | هنوف رعت اهلل ةنئانقلا قانا ىلكتي نيرا وه رخل

 وأ يلقع دنتسم نم ٌدب ال هعوقول نأ الإ هتردق "'مومعلا اذه نكمأ نإو هّنأب دودرمف
 ةدقلاب ةرصابلا كاردإ يف عازنلا امّنِإ عازنلا لحم نع جراخ ِهْنَأ ىلع دنتسم الو يلقن

 .اهيف ةعدوملا ةروهشملا

 امدعب ًايظفل روهدلا رم ىلع روهمجلا نيب ٌدتمملا روهشملا عازنلا لعج انكياو

 .ىرت امك تافلكتلا هذه لاثماب ةنس ةئمعبس وحن ىضم

 وذحي نمو ّقحلا لهأ هب زاتما ةحراجلا طشوت نودب ٌماتلا فشكلا ّنِإ :لوقأ مت
 نينمؤملا ريمأ "'و نييصولا دّيس نع لوقنملا وهو ةلأسملا هذه يف مهوذح
 اذا احلا طقوت' نودن اهناعاب ءابشألا اهيكردل اكارتنا اهجاورأل نإ كل هقاللوأو

 ,ةيناوهشلا تاّذللاو ةيندبلا ضارعألا نع ضارعإلاو ضايترالاب حورلا تدّرجت
 دعب "© كرنت دق انآ ةزيافتكلا تاقوالا نق ةفلتخملا' للعلا ىضاقوم قم ضاوتتااذكو

 عمسنو (*!ةقئاعلا لالتلاو ةقهاشلا لابجلا ةل وليح عم ةديعبلا ءايشألا ددجتلاو ةيفصتلا

 ةنيلإو. :نيلدتأ ةقبر قيضلا' عا قرش نأ قكمي اذهبو هةيلع.مهيجتو مهنالك
 مل اير" دبعأف ا +لاقف: تزن ةئقارب نع لكش نيح 382 نيتمؤملا بمآ لوقي "!ةراتقآلا
 انا لاق ؟نديودلا ها اياز فيكرتمل لف ؟ ير أ الان ىرخأ ةرابغ قوة
 ا نامرزللا ىئاقديو ل رقفلا 13 كرنب مكاو و نعال دفا مب عونا 5ك: قيال

 .مومعلا_ :«ك» ." .نود :«ه ءم».١

 .لكش ىلإ :ةدايز «ش» يف .؛ .وا :(ه)» .'”

 .ةراشإ :«ك» .5 :ةقراخلا لزج

 .هكردت ال :ردصملا يف .# .دبعأ انأ :«ل» ./

 .هكردت :ردصملا يف ٠. .نايعلا :ردصملا يف .

 ١. ةبطخلا ,ةغالبلا جهن ١79.

© 
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 عازنلا اولعج نأ ىلإ هنع رّخأت نمو يزارلا نيدلا رخف أجلأ يذلا ّنإ :لوقأ مث

 حضف يزارلا نأ ىّتح ةيؤرلا ناكمإ ىلع يلقعلا ليلدلا مامتإ نع زجعلا وه ًايظفل
 تاداريإلاو ةلوسألا ركذو ةرعاشألا ليلد ركذ دعب لاقف نيعبرألا باتك يف هسفن

 .هاندروأ يذلا اذه ةلأسملا هذه ىف هيلع لّوعملا يلقعلا ليلدلا ّنأ ملعا :هيلع ةريثكلا

 ."' 'اهنع 57 نع زجعلاب انقرتعاو هيلع ةلوسألا هذه اندروأو

 روصنم وبأ خيشلا هراتخا ام ةلأسملا هذه يف انبهذم :لوقنف اذه تفرع اذإ

 يف كّسمتن لب ةيلقعلا لئالدلاب ىلاعت هللا ةيؤر ةّحص تبنت ال اّنأ وهو يديرتاملا
 5 اهفرصو لئالدلا هذه ليوأت مصخلا دارأ ّنإف ثيداحألاو نآرقلا رهاوظب ةلأسملا

 انّيبو مهلئالد ىلع انضرتعا ةيؤرلا يفن يف اهب كّسمتي ةيلقع هوجوب اهرهاوظ

 .همالك ىهتنا ."'رهاوظلا ليوأت نع مهانعنمو اهفعض

 :هنكمأ امب ةرعاشألل يلقعلا ليلدلا جيورت دعب فقاوملا حرش يف لاق "و

 .رّذعتم ىلقعلا ليلدلا ىلع ةلأسملا هذه يف ليوعتلا ّنأ نم :ليق دق ام ىلوألاف

 ةيلقنلا رهاوظلاب كّسمتلا نم يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا هراتخا ام ىلإ بهذنلف

 ققحملا دّيسلل الو مامإلاب "!يّمستملا لجرلا اذهل سيل :لوقن نحنو .*'همالك اذه

 ذآ ةني زر هش تابقإو قيزطلا اذه رانا امهناكذ ةزهشو اههناش دلع عم فيرتعلا
 ناكمالا تابثإ دعب الإ ةيلقنلا رهاوظلاب كّسمتلا نكمي ال ذإ ؛رهاوظلاب هناكمإو ىلاعت

 ,"'وهيسجتلا تايا رئاس يف امك ليوأتلا بجو الإو يلقعلا ناهربلاب ةيؤرلل يتاذلا

 ١. ّقحلا قاقح ! حرش يف دنع ًالقن ,141 .نيدلا لوصأ يف نيعبرألا ١/١57.

 ". ّقحلا قاقح | يف فنصملا هنع لقن ١/١51. ١ .و_-:«ه»."”

 :نمسملا :هن فال 6 .8//179 فقاوملا حرش .؛

  .1هلوق يف ةيوستلاو خفنلا ىنعم نايبل ةلفاكلا ةروهشملا هتلاسر يف يلازغلا لاقو :«ه م ءل ,ع» شماه يف

 راف نّيه رهاوظلا رمأ ّنأ [19 :رجحلا ؛/7 :ص] ةيآلا * ىحوُر ْنِم هيف ُْتْخَفَن َو ُهَتْيَوَس اَذِإَف » :ىلاعت
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 ةلدأ ىلع باحصألا رصتقي ملو :لاق ثيح دصاقملا حراش كلذب فرتعا دق ")و

 ناكمإ عنمب مصخلا اهعفدي امّبر تاّيعمس اَهنأل ًاضيأ ناكمإلا '"اديفي اهّْنأ عم عوقولا
 ّنِإ :لاقي امب اوفتكي ملو .ًايناث عوقولاو ًالَّوأ ناكمإلا تابثإ ىلإ اوجاتحاف .بولطملا
 "وأ ةرورضلا هنع دزي مل ام ناكمإلا وه عرشلا هب درو اميف امّيس ءيشلا يف لصألا

 رظنلا ماقم ىف نسحي امْنإ اذه ّنأل نايبلا هيلعف عانتمالا ىعّدا نمف ناهربلا

 تاك ىهتنا *'جاجتحالاو ةرظانملا نود لاو دنس لاو

 'دئاقعلا حرش '"!ةيشاح نم داعملا ثحب يف ''يلايخلا هذيملت هلثمب حّرص دقو

 .مادقألا قلازمو ماهوألا لازم نم هّنإف ماقملا اذه يف لّمأتلا نسحأف

 .ايندلا ىف لاوحألا ضعب ىف ءايبنألا نم (")دارفألاو :هلوق

 خياشملا مالكو ريسافتلا رئاسو ريسيتلا يف ركذ امل فلاخم اذه ّنأب هيلع دروأ

 غلاب دقو ايندلا يف قّقحتي الو ةرخآلاب ةّصتخم نيعلاب ةيؤرلا ّنَأ اهيف روكذملا ّنإف
 ." *!هنع فّئصملا لهذ فيكف ىنعملا اذه ىف ءاملعلا

 رظن ّلحم قالطإلا ىلع خياشملا مالكو ريسافتلا رئاسل ًافلاخم كلذ نوك :لوقأ

 تعمتجا دق هْنِإ :راكفألا راكبأ يف لاق هنأ يدمآلا نع فقاوملا حراش لقن دقو فيك

 يف ةيهيبشتلا رهاوظ يف امك رهاظلا ليو ات يلع طلبك لووول لوول عطاقلا ناهربلاو نكمم اهليوأت ©

 ١" ١ هنع ًآلقن ّقحلا قاقح ! :رظنا] « لِي هنم ١7 ىهتنا ءىلاعت هللا ّقح

 كيفن :ردصملا يف .؟ .و- :«ش».١

 ١١١/5. مالكلا ملع يف دصاقملا حرش .غ .و :ردصملا يف ."

 ١11/١-١55. ّقحلا قاقح ! :رظنا .ه

 قاقح ! حرش رظنا ,قينزأ ةسردم يف أسّردم ناكو .ق 817 ةنس ىفوتملا يفنحلا ىسوم نب دمحأ خيشلا وه .1

 .ىلع هتيشاح :«ل» . ١505/١. قحلا

 .دارفألو :ردصملا يف .4 ١ / ١40-١15. ّقحلا قاقحإ حرش :رظنا.6

 رفك ةظقيلا يف ايندلا يف يّبر تيأر :لاق نم نأ ةيعفاشلل هقفلا راونأ باتك يفو :«ه م ,ل .ع» شماه يف . ٠
 ددّزيا

 .«( نجع هنم )» ١١
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 اوفلتخاو .ًالقع ةزئاج ةرخآلاو ايندلا يف ىلاعت هللا ةيؤر ّنأ ىلع انباحصأ نم ةّمئألا

 .همالك ىهتنا ."'نورخآ هافنو مهضعب هتبثأف ايندلا يف ًاعمس اهزاوج يف

 عوقو نم ديحوتلا لهأ لاقم ركني انباحصأ نم ًادحأ ملعأ مل :يناتسرهشلا لاقو

 نوجري مهّلكو فيك .مهنم "'رهشي مل نإو .ًاضيأ ايندلا يف لاصولاو نيعلاب ةيؤرلا
 ديدن منك ىف دخ الا هوانلا :ءانملل ن امظلا ءاجز مهسفنأل عال ع نقم :ل وضخ

 .كلذب

 ال رصبلاب يئرم ىلاعت هّنَأ وه ةيفوصلا هلاق ام قيقحت ّنأل ؛لَمَأت هيفو همالك اذه

 فّنصملا ىلع دروأو .نايعألاو نيبجلا نيعب ال ناقيإلاو نيقيلا نيعب يأ ةرصابلاب
 نم دارفألل اهناكمإ اذكو تباث ريغ ءايبنألا نم دارفألل ةعقاو ةيؤرلا '!نوك نب اضيا

 ضعبل ناكمإلا تبث نيأ نم :لوقي نأ لئاقل ذإ ايندلا يف لاوحألا ضعب يف ءايبنألا

 تيعيمحلا اكمال ووجب ذل قلو 5 نضع قودي رحل ضني ىف ضني نو وءاسألا
 تبت » بل ىسوم نع ةياكح ىلاعت هلوق دصاقملا حراش لاق ,لاوحألا عيمج يف

 نودب لاؤسلا ىلع مادقإلاو ةءرجلا نع ةبوتلا هانعم '*!4 َنيِنِم ْوُحْلَأ لآ اَنَآَو َكِْبَلا

 يف ىري ال هّنأب قيدصتلا ناميإلا ىنعمو ءايندلا يف ةيؤرلا [بلط] نع وأ نذألا
 ةليل رصبلاب ةيؤرلا عوقو نم فلسلا ضعب هب لاق امو .ةنكمم تناك ناو اينادلا

 ؟كّير تيأر له [إَي ] لئس كلم هنأ يور دقو .هفالخ م روهمجلاف جارعملا

 ""”هارأ "”ينأر ول :لاقف

 .رهتشي مل :«ل» .؟ .115// فقاوملا حرش . --

 :نوكي ناب شالت

 .بطش اهيلع «ل» يفو ءضعب نود  :«ه ,م» .

