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 نارمع لا ةروس

 "!(نيعتسن هبو ميحرلا نمحرلا هللا مسب)

 [«نارمع لآ» ب ةروسلا ةيمست هجو]

 نارمع لآ ةروس :هلوق

 نموت ةروبتلا هبل :تينخا تقلا ارضع: ل ا زو ةارغلا نوكي نا ' نكي انك :لوقأ

 نسا لا ةينيدارملا نوتكي نأ لمح كلذ امهببأ ىلإ بسقا "نمر نوزاهو
 بلغ دقهنكلا :ةيدلاو ناشل قلع و: ةاروتلا ىف نارمع ناك ةمسا نأل يا"! نلاط

 ةهدمع بانك بحاص هركذو ال قداصلا نع كلذ ىور دقو 01 هيا ىلع هكا

 .نَم رئاسو :«م ءه» .؟ .«م .ه» نم نيلالهلا نيب ١.

 :«م» شماه يف ."'

 ىنكن تراهط موق نيا خر با هبات فاوط دوصقم هبعك مرح رد ىنكن

 .و-:«م ءل».؛

 ةيآلا هذه نم لصاح هابي يبنلا لآ ليصفت روهظ وهو دوصقملا ّنأ ىفخي ال :«م» شماه يف .0
 هاتين اا رهلا يقوزك دم اننا يقال ةقلاط ا ن1 ىلع نار ل دع نو
 دارملا نأ ىف تيبلا لها قيرطب ةياوزرلا هوو اكل نكل ءويساربا لا ىف: لخاد 1 ينل لا



 8 ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 اذه نارععولا ركذ 1 ىلإ ةروسلا ةفاضإ هجوو ."١بلاط يبأ بسن يف بلاطلا

 لاو ميهزبإ لاو اًحوُنَو مدا ئفْطضأ هل هلأ ّنِإ» :ىلاعت هلوق ينعأ ."!اهتايآ ضعب يف

 ةيا امّيس مهبقانمل تيا تايآلا ىلع اهلامتشاو 4+١". َنيِمَلاَعْلأ ىَلَع َناَرْمِع

 ىلع ةروسلا هذه يف ليئارسإلا نارمع لآ نم ميرمو ىسوم ركذ لعلو .ةلهابملا

 ملعأ هللاو دارملا نوكي نأب يمشاهلا نارمع لا نيبو مهنيب ةسياقملاو هيبشتلا ليبس

 لضفأب اذه نارمع لآ مّركو ىفطصا دقف (؟!اذكو اذكب اذ نارمع لآ مّرك نأ ىلاعت هن

 ُهَقْلَخ ُهَقَلَخ مدا لَتَمَك هلأ َدْنِع ئسيع ّلَكَم ّنإ» :ةيآلا هذهب اًلصّتم ىلاعت هلوق هريظنو ءاهنم

 .ةيآلا "+ ُنوكَيَف نك هَل َلاَق مث بارت ْنِم

 تلواح .85 مهيلإ يباستنا وا كنيفلا اغا نمت يف يّولغل يّنأ هرم لو

 ةيآلا نم دافتسم هانركذ ام ّنأل ؛ماقملا اذه يف ةدوصقم نكت مل مهل ةليضف تابثإ

 «ميهاربإ لآ» ّنأل كلذو .ةياردلاو لضفلا لهأ تاياور نم اًسبتقم هانركذ ام نودب

 وو ليزر" ميهاربإ لا نم هلآو يبنلا نأ يف ببر الو .ةيآلا يف روكذم اًضيأ

 دهاوش بحاص ىور دقو .ماقملا اذه ىف هيلع هيبنتلا انلواح ءبلاط ىبأ لآ :«نارمع لآ»ب بج

 «دّمحم لآو» :ةدايز فحصملا لصأ يف ناك هنأ دوعسم نبأ نع ١717[ ح ]١74/١, ليزنتلا

 رّبدتف ءهيف لخاد بلاط ىبأ لا نأ امك ميهاربإ لآ ىف لخاد اًضيأ دّمحم لا ّنأ نّيبلا نمو

 ١7١١ ل ل .« هلل هنم 0

 :نارمع لا.“ اههتايأ# :«عءل».؟ 8

 مدا ئفطْصَأ هل نإ : ىلاعت 1 يف «نارمع لآ»ب دارملا ّنأ ىلإ ةراشإ :«ع» شماه يف .؛

 .«هنم »١١ ُهيِلَظ بلاط يبأ لآ :# َنيِمَلاَعْلَا ىَلَع َناَرْمِع لاو ميِهْرْبِإ َلاَو اًحوُنَو
 .09 :نارمع لا .ه

 :لاق ثيح كل قداصلا 0 ةعباتم ةبسنلا ىلع ةّبحملا مّدق امّنِإ :«م .ع» شماه يف .1
 .[؟ 0714 ةينودمحلا ةركذتلا] هِي هنم 7١؟» «هل ينّونُب نم لضفأ يدنع نينمؤملا ريمأل يئالو»

 يف ينانمسلا ةلودلا ءالع نيدلا نكر هّلأتملا خيشلا اذه ىلإ راشأ دقو :«م ,.ع» شماه يف .
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 ليزنتلا دهاوشب ىّسملا هباتك ىف روهمجلا ءاملع نم ىناكسحلا مساقلا وبأ مكاحلا

 لاو نارمع لاو اًحونو مدآ ىفطصا هللا ّنِإ» دوعسم نب هللا دبع فحصم يف ناك هنأ

 يف كش الف ةءارقلا هذه تبثت مل نإ :تلق اوك "(ىينلافلا لح نكجي

 ا هارت لا مهنأل ةيالا يف مهلوخد

 هك يبنلل الومش رهظأ وهو مهيلع نارمع لا ,قالطإل رخا لامتحا انهاهو

 0 لل ينأو هلل دبع أ: ند سلا تاو

 0 ل2 ىبنلا نع ةفيرشلا هتاباتك ضعب ىف 50 ريبعت ديج هع دال

 :هرخ ا لالا كا و

 دبانغ نب ةارهبع لآ ةروسلا دك نق( ةارمق ل ارد ةارملا قوكت نا زاحف

 .رّيدتف ,روكذملا

 الاجر نارمع لآل ّدمو .مانألا رئاس نيب نم دّمحم لآ ىفطصا يذلا هلل دمحلاف

 .!ءاغرالا ماغر هفنأب فداص مهتمارك ةدايز نع "'فنأ نمف ,ماعنإلا ةدئام ءاسنو

 .مالملاو ةنعللا قوط هديج يف ٌدجو مهتعباتم ةداج نع فرحنا نمو

 :رعش هذه ىهو ةروهشملا هتيعابر ج

 دش ىناويح همشحرس هب رضخ نوج دش ىنارمع ىلع هرهب وك ره

0 

 .« هج هنم » ١2

 ١. ليزنتلا دهاوش ١/91١1/9 ١8١. ىنارحبلا مثيم نبال ةغالبلا جهن حرش .؟ 6 /6١.

 *. حاحصلا] 2«١؟» فكنتسا :ةفنأو افنأ فنأَي ءيشلا نم فنأ :(ع» شماه يف .هفنأ :«ه»
 ا

 0 حاحصلا] ماغرلاب هقصلأ يأ .هفنأ هللا مغرأ :لاقي .بارتلا :حتفلاب ماغرلا :«م .ع» شماه يف .؛

 » 77 ١«.
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 [(؟-١) ؛... ةللإ َآَل ُهللأ * ملا :ىلاعت هلوق]

 [+ ملا ىف (ميملا» بارعا]

 .هرخآ ىلإ اهيلع فقوي نأ اهّح ناكو ,ةروهشملا يف ميملا حتف امّنِإ :هلوق

 نع ةيبكر اذا ءاضيلا فورح ءاهسأ نأ نم دق امل !'!فوقولا اهفح ناك انلإ

 لاصتتا مدعل ؛اهيلع فوقوملا ةلمجلا ىرجم اهنم دحاو لك ىرج بارعإلا بيكرت

 اقوقوم ميم تناك اّملف ,ظفللا ثيح نم تلصتتا نإو ىنعملا ثيح نم ضعبب اهضعب

 يف ةلصّتم تناك نإو "'امهب ًادتبملاك "امهنأل .«هللا» يف لصولا ةزمه تنّيب اهيلع

 ,ةعبرأو ةثالث يف تفذحو اهلبق ام ىلإ عطقلا ةزمه ةكرح تلقن اًملف ,ميمب ظفللا

 اهّْنأل ؛اهلبق ام ىلإ اهتكرح لقن دعب لصولا ةزمه تفذح كلذك فلأ مال :هلوق يفو
 .لصألا عم اهءاقب ثيح نم لصولا 5 0

 .جردلل ال فيفختلل ''تطقسأ امهنأل :هلوق

 امك اهيلع فقوي نأ ميملا ّقح نم ّنِإ :ليق هْنأك رّدقم لاؤس باوج ىلإ ةراشإ
 ال امهّنَأ نم رّرقت امل ءاهتكرح فذح عم اهفذح لصولا ةزمه يف مهنوناق نمو مّدقت

 اهريغ ىلع اهتكرح ءاقلإ نكمي فيك اهتكرح تبثي مل اذاف ؛مالكلا جرد يف فد

 قباسلل سيل اميف جردلا ذإ ؛جردب سيل انهاهو جردلا يف اذه ّنأ باوجلا لصاحو

 .هللذك نسل انهاعو يوكدلاو هقفرلا هكح

 .اهنأل :«م» .؟ .فقولا :«م» . ١

 .ةفراص :«ع».؛ .اهب :«م» . '"'

 .تبثت ال اهّنَأ :«م» .1 .تطقس :«م» .6
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 [(©) ...٠ َنْيَب اَمِل اَقَدَصُم ٍيَحْل آب باتكلأ َكِيَلَع َلَزَنم :ىلاعت هلوق]
 .لدعلاب ّقحلاب :هلوق
 ججحلاو لدعلا ىنعمب ّقحلا ةغللا بتك يف دجن مل :لضافلا يّشحملا لاق

 .ىهتنا حفلا

 هزاللاب ريسفتلاو قحلل "'!نانّيب نامزال ةتباثلا ةّجحلاو لدعلا ّنأ هيف :لوقأو
 دّيؤيو .زيزع ريغ مالكلا قايس هيلع لد اذإ امّيسو ةيظفللا تافيرعتلا ىف اًضصوصخ

 الا قحلاببىا ةضألا لاقدلاق كي فووبادينلا ريس نفك ءانركقا اب ةذأرإ

 فاصنإلاو ةلادعلا ''اكلولس نم ضعب ىلع مهضعبلو ةيدوبعلا نم هقلخ ىلع هل بجي
 .ىهتنا "!تالماعملا يف

 [# ةاروتلا هو * ليجنالا + ىنعم]
 .لجنلاو :هلوق

 حاحصلا يف يرهوجلا هيلإ راشأ امك لصألا انهاه «لجنلا»ب دارملا ّنأ رهاظلا

 هب حّرص امك دارملاو ."لصألا يأ .لجنلا ميرك ناك اذإ لجان سرفو :هلوقب

 ىّمس انهاه نمو ,"'نيدلا كلذ يف هيلإ عوجرملا لصألا هنأ يسربطلاو يروباشينلا

 عماجب ةّنسلا لوصألل عماجلا هباتك يرزجلا ريثألا نبا ىّمسو ءلصألاب ثيدحلا بتك

 :لويضألا

 .نايمجعأ امهنأل فشعت :هلوق

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١74. انمي ل17 3

 :ليبنف دايز «م .ه» .ُه .أم ا :«هر» ."”

 ١18560/0. حاحصلا .1 /٠١١. 7 يروباسينلا ريسفت .6

 ٠١7/17. يروباسينلا ريسفت ؛؟511/ 5 نايبلا عمجم ريسفت ."
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 .فاشكلا يف هب حّرص امك ."!نيّيبرع امهنوك دعب ٌمصي امنإ امهنع قاقتشالاو
 دعب ىلع لدول هنا هن لقانا ىقعملا هزك اس نطو رهظنب ا دهبو لوقا

 مالك ىف مدعني مل اليعفإ ّنأل ؛"ادعبي ال ليعفإ ىلع ليجنإلا نوكو .قاقتشالا

 ترفل

 آل انفي نهال هنهوف نرخ ىلا ةيروت هلصا ليف هنكل و فلوق ةركذ امن اًمأَو

 ىّتح اذكو اذك هلصأ ّنأ نم ليق ام مّلسي فيك نايمجع نيظفللا نوكب لئاقلا

 لضافلا كلذب حّرص دقو .فّلكتو فّشعت هدنع اًضيأ اذه لب ؛هيلع ةّجح (!لعجي

 ةنرعلاب امهدحا نايصعا ناهسا لجتالاو«ةاروتلاو:هّلاق فيد + فووبانهبتلا

 كلك نق 0و فاردالا نسي الا ديني ال انيقافكتاب لاعمال اف هقول ام وشكلاو

 هيدا ىلإ 1[ سرم]: تفرلا ا"! ىوو وفن روفلاو "او ايعلا انشق ونا هقلا لاقف كلذ
 .رّبدتف س

 [(4) +... َناقْزفلا َلَزْنَآَو ٍساَّنلِل ىَدُه ُلْبَق نِمَ :ىلاعت هلوق]
 .4 ساّنلِل ىَدُه َلْبَق نِم :ىلاعت هلوق
 فصوي ملو .ىده هّنَأب ليجنإلاو ةاروتلا فصوو .ٌّقح هّنأب نآرقلا فصو امن

 انهاه ةرظانملا ّنأل ؛!+ َنيِقَّتمْلِل ىَّدُه+ :ةرقبلا لّوُأ يف لاق هّنأ عم ىده هْنَأب نآرقلا

 مل وا ةوايتفا فا وديمة هيلا يف ّقح هنأ ركذف نآرقلاب نودتهي ال مهو ءىراصنلا عم

 .هدّعبي ال :ردصملا يف .؟ 4٠١/١. فاشكلا .

 مسا حيحصت دنع ءيجيس ام يف هلثمب يشحملا لضافلا فرتعا دقو :«ع» شماه يف ."

 ١78. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ؛« هع هنم ١1 حسملا هبقلو ىسيع

 .و- :ردصملا يف .ه .هلعجي :«م» .

 .ىور :«ه .م» .ا/ .افصلا :«م ءل».5

 .؟ :ةرقبلا . 0 1/ ىروياستلا يسلب
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 .كلذل ةيادهلاب امهفصوف امهتّحصب نولئاق مهف ناباتكلا اّمآو .هولبقي
 .[انلبق نم عرشب] نودّبعتم '''اَنِإ :انلق نإ مومعلا ىلع :هلوق

 [هيف قارغتسالاو + سانلل ىدُه»+ ىنعم]
 قوفلكم '' !دينلازملاو ادع هتدحأ يأ ةيدتست + دهلوق نم لوعفملا عشا ةغيض ىلع

 ىلع قارغتسالل هنأ هيفو ,ريدقت ىلع دهعلل دّيقمو ريدقت ىلع قرغتسم سانلا ينعب
 سانلل ىده امهف يلي دّمحم نع اربخأ نيياتكلا ّنأ يف فالخ ال ذإ ؛ريدقت ّلك

 ىف اذك .'؛ !امهب نودّبعتم نحنف انباتكب خسني مل نيباتكلا لويضا را

 :لضافلا ىقيستلا ةيفاح

 نبا لوصأ حرش يف يجيإلا دضع مالك نم رهاظلا لب ؛اًدبع هتذخأ ىنعمب هتدّبعت

 تسلا رخ | هيله ل ديو ةعاطلا و ه3 اعلا كلل قع نكعتلا نيو ايدل :١ يهاعلا

 :- رعش  حاحصلا يف يرهوجلا هب دهشتسا يذلا

 !١'ءطهمو عدم ادعس نيمو ىرأ دقو دعس نب رمن يندّبعت

 له هندي لوسرلا ٠ +1 هلا ىف لوصألا ينك ىف لكس دق «راتعلا هذه اًكيأو

 ىأ كنع هنأ 41 رعااوش ةلريج ن١ يقحيالو 550 نأ انلبق قم" !عرشب اًدّبعتم ناك

 ا هلا ةيسنلاع يدا واننا نف ناشي ذا ءاينألا ننتهلبقا نيبال ةعيرقل نيفلاك

 . لم انف هيلا انيق اهب نلك قيتلابسلا ىفاا1"١ يحي نا هسباذعلا

 هب - :«ل عر." .امْنإ :«ل ع».١

 ١75. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؛ .ناب :ردصملا ىف ."

 /0١07. " حاحصلا .1 .بجاح :«ل ءع»

 .ىنعم ىلع :«ه ,م» .8 .عرشل :«ه ءم» .ا/

 .هيلع :ةدايز م. .ةعي رشب :«ه ءم» .

© 

 م.م



 نم عقو يذلا فالتخالا نوكي نأ مزل هركذ ام مّلسن ول هنألف :اًيناث امَأو

 ىلع دلدأ لذا ريارت تنك ىف اهرك ةودانلا نعي دوش ةزقحال ايم ىذا عيبلوضألا

 نم عرش مومع ّنأب دضعلا حراشلا حّرص لب ؛ىرت امك وغل اذهو .اّوغل اهيفنو اهتابثإ
 فققوتي لب هلي دّمحم نع رابخألا يف 'رصحنت ال ةيادهلا ّنأ ىلع تبثي مل انلبق

 ةعيرشلا يف رّرقملا هجولا ىلع اًضيأ داعملاو ًأدبملا لاوحأ نع رابخألا ىلع

 .هيف ام هيفو ؛ةلمجلا يف ةيادهلا داري نأ الإ ّمهّللا ,ةيدّمحملا

 ني دّبعتم "وكن نأ مزلتسي ال انباتكب نيباتكلا لوصأ خسن : مدع نلف : :اًملاث اّمأو

 لن نسل نو دتعتا سن اهل :ةةقفا ودب عقلا لوم لا جمارك | ألا تا امج

 ىلع ءانب يفنحلا بهذمل دّلقم هّنَأ يعفاشلا بهذم دّلقمل اًلثم لاقي ال امكو ءاننيد

 هنأ ةيدمحألا ةّلملاب دّبعتملل لاقي ال نأ رهاظلا اذكف لئاسملا ضعب يف امهتقفاوم

 نبل عرشلا افيأو .لوصألا ضعب يف نيتّلملا كارتش هال ؛الثم ةيوسيعلا ةلملاب دّبعتم

 لقفلا نهيب اذني ديكو هحمتلاك نانألا نييانك ةعبلا لوضألا دعم وع راق
 .رّبدتف ءانلبق نم "'عرشب اندّبعت قدص اهنومضمب اندّبعت نم مزلي ىّتح هكاردإب

 ىده امهيف ام عيمج ّنأ دارملا ناك نإ هنأ نم ليق ام فّنصملا ىلع هّجوتي معن

 ؛مومعلا ىلع سانلل ىده اتسيل انلبق نم عرشب نيدّبعتم اننوك ريدقت ىلعف سانلل

 عيمجل ماع مكح اذهف ,ةلمجلا يف ىده امهيف ّنأ دارأ نإو ؛خوسنم اهضعب ّنأل
 تافصو ديحوتلا ديفي ام امهيف ّنأل ؛انلبق نم عرشب نيدّبعتم نكن مل نإو سانلا

 .رّيدتف :مهعيمج ساتلل ىده رومأ هذهو يلي يبنلاب ةراشبلاو يرابلا
 .هرخا ىلإ [لطابلاو ّقحلا نيب] هب قرفي ام رئاس لزنأو :لاق هّنأكو :هلوق
 ,ةيقبلا ىنعمب روسلا نم هّنأل ؛يقابلا هانعمف ةزمهلاب ناك نإ «رئاس» ةظفل :لوقأ

 .نوكي نأ :«ه ءم») .' .رصحني ال :«ه.م ع».١

 .عرشلاب :«ما» . 3١



 ١ نارمع لآ ةَروس

 امهتم لكل لمتحم فّنصملا ةرابعو ,عيمجلا هانعمف ةزمه ريغ نم ءايلاب ناك نإو
 "7و فّنصملا مالك رهاظ ّنأ نم لضافلا يّشحملا هركذ ام هجو رهظي الف ءءاوس ىلع

 قرفي ام يقاب لزنأو :لاق هّنأك داري نأ لمتحيو .هب قرفي ام عيمج لزنأو :لاق هّنأك

 .ىهتنا ."'يقابلا وه ركذلاب دوصقملا ّنأل ؛هب

 .روبزلا وأ :هلوق

 وه امّنِإو ماكحألاو عئارشلا نم ءيش هيف سيل روبزلا ّنأب لمحلا اذه فّيز
 ؟لطابلاو ّقحلا نيب اًقراف نوكي فيكف ,ظعاوم

 .كلذ ىلإ لوؤيف ةمولعملا ماكحألا مازتلا يه "!ظعاوملا ةياغ نب نيحاو

 [(5) ...١ ىف الو ضزآلا ىف ٌءْئَش ِهْيَلَع ئَفْحَي ال ةللأ ّنإ+ :ىلاعت هلوق]

 .امهزواجتي ال ٌسحلا ذإ :هلوق

 ىف ٠ :هلوقب ملاعلا نع ريبعتلا يف ةدئافلا ام هنأ وهو رّدقم لاؤس باوج ىلإ ةراشإ
 ضرغلا ّنأ باوجلا لصاحو ؟غلبأ ناك قلطأ ول هنأ عم .* ِءاَمَّسلَأ ىف اَلَو ضْآلا
 يف امهتمظعل ؛ىوقا ضرألاو تاوامسلا ركذ دنع كلذو هملع لامك دابعلا ميهفت

 هذهو .لمكأ كاردإلاو ٌمتأ مهفلا ناك بولطملا ىلع لقعلا ناعأ ىتم ّسحلاو حلا

 .ليق امك مولعلا يف ةلثمألا برض ةدئاف

 [3) .... ُءآَشَي َقْيَك ماحْرَأْلا ىف ْمُكْرَوَصُي ىذَلأ َوْه١َ :ىلاعت هلوق]

 .مهتهبش نع باجأو :هلوق

 ١74. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ و :«ه ا م».١

 .ةظعوملا :«ل» .'“



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 5

 [ىراصنلا ةهبش نع اهب عفدي امو ةيالا ىنعم]
 نوكي نأ رهاظلا ّناإف ,رهاظلا وه امك هلبق امب اًقَّلعتم نوكي نأ لمتحي :لوقأ

 جاجح ال جاجح اذه :ليق :هلوقب هيلإ راشأ يذلا جاجحلا نع باوجلاب دارملا

 نأ وهو ةقباسلا ةبآلا نومضم اذه :هلوقب هيلإ راشملا ّنأ يف ءافخ الو ,رخآ باوجو

 لمتحيو .كلذك سيل 391 ىسيعو .اهيف ركذ امب اًفصّتم نوكي نأ ّدبال يقيقحلا ّبرلا

 َكِيَلَع َلَرْنَأ َىذّلَأ َوُه١َ :ىلاعت هلوق نم هدعب ام ىلإ اًفاضم مالكلا ءادتبا نوكي نأ

 نع «فاحلا ىلاعش هلا دارملا نوكي.:ناي هرخأ .ىلإ  تاتكحُم ٌتاَيا دْنِم تاتكلا

 .هرخآ ىلإ +لَرْنَأ ىِذّلأ َوُه١َ :هلوقب مهتهبش
 :لوقت تسلأ :3 لوسرلل اولاق ىراصنلا نم مهو نارجن دفو ّنأ كلذ حيضوتو

 ؟يلاعت هنا قئادلا ىلع لدي اذهو «ةحورودللا ةنلك يسعد

 اذإو ءزاجملاو ةقيقحلا لمتحي ظفللاو ,يظفل مازلإ اذه ّنأِب هنع ىلاعت هلا باجأف

 ىلإ هةر: يجوف تاهباسملا هتان نشتن اك ئلقعلا ليلدلا فلاخي تيفي ظفللا © !دووأ

 دقو اَّلِإ ةهبش الو ةّجح ةلأسملا يف ونيل هنأ رهظف .هللا ملع ىلإ هضيوفتو ليوأتلا

 :لّماتف ؛"اهنغ باوحلاو اهعفذ: ىلع ةروكذملا ةيآلا تلجتشا

 [(7) +... ْتاَمَكْحخُم ْتاَيا ُهْنِم َباَتِكلأ َكْيَلَع َلَّرْنَأ ىذلأ َوْهِ) :ىلاعت هلوق]

 فرخلا ىلإ ةدحاو لك ليوأت ىلع درفأف :هلوق

 |[ باتكلا ىلا هتفاضا | عونو ألا ىنعم ]

 تامكحملا تناك اّملف .ءيشلا هنم نوكتي ىدذلا لصألا ةغللا يف «ةألا» :لوقأ

 تراص مرج الف ,تامكحملا ةناعاب هموهفم ريصت امنإ تاهباشتملاو ءاهتاودب ةموهفم

 ١. يزارلا ريسفت :رظنا." .درو اذإف :«م»و ردصملا ىف /1//١١١.



 نب نارمع لآ ةروس

 «يف» ىنعمب «باّتكلا + ىلإ +مأ* ةفاضإ ّنأ رهظي اذهبو ,تاهباشتملل لوصأ

 لك نويكي نا لوألا هيحوتلا ىلع" ةروكذملا ةفاضالا نع عرلي الو :ةونلا برضك
 مالكلل ةلالد ال لب ؛تاهباشتملا نم باتكلا يف ام لك تانكديلا قفة ةفناو

 لكلا مهف عفدل ةجاح الف ,تالالدلا ىدحإب ضعبلاو لكلا نم لك صوصخ ىلع

 ىلوألا نأ مكح هلجألو ؛لضافلا يشحملا همهوت امك ,ضعبل اًظفل ريدقت ىلإ

 ّنأل ةدحاو مب لكلا هبش :لاقي نأ ىلوألاو :لاق ثيح .يناثلا هيجوتلا ىلع راصتقالا
 .همالك ىهتنا ."١ةدحاو لك ىلإ ال عيمجلا ىلإ عجري ىيقابلا

 .هرخآ ىلإ ءاملعلا لضف اهيف رهظيل :هلوق

 [نآرقلا ىف تاهباشتملا دوجو ةمكح ىف قيقحت]
 قيل لك ةاولاق هقيشت دما يي كح ةدطنالبلا قتلك نعي وتلا ىلإ ةراشا

 ثيحب .ةمايقلا موي ىلإ عوضوملا هنيد يف هيلإ عوجرملا هباتك لعجي نأ ميكحلاب

 * دهان دئمزب ةركؤو هل رتب كاتدع هدرا يفق يدل, يحبس لك هيكاقمس

 ةيعلا هعبو فاض ةكراناو 0 اهيفانو ."04ةَرِظاَن اَهَيَر ئلإ

 هلوقب] يفانلاو .*/* ئوتشآ ٍشْرَعْلا ىَلَع ُنْمْحَرلَأ + 4! ْمِهِقْوَف ْنِم ْمُهّيَر َنوُقاَخَي
 كح هيهذنل' ةقفاونلا تايآألا قاسي دبا ١44 ْئَش ِهلْثِمَك سْيَل» :[ ىلاعت

 ةفيعض هوجو ىلإ ضعبلا ىلع اهضعب حيجرت يف رمألا لا امّيرو ,ةهباشتم ةفلاخملاو

 نع اًصلاخ اًيلج اًرهاظ هلك لعج ول هنأ عم ,ةمكحلاب قيلي ال اذهو ,ةيفخ حيجارتو

 فّدتصملا اهركذ يتلا هوجولا ريرقتو ءضرغلا لوصح ىلإ برقا ناك ِهاّيقن هباشتملا

 1 .رهاظ باوجلا يف

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١74. ". :ةمايقلا 75١ 17.

 “. :ماعنألا ٠١. :. :لحتلا 6١.

 3 ىووشلا »1 .6 :هط .©



 ةوعد ىلع لمتشم باتك نارقلا ّنأ وهو ءاهنم ىوقأ هّلعل رخآ هجو انهاهو

 عمس نمف .قئاقحلا "١كرد نع بلغألا يف وبني ةّماعلا عابطو .ماوعلاو صاوخلا

 اذه نأ ٌنَظ هيلإ راشم الو زّيحتم الو مسجب سيل دوجوم تابثا رمألا لّوأ يف مهنم

 ام ضعب ىلع ةّلاد ظافلأب اوبطاخي نأ ّمصألا ناكف ؛ليطعتلا يف عقوف ءيفنو مدع

 بطاخي يذلا وهو لّوألاف .حيرصلا ّقحلا ىلع لدي امب اًطولخم هوليختو ةومّهوت

 نم لاحلا رخآ مهل فشكني يذلا وهو يناثلاو ,تاهباشتملا باب نم رمألا لَو يف

 .تامكحملا ليبق

 مهفيناصت يف قب ةقيرطلا هدقم ا ركل نق افي ١ ءاعكحلا نا هيفوتلا ادهن ةيوتول وأ

 كيد دورسعلا ىلع ةييقلا ةفيفاع نيورعولا ففي ف قاوذلا هيقافلا ةرك هاك

 دوجوملل مهريسفت ىف ءامكحلا ىلع ةهّجوتملا كا دانا نع نوع انا وع 11 لاق

 نأ اّمِإ دوجوملا ّنأ نم رظنلا يداب يف ودبي ام ىلع ميسقتلا يف رمألا 7 مهنإ
 ىلإ سفنلا ردابتي امم كلذ ّنإف ءال وأ ةّيهاملا مزاول هئاضتقاك وول هتاذ ىضتقي

 نأ ميسقتلا ةقيقح ّنأ ناهربلاب رهظ غلابلا صحفلا ىلإ ةبونلا تهتتا اذإ بث .هلوبق

 هاّيِإ هئاضتقا نكمي ال دوجولا نيع سيل ام ناو ءال وا دوجولا نيع اّمِإ دوجوملا
 مالك يف ةريثك كلذ لاثمأو .لاحلا ةّيلج نّيبتي نأ ىلإ رمألا لّوَأ يف اوحماست مهّنأكف

 ءامكحلا

 يداب يف ِهّنَأ ىلع ءانب ؛هتاذل ةثالثلا داعبألا لبقي امب مسجلا اوفرع مهْنَأ "'اهنم

 ةروصلاو ىلويهلا نم هبّكرت ىلع ناهربلا ةماقإ دنع مث ,ةيمسجلا (؛!ةروصلا وه رظنلا

 ىلويهلا الو مسجلا ال ةيمسجلا ةروصلا وهو هوزج روكذملا لباقلا ا رهظي

 .هلا :«ه» . " .كاردإ :«ه ءم».١

 .روص :«م».ع .اهنمو :«م» .'”



 ١ نارمع لآ ةروس

 ىلإ هماسقتاب هونّيبو .جراخلا يف نامزلا دوجو رمألا لَّوأ يف اوعّدا مهْنَأ اهنمو

 لاخلا قيقحي دنع ذي كلا انتا قمووذعو هكافاسلاو ءائالاو روهشلاو قيقتلا

 دوجوملا ْناو هيف دوجولا عنتمم لب جراخلا يف دوجوم ريغ ٌدتمملا 0 اوهام

 رمألا لّوَأ يف وعّدا ةكرحلا يف اذكو .لايخلا يف همسري يذلا لاّيسلا نآلا وه هيف

 لا مث ءضرعلاب اهتيمكب اهمّمكتو ,ةفاسملا ىلع اهقابطناو نامزلاب اهرّدقتو اهدوجو

 هاو دنمعلا رمال كلذ لابسلا ىف يرعب ىذلا ظعوتلا وه دوجوتلا نا ىلا قيقسلا

 .رئاظنلا نم كلذ ريغ ىلإ .موهوم رما

 ءاملعلا لضف اهيف رهظيل :هلوق ينعي اذه "'فّنصملا ريرقت :لضافلا يّشحملا لاق

 .فاشكلا ىلع هجتي اًمع 000 2" !اهربدت ىف اودهتجي نأ ىلع مهصرح دادزيو

 ةفرعم ىلإ لّصوتي ال يذلا قيرطلا اولطعل نارقلا تاهباشتم نكي مل ول :لاق ثيح

 درع الا هنأ هلع ةح هنإف ؛رظنلا قيرط ىنعي او الإ هديك وا وندم

 دصاقملا يف رظنلا ىلإ جايتحالا سيل ذإ ؛هليطعت مزلي ال يناعملا مهف يف رظنلا

 ءدع هباشتملا هجو ىضاقلا لعجي ملو ,ةلالدلا ءافخل هيناعم مهف ىف اًرصحنم ةينارقلا

 .همالك ىهتتا ."!هيف "!ءافخ الو فلامعأ ةرثكي رظنلا ةيوقن لب رظنلا ليطعت

 :ضانلا ةذووا امي فاناكلا تفابع ىرس نعاس دعت اهاةلوقاو

 ةفرعم سفن يف لّمأتلا كرت موزل ةياغ ّنِإ :لاق ثيح هيشاوح يف هيلع ينازاتفتلا

 طابنتساو ضعبلا ىلع ضعبلا بيترت ىف كلذ ليطعت مزلي نيأ نمو ظافلألا ىناعم

 .ىهتنا .كلذ لاثمأو ,عورفلاو تاكنلاو للعلا نم لك يف ام

 :ةيرق :نوصملا قا .ٌدتمملا نامزلا :«هءم».١

 6 55 5 را ىلإ :«م» ."'

 .ءانغتسا :«ه ءل» .5 4١7١/١. فاشكلا .

 ءافخ ال هّنِإ :يضاقلا مالك حدم يف لاق امك موزللا ءافخل لاقي نأ ىلوألا :«م .ع» شماه يف .

 ١786. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .6 »١7«. هيف
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 ١  52ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اّمع عانقلا [

 اًمكحم نارقلا ّلك ناك ول هنأ فاّشكلا بحاص دارم َّنأب هنع باجي نأ نكميو
 لّصوتلا مهنكمي ملف مهيف ةّوقلا "'هذه فعضو .ركفلاو رظنلا قيقدت نع اوضرعأل
 ناك ولو قيمعلا لالدتسالاو قيقدلا رظنلا ىلع هفقوتل هديحوتو ىلاعت هتفرعم ىلإ

 ةفرعمب دّيقي ملو ,قلطأل ليلجلاو قيقدلا يف ينعأ اًقلطم رظنلا قيرط ليطعت هضرغ
 ةلضفلا ضف لاق تحب كاننلالا نتاع نكفاوغ مانع نيذلا ةديكوتو كافتانلا

 ةيمكحلاو ةيمالكلا بتكلا يف اهودروأ يتلا ةّيلقعلا لئالدلا انعتت اَنِإ :نيرّخأتملا

 ,يلقنلا ليلدلاب كلذ تبثي نأ ىلوألاف ءلوخدم ريغ اهنم اًدحاو دجأ ملف اهترثك ىلع

 ةدحولا ىلع فق وتحل ةققبلا نذل

 ةثعب هتّحص ىلع فقوتي مل اّمل ديحوتلاو :هريسفت يف يواضيبلا يضاقلا لاق

 .ىهتنا ."!لقتلاب هب لالدتسالا مص بتكلا لازنإو لسرلا
 .ةعدتبملاك قحلا نع لودع [ 4 ْعْيَز مهبوُلُف ىف َنيَِلَأ اًمأَق :] :هلوق

 لوزريلا هيمس ناك ناو هاه اقفل جاده كففعتي اطبع لكل اماه الا لج

 ال ببسلا صوصخو ماع ظفللا ّنأ ىلإ ةراشإ ريسافتلا نم هريغ يف ركذ امك اًصاخ
 و

 .هابتشاو سبل هيف ام ّلك هيف لخديف هقفلا لوصأ يف رّرقت امك ؛ظفللا مومع نع عنمي

 [هيف قيقحتلاو تاهباشتملا ىنعم ىف ىروباشينلا هدافأ ام]
 :هلوقب ةهّيشملا لالدتسا بابلا اذه يف لخديو ةّنسلا لهأ لاق :يروباشينلا لاق

 يف هّلإلا نوك عانتما لقعلا حيرصب تبث اهل ّنإف "14 ئوتشآ ٍشْرَعْلآ ىَلَع ٌندحَدلَأَ
 هب كّسمت (؟!نمف ,نكمم [بكرم لكو] ءبكرم مسقنم لكو .هماسقنا مزل اَلإو ناكم
 ىلع ةلاذلا نها اعلا دل ويعمل لالرشيلا هاذ لدغ نمو كاين اقعتلا» اكضمشقاك

 ١. يواضيبلا ريسفت ." .اذه :«م» 10

 ”". .مث :خسنلا ىفو ردصملا يف اذك .؛ .0 :هط



 فقوتي لعفلا رودص ّنأ يلقعلا ناهربلاب تبث اّمل هّنإف دبعلا ىلإ ةيلكلاب لعفلا ضيوفت
 كلت عم لعفلا لوصح نوكيف لسلست الإو ىلاعت هللا نم هّنأو يعادلا لوصح ىلع
 هذا كاقتمب كلان وأ 11 كيتا« طيوفملا طبق اجا اهيديك ةدع ةموضو ةنعاذلا

 ةلادلا تابآلا يّمسي نأ لقاعلل زوجي فيكف .ةيلقعلا لئالدلا "'تحار الإو ,هردقو

 قفاوت ةياآ لك نأ نف روهمجلا نيب: رهتشا ام كلغ ءانب ؟هباشتملاب زذقلاو:ءاضقلا ىلع

 ةثالث تايآلا ّنأ فاصنإلاو .هباشتملا يهف اهفلاخت ةيآ ّلكو ؟ةمكحملا يهف مهبهذم

 ظ :ماسقأ

 .اًقح مكحملا وه كاذف ةيلقعلا لئالدلاب اهرهاوظ دّكأتي اهدحأ

 يذلا وه '''كلذف اهرهاوظ عانتما ىلع (؟!ةيعطقلا لئالدلا ''تماق يتلا اهيناثو

 .هرهاظ ريغ هللا دارم ّنأب هيف مكحي

 هباشتملا وهف هئافتناو هتوبث ىفرط ىلع لئالدلا هذه لتم دجوي ال يذلا اهئلاثو

 .همالك ىهتنا ."'رخآلا تل نيقاحلا دحا كك ملو هيف هبتشا رمألا 2000

 لعفلا ضيوفت ىلع 'ةلزتعملا لالدتسا هلعج يف نأ :اَلَوَأ هيلع هّجوتي :لوقأو

 دانيل ةيفاق ةزورتقلاو ةلوق نيرهتلا ىف ىتيبوطلا قدححلا ديلا رانا امك لقغلا

 ."")انيلإ انلاعفأ

 .تبثيو :ردصملا ىف .

 .تحال اذإو :ردصملا يفو ,تبهذ يأ :«ع» شماه يف .

 .ةعطاقلا :ردصملا ىف .؛ .تماقا :«ه» .

 ل .كاذف :ردصملا يف .
 ركل اوكا 112 7//151 ىووياشينلا نيسفتا :

 .اهاوقأ :«ه» .
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 ؛ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 1

 امب دودرم مهيلإ دايعلا لاعفأ دانتسا نالطب ىلع اًيلقع اًناهرب همعز ام نأ :اًيناثو
 اذ ىلإ ةيسفلا لذفلا اذهتر ا يح رامهتلاو ةودقلا ينعم زاقم نأ عنا از هكف

 يعادلا نع رظنلا عطق عم هلعفي مل ءاشي مل نإو هلعف ءاش نإ ثيحب لعافلا اذه

 لات تيارا ىف امك رهكلا :فرطلا ١" 'ةزيعبلا و أ ةيعيوتلا ةقفافلا ومالا رئاطو

 هتردق ليلدلاب تبث دق هنأ عم اًبجوم نوكي نأ مزليف .ركذ ام هيف يرجي هّنإف
 .روكذملا يلقعلا ليلدلا نم هركذ ام داسفب نطفت دق لضافلا اذه لعلو .هرايتخاو

 انضيأ هيف: كتلشخم ىلقنلا ليلا ١ فو ىرخا دفع اساس كل كلذ دن لاق فبع

 يعّدي ةقرف لكو .ةروصو ةّدام هْنظ يف اًقداص هلّيختو ,قيرف لك هبّتر ام بسحب
 يذلا رهاظلا هب دّكأتو .هبهذم قفاوي ام ىلع ماق دق يلقعلا ليلدلا ّنأ هركف ىضتقمب

 ُهَل هلأ ٍلَعْجَي مل ْنَم َو+ .يهلإ رونو يوامس د اني الإ نيبلا نم صالخ الف .هب قّلعت

 .ىهتنا ١4" روث نِم ُهَل اَمَق اًروُ

 تالالفلا بلاط يقادي دهر ا" ةناهجتلا بهايض نع ىعسلاوونلا كال «لؤقأو
 :مهتادع نم نيملاظلا ؟'نع ةءاربلاو مهتالاومو كة تيبلا لهأ ةّبحم رون وه

 .4 ٍروُن ْنِم ُهَل اَمَق اًرون ُهَل هلأ ٍلَعْجَي ْمَل ْنَم وه "يا ْنَم هروثِل ُهللآ ىِدْهَي +

 [تاهباشتملا ليوات نوملعي ملعلا ىف نوخسارلا]

 ..؛هللأ لإ ٌةكيوأت ُهّلْعَي اَمو* :ىلاعت هلوق

 ةشئاع لوق وهو .هللا الإ هباشتملا ملعي ال اذه ىلعف انهاه فقي نم مهنم ّنأ ملعا

 واولا لعجي مل نم مهنمو ,مههابشأو سنأ نب كلامو يرصبلا نسحلاو ركب نيب كنتي

 اًلصاح هباشتملاب ملعلا نوكي ىّبح فطعلل هلعجي امّنِإو ءادتبالل ؛َنوُخِساَدلَآَوَه ىف

 /٠١/8. 57 يروباشينلا ريسفت ؛؛٠ :روثلا ." .ةلّئبحملا :«ه» ١.

 .نم :(«(م).ك .تاهبشلاو كوكشلا :«ه» .“

 56 هروتلا



 ١9 نارمع لآ ةروس

 ديو قتعتلا و نوبتلا وهو ملعلا يف خوسرلاب مهفصو ّنأل ؛نيخسارلا دنعو هللا دنع

 رن رثكأو سنأ نب عيبرلاو دهاجمو ساّبع نبا لوق 35 .بساني هيف روغلا
 نيخسارلا لضفأ هيدي هللا لوسر ناك» :لاق ِهّنِإف ؛)2 رقابلا مامإلا نع يورملا وهو

 د [ هللا] ناك 9 :ليوأتلاو ليزنتلا نم هيلع هللا لزنأ ام عيمج ملع دق ملعلا يف

 نأ هيو"! دلك ةوملعو هدعب نم هئايضوأو وه "١١و فليوأت هيلعي مل اق هيلع
 نع اوفقوت مهرن ملو .نآرقلا يآ ريسفت ىلع اوعمجأ نيعباتلاو ةباحصلا لضافأ

 ىف اوركذ ىّتح .هللا الإ هملعي ال هباشتم اذه :اولاقو "!هورّسفي ملف ,هنم ءيش

 يطا ١ نم انا لوف ادع نبا جاك وضعت ذل رينو ل" وق :ةءطقملا قوررعلا

 .؟!ملعلا يف

 هاَنْلَدْنَآ ُباَتِك + :لاقف نيبم ىبرع ناسلب باتكلا اذه ىلاعت هللا لزنأ دق اًضيأو

 وبلا ٍنيِبُمْل ٍباَتَحْلأ ُتاَيا' َكْلَِت + :لاقو .“!ه4هتاَيا اَوُدّبْدَيِل ُكَراَبُْم َكِيْلِإ

 ةريحستارلا ءاملعلا نم دحأ اهضعبب يدتهي ال ن 2 ىنعم الف ."!«ِمْلِع ئلَع هاَنْلَّصَف

 دادعتسالاب الإ ملعي ال اّمم اهضعب ّنأ رمألا ةياغ .# هئايصوأو يبنلا نع اًلضف

 .ٌماتلا رّيدتلاو لماكلا

 وهو هملعب هل ابن ةلوشرب نلاق هنا يظاخي نأ ةمكشلا نف زوجي أل اعيأو
 دسك نا يدك نا هورعفا ار ويروح هقرغي ل اهي هلت نفي اخطات

 َدَر ْنِم ْمُكْيَلإ َلِزْنَأ اَم اوُعِبَت] + :ىلاعت لاق اًضيأو .هنم هئايلوأو 0 ةيلعبو

 ١.»ه«:دو.

 47/١. يمقلا ريسفت ؛١/14٠ يشاّيعلا ريسفت ؛1١/ ١ يفاكلا ؛! ١1 .تاجردلا رئاصب ."

 1-1 نايبلا عمجم ريسفت . 3 .هوربتعبي : :«ل» . '"“

 ١. :صصقلا ؛؟ :ءارعشلا ؛١ :فسوي .5 ايا

 .6؟ :فارعألا : --



 8 جءيواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك "

 نيبو مهنيب قرف نكي مل هباشتملا ليوأت "'ملعلا يف نوخسارلا ملعي مل ول اًضيأو
 ءملعلا يف 5 تابثو خوسرلاب انهاه مهفصو يف ةدئاف الف ,نيملاعلا نم مه ريع

 مهمظنو ءنب نيخسارلا "!ةليضفل نايب ىلاعت هُهَلأ» ىلع«َنوُخِساَكلَآَوِ» فطع ّنأ ىلع

 لإ دكذَي 0 :هلوقب مهحدم هدّيؤيو ,ةقيقدلا تامولعملا هذهب ملعلا يف ىلاعت هللا عم

 ىلع «!هيشاوح يف ينازاتفتلا لضافلا هركذ اّمم ريخألا اذه ")و . ٍباَبْلآلآ اوُنوأ

 مزال هّنأل هنم بجعي اّمم هركذ ام ّنأِب لضافلا يّشحملا هيلع ضرتعاو .فاّشكلا

 ندد "اد ولقي ريمض ّنأل ءريدقت لك ىلع

 لاو هللا الإ هملعي ال هباشتملا ليوأت نأ ا علا يف 000 هللا عم ملعلا

 دنع نم هباشتملاو مكخملا نم لك دب اّنمآ :نيلئاق و 5 ,ملعلا يف نوخسارلا

 مهّنكلو هليوأت نوملعي ال ملعلا يف نيخسارلا ّنأ رخآلا ريدقتلا ىلع هلصاحو ءانّبر

 ردم ىلع هيب ا مهلوق نم مزاللاف .")هب الإ اًنمأ :نولوقيو كاّدّبعت هب نونمؤي

 نيخسارلا ريغ "دعي ال امم اذهو .هليوأتب ملعلا دعب هباشتملاب ناميإلا وه لوألا
 الك ّمعي ال امم نو .هليوأتب ملع ريغ نم هب ناميإلا يناثلا ريدقتلا ىلع مزاللاو
 «لضادلا مهنعو ىهتلا وتم نم انت املا دقت لك ىلع هزل اذهل وقفا ةنويدقللا

 ."!لّمحتلاو ملعلا راهظإو بجعلا نع ردص امنإ هبّجعتو
 :هوجول لّوألا وه راتخملاو :هريسفت يف يروباشينلا لضافلا لاق

 .هليضفت :«م» .؟" .ملعلا يف :«؛لءععم.١

 :هةتستاح :«م .ه» .ُ .وا :«ه م» .''
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 5١ نارمع لآ ةروس

 [هيلع ّدرلاو تاهباشتملاب نيخسارلا ملع مدع يف يروباشينلا لوق]
 اننا ادهوب ةكلا ليضفتلا ىتفم ١" "ةيف'ماخأر» نأ ءاهلعلا قف ريثك هنلا بهذا اهتاهنم

 .«نولوقي ملعلا يف نوخسارلا اًمأو» رَّدق ول ميقتسي

 رهاظلا كلذ ّنأ ىلع هنم ىوقأ ليلد لد ّمث حجار ىنعم هل ناك اذإ ظفللا ّنأ اهنمو

 .ةرثك تازاجملا ىفو ةقيقحلا كلت تازاجم ضعب هللا دارم ّنأ "'هلع ؛دارم ريغ

 كلذ لثمو .ةيئظلا ةيوغللا "'حيجارتلاب الإ نوكي ال ضعبلا ىلع ضعبلا حيجرتو
 ا! . ئوّتسأ ٍشْرَعْلأ ىَلَع ُنْحَدلَأ + هلاثم ,ةيعطقلا لئاسملا يف هب لالدتسالل حلصيال

 هللا دارم سيل هّنَأ انفرعف ,ناكملا يف نوكي نأ عنتمي هلإلا ّنأ ىلع ليلدلا لد هّنإف

 "!و ةرثك ظفللا اذه تازاجم يف ّنأ الإ اهرهاظ هب ""رعشي ام ةيآلا هذه نم ىلاعت

 زئاج ريغ هتافصو هللا تاذ يف ّنظلاب لوقلاو ءيّنَظ يوغل ليلدب الإ اهدحأ نّيعتيال

 ةلوهجم ةيفيكلاو مولعم 017 + سالا :سنأ نب كلام لاق اذهلو ءنيملسملا عامجإب

 .ةعدب هنع لاؤسلاو بجاو هب ناميإللاو

 ىف َنيِذّلآ اًمأَف + :لاق ثيح .هباشتملا ليوأت بلاطل مذ ةيآلا هذه ليق ام نأ اهنمو

 تقو بلطك كلذب تاهباشتملا ضعب صيصختو 4 هّباشت اَم َنوُعبَتيِم م ْعيز مهِبوْلُ

 .بولطملا وهو لكلا ىلع هّجوتي ٌمذلاف .حّجرم ريغ نم حيجرت هوحنو ةعاسلا

 لَّوأ يف لاقو .ههي اْنَمآ َنوُلوُقَي » مهّْنأب ملعلا يف نيخسارلا حدم ىلاعت هّنأ اهنمو
 اوناك ول نوخسارلا ءالؤهف ."!ْمِهِيَر ْنِم ُقَحْلآُهّنَأ َنوُمَلْعيف اوُنَما َنيِذَلَآ اَمآَف + :ةرقبلا
 يف الو .حدم هب ناميإلا يف هل ناك امل ليصفتلا ىلع هباشتملا كلذ ليوأتب نيملاع

 ١. هرخآ ىلإ «ْعْيَر مِهِبوُلُق ىف َنيِذّلَأ امآَف + :هلوق يف يأ :«ه ,.ع» شماه يف »؟١1١«(.
 .حيجرملاب :«ه ءم» .' .ملعو :«ل».؟

 .ليلد :«ه» .6 .6 :هط.:غ

 .و- :ردصملا يف .« .رعشأ :ردصملا يف .

 .1"5 :ةرقبلا .6



 8 ج ,يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك ف

 نأ ّدبال هّنإف ليصفتلا ىلع اًئيش فرع نم ّلك ّنأل ؛ِءاَنَبَر ِدْنِع ْنِم لك :"'مهلوق
 ىلاعت هللا ّنأ ةيعطقلا لئالدلاب اوملع نيذلا [مه] ملعلا ىف نوخسارلا امْنِإ .هب نمؤي

 ال هنأو :ىلاعت هللا مالك نآرقلا نأ اوملعو "اهل ةياهت ال ىتلا تامولعملاب ملاع

 نأ زوجي ال هنأ ىلع ةعطاقلا لئالدلا تّلدو ةيآ اوعمس اذإف ,ثبعلاو لطابلاب مّلكتي

 ,رهاظلا كلذ ريغ [ءىش] هنم ىلاعت هللا دارم نأ اوفرع ىلاعت هللا دارم اهرهاظ نوكي

 وه ناك ءىش ّيأ ىنعملا كلذ ّنأب اوعطقو هملع ىلإ دارملا كلذ نييعت اوضّوف من

 مهعطق مهعزعزي مل "!ثيح هّللاب ملعلا يف نوخسارلا مه ءالؤهف .باوصلاو ّقحلا

 ؛نارقلا *!ةُّحصب مزجلاو هّللاب ناميإلا نع دارملاب مهملع مدع الو .!رهاظلا كرتب

 .همالك ىهتنا 1! ىلاعت هللا مالك يف نعطلا يف مهل ةهبش اًدودرم هرهاظ نوكا ةيضن ملو

 ليصفتلا ىنعم هيف «اّمأ» ّنإ :هلوقب لو هركذ ام ٌنألف :ًاَلَوَأ اّمأ :رظن هيف :لوقأ ")و

 نيغيازلا ىلع مكحلا هلباقم يف ٌدبال ليصفتلل ناك اذإ «اّمأ» ّنَأ هلصاحف .هرخآ ىلإ

 ءافلاو «اّمأ» ةملك فذح ِهّنَأ رمألا ةياغ ليصفتلا قّقحتيل ؛نيخسارلا ىلع مكح نم

 :لفللا قه

 يف لباقملا ركذ سيلف مّلس ولو ,يّلك ال يرثكأ ليصفتلل «اّمَأ» نوك ّنأ باوجلاو

 فقولا ٌقحلاف قولخملل هيلإ ليبس ال ام هباشتملاب ديرأ نإ هنأ ّقحلاو .مزالب ظفللا

 .فطعلا ٌقحلاف لّوأملاو لمجملا لوانتي ثيحب حضّتي ال ام ديرأ نإو .4هللأ الإ » ىلع

 .هلوق :خسنلا يفو ردصملا يف اذك ١.

 دع امب ملعلا ىلإ اًرظن خوسرلاب مهفصو نوكي اذه ىلع هنأ هيف :«ه ,م .ع» شماه يف .؟
 .« هلع هنم ١١ ةيآلا نم رهاظلا فالخ اذهو .ءتاهباشتملا

 الو تاهباشتملا نم اًئيش ملعي ال يذلا دّلقملا هيف كرتشي اّمم اذه :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 .«ُهّيِط هنم »١١ رهاظلا ىضتقم ىلع فوقولا بجوي ىتلا ةيعطقلا لئالدلا ملع

 5٠١/8/57-٠١59. يروباشينلا ريسفت .1 .ةّحصل :«ه ءم» .6

 .و- :ردصملا ىف .



 افي نارمع لآ ةروس

 ىلع وأ هلآ الإ * هلوق ىلع فقولا يف مهفالتخا نإ :لوقن ير ةرابعبو

 ال ام هباشتملا ىنعم ناك ولف .هباشتملا ىنعم يف فالتخالا ىلع ءانب ْنْوُحِسارلا+

 لمتحي ام هانعم ناك ولو ءاّمزال هلأ + ىلع فقولا راص ايندلا راد يف هانعم فرعي

 نوك دّكؤي اّممو .كلذ نوفرعي مهّنأل ؛َنْوُخِساَرلا»١ ىلع فقولاف ةدّدعتملا يناعملا
 نادهاش ميقتسملا عبطلاو ميلسلا قوذلاو ؛ليصفتلل «اَمأ» نوك أدتبم ريغ نيخسارلا

 .مالك ءادتبا سيل 4نؤخساؤلا+> ّنأب

 ىلإ حجار ىنعم هل ناك اذإ ظفللا ّنأ اهنمو :هلوقب اّيناث هركذ ام ٌّنألف :اًيناث اّمأو

 ةباحصلا باكترا نم انيلإ رتاوت امل ؛زاوجلا ىلع عطقن انأب .هودرم حوجرم .هرخآ
 .اًضيأ مهيف ةمئاق ةروكذملا ةيظفللا تالامتحالا ّنأ عم ,تاهباشتملا ليوأتل نيعباتلاو

 باوجلا اذه ريظنو .عمسي الف رتاوتملا يرورضلل مداصم كيكشت اذه ةلمجلابو

 :لاق ثيح .هلقنو عامجإلا عوقول نييفانلا ةلدأ ٌدر يف دضعلا حراشلا هركذ ام

 ووو حالا يفد ايفو نق كرك شتا كلذ نأ وهو هقكبا وقيفاقجلا ةيبك قعد تاوحلا

 ىلع عطاقلا ليلدلا يل ىلع عامجإلا نيعباتلاو ةباحصلا نم اًعطق ملعن انإف

 .ىهتنا ءانيلإ "!هلقنبو مهنع هتوبثب الإ كلذ امو ,نونظملا

 ىلقنلا ليلدلا ّنأ يف يزارلا نيدلا رخف هركذ ام اًضيأ باوجلاو لاؤسلا اذه ريظنو

 ةيَّنظ اهلك تامّدقم ىلع فقوتي هنأب اًجتحم «نيقيلل اًديفم اًيناهرب نوكي ال
 نمأو .ةاورلا ةمصع ىلع ةفوقوم هتّحص ّنأ كلذ نايب ءيَّنَظ ىّنظلا ىلع فوقوملاو

 زاجملاو صيصختلاو رامضإلاو خسنلا مدعو .ةغللاو فرصلاو وحنلا يف طلغلا

 زو هان روما هده رك ووورسالاو ميدقتلاو ."'لقنلاو يلقعلا ضراعملاو ,كارتشالاو

 ١. هيف ةهبش ال ثيحب كلذ رتاوت ىنعي :«ع» شماه ىف »١7«.

 زاوجلا ليلد انومدلاو :«ع» شماه ىف .؟ »١١«.

 '"'. .ىلقنلا :«ه ءم»



 .")تيقيلا ل

 َوُه لُقِ+ :ىلاعت هلوق لثم ةدافإ اًعطق ملعن اَنأب  يسوطلا قّقحملا هيلع ضرتعاو
 رثكأو اًعطق ةروكذملا ءايشألا هذه عيمج ءافتنا ملعنو ,ةينادحولا توبنل * ٌّدَحَآ هل

 ةمالعلا نضارتعالاو.لا وسلا اذه ىلإ اًضيا راتغا دقو بالا اذه ىم نارقلا تابكحي

 روكذم كلذ ليصفتو ."!نيقيلا جهانمب موسوملا هباتك يف قّقحملا ةذمالت نم يّلحلا

 .ديرجتلل ديدجلا حرشلا يف

 ىلإ هباشتملا ليوأت بلاطل مذ ةيآلا هذه ّنأ نم اًلاث هركذ ام ٌنألف :اًنلاث اّمأو

 اوبلط: 11 نينألا ةةباشعملا :ليوات "'' نهبلط ددحعل سبل مهل 'ةذلا نأ لوك مرخا

 هلوق هيلع لدي امك ةلّوأتم وه يذلا هليوأت اوبلطي ملو .هانعم فالخ ىلع هليوأت
 نأ مزلي ال ذئنيحو .لالضإلاو سبللا وأ كرشلل اًبلط يأ «َةَئْبفْلَآ َءاَفتْبأ + :ىلاعت

 باب اّدسل ةفيعضلا ةيوغللا هوجولا هذهب هلالدتسا ّنأ ىلع .ّلكلا ىلع ّمذلا هّجوتي
 باب حتفل اهموزل معز يتلا تاروذحملا ضعب نع رصقي ال .ىلاعت همالك ليوأت
 .رّيدتف ؛ليوأتلا

 مهنأب ملعلا يف نيخسارلا حدم ىلاعت ِهّْنَأ نم ')اًعبار هركذ ام ٌنألف :اًعبار اّمأو

 :ىلاعت هلوق ىنعم ّنأِب .عوفدم .هرخآ ىلإ ةرقبلا لّوُأ يف لاقو هب اّنَماَنوُلوُقَي +
 ةياغ اذهو .هاَنَبَر ٍدْنِع نِم لك ِهِب اّنَما + نيلئاق هنوملعي مهْنأ «هب انما َنوُلوَُي +

 .01// 5 يزارلا ريسفت :رظنا.١

 ةغللا لقن ىلع هفقوتل نيقيلا ديفي ال يظفللا نإ :ليق دق :لاق ثيح :«ه .م .ع» شماه يف .؟

 ريخأتلاو ميدقتلاو خسنلاو صيصختتلاو رامضإلاو كارتشالا مدعو فيرصتلاو وحنلاو

 .ريذاحملا هذه مدع اهعم ملعي ام نئارقلا نم ةيظفللا ةلدألاب نرقي دقو ,ىلقعلا ضراعملاو

 .مهتبلط :«م».'" 4 :ةمالعلل دارملا فشك رظنا] ىهتنا

 .دس :«ه» .6 . مهنأل لب :«ه .م» .

 .اًعبار  :«ه ءم» . ملك ١ مح



 "6 نارمع لآ ةروسن

 دقف مهتنسلأ ىلع '"'هب قيدصتلا اورهظأو مهبولقب كلذ اوملع اذإ مهْنَأل ؛مهل ةحدملا

 :ههلع تعتاولا لاذ ا ىهنضوو تحدت تاناك
 نأ ركني الو .هب انما :هباشتملاب مهملع عم ءاملعلا لوقي نأ عنتمي ال هنأ لصاحلاو

 .رّيدتف .هققحيو هملعي امب ناميإلا هناسلب ناسنإلا رهظي

 .هيلع لمحي نأ بجي يذلا [<ُهَليِوأَت ُمَلْعَي اَمَوِ+] :هلوق
 كمهف ىلعف مهفاف ليوأتلا "'ديقت نع ملعلا ينغي :لضافلا يّشحملا لاق

 "7 ليوعتلا

 ا؟' ىدصي نّيعملا ظفللا تالمتحم نم اًئيش رّوصت نم ّنأ روهظل ؛رظن هيف :لوقأو
 كاردإ نوكي ال نأ مزل الإو .هسفن يف اًّلطاب لامتحالا كلذ ناك ولو هملع هّنأ هيلع

 نأ كلذب رهظ دقلو .رهاظ هنالطبو .اهب اًملع تالاحملا نم هوحنو نيضيقنلا عامتجا
 عزف يف كلذ نع بطاخملا مهف ّنأو ؛ليلعلا *!همهف ىلع هركذ ام يف لّوع يّشحملا
 .ليوعو

 .نيخسارلل حدم [ « ٍباَيْلالآ اوُوأ لإ ُرَكَذَي اَمَوَد] :هلوق

 [ةيالا ىنعم ىف هرودو * : باَبلَأْلآ اولوأ آلارك َذَي اَمَو ١ فطع ىف ثحبا

 نق نوتيلا + وا هول ردت هن ىلع اةليع هلهج دب | رعاظلا :لدقانلا يّشحملا لاق

 دعب ىنازاتفتلا قّقحملا هركذ امو ,نيخسارلا لوقم نوكي نأ لمتحيو ,+َنوُلَوُقَي معلا
 اني ِدْنِع نِم لك ٠ اص د كني ملال قه ويشسارلل حرم هن فاّشكلا يف لاق نأ

 تانلألا يلو ظاعّتاو .هنم ةوفه «ةَليوأت ُمَلْعَي ام« وأ ,«َنوُلوُقَي + ىلع فطع

 انل يذلا "'هباشتملابو .هباشتملل اًعبات هنولعجي الو '''هموهفمل اودّبعتي نب مكحملاب

 ١ .دييقت :«ه»و ردصملا ىف .؟ .هبد :«لءع»

 "'. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١76. .قدصل :«ه».؛

  .0.هموهفمب :«ه»و ردصملا ىف .1 .مهف :«م»

 .هباشتملاب  :«ه» .ال



 غ ج ءيواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك م

 هولعجي نأ هتفرعم ىلإ انل قيرط ال )ام مكحملل اًعبات هولعجي نأ هب ملعلا قيرط
 ,"”هللا دنع نم وه ")و هب انما الإ هنأش يف اولوقي الو هلوح اوموحي الو دابعلل ءالتبا

 .همالك ىهتنا

 ادلقن ام ىلع سيل فاّشكلا ةيشاح يف ينازاتفتلا ةرابع ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 دأ فاعل ناني هاو دلع زم نك و نلمح نأ نقي بلوت ذك اعلا ىف ةفاولا لب
 نإف ,ىهتنا .4ٌةَليوأت ُمَلْعَي م١ وأ «َنوُلوُقَي ١ ىلع فطع رّكذي ام ّنأو .هب نمؤملل
 ؛ىفخي نأ نم رهظأ هنالطبف ينازاتفتلا نع انهاه وه هلقن ام ىلع يّشحملا داريإ ناك

 لاقيف ينازاتفتلا (*!هّوفتي ىّتح هاَنيَرِدْنِع ْنِم لُك » :ىلاعت هلوق يف فطع ال هنأ روهظل
 اوُنوأ لإ َُكّذَي اَمَو+ :ىلاعت هلوق ّنَأ نم دعب اميف :فاّشكلا بحاص لوق ّنإ :هيلع
 ول لب ,هيلع فوطعم وه ام نييعت ىلع ّلدي .هرخآ ىلإ نوخسارلل حدم «: ٍباَبْلآْلآ
 ."هنّيعت ىلع مالكلا كلذ لد امل فطع فرح ةّمث ناك

 يشحملا ةخسن يف نكل هانلقن يتلا ةحيحصلا ةخسنلا ىلع هداريإ نإ :انلق نإو

 ِهاَنَيَر ِدْنِع نِم» ليدبت اًضيأ هيلع لدي امك ؛ملقلا نم وهس لقنلا دنع '"'عقو دق اذه
 نلع لدي أل نن انك اتكلا يح اعلاف نأ ذ | ةيلغ ةكيودف هنا ننعم دال وق

 .رهاظ وهو .هب نمؤملل وأ ناميإلل اًنايب ِهاَنْيَر ِدْنِع ذم لك ةليج قوك

 ُمَلْغَياَمِو وأ «َنوُلوُقَي » ىلع فطع «رّكّذي ام+ ّنأ نايبل هنّمضت مدع اًمأو
 ةرورض ؛نيخسارلل اًحدم ركذتلا نوك يفاني ال امهنم لك ىلع فطعلا ٌنألف «ةَليوُأت

 حدم ركذي ام نأ فاّشكلا بحاص لوق نم رهظي فيكف دحاو امهيف لآملا ّنأ
 نّيبي مل هنأ نم ينازاتفتلا هركذ ام اوغلب ىّتح هيلع فوطعملا "!نييعت نايب نيخسارلل

 .و :ردصملا يف .؟ .امبو :«ه»و ردصملا يف ١.

 .هنع هلقن :«ه .م» .غ . ١7 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"“

 .هنييعت :«ه م».1 .هب هوفتي :«ه ءم» .0

 . نّيعت :«ل» .8 .عقو دقو :«ه ءم» . --



 في نارمع لآ ةروس

 ََس

 نكي انوا ندفاةكلا يحتم ياا وسرللالإ 7 حا يارا

 امدعب يّشحملا اذهل مص فيكف .هيلع فطع امل ,"!اًنييعتو اًنايب "١نيخسارلل حدم

 فتضملاىأ هنأ رفاظلا :لوقي:نأ :فاثكلا نحام "ادب لأ لكي تتسنلا

 .اذك ")وأ اذك “ وأ اك قلع اًنطعب رقو قو اك ردح

 ينازاتفتلا ةيشاح نم يّشحملا اذه دنع ةدوجوملا ةخسنلا نأ لمتحي :ليق ''

 كلت يف هدجو ام ىلع ضرتعا امّنِإ وهو ءاذه هفيلأت يف هلقن يذلا هجولا ىلع اًعقاو

 يملا

 “"'ىلوأ ىلع اهطلغو اهمقس ىفخي ال يتلا ةميقسلا ةرابعلا ىلع ضارتعالا :تلق

 ايف "1 هلا ناحلاو ؟دذحا ىلع هيفي ينفك نيا حالا قيال ريع قتلا

 ظفل اهيف لّدب دقو ,كانه فطاع ال هّنَأ عم اذك ىلع فطع «هللا دنع نم ّلك» :هلوق ّنأ

 ناكل ةمّهوتملا ةخسنلا هذه ىلع هضارتعا ناك ول اًضيأو .هللا دنع :هلوقب ِهاَتَبَر ِدْنِعد

 ىّتح ؛«هللا دنع نم لك» :هلوق يف فطع ال هّنأب هيلع ضارتعالاب دداسوا قود

 لب ةوفه ينازاتفتلا ىلع اًضرتعم هب هّوفت ام ّنأ رهظف .هيلع فطع ام نايب ىلإ جاتحي
 ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهبولق يف نيذلا نع الإ ردصي ال ةوفج
 َكْنُدَل ْنِم اَنَل ْبَهَو اَنَتْيَدَه ْذِإ َدْعَب اَنَبوُلُق ْغِرُت ال اَنيَر + ,ةنطفلاو لضفلا راهظإ ءاغتباو
 + اهوا تْنأ كنا ََبْْخَر

 نيخسارلا :«م» ٠

 .هب ا أم :«ه ءم» .

 اًئيعت :«ل «م» .
 .هلوق لعج :«ه» .

 و :«ل م»

 لدا ل ءع»

 اسمح اح

 و :«ل .مد.6

 .نإف :«م» . < جاد اق مح دمج

 .ركذ دق :(«ه,م.1



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "ك0

 [اهلبق ام عم ةيآلا بسانت هجو]

 ا"!هنييزتو ملعلاب حورلا ريوصت ىف اهْنإ ثيح نم اهلبق امب ةيآلا لاصّتاو :هلوق

 .هتيوستو دسجل اريوصت ىف اهلبق امو

 ٌدب الف ءلصولا ىضتقي لاصتالا نم هركذ ام ّنأ ىفخي ال :لضافلا ىّشحملا لاق

 ةردقلا لامكب هفصوب لصتم هنأ هجولاف ,لاصتالا اذه ٌمتي ىّتح هجو نم لصفلل

 .ىهتنا ,"''ةمكحلاو

 هوجو نم نيسفتلا بنك ىف ركذي دام ردك ان ةازملا نأ نهاظلا ذا« ظنت ة بف: هلوقأو

00 

 0 ركديرملو ا فطعلا ناك ٌدشأ 0 يا روحيا

 .ىهتنا ءفطعلا نم مسقلا *!اذه

 ةهو للام هلرق وه و تقوطعملا أل ؛لجقلا اذه قم هنف ندتت اني أ رهاظظلاو

 وهو: ىلاعت هلوق وهو: هيلع فق وطعملاو :ويفلتعم ىلع ليعشم هنكلا ةذكد ٌرَّصُي ىزْلَ

 كلذ ظفحاف ,كلذ نم رثكأ ىلع لمتشم ةيآلا رخآ ىلإ *باَتِكْلآ َكِْيَلَع َلَرْنَآ َىذّنأ

 ١" .طوطخملا ,ماصع ةيشاح .؟" :ةجيبرت :ردضملا ئف 0/١135-1١١.

 "'. .ةيط رش :(ه» . .ةقاوسم :«ه»

 فطع يف لاقي ام ريظن هّنأب فطعلا نم مسقلا اذه مهضعب قّقحو :«ه .م .ع» شماه ىف .ه

 واولا نأ نم [" :ديدحلا] « ُنطاَبْلاَو ئهاظلَاَو جخأَلآَو لَوآلَأ وُه+> ىلاعت هلوق لثم يف درفملا

 يف) نيلباقتملا قبلوا عومجم ىلع نيتلباقتملا نيترخآلا نيتفصلا عومجم فطعل ةيناثلا

 نكي مل نيتلّوألا نم دحاو ىلع هدحو رهاظلا تفطع ول كنآل ؛(نيلباقتملا نيلّوألا :«ع»

 يأ .ةصق فطعلا واولا نوكت نأ لمجلا يف ّمص كلذ تادرفملا يف ّحص اهكف تسانت كاده

 د لوا اودتلار اذه لراهلت عويجعا ةصق ىلع لمج عومجم

 .ىو-:«م.ع».1



 مولع ةسراممب هراهتشا عم هلثمب لضافلا اذه ضرتعي ةريثك عضاوم يف كعفني هّنإف

 حاتفملا نم موهفملا ّنأ صيخلتلا ىلع هحرش ىف لضافلا اذه ركذ دق اًضيأو ةيبرعلا

 اذه ىلعف .ىلوأ لصفلا ناك لب لصفلا بجي ال عاطقنالا لامك هبش ةروص يف ّنأ

 عاطقتالا لامك هبش عم اًعمتجم لاصتالا نم فّنصملا هركذ ام نوكي نأ زوجي ال ")مل

 لامتشا بوجو يضتقي ال فطعلا ىلوألا نوكو .فطعلا نّيعتي الف هل فانم ريغ

 ىلع اًلمتشم اهضعب ناك امّبرف ,ةغالبلا ىف ةتوافتم نارقلا تايآ ّنأل ؛هيلع نارقلا

 .هتغالبو هتحاصف يف كلذ حدقي الو ةيبرعلا يف ىلوألا فالخ

 عامتجالا ىلع ّلد دقف واولاب فطع اذإ ِهّنأِب نيقّقحملا دّيس حرص دقف اًضيأو

 ىف نيتعمتجم نيتلمج ّلك ىف نسحي ال ةلالدلا هذه ّنأ ّيث ,ةدوصقم ةيظفل ةلالدب

 يشن قا ربسلا هيك يكس كااذإو | دعو ركعتم ١" ليحلا قبب اميف لاوحألا هذه

 يي همالك

 نسحي نيتيآلا نيب لاصتا عون نايب انهاه فّنصملا دارم نوكي نأ زاج اذه ىلعف

 لصولا بجوي هجو ىلع عاطقنالاو ,لاصتالا نايب نود رخآلا يلي امهدحأ عوقو هب
 تاريخا هتك دي هقيقحت يف ّنأ نم تفرع امل ؛لصفلاو عطقلا وأ فطعلاب

 [(8) ...٠ اَنَل ْبَهَو اَنَتْيَدَه ْذإ َدْعَب اَنَبوُلَق غزت اَل اَنَبَر ٠ :ىلاعت هلوق]
 .هرخا ىلإ هباشتملا عابتا ىلإ ّقحلا جهن نع انبولق غزت ال ىنعملاو :هلوق

 [لدعلا لهأ دنعو ةرعاشألا دنع ءاَنَبولق ْغِرَن ال« ريسفت]

 هريغو لالضإلا دانتساب نيلئاقلا ةرعاشألا لوصأ ىلع ميقتسي امْنِإ ىنعملا اذه

 .ةلمجلا :«ه» . .مل_:«ه».١



 لاحم ىلاعت هللا نع غيزلاف لدعلا لهأ دنع اّمأو ,ىلاعت هلا ىلإ حئابقلاو رورشلا نم

 ةرات هورّسفو ءاًراجم وأ ةيانك مالكلا اولعج اذهلو .هنع هيفن لأسي الف .لالضإ هّنأل

 .هرخآ ىلإ ءانلبت ال :ليقو :هلوقب فّنصملا هيلإ راشأ امك بولقلا اهيف غيزت يتلا ايالبلاب
 ليلدلا نم ماق امب هداضتعا دعب رهاظلا نع لودعلا دّيؤيو .فاطلألا عنمب ةراتو

 هنأ َءاَرَأ اوُعاَر اًمَلَفَ+ :ىلاعت هلوق ىلاعت هللا نم هوحنو .لالضإلا عانتما ىلع 0

 ىلع ئولنيلا لمح نعي ةيلذنعلا ئريسفت قف لوألا ىلغ "ووو مهبول

 يف رثأ هل ّنأ ىلاعت هللا ملع نإ حيبق فيلكتلا يف ديدشتلا د : كلا ىودجلا

 د ءاعدلا فرص يف ةدئاف الف همدعك هدوجوف الإو .' "”حيبقلا ىلع ىلع لكيلا لمخ

 لخي ال وهو .لدعلا لهأ دنع ىلاعت هللا ىلع بجاو فطللا ّنأب يناثلا ىلع دروأو

 .لصاحلا ليصحتل هؤاعد نوكيف .بجاولاب

 هيلع هجوما فلاتكتلا ايالبلا نمددارعلا نأ ملستال اذا لوألا قع ياوعلاو

 ال :لوقنف مّلس ولو ءايندلا يف ةعقاولا نحملاو ماقسألاو ضارمألا دارملا لب ؛ركذ ام

 مهيلع فيلكتلا ةنحم ىلاعت هديدشت دنع مهبولق غيز نم عقي ام اوفيضي نأ يف عانتما

 ىلِإاسْجِر ْمُهْنَداَرَق م اهنإ “اةروسلا يف لجو رع لاق امك ؛ىلاعت هيلإ

 .6ه :ٌفّصلا ١.

 هلوق يف امك غيزلا ءازج ةغازإلا نم دارملا ّنأ ةيآلا هذه نم رهاظلا لب :«ه ,م .ع» شماه يف .١؟

 لصأ نع رخآ اًباوج ريصي ةقيقحلا يف اذهو [55 :نارمع لآ] 4ُهلَأ َرْكَمَو اوُدَكَمَو + ىلاعت
 .يروباشينلا :«ع» شماه يف .«ُهِّط هنم ١؟» مهفاف ءلاكشإلا

 .حبقلا :«ل» .'"“

 ةدوش خل را اك اذإز ظ4 ارجل" ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ :«ه .م 3 شماه يف .

 ْمُهَد اًناَميإ ةيوندارق ارثعا' ةيذلا امان انايآ هذه ُهَتدآَ مكي لوقي ْنَم 'ٌقْنِمَن

 'يهَو اوَتاَمَو مهسجر ئلإ اجر مهن داَرَق ض َرَم :مهبوُلُق ىف َنيِذَّلَأ اًماَونوُدِشْبَتْسَي

 دنع يقيقح دانسإ ةروسلا ىلإ سجرلا ةدايز دانسإو :لاق ١74 -١١50(. :ةبوّتلا] © َنوُرِفاَك

- 



 نم نارمع لآ ةروس

 ّلِإ ىَءاَعُد ْمُهدِرَي ْمَلَف٠ :ةثإ حون نع اًريخم هناحبس لاق امكو /"!#مهِسْجِر

 ."!# اًراَرف

 ؟ىلاعت هنم حبقي ال امب فيلكتلا ةنحم يف مهيلع دّدشي فيك :ليق نإف
 نوكيف .مهيلع بجاولا نع مهروفنو مهلوقع يف "'مهتاوهش يّوقي نأب :انلق

 نسحي امّنإو .اًقعاضتم اًميظع هيلع ٌقحتسملا باوثلاو ءاًقاش كلذب مهيلع فيلكتلا

 رق لطفل ذل نمل يقيل نيش اد اق هادم

 :هوجو نم يناثلا نع باوجلاو

 :نيمسق ىلإ ىلاعت هفطل اومسق لدعلا لهأ نلف :اَلّوَأ ام

 هلع اًدقيشم وا لعفلا نا اًكقَم نوكن ام ايهدحا

 ناك اذإ بّدقملا فطللا وه ىلاعت هيلع هوبجوأ يذلاو .هل الّضحم نوكي ام اهيناثو

 لعمق لضحملا فطللا ليرد لا ينقل ةلوقحنلا قطللا ال نعاوىف

 .بودنم بودنملا ىلإ بّرقملاو .هنم

 زاهنطا نص: هيف امل دن داع هلا دقق ةييشت نقةذايغ ءاغدلا تالق داما اكأو

 ةروسلا ثادحإ دعبي الف .دبعلا ىف ناميالاو رفكلا قلخي هناحبس دهّنِإ :نولوقي مهثأل ؛ةرعاشألا ج

 ةييع قيل | ويوخلا هيلا را وتج هيكل :ه2] ردح نع, كر اهيسا هةانعا و: مضرلا يون
 ءالعماب انتادلا نود نع ةققنلا ةرهاطلا نيفنلا أ هيف قيفشتلاو«ةروشلا لوزن ني نهسفنا

 قدع هكرفتو ةرخآلا يف هعيقر ةاندزال اتحيوح اهغامس راض اهففمتس اذا «زخالاو مشا كح

 ةرخالا كح نع ةلفاعلا اهتايبطوزاهنذلا »فا ذل ىلع ةكلاوشلا ةصيرخلا.نيفنلا ماو اقدلا

 لاملاو [لتقلا :«ه»] لتقلل سفنلا ضيرعت ىلع المتشم الثم اهتعمس اذا .ىلوملا قشعو

 .« هلع هنم ١١ ىهتنا ءردقب لكو ءاهيلع هراكنإو .اهنع هترفن تداز داهجلا ببسب بهنلل

 ُّنألو ءرفك ىلإ رفك مامضنا لثم اهلثم بيذكت دعب ةروس بيذكت نإف :«م .ه .ع» شماه ىف ١.

 يقع ةييمذ ةكلم دايدزا اهلاقمأ بيقع قافنو: لغو [ شين هلوضح هوز نق] دصصل وضح

 1 عولا 7 ١١. 6 :ةبوتلا .«هلِط هنم ١١١ ىرخأ

 .هحّبق امل :ةدايز «ه ءما) 3



 4 ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك ف

 هنأ هِيَي يبنلا نعو .هديبع نم لجو ّرع هلل بولطم رمأ وهو .هيلإ راقتفالاو عوشخلا
 '"7ةدابعلا مم ءاعدلا :لاق

 ملعاو ,تاولخلا يف يركذ رثكأو كبلق يل لذأ» : :" الفا ١ ىسيغ هب هللا ظعو اميفو

 رعاش لاق ام معنلو ,"!(اّنيم نكت الو اًّيح كلذ يف نكو .ّيلإ صبصبت نأ يرورس ّنأ
 : رعش - مجعلا

 نامرف هداد ار ناكدنب شهاوخب ناسحا ضحم زا ميرك دنوادخ

 تيقارت صدرك وا واوكزا هك ديشاب كاش نيمادك امنه نكو

 عم يهودا انا للا - هيلإ اًعاطقنا دبعلا هوعدي نأ عنتمي ال هنأ لصاحلاو

 تلا بجاو هّنَأ "'هلعي ام لعفي ال 0!نآبو ,؟!هلعفل هنأ ملعي مل ام

 0 اَم انِتاّو اَنّبَر ' "+ ّقَحْلاِب مكحَأ َبَر» :لاق امك ؛ةحلضم

 ."1+ َنوُتَعِبُي مْوَي ىنزخَت لَو :ميهاربإ نع اًيكاح لاقو

 "”!هلوصح عم لصاحلاب ءاعدلا يف انل نوكي نأ زوجي :يسربطلا خيشلا لاقو
 .ةّوبنلاو ديحوتلاب رارقإلاو ديمحتلاو حيبستلا ك0 نيف امك ءانتيد ىف ةحلصم

 .""'كلذ عيمجب نيدقتعم انك نإو

 ادم ديوخاو نا ع :ليق ن إف

 .هيف نحن ام فالخب ا روجلاب هتداع ترج نميف

 .كبلق ىف لذأ ىسيع اي :«(ه» . ١ ١" .؟4 .يّلحلا دهف نبال يعادلا ةّدع .

 1 .هلعفي :«ه م ءل» . 5 ١. 5 .ىّلحلا دهف نبال ىعادلا ةّدع ."“

 .ملعي ال ام :«ه» .5 ْ 7 ا :«م» .0

 35 رهشا لا ١١. :ءايبنألا ./
 .هب :هلوصح عم لصاحلاب لدب ردصملا يف ٠. ./ا/ :ءارعشلا .9

 :. 1/1 نايبلا عمجم . ١١ .ووكت ناب اندك امكا دهو ءردصملا قااكأ



 اق نارمع لآ ةروس

 دعب اًفطلو ةحلصم راص امَنِإ هلأس ام عوقو نوكي نأ عنتمي ال هّنألف :اّنلاث اّمأو

 دبع نب رسيمل هلوق يف هي قداصلا كلذ ىلع هّبن دقو هلبق ةحلصم نوكي الو ءاعدلا

 ولو .هتلأسمب الإ لانت ال ةلزنم هللا دنع ّنِإ .هنم غرف دق رمألا ّنِإ :لقت الو عدا» :زيزعلا

 لا عر كابر سل هلا وسس اء طعت ل احاق اذه ظل لاس ماوداف هيا ديغ ذأ
 ."!«هبحاصل حتفي نأ كشوي

 ةباجإ ببس :لاق ثيح .هتاقيلعت يف سيئرلا خيشلا هركذ ام باوجلا اذه دّيؤيو
 العم لجر ءاعد تمم قفاوتي نا !"!وهوبةنهلا ةنتكحلا اعمر, بناشسألا ققاوت ءاعدلا

 لهف :ليق نإف :لاق م ."'يرابلا نع امم ءيشلا كلذ دوجو ببسو ,هيف وعدي اميف
 ؟ءاعدلا كلذل هتافاومو ءاعدلا نود نم ءيشلا كلذ دوجو ّمصي ناك

 دوجو ببس لعج يذلا وه اذ'و .ىلاعت يرابلا وهو ,ةدحاو امهتّلع ّنأل ؛ال :تلق

 نرش ل اهوملاوذلا ترش نضيربلا اذه ةعض يعم دع انك واعدلا « علا كلذ

 ىلع اّكم ايفاوت ام ةمكحلف ءيشلا كلذل هتافاومو .ءاعدلا يف لاحلا كلذك .ّحصي مل

 نوكي ءاعدلل انثاعبنا ْنإف «ةباجإلا عوقوو بجاو ءاعدلاو .ىضقو رّدق ام بسح

 تايوامسلا ّنأ مّهوتي دقو :لاق مث .هتباجإل اًببس انءاعد ريصيو كانه نم هببس
 .انتَلع يهو اهلولعم نحنو ءانل بيجتسيف [اه] وعدن اّنَأ كلذو ,تايضرألا نع لعفني
 ىلع انئعبي اهّنأل اًضيأ كانه نم ءاعدلا ببس امّنإو ةّتبلا ةّلعلا يف لعفي ال لولعملاو

 تحب هفو فنذأك اذهل هزه و ةلهال ولعم انهو: تاغدلا

 ببسب هدوجو ناك يذلا ءيشلا عم ءاعدلا ةافاوم دّرجم نأ مّلسن ال اَنألف لوا ام

 ةباجتسا كلذ نوكي ىتح ءاعدلا نودب ءيشلا كلذ عانتمال بجوم رخاآ ءيش

 .ىهو :«ه» ." .417/51 ىفاكلا.١

 .ود:«ه».ء .يدابملا :خسنلا يف ."

 نبا نع اّلقن 77/5٠”, راونألا راحب ؛؛ ٠ 5/8 يزاريشلا نيدلا ردصل ةيلاعتملا ةمكحلا :رظنا .ك



 .ءاعدلل

 ٌنإف سكعلاب رمألا ناك امّير لب تايومسلا لولعم انأ مّلسن ال انألف :اًيناث اّمأو

 عبات تاهجلل دّدحملا ةكرح نإف ةيرشبلا ةيسدقلا سوفنلل تالولعم تايومسلا

 نأ تفرع دقو ال فيكو ,ةيفوصلا نم نيققحملا دنع لماكلا ناسنالا بلق ةكرحل

 لاق 12 هلا لوو ذا ةفمعسلا"١و مكتذؤانسلا قه ا هنتفا ربقلا ىضاويبخ

 اًعبات نونكي نأ اهرمأ هللا نإف سمنتلا عدا» :سعشلا در. ىف: 381 نينمؤملاربمأل

 ءايبنألا ىلع ةكئالملا حيجرتو .لاق امك "'هرمأب سمشلا تّدرف .«كل اًعيطمو كرمأل

 ,لماكلا ناسنإلا ةقيقحب مهلهجل ؛لطاب معز وهو ةئباصلاو ةلزتعملا هيلإ بهذ امم
 ولو 4 ٍديِرَوْلآ ٍلْبَح ْنِم هِيَ ُبَرْقَأ ُنْحَنَو ١ :هنأش يف ليق ىّتح هّبرب يونعملا هبرقو
 يطعي نأ زوجيو .ىلاعت هل لولعم انّلكف ءادتبا هناحبس ّقحلا لولعم ٌلكلاف مّلس
 يف ةلماكلا سوفنلا تافّرصت خيشلا مّلس امل اًضيأو ,ضعبلا يف ريثأت ةّوق مهضعبل

 لطابلا مهمعزب "!طبترم رصانعلا ملاع نأ عم اهيف اهتاريثأتو رصانعلا ملاع

 ةطساوب تايرصنعلا يف مهريثأت نوكي نأ زوجي ال ملف ,طابترالا ةياغ تايوامسلاب
 دق ءاعدلا دنع ةيكزلا سفنلا :خيشلا لاق دقو ال فيكو ؟تايوامسلا يف مهريثأت

 هفّرصتب رصانعلا اهعواطيف رصانعلا يف ةرّثؤم اهب ريصت ةّوق لّوألا نم اهيلع ضيفي

 ؟اهيف سفنلا لعفل ةعوضوم رصانعلا ٌنِإف ءاعدلل ةباجإ كلذ نوكيف اهتدارإ ىلع

 هيضتقي ام بسحب اننادبأ رّيغتيف اًنيش انلّيخت امّبر اّنإف حيحص اننادبأ يف كلذ رابتعاو
 اهيلع ضيفي نأ زوجي ال مل :لوقي نأ لئاقلو .همالك اذه اهتالّيخت (؟'و انسوفن لاوحأ
 رتاوتم رمقلا قش نم ُهْييَي يبنلا نع يور امك ؟تايكلفلا يف ةرثؤم اهب ريصت ةّوق

 ١.»م«:دو.

 ريمأ لئاضف ؛١٠ ,يلزاغملا نبال بلاط يبأ نب يلع بقانم ؛008 .قودصلل لاصخلا :رظنا .؟

 .ةطبت رم :«ما) ٠'. ./" .ىفوكلا ةدقع نبال نينمؤملا

 .وأ :«م» .



 الاي نارمع لآ ةروس

 تاوعدلا يف مهمالك لصاحف لئاوألا اّمأو :جهانملا يف يّلحلا ةمالعلا لاقو .ىنعملا

 كود تدع ةدحي ان توخي املاو ئيضتلا ةكاف ةميذق للعلا ا ةباجتسلا

 ةوحول ةدده هلع داقلا ءاهنلا ةوكي نا زاجف» قباس تداعب كلا تفتش دادعما

 ."!كلذ يف ديز ثودحو ءاعدلا ثودح نيب قرف ال هال ةفيعط انهو ”فوطلا

 .همالك اذه

 للع ال هّنإف اًللع اهنوكو ةميدق للعلا نوك نم هلصأ نع مهمالك نالطب ىفخي الو

 ةردقلاب هللا الإ سيل رهاوجلا يفو نيضرألا يف اذكو .ىلاعت هللا الإ تاوامسلا يف

 بتكلا يف نّيب امبسح .ةلطاب اهلئالد تامّدقم ىلع ينبم لطاب مهمالكف ,رايتخالاو

 .ةفسالفلا تفاهت نايبل ةعوضوملا

 ."!هاضرت ال ليوأتب :هلوق
 نم رداص هنأ ىلع غيزلا فّنصملا لمحك ؛هاضرت ال رهاظ ىلع لمحلاب وأ :لوقأ

 :اةيبك الك كلذ قع. لافت ؛ةقيقح ىلاعت هلل

 [ىضترملا دّيسلا هدافأ امو «... نيعبصا نيب مدآ نبا بلق» ثيدح ليوأت]

 .ثيدحلا ."!«نيعبصا نيب مدأ نبا بلق» :اْي لاق :هلوق

 اًدييأت حلصي هنأ مّهوتي الف .ةيآلا يف مالكلاك هب دانتسالا يف مالكلا :لوقأ

 نب هللا دبع هاور اّمم روكذملا ثيدحلا ّنأ ىفخي ال ّمث ءاهرهاظ ىلع ةيآلا (؟!لمحل

 بشوح نب رهش هاور ام اذكو يي هنع قنا هأور ام هانعم يفو 3 يبنلا نع رمع

 ىلع اهليوأتل 28 ىتطقرقلا فيرا دقبلا ىاصح دقو (اهنع هللاوضر) ةيلزس ءأ نغ
 نإو برعلا مالك يف عبصالا نا ةلضاحم اهب هنييفملا يفنيو ديحوتلا قباطي هجو

 :هيضررت ال ردصملا ىف" .0 54 .نيدلا لوصأ يف نيقيلا جهانم ١.

 .لمحب :«م ءه» .5 /١. ؟ ىضترملا يلامأ .'"



 6 ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اّمع عانقلا فشك ا

 ""هلهأو هلام ىلع نالفل لاقي ,نسحلا رثألا اًضيأ يهف ةصوصخملا ةحراجلا تناك

 ام ىنعملا نوكيف .ةمعنلاو نسحلا رثألا اهب دارملا هاندروأ ام لك ىف عبصإإلاف :لاقو

 ."”نيتنسح نيتليلج ىلاعت هلل نيتمعن نيب هبلقو الإ يمدأ نم

 امو قحلا قيرط: قع ةغارالا نوك ىقتي ةيبشتلا ىغتيب امك ليواتلا اذه. «لوقأو

 امك ,ةنسلل ةرصن موقلا تادايز نم هّنَأ رهاظلاف فّئصملا هاور ام ىف «ٌقحلا» ظفل ركذ

 دع ناك اف« قلاب سدا ززفلا نوكيا :قكمي ةكسلا ريدقت كعو هناتك ةقاخ

 .قحلا قيرط ىلع هتماقتسا دنع هقول كيعلا

 ناتمعنلا ام لّصفي مل هنأ الإ متيكح امك ركذ دق اذه :ليق نإف :# دّيسلا لاق مث

 .ىصحت ال ةريثك هدابع ىلع هللا معنو ءانهاه ةيقتلا هجو امو

 نيسنجلاك امهنأل امهاّنثو ةرخآلاو ايندلا معن امهب (!دارملا نوكي نأ لمتحي :انلق

 معنأ دق ىلاعت هللا ّنأل ؛ريثك "اددع اذ هسفن يف امهنم ليبق لك [ناك] نإو نيعونلا وأ

 ,ةرخآلاو ايندلا معن نم مهيلع هب معنأ ام هنيهاربو هتلدأب مهفّرع نأب هدابع ىلع

 ,ليزجلا باوثلا نم هب ءانثلاو هيلع ركشلاو كلذب فارتعالا نم هيف مهل ام مهفّرعو
 ركذ اًمم "'صأ رخآ هجو ةروكذملا رابخألا ىفو :[...] ليوطلا ميعنلا ىف ءاقبلاو

 ىنعملا نوكي نأ وهو .اهتايانك فّرصتو اهمالك نحالم يف برعلا بهاذمب هبشأو
 تلج هيلع اهيف لعفلاو .اهبيلقتو بولقلا فيرصت رست نع رابخإلا عباصألا ركذ يف
 يرصنخ يف ءيشلا اذه :نولوقي مهّْنَأ ىرت الأ .هتردق تحت كلذ لوخدو .هتمظع

 .هجولا :ردصملا ىف .؛ ."-17/17 ىضترملا ىلامأ .”

 .حض وأ :ردصملا ىف .1 .دادعأ :«م ه» .6



 / نارمع لآ ةروس

 ةّقشملا عافتراو هريسيتو هليهست اودارأ اذإ كلذ لكا")و .يتضبقو يدي يفو يعبصإو
 .ةئؤملاو هيف

 َهْدَي ُهُئَضْبَك اًعيمَج ٌضْرَآلَآَوِم :ىلاعت هلوق نوقّقحملا لّوأتي ىنعملا اذه ىلعو

 هفصو يف ةغلابملا دارأ امل ْهِيَي "!هّنأكو ا" 4 هنيميب ٌتاّيوْطَم ُتاَو'مَّسلَأ َو ِةَمِيِقْل

 هريغ ناك نإو ةفلك الو ةقشم ريغب ''!اهفّدصتو بولقلا بيلقت ىلع ةردقلاب ىلاعت

 نع ةيانك هعباصأ [ نم نيعبصا] نيب اهّنِإ *!لاق .هنم نّكمتي الو كلذ نع زجعي ىلاعت

 لثم نع مهرابخإ يف برعلا بهذم ىلع اًيرجو ليوطلا ظفلل اًراصتخاو ىنعملا اذه
 :لّوألا ةهولا ىلع اًمدقم نوؤكي نا بجي هدجولا اذهو. طفللا اذه. لتس ىتخملا اذه

 ."7يلج حضاو هّنأل هيلع دمتعمو

 هللا نم لالضلاو ىدهلا ّنأ ىلع ليلد هيفو [لؤس ّلكل « ُباَهَوْلَأ َتْنَآ َكْنِإِ+] :هلوق
 .ءيش هيلع بجي ال هدابع ىلع معني امب لّضفتم هّنأو

 .ءيش هيلع بجي نأ يفاني ال لوؤسم ""!لكل اًباَّهو صخشلا نوك ّنأل ؛رظن هيف
 َتْنَآ َكّنِإ + :هلوق ّنِإ :لاقي دقو .ءيشلا كلذل اًباَمو نوكي ال نأ مزلي ِهّنَأ رمألا ةياغ
 الإو .ءيش هيلع بجي الف .ةمعن لكلو ءيش لكل باّمولا هنأ ىلع لدي « ُباَهَوْلَ

 .هيلع بجي يذلا ءيشلا كلذل اًبهاو ناك امل

 اا .يقيقحلا باّهولا وه ىلاعت ال هلع لدي اهب اعل نك هيف ول وقار

 :ىقختي ال امك ملسم ويقف ءىش لك تاهو: ىلاعت هنا ىلع اهتلالد

 .1/ :رمّرلا." .ود:«ه».١

 :اهقينرصت رن ونصملا لقا .هّنأكف :ردصملا يف ."

 اق ىضترملا ىلامأ .1 .لاقف :ردصملا ىف .5

 ١ . كلا تاقود سوا



 ُغ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 37

 [(5) «... هيف َبْيَر ال مْوَيِل ٍساّنلَأ ْعِماَج كنا َنَبَرِ :ىلاعت هلوق]

 .هب راعشإللو [هيفانت ةيهلالا ٌنإف 4 َداَعيِمْلأ ٌفِلْخُي ال هلأ َّنإ)] :هلوق
 ال داوجلا :كلوقك ؛هتيّلعب رعشم فصولا ىلع مكحلا بّترت ّنأ باب نم هنأ ينعب
 .ةبيخلا مدعل ةّلع دوجلا ّنَأ هنم ')ملعت هنإف هلئاس 52

 .ةيديعولا هب لدتساو :هلوق

 للملا»ب موسوملا روهشملا هباتك يف يناتسرهشلا ميركلا دبع نب دّمحم لاق

 ةريبكلا بحاص ريفكتب نولئاقلا مهو جراوخلا يف ةلخاد ةيديعولا ْنِإ :«لحنلاو
 | ,"!جراوخلا بهاذم ءانثأ يف مهبهاذم انركذ دقو رانلا يف هديلختو

 اههتشاح ىف: بيطحلاو لضافلا .ىقحملا هركذ ام اسف هانلقت امي رهظي :لؤقأ

 هنأ قاّسفلا وفع نع ىلع ا ةلوتعملا ١" وأ ةلرتعملا نم ةيديغولا نأ نم

 .ىهتنا «'داعيملا فلخي ال وهو باذعلاب مهدعو ىلاعت

 دّرجم يف ةيديعولا *'عم ةلزتعملا كارتشا نم ايأر امل كلذ يف اعقو امّنِإ امهّلعلو

 ماسح وتوتعلا هيلع اوهاجو قرد زل فان اذ ةريكلا نهاح باقه ناجل

 ىاءرتي امف .صوصنلا نم ةمولعم طورشو دويقب طورشم ديعولا نا فضعلا باوج

 ال امك ,ةقيقحلا يف فّلخت الو طورشلا كلت ضعب ءافتنا لجأل وه امّنِإ فّلختلا نم

 .همالك ىهتن

 [ديعولاو دعولا ىف ةدراولا تايآلا ىنعم ىف مالكلا ليصفت]
 ةغيص ىلع ةعقاو ديعولا ىف ةدراولا تايآلا ّنأ ماقملا اذه ىف مالكلا ليصفتو

 تابثإ نم هيف امل ؛مومعلا ىلع لكلا ءارجإل هجو الو .دعولا تايا اذكو مومعلا

 ١. لحنلاو للملا .؟ .ملعي :«ه» ١/١١5.

 ". ,طوطخملا .ماصع ةيشاح . ع .نم مهو :ردصملا ىف 71 ١ .
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 5 نارمع لآ ةروس

 دعب مث ,ةمكحلا نع جراخ كلذو .هتلدأ يف ضراعتلاو ىلاعت هللا تايآ يف ضقانتلا

 ؛مومعلاب ٌّقحأ ديعولا تايآ ّنأ جراوخلاو ةلزتعملا تمعزف .ليواقألا تبرطضا كلذ

 قدح ا هنا :مومعلاب قا دقوا تابا نا ةفسوبلا تيعوو سال يف غلبأ هْنأل
 ام ّنأ اندنع لصألاو .نارفغلاو وفعلاو ةمحرلا نم ىلاعت هللا تافص نم فرع يذلاب

 مداح كسسملا يف وهف رانلا يف دولخلا ركذب اًنورقم ديعولاب ةدراولا تايآلا نم ناك

 "كلت ركذو .ةقيقحلا يف مهرفك ىلع اودعوأف كلذ لالحتساب اورفك مهْنَأ امل ؛كلذل

 ْنَمَو+ :ىلاعت هلوق ليوأت يف انلق اذهلو .هيلإ اًقيرطو رفكلل اًّببس اهنوكل ةميرجلا

 هدصق اذه نمو .نمؤم هنأ لجأل هلتق يأ هناميإل اًدّمعتم يأ '"'!4اَدّمَعَتُم اًنِمْؤُم ُلّثْفَي

 ارفاك ناك لتقلا ىف

 ؛نينمؤملا يف نوكي نأ زئاجلا نمف رانلا يف دولخلا "'ركذب اًنورقم سيل ام اّمَأو ش
 ىلع يعرش ليلد ماق الو .لتقلا يف ليحتسمب سيل هبنذ ردقب نمؤملا 02

 0 نوسؤسلا ذنكو .وهومللا 2هكتالحلاودر اينآلا نافغتسلا كنت دن هنقت

 ,رفك اذهو ملظلا كرت لاؤس هبيذعت زوجي ال نمل رافغتسالاو ءاضعب مهضعب رافغتساب

 دابعلا نم نأ ىلع ّلدي وفعلا ظفل اذكو ءلاحم باذعلا بجوتسي مل نم ةرفغم اذكو

 يف ركذ دقو .هتمحرب هنع وفعيو هلضفب هل رفغي ىلاعت هللا ٌمثا ةبوقعلا بجوتسي نم

 نإف :لاقف ءباوجلاو لاؤسلا قيرطب مالكلا اذه روهمجلا ضعب تافيلأت نم ةيافكلا

 "”رئاج ولف .ةّماع ةقلطم يهو رئابكلا يبكترم بيذعتب ةقطان رابخالاو تايآلا :ليق

 دمتخلا يتق لد هنأ و موتنلا هضم !ة! نع. ريئذملا نتي حرج دقن و وغلا
 .هب وه ام ىلع ال ربخملا نع رابخإلا وه بذكلا ّنأل ؛بذك ربخلا يف فلخلاو

 ١. هوحنو نمّوملا لتق يأ:«ع» شماه يف »؟١7«.

 .كلذب :«ه» .'"“' .5" :ءاسنتلا ."؟

 .زاج :«ه» .6© .بياذعت :«ه» .
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 نم 20م0 .



 عيمج لوانتي ٌماع ديعولا :مهضعب لاقف ,هنع باوجلا يف انباحصأ فلتخا :انلق

 ّْنأل ؛دعولا يف زوجي الو ديعولا يف فلخلا زوجي نكلو صيصخت ريغ نم ةاصعلا

 "!هوللا نود ىلاعت هللا تافصب قيلي مركلاو مول دعولا يفو مرك ديعولا يف فلخلا

 اذه نوكي لب ؛لبقتسي اميف ال ىضم اميف نوكي امّنِإ بذكلا ّنأل ؛بذكب سيل اذهو
 انباحصأ نم نوقّقحملاو ,فراعتملا يف ديعولا يف ال دعولا يف مومذم فلخلاو اًقلخ

 يف هوجولا نم !''هجوب هللا ىلع زوجي ال فلخلا اولاقو باوجلا كلذب اوضري مل

 لوَقل َلَدَبُي اَم+ :ىلاعت لاق دق و "!لوقلا ليدبت فلخلا ّنأل ؛ديعولا يف الو دعولا
 ىف ناك اوس لستم اهبل "ني دباكلاو هلع كلخلا ذويه ذل
 ربخملا ّنأ.ربخملا ملعي ءيش نع رابخإ بذكلا ّنأ هقيقحتو .دعولا يف وأ ديعولا

 ظ ,لفسلا فروا ىضانلا ىف ناك اس خا اهقذا

 ٍلْهَأ ْنِم اوُوَفَك َنيِذَّلأ مهِناَوْخإل َنوُلوُقَي اوُقَفاَن َنيِذّلآ ىَلإ رت ْمَلَأِ+ :ىلاعت لاق

 ام :لاقف ديبعلا نب ورمع ءالعلا نب ورمع وبأ رظانو :يروباشينلا لاق :«ه .م .ع» شماه ىف ١.
 امك هداعبإ رجتم وهف :ا داعيا دهواو ادعو كو: ىلاعت هلا ن١! ؛لاقف ؟ رئابكلا باحضأ قف لوقت

 ّنأل .بلقلا مجعأ نكلو ناسللا مجعأ لوقأ ال مجعأ كّنِإ :ورمع وبأ لاقف .هدعو زجنم وه
 :دشناو ءامرك داعيإلا نعو امّول دعولا نع عوجرلا دعي ب رعلا

 هتدعو وا هتدعوا ناو نيسصشستا او

 يدعوم زجنمو [يدابلا :«هد»] يداعيإ [بذكم :«ه»] بذكمل ْ

 ,مركلاو ذوجلاب ىتأ دقف هنت يحي طقسأ نمو هل قح كيعولاو هيلع قخ دعولا نأ كلذو

 نأ مّلسن ال انأ ىلع ديعولاو دعولا نيب قرفلا وه اذهف .مؤللا وه كلذكف هريغ ّقح طقسأ نمو

 نم مزلي الف وفعلا مدعب طورشم وه لب ؛طرشلا :«ه»] طرش ريغ نم ًامزج تباث ديعولا
 ١١١-١١5[21١ / ” يروباشينلا ريسفت] ىهتنا ,ىلاعت هللا مالك يف بذكلا لوخد هكرت

 .هجول :«ل» . ؟ 0 هن

 ًادعو يأ.[41 :ءاسّنلا] 4 اًثيِدَح هلأ نِم قَدْصَأ نَمَوظ :ىلاعت لاقو :«ه م ,.ع» شماه يف .*

 هللا همحر همك ناةكألا ءايلغ نم قلسلاو ىساقع ا [ لاق هز قفز هلاقاءأ ذيعوو

 .عم :«ه» .0 ْ 1



 0” َنوُيْذاَكَل ْمُّهْن ُدَهْشَ ٍ؛ اق نأ ىلإ ْمُكَعَم َنَجْرْحَتَل دل ْمُتْج ِرْخَأ ْنِيَل باتكلأ

 ديعولا اليخ اذكو د 7 نوكي "'امْنِإ وهو "'اًيذك دعولا فالخ يّمس

 نم ام :لوقت نأ باوجلا نم حيحصلاو .لطاب هولاق ام ّنأ تبثف ءاّضيأ اًبذك '!نوكي

 مل كلذك ناك ىتمو .دييقتلا لمتحي قلطملا اذكو .صيصختلا لمتحي وهو الإ ماع

 نأ دب ال قالطإلا وأ مومعلا ةفصب ناّصنلا ضراعت (*!ىتمو ؟دبيقتلاو صيصختلا

 .ضقانتلل اًعفد دّيقملا ىلع قلطملاو ٌصاخلا ىلع ماعلا لمتحي

 تادآ لمينا نكد هدي دصحلا ةناتطلا ىلع ههردت ىف كاوفلا ةفاللعلاا لاق

 ةراعاكو م ةيآلا يفو لعفلاب هعوقو ىلع ال هب دعوأ ام قاقحتسا ىلع ديعولا

 "اهيف ام هيفو .مالك اذه '''هاّهيف اًدِلاَخ ُمَّنَهَج ُهٌواَرَجَف ١ :لاق ثيح كلذ ىلإ

 )1١([ «... اوُيَذَك ْمِهِلْبَق نم َنيِذَلَأَو َنْوَعْرِف لآ بأَدَك> :ىلاعت هلوق]
 هوا ىلإ هريدقتو .لحملا عوفرم فانئتسا وأ :هلوق

 ١. :رشحلا ١١.

 يهنلاو فورعملاب رمألا باتك نم عبارلا نكرلا يف مالسإلا ةّجح لاق :«ه ,م .ع» شماه يف .؟

 تنل: لدي ل اليو دع وو ىأ هللا قف حبقي ال :سانلا ضعب لاق :ءايحالا باتك نم ركنملا نع

 ّئض رم ريغ اذهو .لعفي ال امب [دعي نأ :ردصملا يف] دعولا حبقي امّنِإو ,مرك ديعولا يف فلخلا

 .اًديعو وأ ناك اًدعو .فلخلا هيلإ قّرطتي ال [ميدقلا :ردصملا يف] يلزألا مالكلا ّنإف ءاندنع

 مولع ءايحإ) مارحب سيل ديعولا يف فلخلا ذإ ؛كلذك وهو دابعلا ّقح يف اذه رّوصتي امنِإو

 .«,مهنم ,١؟» همالك اذه .[6 ٠/ا/ يلاّزغلل نيدلا

 .نوكي نوكي :خسنلا يف .؟ .نأ :«ل» .*

 .57 :ءاستلا .5 . يه :«ه» .6

 .هرمأب هئادأ ّقح هيلع ناك ءكاذ كيطعأ اذه لعفا :دحأل لوقي نم ّنأل :«م .ع» شماه يف .

 ا م او قواك تكلف : نق وزر 06 نقوت] 4 حن و ول انف هل وقت ويقل كجلا] وكيف



 [اهبارعإو ةيالا ىنعم]
 ىلوألا ")و ,ةقباسلا ةلمجلا ةّمتت نم سيلو مالك ءادتبا يأ :لضافلا ىّشحملا لاق

 هدنع يس ان ىا «هيسنلا نم لاورملا اوصف اسألا ثلة ياذعلاو هل وق: كلر

 نأ ال رفكلا يف مهبأد مهبأد ّنأ الإ باوجلا سيلف رانلا دوقو مهنوك وأ مهنع ءانغإلا

 .ىهتنا ,"!هقاقحتسا باذعلاب دارأ هّنأكو باذعلا يف مهنأش مهنأش

 هل لحم ال اّمم مالكلا ءادتبا يف ةعقاولا ةلمجلا نلف :ًلَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ىلع فانكسالا لمح ولو 2" !هدعاوق ىف ىنغملا بحاص هب رص امك بارعإلا نم

 اذه مالك هيلغ لدي امك يناعملا ءاملع حلطصم وه ام ةلمجلابو ةدكؤملا لباقي ام

 ا يضر 0 ير ل

 ايل لخفال اقم ةفناكسلا ةلهجلا ألا :كتعيلا ىلع مكوت اننا ةقيقحلا قف اذهو

 هيفو ,لحملا عوفرم اهنوكب '*'اهفصول هجو الف هانركذ ام ىلع نيينعملا (*' نم لكب
 مهمالك اّمأو حسم :هتيشاح يف لاق نيقّقحملا دّيس ّنأل ؛لّمأت

 الدب وأ اًديكأت هنوكل هلبق اًمع ١4" َنوُءِزْهَتْسُم ٌنْحَناَمَنِإِ» هيف لّصف دقف مهنيطايش عم

 .هلصو وأ هلصف رّوصتيل "يه ىِرُهَتْسي هَل هنأ» مهمالك يف سيلو اناتهتسا وأ

 فانئتسالا وأ لدبلا وأ ديكأتلل لاثم هّنإف ؛ىكحملا نود ةياكحلا هيف نحن امل لاثملاف

 .ىهتنا ءبارعإلا نم اهل لحم ال لمج يف

 نأ ,/”بارعإلا نم اهل لحم ال لمج يف فانئتسالا وأ :هلوق نم مهفيو

 حّرص دقو ؛مكحلا يف اهل اًعبات نوكيف ةلمجلا يمسق الك يف قّقحتي امّبر فانئتسالا

 ١ .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .و-:ردصملا ىف ١77.

 *. .الكب :«م» . ع . م77 بيبللا ىنغم :رظنا

 ١. 5 :ةرقبلا .5 .هفص ول :«م» 0

 را ىلإ :«ه» .8 1 ١6. :ةرقبلا .ا/



 ف نارمع لآ ةروس

 لكم اهل هارغالا م لحم اهل اهلا ةقيانلا'ةلليعتلا داي هدغاوق  ىق ىتشلا يحلم

 لانا لدين اولا سئل اها لطم الابل ةعاقلاو
 باذعلا بناج يف مالكلا ةماقتسا هيضتقي امك قاقحتسالا ريدقت ٌنألف :اًيناث اّمأو

 مكحلاف ؛رفكلا بناج يف هتماقتسا هيضتقي اّمم هوحنو فاصتالا ريدقت كلذك

 .لّمأت .مكحت يناثلا نود ريدقتلا مدع عم لّوألا يف باوجلا ةماقتساب

 [ (19 +... َنوُرَشْحُنَو َنوُبَلْغُتَس اوُرَفَك َنيِذَّلِل ْلَق ١ :ىلاعت هلوق]
 .نوبلغتس ةّكم يكرشمل لق :هلوق
 ىلعف .ردب موي نيكرشملا ةيبولغم يه ةدوعوملا ةيبولغملا كلت يأ ءردب موي ينعي

 هركذ اذك .ميقتسيل كلذ دعب مهل اًباطخ هيا ْمُكَل َناَك ْدَق+ :هلوق نوكي نأ بجي اذه
 اًلخاد نوكي نأ زاوجل رظن بوجولا يف :لضافلا يّشحملا لاقو .ينازاتفتلا لضافلا

 .ىهتنا ."''هعوقو ققحتل ىضاملا ظفلب م ةدسلا قف نوعهلا ألا مالا لاوقف 52

 ةّصق ضعب نع ريبعتلا 3 ؛مالكلا مظن "!ةماقتسا مدع عفدي ال اذه لوقو ظ

 اًضيأ بجوي روكذملا ليوأتلاب ولو يضاملا ظفلب هضعب نعو عراضملا ظفلب ةدحاو
 .مالكلا ةحاصف هل مظتنا نم ىلع ىفخي ال امك ,مالكلا ةماقتسا مدعو مظنلا رثانت

 .هرخآ ىلإ امهيف ءايلاب يئاسكلاو ةزمح أرقو :هلوق
 عيمجلا ىرجأف هيا ْمُكَل َناَك ْدَقِ هلوقلف ءاتلا راتخا نم :يسربطلا خيشلا لاق

 ةهجاوملا باطخ نم لاقتنالاو مالكلا يف فّرصتللف ءايلا راتخا نمو ,باطخلا ىلع

 اَم ْمُهَلدَمْغُي اوُهَتنَي نإ اوُوَمَك َنيِذَّلِل لُق١ :ىلاعت هلوق هدّيؤيو .بئاغلا ظفلب ربخلا ىلإ
 .!4اوُدِفَْي اوُنَما َنيِذّلِل لُقِ) ؟!4َفَكَس ْدَق

 "١7. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .4غ١٠/ 7 بيبللا ينغم :رظنا.١

 .8م8 :لافنألا .: .ةماقتسا  :«م» .'"

 .7ك١ه/"”١ نايبلا عمجم ريسفت ؛١ ؛ :ةيثاجلا .6



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 3

 هموم د62

 ١([ <«... اَنفَتْل ٍنْيَتْنِف ىف ُدَيا ْمُكَل ناك ْنَق+ :ىلاعت هلوق]

 وأ .فلأ نم اًبيرق ناكو نيكرشملا ددع ' ''ىلثم نينمؤملا نوكرشملا ىري :هلوق

 50 ىلإ نيملسملا ددع ىلثم

 [4نْيَعلآ َىَأَر مهْيِلتم ْمُهَنْوَرَيِ ىنعم ىف ثحب]
 القع لاحم وهو ارم راص مودعملا ّنَأ نايضتقي نيلامتحالا نيذه ّنأ ىفخي ال

 ركب راسم تح ةكتالسلا ل زنا :ىلاعتهثل لفل لبق اذهلف :ةظمفتس: لوقلاو

 ىلع اًبصن 4ْمِهْيَلْثِم » نوكيو ءرصبلا ةيؤر ةيؤرلا نوكي اذه ىلعو ءاّريثك نيملسملا

 عمجلا يف ّنظي دق هفوخ ٌدتشا نم ّنإف .نابسحلاو ّنظلا ىلع ةيؤرلا لمحي وأ .لاحلا
 هانعم ذإ ؛كلذ بواجي ال «ِنْيَعْلَأ َىَأَرِم :ىلاعت هلوق نكلو .ةرثكلا ةياغ يف هّنَأ ليلقلا

 .تانياعملا رئاسك ةنياعم اهيف سبل ال ةفوشكم ةيؤر فئصملا هب حّرص امك

 .هرخآ ىلإ نينمؤملا يلثم نيكرشملا نونمؤملا ىري وأ :هلوق

 دنع زئاج وهو يئرم ريغ رضاحلا دوجوملا نوكي نأ بجوي لامتحالا اذه
 ال اًرئاج مهدنع كاردإلا نوكي ةساحلا ةّحصو طئارشلا لوصح دنع ذإ ؛ةرعاشألا

 كاردإلا حهدنعتف ةلرتعملا نقع امأو::تاداعلا قزاوخ نانز ناك نامزلاو ءابخاو

 ناسنإلا ّنأِب كلذ اوهجوف ءّسحلا ةمالسو طورشلا عامجتسا دنع لوصحلا بجاو

 داو ادقلا اغلا وا نضل وذ نطعتلا قوز قف .غلابلا لّمأتلل غرفتي أل قوخلا دنع

 تلم ةيؤر '"!وع اعناه راض: امءاوهلا ىف كاما قلخ وأ :نعفبلا كارذا نع اعلاف

 ايلول نع يف كدج دكا ررتكل دب سم اه مهتويص ىف تدعي وا ركاسملا

 ."'لمتحم كلذ لكو نينثا دحاولا هب نوري

 /١0/. " نايبلاعمجم .نم :«م» .؟ .لثم :«ه ءل».١

 لوصح عم دادعألا ليلقت ٌمصي فيك ليق نإف :يسربطلا خيشلا لاق :«ه .م .ع» شماه ىف ."
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 60 نارهع لآ ةووتن

 ؛اًنيقيو اًناهرب هوملع مهثأ ال ءاًئيمختو اًسايق كلذ اوُنظ مهْنَأ دارملا ّنأ لصاحلاو

 ىلإ يّدعتملاو ,نيلوعفم ىلإ ىّدع هنأل ؛راصبإلا ةيآلا يف ةيؤرلا نم دارملا سيل ذإ

 ذايلا ماقتم.ىتفا عوني امل كاردالا يف: تواقتلاو هكرالا قمم نوكيا ويم
 ىأرلا ٌنإف هنْيَعْلا َىَأَر ٠ :ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو ,نيمختلاو ّنظلا نود نيقيلاو

 ءيشلا تيأر :لاقي .مانملا ةيؤر يف ايؤرلاو رصبلا ةيؤرو بلقلا ةيؤر يف لمعتسي

 هقفلا يف ىأر :نالفل لاقي انهاه نمو ءايؤر يمانم يفو ءاّيأر يبلقبو ,ةيؤر "!ينيعب
 نيلماعلا امّيس ءاهقفلا يأر ّنأ رهاظو .يعفاشلا يأر اذهو ةفينح يبأ يأر اذهو

 .نظلا ىلإ يدوي لب ملعلا ىلإ يدوي ال ناسحتسالاو سايقلاب

 :_ رعش  يأرلا ىف ىشعألا لاق

 7 ننونك ا هوورصبا اذن ىارلا قم عابس خف ءوقلا ىارناكلف

 ؛حيحص رظنو لدن ريغ ف 5 رظن لأ ؛ نْيَعْل َىَأَرِ؟ :ىلاعت هلوق 7 ىنعمو

 .يأرلا نم مهل رهظ ام ىلإ ىّدأف

 :ِنْيَعْلأ َىَأَرَ+ :ىلاعت هلوق رّسف ثيح .فّنصملا مالك يف ام رهظي اذهبو :لوقأ
 ةيؤر نوكي نأ يضتقي :لضافلا يّشحملا هركذ امك هّنإف ؛ةنياعم ةرهاظ ةيؤر :هلوقب

 كردي وأ اهكردي ال ماسجأ هدنع نوكي نأ زّوج نم لوق الإ اذه لهو ؟عناوملا عافتراو ةيؤرلا ج

 ؟ضعب نود اهضعب

 يف] مهنأل ؛ددعلا يليلق مهوّنظي نأب نينمؤملا نيعأ يف ليلقتلا نوكي نأ لمتحي :انلق
 ناسنإلا هكردي امب ملعلا ّنأل ؛ضعب نود [اًضعب :ردصملا يفإ مهضعب اوكردأ][ مهّنأ ال :ردصملا
 مهدادعأ يف َكشنو .مهرسأب اًميظع اًعمج كردن دق انألو ءاًلّصفم هكردي امب ملعلا ريغ .ةلمج

 [ليوأت هجولا نوكي :ردصملا يف] نوكي هجولا اذه ىلعف ,مهددع ز رح يف فالخلا عقي ىتح

 .« هلي هنم »١1١, ىهتنا /15١[. 57 نايبلا عمجم ريسفت] دادعألا ليلقت

 .ىنيعلا :«ه ءم» .؟ . نيل وعفم ىلإ يّدعتملاو  :«ه» ١.

 .؟ ١ ئيرشلا ءارعشلا نيواود عيمج ؛17١٠/ 5 نانجلا حورو نانجلا ضور .'7

 .ىنعم نمو :«ل».؛
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 .ىهتنا ,"''اًيناث الوعفم مهيلثم لعج ّصصي الف ,راصبإلا ىنعمب نيعلا

 لعجي مل هْنِإ :ماقملا اذه يف لاق ثيح لضافلا يشحملا مالك يف ام رهظي اذكو

 .ىهتنا ,"!نيعلا يأر هابأي هّنأل ؛ةءارإلا يف عئاشلا وه امك ّنظلا ىنعمب لوعفملل ءانبلا

 تيأر نإ :لاق ثيح # يسربطلا يلع وبأ خيشلا يأرلا اذه ىلإ امهقبس دقو

 .لّمأتف ىهتنا ."'نيعلا يأرب هدييقتل دحاو لوعفم ىلإ ةيّدعتملا يه انهاه

 .هرخآ ىلإ رصنلاب ''!اونّقيتيو مهل اوتبثيل :هلوق
 هيلع رّروق ام هجولا كلذ ىلع نيكرشملا ةئف نينمؤملا ةيؤر يف ببسلا ّنأ ينعي

 ٌةَرباَص ُهئام ْمُكْنِم ْنْكَي ْنِإَف ١ :ىلاعت هلوق يف نينثإلا دحاولا ةمواقم نم مهرمأ

 اونبجل مه امك مهوأر ولف مهلاثمأ نم اًبيرق اوناك نورفاكلاو (*!4ِنْيَتئاِم اوُيِلْغَي

 .رافكلا واق نع اوفعضو

 «| راسبالا ىلوأل رف كلذ ىف ُءاَشَي ْنَم هِرْصَنِب ُدَيَّوُي ُهَلَأَو) :ىلاعت هلوق

 رصن :"!نيهجو ىلع نوكي ءادعألا ىلع هناحبس هنم رصنلا :يسربطلا خيشلا لاق

 فعلا رصنو ةبلغلاب

 ىرجم فالخ ىلع .ريثكلا ددعلل ليلقلا ددعلا "!ةبلغب ناك امّنِإ ةبلغلاب رصنلاف

 .ةّدعلا ليلقت نم مهسوفن هب ىّوقو ,ةكئالملا نم هب هّللا مهدي امّيرو ,ةداعلا

 ام اذهو .ةلاحم ال نيتفئاطلا ىدحإل (!ةبلغلاب مّدقتملا هدعو وه ةّجحلاب رصنلاو

 .ىهتنا ."!بويغلا مالع الإ هملعي ال

 : لاه هل رق هنلا راعلا نركي نأ لمعلا انل :كتتسنلا | انهاه نم يلق لوقا

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١77. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ ١77.

 ءاونقيت :«ه».ء 12 نايبلا عمجم ريسفت و

 نيهجولا :«ه»و ءنيبرض :ردصملا ىف .5 .17 :لافنألا .ه

 .ليلقلاو ددعلا ةبلغل ناك امنإ :ةدايز «ه» . 8 .ةبلغل :«ه ءم» .ا/

 /501١. 17 نايبلا عمجم ريسفت .9
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 رصنلا باب نم هنأ تفرع دقو لوسرلا هب رمأ ام ىلع رمألا عوقو وه 4َكِلْذ ىف نإ
 - يسربطلا هلعف امك اًقباس رصنلا "'ممعتل ضدرعتي نأ ىلوألا ناكف ,ةّجحلاب

 .مالكلا فارطأ رصانتيو دضاعتيل

 )١12([ +... َنيِنَبْلَاَو ءاَسْنلا نم ِتاَوَهَشلأ ُْبُح ساّنلِل َنَيْزِ) :ىلاعت هلوق]

 .« ٍتاَوَهّشلَأ بح سال َنيزد :ىلاعت هلوق

 [؛تاَوَهَشلآ ٌبُحِ» ىنعم ىف ثحب]
 ىلع اظورخم فاتسسم اهترككا ف اةنلاس تارهع تاهسبلا نايعألا لع

 .ءاجر :ٌوجرمللو ,رودقم :ةرّدقملل لاقي امك كلذو ,"!اهب عاتمتسالا

 نأ يحي فاضللا نذل ةةوهنشلا ريغ ةنخلا رآ ىلع ليل ةرآلا ىف قودلكتملا لاق

 هداسعلا لافتا يع ةةحملاو.ىلاهتما ١" لوف نم ةوهشلاف .هيلإ فاضفلا ريغ نوكي

 "!كافطلاو تاذللا ىلإ ةفورضم هعتش لك نانتالا لعجي نأ يهو

 ذأ تحير هنحي دقو هع ل نا تيعيرتتكاو اذه تحي ف ناسنإلا نأ اة!ولعاو

 ,ةّبحملا لامك وه اذهو ,ةليضفو ةنسح ةّبحملا كلت ّنأ كلذ عم دقتعي دقو .هّبحي

 ريخلا ٌبحأ هانعمو "+4 ِرْيَخْلَآ ّبُح ُتْبَبْحَأ َىّنإ» :ناميلس نع ةياكح ىلاعت هلوق فو

 ةوهشلا ّنأل ؛كلذ نم بيرق «تاروشلا ُكُخَ» ؛ةلوقف 1" ريخلل احم نوكأ نأ تنحأو
 ؛سانلا "'عمجي ماع ىنعملا اذه نأ يضتقي هرهاظف .ٌماع «سانلا» ظفلو .ةّبحم عون

 ىطعأ املاطف .ميمعتلا دعبي الف .تاقوألا رثكأ يفو بلغألا يف دوجوم هنأ ٌكش الو

 .اهل :«ه ءم» . ؟" .ميمعتل :«ه ءم» ١.

 .51١٠/ا/ يزارلا ريسفت .؛ .لضف :خسنلا يف نكلو ردصملا يف اذك ."'

 وي .ءامكحلا لاق :يزارلا ريسفت .6

 . عمجيل :«ه» ./ .؟5١5/ا/ يزارلا ريسفت .'



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 ةيناحورلا تاّذللا بلط ىلع دوقعم اهعماوجب هتّمه نم ّنأ ىلع ّلكلا مكح بلغألا

 .عنمأو ٌرعأ رطاخلا كلذ ىلع نايحألا عيمج يف ردانلا كلذ :لاقيو ,"١ةّرذلا ةياغ يف

 [نييزتلا لعاف ىف ثحب]
 .هرخا ىلإ لاعفألل قلاخلا هّنأل ؛ىلاعت هللا وه نّيزملاو :هلوق

 :لاعفألا قلك هلام قيقح نفاه ابن هاتفا اما" لهم نيلعتلا اذه لوقا

 دنا ىلإ قييزتلا ةيسنا' ىلا اوزطخا ىلاعت هنا ىلا دانعلا لاغفا اوتست اكل ةرعاشألا نكل

 ةعدبلاو رفكلا نّيز يذلا نمف ناطيشلا وه نّيزملا ناك ول هناب للعي دقو .ىلاعت
 فقوتي ال رمأ ىلإ تافتلالا ذإ ؛صقان فوجأ لب لتعم اًضيأ ليلعتلا اذهو .ناطيشلل

 نم نييزتلاف ءاّضيأ كلذ نودب نوكي دق لب هيف بغرم هل نّيزم كانه ناك اذإ ام ىلع
 يف لاق امك .مهناحتماو دابعلا ءالتبا ىلاعت هتدارإب لّدعي نأ ىغبني حص ول ىلاعت هلل

 اَم اَنْلَعَج اَنِإ» :ىلاعت هلوقك ءالتبإلل ىلاعتو هناحبس هللا وه نّيزملا نأ نم فاّشكلا

 ."74 اَلَمَع ْنَسْحآ مهيأ ْمُهَوُلِبَتِل اَهَلٌةئيز ضؤآلآ ىَلَع
 .ةيورخألا ةداعسلا ىلإ ةليسو نوكي هّنأل وأ :هلوق

 ناكو ءاهركشب لغتشي وأ هللا ةعاط ىلع اهب ىّوقتي وأ اهب قّدصتي نأ وهو
 تفيضلا ىف: درانلا ءاسلا ترش لرقن ةعئانالا ىملكمم نوب داقك ني يساقلا

 .مذلا ضرعم يف ةيآلا ّنإف ناطيشلا :ليقو :هلوق
 ناطيشلا :نسحلا نعو ."7فاّشكلا يف لاق يرصبلا نسحلا وه لئاقلا :*!لوقأ

 .ةلتعم :«ه ءم» . ؟ .ةردنلا :«ه ءل».١

 ١ /5١/8. يزارلا ريسفت .؟ 4١5/1١. فاشكلا ريسفت ؛ل :فهكلا ."“

 215/1 فاشكلا ريسفت 5 .لوقأ- :«ه» .60



 .مهل اهقلاخ اهنّيز فيكف يأ .اهقلاخ نم اهل "مذ اًدحأ ملعن ال اَنأل ؛) مهل اهنّيز

 فلحي ناكو مهل اهتّيز ناطيشلا :لاق هنأ نسحلا نع يكحو :يروباشينلا لاقو

 ّنِإو تامّرحملا اهيف لخديف تاوهشلا قلطأ هّنَأب ةيآلا يف هجاجتحاو كلذ ىلع هللا
 ."!ناطيشلا ةفيظو اهنّيزت

 نسح ؟تسيك نّيزم هك نآ رد دندرك فالخ :هريسفت يف حوتفلا وبأ خيشلا لاقو

  هلالج لج_ ىادخ و .,تسنيا ناطيش راك هك نأ ىارب تسناطيش :تفك ىرصب

 و .دنكن بيغرت و نييزت وأ مه ءىو رد ديهزت و تفك ايند تّمذم تفك هك نادنج

 وا هب ار عابط و درك !''تاوهش قلخ هك ىنعم نأ هب ,تسادخ نّيزم :تفك جاجز

 مه هجو نيا و *!ءاَهَل َةَنيز ضْرآلا ىَلَع اَم اَنْلَعَج اَنِإِ» تفك هك نانج .ديرفا ليام

 هجنأ و .,تسادخ نا نّيزم تسا نسح نا زا هج ره :تفك ىلع وبا و .,تسوكن

 .همالك ىهتنا ."'تسا ديدس لوق نيا و ,تسناطيش نأ نيّرم تسا حيبق
 ؛يقح كدلب ينمدقأ ليبق نم هّنَأ رهاظلا :لوقن نحنو :لضافلا يّشحملا لاقو اذه

 ”تاوهشلل ّنأ دارملاو .ةغلابملل مّدقم هل تبثأ ضحم مودق لب انه "'مادقإ ال ذإ

 هنأ لإ نيازم هل وكي نأ نيغ نم. ةقيقستلا ىف ةنينز الود مهتاضقنلا ميدعأ قو
 .ىهتنا ."*!لعافلا ةلزنم ةنيزلا "!ببسل اًليزنتو ,ةنيزلا يف ةغلابم نّيزم هل تبثأ

 ام ركذ نم لعافلا ىلإ دنسأ اذإ يلقعلا دانسإلا يف ّدبال هّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 ةيلك دم, ىف ةعلابملا نم.بولسألا اذه ىف هودصف ام: لصحيلا يققحلا لعاتلا دبع

 ناطْيشلا هَل نيرو © :[5 1:] لمنلا ةروس يف ىلاعت هلوق هدّيؤيو :لوقأ :«ه ءعر» شماه يف ١.

 مذ :(ه م لد .؟ .( هع هنم ء,1١ مهفاف «'هُهَلاَمْعأ

 ويت هالو راضعلا نق أك :1117/ ىاروب اهيتلا يشن
 /5١860. 5 نانجلا حورو نانجلا ضور .1 ./ :فهكلا .6

 .تاوهشلا :ردصملا يف .6 .مادقالا ذإ :ردصملاو «م» .'/

 .٠ ٠ .١ا/ا/ .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ٠ .ببسب :(«ه 4



 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 6

 لعاف ركذي مل ةيآلا نم هيف نحن اميفو لعفلا دوجو يف هيلإ لعفلا اذه لاثمأ دنسأ ام

 ةنيز راكنإ ّنأ ىلع ليبقلا كلذ نم نوكي الف ءىرت امك هب هيبش موهوم الو قّقحم
 :لوقي نا هل ناني يكف فخم أل راكم اهنه تح اهلا اضوضخت اعلا وهقلا ثع

 ىَلَع اَم اَنْلَعَج اَنِإ» :ىلاعت هلوق نم رم ام ىلع ّدر كلذ يف لب ةقيقحلا يف اهل ةنيز ال
 .رّبدتف ,4اَهَل ةّئيز ضزآلا

 .رون كسم ءلم :ليقو :هلوق

 يبأو رفعج يبأ نع يورملا وهو ."7ءاّرفلا لاق اذهبو :يسربطلا خيشلا لاق

 ْ ."هقرط ّنادبع

 .مهفاف ةيقابلا لاوقألا نع فّئصملا هرَّخُأ اذهلو :لوقأ

 .[ةرّدبم ةردب :مهلوقك] ديكأتلل هنم ةذوخأم «ةرطنقملا»و :هلوق
 نع ريطانق ةعست يه :ليقو .ةداتق نع ةفعاضملا ةرطنقملا :يسربطلا خيشلا لاق

 ةلماكلا :ليقو ءكاّحضلا نع ضعب قوف اهضعب دّضنملا لاومألا ىه :ليقو .ءادفلا

 هْنِإ لاق نم لوق ّمصي الو ءجاّجزلا نع ةضفلاو بهذلا نم "اوه لق ,ةعمتجملا

 عجري لاوقألا عيمجو .اًعيمج امهيف راطنقلا ركذ ىلاعت هللا ّنأل ؛ةّصاخ بهذلا نم

 .ىهتنا .؟!ةرثكلا ىلإ

 .رّبدتف انهاه لاوقألا ليصفت ىوط عاجرالا اذه ةظحالمل فّنصملا لعل :لوقأو

 .منغلاو [رقبلاو لبالا ماعنألاو] :هلوق

 الإ .معن دارفنالا ىلع تاروكذملا هذه نم سنجل :لاقي الو ءزعملاو ناضلا نم

 .ه# يسربطلا ريسفت يف اذك .")اليصفتو ةلمج هيلع "!بلغي اهنأل ؛ةّصاخ لبإلل

 .؟7 07/ " نايبلا عمجم ريسفت ." .ءادقلا :«ل ءع» ١.

 1017 نايبلا عمجم ريسفت .؛ .ىه :ردصملا ىف ."

 ١017/5. نايبلا عمجم ريسفت .1 .بلغت :«ه» .6



 0 نارمع لآ ةروس

 ورو

 [(16) *... َدْنِع اَقَّنَأ َنيِذّلِل ْمُكِلْذ نم ٍرْيَخَب ْمُكُنَبنْوَأ ْلَقَد :ىلاعت هلوق]

 .تاّنج وه ىلع تاّنج عفتريو ريخب ماللا قّلعتي نأ زوجيو :هلوق
 .مالك ءادتبا عفرلا عفتري يف رهظألا :ينازاتفتلا لضافلا لاقو .,"7فاّشكلا يف اذك

 ربخلا عقوم ىف ْمِهّيَر َدْنِع» لعجي مل امنإو .قّلعتي ىلع اًفقطع بصنلا لمتحيو

 مهل ةداهش هللا دنع "'مهاوقل تبث ىنعم ىلع لعفلاب هقّلعت رهاظلا ّنأل ؛4ٌتاَنَج١ِ ل

 .ىهتنا .ةّنجلا هللا دنع عمسي ملو هوحنو باوثلا وه هللا دنع ام ّنألو ؛صالخإلاب

 ."!هفيزت ىفخي ال اّمم يناثلا هجولا ّنِإ :لضافلا يّشحملا لاقو

 .!هفيزت ىفخي ال اّمم فيزتلا لوقأو

 ءاَهيف َنيِدِلاَخ ُراَهْن الآ اهِتْحَت نِم ىرْجَت ٌتاّنَج ْمِْبَر َدْنِع اْوَقَنآ َنيِذّلِلِم] :هلوق
 وه ىلع «ٌتاَّنَج+ عفتريو «ريخ»ب ماللا قّلعتي نأ زوجيو ريخ وه ام نايبل فانئتسا
 .”!«ريخ» نم الدب اهّرج نم ةءارق هدّيؤيو [.تاّنج

 لزب اذ تاننع 1| فاتكلا هاوي ىف: سوار 'ةفخلعلا وقال اه نظم اكل هنعو
 جاتحي اهنإ هند ماللا ىلإ هل داع دهون تان را نيك ماللا نا

 ريدقت ىلع ماللا ناك اذإف أدتبم هّنأب تاّنج عفر ريدقت ىلع هل اًربخ نوكيل هيلإ

 نيتءارقلا يف ىنعملا قفاوتيل اهمدع ريدقت ىلع هب اًقّلعتم ناك ريخب اًقّلعتم ةيلدبلا

 .ىهتنا ماللا نع ينغتسيف فوذحم أدتبم ربخ ذئنيح 4ُتاَّنَج» نوكيو

 قّلعتي نأ ىوس رهاظ عقوم ذئنيح ماللا ىقبي ال هنأ دييأتلا هجو :ينازاتفتلا لاقو

 .ىهتنا ءنيقتملل هيلع ديزيو روكذملا كلذ لضفي امب ىنعم ىلع ريخب

 .مهأوقت :«م» .؟ .غ١/5١ فاّشكلا ١.

 .هفييزت :«ه» .غ .7١ا/ ,طوطخملا .ماصع ةيشاح :رظنا .'"”

 .ريخب :ردصملا يف .0



 [(17 «... َنيِقِفْنُمْلَاَو َنيِتِناَقْلَاَو َنيِقِداَصلَأَو نيرباَصلأ + :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ كلاسلا تاماقمل رصح :هلوق

 نيتناقلاو لاوقألا يف نيقداصلاو لاوهألا يف نيرباصلا دارملا :ةراشإلا لهأ لاق

 .راحسألاب نيرفغتسملاو لاومألل نيقفنملاو لاوحألا يف

 هنأ كَط ساّبع نبا ىلإ هتياورب روهمجلا نم يناكسحلا مساقلا وبأ مكاحلا لاق

 "7ثراحلا نب ةديبعو ةزمحو ٌىلع يف اهلك ةيآلا :لاق

 [نينمؤملا ريمأ ىف ةيالا لوزن نم حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام]
 آلا ّنِإ 82 تيبلا لهأ ريسفت يف ")و :يزارلا حوتفلا وبأ ّلجألا خيشلا لاق

 َنيِرِباَصلَأَو» :ىلاعت هلوق يف هريظنف نيرباصلا اّمأ "0341 نينمؤملا ريمأ يف تلزن
 4! سْأَيْلأ َنيِحَو ءاَرّضلَآَو ِءاَسْأَبلآ ىف

 ."74هب َقدَصَو 0 لأ و١ :*!ىلاعت هلوق يف هريظنف نيقداصلا اّمأو
 ْنَّمأ+ :"'ىلاعت هلوق يف ه بحل ناو

 "1 اكئاَقَو

 اًرِس ٍراَمّنلأَو ٍلْيَلِب ْمُهَلاَرْمأ َنوُقِفْنُي َنيِذَّلَأ» :""'هلوق ")يف ه ل م 7 لص 0 ها < 7
 ا 1 ةَيِن اَلَعَو

 « َنوُعَجْهَي اَم ِلْيَّلَأ َنِم اَيِلَق اوُناَك) :هلوق هريظنف راحسألاب نيرفغتسملا اّمَأو

 ١4" َنوُوِفْغَتْسَي َدْسَي مه راَحْس :.آلآب و

 .و-:«م»و ردصملا ىف ." ١6١/1١. ليزنتلا دهاوش . ١

 .// :ةرقبلا . .؟70/ 6 نانجلا حورو نانجلا ضور ."؟

 51 رمزا 1 .ىلاعت هلوق يف  :«ع(.ل».6

 ١. :رمّزلا 6 . ىلاعت  :«ل ءع» .'/

 .ىلاعت :«ه».٠ .يف:«عء61

 ١ :تايراّذلا ا" .؟17/4 :ةرقبلا /18-1١١.
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 [(18) :... ٌةَكْبَتلَمْلَاَو َوُه آلا ةنلإ آل ُهَّنَآ هللأ دهس ٠+ :ىلاعت هلوق]

 .« طشقل اب اًمِئاَق مّلعْلأ اوُلوُأَو ٌةَكَيدلَمْلَاَو َرُه لإ هنلإ ال ُهنَآ هْنَآ َدِهَص+ :ىلاعت هلوق

 ا [ملعلا ىلوأو ةكئالملاو هللا ةداهش ىنعم]
 نوكي نأ لمتحي ملعلا يلوأ نمو ةكئالملا نمو ىلاعت هللا نم ةداهشلا ّنأ ملعا

 نأ امهدحأ :نبهجو نم هريرقتف لّوألا اّمأ .كلذك نوكي ال نأ لمتحيو ءدحاو ىنعمب
 يف لصاح وهو .دحاو موهفم ىنعملا اذهف ملعلاب نورقملا رابخإلا نع ةرابع ةداهشلا
 ىف ربخأ هنأ كلذف هللا نم اّمأ .ملعلا 1 ّقح يفو ةكئالملا ّقح يفو ىلاعت هللا ٌّقح

 مر ةياو صالخالاك ةريثك 5 يف كلذو .وه الإ هلإ ال دحاو هلإ هنأ نآرقلا

 ةّوبنب ملعلا ّنأل ؛زئاج ةلأسملا هذه يف ةيعمسلا لئالدلاب كسمتلاو .ا ءامه ههريغو

 قرع يذلا هو كدلا تر اودةكت نادل ساكو. اين دنطلا كح تن ني
 لل ترس لا نتا وعملا 9 اًضيأ اوربخأ مهلكف ةعطاقلا لئالدلاب ىلاعت هللا 28

 فّنصملا هيلإ راشأ امك نايبلاو راهظإلا نع ةرابع ةداهشلا لعجي نأ نيهجولا يناثو

 .دهاشلا ةداهشب فشكلاو نايبلا يف كلذ هّبش :هلوقب

 ةكئالملاو ,كلذ ىلع لدي ام قلخ ّنأب نّيبو كلذ رهظأ ىلاعت هنأ يف ءافخ الو

 ءاملجلاو :داملعللا لسرلاو»«لمزلل ةكيقاولا اني هوتكوداكل د: اورهظا ىلغلا 1

 اَمأو .نايبلاو راهظإلا لصح هب يذلا ءيشلا يف عقو امْنِإ توافتلاف قلخلا ةّماعل

 ةينادحو نإ :ُلثي يبنلل ليق هّنأكف ,لكلا ّقح يف دحاو ءيشف نايبلاو راهظإلا موهفم

 نيدلا اذه لثمو .هقلخ نم نيربتعملا عيمج ةداهشو هللا ةداهشب تبث دق ما لات هنأ

 ,ناثوألا ةدبعو ىراصنلا نم لاهجلا ضعب ةفلاخمب فعضي ال ميوقلا جهنملاو نيتملا

 .مالسإلا وه هلا دنع نيدلاو مالسالا وه هّنإف كلذ ىلع كموقو دّمحم اي تنأ تبثأف

 قلخ هنأ نع ةرابع هديحوت ىلع هللا ةداهش :لوقي نم لوق وهف ينانلا اّمَأو



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 ,كلذب مهرارقإ نع ةرابع ملعلا ىلوأو ةكئالملا ةداهشو .هديحوت ىلع ةّلادلا لئالدلا

 ريغ هللا نم ةالصلاو "4١َِبْنلآ ىَلَع َنولَصُي ُهَتكَدلَم َو هلأ ّنإ» :ىلاعت هلوق هريظنو

 .ةكئالملا نم ةالصلا

 اذه مهمظع نيذلا «ملعلا يلوأ»ب دارملا ام :تلق ّنإف :فاّشكلا بحاص لاق

 ؟هلدعو هتينادحو ىلع ةداهشلا يف ةكئالملا عمو دعم مهعمج ثيح ,ميظعتلا

 ,.ةعطاقلا نيهاربلاو ةعطاسلا ججحلاب هلدعو هتينادحو نوتبثي نيذلا مه :تلق

 .ديحوتلاو لدعلا الع مهو

 دهش ىنعمب هّنأ ىلع عقاو لعفلا ّنأ ىلع رسكلاب 4َنيَّدلَآ ّنإ» و ,حتفلاب هنأ ئرقو
 ةدكؤم ةفناتسم ةلمج «مالشالا هلآ َدْنِع َنيَّدلَأ ّنإ> :هلوقو ءهّنأب وأ هّنأ ىلع هلل

 :نلوآلا ةلمجلل

 ؟ديكوتلا اذه ةدئاف ام :تلق نإف

 ليدعت «طشقلب اًمْاَق+ :هلوقو .ديحوت َوُه لإ ةنلإ آل» :هلوق ّنأ اهتدئاف :تلق
 لدعلا وه مالسإلا ّنأ نذأ دقف «ماَلْسإلَآ هلأ َدْنِع َنيِّدلَأ نإ :"'هلوقب هفدرأ اذإف

 نم نأ هيفو ,نيدلا نم ءيش يف هدنع سيلف هادع امو هللا دنع نيدلا وهو ديحوتلاو

 وه يذلا ربجلا ىلإ بهذ وأ ,ةيؤرلا ةزاجإك هيلإ يّدؤي ام "'ىلإ وأ هيبشت ىلإ بهذ
 .ىرت امك يلج نّيب اذهو .مالسإلا وه يذلا هللا نيد ىلع نكي مل روجلا ضحم

 دنع نيدلا ّنأ هللا دهش :ليق هّنأك ؛لّوُألا نم لدب ىناثلا «ّنأ» ىلع نيحوتفم أرقو

 وه هللا نيد ّنأل ؛اًحيرص اًنايب ناكف ىنعملا ىف هنم لدبملا وه لدبلاو .مالسإلا هلل

 ىلع عقاو لعفلا نأ ىلع حتفلاب يناثلاو رسكلاب لّوألا ىرقو ,*!لدعلاو ديحوتلا

 .هلوق :ردصملا ىف .؟ .01 :بازحألا.١

 .ىلا_ :ردصملا ىف .'"“

 :[1؟514  ؟/5] هريسفت يف يزارلا حوتفلا وبأ ّلجألا خيشلا لاق :«ه ,م .ع» شماه يف .4

 تت



 06 ةارهغ.لا ةراوس

 لدعلا وه ..مالسالا نيد ّنأ ىلع دهاش اًضيأ اذهو :دّكؤم.ضارتعا امهنيبامو «نأ»

 .همالك ىهتنا ."7كلذ ىلع ةدضاعتم اهلك تاءارقلا ىرتف .ديحوتلاو

 فاّشكلا بحاص نذأ يف وه امب هتيشاح يف ينازاتفتلا ىلوملا قربأو دعرأ دقلو

 هلاموهفاطلالا وب ىيفوتلا وهب انام اذنلا نق رعتاو نانا ةينط وا هاج ريوقك

 اميف ىنازاتفتلا نع فاصتتالاو ءفاصملا اذه ىف فاشكلا بحاص ةرصنل ةدرفم

 ربحلا كلذ ىلع هدروأ ام ىوقأ ّدر ىلع ماقملا اذه يف رصتقنلو ."'فاصتتالاو

 .ماربإالاو "'ضقنلا نم هانيوط ام لاح ىلع اًليلد نوكيل ؛مامإلا

 هركذ ام ىلع اًضرتعم ينازاتفتلا ىلوملا لاق :مالعلا زيزعلا هللا نم اًئيعتسم لوقأف

 لدعلا وه مالسإلا نيد ّنأ ىلع دهاش اًضيأ اذهو :هلوقب اًرخآ فاّشكلا بحاص

 نم اًدحأ ٌّنإف مالكلا اذه ريركت نم فّئصملا دصق ام يردأ الو .هرخآ ىلإ .ديحوتلاو

 هلال نأ تعم نكل «ةالتشالا نياسأ لدعلاو ديحوتلا نأ ىف:عزاني مل مالسإلا لها

 لدع هك تسا نأ هاوك طرش هك نا رب تسا تلالد «لدع و طسق» فصو هب دييقت رد هك نادب ج

 تيدا طرثق تلادغ قادخ يهاوك د: نجع عا و ل ويقم زا نهاوك هؤبن ل دع ركا هك داب

 دشاب لدع هك رت ىلوأ مكاح دياب لدع هاوك ركا !تسين طرش تلادع وت مكاح تموكح رد

 ىلاعت هللا هك ركنب ءندرك دياشن لودع نا زا ارث و (دياب :«م») دنياب لودع دهاش و مكاح

 و ,درك طرش ار لدع دهد ىم ىهاوك ديحوت رب هكاج نأ ات درك نورقم هنوكج ديحوت اب لدع
 لدع ىب ديحوت سي ءار وا تسا حدم فاصوا زا لدع هك ىنادب ات دروارب لاح ضرعم رد

 .« هل هنم »١1١, ىهتنا ءدياب لدع دحوم هك ىناد ات ىنيب ىم هك نانج .تسين درطم

 .فاصنإلا :«ه مرد." .غ1418/1١-١5 فاشكلا .

 ,فاّشكلا بحاص ىلع ينازاتفتلا هدروأ ام ةّيقب ىلإ ةراشإ ضقنلا :«ه ,م .ع» شماه يف ."“

 ,١؟» فاّشكلا بحاص مالكل اًماكحإو اًماربإ اهّدر يف انل حنس ام ىلإ ةراشإ ماربإلاو
 دينا .٠
 .( ةجع هنم

5-2 



 لدي ملو ءالصأ هنم ملظ ال هلاعفأ ىف لدع دهّنَأو .ةيهولألا ىف هل كيرش ال دحاو

 ,ةميدقلا تافصلا يفن ىنعمب ديحوتلا نم اذه نيأف ءاذه ىلع الإ تاءارقلاو تايآلا

 ىلإ دابعلا لاعفأ ضيوفتو .ىصاعلا باقعو عيطملا باوث بوجو ىنعمب لدعلاو

 نم ىصحي ال ام تابثإو ءنيطايشلا ىلإ حئابقلاو رورشلاو .مهتدارإو مهتردق

 يف مهل ةدئاف ّيأو «نينثا الإ اوتبتي مل ذإ نيب نيب مهْنأ سوجملا تمعز ىّتح نيقلاخلا

 هذه ّنأ ىلع ظفللا كارتشا بسحب ديحوتلاو لدعلاب مالسإلا ةقيرطو مهقيرط ةيمست
 قمل رتعملا ال مهل نسلق ءامسلا ىلإ اوهلارا ول ديناو ويخليها لقا نم دب

 مهديحوتو .نيقلاخلا ةرثك همازلتسال ؛مهديحوت لطبي مهلدعف تققحت اذإو .ءامسألا

 يرمعلو .هعضوم يف نّيِب ام ىلع لاعفألا يفن تافصلا يفن مازلتسال ؛مهلدع لطبب

 ,لدعلاو ديحوتلا وه ")و مالسإلا نيد ّنأ ىلع ةبآلا ةلالد نم همالك يف حولي ام َّنإ

 ليلق لجرلاف هنم داقتعا نع ناك نإ ّقحلا لهأ ةقيرطل ةيفانملا لازتعالا ةقيرط وه

 هللا انمصع .ةحاقولا ةريثكف ماهوألا طيلستو ماوعلا طيلغت كلذب دصق نإو .ةعاضبلا

 :ةمالك ىهتنا لآ و: ىنتلاب هلاثمأ نع دكاتإو

 :باب نم فاّشكلا بحاص هب ىتأ يذلا راركتلا نأ ىفخي ال :لوقأو

 عّوضتي هترّرك ام كسملا وه

 قدم اوصل ةعاملاو ةنشلا لعاب نيقسلا | ريت وفاق ىلع هقسو وروضقمو

 نم مهقفاو نمو ةلزتعملا نم مهادع نم كلذ لهأ امّنِإو ,ةقيقح ديحوتلاو لدعلا لهأ

 مل فّنصملا ّنأ هيفف ءاذه ىلع الإ تاءارقلاو تايآلا ّلدي ملو :هلوق اّمأو ."'ةعيشلا

 ,ديحوتلاو لدعلا داقتعا ىف مالسإلا نيد رصح ددرجم ىلع الإ "'تايآلا ةلالد دري

 نم مهادع نم نود مهرئاظنو ,ةلزتعملا مه كلذ ةقيقحب نيدقتعملا ّنأِب هراعشإ اّمأو

 .ةّيمامإلا ةعيشلا :«ه ءم» . ؟" .و-:«(ع).١

 .انهاه ةروكذملا تاءارقلاو :ةدايز «ه ءم» .'"'



 هاب نارمع لآ ةرؤوس

 ةّساحب هتيؤرو تافصلا ةدايزب نيلئاقلا ةّنسلا لهأب نيّمستملا نم مههابشأو ةهّبشملا

 ىلع هيف دمتعا دقف ,ىلاعت هيلإ يصاعملاو ملظلاو حئابقلاو رورشلا ةبسنو .ءرصبلا

 هياتكلا اذه نم وخلا كايكلا ريسنت نفع: ةققح اقه:وووهظ

 دنتسا يذلا ىنعملاب ديحوتلا ىلع لد دق تايآلا نم ريثك رهاظ ّنأ لصاحلاو

 عجري '''ٌققح اذإ ثيحب هتاذ نيع ىلاعت هتافص نوك وهو .ةيمامإلاو ةلزتعملا هتابثإب

 اودّرفت يذلا ىنعملاب لدعلا ىلعو .تاذلل اهتارمثو اهجئاتن تابثإو ,تافصلا يفن ىلإ

 هيلع عّوفتيو ."'بجاول "!لْخَي الو حبقلل لعاف ريغ ىلاعت هنوك وهو اًضيأ هتابثإب

 :لامعألا ءادهو لاففألا قلخ

 هلل نإ اوُلاَق َنِب , ذل َرَقَك لَقَل + :ىلاعت هلوق يف ىراصنلا !؛'رفك ىلاعت هداف د الالم ا

 ال مهنأل ؛اهسفنأب ةمئاق ةثالث اًناوذ مهتابثإل سيل مهاّيِإ هريفكتو '*!+ِةَئلك ُثِلاَت

 ةقوصوس اناذ: تينا قمف.ةنآلث تادضي ةقوصومتان اذ اوتنأ ىهنألا لباني قولوقي

 ؛ىراصنلا رفك امّنِإ ىلاعت ِهّنأب لوقلاو .تاّرم ثالثب "'ظلغأو مظعأ هرفك ناك نامئب
 هللا تاذ نم ملعلا مونقأ لاقتتا اوزّوج مهنأل ؛تاوذ ةقيقحلاب يه تافص اوتبثأ مهتأل

 هنوك عمف .هسفنب اًمئاق نوكي تاذ ىلإ تاذ نم لقتنملاو ا ع نق ىلإ ىلاعت

 نوك يفي امئاوتاوذ ةلالدلا يفافألا نوك ةانتإ نه ىعدملا وخاانل ""اديفع.نيغ

 دارج يللا ىتسنالا لاقنلالا نم الا رعب كوكي نأ نوعي هلا هوهرمت لاذ 5 هونقأ
 نم لقتنا دق ةيالولا ملع :انلوقو .”!«ءايبنألا ةثرو ءاملعلا» جا يبنلا لوق يف

 نأ مزلي يقيقحلا ىنعملا لاقتنالاب مهدارم ناك ولو فيك د؛ نسحلا ىلإ ىضترملا

 :لحي ال :(هر» . ؟ دج :«ه» ١.

 .بجاولاب :«ل» ىف و .بجاوب ام لحي الو :«م» ."“

 ./* :ةدئاملا .ه 1 .رفك أ :«م» . 5

 .دّيقم :«ل» .'/ .ىلغأ :«م» .5

 ."1و 77/١ ىفاكلا ؛١8-١٠ .تاجردلا رئاصب . /



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 01

 اًولع هنع ىلاعت  اًلهاج راص هنم ملعلا لاقتنا دعب ىلاعت هللا ّنأل ؛نيدقتعم اونوكي

 .نيماسفلا نم وحأ "اهلا همت ةلو فلل فراضتلا مازحا لقي قلو

 ,لاقتنالل مهداقتعا مدعب ةحتافلا ةروس ريسفت يف يزارلا نيدلا رخف حرص دق لب

 يهف كلذ عمو الث ىسيع توسان يف ةلاح ةملكلا مونقأ ّنِإ اومعز مهْنِإ :لاق ثيح
 : فكنا )0(

 اونوكي نأ رهاظلاف يقيقحلا ىنعملا لاقتنالاب مهدارم نوكي نأ ريدقت ىلعو
 نا ةزوزدم ةنطوسلا لاقتاب نيعاسملا نمةعامس لاق انك ةةقنسلا لافتا قيلتاف

 مِهّنِإ :لاقي نأ دعبي الو ءاّدج دعبتسم تاوذلا نم دوجولاو ملعلاو ةايحلا ّنأب لوقلا
 تافصلا لاقتتا مدعب اًضيأ نيلهاج اونوكي نأ نكمأ ديحوتلا ةلأسمب نيلهاج اوناك

 دم تاتكمتلا تافض ىلا عاف ةفضلا لافتا ةلاحتمتاب لاوقلا اًضِياَو :نطارعألاو

 تفرغ امك ؛ةرغاتشالا دنع لطاب وهو: كفانا ىلع ءينتاغلا' نسابف

 0 0 اًدر ىلاعت هلوقك ؛هيلع تايآلا رهاوظ نم ريثك ةلالدلف يناثلا اّمأو

 اهب اَنَرَمَآ هلأ َو اَنَءاَيا اَهْيلَع اَنْدَجَو اوُناَق َةَشِحاَف اوُلَعَف اَذإَو ١ :ىلاعت هيلإ "'حبقلا دنسأ

 ياسو "اك « نوشلعت ال ام رثأ ىلع : َنوُلوُقَتأ ءاَشْحَمْلاِب ُرُمأَي ال هلأ نإ ْلُق
- 

 ِءاَشْحَفْلا نَع ىهْنَي َو بقل ىذ ياَتِيِإَو ٍناَسْحْألَآَو ٍلْدَعْلآب ُرُمَأَي هلأ نإ > :لاقو
- 

 ضعبل هدابع ةيقلاخب "!راعشالل ىلاعت لاقو ءريثك كلذ لاثمأو (4)0 ىغَب بلآ َو ِرَكْنُمْلَاَو

 َنيِذَّلأ + و "!4(ِهِسْفَنِلَق اًحِلاَص َلِمَع ْنَمْ> و '"'4 َنيِقِلاَخْل ٌنَسْحَآ هلأ َكَراََتَق ١ :لاعفألا

 نع تايآلا ""!هذه فرصو .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ 74 ٍِتاَحِلاَّصلَأ اوُلِمَعَو اوُنَما

 هك رحاب

 ١ 7/١". يزارلا ريسفت ." .هيلإ :«ل» .

 .78-59 :فارعألا .: . حيبقلا :«ل» .

 .راعشإل :«ه» .1 4١. :لحنلا .6

 ١6. :ةيثاجلا ؛[" :تلّصف .6 ١2 :نونمؤملا 7

 .هذه-:«عء ٠ :نارقلا ىف ةريثك تايا ىف ءاجيق



 061 نارمع لآ ةروس

 ايداضتعا دعع ةضياانلا اهل ةضرامصلا خد [:كل آلا زهير: علت دن اهررهاظ
 .ىلقعلا ليلدلاب

 يفنو تافصلا ةدايز تابثإ ىلع ىلقعلا ليلدلل ةرعاشألا ةماقإ أ نّيبلا نمو

 ّجتحا امو .داجأو عّبتت نم ىلع ىفخي ال امك داتقلا طرخ نم بعصأ "'دبعلا لاعفأ

 قهاش ىلع رونلاك روهظلاو عوطسلا يف وهف روصنملا بهذملا 5-0 ةيلدعلا اهب
 ةلزتعملا ىلع هلماحتو ةيبصعلا يف هبّلصت عم يزارلا نيدلا رخف نأ ىّتح .روطلا

 :قعلا ةلدآلاب ةيزعشألا يلاطن انتا عع نيزشلا ءامالا وغع وجع اثل ةينافالاو

 ريسفت يف لاقف .هتلابح يف وه نم هجو ءامل ةظفاحو هتلاجخل ةعفار ةمكاحم لواح

 .ىهتنا .""'ردقلا يعدتسي لسرلا لازنإو ربجلا يضتقي هلإلا تابثإ نإ :ريبكلا
 ا! هيلإ حبقلا ةبسنو ضحملا ربجلا نع "'"صّلختلل َي رهم ىرعشألا ةار امّبَرو

 لطب اًببس دابعلا ىلإ دنسأ نإ هّنإف ءًاجلم ىلإ ىهتني ملف بسكلا قيرط كلسف ىلاعت

 دفتسي ملو *'ةفآلاب نوحشملا جّوعملا هقيرط يف عجرف ءربجلا ءاج الإو .هلصأ

 مزلي هّنِإ هلصاح امب هتلاسر يف يناودلا ةمالعلا هركذ امو ,ةفاسملا لوط ىوس اًلئاط

 ناترودقم هتداراو دبعلا 0 9 ةرورض ؛اضيأ دبعلا ةردق د ريدقت ىلع ربجلا

 نم مزلي ال نكل مّلسم ركذ اميف قافتالا ّنأب دودرمف ءاَفافّتا طقف ىلاعت هلل ناتقولخم

 قّرفت ناكل كلذك ناك ولو .هنم هلعف نوكي نأ ىلاعت هللا نم دبعلا لعف ةلآ نوك

 لطاب كلذو .راّجنلا ال داّدحلا لعف راشنملا ةطساوب راّجنلا نم لصاحلا لاصتالا

 .ةرورضلاب

 :باجيالا وه ىلاعت هللا نم ةدارالاو ةردقلا نوك نم ىأ كلذ نم لّيختي ام ةياغو

 ١. يزارلا ريسفت ؛ةردقلا :ردصملا ىف ." .دابعلا :«ه ءم ءل» 7/7 0.

 ""'. .هلل :«ه» . ع .صلختل :«ه»

  .6:ةقرالاب :«م»



 ةردقلا يه يتلا دبعلا لعف ةلآ نوك ّنأِب مّهوتملا باجيإلا '''عفريو ءالف ربجلا اّمأو
 ؛هرايتخاب نوكيف .هتدارإو هتيعادل عبات دبعلا لعف ّنأ الإ ,مّلسم ىلاعت هللا نم ةدارإلاو
 الف .ةدارإلاو دصقلاب اًقوبسم لعفلا نوك يأ .ردقلا اذه الإ رايتخالاب ديرن ال انأل

 ال نأ طرشب لعافلا نع لعفلا فّلخت مدع نع ةرابع باجيإلا ّنأل ؛اًباجيإ نوكي
 نم ةبوطرلاو .رانلا نم ةرارحلا رودصك ؛لعفلا رودص ىلإ ةدارإو عادو دصق هل نوكي

 اًعبات هلعف نوك روهظ دعبو .هتيعادو هدصقل عبأت هنأل ؛كلذك دبعلا لعف سيلو .ءاملا

 اةلفةيفستلا ىف اةعزاتم ناك ىلا هنا نماةلآلا نوكل هاتاجي ا هوكس نا هنيعادل

 ان هه[ بولا تار ازال رسل اع سلا وك نر 1 ل لا حير ان يسم
 ش .دارملا وهو دامجلا ةكرحك نوكي ال نأو .هسفن يف

 لف ألا امل نكل ؛هلاعفأ يف اًراتخم دبعلا قلخ ىلاعت هللا ّنأ لصاحلاو

 ربجلا نم عون ىلإ ناك نإو .ةرخآلاب لاملاف هلعني الا نأ هنكمي مل اذك لعف هرايتخاب

 ديعلا ةردقل قيوكد ذل نا يعش رجلا ركن انناو وكده ويخ ىقعملا اذهحروسلا ركل

 نم هل ام رابتعاب هيلإ اًدنتسم دبعلا لعف نوكي نأ ىنعمب اّمأو ءام هجوب هلعف يف رثأ

 هاّيِإ هداجيإو دبعلل هقلخ رابتعاب ىلاعت هللا ىلإو ,ةهيدبلا مكحب هيف رايتخالاو ةردقلا
 ربخأو ءبئاصلا يأرلا هيضتقي يذلا طّسوتملا ربجلا وهف ةدارإلاو ةردقلا نم هل ام عم

 .لّمأتف ,"1«نيرمأ نيب رمأ نكلو ضيوفت الو ربج ال» :هلوقب 1غ قداصلا انالوم هنع

 .هب اًقّلعتم امهلعج يأ لعفلا ىلإ ةدارإلاو ةردقلا قّلعت نإ :اًضيأ لاقي نأ دعبي الو
 رّوصت دّرجم نم ثعبنم (؛!قّلعت ّنأ عنمتو ,ىلاعت هللا نم ال دبعلا نم هيلإ امهفرصو
 ةمالعلا "”ركذ امك .دبعلا بلق يف ىلاعت هللا امهيقلي يذلا عفنلا داقتعاو مئالملا

 .ريغل :«ه» . ؟ .عفدي :«ه» ١.

 اللاءاضرلا رابخأ نويع ؛١5 1 .قودصلل ديحوتلا ؛١ 7١/١ ىفاكلا ؛8١ .ءقودصلل ةيادهلا .'"“

 .هقلعت :«م». 101

 .هركذ :«ه» .6



 3١ نارمع لا ةوون

 دوك نا نوجا ملو ,لامعألا قلخ يف ةلومعملا ةروهشملا هتلاسر يف ىناودلا

 هانقتم ١" ىرابتخالا ألا كلذو.هدبعلا اشتم ناك ىرابعا رْمأ عم 00000

 لابي ال اّمم ةيرابتعالا رومألا يف لسلستلاو .ىّرج ٌملهو ,يرابتعا رمأل دبعلا

 .ريدتف .هباكتراب

 يتلا تايآلا رهاوظ ظفح بجي ةلاحم الف "!هانعضو ام ىلع رمألا ناك اذإو

 اهب كّسمت يتلا تابآلا فرصو .ةيلقعلا ةّلدألاب اهتدضاعمل ةيلدعلا اهب ٌلدتسا

 يضاقلا هب حّرصو ةيلوصألا بتكلا يف رّرقت امك ؛ةيلدعلا ةلدأل اهتفلاخمل ةيرعشألا
 لاق ثيح .ةيمسجلاو ةهجلا نع ىلاعت هللا هيزنت ثحب "!ىف ةيعفاشلا نم يومرألا

 الو اهقيدصت نكمي مل ةيلقعلا لئالدلا ضراع اذإ ةيلقنلا رهاوظ ّنإ :هبابل ىف

 لاغتشالاو .ىلاعت هللا ىلإ لقنلا ماع ضيوفتو لقعلا قيدصت !*'نّيعتف .اهبيذكت
 .ىهتنا ,رهاوظلا ليوأتب

 نما" ل رعلاو تيسيوفلا كح ايدل فعلا ةيمسق را قمن ةةاللقلا ىقدورك ة اين اخاوااذه

 اهّنأ نم ليق امل ءامسألا لصأ عضو يف ةحاشم ال هنأ تاوماف ربعك عيش لف

 ,ىنعملا يف اهتايّمسمل اهتقفاوم ىوعد ىف ةشقانملا ناني اهل اوي وع املا نكبر

 .ةيوشحلا مهفلسو ةيديرتاملاو ةيرعشألا نم ةّنسلا لهأب نيّمستملا ّنأ امكف
 كلذك .ةيمامالاو ةلزتعملا ىلع ةقيقح ديحوتلاو لدعلا لهأ مسا قالطإ ىف نوشقاني

 ةّدسلا لهأب ةيمستلل مهقاقحتسا يف ةّنسلا لهأب نيتستملا عم نوعزانتي ءالؤه
 لها نحن :نولوقي لب ؛ةيضرملا هتباحص ةعامجو هدي يبنلا ةّنس ىنعمب ,ةعامجلاو
 ةلشلا لضأ مهف كلذب نيكستملا اماو.ةفيقحن ملا نتعنلاب ةعاوعلاويدنملا

 .هأئفصو :«ه» . ؟ ا :ةدايز «ه» . ١

 . نّيعتيف :«م» . .حرش يف :«م».؟

 .ةيمست :ةدايز «ه» .6©



 ""هعضو لصأ يف مهروظنم ناك يذلا ىنعملاب ةعامجلاو ةّنسلا لهأ اّمأو ةعامجلاو

 نم ريسلا لهأ نم هب حّرص امك ديزي ةعامجو ةيواعم ةئس لها نم مهنوك وهو

 ,ةيومألا ةنوعلملا ةرجشلا ةلود ِماّيأ ىف مهل اًروظنم ىنعملا اذه ناك لازي الو  ديرت
 مهتيمست اولّوأو ,مهنم اوفاخ ةيمشاهلا ةحودلا نم ساّعلا ينب ىلإ ةبونلا تهتنا اّملو

 بحاص راشأ دقلو ,ةباحصلا ةعامجو هيمي ىبنلا ةنس لهأ نم مهنوكب ةروكذملا

 :ةيورتلا ةيفانلا تايآلا نطفي .نيسفت ندع ةزاعشا نفع نق هانزكذ اه.ىلا ةفاثكلا

 :(")لاق ثيح

 ا"”ةفكلبلاب اورتستف ىرولا عنش اوفّوحتو هقلخب هوهبش دق

 لهأب ةيمستلا ّنأ نم روكذملا ىلوملا هركذ ام لاثمأب لوقلا باب حتف ول ةلمجلابو
 سييلخ ءامسلا ىلا اوقتزا ول يوناو: وريغ الا ينشأ لف نفاةسمت "؟ ريسوتلاولوقلا

 ةّنسلا لهأب انفلاخ نم ةيمست نإ :اولوقي نأ ةيلدعللف .ءءامسألا نم ةلزتعملا الإ مهل

 الإ مهل سيلف ذجاونلاب (”!لمانألا اوّضع ول مهْنَأو .مهسفنأ ءاقلت نم ةيمست ةعامجلاو

 ال ايف ةلرحتلاب اهيق ناو مدح املا هن وقوي أل ىذلا قعتلاب قزتمتلا نا

 لووضا نع لاو ران دقنو اهتز ةقو اقم هر اععال دع ركقلا هت كاست

 هموق نع ٍةْي ميهاربإ لازتعا قبط ىلع لطابلا يئارملا يوشحلا يرصبلا نسحلا
 ّقحلا نع انلازتعا مسالا كلذ لولدم ناك ول معن "74َنوُعْدَت اَمَو ْمُكَلِزَتْعَأَو + :هلوقب

 .رارفلا انيلع ّقحو راعلا هّجوتل قدصلل انضفرو
 ةرثك همازلتسال مهديحوت لطبي مهلدع ّنأ نم لضافلا اذه هركذ ام اّمَأو

 .رعش :ةدايز «ه» . ؟ .هفصو :«م» يف ١.

 .لدعلاو ديحوتلا لهأب :«م» 5 /١١7. 07 فاّشكلا ريسفت ."“
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 نب نارمع لآ ةروس

 "!ةطلغمف ,لاعفألا يفن ١'تافصلا ىفن مازلتسال مهلدع لطبي مهديحوتو .نيقلاخلا

 ةرثك نأ روهظل .دادسلاو مهفلا نم ةكسم ىندأ هل نم ىلع بهذي ال .داسفلا ةرهاظ

 ,"!هلوق نم رم امب اهزاوج توبث عم هدارفأ يف اًكّكشم نوكي يذلا ىنعملاب قلاخلا

 قلاخ تابثإل اًمزلتسم ناك ول ديحوتلا يفاني امن ''!4َنيِقِلاَخْلَأ ُنَسْحَآ ُهْلَأ َكَراَبَتَق ١

 .ىلاعت هيلإ دوجولا ىف ٠ اجمع نا يوب

 نيقلاخلا رئاس دوجو .دحألا دحاولا هللا وه قالطالا ىلع قلاخلا نأ :انلق اذإ ام

 امّنِإ تافصلا ىفن اذكو .ةافانم الف ىلاعت هيلإ ةدنتسم مهبتارم توافت ىلع مهرادقأو

 ىف اهماقم موقي امو تافصلا سفن ىفن تافصلا ىفنب ديرأ اذإ لاعفألا ىفن مزلتسي

 عم ةدحّتم اهنوك تابثإو تافصلا ةدايز يفن كلذب دهرا اذا هيلع اه رات ا حيرت

 تافصلا كلت جئاتن لوصح ىلعمب موهفملاو راكع الان ةرياغتم ةقيقحلا يف تاذلا

 انيك "فتحي لب ديحرتلا "' فاتر ذاق هب اوحدم انك د اهو كاذلا: ىف اهارمثو

 ىف ّجتحي مل ءانغتسالاو لامكلا ةياغ يف تناك امل ةسّرقملا تاذلا ّنأل ؛ىفخي ال

 تقرب اهضيصخم نق الو:ةردق ىلا اهداحيإ ىف الو ولع ىلا هيلع ناتسالا فسسك

 همالك يف حولي ام ّنأ يرمعلو .تافصلا رئاس يف مالكلا اذكهو .ةدارإ ىلإ تقو نود

 طيلغت كلذب دصق نإو ةعاضبلا ليلق لجرلاف هنم داقتعا نع ناك نإ ةطلاغملا نم

 .850 هلآو يبنلاب هلاثمأ نع مكاّيِإو هللا انمصع ,ةحاقولا ريثكف ماهوألا طيلستو ماوعلا

 مرج وكن او هفلا وي ةيحبولا دا أ ملعا مث :هيلامأ يف ىضترملا دّيسلا لاق

 هلع فاك اهدنا دم قم اونا هيظتنو لف هلا كاوا نيتفؤملا ريما مالك

 بهسأ ام عيمج نأ ملع 3 )91 همالك نم كلذ يف روثأملا نك موت ءارو ةناقألو

 .هطلغف :«م ءل» ىف .؟ .تافصلا ىفن_:«ه».١

 ١5. :نوئمؤملا .غ .هناحبس :«م» ."

 .ىفاني الف هب اوح رص امك :«ه .م».1 .اهيلع :«ل» .©
 ا

 .هققحت :«ه» .ال
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 كلتل حرشو .ةلمجلا كلتل ليصفت وه امّنِإ هعمجو هفينصت يف دعب نم نومّلكتملا
 .لوصألا

 تحأ نمو ,ةرثك هب طاحي ال ام كلذ نم 82+ هدالوأ نم ةّمئألا نع ىورو

 رودصلل ءافش هيف يذلا زيرغلا ريثكلا هنم باضأ هئاظم نم هبلطو هيلع فوقولا

 كلذ نم ةلمج ك5 ىضترملا فيرشلا دّيسلا ركذ دقو ,ةميقعلا لوقعلل جاتنو ,ةميقسلا

 رحب جبت نم انفرتغا هيف !')انجلوأ نإ باب اذهو :لاق ّمث .رردلاو ررغلا باتك يف

 وأ هيلإ فيضأ اذإ لئاقل بابلا اذه يف لوق ّلكو .رطام مامغ بوبؤش وأ ءرخاز

 هرانشإ هيلا انويشا امئاو ةةدحلا ىلا ةاضتلا و ةردلا ىلا ةرطقلا ةفاتقاك ناكادي نسوق

 . يفتن." !ءانبا هيلا ان امو او

 هدروأ ام انيوط ماقملا اذه ىف اندوصقم نع اًجراخ كلذ ىف ليصفتلا ناك املو

 ارعدجم اننا ةلزتملاو ةيمامالا "ا ىلع اًهيبنت لافجالا 0 انيفتكاو 5# ىضترملا

 ,قيدنزلا يفسلفلا يناوأ نع ال ,قيقحتلا يقاس دي نع ديحوتلاو لدعلا قئاقح قيحر

 قيفوتلا يلو هّلاو ,قيقح قيرحلا ماودب وه نم همهوت امك

 [هتينادحوب هللا ةداهش ةيفيك ]
 .هرخآ ىلإ لئالدلا بصنب هتينادحو نيب :هلوق

 نوكي فيكف هللا وه ةينادحولل يعّدملا :ليق هّنأك رّدقم لاؤس باوج ىلإ ةراشإ

 قل هال هال ةقيقحللاب "7 دهابتلا ىدنل هلا تاوجلا ضاعت الا ةهاش ضرفلا

 لّصوؤتلاو لتاةلذلا كلت ةفرغمل ءاملعلا قفو 8 .هديحوت ىلع لئالد اهلعجو ءايشألا

 :ىلاعت لاق اذهلو ءكلذ ىلإ مهريغ اودشرأ ىّتح مهقفو ّمث ,ةينادحولا ةفرعم ىلإ اهب

 ١. ىضترملا ىلامأ.؟ .هانجلو :ردصملا ىف ١/٠١8.

 "". فرعلاو رهاظلا بسحب دهاشلا نع زارتحا :«ع» شماه ىف »؟١7«.
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 :  رعش  ليق ام معنلو "4١ه لق َةَداَهَش ُرَبْكَأ ٍءْئَش ّىَأ لَقؤ
 مكحلاو مصخلا تنأو ماصخلا كيف

 نايبلاو عطاقلا فشكلا يف ةيعبت ةراعتسا ةداهشلا لعج :لضافلا يّشحملا لاق

 نمو بتكلا يف ةداهشلا لازنإ هللا نم هّنأب هرّسفتو .هرهاظ ىلع هيقبن نحنو ءحضاولا
 هللا رابخا لعجيو .ملعلا يلوا ةداهش اذكو .ديحوتلاب مهنيب اميف مهتداهش ةكئالملا

 .ديلقتلاب لوبقم ديحوتتلا ّنأ هنم طبنتسيو .ةداهشلا هذه ماوعلا دّلقيل كلذب ىلاعت

 يفنلاب ةداهشلا ّنأو .هب طاحأ نمل لوبقم يفنلاب ةداهشلا ّنأ اًضيأ [هنم] طبنتسيو

 نمل يحل هد ربا هاجم هلى دارنا ع اننا نبط ورشا
 لدعلا ءاملع ىلع هاّيِإ فاّشكلا لمح اّمأو مهل ةيكزتلا ةلزنمب مهجاجتحاو نيلقثلا

 يض وه نم لدعلا "!ءاملعب دارأف .ءايبنألا داقتعا ىلع هتقرف ّنأ هداقتعالف ,ديحوتلاو

 "'يفخ رفك هّنَأب ينازاتفتلا قّقحملا مكحف .كلذب رفكي الو .مهداقتعا ىلع ديحوتلا

 .همالك ىهتنا

 :هوجو نم رظن هيف :لوقأو

 هيف لب ؛هرهاظ ىلع قاب ريغ اًضيأ هريسفت ىلع ةداهشلا ّنأ روهظلف :الّوُأ ام

 ال بتكلا يف ةداهشلا لازنإ ّنأ روهظل ىفخأ وأ .هيواسي ام ىلإ رهاظ ريغ نع لودع
 .ةقيقح ةداهش نوكي

 نم مهريغ عم وأ مهنيب اميف نوكي نأ نم ّمعأ ةكئالملا ةداهش نلف :اًيناث اّمأو
 رهاظلا فالخ مهنيب امب هصيصختف .نيلقتلا

 ديفي ال ةداهشلا هذه ماوعلا دّلقيل كلذب ىلاعت هللا رابخأ هلعج نألف :اًنلا اما

 نمل ديفي الو .ديلقتلاب لوبقم ديحوتلا ّنَأ هيف هدّلقي نم وأ ؛لعاجلا طابنتسا ناكمإلا

 .ءاملعلا :ردصملا ىف .؟ .19 :ماعنألا ١.
 /١7. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'
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 .ديجملا مالكلا نع ديعبلا ىنعملا كلذ مهفي ال

 ىلع ةداهشلا ّنَأ ةيآلا نم مهفي ال لعاجلا لعج ىلع ىنب ول هنألف :اًعبار اّمأو

 اهنم مهفي نأ نكمي معن .رخآ لعجب يتأي نأ الإ ٌمهّللا .هب طاحأ نمل لوبقم يفنلا

 اذه ماهفإ ىلع فقوتي ال كلذ '"'ماهفنإ نكل ؛تابثالا نمض يف يفنلاب ةداهشلا لوبق
 اهدا ديكرت كناوفولا هذه ةرانك' دكت نا قكمي هلا فاضتالا و: «نلعاجلا لفافلا

 اًقباس انّيِب دق نحنو هاّيِإ ينازاتفتلا ريفكت ةطرو نع هذاقنإو ءفاشكلا بحاص ىلع

 .هليبس نع كّلضيف ىوهلا عبّتت الو مقتساو مهفاف ,ىلوأ كلذب رّفكملا ّنأ

 [ديحوتلا ىلع مهتداهشو 0 اولوأ ىنعم]
 .هرخا ىلإ اهيلع جاجتحالاو اهب ناميالاب ؛ملعلا زل راو ةلوق

 ؛ملعلا قلوأ نييعت يف ةعقاولا لاوقألا ّيط نم '"!انهاه فّنصملا لعف ام معن :لوقأ

 لاقو 0 ءايبنألا دارملا :لاق مهضعب ّنإف ءاهضعب يف ةءاحصا نعت ريظي الث

 باتكلا لهأ رابحأ مه :لتاقم لاقو .راصنألاو نيرجاهملا نم ةباحصلا مه :مهضعب

 ءاملع مهنِإ :يبلكلاو يّدسلا لاقو ,مالس نب هللا دبعك ْةيْيَي هللا لوسرب اونما نيذلا

 ,؟!99[نينمؤملا ريمأ :ملعلا ىلوأب دارملا نأ هل تيبلا لهأ ريسفت نود" نيتيوفلا

 ءاملع قافثاب ةكاهيف لزن هنإف ١4 ٍباتِكْلَآ ٌملِع ُهَدْنِع ْنَمَو+ :ىلاعت هلوق (*!هنايب

 .مالسالا

 .انهاه  :«ه» . " .ماهفإ :«م» ١.

 ١ نايبلا عمجم ريسفت " //50.

 .// .يفوكلا تارف ريسفت ؛5١و ١8 ح 11/١. ىشاّيعلا ريسفت ؛!١/44 بلاط ىبأ لآ بقانم .
 .نايب :«م» .6 0١. حا

 .47 :دعدلا .5



 11/ نارمع لآ ةروس

 [ ماقملا ىف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هدافأام]

 اي مالسا لها ىاملع هيا ركا و :هريسفت يف يزارلا حوتفلا وبأ ٌلجألا خيشلا لاق

 اقاءار ريمآأ ترضح نشا معتم 1 أر هباحص راصنا و رجاهم اي باتك لها ىاملع

 تدتلأ لها لا ركا وو ةيش اعنا ير ور سار يرام هاحصنر ارك هك تولوا
 ,تسناشيا مّدقم وأ ىب وك" نامبا يامل ا ركا وكمان انشنا اوشن لوا يقوك

 :لاف امك تيما نتفلاع "15 ا ناشيا باتك هب وا ىيوك باتك لها رابحا ركاو

 مهليجنإب ليجتالا'لهاو مهتاروتب ةاروتلا لهأ نيب تمكحل ةداسولا يل ينث ول هّللاو

 راكشوا زير تلفروتحا تاوبك مهنأرقب نارقلا لهأو مهروبزب روبزلا لهأو

 حلاَصَو ليرْبِجَو ُهيِلْوَم َوُه هل أ ناَفِ :كفك ىلاعت قاوهح هك 18! كيسبا: با نأ دننام

 "«َنينِمْزُمْلا

 هك درك فوغذ ل وسو هك اجنا ودءدتدرك زافشا دزث "قست نبا كئام نافلاخمو

 نيرب وت هاوك :دنتفك ناكرشم و ء,تسين زابنا و اتمه ار وا و ميادخ هداتسرف نم

 يا .دنهاوخ ىم هاوك نم زا نارفاك نيا ايادخ راب تنك ١ تسنك قاوغذ

 "5 ءدُكَنْيَب َو ىنيب اَديِهَس هللاب ئفك ْلُق اًَلَسْرُم َتْسَل اوُوََك َنيِذّنَأ ُلوُقَي و ماوت

 00 و ب ايم

 وبا رسي نا و ,تسوا دزن باتك ملع هك نأ نم اب دهدىم ىهاوك ىنعي 4 ٍباَتِكْل

 .ناميا لهأ :«مد» .؟ ا :ردصملا يف ١.

 :ناشنا :ردصملا يف ."

 .5؟7 والال ,ديفملل ةراتخملا لوصفلا ؛١ 01 .تاجردلا رئاصب ؛08 .سواط نبال ةّجحملا فشك .:

 لا بأ :«م» .6

 /71١-17١. 5 نانجلا حورو نانجلا ضور ؛ :يركتلا 1

 1 دع فلاب .47 :دعدلا.ا



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 وقم هاونك ةيهت نا رب تشكنا هج ره كفك )5 لوسز»تساوقا زا: هك ميريذب

 سلا ع وغ الا نق يطوي

 كيسبع# لل نضلاكا راب تادهاش دومزلا 2)بضق ىلع

 .دننادوهج « باكل ُمَلِع ُهَدْنِع ْنَمَو» زا دارم هك :دنتفك زين اجنيرد نافلاخم هج

 هاوك ار وا ات هك ىدرم فاصناىب .دندرك هيزج لوبق هفياط و .دندم ارد '"!ميدب

 رايتخا ىدوهج ىيوكن أر وا ىاضق تياالو ات و ءىدرك رايتخا ار ىدوهج ىناوخن

 شيهاوك "اديدك تبت كرير: ةعاوش تناوغ ىفقا هك لوسو ةكاورزا نورك

 ىمكاح و .هداهشلا لوبقم ىهاوك وت رب تسا هاوك ىهاوخن ركاو ىهاوخ رك ةوادن

 :- رعش  ,مكحلا دفان

 دييح ا كرب نسحنا ءلا كلما يدهعات نلع هنا ""دهاشاب

 "0 يدتهم يْنإف نيدلا يف لض نم

 [ «طسقلاب اًمئاق» ىنعم]
 .همكحو همسق ىف لدعلل اًميقم < طشقل اب اًمْباَق د :هلوق

 ضعبل مهضعب فاصنإ نم هدابع هب رمأي امو .بقاعيو بيئثيو لاجآلاو قازرألا
 .ىوتأ.10! وجب اذيق ةيولا تعا زجعلاو

 .ىور هب :ردصملا ىف .؟ :ببضق :ردضملا ىف.١

 ْ د

 ١7 الإ بلاط يبأ نب يلع وه [«هللا دهاش» ب :«ه»] دهاشلاب دارملا :«ه ءع» شماه يف .4

 .158- 55/غ نانجلا حورو نانجلا ضور.6 .« هنم

 .4غ١/7١ فاشكلا .5



 14 نارمع لآ ةروس

 تبث اذإ رمألاب ماق ليبق نم هلعجي ملو ةيدعتلل ءابلا لعج :ىنازاتفتلا لضافلا لاق

 يف ةغلابم باصتتالا ىنعمب مايقلا "نم ةراعتسالا قيرط ىلع هل اًرشابم هب ابن
 يف ةصالخ لضافلا يشحملا ركذ دقو .همالك ىهتنا نيقولخملا تافصب هفصو بّنجت

 .هب ىضرو هتيشاح

 ,باصتتنالاب مايقلا ريسفت ةربتعملا ةغللا بتك يف دجن مل انأل ؛رظن هيف :لوقأو
 بكوب رشا رهاب ةباضتنالا ارتقي رّسفي ملو ؛مايقلاب باصتنالا ريسفت اهيف روكذملا امْنِإو

 نيريسفتلا نيب يروباشينلا لضافلا عمج اذهلو ,ىلاعت هللا ىلع هئارجإ نع زارتحالا

 يأ .ريبدتلاب مئاق ٌنألف :لاقي امك لدعلاب اًمئاق «طشقلب اًمْياَق١ِ هنوك ىنعم :لاقف

 ىلإ لاجألاو قازرألا نم مسقي اميف لدعلل اًميقطوأ :ةماقتسالا ننس ىلع هيرجي

 را

 ةماقإلا ةلص ىف ءابلا داريإ نع فاشكلا بحاص لودع هجو يف يل رهظي يذلاو

 ةبظاوملاو ماودلا ىلع هتلالدل اًميقم :هلوقب اًمئاق ريسفت راتخا امل هن :ماللا داريإ ىلإ

 ةلصلا فالتخا مزل ؛ةولّصلآ َنوُميِقُيَوِ» :ىلاعت هلوق ريسفت يف اًقباس هيلإ ريشأ امك

 .مهفاف ءامهيف نيبابلا فالتخال رّسفملاو رّسفملا يف

 .ريمضلا نع لاح وأ ةفص هتلعج اذإ هب دوهشملا ىف جردنم وهو :هلوق

 ميه ةوهقملا الل دهاشلا لاغب نابي دعتعي هنكل ده > لعاف نع لاح ال

 هركذ ام هجوألا ّنأ ىلإ ةراشإ يناثلا ّقشلا فّنصملا ركذي ملو ,ةداهشلا تحت جردني

 رم هفحو أ هوه نم "لاحت 8 اًكتاق و. لعج نإ :لاق ثيح«ةفاتكلا يحاص هيكو امك

 يف طسقلاب همايق لخديل كلذو ,حدملا ىلع هباصتنا اذكو دهس نم الاح هلعج

 ةدكزم تناك اذإ اهنثلاث* اهيبادحيولا لوخرتك ملعلا 9 ةكئالملاو هللا ةداهش مكح

 .ربتعي مل :«ل» .؟ .نع :«(ل».١

 ١//4١7. فاّشكلا .: ١717/51. يروباشينلا ريسفت .'"“



 .هنم حدملا ىلع هبصن اذإ اذكو ءاهب اًدوهشم تناك هب دهش امل

 لاح نايبل طسقلاب اًمئاق نوكي نأ مالكلا قوس نم رهاظلا ّنأ ىفخي الو اذه
 هللا ةداهش يف كلذ ربتعا اذإ هْنأل ؛ةداهشلا يف ةلادعلا طارتشا ىلإ ةراشإلاو دهاشلا

 نأ ىدتعو «ىلوأو جوحأ سانلا نم دهاشلاو مكاحلا يف هرابتعاف همكحو ىلاعت

 .مهفاو هّجوتف .هجوا هجولا اذه

 [ةيآلا ىف «َّوُه هلا هللا آل ريركت ةلع]
 مكحلاو ديحوتلا ةّلدأ ةفرعمب ءانتعالا ديزمو ديكأتلل رّرك[ ره َّلِإ ةنلإ ل+] :هلوق
 .هرخآ ىلإ هب

 وأ هركذ :تلق ؟4َوُه الإ ةنلإ آل» :هلوق ردك مل :تلق نإف :فاّشكلا بحاص لاق

 هركذ ّمث .ةزّيمتملا تاذلا كلت الإ هلإ ال "!هّنإف ةينادحولاب هصاصتخا ىلع ةلالدلل

 نيرمألاب هصاصتخا ىلع ةلالدلل لدعلا تابثإ ةينادحولا تابئإب نرق ام دعب اًيناث

 « ميِكَحْلَآ ٌريِزَعْلا » هلوق هب نرق كلذلو ,نيتفصلاب فوصوملا اذه الإ هلإ ال :لاق هنأك

 نينا: للقلوب ةنناديجولا قضم اينكيشتل

 تاذلاب ةيهولالا ضاضتخا :نيرمألاب هضاضتخا ىلع ةلالدلل :هلوق ىنغمو

 يف 4َوُه> ّنأ انهاه مالكلا لصاحو ."!لدعلاب مايقلاو ديحوتلا نيرمألاب ةفصّتملا

 ١. فاّشكلا .؟ .هْنإو :ردصملا ىف ١/4١9.

 لَو ايينييندتالا يو ال هنا الويب ةةلوق زك اذن اوف يسربكلا عيبشلا ل اقلط وعرب نقم اهي ىف
 ال لدعلاب مهريبدتو قلخلا قزرب مئاقلا هنأ يناثلابو ,هاوس هّقحتسي ال .ديحوتلل ّقحتسملا هنأ

 ١ //١0[. نايبلا عمجم ريسفت] هلعف يف ملظ

 فيقوت يناثلاو ديحوتلل ريرقت لّوألا :لاق هّنَأ هيل قداصلا نع حوتفلا وبأ خيشلا ىورو
 .[ فّئصملا نم بيرعتلاو ,؟7170/ 5 نانجلا حورو نانجلا حور :رظنا] كلذ لق يأ ميلعتو
 يف تعقو ةداهشلا ّنأِب مكح يناثلاو ,ةداهشلاب هنرق اذهلو ىوعدلا ةلزنمب ناك لّوألا ّنإ :ليقو

 .«هلط هنم ٠١١ » اهعضوم



 7/١ نارفع لا ةروس

 نم ةيتاذلا تافصلاب ةزّيمتملا تاذلا ىلإ ةراشإ َوُه لإ ةئلإ آل ُهّنَأ هْنَآ َدِهَس> :هلوق

 .ةرّيمتملا تاذلل ةينادحولا تابثإ مالكلا اذه نم دوصقملاو .ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا

 نيفعلاب ةفستنلا تاذلا ىلا ةزافقا ىلا هنا ل ادفع هلوك ف:اوهزت ةلوقو

 نك رب ىتعتلا قنا كاز فلل زي وطيبتتلاو اقل و هدسوللا امهر نيكو كالا
 موكحملا تاذلا فاصتال كلانه ةظحالم الف ,نيتفصلاب هيلع موكحم ًاَلَوأ تاذلا

 .ىلاعت هل نيتفصلا تابثإ دوصقملا ذإ ,نيتفصلاب هيلع

 «وه» نوكي نأ ٌدبالف نيتفصلاب تاذلا فاصّتا عماسلا ملع اًملف يناثلا يف اًمأو

 هل ديحوتلا تابثإ يف ةغلابملا تابثإ دوصقملاو .نيتفصلاب ةفصّتملا تاذلا ىلإ ةراشإ

 فالخب .ديحوتلا عم لدعلا ةفص مامضنال ؛راركتلا ضحم مالكلا نوكي الف .ىلاعت

 ةعيعملا كناذلا ديحوتلا لوألا ىف هين ةانيا وى طف نيعوللا ةفضب يق اك لوألا

 تييقا قالا يقول ةفلاو عتاب فاقت ةلففنالاو نبع عم تاذلا ١" كاتم

 اذهو «ىلاعت هل ديحوتلا توبت يف ةغلابم لدعلاو ديحوتلاب ةفصّتملا تاذلل ديحوتلا

 نوكي الف لضفلاو ملعلاب ةفّصتملا تاذلل الإ ىلعلا نسيلو: «لضاف:ملاغنيز::لاقي امك

 "و ةيهولألا صاصتخا ىلع ةلالدلل :لوقي نأ رهاظلا ناك نكل .راركتلا ضحم

 دارحلا نا نهاتظلا :نييضيس هل وف عما داق ذا: نيتفسلا» ةفتملا :تاذلل ديكوتلا

 هرصح ىلع لدي ام مالكلا ىف سيل ذإ ءكلذك سيلو نيتفصلاب تاذلا صاصتخا

 هاف لما «دوصقملا نتن ىعنصلاب قرصوملا "ل بدلإ لانج لاكن اعل كل : انهن
 .مادقألا لازم نم

 .هرخا ىلإ نيدلا لوصأ ملع لضف ىلع ليلد يهو :هلوق

 .وأ:«ه» .؟" .تافصل :«ه».١



 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ف

 [ءاملعلاو ملعلا لضف ةنابال ةيآلا ةلالد]

 هنأل ؛ءاملعلاو ملعلا لضف نع ةنابإلا ةبآلا تنّمضت :# يسربطلا خيشلا لاق

 مل هّنأك ؛ركذلاب مهّصخو .ةكئالملا ةداهشب مهتداهشو .ةكئالملاب ءاملعلا نرق هناحبس

 ةداهشلا ّنأل ؛نيدلا مولع نم هب قّلعتي امو ديحوتلا ملعلا اذهب دارملاو .مهريغب ٌدتعي
 ."7هيف تعقو

 [(19) «... َنيِذَّلأ ٌفَلَتْخَأ اَمَو ٌماَلْسِإلا هللأ َدْنِع نيّدلأ نا + :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ ةدكؤم ةفنأتسم ةلمج :هلوق

 لوقا عدول ١ ىلع نخر ةلل لبا تعي م ىرارلا ةقاملا اقول" اتاك شانك

 ّنأل ةليذم تناك امّنِإو "!4اليِلَخ ميه هلأ َدَحّتآَواًينَح ميه لِ عتأ وذ :ىلاعت
 الودوامج ل ةدغاقو يللا نسا نه همكعلا ربا زل لذي ارو ها دول يةااوقلا
 ناس ردبص "!لييدحلا نأ د «قيدصصتلا وه ىذلا كاقتكالا نم ةغأ قيدلا نأ كش

 وه يذلا ربخلا يف فيرعتلا ّمث ةلزنملا ةعفر نع ةيانك وهو هللا دنع هلوقب صّصخو

 .هيلإ دنسملا ىلع دنسملا رصقل ءاج مالسألا

 بابرأ نم وأ ,ىراصنلاو دوهيلا نم 4باتِكْلآ اوُثوأ َنيِذَّلَأ َفَلَتْخَأ اَمَوِم] :هلوق
 صوضصخم هْنِإ :موق لاقو .قح هّْنِإ :موق لاقف ,مالسإلا نيد ىف ةمّدقتملا بتكلا
 .اًقلطم نورخآ هافنو ء.[ برعلاب

 ١. فاشكلا :رظنا.؟ .10// '" نايبلا عمجم 7١/١غ.

 ءاشنلا 78 ١,

 ضارتعالاو ديكوتلل اهانعم ىلع لمتشيل ةلمجلا بيقعت وه ليذتلا :«ه م ءع)) شماه يف .؛

 «رخف الو مدآ دلو دّيس انأ» :ّلم هلوقك ةلمج رخآ يف نوكي نيمالك طسو ىف نوكي امك
 دنسم ؛"7 ,ديفملل صاصتخالا؛١960/1١ نامعن تم اهلل رابخألا حرش ؛ ,قودصلا يلامأ]

 لييذتلا لمتشي ضارتعالاو [؟ 17/0 يذمرتلا ننس ؛٠51١/ ” ةجام نبا نئس ؛؟/7 دمحأ

 نب هدا 1 هي[ا وهذ :«هد»] حرص امك .هتاريسفت ضعبب



 فر نارمع لآ ةروس

 "اهب هلاصتا ىلوآلاف ءّقح هْنِإ :موق لاق ءليدع اذه :لضافلا ىّشحملا لاق

 اح هنوك اوفن مهن ا"”دارأو ميمعتلا يف حيرص اقلطم هلوق ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 ليدع هنأ رهظف ,برعلاك مهضعب ىلإ ةبسنلاب اًمح هنوكو ءمدآ ينب ّلك ىلإ ةبسنلاب
 ال ءاًقلطم ظفل ةدئاف نم هلوهذ نع أشن امّنِإ لضافلا اذه 570

 دق لكلا يفن ّنأل ؛ضعبلا يف ")هتيقح يفن نع ينغي لكلا يف هتيّقح يفن نإ :لاقي
 .رّبدت ,ءانغتسالا لصحي الف ,ضعبلا يفنب نوكي

 )٠١([ +... هلل َىِهْجَو تمَلْسَأ لقف َكوُجأَح نإف + :ىلاعت هلوق]

 كرشأال هل] يتلمجو يسفن تصلخأ [4ِنَعَبَتأ ِنَمَو هل َىِهْجَو ُتْمَّلْسَأ َلَقَف] :هلوق

 .[ هريغ اهيف
 يف امك ؛هتاذو ءيشلا سفن نع زاجم هجولا ّنأ ينعي :ينازاتفتلا لضافلا لاق

 ادد الا 01 قا ردشاب لدكلا نيعلا ةنف ءيشلا ةلمج وأ (!4َكَيَرُدْجَو ىقبَي َو)

 :لال :قييعسلا دوور ىلا ةيهتقلا ةامك ول هلا ماقلا ىتحملا هيلع ضرتعاو

 ىهتنا ,"يتلمج وأ يسفن تصلخأ

 افدح ١ كطع د افوارع اهاه ةلمحلاو:نسقللا ا ىعاظلا الر هيف ةلوقاو

 ليصفتلاو لامجالاب توافتلا ّنأ رّرقت دقو .ريرقتلل ريسفتلا فطع قيرطب رخآلا ىلع

 ىلع .ضماحلا :ولحلاو ٌبملاو دودحملاو ّدحلا ىف ليق امك ؛زئاج نيفدارتملا نيب اميف

 ىلعف ءاهريغ يف هريغو ةلاسرلا حرش ىلع هيشاوح يف '"!نيققدملا ردص هققح ام

 قيرطب ىنازاتفتلا لضافلا مالك ىف روكذملا ديدرتلا نوكي نأ زوجي ال "مل اذه

 .ةدارإ :«ه ءم» . ؟" ١79. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .77 :نمح تلا . .ةّيقيقح :«م» .'

 ١79. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .1 .ف رشأ :«ه م» .

 .مل- :«م ءل).8 .نيققحملا :«م» ./

© 



 ؛ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك /

 ينعأ "'يليصفتلا يف ةراتو سفنلا ينعأ يلامجإلا موهفملا يف ةرات فّرصتلا

 ىفخي ال امك .فّنصملا مالك ىف اًروكذم «وأ» ةظفل نوكي نأ كلذ ىضتقي الو ,ةلمجلا

 .مالكلا يف زيزع ريغ «وأ» ىنعمب واولا لامعتسا 9 ىلع

 [ )1١( +... َنوُلْثْقَيَو هللأ ٍتاَيانب َنوُرُفْكَي َنيِذَّلأ نا + :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ يي يبنلا لتق اودصقو هب اوضر مهو :هلوق

 [ءايبنألا لتق مهفالسأ نأ عم «ْمُهْرَشَبَِم ب ىلاعت هلوق هجو]

 لتق امّنِإو «ْمُهْدشَيِ» ىلاعت لاق فيك هْنأ وهو رّدقم لاوس باوج ىلإ ةراشإ
 :نيهجوب باجأف مهفالسأ ءايبنألا

 مهعم اولمحاف مهلاوقأب اودتقاو مهلاعفأب اوضر مهْنأ لّوَألا لصاح

 مهفالسأ عم اوكرتشا دقف نينمؤملاو هِي انّيبن لتق اودصق امل مهّْنَأ يناثلا لصاحو

 .مهفالسأل ميل تاذعلاب كلوش ركب ءانعت ليد دقو ؛لتقلا يف

 لتق يف نأ ىلع لدي ال 4َّيَح رْيَقِب »+ :ىلاعت هلوق ّنأ هيلع هّبني نأ ىغبني اّممو
 لإ نوكي ال مهلتق نأ كلذب دارملا لب : نيرضاقلا نفيستوت امك ؛ٌقح وه ام نيتبنلا

 كلذب دارملاو "4١ه ُهَل َناَهْرُب ال َرَخا'اهنلإ هلآ َعَم ٌُعْدَي ْنَمَو> :ىلاعت هلوقك ّقح ريغب

 ال هنأ كلذ يف ضرغلاو هريخ ىجري ال نالف :لاقي امك هيف ةغلابملاو يفنلا ديكأت

 :_ رعش  بيوذ وبأ لاق امك هوجولا نم هجو ىلع هدنع ريخ

 'كءضري ال هريغ "'يفاص ظرقلاك ئناق نع اهؤاسنإ قّلفتم

 نوكي نأ ٌدب ال امب انهاه لتقلا فصوف اذه ىلعو .عضريف نبل ةيقب هل سيل يأ

 :ىلاعت هلوق يف ءاعدلا كلذكو .ّقحلا فالخ ىلع هعوقو وهو ةفصلا نم هيلع

 ١ . :نوئمؤملا .؟ .ليصفتلا :«ه» /ا١١١.

 “"'. .ىضرلا فيرشلل ةيوبنلا تازاجملا .: .داص :«هر» 8١"5.



 7 نارمع لآ ةروس

 .ناهرب ريغ نم الإ نوكي ال هنأب ةفصو «هي ُهَل َناَهْرُب ال َرَخااهلِإ هَل َعَمٌعْدَي ْنَمَول

 [(5؟) +... اَيْنُذلأ ىف ْمُهُلاَمَعَأ ثّطبَح َنيِذّلأ َكَبلوُأ ١ :ىلاعت هلوق]
 .َةَرِخألَاَو اَيْنّدلَأ ىف ْمُهُلاَمْعَأ تَطبَح> :ىلاعت هلوق

 ةعيرش ةماقإو ةاروتلاب كّسمتلا مهئاعّدا نم هيلع مه ام مهلامعأب '''دارملا

 ءانثلا اولاني ملو مهلاومأو مهئامد نقحت مل اهنأ ايندلا يف اهنالطبب دارأو غب ىسوم
 طوبح ّنأل ؛نكي مل اهّنأك تراصف .ةبوثم اهب اوّقحتسي مل مهّنَأ ةرخآلا يفو .حدملاو
 هيلع ةعتسي جدلا ةعبولا قالخ ناف هغوقو نع راع زاره ذم ا قله لدعلا

 لعفي مل اهّنأك ريصي ىّتح ةعاطلا طبحني امّنِإو ,ركذلا نسحو حدملاو رجالاو باوثلا

 يووم املا هعيرلا الاخ ىلع تمقاولاذإ

 [(3) .... باّتكْلأ َنِم اًبيِصَن اوُثوأ نيذَّلأ ىلإ َرَث لآ  :ىلاعت هلوق]
 .ريقحتلاو ميظعتلا لمتحي بيصنلا ريكنتو :هلوق

 [ةيآلا ىف اًييِصَن» ريكنت هجو]

 ضعبلا اوفّروح لب باتكلا ضعب نولمعي '''اوناك مهنأل ريقحتلا وه رهاظلاو
 دقو .ىفخي ال امك رّذعتم هللا مالك هنك ىلإ لوصولا ّنألو .باوصلا تمس نع هود

 روفو عم مهْنَأو مهخيبوتو دوهيلا "ار ييعت يضتقي ماقملا ّنأل ؛هجولا وه ميظعتلا :لاقي

 لها لك هش فن اي ىذلانمآلا اذه .نوبكتري ميظعلا "!نيصنلا ميليضساو ههنلع

 .يبغ
 مالسلاو ةالصلا هيلع دّمحم يعادلا ؛ْمُهَنْيَب مُكحيل هلأ باتك ىلإ َنْوَعْدُي م ] :هلوق

 .اوناك امْنإ :«(ه» . ؟ .دارملاو : ١

 .بصنملا :«م» . .رّيعت :«ل» .'”



 [ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 7

 .هرخآ ىلإ مهساردم لخد ُةْييَي هّنأ يور امل [ةاروتلا وأ ,نآرقلا هللا باتكو

 مالسإلا هنيد ّنأو ة2إ ميهاربإ رمأ يف ةموكحلا نوكي ةياورلا هذه ىلعف

 :دوهلا سرا ذك و:نارفلا هيفأ سوات ىذلا ةكينلا نداردكلاو

 [ىسربطلا هاور ام ىلع ةيالا لوزن نأش]
 كلدعا قا يودخلا نإ موس وع اخون نل روك لف علا كيع نم كاطع

 اذه ىلعو .ههجو مجّسي وأ مجري له نصحملا ينازلا 1 يف دوهيلاو مدي يبنلا

 الجر ّنأ ساّبع نبا نع يور :يسربطلا خيشلا لاق ,مجرلا رمأ يف ةموكحلا نوكي
 اوهركف مجرلا مهباتك يف ناكو ,مهيف فرش يوذ اناكو ءاينز ربيخ لهأ نم ةأرماو

 أوعفرف ءامهرمأ يف ةصخر هللا لوسر دنع نوكي 1 اوجرو ءامهفرشل امهمجر

 نب يرحبو ىفوأ نب نامعنلا هل لاقف ءمجرلاب امهيلع مكحف هللا لوسر ىلإ امهرمأ

 ينيب» :هللا لوسر مهل لاقف .ءمجرلا امهيلع سيل دّمحم اي !''انيلع ترج :ورمع
 روعأ لجر :اولاق ؟ةاروتلاب مكملعأ نمف :لاق ءانتفصنأ دق :")الاق .«ةاروتلا مكنيبو

 هفصو دق ليئربج ناكو ,ةنيدملا مدقف هيلإ اولسرأف ءايروص نبا هل لاقي كدف نكسي

 ؟دوهيلا ملعأ تنأ :لاق ,معن :لاقف ؟ايروص نبا تنأ :هللا لوسر هل لاقف هللا لوسرل
 .بوتكم مجرلا اهيف ةاروتلا نم ءىشب هلا لوسر اعدف :لاق .نومعزي كلذك :لاق

 نبا لاقف .")اهدعب ام أرقو اهيلع 000 مجرلا ةيا ىلع ىتأ اًملف .ًأرقا :هل لاقف

 ىلع أرق ّمئ .اهنع هّقك عفرو ايروص نبا ىلإ ماقو ءاهزواج دق هللا لوسر اي :مالس
 امج ةضلا انهلع تداقو اهو اذإ ةكفحتلاو ىصحتلا ةايدرهلا نعول لوعو

 .اولاق :ردصملا ىف .؟ .اهيلع :ردصملا ىف ١.

 ههجو محسي نأ نصحملا ينازلا مكح ّنإ :نولوقي اوناك دوهيلا ّنَأ رم دقو :«ع» شماه يف .*

 .[داوسلا :ءاحلا نوكسو نيسلا ٌمضب مخُّسلاو] «ُهِّط هنم ١7



 "ديالا هذه تل نق كل ذي ةوهبلا 1! بييضف

 هيفو [مهنيب اميف فالتخالا نوكيف .لوعفملل ءانبلا ىلع «َمُكْحَيِل» ئرقو] :هلوق
 .لوصألا يف ةّجح ةيعمسلا ةلدألا ّنأ ىلع ليلد

 هاو رك هاجر ميهاربإ ةقفاوم يعّري هّنَأب ١ ين هنيد يف اونعط اّمل مهنأل

 .ةاروتلا يف امب هتيّقح تابثإ دارأ ايدوهي ناك قا ميهاربإ ّنّأل ؛اّقح 99 ىسوم نيدل

 :ليق'اذك ىعمس ليلدااذفتو

 ف هليلد نوكأ لتنال يمر لضانلا يتنسملا ركذن ه5 تسد لرلاو
 عم هنيد ةّحص ىلع ةيروت ةداهش عقاوم ىلع هعالطاب ةزجعملا ةماقإ ةاروتلا بلط
 1 .نهشلا "ااتاددن وك

 ال ايّمَأ هنوك عم بتكلا !؟!يناعمب هعالطا ىلع ةزجعملا ةماقإ ّنأب لوخدم هنأل

 ةداهش عقاوم ىلإ رظنلاب ةفاسملا ةلاطإ نع اًلضف ,ةيروتلا بتك يف رظنلا ىلع فقوتي
 امل لب ؛لئاط الب "'ةفاسملا ليوطت لامتحالا اذه يفف .هنيد ةّحص ىلع ةيروتلا

 ا ا ل نأ لمتحي هّنَأ وهو :لوقأ
 هيكسا# اويلعت اني ميمازلا لوا رضا ىف كح اهنرك' نودع مِهْنَأ مهلاح

 .ا26 لوسرلا دنع ةّجح ةلدألا كلت نوك ىلع كلذ ّلدي ال ذئنيحو

 [ (؟8) +... اَماَيآ لإ ُراَنلآ اَنَسَمَت نَل اوُلاَق ْمُمَْنَأِب َكِلْذ ١ :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ باقعلا رمأ مهليهست ببسب :هلوق

 .؟ة/'؟ نايبلا عمجم .؟ .بضغف :ردصملا ىف ١.

 .يناعمل :«ه» .ء ١186٠١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"

 00 :«م ءل» .1 .ةفاسملل :«ه ءم» .



 [ ءايبنالا ةعافش ىلع ءاكّتالاو رارتغالا ىف ثحب]
 رمأ ىلع مهليهست ببسب ضارعإلاو يلوتلا 4َكِلُذ» :فاّشكلا بحاص لاق

 ")ةرّبجملا تعمط امك لئالق ماِّيَأ دعب رانلا نم جورخلا يف مهعمطو باقعلا

 نوغفشي ءايبنألا مهفابا نأ قس َنوُدَتْنَي اوناكاف دهني د ىف ''قكدغوو ةيوفحلاو
 4! هر ئابك يف فَي هللا لوسر ةعافش "”كئلوأ تّرغ امك مهل

 ةعافش نوركني ال فاّشكلا 56 مهنمو ةلزتعملا ّنأ اذه نم مهفي :لوقأ

 يغبني ال اّمم اذهو ,كلذ ىلع ءاكتالاو رارتغالا نوركني امْنِإ لب ؛ةيلكلاب ءايبنألا

 يور امك ,ةريبك:ّلك يف لاني اّمم سيل ُهِيي يبنلا ةعافش ّنأ ةرورض ؛هيف ةعزانملا

 مل «ىلع»ب يلآ نيبو ينيب لّصف نم» :لاق هّنأ يي يبنلا نع ةيمامإلا قيرط (*!نم
 از ص الاعب ور هناعطأر ربك أ وهن اذش ل اجلا رك تلكواب" ساه نو
 ةينلا اذنه ورملا ناجل قط هقورشلا عجزا دمر هكه .لقو هتطيعيما ذناوشلا
 :_ رعش - هلاونم ىلع روهشملا

 اانا نع نانم بم تعنت ىو
 يرعشأللا يعفاشلا يراصنألا نيدلا بطق هلأتملا ىلوملا اًضيأ هب فرتعا دق لب

 امل لمعو هسفن ناد نم سّّيكلا» :لاق ثيح .ةروهشملا هيبتاكم ضعب يف يزاريشلا

 هللا ىوس لعاف ال هّنأب نيلئاقلا ةّئسلا لهأ نملك ةرّبجملاب دارأ :«ه ,م .ع» شماه 6

 .«١؟» رابخألاو ثيداحألا رهاوظب نيلئاقلا نيثدحملا نم مهفالسأ ةيوشحلابو

 »١7«. دوهيلا يف يأ :«ه .ع» شماه يف ."

 »١١«. ةّيوشحلاو ةرّبجملا يا:«ه .ع» شماه يف ."©

 .نع :«ه» .6 47١/١. فاشكلا .؛

 ."15 .يراقلا يلع الملل ةعوفرملا رارسألا ؛147/7 لّوألا يسلجملل ينارقبحاص عماول ."

 يفوكلل دائم نينمؤملا ريمأ بقانم ؛ 7 .يروباشينلل نيظعاولا ةضور ؛1 ,تارايزلا لماك .

 .ه ن3



 هب هك راهنيز و ."٠«ينامألا هللا ىلع ىّنمتو ءاهاوه عبّتا نم زجاعلاو .توملا دعب

 رب باقع بّترت هك دياشككن تيصعم رد تسد اذكو اذكو .")ترفغم و وفع لايخ

 هك كيلا ىلابشحا واخت ويوقع و ةدسلا لاخي نهاظةك ىلغا عسا قوما تيضصخم

 ددتك لامها نا ركذ هك دنادساوخت نابي ئافيسا ءاقم رد دشاي ىه هاك زين نا نوج

 دعاي هداك هغي ركا كينا تروم "ديوك اراوا ناهدك سك لاح نهاظ:ك ناتعمط

 راه نهد ردا ةسو ولد يصخت دك فيش اوارق ةينارموا واف ا اكا ةنريق بقانك

 عبتا نم ىلع مالسلاو .دنادب تسه هجنانج ار زورما هك هدنب زا دونشخ ىادخ و درب

 .ىدهلا

 و

 [(51) «... ٌءاَشَت نَم َكْلُمْلا ىَتْؤُت ِكْلُمْل َكِلاَم َمُهَللَأ لق ١ :ىلاعت هلوق]
 1 . ممل 5
 .هرخا ىلإ ناعمتجي ال كلذلو «اي» نم ضرع [ميملا *«مهللا ٍلق+] :هلوق

 [اهلامعتسا دراومو «مهللا» ةملك ىف ثحبإ

 «ّمهّللا» ّنِإ هليصفتو بيكرتلا اذه ىف هيوبيسو ليلخلا هلاق ام ىلإ ةراشإ اذه

 ناعمتجي ال امهنأل ؛*!ةدّدشملا ميملا 5 نط وغو د اذقلا هتف رم فانتع نا ايجلضا

 يف يتلا ةّمضلاو .اهلَّوُأ يف «اي» ةلزنمب ةملكلا رخآ يف ميملا ّنأ ملعف .مهمالك يف

 .اهلبق يتلا ميملا نوكسو اهنوكسل ةحوتفم ميملاو .درفملا ىدانملا مسالا ةّمض ءاهلا

 «اي» عم تعمتجا اهّنأبو .متئاو مف لثم يف ةفّمخم دازي امّنِإ ميملا نب هيلع ضرتعاو
 :- رعش  رعاشلا لوق يف

 /١71. 5 دمحأ دنسم ؛04/ 1 يذمرتلا ننس ؛١05 ,ىسوطلا يلامأ :رظنا.١

 .هدي زك :«م» 58 .تسا ت ارفغم :«ه» .؟"

 ددشو .ةّلع فرح ىه ىتلا واولا نم هبرقل ميملا رثوأو :ينازاتفتلا لاق :«ه .م ءعر) شماه يف .؛

 .« هع هنم ء7١» ( نيفرح نم :«ع)» ىف) نيف رحلا نع اًضوع هنوكل



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك /ْ

 امهّللا ّيهّللا اي لوقأ املأ ثدح ام اذإ ين

 - !'ارعش - هلوقو

 تيلص وأ تحّبس امّلك يلوقت نأ كيلع امو

 املي اغيب اننلعغ" "دورا ويحلل ايي
 ,نيفرح نم ضوع انهاه ميملا ّنأل ؛ءيشب سيل اذه :ىسيع نب ىلع لاق

 اومتمق يف نيفرح نع اًضوع نونلا تناك اّمل ءٌنتبرضو ٌنتمق :ليق امك تدّدشف
 .دحاو فرح نع ضوع كانه نونلاف نبهذو نمق اّمأف ءاومتبرضو

 .رّيدتف لوهجم رعاشلا ّنأ عم .؟!رعشلا ةرورضل "كلذ هيف زاج امّنإف تيبلا اّمأو

 .هرخآ ىلإ [ءادنلا فرح فذحي] فّفخف ريخب اًنمآ هللا اي هلصأ :ليقو :هلوق

 ناك ول هّنأب هيلع دروأو مآ له هلصأ َنإف مله هلئم ّنأب هدّيأو .ءاّرفلا لوق اذه
 الو :لاقي نأب ءريخلاب انّودع )موت ال ّمهّللا :انلوق يف فطعلا بجول ركذ ام هلصأ

 .رمألا ىلع يهنلا فطعب مت

 نع لعفلا ضّوع امل هّنأِب :هتاقيلعت ضعب يف هِي ريرحنلا ذاتسألا هنع باجأو

 رهاظلا بسحب مزلي الل فطعي مل ةدحاو ةملك ةلزنمب عومجملا لعجو ءادنلا فرح

 .دافأ ام معنلو ىهتنا ,ةملكلا ءزج ىلع ةلمجلا فطع

 يف ّمصي ال ءاّرفلا لوق ّنأ نم ينازاتفتلا لضافلا هركذ ام اًضيأ عفدني اذهبو :لوقأ

 .رهاظ عفدلا هجوو .هكلهأو هنعلا هللا :لئاقلا لوق لثم

 ّمهَللا يف امك ريخل نايب "'هنعلا ّنَأ نم هعفد يف لضافلا يّشحملا هركذ ام اّمأو

 ١. نانجلا حورو نانجلا ضور؛7/١4 ىبلعثلا ريسفت :رظنا .ءاّرفلا وه 4 /16١.
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 م١ نارهع. لآ ةزاونم

 ةّدام مسحي ال هدعب عم هّنأب عوفدمف .""ريخب انمآ هلوقل نايب «انل رفغا» ٌّنإف ؛انل رفغا

 هدافم ّنأ ةرورض .ريخلاب انودع ٌمْت ال مهّللا :مهلوق لثم يف هنايرج مدعل ؛لاكشإلا
 ريخ بلط ال .هّودعل ريخلا قلطم وأ ,ريخلا كلذ مدعو هسفنل اًريخ هب لئاقلا لاؤس
 .ريخلا نع هّدع نايرج دّرجم وه نوكي

 هنعلا مهلوقو ريخلاب مهّمؤت ال "'مهلوق نم «ٌمهّللا» ظفل دعب ركذي ام ناك ول اًضيأو
 وأ ليلج وأ ميظع :لاقي نأ زاجل ريخلا بلط نم هيف ّيوطملا وه امل اًنايب هكلهأو
 هيف يوطملا ريخلل اًنايبو ةفص نوكتل ءكلذ وحنو .,"0ليلج ريخ وأ ميظع ريخ
 مِهْنأ ضورفملا اًضيأو .مّكحت اهضعب نايب وه امو ةلمجلا مامت نايب وه ام نيب قرفلاو
 لعجف .راصتخالاو فيفختلا لوصح ضرغل لاصيإلاو فذحلا كلذ اوبكترا امنإ

 نق دل مقل نلذكت ريصن لي هروك داقلانضوتتتلا ىنقاشيمفلا انانن هده نوكذكلا

 .اذه مهفاف ,لئاط الب اًليوطت راصتخالاو

 ىهو هيبنتلا فرح ّنأ وه ليلخلا دنع مّله ىف لصألا ّنأل ؛فيعضف دييأتلا اّمأو

 ش .كاونلا همه اينألا هل ىلع تادعت لاو
 .هتزمهو لعفلا تاقّلعتمو ءادنلا فرح فذحب :هلوق

 ال جردلا يف تطقس ةزمهلا ّنأل هتزمهو هلوق كرت رهاظلا :لضافلا يّشحملا لاق

 .همالك ىهتنا .؛!اًدج ديعب ةباتكلا نم فذحلا ىلع فذحلا لمحو .فيفختلل

 وحنلاو فرصلا يف هرمع فرص نّمم هنوك عم هنأ لضافلا اذه نم بجعلا :لوقأ

 ىلع ىفخي ال يذلا نيبلا نم هنأل كلذو .ةملكلا هذه ىف فرصلا ةدعاق فرعي مل

 ءاف ف ةويجلا فلز يرق كللوق نه يطا رفا د ةملك نأ بتكملا نايبص

 فيكن دياز ورك اه لسضيرلا ةعنوبتم ف ننلاك اياوعا فرح نمو ةبلكلا

 .هلوق :«ه» . " ١8١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .8 ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .؛ .ليلج ريخ وأ- :«م» .'*

 .نوكي :«هءم».1 .هدصق اذإ :ةدايز «ه ءم» .6



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك هن

 .ربدتف .فيفختلل بلل الل جردلل لق 2 ةزمهلا نإ :لاقي

 اميف] كالملا فّرصت هيف فّرصتلا نكمي اميف فرصتي [ّ؛كلُمْلا َكِلاَمِ)] :هلوق

 .[ نوكلمي

 [+ِكْلُملآ َكِلاَمِ ىنعم]
 ىلع لدي امب ىلاغت هفدصت ديق ثيح ٌقحلاب انهاه فّتصملا هللا قطنأ دق :لوقأ

 ضرتعا اذهلولدعلا لهأ هققح امك- ةمكحلاو لدعلا قفاوي امي الا فءضتي ال هنأ

 فرصتي ىلاعت .هنإف ,كالملا فّرصتك هلوق فذح ىلوألا ّنأِب يّشحملا بيطخلا هيلع

 ال ةصوصخم تافّرصت نوفّرصتي مهْنإف ,كالملا فرصتك ال .ءاش امك ءايشألا يف

 نفس راع مارس نوزع نركقلامات رد رقد نعال امين ما نكس

 .رّبدتف ءرهدلا دسفا ام راطعلا حلصي نلو :هيلع دشني ناب

 .ةّوبنلا كلملا نم دارملا :ليقو :هلوق

 وا بلغ ناو قسافلا وأ رفاكلا نأل «باوضلا:وه.لوقلا ادهن «ةفامالا اذكود:لؤقا

 "4+7 َنيِمِلاَظلآ ىِدْهَت ُلاََي آل» :هناحبس هلوقل ؛هللا هيتؤي كلمب كلذ سيلف كلم
 ةبلغ نوكي فيكو «ةرقبلا ةروس يف هنايب ٌرم امك ةّوبنلاو يه نا ةفامالا يغلي ذارملاو

 ةّنسلا لهأ نكلو .هنع هكلم ةلازإو هنع هدي رصقب رمأ دقو ىلاعت هللا ءاتيإ نم ملاظلا

 ينب ةنعارف ةموكح ةّحصب اويحسو رورشلاو دسافملل ىلاعت هللا ةيقلاخب اومكح ل

 اهبر رداع سانلا نوما ىلع اوبلغ نيذلا قاّسفلا نم مهريغو ساّبعلا ينبو ةيمأ

 ,ساجنألا ةرئاجلا ةبلغتملا ءالؤهل كلملا ءاتيإ ميمعت اوزّوج سايقلاو يأرلاب

 عنميو ىطعيو عزنيو ىتؤي ىلاعت هللا رمأب ايندلا كلم ّنأ نولوقي موق نم بجعلاو

 ١. :ةرقبلا 14؟١.



 دذب نارمع لآ ةروس

 هانيطعأ كلذل هانرتخا نمف انزافكابو انيديأب هفامدلا وهو. ''انتولازو ىيذلا كلم نو

 53 نوكلعيم الق َهُث * َنوُمَلْعَيَس اَلَك» هانمدح ال نمو ِهاَيِإ

 يضقملا هّنأل هدحو ريخلا ركذ [4 ٌريِدَق ٍءَْش لك ىلَع 0 َكِدَيِب١ِ] :هلوق

 .ضرعلاب '!'ىضقم ٌرشلاو تاذلاب

 [ةفسالفلا لوق نم ٌقحأ ُرْيَخلَا كدّيِب» ىنعم ىف ىسربطلا هدافأ ام]

 .تاذلاب دوصقم ريخلا ّنأ اوركذ مهّنإف ةفسالفلا مالكب ثّيشت :ليق امك ليلعتلا اذه

 الإ تبثي ملف اهقارحإ اّمأو عفنلل تقلخ اّلثم رانلا ّنإف .ضرعلاب ”دوصقم ّرشلاو

 لاح ىلوألا ناكف نك رعلاو " لوخد دصقلا يف لخاد 5 ا دصقلاب

 د رك 355 ب اك نأو 0 5 :ىلاعت لاق امن ا قدح قاما 07

 ل ةلاحلا هذه نف نسم الف هيلا ةيغرلا ثانحتا تدقشت"ةيآلا نال قو .ريخ

 هلا نوكأ ينعم ذآ قهوتي لوز"! ريقلا ىقاالا نوكيا يبعرتلا نال ءريخلا وكذ
 لوألا نإ :انلق امثاو: هعفدل ةيفد ىف ةحلصملا ئار ول هنأ هاتغم ليودل لعاف هنأ هديب

 ةلزتعملا عينشتب مهتافلؤم ناسل اولاطأ دق هباحصأ روهمج ّنأل ؛كلذ فّنصملا لاحب

 امك ؛هب هريغ نايتإ ىلع عّنش امب ىتأي نأ هل يغبني الف ,ةفسالفلا لايذأب مهتّبشت يف

 :- رعش  رعاشلا لاق

 هب هفّرع امك ايندلاو نيدلا يف ةّماع ةسائرب ةمامإلا ّنأ ىلإ ةراشإ :«ه م .ع» شماه يف ١.

 . ىضتقم :«م» .' 100 :ًاينلا . "

 و رب ر يغ يصمم .”شلاو ريخلا :ردصملا يف .6 . يضقم :«ه» .
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 "”هيظع تلعف اذإ كيلع راع دادس نانو قلك نع دش

 ةيمامالا "!فلاخم ّنأل كلذ ؛باوصلا لقن ملو .كلذ هلاحب ىلوألا ناك :انلق امّنِإو

 ةتاتحتتيملاو. تسلا قوكرتي اما ةرفك وهنأ ىتح قرورخ مهن نما ةباسصا دقع ّفيأ

 .ةضفرلل انهو ةنغ اناذع اكل ؛كلذ ىبنلا ب نإ :نولوقيو ةيمامالا نابت دارجمب

 ناك نإو ةيمامإالا لايذأب ثّبشتلا ّنأ لصاحلاو ,ةعدبلا لهأ نم مهّْنَأِب نيملسملا نم

 ةفسالفلا رفك ّنأل ؛ةفسالفلا لايذأب ثّبشتلا نم لهسأ هّنكل اًضيأ مهدنع اًروذحم

 نم ةفئاط هب لئاقلا لب ؛هيف اوفلتخا اّمم ةيمامالا ريفكتو مهنيب اميف هيلع قفّتم

 .لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو .لاهجلا

 .اًيلك اًريخ نّمضتي مل ام ىئزج ٌرش دجوي ال ذإ :هلوق
 نال ضيوفا نضقم هعلا نا قع لوين اللا ينعي لا + ا ةناقلا ىتحملا لاق

 :ىهتنا ,"١ءىش مدع لب ءىش دوجو ىضقملا نوكي نأ زوجي

 هنأب تاذلاب اًيضقم ريخلا نوك ىلع ٌلدتسي مل فّنصملا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 نيإو ءاّيلك اًريخ نّمضتي مل ام قّقحتي ال يأ دجوي ال هْنِإ :لاق لب ؛دوجوم وأ دوجو

 ال امب هنع باجأو ؛هل لصحي ال ام هسفن ىلع لضافلا اذه دروأ مث .كاذ نم اذه

 .هرخا ىلإ ىورذإ ؛هيف عقو مالكلا َّنأل وأ :هلوق

 بّجعت ّنأل ؛هيلع هاور ام لدي الو ثحب اًضيأ هيف :لضافلا يّشحملا لاق
 ةرصايقلا نم كلملا عزن يف لب كلملا نينمؤملا نادجو دّرجم نم نكي مل نيقفانملا

 ١. ىناديملل لاثمألا عمجم ؛/6/ 8 ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش ١/ 8هيوبيس باتك؛ 7/1 5.

 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"“ .ةفلاخم :«ل» .؟ ١18١.



 6 نارهع لا ةروش

 .ىهتنا ." 'ريخلا نع نينمؤملا دعب !''كرشلا نع مهدعب عم اًضيأ مهلاثمأو ةرساكألاو

 ىّتح لوصحلاو دوجولا يف عقو مالكلا ّنِإ لقي مل فّنصملا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 دي يف هنادجوو كلملا لوصح دّرجم نم نكي مل نيقفانملا بّجعت ّنأب هيلع ضرتعي
 مالكلا ّنإ :لاق لب ,ةرساكألاو ةرصايقلا يديأ نع همادعإو هعزن نم لب ؛نينمؤملا

 نينمؤملل هلوصحو هدوجوب هنع رّبع ءاوس نينمؤملل هلوصح ٌوجرملا ريخلا يف عقو

 نم هترابع يف ام ىفخي ال مث ءنّيب امهنيب ام نوبو «نيقفانملاو رافكلا نع "!هعزنب وأ

 عم :لوقي نأ باوصلا ناك دقف ءرورشلاب نينمؤملا فاصّتا عقاولا ّنأ ماهيإو روصقلا
 .رّبدتف ؛ريخلا نع نينمؤملا دعب مهمعز كرشلا نع مهدعبل مهمعز

 [(87 +... ٍلْيَلَأ ىف َراَهْنلأ جِلوَتَو ٍراَمَّنلَأ ىف َلْيَلأ جلوت > :ىلاعت هلوق]

 .بيقعتلاب [رخآلا يف امهدحأ لاخدإ :راهنلاو ليللا جاليإو] :هلوق
 .هناكم يف هنم الدب هنايتإب رخآلا يف امهدحأ لخدي نأب يأ

 4! صقنلاو ةداي زلا وأ :هلوق

 راهنلا لوط ردق ىلع ليللا يف ةدايز ناصقنلا كلذ لعجف ليللا نم صقني نأب يأ
 هتقيلس قفاوي مل هنأ هنم رهتشا دق لضافلا ىّشحملا ّنأ بئاجعلا نمو .هرصقو

 .لوملا ىلع ةيحجوتلا ةيسرافلا ةلاسولا ةةارق 0000 ةئيهلا ملع ليصحتل

 همهف روصقو هزجع هل رهظ تاليدعتلا ثحب ىلإ لصوو يضايبتشدلا نيدلا حيصف

 ىلع فوقولا راهظإ انهاه لواح دق اذه عمو .ةءارقلا كرتو ثحابملا كلت كاردإ نع

 راهنلاو ليللا لمشي ال ناصقنلاو ةدايزلا ىنعمب جاليإالا لعج :لاقف ةئيهلا ملع لئاسم

 .ىهتنا ,*0اًدبأ هيف نايواستم امهّنإف ءاوتسالا طخ يف

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح . ؟" .ةكرشلا :«م» ١18١.

 "'. .ناصقنلاو :«ه ءم» .؛ .هعزن :«ه ءم»

  .6.طوطخملا .ماصع ةيشاح ١8١.



 َغ ج ءيواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك مك

 امم ةاواسملا هذه ّنأل ؛ةئيهلا ملع ىف يدتبملا ىلع ىفخي ال اّمم هنالطب :لوقأو

 اوعدي ملو هب اوحّرص امك ؛اًنيمختو اًنظ ةيدصرلا مهلئالد نع ءامكحلا هطبنتسا

 حّرص دقو ةقيقدب ولو اًلصأ ناصقنلاو ةدايزلا لمتحي ال ثيحب يقيقحلا ةاواسملا
 هعسي ال امب كلذ نّيبو ىقيقحت ال يبيرقت ءاوتسالاب لوقلا ناب ينيمغجلا حراش

 .ماقملا

 .اهتتامإو اهداوم نم تاناويحلا ءاشنإ سكعلابو تّيملا نم ّىحلا جارخإو :هلوق

 [سكعلابو تْيملا نم ّئحلا جارخإ ىنعم ]
 نأ يعدتسي ناويحلا ةتامإ ىنعمب ّىحلا نم تّيملا جارخإ :لضافلا يّشحملا لاق

 ءاشنإ ىنعمب ال .هيف ةايح ال يذلا مسجلا ءايحإ ىنعمب تّيملا نم ّيحلا جارخإ لعجي

 اهداف ىقواويخلا

 اهل ةايح ال يتلا ةفطنلا يهو اهداوم نم ناويحلا ءاشنإ ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 يهو ةرابعلا رهاظ يف يه امنإ ةشقانملاف .هيف ةايح ال يذلا مسجلا ءايحإال قواسم

 :نيلكعملا نقع ةلهس

 .ةفطنلا نم ناويحلا ءاشنإ وأ :هلوق

 يف لاحلا كلذكو '"!4مُكاَيْحَأَق اًناَوْمآ ْمُتْنُكَو») :ىلاعت هلوق ليلدب ةتيم اهّنإف
 .ةجاجدلا نم ةضيبلاو ةضيبلا نم ةجاجدلا جارخإ

 [(8) <... َءآَيِلَؤَأ َنيِرِفاَكْلأ َنوُنِمْؤُمْلأ ٍذِخَنَي ال ١ :ىلاعت هلوق]

 مهّبح نوكي ال ىّتح ءامهوحنو ةيلهاج ةقادص وأ ةبارقل مهتالاوم نع اوهن] :هلوق

 .هرخآ ىلإ وزغلا يف مهب ةناعتسالا نع وأ[ هللا يف الإ مهضغبو

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١8١. :ةرقبلا .؟ 58.



 /م/ نارمع لا ةروش

 [ةيآلا هذه نع بولقلا ةفلؤم ءانثتسا ىف ثحب]
 مهيلي نم داهج ىلع مهب ناعتسي راّقكلا نم ةفئاط اوناك بولقلا ةفّلؤم ّنِإ :لاقيال

 د يعفاشلا دنع اًضيأ ل يبنلا دعب تاقدصلا يف تباث مهمهسو ,رافكلا نم

 .تاقدصلا ةيا قالطإ هيلع لديو .341 رقابلا مامإلا نع يورملا وهو .يئاّبجلاو

 الو تام نأ ىلإ مهفيلأت دمتعي ناك ْهْيَيي ىبنلا ّنأ ىلع تاياورلاو رابخألا رفاظتو

 رافكلاببدن اععنالا نع ىهت ةووكذملا ةيآلا 1 :فّنصملا لاق فيكف ءاعامجإ هدعب 3

 ْمُهْنِم اوُقَّنَت نآ آلإ» :ىلاعت هلوقب يتآلا ءانثتسالا ّنِإ :لوقن اَنأل .هرخآ ىلإ وزغلا يف

 .كلذ عفدي 4 يق

 ءاقثالا امّنِإو مهنم مهيلي نم ىلع مهب ناعتسي نيذلا راّفكلا نع ءاقثأ ال :ليق نإ

 .روكذملا ءاتحسالاب لاكشاللا ةفدن فيكف مهيليا نتع

 اونواعل اوفلاتي مل ول مهّنِإ مهنم فاخي نأ لامتحال نكمم اًضيأ مهنع ءاقثالا :تلق

 .نيملسملا ىلع رافكلا ةبلغ كلذ بجويو مهيلي ع

 .هرخا ىلإ ةالاوملاب '١قيقحلا مهْنأ ىلإ ةراشإ [ 4َنيِنِمْؤُمْلَأ نود ْنِمِم] :هلوق

 زاوج موهفملا نوكي ىّتح ؛َنيِنِمْؤُمْلَأ ِنوُذ نِم» هنوكب اًدّيقم يهنلا سيل ينعي

 مه ةالاوملاب قيقحلا ّنأ ىلإ ةراشإلا لب ؛نينمؤملا ةيالو عم ءايلوأ رافكلا ذاختا

 .نونمّؤملا

 دوجو عم :لاقي نأ ةتكنلا هذه ىضتقم ّنأِب لضافلا يّشحملا هيلع ضرتعاو
 .ىهتنا ,"!نينمؤملا نود نم لاقي نأ ال نينمؤملا

 اودكتي هل :لاقليتونا أ يضتقي ةروكذملا ةتكنلا نأ انمّلس انأل ؛رظن هيف :لوقأو

 هلوقب يتالا ءانثتسالا هنع عنم نكل نينمؤملا دوجو عم ءايلوأ ن نيرفاكلا نونمؤملا

 ّصتخي ال مهوذح وذحي نمو رافكلا نم ةيقتلا ٌنِإف ,4ةيقت ْمُهْنِم اوُقَتَ ْنَأ آلإ» :ىلاعت

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .ءاقحألا :ردصملا يف ١8١.



 4 ج.يواضيبلا ريسفت يف عقو اّمع عانقلا فشك مم

 .ىفخي ال امك ؛كلذ نم ٌجعأ وه لب نينمؤملا دوجو لاحب

 [ناعمتجي ال نيمداعتملا ةالاوم]

 [ةيالو ىّمسي نأ ٌحصي ءيش يف هتيالو نم يأ ِِءْىَش ىف هلأ َنِم َسْيَلَفِم] :هلوق
 .هرخا ىلإ ناعمتجي ال نيمداعتملا ''١ةالاوم ّنإف

 ناثوألا نم "'دادضألا ةالاوم عم ىلاعت هللا ةالاوم عمتجي ال امك هنأ ملعا

 ةءاربلاو .ءءالؤه ىفن نم "!هتالاومب فاصتالا ىف ٌدبال لب اهل نيدباعلاو مانصألاو

 هنا دنع ةالاوعن 5 ةتاوقب قاويقاالا 1و لع يبنل ةالاوم عمتجي ال كلذك اهنع

 نم مهبارضأو بهل يبأو لهج يبأو يسنعلا دوسالاو باّذكلا ةمليسمك هيدناعمو

 ريمأ ةالاوم عمتجي ال اذكو .هنأشل نيركنملاو هتّوبنل نيدحاجلاو هنامز يف نيئّبنتملا

 نيطساقلاو هدهعل نيثكانلاو هّقحل نيبصاغلاو هئادعأ نم ةءاربلا عم الإ ه2 نينمؤملا

 كّبحأ انأ :ه. نينمؤملا ريمأل لاق الجر نأ يور دقف .هتعباتم نع نيقراملاو

 00 «نضس نأ اًمأو: نمعت نأ اماق نوعا :ةتناق:نآلا امارادل لاقف :نامفع كاوتاو

 كفمرتكا الوبةكيضاغ هيوض» نع تح لووك ذم نلاوت نم ك3 ام.ئرمغلو

 ,كيداعأ لّضفم كيف هللا عاطأ الو .كملظ نم مظعم كمّظع الو ءكمضه نم مركم

 دقف حابصملا فطأ .حضاو رانملاو .حضاف راهنلا ءكيلاوم للضم كيلإ ىدتها الو
 .50تابصلا علط (03

 .هدادضأ :«م» .؟ .ىتالاوم :ردصملا ىف ١.

 .ةحصو :«م».؛ .ىلاعت :«م» .'"

 .7١١؟ .يكجاركلا حتفلا ىبأل ةّماعلا طالغأ نم بّجعتلا .”



 04 نارمع لآ ةزوتس

 [ةّيقتلا ىنعم]

 .«ةيقت» بوقعي أرقو :هلوق

 دوم زملاو نيبلاتغ نافكلا نوكيت أ الإ :ةيالا ىنعم نوكي ريدقت لك ىلعو

 كلذ دنعف ,مهعم 0 مهتقفاوم رهظي مل نإ نمؤملا مهفاخيف :نيبولغم

 نأ ريغ نم هسفن نع اًعفد '' و ءمهنم ةيقت مهتارادمو هناسلب مهتّدوم راهظإ هل زوجي

 امك سفنلا ىلع فوخلا دنع نيدلا يف ةزئاج ةيقتلا ّنأ ىلع ةلالد اهيفف .كلذ دقتعي

 نونيدي اميف فالخلا لهأ ةقفاوم راهظإ هيلإ انرشأ امك اهب دارملاو ,ةيمامالا هيلإ بهذ

 .اًقوخ هب

 لديو .مهلاعفأو 254 تيبلا لهأ لاوقأ نم رهتشا ام مهعامجإ لبق هيف لصألاو

 اذإ ّقحلا راهظإ َنإف "!+ةكْلْهَتلا ىلإ ْمُكيِدْيَأِب اوُقَلَت آلَو+ :ىلاعت هلوق اًضيأ هيلع

 هلوق ىف ليق دقو .ةيقتلا بجيف ةيآلا ىضتقمب هنع "اًيهنم نوكي ةكلهتلا ىلإ ىضفأ

 ش .0!ةّيقتلاب مكلمعأ هانعم ّنإ '!«مُكِيقْنَأ هلأ َدْنِع ْمُكَمَرْكَأ ّنإ> :ىلاعت

 هتيّرح ىفخأ دق الفا فسوي ّنأ اهنم ةريثكف كلذ ىلع ةلادلا نانال ييايغتل اكو

 .هلتق ىلإ كلذ يّدؤي نأ ١ نع هفوخل ِ؛هاّيِإ هتوخإ عيب دنع

 اهيلع براحم وه اوومأ مهاطعأو ,ةيبيدحلا موي همسا احم ُةِْيَي يبنلا َّنأ اهنمو

 ا"'ةيقتلا ةبترم يف وهو نطابلا يف

 باتك يف ةياقولا حراش هلقتو قيحيحيملا ني عبجلا يا يديسلا ةاور اه اهنمو

 نأ فاخأو رفكلاب دهع ثيدح كموق ّنَأ الول» :ةشئاعل يي يبنلا لاق هْنَأ نم ّيحلا

 .1960 :ةرقبلا ." .ود:«لءم).١

 ١7. :تارجحلا .غ .اًيفنم :«ه» .'”'

 .؟/ يمقلا زاّرخلل رثألا ةيافك 0١" ,ةمعنلا مامتإو نيدلا لامك ؛07؟ ؛قودصلل ةيادهلا .

 نع  :«ل» .؟1

 5/١, يرويسلا دادقملل نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك .



 اياب نيباب اهل تلعجو .هنع 5 ام هيف تلخدأف مدهف ,تيبلاب ترمأل مهبولق ركنب

 : نتا"! ييهاربا ىاسأ هي علف ءاكوغ انابو افرق
 .مارحلا هللا تيب حالصإ نع هّقكب ةيقتلل يبنلا لامعأ ىلع هتلالد ىفخي الو

 ملكتي ناك يعخنلا ميهاربإ ّنأ نم :هيواتف يف يفنحلا ناخ يضاق هركذ ام اهنمو

 ىلإ تح ّمث يراد يف رهظلا تيَلص يْنِإ :لاقف كلذ يف هل ليقف ةبطخلا تقو دنع
 "د ةنيحلا

 بتك هنأ نم ءافلخلا خيرات يف يعفاشلا يطويسلا نيدلا لالج هركذ ام اهنمو

 يدقاولا بتاك دعس نب دّمحم مهو سفنا ةعبس صاخشا يف هبئان ىلإ نوماملا

 دواد نب ليعامسإو نوراه نب ديزي يلمتسم ملسم وبأو ةمثيخ وبأو نيعم نب ىيحيو

 مهنحتماف "مهبل اوصخشأف 5 ميهاربإ نب دمحأو دوعسم يبأ نب ليعامسإو

 م لَو أ اوفقوت مهن مهبلط ببسو دادغب ىلإ ةقرلا نم 3 هوب اج أف نارقلا قلخب

 0 هنا د ةيقت ةداجا

 ِدْهَع ُلاَثَي ال١ :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاق فاّشكلا بحاص ّنأ اهنمو
 نيسحلا نب يلع نب ديز ةرصن بوجوب 7 يتفي ناك ةفينح ابأ ّنِإ "74 َنيِمِلاَظلَ

 لاخلا املي ىنسملا نادسنلا ألا ناهد مواويل لاخلا لدي
 دقو ميهاربإ عم جورخلاب ينبا ىلإ ترشأ :ةأرما هل تلاق ىّتح .ههابشأو يقتاودلاك

 ."7كنبا ناكم ىنتيل اي :اهل لاقف لتق
 روهمجلا ءاملع ركذ دقو .ةيقتو اًقوخ ىوتفلا رهظي نكي مل أ اذه نم ا"'لعيو

 /١07. ؟ يراخبلا حيحص ؛؟797/57 دمحأ دنسم .

 .هيلإ :ردصملا يف . .50/7 يرصملا ميجن نبال قئارلا رحبلا .

 .ىهتنا  :«ه .ل ءع».6 .,377160-7932010 .ءافلخلا خيرات .

 5١09/1١. فاّشكلا . .١؟ 4 :ةرقبلا .

 خا ملك محلا دج ال . ملعن :«م» :



 1١ نارمع لآ ةروس

 ااه ةدوععس ننال نأ نقاتع نزال انلاق: ةباطيملا" أ ىتارقلاو لوضألا يك يف
 اًبيهم الجر ناك :لاق وأ .هتّردل :لاقف ؟رمع نامز يف ""لوعلا نالطب ترهظأ

 .فلسلل ةريس ناك دق ةيقتو اًفوخ ّىحلا نامتك نأ رهظف ,.")هتفخ

 نأ :ةشئاع نع هناتسب يف يفنحلا يدنقرمسلا ثيللا نا ةةيقفلا فا ورتام اهلهو

 نالا لكبو الفا ريقفلا نبا: قفل اويذلا :لاقفا لع دنا لؤسو. ىلع جذاشبلا زاب

 سانلا بش ّنإ» :لاقف .لوقلا هل تنلأ مث تلق ام تلق دق هللا لوسر اي :تلقف لوقلا هل

 1 (هيفنعف ءاقلا نيلانلا ةفركر. نم ةنابقلا عون ةلزتم

 انبولق ّنِإو ماوقأ همجو يف !اريشكنل اَنِإ :لاق هّنَأ ءادردلا يبأ نع يورو
 .”!مهنعلتل

 ناك اذإ قدصلا ّنأ ىلع اهحبقو لاعفألا نسح ثحبم يف ءالقعلا قافّتا اهنمو

 بذكلا ىلإ لودعلا اًلقع بجو اثم ّودعلا نع براهلا يبنلا لتق ىلإ اّيّدؤم اًراض
 ةيقتلا :ةّ قداصلا لوق اهنم حرصأو ,ةيقتلا زيوجت يف حيرص اذهو .هّرسل اًنامتك

 ةاكز يل هّنإف ,ينوّبسف ٌبسلا اًمأف :ة1 نيئمؤملا ريمأ لوقو . "نانا نيدو تف

 ال هل ةيقت ال نم» :مهلوقو .!«ةيقتلا نيدلا راشعأ ةعست» :85 مهلوقو ."'ةاجن مكلو

 .لوقلا :«م».١

 طيحملا رحبلا ؛١0١ .ىلاّرغلل ىفصتسملا ؛6١/1 ىسخرسلل طوسبملا ؛ةيفخ :«ه» .؟

 1 ١ 1 0717 يسكر خلل

 7//1١. ملسم حيحص ؛١1/١8 يراخبلا حيحص 17 عا هع

 .رشكنل :«م» .؛

 .58/7 يرونيدلا ةبيتق نبال رابخألا نويع ؛١٠ 7/1 يراخبلا حيحص .6

 /6١. 7 ىكركلا لئاسر؛'١/600 نساحملا .1

 6 ةبطخلا ,ةغالبلا جهن ؛7١0 ؟ ىكركلا لئاسر .

 وعسل نادل ةيهقفلا دعاوقلا دضن ./



 6 ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك 4

 يف اوضما» :مهلوقو ,"7«اًرهج دبعي نأ ٌبحي امك اًدس دبعي نأ بحي هللا ّنِإ .هل نيد
 نيطقي نب يلع ىلإ 39. مظاكلا بتكو .«اولتقتف مكسفنأ اورهشت الو مهماكحأ

 ,عانتمالا هعسي ملو كلذ نم بّجعتف ,روهمجلا هيلع ام ىلع ءوضولا ةيفيك هميلعتب

 نم ءيشب اًموي هلغشف .بهذملا ببسب ديشرلا نوراه ىلإ هب يعسف اّماّيَأ كلذ لعفف

 امك أضوتي هدجوف هيلع سسجت ةالصلا تفقو رضح اّملف ,.هذحو هراد يف ناويدلا

 اذك أضوت نأ ها مامإلا كلذ دعب هيلإ بتكف .هيلإ رذتعاو ةفيلخلا هنع "' يو

 وهو ةيقتلاب ةنوحشم يغ تيبلا لهأ يواتفو .حيحصلا ءوضولا هل فصوو ءاذكو

 :مهنع ةيورعلا "!قيداحألا فقالعخا بابسأ مظعأ

 [ةّيقتلا ىف ةيمامالا لوق ىف قيقحت]
 دنع اهلك '!لاوقألا يف ةزئاج ةيقتلا ّنَأ ىلإ اوبهذ ةيمامالا نأ ملعاف 01 رّدقت اذإ

 نم زوجي سيلو ,حالصتسالاو فطللا نم "!برضل اهيف تبجو امّيرو .ةرورضلا

 "7نيدلا يف داسفتسا نإ .ّنظلا ىلع بلغي وأ ملعي اميف الو نمؤملا لتق يف لاعفألا

 ريخ نم انايحا 3 وهو افرق نركدو انانهلا يحدق اهنا: 2: ةيقحلا خيشلا لاق

 اهلعاف ناك نإو ءلضفأ اهكرت نوكت دقو ءاهكرت نم لضفأ تقو يف نوكتو .ءبوجو

 ."!اهيلع موللا كرتب هيلع الّضفتم هنع اًوفعم وأ اًروذعم

 اهْنأ ىلع ّلدي تاياورلا رهاظ :هدهشم هللا ٍبّيط يسوطلا رفعج وبأ خيشلا لاقو

 ٌقحلاب حاصفإلا زاوج يف ةصخر ىور دقو ,ءسفنلا ىلع فوخلا دنع ةبجاو

 ١. .يرويسلا دادقملل ةيهقفلا دعاوقلا دضن 519.

 .61١/-67/7١؟ لوألا ديهشلل دئاوفلاو دعاوقلا .“ يرسل زر دضحلا فال

 .باررض :«ه» .6 .لاوحألا :عمجملا ريسفت وق

 ١١8. .تالاقملا لئاوأ." 77/5١ - ١.714 نايبلا عمجم ريسفت .5



 ها نارمع لآ ةروس

 1 لا وسو ناجم دن جاور دفا نادكلا ةلدسسم ا ةنسعلا ضررا ونفع

 ؟هللا لوسر يْنَأ دهشتفأ :لاق .معن :لاق ؟هللا لوسر اًدّمحم ّنأ دهشتأ :امهدحأل لاقف

 دهشتفأ :لاق معن :لاق ؟هللا لوسر اًدّمحم ّنأ دهشتأ :لاقف رخآلاب اعد ّمث ,معن :لاقف

 غلبف .هقنع برضف .هلثمب هبيجي كلذ ّلك اًنالث اهلاق د يَنِإ :لاقف ؟هّللا لوسر 5

 ةليظفبب ها و: ةكتو قدح كف يضف لوتقملا اذه امر: :لاقف 232 هنا 'لوسو كلذ

 ةيقشلا نونكي اذه :ىلعف :«هيلغ ةعبت الف هللا ةصخر لبقف رخآلا "!اًمأو..هل اًئينهف

 ." 'ةليضف ٌّقحلاب حاصفإلاو ةصخر

 [اهّدرو ةّيقتلا نالطب ىلع فلاخملا ةّلدأ]

 رمأ ناطيإ امهنم دحاو ّلك ّنأل ؛قافن اههّنأب ةيقتلا نالطب ىلع فلاخملا ٌجتحاو
 ءايبنألا ىلع زاجل تزاج ول «اهّنأبو مارح قافنلاو ررضلل اًعفد هفالخ راهظإو
 .نالطبلا يف موزلملاك مزاللاو ,ةيقت رفكلا ةملك راهظإ

 اس وجو داعم اور ردك نال ىاقنلا 1. ءامهنم كرشلا كذا نك يحاو
 مّلسن ال انألو 'عامجإلاب جراخ هّنأب يناثلا نعو .هداقتعاو ناميإلا ناطبإ ةيقتلاو
 راهظإ يه ةدئافل ؛زاوجلا مدعب مهصاصتخا ناكمإل ؛ءايبنألا ىلع زاجل زاج ول هنأ

 ءادعألا ةرثكل ةوعدلا ءادتبا هب تاقوألا ىلوأ ناكل كلذ مهيلع زاج ول هّنإف نيدلا

 .رهاظ هداسفو ةيّلكلاب نيدلا مدع مزليف نيركنملاو

 ا بلا َْل اوُدَو + ىلاعت هلوقل ةيصعم يه يتلا ةنهادملاو ةيقتلا نيب قرفلا نع لئس نإو

 ليصحتل وأ .هعفن بالتجال ّقحتسملا ريغ ميظعت يناثلا ّنأ امهنيب قرفلا :انلق

 .اًمأ-:«ع» .؟ اهدي و ددضنلا ىكذلا

 .اهنأل :«ه .مهو ردصملا ىف .غ .470/ ؟ نآرقلا ريسفت ىف نايبتلا ."“

 .3 :ملقلا .5 1915/١. نافرعلا زنك .



 ىلع عدتبم وأ ,لدعلا ةروصب هرّوصيو .هملظ ببسي ملاظ ىلع ينثي نمك هتقادص

 نورك مدن ردو قوق رعت امج ىتانلا ةلفاخم 0 وحلا ةنوضب اقر ةضرو تعرب

 "ايلا انرعأ انك وليا وغ نساا رع

 اًدئاز اًرمأ سيل هّنِإف ءايرلا نع جرخي داكي ال ةيقتلاب ةبوشملا تادابعلا :ليق نإف

 ؟هررض عفد وا هب عافتنالا وأ يئارلا حدم دصق ىلع

 :نيرابتعا هل ّنإف ةيقت اهنم لعف امو ,صالخإلا هجو ىلع عقاو ةدابعلا لصأ :انلق

 يف حدقي الف كلذل مزال وهو أرط ام ىلإ رظنلابو .ةبرق وهو هلصأ ىلإ رظنلاب
 تدقق" ءايزلا تاب قسوهف دقن الدم الخ هقادعا نهر ول اتا فراغا

 [ ةّيقتلا يف يروباسينلا د

 نيرصاقلا ضعب وه امنإ كلذ يف فلاخملا نا هيلع هقوبوا ىقش  اّممو

 هيف ةيمامإلا اوقفاو دقف مهنم "!نيفصنملا ءاملعلا اّمأو .روهمجلا نم 55

 دع ةيقفللو :لاتق ثيحن هريسفت ىف ئروباشيبلا لضافلا مالك كلذ ىلإ كدتقزي

 نأ هل زاج هسفن ىلع مهنم فاخي راّقك موق يف لجرلا ناك اذإ :اهنم :ماكحأ ءاملعلا

 ام لوقي ام ّلك يف ضددعيو هفالخ رمضي نأ طرشب نكلو ؛ةالاوملاو ةّبحملا رهظب
 .بلقلا لاوحأ ىف ال رهاظلا ىف اهريثأت ةيقتلا ٌنإف ,نكمأ

 ةءاصمم نك هنا حلا فورتاعل ؛لضفأ ناك ايك :ولق ةصخوب اهنا اينو

 الاب ةن الا هذه نينو: ةن اورزلا رشا ىلا هلا لاسر هيئاهنما نم وياسر تاذكلا

 0. «ٍناَميالآِب ٌنْيَمْطُم ُهُبْلَك َو ةِرْكَأ ْنَم

 ١. .دادقملا لضافلل دعاوقلا دضن ؛665/57١ لوألا ديهشلل دئاوفلاو دعاوقلا 55/4.

 .دادقملا لضافلل دعاوقلا دضن ؛/١/7 لّوألا ديهشلل دئاوفلاو دعاوقلا .؟ ١٠7١

 ". :لحنلا .؛ .نيفنصملا :«ه» ٠١5.
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 "ازوجي دقو .ةاداعملاو ةالاوملا راهظإب قّلعتي اميف "'زوجي امَنِإ [اهّنأ] :اهنمو
 انزلاو لتقلاك ريغلا ىلإ هررض عجري يذلا اًمأف ,نيدلا راهظإب قّلعتي اميف اًضيأ

 تاروع ىلع راّقكلا عالّطاو تانصحملا فذقو روزلا ةداهشو لاومألا بصغو

 .ةّببلا زئاج ريغ كلذف نيملسملا

 "'ةاماحم نيرفاكلا نيب اهزّوج امك نيملسملا نيب ةيقتلا زّوج يعفاشلا ّنأ اهنمو

 .سفنلا ىلع

 سفنلا '؟'نوصل ةزئاج اهنأ امك ّمصألا ىلع لاملا نوصل ةزئاج اهْنِإ :اهنمو
 ٌنألو .,"'ديهش وهف هلام نود لتق نمو .*!همد ةمرحك ملسملا لام ةمرح يدي هلوقل

 مّميتلا ىلع راصتقالا زوجيو ءوضولا ضرف طقسي اذهلو .ةديدش لاملا ىلإ ةجاحلا

 :نينمؤملا فعضل طقف مالسالا لّوَأ يف اذه ناك :دهاجم لاق ,نبغلاب ءاملا عيب اذإ

 "'ةّمئألا دنع حجرأ اذهو ,ةمايقلا موي ىلإ ةزئاج ةيقتلا :لاق هنا قيسحلا نع قفوزو

 .همالك ىهتنا

 [ ةّيقتلا يف يزارلا نيدلا رخف هدافأام]

 + َنيِرِفاَكْلأ َنوُنِمْؤُمْلآ ِذِخَتَي ال» :ىلاعت هلوق ريسفت يف يزارلا نيدلا رخف لاقو
 ىهتنا ."!ناكمالا ردقب بجاو سفنلا نع ررضلا عفد ّنأل ىلوأ نسحلا لوق نأ ةيآلا

 .قافنلاو ةنهادملا !١ نع (؟)ءاقثالاو قافّثالا ىلع هلل دمحلاو

 .نوكت نأ :ةدايز ردصملا يف .؟ .زوجت :ردصملا يف ١.

 .نوص ىلع :«م» .؛ .ةاباحم :«ه .ءل .م» ىف ."

 23/4 نبع قف

 ١875. ح .4750/ " يذمرتلا ننس ؛ 6 ح .؛ا/8/ ؟ مالسإلا مئاعد ؛./ 6 يفاكلا 1

 //١4. يزارلا ريسفت .# ١140/1-١5١. يروباشينلا ريسفت ./

 .نم :2(م).٠ .ءاقتال :«ل» .9



 .اًبناج شماو اًطسو نك :هلوق

 .سدقلا ةريظح يف كبلقو سانلا عم كدسج نكيل يأ :ليق

 اًنطاب مهفلاخو اًرهاظ سانلا نيب نك كلذب دارملا ّنأ ٌنظأ :يزارلا ةمالعلا لاقو

 نفخ ل انك ةيقنلا: قمم قفوا وهو. ىهتنا قعتلا اوفلاخت: اذإ

 :ةرخآ ىلإ هنم ردصي باقع هنم رذحملا نأ ملعيل ؛سفنلا ركذو :هلوق

 مل هللا مكرّذحيو :لاق ول هنأ سفنلا ركذ يف ةدئافلاو :يزارلا نيدلا رخف لاق

 سفنلا ركذ اًملف :هريغ نم وأ هللا نم ردصي باقع هنم ريذحتلا ديري يذلا نأ ""دفي

 ال هنَأو ,باقعلا عاونأ مظعأ نوكي هنع رداصلا [باقعلا] ّنأ مولعمو هابتشالا اذه لاز

 ."!هعنمو هعفد ىلع نيح ا ةووق

 [(55) +... ُهْمَلْعَي ُهوُدِبُت وأ مُكِروُدَص ىف اَم اوُفْخُت نإ ُلَق + :ىلاعت هلوق]

 .مكنلعو مكّرس ملعيف 4« ضْرآلَأ ىف اَمَو ِتاَوْمَّسلَأ ىف اَم ُمَلْعَيَو + :ىلاعت هلوق
 ِتاَومَّسلَأ ىف اَم ُهَلْعَيَو» :ىلاعت هلوق ّنأ ىلإ ةراشإ هيف :لضافلا ىّشحملا لاق

 ال ٍذئيح هنأ ىفخي الو .نلعلاو ٌرسلا ةفرعم ىلع ليلدلا ةلزنمب + ضل ىف اَمَو

 .ىهتنا "'لصولا بساني

 ةيطرشلا ةلمجلا ءازج ىلع فطع 4ُمَلْعَيَوِ+ :هلوق ّنأ رهاظلا ذإ ؛رظن هيف :لوقأ

 لولدملا يعّدملا ىلإ ةبسنلاب وه امْنإ اًليلد هنوكو .4لآ ُهَمَلْعَي + :هلوق وهو ةقباسلا
 ةيلادلا ينعأ فياضتلا ةهج يف نادحّتملاف .ءازجلاو طرشلا عومجمب اهيلع

 :ليق ول معن «نيفياضتمب اسيل نافطاعتملاو .هيف نحن اميف نيفطاعتمب اسيل .ةيلولدملاو

 يكاكسلا دنع وه امك ءازجلاو طرشلا نيب مكح الو ةيئازجلا ةلمجلا يف مكحلا ّنِإ

 ١. يزارلا ريسفت ." .ديفي ال :ردصملا ىف ١1/7 ١60.

 ”". .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١8١.
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 لامكل ةيضتقملا ةلاحلا ّنِإ :لوقنف مّلس ولو .كلذ هّجوتل ينازاتفتلا لضافلا معز ىلع

 وأ عماجلا لصأ ءافتناب مدعلا اذه ناك ءاوس '')هيلإ تفتلملا عماجلا مدع يه عاطقتالا

 ريغ فياضتلا وهو انهاه عماجلا نوكي نأ زوجي اذه ىلعو .هيلإ تافتلالا ءافتناب

 ةيساتنملاو لاصتالا قلظي نأ نتبلا نم «لوقتف: كلذ: هلص ولو هيلا "!كقتلملا

 فطعلا ةّحصل ةلمجلا يف لاصتالا بوجو ةرورض .ءلصفلا بجوي ال طابترالاو

 ام ىلع داحّتالا مكح يف نوكي يذلا لاصّتالا لامك وه لصفلل بجوملا لب ءاضيأ

 امك رخآلل ليلدلا ةلزنمب امهدحأ نوكي نيرمأ نيب داحتالا ّنأ مّلسن الو .هب اوحّرص

 ا اف يبقلا اذه ملف نحت اهيق'وركذ

 ندعم نم أشن هنأ معزو هسفن ءاقلت نم ةيآلا ريسفتل ماقملا اذه ىف هركذ ام اّمأو

 رو |11 فلا نأ نق ءانكذألا خامص ظفحي نأ هللا لأسنف لكم عضو أو :نضيفلا

 .هريغ ىلع ضيفلا كلذ لثم باب ٌدسيو ةريطلا

 .يتاذ ملعب ةفصّتم اهنأل هسفن مكرّذحيو :لاق (!هّنأكف :هلوق

 [هلحم ىف ىرابلا ملع ىف ىواضيبلا هدافأ ام]
 راشأ دق ينازاتفتلا لضافلا هب حّرص امك وهو ءفاّشكلا ةرابع عقو اذكه :لوقأ

 تان | سيم اق زل انت هملاغ فدع ىف ٠91 ريعبوتلا ور: لدنلا لها هنلا عهد اهي ىلا

 ايقاع يعم نيام اذ: نفت هيلع :ثاذلا ملاع هنوكو يتاذلا ملعلاب ىلاعت يرابلا

 ام ىلع تاقولخملا ملع يف امك ؛تاذلاب ةمئاق ةدئاز ةفص هل تسيلو .تامولعملاب

 نإ :لاق صيخلتلا بحاص لوق تافتلالاو دصقلل مهرابتعا ىلع لدي :«ه ,م .ع» شماه يف ١.

 ىلع اهب اهطبر دصق نإ يناثلا ىلعو اذكف دصقي مل نإو ءاذكف ىلوألل ةيناثلا كيرشت دصق
 ١6-55 ١[. .ىناعملا رصتخم :رظنا] ا ؟فوخأ ىلإ ءواولا ىوس فطاع ىنعم

 ْ .ربصي نأ :«هر» 0 .تفتلم ريغ :«ه» ."

 .لدعلاو ديحوتلا :«ه ءم ءل» .4 .هّنأكو :ردصملا يف .؛



 ؛ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 10

 ال نوم أ دلع ا نك ىاظيالا 3 اعلا كلت عفتضنلا هارد اق وتلا نهأ ادنلإ يلا
 ىلإ ةلأسملا هذه يف عجر هّنأل وأ ءاهاّدؤمب نّطفتلا ريغ نم اًوهس عقو نأ اَم

 ملع ىف امك ريغلا نم دافتسم ريغ هنأ ىلع يتاذلا ملعلا لمح وأ ,ةيلدعلا بهذم

 5007 رعاشملاو ىوقلا هءاطعإو ىلاعت هللا ةضافإ ىلإ عجار هّنإف تاقولخملا

 [(70) 4... اًرَضْحُم ٍرْيَخ نِم ْتْلِمَع ام سفن لك دجت َمْوَي ٠ :ىلاعت هلوق]

 [هلوق نع لاكشإلا عفدو ةيآلا ىف ىسربطلا خيشلا هدافأ ام]
 اهنيب ّنأ "'ّدوت :مالكلا ريدقتو .,فوذحم ")انه «ول» باوج :يسربطلا خيشلا لاق

 عم «ٌنآ»و ءمسالا لخدي الو لعفلا "'لخدي «ول» ّنأل ,كلذ تبث ول اًديعب اّدمأ هنبيو
 غي ادما هنيبو اهنيب نأ تبث ول :هريدقت نوكيف .ردصم ةلزنمب هربخو همسا

 يفو ءفوذحملا "!لوعفملا ىلع ةلالد «ول» دعب (''رّرقملا *'لعافلا ركذ ىف نوكيف

 :ىهنتا ا يوزر "1 يفاوض لع ةلآلو اه'«ّدوت» ظفل

 .«مويلا» ال «ءوس نم تملع ام»ل «هنيب» ريمض لعجي نأ يغبني :لاقي دقو
 ّدوت اهّنَأ هتدافإل .غلبأ مويلل ريمضلا لعج ّنأب لضافلا يّشحملا يل ضرتعاو

 تلمع اًّمم ١" اهلّمأتل ريخ نم تلمع ام روضح هلامتشا عم مويلا نيبو اهنيب دمألا

 .دوي :خسنلا يف .” .انهاه :«ل ع».١

 تتلو رمل ىف
 هوما ةيم اذئأ هقييو اهتيكاذ أ كيل ىل هدا وسل زيك ردود يم ديه ند لدا يابا يفوق

 »١١«. «كلذ» هلوق وهو :«ع» شماه يف .6 راع دع ا ذحا هقول هنن

 .«ٌدوت» لوعفم :ردصملا يف . .ردقملا لعفلا لعاف :ردصملا ىف 5

 ناو خمتلا نق ردسملا ىف اذك
 .«١١؟» طرشلا نومضم سنج نم وهو :«ه .ع» شماه يف .1

 ٠ . نايبلا عمجم ريسفت ١ .؟1/0/ ١. اهفقوتو اهرّخأت يأ:«ع» شماه يف »؟١١«.
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 هن

 نأ يغبني هّنِإ :لاق نمو ءاّضعب هضعب رّسفي نآرقلا ّنَأ رّرقت دق ذإ ؛رظن هيف :لوقأو
 ةيالل ىنعم ةقفاوم ظحال امْنِإ ,مويلا ال «ءوس نم تملع ام»ل «هنيب» ريمض لعجي

 اوُلِمَعاَم اوُدَجَوَو+ :ىلاعت هلوق ىنعمل ؛«تلمع ام» ىلإ ريمضلا عاجرإ دنع

 ام ٍرْدَأْمَلَو * هيباتك ُتْوَأْمَلِ+ :هلوقو +١" ْتَرَضْحَأ اَم ٌسْفَن ْتَمِلَعءو "!اًرِضاَح

 نوك يف ّمث ,مويلا نود لمعلا ىلإ ريمضلا عاجرإل هدنع حّجرملا وه اذهف !*!4ِهْئَباَسِح
 .لّمأتف ءلّمأت غلبأ هركذ ام

 .هرخآ ىلإ سفن لك”! ىّنمتي يأ :هلوق
 ""لصح لب هُءْوُس ْنِم ُتْلِمَع امَو+ :هلوق يف يناثلا لوعفملا ريدقت كلذب دري مل

 "فطعل ؛اًلضاف اًديز تملع :كلوقك .لّوُألا لوعفملا ىلع فطعلاب يناثلا لوعفملا

 .«الضاف» ىلع «اًورمع»

 الإ بلطي الف .ةباصإلا ىنعمب «ُّدجَت+ ّلعل :لوقأ انأو :لضافلا يّشحملا لاق

 ريت ند ةلدعع ام نقلا نك بوق, ندفلاو لا ها فحم + وا لا ذعاو "0 رعت
 تلمع ام دجتو .هرمإل اًنالعإو .هل اًريهشت ؛قئالخلا سوؤر ىلع هيدي نيب اًرضحم

 .ىهتنا ,/!دابعلاب فوؤر هاو .-اضتفالا نع هل اًظفح هللا نييو هنيب ءوس نم

 ريسفت يف روكذم هّنِإف ,لوقأ انأ :")هلوق الإ مالكلا اذه يف هنم سيل :لوقأ

 نم لاحلا ىلع بوصنم ءاًرضحم* ْنِإ :يسربطلا خيشلا لاق .هريغو يسربطلا

 .هرخآ ىلإ ."'!ناث لوعفم وهف ملعلا نم هتلعج نإف ءنادجولا نم هتلعج اذإ ّدِجَت

 ءعوس نم

 .غ9 :فهكلا .؟ ١18١7. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .51- ”6 :ةقاحلا .: ١4. :ريوكتلا .*”

 .لوصح :«م» ىف .1 .ىتمتت :ردصملا ىف .6

 ١18١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .8 5

 .57060/ ١ نايبلا عمجم ريسفت . ٠ .لوق :«ه ءم» .4



 [ (5) +... ةللأ َنِإَف اوّلَوَت ْنَف َلوُسَرلَأَو ةللأ اوعيطأ لق + :ىلاعت هلوق]

 [ةرّبجملا بهذم نالطب نم ىزارلا نيدلا رخف هدافأ ام]

 ةدارإ نيم فز انيعب دايعتلا كاع ل ةقحيم رة ىلا ىلارلا نودلا وكف لاق

 ىهتنا ,""هيلإ "'ايندلاو نيدلا يف عفانملاو "”تاريخلا لاصيإ
 لجأ نم نيرفاكلا ٌبحي مل اذإ ِهّنأل ؛ةرّبججملا بهذم نالطب ىلع ةلالد ةيآلا يفف

 ول (؟!هّنآل ؛مهرفك نذإ ديري الف كلذل مهانثو مهباوث دري ملو مهنع ىضري الو مهرفك

 .لّمأتف .مهرفكل مهل هتّبحم يفن نكي مل هدارأ
 .مومعلا دصقل مهّبحي ال لقي مل امْنِإو :هلوق

 ءارج# ني رفاكلا كح ؛ ل هلأ ّنإ» لعجي نأ اّمإ هنأِب :لضافلا يّشحملا هيلع دروأ

 عيمج هتّيحم مدعل اًببس ريصي ال ةّصاخ ةفئاط يلوت ّنأل ؛مومعلا دصق ّمصي الف

 ."!ىلوت دحأ ّلك هتّبحم مدع يع لب نيرتاكلا
 تاق اول ردن نإف د هذاكلا نيدقف: مام مق | هلا اهي اردنلا ىلع لاو: لعشي ف اكار

 ىّتح "”ريمضلا عضوم نيرفاكلا عضو سيلف «نيرفاكلا ٌبحي ال هْنأل ؛مهّبحي ال هلل

 .ىهتنا ."'رهاظلا ىضتقم ىلع وه لب ؛لودعلا ةتكن ىلإ جاتحي
 ةيآلا لوزن ببس نوك نإ :لوقنو لّوألا ّقشلا راتخن اّنأل .رهاظ رظن هيف :لوقأو

 ياطتخلا نضيضيم 15 يدع ونال نواس لاف و: ا ةوهلاك قانكلا يع دان ةئئاط

 .ايندلاو نيدلا يف عفانملاو  :ردصملا .؟ .ريخلا :ردصملا يف ١.

 .مهنأل :«م» . 5 ./1// يزارلا ريسفت .'"

 .هيلوت :ردصملا ىف .

 مومعلا ةدافإ يف نسحأ ريمضلا عضوم رهظملا عضول اذه ىلع سيل هنأ هيف :«ع» شماه يف .5

 ١187. ,طوطخملا .ماصع ةيشاح . .هرّرحمل .مهفاف ءاّضيأ

 .بجوي ال :ةدايز «ه .ءل ء.ع» .



 .رّيدتف .ببسلا صوصخب ال ظفللا "'مومعب ةربعلا ّنأ لوصألا يف رّرقت امل ؛مكحلاو

 [(85- 70 ؛... ميهزنا َلاَو اًخوُنَو َمَذا ئفّطضأ ةنلأ نإ + :ىلاعت هلوق]

 .ةينامسجلاو ةيناحورلا صئاصخلاو ةلاسرلاب :هلوق

 [امامإ وأ ابن ناك ءاوس اًموصعم ناك نمب ءافطصالا صاصتخا]

 مهافطصا نم اًضيأ لوانتيل ةلاسرلا عم ةروكذملا صئاصخلا ّمض امْنِإ هنأ رهاظلا

 هلا مهافطصا نيذلا ّنِإ كيلع بهذي الو .مهءايلوأو لسرلا ءايصوأ نم ىلاعت هللا

 ال هناحبس هنأل ؛حئابقلا نع نيهّرنم نيموصعم نيرّهطم اونوكي نأ بجي ىلاعت

 ةمصعلا ىف هنطاب لثم هرهاظ نوكيو .كلذك ناك نم الإ ىفطصي الو راتخي

 نارمع لاو ميهاربإ لا نم اًموصعم ناك نمب ءافطصالا ٌّصتخي اذه ىلعف ,ةراهطلاو

 :امانإ وا انف ناك ءاوس

 ؟لمعلا لبق ليضفتلاب ىلاعت هللا مهّصتخا فيك :ليق نإف

 ةراشبلا ميدقت نم ٌدب الف مهب الإ ّمتي ال نيفلكملا حالصإ نأ مولعملا ناك اذإ :انلق

 نم نوكي امب مهيلإ قّوشتلاو ,مهلاعفاو مهلئامش نسح نم نوكي امب رابخإلاو .مهل

 دايقنالاو مهنم لوبقلا ىلإ سانلل اًيعاد كلذ نوكيل ؛مهقالخأ ءاكذو مهرادقأ ةلالج

 مهل
 .هرخآ ىلإ "!لسرلا ةعاط بجوأ مل :هلوق

 هتعباتم لعجو هتعاطإو ْهيِيي "'هتعباتمب مهرمأ اّمل :لوقأ :لضافلا ىّشحملا لاق

 دُكأ مهاَيإ هللا ةّيحم بلسو مهيلع هللا طخسل اًببس هتعاطإ مدعو مهاّيِإ هللا ةّبحمل اًبس
0 

 مهليلذتو مهعفدو ('مهيفلاخم ىلع هئايبنأ ءافطصا نم هللا ةداع وه امب هبيقعتب كلذ

 .لوسرلا :ردصملا يف .؟ .مومعل :«ه» ١.

 .مهفلاخم :«ه» . .هتعباتمل :«ه» .'"'



 [ ج.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 0

 ملاعلا ىلع مدا ءافطصا ركذف ُهيِيَي هتعباتم نع نيدثمتملا ءالؤهل اًقيوخت "١مهمادعإو

 ناطيشلا لعجو .هل نيدجاس مهلعجو ةكئالملا عيمج ىلع هحّجر هّنإف ؛دحأ ىلع ال

 ليج لاق ل ىسوم 00 ا "نلذو 0 مهنيد لعجف

 و ل ل ل

 مل ميهاربإ ذإ 8 انّيبنو ميهاربإ ركذي ملو نيلآلاو اًحونو مدا ركذلاب ٌصخ اذلو

 0 ئنل دن ءالسلاو ةةلعلا ةلعاشت | نأ ايبل مالكلا اذهو .ملاعلا ىلع ةيلكلاب بلغي

 تعض رهظا ا دهنبو :نضيدتسلا هجر ىلع تع لا ءانطخضالا“فارملا نسل

 :ىهعنا "ةكتالملا يلخا" ءاينألا ليغف: ىلع هيي لال دهن الا

 نيلالاو جونو مدأ صيصخت هجو نايب يف الو ةديم امه ةراعثا هيف ل وقاو

 ىلع .لوقأ :هلوق الإ كلذ يف هنم سيلف .هريغو يسربطلا ريسفت يف روكذم ركذلاب

 اهلا امتثال تام نين ور تل اقرب ده ىصيصخت هروصقتلا ناك وا هنا هلت وتلا

 ناك افيا هك تاميلس نا هيلع هكوق ذإ .صيصختلا هجو يف "”هلحتناو هركذ ام ّمت

 يفي ال هرك ذا درا قبلا فو ىلافكملا هركذي ملف سنإلاو نجلا ىلع اًمكاح اًيبن

 ناب ا ا سال مالا ا و

 .هظفحو :ردصملا ىف ١. .مهمارعا :ردصملا ىف ١.

 1 :يعتلاعس كلور ةضملا دال
 ركذ هجّني هجو ىلع اوبلغي مل ميهاربإ لا نم همّدقت نمف اَلِإو :«ه .م .ع» شماه ىف .غ

 .مهلضف :ردصملا ىف . »١١«. ةبلغلا ثيح نم مهئافطصا

 هلق مهل ا ١87. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .1



 ادا نارمع لآ ةروس

 ىلع يفخي امم صيصختلا هجو ناك نإو .مهتّيّرذ نم نيموصعملا ةّمئألاو ءايصوألل

 .اًضيأ ريرقتلا اذه

 الإ ٌءهّللا ,ةكئالملا ىلع ءايبنألا لضف ىلع لالدتسالل هفيعضت فعض رهظي اذهبو

 وهو .ةينامسجلاو ''!ةيناحورلاب صئاصخلاب زّيمتلا ىلع ءافطصالا ةلالد مّلسي ال نأ

 زّيمتلل هنّمضت رابتعا الول هّنأب ؛دودرم لضافلا اذه هل ضدعتي مل رخآ اًدحب هنوك عم

 سيلبإ صيصخت ىلع ءافطصالا قدص زاجل ايازملاو صئاصخلا '"!كلت لثمب
 است الا ةدهاحسمل ةتعارقلا نم:ةلاطماو: نوعرف "ارازقاوننيفلكملا هالثال هراظاب

 هجو ّنأ ّقحلاو .ادج داسفلا رهاظ مزاللاو ,ةيلاعلا تاجردلاب اوزوفي ىّتح مهعم
 0 ا ا
 نارمع لابو ميهاربإ سفن ميهاربإ لاب دارملا :لاقف ,رهاظلا نع لودعلا ىلإ مهضعب
 :- رعش  مهرعاش رعشب كلذ دكا ارفع وديفل

 ا يا لاو نانعو ىلع هدا توغل ا ينامألو

 .ةرورضل الإ نآرقلا رهاظ نع لودعلا زوجي ال هنأ يف ءافخ الو ءركب ابأ ينعي
 راهظإ نع زارتحالاو .84هلاو دّمحمل ةوادعلا بصن الإ انهاه مهل ةرورض الو

 زيزعلا هللا ءاش نإ ءيجيسو هنايب رم امك ,*'مانألا رئاس ىلع مهلضف ةدايزو مهفرش
 نس

 .مالعلا

 .كلذ :«م» .؟ :ةياحورلا «هنزاا

 امك نافوطلاب هموق حون كالهإ نع رهاظلا يف رصقي ال كلذ لك ّنإف :«ه .م ,ع» شماه يف ."

 .«( هع هنم ,١١؟» هركذ

 ٠١7/١. نايبلا عمجم ؛ 7/5 ىضترملا يلامأ :رظنا .؛

 .581/ 4 نانجلا حورو نانجلا ضور :رظنا .0



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ّْئ

 [ركذلاب نارمع لآو ميهاربإ لاب صيصختلا هجو ىف قيفحت]

 وه نارمع لآو ميهاربإ لآب صيصختلا هجو َّنإ مارملا اذه يف مالكلا 3و

 هنأ ةيآلا هذه لوزن ببس يف 824 نيقداصلا نع يور دقف ,يميتلا سوأ ىلع ّدرلا

 اوُعيِطَآَو هللآ اوُعيطَأ اوُنَماَنيِذَلآ اَهّيَءاَيِ» :ءاسّنلا ةروس يف ىلاعت هلوق لزن اّمل

 :لاقف هلع هللا لوسو بطش ةبآلا د قلواو لوشفلا

 يريزوو ىِّيصو يف ينوعيطت و هيبن يف ا"!اوعيطت ن 1 مكرمأ هللا نإ سانلا اهي

 نب يلع يدعب فلخأ نم ريخ ' "او ,يتافو دعب نم رمألا وسلا

 قزراف نمو هلل عاضأ دق: ىعاظأ نور: ىقماطأ دق اقل عاطأ نموتالا بلاط أ
 .هللا ةنعل هيلعف هللا قراف نمو هللا قراف دقف ينقراف نمو ينقراف دقف الع

 الإ مشاه ينب اي متيبأ :هل لاقو 3 نينمؤملا ريمأ دنع يميتلا سوأ كلذ دعب ءاجف

 ؟اننود ةيالولاب نوّصتخم متنأ اونوكت َمِلو ةليحلا يأ قيراخملا

 .ميهاربإ ةّيّرذ انراتخا هللا ّنِإ .بذكلا اّلِإ سوأ اي تيبأو :نينمؤملا ريمأ هل لاقق

 امهو حون نب ماس دلو نم بونلاو جنزلاو ,مدا ةّيّرذ نم اًضيأ نحن :سوأ لاقف

 .نيلسرم نييبن اناك

 لوسر لاقف ءسوأ نيبو هنبب ىرج امب هيي هللا لوسر ا نينمؤملا ريمأ ربخأف
 يتلا تايآلا هذهب سوأ ىلع اًّدر 34١ ليئربج لزنف ,يحولاب الإ هرجزأ ال هللاو :هلل

 امهدالوأ فطصي ملو اًحونو مدآ ىفطصا هللا ّنإ لوزنلا نأش قبط ىلع اهانعم

 .نارمع لاو ميهاربإ لا ىفطصاو

 :ةوهيطت نأ :ردضتلا ف“ 85 :ءاستلاب ١

 .184و "87 / ؛ نانجلا حورو نانجلا ضور .؛ .لاقو :«م» .''



 ٠ نارهع« لأ ةووت

 [ةِقأ بلاط ىبأ ىلع نارمع لآ لمح هجو]
 .هنايب مّدقت امك هلظ بلاط يبأ ىلع نارمع لآ لمح هاجّتا رهظي انهاه نمو

 وف عيلكلاوبا وناك نا وبدا ةقكالا ىمددني ىو ووتستودلا نيهاو: 12 تلا نال كلذو

 ال امك .حرصأ يي بلاط ابأ هب اًدارم نارمع لآ يف مهلوخد نكل ميهاربإ لآ
 3 يف

 نبا نع يعادل نمت ةع امج نعمة ودع نيف وممم ا وواسات فانرك د اه وري

 ىلع لجر ينءاج ذإ ؛ّسحلا مسوم ماّيأ ضعب يف سانلل ثّدحأ تنك :لاق هنأ ساّبع
 غرف اهلو ءاريخ ضيا وه ور ويح تيور انآ املكو «وسأ ةماسغ ةيلغ ىنازغأ ةكف

 اذه يف لوقي هتعمس ٌةْيْيي هللا لوسر بحاص انأ ءيرافغلا ىردبلا ةدانج نب بدنج

 ىَلَع َناَرْمِع لاو َميِهْرْبِإ َلاَو اًحوُنَو مدا ئفطضأ لأ نإ :يانتذأ تّمص الإو ناكملا

 لآلاو .حون نمف ةيّرذلا اًمأف .4 ُميِلَع ٌعيمس ُهْشَأَو ضغَب ْنِم اًهّضْعَب َةّيِرذ * َنيِمَلاَعْلآ
 و دّمحم نم ةرهاطلا ةيردلاو ةيداهلا ةرتعلاو .ليعامسإ نم ةلالسلاو .ميهأربإ نم

 نم متمّدق ول اهّيبن دعب ةرّيحتملا ةّمألا اهتّيأف ءبلاط ىبأ نب ىلع ربكألا قيدصلاو

 شاط املو هللا يلو '''لاع امل .هلوسرو هللا را نم خرحاو .هلوسرو هللا همدق

 لهأ دنع هليوات ناك الإ ءيش يف اهّيبن دعب ةّمآلا "'فلتخا املو .هّللا ليبس يف مهس

 ىتح نارمع نييعت يف مهل عقاولا ددرتلا نع صالخلا لصحي اذهبو :«ه ,.م .ع» شماه يف ١.

 لاق نوضح نم نارعع نبا نوراشو ىسوم»«نارععل ان دارنلا نأ ىلا مهنهكت بهذ

 هنن امت وب قلا ننتارمع نم قاكوتو اقام فينا رمع تنين يرنكاو سس نارملا يوضع

 ا هس اناا :تتفملا هوك انك
 اطخ ادخ هار رد ريت جيه و .ءىدشن جاتحم ىادخ تسود ىنعي :«ه .م .ع» شماه ىف .؟

 /١817[. 5 نانجلا حورو نانجلا ضور ريسفت ] حوتفلا وبأ ءىتفرن

 .فلتخا ال :ردصملا يف .'؟



 ." 4 َنوُئلَْنَي ""'بلقْنُم يأ اوخاط يذلا لغَيَسَو> بسك امب ")اوقوذف :ثيبلا

 اَهُضَْب َةّيَرُذ + : 97 هلوق نع اى يركسعلا نسحلا مامإلا لئس هنأ يورو

 "0 نب دّمحم يداهلا نم يكزلاو .دّمحم نب يلع يكزلا نم انأ :لاقف * ِضْعَي

 مظاكلاو ءرفعج نب ىسوم هلاكلا ن اضرلاو ,ىسوم نب يلع اضرلا نم يداهلاو

 داّجسلا نم رقابلاو ,يلع نب دّمحم رقابلا نم قداصلاو .دّمحم نب رفعج قداصلا نم

 ركذ ىلإ لصو اّملو ءيلع نب نيسحلا مولظملا ديهشلا نم داّجسلاو «نيدباعلا نيز
 :موحرملا دّيسلا ىلع مالسلا ,مولظملا ديهشلا ىلع مالسلا :لاقف ءاكبلا هبلغ نيسحلا

 يبأ نبا يلع نينمؤملا ريمأ هيبأ نم يلع نب نيسحلاو .موتكملا ّقحلا ىلع مالسلا
 .4!+ ميِلَع عيمس هَللاَو + 8مل بلاط

 اذه يف بيطخلا يّشحملا هدروأ يذلا لاؤسلا فعض حضا هانلّصف امبو اذه

 اًحيرص مهركذ هجو امف ميهاربإ لا يف لخاد نارمع لا :ليق نإف :لاق ثيح ماقملا

 ؟ميهاربإ لا يف نيلخاد اوناك نإ دعب

 ,نارمع لآ فرش نوملاعلا فرعي نأل لعل مهركذ ّنأ نم هنع هب باجأ ام اّمأو
 لا ىف :لخاد هزيملاتلا دقي اتنوب كنك ف ررتفلا 5 بيععتلا دعي نضيصختلا نمنلو

 لآ "!لمحن مل ول متي امْنِإ هنأل ءاضيأ رهاظ هفعضف .*'مالسلاو ةالصلا مهيلع ميهاربإ

 ناشيا تشكزاب هك ناملاظ دننادب و .ديدرك هج نا لابو ديشجب ىنعي :«م .ع» شماه يف ١.

 .[141/ 4 نانجلا حورو نانجلا ضور] «حوتفلا وبا ,١؟» دشاب هوك

 انملظ مولا ملعيسو# : هىلَن قداصلا ةءارق يف ءاج هنأ فئاطللا نمو :«ه .م .ع» شماه يف .؟

 :رظنا] مهفاف .ليوأتلا ليبس ىلع كلذك أرق هنأ لمتحت :ليقو ,«نوبلقني بلقنم ّيأ دّمحم لآ
 [؟7١7/ 5 نانجلا حورو نانجلا ضور؛١/١١50/1791١ ىمقلا ريسفت ؛١078/75 راونألا راحب

 ْ .« هلع هنم ١9

 .581/ 5 نانجلا حورو نانجلا ضور ؛؟77 .يزوحاملل نيعبرألا باتك :رظنا ؛؟ 717 :ءارعشلا .'"

 .188- 5/5/4 نانجلا حورو نانجلا ضور :رظنا.؟

 .لمحي مل :«ل ءم» .1 .ىهتنا :«م»» .0



 ١٠١ نادم لا ة نيو

 كلئبلاط يبأ لآ يف لخاد هيي انّيبن ّنِإ لقن ملو ءعِظ بلاط يبأ لآ ىلغ نارمع

 توبا انك وار ؛مهفاف

 .ةكئالملا ىلع مهلضف ىلع لدتسا هبو :هلوق

 [ءايبنالا ليضفت ىلع ةيآلا ةلالد نم ىسربطلا خيشلا هدافأ ام]
 ىلع ءايبنألا ليضفت ىلع ةلالد ةيآلا هذه يفو : يسربطلا يلع وبأ خيشلا لاق

 نم مهريغو ةكئالملا معي نيملاعلا ّنأل ,- مالسلا نيعمجأ مهيلع  ةكئالملا

 ."!ّلكلا ىلع مهراتخاو هناحبس مهلّضف دقو .نيقولخملا

 [(20) .... اَم َكَل ْتْرَذَن ىَّنا َبَر َناَرْمِع ْتَآَرْمَأ ِتَلاَق ذا + :ىلاعت هلوق]
 .اًدلو ينتقزر نإ اًرذن ىلع كل نأ '!ٌثر :تلاقف :هلوق

 ىف اَم َكَل ُتْرَذَن ىَنِإ ّبَر + ّصنلا رهاظ يفانت ةياورلا هذه :لضافلا يشحملا لاق

 .ىهتنا ."!'يور :هلوقب هفعض ىلع هّبن اذهل هّنأكف « ىنطَي

 اك محلا لاف هج قيقام اعقاؤ اهتض:وذتلا نك ذ:ةوكي نا داخل ةافانجأل ةلوقأو

 ل انف نا رقلا ةقح ريشا انك هدفي وشن اورلا ةيكوتخلا

 [("50 :... ىثنأ اَهيَمْعَضَو ىنا َبَر لاق اَهْنَعَضَو اَمَلَفَم :ىلاعت هلوق]

 ىثنأ ناك هّنأل هئينأتو [اهنطب يف امل ريمضلا] :هلوق

 هنأل :فاّشكلا لوق كرت دقو كرا نك ل راك هّنْأل يأ :لضافلا يّشحملا لاق

 ندا دس ىلإ داس الفا هدو نمو كنار ولال 8151 لا لا دلع نق: كا ناك

 انيستا دقو ريمسلا نعي أ هةلعال اطبع بابضقا راديو مة وفو منلا لس اينعاب

 .ّمهّللا :ردصملا ىف .؟ .519/ ١ نايبلا عمجم ريسفت ١.

 .غ١/50 فاشكلا .: ١187. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ٠

 نقم يمتص سا توك زال يلاعلاووبدقلا اذه نك هذئاق الاهل وهو ىوغا
 ا نع بر ا ريس ورك ١ اع يمل "يي ادق محا

 قيراط نينو وحنا هلؤلدب وك ىلع كقؤتي ال نيضلا كينأت ذإ ىنا دلزقا نمل
 .ىهتنا ,"”دحاو تاذلاب اهبحاصو لاحلا ّنإف هلوقب ملعلا

 امك ةفاسملل رضق فاشكلا بحاض:هركذ اميف تآلف“:الؤأ اًمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 كلذو ءاّضيأ هنّيبن امك .لئاط الب ةفاسملل ليوطت هيف ام ىلإ ةجاح الف هحّضونس

 ةدئانل ناين ريضت رعظلا عين اذلا اللفت ريضب ابك يفانكلا يعانجوزك 3 اني

 ام تعضو يّنِإ ٌبر :مالكلا لصاح ريصي ريدقتلا اذه ىلع ذإ ؛روكذملا لاحلاب دبيقتلا

 .عقاولا يف اا اا اك

 د ماا ني ووك أوت شا داك لما تلق

 يدويا

 د1 وف ا هياقتي ذأ ةافيكاتم لدعللا "ناز ىف: ىلا هنا دلع ىو اكتمل واقل
 .عنتمم هنم ديال امم كلذ نوكف :ةدالولا دنع

 رينا لع اي أ نم ةهبشلا عفد نايب يف هركذ ام آلف :ايناث اّمأو

 ريس ؛مّلكتملا ىلإ ةبسنلاب ال نيعماسلا ىلإ ةبسنلاب ىّشمتي امّنِإ :ىتنأ :اهلوق

 ىتنأ نع ةرابع «اهتعضو» :اهلوق يف ريمضلا نوك ملع ةّئح يهو مّلكتملا َنأب لوقلل
 .اهتعضو :اهلوق دعب هتركذ يذلا .ىئنأ :اهلوق نم

 راعشإلا لاحلاب دييقتلا ةدئاف ّنِإ :راركتلا مّهوت عفد يف لاقي نأ دهبي ذل لوقا مف

 هللا "!هلعجي ىتتأ عقاولا يف ناك ول اهنطي يف ام نأ ىّنمتت تناك ةّنح يأ اهنأب

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .اهثينأت :ردصملا ىف ١81.
 "'. »ل«:  ىف :«لءع».؟ .ملع

 .هلعجل :«ه» .6©



 8 نارمع لآ ةروس

 ةعطو ا كيب :دااغاعب انج تالاف نك رو الذ .”!اًركذ ةدالولا دنع هلضفب ىلاعت

 لما عا ا اهنوك تلضسا "اب

 [«مَيَرَمَِ ب ةيمستلا هجو]

 .«ميِرَم اَهَتيَمَس ىَنِإَو ١ :ىلاعت هلوق
 ينعي صيصختلل هيف هيلإ دنسملا ميدقت لوقن نحنو :لضافلا يّشحملا لاق

 اًفاطعتسا ةميتي اهنوكل ضرع وهف .هل بأ ال ذإ ؛هوبأ هيف ينكراشي ال "!ىّنم ةيمستلا

 .ىهتنا ."!ةعيفش اهتماتيل العجو ىلاعت هل
 ال دعب روكذملا صيصختلا نم ةميتي اهنوك ضرع ماهفنإ يف نأ '*!هيف :لوقأ

 عقو امك :انهدخ ا نو وكل لوبا ٠ لا ودعا لا روم وك دنا يفعل تك حي
 هيبأ ةبيغ ىف مْ. نينمؤملا ريمأ اهدلو ةيمست نم اهنع هللا يضر دسأ تنب ةمطاف نع

 دقو يلع هاتسف ةيمستلا كلتب ضري مل هرفس نم ءاج الو ,ةرديح :ط بلاط يبأ

 اق كلا وغانا نكح قاديمما هاهم عدلا عيناي نإ عيقورالا ا رمأ عوض
 ردح نا فس ىذلا انا

 هذه عوقو عمف .اكربتو اًنميت موقلا سيئر وأ مامإلاو يبنلا نم ةيمستلا نوكي دقو

 هسا عسايقلاول 11 دمعت نم هذاا قارصلا نكس فق سبعا يف ماسقألا

 نأ صيصختلا ةدارإ ىلع هيف نحن اميف ميدقتلا لمح ريدقت ىلع ئلوالاو.ةدل تنأ ذل

 اعدو اهنطب ىلع هدي عضوف هتأرما تلمح اذإ لجرلا ّنأ يور امك :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 3 نشا اكول ا ك3 بنفي هات رسادك د هلوتحاف | ةفعس اينطر نق ا تيم ىلا ةيللا هلوق

 .نم :«ه م».؟ .« هلع هنم

 .رظن هيف :«م» . ع ١87. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."

 .رعش 2م 060



 لاي رب ناس ب يش مير كيس
 هناحبس هللا ''بانجل اهصالخإو اهتيدوبع ةياغ ىلع ةلالد اهتنبإل ةيمستلا كلت ميرم
 ع

 .ليلجلا مسالاو ليمجلا رمألا كلذب اهدّرفت ضرع تدارأ

 [+ٍميِحّرلآ ِناَطْيَشلآ َنِم اَهَتيْرْذَو كب اَهّذيعأ ناد ىنعم ىف قيقحت]

 «ٍميِجّرلأ ٍناَطِيّشلَأ َنِم اهتز ٌرْدَو َكب اَهذيعَأ َىَنِإَو :ىلاعت هلوق

 ,ثيدحلا ىنعم نايب يف فّنصملا هركذ ام هيلع لدي امك." !ناطيشلا ءاوغأ نما

 ناطيشلا نم اهدلولو اهل ةذاعإلا تبلط :لاق ثيح .فاشكلا بحاص هب جرصو

 دل وي يح .ةقشب ناطيتعلا الإ قلويءاهؤل وم نم انزز»: تدخلا نم ورب اهوتةهةئاوغأو

 انعاةهتاو ايكو وسأل ا؟اوقارخأ ىف قاطقلا تم نمار ان هنت
 0 ميرف لإ لإ هئاوغإ يف رااكلا ع دولوم لك ّنِإ :هانعمف مص *!نإو .هتّحصب

 عه وغلا س 5 نسا

 ليد هس نم اًهراص هلالهتساو "' يس َكَداَبِع لإ * َنيِعَمْجَأ

 هوحنو 507 أذه : :لوقيو هيلع هديب برصضيو هسمب اه همنا وق

 .بانجب :«مء ١

 ام اهيلع («1١؟» نارمع ةأرما يأ) تفاخ : يس ربطلا خيشلا لاقو :«ه م .ع» شماه ىف .؟

 ور دقف فن اعشي هن يع اهةلوو لجو ع ملال ل

 نايبلا عمجم ريسفت ] «ذلي هنم ىو هما ىلإ دولوم نم ام :لاق 1 يبنلا ن 00

 .هايإ :ردصملا ىف ." .[ 8١ ١ / ؟

 هك نأ تقو دنز نعط وا رب ناطيش هن هك دشابن كدوك جيه :تفك هداتق :«ه ,م .ع» شماه ىف .؛

 «7١؟» ناطيش و ناشيا نايم درك ديدي ىباجح ىلاعت ىادخ دكار. تنوعا: ميررم كم ديازب

 /١117[. ؟ نانجلا حورو نانجلا ضور ريسفت ]]

 .هلوقب :«مد» يفو .ىلاعت هلوقك :ردصملا يف .1 .ناف :ردصملا ىف .6

 .غ٠١ 79 :رجحلا 857-87 :ص .ال



 ١١ نارهع:ل | ة دوش

 :- رعش - يمورلا نبا لوق لييختلا نم

 دلوي "'ةعاس لفطلا ءاكب نوكي "'اهفورص نم هب ايندلا نذؤت امل
 ناك لا | طا واود دك وعلا لها توم انك سكنلاو قبلا وح انو

 يفت نسم انوا انما !ناعو اهارص انلدلا كااقتإل 1" قيمي ىنانلا

 .ىهتنا

 ءانعفو ةةانغالا بلل ىلع هد ينازاتفتلا لضافلا هيلع ضرتعاو

 نم ةذاعالا دارملا ّنأ ىلع هّبنتي .هئاوغإو :هلوق يفو .ثحب ّلحم كب ةٌدئاع اهلعجا

 هت :ليق ام.ىلع امهسحنيو ناطيشلا امهتمي نأ نم ةذاعألا ال ءناطيشلا امهيوغي نأ
 الإو .هاوه قفاوي مل هّنَأ دّرجمب هتّحص يف اَلَّوُأ نعطو كلذ ىلع ٌلادلا ثيدحلا دروأ

 :عمسيو ىري امك خرصي ثيحب دلوي نيح دولوملا ناطيشلا ٌسمي نأ يف عانتما ّيأف
 ةّسملا كلت الو .خارصلاب ايندلا ءالتما مزلي ىّتح تاقوألا عيمج يف كلذ نوكي الو

 ثيدحلا ةّحصب ىفكو .دلوي نيح دولوملا ّقح يف رّوصتي ال هلا عفديل ؛ءاوغولل

 مث ءامهريغ نم حدق ريغ نم ملسمو يراخبلا لثم !'!ميحصتو هايإ تاقثلا ةياور

 اهتباو ميرم ءانثتساو .هئاوغإ يف عمطلا ّسملاب دارملا ّنأب ةّحصلا ريدقت ىلع هلو

 ىلع نوكي نم لكل ءانثتسالا مّمع امهب ىنعملا اذه ٌصخي مل املو امهتمصعل

 ١. بئاون :«ع» شماه يف »١١«.

 ". .اهفو رص نم ايندلا هب هتملع امل ةدالولا دنع لفطلا ءاكب نإ :ليق دق :«ه .م ءع» شماه ىف

 .هدعبو

 ديغراو ديف كانك ذم عس وال اهّنإو اهنم هيكبي امف الإو

 دديك هاذا نم. نقلي فاوس امم هنأك ٌلهتسا ايندلا رصبأ اذإ

  11يرشخمزلل راربألا عيبر :رظنا] ١ ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش ؛017/ 553/9[.

 ". هوحن وا دوعب مهنعطي :«ع» شماه يف »؟١١«.

 . هوحنو .هاثوغاو :لاقو خرص اذإ نالف طيع :«ع» شماه يف »١١«.
 فاشكلا .ه ١/" .47.حّحصي :«م».1

 مح



 [ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ب

 ءانثتسالا ليلعتسب لوق اّمإو هتّكص ميلست دعب ثيدحلل بيذكت اّمِإ اذهو ءامهتفص

 .هيلع سايقلاو

 اذه نأ يف هقدصو هئاجرو ناطيشلا عمط ققحت تبث نيأ نم يرعش تيلو

 يف عمطي هّلعلف ؛هئاوغإ ىلإ هل ليبس ال نم لك جارخإ انمزليل هئاوغإل لحم دولوملا

 .ىهتنا .هنم نكمتي الو اهنباو ميرم ىوس نم ءاوغإ

 :هوجو نم :رظن هيف :لوقأو

 ؛قباطملا ىنعملا يف ذوخأم بلطلا ّنأ عدي مل فاّشكلا بحاص آلف :الّوأ ام

 ا مسوس رص

 ” م لذ بلطتديزل

 ربخ هنأ ىلع ىنبم لب همعز اع اًمشات سيل تيدحلا ىف نعطلا ألف :يتاث اأو

 نأ اّمإ ولخي ال هنأ كلذ حيضوتو .هلوبق ىلإ ريصملا عنتميف ليلدلا فالخ ىلع دحاو

 لسانا ادهيفلم انك ةوستو ةرعج نيكفلا قمع ١ ءاوقالا نتعمت ملا فلذا نؤكد

 نيح دولوملا ّقح يف رّوصتي ال هنأ نم ركذ ام هّجوتي لّوألا ىلعف ,نيرّسفملا نع

 امك .هرثأ ماود بجي ىناثلا ىلعو ءزّيمت هل نم دشلا ىلإ وعدي امْنِإ ناطيشلا ّنأل ؛دلوي

 ش .يئاّبجلا هركذ

 ذإ ؛صّصخم الب صيصخت وهف .تاقوألا عيمج يف كلذ نوكي الو :هلوق اّمأو

 نأ زاجل اذه نم نّكمت ول لب ؛نيح ّلك يف طّلسل كلذ ىلع طّلس ول هنأ رهاظلا

 هذه ريسفت رخآب ةقلعتملا هتيشاح يف لضافلا اذه ّنأ كلذ ريظنو :«ه ,م .ع» شماه يف ١.

 اونما نأ :ناعيالل ىداتت اًبِداتُم انعَيَس اننإ ابره .ىلاعت هلوق رشف ف انتكلا”ننةووسلا
 ىلع ةّيردصم «نأ» نوكي نأ زوجي :لاق ثيح اذه لثمب ١97[ :نارمع لآ] ةيآلا «؛مكّبَر
 .ىهتنا ,ناميإلا بلط قيرطب ناميإلل يداني يأ .ءايلا فذح
 رك ذ امك بلطلا ىنعم هيف يذلا ردصم ىنعمب هلعج رمألا يف لخد اذإ «نأ» ّنإ انهاه مّلس ولو

 .« ُهّلِط هنم »١1١. مهفاف «ن قيرطلا ظفل ةدايز ءاج نب دأ نمف مهضعب



 ١١١ نارمع لا وغم

 .يئاّبجلا هركذ امك نيحلاصلا كلهي

 ناطيشلا ضي سامعتلا نم هارخب هلا نم قروب استلا لضافلا هركذ اهءاكآو

 ةفشاكملا نامزبو حاورألا ملاعب دهعلا بيرق ''!هْنِإف ,ةدالولا تقو يف هنم خارصلاو

 "او رخآ تقو يف هب ّسحي نأ تاسوسحملاب فلإلاو ,ةلفغلا ملاع "' نع دهعلا ديعب
 .1!خارصي

 [دولوم لكل ناطيشلا ّسَّم ىلع لادلا ثيدحلا لاطبإ]
 ندم ىلع كانكلا حاس داريا أل :كلذو اضبا قيس امم رهاظ هفقدت»لوقاف

 َنأل ؛ّسملا قلطم ال .خارصلا ىلإ يّدؤملا عجولل بجوملا سخنلاب ّسملا رّسف
 لكل ءاغ شملا ىلع لادلا تيدحلا اًضياو :ىفخي الل امك كلذ“ بجوي ال نتنملا قلطم

 لاح يف مهنأش ّنأ ماركلا ءايبنأب نمآو مالسإلا نيد سم نم ىلع ىفخي الو دولوم

 مهسّجنيو ناطيشلا دي ةرهاطلا مهنادبأ سمي نأ نم نلعاو لجأ هدعب امو مهتدالو

 مِهْنَأ مهب اودقتعا موق نم كيا ءايبنألا يف كلذ ّنظ دعبي ال نكل ؛ليق امك مهسّخني وأ

 ةمالع يه يتلا ءادوسلا ةطقنلا ّنأو .ةرفك مهئابآ ّنأو ,رمعلا لّوأ نم نيموصعم ريغ
 حارشناو هغولب دعب هنع جرخ امْناو يدي دمحم بلق ءاديوس يف تناك رفكلا

 .هءاسن عم ضكريو .سانلا ءاسن قشعيو هاماّيأ داهتجالا يف ئطخي ناكو .هردص
 ات را كلل ديبي نفل وبر اكان ا ةرقك "ل هب "1 نقضت ال امل 1 ىوع ىللا اما لوو

 .ءاوهألا لهأ عم لضافلا اذه ءاوهو .ءايلوألاو ءايبنألا عم فاّشكلا بحاص

 .نم :ردصملا ىف .؟ .هنإو :ردصملا يف ١.

 0 يروباشينلا ريسفت .: .وأ :«عد» .'*

 .فصي :«(ه م» 06



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك (١

 [نيرخآو مزح نبا دنع ملسمو يراخبلا حيحص رابتعا نازيم]

 ىلع يراخبلا حيحص لامتشاب حيولتلا يف حّرص لضافلا اذه ألف هاّنلاث اّمأو

 ا و وو راي لسا شل تبع و

 هاي كياجبلا ةارياوبةقدان را ادهيطو ةيدعم ةوخا ىلإ ها 327 0 و طا

 .ىهتنا ,"'ةياورلاب فورعم ريغ هتاور دحأ نوك وأ ,عاطقنالا يفاني ال هحيحص يف

 فاشكلا بحاص ىلع ركنيو ؟يراخبلا ىف ام عيمج ةّحصب انهاه مكحي فيكف

 ام ىلع هباتك لامتشا عم .هتّحصب "'ملع هللا :ةياورلا كلت نأش ىف لاق هّنأ دّرجمب

 93 را يراخيلاو هديك او رجا ةفض:فاشكلا نحاس شعب يا

 وو و و و ا ماب

 تاناويحلا يدث نم عاضترالا يف عاضرلا ثيدح مّمع هنأ ةيفنحلا هقف يف ةيادهلا

 مزال ةيرانتجلا ١ يلدغ ةيرحلاو ةطارألا لها عمجأ دق لب .كلذ ببسب اراخب

 وبأ ضيرعت باوج يف كلذ ىلع هسفن "'لضافلا اذه *!ّصن امك .ةيراخبلا ةّيهامل

 اذهل اًضيرعت يراخبلا دوعسم وبأ هيلإ بتك اّمل هنأ رهتشا دق ذإ ؛هيلإ يراخبلا دوعسم

 نائيش هباوج يف لضافلا اذه بتك ةيناسارخلاو ةيناسنالا ناعمتجي ال ناّدض لضافلا

 يبأ ىلإ ةروكذملا ةياورلا دنسأ دق يراخبلا ّنأ ىلع ةيراخبلاو ةيرامحلا ناقرتفي ال

 ١. حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش ." .هتعضو :ردصملا ىف ١/1 ١.

  . 37.يراخبلا خيش يأ:«ع» شماه ىف .؛ .ملعأ :«ه ءما)

 .لئاقلا :«م» . . لقن :«ل» .©



 (١ نارمع لآ ةزوس

 نيملسملا ٌودعو هللا ودع هنأب هيلع دهشو ةّردلاب هبّدأ رمع ّنأ ىور يذلا ةريره
 امك ."'نيملسملا لام تبب يف هتنايخب هيلع مكحو نيرحبلا ةيالو نع هلزع امدنع

 ىور دقو .نادلبلا مجعم باتك يف ةّنسلا لها ءاملع عمن ىومحلا توقاي هاكح

 ناك ةريره ابأ ّنأ يف ةحيرص ثيداحأ ةّدع نيحيحصلا نيب عمجلا يف يديمحلا

 اهبتك هل ةلاسر يف ينيوجلا يلاعملا وبأ يورو ,"!اًضيأ ةباحصلا دنع بذكلاب اًمهّتم

 ةعامتجو: ةريرش ىبأ كيدحب طق لمعمل ةقينح ابأ نأ ىففاعلا بهذم .ليشفتل
 يف ىدتقا دق فاّشكلا بحاص ّنأ ينيوجلا ةياور ىلع رهاظلاو ا اهلا نهيق رخأ

 وه ام ىلع عورفلا يف همامإ هّنأل ؛ةفينح يبأب ةريره يبأ ثيدح ىلع دامتعالا مدع

 .اًروذعم نوكيف .روهشملا

 ليلحلا لماتفلا اذه فأل اماغيا لشيسدق كتصللا ىطاقلا نلف ؛اعباز ماو

 اه ىلع كيدخلا لمح ثيح ليواتلا نمفاشكلا في هركذ ام حيحصت ىلع
 يرعش تيلو .هيلإ دناعملا لضافلا اذه ءاوه ىَدأ ام ىلع ال هيلع فاّشكلا يف لمح

 ءاملع نم دحأ هنع ولخي ال رمأ هّنَأ عم هبيذكت ثيدحلا ليوأت نم مزلي فيك

 يللا

 ا كلذ وفضلا لها نك روع ني روشلا هن تمام الفدا كد اع اكو

 تبث دقف .عمطلل موزلم هنأ رهاظو .ثيدحلا رهاظب تبث دق دولوم ّلكل ناطيشلا ّسم
 .كلذ يف هئاجرو ناطيشلا عمط قّقحت

 ىوس نم ءاوغإ يف ناطيشلا عمطي نأ لافتا ىهرورك ذب اه نلف" كاك دان اَخاَو

 عمطب ثيدحلا يف ملا ليوا ىلإ ةرورضلا تعد امل داي ةيقنم ةلعوباو اديتناو ميرم

 ءالبنلا مالعأ ريس ؛5717/١57 ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات ؛"١/4/8 نادلبلا مجعم :رظنا.١

 ٠٠١/١. يرذالبلل نادلبلا حوتف “575 يبه ذلل

 ؛[57/١ ةبيش يبأ نبال فّنصملا ؛01/7١ ملسم حيحص ؛١؟7/7 نيحيحصلا نيب عمجلا :رظنا .؟

 5١١. .سواط نبال فئارطلا



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ا«

 نم انملع دقو .اهنباو ميرم ءاوغإ يف ناطيشلا عمطي ال هّنَأ هدافم راصو ءاوغإلا

 نيب رئاد دابعلا لاح ّنأ رهظ كلذ ىف امهلاحك نيصلخملا نم امهلاثمأ لاح ّنأ جراخ

 :قكمتتيللو عمطي ال هنأ اّمإو مهئاوعإ نم ناطيشلا ةكمتيو عمطي اا نير

 ةمّدقم ٌمضو .ركذ ام ىلع ثيدحلا ليوأتب .عوفدم نّكمتي الو عمطي نأ لامتحاو

 .مهئاوغإ يف ناطيشلا عمط مدع يف مهعم نيصلخملا نم مهريغ كارتشا

 نم فاّشكلا بحاص هب ىتأ اّمع ىنازاتفتلا لضافلا ةرعاج قارتحا ىف دسلاو

 هللا ءايلوأ ناطيشلا ّسمي نأ نع هداعبتساو ثيدحلا كلذ ىلع دامتعالا مدع راهظإ

 فاحت 5 نب ركب يبأ هتفيلخو هّيلو نأش يف حدقلا همازلتساب هنم نطفت هّنَأ ىلاعت

 الهلا لوسر ّنِإ :ةروهشملا ةبطخ يف لاق هنأ مهرابخأ حاحص يف هنع اوور ثيح
 يل ّنإف هنوفلكت متنك ام ينوفّلكت الف .يحولاب ةكئالملا هيتأت أطخلا نم اًموصعم ناك

 "ازاوجل موقلا دنع نّيه كلذ يف رمألا نكل هرخا ىلإ ."!يبضغ دنع ينيرتعي اًناطيش

 هكريخب تسل ىتاف 9 ييوليقا :هلوق هيلع ولم انك ىبفنلا مضغ ةدارإ ىلع ةلمع

 ,"!لاجحلا يف تارّدخملا ىّتح رمع نم هقفأ سانلا لك :رمع لوقو .*!مكيف ّئلعو

 .ميمذلا لوقلاو فّسعتلا نع اناقوو ميجرلا ناطيشلا ّسم نم هللا انذاعأ

 .١؟5 .ديفملل ةراتخملا لوصفلا ." اع :«ه ءم)» 0-2

 !قولتقا ىنوليقأ :«ه .م» .؛ .زاوجب :«ه ءم» .''

 نا نبال ةغالبلا جهن حرش ؛170/0 لاّمعلا زنك ؛!17/١ نامعنلا يضاقلل رابخألا حرش .

 ؛؟ 71/8 يناربطلل طسوألا مجعملا ؛١/55٠ يدنوارلل ةعاربلا جاهنم ؛١/11٠ ديدحلا

 ١6/١". يسربطلل ( يسراف) جاجتحالا ؛"9 .ىفاكسألل ةنزاوملاو رايعملا
 يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش ؛017 .سواط نبال فئارطلا ؛١٠/58١ يسخرسلل طوسبملا .1

 ديدحلا 7/١؟١87؛الكشاف “/١5٠١.

 يذ



 ١١ نارمع لآ ةنونم

 [ 787 +... اًنَسَح اَناَبَن اَهََبْنآَو نَسَح ٍلوُبقب اَهْبَر اَمَلَبَقَتَف ١ :ىلاعت هلوق]

 .اهب يضرف [ اَهْبَر اَََبَمَتَف ]١ :هلوق
 اذه ىلع نسحلا ''لوبقلاو .لوبقلاب اهل هللا ناوضرو .ءادهإلاب رذنلا هّبش

 .فّنصملا هركذيس امك ,ركذلا ماقم اهتماقإب اهل ىلاعت هللا صاصتخا

 [* نَسَح ٍلوُبقي ١ ىنعم]
 ىلإ ركذلا ماقم اهتماق إ وهو '"'رئاذنلا هب لبقي نسح هجوب [ «ِنَسَح ٍلوُبَقِبؤ] :هلوق
 ٠ را

 ناك امل هنأ امهمالك حيضوتو ."'فاّشكلا نم ذوخأم هدعب امو هجولا اذه

 .اًنسح الوبق اهّير اهلّيقتف :لاقي نأ رهاظلا ناكف ءابلاب لعفلا هيلإ ىّدعتي ال ردصملا
 :كلذ هّجو ءابلا ركذ هجو نايب كلذ ىعدتساو

 لبقي امو ءاّريثك ةلآلل ءيجي لوعفو .؟!ءيشلا هب لبقي ام لوبقلاب دارملا نب لَو

 هب حّرص امك .ركذلا ماقم اهتماقإب اهل ىلاعت هللا صاصتخا أشنم انهاه ءيشلا هب

 اكتم ةيمس «ايجل ةاكلا :ةوكيف ةسرااي :فاصولا هتغ رتعو:فانكلا ئنعاض

 .رذنلا :«م» .؟ .لوبقلاو  :«م» ١.
 “"'. فاشكلا ١/457.

 ؛لّبقتلا نود لوبقلا ىلع اهلّبقت» ردصم ءاج امّنِإ :يسربطلا خيشلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف .غ

 .(اًنَسَح اَناَبَن اَهَتبْنَآَو » هلثمو ,مرك ىنعم هيف ّنأل ءاّمرك مركت :لاقي امك .اهلبق ىنعم هيف ّنأل
 حتفب رداصملا يف لوبقل ريظن الو :ورمع وبأ لاق[و - :«ه»]و .تبنف ىنعم [اهيف :«ه»] هيف ن١

 رداصم ةسمخ تءاج :هيوبيس لاقو .جورخلاو لوخ دلاك ءافلا مومضم هلك بابلاو .لعفلا ءاف

 :«ه»] غولوو .[روهط :«ه»] روهظو .ءوضوو ,لوبق :- حتفلاب  [ةلوعف :«ه»] لوعف ىلع

 «لوبق» يف جاجزلا زاجأو ,ردصملا ديرأ اذإ ,ّمضلا «دوفو» يف رثكألا نأ اَلِإ .دوفوو .[عوكر
 .« هلع هنم »١١,. ىهتنا /18١[. 1 نايبلا عمجم ريسفت ] ّمضلا



 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 ."١نسح رمأب اهب يضرف ىنعملاو .ردصملا ىنعمب لوبقلاو ءاضرلاو .صاصتخالا

 صاصتخالا وهو .نسح لوبق يذب اهّبر اهلّبقتف يأ فاضم رّدقي نأب اًيناثو
 .روكذملا

 اهرمأ لّوَأ اهاقلتف :ليق هّنأك لابقتسالا ىنعمب لّيقتلا نوكي نأ زوجي هّنآب اًنلاثو

 .نسح هجو اذهو ,نسح لوبقب

 عم اهرذن لّبقت يأ عم ىنعمب ءابلا لاخدإ :لوقن نحنو :لضافلا يّشحملا لاق

 .ىهتنا ,"'ناطيشلا نم امهذاعأ ثيح امهّقح يف اًهئاعدل نسح لوبق

 تاراسنالاو .تكلالدلا "هوب هق عمل نم ىلع حي لذا رك هيف لوقاو

 ءابلا لمح ريدقت ىلع «ِنَسَح ٍلوُبَقِبَ+ :ىلاعت هلوق نم مهفي ال هنأ مالكلا يف ةربتعملا

 ةلالد كلذ لثم ىّمس 0 .ءاعدلل يناثلاو رذنلل لوألا لوبقلا أ «عم» ىنعم ىلع

 ةدحالجلا تاليو ا اب حتفنيف «ءيش لك ىلع ةلالد ءيش لكل ناكل نك ذ: ان: ىلع

 "!هيلع هّبني نأ يغبني اّممو ,ةيوبنلا ثيداحألاو ةينارقلا تابآلا رئاس يف ةينطابلاو
 وه يذلا لّبقتلا نيرمألا نيب عمجلل ءلتقتي لقي ملو *ٍلوُبَقِبَم :لاق امّنِإ هناحبس هّنأ

 .رّبدتف .ءاضرلا يضتقي يذلا لوبقلاو لوبقلا يف يفوتلا

 ريغ «اًيركز»اورصقو .مصاعو يئاسكلاو ةزمح ءافلا دّدش « يركز اهلّفكو +] :هلوق

 .[لوعفم اًيركزو ,ىلاعت] هللا وه لعافلا ّنأ ىلع [شايع ةياور يف مصاع

 لدي امك ىلاعت هللا وه اًنسح انابن اهتابنإو نسح لوبقب اهلّبقت يف لعافلا ٌنأر وهظل
 .روكذملا لا وتقناج رك اهل لقاكلا لغم ىف: لعئاقلا دكت هاهو اهاقتل و هلزف هيلع
 نع فئصملا ريبعت نع لضافلا يّشحملا رعشتسا دقلو همسا لج ّبرلا مساب اًقباس

 كلذ أشنم نوكي ام وهو ءيشلا هب لبقي ام لوبقلاب دارملا نأ لصاحلاو :«م .ع» شماه يف ١.

 :( 0 هدف هالك هعولاو ةحولاب تتصملا هع ردصو ضاصععال اوت انكرلا

 .ميجرلا :ةدايز «ه» ىف ١٠84. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟

 .هيلع  :«ع» .؟ ْ .هوجول :«ه» .



 ١.6 نارمع لا ةووس

 .هيف لّمأتف .""هيلإ ةجاح ال هّنأِب ضرتعا مث ءاش ام ٌبرلا نود هللاب لعافلا

 قا ةحسملا وأ اهل تينب يتلا ةفرغلا يأ + َباَرْحِمْلَآ اًيِرَكَراَهْيَلَع َلَخَد اَمَّلُك غ] :هلوق

 يف تعضو اهنأك [ناطيشلا ةبراحم لحم هنأل هب ىّمس ءاهمدقمو هعضاوم فرشأ

 .سدقملا تيب نم عضوم فرشأ

 "ا وعلا وم تورش ا وا هلو وس قيس امن "لعتم اذ زك يورو ا! رهاظلا ناك

 هّلعل :لاقي نأ نكميو .ناطيشلا ةبراحم ّلحم هّنأب ةيمستلا هجو يف هركذ امب الصنم
 يناثلا اًمأو رهاظف لّوألا اَمأ ,نيرمألا الك ىلإ ىنعم هلاصتاب راعشإلل انه ىلا هرخا

 ةبراحم ّلحم اهنوك يف الخدم سدقملا تيب نم عضوم فرشأ يف اهنوكل ؛ٌنألف
 ّدحي ال هيلإ اجتلاو مارحلا دجسم جراخ يف ىنج نم نا رّرقت دق اذهلو .ناطيشلا

 [ اذه كلل زنا ةلوقب نار لاؤس ةّيفيك]
 هناوأ ريغ يف يتآلا قزرلا اذه كل نيأ نم ءاَذه ِكَل نأ ُمَيْرَم اي َلاَق+] :هلوق

 ايركزل ةزجعم كلذ لعجو [ءايلوألل ةماركلا زاوج ليلد وهو ا ةقّلغم باوبألاو

 .هيلع رمألا هابتشا هعفدي

 اًملاع ناكف .هبلط يف هللا دنع نم اًنوذأم ناكل اًيركزل اًرجعم ناك ول هنأ "ينعي

 ةيفيك نع ماهفتسالا ىلإ جاتحيو رمألا هيلع هبتشي نأ عنتما ملع اذإو .هلوصحب

 .لاحلا

 ىلإ يّدصتلاو يّدحتلا اهطرش نم ّنأل ؛ديعب ايركزل ةزجعم اهلعج نإ :اًضيأ لوقأو
 علطي نكي مل يتلا ةولخلا كلت يف اًصوصخ 8: ميرم ىلإ ةبسنلاب اذهو .نايتإلا

 ىنعمب :«م».؟ ١1814. .طوطخملا .ماصع ةيشاح :رظنا.١



 ّنأ فّنصملا هركذ ام ىلع هّجوتيو .هل هاجّنا ال اّمم هتّوبنل نيركنملا نم دحأ !''اهيلع
 نأ قيقحتل ماهفتسالا نوكي نأ زوجي ذإ ؛هيلع رمألا هابتشا مزلتسي ال روكذملا مالكلا
 خيشلا هركذ ام كلذ دّيؤيو ؟ينآلا قزرلا هل نيأ نم هنأ اهرغص عم لّقعت ميرم

 قزرلاب اهل 3 ايركز ءاعدب كلذ ناك :لاق هنأ نم يلزتعملا يئاّبجلا نع هلي يسربطلا

 .ىهتنا ,"'هل ةزجعم تناكو ,ةلمجلا يف

 نوكي ال نأ زوجي :لاق ثيح لضافلا يّشحملا هدروأ ام هيلع هّجوتي الو :لوقأ
 رهظيف اهمّلكت ناوأ ريغ يف بيجتل لاؤسلا نوكي نأ زوجي لب رمألا هابتشال لاؤسلا

 ال ةزجعم اهنوك ئفانت ةزجعم اهّنَأ يف ايركز هابتشا ّنأ اًضيأو ءاّيركز ىلع اهنأش مظع
 1 ويلا لا هع امن قفاوا هكا نافل داق

 يذلا زيوجتلا ىلع رهظي ال هنآلف اَلَّوُأ هركذ ام اّمأ .رهاظ هّجوتلا مدع هجوو

 كلذ ّنأ عم .تقولا كلذب اهنع ضرغلا كلذب لّلعملا لاؤسلا صيصخت هجو هركذ

 .هريغو ةروكذملا

 ّنأل كلذو .مالقألا هيلع يرجي ال يذلا مالكلا لوضف نم وهف اّيناث هركذ ام اّمأو

 ّْنأب نيلئاقلا .ءايلوألا ةماركل نيركنملا ةلزتعملا ىلع ٌدرلا هركذ امي دصق فّنصملا

 در لصاحو .يلت ميرمل ةمارك ال هل ةزجعمو ٍةين ايركز ءاعدب ناك قزرلا كلذ ءاتيإ

 ميرم نع ةماهفغتسا هيلع لدي امك ذك ايركز ىلع اًهبقشم ناك ءاتيالا رمأ نأ فّنضملا

 ناكل هل ةزجعم ناك ول ذإ ؛هل ةزجعم ءاتيالا كلذ نوكي الف «اًذه كَل ئئأ» :هلوقب

 هيلع رمألا هابتشا :هلوق يف رمألاب هدارمف .؟!اهنع مهفتسي ملو .هتقيقحب اًملاع
 هم

 اذه لب ةزجعم اهنوك ال همالك حيرص وه امك- قزرلا هنم يتأي ناك يذلا عضوملا
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 لا نارمع لا ةروس

 .ماقملا اذه يف هل لئاط ال اّمم

 [(78) +... نِم ىل ْبَه َتَر لاق ُهَبَر اًيِرَكَر اَعَد َكِلاَنْه + :ىلاعت هلوق]
 نم رقاعلا ةدالو زاوج ىلع هبتنا اهناوأ ريغ يف هكاوفلا ىأر اّمل :ليقو :هلوق

 .خيشلا

 .هناوأ ريغ ةلزنمب رقعلاو ,ةرمثلا ةلزنمب دلولا ّنأ ةهج نم :ينازاتفتلا لضافلا لاق

 .ىهتنا ."!تاداعلا قراوخ روهظ نامز هنأ ملع هنأ دّدجم ةهج نم ال

 :كل "اهتبهو رخأ هوجو كاتهو :لضافلا يّشحملا لاقو
 ماقم خيشلا ماقي نأ زوجي "”نأ هّينت ركذلا ماقم ىثنأ لثقت ىأر امل هّنَأ اهدحأ

 .جتنملا ماقم رقاعلاو باشلا

 .كلذل هّبنت ريرحتلل ريبكلا ماقم لفطلا لّبقت ىأر اّمل هنأ اهيناثو

 .هناوأ ريغ يف دلت نأ (*!زاوجب هّبنت هناوأ ريغ يف ميرم ملكت ىأر اّمل هّنَأ اهثلاثو

 ريغب يأ باسح ريغب ءاشي نم قزري هللاو ميرم نم عمس امل هنأ اهعبارو

 ينال "ذا دعا نيش قتلت نا "زا وع نت قو اةحشيا

 نيرصاقلل اهبهي وأ هلاوج يف اًيفخم اًرخّدم هوجولا هذه نوكي نأ هجوألا :لوقأو

 .هلاوقأ عامتسا ىلإ اوغصأ نيذلا

 يف ركذلا ماقم ىتنأ لوبق وه امّنِإ 880 ميرم نأش يف عقاولا َنألف ِةللَوألا ام
 يف باشلا ماقم خيشلا ةماقإ هنع هب هّبنتيو هنم ساقي نأ نكمي يذلاف ,ةمدخلا

 ١. مهفاف .,تاداعلا قراوخ نامز ةنامزر اسوا ماك ارك ول :«ه ءع)) شماه يف »؟١«.

 وجت هن هلك ةنةيصعلا ىف" .انه اهانبهو :ردصملا يف .؟

 .زاوجل :ردصملا يف . .زاوجل :ردصملا ىف .؛
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 غ ج ,يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك ف

 .يناثلا هجولا يف مالكلا اذكو .جاتنالا يف ال ةمدخلا يف جتنملا ماقم رقاعلاو ,ةمدخلا
 ميرم 00 اًملاع ناك ايام ايركز نأ ىلع لدي مالكلا قوس نلف ؛ثلاثلا اّمأو

 ")اذهلو .مهريغ يف داتعملا ''مّلكتلا تقو لبق مّلكتلا مهنكمي ءايلوألا نم اهلاثمأو

 مّلكتب هيبنتلا اذه لوصح صيصختل هجو الف ,؛اَّذه ِكَل ىْن نا ِمَيِرَم اَي + :هلوقب اهبطاخ

 .لؤلا ميرم

 لوكسلا اىتساو باطخلا تاير | نم ىلع رهاظ هنهوف ؛ عبارلا ان

 «تايعلا

 [(9) 4... ىِف ىَلَصُي ْمْئَآَق َوْهَو ةكبالمْلأآ ُهْنَداَنَف ٠ :ىلاعت هلوق]
 .اًقدّصم :هلوق

 .(! ريشبتلاو قيدصتلا نامز دعابتل ةرّدقم لاح

 هللا تاذ يف هّنأل نوكي نأ لمتحي ةملك هللا باتك ةيمستو :لضافلا يّشحملا لاق

 .ىهتنا ,0!هّلحم يف رّرقت انك روم لا نا لع رثكتي امّنإ رثكتم ريغ

 رّرقت امك مالكلا لوضف نم وهو هموق هاوفأ نم تجرخ ةملك اذه ّنأ ىفخي الو
 هام يف

 )4١0([ +... َىِنَعَلَب ْدَقَو ٌمالغ ىل نوكَي ئىنأ َبَر لاق + :ىلاعت هلوق]
 .هرخا ىلإ ةداعلا ثيح نم اًداعبتسا :هلوق

 .اذل :«ه» . ؟ .ملكتلا تفو 3 :«ل».١

 :نيحدكلا :«م» . .لولدملا :«ل» .'"“
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 فَي نارمغ لا ةروس

 [ةراشبلا نم اًيركز داعبتسا ةلع]
 فالخ وه ام ىلع ريشبتلا ّنأل ؛دعبتسم نيهجولا نم لك :لضافلا يّشحملا لاق

 هجو الو ةحضاو هللا ةردق ّنأل ؛داعبتسالل لاجم الف هللا لضف ضحمب ةداعلا

 ضحم هببس ببسلا مولعم رمأ وهو ببسلا ّيفخ رمأ كاردإ بّجعتلا ّنأل ؛بّجعتلل
 .ىهتنا .,"!ةداعلا فالخ ىلع ىلاعت هللا ةردق

 ىلإ هليمو .داعبتسالا ظفل لامعتسا داريالا اذه ىلع هل لماحلا ّنأ رهاظلا :لوقأو

 :هجّتم ريغ نيهجولا الك نع هداعبتساف الإو ,ةدراب ةفيطل راهظإ

 ءادق اي ايدعطت تعبيري لل نلولا لوهحم ايركر) ةكقليلا عادت ذاق للا اما

 قلعتل اًذاعتلا كلذ ىف هداعيشما :نوكي نحب «قاغت هلا دنع نم اهنابوأ ةكئتالفلا

 اذيهدل لقع مل ليقريسي أ قوز ام كلذ د ورو«ىفاعلا لاحملاب لاه: هلا ةزدق

 ءادق اك اند را نالقيفلا هل ويوسف كناري نا روق نهاد اد لو ةيقاشم فردها

 اذه ضعي "٠ 'لاقملا نمي قا امج احلا اذه نشك دار اف فب ارههسي ةرحلا نففت

 َنأب اًملاع نوكي نأ ريدقت ىلع هنأ ىلع يحولا نود ةيآلا يف ءادنلا ظفل ركذ ربخلا

 دقق فاعلا نمدلولا قلغب نا: ىلع ردقب 1 داو هتك او هلا دنع مدا تلا قللت

 هّنأب اًملاع ناك نإو ٍةْن ميهاربإ نأ امك .ةحلصمو ةمكحل كلذ لعفي ال نأ زوجي ناك

 دقق رغم نك انيل ةدهاشم كلذ لاس ةكتملا ءايخا ىلع ودق كاع

 لوصح ىلإ يّدؤي يذلا ببسلا ّنأب هعطق مدعل ناك امْنِإ هبّجعت نلف :يناثلا اّمأو

 كلت يف دلولا لوصح ّنأ يف ءافخ الو .ىلاعت هللا ةردق قّلعت وه ةلاحلا كلت يف دلولا

 ] دامس الا هوب الو بكمل دعت لا انيس" رع لالا

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١84. ىزارلا ريسفت :رظنا.؟ //4١.

 "'. .كلذ ريغب :«ه ءم»



 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك (ئ

 [ 1١( ؟...مِلَكَت لآ َكْتَي' َلاَق َهَي' ىل ُلَعِْجَأ َبَر َلاَقَم :ىلاعت هلوق]

 .اًنالث سانلا ميلكت ىلع ردقي ال7 يأ« ماّيآ َةَتلَ ساّتلآ َمّلَكُت الآ َكُتَيا"َلاَق :هلوق

 85 - ١ تن لع ل دي اهتإو هرقل كليب ىلع سلا ندر الاد هيفي ل فاقلا ىكنيلا لاق

 ىلع ةّلاد ةزجعمو ةيا ناك مّلكتلا مدع ّنأ ىلع ّلد دق ّصنلا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 ال ةردقلا عم مّلكتلا مدع ناك اّملو نأشلا بيجعلا ناهربلا ميظعلا بولطملا لوصح

 وكيت نا يع روكدنلا يولاكلا لوضع اهي فرعي ةيالغوب نو ىوكوتوا حلصي

 نارقلا زاجعإ ّنأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ كلذ لثملو ,ةردقلا بلس نمض يف هقّقحت

 .مهفاف .هلثم نم ةروسب نايتإلا ىلع ءاحصفلا ةردق بلسل نوكي نأ يغبني
 امل اًسوبحم هناسل ناك ول ذإ «اًريثَك َكّنَر رَكْذَآَوِ+ :ىلاعت هلوق كلذ يفاني :ليق 3

 .كلذب هللا هرمأ املو ىلاعت هللا ركذ ىلع ردق

 :ةافاثم اللف كاست حجو: كدب اهنف كتر"! زكذا ةدازملا ءانلق

 [هنم ضرغلل نّيبم هلبق امل دّكٌؤم وهو ةسبحلا ماّيأ ىف «اًريِثَك َكَّبَر زك ْدَآَو +] :هلوق

 .راركتلا ديفي هنأ ىلع لدي ةرثكلاب رمألا دييقتو

 ١ : م هل اًديق راكيإلاو يشعلاب نوكي نأ زاوجل ؛ثحب هيف :لضافلا يّشحملا لاق

 يه ةيفالخ ةيلوصأ ةلأسم ىلع لالدتسالا فّنصملا ضرغ ّنأ ىفخي ال :لوقأو

 ,ةنيرقلا ىلإ ضّوفم همدعو راركتلاو .ءالعتسا لعفلا بلط الإ سيل رمألا موهفم َّنأ
 اًديق (ِراَكْبإلَآَو ٌيِشَعْلآِب١ِ نوكي نأ زيوجتف ءامهنم ءيش ىلع رمألا ظفلل ةلالد الو

- 

 لضافلا اذه ّنأ رهظي لّمأتلا دنعو .هيلع اًداريإو اًنحب ال ,فّنصملل رخآ اًليلد نوكي هل

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .نأ :خسنلا ىف ١86.

 "'. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .غ .ركذأو :«م» ه١8 .



 .لضاف لّصحم نع اًلضف لقاع يّماعب قيلي ال اًريثك اًطبخ هركذ ام يف طبخ دق
 ال «اًريثك»ل اًديق نوكي نأ زوجي 4 ٍراَكْبلأَو ّىِشَعْلاب :هلوق نأ 00 معن

 هجولا ىلع راركتلاو ةرثكلل مالكلا نّمضت دوصقملا نوكي ذئنيحو «ركذا»ل

 نقلا ىلع لو الا: ىف لدينا يذلا و هز اكراللا و: قفل قوكي قأ ضو: ضوخختلا
 .لم اتق :نصوضخملا هسولا ئلغ ال ءاًفلظع راركتلا وه

 [(؛؟) «... ةللأ نإ ُمَيْرَم اَي ُةَكْبَتلَمْلا ٍتَلاَق ْذِإَو + :ىلاعت هلوق]
 .4َنيِمَلاَعْلَأ ءاَسِن ىلَع ِكِيْفّطْصَأ َو + :ىلاعت هلوق

 [هيااةمطاف و ميرم ءافطصا نيب قرفلا]

 نطاق 1 اقل فلضملا مالكا قوم دب سنتي انيك هتامز لاس مات ىلع ا

 نأ ةّقاهنعو الثا رقابلا مامإلا نع يور امك ,نيملاعلا ءاسن ةدّيس هيي هللا لوسر تنب

 ةدالول كافطصاو .حافسلا نم كرّهطو ءايبنألا ةّيّرذ نم كافطصا ةيآلا ىنعم

 ىلع ءافطصالا نوكي ذا ؛اًريركت نوح نم ادهب جرخو ,لحف ريغ قم 11 سبع

 .") نيفلتخم نيينعم

 نع هل سابّبع نبا ىلا هدانسإب قزاولا حوتفلا وبا خيشلا هاور ليوط ثيدح يفو

 اهّناف ةمطاف ىتنبا اًمأو» :ِلِي لاق هّنَأ 991 ىلع ركذ ىلع لمتشم وهو ُهْلبي هللا لوسر

 ىداؤف ةرمثو ينيع رونو ينم ةعضب يهو نيرخآلاو ةيلوالا نم نيملاعلا امل ةدّئيس

 اهّبر يدي نيب اهبارحم ىف موقت ىتم ةيسنإلا ءاروحلا يهو ىبنج نيب يتلا يىحورو

 هللا لوقي ءضرألا لهأل بكاوكلا رون رهزي امك ءامسلا ةكئالمل اهرون رهزي
 نم اهتضتارق نعتزت: قدي نيب اهناقأ ىتامإ ءانس ةداةيظافا ىتما ىلإ اورظلا ؛هتكتالمل
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 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك (١

 ,"!«رانلا نم اهتعيشو اهتنمآ دق ىْنِإ مكدهشأ ءىتدابع ىلع اهبلقب تلبقأ دقو ,ىتفيخ

 ناتكالا ةح وع ةزواحت رابخا وب تيداخا كلذ يفو

 [(15) ؟... ىعَكْزأَو ىدجْشأَو ِكَبَرِل ىتنقَأ ْمَيْرَم اي :ىلاعت هلوق]
 .ةعامجلا ىف ةالصلاب ترمأ :هلوق

 .4 َنيعكاَدلأ َعَم + :ىلاعت هلوق نم كلذ مهف

 [ةعامجلا ةالصل « َنيعكاّرلآ َعَم ىعكْرآَو* ةلالد]

 ةالصلاب رمألا ماقم يف رّبع .ملعأ هّللاو :لوقن نحنو :لضافلا يّشحملا لاق

 كردأ نم ةعامجلا كردم ّنأب ةراشإلل +َنيِعكاَدلآ َعَم ىعك ْرَآَوء :"!هلوقب ةعامجلاب
 .ىهتنا "'ةعكرلا كردي مل عوكرلا كردي مل نم نأ ىّتح .عوكرلا

 اوُميِقَآَو + :ىلاعت هلوق ريسفت يف نورّسفملا هركذ اّمع هلحتتا اّمم اذه :لوقا

 نأ ىلإ ةراشإ هيف ّنِإ :اولاق ثيح !!+ َنيِعِكاّرلَآ عم اوُعَكْرَأَو ةؤكّرلآ اوُثاو ٌةْولّصلآ
 مامإلا ناك ولف .مامإلا عم عوكرلا نوكب رعشيو ءعوكرلا نم !*'اهكاردإ ٌدبال ةعامجلا

 .رّيدتف .""'هدعب لب عكارلا عم عوكرلا قدص مدعل اكرده: نكي. مل لئيح هكردأو اًعكار

 [عوكرلا ىلع دوجسلا ميدقت ةلع]

 نأ ىلع هيبنتلل وأ[ مهتعيرش يف كلذك هنوكل اّمِإ عوكرلا ىلع دوجسلا مّدق] :هلوق

 ١70. .قودصلا ىلامأ ؛"87١/ 5 نانجلا حورو نانجلا ضور.١

 ١86. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .' .هلوقب_ :ردصملا . "

 .اهكاردإال :«ه ءم» .6 27 هةدرقبلا 1
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 /١ تاره ل ١ ة نوف

 ال برعلا ةغل ملعي نم عم نارقلا باطخ ّنأل ؛فعض هيف :لضافلا ىّشحملا لاق

 نطعي را ةيبدالا قوتقلا "ناك توقؤ ندا هل نم ىلع ىقحب ال ذا يظن ةيفاةلوقأو

 ل ا نيتفئاط ا هتلالد فلتخي دق تاغللا

 0 وا وا ا

 اذإ هركذ ام هجّتي امّنِإ اًضيأو ,ىفخي ال امك برعلا ةغل ملعي نم عم باطخلا نوك كلذ

 نأ ملعو ىلاعت هللا وه عضاولا ناك اذإ اّمأو ,ىلاعت هللا ريغ تاغللا عضاو ناك

 كيد نحن اهقانك همر لما فقلافو مدننا ويح ر# اقرب كاغللا قطعي ةيصلكسلا

 .رّيدتف عضولا "'لصأ بسحب هدافم وه ام ىلع مههيبنت هنم يغبني هنأ رهاظلاف

 [(44) ...٠ َتْنُك اَمَو َكْيَلا هيجوُن ٍبْيَغْلأ ِءاَبْنآ نِم َكِلذ ٠ :ىلاعت هلوق]
 ."!عارقإلل مهحادقأ يأ :ْمُهَم اَلْقَأ َنوُقْلُي ْذِإ مهن ؛ دل َدَل َتْنك اَمَوِغ : :هلوق

 .ةعرقلا ةهج نم ميرم لفكي نم اهب نوفرعي تامالع اهيلع اولعج

 [ةعرقلا ةيعورشم ىف ىسربطلا خبشلا هدافأ ام]

 ,قوقحلا زييمت يف الخدم ةعرقلل نأ ىلع ةلالد ةيآلا يفف :يسربطلا خيشلا لاق

 مهس جرخ الإ لجو دع هلل ىلإ مهرومأ اوضّوفف موق حراقت ام: + قداصلا لاق دقو

 سيلأ ءلجو ّرع هللا ىلإ رمألا ضّوف اذإ ,ةعرقلا نم لدعأ ةيضق يأ :لاقو ءّقحملا

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١80. غ ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش :رظنا.؟ /857"5.

 "'. .عارتقالل :ردصملا ىف .؛ :لضاد :«ه مات



 غ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك (١

 .«َنيضَحْدُمْلَأ َنِم َناَكَف 5 :لوقي "هلل

 دا . سنوي يف ومهما مق تس اهسلاو نع لزق مالنا نولي لا

 نم "'رشعب ءاجف .هبلص يف ُهْيِيي هللا لوسرو هحبذي ا مل هللا دبع [هل] دلو اًملف

 ا ا للا

 ,ليإلا ىلع تجرخف اًنالث ماهسلا داعأف ,ىّبر تفصن ام :هللا دبع لاقف .لبإلا ىلع

 .2!اهرحنف [اهبإ يضر دق يّبر ١ فيله الا لاق

 هيلإ بهذو ,ةيمامإلاو ةيوبنلا ثيداحألاو ةيآلاب ةتباث ةعرقلا ةيعرش :لوقأ
 .ءاهقفلا رثكأو ىعفاشلا

 هيف ركفلا ّنإف لّمأتف .هلوسرو ىلاعت هلل ')اًنالخ .2رامق ةعرقلا :ةفينح وبأ لاقو

 .ليوط

 [(40) +... ِكُرِشَبُي ةللأ نإ ْمَيْرَم اَي ُةَكِيَلَمْلا ِتَلاَق ْذإَ+ :ىلاعت هلوق]
 .ةفّرشملا باقلألا نم وهو هبقل حيسملا :هلوق

 مسالا ىلع هلمح يف لاكشإلل بقل دنا ناس نعوم هناك :نلمافلا يّشحملا لاق

 عفد ىلع رصتقاو .هعفدي امب ضّرعتلا نع لفغ هّنكل ؛ةينكلاو بقللا لباقي يذلا

 .ىهتنا "'هتفص وه يذلا «ميرم نبا» لمح لاكشإ

 قروي نا وعملا نقلا هنا ملا تير وصملا 1

 11 ةايبلا دمع دعب و داصملا يق

 "1١1 /54٠0. دادغب خيرات ؛؟١/ ؛ راربألا عيبر :رظنا .ه

 ١1857. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .' .ىلاعت هللا فالخ :«م» . 1



 يح نارمع لآ ةروس

 [ 254 ميرم نب ىسيع بقل .حيسملا]
 لاكشإلا كلذ عفدل ضّرعت دق فّنصملا ّنأل ؛يّشحملا اذه وه لفاغلا لب :لوقأو

 .هرنخا ىلإ رقعيو: دبه تقرعي ىذلا نأ ذاريدنأ لفتحيو.ههلوق وف ءيجيس امب اًضيأ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيدقارلا قينغا نع ةلفغلا داقر يفني هجوب هنّيبنو ا"!هئننسو

 .هرخا ىلإ هريغ نع هب زّيمتيو هب فرعي يذلا ٌنأ داري نأ لمتحيو :هلوق
 "لا دنس انهاه ذوو كيح مقاتكلا ويح اصلا راذخا ام لامتخالا هج لوقا

 وه امَنِإ ملعلاو .مّلَعلا هب دارملا :ٌحيِسَمْلَآ ُهُمْسَ] ٠ :ىلاعت هلوق يف مسالا ّنأ هلصاح

 ؟عمجلا ىنعم امف .طقف ىسيع

 دبع يم ذل ونوم ردع نتعب هب قدعي ان عساي اذارآ هلا هلضاحت اهنيةنع فاحاو
 يف كارتشالا عوقوو ىسيعب ةيمستلا يف كارتشالا عوقول ؛عومجملاب الإ هريغ

 مسالا نيب ا" 'عمج اذهلف .هريغ هيف هكراشي ملف عومجملا امو ءميرم نباو حيسملا

 اذإ بقللاو مسالا ّنأ ىلع اوّصن دقو مسالا ىلع بقللا مّدق امّنِإو ,"'ةفصلاو بقللاو

 :ةفضب سيل ىذلا بقللاب نضوصخم-كلذ نأل «بقللا ىلإ كفظاو مسالا مّرق اعمتجا

 نس اعلا كرا قكلذنوكذ

 هديب دا نق سده ذل فلذ لوف اذا «ىتسملا ريشي ااه: نسالاب نإ لاقل
 نتععلا نود. ةيالحلا وشو «ىوقنللا ىتسيلاب مسا هلا الإ نسل ىعدملاو «ةثالثلاب

 .ملعاف .مّلَعلا وهو يحالطصالا

 [(49) .... َليءآَرْسإ َىنَب ىلإ اَلوُسَرَو ٠ :ىلاعت هلوق]
 ٠. رْيْطلَأ ةَكِيَهَك نيّطلأ َنِم ْمُكَل َقّلْخَا ىنأ ٠ :ىلاعت هلوق

 .عمجأ :«ما») . '" .هيلع :ةدايز «م».١

 .559/ 51 ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش .؛ .غ١/١5 فاشكلا :رظنا ."“



 قلاخلا نكل .ةرّبجملا لوقل اًفالخ قلخيو لعفيو ثدحي دبعلا ّنأ ىلع ةلالد هيف
 .اًقافتا ىلاعت هللا وه قالطالا ىلع

 .هنم ال هللا نم هءايحإ نأ ىلع هب هن :هلوق

 خفنلاو نيطلا ريوصت َّنآل هاّرْيَط ُنوُكَيَف + هلوقب «هللأ ذاب + :هلوق لصو امّنِإ ينعي

 قلخو اًّمدو اًمحل وك ىلع اويط بطلا: نجي اق اف: ةايعلا: وودقم تحت قيد هنق

 ,ىلاعت هلعف ِهّنَأ ملعيل هلأ نُذِإب ٠ :لاقف ,ىلاعت هللا ريغ هيلع ردقي ال اّمم هيف ةايحلا

 [تازجعملا هدب ى ىسيع صاصتخا ةلع]
 مهارأف ,ّبطلا هنامز يف ناك بلاغلا ّنأل ؛تازجعملا هذهب يا ىسيع ٌّصخ امّنإو

 ناكاشل بلاغلا نأ امك يطا رجلا :نوكيل هيلع, عه ان نستح نم. تانآلا ىلا

 .هلثمب نايتإالا نع مهزجعأ امب كلذ سنج نم مهاتأ رحسلا ثا ىسوم نمز يف
 هناحبس هللا مهارأ ةحاصفلاو ةغالبلاو نايبلا هيي انّيبن نامز يف بلاغلا ناك اّملو

 لبا قوكيل هذايلا عيتارغوكفنلا بتاع نم هيف اه معرهب يذلا نارقلاب ةزجعملا

 نع نوزجعيو .هيلع مه ام لثمب ءايبنألا ممأ مالك "يف ام َّنأب زاجعإلا باب يف
 رودقم كلذ نأ مهلابب رطخي نأ زوجي ناكل هنوفرعي ال امب مهاتأ ول ذإ ؛هلثمب نايتإلا
 ديلا نودقيياال يهل نيف رشللا

 .ةيرشبلا لاعفألا سنج نم سيل ءايحإلا ٌنِإف :هلوق
 ناك ىلاعت هللا ّنألو ,عّسوتلاو زاجملا هجو ىلع هسفن ىلإ ءايحالا فاضأ امّنِإو

 .مظعألا مسالاب هئاعد دنع ىتوملا يحب

 .يتاأي نب :«م» .؟ .ىسيعلا :«ل» ١.



 اا ةارمع لا ةووشس

 [(50 .... مُكَل َلِحَأِلَو ِةِيِرْوَّتلأ نم َىَدَي َنْيَب اَمِل اَقَّدَصُمَو٠ :ىلاعت هلوق]
 ىلإ نيهجولا ىلع الوُسَر» ىلع فطع ّىَدَي َنْيَب اَمل اًقُدَصُمَو+ :ىلاعت هلوق

 ورا

 نيمضتب فطعلا اذه هيجوت ّنأ نم ينازاتفتلا لضافلا هركذ اًملف :ًالَوَأ اّمأ ؛رظن هيف

 بحاص هركذ امك ,قّدصم ينأب اًمطان :ليق هنأك قطنلا ىنعم اًقّدصمو ًالوسر

 ." 'نيمضتلا نوناق نع جورخ فاشكلا
 :لوقي ّنأ نود * هيدي َنْيَب اَمْل « : :هلوق ّنأ نم يسربطلا خيشلا ه هركذ اًملف :اّيناث اّمأو

 انهو ايس نذل «الوشر# وأ هاويجو» ىلع اًفطع وكي نأ نف ىبايد.'"! ةيزني نيب امل

 ِةَمِلَكب ِكْرْشَبُي هللا نإ ْمَيْرَم اَي َةَكَبدلَمل 00 :ىلاعت هلوق ينعأ كلذ نم 2

 لَو باتل ُهُمْلَعُيَو + هلوق ىلإ هُهْنِم

 .لّمأتف لّوألا نود يناثلا لوقلا ذئنيح يضتقي +١" ليِءاَرْس

 ا 0 ذ لاؤس حيضوت يف ركذ هنأ همالك ليصفتو :«ه م كي ١

 كح شنق ل سعُم 1 هلل ول م تلططتيا الاعصاب دهر اع هديا اه: هنع ىاجأو فلسا اذه

 ءتلا ىف هيلع فطع امو «٠ اهيِجَو © 0 ولا نا ا

 00 0 ا

 ترو رع الفط وه ملكت وأ انآ اف ديمو ال وسوو وق اًهيجو هنن ل ر شبيب« قضلا رصيف

 انا اذ ضم

 ىلع فوطعم لعف لوعفم وهو فوذحمب بوصنم لب ؛اهنم ءيش ىلع اًفطع سيل هنأب باجاف

 يف نوكيا نأ ريغ نم نيلاحلا نم لك ىلع فطعلا مصيف ماه ولو ,لوقي ينعأ * ُهُمَلَعُي #

 را اباللا : :عسنلا يفإ تابآلا نم متركذ ام ذي ني امل ءو «مكتنج ذق ىَبأ«

 د ىفخي الو يدب نعوم قدصم يتأقطان افدصمو مكتنج دق يأ قطان الوسر

 0 اا



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ليفي

 [ (00) +... ّىَلإ َكْعِفاَرَو َكِيِفَوَتُم ىَنا ئسيع اَي ُهللأ َلاَق ذا ٠ :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ كلجأ يفوتسم يأ :هلوق

 يف اهئافخ عم اهبكترا امْنِإو ."'فاّشكلا نعذ د اف هدف انو يشوف اذه

 نأ لمتحي ثيحب وأ ءءامسلا عفرل اًنراقم هتيمي هنأ مالكلا رهاظ ناك امل هّنأل ؛ةلمجلا

 هريسفت ىلإ جاتحا ةدئاف ريثك كلذب رابخألل نكي ملو .هدعب وأ هلبق وأ هعم نوكي
 جرا ةثالث ركذف ءاهب ٌدتعي ةدئاف ديفي هجوب

 اعوفمو انووردم»قللذ نوكي نافكلا هلكت ا نم ةتعصع. نع رانك هلا اهدا

 .هتقو يف هتتامإو هلجأ ىلإ هريخأتل

 .ءامسلا ىلإ هعفر مث ضرألا هجو نم هضبق نع ةرابع هّنَأ ىناثلا

 ال فيحت هيلع مولا طيار نع ماعلا ىلإ هيفري املا هناي اكا هلا ثلاثلا

 .دحاو مكح ةلزنمب هيلإ هعفرو هيفوت نوكي ةئالثلا هجوألا هذه يفف .كلذب رعشي
 يأ ,ريخأتلاو ميدقتلا ىلع وه :نولوقيف نويوحنلا اًمأف :يسربطلا خيشلا لاقو

 يبا َذَع َناَك َفِيَكَف + :هلوق 0 بيترتلا بجوي ال واولا ّنأل ؛كيفّوتمو كعفار ين
 2و كنق نع قير دك انك فوز دل وف قلالي تادعلا لزق ندنلاودل هوو

 مل ىتسيع نإ: لاقهثا 1 2 يبل نع يور ام هيلع لديو .كاّحضلا نع يورم اذهو

 اذإ متنأ فيك» :لاق هنأ يي هنع ّمص دقو .«ةمايقلا موي لبق مكيلا عجار هّنأو تمي

 ."!حيحصلا يف ة ملسمو يراخبلا هأور «؟مكنم مكمامإو مكيف مب رم نبا لزن

 نسحلا وبأ لاق هّنَأ رّخآتملا رجح نبا خيشلل ةقرحملا قعاوصلا باتك يفو

 دل بابب لاّجدلا لتق ىلع هدعاسيف يال ىسيع عم يدهملا جرخي هنإ :*!يربآلا

 ١.الكشّاف ١/ .177؟.القمر:١57و١8و١؟7و50.

 .35 ١ نايبلا عمجم ريسفت .؛ 50 ةءارتس الا ا"

 .يدمأالا :خسنلا يف .6



 نهض نارهع:لا ةَرْوَس

 ."'ىهتنا .هفلخ ىسيع يلصيو ةمآلا هذه موي هنأو نيطسلف ضرأب

 [(07 ...٠ ْمِهيِفَوُيَف ٍتاَحِلاَصلأ اوُلِمَعَو اوُنَما َنيِذّلَأ اًمَآَوم :ىلاعت هلوق]
 .# مُهَروُجأ مِهيِف َوُيَف + :ىلاعت هلوق
 :باوثلا وهو رجألا ةيفوتثب دعو هناحبس هنأل ؛طابحالاب لاق نم ىلع ةّجح اذه

 .طابحإلل ةيفانم ةيفوتلاو

 )3١([ .... ملعْلا نم َكَءآَج اَم ٍدْعَب نم هيف َكَجأَح نَمَف+ :ىلاعت هلوق]

 فرك ءاشنو اَنَءاَسِنَو مك َءاَنْبَأَو اَنَءاَتْبَ عدت اًدّلاَعَت ٌلَقَف+ :ىلاعت هلوق

 .قيسحلاو: قيسحلا اذ: اذبابد رغلا نإ ىلع" نوورشفتلا محا

 [كش الب نيسحلاو نسحلا انءانبأب دارملا]
 ناو 1 هلا لوو هانا نيدصلاو ىبحلا ن١ قع ادي ادهن يوازلا ركب وبا لاف

 ةفينح يبأل اًهالخ يعفاشلاو ةيمامإلا بهذ هيلإو .(!ةقيقحلا "'ىلع نبا ةنبالا دلو

 نت رعش حاشا اذهب ا دهس

 كا رغانألا لاعبرلا دابا ةهوكب اناتيوب انناقبا م انرقح

 ١. .ةقرحملا قعاوصلا /١51.

 حورو نانجلا ضور ؛5/5١ صاّصجلل نآرقلا ماكحأ ؛١١/١8 متاح يبأ نبا ريسفت :رظنا .؟

 ؛!١9١ ىّمقلا ريسفت ؛١/71١ ىشاّيعلا ريسفت ؛١٠17 .يركسعلا مامإلا ريسفت ؛570/ 5 نانجلا

 ْ 00 نايبتلا ريسفت ؛87-/85 و860 .ىفوكلا تارف ريسفت
 ْ .ىف :ردصملا يف .'"

 .4/806/ ؟ نآرقلا ريسفت ىف نايبتلا ؛"١٠/ ؟ نايبلا عمجم ريسفت .غ

 6 نبال ةغالبلا جهن حرش ؛؛ هال/ " نموت خد رئارسلا ؛م مل” يسوطلل فاالخلا :رظنا .6

 457/١. يدادغبلل بدألا ةنازخ ؛١؟ .لاله يبأ نبال ةيوغللا قورفلا ؛1 8/١١ ديدحلا



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ليا

 كف كيلا |: هك ينفيموو توكل كيم قد وهو ١ اذه دفن ا يشك اللاو

 عم ءاّضيأ كلذب ةرفاظتم رابخألاو .هيلع ةّجح ةيآلا ّنأل ؛توغاطلاو تبجلا ''ليح
 ةلومحم ةيالاو ,ةغلابملاو عّسوتلا ىلع ١> رحم نوكر نا نكس, نوكدملا قبلا نا

 دشنأف مهدالوأو هراهصأ عم ةموصخ رعاشلل نوكي نأ اًضيأ نكميو هتقيقح ىلع

 : رعش  رخآ لاق امك مهنم هل ةّصغو "'ىجشل كلذ

 نع نايا كاري كلا نانا نعم وشل دعا ا
 .تشك دياب ىنس هب و ديرخ دياب رز هب ار هدازرهاوخ مجعلا لوق كلذ ريظنو

 نيسحلاو نسحلا ّنأ ىلع لدي اذه :ةلزتعملا ةّمئأ دحأ وهو نالع يبأ نبا لاقو

 .!نيغلابلا عم الإ زوجي ال ةلهابملا ّنأل ؛لاحلا كلت يف كيفك انك

 [ مم تيبلا لهأ ىف لقعلا لامك ىفاني ال ّنسلا رغص]
 ,لقعلا لامك يفاني ال ملحلا غولب ٌدح نع اهناصقنو ّنسلا رغص ّنإ :انباحصأ لاقو

 كلت يف يل امهّئس تناك دقو .ةيعرشلا ماكحألا قّلعتل اًدح ملحلا غولب لعج امّنِإو

 هنا قرخي أ زوجي اندنع نأ لكم لقللا ىلئاك انوكي نأ ههه هسا اذه لاخلا
 لقعلا لامك نأ مص ولف ,مهريغ هيف مهك رشي ال امب مهّصخيو .ةّمئألل تاداعلا ىلاعت

 ىلع ةلالدو .مهاوس نّمع مهل ةنايإ '''امهيف كلذ زاجل ّنسلا كلذ يف داتعم ريغ

 . يجنشل :«ع» ." .لبح :«م).١

 تسا ىفاص دوخ لاخ اب وا ىتسود فرط ار هدازرهاوخ ىنعي :«ه .م .ع» شماه ىف .'"

 .« يع هنم »١١, دشاب هتخاسن كش وا ردي ربار نيمز لاخ هك ىمادام

 ساسأ ؛"١/٠٠ ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا ؛5707/ 14 نانجلا حورو نانجلا ضور ريسفت :رظنا .؟

 .15/8/ " حاحصلا ؛04؟5 .ةغالبلا

 .6غ/8060/ 5” نارقلا ريسفت ىف نايبتلا 5١7" ؟ نايبلا عمجم ريسفت .0

 ْ .مهيف :ردصملا يف .1



 8 نارمع لآ ةروس

 وق نم ناعما ةاور ان اتخالا مهنا ةنااكموت "دي يضا فعالا دي ويناكم
 دم كيدح ةليح نف:ىواشتلااورااموب'!اذعف:وأ اماق نامامإ قاذهت ىاقبا 202 ىننلا

 يف اهعضوو ةقدصلا تارمث نم ةرمث ذخأ نيح يلع نب نسحل لاق ُهْيبَي يبنلا نأ

 خيشلا لاقو ."'انيلع مارح ةقدصلا ّنأ تملع امأ خك خك عيضر يبص وهو همف

 نع لأس نّمع اًييجم يرابلا حتفب موسوملا هحرش ىف رجح نب دمحأ نيدلا باهش
 خك :هلوق ليلدب :عيضر لفط هنأ عم انيلع مارح ةقدصلا ّنأ تملع امأ ُهْيَي هلوق هجو

 ةرسلا اذه يف نسحلا مامالا يأ ,ةْظا وه لب مهريغك اوسيل مهْنأ كلذ هجو ّنأ 4 'خك

 ىلع فقوتي ىّتح ةيبسك تسيل ةيبهوم ةيندل مهمولع ّنأل ؛ظوفحملا حوللا علاطب
 يبقا :بيبكلا هند كمي ذل: ثلا ىلإ ةغوارو ةنستك

 مل ثاهّنَأل ؛ةظين ةمطاف هب دارملا ّنأ ىلع اًضيأ اوقفتا دقف ءاَنَءاَسِنَو ٠ :هلوق اّمأو

 .ءاسّنلا عيمج ىلع ءارهزلا ليضفت لع لدي اذهو .ءاسّنلا نم اهريغ ةلهابملا رضحي

 ا :لاق هنن يبنلا نأ ربخلا يف ذ ءاج ام هدضعيو

 ميديم سير اجاكر سكرت و هك يدرابج ها نإ» :ة2: لاقو

 لها انس ةدكب ةمطاق ا ينرّشبف كلم يناتأ» :لوقي دبي ندلا ةطعس لاقفلا

 ا ٠ َنيِمَلاَعْلَ ِءاَسِن ىلَع ِكِيِفّطْضَأ ٠ :ىلاعت هلوق ريسفت ىف قيس دقو 0" علا

 .اًنايب كلذ ديزي

 ١١/57"5. نايبلا عمجم ريسفت .هب- :ردصملا ىف و م١

 بوش اارهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم ؛7٠٠7 .ديفملل ةراتخملا لوصفلا ؛٠/ 5١ ديفملل داشرإلا .”

 .17/14و ١؟0/ ؟ يراخبلا حيحص :رظنا ." ١١/5". نايبلا عمجم ريسفت ؛ 7"

 . 0/٠٠١ 0 310 يرابلا حتف :رظنا.؛

 ١١/5١" نايبلا عمجم ريسفت .1 5007 2

 :قياسلا نر: ليضملا :ا/



 [ةحيحص رابخأب 32١ ىلع الإ سيل ءاَنَسْفَت مب دارملا]
 ,"!ةّصاخ 396 ىلع هب دارملا نأ ىلع اًضيأ اوقفتا دقف ِهاَنَسُمْنَآَو + :هلوق اّمأو

 ظ :ة فلا لها وتع ةهيحيفلا و ايحألا يلق لدوو

 نأ :ينطقرادلا نع ةياور رَّخأتملا رجح نبال ةقرحملا قعاوصلا باتك يف ام اهنم

 ىلإ برقأ دحأ مكيف له هللا مكدشنأ» :مهل لاقف اهلهأ ىلع ٌجتحا ىروشلا موي اًيلع

 «؟يريغ هءاسن هءاسنو .هانبا هانباو هسفن هلعج نمو ءىْنم محرلا ىف ِةْيدَي هللا لوسر
 .ثيدحلا "ل مهللا :اولاق

 اهنأ ةيَط هللا لوسر تنب ةمطاف نع هدانسإب يروزرهشلا نسحلا ع هأور ام اهنمو

 ةّنسلا لهأ نيب نسح حيحص ثيدح اذهو ."7يسفن اًيلع ّنأ :كي يبنلا لاق :تلاق
 .نم قرط ىدارعتلا ندقحلا با نركذ

 نع يزاريشلا يعفاشلا هللا ةبه نب دّمحم رصن وبأ ماشلا ثّدحم هاور ام اهنمو

 اًبيضق هللا قلخ :ْىا لاق :لاق ساّبع نبا نع ةمركع نع ىّتش قرطب قارعلا ثّدحم

 لَّوأ ناك ىّتح شرعلا مامأ هلعجف .ماع فلأ نيعبرأب ايندلا هللا قلخي نأ لبق رون نم
 .؟!بلاط يبأ نبا يلع رخآلا فصنلا نمو مكّيبن هنم قلخف اًفصن هنم ٌقشف ىثعبم

 :لاق يسرافلا ناملس نع هدانسإب هحّحصو ماشلا ثّدحم هجرخأ ام اهنمو

 كلذ هللا حّبسيف اًعيطم هّللا يدي نيب اًرون يلعو اا تدك زل رف  لا كوسرت

 زكر مدا هللا قلخ اًملف ماع فلأ رشع ةعبرأب مدأ قلخي نا ليف" ساكو وللا

 بلطملا دبع بلص يف اقرتفا ىّتح دحاو ءيش يف لزي ملف .هبلص يف رونلا كلذ

 ١ . .ةقرحملا قعاوصلا ." .قباسلا ردصملا ١65.

 ”". رجح نبال نازيملا ناسل ؛"531/ 7 ىبهذلل لادتعالا نازيم 7//7ا5١.

 نازيملا ناسل ؛07577/ 5 لادتعالا نازيم ؛17/ 57” قشمد ةنيدم خيرات .؛ ١7/1 4.

 .هس دقت :«ه .ءل» .6



 ١ نارمع لآ ةوؤنن

 ."7«يلع ءزجو انأ ءزجف

 ىف هلي ىبنلا ناك :تلاق ةملس 00 هدانسإب يجزألا نسحلا وبأ هاور ام اهنمو

 ؛لاق .بلاط يبأ نب ىلع اذه معن :تلق ؟هنيفرعتأ هِي لاقف ىلع نذأتساف ىتيب

 ." «يملع ةبيع وهو يمدك همدو يتّيجس هتّيجس تقدص»

 لص .هدادجأ نع يلع نب دير نع .ينادمهلا ءالعلا وبأ ظفاحلا هاورام اهنمو

 قراضتلا تلاقابم تا نمرقت ارق فاو لوقت أ ل وأن ومخ صف موي لاق ىلا

 الإ نيملسملا نم "”ألم كيلع ّرمت ال الاقم مويلا كيف تلقل ميرم نب ىسيع يف
 انأو ينم نوكت نأ كبسح نكلو .هب اوفشتسا (؟!كروهط لضفو كيلجر بارت اوذخأ
 ةريرسو «.يتينالع كتينالعو يّرس كّرسو .يملس كملسو يب رح كبرح ,كنم

 كمدو يمحل كمحلو .يدلو كدلوو يملع باب تنأو .يردص ةريرسك كردص

 ناميإلاو .كينيع نيبو كبلق يفو كناسل ىلعو كعم ٌقحلاو ,يسفن كسفنو .يمد

 "'«يمدو يمحل طلاخ امك كمدو كمحل طلاخي

 هئابا نع هايل رفعج نب ىسوم اندّيس نع هدانسإب ١'قارعلا ثّدحم هاور ام اهنمو

 يبأ نب يلعو اًيركز نب ىيحيو نارمع نب نوراهو انأ تقلخ» :لاق ِهيِثَي يبنلا نع
 ةمامإ يبأ نع هدانسإب همجعم يف يناربطلا هاور ام اهنمو ."7«ةدحاو ةنيط نم بلاط

 نم اًيلعو ينقلخو ىّتش "راجشأ نم ءايبنألا قلخ هللا َّنإ» :هَي لاق :لاق يلهابلا

 ١. .هيودرم نبال بلاط يبأ نب يلع بقانم ؛ ؛17/ 5” قشمد ةنيدم خيرات 85 5.

 .5"7١؟ ,؛ىجنكلل بلاطلا ةيافك ؛"9 .ىمزراوخلل بقانملا ؛١/١41 ةّمغلا فشك .”

 1 .كروهظ :«ه» .: 1 : داي نال لاب

 ؛١ 59 .ىمزراوخلل بقانملا ؛" 41/7 بولقلا داشرإ ؛'١ء٠و ١/** يزودنقلل ةّدوملا عيباني .60

 ديفملل داشرالا "7 ىناربطلل ريبكلا مجعملا ؛"8١875/1 ديدحلا ىبأ نبال ةغالبلا جهن حرش

 ذا قبلا ييطخللا نقم 58١. .ىكجاركلل دئاوفلا زنك ١

 رجش :((م». 1 .01/ 1 دادغب خيرات .'/



 ١28 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 6

 ونه هنأل ؛ل 6 يبنلا «انسفنأ»ب دارملا نوكي ن أ زوجي ال اًضيأو '!'«ةدحاو ةرجش

 نم ٌدبالف .هريغ وعدي نأ حصي امنإو .هسفن ناسنإلا وعدي نا زوجيالو ,يعادلا

 مكح هسفن مكح نوكي نم وعدن ىنعملا ّنأو «ةغلابملاو "'زيوجتلا ىلإ ريصملا
 اذهو ءرخآلا وه امهتم ًالك ناكف هيلع نوكي ًانيلع امو هل ناك انل ناك امو .انسفت
 :لاقيب نينثا وي ةفسسلا تثلمك اذا هلال «ةتحملا و :برقلاو: ضاصتخالا ةياغ نعاةيانك

 :- رعش - نيدّحوملا ضعب لاق امك ,ةروص اقرتفا نإو ىنعم نادحتم امهنا

 اندب انللح ناحور نحن انا ىوها نمو ىوها نم انا

 ")نأ ناك هت اذاو ةناوصتنا ا اذاف

 رخل اهل نك زملا ةدبلا ناس ير قوس انوي ادب كر مل لانا نقلا نيف

 ىلإ ةراشإ نوكي نأ دبال ٍءاتَسْفآَو :هلوق ناك اذإو لوسرلا سفن هنأ هيلع ىلاعت هلل

 لوخد يعّدي دحأ ال ِهنأل ؛ةى يلع ىلإ ةراشإ نوكي : نأ بجو يي لوسرلا ريغ

 .ةلهابملا يف ذليل هيدلوو هتجوزو يلع نينمؤملا زماني

 [ 28 تيبلا لهأ ىلع ةيالا ةلالد ىف تارباكملا عفدو تاشقانملا ٌدر]
 هسفن نم ةدارإ ا همن و اول عنتمم هسفن وعدي ال ناسنالا مكلوق :ليق ناف

 ” عتاون يف روضحلا

 نم يلوا مكزاجم نيكل و .يقيقحلا ا انوتالا عانتمال .ءزاجم أ متلق امو

 لادتعالا نازيم ؛11 10/479 550/1١ قشمد ةنيدم خيرات ؛١/004 ليزنتلا دهاوش :رظنا.١

 .يناربطلا مجعم يف هيلع رثعأ ملو 47/7 يناربطلا نع اّلقن

 .زّوجت :(م») 7

 .187/ 149 ىبهذلل مالسالا خيرات ١5١/7 ناكّلخ نبال نايعألا تايفو ."*

 1 .زوجي :«ه».

 + كسلا كلذ: ىلإ هسقن اعد: لاقي نأ مضي ايش هنمفت نمدوارأ قمنا 8 0 ات اذ ناب
 .داحت الا :«ع» .5 دسم ةنف 17



 نط نارمع لآ ةروس

 .حيجرتلا مكيلعف ءانزاجم

 .اًيلع نكي مل ول «انسفنأ» نم ُهْيِبي يبنلا دارم ّنأ نم رهاظ انزاجم حيجرت :انلق
 حّجرم ةّنسلا لهأ دنع ةحيحصلا ةقباسلا رابخألا ّنأ ىلع .هلعفل اًقلاخم هلوق ناكل

 .ىفخي ال امك ءانزاجمل

 :ىلاعت هلوق نم دارملا نوكي نأ زوجي :"'يطساقلا يطساولا فسوي لاقو
 ْمُكِسُفْنأ ْنِم َلوُسَر ْمُكَءاَج دَقَل ٠ :ىلاعت هلوق يف امك بسنلا « ْمُكَسُفْنَآَو اَنَسْفْنَو
 ا *مُبَع َم ِهئَعُيَِع

 قرفلا روهظل ؛لطاب ةروكذملا ةيآلاب هداهشتسا ّنأب هنع باجي نأ نكمي :لوقأو
 افيو ايقنت نمد تاق ةاناوق عيوب ايمن نذلكت الزوق نس د انغللا كابر كغ

 ذيع ةيسرافلاب لاقي هلا روهظ»كلذ ديزيو"'«عيبلا لها انه ناملسإا :ةانهلوقك

 امو بسنلا ةدارإ دنعو ,تسا نم نامه نالف اي تسا نم سفن نالف :ةيسفنلا ةدارإ

 يبآهملا لضافلا هب باجأ اّمع ةحودنم باوجلا اذهبو ,تسام زا نالف .هارجم يرجي

 ةلهابملا ةيآ يف «انسفنأ»ب دارملا ناك ول :لاق ثيح (؟راونألا باتك يف يّلحلا

 :هلوق يف نولخاد مهنأل ؛ءاسّنلاو ءانبألا ىلاعت هركذ يف ةدئاف قبي مل بسنلا

 .ىهتنا .ةث يلع نم هيي هيلإ برقأ مهنأل ؛ىلوأ مه لب .ىنعملا اذهب ءاَنَسْفْنَأَو»

 امك فرشلل ركذلاب مهدارفإ نوكي نأ نكمي هّنأ اًضيأ وه هركذ امك هيلع هّجوتي ذإ
 :لوقنف كلذ تنقتأ اذإ .ةيآلا '*' َكْنِم َو ْمُهَقاَتيِم نيت َنِم اَنذَحأ د + :ىلاعت لاق

 :نيهجو نم هديت يبنلا ىوس هنامز لهأ لضفأ ذي 2! هنأ ىلع ةيآلا تلد دق

 رهوج يف دي يبنلل هتاواسم ىلع لدي هّنإف ءْمُكَسْفْنَاَو اَنَسْفْنَآَو « :هلوق لوألا

 ١١8. :ةبوّتلا . .هباتك يف :«ه ءم».١

 .5؟١/١ ىفوكلا ناميلس نب دّمحمل نينمؤملا ريمأ مامإلا بقانم ؛/877/ 57 يفوكلل تاراغلا .'"

 :ىلجلا نيكل ىلع نب دّمحم نيدلا سمش نب نسحل ةّيردقلا ةهبشلا ٌدر ىف ةيردبلا راونألا .؛

 ااا ْ اه :باوح ألام 0 لمآلا لمأ :رظنا



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ١

 ةنالابكلا قالو ةويتلاك ةعراشلا تالابكلا ننال "!ةيابشلا ثالانكلاو نيفثلا

 ةوبنلا بيصتن اف: ةقعفو اتضتم هتم لطفا 12 يتلا تاف:ةلايسرلا ءايغأك ةينابلا

 يف يبنلا يواسي وهف .هظفح نم ّقشا عرشلا عضوو .ةمامإلا بصنم نم لضفا

 عرب تكا ةينايفللا هن الاه ييضم 7 تلا باوقا را كلم الود ايننلا تالاجكلا

 ىبنلا دعب هنامز لهأ نم لضفأ وهف ءلضفأ لضفألا يواسمو ءاقلطم ةّمألا باوث

 نيسخب «ةقباسلا د اهتألا نع ةياينقنلا هتالاعك سخي نظقا ىبنلا ناك قلو ءاذلظف

 ناكل الإو ,قالطإلا ىلع مهنم لضفأ 2 يلع ناكل .رهاظلا وه امك لئاضفلا رئاس

 .ةنناسفللا تالامكلا بيحب ةهتم لقفا

 :ذياتلا ليم ىلع نيه وملا ريما ىلإ أ هيلإ ن1 ىبنلا ماسح ىتاذلا هجيولاو

 ال يدحو هلل الإ هلإ ال شرعلا ىلع بوتكم :لاق هنأ هيي هللا لوسر نع مص دقو

 يف يكلاملا ضايع يضاقلا هركذ .يلعب هتدّيأ يلوسرو يدبع دّمحم يل كيرش

 ا َنيِنِم ْوُمْلاِبَو ِهِرْصَنِ َكَدّيَأ َىَذْلَأ َوهؤ :ىلاعت هلوق هيف لزن دقو ."!ءافشلا باتك

 يف ركاسعلا كاوا ةريسنفا ىف ريرج نبا هركذو ةريره وبا هاور .هدحو اًيلع هب ديري

 ,"!ةّمألا نم !لضفألا يف مهل يواسم ال هنأ ىلع لدي وهو .*!ةلهابملا يف هخيرات

 .ةعيرشلا ىركذ ةمّدقم يف ين ديهشلا انخيش هب حّرص امك

 ةناعددم ناك هام نا لالجن اراه اك اقل" 2 نقلا را هخيتكرتو

 دارملا نوكيف داحتالا ةقيقح ةّيسفنلا نم دارملا سيل نأ لصاحلاو :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 ,يقيقحلا ىنعملا ىلإ ةيزاجملا يناعملا برقأ هنآل ؛اًمومع لامكلاو لضفلا يف ةاواسملا

 ةّوبنلا يف همومعب لمعلا كرت نكل لوصألا ةدعاق وه ام ىلع ةقيقحلا رّدعت دنع اهيلع لمحيف
 لك يف ُةْْييَي ئبنلا يواسيف .يقابلا يف ةّجح يقبف ُةُلييَي دمحمب متخلا ناهربل ةلاسرلا ءابعأو
 0 قف ور ةقك | نع نوقف نوكش ةويلا ةليتقف فوم ةلايضق

 .17 :لافنألا .* ١714/١. ءافشلا .؟

 .570/ 117 ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات .ه :ةريسفت ىف هيلطيرتعا ل1

 65/١. ةعيرشلا ماكحأ يف ةعيشلا ىركذ . .لضفلا :ردصملا يف .5



 دعبي وأ رخآلا "١كالهل نيبناجلا نم ءاعدلا يه ىتلا ةلهابملا يف ناعتساف ,فوخلا

 ةباجإ ىجري ثيحب هللا دنع ةلزنمو ةليضف مهل نيت ةقامشي نأ ةمحر نم رخآلا

 ٌنإف ,ةلهابملا يف مهاعدل هللا دنع مهل ةيواسم ةلزنم مهريغل ناك ولو ,مهتوعد

 هللا دنع لضفلا يف مهيواسي نم ةوعد كرتف ,ةباجتسالا يف لخدأ لضافألا "!ةرثك

 ةللَع هتناعتسا ىلع لدي اّممو ."'هنم هّرنم يبنلاو مامتهالا ةّدشب لالخإ ُةيي يبنلا نم

 نم هريغو فّنصملا هركذ امو ,عمجلا ةغيصب * ُلِهَتبَت َمُث« :ىلاعت هلوق ةلهابملا يف مهب

 هفلخ يشمت ةمطافو نسحلا ديب اًدخآ نيسحلاب اًنضتحم ادغ دق ُةيدَي هللا لوسر ذأ

 وهز ضراضتلا فقما لاف ام ذكوا رهان توعم ا"!انآ اذ[:لوقي وهو !"!اهنلخ كفو

 اي لانج دناو هعتك ىلع اطعو ل7 نا: سمو د للم عال راع ىلا كسلا
 هناكم قم الج ليؤي نأ هللا اولاسؤول اًموجَو: ىرأل ينإ ىراصنلا رشعم اي ,ةلهابملل

 يو: يفتسملا هاوو اما وخلا ىلإ ..اوليكت اف: ةلازال

 مهل لوسرلا بح ديزمو مهبرق ىلع لدي امْنِإ ةلهابملا يف مهتوعد :ليق نإف
 هللا ةمحر نم دعبلا وأ كالهلل ةعامج ضيرعت ىلع ءرجتسا ثيح مصخلا فيوختو

 ةداتقو ساّبع نبا نع يسربطلا لقن ام هيلع لدي مهنود هسفنل لجرلا هراتخي دقو

 ةلهابملا ىلإ امهعم نمو دّيسلاو بقاعلا نارجن دفو ىعد امل هيي يبنلا ّنأ نسحلاو
 :مهل فقسألا لاق .مهلاجر ىلإ اوعجر اًملف مهموي نم دغ ةحيبص ىلإ هورظنتسا

 هباحصأب ادغ نإو .هتلهابم اورذحاف '"”هلهأو هدلوب ادغ نإف .دغ يف اًدّمحم اورظنا

 ."!ءيش ريغ ىلع هنإف [هولهابف]

 رجالا هلع لو اني لهب ةيءاشرا ىانلا نمالا ليت مالا ميك اف اه آل اذنك

 .ةلهابملا :ةدايز «م» .؟ .كالهب :«ه م».١

 .امهفلخ :«ل» . ع .هنع :«م» .'

 -709/ 5 نايبلا عمجم ريسفت :رظنا.7 نال

 /5١9. ؟ نايبلا عمجم ريسفت .8 .هدلوو هلهأو هدلوب :خسنلا يف .



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ١1

 ٌنإف ءىوهلا ىلع اندلوو انلهأل انّيحك سيل هدلوو هلهأل لوسرلا ٌبح ّنأل ؛لّوألا

 - رخف لاق .هيدل ٌبحأ ناك هللا دنع لضفأ ناك نمف هلل اًدحأ ٌبحأ امّنإ يي يبنلا

 اكو ء.يصمحلا نيسحلا نب دومحم هل لاقي لجر يرلا يف ناك :هريسفت يف يزارلا

 ىوس ءايبنألا عيمج نم لضفأ قا ١ اًيلع نا ١ معزي ناكوب رقص ىلا نيلكدم نم

 نسل ذا: ةكشنتاو ا :ىلاعت هلوق هيلع لدي يذلاو [:لاق] .ُدتيَي دمحم
 اوههحتاو فريق دارملا ليست وعالر أل ناسنألا 10/172 ناعم نسل فير فارعلا

 نفل هي تاع سفن نأ ىلع يللا تلدفءكلاط: نأ نب. ىلع ناك ريغلا كلذ نأ ىلع

 ءاوتسالا يضتقي كلذو ءسفنلا كلت لثم دارملا نوكي نأ الإ نكمي الو يي دمحم

 مايقل لضفلا ٌقح يفو .ةّوبنلا قح يف مومعلا اذهب لمعلا كرت .هوجولا عيمج يف
 داقعنالو .كلذك ٍةئا يلع ناك امو اًيين ناك ِةِيي اًدّمحم ّنأ ىلع ةلادلا لئالدلا

 لدلدتبالا ةعو 5 ,ءايبنألا رئاس نم لضفأ ناك يي اًدّمحم ّنأ ىلع عامجإلا

 لوبقملا ثيدحلا ؛ةيآلا هذه رهاظب لالدتسالا "')دّكأتو :لاق مث .ةيآلا هذه رهاظب

 اًحونو .هملع يف مدآ "!ىري نأ دارأ نم» :ةّثاي هلوق وهو ."'فلاخملاو قفاوملا دنع

 د و طملا قا

 اناا 41و اسمو هل وقت وي ركتتلا بف يسوطلا ققحملا راشأ اذه ىلإو :«ه ,.م .ع» شماه يف 1

 ءايبنألا نم ءالؤه ضعب يف ناك لامك فرشأو ةفص ٌصخأ يف يي ىلع ةاواسم هدارمو

 دحاو ّلك نم لضفأ نوكي نأ مزليف .مهيف ةقّرفتملا تالامكلا عيمجب اًعماج نوكي ٌةّيلم وهف
 .[0714 .داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشك :رظنا] مهنم

 دّيق 2 هنأ يه ةفيطل ةتكن ةروكذملا [ثيداحألا :«م» يفآ] ثيدحلا ةرابع يف لوقأ مث

 يف هدّيقي ملو هب ةّصاخ ةلماك ةفص يف نوكب ءايبنألا ءالؤه نم لك يف رظنلاو ةيؤرلا

 اهروهط ةدقل تافضلا كلت < نأ ىلإ نطفتملل ةراشإ هيفو .تافصلا كلت يف هنوكب ٍةّيلِم ىلع

 ني ند شحم نق هنا 01 هلا دكا دبل نانا وي دمج دج كروب ور فاسو تور انخ دق هن
 + ةدكم 175 اذج .فيطل هنإق مهقاق قيفلا دعاني نأ راج دل اًئيغ تراص ثيخب:كافضلا

 .رظني نأ :«م» .'*



 +١ نارمع ل! ةَروَس

 رظنيلف .هتّوفص يف ىسيعو ." 'هتبرق يف ىسومو .هتلخ يف ميهاربإو ''هتعاط يف

 :مهيف اًقّرفتم ناك ام هيف عمتجا هنأ ىلع لد "!ثيدحلا ّنإف .«بلاط يبأ نب يلع ىلإ

 رئاس اّمأو لبي دمحم ىوس ءايبنألا عيمج نم لضفأ ايلي اًيلع ّنأ ىلع لدي كلذو

 اس نم لضفأ اًيلع ّنأ ىلع ةبآلا هذهب نولدتسي اًئيدحو اًميدق اوناك دقف ةعيشلا
 .ةعيشلا مالك ريرقت اذه ,ةباحصلا

 نم لضفأ ِةيَي اًدّمحم ّنأ ىلع نيملسملا نيب عامجإلا دقعنا امك هنأ باوجلاو

 لضفأ يبنلا ّنأ ىلع .ناسنإلا اذه روهظ لبق مهنيب عامجإلا دقعنا كلذكف ةث يلع

 رهاظ نورا ديوس يعدد الغ ن١ ىلع اوهمح اوه« ىنني, سنلا قاتم

 ّقح يف صوصخم "اوه كلذكف اي دّمحم ٌقح يف صوصخم وه امك ةيالا
 :اذ رو ةيرقتا ىذارلا مالك ىهننا م" كاني ننال نئاي

 يبنلا نأ ىلع ةّنسلا لهأ ءاملع عامجإ داقعنا دارأ نإ هْنأل ؛ثحب هيف :لوقأو

 عيمج عامجإ دارأ نإو .عوج نم ينغي الو نمسي الف ّيبنب سيل نم ّلك نم لضفأ
 د ل قيمي هرك 3 امو بلسم ربع ويف ةعيقلا يت ةيملتملا ءادلع

 ىلغ لالي ذل هن اهيسلا: رئاسي قم نقف انلغ ا ىلع ذبل هةر وراهم وي

 نم يا يلع ةيلضفأ ىلع اهب لدتسي مل يصمحلا لضافلا لبق ةعيشلا نم اديخا

 متي ىّتح ةلأسملا هذه يف مهريغ اوفلاخي مل اًنيدحو اًميدق مهْنَأ ىلع الو .ءايبنألا

 ظ .لضافلا كلذ دوجو ىلع عامجإلا داقعنا قبس ىوعد

 نيد ىلا ف هاوس انام ءاكروق اهم رمل انوع لاني نا قحلاو
 هاك ب لضفأ لدي يبنلا ناك ول ِهّنأ ةيناسفنلا هتالامكو سفنلا رهوج

 .هتبيه :ردصملا ني .هتلم :«مد) 0

 .مزلف :ردصملا يف .؛ .ثيدحلاف :ردصملا يف ."

 وه :ردصملا ىف .1 .هريْيَم - :«عءل»

 .817- 87/7 ىزارلا ريسفت ./



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ١

  رهاظلا وه امك مهل ةتباثلا لئاضفلا رئاس بسحب ةقباسلا ءايبنألا نم ةيناسفنلا

 تالامكلا بسحب مهنم لضفأ ناكل اَلِإو ,قالطإلا ىلع مهنم لضفأ ثا يلع ناكل

 ىلع بابلا اذه ىف ةيمامالا نم هريغو ىصمحلا لضافلا مالك لمحيف دقف ةيسفنلا

 ىف داعبتسالا هجو ف ىرعش تيلو .؛ةيسفنلا تالامكلا بسحب ةاشنالا نم دا

 هملع ةنيدم بابو هرون "نم اًيّعشتمو يبنلا سفن هنوك عم ذيب "'يلع نوكي نأ
 ريغ ىلا ةيناحورلاو ةيدوهشلا تالامكلل هعامجتسا دنع همولع ةاكشم رم انيتفمو

 اع ويدللا ةيطايقلا ءايتالا نه هنا ةروتعفلاو هنووضلا :تارلاكلا منعا

 ملاع يف همتخو هلامك راهظإو هدوجوو داي دّمحم رون روهظ مهداجيإو مهقلخ

 ىلاعت هلضفب ةلماكلا تافصلا نم ىلع ِهّيلو يف عمتجا ام مهيف قّرفت دقو .هدوهش

 اي ايفاك يما ءاملعهدا وق مول |ةرلقلا هكا ءاملق 2: ىبثلا لعجيوةةوخو

 رخآ ىف يدتقيس آثب هللا ىبن ىسيع ّنأ ثيدحلا داّقن دنع ّمص دقو ,"'ليئارسإ

 ىلإ انيلع رمألا اولوأ ىلاعت هللا مهلعج دقو يي دّمحم لآ نم يدهملا مامإلاب نامزلا
 مهلاوقأي يدتقنو ,مهلايذأب اننيد يف كّسمتن نأب هيي يبنلا انرمأو ةمايقلا موي
 ِمِهّنَأو .مهتلمجب رارقالا دّرجم الإ انمزلي ال هّنإف ةقباسلا ءايبنألا فالخب .مهلاعفأو

 .كلهو لض مهفلاخ نمو اجن مهعبّتا نم ّنأو قحلا دنع نم ٌقحلاباوؤاج

 | ريغ ءابنالا ناض هموصعملا اهتنأ ةيلكقنا حو قا فحم

 '!ءاركلا ءايفصألا ضعب هيلإ راشأ ام '؛! ىلع ماهفألا ىلإ هبيرقتو مارملا حيضوتو

 .نع :«ه» . " . هب الع كستلا ىف

 .68/ ١ مثيم نبال ةغالبلا جهن حرش ؛,7/ 5 يلاثللا يلاوع ؛68/ ١ ةمالعلل ماكحألا ريرحت .'

 .ىلع  :«لءع».؛

 نيعبرألا باتك شماه يف لاق امك ىّلجملا يف ىئاسحألا روهمج ىبأ نبا لضافلا خيشلا وه .4

 .يزوحاملا خيشلل



 نسا وب نيم دخلا ريعم | انالودك يانل والا نم وهيرظ وح اينألال تاق يفارتللا نأ
 يف مهبتارم مهل ىطعملا يبنلا ةيناحور نم مهل ةتباث ىلاعت هللا نم هي نيسحلاو

 ام ذخأي امنإ ءايلوألاو ءايبنألا نم دحاو لك ناك اذإو ءّلكلا بطق هْنأل ؛ةثالثلا ملاوعلا

 هده اباد 1و5 نا يضرب هلا ور هيك ناقل رابع اقرا د انور هج ا روك

 ءايبنألا نم لضفأ هتينامسجو هتيناحور ةهجب ُةْبَي يبنلا نع نيسبتقملا انتم
 نياكعتال اهب ةءاضتنالا و :ةيدوعحسلا ناونألا ةيف ادفع ييسر ناو. مكاو ةظياسلا

 اويل مهنا دادعتتال ةيجوملا ةلباقملا ثتيمن».ههسوقت قئازم ىلع ةنارغ عاعش

 .هماقم مئاقلا لماكلا يبنلا نم عّرفتملا يلولا ةيلضفأ نم بجع الو .هرون ضيف

 نع ةيتوكلملا هلاوحأو .ةيدوهشلا هتاماقم عيمج ىلع علّطملاو هجراعمل دهاشملاو

 لماكلا تاماقم قئاقح ىلع عالطالا نع صقانلا يعمجلا لامكلا نع رصاقلا يبنلا

 ةارم نم دهاشملا يلولاف ,ةيعمجلا ةيدوهشلا راوطألاب هرّوطتو هجراعم تايفيكو

 نوكي ةرورضلاب اهلوبقل ةّدعتسملا هسفن ةارم ىلع اهساكعنا ةطساوب لماكلا يبنلا

 بوجحملا يبنلا كلذ نم اًعالَطا ىوقأو ,ةرئاد عسوأو ,ةدهاشم لمكأو ,ةيعمج متأ

 .مزعلا يلوأ تاماقمل اًيواح نوكي مهنم دحاولا ّنأ ىّتح ,ةيعمجلا تادهاشملا نع

 لصو نم ىلع هباجحنال ةّوبنلا ماقم ىلإ لصي مل نم ةيلضفأ حصي فيك :لبق نإ
 ؟هنع بجحني ملو هيلا

 بتارم نع مهروصقل ناك ام ةّوبنلا مسا نع ُهْيثيي انّيبن ءايلوأ باجحنا نإ :انلق
 متاخلا نع مهرّخأتل لب ؛ةرثكلا ماقم يف الو ةدحولا ماقم يف ال .ءايبنألا كئلوأ
 نم مهادع نم فالخب .هاضتقم نود مسالا نع مهبجحل بجوملا يروصلا دوجولاب

 مسالا قالطإ نم اًعنام مث نكي ملف .متاخلا ىلع يروصلا مهدوجو مّدقتل ءايبنألا

 ىلع مهتيلضفأ كلذ نم مزلي الو .هقالطإ مهل ةبجوملا تاماقملا ىلإ مهلوصول مهيلع



 [ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك له

 ."'يروصلا دوجولا يف مهرخات مهيلع هقالطإ نم عناملا مسالا نع نيبوجحملا

 يف د ىزارلا ينيلكلا بوقعي نب دمحم نيثدحملا سيئر هآور ام كلذ ديؤويو

 نأ ىلإ ه2 رفعج ىبأ ىلإ هدانسإب ضرألا ناكرأ ةّمئألا ّنأ باب ىف ىفاكلا عماجلا

 ّدح ىلع الإ لخاد اهلخدي ال .رانلاو ةّنجلا نيب هللا ميسق انأ» :ةْمْأ نينمؤملا ريمأ لاق

 هال ,يلبق ناك نّمع يّدؤملاو ءيدعب نمل مامإلا نو ةريكألا قورافلا اكو ,يتمسق

 ةعدملا وهجفلا ل قحئاو "7" امس لال ءاقاو ىو دمتحا ١١ حنا ىلا نتن فدو

 توسل! ةييعاب

 يدّمحملا بطقلا' نم قبسأ يروصلا دوجولا يف اوناك امل ءايبنألا ّنأ لصاحلاو

 نم .لوقعلا ملاع ىف ةلصاحلا ةيونعملا !!ةروص رابتعاب وه امّنِإ هنع مهذخأ ناك

 اًمأو .اًلّصفم ملاوعلا نم هتحت اميف وه ام الامجإ هيف جردنملا *اّلكلا لقع هنأ ثيح

 ردا اه: هالخا ناك قوروصلا هةوسو. نع ضووفلا عهدوحو ١" رج نلفت دئابلوا

 ماقملاب مهنود اوّصتخاو ُلّوألا ماقملا ىف ءايبنألا اوكراشف ءاّعم نيماقملا رابتعاب هنع

 لّصف ةيناسنإلا ةروصلاب ةعيبطلا ملاع ىلإ لزن اّمل هْنأل ؛ليصفتلا ماقم وه يذلا يناثلا

 هيلع هئايلوأف ,نكي مل ام يكلملا يحولا تاماقمب هيف رهظو .كانه لمجأ ام هيف

 يتلا هقالخأ عيمجب اوقّلختف ؛ليصفتلا ىلع كلذ عيمج هنم نودهاشي مالسلا مهيلعو

 يف لوقي ال ميظعلاو ." ٍميِظَع قّلُخ ىلعَل َكّنِإَو ٠ :هلوق يف ميظعلاب ىلاعت هلا اهفصو

 هكلاسم عيمج يف هب اودتقاو ,ةمظعلا نم نوكي ام ةياغ يف ناك اذإ الإ ميظع ءىسش

 .ةيليصفتلاو ةيلامجإلا

 ١ /١118. ىفاكلا .'" .ةّوبنلا وهو :«عا» نشا قف

 .لكلا سفنو :«ه» .6 .هتروص :4م ل

 1 :ملقلا . .نيرّخ اتمف :«م» 1



 ١ ا/ نارمع لآ ةروس

 داوملا تكرتشاف يومدلاو يمحللا برقلاو يروصلا بسنلا هقالخأ عيمجب يقيقحلا

 هلا راش امك نيفسلا زاععاب به وهو. وهيك ةفيقحلا يف اوناكف ءروصلا تدحتاو

 انا ةيفمحلا اها كلذ اور اعف كل يف « كَسْفنآَو اَنَسْفْن أَو« :هلوقب ىلاعت

 ىلع ةيقيقحلا تالامكلاب صاصتخالاو لضفلا ديزم مهل قّقحتف .ةّماعلا تاماقملاو

 .قرف ريغ نم كلذ اين يبنلل قّقحت امك .ءايلوألاو ءايبنألا رئاس نم مهاوس نم

 ةزيرغ ماكحإلا ةزيزع تاماقم اهنإف .ةيوبنلا مهصئاصخو ةيهلإلا مهتاماقم مهفاف
 نم» :ُةيَت هلوقب ,كيلع تبجو يتلا ةفرعملا ّقح مهب اًفراع نكت اًّدج اهفرعاف .مارملا

 ,راثآلاو رابخألا نم كلذ ريغ ىلإ ."١«ةيلهاج ةتيم تام هنامز مامإ فرعي ملو تام

 رارسألا قئاقحب ملعأ هّللاو

 [مهيفلاخم عم مهتعيش ةلهابم ىف هم تيبلا لهأ نع ىور ام]

 نعسلا لاح "'"راقعا كح ةلفابفلا قيزط لع لافت نا نأ اهكانلا لَعَأَو

 هك تيبلا لهأ ةّمثأ هب رمأ اذك تفرع امك راّقكلا عم هيدي يبنلا هكلسو .لطبملاو

 يف ىدهلا ملع ىضترملا لجألا دّيسلا ىور دقف .مهتعيرذب نيكّسمتملاو مهتعيشل
 هللا دبع وبأ يل لاق :لاق هنأ راع تم ير سوس سحلا»

 مهتلالض مهل اونو هيلع مننأ يذلا ىدهلا مهل اونو مهومصاخ :: 3[ قداصلا

 ناتلسغ هللا باتك يف :لوقي ةني ساّبع نبا ناكو ."'ةفا يلع يف مهولهابو

 ."'هتلهاب ينلهاب نمو ناتحسمو

 ,قودصلل نيدلالامك ؛57/١5١ يفاكلا ؛58 .ديفملل حاصفإالا ,7 ؛ .يمقلا زازخلل رثألا ةيافك ١.