 ىلا محا حي . :فارعألا 87 ١.

 .يداؤفب ىّبر تيأر :لاقف :ردصملا يفو .ينارأ م ك» . 1

 -- .١؟١/؟ مالكلا ملع ىف دصاقملا حرش .



 " ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل ؤ[ظ

 ضن الو ًاضيأ عطاق هيف سيلف هنيعب هآر ٍةئَع هّنأب "١لوقلا :ضايع يضاقلا لاقو
 .")َيَكْبَي يبنلا نع رثأ الو

 [(ه1/) 4... َماَمَعْلأ ْمكِْيَلَع اَنْلْلَظ و» :ىلاعت هلوق]

 معنلا هذه اورفك ن ايناوملظف ("”7[هلصأو راصتخا هيف «انوُمَلَظ اَمَو 98 ] :هلوق

 .*![انوملظ امو]

 "14 اكلِع نا آو دوو اني دل و دلوق دعب 4 دفا اََوؤ 0 7

 :لاق اهنإو ,رفكف هيلع تيقن ا| كلوق 5 نع زاجم «اوملظف» ىف ءافلاو

 ؛رمألا اولثتما مهّنأل رمألا اولثتمي مل نأب لقي ملو ,"'معنلا هذه اورفك نأب اوملظف
 ا امو 0 لاق .ركشلا وهو هاضتقمب اولمع ام مهنكل

 0 ل َق ا ويب

 هيلع فوطعملا ىلإ جايتحالا فوذحملا ريدقت ىلإ يعادلاو ,هب حّرصي مل ام غيلبلا

 نا ملف اثات 5 كلو .فودحم ريبتعي مل ك؛اَنوُمَلَظ امل :لاق ول ىتتح

 0"! ىهتنا (11

 ّنأب دهشي ةيبدألا بيلاسألا عبّتتو ةيبرعلا يف قوذ هل نم ّنأل لّمأت هيف :لوقأو

 .لوقلا  :«ه ءم».١

 ٠١١/١. ضاّيع ىضاقلل ىفطصملا قوقح فيرعتب ءافشلا ."

 .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب ام .ع .ردصملا نم نيتفوقعملا نيب ام ."“

 .ركشلا اذه :«م» .1 لمت ا

 .رابتعال :ردصملا يف .8 نال :«ك» .ا/

 .اوكرشي ملف :لدب ةخسن :«ع» يف ٠. .رّدقي :«ه ءم» 4

 ١ .هل  :«ل .ش»و ردصملا ىف ١1 . .طوطخملا .ماصع ةيشاح 9/,.



 ءها/ (35- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 د انكر نم لدا تراسل قودي اهددم انهاع روكذاتلا كو ةسيللا ةففا رع هياقز

 يف هدعب امو طقف ىنعملا يف : وه امن ةقباس عم هتقفاوم نأ ؛هيف هقباس عم هتقفاوم
 فلطقلا نأ ىلع انا بولشألا ناهس اع قفاوي أ عتالاعلا#) ام ىتعملاوباظفنلا
 يف فخأو رصخأ اوملظف :هلوقو .راصتخالل كلذ لثم ىف "!فذحلا ّنأب حّرص دق
 ريب ل دكر ايتو ةقفارمل 5: اطو بيسان اهو يصلان ال رق وجم انيفللا

 [(ه8) «... ُتْيَح اَهْنِم اوُلُكَف ةَيزَقْلا هزه اوُلُخْذَأ اَنْلَق ذإَو> :ىلاعت هلوق]
 .احيرأ :ليقو "![سدقملا تيب ىنعي «ةَيِؤَقْلَأ هذه اوُلْخْدَأ اَنْلُق ْدِإَوظ ] :هلوق

 نب جوع ا ةقلامعلا مهو داع موق اياقب اهيف ناك سدقملا تيب نم ةيرق يىهو

 .قنع

 .ةينلا دعب هب اورمأ :هلوق
 نق افك نيهيسوتلا الكر قلعه هلا أل: فاثكلا ىهريظي انك نيقلا تع لخاد اذه

 .مهوتي

 .اهيلإ نوّلصي اوناك يتلا ةبقلا وأ :هلوق
 ريغ لمععبو اهنق ةالبقلا لحال هلا ىف يرتخت ةيبقت ذاق ةبقلا هذه ا رهاظلا

 .رّيدتف كلذ يف ّصن ىلع دعب رفظأ ملو كلذ

 7 ا 0 1

 مع م

 ا 00 يوسع ديب ةّنظم « َباَبْلَا اولخْدأ»

 او ملف :لدب ةخسن :«ل ءع» يف 5 .فذحلا ظفل :«م» ١.



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 0

 اولخدي مل ليئارسإ ينب يأ مهّْنَأ هلصاح امب كلذ عفدف ؛هيف لوخدلاب رمألا هجو امف

 ل ىسوم ةايح يف لوخدلاب رمألا ناكو ٌداِئلم ىسوم ةايح يف سدقملا تبي
 مهنأل هلوق لعج ثيح ماقملا اذه يف ينازاتفتلا هركذ ام داسف رهظ ريرقتلا اذهبو

 امو .ءاش امب هيلع ضرتعا مث .ةّبقلا وأ ةيرقلا باب هلوق نم موهفملا رصحلل ًآليلد

 امبو "'ينازاتفتلا لضافلا ّلح ىلع عّرفتم لاكشإلا نم انهاه يّشحملا لضافلا هركذ

 .مهمالكو انمالك ىف رظن نم ىلع ىفخي ال امك .ًاضيأ لاكشإلا كلذ ّلحني انركذ

 [4«اَدجَس» ىنعم ]
 .يوغللا هانعمب دوجسلا نوكيف

 .هرخآ ىلإ ًاركش هلل نيدجاس وأ :هلوق
 ةروجسلا لاح نقف لوخدلا تأ ةيفو:نقيقحتلا هاتعم ىلع ةوجملا لمع ىلا ةزراشإ

 دارعلا لاقي, وأ ةمزامكاركبلا ىلع لادجلاب لور ال مولق نكد ريغ ىندحلا اذ
 .ريدتف ًاركش ىلاعت هلل اودجساف هومتلخد اذإ "وأ

 ةسلجلاك ّطحلا نم ةلعف يهو ةطح كرمأ وأ انتلأسم يأ 4ٌةّطِح اوُلوُق وم ] :هلوق

 .لصألا ىلع بصنلاب ىرق [و

 رارمتسالا (*”عفرلا ىلإ لدع ٌمث قلطم لوعفم هنأ ىلع بصنلا لصألا نأ 7 ينعي

 ,ةّبقلا باب نوك نّيعتي ىّنح احيرأ باب بابلا نوك يفني ال اذه :ينازاتفتلا لضافلا لاق :«م .ع» شماه يف ١.

 تيب ضرأ يف احيرأو سّدقملا تيب ضرأ اولخدي مل مهّنَأ دارملا ّنأب هعفد نكميو :لضافلا يّشحملا لاقو

 ىسوم ىلع ًالزنم رمألا اذه ناك ول ةّبقلا باب بابلا نوك نّيعتي هْنَأ وهو رخآ لاكشإ انهاه نكل ,سّدقملا
 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ] هنع جورخلا دعب لوخدلاب هيتلا يف رمألا نوكي الو زوفلل رمألا نوكيو ديل

 .يوغللا ىنعملا :«ك» .؟ .« هع هنم ١١ ىهتنا 8

 .ىنعمب :«ل .ءش» . .و :«م» .'

 يز .عفر :«ه» .
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 يف نوكيو معفرلا ةءارق قفاويل ةطح كلأسن ريدقتب بصنلا لعجي نأ ىلوألا :ليق

 .4اوُلوُق8 لوعفم هنأ ىلع وأ :هلوق
 اك ول نابل واق دوف مع لوقلا لقي نوكت نأ "7 قلوالا نايل وألا حّجريو

 .ابرع اونوكي مل مهّنأل هانعم يف ام لوق نع ًازاجم ناكل ؛اوُلوُق) لوعفم
 .هرخآ ىلإ ةطح انرمأ هانعم :ليقو :هلوق

 [4ٌةطِح» ىنعم ]
 نارفغ نكي مل كلذ دارملا ناك ول هْنَأب درو .يناهفصإلا ملسم يبأ لوق اذه

 نأ ىلع لدي ١4" ْمُكاَياَطَخ ْمُكَل ْرِفْغَت ٌةَطِح اوُلوُق َو» :هلوقو .هب ًاقلعتم مهاياطخ

 اوطح امل مهّنأِب هنع باوجلا نكميو :ليق ,ةطح :مهلوق لجأل ناك اياطخلا نارفغ
 لكشي :ليقو .هب نارفغلا قّلعت زاج عضاوتلا عم ًادّجس اولخدي ىّتح ةيرقلا كلت يف
 نأل *'يْمُهَل لي ىَّلأ ريغ لق اوُمَلَظ َنيِذَل َلَدَْقط :ىلاعت هلوقب باوجلا اذه
 رمألا ّنِإ :لاقي نأ نكميو .هل ىنعم ال ةيرقلا يف ّطحي نأ دارملا ّنَأ عم هيف ليدبتلا
 بيل رع اني.هزلذب فيف”ةبكعلا هو اوقرعي مل نحو دكفلا ضحس ناك لوقلا كلذب
 َنيِذّلَآ َلَّدَبَق » :ىلاعت هلوقب ةيمامإلاو ةيعفاشلا ّيتحاو اذه .كلذل اوبّذعف يأرلا نم

 الو ,حيبستلاو ميظعتلاو ديمحتلا ظفلب ةالصلا ميرحت زوجي ال هنأ ىلع 4ُاوُمَلَظ

 .اهريغب راكذألا نم فيقوتلا هب درو ام ليدبت زوجي ال اذكو ,ةيسرافلاب ةءارقلا زوجي

 نيمار انعسا ةادضر رح ١ لوقت ىلإ لوقلا 1" ينيج قست اذن مناير
 درو كلذك سيلف ىنعملا ءاقب عم ظفللا رّيغ نم اًمأف ٌمذلا اوبجوتسا مرج الف لوألا

 .وأ :«ل» 1 .ىلوألا ٌنأب_ :«ه» ١.

 .09 :ةرقبلا .: .0/ :ةرقبلا .'"”