 .هرابتعا :«ل».؟ 64

 ديفملل ةراتخملا لوصفلا ؛"١ .ديفملل ةيمامالا تاداقتعا حيحصت ؛0 .ديفملل تاياكحلا :رظنا ."

 .فص ولاب هركذ .فّئصملا دنع دوصقملا هلعلو 5 ١١٠١

 .؟ 11// ١١ راونألا راحب ؛1 87 .يئاهبلل نيسمشلا قريكم



 ١1 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك [

 نب دمحأ نب دتحم ةمجرت ىف لاجرلا لاوحأ بانك ىف ىشاجنلا خيشلا نكذو

 لصوملا ىضاق رظان هنأ يدسألا لاّمجلا نارهم نب ناوفص نب ةعاضق نب هللا دبع

 لاق نأ ىلإ امهنيب لوقلا ىهتناف ءلصوملا ريمأ نادمح نبا يدي نيب ةمامإلا يف

 نم اماق ٌمث .هّقك ىف هفك لعجو هلهابف اورضح ّمث ,دغ ىلإ هدعوف !ىنلهابت :ىضاقلل

 مويلا كلذ رّخأتف ,موي لك يف نادمح نبا ريمألا راد رضحي يضاقلا ناكو ءسلجملا

 نم ماق ذنم ِهْنِإ :لاقو لوسرلا داعف ,ىضاقلا ربخ اوفرعا :ريمألا لاقف .هدغ نمو

 ءدغلا نم تام مث تذدوسا دقو ةلهابملل هّدم يذلا فكلا خفتتاو َّمُح ةلهابملا عضوم

 ,"!ةلزنم هل تناكو مهنم يظُحو كولملا دنع ركذ اذهب يناوفصلا هّللا دبع يبأل رشتتاف

 :صهتلا

 [(17) «... الا هللا نم اَمَو ْقَحْلا صصقلا َوْمَل اًذه ن٠ :ىلاعت هلوق]

 را ىلإ ديفي لصف «وه» وأ[ «نإ» ربخ اهتلمحب هّقَحْلا ٌصَصَقْلا َوُْهْل +] :هلوق

 [ قَحْلا ٌصصقْلأ َوُهَل اذه ْنإ١ بارعإ ىف ثحب]
 الصف هنوك نيب لباقت الو .«وه» هظفل ءوه وأ :هلوقب دارملا :لضافلا يّشحملا لاق

 1 دك دعا وش لأ عم لطتلا "هيف دعي توغل ضني نذل ا ةقيفو

 "'ةغيصلا نوكي ىّتح ءاًربخ ربخلا سيلو ةفصلاب سّبتلي ام سيل ذإ ؛الصف ىقبي
 ,ةروصلا يف ةغيصلا ربخ ,ةقيقحلا يف هربخ وه :لوقت اَنأل ؛هتعنو هربخ نيب الصف
 اًضيأو .ديز ةقيقحلا يفو ديزب ةروصلا يف فوطعملا نإف .ديزبو كب تررم هريظنو

 .ىهتتا .*!لصفب سيل ام نود رصحلا ديفي لصفلا وه يذلا أدتبملا
 ةغيص برعلا نم رخآ ضعب لعج مدع ّنأ روهظلف :اَلّْوَأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 .ةعيدص «ر ديضملا' ىف." 5 :نشاجنلا لاَجر ا

 ١89. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؛ .ةعينصلا :ردصملا ىف ."“



 ١ نارمع لآ ةروس

 يضرلا خيشلا ّنأ ىلع .رخآلل اًلباقم امهدحأ لعج ةّحص يف يفكي ًأدتبم لصفلا

 انهاه فّنصملا مالك نوكي نأ زاجف ,"'فرح نييرصبلا ضعب دنع «وه» ّنأب حّرص

 اًضيأ يفكي ةروصلاو ةقيقحلا بسحب فالتخالا نلف :اًيناث امو ."١كلذ ىلع اًينبم
 لوقي أدتبم هلعج نم ّنأ تبث اذإ ّمتي امّنإ هركذ ام ّنألف اّنلاث اّمأو ءاوركذ ام ةّحص يف

 رصحلا ديفي لصفلا وه يذلا ادتبملا :هلوقف .داتقلا طرخ هتابثإ نودو ءرصحلل هتدافإب

 : ضحي ال انك ةردانشملاب ةيشنا لنهب .ىسل اه نوف

 .هوركذ ام نود قح ميرمو ىسيع نأش يف هركذ ام نأ ديفي :هلوق

 يف ينازاتفتلا ققحملا هركذ ام هفلاخيو رصقلا ديفي ىنعي :لضافلا يشحملا لاق

 فيرعتل ناك نإو '''هديفي ام مالكلا يف نكي مل ول ديكأتلاو رصقلل هنأ صيخلتلا حرش
 هنا ل ويك انلا !ةودحم وهف دتسعلا

 نأ نم ّمعأ وه ىلإ عجار فّنصملا مالك يف ديفي ريمض ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 نوكي دق «وه» ّنأ نم ينازاتفتلا دارمو الصف هنوك لاح هيلإ ال ةاضناوا اة ووك

 وحزب ةظفل ءأ قدتضيي نيريدقتلا ىلع ةفيحو.رصقلا نيكاتل هنآ ديك انا :ةدقيمل

 ,ةقباطملاب هيلع هتلالدف اًربخ هنوك ريدقت ىلع اّمأ ءرصقلا ديفي ةبآلا يف ةروكذملا

 .لّمأتف ,مازتلالاب هيلع هتلالدلف رصقلل اًديكأت هنوك ريدقت ىلع اّمأو

 .ةيهولألا يف هيواسي هاوس دحأ ال [ ءميكحلا ُريِزَعْلأ َوُهَل هللا َنإ] :هلوق

 ١. ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش 5 /11١.

 مفتفلا نيمعحو هكلا نديدحلا نفعت لعج امنإ :[] لّوطملا يف لاق :«ه .م .ع» شماه ىف .؟

 هل قباطم ظفللا يفو .هنع ةرابع ىنعملا يف هّنألو .اَلَوُأ هب نرتقي هّنأل ؛هيلإ دنسملا لاوحأ نم

 .[17 .ىناعملا رصتخم :رظنا] « هع هنم » 1١

 ءربخلا فيرعت نم موهفم صيصختتلا ا الديد وح اببق رانك د ,ع» شماه يف ."

 .درجمل :«ه .ل» .غ .«١١؟١> صصقلا :هلوق وهو

 ١89. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .6



 ١6٠ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 6

 رصحلل '![سيل] انه لصفلا ّنِإ مث .هاوس هلوقل ةدئاف ال :لضافلا ىّشحملا لاق

 ءاذحاو الإ نوكي ال نايغألا عيمج ىلع بلاغلاو فيك ,دنسملا فيرعتل ال "وز

 '”همئالي ال ماقملاو .بلق رصق '![لعجي نأ ال اًوْغل] لعجي نأ الإ وغلي هيف رصقلاف
 .همالك ىهتتا

 تيك ةهل وفي هفلل لل ةفاهتكناو ب هلا كايرزقتل : يوكو قاد اوحل ران: هيف مل وقاو

 عيمج ىلع ةبلغلا ناك ول هجتي امن ؛اًدحاو الإ نوكي ال رايغألا عيمج ىلع بلاغلاو

 امْنإ لب ةغللا بتك هنع حصفي امك كلذك سيلو زيزعلا لولدم يف اًربتعم رايغألا

 [(30) :... ميهزنا ىف َنوُجاَحُت َمِل باتكلأ َلْهَأ اي ٠ :ىلاعت هلوق]

 | هَودْعَب ْنِم آلا ٌليجْناْلآَو هولا كلود ا انوا ىف

 امهم نك فكن قلاب سمو هم كلا نسوق لن بهار ناكر وهو
 نيد ّنأ نوعّدي مهنأل ؛لاكشإ هيف :لضافلا يّشحملا :لاق امهنم دحاو ىلع يأ

 0 تيكف:«ةاروتلاب لغو نييوم عت ويهاربا نا "ل ىموم نيد. ققاوي ميهارلا

 الا ناك ول هّنأب عفدي نأ نكميو .مهنع لقعلا يفنل بجوملا لاحملا اوه مهاوعد

 .ىهتنا ,' ' تاب هجم نعال ءروتلا يسوم" ترا امل كلذك

 يىقمح نم لاحملا ىوعد ٌنألف لّوألا اّمأ .باوجلا الو ءيش لاكشإلا ال :لوقأو

 هريظن عوقو ّرم دقو ,دعبتسمب سيل لالضلاو لهجلا يف نيكمهنملا ىراصنلاو دوهيلا
 ناك نيهاربإ نا مهدازم نوكين نا ناوحل ؛ناخم ةناوك لست ال انآ ىلع "انا ويك

 .يتؤي :ردصملا يف .1 .وه  :ردصملا يف .6

 .اًقباس :«ه» .8 .0٠9١و ١89 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ./



 دوجولا يف امهنيدل اًعبات ىسيعو ىسوم ىلع ىروصلا دوجولا يف همدقت عم

 دلع ان ةيناحور نع ةقباسلا ءايبألا لامكتسا ناش: نفاهلثمي لقا امك ؟ىتانسوزلا

 قيد قفاوي ميهاربا نيد نأ مهاوعد. نآلق ىنانلا اًمأو .)ءالسلاو ةالضلا مهيلعو

 دوراج نع ىور ثيح ا ةليل ثيدح كلذ دّيؤيو :«م» نتم يىفو «ه .عر» شماه ىف ١.

 لجو ّزع هللا ىح 0 امسلا ىلإ يب ي رسأ ةليل» :يِيَي هللا لوسر لاق :لاق هنأ يدبعلا ر دنلا نب

 كتّوبن ىلع :اولاقف ؟متنعب اعب ام ىلع :تلقف .اوثعب ام ىلع انلسر نم كلبق انلسرأ نم لس ن ل

 تاغ سلا هطلت 3 ولا :كيدخلا نك ىلا ابك ديبالا اود الج با نين شي الو

 دئاوفلا زنك ؛807 .يّلحلا فسوي نب يلعل ةيمويلا فواخملا عفدل ةيوقلا ددعلا ؛/44 .يماشلا
 7101071 نىوع ا ديبق نبال بلاط نبأ لآ بفانم 8#: كا زكلل

 دق وكس ملا هانا 2 ثيدحلا نم [ةلمجلا هذه :«ه 95 يف] لمحلا افا لع سو

 مهلوق ىنعم امو ءامسلا يف مهلاؤس هنم ّمص فيكف .مالسلا مهيلعو هيلع هللا لوسر لبق اوتام

 ؟ اكن هدلو نم ةّمئألاو يلع ةيالوو هتّوبن ىلع اوثعب مهنإ
 ناعما" يدر مشل نا روع دك دانا فوق ىف هيقتلا ان لوألا نسوا وحاز
 كال, نيل وب وةماعقلا هيون ىلا : يييحك اهنا نون رك ىو او فت افعح ىلإ اوت امون دفع نيفدرو

 دا و نا دمع موك انارع ل اهدنا 2 ىلا نه ىروب نقول اجبت هنا ةزيدق نق تمم

 لاق ل ةكشألا نكح اةضع اذكفو - .دئاوفلا زنك] «ثالث نت نضر الا نت قعد

 ١[ 08 زقاق تك را مهني هلا عملو برغملاب هّيصو تامو قرشملاب ّيبن تام ول» : ه6 يبنلا

 فيرقلا يابا يش ىلا وح >ااوملا كفا ينقلا كلو .اهب هنأ ىلع مهدهاشمل انتر 5006
 ىف هك ءايبألا فاي : ١ ىلا وكيد نآ اذه ىلع مصيف .اهيلا اند ا ١ ةفاعلو .اهيف

 لاه ا هرم ا هك : وكل انييت ةاطعلا
 مين ا ركل اون انين تعي اياوملعا وق: ءاسألا 3١ نكييسلا يناثلا نفديباوخلاو

 اكن ة ودم نم انهو هل 5 وكسب هاو مهلضفأو مهّلجأ هّنأ اوملعأو وع اركظ طع ا اتبانو

 هن اوويش اان قردعسللا 1 تايقألا ىلع بحرف كا نع سعرا ةليحو دعت
 :لاق هنأ الَْي ىداصلا انالوم نع ىور [دقو :«ه»] دقف [؟84 .دئاوفلا زنك] هعيمجب رارقإلاو

 ىلع ةديفج ةقذلا را قيتستلاو .نارتم ند ل احبت رادو رسل : ابنت انفال

 :«ه»] كاذ هنم حمصي الو 527 ىلع سانلا اوهّبنو 2 انيبن دوجوب اورشب دق الل ءايبنألا نأ

 ع ةعيشلا تور دق كلذكو .«هب ربخملاب اونماو اوقّدصف هب ىلاعت هللا مهملعأ دقو الإ [ كلذ

 مح



 ١ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك [

 يل ول: كلذ: ىعدتسي امناوميهاربإ فسمي ىموت نانا عدي أل ةلدم دوم

 دا فرحا رابغ ميهاززإ تفحم يف ةروكذملا ماكحألا نع ريبعتلا يف ةدئاف دجوي

 يف امهقفاوم امهنيد ةقفاومب مهدارم نأ ىلع «.نيباتكلا ةرياغم بجوي رخا ناسلب

 .رّبدتف .ماكحألاو رومألا عيمج يف ال اًقنآ رم امك لوصألا

 [(37) «... ناك نكلَو اًيِناَرْضَن اَلَو اًيِدوُهَي ميِهرْبا ناك ام. :ىلاعت هلوق]

 كرتشال الإو ,مالسالا نيد ىلع ناك هنأ دارملا سيلو .هلل اًداقنم هاَمِلْسُم » :هلوق

 .مازلالا

 ىلع نكي مل هنأ ىلع 3ث ميهاربإ دعب ليجنالاو ةاروتلا لوزن لد امك ىنعي :لوقأ

 نيد ىلع نكي مل هنأ ىلع هدعب نآرقلا لوزن لدي كلذك ةينارصنلاو ةيدوهيلا نيد

 ّنأب :كلذ نع ىلاعت هللا همحر يسربطلا ىلع وبأ ّلجألا خيشلا باجأو .مالسالا

 وه" ماسالا نا اوعذا ةوهبلا نا ريغ ءالسالا بساب تم هلا ىلع قوقفتم لكلا

 هديا يقارب دعي اذل رنا لستالاو ةاروتلاو «ةقارصتلا هلا وغدا ضراضتلاو :ةيؤوولا
 اذ ةيقوهسلا ندد لع ناك الا اميه وعلاو نق. سلو + ةالتالا نبا ١!امهنف

 نفتو: مالساالا نيدب منيهاربإ كضو ةيفف:هدعب ال زتغ ناك ناو نارقلا اما ةينارضتلا

 نارا تحم او املوف ناكاللا افخم حضوأ اذه يفف .هنع ةينارصنلاو ةيدوهيلا

 :ىحيب ال امك :ءزال ريغ مارلالا كارعش اف" يندب ىلواو مالسالا هناا مهل قيذلا

 نحن يتلا اهلك مالسإلا عئارشب اًكسمتم ناك ا ميهاربإ ناك لهف :ليق نإف

 ؟اهيلع

 1552507 :,ةئازقلا ونكز همالسو مهبلع هنا تاولص ثا لاسر ءايضوا ةقئالاب اورشي دقات

 .اهيف :«ه ءم» ١. ا نما



 ا ال ير "هاك ضو: ةذاسالا ىردي اكتم ناكاولإ "نلف

 .هتعيرش يف كلذ نكي ملو .ةالصلا يف نارقلا ةءارق ةعيرشلا مكح نم ّنأل ؛اهعيمجب

 تاخضا نأل :ةعيرشلا ماكحلا نضعبي اكقمعش.قاك ناو: ملم هنا ءانلق اذنإو

 نارقلا لوزن لبقو ةعيرشلا لامكتسا لبق نيملسم اوناك مالسإلا ودب يف بِي يبنلا

 .رّبدتف ةعيرشلا ماكحأ عيمجب لمعي مل نإو ةقيقحلا ىلع ملسم اّنم دحاولاو

 [(7 ...٠ نإ لق خكنيد عبت ْنَمِل الإ اوُنِمْؤَت الو :ىلاعت هلوق]
 ىلإ ''اوضحدتف مكبر دنع مكوّجاحي ىّتح :هانعم [ْمُكَبَر َدْنِع مُكوُجاَحُي ْوَأ] :هلوق

 هرخأ

 [«نأ ىلإ» ىنعمب ْوَأ«]
 يرحل يخل نهدلك قداولا ىمسل ذا 0٠١ ىلا فس اذه ىلشتاوارر دا ىلا نيش

 :هلوق يفو .هيلع ةبّترمو .ءابنإلاب ةطبترم الإ كلذل حلصي ال اهسفن ةّجاحملا ّنأل
 .ةمايقلا موي دّرجم ال .هئاضقو همكح يف هّللا دنع ىنعم ىلإ ةراشإ ءاوضحدتف

 نم ام هللا ءادعأ بذك» :اهلوزن دنع لاق هنأ مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو] :هلوق

 .هرخآ ىلإ .«يمدق تحت وهو الإ [ةيلهاجلا يف ءيش

 بسلا 7 لاطأل لكن

 هنأب هل ينازاتفتلا قّقحملا ريسفتو .كورتم "هنأ هب ديري :لضافلا يّشحملا لاق

 .تلق :«م» ١.

 انننك ةديوعلا ءاكخا يودع نيذلا نع ةزايغ مالسإلا نأ ىلإ ةراشإ هيف :«ه .ع» شماه يف .؟

 /١5١7[. " نايبلا عمجم ريسفت :رظنا] .3 حج هنم »١5. يس ربطلا هب حرص

 .اوضح ديف :ردصملا يف .؟ .مالسلاو ةالصلا هيلع :«ه» .'"

 هدا نور دصملا قنا .لاطبا :«ل» .



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ل

 ني

 .ىهتنا ,'"'خسنلا هب قّلعتي ىّتح هللا مكح سيل ةيلهاجلا يف ام ّنأ هيلع دري خوسنم
 لب ؛خوسنم هلوق دّرجمب هرّسفي مل ينازاتفتلا ّنأل ؛يلهاج فيرحت هيف :لوقأو

 مكحل اًففاوم ناك "'ةيلهاجلا ماكحأ ضعب َّنإ :انلق نإف ,كورتم خوسنم يأ :لاق

 اهلك ةيلهاجلا ماكحأ ّنأ انضرف نإو .هريغل كرتلاو هل خسنلاف ,رهاظلا وه امك "هلل

 نود يوغللا ىنعملا ىلع لومحم هترابع يف خسنلاف ''هّللا مكحل ةفلاخم تناك

 فرص ْنِإ يرمعلو .هركذ ام هيلع هّجوتي الف هل ريسفت فطع كرتلاو .يحالطصالا

 ضرغلا نكل ءلّصحملا لاحب قئال ريغ ةفيخسلا تاملكلا هذه لاثمأ عفدب تقولا

 .ىون ام ئرما لكلو .هقبس نّمع يّشحملا ملظ عفدو ,لفاغلا هيبنت

 [0/8) «... باّتكلاب ْمُهَتَنِسْلآ َنوُوْلَي اقيِرْفَل ْمُهْنِم ْنإَو. :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ هتءارقب اهنولتفي [ ٠ باتا ْمُهَتَنِسلَأ َنوُوَلَي ] :هلوق

 [. ْمُهتَِسلآ َنوُولَي ٠ ىنعم]
 هنأ ينعي ءفرصناف هفرص يأ .لتقناف ههجو نع هلتف :لاقي .ةنسلألا نولتفي يأ

 ,ةيفرظلا وأ ةناعتسالل ءابلاو ةءارقلا وهو باتكلا نم فاضملا فذح ىلع َينبم

 .مهفاف

 [«باّتكلآ َنِم ّوُه امو« هلوق دعب هلأ دنِع ْنِم ّوُه اَمَو: ىلاعت هلوق هجو]
 كلذ نومعزي مهْنأل نايبو مهيلع عينشتو ٠ ٍباَتكْلأ َنِم َرُهاَمَو » هلوقل ديكأت :هلوق

 دبعلا لعف نوكي ال نأ ىضتقي الاذهو هدنع نم الزان وه سيل يأ اًضيرعت ال اًحيرصت
 .ىلاعت هللا لعف

 .ةيلهاج لهأ :«م» 0 ١19١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .هللا مكحب :«ه» .؟ .هللا مكحب :«ه» .'"*



 ١ 6 تارمع لا ةرؤس

 نأ ىلع ليلد هيف :يبعكلاو يئابجلا لاق :هترابع هذه ام ةيشاحلا يف هنع لقنو
 لوق قدصل هلل اًقلخ ناك ول ناسللا يل ّنأل كلذو .ىلاعت هلل قولخم ريغ دبعلا لعف

 نأ باوجلاو .. هلآ ِدْنِع ْنِم َرُه اَمَو + هلوق يف بذكلا مزليو .هللا دنع نم نإ دوهيلا

 امو« هلوقف .قايسلا هيلع لدي .باتكلا نم هّنأ ه هلأ ِدْنِع ْنِم َوُه اَم> مهلوقب مهدارم

 اًمكح الو اًباتك نكي مل اذإ هْنأل .ماع هجوب باتكلا نم هنوكل يفن * هلأ ِدْنِع ْنِم َرُه

 سس لابعالا قلك رك ذ "اره دلو وناقلاب واع ابك الاب وأ هيلا تشوخا
 .ىهتنأ»"!ذيلإ ىشلا دكوخ

 ثيح .ماقملا اذه يف لضافلا يّشحملا رظن باوجلا نم لقن امب عفدنا دق :لوقأو

 وه ام ّنأل رظن ٠ ٍباَتِكْلأ َنِم َُهاَم + هلوقل اًديكأت « هلآ ِدْنِع ْنِم َوُهاَم» نوك يفو :لاق
 دج وه ان قوق ةيبانلا ءاكحألا نمفيلال ةيناتكلا قمن وه اني دعا هلا دنع

 :هماللك نهتنا "ناتكلا

 ىلع ىرخأ ةّرم باتكلا نم هنوك ىفن روكذملا ديكأتلاب دارملا نأ عفدلا هجوو

 .رخآلا نع '* 'نييفنملا دحأ مومع كلذ يف حدقي الو .هريغو هّمعي هجو

 لصألا يف يبعكلاو يئابجلا ليلد نع فّنصملا هب باجأ ام ىلع هّجوتي :لوقأ مث
 ؛عنملا لبقي ال اّمم ىلاعت هل اًلعف هنوك مدعل هللا دنع نم هنوك يفن ءاضتقا ّنأ ةيشاحلاو

 هو الفا سلا ىزفاو:هخولا غلبأ ىلع هدنع نم ناكل هل اًلعف ناك ول دنا ةرووض

 هيلإ هتبسن يفن كلذ نم مهفي فرعلا َنإف .«هللأ ِدْنِع ْنِم َوُهاَمَو ٠ هلوقب يفنلا قالطإل
 ىلع باتكلا نم نوكي نأ زوجي ال امكو .العفو اًقلخو ًالازنإو اًرمأ ؛اًقلطم ىلاعت

 نم نوكي نأ زوجي ال كلذك باتكلا نم سيل هّنأب يفنلا قالطإل هوجولا نم هجو
 ام داسف حضتتي اذهبو هللا دنع نم سيل هّنأب يفنلا قالطإل ؛هوجولا نم هجوب هللا دنع

 //١١60. ىزارلا ريسفت :رظنا.؟ .زجي مل م١

 .نيينعملا :«ما) . ١159١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"



 ؛ ج ءيواضيبلا ريسفت يف عقو اّمع عانقلا فشك ١6

 .فصنأو رّيدتف .هرخا ىلإ لامعألا قلخ ركذ رجي مل ")و هلوقب ةيشاحلا يف هركذ

 [(40) +... َوُهَو ُهْنِم َلَبقُي ْنَلَف اًئيد مالاشإلا َرْيَغ ْعَنْبَي ْنَمَوِم :ىلاعت هلوق]
 .لبقي مل هريغ ناكول ذإ مالسإلا وه ناميإلا ّنأ ىلع هب لدتساو :هلوق
 وهو .هوور يذلا ثيدحلاب مهلالدتسا فعضك ةيآلا هذهب مهلالدتسا فعض :لوقأ

 فالخ ىلع لدي هتّحص 0 ىلع ثيدحلا اذه ٌّنإف ؛نمؤملا ةأرم ملسملا ّنأ

 اّمم ة مل يوضارلا روصلا نا رّرقت دقو .يئرملا ريغ ء ةآرملا نأ حوضول مهبولطم

 دارآ هِي هنأ رهاظلاف اذه ىلعو .لّيختلاو مّهوتلا دّرجمب يه لب اهيف اهل قّقحت ال

 نمؤملا ةقيقح قّقحت نم ىءارتي ام ّنأب ءنمؤملاو ملسملا ةرياغم يف ةغلابملا راهظإ
 ال امكف .ةارملا يف لاكشألاو روصلا قّقحت نم ىءارتي ام ليبق نم ملسملا يف

 .لّمأتف كسلا ىقووسزنل الجل قّقحت ال اذك ةأرملا يف روصلا كلتل قّقحت

 [ (41) +... مهِناَميإ َدْعَب اوُرفك ام ْذَق ُهللأ ىِدْهَي َفْيَك + :ىلاعت هلوق]

 ىلإ رظنلاب لالخإلاب مهسفنأ اوملظ نيذلا [ +َنيِمِلاَظلَآ َمْوَقْلأ ىِدْهَي ال ُهْنَأَو +] :هلوق
00 

 نم هللا ملع امل فطللا لهأ نم اوسيلو مهب فطلي فيك يأ :فاّشكلا بحاص لاق

 مدهي ملعلا اذه ّنَأب يبيطلا هيلع ضرتعاو ,مالكلا رخآ ىلإ .'"'مهرفك ىلع مهميمصت
 ةيلع نيريخم اززناك رفكلا ىلع مهميمصت ملع اذإ ىلاعت هللا ّنأ ينعي ,لازتعالا ةدعاق

 بحاص مهنمو ةلزتعملا ّنأب يزارلا ةمالعلا هنع باجأو .هفالخ ىلع نيرداق ريغ

 انّقح يف بجوأ ول ذإ ؛هل بجوم ريغ مولعملل عبات ملعلا ّنِإ :نولوقي فاّشكلا

 دجويس ام ملع دق ىلاعت هللا نأ كلذ نايب ءاًراتخم نوكي الف .ىلاعت هّقح يف بجوأل

 457/١. فاّشكلا ريسفت ." .ود:«ه».١



 دحر هل اهلا يلع انيووحو لاصتفال اهو هللا ناك ولف ةديوت آل اوبةلاقنا قب

 .قافتالاب لطاب يلاتلاو دجويس هنأ ملع ام دجوي ال نأ لاحتساو

 [(47 ...٠ هللأ َةَنْعَل "'ْخِهْيَلَع َنآ ْمُهْوَآَرَِج َكَبلوأ٠ :ىلاعت هلوق]

 لعلو .مهريغ نعل زاوج ىفني هموهفمبو مهنعل زاوج ىلع هقوطنمب لدي :هلوق

 اًسأر ةمحرلا نع نوسويأم ىدهلا نع نوعونمم رفكلا ىلع نوعوبطم مهّنَأ قرفلا

 .هرخآ ىلإ .هريغ فالخب
 .رظناف رظن !'!هيف

 [(89) .... ْنإَف اوُحَّلْضَآَو َكِلْذ ٍدْعَب نم اوُباَت َنيِذّلأ الإ م :ىلاعت هلوق]

 .هيلع لّضفتي « ٌميِحَرَ هتبوت لبقي * ٌروُفَعَ» :هلوق
 هدم لمفق ةيوتلاب باقتعلا طاق نا نلف ليلو ةرفقملا زكذ:# نسوبطلا: لاق

 قلقا اني او ةوقفتل شاف وحد 5 ةيم ا هيعدخا لا ةوجننأل ام "إف .هناحبس

 يو نخا هفلا هل نوكي اهنا" !ةونعملاب

 [(11) .... زافك ْمهَو اوتاَمَو اورفك نيذلا َنا+ :ىلاعت هلوق]

 .اًريثك '''داريو فذحي لثملاو :هلوق

 نب ىلع نسحلا ىبأ لثم ال يأ .اهل نسحلا ايأ الو ةيضق :رمع لوقكف فذحلا ام

 لاق ام ىلع عياقولا يف ءاضقلاو تاموصخلا لصفو ملعلا يف اي بلاط يبأ

 .رظن هيف :لوقأو :«ه» . ؟ .«ةلي هنم 1١١

 .ةلباقتلا :«ه» .: 0 :ردصملا ىف ."'

 هادو :( ه م».1 .5غ ءى/ ؟ نايبلا عمجم ريسفت .6



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ل

 ةلزنمب فصولاب هراهتشال ملعلا اذه لثم "!لعجي دقو ,"'ىلع مكاضقأ :يييَي ىبنلا

 اذه لثم ٌولخ مازتلاب هجولا اذه حّجريو ,يضاق الو ملاع ال :ليق ها اك يملا ىف

 ال فيس هع رتاومو وسلا ايا أل لاقل نت ايععما :كيوفنلا هاذا عضربلفلا

 ,ينازاتفتلا لضافلا هركذ اذك ؛هلثم ديز الو ديز ىلع يكبي :هلوقك لثملا ريدقت ٌمصي

 :فاّشكلا بحاص لاق .تنأ هب اًدارم ؛اذك لعفي ال كلثم :مهلوق وحنف ةدايزلا اًّمأو

 ناكف ."'دحاو ءيش مكح يف اناكف رخآلا ّدسم امها دس نيلفلا نذل كلذو

 .فذح الك هفذحو .ةدايز الك لثملا ةدايز

 [(53) *... اكَراَبُم َةَكَبِب ىِذَلَل ٍساّنلِل َعِضْو ِتْئَب َلْوَأ نإ. :ىلاعت هلوق]
 .مهل اًدّبعتم لعجو ةدابعلل عضو يأ » ٍساّنلِل َعِضْد ِتْيَب َلَّوَأ نإ ٠ :ىلاعت هلوق
 [ةدابعلا ىف سانلل تيبلا عضو دئاوف راصحنا مدع]

 وه تناك نإو اهّنأل ؛ةدابعلا يف رصحني ال سانلل اهعضو دئاوف ّنأ ىفخي ال

 ايفو قئاعملا روما نما زبتك دتارقن نع تريسفا تق اه | ءاهقمت ةهأألا نرغلا

 وحنو .نيملاظلا ىذأو فواخملا نم نمألاو قزرلا اهدنع لصحيو .اهب دالبلا عيمج

 .كلذ

 .حارضلا هل لاقي [تيب مدأ لبق هعضوم ىف ناك :ليق] :هلوق

 حارضلا :ةغللا بتك نم اهريغو زنكلاو بذهملاو حاحصلاو يرزجلا ةياهن يف

 ,رومعملا تيب :هل لاقي ,ةبعكلا لايح ةعبارلا ءامسلا ىف تيب  ةمجعملا داضلا ٌمضب-

 يفو ."!فّحص دقف ةلمهملا داصلاب اهاور نمو (؟!ةلياقملا ىنعمب ةحراضملا نم

 ةينامثعلا ؛0؟ .ةيربكعلا لئاسملا ؛١/١1 نامعنلا ىضاقلل رابخألا حرش ؛١/47 مالسالا مئاعد ١.

 .لعجن دقو 00-5252 .45 .ظحاجلل

 85/1١". حاحصلا ؛١٠ 4/٠ ليلخلل نيعلا .: .4غ4غ١/1 فاشكلا .'"“

 .7//!07 برعلا ناسل ؛/7/١8 ريثألا نبال ةياهنلا .ه



 ١68 نارمع لا ةيون

 ةعباسلا ءامسلا ىلإ يب جرع امل مث :جارعملا ثيدح يف ليي يبنلا لاق :لاق فشاكلا

 يف وه امّنإ رومعملا تيبلاف ."'رومعملا تيبلا ىلإ هرهظ اًدنسم ميهاربإب انأ اذإف

 يف حارضلا ّنأ روهشملا وه امو ثيدحلا اذه نيب قيفوتلا :لاق مث «ةعباسلا ءامسلا

 تيبلا حارضلا ىّمسي امبرو .ةبعكلاو رومعملا تيبلا ةلباقم يف ةعبارلا ءامسلا

 .اًرّوجت رومعملا

 [(997) ...٠ ناك ُهَلَخَد ْنَمَو ميهْرْنا ُماَقَم ْتاَنَيَب ْتاَيا هيف» :ىلاعت هلوق]
 ىلإ بّبح :20 هلوقك امهريغ ركذ ىوطو ةريثكلا تايآلا نم امهركذب رصتقا :هلوق

 .هرخآ ىلإ مكايند نم

 [ ميهاربإ ماقم ركذب ىلاعت هراصتقا ليلد]

 ءادتبا وه لب ثلثلا نم سيل .ةالصلا يف ينيع ةّرقو 6 هلوق ناب كلذ هّجو
 ايه هلانلا 7 ركزو ول هن اكف وطب فلاذلاو اهنانلا نه تسبل اهنالااا" مكاك

 رك ذا واو ردا نم ايش رك دف يدل ل

 اناك امي ا وينلانكلا نيف نع اهيل ةنايم نهرك د: قرط اهاور اهسحلا لاقل كلانلا

 .هراثيإو هتّيحمل نيروهشم

 لوقك ّىوطملا ىلع ةلالد تدجو اذإ نوكي امّنِإ ّطلا َنآلف :اَلَوَأ اّمأ ؛رظن هيفو

 :*اريرج

 الا زو نو تبلل يعل | نم مهثلثف اًنالثأ *!ةفينح تناك

 ملو .يلاوملا نم الو ديبعلا نم وسل طاسو الا خف يقابلا ثلثلا ن نأ ملعي هنإف

 .مالكلا :«م» . " ٠١١/١. ملسم حيحص ١.

 .هلوق :«ه» . .ركذ :«هاءم».'"

 .4غ١/77 فاشكلا .5 »١١«. ةليبق مسأ :«ع» شماه ىف .6



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ا

 زلنا لوبا ووووس ضلاعلا كدر نأ وكف هاوجوب "007" نيفلا مدت كأي

 يف نيعلا ةّرق لعج ثيح .بيلغتلا باب نم وه لب ّيطلا ليبق نم هيل هلوق نأ ملسن
 ةلمج ةالصلا يف ينيع ةّرق نوكي ال اذه ىلعف .مكايند نم يذلا ثلثلا نم ةالصلا

 نس

 بيطلا لعجي مل ول متي امّنِإ اذه ّنأ نم لضافلا يّشحملا هركذ املف :اًيناث اّمأو

 نم سيل هّنأل ؛ثلثلا ةلمج نم ةالصلا يف ينيع ةّرق لعجي ملو .ضعبلا لدب ءاسّنلاو

 قّلعت نإو ايندلا يف عقي ام ايندلا نم ثلث نم دارملا ّنأل ثحب هيفو ؛ليق امك ءايندلا

 ىلإ بّبح ثا لاق ول ميقتسي امّنِإ هركذ ام ّنأل ؛ثحب هثحب يف هاوفاوبلا ا وقاب

 فشسعت لب ٍفّلكت يناثلاو عقي مل لّوألاو .«يف» ىنعمب «نم» لعج وأ مكايند يف
 .رهاظ

 هنوكل حلصي ال امّنِإ .ةالصلا يف ينيع ةّرق :ةث هلوق ّنأ وهو لوقأ املف :اّنلاث اّمأو

 ةالصلا يف هل لصاحلا هنيع ءوض هب دورا د اكون ةادفلا هي كورا ولا اهلا وروما قف

 تناك كلذ ا ضال هن اض انالا نوما ادع نما اهقيوقتو ىويغلا ة331 1 وهلا قلق

 قولا نوما قمن هن ىلا ةالصلا نع ةببسم

 اهْنأ ىنعمب ©: ةمطاف دارملا نوكي نأ زوجي ِهّنَأ وهو اًضيأ لوقأ املف :اًعبار اّمأو
 سيل اهّبح ّنأ ىلإ ةراشإلا ةالصلا ركذ ةدئاف نوكيو ,ةالصلا يف هنيع ةّرق بجوت

 رئاس يف ىءارتي امك ةرخآلا رمأ يف اهتيلخدم ريغ نم هنم ةعضب اهنوك دّرجمل
 ةالصلا يف هبلق نانئمطاو هنيع ةّرق بجوت اهْنأل لب ؛_ مهدالوأ ىلإ ةبسنلاب سانلا
 اذهلو .دلولا نيعلا ةّرق نم ردابتملا ّنأ اذه دّيؤيو .هدنع ةرخآلا رومأ ٌبحأ يه يتلا

 لاق هْيْيَي يبنلا نوكي نأ نكميو ءّرم دقو نانسحلا لاقل ثلاثلا لاق ول هّنإ :مهضعب لاق

 ١. رعاشلا يأ :«ع» شماه ىف .؟ .ميمصلا :خسنلا ىف »؟١١«.

 ". .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١506.



 ةارئوس ١ تارهعتل ١

 هاور انم:ةدئويو ءاهتف ةشاق اهل ةميقم ةالضلاب ةلغفتتم كغ ةمطاف نوك لاح كلذ

 يرصبلا نسحلا نع راربألا عيبر باتك نم هب اعتب اهون نوردلا تاب يف يرشخمزلا

 "ف امد قرم رت تح مونت كناك ةملطاق قم ةيعأ ةقألا هده نفاناك اه لاقل
 .ىهتنا

 [ةيالا ىف يناذعلا قه مالا قمم
 :ةفايقلا موي باذعلا نم نمألاو ةلوق
 ٌلديو .مويلا كلذ باذع انما ناك هيلع هلا هبجوأ ام عيمجب اًقراع هلخد نم يأ

 نب يلع انل لاق :لاق يلامثلا ةزمح يبأ نع يور ام اهنم رومأ ديقلا اذه ةدارإ ىلع

 ."'انل لاقف .ملعأ هلوسر نباو هلوسرو هللا :انلقف ؟لضفأ عاقبلا ّيأ :هيِظ نيسحلا

 فلآ هموق يف يا حون رّمع ام رّمع الجر ّنأ ولو ,ماقملاو نكرلا نيب ام عاقبلا لضفأ

 لجو ّرع هللا ىقل ّمث ماقملا كلذ ىف ليللا موقيو راهنلا موصي ءاّماع نيسمخ الإ ةنس

 هللا يّيبط يسوطلا قدفجتلا كلذ نيف دنقلا أ" 'ءيش كلذ هعفني مل انتيالو ريغب

 :(2!هدهشم

 للم الب اثاماوؤص ماص ام ماصو

 دل ءدمب اندألا ضاسنلا يقف: نكاسفو
 لسك الب ''ماّوق ماق اص ماقو
 لا اة رمعس يذلا ني راع
 "يلع نينمّؤملا ربا ةكج الإ

 .انل :«ه ءم».؟ .؟15 / ؟ راربألا عيبر ١.

 .556/ 7 هيقفلا هرضحي ال نم ؛! ١٠ ؛ ,ءلامعألا باوث ؛١/١4 نساحملا .'"“

 .اًماوص :ردصملا يف .6 .رعش :«هع» .

 .ناك ام :ردصملا ىف .« .اًماّوق :ردصملا يف .

 الا ةاقكعالا درفت رق ف دازفلا فنك .اًعفتنم :ردصملا يف .8



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 3

 [ةعاطتسالا ريسفت]

 .ةلحارلاو دازلاب ةعاطتسالا هاي هللا لوسر رّسف دقو :هلوق

 ةلصاح امهيلع ةردقلا نوكب كلذ اودّيق مهنكل ؛ةيمامإالا روهمج هيلإ بهذ اذهلو

 عناملا مدع عم عجري ىّتح .هيلع مهتقفن بجاولا هلايع ةقفن ىلع اًدئاز ءاّبياو اًبهاذ

 ديفتسا دق كلذ لكو ؛عناوملا نم هريغو رفسلا ىلع ةردق مدعو ءضرم نم هسفن يف
 ةيافك ىلإ عوجرلا اًمأو ها تيبلا لهأ ةّمئآ ىلإ ةيهتنملا ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا نم

 .هنايفني رهاظلاو لصألاف .يماشلا عيبرلا يبأ ةياورل ضعبلا بهذم وه امك

 ٌّجح ىلإ اًقيرط دجو نم هلل ةيآلا ىنعم رهاظو .ةدايزلا طارتشا مدع !'لصألاف

 رهاظ اهتضراعم عم هتياورب لمعلل هجو الف لوهجم عيبرلا ا نأ عم .هّجح تيبلا

 .اهعضوم يف لّصف ام ىلع .ةربتعملا ةريثكلا رابخألاو ةبآلا

 )1١1([ +... هللأ ْتاَيأ ْمُكِْيَلَع ىلثت ْمُثْنَأَو نوُرْفْكَت فْيَكَو ١ :ىلاعت هلوق]
 اا ىلا مهرفكل بيجعتو راكنإ :هلوق

 [ةيالا نم ربجلا نالطب ىف حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام]
 خيشلا هحضوأ امك ربجلا نالطب ىلع ةلالدلا حيرص ةيآلا هذه ّنأ ىفخي ال

 نارق رد اهظفل نينج اب بجع ىأ :لاق ثيح هريسفت يف يزارلا حوتفلا وبأ ّلجألا

 رس ارد دقناع ىكسرف اه هي ىمالك ةنوكح .ييوكر ان تسبق سسك ؟ قاد تانك

 00 ىلإ :«م ءل» .؟ .لصألا ّنإف :«ه م».١

 :فك :«م» ع .ىادخ :«ه» .'“

 كد دس :«م» .6



 ١17 نارمع لآ ةروس

 رهق هب ىنك عنم ار ام هاكنا ,ناهرب و تّجح رازه دص اب دّمحم نوج ىلوسر تسد

 انفيازآ قا نأ دعو ,نارفك و دوحج هب ىنك ناريو و بارخ ام ىاهلد و .ناميا زا

 نيرد :تفك هداتق .,تست زا بّجعت نيا سي «هللاب َنوُرُفْكَت فيك » هك ىيامن بجعت
 «تفرءادع لوسو.ادخ لوسرز نكيوا | دخ يادك نكري تمه نظع تحج و وديا

 لصا رب مه زيج ود نياو .ماكحاو عيارش و مارح و لالح نايب ورد .دنام انك

 لوس: نكا ود تينا اقوا تاذاني سلا: هالك كا هك نا عاربو تسي !'١ناووبةرتعم

 هيدا وح تسلا لورفم توقد" وه سا لووعم كل اشو ذا مق رهو سا

 ذك ىف ىدعيم ا ضكلذا وبا لاثعا دا هولا دخل اما مكن وو دعم احا كرت
 .2. ىده ْدَقَف للاب ؛ ب ْمصَتْعَي ْنَمَو« ةهمضص 6 سص ٠

 0١0[ ء... َو ِهِتاَقَث ّْقَح ةللأ اوُقَنَأ اوُنَما َنيِذّلَأ اَهُيَءآَي > :ىلاعت هلوق]
 .توملا مككردأ اذإ مالسالا لاح ىوس لاح ىلع ٌننوكت الو يأ :هلوق

 مكفداص توملا مكيلع درو اذإ ىّتح هيلع اونوكو مالسإلا اوكرتت ال دارملاو

 يهنلا امّنِإو هنم ّدب ال توملا ّنأ ثيح نم توملا نع يهنلا ظفلب لاق امّنِإو .هيلع

 هنأ الإ توملاب هنم نّكمتلا نع عاطقنالاب اوكلهت ال يأ .مالسإلا كرت نع ةقيقح

 .سبللا لاوزو ةراعتسالا نسحل لادبألا فرصت هجو ىلع *!مالك عضوم مالك عضو

 ٠١[ .... اوُقَرَفَت اَلَو اًعيِمَج هللأ ٍلْبَحِب اوُمِصَتْعَأَو + :ىلاعت هلوق]
 .| وقَكَفَت الود : :ىلاعت هلوق

 .اور :«ل» .؟" .ادخ باتك ١

 .6غ05- 1060/4 نانجلا حورو نانجلا ضور.؛ .هج :ردصملا يف ."

 .مالك عض وم  :«م ءل».ه



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ١

 [هعفدو ةيالا نم عامجإلا ةيّجحب لاقي ام]
 ةّجح عامجإلا نوك ىنعم وهو قّرفت عامجإلا ةفلاخمو قّرفتلا نع ىهن لبق

 يف لب ءيش ّلك يف قّرفتلا نع يهنلا مومع عنمن انألف :اَّوَأ امأ ؛هوجو نم رظن هيفو
 ,اوقدفت الو نيعمجأ دلبلا اولخدا لاق ول اذهلو ,موهفملا وه هْنأل ؛هّللا لبحب ماصتعالا

 هيلع رصعلا لهأ عمجأ ام ّنأ ملعي مل امو ءلوخدلا يف قّرفتلا نع يهنلا ىلع لمح
 .هنع اًدهنم قّرفتلا نكي مل هللا لبحب ماصتعا

 لمحلا بجيو ءىش ّلك ىف اًقلطم قّرفتلا نع ىهنو ماصتعالاب رمأ هّنِإ :لاقي ال
 ماصتعالاب رمألا 1 دل ماصتعالا يف قّرفتلا نع يهنلا ناك الإو .هيلع

 :نسيوسانلا لضالاو ءاًديك أت وكيف

 فّنصملا حّرص دقو فيك .ديكأتلا مزل اًفلطم قّرفتلا ىلع لمحي مل ول هّنَأ عنمن نأ

 ,ةفلألا ليزيو قّرفتلا بجوي ام رّكذت صوصخ ىلع قّرفتلا لمح زاوجب انهاه

 نع مهزجعل اًببس كلذ ريصي اليك مهنادبأب مهقّرفت دارملا نوكي نأ اًضيأ لمتحيو
 مكحلا يف قّرفتلا مدعل رياغم ىنعملا اذهب قّرفتلا مدع ّنَأ نّيبلا نمو .مهئادعأ ةمواقم

 .ديكأتلا مزلي الف هيلع عامجإلا دقعني يذلا يعرشلا

 [ةيآلا ىف «اًعيِمَجَ» ىنعم]
 :هلوق لعجي نأ وهو اكيا ديكأتلا موزل عفدي فيطل رخآ هيجوت انهاهو

 ٌنِإف .هتاقاط ضعبب ال اًعيمج هلا لبحب اوكّسمت يأ .لوعفملا نع لاح .اًعيِمَجَ

 مث .هب كّسمتملا كلهيو ضقني امبرف ظفحلا ىلع ىوقي ال لبحلا تاقاط ضعب

 ةرتع ىرخألاو هللا باتك هيتقاط ىدحإ وه ام انهاه هللا لبح نم دارملا ّنَأ رهاظلا

 حوتفلا وبأ خيشلاو يروباشينلاو يزارلا نيدلا رخف هاور ام هيلع ّلدي امك يي يبنلا



 نابأ ىورو .'ذيي يبنلا نع يردخلا ديعس 5 نع نيرشسفملا نم مهريغو يزارلا

 ليهو هما لاق هقيدلا هنا اه ىعاترإ» لاق هلا دن ففاضلا انآل وهوه يلقن

 ."!«4اوُقَدَقَت لَو اًعيِمَج هلأ ٍلْبَحِب اوُمِصَتْعَآَو د

 [اًمم ةرتعلاو باتكلاب كّسمتلا بوجو]
 :لادقو زادي ةدضعوت عفادكلا»ب فتكا مف ءاةيبحب انني ككتملا يخي اذ: ىلعو

 نيدلا بطق لضافلا ىلوملا هركذ ام كلذ دّيؤيو .كله دقف .هللا باتك انبسح

 ىامن هارىب هار :لاق ثيح .هبيتاكم ضعب يف يزاريشلا يعفاشلا يراصنألا

 هب تسنايم رد هيي هللا لوسر تنس و هلا باتك نوج هك نأ نتفك و ءتفاي ناوت ىمن

 ابطا بيبط هك تسه بتك نوج :ديوك ضيرم هك دنام نأ هب ,تستجاح هج دشرم
 دا هك نا ا فار ةيفاطخ هك دبا هك ديك دباب ةيفحا رم ان ا فيا ره ارك ةعلاون

 أب تيععلا رع هودركا لنا وتو ن انآ مط اينعسا ور هتلبسلا رسم تل ىتك كهف: ار نيك نه

 ُهَمِلَعَل ْمُهْنِم رْمآلآ ىلوأ َىلإَو ٍلوُسَولَأ ىلإ ُهوُدَر ْوَلَوِ» هك ,درك دياب ىم طابنتسا لها
 اياه لي دك فيلا عل لها ودم نقفح بانك "عوني ةنوطيقتني نيذلا

 نينمؤملا ريما هجناتج .رتافد نوطب هن *!4ملعلآ اوُثوأ َنيِذلأ ِروُدُص ىف َتاَنِيِ
 .همالك ىهتنا ."7تماصلا هللا مالك اذهو قطانلا هللا مالك انأ :دومرف 3ث! ىلع

 لبق ّنأل ؛مومعلا ىلع هلمح زوجي ال هنآلف :اًيناث اّمأو ءاّدج رهاظ دبيأتلا هجوو

 نونظلاو هّنظ ىلإ دنتسملا هداهتجا عابتاب رومأم نيدهتجملا نم دحاو ّلك عامجإلا

 دنسم ؛7١؟7/ 14 ريثك نبا ريسفت ؛[15/١5 نانجلا حورو نانجلا ضور ؛١7١// يزارلا ريسفت ١.

 .178/ 80 يذمرتلا ننس ؛غ 8/7 يراخبلا حيحص ؛537-041-711١/ 1 دمحأ

 ١19/1١. ليزنتلا دهاوش ؛"057/ " نايبلا عمجم ريسفت ؛١1 .يفوكلا تارف ريسفت :رظنا."؟

 ./87؟ :ءاسنلا .غ .رب :«ه» .'"

 .غ4 :توبكنعلا .©

 .501/ .هنع اّلقن حاّتفلا دبع نب دمحم خيشلل ةاجنلا ةنيفس :رظنا .1



 [ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 3

 يف كلذ ىلع فّنصملا دعاس دقو .هنع اًًيهنم ال هب اًرومأم قّرفتلا نوكيف ,ةفلتخم

 اوُقَدَقَت َنيِذَلاَك اوُنوُكَت الو + :ىلاعت هلوق يف ىهنلا ّنأ رهظألا :لاق ثيح ةيتآلا
 نما فالتخا» :الثا هلوقل :عورفلا نود لوصألا يف قرفتلاب صوصخم ِءاوُقَلَتْخَآَو

 رجأ هلف أاطخأ نمو نارجأ هلف باصأف دهتجا نم» :ئِب هلوقلو ,"7«ةمحر
 سيتا "ناو

 قّرفتلا عانتما يف ةّجح ىقبيف صيصختلا دعب ةّجح ماعلا ّنأب اذه نع بيجأ نإو
 ّنأل ؛ىفخي ال امك بولطملا ىلع ةرداصم هنأ هيلع هّجوتي :لوقأف ,عامجالا دعب

 نّيبي نأ بجيف .ماصتعالا يف قّرفتلا نع يهنلا ءاوُقَدَقَت لَو + :هلوق نم موهفملا

 مهدعب نم ّنأ ملعي ىّتح هللا لبحب ماصتعا رصعلا لهأ هيلع عمجأ ام ّنأ ٌلدتسملا

 ] .رهاظ ريغ وهو مهتقرافم نع اوهن

 ردصتملا تاطتلا 0 تاظفللا لاح نيدوجوملا لواشي املا هدف د انلا# اكو

 يف رّرقت ام ىلع كلذك كلذ وحنو 4ٌساّنلَأ 3 دسم اين ء ا

 امك ُهِيدَي ىبنلا ةرتعو هللا باتك :هللا لبحب دارملا نوكي نأ نّيعتي اذه ىلعو لوصألا

 1 .نيملاعلا ٌبر هّلل دمحلاو .نيرشفملا رباكأ نع هتياور تم

 )٠١4([ +... َنوُرُمأَيَو ٍرْيَخْلا ىلا َنوُعْدَي هم مكْنِم نكتلو+ :ىلاعت هلوق]
 .هرخا ىلإ مهضعب لعف بلطو عيمجلا بطاخ :هلوق

 :ىلاعت هلوق يف «نم» ةملك نأ فادكلا نيساضا اهفاوم نبا ركذ ام دعب

 ضورف نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ّنأل ؛ضيعبتلل ؛َُمَأ مُكْنِم ْنُكَتْلَو

 هيلع هّجوتي التل .هرخآ ىلإ عيمجلا بطاخ :هلوقب اًيناث هحضوأ .هرخآ ىلإ تايافكلا

 صاّصجلل نآرقلا ماكحأ ؛؟19 ,ناذاش نبال حاضيالا , ,رابخألا يناعم ؛5/ ١ 57 ١

 ا

 599/1 دوأد يبأ ننس ؛717/7١ ملسم حيحص ؛/1 يواضيبلا ريسفت .؟



 ١ك نارمع لآ ةروس

 امّنِإ ةيافكلا ضرف ّنأ ينعي :لاق ثيح .فاّشكلا ىلع ينازاتفتلا لضافلا هدروأ ام

 رومالا نم مهبم ضعب رّيخملا بجاولا نا امك «نييعت ريغ نم ضعبلا ىلع بجي

 .دودرم بهذم ادهو .ةنّعملا

 عيمجلا مثأ كرت ول هنأ ليلدب ضعبلا لعفب طقسيو ّلكلا ىلع بجي هّنَأ راتخملاو

 مثالا ناكل مهبم ضعب ىلع بجو ولو اذه ىوس عيمجلا ىلع بوجولل ىنعم الو

 .ريخملا بجاولا يف امك مهبم دحاوب مثالا فاالخب لوقعم ريغ وهو اميره اضقب

 هناي هودرملهاجلا ىلع وسلا مزعل لكلا ىلع هيل هلا ىلع لالرقبالاو

 ٌنإف .ثدحم وهو ةالصلا هيلع بجو نمك مثآ اًضيأ لهاجلا كلذف ةيلكلاب كرت اذإ

 هنأ ىنعمب نايبلل «نم» ّنأ ىلإ ضعبلا بهذ اذهلو .لعفلا مث طرشلا ليصحت هيلع

 . نيهحلا فروضؤتالا "7! وضعللا يطسلا ١و طقسبوب ةقالا لك نه جاو

 هنأ ديفي ال فّنصملا هركذ يذلا وحنلا ىلع عيمجلا باطخ دّرجم ّنأ ىفخي الو

 ,ىهتلاو رمألا مكنم ضعب ىلع بجي هنأ ةيآلا ىنعم لصاح ّنأل ؛لكلا ىلع بجاو

 ثيح لضافلا ىشحملا هب ههّجو ام اّمأو .ضعبلا ىلع اًبجاو هنوك ىف حيرص اذهو

 ىلع بوجولا ىلع ضعبلا لعف بلط ماقم يف عيمجلا باطخ ةلالد هجوو :لاق

 اذهو .ضعبلا لعفي مل ول !؟'نورّرضتي مهنأل ؛كلذب عيمجلا بطاخي امّنِإ هنأ عيمجلا
 اذإ هجّتي امّنِإ '*اهّنأ ال .هيجو ريغف .اوكلهت الث مكضعب مكظفحي نأ يغبني لاقي امك
 لكلا ررض ىلإ اًيَدْوِم ضعبلا كرت ناك اذإ اميف روكذملا هجولا ىلع باطخلا رصحنا

 اًقباس اًضيأ فّصملا هركذ يذلا وه دودرملا لالدتسالا اذه ّنأ رهاظلا :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 [طرتشي ال :ردصملا يف] كرتشي ال طورش هل يدصتملل ذإ دحأ لك هل حلصي ال هّنألو :هلوقب

 اهني مايقلا نين نكدعلاو اهتاقإ ةيفيكو بانسحالا: كنا رموب ءاكشألاب,ملعلاك همآلا "لك اهيف

 .« هلع هنم نى كر لّمأتف .ىهتنا لكا١/ ؟ يواضيبلا ريسفت ]

 .لوصحب :«ه ءم» .'" . لعفل :«ه .م» .

 محلا | دحب 5 :«م» .0 .نوروصتي :«م» .



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 3

 تلد ريس ىلإ هاكرلا وت

 )0١0[ +... اوُفَلَتْخَأَو اوُقَوَفَت نيِذَلآك اوُنوُكَت اَلَو + :ىلاعت هلوق]
 :ىراضتلاو:ةوهتلاك :هلاوق

 [ةّمألا هذه ىعدتبم ىف ثحب]
 :ريجملاو ةيتسنلا توفت هدا ار عدم فووق انكلا بعام لات

 .ىهتنا ."'مههابشأو ةيوشحلاو
 هدارم ّنأ رهاظلاو ,ةّنسلا لهأ قرف نم مهددع يذلا فئاوطلا عيمج ّنأ ىفخي الو

 لضافلا ةرعاج هتعلاطم نم قرتحا اذهلو ءاّضيأ مهنم ةيديرتاملاو ةيماركلا مههابشأب
 اذه لقني نأ فتعمل يقيني ناك اهنا هتيشافم قم ءاقحلا اذه ىف نقكو. نئازاتفللا

 :ىيشا يه اهيرتكا و اهرهش وك لا هذه ىعدتبم وأ نأ ملعي منال لوقلا

 كئارططلا ركذ ىف لضف ةعدقملا قرف ل ضاع منال قاتكلا يعلام نإ «لوقأو
 ب انما لوب مانا اول حتا مب ذاق كلا نهب صرع لأ نيمفاك ودعوت علا

 نإو .هنع ")اوّرف اميف مهعوقو بجوي هّنأل ؛اهيلإ ةراشإلاو اهل ضّرعتلا يف فاّشكلا
 ."!ةثالثلا عدب يف ةثاغتسالا باتك ةعلاطمب كيلعف كلذ نم بير يف تنك

 :391 هلوقل عورفلا نود لوصألا يف قّرفتلاب صوصخم هيف يهنلا نأ رهظألا :هلوق
 .هرخآ ىلإ ةمحر ىتّمَأ فالتخا

 ءاوُقرَقَت ٠ لمح هنأ ىلع لدي ليلدلاو ,ىوعدلا يبناج يف هترابع :لوقأ

 .ا وع رف :«ه ءم»» .؟ 407/١. فاشكلا ١.

 ىفوتملا ىسوم نب يلع نب دّمحم مامإلا نب ىسوم نب دمحأ نب يلع يفوكلا مساقلا يبأل ."

 .ق "605



 ١ نارمع لآ ةروس

 فالتخالا ىلع لّوُألا لمحي نأ ''ىلوألاف .دحاو ىنعم ىلع ةبآلا ىف ِءاوُقَلَتْخَآَوَءو
 ىلع ديك انلا نم: ىلوا نسسأتلا نأل ؛؟عورقلا يف فالتخالا ىلع يناثلاو لوصألا يف

 يف قفتلاو فالتخالا نع يهنلا ىلع مالكلا "!لذيلو.."!لوصألا ىف وقت ام

 نيد نع جورخلا ىلإ يّدؤي ام وه هنع يهنملا فالتخالاو قّرفتلا ّنأل ءاضيأ عورفلا

 نودهتجملا اّمأو .عورفلا يف وا لوضألا يف ناك ءاوس ,*'هاوهن امل لك عابتاو قحلا

 مهنونظ تفلتخا نإو .*'هنع ئهنملاب نيفلتخم ريغ مهف هللا نيدل نوعباتلا عورفلا يف

 .ليق امك نيدلا لئاسم يف

 )1١([ +... ُهوُجُو ُدَوْسَنَو ُهوُجَو ضَيِبَت َمْوَي١َِ :ىلاعت هلوق]
 .نودترملا مهو :هلوق

 ثيدح هيلع لدي امك .هلوسرو هلا نيد نع مهباقعأ ىلع ىرقهق نوٌدترملا يأ

 نع اقتلاع نق: نياق ءاوروبنلا كيمو ىراقتلا يحج ىف روكذالا ضرويعلا

 ةيمامإلا يرّسفم نم ("!يزارلا حوتفلا وبأ خيشلاو يسربطلا خيشلا هلقنو .ةريسفت

 :ىلوآلو :«ه ءما»).١

 دحاو امهاّدؤم اوفلتخاو اوقّرفت :مهضعب لاق :يروباشينلا لضافلا لاق :«ه ,م .ع» شماه ىف .؟

 اوقّرفت وأ .نيدلا يف اوفلتخاو .ةوادعلاب اوقّرفت .فلتخم امهانعم :ليقو .ديكأتلل ريركتلاو

 اوقّرفت وأ :هلوق ةرصن مهنم لك لواح نأب اوفلتخاو .صوصنلل ةدسافلا تاليوأتلا ببسب

 ىلع هّنأ يعّدي مهنم ّلك راص نأب اوفلتخاو .دلب يف اًسيئر رابحألا نم ّلك راص نأب .مهنادبأب
 ا ايف ففعل فيد اهدا قابل رثكأ د١ تاضتخلا فلو: هزطانلا ىلع هحامو قحلا

 .«ْهلي هنم .,١؟» همالك ىهتنا .[555/7 يروباشينلا ريسفت] دادسلاو ةمصعلا

 .ءالؤهل ال :«ه» . .لدي :«م» .''
 .ئهنملا ىنعملاب :«ه .م» .6

 06 لسن ميعضالا 0077 ىراختلا معم رطنا#

 ١77/7. يبلعثلا ريسفت .

 مس < د .171/ 14 نانجلا حورو نانجلا ضور ؛5077/ ١ نايبلا عمجم ريسفت .



 .امهتعلاطمب كيلعف ءامهيريسفت يف

 [ ٠١7 +... هللأ ِةَمْحَر ىِفَف ْمُهْهَوُجُو ْتَضَيِنَأ نيذلأ اَمآَو + :ىلاعت هلوق]

 .*ْمُهُهوُجُو ْتّضَيْبَأ َنيِذّلَأ اًمآَو + :ىلاعت هلوق
 :هلوق يف رم ام تالباقم انهاه دارملا نوكي نأ يضتقي ةلباقملا ةنيرق ّنأ ىفخي ال

 :ةيسزملا ومحو .ناميرلا ىلع نوتباثلا مهْنَأ نم «ْمُهُهوُجُو ْتَّدَرْسَآأ َنيِذّلَآ امو«

 .ركذتف هيي يبنلا دعب اوّدتري مل نيذلا وأ .باتكلا لهأ اونمؤم وأ

 [ةيآلا ىف «ةمحرلا» ىنعم ىف ىسربطلا خبشلا هدافأ ام

 .هرخآ ىلإ نمؤملا ّنأ ىلع اًهيبنت ةيسرلاب كلذ ىسرتم :هلوق

 [ىلاعت هّل] ىّمس :لاق ثيح يسربطلا خيشلا هدافأ ام باوصلاو .هيف ام هيف :لوقأ

 بيس "ل | فقل هيفا كوي وكلا اهب: ندتديو ديلا كيس ا وقوسمو "1 ىاتونلا

 هنأل وأ .الّضفت هجولا اذه ىلع باوثلا نوكيف .لّضفت فيلكتلا وه يذلا باوثلا

 لعق ل نا دل ناك وفد ىدسملا نأل حسم لطفت هلأ ىف لعولا زاجل ةل دق

 دج دق هنأل لّضفت كلذ عم وهو .حيبق فلخلا ّنأل ,"!هيلع هب ءافولا بجو هلعف اًملف

 7 امن هنلا

 .مهركذ مّدقي نأ بيترتلا ّقح ناكو :هلوق
 ؛مُهُهوُجُو تّدَوْسَآ َنيِذَّلَأ » ركذ ىلع هْمُهُموُجُ* 00 ١ َنيِذَّلَأَِ» ركذ *!هّدقي يأ

 دقو .ءرهاظ فنصملا هيجوتو را ضيبت موي ىف ل5 هلع انك

 .كلذ ىف هجولاو :ردصملا ىف .؟ .باوصلا :«لءع».١

 /1١7"5. ؟ نايبلا عمجم ريسفت .؛ .هيلع  :ردصملا ءهب :«ل» ."“

 .م دقت :«(مه»» .6



 ااا نارمع لا: ةويؤنت

 ةدارا همر ا همك ةدارا ١كم" !(هيض اذان نمالا نيك ااهنادلاب هكون

 .مهفاف ." 'يبضغ ١غ يتمحر تقبس :لاق امك .بضغلا

 )٠١8([ .... ْقَحْلآب َكْيَلَع اَهوُلْثَن هللأ ْتاَيا َكْلِت + :ىلاعت هلوق]

 .قالطالا ىلع كلاملا هنأل :هلوق

 [هحرشو ةرّبجملا لوق نالطب ىلع ةيالا نم حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام]
 وبأ خيشلا لاقو ,رّكذتف ةلأسملا هذه يف مهفّسعت ىلع هّجوتي ام قبس دق :لوقأ

 ديري ىلاعت هللا ّنأ ةربجملا لوق نالطب ىلع ليلد ةيالا يف ّنِإ :هريسفت يف للي حوتفلا

 .مومعلا ديفيف ريكنتلا ةغيصب ملظلا ةدارإ هنع ىفن ىلاعت هّنأل كلذو .هب ىتأيو ملظلا

 هنم ردصي ال هنأ ىلع ّلد دقف .ديري ال ام لعفي ال هنأ "”ىلع عامجإلا عقو دقو
 .!ملظلا

 ال نأ بجوف يفنلا قايس يف ةركن هاَمْلُظ م هلوق ّنِإ :لوقن "'ىرخأ ةرابعبو
 هي ىلع وا ةسفل ىلع دمغلا نهنوا قم ضررا وس امل وكي اقم اش يرو

 اذه .هل اًديرم ناك ةثالثلا ماسقألا نم ءىشل اًلعاف ناك ول ذإ ؛لعفي مل دري مل اذإو

 نم ذإ ؛دابعلا لامعأل لعاف ريغو .ملظلل لعاف ريغ هنأ ةيآلا هذهب تبثف .فلخ

 حّدمتلاو .كلذ ديري ال هّنأب حّدمت ىلاعت هْنِإ مث اهدي ري ال هنأ انّيب دقو ,حئابقلا اهتلمج

 رداق ِهّنَأ ىلع ةيآلا تلدف .هل اًديرم هنوك هنم ّمصو .كلذ لعف هنم ّمص ول ّمصي امْنِإ

 :لاق اذهلف .رهقلاو ءاجلإلا ليبس ىلع ملظلا نم ةملظلا عنمي هنأ ىلعو ملظلا ىلع

 ةمحر عون 8 'مهش وجو ْتَدَوْسَأ ني ذل © ميدقت نم مهفي دنا هييتتلا هوو :«م .ع» شماه يف ١.

 .4غ١/17 ىفاكلا .؟ »١١«. اضيا مهيلع ةقفشو

 ./ل/ م نانجلا ترون اتعلا ضورردا :ىلع شد: (لعالا

 .ىرخا- :«ل عر 060



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك دف

 ل

 هنأ ركذ اّمل اًضيأو ١4" ُروُمَأَلآ ٌعَجْوُت هللآ ىَلِإَو ضْزآلآ ىف اَمَو ٍتاَوْمَّسلَأ ىف اَم ِهِْقَو

 زجعلا وأ لهجلل حيبقلا لعفي امْنِإ 3 لعاف ّنأب هيلع لدتسا حئابقلاو ملظلا ديري ال

 يف امو تاوامسلا يف ام ّلكل كلام هّنأل ؛لاحم هللا ىلع كلذ ّلكو ,ةجاحلا وأ

 .دوجولا يف ام لكل لب ؛ضرألا

 نأ ديري ال هنأ وأ مهملظي نأ ديري ال هّنَأ نوكي نأ امِإ ةيآلا ىنعم :لاقي امّبرو
 هنأ مهبهذم نم ّنأل ؛ةّنسلا لهأ بهذم ىلع ميقتسي ال لّوألاو ءاّضعب مهضعب ملظي

 ّنأل ؛الداع ناك لب اًملاظ نكي مل باذعلا ٌّدشأ بنذلا نم ءيربلا بَّذع ول ىلاعت

 هنم ملظلا رّوصتف ؛هسفن كلم ىف فّرصت امْنِإ ىلاعت وهو ريغلا كلم ىف فّرصت ملظلا

 ةدارإب كلذ ّلك ّنأل ؛مهلوق ىلع لاحم اًضيأ يناثلاو حدم هنم مزلي الف .مهدنع لاحم

 .مهدنع حيحص هجو ىلع ةبآلا لمح نكمي ال هنأ تبثف ,مهدنع هنيوكتو هللا

 ىلع ةفص ىفنب حّدمتلا فقوتي ال هنأ لوألا :نيهجو نم ةّنسلا لهأ باجأو

 هعطُي َرُهَجو 74و لَو ٌةّنِس ُهْذُخأَت آل» :هلوق ليلدب ؛هنم ءىشلا كلذ رودص ناكما

 هنأ يناثلا .هيلع لكألاو مونلا ةّحص ىلع كلذب حّدمتلا فّقوتي ملو ."مَعْطُي اَلَو

 دقو ل ل ا م ا

 .اَهلْقم ٌهَتْيَس ِةَكْيَس اًواَّرَجَو> :ىلاعت هلوقك ,رخآلا ىلع نيهباشتملا دحأ مسا قلطي

 :لاق مث ,ةّنسلا لهو ةلزتعملا مالك بتارم ىروباشينلا لضافلا ردق اذك :لوقأ

 رهقلاو فطللا ناك اذإو .هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو ملظلا ّنَأ ماقملا اذه ىف ّقحلاو

 يف ءيشلا عضو نوكي هرهظم يف '!امهنم لك عضوف لامكلا تافص تارورض نم
 ىهتنا ا 0اًملظ نوحي الف هعصضوم

 .؟ 66 :ةرقبلا ." 3 :نارمعغ ل١5

 .غ٠١ :ىروشلا .؛ ١4. :ماعنألا .'*

 .59557/ 7 يروباشينلا ريسفت .1 .اهنم :«ه ءما» .6



 ١ نارمع لآ ةروس

 ّنأ ىلع مصخلا لالدتسا نع باوجلل ضدععتي مل هّنألف :الّوَأ امأ ؛رظن هيف :لوقأو

 .رهاظ وهو ملظلا ديري ال ىلاعت هللا

 هرودصو ملظلا لعف وه ةلزتعملا اهب ٌلدتسا يتلا ةيآلا يف يفنملا ٌنآلف :اًيناث اّمأو
 وه بيعملا امهب دعسا نينللا نيتبآلا ىف ىفتملاو» هدب ةتدارإ قلو, ىلاعت هنع

 مدع نم مزلي ال هّنَأ نّيبلا نمو هيف هريغ لعفب اًمعطم هنوكو ةنسلاو مونلا ضورع
 نع ضراعلا كلذ رودص ناكمإ ىلع جراخ نم رمأ ضورع ىفنب حّدمتلا فقوت

 هرودصو هلعف ناكمإ ىلع هتدارإو ءيش لعف يفنب حّدمتلا فقوتي ال نأ حودمملا

 مكحي ميلسلا عبطلاو .ةيدنسلل حلصي ال روكذملا دنسلا 1 نلضاهلا وبا اادوع

 .يناثلا نود لّوألا يف فقوتلاب

 ةياعر ماقم يف قلطي امّنِإ رخآلا ىلع نيهباشتملا دحأ مسا ٌنآلف :اّنلاث اّمَأو

 لاجم الف .ةلكاشملا باب نم سيل ةبآلا نم هيف نحن ام ّنأ نّيبلا نمو ؛ةلكاشملا
 .رخآلا ىلع نيهباشتملا دحأ قالطإ باب نم اهيف ملاظلا قالطإ نوكل

 تارورص نم هنأ هلم يذلا رهقلا ّْنأل ؛لطاب غ همعز ام ٌنألف :اًعبار اّمأو

 رهقلا اّمأو .لالضلاو ملظلا لهأ نم هّقحتسي نم ىلإ هّجوتي ام وه لامكلا تافص

 ءاهفسلا تافص تارورض نم وهف لاضفإلاو ماعنإلا ٌقحتسي نم ىلإ ةبسنلاب
 ريظن ةقيلعتلا هذه حتاوف يف انلقن دق اناكو ءلامكلا لهأ ىلع ىفخي ال امك ؛لاّهجلاو

 .رّكذتف ,تقولا هب حماس امب هيلع انمّلكتو ,لضافلا اذه نم مالكلا اذه

 ءافتنا ثيح نم مونلاو ةنسلا بلس يف حدملا ّنأب كلذ نع باجي دقو :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 ,لعفلا كرتب حدم هيف نحن امو .مسجب سيل ىلاعت هّْنِإ لاقي امك ةسّدقملا هتاذ نع صقنلا ةفص

 ةلالدلا ثيح نم اًحدم نوكي ناو مل هّنأب درو .اًرودقم ناك ول نأ اًحدم نوكي امّنِإو

 .هلي هنم »١١, رّيدتف .ملظلاب فاصتالا زاوج يفاني دوجولا بوجو ّنأل صقنلا ءافتنا ىلع
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 )3١9([ <«... ىَلاَو ضزألأ ىف اَمَو ٍتاَومّسلَأ ىف اَم ِهْنِلَو» :ىلاعت هلوق]

 .4«ضزآلا ىف اَمَو ٍتاَومَّسلَأ ىف اَم ِهلَوِ+ :ىلاعت هلوق

 [ةضراعملا عفدو اهب ةلزتعملا ةباجإو ةيآلاب ةرعاشألا جاجتحا]
 دابعلا لاعفأ نأ ىلع ةيآلا هذهب ةرعاشألا تّجتحا :يروباشينلا لضافلا لاق

 تباجأو ءضرألا يف امو تاوامسلا يف ام ةلمج نم اهنأل ؛ىلاعت هلل ةقولخم

 داريو .نالفل ءانبلا اذه :لاقي امك ءلعف ةفاضإ ال كلم ةفاضإ «هلل* هلوق ّنأِب ةلزتعملا

 ةبسن يف حدم الو. حدملا ضرعم يف ةقوسم ةبآلا اًضيأو ,هلوعفم هّنَأ ال .هكولمم هّنأ

 «ضزآلا ىف اَمَو ٍتاَوْمَّسلَأ ىف اَم١ هلوق اًضيأو .هسفن ىلإ حئابقلاو شحاوفلا

 يتلا لاعفألا تافص نم ال ماسجألا تافص نم كلذو ,"!امهل اًفورظم ناك ام لوانتب

 دبعلا لعف لوصح يف رّثؤملا ّنأل ؛لعف ةفاضإ ةفاضإلا ّنأب ضروعو .ءضارعأ يه
 حيجرتلا وأ لسلستلل اًعفد ىلاعت هللا قيلخت ىلإ ةيهتنملا ةيعادلاو ةردقلا عومجم وه

 .ىهتنا 2" 'حّجرم ريغ نم

 .رّيدتو رّكذتف اًرارم ةضراعملا هذه عفد رم دق :لوقأو

 1١١([ +... َنوُرْمأَت ساّنلِل ثَجِرخأ ِةَمَأ َرْيَخ ْمُثْنُك ٠ :ىلاعت هلوق]
 0 : يودع َنوُوُمَأَت ٠ :ىلاعت هلوق
 ٌصخ ملف .حيبق هنأ فرعي اًضيأ حيبقلا :ليق نإف ةنسحلا لاعفألاو تاعاطلا يأ

 !فورعملا مساب نسحلا

 ةلزنمب نسحلا لعجو .هطوقسو هلومخل فرعي ال ام ةلزنمب حيبقلا لعج :انلق
 ."!هردق ٌولعو هتهابنل [فرعي] ردقلا ليلجلا هيبنلا

 5 3777/ يروباشينلا ريسفت ." .امهل  :«:ل».١
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 ا١ا/و نارمع لآ ةّروس

 "/لكب نيرمآ مهنوك يضتقت اهّنأل ةّجح عامجإلا نأ ىلع ةيآلا هذهب لدتسا :هلوق

 .هرخآ ىلإ ءركنم لك نع نيهان فورعم

 [هوجوب هلاطبإو ةيالا نم عامجإلا ةيّجحب لالدتسالا ريرحت]
 0 هنأل ؛هيلع اوعمجأ امل تبثم يأ ةّجح ةّمألا عامجإ ّنأ لالدتسالا ريرحت

 اَمأ "'ةّجح ءالؤه عامجإ لكو .ركنم لك نع نيهانلاو فورعم لكب نيرمآلا

 مل أطخ 07 ناك ول مهنم اًعامجإ ّنألف ىربكلا اّمأو .ةضورفم ةرهاظف ىرغصلا

 فالخو لطاب مزاللاو ركنم لك نع نيهانلاو فورعم لكب نيرمآلا مه اونوكي

 وهو هيلع اوعدجأ امل اع ةكح مهنم عامجإ لك نوكيف موزلملا اذكف ءضورفملا

 ةضاواطملا

 نص 0 فورعم لكب نيرما اونوكيف «قارغتسالل سنجلا مال ىرخأ ةرابعبو

 1 فورعملا نع هات زكذملا نيرما اوناكل اطفي مهعانعتإ قاك ولف وكت لك

 .لكل :«م .ه)) ١.

 اوبكترا ولف .ةّمألا هذه ةّيريخب ربخأ ىلاعت هللا ّنأب ليلدلا رّرقت دقو :«ه ءم .عد» شماه ي 0 1

 نيكد رع نو ديل كن ن اذإو اًريخ مهيف نكي ملو ةّيريخلاب اوفصّتا امل تامّرحملا نم

 5 رك و مزليف .مهتلادع تبث تامدرحملا نم

 ىلاعت هلوقب لالدتسالا وهو كلذ ىلع مهل رخآ ليلد ىلإ لؤي ريرقتلا اذه ّنأ ىفخي الو
 ةّجح عامجإلا نوك ىلع لدي ال هّنَأ هيلع دري اذه عمو .ةيآلا «اَّطَسَو َدَمأ 'مُكاَنْلَعَج َكِلَدَكَو ل
 ال ةّيريخلا ّنأل ؛ممألا ريخ مهنوك يفاني ال عسولا لذب دعب داهتجالا يف أطخلا ّنأل ؛ةيعطق
 .عسولاو دهجلا لدب عم .اًلصأ أطخ عقي ال ثيحب هوجولا عيمج نم اًريخ اونوكي نأ يىضتقي
 ع هه ووجه وع لب ءامسف' نميلادلال ةايعجالا ىف اطخلا فاني ل ةلادعلا اذكو

 تاهمأ ىاطعلا دز نط ايبلا ن١ رهاظلا اراب اننا ب 02000- ,ع» شماه يف ."”

 هّنَأ ملع ام ّلك نع نوهني مهّنَأ دارملا ّنأ مث ءاّقلطم عامجالا ةيّجح ىلع لدي الف ُةْديَي يبنلا
 ورع دلا قوت ليا ركتم للا ملكي ال امن ىلع وفم مهنا :لمتخيو يك

 م
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 مسا يف ماللا نوك "'عنمبف :ًلَوُأ امأ ؛هوجو نم ةيمامإلا ءاملع هيلع 00

 ؛| :هومعلا ىلع انهاحن ديلا و قو وغفلا نأ ليت الاف كس وا ورربق رتبت لا :ىتيحلا

 لوقا لعتتت عيلسبعلا نيدقت ىلدعو هيلع عالطالا هادعلا هتغاوهني مل ركسااتو

 ٍذئنيحو «ةّمأ َرْيَخ ْمُتْنك > هلوق نع لاح هِرْكْذُمْلآ ِنَع َنْوَهْنَيَو ٍفوُدْعَمْل َنوُوْمْأَي +

 ال ذئنيحو .اًقلطم ال ركنملا لك نع يهنلاو فورعملا لكب رمألاب ةدّيقم «ريخ» نوكي

 يف متركذ ام قّقحت مدعل "'نيموصعملا ىلع لمحيف مّلس نإو .مكبولطم مزلي
 هنا نيد .ن وتوك, هتيكوم»اولاف فيس زل انققنا ىغااميأ لقا هوو كلذبويروهرف
 ." هني اهّيبن تنب نبا اهيف لتق دقو

 دحالا نم نحاو لك فاستا هئاضتقالا عازل ةكورت ةرآلا نإ خا حويل وقنو

 ضعب دارملا ّنأ رهاظلاف ءاهرهاظ ىلع اهؤارجإ زجي مل اذإو .هفالخ مولعملاو كلذب

 الف دحاو موصعملا ّنأِب دنسلا يف شقاني الو .موصعملا مامإلا ىلع لمحيف ةّمألا

 يف موصعملا اًضيأو .!4ةّمَأ َناَك َميِهِرْبإ نإ » :ىلاعت هلوقب عوفدم هّنأل ؛ةّمُأ نوكي
 هعم ناك ذإ 96 نيسحلا هللا دبع ىبأ ءادهشلا دّيس نامز ىف امك ؛دّدعتم راصعألا رثكأ

 قف رتاعلا و رضا اضرار قطر لانلا ىلع. قد قمم مانالاو قيذلاعلا يزن مانإلا
2 7 
َّّ 

 َةّمأ هك اَنْلَعَج َكِلَذَكَو :ىلاعت هلوق ريسفت يف رخأ تادايز عم كلذ تم دقو ,نادوجوم

 ىلع يتّمُأ عمتجي ال» :92 هلوقب أطخلا ىلع عامتجالا نع ةّمألا ةمصع تبث دق :ليق نإف هن

 .«أطخلا

 يف] نم ال هنم مهفي ةّجح [هتركذ :«ه»] هنوكف ةّجح عامجإلا ّنأ ىلع لمتشم ليلد اذه :انلق

 .« هِي هنم »١1١. انهاه اهب ٌلدتسا يتلا ةيآلا [نوك :«م»

 .عنميف :«ه» ١.

 دارفأ عيمج ةمصع ّنإف ؛نيموصعملا دحأ مهيف دجوي يتلا ةعامجلا وأ :«ه .م .ع» شماه يف .؟

 .« هلع هنم »١١., رّيدتف .بهذملا وه امك .,ةبجاو ريغ ةعامجلا

 ١٠١. :لحثلا.4 41٠5/١. يرويسلا دادقملل نافرعلا زنك .'"



 .ركذتف ,"''ةيآلا ١١ه اَّطَسَو

 يف هيلع مهءاقب عنمنو يضاملا يف كلذب مهفاصتا يضتقي اهنألف :اًيناث اّمأو

 .لاحلا

 يف لعف امب حدملا زوجي الو ءلاحلا يف حدملا جرخم تجرخ اهنإ :لاقي ال

 .مذدلا قحتسا هنع ىهن اذإ فورعملاب رمآلا ناب هنع جورخلا عم يضاملا

 تناك ةّمآلا هذه نب رابخإلا دّرجمل لب حدملا جرخم اهجورخ عنمن :لوقن األ

 لاحلا يف حدملا زوجي ذإ ؛حدملا يضتقي ال ةيربخلا دّرجمو .ممالا رئاس نم اًريخ

 ّنإف ءلاحلا يف عقي بنذب لاحلا يف ّمذلا ّقحتسا نإو يضاملا يف هنع ردص امب

 .طابحإلا ةلأسم يف هب ليق امك زئاج ٌمذلاو حدملا قاقحتسا نيب عمجلا

 مدع هموهفمو ىضاملا يف فصولا لوصح هقوطنم #ْمُثْنُك + :هلوق ٌنألف :اّنلاث اًمأو
 0 لا ل و اللا دمي

 زوجي لب ؛دعب اميف هنع جورخلا مدع يضتقي ال مهفاصتا ٌنآلف :اًعبار اًمأو

 .البقتسم اهلاوز ملع نإو ةيلاح ةفصب ناسنإلا حدم نسحيو مهجورخ
 .نامزلا كلذ ىف ةّجح مهعامجإ ريصي :لاقي ال

 يف كشلا عقو اذإو ءنامزلا كلذ يف لصح اع ايت ّىأ "'ملعن ال :لوقن أنا

 .ةّجح هنوك !'!نع جرخ عيمجلا

 ةّجح مهلوق نوكيف .تقولا كلذ يف نيدوجوملا عم باطخ اهّنآلف :اًسماخ اّمأو
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 ". لهأ ةّمئأ قيرط [نع :«ه»] نم يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا ىورو :«ه ,م .ع» شماه يف
 هءارجإ بساني امّنِإ ريخلا ظفلو ال فيك ,مهقح يف ةلزان .مهب ةصوصخم ةيآلا نأ : 8 تيبلا

 ةفيرش ةياور اذه نايب ىف ركذ دقو .ةّماعلاو ةّصاخلا ّجعي امال مهتّصاخو ةّمألا ةداق ّقح يف

 ْ .«هلِي هنم »١7, ةّمث علاطيلف ُهُتلَظ يسرافلا ناملس نع ةليوط

 .نع - :«لءع».4 .ملعي ال :«م» .'"
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 .مهريغ نود

 بطاخملا فصو هّنأل ؛دحاو ّلك سيل بطاخملا ّنأب الَوَأ ءلّوألا نع بيجأو

 نينيلوب هما هناي دحااو لك فضوي عزا دعئاو: لك اك ولف هما ويه هقركو باظخلا اذهب

 مزلي هّنألو ءاذكب ةّمألا تمكح :مهلوق يف عومجملا مهف ردابتل زاجملا ىلع الإ كلذك

 هبحاص نم اًريخ دحاو ّلك نوكيف ءسانلل تجرخأ ةَّمَأ ريخ دحاو ّلك نوكي نأ
 ركسع ريخ متنأ :هركسعل كلملا لوقك عومجملل باطخلا نذإف .هنم ريخ وه يذلا

 لب كلذب دحاو لك كلملا فصو هنم مهفي الو ءشويجلا نورسكتو دالبلا نوحتفت

 نم ةّمألا يف ناك ادِإ ىنعملا ّنأل رظن هيفو .,"7كلذك وه نم مهيف ّنأ ىنعمب عومجملا

 يف موصعملاو دحاولا ىلع قلطي دق ةّمألا ّنأ ىلع اًدحاو نوكي نأ زاج كلذك وه
 .ّرم امك دّدعتم اهعيمج يف لب راصعألا رثكأ

 هتوبث هب "!لمعلل يفكيف ةّيهملل ناك قارغتسالل نكي مل نإ فورعملا ّنآب اًيناثو

 وهو دحاو ركنم نع اوهنو دحاو فورعمب اورمأ مهنأ هأنعم نوكيف ةدحاو ةروص يف

 ناميإلا وهو دحاو فورعمب رمأ دق نوت ةحاو لك نآل ؛ممألا عيمج يف لصاح

 :ممألا عيمج نم اًريخ ةّمألا هذه نوكي الف ءرفكلا وهو دحاو ركنم نع ىهنو

 الو .ةّيهملا ىلع هلمح زاوجل رظن هيفو .ضرفلل اليصحت قارغتسالا ىلع "'لمحيف
 رثكأ يف هيلع ةموادملا دّجهتي نالف ناك :انلوق موهفم ّنأل ؛دحاولا ىف انهاه قدصي
 .اهفرعي نمل ةّمألا ةاواسم الو ةدحولا الو ميمعتلا مزلي الو ةنماس كف مدل ا

 هْنأل رهاظ رظن هيفو .يضاملل سيل «نوهنت»و «نورمأت» :هلوق نان يناثلا نعو

 .اذك لعفي للي يبنلا ناك :لاقي امك ُْكْنُكِم :ىلاعت (؟!هلوقل ةياكح
 ديفت تناك نإو يهف ةصقان تناك نإ اهنآل يضاملل «متنك» نوك عنمب ثلاثلا نعو

 .لمعلا :«م» . ؟ .لا/و 71/15 يزارلل لوصحملا :رظنا.١

 .هلوقب :«م» . .لمحيلف :«ما» .''



 ١/4 نارهع لا ةزاوتن

 ال فصولا مّدقت ىلع مئنك ةلالدو البقتسم هنوك يضتقي نورمأت :هلوق نكل يضاملا
 ضر دلل نى ايم ناشف ىلا نور رن ست ين يح
 ويم ادنز ةلكلو عنع ىف هاني اهل طنا هيفو»«لذل عننا يدقاجو أ ةدئاؤ: تناك ناو

 .لابقتسالا ىلع ةيكحملا

 امهلوانتيف لابقتسالاو لاحلا ىلإ ةبسنلاب ٌماعلاك عراضملا ةغيص ّنأب عبارلا نعو

 .دحاولا هيف يفكيف قلطملاو "١كرتشملاك اهنأل رظن هيفو ءاّكم
 نإ مهلوق ّنأل ؛ةبآلا لوزن رصع ينمؤم عابتا باجيإل هجو ال هّنأب سماخلا نعو

 .الطاب ناك الإو .اّوغل مهلوق ريصيف .هلوق يف ةّجحلا تناك ِهْيلَي لوسرلا لوق قباط
 .ناك رصع 3 يف نيدوجوملا لوقب لمعلا باجيإ دارملا نوكي نأ نتمني دقيحتو

 لد ةقعنالا ةحض نع قنوت اا هرصع ينمؤم ةدارإ زاوج مدع ّنأل ؛رظن هيفو

 .لّمأتف عامجإلا توبث ىلع ةيآلاب

 )1١([ .... ًاوُفِقُت اَم َنْيَأ َهّلِذلأ ْمِهْيَلَع ْتَبِرُض» :ىلاعت هلوق]
 ."'هرخآ ىلا لا وحألا ماع معأ نم ءانثتسا :هلوق

 ال امم ّداعلا دعب دارملا ّنإ :هتيشاح ىف يزارلا ةمالعلا لاقو ."”فاّشكلا يف اذك

 تب راف يعقل فا ديو كيارااف 5 اذاف هنن ضملا نينعب نع 5 هدم عا

 هلع افمؤ هلغاف يقع ,لعفلا تايضتقم عيمج يف عقي ءانئتسالا اذهو ءاّديز لإ اًدحأ

 ةلاومحا ءانعاةعا نم ءانعسا هلإق ءايكازتالا ادي ردح اهلا وقتك امين هش اهو

 نم :هلوق يف ةفاضإلاو .هضارعأ ٌماع ّمعأ نم ىنثتسم اًبيدأت الإ تبرض ام كلذكو

 .ةكرتشملاك :«ه» ١.

 هنم ىذلا سنجلا يف هنم معأ ال هنأ ماعلا معأ ينعي رخل ةراعتوا :«م ءع» شماه ىف . <

 .« هِي هنم »١١١. ةيضرعلاو ةيلاحلاو ةيلوعفملاو ةيلعافلا نم ءانثتسالا

 .غ١/00 فاشكلا ."“



 فاضملا هل يذلا امّنِإو هل ناّمر ال نَم ىلإ هناّمر ٌّبح ةفاضإ لثم ؛لاوحألا ماع ّيعأ

 ماعلا ةفاضإ ال ماعلا ّبعأ ةفاضإ ىلإ ةروكذملا ةرابعلا ىف دصقلا ّنأ لصاحلاو

 اذه لثم ىفف .سيق ال سيق نبا تاّيقرلاب سّبلتملا ّنِإف ,تاّيقرلا سيق نبا :لثمو

 ءانثتسالا ناك اّمل ّجث هريغ هيلإ قيرط ال ذإ ؛هيلإ فاضملاو فاضملا ركذ نم نبال

 :هلوقب هتماقتسا نّيب ىنعملا ةماقتسا دنع الإ بجوملا ريغ نم نوكي امْنِإ غّرفملا

 لاح ىف اّلِإ "يأ نيمصتعم الإ لاوحألا ةّماع ىف ٌةْلّزلَآ ُهِهْيَلَع ثّيرظ د

 .مهماصتعا

 .نيملسملا ةّمذو مهاتآ يذلا '!هباتك وأ هللا ةٌّمذب '!نيسّبلتم وأ :هلوق

 باتكلا لهأ نم اونوكي نأ وهو هللا نم دهع نيدهع نم نيرفاكلل نب ال هنأ ىنعي
 وأ :هلوقف مهنم نامأ يأ ءنيملسملا نم دهعو ةّمذلاب هنيد ىلع اًدقم نكي مل الو

 .هللا ةّمذب هلوقل ريسفت فطع ةلزنمب ,مهاتآ يذلا هباتك

 ىلع بورضملا تيبلا ةطاحإ [مهب ةطيحم ىهف «ُهَنَكْسَمْلَآ ُمِهِيَلَع تَبِرَض*+] :هلوق
 .هلهأ

 هينا ايلهأ ىلع ةفيقلا يرض انك "" نيلي ايش ةقنلاو ةلكنلا تيس هلأ ني
 امك ةيانك هيف سيلو .هيبشتلاب ةقوبسم ةينكم ةراعتسا مالكلا يفف اهيف نونكاس

 :هلوق باب نم هّنأو ,سانلا رثكأ مهو هيلإ بهذ

 3 مشحل ا نبا ىلع تبرض هيف يف يدنلاو ةؤرملاو هه اهي سلا نإ

 .هي يزارلا ةمالعلل فاّشكلا ةيشاح ىف اذك

 نيله و دتهملا نك“ .يأ-:«ه».١

 اعلا :«م» . .ةباتك :ردصملا ىف ."'

 .غ١/8١ فاشكلا .ه



 1١([ ..... َنوُلْثَي َهَمِبآَف ُةَمُأ باتِكلا لهآ نم َءآَوَس اوُسْيَلِ» :ىلاعت هلوق]

 .مهدّجهت يف نآرقلا نولتي :هلوق

 [ليللا ةالص عقوم مظع ىلع ةيالا ةلالد]
 دقو .هناحبس هللا نم ليللا ةالص عقوم مظع ىلع ليلد ةبآلا يفف رانا رعد

 نم هل ريخ ليللا فوج يف دبعلا "'امهعكر ناتعكر» :لاق هّنأ هي 12 يبنلا نع مص

 :ةثا هللا دبع وبأ لاقو .«مهيلع "''اهتضرفل ىتّمُأ ىلع ٌّقشأ يْنأ لولو ايف امو اينذلا

 امك ءامسلا لهأل ءيضت .نآرقلا ةوالتب "!ليللاب اهيف ىّلصي يتلا ت مبا نإ 92

 ةَنَس اهنإف ليللا ةالصب مكيلع» :ةّيي لاقو .«ضرألا لهأل ءامسلا موجن 'ءيضت

 قا يكن امج ا نعردادلا ةدرظمو وكلف نيعلابقلا تادو وكت

 :4 ىّمَقلا هيوباب نب يلع ىلإ هبتك باتك ةلمج يف ة46 يركسعلا انالوم لاقو
 .ليللا ةالصب كيلع ىلع اي :لاقف يلع ىصوأ ٌةْيِيَي يبنلا ّنإف ليللا ةالصب كيلعو»

 ."'«اّنم سيلف ليللا ةالصب فختسا نمو .''ليللا ةالصب كيلع

 )017١[ :... َدِعاَقَم َنيِنِمْؤُمْلأ ْئَوَبَت َكِلْهَأ نِم َتْوَدَع ْذا> :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ [ءاعبرألا موي] دحأب اولزن نيكرشملا نأ يور :هلوق
 نع كانه عقو ام ركذي ملو ءدحأ برح تامّدقم ركذ دق فّنصملا ّنأ ىفخي ال

 نم هل بّصعتي نم روصق رهظي الل نيرخا ماجحإو ضعب مادقإ نم ةباحصلا

 .امهتص رفل :«م ءع» .؟" .امهعكري :ردصملا يف ١.

 .« هلع هنم ةليفلا ترد ياكم او دفضح ىبأ ةالص نع زارحإ دييقتلا اذه لعل :«ع» شماه ىف ."

 .؟ خر“ ؟ نايبلا عمجم ريسفت .0 .ءىضي :خسنلا يف .؛

 كاد تالت هن دفملا ق5
 .1/ ١ عئارشلا للع ؛!١ .هيوباب نبال ةرصبتلاو ةمامالا .



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 ةضقلا قا انأ اهو. ةكل كيلا لها نم.هلطف ءافخال لكدتي نم لطفو ةباخصلا

 لوف اه هدلاك ا كو اوددش ال امعوتامل ولكي

 [36 قداصلا مامإلا ةياور يف دحأ برح يف عقو ام]

 دحأ ('!ةازغ ببس ''7ّنإ :لاق هنأ كا قداصلا هللا دبع يبأ مامإلا انالوم نع يور

 هلال ة نزل اور لكفلا نم مهباصأ ام مهباصأ دقو ةّكم ىلإ ردب نم تعجر اَمل اًشيرق ّنأ

 مكءاسن اوعدت ال شيرق رشعم اي :نايفس وبأ لاق ,نوعبس ريا نوعبس مهنم لتقف

 اًملف ,دّمحمل ةوادغلاو نزحلاب تبهذأ تجرخ اذإ ةعمدلا ّنإف مكالتق ىلع "!نيكبي

 يف ةكم نم اوجرخو .حونلاو ءاكبلا يف مهئاسنل اونذأ دحأ موي لي هللا لوسر اوزغ

 و هللا لوسر غلب اًملف .ءاسّنلا مهعم اوجرخأو .لجار يفلأو سراف فاللا ةثالت

 ال هلا لوسر اي :()كيبأ نب هللا دبع لاقف .داهجلا ىلع مهّتحو هباحصأ عمج كلذ

 دبعلاو ةأرملاو فيعضلا لجرلا لتاقيف ءاهتقزأ يف لتاقن ىّتح ةنيدملا نم جرخت

 نحنو ءانب اورفظف طق موق اهدارأ امف ,حوطسلا (*!ىلعو .ككسلا هاوفأ ىلع ةمآلاو

 .انيلع مهل رفظلا ناك الإ طق انل ودع ىلإ انجرخ امو ءانرودو اننوصح يف

 وي ايل ل

 يوم يي ايدي يوي سيسي
١ 

 فلا

 .هلل

 امك لاتقلا عضوم نواّوبتي هباحصا نم رفن عم جرخو .هيار ُةْْيَي هللا لوسر لبقف

 .ةوزغ :ردصملا ىف .؟ .ناك :«ه»و ردصملا ىف ١.

 :لولس نبأ :ردضعلا ىف :نوكيت ميلا ىلا

 .ال  :ردصملا ىف .5 .ىلع  :«ع» .6



 ل نب هللا دبع هنع دعقو ةيآلا « كلهأ ْنِم َتْوَدَغ ذاَوغ :هناحبس لاق

 هناهضا ان هلال وسو قاكو دعا ىلا سيروا كقاوز ودمار اولا جرزخلا

 دق انومشباو نإ :مهل لاقو هباحصأو ريبخ نم هللا دبع عصوو .لجر ةئمعبس اوناكو

 دق يهوهتبار '“اذإو:«ناكملا اذه "'' نفاوسربت الق: ةكفههاتلختدأ ىتح مهانمزه

 دلاخ نايفس وبأ عضوو .مكزكارم اومزلاو اوحربت الف ةنيدملا انولخدأ ىّتح انومزه

 مهيلع اوجرخأف ءانطلتخا دق انومتيأر اذإ :هل لاقو اًئيمك سراف يتئم يف ديلولا نب

 .مهءارو اونوكت ىتح بعشلا اذه نم

 لمحف .*94 يلع نينمؤملا ريمأ ىلإ ةيارلا عفدو هباحصأ ُهيِبيي هللا لوسر أّبعو
 يف هللا لوسر باحصأ عقوو .ةحيبق ةميزه اومزهناف شيرق يكرشم ىلع راصنألا

 مراسل يحك ارا كم يف ديلولا نب دلاخ طحناو .مهداوس

 1 نال ومس هين اكميما ىلا ريمحج نم 00000 رظنو .عجرف ماهسلاب

 الب نحن ىقبنو انباحصأ منغ دق دق :ريبج نب هللا دبعل اولاقف .موقلا داوس !'نوبهتني
 اولبقي ملف .حربن ال نآ انيلإ مّدقت دق هلا لوسر ٌنإف هللا اوقثأ :هللا دبع مهل لاقف ,ةمينغ

 يف ريبج نب هّللا دبع يقبو ,مهزكارم اولخأ ىّتح لجرف لجر '"'لسني اولبقأو .هنم

 هلتقف .رادلا دبع ينب نم يردبعلا ةحلط يبأ نب ةحلط عم شيرق ةيار تناكو

 لول نبا ندصضتلا ىقزا
 حاحصلا يف اذك .هعضاوم يف هاته اذا تيِكع لاقي :ةيبغتلا قف 22-ِ شماه يف .؟

 نهم 16ل عزنا 4 عدس ا رج[ 1 ناكر

 .ىلع  :«م»و ردصملا يف .0 .نإ :ردصملا ىف .؛

 .نوهتني :«هء.مء.ل.1

 ىلإ + :ىلاعت لاقو .عرسأ يأ التو اًلْسَن لسني .ددعلا يف لَسن :لاقي :«ه م ,ع» شماه يف .
 .18١؟١/ 0 حاحصلا 6١[»١١«. :سي] ةدولسسلا مُهَيَر



 اهذخأف ةيارلا تطقسو .يلع هلتقف ,ةحلط يبأ نب ديعس وبأ ةيارلا ذخأف .ةث يلع

 دبع مهءاول دحأف زادلا َنيغ ينب نم ةعست لتق ىّتح هلتقف ةحلط ا نب '''عفانم

 برضف ىرسيلاب ءاوللا ذخأف هدي عطقف يلع هيلإ ىهتناف ,"'باوص هل لاقي دوسأ مهل
 له :لاقف نايفس يبأ ىلإ تفتلا مث .هردص ىلإ نيوامذجلاب اهقنتعاف .اهعطقف هارسُي
 اهتذخأف .ءاوللا طقسف هلتقف هسأر "'ىلع يلع هبرضف ؟رادلا دبع ينب يف ترذعأ

 دقو ريبج قرنا كيك ىلع هنا ملا يبدل امحياوءاهجفو ف ةفاذكلا ةيفلع م ةرمغ

 نم نيملسملا ىتأ مث بعشلا باب ىلع مهلتقف ,ليلق رفن يف يقبو هباحصأ رف
 .مهرابدأ

 باحصأ مزهناو ءاهب اوذالف تعفر دق ةيارلا ىلإ اهتميزه يف شيرق ترظنو
 ىأر اًملف .هجو لك يفو .لابجلا يف نودعصي اولبقأو ,ةميظع ةميزه هللا لوسر
 نوّرفت نيأ اذ! ىلإ هلا لوسر انأ ىلإ :لاقو هسأر نع ةضيبلا فشك ةميرهلا هللا لوسر

 لجر مزهنا ''اًملف ,ركسعلا طسو يف ةبتع تنب دنه تناكو ,هلوسر '”*'نعو هللا نع

 نيةرمس ناك ورنا دهب هتك اق ارا كنا هتلاقو ةلديكتو ادع تعفو: نضرق: ىف

 دق تدعي تل اكد رديعأ هل يقرب هوبا ومررهلا هوز اذ اف: ةوقلا ىلع لمح تلسلا كيف

 اكو ءاذكو اذك كت لطعال هيرفي انهو | ةقسم تلق درا | ةيغ انجنو تياطعا

 الف تافتلالا ريثك اًرذح هتيأرف يلع اّمأو .هيلع ردقأ الف دّمحم اّمأ :لوقي يشحو

 ءرهن فرج ىلع ئطوف يب ٌرمف ءاّده سانلا ّدهي هتيأرف :لاق ةزمحل نمكف .هيف عمطم
 ءطقسف هتنث نم ثجرخو هترصاخ يف تعقوف .هتيمرو اهتززهف يتبرح تذخأف

 :ة رديه نيك هذه تلقف' دنع للا ذب نشنو هدبك ثزخ اف :فنظب ٌكقفَشَف .ةقيتاف

 .عقاسم :نايبلا عمجم يفو .عقاش :يمقلا ريسفت يف ١.

 . ىلع  :«ه» .'” .باوثلا :نايبلا عمجم ىف .؟

 .نع - :«ل .ع».6 .ىلإ - :«ل عد.

 .املكف :ردصملا ىف .5



 ساريطع قولا 'ةصغادلا لثم اهمف يف هللا هلعجف .اهتكالف اهمف يف اهتذخأف

 ىلإ هذرو هلمحف اكلم هللا ثعبف :! هللا لوسر ''!لاق ءاهب تمرو اهتظفلف .ةبكرلا

 ملو .هلجرو هدي تعطقو هينذأ تعطقو "١ءربلا نم تعطقف هيلإ تءاجف :لاق .هعضوم
 0 رس يس ا ا

 هيلإ عفدف .هفيس ا"! ءطقنا يدم هلع ١ ! !مهعف ديف ىلع مهلبقتسا [ ةنَكبِلَيإ هللا لوسر

 ناكو [ فقوف] ذأ ةيحات ىلإ هيي هللا لوسر زاحناو ,راقفلا وذ هفيس ُةِْدَي هللا لوسر

 هيديو ةسارو ههجو ىف هباصأ ىتح مهلتاقي هيل ا يلع لزي ملف .دحأ هجو نم لاتقلا

 .دّمحم اي ةاساوملا يهل هذه نإ :ةلا ليئربج لاقف ,١'ةحارج نوعبس هيلجرو هنطبو

 لوسر رظن :ةثا قداصلا لاق ءامكنم انأو :ليئربج لاقف .هنم انأو ىّنم هّنِإ :لاقف

 ال "'هلآ :لوقي وهو ,بهذ نم ّيسرك ىلع ضرألاو ءامسلا نيب ليئربج ىلإ ُيهْلا
 يدقاولاو يذدسلاو قاحسإ [ يبأ] نبا ىورا وأ ىلع الإ ىتف الو ,راقفلا وذ الإ فيس

 ةدسبلاوك قون اهيرألا موز ةعلاب اوان: قوق عملا ناك :اولاق :يهرتغو ورحم راو

 تبسلا موي لاتقلا ناكو ,ةعمجلا موي مهيلإ هلا لوسر جرخو .ةرجهلا نم ثالث

 نورجاهملا عجر ّمث .ههجو يف مشو هللا لوسر ةيعابر *ارسكو .رهشلا نم فصنلل

 د دن عسيدلا لوهر كو نوه يمال نم دق قارب ةديددول هكر ناضتالاو

 تيرطو: ةلدم ٠" يلعأ كروس ناكو ةعامسب اولتع راقكلا ناكو. ل"! وهنشك

 عيار [ ىلع :ردضتملا يف] نع كدحتي يذلا رّودملا مظعلا :ةصغادلا :«م ءعر) شماه يف ١

 .لاقف :ردصملا ىف .؟ 1٠/7 ٠١«. حاحصلا .١؟» ةبكرلا

 . عف ديف :«ه .م» نو يد دفاور ديففللا نلت .هريكاذم :ردصملا يف ."

 ١١١/١-١١7. ىّمقلا ريسفت .1 .عطقت :ردصملا يف .4

 .ترسك :ردصملا يف .6 .الا_ :«م»و ردصملا يف .

 هب درك شرتور :هانعم ذئنيحو .ةلمهملا نيسلاب نوكي نأ لمتحي :«ه .م ءعر) شماه ىف .1

 .مظعأ :ردصملا ىف ٠. .«7١؟» ناشيا



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 1

 كادف مرا :لوقي كا اء وهو ,هيدب نسى ناك صاقو يبأ نب دعسو ءتّلشف ةحلط دب

 ريسفتو ميهاربإ نب ىلع ريسفت يف ةروكذم يهو ةياورلا تينا 5 ا

 [(17 +... الاشْفَت نأ ْمُكْنِم ناَتَفئاَط ْتْمَه ذإم :ىلاعت هلوق]

 .* ْميِلَع ٌعيِمَس + :هلوقب قّلعتم [ + ْتَمَه ْذِإ+] :هلوق
 ٌعيمَس » ىنعم هيف لمع فاّشكلا يفو ,عزانتلا ليبس ىلع امهنم "!لكب يأ

 دقو فيك هئافخل '؟!ىنعم هلوق يضاقلا "ف ذح هّنأكو :لضافلا يّشحملا لاق .هٌميِلَع

 نيب عمجلل فرظ هنأ ديري :لاق ىّتح ينازاتفتلا ققحملا "!ىلع ههيجوت بعص

 ىثعم ال ذإ ؛(7باجعت هنأ ملعت تنأو :تقولا اذهب امهدّيقتل ىنعم ال ذإ ؛نيتفضلا

 .ىهتنا ,"!تقولا اذهب اًضيأ نيتفصلا نيب هعمج دبيقتل
 ىلع هيتعلا تع هل وق نكذ أملا فاشكلا نعاس ناقل 51 اما ءرظن هيف#لوقأو

 اذنه ناك كلو هانعن نف اههنف ال لمع اهنا "اهي او لعفلا لمعلا ىقح نضال ذا

 اذنه هيكوك يعل تاكل كتمت لل يووم دل وعلا كا سنا راس حا

 .لضافلا

 لزأ يف هتاذل ىلاعت هلل نيتباث اناك نإو ملعلاو عامسلا لصأ َنآلف :اًيناث اّمأو

 يف اهدّدجت بسحب دّدجتي ءايشألاب امهقّلعت نكل تقو نود تقوب دّيقتي الو لازآلا
 مّلكتم لزألا يف امك تاقوألا ضعب يف نوكي ال نأ زئاجلا نمو ,ةفلتخملا تاقوألا

 الف .هعمس نود قّلعتم هملعل دجوي ذئنيحو .همالكب هعمس قّلعتيل هناحبس هريغ قطان

 .لكل :«ه ءم»» .؟ .579 117/١ نايبلا عمجم ريسفت ١.

 .ينعي :ردصملا ىف .؛ .هفذدح :ردصملا ىف ."

 .امهنأل :«م» . ٠١١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ./



 ققحت تقو يفو .تقولا كلذ يف ءيشب ملعلاو عمسلا قّلعت نيب عمجلا قّقحتب
 عمجلا '''دّيقت هاجّنا رهظي اذه ىلعو .تقولا كلذ يف امهنيب عمجلا قّقحتي امهقّلعتم
 .' نيهدش :نينقح نود كاقوألا نقر فق نيففصلا فو

 .نيتفصلا قّلعتل فرظ :لوقي نأ ىفكل تركذ ام هدارم ناك ول :لاقي ال

 امك نيقّلعتلا نارتقا ةّدش يه ةدئاف ةدايز عم قّلعتلا وه عمجلاب هدارم :لوقت ان

 .ربدتف ماقملا هيضتقي

 [ى33 ء... َةّلْوَ منو رد هللأ ْمُكَرَصَن 0 - 0

 [ردب موي «ةعاجتو ابا نينمؤملا ريمأ ءالبب ةرفاظتم رابخألا]

 ءالبب ةرهاظتم رابخألا ّنِإ :هلصاح ام هريسفت يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا لاق

 .اهيف يت هللا لوسر ةيار بحاص ناك هنأ يور دقو .مويلا اذه يف "'نينمؤملا ريمأ
 عجشأ نم نينالثو ةسمخ مهنمو .هدحو مهرطش ىلع ا ىّتح رافكلا دهاجو

 نامثعو .نايفس يبأ نب ةلظنحو ,دليوخ نب لفونو .يمهسلا لئاو نب صاعك ,موقلا
 :ةثما نبأ دوعتسمو» 0 امتع مب رمح ةعئلط ةغو حلال: ققوخأ هنا ديبغ ىتنا كلامو

 بتك ىف وه اّمم ددعلا مامت ىلإ مهريغو .ةفيذح يبأ نب ةفيذحو .هكافلا نب سيقو

 عم مه ريغ لتق يف هيي كراش دقو .روطسم ةروهشملا خيراوتلا يفو .روكذم يزاغملا

 ”اكيأ ةريغ
 هئالبو هتعاجشو ٍة2 نينمؤملا ريمأ انالوم لضف ىلع ةّلاد رخأ تاياور يور دقو

 .ةّمث علاطيلف اًميظع ءالب مويلا كلذ يف

 .اهسفن :«م» .؟ .دييقت :«ل» ١.

 /0٠. 0 نانجلا حورو نانجلا ضور ريسفت .؛ . هجن :«ه م» "9



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 4

 [ (1؟9) «... ُرِفْعَي ضل ىف اَمَو ٍتاَوُمّسلَأ ىف اَم هنِلَوِ» :ىلاعت هلوق]

 .يفانملاك اهمدعو ةبوتلاب دّيقتلاو بيذعتلا بوجو ىفن يف حيرص :هلوق

 عنام ال ءاشي ام لعفي نأ هل قالطإلا ىلع كلاملا هّنأ مظنلا رهاظ ذإ ؛هحيرصت يف

 ءاشي امل اًلعاف نكي مل ملظلاب هبيذعتو ةبوتلاب ةدّيقم هترفغم ناك ولو ءالصأ هنع هل
 عّنش ثيح .فاّشكلا ىلع ّدر هيفو .ملظلا وأ ةبوتلا هيعدتسي امل لب ؛قالطإلا ىلع

 تا هلزق هعابتا نا ديقتلا ةدارا ىلع ةلادلا تاياورلا لقت دعي. لاقوةتسللا لها ىلغ

 بوتملا مهّنِإو .ُءاَشَي ْنَمِلِ+ نّيب ريسفت 4 َنوُمِلاَظ ْمُهْناَف ْمُهَبِْذَعُي وأ مِهِيَلَع َبوُتَ
 هللا تايآ نع نوناعتيو نوّماصتي عدبلاو ءاوهألا لهأ ّنكلو ."7نيملاظلاو مهيلع

 نم هيلي سابع نبا ىلع نورتفي امب مهسفنا نوبّيطيو .ءاوشعلا طبخ نوطّبخيف

 ىيتنا::'!ريغصلا يقذلا ىلع انكي وتلا يدعو لاكي عمل سكلا ينقال بهي ةونئاوق

 .همالك

 ريمضلا ينعأ لّوألا لوعفملا ىلإ فاضم أدتبم هعابّتا :هلوق ّنَأ كلذ حيضوتو

 وأ هلوق :هلوقو ُءاَشَي ْنَم ُبَدَعُيَو ٌءاَشَي ْنَمِل ُرفْغَي َوُه و > :ىلاعت هلوق ىلإ هب راشملا

 ىنعي ءأدتبملا ربخ «نّيب ريسفت» :هلوقو .ىناثلا لوعفملا وه 4 مُهَبَْعُي أ ْمِهيِلَع و

 بناج يف ىلاعت هللا ركذ امل هّنأل كلذو .ءاشي نمل نّيب ريسفت اذهب كلذ عابتا نأ

 ترث واز :ةلونق: دعب *«َنوُمِلاَظ ْمُهْنإَف ْهُهَبّذَعُي زأ» هلوق ركذلا ىف مّدقملا عوبتملا

 مه 4ُءاَشَي ْنَمِل ُدِفْغَي > :هلوقب اةح ومر وكذملا عباتلا بناج ىف دارملا نأ ملع «ْمِهْيَلَع

 مّدقملا يأ عوبتملا نوكيف ,نوملاظلا مه «ُءاَشَي ْنَم م ٌبْذَعَُي و :هلوقبو ,مهيلع بوتملا

 .رّسفملا ىلع مّدقي دق ريسفتلاو .مهبملا عباتلل اًنييبتو اًريسفت ركذلا يف

 بوتي وأ دعب ةبوتلا كرت يأ ملظلاب "ادّيقم ْمَُيِذَعُي ْؤَأ» ركذ نأ لصاحلاو

 137/١. فاّشكلا .؟ :نوملاظلاو | :ردضملا نفقا

 .اذّيقم :«ه» .'"”



 ١/4 نارمع لا ةرؤوتس

 اشي نيم دارعلا نأ ىلع لبلد ههكوت:لبقو مهيلع هلآ :يوثيف «اويوتي .ىا ةمهبلع

 بناج يفو .مهيلع بوتملا ينعأ .دّيقملا وه ةرفغملا بناج يف اًقلطم امهركذ ثيح
 نا لوضدلا يف رّرقت دقو .ءاطعو نسحلا نع يور ام ىلع .نوملاظلا مه بيذعتلا

 نحن اميف امك ؛ركذلا يف رخآلاب امهدحأ نرتقا اذإ امّيس .دّيقملا ىلع لمحي قلطملا

 هنأ بئاجعلا نمو :لاق ثيح .هتيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا هيلع ضرتعاو

 هدانسإل فرعي مل نإو ّصنلا ةلزنمب ةحيحص تاياورلا نم هاوه قفاوي ام لك لعجي
 .تاقثلا لقني راثآلاو ثيداحألا حاحص نم ناك نإو ءارتفا هفلاخي امو .ةّحص هجو

 َنأ ىلع اًليلد + َنوُمِلاَظ ْمُهْئِإَف» هلوقب ْمُهَبِْذَعُي ْؤَأ» هلوق بيقعت دّرجم لعجي هنأو
 ال هن عم .هدوجو عم ةرفغم الو هنودب بيذعت ال ثيحب بجوملا ببسلا وه ملظلا

 ناكل لقعلا يراجم يف هيلإ فيضأ "'ول ىنعمب يداعلا قاقحتسالا دّرجم الإ ديفي

 قيلعتب هبيقعتو هضزآلا ىف اَمَو ٍتاَوْمَّسلَأ ىف اَم ِهْلَوَ» :هلوق لعجي الو ءاًمئالم

 لعفي هنأ ىلع اًليلد «ٌميِحَر ٌروُفَغ ُهَآَو + :هلوقب هلييذت مث ,ةيشملاب بيذعتلاو ةرفغملا
 نم هبلق ىلع امل كلذ ّلك .دبعلا نم قاقحتسا الو .هيلع بوجو ريغ نم ءاشي ام
 نأ نم بيكارتلا صاوخ ةفرعم يف لجأ وهف الإو .ىوهلا ىلإ ليملاو بّصعتلا نير
 .نيهكلا يحق دن :ىقعي نأ يحسون ودنلا وهدف نست اق ورا دهم ل اتما هيلع :ىفخي

 ثيداحألا دانسإ ةفرعم نع رظنلا عطق عم هّنألف :اَلَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ىلع "'!'ىلقنلا لصأ وه يذلا ىعطقلا ىلقعلا ليلدلاب لدعلا لهأل لصح دق ةروكذملا

 اًقلاخم هن وكل ووكدملا وخلا 9 0 ملظلا ردصي ال لداع ميكح ىلاعت هللا ّن

 .لقنلا :«ل» .؟ ول هنأ ىنعمب :«ه» ١.

 .هنع :«م)) 7



 ةبسن نم فاّشكلا بحاص دارم سيل نأ رهظي اذهبو ."'ىرتفم عوضوم لقعلا ليلدل
 ةلالد نع يماعتلاو يماصتلا دّرجم ةلأسملا هذه يف هيفلاخم ىلإ يماعتلاو يماصتلا

 يّشحملا همهف امك .ةقلطملا ةقحاللا يف دّيقتلا ةدارإ ىلع ةدّيقملا ةقباسلا ةيآلا

 عمسلاو لقعلا نع مهّنأو ءلقنلاو لقعلا نع مهيماعتو مهيماصت دارأ لب ؛لضافلا

 .نولوزعم

 دا نيف دة دم سيل هدفك ام ىلع ةلالدكسا نأ انركذ دق انالف :اهاث' انو

 .دّيقملا ىلع قلطملا لمح بوجو نم لوصألا يف رّرقت ام لب ؛رخآلل نيرمألا
 يداعلا ببسلاب هنع رّيعي دقو يداعلا قاقحتسالا نم هركذ ام ٌنألف :اًنلاث اّمأو

 .ركذتف قبس ام يف اهداسف انّيب دقو .يرعشألا هخيش اهب دّرفت "ادق ,ةرهاظ ةطسفس

 ىلاعت هبيدعت زاوج ىلع اًليلد ةروكذملا تاقالطإلل هلعج ما نلف :اعبار اًمأو

 مايق قبس دقو .ملظ كلذ ّنأل ؛رهاظ راّجفلاو راّقكلل هترفغمو ءاحلصلاو ءايبنألل
 :ةم امك دتقملا ىلع لمخي قلطملا نالو.ةنع كاعت: هه ىلغ ىلقعلا ليلدلا

 هلأ َّنإَو :ىلاعت "'هلوق اًضيأ روكذملا دّيقتلا ىلع ٌلديو :يسربطلا خيشلا لاق

 نع وفعلا زّوجن اّنكل كلذ الولو .'*!؛ٌءاَشَي ْنَمِل َكِلذ َنوُداَم ٌرِفْغَيَو هب َكَرْشُي نأ ُرِفْغَي ال
 نم نّيبي ملف ةرفغملاو بيذعتلا يف رمألا هناحبس هللا مهبأ امْنِإ :ليقو .اًلقع عيمجلا

 هلا فانه نس ةاذ هن امورل ويف روكلا ني لكولا كن فويل عاشو وهو عل رفق

 هتمحر نم سأيلاو ءرسخ هللا باذع نم نمألا ذإ هللا حور نم سأيي الو .هناحبس

 ْنِم ٌسَتْيَأَي الؤو .4'0 َنوُرِساَخْلآموَقلآ الإ هلأ َرْكَم ُنَمَأَي الق + :هناحبس لاق امك ,رفك

 ريسفت يف ركذ امك اًضيأ ساّبع نبا نع كلذ فلاخي ام اوور دق مهّنَأ ىلع :«م .ع» شماه يف ١.

 .« هع هنم »٠١, [؟/801// ؟ نايبلا عمجم ريسفت :رظنا] ىسربطلا

 انقل روع نفد مزا قاف فدا ا
 .49 :فارعالا .ه 1 وادا



 ١و١ نارمع لآ ةزوس

 ءاجر نزو ول» :ِةّيلَ قداصلا لوق اذه ىلإ تفتليو "4 َنوُوِفاَكْل ُمْوَقْلَ الإ هلل حْدَ

 هقدر ؛ةّيشملاب باذعلاو نارفغلا قّلع امْنِإ :ليقو ."'«الدتعال هفوخو نمؤملا

 .هتّيشم ةمكحلا يضتقت ام الإ ءاشي الف ,ةمكحلل ةقباطم

 ال هتمحر :لاقف .هتمحر ةعس عم مارجالاب هدابع هللا مدعي نشك مهضعب لئسو

 اني ةيعرلا قوكي انك يللا اذف ريدحسو نوكررألا ذإ 7 ميكس بلك
 هللابو .ىوآ بلق ّيأ يف ىوهلا ىلإ ليملا ّنأو نيأ يف بّصعتلا نير ّنأ رهظ اذهبو

 .قيقحتلا ةّمزا هديبو قيفوتلا

 )1١([ .... اَهْضْرَع ِةَنَجَو ْمُكَبَر نم ِةَرِفْعَم ىلإ ًاوُعِراَسَو :ىلاعت هلوق]

 نود هنأل ؛ليثمتلا ة ةقيرط ىلع ةعسلاب اهفصو ىف ةغلابملل ضرعلا ركذو :هلوق

 .لوطلا

 [ةيآلا ىف «ضرعلا» ىنعم]

 نارام عا نوطلا 1 ىلع لدي هنت ىضوعلا رك املا هلا نأ عطور لا لوف
 فرعلاو ةغللا مهافتم بسحب وه امْنِإ ةلالدلا هذه ّنأ كيلع بهذي ال ّمث .*'ضرعلا

 ضرعلاو .مسجلا يف ربتعي دادتما لّوأ نع ةرابع لوطلا حالطصالا يفف الإو ماعلا

 عّبرملا عالضأ ىلع ضرعلاو لوطلا نوقلطي اذهلو هاّيناث ربتعملا دادتمالا نع ةرابع

 .ريدتف عالضألا ةيواستملا

 .هرخآ ىلإ [ هللا مصع نم آلإ] ليلق يتّمُأ يف ءالؤه نأ دي يبنلا نعو :هلوق

 ادت :«ه» .؟ لاا ولا

 ضعب ىلع بضغلا ماقم يف كهل نيقداصلا ضعب لاق انهاه نمو :«ه .م ,ع» شماه يف ."
 ب هم اناظر له اجا ىناتلا بولقك نبيل اًنيولق ناز «ءادغألا

 .لوطلا :«م ءل» .© 10/7 ناملا عضم هبط ا



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 4

 مث ع يبنلا نع :ع رخأ تاياور عم اًضيأ نايبلا عمجم يف ةروكذم ةياورلا هذه

 ,ةالصلل ًاّيهتيل ءاملا هيلع بكست تلعج ؛!+ نيسحلا نب يلعل ةيراج ّنأ يور

 :لوقي هلل ّنِإ :ةيراجلا هل تلاقف .اهيلإ هسأر عفرف .هّجشف اهدي نم قيربإلا طقسف

 « ساّنلآ ِنَع َنيِفاَعْلْأَو + :تلاق .يظيغ تمظك دق :اهل لاقف .* ظِيَعلأ َنيِمِظاَكْلاَو

 ةّدح تنأف يبهذا :لاق ١١ َنيِنِسْحُمْلأ ٌبِحُي ُهْفَآَو ١ :تلاق مس :لاق

 "اهلا هجول
 سأبلا مدع ىلع ةلالد هذه يف ّنِإ :انباحصأ مالعأ نم "!نيرصاعملا ضعب لاق

 .ىهتنا .؟ !ةراهطلا يف ةناعتسالاب

 ديفداتعا ةالاتسلا ككل ءاذلا هيلع كتل ىوارلا لورق آل لما مقال وتو

 نمو م ويتاولا ا لمعلا لق قدبلا فيفوش امن وتلا تقلع اجنلا ةلازأل ءاقلا عنكم

 زن رتب تالا كالالزلا وهاب اغلا ىلع الل اوك وي عوشرولا سنن اينكد

 [(15) «... ًاوُمَلَظ ْؤآ َةَشِحاَف اوُلَعَف اذا َنيِذَّلَاَو٠ :ىلاعت هلوق]

 ..«اللأ اِإ َبوُنذلَأ ُدِفْغَي ْنَمَو م :ىلاعت هلوق
 .ىلاعت هنم رصحلا ّحصي فيكف ةءاسإلاب ضعبل مهضعب رفغي دق دابعلا نإ :ليق نإ
 دارأ هّنإف اًضيأو .هللا الإ اهرفغي ال باقعلا اهيلع ّقحتسي يتلا بونذلا ّنِإ باوجلا

 .اهيلإ ةفاضإلاب ةريغص ضعب ىلإ انضعب نم ةءاسإلاو .ماظعلا رئابكلا نارفغ

 [هانعمو َنوُملْعَي ْمُهَو» بارعإ ىف ثحب]
 .هب نيملاع مهلعف حيبق ىلع اوّرصي مل يأ اوّرصي نم لاح [ «َنوُمَلْعَي ْمُهَو] :هلوق
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 5 نارمع لأ ةرروس

 دق هنأل ؛ ؛اهنع يهنلاو اهحبقب قب نوملاع مهو بونذلا ىلع نوّرصي نّمم اوسيل :ىنعملاو

 5 7 ولا 'حبقلا ملعي ال نم رذعي
 دق دويقلا عيمج اذكو .يفنملا لعفلا دعب عقاولا لاحلا :لاق ثيح .ينازاتفتلا لضافلا

 وأ ةروباب ناعتسكال كيل اين لدم ىشنلا نود اذبق نقلا ىلإ انجاب ووك
 يفنلا هلخد ام ىلإ اًعجار نوكي دقو .كلذل ءيجملا ؟!تكرت ىنعمب ."!اهب الغتشم

 نأ ىلإ ةراشإ ؛رارصإلا لعف نم لاح :هلوقف .اييدأت هتبرض امو ءاّبكار كتئج ام :لثم
 رجألل بجوم رارصإلا كرت ّنأل ؛ةدئافلا مدعل يفنلل اًديق سيل ؛َنوُمَلْعَي ْمُهَوِم :هلوق

 اًديق ناك اذإو ءىلوأ لهجلا عم لب لهجلا عم وأ حبقلاب ملعلا عم ناك ءاوس ؛ءازجلاو

 :ناينعم هلف يفنملا لعفلل

 لثم لعفلا لصأ تبثيو .طقف ديقلا ىلإ اًعجار يفنلا نوكي نأ رثكألا وهو امهدحأ
 اًهْنلَع اوُدَخَي هل ء + لاقت هلوق' ىف زك ذ دقو «هينكار: نيغ تق ,ىتعمن ءاتكار: تقام

 تاذ ىلع درو اذا قفتلا ّنأَو رورخلل تابثإو ىمعلاو ممصلل يفن هنأ + اًناَيْمُع َو امص

 طفلا نسجل بقا عي نسل اح ١ انهومل ل كيو كاذلل 121 وكر اعراب
 .ملعلا يفنو رارصإلا تابثإ ىلع

 انيهدو زد هقوررم الا وف لك عافت تسمي اك كقلا رب لعفلا 5 دفتح ا اههناقو

 دراما نمل ذا يس اهي سلا اع دهر يوك ورع عم “ ايكو

 وها هيون اتا وأ" ايلا يشل راعا رفا وم للا ءاقتنا ىتعمي ىأ ملعلا قت ىلع

 ىلعو.ةنبلا ققصم رارصالا ءدع نأ ىتعتي«نيملاغااوويعي ملا أ ةيللا قفا بساتملا

 .باصنا :«ه» . ؟ 115/١. فاشكلا.١

 .كرت :«ه» .غ ا :«م» .'

 ملعلا وهو ديقلا ىلإ يفنلا هّجوتي نأ نكمي ال لب :لوقأ ؛ :بيطخلا لاق :«ه ءم ٠ ل دمام حا 0

 ديياع ىلع ديد فيو ل او فكم ان ىلاعت هلوق وهو قبس ام ّنآل اًعم ديقلاو دّيقملا و ا
000 ١” 



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 14

 يف ديقلا ّنأ لصاحلاو ءاّعم امهيلع ٌبصنم ىفنلا فرحو :هلوق لمحي نأ يغبني اذه

 نسم لك ءافتنا ننعم هذكقحلا يفنل نوكي دقو .يفنلا دّيقتل نوكي دق يفنملا مالكلا

 طف لدقلا وأ «طقق نقلا وا نقلا و: لعقلا

 )1١([ 4... ْتاَنَجَو ْمِهَبَر نم ٌةَرِفْغَم ْمُهْؤَآَرِج َكِيَلوُأ :ىلاعت هلوق]
 .4َنيِلِماَعْلا ُرْجَأ َمْعِنَو + :ىلاعت هلوق
 ىنعم يف امهنأل «ْمُهْؤَاَرَجِ» :هلوق دعب ؛َنيِلِماَعْلأ ُرْجأ مغِن» لاق :فاّشكلا يف لاق

 لمع ل حاوره كلذ )ىلع ةيرشلا ةداررا "نيظقللا قيروقلاخ اماووعتاو

 نونا 1! قولطيملا لوف انك ل يلج رد رحأو
 لعفلا ىلع هبّترت ىنعمب ءازجلا بجي معن :لاقو ينازاتفتلا لضافلا هيلع ضرتعاو

 بوجولا ىنعمب ال ,تاداعلاو لوقعلا يراجم يف دعبتسي مل هيلإ فيضأ ول ثيحب
 :ةولطبملا لوقي امك هنا :ىلغ

 نا يلع رك دلو ناسا انيملا هده: ىف ٠١ ياوملا و نتحمل انكر لق نعت ل31

 ءاردتلا نع كالا قروب اقفل هللا كانا اذه قاض نا كل هيه مالك لصاح

 لوفي انك .ةلمقن باؤتلا نوكي اللفت ءاوخلا فالاذكف ديس ساو. رع الاوب را ةزغأ

 هركذ ام هيلع هوتي ين: الصأ روكذملا نطارتعالا هجوتيتال اذه قلعو:«نولظيفلا

 قيقحللا ل ةيبقنلا هوب ىلع دج ا :ءارحلا ةندسن قوكح نا زويا نم قروب اكيقلا
 .لم انك هيف هتف

 [(1389) +«... مثْنك نإ َنؤّلغآلا ْمُنْنَأَو اونّرخَت اَلَو اوُنِهَن الَو» :ىلاعت هلوق]

 ,هرخا ىلإ دحأ موي مهباضأ امعا؟ا فل ةئلتت هلق

 .نولطبملاو نوقحملا :«ه م ءل» .؟ 4560/١. فاشكلا ١.

 ىلإ «اًوبَّرلَأ اوُلُكأَت ال اوُنَما' َنيِذّلَأ اَهيَءاَي» ىلاعت هلوق نأب نذؤي اذه :«م .ع» شماه ىف .



 ونال نأ ىلع يا ةنحو هنخأ هوي ههباصأ انعرويل "1 ليست: ىلع

 هكا هزات رغما ناش اذاغناذ اى لباب يرعب اع قوم رف اوك لوز اوان يكل
 ناك امو .هقيفوتو هللا ةمحرب ناك امنِإ رفظلاو حتفلا نم مكل "!'ناك امف .مكيلع ةراتو

 يأ لاجس برحلا :لثملا يف درو دقو .مكلقاثتو مكلكاوتو مكلذاخت نم ناك مكيلع

 لجرلا ّنإف .ميظعلا ولدلا وهو لجسلاب يقسلا يف ةرخافملا يه ةلجاسملاو ةلجاسم

 ةيلست يف مجعلا ءارعش ضعب لاقو .اًبولغم اًروهقم نوكي دقو هيف اًبلاغ نوكي دق

 :- رعش  بورحلا ضعب يف هركسعل عقو يذلا نهولا نع هحودمم

 فور نقيس قش نكشلازا نك قنوادضت»ىا

 لاجس برحلا دش راتفرك برح رد وتىب

 دناهتفاي رفظ لها رفظ لاس همه هن

 لاكس كين ىدب تسا "!'هديشجن زكره هن اي

 كين مدرم اور ماك دوب رهد همه رك
١ 1 : ١ 1 

 [* َنْوَلْعَألآ ُمُتناَو» ةمكح نم حور نب نيسحلا مساقلاوبأ خيشلا هاور ام]
 هللا حّور - حور نب نيسحلا مساقلا وبأ خيشلا هاور ام كلذ رس حضوي اًّممو

 ردد هواك هاف دنا هلل تاولض ناهد بعام انال وين تاعما نم وهو ةحمر

 ةّرم يف تازجعملا هذه عم ةءايمأ فج نأ ةفكحو هدابعي ةفطلو لجو رع هلأ

 رع مهلعج ولو .نيروهقم لاح يفو نيرهاق لاح يفو «نيبولغم ىرخأ يفو نيبلاغ

 .«طق 31 ءالك ءادعبا نوكي نأ لمتحيو ةّصقلا نيب ةدرطت تايذلا را كو

 .مهيف عقو ىدل نهولا نع نينمؤملل ىلاعت هللا نم :ةدايز «ه».١

 .ديشجن :«ه ,م» .' .ناك ناف :«ل».؟

 8٠١7/60 68١. نانجلا حورو نانجلا ضور.غ



 ؛ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ل

 سانلا مهذختال مهنحتمي ملو مهلتبي مل نيرهاقو نيبلاغ مهلاوحأ عيمج يف ّلجو

 ,رابتخالاو نحملاو ايالبلا ىلع مهربص لضف فرُع املو ءلجو ّرع هللا نود نم ةهلا
 ىولبلاو ةنحملا لاح يف اونوكيل مهريغ لاوحأك كلذ يف مهلاوحأ لعج هّنكلو
 عيمج يف اونوكيو .نيركاش ءادعألا ىلع روهظلاو ةيفاعلا لاح يفو .نيرباص

 وه اهلِإ 224 مهل نأ دابعلا ملعيلو ,"7نيرّبجتم الو .نيخماش ريغ نيعضاوتم مهلاوحأ
 زواجت نم ىلع ةتباث هللا ةّجح نوكيو .هلسر اوعيطيو هودبعيف مهربدمو مهقلاخ

 ءايبنألا هب تتأ ام دحجو ىصعو فلاخو دناع وأ ,ةيبوبرلا مهل ىعّداو .مهيف ّدحلا

 كر يح نم ىيحيو ُهنّيب نع كله نم كلهيلو .ءلسرلاو

 ١149([ 4... ُهْؤَقْلَت نآ ٍلْبَق نم َتْوَمْلَأ َنْوّنَمَت ْمُثْنُك ْنَقَلَوَ» :ىلاعت هلوق]

 .4َتْوَمْلَآ َنْوْنَمَت مُتْنك ْدَقَلَو + :ىلاعت هلوق

 نيكرشملا لتق ْنأل ؛اولتقي نأل اًيّنمت توملل مهيّتمت نكي مل هّنِإ :نوققحملا لاق

 اوم اننا ليغ يطري وا هيرب وا رقكلا تمت نأ نسوملا زوخي الو قك ل
 ءاود درب نعش هللا اوهتعو وهن اماركا ىلإ ل رهزلا بما دولا .ةراجوو 8" ووقلا

 نيل ف اسك ا و ةففتم هج هل ان نطق الاورو اقيفلا وصح ههرق اقول ريعنلا باقل

 نم وه ام دارأ اًئيش دارأ نم :انهاه ةرعاشألا تلاق .؟!هتعانصل 55 للا دع

 "!لاصيإ دارأ ىلاعت هنأ بير الو ,ةداهشلاب الإ لصحي ال ءادهشلا باوثو .همزاول
 مهتروريص دارأف .درو ام !''بيغرتلا نم درو اذهلو ءنينمؤملا ىلإ ءادهشلا باوث

 .ني رّيحتم :«ه» ١.

 .5731 .يسوطلل ةبيغلا ؛' 47/١ عئارشلا للع ؛ه ١٠8 .قودصلل نيدلا لامك ."

 .هتعانص :ردصملا يف .غ .زوفل :ردصملا ىف ."“

 .تاييعردلا نر دتعملا ناك انو اب 6



 ١ نارهع لآ ةروش

 :نافكلا مهلتقي نأ ديرتنا دبالف هرانكلا ١١ كيف اذإ الإ "!اًريهش اوريضي نلاوردءا هش

 ,"'نايصعلاو ةعاطلاو ناميإلاو رفكلل ديرم ىلاعت هنأ تبتف ,ةيصعمو رفك لتقلا كلذو
 .ىروباشينلا ريسفت ىف اذك

 :ةمقارإ نس وه اهقارا انيقدار ١ نملك 0 دارأ نإ هْنَأل (رظن هيف :لوقأو

 ل دك علا ةدارإل مزلتسم امهدحأ ةدارإ ّنأ بهف .موزلملا نع هفّلخت عتب 7

 باوث لصحي نأ زاوجل ؛ليبقلا اذه نم ءادهشلا باوث ىلإ ةبسنلاب ةداهشلا ّنأ مّلسن

 اهنكر ادهاو. حيفا ةيدواخألا يف درو امك .ةنسحلا لامعألا نم هريغب ةداهشلا

 نإو بي هللا لوسر عم اودهش نيذلا باوث هّللا كاطعأ :لوقيو ضعبل مهضعب أوعدي

 .ىفخي ال امك ءاًعفن يدجي الف كلذ نم ّمعأ وه ام دارأ

 [(154) +... ِهِلْبَق نم ْتَلَخ نق َلوُسَر الا ْدَمَحُم اَمَو> :ىلاعت هلوق]
 .هرخا ىلإ .نيدلا نع مهباقعأ ىلع مهبالقناو مهدادترال اًراكنإ :هلوق

 [ةني يبنلا ةافو لعب ةباحصلا 9 نع

 هيا هتافو دعب مهضعب نع دادترالا عوقو ىلع ةحيرص ةلالد لدي ةّنسلا لوصألا

 ب عقي هنأو ]يت اري | ينب لاحب ةمالا هذه فسم م تا

 اًيبس هلبق لسرلا ٌرلخ اولعجي نأ راكنإل ةزمهلاو ةيببسلل ءافلا :ليقو :هلوق

 قررا ىلإ ,هتافو دعب ا" !هبالقنال

 .مهلتق :«ه»و ردصملا ىف .؟ .ءادهش :«ه».١

 .مهباقعأ ىلع :ةدايز «ه» . 5 5/77 يروي اشينلا ويبنتا لا



 [ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 0

 4َتاَم ْنئئَأَفَأَ» :هلوق ىف ءافلا نأ هحيضوتو ."'فاّشكلا بحاص لوقلا اذه لئاق

 ةلمجلاب طرشلاب دّيقتلا رابتعا عم ءازجلا نومضم ينعأ ةيطرشلا ةلمجلا قيلعت ديفي
 هجو ىلع اًقيلعت «َلُسْولآ ِهِلْبَق ْنِم ْتَلَخ ْدَق ُلوُسَر لإ ٌدَمَحُم اَمَو» يهو ءاهلبق يتلا

 ةفص «لُسُؤلَأ ِهِلْبَق ْنِم ْتَّلَخ ْدَق> :هلوقو .اهيلع اهبّترتو .ةقباسلا ةلمجلا نع اهبّبست
 ىذلا راكنإلا ديزم ءاطعإل تيتسلاو بكسعلا نيب راكنإلا ةهزمه تلخدف لويس

 رضقلا تناي نم ييكرتلا نأ كلذو وخلا قا ه لوسدالا دكعش موو ةهلوق نكشف

 دنع مهباقعأ ىلع صوكنلا نم مهنع ردص ام ببسب نوبطاخملا لعج هنأ ؛يبلقلا

 رئاس مكح همكح سيل 3 اًدّمحم ّنَأ اودقتعا مهّنأك يبي يبنلا لتقب فاجرإلا

 مهعابتأ يقبو اوتام مهّْنأ يف ءايبنألا نم قبس نم مكح همكح نأ نّيبو ءلسرلا
 ةزمهلا لخدأو «َتاَم ْنْئَأَفَأ+ :هلوقب راكنإلا بَّقع مث .هيلع نيتباث ,مهنيدب نيكّسمتم

 اولعجي نأ يغبني الف نيمّدقتملا ءايبنألا رمأ هرمأ ّنَأ ملع اذإ ينعي راكنإلا كلذ ديزمل

 ؛هنيد ىف مهتابثل اًيبس لب ؛هكاله دعب مهباقعأ ىلع مهبالقنال اًببس هلبق لسرلا َرلخ

 ال نأ نم ّلقأ الف تابثلل اًببس ملعلا كلذ لعجي مل نإف .ءايبنألا رئاس مكح وه امك

 .رّيدتف ءلسرلا تلخ امك ولخي الوسر هنوك يه يتلا

 [(150) <... ٍناَعْمَجْلا ىَقَتْلا َمْوَي مُكْنِم اَوَلَوَت نيذّلأ نإ» :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ دحأ موي اومزهنا نيذلا ّنِإ ينعي :هلوق

 [دحا موي اومزهنا نيذلا ىف ىور ام]
 الإ دحأ موي هيي يبنلا عم قبي مل هْنَأ يخلبلا مساقلا وبأ ركذ :نايبلا عمجم يف لاق

 .غ١43/1 فاشكلا :رظنا.١



 ل نارمع لآ ةروس

 ىلعف نورجاهملا اًماف ,راصنألا نم ةينامثو نيرجاهملا نم ةسمخ :اًسفن رشع ةثالث

 يف فلتخا دقو ءصاقو يبأ نب دعسو فوع نب نمحرلا دبعو ةحلطو ركب وبأو

 ىنتيأر :لاق ِهّنَأ باطخلا نب رمع نع يور دقو .ةحلطو 39 ىلع يف الإ عيمجلا

 لاقف ءثالث دعب الإ ةميزهلا نم نامثع عجري ملو ودا اك لبجلا يف لع

 [(159) :... ْمُهَل َتْنِل هللأ نم ِةَمْحَر امبف» :ىلاعت هلوق]

 .هرخا ىلإ هللا نم ةمحرب لإ ناكام مهل هنيل ّنأ ىلع ةلالدلاو :هلوق

 [هيف ٌّقحلا لوقلاو ةبآلاب ةلزتعملاو ةرعاشألا جاجتحا]
 عم هقلخ نسح نأ كلذو .ردقلاو ءاضقلا ةلأسم يف ةيآلاب ة نعاضالا تكلا

 لكف :نيفلكملا عيمج يف ةّماع ةلزتعملا دنع يهو .هللا ةمحر ببسب ناك امْنِإ قلخلا

 عم كلذ '''لثم لعف دقف داشرإلاو نايبلاو ةوعدلاو ةيادهلا نم بِي دّمحم عم هلعف ام

 ىفصأ نيس كرتشم هتمحرو هللا فطلف .بهل يبأو لهج يبأو ناماهو نوعرف

 لامكو قلخلا نيبحب مهني ضاصتخا نوكي الق ماشعألا نقش نيبو ءايفضألا

 دابعلا لاعفأ عيمج نذإف .ةيآلا صن فالخ اذهو .هللا ةمحر نم اًدافتسم ةقيرطلا

 ؛ةرعاشألا هدعبتساو .فاطلألا ةدايز ىلع اذه نولمحي ةلزتعملاو .هردقو هللا ءاضقب

 يذلاو ءنيفّلكملا '!'نم ّلك ّقح يف هلعف دقف فاطلألا نم اًنكمم ناك ام لك ّنأل

 تسا ىهوكزب «لعو» زا دارم :ةملكلا هذه قوفو] لعولا :ئورألا :«ه ,.ع» شماه ىف ١.

 ةأرما مسا :يورأ :ةأرملا تيّمس [اهب :ردصملا يف] هبو لوعولا نم ىتنألا ؛ةيورألاو :[ 4١79

 .67/ " نايبلا عمجم ريسفت ." .«5577/5 حاحصلا 3"» اعنا

 .نم  :ردصملا ىف .ع لف تعيد



 ٠٠ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 6

 سنن بيسك ةقيفحلاب هادف فاطلالا ديو نم ةيغاط. ىلع كاف قلكملا "!هتعفمس

 .يروباشينلا ريسفت يف اذك ,")هللا نم ةمحرب نوكي الف .هيلإ هلاصيإ مهدنع بجيو

 ُنإف ؛ةلزتعملا دصاقم 9 هفدعي ضع اشتااملإ كذا امل ةرعاشألا داعيعلا :لوقاو

 ىلع هلعف مهدنع بجي امو .لّصحم وه امو بّرقم وه ام ىلإ مسقني مهدنع فطللا

 .رّكذتف ءاًلّصفم رم امك ,يناثلا نود لّوألا وه نيفّلكملا ّلك ّقح يف هلل

 .«ِرْمآْلا ىف ْمُهْرِواَشَو» :ىلاعت هلوق

 [«ِرْمآْلَآ ىف ْمُهَْرِواَشَوَد هلوقب هللا رمأ ةمكح ىف ىسربطلا خيشلا هدافأ ام]

 امو يدنع ام. يأرلا يف ترهظأ يأ اًنالف ترواش :لاقي :يسربطلا خيشلا لاق

 لسعلا ترشو ءاهريس يف اهتئيه تفرعف .اهتنحتما اذإ اهروشأ ةّبادلا ترشو .هدنع

 «ِرمآلآ ىف ْمُهْرِواَشَو» :ىلاعت هلوق ىنعمف .لحنلا عضاوم نم هتذخأ اذإ هترشأو

 .مهدنع ام ملعاو .مهءارا ج رختسا

 يأرلا باوص فّدعت نع يحولاب هئانغتسا عم مهاّيِإ هترواشم ةدئاف يف اوفلتخاو

 .مهل فلآتلاو .مهسوفنل بييطتلا هجو ىلع كلذ ّنأ اهدحأ :لاوقأ ىلع دابعلا نم

 ةداتق نع مهئارآ ىلإ عجريو مهلاوقأب قثوي نّمم مهّنَأ نّيبيل ؛مهرادقأ نم عفرلاو

 .قاحسإ نباو عيبرلاو

 نب اوحدم امك ,ةصيقن اهوري الو ,ةرواشملا يف هتّمَأ هب يدتقيل كلذ ّنأ اهيناثو

 .ةنيبع نب نايفس نع ,مهنيب ىروش مهرمأ

 نسحلا نع كلذ يف هتّمأ هب يدتقيلو ةباحصلا لالجإل نيرمآلل كلذ نأ اهئلاتو

 .ةكلاشخلاو

 .55757/1-551 يروباشينلا ريسفت ." .قحتسي :«ه».١



 شاغلا نم حصانلا !'ازّيمتيف ةرواشملاب مهنحتميل كلذ نأ اًعبارو
 كلذ "'لثم يفو ّودعلا ءاقلو ,برحلا دئاكمو ءايندلا رومأ يف كلذ ّنأ اهسماخو

 .ىهتنا "!يئابجلا يلع يبأ نع .مهئارآب نيعتسي نأ زوجي
 بابل اًدس .عبارلا لوقلا ىوس ةروكذملا لاوقألا ىلإ فّئصملا راشأ دق :لوقأو

 ضدرععتلا مدع يف هلو ,شاغ قفانم وه نم ُةْيِيَي يبنلا باحصأ يف نوكي نأ لامتحا

 حالصإلا اذه يف قيقح هّنكلو .ىهنلا يلوأ ىلع ىفخي ال ءبراآمو حلاصم كلذل

 :رعش هيلع دشني نأ ةحلصملاو

 ا“ رهدلا دسفأ ام راطعلا حلصي نلو

 خدم نيسانخلا لوقلا ىف روكدملا فروت امل هوو اسي ناك املا 221 قحلاو

 نيشنلاو يحولاب دّيؤملا يبنلا ّنإف ,برحلا دئاكمو ايندلا رومُأ يف مهيأرب 0

 ىلإ جاتحي نأ نم اًنأش ىلعأ ظوفحملا حوللا ةعلاطم نم نّدكمتي يذلا يس

 .ةيلهاجلاو رفكلا يف هرمع رثكأ مهنم ىضم نم امّيس .هتيعر ةروشم

 يف درو اذهلو .كلذب لمعلاو دحأ يأرب راهظتسالا مزلتسي ال ةرواشملا ةلمجلابو
 .لّوألا لوقلا دّيؤي ام ةيآلا ردص ىفو .*!نهوفلاخو ّنهورواش :ءاسّنلا ةرواشم

 ْنِم اوُضَقْنَأل ِبْلَقْلا ظيلَع اَظَف َتْنُك لَو ْمُهَل َتْنِل هلأ َنِم ةَمْحَر اَمِبَق> :ىلاعت لاق ثيح

 نإ هلأ ىَلَع ْلَكَوَتَف َتْمَرَع اًذإَف رْمآلآ ىف ْمُهْرِواَشَو ْمُهَل ْرِفْغتْسََو ْمُهْنَع فاق َكِلْوَح
 مهل عماجلاو ."!اهيف نيبطاخملل طباضلا ّنأ ىلع لدي هّنإف "'4 َنيِلَكَوَتْمْلآ ٌبِحُي هلل

 .لثم  :«ه» .؟ .زّيمتيل :ردصملا يف ١.

 .[7// ١ نايبلا عمجم ريسفت .""

 .يبلكلا جاعلا وبأ لئاقلاو ٠٠١, .روفيط نبال ءاسّنلا تاغالب ؛" 87/9 ةينودمحلا ةركذتلا .؟

 .نايبلا ةديز ؛551/85 ىلمآلا رديح دّيسلل مظعألا طيحملا ريسفت 0١ يلاثللا يلاوع .5

 00 ا :نارمع ل1 ا

 .«١؟» ةياآلا يف يأ:«ع» شماه ىف ./



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 كلذ الو هنإو.ةةلاسرلا ةغاطو ةؤبنلا ةكح نود مهي ةقطاقو هع اتم نيل هفؤبت ىلع

 .ةعباتملاو ةنلذلا هلم مل

 هنأو .مهناصقن ىلع ليلد 4َكِلْوَح ْنِم اوُصَقْنأل بْلَقْلَأ ظيِلَع َلقَف َتْنُك ول + :هلوقو

 تلات هك ىلع اومانأ الودتوي ىلع ويمص اهل كلذك ناكر

 هللا هضتري مل ام اولعف دق مهْنَأ ىلع ليلد هْمُهَل ُرِفْغَتْسَآَو ْمُهْنَع ُفْغاَقِم :هلوقو

 هوفع ىلإ جاتحي يتلا تايانجلا ةلمج نم تافصلا كلتب مهنوك ّنَأو ,مهنم هلوسر الو

 5 5 قيقا

 نيدلا ةفلؤملا نم مهناو مهنيد فعضو مهصقنل نايب «رمآلا ىف ْمُهْرواَشَوَد :هلوقو

 ؛كل اولاق اذإف :لقي ملو «ِهَلأ ىَلَع ْلُكَوَتَف َتْمَرَع اًدَِف ٠ :هلوقو .فيلأتلا ىلإ نوجاتحي

 ىلع ال ,ماهلإلاو يحولاب هل رهظ ام ىلع ةروشملا ماقم يف 3غ هدامتعا ّنأ ىلع ليلد

 ناك نمو .مالحألا فعضو يأرلا ةفاخسب مهيلع دهاش وه لب ؛مانألا ءالؤه لاوقأ

 عئاقولا يف ُةْيَي لوسرلل اًريشمو اًوَّبدم نوكي '١نأل حلصي ال ةفصلا هذهب
 ."!هاكحألاو

 بييطتل كلذ ناك ول هّنأ :هلصاح امب حيولتلا يف ينازاتفتلا لضافلا ضرتعاو

 تبث دقف لمع نإو اًييطت ال ءازهتساو ءاذيإ كلذ ناك مهيأرب لمعي مل نإف مهبولق
 7 ويلطملا

 ول لضحتي امتنا ءارهتساللا نإ :لوقتو لوألا قهلا ناتحت'انآلا ةرظن هيف: :لوقأو

 ريثك عمج لّمأت دنع بلاغلا اًضيأو ءالف كلذ نودب اّمأو مهيأرب هلمع مدعب مهل حّرص

 ءاضعب مهضعب يأر قفاوي ال هنأ هادع ام ىلع هحيجرتو رومألا نم رمأ جارختسا يف

 يأرو .يحولاب ُهيَي يبنلا هملع ام ىلإ اًيّدؤم ةباحصلا ضعب يأر نوكي نأ زاجف

 .ماكحألاو  :«ه» .؟ .نوكي نأ:«م» ١.

 .يدي لوانتم يف حيولتلا باتك نكي مل .'"



 يف سيلو ,يحولل قفاوملا ىأرلا رايتخا 0 يبنلا مهل رهظيف سل اناكم 0

 ام نود ضعبلا هآر ام ىلع ةروشملا ماقم يف رارقلا نوكي نأ مزل اَلإو ءازهتسا كلذ

 .ةيدد يكس كحعا هل اقول | ل سيورموخالا نفسا كل ذل ءاوهقبلا شكلا :وهعتلا نار

 [ةرواشملاب هللا رمأ ةمكح ىف ديفملا خيشلا هدافأ ام]

 هّجوتي ال ذإ ؛هركذ فّنصملا لمهأ يذلا عبارلا لوقلا وه لاوقألا ىوقأ ّنأ يدنعو

 هناكرأ دّيش دقو ءلّصحملا هيلإ تفتلي اّمم هريغ الو ينازاتفتلا رحال ضارتعا هيلع

 يف نأ دي هّيبن ملعأ ىلاعت هللا ّنِإ :لاق ثيح .هسلاجم ضعب يف #2 ديفملا انخيش

 ىعسبو .هتقم نطبيو .هفالخ رسيو "!رئاودلا هب صّرتيو لئاوغلا هل يغتبي نم هم

 ايو امسلاب مهيلع هلد الو 7 ياعا هفّرعي ملو .هنيد يف 0 وو وفا مده ىف

 ىَلَع اوُدَرَم ِةَئيِدَمْلآ لْهَأ ْنِمَو نوفوات باَرْعآْلَأ َنِم ْمُكَلْوَح ْنَّمِم و٠ :ىلاعت لاقف
 لاقو ٠ ٍميظَع ِباَذَع ىلإ َنوُدَرُي مث ِنْبَتَرَم ْمُهُبِذَعُتَس مُهُملْعَت ُنخَت ْمُهُمَلْعَت ال ٍقاَقْلآ

 ًهثِدَح 0000 : ب لزق رت درع ثلرآأ ماو :ةيسأ لج

 هك َنوُفِلْخَي« :ىلاعت لاقو !« َنوُهَمْفَي آل ٌمْوَق ْمُهنا هولك هل

 [:لاقو] "8 َني يس ايي م رت ْنَِف ْمُهْنَع اْؤَضْرَتِل
 تآج لاقو +٠٠" َنوُفَرْفَي موه ا لإ فآب نوُفلحَيو
 ا ع :< اوُوُقَي ْنِإَو ْمُهُماَسْجَأ َكُبِجْعَت هت ْهُهَتِيَاَر اَذِإَو» :هتمظع

 ا". َنوُكَفْؤُي ىَنأ هلأ ُمُهَلئاَف ْمُهْرَّذْحَآَف ُرُدَعْلأ ْمُه ْمِهْيَلَع َةَحْيَص لَك َنوُبَسْحَي ٌةَدَّنَسُم
- 

 ىَلِإ اوُماَق اًذِإَو + :هركذ لج لاقو "4 َنوُهِراَك ْمُهَو الإ 17 لَو + :الئاق دع لاقو

 .هقفاني :« ه م» .'” .رئاودلاب :«ه» . ١

 /١١1. :ةبوتلا .؟ .مهنايع أب :ردصملا ىف .'"

 .67 :ةبوتلا .5 5 ةيوتلا 6

 .68 :ةبوتلا .6 .6 :نوقفانملا .“



 كرابت لاق ّيث "!4اًيلق لإ هللا َنوُرْكْذَي لَو َساّنلَأ َنوُءاَرُي ئلاَسُك اوُماَق ٍةولّصلأ

 مهيميسب ْمُهَتَف كا رعلت وكاتب َرآل ُءاَشَن ْوَلَو١ِ :ةلمجلا يف مهنع أّبن نأ دعب ىلاعتو

 ىلإ مهنم رهظي امب "'لصّتيل مهتروشمب مهرمأ مث ...+١" ٍلْوَقْلآ نحل ىف ْمُهَنَكِرْعَتل َ
 يف كلذ رهظي قفانملا شاغلاو ,هتروشم يف هتحيصن ودبي حصانلا ّنإف ,مهنطاب ملع
 ىلإ هل قيرطلا مهتروشم لعج ىلاعت هللا ّنألو ,كلذل ُةْيِيَي مهراشتساف .هتلاقم

 .مهتف رعم

 تاّين نع مهتروشم تردصف ىرسألا يف هيلع ردبب اوراشأ امل مهّنَأ ىرت الأ
 ,هيف مهلاغدإ نع نابأو هيلع مهّمذو كلذ دل ىلاعت هللا فشك (؛!مهتحيصن يف ةبوشم

 َنوُديٍرَت ضل ىف َنْخُْي ىَتَح ئرشأ ُهَل نكي نأ ّىبنل ناك اَم» :الئاق لح لاقف

 رب كش ع ل م كة « هك و هيوم

 امك .ههتارأ ىلإ رقفلل 3 مل /7 درسا ا 1 ,مهلاح نع ُةْيدَك هلوسرل

 ."”!هانركذ امل تناك

 انيلع لزن ول» :ردب موي يف مهمعزب لاق هنأ نم هيي يبنلا نع يور ام اًمأو اذه
 باتك بحاص هنّيب امك مهتاعوضوم ةلمج نم وهف «رمع الإ هنم اجن ام باذع

 الو ّلضأ الو لهجأ مهفلا يوذ دنع "!َنظأ ال :لاق ثيح .ةثالثلا عدب يف ةثاغتسالا

 بجوي كلذ ناك اةذإ ؛مههنيب هلقن نسحتساو اذه ةياور زاجتسا نّمم اًبلق ىمعأ

 الولو ,رمع كلهل يلع الول :لوقي يذلا باطخلا نبا ةاجنو ءباذعلاب لوسرلا كاله

 ١ :دّمحم .؟ 1 داتا 5٠١,.

 .هتحيصن :ردصملا ىف .غ :لصيل :ندضصملا ىف

 عن و زسملا قا 317-18 :لافتألا .

 .دنع امف :ردصملا يف .8 2 .*# 7 .ديفملل ةراتخملا لوصفلا .
 .اذا :«ه» .8



 8 نارمع لآ ةروس

 عمو .هنود باذعلاب كلهي مهمعزب ناك نم ةكلهلا نم ملسي فيكف ءرمع كله ذاعم

 لزن ول "'هكاله اوبجوأ '"ادقف ءرمع نم لضفأ ركب ابأ ّنأ سوكنملا مهلوق نمف اذه

 ةوتك نا تعتني لالا ول .تاذإللا ني وجتناو ملسي ناك يذلاف .ءرمع ةاجنو باذعلا

 يبأ نمو لوسرلا نم لضفأ رمع ّنأ بجوي ربخلا اذهو .هب كلهي ناك نّمم لضفأ
 اوناك هيلع ركب يبأ ليضفت يف هل نيفلاخم امهؤايلوأ ناك اّملف ءقلخلا عيمجو ركب

 رابخأ نم هلكاشي امو ربخلا اذه مهل "!نيصّرختملا مهئاملع بيذكتب اوحّرص دق

 .2هلعي ال امب لاقو ملظ نم الإ هللا دّعبي الو :نيدحلملا

 [لاعفالا نساحمو قالخالا مراكمب انّيبن صاصتخا ىلع ةيآلا ةلالد]
 قالخألا مراكمب ْةَيَي انّيبن صاصتخا ىلع ةلالد ةيآلا هذه 5 جلعا مف

 نجانلا عمجأ اكدت فلاو يلهم تاولص 00000 ,لاعفألا ٠ نساحمو

 اًيسن سانلا 'فرشأ ناك كل هنأ كلذو .عضاوتلا ىلإ مهاندأ ناك ّمث .عّقرتلا يعاودل

 يعاود نم اهلك هذهو ,مهحصفأو مهاكذأو كا مهاخسأو امحب بكرفوا و

 ا ا ل 3

 هلوق يف هحدم نم نسحأ دقلو ءرجز الو '"ارهك الو (*ارْبَر ريغ نم هللا ىلإ وعدي

 :هلوق

 .هكالهإ :ردصملا يف .؟ .دقو :ردصملا يف ١.

 .61/ " ةثاغتسالا .: . نيص رحتملا :«ه» ."'

 .عقري ناك هّنِإ :«م» . .طسوأ :ردصملا يف .4

 5١١/١«. حاحصلا »"١. هيلع ىقتسي ريعبلا :حضانلا :«ه .ع» شماه ىف .'/

 »١١. هرهتنا اذإ اًربز ٌمضلاب هربزي هَّرَبَر :لاقي .عنملاو رجزلا :ربّرلا :«ه ,.ع» شماه يف .6

 .«111// 5 حاحصلا

 /8١١«. ؟ حاحصلا ١5١, ىنعمب هرهقو هرهك :يئاسكلا لاق :«ه .ع» شماه يف .4



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "4

 دمحم نم ةّمذ ا ١١يف الو دب اهرهظ قوف ةقان نم تلمح امف

 ىلع هن هن اسيد ت١ يفطللا قل لدغلا لها كل وفي ااه قف ةلألاف اعرا ةةبألا قو

 رومألا ّنأ نّيبف .هوباجأ امل كلذك نكي مل ولو ,عضاوتلاو نيللا عقي مل هتمحر الول هن

 ىلع ةّجح هنوك يف مهارجم يرجي نمو ءءايبنألا رئاس نعو هنع ةيفنم ةرّفنُملا

 :نيرعف "1 تكا كلذ ىف ريفشلا نأل ةزئادكلا نع ىههيزك بحرب اذهو :قلخلا

 )11٠([ «... مُكَل َبِلاَغ الاَف ُهللأ ْمُكْرْضْنَي نا> :ىلاعت هلوق]
 .4مكَل هامان رع ب نإ+ :ىلاعت هلوق

 نم ىلاعت هللا ءادعأ ةبلغ نم ّنأ ىلع ليلد ةيآلا يف :ه يسربطلا خيشلا لاق

 نم مولعملا يف ام بسحب كلذو .هوبلاغ امل هرصن ول هّنأل ؛هللا هرصني مل نيغابلا

 فوخ عم .داهجلا ىلع ربصلاب راربألا "'لزانمب نينمؤملا ضيرعت عم .دابعلا حلاصم
 ,ةبلغلاب رصنلا يف وه امن اذهو .راّجفلا ةبلغ نم نامأ ىلع لعجي مل ثيح نم لتقلا
 ,ٌقحلا قيرط ىلإ مهاده ثيح نم نينمؤملا رصن ىلاعت هللا ّنإف ةّجحلاب رصنلا اًمأف

 :يخلبلا مساقلا وبأ لاقو ,ةعطاسلا نيهاربلاو ةحضاولا ةّلدألا نم مهل بصن امب

 نروصنملا مهف ة اوبلغ نإو .ةبلغلاب نوروصنملا مهف اوبلغ نإ ءاّدبأ نوروصنم نونمؤملا

 باوث ةبلغلاب رصنلا :يئابجلا لاقو .هجو ىلع رفاكلا هللا رصني نأ زوجي الو ,ةّجحلاب
 ىلتع هلظلاب مهءالعسا يري أل هنا تبيح. نم قيعلاظلا هللا نيسنن نأ زوجي آل هنأل

 نا انما نقلا نآل لاخلا تقفدصت فتكا“ اوني نبل «ديضحألا نبا لاقو :يهريغ

 هنا يفالش ذاق نالزقلا اه اقكاوتلل ةنعحس نوكي ل نقو::اييلع ّيغبملا ةئفلا رصنن

 هنأل ؛اهيلإ ةجاحلا تقو يف (*”ًودعلا ىلع ةنوعملا نم عانتمالا وه نالذخلاو .باقع

 .4755-17/8/ ١ نايبلا عمجم .؟ :نفواو نة وضملا نقيل

 .باوصب :ردصملا ىف .غ .لزانمل :ردصملا ىف ."”

 .ودع :ردصملا ىف .6



 5 نارمع لآ ةروس

 [(171) +... اَمِب ِتأَي ُللْعَي ْنَمَو َلْعَي نأ َِبَنِل ناك اَمَو+ :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ [هب مهنا اًمع] ْدْددَي لوسرلا ةءارب اّمِإ هنم دارملاو :هلوق

 هنأ عم ,ركذلاب روكذملا مكحلا يف ا يبنلا صيصخت هجو ىلإ ةراشإ هّنَأ رهاظلا

 :نيرخآ نيهجوب كلذ هّجوي دقو ,"'نيملسملل ريمأو مامإ نم هريغ لغي نأ زوجي ال

 اوُبِنَتجآَف م :هلوقك اذهو .هريغ ةنايخ نم مظعأ اهّنَأو هتنايخ مظعل هنأ امهدحأ

 نوبل نأ رخآلاو ءاّبجاو ساجرألا عيمج بانتجا ناك نإو "!«ِناَتْوآْلَأ ّنِم سْجّرلَ

 ىلع اهتمرحف .رمألا بحاص وهو هيلع ةنايخلا تمرح اذإف مئانغلا رمأب مئاقلا وه

 .ردجاو ىلوا هريغ

 .ةيناث ةغلابمو اًظيلغت ال ولغ نيّقحتسملا ضعب نامرح ةيمست نوكيف :هلوق
 هاّيِإ هتبطاخمو بيدأتلا يف هلوسرب ىلاعت هللا فطل ةداعل فلاخم اذه :ليق

 ىوفعلاب هيف أدب ثيح .”!هؤُهَل َتْنْوَأ مل َكْنَع هلآ اَنَع+ :2!هلوق ىف امك ؛فطللاب

 ْنْيَل ٠ وحن .باهتلالاو جّيهتلا ىلع ءانب كلذ نم ظلغأ ءاج هّنأب يبّيطلا هنع فاحاو

 ةمالعلا لاقو "+ ِةَيْزِم ىف ُكَت الَف+ وحن ,ضيرعتلا وأ ,"!4كُلَمَع َّنَطَبْحَيَل َسْك رش
 هيف رّوصتي ال ضيرعتلا ّنإف مهل تنذأ مل فالخب ضيرعتلل انهاه ظّلغ امّنِإ :يزارلا

 كغ َ 6 .٠ نا 0 م:

 يمل سلا نا ريما وأ( م5 .470/ 7 نايبلا عمجم ريسفت ١.

 .ىلاعت :«م» . ع :جحلا .'"

 .16 :رمّزلا.1 .غ7 :ةبوتلا .6

 .95١٠و ١١ا/ :دوه .'/
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 [(17) «َنوُلَمْعَي امب ٌريصَب ُهَللََو هللأ َدْنِع ْتاَجَرَد ْمُه + :ىلاعت هلوق]
 .مهلامعأب ملاع :هلوق

 هنوك نيع ءاريصب ىلاعت هنوك ّنأ ىلع لدي وهو ."١فاّشكلا ريسفتلا اذه يف عبت

 اًريصب ىلاعت هنوك ىنعم "اهّنِإ :اولاقو ,ملعلا لهأ نم ةعامج هيلإ بهذ ام ىلع اًملاع

 ناتدئاز ناتفص امهْنَأ ىلإ اوبهذ دقف ةّنسلا لهأ روهمج اًمأو ,تارصبملاب ملاع هن

 نيب اًقرف ةهيدبلاب دجن اّنإف هانرصبأ ّمث ايش انملع اذإ اًنأب هوحضوتساو .ملعلا ىلع
 ملعلا لوصح عم دياز رمأ ىلع لمتشي ةيناثلا ةلاحلا ّنأ ةرورضلاب ملعنو ,نيتلاحلا
 ٠ ظ هي اديفو مز اضنالا ىخ هبازلا كل دن اه

٠. 

 [(116) «... ٌةَبيِصُم مُكْتَباَصَآ اَمَل وأ :ىلاعت هلوق]

 .4ٌريِدَق ِءْئَش لك ىلَع هللا َّنإ ْمُكِسْفنأ ِدْنِع ْنِم َوُه لق :ىلاعت هلوق
 دنع نم هْنأو كرتلاو لعفلا يف اًرايتخا دبعلل ّنأ ىلع ةيآلا هذهب ةلزتعملا كّسمت

 نم دبعلا لعف ْنإف 4 ٌريِدَق ٍءْىَش لك ىلَع هل نإ ١ هلوقب ةرعاشألا مهضراعو ء.هسفن

 ردقي نأ "هللا عنتما دبعلا داجيإب دجو ولف .هيلع اًرداق هللا نوكيف ءايشألا ةلمج
 ِءْىَش لَك ىلَع هلآ َّنإ» هلوق ّنأ باوجلاو .دوجوملا داجيإ ىلع ةردق ال ذإ ؛هيلع

 ريغ ىلإ همادعإو هسفن قلخ ىلع رداق ريغ ىلاعت هنأ ةرورض صوصخم ماع 4 ٌريِدَق

 دابعلا رادقإ ّنأ ىلإ رظنلاب ميقتسي ةيّلكلا كلت ّنَأ ىلع ءايشألا ٌلجأ هنأ عم .كلذ

 .لّمأتف ,ةلزتعملا هيلإ بهذ امك ىلاعت هنم لاعفألا يف مهنيكمتو

 .نإ :«ه ى».؟ .غ١/76 فاشكلا ١.

 .هللأ نم :«ه ءمر» .''



 1 نارمع لأ ةروس

 [(137) «... نذإبف ناعْمَجْلأ ىَقَتْلأ َمْوَي مُكَباَصَأ ًآَمَوَ :ىلاعت هلوق]
 نم اهنأل ؛اَنذإ اهاّمس راّفكلا هتيلختو [وأ هئاضقب نئاك وهف هلأ ِنْدِبَف +] :هلوق

 .همزاول

 نوكي ال اذه لثم ّنأ ىلع مهنأل ؛هبهذمل ةبسانم يهو !!فاّشكلا ةرابع اذكه

 .حيبقلا ديري ال وهو حيبق نينمؤملا ىلع راّقكلا بيلغت ْنأَل ؛"!ىلاعت هللا ةدارإب

 دع نق ةلمخلا وو اق امك ةدارألا ضعف و201 لاف نا ةنعلا لها هيضانعلاو

 .راصبألا يلوأل اًرابتعا ّقحلاب هلل هنساف بعرس ةداعا انهاه قتلا

 ...٠ 17٠١١([ هِلََف نم ُهللأ ْمُهِيَتا مب نيجرف+ :ىلاعت هلوق]

 كردم رهوج وه لب سوسحملا لكيهلا ريغ ناسنإلا نأ ىلع لدت ةيآلاو :هلوق

 :ةركا ىلا هةتاذي

 الو "”فدصتت ال ضرألا ىلع ةحورطم ءادهشلا ثثج ىرن انإ :ةلالدلا هجو

 لولدم ّمَص امل ةروكذملا سفنلا يه ناسنإلا نأ ةلولق «ءايحالاةتامالع اهيفا قوت

 هيلا

 [ةّيناسنالا سفنلا ةقيقح ىف ءاملعلا فالتخا]

 نيس ىلع هن ايهنلا نست فدع عم ىف اوردخا ونا نام
 اة ممل ا اك انس و امسح نوكا اذا د١ نسايك ةنكمملا تالابعحالا

 :نسلانلا نمةقرف بهذ اهني دحاو لك ىلإوبءانقالا هذه: م انكرمو | ءاقانسج

 بهاذم مسجلا كلذ نييعت ىف مهلو .فئاوط بهذمف مسج دهّنأب نولئاقلا ع

 ش اهم كلا نه .نيملكدملا نهاذبو ريتك

 .ىلاعت  :«عءل» .؟ .غالا//١ فاشكلا ١.

 .ىرن الو فارصتن ال :«ه ءم» .'"'



 لكيهلا نع ةرابع هنأ وهو مشاه يبأو يلع يبأك ةلزتعملا خياشم لوق امهدحأ

 .نوبوسفيملا

 نأ وهو يرصبلا نيسحلا يبأ رايتخاو نيمّلكتملا نم نيقّقحملا رثكأ لوق ينائلاو

 اهيلإ قّرطتي نأ ريغ نم هرخآ ىلإ رمعلا لّوَأ نم ةيقاب ةيلصأ ءازجأ ندبلا اذه يف

 ,صقنتو ديزت ةيعبت ةضراع ءازجأ اهيفو ,ناصقنلاو ةدايزلاب تاريغتلا نم ءيش

 .ةلضافلا نودةيلضألا عارعألا كلي نع رابغ وه اناني هيلا نايتتلا ناستالاف

 :لاق نم مهنمو .ةايحلا نع ةرابع وه :لاق نم مهنمف ينامسج هّنأب نولئاقلا اّمأو

 .كلذ ريغ ىلإ لكشلاو طيطختلا نع ةرابع
 ءامدق مهنمو ةفسالفلا روهمج مهنمف ينامسج الو مسجب سيل هنأ نولئاقلا اّمأو

 يبأو يلازغلا نيرّخأتملا نمو ةيمامإلا نم ديفملا خيشلاو ةدابع نب رّمعمك 5

 ار كتمت هيكل ا يهدد لاطبإ يف ةلاسر يلازغلا دمَحا بنتك نقو: ةيغارلا مساقل

 :لوقعلا ةياهن يف يزارلا نيدلا رخف لاق نكلو .'''دّرجم رهوج سفنلا

 هدد انكر لو وبدلا كو | نمسا ١" فورت! هدعلا قلاب وقل انو
 .ىهتنا "" 'نيركنملا هبش هيف حدقي ال ثيحب داعملا تابثإ ىلإ قيرطلا نّيبيو

 رخآ ّلحم ىلإ لوكوم هيف ّقحلا قيقحتو .كلذ اًضيأ فّنصملا راتخم ّنأ رهاظلاو

 .ريدتف

 ىلإ رضخ ريط فاوجأ يف ءادهشلا حاورأ :لاق الثا هّنأ سابع ''نبا ىور امو :هلوق

 وا

 .عفري الف :ردصملا يف .؟ /51١١. 1 دصاقملا حرش :رظنا.١

 1١١/51. لوقعلا ةياهن نع اّلقن ىنازاتفتلل دصاقملا حرش :رظنا .'"

 قس ايع نبا قرع :«م» .



 1 نارجخ لا ةريؤس

 0 دعب نمؤملا حور ىف ىور ام ىف ثحب]
 ةرتسملا ةيناسألا عورلا نأ ءرضخ.ريط:فاوجأ ىف يه وأ لول فار اك

 ؛هفوج ىلإ لقتنيف ءرضخأ ريط اهل أيهت ندبلا اهتقرافم دعب تاكاردالاب ةصوصخملا
 ةجهبلا حورو ةّنجلا ةّذل "'هتطساوب حورلا دجيف ,ةنجلا رمث نم ريطلا كلذ '''فلعيل

 اًريط هللا رمأب تلّتمتو تلّكشت اذإ ةئيهلا كلت اهل لصحي حورلا لعلو ءرورسلاو

 :ىهتنا ارضي كلتلا: نكتك نضخأ

 نأ نم .نيمّلكتملا اوقّقحم هركذ ام فلاخي ال اذه :لوقأ :يزارلا ةماعلا لاقو

 يف عدوت رهاوجلا كلت ٌلعلف ,ةيلصأ ءازجأ "'وأ ندبلا اذه يف ةرينم رهاوج ناسنإلل
 حدر

 :ةددحملا نينقتلا وهني انفاللا نار ىلا ةسافإلا الع نم هذ قيال وكعب لاقو

 نود اهيف نومعنتي ءايندلا راد يف مهماسجأك اًماسجأ مهل لعجي ىلاعت هللا نإ
 وي ىدلا :نسشللا "ىلإ :ةدنع لحي امَنِإ باذعلاو ميعنلا ّنإف ,روبقلا يف يتلا مهماسجأ

 اذ: يسوطلا رفعج وبأ خيشلا هاور ام كلذ دّيؤيو .ةّنجلا نود هدنع فلكملا قاتلا

 اًسلاج يلم هللا دبع يبأ دنع تنك :لاق نايبظ نب سنوي نع ماكحألا بيذهت يف

 ؟نينمؤملا حاورأ يف سانلا لوقيام :لاقف

 دبع وبأ لاقف ءشرعلا تحت ليدانق يف رضخ !*'ريط لصاوح يف :نولوقي :تلق
 رضخأ "'ريط ةلصوح يف هحور لعجي نأ نم هللا ىلع مركأ نمؤملا هللا ناحبس :هلل
 دولتك انف :ايفدلا ف هيلاقكا بلاك ىف معو ةعرالا هضم ذإ :نمونلا سنويا
 ةلايندلا يف تناك يتلا ةروصلا كلو "7 ههفرع مداقلا مهيلع مدق اذإف نوبرشيو

 .ةطساوبو :ةدايز «م» . " .قّلعيل :«م» ١

 ١//45. نايبلا عمجم ريسفت ىف هلاق . .و :«ل ما 8

 .رئاط :ردصملا يف .1 .رويط :ردصملا يف .4

 117/1١[. ماكحألا بيذهت .6 .هوف رع :ردصملا يف .'



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك "1

 ةّنجلا يف :لاق نينمؤملا حاورأ نع ثلا هللا دبع ابأ تلأس :لاق ريصب يبأ نعو

 ."!نالف :تلقل مهتبأر ول هينادبا روض نلع

 دعب نمؤملا حور ْن أ روهمجلا مالك نمو هلم ملع دقو يَ قداصلا مالك اده

 يف وا وحلا هوب ايندلا يف اهيلع تناك يتلا ةروصلاب ةّنجلا يف اّمإ ندبلا نع ةقرافم

 يف توملا دعب نينمؤملا حاورأ نيقيرفلا قافّتابف ءشرعلا تحت رضخ ريط فوج
 ديدشلا قّلعتلا اذهلو .هندبب اًضاخ اًقَلعت حورلل نأ ملعي نأ ٌدبال نكلو .نييّلع ىلعأ
 ةنمزأ يف ةظوفحم تيقب اذهلو .داسفلا "'نع مهنادبأ ةيسدقلا سوفنلا ظفحي

 ظ .تاقثلا هتور امك ةلواطتم

 [(317 4... اوُعَمَج ْنَق ساّنلأ نإ ُساّنلَأ ْمُهَل َلاَق َنيِذَّلَأ + :ىلاعت هلوق]

 .وه هيلإ لوكوملا معنو < ليكَوْلآ َمْعِنَوَم] :هلوق

 [هانعم يف هرثأو < ليكّولآ َمُهِنَوِه فوطعم ىف ثحب]
 ءاشنإ وهو «ليكَوْلأ مْعِن١ِ فطع نم انهاه لكشتسا ام عفدل وه ركذ نإ رهاظلا

 ىلع فوطعم هنأ عفدلا لصاحو .ربخ اهرهاظب وهو «ُهلَآ انُبْسَحَ» ةلمج ىلع

 ,ليكولا معن وهو يأ .ًادتبم فوطعملا يف رّدقن نكل 4ُلَأ اًنْبْسَحَ» ةلمج عومجم

 ةلمج ناك اذإ ربخلا ّنأ نم رّرقت امل ليكولا معن هنأش يف لوقم وهو ذئنيح هانعمو
 اهربخ قّلعتم ةيربخ ةيمسا ةلمج نوكيف .هّقح يف "!لوقمب هليوأت ّقحلاف ةيئاشنإ
 ةيربخلا ةيمسالا ةلمجلا ىلع اهفطع ةححص يف ةهبش الو .ةيئاشنإ ةيلعف ةلمج
 ظ .ةقئاسلا

 يف رّدقي نأ ىلوألاف ءادج (!ديعب ةنيرق الب ماقملا اذه يف وه ريدقت نأ ىفخي الو

 .نم :«ل» .؟ .4 ماكحألا بيذهت 8

 .ديعب  :«عءل» .ك .لوقم :«م» .'"”



 ضو نارمع ل1 نوم

 فطع نم نوكيف ليكولا معن :اولاقو :يأ ءاًقباس هركذ ةنيرقب «اولاق» ظفل فوطعملا

 لاقي دقو ,ةيمسا ةلمج اهقّلعتم ةيلعف ةلمج ىلع ةيئاشنإ ةلمج اهقّلعتم ةيلعف ةلمج
 ىلع اًفطع ءاشنإ هنوك عم +ليكَوْلأ معِن» نوكي نأ زوجي هْنِإ :لاكشإلا لح ىف
 ىلع عاشتالا نط ةكبدقوب «سارغألا نك لحمتدل ذا ا رابح يوك عم ؛اًنبْسَحِد

 فانئتسالا "١وأ ,لاحلل واولا نوكي نأ زوجيو .بارعإلا نم ّلحم اهل ةيربخ ةلمج
 ةركذ ام هللا قوذلا قع اهدعباو انلكت اهتلياو::تافلكتلا خمدكللذ ريغ ىلإ

 نأ ميلسلا قوذلا هتغ هب ةوهعنلا ساظلاو:لاق تيس هب اكتغي لضافلا ىتحملا

 نع ةيانك *ُهْلَأ اَْبْسَح» :مهلوق ّنأ فطعلا هيجوتف .فطعلا ىلع لمتشملا وه هيكحملا

 ا لا اهووما نلت وع اك «ليكَوْلأ مْغِن> :مهلوقو .هللا ىلع اة مهلوق

 .ىهتنا

 ةيفخلا تايانكلاو تاليوأتلا هذه لاثمأ زاج ول ذإ ؛رهاظ فّلكتلاو دعبلا هجوو
 ل ثالثلا تالالدلا ىدحاب اهيلع لدي ةنيرقو ليلد ريغ نم زاغلألاو ةيمعتلاب ةهيبشلا

 يف !؛'رصقي ال ليوأتلا اذه ّنأ يرمعلو ,ةينطابلاو ةدحالملا "'تاليوأت باب حتفن

 نع اهّبش هلا ىقو ةن يدع و :رمع لوقل مهليوأت نع ءافخلاو دعبلا

 كلت هع" دوي اك ىالادسلا ىلا عج اهدش ريمض نإ :اولاق ثيح .نيملسملا

 عورفلاو ل وهلا يف اهنم ريثكتلاو د هذه لثم ىلإ مهرارطضا ٌلعلو ةعيبلا

 نومهتيو .هيلع ميلسلا قوذلا ةداهش نوعّدي ثيحب مهل اًسونأم اًفولأم اهلعج
 .هيلإ هّجوتلا نع ىري وه امب مهنادجو

 5١9. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .ون:«م».١

 .رصتقي ال :«م» . .تاليوأت  :«ه ءم» .'7

 .دجوت :«ه» .6



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك فل

 [(178) <... ْمُهَل ىلهُت اَمَنَأ اوُرَفَك نيذّلأ َنَبَسْحَي آلو» :ىلاعت هلوق]

 «ام»و ءاهلبق مكحلل ةّلعلا وه امب فانئتسا ِهاَمْنِإ اوُداَدْرَيِل ْمُهَل ىلمُت اَمَّنِإَد] :هلوق

 .ةدارالا مال ماللاو [ةفاك

 [ةلزتعملاو ةرعاشألا هلاق امو هَل ىلْمُتِ ىف (ماللا» ىنعم ىف قيقحت]
 .ةبقاعلا مال ةلزتعملا دنعو :هلوق عم ةلباقملا ةنيرقب ةرعاشألا دنع يأ

 تسل اهنأ قلع كاد الاول كل هلا: لفف ىماقملا ةلاظا ن [ ةوعاشألا تلاذ

 نا نسف صخمتا افياوب قرفلاوب ربخلا عاق دن اسيف دل ١ ىلط ةلألو ةيقث نري

 .هللا ةدارإب يصاعملاو رفكلا نذإف ءاّمثإ اودادزي نأ ءالمإلا ")اذه نم ضرغلا

 توم نم اًريخ سيل ءالمإلا اذه ّنأ دارملا ّنأب لّوألا نع ةلزتعملا تباجأو
 هايدي اج ىاتلا قعوتاقلظت نقي سل هلا ةلارخلا قو دك نم دلك دا نا ووقلا

 ,ةقافلاو زجعلل وزغلا نع تدعق :كلوقك ,ضرغب ةّلع ّلك سيلو ءالمإلل ةّلع مئإلا
 تناك اه :لاقيو «لالطألل كلذ لعق "ام هون" ةارلغتل نادت ا ها لَعَع 3 هلقبو
 نيدذهو .كلذ ةظعوملا ةبقاع تناك اذإ ّىغلا ىف كيدامت ىف ةدايزلل كل ىتظعوم

 ليصأ وه ىلا ىلقنلا ليلالاب نادت تاضجلا هلهأ دنع انهتقا دبور عنب نيناوحلا
 .ركذتف تم امك بابلا

 .ةبقاعلا مال ةلزتعملا دنعو :هلوق

 لهأ بهذم وه امك مهمئإ ةدايز ةدارإل ىنعملا نوكي ىّتح "'ةدارإلل تسيل يأ
 .ىلاعت هللا ىلع زئاج ريغ وهو .ةلزتعملا دنع حيبق مهمثإ ةدايز ةدارإ ّنآل ؛ةّنسلا

 هلل نيعيطم راّقكلا نوكي نأ بجول ةدارإلا مال تناك ولو :يسربطلا خيشلا لاق

 ١. :ميهأربإ . .هذه :«ه» ١

 “"'. .ةدارإلا :«ل»



 "ءامجإلا فالخ كلذو .هتدارإ قفاو ام اولعف ثيح نم هناحبس

 [(174) :... ِهْيَلَع ْمتْنَآ اَم ىلع َنيِنِمْؤُمْلأ َْدَيِل ُهللآ ناك اَم» :ىلاعت هلوق]

 مككرتي ال ىنعملاو هرصع يف نيقفانملاو نيصلخملا ةّماعل باطخلا :هلوق

 يحولاب قفانملا نم ''صلخملا زّيمي ىتح مكقفانم نم مكصلخم فرعي ال نيطلتخم

 .هرخآ ىلإ ةّقاشلا فيلاكتلاب وأ .مكلاوحأب هّيبن ىلإ

 [ة9!نينمؤملاريمأ ةّبحم قفانملاو نمؤملا نيب ةزّيمملا تامالعلا نم]

 1 ةنيشؤزملا نبا ةفعم قفاملاو نم هلا هيمن ةقملا قت امذلفلا لع فكل وفا

 :رايخ لا تارت جك فنوادعو

 تعمس :لاق هنأ ينادمهلا ثراحلا نع دوراجلا نع شيبج نب رز هاور ام :اهنم
 يم الا يبشلا ي يا الو نمؤم اّلِإ كّبحي ال نأ يملا يبنلا ّيلِإ دهعل هّنإ» :ربنملا ىلع لوقي يل الع

 ينبحي ال نإ يّمَألا يبنلا ناسل ىلع ىلاعت هلل هاضق ءاضق» :3ْئب لاق هنأ :اهنمو

 '''«ىرتفا نم باخ دقو قفانم الإ ينضغبي الو نمؤم الإ

 ثيح !*اةقرحملا قعاوصلا باتك يف رّخأتملا رجح نبأ خيشلا هركذ ام :اهتمو
 ؛اًيلع مهضغبب نيقفانملا فرعن اّنك :لاق يردخلا ديعس يبأ نع يذمرتلا ىور :لاق

 كا: يلع نع ملسم ج رخأ :لاقو ,ينادمهلا ثراحلا نع اًقباس يورملا ثيدحلا ركذو

 .صلخملا نم قفانملا :ردصملا ىف .؟ .6غ00/ " نايبلا عمجم ريسفت ١.

 ناميلس نب دّمحمل نينمؤملا ريمأ مامالا بقانم ؛١05/ 7 يىفوكلا دّمحم نب ميهاربإل تاراغلا .'"

 .غ1591/7 ىفوكلا

 ١ /١17. ىلعي ىبأ دنسم ؛غ١/٠ ديفملل داشرالا .:

 .هل :«ه ءم)) .0



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "0

 نمؤم الإ ينّبحي ال هْنَأ لإ يّمألا يبنلا دهعل هّنَأ ةمسنلا أربو ةّبحلا قلخ يذلاو» :لاق

 ."7(قفانم الإ ىنضغبي الو

 اولخد امْنِإ مهريغو شيرق نم مالسإلا يف لخد نم رثكا ّنأ كلذ هجوو :لوقا

 حضتتي هبو .3ْىن هضغب مهنم حّشرتي ناك ةلاحم الف ِةْ يلع فيس ةلوص نم هيف

 ةباحصلا نم نيدساحلا نيضغبملا نيقفانملا ةرثك ىلع ٌلديو .نيدلا ىف مهقافن

 يف يفلسلا جرخأو :لاق ثيح .هباتك يف روكذملا خيشلا هركذ ام 1! يلعل مهريغو

 ,ةيواعمو يلع نع يبأ تلأس :لاق "!لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع تايرويطلا

 ىلإ اوؤاجف اودجي ملف نيش هءادعأ هل شّتفف ءادعألا ريثك ناك اًيلع ّنَأ ملعا :لاقف

 .!هل مهنم "'اًدايك هورطأف هلتاقو هبراح دق لجر

 39/ يلع عم ناك هنأ نم حوتفلا باتك يف يفوكلا مثعأ نبا هركذ ام كلذ دّيؤيو

 وب ال نينمؤملا ويه تخأ تب يموزخملا ةريبه نب ةدعجحو ,ةيواعم تخأ نبا

 ريا فلسو ل يبنلا رهص هوبأ ناك يذلا ةعيبر نب صاعلا يبا نب عيبرلا

 ةيواعم عم ناكو .مهنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبا نب ةبتع نب مشاهو كا نينمؤملا

 موقلا ةوادعب هدي يبنلا ملعلو ,"!ههيرارذو مهئاسن عم شيرق نم ةليبق رشع ةثالث

 ةّنسلا لهأ بتك نم امهريغو قعاوصلا يفو ةاكشملا يف يور ام يف لاق ذك ىلعل

 اًيداه هودجت نيلعاف مكارأ الو اًيلع اورمؤت نإو :مهنيب روهشم ثيدح ةلمج يف

 لا دل طارضلا مكذوب
 جرخأو :لاق ثيح يعفاشلا يلزاغملا يبأ نع روكذملا خيشلا هاور ام هدّيؤي اذكو

 .ليلخ :خسنلا يفو .ردصملا يف اذك .؟ .١١؟ .ةقرحملا قعاوصلا ١.

 .7١ا/ .ةقرحملا قعاوصلا . اديك :ردضعملا ىف

 1: صرتشلا قع ذل #قروملا مواوضفلا ةرظنا ف
 .87؟/١ ليزنتلا دهاوش ؛77١/ 0 دئاوزلا عمجم ؛١٠ 4/١ دمحأ دنسم ؛4" .ةقرحملا قعاوصلا .1



 ”/ ةارمع لا ةوؤف

 مَآ :ىلاعت هلوق يف سانلا هّللاو نحن :لاق هّنأ هل رقابلا نع يلزاغملا نسحلا وبأ

 اقل نقيرق ل نم ةاور اه اذكو +"! ةهلظف ْنِم هنأ مهين ُعيتا'اَم ىلَع ٌساّنلأ َنوُدُسْحَي

 نم نوقلي ام هيي هللا لوسر ىلإ ىكش سابتعلا نا حصو : :لاق ثيح ءمشاه ىنب

 اًديدش اًبضغ دبي بضغف مهءاقل دنع مهتيدح مهعطقو مههوجو مهسيبعت نم شيرق

 لجردولق ليال هديب ومشت ىالاور#لاقو هيفي نيب قرع داو ههحودستلا كح
 ماوقأ لاب ام هدنع اًضيأ ةحيحص ةياور يف .هلوسرو هلل مكّبحي ىّتح ناميإلا

 لجر بلق لخدي ال هللاو مهثيدح اوعطق يتيب لهأ نم لجرلا اوأر اذإف ١"
 .ىهتنا ,"!يّنم مهتبارقلو هلل مهّبحي ىّتح ناميولا

 ةيلهاجلا يف ءيش مهنيب ناك يدع ىنبو ميت ينب نأ اًضيأ باتكلا كلذ يف ىورو

 :نيهتتا ")| وتاختا هزوقلا ءالؤه لحب اغلف

 ركفلاو ؛ىفخي ال امك ةيلهاجلا ةيبصعلا ىلإ اوراص يي يبنلا لحترا اًّملف :لوقأو
 .ليبسلا ءاوس ىلإ يدتهت كّلعل رّكفتف ليوط كلذ يف

 )14١([ «... نيذّلأ َلْوَق ُهللأ َعِمَس ْنَقَل + :ىلاعت هلوق]

 .«اوُلاَق اَم ُبّتْكَتَس ١ :ىلاعت هلوق

 [هيف ّقحلا لوقلاو ةيآلا ىف ةرعاشألاو ةلزتعملا هلاق امإ

 ةّنسلا لهأ دعاوق ىلع اّمأ .ةهبشلا نم نافع وحب ل ناهس ل جلع

 لاومأألا لذبب هديبع رمأي نأ دعبي الف ديري ام مكحيو ءاشي ام هللا لعفي :لوقي ن أبف

 .ءاينغألا ىنغأ هنوك عم

 .607 .تاجردلا رئاصب ؛' ١/١ يفاكلا ؛6: ياسا

 ١. 77 .ةقرحملا قعاوصلا .'" .نوث دحتي :ردصملا ىف .؟

 .0 8 .ةقرحملا قعاوصلا .؛



 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك فل

 نع لاملا ٌبح ةلازإ اهنم دئاوف فيلكتلا اذه يف ٌنأبف ةلزتعملا نيناوق ىلع اّمأو

 طبتري كلذبف ,ضعبلل ضعبلا ريخست اهنمو .دّلخملا باوثلا ىلإ لّسوتلا اهنمو .بلقلا

 اندورورةرتكل بحي للا انناو هداهلاو نادعلا كالص:لاوخا كيو يكف روما
 ض: دق هللآ ُضِرْفُي ىِذّلَأ اَذ ْنَم> .'' !«َنوُنَحُت امم اوقفنُت ىّنَح ِربْلَآ اوُلاَتَت نَل> نارقلا ىف

 .4١ْمُكِسْفْنالَف ٍرْيَخ ْنِم "ااوُقِفْنُت اَمَوذ "١«ٌةَريثك اًفاَعْضَآ هَل ُهَفِعاَضُيَف اًنَسَح

 يف الو هتاذ يف جاتحي ال ىتح قلطملا ىنغلا نع ةرابع دوجولا بوجو ّنألو

 "بوجوب فرتعا نمف .هتاذ ىوس ام ىلإ هتاهج نم ةهجب الو هتافص نم ءيش

 ٌقحتسي الف هعوضوم ىلع ضقتلاب داع دقف هدوجو هانغ لامك يف كش ّمث هدوجو
 هادؤلا نيءاكورتصو تقتل ىمانوتص لد اطيس اا وبدت نألا للوأ دنع تاوجلا

 ريسفتلا يفو ,ظفحلا فئاحص يف ٍهاوُلاَق اَم ُبْدْكَتَسِم :ديعولا ةهج ىلع لاق اذهلف
 هور ىلإ "نال اهلا ىلع نقرر وت و ارقلا ىف لوجبلا اذهب مهدع كتي ريتكا
 مالا

 .هرخآ ىلإ انملع ىف هظفحنس وأ :هلوق

 أ قلراداتق 1:11[ ىنايسنلاا هلع ىف لف وتخم ىلع نكذنأ يعي لد
 .ىهتتا مهل تاغ ادع نهب انك كلاش

 نوكي مولعملا نيعو اًيروضح ىلاعت هملع نوكب لوقلا ىلع ذإ ؛رظن هيف :لوقأو
 حرش تاّيهلإ ىلع هتيشاح يف مالعألا ضعب هركذ امك نامزلا يف اًعقاو يأ .اًينامز

 ثداح تقولا كلذ يف هروضحو .نّيعم تقو يف اًئداح مولعم ّلك نوكل ؛ديرجتلا

 ١. 460 :ةرقبلا ." .4؟ :نارمع لا.١

 .؟١57؟ :ةرقبلا .؟ .اولعفت امو :خسنلا ىف ."

 .قلخلا ملعي ىثح :ردصملا ىف .1 .بوج ول :«ه» .6

 /١١8. 9 يزارلا ريسفت .6 .ةيالا :«ه» .ا/



 دعا وه ذأ قانا ايل ضافتسلا آ) اعوبيوافزتلا نع نتف توجب ١" ةقيحب

 ميقتسي اذه ىلعو ,يلامجإلا ملعلا وهو .تاذلا نيع وه يذلا داجيإإلا ىلع مّدقتملا

 وفي الل انك «كتضملا رك اذ

 .ءايبنألا لتق عم همّظن كلذلو :هلوق

 منهل «كلذتي اومد امتاو كلذ اولوض. مل ءانيدألا لقب اوفضو«ىذلا هوهتلافاالاو

 ةلالد ةبآلا يفف ."'مرجلا ميظع يف هالوت نم ةلزنمب مهف ,مهءابآ هلعف امب اوضر

 .مهفاف .مرجلا ميظع يف هارجم يرجي حيبقلا لعفب اضرلا ّنأ ىلع

 [(18 :... ماَلظِب َسَْل ةئلأ ّنآَو مُكيِدْيَأ ْتَمَدَق اَمِب َكِلَذ٠ِ :ىلاعت هلوق]
 رّبع [مهتيصعم رئاسو اذه مهلوقو ءايبنألا لتق نم «ْمُكيِدْيَأ ْتَمَّدَق اَمي+] :هلوق

 نهب اهلامعأ رثكأّنأل سفنألا نع يديألاب

 اهبستكا نإو ديلا ىلإ ناسنالا اهسبالي ىتلا لاعفألا ةفاضإب ترج دق ةداعلا ّنألو

 ب هيون زك ناو ىويتداع 0 ىلاعت هللا باطخ ىرجف .ى 00

 كادي ينعي .خفن كوفو اتكوأ كادي :لثملا يف درو امك .هلعاف ىلإ لعفلا ةفاضإ دّكؤيو

 دحا لعفي نا ةلاحتسال كتلاب تلعف تنا ينعي .كاوس وف ال كوفو .كريغ ادي ال

 2 مبا ركل ال كلذ ركجلا لوف دالطب قلع ةجيرص ةلالؤ210 ىقف كام عب
 ىلع هلعاف ىلإ لعفلا ةفاضإ هيفف .هريغ نع هيفنو دحأل لعفلا تابثإ ةرابعلا هذه ٌدافم

 بدديهناعيمم هلا قمنا ويهتم نالاطب لق لوي اكي اوزرهشوتق ةوحرلا لبا

 .صصتخم ثداح :ررك «ع».١

 مل امك مِهّنَأ ىلع ّلديل ؛ءايبنألا مهلتق هيلع فطع مث :يروباشينلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف .

 اوضقي مل كلذكف .اوبسن ام هيلإ اوبسن ىّتح هردق ّقح هللا [اورّدقي ول :ردصملا يف] اوردقي
 يروباشينلا ريسفت :رظنا] « هع هنم .١؟» اولعف ام [ مهب :ردصملا يف] مهل اولعفف .ءايبنالا قوقح

 : قدح لال ا



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ف

 مرج ريغ نم باقعلا عقو ول هنأ ىلع لدي هْنأل ؛مهنم فلس مرج ريغ نم لافطألا

 لاف ام ءاملظ ناكل دبعلا ب

 توبث مهوي كلذو .هسفن نع ريثكلا دل .ةقلابم ةغيص مالظل نإ لبق

 "7لعفي نأب دعوي يذلا باذعلا ّنأب راّبجلا دبع ىضاقلا باجأو .")هل ملظلا "'لصأ
 نأ بدع الو .«ًعباث ناكول همظع ّدح [ىلع] ءافنف ءاًميظع ناكل اًملظ ناك ول مهب
 هتمحر ىلإ ةبسنلاب ملظلا نم ليلقلا نكلو هنع ملظلا لصأ ىفن دارأ ىلاعت هنِإ :لاقي

 .ملعأ ىلاعت هللاو ,ةغلابملاو ةرثكلا ظفلب دنع رعت | ذلق يرق ةضاذلا

 .هرخا ىلإ نسحملا ةباثإ ىضتقملا لدعلا مزلتسي ملظلا ىفن نأ ثيح نم :هلوق

 بيثيو عيطملا بقاعي نأب ءاشي فيك هكلم يف لعفي ةّئسلا لهأ دنع ىلاعت نأ هيف
 .فّنصملا هركذ ام يضتقي ال هنع ملظلا يفنف ,كلذب اًملاظ نوكي الو ,يصاعلا

 )16١([ <... ضزآلاَو ٍتاَومَّسلَأ قْلَخ ىف نا ١ :ىلاعت هلوق]

 .راهنلاو ليللا ريغتك :هلوق

 تاريخنا الو. ةلينولط:ة:زاقاو ةريضتتا رات: «ءر اخت ةراقوا ةدزاب ةرآق' امهم الك ّنإف
 .راثالاو صاوخلا بسحب ل

 [(191) 4... ىلَعَو اَدوُعَقَو اًماَيِق ةنلأ َنوُرُكْذَي َنيِذّلَأ ٠ :ىلاعت هلوق]
 [دابعلا لامعأ ىف ةبالا نم امهريغو ىنازاتفتلاو ىرشخمزلا هدافأ ام]

 هدرو هللا لهب تكرهني تنك لانج هيلعس اذه .فاقتكلا بيسنانس لاف

 نم ةباثإلا نسحو .ةباجإلا نسح بجوي امب مالعإو لاهتبالا باب نم انّبر ريركتو

 هل :«م» 3 .لقأ :«ع» شماه ىف ١.

 /١١١. 9 يزارلا ريسفت :رظنا.: .هلعفي :ردصملا ىف .'"



 5١ نارمع لآ ةروس

 عامطأل عطقو .هفيلاكت ةبوعص ىلع ربصلاو .هلا نيد يف ّقاشملا لامتحا

 لمعلاب هيلإ الوصوم باوشلا ىري ال نم ىلع ليجستو هيلع نيّئمتملايلاسكلا

 "!ةوابغلاو لهجلاب
 +هللآ َنوُدْكْذَي َنيِذَّلَأ + :ىلاعت هلوق ّنأ ينعي :هتيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا لاق

 ةباجإلا بابسأب مالعإو لاهتبالاو ءاعدلا ةيفيكل ميلعت .4ِباَوّتلآ ٌنْسُحِ» هلوق ىلإ

 .يبغ لهاج هّنأب هيلع ليجستو .لمعلا نودب باوثلا ىّنمتي نم عمطلا مطقو ,ةباثإلاو
 سفنلا مضه عم ,نوبوبرملا نحنو ّبرلا ِهّنَأ نع ئبني ظفلب ءادنلا "يف ميلعتلا ام

 هع يركع لاو ميلا و لادا راب امنا لوا و ينل اا نقي يع يملا
 ناينعلاو ةعاطلا :يوجو.ىلع ةلالدلاو ةلفاكلا ةيكحلا ىلع ليف. هثاعوتنفم

 .هتمظع لالج نم فوخلا راهظإو ."'صئاقنلا نم اًهّرنم عناصلا نوكو .ةيصعملا
 :ءاوس نصانخلا او مانقو

 مهراكفأو مهلامعأ ركذو مهناميإ ىلع ةباجتسالا بيترت ىفف ,؟!مالعإلا اّمأو

 ,نيلماعلا لمع عيضي ال ىلاعت هلل ناي اال ليل د ضسادنلا نع مهرافشتساو

 لاخدإل ببس نيدلا يف داهجلاو فيلاكتلا ٌقاشم لّمحتو ناطوالا نع ةرجاهملا ّنأو
 ْ .ةباثالا نسحو ةّنجلا

 هّنكل تالالدلا هذهب هيبنتلا يف نسحأ دقلو كلذ نمض يفف ءليجستلاو عطقلا اًمأو

 .ىفف :«ه» . " .غ١/0١٠9 فاشكلا ١.

 1 .ضتئاقتلا :«ل» ."
 .ةباجإلا نسح بجوي امب مالعإو :هلوقب دارملاو :يزارلا ةمالعلا لاق :«ه م ءع» شماه يف .4

 اننا ةباستلا ناي نذويل لايعألا ركذف.لاينالا ةنحهلا دارا قبألا «اوُرَجاَه ني دّلاَقم هلوق

 هلوق يف ليلعتلا مال ١ ىلإ هزاع عفو وةيسملا ل ادنعألا فلكتاوتا مهْنأ ببسب [ناك :«ه»]

 .«ْهلط هنم ,١؟» حلاصلا لمعلا وه ءاعدلا عفا رو ةرّدقم 4عيضا آل ىّنَأ> لات



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك فض

 باذفلا نفاق ولا لا وهلا "يل قيس ثاراشألا نم اوت اقع لف اقوا نزفغ

 حّرصو .هدعو ىلع ةاجنلاو باوثلا لاؤسو .راكفألاو لامعألاو راكذألا ىلع

 هدص هم ياونلا ا روكو "هاذا ىلإ ةنحلا لافسإ "اذان

 ,؟!ةقيقح بابسأ ال ةيداع لئاسو لامعألا ّنأ ىلإ ةّيفخ ةراشإ كلذ يف سيلفأ

 .هديب لضفلاو .هدنع نم لكلا ذإ ؛لالخإلا عم بيثبو لامعألا عم بّذعي نأ هل ٌنأو

 لب ؛هتمحر نم سئاي ىلإ فوخلا الو .هتمقن نم نمآ ىلإ ءاجرلا يضقي نأ يغبني الف

 .ىهتنا .هباوث ةيصعملا نم ىجري ام قوف هباقع ةعاطلا عم ىشخي
 ةّيفخلا ةراشإلا كلت مهف امّنِإ لضافلا اذه ّنأ روهظلف :ًالّوَأ اَمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 لئاسو لامعألا ّنأ نم هبهذم خيشل اًديلقت هبلق *'نم المو .هيف أشن ام ةنوعمب
 ىلإ رظنلا دّرج اذإ ديلقتلاو ةهبشلا كلت نع يلاخلا لّصحملا نأ ّنظأ الف الإو .ةيداع

 لامعألا ّنأ ةيآلا نم همهف ىوعدب .همهف ماهّتا ىلإ ردابي اهموهفمو ةيّآلا قوطنم

 .ةيداع بابسأو لئاسو
 لامعألا نهدتع دس اهوءديعلا ارا ديف هلق نم لكلا ذا تكلوق هداك كاك مآ

 ناك اذإ لكلا ّنأل ؛كلذ يف ىلاعت هيلإ باجيإلا ةبسنل هجو الف ىلاعت هقلخي وه امَنإ
 اد وك دنا ةلكلا 07 ول انآ ةيفو :ءانش فك هيف قدصتلا ةلفادل اكلمؤ هلع

 .هجولا اذهب هرودصب هتّيشم قّلعت دقف هجولا اذهب انفيلكت يف فّرصت اّمل ىلاعت هّنكل
 كرت ذإ ؛اذه الإ ىلاعت هيلع هبوجوب ينعن الو .هتدارإب هنع نيو بجاو اذه ناكف

 عنشأ وهو .حئابقلا نم هيلع يعادلا 5 يذلا لعفلا رودصب ةقّلعتملا ةمكحلا ىضتقم

 نيتيضقلا نيتاه ساكعنا ةلاحتسا نايب يف اّنم قبس دق هنأ ىلع .هريغ نم ىلاعت هيلع

 .هدانسإب :«م» . ؟ بنر: قبض تا(

 »١١«. ةياآلا 4َراّنلآ لخت ْنَم كنا اَنيَر» :ناق كيس :«عا» شماه ىف ."

 .ةمزالم :«ل» ىفو ءهنم :«م» .6 .ةيقيقح :«ل» .؛



 ففي نافع لا ةرونن

 .ةريصب ىلع نكو ركذتف ؛مالك هقوف سيل مالك

 هيلع "'بجي ال نأ ىلع لدي الف ؛ىلاعت هللا ديب ''لضفلا ّنأ نم هركذ ام اّمأو
 ىلَع ّبَتك + :ىلاعت هلوق توجولا ىلع لد: دقو فيك :هتمكحو هلدغ ىلإ اظن ؛ءىش

 .اًرارم رم امم كلذ ريغ ىلإ "!+ةَمْحَّولَآ هس
 نم ردصي ام ّنأب كلذ ىلع دئاقعلل هحرش يف يناودلا ةمالعلا هب ٌلدتسا ام اّمَأو

 ؛هيلع اًضوع ٌّقحتسي فيكف همعن نم ليلق ٌّلقأ ركشب يفت ال تاعاطلا نم دبعلا

 ىلاعت همعن ءازإب ةيعرشلا فيلاكتلا ّنأ مص ول كلذك نوكي امْنِإ اذه ّنأِب دودرمف

 ,ةّحصلا هذه ىلع هركذ ام ةّحص فقوتلف ةمزالملا اّمَأ .همّدقم اذكف لطاب ىلاتلا نكل

 وهو ىلاعت هلعف يف ضوع اذ وأ اًباثم ىلاعت هنوك همازلتسالف يلاتلا نالطب اّمأو

 حبقب مكاح لقعلاو ال فيك ءاًضوع اهب ذخأيل معني نأ '!نعو كلذ نع هّرنم ىلاعت

 يف لمعلا عوقو ببسب ةمعن اهنوك نع ةمعنلا جرخي ضوعلا ٌنآبو ,كلذل فيلكتلا
 .لّمأت اهتلباقم

 ةريره يبأ نع اهوور ةياور ىلع ةلأسملا هذه يف موقلا ليوعت ّنأ ىفخيال مث
 نم هيه ةنخلا ةليغ هع دخلا نم اهنا: 27 ىننلا لاق هلا نقرو لاحت ةولغملا

 .لضفو هنم ةمحرب هللا يندّمغتي نأ الإ انأ الو :لاق هلا وسواد 85 لوو اق ؟نادلا

 ّقحتسم ريغ ِهّنأو باوثلاب لّضفتي ىلاعت هللا نأ ىلع اذه نم اولدتساف ءاّنالث اهلوقي
 .ةيمامالاو ةلزتعملا هيلإ بهذ امك هيلع

 [هميمتتو ماقملا ىف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام]
 ّنأب :ررغلا باتك يف  ىدهلا ملع ىضترملا فيرشلا دنسلا دّيسلا هنع باجأو

 .باجي ال :«ل».؟ .لعفلا :(«(ل».١

 .نم :«م». ١. 17 :ماعنألا .'"



 هفاطلأ ىلإ مهتجاحو ىلاعت هللا ىلإ "!نيفلكملا رقف نايب هانعمو ربخلا ةدئاف

 ةنوعملا داوم [ىلاعت] هللا عطقو هسفن ىلإ "'جوحأ ول دبعلا ّنآو هتانوعمو هتاقيفوتو

 ال اًدحأ ّنأ دارأ 30 هّنأكف ,رانلا نم اجن الو .ةّنجلا هلمعب لخدي مل هنع فطللاو

 "وسعر أ الوروةيفافل كلل الور هيلع ىلا هنا هتعي مل قل هلمعي: [ ةثجلا] لشد

 .هيف ةهبش ال يذلا قحلا وه اذهو [ هيلإ]

 ون ىذلا هيبسب لفن ىلاعت هنا نأ ىتعمي لطف هاي لوقلا ىبان اهف:باوتلا اًمأف

 هوا اع نلف بحت ام او: ءادعبا و ىش دنا ىلع يمك دنا لرش اهل و قلكالا

 فاطلألاو نيكمتلا كلذكو فيلكتلاب هسفن ىلع هبجوا انثم هنأك باوتلاف :هسفن ىلع

 :ىحو: ان تيلكتل اونا لعله اجي الواو فيلكلا ةنلخوو هجوم انه لكو

 هلا ىندقفتي نأ الإ :لاقف .ةلّضفت ادب لعقي ام هلع لوسرلا نكس دق::ليق' ناف

 0 ف سهو نعم ةيفاروقلا و اةمعلا ةنيكتلا 1:35 57ه قراطعا ديف اكلق

 لعفي ام ىلع لضفو هنم ةمحرب ٍةْيلب هلوق انلمح نإو .هانركذ يذلا هجولا نم لضفتو

 ,"”بجاو ريغ "'امهببس ّنأل ؛لّضفتو لضف اًضيأ يهف ؛تانوعملاو فاطلألا نم هب

 8 نيسلا مالك ىهتنا

 ندا ةةيحلا لافعالا نكس ةيدحلا نق: لوفلا عندارحلا لاش دنا ةقيكلو

 لامعألا نم رخآلا ضعبلا لابو ءاهب اوؤردي نأ نوجريو ءاهيلع نودمتعيو نوؤكتي
 هللا دفعت نأ لإ :هفاهلوق اذه د ةيو. اهريغزبذكلاو ةزاقلاو لققلاك ةجينفلا

 .جرخأ :ردصملا يف ١. .نيفلكتملا :«ه» ١.

 .لصفي ام :«:ل».؛ .دشر :«م» .'

 .اهببس :ردصملا يف .1 نطق هو دكنملا نق

 ١/7 -5١. ىضترملا فيرشلل يلامألا .



 تددعألا لولد ١ رولي هنود هيمونالا ويموكسلاب هازملا اف" ]كفو ةمفوت

 امك ؛تائّيسلاو بونذلاب نايتإالاو .تاعاطلا لعف نيب عمجي يذلا نمؤملا لاح نايب

 .لّمأتف هانررق

 .هرخا ىلإ [ مهتقاط بسح ثالثلا تائيهلا ىلع] نوّلصي هانعم :ليقو :هلوق

 ريغ هّنِإف نيريسفتلا نيب يفانت الو ,"!اًضيأ هريسفت يف ة# ميهاربإ نب يلع هاور
 .ةالصلا يف مهو لاوحألا هذه يف ركذلاب مهفصو عنتمم

 ىلإ [نميألا هبنج ىلع اًعجطضم يلصي] ضيرملا نأ يف يعفاشلل ةّجح وهف :هلوق
 هوا

 نيبنجلا نيب بيترتلا مهتاياور ضعب يف نكلو ةيمامإلا بهذمل قفاوم وهو

 .راسيلا مث نيميلاو

 .اًرابتعاو ًالالدتسا [* ِضْرَآْلَآَو ٍتاَوْسَّسلَ ٍقْلَخ ىف َنوُرَكْفتَيَو+] :هلوق
 ةهج نم لالدتسالل امهقلخ يف رّكفتلا ةريصبلاو لقعلا لامك ّنأ لصاحلاو

 كاردإ نع لوقعلا هيف رّيحتي اّمم اهيف رّبد امو ءاهعاضوأ عادبإو مارجألا هذه عارتخا

 .هناطلس ءايربكو .عناصلا نأش مظع ىلع لّمأتلاب رهظي امك ,"!امهبئاجع ضعب

 نأ ققحتيف .لقعلا هلّيخت نع زجعي يتلا هتردق لامكو .ةيبلسلاو ةيتوبثلا هتافصو

 .هردق نورداقلا نوردقي الو ءاّئيش هبشي ال .وه الإ هلإ ال يذلا هللا الإ اًعناص اهل سيل
 .هرخآ ىلإ لوصألا ملع فرش ىلع حضاو ليلد اذهو :هلوق

 يف رّكفتلا لعج هنأ امهفرش ىلع ةلالدلا هجوو ءاّضيأ ةئيهلا ملع فرش ىلع لب

 ةّصاخلا رابخأ يف يور اذهلو .رهاظلا ىلع هطرشو لقعلا مزاول نمو هللا ركذك كلذ
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 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك فه

 كلذ لونا قل اك هدانع "الهلا يع فض شوو نإ لك كلل: نيش اني ةق اغلا

 مولعلا رئاس نم فرشأ ىلاعت هتاذب ملعلا ّنأ مولعمو :ىلاعت هتاذب ملعلل ديفم

 0 ل يعألاو

 .هرخا ىلإ ةميظع ةمكحل هتقلخ لب :هلوق

 [دابعلا ىلإ ةعجارلا ضارغألاب ةلّلعم ىلاعت هللا لاعفأ]
 :ةةحارلا ىقارعألاب ةللعم ىنلا#ادلا كاهن أ ىلع" الا لدعست نا قكمسف

 لطابلا ّنأ ىلعو ءزهاظ وهو هلعاف ىلإ لعفلا نم ضرغلا دوع بجي الف .دابعلا ىلإ
 هناحبس هيلإ راشأ امك .هنع هّزنم هّنَأو ,حيبقو مومذم هّنَأو ,ىلاعت هيلع لاحم ثبعلاو

 .هرخا ىلإ هيف رظنلاب لالخإلل لطابلاو ثبعلا نم كهّزن يا * َكناَحْبُس+ :هلوقب

 نأ هحيضوتو .هلبق ام عم 4 ٍراَنلَآ َباَذَع اَِقَق١ :هلوق مظن هجو ىلإ ةراشإ اذه
 سول لدار" نينلكملل نك اسف ايلدخي نأ نفر الاودضاو اهفلا قلك يف ةمكحلا

 ١. ىفاكلا ؛١/7١ ىقربلل نساحملا 48/١ ٠!؛ .قودصلل ديحوتلا 577.

 م ,ىليبدرألل نايبلا ةدبز .؟

 اي دك يلع نادر خلا فزانآ ترو اسيعلا ل ضاقلا ناك امم عزا كنان ىلا
 خلاق وبقي انغوت ةمكح« لج الو دنقلا ىلا ناسحالا ضرفلا ةلعقب املا وهف كامشا لعق

 :ردصملا يف] حّج رمل الإ حّجرتي نكمملا يفرط دحأ ّنأ ىلع لادلا ليلدلا :ةرعاشألا

 ءاضقب اهلك لاعفألاو ٌرشااو ريخلا نذإف .هللا ىلإ يهتني نأ ّدب ال حّجرملا كلذو ماع [حّجرمب

 .ءاشي فيك هكلم يف فرصتي نأ هل لب ؛دابعلا حلاصمب هللا لاعفأ لّلعُي نأ نكمي الف .هردقو هللا

 نوك ناو: «تايسألا بيتس: ىلإ لكلا ةاسنا ىناقيال طئاسولا وهو نأ فاضنآلاولاقاوت
 هئاضقب اهلك رومألا نايرج يفاني ال دابعلا [حلاصمل :«ه»] حلاصمب ةعبتتسم ىلاعت هللا لاعفأ
 ا امال ىووباشينلا نيسنس] 00 نعل »لكان هوقو

 لالضلاو رفكلا ّنأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يف :يسربطلا خيشلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 دقو .فالخ الب ةلطاب اهلك ءايشألا هذه ّنأل ؛.ىلاعت هلل اقلخ تسيل حئابقلاو [ةلالضلاو :«م»]
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 "7 نارمع لآ ةوونب

 كلذ ةفرعم يف رظنلاب لخأ نمف ة .هتيصعم بانتجاو هتعاط بوجوو هتفرعم ىلع

 .رانلا هءازج ناك عطي ملو ىصعو

 [(1957 +... ُهَتْيَرْخآ ْنَقَف َراَنلَأ لخذت ْنَم َكّنإ آَنَبَرَ» :ىلاعت هلوق]
 يناحورلا باذعلا ّنأب راعشإ هيفو ُهَئْيَرْخآ ْدَقَف َراَّنلَآ ٍلْخْدُت ْنَم َكّنِإَم] :هلوق

 .عظفأ

 .مهفاف ؛يناسفن رمأ وهو ليجختلا وه يذلا ءازجألاب ةذاعتسالا بيس نّيب هّنأل

 ىلإ ةعافشلا يفن ةرصنلا يفن نم مزلي الو [ ... + ٍراَصْنَأ ْنِم َنيِمِلاَّظلِلِم] :هلوق

500 

 [ةعافشلا ىفنو ةرصنلا ىفن ا دوا لا

 حو ناعيا ن1 كاذع نهنع هوي مولا نين هلا 1 سا هحقو
 يقابل ءرهتلا هو نلعىوصتتلا نغ.مق ديب ىذلا وهن ريضانلا أل ةرهتلاو ةفلابملا

 رت ينك: نه ل انتو دا ردن انفال نم هريغو كي يبنلا ةعافش نم ٌحص ام كلذ

 00 .ىلاعت هللا ىلإ عّرضتلاو عوضخلاو ةلأسملا ليبس ىلع يه ةعافشلا
 .ءيش يف ةرصنلا

 [ (19*) :... نأ ناّميإلل ىداَنُي اًيِداَنُم اًنْغِمَس اَنَنا اَنَبَر > :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ اونمآ نأب "'وأ اونمآ يأ[ « نما ْمُكَبَرِب اوُنِما ْنآِ»+] :هلوق

 دا ابق لب ةيييلادنا ىف نيل يابلألا ىلرأ ندع كمن نال تاعي نأ تنك

 ىلاعت .هنع ةيفنمو ٠ .هناحبس هيلإ ةفاضم ريغ اهّلك حئابقلا ّن أ ىلع عطقلا كلذب بجيف .هناحبس

 .[غ17/ ١ نايبلا عمجم ريسفت] «ُهّلط هنم »١1١. اًريبك اًولع نوملاظلا لوقي اّمع

 وا اوما تو ةضولا



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك فيل

 [هانعمو 4نآ» بارعإ ىف ثحب]
 يف ّنأل ؛يأ ىنعمب ةرّسفم انهاه «نأ» نوكي نأ زّوج فاّشكلا بحاص ِّنأ ملعا

 نأب ناميإلل يىداني يأ .ءابلا فذخ ىلع .ةيردصم نوكي «نأ»و .لوقلا ىنعم ءادنلا

 ل تاعفلا فلز تعيس ىنانق ةيروصتلا (نا» قفاوعلا قرد لعو ءاوما

 .:لوقلا ١ تعمل ءادنلا نكضت هداعسستل لوالا ركذي

 رمألا لعف ىلع ةيردصملا «نأ» لوخد ّنأل ؛هيف لاكشإ الف يناثلا لامتحالا اّمأو

 ةّجح مهنم دحاو لكب لب مهب ىفكو ,فاّشكلا بحاصو يلع يبأو هيوبيس بهذم
 «نأ» تلعج اذإ كّْنَأب لامتحالا اذه لضافألا ضعب لكشتسا دق معن .كلذ ىف

 ءايلا نوه نا ةحيرلاود لاق 3:0 اميقلارم اهنقلل دانيت | دكف دقن ريس ربعي
 اذإ «نأ» ّنأل ؛هبلطب اًسّبلتم وأ ناميإإلاب اًسّبلتم ناميإلل يداني يأ "'فوذحمب قّلعتم
 ّْنأل ؛ةاحنلا هركذ امك ءبلطلا ىنعم هيف يذلا ردصملا ىنعمب هلعج رمألا يف لخد

 ىنعم ىلع عراضملا عمو ءيضملا ىنعم ىلع يضاملا عم اهتلالد ةيردصملا فورحلا

 انوا اهنا 39 لعشل نيكي مل نإ «ليق انة يدتكو «ليقسسلا أ نضاخلا

 مقوتلاب ندقيف «يهلجا يرتقا نق نوكي نأ. ىسع نآو :هلوقك رق ردوقم نيهردصلإلا
 كلذ مالك ّمت ,ةليقثلا نم ةفّقخم «نأ» ّنأ لاكشإلا باوجو .مهلجأ برق عقوت يأ

 .لضافلا

 تناك ول «نأ» ّنأل ؛رظن هلاق اميف نأب هيشاوح يف ينازاتفتلا ةمالعلا هيلع دروأو
 ينعأ ,ةعبرألا فورحلا دحأ اهنم بهذ اًمع دك نأ بجول ةليقثلا نم ةفّقخم

 «نأ» نيبو اهنيب اًقرف نوكيل ؛لابقتسالا يفرحو قيقحتلا فرحو يفنلا فرح
 .ةفقخملا «نأ» طرش كلذ ّنأل ؛ةيردصملا

 .فوذحمل :«ه ءم» .؟ .ىلعمب :«ه ,م».١

 . لعفب :«ه» .'"'



 ١" ناره لا ةوونن

 كلذ ّنإف .فدرصتم ريغ لعف ىلع وأ ةيمسالا ةلمجلا ىلع لخدي «نأ» الإ ّمهْللا

 "نع عفتري ال لاكشإلا ّنألو .ذئنيح رّوصتي ال ةيردصملا «نأ» ّنأل ؛مزالب سيل
 كلذ ناك ةفّفخم اهانلعج اذإف ,ةيردصم اهلعج هنأل ؛هلاق ام ىلع فّنصملا مالك

 هركذ امك ةرّسفم اهلعجب هنع عفتري لاكشإلاف نآرقلا ظفل اّمأو .هلاق امل اًقلاخم

 نأ "'ةدايز مهضعب زّوج امك ةدايز مهضعب هزّوج امك ةدئاز اهلعجب وأ .الَوُأ فّنصملا
 ّصنب ةفّقخم اهنأل ؛وهس ةيردصم «ىسع نأ» يف نأل هلعج اًضيأو رمألا لعف لبق
 لخدي ال امك ؛ةفّدصتملا ريغ لاعفألا ىلع لحد ال ةيردصملا «نأ» ّنأل ؛ةاحنلا

 نأ» يف نوقّقحملا هركذ امل فلاخم هلاق امف ءردصملا ريدقت رّدعتل ؛ءامسألا ىلع

 ريدقتلا :نوكي نأ ىف ةلاحتسال اهيا ةتلا ناتكم اما تلا نادو: يسع

 افهاو .راركت الف .دّيقم ىناثلاو قلطم لوا ؛مكبرب ناميإلاب ناميؤلل يداني

 رار قاس رخخلا طفلي و نانسي الا طفلم نكد نأ نم ذأ ناميؤلا ىلإ ءادقلاف
 : لم اتق طفلي ناك املا نامتالا ىلإ ءادتلا نأ ديفيل قاساللاب لاقف ذل ءولقتنم

 [ )١56( «... انرْخَت اَلَو َكِلْسُر ىلع اَنَتْدَعَو اَم اَنِتاَو اَنَّبَرَ :ىلاعت هلوق]
 [هب رمأ امل هلاثتما رهظأ امل ءباوثلا نم كلسر قيدصت ىلع انّندعو ام يأ :هلوق

 .هرخآ ىلإ دعولا فالخإ نم اًقوخ ال هيلع دعو ام لأس

 كادي لو مدعو يصب, ىلا هنا نأ هيولعملا قم.هلا هو راتقملا وس ىلإ ةراتتإ

 ؟ىلاعت هنم كلذ لاوس هجو امف .هنم هفالخإ

 :نسهجوب هنع باجأو

 .هرتخا ىلا نيدوعوملا نمو وكر هل نأ ةفافيف ليهلوقف لزألا اذأ

 ناب ءانغذلاو لاؤبتلا ةيآلا شعم رآ نم لبق ام. ةتع بنرقيو «رهاظ ةويزقتو

 .ةدايز مهضعب زوج  :«ه .م» .؟ .يف :«ه» ١.

 .فلاخي ال :«ه» .'"“



 ١" ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك [

 دق اوناك مهنأ ال .هلسر نسلأ ىلع ةماركلا نم مهدعو ام مهاتأ نّمم مهلعجي

 دعب مهدعو ام مهيتؤي نا هولاس مث .مهسفنا يف هللا دنع ةماركلا ةلزنم اوقحتسا

 اودهشو مهسفنأ اوكز دق اوناكل اذك ناك ول هّنَأل ؛مهسفنأ دنع مهقاقحتساب مهملع

 .نينمؤملا نم لضفلا لهأ ةفصب كلذ قيلي الو .هللا ةمارك بجوتسي اهنأب
 هل عّرضتلاو هللا ىلإ عاطقنالا هجو ىلع يأ .ةناكتساو اًدّبعت وأ :هلوقبف اًيناث اّمأو

 جرخ مالكلا ّنأِب هنع باجي دقو ,"4١ّقَحْلآِ هكحَأ ٌبَر# :هناحبس لاق امك دّبعتلاو

 ىلع هب انتدعو ام انيتؤتل 4 ٍراَرْبآَلآ َعَم اَنُفَوَتَو» يأ .ربخلا دارملاو ,ةلأسملا جرخم

 .هزجني نأ ٌدبالو ّقح هب هللا دعو ام ّنأ اوملع مهنأل ؛ةمايقلا موي انزخت الو ,كلسر
 نم مهدعو ام مهيتؤي نأ يف هللا ىلإ مهنم ةبغرلا هجو ىلع كلذ اولأس امَنِإ مهنأبو
 ؛مهل كلذ لمعيل ؛لطابلا ىلع ّقحلا ةملك ءالعإو .رفكلا لهأ نم مهئادعأ ىلع رصنلا

 ةرصنلا ليجعت يف هيلإ اوبغرف .هتقو كلذ يف مهل تقوي ملو ,رصنلا اودعو اوناك مهْنآل

 ةيآلا :لاقو يسربطلا هراتخاو ,كملحو كتانأ ىلع انل ربص ال :اولاقو مهئادعأ ىلع

 ىلع ةرصنلا ليجعت يف اوبغر نيذلا هِي يبنلا باحصأ نم رجاه نمب ةّصتخم

 .لّمأتف ,"'تايآلا ؛ْمُهْبَر ْمُهَل َباَجَتْسآَفَم ةبآلا هذه دعب امب كلذ يّوقو .مهئادعأ

 [ (190) <... َلَمَع ٌعيضأ آل ىَنآ ْمُهْبَر ْمُهَل َباَجَتْسآَف + :ىلاعت هلوق]
 طرفل وأ ء.دحاو لصأ نم امهنأل وأ ركذلا نم ىثنألاو ىثنألا نم ركذلا ّنأل :هلوق

 .هرخا ىلإ [نيدلا يف قافّتالاو] عامتجالل وأ .[داحّتالاو لاصتالا

 [«ٍِضْعَب ْنِم مكْضْعَبَ» ىنعم ىف حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام]
 يف ناك امْنِإ داحّتالاو ةقفاوملا هذه :هي حوتفلا وبأ خيشلا لاق ,نيدلا ىف قافثالاو

 نيالا «لاقدنلا ذثق قوو امك اضيأ هتاف يف نيفلاختم اوناك لب يي لوسرلا دهع

 ١. :ءايبنألا  .1١١١نايبلا عمجم ريسفت .؟ " /7/,4.



 قف ةارمع لا ةوونف

 دندوب زيربا زور نأ هك نانا هك ''تسنانج زورما اما .:ةضفلاو بهذلا نداعمك نداعم

 بهاذ دندوب بهذ هك نانا .دنزيجان زورما دندوب زيج هك نانا و ,"'دنزب زرا زورما
 ماوع و دناص اصر صاوخ زورما ,دنتشك ضّضفم دندوب هضف هك نانا ,"”دندش

 اهنا .دنابالك ىرهب و بابذ ىرهب دناعءابس تريس هب دنامدرم تروص هب .دناماوه

 ايف وال ىف دع قنا لك يلك نوع قيفاألو هك نانا ودنا ةينتازا ولاه :ننداهز هك

 دي. ناعم رك ا دتشابب عايسألا ءارلا وبار ناري هك وها: نوح ايدج نوح حاشا

 هج ره و .,تسارس ىاج هج ,حبر دقف هسأرب اجن نمف ءتسا ميظع ىراك درب رانك

 دشاب نينج وت دهع رد ركا ء,تسا هدرب رسب ىوكك وا درب رسب نيد هك ره دراد لحم

 ينب نم سأرب عابت ةرشعلاو :هك دوب نينج 1ث: نينمؤملا ريما دهع رد هك بجع هج

 ينم ذخأ مهردلاب رانيدلا فرص مكب ةيواعم ينفراص :هجا هلوق قيلغا .سارف

 .منغ "7ني سارف ىنب نم اًدحاو ىناطعأو [ مكنم] ةرشع

 ىاجب نوج .ءتريس ىور زا .درك هيبشت أر مدرم _

 نم نأ 4 :ةدحاوب ةلجار يبن نتا هع نلباك نمانلا تفك ةيسود ور

 دما ود هك نا ةتسيراك نجع." 'دراد رو: نكي ىاره نبع زا ز قوما هدندمانن رب كي

 واد ا ردن هنا ةيدنوك ب نايزتقا ذر ى ار ددك ار شفنا دف نكررفلا تيا نبايقوكج

 :هراداوات اهك دورات 1" يابس نا ويضن ايردلاب : ني ةنوكس '" قمار ريدي ان ةيرقك نأ

 ثيدح نأ رد دل لوسر

 : ل رعش

 نسر ىلإ سأر الب رامحلا رقق بدأ ىلإ بلق الب لوهجلا رقف

 .دنريزرا :«ه» يفو دنازب :ردصملا يف .؟ .تسا نانج :ردصملا يف ١.

 .عاونأ- :ردصملا ئف.؛ .و+ :«م»و ردصملا يف

 .نم :ردصملا يف .1 .مكب ينفرص ةيواعم تيل :ردصملا يف .0

 .هياي :«ه»).٠ كنان رقة ,ع».1



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك فش

 رخ رازه دص نيا ىرس أر ىرخ ع 7 .دياب هربوت سي دياب رس لّواار رخ

 نسارلا يت قرفلا فرعي ال , ا ار وو و روع ب ف ناك 17! تيس

 7 تقرلاو

 .دياش ىمن :ردصملا يف .؛ .نت  :«ه»و نت ىب :ردصملا يف .'"

 17١7/80 77١. نانجلا حورو نانجلا ضور .0



 ءاسنلا ةروس

 ١١([ .... ْمُكَقَلَخ ىذّلأ ْمُكَبَر اوُقّنأ ساَّنلأ اَهّيَءأَي+ :ىلاعت هلوق]

 [ىوقتلا ىلع نيفلكملا ثعبيب ةروسلا حاتتفا هجو]
 هال والا ىلع قطتعلا نو وينك فيلاكت ىلع ةردعت ةويوتسلا هده كاك "ال

 ةالصلاب رمألا نمو .مهيلع مهلاومأ ظفحو .مهيلإ مهقوقح لاصيإو .ماتيألاو ءاسّنلاو

 ثعبب ةروسلا حتتفاو .داعملاو شاعملا "'حالصإ اهب طاني ىتلا قالخألا مراكمو

 .ىوقتلا ىلع نيفّلكملا

 يف امهادحإ « ٌساّنلآ اَهُيَ [ي» امهردص نيتروس '"1هيف نأ نارقلا ب بئارغ نمو

 هازل افا يهو 0 فصنلا يف ى كلو .هروس نم ةعبارلا يهو لّوألا فصنلا
 رم مم ل صم 0

 « مكقلخ ىذلا مكبَر اوقت ُهثآ» ادبملا ركذب ةرّدصم لّوألا فصنلا يف يتلا م مث ءهروس نم

 .حالص :«ل».؟ :ءانشتلا ةزوس ةةلوق ةقانز «م».١

 . ىف :«ه ءم)) ١



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك قت

 ِءْئَش َةَعاَسلَأ َةَلَرْلَر نإ ْهُكََر اوُقَّتَأ» داعملا ركذب ةرّدصم ىناتلا:فنضتلا يف: ىلا

 ١74 ُديِظَع

 .مدآ ينب معي باطخ :هلوق
 هنا قلع ايف وعجوراو هلو مهل هلومش عم مدا دالوأب سانلا رشف امن :لوقأ

 باطخلا " نإ نسل لف 3ع نولوصألا هلع دمع اذ ىلع ءاذب صوص ةاع

 رضع تك نيدوعوملا نيتلكملا ريغ بلا ُساّتلَآ اهي يو

 ."!هودعملا باطخ حبق ؛ُيَي ىبنل

 ّصخي باطخ ىلع هلامتشال هل ىدانملا ّن وأ ويس لضافلا ا

 "7 سانلا صيصخت يضتقي مدا ريغب

 سا يلا م ل

 ريغ اًضيأ اهّنأل ءاضيأ 924 ءاّوح هنع جرخت ةرابعب صّصخي نأ يغبني ناكل هركذ ام

 .ىرت امك .هنع هو امب هصّصخي نأ ال .مدآ دالوأ ريغ اهّنَأ امك مدآ

 ينب ءاقيإ ةّحص نايبل ؛كلذ ديعب اًضيأ هركذ ام طوقس رهظي هانرّرق امبو :لوقأ م

 "أ رهاظلا نأ أ عم ءادنلا مومع ةّكص هجو 82 :لاق ثيح .همومع ىلع مدآ

 كاذب ع ميدقلا مالكلا نأ مدا ينب *!قلطم ال ةّمَألا هداه عاق الانا هيرط كيلا

 5 0 أ دعبي الف ,عيمجلل ماع هناحبس ميدقلا

 ١. :ّجحلا ١.

 لاقي ال هنأ اًعطق ملعن انأل :رصتخملا حرش يف دضع يضاقلا لاق :«ه ,م .ع» شماه يف ١.

 .اًقطان الو اًناويح نوكي ال مودعملاو ,قطان ناويح سانلا ّنأل ؛ ؛هوحنو سانلا اهّيأ اي :مودعملل

 ١١54. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ." 2.« هنم .١1؟» ةرباكم كلذ راكنإو

 .نوبطاخملا :«ل .م ءع».

 »١7«. الل نمش كالا هذهل لّمأتلا يأ :«ع» شماه يف .0

 ١١14. .طوطخملا .ماصع ةيشاح . .عيمجب :«ه .م» .1



 .ىهتنا

 ملا "'عيمجل فاس نوكذتلا باطلا ١ تيفال م 000000

 هلع يبنلا رصع يف نيدوجوملاب ٌصتخم لب ؛مدآ ينب "'رئاسل هلومش نع الضف

 .اًقباس هانرتق

 قلعت مومع يضتقي امّنِإ هميلست ريدقت ىلع اًميدق ىلاعت همالك نوك ّنأ لصاحلاو
 ةهفاشملا باطخ مومع ال ,.مهدعبو نيبطاخملا لبق ناك نمل يسفنلا ىنعملا

 .ميهفتلل ريغلا ىلإ هيجوتلل عوضوملا
 دوو نع يوكل مهدعب نم ىلإ ىّدعتي دق باطخلا كلذ معن

 يف نيرضاحلا ّنأ ىنعمب ,"!«ةعامجلا ىلع يمكح دحاولا ىلع يمكح» :ئا هلوقك

 .كلذب مهدوجو دعب نيمودعملا نوربخي باطخلا تقو

 رهظ اذهبو .دحأ هب لقي مل هسفن يف هجّتم ريغ هّنَأ عمف مهلبق نم ىلإ هتيارس امو
 نيدوجوملل اًبيلغت ىوقتلاب رمألا يف ّنأ نم ينازاتفتلا لضافلا هركذ ام ةّحص اًضيأ

 كاذب سيل ِهّنَأب هيلع لضافلا يّشحملا ضارتعا ّنأو .مهادع ام ىلع لوزنلا نامز يف

 .كانذأ هعامسب ىضري ال اّمم لب ؛كاذب سيل
 مدآ (4!ىهو :هلوق

 نأ ىلإ برقأ هنأل ؛كلذب انيلع اًنانتما ةدحاولاب سفنلا ىلاعت هلل 00 انو

 رعاشلا لاق امك .دحاو لصأ ىلإ انعوجرل انضعب محريو ضعب ىلع انضعب فطعب
 ذل 8617 نفل

 ص رعشس ت

 الفا ١

 .رئاسب :«م ءه» .؟ .عيمجب :«ه م» ١.

 ؛غ٠١ 5/1 ةمادق نبال ىنغملا ؛/80/7 دصاقملا عماج ؛؛ 7/5١" ىلحلا ةمالعلل ءاهقفلا ةركذت ."

 1 ح .غ١/07 يلاثللا يلاوع ؛ 87 ؟ لوألا ديهشلل دئاوفلاو دعاوقلا

 .يونثم :(م»06 . ىنعي :«ه ,م» .



 َ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 ”اريرهو كي رز نشردا ركدنك قت كردنكب :ىاضسا فدا يقع
 رارق دنامن اراهوضع ركد راكزور دروا دردب ىوضع وج

 اك تيدا دوق فيات هك ةيابتلا ..ىدع ون ناردكرو تدع دك و

 سفن نم مكقلخ نأ ىلع ردق يذلا :لاق هّنأكف ؛هتردق لامك ىلع هيبنتلل وأ

 .هتبوقع اوقّنتو هتفلاخم اوكرتي نأ مكيلع ّقحيف ,ردقأ مكباقع ىلع وهف ةدحاو

 [4(َءاَسْنَو اًريِثك الاجر اَمُهْنِم َتَبَو اَهَجْوَر اَهْنِم َقلَخَوِ» فوطعم ىف ثحب]
 .هرخآ ىلإ دحاو صخش نم مكقلخ يأ + مكقلخ+ ىلع فطع :هلوق
 نوكي نأ لامتحا ىلع هيجوتلا اذه يف ىنب فاّشكلا بحاص ّنأ كيلع بهذي ال

 ىلع فطعي ّنأ يناثلاو :لاق ثيح هِي لوسرلا مهيلإ ثعب نيذلا «سانلا» نم دارملا

 هيو هلا لوسر مهيلإ ثعب نيذلل 4ُساَّنلآ اَهُيَءاَي١ يف باطخلا نوكيو «ْمُكَفْلَخ»

 اهنم قلخو .هنم عّرفملا سنجلا ةلمج نم مهنأل ؛مدأ سفن باع ىقعلاو
 ,"'رصحلل ةتئافلا ممألا نيوك يقو هتاستو از دك "د اعوتاميعش وورود مكتأ

 .ىهتنا

 ىلع ءيشلا فطع ينعا مّهوتملا راركتلل اًعفد ركذ امب صيصختلا بكترا امْنإو

 فطع ولف ,4«َقَّلَخ» ىلع فطع «ِءاَسْنَو اًريثك ًالاَجر اَمُهْنِم َثَبَو» :هلوق ّنإف ؛هسفن
 لاجرلا ّثب نكل «ْمُكَقَلَخِ» ىلع اًفطع (َّثَيَو» ناكل ؛ْمُكَقَلَخ» ىلع ِهاَهْنِم َقَلَخَو+
 يف ىقبأو لّوألا يف قلخلا ٌصخ اذإو .راركتلا مزليف .هنيعب مهقلخ وه ءاسّنلاو

 ١. ,لّوا باب .ناتسلك :يدعسلا تايلك ." .رهوك :ردصملا ىف "[.

  1فاّشكلا ١/455 .

  .5َقَلَخَو» فطعيل سفنل ةفص رامضإ :لّوألا :نيقيرط كلذ نم رارفلل بكتراف :ةدايز «م»

 سانلا صيصخت :يناثلاو ,4ْمُكَقَلَخ» ىلع هفطع نم يشانلا راركتلا مزلي الو .هيلع 4اَهْنِم
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 فض ءانسلا ة وس

 .راركتلا عفدنا همومع ىلع '"'قلخلا ىنعم هّنإف ءّثبلا

 ىلع ءانبلا ىلإ هيجوتلا اذه يف ضّدعتي مل فّنصملا ّنأ ملعاف كلذ تفرع اذإ

 دم ام ىلع اًدامتعا راصتخالل اّنإ ,"'فاّشكلا بحاص هلعف امك روكذملا صيصختلا

 ")وأ .روكذملا باطخلا صيصخت ىلع هيبنت مدأ ينبب سانلل هريسفت يف نأ نم

 ليق امل كلذو .'روكذملا صيصختلا باكترا نودب عوفدم راركتلا ّنأ ىلإ ةراشإلل

 يه يتلا مدآ جوز قلخ مدآ سفن نم مدآ ينب عيمج قلخ نم مهفي ال (*اهْنأ نم
 ديفتسا دق ذإ ؛راركت الف اًعيمج نيلصألا نم ءاسّنلاو لاجرلا قلخ الو .هنم مهّمأ

 ةدحاو سفن نم مهقلخ نيب ضقانتلا لوصح مزلي الو ,لّوألاب دفتسي مل ام يناثلاب

 ىنعملا :"'لوقن وأ ءطقف ةدحاو سفن نم لقي مل ذإ ؛اهجوز نمو اهنم مهقلخو

 عيمجلا ناكف اهنم ناك اّمل جوزلا ّنأل ؛ةقيقحلا ىلإ رظنلاب ةدحاو سفن نم مكقلخ

 هيلع هفطع مزلي الف .ماع قلخ وهو يناثلا يفو ٌصاخ لّوألا يف قلخلاو 1 دعم مارك

 .قلخلا ىنعم هتاف :«م ء ١ .راركتلا

 :تلق ؟اَهْنِم َقَلَخَو + هلوق فطع مالع تلق نإف :فاّشكلا بحاص لاق :«ه .م» شماه يف ١.

 قلخو اهادتبا واه اقنإ دهاو: سفن قم نبق هنأك كوادعم ىلع تطخ نا امهدحا :ةاهضواةبف

 اهتفص هذه ةدحاو سفن نم مكبعش :ىنعملاو هيلع ىنعملا ةلالدل فذح امْنِإو .اهجوز اهنم

 يع ون هاَمُهْنِم ثتَيَو» .اهعالضأ نم علض نم ءاّوح اهجوز قلخو بارت نم اهاشنا هنا يهو

 .اهنم مهقلخ ةّيفيكل ليصفتو نايب يه ةفصب اهفصوف .ثانإلاو روكذلا امهو سنالا سنج
 157/١ فاّشكلا] .«١؟» هرخآ ىلإ .فطعي نأ ىناثلاو

 .و :«ه ,م» ىف .”؟

 ,راركتلل اًعفد يناثلا يف صيصختلاو لوألا يف رامضإلا بكترا امْنِإو :«ه ,.م» شماه يف .غ

 نم مهفي ال ذإ ؛راركت الو سانلا صيصختلا ريغ نم «ْمُكَفلَخ» ىلع فطعي نأ ليحتسيو

 »١١«. اًعيمج نيلصألا نم ءاسّنلاو لاجرلا قلخ ال نم اهجوز قلخ سفن نع مدا ينب قلخ

 ن ل

 .روكذملا ضقانتلا مهوت عفد يف :«ع» شماه يف .أ



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك يلي

 "'ةروصلا ىلإ رظنلاب ءاّعم امهنم مهقلخو امهنم

 اتعنللا ينكاناب اع يراغلا يانسلا فررأ ارقد ريشلا ةويدلرلا
 قلخ نم مزلي ال هّنَأ هيفو :لاق ثيح .ةدحاو سفن نم "!مهقلخل ريرقت وهو :هلوقب

 نع رصاق هركذ امف نيسفن نم مهقلخ لب :ةدحاو سفن نم مهقلخ مدأ نم
 .ىهتنا .دارملا حيضوت

 ريدقت ىلع هناي اًضيأ راركتلا "'موزل عفدي 1 نكميو ءادج حضاو عفدلا هجوو

 قلخلا فوطعملاو سفنلا نم مكقلخ هيلع فوطعملا نوكي «ْمُكَفَلَخ» ىلع فطعلا

 ,لّصفم قلخ ءأسنو اًريثك الاجر امهنم ٌثبلاو ءرخآلا ريغ امهدحأو سفنلا نم
 قيم ذقلا ادهساذإ هناركت الف لطفملا نيش لمجملاو لدمج قلخ نفت نم هكفاكو

 قئاقحب ملعأ هاو .رامضملا اذه يف طوشلا ةياغ اذه ,راركتلا عفدل يفكي ةرياغملا
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 .اهعالضأ نم علض نم ءاّرح مكَتأ اهنم قلخو :هلوق

 لاق ىّتح مهنيب اميف رهتشاو "يي يبنلا نع روهمجلا هاور ام نومضم اذه
 :- رعش - مهرعأش

 َنأِب ناذيالل اًلاكشإ فطعلا رهاظ يف ّنأ فاّشكلا بحاص دارأ :لاقي دقو :«م ءه» شماه يف ١.

 رودخملا ره[! ديفا قرز] ادن عورال ييح دوا ربك يبو وحر مذ ني قيد راخيلا ريح ضربا
 قماش اهنا لاكشالا ن أ لصاحلاو هنيعب مهقلخ وه ءانجلاو لاعورلا تينا تيسر كتل

 .مهقلخب :«ه ما) .؟ .«7١؟» داحتالا نم ال ةرياغملا

 نم مكقلخ يف لخاد ءاسّنلاو لاجرلا ٌثبو جوزلا قلخ ّنأل :ينازاتفتلا لاق :«م» شماه يف ."“

 عم مكقلخو سانلا تحت هلوخدل ءاّوح مكّأ قلخ هنأ مكقلخ ىنعم ّنأل ؛ةدحاو سفن
 تير اهعْوز اهتم قلطو ا نلاعت هلوق تعم هع زهور كاناونووكذ د ىلإ تمام او حرت

 .« طق» اميو اًريك الاجر امهم

 ساحنلل نآرقلا يناعم ؛/07/7 متاح يبأ نبا ريسفت ؛"١١8/1 يربطلل نايبلا سى :رظنا .غ

 ١1/١.. فاّشكلا ؛!؟١/47 يناعمسلا ريسفت ؛0١٠// يبلعثلا ريسفت



 س١ هامل ب

 ا" هك زكره ىتسار دوح بح ز هدير | دب بج ىولهي زا نز

 لضف نم ا: ءاوح قلخ ىلاعت هللا ّنا» هيا رقابلا رفعج يبأ انالوم نع يورو

 ."! مدا اهنم قلخ ىتلا ةنيطلا

 .هرخا ىلإ ءاهجوز اهنم قلخو اهقلخ ةدحاو سفن نم هريدقت فوذحم وأ :هلوق

 ا؟!اهقلخ يأ .مهقلخ ةيفيكل ؛اًليصفتو اًنايب ؛"”'فوذحم ىلع اًفطع نوكي وأ ينعب

 نسف ته. قف عوق را ةلاال دل هفوور هديلع نتعنلا ةلالدل فدع اهنا ءاهءاغشنإو

 نأ لحس ذا :ةقولختا اها ري فلخلا اكنمو دبع نتفنلا نأ ىلع !"!لديد# و دَحاَو

 اهقلخ هناب سفنلا فصو ّحصي ذئنيحف .قولخملل اشنم قولخملا ريغ نوكي

 .اهءاشنأو

 [ةرثكلا فصوب لاجرلا ءافتكا هجو]
 يضتقي ةمكحلا ذإ [؛اهب ءاستلا فصو نع ةرثكلاب لاجرلا فصوب ىفتك او] :هلوق

 ام يفانب 0 ا نتكا نلاسرلا ووك ا نسا مرت نضرب

 دل هنا نباتا ووك ذلا اعنا نقل هوو انانإ ء افي زعل ثاهباو لزق ىف صح

 ةيرثكأ نوكي انهاه ركاب, ضيم ىلع لايف ارك رثكأ.اريوكل ثانإلا ميدقت

 .6/ ٠ نايبلا عمجم ريسفت ." .هديدن زكره :«هءمء١

 ىنعملا روكذملا فوذحملا ىلع لدي :ينازاتفتلا لضافلا لاق :«ه ,م .ع» شماه يف .'"

 ءانتبا مث .اَلَوُأ هئاشنإو لصألا عضو نم ٌدبالف ءدحاو لصأ نم مكعّرف هنأ وهو دوصقملا
 نع رّبع دقو امّيس ةيقولخملا ىف ة (عورفلا :«م») عرفلا لثم لصألا نوك نمو ٠ .هيلع عورفلا

 همدسلا داع راه :دارفألا لّوأ لصألاو , دعا و نيس و لكلا انا 0

 .« لِي هنم »١7. ىهتنا :ةيّداملا قيرطب تسيل انهاه ةيئدبملا نأ

 .لدت :«ه م» 6 .قلخ :«م» .
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 .ىهتنا .:ةمكحلل اًفلاخم لاجرلا

 ؛هجو نم ةمكحلل اًقفاوم امهنم ّلك ةيرثكأ نوكي نأ 'زاوجل ؛رظن هيف :لوقأو

 اًمأو ءاوركذ امك لسنلا ريثكتلف لّوألا اّمأ ءامهدحأ رمألا سفن يف عقاولا نوكي نكل

 رك ا لاح لاو::ايل :تالامكلا لوصح تادوجوملا داجيإ نم دوصقملا ٌنألف يناثلا

 هجو ناك ول معن ,رثكأ اونوكي نأ يغبنيف ,تالامكلا ليصحت يف ءاسّنلا نم اًدادعتسا

 :نينيلف سيل ومانقاتتلا ادحتم اهو ةمكحلا

 .هرخا ىلإ [عمجلا ىلع اًلمح] «اًريثك » ركذو :هلوق

 رابتعاب ريكذتلاب اهداريإف ,ثينأتلاب ةريثك الاجر :لاقي نأ يضتقي رهاظلا يأ
 .ًءاسنو اًريثك لاجر عمج :ليق هناكف ؛عمجلاب لاجرلا ليوأت

 ةردقلا ىلع ةلالدلا نم اهيف امل '!ةّصقلا هذه ىلع ىوقتلاب رمألا بيترتو :هلوق

 يخا ىلإ [ ىشخت نأ اهّمح نم ىتلا ةرهاقلا]

 هيج ئلدع ذلا فتضولا نيف لصألا نأ ةريدقز دقفلا ونه كاوع ىلإ راع

 ,هيلإ ةيعاد وأ هيلع ةثعاب دال ةهوع دلع" !كييعرلا هند نوك نأ "'مكحلا

 هوحنو ,ةدحاو سفن نم مهقلخ تعا فاصوألا نم ركذ ام نوكي ن | حمص فيكف

 دصقلا ناك نإ اهيلإ ايعاد وأ ةبجوملا ةّلعلا ىلإ دصقلا ناك نإ "١و ىوقتلل *!اًبجوم
 .ةثعابلا ةّلعلا ىلإ

 ةيصلاوبة عادلا ةردنقلا قنص لدم ةروكدتلا تاضوالا نا باوحلا لصافعو

 ءافو اهيلإ وعدي ىناثلاو ءرفكلاو ىصاعملا نع ىوقتلا بجوي لّوألاو ,ةرهابلا

 نانا غي اماقتاب اينارو نأ لج ينزع هيناوسلا نيددجولا | ةطوبايس ازا ركاب

 .ةّيضقلا :«ه ءم» .؟ .زاوجب :«م».١

 .ضرعلا :«م» . .مكحلاب :«م» .'"

 .و-:«عءم».1 .ةبجوم :«م» .6



 "< ءاستلا ة ووش

 ةلصك قوقحلا نم نم مهين ام ظفحب قّلعتي ام داري نا أزوجيو .دابعلا قوقحو هللا قوقحب

 ءاقثال ةبجوم ةّلع "'دحأ لصأ نم ةلصاوتم مهقلخ نوكي ذئنيحو ءاهريغو ماحرألا
 فّنصملا راشأ اذه ىلإو .مهنيب اميف قوقحلا ظفح نم بجي امب لالخإلا ىف هلل

 ةلزتنم لهآ ىزوقحمب لستر نيف ىروقتلا رمل نيون هيرددارملا راك وأ كلذ: دس لقب
 .لّمأتف هرخآ ىلإ

 .هنم ناكمب اهتلص ّنأ ىلع [ميركلا] همساب ماحرألا نرق ذإ هناحبس هّبن دقو :هلوق

 [اًعرشو ةغل ماحرألا ةلص ىنعم ىف قيقحت]
 :ةلصلا ىنعمو ماحرألا ىنعم نابي ىلإ انهاه ريشي نأ فّنصملل يغبني ناك :لوقأ

 ةبارقلا ةغل محرلا ّنأ ملعاف .فالخلاو دّدرتلا نم امهيف ام عم امهركذ قبس مدعل

 محر نم هتراعتسا ّنأ هتادرفم يف يناهفصإلا بغارلا ركذو ًافرع اذكو ةقلطملا

 يلا اهمناه ال كل ذو هةر ا للصأ ونال ةزهلار عرب قدر جر اب يه وكلا ىحالا

 بهذ فرعلاو ةغللا نم هانركذ ام لجأ نمو .محر كتلصو :نولوقي .فطاعتيو هب

 ريو هر ول اردو يقل لاو وكانا اوعي اسر ةة11دبقلا قا زق دلعي ل ةنيانزلا ءايفع

 نم وأ هالإر بألا لبق نم .رفاكلاو ملسملاو .مرحملا ريغو مرحملاو .ثراولا

 رخآ ىنعم عرشلا يف دهعي ملو .ءءاوسلا ىلع عيمجلا لوانتي مسالا ّنأل ؛امهدحأ

 .عرشلا ةداع نم دوهعملا وه امك فراعتملا ىلإ هفرص بجوف .هل ظفللا اذه عضو

 :ىلاعت هلوق» :لاق ٍةّقا يلع نع هريسفت يف ميهاربإ نب يلع هأور ام 0
 ينب يف تلزن +١" ْمُكَماَحْرَأ اوُعْطَمُتَو ضرآلا ىف اوُدِسْفَت ْنَآ ْهُكْيَلَوَت ْنإ كيش مكْيَسَع لَهَف ؛

 قر ةاحأ نا 1" تيسر هناي دعي وانا يول كلذو ب اذ ةينيخلا 00 ا

 ."غ1/ ,نآرقلا ظافلأ تادرفم ." .دحاو :«م» ١.

 ا قققلا نيسفتا 4 ل م

 :تهسل :«ه» . 6



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 1

 وو

 نا هما انوومل ادع

 دبع ونب متنأو نحن امْنِإ» :ةيواعم هيلإ بتك امل 9ك نينمؤملا ريمأ راشأ كلذ ىلإو

 ."7«قيصللاك حيرصلا الو ,قيلطلاك رجاهملا سيل هّنأب باجأ ثيح ءفانم

 اوناك نإ مهنيب حكانتلا مرحي نيذلا مراحملا ىلع كلذ رصق روهمجلاءاملع ضعبو

 مكانتلا مرح نإف «ىثنأ رخآلاو اًركذ امهدحأ رّدقي ليبق نم اوناك نإو ءانانإو اًروكذ

 محرلا ةعيطق نم نّمضتي امل ناك امْنِإ نيتخألا ميرحت ناب اًجتحم .محرلا مهف مهنيب

 .مّدقت ام هّدريو ."'تخألاو خألا ةنباو "'!ةلاخلاو ةّمعلا ةنبا نيب عمجلا ميرحت اذكو

 الإو ,ةبارقلا نم فرعلا ىف دعي ال ثيحب اًدج صخشلا دعبي ال نأ طرتشي معن

 ءاقتراب لوق عت ديفملا انخيشلو 32١ مدآ يف مهكارتشال ءابرقأ سانلا عيمج ناكل

 يف هلي يسوطلا رفعج يبأ خيشلا لوق وهو .؟'مالسإلا يف ّمأو بأ رخآ ىلإ ةبارقلا

 دج دعبأب ولو هيلإ بارقتي نم هب دارملا ّنأِب ""”دعاوقلا ىف ةمالعلا ةصقو أو. ةياهنلا

 هتبترم تدعب نإو هعورف نم ناك نمو ديعبلا ٌدجلاف ,نيملسم امهنوك طرشب ةّدج وأ
 نافاوةيلع قرعلا عانس الل وقامت اي تعطي و د املس ناك اذا بارق دودعسدبلا ةسقلاب

 ةلغلا اهي جلا ناك قاون اف رهاشا زق ديلا دي ني ذهب ىلا ةيييرقتا" ١" كرعب قم

 طويلا ىف: ينيوتلللا رلسخ 7 8 .راثكم لؤأ هانلق امو. «ةمّدقتملا

 هن كو عيرح اعملا ربك اونلأ"] وتوت قب !جاّدبلا نبا بهذ هيلإو ,"'فالخلاو

 ١. .ةيواعم ىلإ داكن هل باتك نم .ةغالبلا جهن ١7.

 ". ةلاخلاو ةّمعلا نم اضرلا مدع عم اندنعو اًقلطم روهمجلا دنع مارح هنإف : :«عر) شماه ىف

 0١/7. لوألا ديهشلل دئاوفلاو دعاوقلا ." .«هنم 1

 1١4. .يسوطلل ةياهنلا .© 176 -زيفملل ةفتقعلا +

 .ضرع :ردصملا يف . /40٠. ” ماكحألا دعاوق .5

 ١6١/85. فالخلا .4 4١0/4. طوسبملا .6

 ال17 ضيوفا قيأل رئارسلا .5/5١١؟ جاّدبلا نبال بّدهملا ٠



 داو ءاسنلا ةووس

 نع حونل ىلاعت هلوقو ,ةيلهاجلا ماحرأ مالسإلا عطق ا هلوق يناثلا هجوو .ههجو
 "ادهاش ىلإ اًدنتسم ريغ هّنأب عئارشلا يف قّقحملا هّدرو ١4 َكِلْهَأ ْنِم َسْيَلُهَّنإم :هنبا

 يهو .ةروكذملا ةياورلا الإ هيف دري مل ذإ ؛حيرص ّصن هيف سيل هنأ ىلإ كلذب راشأو

 عطق ىلع لدي ال ةيلهاجلل محرلا عطق ّنأل ؛دارملا ىلع ةّلاد ريغ اهدنس ميلست عم

 .حون نبا نع ةيلهألا عطق اذكو .راّقكلا فانصأ عم اًقلطم ةبارقلا

 راتخا الو :لاقو .نيدلاولا وأ دلولا ةهج نم بّرقت نم بيرقلا :"!دينجلا نبا لاقو
 مهس ةقرفت يف كلذ زواجتي مل هِي يبنلا ّن ّنأل ؛عبارلا بألا دلو ةقرفتلاب زواجتي نأ

 "'قحتسم يف ةقيقح ىبرقلا يوذ نا ىلع هلالو الوروا“ نيييخلا نمي فوقلا قوت

 امل هنأ يور ام ليلدب يبي يبنلا هرّسفو ىلاعت هللا [ه] دارأ رمأ كلذ امّنِإو ء.سمخلا

 لوسر اي :ليق .7'+ ئبرَقْلآ ىف ةَدَومْلآ لإ اًرْآ هِئَلَع مُكَلَكْسأ آل لكم :ىلاعت هلوق لزن
 ؟مهتّدوم انيلع تبجو نيذلا ءالؤه '"!كتبارق نم هلل

 ا"'امهريغو فاّشكلا بحاصو "!فّنصملا هركذ .«امهانباو ةمطافو يلع» :لاق

 .مهتدوم انيلع تبجو نيذلا هءابرق نم نيموصعملا ةّمئألا يقاب نأ ةقطان انرايغلو

 .غ١٠8/ 5 مالسإللا عيارش . " .غ ا :دوه.١

 .5097/5 دينجلا نبا نع ةعيشلا فلتخم .؛ .دينج :«ل ءع» .'"

 7 فزوسلا 5 :هقحتسم ؛(ه ءم» 6

 ةبارق نع لأس امّنِإ هب ٌلدتسا يذلا ثيدحلا يف يوارلا ّنإ :لاقي ال :«م ءه .ع» شماه يف .

 ىبرقلا ىوذ نوكي ال ن أ ىلع كلذ ٌلدي الو. مل مهتٌّدوم انيلع تبجو نيذلا

 .سمخلا ٌقحتسم يف ةقيقح هقالطإ ىلع
 مزل امنإ [هرخا ىلإ .تبجو يذلا :هلوقب :«م» يف] لئاسلا مالك يف ةبارقلا دييقت نإ :لوقن انأل

 نيروكذملا ىبرقلا لاح نع لأس امن هنأل اا هز ا لم نوسنوا قايد راب ف سد

 .« هي هنم ١١١ ىفخي ال امك .ءيشب ةديقم ريغ اهيف «ىبرقلا» ةظفلو ,ةيالا يف

 .فتصملا :ردصملا يف .6

 .// " روقنملا ٌردلا ؛؛١4/ © يواضيبلا ريسفت ؛17١/ 51 يزارلا ريسفت ؛[ 077 '' فاّشكلا .9



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 ّقح يف ةبارقلا ّنأب عطقلل ؛لّوألا ىنعملا ىوس هيلع روصقم ةبارقلل رخآ ىنعم اذهو
 .هترجش نم يذلا اهلعيو اهدالوأو هتانب ىدحإ ىلع اهيف رصتقي ال اظن هريغ

 ."!فرعلا ىلإ ذئينح عجرملاف

 دلولا دلوو ّدجلا ىلع بيرقلا مسا قالطإ مدع كوي يأ ةفينح يبأ نعو

 نم بيرقلا ّنأل ؛اًقاع ناك اًبيرق هدلاو يّمس نم مهدنع '"”ّنأ ,ئيح دلولاو نيدلاولاو

 :ىلاعت هلوقل ءامهريغب ال امهسفنب دلاولاو دلولا بّرقتو .ريغلا 1 ةطسأو هريغ ىلإ بّرقتي

 .ةيفا حس لو ؛ِنْيَدِلاَوْلاَ ىلع هفطع *َنيِبَرْفآلاَو م

 يف ملا ةبارق لخذ هتبارقل ىصوأ ول :ريبكلا هريسفت يف يزارلا نيدلا رخف لاقو
 ,ةبارق كلذ "!نوّدعي مهنأل ؛رهظألا ىلع بلا ةيصو يف لخدي الو .مجعلا ةيصو

 "رفا عده قحلاو نال هلاو تالا ةنازق لكديس اف: هناخر ل ىضوا و ام الخ

 :يجرلا تعم ناي قلعتي ان لدم اذه

 ,*!هراصتلا ّدض :لصاوتلاو ,نارجهلا ّدض :لصولا :يرهوجلا لاق دقف :ةلصلا اّمأو

 لصحيو .ةلصلا هوجو نم هلكاش امو ناسحإللا مدعو نارجهلاب لصحي ةعيطقلاف

 اهل ةقيقح ال ذإ ؛فرعلا ىلإ اًضيأ ةلصلا يف عجرملاو ءاًعرش تباثلا بسنلا يفنب اًضيأ

 امّيرف ءاهبرقو لزانملا دعبو تاداعلا فالتخاب فلتخي وهو .ةيوغل الو ةيعرش

 كلت يف نيرخآ فرع يف هب قّقحتي الو ةلاح يف رمأب موق فرع يف ةلصلا تقّقحت

 دعبلا ّنإف ةرايزلاك ءاهعاونأ ضعبب رمألا طوقسل اًببس لزانملا دعب ناك امّيرو .ةلاحلا
 بوقعي نب دّمحم ةقثلا لجألا خيشلا ىور دقو ءرسعلا عم اهب رمألا طوقس يف ببس

 :806 هللا لوسر لاق :لاق ة4ا رفعج يبأ نع رباج نع يفاكلا عماجلا يف ينيلكلا

 نال :ودصقلا يقرا 0/8/٠١-04. دصاقملا عماج :رظنا.١
 ١. 11/7 يزارلا ريسفت .؛ .نوّدعي ال :ردصملا ىف ."“

 /١817. 65 حاحصلا .ه



 506 ءاسللا ةونويت

 ءاسيقلا ماجي ودل اهلا باللط ىف نمور ووتم يكاقلاوب حا نم دماسلا ىضوأ»
 نسم كلذ ناش نس رشم ىلع همنا ىإو بعرلا لاضيب نا [ ةفايقلا وين ىلا]

 ."7«نيدلا

 ةبارق هيف لخديو .تابارقلاو ماحرألا نم هلصو بلطي نم ةلص ّنأ ملعاو

 بسحب مهيلإ ناسحإلاب ١" ىّدأتت ناميإلا ببسب ةتباثلا نينمؤملا ةبارقو هيي لوسرلا
 ,ناميإلا ىلإ مهنم نيفلاخملا ةوعدو مهل ةحيصنلاو مهترصنو مهنع ٌبذلاو .ةقاطلا

 مهيلإ مهّقح لاصيإو .مهعم قلخلا نسحو .ركنملا نع مهيهنو فورعملاب مهرمأو
 قوقح ةاعارمو مهزئانج روضحو ."'مهاضرم ةدايعو .مهيلع مهلاومأ ظفحو

 ضعب رقف عم هنأ بير الو .مهنم مدخلاو نيرواجملاو ءرفسلا يف مهنم ءاقفرلا
 ,لاملاب ةلصلا بجي ءاولزن نإو دالوألاو اًولع نإو ءابآلا ينعأ نادومعلا مهو ماحرألا

 ناك ةبيرق ةبارقلا تناك اذإ هّنأب ملعلل ؛ثراولا يف دكأتيو .براقألا يقابل ٌبحتسيو
 نارطضم نابيرق هل ناك ولو ةقفنلا ردق وه هب لوصوملاو ءىوقأو دكا ةلصلاب رمألا

 تبجو نإف .ةقفنلا بجاو مّدق امهدحأ نع لضفي ام كانه سيلو قافنإلا ىلإ

 امه ةعسق ولو اًموي.نقافل انهدحا هنعطأ ول امزهدقع ناك و لو«برقألا غدق اههتقفت

 ٍلْدَعْلاي ُرُمأَي هلأ نإ + :ىلاعت هلوق مومعل ةمسقلا رهاظلاف ,موي فصن امهنم لك شاعل

 وأ سوؤرلا ىلع ةمسقلا لهو امهنم ّلك ةايح هب مّمتي ام !'ءاجرلو «ِناَسْحِالَأَو

 عم هيلع بجي ذإ ؛لدعلا يف لخاد هنأ يناثلا حّجريو نالامتحا ؟ةلخلا دم ىلع

 هذه هيلع بجي الو زجعلا عم كلذك نكيلف .امهلكأ ردق فالتخا عم امهعابشإ ةردقلا

 وأ هسفنب هيلإ "'ةيادهلا ٌبحتسي معن ,نيدومعلا دحأ ناك نإو بيرقلا ينغ عم ةلصلا
٠ 

0 

 .ىّدأتي :«ه» . '" /١16١. ؟ ىفاكلا ١.

 .ءاج ولو :«ل».؛ .مهتاض رم :«ه ءم» ."



 [ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك له

 .هلوسر

 عفدي مث ,ةريثك رابخأ هيفو ءسفنلاب ناك ام ةلصلا مظعأو :هدعاوق يف ديهشلا لاق

 ؛لصاولل اًمحر نكي مل نإو '''ّبحت نم ةلصب مث ءاهيلإ عفنلا بلجي ٌّمث ءاهنع ررضلا
 رهظب ءاعدلاو ,"'هلوسر وأ .هسفنب مالسلا "'اهاندأو .هالومو خألاو بألا ةجوزك

 ةلصلا كلذ ىلإ ٌمضنا ولو ءلضفأ ناك هسفنب هاّدَأ ولو .؟'رضحملا يف ءانثلاو ,بيغلا

 .لمكأ ناك هتقفن هيلع 0 مل لاذلاب

 ىلوأ مثالا نم هصولخب هل ءاعدلا نوكي نأ يغبنيف ىوقتلا ريغ ىلع ناك ول معن
 ظ .لاملاب هدادمإو هترايز نم

 [حابملا نود ماكحألا ماسقناب مسقنت ةلصلا مكح]

 نع هب جرخي ام بجاولاف .ةيئاضتقالا ماكحألا ماسقناب مسقنت ةلصلا نا ولعل

 ةلص او ةبارقلا ةعيطق مارحلاو .7كلذ ىلع داز ام ٌبحتسملاو .ةماحملا ةعيطقلا

 بجي هنأش اذه نم نإف ءاّبصان نكي مل نإو فيرشلا ّقحلا فلاخم هنمو ءرفاكلا

 وُئِمْوُي اًمْوَق ُدِجَت آل» :ىلاعت هلوقل اًبسن ىنناتلا بعورفا تاك ناوي وهف ةءاربلا

 أ ْهُهَءاَنْبَأ وأ انما 1 ا وئاك لو هلو للا

 ١" يْمُهَت َريشَع وأ ْمُهَئاَوْخا
 ا لاو نسم انو فق نا لاما عنتمملا نم “نأ "!هانعم :فاّشكلا يف لاق

 ولو مكماحرأ اولص» ليي هلوق كلذ لثم اهاندأ ّنأ ىلع ّلدي يذلاو :«ع» شماه ىف .؟

 .[ ٠١١ ءيض رلا في رشلل ةيوبنلا تازاجملا ؛67 ,لوقعلا فحت ؛7١1 .لاصخلا] «مالسلاب

 .وأ :ردصملا يف .1 .كيلع :«ه .م» .0

 .هانعم  :ردصملاو «م» .؟7” :ةلداجملا .ا/

 .نوٌداوي :مالكلا بئاطأ ىف . ىلع



 "عا ءاسنلا» ووش

 دجوي الو .عنتمي نأ هقحو كلذ نوكي نأ يغبني ال هنأ ضرغلاو ,"!هلل نيفلاخملا

 هللا ءادعأ ةبناجم يف "١بّلصتلاو ,هتسبالم نع رجزلاو هنع يهنلا يف ةغلابم ,لاحب
 ا" ييتدعابمو

 للدم قفار دقو اكل د نيه هيلا مد يضتقي اهنأل هتلص تمّوح امْنِإو

 نكتلا ةروبدنق امل يدقلاولا كلذ رف ىنعتمم نكل ضوصللا نم ةليعس هال هذه

 نع نايبلا عمجم يف يسربطلا هلقن يذلا وهو ,نيرفاك اناك نإو امهل ةيصولا زاوجب

 يف مهتّجحو .؛!دلولاو نيدلاولل ةزئاج اهّنأ انباحصأ نع لقنو .ءاملعلا نم ريثك

 َكاَدَهاَج ْنِإَو اًنْسُح ِهْيَدِلاَوِب َناَسْنالآ اَنْيَّصَو و + :ىلاعت هلوق مومع نيدلاولل اهزاوج

 5 'ء ئبْرَقْلا ىذَو اًناَسْحإ نْي :دِلاَوْلاِيَو > *!؛ اَمُهْعِطُت لف ملع هب كل سنلاع ىب رخل

 الك َنوُقفْني اذاَم َكَنوُلَكْسَي + '" '« ئبَْقْلا ىذ ياَتيِإَو ٍناَسْحالآ َو ٍلْدَعْلآب ُرُمَأَي هللأ نإ

 ِنْيَدِلاَوْلِل ُهّيِصَوْلَأ اًرْيَخ َكَرَت نإ + "!+َنيِبَرفآَلَآَو ِنْيَدِلاَوِْلَف ِرْبَخ نم ْمْفَفُ ش
 8 الو ,ٌقحلا فرعي ال نم وهو فعضتسملا ةلص هوركملاو .ةيآلا *!4َنيِبَرْفَآْلَاَو

 اّملو .نمؤملا وه اهنا 1 اعيش نوم اهلا وسمت وصلا هن اق ةعمو دج ىلا وزة وريف

 يف ربتعملا ناحجرلا نم 01 ل ,حابملا ىلا اهماسقنا عنتمأ ةدابع ةلصلا تناك

 .ةدابعلا

 :تلضتلاب ةيضوقلاو ةردصولا ىف .نيكرتشملا :ردصملا ىف ١.

 //١١١. نايبلا عمجم ريسفت .؛ .,7/ى/ 5 فاشكلا .'"“

 .87 :ةرقبلا .5 ./ :توبكنعلا .0

 /. :لحتلا  .6 .1١:ةرقبلا 5١6.

  .4:ةرقبلا 7٠١

 ةدابع كرتب ذإ اًعامجإ ةلصلا نم هنع عطقني ال ةلصلا عطاق ّنأ ىفخي ال :«ه .ع» شماه يف ٠

 ةريثك صوصن كلذ ىف درو دقو .ةرورض رخا فلكم نم ةدابعلا كلت طقسي ال فلكم نم

 ْ ا ا فيااعلاو .نقاكلا ىف ةروكذت
 1 واع هن تالا



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 [رابخألا ةلالدب رمعلا ليطت محرلا ةلص]

 هيف لكشتسا امّيرو رمعلا ليطي محرلا ةلص ّنأب ةيمامإلا "”رابخأ ترفاظت دقو

 ةدايزلاب رّيغتي ال ظوفحملا حوللا يف بوتكملاو لزألا يف رّدقملا ّنَأ رابتعاب

 .ىلاعت هللا مولعم فالخ هلاحتسال ؛ناصقنلاو

 يي لا

 هنف ةةايزلا ود لجألا ىف ةكربلا ةدايؤ وأ

 رّثؤم ال مولعملل عبات ملعلا ّنأ نم مالكلا ملع يف رّرقت امب باجي نأ بوصألاو
 وا طرش نم عقاو [هيلع] وه ام ىلع ىلاعت هلل مولعم ملاعلا يف ثدحي املكف هيف

 ناك كلذ لعفف ع يف ءزلآ ناز: ةهحو لصو اذإ 55 نإ :قداصلا لاق اذاف ءببس

 اذإ هّنَأب ربخأ اذإ ِهّنَأ امك .هرمع هب دادزي ام لعفي اًديز ّنَأ ملع ىلاعت هللا ّنأب اًرابخإ

 لخديو كلذ لعفي هنأ ملع ىلاعت هللا ّنَأ اًئيبت لعفف .ةّنجلا لخد هللا الإ هلإ ال :لاق
 علا

 تا ل مرر

 داق نومالا نم سيل رمعلا لوط نا [نش دخن :«م» يف] هشدخي :«م ءه ,عر» شماه يف 1

 .لّمأتف .هل ىلاعت هملع ةيعبات هيف يرجي الو دبعلل

 امأ ءلّوألا يف أدبت اًنّيعم اًعوطقم رمعلا غلبم ناك اذإ ةيعباتلا هيف يرجي ال امّنِإ :لاقي نأ نكميو

 هيف يرجيف محرلا ةلصك يرايتخا رمأب نايتإلا ىلع اًعّرفتم اًلمجم ناك لب كلذك نكي مل اذإ
 ,١؟» لّمأتف ءاهمدعو محرلا ةلص ةياعر قفو ىلع هتاصقنو هلوط نوكيو :ىلاعت هملع ةيعبات

 .« هلي هنم

 .5738 .ىكجاركلل دئاوفلا زنك ؛57/ 5 دئاوفلاو دعاوقلا ."

 مح ١. نوقف املا 6 .75 :فارعألا .



 ضيقا ءاسنلا هروس

 وهال لاك وا .يبهوملا ىلع ةيآلا يف لمحيف .يبّيسملاو يبهوملا لجألا ىلع

 رمعلا دعب ناك ءاوس ؛هيف هعوقو هللا ملع يذلا تقولا وه توملا لجأف تقولا

 ةلالد دعب هيلع هّبنيو تقولا درجم وه ذإ ؛رمعلا هب دارملا سيلو ,يبّبسملا وأ يبهوملا
 .١١ باك ىف لإ ةِرُمُع ْنِم ُصَقْنُي الو ِرّمَعُم ْنِم ُرََعُي اَمَوذ ولا ةلزؤق دانخكلا
 باتكلا يف رظانلل رّسيتي ال امب هيف مالكلا ليصفت ّنأل بابلا اذه يف انبنطأ !"!امّنِإو

 :يابلألا ىارأ ىلغ ايفو. ىلخي ال ىلا ةتاونلا جم ةيفااك عم

 [(5) :... بّيَطل آب َتيِبَحْل اوُلَدَبَتَت لَو مُهَلاَوْمآ ْىِماَتَيْلأ اوثاَو> :ىلاعت هلوق]
 قاقتشالاو ... ميتي عمج ىماتيلاو .اوغلب اذإ يأ «ْمُهَلاَوْمَآ َيماَتَيْلَأ اوثاَو+] :هلوق

 يف هدوروو [ غلبي مل نمب هصّصخ فرعلا نكل .رابكلاو راغصلا ىلع هعوقو ىضتقي

 .هرخاآ ىلإ [لصألا ىلع] غلابلل اّمأ ةيآلا

 ةّحص مدعو غولبلا مدع ميتيلا ناك اذإ هنأ وهو .رّدقم لاؤس باوج ىلإ ةراشإ

 ةماتتلا اوثاو+ ليف يكف ةلافكلا "نع ءانعتسالاو لاومالا ىف فةصتلا

 ؟يُْهلا وْ

 ىلع ءاتيالاو اهرهاظ ىلع ىماتيلا ّنأ امهدحأ (؟!لصاح :نيباوجب باجأف

 .مهفاف .هسكع يناثلاو .رهاظلا فالخ

 ىلإ [غولب لّوأ مهلاومأ مهيلإ عفدي نأ| ىلع اًثح مهدهع برقل عاستالا وأ :هلوق
 .هرخآ

 ال نأ وهو .فيطل ىنعم رابتعال اًداجم ءىماتي اونوكي مل نإو ىماتيلاب اوّمس ينعي

 0 ١١. ا

 ,ىكركلل محرلا ةلص نايب ىف مالكلا بئاطأ نم انه ىلإ «ةبارقلا ةغل محرلا نأ ملعاف» نم .؟
 .نم :«م)) 1 ١

 .لصأ :«ل» 5



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك "0

 قاسي نأ وهو ّصنلا ةراشإب لوصألا يف نفلا اذه ىّمسيو ,غولبلا نع ءاتيإلا رَّخْؤي

 [عاستالا قيرطب غلابلا ىلع ميتيلا قالطإ]
 .هرخاآ ىلإ[ مسالا اذه مهنع] لوزي نأ لبق :هلوق
 قيرطب غلابلا ىلع ميتيلا قالطإ ناك اذإ هّنأب هيلع دروأو ."١فاّشكلا يف اذك

 مسا هنع لاز غلب اذإف ,غولبلا ىلإ لصي مل نم ةقيقح ميتيلا ناك ركذ امك عاسّنالا

 نأ لبق هدارم لعلو .مسالا اذه مهنع لوزي نأ لبق مهغولب لّوأ :هلوقل هجو الف ميتيلا
 مسا هيلع قلطي ال نامز: ءوجم لبق يا «عاستالا قيرطي مسالا اذه وهتع"ا !لوززي

 دعب اذإف ؛ميتيلا مسا هيلع 5 هنم برقي اميفو .غولبلا نامز لقأ هّنإف ءاَعاسنا ميتيلا
 لحاف ةيلق ىلظي ول

 لالحلاب] مهلاومأ نم مارحلا اولدبتست الو [ 4 : بّيَطل آب َتيِبَحْلأ اوُنُدَبتَت لو*] :هلوق

 .هرخا ىلإ[ مكلاومأ نم

 ىنعمب اولّجعتت ال لثم .لادبتسالا ىنعمب ىلاعت همالك يف لّربتلا ّنأ ىلإ ةراشإ هيف

 نايبل ال ,لادبتسالا وهو دبعلا لعف مكح نايبل ةقّوسم ةيآلا ّنأل كلذو ءاولجعتست ال

 هجو ال لب لّدبتلا ظفل رهاظ هيلع لدي امك امهسفنأب نالّدبتي نتطلاو كيبحلا نا

 اميل ذعلا ىف ن١ كي ىهوخ لاري ريسافتلا ىلع هّجوتملا لاكشالا هّجوتي الف كلذل

 هذه ذإ سكعلاب ليدبتلا يفو ذوخأم هسفنب لعفلا هيلإ يدعت امو كورتم ءابلا هتلخد

 .لادبتسالا ىنعم يف ربتعم ريغ ةدعاقلا

 :ل وة ورا .غ١/45 فاّشكلا ١.



 "هذ ءاشنلا ةزو دونت

 [امهقلعتم ىف ءابلا لوخدو لادبتسالاو لّدبتلا ىنعم ىف قيقحت]
 نإ :مالعلا هللاب اًئيعتسم لوقنف مالكلا يف اًطسب !يضتقي مارملا قيقحت نأ ملعاو

 لاعفتسالاو لّدبتلاك لّعفتلا هنم ءاج دق ردصم لصألا يف وهو ضوعلا لدبلا
 .هنم دّدجملا لمعتسي مل نإو لادبإلاك لاعفإلاو ليدبتلاك ليعفتلاو لادبتسالاك
 يف '"'ليدبتلاو ءاًعم كرتلاو ذخألا ىنعم يف نالمعتسي امهالك لادبتسالاو ليدبتلاو
 ,رّيغتلا يفو ليوحتلا ىنعم يف لادبإلاو ,"'ةروص ىلإ ةروص نم رييغتلا ىنعم
 فرحب ناث ىلإو هسفنب لّوأ لوعفم ىلإ ىّدعتي امهنم لكو اًضيأ كرتو ذخأ ليوحتلاو

 كرتيو رفكلا ذخأي نم هانعم !!+ِناَميالآي َرْفَكْلآ ٍلّدَبَتَي ْنَمَو» :ىلاعت هلوقف ءّرجلا
 كرهيو تننعلا ةدخاي نم. ىتعي «ريخلاب هندلا لديعس نمكلق اذإ قلذكو:«ناعبالا

 لوعفملا هيلإ ىّدعت ام دوكاقلا نِإف سكعلاب رمألا "”عبارلاو *'ثلاثلا يفو .ريخلا
 هتبذأ اذإ ةقلحلاب متاخلا تلّدبت بلعت نعو .هسفنب هيلإ ىّدعت ام كورتملاو ,ةطساولاب

 متاخلا تلدبأو ءاّمتاخ اهتيوسو اهتبذأ اذإ متاخلاب ةقلحلا تلّدبو .ةقلح هتيّوسو

 ليدبت ال هج قاض هل وق: رقف اذه ىلعو ا"! هناكم هذه تلعجو اذه تيكن اذإ ةقلخلاب

 د يأ ؛اهنم قدصأ و افيدكلت مم اق: لذو دج لأب "1+ هللا ِتاَمَلَكل

 ىنعمب لمعتسي دق ليدبتلا ّنأ ملع ةّمث نمو ءاهنم قدصأ وه ام اهعضوم لعجي
 بلعت مالك دهازلاو ورمع وبأ هيلإ لقن اّمل دّربملا نع ''!لقن ام هدّيؤيو .لادبإلا

 .ىعدتسي ماقملا اذه ىف :«ه.م» . الا“

 ل دس نفك كيسا نا قرف اّما .دنا كيرش ذخا رد ود ره 0 ول ديت 6م ا ام يف 0

 ذخا ليدبت ردو .نتشاذك وا ىاج هبار ىزيج ىنعي .ءىش كرت و تسا ءىش ذخا تساذخا

 رد هك نانج ء,تسين ققحتم هدنريك كرت رد اًرهاظ و نداد وا ضوع هب ىزيج و تسا ءىش

 ققحتم هدنريك ءاطعا رد و هتفركب ار نآ وا دنهن ىم وا هبرف دنفسوك ىاج هب هج نأ ميتي لام

 .طق لدبب تأي مل نإو :(ع» شماه يف ." 1 1 ع انوع
 »١١«. ليدبتلا يا:«ع» شماه ىف .6 ٠١/8. :ةرقبلا .؛

 .017"5/ ١ ناميإلا بعش ؛١/58١ جاتحملا ينغم . .«١؟» لادبإلا يآ :«ع» شماه يف .5

 .هلقن ام :«ه» .4 .14 :سنوي ؛هتاملكل :خسنلا ىف .6



 [ ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو ام اًمع عانقلا فشك 500

 هلو نيه لكس ايودءاعب :لادبالا نسب لعكس هلا هيلع دارو هةطيففما

 هسفنب لعفلا هيلإ ىّدعت ام اهيف ذوخأملا َنأب "4ك نْئَتَنَج ْمِهِيتنَجِب ْمُهاَتْلَدَب و١ :"١ىلاعت
 ةمّمتم ةيدعت ءاب ءابلا تناك اذإ اميف مالكلا ناب .. هفالطم دعا مدع لغم هك ررخلاو

 .لعفلل
 ْمِهتاَتْيَس هللا َلَدَبُِيَ) :ىلاعت هلوق يف امك نيضوعلا ىلإ هسفنب ىّدعت اذإ اًمأو

 اَمُهْبَراَمُهَِدْبُي ْنَآ اَنْدَرَأَفِ» :هلوق يف امك هبحاصو ضوعلا ىلإ وأ ١4" ٌتاَنَسَح

 ذوخأملا ىلإ لعفلا ءاضفإل ؛ليبقلا اذه نم سيلف «نيتاءارقلا نم ّلك ىلع (؟!اًرْيَخ

 يهف هنع ضّوعملا نايب ىلإ تركذ نإ '''ليمكتلا نع ءابلا جورخو .*'ةطساو الب

 اذه تعب :كلوق كلذ دّيؤيو .كورتملاو ذوخاملل حلصي يهو .ةلباقملا ءاب ذئنيح

 .كبطاخم كورتمو كذوخأم مهردلاو ؛مهردب هتيرتشا :كبطاخم باوجو .مهردب
 دج تال انعتماهل ناو ةلدقلا نييكع نلع فتم ليدتتلا نا انووق امي رهظ كقو

 تلّدب :لثم .دحاو لوعفم ىلإ ىّدعتي هنأ ب .هسفنب نيلوعفم ىلإ ىّدعتي هنأ امهنم
 لوعفملا ىلإ ىّدعتي هّنَأ اهنمو ."74ُهَعِمَس َدَي ْنَمَق» :هلوقك .هترّيغ يأ ,ءيشلا
 هفوخ نك هفوخب هلذب :لثم ايم ءابلاب هنم لدملا هب بوهذملا ىلإو هسفنب

 "74 نْئَئَج ْمِهِئَتنَجِب ْمُهاَنْلَدَبَوِ) :ىلاعت هلوق هنمو انمأ

 ب ها يول يد

 ١. ًابس ةروس يف :«ع» شماه يف »١١«. ا 1

 *. :ناقرفلا ١/. :فهكلا .؛ 8١.

 . .ةطساو ريغب :«م»

 .«١؟» لعفلل ةلّمكم ةمّمتم اهنوك يأ :«ع» شماه يف .1
 31: اينسيادلالا ١181١. :ةرقبلا .
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 و عاملا ةروس

 هنأل اًثيبخ يّمس امنإو ,"7ميتيلا لام وه يذلا ثيبخلا اوذخأت ال 4ِبّيَطلآي َتيِبَحْلآ

 رشي يتلا مكقازرأ نم مكل هللا همسق ام وهو بّيطلا اوكرتتو ,ثيبخ مارح ّلكو مارح

 اًبّيط يّمس امنإو .ةّورملل فلاخم ريغ عورشملا هجولا ىلع ءاهليصحتو اهبسك مكل

 ىلع اّنح اهيلإ اهنع لدع امّنِإو بّيطب سيل لالحب سيل ام ّلكو بّيط لالح ّلك ّنأل
 يف فّرصتلا وه يذلا ثيبخلا اوذخأت ال هانعم :لاقي دقو .مارحلا كرتو لالحلا ذخأ

 بّيطلا اوكرتتو .اهبابرأ ىلع اهّقحمو اهعييضتو .,يعرش ريغ هجو ىلع ىماتيلا لاو

 اسيل كرتلاو ذخألا ذئنيحو ءيعرشلا هجولا ىلع اهيف فّرصتلاو .اهتظفاحم وه يذلا

 ةظفاحملاو اًنيبخ عرشلا هجو ريغ "'ىلع فّرصتلا يّمس امنإو ءامهتقيقح ىلع

 ءيش ال يذلا مّنهج باذعل رمثم لولا أل اكبط يعرشلا هجولا ىلع فّرصتلاو

 .هنم بيطأ ءيش ال يذلا دلخلا معنل جتنم يناثلاو .هنم وكلا

 اا لربنا دلوع اوال انو ذرب اوطق ابا ل! رست نا :ءاقوكق امه ويظ كقو

 لدعا قف هل وفتيعلا دع انقلا :كلاكو ل 47 هدف نسل ةنيس اكييقل ودوم ةارن

 فاّشكلا يف !يرشخمزلا "'و فّنصملا همّهوت امك ليدبت ال لّدبت هاو ةووغلا

 ةنيمس ناكم هريغ لام نم وأ هلام نم ةلوزهم لعجي نأ نع "'يلولل يهن '*'اهنإف

 لاا ند: ىوزرتم بط + بيّطل اب َتيِبَحْلَ اوُلّدَبَعَت الو هك كيا د ىنعي :«ه ,م» شماه ىف ١.

 رس رب «اب» لاخدا لّدبت تدارا ريدقت رب هك نأ لاح و دوب ىتسارح هب ىهنم لاو عسل 5

 11 يق ان كك ورغم هك لنك تفنن ١ نتطاقتاوا

 .انهاه :«م» .'' .هجو ىلع :«ه» .؟

 ليدبت اذه ْنا :ليقب اًردصم انهاه لقن ام ىلع اض رتعم :الاق ثيح :«ه .م ءع» شماه يف .؛

 ع ودل اذ كك ردو اذه تدع هللا كاذب اذه كل ةنن غن أ انهدوصتمو ل دبع سبلو

 دنت امو. ورعم ءانلا هعلتعو فدل ديعلا, ىفف اذه ةيظطعا ولاد تادخا كنا كاذبا ذهل دي

 رخآ لامعتسا ليدبتلل معن ,سكعلاب ليدبتلا يفو ذوخأم هسفنب لعفلا هيلإ [يّدعي :«ه»]
 :مهتانيَس هلآ ُلّوَبُي َكِيَتلوُأَفَ :ىلاعت هلوقك هسفنب [لوعفملا :«م»] نيلوعفملا ىلإ ىّدعتي
 1 .ام نإف :«م» .6 7١[ »١7«. :ناقرفلا] « ٍِتاَنَسَح

 .ىلوملل :«ل» و ءىلوملا :«م» . 1



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 0

 نوكيف .(©0بّيطلا كرتو "!ثيبخلا ميتيلل ذخأ دقف كلذ ("!لعف اذإف .ميتيلا لام ")نم

 داو" كيببقلا' نطعأ تيح هس لاح ىلإ رظلاب اليدبت وكي امنإو 15
 .دئجلا

 رهو لن الا ىلع امهضازتعارب ىرهشمرااوب لسيما ١" قوت قوت انتم ناك 55 500 700 ل (ل) تس لا ع» لأ سل ل
 1 ع 2 ع نع 55 7

 دحاو دز يطع ولا ةنأ نع يبقا ناجح نع " يلولا لاح رابتعا يّدسلا
 لّدبو يبصلل دّيجلا نم قدرلا لدبك هنأ قدصي 0

 هي: ايل وألا نال ىمضللا تالا ليدملا نع ىهنلاديرأ هنآ هيآلا رهاظو "ادت
 يهرب نمو يوطلا قوما نسف وب مهلاومأ عيب نع اوهنف .مهلاومأ يف نوفّرصتملا :( : 000

 ةلفاعم هفدنستلا تناك او موظي اهبأا ١" يلا لاح ف ذعتلا نم نونا هلصاحو

 .لكفا ولف :«م» . '” .نع :(«م).١

 اوك قف ؟درك هج [وأ] ىارب زا ىلو هك دنس ريب هاكره تروص نيارد ىنعي :«م» شماه يف ."

 1 تفك ار دتح و ناد او كيبيك هك :ةينك ةنعاوخ ا

 »١١«. هيلع لخاد ءابلا تا ا «ه»و هل بّيطلا ذخأ يأ :«ه ءعر» شماه ىف .؛

 .«١١؟» هلدب ءىش ساو علا الرق لّدبتلا نأ تفرع امل :«ه ,ع» شماه ىف .©

 1 11 را نش عاطعا واع نق ذخأ ليدبتلا نأ تفرع دقو :«ه ,ع» شماه ىف .

 .مهوت  :(«ه) .

 اذه فتصملل عقو امنإو :فاشكلا ةياج ىف ىنازاتفتلا لضافلا لاق :«م ءعر» شماه ىف .

 ةريسعاول اناو هسقت لاح ىلإ :ظنلاب ىلولا نم ءاطعالاودكألا | ذه يشع هلأ يع نم ةاعفالا

 ةنيمس ناكم هلام نم ةلوزهم لعج اذإ ىلولا ْنإف هيلع رابغ ال مالك وهف ىبصلا لاح ىلإ رظنلاب

 وه امّنِإو الّدبت نوكيف دّيجلا بّيطلا ىطعأو يدرلا ثيبخلا ىبصلل ذخأ دقف ىبصلا لام نم

 د« ب هنسا 1: نيكنا يقلطلا نخاو ةينتلا  ىطغ ا تيح لاعب ىلإ نظتلاب الرد ةيوكي

 4960/١. فاشكلا :رظنا .4

 ٠ نارسخلاو صقنلا :سكولا :«ع» شماه ىف »١١١« حاحصلا] 18457/7[.

 .اهريغ وأ :«م»7 .ىبصلا :«ه,.م.١

 حا د ل



 "6 ءاتستلا ة زاوعن

 ةقيقح هيف ذوخأملا ريصي هجو ىلع لئاقلا مالك هيجوت نكمي :لاقي دقو
 .ءاقدصألا عم ةمراكم كلذ باكترا ةروص ىلع ُلّزني نأب عفرلا كورتملاو ءسيسخلا

 :ةنيعش ميعبلا لام نم"! هيطعيو ءافجع قيدصلا نم. ذخ ايف

 اّمل ميتيلا لام نم "'عيفرلا ءاطعإب ءاقدصألا عم ةمراكملا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 ذخأو .هسفنل ذخألا مكح ىف وهف .ةبحاصلا ّقح ولو "!هقيدصل ّقح ةلباقم يف ناك
 .هاّيإ هءاطعإو ميتيلا لام يف هسفن لام كرت ةلزنمب ميتيلل قيدصلا نم ل

 يف روكذملا ثيبخلا نع رّبع لئاقلا نوكي نأ زوجي هنأ اًضيأ هّجوي نأ نكميو
 ناك نإو هب عراشلا يهن قلعت بسحب ثيبخ ميتيلا لام ّنأ ىلإ ةراشإ '*'عضولاب ةيآآلا
 لام ْنا ىلإ ةراشإ سيسخلاب اهيف روكذملا بّيطلا نع ربع اذكو ,ةميقلا بسحب اًعيفر

 هنأ ثيح نم بّيط *اهّنكل ةميقلا بسحب ٌسخأ ناك نإو ميتيلا لام يف فّرصتي نم
 ,ةميق عيفرلا اًعرش ثيبخلا مهلام اوذخأت ال لئاقلا ريسفت لصاح ذئنيحو .هل لالح

 وه ءابلا هتلخد ام ْنأ يف بير الو .ةميق اًسيسخ ناك نإو مكلام بّيط اوطعتو

 .لّدبتب سيلو ليدبت هنأ هيلع هّجوتي الف .هيجوتلا اذه ىلع كورتملا
 لولدم ّنأ لّوألا لصاح ّنأل كلذو لّوألا لوقلا ىلإ عجري هيجوتلا اذه :تلق نإ

 [هب] ينعي ةرخآلا ىلإ ةبسنلاب يدر ثيبخ وه يتلا مهلاومأ لادبتسا نع يهنلا ةيآلا
 امّنِإو ءبّيطلا لالحلا نم مهسفنأ لاومأب ءايندلا يف اًعفنو ةروص اًدّيج ناك نإو ؛مارح

 يناثلا يفو مارحلاو لالحلاب لّوُألا يف نيفرطلا نع ريبعتلا دّرجمب نيلوقلا نيب ةقرفتلا

 .سيسخلاو عيفرلاب

 نع ىّصفت كلذ دّرجمبو لادبتسالا ىنعمب لّدبتلا لعج لّوألا لوقلا يف :تلق

 ١. بّيطلا وه يىطعملا كورتملاف :«ع» شماه يف »؟١«.

 .ميتيلا لام نم هيطعيو ءافجع قيدصلا نم ذخ ايف :«ل» .؟

 .عفرلاب :«م» .؟ .هيلع :ةدايز «ه ,م» ."

 . نكل :«ه .م» .0



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "0

 .لاقملا ةّمتتل اًحيضوت ''لالحلاو مارحلا ركذ امْنِإو لاكشإلا

 ىنعم يف فّرصت امّنِإو .هرهاظ ىلع لّدبتلا ىقبأ "'دق هيجوتلا اذه يف اّمأو

 ريسفت ةيصوصخ يف نيهجولا كارتشا درجمب مزلي الو .ركذ امب "'بّيطلاو ثيبخلا
 :لك انف :ىفخي الل انك امهداحتا:ييطلاو: ةيبقلا م

 [مكلاومأ ىلإ اًمضنم ىماتيلا لاومأ لكأب ىهنلا صيصخت هجو]
 .امهنيب اوُوُستالو ام '!امهوقفنتال يأ :هلوق

 ؛اًفلطم مارح ميتيلا لام لكأ ّنأ نم ةيآلا رهاظ ىلع هّجوتي ام عفد ىلإ ةراشإ

 يفن دارملا ّنأ عفدلا لصاحو ؟اًمضنم هلكأب هنع يهنلا ٌصخ ملف ءاًمضنم وأ اًدرفنم

 :مهلعف حبق ةياغ ىلع ةلادلا «ىلإ» ةملك نم ةدافتسملا ةيعملاو ّيضلا ةدئافو ةيوستلا

 ,مئاهبلا لاح وه امك اهنيبو اهنيب اوزّيمي ملو ءاهنع ىنغلا عم مهلاومأ اولكأ ثيح

 نيذهل دييقتلا ناك اذإو ,حيبقلا رمألا اذه باكترا نم هيلع اوناك ام ريهشت دصق ىلعو

 اميف امك هيفو ءاهدحو مهلاومأ لكأ زاوج ”فلاخملا موهفمب لئاقلا مزلي مل نيضرغلا
 «ىلإ» ّنأِب اًضيأ عفدي دقو ,ىفخي ال "'فّلكت كلذ عفدل فاّشكلا بحاص هب ىتأ

 مهلاومأ ءاقب ّنأكف .مهلاومأ ءاقب دصقب اهلكأ يهنملا ّنَأ دارملاو .ءاهتنالا ىنعمب

 .لّمأت هيفو ءاقلطم لكألا يهنملا نوكي ذئنيحو ةياغ تلعج

 «ْمُهَلاَوْمَأ َىِماَتَيْلآ اوُثاَوؤ» :ىلاعت هلوق نم اًقباس ملع دق هّنأب عفدي نأ باوصلاو

 يل ءاًقلطم ميتيلا لام يف فّصتلا ميرحت ؛بّيّطلآِب َتيِبَحْلآ اوُندَبَتَت آلو + :هلوق نمو

«- 
 صم سس

 .دقف :«م» . ؟ .مارحلاو لالحلا :«م» . 5-5-0

 .بّيطلاب :«ه» .'"“

 مظعأب ءيشلا نع اًريبعت فرصتلاو عافتنالا لكألاب دارملا ّنأ ىلإ ةراشإ :«ه .ع» شماه يف .غ
 .ةفلاخملا :«ه ,م» .6 .«هنم .,١١؟» هراثاو ةعفانم

 :فلكتلا مه ءم». 1



 "ماب ءاهنلا واو

 ييلاوما طلقت قع عيتلاب ىيرعتلا هنكات انهاه دوصقملاو .ّمضنم ريغو اًمضنم
 .نورعشي ال ثيح نم مهلام عم هلكأ يف نوعقيف مهلاومأب ةاريويس م" بلاوماب

 [(") .... ام اوُحِكْنآَف ِماَتَيْلأ ىف اوُطِسَقَت الآ جثفَح ْنإَو + :ىلاعت هلوق]

 بوجو نم ةمي ركلا ةيآلا نم مهفي ام ىفخي ال :"!انباحصأ نم مالعألا ضعب لاق

 لآ مَتْفِخ ْنِإَو« اَلَّوأ :لاق ثيح .اهيف عوقولا فوخ دّرجمب تامّرحملا نع زّوحتلا

 يف ةغلابملا لامك ىلع ٌلديف ةبآلا ؟'ءاوُنِدْعَت الآ مُتْفِح ْنِإَف « اًيناثو ١" اوُطِسُقُت

 لب ءاسنلا نيب طسقلاو لدعلا ةظحالم يفو ,تامّرحملا نع بانتجالا بوجو
 كلذ مكل حابي الف ءاسّنلا ىماتي يف طسقلا مدع نم متفخ نإ ىنعملا نوكيف .*)اًقلطم

 .عابرو ثالثو ىنثم "'نهريغ نم باط ام اوحكنت نأ مكل ٌّنإف ؛نيرطضم ريغ

 اوحكتاف ةلوليعلا ةرثكو لدعلا مدع نع متفخ نإو .لايعلا ىلع نيقفنم ,نهنيب نيلداع

 ةحابإو .هيلإ لوؤي امو .طسقلا مدع ميرحت ةيالا دوصقمف ."'امهيلإ جاتحي ال ام

 ىلع جيوزتلاب رمألا لمح لمتحيو .رهاظلا ىلع هبوجو ال عبرأ ىلإ هعم حاكنلا

 هلمحو روصلا ضعب يف الإ ةدحاولا لب ؛ىنثم بوجو مدع ىلع عامجإلل ؛بدنلا

 .لّمأتف نكمم ريغ لب ؛ديعب هيلع

 خيشلا نم تيأر يّنأكو .رهاظ ريغ !*'اًضيأ امهقوف امو !نينثلا بابحتسا لب

 مدعو ةحابإلل هّنأكف .اهيلإ ةراشإ اًضيأ ةيآلا يفو .رهاظ اهببسو كلذ ('"!هتهارك
 .لّمأتف ميرحتلا

 2 كيبدرألا قفحبلا وف : ميلاوم ابو لاليلا

 ,؟ ع انستا 7 املا 7

 انيق نسولف + .. . ل كيرلا وتتانتنتلا نوب طسقلا نم عارف

 نقلا هل هيلا مارح
 م .ةهارك :ندنعملا فوكو .اًضيأ- :«ل» .



 ؛ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك "0

 ناطلس هركذ امل دّيؤم وهف ,تامّرحملا عيمج نع بانتجالا بجي هنأ اًضيأ مهفيو

 مهفيو ءضعب نود بونذلا ضعب نع ةبوتلا لوبق مدع نم ديرجتلا يف نيقّقحملا
 ,ةيلكلاب حاكنلا كرت نسح مدعو .ةسماخلا ميرحتو عبرأ ىلإ حاكنلا زاوج اًضيأ

 ,ةبوزعلا ٌمذو جيوزتلاب مامتهالا لامك مهفيف .نيميلا كلم وأ ةدحاولا نم ٌدبال هنإف

 يف دوجوم ّلكلاو .دقعلاب حاكنلا ىلإ جاتحي الو .نيميلا كلمب '"'عفترت اهّنأو
 .نهنع لزعلا زاوجو ٌنهدنع مانملا لب يرارسلا نيب ليدعتلا بجي ال هّنأو .رابخألا
 .رّيبدتف ؛"١هيلإ جاتحي ام ةنؤم ةّلقو

 .هرخا ىلإ ةفصلاو لدعلل ةفرصنم ريغ يهو :هلوق

 اذهو ,"”فصولاو لدعلل فرصلا تعنم اهنا :لاق ثيح .هيوبيس نع لقن امم اذه

 يف '*'انه رّثأ امّنإف عبرأ ةوسن ىف عبرأ وحن يف هضورعك اًضراع ناك نإو فصولا

 الو اًمصو الإ عضوي مل لودعملا بيكرتلا اذه نال ؛عبرأ ىف رْثؤي ملو فرصلا عنم

 .هنع لودعملا عضو ريغ ”!لودعملا عضوو .هيف فصولا ىنعم رابتعا عم لإ لمعت

 .تافص تينب اهنإف :هلوق

 اها اوجوززتا أ "نيت نيت وكي. ىذلا تن ىتتني ىتعم ناق :كضولل ىأ
 .اهيرا اير نان تيكا لق وعنق يوت كارلا

 .هرخآ ىلإ لدعلا ريركتل :ليقو :هلوق

 ١. ص .نايبلا ةدبز.؟ .عفت ري :خسنلا يف 6٠١05 0٠١.

 انها هزم .. م1771 هيو يبنم نع ذقت ىقستتلا نينسفنا

 اربعلا ندم كشتات اهتاوخأو ثالث :ةيفاكلا يحراش ضعب لاق :«ه .م هع شماه يف .4

 ريغ ىلإ رّركم نم يناثلاو ىرخأ ىلإ ةغيص نم امهدحأ جاّرسلا نبا وهو ضعب دنع نيلدعلل
 ءامسأ يف دوقفم طرشلا اذهو .ةيلصأ نوكي نأ ةفصلا طرش نأل ؛ةفصلاو لدعلل ال ؛رّدكم

 :ىدوكتلا تزل دف ةيقسولا ١ ىلع ا ةفهلاو ل وعلل نيرخا دنعو | ىدغلا عزز فادعألا

 نا ميش 111



 "0 ءاسنلا ووش

 ؛لظفللا تيك نيب ودكم الدع'اهيف نأ ةفالك لصاحتو: ١ !كانكلا بحاض»لئاقلا

 نحت نقدم ودم نخلاو: لك قعر | ةعيرا و ةناوات هناا نا سقت ناك لسلك

 .يقابلا اذكو ,ىنثم ىلإ نينثا ظفل رّيغ ٌمث ةدحاو ةّرم

 ىنثم '"''ّنأل ؛اًيونعمو اًيظفل نيلدع اهيف ّنأل فرصني مل امْنِإ :جاّرسلا نبا لاقو

 يتمم ىلا ةرلج أو د »نان نضل ده دلال نام نافع: نتعو نونا ةلففل نع لود

 ام ىلإ اًدئاع فاّشكلا بحاص هركذ ام ّنأ ىلإ ينازاتفتلا قّقحملا بهذو ءنينثا نينثا

 ةيوبتس لوق نم فتضعلا هزاعخا انف: لمح هق,دعبأوءاذج تيعي قهو جادسلا نبأ هلاق

 .لّمأتف .لضافلا يّشحملا هلمتحا امك كلذ ىلع

 .هرخا ىلإ عمجلا ديري حكان لكل نذإلا هانعمو :هلوق

 ىتأ امّنِإ هنأ هلصاحو اهلصأ نود لودعملا ةغيصب نايتإلا هجو ىلإ ةراشإ هيف
 نيب عمجلا ديري حكان لكل نذإلا لصحيل ريركتلا بجوف عيمجلل باطخلا ّنأل كلذب
 كلذ ةقيح اهاتعم اق قيووكذملا نيهجولا نلع روكذملا ةدعلا نم عكف ىإ ءابتلا

 .ءاغلبلا لامعا ةراون معن ةةيلع لدم ىلع

 .روكذملا ددعلا نم ءاش ام '"!حكنت نأ :هلوق

 رهملا ؟'ةظحالم ىلإ جاتحا نإو لدعلاو طسقلا ىلإ جايتحالا مدعل ةدحاولا كرتو

 .ةمولعم يهو .ةقفنلاو

 [لطاب ةعستلا حاكنزيوجتو دادعألا هذه نيب عمجلا]
 ىلإ [عيزوتلا نود دادعألا هذه نيب] عمجلا زيوجت ىنعملا ناك تدرفأ ولو :هلوق

 .هرخآ

 نأ :«هرد 3 457/١. فاّشكلا.١

 .ظحاال ام :«م» .؛ : نا :راديصملا نفاا#



 ّدرلا هجوو ."'ىنعم هل نكي مل تدرفأ ولو :77لاق ثيح .فاّشكلل ضيرعت هيف

 لولدملا نوكي نأب دادعألا هذه نيب عمجلا وهو ,دوصقمب سيلو ىنعم هل نوكي هنأ
 حاس فارم ناب كلذ عفدي نا قدمي ١ ةفاضتلا يهذ امك ةحملا نيوجت

 غيلبلا نأش نم سيل ذإ ؛ءاغلبلا فرع يف ظفللا اذهل ىنعم ال هْنَأ ىنعملا يفنب فاّشكلا

 ءاًعبرأو اًنالثو نينثا اًديز طعإ :لاق نمو ,عبرأو ثالث !!و نينثاب ةعستلا نع رّبعي نأ
 ول :لاقي نأ ىلوألاو مالعلا كلملا مالكب قيلي الف .مالك ايعأ “ناك ةعست ديري وهو
 ءاسّنلا تومب روجلا هيف نومأملا هيلع رودقملا ددعلا ١" لتخا اذإ هنأ هنم مهفل تدرفأ

 نم مهفي ملو ,حابملا ددعلا ىفوتسا هْنأل ؛ددعلا كلذ ليمكت هل زجي مل قالطلا وأ

 ليمكت زاوج.ديفي ذئنيح هّنِإف .ةبآلا يف ةروكذملا ظافلألا فالخب .راركتلا ظفللا

 .هيلع حانج ال هّنأو .ددعلا

 قش ناب هيلع لدعم مل عملا وو ىلإ يعذ نهارا كده فاجالو
 ريسفت يف روكذملا امنإو ءلضافلا يشحملا هركذ امك .ةعست عابرو ثالثو

 ةلوق ناي كيرا فالف ها وجت ىلع لي ميلع اول را دق دولا هريغو فوري اهيللا

 »١7«. هنوركني مهنكلو مهنع لقن اذك :لاق :«ه .ع» نشماه د: ىف.١

 .4غ47,/١ فاشكلا .؟

 زاوج ةيديزلا نم ةيمساقلا نع لقن :[: ١5١ 5] نافرعلا زنك ىف لاق :«ه م عد شماه ىف 0

 ىتنثم زاوج هانعم ىنثم :هلوق ّنأل رشع ةينامث زاوج مهمزلي لب ءانلق امك واولا ناكمل عستلا

 .ىهتنا ءيقاوبلا اذكو ,نينث [ ىتنثم زاوج  :ردصملاو «م»]

 .« هع هنم 3117 رّيدتف عيزوتلا ىلع راركتلا اولمحي نأ زاوجل كلذ مهمزلي ال ِهّنَأ هيفو

 .ةرأ امك :«ل» .6 .وأ :«م» .؟

 حاكن زاوج ىلإ ىذدؤي ةيالا مظن نإ :لاقي ال : يس ربطلا خيشلا لاق :«ه م ع» شماه ىف .1

 ال ,عابرو ثالثو ىنثم دلبلا موقلا لخد لاق نم ّنأل ؛ةعست .ةعبرأو ةثالثو نينثا ّنإف .عستلا

 .«هللي هنم ١[. »١7, 6/3" نايبلا



 ١ الا ويف

 لك ءانثتسا ةّحصل ؛دادعألا عيمج يف قالطإ هِءاَسّيلَأ َنِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْنآَفم

 ّنأل ؛مومعلا كلذل اًضصّصخم حلصي ال «َعاَبرَو تلْثَو ئنْثَم + :هلوقو .هنم ددع

 اهركذ :لوقن لب .يقابلا يف مكحلا توبث يفاني ال ركذلاب دادعألا ضعب صيصخت

 ىلإ بهذا تئش ام لعفا :هدلول لاق نم ٌنإف ءاًقلطم رْجَحلاو جرحلا يفن ىلع لدي

 الوهديب ناعخالا ءامو "كيفن ناك هن افيملا لاو: ةسردلا ىلإ قرا

 لوصح ىلع هيبنت اهضعب ركذف .رّزعتم دادعألا عيمج ركذ اًضيأو ءاًصيصخت حت نوكي

 ةعست عيمج يف نذإلا ديفيف ,قلطملا عمجلل واولا نكل انمّلس نئلو ءاهعيمج يف نذإلا

 نب كا نيش "ره طاسل
 ا للا .عست نع تام يدي هنا قاتلا عبق هلق ةتعلا اكو

 يتّنس نع بغر نمف» :ُيَي لاق دقو ةحابإلا رمألا ب هاب 00 '*!هوُعبتاَق» هلوق

 هتحتو 1 ةيواعم نب لفون َّنأ يور امب مهلالدتسا نعا "ا ,"!«(ىنم سيلف

 داتا ءاوقف ءامجلا نا وراك قيمنا ىو اقوو كر كيا و ل12: اقا وسن ىعخ
 مدع ىلع لد نآرقلا ّنأب لوألا فّيزو ,عبرأ ىلع داز ام زاوج مدع ىلع دقعنا دق
 نوكي دق ةدئازلا ةقرافمب رمألا نأبو ,زئاج ريغ دحاولا ربخب نآرقلا خسنو .رصحلا
 .عاضرلا وا بسنلا عنامل

 نوكيف رصحلا ىلع ٌلدي مل هّنَأ هتياغ ءرصحلا مدع ىلع لدي مل نآرقلا ّنأ هيفو

 ىلع «اًعبرأ كسما» :هلوق اًضيأو .زئاج دحاولا ربخب لمجملا نايبو ءالمجم

 .رشع  :(«م).؟ .ىف اًحيرصت :ردصملا ىف ١.

 .امف :«ه» . .فعضل :«ل» ."“

 . :ماعنألا ١61.

 ١١7/7. يراخبلا حيحص ؛؟ ٠75 دمحأ ديسم ؛01١/ ءقودصلل ةيادهلا .5

 اع اقل

 /5١1. 0 ىقهيبلل ننسلا ةفرعم/ا' 4 يسوطلل فالخلا .



 ؛ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ف

 ال عبرألا ىلع ةدايزلا وه عناملا ّنأ ىلع ليلد .«ةدحاو قراف» اذكو .قالطإلا

 ميلستلا ريدقتبو .دقعني ال فلاخملا دوجو عم عامجإلا ّنأب يناثلا فعضو ءاهريغ

 ىّتح رصحلا مدع ىلع لدي مل نآرقلا ع مو و دي انف

 عامجإلاف رصحلا مدع ىلع ّلد نآرقلا ّنأ مّلس نئلو ءهاّيِإ عامجإلا خسن مزلي

 ."!قافتالاب زئاج كلذو .هدهع يف خسان دوجو نع فشكي

 .هرخآ ىلإ [ددعلا يف فالتخالا زيوجت] بهذل «وأ»ب تركذ ولو :هلوق

 نلع رصدلا آلا ند دوضقنلا ناك وأ :ليف هناك دقه لام: عناد ىلا ةرانا

 ,ةلصافلا «وأ»ب ,عابر وأ ثالث وأ ىنثم :لاقي نأ يغبني ناك ةروكذملا دادعألا دحأ

 هذه دحأ ىلع الإ حاكنلا زوجي ال نأ مزل «وأ»ب تركذ ول هّنَأ باوجلا لصاحو

 نيرخالو «كيلغلاب وان قيرفلو ,ةنعتلاب ضأيرزأ مهطعبل زوجي الق: ءانفألا
 :هيفو ءواولا هيلع تلد يذلا ةمسقلا عاونأ نيب عمجلا زيوجت ىنعم بهذيف .عيبرتلاب

 الف ةحابالا ىنعمب ناك اذإ اّمَأ ,رييختلا ىنعمب «وأ» ناك اذإ متي امّنِإ اذه ّنأ :اََوُأ

 قايس نإ :لاقي نأ الإ ّمهّللا .ةفلاختملا دادعألا كلت نيب ل وت ل قا

 ِءاَسّيلَأ َنِم مكَل باَط اَم اوُحِكْنََف ئِماَتَيْلا ىف اوُطِسُفُت لآ ْهُتْفِخ ْنإَو + :هلوق وهو ةيآلا

 نّيعتف ةحابالا فالخ ىلع ٌلدت +« ٌةَدَحاَوَق اوُنِدْعَت 1 :كلح إف اي َتدلُثَو ئنثم

 يحلل نوكي نأ

 .,قافتالا زيوجت بهذ اًًضيأ واولا عم هنأ :نم لضافلا يّشحملا هركذ ام :اًيناثو

 ىلا قدها كف كهل اق واول 0017 نونة ويضقتلا مهف يف توافت ال هن 5-5

 ءيج امّنِإو ,ةزّوجملا ماسقألا هذه نم دحاو وحن ىلع دال مع نوكي نأ طارتش

 ىهتنا ,"!عومجمب عومجم ةلباقم هيف ضيفتسملا ّنأل ؛عيزوتلا ىلإ برقأ هّنأل واولاب

 .همالك

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .55/-711/ " يروباشينلا ريسفت 1١5.



 فكر ءانضلا 5 وقس

 ىه واولا عم ةلودعملا ظافلألا نوك ةروص ٌنألف :ًاَّوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ١ "!فالتخالاو قافثالا زيوجت ديفت اهْنأ اذه ليبق فّنصملا ركذ دقو ,ةيآلا يف ةعقاولا

 عنملا ليبق نم انهاه ىشحملا اذه هركذ امف لامعتسالا دراوم ىف كلذ ماهفناب اًلّلعم

 .ديفي الف ةنهربم ةمّدقم ىلع

 تافتلا مدع ىوعد اهنم دسفأو .ةدساف توافتلا مدع ىوعد ٌنآلف :اًيناث اّمأو

 مكحب لوقي نم بهذم ميك امناف “از و "اهناف مرسال طارتشالا ىلا نهذلا

 اذإ مهلوعي هلايع لجرلا لاع نم هّنأ ىلع] مكلايع '*ارثكي ال نأب رّسفو :هلوق
 .هرخآ ىلإ [مهنام

 ٠[ مّتْفَخ َنإَو ٠ ىنعم]
 ناب نا ىملبو» وكلا رع روكا هانم نإ: ىفاسلا وع لق رواش لاف

 لجرلا "'لاع :لاقي «اولوعت» ىنعم ال «اوليعت» ىنعم ةغللا يف اذه ثان نيرضاقلا

 ادي لا 1 يسلط لدتا انفي اوبن ارانعت 1١ ينو الاانا رق قو اعراب
 هرت ضد

 000 يرسل يسيتس»#

 ىلاعت هّنَأ معز امّنِإو ةغللا ريسفت ىلإ بهذي مل ىعفاشلا ّنأ :لّوألا نع باوجلاو

5-0 

 هيف نيقفّتم :هلوق ىلإ حكان ّلكل نذإلا [اهانعم  :«ه»] اهانعم :لاق ثيح :«ه ,ع» عاش نكت
 .« فَي هنم .١؟» نيمهرد ةردبلا هذه اومستقا :كلوقك نيفلتخمو

 .تمت :«هءم». .اهناف :«ه ءما» .'

 .نأ :خسنلا يفو ردصملا يف اذك 1 ربك الب ودصملا ىف

 .لاعأ :«م»و ردصملا يف .



 6 ج ,يواضيبلا ريسفت يف عقو اًمع عانقلا فشك هل

 ال 7لايعلا ةرثك ّنأ نع ةيانك روجلاو ليملا لعج يأ .همزال ركذب ءيشلا ىلإ راشأ

 :ىلاعت هلوق لعج هنأ وهو .ءرخآ هجو ىلع ةيانكلا رّرقو .روجلاو ليملا نع كفني

 قفنا اذإ مهنؤمب "'مهنام :"!مهلوقك مهلوعم .هلايع لجرلا لاع نم ءءاوُلوُعَت الآ
 هيلع بعصي ام كلذ يفو .مهلوعي نا هزل هلابغب رتك نم نا كش ال يووم

 قافنإلا وهو مزاللا ركذ هنأ لصاحلاف ,لالحلا بسكو عرولا دودح ىلع ةظفاحملا

 .لايعلا ةرثك وهو موزلملا دارأو

 ةرثك وهو موزلملا دارأو روجلاو ليملا وهو مزاللا ركذ هنأ انلق ام ىلع لصاحلاو

 :نلاوعلا

 ميلستلا ريدقتبو ,ىلوأ راركت هنم مزلي ال ام ىلع مالكلا لمح ّنأ :©يناثلا نعو
 .انرّرق امك ةيانكلا قيرطب نكل روهمجلا ريسفت ىلإ لؤي اًضيأ يعفاشلا ريسفتف

 ىلع َّنقفنيف .*'بسكلا َنهَفْلَكي نأ هلف نرثك اذإ يراوجلا ّنأب :ثلاثلا نعو

 صلختو ٌنهعاب ىلوملا زجع اذإو .لايع ال هئأكف ءاّضيأ ّنهالوم ىلعو .ّنهسفنأ
 يف لاقو .ٌنهيلإ رهملا ميلست ىلإ رقتفي ٌنهنع صالخلا ّنإف .'''رئاهملا فالخب ءّنهنم
 ىلإ ةفاضإلاب دلولا ةّلق ناظم نكف .نهنذإ ريغب زئاج يرارسلا نع لزعلا :فاّكلا
 5 ,"!بيوزتلا

 :ل اعلا ةرتك دال و ونصملا ىف

 .كلوقك مهلوعي :«ه»و ردصملا ىف .كلوقك مهلوقل :«م» .

 .يناثلا نع باوجلاو :ردصملا يف .؟ .مهتاب :«عو» .

 .بستكملا :«م» .6

 أًرهم [اهل :«ه .م»] اهب عطق اه رهم نم ةروهمملا يهو .ةريهم عمج رئاهملا :«م .ع» شماه يف .1

 ام لمحي نا يغبني اذه ىلعو ةيرسو ةريهم :نالفل لاقي ةيرسلا هتلباقم ىفو اهاطعإاهرهمو

 .« هللط هنم ء,7١ ةاوحلا نم ةريهملا نأ حاحصلا ىف

 1127 سيرو اشينلا: ويسسفت 7

 اسحب احب اع



 6 هاما" زيوس

 [(4) .... ْنَع مكل َنْبِط ناف ةّلخن َنهِتاقْدَص َءاَسّنلَأ اوتاو+ :ىلاعت هلوق]

 .ٌنهروهم [ َنِهِتاَقْدَص َءاَسّيلَأ اوثاَو+] :هلوق

 ناقعلاب هنكل !؛اًملظم دقحلا ةةدهمب« ريملا بروجو ىلع لدي: ةيآلا رهاظ ا نقي ذل

 هول و طقف دقنلا وهفلا عيونا را: ىلغ لون ءاولا ىف ةلغاد ةكوزلا ريصت

 ىّتح عانتمالا "'اهل نوكي نأ نكميف قوقحلا رئاسك هبحاص بلطب دّيقم هّنأكف
 .هيف لّمأتف .هذخأت

 .ضوع عقوت الب :هلوق
 .مهفاف ,جيوزتلا دئاوف كارتشال ؛عضبلا ضوع هنوك عم ةّيطع رهملا يّمسو

 .ءاتيإلا ىنعم يف اهنأل ردصملا ىلع اهبصنو :هلوق

 [« ةلخن« ىنعم]
 نوهت هللا ادع اة ويصل روكا« ةتظع يتعنم ةلعي وكي نأ يفت: ىلع

 .ةّيطع ٌنهوطعاو .ءاتيإ ّنهوتآ :لاق هّنأكف هَءاَسّيلَآ اوُناو» :هلوقل ,قلطم
 .نهيلع هنم اًلضفتو هللا نم ةلحن ىنعملا :ليقو :هلوق

 .مكيلع هنم اًلّضفت هللا مكاطعأ امم ٌنهوتآ داري نأ لمتحيو

 .جاوزألل باطخلاو :هلوق

 .حاكنلاب رمألا بيقع هركذل ءرهاظ وهو

 .ءاتيلل :ليقو :هلوق

 هنواكف ده ومشد ١ انه ىيطتن اف ءاسلا وا ليقف اكف

 .هرخآ ىلإ ناتفص ءيرملاو ءينهلاو :هلوق

 .هنطب عجو هيلإ اكشف 32: نينمؤملا ريمأ ىتأ الجر نأ ةيمامإلا قيرط يف يورو

 .هل :«م» ١.



 ْغ ج ءيواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك م

 مث .اهلام نم اهسفن هب تباط اًئيش اهنم بهوتسا :لاق .معن :لاق ؟ةجوز كلأ :لاقف
 ىف لوقي هللا تغمس_ىنإف :ةيزنشا مث :ءامسلا ءامنم:ةيلع:كشا مث السغاهب زئتقا
 ٌباَرَش "ااَهِنوُطَُب َنِم ٌجَرْخَيِء :لاقو "١اكَراَبُم َءاَم ِءاَمَسلَأ ّنِم 'اَتلَوَتَوِم :هباتك
 اسْفَن ُهْنِم ِءْىَش ْنَع ْمُّكَل َنْبِط ْنإَق : لاق *'و 0 ساّنلِل ءاَفِش هيف ُهُناَوْلآ ٌفِلَتْخُم
 ءاش نإ تيفش ئرملاو ىنهلاو ءافشلاو ةكربلا تعمتجا اذإف !١ اًنتيِرَم اًكينَه ُهوُلُكَد
 ."!ىفشف كلذ لعفف هلل

 [ءايلوالا ىلإ لاومألا ةفاضإ هجو]
 .[ مهتيالو تحتو مهفّرصت يف اهنأل] ءايلوألا ىلإ لاومألا فاضأأامّنِإو :هلوق

 .ىماتيلل لاومألا ّنأ عم يأ

 .ةرْخأتملاو ةمّدقتملا تايآلل [ مئالملا وهو] :هلوق

 :ىلاص هلوق ةرح املا "ةيالاو:«ةيآألا # ئماكتلا اوتاو#.4ىلاعت ةلوق اهم ةقعملا ةيآلا

 .ةيآلا ا" ئِماَتَيْلَآ اوُلتْبَأَو«

 .هرخآ ىلإ مهقزرل اًناكم اهولعجاو [  ٌهُهوُسْكَآَو اًهيف ْمُهوُقُرْرَأَو +] :هلوق

 نود ءاَهيف ْمُهوُقُرْرَأَو + :"'مهلوق يف «اهيف» ظفل داريإ ةدئاف ىلإ ةراشإ هيف
 وأ نيرجاتم لثم هيلإ ىّدعتي لعف نيمضت رابتعا ىلإ جاتحي اهيف :ليق اذإ ِهّنإف «اهنم»

 ١. .انلزنأو :خسنلا يف 5

 .19 :لحتتلا .؛ اهني هيلا ىف
 1 انملا 7 .و :«هء.م» 06

 5/0 نايبلا مجم ريت ىروسلا ةادقنل] نان ريتا قالا 10 يضاقفلا روستت
 »1١«. همُهَلاَوْمَآ 'مِهِيَإ اوُعَقْذَق + :هلوق هنمضل :«ع» شماه يف .
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 ا ءانسقلا ةاودوتنت

 حابرألا نم مهقازرأ اولعجيو .اهيف 0 ََن أ ةدارإ ىلع لديف «نيفّرصتم وأ ن نيحبارم

 اهلصأ نسم فرصلا ردابتملا ٌنإف ؛"!اهنم :ليق ول ام فالخب .لاملا لصأ نم ال

 ني ويملا لاب بقت ا وسو: ىلع هالو ل دهس نا نكس اذه لغو. ءاهنلافو

 باستتكا هنألو لصألل بوجولا مدع لمتحيو .ةقفنلا اهلكأي الئلو ,رمألا رهاظل ؛هيلع

 يد قلذ+ ىلع ةدايدلا اناقه ةقننلا نق ءادعسا بنج دنا قعلاو ءائاك حياك

 [() .... َحاَكَنلَأ اوُعَلَب اذا ْىَتَح ئماَتَيْلَأ اوُلَتْبَأَو :ىلاعت هلوق]

 .هرخا ىلإ مهلاوحأ عّبتتب غولبلا لبق [ مهوربتخا « ئماَتَيْل اوُلَتْبأَو +] :هلوق

 ةفينح وبأ لوقو مهلوق نيب قرفلاو .كلامو '''ىعفاشلاو ةيمامإلا هيلإ بهذ ام اذه

 ايان وه نوكذملا وبنتلا ىلإ لاغلا نضيوقت يف كرتشم لكلا ّنأ عم كلذ دعب روكذملا

 فالخب .ءارشلاو عيبلا يف ًالقتسم هلعجي نكل .هيلإ لاملا ضيوفتب :لاق ةفينح
 ىلوتي يلولا ّمث .تامّدقملا يف ًالقتسم هنولعجي مهّنِإف .كلامو يعفاشلاو ةيمامإلا

 .اًلطاب ناك ميتيلا دقع ولو دقعلا

 هلوق رهاظ ّنأل ؛رظن فّنصملا هركذ ام ىلع غولبلا لبق ءالتبالا نوك يف ّنَأ ملعاو

 لاومألا عفد ىلاعت هللا بجوأ هّنأل ؛غولبلا دعب هنوك هرخآ ىلإ «ْمّتْسَنا ْنِإَف + :ىلاعت

 الو ؟بوجولا فيكف .كلذ زاج امل هلبق ناحتمالا ناك ولف .دشرلا سانيإ دعب مهيلإ

 بيرقلا اًضوصخ غلابلا ىلع هقالطإ ّنأل ؛غولبلا لبق هنوك ىلع «ىماتيلا» ظفل لدي

 يف ّرم امك ؛عئاذ عئاش ناك ام رابتعاب هلام يف فّرصتلا نم عونمملا غولبلا لاح ىلإ

 .اًضيأ فّنصملا مالك

 ّدح يأ «َحاَكَتلَأ اوُعَلَب اَذإ َىَتَح ٠ :ىلاعت هلوق غولبلا لبق هنوك ىلع لدي معن

 .لّمأتف غولبلا

 .ةيعفاشلاو :«م».؟ .اهيف :«ه» ١.



 لمكتسي وأ [ ملتحي نأب غولبلا ٌّدح اوغلب اذإ ىّتح +َحاَكّيلآ اوُغَلَب اَذإ َىََتَح +] :هلوق
 .اًضيأ ةيمامالا دنعو ءاندنع 0ع ةسمخ

 .اًدشر مهنم مترصبأ نإف [اَدْشُر ْمُهْنِم ْمَتْسَنا ْنِإَف +] :هلوق

 [هيف ةفينح ىبأ لوق لاطبإو دشرلا سانيإ ىنعم]
 ةفرعسلل ةيوزلا هر اضاف :ةلبلا ةفزعملل' اهاخ رست وهاظلا و انضنإلا باق ألا

 اذ نا تح ةيوسخملا ىومألا نم سبل ققرلا نال فلو الق انوار ةعضارلا

 .ىفخي ال امك ؛ةيونعم ةفص وه لب ءيرصبلا شحلا

 .هرخاآ ىلإ نينس عبس غولبلا ّنس ىلع تداز اذإ :ةفينح وبأ لاقو :هلوق

 ريغ نم ميلسلا لقعلاو ميركلا نآرقلل فلاخم ةفيئح وبأ هلاق ام ّنأ ىفخي ال

 هيلإ بهذ ام غولبلا نوك ّنإف ؛لطاب هباحصأ هل هفلكت يذلا روكذملا ليلدلاو .ليلد
 ربيغت لوصح ميلستلا ريدقت ىلعو .*!عنتمم "'ريغتلا لوصح ميلستلا دعبو ,عونمم
 يف روكذملا ربخلا نم هب لدتسا امو ,عونمم نارقلاب لمعلا كرتو عفدلا بجوي
 كلذ ىلع لدي ال هميلست دعب .*!«عبسل ةالصلاب مهورم» :ْيييَي هلوق 5 فاّسكلا

 ليوأتلا بجي لد ناو ؟نارقلا فالخ ىلع لوفغملا ربخلا لدي»قيكو ءرهاظأ وهو

 الف دشرلا سانيإ وه ناك نإو ريدقت ىلع هتلالد ريدقت ىلعو ؛عمجلا نكمي ثيحب
 يف وه نم دجوي هنأل ؛دهاشملا فالخ اًضيأو .دشرلا هنم سنؤي مل نإو :هلوقل ىنعم

 فيعضلا لالدتسالا ىلإ جاتحي الف ّمصو مّلس نإو .دشرلا مدع عم ّنسلا كلذ

 ؛هرابتعال ىنعم الف دشرلا سانيإ '"”رييغلا كلذ نكي مل نإف ةيآلا هيفكي ذإ ؛روكذملا

 .هبد:«م ل».؟ .ةرشع سمخ :ردصملا يف ١.

 .مم :خسنلا ىف .غ .رييغتلا :«ل» .'"

 . عبسب :«ه ,م)) ىفو ,؛« ١ فاشكلا .ه

 عراشلا ّنأ دارأ هّنَأ دنهلا يف ةيفنحلا ءالضف ضعب نع هتعمس ام ةياغو :«ه .م ,ع» شماه يف ."



 ءانشنلا 5 وك
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 لب .لقعلاو عامجإلاو ّصنلاب .ءاطعإلا مدعل بجوملا هفسلا ءاقب عم لاملا ءاطعال

 لصحي هّنإف ءاضيأ ءاطعإلا زاوج لب "'رشع ةعبرأ يف غولبلا همزلي :لاقي نأ نكمي

 .اًضيأ عبسلل لب ءربخملل ريغنلا
 .نايبصلا اهنم كحضي يتلا بئارغلا نم ليلدلا اذه عم لوقلا اذه ةلمجلابو

 راتخملا وهو [ةنّيبلاب الإ هاوعد يف قدصي ال مّيقلا نأ ىلع لدي هرهاظو] :هلوق
 .اندنع

 اًلثم ضبقلا ركنأو هيلع دهشي مل ول ِهّنَأ :هلصاح ام ةيمامإلا ءاهتف ضعب لاقو

 هذه يفتنيو .داهشالا عمو .نيميلا عم طيرفت ريغب فلتلا ىوعد وأ نامضلا اّمإ همزل

 .ربدتف ءليصفتلاب لوق ةقيقحلا يف وهو مزاوللا

 [(7 ...٠ َنوُبَرَقَأْلَاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَت اَمِم ٌُبيصَن ٍلاَجَّرلِلِم :ىلاعت هلوق]
 .+ناَدِلاَوْلَأ َكَرَت اًمِم ٌبيصَت لاَجَرلِلَ :ىلاعت هلوق

 [ةيالا ةلالدب بيصعتلاب لوقلا نالطب]

 ءاطعإ وهو .بيصعتلاب لوقلا نم روهمجلا هيلإ بهذ ام نالطب ىلع ةلالد اهيف

 ,رّيغتلا رابتخال ددعلا اذه رابتعاب عراشلا ةياغ ىلع لد رّيغتلا لحم نينسلا نم اًعبس لعج امل ج

 مل عراشلا ّنأ هيفو روكذملا مازلإلا مزلي ال ذئنيحو ,غولبلا نس دعب رابتخالا يف نحن هربتعنف
 هققحت ميلست ريدقت ىلع يعيبطلا لكلا ذإ رّيغتلاو رابتخالل الحم عبسلل ةيلكلا ةّيهملا ربتعي
 رمعلا لَوأِب لصتملا ٌصاخلا يئزجلا عبسلا دارأ لب اًلصأ يعرش مكح هب قّلعتي ال جراخلا يف
 .« هلع هنم »١١, لّمات هل لّصحم ال لب اًذج فيعض سايق هيلع سايقلاف

 .اهيف ناسنإلا لاوحأ رّيغتي ةّدم هّنأب ف رتعا يذلا عبسلا ّنأل :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 .غولبلا يف ةنس رشع ةعبرأ رابتعا مزليف هيف ب رضلاب رمأ يذلا يناثلا عبسلا اما

 امك ه رش ةينامي هددع :لضحي هنأ لاحلاو يف نيرشعو,دحأ زايععا مزليف كلاغلا عبسلا ماو
 يللا

 .«( هرج هنم ١17 قبس



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك "1

 ةّصتخملا ماهسلا نع لضف ام ثانإلا نود .بألا ةهج نم روكذلا مه يتلا ةبصعلا

 زوجي الف ءاسّنلاو لاجرلا يفنصل ثرإلا ضرف ىلاعت هنأ ةلالدلا هجو .ّدرلاب
 امك .,ةجردلا يواست دنع ءاستتلا نود لاجرلاب عضاوملا ضعب يف ثرإلا صيصخت

 .مهبهذم ىضتقم وه
 زاج ولف .امهل بيصنلا تابثإ يف ءاسّنلاو لاجرلا نيب قرفي مل ةبآلا ّنأ لصاحلاو

 نأ عم ءاّضيأ لاجرلا ن نامرحب لوقلا زاجل بيصعتلاب لوقلا هيضتقي امك ءاسّنلا نامرح

 لاجرلل دئازلا ءاطعإ مزل اًقح بيصعتلا ناك ول ران ,عامجإلاب لطاب كلذ

 ا تحل ا ل ل ادعرلا مهو ثاريملا يطعي ةيبصعلا ّنأل ؛ءاسّنلا نود

 موهفملاو «ةبترملا يف لاجرلا تكراش يتلا ءاسنلل ثاريملا ىطعي ال نأ مزلي ذئنيحو

 ةبترم يف نوكراشتملا ءاسّنلاو لاجرلا نأ .هرخآ ىلإ ٍلاَجّرلِلِ+ :ىلاعت هلوق نم
 هكا :هكيلع هراوأا ده لق نإ اهيا تازيملا ىف: نوكراسعملا ةعلاو كرقلا

 لإ ةيضلاب خلا ةظيرو هسا كلذ انك ايل ناد: تدلل مهن توري الا عار :وواوك
 .اًقلطم ال ءاسّنلاو لاجرلا نيب ةجردلا يواست ىلإ ةرظان ةيآلاو كسلا

 رشا هعبو نم مكيلع راو اذه اولا نا نكي ددلا د يرغللا ةاضم لا كافأو

 ةبصعلا نإ :انلق ءاًيجاح انهاه ّنإ :ليق نا لا وع يحس ملا يقل 0000

 نإ :ىلاعت هلوقب لالدتسالا بيصعتلا نالطب يف دمتعملاف .ءاسنلل نوعنام اًضيأ

 ناك ول بيضعتلا نأ هنايبو .١#َكَدت اَم ٌفضن اهل تخَأ ٌدَلَو دل هل ّسْيَل كلَ اًورمأ

 داوبةل ناك نإو بيصعتلاب قسنلا ١" ا لآ نظيفلا وانه

 ْمُهُضْعَب ماَحْرآلآ الداود :ىلاعت هلوش اه ار قدا اب هذلو ذل قل هلق نقل

 .لّمأت ..ةيآلا هذه ةفلاخم مزلي بيصعتلا ريدقت ىلع ذإ ."!+ ضغَبي ىلؤأ

 .قحتسي :خسنلا ىف ." ١. 75 :ءاسنلا . ١

 .601 .يرويسلا دادقملل ةيهقفلا دعاوقلا دضن :رظنا .؟ .1 :بازحألا ؛له :لافنألا .*”



 ماا ءانسللا ةوعم

 [(8) .... َو ْئِماَتَيْلأَو ئبزقلا اولوأ ةَمْسِقْلأ َرَضَح اَذِإَو + :ىلاعت هلوق]

 .هخسن يف فلتخا مث :هلوق

 نأ نيج ني ديعس قعو .ةمكحم يه لب :ليقو .ءثرإلا ةياب ةخوسنم اهْنِإ :ليقف

 كلذ كو نبانقلا هدر نو اهي اتوب هلك رقي ان ةناوب تكي ومرورك قانا

 وهو فورعملا لوقلا ذئنيح :نولوقي لب ءالف قيقرلاو نوضرألا اّمأ ,نيعلاب ٌصتخم

 يل ناك ول هنأب هّيلو رذتعي مهيف ناك ول لفطلا لام نع رذعلا :ليقو .راذتعالا
 .مكتيطعأل

 لارا ةنييفش ارا رين ونجل تارا هفرتشعتاا ذا: نظيرها باطلا كفو

 ةنيرقو رهشأ لّوألاو .فورعملا لوقلاو ,قزرلا يأ .كلذب يتأي نأ ")اهب ءاصيرلاو
 .هيلع لدي باطخلا

 ىلع ه0 نيقداصلا ةّمئألا نايبو ةفيرشلا ةّنسلا تلدو عامجإلا عقو دق هّنَأ ملعاو

 عناملا دوجوو طرشلا تاوف نوكيف .ٌّقرلاو لتقلاو رفكلاك ؛هل عناومو ءثرولل طئارش

 وهو .ةصّصخملا تامومعلا نم نوكتف اهرئاظنو ةروكذملا ةيالا مومعل صّصخملاك

 :تولطملا

 [(9) ...٠ َةّيَرَذ ْمِهِفْلَخ نم اوُكَرَت ْوَل َنيِذَّلأ سْحَيْلَوح :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ [براقألا ءافعض نم ةمسقلا رضح نم ىلع] ةقفشلاب ةثرولل وأ :هلوق
 هدنع هدالوأو هريغ سفنو :هدالوأو ةسفن' نوكي نأ ناسنوال يغبني هنا ؟نلضاع

 امم مهيلع فاخيو مهل حلصي ام لعفيو مهرّبديو لّوألا ىلع فاخي امك .ءاوس

 يف رّصق نإ هنأ نم فاخيو .يناثلا ىلع فاخي نأ يغبني اذكف ىذألا نم مهقحلي

 .اهل :«م».١

 .هلصاحو :«ه» .؟



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك "1

 .هدعاسي لقعلاو .ريثك هيلع لدي ام رابخألا يفو .لّوألا '١ٌّقح يف رّصقي يناثلا ٌّقح
 رضي ام لعف ىلإ ةراشإلا ميرحت ىلع ٌلديف .هلهأب َيِنُر ىنَر نم هّنأ درو هنأ ىّتح
 كلذو .مهريغو يصوملا دالوأ نم ررض ىلإ لوؤي لعف يهن كرت ميرحت لب .ريغلاب

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب نم ديعب ريغ

 ...٠ )٠١([ اَمْلّظ ئماَتَيْلآ َلاَوْمَآ نولكأَي نيِذَلأ نا :ىلاعت هلوق]
 .مهنوطب ألم ٠ ْمِهِنوُطُب يف َنوُلُكْأَي اَمَنِإ ] :هلوق

 يف لاق لامعتسالا بسحب «ْمِهِنوُطُب يِف َنوُلُكأَي + :هلوق ىنعم وه ام ىلإ ةراشإ
 اذإ هنطب يف لكأو عبشلا نود لكأ اذإ ,"'هنطب ضعب يف [نالف] لكأ :لاقي :فاّشكلا

 :- رعش  رعاشلا لوق هنمو .عبش

 "ص يمخ نمز مكنامز نإف اوفعَت مكنطب ضعب يف اولك
 ريسفت هيجوت يف ماقملا اذه يف لضافلا يّشحملا هركذ ام ّنأ رهظي اذهبو :لوقأ

 امّنِإ فرظلا ّنأ نم هركذ ام اًضيأو ؛قيقحتلا نع لزعمب مهنوطب الم :هلوقب حراشلا

 دارا نإ ةرخآ ىلا هضغب فرظلاف الاو.:فورظملا همانتي ةلغش اذا ةقيقخ اًفرظ قوكي

 وه دنسلاو ,مّلسم ريغ وهف كلذ ةغللا يف هعضو لصأ ىنعمب فرظلا ةقيقح ّنأ هب

 وهف كلذ لقعلا دنع هتيمامتو ةيفرظلا ناك لكم فرظلا ةقيقح ّنَأ دارأ نإو .عئنتلا

 نم ةحئار مش نم ىلع ىفخي ال امك .كلذ رابتعا ىلإ غيلبلل تافتلا ال نكل .مّلسم

00 

 .امي هلوبَيَع هلا هد رب ىبا نعو :هلوف *ب دحلا ُهْندََي هنأ ة أ نعو :هلوق

 .بطش «ٌّقح ىف رّصقي ىناثلا» ىلع :«:ل».١

 ىف وعاششلا غلاب دقو اهيلع يوح امو ءاعمالا عيمجل مسا نطبلا :«ه م ءعر) شماه ىف ."

 .«هلط هنم »١5, دحاولا ضعب ىف لكألاب رمأ مث اًنطب نوطبلا لعجف ليلعتلا

 479/1١. فاشكلا :رظنا .'"“



 فخر عاسلا 3 وف

 لام لكأ رانلا هب لخدي ام ىندأ مك اّثإ اضرلا لئس هنأ ةيمامإلا قيرط يفو

 هنعو '«مهيلإ هذري ال نأ هتّين نم ناك اذإ .دحاو هليلقو هريثك» :لاقف ؟ميتيلا

 :هلوق ايندلا ةبوقعف امهدحأ اّمأ ,نيتبوقع ميتيلا لام يف ّنإ» :لاق هنأ ٍةئِاّضيأ

 لاوما نيلك ات نيذلا نإ رخال نوقف امينا 5 :ةيالا + نيذلا َنكْحَبِلَو

 لا "الط نما 2

 [ناتبوقع هلف اًملظ ميتيلا لام لكأ نم]

 .ءافخ طقف ايندلا ةبوقع ىلع ىلوألا ةيآلا ةلالد يف ّنِإ :ريرحنلا داتسألا لاق

 هلوق لام ّنأل ةرخآلا ةبوقعو ايندلا ةبوقع ىلع ةّلاد يه لب :لوقن نأ هحيضوتو
 ىلإ ةراشإلا '!امهنم دارملا ناك ولف دحاو هلأ اوُقَتَيَلَق + :هلوقو * ٌشْحَيْلَو » :ىلاعت

 نمو ايندلا ةبوقع نم ةيشخلا لوألا نم دارملا ناك ولو: ءاًديكأت ناك ةرخآلا ةبوقع

 .لذ اديك الا نه ريخ وسم اننا لقيس اف ناك ةرخلالا ةيوقك نيمقوخلا قاتلا

 ...٠ 1١([ ِنْيثنأْلا ٍظَح ُلْثِم ٍركّذلل مُكِدالوَأ ىف ُهللأ ْمُكيِصوُي ٠ :ىلاعت هلوق]
 1 ئ .هرخآ ىلإ ركذلل هليصفت لامجإ وهو :هلوق

 ثاَأ وهو هرخآ ىلإ مكدالوأ نم ركذلل :هلوق نم لودعلا هجو ىلإ ءاميإ هيف
 .لّمأت .سفنلا يف عقوأ ناك لّصف ّمث اًلمجم ركذ اذإ مكحلا

 ١. نايبلا عمجم ريسفت ؛١/551 ىشاّيعلا ريسفت ؛؛١ / ؟ يرويسلل نافرعلا زنك 1/51 5.
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 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ف

 [ةيآلا نم ىروباشينلا لضافلا هدافأ ام]

 ننال يفر ل هل اهقا هلوق ومع ١ :ىروراشيكلا ماعلا لاقو اذه

 ال لتاقلا اهنمو .ناثراوتي ال ّرحلاو دبعلا ّنأ اهنم .روصب صوصخم "مكاو
 نعك ا ءاوس املا ةيببلاد ىف هلام قرعلا وو وعلمي لها :فراوم ذل "13 اهنيوسكوو

 هبراقأ هثري مالسإلا يف بستكا ام ةفينح يبأ دنعو .ةّدرلا يف وأ مالسإلا يف
 انك ني ةيطانق نأ فورزب عقلا انذاك قوتوروب 9 :ةايبفالا نا اهقو ةفؤملسملا

 :ةقدنص» افكت اه قو ال ءايشالا نتقافس سا 21 مل وهلا ودعا هكا رعلا كيلل

 9هَبوُقْعَي لا نِم ُثِرَيَو ىنُئِرَيَم :اًيركز نع ةياكح ا هلوقب د
 وأ ملعلا ةثاروو لاملل ثيراوتلا يف لصألاو (!ةوُواَد ُنِمْيَلُس َت ٍرَوَو*« :؟!هلوقبو

 هذه ىلا ءاجحا ُنألو «مكدالْؤأ ىف هلأ ْمكيصوُي « 0 مومعبو ,زاجم نيدلا

 يف ءاملعلاو داهزلا رباكأ نم اوناك ءالؤهو ساّبعلاو ةمطافو اًيلع الإ ناك ام ةلأسملا

 ناك ام هنأل ؛ةّببلا ةلأسملا هذه ةفرعم يف اًجاتحم ناك ام هّنإف ركب وبأ اّمأو .نيدلا

 هل نم'ةلأسملا هذه غلبي نأ لوسرلاب.قيلي فيكف هع لوسرلا تري هنأ هلابب رطخي

 نأ لمتحم اهياور ؟ةعاجلا دما ايكوم ىلا 31 قس نا اهفلماذلو اهنا دل ةحاع

 قذلا ءىحفلا نا دارجلاو ثروت ةلو. :هلوقل ةليم ةقاكيع» ةانكزت اهزز دل وق وكن

 اذإ 9 كلذب ءايبنألا صيصخت ةدئاف ٌلعلو ثروي ال يشلا كلذف ةقدص هانكرت

 مهثراو هثري الف مهكلم نع كلذ جرخي مزعلا دّرجمبف ءيشب قّدصتلا ىلع اومزع

00 ! ! 
 دقعناو ةرظانملا هذه دعب ركب يبأ لوقب تيضر ةمطاف ّنأب ةّنسلا لهأ 'باجأو

 .هّنَأ :«ه م» .؟ ار

 .هلوق :«ه» .غ 0 :مي رم 0



 ضمني ءاشلا راوس

 .ىهتنا ,"'ركب وبأ هيلإ بهذ ام ىلع عامجإلا

 [عوضوم قلتخم «ثرونال ءايبنألا رشاعم نحن» ثيدح ْنإ]

 .ةيرم الب ةيرف ركب 9 لوقب ةمطاف ءاضر نم هوركذ ام ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 دعب بتكلا ّمصأ وه يذلا هحيحص يف يراخبلا مهخيش كلذ ضيقن ىور دقو فيك
 هلأست ركب يبأ ىلإ تلسرأ ٌةيمي هللا لوسر تنب ةمطاف ّنأ هدانسإب مهدنع هللا باتك

 ّنِإ :ركب وبأ لاقف ,ربيخ سمخ نم يقب امو كدف نم ةنيدملاب هللا لوسر نم اهئاريم
 «لاملا ا هيون هقحيف لا كاي اهو مابك رت ااقوون [1)5 لاق ن1 لوس

 نزال هناك ىتلا ايناس عرق 1121 لويسو ةقادضف نم اين تعا ةلاةفاوب ىو

 اهيلإ عفدي نأ ركب وبأ ىبأف هللا لوسر لمع امب اهيف َنلمعألو يي هلا لوسر دهع
 همّلكت ملف تيفوت ىّتح '!هترجهو كلذ نم ركب يبأ ىلع ايل "'تدجوف ءاهنم اًنيش

 ىابضإو اليل هي يلع اهنفد تيفوت اّملف رو ةّنس 1و اهيبأ دعب تشاعو اري

 يف اًضيأ ملسم هنيعب روكذملا ثيدح ىور اذكو ,"'ركب وبا اهب ندي ملو اهيلع

 مهثيدح نّمضت دقلو .ةقثلاو ملعلا يف يراخبلا (!فادرأ نم مهدنع وهو "!هحيحص

 ةيمامإلا رباكأ ضعب تافلْؤم نم !"'فئارطلا باتك يف ةروكذم فئارطلا نم ةّدع اذه

 م علاطيلف

 ظفاحلا مهدنع مظعملا خيشلا نع قئافلا باتك يف ةورقش نب دعسأ خيشلا ىورو

 ةّصق يف اًليوط اًئيدح ةشئاع ىلإ هدانسإب بقانملا يف يناهفصإلا ةيودرم نب ركبوبأ

 .اهيلع :«ه» . ؟ .؟ 1غ / " يروباشينلا ريسفت ١.

 .هملكت ملف هترجهف :ردصملا يف .؛ :تيضغ يأ :«ع» شماه ىف ."

 .87/ 0 يراخبلا حيحص .5 .هريَيَع ىبنلا :ردصملا ىف .6

 .تادرأ 1« ظنا نا .6١ههو 0/6 ملسم حيحص .'/

 .108- 750ا/ ءسواط نبال فئارطلا .4



 [ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك فه

 ةفاحق يبأ نبا اي :ةرظانملا كلت يف ركب يبأل تلاق كين ةمطاف ّنأ اهتلمج نم كدف

 ايكاووش ( ريف ا تح كفا ؟ىعبا كنرا لو فلابا ترق نأ هلل تانك نق

 دعوملاو .دّمحم ميعزلاو هللا مكحلا معنف ,كرشح موي كاقلت ةفوطخم ''!ةلوحرم

 :- رعش لوقت يهو اهيبأ ربق ىلإ تأفكنا ٌمث ,نولطبملا رسخي ةعاسلا دنعو .ةمايقلا
 بطقللا كتل اهذهاتك تنك ول. ”ةفتسو ءابنأ كده انك نيك

 ")بغت الو مهدهشاف كموق لتخاو اهلباو ضرألا دقف كاندقف اثإ

 باتك متكرت دمع ىلعفأ :اهظفل هذه ةدايز هيلإ راشملا نع تاياورلا ضعب يفو
 ام عم '7؛ةوُواَد ُنِمْيَلُس َتِرَوَو» :ىلاعت هللا لوقي ذإ ؟اًيرهظ كءارو مهومتذختاو هلل

 ْنِم ُثِرَي َو ىنُنِرَي * ايِلَو َكْنُدَل نِم ىل ْبَهَك ١ :لاق ذإ ىيحي ربخ نم ىلاعت هللا ّصتقا
 :لاقو "'هشأ ٍباَتِك ىف ضغَبب ئلْوَأ مُهُضْعَب ماَحْرآلَآ اوُلوُأَو ٠ :لاقو *!ب ٍبوُقْعَي لا
 يدع لوط كاتلكو تك واهم رق كاع هلم دعا "اويكو الز[ ىف لا كسرت
 رع هناا اة وكنال | قف

 نعم ريخلا لككف "نع وراففا اقوم كانالاب ا" زيريشخ قاتكو

 نسكلا اغلا ننس هيدنالع  ميءاضتس اذاركون ا: يعدو
 "''بضتغن مويلا نحنف اّنع تبغ ذم ١انب ٌفختساو لاجر '"'انتمضهت

 ا""!بتكلا كنود تلاحو تيضم امل مهرودص ىوحف انل لاجر توبا

 .ةلوحو :«ه» .؟ .هللا ىبأ :ردصملا يف ١.

 ٠١7. ,يناهفصإلا هيودرم نبال بلاط يبأ نب يلع بقانم ؛اوبكن :ردصملا ا

 ف ييسر 1 لجل

 ١١. :ءاسّنلا ./ .76 :لافنألا .5

 .تدقف دقف :خسنلا يف .9 .كموق :خسنلا يف .6

 :اننمهست «قئارطلا ىف 5

 .تبصتغم :«ه» يفو .بصتغم ضرألا لكو تدقف امل :فئارطلا ا

 .بررتلا :فئارطلا يف .؟



 فخ ءاسلا 8 قدوس

 برع الو مجع ال ةيربلا نم 5"ادحأ هزري مل امب انيزر دقو
 ”يكدااتيلا" لامهكج ىويعلا ٠١ ةيقح اهو انضعا املاك قوت

 بذك ال: ةمطاف ىلع هب اوّجتحا يذلا ثيدحلا ّنأ هانكرتو هانركذ امب ملع دقلو

 تيبلا لهأ رقف ىلإ كلذ لوؤيو .اهيبأ ثاريم نع ةمطاف اوعفديل هولاقو هورتفا :ةيرفو

 نم هوفّلكت ام ىلع مهنم نوفاخي اوناك يذلا مهيلاومو مهباحصأ قّرفتو ,مهفعض )و
 نش اوناك ءايقألا نا ةهشت ءامنألا نيسو خبار بتكو ال فيك ةلطابلا ةياقرلا

 لاق دق ثيدحلا اذه لئاق ناك ولو .مهعيارش '!هبجوي اميف 5 ةوسا كيزاوملا

 عنم ىلع ةليحلا ضعب هيف ناك ,ةقدص وهف هتكرت ام ثّروأ ال ءايبنألا نود مهّيبن نع

 ىفخأ اهيلع مهدانع ّلعلو .لاحملاو هيومتلا يف ىوقأ ناكو ءاهئاريم نم ةمطاف
 .لاحلا اذه مهيلع

 يراخبلا هاور ام ركب يبأ لوقب ةمطاف ءاضر نم اولاق ام نالطب حضوي اًّممو

 ىلإ يلعو سابّبعلا عافتر ا اركذ ثيح :ثيدح ةلمج يف سوأ نب ب كلام نع ملسمو

 ؛"'هّللا يلو انأ :ركب وبأ لاق هللا لوسر يفوت اًملف :هظفل اذه ام رمع امهل لاقف رمع

 اقف اهنب ١ قمت اونا قف ريما ١ ون عييت ناو فلاش ورب ومتكلا اويو ىتلاطلا هت ا :تلكعف

 اتا اكن انذاك هام ارق ةفدوش ءانك زنا ان تروم هل 121: ل وسو لاق ركن وبا

 لوسر يلو انأ :تلقف .ركب وبأ يفوت ّمث ,قحلل عبات دشار راب قداصل هنأ هلو اّنئاخ

 عبات راب قداصل ينإ ملعي هّللو ءاًنئاخ اًرداغ اًمثآ اًيذاك نامت رفاركب يبأ يلوو هلا

 .نجش وذ :فئارطلا يف ١.

 وا مشج تخير كشا همدقم .اًلومهو اًنالمهو المه لمهت هنيع تلمه :«ه ,ع» شماه يف ١.
.»١ 7١2 

 ". ىّمقلا ريسفت ؛١4 .ديفملل ىلامألا ؛!51 .سواط نبال فئارطلا 7 /١6/8.

 .هجوي :«ل» .6 .ود:«ها.م».غ

 .ُهديَِم هللا لوسر ّىلو :ردصملا يف .1



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 5

 .")انيلإ اهعفدا امتلقف .دحاو امكرمأو عيمج امتنأو اذهو تنأ تئج مث .اهتيلوف ءٌقحلل

 ثيدحلا اذه ىف ترظن اذإ كّلعلو .هظافلأب لقن دق '!ثيدحلا نم دوصقملا اذه

 اذه هلقن ام ّنأ تفرعو .هيلع لاحلا ترج ام كل رهظ ميلس بلقو حيحص لقعب

 نم هولقن ام لب ءايبنألا ثاريم ىف ركب وبأ هركذ ام ىلع عامجإلا داقعنا نم لضافلا

 .لطاع قدصلا ةيلح نعو لطاب هتفالخ ىلع ةباحصلا عامجإ

 لوسر ةلزنمل ةطحو ,سفنلا ةيكزت نم اذه رمع مالك يف ام كيلع بهذي ال من

 عم كيخأ نبا نم كئاريم :ساّبعلل هلوقك ةكيكرلا ةعيضولا ظافلألاب هنع ريبعتلاو .هلل

 هلوقكو .ًاضعب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت ال مهباتك يف مّدقت دق هّنأ

 نت ا صقار رلأ عض ناسا دقق ويونس يات هدو ىيعلاعلا عام ةركم

 ساّبعلاو يلعل رمع لوق أرق اّمل هنأ نم مجعملا باتك بحاص هنع لقن اميف روهمجلا

 اللاش اهندا عفت اوفا هكاريع)ا د كن فاك ا ربا فمك اره ينااتت نأ قاف

 وو ان هظقلا لوسورب ا" كولا نوف

 :لوتسرلا مظتي قرعتعا يلق نيغ ردهم ألا ريع هييبلكت اه تا ةلمجلابو

 ىإ يقوفحل ءانصت وا ضقرل ءاقوودتع كمر دعب ل ليزك نورت رعا#ا نوعا و

 فديوا دحلا قع هنا وسبا فتش "١ر١ ىيلع نمت قو تاع وا فئايضلال كراج

 .ليبسلا

 .مكنم ىّقوتملا [ ِهَّكَرَت اَماَعلُت َنُهَلَق +] :هلوق
 ريغ نم ملعي ليصفت يقابلا يفو ءضرفلاب لاومألا نم تّيملا كرت ام اثلث ّنهل يأ

 ١. .يرهوجلل كدفو ةفيقسلا ؛551و 06 يراخبلا حيحص ؛ 6 ملسم حيحص ١١1.

 قدحالا يأ:«ع» شماه ىف ." .روكذملا :ةدايز «م» . ؟ 52 ١(«.

 .ز رتحا :«ه ,م» . .غ551/7 يومحلل نادلبلا مجعم .؛
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 7 اسلا ة وقف

 .نارقلا

 ىلاعت هنأل ةدحاولا مكح كات ساّبع نبا لاقف نيتنثلا يف فلتخاو] :هلوق

 نّيب امل ىلاعت هنأل ؛[امهقوف ام مكح امهمكح نوقابلا لاقو ءامهقوف امل نيثلثلا لعج
 .هرخآ ىلإ ,ىثنأ هعم ناكاذإ نييثنالا ّظح لثم ركذلا ظح َنأ

 ال ةدحاولا تنبلا عم هعامتجا لاح نيثلث دحاولا ركذلل ّنآب ملعلا ّنأل ؛لّمأت هيف

 :اًقلظم ىتنألا فعض ركذ لكّنأ ىتعملا ّنأل ؛"!اتدرفنا اذإ "!امهل نيثلثلا نوك عزلتسي

 مكح نإ :لاقي وأ .دييأت هاّمسو .كلذ دعب هركذ امب كلذ ىلع ٌلدتسي نأ ىلوألاف
 هّنإف ؛ةرابعلا يف هجوب ةدحاولا مكح ىف امهلاخدإ نكمي ال هّنأل ؛ثلثلا مكح نيتنبلا

 يف امهلاخدا نكمي ال ثيحب ءامهل جرخملا ديقلا نسح امل اهمكح امهمكح ناك ول
 وهو ةدحاولا مكح اّمِإ امهمكح ّنأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال هنأ عم ءاهمكح

 امهمكح ّنأ نّيعتف .هريغ بهذم وهو نينثا قوف مكح اًمإو طقف ساّبع نبا بهذم

 .رّبدتف ءامهقوف ام مكح

 ىلع صيصنتلا هتدئافو [لماعلا ريركت هنم لدب هاَمُهْنِم ٍدِحاَو لكل د] :هلوق
 .سدسلا امهنم لك قاقحتسا

 يناسب امهنرك توني ةناميديملا هيونألا لاق لاو مومعملا يدنا ن5
 ناك اًركذ لّوآلا دلولا هيوبا يف ريمضلا هيلع لولدملا تّيملاب دارملا نا ىفخي الو

 ا ع سدس سقما فرحنا و ع ا ذأ

 ّنأ ريغ [ىثنأ وأ ركذ ءّدَلَوُهَل َناَكْنِإ َكّرَت امم ٌسٌدّسلَآ اَمُهْنِم ٍدِحاَو لُكِل ] :هلوق
 اًضيأ ضورفلا ىبرقلا يوذ نم] ىقب امو ,ةيضرفلاب ىثنألا عم سدسلا ذخأي بألا
 | .هرخآ ىلإ [ةبوصعلاب

 ١(«. 52 نينثالا يأ:«ع» شماه 6
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 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 0

 ةيوبالا حا ناك ول ةاولاقت يوناف'ةنلا لها ءاهقنا "!رويمعت هيلا بهذ اياز

 اننا موضعي لاف أ ناك ولو ةيصعلا ىلحاذ و نابل وك يارا حفلا
 ا ءاًضيأ اهلبق ام ىفو ةروصلا هذه ىف ةيمامإلا ةلاناابك هبل ىلعو اهيلع ٌدري

 نيوسألا دحر قمل وسلا تنحل هاك حفلا مم نيرألا نحلأ اق وااو
 حوتفلا يبأ خيشلا ريسفت يف اذك .امهيمهس ردق ىلع امهيلع ّدر يقابلاو .سدسلا

 ّدرلا يف ةيمامإلا ةّجحو .لاملا تيب ىلإ ّدري يقابلا ّنأ ىلإ مهضعب بهذو ."'يزارلا

 ورايا نط د ليلدو .«ٍءاَحْرآلآ اوُلوُأَو« ةيآ ماهسلا باحصأ ىلع

 ""صّصخي ال دنحاو ربخ هنأ ىفخي الو ,ةبصع يلوألف ضئارفلا تقبأ ام هنأ نم

 .لوصألا يف رّوقت امك ؛اهرهاظ هب كرتي الو ءنآرقلا مومع

 .بسحف [هُهاَوَبَآ ُهَنِرَوَو ٌدَلَو ُهَل ْنُكَي ْمَل ْنِإَف :] :هلوق
 نوكي طقف ناوبألا ثراولا ناك اذإ هّنَأ نم .'روهمجلا هيلإ بهذ ام قفاويل هب دّيق

 امهل ذئنيحف جوزلا لثم رخآ ثراو امهعم ناك اذإ اّمأو ,كرت ام عيمج نم ثلثلا امهل

 :دايشلا كلذ نعت فدي و معتشت دعب نش اهدكلت

 .رهاظلا فالخ ريدقتلا ٌنألف لَو ام

 .4دَلَو هَل هل نكي ْمَل نق« هلوق ىلإ ذئنيح جاتحي ناك ام هّنآلف :اّيناث اّمأو

 دارا نوع فرار هوجو عم اة ظرف كو ذئنيح مهفي مل هنآلف : :اًملات ماو

 .؟ 77/0 نانجلا حورو نانجلا ضور ريسفت .؟ .روهمج 21١

 .نضودم سا
 ملول ِهّنَأ يهف رابخألاو ةيآلا رهاظل ةقفاوم ةيمامإلا هيلإ بهذ ام اًمأو :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 ىوختف ةلالدلا تآلل نقابلاو ىلعلا خل قوكي ءآلاو بألا ةقراو ناكو دلو: ىقوعملل قكي
 ةجوزلا وأ جوزلا ةضيرفلا يف عقو نإو .قافتالاب بألل يقابلا اثلث نوكيو هيلع باطخلا
 ل يول اسر كلقلا هقالا 0: ييضتو اكون ويرلا وأ كنعتلا نم[ اهيبصنناداوا ايضا
 يبا ويسنت ىف اذك 2 قي نيس نباو ساّبعلا نب هللا دبع بهذ اذه ىلاو. تالا :نيضت ىف ناضقللا

 /١74[. 0 نانجلا حورو نانجلا ضورأإ هِي حوتفلا



 "م ءاسنلا ويزعم

 لثم دجوي ال لب ؛اهل هثلثو لصألا سدس نوك عم ىقب ام ١" ثلث اهل نوكي فيكف
 :ةيماقالا ديلا بهذا ام قحلاف :نةابتملا وه امكّلصألا ىلا ةبسنلاب الا :فضنلاو:ثلتلا

 ثلث ال ءاّمئاد كرت ام عيمج ثلث اهل ّنأ نم مهرابخأو مهعامجإ نع رظنلا عطق عم

 .روهمجلا هيلإ بهذ امك ؛ةجوزلا ةّصح دعب ىقب ام

 ىلإ ضرف امل هّنأل ؛بألا ةّصح ركذي مل امّنِإو [كرت امم بُتْلّقلآ ِهِبأََ] :هلوق
 هر

 الة ودا 1 يهاقت نبل هلال 1" قدرا هع ركذ كرفشلا رهاظلا ا فيش

 .لّمأتف .هل يقابلا ّنأل

 ْ] .عرشلا عضو فالخ وهو [ ... لاملا ثلث ال] :هلوق

 ثلنلا َماللو فصنلا جوزلل راصف :ةريوباو اًجوز تكرت ول ةأرما نأ ىرت 7

 .ةرعلا يو مكااع مران اذعلو اقيسومألاو نيميع الكر اهوا قابلا

 اهنوّدري [ةوخإلا ّنأ ىلع لدي هقالطإب + ُسْدّسلَآ ِهَمْوِإَف ٌةَوْخِ هَل َناَك ْنِإَف +] :هلوق
 .4!١سدسلا ىلإ ثلثلا نم

 اهل نوكي نأ يغبني اذه ىلعو :لاق ثيح كلذ دعب فّنصملا هركذ امك :«ع» شماه يف ١.

 .بألا :«ه» .؟ .«١؟

 .هبحاصل :«م» .'"'

 ل ناك اق « نام هلوق نيدتت ىف ىزارلا توعنلا وبأ غيشلا7 لاق هنو نكسافت يف ا

 نآ ىكي :تسا لوق ود نيا رد ار ام [ناباحصا :ردصملا يفإ باحصا :# ُسْدّسلآ ِهّمِْلَف ٌةَوْخِإ
 دشابت ردن ةوح وددشاب ودي دك يودع اهرتلت فاز 00 ءاكبا ناودارج نيا هك

 هثروو ةوخا هل ناك نإف :تسا نينج با ريدقت دنتفك و .دننكن بجح [دشاب :خسنلا يف]

 اب ثلث زا ار ردام دننك بجح ناردارب هك دننا رب باحصا رت شيب و .سدسلا هّمالف هاوبا

 تشان انييبهتم دك كيا نا ألا تيس ايقنت ةلفح بهدم نياوودت وك اوودشاب ندي نك |[ نسدش

 ردي رّكاو .دتفا ردي اب هك دشابن ار ناشيا دننك بجح ردامزا هجنا ناردارب دشاب ردي نوج هك

 ردام دوجو ابو .در هب ىقاب و درب هيمست ىكناد ردام ات ردام اب دشاب در مه ىقاب دشابن مه

 م



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 نيشنس طوزقت ةظورتتم ين افوصالا نتع ىححلاو هزل اذه: قكل قيدنملا هّمألف

 .ةمث علاطيلف ةيهقفلا مهبتك يف ةروكذم يقابلاو ءاهضعب ىلإ فّنصملا

 رابتعا ريغ نم ةّرخأ هل نّمم ددع ةوخالا نم دارملا نأ ىلع روهمجلاو :هلوق
 .هرخا ىلإ تاوخألا وأ ةوخالا نم ناك ءاوس ثيلثتلا

 ساّبع نبال اًقالخ .نينثا اناك ولو دّدعتلا ةوخإلا بجح يف طرتشي هنأ هلصاح

 كلذ يف مهقفاو نمو روهمجلا ليلدو ,عمجلا ظفلل ةثالثلا طارتشا ىلإ بهذ هّنإف

 نم معأ اهرهاظ اذكو ,ساّبع نبا عم ةيآآلا رهاظف الإو .عامجإلاو ةياورلا ةيماقالاك

 ينالوا هنألا نسا ةوخاب ةتمانألا نباح اهضخ ذقت 0 تالا وكلا اهنوك

 لعلو ءاًقباس .هيلا انرشأ امك بجحلا يف مهدنع ةرّرقملا طورشلا دحأ وهو . 0

 مهف هدالوأ عفني بألا ّنأ امكف مهيبأل عفنلا ّنأو عامجإلاو ةياورلا اًضيأ هيلع مهليلد

 اًضيأو .مألا نم ةوخإلا يف دوجوم ريغ ىنعملا ادهومل رالا ةنايوسوسيلاكا

 رخآ خا عم امهف دحاو خأ ةلزنمب نيتخأ لعجو مّمع دقو ةروكذلا اهنم رهاظلا

 .لبق امك '"!امهريغ اًليلد امهل ّلعلو .عبرألا اذكو ,نابجحي
 .ثاريملاب ةهّبشم هنا مكعلا يف رخانم يجو وبدلا ىلع مرا مّدق] :هلوق

 .هدعب تركذف ,توملا ىلع اهتوبت فقوت ثيح نم

 .ةثرولا ىلع ةقاش :هلوق

 عفنأ نم نوملعت ال يأ[ اَعْفَت ْمُكَل ُبَرْفَآ ْمُهُيَآ َنوُرْدَت ال 5! كتبا 007 :هلوق

 رواش [هك] نأ ىارب ىردام اي: ئرذب ايدتشابرةي و ردام ليقزا زكا دسرن ىزيجار.نارةارب
 ود هك دياب سدس اب ثلث زا ار ردام دننك بجح هك ناردارب نيا و .تسا رتكيدزن هجرد هب

 هج .اهنت ردي زا اي دنشاب ردي و ردام زا دياب و .رهاوخ راهج اي رهاوخ ود و ىردارب اي دنشاب

 ار ام اهقف هلمج و هجو جيه هب دننكن بجح رهاوخ ود و .دننكن بجح دنشاب اهنت ردام ركا
 /4!١[. 0 نانجلا حورو نانجلا ضور ريسفت ] «هنم »١١١., ىهتنا .دندرك فالخ

 .امهل :«م» .؟ ند :«ع».١



 قد ءانسلا ة:ر ويم

 .هرخا ىلإ مكئري نّمم مكل

 [ اع مكل ب بره 1 َرقا ْمُهْيا» ىنعم ]

 لاقف هاَعْفَت [مُكَلإ ُبَرْقَآ ْمُهيَأ َّنوُرْدَت آل ؤُكُواَنْبَأَو مك ٌواَباَ» ىنعم يف اوفلتخا دق

 مكاتب وب ةكدابا نمروكل 9 نم نوردت ال يأ :فاّشكلا ىف لاقو لاق ام فّنصملا

 هلام ضعبب ىصوا نم نأ '''ينعي ءصوي مل نم مأ مهنم ىصوا نم ما نوتومي نيذلا

 نّمم ىودج رصخأو اًعفن مكل برقأ وهف هتّيصو ءاضمإب .ةرخآلا ''باوثل مكضرعف

 نم رصخاو برقا ةرخآلا باوث لعجو ءايندلا ضرع مكيلع رفوف ؛ةيصولا كرت

 نسم 4 ىتش سبل 4لاقو «فرخلا :ليوافأ لقت مث: مالا ةقيقحت ىلإ اناغذ اينذلا ضرغ

 نأ ضارتعالا ٌّقح نمو .ةيضارتعا ةلمجلا هذه ّنأل ؛ىنعملل مئالمب ليواقألا هذه

 هملع ىضتقم وه ثرإلا رمأ يف ىلاعت هلعف يذلا ّنأ ىنعملا نوكي نأ نكميو

 نم ّنأب '''مكملع ىلإو مكيلإ رمألا ضّوف امو ءاذك ءانبأللو اذك ءابآلل رّرقف ,هتمكحو

 هللاو ءاكفن برقأ '!امهّيأ نوفرعت ام مكّنإف ّلقأ ّلقألاو رثكأ يطعي اًعفن برقأ ناك
 ع

 نا اعاو ةيوزلا فاك بك انماو عقدا مهنوك دّرجم نأ وأ ءاعفن برقألاب ملاعلا

 مكل برقأ نم نوردت ال مكّنأب رابخإلا ناك نإو مالكلا رهاظ ّنأ ديري :«ه .م .ع» شماه يف ١.
 ءاًّعفن كل برقأ وهف مهنم ىصوأ نم ّنأب مكحلا وه دوصقملا نكل ؛ءانبألاو ءابآلا دارفأ نم اًعفن

 هلل ىلاعت نا لمحت ام اري هرصخ ارنئيرقا ةنهولا ءاضاب رخال بااوق لق وهن عدلا هفقن فا

 كرتب لاملا ريفوت وهو يويندلا عفنلا ّنأ رمألا رهاظ ناك نإو .رمألا ةقيقح ىلإ اة هيلو

 مل نم مأ ىصوأ نم مأ :هلوقو ,ةيليصفت ال ةيضيعبت «مكءابأ نم» 0 .برقأ ةيصولا
 .١؟» فّنصملا مالك نم ءادتبا ةرخآلا باوث لعجو :هلوقو .«عفنأ نم» يف نمل نايب ءصوي

 .باوثلا كض ترعف :«ه» . " .6 ةقع ةئم

 .مكلمع :«ل» .؛ 009/١. فاشكلا .'"“

 اهنا :«م» .6



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 20

 اذك ؟مه نم نوفرعت ام متنأ وأ .كلذ نوفرعت ام متنأف ,رثكألا هل نوكي اًعفن برقألا

 .ىفخي ال اّمم هتمئالمو هنسحو ,"'ةيمامإلا يرّخأتم نم مالعألا ضعب هدافأ

 [ 01١ +... ْنُهَل ْنْكَي ْمَل نإ ْمُكْجاَوْرَأ َكَرَت ام ٌفضن ْمُكَلَوَم :ىلاعت هلوق]
 .4مُكُجاَوُرَأ َكَرَت ام فن ْمكَلَو م :ىلاعت هلوق

 [ةجوزلل عبرلاو جوزلل كرت ام فصنلا لعج هجو]

 .رخآلا ىلإ ةفاضإلاب ةأرملاو لجرلا ىلع ةغل قلطي جوزلا ّنإف .مكتاجوز يأ
 نة ااملاوب و ةعيورو يوز)ةلاقتف فاقلاو ىهألا عير لل جرلاب لفقب كرعلا ىف
 للع انهاهو دم امك .نيدلاو لقعلا فعاضتو ةفارشلل ؛عبرلا ةأرمللو فصنلا جوزلل

 .اهيلإ عجاريلف باحصأالا بتك يف ةروكذم ُه'يإِ تيبلا لها ةّمئا نع ةلوقنم ىرخا

 وهف تّيملا كرت ام عيمج فصن وه هوحنو فصنلاب اًضيأ دارملا ّنأ نّيبلا نم ّمث
 .مّدقت امك ّمألا ثلث يف كلذ دارملا نوك دّيؤم

 رثكا بهذم وه امك مئادلا دقعلاب اهيلع دوقعملا ةجوزلاب دارملا نأ رهاظلا مث
 ةجوزلل نمثلاو عبرلا توبث اهرهاظو .تاياورلل ّمعأ اهرهاظ ناك نإو .باحصألا

 "!تصّصخ نكل ؛هتجوز تكرت اّمم هل عبرلاو فصنلاك ءاهجوز هكرت ءيش ّلك نم
 فالتخال افالخ كلذ نييعت يف مهل نأ الإ .مهّصنو باحصألا عامجإب كرت ام ضعبب

 01 ناينبلا ةدباز ىف نلييورألا ققشملا وهدا

 ةيييوررلا تناك نإ د ادهنلا لضافلا رد: تاحضألا ءاهتق: ضعي لاق ضر موب ضياع فاز ؟
 راقعلا ادع امم تثرو هنم دلو اهل نكي مل نإو .هتكرت عيمج نم تثرو تّّيملا نم دلو تاذ

 تايقحألاو ةينبألا اماو :ةميق الو ادينغ ال ايش :ضرألا ةبقز: نم ثرت الف ناقعلا اًمأو:ًاديع
 ىلع ريدقت ىلع ًانمث وأ دلو تّيملل نوكي ال نأ ريدقت ىلع اعبر ةميقلا اهنم ىطعيف راجشألاو

 إل ةمثألا نع مهتاياور هيلع تّلد امل ةيمامإلا هب تدرفنا صيصخت اذهو .ّمصألا لوقلا
 .«هنم »١١, ,["”5 / ؟ نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك]



 "مم ءاشنلا 8و

 اهنوك نم 5 دارملا 3 مولعمو «ةيهقفلا مهبتك نم بلطي ةلأسملا قيقحتو .مهتاياور

 ."!اًضيأ جوزلا بناج يف اذكو ,ةريبكلاو ةريغصلا نمو ءال مأ اهب الوخدم

 .هرخآ ىلإ بلص نم وأ اهنطب نم ثراو دلو يأ :هلوق

 ّمعأ ءّدَلَو َّنُهَل ْنُكَي ْمَل نإ ىلاعت هلوق يف دلولاب دارملا :"'ةيمامإلا انباحصأ لاق

 ّمعأ جوزلا نم دلولا كلذكو ,جاوزألا نم هريغ نم وأ ثراولا جوزلا نم دلولا ّنأ نم
 ّعَأ كلذكو :ءامإلل وأ تاجورلا نم اهريغ نم. وأ ةثراولا ةأرملا نم نوكي. نأ نم

 الاي مان موقت نوعا فلولا كويس او اوه نم
 .اًدلاو الو “دلو قلخي مل نم وهو :هلوق

 [ةيآلا ىف + ةَلالَكلآ ١ ىنعم]
 ال ضرعلا ةهج نم ةبارقلا يه ةلالكلا ّنأ ّمصألا :*!ةيمامإلا ءالضف ضعب لاق

 دالوأو تالاخلاو لاوخألاو تاّمعلاو مامعألاو تاوخألاو ةوخالاك لوطلا
 ."'!عيمجلا

 هثري مل يأ ةلالك هثري مل :لوقت برعلا :ديرجتلل هحرش يف يتشهبلا لضافلا لاق
 اهيا ترق نهر نر ةيهاتو هيفاذي نع يا نظرخ عع

 لك هّنأل ؛ةلالك وهف '"'هريغل هثاريم ذخأ يف تّيملا ىلإ برقي نم ّلك نأ لصاحلاو
 ةادلا ولاو..ةلاللك قده .نسبلف ةريغ نود هيفي يرقي ون لكو له ةيهزقي قم: ىلع

 .ةلالكب مه سيلف مهريغ نود مهسفنّأب نوبّقتي دلولاو

 ,تاوخألاو ةوخإلا ةلالكلا ّنِإ : 2 انتّمثأ نع يورملا :نايبلا عمجم يف لاقو

 .ىرويسلا دادقملا لضافلا وه .؟ .1607 . نايبلا ةدبز . ١

 .اًدلو :«ه» .؛ /91١". ؟ نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك .'"'

 .5757/ " نافرعلا زنك .1 .ىرويسلا دادقملا لضافلا وه .6

 .ه ريغب :«ع لد .ا/



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 بألا لبق نم مهنم ناك نم ةروسلا رخآ يفو ٠ ملا لبق نم آل هذه يف ةروكذملا

 آلا لبق نها مالو

 ىلإ نوبستنملا اهتفرعم يف رّيحت دق يتلا ةلالكلا وه اذه نأ كيلع بهذي الو
 ؟يه ام ةلالكلا فرعأ الو ايندلا نم جرخأ :رمع لاق ىّتح .اًئيدحو اًميدق ةغللا

 للك هللا لوسر تلأس يّنَأ تددو :لاق هّنأ يورو ."'اهيف لقي ملف ركب يبأ نع لئسو
 "يه ام ةلالكلا نع

 ثيح نم رمعو ركب يبأ نعاطم يف كلذ اوركذ امْنِإ ةيمامإلا ّنأ رهظ اذهبو

 نم ؛!هنوك هل يعّدي يذلا ناسللا بحاصب قيلي ال يذلا يوغللا اهانعمب امهلهج

 رظنلا ةقد: ىلع قفقوتي ىتح اهتاريه ةيفيكب امهلهج ثيح' نم ال :ةاهمجالا لهأ

 .نيدهتجملا نع اهلثم يف دعبتسي ال يذلا لّمَأتلاو .ثحبلاو
 016 لاق تيم ورمل اهو يع وتلا ليضاقل ادلب ياما اه رريرشلا 1 فولت

 ,ماكحألا كرادم نع نوثحبي ذإ ؛نيدهتجملا نم ديعبب سيل كلذ لم يف لهجلا

 .اًدج رهاظ عفدلا هجوو ."ىهتتا اًملع اهب طاحأ *!نّمع نولأسيو

 .هرخا ىلإ [ّلكلا ةوخاللو نيثلثلا نيتخألل نأ رخآ يف ركذ هّنأو :هلوق

 ناتلتلا نيتحإلا نأ ةروسلا رخآ يف ركذ اّمل ينعي ءيبأ ةءارق : :هلوق ىلع فوطعم

 ::لاعت ةلوقل ؛مَذلا دلو انهاق تحألاو 7 نم دارحلا نأ يلع لاملا لك ةوغؤللاو

 دلو نم ٌجعأ انهاه دارملا ن ناك ول ذإ .4 ثْلثلَأ ىف ٌءاكَرْش ْمهَ َكِلذ ْنِم رتكآ اوُناَكْنإَف

 رخآ يف روكذملا مكحلل "ااًضقانم ثلثلا يف ءاكرش مهّنأِب مكحلا قالطإ ن اك َمّذلا

 .ءابآلا لبق نم وأ :هيفو .4/7 نايبلا عمجم ريسفت ١.

 .قباسلا ردصملا ."” .4// ١ ىفوكلل ةثاغتسالا ."

 اعمر ٠ نهلرك د
 .اضقان :«ه».7 .”هال/ يناجرجلل فقاوملا حرش :رظنا ."



 "1 ءاطسلا 0 وس

 انفاس فك الا مألا :نصيصخت نإ :هريسفت' ىف ١١١ عوتفلا وبأ خيشلا لاقو .ةروسلا

 ١". 84 تيبلا لهأ 0 هيلع دقعنا امف هذا هنغ امهتوك

 .هرخآ ىلإ [اهدالوأل نوكي نأ بسانيف] ءَألا ضرف انهاه رّدق ام ّنأو :هلوق

 هنا تيساكملا ناك نسيدتسلا وا .كلذلا انها اهنيضناو ألا ضرف ةاك اعلا ىأ

 .رّيدتف كلذك اًضيأ ذل تخّألاو خألا بيصن

 .[ ةمسقلا يف] ىثنألاو ركذلا نيب يوس :هلوق

 ُمألا لبق نم تاوخألاو ةوخإلا ّنِإ ةمألا نيب فالخ ال :يسربطلا خيشلا لاق

 .ثنؤملاو ركذملا نيب لضف الو .!ثاريملا يف "!نوواستي
 .ةثونألا ضحمب ءالدالا ُنأل :هلوق

 ةناودالا ضيع ناك اعل نخلط ن١ رهاظلاو با يسم تقلا ىلإ ةييفتلا يأ
 تيس لج ريفا لالا فج ىلا ةلعزناولا ةنين اننا 33: ببعب .كانلا هون: قاليمح
 نكل ةقون ألا نحسن ناك ناو الدال | لوقت نأ كلذو:ووكذلاك ثانآلا ةطح قوكل

 .رّيدتف .ثانالاو روكذلا عامتجا روص رئاس يف امك ,ركذلا حيجرت بجوي ةروكذلا

 روحا ىلإ هدحلاو ألان ع كلذ 50000 :هلوق

 | ةلالكلا ثرإ ىف ىزارلا حوتفلا وبأ يلا هدافأ امإ

 0 1 ل 0 هلالك : :يزارلا حوتفلا و خيشلا لاق

 رتحد 5 و دشاب رسي زكا نادنزرف و ردي و ردام اب دنكن "اهمساقم .ىردام

 ددوش عمتجم ىردام هلالك اب ىردي هلالك ركا و .دنريك ثاريم ركيدكي اي :ناشيإ

 .57// © نانجلا حورو نانجلا ضور :رظنا .؟ فازت :«م».١

 .56/ 5 نايبلا عمجم ريسفت .؛ :ةوواسنم ىدصلا ينقال

 :ةاوحب :رادضملا ىف" .ركا ءاوس :ردصملا يف .ه

 1 هس اقف :ردصملا يف .«



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 0

 ةلالك ركانو ءار: قرد ("!هلالك ىقاب و .دوب ىكي نك تف انب ار: عىوقاف هلالك ىكناد

 هلوقل هن رتشيب .دوب ناد ودار و دوب نكي رات ندين ىردام

 هلالك كناد راهج ىقاب و ِ«ْثْلُثلَأ ىف ُءاَكَرس هُهَك َكِلْذ ْنِم َرَثْكآأ اوُناَك ْنِإَف » :ىلاعت

 قردي ةلالك ريب نانصف ءارءناشيا دنتك تفحارف نز ايررهوش ركاز ءديقاب "ار ىردب

 ٌةمين رهوش .كئاد جني اي ناشيا كناد راهج نا زا .ىردام هلالك نود دوش عقاو
 اب دنوش عمج اًعم ىردي و ىردام هلالك ركا و ءمين "و ىكناد دوب نز ركا و .دربب

 ود و .دشاب ىكي رْكا نيكي كل أر ىردام هلالك .ءىردي هلالك و ىردام هلالك

 راهج نأ و ىقاب و ,دنريك ناسكي د ونور هج انج طث وسل ا قفار ضقني نك كاد

 . ِنْييَْلألأ ظَح َلْغِم ِرَك ذل » دشاب ىردي و ىردام هلالك نايم دوب كناد جنب اي كناد

 هك نا قارب ةلالك اب ددنك دمساقم ةدقت و لمع وا“ اديتاين فريح ر قودي ةلالكاو

 هد وودالا لق نفي كيسا دارو هل سيم ملا لبق نفتح ىذا هجر كو ووو انتنا

 يف اهلبق نم تخألاو ألا ةباثمب مألا '7لبق نم هدج و دج و .رهاوخ هباثمب

 اجنا زا تسا حورشم هقف بتك رد نأ طسب و حرش و .باب نيرد تسأ بهذم

 اناا

 [(16) «... ْمُكِباَسِن نم َةَشِحاَفْلا نيتأَي ىتلأو٠ :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ انزلا ةشحافلاو :هلوق

 ١ .ارد :«م».؟ .هلالك- :«ع» .

 ”'. ناد :«ه» .غ .و :«ه» .

  .6ليبق :«ه» .1 .دتفويب :ردصملا يف .