 .مهلي دبتب :«م» .6
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 يف نالوقلا قفا ءاوس رخآ لوقب هللا نم ًالوق لّدب نم ّلك لوانتي ةيآلا رهاظ نب
 .اقفكي مل وأ قتعملا

 هيوبيس دنعف عياطخك ءيباطخ هلصأ اياطخو ... 4ْمُكاَياَطَخ ْمُكَل ْرِفْغَتو 8 ] :هلوق

 .ةدئازلاب دييقتلا ةدئازلا ءايلا تلدبأ [هّنأ

 .مّهوتي دق امك ةيلصأو ةدئاز ناءاي انهاه نأب راعشإلل ال عقاولل نايب

 نأ هّنظم ناكف دجاسم ميج عضوم يف ناك امل ءايلا كلذ ّنأل هب دّيق امّنِإو :لوقأ

 مهولا كلذل ًاعفد ("هب دّيقف نم قوز امك اهبن زوجي ال لما اهأ ترض

 يف امك بلقنت ال ةيلصألا ّنأل ةدئازلاب ءايلا دّيق :لضافلا يّشحملا لاقو .مهفاف

 .ىهتنا 0 "ياعم

 ءايلاف الإو عمجلا فلأ دعب ةيلصألا ءايلا ناك اذإ اميف كلذ ّنأ هيلع هّجونيو

 .رّيدتف ,رئاسو "'لئاسو عئاب وحن بلقت ام ًاريثك عمجلا ريغ فلأ دعب ةيلصألا

 [(55) 4...نُيل َليق ىذلأ َرْيَغ الؤق اوُمَلَظ نيذّلأ َلَدَبَف» :ىلاعت هلوق]

 ًاراعشإو [.مهرمأ حيبقت يف ةغلابم هرّرك ؛اوُمَلَظ َنيِذَّلَآ ىَلَع اَنْلَرْناَق » ] :هلوق

 .هرخآ ىلإ [هعضوم هب رومأملا ريغ عضوب ] مهملظل مهيلع لازنإلا نب
 مهيلع زجر لازنإ ّنِإ يهو ةيلعلاب راعشإ رمضملا عضوم رهظملا عضو يف يأ

 4 َنوُقُسْفَي اوُناَكاَمي 8# :ىلاعت هلوقو مهملظل هلوقب هلّلع كلذلو مهملظ ببسب ناك

 قسفلا نع بّبسملا ملظلا نع ًابّبسم باذعلا لازنإ نوكيف لازنإلل ال مهملظل ةّلع

 راعشإلاو نوملظي اوناك امب لاق هّنأكف ملظلا يف دّرمتلا قسفلاب داري نأ لمتحيو
 .رهظأ ريدقتلا اذه ىلع ةيّلعلاب

 1١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .هبد :(ه».١

 .لئاس  :«ه ءل» .'"'
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 فيهم اه يللط راففعيلالاو:ةنوتلا نفتنع وم اهب اول 3و ةهلوق

 ةلصلاو .*'ًانمأ هفوخب !؟!لّدب ليبق نم لب ."'رّيغتلا ىنعمب سيل ليدبتلا ينعب
 ةيشاح يف اذك .كورتملا ىلع لخدت ءابلاو هب اورمأ امب وهو ةفوذحم انهاه

 .7ينازاتفتلا لضافلل فاّشكلا

 )1١([ +... بِرْضَأ اَنْلقَف ِهِمْوَقِل ئسوُم ئقسَتسأ ْذِإَو» :ىلاعت هلوق]
 .هرخا ىلإ يور ام ىلع دهعلل هيف ماللا :هلوق

 ال يروطلا رجحلا يف رومألا "كلت عوقو ٌّنأل ثحب هيف :لضافلا يّشحملا لاق

 . نونا ا" يون دو روم اعلا ركحللا نوكتدقا يضتقب

 ارداف انكم ناك هي وون املا وجعا ١ :تنضنلا هاه آل نظافة لوقو

 كلت ّنإ :لاقي ىّتح نييعتلل بجوم تافصلا كلت مامضنا ّنأل تافصلا كلتب مهدنع

 درول هركذ ام ّمت ول هّنَأ ىلع ةيئزجلا ديفي ال يّلكلا ىلإ يّلكلا ّمضو ةيّلك ناعم رومألا

 .هّجوتف هجو ّقشلا اذهب ثحبلا صيصختل !*'رهظي الف ًاضيأ نيرخآلا نيقشلا ىلع
 .هدحو ءاملا :ليقو :هلوق

 ىرخأ ةّصق يف قبس ام انهاه ظحالي نأ دعبيو ماعط ةّصقلا هذه يف ركذي مل ذإ

 7 كانا حملا لاق ا دك ىولملاو ملا نم

 هذه نع ًالوصفم قبس دق ناك نإو ىولسلاو ْنملا ةّصق ّْنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 .ةقباسلا ةرقفلا ىلع ةمّدقم ةرقفلا هذه ردصملا يف .؟ .بلطب :ردصملا يف ١.

 .لدب- :«م» . .رييغتلا :«ل» .'"'

 ليدبتلا ّنأ قرفلاو .ىنعملا يف نابراقتم رييغتلاو ليدبتلا :ُلط حوتفلا وبأ خيشلا لاق :«م .ع» شماه يف .4

 ريسفت يف نانجلا حورو نانجلا ضور] تائيهلاو لكشلا يف وه امْنِإ رييغتلاو هريغ ناكم ءيشلا لعج

 1١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح :رظنا .5 .«ُهّللِع هنم ١١1/١[ ١١١ نآرقلا

 1٠١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ./ .كلت  :ردصملا يف .

 4٠١. ,طوطخملا .ماصع ةيشاح . ٠ .ريصي الف :«ش»4



 ؟ ج ,يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل لب

 كلذ ديعب ركذ دق نكل ١4" ئوُلَّسلَأَو َّنَمْلَأ ُمهْيَلَع اَنْلَرْنَآَو» :ىلاعت هلوق يف ةبآلا

 نأ يف ةحضاو ةنيرق اذهو '' '#ٍدِجاَو ٍماَعَط ىلع َريْضَن نَا :مهلوقب اهنع ًارّبعم ًاضيأ

 هاما وا ىف اقئاييلك أ ءرما ىاثلا وينر ةيلعااوريصب مل قاتلا دعتازلا افلا يوارقلا

 .ىفخي ال دعب هيف ؛دعبلا نم لضافلا اذه هركذ امف "!4اوُيَرْشَأ َواوُلُك »

 [هيف قيقحتلاو 4 هلآ - نِم اوُبَرْسآَو اولك » ىنعم ]
 مل نلف ًالَوَأ اّمأ :ليق :هلوقب هيلإ راشملا هفعض (؛!هجو :ينازاتفتلا لضافلا لاق

 .هرامثو ءاملا كلذ (*!عرز نم هيتلا يف مهلكأ نكي

 نود ءادتبالل «نم» نوحي عفدني الو .زاجملاو ةقيقحلا نيب عمج هئالف ًايناث مو

 ال «نم» نأ تبا ركلا ايوهتف كيتي انعم ا ماعلا عر ىسنلا لكلا :ءادق نال ةيفعلا

 قزر نم اوبرشاو هللا قزر نم اولك يأ فذحلا ىلع وه امْنِإو اعد نيلعفلاب قلعت

 ىدهتنا "اهيا

 نوكم امانا هن بجعلا "”يضقي اّمم اذه ّنأِب لضافلا يّشحملا هيلع دروأو

 ولا او ةحاعلا نيفنا ويوزتا والك :ليق دا د اهملاو نفعا دب هيح

 ها اني حا رامابلا هيوم اذا ونقول ودنا فرو نعرف 1 انا ودك

 ١ . :ةرقبلا .؟ .6ا/ل :ةرقبلا 1١.

  7.هجو ىف :«ه» . .1 5 ةرقبلا

  .6.طوطخملا .ماصع ةيشاح 1 .عورز :ردصملا يف 6٠

 نأل مزلتسم ريغ هدحو ءاملا هب ًاديرم هللا قزر نم اولكانلوق ّنأ مّهوت عفادلا اذه لعل :«ه .م .ع» شماه يف .

 تك | :انلف اذإ امك ءرخآ يقي لكألا ءادعباو ترشلا ءادعبا نوكي نأ روحي ليءاملا نم لكألا ءادعبا وكي

 نع لفغو .ناسللاب ولو ًاقلطم حاتتفالا هللا لب باتكلا ءادتبا هللا مسب نوكي نأ مزلي ال .هللا مسبب ًايدتبم

 ظفل نم موهفملا يمسالا ءادتبالاو .هيف نحن ام يف «نم» ةملك نم موهفملا يفرحلا ءادتبالا نيب قرفلا

 .«هلظ هنم ١7 رّيدتف ءروكذملا لاثملا يف امك ءادتبالا

 .هدرف :«ش٠ 1 .يضتقي :ردصملا يف .6



 حار (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 يف اولكأي مل مهّْنَأ نم ركذ ام عفد نكميو .زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا نم اذه 0

 مل مهْنَأ الإ عرزلاب مهل ًارمأ اذه نوكي نأ زوجي ِهّنَأب [ءاملا كلذ] "١عرزلا نم هيتلا

 الف الِإو ىولسلاو ّنملا نم ءاملا دارفنا هدحو ءاملاب داري نأ يغبني ةلمجلابو ءاو دم ا

 نع ةرابع هللا قزر ّنأ ملعأ هللاو .مهفن نحنو هنم تبني امو ءاملا هب داري هنأ ٌكش

 عبشي ناشطعلا يوري امك ءاملا اذه نأ وهو رخآ زاجعإ ىلإ ةراشإ ةبآآلا يفو .ءاملا

 .همالك ىهتنا "'بارشو ماعط وهف ناعوجلا

 هير 4 لاقل يساتم هالك لما و102 1 وعرب نو راك هلك هوقو
 ءاننلا انمي دمج ا اورق قو رنا: ىف قيم نا هذاك هنيدي كك دعو جالا ىورلاب

 اولك :انلوقو .ءاملا نم اوبرشو اولك :انلوق ىنعم ةلمجلابو هنم تبني ام رخآلاو

 ؛زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا مزليف دحاو هدحو ءاملا هب ادنوسما قلوب نم اوووشاو

 .ىفخي ال امك

 يه امّنإ لّوألا داريإلا عفد ماقم يف اهدّرس يتلا تامّدقملا ّنآلف اناث امو

 نأ هب دارأ نإ عرزلاب رمأ لكألاب رمألا ّنأب لوقلا ّنإف ؛ضعب قوف اهضعب تاملظ
 دارأ نإو .ًافرع الو ًالقع موزل ال ذإ عونمم كلذف عرزلاب رمألا مزلتسي لكألاب رمألا

 حالصإ ةدارإ الإ '!ليلد هيلع ّلدي ال ليوأت كلذف ةيآآلا يف رّدقم عرزلاب رمألا ")نأ

 برشلاب رمألا نم هعم روكذملا نوكي نأ مزلي هنع ضمغأ ولو :ليقلا بحاص مالك
 فّسعت اذهو مالكلا ءازجأ مئالتيل تاونقلاو نويعلا ءارجإو رابآلا رفحب اوما ايا
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 بيغلاب مجرلا ليبق نم عرزلاب رمألل مهرامتئا مدع لامتحا نم هركذ ام مث

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .عورز :ردصملا يف 9٠-4١.

 "'. .ةدارإلا ليوان :«م» . أ :«ل»
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 0 مهنإ :ًاضيأ لاقي نأ زاجل لامتحالا اذه لاثمأ باب حتف ولو ,مالظلا يف يمرلاو

 لب .هنم اولكأ ام نكلو اودصح وأ ؛اودصحي مل نكلو اوعرزف اورمتئاو عرزلاب

 .ةفيخسلا تالامتحالا نم كلذ ريغ ىلإ مهباود ىلإ هوفرص

 مل ذإ ؛ًاضيأ مالظلا يف يمرلا ليبق ١نم ةراشإلا نم هركذ ام نلف :ًاثلاث امو

 رخأألا تازجعملا يف لقت امك لقنل ناك ولو روكذملا ءاملا نأش يف كلذ دحأ لقني

 لامتحالا اذه لاثمأ ىلع ىلاعت همالك ريسفت يف ىنب ولو .اهلقن ىلع يعاودلا رفوتل

 يلم دف ةعطابلاو ةةكاالا كليو ها: «توعلاو ةنلدلا تالدنأل

 .مكداسفإ لاح '"!اودتعت ال [4 َنيٍدِسْفُم ضْزآلا ىف اْوَتْعَت هلو ] :هلوق

 لاحلاب دييقتلا لعجف ؛داسفلا يف ّدحلا ةزواجم يف بلغو ءٌدحلا ةزواجم :وثعلا

 هنم "!نوكي دق داسفلا يف بلغ نإو هنأل هدّيق امْنِإو :لاق اذلو ةغللا لصأ ىلإ ًارظن

 هةر ىلإ ةامف سل اهنءادععالا نموا

 ؛(؟!رظن ًالاح «نيدسفم» نوك يف ّنِإ :فاّشكلا ةيشاح يف يزارلا ةمالعلا لاق

 لدي داسفلا يف يدامتلاو .قباسلا مالكلا هيلع لدي مل ام ىلع لدي دق لاحلا ّنأل

 ,قباسلا مالكلا هيلع لدي مل ءيش ىلع انهاه لاحلل ةلالد الف ةدايزو داسفلا ىلع

 دّيق امّنإو ,نودسفم مكنأب مكملع لاح داسفلا يف اودامتت ال ريدقتلا نوكي نأ اّمإف
 !لاحلاب صوصخم ركذ ام نإ :لاقي نأ اّمإو .حبقأ ملعلا لاح يدامتلا ّنأل كلذب

 .ةدكؤملا ال ةلقتنملا

 .اوّدصت ال :«ع ءشد) ١ .نمف :«م» ١.