 -586١. "م/م نانجلا حورو نانجلا ضور.ا/



 1 ءانهتلا ةنوس

 كاسمإلابو .فّنصملا هركذ امك انزلا ةشحافلاب دارملا :ليقف .كلذ يف اوفلتخا دق

 كاسنالا قاك هنا نم كتضملا هله انو.ترووبملا ىف يك ايساو ةقحافلا 1! نغ يضم

 ها لا يقل كل دلل ادا روسو راجل للرواة ىف
 دعي ووكدملا لامسعالا اا هي عفن امك .يفانتلا مدعل ؛دلجلاو كاسمإلا نيب عمجي

 هدّيؤيو .عنملا كاسمإلابو ,ةقحاسملا ةشحافلاب دارملا ّنأ ىلإ مهضعب بهذو .كلذ

 امْنِإ دلجلا ةيا ّنآل ؛خسنلا موزل مدعو .ءاسنلاب مكحلا صيصختو لجرلا ركذ مدع

 .لّمأتف ء:ةقحاسملا نود ةينازلا مكح ىلع تلد

 هنأل تابّيثلا «ْوُكَئاَسن نِم+ :ىلاعت هلوق يف «ءاسّنلا» نم دارملا ّنِإ :لاقي دقو

 نم لاقل تاجوزلا ريغ دارأ ولو «ْمُكَئاَسِن ْنِم١ :لاق ثيح ةيجوز ةفاضإ نهفاضأ
 نلع ركنا قيما وهو ضصاستخالا فاشل ىضعتم كل لك اتا هفو ب "ءايألا

 صيصختتلاو نّيعتي ةفاضإلا هذه يف ةلخاد مراحملا ّنإف هريغ دا يود سو

 همراحم صخشلا ىلإ فيضي فرعلا ّنإف افرع الو ةغل ال ههجو رهظي ال تاجوزلاب
 "',مُكَءاَسِنَو اَنَءاَسِنَو + ةلهابملا ةيآ نم مّدقت اميف :ىلاعت هلوق هدّيؤيو قالطإلا ىلع
 .826 ةمطاف وه لب تاجوزلا نم نكي مل وعدملا ّنأ نّيبلا نمو

 .هرخآ ىلا توملا ٌنهحاورأ يفوتسي [ « ُتْوَمْلَأ َنُهِيْفَوَتَي ىَّتَح +] :هلوق

 :تاوهلا ويقوي لاه هلوق تا ليف هناك :ندقفلا م تاوح ىلا ةزاشإ

 توحلا يف فدو نا تودلا !! يضل ءانعن د :«كوعلار طفلا راك نيف

 60 ول دوم

 بنعمة اتكلاب ةراعتسالا رافعا نلف ىامملا ةلفاح نينا نه كاعاو

 ام نود هانعم ليا نيل يقع( فوقنا نوكيو .نهحاورا يفوتسي صخشب توملا

 ."9// " نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك :رظنا." .نم :«(م).١

 .نهتيمي :«ل» .غ 1١. :نارمع 00



 يأ .فاضملا فذح ىلع ينبم هّنَأب اًيناثو ءاًراجم وأ ةيانك توملا ىنعم نم هيف رهتشا

 .رّبدتف ,روهشملا هانعم ىلع اًيراج «ىفوتي» نوكي ذئنيحو .توملا ةكئالم
 ءافعسا' ىلع توملا هذه هزلي ةيآلا نأ وهو ورخا ةجوحلا وسلا ودق دقو

 هعفدو .توملا وه حاورألا ءافيتسا ّنأل ؛توملا ىلع توملا مّدقت مزليف .حاورألا

 .ربدتف ءاضيأ هانرّرق امم رهظي

 [(17 +... َءوُسلأ َنوُلَمْعَي َنيِذَّلِل هللأ ىَلَع َةَبْوّنلَأ اَمَّنِإ ٠ :ىلاعت هلوق]
 .هللا ىلع موتحملاك هبوتلا لوبق ّنأ يأ[ « هلأ ىَلَع ُةَبْوَّتلَآ اَمَّنِإء] :هلوق

 [ةيآلا ىف ةرعاشالاو ةلزتعملاو ةيمامإلا لوق]
 دب انيطا ديلا ثفذااو يقارب يلق ه5 ومو انفسقلا د1: ىلع يعمل وت

 تابثإ يف اهوحنو ةيالا هذهب نوكّسمتي ةيمامإلاو ةلزتعملاو ,بوجولا ىفن نم

 دعي باقعلا ّنإ :اولاق' لي هللا ىلع ةبوتلا لوبق: بحي هةلرتغملا تلاق كلا له سرع

 ىلع ةمكحلاو لدعلا ىضتقمبو .يدادغبلا يأر ىلع دوجلا ىضتقمب نكل ؛ملظ ةبوتلا

 ىلع ةبوتلا لوبق بوجو يف ةلزتعملا اوقفاو ةيمامإلا ّنأ ىفخي الو .روهمجلا يأر
 اهطاقسإ ْنِإو «ةبوتلا لوبق دعب باقعلا طاقسإ بوجو مدع ىف ةرعاشألا اوقفاوو هلل

 ةذخآؤملا حبقي هّنأب اذه بوجو ىلع ةلزتعملا هب ٌلدتسا ّي :لففتلا ليبص ىلع هل

 موزلملاف لطاب مزاللاو .فيلكتلا نسحي مل طاقسإلا بجي مل ول هّنأل ؛لوبقلا دعب

 ىلإ قيرط هل قبي مل ةبوتلاب يصاعلا باقع طقسي مل ول اهنألف ةمزالملا اّمَأ .هلثم
 مزاللا نالطب اّمأو ,نيقاقحتسالا عامتجا ةلاحتسال ؛باوثلا لوصح ىلإو صالخلا

 رخآ قيرط باوثلا "'لوصحل ذإ ؛ةمزالملا عنمب باجم ثا دّمحم نيد نم رهاظف

 .لوصحب :«م» . ١



 85 ءاستلا 5 نوفق

 .لّمأتف وفعلا وه

 بنذلا باكترا نإف اًهفس اهب نيسّيلتم ِهةَلاَهَجِب َءوُسلَأ َنوُلَمْعَي َنيِذَّللِ] :هلوق
 .هرخآ ىلإ لهاج وهف هللا ىصع نم :ليق كلذلو .[ لهاجتو هفس

 هنأ دارملا :ليقو .ةلاهج ةيصعم اهّنأي ملعلا عم ةيصعملا نوكت ريسفتلا اذهبو
 نوكي هّنكل ؛ةيصعم اهنوكب اًلهاج نوكي نأ دارملا :ليقو .ةيصعملا "١باقعب لهاج
 ىلع ّقحتسي يدوهيلا ّنَأ انعمجأ اذهلو .ةيصعم اهنوكب ملعلا ليصحت نم اًنكمتم
 ملعلا ليصحت نم نّكمتم هّنأل ؛ةيصعم ةيدوهيلا نوك ملعي ال ناك نإو باقعلا هتيدوهي
 ا هنآل ؛باقعلا ٌقحتسي ال يهاسلاو مئانلا ناوي ةيضعمو اكد ةيدوهبلا قوكي

 تحت اًلخاد نوكي ال هّنإف دّمعتملا اّمَأ ءاحيبق هنوكب ملعلا نم نكمتم ريغ حيبقلاب

 ةبجاو لهاجلا اذه ىلع ةبوتلا ناك امل هّنَأو ءسايقلا قيرطب هلاح فرعي امنإو ةيآلا
 ريسفت يف اذك ,"'ةيصعملا كلت حبقب ملاع هّنَأل لوا فماحلا ىلع ةيعاو قوكت: نذان

 .ىروباشينلا

 باب نم نوكي ىلوأ قيرطب ةيآلا نع دّمعتملا لاح ماهفنا ّنأل رظن هيف :لوقأو

 يف هرصتخم يف بجاحلا نبا هقّقح امك ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلاو ةقفاوملا موهفم

 ميببتلا لاتفاادلو فيس ريغ هنأ اشانق ةئوك ىلإ تقذ نس.ىلع ةزو وخلا

 ليبس ىلع "!تناك نإو ةلاهج دبعلا اهلعفي ةيصعم ّلك نإ :ةيآلا ريسفت يف يسربطلا
 ءاّطعو ساّبع نبا نع (؛!لوقنملا وهو .دبعلل اهتّيزيو لهجلا اهيلإ وعدي هّنأل ؛دمعلا
 هلمع بنذ لك :لاق هّناف» ؛32 قداصلا هللا دبع ا نع !يورملاو ,ةداتقو دهاجمو

 هللا ىكح دقف .هّبر ةيصعم يف هسفنب رطاخ نيح لهاج وهف اًملاع ناك نإو دبعلا

 ١. ريسفت .؟ .باقعل :«ه ءم» النيشابوري  /571.

 ". .لوقنم وهو  :ردصملا ىف .؛ .ناك :ردصملا يف

  .4.يورملا وهو :ردصملا يف



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك "1

 متن اذإ هيخ 5 ِهيْخَأَو َفُْسوُيب ْمتْلَعَف اَم ْمُتِْلَع لّم» :هتوخال فسوي لوق هناحبس

 ."7«ىلاعت هللا ةيصعم مهسفنأب مهترطاخمل لهجلا ىلإ مهبسنف 0 َنوُلِهاَج

 هلوقل [توملا روضح لبق يأ .بيرق نامز نم «ٍبيرَق ْنِم َنوُبوَتَي ا :هلوق

 اا «نآلآ ُتْبُت ىَنإ لاق ُتْوَعْلآ هٌمَدَحَأ َرضَح اَذإ نبع :ىلاعت

 ام ىقبيف ,ةبوتلا هيف لبقي ال يذلا تقولا وه راضتحالا تقو ّنأ نب ب ىلاعت هنإف

 .بيرقلا مكح يف كلذ ءارو

 ظ .هرخاآ ىلإ [بيرق ةايحلا دمأ] ّنأل ؛اًبيرق هاّمسو :هلوق

 تاك كينالاوبلزالا يفز ىلإ كييف ذا فلاط ناو ناسنألا :رمع ذم: نآلاو

 فصوي هلاح 'ء)اذ امو هب توملا لوزن ةظحل لك يف عقوتي ناسنإلا ّنألو مدعلاك

 .برقلاب

 .هرخا ىلإ هب دعو امب ءافولاب دعو :هلوق

 ؟«وْأ ىَلَع ُةبوتلآ امن! ١ :هلوق دعب *ٌمِهَْلَع
 عادلا هعو.ناعلاو:ةنوعلا لويقل دعو لذآلا ذا ناحأف

 لعفيس هّنأب رابخإ يناثلاو اهلوبق هللا ىلع بجي هّنأب مالعإ لّوألا ّنِإ :لاقي دقو
 .اهلوبق ىناثلابو اهيلع ةناعإلاو ةبوتلا قيفوت لّوألاب دارملا وأ كلذ

 [(18) +... ْىَتَح ٍتاَيَسلأ َنوُلَمْعَي َنيِذّلِل َهَبوَتلأ ٍتَسْيَلَوَ :ىلاعت هلوق]
 .4 ُتْوَمْلَأ ْمُهَدَحأ َرَضَح اذ ْىَتَح > :ىلاعت هلوق

 ريصي ثيحب .هلاوهأو هلاوحأ ةدهاشمو توملا كلم هيناعم نم توملا بابسأ يأ

 .173- 17/7 نايبلا عمجم ريسفت ." . 61 :فسوي.١

 .اذه :«ه ءم» .غ .ةبوت كلذ دنع سيلفا فار



 ادن ءافسلا هو وف

 ريغ دحأ اهملعي ال يتلا سأبلا لاح وهو .ةرخآلا لهأل امك ؛ةيرورض هّللاب هتفرعم

 "'ىضفأو .رايتخالا مامز هدي يف قبي مل ذإ ؛هنع فيلكتلا طقسي ذئنيحو ,رضتحملا
 .رابجالاو ءاجلالا ٌدِحت ىلإ ومآلا

 [هلاطباو ةيآلا ىف ىروباشينلا هدافأ ام

 ال ةمايقلا لهأ ّنأ وهو .ةرعاشألل ثحب انهاهو :يروباشينلا لضافلا لاق

 ,ةمايقلا لاوهأ اًضيأ نودهاشيو اًناومأ اوناك 3 دعب ءايخا اوراص مهن الإ نودهاشي

 هنوك ريدقتبو ؟اًيرورض ملعلا كلذ نوكي فيكف ءلعافلا دوجو ىلع اهب نولدتسيف

 دوجوب يرورضلا هملع عم دبعلا ّنأ كلذو ؟فيلكتلا ةّحص كلذ عنمي ملف اًيرورض

 ةعاط هعفني ال هّنأو ميرك هّنأب هملعل ةيصعملا ىلع "!مدقي دق بقاعملا بيثملا هلإلا

 .هضيقن زيوجت هعم نوكي ال يذلا وه يرظنلا ملعلا اًضيأو .هبنذ هّرضي الو دبعلا

 اًبجوم يرظنلا ريصي فيكف اذه ىلعو .ةتبلا يرورضلا نيبو هنيب قرف الف اذه ىلعو

 ام لعفي ىلاعت هّنأو ءقرفلا اذه فعض تبثف ؟فيلكتلا نم اًعنام يرورضلاو فيلكتلل

 را هلدعبو .تاقوألا ضعب يف ةبوتلا لوبق دعو هلضفب وهف ديري ام مكحيو ءاشي

 اًدودرم لوبقملا لعجيف رمألا بّلقي نأ هلو ءرخآ تقو ىف ةبوتلا لوبق مدع نع

 .2!ىهتنا ١" لَعْفَي اَمَع لك و! ريع ةوؤوبلاو
 دعا هيلع اق ووكدملا لالا زا: نإ انرغا دقاق 051 اج ركنا هيفا: لوقو

 لاح نا ىلع لال دس انا واتغ مهنأل ؛عقو امّنِإ هوركذ اميف *!طلغف ,رضتحملا ريغ

 :لال دتسالا وه: كانه:تّيملا

 داع يقام شلل نإ دمي بس خو

 .مدقي الف :«ه» . " ىفقأ»« :«ه».١

 :رعاشألا :ةدايز «ه ءم» .60



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ع

 .فيلكتلل اًيفانم نيقيلا ملع نوكي ال نأ دعبي سيلو .نيقيلا ٌقحو نيقيلا نيعو نيقيلا

 بابسأو ةدوقنم كانه ريصت ةدوعوملا روم ا "!فيك هل اًيفانم نيقيلا نيع نوكيو

 .ةدوقفم رايتخالاو ةردقلا

 .نوقفانملا تائّيسلا نولمعي نيذلابو :هلوق
 هَ نوت وكي نيذلا 15+ :"1هلوقنب نكيدقو.هزاقكلا ةلمض ىم نيقفانفلا نأ ديف

 .< داقك

 [(15) 4«... اوُنرَت ْنآ ْمُكَل ٌلجَي ال اوُنَم' َنيذْلأ اَهيَداَيَ :ىلاعت هلوق]

 تاهراك [ّنهوجوّرتتف ثرالا ليبس ىلع ٌنهوذخأت نأ مكل لحي ال :ليقو] :هلوق
 .هيلع تاهركم وأ كلذل

 .هاركإلا ىنعمب ردصم تاءارقلا ضعب يف عقو امك ٌمضلاب «هرّكلا» ّنأ ىلإ ةراشإ
 ميركل بالا نفر واك ىتاثلا لعق تطل زكلا سو و دصم قرت ١ نا مقو امك عتفلابو

 نأ ىلوألا ناك هنأ اذهب رهظ دقو لوعفملا ىنعمب ناك لّوألا ىلعو ,لعافلا ىنعمب
 .رّيدتف ليصفتلا اذه ىلع ٌمضلا ةءارق ركذ مّدقي

 عم باطخلا :ليقو [... «َنُهوُمُتِيَتا اَم ضغتبب اوُبَهْدَتِل َنُهوُلضْعَت آلو+] :هلوق
 .جاوزألا

 ريغل «اولضعت»و «اوثرت» يف باطخلا ّنأ ىلع ينبم مّدقت يذلا ريسفتلا ّنَأ ديفي

 نوعنمي اوناك نيذلا ءابرقألاو ءايلوألل باطخلا ّنأ ىلإ مهضعب بهذ دق ذإ ؛جاوزألا

 .مهفاف ءكراشم ريغ نم مهل اهلام نوكيل ؛جيوزتلا نم ةبيرقلا ةأرملا

 وأ "'فرظلا ماع معأ نم ءانثتسالاو [ ... هِةََيَبُم ٍةَّشِحاَفِب َنيِتأَي ْنَأ آلإ»] :هلوق

 .هلوقل :«ل» .؟ .ال فيك :«ه ءم».١

 ةيآلا يف 4اوُبَهدَتِل 8 :ىلاعت هلوق وهو رورجملاو ٌراجلا فرظلاب دارملا :«ه ,.ع» شماه يف .'"
 .«هللا همحر هنم »١١. مهفاف ؛فّنصملا ةرابع يف «ءادتفالا» ظفلو



 .هل لوعفملا

 هل "'ديقت ال لضعلا وهو يهنملا لعفلا ّنأل ؛فرظلا ٌماع ّمعأ ١" نم ناك امّنإو

 الماش اًناع ناك هيف عقي ناهز يعدتسي لعفلا نأ رّوقت اّملو ءتقو نود تقوب

 ةّلع ماعلا هل لوعفملاب دارملاو ,ةشحافلاب نايتالا نامز هنع ىنئثتساف .اهّلك تاقوألل

 :ةلعلا هديل الا ةلعل "ولع لو لاقادل اكرام

 ةّلع لصألا يف «ىسع»و [ ... هاَنْيَش اوُهَرْكَت نأ سعف َّنْهوُمَتْهِرَك ْنِإَف+] :هلوق
 .هرخا ىلإ ءازجلا

 يف وهو «َنُهوُمْتْهِرَك ْنِإَف» :هلوقل ءازج ةيآلا يف عقو + ئسف + :هلوق ّنأ ينعي

 .هرخآ ىلإ اوربصاف ّنهومتهرك نإف ىنعملاو .فوذحملا ءازجلل ةّلع ةقيقحلا

 )٠١([ .... متْيَتاَو جْؤَر ناكم ِجْوَز لاَدْبَتْسأ ْمَتْدَرا ناو + :ىلاعت هلوق]
 .اًريثك الام [ « اًراّطْنِق +] :هلوق

 .”'فاّشكلا يف اذك .دّيشم ءانب اهّنأل ةرطنقلا هنمو هتعفر اذإ ءيشلا ترطنق نم
 .راطنقلا نم يأ ِاَئْيَش ُهْنِم اوُذُخْأَت الّق* :ىلاعت هلوق

 [ىضارتلا هيلع عقو امهم رهملا ىف ءالغلا زاوج ىلع ةيالا ةلالد]
 هيلع لد امك .يضارتلا هيلع عقو امهم رهملا يف ءالغلا زاوج ىلع ةلالد هيفف

 اذهلو .هل هجو ال ضحم لهج لاملا تيب يف دئازلا هلعجو هالغ نم رمع عنمف ,ةئسلا

 ام اًمِإو ,ةفيلخ هنوك ىلع مهنم ءانب ةّنسلا لهأل اًفالخ ؛هنعاطم نم ةعيشلا هلعج

 .رمع نم هقفأ لك :هلوقو ةأرملا ضارتعا هلوبقل وأ مهدنع

 سانلا اهّيأ :لاقف اًبيطخ ماق ِهّنَأ رمع نعو :لاق ثيح فاّشكلا بحاص هركذ امك

 .دييقت :«ه .ءل» ."؟ .نم _ :«هء.م».١

 “". فاشكلا ١/0١1.



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 0

 هللا دنع ىوقت وأ ايندلا يف ةمركم تناك ")ول ذإ ,ءاسّنلا "'قادص يف ''لاولاغت ال

 ةرفقع ىتثا قم رثكأ هئاسن نم ةأرما قدصأ ام هّنإف هِي هللا لوسر اهب مكالوأ ناكل

 كيسا وازن نوقي هللاوب اذلا هنا هلع انج اكفمف مل هنأ قلاقف ءارما ادن تيما قلق

 :هباحصأل لاق ّمث .رمع نم ملعأ دحأ ّلك :رمع لاقف .ةيآلا ةاَراَطْنِق َنُهيدخإ

 مانعا قم نيل ةاونا لع هزت تدي هلع يورك ذاق: ذه لس ل نأ قتوفميم

 ظ همااك نتيتنا .ءامقلا

 :لاق ثيح .هتيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا "'روكذملا يهنلا ةعانش لمكأ دقو

 :ثئَتاَو> :ىلاعت هلوق نأ ميرختلا ىه دارا هناي شو رمح هيلكس وبهارعلا نكرطاو

 .ىهتنا زاوجلا ديفي ءاّراطْنَق َنُهيدحِإ

 ةفلتخم تارابعب روهمجلا حاحص رثكأ يف ةروكذم ةياورلا هذه ّنأ ىفخي ال ّمث
 رخاوأ يف درفنم لصف يف نيحيحصلا نيب عمجلا يف يديمحلا هاورو ىنعملا ةبراقتم
 روهس ىتف: داري ال نأ نشعلا ىلع نمأ "!باطغلا نيرمع نإ لاق: روكذملا دياتك

 هن درا نون ىلا نا لوفي هحهففلا بناح نزمةارما ةقركذق ةرك ذ هدع ىلع: ءانبثلا

 لك :لاقف ."'ِهاَكْيَش ُهْنِم اوُزُخَأَت الق اًراَطْنِق لدغ مُديناَو ٍجْوَر َناَكَم جْوَر َلاَدِِيس
 اة ىتح رمع نم هلع نزح

 حبقل رمع فارتعاب ضري مل رمعل نيبّصعتملا نيفّسعتملا ضعب ّنأ بجعلا نمو
 ألا نأ ّقحلا :لاقف همالك حالصإ لواح لب ؛ىلاعت هللا مالكل هتفلاخمو يهنلا كلذ

 يف روكذم راطنقلا ّنأل ؛هجّتم ريغ ةأرملا راكنإو كي يبنلل ةقفاوم تالاغملا كرت

 مّلس ولو .هتهارك وأ زاوج عوقو ىلع لدي الو ,ةغلابملا ليبس ىلعو اًضرف ةيآلا

 .قادصب :ردصملا يف 1 .اولغت ال :«م)) ١.

 0١15/١. فاّشكلا .؛ .ولف :ردصملا ىف ."“

 .باّطخلا نبا :ردصملا يف .* .روكذملا - :«ل :ع .5
 .؟717/ 5 نيحيحصلا نيب عمجلا .6 ا ةراستلا آل



 "و ءاسنلا ةووس

 ةمركم اهْنأ ىلع ّلدي الو ,ةقفاوملا ٌبحألا ّنأ نم عنم '١ل نكل زاوجلا ىلع ةلالدلا

 ىف وقت "وأ

 :- رعش  رعاشلا لوق هباوجو
 رهدلا دسفأ ام راطعلا حلصي نلو

 "'هنوذخأتأ يأ .[خيبوت راكنإ ماهفتسا ِةاَنيِبُم اَمْنإَو اَناَتْهُب ُهَنوَذُخَأَتَأ+] :هلوق

 نيمثآو نيتهاب

 ؛هجّنم ريغ وهو نيلاح ِهاَمْنِإَو اَناَتْهُب ١ :هلوق لعج ىلع لدي ريسفتلا اذه :ليق
 :اقهبلا لاض ىف: نسبل دحألا آل

 ناوي علال فكل رايك قنانم نانوبلا ة1 يساطلا 111 هاك رطل هقو
 :ةيناسزلا ةيغملا زانعاب ال اح قوكي نأ دهن الق وامزلا فسح هل

 .هرخا ىلإ [مثآملا] '''مهفارتقاو مهناتهب ببسب ذخألا ْنأل :هلوق

 نأ تعفي « تاغ تنفس مئالاو ىلفاذلا بيشلا ةلوقمب قاعهلا نأ كيلع تهدي ال
 «اّمثإ» يف رّدقملا ماللاف ,مثإلا ىلإ هذخأ لوؤيو .هتجوز ىلع هناتهب لاملا ذخأ ببس

 .مثالا لجأل سيل لاملا هذخأ ّنأل ؛ةبقاعلا مال

 هلجأل لعف ام هّنِإ :هفيرعت يف ليق دقو هل الوعفم نوكي فيك اذه ىلع :تلق نإ
 اهلجأل لعفي ام ةيئاغلا ّنأ مولعمو يئاغ ببس مثإلاو كلوق ٌمصي فيكو ؟روكذم لعف
 ؟ضقانتلا حيرص الإ اذه لهو ؟ءيشلا

 اهلج ع امش اعلاو اك هلع دق انقل لوعقملا 1 نم كرك د ايدل" قيلف

 ىلع .ةراعتسالا قيرطب اهعضوم يف لمعتسا اميف ال "!نيقيقحلا يف وه امنِإ .ءيشلا

 لو :«مد) 7 .امل :«م»».١

 نال :«م» . .هنوذخأت :خسنلا يف .'"

 مهفارقإ :خسنلا يف 1١. . نكل :«ه» .

 .نييقيقحلا :«ه» . 6 .انلق :«م» ./

 ين
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 ةصضر

 اًَددَع مهل َنوُكَيل َنْوَعْرِف لا ٌةَطَقَتلاَف» :ىلاعت را ل ناسا ءاملع ف

 مهطاقتلا ىلع بّترتي مل امل نكل كلذل نكي مل طاقتلالا ّنأ مولعم "اذإ ."!اَنَّرَحَر

 لاه هلا ناسا قوحلاوبةواذعلا يت ركلا قاك اهناوةناغ اوم

 نم بلطي يغبني امك هحيضوتو كلذ ىلإ ةراشإ لجألاو ةياغلل ةعوضوملا ماللا هل
 ْ .هلاثمأو لّوطملا

 [(؟؟) «... نق اَم الا ِءآَسَّبلا نم مكُوآَبا حكت اَم اوُحكْنَت اَلَو + :ىلاعت هلوق]

 "مكب حكام اوُحِكتَت الو  :ىلاعت هلوق
 هّنِإف ,حاكنلا نم رهاظلا وهو بألا اهيلع دقع ةأرما ىلع دقعلا ميرحت لمتحي

 نلع ةليحب نفك و كلارك الاو وأ اهم طولا نفعت و43 اه نعم فو

 اهيلع دقع نمل نبالا ىلع دقعلاو ّئطولا مرحيف كارتشا مومع وأ ؟لاًراجم ّمعألا

 ولخي ال هّنإف لكشم مهفلا نكلو ةيرسلاو ةجوزلا لمشيف .كلملاب اهئطو وأ بألا
 ."ارابخألاو عامجإلا وه ةدمعلاف ءلامجإ نع

 عروس

 ركذ امّنِإو [ مكؤابآ اهحكن يتلا اوحكنت الو «ْمُكّوآَبا َحَكَن اَم ٠ اوُحِكَنت ٌلَدن] :هلوق

 .ةفصلا هيو هلال نود '''«ام»

 .و :«ل» .؟ ./8 :صصقلا ١.

 اهيلع دقع نم لك ّنأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يف :يسربطلا خيشلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف ."

 اهب لخد نإف .عامجإ اذهو ءلخدي مل وأ بألا اهب لخد .نبالا ىلع مرحت ءاسّنلا نم بألا

 مرحي هنأ يضتقي ةيآلا مومعو .فالخ هيفف ؟نبالا ىلع مرحت لهف حافسلا هجو ىلع بألا
 نأ يغبنيف ,دقعلا نع هب رّبعي امك .هيف لصألا وهو ئطولا نع هب رّبعي دق حاكنلا ّنأل ؛هيلع
 .« هني هنم »١7, ,[01/7 نايبلا عمجم ريسفت ] ىهتنا .نيرمألا ىلع ةيآلا يف ظفللا لمحي

 .677 .نايبلا ةدبز.6© .زاجم مومع معاللا ىلع :نايبلا ةدبز ىف .

 ؟كدنع ام :لوقت سنجلا نع [امب_ :«م»] «ام»ب لاسي :يكاكسلا لاق :«ه م .ع» شماه يف .1
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 ١4 ءاشتنلا 8 نيوس

 ريسفت يف ءيجيس امل ةفصلا نود تاذلا ةدارإ ىلع مكحلا طانم ّنأ ينعي :لوقأ

 ميرحت لب ٌنهتاذ ميرحت اهيف ةروكذملا تامّرحملاب دارملا سيل ّنأ نم ةيتآلا ةيآلا
 نميف"سركتجلا او محورا كنضو تزعل هاه اق اك ةيخاكت

 .لّمأتف .فصولا كلذ مكءابآ هيف ثدحأ
 .فلس دق ام الإ مكءابآ حكن ام حاكنب باقعلا نوّقحتست :ليق هّنأكو :هلوق

 ,ةيلهاجلا 0 .كلذ ىلع باقع ال هَنإف .ةيآلا لوزن لبق عقو ام يأ

 لاقو اذه .الصأ ةّمأ يف اًرئاج ناك ام هّنَأ نم كلذ ديعب فّنصملا هلقن ام يفاني الف

 هقااق فكي أذل 0 وي نأ ةفسكلا بخاض

 .مارملا نع لحارمب وهف .ماقملا هيضتقي يتلا ةغلابملاو ةماخفلا تاوف نم اًضيأ

 .هرخآ ىلإ ميرحتلا يف ةغلابملل ظفللا نم وأ :هلوق

 مدع روهظل ؛عقاولا يف عطقنم اًضيأ ىنعملا اذه ىلع ءانثتسالا ّنَأ ملعي نأ يغبني

 هلوخد ضرف ىلع ينبم ىنعملا اذه ىلع ءانثتسالا نكل ؛حكن اميف فلس ام لوخد

 ملا هبشي امب حدملا ديكأت ثحبم يف كلذ قيقحتو ."”روكذملا رعشلا يف امك .هيف

 .ءاعّدا :ليقو ءاَض 0 لا راصف

 ةراعشسا تايرومولا تءاععسلا اه قيم فاد ان تكلا بعاض: لاق

 قم ةعلاس ةيفو,'"!ءاققنالا ةاداي ب هنعوما خا هن ل رك دال نيل دعا

 هباوجو ؟ديز ام :لوقت فص دولا نع 107 باتك هباوجو ؟كدنع ءايعألا نئانحأ قارا تق

 .« ع هنم ١[ 07١ 7 ,ىناعملا رصتخم] :رظنا .هوحنو ميركلا

 .ةيح وكنلا :«ع» .؟ .و-:«ل».١

 :وهو .'"'

 بئاتكلا عارق نم لولف نهب مهَفويَس نأ َريغ مهيف َبيَع الو

 .هانتبثأ ام باوصلاو .فاّشكلا بحاص :خسنلا يف .4

 .5177/1 فشكلا نع اّلقن ءىندملا ناخ ىلع دّيسلل نيكلاسلا ضاير :رظنا .ه



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 11 ١

 .ءانثتسالا اذه لاصّتاب حّرصي مل هانركذ ام ىلإ ةراشإلا لعلو اذه .طقف ماهبإلا ثيح

 نم هركذ ام هجو اّمأو .مهفاف اًلصأ لصّتم ريغ وه ام لامتحال اًليدع هلعج ّنَأو

 ىوعدك هنأ ةهج نم ميرحتلل ًادييأتو اًديكأت ديفي هنأ وهف ميرحتلا ىف ةغلابملا هتدافإ

 اذهف .ةفلاسلا لئالحلا حاكنب ءابآلا لئالح حاكن زاوج تقلع كنأل ؛هّينبب ءيشلا

 لئالحلا حاكن زاوج مدعف لاحم لاحملاب قّلعملاو ءلاحملاب بولطملا ضيقن قيلعت

 :ىلاعت هلوقك ؛دييأتلل لاحملاب قّلعي ام باب نم اذه ةلمجلابو .بولطملا وهو تباث
 قئاقحب ملعأ هلو ,راقلا ضّيبت ىّتح :مهلوقو ١4, ٍطاَيِخْلآَمَس ىف ُلَمَجْلآ َجِلَي ىَتَح +
 .رارسألا

 [(37) ©... ْمُكَتاَوْخَو مكتاَنَبَو مكتاَهما ْمُكْيَلَع ْتَمَرُح١َ :ىلاعت هلوق]

 .نهحاكن ميرحت لب ٌنهتاذ ميرحت دارملا سيل :هلوق

 [هيف قيقحتلاو ةيالا ىف تاهّمألا ميرحت ىنعم]
 نايعألاب قّلعتي دق ةمرحلا ّنأ ناهذألا ضعب ىلا قبس دق :ينازاتفتلا لضافلا لاق

 قّلعتي ال ماكحأ هذه ّنأ قيقحتلا نكل صخشلا نع تعنم اهّنَأب هراعشإل غلبأ نوكيو
 ةلالدب فاضيعلا فدع ىلع ردخلا وأ ١" ةفيبلا وأ الا تمد لتمو.لاعفألاب الإ

 اهنوكل ؛برشلاو لكألاو حاكنلاك نئارقلا صوصخ ىلإ فوذحملا نييعت مث ,لقعلا

 .ماهفألا ىلإ قبسأو دصاقملا رهظأ

 ١ . :فارعألا .

 اذاف ءلبلا فكيت فيقال او فا داني فاو كلا» ىنيفت لا دعانا :«ه ءم .ع» ل

 اذإو. لكألا دارملاف [* :ةدئاملا] 4«مّدلآَو َهَتْيَمْلا 'مُكْيَلَع تَمْرُخم : هلوق وحن لوكأم ىلإ فيضأ

 فاضملا فذحف :كابغ أ عاج يكد ةهوع ريدقتلاف .دقعلا دارملاف ءاسنلا ىلإ فيضأ

 نايبلا عمجم ريسفت ] هيلع لقعلا ةنوعمب مالكلا موهفم ةلالدل ؛هماقم هيلإ فاضملا ميقأو 7 0١[,
 ديدن

 .( هج هنم ل7
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 .")تلفس نإو اهدلو نم تدلو وأ :هلوق

 هّنكل يدلو سيل :لاقي ذإ ؛يفنلا قدصل ؛ةقيقح دلو ريغ دلولا دلو ّنأب هيلع دروأ
 .هزاجم نود هتقيقح ىلع لمحي ظفللا ذإ ؛ّصنلا هلوانتي ال كلذك ناك اذإو ءيدلو دلو

 .انهاه زاجملا رابتعا ىلع ّلد عامجالا ّنأب الَوأ بيجأو
 "اهو .دلوتلا امهيناثو روهشملا وه ام امهدحأ ناينعم ةغللا يف دلولل ّنآب اًيناثو

 عمجلا ةغيصب كلذ داريإ ميمعتلا ةدازأ نق يود ةطمازلاعوا تاذلا نكي نأ نميوعا

 ضيا قوكو أ :نكمي الغلا ةرووط ما رقلا نابتعا دور اسال يكن احر ىف
 هنن فاضيسلا ال نيرون لايفعابا ا هيمن كره نأ 3 قس كاهن دعا
 .لّمأتف ,عمج اًضيأ

 دلو. سبق كلزلا لو. نروك كلزيت رز دقت ىلع ودك افق ني اهني اب اههيلع ١ !يطرتعاو
 ان خدي لق هينقعتلا ىلع انا ةفح هلا ده أ هيبحملا ةمزنلا امك ةفيفح

 اًعم امهيف هلامعتساو ,ةقيقحلاب *!قّلعت ام لخدي الف زاجملا ىلع اّمإو ,زاجملاب قّلعت
 يعمر «نوئاوبص الا ديك قاتم لوو كاك د اطيبلاو ةقيقحتلا ىف دارا ظفللا لامتعتلا

 يف فالخ الو ءانز وأ ةهبش وأ حيحص حاكن نع ةدالولا ناك ءاوس :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 لاقو .ميرحتلا هعبتيف ةغل دلولا قدصل انزلا تنب ميرحت يف انباحصا ةفينح وبا قفاوو نيلّوالا

 نافرعلا زنك ىف اذك .اًعرش اهبسن قوحل مدعل انزلا نم ةقولخملا هتنب مرحت ال :يعفاشلا

 1 .وهو :«م» .؟ .«هللي هنم 170 [181]

 هلوقب عمجلا ظفلب نيفّلكملا هناحبس بطاخ اذإو :يسربطلا خيشلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف ."

 .عمجلا ظفلب مهيلإ هدعب تامّرحملا فاضأ مث 4«',كْيَلَع ْتَمّرُح> :[هلوقك :ردصملا يف]
 عقي نمو .هّمأ حاكن مكنم دحاو ّلك ىلع مّرح :ىلاعت لاق هّنأكف .داحآلا ءازإب عقي داحآلاف

 يف] يقابلا مسا يف لاحلا اذكو .تنبلا مسا اهيلع عقي نمو .هتنب حاكنو .ّمألا مسا اهيلع
 .« هع هنم 0[١١١, 1/7 نايبلا عمجم ريسفت .عيمجلا كلذكو :ردصملا

 .«١١؟» روهمج يبأ نب دّمحم خيشلا ضرتعملا :«ع» شماه يف .؛

 © .قلعتلاب :«ه» و .قلعتي ام :«م» .



 دّيسلا هيلإ بهذ امك ةقيقح دلو ريغ دلولا دلو نوك نم عنملا باوجلا يف نسحألا

 "!هنع ةقيقحلا بلس ّنأل ؛ديفم ريغ يفنلا ةّحصب جاجتحالاو .هعابّتاو كي: ىضترملا

 .اهعضاوم يف ةروكذم .ةغللاو ثيدحلاو ''!نآرقلا نم ةريثك دهاوش كلذلو .زئاج ريغ

 نم ماوعملا دينو تاصلا "نو: ىلع قاع اذاه انألاب ةيهرتن 001# لوقتا وأ

 .ىهتنا ,يوبنلا نايبلا

 دارم نوكي نأ زاوجل ؛رهاظ رظن ًالَوُأ ضرتعملا هركذ يذلا ديدرتلا يف :لوقأو

 ىنعملا معي اًيزاجم ىنعم ظفللا نم داري نأ وهو زاجملا مومع زاجملاب بيجملا
 .هريغ ىف هريغو ,حيولتلا يف ينازاتفتلا لضافلا هب حّرص امك ؛يزاجملاو ىقيقحلا

 ةقيقحلاب قلعت ام ذئنيح مالكلا لمشيف .مومعلا زاوجو عمجلا عانتما ىلإ اوبهذ دقو

 .ىفخي ال امك .اًعيمج زاجملاب قاضاو

 .هرخآ ىلإ [ حيحصب سيل لصألا اذه نم] هيخأ؟ اذ لهرلا نبا كغ انثتساو :هلوق

 لعمال نيعءاكتسالا هيكدرا كح فاتكلا يبهاس ورك اهاقرب ىلا ةضاقا

 :نيتل اسم يف اّلِإ :لاقو ,روكذملا

 000022005 جّوزتي نأ لجرلل زوجي ال ِهّنَأ امهادحإ

 / 75 عاضرلا نم اهجّوزتي

 نيس ويه لا نياكي 5 جّورتي ننوه ل هينا ةفانقلاو

 ١. دلولا دلو نع يأ :«ع» شماه يف »” ١«. ةلهابملا ةيآ اهنم :«ع» شماه يف .؟ »؟١«.

 ''. فاّشكلا .: .دلولا :«ه ءم» ١/0١14.

 هيبأل ةأرما ذإ هل اّمَأ ناك ءاوس :«ع» شماه يف .ه »١١«.
  .1نا حبال :«ه ,م ,.ع» شماه ىف ١ :هوجو ىلع رّوصتي حاسرلا نيديخا

 .عاض رلا نم اها ديك مأو عاضررلا نم خألا نوكي ن لوألا

 .عاضرلا نم ِهّمأو بسنلا نم خألا نوكي ن أ يناثلاو

 نال ءارخ نسق نيلزألا أ ةهبش الو بسنلا نم هّمأو عاضرلا نم خألا نوكي ن نأ ثلاثلاو

- 



 اند ءاسنلا ة روس

 لصاحو .عاضرلا يف دوجوم "'ريغ وهو اهاّيِإ بألا ئطو عناملا ّنأل ؛"”عاضرلا

 نم مرحي ىنعم ّنأل ؛ةقيقحلاب ّمصي ال لب ءانثتسالا اذه ىلإ جاتحي ال هنأ هيلع ّدرلا

 دعا و يفلا ةييرحت تمم قزكيو مرحي نم ّلك ّنإ بسنلا نم مرحي ام عاضرلا

 هنيعب ببسلا كلذ دجو اذإ عاضرلاب كلذ مرحي اهئاظم ىف ةروكذملا ةعبسلا هبابسأ

 .نيمنل اسعلا ىف: كلذ:ءاقا ةولعسو ىقاذك تخّألاو ةيعاضرلا ألا لثم ,هيف
 تح 11 كل و يقاس أ يبق لفيديو ملا اهل غرك نوكاتللا لدغ رلا نع ايا عشمان
 ال ةرهاصملاب اهميرحتف !!ةبيبر ىهف اّلِإو " اهتنب يهف لجرلا نم تناك نإ نبالا

 ام ميرحت مدعو امهءافتنا مولعمو .بألا ةجوز وأ 3 اهنإف خألا 1 اذكو .,بسنلاب

 .هرخآ ىلإ «عناملا ّنأل :هلوقب هيلإ راشأ هّنأكو .عاضرلاب ةرهاصملاب مرحي

 ناي فاتكلا بعامل هر روكذملا ءانسنالا هكوي دقو ىرهاظ: ءانشالاف

 ا اا راخرلا دوام دسار بلا يودون

 هبشي ام جارخإ ىلإ جاتحيف ّصنلا يف ناتلخاد بسنلا نم نامرحي دق امهْنأ ثيح
 نبالا تخأ ّنأل ؛ءانثتسالل هجو ال اًضيأ ريدقتلا اذه ىلع هّنَأ هيفو ,عاضرلا نم امهب

 .لّمأتف اًضيأ اًمارح *'ناك عاضرلا نم اًننب ناك اذإ

 عير ووك دوا همم ال هو ول ووك نأ الإ ثلاثلا اذكو اًضيأ هل ةعضرم هيخأ ةعضرم نوكي ب

 كان نطمي ىف ريرختلا داعسألا ةذافأ ذك هل

 هيخأ ىلع الو عضترملا بأ ىلع ةعضرملا مرحت الو :دعاوقلا يف لاق :«م .ع» شماه يف ١.

 ١[. 1/7 ماكحألا دعاوق] »١١«.

 ةهبشلاب ىطولا ىف [دجوي :«ه»] امك هيف دجوي دق :لوقي نأ لئاقلو :«ه ,م .ع» شماه يف .؟
 تانقوألا عيمج يف عاضرلا يف دوجوم ريغ ىنعملا اذه نأ دوصقملا نإ : ا كت
 .« هنم ٠ ١؟» ىّلكلا بلسلا ال ىّلكلا باجيإلا عفر هض رغف

 11 ونال عع أل اقينج ندخل ةطنتلا هج قم: ةنينرخللا ىلع لذ: لقتلاوت »6و نكاح نفاا
 .تناك :«م» .0 »١١«. نز رتخد :«عر» شماه ىف . ع



 نّمضتي اذهو .ّنهحاكن مكيلع مّرح'"'و يأ «(ْمُكَئاَسِن ُتاَهَمَأَو :ىلاعت هلوق

 نم نك ءاوس .هجو يأ نم «ندعب م نبرق ,ٌنهتادجو .تاجوزلا تاهت حاكن ميرحت

 وأ تنبلاب لخد ءاوس .تنبلا ىلع دقعلا سفنب نمرحي ّنهو .عاضرلا نم وأ بسنلا
 ريسفت يف اذك ."'لوخدلاب هدّيقي ملو ميرحتلا قلطأ ىلاعت هللا ّنأل ؛لخدي مل
 .يسربطلا

 .هرخآ ىلإ 4هُكْبَئاَبَرَو ب قّلعتم «ٌمُكَئاَسِن ْنِم َو+ :هلوق

 ةبيبرلا يأ بئابرلل ديق «؛ْمُكئاَسِنْم ّنأ وه رهاظلا ّنأ مارملا ليصفتو مالكلا حيقنت

 اذإ الإ ةجوزلا تنب مرحت الف .اهب متلخد يتلا ةجوزلا نم تناك يتلا يه ةمّرحملا

 مُتْلَخَ اوُوُكَت ْمَل نإ :هلوقلو نهب ْمُتَلَخَد ىتلا> :هلوقل .اهب الوخدم اهّمُأ تناك
 .هرخآ ىلإ نهب

 ,تنبلل حاكنلا زوجي الا قران اذان نحا ”!ليلدل اعف نقلا مخ اماو

 ىلدع نقملا ددعيسف ,لوكدلاب "نفق ريع هناآل ةاذوأ هذا مرحي هّنإف .سكعلا فالخب

 4يُكَئاَسن نِم> نأ ىلع ليلدلاو .ديقلا نود نم هذا رخل هوقعل هَذا هزت تقنلا

 ةفصلا نم يتأي ام ّن انه رس ىناحف اند كب اضروتل ذ يقازرلا كيف

 اهل اًديق هنوك روهظو .ةريخألل ديق وه ةدّدعتملا لمحلا دعب امهريغو ءانثتسالاو

 دّرجمو .زئاج ريغ ليلد الب هدّيقتو ,ميرحتلا دوجو عم ناوراا اًديق هنوك روهظ مدعو

 ؛امهل اًديق هنوك ناكمإ مدعو .رهاظ وهو .ءكلذل بجومب سيل هل هلامتحاو هتيحالص

 ريغ وهو ,ةيئادتبالاو ةينايبلا نيينعملاب هلعجو ,نيعضوملاب «نم» ةملك قيلعت مزلي ذإ
 هقيلعت ناكمإ مدعل ؛ةقيقحو اًزاجم نيينعمب كرتشم ظفل لامعتسا نكمأ نإو .نكمم

 .رهاظلاو لصألا فالخ وهو .فذحلاب الإ بيكرتلا يف امهل اًديق هلعجو ,نيعضوملاب

 ١. عمجم ريسفت ." ود هردصملا ىف البيان  /606.

 "'. .ليلدب :«م»



 ناد ءاسنلا 5 راوس

 نمل ةيذاق رهالقلاو.لضألا فاولخب ىلوألا "نيقالأ يف كش ال هنأ لصاحلاو

 .ةيالا يف دوقفم وهو بجوم ليلد
 هنأ ثيح .هدروأ هليوأت نم ٌدبالف ؛كلذ ىلع ةلالد تاياورلا ضعب ىف معن

 زاوجل «راعجألا كردي اهههصحتو ةرالا"اويقت وأ ةيآلا رهاظبو ا ضراعم

 :ةلكشم مالعألا ضعب هلاق امك ةلأسملاو ,حيرصلا حيحصلا ربخلاب نآرقلا صيصخت

 .ماكحألا بتك نم بلطي ليصفتلاو

 [*+ َنِهِب ْمُلَخَد ىتلآ» ىنعم ىف ىسربطلا هدافأ ام]
 .اهل ةفص اهتلصب « ىتلأ» :هلوق
 سناب نتانيا 7 تعن *ٌنِهِب ْمتْلَخَد ىتلا + :هلوق :يسربطلا خيشلا لاق

 ١ 1 قداصلا نيعو ايما لخدي مل اذإ لحت ةبيبرلا ّنأ ىلع عامجإلا لوصحل

 يف نك نهب متلخد دق يتاللا تاهّألا نم مارح مكيلع بئابرلا» :لوقي ناك ْةْيلا اًيلع

 نهب لخدي ملو أ تانبلاب لخد تامهبم 0 .«روجحلا ريغ [يف] وأ روجحلا

 اهنا مهبأ ام اومهباو هللا مّدح ام اومّرحف

 .عامجالاب مكحلاو ظفلل ةدّيقم :هلوق

 ىلعو .ّنهِب اولخد ىتاللا ءاسّنلا تانب ىلع قلطي هّنإف بئابرلا ظفلل ةدّيقم يأ

 هني 7-0 اهنوك اّمأو ,رهاظ وهو لّوألاب دّيقف .ّنهب اولخدي مل ىتلا تانب

 ْتَمّدُح» :هلوقب ةبآلا ردص يف قلطأ يتلا ةمرحلا مكحب ةدّيقم روكذملا ديقلا نأ

 كيب .روكذملا ديقلاب ةدّيقم تراص بئابرلا ينعأ مسقلا اذه يف دهّنِإف .ْمُكْيَلَع

 يف مكحلل اًدّيقم روكذملا ديقلا لعج نأ ىلإ ةراشإ هيفو اا دكا عش

 .دييقت :«ه ءل» .؟ .دييقت :«ه.ءل».١

 :تايمأل هردضصملا ىف. #

 1/5 ىضاقعلا ريسفتا قم فو دعا لقت و65177 نايبلا مجم نيستا 5



 وه امّنِإ مهضعب هيلإ بهذ امك ةْمُكِئاَسِن ُتاَهَمَأِ+ :هلوق يف ءاسّنلا نود بئابرلا بناج
 هيه تلوكر. 6 ملاعب نتعب قارا اكيد تافانعسملا رب تاقلطنلا اق: ءامعاالاب
 عامجإلا داقعنا ةنوعمب مكحلا كلذ ديق ينعي ؛عامجإلل دنس هنأ ,رهاظلا مظنلل

 ىلع هيبنتلا انهاه دنسلا ركذ ةدئافو .ةيآلا مظن رهاظ هيضتقي ام ةياعر ىلإ دنتسملا

 عامجإلا امهدحأ ناليلد دبيقتلل ركذ هّنأكف .دبيفتلا كلذ اًضيأ يضتقب اًضيأ مظنلا نأ

 .لّمأتف مالكلا مظن ءاضتقا ىناثلا ١"
 .ءابدألا روهمج دنع [ نيينعم ىلع لمحت ال ةدحاولا ةملكلاو] :هلوق

 تررم نويوحنلا ربخي ال ذإ دحاو امهتعن نكي مل افلتخا اذإ نيّرجلا :جاّجزلا لاق

 ءالؤهل اًنعن .«تافيرظلا» نوكي نأ ىلع تافيرظلا ديز ءاسن نم تبرهو كئاسنب
 - ىييربطلا عيفلا موكاذل دك" ابك أوو جازم

 امهنيب قرف ُةَْْي لوسرلا نكل .[ّنهب تالصتم ّنهتانبو ءاسّنلا تاهّمأ ّنأ] :هلوق
 الو اهتنبا جّوزتي نأ سأب ال هّنِإ اهب لخدي نأ لبق اهقّلطو ةأرما جّوزت لجر يف لاقف]

 .هوخا ىلإ [اهمأ جّوزتي نأ هل لحت

 ا في فلا نييوعشكلاب رحب تب لا نور ورقلا كذا :فاصتنالا يف لاق

 ىلِإ تاعجارمو تارواحم نم ولخي ال تنبلاب جّوزتملا نأ وه بس لوخدلاب الا ! مرحب

 لماما ااهطاعيق: ألا نيمدقوف عطقنيل دقعلا تمرحف .لوخدلا لبقو دقعلا دعب اهم

 .لوخدلاب الإ ةبيبرلا عم ةطلخلا ةّنظم لصحي ال ذإ ؛هسكع كلذك الو .مرحملا

 .هرخأ ىلإ [امهيف ميرحتلا دييقت] 32١ يلع نع يور هنأ ريغ :هلوق
 ايتن ىلع نقنلا دفحس فدع خال مرسم لي ران اولا دوه الثبات: تعا هنا ور ملط

 .لوسرلا ةرضح نع فنصملا ىور امك .ءلوخدلا ريغ نم

 .غءال/ '* نايبلا عمجم .؟ .و-:«لءع».١

 .اهلماعي :«ه ءل مم 01



 ادب ءامنلا نوه

 .فلتخم امهلماع ّنأل :هلوق

 «نم» يناثلاو .صاصتخالا هانعمو ّمصألا ىلع ماللا لّوألا يف لماعلا نإ

 يناثلا لوصوملا ناك ولف ءرهاظ امهنيب ةرياغملاف .ءادتبالا عضوملا اذه يف اهانعمو

 .نيفلتخم نيلماعل لومعم يناثلا لوصوملا يهو .ةدحاو ةملك ناكل نيئاسنلل ةفص

 مّوقتي هب ام لماعلا ّنأل ؛هيف نيينعملا رابتعا مزل نيئاسنلل ةفص لوصوملا انلعج نإو
 نيفوصوملا ىنعم رابتعا عمتجيف اهفوصوم مكح ةفصلا مكحو يضتقملا ىنعملا
 لد انا نلكاب اذه اةييعم فين انلا نلغا

 [ال مأ هرجح ىف ناك ءاوس مرحت ةجوزلا تنب]

 نع يور دقو [ ... اهتلمكتو ةّلعلا ةيوقت 00 ىف+ :هلوق ةدئافو] :هلوق

 .هرخآ ىلإ [اًطرش هلعج هّنأ] يلع

 ةجوزلا تنبو :مهنم دادقملا خيشلا لاق ,ةيمامإلا دنع ةتباث ريغ اف ةياورل ا وده

 .هحاكن لبق وأ هتقرافم دعب اهتدلو ءاوسو ءال وأ هرجح يف تناك ءاوس مرحت

 ."7ةيبلغألل « مُكِروُجُح ىف + :هلوقب دييقتلاو

 اًعفد راعشإ دعب حيرصت [ ءْمُكِيَلَع َحاَنُج الق نهب ْمُتْلَخَد اوُنوُكَت ْمَل ْنِإَف+] :هلوق
 .سايقلل

 ال :ليق نإف ,ءلوخدلاب دييقتلا يف بئابرلا رخل ناهز لاراب ساق

 .هرخآ ىلإ نهب ْمشلَخَد اوُنوُكَت ْمَل ْنِإَف + :هلوق حيرص عم سايقلا ىلإ ليبس
 .هتامّدقمو عامجلا نم ّلك نع ةيانك لوخدلا ةفينح وبأ لعجي نأ زوجي :'"'انلق

 .لاكشإ الف

 .تامّرحملا ىلع فطع ء:ِنْيَتْحَأْلأ َنْيَب اوُعَمْجَت ْنَأَوِ+ :ىلاعت هلوق

 .تلق :«م» .؟ .١امكة/ '" نارقلا هقف يف نافرعلا زنك ١.



 زوجي امهادحإ ةقرافم عمف .دارفإلا ال عمجلا وه ميرحتلا ّنأ عمجلا ةدايز ةدئافو

 07ىرخألا ذخأ
 لوصح حكانتلا نم ضرغلاو ةمكحلا تناك اّمل :ةيمامإلا ءالضف ضعب لاق

 ةكراشملا نع رفنت '"!عابطلا تناكو ,عونلا ءاقب ظفح عم ةّدوملل بجوملا عامتجالا

 ىفانملا ضغابتلل ةموزلم ةكراشملا تناك اهب صاصتخالا ٌبحتو تاريخلا ىف

 صفنتيو ءامهنيب ضغابتلا عقي التل نيتخألا نيب عمجلا مّرح كلذلو .ةفلألاو ةّبحملل

 .همالك ىهتتنا ."'لج هلا ىلع نتيعلا

 نأ مزليف .نيتخألا ريغ يف دوجوم ضغابتلا نأ : د يرحل داعب لأ تلضفوداو

 فالخب .!ةيبسنلا ةّدوملا عفرل بجوم عمجلا اذه ّنإ :لاقي نأ الإ ءاّمارح كلذ نوكي

 ديهشلا ديعسلا "'”يكذلا لضافلا خألا هيلع ضرتعاو ءلصاح قرفلاف بناجألا

 هدافأ ام ّنأب  '"'ةيحتو مالس فلأ اهفّدشم ىلع  ةيوضرلا ةرونملا ةضورلل مداخلا

 8!ث ,كلذك سيلو نيتخألا يف ة رفح "” ديبيسلا ةذوعلا ناك اذإ ةكيباملا داكنالا

 ولخي هل لجرلا ىلع نقيعلا ضخ و: ةهلوق ناب امرا طفلا نطعب لاك ىكرتعا

 نإ هكيوتج كزالا نيف .نيتخألا نيب ب ضغابتلل الولعم وأ ةهارب ايسر: وكس ا دوم

 نأ نإ نانا نلعر ويسرا نيردمعلا اموضتتن سلا لجرلا لع ىقيعلا نطيقف

 .عئابطلا :«ه م» .؟ 111 :نايبلا ةديؤا ١

 .. ويستنلا :«م» . ع .غ 1١ .قحلا قاقحإ :رظنا ."“

 ييحدرلا :«ما» .6

 ذخأ ام دعب ىراخب ناديمب قورحملا ديهشلا يرتشوشلا دومحم نب هللا دبع انالوم وه رهاظلا .1
 هلل افيو دهكتسلا ىلع ةيكيز الا: بلغ نه ىاقاا هامل :ةئوضرلا دنيداعلا نوجا ةدنبا

 "014/1 ةعيشلا نايعأ؛١ 5و ١57/7 نيفلؤملا مجعم ؛[؟8/ " ةعيرذلا :رظنا .ثلاثلا ديهشلا

 .يبسنلا :«م» ./ اهون

 .ختا- :«ل»



 5 ءاسنلا ة نون

 .اًوغل هرخآ ىلإ شيعلا صقنتيو :هلوق نوكي وأ مامت ريغ '"'هّدصي يذلا هجولا ريصي
 نأ ةرورض ديدشلا ضغابتلا عقي الل :لاقي نأ ىلوألاف :#ي ديهشلا ديعسلا لاق مث

 هدو. «ضقابلاو رفانلا دنع ىلإ ى ذوي. ىيرقلا ىوذ نيب ةمئالملا ريغلا رومألا عوقو

 .امهنيب عماجلا لجرلا شيع صيغنت ةّدش ىلإ يّدْؤي نيتخألا نيب رفانتلاو ضغابتلا
 .ريدتف

 ,ةيآلا هذه ناينعي ,ةيآ امهتلخأو ؛ةيآ امهتمرح :ىلعو نامثع لاق كلذلو] :هلوق

 نامثعو .ميرحتلا  ههجو هللا مّرك- ىلع عجرف '!4(ْمُكناَمْيَأ ْتَكَلَم اَم ْؤَأ+ :هلوقو

 .رهظأ ثان يلع لوقو [ليلحتلا
 .راد امفيك هعم رودي ّقحلا 0 ؛رابتعالاو عابتالاب ّقحأو لب

 .«مارحلا بلغ آلإ مارحلاو لالحلا عمتجا ام» بي هلوقل :هلوق

 ةهج نم اققحت امنإو انهاه مارحلا عم لالحلا عامتجا قّقحت يف شقاني دق

 لب لامتحالا بسحب عامتجالا هب دارملا سيل ُةْيِي هلوق يف عامتجالاو لامتحالا

 .لالحلاب مارحلا طلخ دارملا

 .هرخآ ىلإ هلوقب قدزرفلا ىّنع هاّيإو :هلوق
 .هل هجو ال اّمم ةيعرشلا ماكحألا يف رعاشلا لوقب داهشتسالا :ليق

 ,ةيعرشلا ماكحألاب اًفراع ناك ِهْنأل قدزرفلا لوقب داهشتسالا عقو امّنِإ :لوقأو
 يزارلا ةمالعلا هركذ امك .هنم هقفأ هنوكب لب هتهاقفب يرصبلا نسحلا فرتعا ىّتح

 نميعف قد رسقلا هدنغو»نيصتلا لكم لا !!ئورت#لاق ثيح «فاشكلا ةيغاعب يف

 اند نسحلا لاق ؟كلذ: نش لوف تعيش امأ :ىدزوفلا لاف ؟هللاو: ىليو.:هللاو ال لوقت

 0 :- رعش تلق :لاقف ؟تلق

 7: ءانستلا..؟ .هردصب :(«م).١

 .«هنم ل31١ اهبأ فامكلا تايبأ حرش يف ةروكذم ةياورلا هذه :«ه ءعر) شماه يف 7



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ا

 مئازعلا تادقاع دّمعت مل اذإ هلو وقلوب وخل امن قيل

 ؟جوز اهلو ةأرما ىبس نميف لوقت امف :نسحلل ليق ّمث ,تنسحأ :نسحلا لاقف

 :- رعش - تيبلا دشنأو ؟يلوق تعمس امأ :قدزرفلا لاقف

 تيبلا ليلح تاذو

 :نهنا "ا دقفا و رسما كنا | ذاق نتا كارا تنك تقيس «نييعلا لاق

 يبأ ىلإ هدعب نم ّمث 320 نينمؤملا ريمأ ىلإ هيبأ عم رغصلا يف هعاطقتاو اذه
 نارقلل هظفحو .روهشم مهنم ةضافتسالاو .24 نيسحلا نب يلعو نيسحلا هللادبع

 ظ .روكذم خيراوتلا يف ميركلا

 .اهتلاخو اهتّمعو ةأرملا نيب عمجلاو :هلوق
 لب ةيمامألا 'انياحتما نفع دقألا | كاع كسل هيتروصلا ميقاف يف عمجلا ةمرح

 نم تاياور كلذ ىلع مهلو .كلذب ةلاخلا وأ ةّمعلا ضري مل اذإ ةأرملا مرحت امْنإ

 .8ج) راهطألا ةّمئألا

 [(؟4) <... ْمُكْناَمْيَأ ْتَكَلَم اَم اّلا ٍءآَسَّنلأ نِم ُتاَنَصْحُمْلاَو + :ىلاعت هلوق]

 ىلع دازي اميف [؛ِةَضيِرَمْلا ٍدْعَب نم هب ْمُتْيَضاَرَت اميف ْمُكيَلَع َحاَنْجآَلَوم] :هلوق
 .هرخآ ىلإ يضارتلاب هنع طحي وأ ىّتسملا

 عافتنالا عاتمتسالاب دارملا ّنأ ىلإ بهذ نم بهذم ىلإ رظان ريسفتلا اذه

 هنأ يّدسلا هركذ ام ىلع هانعمف ةعتملا ىلع هلمح نم اّمأو ,ةعتملا دقع نود عامجلاو

 ةبورضملا ةّدملا ءاضقنا دعب رخآ دقع فانئتسا نم .هب متيضارت اميف مكيلع حانج ال

 .ةّدملا يف هديزتو رجألا يف لجرلا ديزي .ةعتملا دقع يف

 .471 .يدنفألل تايبألا نم دهاوشلا ىلع تايآلا ليزنت :رظنا.١



 م1 ءاسلا ة دوش

 [ةعتملا حاكن زاوج ىف ةيالا نم ىسربطلا هدافأ ام]

 .هرخآ ىلإ ةعتملا يف ةيآلا تلزن :ليقو :هلوق
 .ةيغبلا كرد انهاه عاتمتسالاب دارملا :ليق :نايبلا عمجم يف يسربطلا خيشلا لاق

 لق "اء انكمو هذناز ناو: تفاح: ىسنلا خرق للا قم ءنطوولا ءاضقوةوقاسلاو

 :داردلا ليفوز هرويم هوت اف .حاكنلاب ءانبتلا نم هتذدلت اولا" ضنا اف اذه

 ىذدسلاو ساّبع ةنا نه ةولعم خا ىلإ كعب رهمب دقعنملا حاكنلا وهو ةعتملا حاكن

 وهو ,ةيمامالا اذن اشيا بهدم وهو ,نيعبأتلا نم ةعامجو 0 نب ديعسو

 عافتنالا ىلع اًعقاو لصألا يف ناك نإو عّبمتلاو عاتمتسالا ظفل ّنأل ؛*'حضاولا

 ىلإ فيضا اذإ .نّيعملا دقعلا اذهب اًصوصخم !١'عرشلا فرعب راص دقف ذاذتلالاو

 ّنهوتاف ةعتم ىّمسملا دقعلا اذه ّنهيلع متدقع ىتمف هانعم نوكي اذه ىلعف .ءاسّنلا

 عانس ابي وسلا ءاطعإ برححو نام هناضيبسلاا ف | كلذ ىلع ل ديوب ةهووحا
 ّنأل ؛ذاذلتسالاو عامجلا نود صوصخملا دقعلا اذه هانعم نوكي نأ يضتقي كلذو

 "ادي بحال ىرهعلا

 .متعتمتسا امف :ردصملا ىف .؟ .هانعمف :ردصملا يف ١.

 رجألا نم هفاصوأ ركذبو اهظفل حي رصب ةعتملا حاكن هناحبس هللا ّلحأ دقف :«م .ع» شماه يف .4

 ا ها 1 اهبف نطألا ةداهزو لجألا ىف: قايانز الا قع نضيرقلا ةغبا ىضارتلاو اهيلغ

 007 نيب فالخ ال 15 ئارعلا را نبا لاق : 2 عر اول

 ا ل ب نادر لا قرع رخلاو هللا

 يعرشلا فرعلا ىلع [ّجحو مايصو ةاكزو ةالص :ردصملا يف] ّجحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا

 .«ُهّلِط هنم »١5, يوغللا عضولا نود

 نأ بسانف [" :ءاسّنلا] اوُحِكْناَف+ :ةروسلا لّوَأ يف ىلاعت لاق اًضيأو :«م ,ع» شماه يف .

 مكح ىلع لمحلاو ,ةدحاو ةروس يف راركتلا مزلي الئل ؛ةعتملا حاكن ىلع ةبآلا هذه لمحي

 .« لع هنم »١7, .[797/7؟] يروباشينلا ريسفت ىف ذك ,نلرأ ديد



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك فش

 نا يلا عر هك نيل نو اهم ب قح اد ط وراق اذ7
 نهوت انف ّنُهْنِم هب ْمُتْعَتْمَتْسَ اَمَُق١ِ :اوؤرق مهن مهنخ# هللا يضر دوعسم نب هللا دبعو

 .ةعتملا دقع هب دارملا ناب , حيرصت كلذ يفو *ٌنُهَروُجَأ

 ساّبع نبا يناطعأ :لاق ءتباث نب بيبح نع هريسفت يف يبلعثلا دروأ دقو

 هب ْمٌتْغَتمَتْسَأ اَمَقم أرقت امف :لاق .ىلب :تلق ؟ءاسّنلا ةروس أرقت امأ :لاقف ءاًمحصم
 + ىَنَسُم ٍلَجَأ ىَلِإ َّنُهْنِم

 اما لاقف «ةعملا نع ساقنع قنا كلاسو لاف ةريكتا ىبا ىعداتسإبو

 ٍلَجَأ ىلإ َنُهْنِم هب ْمُثْعَتمَتْسَ امف و رقت امن: لاق ول تلف ؟ انتل ةروع 7

 لجو دع شا "اهلنا اذكش هثاو :ىتباقع نبا لاق: ءاذكس اهارقا التلف

 ا ثالث

 .4 ىَمَسُم ٍلَجْأ ىلإ َنُهْنِم هب ْمتْغَتمَتْسَأ اَمَكم أرق هنأ ريبج نب ديعس نع هدانسإبو

 هب ْمُتْعَتْمَتْسَأ اَمَق> ةيآلا هذه نع هتلأس لاق ةبيتع نب مكحلا نع ةبعش نع هدانسإبو

 ميرال :مكحلا لاق .ال :لاق ؟يه ةخوسنمأ + ىَمَسُم ٍلَجأ ىَلِإ َنُهْنِم

 ."'(تقش الإ ىنز ام ةعتملا نع "!ىهن رمع نأ الول» :ة2بلاط

 ل اا لل ل ا

 هيي هللا لوسر عم !؛!انعتمتف هبط هللا لوسر اهب انرمأ انف ءاهخسنت اهدعب ةيا لزنت

 .اهلزنأ :ردصملا ىف ١.

 ]١ نيحيحصلا نيب عمجلا يف يديمحلا باتك نع ]1١[[ فئارطلا يف لقن :«م .عد» شماه يف .؟

 نب رمع عتمتسا رمع ةفالخ يف نأ يورو ءثيرح نب ساو اش ىف هلع: ىهتندلا [[11/

 الف :لاقف .اهاخا :لاق وا .اهّماو يبأ :لاقف ؟تدهشا نم :لاقف ءرمع هلاسف ةارمأ ثيرح

 :وهتنا +دتموي اهنع ىهتودالاقو :نوكي نأ تح ا انهرتغ
 يف اًضيأ يربطلا ريرج نب دّمحم هاور امف ربخلا اذه :يروباشينلا لاق :«م ,ع» شماه يف .“

 78//١78[. يربطلا ريسفت ؛!"97/57 يروباشينلا ريسفت ] «هنم »١7., هريسفت

 .انعتمتو :ردصملا ىف .غ



 نذل ءايشلا ة وتم

 ني ملسم ةدروا اميووءانف انسب ا ريودعب !"' لعمر لاقت»اهنغ !١" ةفمي كلوا[ كتاط]

 نبا انربخأ :لاق قازرلا دبع انثّدح :لاق يناولحلا انئّدح [لاق] حيحصلا يف جاّجحلا

 دره علا كب اييقرفا اري اعقلا عنا هيض نير اج قع لاق كانا حيرج

 ركب يبا دهعو هي هللا لوسر دهع ىلع انعتمتسا معن :لاقف ةعتملا اوركذ ّمث اا

 هب دارملا نوكي نأ زوجي ال ةيآلا يف عاتمتسالا ظفل ّنأ ىلع اًضيأ لدي امو 59 ٠

 نم رهملا نم ءيش مزلي ال نأ بجول كلذك ناك ول هنأ عامجلاو عافتنالا

 فصن همزل لوخدلا لبق اهقلط ول هنأ انملع دقو .ءيشب ةأرملا نم عفتني ال
 عيمج ةيآلا مكحب ةأرملل بجول مئادلا حاكنلا هب دارملا ناك ولو .رهملا

 هو يأ : فورا فرب انتل 4 لاف هنن 1 نحمل: لتحم ويلا

 دقلعلا نبقي هل ايتكر 39 يضل يحب اناا بصناو ريغ ملل 01 ىف فالفنالو

 ةياورلا ةلأسملا هذه يف هب قّلعتلا نكمي اّممو .ةعتملا عاب يف

 انأ لالح هللا لوسر دهع ىلع اتناك ناتعتم :لاق هنأ باطخلا نب رمع نع ةروهشملا

 نقلل وسر نيه اع كفاك عننا هذه أر نيكل اق ةاههنلع نتقاع او انهتع ىهأ

 .انهني ملو :«م»و ردصملا يف ١.

 وه روكذملا لجرلا يأ هّنِإ :لاقي ]١07/17[: هحيحص يف يراخبلا لاق :«م .ع» شماه يف .؟
 اذه ام تادلجم ثالث نم ىناثلا دلجملا ىف [818-/83577/5] هحيحص يف ملسم لاقو ءرمع

 عك فئارطلا يف اذك .رمع هنِإ :لاقي لقي ملو .ءرمع ينعي :هظفل

 توحي لبق وق دنا هم عتاو ةيمامإلا يرَخ أتم نم مالعألا ضعب لاق : :«م ,.ع» شماه يف .'"“

 ةدارم ٌلعلق :قالطلاب فضتني هنأ الإ روهشملا وه لب ءاًضيأ انباحضأ نم دقعلا ةرجمب رهملا

 ةّدملا تبهو اذإ فصتني هلنأل ءاًضيأ عطقنملا دقع دري ذئنيحف ,ءيش طقسي ال ثيحب هبوجو
 .مئادلا دقع يف اًمئاد هدهوجوو رهملا توبث مزلي :لوقي نأ يغبنيو ءروهشملا ىلع لوخدلا لبق
 .اًدوصقم هنوك نكميو .لثملا رهم لوخدلاب مزلي مث .رهم نع هّولخ زوجي هنِإف .كلذك سيلو
 .«هنم 01١6-0 60١7[١١5١2, .نايبلا ةدبز] لّماتف

 .ةرجألا بجت :ردصملا يف .غ



 [ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك فل

 اهخسن 882 يبنلا ن ناك ولف :ئارلا نيف يضل بم ىلا اهنه ىهنلا "١ فاضأو

 نود هيلإ ميرحتلا فاضأل هريغ نود صوصخم تقو يف اهحابأ وأ اهنع ىهن وأ

 يف فالخ الو .يهنلا يف ماجا وير حاتم وب" اووف اه دلاف اكياو هيب

 ءاسلا "انني [مكح 00 أ بجوف .ةمّرحم الو ةخوسنم ريغ ّيحلا ةعتم نأ

 ربنملا ىلع ةعتملا نع ىهن هنأ رمع نع يور :يروباشينلا لضافلا لاق :«م .ع» شماه ىف ١.

 اروكسولو .كاذف اهتم رحب مهملعل اوتكس ولف . هس دحا هئاهركو ملو ةباحصلا نم رضحمب

 ولو ء.حاكنلا رومأ نع ثحبلا ىلإ مهجايتحا ةّدشل ةداع لاحمف اهتمرحو اهّلحب مهلهجل

 ريسفت ] ىهتنا ءمهنم لاحم كلذو .ةعدبو رفكو ةنهادم ّقحلا ءافخإف اهّلحب مهملع عم اوتكس

 194 -197/ ؟ يرويباشينلا

 ديس هنأ نم تنال انعضلا نيف كاس نع اوفس كال 11 راكفلا تاهل 1 يش مت لوقو
 ,عّتمتملا ىلع مجرلا باجيإو .ّيحلا ةعتم عنم يف هعدتبا امب ضراعم هركذ ام اًضيأو .هللا

 حتفو .ماقملا لب هوحنو تايبرحلاب يلاوملا حاكن رضحو .ناوي دلا ثادحإو جارخلا عضوو

 ,راكنإلاب اهوقلتي مل امم كلذ ريغو .دحاولاب ةعامجلا لتقو ٠ 1 يبل ةدس ىلا هيانبلا

 عم هيلع ركني ملو .هعابّتا نمزو ةيواعم نمز يف هِي يبنلا تيب ب لهأو ة دع ىلع بس اذك

 يف داعبتسا الف .نامزلا رئاس يف روجلا نيطالس نع تكس دقو .رفك وأ قسف هّنأب مهفارتعا
 .هيلع مهراكنإ مدع

 يف :«م»] يلازغلا ىور اذهلو ءاًرفك نوكي ةنتفلا فوخل توكسلا ّنأ مّلسن ال انألف :اًيناث اًمأو

 رمع نامز يف كلذ رهظي مل مل :هل ليقف ,لوعلاب لوقلا نالطب رمع ةافو دعب رهظأ هّنأ [ءايحإلا
 د 1 1 ع سَ كَ

 .« هَ هنم »١١, هتّرد نع تفخ وا هتبه ىناب باجاف

 ةّكم هللا حتف نيح ماَيَأ ةثالث تناك يتلا ةعتملا يف تلزن :ليق ]011/١:: فاّشكلا ىف لاق ."

 نوني اعويما ىأ نينلتل وأ هليل اولكم اكقوز ارملا مكي لفعل ناك «ةيفست هك كلوش ىلع

 امب اهل هعيتمتل وأ اهب هعاتمتسال ةعتم تيس ءاهحّرسي ّمث هرطو اهنم يضقيو .كلذ ريغ وأ
 .ةراجحلاب اهتمجر اَلِإ لجأ ىلإ ةأرما جّوزي لجرب يتوأ ال هّنأ رمع نعو ءاهيطعي
 نع عانعيالاو مكترمأ يّنِإ [سانلا اهّيأ اي] :لوقي حبصأ ّمث .اهحابأ هنأ ليي يبنلا نعو

 مّرحو نيتّرم حيبأ :ليقو .ةمايقلا موي ىلإ كلذ مّرح هللا ّنأ الأ ءاسّنلا هذه [نم :ردصملا]

 ىلإ َنُهْنِم هب مُتْعَتْمَتْسَأ اَمَه© أرقي ناكو ,خسنت مل ينعي ,ةمكحم ّنه ساّبع نبا نعو ؛نيتّرم



 ملو ءابستلا هوو

 .همالك ىهتنا ."'!اهمكح

 بحاصو فّئصملا هركذ ام لاطيإ ىف مامتلا قوفو مات مالك هنأ ىفخي الو

 :مارملل اًحيورت ةبذاكلا "'تاياورلا داريإو خسنلا ىوعد نم ,ماقملا اذه يف فاّشكلا

 هتيشاح ىلع فاّشكلا خسن ضعب نم ماقملا اذه ىف نيرظانلا ضعب بتك ام معنلو

 .يوري ال ّقحلا لاطبإ نمو ءيوري ام يوري فيك جوعألا جرعألا اذه ىلإ رظنأ وهو

 كلذب ىتفأو هتايح ةّدم هيلع ناك يذلا ّقحلا لوق نع هيَِظ ساّبع نبا عجري فيكو

 ا ها

 [ةدّدعتم ةلدأب لطاب ةيآلا ىف خسنلا ىوعد]
 ةدارإ يف ةحيرص ةلوقنملا ةءارقلا ّنأ ١" مالعألا ضعب هرّرح ام ىلع لصاحلاو

 ةّنسلاو باتكلاف .كلذك تاياورلاو ,ةزئاج تناك اهْنَأ ىلع عقاو عامجإلاو .ةعتملا

 باحصتسالاو لصألاو ءاهءاقب يف ةّمألا تفلتخا دقو ءاهزاوج ىلع ةقفّتم ةّمألاو

 زاوج يف فالخلا عم ءلصألا فالخ ىلع هنوكو .خسنلا ىلع حضاو ليلد مدعو

 مدعو .؟!انهاه رتاوتلاب ملعلا مدع عم عامجإلا مدعو .ةرتاوتملا ةّنسلاب باتكلا خسن

 .مدعلا ليلد هريغو .عامجإلا نم لقنلاو لقعلاب دحاولا ربخلاب هزاوج

 يلوق نم كيلإ بوتأ يّنِإ مهّللا :لاقو .هتوم دنع كلذ نع عجر هنأ ىوريو 4 ىَمَسُم ٍلَجَأ
 .15 0/17 نايبلا عمجم ريسفت ١. .همالك ىهتنا ,ةعتملاب

 عادولا ةّجح يف ةعتملا حابأ طي هّنأ تاياورلا رثكأو :يروباشينلا لاق :«م .ع» شماه يف ١.

 نم دحأ هب لقي مل ءفيعض ا ارم خسنلاو اًرارم ليلحتلا لصح هّنِإ :لاق نم لوقو ,حتفلا مويو

 ,[791/ 57 يروباشينلا ريسفت] تاياورلا هذه نع ضقانتلا ةلازإ اودارأ نيذلا الإ نيربتعملا

0 

 00 و .« هع هنم 0 ٠



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ف

 نبا لثم ةباحصلا رابك نم فالخلاو حب رص [لوقنم] ربخ دورو مدع هدّيؤيو

 :دنم امك هضلن ىلإ يردملا "'!ذاهيس رو هرمع وانزل ةئاقي لقتو يار ا
 امك هتبوتو هنع ساّبع نبا "'عوجرو .ةرتاوتم هي! تيبلا لهأ قرط نم تاياورلاو
 ناك ثيح اّبجاو هب هلوق ناك لب اًمارح ناك ام هنأل ؛ديعب ''فاّشكلا يف يور

 يف هفالخ ليلد روهظ مدع !؟!عم توملا دنع عوجرلا ٌمصي فيكف .ليلد ىلإ اًدنسم

 هوعنمي ىتح هريغ ىلعو هيلع اًيفخم هنوكو .توملا دنع هليلد روهظ دعبيو ؟هتايح

 ام اذهلو .بجاو لوقب اًلئاق ناك ثيح ةبوتلل ىنعم ال كلذ عمو .توملا نيح ىلإ هنع

 .عوجرلا فاّشكلا بحاصو يضاقلا ريغ لقن

 خسنلاب امهلوقف .زاوجلا ءاقب يف حيرص يبلعتلاو نايبلا عمجم ريسفت نم مّدقت امو

 دوجول ؛اًعامجإو ةّنسو اًباتك ءلقنو لقع نم هل حلصي ام مدع نم تفرع امل ؛لطاب
 داو نيسان قمت ايتو روبع قب ةيعسو قدما ليما اهلا هقاقلا نس قاللغلا

 .هنع ةبوتلاو توملا دنع هنوك '!نالطب ىلع لدي اّممو .هعوجر لقن اذكو .ساّبع

 بث [ةرم] اهحابأ هنأ ةرات مهفي هّنإف ءاًبارطضا امهمالك ىف ّنأ ىلع تفرع "ام

 قرات اهوع كلا 6| اقر ميحا ف يعل ااذلاو وقوم حاك لا ةراقو ءاووع
 هنأ عم ماّيَأ ةثالث تناك ِهّنَأ مهفيو [ةدحاو ةليل لب] اًدحاو اًموي تناك هنأ هنم مهفي

 "هلحأ ام ّدرل بارطضاو ضقانت الإ اذه لهو .اًعوبسأ عّتمتي مهنم لجرلا ناك :لاق

 .رمع لوقب هلل

 ل لوري لوي دةقالا ءامعلو ةقسلاو هيفانكلاهناتي قاك قاوغلا أ 81 فاشل

 .عوجر ّنأو :ردصملا يف .؟ .هدانسإ :ردصملا يف ١.

 .دعب :خسنلا يفو ردصملا ىف اذك .؛ .فاشكلا يف يور امك :ردصملا ."

 .تفرع امل :ردصملا يف .5 .هنالطب :ردصملا ىف .6

 :ىصخللا مالا مارب وق لم اكئلاود ردكم نقاتل رح وصقلا أ



 ضل ءاسللا ةووس

 اونا صيلوب وقلق اننا و ةماعلا نع ل قنوةانع هلق نر

 "'نونمؤملا ةروس يف ىلاعت هلوق وهو باتكلا نم نيقيلا مهل نإ :لاقي ال

 ُدْيَغ ْمُهّناَف ْمُهئاَمْيَأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ْمِهِجاَْرَأ َىلَع لإ * َنوُظِفاَح ْمهِجوُوْفِل ْمُه َنيِذَلَأَو>

 اهب عّتمتملا ّنأل ''!كلذو "+4 َنوُداَعْلآ ُمُه َكِيَلوُأَف َكِلذ َءاَرَو ئغَتبأ ِنَمَف * َنيِموُلَم

 تبثل ةجوز تناك ول اهنألف لوألا اّمأو ,يقافتاف '*'يناثلا اغا اكلنا وهو قوس

 مزاللاو .,تاجوزلا ماكحأ نم كلذ ريغو قالط اهب عقولو ,مسقلاو ثرإلاو ةقفنلا اهل

 امأ ملسم ريغ ةجوز اهنوك مدع :لوقت انأل ,"'موزلملا اذكف ,ةيمامإلا قافتاب لطاب

 :لاق هّنإف "'ةربس نع هوور اميف روهمجلا دنع اّمأو :عامجإلابف ةيمامإلا دنع

 ١ . .نايبلا ةديز /ا١ 6801١ -0١8.

 ةيألا نا ياتكتزا ىلا نويعحلا نم نيحو محلا ىضع رطصا قوت هدوم ع نففاش نقع

 ةيكم نينمؤملا ةروس نأ نع لفغو .اهيف نحن يتلا ةيالل ةخسان نونمؤملا ةروس يف ةروكذملا

 سما ؟ دل انوا نوكر نا نكمي الاخاكدعلا ىلع دق ىكمللا وب ةنتاةم رم انبتلا روسو
 1 1 720 :نوتمؤملا 7

 .يرويسلا دادقملا لضافلا مالك نم باوجلا اذه .؛

 اذه ريرقت هريسفت يف لقن دق يزارلا نيدلا رخف ّنأ ىفخي ال :«ه .م .ع» شماه يف .ه

 َلِجَأَو + :ىلاعت هلوق يف ليلحتلاب دارملا ّنأ وهو رخآ هجوب يزارلا ركب يبأ نع لالدتسالا
 + كئاقمأ :كيلع تعول ++ كاعج هلوق ىف'دازملا وه ام [؟8 :ءانكلا] «مكلذ اروع ْمُكَل
 لوران نينصشلاو ل5 ىلاع دنا قيرملا عااكلا وه كان يرجو هزيل ىكل [38 تاكل
 حفس اّلِإ اهب داري ال ةعتملاو [14 :ءاسّنلا] 4 َنيِحِفاَسُم َرْيَغ* ىلاعت هلوقلو ,ةعتملا يف ناصحإ

 :دلولا هيف نلطب ألو ءانلا

 هنيب مزالت الو ةعتملل لماش وهو ةروكذملا فانصألا هذه ءارو ام ذا دارعلا نر ايةنع تاخاو

 لل دم وكي ال ناصحالا ّنأ ىلع ليلد مقي ملو كانه ميرحتلا دروم نيبو
 دك ءاهيف اًثوذأم سيل ةعمملا نإ معلق: ملق::هيف نوذأم يعارتشا قيرطب ءاملا حفس ةعتملا
 .« لِ هنم ]٠١ /01[ ١١ يزارلا ريسفت :رظنا ءوخر .مالكلا نأ رهظف

 /١65. ؟ نآرقلا هقف يف نافرعلا زنك .7
 ندع ةعتملا ةنوكب ىلع اهب اول دنيا ىفلا مهثيداحأ حاحص يف اوور :«ه .م .ع» شماه يف .



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ف

 .هرخآ ىلإ ةقفنلا تبثل ةجوز تناك ول :مهلوقو ةارما كج قر

 طقسنت ةقفنلا نإف ماكحألا هذه موزل مدع عم ةيجوزلا قدصل ةمزالملا عنمن :انلق

 ريغ نم انياب ريصت ةدترملاو ,رفكلاو لنقلاو ٌّقرلا 0 طقست ”كاريملاو نو ويستلا عم

 طقسي لب اًمئاد بجي ال مسقلاو .ةجوزلاب لوخدلا لبق تبثي ال ناصحإلاو .قالط
 "ارومألا هذه تفتنا دقف ,مهنم ريثك دنع ةمألاو دبعلا نيب عقي ال ناعللاو ,رفسلا يف

 ."'انه اذكف ةلالدلا دوجوب تامومعلا كلت تّصخ امكف ةيجوزلا قدص عم

 نإف :لاق هّنِإف ةعتملا يركنم نم هنوك عم فاّشكلا بحاص كلذب فرتعا دقو اذه

 نم ةعتملا حاكن ةحوكنملا ّنأل ال :تلق ؟ةعتملا ميرحت ىلع ليلد هيف له :تلق

 هذه نم اوعتمتسا :لاقف عادولا ةّجح يف ةبزعلا انوكش :لاق هيبأ نع ينهجلا ةربس نب عيبرلا ج

 كلت اهدنع تثكمف ةأرما تجوزتف ءاًلجأ َنهنيبو اننيب لعجت ال نأ نيبأف [ٌنهانيتأف] ءاسّنلا

 [سانلا اهّيأأ :لوقي وهو .بابلاو نكرلا نيب مئاق وهو 12 هنا لوسو: ىلع تودع مث ,ةليللا
 ناك نمف .ةمايقلا موي ىلإ اهمّرح دق ىلاعت هللا ّنأو الأ .عاتمتسالا يف مكل تنذأ تنك دق ين

 01 جاع نبا نتشإ :ىوشا اكينخ ةسوشلا هن اؤذح الو ايلوس لكيبلف كيش وق نغ

 /١77[. ؟ نافرعلا زنك

 فّئصملا هركذ يذلا خيراتلل هيف ةعتملا نذإ خيرات ةفلاخمبو اًلَوأ هدنس يف نعطلاب دودرم وهو

 :/ هلع هله ١717( نت دعف انلات: ةحييصصلا رابخألا نف:ةريقت ههخاغميو اناث قالا

 ةلردش ا منلا اهل نوح ال ةييوتلا 1 | هينا عمل بنااقك فا دشن اق ارسل قرا تماس يقرا
 .ةيجوزلا ىلع ديزت ةفصل كلذ اهل لصح امّنِإو .طقف ةجوز تناك ثيح نم قالطلا اهب عقي
 .ثرت ال ةيّمذلاو ءثرت ال ةلتاقلاو ءثروت ملو ثرت مل ةجوز تناك اذإ ةمألا ّنأل كلذو

 ةدحرملاو ةعلسيملا .كلذك وو قالط نيش نين انا ةنعالولاو «ىالظ فر نيس ةكملا ةمآلأو

 نيبت ةجوزلا واغألا نبل نم ميرحتلا بجوي امب ماطفلا لبق ةعضرملاو ءاهجوز اهنع دترملاو

 ؛١ 51 .ديفملل نآرقلا ريسفت] ةقيقحلا يف تاجوز هانددع [نم :«عد] ام لكو: :قالط ريق

 .« هي هنم 07 » ىفخي ال امك ١[ 019 .ديفملل ةراتخملا لوصفلا

 فالتخاب فلتخي ةيعرشلا ماكحألا ّنأل ؛فالتخالا اذه يف داعبتسا الو :«م .ع» شماه يف .؟
 .«هللا همحر هنم »١١, ةيلقعلا ماكحألا يف كلذ عنتمي امّنِإو .ةحلصملا

 1١05/1--١17. نآرقلا هقف يف نافرعلا زنك ."”



 1 ءاسنلا هروس

 ."7ماكنلا ّمص اذإ جاوزألا ةلمج

 .ةجوز اهنإ :لاق هئاف .اهزاوج ىلع ةلاد ةيآلا ّنأو .هدنع هزاوج ىلإ ةراشإ هيفو

 اههصخت لب اينومف لوك أزل قآل فيل وقلا هقدر تادعمملا عمت شنق

 لدي في نت اونملا قارقلا نطيصخت نكس يشي اينالا قزم نيش ديال قكلو ريخلاب
 1 5 . 5 سا 5 1 0 ١(

 ىوهلا عبتت الو مقتساو .لّماتف روهمجلا ضعب هيلإ بهذ اّمم '!امهريغو ةراجإلاو

 :ليسلا ىدهيو ىحلا ٌقحيهللاو :هليبس.نغ كلضيف

 [(10) .... َحكْنَي نآ اَلْوَط ْمُكْنِم ْعِطَتْسَي مل ْنَمَو« :ىلاعت هلوق]
 ةملسملا حاكن زاوج ىلع لدي ةيآلا رهاظ :!ةيمامإلا نم مالعألا ضعب لاق

 زاوج مدع ىلعو .رارحألل باطخلا "”نوكي نأ "لإ ْنَمَ« مومعل دبعلاو ةّرحلا
 يف تانمؤملا ديقل ءّدحلاو دبعلل ةمأو ةدح ةيباتك ريغو ةيباتك اًقلطم ةرفاكلا ئيطو

 هاوي جلا ةلدآ ودع ىظراعي الق هنت تبق ايو كضرلا موون نكلو.نيعطوتلا
 لامتحالا ىلع ةّرحلا ىلع ةردقلا مدع عم ةمألا دقع زاوج ىلعو .طوحأ هّنأ كش

 « نم هومحل اديه وأ ناك اوه لوألا

 موهفمب هّنأكو .ّرحلا ىلع ةردقلا عم دقعلاب ةمألا ّرحلا ذخأ زاوج مدع ىلع :ليقو

 :ىتاسلا ىقعبلا دازملا نوكي نأ لامتحال «لكات "يور هيك تينا يذلا طورقلا

 داك اذإ اًريتعم نوكي دق موهفملاو .هل نّمضتم هنأل ؛طرشلا يف هتحارص مدعلو

 .عيمجب :«ل» .؟ 13/7٠. فاشكلا ١.

 9 ةكرلمملا هنألاو:ةنئادلا ةعوزلا ريق قا« عن نسماه ىف

 هيلع نا ةمحر نليتورالا قفحملا وهدا .امهريغو  :«ع» 4

 ْ .نوكي ال نأ :«ه» . .الا_ :«ه» .5

 .هيفف :«م» ./



 امنإ موهفملا نألو «نإ» موهفمب نيرا ضعب ةرابع يف دّيق اذهلو ءاًحيرص

 يف نّيِب امك .توكسملا نع مكحلا يفن ريغ ةدئاف ديقلل رهظي مل اذإ ةّجح "١نوكي

 ,حاكنلا ىلع "'صيرحتلاو بيغرتلا وهو ءرهاظ هجو انهو :لوصألا نيب ةعصوم

 امهم اهريغ ىلإ (*!كرتت الف ,ىلوأ "”ةّرحلا ّنأ ةدافإو ةمأب ناك ولو هجوب كرتلا مدعو

 .رهاظ وهو ,نكمأ

 مّدقم وهف ةّرحلا ةملسملا حاكن وهو لضفألاو ىلعألا درفلا نكمأ نأ ىنعملاف

 ءامإلا حاكن وهو ىلوألا ريغلا فيعضلا درفلاف اَلإو ,ةردقلا ريدقت ىلع اًعرشو اًلقع

 سيل نآب رعشم ةياآلا قوس ةااضيأو ءاّضيأ ةروكذملا ةفصلا موهفم ىف راج وهو

 مكحلا يف بيترتلا ال داشرإلا وه [ةيآلا نم] دوصقملا ّنأ رهاظلا ّنإف :كلذ دوصقملا

 ىلع ةردقلا عم ةملسملا ةّرحلا حاكن "!نّيعت ىلع '١تلمح اذهلو .يهنلاو رمألاو

 هل زاوجلا مدع مزلي ةّجح انه موهفملا ناك ولو ءرهاظلا ىلع فالخ ريغب .ةّوحلا

 .لّمأتف ءاّضيأ

 َءاَرَو اَم ْمُكَل لِجَأ + لثم .زاوجلا ةّلدأ مومع ضراعي ال موهفملا اذه ةلمجلابو
 ,"!كلذب اًلصّتم ىلاعت هلوق هدّيؤيو .هلثم وأ ىوقأ ليلدب الإ هنع جرخي الف ْمُكِلُ

 رهظي نم ّلكف .لاحلا رهاظب الإ نوفلكم متنأ ام ينعي .* ْمُكِناَمي ب ُمَلْعَأ ُهلَأَو م
 متسلو .زئاج امهحاكنف .هب اومكحاف مكدنع ةنمؤم وأ نمؤم وهف ناميإلا
 هب مكفيلكت نكمي الف .هللا الإ هملعي ال كلذ ّنإف .رمألا سفن ىف امب !نيذخآوم

 رادملا ّنإف .ءامإلا حاكن | وبا ا مدا دلو نم مكنم لك يأ 5 هن كيو

 سيرسل هند وع ددسملا قانا
 .كرتي الف :«م»و ردصملا يف .4 .ةمرحلا ا 3

 .تلمح ام :ردصملا يف .5 .اًضيأ وهو :«م» .4

 .كلذب اًلصتم  :ردصملا يف .6 . نييعت :«م»

 :نيدقباب :«مر) .1



 5-2 ءانشتلا ة و وف

 الإ مولعم ريغ رمأ وهو .ناميإلاب الإ مكنيب لضافت ال متنأو ,ناميإلاو ةيسنجلا ىلع
 + ٌنِهِلْهَأ ٍنْذإب َنُموُحِكْنآَف + "'ركذ امب اًلصّتم ىلاعت هلوق مومع اًضيأ زاوجلا دّيؤيو ءهل
 0 ل وسو

 .هرخآ ىلإ ىلع ةمألا حاكن ميرحت يف يعفاشلل ةّجح ةيآلا رهاظو :هلوق

 [تنعلا ةيشخو لوطلا مدعب ءامالا حاكن طرش ىف ثحب]

 لوطلا مدعب طورشم دقعلاب ءامإلا حاكن ةحابإ تأ ةيآلا رهاظ 1 هيو

 فلاخو .نيطرشلا نودب ٌنهحاكن ميرحت ىلع يعفاشلا هب ٌجتحاو .تنعلا ةيشخو

 ّنهحاكن زوجو ءامهنودب اًمّرحم نوكي "ادن ال لضفألا ىلع كلذ لمحو ةفينح وبأ

 :نوكدبملا ليلا دوني انتج ةفاسالا اه اما نعي لاقل وألانو ىتغلا
 اهيلإ رطضا اذإ» :لاق .ةكولمملا جّوزتي لجرلا لئس دقو (؟01 قداصلا لوقبو

 َنيِحْلاّصْلَآ َو ْمُكْنِم ئماَيآلآ اوُحِكْنَأَو + :هلوق مومعل ىناثلا ّقحلاو :ليق .,*!«سأبالف

 "ية يزن نقع تاكرشقلا ارككتت لوو: نلاض هلوقو ١" كئامإو هكداتع نم

 :ىلاعت هلوقب لالدتسالا نع باوجلاو .4!+ةَكِرْشُم ْنِم ُدْيَخ ٌدَئِمْؤُم ٌةَمَآَلَوِم :هلوقو

 "*!ةَلاد ىه لب ميرحتلا ىلع اهتلالد نم عنملاب ةيآلا ''!+لْوَط ْمُكْنِم عطّتسي ْمَل ْنَمَوو

 هت 1 ناينلا ةديوتال 5 ذ ام لمتم دة ودقملا نفايا

 الثلث رقابلا :ردصملا ىف .: نال مرر 7

 ل1 ىسوطلل ماكحألا بيذهت ؛"017/ 0 ىفاكلا .

 .؟١7١ :ةرقبلا ./ 1 ,8؟ :روثلا .5

 .56 :ءاسنلا .4 .5؟١ :ةرقبلا 6

 .باطخلا ليلدب :ردصملا ىف ١ .ةلالد :«:ل». ٠

 ذاع رئاردللا حاكت مطعمي: مل نمو ةيآلا رب دقت ناك ولاهلأ اذهت حيطوت 00 عاجلا شفاف قانا



 ؛ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ففي

 اذكو .ِهْمّكَل ُدْيَخ اوُريْصَت ْنَآَوِ+ :هلوق ةيهاركلا دّيؤيو ,ةهاركلا ىلع اهتلالد نضر

 ا" يرختلا ١١ نين ةدغأ نمانلا نأل ؛ةياورلا نعهتاوجلا

 ىلع ةلاذلا ةروكذملا ةيآلاب ةضتخم اهركذ ىلا تاموهنلا نإ :لوقينا لئاقلو

 قالطإلا اذه لمحي مل ولف لامعالا نم ىلوأ عمجلا ّنأ نم رّرقت امل طارتشالا

 ؛هيف روظنم اندنع ةّجحب سيل وهو هلوقو .دّيقملا لامعإ مزل دييقتلا كلذ ىلع مومعلاو

 هيفف دييأتلا نم هركذ ام اّمأو ءانباحصأ مالعأ هب ّجتحا دقو .رثكألا دنع ةّجح هنآل

 نكي ل لكان

 .ناميإلا رهاظب اوفتكاف [« ْمُكِناَمي ب َمَلعأ ُهنَأَو +] :هلوق
 دئاز طرتشي الو ذئنيح ,قفانملا حاكن زوجيف قيقحتلا ىلع نوكي نا تحب لو

 .قتحملا هيلا راش امك ةيرخلا نفاع اقكلاك كلذ: ىلع

 هل راعشإ ال اًقلطم مهنذإ رابتعاو [ّنهبابرأ ديري « َنهِلْهَأ ٍنْذِإب َنُموُحِكْناَف :] :هلوق
 فروخ ىلإ

 0- نذإلا ن ضيصختو ثنايا ىنعمب ةيآلا يف 6 0000 و لاق

 ا يلوضفلا دقعلا أب كلذ حتحا , م ا د

 ةركسا زوجي ال ملو .ئطولا ىنعمب , حاكنلا ا الناب ازا هلع بنحو

 قلاع

 امّنِإ نذإلا قالطإ نم راعشإلا كلذ مهف ّنأ هلصاحو .فّنصملا هيلإ راشأ امب اًيناثو

 ناك ولو ةعاطتسالا ءافتنا دنع هميرحت يأ زاوجلا مدغ ىلع ةيآلا تلد ءامآلا حاكن هل ف

 روهظ ىفخي الو ةيهاركلا ىلع تلد ءامإلا حاكن نسحتسا اهحاكن عطتسي مل نمو اهريدقت

 :( 00 هنم ن1 نتاغلا عافخو لوألا وييدقعلا

 ,.يرحتلا ماع نمابلا د1 يفععملا قاما
 /١74. ؟ نافرعلا زنك .؟



 ففي انشا وون

 ام ىلع ةيالا نكي مل اذإ مث .هيف مهل ةّجح الف ءلطاب وهو باطخلا موهفم قيرطب وه

 نا دعبي الو ءنذإللا دعب لوضفلا ذيفنت نم هبهذم ىلع هب جاجتحالا ّحصي الف هركذ

 .لّمأتف ,ةيفنحلا هب ٌصتحي ىّتح فّنصملا لوق نم فّنصملا دارم اذه نوكي

 كلذ فذحف [ّنهلهأ نذإب ّنهروهم ّنهيلإ اوّدأ يأ :َنُمَروُجَأ َنُموُتاَوِؤ] :هلوق
 .هركذ مّدقتل

 عم فوطعملا ةكراشم بجوي ال فطعلا ّْنأل ؛فعض هيف :لضافلا يّشحملا لاق

 ريدقت اذكو .مّدقتملا '"'ديقلا يف ةرهاظلا يه امّنِإ ١" رّخآتملا ديقلا يف هيلع فوطعملا

 ظ .همالك ىهتنا ."'دهاش نم هل ٌدبال يلاوملا

 رهاظ نسم.لضانقلا اذه همهوت ام. ركذلا اتقن: عم فتضملا داره نسل ؛لوقاو

 مهتاداع نم ّنأ وهو ماقملا اذه يف نيرّسفملا ضعب هب حّرص ام هدارم لب ؛ةرابعلا

 .رهملا ضبق يف نذإلل اًمزلتسم حاكنلا يف نذإلا نوكيف .جاوزألا رهم ركذ ميدقت

 .هرخآ ىلإ دّيسلل رهملا ّنأب ملعلاب فّنصملا هيلع دهشتسا دقف يلاوملا ريدقت اّمأو

 [مكل ريخ نيففعتم ءامإلا حاكن نع مكربصو يأ «ْمُكَل ُرْيَخ اوُرِبْصَت ْنَآَوْ+] :هلوق
 .(؟!«هك اله ءامالاو تيبلا حالص رئارحلا» :ْةْيَي لاق

 دلو ِهّنَأب دلولا رّيعي الث هلوقب ةيآلا يف ةيريخلا هّجو نم مالك ّنِإ :لاقي نأ نكمي

 ١. فوطعملا ىلع يأ :«ع» شماه يف »؟١١«.
 هب فوطعملا دييقت رهاظلاف هيلع فوطعملا ىلع اًمّدقم ناك نإ ديقلا مث :«م .ع» شماه يف .؟

 سيل هنأ معن 01 كطعأ ينتلج نإ :انلوقو ءاّديز تبرضو ترس ةعمجلا موي :انلوقك

 .«لي هنم ١١١ تايباطخلا يف مهفلا ىلإ قباسلا هّنكل [ عطقب :«م»] يعطقب
 .1751 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'

 05١/١. فاّشكلا ؛١/7١1 يفسنلا ريسفت ؛71/١11 يبلعثلا ريسفت .؛



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 ةهارك هنم لصح كلذب دلولا رّيع اذإ هّنِإف ")اذه ُكيِفَي يبنلا لوق نم ذوخأم ريغلا ةّمأ
 هيلا قفهدلو | تيم ممل هدهارك اذكر ديرفللاو ريبعلاا اضم اهنألا مالا هقأل
 لالتخالل بجوملا طالتخالا ءوسو .ماظتنالاو فالتتالا مدع كلذب لصحيو

 دلولا ءيجي اًلئلو ءامهنيب دّيسلا قرفي التل اًريخ كلذ ناك امْنِإ :لاقي دقو .مالفتالاو

 ىلع كلذ اوساق مهّلعلو مالا عبي مهتم نلولا نالوا" يبفاشا ةضا و اهكرادر

 :ه# هلوقب دودرم وهو .نيتمّدقملا ّسخأ عبتي ةجيتنلا نأ نم نويقطنملا هركذ ام
 ."”«هح دلو قري ال»

 [(؟5) ؛... ْمُكَنْيَب مكلاوهآ اولكأت ال اوُنَما' َنيِذَّلَأ اَهيَءاَي م :ىلاعت هلوق]
 .« لطالب مُكَنِبَب ْمُكَلاَوْمآ اوُلكأت ل+ :ىلاعت هلوق

 (©ةبلاطملا لّوألا :فّتصملا امهل ضدعتي مل نارمأ هّجوتي انهاه ّنأ ىفخي ال

 هر تافصب ف ويعومبةل وك املا لاوفالا ١ ناقلاز هكا رك املا نصيصخملا هحو

 لكلا يفن نم دارملا ّنأ :نيرمألا نع باوجلاو ؟لكألا يفنب صيصختلا هجو امف

 اذإف ءفّرصتلل مزلتسم لكألا ّنإف ,مزاللا ةدارإو موزلملا قالطإ باب نم فّرصتلا يفن

 .تافّرصتلا عيمجل اًلماش يفنلا ناك فّرصتلا قلطم لكألا نم ديرأ

 .عطقنم ءانثتسا [؛ْمُكْنِم ِضاَرَت ْنَع ٌةَراَجِت َنوُكَت ْنَأ آلإ+] :هلوق
 نع ةراجتلا يف حابملا فّرصتلا رصح مدعل ؛ليوأتلا مزل اًلصّتم ناك ول هنأ

 اولكأت هل :ليق هثأك :«نكل» ةملك ىتعمب انهاه «آلا» ةملك نإ :لاقي امّبرو :ضارت

 لوقلا ىلإ جاتحي ال اذه ىلعو .ةراجتلا نم اولك نكلو لطابلا ببسلاب مكلاومأ

 .لّمأتف ءلصألا فالخ هّنَأ هّجوتي ىّتح عطقنملا ءانثتسالاب

 ١. نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك .؟ .١ا/ا// " نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك " //ا/ا١.

 “". .ةقباطملا :«ل» . .١ا/ا// ؟ نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك



 اني ءابشتلا روس

 .هنع ىهنم ريغ ضارت نع ةراجت نوك نكلو يأ :هلوق
 ةةمادلا هز اهنلا همس "لا لظابلا بسلا: وكلا وما ولك امال مولاه لاقادناك نعي

 ببسلا يف اًجردنم نوكي ال يضارتلا نم ةئشانلا ةراجتلا نأ رهاظو ءيضارتلا نم

 .اًعطقنم ءانثتسالا نوكيف ,لطابلا
 .ني دقاعتملا يضارت نع ةرداص :هلوق

 عيبلا مث لصح اذإف دقعلا لاح نيدقاعتملا يضارت دارملا :ةفينح وبأو كلام لاق

 امهلف .ضارت نع قّرفتلا دارملا :يعفاشلا 00 قّرفتلا لبق رايخ الف ءمزلو

 .""اقرتفي مل ام رايخلاب ناعتتبلا :ُيَِي هلوقل ةيمامإلا بهذم وهو .قّرفتلا لبق رايخلا

 [(81) «... ْمُكْنَع ْرْفَكُن ُهْنَع َنْوَهْنَت اَم َرْئاَبَك اوُبْنَتْجَت نا> :ىلاعت هلوق]
 .مّدقتملا ديعولل ليصفتلاك اذه

 .ديعولاب هيف حّرص وأ اًدح هيلع عراشلا بتر بنذ لك ةريبكلا نأ برقألاو :هلوق
 هيف عقو دحاو لوق ةفلتخملا لاوقألا برقأ هنوكب مكح ام ّنأ ةرابعلا رهاظ

 اده يف لاوقألا ريرحت نم يروباشينلا لضافلا هركذ امو .روكذملا ليصفتلاو ميمعتلا

 لوق اّمأو :لاق ثيح .هسأرب لوق لاصفنالا كلذ يفرط نم ّلك ّنأ ىلع لدي ماقملا

 "'قحلت ىتلا يه :ليقو ءّدحلا "'بجوت يتلا يه :لاق نم مهنمف ةريبكلا يف ءاملعلا

 :ىيتلا ا" ةتسوا تاقك'! طن دي دنغلا قيعولا اهبخئاض

 امهنم ّلك ةيبرقأب مكحو نيلوقلا نيب عمج فّنصملا نوكي نأ لمتحي اذه ىلعو
 برقأ '"'دعو هسفن ءاقلت نم اًّدحاو الوق نيلوقلا نيب عمجلا لعج هنأ لمتحيو

 ١. ىفاكلا ىف ثيدحلاو ."1/ " نافرعلا زنك 80/١7١.

 .قحلي :خسنلا يف ." .بجوي :خسنلا يف ."

 .غ0٠١/ " يروباشينلا ريسفت .6 تانك وا ١ صتنةردصملا ىقأ

 .هذعو :«ه م».1



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك ضف

 اًلجاع ّمذلا قّلعتم وهو الإ بنذ ال هّنأب يناثلا لوقلا فّيز هّنَأ ىفخي الو .لاوقألا

 ىلع هّجوتي اذهو .ضورفملا فالخ وهو اًريبك بنذ ّلك نوكيف .اًلجا باقعلاو

 .ىفخي ال امك ءاّضيأ نيلوقلا نيب عمجلا رابتعا ريدقت ىلع فّنصملا

 نم ّرم ام دعب  نورثكألا هيلعو ةلأسملا هذه يف ّقحلاو :يروباشينلا لضافلا لاق

 ةلمج نع رئابكلا ةلمج زّيمي مل ىلاعت هنأ ريغصلاو ريبكلا ىلإ بنذلا ةمسق تابثإ
 ,رئاغصلا ريفكت بجوي رئابكلا نع بانتجالا نأ نم ةبآلا هذه يف ''!نّيب امل رئاغصلا

 ,رئاغصلا ىلع مادقإلا ىلع ءارتجاو طقف اهبنتجا رئابكلا عيمج فّلكملا فرع ولف

 ترتدلا نع هلا اذ عاز ىعبلا ده راسا زوق ةيوك د وهووكا | يتؤالاقلا فرق اذ اغأ

 يف ةباجإلا ةعاسو ءناضمر يلايل يف ردقلا ةليل ءافخإ عرشلا يف اذه ريظنو ءاهّلك
 "!نايب اذه يف حدقي الو :تاقوالا 1" ةليح يف توملا تقوو .ةعمجلا تاعاس

 .ىفخي ال امك ,؟!ةريبك هنأ بونذلا ضعب يف عراشلا

 .هرخا ىلإ [ربكألا بانتجا ىلع باوثلا نم ّقحتسا امل] هبكترا ام هنع رّقك :هلوق

 [رئابكلا بانتجا دنع رئاغصلا ريفكت ىف ىسربطلا هدافأ ام]

 نارفغ بجي رئابكلا بانتجا دنع :- ةلزتعملا يأ  اولاق :يسربطلا خيشلا لاق

 هانعم َّنإف .هيلع لدي ام ةيآلا رهاظ يف سيلو ءاهب ةذخاوملا ”'نسحي الو .رئاغصلا
 هذجلا اهيفدا يجوا ىلا عيونذلا اويتحم نا نياق نبا نع ينيلكلا هاور ام ىلع

 ىلإ ةعمجلا نمو ,"'ةالصلا ىلإ ةالصلا نم كلذ ىوس ام مكنع رّفكن رانلا اهيف يّمسو

 ام رئابك اوبنتجت نأ كلذ ىنعم :ليقو .ناضمر رهش ىلإ ناضمر رهش نمو .ةعمجلا

 ا همنا هشتخب انك ادي آل نك نه نّيبي مل هّنأ هيف :«ع» شماه ىف ١.

 .نكيبي نأ نم عنام الو اذه :ردصملا يف ." .عيمج :«م» .؟

 .«هنم .١؟» رئاغصلا نم امهنيب عقو امل ةرافك نيتالصلا هللا لعجي يأ :«ه .ع» شماه ىف .1



 ضف ءانمنلا 3 راوي

 هنااوملا عموربع وو ]طارت اعل وهال لك او ,حكانملا نم ةروسلا هذه يف هنع متيهن

 مكنم ناك ام مكنع انرفك ؛لبقتسملا يف اهومتكرتو ءعضوملا اذه ىلإ ةروسلا لوأ نم

 ةرويملا لذا قم تق هلا ىب انك دوعسم نا لاق" يلو قلم اهنق ايباكتار ون

 ْنإ اوُدَقَك َنيِذّلِل لق « :هلوق ليزنتلا نم لوقلا اذه دضعيو ءريبك وهف نيثالثلا سأر ىلإ
 اَم لإ ِءاَسِّيلَأ َنِم ْمُكُؤاَباَحَكَن ام اوُحِكْنَت الو + :هلوقو ١". َفَلَس ْنَق اَم ْمُهَل دَفْغُي اوُهَتْني

 .ىهتنا ١4" َفْلَس دق

 نحس رداغملا رهاذلا ثلا درالا ساظ فالخ ويق:فقنصملا هزك ذا اه اًساو::لوقا

 وهف ةريبكلا سنج ديرا نإو .رئاغصلل رفكم رئابكلا عيمج نع بانتجالا نأ ةيآلا
 هدروأ ان اًففا هيلع هجوتيو .لّماتف ءاهعيمج ماع بانتجالل مزلتسم اهيا

 عيمج هنع رّفكي رفكلا نع بنتجملا ّنأ هركذ ام ىضتقم ّنأ نم لضافلا يّشحملا

 ."'ىفخي ال رظن هيفو ,ةبوت ريغ نم هل رفغيو ,هبونذ

 [(*9) ...٠ ضغَب ىلَع ْمُكَضْعَب هب ُهللأ َلّضَف ام اّنَمَتَت الو + :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ [لاملاو هاجلاك] ةيويندلا رومألا نم :هلوق
 0ك ءافيسبلا ريلاوب معلا و.لانملا قف انذاق طع ١ اهيضنل :ةلف ا ويعا لونا

 يورملا وهو .هلثم ينطعا هللا :لوقي نأ زوجي نكلو ءاًدسح نوكي كلذ ّنإف ,يل

 يف هلوقت امك ةدسفم نوكي ال نأ طرشب كلذ زوجي هنأ رهاظلاو ."7991 قداصلا نع

 .مهفاف ءاّضيأ لاؤسلا نسح

 .لاحمو عئاض بسك ريغب هل ردق ام ىئمتو :هلوق

 ١. :لافنألا .؟ .اذلو :ردصملا يف 8/8.

 .نم :«م».8  .ال١/“ نايبلا عمجم ريسفت ؛'؟ ةايمتل اي

  .4.؟71 .طوطخملا .ماصع ةيشاح

 ./1/ 51 نايبلا عمجم ريسفت ؛١/141 ىمقلا ريسفت .1



 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 لبقف .رّدقملا '١تقو يف هلوصح نم ٌدبال بسك ريغ نم ءيش هل رّدق اذإ هنإف

 ةلاحتسالاو عايضلاف .ًالاحم ىّنمتلا نوكي هتقو يفو .اًعئاض ىّنمتلا نوكي هلوصح

 ريرقتلا اذهبو ,نيتفصلا يفانتل ؛دحاو تقو يف ناعمتجي امهْنَأ ال ,نيتقو ىلإ رظنلاب
 هنع يهن امل اًليحتسم ناكول هنأ اًدنتسم ةلاحتسالا عنم نم يّشحملا هركذ ام عفدنب

 .لّمأتف

 ةدايزلل ةبجوملا هلاح نم فرع ام بسح ىلع مهنم لكل مّسق ام لعجو] :هلوق
 .هل بستكملاك [ صقنلاو

 نأ يغبني هيجوتلا اذه ىلع ِهاوُبَسَتْكَأ امم :هلوق يف باستكالا ّنأ ىلإ ةراشإ هيف

 ىنعمب '"!ذئنيح باستكالا ْنِإ :يسربطلا خيشلا لاقو .هيبشتلاو زاجملا ىلع نوكي

 1 اهل او ةبانمكلا

 [(”*) +... َنوُبَرْقَأْلاَو ِناَدِلاَوْأ َكَرَت اَمِم َِلاَوَم اَنْلَعَج لُكِلَوَم :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ هنولي اًناّرو انلعج ةكرت لكلو يأ :هلوق

 [صخشلاو لاملا نم +َىِاََم اَلَعَج ٍلُكِلَوِه ىنعم]

 ديف ناعلا هنالك أف «صخشلا» ف١ لاملا ةيحفازو نأ اّمإ ًالك ّن أ هوجولا لصاح

 وهف تيرارلا نأ ىتاقلا ويت كمل اه فارين كاف صخشلا هن نرأ» نإو لوألا ةجعفلا

 هلعجف « ىنُث ِرَي * اِّيِلَو َكْنُدَل ْنِم ىل ْبَهَ َهَف » :ىلاعت هلوقل نهظاو:نلوا لوألاَو :ثلاثلا

 :دبعلا كلامل لاقي امك .هل اًكلامو هرم نمل ىلوأ ناك امل هل اًيلوو ثري امل ىلوم

 .لوقلا اذه ىلع :ردصملا ىف .؟ .هتقو :«ه .م» ١.

 ./1/' نايبلا عمجم ريسفت ؛زارتحالاو :«ه ءم» .''



 6 ءاييتلا دوس

 ىلوألا وه عيمجلا يف لصألا نكل هوجو ىلع عقي نإو "'ىلوملا ٌنإف «”!هالوم
 .اًقنا م امك ءّقحألاو ءيشلاب

 يذلا كرت امب فوصوملا وه يذلا ّلك نيب انلعج وه يذلا لماعلاب لصفلا اّمَأو

 لكلا ّنأل ؛هوزّوج اّمم لصفلا نم مسقلا اذه ّنأل ؛هناحجر يف حدقي الف ,ةفصلا وه
 .اًريدقت رخؤم وهف انلعج لومعم

 ؛هريخلا ىلإ [يلاوملل رّسفم] فانئتسا «نوبرقألاو نادلاولا»و :هلوق

 ال ثراو نوبرقألاو نادلاولا ةنجولا اذه. ىلغو .كرت هلوق دنغ-فقولا بجيف

 .هنع ثوروم لّوألا ىلعو .هنع ثوروم

 [ نيدلاولا لوانتي ال امك مهلوانتي ال «نوبرقألا» ٌنإف] دالوألا جورخ هيفو :هلوق

 .هرخا ىلإ
 ىلع اّمأو دالوألا لوانتي ٌماع ثلاثلاو ,لّوألا هجولا ىلع يلاوم :هلوق ّنأ ينعي

 .نيبرقألاو نيدلاولاب رّسف هنأل دالوألا لوانتي ال وهف يناثلا هجولا

 .هرخا ىلإ [ هفيلح لام نم سدسلا] ثروي فيلحلا ناك :هلوق
 ديلا قيمي ةمح دارا نيف عمج ةبآآلا يف ناميألاب دارملا 3 يف اوفلتخا

 .هرخآ ىلإ فيلحلا ناك :هلوقب فّنصملا هيلإ راشأ ام يناثلا دّيؤيو

 لوقيف ,ةحفاصملا قيرطب نيميلاب نيميلا نوحسمي دهعلا دنع اوناك مهّنَأ هليصفتو
 ؛كثرأو ينثرت ؛يملس كملسو ؛يبرح كبرحو يرأث كرأثو يمد كمد :دقاعلا

 نم سدسلا فيلحلل نوكيف .كنع لقعأو ىّنع لقعتو ؛كب بلطأو يب بلطتو
 1 .هفيلح ثاريم

 .ىلوملل :«ه» . ؟ .التر/ 7 نايبلا عمجم ريسفت ١.



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك | اذ

 [ةخوسنم ةيالا ْنأب لاق نم لوق لاطبإ]
 .« ضغتب ئلؤَأ ْمُهُّضْعَب ماَحْرْل اوُلوُأَو + :ىلاعت هلوقب خسنف :هلوق

 انتكيم د كيلدحلا كرا ىفن نلع اهنف:ةلالدل دل اب تاز انتل لتغافلا هنلغ ةؤوا

 نسحسلا هعشذو .ءاحرألا 9 ةبايضعلا 2-- ةنوتروو اها ةيسوولكاقلاو

 ش يأ ١" كقللا 00 ني س1 لونك انيملات هوك رن لعافلا

 مكحلا عفر هنأ نم خسنلا ّدح يف هركذ ام نلف :ًلَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ,روكذملا لقنلا ةّحص عفدي اًنباث ناكل هالول هجو ىلع .هنع رَّخأتم ليلدب يعرشلا

 ال ثيحب مكحلا يف رّخأتملاو مّدقتملا نيب ةافانملا خسنلا يف طرتشي ةلمجلابو

 .:نضيضتنلا ىلا رصنلا نع تي عمجلا نكمأ ول ذإ ؛امهنيب عمجلا نكمي

 نايب صيصختتلا ّنإ :صيصختتلا نيبو هنيب قرفلا يف ؟ادضعلا "'حراشلا لاق

 .مّدقتملا مكحلل عفرو لاطبإ خسنلاو .نيليلدلل عمجو ماعلا نم ضعبلا *'ةدارإل

 طرخ هتابثإ نودف ُْيْيَي يبنلا نع لوقنم انهاه خسنلا ّنأ دارأ نإ هّنلف :اّيناث اّمأو

 نأ ىلع لدي ةيآلا يف خسنلا تابثإل فاّشكلا بحاص اهركذ يتلا ةياورلا لب .داتقلا

 اهل ةلالد ال اّمم ةياورلا كلت ْنأ عم .ةياورلا كلت ةنوعمب دم هدا خسنب مكحلا

 لوقنم هّنَأ دارأ نإو .هتيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا هحضوأ امك .الصأ خسنلا ىلع

 يف فّنصملا هب حّرص امك هيلع ءانبلاو هلوبق مزلي الف اًلثم نيعباتلاو ةباحصلا نع

 دا ىاسا اذه ىرازلا لاق ولف ضر افاب فرع دفن يشلا ها تيع لوألا جاينن
 داهتجا نع لوقي نأ زاوجل ,خسان وأ خوسنم اذه :لاق ول ام فالخب لبق قوبسم

 .ىهتنا ,هأرن ال نحنو

 ١. ,طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟" .لوقنم  :ردصملا ىف 5758.

 .دضعلا خيشلا :«م».؟ .حراشلا_:«ع».'"

 .ةدارإلا :«ه» .ه



 5١ ءانسلا وو وس

 .خسان اذه :يباحصلا لوق اهنمف :خسنلا ةفرعم ١قيرط ركذ دنع دضعلا لاقو

 ضراعت اذإ معن .هل دهتجملا عابّتا بجي الو .هداهتجا نع نوكي دق هنّيعت ٌنإف

 .همالك ىهتنا رظن هيف عمسي له كلذل خسان اذه :لاقف امهدحأ !"!نّيعف نارتاوتم

 القاعتي نأ ىلع دقاعتو لجر دي ىلع لجر] ملسأ ول ةفينح يبأ نعو :هلوق

 .هرخآ ىلإ [ثروو ّحص اثراوتيو

 دفان لا دلع كيان ريغ كا دك لح يا ددخب نايكي ل انك خسللا نأ ىفخي ال

 مهدنع تباث ةريرجلا نامضب ىّمسملا وهو ةدقاعملاو ةدهاعملاب ثاريملا مكح نإف

 اهيف ثرإلا ّنأ رمألا ةياغ ,ةمكحم مهدنع ةيآلاف ,يببسلاو يبسنلا ثراولا مدع دنع

 ةّنسلاو باتكلا نم رخا عضوم نم ملعي تاصّصخمو طئارش ىلإ رقتفم لمجم
 .ةفيرشلا

 [(*؛) ...٠ ُهللأ َلَّضَف اَمب ِءآَسْنلَأ ىَلَع 5-5 ٌلاَجَّرلَأَم :ىلاعت هلوق]
 4هللا لصف اَمِب> :ىلاعت هلوق

 [ءاسّنلا ىلع لاجرلا ةيموميق هجو]
 انهعس ا ينم ا فاسلا لع جوقاؤف لالا ١ قمدرك ذ انقناعيسلا للغ

 هوحتو. لقعلا لامك نم ةريثك روماب ةرهيلع لاتجرلا:لّضف هللا نأ وهو هللا نم ىبهوم

 .فئصملا هركذ اًمم

 526 نال نركب نلقو انهي ةكرتتم تاكللا ةالفاف أ عم ءامالا مكح

 بيصحسو. ل | يقنتت نون ,ىا «ةيراغصي !(اهازو ةيبسنلا نيعطاوملا ىف" !«اّمي»

 .نّيعتف :«م» .؟ .قرط :«ه .م».١



 غ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك اهيابب اب

 نوكيف ماللاب فّرعم عمج لاجرلا ّنأل ؛ٌنهيلع مهلّضف امب لقي مل امْنِإو .2")مهقافنإ

 ريمضلا ديفيف .هيلإ اًعجار ريمضلا ناكل ّنهيلع مهلضف امب :لاق ولف «قارغتسإلل

 درف درف لك ليضفت ديفي لب فنصلا ىلع فنصلا ليضفت ديفي الف ءاّضيأ قارغتسالا
 .لاجرلا نم ريثك نم لضفأ ةأرما نم مكو .ءاسّنلا نم درف درف ّلك ىلع لاجرلا نم
 .روذحم هنم مزلي الف ءفنصلا ىلع فنصلا ليضفت هنم مزلي ضعبلا ركذ ام

 نكل ,ةلمجلا يف فّنصلا ىلع فنصلا ليضفت هنم مزلي ضعبلا ركذ ول هنإ :لاقي ال
 :ةارعلا يهتز هب اتا فسح لعب ل ادسرلا ةتدف ليضش ىلع لدي

 ةنيرق وهف .ءاسّنلا ىلع لاجرلا حيجرت ةدارإ ماقم يف ىرج مالكلا ّنِإ :لوقن اَنأل

 :لاجرلا فتض: لوألا: نضغبلا نم دارملا نأ نلف

 ثيح نم نيفنصلا نم دحاو ّلك عومجم ةظحالم ةغللا يف ربتعملا نأ ىفخي الو

 لاجرلا فّنص تدجو رظنلا تقّقح اذإو .صاخشألا اهيف ظحالي ملو .ةيلقعلا ةيّلكلا

 ليضفت مزلتسي الو .ءاسّنلا فنص نم لمكأو لضفأ عومجملاو ةيلكلا ثيح نم
 نم افشل يختل فارشا نش نلف نيس حا تحت ةلخازللا نصاعيف الا شف

 نيرابتعالا رياغتل ؛عومجملاو ةيّلكلا ثيح نم ةلصاحلا ةيلضفألا

 .«ريخ 0 دارأ يذلاو اًرمأ هللا دارأو اًرمأ اندرأ» 522 ةالصلا هيلع] لاقف :هلوق

 دارملا ّنأل ؛داهتجالاب لمعلاب دّّبعتم ناك يي يبنلا ّنأ اذه نم مّهوتم مّهوتي ال

 هْنأل ؛صاصقلا بوجو وهو .لبق نم هب اًرومأم ناك ام ىلإ عجار «اًّرمأ اندرأ» :هلوقب

 تازشانلا ريغب مكحلا كلذ صيصخت يأ .هريغ هللا دارأ :هلوقو ءقباسلا هللا مكح

 ل :قضلانب كلا نوكش هب هماعت ةناثلا ةحاتقنلا 5/1 ريغ صصختلا ةكلذو

 امك .داهتجالاب

 نإو .كتّرس اهيلإ ترظن نإ ةأرما ءاسّنلا ريخ :مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو] :هلوق

 :ةارخأ ىلا :« ما 5١



 ضف عاملا روف

 .اهسفنو اهلام يف كتظفح [اهنع تبغ نإو كتعاطأ اهترمأ
 فّرصتلاب ةسبالملل اهيلإ ةفاضإلاو .كلام )نم اهلام نم دارملا ّنأ ملعا

 .ايلامدلام ناك تح ةلطفاحيتلا نلغ فعلا ةدايزلوبةظفاحيالاو

 .مهرارسأل :ليقو :هلوق

 .ىفخي ال امك اهنيب يفانت ال ذإ ؛اًعيمج قبس ام ىلعو .هيلع لمحي نأ ىلوألاو

 هيلع ٌتحلاو بيغلا ظفح ىلع رمألاب ّنهايإ هللا ظفحب هلأ ظْفَح اَمي+] :هلوق
 .هرخآ ىلإ مهيلع ّنهل هللا هظفح يذلاب [وأ .هل قيفوتلاو ديعولاو دعولاب

 ّنهقوقح هللا ظفح ام ةلباقم يف جوزلا قوقح ّنظفحي نأ ٌنهيلع ّنأ ينعي
 نهءاطعإو فورعملاب ّنهكاسمإو ٌنهيلع لدعلاب مهرمأ ثيح ّنهجاوزأ ىلع
 ها اق ف اذه ا كاذب ةفدقزا ل اي جن رسولا اطقم اهي تل رتقا نفر و
 .كاذ

 [(20) .... ْنِم اًمَكَح اوُنَعِب آف اَمِهِنْيَب َقاَقِش ْمُتْفِخ ْنإَو ٠ :ىلاعت هلوق]
 .ماكحلا اهّيَأ اوثعباف :هلوق

 [مهدنع ىوعدلا دروت نيذلا ماكحلل ءاوُتَعِب فه ب باطخلا]

 لوقنملا وهو ءمهدنع ىوعدلا دروي يذلا ماّكحلل باطخلا ّنأ رايتخا ىلإ ةراشإ
 ." 2 قداصلاو رقابلا نيمامهلا نيمامإالا نع

 .زاج بناجألا نم ابصن ولف :هلوق

 ّنأل .ال :ليق ؟نيجوزلا لهأ ريغ نم نيمكحلا ثعب زوجي له هّنأ يف فلتخا دق

 لمهألا ّنألو ءامهتهاركو امهتّيحمو امهحالص ةيفيكو نيجوزلا لاحب فرعأ لهألا

 .نم  :«هءم).١

 /1١7. 5 نافرعلا زنك ؛ 8١/7 نايبلا عمجم ريسفت :رظنا .؟



 لوصح ضرغلا نال زوجتي :ليقو .ةياللو يبنجألا فالخب .همكح ىلإ ٌنآمطي

 ةيولوألا ديفي امْنِإ نيجوزلا لاحب لهألا ةيفرعأو ةيبلغألل ةيآلا دييقتو .حالصلا
 نيب روهشملا وه اذهو .زاوجلا عنمي الو فّنصملا هيلإ راشأ امك .بابحتسالاو

 ضيا ةيمابألا

 [(*9)+... اوُقَقْن أَو رخآلا مْوَيْلآَو هللآب اوُنَما' ْوَل ْمِهْيَلَع اَذاَمَو ٠ :ىلاعت هلوق]
 لطبأو ناميالا نع لودعلا ىف راّقكلا رذع ")اهب هلل عطق :هي يسربطلا خيشلا لاق

 اذام :رجاعلل لاقي نأ نسحي ال هّنأل ؛ناميإلا ىلع نوردقي ال مهّنِإ :لاق نم لوق هب
 ةلذلد ايفو ؟ؤايولع كنك ول فايلع ا ذانزل" !يصقلل 71 لاق ل وانك كلعف ول كينغ

 :مهقزر ("لامب قافنإلا ىلع مهّتح هناحبس هنأ ثيح نم اًقزر نوكي ال مارحلا ّنَأ ىلع

 ." روظحم ةارحلا نم: قاقالا نأ ىلع ةمألا تعمحأو

 )4١([ +... َكب اَنْنِجَو ٍديهَشب ِةَمَأ لك نم اَنُنج اَذإ َفْيَكَف+ :ىلاعت هلوق]

 ءالؤه قدص ىلع دهشت ادهش لوف ئلَعَم دمحم اي + َك اَنثِحَوِ] :هلوق
 َءاَدَهُش اوُنوُكَتل + :ىلاعت '"'هلوقل [ نينمؤملا ىلإ ةراشإ « ءاَلٌّوِه + :ليقو ... ءادهشلا

 .هرخا ىلإ ١4" ٍساّنلَآ ىَلَع

 لقاعلا ركذيلف .هلامعأب لجرلا ىلع نادهشي نامزلاو ناكملا رابخألا ضعب يفو
 81 تيفا وق هدايعلا اكو فيقوب لق ام اكن قلاع اهني سلو ةفاينلا هده

 .لاقي الف :ردصملا ىف .؟ .اذهب :«ه»و ردصملا ىف ١.

 .ةيالا ىف :ردصملا 8 .رّصقملل م 3

 راك ناببلا معن سنل 5 :اقياودمنلا قف
 ١4. :ةرقبلا . ار علا نال
 ارا ايبا مج رينا 53



 اقيان ءانسنلا ة راو

 [(4؟) ...٠ ْوَل َلوُسَولَأ اًوَصَعَو اوُرُفَك َنيِذَّلَأ ُدَوَي ٍذِيَمْوَي + :ىلاعت هلوق]
 مهب ىّوست نأ نوٌدوي يأ ,لاحلل واولا :ليقو ...  اًئيِدَح هلأ َنوُمتْكَي لَو +] :هلوق

 اَنكاَم اَنَبَر ِهَآَو ٠ :مهلوقب هنوبذكي الو [اًميدح هللا نم نومتكي ال مهْنَأ مهلاحو ضرألا

 اًَنُكاَم اَنْيَر :ىلاعت هلوق نيبو ةبآلا هذه نيب عمجي فيك اذه ىلعف :ليق نإف

 :+ نيك رشم

 امّنإو بيذكتلاو نامتكلا اودصقي مل مُهْنَأ اًضيأو .ةريثك ةمايقلا نطاوم ّنأب بيجأ

 انا نه وك ريما انمتاو مرو دقتو :اويشرت اهديمبح كهاووخا

 [(؛45) ...٠ ْمثتْنَأَو َةولَصلأ اوُبَرَقَت ال اوُنَما نيذّلأ اَهْيَءَأَي ٠ :ىلاعت هلوق]
 نع ولخي ال ةدئاملا ةروس يف ءيجيس يتلا اهريظنك ةبآلا هذه ا يل

 ةبانجلا ركذو اهلَّوأ يف ثدحلا كرت ةهج نم كلذو ."'رصاقلا انمهف بسحب لاكشإ

 ْنِإَو + فطع مث .ءاملا لامعتسا ىلع نيرداق ءاًحاحص نيرضاح متنك نإ كرتو .طقف

 :هلوق ''نع هاوُدِحَت ْمَلَفَ :هلوق ريخأتو ىضرملا دييقت كرتو .هيلع + ْئضْوَم ْمتْنُك

 ذإ ؛امهيلإ ةجاحلا مدع عم هُمّتْسَمْل ْوَآ طْئاَقْلا َنِم ْمُكْنِم ٌُدَحَآَ» ركذو «''!ءاَج ْوَأ»

 راضتخألا لسفلذ ريغو اولا بس اقملاو: وار كطبلاو قبس اك مهلا نكمي

 «طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج»ب هنع ريبعتلاو ,طئاغلا ىلع رغصألا ثدحلا نايب يف

 .رصاقلا  :نايبلا ةدبز . ؟ .577 :ماعنألا ١.

 .نم :«ه» .'"

 ررلا لان هل وفك واولا يعمي اخ وأ» يف «وأ» نإ :ليق :«ه .م .ع» شماه يف .4

 نم سيل هنم ءيجملا ّنأل كلذو .طئاغلا نم مكنم دحأ ءاجو ينعي ا

 .ةصخرلاو مّميتلا ةحابإل ببس امهنإف .ءامهيلع هفطع ّمصي ىّتح رفسلاو ضرملا سنج
 [17/ 1 نايبلا عمجم ريسفت] هِي يس ربطلا ريسفت يف اذك ةراهطلا باجيإل ببس هنم ءيجملاو

 أ

 .«(ةجع هنم ءا7



 ُ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 1

 بحاص لاق كلذل هّنأكو ")هب ةبانجلا نع ريبعتلاو «متسمال» ىلع ربكألا نايب يفو
 ةاكنا وب ةالاغشا ةنآلا يف مث .نآرقلا تالضعم نم ةيآلا ّنِ :اًضيأ '!'فاّشكلا

 .ىف وبلا ول ةقاورءاهربا ىلا و كيسا "اخ

 .ىراكس متنأو اهيلإ اوموقت ال يأ:هلوق

 اهل اوميقت الو ةالصلا اوعقوت )ل «ٌةولّصلآ اوُبَرْقَت لذ :ىلاعت هلوق ىنعم ّنأ ينعي

 يهنف هيلإ ام برق ىلع فقوتي هيف عورشلاو .لعفلا عاقيإ ّنأل ؛اهيف اوعرشت الو

 :ىلاعت هلوقك .فوقوملا موزلملا نع يهنلا يف ةغلابم هيلع فوقوملا مزاللا

 ةدارإ نيدقت ىلع. ىتعملا اذكو.."14سشحاّوفلا |َوُيَرْقَت الؤع !+انزلا اوُيَرَقَت و4

 .هيلإ برقلا ىلع فّقوتي ناكملا يف لوخدلا ذإ اهيف اولخدت ال يأ ,ةالصلا عضاوم

 نيح [ةباحصلا نم اًرفن اعدو ةبدأم عنص فوع نب نامحرلا دبع نأ ىور] :هلوق

 .ةحابم رمخلا تناك

 [ةيآلا لوزن لبق رمخلا ةحابإ نم ةّئسلا لهأ همعز ام لاطبإ]
 رمشلا نأ هك وهقتلا نعااووزبذقف ةيمامإلا اناو:ةتيلا لهأ ةهنعز اًمهناذه

 دق امكو ركسم ّلك اذكو ءطق ةعيرش يف 5 امو ."'عئارشلا عيمج يف ةمّرحم

 :اقيانسن كلذ يف مالكلا انلّصف

 يّلصيل مهدحأ مّدقتف برغملا ةالص تقو ءاجو ءاولمث ىّتح اوبرشو اولكأف] :هلوق

 .تلزنف ,نودبعت ام دبعأ أرقف [ مهب

 .فاشكلا فشك :نايبلا ةدبز ىف .؟ .هبد :«م ءل ١

 .اوعقوت ال يأ :«م» .؟ ١١. .2نايبلا ةديز .'"'

 ١6١. :ماعنألا . عبو ا سلا ف



 اني عافتلا ة وسن

 ةّدر نأ ىلع ليلد هيف ّنِإ :كرادملاب موسوملا هريسفت يف يفنحلا يفسنلا لاق

 مكحي ملو رفك "١تآاللا حرطب نيرفاكلا ةروس ةءارق ّنأل ؛ةّدرب تسيل ناركسلا

 الو .هتأرما نيبو هنيب قيرفتلاب يي يبنلا رمأ امو .ناميإلا مساب مهبطاخ ىّتح هرفكب

 .ىهتنا ,"!ناميإلا ديدجتب

 ىلع ّلدي ال ِءاوُنَماَنيِذّلآ اَهُيَءاَيِ> :هلوقب ناميإلا مساب مهباطخ ّنأ :الَوُأ هيفو

 ئراقلا “ناك بلغألا نافعا ناسألابتاطخلا نوكي نأ نوكيقا ,ةيف هلوخما لس

 .هرفك مدع ىلع لدي الف مدعلاك روكذملا

 رمأ ىلع فقوتي ال كلذ ّنأ ىلع مدعلا ىلع لدي ال رمألا لقن مدع ّنأ :اًيناثو

 ؛"'نيرمألاب هنايتإ زاوجل ؛ئراقلا كلذ نأش ىف ةيآلا لوزن نيح ,كلذب ُهْيَي ىبنلا
 6و

 كلا لاق ايهبك دي مرعب

 [دحاسملا ىهو ةالصلا عضاوم ةالصلاب دارملا]

 .هرخا ىلا [دجاسملا ىهو] هعضاوم ةالصلاب دارأ:ليقو :هلوق

 ."941 رقابلا انالوم نع يورملا وهو

 هُْنُك ْنِإَو+ :هلوق ىنعمب اطابتراو ةمئالم رثكأو ءاظفل رهظأ لّوُألا ىنعملا ةلمجلابو

 ١. ىفستلا نضسفتا .؟ .تاماللا :ردصملا يف +1771

 فو انيفلا فال نخب قو دق كمل ل اع ند هاااتتفلا ابرق | نانا أل ودب دروب سما نقرأ
 انأل اونمآ لولدم يف لوخدلا هنم مزليو اوبرقت الو لولدم يف اًلخاد نوكي نأ رساظلاف ءاضيأ

 رفكو ٌدترا امل ئراقلا كلذ نوكي نأ زاجف ةيفنحلا دنع عورفلاب نيفّلكم اوسيل راّفكلا ّنِإ :لوقن
 .« لل هنم .١١؟» مهفاف كاوُيَرْقَت الو 8 :ىلاعت هلوقب هيلع لولدملا فيلكتلا نع اًجراخ هللا

 .اًنأك :«ه» .

 »١١«. ناميإلا ديدجتو قيرفتلا ا :«ه .ع» شماه يف .0

 .59و 78/١ نافرعلا زنك .5



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ناي

 يناثلا ىنعملا '١حّجرت نيقداصلا نع ةياورلا نكل .هرخا ىلإ هِرَفَس ئلَع ْؤَأ ْىضْوَم

 .اًنيقي ىلاعت هللا دارمب ملعأ مهنأل ؛اًعطق

 نوكي نأ الا :ةولعم: ريغ دجانسلا ناركسلا لوخاذميرحتي لوقلا +لاقي-نقو
 .فلكت فاضملا فذحو .اهميرحت ىلإ عجريف ةالصلل

 يهنلا مزلتسي ةالصلا عضاوم برق نع يهنلا ناك ريدقت ّيأ ىلع هنأ ىفخي الو

 .ىلوألا قيرطلاب ةالصلا برق نع

 .ةالصلا نابرق نع ناركسلا ىهن هنم دارملا سيلو :هلوق

 لاوز عم ركسلا لاح يف ناركسلا يهن ةلاحتسا يفنلا اذه يف هدنتسم لعل

 نارتكس لك نسل ذا هيف "ام ةيتفو «لفاسلا كيك اندم ؛لقعلا

 ةالصلا يف اوعرش مهْنَأ اوملع نيح ةالصلا نع مهيهنو .مهفيلكت !'!ٌحصيف ١" لقعي ال

 مه نوبطاخملا نوكي نأ رهاظلاف اذه ىلعو .مهلقع لاوزب ؛نولوقي ام 3 «اوملعي ال

 وهو .ّحصي ال لقعلا لاوز عم ةالصلا ّنأل ؛ىراكسلا نم نولوقي ام نوملعي نيذلا
 .ناركسلا ىلع ءاضقلا ءاهقفلا بجوأ اذهلو ءرهاظ

 ؛لصألا فالخ ىلع وهو زاجم مهنم لقعي نمب ىراكسلا صيصخت نإ :لاقي ال

 هلحم يف رّرقتو رم امك لفاغلا فيلكت عانتما ىلع يلقعلا ليلدلا لد اّمل :لوقت انأل

 .قيفوتلا هّللابو ,قيفوتلا ''لصحيل ءاهرهاظ نع ةيآلا فرص ىلوألا ناك

 يل نال .حيجرت :«ل».١

 .ٌحصي :«م» .'"

 لوقلاب ملعلا عم ركس ال هنأ نم لضافلا يّشحملا هركذ ام عفدني اذهبو :«ه .م .ع» شماه يف .؛

 اذه يف ريسيتلا نع لقن مث «َنوُلوُقَت اَم اوُمَلْعَت ْىَّتَح» :ىلاعت هلوق ركذل ةدئاف نايب نم ٌدبالف
 لوقي ام ملعي ال نأ وهو ةالصلا نابرق عنمي يذلا ركسلا ّدح نييعتو هركذ ةدئاف ّنأ ماقملا

 ضعب نأ نم هانركذ ام لمتحي ريسيتلا مالك ّنأ رهاظلاو .[؟ ١ .طوطخملا .ماصع ةيشاح]

 .« هَ هنم »١١. مهفاف لقعلا عم نوكي دق ركسلا

 © .لصحتل :«ه» .



 ضرك ءاسنلا ةروس

 .برشلا يف ١١ طارفالا نع ىهنلا هنم دارملا امّْنِإو :هلوق

 ذا .,ةيالا لوزن نيح ةحابم تناك رمخلا 00000 ىنبم اذه

 كيحي كل عادتلا يررقلا ىفن وطيران حد موتر نأ قكني يردسلا اذه: ىلع

 :فنصتلا هلمخا اميق فاك نايبلا قمودقلا اذه لعلو: :ةالضلا تقو: ىلإ نكسلا ةمحتب

 .لّمأتف ,"!ليلدلاب كلذل لضافلا يّشحملا ةبلاطم طقسي هبو

 درفم وأ «ىكله» ك عمج هنأ ىلع [ىركسو حتفلاب «ىراكس» ئرقو] :هلوق
 .هرخآ ىلإ [ىركس موق متنأو ىنعمب]

 [ ةيآلا يف «ىراكّس» ةءارق هجو]

 وه امك اًعمج نيسلا حتفب ىركس نوكي نأ ةءارقلا هذه ىلع لمتحي هّنأ هحيضوت

 "'ءومج يف نزولا اذه ّنأ هلحم يف رّرقت دقو ,ىنعملا بسحب انهاه رهاظلا

 ةلزنم ركسلا ليزنت نم ٌدبالف ىعوجو ىكلهك نارخآلاو ءللعلاب ٌصتخم تافصلا

 ىحرجك لوعفم ىنعمب ليعفل اًعمج نوكي نأ هلصأو .*'فاّشكلا يف ام ىلع (؟!للعلا
 ضيرم عمج ىضرمك كلذ فالخ ىلع نوكي دقو :ليتقو حيرج عمج يف ىلتقو

 نارك اننوم اذزفم وكي نا لمخيو :ةرثملا كورت ىقيحو:كلاه عمج ىكلهو

 ةعامج متناو يأ ,ثنؤم درفمل ةفص هلعج نم ذئنيح ٌدبال نكل ؛هيف روهشملا وه امك
 موقلا لدب ةعامجلا ظفل دارفإلا بناج يف رّدق ول فّنصملا أ ويظ اذهيو «فركس

 متنأو اهيلإ اوموقت ال :هلوق وهو اَلَوَأ هب هرّسف امل فلاخم اذه :لبق نإف :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 فاك

 .«هلِل هنم ١١١ ىئانكلا ىنعملا وه اذهو يقيقحلا ىنعملا اًلَوأ هركذ ام :انلق

 م :«ل» .'"” ْ .ليلدلا :«م» .؟

 .«١؟» لقعلل ضرعي ةلع ركسلا ّنأل :«ه .ع» شماه يف .؛

 087٠١/١. فاّشكلا :رظنا .ه



 .بوصأو ىلوا ناكل

 [هنم ىنثتسملاو +آلا» ىنعم يف ثحب]
 لاوحألا معأ نم ءانثتسا اَيّنُج لَو :هلوقب قّلعتم + ىَّتَح ليبَس ىرباَع َلإ+] :هلوق

 | .هرخآ ىلإ
 ال ينعي .رفسلا لاح يف الإ ةالصلا نابرق نع اوهنف ةّمج لاوحأ مهل نيبنجملا ٌّنِإف

 هيف عقي يذلا رفسلا لاح يف الإ لاوحألا نم لاح يف اًبنج متنأو ةالصلا اوبرقت

 ربتعي نأ اّمَأ هنأ نم :ليق ام عفدني ريرقتلا اذهبو ءاّبلاغ هيف ءاملا دوجو مدعل ؛مميتلا

 هجو امف .هريغو طرفملا ءاوهلا دربو ءاملا زاوعإك مّميتلل ةصّخرملا راذعألا

 .اًضيأ رفسلا يف زوجي الف ربتعي مل نإو ءرفسلاب صيصختلا
 عوقولا ةيرثكأ راذعألا هذه نوكل رفسلا ٌصخو ةربتعم راذعألا ّنأ عفدلا لصاحو

 هيركلا دنع رذغلا ءانلق ؟رقسلا ردسي ةباطجلا ىلع الص ةصي قي لبق نانا
 قّقحت دنع ةبانجلاو ثدحلا عم ةالصلا صخرف .دوصقم رمأ جرحلا يفنو .لوبقم
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 وابا مل ىرذنلا ينطنلاب ديو | ارق نم تشكل كاع صاح اجو
 سيل نيرفاسم '''اونوكت نأ الإ ءاولستغت ىّتح نيلستغم ريغ ةالصلا اوبرقت ال :ليق
 "ل :هنآل ا: ىتنملا قس هل الاو ءرودحملا داع نيلسم ريغ اهي ةارآ نإ هلال ةءىش

 لضافلا هب "ادّرفت امو ءاّميقم ناك ولو همكح ىف وه نمو بنجلا ريغ ىلع 0

 هن نكل هرودحملا "ا دودبلا انته فوضوتلار ةدقال انأب فلذا: تاوجن ىلا ىازاكلا
 دل اه تشي الاى ينال هيلز بعدو ؛ ذه مكحلا

 .هرخآ ىلإ 4ابُنُجِ) :هلوقل تفصوأ :هلوق

 .رّرقت امو :«م» .؟ .اونوكي نأ:«ه».١

 . نمل :«م» .؛ .دوعتل :«ه» .'"'



 "غ١ ءاستلا ةووش

 بهذم ىلع هيجوتلا اذه يف فعض الو ,ةفصلا ىلع ةلار: لمح نكس نتعب

 الإ "'نوكلاه ياك سانلا» :ِةْي يوبنلا ثيدحلا يف درو امك د كي

 الإ نوكلاه مهلك نولماعلاو .نولماعلا الإ نوكلاه مهلك نوملاعلاو ,نوملاعلا

 : '''رعش  رعاشلا لوق يف امكو ."!«ميظع رطخ ىلع نوصلخملاو ,نوصلخملا
 نادقرفلا الإ كيبأ رمعل هوخأ هقرافي خأ ّلكو

 ىلع «الإ» لمح فعضب بجاحلا نبا لاق نإو ءيضرلا ققحملا هب حّرص ام ىلع
 «الإ» نوكي نآب ءانثتسالا رذعت كلذ يف طرش ثيح .تاماقملا هذه يف ةفصلا ىنعم

 '؟'ءاَنَدَسََل هل الإ ٌهَهلا اَمهيف َناَكْوَلَ» :ىلاعت هلوقك ؛روصحم ريغ روكنم عمجل اًعبات
 فّئصملا مالك فرص ىلإ ةجاح الف .ققح ام ىلع رهاظ لوقلا اذه فعضو

 لضافلا همّهوت امك ؛'ةفصلا ىلع انهاه «الإ» لمح نم هنم ردابتي اّمع فاّشكلاو

 .هتيشاح ىف ىنازاتفتلا

 .ثدحلا عفري ال مّميتلا ّنأ ىلع ليلو ينو دلاوق

 [ىوقأ هلوقو ىضترملا دّيسلل افالخ ثدحلا عفري ال مّميتلا]

 اًقباس ركذ امك هانعم ذإ ؛+ ليبَس ىرباَع ّلِإ اُنُج آَلَو» :ىلاعت هلوق نم دافتسم اذه

 هيف عقاولا رفسلا لاح الإ لاوحألا نم لاح ىلع ةبانجلا لاح يف ةالصلا اوبرقت ال

 .كلاه :«ه» . 0-2

 ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش ؛77/14١ مظعألا طيحملا ريسفت ؛١1/١01 ىكبسلا ىواتف :رظنا .؟

 ْ .هلوق :«ه» .'” ْ . 3

 /١7١. 5 ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش ؛؟؟ :ءايبنألا .؟

 رد دع يصب اننا ايه ةقس ربط ىتحمباا ندعي نإ ل13 فيس امس وو ندماح فا

 نيف اسم الا ل ايعر تيحقلا اه: لزومت امك ىتبلاب ةركنلا ءومفل انهاه ندع ل و مانعسالا

 وقاسم 80| ةفشي اذ صوم ان هلو. ةقيضلا هوم قات نوم ماعلا لعجي نأ هعيوألاف
 هينا

 .(ةجب هنم ءا1١؟



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك حب

 ؛مّميتلا لاحب اًقوصوم اًبنج ةالصلا زاوج ديفيف .تابثإ يفنلا نم ءانثتسالاو ءمّميتلا

 جرخي ةبانجلل اًعفار مّميتلا ناك ولف ,لسغلا ةبانجلا ةياهن لعج ىلاعت هنأ هّجوي دقو
 انباحصأ نم روهمجلا يأر هيلع ٌرقتسا ام اذه ءلاحم وهو ةياهن اهنوك نع "''ةياهنلا
 "فيجا اكتفارييعيملا ىونك ىلإ هذ هنافا د: ىضترفلا هشبل انالخا ١م

 ام ىلع اًصوصخ تاراهطلا نم هريغ مكح هل ناكف ,ةيعرش ةراهط مّميتلا نأ هتّجحو

 ثدحلا اًضيأو ,ةقيقحلا رابتعاب ةثالثلا عاونألا ىلع ةراهطلا مسا قدص نأ نم رّرقت

 اذهو .ةالصلا يف لوخدلا نم عنملا وهو ,ثادحألا نيب كرتشملا ردقلا وه عوفرملا

 هلعفب ةالصلا ةحابتسال روكذملا عنملا عفتري هب نأ ؛مّميتلا يف لصاح ىنعملا

 ءاهنع اًصقان هنوك مزلتسي ال ,ةيئاملا رذعت ىلع اًمقوتم هلعف زاوج نوكو .اًعامجإ

 ةراتتكلا لافتيك ريخألا كني اطوريقم نيساولا دعا :توعو نوكي ذأ 'قاوجل

 .ةبّرملا

 ريدقت ىلع متي امْنِإ ةيآلا نم روهمجلا همهف ام ّنآل ؛يوق دّيسلا لوق 3 يدنعو

 اوبرقت ال هانعم « ٍليِبَس ىِرباَع لإ ابّنُج لَو + :هلوق نوكيو هانعم ىلع ةالصلا نوكي نأ
 ةالص زوجي يأ ,نيرفاسم مكنوك لاح يف الإ اولستغت ىّتح نيلستغم ريغ ةالصلا

 يضع قمملا رتابسلا ١ بينق رفدلا لا يمعلا

 امك ةالصلا عضاوم ىلع روبعلا ىلع «ليبَس ىرباع الإ» :هلوق لمح اذإ اّمأو

 لوم نأ نهاظلاو.ءاكس يعنعفلا ووك 1 اهب لالدتسالا ّمصي الف نورخآلا هلاق

 نيب فالخلا ةدئاف رهظيو .ةيآلا دّدجم نود رابخألا ىلع هيلإ اوبهذ اميف روهمجلا

 رغجأ اثدح هدعي ثدحاو لسفلا نع لرب قيعتلا وكت اذإ "امين: نوهمجلاو هقدلا

 حيبم وه امْنِإو .ثدحلا عفري ال مّميتلا ّنأل ؛روهمجلا دنع لسغلا نع الدب مّميتلا ديعي

 .هيلع :ةدايز «ه» . " .ةبانجلا :«ل» ١.

 .أامف :«ه» . 1١///1-4835. دصاقملا عماج :رظنا .'”



 ناكر ءاهلا نوم

 هيلع قدصيف .هلاح ىلع ثدحلا لصا عجريف .ضقانلا لوصحب تلاز دق ةحابإلاو

 نم الدب لّوألا همّميتف كلذك ناك اذإ "١و ,ثدحلل اًعفار مّميتلا نوك نم هبهذم ىلع

 نم الدب مّميتي نأ بجوف لسغلا بجوي ال دّدجتملاو «ةبانجلا ثدح عفر ءلسغلا
 .ريدت .ءوضولا

 [عامجلا + مُتْسَمل ٠ هلوقب دارملا]
 .ةسمالملا نم لقأ عامجلا نع ةيانك هلامعتساو :هلوق

 حجر دقو «ىلوأ يعفاشلا هراتخا امك لامعتسا رثكأ وه ام ىلع لمحلاف ينعي

 دوجو لاح يف بنجلا مكح نّيب ىلاعت هْنأب عامجلا ىلع لمحلا يسربطلا خيشلا

 مكح ءاملا مدع دنع نّيِب مث .ءاوُلِسَتْفَت ىّتَح ٍليِبَس ىِرياَع لِ اج آلَو+ :هلوقب .ءاملا

 بنجلا 7"! كد هديا زوجي الف .'" اء طئ اقل َنِم ْمُكْنِم ّدَحَأ َءاَج ْؤأ+ :هلوقب ثدحملا

 رجي ملو ثدحملا مكح [هيف] نّيبيو .ةبآلا يف ركذ هل ىرج هنأ عم .ءاملا مدع دنع

 دنع بنجلا مكحل اًنايب نوكيل ؛عامجلا ُمُمْسَمْلَ+ :هلوقب دارملا ّنأ انملعف ركذ هل
 :عامجلا هب دارملا :يلاوملا لاقف .هيف افلتخا يلاوملاو برعلا ّن 11 ووو ماعلا موف

 امب لاقف .ساّبع نبا ىلإ مهتاوصأ تعفتراف .ةأرملا ّسم هب دارملا :برعلا تلاقو

 ىلإ لّصوتي هب ّنأل اًسمل عامجلا يّمسو ؛عامجلا هب دارملا ّنأ نم يلاوملا هيلع
 ا! ءايبس رطملا نكت امك :عانمجلا

 .هرخآ ىلإ ''!ءاوُحَسْمآَف» :ةدئاملا يف ىلاعت هلوقل :هلوق

 ضعب مكيديأب اوحسماف اهانعم نوكي نأ نكمي ةدئاملا ةيآ ّنأ ىفخي ال

 .45 - 97/07 نايبلا عمجم ريسفت :رظنا ." .و-:«ل».١

 .ىوريو :ردصملا يف .؛ .مكح ب :«ل» .'"

 5 ةدئاملا 1 .115 - 977/01 نايبلا عمجم ريسفت :رظنا .0



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 أوحسمت مث هضعب ىلع مكيديأ اوعضت نأب ديعصلا ضعبب مكيديأ ضعبو .,مكهوجو

 ليلقتلا بوجوب راعشإلا ةيضعبلاب دارملا نوكي نأ زوجي هنأ لصاحلاو .ديلاو هجولا
 انك «لفعلا وأ ءوضولا نمنع لذي ناك ام طيف: ىلع قبلا "1نأ قولا كفو: هتف

 نأ اًضيأ دعبي الو ."١بارتلا يف لغرمتي قفط ةباحصلا ضعب ّنأ ثيدحلا يف درو

 ,ناّقكلا وهو .مّميتلا ةلآ نم اومّمتي هيلع ّلدي ام ىلإ دئاع ُهْنِم١َ يف ريمضلا نوكي

 مكّفكأ ضعب مكيديأو مكهوجوب اوحسماف بّيط ديعص ىلع مكّفك اوبرضاف يأ

 قّلعت بوجو ىلع ةيضيعبت اهيف «نم» نوك ريدقت ىلع ةلالد ال هّنَأ اذهب رهظ دقو

 .هباحصأو فّنصملا همعز امك قصلي "''اًبارت هنوك بجيف .ديلاب ديعصلا نم ءيش
 لا لا اهو لحج ووك ةيم دعا هيسوت انهاهو

 مدعو ةدئاملا ةيا يف مّميتلا نايب يف 4هنم+ ا عورصلا هجو ام :تلق نا

 ام ىلع الوزن نارقلا رخآ ةدئاملا ّنأ كلذ يف هجولا لعل :تلق ءانهاه هب حيرصتلا

 اهلك ةراهطلا ماسقأ كانه لّصف اذهلو حيضوتلاو ليصفتلا اهبسانيف ثيدحلا يف درو

 .اهضعب نايبب انهاه ىفتكاو

 .مكل صّخرو مكيلع رمألا رّسي كلذلف [4 اًروُفَغ اًوُفَع َناَك هلأ نإ +] :هلوق
 هلبق امل ليلعتو نايب ىنعملا يف 4 اًروُفَغ اًدُفَع َناَك هلأ ّنِإ» :ىلاعت هلوق أنا فون

 لاهك اخ انههج نأ تشي الوولصللا ىضقنلا لاسلالا لايك انين وكف
 .رّبدتف لصفلا يضتقي امم اهنا اذههو ,ةيئاشنالاو ةيربخلا ثيح نم عاطقتالا

 .نوكي نأ:«ه» ١.

 ١197/١. ملسم حيحص ؛ ؛!10/ 1 دمحأ دنسم ؛١٠ 5/١ هيقفلا هرضحي ال نم :رظنا ."

 .اًروهط اهبارتو اًدجسم ضرألا يل تلعج ديل ماع هلوق نإ :لاقي دق :«ه .م .ع» شماه يف ."

 .« هنم ؛ ١؟» لّمأتف يعفاشلا بهذم قفاوي امب ةيالل اًرّسفم يفكي



 8غ ابتلاه نو

 [(41) :... ِهِعِضاَوَم ْنَع َمِلَكْلا َنوُفَرَحُي اوُداَه نيذّلأ نم + :ىلاعت هلوق]

 .هب أبعي ال اًليلق اًناميإ لإ [يأ ؛اًليلَق لإ َنوُنِمْؤُي الَقٍؤ] :هلوق
 ندم مول ذاك ال1 اوال اه يلع لبلقلا لوعتلا اهنا هنن ىلا ودق امد

 لعاف نم ءانثتسا نوكي نأ نكميو .هيف ناصقنلاو ةدايزلا ةلقلاب ناميإلا فصو رهاظ

 هلوق نم ىنئتسا ولو راتخملا ريغلا هجولا ىلع لدبلا رايتخا مزلي نكل «نونمؤي ال»
 .لّمأتف ءلاكشإلا مزلي ال هلأ ُمُهَنَعل »

 [(67 ...٠ اَنْلَّزَن اَمب اوُنِم باّتِكلأ اوثوأ َنيِذّلَأ اَهّيَءآَي :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ كناسل ىلع مهنعلن "وأ :هلوق

 .هانعمي نعللا نوكيو نيرثكألا راتخم اذه
 .تافتلالا قيرط ىلع :هلوق

 فذاك «َني ذل + نال ؛مكنعلن رهاظلا ىضتقم ّنإف

 [ (48) «... َنوُد اَم ُرِفْعَيَو هب ٌكَرْشُي نآ ْرِفْعَي ال ةللأ ّنا> :ىلاعت هلوق]

 [نآرقلا ىف ةيأ ىجرأ اهنأو ةبالا ىنعم يف نرخ خيشلا هدافأ ام

 ان لاه !؟ااينقا الا دج ارقلا نقال ١١ حير ١ 20101 هاله!” يمرر طلا عقلا لاق
 نيموملا ناهس يطق و وارتحل ينم ىف ىنيادبلا يمخ روم ةكرشلا نوف
 هدم تلو سلا وو لوما نيمو فا ١ وي ربل نون لا كن نيدو ملا

 هدّيؤيو .«الدتعال هفوخو نمؤملا ءاجر نزو ول» :ةيلا 0- لاق كلذلو .نينمؤملا

 هلأ َرْكَم ُنَمْأَي الق + "+ َنوُل اضلأ لِ هَيَر ِةَمْحَر ْنِم ُطَنْقَي ْنَمَو َلاَق» :*!ىلاعت هلوق

 .ذإ :«ه» .؟ .هب اكن أم:«م».١

 .هيف :خسنلا ىف .ك . هلي :«ه ءم» 37

 .65 :رجحلا .1 .هناحبس :ردصملا يف .6



 ْغ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك م

 بونذلا رفغي ىلاعت هللا ّنأ ىلع ةيآلا هذهب لالدتسالا هجوو ."+ َنوُدِساَخْلَآ ُمْوَقْلَآ لِ

 هرفغي نأ ىفن لب .لاح ّلك ىلع هنارفغ فني ملو ءكرشلا ن نارفغ ىفن هنأ ةبوت ريغ نم
 عم نارفغلا ناك نإو ,ةبوتلاب رفغي ىلاعت هنأ ىلع ١" هيي 1

 ,لضفتلا هوت ىلع اندتعو :بوجولا هجو ىلع هل زةعملا ندع ةيوتلا

 رفغي هنأ ُُءاَشَي ْنَمِل َكلْذ َنوُداَم ِدِفْغَيَو + هلوقب دارملا "'نوكي نأ بجي اذه ىلعف

 ّْنأل ؛نيرفاكلا ريغ نيبنذملا نم ءاشي نمل ةبوت ريغب بونذلا نم كرشلا نود ام
 نا نود لو لعل هبل ةضنو .تابثإلاو يفنلا هلخدي يذلا مالكلا عوضوم

 ريما نلعت انما هل انآ لجرلا لوقا قسحي ذل دنا سرمالا ءلكألا ىفاقلا هلاخي

 لاق اذإ ديفم مالكلا نوكي امْنِإَو ,يناعد اذإ هنود نم ىلع لخدأو ا اذإ الإ

 كلذ ىلع لمح ول هنأ ةلزتعملا لوقل هجو الو ,ينعدي مل نإو هنود نم ىلع لخدأو

 .نارفغلا ىلع عطقلاب لصحي امن ءارغالا نال هيضخملا ىلع ءارغا ةنفف

 فولا قيس اًفقاو ةيءديعلا نوكي لب هيف ءارغا الف ةثكملاب العم ناك اذا اّمأو

 :ىلاعت هلوق يف !؟!ضيرملا ةدابع اهب ىلاعت هللا فصو يتلا ةفصلا ىلع ءاجرلاو

 اذهبو .")ههَبَر َةَمْحَر اوُجَْيَو ةّرِخآلآ ٌرَّدْحَي و + *!هاّعَمَطَو اًفْوَخ ْمُهَّبَر َنوُعْدَي «

 نمو .مالسإلا فلس هيلع دقعناو ٌماعلاو ٌصاخلا قيرط نم ةريثكلا رابخألا تدرو

 هيلع ةاباحملاو ليملا زوجي الو .ةاباحمو اليم ضعبلا بونذ نارفغ يف [ّنإ] :لاق
 وق ىلع لفت وأ "!لظفتمللو :نارققلاب ا" طفت لاق“ هلا "!هباوجف لا

 لقعلا عنمب د سيلو ١ ”!هبذعي نم بيدعت يف لداع وهو ,ناسنإ نود ناسنإو موق نود

 :تعمجأ اها .44 :فارعألا.١

 .نيضت رملا هدابع :ردصملا يف .4 .نوكي ال نأ :«هر» .ا"

 ك0 ١5. :ةدجّسلا .6

 . لضفم :«ه ءم» 8 لا نا هياوعو وونسملا يف .

 .بذعي :«ه ا ,م).٠ . لضفملل :«ه ,م» .4



 معا ءاسسنل ا 5 نووش

 كلذ َنوُد اَم> ةظفل ّنِإ :"!ةلزتعملا نم لاق نمو .لدعلاو لضفلا ١ نع عرشلا الو

 سكعن امّنِإ هباوجف ,ديعولا تايآ رهاظ مومع لجأل ةبوتلا (!هنم عقي ام وأ ,رئاغصلا

 0 ةيالا هذه 0 0 تايالا كلت 0 0 7 :لوقنف ,كلذ 3

 مكدنع ع رئاغصلا َن اف اًكيأر ديعولا نانا مدع 5 ديرب هلت 4

 ال اًدحأ ٌنإف يشمل ا تاع تكف هيك اذه ان اهب هةخا وبلا 1819 عم ذل طيح

 ةينفاو هلمؤاك' ودنا 111 كس تا ةةعيوولا ذر ا وي عشتب و عيجا ولا نفقا يَنِإ :لوقي

 [(07) .... َساّنلأ نوتْؤُي ال اَذاَف ِكْلُمْلأ نم ُبيصت ْمُمَل مآ» :ىلاعت هلوق]

 .كولم مهو ريقنلاب اولخب مهّنإف :هلوق
 .مهفاف ناعمتجي ال كلملاو لخبلا ّنأ ىلع لدي اذه

 [(ه8) .... نم ُهللأ جُهِتا آَم ىلَع ساّنلأ َنوُدْسْحَي ْمآ> :ىلاعت هلوق]
 1 0 هللا لوسر'''نودسحي لب :هلوق

 .مهنم :ردصملا ىف .؟ .نم :ردصملا ىفو .ريغ :«ه.م» ىف ١.

 نم :«م». .امئاف : ردضملا ئف 7

 هنا رفاظلاوهردصبلا نفك .ىلع :ردصملا ىف .0

 .عقي :خسنلا يف .6 .هبا :(م ءل» .ا/

 5٠١1١/7-”٠١. نايبلا عمجم ريسفت . ٠ .زوجي ال :خسنلا يف .9

 بمب | نودصملا نفايأك



 [نورهاطلا هلآو هيي هللا لوسر مه .نودوسحملا]

 نع يور امك نايصعلا نودو كرشلا سند نع نيرهاطلا هلاو يي لوسرلا لب

 اي :ةقا قداصلا نعو ."'ةمامإلا هلا يفو ةّوبنلا هيف لضفلاب دارملاو ذيب رقابلا انالوم

 نحنو .لاملا وفص انلو ,"!لافنألا انل انتعاط هللا ضرف موق نحن حابصلا ابأ

 َنوُدُسْحَي مآ :هباتك يف ىلاعت هللا لاق نيذلا نودوسحملا نحنو .ملعلا يف نوخسارلا

 ظ "يل شاتلا

 لخبلا ىلع مهّمذ امك... مهلك سانلا دسح امّنأكف ةّوبنلا ىلع دسح نم ّنأل] :هلوق

 .اًبذاجتو اًمزالت امهنيب ٌنأكو [ لئاذرلا رش امه
 مدع ىّنمت دسحلاو .هتمعن نم هاتأ امم اًدحأ يطعي ال نأ وه لخبلا ىنعم ّنأل

 ريخلا عنم ديري هبحاص ّنأ يف ناكرتشم امهف ,همعن نم سانلا نم اًدحأ هللا ءاطعإ

 .هدابع ىلع هّللا ةمعن عنمي دساحلاو ريغلا نع هلام عنمي ليخبلا نكل ,قئالخلا نع

 [(01)+... اَمَلك اًراَن مهيلضُت َفْوَس اَنتاَيانب اوُرَفَك َنيِذّلَأ َنإَ+ :ىلاعت هلوق]
 '"!هقوذ مهل موديل يأ ؛باَذَعْلآ اوُقوُذَيِلَ*] :هلوق

 [هقوذ مهل موديل ىنعمب ؛َباَذَعلَآ اوقوْدَيل*«]
 ّمصي امّنِإ ؛َباَدَعْلآ اوُقوُذَيِلِ :ىلاعت هلوق ّنأ وهو رّدقم لاؤس عفدل ريسفتلا اذه

 4اّراَن ْمهيِلْضُن َفْوَسم :هلوق دعب ّمصي ال اذهو ,كلذ لبق باذعلل اًقئاذ نكي مل نميف

 كّرع ىلع كمادأ يأ هللا كّرعأ :زيزعلل كلوقك باذعلا ماود دارملا ّنَأ عفدلا لصاحو

 .لاعفألا :«ل ءم» .؟ ١٠١. هر/ا* نايبلا عمجم ريسفت 1

 نايبلا عمجم ريسفت ؛١/0١1 ىشاّيعلا ريسفت ؛'“"" .2تاجردلارئاصب ؛1١”/١ ىفاكلا .'"

 وا ىلإ :«م .ه ءل» .؛ ١ ١٠. ةر/ ا”



 موو ءانستلا وون

 ةيصاعلا سفنلل ةقيقحلا يف باذعلاو رخآ دلج هناكم مهل قلخي :ليقو] :هلوق
 .روذحم الف [اهك اردإ ةلآل ال ,ةكردملا

 ةيصاعلا دولجلا ّنِإ :ليق ثيح ماقملا اذه يف مّهوت يذلا روذحملا مزلي الف يأ

 دو نيتي ىلا نمل انيدتتا لاك اهب هور ىرخأ ولج هناكرتلللا ىلخ لك تفرج اذا
 .اًيبك اًولع هنع ىلاعت ملظ

 [(07) ...٠ ْمُهْلِخْدُنَس ٍتاَحِلاَصلأ اوُلِمَعَو اوُنَما َنيِذَّلََو + :ىلاعت هلوق]
 .« هيف َنيٍدِلاَخِ+ :ىلاعت هلوق
 .مهولل اًعفر اَدَبَأ + :هلوقب هدّكأ ريثكلا ثكملا ىف لمعتسي دق دولخلا ناك اّمل

 [(58) ء... َو اًهيلهأ ىلا ِتاَناَمَآْلَأ اوُدَوُت نآ ْمُكْرُمْأَي هلأ نا> :ىلاعت هلوق]

 [ةيآلا ىنعم ىف ىسربطلا خيشلا هدافأ ام]
 :لاوقأ ةيآلا ")ىف :لي يسربطلا ىلع نا لالا خيشلا لاق

 ردنا وا لامك هلا هكباقاما وكانا قيقا ل نم ّلك يف "اهّنَأ اهدحأ

 نع يورملا وهو .هريغو لاملا نم اًضعب مهضعب نمتاي امنف ةةايع تاناماو ةيهاوتو

 نأ ىلاعت هللا مهرمأ رمألا ةالو ةنامألا لهأب دارملا "'وأ ,8+ قداصلاو رقابلا

 ,ىئاّبجلا هراتخا .ةعيرشلاو نيدلا بجوم ىلع مهلمحو ةيعرلا ةياعرب ا“!|وموقي

 ام'ةمامالا يه ةنامألاو ةّمئألا مه ةنامألا لهأ :الاق هيل امهنع انباحصأ هلثم ىورو

 "اهلا :ردصملا ىف .؟ ا نإ :«ه» ١.

 .اوميقي نأ :«عءل» 5 .اهيناثو :ردصملا يف ."

 .ةقئألا نيددخاو لك كاعمشا ما ةلاقةزدصملا ىفزف



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك مود

 ")اذه دضعيو .هدعب نم ىلإ رمألا مّلسي نأ ةّمئألا نم ٍدحاو دعب اًدحاو ىلاعت هللا رمأ
 :اولاق مهّنَأ 852 مهنع "'يورف ءرمألا ةالو ةعاطب اذه دعب ةيعرلا رمأ ىلاعت هللا ّنأ

 .ةيآلا ءاَهلْهأ ىلإ

 "!يْهّكْنِم رثآلا ىِلوُأَو َلوُسَلَأ اوُعيِطَأَو هلل اوُعيِطَأ اوُنَما َنيِذّلآ اَهّيَءاَيِ> :لاق من

 دقنالا [ هيلع ناعش هلا هما نم ةلمع علل لوألا ىف: رخاذلوقلا اذهو

 نم ّجحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا ءادأ ّنإ :ة9ا رفعج وبأ لاق كلذلو نيقداصلا

 كلذ ريغو مئانغلاو تاقدصلا !هسقب رمألا ةالول رمألا اهتلمج نم [نوكي]و .ةنامألا

 07+ نيغألآ َةَنَباَح ُمَلْعَي + :هلوقب ةنامألا رمأ هللا مّظع دقو ةيعرلا ّقح هب قّلعتي امم

 "!4ُهْنَمْأَت ْنإ ْنَم باتكلآ لهآ ْنِمَو> :هلوقو ١4 َلوُسَلَآَو هلآ اوُنوُحَت آل َّو + :هلوقو
 ضبق نيح ةحلط نب نامثع ىلإ ةبعكلا حاتفم درب ُةْيِيَي يبنلل باطخ هنأ "وأ .ةيآلا

 ,ةياقسلاو ةياجحلا هل نوكيل ساّبعلا ىلإ هعفدي نأ دارأو .ةّكم حتف موي حاتفملا هنم

 ىلع درو اذإ رمألا ّنأ ىلع ليلدلا لد دقف هيف ةياورلاو ريخألا لوقلا ّمص !"نإف

 .هرخآ ىلإ هدي كللَي يلع ىولف :هلوق

 مل هل يلعو قلغم بابلاو ةبعكلا حطس ىلع وهو هدي ىول فيك :تلق نإف :ليق

 ؟هيلإ 07 ضلختي

 :قوزراوب ردم فا ةناحس الا ةةضسوتو ديصلا شاك

 نيس 4 ها .08 :ءاسنلا .“

 .737 :لافنألا 5 ١9. :رفاغ .

 .و :«ل» ىفو .اهثلاث :ردصملا ىف .6 .ال 6 :نارمعغ لال

 ادا داقلا © نايل عين ريسلت ناو ودصعلا فيك

 .«١؟» هيلإ لصي مل يأ :«ع» ندم اع نق



 موا ءاسنلا نر وتق

 ل هللا لوسر بلطف ةبعكلا حطس نامثع دعص ىنعي فذح مالكلا ىف :تلق

 "او عنتماف حاتفملا هنم بلطف ءاجو لَوُيِف هاأعدف نامثغ 0 هن :ليقف ,حاتفملا

 يف تيار ينإ :هتيشاح يف يزارلا ةمالعلا لاقو ءراصتخا ةرابعلا يفف .هرخاآ ىلإ

 ذخأو ةبعكلا حطس دعص ىّتح هقتاع ىلع لب اًيلع لمح هيي ىبنلا ّنأ بتكلا ضعب

 ."”ءامسلا تغلبل تدرأ ول ىّنَأ يل لّيخ دق :لاقو حاتفملا

 [ (ه9) .... َلوُسَرلَأ اوُعيِطَآَو هلأ اوُعيطآ اوُنَما' َنيِذَّلَأ اَهيَءاَي ٠ :ىلاعت هلوق]

 ..هللأ اوُعيطأ اوُنَما' َنيِذَّلآ اَهُّيَءاَي> :ىلاعت هلوق
 اهنمو .اهلهأ ىلإ تانامألا ءادأب ةقباسلا ةيآلا ىف ماّكحلا رمأ اّمل ىلاعت هنأ ملعا

 ملظلا مدعو ,سانلا نيب لدعلاب مكحلابو امل ريغ دين تاك اذا ةقالخلاو ةفامآلا

 ريس نيغو .'" مهاياضق ىلع اولزنيو مهوعيطي ن ١ ”ةيهرلاو :ىناتلا رمآ «روجلاو

 ادا: ةنامألا نق ورو ههنا لولا اهب هدو أ مامالا ىلع ّقح :لاق هْنَأ 39: نينمؤملا

 الا وعيطيو اوعمسي نأ ةيعرلا ىلع ّقحف كلذ لعف

 [نيكاسملا ازا مهنأب ءرْمآلا ىلوأ# ىنعم ىف ةئسلا لهأ لوق نالطبإ

 ا قا د نكقاو هكا نها ني وروما فراج ول اا ىلا قو

 اوناك نإو روجلا ماّكح ةعاط نوبجوي مهف .نيرباج اوناك نإو ماكحلاو نيملسملا

 هالسالا ريغ نوطرتشي الو ,روجفلاو قسفلا ةياغ يف نوكي لب ,لودع ريغ اًقاَسف

 .ىبأو م١

 .1؟ ,ىلحلا ةمالعلل قدصلا فشكو ّقحلا جهن :رظنا ١.

 ْ .1860 . نايبلا ةديز .'"'

 7/5٠١ ١5. يزارلا ريسفت ؛6 44/١ ليزنتلا ملاعم .؛



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك م

 . ل وسز ةغاطو: هللا ةعاط: نويحوي انك

 لعجيو قاّسفلا ةعاطب ىلاعت هللا نمي فيكو .رهاظ داسفو .حضاو رظن هيفو

 ,لدعلاب مكحلاو .ةنامألا ءادأي اَلّوُأ رمأ هنأ عم .هلوسر ةعاطو هتعاط لثم مهتعاط

 نإ» :هلوقب قسافلا ربخ عامس نع ىهنو .هلوسرو هللا نيبو مهنيب ةيلكلا ةنئايملاو

 .عامجإلاو رابخألاو تايآلا يف مهترجاهم بكور اولا 1 «اَبَنب قِساف كَ اج

 فحصملا يف ةحفص "!دجوت ام اًليلق ىّتح اًريثك هّمذو .مّنهج ران ملاظلا دعوتو

 .دانلا قمل انكعويتدبلا لالتللا ليعلا لمجب ىتحسا| كلذ وقتا غلابيو .هنع المل

 ءاملعلا طارتشا عم !4ُراَنلآ ُمُكَسْمَتَف اوُمَلَظ َني يذل ىلإ اوُنَكْدَت آلَو+ :*هلوقب

 ةلأسم يف ىتفملاو مكاحلاو دوهشلا يف ةلادعلاو .ةّوبنلا لاح '"'ءايبنألا يف ةمصعلا

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف فاشكلا بحاص هب حّرص امك ةعامجلا مامإ يف لب .ةدحاو

 ةعباتمف نوفلتخي دقف ,نوريثك روجلا ماّكح ّنأل ؛ةيآلا "'ةاَّماَمِإ ساّنلِل َكُلِعاَج ىنإ»
 نم اًفورعم اوكرت (*وأ اًركنم اوبكترا اذإ مهعنم ةيعرلا ىلع بجي هنألو .بجي مهيأ

 نوم اي نيذلا نألو ؟ههتفباتم بحي فيكف نكتملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب

 وهو مهتعباتم بجي مل الإو مهب هل ةيصوصخ الف هب رمؤي نأ '١بجوي اّمم ناك نإ هب

 را حضوأ لوقلا اذه داسف ةلمجلابو .رهاظ

 [رْمآلآ ىلوأ+ ىنعم ىف ىرشخمزلا هدافأ ام]
 جلا كارما د 1 غلا هاما مُكْنِم رثآلا ىلوأ» ب دارملا “١٠و :فاّشكلا يف لاق

 ١. :تارجحلا .؟ .1/85 .نايبلا ةديز 1.

 '". .ىلاعت :«ه م. .دجوي ام :نايبلا ةدبز ىف

  50.ءايبنألا  :«ع ءل» .5 ا

 “. :ةرقبلا 8 ١١.  .6.و :نايبلا ةدبز يف

 .18 1726-1 .نايبلا ةدبز.١٠ .بجي :«ه ,م» ىفو .بجوي  :نايبلا ةدبز .؟

 ١١.)»ه«:دو.



 موع ءانستتلا 8 نوي

 امنإو مهل ةعاطلا بوجو يف هلوسرو هللا ىلع نوفطعي 2 .مهنم نائيرب هلوسرو هّلل

 .قحلا رايتخاو لدعلا "7ءاتيإ يف امهل نيقفاوملا ءارمألاو هلوسرو هللا نيب عمجي

 رمألا يلوأ ةعاطب رمألا هللا حنج دقو :هلوق ىلإ .امهدادضأ نع يهنلاو امهب رمألاو

 هر را وهو ك ست قيال ايمو كسلا لا داما عا اذ هلعج يأ-

 ةّنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلاب اًرخآ مهرمأو .مكحلا يف لدعلابو تانامألا ءادأب لَو

 انهو ري لوبا لزعلا ب ندعي ةلونقلاك 01 ال روجلا ءارمأو ءلكشأ اميف

 مهف .مهب قيلت كيس يونا وهنا نوعك اكلامّنإو ,”0هتنس ىلإ الو هللا باتك ىلإ

 هد اما دج او هاوضرز ادنعو هللا دنع رمألا يلوأ مه نيذلا تافص نع نوخلسنم

 .)ةيلغتملا صوصللا

 يف ةعاطلا بوجوو .مكحلا مهقاقحتسا مدعو روجلا ماّكح ٌمذ يف اًضيأ غلاب دقو

 لقن ىّتح ٠" َنيِمِلاَّظلَآ ىِدْهَع ُلاَنَي آل + :ىلاعت هلوق ريسفت يف قبس ام لثم عضاوم

 نذل يتناول 15! ويضع ينامتلا :ىضللا لف ملاظ يناعد ول :لاق هنأ ةفينح يبأ نع

 ذا قداصلا دف نسب دونا ىف لرقم ادهودعجا امل هءاعةاز دحيم هاك نا دع

 ىلإ نوفلاخملا هبسن ّمث ةيالولا دعم نع تروم ١ يكفي ةملكاو | ةليشفا قو مكو

 ."”!مهلاحل اًجيورت مهءاهقفو مهءافلخ نم مهريغ

 .لدعب :ردصملا ىف .؟ :راثيا ةرادنصملا ئف١

 200 قير ةيضقلا ىفارا#
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 - 0170/١ فاّشكلا ؛«هنم .١؟» ةبلغلاو رهقلاب سانلا لاومأ مهذخأل :«ه .ع» شماه يف .7
 .7١غ :ةرقبلا . 7 . 7

 .ةمكح :( 48 .روصنملا :نايبلا ةدبز ىف .6

 .ل اعلا مك



 [رْمَأْلآ ىلوأ» ىنعم ىف ىسربطلا خيشلا هدافأ ام]

 ّنأ 31 رقابلا نع اوور دقف انباحصأ اَمأ :نايبلا عمجم يف يسربطلا خيشلا لاقو
 ")قالطإلا ىلع مهتعاط هللا بجوأ دّمحم لآ نم "'نوموصعملا ةّمئألا رمألا يلوأ

 لدم نحا ةفال هلا يسوي ها زوجب ال وب 11 كلويسو ةعاطو ةععاط ببعو ا هك

 سمالاَو طلغلا نم نماو .هرهاظك هنطاب 0 ملعو هنمصع ل نم لإ قالطإلا

 [نع] ىلاعتو هناحبس هللا لجو !''ءارمألاو ءاملعلا ىف لصاحب كلذ سيلو .حييبقلا

 ."7لعفلاو لوقلاب *!نيفلتخملل دايقنالاب وأ هيصعي نم ةعاطب رمأي نأ

 |[ لقنلاو لقعلا ةلالدل ريغ ال نوموصعملا مه «رمالا ولوا»]

 لقنلاو لقعلا نم هيلع ليلدلاو .رهاظ لوقلا اذه ريغ نالطب َّنأ لصاحلاو

 ام ىلاعت هللا نأ هدّيؤي اّممو ءاَدج ةريثك 254 تيبلا لهأ قرط نم اًصوصخ رابخألاو
 .برقلل رمألا كلوا لوسرلا نيب "'نرقو ,ميظعلا توافتلل لوسرلا نيبو هنيب نرق

 وهو 2# تيبلا لهأ ريغ نيبو لوسرلا نيب برق الو ابرق امهنيب نوكي نأ ٌدبالف
 40 هاظ

 [«رمألا ىلوا» ىنعم ىف ىزارلا نيدلارخف لوق نالطب]
 :سسكلا ةريسقس نم ماقتلا اره فن وارلا نيدلا رشف ووك دز ايناكا تتازقلا نمو

 .قالطإلاب :ردصملا ىف .؟ .نوموصعملا_:ردصملا ىف ١

 يلوي ءانيلطلا الو ءازع أل ويضل قاوأ تع هر ووطن قرات
 1 نابل عفا نيستا :نيفلعخملا ىلإ هههعو
 .18ا/ . نايبلا ةدبز .6 .نراق :نايبلا ةدبز ىف .

 هلوق ريسفت يف ىئاّبجلا نع يس ربطلا خيشلا هلقن ام ةبارغلا هجو :(ه ءم .ع» شماه ىف .4

 .هرخلا ىلا قتم تا قرأ رو لوقتلا ىلإ هور ولو :ىلاع
2 



 انام ءاسلا ة نو

 ىلع مهتعاطب رمأ ىلاعت هْنأل ؛عامجإلا ىلإ رمألا يلوأ :هلوقب ريشأ نإ :لاق ثيح
 الكهلاو اظحلا قلع دافادقا لمطلاول ةءنالامويضعما نكي نأ بضوف رولا اديس

 كلذ ّمث .لاحم هّنَأو ,دحاولا لعفلا يف يهنلاو رمألا عامتجا رابتعا مزل هنع يهنم

 ةقنألا هييددارملا نأ نم ةعيشلا هلوقي ام ىلع اهضعب وأ مدا عومجم اّمأ موصعملا

 نع فور اذ ىلع.وا :قودشارلا ءافلخلا مهن مهضعب 0 ام 0 داوم وسوعتلا

 نيناننع نصا وع قورب اب نلعت و ا كار رنلا 00 ا ب نر عب

 ةعرسلا ءاكحألا ىف:نوشي نيذلا ةاملتعلا وهنأ 6 ةقاحمو نستلاو

 :ىناقلا ىلإ ليس ل هتكلا :مهحدن ىتاثلا حوفلعيو
 ةفرعم نع نوزجاع اذه اننامز يف انّنأ ةرورضلاب ملعن اًنألف ةعيشلا همعز ام ام

 فيلكت مزل قالطإلا ىلع هتعاط انيلع بجو ولف .هنم "!ةدافتسالاو موصعملا مامإلا

 تاس اذهب اشد ديه مو هاب نقرا اقرمأ د هنا نيل عينمو داو واطيال اذ
 ولف .ةقلطم هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ّنأ ىلع قالطالا ىضتقي ةبآلا رهاظو ءاّطورشم

 نير اكو ةلطوركمو ل اسم ةيلعن او: ةطفللا قوق نأ ول ةطورتتس ةغاطلا هنن تناك
 مم اا كارا كلود دخلا ربو امرا 4 ف مهددنع وصعملا ءانؤللا ايا ومنا
 ىغبني اذه ىلعو ا"! لوُسَدلَأَو هلأ ىَلإ ُهوُددَق ِءْىَش ىف متع راَتت نإَف + :لاق ل اًضيأو

 .مامإلا ىلإ هودرف :لاقي نأ
 مهتعاط ّنأ ليلدلاب ملع اذإ هّنكل .مهتعاط بوجو يف عازن الف لاوقألا رئاس اّمأو

 انك ةاهتنم اهني اذه وكي الف ةنسلا ور تانكلا "لا :ىسيل ليلذلا كلذو تاوصو يح

 ةعاطو هللا ةعاط يف لخاد داتسألل ذيملتلاو جوزلل ةجوزلا ةعاط بوجو ّنأ

 اذه يحتم الج كيو اا و لا لا رح النرد مايا داما

 .«هنم 3" ىفخي ال امك. نايبلا عمجم ريسفت ]

 .65 :ءاستلا.؟ .ةذاغتسالا :(ل».١



 :كويسوأا

 ذإ ؛مّدقت اميف اًلخاد اذه نكي مل دقعلاو ّلحلا لهأ عامجإ ىلع هانلمح اذإ ام

 متع زانت نِإَفِ> :هلوق اًضيأو .ةّنسلاو باتكلا يف دجوي ال مكح ىلع لدي دق عامجإلا

 ةعاط اًضيأو .عزانتلا اذه مكح همكح فلاخي مّدقت عامجإب رعشم «ِءْىَش ىف

 ,قالطإلا يضتقي ةيآلا رهاظو .ّقحلا ىلع اوناك اذإ امب طورشم ءافلخلاو ءارمألا

 موصعملا كلذ نوكي نأ نّيعت بسانم ريغ هوجولا هذه ىلع ةيآلا لمح ّنأ تبث اذإو
 نآو وردنا رفح دارملابف محار الاوز اقضالا ب اعتما وب ةقطلاو نحلا لدا أ قالا
 1 :ةمالك ىهتنا !١" ىغّدملا وهو ..ةيلع ةّمألا "١تعمجأ ام رمألا

 وجل نم ركن هيف قيفوتلا هللابو :لوقأو

 عامسألاو ماهفألا نع هدعب عم عامجإالاب رمألا 5 ةريستقت نداف 051 ام

 اهلطبأ ّمث .مهنع اهلقن يتلا يناعملا دحأ ىلع نيرّسفملا قافثال ؛عامجإلل فلاخم

 .همعزب
 نع هزجع رتتسملا موصعملا ءانإلا ةقرعم ١" نع هرفي ذارآ نإ هلآلق ةايناثا امو

 كلذك نوكي نأ بهف كلذ وهتو:ةيفاشمهنغ لاوتلاو همن ةةافشيألاو هيلا لوضولا

 هدوجوب ملعلا هتعاطإ بوجو يف يفكي ذإ ؛هتعاطإ بوجو يفني ال كلذ نكل

 ل نيدذك وهن ناو هققرعم نع ووجع ارا نا وة رلاب هنية ذانسالا و يفمشعو

 ءافلخلاو ةّمئألا ىلإ دحأ ّلك لوصو عانتما ةرورض ؛دانعو ةرباكم نع الإ أشني

 رثكألا نأش يف ناكل كلذ بجو ول لب .ةلواطتملا راصعألا ىف ةالولا نيطالسلاو

 ورا ةيضب اذ ىلع يلعب ةقيج يجرم قوكت مالا قارب و طرا ادي اكلك

 ١-5160 ١. 18غ/ ٠ يزارلا ريسفت :رظنا." .تعمتجا :«ه».١

 .موزلل :«م ءه» .غ . نم :«م» .'"'



 موا/ ءاسنلا ة نوع

 ."!«ةيلهاج ةتيم تام هنامز مامإ فرعي ملو تام نم» :ئ هلوق نم روهشملا يف

 .نالطبلا رهاظ مزاللاو

 ةقيقحلا يف وه امَنِإ مانألا نيعأ نع هتبيغو 32 مامإلا راتتسا ّنأ لصاحلاو

 اتتاروتف هب وامزلا ناك هيف افةدضقم هديب رمالا تناك 1"! نإ هلاف و رخ | نوظي هووهط

 عناوملا نم ءيشب ةبوجحم ريغ ةعلاط هسمش يذلا مويلا لاحك هلاح نوكيو اّنئيضم

 تاملظلا تناك ةملظلا اهيلع بلغت لب هديب تسيل رمألا ناك نإو .هراهن ةوحض يف

 اًيوجحم ميعنلا دنع سمشلا لاحك يلولا لاح نوكيو .يناملظ ذئنيح نامزلاو ةبلاغ

 باجحلا هعنمي ال .راصمألاو ىرقلا يف نم عيمج ىلإ ةلصاو هتعفنمو راصبألا نع

 .مانألا رئاس ىلإ هعفن غولبو .ماسجألا رئاس يف هرون ذوفن نع

 رونب لحمضي يتلا ,ماظعلا رارس الا قف اهنإف ,ماهفألا 0 زمرلا ادهب نطفتيلف

 ماقملا اذه يف مالكلا ليصفتو مارملا قيقحتو .ماهوألاو كوكشلا بهايغ اهروهظ

 جرعألا يروباشينلا مادقأ ةلزمو ٠ - يّمستملا يزارلا ماهفأ ةّلضم وه يذلا

 ةفاخإ ةّثث مامإلا ةبيغ يف ببسلا نأ ,ماربإو ضقن ّلك يف هل دّلقملا جوعألاو

 ماما تا موكا :ءايلإلاب "اهل ىلاعت هللا مالعإو همد كفس مهبلطو هل نيملاظلا

 ىقبف ,هوكلهأ هيلع اوردق ىتمو .هولتق مهل هصخش ىدبأ ىتم هنأ 251 نيموصعملا

 .مالسإلا عرش نم هيلإ !*'لعج اميف فّرصتلا نم اعونمم اذهل

 اهب مايقلا مزلي امَنِإ هيلع اهرييدت يف لّوعمو هيلإ ةدودرم يه يتلا رومألا هذهو
 سفنلا ىلع ةفاخملا ةلازإو ,ةلوليحلاو عنملا مدعو .ةردقلاو نكمتلا دوجو طرشب

 اهيلإ '*!ةئجلملا بابسألا دنع ةبيغلاو ,ةبجاو ةيقتلاف كلذ نكي مل ىتمف .ةجهملاو

 ١ .ةمعنلا ارا ا ٠9 ٠ يّمقلا زازخلل رثألا ةيافك ؛غ  5٠.ةراتخملا لوصفلا؛ 570.

 ". .هلا :«ه» .'”' .نإو :«م»

 . .ةّيئجلملا :«ه» .6 .لعجي :«ه»



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ما

 كس قوق اطرتال اقيم ارقل ودنا هدم ادظ بحاو قانقيلا نب ودينلا ركل فال

 لصي الو ءاًنايع دحأ هفرعي ال 32: مامإلا ّنأ ىلع عطقن كلذ عم انسلو .نيلسرملا

 لاحلا لب ؛هيفخيو .هب مهعامتجا رتسي هئايلوأ نم ةفئاط هب عمتجي نأ زوجي ليدتلا

 ةروهشم يهو .ضيبألا رحبلاو .رضخألا ةريزجلا ةّصق نم رهظي امك عقاولا يف كلذك

 ()بعشلا ىف هلازتعاو راغلا ىف ُةْيِقََي ىبنلا راتتساك الكا هتبيغ نكيلف .باحصألا نيب

 .راصنألاو لهألا نم ليلق عم

 هب ٌدتمي مل اًريسي اًرادقم ناك موقلا نع هلازتعاو ٌةْيِيَي ىبنلا راتتسا نإ :لاقي ال

 .ماوعألا هب تلواطت دق مكبحاص ةبيغو .نامزلا

 كلذ ىف اًحداق .ماّيألا لوطو نامزلا رصقب ماقملا اذه ىف قرفلا سيل :لوقت انأل

 ىف اين عادعالا قع ةفاحنلا يهز تعلاوعرم اكو نعمتلا ينس را وقع اه دعب

 ىرخألا نامز لوطو اهيف ةفاخملا ةّدم رصقل امهدحأ نامز رصق امّنِإو .ءاوس مكحلا

 ناكل جاجتحالا تلطبأو ةمكحلل اًقلاخم امهدحأ ناك ولف اهيف ةفاخملا نامز لوطل

 .كلذك رخآلا

 مل ملف ةبعص تاقوأو ةفاخم نامزأ ىف اًضيأ اوناك دق 824 هءابآ ّنِإ :ليق نإف

 ؟رمألا اذه يف مهنييو هنيب قرفلا امو ."'رتتسا امك اورتتسي

 يف ببسلاو .رثكأو هئابآ فوخ نم مظعأ 9 نامزلا بحاص فوخ نإ :انلق

 الو ,كولملا ناجيت سكنيو .فيسلاب موقي هنأ هئابآ نم دحأ نع دري مل هْنَأ "'كلذ

 ام بسحب هيلإ هّجوتملا فوخلا ناكف هلل هلك نيدلا لعجيو .هاوس ةلود دحأل يقبي

 ةةيلعقلا لا ةوايق ا كولملا تعفو سيلا اعلا ندوقتا تهل تاو هتف كلل 3: نم ناقتي
«٠ 

 نيتلاحلا نيتاه ىف ام زّيمت دقف ءلاوحألا هذه نم ءىش 5 هئابا ىلإ بسني ملو

 ١(. ؟ هضم بلاط نسا يأ:«ع» شماه يقابل

 .كلذ ىف :«ما».'" . رجس ا امك ىف ا”



 نحل هءامشلا نوع

 .نيتفاخملا نيب قرفلا نابو
 رقابلا انالوم نع يور ام اذه دّيؤيو

 راب عبرأ ومالا اذه بحاص يف ثنأ» : "ل كل

 دّمحم نم ةّنسو فسوي نم ةّنسو ىسيع نم ةّنسو ىسوم نم ةّنس .ءايبنأ ةعبرأ نم

 ىسينع انمأو: بف ردن نفئاخف سوم اغافا'!ءايبألا ميهع ىلعو هيلع هلأ ئلص

 الو مهفرعي ال ثيحب هلهأ نع ةييغلاف و اناو قع م :لاهرو تام لاق

 (")(«فيسلاف خدي دّمحم 57 ,هنوف رعي

 ةلكلاع دسك . ةيعرشلا ماكحألا يف ةضافتسالاو ةدافتسالا رمأ اًمأو اذه

 مويلا هلعفي نأ بجي يذلاف .ةيودهملا ةسّدقملا ةرضحلا ىلإ ةيهتنملا طئاسولا دوجول

 , لييبا ةّمئألا ةعيش نم ءاهقفلا ىلإ عوجرلا وه نوديفتسملا هيلع لّوعيو نودشرتسملا

 مهف .مارحلاو لالحلا يف مهيواتفب ذخألاو .ماكحألا نم تاثداحلا يف مهلاؤسو

 ملو ؛مالسإلا ةعيرش مءاكحأ نوعدوتسملاو دقن رمألا بحاصو ةيعرلا نيب طئاسولا

 هي ومال راف يجر اوقو الإ مانألا نيعأ ''نع راتتسالا ثا هتّجح حيبيل هللا نكي

 .نيسياقلا ىلإ عوجرلاك مهيلإ عوجرلا سيلو .راذعألا هب عطقني ام 84 هئابا هقفو

 ّنظلاب نيدلا يف نيتفملا نينسحتسملا ىلع ليوعتلل لئثاممب '*'مهيلع ليوعتلا الو

 ملعلل ةديفملا صوصنلا نم هوعدوتسا ام ىلإ عوجر وه امْنِإو .نيمختلاو ميجرتلاو
 يتلا نيقداصلا يواتف نع ةلوقنملا راثآلا نم هوظفحتسا ام ىلع ليوعتو «نيقيلاو

 ندعملا اذه نم دنا قيو.قولئانلا هسعقي ام مهفو نؤلاطلا هيسنلي ام لع اهيف

 ام اًريثكو . مهيلع هللا تاولص  هئابآ لاوقأو همولع اهّنأل ؛ة2: مامإلا نم ذخأ دقف

 ملع ىلإ ليبسلا متدجو دق متنك اذإ :مالكلا اذه اّنم مهعامس دنع نوفلاخملا انل لوقي

 ١  5نيممجأ مهلع قا تاولص ٠ :«ل» يفو 0

 '. نم :«م» . 00

 .مهيلع :«عر) .60



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك -

 دقف هك نيمّدقتملا ""!ةّمئألا نع ةظوفحملا ماكحألا ىف يواتفلا نم ')هنوجاتحت ام

 5 زلا مامإ نع كلذب متنغتسا

 نم عم ةدوجوم ماكحألا يف صوصنلاو راثآلا هذه ّنأل ؛حيحص ريغ لوق اذهو

 اذ ووو ايفكلا وفا رثلا ديلع و وكت يزف لقي ةظ وسمو «رايستلا و: طلعلا هند عع او

 دهاش مهئارو نم نوكي موصعم دوجوب الإ مهنم هعوقو نمؤي مل مهيلع كلذ زاج

 ّقحلا ملع اومتك وأ ,مهركذ اوسن "'وأ مهاده اوطلغ نإ .مهرابخأب ملاع :مهلاوحأل

 وهف هصخش نوفرعي ال ثيحب مهنع اًرتتسم ناك نإو ٍةْيل نامزلا مامإو ءمهنود هنم

 نع اوّلض «؛!وأ لقنلا نع اوفرصنا ولف ,مهرابخأ ملعيو مهلاوحأ دهاشي مهنيب دوجوم

 تبثيو ّقحلا نّيبي نأ ىلإ هنم عنمو هناحبس هللا هرهظألو .ةيقتلا هتعسو امل ّقحلا

 ىلإ قيرطلا اندجو اميف مامإلا نع ءانغتسالاب لوقلا انمزل ولو .قلخلا ىلع ةّجحلا
 ِهاّذأ ام عيمج يف هيي يبنلا نع ءانغتسالاب لوقلا انيفلاخم مزلل هتهج ريغ نم هملع

 .هماكحأو مالسإلا نع جورخ كلذب لوقلا قالطإ يفو (*'ءادأ لبق لوقعلاب ملع اّمم
 نم رصقي ال ةبيغلا لاح مامإلا دوجوب عافتنالا نا رهظ هانلّصفو هانرّرق امبو

 هتعباتم بوجو ىلإ دصاقملا حرش يف ينازاتفتلا لضافلا حنج نم دوجوب عافتتالا

 اًيشرق دقعلاو ّلحلا لهأ نم ةفئاط عيابو هطئارش ىلع مامإ دجوي مل اذإ :لاق ثيح

 اهب ةكوشو هرماوال ةقافلا نم ةعاطو هةفاكحأل داقنا ريق هم طظئارتقلا قم نط هيف

 اًنايتإ كلذ نوكي له دارأ نمل بصنلاو لزعلا ىلع ردتقيو دابعلا حلاصم يف فّرصتي
 .ىهتنا ؟'''بجاولاب

 بجاولاب اًنايتإ "”نوكي ال وأ لقي مل ثيح رخآلا ّقشلا كرت يف ّنأ ىفخي الو

2 

 .ةّمئالا  :«ه ءم» .'" .نوجاتحت امم ١

 .و :«م».غ .و :«م».'"