 .ًارظن :باوصلا نكلو خسنلا يف اذك .: نوفي دقو« كر#

 ةيلعف دعب ولو هرّرقت ام ةدّكؤملاو بلاغلا وهو اهلبق ام رّرقت مل يتلا يه ةلقتنملا لاحلا :«ه ,م .ع» شماه يف .

 .«هلِع هنم ١؟» يفاولا باتك يف اذك ,ّحصألا ىلع
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 )1١([ ؛...ٍدِجاَو ماَعَط ىلع َربضَن نل ئسوُم اَي ْمُتَلَق ذِإَو» :ىلاعت هلوق]
 هولا ىلا هينا ال 41 وسور قلق

 [4ٍدَحاَو ماَعط» ىنعم ]
 يف ةدحولاب داري نأ لمتحي هنأ نم لضافلا يّشحملا هركذ ام تاكحضملا نمو

 بلطل كلذ هدييأت ّمث .ءايشألا هيف طلتخي مل يذلا ماعطلا ؛ِدِحاَو ماَعَط © ىلاعت هلوق

 ديال ساو اعلا هلو أ هقول ءانطلا ىف ظلطي انمي لصبلاو تعلو مولا
 درا وبصل من ىندأ هل نم هنيبو ينيب ًامكاح ىفكو .ًالصأ ىنعملا اذهب ةدحولا ىلع

 لماشلا لقبلا اوبلط دق مهّنَأب ؛دودرم دييأتلا نم هركذ امو ,ةرابعلا هذه لاثمأ لامعتسا

 :ماعطلاب اهنم ءيش طالتخا دهعي ال هّنَأ عم ًاضيأ ءاثقلا اذكو .داشرلاو لجفلاو ّسخلل

 عم طلخي دق وهو .نيبجنرتلا هب ديرأ هريغو يضاقلا هركذ ام ىلع ّنملا ًاضيأو
 بوبحلا عم طلخي هنإف رئاطلا وه يذلا ىولسلا اذكو .ءاولح لعجيو نمسلاو قيقدلا

 هللا "'والُي هَّكْسُخ ىّمسي يذلا ماعطلا عم ًاطولخم ةّيوشم امّبر لب ًاماعط لعجيو

 .ضقنلل ةّدام حلصي الف ضفرلا لهأ ماعط نم والُي هّكْشُخ ّنِإ :لاقي نأ الإ

 .دحاو برض وا :هلوق

 لهأ ماعط امهّنإ رابتعاب امهّنكل نيعون اناك نإو ىولسلاو ّنملا ّنأف دحاو عون يأ
 فالتخالا مدع هتدحوب دارأ يأ فلتخي ال :هلوق ىلع فوطعم وهو دحاو عون ذّدلتلا

 .دهاو اهو هوك وا كافرا يسحب

 .لعافلا ماقم لباقلا ةماقإو يزاجملا دانسإلا نم [4 ضزآلا تبن اًمِم» ] :هلوق

 لحم ضرألاو ءضرألا ال ةّيحلا وه تابنإلل لباقلا :لضافلا يشحملا لاق

 .الي هكشخ :«م» .؟ 3 ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.
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 .همالك ىهتنا ,"١لعافلا ماقم ّلحملا ةماقإ باوصلاف ؛تابنإلا

 فّنصملا هركذ امو يفسلفلا قيقدتلا ىلع ينبم هركذ ام ّنأل 5 ان هيف: لوقأو

 :رعش رعاشلا لاق امك ضرألا ىلع لباقلا قالطإ نم فرعلا لهأ لامعتسا ىلع ينبم

 تسلباق ىنيمز ار ناسحأ مخت
 الإ همهفي ال ام نود ماعلا فرعلا لهأ نيب فراعتي ام ىلع نآرقلا لمح رهاظلاو

 .مانألا نم صاوخلا

 ّنملا ىلع نوفتكي ام مهن 4 ٍدِحاَو ِماَعَط ئلَع َرِيْضَن ْنَل» :مهلوق نومضم :ليق نإف

 امك نيبولطم انوكي نأ لمتحي لب ًاقلطم امهنع مهضارعإ مزلتسي ال اذهو ءىولسلاو
 امهم ءادسكالا مدعم الف نوكذملا لادهتالا مزلي لق ةيولطم ًاضيأ تافايتلا نأ

 :نيهجو لمتحي

 ضعب يفو ,ماّيألا ضعب امهلكأن نأ ديرن لب موي لك امهيهتشن ال اَنأ :امهدحأ

 :ظفف: خا ايف لكأت زخا

 مزلي نيهجولا الك ىلعو ءامهريغ نمو امهنم موي لك لكان نأ ديرن اّنأ :امهيناثو

 لّوُألا ىلع اّمأ .لوقبلا نم ًائيش امهناكم اولكأي نأ ريدقت لك ىلع مزلي ذإ لادبتسالا

 ضٌّعبت نوبلطي مهو طقف ىولسلاو ّنملا ناك مهئاذغ ّنألف ىناثلا ىلع اّمأو رهاظف

 .لوقبلا رخالا ضعبلا اوركذ ام "5 ضعب نوكيف مهئاذغ

 ."4١ٌةتكْسَمْلآ َو ُهَلُذلآ ُمهِئَلَع تَبِرْض» :ىلاعت هلوق

 اولتقي مل مه ذإ قات ىسوم نمز يف اوناك يذلا دوهيلا ريمضلا عجرم سيل

 مهضعب نأ رابتعابف مهيلإ نيّيبنلا لتق ةبسن اّمأو ,دوهيلا قلطم عجرملا لب نيّيبنلا
 .يناثلا ىلع لّوألا بلغف ؛كلذ مهنأش رخآلا ضعبلاو مهولتق

 .رظن هيف  :«م» .؟ 1١. ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 1١. :ةرقبلا .'"
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 .مهب تطيح :هلوق

 ينازاتفتلا لضافلاو يزاريشلا ةمالعلا يحرش يفو خسنلا يف ةرابعلا تعقو اذكه

 ال هب ةطيحم ةلذلا ّنأل ؛«تطيحأ» لدب «مهب تطاحأ» رهاظلا ناكو .حاتفملل
 ةنكسملاو ةّلذلا تابثإ يف ةغلابملا ةدايز ةدارإ ىلع لمحلاب هّجوي نا كك ميو ل انمم

 ةلذلا ةطاحإ فالخب .مهنع نازواجتي ال "'مهب نيطاحم نانوكي ثيحب مهل
 ىلع مالكلا لمحي دقو .مهفاف ؛مهنع امهزواجت مدع ىلع لدي ال هنإف مهب ةنكسملاو

 .رّبدتف .هيلإ نكسي ال يبلقو بلقلا

 .مهدنع 4 ِيقَح ٍرْيْغِب» :هلوق
 نأ يضتقي لوقلا اذه رهاظ ّنإف ّقحلا ريغب ركذ ةدئاف ىلإ ةمفاتعا :هلوقب "'راشإ

 ىلع درول الإو ”!ًاضيأ مهدنع ٌقحلا ريغب :لوقي نأ ىلوألاو ءقحب نوكي دق مهلتق
 .مهفاف دارملا وه اذه ّلعلو .ةيآلا رهاظ ىلع درو ام لثم هرهاظ

 [هيف قيقحتلاو # ٍقَح رْيَعِب ١ ىنعم ىف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام]

 نأ وه ررغلاب موسوملا هباتك يف ةيآلا هيجوت يف كت ىضترملا اندّيس هدافأ يذلاو
 نم دنع اروهشم ابهذمو ةفورعم ةداع مالكلا نم ىرجملا '؟!اذه ىرج اميف برعلل

 كلذ نمف .هديكأتو ىفنلا ىف ةغلابملا كلذب مهدارمو مهنع مهفو مهمالك حّفصت

 مهضرغ امّنِإو .ىجري ال ًاريخ '*!ةيفانلا نوديري سيل هريخ ىجري ال نالف [مهلوق]

 اننا لغيولا اذه لتس كي ارا" اكن ةلعو "1و ووو نق همت نليق هادقع ريح ةلاعلا

 ناعتخأ نم ةريفك تايب ا كلذل هوا وا ريتك الو اليلق أل 2, ل هلم نأ قودرب

 .ةراشإ :«م ءع».؟ .امهب :«ك .م».١

 :( نفع هنم ١11 رمآلا نيتفن' فو مهريغ دنع ّقحلا ريغب هنأ امك يأ :«ع» شماه يف .'"

 .هيف ّنأ :ردصملا يف .4 .هذه :ردصملا يف .؟

 .اًملف  :«ك» ./ .و-:«ل».1
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 :لاق اّمل ىلاعت هّنَأل "'ةيآلا ليوأت اذه ىلعو :لاق مث ءاهركذ لوطي امب ءاحصفلا

 امب لتقلا فصو ّمث ."!ّقح ريغب الإ نوكي ال مهلتق ّنأ ىلع ّلد 4َنِيّنلآ َنوُلتْفَي و
 ."”ٌقحلا فالخ ىلع هعوقو يهو ةفصلا نم هيلع نوكي نأ ٌدب ال

 ,ةركنلاك مهبملا سنجلا مال ّنأل ٌّقح ريغب دارملاو سنجلل ماللا نب هّجوي دقو
 مهداقتعاب ًاّمح سيل هّنَأ ديفيف !4ّقَح ٍرِيَقِب :هلوق نم نارمع لآ يف ام هدّيؤيو

 ايا

 لت هنإف مهعينص بياعم راهظإ هتدئاف ّنِإ :لاقي نأ نكمي :لضافلا يّشحملا لاقو
 نوك نم رهاظلا وه امب قفوأ اذهو ,ّقحلا ريغب ًالتق هنوك ٌجث مهنم ةعامج مث يبنلا

 :لاقي نإو ءال وأ لتاقلا دنع ًاَّقح ناك ءاوس رمألا سفن ىف ٌّقحلا ريغب لتقلا ""ىهنملا

 ال "يح ريغب ًادحأ لتق ول هنأ ةّوبنلا صاوخ نم نأ دافأل ّقحلا ريغب دّيقي مل ول
 .ىهتنا .""'يعرشلا مكحلا وه ")امل ًاديفم "'مظنلا نوكي نأ ديقلا ةدئافف ّصتقي

 دارف نأ ىلإ اقبابب ان رتعا دق انأل ةعوتمبةيققوألا ةذلف القا امأ رظقتشف#لوتاو

 .ًاضيأ مهدنع كلذك هنوك مهدنع «ّقَحلا ٍرْيَغِب 8 :هلوق نم ىضاقلا

 ماكحأ نم وه ام ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألا نم نّيبي امن عراشلا ٌنألف ًاينا نبأ

 نكي مل نإ ٌّقحلا ريغب دحأل ءايبنألا لتقو ,ةيداعلاو ةيلقعلا تالاحملا نود تانكمملا

 :اعامجا رئابكلا نع ههتمصع:توبقل ةيداعلا تالاحملا نم وهف ةيلقعلا تةلاحملا نم

 بابرأ ةيوشح نم هفالسأل ًاعبت هل ءايبنألا ةمصعب يّشحملا لوقي نأ الإ َمهّللا

 .قحلا ريغب :«ش» .؟ .تايالا :ردصملا يف ١.

 5١. :نارمع لا .غ .1717و 773١و ١547/١ ىضترملل يلامألا ."

 .سهتملا ل ىشازل“ .ًاًقح ناك هّنَأ :«ك» .

 .ديقلا :«م» .8 .قحلا :«ش» .

 0 0 ىز .1؟ ,طوطخملا .ماصع ةيشاح . ٠ .امك :«ل» .
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 .هرخا ىلإ ةلالدلل ةراشالا ربك 7 :هلوق

 وكيف" دنع ل501: كلتا 5 ىلإ ةراشإ يناثلا # كلذ ةظفل ّن

 "تل ااا كاوخ هيف ب ناعملا هطناو ل اهناو رخل يس: وأن ا

 يف واولا لوخد '"'بجول كلذ دوصقملا ناك ول ًاضيأو ,قباسلا ريسفتلا ىلع لصحي

 .بارضإلا مهوتي التل ىناثلا « كلذ

 :اهرابك لاب زن جيع بونذلا ر اغص () ٌناف :هلوق

 ا ناك نيتتبنلا لتقو هللا تايآب رفكلا ىلإ يّدؤملا ّنأ مهفي نيأ نم :تلق نإف

 قر رئابك نوكي نأ زوجي ال ملو ءمهبونذ

 ني نيتك يبيع نق: ا: قيمظملا نيه لا ةنسنفلا وهن انو اعمله قارا دلع ةقلق

 ىلإ ةبسنلاب ربكأ اهضعب ّنأ الإ ةريبك اهلك يصاعملا ّنأ ىلإ مهريغو ةيمامإلا يقّقحم
 يف اهباقع تاجرد توافت بسحب فالتخالا كلذو رخآ ىلإ ةبسنلاب ريغصو ضعب
 ش ده اوس درع اك ورفكلاو ةلقلا

 .لتقلاو رفكلا ىلإ ةراشالا :ليقو :هلوق

 نيلّوألا نيريسفتلا ىلع تناك دقو .عم ىنعمب ءابلاو لوألا رييبفلا يف انك

 ًالماك ناك دقو .ءادتعالاو نايصعلا عم نئاك لتقلاو رفكلا كلذ 1 وفعلا ف ةيهسلا

 .كلذ هيلإ ضنا دقو فيكف ةيببسلا يف

 رهظ ةيببسلا ىنعمب ءابلا نوك يف نيلّوُألا نيهيجوتلا كارتشا نم انركذ امبو :لوقأ
 رفكلا ىلإ ةرادقألا ذا وف لضافلا يّشحملا هركذ ام عفدناو .ًالصّتم امهركذ ةبسانم

 ىلع مّدقي نأ يغبنيف لّوُأْلا هيجوتلاو ثلاثلا هيجوتلا نيب ًاكرتشم ناك امل لتقلاو

 .ةفيطل :«م» .'” .هنّيب :«ل».١

 .ناك :«م» :بح وي :(ف2 لا 7



 .همالك ىهتنا ,")عم ىنعمب ءابلا :ليقو هلوقب ىفتكيو ىناثلا هيجوتلا

 عم طابترالا كلذ تاوف هيف ّنأل هضتري مل ""!امّنِإ هنأ ىلع رهاظ عفدلا هجوو

 .؟!ًاضيأ يناثلا نع هريَخأت بجوف عومجملا وه ببسلا نوكل '' 'هماهيإ

 [(17) 4... ىراَصنلْأَو اوُداَه َنيِذْلَأَو اوُنَم' نيذّلأ ّنإ» :ىلاعت هلوق]
 ملو راّقكلاو نينمؤملا نيب ًالصف اوداه نيذلا :هلوق ىف نيذلا :هلوق فنأتسا امن

 ّنأ نم ٌةلكلَك يبنلا نع يور ام ىلإ ةراشإلل نيئباصلاو ىراصنلا يف كلذ فنأتسي

 .مهفاف ةدحاو ةّلم رفكلا

 .كعلا هوانغ عرق اوناتت اهل فلوق

 .مهلامعأ عظفأو مهمئارج ّدشأ ةروكذملا ةدابعلا نوك صيصختلا هجو

 .هرخآ ىلإ هبلقب ًاقّدصم خسن نأ لبق هنيد ىف مهنم ناك نم :هلوق

 لوسرلا نمز يف تام اذإ صلخملا نمؤملا ّنأ ديري :يمورلا يّشحملا لاق

 اذكو .مكحلا اذه يف لخاد وه لب هّرضي مل ماكحألا ضعب هدعب خسنو ديبي
 ضعب خسن مث تامو ًاحلاص لمعو رخآلا مويلاو هللاب نمآو قافنلا كرت اذإ قفانملا

 اولّدبي مل نيذلا ىراصنلاو دوهيلا اذكو .”'مكحلا اذه يف ًاضيأ لخاد وهف ماكحألا

 .امّنِإ- :«م» .5؟ .17؟ .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .هماهبإ :«ش» .'"

 يناثلاو طابترالا توف وه دحاو رّوصت هيف لّوألا نأ وه يناثلا نع هريخأت هجوف :«ه .م ,ع» شماه يف .؛

 هما 1 ةدايز عم رّوصتلا اذهل نّمضتم

 ًالَوأ لاق هّنِإ :لاق ثيح فّنصملا ىلع بيطخلا يّشحملا هدروأ ام عفدنا ريرقتلا اذهبو :«ه .م .ع» شماه يف .

 خسنلا لبق نهكيد: ىلع عه قيذلا نوقفاتملا نوكي نأ ركذاًعّع هزلي اذه لغو نيقفانقلل لفاش:نينسؤنلاّو أ

 ناميإإلا نم ّدب ال لب كلذك سيلو .نزحلاو فوخلا مدعو رجألاب زوفلا وه يذلا مكحلا يف نيلخاد

 .« هلع هنم ١؟» رهاظ عفدلا هجوو .همالك ىهتنا لك مدّتحمب



 ءا/١ (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 نيد ىلع مهنوك ريدقت ىلع نوئباصلا اذكو ,"!مهنيد خسن لبق اوتامو اورّيغي ملو

 دعا اذه. ر اعلا امنإو .ىلاعت هللا نم ةتباثلا نايدألا نم هريغ وأ تاولصلا هيلع حون

 دارملا نا نهاظلاو بن!" ةويويقا نق ويقال هاو اه ىلع لوررتلا بيلا ىفاويلا هنآ

 ةلَدبلَي دمحم جورخ اورظتناو .هيلع نيتباث هلم ىسيعب اونمآ نيذلا ملعأ هللاو-

 لفون نب ةقروو ليفن نبا ورمع نب ديزو ةدعاس نب "!سيقو راّجنلا بيبح مهنم

 ؛هثعبم لبق ا 0 يبنلاب اونمأ يش ةاجنلا دفوو بهأرلا ريحبو ناملسو ٌرذ وبأو

 هنيد يف مهنم ناك نم يضاقلا لو ,؟ !هكردي مل نم مهنمو هعبأتو هكردأ نم مهنمف

 رت هيلا اذهل

 .4ْمهْبَر َدْنِع ْمُهُرْجأ ْمُهَلَق » :ىلاعت هلوق
 ريغ نم ناميإلا ىلإ هئاعدتسا لّوأ يف نمآ نمك هدنع َدعُم مهباوثو مهءازج يأ

 ملسأ نم :اولاق نيملسملا نم ًاموق ّنأ نم لوزنلا ببس يف يور امل ؛دانع الو قافن

 .ءاوس مهرجأ ّنآب ىلاعت هللا ربخأف ّلقأ هرجأو هباوث ناك هدانعو هقافن دعب

 رمعلا عييضت ىلع نورّصقملا نزحيو باقعلا نم رافكلا فاخي نيح :هلوق

 .باوثلا تيوفتو

 وه لب راّقكلاب باقعلا نم فوخلا صيصختل هجو ال :لضافلا يّشحملا لاق

 . نمت 1١ انها ار رعتلا ضيصتتتاا اذكر لدا يف رطقملا نسر ودب فرع
 ةبجاولا لامعألل كراتلا لمعلا يف رّصقملاب دارملا ناك ول كلذ هّجوتي امْنِإ :لوقأو

 هلع لدي امك ةنععسلا لامع الات انتألا ريق: ني اهناع منو ضتقملا دارنلا قاك ول اك

 معن ,ًالصأ كارتشا الف باقعلل ضيرعتلاو لوقي نأ ريغ نم باوثلا تيوفتو هلوق

 ١ .ريسافتلا عماج ." .مهني د ضعب :«ش» 7١؟.

 ١ .سق :«ش ع ,م»

 .,0 يبلعثلل نايبلاو فشكلا ؛١/117 نايبلا عمجم ريسفت .؛

 .4؟ .طوطخملا .ماصع ةيشاح .



 ؟ جءيرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل علا

 تيوفتو رمعلا عييضتب ًاقلعتم نزحلاو باقعلاب ًاقّلعتم فوخلا لعج مل :لاقي نأ هجّني
 هلوق ريسفت يف قبس ام ىلع ينبم هركذ ام ّنِإ :لوقت نأ كلو .سكعلا نود باوتلا

 نزحلاو عّقوتملا ىلع فوخلا ّنأ نم ١4 َنوُنَرْحَي ْمُه اَلَو ْمِهيَلَع ٌفْوَخ آلَو» :ىلاعت
 .لّمأتف ,عقاولا ىلع

 [4ْمهَبَر َدْنِع ْمُهُرْجَأ ْمُهَلف) بارعإ]
 .«نإ» ربخ ةلمجلاو :هلوق

 ةعوجتو مهيلإ ًاعجار ((مهنم)) يف ريمضلاو .تاروكذملا ممحت وع ًاربخ نوكيف

 اونطا نيذلا نأ نوهطل ةنافتسالاو مهناغيا ىلع ميش "تالا ىعمب اوتعا نيذلا ىلإ

 مومع مالكلا يفف يقيقحلا هانعمب مهيف ناميإلا طارتشال هجو الف نينمؤم اوناك

 فانئتساو قافنلا كرتب هيوخأو 4اوُداَه َنيِذَّلَأ َوا» "'يف نيقفانملا يلاو زاجملا

 اذه ىلع مظنلا بيكرت قيقحت ّنأ ىفخي الو .هب ءاج امبو ّرَكبلَ# يبنلاب ناميإلا
 خسن نال يد يف مهنم ناك نم :هلوقب هيلع لولدملا راتخملا هيجوتلا ينبم هجولا

 .هرخآ ىلإ
 ,ةرفكلا ءالؤه نِم نما نَّم ليقو :هلوقب هيلع لولدملا يناثلا هيجوتلا ىلع اّمأو

 ءيجيس امك 4 َنيِئباَّصلَأَو ىراّصّنلَأَو اوُداَه َنيِذَّلأ نع ربخ وهف هرخاآ ىلإ

 .هحيضوت
 ًالوخد مالسإلا يف لخدو .ًاصلاخ ًاناميإ] ةرفكلا ءالؤه نم نمآ نم :ليقو :هلوق

 .هرخآ ىلإ [ًاقداص

 اوُداَم َنيِذَّلأا# نع ًاربخ هرخآ ىلإ 4ْمُهْنِم َنَما'ْنَم هلوق نوكي اذه ىلعو

 .تباثلا :«ش» .؟ .1؟ :ةرقبلا . ١

 نفد( ل ءع» و



 عال (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 اوناك اونمآ نيذلا ّنأل ؛مهيلإ ًاعجار ؛ْمُهْنِم 8 ريمضو .4 َنيِئِباَّصلَأ َو ئراَصّتلَأَو