 .؟170/ ؟ مالكلا ملع يف دصاقملا حرش .1 .هئادأ :«ه» ىفو هللا ءادأ :«ل» .4
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 5 انتل 9 وس

 .نوكذملا فلل ةزاينشاواهليم لع ه: حالت ةلذلد

 ىلإ هب نيفراع انرص اذإ هتعاط انيلع بجو ولو :هلوقب هركذ ام ّنألف هاًنلاث اًمأو

 ترقوم الأ ءامج الا اةعاللا ا اداب كالا نر نقف ىلا عامنا او يورك
 ,لزضالا نكت ةرركدقلا ةقئارفتلا نيماقأل نيخب ىلإ توبي ملفلاو دقت ىلع

 دار نع اهم نوكي نأ لمي دمعلا كلين ملا يلوا ةارإ الق كقئار انو
 عمجلا ةلباقم ّنأ نم رّرقت امل ,نامز ّلك يف نيدوجوملا نيعيطملا ىلإ ةبسنلاب عيزوتلا
 هنامز يف عاطم مامإ ّلك ةلباقم يف ّنأ ىلع ٌلديف .داحآلا ىلع داحآلا ميسقت يضتقي

 مامإلا رصع ءاضقتنا ّنإ :لوقن لب ؛هتعاطإب ةرومأم هنامز لهأ نم ةّدح ىلع ةعامج

 ؛اًضيأ مهريغو ةعيشلا دنع يناثلا رصعلا لهأ ىلع "١هتعاطإ بوجو يفني ال لوألا

 الِإو .دوجولا مزلتسي ال ةعاطإلا ّنأ بير الو .نامز ّلك لهأ ىلع مهتعاطإ بجي لب

 .هّقحتسا وأ هدعب ةفالخلا بصغ نمو ُكْيِيَي يبنلا يف لكشأل

 هرخآ ىلإ "'ءْوّتْعّراَتَت ْنِإَفَم :لاق هّنإف اًضيأو هلوقب هركذ ام ٌّنألف :اًسماخ اّمأو
 عامجإللا رمل كلوب دارملا نوكي نأ ريدقت ىلع ذإ ؛هيلع "!'بولقم هنأ دودرم

 ىلإ ّدرلا ّنأ روهظل كرت امّنِإ :لوقنف مّلس ولو .عامجإلا ىلإ هوّدرف :لاقي نأ يغبنب

 ام روهظلا هجوو .هناحبس هّللا ىلإ در لوسرلا ىلإ ّدرلا َن را انيك لويسرلا كلا ذو 4

 ئرخأ يا يف ىلاعت لاقو .برقلل رمألا يلوأو 0 نيب نرق ىلاعت هْنَأ نم قبس

 نيل ُهَمِلَعَل | مهنم مآل ىلوأ ئلإَو ٍلوُسَولَ ىلإ ُه ةوُدَر ْولَود :اًضيأ ةروسلا هذه نم

 :لاق هنأ نم يي يبنلا نع فلاخملاو فلاؤملا هاور ام هدّيؤيو .4 4 ْمُهْنِم ةنوطيخشت

 دقف اًيلع ىصع نمو هللا عاطأ دقف ينعاطأ نمو ينعاطأ دقف اًيلع عاطأ نم»

 ع م07 عاق هفيو.دق بحب قف ةيعئااول ويسرلا ةعاطإ نأ امك قي: لاو: نيفاه ى قا

 .ب ولغم :«م» .'" ا ا



 غ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ا

 ."7هللا ىصع دقف ىناصع نمو ىناصع

 رهبان و ميش ىف ةةغرات نإق + هلوق اعياونهل وي مركذ ام نالف :اهذاسااكاو

 مدع دّرجم نع ةرابع عامجإلا ناك ول ّمتي امْنِإ هّنأب دودرم .هرخآ ىلإ مّدقت عامجإب

 فيك ءكلذك سيل نكل همدعب قوبسم عازن ّلك ّنأ روهظل ةلأسملا يف فالخلاو عازنلا

 ةباحصلا نم ُةْيَدَي ىبنلا دعب ةعقاولا تافالتخالا نم ءىش مص اّمل كلذك ناك ولو

 ,قسف وأ رفك عامجإلا ةفلاخمو ىنعملا اذهب عامجإلاب ةقوبسم اهّلك ّنأل ؟نيعباتلاو

 عامجإلا ةيّجح يف "!اوعزان فالخلا ققحت مدع ىوس ىرخأ رومأ رابتعال هّلعلو

 .اعامجإ هتيمست يف لب يتوكسلا
 يف ّمث هتيّجح :يف مث هتوبث يف فالتخالا عوقو عم عامجإلا نلف :اًعباس 0

 اًمجرم نوكي نأ لقعي فيك ماكحألا تايئزجب ءافولا مدعو هلئاسم ةّلق عمو هطئارش

 سايقلاو ةيلصألا ةءاربلاو باحصتسالاو لقعلا ةّلدأ نم هريغ نود ماكحألا ٌدرل

 موصعملا مامإلا نودب دقعني ال عامجإلا ّنأ اًقباس انّيب دق انأ ىلع ؟ناسحتسالاو

 اميف لئاط ال هنأ ىرمعلو .ىصحي نأ نم رثكأ اوناك نإو :هريغ ىلع أطخلا زاوجل

 نم "هب هللا هقطنأ ام ىوس ماقملا اذه ىف مامإلاب ىّمستملا كّكشملا اذه هركذ

 ةتايا تان لطانلا لطيسو نسا قضي ناو هقفاا نقتعا نوب نكن

 [ 2 نينمؤملاريمأ ةمامإب ناذاش نب لضفلا هدافأ ام]
 باتك يف يي ديفملا ديعسلا مظعألا خيشلا هاكح ام ماقملا اذه فئاطل نمو

 هل 18 ريض دن قووباهيتلا فاذا نب لضتلا تحمي وبا لام د:لاق كيه نسلاخملا

 ١. لاّمعلا زنك ؛"77 .رابخألا ىناعم  1١١/1١5؛ مكاحلل كردتسملا ”“/١١١.

 هيا :«م ءل» .'” .اومعز ام :«ل» .؟



 مد ءاسنلا ة وقس

 ؟ 1 قيقف ملا وما ةقامأ ىلغب ليكدلا اف

 .نيملسملا عامجإ نمو ُةِييي هّيبن ةّنسو هللا باتك نم كلذ ىلع ليلدلا :لاقف

 وُسدلَأ اوُعيِطَأَو هللأ اوُعيطأ اوما َنيِذْل هيَ اَي> :هلوقف ىلاعت هللا باتك اّمأف

 هعيش دكا ىلإ انام انك رضألا يلوأ ةعاط ىلإ ")اعدف "!ْهَّكْنِم رْمآلا ىلوُأَو

 قلو ىف ة اوفلتخا [دق] مهاندجوف دما رواق يف انرظنف "اهلك هلوسر ةعاطو

 لاقف .ةثاإ بلاط يبأ نب يلع يف اهنوك بجوي ام ىلع ةيآلا يف اوعمجاو رمأل

 مه :مهضعب لاقو .ءاملعلا مه :مهضعب لاقو .ايارسلا 000 رمألا اذا نحب :

 ريما مه :مهضعب لاقو .ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب نورمالاو سانلا ىلع د

 يلع سيلا :مهل انلقف *!ىلوألا ةقرفلا انلأسف هتّيّرذ نم ةّمئألاو (؟!9ف! نينمؤملا

 ريصا نيكيولا :ةفاغلل انلقنف يلي ةاولاقف' ؟ايازسلا ءارمأ ا بلاط يبأ نب

 ةثابلاط يبأ نب يلع سيلا :ةثلاثلل "''انلقف .ىلب :اولاقف ؟ءاملعلا نم ف نينمؤملا

 .ىلب :اولاقف ؟ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمد اج هاقلا لع ءاد نم ناك دق

 راقب للف: ايو يعاملون قل الا قاف ابيت الابل ديس يقابل ريع اف

 دوجول ةيآلا هذهب اًمامإ نوكي نأ بجوف .اهيلع هل قفاوملاو هتمامإ يف انل فلاخملا

 فارتعالاو .هريغ ىلإ لودعلا بجي ملو .”اهنم دوصقمو اهب ىّنعم هّنأ ىلع قافثالا
 .ناهربلا نم هماقم موقي امو قافثالا مدعو ءكلذ ىف فالتخالا دوجول هتمامإب

 ىلع هرمأو نميلا ىلع افا اًبلع ىضفتسا هلي يبنلا اننجو انا ةةيلا ماو

 .ىلاعتو هناحبس اناع دف :ردصملا ىف .؟ 65 :فايمتلا ١

 ةف عمو هنأ ةفرعتم ايل تبتعو امك رمألا ىلوا ةفوفش ىلإ انجتحاف: دايز ندضملا ىف

 .بلاط نبا ني: ىلع ردصعلا ىف 0 لوس

 .انكقو ةردعملا ىف .ةلدألا :خسنلا يف .4

 .اهنم دوصقمو  :ردصملا ىف .6 .اًينعم :ردصملا يف .ا/



 غ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك قل

 ديلولا نب دلاخ مهلتق نيذلا '''ةميزج ينب ىلإ اهئادايزهزماو لاومألا هآل وو: نةويحلا

 ,ةءارب ةروس يف هنع غالبإلاو ىلاعت هللا تالاسر ءادأل [الكإ] هراتخاو ءاًملظ

 يف ننسلا هذه ّنس ُهييَي يبنلا "ادجوي ملو .فلخ نم ىلع هتبيغ دنع هفلختساو
 1غ يلع يف تعمتجا امك ُةْيَِي يبنلا دعب دحأ يف ننسلا هذه تعمتجا الو .هريغ

 "!اتحي امْنِإو ,هتايح يف اهبوجوك عابثالا ةبجاو هتوم دعب نبي هللا لوسر ةّنسو

 اهنس دق لجر يف اهاندجو اذإف ءاهانركذ يتلا لاصخلا هذهل مامإلا ىلإ َةّمألا

 .كلذ نم اًنيش هيف يي يبنلا ٌنسي مل نّمم ةمامإلاب ىلوأ ناك هيف قا لوسرلا
 :هوجو نم هتهج نم (؛!تتبث هتمامإ ّنِإف عامجإلا امو
 ءاًدحاو اًموي.ولو اًمامإ ناك دق ايل اًيلع ّنأ ىلع اًعيمج اوعمجا دق مهّنَأ :اهنم

 تقو يف اًمامإ ناك :ةفئاط تلاقق اوفلتخا مث ءةّلملا لهأ فانصأ كلذ يف فلتخي ملو
 00 ءمجت الو ,هتاقوأ عيمج يف هيلي يبنلا دعب اًمامإ ناك لب :ةفئاط تلاقو ,"!|ذكو اذك

 نم عش 1 نأب قحأ عامجالاو ورع ةفرط ةقيفحلا ىف امانإ قاك هلأ هريغ نلعهمألا
 .فالخلا

 ةمامإلا ّنأو ةمامإلل حلصي ناك لل اًيلع ّنأ ىلع اًعيمج اوعمجأ مُهْنَأ :اهنمو

 يبأ نب يلع ريغل حلصت نكت مل :ةفئاط تلاقف .هريغ يف اوفلتخاو ,مشاه ينبل حلصت
 ."7عابّتالاب ّقحأ عامجإلاو ,مشاه ينب ريغل حلصت الو هيب بلاط

 هل ةبجاو ةلادعلا رهاظ ُهْيِيَي يبنلا دعب ناك 41 اًيلع ّنأ ىلع اوعمجأ مهْنَأ :اهنمو

 لاقو .لالضلاو رئابكلا نم اًموصعم كلذ عم ناك هْنِإ :موق لاقف اوفلتخا مث ,ةيالولا

 .دجن ملو :ردصملا ىف .؟ .ةميدج :ردصملا ىف ١.

 .تبثت :«ه»و ردصملا يف .4 .جاتحت :ردصملا ىف

 .عمتجت ملو :ردصملا ىف .1 .اذك نود :ردصملا ىف .6



 516 ءاسنلا ة ووك

 هرهاظ بوشي ال رهاظلا ىلع اّيقت ارب الدع ناك نكلو اًموصعم نكي مل :نورخآ

 مث .هنع ةمصعلا يفن ىف اوفلتخاو تكن هتلادع ىلع عامجإلا لصحف بئاوشلا

 تلاقف .هتلادع يف اوفلتخاو ءاّموصعم نكي مل ركب ابأ ّنأ ىلع اًعيمج [ مهّلك] اوعمجا
 ىلع اوعمجأ نمف .هل سيل ام ذخأ هنأ ؛لدع نكي مل :''نورخآو .لدع ناك :ةفئاط

 اوعمجاو هتلادع يف اوفلتخا نّمم ٌّقحأو ةمامإلاب ىلوأ هتمصع يف اوفلتخاو هتلادع

 ءالكلا َنأل ماقملا اذه يف انينطأ "ادقو ,## دمالك ىهتنا /"ادنم ةمصعلا يفن ىلع
 0 و مالكلا ىلإ ٌرجي

 .هرخآ ىلإ [تافتلالا ةقيرط ىلع] رمألا ىلوُأل باطخلا :لاقي نأ الإ :هلوق

 اها معوامم نإفباطخلا لهاحو-ءاملعلا لغيعم رمألا ل دارملاف ىنعي

 ىلاعت هللا مكح َّنإ مهنيب عزانتلا نوكيف ,هلوسرو هللا ىلإ اوعجارف 0 ءاملعلا

 نأ مهنم ّلك ىلع ذإ ؛هل هجو ال داهتجالا لبق متعزانت نإ :لاقي دقو ؟اذام ةلأسملا ىف

 الز ممل ان فم ردد حملا نع مرا ا دلا شنع ا كر دوج
 قيقحت يف عسولا لذبو ةّنسلاو باتكلا صوصن ىلع عالطالا دعب الإ نوكي
 داهتجالا لبق لصح يي هلوسر ةّنسو هللا باتك ىلإ عوجرلاف اذه ىلعو ءاهدصاقم

 ؟روكذملا عزانتلا دعب هلوسرو هللا ىلإ ّدرلا ىنعم امف

 ةلاسملا يف مكحلا ْنِإ :داهتجالا دعب دهتجملا لوقي نا عزانتلا ةروص ناب باجيو

 ؛همكح اوملسي نورخآلاو .الثم نّيعم مكح بوجو وهو يداهتجا هيلإ ىَدأ ام

 ذل ايس قاع "ا وقارأ نإ داهتجالا مهيلع بجي ذئنيحف .دعب اودهتجي مل مهنآل

 لفاقب ةناسلا كح ىف نجلا اني نأ دهتجملل سيل ذإ ؛رظن هيف :لوقأو

 كلذ ىلع داز امب فّلكي ملو .هداهتجا ىضتقم ىلع لمعي نأ لكل لب ؛داهتجالا

 35 ةينملا ةزاعشملا لوضفلا 1 «ىخا تلافو ندضملا نقم

 .دقل :«ه .ءل» .'"



 َغ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك سد

 دهتجا يذلا لّوَألا دهتجملل عوجرلاو ٌدرلاب مكحلا لمشي ال ريوصتلا اذه ىلع اًضيأو

 .داهتجالا لبق هعم عزانملاب ٌصخي لب هيف عزونف .مكحو

 ىلإ فلتخملا در بجوأ ىلاعت هّْنِإ :اولاقو سايقلا اوركنم هب لدتساو] :هلوق
 نوكي انتا هيلع ضوصتنلا ىلإ فلتختلاةر ايعييحأر [سانقلا نود لاو: نانا
 را ىلإ سايقلا وهو هيلع ءانبلاو] ليثمتلاب

 دّرجمب اهيف عزانتملا ةلأسملا يف عازنلا عفتري نأ زوجي ذإ ؛رهاظ عنم هيف :لوقأ

 .ليثمتلا ىلع ءانب ريغ نم ةّنسلا وأ باتكلا لولدم ىف رظنلا

 تبثمو ةّنسلاب تبثمو باتكلاب تبثم] ةثالث ماكحألا ّنأ ىلع لدي هنإف :هلوق

 .هرخاآ ىلا [سايقلا هجو ىلع امهيلإ ٌدرلاب

 ريبكلا ريسفتلا يف لاق اذلو عامجإلاب تّثملا وهو رخآ امسق انهاه ّن نإ :هيلع ليق

 باتكلا ةعبرأ ةعيرشلا لَوصا "0نآل اهقنلا 6 هلع رقا ىلع ةلمتشم ةيآلا هذه

 "”ءامجإلاو "!4«َلوُسَولَآ اوُعيِطَآَو هللا اوُعيِطَأَ+ :ىلاعت هلوقب امهيلإ رب ريشأو 57

 ْنِإَف+ :هلوقب سايقلا ىلإو هرمآلآ ىو« :هلوقب عامجإلا ىلإ ريش 000

 ّصنلا وه دنتسم نم عامجإلا دي 56 ,4 هللا ىلإ ُهوُدُدَف ِءْئَش ىف ْمُتْعَراَتَت

 ريغ دينيس ريغ نمت" قع يعاسحا ]1 دس عجار وهف سايقلاو

 .""'هب حرص امك لوقعم

 اذه هعضوم يف رّرقت امك كلذ نم ّمعأ عامجإلا دنس ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 .هرخآ ىلإ ؛ِءْئَش ىف ْمُتْعّراََت ْنِإَفَم :ىلاعت هلوق ّنَأ ىلع ريبكلا ريسفتلا يف ٌلدتساو
 :سبلاو تاتكلا كلا ذر ل وسلا والمال هدو ني هارحلا سلا ذاب سايقلا نا ةرانقا

 ةةءاضتلا 7 ,كاومع عايقتلا 50 كلذ و: ودضملا نقال

 .اهنم :«ه» . ع .عامتجالاو :«ل» .'"“

 ١1477/5٠١-١55. يزارلا ريسفت :رظنا.5 . ىف :«ه» .6



 ضن ءاضنلا روع

 توكسلاو هلوسرو هللا ىلإ هملع ضيوفت الو .مّدقت امل اًراركت ناك لاو ,عامجإلاو

 بغشلا ةّدام عطق ىلإ رقتفيو لامهإلا لمتحي ال تناك امّبر ةعقاولا ّنأل ؛هنع

 مكحب ةمولعم اهّنإف ,ةيلصألا ةءاربلا ىلع ةلاحإلا الو ,تابثإ وأ يفنب اهيف ةموصخلاو
 ءاكحألا ىلإ اهّدر دارملا نذإف لوسرلاو هللا ىلإ اًدر ن وكي ال اهيلإ ٌدرلاف لقعلا

 .ىهتنا ."١'سايقلا ىنعم اذهو .اهل ةهباشملا عئاقولا يف ةصوصنملا

 يف نأ روهظل عونمم مّدقت ام ىلإ ةبسنلاب راركتلا موزل نأ :ًالّوَأ ؛رظن هيف :لوقأو
 .ةيعرلا نيب عزانتلا هيف عقو ام درب مكح يناثلا يفو ,ةعاطإلا دّرجمب مكح دق لوألا

 .امهتني ام ناتشو

 هردحا ىلا «لامهألا لمح أل تناك امرت ةففاولا أل موقف ولاهنأ اكان

 باودحت وكي ناوي ناسملا نم ءيش يف فقوتي نا ىتعملا روض هل نا لكمال

 .سيلف سيلو .نامز ّلك يف مهنم لعفلاب اًلصاح لئاسملا عيمج
 .اهيلع ةلاحإلا نع عنمي ال لقعلا مكحب ةمولعم ةيلصألا ةءاربلا نوك “| اًنلاتاو

 اذه .هلوسرو هللا ىلإ ّدر اهيلإ ّدرلا ناكف .هلوسرو هللا نم رّرقم لقعلا مكح ةعاطإ ّنإف

 ثيح .سايقلا نالطب ىلع ةيآلا هذه نم هريسفت يف حوتفلا ا خيشلا ٌلدتسا دقو

 .ةّنسلاو باتكلا ىلإ هابتشالاو عازنلا دنع عجرن نأ انرمأ ىلاعت هللا ّنِإ :هلصاح ام لاق

 مل ىلاعت هنأ عم .امهعم هركذل ةعزانملا دنع اًضيأ هيلإ اًعوجرم سايقلا ناك ولف

 نإف عوجرو در نسحأ يأ ءاليوأت ٌنَسْحَأَو ُدْيَخ َكلذ» :لاق ىّتح كلذب فتكي
 .مهفاف "'عجرملا لآملاو ,عوجرلا وهو لؤألا نم ليعفت ليوأتلا

 1 نانجلا حورو نانجلا ضور :رظنا ." ١141/5٠١-١50. يزارلا ريسفت :رظنا.١



 [(0) +... َلِزْنَأ آَمِب اوُنَما ْمُهْنَآ َنوُمْعْرَي َنيِذَّلَأ ىلإ َرَث ْمَلَآَ» :ىلاعت هلوق]
 قفانملا ضري ملف :هلوق ىلإ اًيدوهي مصاخ اًقفانم نأ ساّبع نبا نع :هلوق

 .رمع ىلإ مكاحتن :لاقو [ هلئاضفب]

 يف لداعلا "'ْنأ يضتقي اهنأ ةياورلا ةرابع يف لّمأتملا ىلع ىفخي ال :لوقأ
 ىلإ فيضأ ام نأ رهاظلاو ,توغاطلا ىلإ لداع هريغ ىلإ فَي يبنلا نع همكاحت
 رهاظلا ّمث «ةياورلا رهاظ نم ىاءارتي امل اًعفد نيعضاولا عضو نم ادخآ الفلا ليئربج

 ,قافنلا ىف امهكارتشا ةبسانمل هب ىضر ام ىلإ مكاحتلا راتخا امْنِإ قفانملا كلذ ّنأ

 ناي ةيوكعلل ءاكإ ىفاعتلا ربعك نيافانو كروت ىلا "ا ةيونلل اظورمخ لقانا
 اقنلا :يتاحضا داس قودل افا ةديحت اه يف 5 نم ءيجيس ام اذه ىلع

 هنيب ققويو انبحاص ىلإ نسحي نأ الإ رمع ىلإ مكاحتلاب اندرأ ام :اولاقو همدب نيبلاط
 11 نيسوملا ريما نع كت ىاتع ىربا هاو ىذلا روهشفلا ءاضدلا ةدكؤيو هيض نيبو

 لتق هلي يبنلا ةحابإ هجو اذه لعلو ."!نيتوغاطلاب نالفو نالف نع هيف رّبع ثيح
 حيبأف هحيرص ىلإ يفخلا رفكلا نم توغاطلا ىلإ مكاحتلاب جرخ هّنإف «قفانملا كلذ
 .لّمأتف .همد

 .فرشألا نب بعك اذه ىلع توغاطلاو :هلوق

 هيلإ مكاحتلا ؟!ءقو يذلا هّنإف رمع هب دارملا لب هانمّدق ام دنسلاو عونمم رصحلا

 .ةروكذملا ةياورلا نم ملع امك هيلإ مكاحتلا قّقحتي ملف بعك اّمَأو

 .ةمهتل :«ل» .؟ نوف نأ :«ه م).١

 راونألا راحب ؛004 ,يمعفكلل حابصملا ؛١١١و 7١ ,يّلحلا ناميلس نب نيسحل رضتحملا :رظنا .'"

 .عقأو :«ه» . ن6



 انو ءاشنلا ة قوس

 [توغاطلا ىلإ مكاحتلا ةدارإو ناميإلا معز نكمياال]

 .ههب اوُرْقْكَي ْنآ اوُرِمَأ دَكَو م :ىلاعت هلوق
 ِدَقَك هللاب ْنِمْؤُيَو ٍتوُعاَّطلآَب ْدمْكَي ْنَمَقَ+ :ىلاعت هلوق نم ملع دق رمألا اذه

 علا نكد هنأ ةيآلا لصاحو '7هاَهَل ماَصفْنَأ آل ئقتولآ ة َوُرُعْلاِب َكَسْمَتْسَآ

 ناميإلا نيب ةافانملا يف ةغلابملا لامك هيفف توغاطلا ىلإ مكاحتلا ةدارإو ناميإلا

 .توغاطلا ىلإ مكاحتلاو

 .هرخآ ىلإ هْوُهَلِضُي نأ ُناَطِيّشلَآ ٌديِرُيَوِ :ىلاعت هلوق
 هلثمو هحيبق حيبقلا ةدارإ ّنأ ىلإو ناطيشلا نم ةدارإ كلذ ةدارإ ّنأ ىلإ ةراشإ هيف

 .مهفاف « ٍتوُعاّطلَأ ىَلِإ اوُمَكاَحَتَي ْنَأ َنوُديِرُي * :ىلاعت هلوق نم قبس ام

 [ (0) ء... اميف َكوُمَكَحُي ىَنَح َنوُنِمْؤُيال َكِنَرَو الاف ج :ىلاعت هلوق]

 نم وأ هب تمكح امم اًقيض َتْيَضَك اَنِم اًجَرَح ْمِهِسْفْنَأ ىف اوُدِجَي آل مث » :هلوق

 زنون يق ل كانقلا ان هلعأ نم هنأ هك

 يف ٌكاشلا ّنأل ٌّكشلا ىلع قلطأ امنِإو 52005 جرحلا ّنأ ىلع لدي اذه

 َّكاشلا هلعجو هترابع قوس نم رهظي يذلاو قيضلا ىنعم هيف قّقحتيف هرمأ نم قيض
 .كلذك سيلو ناقالطإ هل جرحلا ّنأ قيضلل اًلباقم

 [ 37 «... وأ ْمُكَسْفْنأ اوُلْثْقأ نآ ْمِهْيَلَع اَنبَتك انآ ْوَلَو» :ىلاعت هلوق]
 .نوصلخملا مهو ليلق سانأ الإ [ «ْهُهْنِم ا ه ليلق لإ ُهوُلَعَف اَمْ>] :هلوق

 لدي .هرخآ ىلإ نأش يف تلزن امم اًضيأ ةيآلاو كلذ ديعب :هلوق ّنأل ثحب هيف

 نوكي فيكف مهنم ىنثتسم اّليلق الِإو ,نيقفانملا ىلإ عجار هْمِهْيَلَعَ ريمض ّنأ ىلع

 .معزي :«م» .؟ .501 :ةرقبلا.١



 ,ةعتلب نب بطاح يف تلزن اهنأ ريدقت ىلع حيحص اذه معن .نوصلخملا مه

 ريك ىفخي الو ,ةعمسو ءايرب '''مهنم ليلق الإ :لاقي نأ حيحصلاف
 اوناك مهرثكأ َنأل ؛"'ميحص ريغ ءانثتسالا ناكل ةباحصلا ىلإ اًعجار «مهيلع»

 الا عجار «ْمُهْيَلَع + ريمضلا نإ :لاقي نأ ىلوألاف .كلذ نولعفي

 انآ قلو :لاق دن اكد عساف اهلا ةيمنلاب:ةليلق لوبقلا أ دا كيش لورتسلا مَ

 رّبدت "'نوصلخملا مهو مهنم ليلق الإ هولعف ام سانلا ىلع انبتك

 [(77) ءاميِظَع اًرِجَآ ًاَنُْدَل نم ْمُهاَنْيَتاَل اَذِإَو م :ىلاعت هلوق]

 .ءازجو باوج «اذإ» ْنأل :هلوق

 نأ لئاسل هجّنا هاَتيِبفَت َّدَّسَآَو ْمُهَل اًرْيَخ َناَك + :ىلاعت لاق اّمل ينعي ريدقتلل ليلعت

 .لاوسلا اذهل اًباوج ْمُهاَنْتأَل اَذإ+ :هلوق عقوأف ,ناميإلا ىلع تيبنتلا ءازج لأسي
 تملا ءازخاو

 .هرخا ىلإ [اًموي ءاتأأ ملسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر ىلوم] نابوث نأ ىورو :هلوق
 :ةيآلا لوزن دنع لاق يك يبنلا ّنأ ةياورلا هذه ركذ دعب يسربطلا خيشلا ىورو

 هدلوو هلهاو هيوباو هسفن نم هيلإ كحل قو ىتح دبع ٌننمؤي ال هديب يسفن يىدلاو»

 هيلا ىئانلاو

 )0١[ ءاَميِلَع هنلآب ئفكو هللأ نِم ُلْضَفْلا َكِلْذم :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ رجألا نم نيعيطملل ام ىلإ ةراشإ [أدتبم * َكِلْذ +] :هلوق
 [هيف ٌّقحلا لوقلاو ةيآلا ىنعم ىف ةرعاشالاو ةلزتعملا هلاق ام]
 .ءايبنألل مهيلع معنملا ةقفارمو ميظعلا رجألا ىلإ ةراشإ « َكِلْذِ :ةلزتعملا تلاق

 اها كا «م».5 .«١؟» نيقفانملا نم 7 شماه ىف ١.

 .500/7 نايبلا عمجم ريسفت .: .نيصلخملا :خسنلا ىف .'"



 3/١ ءانمتلا وف

 معنملا لضف َّنأ دارأ وأ .هللا ىلع بجاولا مهباوثل اًعبت مهيلع هب هللا لّضفت ءيش اذهو

 لقحلا ىطغا هنا ةلولو هقفوتو ةنيكس اوببضكا ىهنآل لأ قف: هت رمو هلع

 كلذ راصف .ةعاطلا لعف نم فّلكملا نّكمتي مل «عناوملاو راذعألا حازأو ,ةردقلاو

 فصوي نأ زاج هنمثب عفتناو هعاب اذإف هب عفتنيل اًبوث هريغ '''نم بهو نم ةلزنمب
 :بهاولا هع لضفادل اي ويقلا كلذ

 ؛ةّثبلا ءيش هللا ىلع بجي الو ,مّدقت ام عيمج ىلإ ةراشإ 4َكِلْذ« :ةّنسلا لهأ لاقو

 ةردتللا قادغ ىلا وهدا وري قش ةيلع تعي فك ودنا قمل ضف دلك كاوثلا لب

 .ةيهلإلا يفاني هّنَأو .كرتلا دنع ةذلا فس نع ةرابع ةيوهسملا انفي اون ؟ ةضاذلاو

 00 ىتلا ةفلاسلا معنلا ةلباقم ىف هّنإف تاعاطلا نم ضرف ام ّلك اًضيأو

 تاوقتلا كلذ تأ ةيالا ىنعمف ءلبقتسملا يف "ياوثلل ةيحوم اهنوك عنتميف ءىصحت

 نم وه روكذملا باوثلا كلذو ."'هب ٌدتعم ريغ هادع امو لضفلا وه هنأك هتجرد لامكب
 :ئهتنا :'"!ةويبخ نرمي دا

 همي هلا نع ل قفملك ةببازنلا ذا .نمدوزك ذه راق 5151 اما :ةرظن هيفا لوقو

 ريهاشم يف اهيلع هب لدتسا دقو .هيلع ليلد داريإ ريغ نم هب ءافتكالل هجو ال ىوعد
 ةلاويسلا نلعددلا نو :ةمدخلاو ركشلا ةيلغ يفتنلا ىلع يحوي ءاعنألا ناي نوعك

 ءاذالا ةيجوس تناكف ا"! ناهركتت ل هلأ ةققن ادعت نإ 3+ :قاعت لاق انك ىضحي

 نأ انتبانا "!اًضياآو: ةيلغ رخاء ىش: قافحتسال اكس نوكي أل تخاولا ءاداو: ركن
 يعادلاو ةردقلا عومجم 5 .يعادلاو ةردقلا ىلع فقوتي دبعلا نم لعفلا رودص

 .اًباوث هيلع بجوي ال "”هلعف نم ناك امو .هللا لعف نم عيمجلا ّنأو ءلعفلا بجوي

 .غ11- 5147/5 يروباشينلا ريسفت .غ .هيلع :ردصملا يف ."

 .اضيا :«م» .5 ١18. :لحثلا ؛ "ع :ميهاأربإ .6

 .هل لعف :«م» ./



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ما

 *ىتخ قاقستسا ةلعنوكي ال بجاولا ءادأ نأ ملسناال انآ لوألا "نع تاوجلاو

 يهو لجآلا يف فلكملا ىلإ دوعي ةدئاف نم فيلكتلا يف ٌدباال هنأ نم انّيِب امل ءرخآ

 ءانهتم يقوي نفاخ لا للعم لاه ةلاعفا ىلع قلل تف ا لوقلا و يتاوقلا

 ال هلعفف .هلعفب ٌلقتسم دبعلا نأ انّيب انأب يناثلا نعو .رّكذتف هانتبتأ دق اّنأِب عفدنم

 .هنم باوثلا ٌقحتسي نأ زاجف .هلعف نوكي
 دوعي ةدئاف نم فيلكتلا يف نبال هّنَأ "'مّلسن ال اًنأب "١لّوألا باوجلا ىلع دروأو

 وهو ؛لجاعلا يف هيلإ دوعي ام ةدئافلا كلت نوكي نأ زوجي ال مل نكلو فّلكملا ىلإ
 :اولاق مهرخآ 0 وقلا ّنإف ,تاعاطلا ىلع همادقإو حئابقلا باكترا (؟!نع هراجزنا

 .فيلكتلا ةدئاف يف فاك اذهف ,ثعاوبلاو رجاوزلا نم هل ٌدب ال هْنأل ؛فيلكتلا بوجوب

 :لوقي نأ مصخلل ّنأب يناثلا نعو ةرخآلا يف هيلإ لصي ام هتدئاف نوكي نأ مزلي الو
 لدا ةوحشا دنا خف اهّلك ةدارالاو هكا رادقالا نكلو. دنعلا نم لغفلا نأ انملس

 ديلا ىلع متم ىيكا بالا اذار نيب كن او ءاثل كاك ردعلا اذهو .هناوتلا هني عع

 نم هوحنو 4َنوُلَمْعَي اوُناَك اَمِب ٌءاَّرَج؟ :ىلاعت هلوق ةلالد عم اًصوصخ .ديفي الف

 .عنملا دنس يف ةروكذملا تالامتحالا يفن ىلع (*!تايآلا

 هيلع مكحلا ىلاعت هللا ىلع بوجولاب دارملا سيل ّنأ نم اًرارم ّرم اًملف :اًيناث اّمأو

 لوألا نم :«م».؟ .نم :«م».١

 نم :«م».غ يلا :«هر» .'"'

 اب انوُماو يش ىلع ادعو امو اَنْ :ىلاعت هلوقك :«ه م 0 نساع يفذ 0

 نِم اوُجِرْخَأَو اوُدَجاَه َنيِذّلاَق» :هلوقو [ 4غ :نارمع لآ] « َهاَعيمْلا فلْخُت ال َكّنإ ةَمِيِقْلَ

 ىرْجَت ِتاّنَج ُفَنَلِخ ْدَأَلَو مهتاديس 6 مُهْنَع نَرفكال اوُلِتْقَو اوُلَئاَقَو ىليِبَس ىف اوذَوأَو مهرايد

 ناف ١[ 06 :نارمع لآ] ةيآلا 4 ٍباَوَتلَأ ْنْسُح ُهَدْنِع ُهَْآَو هلأ ٍدْنِع ْنِم اَئاَوَت ُراَهْن آلا اهتحَت ؛ نم

 ةلالد اهيفف .ليزجلا باوثلاو. توفل وحلا دنع سك الكب ةووك ذكلا روف كل أ ىلع ةلالد اهيف

 ريثك اهلثمو ,حلاصلا لمعلاب رفكي بوندلا ناووضوغو را لبا وك عقي ال لمعلا نأ 1
 كلنا .
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 ففي دا

 بوجولا ّنِإ :لوقن اّنأ عم ,هيلع كلذ بوجو تضتقا هتيانعو هتمكح ّنأ لب ."ادب

 دارملا وه سيلو يعرشلا بوجولا وه مكاحلل مزلتسملا لب اًمكاح مزلتسي ال يلقعلا

 .انهاه

 ناك ول هيفاني امّنِإو ,ةيهلإلا يفاني ىلاعت هيلع بوجولا ّنأ عنمن اًنألف :اًنلاث امو
 .دم امك كلذك سيلو ,هومهف يذلا ىنعملاب بوجولا

 :هرخا ىلا ياعاطلا نميهرف املك اعياوةةلوق اوْخا هركذ اه نالف اًشازاتأو

 ركش ىف ةّقشملا باجي نأ وهو ديرجتلا يف ىسوطلا قّقحملا هيلإ راشأ امب لوخدم

 هفلكي ّمث ةمعن هريغ ىلع ناسنإلا معني نأ اًلقع حبقي ذإ .ءالقعلا دنع حيبق معنملا

 :نناوك ةنبلا ةميقملا دغيم نعي تا ريغ عد ةمغنلا كلك نلف ةركش ةيلق بكيويو

 فيلاكتلا نم اهوحنو تاعاطلا باجيإ نوكي نأ نّيعتف هللا نع ردصي ال حيبقلاو
 .2”باوثلا قاقحتسال

 يف بلط ولو فيك ركشلل ةلباقم تسيل ىلاعت هءامعن ّنِإ :''لوقن ىرخأ ةرابعبو
 لّضفتملل سيلو ءلّضفتلا قيرط ىلع يه لب .ءامعن (!ال ةراجت تناك اًئيش اهتلباقم

 ةيناكثوأ ادفع 10و دينف ل نلتفت ةلئاقط ىف ةيلغ لطفتملا نم ءازج بلطي نأ

 هع وجل ا ةلاورناد انه زد ةقلك را دخيلك ل دقن نقم نحب ل301 فر

 :لاقو .هتمالم ىلإ رداب لعفلا اذه ىلع علّطا لقاع ّلك ٌنإف اًجاتحم ناك نإو ركشلا

 فقع, لقعلا امتي اووف الط الا ىلع تح وه نهض اخي اي قيكف فمعتا لظبأ كف

 عم ركشلا بوجوب لقعلا ءاضقو ,ةيعرشلا فيلاكتلاب لهجلا عم معنملا ركش بوجوب

 .اًركش تسيل فيلاكتلا ّنأب مكحلا بجوي فيلاكتلاب لهجلا

 .هبد :«م).١

 .5غ30 .داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشك :رظنا ."

 .الإ :«ه» 5 .لوقنف :«ل» ."
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 ؛ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ما

 ,رظن هرظن يف :لوقأف ءرظن هيف :لوقأ :هلوقب انهاه يجشوقلا حراشلا هركذاام اّمأو

 ماربالاو ضقنلا نم رخأ هوجوب مارملا اذه قيقحت يف مالكلا انعبشأ دق اَنِإ ىفخي الو

 .مالملا 9 يىضفمل : | راركتلا نع اًررحت ماقملا اذه يف ردقلا اذهب رصنقنلف

 )0/١[ +... ِتاَبَث اوُرِفْناَف خمُكَرْذِح اوُذُخ اوُنَما َنيِذَّلَأ اَهُيَءآَي + :ىلاعت هلوق]
 ,ءادعألل اوّدعتساو اوظقيت ؛ْئٌكَرْذِح اوُذُخ اوُنَما َنيِدّلَأ اَهُيَءاَي : ىلاعتهلوق

 .هرخا ىلإ هب رذحي ام :ليقو .رثألاو رثألاك رذحلاو رذحلاو

 ريسفت َّنِإ :هلصاح ام ىسربطلا خيشلا لاق يم رقابلا انالوم نع يورملا وه اذه

 امّنِإ "'ذخألا أل ؛برعلا مالك سايقب قفوأ ة2! مامإلا نع يور امك ,حالسلاب رذحلا

 دانسإ ناكل زارتحالا ىنعمب ناك ول !"اذإ ,زارتحالا يف ال حالسلا يف ةقيقح 05-6

 ْمُهَرْذِح اوُدُخأَيلَوِ :ىلاعت هلوق يف حالسلا ريغب رذحلا ريسفتو ,"!اًراجم هيلإ ذخألا
 فطع نوكي نأ زوجي هنأ ىلع .هب انهاه هريسفت عانتما بجوي ال «ْمُهَتَحِلْسَآَو
 .لّمأتف ,!اًيريسفت اًفطع ةيآلا نم هيف نحن ام ريغ يف رذحلا ىلع ةحلسألا

 [ 06) +... ةؤيحْلأ َنوُرُشَي نيذلأ هللأ ٍليبَس ىف ُلِتاَقْيْلَف + :ىلاعت هلوق]

 وأ [ ... اهب اهنوعيبي نيذلا يأ َةَرِخآلاِب اَيْنّدلا ةويحلآ َنوُدْشَي َنيِذَّلَآ ] :هلوق
 .هرخآ ىلإ [نوئطبملا مهو ةرخآلا ىلع اهنوراتخيو] اهنورتشي نيذلا

 مهظعو ضرغلاو نيئطبملا نيقفانملا ىلإ اًهّجوتم باطخلا نوكي نأ لمتحي يأ

 ايندلا ىلإ ليملا نمو صالخإلا ىلإ قافنلا نم مهلاح ريغت بجي هّنَأ ىلع مههيبنتو
 هل انك رخل كنف ىلع ويح يملا 38 اص ارسل رخل لا نايمه

 .وأ:«لد.؟ ١6«. 000 ا يف ١.

 .«هنم »١١, ماقملا اذه ىف نافرعلا زنك ىف ام ىلع در هيف :«ه .ع» شماه ىف ."

 /١١8.  نايبلا عمجم ريسفت -



 مدبو هاما 50 وس

 [ 077 ...٠ اوُميِقآَو ْمُكَيِدْيَأ اوفك ْمُهَلَليِق َنيِذَلَأ ىلإ َرَث ْمَلآ ٠ :ىلاعت هلوق]
 ام بصن اذإ] ليضفتلا لعفأ ّنأل ءالف اًردصم هتلعج نإ [ *َةَيْشَخ َّدَشأ ؤ1+] :هلوق

 .هرخا ىلإ [ ىلاعت هللا مسا ىلع فوطعم وه لب هسنج نم نكي مل هدعب

 [اًلاحو اًريمت «ليضفتلا لعفأ» ىف ثحب]
 تابثإ ىلع ىنعملا ناك ةفاضم ريغ ةركن لمعتسا اذإ ليضفتلا لعفأ ّنَأ هحيضوت

 دك يتسدو ةمكرا كان جركل رق ناك يمض اذ هيف نا .ىرتاآآلا نم

 وحج تعملاوب متم "ل اهم نيلفافلا ريم ىلع ا ز اه هوو نا اكإ «دشار فاذا

 ةقيقحلا يف لضافتلاو ,ةيشخ لهأ مهو مهريغ نم ةيشخ ٌّدشأ مهنوك لاح سانلا
 .فوذحم ردصم ةفص نوكي نأ اّمإو ءاّملع مهرثكأ وه كلوق يف امك نيتيشخلا نيب

 يف تايشخلا رئاس نم ّدشأ ليضفتلا 'لعفأب ةفوصوملا ةيشخلا نوكي نأ مزليف
 يس ةيشخلا نوكي نأ موليف هيف لضافتلا نأ نم ذم امل ؛ةيشخلا ")تعا هزتمملا

 ا أ كركر يسع ىلا كيطا اذان وييوروكسلا "1 زيرانلا نينا

 هيلإ فاضملا نم ةيردصملا يستكي ليضفتلا لعفأ ّدشأ ّنأل ؛:ةيشخلل ةفص ريصت نأ

 ديس ىمفلاو تايينخلا نيجدشالا "1 نيدخت تلقا فا اكف هيك هيكحو

 نلعب اهنف:ةنئازتةةفلاو ةفوضوملا: ةيففلا ١ هفاعو ههايقكلا ذعأ ١" ووو

 ١. نع :«ل» . ؟ .لضفأب :«ه» .

 هّدح ٌّدح :مهلوقك ةيشخ تاذ ةيشخلا لعجي نأ [وهو :«ه»] وهف :«ه .م ,ع» شماه يف .'"

 .«هنم 3," مهفاف .هلبق ام سنج نم نوكي نا نكميل

 .نوشخي :«ه ءم».6 .زئاج :«ل».؟

 .نوشخي :«(ه م 1



 6 ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اَم اًمع عانقلا فشك ماك

 .فعضلاو ةّدشلل ةلباق ةيشخلاو .ةدحاو ةدحاو تلّضف اذإ .تايشخلا رئاس

 "نم نوكيف :ةيشح دشأ "١نوفخيو نيدقتلا ّنأ ةةيلامأ ف بجااحلا نبا زثآو
 نم نهوأ فاضملا فذح نأ هيفو ,ةيردصملا يف قفاوتلا مزلي الو ءلمجلا فطع

 ٌدجي مل ههيجوت ىلع ذإ ؛ةقباطملا نسحو .ةلباقملا ىضتقمب ىلوأو .ةلمجلا فذح

 رهاظلا عينم لوذسلا مورا نم "دقن هزكذ ام نأ ىلع ءدعاو: نس ىلع ةانستلا

 .ماهفألا يلو هّللاو مازلإلا كرتشم

 هلاق اّمم هسنج نم نكي مل بصن اذإ ليضفتلا لعفأ ّنأ نم:فّتصملا هرك ذ: يذلا ين

 ىلإ فيضأ اذإ ليضفتلا لعفأ نإ "ا ,كلذ يف ةاحنلا رئاس هقفاوو .ءاقبلا وبأ

 نسحأ بوثلا اذه وحن .هيلإ فاضملا ضعب ليضفتلا لعفأ هيلع يرجي يذلاف ءيش

 ببس بوصنملا لب اهلبق ام سنج نم نكي مل زييمتلا ىلع هدعب ام تبصن نإو ءبوث

 !ريخأ ديز :كلوق يفف ءاّبوث كنم نسحأ ديز وحن .هقّلعتمو لعفأ هيلع ىرج نمل
 اميف لاحلاو .دبعلا ىلوم وه اًدبع [كنم] '''ريخأ ديز :كلوق يفو .دبعلا وه ديز دبع

 نا ره اظن رفا ةنيفك نك. ضخش ةيفخ 2 عم 5 1/: كلذك ا هنو

 .اذه اهسنج نم سيلو ةيشخلاب فوصوم روكذملا صخشلا

 ريخ امهو .اًلجر سانلا عجشأ وه :لوقت كْنَأ ىرت الأ .درطم ريغ هولاق امو
 ةينتا يح اهني ,نتناثلا نب لد ميس ا ودج عا فيوعس هدرا "اه ىلع يوعتتا سماثلا

 نوشخي هيلع ّلد رمضم لعفب اًيوصنم ّدشأ نوكي نأ زوجي هّنأ هلصاح :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 فاكلا قوكيف ةيشع ها سائلا نوصي ا هما ةضخ لدم ةيشخن ىبانلا نوشخي عا لوألا
 لعق اكلا فرغت دش بوي هل هلو دهر لاك ل اانا 1و نقو ةحع و يفعل اذعن

 يف كلذ ّنأل ؛لماعلا يف هيلع فوطعملا كراشي فوطعملا ّنأ نم ركذ ام مزلي الو ءاهرهاظ

 ديم نا هيف لك اش د هد ومخنا ةرقكلا

 .«(١؟ يلامألا يف يأ :«عر» شماه ىف ."7” .نم  :«م» .؟

 .درفأ :يضرلا حرش يف .5 .لاق :«ل» .:

 .درفا :يضرلا حرش ىف .1



 ضف ءايبتلا ة و قش

 زييمت هنأ ىلع ليلدلاو .هببس ال ,لعفأ هيلع ىرج نم وه بوصنملاو ءسانلا نم
 كبسح :لوقت امك ,نينثا نم سانلا ريخ امهو .ءلجر نم سانلا عجشأ وه :كلوق
 ىلع ٠ اًظفاَح + بصتنا +١" اًظِفاَح ٌدْيَخ هللاَق + :ىلاعت هللا لاق ءلجر نمو الجر ديزب

 هاف اًظفاح ريخو .ظفاح ريخ وحن .ءاوس ّرجلاو وهف ءظفاح نم ريخ ىنعمب زييمتلا

 ال هنع بصتتا ام سفن نوكي دق زّيمتلا ّنأ لصاحلاو ."'نيهجولا يف ظفاحلا وه

 اًضيأ انهاه ةيشخلا نوكي نأ زاجف ءاًظِفاَح ٌرْيَخ ِهللاَق + :ىلاعت هلوق يف امك .هل اًقّلعتم

 دينا لوقت نأ اثل فمي نوكيا نب ةيضخ فقل نوكيا مزلي الو فوصوملا سفن

 فوصوملا سفن زييمتلا ناك اذإ اميف اذه زاوج نكل :ينازاتفتلا لضافلا لاق

 ."'رظن لحم ظفللاو موهفملا بسحب

 .« بيرق ِلَجَآ ىلإ اَنَتْرَخَآ ًالْوَلِ» :ىلاعت هلوق
 ندب ةيكسلا ىنلط كا نتعالا ال يهبل لادقلا سردي ىلع هكر نعي وب

 ٠!4. ليلق اًيْندلآ ٌءاَمَم لق* :هلوقب دا لب لاؤسلا اذه ىلع اوخّبوي مل مهن

 [ 0/8) <... ىف ْمُثْنُكْوَلَو ُتْوَمْلأ مكْكِرْذُي اوُنوكَت اَم َنْيَأ ٠ :ىلاعت هلوق]

 .هتدارإ بسح ضبقيو طسبي [يأ « هلأ ِدْنِع ْنِم َلُك لُقَ+] :هلوق
 .لوزنلا ببس ةقفاومل ةياعر كلذب ّلك :هلوق رّسف امَنإ
 "الكف .ظفللا مومع يف حدقي ال ببسلا صوصخ ّنِإ :يروباشينلا لضافلا لاقو

 ,"'اهلاثمأو ةمينغلاو بصخلا وهف ايندلا ىف هب اًعفتنم ناك نإف ,ةنسح وهف هب عفتني ام
 ٌّمعت ةئّيسلاو .تانسحلا ّمعت ةنسحلاف .ةعاطلا وهف ةرخآلا يف هب اًعفتنم ناك نإو

 .ل” 1/57 " ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش .؟ .18 :فسوي ١.

 .1؟١/1 ىفسنلا ريسفت .غ .85و4806/ 0 ىسولآلا ريسفت :رظنا."

 .امههلاثما :ودنضتلا قا .لكو :ردصملا يف .



 ؛ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ا

 عيمجو ال فيكو «هَللأ ِدْنِع ْنِم لك لق :هلوقب ىلاعت هلل مهباجأ مرج الف .تائّيسلا

 ؟كادلاب:يجاولا ىلا اهذاغنا نم ديل :كافضلاو:لاغفالاو تاوذلا نم:ةتانكمملا

 "!ءاًئيدح َنوُهَمْفَي َنوُداَكَي آل مْوَقْلآ ءاَلُْوُه ٍلاَمَقَ+ :لاقو مهلاح نع بّجعت اذهلو

 .مهفلاو هقفلا نع اًلضف مهفلاو هقفلا ةبراقم مهنع ىفنف

 ةفرعملاو مهفلا لوصح ناك ول هنآل ؛انل ةّجح ةبآلا هذه لب :ةلزتعملا تلاقو

 .اهقلخ: اه ىلاضا هلا ىلع "لوف قتيلا تعم يكعلا اذهل قبل كادت هنا :قلعم

 "'يعادلاو ملعلاب ةضراعملابو .لعفي اّمع لأسي ال هّنأب ةرعاشألا تباجأو
 لجو تاقسلاو تادبعلا مومع نم همهف ام ّنألف :الَوَأ اّمأ ءرظن هيف :لوقأو

 يلقعلا ليلدلا “!ءايقب دودرم هنأ عم هيلع هول ِدْنِع ْنِم َلُك ْلُك« :هلوق يف لكلا ظفل
 صيصختلا 0 ةيالا يف ءيجيس امب لوخدم اًرارم ّرم امك صيصختلا ىلع

 .* َكِسْفَن ْنِمَق ِةَئّيَس ْنِم َكَباَصَأ اَمَو هلأ َنِمَق ِةَئَسَح ْنِم َكَباَصَآ اَم+ :هلوقب ليصفتلاو

 بيخلاولا ىلا 586 نم ٌدبال تانكمملا عيمجو ال فيكو :هلوق ٌنألف :اًيناث اًمأو

 كَنَأ عم ةيآلاب لالدتسالا يف همامضنال هجو ال !*'و ,هسفنب ليلد وهف مت نإ «تاذلاب

 :هلوق امأو.:ليلد اهيلغ موقي آل ىوعد ددجم كلذ ّنِإ اًضيأ هانقبس امم تفرغ دق
 هب كشسمتلا لب ؛ةرعاشألا دوصقمب هل طابترا الف هرخآ ىلإ مهلاح نم بّجعت اذهلو

 ."""بجعلا ىلإ يضقي اّمم
 هجولا ّنأو لعفي اًمع لأسي ال هّنأب مهدانتسا ىلع مالكلا نم م اًملف ثلاث اًمأو

 امو ةضراعملا ىلع مالكلا اذكو ةرعاشألا همعز ام سيل ىلاعت هنع لاؤسلا مدع ىف

 .ركذتف ةضقانملاو عنملا نم هيف

 .ىلاعت هنآل :زاةضملا فا .78 :ءاسّنلا ١.

 .مايقل :«م» . ع .6غ٠0/ " يروباشينلا ريسفت .'"“

 .بّحعتلا :«ل» .5 .و- :«ل» .6



 ضخ ءاسلا ووش

 [(79) +... نم َكَباَصَآأ اَمَو هللأ َنِمَف ِةَنَسَح نم َكَباَصَأ اَم+ :ىلاعت هلوق]

 .ةيلب نم [ + ةَكّيَس ْنِم َكَباَصَأ اَمَوِ+] :هلوق

 قروب اهيحلا .لضانلا هلق ايديلغ هع ونيو ةيلبلا 8 نيتيآلا يف ةئّيسلا لمح

 بنذلا ىلع عقي ةراتو .ةنحملاو ةيلبلا ىلع عقت ةرات ةئيسلا : نأ نم يئاّبجلا نع

 نم رك لت كلوش كلو دقن يف هسفن ىلإ ةئّيسلا فاضأ ىلاعت هنأ ٌمث ,ةيصعملاو

 اًباطخ ناسنإ اي + َكَباَصَآ اَمَو + :هلوقب دبعلا ىلإ ةيناثلا ةيآلا يف اهفاضأو لَآ ِدْنِع

 نأب الإ كاذ امو .ضقانتلا ةلازإو قيفوتلا نم ٌدب الف .هِةَئّيَس ْنِم َكَباَصَأ اَمَو> اًماع

 ةحسخلا نين لضق امناو#لاق ةيصضعنلا ىتغمب انهاظو «ةئلتلا ىيتفمي قمار" كانه زغب

 نأ عم ةئّيسلا نود هسفن ىلإ ةعاطلا يه يتلا ةنسحلا فاضأف ةيناثلا ةبآلا يف ةئّيسلاو

 :"”يفاظلاو هنا لهيفش هبعلا ىلا لميءاملا ةحيحلا 5أل ءاندقع نيعلا لعق: قم اظنيبلك

 الو اهلعف هّنَأب ال ىلاعت هللا ىلإ اهتفاضإ "!ّصت الف ةئّيسلا اّمأو .هيلإ اهتفاضإ تّحصف

 نقانكلا نتاج لبخا ذيل. ين ملل ور ييكاناا هرم هن ايو اهدارا :ةثأب

 .رضيتو لماتف"!ةيليلا ىلع قيباقملا ىف ةيسلا

 [4كِسْفَن ْنِمَف ِةَنّيَس ْنِم كَباَصَأ اَمَو» ىنعم]
 .هرخآ ىلإ [يصاعملاب اهبالجتسال] اهيف ببسلا اهنأل [4كِسْفَن ْنِمَف+] :هلوق
 ىقيقحلا ببسلا ندع هثو انه شق: بسلا لكل افي"! فاشكلا يف عقو اذكه

 ش ش .دابعلا لاعفأ قلخ يف هبهذم وه امك

 ببسلا ىلع الو .هيلع هلمح '١ىّتأتي ال هنأ رهاظلاف فّنصملا ةرابع يف اعأو

 يذلا يقيقحلا ببسلا ببسلاب دارأ نإ هْنأل ؛هباحصأو فّنصملا هب لوقي يذلا يداعلا

 .حصي الف :«م»و ردصملا يف .؟ .ةعاطلا :«ه» ١.

 0560/١. فاّشكلا .: 60١/57[. يروباشينلا ريسفت .'"

 .ىفاني ال :«ل».5 .0510ه/١ فاشكلا .ه



 نم لعفل سيل ذإ ؛كلذك سيلف .اًلقع هيلع فوقوملا وهو ءيشلا دوجو يف لخد هل

 ببسملا ناك ءاوس .روكذملا ىنعملاب هل ضرع ام دوجو يف لخد صخشلا لاعفأ

 دارا ناو: «ةباحضاو.يفنصتلا ةنع كلا هلا وهب اققسملا لغاقلا ليك وا ةئمخ

 ةيسحلا دوي ذا :كلذك اًضيأ ةلسحلاف# ىلأغت هتدارإب ةدئغ ءىتعلا دعوي ام عتسسلاب

 :دنعلا قم"! ةرسحت لغف وو كنخ كنغ

 ليلا نما سيب يقل يون لا نس نقلا نيو ذم اهتداردلا  دعسلاو

 مل ةيلبلا ّنأ ىلع ترج ىلاعت هللا ةداع ّنإف ؛ةئّيسلا لصحي مل دجوي مل ول اهّنَأ ىنعمب
 رمأ رودصل نكي مل ةنسحلا دوجو نإ :لاقي نأ ّحصي نكل ؛ةيصعملا دعب 00

 .سفنلا نم نسح لعف رودص ريغ نم ةلصاح تانسحلا نم اًريثك نإف ءنسح

 ضوعو باوث ىلإ مسقنت دبعلا ىلإ لصت يتلا ةيهلإلا اياطعلا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 بالجتسا يف الخدم نسحلا لعفلاب دبعلا نايتإل نوكي ال نأ مّلسن الو ,لّضفتو
 .كلذ

 قوف ءاطعإ نع ةرابع ناك نإو وهف لضفتلا امأو .رهاظف "!ضوعلاو باوثلا اّمأ

 ٌقحتسا يتلا ةنسحلا لاعفألا ضعب رودص وه امْنِإ "'ثعابلا نكل ؛دبعلا هّقحتسي ام

 امل.هل قاقحتسالا نم ءيش لصأ توبث الول هّنَأ ىّتبح ؛ةلمجلا ىف ناسحإلل دبعلا اهب

 5 هل نم ىلع ىفخي ال امك نيرساخلا ةلمج نم ناك لب 0 لضفتلاب هللا هكردأ

 .قداص 1

 .هرخآ ىلإ هول ِدْنِع ْنِم َلُكم :هلوق يفاني ال وهو :هلوق
 اًداجيإ هنم لكلا ٌنإف :هلوقب هعفد يف هركذ امو .ةرهاظ ةافانملا 93 هيف :لوقأ

 .نسحلا لعفلا :«ه ءم).١

 ضوعلاو ميظعتلاب ةنرتقم ةمئاو ةدعتسل عفانم نع ةرابع باوثلا ناف :«ه م عد شماه ىف ."

 نس ورا ةل رحت ةيلنعلا دكه وهو يلظعتلاب هن ياقم ل وياما نبع ةكحعس عفانم نع ةرابع

 :ةيلع تيعابلا :«ه ءم» .' .«هلي هنم ,7١؟١ تايانجلا



 ا نيل فون وج

 تن ني مذ نخل سبا نوكتسل هناك ماهفنا دارأ نإ .هرخآ ىلإ ًالاصيإو

 ليلدلا ةماقإ مهل ىنَأو ءاًعفن انهاه يدجي الف رخآ ليلد نم هماهفنا دارأ نإو .هتلاخ

 ؛همالك رهاظ هيضتقي امك اًناحتما تسيل ةيلبلاو ةئّيسلا ّنأ مّلسن ال اَنأ ىلع كلذ ىلع

 هنأ ناحتما ؟ال وأ ركشي له هّنَأ ناحتما عم هيف ذإ ؛اًناحتما هنوك ىلع ٌلدَأ ةنسحلا لب

 نم هددصب نأكا اهمال هيف هلل ءاهبناا ةؤشي هلا ترقي 1 اوكيوت يصب لق

 .ربدتف ةافانملل اًعفد قرفلا نايب

 [ةيالا ىف ةيلدعلا بهذم ريرقت]

 .ةلزتعمللو انل امهيف ةّجح ال ىرت امك ناتيآلاو :هلوق
 قلاخ ّنأ يف انل ةّجح هّنأ هلآ ٍدْنِع ْنِم َّلُك لُق+ :ىلاعت هلوق نم مّهوتي ال ينعي

 امهو ةيلبلاو ةمعنلا ةيآلا يف روكذملا لكلا نم دارملا ّنأل ىلاعت هللا وه دابعلا لاكفأ

 ةانيعلالاعتما قوك 0 هلل نيقولخم امهنوك نم مزلي الف .دابعلا لاعفأ نم اسيل

 نأ ءَكِسْفَن ْنِمَق ِةَئْيَس نم َكَباَضأ ام + :ىلاعت هلوق نم مّهوتي ال اًضيأو ,ةقولخم

 8 3 امك هنم فارم ريش ار هقولك ةاقلا لاعفا

 ةيناثلا ةيآلا لب .نيتيواستمب اتسيل امهّنَأو نيتّجحلا يف لاحلا تفرع دق :لوقأو
 .تّرم امك مقتساف ءانحضوأو هانرّرق امك ةيلدعلا بهذم يف ةحيرص

 .* اَلوُسَر ساّنلِل َكاَنْلَسْرَآَو + :ىلاعت هلوق

 ىلع ةرهاظ ةلذلذ لدي كلذب ةروكذتلا تايكلا بيقعت نأ ىزوباشبلا لمافلا لاف

 لانس 31 فلا نين ءاكعس ذر ل اهقتاللا ىلإ وسلا ميم ةاسنا اهتم فارعلا
 مدعو .كّدج ىلع « اًديِهَس هَللاب ئفكَو ٠ ترصق امو كلذ تلعف دقو ,غيلبتلاو

 ىلإ لب كيلإ سيلف ةيادهلا ليصحت اًماف ,يحولا غيلبتو ؛ةلاسرلا ءادا يف كريصقت



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 :.هقا "هلا

 لَك يبنلا نع رداص غيلبتلاو ةلاسرلا ءادأ ّنأب فرتعا اذإ ِهّنَأل ؛هيف ام هيف :لوقأو

 نوك يف ّنأ ىلع .ىلاعت هللا ىلإ رومألا عيمج دانتسا ىوعد يف هسفن ضقان دقف

 ,لّمأتو رظن غيلبتلاو ةلاسرلا ءادأ يف ُهْيِيَي لوسرلا لاضا رص ةووكذملا ةنكلا تعب

 .لّمأتف

 [قارغتسالا ىلع «سانلا» لمح ىف ىروباشينلا هدافأ ام]

 .اًعيمج سانلل ًالوسر يأاهب قلع نأ ميمعتلاو :هلوق

 :ترعلاب ةموصتتم 7 انتين ةلايسو نا نيف ةوهللا هفعو اه ىلع هرب ةيفف

 نم لاح وشو نأ دة هريسفت يف يروباشينلا لضافلا هركذ ام ىلع هحيضوتو

 : يقال وكل دلت او ىلع ويمر ةقيض نناقلل و هت ارنا 3: كب وك لاس يا قاكلا

 وه ةيصاخو ؟ةدئاف نم ميدقتلل ٌدبالف الوسر كانلسرأو :مظنلا لصأف ءسانلا ىلإ

 هادع اّمع ال اًفرع وأ ةقيقح اهلباقي اّمع هيفنو مّدقملل مكحلا توبث ينعأ .صيصختلا
 دهعلل نوكي نأ اّمِإ +ِساَّئلِلِ+ هلوق يف ماللاف ةمّدقملا هذه ميدقت دعبو ءاًقلطم

 .قارغتسالل وأ .سنجلل وأ يجراخلا

 صاصتخا مزليف دارفألا نم ةنيعم ةّصح يجراخلا دوهعملا ّنأل ؛لطاب لّوألاو

 امل اًضقانم نوكيف اًفرع مهلك ةلباقم يف سانلا ضعب عوقول ؛سنإلا ضعبب هلاسرإ
 :هلوشلو "فيك كيلاضأ لوفر: تر شانلا اهتمي عسلرتك رخألا تاكل ىف
 .ةفاك قلخلا ىلإ 5

 صاصتخا مزلي هّنأل ؛لطاب اًضيأ سنجلا فيرعت ىلع ماللا لمح وهو يناثلاو

 .ةدئاف_ :ردصملا ىف .؟ .4غ101-51/١05 يروباشينلا ريسفت ١.

 ١. 6/4 :فارعألا .*



 مم ءانيتلا ةز وس

 "'يفني ميدقتلا ةطاسوب سنإلا ةقيقحل مكحلا توبث ّنأل ؛ٌنِجلا نود سنإلاب هلاسرإ
 نم اهادع "ااًّمع مكحلا يفني وأ ّنجلا ةقيقح وهو اًفرع اهلباقي اًمع مكحلا

 مكحلا تبثيل "'قارغتسالا ىلع ماللا لمح نّيعتف ؛ٌنجلا ةقيقح لمشيف ,قئاقحلا
 وهو مكحلا اذه ضيفن يفنيو ةيلك ةبجوم *'لصحيو .ناسنإلا (؟ادرف نم درف لكل

 مجعلاك سانلا ضعب ىلإ اًنوعبم سيل هنأ يه ةيئزج ةبلاس نم ةّلاضلا همعزي ناك ام

 ةبسنلاب مهنع اًنوكسم ّنجلا نوكي اذه ىلعو .ةّصاخ برعلا ىلإ لوسر هنو اًلثم
 ةيفاذع وكي أل نيلقنلا ىلا ١ وعم ةقزوك ىلع رخ ا :نيلذ ١" ةلالوف هيد للا

 ضد ريغ نم ةضاخلا نم" اطفي, ىقونبا لق ميدقتلا رأ] 3.1 مده: ةلآلذأ
 هنالك ىهننا 31د

 .هرخآ ىلا قبس ام '''فالتخالا ّنأ ىلع هيبنتلل انهاه هركذ لعلو :هلوق

 همالك ''' نع ضقانتلاو فالتخالا ىلاعت هللا ىفن فيك هنإ :' ''نيرصاقلا ضعب لاق

 كمن وجا .ىفنب :«ل» ىف ١.
 ادهن يه ديف )رمز قلو لماع ىلع ناقل نقتل لع اجلا مجم ع فان يفز

 هةر دال طفلا هلباقم ىف ومزو.وا رععتاللا نيناتلا ىف: ماللا أل ةينلفلا رضنلا ضعف ماقملا

 در يبلقلا رصقلا ىنعمو .سانلا لكك نود مهدحو برعلا ىلإ ثوعبم هنأ دوهيلا معزل
 هراتخا امم هجولا اذهو .مكحلا نم [هتبث :«م»] هتبثي ام ىفنو هيفني ام تابثإ ىلإ بطاخملا

 .« لي هنم ,1؟» قبس امك دوهيلا عم مالكلا ّنأل ماقملا قباطيل [251/1] فاّشكلا بحاص
 .لصحت :ردصملا ىف .0 .دارفألا :«ه» ىفو .دارفأ :«ل» . 4

 طخ فعلا قرت هلال لن و ديضملا نقلا

 .فالتخا :«ه».41 .غ07/7 يروباشينلا ريسفت ./

 نأ ربمألا ةياغ «نيفلاخملاو انباحضأ نيب هيلع قفثم ةلأسملا هذه :(ه م. .ع» نثماه يف : ١١

 هدا بوس نا ةلماحا ان ةردفيع باليتلا' قف ةت الفلا ىركذ انك ووو و وكدملا ميللو

 َنأل هلوسرو هللا ىلإ ّدر عامجإلا ىلإ ّدرلا اًضياو اهيلإ ّدرلا بوجو وهو طورشملا لوزيف



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك قل

 :هلوقل يفانملاك "!4ُةَرِظاَن اَهيَر ئلإ * ٌةَرِضاَت ِذِيَمْوَي ُهوُجٌو١َ :ىلاعت ''١هلوق ّنأ عم

 :هلوقل ضقانملاك !!!4َنيِعَمْجَأ ْمُهَنَلَكْسَنَل َكَيَرَوَف١َ :هلوقو يا

 :هلوقب هعفد ىلا تفنضعلا رانشاو كلذ ريغ ىلإ '*4 ٌّناَج لَو ٌسْنإ ِهبْلُذ ْنَع لَكْسُي الو

 .اًدج رهاظ عفدلا هحوو ا ىلإ لعلو

 [ 8١( "0... اوُعاَذآ ٍفْوَخْلأ وأ نفآلا نم ُرْمَآ ْمُهَءاَج اَذِإَو ١ :ىلاعت هلوق]

 [سايقلا ةيجح ىلع ةيآلا ةلالد ىف ضعب هلاق ام]

 اوه ها اوررمأ قيل سايقلا ةيّجح ىلع ةلالد ةيآلا يف ّنإ نيناتلا نعي لاق

 نكي هل حلا "”ةياوزوت:قيطبعمسملا نممألا قلد ىلإ عئاقولا ةفرعم يف

 سايقلا وهو اهريظن ىلإ ةعقاو ّدر نذإ وهف اًطابنتسا

 هيوم ذعلا مهن نقدا آلا اور او ءاطلتلا هن ىطسسلا ن1 لقتل نا يطرتعاو
 راو نم مولي ةلو:ةيفورتحلا ىف.تلزت ةيآلا:نكل انملس.ثلاثلا لوقلا ىف امك

 "!هسق نإف ,ةيعرشلا عئاقولا يف طابنتسالا زاوج اهب ةقّلعتملا عئاقولا يف طابنتسالا

 نكل انملس.:[ ىعررتشلا نيلايقلاب]: نعرسلا نتايقلل انابنإ قاك رخآلا نلعب نيبابلا دا

 .ىلاعت هلوق نن ن غ١ .نم :«مل.١١

 *٠١. :ماعنألا . ا ا لا

 كما لا .5؟ :رجحلا .:

 عمجأ اذإ هّنَأ ىلع ةيآلا هذهب اوّجتحا ةيفنحلاو ةيعفاشلا رثكأ ّنأ ىفخي ال :«م ,ع» شماه يف .5

 هللا بجوأ :اولاق ثيح .اًعامجإ نوكي ال لّوألا رصعلا لهأ يلوق دحأ ىلع يناثلا رصعلا لهأ

 [ةعامجلا :«م»] عامجإلاو ةّنسلاو باتكلا [يأ :«م»] ينعأ .لوسرلاو هللا ىلإ ّدرلا ةيآلا يف

 الف عامجإلا ىلإ عزانتلل د در قافتالاب هيف فلتخملا مكحلا تابثاف [امه ريغ :(م0] مه ريغ

 [امدعب ةياهن :«م» ىف] امدعب ةيانع ىلع يداني مهنم مالكلا اذه 4 ريبخ 0-5 ,ءزوجي

 .«هنم »١١. سايقلا ىلع ةيآالا لمح ىف هولّحمت

 .نوكت ال :ردصملا ىف .6 .ةياورف :ردصملا ىف .ا/



 نم وأ ةيفخلا صوصنلا نم ةيعرشلا ماكحألا جارختسا دارملا نوكي نأ زوجي ال مل

 نإ :نورفك لا لوقت انك :لدقلا كح وا فلسصألا 5 ارلابتوا «ضوصلا فاينكر

 ىننانقلا ني نرسل قوم ل هله كوش ةورحإلا قاضيا قو جا أذا مقادعلا ىف لضألا
 اذيفم هنوك طرصب: عوكل ةبثلا ىف: لخاد:ىتعرشلا نيايقلا نأ انملس؟ ءىش» ىف نعوبللا

 نأ يف عازنلا امّنِإ هلثم يف عازن الو .هُهَئوُطِنَتْسَي َنيِذّلآ ُهَملَعل + هلوق ليلدب .ملعلل
 ؟ال مأ ةّجح وه له ّنظلل ديفملا سايقلا

 ل01 وتلا نينلا نيالا ىلا ناطسسبملا قرح نان" لوألا نطمح
 لوا لاو لوسرلا ىلإ هو ةري ولو هل اقير نأ اكلات لكي قيل لا ناكل كلذ ءفازنلا ناك

 ش .رمضملا ماقم رهظملا ةماقإ ريغ نم هوملعل رمألا

 مّلس نئلو .فيلكتلا بابب قّلعتي ام لك يف ماع فوخلا وأ نمألا ّنآب يناثلا نعو
 زاوج مزل يعرشلا سايقلاب بورحلا ماكحأ فرع اذإف برحلا ا صوصخم هن

 يف ةّجح سايقلا لاق نم ّنأ ىرت الأ ,قرفلاب لئاق ال ذإ ؛عئاقولا رئاس يف هب كّسمتلا

 .هيلإ تفتلي مل حاكنلا باب يف ال عيبلا باب

 هب داري دق ملعلا ّنأ عبارلا نعو ءاطابنتسا ىمسي آل كلذ نم اًنيش نأ ثلاعلا نَعَو

 ىلع بلغ امهم هّنأل ؛ملعلا ديفي اندنع يعرشلا سايقلا نكل انمّلس ,بلاغلا ّنظلا

 يف مئاق ىنعملا كلذ ّنأ ّنظلا ىلع بلغ ّمث ءاذكب لّدعم لصألا يف هللا مكح ّنأ ّنظلا

 َنظلا اذه دنعو ءلصألا يف همكحل واسم عرفلا يف هللا مكح نأ ّنظ لصح عرفلا

 يف عقاو ّنظلا :مهلوق ىنعم اذهو ءّنَظلا اذه قفو ىلع لمعي نآب فلكم هنأ ا"'عطقي

 ةعقاولا يف اذك كّنظ ىلع بلغ امهم :لاق هنأك .هب عوطقم مكحلاو مكحلا قيرط

 .يروباشينلا ريسفت يف اذك ."'اذك اهيف يمكح نأ اًعطق ملعاف ةينالفلا

 .عطقن :ردصملا يف .؟ :لوالا نحر بفعلا ققادا



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك مّ

 مالك يف نوعّيذملا رّيغت نكمي هّنألف لّوألا نع هب باجأ ام اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 انك ثذلتلا تالالدلا ىدحاب ةتسلاو نارقلا تاو قم: نيطيعتسملا ىلا نضزتعملا

 نع باوجلا يف هركذ ام اّمأو .مالكلا مظنب هتمئالم ىفخي ال اّمم اذهو .هحّضونس
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 ٌّمهللا .عنملا ىلع عنم .هرخا ىلإ برحلا روماب صوصخم هنا ملس نئلو :هلوقب يناثلا

 ال برحلا رمأ يف ّنأ ضرتعملا دارم ّنأ ىلع يوغللا عنملا ىلع كلذ لمحي نأ الإ

 نيلوازملا رثكأو فيك ةيعرشلا ةلدألا نعو .يعرشلا قيرطلاب طابنتسالا ىلإ جاتحي

 ةيعرشلا ةلدألا نع ربخ الو .هماكحاو هطئارشو سايقلاب مهل ةربخ ال بورحلل

 اياضقلاو ةيبرجتلا 'تامّدقملاب كلذ نوطبنتسي امنا لب ؟اهنم طابنتسالا ةيفيكو

 صح انا يعرشلا سايقلاب بو رحلا ماكحأ فرع اذإ :هلوق ريصي ذئنيحو .ةيداعلا

 .مالكلا لوضف نم وه لب .ضرتعملا هركذي مل ام ىلع لدي اًمالك

 مودا اطاقعملا لكس أل: كلذ نم اشت نر نقلا" نهار ناجحا اهناقأو

 اًئيش نكي مل ولف ,ءلوصألا نم عورفلا طابنتسا نع ةرابع داهتجالا ّنأ روهظل ؛رهاظ

 اتمانج هوك عم سايقلا نفاشلا قوكيتال نأ مل اطابقسا ةروكذفلا روفألا قف
 داى فدا لا نإ نكح نأ نيش رهدطا هواش نا ايعحم نايوعخلا 1! لكانت

 وا نّمضتلا وأ ةقباطملا ةلالد رابتعاب ةّنسلاو نارقلا تامومع نم ماكحألا جارختسا

 ىّمسي لوصألا بتك يف ةنّيبملا تاحجرملاب ةضراعتملا ةلدألا حيجرتو .مازتلالا

 .اقافناو ةقيقح داهتجالا وه لب ؛اًداهتجاو اًطابنتسا

 ,رهاظلا فالخ ّنظلا ىلع ملعلا لمح ّنأب ,دودرمف عبارلا نع هب باجأ ام اّمأو

 نا لع لما هم كسلا ةيملع :ىفاقي أل قيرطلا ةقلظ ذاب ةلئاقلا ةمالقنلا اًكياو

 نوكو .ةقلطم ال .هرابتعا ىلع ىعطقلا ليلدلا ماق ام اعرش لمعلا ىف ربتعملا ّنظلا

 . نم :«م» .؟ .هبد :«ل».١

 لها رمق :«م»» . ١"



 ضفش نإ ليي نفوس ليبقل ابسلا لوا ارش ادع نمابقلا روف لضاعلا للا

 نم ىنثتسم دحاولا ربخلا ّنأ رهاظلاو "'!4 اَئْيَش ّيَحْلَأ َنِم م ىنْغُي آل ٌنّظلَأ +و "4١ٌنَّظلآ

 ةلدألاب هتيّجح توبشل ؛دحاولا ربخلا يف الإ َنظلاب لمعي الف ءةيآلا هذه مومع

 .اًضيأ مهضعب هيف عزان نإو ,لوصأألا بتك يف ةروكذملا

 [ةيعرشلا ماكحألا ىف سايقلا لاطبإل ديفملا خيشلا هدافأ ام]
 ىف عقي امّلق سايقلا لاطبإ ىف ةدينس هلاقنا 22 ديفملا ديعسلا لجألا انخيشلو

 نيلئاقلا كنأل اًمانغرإو نيابحلالا ةلازإ انه اهركذت نأ انيار نيلّصحسلا ىدبا

 ءايقفلاو ةاظفلاب هنا وحستاملا هياط نوعم ىفاع ا ةييسللا يفوت سانقلاب

 :: لاقف ةيعرشلا ماكحألا ىف سايقلا لاطبإ ل لادلا ليلدلا 00

 هيلع ؟' ساقي لصأ هنأ يم 5 معزي يذلا مكحلا تدجو "نأ كلذ ىلع ليلدلا

 وه يتلا ةثداحلا يف دّبعتلا ىلاعت هللا "'رمأ نم اًًرئاج ناك دق .عرفلا هنم جرختسيو

 ايقلا ناك ولف ءاهتافص عيمجبو !''اهتقيقح ىلع ةثداحلا نوك عم هفالخب اهمكح
 فالتخا عم الا اهمكح فالخب ةئثداحلا يف دّبعتلا "!لوقعلا يف زاج امل اًحيحص

 سايقلا لاطبإ ىلع ليلد هانفصو ام ىلع كلذ زاوج يفو ءاهيلع فصولا رّيغتو اهلاح
 1 :تايعوشلا يف

 ناكف َربلا يف لضافتلا ميرحت ىلع صن ليي ئبنلا ّنأ :*ارّرقت دق هنأ هحيضوتو
 زرألا يف لضافتلا ميرحتب مكحلا ّنأ نم "!نوسياقلا معز امك الصأ كلذ يف ّصنلا

 ١ 1 نس وو 11 ملا 7 .١؟ :تارجحلا .

 سايقلا :«م» .غ قا :ردصملا ىف .؟

 .اهقيقح :«م» .1 درع اد ةزهصملا ىف نف

 .تلق :ردصملا ىف .6 .لوقعلا ىف  :«ع» .'

 نسم اقلا اهكأ متمعز :ردصملا يف 3



 4 ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو اًّمع عانقلا فشك 37

 هناحبس ميدقلا دّبعتي نأ زّوجي ''لقعلا ّنأ انملع دقو .هل عرفلا هّنأو .هيلع سيقم

 ناك ولف .[هيف] هرظحب هدّبعت نم الدب هتافص عيمج ىلع وهو َرْبلا يف لضافتلا ةحايإب
 عافترا دعب الإ رظحلا عافترا لاحتسال ؛اهيلع وه ةفص وأ ربا يف ةّلعل رظحلاب مكحلا

 نوكي يتلا يناعملاو تافصلا عيمج ىلع هدوجو انريدقت يفو .فصولا وأ ةّلعلا

 ناك امل هنأ ىرت الأ ,سايقلا نالطب ىلع ليلد [اذهو] ةحابالا دنع رظحلا عم اهيلع
 لوصح مّهوت لاحتسا ؛نيناكملا هعطقل وأ ةكرحلا دوجول همزل امّنِإ كّرحتملا فصو
 نمل نّيب اذهو .نيناكملا هعطق وأ ةكرحلا دوجو عم ةقيقحلا يف هل نوكسلا ةفص

 .ه ريب دن

 ةلزتعملا ضعب ضرتعاف رخآ سلجم يف لالدتسالا اذه ىرج ّمث :ة لاق

 ذا هيعر نم ىلع نضيع ان ليلدلا اذه نر كلل لاق قم ىلع ترك انجل" لاقو
 امّنإو كلذ ىلإ بهذي نم ءاهقفلا يف سيلو .تايلقعلا للعك ةبجوم اًللع تايعرشلا

 .هنع ةعببما"او مكحلا ىلع. هلاد اهتكل ةيجوم.نيغاتافالعو تامس اهنا ىلإ نوبحذي
 اهنوك عم ةثداحلا ىلع مكحلا فالخ ريدقت نم عنتمي مل تامالعو تامس تناك اذإو

 هيلع تويقعا امل طقتتم كلذو اهتافلق“ ىلع

 .هتدمتعا اميف ىلع ةّجح مهيلإ تأموأ نيذلا ءاهقفلا ةضقانم سيل :'هل تلقف

 هل ةيجوملا ةلعلاب يكحلا ىف: ةريظن ىلع ىتعلا لمع وك ىنابقلا 'ةقلقح نأ تيتا قو

 لخي مل اوطخأو ةقيقحلا ريغ ىلع لينا ذه موقلا ءالؤه عضو اذإف .هبحاص يف

 نأ كلذو ءاّضيأ ضارتعالا اذه دسفي ُهَتمَّدَق يذلا ّنأ عم .دامتعالا عضومب مهأطخ

 ؛لدت ال يهو اهدوجو لاحمف ماكحالا نم مكح ىلع لدت تناك اذا ةمالعلاو ةمسلا

 اذإو .ليلدب سيل ةراتو اًليلد ةرات نوكيف .هتقيقح نع جرخي نأ ّمصي ال ليلدلا ّنأل

 .لاقف :ردصملا يف .؟ .لقعلا يف :ردصملا يف ١.

 فا :(س» 3”
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 : نا روطسم ديفم سلاجم باتك رد ةّمتت :اهثماه ىفو «م» ىف دجوي مل ايف || مالك ةّمئتا .



 1 ءاشنلا نو

 هب درو يذلا مكحلاب هيلع موكحملا تافص نم ةفص يه ةمالعلا ّنأ نومعزت متنك
 ليحتسي امك .اهلولدم مدع عم اهدوجو ةلاحتسا يف ةّلعلا ىرجم ترج دقف ّضنلا

 اًطيلخت لجرلا اذه طّلخف .لصف نيرمألا نيب سيلو اهلولعم مدع عم ةّلعلا دوجو

 ثداوحلا ىلع ةئراط ةيعمس اندنع تامسلا هذه :لاقف .هركف هيلإ "١باثأ من

 عم اندنعو .عمسلا ليلدبو اًعمس "!اهملعن امّنِإو اًرارطضا الو اًلقع "!اهملعن انسلو

 يهو اهلولعمو اهلولدم نع اًنايحأ جرخت دق ةيعمسلا ةّلدألاو ةيعمسلا للعلا ّنأ كلذ
 دنع ةّصاخ نوكت ٌمث اهقالطإب سنجلا باعيتسا ىلع لدت ىتلا ةّماعلا رابخألاك

 .ةعسملاو ةلغنلا رونألا قبب قرف ا هوان اهتئازف
 تسيلو ثداوحلا ىلع ةئراط ةيعمس تامسلا هذه تناك نإ :هل تلقف :خيشلا لاق

 عمسلا اهيلإ قيرطلا نوكي نأ بجيف ةدّدجتم ناعم يه امّنِإو اهل ةمزاللا اهتافص نم
 يه يتلا ءامسألا ىرجم يرجت [ذئنيح] اهْنأل ؛طابنتسالاو لقعلا نود ةّصاخ
 عمس اهب درو ناك ولو ءاهب دراولا عمسي ام الإ اهقياقح ىلإ لقاع لصي الف باقثألا
 اًديز اوعطقا :لئاقلا لوقك ''!لمحلا ىلع اًّضن نوكي ٍذئنيح ناك هنأل ؛سايقلا لطبل

 ءيش .نم كلذ ريغل ال زرح نم قراس هنأل عطقلا ّقحتسا (*)امّنِإو زرح نم قرس دقف

 ناك اذإ زرح نم قراس ّلك عطق ىلع ّصن وه اذهو ,"'هقرافي وأ لعفلا اذه ماضي
 اننيب فالخلاف هانركذ ام ىلإ سايقلا يف نوبهذت متنك نإف .هانّيب ام ىلع هيف دبيقتلا

 ام رياس يف ةدراولا صوصنلاب ةّدعم مكل ةبلاطملاو ؛ىنعملا نود مسالا يف مكنيبو

 متملع تبثي مل نإو ؛مكنيبو اننيب دارملا لاز مكل تبث نإف ,سايقلاب هيف متلمعتسا



 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك مو

 .هيلإ أجلي ناهرب الو دمتعم لصأ ريغب مكبهاذم نع "١نوعفرت مكْنأ
 كردن امّنِإو تركذ ام بسح لوصألا يف درو دق ّصنلا ّنِإ :لوقن انسل :لاقف

 .لّمأتلاو جارختسالا نم برضب تامسلا

 جارختسالا ىلإ أجلي نأ الإ دحأ ّلك هنع زجعي يذلا اذه :تلقف :خيشلا لاق

 تردق نإف ءكلذ طاعتف اًقداص تنك نإف نآلاو .فلس اميف كلذ اندسفأ دقو ىلقعلا

 ناسك امنا هنف تروعبف "ا نإف ياتركأ ىذلا نسايقلاب دل !'"انودق 500

 .جارختسالا قيرط ركذ ينمزلي ال :لاقف ,فورعملا لصألا نع كعافد نم هيلع

 (؛ّنِإ :لوقن انسل :يئالقابلا نب ركب وبأ لاقف .هزجع نابو مالكلا يف عجضي لعجو
 بهذأ يذلا نكلو اهجارختسا قيرط ركذنف ةمولعم الو اهب عوطقم تامالعلا هذه

 بلغ امف كلذ يف ّنظلا ةبلغب يوقلا لّوألا ىلإ ًاموأو خيشلا اذه بهذم وهو  هيلإ

 لمعف هاوس يريغ ٌّنَظ يف بلغ نإو .ةمالعو ةمس هتلعجو هيلع تلمع ينظ يف

 اذه ىلع ءيش كعم لهف بيصم "١يدنع دهتجم ّلكو ءىطخي ملو باصأ )هب

 هللا نكي مل اذإ هنأ كلذو .نهوأو فلس ام عيمج نم فعضأ اذه :تلقف ؟بهذملا

 "'ًدبالو ءٌنظلا ةبلغ ىلع لمعلاب تمعز ىلع كدتّبعت امْنِإو ىنعملا ىلع ليلد ىلاعت

 «قيرط هتبلغل نكي ملو ّنظلا يف كلذ لصحي مل الإو اًببس ّنظلا ةبلغل لعجي نأ نم
 (7نلغ دق هنأ ىلع ليلذلا ام :ةعيرشلا ىف ةرظلا ةبلغب نكلا قل !انيلس.دق'انل بهو

 لجرلا اذه انبلاط امك هب كبلاطن اّنإف ؟هانرأ دا عج وملا نمسا امو تمض: اسف
٠. 

 نإو .كل غاس كلذ انتدجوأ نإف فصو امك ةيعمسلا ةّلعلاو ,ةمسلل جارختسالا ةهجب

 نر ا انو دصملا قو .نوعفدت املا ندضصملا ىف

 ا هاردي ل
 دنع ب ردسلا لك .ةيلعا وللا ىف

 :اسلعلا | و ةعملا 8 1 ا وعسل

 1 .بلغي :ردصملا يف .4



 نا ءانيللا 5 نيو

 .هيلع تدمتعا ام لطب هاندجوت مل

 نإ "'هنأ هّنظ يف بلغي يذلا لجرلاك يهو ةفورعم ّنظلا ةبلغ بابسأ :لاقف

 .حبر رجاتملا نم برض يف رجّتا نإو ,كله هريغ كلس نإو ءاجن قيرطلا اذه كلس

 بكر نإو ءرطم ةمّيغتم ءامسلاو '''هتعيض ىلإ بكر نإو ءرسخ هريغ يف رجتا نإو

 امو " 'ًرضت هريغ ىلإ لدع نإو .هب عفتنا ءاودلا اذه برش نإو ءملس ةيحصم يهو

 .همالك حبق ّنظلا ةبلغ بابسأ يف ينفلاخ نمو .كلذ هبشأ

 هلا نللذو ءاهفاكحا و ةعيرتقلا نييرةعمب ةيدقالا هي دوو ضذلا اذه نإ هدلا يلقن

 يهبط" كلفت "اننا و ةنوعش هيو وادع هنفا قاسلا و111 فق و وق ىمبل

 اوفلتخا امو اهرثكأ ىف نوكرتشي ءالقعلاو ,مهل ةرهاظ كلذ تارامأو هياذاع 2505

 اة را وا 37 اهيف "'ةداع ال ةعيرشلا اًمأو .ةّصاخ مهتداع فالتخالف هيف

 هانعم رهاظو هتروص يف قفّتملا فالتخاب اهيف تءاج دق صوصنلا د هده امو

 مل اذإو ءلاجم هباجيإو اهنم مكح عفر يف لوقعلل سيلو مكحلا يف فلتخملا قافتاو
 عمس الو ةزاعتلاب هلا ةذاك ذل ىر "151 رو ألا اهيف ةرلظلا ةبلغ لظي ةداغ اهنف نكي

 ال نمو .نارسخ الو "١'اهنم عون حبرب هّنظ بلغي نأ ّمصي ال اهيف سانلا ةداعب

 سيلف اهلهأ ةداعب عمس الو كلذ يف ةداع هل الو اهرايغأب الو ١١" قرطلاب هل ةفرعم

 رطملاب هل ةداع ال نم دوجو انرّدق ولو ءقيرط نود قيرط يف ةمالسلاب هْنظ بلغي
 .وحصلا نود ميغلا دنع رطملا ءيجم هّنظ يف بلغي نأ ّمصي مل .هيف ةداعلاب عمس الو

 ةعيرشلا يف ةداع ال هنأ ىلع اًلصاح قافثالا ناكو هانّيبام ىلع رمألا ناك اذإو

 لا رادضملا لف .ٌرضتسا :ردصملا يف ."

 .ةبرد :ردصملا .6 .ةداع الف :ردصملا يف .

 .حبرب اهنم عون يف :ردصملا يف ٠ .هّنأ :ردصملا يف .4



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك مو

 .ىوعدلا ىلع راصتقالا يف لّوألا ماقم تمقو ّنظلا ةبلغ نم تيعّدا ام لطب قلخلل

 ّنظلا ةبلغ نم هنوعّدي اميف مهل بيذكتو مهلك ءاهقفلا ىلع ّدر نآلا اذه :لاقف

 .هترظانم تحبق مهلك ءاهقفلا بيذكت ىلإ راص نمو

 ىلع للعلاو يناعملا يف دامتعالا يف كبهذم نوبهذي ءاهقفلا لك سيل :هل تلقف

 اًدر انمالك سيلف رظنلاو لالدتسالاب كلذ ىلإ لصي هنأ معزي مهرثكأ لب ّنظلا ةبلغ

 امف كلذ نم ٌدعشقت تنك نإف .ةّصاخ كتقرف ىلعو كيلع ٌدر وه امنإو ةعامجلا ىلع

 جرح الف ةعامجلا بذكأ اذإ ليلدلا ّنأ عم .هلجأ نم الإ كانفلاخ ال هل الإ كانرظان

 دهشيو هنالطب ىلع ليلدلا لدي ام ىلإ اوراص اذإ مهل موللا لب ,مول الو كلذ يف انيلع

 كلذك رمألا سيل نظلا ةبلغ نوعدت ةهّقفتملا رشعم مكَنإ :يلوق سيلو .هداسفب
 جراوخلا روهمجو ةئجرملا رثكأو ةلزتعملاو ةعيشلا نإ :كتقرفو كلوق نم بجعأب

 .نورورغم نوبذاك نولطبم لدعلاو ديحوتلا ىف مهبهذم نم هب ملعلا نوعدي اميف

 كباحصأ هب تفصو امي اميف مزلت ةعانش أف نراها نوعدي ىذلا ملعلا كلذب مهْنأو

 ."7ءيشب تأي ملف ؟كلذ نع فشاكلا ليلدلا عم

 [«اليلق 1 َناَطْيَّسلَآ متْعَبت ال ىنعم ]

 .4اًليلق لإ َناَطْيّشلَآ ُمُثْعَبنت الد :هلوق

 يف جاتحي ال سانلا نم اًليلق ّنأ وهو الاكشإ يضتقي هرهاظ :يروباشينلا لاق

 نم دحاو لك ىلإ ةبسنلاب جايتحالا نكل .هتمحرو هللا لضف ىلإ ناطيشلا عابّتا مدع
 :اًموجو ضقانتلا ةلازإ يف نورّسفملا "'ركذو ,ضقانت اذهف .قافتالاب تباث سانلا

 ضعب جرخأ ىلاعت هّنأك "!«هي اوُعاَذأَ» :هلوق ىلإ عجار انما ع 9 لوألا

 .ركذف :ردصملا يف .؟ 3 ا بيقملا ةرافشملا نوضفلا أ

 هم ءانتعشالاو رخل انو مي دقت مالكلا يف 5 : يس ربطلا خيشلا لاق :«ه ءم ءعو» شماه يف 1

- 



 قد ءاتشنلا لق

 .ه ةَفَئاَط َتِّيَبِم :هلوق يف مهجرخأ امك ةعاذإلا هذه نم نيقفانملا

 ؛ليلقلا الإ مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل ينعي «ُهَمِلَعَل « :هلوق ىلإ دئاع هّنَأ يناثلا

 هملعي لقألاف طابنتسالاب ملعي ام ّنأل ؛ىلوأ لّوألا لوقلا :دّربملاو ءادقلا لاق

 اذه :جاّجزلا لاق .كلذ ّدض يضتقي هركذ ام ىلإ ءانثتسالا فرصو .هلهجي '''رثكألاو

 طابنتسا امْنِإ ضماغ ركفو قيقد رظنب جرختسي ام طابنتسالا اذهب داري ال هّنأل طلغ

 نأ فاصنإلاو .ةدالبلا يف غلابلا ال .ةلوفررعتي نورت الاف :كلدك ناك اذاو. هريخ

 .حيحص ٍجاّجرلا مالكف فيجارألاو رابخألا قّرفت دّرجم ىلع لمح ول طابنتسالا

 ءاّرفلا هركذ ام ّقحلاف .ّرم امك ةيعرشلا ماكحألا جارختسا ىلع الومحم ناك نإو

 ا :قيسللا فك وه امك هيلو اذ ىلا قورصم سالا نا ةقلانلا ""نيوذدفلاو

 :ناهجو هيفو ء.ٌصاخ ءيشب نارّسفم ةمحرلاو لضفلا

 .ةَع دمحم ةثعبو نآرقلا لازنإ دارملا ّنأ نيرّسفملا نم ةعامج لوق امهدحأ
 ليلقلا الإ هللاب مترفكلو ناطيشلا متعبتال نارقلا لازنإو دّمحم ةثعب الول :ريدقتلاو

 سقف لثم مهو هللاب رفكي ناك ام ُهْْيَي دّمحم ةثعب مدع ريدقتب ليلقلا كلذ نإف ءمكنم

 ةتعب لبق هللاب نينمؤم اوناك ءليفن نب ورمع نب ديزو لفون نب ةقروو ةدعاس نب

 هتنوعمو ىلاعت هترصن انهاه ةمحرلاو لضفلاب دارملا ّنأ ملسم يبأ لوق امهيناثو

 لوصح االول :ريدقتلاو ١4" اًميَظَع اّرْوَق َروُفَآَف» مهلوقب نوقفانملا امهاّنمت ناذللا

 رئاصبلا لهأ مهو مكنم ليلقلا الإ نيدلا متكرتل عباتتلا ليبس ىلع رفظلاو رصنلا

 نم رثكأ ةعاذإلا ّنأل ؛نيرّسفملا نم ريثك هراتخاو .اليلق الإ هب اوعاذأ هانعمو « هب اوعاَذا* جن

 .«هنم »١١. همالك ىهتنا ١[. 1737/7 نايبلا عمجم ريسفت ] طابنتسالا

 هنوملعي نيطينتسملا نم ّلقألا ّنأ ملسن ال :لوقأ :يزارلا ةمالعلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف ١.
 .«هنم .7١؟» نيطبنتسملا نم رثكألا ال عومجملا نم رثكألا هملعي ال امّنإ

 ىو لاي .و :«ه» .'"



 لوضح اف ملوك طرش نم سيل هنأ نوملعي نيذلا نينمؤملا لضافأ ١" نم .مئازعلاو
 رصنلا عاطقنا الو اد هنوك ىلع لدي رفظلاو حتفلا رتاوت الف ءايندلا يف ةلودلا

 اذهو ليلدلا ىلع ينبم الطابو اًمح هنوك يف رمألا لب ءاًلطاب هنوك ىلع لدي ةبلغلاو

 . يتلا." ةوديولا نينا

 هجولا ىلإ رظان .هرخآ ىلإ حجار لقعب هللا لضفت :فّنصملا لوق ّنأ ىفخي الو
 ىلإ "'رظان هرخآ ىلإ ليفن نب ورمع نب ديزك :هلوقب هليثمتو ,ثلاثلا هجولا نم يناثلا
 .ننخي ال ءافخخ هيف نكل نيهحولا ىلإ ةرايقألا ارا هلعلو هك ينانثا

 [ (41) +... ًاهوُدْر ؤآ اَهْنِم نسخأب اوُيَحَف ِةّيِحَنِب ْمُيَتُح اَذاَو ٠ :ىلاعت هلوق]

 :نايبلا عمجم يف يسربطلا خيشلا لاقو .؟!مالسلا وه ةيحتلا :سوماقلا يف لاق

 هللا رمأ هنأ ىنعملا :لاق مث .مّلس اذإ ةيحت ىّيحي ىّيح :لاقي :مالسلا :ةيحتلا ةغللا

 :لقيلم ار اونا موه ناك نإ ىلع ان يعتاد كيبل ىلع مااينلا ذر وصلسملا كاف

 أ :هلوقو .ةّصاخ نيملسملل ِهاَهْنِم َنَسْحَآِب + هلوقف ءكلذ ىلع ديزي ال ع
 0)و :6!تلقف :مكيلع مالسلا :ملسملا لاق اذإف ساّبع نبا نع .باتكلا لهأل اَهودُد

 .مالسلا ىهتنم اذهو ءاهنم نسحأب هتييح دقف .هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلع

 ةزع وير امل ىوقا ا دهو كاتيا | ةضاح]  قيفلتبملا « اهود و وأ + .ةلوق ذا هننقو

 .ىهتنا ,"”!«مكيلعو :اولوقف ,باتكلا لهأ مكيلع مّلس اذإ» :لاق هنأ يي يبنلا

 اًضيأ "فاّشكلا نمو لب فّنصملا مالك نمو روكذملا ريسفتلاو ةغللا نم رهظ دقف
 ناك ام عفر دعب  نيملسملا نيب ةفراعتملا ةبلاغلا ةيحتلا يه انهاه ةيحتلاب دارملا نأ

 .40// 5 يروباشينلا ريسفت .؟ .نمو هر دصملا ىفاا

 601/١/. سوماقلا بيترت .؛ .رظان  :«ل ءع» .'"

 .و:«(هام» .1 .لقف :ردصملا ىف .6

 .ه١/60 فاشكلا .6 /١1517-١58. 7 نايبلا عمجم ريسفت .



 516 ءاسلا ة اوين

 لمحلا نم ىلوأ هيلع لمحلاف .مهنيب فراعتملا مالسلا يهو  ةيلهاجلا يف اًفراعتم

 لاق اديك اف ذو وا انهض عمن ةايقالا| هيبه لقخا هققملا هلق انك و ةنطنلا ىلع

 .ةيطعلا ضوع بوجو مدع لصألاو .ردابتملا فالخ هّنأل ؛ميدقلا ىف ىعفاشلا

 اذنه لدعي تاحبالا نكمي التكنا د اكرر وادع "هقول ار 0

 مكءاسمو مكحابص لثم هوحنو ,"!مالسلاب ةيحت لك ىلع اهلمح اذكو .لامتحالا
 .همدع لصألاو .بوجولا روهظ مدعو مهفلا "مدعو ردابتلا مدعل ءامهوحنو

 فالخ ال اذهلو ,نيملسملا نيب فراعتملا مالسلا ةيآلا نم ردابتي يذلا ةلمجلابو

 لصألاب كرتيف اهب اًدارم هنوك رهاظ ريغ هريغو .(!ةيآلا ىنعم وهف هّدر بوجو يف
 ةرّرقملا دعاوقلاب فرعلا يف ةفراعتم ةحيحص ةغيص ّلك ّنأ رهاظلا مث كالا

 رخل ف دج نساتلا نيرون زاهي وه انك كلف العلا لفف درا "يوي ضعو

 مدعو .لصألل مدعلا لمتحيو ءترّسف ام ىلع اًضيأ هيلع ةيحتلا قدصلو .زئاج هّنإف
 حيرص ريغ اهنأل ؛ةيآلا يف اًدارم هنوكب ملعلا مدعو ماع اًفرعو اًعرش اًفراعتم هنوك

 .اًماع اًفرع اهرهاظ ناك نإو .ةلمهم اهّنأل ؛مومعلا يف

 يق فاش ال انك قيحا لاب وا لقفلاب 5 رلا هيبوعو. وكي. نأ رهاظلا افياو

 مهمالك نم رهظي ام ىلع يروف هنأ اًضيأ رهاظلاو .عامجإلاو رابخألا هيلع ٌلديو
 .قوقحلا رئاس لئم .هتّمذ يف ىقبيو .مثأي كرت ولف .ءافلا هيلع ٌلديو

 ,يئافك بوجولا نأ هريغ مالك رهاظو فّنصملا مالك حيرص ّنأ ىفخي ال مث

 هنأل بوجولل يذلا رمألا نم ردابتملا هّنأل .ينيعلا بوجولا لب هفالخ ليلدلا رهاظو

 لعفب ضعبلا نع طقسم [ليلد] مدع عم ؛مهيلع هبوجو مهفي دحاو لك هب بطوخ اذإ
 هل سيلف اًدحاو اًمالس مّلس امن هّنألو .كلذ ىلع ةّمألا عامجإ رهاظلا نكل ,ضعبلا

 .مالسلا نم :نايبلا ةدبز ىف .؟ .اهذ ري :«ه» ١.

 .ةيالاب :نايبلا ةدبز ىف .غ .دعبو :نايبلا ةدبز ىف .""

 .بوجو :نايبلا ةدبز ىف .6
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 :مهيلع مّلسملا يف اًلخاد ناك نم لعفب طقسي امْنِإ هنأ رهاظلا نكلو .دحاو ضوع الإ

 ضعبلا صّصخ ولف كلذك نكي مل نم درب طقسي الف .باوجلاب اًقّلكم كلذ نوكيو
 در ول اًضياو .هريغ ٌدرب هنع طقسي الو .صّصخ نم ىلع ٌدرلا '"'بجي ةعامج نم

 :مهيلع ّدرلا بجو دق هّنأل ؛نيقابلا نع طقسي ال مهيف اًلخاد ناك ولو فّلكملا ريغ

 .مدعلا ةلزنمب وهف غلابلا ريغ ىلع بجي ال ذإ ؛هب دحأ تأي ملو

 ناكف مالسلاب اًضيأ دوصقمو لخاد وهو مهيلع لدم ول لاقي نا قكمتو

 ىتأ ام هنأكف] بجاو ريغو بجاوب هضوع ديري مالكب ءاج لب بجوأ ام ءاسعلا

 فلدكملا ريغ ىلع لس دلاق:تلكملا ريغ: ىلع مالثسلا لصق اقل هنأ وأ [ تحوملاب

 .لّمأتف .هدحو

 هّدر بوجو ةيآلا رهاظف ةيحتلا دصقي يذلا زّيمملا غلابلا ريغ لولا اضياو

 ةيفلكملا ةيطرش نأ هيفو ,ةيعرش هلاعفأو اًْلكم هنوك مدعل ؛بجي ال :ليقو .غلابلاك
 ءازجألاف رهاظلا وه امك يعرش يبصلا لاعفأ ّنإ :ليق ولو .رهاظ ريغ ةيعرشلاو

 يف نوكي امْنِإ ّدرلا بوجو نأ مولعم هنأ ّمث .حضاو طايتحالاو يوق بوجولاو

 ٌدرلا بجيف .عناملا لصحي ىتح ةيعورشملا مومع رهاظلا نكلو ءعورشملا مالسلا

 هتيعورشمو هلك كلذ بابحتسا رهاظلا ّنإف .ءالخلاو مامحلاو ةءارقلاو ةبطخلا لاح

 ةبطخلا ىف "درت الف فّنصملا لوقف .رخآلا دارفألا ضعب نم ّلقأ هباوث نوكي نأ الا

2 1 
 همدع نم اًحوجرم هنوك ىنعمب عضاوملا هذه يف مالسلا ةهارك تبث نإ معن

 ةيآلا رهاظ نكلو .ّدرلا بجي مل حجارلاو ٌبحتسملاب اًضوصخم باوجلا نوكيو

 .صّصخ نم ىلع الإ ّدرلا بجي مل :نايبلا ةدبز يف ١.

 ٍ .ولف :نايبلا ةدبز يف ."

 باوجلا ٌبحتسي لب :فّتصملا ىلع اًدر هتيشاح يف يعفاشلا بيطخلا لاق :«ه .م .ع» شماه قع

 .«هلِع هنم »١١, ىهتنا ئراقلا ىلع ّدرلا بوجو يوونلا مامإلا راتخاو ةبطخلا يف



 مو ءاملا ةدئوس

 [(45) ...٠ ٌَءآَوَس َنوُنوُكَتَف اوُرَفَك اَمَك َنوُرْفْكَت ْوَل اوُدَوَ+ :ىلاعت هلوق]
 مهنم اولبقت الو اًسأر مهوبناج يأ[ اًريصَن الو ايِلَو ْمُهْنِم اوُذِخّتَت آلَوِ+] :هلوق

 .ةرصن الو ةيالو

 اًضيأ اًريصن '!لب يلو مهذاختا نم يهنلا ملع دق :تلق نإف :لضافلا يّشحملا لاق

 امف هلأ ٍليِبَس ىف اوُرِجاَهُي ىَتَح + :هلوقب يهنلا دبيقت نم ةرجاهملا مدع ريدقت ىلع
 ؟ىهنلا راركت ةدئاف

 ني اهو. كالا لزق يصور اقرت ذاعتالا نهب ىونلا مراسل ذر اقدر كنا هقلف

 ىهنلا روك هنا ىنازاتفتلا ققحملا لاق: ناو :مالكلا ققح اذكه .ذخألا دعب هنع

 ش ش .ىهتنا "'ةيّلكلابو اًسأر ةبناجملاب رمألا دافتسيل
 :ناتلاح كانه ّنَأ ديفي هّنأل ؛لطاب اًقيقحت هاّمسو هب باجأ ام ّنإ :لوقأو
 :ءايلوألا داتا نامز لبق قيبطاخملا اههادخا

 فاك و اهو كا راطو دا دعنا يكل اعنا كلك نبذ ١ نفاظلا ويدعي هبل اهني لاو

 ّدتمملا نامزلا كلذ لّوَأ يف عقو امب اًقّلعتم اهضعب نوكي ةدحاو ةيا لّزني نأ رّوصتب
 باب حتف ولو ؟مالظلا يف يحولا ليبق نم الإ كلذ لهو ؟هرخآ يف عقو امب اهضعبو
 ذاختالا نع يهن قباسلا ّنأب كلذ هّجوي نأ لئاقلف ةفيخسلا تاهيجوتلا هذه !!لثم

 لحلا يف 9 لاح لّوألا وأ .هجراخ يف ذاخّتالا نع ىهن قحاللاو دلبلا طسو يف

 ىلإ ةبسنلاب رخآلاو رضحلا ىلإ ةبسنلاب امهادحإ وأ ,مرحلا ىف مهنوك لاح يناثلاو

 ناي وتب هواك رهان د0: .نامحلا ةك عصب, يصب اكسدعال 3: نيل ىلإ نقعللا

 دان دادصملا ق7 :“3٠١-٠١58. .نايبلا ةدبز ١.

 لعل :«م» . ع ١1٠. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"



 ؛كلذك سيلو روكذملا راركتلا ليلعت ىف '١هنع هلقن امب درفت دق ىنازاتفتلا قّقحملا

 ىلع ىفخي ال امك .كلذ يف حيرص اًضيأ فاّشكلا بحاصو فّنصملا مالك لب

 .لئمأتملا

 [(10 «... قاّثيِم ْمُهَنْيَبَو ْمُكَنْيَب مْوَق ىلإ َنوُلِصَي َنيِذّلأ الا :ىلاعت هلوق]
 دنب ةلصشلا كم تطاق كب يقوم ةلصلا ىلع فطع «ْ؛ئوُءاَج ْوَأ+] :هلوق

 .«نولصي»ل نايب وأ[ ةفص

 نيملسملا ىلإ ّيجملاو نّيبملل اًقفاوم هانعم نوكي نأ بجي نايبلا ّنأل ؛رظن هيف

 ةلزنمب نيدهاعملا ىلإ لوصولا لعجي نأ الإ ّمهّللا .نيدهاعملا ىلإ لوصولا ريغ
 رف :نيرطاقيملا نيسلدتملا ىلا لوعولا

 [(97) +... ْنَمَو اَنَطَخ الإ اَنِمْؤُم َلَْقَي نأ ِنِمْؤُمِل َناَك اَمَو ٠ :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ [ركذي ام هٌؤازجف أطخ هلتق نإ نكل يأ] عطقنم ءانثتسالاو :هلوق

 [اًعطقنم وأ اًلصّتم ةبآلا ىف ءانثتسالا ىف ثحبب]

 .اليخخ )| نزعل لق يتنبه انه أ لاضتالا ليسيملا ىنفيألو
 +اَّنَطَخ الإ + هلوق ّنأ ىلع [نييوحنلا نم] نوقّقحملا عمجأ :نايبلا عمجم يف لاق

 نأ الإ ةّئبلا اًنمْؤم لتقي نأ نمؤمل ناك ام ىنعم ىلع [لّوألا نم] عطقنم ءانثتسا
 ناك ام هانعم نوكي نأ ىلع اًلصّتم ءانثتسالا نوكي نأ لمتحا ّمث ءنمؤملا ئطخي
 دنع مالكلا مت [دق] :لاق عطقنم هنِإ لاق نمو :لاق م ل الإ اًنموم لتقيل نمؤم

 .اذك همكحف ًأطخ لتقلا ناك نإف ىلاعت ")و هناحبس :لاق مث ِهاِّمْؤُم َلُمْفَي نأ هلوق

 .اقلطم :ةدايز «ه ءم» .؟ .هنع  :«(ل».١

 .و :«ه» .'"'



 نحل ءاببشلا ةويوعب

 و١ اطفبلا لقفي رمألا ىلإ ىدؤي هلال ةءانعسالا ةقيقحت "١و: لضتنلا ىلع ليصل

 ىلإ ”"”'هريغ بيصتف اًئيش ديرت 1 وه ًأطخلاو ءامهنم ا"!ءيش زوجي الو هتحايإ

 ا ل وا

 .هرخا ىلإ دهاعم لوتقملا ناكاذإ اميف هّلعلو :هلوق

 ىلإ ٠ ْمُكَنَِب موق ْنِم َناَك ْنِإَو + :ىلاعت هلوق نم دارملا ّنأ يف اوفلتخا مهْنأ ملعا

 نإ نمؤملا لوتقملا ّنأ دارملا وأ .هرخآ ىلإ موق نم ناك نإ رفاكلا لوتقملا نإ هرخآ
 ىلإ ٌةَمَلَسُم ُةَيِدَو « :هلوق يف ةيدلا لمح بجو لّوألا دارملا ناك نإف .هرخآ ىلإ ناك
 ةيد ىلع هلمح "'بجي يناثلا ناك نإو ءمهرد ةئم نامث يهو رافكلا ةيد ىلع « هله

 روكذم ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ يّدؤي ّمك يف هّنأو ,ةيدلا رادقم ليصفتو .ملسملا

 .هقفلا بتك يف

 [لوتقملا ةيد ىف ىسربطلا خيشلا هدافأ ام]

 ةبجاولا ةيدلا ْنا :هريسفت يف يسربطلا خيشلا هركذ ام ىلع ليصفتلا كلذ لمجمو

 اوفلتخا نإو .فالخ الب لبإلا لهأ نم ةلقاعلا تناك نإ ءلبإلا نم ةئم أطخلا لتق يف

 .ءركذ نوبل نبا نورشعو ءضاخم تنب نورشع :عابرأ يه :ليقف اهنانسأ يف

 هاورو [تباث نب ديزو] نامثع نع كلذ يور .هقح نوثالثو نوبل تنب نوثالثو

 سمخو .ءضاخم تنب نورشعو سمخ :انرابخأ يف اًضيأ يور دقو ءاضيأ انباحصأ

 اهنإ :ليقو .هعذج نورشعو سمخو .هقح نورشعو سمخو .نوبل تنب نورشعو

 ,نوبل نبا نورشعو «نوبل تنب نورشعو .هعدج نورشعو ,هقح نورشع :سامخأ

 .امهنم دحاو :ردصملا ىف .؟ .و لصتملا ىلع  :ردصملا ىف ١.

 .176 . نايبلا ةدبز . /١005-١05. 7 نايبلا عمجم ريسفت ."
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 ٠ + ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 4

 الإ اًضيأ سامخأ يه :ةفينح وبأ لاقو ,يعفاشلا بهذ هيلإو ءضاخم تنب نورشعو

 :يربطلا لاقو د وعسم نبأ نع [اًضيا] هوور .ءضاخم نبا نول نبا ناكم لعج هنأ

 :ريبختلا ١ لوآلاق .ةقفاكتم'تاياورلا هذه

 ,ّمصألا وهو مهرد فالآ ةرشع قرولا نمو .رانيد فلأف ءبهذلا نم ةيدلا اّمأو

 نأ ىلع لدي ةيالا رهاظو «نيئس ثالث يف ىّدأتت ًأطخلا ةيدو اغلا رشع ىنا :ليقو

 ىلع أطخلا ىف ةيدلا نأ عامجإلاو ""ةّنسلاب انملع نكل .لتاقلا ىلع أطخلا ةيد

 هءانباو بألا ءامعاو مانعألا' اونيو:ءامعألاو ةوهالا اونبو ةوخالا مهو..ةلفاعلا

 ,لتاقلا لقعيو اهيف دلولاو دلاولا لخدي :ةفينح وبأ لاقو ءيعفاشلا لاق هبو ,يلاوملاو

 يع روحت نبالا ل ودنا ةريوخم نحل دكر زوالا لاقادلا :تيدعلا قو

 سيل كلذ نآل مقبلا قربلا ةدخاوم:لئيضر ىلع !'!ةلقاعلا ىلع ةيدلا ءارلا سيلو

 .ىهتنا !ةنواعمو ةاساوم وأ ,ةحلصملل عبات يعرش مكح وه لب ةبوقعب

 [اًلّقع ةلقاعلا ىلع ةيدلا مازلإ هجو ىف ثحب]
 ىف ل صخمرو ا نوعي هلا ادع :ةلفادللا) ىلع ةيدلا كارلا مو ىفالر كلنا لساحو

 لعف "7نسح نم .ًالامجإ كلذ انملع نإو اليصفت هنسح (”)ةّلع ملعي ال ام فيلاكتلا

 اوعدي مل يلقعلا حبقلاو نسحلاب نيلئاقلا ّنأ نم قبس امل هيلع حيبقلا عانتماو ميكحلا

 نسحلا ةهج نإ :اولاق لب ؛ليصفتلاب اهحبقو لاعفألا عيمج نسح تاهج كردن انإ

 نم ءيشب ملعي ال اهضعب يفو .ءيرظن اهضعب يفو ءيرورض لاعفالا ضعب يف حبقلاو

 لعفي مل ميكحلا ّنأ ىلع ٌلادلا ليلدلا مايقب .لامجإ كلذ ملعن اّنكل اًليصفت نيهجولا

 نأ زوجي هنأ ىلع .حبق ةهج وأ نسح ةهج ىلع هلامتشال الإ هنع هني مل وأ .كلذ

 .لوسرلا ةّنسب :ردصملا يف .؟ :ىلوالاو ةردضملا ننال

 '//1١601-١160/8. نايبلا عمجم ريسفت .؛ .ةلقاعلل :ردصملا يف ."

 . نسح  :«ه».1 .هيلع :«م» .0



 ٠١ ءابضلا وون

 .فيلاكتلا يقابك ةيعورشملل ةّلع كلذ ةلباقم يف باوثلا لوصح نوكي
 ناك اقل كل هيفا نعاك اك ناك ار فاعلا رق مرسم ا دوو اهترو

 يقر اتن اوكردي نأ نفك وتقملا ءايلوأ نوعنميو مهنم ىنج نم ةرصنب نوموقي لئابقلا

 نوكي ال ثيح .لاملا لذب ةرصنلا كلت لدب عرشلا لعجف مهّقح يناجلا نم اوذخأيو
 ةلزتعملا ىلع اًضرتعم ةرعاشألا ضعب همظن ام عفدنا ريرفتلا اذهبو ءاًدّمعتم يناجلا

 :- رعش> هلوقب

 تسا ىلقع ايشا حبق و نسحب مكح رك

 تسا ىلج عرش رد لقع فالخ مكح نوج

 2ذ100 ىهنكيب هلقا ع زا

 تسا ىلزتعم بهذم ىفن مزلتسم
 :- رعش - هباوج ىف تمظن دقو

 ةييياقما انيق جبت وو وسح دك هنزل
 تسيلج هلمج رد هجو هك دشن هتفك نيا

 ار هلقاع دوب ىفخ هنكهجو "ارك

 :اًضيأو
 تسا ىلقع حبق و نسح روهظ هك نا دنج

 تسا ىلج لقع رب ىرعشا ىلقعىب
 دركت مهف ار هلقاع وا وج لقعوب

 ثسا ناره ذة[ نانيك ريكو هضانتيب

 :اًضيأو

 دك لا .هجوت :«ه» ١.



 تسا ىلقع ايشا حبق و نسح هك تسين كش

 تسيلج لقع بحاص دزنب مكح نيو

 تشادىم ىلاقع لقع زا ىرعشا رك

 ا ا ا :: لقعلا يكل مهزاكنإ ونس ناي ف ةمظناهقو
 :  .ةموكحلا هذه

 دننك لوزعم مكحزار همه لقع دننك لوقعم راغ قيفر راك ات

 دتنك لوغ نأ كنت و مارس درك سومان بحاص ىايبنا ىموصعم

 [(97) «... ْمُنَعَج ُهْوآَرَجَف اَدَمَعَتُم اَنِمْؤُم ُلّثقَي ْنَمَو ٠ :ىلاعت هلوق]

 [(دمعلا» ىنعم ىف ثحب]

 د ام 1 عب ضعب يف هحور هللا حّور  ريرحنلا قّقحملا ةامسألا كافأ

 ةلآلا رابتعاب ال لعفلا مّسقي دق هنأل ؛هيميسقو دمعلا قيقحت يف ةفلتخم تارابعلا

 لتقلا دصقي نأ اّمِإ لّوألاو "'أطخلا يناثلا .ال وأ لعفلا دصقي نأ اّمِإ لعافلا ّنِإ :لاقيو
 ظ .هب هيبشلا يناثلاو دمعلا لّوألا ال وأ

 مزل لتقو ورمع ىلع عقو ّمث هيلإ مهسلا ىمرو ديز لتق دصق ول هّنأل ؛لّمأت هيفو
 لتق دصقب (؟!هدّيقت نم ٌدبالف لتقلا دصق هنأ هيلع "'قدصي هنأل ؛اًدمع نوكي نأ
 دقو .هيبشلا فيرعت ىلع ٌدري ضارتعالا اذه لثم نأ ىفخي الو .هيلع ينجملا

 .هريغ لتقف قلز نمك أطخلا "!لّوُألاو .هدصقي وأ لعفلا لصأ دصقي ال نأ اَمِإ :لاقب

 .أطخلا يف :«ل» .؟ . ضعب  :«م) ١.

 .هدييقت :«ل» . .دصقي :«ه» .'"”“
 و نع

 .ىلوالاو :«ه» .5 .هنا :«ه» .©



 +٠ ءاسللا ره

 دمك الخ امرا وهف ةدضقب مل نإف .هدصقي وأ هيلع ّىنجملا دصقي ال نأ اّمِإ يناثلاو

 هيلع ينجملا دصق نإو .هريغ باصأف "'!اًناسنإ ىمر وأ اًناسنإ باصأف اًديص ىمر

 .هيبشلا وه يناثلاو دمعلا وه لّوألاف .ال وأ اًبلاغ هلتقي امب نوكي نأ اًمإف ."!لعفلاو
 نأ مرلي لعقلا دصقي ملو ابلاغ هلدقي امب هبريغ دصق ول هنآل ءاضيأ لّمأت هيفو

 نأ ىفخي الو ,لتقلا دصقل مزلتسم اًبلاغ هلتقي امب هبرض نإ :لاقي نأ الإ ءاّدمع نوكي
 ةيئاسنلا يفوت هةلالا قود لعتلا' ويصف جعل الا: ىف نأ وع قيتو اننا نين قررا

 ءاوس دمع لّوألاو .ال وأ اًبلاغ لتقي امب نوكي نأ اّمإ برضلا ّنإ :لاقي دقو ءسكعلاب
 ال يناثلاو ءاًّردان وأ اًريثك لتقي نأ اّمِإ يناثلاو ءاصعلاو فيسلاك اًلقثم وأ اًحراج ناك

 نيكسلاك اًحراج ناك نإف !اًلقثم وأ اًحراج نوكي نأ اّمِإ لّوألاو هيف صاصق
 رهظي مل هّنأل ؛لّمأت هيفو .هيبش وهف اصعلاو طوسلاك اًلقثم ناك نإو .دمع وهف ريغصلا
 هدي قانا نينعلات نفاذ ىهتنا ةثالثلا ماسقألل فيرعت هنم

 ديدحب نوكي ام وه دمعلا لتق ّنإ :اولاق هباحصأو ةفينح ابأ ّنأ ىفخي الو
 :ةيمامإلل اًمفاوم رخآلا يف لاقو ,يعفاشلا يلوق دحأ وهو هريغب ال نيكسلاو فيسلاك

 قيشج وا لقشر ا ةاحي ديدحي ناك كوس انلاغ لقمع لكتب امي هريغ لتقا دضق نتن لك نإ
 ريدم اهل د فلا رشوة صحو ١ اني توريكو .قيرقت وا :قارخا وا تما

 ال ام اّمأ ,ّتصألا ىلع اًضيأ دمع هّنإف .توملا قفّتاو اًبلاغ لتقي ال امب لتقلا دصق

 قفتيف هريغ ىلإ ةبسنلاب دصق هل ناك نإو الصا لوتقملا ىلإ ةبسنلاب هيف دصق
 لب لتقلل ال لوتقملا ىلإ ةبسنلاب دصق هيف ناك امو .ًأطخلا وه كلذف (*!توملا

 :مّدقت امك صاصقلا لّوألا مزالو .دمع هيبش كلذف توملا قفتيف هريغ وأ بيدأتلل

 .لعفلاو  :«ه» .؟ ءاناسنتا ىمر ا :«هر) ١.

 .«م) نم طقس انه ىلا «اصعلاو فيسلاك» نم .؛ .لّوألا :«ه م» ا"

 .«ه» نم طقس انه ىلا «ّحصألا ىلع امينا دمع هناف» قه
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 ول دمعلا ةيد اذكو ,ةّصاخ يناجلا لام يف ةيدلا ثلاثلاو ,ةلقاعلا ىلع ةيدلا يناثلاو

 .هيلع ردقي ملو تومي ىّتح دماعلا بره ولو ,يناجلا ىلع اًضيأ اهّنإف اهيلع ىفع
 .لّمأت ."7«ملسم ّئرما مد لطي ال» :ُييَي هلوقل ٌمصألا ىلع هتكرت يف مزلي ةيدلا ّنإف

 .هرخآ ىلإ بتي مل نمب صوصخم هنأ ىلع روهمجلاو :هلوق
 دقو ,ةيآلا هذهب جراوخلا نم ةيديعولا جاجتحال اًعفد صيصختلا اذه بكترا امن

 ,ةيآلا هذه دعب تلزن هُءاَشَي ْنَمِل كلذ َنوُد اَم ٌرِفْعَي دَفْغَي و :ىلاعت هلوق ّنأب اًضيأ عفدي

 ال لعفي ال ام نأ , يئاّبجلا هّدرو .هازاج نإ +اًهيف اًدِلاَخ ُمّتَهَج ُهُاَرَجَ» دارملا ّنآبو

 هرج وص

 دارس لاقت اذا وب «لدشيا لل ا لاف ءاربم قدح د هازل ذأ نيحار
 تحت محلا نسحملا نّيعتي مل نإو .ةءاسإلا ءيسملا ءازجو ناسحإلا نسحملا

 وه لتاقلاب دارملا ّنأب مهجاجتحا عفدي امّبرو .لعفي مل وأ دقني كل 3: لعق هنإ :لاقي

 تئاثلا ةونمةناميال هلك نموا فلكل لحشسلا ىا هلو: ناش ةيلغ لد انك نفاكلا

 ال نمؤملا لتاق ّنأ نم ءاملعلا ضعب نع يور امو .فالخ الب ةيآآلا مومع نع جراخ

 اهّنأ عم ةبوتلا راتخي ال هّنَأ ىلع لدي امّنِإف ّمص '"!نإ ِهّنأل ؛كلذ يفاني ال .ةبوتلل قوي
 هصصت#ا! ذاع اق افاق ا ةيوتلانصيصختلا نحو: اذا مون اقحلا كلارا كاطخت وأ

 قفاقيالا يعمصألا ىلإ اعوفرم هدانسإب يدحاولا ىورو .وفعلاب هيلع لضفي نمب

 ةياورلاب ةيعوألا ىف يورو .برعلا دنع لضفو مرك ديعولا فلخو .ءصقن دعولا

 ني نيس ا دقو 0 دعوأ اذإو ءافو دعو اذإ نم اي» ب قداصلا نع ةحيحصلا

 نإَف .دابعلا ىلع هقح ديعولاو هللا ىلع دابعلا ّقح دعولا :لاق ثيح .يزارلا ذاعم نب

 ال :لاقو .هللا نم ءافولاب ىلوأ نمو ءاذك مهيطعي اذك اولعف اذإ مهل نمض ىلاعت هلل

 ١. ماكحألا بيذهت ؛"1/7 راصبتسالا ؛١١٠/ 5 هيقفلا هرضحي ال نم ١/٠١؟1.

 .زاج :«ل» .'"” .ول :«م» .؟



 ٠6م ءانسلل اة نيوش

 تقني اا سدلال زحل ءانس واو نفخ ءاتقرو افا ولعل دك دع اق اك اولد
 .يسربطلا ريسفت يف ام

 [(14) ...٠ هللأ ليبَس ىف ْمُثْيَرَض اذإ اوُنَما نيذلأ اَهيَءاَي + :ىلاعت هلوق]

 .هرخا ىلإ هركملا ناميإ ةّحص ىلع '"!ةلالد هيفو :هلوق

 [هركملا ناميإ ةّحِص ىف ثحب]
 ّنِإ مولعمو .اًدهتجم هنوك رهظي مل هّنأل ؛رظن هيف :"'انباحصأ نم مالعألا ضعب لاق
 ةحبصا هلع ول ا هنآلو نينكتمي نسل: رومألا هذه لثم اًضوصخ اًديش لعق: نم لك

 اًمركم هنوك ملعي مل اًضيأو .همدل اًنقاحو اًعنام هنوك اهب ديري نأ الإ هللا دنع ناميإلا

 نولتاقي راّقكلا ّنإف رهاظ وهو لتقل نمؤي مل ول هنأ ىلع لدي مالكلا قوس ّنأ الإ
 يف لب ؛اًرهاظ '*'لبقل اوملسأ ول مهناو ءاوملسيل بهنلاو برضلاو لتقلاب نوفّوخيو

 هالك وهوا قرو اًملهولاذ افتعا راض اذا انه ١ ومالا نوفل

 هجو ىلع اهقيقحتو ةيآلا هذه نم ةطبنتسملا ماكحألا نايب ىف مالكلا ليصفتو

 نم ''ظفلب لاق نّمم ناميإلا لوبق ىلع ةلالد اهيف ّنِإ :لاقي نأ ةياهنلا ىلإ غلبي
 سسجتلا مدعو ؟ال مأ ةقيقح "اوه لهو .كلذل دصاق وأ هركم هنأب هل ضّرعت

 ةعرسلاو ةلجعلا نع ىهنلاو رومألا ىف ةأرجلا مدع ىلعو عامجإلاو ةّنسلاو باتكلاب

 فقوتلاو تبثتلا نم ٌدبال لب "!امهتبقاع ءوس نم اًرذح .لمعلاو ملعلاو مكحلا يف

 لد يذلا قسافلا ربخ ىف امك .لاحلا ىف ّنظلاب لمعلا مدعو ءرمألا ةقيقح رهظي ىّتح

 .ليلد :ردصملا يف .؟ 1١71/01-١17. نايبلا عمجم ريسفت ١.

 هلال تور وضملا فايا .#: يليبدرألا قّقحملا وه .؟

 .هظفلب :ردصملا يف .1 .لبقت :«ه» .6

 :امهتفاع ءوسش نماّردح -:زدصملا وق لا .اذه :«ه» .ال



 ؟ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 1

 .عامجالاو ةّنسلاو باتكلا هيلع

 [ هيف] لمعلا رابتعا مدع ىلعو ناميإلا يف ليلدلا رابتعا مدع ىلع ١" لدي اًضيأو
 اهّلعلو .ئئهنم نمؤمب سيل هّنأب لوقلا لب ؛نيتداهشلا دّرجم هقدصل يفكي هنأ ىلعو
 يضتقي ةيهقفلا دعاوقلا نكلو .لتقلا اذه لثمب ايندلا يف ةذخاؤملا مدع ىلع لدت

 كلذ أ ةلغ ةلويبفلا» تي اطقلا 2| نير ةعشوم يف نّيب ام ىلع .ةرافكلاو ةيدلا

 نيملسملا عانتما مدعو راّقكلا ةءرج مدعل مالسإلا لّوأ يف هنع ىفع هنأكف .ًأطخ
 ,ةراّقكلا نع اًرجاع ناك وأ .ملسم ثراو مدعل تطقس ةيدلا ّنَأ وأ ,لاتقلاو لتقلا نع

 د هاو قناك "انوا فاذا وا

 ديد ارثقا ةيقنلا اهل اي سل وق هير نوب انما ىلا دنلا طك ةلوجلاوو
 هنا كلا فا اقيلظاال دلك مل هلا عضد اطئالا ىعةلعنلا قالب جرتم كادت ىلع

 مدع يف هجولا نوكي نأ رهاظلاف .ةيآلا ةّمتت هيلع لدي امك هناميإل اًراكنإ الو
 7-50 هيد لك سس هيدقتلا نمت الا هعيقتحم "كيوم رك تت اه هتان وو

 هلإ ال :لوقي الجر لتقي ال نأ هلام كح تلزن امل هلأ: ساتع: نبا نع. ىوو اذِهلَو

 ةاغبلا عم هبورح ىف هنع فّلخت اّمل 36 نينمؤملا ريمأ ىلإ رذتعا اذهبو .هللا الإ

 ىلع ليلدلا ماق هّنُأل ؛لوبقم ريغ رذع هّنَأ ىفخي الو ءنيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا

 :لوقي ةظ يبنلا عمس دقو اًصوصخ .ةاغبلا نم هبراح نم ةبراحم يف هتعاط بوجو

 ىقلتو هتئيطخ رتس قا يلع مرك نكل .”«يملس كملسو يبرح يلع اي كبرح»

 :- رعش  لوبقلاب هرذع

 لوبقم سانلا مارك دنع رذعلاو

 .أام :«ه» . ؟" .لدت ةردضملا ىف..1

 .ىف 2(ح "53١-0 57١١. .,نايبلا ةدبز .'"'

 1 #1 نايبلا عمجم ريسفت .6



 ءانستلا 8 زويش
 ه٠.ا/

 [ (10) ...٠ ىلوأ ُرْيَغ َنيِنِمْؤُمْلا نم َنوُدِعاَقْلا ىوَتْسَي ال٠ :ىلاعت هلوق]

 .نيدعاقلل ةفص عفرلاب [ِرَرَّضلَأ ىلوأ ْدْيَغ +] :هلوق
 تهكر ١ ةزكلدلا «تيحب نم لثات نيدعافلا نع رزغ عملك نكن ةقيض: ىف

 دو ل رع نق كال ل نتا فرع عا د رمل
 .لاحلا ىلع بصنلاب [يئاسكلاو رماع نباو عفان أرقو] :هلوق

 نأ نم رّرقت امل ةفص عفرلا ريدقت ىلع اهلعج نم ءابإ عون ةيلاحلا يف ّنأ ىفخي ال
 .ةفرعم اهبحاصو ةركن لاحلا

 .ءانثتسالا وأ:هلوق

 امهّنأ عم نيدهاجملا نيبو ررضلا يلوأ نيب يواستلا يضتقي ءانثتسالا نأ رهاظلا

 .مهفاف ديفا اذك ,نايواستي ال

 .نينمؤملل ةفص هنأ ىلع ٌرجلابئرقو :هلوق
 .لّمأتف ,عفرلا ريدقت ىلع قبس يذلا مالكلا هيف

 [(93) .... اًروُفَغ ُهْللأ َناَكَو َةَمْحَرَو َةَرِْفْغَمَو ُهْنِم ٍتاَجَرَد» 0 هلوق]

 نيدهاجملا ليضفت رّرك [امهيلعف رامضإب ردصملا ىلع *:ةَمْحَرَوةَرِفْعَمَو +] :هلوق

0 

 | نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا ليضفت هحو]

 ةرات نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا ليضفتل ةنّمضتم ةفيرشلا ةيآلا نأ مالكلا حيقنت

 م َةَجَرَد ٠ :هلوق لّوألا ىلإ رعشي امك ,ةدّدعتم تاهج نم ىرخأ ةراتو ةدحاو ةهج نم

 دقو «نيفانتم نيمكح ىلع لمتشم رهاظلا بسحب أدهو 8 اًميظع ه :هلوق يناثلا ىلإ

 ىف نيد الا ندم .ةازملا ذأ لوألا اهنلا كتطملا ناها ةنلغشم قرطي كا ةءاوهخو



 نوكي نا قكميو ردع يغب قودعافلا مه يناثلا يفو ."'رذعل نودعاقلا مه لّوألا

 دحاو لتاق نم يناثلا يفو .نينثاب دحاو لتاق نم لّوألا يف «نيدهاجملا» نم دارملا

 يفو .رغصألا داهجلاب نودهاجملا مه لّوألا يف «نيدهاجملا» ّنَأ يناثلا قيرطلا
 1 .ربكألا داهجلاب دودهاجنلا جه ىقاقلا

 هللا دنع عافترالا قلطم لّوُألا يف اهب دارملاف ,ةجردلا يف فرصتي ال نأ كاف

 .ةّنجلا يف ةلصاحلا ةبّترملا لزانملا يناثلا يفو

 ,ةيويندلا رومألاب لّوألا صيصختب نكلو "'اًضيأ ةجردلا يف فرصتي نأ عبارلا
 نهال بيبصمةافانقلا نونلسي مهلا يطا اننلام مو ةيوررخألا روومالاب ١" ققاقلاو

 فّرصتلاب اّمإو ,نيدعاقلا يف فّرصتلاب اّمإو .نيدهاجملا يف فّرصتلاب اّمإ نوقفويو
 .انركذ امك ةجردلا يف

 لوؤيف .ميظعتلل نوكي نأ لمتحي ه«َةَجَرَد + :هلوق يف نيونتلا ّنأب ريبخ تنأو

 تاجردلا تابثإ يفاني ال ةدحاولا ةجردلا تابثإ ّنأ ىلع دحاو رمأ ىلإ نامكحلا

 تاييجيوللا ٠ نر الاف: ريم يقفل عم .فلاخملا موهفملاب كّسمتلاب الإ .ةدّدعتملا

 همهوت امك ةافانملا عفدل ال فّنصملا هب حّرص امك- راركتلا موزل عفدل ةروكذملا

 قيرطب يناثلا ليضفتلا ْنِإ :لاقي نأ نكميو .- ماقملا اذه يف بيطخلا يشحملا
 .راركت الو ةافانم الف .ىوقألا ىلإ فعضألا نم يّقرتلا

 [(97) +... ْمِهِسْفْنَأ ىمِلاَظ ةكبتلمْلأ ْمُهيْفَوَت نيذّلا نإ+ :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ هب اوخّبو اّمع اورذتعا [ + ض آلآ ىف َنيِفَعْضَتْسُم انك اوُلاَق+] :هلوق

 د ع

 .اضيا :«م» . ؟" .رذعلا ىف :«:ل.١

 .ىناثلا ىف :«ما» . '”



 ءاسلا ة وس
 ٠08

 :هلوق نع اًباوج  َنيِفَعْضَتْسُم انك + :هلوق ّمصي فيك :ليق هنأك رّدقم لاؤس باوج

 امب فّنصملا باجأف ءاذكو اذك يف انك :اولوقي نأ باوجلا ّقح "7ناكو .«:ْمّتْنُك ميف*

 كيح وددلا ذأ عه وورشت ىف ارنركي مل بلاد بورتو كلك يق ضخ |١ هاما
 ,ةعيرشلاب مهتالابم مدعل ؛مالسإلا راهظإ اوكرتو .ةردقلا عم ةبجاولا ةرجهلا اوكرت

 ىلع نيرداق ريغ يأ .ضرألا يف نيفعضتسم انك انأب :نيرذتعم نيبيجم اولاقف

 .لاحلا فعضل مالسالا راهظإ ىلع نيرداق ريغ وأ ءرفسلا ىلع ةنؤملا مدعل ؛ةرجهلا

 نم هيف لجرلا نّكمتي ال عضوم نم] ةرجهلا بوجو ىلع ةلالد ةيآلا يفو :هلوق

 .هرخا ىلإ [هنيد ةماقإ

 [ةرجهلا بوجو طئارش ىف ثحب]
 ةرجاهملا ضرف ىّتح هريس ةريبك ةردقلا عم ةرجاهملا كرت يلع اوكا

 دعب ةرجه ال» يي هلوق لثمب ةخوسنم نوكي نأ نكميو تا سأف

 ضرفب تدّيق ولو اّدّيقمو اهل اًضّصخم هلعج ىلوألاو ءاًرتاوتم ناك نإ ''«متفلا

 ."'لصفنمب الإ ةنّيبم ريغ ةلمجم نوكت يابا ةرجهلا
 اي نا ا .ةكيتلمل مهيقوت نيا يأ مه :فاّشكلا يف لاق

 ا“! ةضيرف ةرجهلا تناك نيح اورجاهي ملو اوملسأ

 مهسفنأ نيملاظ مهنوك نيح نوتومي ينعي « مهِسفْن أ ىملاظ* :ىلاعت هلوق اًضيأو

 راص ثيحب .ةبجاولا ةرجهلا كرتب ملاظ وهو تومي نمب ئلعتس ديعولا نأ ىلع لدي

 .هّنأك :«م» ١.

 .قودصلل يلامألا ؛؛ 17/0 يفاكلا ؛7١ ح 517 .يرعشألا ىسيع نب دّمحم نب دمحأل رواؤتلا .؟

 سيدا 55 وا وح دنس ح .197 .قودصلل لاصخلا ؛؛/1١4 - ١

 .18/ 7 ملسم حيحص ؛١٠1و 7٠٠١/1 يراخبلا حيحص ؛؟1557/ ؟ يمرادلا

 06053/١. فاّشكلا .: ١". 5 .نايبلا ةدبز .'"”
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 نم مهفي امك رفكلا راهظإ لب ؛مالسإلا راهظإ كرتو .مهتدعاسمو رافكلا ةقفاومل اًببس

 اهزاوج داقتعا عم نأ نكميو "!فاّشكلا بحاصو فّنصملا لوق نمو ءاهقوس

 نوتكي امينف ل سبل فل ذوب نا ةيضق تءاشزو نوع قلوافو قام تيح :اهنلحو
 ."0|دفك

 ملف ءٌصاخ ببسب ةّصاخ ةذام يف ةرجاهملا بوجو اهنم مهفي ام ةياغ ةلمجلابو

 مالك حيرص هيلع لدي ابك د ملاظ اهل كرات لكو .ةبجاو ةرجه لك 007 "'ملعي

 يف اهتابثإو ةّلعلا جارختساب ساقي نأ الإ .. فاّشكلا بحاص ةرابع رهاظو فّنصملا
 ةرجه ال :)/ هلوق اولقن مهن عم سايقلا ةيّجح ميلست دعب ةقللذ مهل ©! ىلأو عرفلا

 ةيقتلا زاوج بوجولا صيصخت دّيؤيو .مكحلا كلذ يقب ام اذه ىلع 0 حتفلا دعب

 رهظيو «مالسإلا رئاعش راهظإ ريغ نم اهدالب يف ميقيو .اهب !''لمعيلف اهبوجو لب

 .اههجو ىلع اهفالخ

 يف مهعم ةقفاوملاو رفكلا راهظإ موزلو .مالسإلا راهظإ مدع ىلإ رمألا لا ول معن

 نكميو لقنلاو لقعلل ؛ةيالا نم مهفي مل نإو ءمهنم رارفلا بجي مهتدعاسمو عرشلا مذ

 .سايقلاب اًضيأ اهنم همهف

 بجي ام لوبقو لعف ناكمإ مدعل مارح [دلب يف] نوكلا نأ ملع اذإ هنأ لصاحلاو

 ىقاذير ال تيس ةيددإ با رقم ا هنن انم ىو ريق ىو نيب سئل رد ليسمع
 ؛لكشم كلذ تابثإ نكلو ,كلذ نم نّكمتي لحم ىلإ ةرجهلاو رارفلا بجيف .نوكلاب
 ناكمإلا مدع عمف .ررضلاو عناملا مدعو ناكمالاب طورشم بجاو لك ّنأل

 ,ذئنيح نوكلا زاوج مدع ملعي الف ءاّمارح نوكي لب ءرمألا كلذ بجي ال امهدوجوو

 ١. بوجولاب حّرصي ملو ةرجاهملا هيلع تّقح :لاق ثيح :«ع» شماه يف »١١«.
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 5:١١ ءاسلا وس

 هنا الإ نايحأ ريقي لاومألا قودخاي لغم. ىلاو: وقبتلا لحم ىلإ نقشلا نوحي اذهلو

 عم ةالصلا لعف نم هيف نكمتي ال لحم يف نوكلا لثم رومألا ضعب يف مولعم

 .هيلإ ةردقلا عم لحملا كلذ ريغ يف اهناكمإ

 نكمتي مل يذلا دلبلا نم حجار ببسو عنام هل نكي مل نإ رارفلا ّنأ ٌكش ال ")معن

 امك .ىلوأ هيف كلذ هنكمي دلب ىلإ هيف مالسإلاو ناميإلا ماكحأ عيمج راهظإ نم
 "'فاشكلا ةرابع هب رعشي

 ناك ول :لاق ثيح .ضفاورلا ضقاون باتك فلؤم هركذ ام ضقتنا هانرّرق امبو
 ىلع :نولوقي مهن أ عم ركب يبأ ةوقو ديلا يلع فعض نم ةضفارلا هلوقي ام ىلع رمألا

 .ةِغا يلع ىلع ةبجاو ةرجهلا ناكل بولغم ّلك بولغم ركب وبأو بلاغ ّلك بلاغ

 مهزجع لامك عم ,ةشبحلاو ةنيدملا ىلإ نورجاهملا هلعف امك ةروكذملا ةيآلا ىضتقمب

 .مهفعضو

 :فدوضو م: وهف: تلا رك بلاك د هفارك اذا ورا دج رهاب ىقاقنألا اهو

 هيا يروا معصب دس يوم

 0 ا ةالضلا ةيلغ:نينلا !!تاوزغ:نف نا ىلع تيس

 اوعطق دق مهنإف شيرق ىلع "!كيدعتسا يِنإ ّمهللا» :هلوقب هبطخ ضعب يف مهنع

 ,يريغ نم هب ىلوأ تنك اًقح يتعزانم ىلع اوعمجأو مث ىتانإ أوافكو « ءيمحر

 تيما اة رشف يضاف همس نأ قيحلا ىفورودسات نأ وعلا ىف ]501 :اولاقو

 ١. نايبلا ةدبز .؟ .معن  :نايبلا ةدبز يف . 5١7.

 ". ل :«م» .تاوازغ :«م»

 .يئانإ اوأفكأو :ردصملا ىف .1 .كيذدعتسا :«م» .6



 مهب تننضف .يتيب لهأ الإ دعاسم الو ٌباذ الو "'دفار يل سيل اذإف ترظنف ءاًفسأتم

 طك وب رص :ىجتتلا ىلع نير تعرمو «ىذقلا ىلع تييطغاخ ةينملا نع

 وهو اق همالك ىهتنا ,"'«رافشلا ّرح نم بلقلل ملأو .مقلعلا نم ٌبمأ ىلع ظيغلا

 .هأنركذ اميف حيرص

 يف ةبلغلا راثآ قّقحت مزلتسي ال كلذف اًقلطم '!بلاغ ّلك بلاغ هنوك مّلس ولو
 ءاًرارم ّرم ام ىلع ,حلاصملاو مكحلل عبات كلذ لب ,نامزو نيح لك يفو داوملا عيمج

 عم ,راغلا ىلإ ةّكم نم برهو .راّقكلا عم هتتعب لئاوأ يف ْةْيْي يبنلا براحي مل اذهلو

 هيلإ سانلا عامتجا دعب ُةِِي هْنأ مث .,مالسإلا لهأ قافثاب 32 يلع نم عجشأ هنوك

 ىلإ ةنيدملا نم هّجوت امل هيدل راصنألاو نيرجاهملا رباكأ نم هريغو يلع روضحو

 ةمكحو .اهار ةينيد ةحلصمل عجرو مهعم حلاص ةيبيدحلا يف راّفكلا هّدصو .ةّكم

 ضرألاو تاوامسلا يف نم عيمج ىلع ه هايل عم لجو ّرع هللا لب ءاهاعار ةيهلإ

 .ةليوط اًناوعأ ةيهولألل نيعّدملا ةنعارفلا نم هلاثمأو يغاطلا نوعرف لهمأ

 تناك مالتبالا هال نم اهريخو ةدنحلاو ةنيدملا اكياودةزيقك انامزأ ميسر ةقباو

 قينغت' دعب عن امنإ هيلا نمدي لدتسا اهو«ةفملا ناك قيأف رفكو لقت نمدبا 98

 انباتك يف ةروكذم رخأ ثاحبأ انهاهو .رجاهيو .هيلإ راصي نأ رّوصتي ءرخآ رطق
 .ةّمث علاطيلف ,ضقاونلا باتك ضقن يف بصاونلا بئاصمب موسوملا

 [(48) «... ِناَدْلوْلَأَو ِءاَسِّبلََو ٍلاَجَرلأ نم َنيِفَعْضَتْسُمْلأ آلا» :ىلاعت هلوق]

 مدعل [عطقنم ءانثتسا «ِناَدْلِوْلََو ِءاَسّيلَآَو ٍلاَجّرلَأ َنِم َنيِفَعْضَتْسُمْلَأ الإ +] :هلوق

 :ةرخا ىلا لوصوملا يف مهلوخد

 .؟١١/ :ةبطخلا .ةغالبلا جهن .؟ .«١١؟» نيعم يأ :«ع» نشماظ ىف .5
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 عا ءانننلا نوم

 ريق مصرا هم لى

 ةكيدلمْلآ ُمُهِيَفَوَت َنيِذّلا :هلوق يف مّدقتملا ىنعملاب نيفعضتسملا لوخد مدعل يأ

 نيفلكم مهنوك مدعل كئلوأ ىف الو هيف روكذملا ريمضلا ىف الو ١ ْمهِسُفْنَأ ىملاَظ

 َنوُعيِطَتْسَي آل* :لجو ّرع هلوقب نّيب امك مهتردق مدعب نيروذعم مهنوكل ةرجاهملاب

 .مهفاف "1

 )1١١([ .... َحاَنُج ْمُكْيَلع سْئَلَف ٍضْرَأْلا ىف ْمُثْبَرَض اَذِإَو  :ىلاعت هلوق]
 .اهتاعكر فيصنتب [َةولَّصلآ َنِم اوُرُصْقَت ْنأ ٌحاَتُج ْمُكْيَلَع َسْيَلَفِ+] :هلوق
 تنس امك فوقسلا لا

 [ ٠ اًنيِبُم اًرُّدَع ْمُكَل اوُناَك َنيِرِفاَكْلأ نإ اوُرَفَك َنيِذّلَأ ْمُكَتِتْفَي نآ ْمْفَح نإ»] :هلوق
 .هرخآ ىلإ [تقولا كلذ يف] بلاغلا رابتعاب ةطيرش

 [ةالصلا رصقل فوخلا ةيطرش ىف قيقحت]
 طارتشا ىلع ّلدي .هرخآ ىلإ ءْمُتِخ نإ :ىلاعت هلوق ّنَأ كلذ يف مالكلا قيقحت

 ةّجح ناك نإو وهو يطرشلا موهفملاب هّنكلو ءنمألا عم رصق الف رصقلا يف فوخلا

 بتك نم هعضوم يف نّيب امك موهفملا ىوس دبيقتلل ةدئاف روهظ مدعب طورشم هّنأ الإ
 هركذ امك ّمعألاو لغألا هوك وأ لوؤتلا تقاو:فوخلا عوقو نوكي دقو .لوصألا

 َحاَنُج الق هلآ َدوُدُح اَميِقُي لآ مُتْفِح ْنِإَف + :لثم ةريثك نآرقلا يف هلاثمأو ,فّنصملا

 ان! ائُصَحَت َنْدَرَأ ْنإ ءاَقيْل ىَلَع ْمُكَتاَيتَف اوُهِرْكُت الدو "١و ْتَدَتْفآ اَميف اَمِهَِلَع
 هنم حرصأو وفا ضراعم انهو .كلذ نم ىوقأ هضراعي مل ام ربتعم وه اًضيأو

 ننسلا ترفاظت دقو :هلوقب اًضيأ فّنصملا هركذ امك .رابخألا قوطنمو عامجإلا نم

 ١. :ءاسنلا .؟ .4 7 :ءاستلا 48.
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 موهفملا ناك نإو قوطنملاب موهفملا كرتف .ىهتنا ,نمألا لاح يف اًضيأ هزاوج ىلع
 ,7ىوقأ هّنأل اًضيأ ةّسح

 ملسم نب دّمحمو ةرارز نع حيحصلا ربخلا ها تا نو هلك

 ؟يه مكو !”يىه فيك رفسلا يف : ةالصلا يف لوقت ام 31 رفعج يبأل انلق :الاق امهْنأ

 اوُدّصْفَت نأ انج ُْكيَلَع َسْئَلَق ضزآلا ىف ُْتْيَرَص اَذَِو» :لوقي لجو ّنع هللا ّنإ :لاق

 :انلق :الاق ءرضحلا يف مامتلا بوجوك اًبجاو رفسلا يف ريصقتلا راصف :ِةولّصلَآ َنِم

 امك كلذ بجوأ فيكف اولعفا لقي ملو حانج مكيلع سيلف :ىلاعت هللا لاق امْنِإ

 :ةورملاو افصلا ىف ىلاعت هللا لاق دق سيل وأ :991 لاقف ؟رضحلا ىف مامتلا بجوأ

 فاوطلا ا 7 هلأ ا"'ءاَمهب َفََطَي نأ هَِلَع حاج الق َرَمَتْغَأ وأ َتِئَبْلآ َجَح ْنَمَك»

 كلذكو دبي هّيبن هعنصو هباتك يف هركذ لجو ٍّرع هللا ّنأل ؛ضورفم بجاو امهب

 نمف :هل انلق :الاق ,هباتك يف ىلاعت هللا هركذو ُةيِيَي يبنلا هعنص ءيش رفسلا يف ريصقتلا

 تررشفو ريصتلا لا هيلع تقر دق ناك لاق ؟ال مأ ديعيأ اًعبرأ رفسلا يف ىَلص

 تاولصلاو .هيلع ةداعإ الف اهملعي ملو هيلع تئرق نكي مل نإو .داعأ اًعبرأ ىّلصو هل
 ردصتا اهون سيل قالت ايد يرتفلا ١ ذم ل ناهتر هلي رتل تسلا يخاابلت

 [ هيي هلل لوسر رفاس دقو .تاعكر ثالث رضحلاو رفسلا يف] هييِيَي هللا لوسر اهكرت

 نورشعو ةعبرأ ناديرب "'اهيلإ نوكي ةنيدملا نم موي ةريسم يهو بشخ يذ ىلإ
 هرطفا نيم اوفا موق 6 هنآ ل ريعو ىاسم نق و صم كلر ادق نظف او سيقتل ف

 ىلإ مهءانبأ ءانبأو مهءانبأ فرعنل اّنِإو ,ةمايقلا موي ىلإ ةاصعلا مهف :©0لاق ,ةاصعلا

 ردا نيكد *لا هت انهو

 ١. .نايبلا ةدبز ١١9. ". :ةرقبلا /١6.
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 21 ءانسنلا هدر ويف

 [ةالصلا رصقل رفسلا نم بجوي اميف ثحب]
 دّدجمب رصقلا ىلع لدي ةيآلا رهاظ ّنأ مث .رارسألاو دئاوفلا نم هيف ام ىفخي الو

 ةيوب رسم تنال دق ميقاك رض كلا ١ ةادجلاو كا يكل ورشا قام
 لبإلا ةريسم َنهلايلب ماّيَأ ةثالث ةريسم ةفينح يبأ نعو ءاًخسرف !١نورشعو ةّنس
 يف لاق امك .هعارسإو رفاسملا براضلا ءاطبإب رابتعا الو .دصقلا ىلع مادقألا يشمو

 لف كنسي ذإ نال ل افحإ ديس انرتكاف امر : نورس ةعرر | ةلاكورإلا فاقكلا
 لقن دنع فنصملا هربتعا ام اذهلو .موص موي لدتعم دحاو موي يف خسارف ةينامث

 وهو ديرب عمج دوربلاو ,ةفينح ل ةتسو .يعفاشلل دورب ةعيرا لاق: لي ةيهذف

 .ءرصقلا بجوي .خسارف ةينامث وهو ناديرب ةيمامإلا انباحصا دنعو .خسارف ةعبرا

 ال «ىلرأ وهو 0 تييعلا لها ههنا نع ةحيسفلا ةريتكلا تاياوولا هيله كلذ

 هيلع قد افطمنا كفل ودل ىدصت انوي رقسلا قلطن كج هلا ةيذلا زهاظ
 ." 'ةيالا تحت هقوف ام ىقبو .عامجإلاب كلذ مي لفأ جرخ دقف

 .رصقلل ببس برضلا قدصو رفسلا ىلإ جورخلا دّرجم نا ةيآلا رهاظ اًضيأو

 ىري الو ناذألا عمسي ال عضاوم ىلإ لوصولاب باحصألا '![ دك |١ نقدم نكلو

 :زابخألا نم دهاوش كلذ ىلغ:مياو ءامهدحا وأ :ةاردجلا

 يبأو انباحصأ بهذم ّنكلو ,ةميزع ال ةصخر رصقلا ّنأ اًضيأ ةبآلا رهاظ 0-8

 نع يور امك هيف رّيخم زئاج الو ؛هريغ يزجي ال نّيعتم بجأو يأ ةسوعغ هنأ ةفيفح

 باحصألا هيلإ بهذ ام ىلع ٌلديو ءلضفأ رصقلا ناك نإو هيف رّيخم هنأ نم يعفاشلا

 220 تيبلا لهأ نع ةحيحصلا تاياورلاو روهمجلا قرط نم يور ام ةفينح يبأو
 نم تفرع امل  فّصملا همهوت امك- كلذ يفاني ال حانجلا يفنو ,ةفئاطلا عامجإو

 ١+ فاشكلا :رظنا."؟ نشع ةنس :نايبلا ةدبز ئف ١/06691.
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 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 رثكأ زاوجلا يف ناك نإو .بوجولا معي لب يعسلا بوجو لثم يف '"'امهعامتجا
 .بجاولا لعف يف جرح ال ِهّنَأ ٌكش ال ذإ ؛ًلامعتسا

 ريدص ندع كتعسلا هاور ان ندم هيلع قاءلا ودكاخلا نيوابع الاكل ةاذاذ

 ٌدب الف ,هيلع عمجمو ىلواوب طوخ ريضقلا نأ كف لودميلع لمحت ةبآلا# ةشئاضو

 .هيلإ ريصملا نم
 ّنأ] مهلابب رطخي نأل ةّنظم '"'اوناكو .مامتإلا اوقلأ مهأك :فاّشكلا يف لاق

 بيطتتل !؟!ةيالا «َحاَنُج آل» :هلوقب حانجلا مهنع ''عفرف .رصقلا يف اناصقن [مهيلع

 ىف ةروكذم اًماكحأو طئارش رصقلا ةالصلا ّنأ ّمث .*'هيلإ اونئمطيو رصقلاب مهسفنا

 طرشلاف ءرفسلاك رصقلل بجوم فوخلا انباحصأ :لاق هّنَأو ,كانه بلطيلف اهناظم

 امهالك ّنَأ اهرهاظ لب ءاهرهاظ نم مهفي مل نإو .ةبآلا يف نيروكذملا نيرمألا دحأ

 امهدحأ لب نيطرشب اسيل امهّنَأ ىلع عامجإلا عم رابخألا تلد نكلو ءطرش اعم

 ةياغ يف ماكحألا اهنم ةطبنتسملا تابآلا رثكأ نإف كلذ يف داعبتسا الو ,طقف

 عم رصقلا مهف نكمي هّنأ ىلع رابخألاو عامجإلا نم اهليصفت مهفي امّنِإو .لامجإلا
 ىلع كل دفيع ١ لصق ةاودنلا د ةمي ةووك دل كقول الضال ٠١ نس هيو قاركلا

 رنا ا ا قوت ا هال يوفقك را ويناوك

 .هرخاآ ىلإ .فوخلا ةالص ّصخ نم هموهفمب قّلعت :هلوق

 عم هلاعفأو هلاوقأب وي يبنلا اهرّرقي امم تايعرشلا رئاس ّنأل ؛ءيشب سيلو

 دنع ةّجحب سيل موهفملا نا عم اذه [هبإ يشساتلا بوجول اهب فيلكتلا مومع

 ١. حانجلا يفنو بوج ولا عامتجا يأ :«ه .ع» شماه يف »١7«.

 .ىفنف :ردصملا ىف ." .اوناكف :ردصملا ىف .؟

 .ةيآلا ©« َحاَنُج ال هلوقب :«ل»و ردصملا يف .؟

 .77١؟-١٠١ .نايبلا ةدبز .5 6609/١. فاشكلا .6



 ه١ ءايشللا ونوس

 .رّيدتف .'! رثكألا

 .ةءارق ريغب ةيناثلا ةعكرلا يّدؤتف :هلوق

 "اردت امل .ةءارقلا مهيلع بجي الف نيقوبسم '"!اونوكي مهّنَأ كلذ يف هجولا لعل

 نيب قرفلا ةّحص رهظي اذهبو ءاًقوبسم ناك اذإ الإ هيلع ةءارق ال مومأملا نأ نم مهدنع

 .رّيدتف ةءارقلا كرتب نيتفئاطلا

 [ 0٠١ .... ْمَقَتْلَف ةولّصلأ ْمُهَل َتْمَقَآَف خهيف َتْنُك اَذِإَوَ :ىلاعت هلوق]

 [يزاغملا اهب نّصحتي] ةلآ رذحلا لعج [ «ْمُهَتَحِلْسَآَو ْمُهَرْذِح اوُرُخْأَيْلَوم] :هلوق
 .هرخآ ىلإ

 [اًعم ةحلسألابو رذحلاب ذخألا قلعت هجو]
 هع ايون اعمر ملال كات طوب واع لا دس عفوك ىلإ هوانا

 نع اوعتم مهنألا "©! لطانف امهوارأ ناوي رخآلا حبب مل اننهدحا اقارأ ن اف: هةقيقحب

 هنع باجي دقو .رهاظ فنصملا باوج ريرقتو .زاجملاو ةقيقحلا يف ظفللا لامعتسا

 امهتدارإ زاجف .اًفلطم ال ةقيقحلا ىلع ركذ اميف ظفللا لامعتسا | 0 2 مهن اما

 اهتفلع ةقيرط ىلع .رّدقمب رخآلاو ظوفلملاب اًيوصنم امهدحأ نوكي وأ .اًراجم اًعم
 .اهتيقسو يأ اًدراب ءامو اًنبت

 ...٠ )٠١5([ َنْيَب َمُكْحَتِل ْقَحْلآِب باتكلأ َكْيَلا اَنلَرْنآآَنِإ ٠ :ىلاعت هلوق]

 .كيلإ هب ىحوأو كفرع امب [ هلل َكيرآ امي «] :هلوق

 .اونوكي مل :«ه ءم» .؟" ١1١/١. نآرقلا هقف يف نافرعلا زنك ١.

 .«١١؟» ماقملا اذه ىف لي دادقم خيشلا هدروأ ام ىلع در هيف :«ع» شماه يف ."

 . لطبف :«ه :م» .



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك م

 [هيف ضعبلا لوق لاطبإو + هلآ كيرآ اًمب» ىنعم]
 يحولاب الإ مكحي ناك ام ُةْيِيَي يبنلا ّنأ ىلع ةلالد ةبآلا يف :ءاملعلا ضعي لاق

 كل 14 31لا كافم نكن أ نمي ةفيموكلااناهب ناك ابو دايهتالا تاو وطقلاو
 ."١«ةوُعبَت اق + :هلوقل

 :لاق ناجي هناك انكر شالا لمص ىنايقلاو "دا ينيالاب لدتا اب هييحأو
 ةروصلا مكح لثم اهنع توكسملا ةروصلا مكح نأ كّنظ ىلع بلغ امهم
 نأ كّقح يف يفيلكت ّنأ ملعاف ,نيتروصلا نيب عماج رمأ ببسب اهيلع صوصنملا

 .يروباشينلا ريسفت يف اذك .*"ٌنَظلا كلذ بجومب ''لمعت

 ام سيل ٌصنلا نم ءاملعلا ضعب دارم ّنأل ؛رظن باوجلا نم هركذ اميف :لوقأو

 اًصوصنم ناك ام اهب دارملا لب ؛اًيحو نكي مل نإو .هانعم ىلع ةلالدل يعطق نوكي

 نم بيجملا هركذ ام مت ول ذئنيحو ءيحولل ريسفت فطع نوكي نأ ىلع هللا نم هيلع
 مكحلا نوكي نأ مزل روكذملا ىنعملاب ٌصنلاب لمع سايقلاو داهتجالاب لمعلا ّنأ
 ال هنأ دهتجم لكل :لاقي ّنأ مصيف ءيحولاب نوقطان نودهتجملاو .اّيحو يداهتجالا
 وهو هيي هلوسر نأش يف ىلاعت هلاق امك ءىحوي يحو ارا وهنا ويلا نع نظن

 سيلو .بيرلا ةبئاش نع لاخ همالك ّنأ كلذ نم ضرغلا ّنأ روهظل ؛نالطبلا رهاظ
 .كلذك دهتجملا مالك

 فالتخا بسح ىلع يحولا ىلع ضقانتلاو يفانتلا زاوج مزلي اًضيأو

 ْنِم َناك ْوَلَو ٠ :هلوقب يفن دق نالطبلا رهاظ هنوك عم وهو .ماكحألا يف نيدهتجملا

 ركذ ثيح لضافلا يشحملا لعف ام معنلو اًريثك اَفاَلِتْخَ هيف اوُدَجَوَل هلآ رْيَغ دنع

 .داهتجالاب_ :ردصملا ىف .؟ ١67. :ماعنألا ١.

 ااا وروي استملا ريوس راك ا لمعي نأ :«هررا#

 8١. :ءاستلا .5 .«م» نم طقس انه ىلإ «لوقأ» نم .6



 11 ءاشنلا نون

 قدك هللاو: وحلا, هللا هقطنا نقف هو نتي ةغفانل نكت ريغ نم روكذملا لالدعبألا

 قانا كافي ورطابلا لطي وخلا

 ...٠ )1١5([ اًنيِرَب هب ِمْرَي مث اَمْنا وأ َةَمَيِطَخ ٍبِيْكَي ْنَمَو + :ىلاعت هلوق]
 .رمأ نم ىوجن لإ يأ[ فاضملا فذح ىلع + فوم نأ ةَكَدَصِ رم ْنَم ّلإ»] :هلوق

 ىلإ جاتحم وأ .عطقنم اّمِإ ىنثتسملاف ردصملاب وأ ٌرسلاب ىوجنلا رّسف ول ينعي
 ريدقت ىلإ جاتحي الو لصتم ىنثتسملاف نيجانتملا ىنعمب رشف نإو ءفاضم ريدقت
 .فاضم

 .لقعلا هركني الو [عرشلا هنسحتسي ام لك فورعملاو] :هلوق

 [لقعلا هب فرتعي ام ةيآلا ىف فورعملا]

 هلا لا قر مشو وعملا نافيا نك اه شل هبلقفلا هج عسي ودع رق را لوألا

 قوق و وسلا نها ل ةفوعملا قم وخاف

 ."7نيبلا تاذ حالصإ وأ :هلوق

 لاصيإ ّنإف كلذ ّمعي ام  ملعأ هللاو  دارملا نوكي نأ لمتحيو رهاظلا وه اذه

 يف ميهاربإ نبا يلع هاور ام هدّيؤيو ,ةلمجلا يف مهنيب حالصإ اًقلطم سانلا ىلإ عفنلا

 هللا ّنِإ :لاق هنأ 39: هللا دبع يبأ نع داّمح نع ريمع يبأ نبا نع هيبأ نع هريسفت

 نأ :لاق .ءكادف تلعج ؟"!لّمجتلا امو :تلق :لاق .[نارقلا يف] "!لّمجتلا ضرف

 ريثك ىف َرْيَخ آل + :ريخ ال هلوق وهو هل لّمحتف كيخأ هجو نم ضرعأ كهجو نوكي
 نإ :لاق هّنأ هل نينمؤملا ريمأ ىلإ هعفر يبأ ينئّدح :*0لاقو .ةيآلا '!مُهْيوْجَن ْنِم

 .لّمحتلا :ردصملاو «ه» .؟ .نيب :«م .هءع».١

 5 ءاشتلا .لّمحتلا :ردصملاو «ه» ."

 .لاقو  :ردصملا ىف .60



 .ىهتنا "!هكيديأ تكلم ام ةاكز مكيلع تضرف امك مكهاج ةاكز مكيلع ضرف هلل

 ىنب [4 اًميِظَع اًرِخآ هيتْوُن َفْوَسَف هللأ ٍتاَضْرَم َءاَفتْنآ َكلذ ُلَعْفَي ْنَمَوِ+] :هلوق
 .هرخاآ ىلإ [لعفلا ىلع ءازجلا بّترو] رمألا ىلع مالكلا

 تع هلا هل وقل ليبين «ةللذ لقفي نعد هلق را يهوي و دنس لا مدس او

 ةقباطم الو ليزملل اًقباطم نوكي نأ يغبنيف «ِساّنلَآ َنْئَي حالصإ ْوَأ ٍنوُرْعَم وأ ِةَكَدَصِب

 .ادهاظ 00

 [ (110) +... ُهَل َنّيَبَت اَم ٍدْعَب نم َلوُسَّرلَأ ٍقِقاَشُي ْنَمَو :ىلاعت هلوق]
 فرخ ىلإ عاطل ةنلاخم ةئرع ىلع اوقات الاول

 رخف لاقو .هريغو دضعلا حراشلا هركذ امك يعفاشلا ىلإ بوسنم لالدتسالا اذه

 ّلدت ىلاعت هللا باتك نم ةيآ نع لئس يعفاشلا ّنأ يور :هريسفت يف يزارلا نيدلا

 ا"!ةيآلا هذه دجو ىّتح ةرم ةئمثالث نآرقلا أرقف ,ةّجح عامجإلا ّنأ ىلع

 [هلاطباو ةيآلا ٠ نم عامجالا ة ةّيححب ىعفاشلا هلاق ام]

 يتلا ةيلاعلا ةبترملا نع هبعك ٌوندو ,يعفاشلا مهف روصق ىلع هقمشد يجول رف

 اوُلدتسا دق هبهذم ءاملع نم هل نيِدّلقملا ّلقأ ّنأل ؛داهتجالاو ملعلا يف هيلإ اهوبسن

 وملا ّنأ رهظف .ةلالد رهظأو ىوقأ يه ةيآ ةئم نم رثكأب عامجإلا ةيّجح ىلع
 نآرقلا رهاوظ مهف مهرمأ ىراصق ناك نيذلا نيمّدقتملا نم هلاثمأ ةسائرو هتسائرل

 "!ههيرصاعم هار امو ةّمعلاو ةيحللا ناك امّْنِإ ناسللا يبرع مهنوك ةنوعمب ثيدحلاو

 ءافخإ اهتلمج نم ىتلا ةّمهملا حلاصملا نم مهبهذم جيورت يف روجلا نيطالس نم

 يال هما نمو اذا ويضننو هرروصق ىلع ةيمعوب با كيلا زها ةققا يعلن

 ١. قزازلا نيننشتا 5 .6١؟/١ ىّمقلا ريسفت 1177117

 "'. .لال دتسا :«ه» . .مهرصاعم :«ه»



 6 ءاسنلا ة روم

 :داريإلا هوحو نم ةنلعغ هجوتي ")امل روكذملا

 "'هيرحتلا طارتشا زاج لب ءاقلطم لوسرلا ريغ ةعباتم ميرحت مّلسن ال اَنَأ :اهنمف

 ةعابإ ريخلا قلك و ريحا ةيروك لا ءانلوق نمل لوب انااا لويسرلا ةفانقمك

 .اًدّيقمو اًقلطم لكألا

 نا بح ةذ اهملا لوصح دنع اما رفيع واللا وس وف عابّتا ناك اذإ :لاقي ال

 يه تسيل ةقاشملا ّنأل ؛لطاب ىلاتلاو .ةقاشملا دنع اًبجاو مهليبس عابتا نوكي

 اذار هيي دكتلاو رفكلا حا هلا انانعم ضاع لك ناكل هلو. كتاق كرك ةيضعفلا

 نلنع ان داعي دعا لك لعام ديعولا نأ ملسن- ل ىرخلا ةرابغيوو شب نقفاك ققاوأ

 دّدعت مزلتسي ال عمجلا ىلع طرشلا دّدعت نإف دحاو لك ىلع بترت هنم مزلي الو عومجملا

 .... يف مارحلاو حابملا نيب اًعمج اذه ىلع نوكي الو اًقلطم مهعابّتا

 نوكي اهب ةطو رشم تناك اذإ هْنأل ؛لاحملاب فيلكتلا مزلي الو ةقاشملاب طارتشا عنمي :تلق نإ

 لوسرلا ةقاشم ذإ لطاب هّنكل نيمسقلا نم جرخم ال ذإ ةقاشملا دنع اًبجاو (ظ) مهليبس عابتا

 .لاحملاب فيلكت وهو لوسرلا بيذكت دنع عامجإلاب مزليف .هب رفكلاو هبيذكت

 انهاه ةطساو ةيلكلاب عابتالا كرت نإف ,عونمم ,جرخم ال ذإ :هلوق ,موزللا مّلسن ال :تلق

 رفكلا عبتي اًلئم نايصعلاك اًقلطم ةفلاخملا دّرجم هيف رفكيو رخآ يف رخآلاف ءيش يف صخش

 فّلك ىلاعت هللا ّنأل عقاو لاحملاب فيلكتلاف انمّلس نإو عامجإلاب لمعلا ةفلاخم ىقبي الف لَو
 .« ليصحت ةيشاح» رم ع اما

 ةياآلا َنإف مارح نينم ملا ليس سيق عناق أ لست اهل انآ ىارخا هز اعيو ه0 شماه ىف .؟

 .مارح عمجلا لب هئازجا نم دحاو لك ةمرح عومجم وه ثيح

 نم لكل ةعباث اة رجلا نكي ملا ول 3 هنف: نحت امم ةعاو دعاو لكلا ثياث: ةنورحلا ناب وضخاو

 جردنم نينمؤملا ةفلاخم ةّقاشملا يف ّنأل ًاوغل ةفلاخملا ركذ ناكل مهليبس ريغ عابّتاو ةقاشملا

 الج راركت هلال هيلع تادعلا حيرت ىف ةفلادخملا ركذ ىلإ جافا الف ةقاشملا كغ ابا الف

 حرش .١؟» ًاوغل اهركذ ناكل ةمرح يف ةدارم اهّنأ ال ىلع ةّقاشملا يف ةلخاد ةفلاخملا ذإ ةدئاف



 65 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك دف

 .نطاب ىو لويمرلا بيدك: دعت انحالاب لمتلا بوهوعرل لزق ناك

 لاح هب لمعلا باجيإف .ةوبنلاب ملعلا ىلع فقوتي عامجإلا ةّحصب ملعلا :لوقن انأل

 دنع مهليبس عابّتا بوجو مزلتسي ةقاشملا دنع نينمؤملا ليبس ريغ عابّتا ميرحت
 دع ةيتمؤملا ليس ءانتا توحسو» انفاس دع اجألا ءدج هو ةظيباولا ""قروبقلا

 قش يف نيصخشلا دحأ نوك نم ةّقتشم اهْنأل رفكلا عم اَلِإ لصحت ال اهّْنأو ةقاشملا
 .رفكلا ّدح غلبي مل نإو ةفلاخملا قلطم هيف يفكيو .رخا يف رخآلاو

 لمعلا نيكف رفكلا فاتن ال عكل رفكلا دنغ الا لضحت ل ةفاشنلا ذأ انملس

 رانرلا ةنقكأ هودي نركر ديف. اك هقدصي ليدللاب هوك ءاهكرتكلا أل عاملا
 فارتعالا عم 390 يبنلاب فافختسالاو ,تاساجنلاو تاروذاقلا يف فحصملا ءاقلإو

 لمعلا يفاني ال كلذ لكو هاّيبن هنوكب ملعلا عم ناسللاب هتّوبن راكنإو ,هتّوبنو هقدصب

 .عامجإلا بوجوب

 بهل ابأ فلك ىلاعت هّنإف ؛فيلكتلا نم كلذ عنمي ال نكل ؛ةافانملا [هذه] انمّلس

 نمؤي ال هنأ هتلمج نمو .هب ربخأ ام عيمج يف هّللا قيدصت هتلمج نمو نامي»لاب

 ٌءاَوَس اوُدَقَك َنيِذّلأ ّنإ» :ىلاعت هلوق يف اذكو .نمؤي ال نأب نمؤي نأب اًمّلكم نوكيف
 نمو .ناميإلاب نيفّلكم اوناك كتلوأف ١4"( َنوُنِمْؤُي ال ْمُهدْذنَت مَ مآ ْمُهَتَْدْنآَ ْمِهَِلَع
 ."اربخلا اذهب هقيدصت هتلمج

 اهيلع فطع ّمث ىدهلا نّيبت اهيف طرشو لوسرلا ةّقاشم ركذ ىلاعت هنأ :اهنمو
 ؛هيلع فوطعملا يف اًطرش ىدهلا نّيبت نوكي نأ بجيف نينمؤملا ليبس ريغ عابتا

 رهظ اذإ :هريغل لاق نم ّنأ مولعملا نمو .دحاو هيلع فوطعملاو فوطعملا مكح نأل
 بجو انهاه اذكف .هلوق ريغ ءيشب هلوق قدص روهظ هنم مهف .هعبتاف نالف قدص كل

 :١ رفبلا +" .توبتل اهدنع :«؛ل».١
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 و ءابتتلا ةروءوتس

 يدانع ريع رش نسرنلا اعمل ا ينج سبل ريدي قس وا
 هيلع اوعمجأ ام ةّحص ىلع لدي لصفنم ليلد ىلع عامجإلاب كّسمتلا فقوت اذإو

 اري زك اق قع اب

 يف اًطرش نوكي نأ زوجي ال ىدهلا نّيبت نإ :لوقي نأ لئاقل :رباكألا ضعب لاق
 وأ نّيبت ءاوس اًقلطم مارح َعْبمَي هتقاشم ّنَأ اًعطق ملعن ذإ لبي لوسرلا ةّقاشم ميرحت

 و مزلي هنأل ؛ميرحتلا طرش سيل ىدهلا نّيبت نإ :انلق امّنِإو نّيبتي مل
 :عدسلا نوعي اطورقن, ادعي نرعقلا د: نيساكملا تكا لي ,ةقاشتلا كركانلكم

 0 رش نكي مل اذإو امم ىّمسي نم رثكأ يف اًقّقحتم سيل كلذ ّنأ رهاظو
 نينمؤملا ليبس عابتا يف طارتشالا مدع مزليف ءطرش الب ميرحتلا نوكيف

 ياو ارتشا نم مزلي هنأ مّلسن ال انأل ؛رظن هيف :لوقأو

 لعج ميرحتلا ذإ :هلوق ,نينمؤملا رثكأ نع اضف اًمْلكم رفاكلا نوكي ال نأ لوسرلا
 .رثكألا يف قّقحتي ال كلذ ّنأ رهاظو ىدهلا نّيبتب تب اطورشم

 عقو يذلا مكحلا ليلد ةفرعم ىلع ةيادهلا لمح اذإ رثكألا يف قّقحتي ال امَتإ :انلق

 نّيبلا نم ذإ ؛الف ةّوبنلا قدص ليلد ةفرعم ىلع لمح اذإ اًمأو ءلوسرلا عم ةقاشملا هيف

 نع اًلضف رتاوتلاب ولو راّقكلل هتازجعمب لصح دق ُهْيَي يبنلا قدص ليلد ّنأ
 لابجلا قهاوش يف وأ ةرومعملا نع ةديعبلا نكامألا يف ّنأ ضرف ولو «نينمؤملا
 نم هدي يف رهظ امو ْةْددَك يبنلا ةثعب تيص هيلإ لصي مل نم ضعب ةرومعملا رئازجلاو

 0000 3557 سيلو روذعم وهف .هاوعد قدص ىلع ةّلادلا تازجعملا

 بجوي الو مهليبس رياغ ام ضعب عابتا ةمرح بجوي ةيآلا ّنأ هلصاح ام :اهنمو

 همدع دنعو عامجلا ىلإ ال هيلإ مكحلا دنتسي ليلدلا كلذب ملعلا دنع هّنأل :«م .ع» شماه يف ١.

 لوصحملا :رظنا ؛«مع لا ةيلكلاب هرابتعا طقسيف طرشلا مدعل عامجإلا ةفلاخم مرحي هل
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 ,مومعلا ديفي ال درفم اًضيأ ليبسلا ظفل اذكو ريغلا ظفل ّنأل ؛رياغ ام ّلك عابتا ميرحت
 هركذ امك ٌدترملا نأش يف تلزن اهّنأ كلذ دّكؤي امم "١و ,رفكلا داري نأ زوجيف

 .هريسفت يف فنصملا

 كّسمتلاو ."'روهظلا هتياغ ناك ةيآلا يف لامتحالا ماق اذإ :دضعلا 5 لاق

 ,ْنْظلا عابتا نم ةعناملا لئالدلاب لمعلا بجول هالولو .عامجإلاب تبثي امنإ رهاظلاب

 .اًرود ريصيف ةيآلا هتيّجح تبثي ال "'امب عامجإلل اًنابثإ نوكيف
 ,زاجم ليلدلاو عامجإلا ىلع هقالطإو ,قيرطلا ىنعمب ةغللا يف ليبسلا ّنأ :اهنمو

 تاقرسلا ف ةكرشلا دادي امس كول اضرالا ون .لكيسلا ورانا ىيبتفلكلاو
 قيرطلا يف ةيندبلا ةكرحلا لاصيإك بولطملا ىلإ ةلصوم ليلدلا تامّدقم يف ةيركفلا

 ال ذإ عامجإلا يف زّوجتلا نم ىلوأ ليلدلا يف زّوجتلاف ,بولطملا ىلإ كولسملا
 دج اع اة لا فاقنمسفلا طفت ليال: ليسلا+ةارجلا نآك اذاو ديفا سات

 .اوعمجأ هلجأل يذلا ليلدلا ةيّجح مزلي لب ؛عامجإلا

 يذلا مهقيرط كولس ىف مهعابّتا بوجو !ذئنيح ةيآلا ىضتقم ّنأ لصاحلاو
 .عامجإلا سفن عابنأا توسم أ يل دل فال وهو هلع وعجل هلال

 ناك نإو .ةّجح نوكي الف .أطخ ناك ليلد نع نكي مل نإ *'عامجإلا ّنأ :اهنمو

 ليلدو .مهمكح ةجيتن وأ مهمكح سفن اّمِإ هّنأل ؛ءامجإلا وه نكي مل ليلد نع
 يف مهعابّتا نوكي نأ بجو عامجإلا ريغ ناك اذإو هتجيتن ىلعو هيلع مّدقتم مكحلا

 ١.»ه«:-دو.

 ىلع تايالا [روهظب :«ه»] رهاوظب لالدتسالا زوجي ال هنأ ةيفاو :«ه ءم .ع» شماه يف .2؟

 تناك اذإ عامجإلا ّنأل ؛عطقلل اًديفم عامجإلا نوكي ال نأ مزلتسي هّنأل ؛عامجإلا ةيّجح

 .« 2 هنم »١١, هب لمعلاب يعطقلا بوجولا تبثي الف ةينظ هتيّجح

 .دئنيح - :(«م» .ك ْ .اّمم :«ل» .'"“

 © .عامجإلا نأ :«م» .



 5:20 ءاشنلا ة قش

 نإ ىورخ ا ةناتسيوب«ضفانتلا مرادي ةعئاطنلا ميمصال )وانس رسل كالا ءامعتلا
 مهليبس ريغل اًعابتا كلذ ناك ليلدلاب ال مهعامجإب مكحلا كلذ تابثإ انيلغ بجو

 رهو همم لدم ع ادعالا عكومل لل دلايهنانبا'نعنم نا[ ريورجب "ل حو
 ليبس ّنأل ؛بولطملا ضيقت ىلع ّلدت ةبآلا ّنأ "'صّخلملاو ءاًضيأ يعّدملا فالخ

 .عامجإلا ال عامجإلا دنتسم وه يذلا ليلدلاب كّسمتلا بوجو ا نينمؤملا

 ةظفل ّنأل ؛مهليبس عابّتا بوجو مهليبس ريغ عابّتا ميرحت نم مزلي ال هّنأ :اهنمو
 كرت يه ةطساو كانهو ,لصألا يف فصولل هّنكل ءانثتسالا يف تلمعتسا نإو «ريغ»

 عابتا كرت نمف ءنينمؤملا ليبس ريغ نينمؤملا ليبس ةعباتم كرت :لاقي ال ,عابتالا
 لجأل .عوبتملا لعف لثمب نايتإلا ةعباتملا طرش :لوقن انأل .مهليبس ريغ عبتا مهليبس

 ريغ عبّتا هكرت نينمؤملا ريغ ّنأ لجأل نينمؤملا ليبس ةعباتم كرت نمف هلعف هّنَ
 لوي مل اكل هو كرتلا كلذ يبوح ىلع ند لكاذل كرف قرم اأ :قيطؤوتلا لعس

 تحت لخدي الف .دحأل اَعِبّتم نكي مل لصألا ىلع هكرت نينمؤملا ةعباتم ىلع ءيش

 .ديعولا

 ودمج ول مهنأل روع لك يف بجي ال هّنكل عابتالا بوجو انمّلس ول اَنِإ :اهنمو

 ال لكلا يف بجي مل اذإو ءاّججاو حابملا ناكل الإو ؛مهتعباتم بجي ال حابم لعف ىلع
 :ءوجول الدم نامت ألا هت ناردلا وكي نأ زاوجلاةةيلع اوعمج أ ميقا وقعا هلت

 ءيش ّلك ّنأل ؛نيحلاص هب اوراص اميف مهف نيحلاصلا ليبس عبتا :لاق ول اهلوأ

 .حالصلا يف هل لخد ال امم كلذ ريغو برشلاو لكألا ىّتح

 لمح ولو .لاحلا يف اًحلاص ليبسلا كلذ نوك يضتقي هيلع لمح نإ هنأ اهيناثو
 لوسرلا ةايح يف هقّقحت مدعل ؛مهل اًليبس ريصيس اميف هانعم ناك يعرشلا مكحلا ىلع
 ."7ىلوأ لّوُألا ىلع لمحلاف
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 ديصتم وعكة لع ريغ عبتيو يريزو ققاشي نم :ناطلسلا لاق ول اهتلاثو

 نود ريزولا ةعاط يف مهليبس مهفل مهتبقاع ريزولا ةعاطب نيرهاظتم موق ىلإ [هب]
 ْ لا ناد

 امّنِإ ىلاعت هللا ّنأ هلصاحو 5 ىدهلا ملع ىضترملا دنسلا دّيسلا هدافأ ام :اهنمو

 طقف اًرهاظ "'!اًنمؤم ناك نم ال .اًنيقيو ةقيقح اًئمؤم ناك نم عابّاب ةيآلا هذه يف رمأ
 املع هنم ملعي ال هريغ ذإ ؛موصعملا يف الإ قّقحتي ال كلذو ,نيقفانملا '*!لمشي ىّتح

 ةيّجح مزلي الف .بجاو موصعملا عابّتا ّنأ دارملا نوكيف .نمؤم هّنأ اًينيقي

 "ا

 ّلكف .قارغتسالا ديفي فّرعم عمج هنأ انمّلس ول «نينمؤملا» "!ةظفل ّنأ :اهنمو

 ال ,ةّجح رصع ّلك عامجإ نوكي الف ,ةمايقلا موي ىلإ نودجوي نيذلا مه نينمؤملا

 اذإ :لوقن انأل ,نمؤمب سيل دجوي مل نم ّنأل نودوجوملا مهو نوقّدصملا مه :لاقي

 مهعامجإ نوكي الف ءنينمؤملا لك لّوألا رصعلا لهأ نكي مل يناثلا رصعلا لهأ دجو
 .لّمأت هيفو .”!يناثلا لهأ ىلع ةّجح

 ,تقولا كلذ ينمؤمب ةّصتخم نوكتف لوسرلا نمز يف تلزن ةيالا نأ :اهنمو

 مل امف 3. لوسرلا ةافو دعب ديفي امّنِإ "'عامجإلاب كّسمتلاو ,ةّجح مهعامجإ نوكيف

 لدي مل ,مهلاوقأ قافتاو هتافو '"'دعب نإ ةيالا هذه لوزن دنع نيدوجوملا ءاقب تبني

 لب .تاعامجإلا نم ءيش يف مولعم ريغ هّنكل عامجإلا كلذ ةّحص ىلع ةبآلا

 .غ3/ 4 يزارلل لوصحملا :رظنا ؛ليبسلا :«ه» . ؟ .و-:«ل».١

 اًدج رّسعتم ناميإلاب ملعلا ّنأ نم هيلع دروأ ام عفدني ريرقتلا اذهبو :«ه .م .ع» شماه يف ."

 .«هنم٠ 0 حم ناسلل اب قا نم اذهلو يعرش قيرطب هناميإ توبث ربتعي امنإو

 تأ :«ل»و ,عابتاب : :«م» .0 .لمتشي :«ه» .؛

 ١//5١١-5١1. ىضترملا فيرشلل ةمامإلا يف يفاشلا :رظنا.5

 .140-41/ 4 ىزارلل لوصحملا :رظنا .6 . ظفل :«م» .ا/

 .لعب 02م. .عامجالا :«م» .1



 دف ءانسلا نون

 1و هتايح يف مهنم ريثك تومل هفالخ مولعملا

 نوك ملعن فيكف .انيلع يفخ وهو يبلقلا قيدصتلا نع ةرابع ناميإللا نأ :اهنمو

 اذا د .بلقلاب مهرفك ال :ةانيبللا قيدصتنب ةربع الو ؟نيقدصم نيعمجملا

 ّنآب نيلئاقلا اًضيأ ةلزتعملا ىلع مزال وهو .مهعابّتا انيلع بجي مل مهناميإ انلهج
 اذإ ةمآلا ألو اهيا ةيسولعملا مزال ريغ متألا «ياوتللا نوتعتيسلا مهن قيتؤملا

 ول ذإ ؛مكحلا كلذ ىف مهقدصب ملعلا دعب الإ باوثلل نيّقحتسم مهنوك ملعي مل تعمجأ

 مساو باوثلا قاقحتسا نع مهجورخ انزّوج !؟!و نيريثك اونوكي نإو مهاطخ انزّوج

 هنوك ديفتسا ولف ءاًباوص مهمكح نوك ةفرعم دعب الإ مهناميإ فرعي ال نذإف ,ناميإلا
 ا مهعامجإ نم اًباوص

 دم اصلا ا هوبف ا ةكفلا  نيسوسلا | نيم ها رعلا نوكيا نا وجم لاس

 "1 َّنِمْؤُي ىَتَح ٍتاَكِرْشُمْلا اوُحِكْنَت آلَو»

 :قاوجب : مهلا .7/ 5 يزارلل لوصحملا :رظنا ١.

 .ود :«ماه» .ك .و :«ل» .'"

 ناميإلا َنكل رصعلا ينمؤم لك ةعباتم دارملا ّنَأ انمّلس :ىرخأ ةرابعبو :«ه ءم» شماه يف .4

 نيف دعم رك نيعسملا ىف هلع نيكل اه تلاط يا شو ىلقلاب نيدصلاا ىطاوراب
 بينوك انلصت هناا نلمس ؤ إو (ورقك مهنكلا و ادللاب نق دم ا وتاك كا ورمل لامعا يراه

 تا اذهو .هعابّتا بجي الف نينمؤملا لك ليبس مهقافتا نا يف كشلا مزلي هيف كشلاو نينمؤم

 ملغم ريع وهو باوتلل قخعتسلا سنع قموملا نأ :هلوقعبلا ىلع
 :ىلاعت هلوق يف امك ناسللاب نيقّدصملا نينمؤملا نم دارملا نوكي نأ زوجي ال مل :تلق نإ
 1 .[؟١7 :ةرقبلا] 4 َنِمْؤُي ىَّتَح ٍتاَكِرْسُمْلا اوحِكنَت الو

 هلا ديلو« ناجم ىلقلا نود: ةانيللاب حيف ةنقملا قلع ..ةيتنوملا سا قالطإ 5١ كفل :ثلق

 زاجملا اذه ىلع ةيآلا لمح مكل زاج اذإف ناسللاب هقيدصت عم نمؤم هنأ قفانملا ىلع قدصي
 هنأش نم يذلا ليبسلا ةعباتم باجيإ دارملا لوقي نأ وهو رخآ زاجم ىلع انلمح زوجي ال ملف
 7 ليصحت ةساعرل و ةضزصت هيا انتا نحت هنو نيشوتلا ليش ةوكيولا
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 لمحي نأ زاج هيلع لمح اذإف زاجم هناسلب قّدصملا ىلع نمؤملا مسا :لوقت انَأل

 اًليبس نوكي نأ هنأش نم يذلا ليبسلا ةعباتم باجيإ دارملا نوكيو رخآ ىلع
 نوكي نأ هنأش نم يذلا ليبسلا عابّتا دارأ .نيحلاصلا عبّتا :لاق ول امك نينمؤملل

 .")اًحلاص هنوك دقتعي نم ليبس عابّتا بوجو ال نيحلاصلل اًليبس

 ةلالد ّنأ رّرقت امل ةيّئظ عامجإلا ىلع ةيآلا ةلالد ّنأ رشع يناثلا وهو :اهنمو

 لعج نكمي لو ,ىتظلاب اهيف:كتمتلا زوجي الف :ةيعطق ةلاسملاو ةيئظ ظافلألا

 ةئاوك نفل 500 حيرصب عامجإلا ّنأ لقي مل اًدحأ ّنأل ؛ةيّنظ ةلأسملا

 رخف لاق "١و ,دحأ هب لقي مل ثلاث لوق اّيّنَظ هنوكو اّيعطق هلعج مهضعبو اًلصأ اًليلد
 ,رابخإلاو تايآلا "'تامومعب عامجإلا اوتبثا ءاهقفلا ّنَأ بجعلا نم :يزارلا نيدلا

 كلذ: ناك اذإ قعني الو: رثكي هل تكامومعلا هيلع لوي ام" ركشت ا ىلع اوهحأو

 ,"هقسف وأ هفلاخم رفكبو عامجإلا هيلع ّلد امب *'نوعطقي ّمث ءليوأتل راكنإلا

 "7 ىهتنا ,"!ةميظع ةلفغ كلذو لصألا نم ىوقأ عرفلا اولعجف

 وهف باتكلا اّمأ ,لقعلاو ةّنسلاو باتكلاب ضراعم ليلدلا اذهف هّلك كلذ مّلس ولو

 ٌرم امل صاخلا مهلعفب اًعابّتا عابتالا نوكي ال ٍذئنيحو مهنم عقي مل نإو :«ه .م» شماه ىف ١.

 .«ةيشاح »١١. ةتبلا نيقيلا ديفي ال ةيظفللا ةلالدلاب كّسمتلا نأ تاغللا باب ىف

 .«١؟» تانونظم يىهو :«ع» شماه ىف ." و

 :قولوقي «ردصملا حف .لدع امل نكملا و دنضملا يفت

 هيليع لذ: قدذلا مكحلا فلاخم اورفك امن ءاهقفلا ا اجي كفو م ,م .ع» شماه 8 5

 ,عرفلا راكنإ لصألا راكنإ نم مزلي [نأل :«م»] هّنأل ؛لصألاو عرفلا ركنم هّنأل ؛عءامجإلا

 راكنإ ٌمضف قيسفتلاو ريفكتلا بجوي مل اذإ لصألا راكنإ ّنأل ؛هيف ام هيفو ءلّوألا فالخب

 رجحلا مامضنا ةيلخ دمك كلذ يف روكذملا مامضنالا ةيلخدم ّنأل ءاًضيأ هبجوي ال هعم عرفلا

 .«ُهّيْط هنم 07 رّبدت .هيلع ةيناسنإلاب مكحلا يف ة ناسنإلا بنجب عوضوملا

 ل ؛لصألا ىلع ةيزم عرفلل لصحي ن | زوهعدلا# هال عم ,م ,ع» شماه يف .

 ع اهب ريصي ةيجراخ رومأ انهاه سيل :لوقن اّنأل ,ىوقأ [اهل :«ه .مد»] اهب ريصي
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 اا ءاسستلا واو

 او لاعس كلر ل اننالا نس ىيلمقو ةقألا نك قوق 1 ىلع هلادلا كنانألا
 ."اروصتملا نع ّمصي امّنِإ يهنلاو «ْمُكَلاَوْمَآ اوُلكأت اَلَو» .؛اوُلوُقَت

 اهني يتم رارشأ ىلع الإ ةعاسلا ''!هوقت ال :38ا هلوق اهنمف ةّنسلا امَأو

 نإ :ةث هلوق اهنمو ."'ضعب باقر مكضعب برصي اًراقك يدعب نوعجرت ال :: هكا هلوق

 اذإ ىّبح ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو دابعلا نم هعزتني اًعازتنا ملعلا ضبقي ال هلل

 اوُلَضف "'ءلع ريغب اوتفأف 7-0 الاهنص ءاسوو ىدلانلا لكلا ىلا" دعا قيل

 "!تابجاولاب موقي نّمع نامزلا ٌولخ ىلع "'لدت اهرئاظنو رابخألا هذهف اوُلضأو
 :ناهجوف لوقعملا اّمَأو
 هددسلاو ذكلا هلع و وعيت منعا 3 1: نيلات اي هج ام ادعرعا

 .عومجملا اذكو دوسأ يجنز لك ْنأ امك كلذك

 "'لاعلا ءاملع ّلك اهيلع عمجأ يتلا ةعقاولاف ةلالدل ناك نإ عامجإلا ّنأ امهيناثو

 الف اوعمجأ هلجأل يذلا يعطقلا اهليلد لقن ىلع يعاودلا رفوتب ةميظع [ةعقاو] نوكت

 ينل رمأ ىضتقم ىلع قلخلا. قافتا مزل ةرامأل ناك نإو .ةدئاف عامجإلا يف ("!يغبني

 ناو” انا كني نما يف ّنألو .اهيف سانلا لاوحأ فالتخال لاحم وهو

 ."7"!أطخ ناك (١!امهل ال ناك

 .موقي ال :«ه ,م» .؟ /0١. 4 يزارلل لوصحملا :رظنا ١

 .«١١؟»اورفكيو اوعجري نأ زاجل :«ع» شماه ف

 أ- :لوصحملا ىف .؛

 .«١؟١» لهاجلا يتفي نأ زاجف :«ع» شماه يف 0

 0١/8-085. لوصحملا . 7 .لدي :«م» ىفو .لدت  :«ه».1

 .ىقبي الف :«ع» .1 .ملعلا :ردصملا يف .6

 ةرامألا لجأل مهقافتا نكمي الف ةّجح ةرامألا نوكب لقي مل قنياقكألا يف ّنألو :ردصملا يف ٠

 .ةرامأل الو ةلالدل ال :ردصملا يف ١. .مكح ىلع

 ؟١.المحصول :6857-07/1.



 انيأر اهعفدو اهركذب الإ انهاه مالكلا متي ال ةبوجأ تاضارتعالا هذه نع مهل ذإو

 :نوبيجي دق مهّنِإ :لوقنف .هددصب نحن امل اًميمتت اهعفد عم اهركذن نأ

 “نال ؛"”ةقاشتملاب اطورشتم نسيل قيعولا باب ةروكذملا تاضارتعالا نم:لَوآلا نع

 ليبس ريغ عابتا ناكل الإو ."'انضرغ لصح همدعب مدعي مل نإ طرشلا ىلع قّلعملا
 نكي مل نإ عامجإلا فالخ ّنأل ؛لطاب وهو ةقاشملا مدع دنع اًقلطم اًًرئاج نينمؤملا
 الطن اًياوض سيلا هلا ىف كلش الف طخ

 (©7 مفتني طرشلا ىفتناو ةّقاشملاب اًطورشم ناك اذإ دّعوتلا 3 + اخ فقر

 اها عانتمال اًباوص ؛عامجإلا ةفلاخم نوك هنم مزلي الو دّعوتلا وه يذلا طورشملا

 7 قي هيفو 010 ةفلاخملا

 بّترت هقبسي ةقاشملا ّنأل دحاو لك ىلع بّترتم ديعولا نأ هحيضوت :«ه .م» شماه يف ١.
 ناعملا و كهفاع هنف اويعدتو د ءاقلوقك نوكر و اونلا ناكل اكلاةك تارزللا نكي قولف ديضرلا
 نكي مل همدع دنع اًمدع ناك نإو همادعناب مدعني مل نإ ةقاشملاب ةقّلعملا ةمرحلا يأ طرشلاب

 مدع ريدقت' ىلع .مهريغ ليبس لك عابتا زاوج.مزل الإو:ةقاشملاب طورشم اّضيأ ةمرحلا

 يسع افراز تكلا ةنيوخلا هوو رفق نبا ط ايدن اوقف انشا

 قب, اطورتغم سبل ديغولا اوس 6ع ضئاع نقرا
 .ىفتنا :«ل» . .05/ 5 لوصحملا ."“

 .«١١؟١ ذئنيح عامجإلا ةفلاخم قّقحتي ال يأ :«ع» شماه يف .0
 .«7١؟» ريغ يذلا يا:«عو» شماه يف 1

 مزل ول مزلي امّنإو ء.ضرغلا مزل همادعناب مدعني مل ول هّنَأ مّلسن ال اَنأ ههيجوت :«ه ,م» شماه يف .
 مدع طرشلا مدع دنع مزلي ال نأ زوجي وهو زاوجلا يفن همدع دنع مدعلا موزللا يفن نم

 ةقاشملا مدع دنع مدعني رخآ رمأ ّنأل اًمأو ,ةقاشملا مدع دنع ةمرحلا مدعنيو .طورشملا

 مزل اًيفتنم ناك نإف ؟ال مأ اًيفتنم مهليبس مدع زوجي هّنأل اًمأو ,ةمرحلا مادعنا كلذ مزلتسيو

 زاوجب ةمزلتسملا ةمرحلا ءافتنال ةقاشملا مدع ققحت ريدقت ىلع ةمرحلا دوجول بولطملا

 .هرخآ ىلإ مزلي مل :هلوق ءلطاب وهو روص ّلك يف عامجإلا فلاخم زاوج مهمزليف عابتالا اذه
 ال ةّقاشملا مدع دنع هّنأ وهو ديدرتلا نم يناثلا مسقلا راتخن اّنِإ :هريرقتو هباوج ىلإ ةراشإ

 م



 ١*9 ءانتسلا 5 روي

 نوكي نأ زاوسل لوألا عبنقلا قه: ىضرفلا لوضح غربال هلا :اولاق نق اًضيأو
 دع مدع نيدمؤملا ليس ريق عاب ةمرخ نوكتو:'' يدع دنع وع طرتعلاب قلعلا

 ةفلاخم زاوج مزلي مل ةقاشملا دنع ةمرحلا هذه مدع يف دّدر نإو لوسرلا ةقاشم

 ذإ ؛هدنع تمدع ةمرحلا تناك "!نإ ةقاشملا مدع دنع روصلا عيمج يف عامجإلا

 تابشا مث .عابّتا لك زاوج (*”بجوي ال نينمؤملا ليبس ريغ عابّتا ةمرح "')ءافتنا

 قّلعت كلذب ضرتعملا دري مل اًضيأو هضرغ لصحي لّوألا /!ديدرتلا نم ىناثلا مسقلا

 اًعومجم نيروكذملا عابتالاو ."١ةقاشملا ىلع ديعولا بّترت لب ؛ةقاشملاب ةمرحلا

 .هنع اًياوج سيل هتركذ امو ءاًدرفنم امهنم دحاو لك ىلع هبّثرت هنم مزلي الو

 ام ّلك عابتا زاوج مزلي اَّلِإو ةقاشملاب طورشم ةمرحلا نوكي نأ مزلي :هلوق ةمرحلا مدع نوكي
 :مهليبس ريغ وع
 مهليبس ريغ عابّتا نم يهو ةيلكلا ةقباسلا عفر مزلتسا ول ن أ كلذ مرلي اهنا و ملف لا: :انلق

 ضيقن وأ عونمم كلذو زئاج مهليبس ريغ عابّتا ّلك يهو ةيلكلا ةبجوملا قدص زاوج مارحب

 ةيجوم نيش وملا عهلزس ريغل عابتا لك ةنرح نأل ءرظن ةيفو «ةيترحلا ةيتيونلاةيلكلا ةبلاسلا

 ال يأ .ةيّلكلا ةبلاسلا ىنعم ىف عابّتالا ّلك ةمرح ّنإ :لاقي نأ الإ ةيئزج ةبلاس اهءافتناو ةيّلك

 3ك ؟ ةيئزجلا ةبجوم مزلتسي ةبلاسلا هذه عفر دئنيحو .زئاجب مهليبس ريغ عابثا نم ءيش

 :هةفذع ندع نتن ل1 .«ةيشاح

 72١ ١(«. ةقاشملا مدع دنع يأ :«ع» شماه ىف ." .نإو :«م» ."

 .بجوت ال :«ه» .

 عنتمي :لوقي نأ وهو لّوألا ديدرتلا نم يناثلا ّقشلاب ضرغلا لوصحل :«م .ع» شماه يف .4

 رياغ ام ّلك عابّتا زاوج يأ روذحملا مزليو اهئافتنا دنع تفتنا الِإو ةقاشملاب ةمرحلا طارتشا

 .«هنم .١١؟» اًكردتسم اًلَّوُأ روكذملا ديدرتلا نوكيف مهليبس [وه  :«م»] وه ثيح نم مهليبس
 ْنأل ضرتعملا هلاق ام ىلع هجّتم ريغ باوجلا اذه يأ (ها) هرخآ ىلإ :«ه .م» شماه يف .1

 برم ديعولا نأ دارا لب هنع اًباوج ديدرتلا نوكيل ةقاشملاب ةمرحلا قيلعت دري مل ضرتعملا
 عابّتالا ةمرح مزليل درفنم ّلك ىلع بّترتلا نم مزلي الو عابّتالاو ةّقاشملا يأ عومجملا ىلع

 ام هباوجو .باوجلا هجتي مل كلذ هدارم ناك اذإو ,قلاط ٍتناف ٍتملكو ٍتجرخ نإ :انلوقك وهو
 .«ليصحت ةيشاح »١١, هباوج ءادتبا يف كَدأ ةيشاخلا' ىلع ةاتبتك



 كارتشا بوجو مّلسن ال انأ وهو جاهنملا يف فّنصملا هركذ امب يناثلا نعو

 ذارجلا اق هوس الق للا: لس كار هرومألا ميمع ىف هيلع ف راطعملا و فويل
 مل الإو ,ةيعرفلاو ةيلوصألا لئالدلا عيمج ال ةّوبنلاو ديحوتلا ليلد ةيآلا يف ىدهلاب

 ذئنيحو ةلدألا "١عيمجل هدهع يف نّيبت ال ذإ ؛اًمارح 321 هدهع يف ةّقاشملا نكي

 دمتعا يذلا ليلدلا فلاخملل نّيبتي مل نإو اًمارح هداعقنا دعب عامجإلا ةفلاخم نوكي

 ."'نوعمجملا هيلع
 بّترت عنم همالك لصاحو .عنام ضرتعملا ّنأل ؛بادآلا نع جراخ هعنم :لوقأو

 يذلا طرشلاب هطارتش اقاوخي ادت اقلط: 4 نينمؤملا ليبس ريغ عابتا ىلع ديعولا

 ةروص يف ناك نإو هركذ امو .ةديدس ريغ عنملاب '' 'هتلباقمف ,هيلع فوطعملا يف

 .كلذ دارملا نكل ىوعدلا

 ريغ عاطأ نم :لاقي امك .هنع ءانثتسالا زاوجل ٌماع «ريغ» ظفل ّنأِب ثلاثلا نعو

 ريغ لخد نم انلوق نم موهفملا نإ :لوقت قرح 0 هو .يخأ ربا الإ هقيرتفا قرت
 هنأ م ركذ اهناخا وال" !زادلا باه واذ لك ءانعتسا "ةكيفل ءوفعلا ىه ةيرتك ىراذ

 ةربعلا ذإ ؛صيصختلا بجوي ال ببسلا صوصخ نب ,عوفدمف ٌدترملا نأش يف تلزن

 فالخ ال «ليبس»و «ريغ» ظفل ّنأل ؛رظن هيفو ءلوصألا يف رّرقت امك '١ظفللا مومعب
 خكل كلذ املس ةنيرق هلاوا ةيحالضلل ,ءادشنألاو ا ظافلأ نم اسيل امهّنَأ يف

 ناك ام لكل اًرياغم ناك ")ام عبّتا نم لك ريدقتلا ريصي هّنأل ذئنيح لالدتسالا طقسي

 ام ضعبل عبّتملا ّنأ ىلع لدي ال كلذ ّنأ ”ارهاظو ,باقعلا ّقحتسا نينمؤملا ليبس

 ١. لوصحملا :رظنا.؟ .عيمجب :«م» 851/14 -6060.

 '"'. .ةحصب :«ه» . ع .هتلباقمل :«م»

 .67/ 5 لوصحملا :رظنا.5 .00/14-65 لوصحملا :رظنا.6

 .رهاظف :«م» . 8 .ناكام لك :«ه ءل» .ال



 تير ءاسنلا وو

 "تفرع انك هيجومي :لوقنو: هلسف يناثلاو .باقعلل ٌقحتسم نينمؤملا ليبس رياغ

 ال امك .مومعلا هعم فعضي نكل صيصختلا بجوي مل نإو ببسلا صوصخو اذه

 نااار جروس وقام ىلاعو "لوقا ىرراللا ليببنلا نوك هن انا عيال وعي
 ام ىلع «ليبسلا» نوقلطي ةغللا لهأو ءانه دارم ريغ هّنكل انمّلس ؟!هَكَيَر ٍليِبَس ىلإ
 زاجم مدع ةلاصأل ,هروهظل هيلع لمحيف ,لمعلاو لوقلا يف هسفنل ناسنإلا هراتخي
 يف مهعابتاب را انقل الق «ييلبلدب لالددبالا يف مهتعباتم دارملا :هلوق . 556

 هل ليلدل وكلا تينا نيف" الولا#' قديسلم اوقنلا اه رك نا تبن يلبي لل رشا
 تاني افك

 دل وقوي ةققحللا لقال و عقيرطلا هنأ ىلع اوضن نم ةقللا لها نال ةرظنا خف

 ةكرحلا قيرط هّنأل ؛ناسنإلا راتخم اذكو .اًّعطق زاجم َكَيَر ٍليِبَس+ و « َىليبَس هْزه*
 لوقلا يف قدصي امك عابتالاو .هولاق ام لك ةّحص ليلدلا ةّحص نم مزلي الو .ةيركفلا

 ل دعس يف قدصي

 هفلاخم نوكيف .هلوسر لوقو هللا لوق ليلدلا ّنأب جاهنملا يف فّنصملا باجأو
 لمحيف .همدع لصألاو .ةيآلا يف راركتلا مزليف .ةقاشملا نيع ليلدلا ىنعمب ليبسلا

 .كلذ مزلي الثل عامجإلا ىلع

 ةّنس وأ ةّماع ةيآ وأ اًسايق نوكي نأ زوجي عامجإلا ليلد ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 يّنظلا ةفلاخم ّنأ مّلسن ال ذإ ؛راركتلا مزلي الف .ةقاشملا ريغ اهتفلاخمف ,ةيعطق ريغ

 .نخ انف. وال كفاك اذا ًضوصخ ةفاشم هيلا "وأ ياكل نم

 .١2؟ 1: رفكلا هرياغي امي.ةارملا نوكي نأ زوجيو :لاق ثيح :«ه عل نشماه يف.١
 /١١. :فسوي .'" .ىلاعت هلوقب :«م» .؟"

 .باوص :ردصملا ىف .6 .١؟6١ :لحتلا .:

 ا .5-688ا// 4 لوصحملا :رظنا 5



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 3

 اولعف عامجإلا ريغ ليلدب مكحلا اوتبثأ اّمل عامجإلا لهأ "”ْنأِب سماخلا نعو

 كرت مومعلا ىلع تلد دق ةيآلاو ,عامجإلا ريغب مهكشمتو ليلدب مكحلا تابثإ نيرمأ

 ىقبف .مهليلدب لال دثتشالا توجو مدع ىلع عامجإلا داقعنال ؛امهدحا يف هب لمعلا

 هس للذي ضقابالا عيش لك يقايحاو ميغا ا 11 يرخأ ةناعيو لالا
 يف جاتحي الف تبث اذإو .مهعامجإب تبث مكحلا ّنأل ؛قافتالاب تّصخ دق ةروصلا

 عامجإلا ريغب مكحلا تابثإ ّنأ عنمن نأ "'لوصولا ةياهن يفو .رخآ ليلد ىلإ هتابثإ

 .ةيالا نم صوصخم

 ربمأ قيل بلا ليبس يع مط آل هالوك ناي ضاق فررغلا رأي ونداشلا نفو
 :اكيكر ناك مهليبس الو .نيحلاصلا ليبس عابتاب

 اذهلو مهليبس ةعباتمب رمألا مهفي مل نيحلاصلا "اريغ ليبس عبتت ال :لاق ول معن
 نيحلاصلا ليبس ريغ عبتت ال نيب قرفف ,مهليبس الو نيحلاصلا ليبس ريغ عبتت ال حبقي

 .*'”نيحلاصلا ريغ ليبس عبقت ال نيبو

 ةيعوملاك ىتاتقلاو ةطيسببلا ةيلاسلاك لوألا نوك قرقلا اشتم نأل «رظن هيو
 ّمعأ هنوك ذإ ؛انهاه مومعلل لخدم ال نكل ّمعأ لّوألا نوك قرفلا هجوف ,ةلودعملا
 .الصا دحا ليبس ريغ يف هقدص زايقعاب

 هنألو ؛ءانثتسالا ةّحصل ّلكلا يف نينمؤملا ليبس عابّتا بجاولا ّنأب عباسلا نعو

 امهنيب ةطساو ال ّنأ تبثو «نينمؤملا ليبس ريغ وه ام ّلك ةعباتم نع يهنلا تبث امل
 .ءيش ّلك يف اًبجاو نينمؤملا ليبس عابتا نوكي نأ مزل ؛نينمؤملا ليبس عابّتا نيبو

 الو ءاهريغ ىف ةّجح هنوك نع جرخي ال ضقانتلا ةرورضل تاحابملا صيصختو

 نأ :«م» ١.

 »١١«. مهفاف باوجلا ىلع ضارتعالا اذه :«ه ءعر) شماه ىف ."

 .8//0-65 لوصحملا .: .ليبس ريغ :«م» .'"



 10 ءاستلا ةزووش

 ىلع قافثالا لوصح دنع طرشلا اذه اوفذح عامجإلا لهأ ّنأل ؛تاعامتجالا

 عبتا» :هلوق نم مهفي الو .فالتخالا زاوج ىلع قافتالا دنع هوفدحي ملو ءمكحلا

 هدد ادبفلا ليس: 1 ةيعحلاع وراهم امن ةهانملا توه ميهلاسلا لبس

 .هيف لخاد حلاصلا ةّيهم نم ءزج حالصلاو .هنع جراخ وهف حلاصلا ىلإ فاضي

 هنأل ؛ناميإلا يف ةعباتملا نود حالصلا يف ةعباتملا نكل انمّلس ؛لخادلا ريغ جراخلاو

 لمح ول :هلوق .هلعف هنأ لجأل ريغلا لعف لثمب نايتإلا وه عابّتالاو .ديلقتلاب لصحي ال

 .لاحلا ىف اًلصاح ناك ناميالا ىلع

 عانتما الو .هيلإ لؤي ام مساب اًراجم راص ناميإلا ىلع هلمح مدع انّيب امل :انلق

 .نيعيطملا هب عبو .ءالوه ليبس ريغ عبتيو يربزو ققاشي نع :ناطلسلا لوقو .هيف

 ىلع حجار وهف ماع ظفللاو ,ةنيرق دوجول هتعاط يف مهليبس نم كلذ مهفي امنإ

 ا م طقملا فرعا ةنيررقلا

 ىهنلا توبثو ,لوخدلا ال ةيحالصلا جارخإل ءانثتسالا نأ نم مّدقت امل ؛رظن هيفو

 .هيف عزانتملا وهو .مومعلا ىلع ينبم نينمؤملا ليبس ريغ وه ام لك ةعباتم نع

 تايقا أ "'عنمتو نادل و .هعوقوب ءىشلا عوقو زاوج طارتشا ""اهيف عنتميو

 فاضملا نع هجورخ بجي ال فاضملاو .ةيآلا نم صوصخم عامجإلا ريغل مكحلا

 ديلا

 نم عرج نينعل حالصلاو ,ةفاضإلا تحصف رياغم اك! بخلاو ةرياغملا بجيب معن

 هنكل متلق اميف ةقيقح تناك نإو .ةعباتملاو ةفاضإلا تّحصف .هل ضراع لب حلاصلا

 انّيب دقو .اًصوصخ زاجملا اذه نم ىلوأ صيصختلاب لوقلا سيلو .ةلثامملا يف زاجم

 .هيف  :«(ه» . " .571/14-15 لوصحملا :رظنا.١

 .ءرزجلاو :«:ل». ع . عنمت :«ه» .'"
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 ,عابتالا يف هنم ىلوأ ناميإلا يف زاجملا لامعتسا سيلو ءاقلطم صيصختلا ةيولوأ

 ىضتقم '''نع نهذلا فّرصت نئارقلا ْنِإف ,ةيفرعلا ةنيرقلا ىلع ظفللا ناحجر عنمنو
 .ظافلألا

 ظفللا جرخي ال ١ نيناتتملاو لافطألاو ماوعلا لوق رابتعا مدع "'ّنأب نماثلا نعو

 ىلع.هيغولا نأل' ؛ةوضعملا ىلع هلمح زوجي الود لبلدب 0 لكلا ةدارإ نع

 .رهاظلا كرد دعا لا كح لمح ,نيتسوملا ةفلاقم

 لكلا ةدارإ يف طرتشن مل اّنإف ءلكلا ةدارإ يفاني ال ليلدل مهجورخ ّنأل ؛رظن هيفو

 نامز يف 85 هنإف هتدحو مّلسن ال اًنإف موصعملا اّمأو ."'ليلدلا جرخي ال نم ةدارإ

 0 رابتعاب وأ .مهعم نيموصعملا مهدالوأ دوجول ؛ةّمتألا نم هدعب نمو لوسرلا

 ْمُهَرْ :ىلاعت هلوق يف امك زاجم دحاولا ىلع لمحلا وأ مهتنمزأ تدّدعت نإو

 مل كيدلوأ» :ىلاعت هلوق اذكو .*!نيرّسفملا قافّثاب 1ث يلع دارملاو #١ نُْعِكاَر

 مهل لاق ني يذلأ» : :لاق هلوقو ,"اًضيأ اغا ىلع دارملاو انا َو ْمُهّيَر ْنِم ٌتاَوَلَص

 عمجلا رهاظ كرت سيلو '' 'يعجشألا دوعسم نب ميعن وهو دحاو دارملاو *' « ُساَنلَأ

 ىلوأ كلذ لب .ةّصاخ موصعملا ّقح يف تباثلا ناميإلاب ملعلا رهاظ كرت نم ىلوأ
 وحول

 يف نايبصلاو نيناجملاو ماوعلا لوخد مدعل ,عمجلا يف زاجملا مزلتسي هنأ امهلوأ
 .نآرقلا نم ةريثك عضاوم يف هلثم تبث اًراجم مزلتسي انلق امو ,نينمؤملا

 نيموصعملا دّدعتل نامز لك ينمؤم ربتعا نإ زاجملاب عمجلا صاصتخا امهيناثو

 نأ :«هر) 7 .ىف :«م».١

 .66 :ةدئاملا .؛ :ليلادل مهي لورا#
 .6١ا/ :ةرقبلا .5 .01-088// " ىشاّيعلا ريسفت .0

 .177 :نارمع لأ. ا 7

 .88// ؟ نايبلا عمجم ريسفت :رظنا.١



 دف ءاسنلا ة زوم

 ملعلا عم اّمِإ عابتالاب رمألا نكل انمّلس الثا هرصع ينمؤمب ةيآلا تّصتخا الإو ,ذئنيح
 الإ كلذك سيلو مهلوق رابتعاب ملعي نأ اَمِإ لّوألاو حيبق يناثلاو .ال وأ مهقدصب
 .عامجإلا ةدئاف عّيضف .مهلوقب ليلدلا ةقفاومل وأ ,موصعملا

 َنأل ؛ةمايقلا موي ىلإ 00 مهن نيدمؤملا ١" لك نوك عتمت""!انآب عيياتلا نغو

 .دوجومب سيل وهف .ادجويس نمو اًدوجوم نوكيف ناميإإالاب "'فصتملا نمؤملا

 لك مهنأ يناثلا رصعلا يف مهيلع قدصي ال لّوألا رصعلا يف نيدوجوملا :هلوق

 ىلع لّوُألا رصعلا ىف اوقفثا دقو نينمؤملا ّلك مهنأ اَلَّوُأ مهيلع قدص امل :انلق

 ةيضفلا دعا ىف كلا نع رابعا بج ويسب نيج

 نع اًرجز نينمؤملا ّلك ةفلاخم ىلع باقعلا ّقلع ىلاعت هنألو .راصعألا لك يف

 .ةمايقلا موي ىلإ نينمؤملا ّلك دارملا نوكي الف .مهلوقب ذخألا يف اًبيغرتو .مهتفلاخم
 يفاني ام وأ .هيلع مهقافّتا ملعي اميف نينمؤملا ليبس ريغ عبّتتو .ضرغلا ناك اذإ

 :ناميالا 41 ةمزع

 نوناق نع جراخ عنملاب همالك ةلباقمف ,عنام ضرتعملا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأ
 معي هوحنو «اونمآ نيذلا اهّيأ اي»ب ردصملا باطخلا رأي لوقلا نأ ىلغ ؛بادآلا

 أبنلا عناملل يفكيو «نبيل ةيفاربخالا ضعب دنع هدعب دجويس نمو هنامز يف نيدوجوملا

 .هفالخ ىلع ليلدلا موقي نأ ىلإ هيلع

 نإ مهلوق ّنأل ؛ةبآلا لوزن رصع ينمؤم عابتا باجيإ زوجي ال كاهنَأِب رشاعلا نعو

 لب .الطاب ناك الإو ءاّوغل مهلوق ريصيف .هلوق يف ةّجحلا تناك ُةَْيَي لوسرلا لوق قباط

 :نينموملا نوك لك مال ؟ .امنأ :«ه» ١.

 .دجوي :«ه م» . .فصتملا وه :«م .ءه» .'"

 .هناأ :«هر . ” .مدع :«ه)) .6
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 .ناك رصع ّيأ يف نيدوجوملا لوقب لمعلا باجيإ دارملا
 لالدتسالا ةّحص ىلع فققوتي 34 هرصع ىنمؤم ةدارإ زاوج مدع ٌّنأل ؛رظن هيفو

 ليبس ريغ عبتت وهو اهموهفم ىلع ةيالا لمحي نم نإف ,عامجإلا توبث ىلع ةيآلاب

 ةدئاف مهلوقل نوكي '4١«ىّلَوَت اَم ِهْلَون» هل دايقنالاو ُةْْي ا ةرصن يف قيلمزحلا

 نأ ىلإ هيلع لمحيف .هناسلب قّدصملا وه ةغل «نمؤملا» ّنأِب رشع يداحلا نعو

 ىلع عابتالاو ؛مهليبس عابتا انيلع بجوأ ىلاعت هنأ هيلع ّلديو .ضراعملا موقي
 زوجي الو ءلاحملا فيلكت مزل ناسللاب قيدصتلا ىلع لمحي مل ولف ,عنتمم نطابلا

 رهاظلا نع: لودعهنأل ؛نيتاؤملا ليس نوكي نأ هنانق نم ىذلا ليعتلا ىلع هلع

 .ةرو رض ريغل

 اذإ ءقاطي ال ام فيلكت مزلي الو ,هقدص ملعي ال نم عابتا فيلكت حبقل ؛رظن هيفو

 :ةوضعملا ىلع لوخ

 :هلوق .يعطق هنأ ىلع عامجإلا "!عنمنو ىّنظ عامجإلا ّنأِب رشع يناثلا نعو

 .لصألا نم ىوقأ عرفلا مهتيطعأ

 .ىنَظ اندنع هنأل ؛؟!هقشفن الو عامجإلا فلاخم رّفكن ال نحن :انلق

 ةضراعملا نعو .رثكألا دنع قساف وأ رفاك اّمإ عامجإلا فلاخم ّنأل ؛رظن هيفو

 ال لكلا ةمصع يعّدن نحنو .لكلا عم ال دحاو لك عم باطخ يهنلا *”ّنأب تايآلاب

 يهن هنأل ؛هجو لك نم هنع ىهنملا ناكمإ ىضتقي ال ىهنلا نكل انمّلس .دحاو لك

 .دوجولا 'لاحم دجوي ال هنأ ملع امو ''هلعفي ال هّنأب هملع عم رفكلا نع نمؤملا

 .ةي الاب :«ه» . ؟ 16 ءاشنلا ١

 .هقسفل الإو :«ه» .غ .عنمي :«ل» .'”

 .لعفي ال :«م» .1 نأ :«ه» .6

 .لاجم :«ل» .ا/



 ع عانستلا 5 نوتس

 حبقل طرش ناكمإلاو .لكلا لوانتي دحاو ّلك لوانتي امك يهنلا ّنأل ؛رظن هيفو
 ثيداحألا نعو .مّدقت ام ىلع هدنع لاحمب سيل مولعملا فالخو .لاحملا نع ىهنلا

 ىف طزرتقلا لوضخت ىلع لدن «يتمأ رارشأ ىلع الإ ةعاسلا موقي ال» :ْثن هلوق 00

 ,مالك هتّكص يف هاَراَّقك يدعب اوعجرت ال» :هلوقو ءرارش مهلك ّنأل ؛تقولا كلذ

 لك ىلع أطخلا زيوجت مزلتسي الو .نيبّيعم موقل اًباطخ ناك امّبر هّنكل "'هانمّلس
 زوجي لكلا نكل انمّلس ,ةيمومعلا ىلع لدي ال يناثلاو ءلكلا ىلع هزيوجت دحاو
 انملع أطخلا مهنم عقي ال هنأ ربخأ اّمل ىلاعت هّللاو ءاًعقاو زئاج لك سيلو أطخلا هيلع

 .ةرامأل وأ ليلدل اّمإ مهعامجإ هلوقو .هنولعفي ال مهْنأ

 .هريغ نع ىنعم هّنِإف عامجإلاب ءافتكا هولقني ال مهّنَأ الإ ليلدل نوكي نأ زاج :انلق
 كلذ يف طرشلا لوصح ىلع لدي ثيدحلا ّنأ انمّلس ول اَنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 دشأ نم واقو لك لهأ ىلع رزوسف تفولا كلذ: فيول ارادت «لوشتانكلا تفولا

 ام اًمأو .ًاطخ مهعامجإ نوكي نإو ؛ةعاسلا مهيلع موقي نيذلا رارشألا نم اونوكي نأ
 نم أشن دّرجم عنم وهف ثا هنع مهحاحص يف يور ام ةّحص ىلع مالكلا نم هركذ

 .ةرابعلا نم رهاظلا فالخ نينّيعم موقل باطخلا ىلع لمحلاو .هب دنتسملا زجع

 دعناو لك ىلع طخ: ديزعت ١ ١ نورك 3 اهنا و ووهاظلا ىلا وه اما لالوعتالاو

 .ركذتف هيف ام اًقباس انّيب دق لكلا ىلع هزيوجت مزلتسي ال

 [(116) «... َوْهَو هلل ُهَقِْجَو َملْسَأ نَمِم اًنيد نَسْحأ ْنَمَو» :ىلاعت هلوق]
 ةمارك هيبشت] ,ةماركب هصّصخو هّفطصا [اًليِلَخ ْميِهْرْبِإ ُهَلَأ َدَختآَو+] :هلوق

 .هرخا ىلإ [ هليلخ دنع ليلخلا

 .انملس :«ه ءم» .؟" .نا:«ه» ١.

 . نّيعي مل :«ل» 0
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 زوجي ال ملف هل اًقيرشت "١ناسنإ ىلع ليلخلا قالطإ زاج اذإ :ىراصنلا ضعب لاق
 ؟كلذ لثمل رخا ىلع نبالا قالطا

 نع اضم ناايسامنلا روكا فالك ةييتعلا يفتي ) هلع( اي دييجو
 َناَكَو ض زآلأ ىف اَمَو ٍتاَوْمَّسلأ ىف اَم ِهِللَو» :كلذ دعب لاق اذهلو .تاثدحملا ةسناجم

 جايتحالاو ةسناجملل اًليلخ ميهاربإ ذخّتي مل هنأ ملعيل "+ اًطيِحُم ٍءْئَش لك هلأ
 نأ فكنتسي مل هتلخ عم هنأ هنم مهفيو ,"!نانتمالاو لضفلا دّرجمب هافطصا هّنكلو

 ىلإ هّبشت ةماركب فّنصملا لوق يف لعلو .هكلُمو هكلم تحت الخاد هل اًدبع نوكي
 لق ادق عروق دملا دينا وعلا ىلإ ةرانقا مرتخا

 [(15) +... طشقلآب َنيِماَوَق اوُنوك اوُنَما َنيِذّلَأ اَهّيَءَأَي ٠ :ىلاعت هلوق]

 .هرخا ىلإ روكذملا هيلع لد ام ىلإ عجار اَمِهِب + يف ريمضلاو :هلوق

 هقح ناكو ءاَمِهِب ئلْوَأ* يف ريمضلا ىّنن َمِل هنأ وه رّدقم لاؤس باوج ىلإ ةراشإ
0 

 .نيسنجلا نيذه دحأ نكي نإ ىنعم يف ِءاَريِقَف وَ اِّنَغ ْنُّكَي ْنإ* :هلوق ّنأل
 يف ةغلابملا كلذ نم ضرغلاو .ريقفلاو ىنغلا سنج ىلإ عجري هنأ باوجلا لصاحو

 :ىلوا قيرطب اههيدحتاب لوا ناك اههيلكت لوا ناك اذا هنأل فلذو * دؤضقنلا

 [ (185) «... َو ِهِلوُسَرَو هللآب اوُنِما ًاوُنَما َنيِذَّلأ اَهّيَءآَي  :ىلاعت هلوق]

 .هرخا ىلإ كلذب ناميالا ىلع اوتبثأ :هلوق

 ١ لا .ناسنإلا 1

 يزارلا ريسفت :رظنا." ١١/ .041.دوصقملا ىنعم يف :«ه ءم» .؛



 غ١ ءابشللا و

 [ هولي اوُنِما + ب نينمؤملا هللارمأ هجو]
 .لصاحلا ليصحتب اًرمأ نوكي الف ءاوموادو اوتبثأ انهاه «اوُنِمأَ+ ىنعم ّنأ ينعي

 .لبقتسملا يف اونما لاحلاو يضاملا يف اونمآ نيذلا اهّيأ اي ىنعملاو .لاحم هّنإف

 ةرشأ ىلإ [ مكتنسلأب متنمأ امك مكبولقب] 0 هي اونمآ وأ :هلوق

 .نيقفانملا عم باطخلا نوكي نأ ريدقت ىلع اذه

 .هرخاآ ىلإ [لسرلاو بتكلا معي اًماع] اًناميإ اونمآ وأ :هلوق

 :كلادلا يدقتلا'ىلغااده

 .سنجلا يناثلاو [نآرقلا لّوألا «باتكلا»و] :هلوق

 ىلإ عجار ه 8 لزتا + ريض 1 وع لف .ريثكلاو ليلقلا ىلع قلطي سنجلاو

 .دّدعتم عجرملاو درفم هنأ عم ةقباسلا «بتكلا»

 .* ِهِلْسُرَو هتك َو هتكئدلَم َو هللا ْرُفْكَي ْنَمَو» :ىلاعت هلوق

 بتارم ىفو نتاتكلا رك ذ ىلع.لوسزلا نكد ناميرإلا بتارم يف مّدق مل :تلق ناف

 ؟ةيضقلا بلق رفكلا

 ىلع اًمّدقم باتكلا ناك قلخلا ىلإ قلاخلا ةفرعم نم لوزنلا ةبترم ىف ّنأل :تلق

 ىلع اًمّدقم لوسرلا نوكي قلاخلا ىلإ قلخلا نم جورعلا "!ةبترم يفو .لوسرلا

 7 نادكلا

 ؟ةسمخ رفكلا بتارم يفو ءايشأ ثالث ناميإإلا بتارم يف ركذ مل :تلق نإف

 م فك تكلا بابسا داي سقي هلآل اًضياون# هلام رخكلا :ةويلابو ةكئالملاب

 .بتارم :«ه» .؟ .هبد :«ه».١

 1١١//. ىزارلا ريسفت .؟ 11 زارلا ريفا

 .ةريثك :«ه» .6
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 .هليصحت يف ىعسي نأ يغبنيف ليلق ناميرإلا بيسو

 [(1/) +... اوُرَفَك مث اوُنَما مث اوُرَفَك مث اوُنَما َنيِذَّلَأ نا » :ىلاعت هلوق]

 .ّىغلا يف اًيدامت اودادزاو رفكلا ىلع اوّرصأ مث دادترالا مهنم رّركت اًموق وأ :هلوق

 يف حرصأ ناكل يغبلا ىلع يغلا لّدب ولو ,'باوصلا وه لوقلا اذه :لوقأ
 .مهلاثمأو نيطساقلاو نيثكانلا نم ةاغبلا ىلإ ةراشإ لوقلا اذه ىلع ةيآلا ّنإف .دوصقملا

 نبا اي كل خب خب :رمع هل لاق ىّتح ريدغلا موي 3. بلاط يبأ نبا يلعب اونمآ ثيح

 ةافو دعي هب اورقك مث ."!ةنمؤمو نمؤم لك نلومو ىالوم ةيضضا هينلاط 5

 مث .هوعيابو هيلإ ةفالخلا لوصو دنع هب اونمآ مث ,ةفالخلا هنم اوبصغ ىّتح هدي يبنلا

 يف هعم مهتبراحمو .هيلع مهيغبو مهجورخب اًرفك اودادزا مث .هتعيب ثكنب اورفك

 ةماعلا قيد او امك «ىينضلاو امقلا

 )١12١([ «... نِم حتف مكل ناك ناف مكب َنوْصَبَرَتَي نيذلأ ٠ :ىلاعت هلوق]

 .لاجس اهْنِإف [برحلا نم « ٌبيِصَن َنيِرِفاَكْلِل َّناَك ْنِإَو +] :هلوق
 لحس اذهل وادا لعيس نينتنمسم انتا يهو ةلجاسملا ىنعمب ردصم لاجسلا

 د أ لّوألا هيجوتلا ىلع هّجوتي ذإ :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 مه لب ءالثم ىسيعب نيرفاك م : .دوعلاب نينمؤم ّمث .لجعلا ةدابعب نيرفاك مث ,نينمؤم

 0 نكد اهك «لدعتالا وتسفي ييرتكلا لاذع را يقر نيون نوتسوت

 ىسيعبو ليجنإلاب اورفك مث ىسومبو ةاروتلاب اونمآ دوهيلا مهْنأ نم فاّشكلا بحاص هركذ

 سيل فّئصملا هركذ ام ّلعلو ءرفكلاو ناميإلا راركت هب حضني ال هّنأ هيفف 2077/١ فاّشكلا]

 :  رعش - هيلع دشني نأب قيقح وهف هسفن ءاقلت نم حالصإ وه لب ةياور نومضم
 يم ل رهدلا دسفأ ام راطعلا حلصي نلو

 ما 0 لئاسر :رظنا .ءثيدحلاو خيراتلا بتك يف لقن ةفورعم ةيضقلاو .؟

 رك اسع نبال قشمد ةنيدم خيرات ؛ 88/8 يدادغبلل دادغب خيرات ؛؟ ١ .ديفملل ةعيشلا راسم
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 غد ءاسنلا ة قوس

 قبس دقو .مهيلع ةراتو ضعبل ةرات برحلا نا .لاجس برحلا :مهلوق ىنعمو ايل

 . يذق معلا ءارعتت قففي سيفي كلذ ميظوت أتم

 .ذئنيح «اًليِبَس َنيِنِمْؤُمْلَا ىَلَع َنيِرِفاَكْلِل هْلَأ َلَعْجَي ْنَلَو + :هلوق

 [:ايبَس َنيِنِمْوّملأ ىلع َنيرفاكلل هلا لَعِجَي ْنلَو» ىنعم ىف قيقحت]

 ىلإ لدع هنآ الإ هللا لعجي الو :لاقي نأ ىضتقي اذه :لضافلا ىّشحملا لاق

 .ىهتنا 2" 'هققحت يف ةغلابم يضاملا

 ناونع لعج ثيحب ةيإآلا ةءارق يف طلغ هنأ ىلع لدي اذه "!همالك :لوقأو

 لدع هنأ مّهوتف ةبصانلا «نل» نود ةمزاجلا ةملكب «هّللا لعجي ملو» :هلوق ةيشاحلا

 نم هركذ امف اًيضام عراضملا بلقي ةمزاجلا «مل» ةملك ّنأ ىلع ءانب يضاملا ىلإ هيف

 .مهو ىلع مهو ,ةتكنلا

 ملسملا رفاكلا ىرش داسف ىلع انباحصأ هب ٌجتحاو ةّجحلا ليبسلاب دارملاو :هلوق

 .هرخا ىلإ ةيفنحلاو

 زاوج مدع ىلع لالدتسالا يف ّنِإ :ةيمامإلا مالعأ نم نيرُخأتملا ضعب لاق

 وه امك مومعلا ىلع تلمح نإ معن ءلّمأت ؛ةّجحلا ليبسلاب دارملاو :هلوق دعب ءارشلا

 .كلملا مومع ىلع اهب اًضيأ انباحصأ ضعب ٌلدتسا دقو .حيحص لالدتسالاف رهاظلا

 ةراجإو كلمف هوب كلصتلا! ىلع رئاكلا طلب مدع ىلع اهي لالدتسالا نكميو

 ىلع هل ليبسلا نم ءيش الف .مومعلا ديفي يفنلا قايس يف ةركن هّنأل ؛اهريغو نهرو

 ضرفلاو حضاو ليبسو طّلست ةيجوزلا ّنأل ؛اضيأ ةيفنحلا لالدتسا ٌمصيو .ملسملا

 50١,. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .اذه :«م».١

 .همالك  :«م» 7
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 .ةيالاب اًيفنم هنوك
 نأ تفي ال هاوي هناحيصا لال دعنا لوتلا دعب هفقضددلا كتعنلا نم حلاو

 ريغب ةيجوزلا دوعي فيكف حاكن ىقب امف ليبسلا ىفتنا اذإ هّنأل ؛مهل داع اذإ نوكي

 عفر دّرجمو ءليلد ىلإ جاتحي هدوعف يفنم ليبس هنأل هلاوز مّلس دق هّنألو ؟دقع

 ةجوزلل سيل نأ هيلع دري معن ءيضتقملا ىلإ جاتحي لب نكمي مل عناملاو ليزملا
 الإو اهدادتراب دقعلا نالطب ىلع لدي لب ءاضيأ اًعرش لب اقرع جوزلا ىلع ةنطلس

 بوجو لثم نإ ليق ول هتّدِرب ىلوملا كلم نع كلملا جورخو قرلا كاكفنا مزلي
 نم حاكنلا ماكحأ توبث مدع ةنطلسلا عفر يف لاقي دق اًضيأو .ةنطلس ةقفنلا

 امك اهلاوز دعب .عجريف ةعنام ةّدرلا نوكتف مالسإلا ىلإ عجري ىّتح هريغو لوخدلا

 .لّماتف .هوركذ ليصفتلا ىلع انباحصا هلوقي
 :ةرخعأ ىلإ نوكي نأ يفني ال هّنأل :هلوق

 بهذم وهو هرخآ ىلإ نوكي نأ ىفني ال هلأ َلَعْجَي ْنَلَو » ىلاعت هلوق ّنأل يأ

 .ةّدعلا يضم لبق ناميإلا ىلإ 1 اذإ اًثباث ىقبي ٌدترملا حاكن هدنع ّنأل ؛يعفاشلا

 [ (118) <... ىلإ َاَلَو ِءَآَلوْه ىلا َاَل َكِلْذ َنْيَب َنيِبَّدْبَدُم + :ىلاعت هلوق]
 .ةيآلا كلذ نيب« نيب للقات هلوق

 [هلاعفأل اًملاخ نكي مل دبعلا َنأب ةيآلاب ىزارلا رخفلا جاجتحا]
 لصحي امّنِإ بذبذتلا ّنأ ىلع ةبآلا هذهب انباحصأ ّجتحا :يزارلا نيدلا رخف لاق

 هبلق يف عقو اذإ ناسنإلا ّنِإف .دبعلا رايتخاب سيل اذهو .هلعاف وهف ىلاعت هللا داجيإب
 هلاعفأل اًقلاخ دبعلا ناك ولف ءالصأ هيلع ردقي مل كلذ هسفن نع عفدي نأ دارأو دّدرتلا

 .ىهتنا ءاّضيأ رايتخالاب هسفن نع عفدي نأ يغبنب
 ةمزالملا يف داسفلا روهظل ؛ةطلاغمو كيكشت وه امْنِإ روكذملا جاجتحالا :ل اوقاف



 غ6 ءاستلا دوووم

 لوصأ ىلع مزاللا ّنأل ؛هرخآ ىلإ هلاعفأل اًقلاخ دبعلا ناك ولف :هلوقب اهيلع ةلولدملا

 هسفن نع هلاعفأ ضعب عفدي نأ هل ناك هلاعفأل اًقلاخ دبعلا ناك ول هنأ لدعلا لصأ

 ّنأ ضرف املو .هسفن نع هسفن يف هريغ لعف عفدي نأ هل نأ ال .هرايتخاب رخآ ضعبب
 العاف هنوك يفني ال هسفن نع هعفد ىلع دبعلا ةردق مدعف ىلاعت هللا لعف بذيذتلا

 .لّمأتف .هرايتخاب هلاعفأ ضعب عفد ىلع اًرداق هلاعفأل

 [ ...٠ )١140( راَّثلأ نِم لَفْسَأْلا كْرَدلأ ىف َنيِقِفاَنُمْلا نإ» :ىلاعت هلوق]

 [ةيآلا ىنعم ىف ىراخبلا ىور ام]
 ذو فحستلا ىف هنية ماج 1 عفا سنا اذ اك رسل طر اعلا فور

 اًبطاخم مكنم اًريخ اوناك موق يف قافنلا رثك دق :ةفيذح لاقف ءرمع نب هللا دبع همظعي
 َنِم ٍلَمْسآْلَأ ِكْرَّدلَآ ىف َنيِقِفاَنُمْلَأ نإ« لوقي نأ هللا ناحبس :دوسألا هل لاق ّمث ءهللا دبعل

 تلق ام فرع دقو هكحض نم تبجع :ةفيذح لاقو .اكحاض هللا دبع مّسبتف «ِراَنلَأ

 باحصألا ريخ اوناك نيذلا ةّقصلا لهأ ةفيلخ هللا دبع ّنإف هيواطم يف لّمَأتف ,ىهتنا

 .تاثذألا وذ َكْنَع

 [(157 ...٠ ْمُثْنَماَو مُتْرَكَسش نإ ْمُكِباَذَعِب ُهللأ ُلَعْفَي ام :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ اًظيغ هب ىّفشتي :هلوق

 [ةيآلا ىنعم ىف ىروباشينلا هدافأ ام]

 داسنألا دبات نأ ىلع نهري قاف لا :يزوباشينلا ريسنت ام ىلع هعيطوت

 متركش نإ مكباذعب هللا لعفي ام :لاقف .نيفلكملا ىلإ عجري امّنِإ حلاصلا لمعلاو

 رآثلا كردل وأ ظيغلا نم يفشتلل نوكي امنإ ةيعرلا ضعب كولملا بيذعت نا متنماو
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 لاحم ىلاعت هّقح يف رومألا هذه لاثمأو راضملا عفدل وأ عفانملا بلجل وأ

 اولانيل ؛حيبقلا كرتو نسحلا لعف ىلع نيفلكملا لمح دوصقملا امّنإو

 ةلزتعملا تلاق :لاق مث .هبيذعت همركب قيلي فيكف عاطاو لثتما نمف .ىمظعلا ةداعسلا

 ركشلا لعاف ّنأ يفو بيذعتلا ضرغل اًدحأ قلخي مل ىلاعت هنأ يف حيرص اذه

 ةباثإلاب الو بيذعتلاب لمكتسم ريغ ىلاعت هّنَأ مّلسم باوجلاو دبعلا وه ناميإلاو
 ,قبس امك يرورض رهقلا رهاظم يف ضعبلاو فطللا رهاظم يف ضعبلا عوقو نكلو

 ةطيماو بهي وا ةظطسارب فرورتضةنيركتو ةقلخو ههنا ىلإ لكلا ءاهجا اهأو
 ةياغ يف مالك اذهو فطللا رهاظم متنك نإ مكبذعي ال هنأ ىلإ ىنعملا لوؤيف

 .همالك ىهتنا .'!ةّحصلا

 .رّبدتو رّكذتف هقبسأ ام ىلع مالكلا اّنم قبس دق :لوقأو

 نعمي مث اًمهبم اًركش ركشيف ءال وأ ةمعنلا كردي رظانلا ٌنأل] ركشلا مّدق امّنِإو :هلوق
 .هرخاآ ىلإ [هب نمؤيف معنملا فرعي ىّتح رظنلا

 رثكأ فالخ هنأ عم ناميإلا ىلع ركشلا مّدق مل هريرقت ,رّدقم لاؤس باوج

 نم ةيلدعلا دنع ركشلا ّنأ عم وأ ؟حلاصلا لمعلا ىلع ناميإإلا اهيف مّدق يتلا تابآلا

 اًمّدقم نوكيف ةفرعملا "'ببس وه يذلا رظنلا بوجو ببس هنأو ,ةيلقعلا تابجاولا

 .ناميوإالا ىلع

 قلخلا ةمعن نم هيلع ام ىلإ رظن اذإ لاحلا ءدب يف فّلكملا ّنأ باوجلا لصاحو

 ركشلاو يبلقلا ركشلا ىّمسي اذه ةكرحف ,معنملا ةفرعم ىلإ ةكرح هنم ثعبنا قزرلاو

 كلت نم عفرأ يه ةمعن ةفرعم ىلإ هنم جّردت ركشلا اذه دبعلا ركش اذإو .مهبملا

 يتايف .بقاعملا بيثملا ةمحرلا عساولا "'دمصلا دحاولا معنملا ةفرعم يهو ةمعنلا

 .ببس - :(ه)») .؟ 67١/7. ىروباشينلا ريسفت ١.
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 ءغا/ ءاسنلا 5 نوبت

 "'ركشلا يبلقلا ركشلا ىلإ "'فيضيو .كلذ ىلع قئاف رهاظ ركشب

 ّنأل ؛زاجيإ هيف مالكلا ّنأ '''صلخملاو ,ليمجلا ىلع ءادنلاو .حراوجلا "'بادآب
 ,ةمهبم ةفرعمل ةعبتتسم ةقباس ةمعن هبجومو مهبم ركش ةيالا يف روكذملا ركشلا

 .روكذم ريغ لّصفم *'ركشب عبتتسم لّصفم ناميإللاو

 تناك نإو .لاؤس الف بيترتلل واولا نكي مل نإ :لوقأ :يروباشينلا لضافلا لاقو

 اهيف مّدق يتلا تابآآلا رثكأ فالخ ةيآلا هذه يف ركشلا مّدق امّنِإ هلعلف بيترتلل

 ,نيقفانملا ضرع يف ا ؛لصألا وهو حلاصلا لمعلا ىلع ناميولا

 ردصي يتلا مهلاعفأو مهنطاوب يف عازنلا "'عقي امّنو ءاًرهاظ مهناميإ يف عازن عقي ملو
 نع ةرابع هنأل ؛ّدهأ انهاه ركشلا ميدقت ناكف .يناسللا لوقلل ةقباطم ريغ مهنع

 ا"'هلاعفأو هلاوقأ نوكي ىّتح هلجأل قلخ اميف [ىلاعت هّللإ هاطعأ ام عيمج فرص

 ."7ةماقتسالا ننسو دادسلا جهن ىلع

 [048) ...٠ ْنَم الا لْوَقْلأ نم ءَوُسلآِب َرْهَجْلَأ هلأ ُبِحُي ال :ىلاعت هلوق]
 .[هنم مّلظتلاو] ملاظلا ىلع ءاعدلاب ملظ نم رهج لإ :هلوق

 ريدا دهب ىلع اعنا حرق نإ هفتاتنسل تالا م ودق طفلا تانعن

 .كلذ نع هّرنم وهو .ىلاعت هلا بوبحم ءوسلاب رهجلا نوكي نأ يضتقيو لصّتم

 .1ز2 وعمال ادوقم كلو نكت ضب اناره داعب علا نابل

 :نحيشلا ل ءعا» 0 .قيضي :«ه.م».١

 .صخلملاو :«ه ءم» . .ءاداب :«ه» . '"'

 .ةقوبسم :«(ه». أ .ركشل :«ه» .

 .هلاوقأو هلاعفأ نوكت ىّتح :ردصملا يف .# . عقو :«م» ٠
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 [ (149) «؛... ءوُس ْنَع اوفْعَت أ ُهوْفْخُت ؤآ اًَرْيَخ اوُدِبُت ْنإ» :ىلاعت هلوق]
 .ماقتنالا ىف هل صخر ام دعب :هلوق

 الف لاو اريح سيار سمن ماقتالا الإ ةراشإ :لضافلا يّشحملا لاق

 يفنب دارملا ّنأ كلذ هجو ناكو .ٌبحأ نوكي ال بودنملا كرت ّنأل ,ّبحأ وفعلا نوكي
 حّرص دقو ,بوبحم هنأ ال .هوركمب سيل هّنَأ دافأ رهجلا ءانثتساف ."١ةهاركلا ةّبحملا

 هنأ اًيوبحم رهجلا "!نم دارملا ناكو :لاق ثيح .ينازاتفتلا قّقحملا هيلإ راشأ '"'امب
 نوكي فيك بودنملا ىنعمب بوبحملا كرتف الإو ,حابملا لوانتي ثيحب هوركم ريغ
 لامعألا ضعب عرشلا لعجي ام اًريثك هْنأل ثحب هيفو .همالك اذه ؟ٌبحأو لضفأ

 ."!بوبحملا كرت ؟!بجوي ٌبحألاب لمعلا ّنأ يف ءافخ الو ضعبلا نم ٌبحأ
 بجوي ٌبحألاب لمعلا نأ دارأ نإ هّنأل ؛ثحب هيفو يّشحملا مالك ىهتنا :لوقأ

 .ينازاتفتلا لضافلا هدعبتسا '"'اًّمم سيل اذهف ,تحأألاب لمعلا 3 سورجملا كا

 وفعلا نم هيف نحن اميف مزاللا وه اذهف اًفلطم بوبحملا كرت بجوي هنأ دارأ نإو

 لامعألا ضعب عرشلا لعج هيفاني ال نكل لضافلا هدعبتسا يذلا وهو .ماقتنالاو

 رخآلا كرت يضتقي ال رخآلا نم ٌبحأ نيلمعلا دحأ هلعج نأل ؛ضعبلا نم ٌبحأ

 .رّيدتف ءاًيناث بوبحملابو اَلَوُأ بحألاب يتأي نأب امهنيب عمجلا نكمأ امّبر لب ؛اًقلطم

 [ )16١( «... َنيِرِفاَكْلِل اَنْدَتْعَأَو اَقَح َنوُرِفاَكْلا ْمُه َكَبتلوأ٠ :ىلاعت هلوق]

 .[رفكلا يف] نولماكلا مه [ َنوُرِفاَكْلأ ٌمُه َكُيَكلوأه] :هلوق
 :نسجلا مالي فدعملا نيخلاو ادقبملا نيب. لعقلا طيسوت هيلع لدي

 .راشأ امب هب :ردصملا يف .؟ .ةيهاركلا :«:ل».١

 .بجوت :«م»و ردصملا ىف .؛ .رهجلا نوكب :ردصملا يف .'"

 .لمعلا ىلع :«م».1 .5607؟ .طوطخملا .ماصع ةيشاح .

 .ام :«هر» .ا/



 1 ءاشنلا ةرو

 اورفك نيذلا مه ىنعمب [ نيرفاكلا ردصمل ةفص وأ هريغل دّكؤم ردصم ءاَقَح] :هلوق

 .هرخآ ىلإ [اًقح اًرفك]
 لّوألا نم غلبأ اذهو .رفكلا مهنم ردص نيذلا مه يأ ""دمعلل ذئنيح ماللاو

 .لامكلا تابثإ ةهج نم غلبأ لّوألاو دانسإلا ديكأت بسحب

 مه يد

 .4 كلذ ْنِم َرَبْكَأ ْىسوُم اوُلَأَس ْدَقَفِ+ :ىلاعت هلوق

 [باتكلا ليزنت لاؤس نم ربكأ هنأب ةيؤرلا لاؤس هجو]
 نكمم رمأ "!ليزنتلا ّنأل ؛باتكلا ليزنت '!لاؤس نم ربكأ ةيؤرلا لاؤس ناك امن

 ةلزتعملاو ءامكحلا دنع اهتاذب ةعنتمم امهّنإف ؛اًنايع هللا ةيؤر فالخب هتاذ ىف

 .مهريغ دنع ايندلا يف ةعنتممو :ةيمامالاو

 .اهيلع اوناك يتلا ةلاحلا كلت يف !*!ليحتسي امل :هلوق

 فيعضلا يندبلا بيكرتلا نم وحنلا كلذ ىلع مهنوك يأ :يّشحملا بيطخلا لاق

 .ةرخآلا يف الإ نوكي ال ىلاعت هتيؤرو .ايندلا يف مهنوك وأ ةيؤرلا قيطي ال يذلا
 .ىهتنا

 جيورتل بكترا امّنِإو ,ةيآلا نم رهاظلا فالخ ركذ امب دبيقتلا نأ كيلع ىفخي الو

 .مهفاف .بهذملا

 .اًقلطم ةيؤرلا عانتما ىضتقي ال كلذو :هلوق

 كلذ ّنأ نم اَلَوُأ *!هدّهم ام ىلع ينبم ءاضتقالا عنم نم هركذ يذلا اذه :لوقأ

 لاوس ل م».؟ .دهعلل :«هءل».١

 سس اهدوودشملا قالا .ليزنتلا ُنأل  :«م» .'"

 .هدهع أم :«ه» .©



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 50+

 ىلع دئاز ليلد حارتقاب ,مهدانعو مهتنعتل وه امْنِإ ماليألاو ٌمذلا بّترتو ماظعتسالا

 رظنلاب ")وأ ايندلا يف ناك امّنِإ اهعانتما ّنأل ؛تاذلاب ةعنتمملا ةيؤرلا مهبلطل ال ؛مارملا

 0 رهاظلا فالخ هنوك عم اذهو ءاهنع مهتقاط فعض ىلإ

 كَ َنِمّْؤَن د ْنَل ئسوُمم اَي مثل ١ ذإَو» :ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوق ريسفت دنع هلاطبإو هّدر

 اكْلُمَو اًميعَن َتْيَأَر مت ١ تيأر هيلإ رظنلا تعجار نإف .ةيآلا ١" هةَرْهَج هلأ ىَرَت ْنَتَح
 ١4 |ديِبَك

 [(166) +... هللأ ٍتاَياب ْمِهِرْفْكَو مُهَقاَثيِم مُهِضْقَ اَميف» :ىلاعت هلوق]

 .<ٌّقَح ِرْيَعب َءاَيبْن آلآ مهل 5 و :ىلاعت هلوق

 [4 ٍقَح رْيَغب هلوقب دييقتلا هجو]

 َن افي ول :هلوق دنع ةرقبلا ةروس يف ّقَح ٍرْيْغِب+ :هلوقب دييقتلا هجو رم دق

 يف لضافلا يّشحملا هب ههّجو ام ىلع ةّئث انمّلكت دقو ؛ّقَحْآ رَْمب َنيِيّنل

 .ركذتف ,نيعضوملا
 ةربع ال [ذإ اًليلق اًناميإ وأ مالس نب هللا دبعك مهنم «اًليلَق َّلِإ َنوُئِمْؤُي الق غ] :هلوق

 .هناصقنل هب

 ال مِهْنَأ هدارم لب .صقنيو ديزي ناميإلا ّنِإ :لوقي نم بهذم ىلع اًينبم اذه سيل

 .هب ةربع الف ءالثم ىسيعو ىسومب نونمؤي امْنِإو .ءايبنألا عيمجب نونمؤي

 .0 6 :ةرقبلا . " .و:«ل».١

 :ناسنالا "١



 06١ ءابستلا 5 زوين

 [(157) ءاَميِظَع اَناَتْهُب َمَيْرَم ىلع ْمِهِلْوَقَو ْمِهِرْفَكِبَوِ :ىلاعت هلوق]
 .ةرخا ىلإ ىسيعب يعب «ْمِهرْفْكِبَو» :هلوق

 .اًقباس «ْمِهِرْفُكِي ٠ :هلوق ىلع انهاه «ْوِهِرْفْكِيَو + :هلوق 8 مكحي نأ فّنصملا

 ىلإ ةبسنلاب هنوكب انهاه رفكلا دّيق .هسفن ىلع ءيشلا فطعل اًمزلتسم كلذ ناكو

 هبدارملا لوألا رفكلاف .هيلع فوطعملل رياغم فوطعملا رفكلا ّنأ ىلإ ةراشإ ىسيع
 اًقاَتيم ْمُهْنِم اَنَّدَخَأَو ِتْبَّسلَأ ىف اوُدْعَت آل :هلوق دعب هركذ ةنيرقب ىسومب رفكلا

 مهل ركب هلا رق يعن ىقكلا هيد ارعلا ا .هلبق ضقنلا ركذ عم ١١4" اًظيِلَغ

 رفكلاو ."' ىَسيع َحيِسمْلآ اَنْ اَنإ ْمِهِلْوَقَو + "74 اًميظَع اَناَْهب ميم ىلَع ْمِهِلْوَقَو
 نع اًباوج عقاولا بارضألا !اريخ يف هعوقول ؛َُي دّمحمب 0 هب دارملا ثلاثلا

 اذه ىلإو اليل لإ َنوُئِمْوُي الق » :هلوقب هليذتو '*!4َفْلُع اَنبوُلُق مِهِلْوَقَو+ مهتّنعت
 .هرخآ ىلإ مهرفك رّدكتل :هلوقب اًرخآ فّنصملا راشأ

 .« مهْضْقَن اَميَق ٠ :هلوق ىلع وأ :هلوق
 دوصقم ٠ ْمِهِضْقَن اَمِبْق + :هلوق ّنأل ؛هتهاجوب !''فاشكلا بحاص مكح اّمم اذهو

 .اًدارطتسا ركذ ام رابتعا نم ىلوأ هرابتعا ناكف ,مالكلا يف تاذلاب

 [ (167 ...٠ َمَيْرَم َنْبَأ ىسيع حيسملا اَنْلَتَق اَنإ ْمهِلْوَقَو + :ىلاعت هلوق]
 .ةّوبنلا نامز يف دعبتسي ال يتلا قراوخلا نم [ كلذ لاثمأو] :هلوق

 ل انام ىف "او قانازكلا قيرطب دعيستس اذه آل ؛ةوبنلا قامز: ىف لاق املإ

 ءيمج ةّوبن يف حدقلا بجوي رتاوتلا يف حدقلاو ,تاّوبنلا يف حدقلا ىلإ 4

 ١. 617 :ةانهنلا 7

 .66١ه :ءاستلا .6

 1 0601 هدايا :

 ريخحب :«م»

 01/9/١-088٠0. فاشكلا :رظنا.

 .وأ:«ه» .ا/ عا الهاك ملا ١ دحي .ىضقي اال :«ه» .
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 .دودرم وهف ,ءلصألا يف نعطلا بجوي عرف اذهف .ءايبنألا

 [ ىلاعتو هناحبس هللا ىلع مهتأرج نم مالكلا هيلع] لد امب هللا مهّمذ امّنِإو :هلوق

 .هرخآ ىلإ
 دقو ءاًديز تلتق يّْنِإ :لاق نميف ,لعفلا ىلإ هّجوتي ّمذلا ّنأ وهو لاؤس باوج

 ش .لوقلا ىلإ ال همعز يف '')هلتق

 .لوتقملا ريمض ىلإ وأ :هلوق
 ب ةنقم سعال سف نا دوه ةاروجي الو

 .هرخآ 'ىلإ [توهاللا دعصو توسانلا بلص] بلص موق :لاقو :هلوق
 ." اريبكلا ريسفتلا يف هب حّرص امك .ىراصنلا موقلا اذه نم دارملا

 .دّدرت يفل [ 4 ُهْنِم ِكَش ىفَل +] :هلوق
 ال مآ نتسيط اولتقا مهلا ف

 ددرتلا قلطم ىلع قلطي هيفرط دحأ حّجرتي ال ام ىلع] قلطي امك ٌكشلاو :هلوق
 .هرخا ىلإ [ملعلا لباقي ام ىلعو

 هيفرط دجأ مجرم أل نأ كتقلاو كلاب اوفضوب نق مهنا هو لاؤشتاوج
 ؟امهدحأ حّجرتي ام ّنظلاو ٌّنظلاب نوفصوي فيكف

 .ءانثتسالا لصتيف [ «ّنّظلَآ اَبِبأ لإ مَلِع نِم هب هل اَم2ِ] :هلوق

 ول معن ءناك ىنعم ّيأب ملعلا يف اًلخاد سيل ىنثتسملا وه يذلا ّنظلا عابتا ّنأ هيف

 بحاص ىفتكا اذلو ءلاق امك ناكل ٌنظلا عابتا الإ "'عابتا 3 ام 0

 .اًعطقنم يد (؛!فاشكلا

 .انيقي التق [ 4 ةَ ب وُ اعود :هلوق

 .الاخع نكي ناو وقودحم وو ةنع نوكي نأ ووجب «انهيا» نأ هلضاع

 ١. يزارلا ريسفت :رظنا." .هتلتق :«م ءه» ١١/11.

 ''. فاّشكلا .غ .ملع :ةدايز «ه ءم» ١/68٠0.



 عم ءابتللا" نقش

 مهْنأ يف نوكاش مهْنأ يفل .مهنم لتقلا نّقيت مدع ىلإ ىنعملا دوعي نيريدقتلا ىلعو

 ال مأ هولتق له

 [(158) ءاَميكَح اًريِزَع هللأ ناكو ِهْيَلا ُهللأ ُهَعْفَر لَب + :ىلاعت هلوق]

 ظ .4 ِهْيَلا هَل ُهَعَكَر لب :ىلاعت هلوق

 كلذ ىلإ هعفر ناكف .مكح هيف هللا ىوس دحأل يرجي ال يذلا عضوملا ىلإ يأ

 .دابعلا نم دحأ مكح هيلع يرجي نأ نع عفر هنأل ؛هيلإ اًعفر عضوملا

 .هكلهيف لاّجدلا جرخي نيح ءامسلا نم لزني هنأ يور :هلوق

 [ىدهملا مامالا نمز ىف ء ءامسلا نم دكا ١ ىسيع لوزن]

 هب حّرص امك هترصنل ىسيع لزني يذلا يدهملا وه لاّجدلا كلهي نم ّنأ هيف

 ."'!خيراتلاو ريسلا بابرأ نم نوقّقحملا

 .[ةّوبنلا ىوعد ةّحص اوملعي نأ نوّدوي مهّنَأ ىلع] هيبنت هيفو :هلوق
 تان ويم ةنارذا ندع تكلا روضتقا هوو نمادلا ىلإ ايدل هني نا ىلع

 .اهتايّلك كاردإ نع رثكألاو حلاصملا

 اًليصفت تايئزجلا عيمج كاردإ هنّكمي دحأ ال نأ ديري :لضافلا يّشحملا لاق

 كردي ثيحب ضعبلا ١" 57 هّنَأ هيفو ,تايلكلا كاردإ هنكمي ال رثكألا ّنأو اهترثكل

 دوعسلا دعس ؛١ 0 .ىسوطلل ىلامألا ؛! 14 .بولقلا داشرإ ؛1807/5و 07/51 ةّمغلا فشك :رظنا.١

 را ىلإ عملا ا :هلوق :ةدايز «ه ,م» ؛اهريغو ١ :نسواط: قبا دكسلل

 اهنهنا هني اضو ن امتع نف قوز لوألا :لاوقأ «ةولّصلأ َنيِميقُمْلآَو + هلوق يف :يروباشينلا لاق
 اذه أل ؛لوقلا اذه ةكاكر. .ىفحي هلو رسل را ل ل

 .هيف نحللا توبث نكمي فيكف ببَيَ هلا لوسر نع رتاوتلاب لوقنم فحصملا

 اهيلع «ع» يفو 75 يروباشينلا ريسفت ] حدملا ىلع بصن هنأ نيُي رصبلا لوق يناثلا

 .نكتلف :ردصملا يف ." :تطق
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 :ىهتنا ١" ةنيعافلا مضر هك انك هيلع هر تريح"
 لوألا ىلع :ىيديعجملا وا دك ءابشألا نطعبلا كل ذي فيري نأ انا ىلع ال :لوقأو

 ثيحب مهّْنَأ ماسن ال يناثلا ىلعو هيي يبنلا ىلإ جايتحالا وهو بولطملا تبثي
 ماكحألا نم ريثك يف مه ئرت اذهلو ءمهيلع دري يئزج يأ .مكح كاردإ مهل نكمي

 .مهرمع رخآ ىلإ نيفقوتم

 يأ

 [(177) +... ِهِمْلِعب ُهَلَزْنَآ َكِيَلإ َلَّزْنَآ اَمب ْدَهْشَي ُهللأ نكل> :ىلاعت هلوق]

 [هتضراعم نع زجعلا وه نآرقلا لازناب هللا ةداهش ىنعم]

 .نورخآلاو نولّوألا ةضراعم نع زجع ثيحب نارقلا لازنإ هللا ةداهشب ىنعمو
 .هلبق ام موهفم نع "!كاردتسا «ُدَهْشَي هللا نكل+ :هلوق

 لوق نع باوج اهرسأب تايآلا هذه ّنأ يروباشينلا هركذ ام ىلع هلصاحو
 اًباتك سيل نآرقلا اذه ّنأ نّمضتي مالكلا اذهو باتكلا هيلع لزنل ابن ناك ول دوهيلا
 .ءامسلا نم هيلع لزات هاب دهم هلا نكل لبق مرج الف ءامستلا نم هيلع الوان

 ىلإ ءاحيإلاب هيلإ ءاحيإلا هّبش امل هّنَأ :لوقن نحنو :لضافلا ىّشحملا لاقو
 ّنأي ءاهنع كردتساف هب اهبشم هنوكل ريغلا ىلإ ءاحيالا ةّيزم هيبشتلا مهوأ .ءايبنألا
 .ىهتنا .7!كيلإ لزنأ امب هللا ةداهش ةيزم كيلإ *”ءاحيال

 ,تفرع امك هتابثإو هيفن يف رظنلاو .هتّوبن راكنإ ماقم ماقملا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 .هتوبثل نوركنملا هب كّسمتي ىتح هتوبث يفنب ال ريغلا ىلإ ءاحيإالا ةيزم مهوتو
 ناكل ليصفتلا يف عازنلا ناك ول معن .روكذملا كاردتسالا ىلإ هعفد يف جاتحيو

 ع

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟" .يا :ردصملا ىف ١00.

 “". .هنع  :ردصملا ىف .غ .كردتسا :«ه»

  .6.طوطخملا ,ماصع ةيشاح ." .ءاحيولل :«ه» 500.



 فدل ءانملا ة ووعب

 .سيلف سيلو .هجو "!كلذل

 .4 هملعب ُهَلَّرْن أ + :ىلاعت هلوق

 ةفاضإ مزلي الإو هتاذب ال هملعب ملاع ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا تلد :ةّنسلا لهأ لاق

 هملع ةفاضإ يف فاك هملعو هتاذ نيب ةيرابتعالا ةرياغملا ّنأ هيفو .هسفن ىلإ ءيشلا

 .مهفاف ؛هتاذ ىلإ هتاذ نيع وه يذلا

 .هرخآ ىلإ [ مهداعمو مهشاعم يف سانلا هيلإ جاتحي] يذلا هملعب وأ :هلوق

 .ىروباشينلا [ريسفت] يف امك دابعلا حلاصم نم ملع امب ةلؤناا"او :لاقي نأ رهاظلا

 [(37) .... اوُلوُقَت اَلَو مُكِنيد ىف اَوُلْغَت اَل باتكلأ لهآ آّي» :ىلاعت هلوق]
 حورو نبالاو بألا :ميناقأ] ةث الث | ثلاث] هللا نإ :نولوقي مهنأ عع نإ :هلوق

 .[سدقلا

 |تثيلثتلا ىف ىراصنلا بهذم نالطبب ىزارلا رخفلا هدافأ ام

 ميناقألاب ةثالث رهوجلاب هاير ىلا ااا ىراضتلا يطنم :ىزا لا هيلا رفق اق

 "كلت اوّمس نإو مهْنَأ الإ باتكلا يف امك ةثالث تافصب ةفوصوم اًناذ اوتبثأ مهنإف
 اوزّوج مهّنأل ءاًناوذ نوكي نأ يغبني مهبهذم ىلإ رظنلاب نكل تافص اهّنأب تافصلا

 الو ريغلا يف لحي امل اهسفنأب ةمئاق تاوذ اهّنأ الولو .ميرم يفو ىسيع يف لولحلا

 اذه لجألف نهم رك اذهو ةةثعتم اناوذ نوفق اذه ىلعف 0 90 000

 اف :تانضلاو تاذلا ىلع ةنالالا انمح 9 امأ «َّدكالت اوُلوُقَت آلَو+ ج١ :ىلاعت هللا لاق

 .همالك ىهتنا .")نارقلا ىف يف !*!ةروكذم تارا هذهو فيك هراكنإ نكمي

 .وأ :«ه مد 2 .كلذ :«ه».١

 نإ :رادنضملا يك .اهوّمس :ردصملا ىف ."

 .وه الإ هلإ ال يذلا هللا وه :لوقن اّنِإو كلذ لوقت ال فيكو :ردصملا يف .4



 اونوكي نأ زاوجل رظن .هرخآ ىلإ ةمئاق تاوذ اهّنأ الولو :هلوق يف :لوقأو

 ةاغداعي ا نيملسملا نق ةقئاطنةبلا بهذ انك :ضارعألاو.كنافسلا لاقتنال نيزؤحن

 كلذ ىف مالكلا انلّصف دق اًنأكو .ريفكتلا مزلي الف مهتالاهج نم اذه نوكي نأ رمألا
 1 .ركذتف اًقباس

 كلذ نم ىش هلئامي ال [اًقلخو اكلم + ضزآلآ ىف اَمَو ٍتاَوَّْسلَأ ىف ام ُهَلِ+] :هلوق

 1 لون
 هنأل ءاضيأ كيرشلل يفن هّلعلو دلولا يفن نايبل ةّمتت هلعج :لضافلا يّشحملا لاق

 هنن قيقا و ا ل قرار تلا ودتلا قا يم اللا وك ل دير ناكر

 تاومسلا ىف اذدل هلق نيركيي تح قانيددلولا ىفت وضل قيس مل هنأل :لوقأو

 اذه هل امك زف كدي كلااغل اني ادع ىتض كاان ناي وه هلع نظرنا

 .هجّتم ريغ لضافلا

 [(175) 4«... هلل اَدْبَع نوكَي نآ حيسملأ َفكْنَتْسَي نل» :ىلاعت هلوق]

 .حيسملا ىلع فطع [+َنوُبَرَعُمْلآ ٌةَكْيدلَمْلأ لَو +] :هلوق
 ةيلضفأ مزلتسي هّنأل "!4اَدْبَعَ» يف وأ «َنوُكَي٠َ يف ريمضلا ىلع هفطعي مل امنإو

 1 .ىفخي هل ام ىلع ءايبنألا نم ةكئالملا

 كلذو [ةيدوبعلا ماقم نع حيسملا عفر يف ىراصنلا لوق درل هقاسم لاقو] :هلوق

 .هرخآ ىلإ [ هيلع فوطعملا نم] ةجرد ىلعأ فوطعملا نوكي نأ يضتقي

 ١08. .طوطخملا ,ماصع ةيشاح ./ ١١1/١١. يزارلا ريسفت .”

 ١(«. 72 ل هيف :«ع» شماه ىف .6



 ه6 املا 3 وو

 [ةكئالملا ىلع ءايبنآلا ةيلضفأ ىف ثحبب]
 َنوُبَرَقُمْلآ ٌةَكَبدلَمْلَآ آلَو+ :هلوق لد نيأ نم :تلق نإف :فاّشكلا بساع لاو

 كلذ ريغ ىضنقي ال ىتاعملا ١١ لغ نأ ثيهنم«تلق ؟هقاوفا نم الو ىتعملا نأ ىلع

 ةلزنم نع حيسملا عفر يف مهّولغو ىراصنلا بهذم ّدرل قيس امّنِإ مالكلا نأ كلذو
 هنم عفرأ وه نم الو ةيدوبعلا نع ىسيع '''عفرت نل :مهل لاقي نأ بجوف ءةيدوبعلا
 لدتف ؟حيسملاب فيكف ةيدوبعلا نم نوبّرقملا ةكئالملا فكنتسي نل :ليق هّنأك ؛ةجرد

 مهالعأو هجرد ةكئالملا عفرأ مهنوكل نيبّرقملا صيصخت .َنّيِب ةرهاظ ةلالد هيلع
 :- رعشاح لئاقلا لوق هلاتمو«ةلزتم

 "'هرخاز ّجتلي جاومألا وذ رحبلا الو ٌجِتاح ٌدواجي نّمم هلثم امو

 ناك نمو .دوجلا يف متاح قوف وه ام جاومألا يذ رحبلاب دصق هنأ يف هتهّبش الو
 ىتح !؟!. ئراّصتلآ اَلَو ْدوُهَيَلأ َكْنَع ئىضْرت ْنَلَوِ+ هلوق ةبآلا هذه عم قذيلف قوذ هل
 .ىهتنا .*'نّببلا قرفلاب فرتعي

 نع ةكئالملا ريخأت ّنأ قوف ىلإ يقرتلا ةدارإو قوذلا نم هركذ ام حيضوتو

 ةكئالملا ّنأ ىلع لدي مهنع فاكنتسالا يفن ماقم يف برقلاب مهفصو عم حيسملا

 نع نوزّدبملا ءالضفلا الو ورمع فكنتسي نل :تلق اذإ امك .حيسملا نم لضفأ

 اذإ امكو .ورمع نم لضفأ نيزّبملا ءالضفلا ّنأ نم مهفي هّنإف ديز لضفب فارتعالا

 نل مالكلا تسكع ولو ءناطلسلا الو رمألا اذه نع ريزولا فكنتسي نل :تلق

 .ماقملا ىضتقم نع كجورخل مالملا ماهسب تقش ول ريزولا الو ناطلسلا فكنتسي

 ىلإ ىندألا نم يقرتلا مزلي ماقملا اذه لثم يف ذإ ؛مالكلا هيلع بّتري يذلا ننسلاو

 .عفرتي نل :ردصملا يف .؟ .ملع نم :«م).١

 ١١٠١. :ةرقبلا .غ .عفت رملا :رخازلا .هرخاذ :«ل» ."'

 6817/١. فاشكلا .ه



 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 3

 .هانرّرق امك مارملا حوضو عم اذه .ىلعألا

 الوب قودلا هيليك لدياال قولا ف هاعدأ ام نأ لضافألا ضعب هيلع ضرتعا

 نوال ا لا نارا ل اجا حب عا نع ناسا [حاك ريد
 اهب دتعي ال كلذ لاتماو كل قوذ ال هركتملل لاقي ذلثل راكدألا

 تحابص ىا د عقعيلا نلخ ةروبولاويسا دنابناا ىزارلا ةنالعلا هفعبياعتاو

 ال قوذلا نإ :هلوق اّمأو .هنع باوجلا نع زجع امل كلذ لاق ِهّنِإ :لاقي ىّيح فاّشكلا

 دارأ نإو «قوذلا لهأ نم نوكي ال امّبر ذإ ؛مّلسمف هسفن قوذ دارأ نإف ,هيلع ٌلدب
 مّلسن الف ءباطخلا لصفو ةغالبلا نم أطخ 3 باوضلا هلا ققم ريغ قوذ

 ول ام اذه ريظنو ؟مهقوذب كلذ نوكردي ال مهّنَأ ملع نيأ نمو .كلذ نوكردي ال مهن
 نأ الإ ّمهّللا كلذ عنم دحأل سيل هّنِإف .؟'ىهسلا كردي رصبلا ٌداح هّنِإ :لجر ''!لاق

 .ىهتنا هرصب فعضل هسفن نع يكحب

 اني ىف شا فاقكلا بحام ىآ تدلا ييزقلا نحاس ةيلع ىظرتعا اكيأو
 0 امْنِإ هّنألو ,ةيلكلا ىوعدلا هب "!حّحصي ال اّمم وهو يئزجلا لاثملا ىلع هاعّدا

 تاعي يله رضلا ةدايو ةنرع قبس

 ليضفت ىلع هتلالدف ليضفتلا مهفي ال ورمع الو ديز هلعفي ال :تلق اذإ ام

 بجوي ال واولا ّنألو ءروديف ءسكعلابو ١!بهتليضف ةفرعم ىلع فقوتي ةكئالملا

 ال ,مومعلا ديفيف فدعم عمج هّنأل ؛لضفأ ةكئالملا عيمج ّنأ ىلع لدي هّنألو ,بيترتلا

 ال تاينادجولاف ,ينادجو يقوذ هنأ ىعّدا نإو ,بولطملا وهو لضفأ دحاو ّلك ّنأ

 .مصخلا ىلع اهب لدتسي

 .هيلع هللا ةمحر :«ه».١

 .ىتوأ :«ل» ىفو رهاظلاو ءىفوأ :«م» ىفو ,ىندأ :«ه» 1

 0 :«م» . ْ .ندودل لاقدر

 .مهليضفت :«م» . 1 .حصي ال :«ل» .0



 49 ءاسنلا 8 رون

 ىلإ يناعملا ملع يضتقي :فّئصملا لاق اّمل هّنأب يزارلا ةمالعلا هنع باجأو

 اهرثكأ يناعملا ءاملع ةّلدأ ّنأل ءاهدروأ ىتلا راظنألا رثكأ تّلحمضا ,")هرخآ

 .ْنَظلا ديفي '"!امب اهيف عنقي تايباطخ

 .لاثملاب يّلكلا نوحّحصي يناعملا ءاملع ٌنآلف ءلّوألا 7

 ماقم يف هريخأت نم تملع هتيقوف ّنأ يعّدملا ّنأ هنع باوجلاف ,يناثلا اًمأو

 كلذ انلق امّنِإو .هسفن يف ةيقوف هل نوكي نأ يفاني ال كلذو .ةدواجملا يفنو حدملا

 فوطعملا ىواست ول اّمأ .ىلعألا ىلإ ىندألا نم ماقملا اذه لثم يف يقرتي هْنأل

 ال "'يف امك تئش اني ميدقت يف رايخلاب تنأف ا سف يف هيلع فوطعملاو

 مدعو ةيدوبعلا راهظإ ماقم ماقملا ناك اّمل ةيالا يف اذكف ءورمع الو ديز هلعفي

 دا انك ةقيعك ةكتالتلاو ىسع رايس مده ىلع ىاثلالا مقو دقو وفاكتتيالا
 ناك نإو ءىعّدملا وهف لّوألا ناك ّنإف .سكعلاب وأ ىسيع نم لضفأ ةكئالملا نوكي

 ام ريظن سيلو ,ىلعألا ىلإ ىندألا نم يفرتلا وه يذلا سايقلا ةفلاخمل زجي مل يناثلا

 نأ امهيف ام ريظن لب ؛ورمع الو ديز هلعفي ال :هلوق نم هب لّثم ام ةيآلاو ,تيبلا يف
 الو ,.ورمع هلضفب فارتعالا نع فكنتسي الو .دسألا الو ورمع اًديز مواقي ال :لوقي

 لضفو دسألا ةعاجش نأ ىلع ّلدي مالكلا ىوحف ّنأ كش الو ,نوزّبملا (*!ءالضفلا
 .هلضفو ورمع ةعاجش قوف نيزّبملا ءاملعلا

 لوقت نتف مطلقا وارلا قرم يرتلا دقني هل انآ !"اونغن عيناوحلاف كلانلا انأو

 .ماقملا ىلإ رظنلاب واولا نم هاندفتسا لب ءبيترتلل تسيل واولا

 دحاو ّلك ّنأ ماقملا اذه لثم يف مهفلا ىلإ قباسلا ّنأ هنع باوجلاف ءعبارلا اّمأو

 .امل :«ه» . رق ا :«ل ءعو» ١.

 .ءاملعلا :«ه ءم» . .وحن ىف :«ه ءم» .'"'

 .هنع  :«ل» .6©



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 13

 .عومجم وه ثيح نم عومجملا الو ؛ةيدوبعلا نع فكنتسي ال ةكئالملا نم

 بسحب هنأ ميلست دعب ءيشب سيلف .هرخآ ىلإ يقوذ هنأ ىعّدا نإو :هلوق اّمَأو

 نم فصّتأ اذإ يناعملا ملع بحاص ىلع ةّجح مهدنع قوذلا ّنأل يناعملا ملع

 .ىهتنا .هبكنم نع بّصعتلا ءادر حرطو .هسفن

 ملع ىضتقم ّنأ يف مالك ال :لازتعالا ةلأسم ىلع ''١لاقملا ءانب عفد يف لاقي دقو

 :لاقي امك .هقوف نم الو ينعأ .ىنعملا اذه وه ميلسلا حيحصلا قوذلاو يناعملا

 نكل .ريزولا الو ناطلسلا :لاقي الو ءناطلسلا الو ريزولا رمألا اذه نم فكنتسي ل
 وه. ىذلا نسنلا ىف ةموتلا لإ ناديت ل امملا فرعوو انكي أ لومسفلا ظنوا سقي

 دّدجتلا وه-ىراصنلا معزب انهاه كلذو .ةيدوبعلا نع عفرتلاو .فاكنتسال ةئظم

 هب يذلا دييأتلاو ,ةردقلا لامكو هل بأ ال هنأ ةهج نم ىسيع يف يتلا ةيناحورلاو

 مهل بأ ال مهْنأل ؛ىوقأ ةكئالملا يف اذهو .صربألاو همكألا ئربيو ىتوملا يبحي

 ىلع فّرصتلاو ,لامعألا بعاصم ةلوازمو .لابجلا علق ةّوق هللا نذإب مهلو مأ الو

 نأ نوفكنتسي ال كلذ عم مهو .ءاربإلاو ءايحإلا هبنج يف لقي ام::لاوحخ لاو لاوخألا

 ىنعملاب ةيلمكألاو ةيلضفألا ىلع اذهل ةلالد ")الو ؟ىسيعب فيكف .هللا دابع اونوكي

 .ىهتنا ,"'قذيلف قوذ هل نمف .هيف عزانتملا

 ءايبنألا ّنِإ :انلق نإو اَنِإ :اًضيأ كلذ عفد يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا لاق )و

 امك ريزولاو ريمألا نيب ام توافت مهنيب توافتلا ّنِإ :لقن مل نكل ةكئالملا نم لضفأ

 نوكي نأ ريمأ نوكي نأ توافتلا نم هاندصق نحن امل قباطملا لائملا امّنِإو هب اولّمم
 لعفي نأ ينالفلا ريمألا فكنتسي ال :لاقيف ,ةلمجلا يف توافت رخآلا ىلع امهدحأل

 .اذهب هل ةلالد الف :«م» . " .ىسأقم :«ه» ١.

 يف ينازاتفتلا نع اّلقن ءيدنفألا نيدلا بحمل تايبألا نم دهاوشلا ىلع تايآلا ليزنت :رظنا .'"
 وس :«م» :مارلا فرح: 52 فيشاوخ



 5١ عانشنلا 6 زيوس

 لوألا نيف ةضرف نطتحا اقاث روكذملا ريمألا ناك نإو»«ىقتالفلا ريمألا ال "1و اذك

 عومجم نم لضفأ ءايبنألا داحآ نم هريغ وأ ىسيع َّنِإ :لقن مل نحن اًضيأو ؛ليلقب
 :ةكتالحلا ني دحاوب نك نم لقفا ءامالا نم وجاو لك نإ اذلف مناوي هكتااعلا

 نايل نود لوألا نه نال لولده

 دحأ لضف مزلتسي ال كلذو :فّئصملا لوق اذه ىلع لمحي نأ نكمي :لوقأو

 ."'هرخا ىلإ اًقلطم رخآلا ىلع نيسنجلا

 مل ثلاث بهذم مزل كلذ مزلتسي مل ول هنأ نم بيطخلا هدروأ ام هيلع هّجوتي الف

 نس قا ءايسنالا 0 ةفيبقلا و ةنحلا لها نهيوومحلا يهدم ال وحا هيت

 نوكب لوقلاف ءليصفت ريغ نم سكعلا ةلزتعملا بهذمو ءليصفت ريغ نم ةكئالملا

 عامجإلل قرخ ءايبنألا نم رخآلا ضعبلا ؟!نود ىسيع نم لضفأ نيبّرقملا ةكئالملا
 مالك يمنا هذلامخلا هذه ىف يكرملا

 دحأ لضف مزلتسي ال كلذو :هلوقب دري مل فنصملا نأ هكوتلا 5 هجوو

 نم ّلك ىلع ءايبنألا نم دحاو ّلك لضف مزلتسي ال هنأ ًقاطم رخألا ىلع نيسنجلا
 مزلتسي ال هنأ دارأ لب .بكرملا عامجإلل يفانملا ليصفتلاب الوق نوكي ىّتح ةكئالملا
 .تفرع امك مهعومجم ىلع ولو اًقلطم ةكئالملا ىلع ءايبنألا نم دحاو لك ليضفت

 .7!لّمأتف .هيف عازنلا (*'عقو الو هفالخ ىلع عامجإلا دقعني مل امم اذهو

 فاكنتسا يفنب يّقرتلا ّنأ عفدلا يف رهظألا :لضافلا يّشحملا لاقو ءاذه

 اميف نوري ال مُهْنَأل ؛رشبلا ىلع مهلضفل ال فاكنتسالا نم برقأ "'مهنأل ؛ةكئالملا

 ,*!ةيقرلا تعاشو .ةيدوبعلا ترثك مهعون ينب يف نإف ,رشبلا فالخب اًدابع مهنيب

 3 .وأ:«م»١

 . نم وأ :«م» .غ :ةرخ | لاا« هرزاوا#
 5 :«ه» . .عفد :«م» .0

 .1057 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .6

 ١5مل 5 اك نانجلا حورو نانجلا ضور

 .مهنا :«هر»» ./
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 .ىهتنا

 مهْنَأ .هرخآ ىلإ اًدابع مهنيب اميف نوري ال مهْنِإ :هلوقب دارأ نإ هّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 هنالطبف .هفّرصت ةضبق يف نوعقاو ىلاعت هللا رماوأل نوعيطم اًدابع مهنيب اميف نوري ال

 هللا مهفصو امك ىنعملا اذهب دبع وهو الإ "'دحأ مهنيب اميف نوري ال مهّنأل ؛رهاظ

 نولعفيو مهرمأ ام هّللا نوصعي الو نورسحتسي الو هتدابع نع نوربكتسي ال ىلاعت

 ديغلا ةنآلا هوصقن سنا ةلده ىرتشيو هاني ناي قوزو آل مهلا هارأ نانو وموت اه
 لوا هنت اوربكتسا ةكئالملا يف ءارشلاو عيبلا نايرج مدع روهظل ىنعملا اذهب

 .هداسفو هتّعص يف !"ارظنن ىّتح ركذيلف رخآ ىنعم دارأ نإو ءاوربكتسي

 [(37) +... ِةَلاَلَكْلا ىِف مُكيِتْفُي ُهللأ لق َكَنوُتْفَتْسَي + :ىلاعت هلوق]
 .ةبصع اهوخأ لعج هّنأل ؛,"7بألا وأ نيوبألا نم تخألا :تخألاب دارملاو :هلوق

 ًالاَجِرَةَوِْإ اوُناَكْنِإَو + :هلوق ّنأل ؛ةبآلا هذه يف ةبصع هاخأ هللا لعج ينعي

 نأ ةبصعلا ناش نآل :ةبضع خألا نأ ىلع لدي « نْييَنألآ ظَح لثم رَك َذلِلَف ٌءاَسْنَو

 :كلدك ءهتفخن نورك

 0 يف ةبضعلا د

 - يىقب امف ا 0 ا :لاق هنأ © اا ىبنلا نع اّيع نبا نغ

 اهي دا ةياوترلا نم نم مهف دقو ,اًقافثا فصنلا تخأألا 9 0 !«ةبصع

 .رظني :«ه م» .؟ ادا

 :هلأل ةبضعلا انهاه ثخ الاب ةازملاو.:« هذاا“

 ه ملسم حيحص ؛ا1و 0/8 يراخبلا حيحص ؛١87/8/5 ىمرادلا نئس ؛850و١/13917 دمحأ دنسم .؟

 م ح /١/. 5 ىربكلا نئسلا ؛09 /



 ياو ءاسنلا"ة نوني

 خألاو تنبلا ةلأسم يف رخآلا فصنلا ّنأ رهظف ,ةبصعلل يهف ضورفلا يوذ نم ىقب

 :سسعلا ةنيصعلا ةكخترا رياك ةقفو ؛ةبصعلل

 اور امك ساّبع نبا هركنأ دقو هدنس يف نعط اّمم ةروكذملا هع قو

 نأ :سواط نعو كنع قارعلا لهأ ىور :ساّّبع نبال تلق :لاق ٍبرضم نبا ١!ةئراح

 :لاق .معن :تلق ؟تنأ قارعلا لهأ نمأ :لاق ,ركذ ةبصع يلوُألف ضئارفلا تقف

 َنوُرْدَت 9 مكاتب مُكُاَبا « :لجو ّرع هللا لوق ّنِإ :لوقأ يْنَأ [كءارو نم] 8
 ضْعَبِب ئلؤأ ْمُهُضْعَب ؛ب ِماَحْرألَآ اوُنوُأَو :هلوقو ١" هلأ َّنِم ًةَضي رف اًعْفَت ْمُكَل ُبَرْكآ ْمُهْيأ

 سواط الو اذهب تلق ام ؟اًئيش اتقبأ لهو ؟ناتضيرف الإ امه لهو 4 هللآ باَتك ىف

 .[ ىنع] هيوري

 د ننام نا نق] اه كيور ام كاوتلا لاقت نيرا هيقلو اك حملا
 "!ههتنسلا ىلع هاقلأ ناطيشلا امّنإو

 نارقلا حيرصل اًصّصخم حلصي اال هلثمو سواط نمالإ وري مل ةياورلا هذه نأ عم

 نري دقف ووكلا

 عيمج ثري «اهثري» ب ديرأ نإ ىثنأ وأ ناك اًركذ ّدَلَو اَهَل ْنُكَي ْمَل ْنإ+] :هلوق
 .[ خألا بجحت ال تنبلا ذإ] ركذلا هب دارملاف آلإو [اهلام

 لدقةيالا ن1 :يفدنلا كغ ارقلل اًفيبطت مالكلا رهاظ نع فارحنإلا لحم اذه

 .دلو اهل نكي مل نإ اهنم ثريو دلو تخذال ناكا نإ تخألا نم ثري ال خألا أ ىلع

 دلو نباص فلضملا هيف دعا انك قفل يال ؛اهنم خألا ثري مل تنب تخلل ناك ولف

 .هيف ام تفرع دقو .ةقباسلا مهتياورب كلذ اوصّصخ معن .نبالاك ا

 .عمجأ :«ه» .؟ .ةرضن نب ةبراق :«ه» ١.

 .,76 :لافنالا .: 3 ةيانسلا 7

 .ةبراق :«ه» .6

 .18- 5717/15 ىسوطلل فالخلا ؛!١5-570/9 بيذهتلا .1





 ةدئاملا ةروس

 .ةيد دم ةدئاملا ةروس :"'!هلوق

 اهنإ رد نب رفعج لاقو .ةداتقو دهاجمو ساّبع نبا نع يور اًّمم اذه :لوقأ

 ْمُكَل تلَمْكأ موُيْلآ » :ىلاعت هلوق يهو عادولا ةَّجَح يف ثلزن ٍةدحاو ٍةيآ ىوس ةّيندم

 غم ةروكذملا ةيآلا نأ تيدحلا :تاحضأ قم. ههريغو:ةتانالا قوزو تا"! ةكتيو
 -ةيآلا "' َكَبَر ْنِم َكيلإ َلِزْنَأ ام ْعَلَب َلوُسَدلآ اَهُّيَءاَي+ :ىلاعت هلوق يه  ئرخأ ةيا
 رهما انالوس نال ام فاو دقو هلل لاقي عضوم ىف عادولا ةّجَح اتلزن

 :ةاننفلا ةيلغ قيلشرسلا نقم نه قال نيماليفلا هناك كلك هان وب ىيكسؤملا

 .مالعلا زيزعلا هللا ءاش نإ هحضونس امك (؛!ءالسلاو

 نم بهو. ام ريشتو ةكئاهلا زيشفت ف هنب اهنا قت انه نما لا لا اّملو :ةدايز :«ه م».١

 نم. دئام انيلع ل هنأ انتردو ظلئاف ةيكارلا دنقاوثلا هتام عرقتلو وغدتلف ةةئاقلاو: يايألا
 ::ةتايسلا] نك نيف زارا نيك تيتا واتقوا ود فعم هيا ون انرخ اا ودانل وذل ا ريع اذلا ةيوكت ءاوتلا

 .نيقداصلا نيبّيطلا هلاو دّمحم اندّيس ىلع هتاولصو ١4 ١[

 ؛؟!/ 7/١ ناميلس نب لتاقم ريسفت ؛١ 59 .ورمع ىبأل نآرقلا يآ دع ىف نايبلا :رظنا ؛ :ةدئاملا .؟

 .6/ " ليزنتلا ملاعم ؛0/ ١ ىناعمسلا 0 ء نآرقلا ليوأت نع نايبلا عماج

 .5 27/5 نانجلا عودو ناتجلا ضور.غ .1 77 :ةدئاملا .'"“
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 [«ةدئاملا» ب ةروسلا ةيمست هجحو]

 نم مهوتي ام سيل «ةدئاملا»ب ةروسلا هذه ةيمست هجو | نفاطلا لوقا

 ركذ وأ ,ماعنألاو دئاوملا نم هوحنو ماعنألا ةميهب ليلحت ىلع ةروسلا لئاوأ لامتشا

 َههَللآ» :هلوق 3ث ىسيع نع ىلاعت هللا ىكح ثيح ةروسلا رخاوأ يف «ةدئاملا» ظفل
 هب لمكأ ينّلا ةمامإلا فطل دارملا لب .ةيآلا ''١؛ِءاَمّسلَأ َنِم ةَدَاَم اَنْيَلَع َلِزْنَآ اَنَبَر

 اه ا ةووسلا لئاوا يف ىلاعت هيلإ راش انك نيطؤملا ىلع ةيعنلا دع وفتاو: قيدنلا

 ةلفاكلا ةدئاسلا اهنإف :4ىقفت كيَلَع ثققثاَو كتيد كل تلمْكأ َمَوَيَلآ < :هلوقب

 هيلا نانا اهنا رظنلاب ةووبنلا ةيدسلا وكي نأ ىلاوقحا ىلا ةقانلا ةنئافلاو
 رعش : "!هلوقب لضافلا رعاشلا

 كيهالو ىف اهنا س2 نما تاراجج دنع لا كهاوت
 "'تلع نينمؤملا ريمأل ينيالو اهلضفأو يدنع اهقرشأ ّنكل

 )١([ «... ْمُكَل ْتَّلِحُأ ٍدوُقْعْلآِب اوُفْوآ ًاوُنَم' َنيِذْلَأ اَهيَءآَي  :ىلاعت هلوق]
 ىلع ىلاعتو هناحبس هللا اهدقع ىتلا دوقعلا معي ام «دوقعلا» ب دارملا لعلو] :هلوق

 .هرخآ ىلإ مهاّيِإ اهمزلأو [هدابع

 [اهماكحأو «دوقعلا» ىنعم ىف ثحب]

 دنع مسقني هّنكل ؛موزللا دوقعلا يف لصألا نأ :نم روهشملا وه ام ىلإ ةراشإ هيف

 :ماسقأ ةثالث ىلإ ءاهقفلا

 ٌىبنجا تيس: "هل ةكيفف ىلع طلشت ل: ىذلا وهو نيفرطلا نم مزال مسق

 .هلوق :«م» . ؟ ١١:4. :ةدئاملا.١

 .؟ 17/ " نانجلا حورو نانجلا ضور ريسفت ؛4/ ©” بوشارهش نبال بلاط ىبأ لآ بقانم ."”

 لا :«عر) 2



 د هتان: ناوقن

 بيعلا روهظ لثم ّيبنجأ ٍببسب الإ عيبلا خسف ىلع طّلستُي ال هّنإف ؛حاكنلاو عيبلاك

 1 .عيبملا يف

 مزال وه فرط نم خسفلا ىلع طّلستُي ال يذلا وهو دحاو فرط نم مزال مسقو

 ّنِإف ؛نهترُّملا فرط نم زئاج نهارلا فرط نم مزال هّنإف ؛نهرلاك ّيبنجأ ببسب الإ
 َنَظ دق دساف عيب ىلع نهر ول امك ّيبنجأ ببسب اّلِإ نهرلا خسف هل زوجي ال نهارلا

 فرط نم زئاسج هّنإف ؛ٌةارابُملاو َعْلُخلا نهرلا هبشُيو كلذ دعب ٌحسفلا هلف هموزل
 "نع جوزلا عجريو تّدأ اميف عجري نأ اهل هّنأل ؛جوزلا فرط نم مزالو ةجوزلا
 .خسف هنأكف قارفلا

 اهيعج داو نك طلشت ا وهي وبكت و: لضألا يسحب ييقزطظلا عب زئاعت مسضقو

 ضرقلاو ةّيصولاو ةلاكولاو ةكرشلاو ضارقلاو ةيراعلاو ةعيدولاك كلذو ,خسفلا ىلع

 قمل ملعي لامجإ دقعلا يف نأ رهظ اذهبو ."!اهرَّوُص ضعي يف ةبهلاو ةلاعجلاو

 ةماعلا و ةعوبنلا نايبلا

 .بدنلاو بوجولا نيب كرتشملا ىلع ّرمألا انْلمح نإ :هلوق

 يف كّرتشملا لامعتساب وأ - ٌضعبلا هيلإ بهذ امك كّرتشملا ردقلا ىلع :يأ

 قباتيتلا طفلا ليو انانهزف 12 نكلا ةدئافلا "*! دووم هيف نذل ةدواعحلا امنا "او هيتعم

 ةجاحلا لبق ليوأتلا َمزلي الثل ؛شسكعلا ءالقعلا دنع ُحَّجرملاو قحاللا رهاظ ١" ظفحب

 هَّلِح داقتعا :يأ  لالحلا ليلحت ةدارإ رهاظلا ةجولا فاّشكلا لعج اذهل "”ّنأكو

 ْتَّلِحُأ» :هليصفت .ٌلمجم هنأ رهاظلا ّنألو .”'مارحلا ميرحتو  هقفو ىلع ٍلمعلاو

 . نم :«(ه)») .

 »١7«. موزللا ىلإ لؤي ّمث هئدبم ىف زئاج هّنإف ضقنلا دعب ةئيهلا يأ :«ه ,ع» شماه يف .

 دي وديع نارا .و- :ردصملا يف .

 .ظفحل :ردصملاو 506 .هتكل :«ه» .

 10١/١. فاّشكلا .6 .هّنأك :«م»و ردصملا يف .

 هه | دحبا احب م

- 



 .لضافلا ىّشحملا لاق اذك (١4

 ىف كّرتشملا ظفللا لامعتسا اًقنآ ىفن فّنصملا آلف :اَلَوَأ اّمأ ءرظن هيف :لوقأو

 همامإ هيلإ بهذ اّمم اذه معن ءىرت امك كلذ زيوجت ىلع انهاه همالك ٌلْمَحَف هييّنعم

 ."!«ىرخآ َرْرِو ٌةَرِزاَو ُرِزَت آلَو+ .ئيعفاشلا
 رمألا ٌةياغ ليوأتب سيل هوحنو كّرتشملا ردقلا ىلع رمألا لمح ّنألف :اًيناث اّمأو

 دنع ّيقيقحلا هانعم وه ام ىلع ظفللا لمحو ضعبلا دنع هل َعِضّو ام ىلع ظفللا لمح

 هنضتلا نياكعتا ىلإ ا هيكون وتكل توقع رهاظلا كال نسل نكفلا

 ىف حّدقي ال نيرَخآلا دنع رهاظلل اًفالخو اًليوأت هنوكو  ءالقعلا دنع ةحجارلا

 رمألا نأ لوصألا يف هجاهنم نع فرُع ام ىلع فّنصملا بهذم َّنإ :لاقي ال

 اّمع رّيغت دق هداهتجا نوكي نأ زاجف جاهنملا نع رَّخْؤم اذه هريسفت ّنِإ :لوقت ان
 رهشت بورا ىلا ةمألا انلمعتنإ لاق ١ تيه هنالك قوش د اي لوقلا وبدت هوكذ

 دا لسا هنالك

 دلع ةليضتم نسل تح ٠ ىلإ هيكل تلخا» ىلا :هلوق ذاق: ءاتلاخ اعآو

 ليصفت وه لب امهصوصخب ءافيإلا ىلع ةيآلا هذه لمح َبِساني ىّتح طقف مارحلاو

 : د كتف امهريغو ءوضولا ةّيفيكو ىوقتلاو ٌربلا ىلع نواعتلا :نم هريغل

 .دوقعلل ليصفت [4ماَعْن آلآ ُةَميِهَب ْمُكَل ْتّلِجأ)] ل

 امهلكأ ّلح داقتعا وه بجاولا هلثمب ءافيالاف .!فاّشكلا بحاص هركذ امك

 .؟60ا/ ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ١.

 .ال :رمزلاو ؛6 :رطاف ؛06 :ءارسالا 6 :ماعنألا . "

 1١١/١. فاّشكلا .؛ .ىتح :«(ه» . ٠



 54 كتاف هنو

 .اهب عافتنالا يتلطم وأ اهلكأ ًةحابإ ٌدارملا نوكي نأ لمتحيو ةجاحلا عم هيوجو
 .نايبلل ماعنألا ىلإ اهتفاضإو :هلوق

 [ ماعنألا ىلإ ةميهبلا ةفاضإ عون]
 فاضيلاو :فانشنلا نين زكي نا ةثلالا ةفاضآلا يف اوطرش دق مهْنِإ هيلع :ليق

 هجو نم ةضفلا نم عا متاخلا ْنإف ؛«ةضف متاخ»ك هجو نم ٌصوصخو ٌمومع هيلإ

 ّنِإف ؛ماعنألا ىلإ ةبسنلاب كلذك تسيل ةميهبلا نكل ٍ؛َرَخآ ٍدِجو نم هنم ٌّجعأ ةّضفلاو
 نوكي نا اهيف اوطرتشا :ّينازاتفتلا ةمالعلا لاقو ةميهبلا نودب دّجوي ال ماعنألا

 :يهنلا .نسكعلاب رمآلا انهاهز:فاشنلا سنع قم.ةبلا تاضملا

 خيشلا هيلإ بهذ امك_ هجو نم صوصخلاو مومعلا طارتشا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 بلاغلا ّنأ ىلإ اورظن اّمل مهنأل ؛يرهاظ مكح وه امّنِإ  ةاحنلا رثكأو "١في ضرلا

 قيقحتلا اًمأو .كلذ اهيف اوطرتشا .هجو نم ٌصوصخلاو ُمومعلا ةّينايبلا ةفاضإلا يف

 ضصوضخ نابقعاب ألا نايلا لصخي ل هلا ةنازاتقلا لضافلا هققحب اه ىلع كلذ 5

 لولدم وه يذلا ٌُصاصتخالا دافتسُي ال 0 ذاع :ةموعمل لتداول كف انقملا

 يتلا ةفاضإلا يف مزال كلذو اًلصأ «كارألا رجش»و «يناعملا ملع» لثم يف ماللا

 .همالك ىهتنا .ظفللا يف اهب حيرصتلا زاوج بجي مل نإو '"!ماللا ىنعمب

 يف َةّينايب «ماعنألا» ىلإ «ةميهبلا» ةفاضإ لعج افران اكل :يضاس كل

 /159-٠١50. 51 ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش :رظنا.١

 حمصي نأ ماللا ىنعمب وه اميف مزلي ال هنأ ملعا :ةيفاكلا حراش لاق :«ه 55 شماه يف .؟

 هقفلا ملعو دحألا موي :كلوقف ماللا لولدم وه يذلا صاصتخالا ةدافإ يفكي لب اهب حيرصتلا

 /5١1[. ؟ ةيفاكلا ىلع يضرلا حرش :رظنا] هيف ماللا راهظإ ّمصي الو ماللا ىنعمب كازالا نختو

 ةديعبلا تافلكتلا ىلإ اهيف جاتحي الو ةيماللا ةفاضإلا داوم نم ريثك نع لاكشإلا عفترا اذهبو

 هن ١97 يهنلا هحا لكو لجو لك لكف

 »١١«. نيقابلا يف لاحلا اذكو دحألا موي لمعتسي مل ذإ :عفترا اذهبو ةملك قوف «ه.ع» يفو
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 ىلإ «نيدلا» ةفاضإ يف  فيرشلا هّرس سّدق  ققحملا دّيسلاو .ماقملا اذه

 ٌصاخلا ىلإ ٌماعلا ةفاضإ نم نيعضوملا ّنأ عم كلا انّيبن نيد هب دارملا «مالسإلا»
 يف مالكلا اذكو ,ىفخي ال امك َةّينايب اًفلطم ٌصاخلا ىلإ ماعلا ةفاضإ لعجي 6

 قراسس طاوشألا ده لج فاعلا نتف هيلا فافبلا نوكيا نيطاروق

 هو قع ومع :فاظملا نيبو هني نوكي امي ستحلا اورشف ىهنأل لوألا 00

 .هرخآ ىلإ «ةميهبلا» ب دارملا امه :ليقو :هلوق

 المحب لك دا عيرألا تاوَّذ عيمجل اهلومش رهاظلا ّنإف ؛حضاو ريغ ٌصيصخت اذه
 نم ونت انك ديكاشلل "١اهرك ة.ووكيوب اهيا: ءاعألا شق ةنارإ عيب الوردلل نق

 جرخيو ءاهريغو لُقَبلاو سرفلاو رامحلا لثم كلذ ّلك ةحابإ ىلع ٌلديف .نايبلا عمجم

 لذي اه لإز+ هدلوق ةاومخلا دئؤرو ةنيملا مكيلغ كير لقي, ةليلدز قير كغ اذ

 «ُهَتْيَمْلَأ ُمُكْيَلَع ْتَمَّرُحِم :هل وقك ؛يكيلع ىلتُي ام مّرحم وأ هميرحت ةيا هْمُكْيَلَع

 200 ةيالا

 .هرخآ ىلإ ىلتُي ام مَ ةحملإ [ ؛ُْكْيَلَع ىلثُي اَم لإ +] :هلوق

 [؛ ْمُكْيلَع ىلتي ام ّآلا» ءانثتسالا عون يف ثحب]

 نال ؛ ؛اهسنج نم سيلو 4ماَعْن لآ ٌةَميِه اب » نم لصتم ءانشا# ثق ام تأ ىف

 نر يللا دوو مشا نور الدلالي ران لس 5.0

 ىلإ «ُةَتيَمْلآ ْمُكْيَلَع ْتَمّرُحِم :هلوقب ةمّرحملا مئاهبلا نع ًةرابع نوكي ؛ىلْتُي امؤف
 ةيا ىلتُي :يأ «ىلثُي » الة ود مئالي َرَخَآ ٍتايابو 4بّصْنلا ىلع# :هلوق
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 .ّولتَملا ظفللا نع ال ةمّرحملا ةميهبلا نع ةرابع ام+ َّنوكيل ؛"!هميرحت

 امك ّيزاجم دانسإلا ّنأ ىلإ ةراشإلا نيهيجوتلا نم دوصقملا نوكي نأ نكميو
 امأو رهاظف ,لّوألا ىلع اّمأ فاضملا ريدقت ىلإ جاتحي الف ,ينازاتفتلا لضافلا هركذ

 لاح ءارجإ نم زّوجتلا ىلع +ىلْثُي ام> ٌءانثتسا نوكي نأ زاوجلف .يناثلا ىلع
 . م انف لوألا زؤعتلا نينكف ىلع ظفللا ىلع عدلا

 [ ِدْيَّصلَأ ىّلِحُم َرْيَغ+ بارعإ]

 .+مُكَل + يف ريمضلا نم لاح [ +ديصلا ىّلحم ريغ+] :هلوق
 ٌةميهب مكل تّلحأ» :ىنعملا ناك «ْمُكَلَ* يف ريمضلا نم لاح نوكي نأ ريدقت ىلع

 لالحإ لاح لالحإلا ٌمدع مزلف .«مْرُخ متنأو ٍديصلا يّلحم ريغ مكنوك َلاح ماعنألا

 .هريغ يفو روكذملا لاحلا يف لصاح لالحإلا ذإ ؛كلذك سيلو .مْرُخ مهو ديصلا

 عا « ِماَعْن آلآ« ب دارملا ّنأب لاكشإلا عفد نكمي هّنأ» :ينازاتفتلا ةمالعلا هلاق ام اًمأو

 اهمومع ىلع اهلالحإو .تئش ام فيك وأ اًبيلغت وأ اًراجم ّيشحولاو يسنألا نم
 وهو ضعبلا مرحي هعم ذإ ؛مارحإلا يف ديصلل نيّلِحُم ريغ مهنوك لاحب ١" ٌصتخم
 .ئشحولا

 مكل ْتّلحأ» :لاقي نأ يفكي لب ؛لالحإلا رابتعا "'ٌكاردتسا هنم مزلي هّنأ هيفف
 ضعبلا لب ماعنألا ٌميمج ّلحي مل مارحإلا لاح يف ّنأل ؛«نيمٍرحُم ريغ ماعنألا م

 ىلع (؟!موُح متنأو ٍديصلا يّلِحُم دارملا ّنأ باوجلاو ,هركذ امك ّيشحولا وهو مّرحم

 ةيآ ىلإ اًدنتسم لصألا يف «ىلتي» نوكيف :هلط يزارلا ةمالعلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 ىلإ «ىلتي» دنسأ هيلإ فاضملا فذح اًملف ريمضلا ىلإ فاضملا «هميرحت» ىلإ ةفاضم ىهو
 .« هلع هنم »١١, «ىلتي» ىف اًوتتسم اًعوفرم بلقناف اًرورجم ناك يذلا ريمضلا

 دك را مس و لرب

 .مرح  :«عء 4



 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك ةفز

 ,مارحإلا ')ةلاح نيدئاص اوناك اذإ مهّنَأ مزليف مارحإلا لاح نودئاصلا : ريدقتلا اذه

 ةيشاح يف اذك هديصل (ظ) انل اوناك ام وهو ضعبلا مرحي لب اهعيمج مهل لحي مل
 .لّمات هيفو .بيطخلا

 نفسك !"!هنف ودفل رع

 ريغلاب ءانسيلالا نأ !"٠ هودضءانسنالا نق قفعتلا هعنو ّنَأك 0 يّشحملا لاق

 .ئهتنا .!فولأم ريغ نآرقلا يف

 ْنإ+ :ىلاعت هلوقك ريثك نآرقلا يف ةفولأملا 4. ٍتاييكرتلا أل ؛رظن هيف :لوقأو

 .فّسعتلا :نم هباكترا يف ام ىفخي الو اًقّسعت نوكي نأ مزليف *!+؛ِناَرِحاَسَل ِناَّذَه

 نع 4«ىَلِحُم» ءانثتسا ناكمإ مدعل ؛ظفللا بَسَحِب وه امْنِإ فسعتلا :لاقي دقو
 .«ةميهبلا»

 .«ةميهبلا» نع « ىّلِحُم> ءانثتسا لئاقلا دارم ناك اذإ كلذ هجّتي مّن هنأ هيف :لوقأو

 امّيرو ءالف «ْمُّكَلَو :هلوقب مهيلع لولدملا «نينمؤملا» نع ءانثتسا دارملا ناك اذإ اّمَأو

 اذهو «نينمؤملا» '''نع «مارحإلا لاح يف ديصلل نيّلِحُملا» ءانثتسا مزلي هّنأب هّجوي

 :ةميرجت لب ءارخالا لاح ديضلا لالعلا نسل قيتمؤملا ناش ّنأل ةهتالهيغ

 َعجري ىّتح «مْوُخ مهو» :لاقي نأ ءانثتسالا ريدقت ىلع ةرابعلا "/قح نإ مث

 لاو يذلا ىنثتسملا ىلإ ريمضلا

 نع ةءانثتسا ناكو لاح نكي مل اذإ «ِدْيَّصلَآ ىَلِجُم ّنأل ؛لّمأت هيف :لوقأو

 .لاح :«ه ءم».١
 .217» 4 ْتْلِجَأ» نم ءانثتسالا يف يأ :«ع» شماه يف .؟
 ١. 01 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؛ .هدنع  :ردصملا ىف .'"“

 .نم :«هءم».1 1 :هط .ه

 .قح  :«ه ءم» .ا/



 ع كاملا نوع

 ين

 نتجنب + هؤك غل وةهل وق 111 ديب لستر اال كل نيف نم نيموهتملا «ىيتهؤملا»

 فشعتلا هجو نأ رهاظلاف .«مارحإلا لاح ىف ديصلل نيّلحُملا» ءانثتسا مزاللا نوح

 ه ِدْيَّصلأ ىّلِحُم َرْيَغ» :هلوقب «ٌمْدُح ْمُثْنآَو + :هلوق طابترا مدع موزل ريدقتلا اذه ىلع

 :قيقح لم اتلابو.قيقد. هلا «ةثدتق هلبق اهم دكت لب

 [+ ديري ام كش هنأ ناو هلوق نم ةارعلا]

 .ميرحتو ليلحت نم [ ديري اَم ْمُكْحَي هلأ َّنإ+] :هلوق
 ببسلا ام :لاقي نأب .ةّلعلاو ّمّللا نع لاؤسلا هاجّنا مدع ىلإ ةراشإ ةيآلا يف :ينعي

 ام ةحابإو لاوحألا ضعب يف ديصلا ٍةحابإو .لاوحألا عيمج يف ماعنألا ٍةحابإ يف

 .ةّلعلا جارختساب سايقلا نالطب ىلإ ةراشإ هيفف ؟مرحي ام ءانثتساو حابأ

 لضانلا هركذ ام ىلع هت وتلا ةهببش در. ىلإ ةراشإ ةيآلا لغجي. نأ نكميب:لوقأو

 ,ماليإ تاناويحلا حبذ :ةيرودلا !١!لاقاولاف تيك بتللا هذه روض يف ّيروباشينلا

 نأ ردقَي ال ُتيح ىلإ ةريحلاو زجعلا يف غلب نّم ماليإ اًصوصخو - حيبق ماليإلاو
 ىضري ال حيبقلاو  هّماليإ دصقي نم ىلع ٌجتحَي ناسل هل نكي ملو "'اهسفن نع عفدتي
 ةّيركبلا معز ةهبشلا هذه ةّوقلف اج اجي لا رك 30 صحا يسرا كاجو

 ءاليالا ّنِإ :ةلزتعملا ؟!لاقو .تاناويحلا نع حبلا َملَأ عفدي ىلاعت هنأ نيملسملا نم

 :نافوس هللا نفقد انهاه و شوفت اد وحلم. لونة ان اًوبسم نكي مل اذإ حبقي املا

 ةماجحلاو دصفلاك اًحيبقو اًملظ .نوك ذاق ةنيرش نضاوعاب تاناويحلا هذه ىلاعتو

 يف ىلاعت هللا نم فّرصت تاناويحلا حبذ يف نذإلا :ةرعاشألا تلاقو .ةّحصلا بلطل

 كلذب «ٌمْدُح مُتْنَآَو ه قلعت ريدقت ىلع يأ ذئنيح ةيآلا لصاح ذإ :«ه .م .ع» شماه يف ١.
 :لاقي نأ رهاظلا لب) مرح متنأو مكنم ديصلا ىّلحم اّلِإ ماعنألا ةميهب نونمؤملا اهّيأ مكل تّلحأ
 .« هلع هنم 2,١7 هداسف ىفخي الو[«عر نم نيلالهلا نيب ام] ١١«( » مرح مهو

 سفن :ندنضملا ىف 5 .تلاق :ردصملا يف ."

 ْ :كلاقو هر ديلا نا



 [ ج.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ا

 .همالك ىهتنا ."''هيلع ضارتعا الف هكلم

 .اهيظمو | ةيوجألا نيك نان: يك اتناو

 [(8) +... هللأ َرْئاَعَش اوُلِجُت ال اوُنَما' َنيِذّلَأ اَهّيَءَيَ+ :ىلاعت هلوق]

 .ةبعكلا ىلإ ّيدهأ ام [ + َىْدَهْلآ لَو +] :هلوق
 اظن ؛كلذب صنلا دورو عم ,رئاعشلا يف «يذهلا» ُلَعَي ملو :ئينازاتفتلا لضافلا لاق

 .اهرئاس ىلع اهلضف مدعل ؛ليئربجو ةكئالملا ليبق نم هلعجي ملو .اهيلع اهفطع ىلإ

 .ىهتنا

 ّصنلا درو ام ىلع رئاعشلا نم هنأ عم «يدَهلا» ركذ امّنِإو :لضافلا يّشحملا لاقو

 ءارقفلا ّقح ّنامض هيف "اهّنأل ؛ْةهأ هيف ليلحتلا عنم "!ّنأل .[ميمعت دعب اًصيصخت] هب

 رسعي لام ّدخأ هيف ّنأل ؛هيف سانلا *'عقي نب ُبرقأ هّنألو ,رئاعشلا !*!ىقاب فالخب

 دعب اًصيصخت هلعجل ةجو ال هّنَأ» ّينازاتفتلا قّقحملا لاق امف ,هكرت عمطلا بابرأ ىلع

 .ىهتنا ."7ءيشب سيل «رئاعشلا يقاب ىلع هل لضف ال هنأل ؛ميمعتلا

 "7 فانتكلا بحاض ايلضف ام ىلع رئاعقلا» نالق“ل5أ اها رظنا هيف ةلوقأو

 لاعفألاو ىعسّملاو رعشّملاو فاطّملاو "!رامجلا يمارّمو حلا فقاوَم نع ةرابع

 ,رحنلاو قلحلاو يعسلاو فاوطلاو مارحإللا نم اهب فرعُي جاحلا تايم الغ يه يتلا

 نم عنملا مزلتسي هنم عنملا نأ ىتح يْدَهلا قوّسل لصا تاروكذملا رثكا ْنا بير الو

 لاقي فيك اًضيأو ؟رثكأ يذهلاب عراشلا مامتها ّنِإ :لاقي فيكف ,سكعلا نود يْدَهلا
 لدب هل نأ عمو دارفإلاو نارقلا نود عتمتلا ا"! ح يف بجي امْنإ ىذذَهلا 9 اذ عم كلذ

 ل :(ه ءما» . '" .0817/57 يروباشينلا ريسفت ١.

 .ىف ام :«ه»و ردصملا ىف .؛ نال و دصملا فال

 او كألاوأب لطراطخيلا فامع ةيفاحتك : منار ونقملا ىلا

 .راجحلا :«ل» .8 .هب :ةدايز «م» ىف .'/
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 كفن ةدتاملا ةرون

 هذخأ يدهلا ليلحت نم دارملا ناك اذإ ءارقفلا ّقح نامض مزلي امْنِإ اًضيأو ؟هدقف دنع

 وهو ءالف ريسافتلا يف ركذ امك هّلحم ىلإ لصي نأ نع هعنم دارملا ناك اذإ اّمأ .هبهنو

 هلبق اًمأو ءرحنلاو حبذلا دعب هوذخأو َيدَهلا اوّلحأ اذإ كلذ مزلي امّنِإ اًضيأو .رهاظ

 .الف
 ؛ميمعتلا دعب اًضيصخت هلعجي مل ِهّنِإ :لقي مل ّينازاتفتلا لضافلا َنآلف :اًيناث اّمأو

 سيل هثأي- هيلع ضرتعاو يشعملا هركذ امك ءرئاعشلا يقاب ئلع.هل لضف ال هنآل
 اهلضف مدعل ؛ليئربجو هتكئالم ليبق نم هلعجي مل هّنأ» نا د انكر اع 00000

 ىلع هلضفل «ةكئالملا» ىلع «ليئربج» فطع ّنأ يف بير الو .«اهرئاس ىلع
 نإو ماعلا ىلع ٌصاخلا فطعو كلذك نوكي نأ بجي هليبق نم لعج امف ءاهرئاس
 ةيحم ضاشلا اذه نكلاووةكتالتلار: لخلق يجر وست «نفطعل ةلماش اًماع ناك

 ىلع ةرابعلا لمح ةماقتسا نم مزلي الو ءفرشلاو ّلضفلا وه اهيف فطعلا ةتكن نوكب

 روكذملا ٌصاخلا وحنلا ىلع هلمح ةماقتسا ماعلا ىلع ٌصاخلا فطع ءاحنأ قلطم

 يّشحملا هب ىتأ ام ةلمجلابو ,ءيشب سيل هتماقتسا مدعب مكحلا ّنأ ةّجوتي ىّتح
 داريإلا يف هفَعَش ةياغل ؛ئنازاتفتلا لضافلا ةرابع يف هتنايخ ىلع ّينبم لضافلا

 .داوّسلا ريثكت ىلع هصرحو

 .هتدئافو :هلوق

 زاوج لمتحي اهمدع عمف .هيف ةغلابملاو عنملا ةّلع ىلإ ةراشإلا ,لاحلا ةدئاف :يأ

 [؛ ْمِهَبَر ْنِم الضف َنوْغَبَي ٠ ىنعم]
 اًقزر هللا نم نوغتبي هانعم :ليقو [ ... اَناَوْضِرَو ْمِهْيَر ْنِم الضَف َنوُغَتْبَي ] :هلوق

 .هرخآ ىلإ ةراجتلاب
 ال ايندلا ددجم مهدصق ناك نإو هّنَأ ىلإ ةراشإلا ةروكذملا لاحلا ةدئاف ا هلفاع



 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك كا“

 ويك رشا فدرصتم ناكااذإ يكف: قيل مرح دوا ىفددتلا ريالا رقت

 هنأ نم فاّشكلا بحاصل اًقفاوم فّنصملا هركذ ام اّمأو ةروكذملا ةياورلا هدّيؤيو .ٌعلبأ

 مدع دارملا نوكي نأ لمعحي هلا "!هينفا ,هةخوستت هبآلا نوكت :لامتحالا اذه ىلع

 عضوملا ًمرحلاو ءَتيبلا اولِصَي نأ ىلإ ٌمارحلا هللا تيب مهدصق ّنأ ةهج نم ضدعتلا

 نوكي وأ ,ةخسان ال ةصّصخم اولتقا وحن نوكيف .هيف راّقكلا لوخد زوجي ال يذلا

 روهشملا وه ام هدّيؤيو ,ةخوسنم ال ةصوصخم ةيآلا هذه نوكيف نيملسملا دارملا
 اهنم ءيش سيلف .لزن ام رخآ ةدئاملا ّنأ نيرّسفملا نم ةّصاخلاو ةّماعلا نيب

<2 

 .اخوسنم

 [اقلطم مارح مارحلا تيبلا ىدصاقل ضّرعتلا]
 جرخ ام الإ اقلطم مارحلا تيبلا يدصاقل ضدعتلا ميرحت رهاظلا ةلمجلابو

 ,رثكألا يف كلذك هّنَأ وأ كلذ عقاولا نوكل اّمِإ ةروكذملا لاحلاف .مّدقت ام لثم ليلدلاب

 ال عضوم ىلإ راّقكلا لصو اذإ معن .لّمأتف ًةفص َنوُعَتْبَي  ةلمج ناك اذإ كلذكو

 ٍذئنيح عنملا نوكيف طقف لوخدلا "!نم مهعنمب مهل ضدرعتي ءلوخدلا مهل زوجي

 . لك انا اويل هاله نصخشتس ةللدل اكياخ

 .هرخآ ىلإ تلزن ةيآلا نأ يور ذإ :هلوق

 نإ :لاقتملا تانغ هنا نع هارب ةفووب انقبنلا ريتا يف ام ىلع ةياورلا ليصفت

 ةنيدملا ىلإ ةماميلا نم ُهْيَي ّيبنلا ىتأ  ّيدّنِكلا ةعيبض نب حيَرُش همساو  مطحلا

 نت اني ا ريغ قمع اثكلا ةزانع ةفقاومب :طاقلا اذه يف عقو امّنِإ هّلعلو :«ه ,م» شماه ا

 ءاًخسن نراقملا ريغلا رّخأتملاب صيصختلا نوّمسي فاّشكلا بحاص مهنمو ةيفنحلا نإف هاتعم

 .«هنم ١١؟» رثدتف فئصملا مهنمو ةيعفاشلا فالخب

 .5797-591 .نايبلا ةدبز نم سابتقا ." .نع :«ه» .؟



 الا ةدئاملا واقف

 وعدت ''ام ىلإ :هل لاقف ْهَْخَي ّىبنلا ىلع هدحو لخدو ةنيدملا جراخ هليخ فلخف

 الإ ُتَسَح :لاقف .ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هلا لإ َهلإ ال نأ ةداهش ىلإ :لاقف ؟َسانلا

 لاق هيي ّبنلا ناك دقو .مهب يتاو دعا ىّلعلو مهنود اًرمأ عطقأ ال ءط

 اًّملف .هرنع نم جرخ مث .ناطيش ٍناسلب ملكتي لجر [مكيلع] لخدي :هباحصأل

 لجرلا امو رداغ يبقعب جرخو رفاك هجوب لخد دقل :36 هللا لوسر لاق ءجرخ

 مني هللا لوسر جرخ اًملف .هنع اوزجعف هوبلطف هقاتساف ةنيدملا !''حرسب ٌرمف ,ملسمب

 هباحصأو مطحلا اذه :هباحصأل لاقف ةماميلا جاّجح ةيبلت عمس .ءاضقلا ةرمُع ىلإ

 .هبلط يف اوهّجوت اًملف ,ةبعكلا ىلإ هادهأو ةنيدملا حرس نم "هبهن ام دّلق دق ناكو

 اوناك نإو ُهْنا رعشأ ام ديري *« هلأ َرِئاَعَس اوُلِحُت آل اوُنَما َنيِذّلآ اَهّيَءاَي> :ىلاعت هللا لزنأ

 .*'مالسإالا نيد ريغ ىلع
 ةلالد [... مارحالا لاوز دعب دايطصالا يف نذإ «اوُداَطْصآَف ْمَتْلَلَح اَذِإَو+] :هلوق

 .اًقلطم ةحابالا ىلع رمألا

 [بوجولا نود ةحابإلا ىلع ءاوُداَطْصآَقم ةلالد]

 دعب اهعوقو ةظحالمب وه امْنِإ بوجولا نود انهاه '*'ةحابإلا ىلع هتلالد َنإف
 ةدارإ ىلع لدي اّمم هوحنو عامجإلاك ئرخأ ةّيصوصخب كلذ مهفُي امّيرو رظحلا

 .ةحابالا

 [«ىوقتلا و ّربلا ىلع نواعتلا» ىنعم]
 .ءاضغالاو وفعلا ىلع [« ىوُقَّتلَأَو ٌربْلأ ىَلَع اوُنَواَعَتَو :هلوق

 .جراخ :«م» .؟ ىلإ .ردصملا يف ١

 .ةحابإلا ! ىلع :«:ل 06



 .«ْمُكَتَمِرْجَي لَو ١ ل َةّمتت نوكي نأ ريغ نم اًقلطم نواعتلاب ادهأ قوكي نأ لمتحيو

 .ماقتنالاو ىّقشتلل [ ؛ِناَوْدُعْلَاَو مثالآ ىَلَع اوُنَواَعَت آلَو+] :هلوق

 لاقي يذلا هجولا ىلع وأ .دصقلا عم يصاعملا ىلع ةئاعالا دارملا نأ رهاظلاو

 ءاهاّيإ هيطعيف مولظم برضل ؛صخش نم اصعلا ملاظلا بلطي نأ لثم .كلذك نإ افرع

 الف اًفرع ةنوعم َدَعُي اّمم كلذ وحنو هاّيِإ هيطعيف ملظ ةباتكل ؛ملقلا هنم بلطي وأ
 ذخأ يف قسافلا ملاظلل نواعم هْنَأ هضرغ ليصحتل ؛رِجّتي يذلا رجاتلا ىلع قدصي

 اّمم كلذ ريغو ءاّملظ هقيرط يف لاملا ضعب هنم ذخؤي يذأا ٌجاحلا ىلع الو .روشعلا

 "1 ىذلا نفت ةحلسلا ءارش هيلع ةرحسب ىلا نما ارق ىلع اهقدنس ءاعراأاف صحت ذل

 ءاّمنص لمعي نّمم بشخلاو ءاّرمخ لمعي نّمم بنعلا عيب ىلع الو عيبلا هيلع مرحي

 ل افي نفللذ وعنو زتكالا هكلعو مت ارفع ةحيسماا : :دقكلا كاناولا يف درو اذهلو

 ٌدشلاو ريخلا يف لعافلاك ءيشلا ىلع نواعملا ّنأ ىلع تلد ةيآلاف ءٌلّمأتف ىصحُي

 ."!«هلعافك ريخلا ىلع ٌلادلا ّنأ» :ربخلا يف روهشملا وه امك

 [(0) <... ريزنخلأ ْمْحَلَو ْمَدلَأَو هَتْيَمْلَأ ْمُكِيَلَع ْتَمَرُخَح :ىلاعت هلوق]

 .ةيكذت ريغ نم [ حورلا هقراف ام ةتيملاو] :هلوق

 ىَلَع حد اَمَو و «ِريِزْنخلآ ْمْحَلَوِم و ُةَتيَملآ١ نم دارملا ىف قيقحت]

 [بْضْنلآ

 داركلا رخو ديالا نم َكَمّسلا ملسملا ع ارح ولو هتعرف ةنكدت ريع يقيم

 دكر افويدت ادعي قم: جنللا لوك امرزر اويدج لك ةفطلا» دارقلا نوكت نا لد كعيو هكلاذك

 اهنم ٌةايحلا هيف لحي مل ام ّنأب رعشُم ةتيملا ظفل رهاظو ,ةّيعرش ةيكذت ريغ نم ٌحورلا

 ا واب نايبلا ةدبز نهانا :* .نيذلا :«ه» ١.



 دي ةةتاملا وف

 :لاقيت نا نكميوب, "ا رابخألاو ذي ية انالا ان اعضا ءاضا اذه ورب اقارح قدك را او

 نإف ءريزنخلا محلو مدلا يف امك اهلكأ ميرحت ةتيّملا ميرحت نم ردابتملا ّنِ

 واق اذهلو ءاّضيأ اهنم همهف لمتحيو «ةيآلا "'ريغب نوكيف ءاهتاعافتنا عيمج ميرحت

 َمزلي الثل ؛ئلوأ ٌمعألا ريدقتو .مرحت ال نيعلا ّنأل ؛ةتيملاب تاعافتنالا عيمج مرحي

 لدي ٍذئئنيحو .ئهفاف صوصخلا ىلع ةنيرق ال ذإ ؛حّجرم الب حيجرتلا وأ لافعالا

 اع لدي امك ال أ كغيد ربو الا يب الا داعي سبأ اوت مدع ىلع

 '؟!مهعامجإو ةّيمامإلا "'رابخألا

 غبدلا عم زوجي :لاق ثيح ٌّيعفاشلا فلاخو لبنح نب دمحأ كلذ يف مهقفاوو

 اًئيش نئتسي مل كلامو ريغ ال ٌريزنخلا ىن ىنثتسا ةفينح وبأو ءريزنخلاو بلكلل اًينثتسم

 3 ل رواجملا هنطاب نود رعّشلا هيلع تبني يذلا هرهاظ رهطي ةتيّم لك :لاقو

 ميرحت يف ةمكحلا ّنإف ؛لقعلاب ةدضتعم اًعرش ةتيَملا ةمرح ّنأ كيلع بهذي الو
 هقورع يف مدلا سبتحا ههنا فيحسو اويمللا قاما ذاق: عقيطل سوح هدلا نأ ةنعلا

 .ةريثك ٌراضم هلكأ نم لصحيف نّفعتو

 .« ري رْثخْلَأ ٌمْحَلَو ٠ ىلاعت هلوق

 يذتغملل لصحي نأ َّدب الو يذتغملا رهوج نم ًءزج ريصي ءاذغلا :ءاملعلا لاق
 ىلع عوبطم ريزنخلاو .ءاذغلا يف اًلصاح ناك ام سنج نم تافصو قالخأ

 ةياغ يف اهّنإف منغلا اًمأو .هتّيفيكب ٌناسنإلا ٌفّيكتي الثل ؛هلكأ مّرحف ٍةَرَّشلاو ١" صرحلا

 .رابخألاو رهاظلا ىلع عامجإلاب :نايبلا ةدبز يف ١.

 :نانكا عه مد. .ريغ :«ه م» .؟

 ٠١١/1١. نافرعلا زنك .6 .84 1/7” .نايبلا ةديز نم سابتقا.؛

 .تايهتشملا يف ةديدش ةبغرو ميظع ص رح ىلع :يزارلا ريسفت يف 1١.



 "7ناسنإلا ٌلاوحأ اهلُكَأ نِم رّيغتي الف ,قالخألا عيمج نع ةيراع اهئأكو ةمالسلا

 .ددحمب ءيرملاو موقلحلا ''!عطقب عرشلا يف ةاكذلاو :هلوق

 يرجي موقلحلاب نافنتكملا ناقؤعلا امهو ناجْدّولا عطق عم امهعطق انباحصأ دنعو
 وهو رحنلا اهتاكذف ليإلا امو ليإلا ريغ يف اذه غامدلا ىلإ دبكلا نم مدلا امهنم

 ." 'ةضفخنملا ةدهولا يهو ةرغنلا ةّبل يف نعطلا

 وأ ماللا ىنعمب «ىَلَع+ و مانصألا يه :ليقو ... +بُصْنلَأ ىَلَع َحبُذ اَمَو+] :هلوق
 .مانصألا ىلع ّىّمسم حبذ امو ريدقتب [اهلصأ ىلع

 ناك .ولعلاو عافترالا ىنعمب «ٌوُمَّسلا» نم اًذوخأم «َئّمسم» ناك نإ هّنأل ؛لّمأت هيف

 اذه نأ رهاظلاو .اهيلع اًيلعتسم مانصألا ىلع اًعفترم حوبذملا نوك لاح حبذ ام هانعم

 ةيسسلا قلع نأ ةرلارا فسار وتم د ويح ام ناك ناو نحت لئاط ل اقم

 يساهم: ىلا هلام قوكيف :ءافصألا هيما هيد رك دام رميح داعم ناك اكياودو نلعدد

 .مهفاف + هللا ِرْيَغِل هب لِهأ اَمَوَد :ىلاعت هلوق نم

 ىلع حبُذ ام وأ ءمانصألا ميظعت هجو ىلع ؟؛روكذم دارملا ّنأِب هيجوتلا اّمأو

 كلملا مالكب قيلي الو مالكلا تاهيجوت ّدح نع جراخف .مانصألا ميظعت داقتعا

 .مالعلا

 .عادولا ةّجَح ةفرع ةعمجلا موي رصع دعب ثلزن دقو اهلوزن موي دارأ :ليقو :هلوق

 [هيف ةيالا لوزنو « َمْوّيلآ + ىنعم ىف قيقحت]
 ريدغ موي اتلزن ام دعب اهب ةلصّتملا ةيآلاو ةيآآلا هذه ّنأ هيل نيقداصلا نع يورو

 ةعم ةفيضاوب ريغتلا ياكفا قع اومكحلا ربنملا لبي ٌىبنلا دعص ام نيح مخ

 .عطقل :ردصملا يف ١. .17١؟١١7/1 يزارلا ريسفت ١.

 .اًروكذم :«عبل» 5 /١1١". 17 نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك .'"“



 م١ ةنياملا ةواوت

 نم» :هلوقب مهيلع هتمامإ رّرقو "١'مهل بطخف سانلا ىلع هضرعو ذئب نينمؤملاريمأ

 ."'«؟مكسفنأب مكنم مكب ئلوأ ٌتسلأ» :هلوق دعب «هالوم ّيلعف هالوم تنك

 نم هب قئاللا عضوملا يف كلذ يف روكذملا ثيدحلاو ةّصقلا يملا ءيجيسو

 نيتبآلا نيتاه ىلاعت هللا لزنأ ءلزنو ةبطخلا "نم ْةْيِثَي ئبنلا غرف اًملف روسلا هذه

 ناك امل ِْيَيَي نبنلا ا رايخلا يف ءاج امل ؛اذه ىلع لدي باطخلا ىوحفو نئارقلاو

 .مكرهظأ نيب نم ٌقوفخ يّنم ناح دق :لوقيو .مويلا كلذ (؟!لبق هتافو برق نع ربخُي
 انلتقو هئيد انُبرخَل .دّمحم تام ول :نولوقيو نولّمأتيو اذه نوعمسي اوناك نوقفانملاو

 انا يلع ديب ذخأو فقوملا كلذ يف هِي ّىبنلا فقو اًملف ,مهانّدرطو هّباحصأ

 لصحو .انديك لطب دق :اولاق ءنيملسملا ىلع هتسايرو هتمامإ ريرقت هيف امب بطخو
 نم اواذك نيدلا صحن هولا + ناعم للا لو اذا وو طع ودود رقاق فاو نابل حل
 ل هكتيد د ْهُكَل ُتْلَمْكَآ مْوَيْلَأ ِنْوَشْح أَو ْمُهْوَشْحَت خد الق ةكنيد

 ريعس يبا ىلإ هدانسإب روهمجلا يثّدحم نم ظفاحلا ِهيّوّدرم نب ركب وبأ ىورو

 نم. شيلا كمه ناك امج رمأ هن ريدك ىلا: نقانلا اهدن وي هلع خينلا نأ يوذخلا

 ىّتح امهعفرف هيعبضب ذخأف يلع ىلإ سانلا اعد مث .سيمخلا موي كلذو ٌمقف كوشلا

 ويلا حنشكلا مده كلؤت تحب اق دقي هلو 151 هللا لوسو ظيإ ناتي, ىلإ قئانلا ةرظن

 هامتإو نيدلا لامكإ ىلع دبكأ هّللا» يدي هللا لوسر لاقف .ةيآلا » مُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ

 ىلعف هالوم تنك نم ّمهّللا» :لاق من .«ّىلعل ةيالولاو يتلاسرب ٌبرلا اضرو .ةمعنلا

 لاق 020 نم: لعاب ةويصن نييرصلا و هاذاقك رش داعو كالا ور ىف لاو ةفللا »هالو

 1 نانجلا حورو نانجلا ضور."؟ .مهل- :«:ل».١

 . ليبق :«ل».غ . نع :«ه ءل» .''

 اّمم :«(ل» .6

 .16/ 1 نانجلا حورو نانجلا ضور؛ 75 باوش ا رهش قبال تلاط ئبأ لآ بقاتم:5



 "”ةكرب ىلع لق» :هل لاقف ؟اًنايبأ لوقأ نأ هللا لوسر اي [يل نذءإ] :تباث نب ناّسَْح

 :لاقف «ىلاعت هلل

 !ايدانم َّىبنلاب ةعسبماو محب هيض نيدعلا ةوج ٌييداتتت

 :_ ايماعتلا كانه اوُدِبُي ملو اولاققف 2 ؟مكّيبنو ٌمكالوم نَّمف :لوقي

 «ايصاخم ةوبلا فل اثم دعت قلو. اتيت :ةناو'انةلودمم كقلإ)

 ايداهو اًمامإ يدعب نِم َكَتيِضَر ينّنإف ؛ٌيلع اي ْمق» :هل لاقف
 «ايلاوُم قدص ذه هل روك كنا انيق ل ريم دكا نوت

 «ايِداعُم اًيلع ىداع يذّلل ْنَكو ُهِّيلو ىلاو ٌمهّللا» اعد كانه

 ةيحيما يلا بأ رانا اندم دل لاق كلاعب تاطعلا ني ردض كلنا
 ."!ةنمؤمو نمؤم لك ىلومو َيالوم تيسحاو

 َنيِذَلأ سئ سدني هويلا عت الامد يف لاق هنأ 96 قداصلا نع ّيشاّيعلا ىورو

 تيبلا لهأ '"'انتعباتم يف ؛ْمُهْوَشْحَت الَق» ٌلوسرلا هلمهُي مل ذإ ؛«مُكِنيِد ْنِم اوُوََك
 هظفاح ةماقإب ؛ْمُكَنيِدْمُكَل ُتْلَمْكأ ْمْوَيْلَأ» ةعّاتملا (!كرت يف «ِنْوَشْخَأَو
 سفنلا َميلست :يأ هاًنيد مالسإلا ْمُكَل ُتيضَرَوِ» انتيالوب + ىتمغن ْمُكْيَلَع ُتمَمْنأَو

 تار

 نأ ةيآلا هذه ريسفت يف ةروكذملا رَّخألا لاوقألا يف لّمأتملا ىلع ىفخي الو اذه

 .اهِقايسو ةيآلا مظنب ٌبرقأ ةيالولاو قدصلا ندعم نم اًرداص هنوك عم ريسفتلا اذه

 .هللا ةكربب :ردصملا ىف ١.

 رايعملا 11+ 7114 :ىفوكلا ةدقع نبال ةيالولا ؛[18+و ١86 .ىمزراوخلل بقاتملا :رظنا .؟
 ْ .ةعباتم :«ما» . 1-08 .ىفاكسإلل ةنزاوملاو

 ْ .كرت :ةدايز «ه» .

 .5؟7/57 يشاّيعلا نع اًلقن بوشآرهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم :رظنا .0



 م ةدئاملا ةروس

 ملسم '"!هركذ ام مويلا اذه ةليضف يف هوَوَر ام "١ةلمج نمو :فئارطلا بحاص لاق

 انيلع ثلزن ول :باطخلا نب رمعل دوهيلا تلاق :لاق باهش نب قراط نع هحيحص يف
 مويلا كلذ انّْذختال .ةيآلا «ُوُكَئيِد ْمُكَل ُتْلَمْكآ َمْوَيَلَاِ» :ةبآلا هذه  دوهيلا 533

 '''ههدنع نوكي نأ مالسإلا لهأ ىلع بجي ناك [اذكو] :دومحملا دبع لاق .")اًريِع
 ةوادع اّمإ] 224 تيبلا لهأل نوفلاخملا هعاضأف ماّيْألا "!نم اًميظع اًموي مويلا كلذ

 '"'همظعيو َمويلا كلذ ظفحي نَم مالسإلا لهأ نم.ٌثيار امو [كلذ ريغل وأ اًدسخ وأ

 .”' قيقوتلا تلوبهلاو: قيقحتلا ىلغ مهتعيشو:تيبلا لهأ الإ

 .مكيلع اورهظي نأ ؛ْمُهْوَشْخَت الّمؤ :هلوق
 لاوزب دصق ام راهظإ لّلع هّنأل ؛فوخلا دنع ةزئاج ةّيقتلا ّنأ ىلع ةلالد هيفو

 .راقكلا نم فوخلا

 | هناصقنو نيدلا لامكا ىف ثحبإ

 .هرخآ ىلإ اهلك نايدألا ىلع راهظالاو رصنلاب [ + ؤكَئيد ْدُكَل ُتْلَمْكَآ مْوَيْلَآ َ+] :هلوق

 لين اًضفاث ناك نيدلا نأ ةيكلا نم مرلي هلا وهو.ودقم لاؤتم تاوح ىلإ ةزاشإ

 ؟هرمُع َرتكأ صقانلا نيدلا ىلع اًيظاوم هيي ّيبنلا نوكي نأ زوجي فيكو .كلذ

 يق اب ةيقاوو قرأ "ادري نك دولا ةفع م اهباف

 هلو هدم ابن ىلإ نظلاب كلذ: لبق نيدلا ناضقن 1 هزتلت نإ +ياوجلا .ىف:لوقأو

 .هاور دق :ردصملا ىف .؟ .فئارط :ردصملا ىف ١.

 . 6 يراخبلا حيحص ؛ ملسم حيحص 0

 .ماّيألا دنع :ردصملا يف .6 .مهدنع  :ردصملا يف 4

 لهأ الإ روكذملا مويلاو عوبسألاو رهشلا نّيعيو اهيف تناك يتلا ةنسلا نّيعيو :ردصملا يف .1

 /1١151-١58. .فئارطلا .'/ د

 .مزلن :«ه ءم» ./



 اًمكح ءاّجيردتو اًمّجنم تلزن امّنِإ لب ةعفد لزني مل نيدلا ماكحأ ّنأل ؛هيف ٌروذحم
 دعب مكح ئجي مل هنأ يور اذهلو .مويلا كلذ يف متخف ءرمأ دعب اًرمأو ,مكح دعب
 .كلذ

 ناك نَم َّلكو هلهأ ىلإ ةبسنلاب نامز ّلك يف ًةلماك تناك نيدلا ّنأ لصاحلاو

 يف لصح امَنِإ نامزلا رخآ ىلإ نيفلكملا عيمج ىلإ ةبسنلاب اهل لمك نكل .هيف اًقّلكم

 رومأ يف ُهْييَي ّيبنلا نع ةفالخ وه يذلا ةمامإلا مكح ريخأت هجوو .نامزلا كلذ

 مامإلا ىلإ ةجاحلا ّنأ روهظل ؛اًدج رهاظ نيدلا لوصأ ناكرأ يقاب نع ايندلاو نيدلا

 نامز يف ىلاعت هللا رهظأ كلذلف ِيِيَي ّئبنلا دقف دنع نوكي امّنِإ رومألا مومع يف

 نكر قّقحت ىلع نيدلا لامكإ لمح نم هانركذ يذلا اذه لعلو يي ّيبنلا ةايح

 .هوجولا نم فّنصملا هركذ امم هتّيرهظأب لضافلا يّشحملا مكح امم ُرهظَأ ةمامإلا

 هنكر قّقحت هنأ «مالسإلا ةمعن مامتإو نيدلا لامكإ»ب دارملا ّنأ رهظألا :لاق ثيح

 هانركذ ام نوك هجوو .نوملسملا ٌجحو ةّككم حتف ثيح ّجحلا وه يذلا سماخلا
 .هعورف نم ّمحلاو نيدلا لوصأ نم ةمامإلا ّنأ وه هتّيرهظأب مكح اّمم رهظأ

 :هلوقف ,عادولا ةّجَح لبق حتفلا ماع قّقحت دق ّجحلا لصأ ّنأ ىلع لّوألا وه ردابتملاو

 .ىفخي ال امك ءلئاط ىلإ عجري ال اّمم ٠«نوملسملا صحو ةّكم حتف ثيح»

 .هرخا ىلإ دئاقعلا دعاوق ىلع صيصنتلاب وأ :هلوق

 هيف قّقحتي ملو ,ماّيألا نم ليلق الإ كلذ دعب بي مل ثيم يبنلا ّنَأ نّيبلا نم :لوقأ
 يو و نأ هه يكف ,ةّنسلاو باتكلا صوصن نم ليلق الإ

 نإ :لاقيو فسمعت : نأ الإ ةهللا ؟داهتجالا نيناوق ىلع فيقوتلاو دئاقعلا دعاوق ىلع

 رمل رقيقا دهشو رولا ال ىلا قرن نعل زب كم تكن هز ةةعروالا صرسلا

 لهأ عم اًدانِع ؛مالكلا دوصقم وه ام راهظإ نع رارفلل مهنم أشن امْنِإ كلذ ّلك نإ

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح ١09.



 ظن ةدئاملا ةروس

 [سايقلا لاطبإ ىلع ةيآلا ةلالد]

 مهبولطم ىلع ةبآلا هذهب اوُلدتسا سايقلا ةافث ّنِإ :هريسفت يف ّيروباشينلا لاقو

 يف ةدئاف الف هيلع اًصوصنم ةعقاو ّلك مكح نوكي نأ ركذ امك نيدلا لامكإ نإ :اولاقف

 اهرئاظن ماكحأ طابنتسا نكمي ثيحب صوصنلا لعج وه هلامك ّنأب بيجأو .سايقلا
 نيدلل الامكإ نوكي ال هّنظ ىلع بلغ امب مكحي نأ ٍدحأ ّلك نيكمت نأ ''!َدٌرو ءاهن
 لك كيلكت قاكاذإ هناي وجا و :ءاهوألاو:ةونظلا ةطراوب نق نئلاتللا ءاقلإ "وهن امتإو

 اذه ."اهّللا مكحب لماع هنأ اًعطاق دهتجم ّلك ناك هّبَظ ضاقت: لمعي نأ كهتتم

 .ةمالك رخآ

 ا؟!هنونظمب لمعلا وه امّنِإ دهتجم ّلك فيلكت ّنأل ؛باوصب سيل باوجلا :لوقأو
 اًفّرعمو ًةرامأ اهلعجو عرشلا اهربتعا يتلا :ينعأ ةّيعرشلا تارامألا نم لصاحلا

 نأ لصاحلاو .اهريغ وأ ةّيعرش ةرامأب اًقلطم هنونظم وه ام ّلك ال ,ّيعرش '*'مكحل

 تايآلاب اًفلطم هنع ّهنم ّنظلا عابتا نأ قّقحت دقو ,"'ّنظلا الإ ديفي ال سايقلا

 يقابلا ىقبيف هزاوج وأ هعابّتا بوجو ىلع ليلدلا لد ام جرخ .ةريثكلا ثيداحألاو

 .داتقلا طخ هتابثإ ّنودو ءتبثي نأ ىلإ همدع لصألا ّنأل ؛عنملا ىلع

 .ءاّئيد مالشإلا ْمُكَل ُتيضَرَو» :ىلاعت هلوق

 .نومضمب :«ه.,م». ا يروباشينلا ريسفت ."

 .مكحب :«ه» 6

 1 6 ىهعنا اقلط أل ءناشعا ىلع نعطقلا ليلذلا ماقام عرس لمعلا نق ريقعملا ةلظلا نإ
3 

 .( ةمدنم



 ؛ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 1

 مكل ٌثيضر َمويلا ىنعملا نوكيف «ْمُّكَل ٌتْلَمْكَأ» :هلوق ىلع فوطعم هنأ رهاظلا

 نوكب ضار ىلاعت وه ذإ ؛صيصختلا اذهل ةدئاف ال هّنأ ٍذئنيح هّجوتيو ءاًئيد َمالسإلا

 زاعخاب نادت همكح اكرلاي دارملا "101 ياوجلاو هرهألا لوأ قم اني: السلا

 .ُدّيدت ؛مويلا كلذ يف اذه ناكو خسنُي ال اًيدبأ اًمكح مكل مالسإلا

 [ (؛) +... ُتاَبَيَطلَأ ْمُكَل ّلِحأ لق ْمُمَل لجأ آَذاَم َكَنوُلَْسَيِ) :ىلاعت هلوق]

 .كبالك نم اًبلك هيلع ْطْلَس '"'مهّللا :31 هلوقل :هلوق
 طَلَس ْمهّللا» :لاقف هيذؤي ناك هّنأل ؛بهل يبأ نب َةبتُع ىلع هيي هنم عقو ءاعد اذه

 .دسالا هسرتفاف «كبالك نم اًبلك هيلع
 .4ْهكْيَلَع َنُْكَسْمَآ اَمِم اوُلُكَف + :ىلاعت هلوق

 نوكيف «حراوجلا نِم مُتَّلَع امو» :هلوقل ًءازج هنوك لمتحيو مّدقت ام ىلع وع

 .بالكلا نم ةمّلعملا حراوجلا مكيلع نكسمأ يأ اًطرش يه

 .هنم لكأي مل ام وهو :هلوق

 ٌنإف ؛لّمأت هيفو ,مّرح لكأ ولف هنم لكأ ام بلكلا نوكي نأ هّلح يف طرتشي ينعي
 تّحص ول معن .ءلاكشإ نع ولخي ال «ْمُكْيَلَع َنْكَسْمَآ اًمِم» :هلوق نم ىنعملا اذه مهف

 :لاقي أ نكميو ءالف لاو وبتملا قيفدوردك ألا عانت توجو تبع وأ ةنوكدتلا ةياوزلا

 لك اي مل يذلا ملعتلا لكلا ىفادجو دقو ليلدلاب جرت امال[ ةيكذنلا ظارتفا يف

 لكألا "”طارتشا مدع ريدقت ىلع رهاظلاو ءُلّمَأتف ةتيّملا ميرحت تحت ىقابلا ىقبف

 .مرحي مل اًردان لك دلل ةذاعفرك وع

 :ةيللاو :«ل ءعا» 1 اب :«(ه» ١.

 .طارتشالا مدع :«ل» .”



 [(5) «... اوتوا نيذلا ٌْماَعْطَو تاَبّيطلا مكل لجا َمْوَيَلَأ» :ىلاعت هلوق]

 .4 ُتاَبيَّطلَأ ُمُكَل لجأ مْوَيْلَأ + :ىلاعت هلوق

 .هرارقتساو نيدلا "١لامكإ دنع مكحلا اذه ءاقب ملعي نأ ةداعإلا ةدئاف

 .هرخا ىلإ اهّريغو حئابذلا لوانتّي :هلوق

 , . [عنام دوجول الإ لح وهف مهماعط هيلع قدصي ام لك]
 ىلع مقي مل ام لج وهف مهماعط هيلع قدصي ام "!ٌلكف ردابتملا رهاظلا وه اذه

 ثيح نم !؟'مهماعط سيل هْنأ لصاحلاو .سجنلا "او بوصغملا لثم ليلد هميرحت

 ام هنع جرخي نأ بجيف :[ةيلحلا يف] ءاوس هريغو وه لب مكيلع اًمارح  مهماعط هن
 هورشاب امو مهحئابذ نوكيف تامومعلا رئاسك صّصخيف ؛ليلدب هميرحت ملع

 مهحئابذ ميرحت توبث ريدقت ىلع اًمارحو هنع اًجراخ هريهطت لبق ةبوطرلاب

 َمكحلا ةبآلا لواَدَم فانتي ال اذه ىلعو باحصألا رهاظ وه امك مهتساجنو

 ىلع انهاه ماعطلا لمح هلجأل بكتري ىّتح هنورشابي ام لكأ نم ٍةعناملا مهتساجنب
 .مهضعب هلعف امك تادماجلا نم اههبشو بوبحلا

 .* ُهَلَمَع طبَح ُْدَقَك + :ىلاعت هلوق

 نم اًلصاح ناك ام ليزي رفكلا باقع ّنأب ةيآآلا اورّسف طابحإلاب نيلئاقلا نأ ئلعا

 - ناميإلا كلذ دعب هب ىتأ ىذلا هلمع ّنإ :اولاق طابخالا اوركنمو :لامعألا باوث

 .دكذتف اًلَّضفم هيف مالكلا رم دقو .هسفن يف اًعئاض ناكو هب اًدتعم نكي مل هنأ ناب دق

 .لكو :«ما») . '” .هلامكإ :«ه» ١.

 ا لا

 نإ دعبو ءباتكلا لهأل تناك نإ لبق ةلّذحم تناك حئابذلاو ديصلا ىوس ام ّنألو ؛حئابذلاو

 .«١؟» ةدئاق باتكلا لهأب اهصيصختل ىقبي الف .مهل تراص

 ديصلا نايب يف ةيآلا لبق ام ّنأل ؛حئابذلا :ماعطلاب دارملا :لاقي دق :«ه .م .ع» شماه يف .غ



 [ (0) +... ةؤلَصلأ ىلإ مُثمَق اَذإ آوُنَم' َنيِذّلَأ اَهيَداَي + :ىلاعت هلوق]

 .«ةولّصلا ىلإ ْهُتْمُق اذإ اوُنَما َنيِذّلأ اَهُيَءاَي + :ىلاعت هلوق

 :لاق َدبعلا ّنأكف دوقعلاب ءافولا بلطب ةروسلا حتتفا اّمل ىلاعتو هناحبس هنأ حلعا

 «ةّيبوبرلا دهعب ءافولا ميدقتب نو تنأو ءاّنم ةّيدوبعلا دهعو كنم ةّيبوبرلا ٌدهع»

 ؛ةّيدوبعلا فئاظوب ٌدبعلا اهّيأ ٌلغتشاف ةّيبوبرلا دهعب ُتيَقَو دقو معن» :ىلاعت هلا باجأف
 .«ةراهطلا اهنم يتلا اهتامّدقمبو ,تاعاطلا مظعأ يه يتلا ةالصلاب امّيس الو

 [تاكنلا نم ةيالا نم دافتسي ام]
 ةراشإلا فّنصملا كرت دقو ءاهيلع هيبنتلا نم َّدب ال َدئاوف ةبآلا هذه يف ّنأ حلعا مث

 لاقف .هل عوضوملا اهانعم يف اوفلتخاو ءادن فرح «اي» ةملك ّنأ :ىلوألا اهيلإ

 نم اهلدع ندا اه ديما و سرلل اهاوق وم ع1 تام ةعوضرم اذ يطع
 ءادن يف اهلامعتساف .ديعبلا ءادنل اهضعبو بيرقلا ذا هضم نافل ءاوتلا فورح

  ديرّولا لْبَح نم هيلإ ُبرقأ هنأ عم_ «ٌبر اي»و «هللا اي» :هلوقك هناحبس هلل دبعلا
 ليزنت ىلع ٌينبم زاجم اوُنَما َنيِذّلَآ اَهُيَءاَيَو « ٌساّنلَآ اَهُيَءاَي + :هلوقك هسكع يف
 يف هسكعل اّمإو ءلّوألا يف يعادلا ريقحت وأ ّوعدملا ميظعتل اّمِإ ديعبلا ةلزنم بيرقلا

 ىداتملاو ءادتتلا  زخ نيو. لصفلا نكذي مسا ارت اةملكو كلان وح وأ منيكع

 يهو اًمكح وأ ةقيقح فيرعتلا يّنَلا ٌعامتجا ّمزلي اًلثل ؛لوصوملا وأ ماللاب ٍفّرعملا
 ىدانملا كلذب اًفوصوم اًيظفل ّئدانم نوكيف :ةفوصوم ةركن ةاحنلا ضعب دنع

 .وه :«م ءل>.١
 يف «ّيأ» ةملكو «اي» ةملك يف مالكلا لّصف دق فّنصملا نأ ىفخي ال :«ه ,م .ع» شماه يف ١.

 [؟؟ :ةرقبلا] ؛ْمُكَفَلَخ ىِزّلَأْمُكّبَر اوُدُبْغَأ ُساَّنلَآ اَهُّيَءاَي8 :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةرقبلا ةروس
 يتلا ةدئافلا يه اهنأل ال ءاهنايب ىلع ةفوقوملا دئاوفلا نايبل اًديهمت ركذ امن انهاه هاتركذ امو

 .« هلع هنم .١؟» مهفاف ءاهركذ فّئصملا كرت



 1[ تامل 3و

 اونمآ نيذلا مه يأ ءاقوذحم اهتلص ردص نوكيف ةلوصوم مهضعب دنعو .ٌّيونعملا

 ىلع (يقويهللا فاضملا ةيعرتست اكغ افينوعت ؛اهب ثقحلأ هيبنت فرح «اه» ظفلو

 فيلاكتلل لّرنُملا نآرقلا يف هجولا اذهب ءادنلا رك اذهلو .هل ّوعدملا نأشب مامتهالا

 :(لبجبلا اة اي» :لاقيف اًدئاز وأ ةراشأ مسأ «اذ» اهب قحلي امّبرو .ةّيعرشلا

 :«جرلا اذه ايون 4لاقف نيريق الا شكت اهترو م كيرلا نسفلل اديك ات

 هنا يحيل نيمكلاك نتاعك عم ايل نيكل ةلضلا ود نيدلا ةلضب ا وضاو را قنفات

 اهعضوف .ةبيغلل ةعوضوملا ةرهاظلا ظافلألا نم تالوصوملا ىلإ اًدئاع اًيئاغ نوكي

 ال اذه ىلعف .ءادنلا ةهج نم باطخ اهل ضرع ناو اهتلص ىف اًبئاغ اًريمض ىضتقي

 ريبعتلا وه «تافتلالا» ( 0 نم هز ىف ققُح ام ىلع َءانب ؛تافتلا «(| وتم اذا ىف نوكي

 املا دلع ياطخلا ذا :ئوخلا قيرطي دنع ريبعتلا دعي تالعلا قزرطلا ىدحاب ندعم نع

 اهجايتحا ٍةّدشو اهماهبال - ٍتالوصوملا ّنأ ىلع ًءانب ةلصلاب "!هدييقت دعب هل ضرعي
 اهّنأب اهوفدرع 0 0 لا

 ريما قنيع قوز امك افيطل انافتلا ةاكل ندع دل باطخلا ةظح الس دب همت

 اكلم دكت 5 نحف يذل انأ انأ

 يف طرشلا 'ىنعمل ناتعوضوم طرشلا تاملك نم «نإ»و «اذإ» 93 :ةثلاثلا

 .هدنع اًحجار مّدقملا عوقو نوكي نأ «اذإ» يف لصألا ّنأ امهنيب قرفلاو .لابقتسالا

 نإ اهلصأ ىلع ٌةلّمعتسم ِةولَّصل ىلإ مُتْمُق اَذإ» :هلوق يف «اذإ» ةملكف اذه ىلعو

 .ةلصل اهدييقت :« ه م . .اهَيأ اي :«ل» ١.

 .هلوق :«ه ,م» .'"'

 .ناتفوص وم :«م» يفو ,«ىنعمب :«ه ,م» 0 / 6٠٠.



 عوقولا حجار اهيلإ مايقلا ّنأ ةرورض ؛ةالصلا ىلإ نيبطاخملا ضعب ٌمايق دارملا ناك

 فصّتملا بيلغت يهو مهعيمج َمايق دارملا ناك نإ ةفيطل ةتكن ىلع ةّينبمو ,مهضعب نم
 هدّيؤيو هب فاصتالا ىلإ اًبيغرتو هتليضف ىلع اًهيبنت ؛هب فصتملا ريغ ىلع مايقلاب
 .عوقولا قّقحت ىلع ٌهَلادلا يضاملا ٌةغيص

 ,نيريدقتلا ىلع اهلصأ ىلع تسيلف نيتريخألا نيتّيطرشلا يف «نإ» ةملك اّمأو
 يف ةتكنلا ناكو ىلاعت هنم ٌكشلا عانتمال ؛ةياكحلا ليبس 5 ال نارقلا عيمج اذكو

 ثادحإلا نم اهيف امل ؛ةكوكشملا ةلمتحملا رومألا ةلزنم امهيمّدقم ليزنت اهرايتخا
 راتخا اذهلو اًبلاغ رمألا سفن يف امهعوقو عم عوقولا مدعل ةيعدتسملا '"١اهتثابخو
 .اضيا امهيف يضاملا ةغيص

 اذإ> :هلوق ينعأ طرشلل ٍفلاخملا موهفملا انهاه وهو ةفّلاخملا موهفم ّنأ :ةعبارلا

 يضتقي نينمؤملل اًباطخ هنوكل وهو روهشملا يف ةّجح «َةَولَّصلَأ ىلإ "اوم
 نأ باوجلاو نيقّقحملا دنع عيارشلاب فلكم رفاكلا ّنأ عم مهب بوجولا ٌصاصتخا
 "")اًيبلغأ اًديق روكذملا نكي مل اذإ هب نيلئاقلا دنع َةّجح نوكي امّنِإ فلاخملا موهفملا

 َنألف لوألا اّمأ هيف نحن اميف نادوقفم امهو مكحلا صيصخت ريغ ةدئاف هل رهظي ملو

 ,نينمؤملا نم بلغألا يف عقي امْنِإ ةّيعرشلا رومألا نم امهريغو ةراهطلاو ةالصلا

 فلاخملا موهفملا اًضيأو :مهنأشب مامتهالا ةدايز يه ئرخأ ٍةدئاف روهظلف يناثلا اّمأو

 وفا وقت امي لذ اق هيف ىحت انيق وهو: قزاض ضراعم هل نكي مل اذإ ربتعي امْنإ

 مل هوجولا (؟!هذهبو .عورفلاب نوفّلكم راّفكلا ّنأ ىلع ةّلادلا ةّيعطقلا ةلدألا نم .هنم

 .اهتبانج :«ه» ىفو .اهيثابخ :«م ءع».١

 باطخلاب دنتسا ول ذإ 4؛هُّتْمَق اَذإ 8 هلوق نم موهفملا باطخلا يأ :«ه .م .ع» شماه يف .؟

 وأ ةفضلا غوهقملا ةاتحسا ناكل يصحب هلق ابك < رثما'نيذلا اًهَتَءاَيْؤ هلوق د جم نم: عوهفملا
 هم كه 117 نيققحملا دنع ةّجحب اسيل امهو بقللا

 .اذهل :«ل» . .ًايبلاغ :«م ءه» .ا"



 1١ ةةئاملا 5 روت

 طرشلا يف ادوخ اه هنوك عم ةالصلاب هدييقت ىلإ رظنلاب انهاه طرشلا موهفم ربتعي

 ىرخأ تاياغل ؛بجي دق هّنَأ عم ةالصلا ريغل ءوضولا بجي مل الإو اًحيرص روكذملا

 .نارقلا ةباتك سمو فاوطلاك

 نأ ىلع  مهنم ةليلق ةمذرِش الإ نوّيلوصألا عمجأ هنأ وهو ٌرَخآ ٌثحب انهاهو
 نيفلكملاب فم .4شانلا اهل ءاناخ نر اوثما يذلا هت ءايؤب ندضعلا باطلا

 نّميف مكحلا تبثي امنإو ,مودعملا باطخ حبقل 0 ّيبنلا رصع يف نيدوجوملا

 ثالثلا تاراهطلا بوجو ىلع ةروكذملا ةيآلا لدي ال اذه ىلعف ءَرَخآ ليلدب مهّدعب

 ىلع اهبوجو ام "'و ِديَي هرصع يف مهنم دجُو نَّم ىلع لب ؛نينمؤملا عيمج ىلع
 يف مالكلا اذكو َرَخآ ليلدب وأ عامجإلاب تبثي اّمإف ةمايقلا موي ىلإ مهّدعب نَم
 .ماكحألا تايآ تاّمهم نم ةيآلا ّنأل ماقملا اذه يف َمالكلا انبنطأ دقلو اهرئاظن

 [ «ٍةولَّصلآ ىلإ ْمُتمُق اذإ + ىنعم يف قيقحت]

 .هرخآ ىلإ مايقلا متدرأ اذإ :يأ[ «ٍةولّصلا ىلإ ُتنُق اذ اوُنَما َنيِذَّلَآ اَهي َءا اَي +] :هلوق

 متمق اذإ :لاقي نأ ٍةَّحصل ؛ليوأت ىلإ جتحي مل ؤّيهتلل مايقلا ديرأ نإ هّنَأ رهاظلا

 نم ردابتملا نكل ؛ٌةداع اهل ؤّيهتلا نم ءوضولا ريخأت ًةرورض ؛اوأّضوت .ةالصلل ؤّيهتلل
 ال ذإ ؛نيليوأتلا "ادحأ ىلإ جاتحي ٍذئنيحو .اهيف لوخدملا مايقلا وه ةالصلا ىلإ مايقل
 هذه يف ءوضولا نوكل ؛اهيف لوخدلل مايقلا لاحب هبوجوو ءوضولا دييقتل ئنعم
 1 .اندحم هنوك ريدقت ىلع ٍذئنيح اًبجاو ناك نإو ةداعلا ّفالخ ةلاحلا

 ةّيطرشلا ىّدؤم ّنأ يف َءافخ ال :فاّشكلا يشاوح يف َينازاتفتلا لضافلا لاقو

 وه ةلاحلا هذه يف قّقحتملاو .ةالصلا يف لوخدلل مايقلا لاح يف ءوضولا بوجو

 نر د ادا دع نال انهار وك دق طع نوط يو ن1 يقم لقا اون لوبا

 .لدعب :(ه ءم)) .ود:«(ه».١



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 5-1

 امّبر ذإ ؛اهيف لوخدلا ّقّقحت مزلتسي ال ةالصلا يف لوخدلل مايقلا ّنأل ؛رظن هيفو

 ةراهط الب اهيف لوخدلا قّقحتف .ِمّلُس ولو ,عنامل ؛هل مايقلا نع اهيف لوخدلاب فّلختي
 امك ءوضولا يف لوخدلا ىلإ هنع لودعلاب ةلاحلا هذه يف ءوضولا َبوجو يفاني ال

 تاقوأ يف لغتشا نم ىلع ةبجاو تابجاولا نم امهريغو ةالصلاو ءوضولا ّنأ
 .اًقافّتا هب اًلِغتشم هنوك لاح َرَخآ لعفب اهبوجو

 .هرخا ىلإ [ةالصلا] متدصق اذإ وأ :هلوق

 ةدارإ وهو هيف دوصقملا ّيزاجملا ىنعملا ّنأل ؛ُةَجوأ لّوألا هيجوتلا ّنأ ىفخي ال
 نوي وعالا: د اهيملا ىتعنلا نم: ءايثلا وهن ىلا سقحلاىضعلا ىلإ هيأ مانقلا
 ظفللا لمح نأ لوصألا يف رّرقت دقو .ةدارإلاو دصقلا قلطم وهو يناثلا هيجوتلا

 ىقفعلا ىلع هلمج 000 ىلوأ ةقيقحلا ىلإ ةّيزاجملا يناعملا برقأ ىلع

 مالك هب رعشي امك موزللا ةقالعب يناثلاو ةّيببسلا ةقالعب لّوألا صيصخت ّمث .يقيقحلا

 يف نيتقالعلا نم "!لك رابتعا مصيف الإو نفت ُدّرجم  هريغ هب حّرصو '١١فّنصملا

 .اًثدحم نكي مل نإو ةالصلا ىلإ مئاق لك ىلع ءوضولا بجوي ةيآلا رهاظو :هلوق
 .هرخآ ىلإ

 وأ ناك اثدحم  نمؤم لكل اًماع ناك نإو «اوُنَما َنيِذّلأ نأ وهو ثحب انهاه

 ةالصلا ىلإ مايقلا لاوحأ عيمج يف هيلع ءوضولا بوجو هنم مزلي ال نكل  رّهطتم

 دنع مومعلاو راركتلا ىلع لدي ال رمألا ةغيص ّنأل ؛رّهطملا ىلع هبوجو َمزلي ىّتح

 يف قّقحت ام ىلع مومعلل ةعوضوملا ظافلألا نم تسيل «اذإ» ةملك اذكو .نيققحملا

 .هيلا دصقلا مزلتسي هيلإ هّجوتلاو 0 ىلإ مايقلا نإ :لاق ثيح :«ه م ,ع» شماه يف ١.

 .( هع هنم مزاللا ةدارإو موزلملا قالطا نم نوكيف

 .«١١؟» ببسملل مزال ببسلا نإف :«ع» شماه ىف .؟



 3 ةدكانلا وس

 ىلإ همايق لاوحأ ضعب يف نمؤم ّلك ىلع ءوضولا بوجو باطخلا ىنعمف .هّلحم
 .ةالصلا

 ١ دي هوك لاس لاوحتلا نيم نعنلا كلل ذتنوك ور ازا ره هن ةايقلو

 ىلع '"!قّلعملا رمألا ّنأ لوصألا يف رّرقت دق ِهّنَأ :امهدحأ :نيهجو نم هعفد نكميو

 كلذو .هل ةّلع طرشلا كلذ ناك اذإ طرشلا رّدكت بسحب هردكت ىلع لدي طرش

 ىلع انهاه رمألا قيلعت ّنأ نّيبلا نمو ءاًقلطم ةّلعلا رّركتب لولعملا رّدكت بوجول

 ّنأ ةرورض ؛مايقلا كلذ وه ءوضولا بوجو ةّلع ّنأ ىلع اًرهاظ لدي ةالصلا ىلإ مايقلا
 ملاعلل هماركإ بوجو ةّلع ّنأ «هئركأف ءملاع كءاج اذإ» :كلوق لثم نم ردابتملا

 ام انهاهو .ةّيَلعلا ةدارإ نم عنام كانه نكي مل اذإ متي امْنإ ِهْنَأ هيلع دريو ,كدنع هئيجم

 ءاوس تقولا لوخد ةراهطلاو ةالصلا بوجو ةّلع ّنأ نم تبث ام وهو كلذ نع عنمي

 ةمزلتسم ةلع هنوك ىلع ًالاد ناك اذإ متي امْنِإ اًضيأو .ال وأ ةالصلا ىلإ مايقلا قّقحت

 ذا هكل3 ةكيؤلفاءانالظب ع هوك نع او ناك اذ [ا6 اواهنا# ريغ وهو ىتألا لولو

 :لاقي نأ الإ ّمهَّللا ,ةّلعلا قلطم َنود ةمزلتسملا ةّلعلا رّدكتب الإ لولعملا رّركت بجي ال

 ءدع لصألا ذإ ؛ءوضولا بوجول ةمزلتسم َةَّلع طرشلا كلذ نوكي نأ رهاظلا

 .لك اقف. هل ةماراتا ىف نحا ءىش ةيلخبدم

 ةييملاب ةفلطساهنكل لاوس ألا دارج نكت ولا نوال" ةناطورعتلا" ا 310 امنت
 اضن نكي مل نإو مومعلا اهنم ردابتملا ذإ ؛ةّماعلا ظافلألا مكح يف تاقلطملاو .اهيلإ

 مكحلا صيصختف .ءاوسلا ىلع لاوحألاو دارفألا عيمج ىلإ اهتبسن ّنأ ىلع ًءانب .هيف

 تاقالطإلاب لئاسملا يف نوكّمتي ءاهقفلا ىرت كلذلو .رهاظلا فالخ اهضعبب

 مالب فدعملا ّنأ نم ةّيبرعلا ءاملع دنع رّرقت ام كلذ قفاويو .تامومعلاب مهكّسمتك

 .قّلعم :«ه ءم») .؟ .زاوجب :«ه ءىم».١

 :ةيطارش :«(ه ,م)) 0



 ؛ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ط1

 كلو .ئباطخلا ماقملا يف حّجرم الب حيجرتلا ٌمزلي التل ؛قارغتسالا ىلع لدي سنجلا

 دينع امأو.«ءومعلا ١" نع مئام تمي مل اذإ ناكني اَمْنإ امهتأ قيهجولا ىلع :دووت نأ

 متي الف .هيف نحن اميف روهشملا ثيدحلاو عامجإلا ةفلاخمك هنع ةعئام ةنيرق دوجو

 .نيثدحم ةالصلا ىلإ متمق اذإ ىنعملاو :هلوق

 ديحلا نونك :اهذنحا ها دويق نم ديال لب ديقلا اذه نتكرأل هلأ حيل

 تاي رم ا را ل ع لا
 .مّميتلا بوجو لاح نع اًزارتحا ؛ءوضولا ىلع مهتردق :اهيناثو

 ةالصلا بجي مل الإو ةالصلا بوجو تقو يف ةالصلا ىلإ مايقلا نوكي نأ :اهتلاثو
 هركذ امك بدنلا ىلع رمألا ةغيص لمح نم مهنمو .ريثك فّلكت مزليف ,ةراهطلا الو

 -رمألا ىنعم يف قيقحتلا وه ام فالخ هنوك عم  اذهو ."!«ليق»ب اًرّدصم فّنصملا

 .ٌدعبأ وهف ئرخأ ٍدويق عم نيثدحم ريغ مهنوكب مكحلا دييقت ىلإ ٍجوحُم
 ردقلا ىلع رمألا لمحُي نأ فّلكتلا نع اهُدعبأو رهاظلا ىلإ تالامتحالا ُبرقأو

 ةغيص ىنعم يف نيّيلوصألا ضعب راتخم وه امك بدنلاو بوجولا نيب كّرتشملا

 نونكي نأ 7 0 ىلع ِهَبْدَتو نيثدحملا ىلع ءوضولا بوجو لمشيف ءرمألا

 ةملك لوانت نأ نم هّدر فاّشكلا بحاص هركذ امو يفي ئبنلا نايبب اًنّيبم اًقلطم

 .نم :«ه م».١

 دقعنم عامجإلا ّنأل بدنلل نوكي نأ زوجي ال :دئارفلا بحاص لاق :«ه .م .ع» شماه يف .؟

 يزارلا ةمالعلا هنع باجأو .عنامل الإ بوجولل رمألا ّنألو ؛ضرف ةالصلل ءوضولا ّنأ ىلع

 باطخلا ناك اذإ بدنلل نوكي نأ زوجي ال هنأ دارأ نإ ّنإ :هلصاح امب فاّشكلا ةيشاح ىف

 تالا ناك اذ وهيا لا ذارأ ناويىتناتسفلا وضعت قتل 3 يكل لس فدعا
 ريغو ,نيثدحملا ريغل اًباطخ هنوك ريدقت ىلع الإ بدنلل هنأ فّنصملا لقي ملو عونممف مهريغل

 ريدقتلا اذه ىلع بوجولل رمألا نكي مل امّنإو عامجإلاب ءوضولا مهيلع بجي ال نيثدحملا
 .« هنَع هنم »1١, ىهتنا ء.هبوجو مدع ىلع عامجإلا وهو عنامل



 ط6 ةدئافلا ةزونف

 "لاول فلذا" دوووم" ةييفعتلاو قاقلالا تاب قع نيفادا نييتعمل ةادنفاو

 .ىفخي ال امك ءالف ّيونعملا ريدقت ىلع اًمأو ئظفللا كارتشالا ريدقت ىلع وه امّنِإ

 ؛فيعض وهو [خسن مث رمألا لّوأ كلذ ناك ليقو .بدنلل هيف رمألا :ليقو] :هلوق

 .هرخا ىلإ [«اهمارح اومّرحو اهلالح اوّلحأف الوزن نآرقلا رخآ نم ةدئاملا»] :ُئهلوقل

 يدا يوم نانا توج ىلع يرق وال رس ااا

 بادكلا قفنحوي أل اًضياو: نفعت هثغ "8! وهشأ ا َرِئاَعَش اوُلِحُت آل اوُنَما'َن يذل اهي َءاَي

 دحاولا ربخب باتكلا خسنو مكحلا كلذل اًخسان نوكي ام ةرتاوتملا رابخألا يف الو

 .نيّيلوصالا يققحم دنع زئاج ريغ لب عقاو ريغ

 توتو سن ةارملا «لاقني نأ "لإ لمات عضتلا نق: ىل :*1 ءالعألا نعي لاق
 م در

 وفتح 4 .حوسنم همومعف ,هاوُلِسْعآَفد مومع نم موهفملا نيئضوتملا ىلع ءوضولا

 ١. فاشكلا 1١٠١/١.

 ةقيقح امهدحأ ناك ولو هيينعم يف ظفللا لامعتسا ّنأ ىلإ ةراشإ :«ه .م .ع» شماه يف ١.

 [ةنيرقلا مدعل ديعب نكلو :«ع» يف] ةنيرق مدعب دّيقي نكلو .زاغلإ ريغ زاجملاو ءاًراجم رخآلاو

 رئاس ىف امك يوبنلا نايبلاب كلذ زوجي نكل .زاغلإ وهف ليصفتلا مهف عم ديري نأالإ
 دق لاه هلأ ىلع ايهريغو ةاكرلاو ةالطصلا كانآ :لتم تام وفحتلا كامومعلاو :تاقالطآلا

 ا سأرلا ىلع [اهفطع 601 اميدكض نم عوهتملا نيلجرلا حسمب دارملا ّنأ رطسأب هدعب
 ىف قلطأ دحاو ظفل وهف يقيقح حسم سأرلا ىلإ ةبسنلاب هّنأ كش الو ليلقلا [لسغ :«م»]

 زاغلا وهف هابتشالا عم لب ةنيرقلا مدع عم اًمم يزاجملاو يقيقحلا ىدفبلا ىلع نينار قالاطا

 .« هع هنم »١١, ىلاعت دلل هنمحعو مالعألا ضف هداف نك ةيماو

 ناينعم اهل ظفل قلطي نأ وهو فراعتملا زاغلإلا هب دري مل :لاقي دقو :«ه .م عا شماه يف 0

 ىلإ جاتحي ال ةقيقحلا ةدارإ دنع ظفللا نا 0 ل

 ىلع هيفا نع اميق رمال هفضل انحفحا زوج قلك ايبلا رقمي ةاكفلا ةدازإ :دنعو ةنيوقلا

 »١١. لّمأتف .هانركذ ام ضعب نم ملعي رظن هيفو .ًاعطق دوصقملا ىنعملا ملعي مل روكذملا هجولا

 ١. :ةدئاملا .: .« هللا همحر هنم

 : 2 نلسكرألا ىنحملا وهاتف
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 لم اتقان! ادي 5 ومع اذاره وفعلا ناك فينس نصي صمد نللا

 .كلدلا ىلإ ةجاح الو [اهيلع ءاملا اوّرمأ « ٌْكَهوُجُو اوُلِسْعاَف :] :هلوق

 [ + مكَهوُجُو اوُلِسْعاَف  ىنعم]
 تحت اًروتسم هضعب ناك نإو  ةهّججاوملا هب عقي ام فرعلا يف «هجولا» 2

 ال هَّنَأ فّنصملا مالك نم موهفملا نكل  ةقيقحلا وه لامعتسالا يف لصألاو .رعّشلا

 وأ اًيثك "'عناوملا نم هوحنو رعّشلا ناك ءاوس - اًقلطم ليلختلاو كلدلا ىلإ ةجاح

 ّنأ ّقحلاو ,بوجؤلا مهضعب راتخاو .بوجولا مدع روهشملاو ,فالخ هيفو .-اًقيفخ
 الف هنطاب نود فيثكلا رهاظب عقي امّنِإ ةهّجاوملا ّنأل ؛ئوقأ لّوألاو .طوحأ يناثلا
 .فيفخلا فالخب هرهاظ لسَغ الإ بجي

 [ « قْفاَرَمْلَ ىلا ُهُكَيِديََو« ىف «ىلإ» ةلالد ىف قيقحت]

 .«عم» ىنعمب ه ىلإ * :ليق كلذلو :هلوق

 نفت لديبع نا ىلع هقالخب ديال روهدحلا نم ذاق الاد ةيوهلسملا :قفلا

 لاقف .ةّيعبتلاب وأ ةلاصألاب "'امهلسَغ بوجو ّنأ يف اوفلتخا نكل ؛بجاو نيقفرملا
 -)امهريغو ةّيمامإلا نم *!توَّلحلا ةمالعلاو (*'ىضترملا دّيسلاك- نيِقّقحملا نم ريثك

 يقب ثيحب قفرملا نم ٌديلا تعطق اذإ اميف ةدئافلا رهظيو ,يناثلاب نورَخآو .لّوألاب
 ىلعو «ةمدقملا باي نم ةقوق "انه زرع لفغو هلع بحي لوألا ىلعف ءيش هنم

 .عضاوملا :«ل» .؟ :١16 نايبلا دبر. ١

 .اهلسغ :«ه» .'"

 - 1117 ءىضتر ملا فيرشلل تايرصانلا ؛ ٠٠٠١-١١١ :ىضترملا فيرشلل راصتنالا :رظنا .4

.١ ١8 

 .51/ '" بلطملا ىهتنم ؛1١-١/07/7١09 ءاهقفلا ةركذت .

 .امه ءزج :«ه ءم» .ا/ 7 ؟دييبتلل ةعيشلا قركذ +."
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 غ1 ةدئاملا ةودوس

 ىنعمب اًريثك لمعتسي «ىلإ» ّنأ فالخلا أشنمو ءامهنم ءيش لسَغ بجي ال يناثلا

 ةياغلا نوكي نأ نم ٌّجعأ وهو .ةياغلا ءاهتنال اهّنَأ ةغللا لهأ نيب روهشملاو .«عم»

 اًفلطم جورخلا مهّضعبو .اًفلطم ّلوخدلا مهّضعب راتخا مث .ال وأ اّيغملا يف ةلخاد

 يهف اًّسح هنع ٌةَّيمتم تناك نإ اهّنأب مهضعب لّصفو ءامهنيب ٌيظفللا َكارتشالا مهّضعبو

 هلوقك هيف ةلخاد يهف الإو .'"١ه ٍلْيَلَأ ىلإ َماَيّصلَآ اوُكَبَآ « :ىلاعت هلوقك هنع ةجراخ

 ةياغلا ركذ لبق هيف ةلخاد تناك اذإ اهنآب مهضعبو * ٍِقِفاَرَمْلَ ىَلإ ْمُكَيِدْيَأَو + :ىلاعت

 فالخلا ًاشنمف .راهنلا نم ليللاك ةجراخ يهف الإو ,ةلخاد يهف يديألا يف قفارملاك

 .ضعب ىلع اهضعب حيجرت نم ٌُرظنلا هيلإ ىَّدأ ام عم تالامعتسالاو لاوقألا هذه نم

 ةلاصألاب قفارملا لوخد ىلع ٌلديف .باحصتسالاب ريخألا لوقلا حيجرت دعبي الو

 .فالخ الب لسغلا مكح يف

 انهاه 'ىلإ» لامعتسا بيذهتلا باتك يف أي ّيسوطلا رفعج تا خيشلا حّجرو

 ةفص يف ثا رقابلا نع هاور امب ةلاصأ قفارملا 0 ىلع ٌلديل ؛«عم» ىنعمب

 :نم) ١ .قداعلا نع هاوو كيوت وفا رملا عم ىددألا ءاذيبا هدوم كت اهلا لوو عوضو

 ىنعمب انهاه »ىلإ« ّنأ ىلع نالدي امهّنأل ؛قفارملا نم لب اذكه سيل ليزنتلا ّنأ
 ."'عباصألا نم ءادتبالا بوجو ىلع لدل ,ةياغلا ءاهتنا ىنعمب ناك ول ذإ ؛«عم»

 - اًقلطم لسَعلا يف هلوخدو قفرملاب ءادتبالا نم ّلك ىلع لدي :هْنأ ليصفتلاو

 امّنِإو اًمئاد نيديلا لسغ يف نيقفرملا لخدي ناك ثيح .العف ةيآلل هِي ّيبنلا ناب
 كلذ ىلع ٌلدتف اهنايب ةيآلا لو دن: دعيت كلل زي تيضق هلا رهاظلاو.امئاذت امهتم: ققدقبب

 بيذهتلا يف خيشلا هاور ام ّىلقعلا "7تايبلا كلذ ىلع ليلدلاو هبي هنايب ةنوعمب

 وشر ءوصو: ع النا فعع اب الاس اذهلأ نتعأ ينبا ةرارزو ريكب نع راصبتساللاو

 ١. ماكحألا بيذهت ." .١/ا/ :ةرقبلا ١/05-00.

 '"'. .نايبلل :«ه»
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 نتف ىتمللا هفك سسمخ هن: ةيفك لصف ءام ديف "ا روك وا "!تيفطلاب اعف 112 لا

 دري ال عباصألا ىلإ قفارملا نم ىنمُيلا هّدي لسغف ءاملا نم اهب ههجو لسغف روّتلا

 ىلع هغرفأف ءاملا نم اهب فرتغاف ءاملا ىف ىنمُيلا هّقك سمغ ّمث ,نيقفرملا ىلإ ءاملا

 مث ,« ىنميلاب عنص امك قفرملا ىلإ ءاملا ٌدري ال ءٌفكلا ىلإ قفرملا نم ىرسُبلا هدي

 ."'ًءام دّدجي مل او يع

 أدبملا ذإ ؛لسقلا يف امهلوخد َنايب نّمضتي نيقفرملاب ءادتبالا نايب ّنأ نّيبلا نمو

 رهتشا امك الوق ةيآلل ُهْلْيََي هنايب كلذ ىلع لدي اسيا .مكحلا يف الخاد الإ نوكي ال

 :اعيادتقا وب نيف رملاوو دحسولا" ىلع ا اداب اموت 1 ١ ه1 نم ينايبلا هئوضو يف

 ال ةيديلا لسع: ىف قيقفرملابو هنسولا لسع ىف ىلعألاب ءادغبالا ىف ةنياملا هنكل

 لسع لامتشال ؛عامجإلا فالخ مزلي مل .؟!امهلخدُي مل ول ذإ ؛نيقفرملا لوخد ىف

 اذن كفقلا لاخيوا نيترو لاو لقألا لمع ىلع زقكألا

 فالخ وهو ءوضولا ىف نيقفرملا لسَغ ةّيلخدم مدع مزلي هنأ دارملا :لاقي نأ الإ

 لسع ةّيلخدم مدع فالخب (*ارفزو دواد [نبا] ةفلاخم هيف حدقي ال يذلا عامجإلا

 كلذ ىلع لدي اًضيأو ذّبدت هيلع لب هفالخ ىلع ٌعامجإ ال هْنأل ؛ءوضولا يف دّضَعلا

 ايأ تلأس :لاق هنأ ٌيِميِمَتلا َةوُرُع نب مّتِيَهلا نع خيشلا هاور امك كن تيبلا لهأ ٌنايب

 سيل :لاقف «قِفاَرَمْأ ىلإ ْمُكَيِئآَو ْمُكَ وُجُو اوُلِسْعَأَف١ :ىلاعت هلوق نع 32! هللا دبع

 نم هّدي نم مِن مث «قفارملا نم يك مكهوجو اولسغاف» يه امْنِإ ايليوت "1

 نسمم» ىنعمب 4«َقْفاَرَمْلأ ىلِإ» :ىلاعت هلوق ّنأ ىلع لدي هّنإف ؛"!هعباصأ ىلإ هقفرم

 ىلع لدي امك ةياورلا هذهو اًعم اهلوخدو قفارملاب ءادتبالا ىلع ٌلديف «قفارملا

 .رونب :«ه .ل» .؟ :تمط :رةصملا ئفا

 .اهلخدي مل :«ه» .؛ .05/ ١ ماكحألا تاليا

 "8 -7/؟ ىّلحلا ةمالعلل بلطملا ىهتنم :رظنا .ه

 ١//01. ماكحألا بيذهت . 1 دك ودصملا قدك



 [ نامل روش

 نع رظنلا عطق عم اهسفنب اهيلع لدي كلذك اًنايب اهنوكل ؛هب ءادتبالاو ققرملا لوخد
 .وبدتف ةيالا

 عطق عم يديألا سفن رابتعاب ةياغلا ءاهتنا ىنعمب «ىلإ» نوكي نأ زوجي :تلق نإف
 قفارملا ىلإ عباصألا نم ٌةَربتعم وأ ٌةّدتمم ىنعملا نوكي نأ ىلع لسَقلا نع رظنلا

 وه اذهو .«اولسغا»ب اًقلعتم اًوغل افرظ ال «ْمُكَيِدْيَأَِ+ نع لاح اًدقتسم اًفرظ نوكيف

 .لوسغملل نوكي دقو لسغلل نوكي دق ةياغلا :مهلوقب دارملا

 اًريثك هنوكل ؛«عم» ىنعم ىلع «ىلإ» لمح برقألاو .اًدج ديعب فلكت اذه :تلق
 :ىلاعت هلوقو ١" هللا ىلإ ىراَصْلَأ ْنَم*+ :ىلاعت هلوقك تالامعتسالا يف اًعئاش

 «ىلإ» نوكي نأ زوجي اذكو .كلذ ريغ ىلإ '"'+ ْمُكِلاَوْمَآ ىلإ ْمُهَلاَوْم آوُلكأت لو
 ةعسو انتل انه ا فيعيرةتكا «ققارعلا ىلا ةقهتم ىلا ردقملا امض لاو هلم

 .كلذ ُمهفاف «عم» ىنعم فاالخب

 [كلذك ناكولو ,قفارملا ىلإ ةفاضم مكيديأو :هريدقت فوذحمب ةقلعتم وأ] :هلوق

 .ةدئاف [ديزم] هركذل الو ديدحتلا ىنعمل ّقبي مل

 يف ةقيقح ديلا نأ ضورفملاو «عم» ىنعمب «ىلإ» ناك اذإ هّنأب هّجوي نأ دعبي ال
 ضعب دارملا ّنأ ىلع مالكلا لد دقف .بكنملا ىلإ عباصألا نم صوصخملا وضعلا

 نييعتب نيقفرملا عم ركذيف «قفرملا عم مكيديأ ضعب اولسغاو» :ليق هّنأكف .ديلا

 .ةدئاف ديزم تبثيو "!همامتإب لوسغملا
 .اًطايتحا اهلاخدإ بجو [ةياغلا يذ نع انهاه ةياغلا زّيمتت مل اّمل نكل] :هلوق

 باب نم اًجراخو َةياغ ناك نإو قفرملا لسغ بوجو نوكي نأ رهاظلا ّنأ هيف
 ةمّدقم وه ام بوجو لوصألا يف رّرقت دقو .ٌكّرتشم ٌدحو ٌلصفَم هْنأل ؛ةمّدقملا

 املا ؟ .١غ :ٌفّصلا؛07 :ةدئاملا.١

 .همامتب :«ل» .'”“



 هعتع ريق طاري قلذ !١ يوسع لوقلاف :بجااولل

 [؛ْمُكِسوُءُرِب اوُحَسْمَآَو» يف «ءابلا» ةلالد يف قيقحت]

 .هرخآ ىلإ ضيعبتلل :ليقو ,ةديزم ءابلا [؛ْمُكِسوُءُرِب اوُحَسْمَآَو :] :هلوق
 يبأ نع لوقنملا وهو  ّيزارلا نيدلا رخف لاقف انهاه ءابلا ىنعم يف اوفلتخا

 وهف هسفنب ّيعتم ريغ ٍلعف دعب تناك نإ ءابلا ّنأل ؛ضيعبتلل اهّنِإ :  ّيوحنلا يلع
 يناثلا اًمأو هيلع مهقافئالف لوألا ان كيوت انظكم انو نا ةارتك ىضيعفللل

 1 يدش تحسس و 1( ري دقملا ةعفممس» :انلؤق نين قوافلا !؟"!دنذلاف

 - ةّيبرعلا يف همّدقت عم- ِهيوبيس ّنأِب لوصألا بيذهت يف كي ئَلحلا ةمالعلا هّدرو

 دقو .برعلا مالك يف ضيعبتلل َءابلا (*!نوك هباتك نم اًعضوم َرَشَع ةعبس يف ركنأ

 ."!'كلذ لثمب ٌروهشملا َّيّنج نبا حّرص

 يف ءابلا نوكي نأ وهو َرَخآ ٍهجوب نوكي نأ زوجيف نيلاثملا نيب قرفلا اّمَأو

 لّوألا يفو ,"'حسملل هلا كانه «ليدنملا» نوكيف ةناعتسالل يناثلا لاثملا

 هيلع لمح ام ريغ ىلع ةنيرقلا ةطساوب لمُح ةيآلا يف ّنأ رمألا ةياغ ."'اًحوسمم
 ."!هسفنب ٌدعتم حسملا ذإ ؛ةدئاز اهنا :مهضعب لاقو «لاثملا

 :ةيادعتلا ءابلا نوك ءدغ ىلع. لأي امنإ ةسفنب ادعم خسملا نوك نأ هيلغ, ةرئو

 .نالف :«م» . .بوجول ١

 150/1١١. يزارلا ريسفت ؛١٠8 715/١ يزارلل لوصحملا :رظنا ."“

 .نوك د :(مح.4

 ةمالعلل ةعيشلا فلتخم ؛١/١٠ يناثلا ديهشلل ناهذألا داشرإ حرش يف نانجلا ضور :رظنا .4

 .حسملا :«م» .5 .,0
 انلوتف ف: ىرشي ال ةفيدم نوكذملا هولا ىلع قرقلا ن1 ىلإ ةراتعإ عه حبب كاش ققدأل

 رظتناف هجوب اًضيأ هيف هنايرج هيجوت ءىجيسو «مكسؤر اوحسما»و «مكسؤرب اوحسما»

 ا يرويسلا دادقملل نافرعلا زنك .4 .« طل هنم ١7



 نا ةدئاملا ةنوش

 .اهنم ردابتملا وه امك قاصلإلل نوكي نأ '"'زاوجل ءالف ةدئاز اهنوك ىلع اّمأو
 ةلاصأل ؛نّقيتملاب اًدخأ ؛ئلوأ هيلع لمحلاف .ضيعبتلاو باعيتسالا نم ٌٍدعأ قاصلإلاو

 نأ "'رهاظلاو ءلصألا فالخ صيصختلا ّنألو .هنع ةّمذلا ةءاربو دئازلا بوجو مدع

 يفسح يمض ىلإ انها ةعناسصي الاويو ضلال يدب ىلع اههشني لور ف افلا
 .قاصلالل ال ةلصلل تناكل الإو "'انهاه قاصلالا نايب ىف روهشملا وه امك قاصلالا

 انهاه ءابلا نوكي نأ دعبي الو «مكسُؤُدِب ّسملا اوقصلأ» :ىنعملا لصاح معن

 نأ ىلع اًهيبنتت ؛«مكسٌؤُرِب حسملا يف اونيعتسا» ىنعملا نوكي نأ ىلع ةناعتسالل
 لعُج ول ام فالخب ,تالآلا نأش وه امك هباعيتسا بجي الف حسملا ةلآ ةلزنمب سأرلا

 ىلع «مكسُؤُرب مكيديأ اوحّسماو» :ريدقتلا نوكي نأ اذه ىلع ىلوألا لب الوعفم
 اًضيأو ,ةتكنلا كلت ىلع اًهيبنت ؛«ضوحلا ىلع َةقانلا ٌتضرع» :هلوقك بلقلا ةقيرط

 ؛مالكلا قوس نم باعيتسالا طارتشا مدعو ٍضيعبتلا ةدافتسا نكمي نيريدقتلا ىلع

 ىلع ّلدأو رصخأ هنأل ؛«مكسّؤُب اوحسماو» :لاقل ,باعيتسالا بجو ول هْنأل

 بجي مل هنأ ملُع .كلذ لقي مل اًملو ءْمُكَهوُجُو اوُلِسْغاَف + :هلوقب بسنأو باعيتسالا
 .- مّميتلا ةيآ يف *«مُكِهوُجْوَي اوُحَسْمآَف» :هلوق يف امك_ باعيتسالا

 يباتك يف هدهشم هللا بّيط موالاركمب قب خيشلا هاو ا ةيسوتلا اذهل ديو

 َتملع َنيأ نِم ينُدبخُت الأ :ةثا رفعج يبأل لاق ِهّنأ ةرارز نع راصبتسالاو بيذهتلا

 هلاق ٌةرارز اي :لاق مث كحضف ؟نيلجرلا ضعبو سأرلا ضعبب حسملا ّنِإ :ٌتلقو

 نأ انفرعف «ْمُكَهوُجُو اوُلِسْغَأ + :لوقي .ىلاعت هللا نم باتكلا هب لزنو هيمي هللا لوسر

 00 لّصف ّمث] * ٍقِفاَرَمْلآ ىلإ ْمُكَيِدْيَآَو م :!لاق مث لسغُي نأ [هل] يغبني هلك هجولا

 حسملا ّنأ «ْمُكِسوُءُرِي١َ :لاق نيح انفرعف [«ْمُكِسوُءُرِب اوُحَسْمَآَو + :لاقف نيمالكلا

 .رهاظلاف :«م» .؟ .زوجي الف :(م).١

 .هلاق :ردصملا ىف .؛ .انّيب دق :«م» .'"'



 هجولاب نيديلا لصو امك سأرلاب نيلجرلا لصو ّمث .ءابلا ناكمل ؛سأرلا ضعبب
 ىلع حسملا ّنأ سأرلاب امهلصو نيح انفرعف +ِنْيَبْعَكْلا ىلإ ْمُكَلُجْرَأَو + :لاقف

 أوُمّمَيَتف اماما دعس :لاق مث ه هوعّيضف سانلل ثاني هللا لوسر كلذ رّسف ٌمث امهضعب

 "7ثيدحلا هْمُكَيِدْيَأَو١ِ اهب لصو ّمث +ْمُكِهوُجْوِب اوُحَسْمَآَف اًبّيَط اًديعَص
 ءابلا نأ نم مهضعب هلا بهذ ان ىلع اتهاهنةلاسملا ءانب ىلإ ةعاحتل هلأ. رهظق

 عم انهاه نيققحملا ضعب نع عقو امك هيلع ةروكذملا ةياورلا لمح ىلإ الو ضيعبتلل

 .ّرم امك يلع يبأ بهذم فعض

 [سأرلا حسمل بجاولا ردق يف ءاملعلا فالتخا]

 [ مسالا هيلع عقي ام لقأ يعفاشلا بجوأف ,بجاولا ردق ىف ءاملعلا فلتخاو] :هلوق

 1 :نيقيلاب |ذَخَأ

 نيتي ال «حسملا» مسا هيلع َقلطُي ام ىلع دئازلا ّنأل ؛هبوجو نّقيتي امب :يأ
 نا لصاحلاو .«حسملا» مسا هيلع قلطُي ام لقأب اًدخأ :لاقي نأ ىلوألاو هبوجو

 .كلذ يضتقي دئازلا بوجو مدعو دبيقتلا مدع ةلاصأ عم ةبآلا قالطإ

 .هرخا ىلإ سأرلا عبر حسم ةفينح وبأو :هلوق

 :هوجو نم لطاب هيلإ بهذ ام ّنأ ىفخي ال

 .ةيصانلل هجسم تاعيتسا يضتقي ال هتيصان ىلع هيدي يبنلا حسم ّنأ اهدا

 .ةنف يرق هناك ا ىلا تا ارحل :اهيناكو

 حسم بجاولا لعجي فيكف .هتيصان ىلع حسم هيدي ئبنلا ّنَأ تبث اذإ 3 :اهثلاثو

 ""”ىنعمل اًنايب ناك هّنَأ رهاظلا ّنأ عم ال وأ ةيصانلا ىلع ناك ءاوس اًقلطم ؛سأرلا عبُر

 حسملا يفن ىلع نئينايبلا ءوضولا لدي اًضيأو .ةّصاخ ةيصانلا حسم 17 (؟١ةيدلا

 .ىنعمل_:«ه)."”"6.> اال يا ؛17/ ١ راصبتسالا ١.

 .ةيالل :«هر» .



 6٠17 ةدئاملا ةروس

 ّنأل ؛لطاب سأرلا عيمج ىلع حسملا بوجول كلام مكح اذكو ,ةيصانلا ادع ام ىلع

 [ + ِنْيَبْعَكْلا ىلإ ْمُكَلُجْرََو ىنعم يف طوسبم قيقحت]

 .هرخاآ ىلإ رماع ُنباو ٌعفان هّبَصَن [+ .ٍنيَبغَكلآ ىلإ ْمُكَلُجْرَأَو +] :هلوق
 امك يكرر لدم ىلع ناكل هيض نركرم ا نوحي ال لالا فتق. "!لوقا

 نِم الو هفلخ 2 نم لطابلا هيتأي ال يذلا ّقحلا وهو روهمجلا يرّسفم نم هريغ هركذ

 هلطاب ةورح ىلع هصرحو هبّصعت ةياغل ةدلعلو :هلاكزا دّيشنس ام ىلع هيدي نيب

 وخل نم يت الاوب نوب ال وهو كلذ نع شيفا
 0 أ «عم» ىنعمب «ىلإ» ّنأ نايبل انهاه ضدرعتي مل فّنصملا ّنأ ىفخي ال مث

 نأ نودي اغلا ءايقال هتزك نم رذاغتلا وهن املع المح رافشا هلا رهاظلاو ةةياغلا

 فتالغب ةلاضا .نييهكلا لوخد:فوعوب لقي مل اًدهخلا راق إف ؛«عم» ىنعمب نوكي

 يف نوفلتخي امنِإو اهاخلا بوجو ىلع اوعمجأ ّلكلا ّنإف ؛يديألا يف قفارملا

 ىنعمب انهاه «ىلإ» نوكي نأ بجوف .ةّيعبتلاب وأ ةلاصألاب هّنَأ اهلاخدإ ىلإ قيرطلا

 نأ ىلع مهقافثال ؛نيبعكلا يف هلثم بجي ملو لصألاب لوخدلا ّنوكيل ؛«عم»
 .ةياغلا ءاهتنال انهاه «ىلإ» نوكي نأ "'بجوف ةّيعبتلاب انهاه لوخدلا

 ةعئاشلا ةّئسلا هدّيٌويو :هلوق

 نبا هحيحص يف ّيراخبلا !هاور ام مهدنع !'!ةعئاشلا ثيداحألا ةدمع :ل وقأ

 بح وتا ل17 .انلق :«م» ١.

 ةّنسلا لهأ دنع وه امّنِإ فّئصملا هاعّدا يذلا عويشلا ّنأ ىلإ ةراشإ هيف :«ه .م .ع» شماه يف ."
 .«لَي هنم .١؟» مصخلا ىلع ةّجح ريصي عويشلا اذهف لسغلا بوجوب نيلئاقلا

 الو نارقلا ضراعي ال داحالا رابخا ناب اوباجا :يروباشينلا لاق :«ه .م .ع» شماه يف .؟



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0.

 لاق مث ,ىرسيلا هّلجر اهب لسغف ئرخأ ةفرغ ذخأ مث :لاق نأ ىلإ ءأضوت هنأ ساّبع

 ديزي نب ءاطع ّنأ باهش نبا نع هاور امو ."!أّضوتي هلي هللا لوسر ُثيأر اذكه

 مث امهلسغف تام ثالث هّيفك ىلع غرفأف ءانإب اعد نافع نب َنامثع ىأر هّنَأ هربخأ

 ىلإ هيديو .اًنالث هّهجو لسغ مث قشنتساو "'ضمضمتف ءانإلا يف هّنيمي لخدأ
 ؛نيبعكلا ىلإ ؟”رارم ثالث هيلجر لسغ مث هسأرب حسم هث':تادم ثالث نيقفرملا

 [ نيتعكر] نيتعكر ىّلص ّمث اذه يئوضو ّوحن أّضوت نم هيي هللا لوسر لاق :لاق ّمث
 اود ندمت اهدنا ا مغ هقفن !"اييببقتعي ذل

 ًافك أف هبي ئبنلا ءوضو نع لكس هنأ ديز نب هللا دبع نع هحيحص يف اًضيأ ىورو

 "”ضمضمف رولا "يف هّدي لخدأ من ءاًنالث هيدي لسغف روّتلا نم هدي ىلع

 هديب لخفأ هن انالث هوجو. لسقفا هزي لكدا نا كافرغ تالت معاو قدعناو

 هرم ربدأو !امهب لبقأف هسأر حسمف هدي لخدأ مث نيقفرملا ىلإ نيتّرم هيدي لسغف
 .''!نيبعكلا ىلإ هيلجر لسغ مث دكا

 دقو انّكردأف هرفس يف اّنع ّئبنلا فّلخت :لاقو رمع نب هللا دبع نع اًضيأ ىورو

 باقعألل ليو :هتوص ىلعأب ىدانف انلجر ىلع حّسمنو اضوتن انْأعجف َرصعلا انّقهرأ
 مساقلا ابأ ّنِإ :لوقي ناك هّنَأ ةريره يبأ نع اًضيأ ىورو ءاّنالث وأ نيتّرم رانلا نم

 :ىيتا.'*ازانلا نم :ياقعألل ليوذلاق

 .غ1/ ١ يراخبلا حيحص ١. .[6 هال
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 28 ةدئاملا ةروس

 .حسملا وه ءاملعلا نيب لوقنملا هبهذم ّنألف ساّبع نبا ثيدح اّمأ باجُم ّلكلاو
 اذهف .هيلجر "مسمي هنأ يي هلل لوسر ءوضو نايب يف اًضيأ هنع يور دقو

 ٌتضقان الِإو .يتأي امك لماكلا ءوضولا ةدارإو بابحتسالا ىلع لد .ّمص نإ ثيدحلا

 لسغا"او أّضوت زل هللا لوسر 5 دق نوكي 1 رّوصتُي لقاع ّيأو .هبهذم هتياور

 حسميو حسملا بوجو ىلإ بهذي مث ءوضولا ةقيقح يف الخاد اًبجاو السغ هيلجر

 ." 'نوقفاوملاو نوفلاخملا كلذ هنع لقنيو .ةميركلا ةيالاب هيلع

 ''امهيف سيلف ءامهتّحص مَّلُس ول هّنأ :لّوألا هوجولف ثلاثلاو يناثلا ثيدح اّمأو

 رهظألا ناك لسّقلاب ْدمَأ امهيف ناك ولو .امهلسغب رمأ الو بجاو نيلجرلا لسَغ ّنأ
 امهيف امّنإو .هنّيبن امك هقوَسو ثيدحلا ُلَوُأ هيلع لدي امك .بابحتسالا ىلع هّلمح
 .ىفخي ال امك بوجولا ىلع لدي الف ا وهو دبي هلعف لاح ةياكح

 ن1 ةودللا لئيس ىلع ناك لدورألا لهغ نا نييدخلا نوع هاظ نا يناثلا
 يف هّئيمي لخدأ ّمث امهلسغف تاّرم ثالث هيّقك ىلع غرفأ هنأ ٌنامثع ثيدح يف

 يناثلا ثيدحلا يف اذكو ءٌبحتسم هّلك لسغلا ثيلثتو ,قشنتساو ضمضمتف ءانإلا

 ياسلام هتموت اةكبو عوضولا تاعي نافل نادرو انها اههوهاطن

 ىلإ ةيالاب رّدقم وهو عابشإلاو ءراركت هيف سيل هنأل ؛نيلجرلا حسم نايب كرتو

 لسغب بابحتسالا ةدارإ ناثيدحلا لمتحا اذإو .نايب ىلإ ةيالا دعب جاتحي الف نيبعكلا

 .اهقوس نم رهاظلا وهو فيك ءامهب لالدتسالا طقس .نيلجرلا

 كاتحتيس ةاباوذارا اذكا مهنا هع اشو ةءاكفلا لادم رهاظ نأ هقلانلاو

 اين: ديكو ةيكازلا لامفألا يلع افي رض فاوءوقتالا نأ هذا ةكذ و يوضاولا

 .وأ :«م») 37 .حسم (؛:١

 .امهنع :«ه».: .نوفلاؤملاو :«عءل» ١



 ةدنحاو: ةلسع نجاولا نأ اهتنب ولغو "!لجرألاو:ندبألاك ديدعتلا ىلإ جانحت
 ءوضولا نم ّيقيقحلا دصقملا ّنأ ملُعف .كلذب لاثتمالا لوصحل ؛ةدحاو ةحسمو

 اهتافصو تابودنملا يهو ةيالا يف نّيبي مل ام نايبو لماكلا ءوضولا ٌميلعت ٌئنايبلا

 نم مهنيب ًةلوادتم ًةفورعم تناكف تابجاولا اّمأو ,نيلجرلا لسَغ اهنمو اهدادعأو

 مل امهّنأ كلذ دكؤي اًممو اهنايب ىلإ اوجاتحي ملف مهئوضو ىف اهنولعفي مهمالسإ نيح
 مهدنع ةفورعم تناك هتابجاو ّنأل ؛هبودنم نم ءوضولا بجاو نيثيدحلا ىفانتي

 ههجو ىلع دحاو ّلك َلعفيل ؛بدنلا نم بجاولا اوزّيمي نأ بجول .هانلق ام الولو
 وسوي دحأ لقي مل ادهلو تحي ذل" امك ليصل ىف ميل كاك[ حابنلا انيهياكألاو
 :ةيلحرلا لمع اذكف امهوحتو ةطمضملاو قيلتلا

 ىلعأب ىدانف انلجرأ ىلع حسمنو أّضوتن انلعجف :هلوقو رمع نبا ثيدح اّمأو
 باقعألل ليو :لاق مساقلا ابأ ّنأ ةريره يبأ ثيدحو رانلا نم باقعألل ليو :هتوص

 يف روكذم وه امك "!بيقارعلل ليو رباج ثيدحو "!ّيراخبلا هاور امك رانلا نم
 خيشلا هبيلإ راشأ ام ىلغ كلذ نايبو حسملا بوجو ىلع لئالد ىهف (!فاّشكلا

 نأ «دئاوفلا زنك»ب موسوملا هباتك يف ّيكجاركلا يلع نب دّمحم حتفلا وبأ لضافلا

 اهنوواديف قّقشتي امّبر مهباقعأ تناك ةّيبرعلا لاعنلا مهسبلو مهاوه سيل زاجحلا لهأ
 .*!قاقشلا ليزي هنأ نومعزيو مهتداع ميدق ىلع لوبلاب

 وأ اًنايسن ءاهلسَغ اوكرت امبو هيّبقَع ىلع ُلاْوَب نيارعا :نولوقي مهعمست اذهلو

 ؛بيقارعلل ليو :ةراتو رانلا نم باقعألل ليو :ةرات ُهِيْيَي لاقف كلذ وحن وأ نواهتل
 ناك ولو: باقعألا ىلع ناك امنإ لوبلا ّنآلو:ةةلسفي نأ هيبقع ىلع لاب: ناك نم هني

 1١/١ -5١. يراخبلا حيحص .؟ .ضرألا ىف :«م».١

 100010011 ةجام نبا نئس ؛١ 5١ ملسم حيحص ."

 .19 57 .ىكجار كلل دئاوفلا زنك :رظنا .6 098/١. فاشكلا .:



 5 ةدئاملا 5 ودوش

 نم ةّدع يف ِتأي ملو «مكلجرأ اولِسغا» :لاقل ءوضولل اهلسَغ َباجيإ دارملا
 ةلازإل هنوك امهرهاظو .طقف بِقَعلل لسّقلا نوك يف نيحيرص نيظفلب ثيداحألا

 بجاولا ّنأل ؛مكلجرأ اولسغاو لجرألل ليو» :ةدحاو ةّرم لاق الهو ةساجنلا
 ام الول ركذلاب َبيقارعلاو باقعألا ٌصَخ ملو ؟«نيبعكلا ىلإ لجعر الا ليغ مكيلع

 .هيجولا نايبلاو هيجوتلا نم هانركذ

 عم انك :لاق رمع نبا نع فاّشكلا يف روكذملا رخآلا ثيدحلا يف عقو ام هدّيؤيو

 رانلا نم باقعألل ليو :لاقف حولت صيب مهباقعأو موق ًأّضوتف ع هللا لوسر

 حيولتلاو ضاضيبالا كلذ ّنأ حولت ضيب مهباقعأو :هلوق نم رهاظلا ّنإف ؛”ثيدحلا

 يتلا يضارألا يف رظن نم ىلع ىفخي ال امك لوبلا نم ةلصاحلا ةحلاملا ءازجألا نم

 .: يذلا ةفوخلا ناركشلا ند هاهو ةاناويخلا مهدوكوا ةانشألا اهتعلاب

 ام هنأش يذلا يبارعألا ةدهاشم هل قفّتي مل نإ مهقاس ىلع اًمئاق لوبلاب نولابُي

 نم اًضوع ءوضولا يف مهلجرأ اولسغ موقلا كلذ ىأر هيي هنأ زوجي اًضيأو .هانركذ

 ريدقتلا ىلعو .رانلا نم باقعألل ليو :لاقف ءاملا اهيلع حولي مهياقعأ ىأرف حسملا
 .هانحضوأ امك مهل ال مهيلع وه لب مهاعّدم ىلع اًضيأ ثيدحلا اذهل ةلالد ال

 .[ ةّمئألا رثكأ لوقو] ةباحصلا ّلمعو 1
 ,مهقفاو نمو ه8 تيبلا لمأ ادع نمتكرأ ةاو هاك هتالظفب لكلا فارأ ن

 عرشلا يف ةمومذم ةّيرثكألا ّنأ عم رثكألا لوق يف لوقلا اذكو .ةَّجح حلصي ال 1
 .كلذ ريغ ىلإ + َنوُلِقْعَي آل ْمُهْدَتْكَأَو > « َنوُمَلْعَي آل ساّنلَآ َرَثْكأَ :ىلاعت هلوقل ؛اًبلاغ

 ةّيرثكأ ناكل .لوقلا كلذ ةّيّمح ىلع "!ًدّجح لوقب نيلئاقلا ةّيرثكأ ناك ول اًضيأو
 نم هللاب ذوعن .مالسإلا نالطبو رفكلا ةّيّقح ىلع مهل َةّجح نيملسملا نم رافكلا
 .مالكلا اذه ةعانش

 .ةحح ال :«ه» . ؟ 048/١. فاشكلا.١



 .دحُي مل حسملا ذإ :هلوق

 .ةعيرشلا يف عيبول بورق مل :يأ

 عرشلا ىلع ءارتفا هّنألف اًيناث اًمأو ,ةلأسملا لَوَأ هّنآلف اَلَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ةياغلا نوركني فيكف ؟ةياغ سأرلا حسمو نيّقخلا ىلع حسملل اوبرض دقو فيك
 ؟انهاه

 امل ؛كلذ ىلع لمح امنإو :ةياقولا حرش ةيشاح يف ننازاتفتلا مالسإلا خيش لاق

 ,عرشلا يف ٌةياغ هل برضُي مل حسملا ّنأل ال .هباحصأو لِي ّئبنلا لعف :نم رهتشا

 ةياغ ةياغ حسملل ركذُي ال نأ يضتقي ام ةغللا يف الو .عرشلا يف سيل هنأ كلذو

 مّميتلا :ُِلَط لاق هنأ يفاكلا يف لقن هنأ عم ,عضوملا اذه ىوس ركذي مل هّنأ رمألا
 هيفح ىلع هّدي عضو ٌةبَي هنأو ,نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض :ناتبرض

 .همالك ىهتنا ,"”ًةدحاو ًةحسم امهالعأ ىلإ عباصألا نم امهّدمو

 باتكل بختنملا»ب موسوملاو هحرش نم ضراعتلا ثحب يف ةّيفنحلا ضعب لاقو

 ُبرض» :مكلوق ّث :- ةلأسملا هذه يف هباحصأ ىلع اًضرتعم - مهلوصأ يف «ىنغملا

 بمكلا ذإ ؛هيف روظنم ٌةياغ هل برضُي مل حسملا ّنأأل ؛ٌلحملا ىلع ٌلمحلا عنمي ةياغلا
 .ىهتنا ."!هيلإ حسملا بوجوب نولوقي مهو كارشلا دقعم نع ةرابع مهدنع

 .هرخا ىلإ ريثك هريظنو راوجلا ىلع نوقابلا هّرجو :هلوق

 ةقيرط رجلا ةءارق ىلع «سوُؤُولا» ىلع «لجرألا» فطع نأ ىفخي ال :لوقأ
 :دجلا ةءارق هتضّراعم عفد يف لاق ثيح .فاّشكلا بحاص هب ىتأ امك مهنيب ةكولسم

 يف داصتقالا بوجو ىلع ةّبنيل نكلو "حسمت ال حوسمملا عبارلا ىلع ُتفطُعف

 دال 1 زن تقلا ل ةسيش قم انقازخ ةلخم لقتا ا 3

 2/17: ةديبلا ل طق نب تانقا زق ةلجم ظنا 5

 .حسمتلا :«هر» .'"



 0غ ةدئاملا 83 قف

 .هرخآ ىلإ ,"!اهيلع ءاملا ٌّبَص
 فّسعتلاو فّلكتلا نم هيف امل ؛لقنلا نع هرقحتسا لب كلذب ضتري مل يضاقلاو

 ةرّواجملاب ّرجلا ىلع ٌينبم رجلا ةءارق نأ ىلإ ضراعتلا عفد يف رُطضاو .رهاظلا

 نم اًتفاهتو اًقدعت ٌدشأو اًقلكت دثكأ هنأل ؛بازيملا ىلإ رطملا نم رارف هّنِإ ىرمعَلو

 لولا

 هريسفت يف ّيزارلا نيدلا رخف ركذ دق لب ءاًدج فيعض هسفن يف هّنألف :اَلّوَأ اّمأ

 نودب نوكي امّنِإ هّنألو نحللا يف دودعم هّنأل ؛راوجلاب رسكلا زوجي ال هّنأ ريبكلا
 .ىهتنا ."'برعلا هب مّلكتي ملف فطعلا فرح عم اّمأو فطعلا فرح

 مشل لاق بهااعلا دبا نعستتلا د حرش يف ّيفنحلا ماّمه نبا لقنو

 .ىهتنا ."'حيصف مالك يف الو نارقلا يف ايدل ذا دفع سبل ناوحلا ىلع

 الإ ّمهّللا ,ريثك نآرقلا يف هريظن ّنأ نم فّنصملا هركذ ام بذك ىلع ةداهش هيفو
 نيققحملا عيمج كلذ ركنأ دق ةلمجلابو .ةّيعفاشلا ىلع ةّيفنحلا ةداهش عمسُي ال ذأ

 .ىلاعت هللا مالكب قيلي الق سانلا نم داش هب لئاقلاو ةّيبرعلا لهأ نم

 لوسغملا ىلع هفطعب بوصنم هسفن يف «لجرألا» ّنَأ ىلع ٌنينبم هّنلف :اّيناث اّمأو

 ّْنأل هوجو نم حوجرم هنأ لّوألا ىلع هّجوتيو ءرّدقم لعفب وأ .«ةوجولا» تعا

 لصفلا ٌعوقوو .كلذ ىلع ةنيرقلا مدعل ؛سبللا لوصح بجوي هنألو حّجرم برقلا
 ثيح نم ةحاصقلاب َلالخإلاو ,هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ّيبنجألاب ريثكلا

 وأ ّيبرع هلعف ول اذهو ,ىلوألا نع ضرغلا مامت لبق ئرخأ ىلإ ةلمج نع لاقتتالا
 لوقلاو ؟برعلا َءاحّصف هب ىّدحت يذلا هللا مالك يف عقي فيكف .هب ٌرخسّتسال ّيمجع

 ويس ريو عوقد تيقرتلا بوحيو. ىلخ هيسشلا ىعب ةدئاقروكذنلا لضفلل نأ

 ١5١/1١١. يزارلا ريسفت ." 697/١. فاشكلا.١

 ١١/١. هقفلا ةياده حرش ىف ريقفلا زجاعلل ريدقلا حتف ."



 ؛ ج.يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 ضرغلا يف مهم ريغ وهو بيترتلا نسُح ةدافإ مّلسملا معن : .هبوجوب لقي مل نم دنع
 قكمي ةلوووكذملا لضفلا ئه مزاللا لذخلاهب دسني ىتض هلخأل هةيآلا تفيس ىذلا

 نكمي الو ,ةّيديزلا نم ّقحلا رصانل الإ عامجإلل فلاخم هّنأل ؛امهاضتقم نيب عمجلا

 نسمحلا وهو هب لئاقلا ضرقنا دقو عامجإلل فلاخم اًضيأ ِهْنأل ؛رييختلاب لاقي نأ
 نّيعتي كلذ دنعو .ريبكلا ريسفتلا يف امك ّيربطلا ريرج نباو ٌيئاّبجلاو ّيرصبلا

 نأ وهو يناثلا ىلع هّجوتيو .هل رجلا ةءارق دييأت عم «مكسؤر» لحم ىلع فطعلا

 اهتفلع :مهلوقك .«مكلجرا اوليغا» يأ ,ليق امك رّدقم لعفب هسفن يف اًيوصنم نوكي

 هدم لسعألا نال ىوستلا دعم لوف هلأ اذراي ءام ايتشنم: ىأ ءاذراب انو انكي

 مايق عم زوجي امنإ كلذ نأ او .امهنودب ىنعملا ةّيمامتل ؛فذدحلا مدعو ريدقتلا

 هدتسل : [هنفلا: رفد فادي املا ءاملا هع نا ا سول

 الو هرهاظلا نك عملا هداراو.لتنت امك حيت لسعرألا نال: قلق انك أوز ءنيسللا

 «اولسغا» ريدقت زاج ول كيا .ىعذملا جيورت الإ «اولسغا» ري دقت ىلإ ةرورض

 برقل ؛ُدهظَأ وه لب ؛اوُحَسْمَأَوِ» ةنيرقب «اوحسماو» ريدقت زاجل .اوُلِسْعآَف+ ةنيرقب
 .ةنيرقلا

 مدعو سبّللا مدع :نيطرشب هزّوج امّنِإ ةرّواجملاب ٌدجلا زّوج نم ٌنألف هاَنلاث اّمأو

 يفو ءالصأ ندبللا عم الو ءلصفلا عم دحأ هزّوجي ملو .,فطع فرحب امهنيب لصفلا

 بّصعتلف هب لاق نمو .ٌئعامجإ ةيالا يف هزاوج مدعف .دوقفم نيطرشلا الك ةيآلا
 ش 9 رعالا :ةغاوقب '!هليعتل وأ ىلوألا ةتلهاجلا

 لهي اذإ يتكرو لاقي تركوا | ةيفوتا ديز :تسركا لكم نق الق ةاهبارتاقأو

 اديك رافال لن برعم ا وكلا نر رععا للك نسر كا
 لاب ماهل ارق اكل ار عدس نو تيقن اعل ريت ىتدان1 نيديشل وال يوارقا

 .هلهجب :«ه» . ١



 .مالعإلا يرضاح مالك بولسأ نع
 ءاكأو . ميل م ْوَي ٍباَّذَع» :ىلاعت هلوق :نم ّرجلل هب دهشتسا ام ّنألف :اًسماخ اّمأو

 يك أ ريَط مخل اهترّواجمل '' '* نيع روح# :ىلاعت هلوقو 4مْويذ ةرّواجمل

 ّرجلا ٌرّوجم امهطرتشي نيذللا نطرخلا دوجول ؛ةيآلل لّوألا لاثملا ةفلاخم روهظب
 ّبَّض رحُْج :مهلوق يف مالكلا اذكو :نيسللا مدعو فطعلا فرح مدع امهو ةرواجملاب

 .«ٌّبصلا»ل ال «رحُجلا»ل ةفص هنأ ٌمولعم «برخلا» ّنأل ؛برخ

 .رهظألا قهو حسم نأو لسغي نأ حصيف لجرألا اًمأو

 وحن ىلع رحج برخ دارملا :اولاقف اًلصأ ةرواجملا ٌرجلل نوفانلا نوقّقحملا اّمَأو

 «برخ» يف هيلإ ٌفاضملا ٌنكتساو فاضملا فذُحف «هوبأ براض لجرب ترّرم»

 ٍتانج يف» :لاق هّنأك ٠ ٍميعَتل ِتاَنَجَ» ىلع فطعلاب اهّرجف يع روح اًمأو

 ىلع فوطعم وأ *!«برشو لكأ يف نالف» :لاقي امك «ٍنيع روحو ٍِظ 5 ةهكافو

 باتك يف ّيسرافلا ٌيلع وبأ كلذ لاق «ٍنيِع روحو باوك أب نومَعنُي» هانعمف انهمف اوكا

 موي َباَذَع« اّمأو هريغ يفو هريغو ريسفتلا اذه يف فّنصملاو ةءارقلا يف ةّجحلا

 كلذو ملؤم :يأ يل رحو بل ٌبادعو يل موب :لاقي امك «ٍمْوَيِْحل ةفص هن < ميل

 هّرج مَلَس ولو *'سبل الو هيف لصف ال هنأ عم حيصف عئاش برعلا مالك يف
 ةفص هلعجو اًداش اًقيعض نوكي معن هيف نحن ام ىلع اًليلد نكي مل ,ةرّواجملاب
 اذه يف لضافلا يشحملا هب حّرص امك اهفيطلو تازاجملا حيصف نم نوكي «ٍمْوَي ل

 .١؟ :ةعقاولا .؟ .55 :دوه.١

 4 ةعقاولا

 لبق نم ةغلابم موي ل ةفص ميلأ لعجب لّوألا لاثملا هيجوت نكميو :«ه .م .ع» شماه يف .؛
 اذهو هبحاص ميلأ يأ فاضملا فذحب وأ مئاص هراهن :مهلوقك زاجم فرظلا ىلإ لعفلا دانسا

 .«هكَي هنم »١15, هرخآ ىلإ يف نايراج ناهيجوتلا
 ا سبل الو :«:ل .م».6



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 01

 .ةياقولا حرش ىلع هتيشاح نم ماقملا

 امّنِإ فاّشكلا بحاص مالك نم اهذخأ يتلا ةدئافلاو ةتكنلا نلف :اًسداس اّمأو

 ا نوكت نأ دل لجرألا نأ ةيآلا جراخ نم دافتسي نأ دعب ةدئافو ةتكن حصي

 يف ةجو ال اًممف ةتكنلا هذه ةطساوب هيلع اًليلد اهلعج اما ويقال هده ومال ةلوستقم

 بصنلاب ةيآلا ةءارق نم لجرألا لسَغ بوجو نوديفتسي امْنِإ مهل لالدتسالا ماقم
 يف رجلا ةءارقب ةضّراعم اهنوكل ؛بصنلا هتءارق ّنأ لصاحلاو .هيلع اًليلد اهنولعجيو

 فقوتي ال ٍهجوب ةيناثلا لولدم يفن ىلع فوقوم اهلولدم توبتف طوقسلا ضرعم
 توبث ّنأل ؛رادل الإو ىلوألا لولدم توبث ىلع ةيناثلا يفن تامّدقم نم ءيش ةّحص

 .ٌرجلا ةءارق لولدم يفن ىلع فقوتي بصنلا ةءارق لولدم

 ال ؛اًموزل رودلا مزل ءبصنلا ةءارق توبث ىلع رجلا ةءارق لولدم يفن فقوت ولف

 دا بعتاو:ه لم لحرالا لسفيو.ءاضنقالا ةياغرإا ةةموصخ أل اًكياوز هني ركب
 نإ ند فاتكلا يحاص هرك دا اهب ىلع تلال قب دنقل "اوي قا لك ىف ةححم

 :هومدملا فارسأللةتظم لجرلا "لسع

 َرادقم غلبي ام ٍلامعتساب ةغلابملاو راركُتلا ةّنظم لجرلا لسَغ ّنأ دارأ نإ هنأ هيفو

 ة2 ّىبنلا نع هوّور امك ٌبحتسم وه لب اًعرش فارسإب سيل وهف .ءاملا نم ِّرُم

 نأ ىلع هتابحتسمو ءوضولا ضئارف ءادأ نع دئاز َدُملا ّنأب اوحّرصو قافثالاب
 نبا نع هدنع حيحص دنسب ءوضولا غابسإ باب يف ىور ّيراخبلا حراش يناطسقلا

 .تادنم عيش عوضولا قف هيلغرب لسفر :ناك هنأ ومع نبأ نعوذ

 ,عونمم وهف ءريثكب هوحنو ٌدُّملا رادقم نع ديزي ام لامعتسال ةّنِظم هنأ دارأ نإو
 وأ لهاج بص نع الإ ردصي ال كلذ ىلع ةدايزلا ّنأ ىلع ةدهاش ةداعلاو فرعلاو

 وأ هز وكس ىه».١

 5١١/١. رجح نبال يرابلا حتف .“



 01 ةةتاملا ةةو وش

 ىلإ ةبسنلاب ّيقيقحلا هانعم حسملاب ديرأ ول اًضيأو .ءاملاب وهليو بعلي فاج فلج
 عمجلا اّمِإ مزل .هركذ امك لجرألا ىلإ ةبسنلاب هنم برقلا وأ .هب هيبشلا لسّقلاو سؤرلا

 .زئاج ريغ كلذو زاجملاو ةقيقحلا نيب

 ّمعي ام «حسملا» نم داري نأب نايبلا ىلإ جاتحملا لامجإلا عم زاجملا مومع اّمِإو
 هب يتاي فيكف .ديشر هب ملكتي ال اّمم اذهو ءاقلطم هب هيبشلا ّلسَعلاو ىقيقحلا حسملا

 ماهفألل ةّلضم هلعجيو .ٌماوعلاو ٌصاوخلا ميلعتل ؟زيزعلا هباتك يف همسا لج يرابلا
 اذه لثم زاج ولو «مكلُجرأ اولسغاف» :لوقي نأ نكمي ناكو .ماهوألل ةضرعو
 هنوك نع نآرقلا جرخو .مارملا مهف نم نامألا عفترال .مالكلا وأ نآرقلا يف ليوأتلا

 ُبرقأ وه امب لب مهاعّدم قفاوي امب هولوأي نأ ةّلضملا ةقرفلل نكمأو نيققحملل اًُليلد

 فطعلا يف فاّشكلا ُبحاص ةتكنلا هذه ىرجأ دقو :لضافلا يّشحملا لاق

 هجب د ذإ ؛راوجلا رج ف هل حسملا تحت هلعجو «مكسؤُر» ىلع

 ٍتحت يف هلعج فالخب اًّدج فيعض  فطعلا ةروص يف هنوكل :-راوجلا
 لسَلا اذه ّنأل ؛ةّيلج ةدئاف «حسملا»ب «لسقلا» ريبعت يف ذإ ؛حسملا

 أ ةهيجوت نع لدعا !١ قتضملا ناكو .ءاعلا للفت ىف عسلا ةلدتني قوكردنأ يشف

 رجب ٌةروص فطعلا ىلع حوسمملا ىلع ٌثفطعو :هلوق لمحو اذهب ههيجوت َلّوَأ
 ثيح زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا :نم همزلَي اًمع اًبره ؛هٌريغ هلَّوا امك راوجلا

 دَخآ "ٌضعب '"اهّلَّوُأ ىّنح لجرألل فيعضلا ُلسَغلاو سؤرلل هّنقيقح حسملاب داري

 هناك ردنعملا نفابا

 .«7١؟> فاّشكلا بحاص مالك يأ :«ه ,.ع» شماه يف .5
 لعفلا فذح ىلع ينبم فاّشكلا بحاص مالك ّنأ ليوأتلا حيضوت :«ه .م .ع» شماه يف ."

 فطع نم :مكلجرأب اوحسماو مكسوؤرب اوحسماو :ريدقتلا نوكي نا نلح لجرألا ىف ءابلاو
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 ةلمجلا فطع فطعلا ةقيقحف الإو .ًةروص ٌفطعلا حوسمملا ىلع فطعلاب دارأ ")هنأ

 ةقيقحلا نيب عمجلا ٌمزلي اّلُئل ؛لسّقلا ىنعمب «اوحسما» ريدقت بوجول ؛"!ةلمجلا ىلع

 وهو ٌراجلا رامضإب نجلا مزلي هنأ اًضيأ ذئنيح هيبنتلا ةدافتسا دعُب عم همزلف ,زاجملاو
 ؛لاكشإلا دِرَي مل ,بيلغتلا ىلع «حسملا»ب «لسغلا» نع ريبعتلا لمح ولو ,فيعض
 عمجلا :لاقي نأ ٌدبالف عمجلا كلذ نم َّدُب هل نكي مل ولو رّكنُي ال اّمم بيلغتلا ّنأل

 .همالك ىهتنا ."!'بيلغتلا عم ةرفتغم

 لاكشإلا عفدو هيجوتلا ماقم يف هراتخا ام نكل ؛داريإلا نم هب ىتأ ام َمْعِن :لوقأو

 ّنأل ؛ةروكذملا ةتكنلا لصأ ىلع هاندروأ ام لثمب دودرم بيلغتلا ىلع مالكلا ءانب نم
 كشمتلاو ٌدعب تبثي مل كلذو ءلجرألا لسع بوجو توبث ٌعرف بيلغتلا ىلع ءانبلا

 هلركوم ةقرخا قئاطلو :ثاحبا اتهاهو أل ضقم ذب انك نودلا' ءؤلعس يبضنلا ةءارق

 ٌةدايز هل نَم اهغلاطيلف مادقألا ىلع حسملا بوجو نايبل ةلومعملا انتلاسر ىلإ
 .مارّملا قيقحت يف مامتهالا

 .هرخآ ىلإ [بيترتلا بوجو ىلع] ٌءاميإ هيَوَخَأ نيبو هنيب لصفلا يفو :هلوق
 حراك هل ويسفنلا ءاقعالا ضمنا دمرلا هناك ىل ق1 ودق لا وذم 57 506

 يف اهجاردإو امهنع اهلصف ّنأب باجأف امهعم اهركذي نأ رهاظلا ناك .ديلاو
 ءاضعألا عقااهنوخلا ىوعذ ناي ريك تنآ و ينقرتلا يوحو ىلا ةرانقألل موسمنلا
 د 0 ةلرييقتلا

 .ةلوسغم مكّلجرأو :ىلع عفرلاب ّىرقو :هلوق

 عمجلا مزلي ال ذئنيحو درفملا ىلع درفملا فطع نم رهاظلا يف ناك نإو ةلمجلا ىلع ةلمجلا ج
 لسغلا ىنعمب يناثلاو يقيقحلا هانعمب لّوألا حسملا لب زاجملا مومع الو زاجملاو ةقيقحلا نيب

 :هتايدندضملا ىف 5 .«هنم »١7. هب هيبشلا

 .«١١؟» درفملا ىلع درفملا فطع رهاظلا يف ناك نإو :«ه عر شماه ىف .؟

 15٠. ,طوطخملا .ماصع ةيشاح ."



 ها ةدئاملا ةروس

 ىلع نوكي نأ زوجي ال َمِلَو ءملسم ريغ كلذ ىلع عفرلا ةءارق ىنبم نوك ّنأ هيف

 ىلع نابخالا طخ ةءارقلا ةذهب ىلع ةزلردلا ىلع يدق ؟«ةشوست كلعرأو)

 قتافب نيش وهود اولمع اف لاه ةلوق ىلع هك طعم ةلمغتلا ةذه ن١ قووظل ءافنألا

 :نايبلا ٍتاَيوأ دفع

 [نآرقلا يف مّميتلا مكحريركت ةلع]
 *الكلا ٌلصّتيِل ةريركت ّلعلو [ةيآلا اج ْوَأ ِرَفَس ئلَع ْوَأ ئضَْم ْمُشْنُك ْنِإَوَم] :هلوق

 .هرخآ ىلإ [ةراهطلا عاونأ نايب يف]
 ةدابعلا يف بجي امن مّميتلا نأ نلغ لدي ةةئانلا ةروس يف ةيآلا هذه “نأ ديفأو

 .ةيقاف""ءايزتلا ةرويص ىف هيلع الاد نكي لور وتقولا لوك ةعيتةنقوملا

 ةقباسلا ماكحألل ليلعتو نايب هلأ ُديِرُي اَمن]
 .* جَرَح ْنِم ْمُكْيَلَع َلَعْجَيِل هل ُديِرُي اَم١ :ىلاعت هلوق

 انج نفل" !ازلف,ل اقل لامك اميفيس ةةئادلا ماكس ل ىتعملا نف للعتو ةاغ

 ثيح نم امهنيب عاطقنإلا لامكلا لصفلا "”نوكي نأ لمتحيو ءاهيلع فطعي ملو

 امنع شان رّدقم لاؤسل اًباوج :يأ اًقانئتسا هنوكل نوكي نأو :ةّيربخلاو ةيئاشنإلا
 00 فيفختلاو جرحلا نم ماكحألا هذه يف ُهّنا ديري ءيش ّيأ :ليق هنأك اهلبق

 .هرخآ ىلإ «ديِرُي ْنِكْلَو جَرَح ْنِم ْمُكْيَلَع َلعْجيِل هلأ ُديِرُي اَمذ :لاقف

 .ادهلف :«ه» . ؟ 2 ةءانسنلاب ١



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 05

 [ةحابإلا عفانملا يفو ةمرحلا راضملا يف لصألا]

 يف لصألا ّنأ ىلع لدي هّنأل ؛هقفلا ملع يف 0 لصأ مالكلا اذه ّنأ خلعا هن

 ةثداح لك ّنأل ؛سايقلا نالطب ىلع ليلد هيفو .ةحابإلا عفانملا يفو ةمرحلا ٌراضملا

 باب نم ناك نإف الإو .كلذف باتكلا يف اًروكذم لّصفملا اهمكح نوكي نأ اّمِإ
 ,ةحابإلا اهيف لصألاف عفانملا باب نم ناك نإو ,ةمرحلا اهيف لصألاف .ٌراضَملا

 نوكيف ّصنلا ةلّباقم يف اًعقاو اًسايق نوكي نيلصألا نيذهل ضراعملا سايقلاو

 امهنيب عاطقنإلا لامكل ؛هّلبق اًمع لصف امّنإف 4َنوُدْكْشَت ْهُكَّلَعَلَ :هلوق اّمأو ءاّدودرم

 اك اوي راب

 [ +َنوُرُكْشَت ْمُكّلَعَل + يف «لعل» ىنعم]
 اههوم ام هسا ةزانقألا تدب امكدقافقالاوب ىقرتلا ءاقنأ ل نا رلعاَو

 دي لاحلا ةققخ ىلع عالّطالا مدعو ٍضقتلا نم امهيف امل ىلاعت نأ ىلع ل اع
 ةدارالا ءاشنإ انهاه هنم دارملا ٌلعلو زّوجتلا ىلع هلمح نم ماقملا اذه لثم يف
 مدعو ةرات هب مهنايتإ عم دابعلا نم كشلا عوقوب ةنالا ةدارإلل اًهيبشت ؛ةّيضيوفتلا

 نّمضتملا ركشلا يّجرتب ةمكحلا ىضتقم هنوكل هب نايتإلا ناحجرو .ئرخأ هب مهنايتإ

 الو ٌلّمأتف هرئاظن يف مالكلا اذكو ,.عوقولا ناحجر عم هعوقو مدعو هعوقو لامتحال

 .ةتكنلا نع لفغت

 "!بونذلا نع مكَرّهطي وأ مكًفظنيل :هلوق

 ريهطت هانعم :ليق :فاّشكلا ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لضافلا لاق :«ه .ع» شماه يف ١.

 ةفايشلا فيلاكتلا ناتحأت نيشتلا ١ اةلضاسو »كاع نا ةعاط» نعت د موعلا"ةف اص: قلعلا

 ملاع ىلإ هّجوتلا يف حورلل ىوقلا ةعباتم لصحي كلذبو اناتأ دايقنا دهجو ةقوطملا ريغلا
 يف ... ىلع ردقي ثيحب ةأشنلا هذه يف اهتايهتشم يف الماك الادتعا سفنلا لدتعيو سدقلا

- 



 كيلي ةدئاملا هون

 تكا هيلإ بهذ انه "لوألا نإ لاقوت ىزوياشيتلا ايهرك ذاع نازيسفللا ةلوفأ

 ةساجن ءاضعألا "'سجني ثدحلا جورخ دنع ّنإ :”اولاقو ةيفنح يبأ باحصأ

 ءاضعأا ّنأب فّيزو .ةّيمكحلا ةساجنلا كلت ةلازإ ريهطتلا اذه نم دوصقملاف َةّيمكح

 ال نمؤملا هيلي هلوقلو +١ ٌسَجَت َنوُكِرْشُمْلآ اَمَّنِإ١ِ :ىلاعت هلوقل ؛سجنت ال نمؤملا
 هلمح ولو .ءسجني مل .ءبوث هباصأف يْطَر ناك ىل هنابوءاتتماألو اذهل 0" مح

 ةساجن بجوي ناك ول ثدحلا ٌنأبو .قافثالاب هتالص دسفي مل ءىّلصو ناسنإ
 نا هبا وقح رك زاهطي هوس ةسيزالا ءافعألا يلق ناك مث ءاضعألا

 بجوي فيك عضوم نم ةساجنلا جورخ أبو ,عئارشلا فالتخاب كلذ '''فلتخي

 ةفاظنلا بجوي فيكف "!ثيولتلا يف ةدايز مّميتلا ّنأبو ءَرَخآ عضوم سّجنت
 داري يذلا نايف ؟نيلجرلا لسغ ْماَقَم موقي فيك نيِفُحلا ىلع حسملا او ءريهطتلاو

 نضاوع الا :لاقتلا نال «نضارعالا قال وبان وييصم ناك إو ءاسحألا نييوسل هلاذإ

 .ىهتنا ."!لاحم

 ٌيظفل كلذ يف ةّيعفاشلاو ةّيفنحلا نيب عازنلا َنألف :ًلَوَأ اَمأ .رظن هيف :لوقأو

 ةساجنلا» :لوقنف .«ةّيمكحلا ةساجنلا» ىنعمب فوقولا ىلع فوقوم هيلع فوقولاو

 هكرديال ام ىلعو .ةبرقلا ةّين ىلإ اهتلازإو اهعفر يف جاتحي ام ىلع قلطي «ةّيمكحلا
 ةبرقلا ةّين ىلإ اهتلازإو اهعفر يف جاتحي ال ام ىلع قلطت ىهو ةّينيعلا اهلباقتو شحلا

 لساغلا نم ةراهط ىوقأ مّميتملا نوكي نأ مزلل كلذك رمألا ناك ول هّنَأ هيفو ةدوقفملا اهبلاطم هل

 .«هلي هنم ,١؟١» لّمأتف دّرمتلا عافدناو عرشلا ةعباتم نرق مّميتلا مازتلا ٌّنِإف

 ولاقوة دفنا ىف لا .امهدحأ :ردصملا يف ١.

 ولا . سجنت :ردصملا يف ."

 ١11/١. ملسم حيحص ؛/١/0 يراخبلا حيحص .4

 .ريدكتلا يف :ردصملا يف . .فلتخي ال :ردصملا يف .1

 .057/7 يروباشينلا ريسفت .6



 مهدنعف َةّينلا ةّيئاملا ةراهطلا يف اوطرتشُي مل ةّيفنحلا نكل ؛ّسحلا هكردأ ام ىلعو

 قدصي ىنعملا اذهب يهو ءٌسحلا هكرديال ام وهو يناثلا ىنعملاب «ةّيمكحلا ةساجنلا»

 ىلعو .ةّيثدحلا ةساجنلا وهو بنجلاك هيلع لسغلا بوجو عم نيعلا رهاط ىلع

 ام ىلعو بوثلا يف سبايلا لوبلاك ةسوسحم اهنوك مدع عم ةساجنلا لاصّتاب سجنلا
 .تيملاك َريهطتلا لبقي

 ٍنيعلا رهاط :ينعي لّوألا ىنعملاب ةّيمكح ةساجن سجن ثدحملا :اولاق ةّيفنحلاف

 ندبلا ريهطت ىنعمو .هيلع ءاملا ةلاسإب لوزيو ةالصلا ةّحص نع اًعنام هنوك ىنعمب

 ال ,ةالصلا ةّحص نم اًكنام هنوك ىنعمب ةّيمكح ةساجن وه يذلا ثدحلا اذه ةلازإ

 ,ةالصلا دسفت وأ هيلإ هلوصوب بطرلا بوتلا وأ ماعطلا سّجنتي ثيحب ةنوك ىنعمب

 .ةساجنلا جورخ عضوم َلَسَع بنج وأ ثدحم "١لمحب
 :كلاتلا وأ يناثلا ىتعملاب ةتيكش ةسناجت سل ثدسملا الاف ةقفانتلاو

 نوكرسجلا اَعّنإَد :ىلاعت ل و سعت ةيضسلا ءافعا ذاب اوادعملا اذار

 هترشابم ريصي ام ٌنإف ؛ةبوطرب هورشاب ام سجنل كلذك ناك ول هّنأبو ١4" ٌسَجَن
 .ةّينيعلا ةساجنلا وه امنإ ةساجنلل اًبجوم ةبوطرلاب

 - ةالصلا يف لوخدلا نم اًعونمم فّلكملا نوك ىنعمب  ةّيمكحلا ةساجنلا اّمأو

 ةئنيعلا ةساجنلا قيكرشملا ةساجتب دارملا اذكوب«ىقالملا ىلإ اهتيارع هراعسياالق

 اهلمح يذلا ىنعملا ىلع اهلمح ول ةّيفنحلاف دم امك اًعرشو َّدغل ردابتملا (ءاهْنأل
 '''اهولمح ول ةّيعفاشلا اذكو .اهب '*!ةبوطرب اهرشاب ام ٍةساجنب اومكحل ةّيعفاشلا

 ّنأ رهظف .اهب ةبوطرب اهرشاب ام ةساجنب اومكح اَمَل ,ةّيفنحلا اهلمح يذلا ىنعملاب

 .هلوقل :«ه ءم» .؟ .لمحل م١

 نال :«ه» . .5/ :ةبوتلا .'”

 .اهلمح :«(ها,م».1 .ةيوطر :(ه ,مر») .6



 018 ةدئاملا ةروس

 (ةافعالا ةياعت يسوح ناك قلو هل ون اهلع مو الفلا ل ولتملا اف ااق اكو

 لقاتل ريض ىلادلا نااظفا لق ولو وصخ هرخ أ ىلإ
 سّجنت عضوم نع ةساجنلا جورخ مازلتسا دعُب نم هركذ ام نلف هاّنلاث اّمأو
 رجالا نيت يف ةلاح ثدحملا عم نوكي نا زاوجل عوفدمو عونمم َرَخآ عمو

 ؛اهكردت ال انلوقع نأ بابلا يف ام ةياغ .هيلع ءاملا ةلاسإب عفدني اهرهاظ يف ٌةرودكو

 .هيلع ءاملا نايرج بجي ةلاح ثدحملا عم ّنأ عراشلا نايب دعب كلذ انْملع نكل

 الو ,صّرَبلا هل لصحي .ًةديدم ٌةّدم لستغَي مل ول ِبّنُجلا ّنأ نم عمُس ام كلذ دضعيو

 ترا ليلا كوع كلاس هن كانف

 يف ّيراخبلا "'هاور امب عوفدم هرخآ ىلإ «ثيولت مّميتلا» :هلوق ٌنألف :اًعبار امو
 ّضرألا يل تلعُج» :هلاو هيلع هللا تاولص َئبنلا نع هريغ يف هّريغو هحيحص

 ال فّسعت بونذلا رهطم ىلع ثيدحلا يف «روهطلا» لمحو !؟!ناروهَطَو اًدجسم

 نكل ؛ةّيفنحلا ىلع دراو نيَّقُخلا ىلع حسملا لاحب ضقتنلا نلف :اًسماخ اّمأو

 قّقحتب مكحلا ال ٌفُخلا ىلع حسملا زاوجب مكحلا وه امّنِإ لطابلا ّنأ قيقحتلا

 ةّيعرشل نيفانلا اهققحتب نيلئاقلا ةّيمامإلا ىلع كلذ هّجوتي ال اذهلو ةّيمكحلا ةساجنلا

 نينس رشع ديعصلا كيفكي مهلوق نم ُهَيِئ تيبلا لهأ رابخأ يف امو :«ه م .ع» شماه يف ١.
 ىلامألا] نيروهطلا دحأ بارتلاو ١514/١.. ماكحألا بيذهت ؛١/8/١٠ هيقفلا هرضحي ال نم]

 ها تازققلا تو.ءاعملا ةتووناكف 7 نفاكلا 57 ,ناضبتنمالا 00: :قوذضلل

 هلاوزل ةيلكلاب ثدحلا عفري ال تيلا نوكو[ ٠71 هيقفلا هرضحي ال نم ؛٠١ ٠١/١ راصبتسالا]

 .ةّذم ىلإ ثدحلا لاوزب عراشلا مكح يف داعبتسا ال ذا اًوهطم هنوك يف حدقي ال عناملا لاوزب

 .« يع هنم ١١ » لّماتف

 ١67. .ىضت رملل تايرصانلا ؛١/79/87١١ يراخبلا حيحص ؛11 70١7/١ ١/59 دمحأ دنسم .؟



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 .نيفحلا ىلع حسملا
 .ماسجألا نم ةّيمكحلا ةساجنلا ّنأ اَلَوَأ راتخن اًنألف :اًسداس اّمَأو

 .اًسوسحم ناكل الإو :هلوق

 ةسوسحم ريغ رصانعلاو كالفألاك ةفيطللا ماسجألا ٌنإف ؛ةعونمم ةمّرالملا :انلق

 الو سحي ال ماسملا يف ةنماك ًءازجأ ةّيمكحلا ةساجنلا ''نوكت نأ زوجي ال َمِلو

 ؟اهيلغ ءاملا ءارخان: الا كوت

 وبا هيلا بهذ: لقو نفك :نطارعألا لافتا هلاحتشنا اوعتمي نأ ةقفطعلا نا اكاتو

 ظ .نيمّلكتملا نم ةعامجو ةّيعفاشلا خيش ٌييرعشألا نسحلا

 [ 4 مكرهطيل ديري نكلَو + ىف «ديري» لوعفم ىف ثحب]
 ةلعلل ماللاو فوذحم نيعضوملا يف ديري + لوعفمف :هلوق

 :هلوق يف «ْنِم؟ ةملك ّنَأ رهاظلا :لاقي نأ ةبآلا هذه بيكرت يف مالكلا ليصفت

 وه مكيلع اهلاوي لعجيل : يأ «لعجي» 00 وه ردقم انتل ةّينايب * جرح ْنِم

 فحم انج لمعلا ترتلا يفنلا ديكأتل ةّيقارغتسا ل ند ءجَرَحلا

 .ةلضا مكيلع بجاو م رخح ل ىلاعت هللا ةدارإ نيتسل يأ ,ةدارإلا

 لرعتسو «نضرشلا هنأ رهاظلاف :روكذملا لاعقألا ىلع ةلحادلا تامآللا اأو

 دصقل ؛مكل اهئايب وأ مكيلع ثالثلا تاراهطلا باجيإ ديري ام يأ ,فوذحم ةدارإلا

 نم وأ ,ثادحألا نم مكريهطت دصقل ؛كلذ ديري امْنِإ لب ؛ةَّقَشَمو ٍجَرَح يف مكعاقيإ

 اهفيفختو ةدابعلا ليهستب مكيلع ةمعنلا مامتإ دصقلو .دئمتلاو رّبكتلا نم وأ ,بونذلا

 .مّميتلا امّيس ةراهطلا عاونأ نايبب
 ديري أم :يأ ةدارولل 5 «نأ» يدب اهدغب امو ةدئاز تاماللا لْغَج لمتحيو

 نوح نأ :«هءل».١



 05١ ةدئاملا ةروس

 متي نأو مكرّهطي نأ ديري لب اًجرح مكيلع لعجي نأ ةراهطلا ماكحأ نايب يف هلل
 - عراضملا لبق «نأ» رامضإ ٌةدعاق هدعاسي ال نكل ؛ّىنعم ٌبسنأ اذهو .مكيلع هتمعن

 ةدئازلا ماللا دعب هني يضرلا ىدحلا 3 رجح ق اونح وحنلا يف ةروهشملا وه ام ىلع

 اذكو ٠'" َبِهْدُيِل هلأ ٌديِرُي ءو ١٠" َلِدْعَأِل تاما و1 وح 07 «ةدارالا»و «( نمل از نيو

 ْمُكَرْهْطُي َو ِتْيَبْلآ لهآ َسْجّرلَآ ُمُكْنَع ٍبِهْدُيِل هلآ ُديِرُي اَمَنِإ + :ىلاعت هلوق يف مالكلا
 .(4)4 |يهْطَت

 [(8 .... ُهَقاَنيِمَو ْمُكْيَلَع هللأ ةَمْعِن اوُرُكْذَأَوم :ىلاعت هلوق]

 ىلإ ْدْيِدَي هللا لوسر مهعياب نيح نيملسملا ىلع هذخأ يذلا قاثيملا :ىنعي :هلوق
5 1 

 يذلا دهعلا انهاه «قاثيملا»ب دارملا ّنأ ٍةْظا رقابلا انالوم نع دوراجلا وبأ ىورو

 5193[ نينمؤملا ريمأ ةيالوب عادولا ةّجح يف ةّمألا ىلع ُهييَي هلا لوسر هذخأ

 لاق ثيح ةْثب ىلع ةئنهت يف َمويلا كلذ باّطخلا نب ٌرمع لوق لهل دو لوقا

 اذه ّنإف ؛ةنمؤمو نمؤم لك ىلومو ّيالوم ٌتحبصأ بلاط ىبأ َنبا اي كل خب خب :هل

 مهدّدرتو .ةعالخلاب ةعاطلا اولّدب كلذ دعب ّمث هالو ,عمسلل نّمضتم لوقلا

 ّلض دق هّنأ ىلع لدي  فّنصملا ةرابع نم ىرت امك- قائيملا ريرقت يف مهّيارطضاو
 ع

 هيلإ بهذ ام ريغ ىلإ مهنم دحاو ّلك بهذف .هنع اوضمغأ وأ دوصقملا ىنعملا مهنع

 «مُكَل َنّيَبِل * :ىلاعت هلوق ريسفت يف هسفن ضقان فّنصملا ّنأ ىلع :«ه .م .ع» شماه يف ١.
 اتكيت ضم نق دل نيم مداد ادت ردن وعن ىكدس) 1! لاق فيحت 11: ناتبتلا]
 ١6. :ىروّشلا.؟ 2.« هنم .,١١؟» لّمأتف ,ةدارإلل مزاللا

 انو

 .07/ 5 ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش ؛* :بازحألا .؟

 ْ /١7/8. " ريسافتلا ةدبز .6



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 01

 .مالظلا ىف اًيمرو بيغلاب اًمجر رخآلا

 [ )1١( «... ْمُهْنِم اَنْثَعَبَو ليءآَّرْشا ىنَب َقاَّنيِم ُهللأ َذَخَآ ْدَقَلَو + :ىلاعت هلوق]

 كلذ دعب [ + َكِلْذ َدَْي َرَفَك ْنَمَف ُراَهْن آلآ اَهِتْحَت نِم ىرجت ِتاّنَج ْمُكَنَلِخْدُةَلَو :] :هلوق
 .ءازجلا وه دعولا ذإ ؛ميظعلا ٌدعولا هب قّلعملا دّكؤملا طرشلا

 قّلعملا دّكؤملا طرشلا كلذ دعب فاّشكلا يف "'عقو دق :لضافلا يّشحملا لاق

 هنأل ؛قّلعملا وه دعولا ّنأو دعولا وه قّلعملا ّنَأ هيلع هجّتي "'ناكو ميظعلا دعولاب
 .همالك يف بلق ىلإ هب راشأو هنع لدعف بلقلا همالك يف ّنأب هنع بيجأو .ءازجلا

 نزلا نإ جطيضيلا رانا نع قياقللا رو هل لا: سجق رعي ماع سحر
 وأ] طرشلا ديكأت هجوو «ْمُكَعَم + ىلإ ًةراتو ّنَرْفَكُألَ ًةرات دعولا لعجو ّيوغللا

 ىلع يفخ دق !"'و هب ميظعلا دعولا ٌقيلعتو ىضاملا ظفلب لبقتسملا ُريبعت [قيلعتلا

 ظ ش .ىهتنا .!”يئازاتفتلا قّقحملا

 هيجوت يف (؟'راتخا اّمل ينازاتفتلا نأ زهد همغز ام ىلغاد ناقل هةموو

 هنأ انركذ ام ىلع ٌلديو :لاق .حّلطصملا ىنعملا ريغ ىلع طرشلا َلْمَح فاّشكلا مالك

 لني طرسلا نومضم ديكاتل نييلا مسقلا أ ةولغمو «دكؤملا »وب (ظرتشلا»:فطو
 .ىهتتا .ءازجلا لب ةّيطرشلا

 لولدملا عشفلاب هديك ات يوض طريقلا نبك اتهم مقيقي مل هلأ ةماللك نماريهف نقف

 امّنِإ يضاملا ظفلب لبقتسملا نع ريبعتلا ّنأ ىفخيالو « مُثْمَقَآ ْنِيَلِ+ :ىلاعت هلوقب هيلع
 ةّيظفللا تاديكاتلا يف دعي ملو هب اوحّرص امك هعوقو قّقحت ىلع هيبنتلل وه
 ريشعلا قم مهنت ا ةاضوت كن اهنالاو سريشلا داقيالا كناذك يب نق الو ةتوتعتلاو

 .هنأك :ردضملا ىف. .عقو دق :ردصملا يف ١.

 51١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح . .و- :ردصملا يق



 كحق ةدئاملا ةروس

 نومضم يف ربتعا امك هب ٌدتعُي ميظع ءيش طرشلا نومضم نأ روكذملا هجولا ىلع
 يف جردأ ولو ّيوغل الو ّيحالطصا ديكأتب سيل اذهو نأشلا َريمض يلت يتلا ةلمجلا

 نع فرصلا يف هريغ هيجوت عم ههيجوت كرتشا دقف فّلكتلا نم برضب ّيوغللا
 بجوي ال دحأ ىلع هيجوتلا اذه لاثمأ ءافخو ّيوغللا ىنعملا ىلإ حّلطصملا رهاظلا

 .ئنازاتفتلا لضافلا ىلع ىفخي ال ام هيلع يفخ هّنأ رهظ دقف عينشتلا

 [* ليبسلا َءاَوَس لض دقف» ىنعم]

 .هيف ةهبش ال ًالالض [# ليبّسلأ َءاَوَس لَ ْدَقَق+] :هلوق
 ظفلب لبقتسملا نع ريبعتلاو ا" نق + ىرعم نك ةراشإ :لضافلا يشحملا لاق

 ."'يضاملا

 ىلع ال لالضلا عوقو ىلع نالدي امّْنِإ روكذملا هجولا ىلع ريبعتلاو «دق» نأ هيفو

 ةهبشلا ىفن ّنأ لابلاب رطخي يذّاو ءنّيب امهنيب ام نوّبو "”الالض هنوك نع ةهبشلا يفن
 تلكملا ةنوبقلا قيربطلا عه لودنلا ناقد#لدسنلا هاو هلو نويل نق دلع

 نق ةيبع لل هلا ديف هس الا نإ قر, نتسملا دارا ىاملا قلو تح هيغل لالف

 ام هجولاف .  هعم َرذع الو :هلوقب هفادرإو مالكلا ٍقوَس نم رهاظلا وهو- ًالالض هنوك

 ىّشحملا هركذ ام هيجوتلاف ,لالضلا كلذ عوقو ىف ةهبش ال هّنَأ دارأ نإو هانركذ

 لست
 .كلذ لبق رفك نم فالخب :هلوق

 دقف عيا كلذ لبق رفكي نم 0 عم « كلذ ِدْعَب + :هلوقب «رفكلا» دييقت ةدئاف نايب

 .«١؟» هلض دق © ل145 تنقع :«عر» شماه يف ١.

 11١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟

 لم انا هن اخو فقبك يف ةهبشلا يفن بجوي ال ريم عوقو قّقحي نأ :«ه ,م .ع» شماه يف ."
00 

 .( نجع هنم ءا1



 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 دعب لالضلا ")نأ باوجلا لصاحو مهل هللا هعّرش يذلا عيقتسملا طارصلا ّلض
 .ركذلاب ٌصُخ اذهلف ,ٌعنشأ روكذملا طرشلا

 ١17([ «... حيسملأ َوُه ةللأ نإ اوُلاَق نيذّلأ َرَفَك ْنَقَل + :ىلاعت هلوق]

 .هرمأ يف ةهبشلا نم مهل ضرع امل ةحازإ :هلوق
 .اًهلِإ هولعجو هللا نبا هّنأ اومُّهوتف بأ ريغ نم قلُخ ثيح

 ءاَمُهَتْيَب اَمَو ضْزآلاَو ٍتاَو'مَّسلآ َكْلُم هَل :لوقن نحنو :لضافلا يّشحملا لاق
 نطرالاو:تارامشلا كلم ناكل مالا ناك قا هنأ: يسحب ةتهرلا نفل ىلع دحا لبلد

 .ىهننا ."اهل امهنين اهو

 تاو امستلا قدي لكل عشالا وح كنت ضل "هلاق هيف: لكلا د::هلاقاو اذ | ةيفا ةلاوقاو

 .ُّيدتف .هل اًكلام هنوكب ىلوأ ءيشلا قلاخ ّنأل ؛ضرألاو

 [ (18) «... هللأ اًوتنْبَآ ْنْحخَن ئراَصنلأَو ُدوُمَمْلأ ٍتَلاَقَوِ :ىلاعت هلوق]

 هلعج نكمي "'َئنعم هلأ اًوتنْبَأ ُنْحَتَ) :هلوقل حمصي ال :لضافلا يّشحملا لاق

 تلاقو «ِءْئَش ئلَع ئراّصنلأ ٍتَسْيَلِو :دوهيلا تلاق ذإ ؛نيتفئاطلا عيمج ّلوقم

 ةرابعلا هذه نيتفئاطلا نم ّلك لاق دارملاف ُ؛ِءْىَش ىلع ُدوُهَيْلَأ ٍتَّسِيَلِ :ىراصنلا
 .ىهتنا ,*”ىرخألا ةرابعلا ىف سيل ّىنعمب

 نم ّلك َلوقم هلعج نكمي ّىنعم هل قّقحتي ال هنأ دارأ هْنأل ؛رظن هيف :لوقأو
 نأ رمألا ةياغ هللا نبا هنأ معزي امهنم ةفئاط ّلك ّنأل ؛رهاظ هنالطبف .همعزب نيتفئاطلا

 لادن دارا نإو.«ىرخألا هيلإ تسي ىلا نقال وراغس نبا ىلإ هنو بست انهظ اك

 سفن يف وأ نيتفئاطلا الك معزب نيتفئاطلا عيمج ٌلوقم هلعج نكمي ّىنعم هل ققحتي

 .557 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'" ها :«ه».١

 1 .ط وطخملا .ماصع ةيشاح . .ىنعي :ردصملا ىف ."



 هه ةدئاملا ةروس

 «راعسالا هيلا لت لزب هيلع ال10 يقفمر ةقانيق نلف وكر ذل كلا بليس وهف هولا

 .رمألا سفن يف ًةلطاب امهنم لك ىوعد ناك نإو .كلذ نيتفئاطلا نم ّلك ىوعدب

 تسيل :ىراضتلاو بم ىلا ىلع قراضلا تسيل هدوهلا لوقو, اعلا انهدح ا وعزتو
 :انزك ذات دير ىلع ل دكا دي لك ةروهللا

 [نوبيبحلا مهّنأ ريبزلا نبا عايشأل ليق ام لاطبإ]
 اًريزع هينبا عايشأ * ُهٌَؤاَبِحَأَو هلآ اًونْبَأ ْنْحَت ئراَصّنلَآَو ُدوُهَيْلا ٍتَْلاَقَو +] :هلوق

 .نوبيبحلا :ريبزلا نبا عايشأل ليق امك[ حيسملاو
 ىلع ةشئاع هّتّمعو هابأ ضّوح يذلا ريبزلا نب هللا ٌدبع «ريبزلا نبا»ب دارملا

 ديزي دعب بلغت امل مث ءلمجلا برح ٌةنتف مظتنا هبو 3غ نينمؤملا ريمأ ىلع جورخلا

 نيف ىلا لا ىلع ةالصلا هيجوت عطقب مكح ءقارعلا ضعبو ةَكم ىلع ةيواعم نب

 اوك هاذا ديوس انها ل نا يودع ا و وهاقلاو ةباحملا نيرخقا اقل ورب انهلاو نطحلا

 رخآالا يف ةثّلثملا ءاثلاب ثيبخ وبأ هتينك نوكي نأ رهاظلاف مهفونأب اوخمش همساب

 امك تعش نب ةطوطملا قدك وبلا تايلار أل ةدجلا !ةنانلاوس قوتيبخلا يوعايعأو

 هللا تاولص هتيب لهأو لوسرلل ًةدئاعم ؛هب ّنظلا نسحأو هبزح يف لخد نم هحّحص

 اًقلخ هنوك يف ءاوس اهلك [ءاَمُهَنْيَب اَمَو ضْآلَاَو ٍتاَومَّسلَأ َكَلُم ِهَْوَم] :هلوق
 .هل اكلمو

 كلذب عفدو قئالخلا رئاس ىلع مهقّوفت يفن ةّمتت هلعج :لضافلا يشحملا لاق

 ام :ينعي [هينبا] هللا عايشأ مهنوك يفنل اًميمتتو نبالل اّيفن هلعجن نحنو اًراركت هّنوك
 .ىهتنا .""'هسنج نم هريغك هكولمم وهف هنبا هومعز

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح 517.



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 عفدي ال امهل اّيفن هلعجف هللا عايشأ هب نيلئاقلا نوك يفن مزلتسي نبالا يفن :لوقأو
 .ئهفاف ةقباسلا ةيآلا ىلإ ةبسنلاب ارتي يذلا ٌراركتلا

 [(19) ؛... ْمُكَل ْنَيَبُي اًنْلوُسَر ْمُكَءاَج ْنَق باتكلأ لهآ اَي+ :ىلاعت هلوق]

 .هروهظل فذُحو ,نيدلا :يأ[ * :ْمُكَل ُنَيبُي ان 06 اَج ْدَق ٍباتكلآ لْهَأ اَي +] :هلوق

 هنيب توافتلاف ركذلا نودب فوذحملا روهظل الإ فذح ال :لضافلا يّشحملا لاق

 روهظل :فاشكلا ىف لاق اذهلو همدعو روهظلاب ال روهظلا ببس رياغتب هلباقي ام نيبو

 اذإ هنأ هيفو 5 نيس نووظل ةزوهلل «هلوقي دارآ :هثاكف هتيبيتل «لوسزلا ةرؤاام

 يف فذحلاف روكذملاك فوذحملا نكي ملو روهظلا َقبي مل فوذحملا ُةَلدَأ تضراعت

 ظ  .نكمم بهذم ّلك عماسلا ""ٌنهذ تهذيل ماقملا اذه [لثمإ

 لييفودحملا نويطل أل نوكيذل اقلط فدحلا نأ لست ذل انآل' ظن هيف وق

 ال ىّثنح اًضيأ هسفن يف اًًيفخ ناك امّبر يذلا ّيلقعلا ليلدلا مايقل فذحلا نوكي دق

 هروهظ ىلع اًينيم فذحلا عضاوم عيمج نوكي فيكف ءدحاو دعب دحاو الإ هيلإ َلِص
 اًرهاظ هلباقي ام فذح نوك عنم باب حتفني كلذبو ؟بطاخملا "'وأ عماسلا ىلع
 .ىفخي ال امك ,ريثكلا لصفلا عقو دقأ او فيك هركذ مّدقت ام ةنوعمب

 [(؟) +... ُهللأ َمَعْنَأ َنوُفاَخَي َنيِذّلَأ نِم ِناَلْجَر َلاَقم :ىلاعت هلوق]
 .عّشويو بلاك ِناَلُجَر« :هلوق
 نب ميئارفإ نب نون نب ٌعشوي وه اذه عشوي ّنِإو :2# ٌييزارلا حوتفلا وبأ خيشلا لاق

 ميرم هتخأ ىلع ىسومل اًرهَص ناكو انفوي نبا وه بلاكو ٍةي ىسوم صو ٌفسوب
 ناك اًضيأ قباسلا يي نبنلا عم ىفو يذلا ّنأ رهظ لاح يأ ىلغو :ٌنارَمَع تنب

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ سفن :نادضملا نك“

 .ود:«ه».ع و 6 لررجاا“



 ةاما/ ةدئاملا ةروس

 0 ذأف ١١( َس
 .مهد 8 هرهصو ةيصو

 [(25) ...٠ ْقْرْفآَف ىخآَو ىسفَن الا ُكِلْمَآ آل ىَنإ َبَر َلاَق :ىلاعت هلوق]

 .[ هموق هفلاخ اّمل] هللا ىلإ هنزُحو هّْنَب ىوكّش هلاق :هلوق

 د0 ىلع مامإلا نم وخبر يوت نما انا ىلإ ١ سوم يوك

 د او ايا بوقعي لوق :هؤحنو :فاشكلا يف لاق

 الإ هباجأ امف ةاغبلا لاتق ىلإ ةفوكلا ربنم ىلع سانلا وعدي ناك هّنأ 1ث يلع نعو

 :ىهتنا 0 ا اّمم ناعقت ا :لاقو امهل اعدو '" اوفا سفنتف نالجر

 هللا ىلإ ةوعدلا دنع امهقفاوي مل هّنَأ يف ثا ىسوم لاحب الثا. ىلع ةققاوم يفو

 رك ا ندع هس ودول

 ١57/57"5. نانجلا حورو نانجلا ضور ريسفت :رظنا.١

 ا

 .« هب هنم ١١١,. دودمملا ليوطلاو درابلا سفنتلا يه ىه :«ه.ءم.,ع)» شماه ىف ."

 :. فاشكلا ١/10060.

 القتع خمتلا زاوج ىلحم نوملشملا قفثا خلا زاوج ىف يناثلا ثحبلا :«هت م: نتاع ىف:

 ملسم يبأ نع لقن ام الإ اًممس هعوقو ىلع اوقفتا دوهيلا ضعب الإ عئارشلا بابرأ لوق وهو
 نعو ا دوهيلا ضعب نعو .اًلقع هزّوجو اًعمس هركنأ هّنإف يناهفصالا رحب نب [دّمحم]
 ةديتلا ىتلع'اثل لوقت ىلا نلاعت ةلاهفأ نأ زاوجلا ىلها|نلا اةيتناسع موو ةادع هز اودي وضعي
 .هرخآ ىلإ ٍةُِم حونل لاق ىلاعت هللا َّنِإ ةاروتلا يف درو لّوألا .هزّوجو

 يف هدعب نم ةعيرش يف كلذ مّرح دقو هنبا نم هتانب جّوزي نأ مدا رمأ :اروتلا يف درو يناثلا

 نيدلا لامج خيشلا ةمالعلل لوصألا ةياهن باتك نم يناثلا دصقملا نم يناثلا لصفلا

 تم يلحلا



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 058

 [(57 +... اًناَبَْق اَبْرَق ْذإ ْقَحْلآِب َمَدا ىَئْأ آَبَن ْمِهْيَلَع ُلثََو + :ىلاعت هلوق]
 .هرخا ىلإ ءّرخآلا !مأوت امهنم دحاو لك جوزي هّنأ مدآ ىلإ هللا ىحوأ :هلوق

 [ليباقو ليباه جيوزت ىف ىضترملا ديشلا هدافا ام]

 ةفيحص»ب موسوملا هباتك يف هن هند ىدهلا 2“ ىضترملا دنسلا دّيسلا لاق

 الكل مدا نع د ا ا تلاس# 5 هنإ : - زاَمَع ص مر نا 0 0

 ًءاّوحو مدا 0 اقل ىلاهتشتا نإ 1 ها لوسو نيف 0 0 ةيولاك اهون لا

 ,ليباق كردأ اًملف ليباه ْتدَلَو مث ليباق ٌءاَّوح ْتدَلَو ءامهنيب عمجو ضرألا ىلإ

 ّرع هللا ىحوأف ةّيسنإ ةروص يف (؟!«ُةَناهُج» :اهل لاقي ّناجلا دلو نم َةّيّنِج هل هللا رهظأ

 ىلإ هللا طبهأ :ليباه كفا قلق دكا ايكو 1« ايناق نه اهكخ و نك أ مدا ىلإ لجو

 اهيلإ رظن اّملف «ةَلدَن» اهمسا ناكو امحَر اهل قلخو ةّيسنإ ةروص يف ءاروَح مدا

 لاقف ,كلذ لعفف .َليباه نم َةلْرَن ْحّوَر نأ َمدا ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو اهَقِمَو ليباه
 نإ َّنب اي :ُمدا هل لاقف ؟هنم '*'هب َتلعف امب ّقحأو يخأ نم ربكأ ٌتسلأ ِتَبَأ اي :ليباق

 ديرت تنك نإ :ُهدا هل لاقف .كاوه ىلع ترثا كّنكلو ال :لاقف ىلاعت هللا ديب لضفلا

 ابَدَقف ,"'هبحاص نم لضفلاب ئلوأ وهف هتابرق لبقُي امكّيأف اًنابرُق ابّدَمَف .كلذ ملعت نأ

 اَبَّرَق ْذِإ يَحْلاب مدا ئَئْبآ آَبن ْمِهْيَلَع َلَْأَو + :ميركلا باتكلا هب قطن ام ىلع 0

 هللا تاولص موصعملا نع ةلوقنملا ةياورلا هذه نم رهظف .ةّصقلا رخآ ىلإ اَناَبْرُق

 .جّوز :يبلعثلا ريسفت يف .؟ .ةماوت :ردصملا ىف ١.

 .ةعامج :«ل» ىفو .هناهج :«ه» .: .لزن اّمل :ىبلعثلا ريسفت ىف ."

 .كاوهر رام رقاب :يبلعثلا ريسفت ىف 1١. .هبا :«ل» .©

 .قئاقحلا ةفيحص باتك ىلع رثعأ ملو .:4/ 5 يبلعثلا ريسفت :رظنا .



 01 ةدئاملا ة روش

 نم هنبا نم هقتنبا "'جّوزي ناك ثا مدا نأ :نم ةّماعلا هثلقن ام ّنأ هئابآ ىلعو هيلع

 هب اولا عرهتماب ةوع هيلع هنا هكاولفا دا اديبأ ءايبألا لوأ' قلع: ةعيفتتلا ههتايرتش

 .ةوابغلاو

 .« لي ِءاَرْسإ َىنَب ىلَع اَنْبَتَك ٠ :لاق كلذلو :هلوق
 اًببس نوكي نأ حلصي ال َمدآ ينبا دحأ نم بنذلا اذه رودص ّنأ رهاظلا نم ذإ

 نايب "'ةّيضقلا هذه نم دوصقملا اًضيأو ؛ليئارسإ ينب ىلع صاصقلا باجيإل
 .طبضأ مالكلا نوكيو اًمئاد ةيصعملا ىلع مهرارصإ

 .ٍقّتم نمؤم نم الإ لبقت ال ةعاطلا ّنإو :هلوق

 اذإ ةدابع ةّحص نم عنمي ال قسفلا ا ؛ءاهقفلا هطرتشي مل اذهلو .لاكشإ هيف

 ال :يأ ةدابعلا كلت يف ىوقتلا طارتشا دارملا :لاقي نأ نكميو اههجو ىلع تلف

 نأ لثم اًنايصع نوكي ال ثيحب اهب يتأي نأب اهيف نيقّتملا نم الإ ًةدابع هللا لبقي
 ةداشنلا كلك فاش بدن نع وق هارعلا وا تذلطنملا نمورتكتوا نزلا ديت

 يف طرتشي ةلمجلابو هّدض نع َيهنلا مزلتسي ءيشلاب رمألا ّنأ ىلإ ًةراشإ نوكيف
 .ُملعأ هللاو اهل اًمزلتسم الو ًةيصعم اهنوك مدع اهلوبق

 .هرخآ ىلإ هنم ىوقأ ليباه ناك :ليق :هلوق

 ىلإ ًةراشإ «ليق»ب هريدصت يف لعلو "'فاشكلا يف روكذم لوقلا اذه :ليق
 ظفح بوجو ٌنإف ؛اًحابم هنوك اذكو .رهاظ ريغ ميلستلا ّنِإ :لاقي نأ نكمي ذإ ؛هفعض
 ال ةيآلاو ,سفنلا لتق وه لب هيفاني وه يذلا ميلستلا ةحابإ نكمي الو ّيلقع سفنلا
 مدع ىلع لدي هّنإف ؛ َكَلتْفَأل َكْيَلِإ َىِدَي ٍطِساَبب انآ اَم+ :لاق هّنإف ؛ميلستلا ىلع لدت
 .رهاظ وهو اًضيأ عفدلل ال هلتق دصقب ديلا طسب

 .ةصقلا :«ه ءما) .؟ .جّورتي :«ل».١

 1١7/١. فاشكلا :رظنا ."“



 [(؟8) ؛... ٍطِساَبِب انآ آَم ىنَلْتقَتِل َكَدَي ىلإ َتْطَسَب نْيَل ١ :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ « طسابب انأام+ :لاق امّنِإو :هلوق

 ظفلب + َتْطَسَب نَل+ :هلوق وهو طرشلا ءاج َمِل :لاقي نأ وهو رّدقم لاؤس باوج

 ؛اذكه لاق امّنِإ هنأ باوجلاو ؟لعافلا مسا ظفلب طسابب انأ :هلوق وهو ءازجلاو لعفلا

 .هرخآ ىلإ عينشلا لعفلا اذه نع يّربتلل

 [(15) +... َكِمْناَو ىمثاب ًاوْبَت نآ ديرأ ىَنا٠ :ىلاعت هلوق]

 .هرخآ ىلإ ملستسأ امْنِإ ىنعملاو :هلوق

 :ىلاعت هلوق عم لوتقملا مثإب لتاقلا ءوبت رّوصتُي فيك :ليق هّنأك لاؤس باوج

 ؟"7ه ئرْخأ َرْرو ٌةَرْزاَو ٌرِزَت الو
 .نابتسملا هوحنو :هلوق

 . ديس اتجعلا

 .ئدابلا ىلعف هالاق ام :هلوقو

 اهيف ةّيردصم «ٌمولظملا ٍدتعي مل ام» :هلوق يف «ام»و .«هل» ربخ ةّيطرش ةلمج
 ىنعملا ادتبملا ربخ وه يذلا رورجملاو ٌراجلا قّلعتمل فرظ ىهو ةّدملا ىنعم

 ءولظملا ءادتعا مدع ةذه ةسلاب اذه ىذلا ىلغ هررض ررقسا لاق ىذلا نايواستملا

 .امهيلع هالاق ام ٌررض ررقتسا زواج اذإف يدابملا هّبس ٌدح مولظملا زواجتي ملام : يأ

 مثالا ضرف ىلع ئنبم اًضيأ ثيدحلا ّنأل ؛هيبشتلا هرهاظ :لضافلا يّشحملا لاق

 ؛مفادلل َمثإ الو لوقي امب عقاو هّنأل ؛دعبي الو ,هل مثإ ال "اذإ ؛لوقي !'!اّمم ئدابلا ريغ
 مل اذهل ؛هّنأكف ءرهاظ هعنمو .هنع ٌطحنم ٌوفعم هنأ الإ اًمثإ هل نأ ىعّدا ؟!فاّشكلا نكل

 .ا/ل :رمّزلا 4 :رطاف ؛6١ :ءارسالا ؛ه! 6غ :ماعنألا ١.

 .ذاو :«ه» .'”' .امب :ردصملا ىف .؟

 .فاشكلا بحاص :«ه» .غ



 05 ةدئاملا ةزوس

 هيجوت ّينازاتفتلا ققحملا ىلع لكشأو .ريدقتلاو ضرفلا ربّتعاو ,هيلإ تفتلَي

 الإ دحاو ظفلب عيمجلا ركذ هْنأل ؛ةيآلا ىف امك «لثملا» ريدقت نكمي ال هّنأل ؛ثيدحلا

 يحل و .زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا مزليف هلثمو مثولا سفن «هالاق ام مثإ»ب داري نأ

 مث الاق امب لصاحلا مثالاو .الاق امب لصحي ٌّمثإ «هالاق ام مثإ»ب دارملا ّنأل ؛اًلكشم

 هيبشتلاو [هلإ مثإلا ضرف ريدقت ىلع لاق امب '''عفادلا مثإ لدم فدابلا لاق اف

 ."'هلثم لب عفادلا َمثإ سيل ئدابلا ىلع لمحلاب دوصقملا نأ ٌدّدجم ىف ثيدحلاب

 ''ءفادلا لاق امل :لاقي نأ ''رهظألاف :لاقو هيجوتلا اذه نع َل1َدَع قّقحملا كلذو

 ,ئدابلا ىلع وهو لمحلا ةهجو .طقاس رابتعالا اذهب وهو ٌبّسلا ةهج :نيتهج وذ ٌمإ

 .*'ضورفملا همثإ لثم لب لاق ام مثإب سيل لمحلا ةهج نم وه ام ّنأ ىفخي الو

 .ىهتنا

 َنآلا ىلإ هنع هلثمب علطن مل اًدج هّجوم لضافلا اذه هركذ يذلا هيجوتلا ّنِإ :لوقأو

 امهوحنو «لوقن نحن»و لفارس هردصل الإو هتادرفتم نم سيل هنأ رهاظلا نكل

 .ةيشاحلا هذه ىف هبأد وه امك

 [() ...٠ ُهَلوُسَرَو ةللأ َنوُبِراَحُي نيذّلأ اًواَرَج اَمَّنِإ + :ىلاعت هلوق]

 .قيرط عطاق لك يف :هلوق
 مهنج ةقايسم» ىانتكلا ىفااع قضم كلذي لئافلاو أ"! ليضنح ني نفقا

 ١. عقاولا :«ه» .

 ثيدحلا ىف ّنأب لصاح ثيدحلاو ةيآلا نيب قرفلا ّنأ نّيبلا نمف الإو :«ه .م .ع» شماه يف .؟

 نيبناجلا نم لتقلا عقي مل ةيآلا يفو ,نيبناجلا نم عقو ّبسلا »١١«. 1

 ". .عفادلا لاق امل  :«ه» .5 .رهظألا :ردصملا يف

  .6.طوطخملا .ماصع ةيشاح 1114.

 ". وأ لتق نم هنم ردص لعف ّيأ ىلع ةعبرألا ماسقألا نيب مامإلا رّيختيف :«ه .م .ع» شماه يف

6 



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 ليصفتلاو َرييختلا ىضتقي «وأ» رهاظ هّنأب مهنم اكّسمت ١ىعخنلااو ّيرصبلا نسحلا

 ىف رّرقت امك لصألا فالخ ىلع وهو مالكلا يف رامضإلا باكترا ىلإ جاتحي

 :لوضالا

 .ةقَحو اًطلغ ةقلتحم ةيزخأ اهدعب:نوكذتلا نأ ليلذب عونتلل «وأ» أب تيحأو

 ةلّباقم يف ةبوقعلا عاونأ ىلع ٌلدف ِهاَهَلْكم ٌةَكْيَس ِةَّيَس اًواَرَجَو+ :ىلاعت هللا لاق دقو
 دارملا ّنأ ْتنَيِب دق ةّنسلاو فيك ,رهاظلا وه هليلدب رهاظلا نع لودعلاف ,ةيانجلا عاونأ

 نم نأ هيلإ ىحوأف :هلوقب فاّشكلا يف روكذملا ثيدحلا يف اهيلإ راشأو عيونتلا

 .هيف ام هيفو .ىهتنا هرخا ىلإ "'عمج

 [ (؟ه) +... ِهْيَلإ ًاوُعَتْبَأَو ةللأ اوُقَنَأ اوُنَما نيل اَهُيَءَي + :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ هباوث ىلإ هب "!نولّسوتت ام :يأ :هلوق

 [39ا بلاط ىبأ نب ىلع وه .ةليسولا]
 دحر نيو لاقملا 1221 لرمو نعمفالام ني سا نعي ليوظلا ديه مور

 ,؟!«باجحلا عفر هب دبعلا لّسوت اذإ بلاط يبأ نب ّىلع وه باجح هدبعو ىلاعت هلل
 ةعامج نحن :لاق هّنأ لَظ يراصنألا هللا دبع نب رباج نع كب رقابلا انالوم ىورو
 هتدالو َبيط انملع هّبحأ نَمف بلاط يبأ نب يلع ىلع اندالوأ ضرعن انك راصنألا

 ىلإ - هيي لوسرلا نم انجئاوح !يف  لّسوتن اّنكو مارح دلو هنأ انملع هضغبأ نّمو

 هيفو ]١07/57[ نافرعلا زنك يف اذك اًمطق اًّيح بيصت اذه ىلعف .ةفاخإ وأ حرج وأ لام ذخأ ج

 ا هم ق1 يبيع ل وقلا وه وعلا عيا

 ١. هلي هنم ,١؟» ةيمامإلا ضعبو :«ع» شماه يف «.

 :نولسوت امبن6ل هزل. 1١09/١. فاشكلا .؟

 .يف  :«ل» .6 /1١7". 1 نانجلا حورو نانجلا ضور ريسفت .؛



 0 ةدئاملا ةروس

 :هلوق ليق ام َمعِنَلو ١991" نينمؤملا ريمأ
 ٍدّمحم لآل يّبُح يتليسوف يسوم واق وت لاوزلا ذو

 "ادلوَملا بيطب مهتعيش نابأو هّيبن لضفب مهره هلا
 همت ْعَلاطيْلَف "'حوتفلا وبأ خيشلا ريسفت يف ٌةروكذم ئرخأ ٌتاياور انهاهو

 [(م) :... َءآَرَج اَمُهَيِدْبَآ ًاوْعَطَفَأَف َةَقِراَسلَأَو ُقِراَسلَأَو + :ىلاعت هلوق]
 .زرج نم تناك اذإ عطقلا بجوي امنِإو :هلوق

 [قراسلا دي عطق طورش ىف ثحب]|
 وكم نا وهن فكل لافؤييكلا ل وخلا كلاجلا ريغل نسل اهلنا ةمانألا ذو

 ٌلكلف فرعلا ىلإ هيف عّجرُي نأ ىلوألاو .هيعاري نّم هلو هيلع قّلغم راد وأ تيب يف

 م رو ءيىش

 .هيواسي ام وأ رانيد عبر ذوخأملاو :هلوق

 :ةفيلحت بأ لاقو كلامو ةيففانتلا و. ةشانالا لاق ةيوتنكل زهق قوكي انتوا نا

 ءيش ّيأ لب هل ّدح ال :ٌيربطلا لاقو ,مهرد :ّيرصبلا نسحلا لاقو .مهارد ةرَشَع

 امهتيد نأ عم اهبراقي امو رانيد عبُر يف قراسلا عطق امّنِو ار يثك وأ ليلق نم ناك
 رعش ٌىَدَعَمْلا ىلإ بسن دقو لاملاو مدلل ةنايص ؛رانيد ٍةئام ُسمَخ

 رانيد عبُر يف ْتَعِطْق اهّلاب ام 202 تيدو ٍدَجْسَع نيئام سمخب دي
 :لري اعلن: طربا هقعلا تاجئاف

 ىرانبلا مكي :طناق لاملا ةحارخ١٠٠ "اهضخرأو اهالتغأ مّدلا ةينازدخ

 ,5959/7 بوشارهش نبال بلاط ىبأ لآ بقانم :رظنا.؟



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0

 "ياس تل نع اينو تق فناك ريع كناكا اقل ذهل وفي او

 .ناميألا يديألاب دارملاو :هلوق

 ؛راسيلاو نيميلا ةدارإل ةلمتحم يهو ٌةدحاو دي الإ عطقُي ال هْنَأ ىلع عامجإلا عقو

 .نيميلا ٌصخ ّئوبنلا نايبلا نكل ؛امهنم ةدحاو لك ىلع «ديلا» قدصل

 .وضعلا مامت مسا «ديلا»و :هلوق

 ىلإ فتكلا نم ةصوصخملا ةحراجلا ىلع اًفرعو َّدغل تقلطأ «ديلا» ّنأ خلعإ

 ىلإ دنزلا نمو ءءوضولا ةيا يف امك سّوّولا ىلإ قفرملا نم اًعرشو .عباصألا سّؤُر
 َنيِذّلِل َلْيَوَقخ :ىلاعت هلوق يف امك ريغ ال عباصألا ىلعو اندنع مّبتلا يف امك سؤ

 دحوم ٍذئنيحو .دارملا ةبآلا يف نّيبي ملو ٠" مِهيِدْيَأب باَتِكْلَ َنوُبُ

 «ديلا» ّنأل ؛لمجم ريغ هنأ : :ليقوأ ةايحو طقللا نوكفا رخال نم لوا تالاابعالا

 يدعي :بكتملا نوق اغل لاقت او يلابا يل رايدر للا ياام

 المجم نوكي الف جراوخلا هب لاق كلذلو .ديلا ةلمج يف " 'اًرهاظ ظفللا نوكيف «ديلا

 نيدلا نم (!ملُع ام مهراكنإب مهرفكل ؛لطاب جراوخلا لوق ّنأب لّوألا حّجرو
 ةروكذملا ماسقألا نم ديلا ضعب ىلع لمحيف اًدارم ذئنيح ةقيقحلا نوكي الف ًةرورض

 "!بولطملا وهو لامجإلا تبتف ظفللا ىلإ ةبسنلاب ضعب نم ئلوأ اهضعب سيلو
 قراسلا ّنأل ؛ةلمجم تسيل ةقرسلا ةيآ ّنأ نيّيلوصألا يفّقحم دنع رّقملا ّنأ هيفو

 «ديلا»و ,ةنابإلا يف ٌةقيقح «عطقلا»و ءقورسملاو الاس سنج يف مومعلل ةقراسلاو

 رابتعاب اهيف َلامجإ الف كلذ عومجم ىلع اهرهاظب ةّلاد ةبآلاف ةحراجلا يف ٌةقيقح
 ةيالا لمع بحوو رهاظلا ةدارا نع قفرح:تاصخحلا تدرو اقل فكل «ساط

 ١ ١ 00/؛ .يرويسلا دادقملل ةهيقفلا دعاوقلا دضن ؛؛ 6١.

 .رهاظ ل 75. رقيلا+؟

 .«هنم ء,1١؟» 3 ها يملا نيما عاما وظؤوت :«عا» شماه ىف . ع

 1 ناآرقلا هقف يف نافرعلا زنك نم سابتقا .©



 ه؟و ةدئاملا ةروس

 كلت فيفي عرب دال نوع ل امجالاو :تارض تملا كلت :اهنلغةلاذلا هان اهلا ىلع

 قلل لذ وكيع ومنا تايقخملا

 عطقب رمأف قراسب ىتأ مالسلاو ةالصلا هيلع هّنأل] ْغّسّولا هّنأ ىلع روهمجلاو :هلوق

 ا ىلا [ هنم هنيمي

 عم اًيناث داع نإف ٌماهيإلاو ةحارلا هل كرتُّيو ىنمُيلا ديلا نم عبرألا عباصألا عطق

 ةجسلا ىف هلح.ءاثلات داع ناف د. روهمجلا هيلعو»:فرستلا هلجر "7 ءطقت ,طئارشلا

 نع رتاوتملا مهلقن ىلع كلذ يف اودمتعاو ,ّلِتَق .نجسلا يف قرس نإف تومي ىّتح

 مدع ةلايضا ىلعو - هانلق امك «ديلا» مسا كلذ ىلع قدصي ذل ىلعو 9+ مهتمئأ

 "قبو ملوي ليليا ال كلذ نوير ١ ىلع وكيلا

 .« هلأ َنِم ُاَلاَكَن اَبَسَكاَمِب َءاَرَج» :ىلاعت هلوق

 زا فوز: ناشيا رب هحنا هك درك نابي ىلاعت قاد حونفلا وبأ خيشلا لاق

 ىتبوقع و ىلاكن و تسناشيا لعف ىازج تسين ملظ ىايو تسد عطق اي تسد عطق

 ازج لمع رب ىلاعت ادخن فيلكت قارس زد نكع ا .ىلاعت ىادخ زا ميشا هلو

 . نيكل أازج لمع رب أزج اوبس رد دهدىم )

 [ ...297٠ ُبوُثَي ةللأ َناَف حَلضَآَو ِهِمْلُّظ ٍدْعَب نم بات ْنَمَف+ :ىلاعتهلوق]

 [ةرخآلا ىف هبّذعي الف هتبوت لبقي * ٌميِحَر ٌروُفَغ لأ نإ هْيَلَع ُبوُتَي هلل َنإَف +] :هلوق
 .هرخآ ىلإ نيرثكألا دنع اهب طقسي الف عطقلا اّمأ

 .عطقي :«ه» ١.

 ديرب دياب تسد زا كلا راهج ام كيدزن هب :حوتفلا قب خيشلا لاق :«ه ءم ءعر») 0 يف ا

 دياب تشكنا راهج مه اي عطق رد و ءار نيهم تشكنا كي و درك دياب اهر تسد فكو .نّبزا

 ١7 [؟ا١1/ 5 نانجلا حورو نانجلا ضور] نيهم تشكنا و درك دياب اهر هنشاي همين و نديرب

 .507/ 7 نانجلا حورو نانجلا ضور ." .« هلع هنم



 غ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك هاك

 [حالصإلاو ةبوتلا دنع قراسلا نع طقسي ام]

 ةيوعلاب هطوقيب هتك اقلا لاقوم ةيفف انقل :ىل وقح ا وشو طقس ذل  ةقيقكم وبا" لاق

 مّتحتي :ليق رارقإلابو .طوقس الف ةنيبلاب تبث نإف هدعب اّمأ .مكاحلا دنع توبثلا لبق

 ُدِقُملا قراسلا دي بهو اّمل 3ك ىلع لعفل ؛مامإلا رّيختي :ليقو .ةنّيبلا يف امك ّدحلا

 :لاقف ,ةرقبلا ةروس :لاقف ؟نارقلا نم اًئيش ظفحت له :هل 92. لاقف ,بات مث هتقرسب

 انو هل لاق هنا يودع نوف | تن طعنا :كعبع الا ل لاقف ةكرشلا ةوؤي ل در يو

 ٍدوُدُحِل َنوُظِفاَحْلاَ :ىلاعت هللا لاق .وفعي نأ مامإلل '١سيلف ةنّيبلا تماق اذإ كيردي

 .ءاش نإو افع ,ءءاش نإ مامإلا ىلإ كاذف هتقرسب هسفن ىلع لجرلا ٌرقأ اذإو «هللأ

 . بقاع

 ال اذكو .ءاربإلاب هحيرصت عم الإ اًفلطم ةبوتلاب طقسي الف كلاملا ّقح اّمأو اذه

 هيلع بجي ال :ةفينح وبأ لاقو .هتميق وأ هنيعب هّدر بجي لب عطقلاب لاملا طقسي
 فيعض قرف وهو .عطقلا طقس مرغ نإو هنع ثطقس .ُتعطق نإ لب اًعم ةمارغلاو عطقلا

 +١" ُميِحَر ٌروُفَغ هلأ نإ :ىلاعت هلوقل ؛هتداهش لّبقُت ةّيقيقحلا ةبوتلا توبت عمو

 [(54) +... ُمكْحَي ُرونَو ىَدُه اَهيف ةيِرْوّتلأ اَنلَرْنآ آن! :ىلاعت هلوق]
 .هب لئاقلا كّسمت ةيآلا هذهبو :هلوق

 [ةيالا ىنعم يف حوتفلا وأ خيشلا هدافأ ام]
 اهي ْمُكْحَيِ» :لاق ىلاعت هللا ّنأل ؛كلذل هيف َكّسمت ال : 9 حوتفلا وبأ خيشلا لاق

 ههلتع هكحم قا انباتكي يويلع كح نأ قوي راس وكاحلا نأ اكديعوف نويل

 ١. 07/ ؛ راصبتسالا 507 نس 5

 /70٠0“-60١". ؟ نآرقلا هقف ىف نافرعلا زنك نم سابتقا ."”



 كض ةدئاملا ةروس

 .مهفاف ,''مهباتكب

 .هرخآ ىلإ مهل اًحدم ؛نيبنلا ىلع ثيرجأ ةفص [ءاوُكّلَْأ َنيِذّلَأَد] :هلوق

 ةدنلا تا اكلسلا هك نجت حدم زوجي ال هّنأب فاصتنالا بحاص هيلع دروأ

 ثيح اهردق مَظِع ىلع هيبنتلاو ةفصلا نأشب هيونتلل هنأ هجولاف مالسإلا نم ٌمظعأ

 الإو فاصوألا ٌفارشأ فارشألا فاصوأ ّنإف ؛ناميإلاب "'هاظعلا ءالؤه اهب فصو

 :هلوق يف امك .ةغالتلا يف روصق ىندألا ىلإ ىلعألا نم لوزنلا ّنأ يف َءافخ الف

 .لوزن مالسإلاب فصولاف ةّوبنلا فصو ركذ دق انهاهو .اهتليل لاله اهاحض سمش

 ؛هيلع هللا تافص ءارجإ ّروجي ال نأ هركذ اّمم مزلي هّنأب ّيزارلا ةمالعلا هيلع ٌدرو

 ناب فرتعا ىتمو .حدملا ليبس ىلع هيلع ٌتيرجأ ةفص لك نِم ٌمظعأ ةّيهلإلا ّنأل

 ؟مهتافصب فارشألا حدم زوجي ال َمِلف فاصوألا فارشأ فارشألا فاصوأ

 ةااشألا ةنيض دع ىشفلا ىرخا ةنيعن ترك دول رز اننا ىىزالا فيوحتاكأو

 اَمِإ اهنأ يف ةرصحنم ةفصلاف اًضيأو ,مالسإلا نم فرشأ اهنوك عم اهيلع ْتمَّدُقو

 نكي مل اذإف سماخ ال ذإ ؛هّدضل وأ حدملل وأ ديكوتلل وأ حيضوتلل وأ فشكلل

 اهسفن ميظعتل ؛ثركذ اهّنأ نم هركذ امو .هل اهنوك نّيعت حدملا ادع اّمم '"ادحاول

 ,.نيتلا اف: لاو هحفام كتاك اذا:هل تنعيم اج ا اهنا ديوتتو

 وه اهفوصوم ميدقلا ىلع ةيراجلا ٍتافصلا ّنأب ّينازاتفتلا لضافلا ضرتعاو
 مسا لولدم ّنأ ىّتح تافصلا سفن ال لامكلا تافصب ةفوصوم تناك نإو - ُثاذلا

 ميظعت نم انركذ امو لكلا نم ٌمظعأ ىه ىتلا ةّيهولألاب ٌفصولا ال هاذ وه «هللا»

 امف مالسإلا فصوب نوح دميف مهردق ةلالج عم نويبنلا ناك اذإ ىنعي :«ه ءم ,ع» شماه ف5

 كلتب نوفصتم مهْنأل نيملسملا نأش عافتراو بيغرتلاو هيونتلا لصحي كلذ دنعف ريغلا لاب

 .« لِي هنم »١1١, ملعأ هللاو نويبنلا اهب فصو يتلا ةميظعلا ةفصلا

 :تسسم 00 ل ا هازاوا .دحاول- :«ل» .'"'



 حدم دصقل هداريا نوكي نأ ال حدم ًةفص هسفن يف هّنوك يضتقي امْنِإ فصولا

 جديا ةفلضلا بيد لمس ىلع ىأ ندبلا ذه ىلك لافملا مالك لدعو.قرصوتلا

 نود حدملا قيرط ىلع مهيلع ٌتيرجأ ةفص اهنَأ دارملا ّنَأ :باوجلاو اًّدج ديعب

 ىلع ضيرعتلا دصقل لب متركذ ام َمزليل ؛حدملا دصقب ال نكل حيضوتلا وأ صيصختلا

 ّنأل ؛حدملا لامك َئبنلل مالسإلا ّنَأِب لضافلا يّشحملا باجأو ءاًرخآ فّنصملا لاق ام

 .ىهتنا ,"!هّقوف ٌفصو ال ٌفصو  !١'ىصحُي ال يتلا قئالخلل ىدتقملا نم- دايقتالا

 ءانبو ّيوغللا ىنعملا ىلع «مالسإلا» لمح ىلع هباوج ءانب ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 فرعلا ّنأ ىلغ ّيحالطصالا ىنعملا ىلع هلمح نم رهاظلا وه ام ىلع داريإلا

 فصو يف."!هجاردنا ىعّدي ام عيمج ُنألو ؛هركذ ام فالخب مكاح لامعتسالاو

 .ىفخي ال امك ةّوبنلا فصو يف جردنم ىلاعت هلل دايقتالا

 [(40) ...«٠ َنْيَعْلاَو سفّنلآب َسفْنلأ ْنآ ًاهيف ْمِهْيَلَع اَنْبَكَو ٠ :ىلاعت هلوق]

 عفرلاب اًضيأ يئاسكلا ةءارقو ء.صاصق تاذ يأ + ٌصاَّصق َحوُرُجْلَآَو+] :هلوق

 .ليصفتلا دعب '''مكحلل لامجإ هّنأ ىلع [رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا هقفاوو
 عاونأ نم ةيآلا يف ركذ ام ريغ دارملا ّنأ رهاظلا لب :*'مالعألا ضعب لاق

 نم نوكي الف .صاصقلا هبحاصل تبثي صاصق يذ حرج لك يأ ّمعأ وأ صاصقلا

 .هصاصق نكمي ام ةيآلا يف «حرجلا»ب دارملا ّنأ خلعاو هليصفت دعب مكحلا لامجإ

 .""هقفلا بتك نم بلطُي هليصفتو .,ةموكحلاو شرألاف الإو

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .ىصحت ال :ردصملا ىف 519.

 .مكحلا :«ه» .؟ هه درب

 ضعب نع هانلقن امب هنهد رهظي مالك انهاه بيطخلا ىيشحمللو :«ه .م .ع» شماه ىف .6

 .1174 .نايبلا ةديز نم سابتقا .3 .« هِي هنم ,١١؟» مالعألا



 0 ةدئاملا ةروس

 [(48) +... َنْيَب اَمِل اَقَّدَصُم قَحْلآِب ٍباتكلأ َكِيَلإ آَنلَزْنَآَو ٠ :ىلاعت هلوق]

 [ريغلاب عانتمالا ىفاني ال ءايبنألا ىف ىوهلا عابتال ىتاذلا ناكمإلا]
 امل ةيصعملا مهيلع زاج الول :لاقو ءايبنألا ةمصع ىف نعط نَم ةبآلا هذهب كّسمت

 .ةيآلا « ْمُهَءاَوْهَأ ْعِبَتت ٌيَد هللا + :لاق

 ةمصعلا ّنأ كلذ قّقحتو .ريغلاب عانتمالا يفاني ال يتاذلا ناكمإلا ّنأ :باوجلاو

 يف َعّلبَي ال نأ فطللا يف ربتعُيو .هئايلوأ ٌصاوخو هئايبنأ نأش يف ىلاعت هللا نم فطل

 تاّيهلإ يف 5 نيققحملا ناطلس هب حّرص امك ءاجلإلا ٌدح هيف فوطلملا ءاعدتسا

 .تيتاذلا اهناكمإ ىلع ةيقاب ةيصعملاف كلذك ناك اذإو  ")ديرجتلا

 ا يول دا اةنلا نش انتقال نات دملا ىلع اجيلاو تنل و اكول علقوا
 نيأف .ءايلوألاو ءايبنألا نع اًلضف ءالصأ فّلكم نم ٌةيصعم َعَقَي ال نأ مزل ةلزتعملاو

 ؟ةيتاذلا ٌُناكمالا

 نود بّرقملا فطللا وه بجاولا ّنأ ىلع ريغلاب عانتما اًضيأ ناييالا اذه :تلق

 فطللا قلطم ناك ولو فيك ءلّوألا نود يناثلا مسقلا نم ةمصعلاو ّرم امك لّصحملا
 لك يف فلكم ّلك يف ةنيصعلا تطل دقت ناهد رنق ىلإ ةيعشلاب بجو ءاّبجاو

 يصاعملاو رفكلا ّنأ عم بجاولاب ّلخي ال ىلاعت هّنأل ؛ٌةيصعم َعَقَي ال نأ مزليف ءلعف

 .اهراكنا نكمي ال ثيحب ةدوجوم

 .ةمّدقتملا عئارشلاب نيدّبعتم ريغ اَنأ ىلع هب لدتساو :هلوق

 [ءاجاَهْنِمَو ةَعْرِش ْمُكْنِم انلَعَج ٍلكل» ىنعم]

 دعنا كل لقا لكل :+ لكل + ىنعمو ممألا يعي باطخلا ّن :.| ةلكلذلا هحو :ليق

 نكي مل .ئرخأ ةعيرشب اًدّيعتم ناك ولو هّصخي ٌنيد ةّمأ لكل نوكيف ةّمألا دارفأ نم

 ١. .داقتعالا ديرجت ىف دارملا فشك //١.



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 0

 ماللا ةلالد ميلست دعب - اّنأِب ّينازاتفتلا لضافلا هيلع ضرتعاو ,صاصتخالا كلذ

 انّلبق نم عئارشب اًدّبعتم نوكي ن أ او ؛ةَمّرالملا عنمن - ّيرصحلا صاصتخالا ىلع

 ْ يوتا تا صخالا موكر اهب اعيد: ف تايموصخ ةذانزرم
 لب هعنم َديفيل ؛ماللا ىلإ دنتسي مل صاصتخالا ّنأِب لضافلا يّشحملا هنع باجأو

 1 ليفلا قلعتس ميدقتا ىلإ ةطيبس
 وه امن انهاه لعفلا قّلعتم ميدقت ىلإ دنتسملا صاصتخالا ّنأل ؛رظن هيف :لوقأو

 اميف لئاقلا دارم ")و .«تفرع اًديز» وحن يف ليق امك «لك»ب «لعَّجلا» صاصتخا

 "7«ةعرشلا» وهو رَّخآلاب_ «لك» ظفل وهو  لعفلا قل دعا ىماضتتا هدف: وعن

 لضافلا همهف امك ماللا نم دافتسي امّنِإ ,ديفُتسا ول صاصتخالا اذه نأ نّيبلا نمو

 وه ام ىلع ةّمَأ ّلكب ةعرّشلا لعج صاصتخا ّنأ ةرورض ؛ميدقتلا نود -ّينازاتفتلا

 ىف مديت ازعت | مزلتسي امّنِإو ٍةَدِح ىلع ةعرش ّلك ٌصاصتخا مزلتسي ال  ميدقتلا دافُم

 ام ىلع  «ةعرشب ّلك ّصتخي» :انلوق فالخب ؛ ,مهنم لكل ةعوضوم ةلوعجم ةعرش
 0 ٍةَدِح ىلع ةعرِشب ةّمألا دارفأ نم لك صاصتخا ىضتقي ِهّنإف ؛ ماللا دافُم وه

 يب حملا انا دنع احا اذار ومنا روع در ياا ايتو عع 7
 هدعب ىتأو روكذملا عنملا مّلَس دق ينازاتفتلا لضافلا ّنأ ىلع ةّيبرعلا قئاقد كاردإ يف

 .هتحت داق اقيمم اب مل اه ووو باس عرس ل3: ملا عس

 نأ ناب «ٌةَعْرِش ْمُكْنِم انْلَعَج ٍلُكِلِم :هلوق لعل :لوقن نحنو :يّشحملا اذه لاق من
 سانل باطخلاف دحأ ّلك ىلإ ثوعبملا وهو ُةْيَي دّمحم نيد يف ءاكرش سانلا !؟!لك
 نيدتلا ئأ «نيدلا» دارملا نوكي نأ لمتحيو .ةمايقلا )ءوي ىلإ ذم مو تسلا ناهز

 .ود :«ل» .؟ .516 رو م ايعاسا ١

 .لكل :«م» .؛ .ةّيعرشلا :«ه» .'"”



 لطابلاب َةنّيدتم « ٌةَدِحاَو َةَمَأ هم ْهُكَلَعَجَل هلأ ءاَش ْوَلَو + "١ةنيرقب .ّقحلا وأ لطابلا نيدب

 لطابلاب نّيدتملا 00 :ىلاعت هركش ىلإ ّقحلاب نّيدتملا داشرإ دوصقملاو ءّقحلا وأ
 :ىهتنا !١" لاعت هي ةوغتلا ىلإ

 يف سانلا '١لك كارتشا َنايب ةيآآلاب دارملا ناك ول هّنألف :اَلَوأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 دنع لاقي ال هنأ ةرورض ؛مكعومجمل وأ مكلكلو مكل انلعج :لاقل هِيَ دمحم نيد

 نم موهفملا ذإ ؛«شسرف لكل لِعُج» :*”الثم سرفك ءيش يف ةعامج كارتشا ةدافإ

 .ةّدج ىلع ٌسرف ةعامجلا كلت نم ٍدحاو ّلكل '*!لعُج هنأ كلذ
 ديوس ةنيدتلا دارملا نوكي نآر#ةلوقب امان هركذ :ىذلا ةيدوتلا تالف ةاقان'امأو

 لئاقلا ّيرعشألا بهذم ىلع كلذ ىنب هّلعلو لطاب حيبق هرخآ ىلإ «ّقحلا وأ لطابلا

 هنأ كلذ نِم ُحبقأو اًرارم كلذ نالطب نايب رم دقو ىلاعت هللا نع حيبقلا رودص زاوجب

 قرت هك ةيوفحب وأ ةيطقل ةرويرتخ ريغ قم قلتاوم همالك يف ّقحلا ىلع لطابلا مّدق

 ىلع ّىحلا ميدقت اًبهذم هولحتتا اميف هفالسأ نأشو هنأش ّنأل ؛كلذ يف روذعم هّلعلو

 : امايلا و رهلا نيف 0 تصسلا ىلع فقيل امك لطانلا

 .«ةدحاؤ َدَمَأ ْهُكَلَعَجَل هللا ءاَش ْوَلَو ف :ىلاعت هلوق

 رشقلا ةئيشم ىلع هولمح ةلزتعملاو ىلاعت هي يعاب
 :ءاضلالاز

 .قابتسالاب رمألا ليلعت هيف فانئتسا [ + اًعيِمَج ْمُكُعِحْدَم هللا ىلإ ] :هلوق

 مكمزلي ِهّنَأ ىنعملا سيل نأ روهظل ؛هموزلل ال هبلطل ليلعت :ينازاتفتلا لضافلا لاق
 هذهل ؛مكيلع بجاو هنأ وأ هب مكرمآ يْنِإ لب هللا ىلإ مكعجرم نا لجل: "!قابا

 ١ . .طوطخملا 00 5 ا :ردصملا ىف 5159.

 -:«ل».ك؟ .لك :«ه» . ؟

 0 . لعج  :«ل» .6



 :همذاك اذه" الملا

 قابتساب رمألا بلطي امك هللا وه عجرملا نوك ّنأِب لضافلا يّشحملا هيلع دروأو
 وهو همدعب طخسيو ريخلاب ىضري يذلا عجرملا ّنأل قابتسالا "!بلطل تاريخلا

 ها." هن ف امعسالا: نض دك م ينصرف 0 عدلا هلاعلا نقاقلا

 بلطل ليلعت «ْمُكُعِجْرَم هلأ ىلإ» :ىلاعت هلوق ّنأ ينازاتفتلا مالك حيضوت :لوقأو

 لمتشملا ةّيموزللا ةّيطرشلا نم موهفملا هموزل ال ؛رمألا ةغيص نم موهفملا قابتسالا

 هللا ىلإ مكعجرم ّنأ لجأل ؛قابتسا مكمزلَي هنأ ىنعملا سيل نأ روهظل ؛ٌةبآلا اهيلع

 يذلا عجرملا ّنأ روهظل ؛قابتسالا سفن بلط ىلإ ''!عجري «مكيلع بجاو وأ» :هلوق

 توحوتلا :لمابقلا ةاحيجترلا هسو ىلدع هيعوعس اهلا نفت ف اشسألا يفرغ

 ليد لان هنن اكو دورها ةكيض هز رت ينؤعذلا ىلع ليفتملا رمالا ةناغ ةيقدتلاو

 اذهبوا“ نكحرملا ىلإ نا للمس قاشتالا نيقتا وا قابلالاب ألا 01 ىطعلا
 وه عجرملا نوك ّنأ نم هيلع لضافلا ىّشحملا هدروأ ام ٌغافدنا حضّتي هاندّهم يذلا

 نأ عفدلا لصاحو قابتسالا سفن قعدت تاريخلا قاعي نمألا ىغذشتي امك هنا

 ؛لفاغت وأ هنع لفغ َىَّشحملا اذه ّلعلو نيلامتحالا الكل نّمضتم ينازاتفتلا مالك

 .دادسلل قفوملا هاو داوسلا ريثكتو داريإلا ىلع اًضرح

 [ (45) «... ْعبَتَت اَلَو هللأ َلّرْنَآ آمِب ْمُهَنْيَب مكخأ نآو+ :ىلاعت هلوق]
 .4ْمُهْرْذْحَأَو ْمُهَءاَرْهَأ عبتت الو :ىلاعت هلوق

 .بلطب :«ه» .؟ .ه دهب :«ه» ١.

 .عجري - :«ل».غ .54 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'

 2 .مكعجرم :«ه» .



 كو ةدئاملا ةروس

 5 ىبنلا ىلع نازئاج نايسنلاو أطخلا ْنأ معز نم لوق لاطبإ]

 ني دائاج نايسنلاو أطخلا : يسن تكس

 ريسفت يقنارك "00 رحل كب 5 0 ا انوكي مل 1 «نايفستلاو

 .ىروباشينلا

 ةيلهاجلا لهأ ّضعب «ملعلا لهأ ضعب»ب دارأ دا هلا نم رهاظلا :لوقأا11و

 ناكمإلا يت ئبنلا ىلع نايسنلاو أطخلا زاوجب َديرَأ دقف هبهذم فالسأ نم ةيناثلا

 أطخلا رودص نكمي هنأ ىلإ اوبهذو .هلوسرو هللا نم اوُّيحتسي مل ثيح ّئعوقولا

 روحي له هنأ يف اوفلتخا مهن رمألا ٌةياغ .اًمعوقو اًناكمإ ديني ٌىبنلا نع نايسنلاو

 ناكمإللا ةيافكل ةفلذ لع لدي ل ةيدلا يك كناو ؟ل وا كلذ ىلع ةرارمعنا

 .دّيدتف رّذَحلا ىف تيتاذلا

 [ (ه») .... اوُمَسْقَأ نيذّلأ ِءَلوْهَأ ًاوُنَما' نيذّلأ ُلوُقَيَو + :ىلاعت هلوق]

 [ بوقعيو ورمع يبأ ةءارق بصنلابو ... عفرلاب ءاونما َنيِذلَأ لوُقَيَو+] :هلوق

 .هرخآ ىلإ .ىنعملا رابتعاب + َىتأَي نأ: ىلع اًمطع

 نأ زوجي ال هنأ هيلع هّجونّل ,رهاظلا ىلع ىنب ول هّنأل ؛«ىنعملا بَسَحب» :لاق امن
 فوطعملاو «ىسع» ربخ «يتأي نأ» ّنأل هآوُتَما' َنيِذَّلأ ْلوُقَي نأ هللا ىسع» :لاقي
 هلوق يف ريمض الو .«ىسع» مسا ىلإ عجري ريمض ىلإ رقتفيف .همكح يف هيلع
 ىَسَعَف ٠ :ليق نإو ِهّنَأل ؛ٌتصيف .ىنعملا رابتعاب فطع اذإ اّمأو اوما َنيِذَّلَأ َلوُقَيَو«

 هللا ىتأي نأ ىسعف» :ليق هنأ ريدقت ىلع هيلع فطع هّنكل * ' حفلا أَي نأ هل هللأ

 ا عراضملا لعفلا عم «نأ» «ىسع» مسأ لعجي نأ اًريثك دهع دق هلا ؛«حتفلاب

 .ود:«ل» .؟ 7//1١١. ىروباشينلا ريسفت ١.



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 0غ

 ىلع *نكأو» فطع هنأ امك «اونمآ نيذّلا لوقيو حتفلاب هللا يتأي نأ ىسعف» :ليق

 +ءاوتما نيذلا لوفي فلوق فاوعلا لافاعتلاو ءاقلا نقد نيه اضم قطا

 لد ان رحاو نعمت انيهيلك ألا: « حنفلاب ىت أي نأ هلل ىَسَعَف + ليزنتب هقباس ىلع

 ,ةرخا ىلإ [«ىسع» مينا يف الخاد ىلاعت «هللا» مسا نم] الدب هلعجي وأ :هلوق

 نأ :هلوق ىلإ دوعي هيف رورجملا ريمضلاو «ىنعملا رابتعاب» :هلوق ىلع فطع

 امك ىنعملا ثيح نم فطعلا نوكي ؛مّدُق نإ * تي ْنأ* :هلوق ّنأ لصاحلاو « أَ
 ريدقت ىلع *ّيتأي نأ» نوكيو ظفللا ثيح نم فطعلا نوكيل ؛رَّخأتم يقبأ نإو رم
 +اوُنَما َنيِذْل َلوُقَيَو » :ىلاعت هلوق نوكيو .لامتشا ّلدب «هللا» مسا نم الدب رّخأتلا

 .هيلع اًمفطع هرخا ىلا

 َنايتإلا ّنإف [نينمؤملا لوقيو حتفلاب يتأي نأ هللا ىسع ىنعمب حتفلا ىلع وأ] :هلوق
 .هرخا ىلإ [هب نايتالاك] هبجوي امب

 نم اناك نإو امهو .حتفلاو لوقلاب نايتالاك نينمؤملا لوق بجوي حتفب َنايتإلا :يأ

 نود ةناكتم هللا يينت يقلل وده نعااتراك قاكاقل مسنلا نأ أل هناحتسا

 .لوقلا

 [ةيآلا ىف طابحالا ىنعم]

 هللا لعف نم وأ لوقملا ةلمج نم اّمِإ [ +ّنيرساخ اوُحَبْصَأف ْمُهْلاْمْعَأ تَطِبَح +] :هلوق

 .[ مهلامعأ طوبحب مهل] ًةداهش

 هنأ عم ًةداهش هنوك يف نيلامتحالا نيب '١'ٌفّنصملا ىّوس :لضافلا يّشحملا لاق

 لغه اين ناز اتقتلا ققحملا ةللغو اتكيت لذألا ىلع .هلعجو .فاشكلا مهني قف

 فالخب اق قلو ةداهش كلذب مكحلا نقم ملا نمل هل ؛ةةاينقي ىسل لوألا



 كل ةدئاملا ةروس

 داري نأ لمتحي هْنأل ؛يضاقلا هب ىضق ام ٌّقحلاو اذه ,ىلاعت هّللا "١لوق نم ناك اذإ ام

 "وأ مهعفني مل ثيح .دوهيلا ةالاوم ظفح يف مهلامعأ طوبح «مهلامعأ طوبح»ب

 نينمؤمللف ةّينيدلا مهلامعأ طوبح داري نأ ٍريدقت ىلعو .نينمؤملا عم مهن ةءارإ يف

 ىلاعت هللا ٌرابخإ باتكلا يف مهل اًدهاش ىفكو ةّئسلاو باتكلا ليلدب ةعفانلا ٌةداهشلا

 .همالك ىهتنا ."'هيف نوُقَحُم مهْنأب ٌصيصنت هب دعولا يف هّنإف ؛كلذب نودهَشيس مهنَآب

 .فاّشكلا هنع فشك ام ّقحلا لب :لوقأو

 وأ هلعاف ّنَظ يذلا لمعلا لاطبإ ّبم ام ىلع  «طابحإلا» ىنعم ٌنآلف :لَوَأ ام

 هجولا ىلع عقاو ريغ هنوكل ؛ٌملاص لمع هّنأ  هبحاص قافن ملعَي ال نّمم  هؤيغ
 ميمص نم ناك دوهيلا ةالاومل ءالؤه راهظإ ّنأ نونمؤملا ملعُي نيأ نمف هب رومأملا
 دق لب مالسإلا ردص يف اهّلثم َحيبَأ دق ِةّينيد ٍةحلصمل ؛كلذ ةءارإ دّرجم ال بلقلا

 عم مهنوك ةءارإ ّنأ نوملعي نيأ نِم اذكو ؟مالعألا ةباحصلا ضعب ىلإ اهّرودص بسن

 ةرهظا نمو, لاه الا ريظي ال افلا ةلمجلابو ؟هل ةققحت ألة ءازا 5من نيتؤملا

 سيل هنأ :نم ّينازاتفتلا لضافلا هركذ ام ّمصف مهئايصوأو ءايبنألا نم هيلع ُهْلا

 رهاظو ٌنينيقيلا ٌملعلا ةداهشلا يف ربتعملا ّنأل كلذو ًةداهش كلذل مكحلا !؟!'نينمؤملل

 رهاظتم ريغ اًقففانم ناك نَم لمع طابحإب مهل َملع ال نأ نينمؤملا روهمج لاح

 رم امك رفكلاب
 هكذا ا «ةقفدلا عيلامعأ طوس اريتأ ريوتت يعور مملوق وم دهقن اطيأو

 هيلع هّجوتيو ةّيويندلا لامعألا نم  نينمؤملا عم مهنوك ةءارإو دوهيلا ةالاوم: نم-

 ةيئيدلا لامعألا نم انوكي نأ زاوجل ؛ةّيويندلا لامغألا نم امهركذ ام ناولسألالا

 لمع ةّيقتلا لامعإو ةرورضلا دنع دوهيلا ةالاوم َراهظإ ّنإف ؛ءاضيأ اندنع لب مهدنع

 ا بدسم .هللا لوقم :«ل».١

 .مكحلاب :«ه» .ء ١,7١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'"



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك ه1

 امهثوك مَّلُس ولو ,تفرع امك هب رومأملا هجولا ىلع امهعوقو مدعل ؛اطبحأ امْنإو ٌئينيد
 : سعب نوتفاتنلا ةلمعي ان ةقيقحو» لعل نيسؤملل نا لف الف تّيوتذلا لامغألا قم

 كلام ذك ويثدلا لامعألا طابعا: رع «(طابحالا ليخت رآ ىلع ةتويندلا لاهغألا

 .ىفخي ال امك ّىعرشلا عضولل

 هللا ةداهش ىلإ عجري ةّنسلاو باتكلاب كّسمتم نينمؤملا ةداهش ّنآلف :اًيناث اّمأو

 هركذ امك  مهّمازلإو مهعدر بجوي الو رافكلل عفني ال هب كّسمتلا نودبو ىلاعت

 :راقكلا نع ةياكح دعّولا ةروس رخآ يف ىلاعت هلوق هدّيؤيو  ّينازاتفتلا لضافلا

 ْمُكَنِيَبَو ىنْيَي اًديِهَس هللا ىفك ْلُقَ> :ىلاعت لاقف ءاَلَسْرُم تْسَل اوُدَنَك َنيِذّلآ ُلوُقَيَوَ
 .« ٍباَتِكْلآ ْمَلِع َُدْنِع ْنَمَو

 هلق لاذ نودي عت ىيسوملا زار ىلا لا نابكإ وره ةوك دام نالق ءاتلاف انآ

 موي مهتداهش دارملا نوكي نأ ٍزاوج عم ؟كلذب ربخأ ةيآ ّيأ يف ىلاعت هّنَأ رهظب

 مهتداهش عفني ال ةأشنلا هذه قس ّنأ دوصقملاو ةّيرورض فراعملا ريصت يتلا ةمايقلا

 هيفف «هيف نوُقَحُم مهّنأِب ٌصيصنت ةداهشلاب دعولا يف ّنَأ» نم هركذ ام اّمأو راّقكلا دنع
 .تفرع امك مهتداهشو مهاوعد ةّيَّمح يف ال عفنلا يف مالكلا نأ

 [(08)... ِهْنيد ْنَع خكنم َدَنْرَي ْنَم اوُنَم' َنيذّلأ اَهّيَءآَي + :ىلاعت هلوق]
 ةرخا ىلا اهعوقو لبق اهنع هللا ربخأ يتلا تانئاكلا نم اذهو :هلوق

 ال هرخآ ىلإ «هنيد ْنَع ْمُكْنِم َدَْرَي ْنَم١ :هلوق ّنَأ هيلع هّجوتيو فاّشكلا يف اذك

 وأ نيفرطلا عوقو ىلع لدي ال ةّيطرش ةلمج وه ذإ ؛دادترالا عوقو ىلع لد

 عم قداص هّنإف ؛«قلاخ وهف ةّيهولألا يف اًكيرش نوكي نم» :ليق اذإ امك امهدحأ

 .نيفرطلا ع

 ؛هرخآ ىلإ «ٍمْوَق هللآ تان وتتم ايرلاغت هل وق: نه افي هقوقو ا عيييتعاو

 دّرجملا ناك ول مالكلا قايس ّنأبو هورّسف امك نيّدترملا ناكم مهعاقيإ ىلع لدي هّنِإف



 فيوختلا يف كلذ ةيافكل ؛رظن ريخألا يفو ىودجلا ليلق ناكل .ريدقتلاو ضرفل
 .ةيدتف ريذحتلاو

 ىسوم ىبأ ىلإ راشأ مالسلاو ةالصلا هيلع هّنأ] يور امل نميلا لهأ مه :ليق :هلوق

 .هرخا ىلإ .[اذه موق مه :لاقو ىرعشألا

 [هيف قيقحتلاو « ُهَنوُبَحَيَو مهيب مؤقب دارملا]

 نميلا دالب ىلإ بستنا نَم «نميلا لهأ نم» :هلوقب دارأ ن 'إ هّنأل ؛ثحب هيف :لوقأ

 هبورُح يف ثا ّيلع عم الإ اودهاجي مل ْمُهَف نادمه ةفئاطك هب اصصخ نكي مل ولو
  ةّيرعشألا عا هب صيصخلا موق دارأ نإو - خيراوتلاو رّيّسلا بتك نِم ملعُي امك-

 يبأ نامز يف ةّدرلا لهأ ةلئاقم اوكردُي ملو باطخلا نب ّرمع دهع يف اودفو امْنِإ ْمُهَ

 دحّتي ذئنيحو ءنيَّفص برح يف ثان يلع عم اًرهاظ هلاتق هب داري نأ الإ ّمهّللا ءركب

 هلقن امك ب نينمؤملا ريمأ نأش يف ةيآلا نوكل ةنّمضتملا ةياورلا عم هلام

 ةثانينمؤملاريمأ عم هتدناعمو هبّصعت ةياغل فّنصملا هل ضدرعتي مل نإو ,يروباشينلا
 ."!ةّدرلا لهأ قَرِف ليصفت دنع ركب يبأ نأش يف اهنوك ىلإ راشأو

 عفد هبي يبنلا ّنأ يور امل ؛ةّثا يلع يف ثلزن :ةعيشلا تلاقو :يروباشينلا لاق
 هلوسرو هللا تحي لعرب ىلإ ةيارلا لعقد ؟لاق دق قاكو,رببخت عوني ةلغ ىلإ ةيازلا
 لقن مث ,نيرّسفملا رثكأ قافثاب هيف ةلزان ةيآلا هذه دعب ام ّنألو .«هلوسرو ُهْلل هّبحّيو
 داسق ىلع لئالدلا ّلدأ نم ةيآلا هذه ّنِإ :هريسفت يف لاق هنأ ّيزارلا نيدلا رخف نع

 ىلع اًيلج اًّضن اوركنأ اوناك ول ركب يبأ ةمامإ ىلع اوقفتا نيذلا ّنأل ؛ةّيمامإلا بهذم

 ناك نإو نيقفانملا ءاسؤر نم ةقيقحلا يف ناك هّنأل ؛اًرهاظ لاق امّنِإ :«ه ,م .ع» شماه يف ١.

 ريمأ بورح لئاوألا يف هنع رهظ اذهلو ,نيفصلا برح يف نينمؤملا ريمأ عم ةروص اًرضاح
 ميكحتلا موي كلذ متخو .ريقحلاو ليلجلا ىلع ىفخي ال ام ريصقتلاو نواهتلا نم نينمؤملا
 .« هلي هنم »١١, ميكحو لهاج لك ىلع هنم هقافن رهظ امب
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 اّملو .ّقحلا ىلإ مهّدُدَيو مهبراحي موقب هللا ءاجل ")و .نيّدترم مهلك ناكل .ىلع ةمامإ
 مزجلا لصح اًدبأ نوروهقم ةعيشلا ةقرف ّنإف ؛ّدضلاب رمألا لب كلذك رمألا نكي مل

 ٌنِإف ؛كلذ وه ّيدهملا جورخب دارملا لعلو ؟مهبراحي موقب ءيجي ال ىلاعت هنأ كيردُي
 :لئاوالا ةبراهم: ىه لئاوألا تون نادم ةيواحم

 نيبّصعتملا نع فاخ كلذ يف ِمُهّتم ريغ اًنطابو اًرهاظ اًيعفاش هنوك عم هن مث

 ؛ليملاو ةّيبصعلا لجأل ال عنملا قيرطب هّتركذ امّنِإ اذه :ّنأب رذتعاف هتلحن لهأ نم

 ' .ىهتنا .؟!ُجلعأ هللاو عيظف رمأ ماركلا ةباحصلا دادترا داقتعا ّنإف

 مالسإلا رصان هلاق ام ٌّقحلا ّنأب همالك ىف *”نيرظانلا ضعب هيلع ضرتعاو

 عينش شحاف ٌمالك- ةعيشلل ًةرصن- ؛لضافلا اذه هركذ امو نيدلا رخف ةمالعلا مامإلا

 رخآ يف ّيدهملا ةبّراحم ديفي اذام يرعش تيلو ,ةنايدلا لهأ نم دحأب قيبَي ال

 مهذعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا رصع ءاضقتناو ايندلا ماَي رثكأ باهذ دعب نامزلا

 .ىهتنا .كلذل ءجرخَي هنأ تبثي مل ِهّنِإ مث ؟ةمايقلا تايآ روهظو

 عم ّيروباشينلا لضافلا ناسل ىلع انهاه ىلاعت هللا هارجأ ام ّقحلا لب :لوقأ ")و

 كلذ قوتك هذ اودي زله تلقو فلل 3 نرغب ظنون وحلا لهذا نفل كسلا نسر هنزك

 دنع رّرقت دق :لوقنف ,نيّدترملا ةباحصلا نم َتيلجلا ّصنلا ركنأ نم ىلع اًكقاو داهجلا

 ةباحصلا ءالؤه نم ةعامج 4 ّيدهملا روهظ دنع عجري دنا ةئمافالا ةعيبعلا

 .ة91 ٌيدهملا مهنم مقتنيو مهدهاجيو نيّدترملا
 موهفملا ماقتنالاو داهجلا كلذ "”نوكي نأ ّدبال» :تلقو اًضيأ كلذ نع َتيبأ نإو

 .باجأ مث :«ه» .؟ .مث :ردصملا ىف ١.

 6١2/١ ٠١60. يروباشينلا ريسفت .: .ةعيشلا بهذم :ردصملا يف ."

 1117 قحلا قاقحإ حرش شماه يف امك .يورهلا نيدلا سمش وه .ه

 :نوكحب ل نأ :«م .ه» .ا/ ىو :«عام».1



 0 ةةتاملا ةةرروض

 .«ماّيألا رثكأ باهذو نيعباتلاو ةباحصلا رصع ءاضقتا دعب مالعلا كِلَملا مالك نم

 هلع بنلا هربخأ نَم دهاج ثيح 30 نينمؤملا َريمأ ٌدهاجملا كلذ نكيلف

 نيدب اوناد نيذلا نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا نم مهاَيِإ هتلئاقمو ''١هتدّهاجمب
 راكنإ يف مهل نيكراشملا ةباحصلا نم مهرثكأ ناكو مهلكاش نّمو ةئثالثلا ءافلخلا

 انه ىلا افاضم كلذ ني يوحد ةرلعلا هباتخت نع ةفالخلا يضم :بصغقو- ةخلا فنلا

 نإف ؛ءمئأل َةَمْوَل َنوُقاْحَي الو + :ةبآلا هذه نتم يف ىلاعت هاوق ةديشلا وع نباص: لق

 يبأ نامز يف برعلا نِم ٌدترا نَّم ٍلاتق يف اًمُّهوتم نكي مل مئاللا ةمول نم فوخلا
 نيثكانلا لاتق يف مهّوتُي ناك امّنِإو .كلذ نم فوخلا مدعب هّلعاف ٌفّصوي ىّتح ركب

 "!نيرهاظتم مانألا دّيس باحصأ نم ريثك مهيف ناك نيذّْلا نيقراملاو نيطساقلاو

 دحمان نيووهشملا رباكأ نم ريبزلاو هدللو ىلوألا ةفئاطلا ىفو فيك ,مالسإللاب

 هعمو نينمؤملا لاخ ٌةيواعم ةيناثلا ةفئاطلا ىفو دلي هلا لوسر ةجوز ٌةشئاع مهيفو

 :تاكض |١

 ناكف نآرقلا لهأو ءاحّلّصلا دادع نم اوناكف جراوخلا مهو ةئلاثلا ةقرفلا اخو

 اوناك مهلا داك يتلا ةعأ ةمول نع نوفاك هباحصأو وه ١ ناك ام. نكلووعوللا لحاف

 ٍةَرِعَأ َنينِمْؤُمْلَا ىَلَع ِةَلْزَأ» :ىلاعت هلوق اًضيأ هدّيؤيو .هللا ريغ نوفاخي الف ّقحلا ىلع

 ؛ةباعدلا ىلإ بسن ىّتح روهشم نينمؤملا عم 1 هعضاوت ّنإف ؛+َنيِرِفاَكْلا ىَلَع
 ةقوكلا قوت فا ىقتيو هعتالخا ناهز: ىف اندح اك اديه. ناك هنإ :اولاقو: ةحضاوت ةرتكل

 ل لاني ىف: دفاحسلا نماقملا ليسا راقت ققاقو

 علط دقف ؛حابصملا فطأ حاضيإإلا نع نغتسمف نيرفاكلا ىلع هتبلغو هتّدش اّمأو

 .ني رهاقتم :«ه» . " .هتدهاجمل :«ه ,م» ١.

 .ناكامل :«م»."



 ام ةدارإ دّيؤي ديعبلا لابقتسالا ىلع ةلادلا «فوس» ةملك داربإ اًضيأو ,"7ُحابَّصلا

 ةايح رخآ يف ناك امّنِإ ةدئاملا ةروس لازنإ ّنأل ؛ّيروباشينلا هركذ ام وأ .هانركذ

 نم ليلقب 12ا لوسرلا تافو دعب ناك ةّدرلا لهأ عم ركب يبأ ةبراحمو ُكيْيَي لوسرلا

 فاصوألا ةلمجلابو .مارملا اذه ةدافإ يف «فوس» ةملك داريإ بساني الف ماّيألا

 :ءارملا ليتل ئفوملا ةقاو: انا هيلا ةرظان هيف ةدوعيوم ةيآلا نماةموهتنلا تارامألاو

 ةباحصلا دادترا داقتعا ّنأ نم راذتعالا ماقم يف اًرخآ ّيروباشينلا هركذ ام امو

 ةباحصلا عيمج دادترا داقتعا "”ْنَأ دارأ نإ هّنأل ؛رهاظ ثحب هيفف ,عيظف رمأ ماركلا

 نَم ايندلا يف دّجوي مل نكل ؛مّلسم اًعيظف اًرمأ هنوكف ,عيظف رمأ اًمارك عيمجلا نوك عم

 عيمج نوك دقتعي فيكو '!ةعيشلا ةرصن ةيالا هيجوت هيضتقي اّمم وه الو كلذ دقتعي

 لدي ام ىلع نيرَخآ دادتراو مهضعب قسفب ةّنسلاو باتكلا قطن دقو اًمارك ةباحصلا

 ضعب دادترا يف حيرص هنإف ؛ملسمو يراخبلا يف ٌروكذملا ضوحلا ٌثيدح هيلع

 ىلع قافثالا عقو يذلا ضعبلا دادترا داقتعا دارأ نإ اذكو يدي ّيبنلا ده هن احيعلا

 مهتمارك ةّنسلا لهأ دقتعي (!يذُلا ةباحصلا ضعب دادترا َداقتعا ّنأ دارأ نإو مهتمارك

 ال امك بولطملا ىلع ٌةرداصمو ثحبلا ُلّوَأ اذهف .عيظف رمأ  ةعيشلا نم عقو امك-

 اذه :لاقو ٌناملس ٍقتاع ىلع هدي برضف مهنع لئس ا هّنأل ؛سؤُفلا :ليقو :هلوق

 .هوُوُذو

 لئس :ليق :لاق لب سْوُفلا مهْنَأ ركذي مل فاّشكلا بحاص ّنأل ؛رظن هيف :لوقأ
 نم ردابتملاو .هرخا ىلإ "”ناملس قتاع ىلع هّدي برضف مهنع ُهُيَيي هللا لوسر

 ١. :«ه م» .؟ .حابصملا :«ه» 00

 “. .ىتلا :«ه ءل».غ .ةعيشلل :«ه ءل»

 فاّشكلا .ه 17١/١.



 00غ, ةدئاملا ةرووش

 ةنوكل كا كيبلا لها رئاسو نيمؤملا ريمأ انالوه ناملس تاحصأ :ئأ (هوؤذأل

 مل َناملس ّنأ مولعملا نم اًضيأو .«تيبلا ّلهأ اّنم ٌناملس» :32م هلوق ىضنقمب مهنم
 مهب داري نأ ريدقت ىلع  هيوَّذ نم رهظي مل اذكو .ةّدرلا لهأ نم ءيش ةبّراحم دهشُي

 1 دخل ةكيعو الركن ىلع لمعلا قفاز 31 لدا عم ادق ايم سرقلا لدا
 نيثكانلا لاتق يف ةثإ يلع نأش يف ثلزن اهّنأ :نم ةّيمامإلا هاور ام عم ةياورلا هذه

 فئاوطلا لاتق نامز ىلإ ُشعَي مل َناملس ّنأ كلذ يف حدقي الو نيقراملاو نيطساقلاو

 نم هُرودص  ةعامج ىلإ لعف ةبسن ةّحص يف يفكي ذإ ؛مهعم دهاجي ملو ةثالثلا
 هل لضحو ةدنك ىتب نم كانه جّورتو خئادم نكس ناملس نأ ئوز دقو امّيَس مهرتكأ

 ظحال امل يدي ئبنلا ٌنأكف هبورح ضعب يف الث نينمؤملا ريمأ ةمدخ يف اوناك ٌدالوأ

 ةداتاورورواخ ثوبا كالا ندوة بلا بياع ءاك ذي وعن نوكير اج ل عن نبك
 لاجر هلانآ ءاَيَرَثلاِب اًقْلعم ناميإلا ناك ولو» ْةْْيَي هلوق نم كلذ َديَعُب فّنصملا هاور ام
 .ةهناف !١ عسواف انا خف

 1 رايمنألا نيهيدارملا :لاقتللا يدشلا ىلإ سنت كفو اذه

 مهسيئرو راصنألا 5 ْنأل ؛ةعيشلا ةياور عم لاملا يف دحّتي اًضيأ اذه :لوقأو

 نيك هللا لوسر دعب بورحلا نم ءيش يف اوقفتا ام ذانصتالا نالوا نا يسال دوا

 ام ىلع ثالثلا فئاوطلا لاتق يف الث نينمؤملا ريمأ عم !'اومّجهتو اوقفثأ ام لثم

 .ّيدتف - رّيَّسلاو "!خيراتلا بتك يف لّصف

 ةّيسداقلا موي اودهاج نيذّلا :ليقو :هلوق
 تاحصأ اوناك ةّيسداقلا موي نوملسملا مهَدَهاَج نيذلا ّنأ هيلع هّجوتي :لوقأ

 ١. فاشكلا  .11١/١فاشكلا .؟ 15١/١.

 "'. .اوجهت :«ه ءم».؛ .فئاوطلا لاتق ىف :ةدايز «م»

 .خيراوتلا :«ه» .6
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 اوناك لب نيّدترم اونوكي مل مهنأ يف بير الو يقشلا درجدزي شيج يحاص َمَنسُو

 ع ىلع ةيآلا يف «دادترالا» مو مالسإلا يف اولخدتي مل َنيِلّص أتم اًرافك

 .ىفخي ال ٌفّسعت ٌىزاجم

 .هل قّقويو هحّنمَي [4 ُءاَشَي ْنَم هيتْوُي هلل لضَف+] :هلوق
 ْنَم هيتْوُي هللا لضف َكِلْذ» :ىلاعت هلوق ّنإ :ةرعاشألا تلاق :ٌيروباشينلا لاق

 هلل ةقولخم لامعألا ّنأ يف حيرص اهريغو ةلادلا ةّبحملا نم ركذ ام ىلإ اًريشم *ُءاَشَي

 لكلا ّقح ىف ماع فطللا ّنأب فّعَضو .فاطلألا لعف ىلع هولمح ةلزتعملاو ,ىلاعت

 ظ .ىهتنا ,"7ةدئاف نم ةيآلا يف روكذملاب صيصختلل ٌنبالف

 لّصحم :نيمسق ىلع ةّيلدعلا دنع فطللا َْن | كي نق ايل دعم كقيعطتلا «لاوقاو

 .لفغت الف لّصحملا نود بّرقملا وه ماعلاو بّرقمو

 [(00) +... َنيِذَلأ اوُنَما َنيِذَلَأَو ُهَُلوُسَرَو ُهللأ ْمُكْيِلَو اَمّنا :ىلاعت هلوق]
 .هرخآ ىلإ «مكئايلوأ» :لقي ملو «ُمُكُيِلَو + :لاق امّنِإو :هلوق

 [ةكان نينمؤملا ريمأ ىف تلزن ةيآلا نأب نيقيرفلا قافَتا]
 «؟مكءايلوأ امّنِإ» :ليق الهف ٌةعامج ثركذ دق :لاقي نأ وهو رّدقم لاؤس ٌباوج

 قيرط ىلع هلل ًةيالولا تلعُجف هلل ُمُكُيِلَو اَمَنِإَِح مالكلا 00 9 تاوعللا ماو

 ها ويسر كلا دك رز نق هل ئعبتلا اهئابنإ هل اهتابتإ كلس يف مظُن ّمث ةلاصألا

 مالكلا يف نكي مل .«اونمآ نيذّلاو هلوسرو هلا مكؤايلوأ امّنإ» :ليق ولو «نونمؤملاو
 وير

 نه دعاو نك لويكملا روعة ور قع دعوت فاقلا 5 لاقو

 ١. يروباشينلا ريسفت 7 /101.



 هو؟ ةدئاملا ةروس

 ”اةيافإ يكتابلو اد لدي مكتلور:راعشتال ةنكنلاو ,قيفلسملا قمسدعلاو لكو لوسرلا

 :هلوق َربخ هُمُكُيلَو» ناك ول ةتكنلا هذه ىلإ جاتحي امّْنِإ :لوقت نحنو ىنعملا اذه

 ""!دارفإلا نّيعتيف «ئنعم ىفنلا دعب هعوقول ؛ًأدتبم ناك نإ امو هلأ
 .لَوَأ هرّرق ام سيل فّنصملا هركذ ام هيجوت ّنأ روهظلف :ًاَلَوأ امأ ؛رظن هيف :لوقأ

 يفنلا دعب عقو ام لك نأ مّلسن ال انأب دودرم اًيناث هيلع هدروأ ام ٌّنآلف : :اًيناث اأو

 اددمتلا ني دك نركينوا "اراد وكم نأ كلام حب لإ ادفع تركيز

 .ذّيدتف ةسكعنم ةّيضقلا هيف نحن اميفو ا! 0 يلا

 .هرخا ىلإ 31 يلع يف ثلزن اهْنِإو :هلوق
 نأش يف ثلزن ةيآلا ّنأ ىلع مهيعباتو فّلَّسلا نم ناقيرفلا قفثا دق هْنِإ :”!لوقأ

 لال دعا ةقق اوارز اكل ةدملا لها نم ةييفعتملا قرح اضلا ركل 111 نيكوؤملا ويفا

 لاقل 19 ضرع هلو قاقثالا ناكاو قاقنلا لاشعا' ىلا اودطققا ةكلا ذيج ةعيقلا

 ريمأ نأش يف اهلوزن ىلع ةّلادلا تاياورلا نم ماقملا اذه يف رثكأ دق ّيروباشينلا

 ريسفت يف هلاح تفرع امك ّقحلا اذه راهظإ نم اًقئاخ ناك امل نكل ؛ةْق نينمؤملا

 يرمعأو .ركب يبأ نأش يف اهلوزنل ةنّمضتم ةدحاو ًةياور هيلع مّدَق . ةقباسلا ةيآلا

 دا ع اند ردعفلا ب ريسافتلا يف سيلف الإو فوخلا عفد دّرجمل ؛اهركذ امّنإ هنأ

 ناو رخلو ييسر را يأ ءايلوأ نم هنوك عم انهاه فّصملا هركذي مل اذهلو

 يف نيرّسفملا قافتاب فرتعا ىتح ديرجتلل هحرش يف ّيجشوقلا لضافلا هلل قطنأ

 انه ضع نا قي «فايسعألاو نوعلا ليم فا دعألا اذه ةعيكلس ناودفلد

 هللا نوعب اهيلع ملكتنسو .ماربإلاو ضقنلا نم ماقملا اذه يف هريغو فّنصملا هركذ

 .همالك ىهتنا .

 ١. .طوطخملا .ماصع ةيشاح .؟ .ةدافإل :ردصملا ىف ؟١77.

 ”"'. :ةبوتلا . .و :«ل» 58.
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 غ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 00

 .مالعلا زيزعلا

 [تاهبشلا درو ةيالا هذهب ةعيشلا لالدتسا ريرحت]
 [رومألل ىّلوتملا ّئلولاب دارملا ّنأل نيمعاز هتمامإ ىلع ٌةعيشلا اهب لدتساو :هلوق

 ا .هرخآ ىلإ
 ىلع ةيآلا هذهب ةعيشلا لالدعنلا اوردخي مل ةلاثماو فتصتلا نأ ىفخني ال:لوقا

 ىلاعت هّنِإ :لاقي نأ نيدناعملا تاداريإ ُدثكأ هيلع هّجوتي ال هجو ىلع هريرحتو ههجو
 نوقّدصتَيو ةالصلا نوميقُي نيذّلا اونمآ نيذّلاو هلوسرو هلل يف قلخلا ةيالو َرَصَح

 رومأل يلوتملاو فّرصتلاب ىلوألا وه «ّيلولا» نم ''رهاظلاو .نيعكار مهتالص لاح

 رصانلاو ىلؤملا لثم ىنعملا اذه ريغب نيروكذملا يف رصحلل ىنعم ال ذإ ؛نينمؤملا
 قافتاب ضعبلا كلذب دارملاو نينمؤملا ضعب ءاوُنَماَنيِذّلَأَو م :هلوقب دارملاو ٌبحملاو
 ُتاياورلا هيلع لديو اًعكار ةالصلا يف همتاخب َقَّدَصَت نيح يلب ىلع وه نيرّسفملا
 عمجلاو الكاب اهيف ةروكذملا فاصوألا ٌصاصتخاو ةيآلا ٌقوَسو ةماعلا و ةطاخلا خف

 يلو هنأ عقوتي نم ىلإ ةبسنلاب ٌىفاضإ رصحلاو قّدصتلا يف سانلا بيغرتو ميظعتلل

 ةعامج مزجي لب هيف دّدرتلا عقي هّنأب ىلاعت هُّملع رصحلل يفكيو نامزلا كلذ يف هّلئم
 جايتحالا نيح مامإلا هّنأِب ربخُي هللا ّنإف ؛ة2ِا هل ذئنيح هتوبث ىلإ جاتحي الو هتفالخب

 اذه يف هلامعتسا عويشو قايسلا ةلالدو رصحلاب نارتقالا روهظلا هجو :«ه ,.م» شماه يف ١.

 ةعددارا ناقة لطاب اهخاكتو:اهتلو.نذا ريغ تشك ةارما: انتا ن6 هل وفق ةضنلا انا فعلا

 هنمو .مدلا ّيلوو لفطلا يلو وهف هب ىلوأ يأ رمألا اذه يلو نالف :لاقيو فّرصتلاب ىلوألا
 مهب ىلوألا نيملسملا دهع يلو نالفو ءلدع يدهاشو دشرم ّئلوب الإ حاكن ال :ِةِ هلوق

 يأ [1- 5 :ميرم] « ىنْثِرَي # اَّيِلَو َكْنَدَل نم ىل ْبَهَق> الك اًيركز نع ةياكح ىلاعت هلوقو

 ل افي او دعا وب ىتقعي قكالاو كلو الاون ىلؤخلاو ىلولا ةويملا ل اقوي« ىتا ريمي نمانلا كاوا

 رهظأ هيلع اهلمح ناكف هنّيبنس امك ةرشعلا يناعملل اًلماش ناك فّرصتلاب ىلوألا ىلع لمح
 1 هدم انج فخذي ةل انك ىلوأو



 6غ ةدئاملا ةروس

 .رهاظ وهو لصف ريغب هاي ئبنلا ةافو دعب وهو

 تل دعسلا» : - يزارلا نب بدلا رخفو ٍفّئصملل اًقفاوم  ّيروباشينلا لضافلا لاق

 أل ؛ةثإ بلاط يبأ نب يلع "اوه هِي هللا لوسر دعب مامإلا ّنأ ىلع اهب ٌةعيشلا

 .هريغو ٌرذ يبأ ةياورب ةْقْم لع هّنأو ,ةّمألا رومأ يف فّرصتملا يلاولا وه «ّيلولا»

 ا ا لا أ نم عنملاب بيجأو

 اذكف ىنعملا اذهب '؟!يه '"'اهدعب اميفو ةيآلا هذه ''!َلبق اميف اهنع ئهنملا ةيالولا ّنأل

 اهناوبقبالا لوزن لا ف دنفتلا دقات نكي انلغ نأ (تكياو. اهب نوماعلا' ةيآلؤلا
 ىلع عمجلا ظفل قالطإ اًضيأو ءلاحلا يف ةلصاح ةيالولا "!نوكت نأ اًرهاظ يضتقت

 َنيِذَّلا »ب دارملاف .ُةقيقحلا قالطالا 5 لصألاو ءزاجم ميظعتلا لجأل 8 ولا

 :هلوقك ضعبل اًرصان نوكي نأ بجي مهضعب أَ «نينماوسملا ةعاع# اوكف

 1 ا ِضْعَبُءاَيِلْوَأ مُهّضْعِب َعضْعَب ٌتاَئِمْوُمْلَاَو َنوُئِمْوُمْلَاَو

 ىلا ولا نيكو امك- ركب 9 يف كر" ةيرقملا 2 ل! اها

 اك ةْئإ بلاط يبأ نب ىلع ّنِإ ّمئ .هيف اًضيأ هذه "!نوكي نأ بسانملاف  نيّدترملا

 يب ىلع ةمامإ ىلع َةَلاد ةيآلا تناك ولف ةعيشلا ءالؤه نم نارقلا ريسفتب فرعأ

 .وهو :(«:ل».١

 ءالؤا يعتت ءانلذأ ىراضتلاو ويلا ]و ةنشن 18 نئافس هلو نو اه دوال نيماع نت
 دارملا ّنأ رهاظلاف ةرصنلا انهاه ةيالولاب دارملا ّنأ يف ةحيرص اهّنإف 5١ :ةدئاملا] *« ٍضْعَب
 »2١7. ىراصنلاو دوهيلا نع اهافن يتلا ةيالولا انهاه ديك ولا

 تاع ناقااولفا نيذلاواذل وتو ون ] لوقا ضو دب قلاع فلوق وهو يشم داو درت ليفااق فاول
 يف :«م»] اهيف نحن يتلا ديالا: ىف ةيالولا نأ ىلغ لدن اهّنإف [51 :ةدئاملا] « َنوُبِلاَغْلا مه هلل

 1 ها بوح اةيلع بساتيل ةرصنلا سدس اّهيأ [ةيالولا ةيآ
 .نوكي نأ :«ه ءل» .ه .وه:ةسنلا ىفانأ

 .ةمّدقتملا :«ه» .ا/ ١. :ةبوتلا .5

 .نوكب' نأ هردضملا ىف :3



 غ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 1

 عادلا ريغ ريدقلا رغب ضرودلا ويف دس هلا دنع نولقتي اهيا امك اهب
 يف فّدرصتلا دفان ناك ام هّنكل هتمامإ ىلع ةّلاد اهّنأ بهو .هلئاضفو هبقانم عيمجو

 دعب نك هيعومب لونك عنو اقانإ ريسيسدلا 5! نييربلق الف ن1 لوس رافانع
 ريغ نم هيلي هللا لوسر دعب هتمامإ ىلع ّلدت اهّنِإ :متلق َنيأ نمو ,ةثالثلا خويشلا
 ؟لصف

 ىلإ مهب ةجاح الف هلوسرو هللا وه مهيف فّرصتملا ّنأب نيعطاق اوناك [ مهثأ] اًضيأو

 نيرصان هلوسرو هللا ناك نم ّنأ 4ُهُلوُسَرَو هلأ َُمُكُيِلَو اَمنِإ» :هلوقب دارملاف .كلذ ركذ

 «ّيلولا» ناك اذإو ؟"!امهريغ "نم ةّبحملاو ةرصنلا بلط ىلإ هب ةجاح ٌّئأف هل

 زوجي ال هنأل ؛”فدصتملا ىنعم هب داري نأ عنتما ًةّرم ةرصنلا ىنعمب اًلّمعتسم

 نيمسق نينمؤملا مّسق ىلاعت هّنأكف ءاّعم هيموهفم الك يف كرتشملا ظفللا لامعتسا

 !/ رَخآلل اذانهلا امنهدحا لفك

 ناك اهب انلتع نا نويعملا نوح" 'فووسلا ل يحاول ونا «ةاكرلا راو

 هللاب بلقلا ّقرغتسم [ةالصلا يف] نوكي نأ هلاحب قئاللاف مّلُس ولو .ةاكزلا هيلع بجي
 الإ ّمهّللا ,دينك لمع هنأل ؛هيلإ متاخلا عفد ىلإ الو لئاسلا مالك عامتسال *!غرفي الف
 .لئاسلا هذخأف لئاسلا ىلإ هب ًاموأ [دق] ناك وأ ذخأملا ّلهس متاخلا نوكي نأ

 ةشقانملاو 32 ىلع نأش مّظِع ىلع ةّيوق ةّلاد ةيآللف .ةياورلا تّحص نإ هنأ ّقحلاو

 انذروأ ءاهنف ازملكت امل تهاذبلا تاحضأ نأ لإ لئاط لي ليوطت كلذ لاثما نف

 .همالك ىهتنا .""'راصتخالا ليبس ىلع مهمالك ا

 ةرضنلا ىتنتي»#ة/الاواوب6 ذاق دلل نا نأ رتل وب ورجو هيلع هعرض+لومأو

 .هريغ :ردصملا ىف .؟ .نع :«ل».١

 .بودنملل ال :«ه» . .فرصتلا :«ل ءم» .'"



 كندي ةدئاملا ةروس

 الف + ضْعَب ُءاَيِلْوَآ ْمُهُضْعَب ُتاَنِمْوُمْلَأَو َنوُنِمْؤُمْلَآَو» :ىلاعت هلوقل ؛نينمؤملا َعيمج معي

 دقو وكلا لاح ةاكزلا د ةالصلا ةماقإب نيفوصوملا نينمؤملا يف اهرصح ّمصي

 ةرورضلابف .ةصوصخم ةعامج ىلإ فيضأ اذإ نكل َةّماع تناك نإو ةرصنلا ّنِإ :لاقب
 :نينمؤملا ضعبل ليق هّنأكف هسفنل اًرصان نوكي ال ناسنالا ّنأل ؛مهادع نمب ٌصتخي

 وه اذه :ّيزارلا نيدلا رخف لاق ذئنيح رصحلا ّمصف «رَخآلا ضعبلا مكرصان امْنِإ»

 هللاب اًئيعتسم  لوقأو .نيتم قيقد هّنأو لالدتسالا عفد يف ليوعتلا هيلع يذلا لاؤسلا

 :-لاؤسلا كلذب هبولطم حيحصت يف لّوَع يذلا ككشملا ّيزارلا فنأل اًمغار ىلاعت

 عم مهيف رصحلا لب نينمؤملا يف ةيالولا رصح دّرجم يف سيل دِروُملا مالك نإ
 هنأ لصاحلاو عوكرلا لاح ةاكزلا ءاتيإك ةروكذملا تاّيصوصخلا ضعبب مهفيصوت

 نأ رصحلا ىضتقمب مزلي - رصانلا ىنعم ىلع ةيآلا يف «يلولا» لمح ريدقت ىلع-
 نإو .رهاظ هداسفو عوكرلا لاح ةاكزلا ًءاتيإ اًقلطم نمؤملا ّيلولا طرش نم نوكي
 «ّيلولا»ب ديرأ نإ :َلاقيو َلّصفي نأ ىلوألاو .كلذ نم ءيش هّجوتي ال , اًيلع َديرأ
 ميقتسيف .ةرصنلاب مهفاصتا نكمي نيذّلا نينمؤملا نم ٌةعامج ونمأ قيدلابو ةضانلا

 ةضاخلا هيما ناو عوتكرلا لاغت ةاكرلا ءاغان: فضول :ميقشي ل قكلا ةرضعلا

 مهبو فرصتلاب ىلوألا هب درا نإو رصحلا لطبي .ةاًيلع «اوُنَما َنيِذْلآَْ» بو

 نأش نم عوكرلا لاح ةاكزلا ءاتيإ ''نوك ّنأل ؛اًعم ٌفصولاو ٌرصحلا ميقتسي يل اًّيلع

 هذه عقو دق هنأ يور لب دعبتسم ُريغ نينمؤملا ماكحأ يف فّرصتلاب ىلوألا مامإلا

 نيعمجأ مهيلع هللا تاولص نيموصعملا ةّمتألا يقاب نع ةماركلا

 ىنعمب «ةيالولا» نم ٌّنعأ فّرصتملا مامإلا ىنعمب «ةيالولا» نلف :اًيناث اّمَأو

 ةوهبلا قه ةققنحلا 5 يفنل ديفم ةمامإلا ىنعمب ةيالولا يفنف ةلمجلا يف ةرصنلا

 دئازلا عم ّصاخلا يفن "'ًءاعلا يفن ّنأل ؛دجو ّمتأ ىلع ىلوألا ةيآلا يف ىراصنلاو

 .اذك :ةدايز «ه» . " :ناوك 60



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك هموم

 هللا بزح لمُح اذإ الإ مهدوصقم ىلع هل ةلالد ال ةبآلا دعب امو يفنلا يف ٌجتأ وهف

 ىلع ٌلاد فطعلا اًضيأو ىرت امك وهو مهضعب هلّحمت امك هللا راصنأ ىنعم ىلع

 هلوسرو هللا ةرصن ّنأ يف َءافخ الو مهب ةرصنلا صاصتخا يف ةئالثلا كيرشت

 اونما نيذلا ةرصن كلذكف يغبني ام ىلع مهرمأ يف فّرصتلا ىلع ةلمتشم نينمؤملل

 ةّيولوألاو ةّيلّوُألاِب فلتخُي ٌككشم ٌموهفم مهرمأ يف فّررصتلا ّنأ رمألا ٌةياغ ةبآلا
 ىلإ اهعجرم ٌئلولل اهوركذ يتلا ةرّشعلا يناعملا عيمج نأ قّقُح دق لب ةّيّدشألاو

 ىلوأ ّقّولاو هّقِرب ىلوأ - ىناعملا كلت دحأ وهو  ّقّدلا كلام ّنأل ؛فدصتلاب ىلوألا

 "'ىلوأ فيلحلاو راجلاب "'ىلوأ راجلا اذك» سكعلابو هقتعمب ىلوأ قتعملا اذكو هب
 مل امو تاروكذملا هذه نم ًالك ٌنإف ؛ٌمعلاب معلا نباو روصنملاب رصانلاو فيلحلاب

 لات نيم: ىلع فحي الل انك ةيذلولا كلغ ذل نشيل ىدلا نه ديحاضت ناوأ نكذت

 هققتاو

 ةّحص مدع اّنّيِب دقو ٌعنام اهنع عنمُي مل اذإ بجي امّنِإ تايآلا قفاوت ٌنآلف :اّنلاث اًمأو

 مل ثالشلا تايآلا هذه اًضيأو اهوحنو ٌبحملاو رصانلا ىلع انهاه «ّيلولا» لمح

 اًجيردت ثلزن لب ٍدحاو ّىنعمب اهعيمج يف «ٌئلولا» نوكي نأ مئالي ىتح ةعفد لري

 .هجولا اذهب اهوعمج ةباحصلاو

 يف ُدِرَي ضارتعا اذهف روكذملا ريدقتلا ىلع ةمّئالملا ٌمدع مّلُس ول :لوقن لب

 ٌفَّرَحو ٍدحاو ٍففَحصُم ىلع فحاصملا َعَمَج ثيح َنامثع مهتفيلخ ىلع ةقيقحلا

 ال ىَتَش ُبِراَم كلذ يف هل ناكو اهّقح وه امك ٍتايآآلا بتري ملو اهِعِضاوَم نع َمِلَكلا

 لوزن لاح فّرصتلا دفان نكي مل اًّيلع ّنأ اًضيأو» :هلوقب هركذ ام نلف :اًعبار اّمأو

 .ىلوأ- :«ه.ل».؟ :ىلوا دلو
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 ّنأ رهاظلا لب لاحلا يف ةيالولا توبت نع "'ةنام ال هّنأب دودرم هرخآ ىلإ «ةبآلا

 ةهبشم ةفص «تلولا» نوكو ةلمجلا ةّيمسا ةلالدب ماودلا ليبس ىلع اهتابثإ دارملا

 5 يبنلا فالختسا كلذ دّيؤيو تابثلاو ماودلا ىلع ناتلالد امهو

 راطرالا ٌمعيف ةافولا نامز ىلإ هلزع مدعو 54 ةوزغ يف ةنيدملا يف ة0نينمؤملا

 هديت هلوق وهو ةلزنملا ثيدح اه ؤيو "'لصفلا مدع ىلع دع رمل

 ىلع هتلالدل ؛«يىدعب يبن ال هنأ الإ ننسسووم خرم نوواش: هل وثم ىتم تنأ» :اجا لعل

 لزانملا عيمج لوصح ثيدحلا ىضتقم ّنأل ؛تامملاو ةايحلا ينامز يف هتيالو

 يبن ال هنأ الإ» :هلوقب ثيدحلا يف ًةانثتسملا ًةّوبنلا الإ 321 لعل ذياب ّنوراهل ةلصاحلا

 "يتاغلا لذ اهلا فالق: ةلئع نمو ءافتنوأالا وهاذا هيلا ضل الاو(ىذع

 كلذكف فّصتلا ىلع ىقبي امّنإف ءىسوم دعب يف ول نوراش نأ كش لو اضؤلاو

 داون ةهتلاوب ةالولا ىلع قوكي ذا هيجي 1 7 نقلا نعي دنا قييم هملا ويعا لاقإ

 ةايحلا ينامز يف ةفالخلاو ةمامإلاب نوكي نأ بجيف هّقح يف الل

  دناعملا مصخلا همعز امك طقف ةّربّنلاِب ةايحلا نامز يف َنوراهل ناك امك تامملاو

 ول اًضيأ تامملا نامز يفو ةايحلا نامز يف نآرقلا هيلع ّلد امك ةفالخلابو اهب وأ
 كير افي دنا نيل هرقل ”قففورب دل وق نإ لوقت ليتل يدوس لعب ىقاشدلا كرف

 .عناملا :«ه»).١

 ةنيدملا ىلع موتكم ّمأ نبا هيي ئبنلا فالختساب ضوقنم هّنِإ :لاقي ال :«ه ,م .ع» شماه يف .؟

 قباطملا نمو .ىفخي ال امك لوقلا مدعبو هب لب فالختسالا دّرجمب ٌلدتسي مّلسن ال اَنأل
 رجس ةلاعلا ملغ ىدذلا هقاوزع نخآ نه ىلا كوبق ةووغ ىف ثلا اًيلع فلختسي امّنإ ُهليَيَي هنأ

 ةنيدملا نم ىلع لاقتنا ىلإ هيف جاتحي نم ةلتاقم ىلإ كلذ دعب جاتحيو لاتقلا ىلإ هيف رمألا

 فشكو بورحلا يف هماقم موقي ٍةّْن يلع ريغ نأ هدم يبنلا فرع ول هنأ اذه نم رهظيو
 .« هع هنم »١1١, لّماتف .هتاوزغ عيمج ىف هفلختسالو بوركلا

 ىف ىنفلخا# نوراه ةبطاخم يف ىسوم لوق نع ةياكح ىلاعت هلوقب :«ه .ع» شماه يف ."
 ١6[١١١«. 5 :فارعالا] # ىموق



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك مك٠

 ركذ يف ّقبي مل مصخلا لوق ىلعو ليكم ىبنلا دعب شيعيو ةّيصوصخلا هذه يف نوراه

 .لّماتف ةدئاف («يدعب))

 باتك ىف ّيرعشألا ئيناتسرهشلا ميركلا دبع نب دّمحم هركذ ام كلذ دضعيو

 رارسأب ىصوأ دق ىسوم ناكو :ُيْيَي لاق :لاق ثيح ُهيميَي ّئبنلا نع اًلقن لَحّنلاو لّلِملا
 ّْنأل ؛نوراه دالوأ ىلإ يضفيل ؛هدعب نِم ''اهّيصو نون نب َعّشوي ىلإ حاولألاو ةاروتلا

 تلقتنا .هتايح ىف نوراه تام اًملف  نوراه دي رينو هنيب أك َرتشم ناك رمألا

 نأ كلذو ."!اًرارق ّنوراه ينبا رّبشو ريبش ىلإ اهلصويل ؛ةعيدو َعّشوي ىلإ ةياصولا

 .ىهتنا ,"'عدوتسم اهضعبو ٌرقتسم اهضعب ةمامإلاو ةّيصولا
 نأ الإ اًضيأ لاحلا يف ةيالولا توبث ثيدحلاو ةيآلا ىضتقم ّنأ كش ال :تلق نإ

 ةداعلاو فرعلا بسحب فلختسملا رماوأ عم ةفيلخلا رماوأ عامتجا عانتما ةنيرق

 .لاحلا ىف ةقلعفلا ةقاننإللا كوت ىلع ليج مع قرف

 عنتمي هنأ تدرأ نإ كّنأل كلذو ,عنتمم فرصلاو عونمم عانتمالا :تلق

 اومكحيول كلذك نيكي ماو: نهاظ هنالظبفاننهرماو ١ ١ نىطتقم فالتخالا :اميغانععا

 سيلو أطخلا نع ولخي ال يذلا داهتجالاب وأ ةرباجلا ماكحلاك مهئاهتشا بجومب

 ةنيدم باب ناك ِةْا نينمؤملا ري زيماو. .ىخبولا ؟! نع قطني امنإ ُهِدَي للا لد ,كلذك

 حراش رجح نبا نيدلا باهش خيشلا هب فرتعا امك ,ظوفحملا حولل 'اًعِلاطُمو هملع

 نإو فالتخالا عوقول َلاجم الف .هعاضر ةلاح 4 يلع نب نسح نأش يف ّيراخبلا

 امهنم رمألا ٌرودص مكح ّلك يف رّوصتُي ال هّْنَأ ىنعمب امهعامتجا عنتمي ِهّنَأ تدرأ

 ثيحب ةفيلخلا نوك كلذ ىف ىفكي لب ةباينلاو ةفالخلا قّقحت ىف مزال ريغ اذهف ءاكم

 .اًرارقإ :«ل».؟ .رمألاب مئاقلاو هاتفو :ةدايز ردصملا ىف ١.

 .نم :«ه» . 5١١/١. لحنلاو للملا ."

 ام اطمو :(ه» . 0
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 َتدرأ نإو هذافنإ ىلإ ردابي نأ هل ناكف صاخلا مكحلا ذافنإ ىلإ يبنلا ردابي مل ول

 .هداسفو هتّحص يف رظنت ىّتح ١!نّيبنلف َرَخآ ّىنعم
 ميظعتلا لجأل ؛دحاولا ىلع عمجلا ظفل قالطإ ّنأ :نم هركذ ام ّنألف :اًسماخ اّمأو

 ظفلب اًّيلع دارأ ثيح هللا ىلع مهضارتعا ناكل .كلذ ّمص ول هّنأب عوفدمف زاجم
 رصقي ال ديفملا عئاشلا زاجملا ّنأ ىلع ّرم ام ىلع نورّسفملا هيلع قفتأ امك عمجلا

 هل وقك ذيجملا 1 نآرقلا يف : عاش يذلا زاجملا اذه امّيس ةقيقحلا نع ةلالدلا حوضو يف

 ا" نوُعِجْرَ ب لاقو "+ َنوُظفاَحَل ُهَل اَنِإَو َرْكّذلَأ اَنْلَرَن ُنْحَن نإ + :ىلاعت

 سساتلآ نإ ُس 0 هك اق يذلا :ىلاعت لاقو « رْيّطلَأ َقِطْنَم اَنْمَّلْعَم : :ىلاعت لاقو

 0 | يناثلاب 00000 ميمعت لّوألا سانلاب دارملا ّنإف- ؛!؛ْؤُكَل اوُعَمَج ْدَق

 لوسر : ينعي ا". ٌساَّنلأ ضاَقَأ ُثْيَح ْنِم اوضيفأ مث * :ىلاعت هلوقو هب اوحّرص امك

 .ريثك نارقلا يف كلذ ريظنو هلل
 "و َليجبتلاو َميظعتلا ديفي عمجلا ظفلب 32 هنع ريبعتلا ّنأ لصاحلاو

 هنأل ءاضيأ ديكأتلا ديفي لب اًضيأ فّنصملا هيلإ راشأ امك ليمجلا لعفلا اذه يف سانلا

 ًةراشإ نوكي بولسألا اذهب مالكلا ّنأل ؛ناهربلا قيرطب ضب نينمؤملا ريمأ ةيالو ديفي
 ناطلس اهيلإ راشأ ينلا يهو ةّيوطم ىرغصلاو ناهربلا ىربك ماقم موقي ةمّدقم ىلإ
 زيرو مث .ينمؤملا ريمأ ىلع يف فاضوالا تعيسا امنإو ديرجتلا يف ديديجيلا

 هذهي اًقوصوم ناك نم ّلكو "”تافصلا هذهيب فوصوم ة# نينمؤملا ريمأ نأ ناهريلا

 ناهربلا قيرطب هريغ ةمامإ يفني اًضيأو .مامإ نينمؤملا ريمأف «مامإ وهف تافصلا

 ١ .5 :رجحلا .؟ . سيلف :«ه ,م» .

 "١1. :لمثلا .: 5 35 نم وملا 7

 .199 :ةرقبلا .5 1 ع لاف

 .59 4 .داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشك .6 .وأ :«م ءه» .ا/

 فاض الا 015



 اهب فوصوم مامإ ّلكو تافصلا هذهب فوصوم سيل نينمؤملا ريمأ ريغ نأ هريرفتو

 جاتنإو يناثلا نم يناثلاو لّوألا لكشلا نم لّوألا سايقلاو اًمامإ نوكي ال ٍةثِب هريغف

 نكميو قافتالاب ّيهيدب لوألا جاتنإو ّيهيدب امهجاتنا ّنِإ لاقي دق لب ّيعطق امهنم لك
 سبيل ةظِب يلع ادع نَم ّنأ هريرقتو لّوُألا لكشلا قيرطب اًضيأ يناثلا بلطملا بيغرت

 وهف اهب اقوصوم نكي مل نم ّلكو قيقحتلاو قافتالاب ةروكذملا فاصوألاب فوصومب
 نأ رهظف .بولطملا وهو مامإب سيل 20 يلع ادع نمف ةيآلا نم مهف امل ؛مامإب سيل
 قيرطب ناهريلا كلسمل اًكولس عمجلا ةفيصب نايتإلا نوكي فوصوملا ةدحو عم
 رهظو هريغ ةيالو يفنو ذي 19!نينمؤملاريمأ ةيالو ٍتابثإ يف سايقلا ىربك ىلإ ةراشإلا

 كين رتل وو ناعما دقت ناسا دسار | 8ن1ز عاف يف عمجلا ةغيصب نايتإلا ّنأ
 لكلا لآمو ةيالولاو ةفالخلاو ةرامإلا ديكأتو سانلا بيغرتو ريمألا ميظعت ديكأتلاو

 .ماهفألا يوذ ىلع ىفخي ال امك دحاو

 نيلغتشملا نم ةعامج اوُنَما َنيِذَّلآ »ب دارملا ّنِإ :لاقي نأ دعبي ال :لوقأ م
 نم عوكرلا لاح متاخلاب "!قّدصتلا عقو هنأ انرابخأ يف لقن هّنأل ؛ةيآلا "'نومضمب

 اهنومضمب لغتشا نَم َلَّوأ ناك يان اًيلع نإ رمألا ةياغ يل َرَشَع يتنالا ةّمئألا لك

 يف ثلزن اهنأب لوقلا يف اوقفتا ثيح  نيرشفملا ّنأ رهاظلاو ملل مهدّيسو
 انيك ءاقتككلا فاي نفاق 0-5 اورصتقا وأ ىنعملا اذه هب اودارأ - ا)ثإ يلع نأش

 نيلغتشملا نم اهلوزن تقو يف دوجوملا ّنأل وأ ل ىتفك همه :ليق

 ةورذ ىلإ َلصتي ىّتح مالكلا قّقحُي نأ يغبني اذكه الثا هريغ نكي مل اهنومضمب
 .مارملا

 ٌدم امك ركب يبأ يف ُتلزن ةمّدقتملا ةيآلا ّنأ نم هركذ ام ٌنألف :اًسداس اّمأو

 .كذتف هيف ام اًضيأ رم دق هّنأب عوفدم

 .قيادصت :«ه» .؟ .هنومضمب :(«: ١
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 ايكدذلا هني يوونلا هي ّجتحَي مل مل 3 هنأ :نم هركذ ام ٌنألف :اًعباس اّمأو

 مازلإ يف يفكي امّبر هّنأب لوخدمف ؛هرخآ ىلإ ةلّهابملا ربخو ريدغلا ربخب ٌيتحا

 0 ام ّلكب مصخلا ىلع ّجتحي نأ رظانُملا مزلي الو ٌدحاو ٌليلد مصخلا
 امهب ّجتحا نّم ٍرظن يف َةلالد َرهظأ اناك ةلّهابملا ربخو ريدغلا ربخ ّنأ عم .جاجتحالل

 ٌروهمج اهدهش دق اًدوهشم اًموي ناك امهلولدم هي امهدورو موي ّنأل ؛هيلع

 ٌصاوخلا الإ هيلع علْطَي مل اّمم هّنإف ؛هنع هب ربخأ ام عوقو ربخلا اذه فالخب ,سانلا

 ّيتحا ثلا اًيلع ّنأب فرتعا ثيح ّقحلاب ّيروباشينلا هللا قطنأ دقلو .ىفخي ال امك

 ُجَجُحلا كلت مهيف رّثأ يم يرو ساو" ةرثكتملا جَّجّحلاب ةفالخلل نيّيعتملا ىلع
 مامضناب مهلطاب نع يسكر مهرّنأات ىجري ىّتح ٌةعطاسلا ٌتايآلاو ٌةعطاقلا

 .ةيآلا هذهب جاجتحالا

 ربخو ريدغلا ربخ هلوق ىلع اًقطع هلئاضفو هبقانم عيمجو :هلوق :نم هركذ ام اّمأو

 وأ امهوحنو ةمصعلاو ةمامإلاك اهلوصأو هبقانم عاونأ عيمج دارأ هّنَأ هيفف ,ةلهابملا

 :لوقن مويلا كلذ نم ةعاس ىف اهب نايتإالا ناكمإ ميلست َدعَبف كلذ ىلع ةلادلا ةلدألا

 كّسمت هّنأب لضافلا اذه 5 رتعا دقو ةمامإلا ةبقنم يف لخاد ةيآلا هذه لولدم نإ

 ىلع كقيه ن2: ةارأ ناو: لامها الفا نودنلا ريخو ةلكابنلا سكب هعمانإ ىلع

 ,نايعلاو ٌسحلاو ناهربلاو ةئسلاو باتكلا نم اهتلدأ عيمجب هبقانم تاّيئزج عيمج

 دح نم ةزواجتم 981 هبقانم نأ ؛نامزلا نم ةبقحلا كلذ يف مّلسم ريغ كلذ ناكمإف
 «ليقلام علو باعفعالا هوم وع ا هلئابطف ةلداو ءانشعألا

 قرات ههنمو تكا ريس ولك رثاقك تست قفا رجب هبا ارك لفن كن اثك

 دنع ةباوهج موق ةرخآ ىلا ةفانإ ىلع.ةلاد اهنأ شو :ةلوقب هركذ اه: آلف ةانمات اًمأو

 :اماواخا ونناك رق

 ١ يروباشينلا ريسفت “/ك“٠١.



 الف هلوسرو هللا وه مهيف فّرصتملا ّنأب نيعطاق اوناك :هلوق ٌنألف :اًعسات اّمأو

 اًعوطقم ناك امهيف فّرصتلا رصح نأ دارأ نإ هّنأِب دودرم .كلذ ركذ ىلإ "مهل ةجاح

 دعب ولو قافتالاب اًضيأ مهيف فدصتم مامإلاو فيك ءنالطبلا رهاظ وهف .مهدنع

 نكل ؛ِمَّلَسم اذهف .مهدنع اًعوطقم ناك ةلمجلا يف امهفّرصت ّنأ دارأ نإو يي ئبنلا

 مامإلا كارتشا نايبل لب اًوغل رصحلا ةادأ داريإ ّنوكي ىّتح كلذ نايبل سيل ةيآلا قايس
 .رهاظ اذهو مهتثالث ىف رصحلاو امهعم

 امْنِإ رصحلا نإ :لاق ثيح ديرجتلا حراش هركذ ام دودرملا داريإلا اذه نم برعيو

 ةّمئألا ةمامإ نكي مل ةيآلا لوزن دنع ّنأ يف َءافخ الو ٌعازنو ٌدّدرت هيف عقو امل نوكي

 دنع مهضعب نم عقاولا دّدرتلا عفدل رصحلا ّنأ زوجي هّنأب َعفدُي نأ نكميو .ةثالثلا

 ىلع ءامهريغ نيبو امهنيب هكارتشاو هلوسرو هللا يف ةيالولا راصحنا نيب ةيآلا 3

 لإ َكاَنْلَسْرَآ اَمَوْ> :ىلاعت هلوق يف رصقلا ّنأ امك كارتشالا نييعتل رصقلا نوكي ن

 درو نياكلا !* 'عيمجل اهمومعو ةلاسرلا كارتشا قيقحتل ؛بلقلا رصق "') 0

 رصقلا اذه نوكي نأ زوجي هنأ ىلع ىراصنلاو ٌُدوهيلا هثمعز امك برعلاب اهصاصتخا
 طرتشي امْنِإ أطخلاو عازنلاو دّدرتلا عفدو ءاّيقيقح اًرصق فوصوملا ىلع ةفصلا ّرصق

 .ةّيدتف يفاضالا رصقلا ىف

 ةءافل نيؤصانت هلوسروا هلا ناك نم نإ»هدل قب ئرون اقينلا 6 اهاماو اذه 1

 حيرصل ضقانم وهف .هرخآ ىلإ ؟امهريغ نم ةّبحَملاو ةرصنلا بلط ىلإ هب ةجاح
 :ةثالث نينمؤملل ٌبحملاو رصانلا ّنأ وه هرّرق ام ىلع ةيآلا لولدم ّنأل ةيآلا لولدم
 بلط ىلإ هب ةجاح ّيأف» :هلوقف عوكرلا لاح يف ةاكزلاب ىتأ يذّلاو هلوسرو هلل

 هلوسرو هللا عم هكارتشاب ٌةيآلا تقطن يذلا ثلاثلا ىلإ ةجاحلل اًيفن نوكي «؟امهريغ

 ا .مهب :«ه .م).١

 .عيمجب :(ه» .؟



 3_0 ةدئاملا ةروس

 ةرصنلا ىنعمب اًلَّمعتسم ناك اذإ «ّيلولا» ّنَأ نم هركذ ام اّمأو .ةرصنلاب فاصتالا يف

 «ّيلولا» ّنِإ :لقن مل انأب .عوفدم .هرخآ ىلإ فّرصتلا ىنعم هب داري نأ عنتما ٌةّرم

 لامعتسا موزل نم هركذ ام ةّجوتي ىّتح هنم مزال الو !'!نييّتعمل ةيآلا يف لّمعتسم

 ّنأل ؛عونمم بودنملل ال بجاولل مسا «ةاكزلا» ّنأ نم هركذ ام ٌنألف :اًرشاع اّمأو

 ىنعمب «ةاكزلا» لمعتسّيف لامعتسالا يف نالخادتم «ةقدصلا»و «ةاكزلا» ظفل

 ءاَرَقْقْلل ُتاَقَدَّصلَأ اَمَنِإ+ :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ .ةاكزلا ىنعمب «ةقدصلا»و .ةقدصلا

 ؛ةاكزلا انهاه تاقدصلاب دارملا ّنأ يف ّفالخ الو ؟"!هاَهْيَلَع َنيِلِماَعْلَاَو نيِكاَسَمْلَآَو

 روهشملاف مّلُس ولو ,ةبودنملا ةقدصلا نود ةاكزلل نوّقحتسملا مه فانصألا هذه ّنأل

 ,ايندلا ىلإ هتافتلا مدعو همركو هدوج ةياغل ؛ةاكزلا باصن كمي ناك ام 9 اًيلع ّنأ

 دج هداه قم ةاكالا بابه اقر انكعاوزا وداعا ةاكرلا ةيلق عب 1 هنا امو

 .خهفاف دام ريش هةر روق ع نينا ملاول

 ٌقرغتسم نوكي نأ ١4" هلاحب قئاللا ّنأ :نم هركذ ام نألف :َرَشَع يداحلا اّمأو
 ولا رطل لتقف نضع دلع تناحج ١ كقف هير "٠ ىلإ ا هكاي ونلقلا

 سأكلا نع وهْلَي الو ميدنلا *!نم ُهنَرْكَس هيهلت ال ٌعَنمَي 0

 "7 سانلا لضفأ اذهف ٍةاحّصلا ٍلْغِف نم َنّكَمَت ىّنح هركس ُهَع
 لصح هّنكل ؛ٌلئاسلا ركذ امك ناك نإو ةلاحلا كلت يف ثا هنأ باوجلا لصاحو

 َلَعَف هنأل ؛ّقحلا ريغ ىلإ هئافتلا هنم مزلي الو .هّلاؤسو َلئاسلا كردأ ىّتح ٌثافتلا هنم

 ٠. :ةبوتلا . ؟ .نيينعمب :«عءل».١

 رعش :«ع» ,هلوق :«ه» .؛ .ةايط  :«ل ع».'*

 . نع :«ه ,.م» .6

 .يزوجلا نبا هدشنأ 5174/١, يلماعلا سنوي نب يلعل ميقتسملا طارصلا :رظنا . 1ك



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 021

 اًقفاوم اًلعف هتركس لاح َلَعَف يذلا براشلاك ناكف .ٌّقحلا ىلإ دوعي "')هتياهن اّلعف

 نع لعفلا كلذب جرخ الو هسأك نع الو هميدن نع كلذ ِههْلُي ملو ةاحّصلا لعفل

 هقركيي

 الئ هل زاج كك هلا ماقملا اذه يف ّيروباشينلا هركذي مل يذلا مهتاملك نمو اذه

 ةاكزلا ءادأ ّنأ باوجلاو ؟ةالصلا يف عورشلا ىلإ هيلع ةبجاولا ةاكزلا عفد ريخأت

 نح :اهئادأ عم الإ ةالصلا يف لوخدلا زوجي ال ثيحب روفلا ىلع بجي امم 0

 ةودكي قا راو مويعفو طيبتلا ةنالطنلا ادي روشلاوب ريعلا يعاقإ

 :ليبقلا اذه نملك ا

 ةلالد يف ةشقانملا ّنأ :نم همالك ةمتاخ يف ّيروباشينلا لضافلا لاق ام َمعِنَل

 هذه عضو يفاني امب 5 اذه يف انبنطأ دقلو ."'لئاط الب ليوطت ةروكذملا ةيآلا

 (ةّمئأ ةفرعم ىلع هلل دمحلاو ,مامتهالاب ريدج وه يذلا مارملل اًقيقحت ؛ماقرألا

 مهيلع هلا ىَّلَص ,ماكحألاو رومألا ىف فّصتلاب مهالوأو .مانألا تاداسو مالسإلا

 1 .ماصفنا الو اهل ءاضقنا ال ةالص

 [(03) «... اوُنَما َنيِذْلَأَو ُهَلوُسَرَو ةللأ َلَوَتَي ْنَمَو ٠ :ىلاعت هلوق]
 رهاظلا عضو نكلو .نوبلاغلا مه مهْنإف يأ « َنوُبِلاَعْلا ُمُه هلأ َبْرِح َّنَِف م] :هلوق

 هيلع ناهربلا ىلع اًهيبنت [ريمضلا عضوم
 ْمُهَل اَنَدْنُج َنإَو+ :ىلاعت هلوقل ؛مهتبلغ ىلع ليلد هللا بزح ةعامجلا نوك ّنإف

 .0)* َنوُبِلاَعْلَ

 .زاوج :«ه ءم» ." .هتياهنو :«ه ءم» ١.

 .ةّمئأ- :«ه» .غ .17//101 ىروباشينلا ريسفت ."“

 ١. 7 :تافاّصلا .ه



 ةهكا/ ةدئاملا ةروس

 [(58) ...٠ اَبِعَلَو اَوْرُه اًهوُدَخَّنَأ ةؤلَصلأ ىلإ ْمُتْيَداَن اَذِإَو + :ىلاعت هلوق]
 .٠'!ةالصلل عورشم ناذألا نأ ىلع ليلد هيفو :هلوق

 [ةيآلا لوزن لبق عورشم ناذألا]
 ناذالا "'كوبت ىلع لبلد هين: لاق :ةيعن هن ادكلا نهج هوكذ انغءلودغ يف

 ةلالد باتكلا يف ّنأل ؛هركذ ام ىلإ هنع لدع امْنِإو ."'هدحو مانملاب ال باتكلا ٌصنب

 مُتيَداَن اَذإ ٠ :هلوق ّنأ لصاحلاو ءالف باتكلاب هتوبث اّمأو كلذ عرشلا يف ناك هنأ ىلع

 لمت ةنآلا ةقالعو ىلادنلا نفع اريقتتلا لويصعي نانخلا ةاوُرْه اه وذحتا وصلا ىلا

 يف روكذملا ّيوبنلا ثيدحلا بجومب ةيالا لوزن لبق عرش ناذألا ّنأ وه عقاولا

 نا ثيلا لها قيرط:ىنم ةووكذملا رابخألاو .يذمرتلاو ملسمو ّيراخبلا

 ىأر ةرودجم ابأ نأ ةّماعلا دنعف ناذألا ببس يف اوفلتخا مهّنَأ ملعُي نأ يغبني )و

 ارينا ةزوهسبلا طاتقلالا هده دوي دحتلا طاع نغااككش نأ مانيلا ىف

 كنم ئدنأ هّنإف ؛لالب ىلع هدنأ يحو نإ :هل لاقق يي هللا لوسر ىلع ايؤرلا ّصقف
 .ة2:ليئربج ناسل ىلع هللا نم يحو هْنِإ :"”اولاقو كلذ 825+ انتّمئأ ركنأو ,"اًنوص

 وسو: ىلع د0 نيك ريس يع اقل «لاقدلا هكا قاداضلا نع مزاد جيمروصتنم فورو
 هبتنأ اًملف ماقأو ثا ليئربج نّذأف هى يلع رجح يف هسأر ناك .ناذألاب هِي هلل

 عدا :لاق .معن :لاق ؟تظفح :لاق .معن :لاق ؟تعمس كنإ ٌئلع اي :لاق ديت هلا لوسر

 .دّبدت ."ادمّلعف الالب اعدف هْمّلَعف الالب

 1 كيوتل لنيل كك .ةالصلا ىف :«م».١

 .و:«ه».ع 21110 فاّشكلا .*

 .187/ 0 يراخبلل ريبكلا خيراتلا :رظنا .1 .هتبث أف :«ه ءم» .0

 .لاق :«م» .
 ؛! 65/١ هيقفلا هرضحي ال نم ؛7١5/“* يفاكلا ؛5١١ ١١7/١ نافرعلا زنك نم سابتقا .6



 4 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ه4

 و و

 [(60) <... هللأ َدْنِع ةَبوُنَم َكِلَذ نِم َرَشِب ْمُكُنَبَنُأ لَه لق + :ىلاعت هلوق]
 .موقنملا كلذ نم يأ :هلوق

 لها نِم ٌبشب مكتبنا له هانعم ,نونمؤملا مهنم موقنملاو ,ناميإلا :"'موقنملا
 ؟مكمعز ىلع نامياالا نم يشب مكتبنا له وا هللا هنعل نم وه ؟مكمعز ىلع ناميإللا

 [مصخلا عم نانعلا ءاخرإ ىلع راج انهاه ىلاعت همالك بولسأ]

 :هلوق نم موهفملا «َّموقنملا» ؛َكِلْذ »ب هيلإ راشملا اولعج :لضافلا ىّشحملا لاق
 ةكرش يف ٍفْلكتو فاضم ٍفذح ىلإ مالكلا ةماقتسال ؛اوجاتحاف اوُمَقَن اَمَوِه

 """بحاص هركذ ام وهو ضحم ريخ وهو ةرارشلا يف هللا هنعل نم نيد عم موقنملا

 ,مهمعزب نيملسملا ةبوقع نم بش ةقيقحلا يف مهتبوقع ّنأ دارملا ّنأ نم فاّشكلا
 جتحي مل ,نيقسافلا "'رثكأ ىلإ ًةراشإ +َكِلْذ» لعج ولو .هلقع يضاقلا تاف هّنأكو

 '''ههيف ناك موق مهْنَأِب نوقساف مهرثكأ نوكل ٌديكأت هيف نوكيو .فاضم فذح ىلإ
 ولو "!ةبوئملا ةرارش يف '*!ةكرشلا حيحصت ىلإ جتحي مل اذكو ةقَّسَفلا ءالؤه نِم ٌرش

 يف هللا دنع ةبونم "'بلطل مكئتنأ له :يأ «ْمُكْنينأَم ل هل الوعفم «ةَيوُقَم ١ لعج
 فاشل ايم يسعنا لعب ءابالالاذهدذإ : كس ماسالا انزألا !"١ا3ي

 .موقنملا نأ :«مد» "ا اال ؟ ماكحألا بيذهت تح

 ردك الا ندصملا ىف .بحاص  :«ه ءم».؟

 .ريثك مهنم ناك :ردصملا ىف .

 َكِلذ ْنِم بشي ىلاعت هلوق وحن نإف نيملسملاو دوهيلا نيب ةكرشلا يأ:«ه .م .ع» شماه يف .5
 41 50) ةيوقفلا لضأ لف اههكارشقا دعي لمتتسي امنا 4 ةياوُكَم

 ةيقلاب ةروقلا# ريخلاب ةظمشيمب ةروعتلا ودب هتت علا لوقا ىلإ ةزاقإ ونوع فما ك5
 »١١١«. عيجر برح مهنيب ةّيحت مهلوق ةقيرط ىلع اهعضوم انهاه تعضوف

 .هذه :ردصملا ىف .6 .بلطب :«ه» .ا/



 00164 ةدئاملا ةيوت

 ىهتنا ." !«ةبوثملا» ا ىف فّلكتلا نع مالكلا ا"! صلخل ءمكتياده ىلإ ىضفيو

 هب حّرص ام ىلع انهاه ىلاعت همالك بولسأ ٌنألف :اَلَوَأ اّمأ ؛رظن هيف :لوقأو

 ًءاخرإو مصخلا ةارادم ىه ةكولسم ةقيرط ىلع راج فاشكلا ةيشاح ىف ئبيطلا

 سنج نم هيلع لّضفملاو ٌلّضفملا الَّوأ لعج ىلاعت هّنإف ؛باطخلا يف هعم نانعلا

 مث ةرّفَكلا معز ىلع ءاعّدالاب رَّخآلاو ةقيقحلاب امهدحأ ةغّلابملا ليبس ىلع ٍدحاو

 يف مجعلا رعاش لوق هنمو .ةروكذملا ةّنسلا ىلع اًيرج ؛رَخآلا ىلع امهدحأ لّضف

 وت ٍترضح تسيتلود شوخ شاب نينج وك ميتبكن ام
 له» ىنعملا لصاح َنوكيل ؛نيقسافلا رثكأ ىلإ َكِلُذ + ىف ةراشإلا عاجرإ اّمأو

 .نينمؤملا يف مهبيعو مهتمقت ةلّباقم يف هل ةجو الف «؟نيقسافلا رثكأ نِم ٌرشب مكئتنأ
 .ىفخي ال امك

 ىلإ رابعا «تلذا». اهب قرن رك ذب ام "111 بدن ل ضاقلا اذه ن آلف هالات ماو

 نَم نيد عم موقنملا ةكرش حيحصت يف ٍفّلكتلاو فاضملا فذح باكتراو موقنملا

 ضّرعتلاو ضارتعالاب ٌفّئصملا ٌصخ ّمث .نيرّسفملا عيمج ىلإ ةرارشلا يف هللا هنعل

 ناكل الإو هلقع ىّشحملا تاف هّنأ ىلع لد اذهو .«هلقع يضاقلا تاف هّنأك» :هلوقب

 هو لعج ولو :هلوقب هركذ ام اّمأو ٌلّفعتف :ف «مهلقع تاف هّنأكو» :لوقي نأ رهاظلا

 ال امك .اًراغلإو ًةيمعت مالكلا هب ريصي ليوط ليوأت كلذ ّنأ هيفف .هرخآ ىلإ هل الوعفم

 :تارايعلا :ينلاعا و تالالدلا قطب ةقرغم ٠ ىند هل نك يلف ىفخي

 ىلع [اهعضوم انهاه تعضوف .ٌرشلاب ةبوقعلاك ريخلاب ةّصتخم ةبوثملاو] :هلوق

 0 زر ةووقعلا عضوم ةيآلا يف ةبوثملا ركذ نايب يف يأ :«ه .ع» ندماه ىف؟

 .رعش  :(هءم».4 .؟ 77 .طوطخملا .ماصع ةيشاح ."



 ؛ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 22

 .هرخا ىلإ مهنيب ةّيحت :هلوق ةقيرط
 ةراعتسالا نم لاثملا ّنَأ دري ملو مّكهتلاو ةغلابملا يف ءاعّدالا ةقيرط ىلع :ىنعب

 يفو لاثملا يف ناروكذم - ةّيحتلاو برضلا امهو- هب هّبشملاو هّبشملا ّنأل ؛ةيآلاك

 ْ ْ وقنا ةيوضلا در وووك الوب ةرودجلاب ةيرقلا كيف هلاك الا
 .هرخآ ىلإ ٌغلبأ نوكيل ؛اًرش مهناكم لعج [اًناَكَم ٌِّدَش») :هلوق

 كئلوأ» :كلوق يف تسيل ةغلابم هيفو .هلهأل يهو ناكملل ٌةرارشلا تلعُج :يأ
 ظ .زاجملا تخأ يه حا ةيانكلا باب يف هلوخدل ؛«ّرش

 [(34) +... خِهيِدْيَأ ْتَلْع َهَلوُلْغَم هللأ ُدَي ُدوُهَيْلا ٍتَلاَقَو ٠ :ىلاعت هلوق]

 يف رانلا ىلإ نيبوحسمو ايندلا يف ىراسأ نولغي ةقيقح يديألا لغب وأ] :هلوق
 .هرخا ىلإ ظفللا ثيح نم ةقّباطملا ''نوكتف [ةرخآلا

 «ةَلوُلْعَم هلآ َدَي + :ىلاعت هلوق ّنأ تركذ دق هنأ وهو رّدقم لاؤس عفد ىلإ ةراشإ

 ؟هٌتقيقح هب داري نأ ٍريدقت ىلع *ْمِهيِدْيَأ ْتَّلْغ+ :هلوقب عنصت امف لخبلا نع زاجم
 ةلصاح ةقّباطملا ّنأ باوجلا لصاحو .مالكلا رفانت اَلإو مّدقت ام قباطي نأ هّقح نمو

 عم ينانلا يف ةقيقحلا ةدارإ رابتعاب «ْتْلُعَم :هلوق عم هُةكوُلْغَم لأدب « :هلوق يف
 ؛ْنَآلا هنم دارملا وه يذلا لخبلا ال ديلا ٌلغ وهو لّوألا يف زاجملا لصأ ةظحالم

 عم «ينّبس» :هلوقل قباطم ظفللا ثيح نم «هللا ٌبس» ّنأ امك ظّقلتلا يف امهئاوتسال

 لوق يف هفالخب كلسملا فيطل ةلكاشملا نم عون اذهو ربادلا عطق هنم دارملا نأ

 ف رضاقلا

 ""”اصيمقو َةَبُج يل اوُحَبْطا :ُتلق هَخْبَط َكل دجن اًئيش خرقا :اولاق

 . رعش - :(م» .؟ .نوكيف :«ل ءهء.م».١

 .507 .بدألا ةنازخ :رظنا ."“



 ها/١ ةدئاملا ةروس

 هذهو .ىنعملا نود ظفللا ةاعارم دّدجمب «اوطيخ» عضوم «اوخّبطا» عضو هنإف

 نحانم نييعح قريع ضيت اكوا قاتكلا هيعاطنكااافا نم ةنطللا ةكنلا

 بتكحلا ١" ذنوج هيلع ةرلا لوادي ةفسزا ىلع روق ول كيعفا كلذ قم فاضألا

 مهيلع وعدي ىلاعت هللا ّنأ ّقحلاو :لاقف .فّنصملا هركذ يذلا لّوألا هيجوتلا "!