 :ليق هّنأك ؛زاجملا مومع فّلكت ىلإ الو مهيف ناميإلا طارتشال هجو الف نينمؤم

 ربخ الا مويلاوي نايبوما ني ودق اضلاو قر اضل و:.توقتلا عم وما قت اوما نوذلا

 نمؤي ملو مههاوفأب اونمأ نيدلا 1 ملعأ هللاو .دارملا نوكي 0 نكميو :مهرجأ مهلف

 اوملساو قافنلا دعب اونما اذإ نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلاو ''!نيقفانملا نم مهبولق

 .لّمأتف .مهّير دنع مهرجأ مهلف دانعلا دعب

 سامه سا سس ه4

 يرش ىلإ ءاوونلاب 58 5 ذا يسوم نا قورسفل وف

 هتيشاح يف يزارلا ةمالعلا هيلع ضرتعاو ''!فاّشكلا يف ةروكذم ةياورلا هذه

 نبل ٠ "لوبا رات هولا ليقزو لويقلا بنا وري !اذإ "و اجلال مدع قيلكللا طرشألا

 اوقبي الف مهرايتخا ىفتنيو لوبقلا ىلإ ذدئنيح نوّرطضي مهقوف هعفر دعب روطلا مكيلع

 .ىهتنا ,لوبقلاب نيفلكم
 خيشلا ىور دقو فيك عونمم رارطضالا بوجو نايدنع باجي نأ قكمي# لوقا

 مهقوف عفر ىلاعت هللا نأ سابع نب هللا دبع نع ءاّطع نع هريسفت يف حوتفلا وبأ

 ىف مهو احلام ًارحب مهفلخ نع ىرجأو ًاميظع ًاران مههوجو ماّدق مرضأو روطلا

 نورظني اوناكو مههوجو نم ٌّقشب ضرألا ىلع مهسؤر نوعضي اوناك كلذ فيعاضت

 مل مهّنأ ىلع ّلدي اذهو .؟!ةطح ناكم ةطنح نولوقيو لبجلا ىلإ مهنيعأ نم دحاوب
 .هب ىلاعت هلل رمأ ام اولاقل هجو ّلك نم ''نيئاجلم اوناك ولو نيئاجلم اوريصي

 ١. باتكلا لصأ ريغ نم اوناك نيذلا :«ع» شماه يف »١١«.

 ءوا :«م) 7 587/١. فاشكلا .؟

 موب. رضا  نارقلا نيسفت يف نانجلا حورو نانجلا ضور.:

 .ني اجلم اوناك ولو - :«م»» 0



 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 5

 اذه دعب مهل لصح هنأك :لاق ثيح هتيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا ًاضيأ هنع باجأو

 ,ناميالا اذه لثم ةفلاسلا ممألا يف يفكي ناك وأ يرايتخا لوبق ءاجلإلاو رسقلا

 .ىهتنا

 نم ناميإإلا اذه لثم ًاضيأ ةّمألا هذه يف يفكي هْنأِب لضافلاىّشحملا هيلع دروأو

 عفرب مهناميإو نيقفانملا نأش يف رهاظ وه امك ةيويندلا ماكحألا يف كالهإلا فوخ

 عفرب قانيملا ذخأ يف سيلو فيسلا فوخ نم ةّككم يقفانم ناميإ لثم مهقوف روطل
 .ىهتنا ")هللا دنع نيلوبقم اوراص مهّنأ ىلع ةلالد روطلا

 [كالهالا فوخو رارطضاللا دنع ناميالا ىف قيقحت ]]

 ذيع ا نت عورتا كالا تن صصص اورو انا هنمق ةلوقاو

 هذه يف هتيافك مدع ةفلاسلا ممألا يف روكذملا ناميإلا لثم ةيافك ركذ نم مزلي ىّتح
 :عيقحتلا نلح دارتالا روس ركذ انج لمح نا ألا كيلا هةكألا

 مهنم اوفتكي نأ روكذملا "!ناميإلا لثمب ينازاتفتلا لضافلا دارم ٌنألف :ًايناث اّمأو

 سيلو نطابلا يف اونمؤي مل مُهّنَأ لاحلا كلت يف مهنم ملع نإو ناميإلل مهراهظإب
 مهراهظإ لاح مهنم ملعي ثيحب اونوكي مل ذإ ليبقلا اذه نم ةّكم يقفانم يف رمألا

 نكي مل هجو ىلع مهقافن "”ءافخ ناك لب نطابلا يف اونمؤي مل مهنأ ناميإلل
 :هلوقب ًالمجم مهلاح ىلع كلذ دعب ىلاعت هللا ههبن نأ ىلإ ؟!هيلع عالطا دلي يبنلل

 مّلس ولو 4 ٍلْوَقْلا نخل ىف ْمُهَّنَفِر غل و ْمُهيميسب ْمُهَتْف رع ْمُهَك اَنْيَرآل ُءاَسَن لَو »
 تالا يف ًايفاك يرهاظلا ناميإإلا نوكي نأ زوجي هنأ هدارم نوكي نأ نكمي :لوقنف

 .ناميإلا اذه :«ك» .؟ .47؟ .ءطوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .هيلع عالطا  :«م» .5 .ءافخ  :«ش» ."”“

  .60:دمحم 5٠١.



 ع (51- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 ايا جلا نشل 3: ني ابك نورك داو وينالا ككل دا: ىلإ نهايتك
 .ليبقلا اذه نم َةّمألا هذه يقفانم يف رمألا سيلو

 نيلوبقم مهنوك ىلع لدي ال روطلا عفرو قائيملا ذخأ ّنأ انمّلس ول اًنآلف :ًاثلاث اّمأو

 ُهُتَمْحَرَو ْمُكْيَلَع هللآ لْضَق لْوَلَف كلذ ٍدْعَب ْنِم ْمُثْيَلَوَت َهُت » :ىلاعت هلوق نكل هللا دنع

 يف روكذملا يلوتلا نوكي نأ رهاظلا ّنأل ركذ ام ىلع لدي 74 َنيٍرِساَخْلَآ َنِم مُتْنْكَل

 َنِم ْمُتْنُكَل + :هلوق نم رهاظلا اذكو .ىلاعت هللا دنع ًاّمح ناك اّمع ًايلوت خيبوتلا ماقم

 ناميإلا راهظإ دّرجم نم ًالَوَأ هب اوتأ ام يف نارسخ مهل نوكي ال نأ 4 َنيِرِساَخْلَ

 .همالك قئاقحب ملعأ هللاو

 .هرخآ ىلإ فوذحملا لوقلاب قّلعتي نأ ةلزتعملا دنع زوجيو :هلوق

 ىلع يّجرتلا ناك «اوركذا»و «اوذخ» :هلوقل ًاليلعت لعج نإ «مكّلعل» ّنأ لصاحلا

 لعفل ًاليلعت ريصي ىّتح رّدقملا «انلق»ب قلع اذإو "'مهيلإ عجار هنأل ؛هتقيقح
 هلال اراجم ةدازالا ندع هليخ يجو ةلوتملا بكذم وف امك ىلاغ "1هنل

 دنع هدارم نع ىلاعت هتدارإ فّلخت زاوجو .ًاقافتا ىلاعت هللا ىلع يّجرتلا ةقيقح

 ام دم دق هّنأكو ةحلصملا هيف امب ملعلا يه مهروهمج دنع ةدارإلا ّنأل ؛ةلزتعملا

 .ربدتف كلذ حضوب

 .هذخأ دعب قائيملاب ءافولا نع متضرعأ [4 َكِلذ ِدْعَي ْنِم ْمُكِئَلَوَت مت ال ] :هلوق

 اذإ هربد نالف هالو مهلوق عواطم وهو متضرعاأ ىنعمب متيلوت نأ ىلإ ةراشإ هيف

 ا“ ضرعمو رمأ ةعاط كرات ّلك يف كلذ لمعتسي ّمث .هرهظ فلخ هلعجو هنع ربدتسا

 .هتقادص نع ىللوتو .نالف ةعاط نع نالف ىلوت :لاقيف .هنع ههجوب

 ١ دابعلا ىلإ يأ :«عد» شماه ىف .؟ 26 رفا »١١«.

 .ضورعم :«م» . .ىتاذلا :ةدايز «ش» يف ."



 ؟ جء.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل عا“

 .هرخآ ىلإ هريغ عانتمال ءيشلا عانتمال لصألا يف «ول»و :هلوق

 هيلع دريو ءركذ ام ةدافإل «ال» ىلع لخدأ طرشلل «ول» ةملك ّنأ يف حيرص اذه

 الإ لخدي ال طرشلا فرح ّنأل ؛ةيطرشلا ةلمجلا ىلع الإ لخدي مل كلذك ناك ول هّنأ

 «ول» تسيلو اهسفنب ةملك «الول» نإ :نويرصبلا لاقو يضرلا لاق .لعفلا ىلع
 انك رفق نانا عملاق ًابوععو رمت ا اذ ولدا عب عقلا نأ هتلر قاع هلع

 ىلع لخدي ال «ال» ظفل ًاضيأو .ءرّسفم «الول» دعب سيلو ؛لعافلا باب يف ّرم

 دعب ريركت الو ,بلغألا يف رّركم الإ مسقلا باوج يف [و] ءاعدلا ريغ يف يضاملا

 عقاولا مسالا :يئاسكلا لاقو .أدتبم "'اهدعب عوفرملا مسالا :نويرصبلا لاق .«الول»

 نم بيرق وهو .ينتّمطل "اراوس تاذ ولو :هلوق يف امك ؛رّدقم '''لعفل لعاف اهدعب

 تلخدا يناثلا عانتمال لّوألا عانتما ديفت يتلا «ول» اهّنأ اهنم رهاظلا ّنأ كلذو .هجو

 .ءاضتقالا كلذ ىلع «ال» ىلع اهلوخد عم ىقبيف طرش فرح اهنوكل «ال» ىلع

 .همالك صخخلم اذه .(“ارمع كلهل يلع دجوي مل ول «رمع كلهل ّىلع الول» ىنعمف

 اّمأ .يفوكلا بهذمل الو يرصبلا بهذمل ًاقفاوم سيل فّنصملا هركذ ام ّنأ هنم ملعيو

 يناثلا امو .«ال» ىلع ةلخادلا «ول» تسيلو ةّلقتسم ةملك مهدنع «الول» نلف لّوألا

 .ًادتبمب سيلو رّدقم لعفل لعاف يفوكلا دنع هّنآلف

 (10) «...ٍتْبّسلَأ ىف ْمُكْنِم اوَدَتَعَأ نيذّلأ ْمُتْمِلَع ْدَقَل و» :ىلاعت هلوق]
 اولخدأ الو ,تبسلا موي ضايحلا اورفح هنأ ملعي مل هّنإف ءادتعالا ام :تلق نإف

 موي اهيف ناتيحلا لخدي ثيحب ضايحلا مهلعج :انلق .هيف اوداطصا الو اهيف ناتيحلا

 موي يف لقي ملو تبسلا يف ليق امّنِإو ,مويلا اذه يف اوداطصا مهنأ ةلزنمب تبسلا

 .لعفب :«ل» .؟ .اهدعب :ردصملا ىف ١.

 176/١. ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش .؛ :واوسب 0( نشا



 الا (55- ١ ةيآ) ةرقبلا ةروس

 .ميظعتلا يف مهلالخإب راعشإلل ؛تبسلا

 [4مَتْمِلَع ذدَقلد ىف ماللا ىنعم ]
 دعب طرشلا ىلع لخدت يتلا ماللا اهّنأب مسقلل ةئطوملا ماللا اوفّرع مهنأل ؛رظن هيف

 سيل هُمُتْمِلَع ْدَقَل» يف ماللا ّنأ ىفخي الو .هيلإ طرشلا نع باوجلا فرصل مسقلا

 .هل ةتطوملا ماللاب مسقلا باوج مال هيلع هبتشا ''ادقو .ةتطوم نوكي الف كلذك

 يف *ُمَتْمِلَع ْدَقَل و يف ماللا لثم وه مسقلا باوج الو انركذ ام هل ةئطوملا ماللاف

 يفو «دق» ىلع ةلخاد نوكي نأ يضاملا يف اهمزلي مسقلا باوج مال :اولاق ,ةيآلا

 .رّيدتف ,ةدكؤملا نونلا اهمزلي عراضملا

 .هرخآ ىلإ "!ههتروص تخسم ام :دهاجم لاقو :هلوق

 [نيدتعملا خسم ةقيقح ىف ثحب]
 هلاق يذلا ْنِإف ريسافتلا يف نيروكذم نيلوق نيب طلخ هركذ ام نا ىفخي ال

 ٍلَثَمك » :لاق امك ىلاعت ا يرعاها امكاو هديك اوكمعي ىل ويلا وه دهاخي

 بولقك مهبولق تلعجف مهبولق تخسم هنأ رخآلا لوقلاو .,"!4اًراَفْسَأ َلِمْحَي ِراَمِحْلَآ

 رثكأ يذلا رهاظلا نافلاخي نيلوقلا الكو ءًارجز يفتي الو أظعو لبقي ال ةدرقلا

 ."!هيلإ وعدي ةرورض ريغ نم هيلع نيرّسفملا
 .مهب دارأ امك "!كلذك اوراص مهّنَأو :هلوق

 .مهروص :ردصملا يف ." .دقلو م١

 .6 :ةعمجلا .'"“

 ١//11. نايبلا عمجم 0 نآرقلا ريسفت يف نايبتلا :رظنا .؛

 .كلدل :«ش» .6
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 ىلاعت هللا مهكلهأ مث ولسان ملو اوبرشي ملو اولك ي مل ماي ةثالث اوقب مهن يور

 ةدرقلا هذهف .اهكلهأ الإ ةّمأ خسم امو .ءاملا يف مهتقلأو مهب تّيهف حير تءاجو

 ةديردقلا ىف نسل الأ ىلع قيملسسلا عامج ا هيلع لدي وات نم هيغل نيراعتللاو
 .مدآ دالوأ نم وه نم ريزانخلاو

 [(15) 4... اَهَفْلَخ اَمَو اَهْيَدَي َنْيَب اَمِل الاَكَن اَهاَنْلَعَجَف» :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ مهلاح تركذ ذإ ممألا نم :هلوق

 مكحلا ىلع اهانلعجف عيرفت ذئنيح ّمصي ال هنأ هيف :لضافلا ىّشحملا لاق

 ههيوتلا باقرب رقلا أذهب انقنو اك ةقاننلا نذل ندا 11: نيكفاع ورق"! رك
 .ىهتنا ,"!عيرفتلل ال ليصفتلل ءافلاو ءاوملع امل ليصفت "!اهانلعجف :لاقي نأ

 عرفتم لعجلا ّنأ .هرخآ ىلإ مهلاح تركذ ذإ فّنصملا لوق نم ردابتملا :لوقأ

 اهركذ رابتعاب ةخسملاو ةخسملا ركذ انلعجف مظنلا لّصحم ّنأو .مهلاح ركذ ىلع

 ةخسملا عوقوب ىلاعت هملع ىلع عرفتم ركذلا كلذ ّنأل عيرفتلا ّمصي ذئنيحو ًالاكن

 نطعلا قيض نم عقو امّنِإ لضافلا ىّشحملا هفّلكت امك ليصفتلل ءافلا لعجف دعب اميف

 ًارخآو ًالّْوأ دمحلا هلو لّوُألا ءزجلا مت

 .هأنلعجف :«ش» .؟ .مهنوكل :ردصملا يف ١.

 117 ,.طوطخملا .ماصع ةيشاح .”“



 ةرقبلا ةروس

 ااا 00011 ا اا )١( # ملا 8 :ىلاعت هلوق

 ا ا او ا ا را ةعطقملا فورحلا ىنعم ىف قيقحت

 ا م م (؟) * َنيِقتُمْلل ىّده هيف َبْيَر آل ُباَتكْلأ َكِلُذ + :ىلاعت هلوق

 0 م ا ا لا ب ىوقتلا ىنعم

 1 وما يروا دك ا نيو اخ ا تا جا ىوقتلا بتارم

 000111111 ] ] ]ز]ز]151]1 51 4 َكِلَذ# هيلإ راشملا يف قيقحت

 ا (*) < ...ةولّصلأ َن وُميِقُيَو ٍبْيَعَل اب َنوُنِمْؤُي َنيِذّلأ» :ىلاعت هلوق

 10111 ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ذ]1]1]ذ ]ا ااا ناميإلا فيرعت

 0 ا تفل اي فارلا

 ا هيو نار خف م را انا يقع عنو اهاونس لم ةبرزخ يدي هلأ و تود هاج روت ف هوذا قزرلا ىنعم

 هر ب نا (2) . نم َلِزْنَأآَمَو َكِيَلإ َلِزْنْأآَمِب َنوُنِمْؤُي َنيِذّلَأ َو» :ىلاعت هلوق

 1000000 0 0 00000010012121 ا اهلازنإو ةيهلالا بتكلا لوزن ةيفيك

 1 ا مخ (ه) ل... ْمِهْيَر ْنِم ىَّدُه ىلَع َكِيكلوأ» 58 هلوق

 0000111 ]1 مالكلا يف هرودو لصفلا ريمض ىنعم



 " ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 25

 000000 () 4... مآ ْمُهَتْرَذْنآَء ْمِهِيَلَع ٌءآَوَس اوُدَمَك َنيِذَّلَأ َّنِإ# :ىلاعت هلوق

 1 ةمالق و: نازقلا ثنو وك حم

 )1000 0 0 0 0001 هيف لاوقألاو قاطي ال ام فيلكت حبق

 00000000 (7) 4... َىلَعَو ْمِهِعْمَس ىلَعَو ْمِهِبوُلُق ىلع ُهلَأ َمَتَح# :ىلاعت هلوق

 0000000202 د زيي ىلاعت هللا ىلإ بولقلا متخ دانسإ ةيفيك

 1 كيرمالا قيس رم الاب هللا ىلا دايغلا لاعفا كانتم|

 0 (8) 4... رخآل ٍمَْيْل ابَو هللاب انما لوقَي ْنَم ٍساّنلَأ َّنِم و :ىلاعت هلوق

 0000 0100 00 © َنيِنِمّؤُمِب جه اَمَول ىنعم

 ل (4) «...َنوُعَدْخَي اَمَو اوُنَما َنيِذّلَآ َو هلأ َنوُعِداَخُي 8 :ىلاعت هلوق

 000 )٠١( 4... ْمُهَل َو اضَرَم هلأ ُمُهَداَرَف ٌضَرَم ْمهِبوُلُق ىف 8 :ىلاعت هلوق

 انا ل هع نيس ا تسهل اميدانا ىلا. ضوعلا ةدايز اتا

 ن0 دلل ل ل

 ا ل ا 4« ضزآلا ىف» ب نيقفانملا داسفإ دبيفت

 0 )1١( ؛َنوُرْعْشَي آل نِكلَو َنوُدِسْفُمْلَأ ُمُه ْمُهَنِإ آلآ » :ىلاعت هلوق

 ا )١٠( 4«... ٌساَّنلَأ َنَما اَمكاوُنِمأ ْمُهَل ليق اَذِإَو 8 :ىلاعت هلوق

 0 «يأ»و «اذإ» نيب قارتفالاو هباشتلا

 وسلا ا )١5( 4... اَوَلَخ اَذِإَو اّنَما آوُناَق اوُنَما َنيِذَْلَآ اوُقَل اَذِإَو ١ :ىلاعت هلوق

 ا ا دو ا ب ف نو و انااا عا نيقفانملا نم ناميإللا ىوعد ىنعم

 ا ع م (15) 4... ْمِهِناَيْفَُط ىف ْمُهّدُمَيَو مهب ُئِزْهَتْسَي ُهلَأ» :ىلاعت هلوق

 ب ا ةلكاشملا يف ةهباشملا ةقالع ىنعم

 اذ ل و ب ةفئأتسم ةلمج « مهي ُئَزهتْسي 1
 ١1 (17) 4... ئدُهُل آب ةَكاَلضلَأ اًوَرَْشَأ َنيِذّلَأ َكَبتلوُأل :ىلاعت هلوق



 تايوتحملا سرهف

 ك2 قفانملاب ىدهلاب ةلالضلا ءارتشا صاصتخا ليلد

 5000000006 رفاكلا رفك نم قفانملا رفك ةيحبقأ يف قيقحت

 00 ناميإإلا ةيآلا يف ةيادهلاب دارملا ّنأ يف ثلاثلا هجو

 يي

 وَئْسَأ ىِذَلأ ِلَمَمَك ْمُهُّلَعَم » :ىلاعت هلوق

 0*2 0 000 0 10 لاقمألا ترض ةدئاق

 0 # جهروُنب هللا َبَهَذ8# ريسفت

 500 (18) «َنوُعِجْدَي آل ْمُهَف ٌىَْنُْع ّمْكُب ُمص# :ىلاعت هلوق

 000 ساوخلا هذهب اوعفتني مل ىنعمب 4 مَع ْمْكَب ٌوُصِ»
 . )٠١( 4... مُهَل َءَآَضَآآَمَّلُك هُهَراَصْبَأ ُفَطْخَي ٌقْدَبْلآ ُداَكَي» :ىلاعت هلوق م. ه

 ن0لا ا دو ل و واكو هنو مهلاوقأ نيف ةياردلا ىلعمو ءارعشلا تاقبط

 ءلاهاول هاو لوول هراو هاو فاو تو دوا كو جا و ع اما له عم ةياردلاو ةياورلا نيب قرفلا

 5000 4 ْمِهِراَصْبَأَو ْمِهِعْمَسِي بَهْزَل هلأ َءآَش ْوْلَو9 ريسفت

 7 اوي ابحب وُدبْعأ ٌساّنلَآ اَهيَءآَي» :ىلاعت هلوق
06 

 دال ول وع هي وحمار منور انطرلا# نوقشت وقت نُكّلعل» ىلعمو بارعإ يف ثحب

 54 287 27 ق0 91 04 هب دوو 58 عافانا نو "ن4 ف7 ق4 ا: هما يقرا روج طرت جرم نو 1 وردة“ ل ةيالا يف ةدابعلا ىنعم

 (؟؟) 4... ءآَنِب َءآَمَّسلآَو اًشاَرِف ضْرَأَلآ ُدُكَل َلَعَج ىذّلَأ» :ىلاعت هلوق

 58 2 لا ريستلا ىف ته ردلا دكشلا دافا "اه

 1070 ا 4ُاَشاَرِف ضزآلا ْمكل ٌلَعَج# ىنعم

 ا تاريقلا عارخإ هع
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 ا 4 َنوُمَلْعَت ْمُتْنَآَو »© يف بيرثتلاو خيبوتلا

 .(319) 4... ون اًِدْبَع ئلَع اَنلرَت امم ٍبْيَر ىف ْمُتنُك ْنِإَو م :ىلاعت هلوق

 117170101101 0 0 ربجلاب لوقلا لاطبإو نارقلاب يّدحتلا

 530000 ١ دهس او نع فسح عع امن دععملا نارلا
 0 هيف ءاملعلا لاوقأو ةروسلا ىنعم يف قيقحت

 نأ ٍتاَحل لال اونو اوُنما نيل ِرِيَبَ :ىلاعت هلوق

 أ ا دج ورسول و لوا وم راو توب قو عدو طابحإلاو ناميإالا ىف قيقحت

8 
 1 56 يا دو د فل 1 يل 0

 نب راستو 14 ار لاه د 8... اولاق اقر ٍةَرَمث ْنِم اَهْنِم اوقْزَر املك # ريسفت

 هه ه٠« هه "©

 © © ه6. «٠

٠» © »© © © © 

 ٠١ .١و.6. ٠

© © »© © »© © 

 ٠ 009ه « هه ؟©٠

 « © 6©04ه ١و١

 ل
 8 6034-8 0 .٠

 006 ها و ا ا منال 1218 كورد أ كنق تا رووعه فل جل" مات نأ وج ير طا 4 دلع واو تو ا ا © لبق نم © ىرعم

 0000 نانجلا يف نادبألا دولخ ةيفيك

 . )3١( 4... ةَضوُعَب اَم اّلَفَم َبِرْضَي ْنَأ َىِبْحَتْسَي آل هللأ نإ # :ىلاعت هلوق

 1 ا (15 از ىف نق تحت

 25000 كب نول وف اووي ةيدلا اكو ةظريسفت
 00 ا ا 0

 *َنيِقِساَقْلأ الإ دب َّلِضُي اَمَو اًديَِك دب ىِدْهَيَو اًيِنَك هب ٌلِضِيَ# ريسفت
 1ظ1ظظشش 0 (0/) 4... لأ َدْهَع نوفي يذلا » :ىلاعت هلوق

 00 ا ا ا ا اا دهعلا ضقن ىنعم

 0 4 َلَصوُي نأ ب ُهْلَأ َرَمَأ آَم َنوُعْطَفَي و8 ريسفت

 ٠٠ه © ه0 ©

٠» © ©» © »© © 

 « هه همه ؟

 ه0 © 0 ©ه-©<

 ©. .©  #6هوه «٠

 هاو مه ه©.© ©

 «© ه«© ه0 © )©٠#



 تايوتحملا سرهف

 0 (78) #....مُث مُكاَيحَأَف اًناَوْمآ ُْتْنُكَو هللاب َنوُرُفْكَت فْيَك 8 :ىلاعت هلوق

 512070101710100 نيفلكملا رايتخا ىلع ةيآلا ةلالد

 7711111 يرابلا لاعفألا ليلعت يف ثحب

 5230 (؟9) 4# ...مُت اًعيِمَج ضزآلآ ىف اَمْمُكَل َقَلَخ ىذّلَأ َوُه© :ىلاعت هلوق

 0 تاياآلا يف ضقانتلا عفدو «ٌمث» يف يخارتلا ىنعم

 57000 * ٌميِلَع ٍءْئَش ٌلكِب َوُه و ليلعت يف ثحب
 0-5 (0) 4#... ضزآلا ىف ُلِعاَج ىنإ ةَكَبتلَمْلل َكّبَر َلاَق ْدِإَو8 :ىلاعت هلوق

 00 ا ةمامالاو ةفالخلا لضف

 0000 ا لوضألا مم ةماعلا
 5271111111100 «ذإ» لوح ثحب

 مد قيد سو اول د ةكئالملا يف ءامكحلا ضعب بهذم

 ا مدا فالختسا نم ةكئالملا بّجعت ةمكح

 27111 4 اًهيف ٌلَعْجَتأ) يف ةزمهلا ىنعم

 0000 ةكئالملا يف ةمصعلا راصحنا مدع

 5577 (*1) 4... ىَلَع ْمُهَضَرَعَدُت اَهَلُك ءآمْسألا مدا مَّلَع و :ىلاعت هلوق

 75000 هيفا قيقحتتلاو ءامسألا ملت ىف ىطترملا ديسلا هداقا ام

 ووو و ب ةكئالملا ملع نع ىضترملا دّيسلا هدافأ ام

 ساو ا ا ير ب ا يع ءامسألاب مدأ ملع ةيفيك

 20 تايّمسملل 4 ْمُهَضَرَع»© يف ريمضلا

 0 « ىنوُتبنأ# :هلوقب ةكئالملا نع لاؤسلا ةمكح
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 0 يي نيدجاسلا ةكئالملا نم لضفأ مدآ

 00 ("5) 4... مَدأِل اوُدُجْسَآ َةَكْيَدلَمْلل اَنْلق ْذِإَو 8 :ىلاعت هلوق

 أ وال جا وو سا حول ةكئالملا دوجس عون يف ةيقحت

 0 هرفكو هاذ انكتنين 2 أو يلبأ ءابا ىف ثحب

 م

 57 (*ه) 4... َةَنَجْلا َكُجْوَرَو تنآ نكشأ مدا آي اَنْلَقَو# :ىلاعت هلوق

 000 م هنكلا كغ و رو نا نكشا و قم

 200000 * ةيملاطلا زي انوكتف ل: نق ءافلا نع دوضتملا
 2 م ٠ رع 0

 ل # ةَرَجشلا هذه اًبَرقت الّو# ىنعم

 00000 (م) 4... اًهْنَع ٌناَطِيَّشلَآ اَمُهّلَرَأَف » :ىلاعت هلوق

 ا وا رتللا لاها فويو و 7 وما او قب ناسنإلا نع لعفلا رودص يف ناطيشلا رود

 525070000 ةّنجلا نم ءاوحو مدا جارخإ ةمكح

 «ضعبل ضعب ةوادع» و «اوُطِبْهَأ» لوح ىضترملا دّيسلا هدافأ ام

 211111 1 1ز]ز] 1110 ةيالا يف #4 نيح## ىنعم

 هند م

 ا ا (ا/) 4... ِتاَمِلَك ِهَيَر ْنِم ْمَدآ َىَقْلَتَف » :ىلاعت هلوق

 ا «ةبوُتلا» ىنعم ىف ىسوطلا قّقحملا هدافأ ام

 00 (") 4... مِهَئآَمْسَأب مُهْتبْن | مدا اَي لاَق# :ىلاعت هلوق

 ©" © هه « ه©٠

 © ©9©9ه٠ه ©« «٠

٠» 09٠0© © © 
 0 ا ل ةافاوملا ىنعم ىف قيقحت

٠» © © © © 
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٠» ©0066 © © 
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 تايوتحملا سرهف

 ا (88) 4... اًعيِمَج اَهْنِم اوُطِبْهَأ اَنْلُق» :ىلاعت هلوق

 0 «اوطبهأ اَنْلَق# ريركت ةلع

 2ع اواو وح ب04 وجل 34 تبول لب اج وكنا دج أ سلا ف أ قة وفلل 4 ىّده» ريركت ةلع

 250 قوق 0 ىِدْهَعِب 07 ىنعم
 ىف بي

 )4١( +...آوُنوُكَت لَو ْمُكَعَم اَمِل اَكَّدَصُم ُتْلَرْنَآآَمِب اوُنِما ول :ىلاعت هلوق

 50 هقّدصي امب رفك نآرقلاب رفك نم يف قيقحت

 000 0 (4؟) 4... ٍلِطاَبْل اب َقَحْلا اوُسِْلَت آلَو» :ىلاعت هلوق

 ...(19) 4 ...َعَم اوُعَكْرَأَو ةؤكّرلآ اوّناَو َةولّصلآ اوُميِقأ و :ىلاعت هلوق

 000 اهمدعو ةعامجلا بوجو ىلع ةيآلا ةلالد يف قيقحت

 0 (45) 4... ْمُكَسُفْنَأ َنْوَسْنَت َو َريَل اب َساّنلَآ َنوُرُمَأَتَأ» :ىلاعت هلوق

 00 ا ا ا ا ا نايلقع حبقلاو نسحلا

 ..(40) <... لإ ةَريِبَكل اَهَنِإَو ٍةلّصلََو ِرْبّصل آب اوُئيِعَتْسَأ َو» :ىلاعت هلوق

 10000 ةةايفلا ىبصلاب هاوس اج

 . .. (11) 4... هْيلإ ْمُكَّنَآَو مهَيَر اوُقاَلُم هنآ َنوُنَظَي َنيِذَّلَأ» :ىلاعت هلوق
 000 ةيؤرلاو ءاقللا ىنعم يف قيقحت

 . .. (59/) 4«... ُتْفَعْنَآ َىتَلأ ىتمغن اوُدُكْذَأ ليءآَرْشإ َنَب اَي» :ىلاعت هلوق

 ل ا ليئارسإ ينب ليضفت ىنعم

 .... (غ8) 4... اًنْيَش اًمِيَش ِسْفَن ْنَع ٌسْفَن ىزْجَت ال اًمْوَي اوُقَتَأ َو» :ىلاعت هلوق

 9 9 يإ اي
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 ؟ ج.يرتستلا هللا رون ىضاقلل ةّيريسفت تاحمل 1

 سمس سب س6

 53000 (44) 4... ْمُكَنوُموُسَي َنْوَعْرِف لا ْنِم ْمُكاَنْيَجَت ْذِإَو م :ىلاعت هلوق

 20000 دانعلا لاغفا ىف نعتارملا نكسلا داقأ ام

 000 ا هيف قيقحتلاو «لا» ىنعم

 0 (00) *... ْمُكاَتْيَجْنَأَف َرْحَبْلا مكب اَنْفَرَف ْذِإَو م :ىلاعت هلوق

 500 ناقرفلاو باتكلا ىنعم يف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام

 5 (05) 4... ْمُتْمَلَظ ْدُكَنإ موق اَي ِهِمْوَقِل ئسوُم َلاَق ْدِإَو» :ىلاعت هلوق
 00 4 ْنُكَسُفنَأ ولت اق ىنعم و رود رلوو ضر

 5016 (080) 4... هلأ ىَرَن ئّتَح َكَل َنِمْؤَن ْنَل ئسوُم اي ْمَتْلَق ْدِإَو 8 :ىلاعت هلوق

 12100101 ىلاعت هللا ةيؤر لوح يزارلا حوتفلا وبأ دافأ ام

 هيف قيقحتلاو تاقيملل دلت ىسوم مهراتخا نم يف يزارلا هدافأ ام

 00 اهيف ّقحلا لوقو هللا ةيؤر يف ةلبقلا لهأ فالتخا

 000 (07) 4... ماَمَقْلآ ُهُكْيَلَع اَنْلَّلَظ َو» :ىلاعت هلوق

 50 (08) <«... ُثِيَح اَهْنِم اوُلَكَف َةَيْوَقْلَا هذه اوُلُخْدَأ اَنْلُق ْدِإَو 8 :ىلاعت هلوق
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 )50 نق قيقسللاو لجل ذاق تعب
 25ش (0) 4... َناَقْرْفْلا َو َباَتكْلَأ ىَسوُم اَنْيَتا ْدِإَو» :ىلاعت هلوق
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 سم

 31 0 موي موب هلوق

 ه0 08ه ©« © © © ©

 ٠ه ه0. .ه< © © ©

 ا ]1 1 ]ز ] ]ز]ز ]| ]| 00 © دحاَو ماعط © ىنعم

 . . .هيف قيقحتلاو 8 ٍّقَح ٍرْيغِب © ىنعم يف ىضترملا دّيسلا هدافا ام

 .. )١7( «... ئراَصّتلَأَو اوُداَه َنيِذَّلَأَو اوُنَما َنيِذّلآ نإ + :ىلاعت هلوق

 ا ا ال ا لا يفرم فيتم د را بارعا

 هي كالهإالا فوخو رارطضالا دنع ناميإلا ىف قيقحت

 (10) +... ٍتْبَّسلَأ ىف ْمُكْنِم اًوَدَتْغَأ َنيِذَلآ ُهُتْمِلَع ْدَقَلَو + :ىلاعت هلوق
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 00 ]ذا # ُمُتْمِلَع ْدَقَل + ىف ماللا ىنعم

 اا 1 1 1 000 نيدتعملا خسم ةقيقح يف ثحب

 5200008 (17) *... اَهَقْلَخ اَمَو اَهْيَدَي َنْئَب اَمِل لاَكَن اَهاَنْلَعَجَف » :ىلاعت هلوق


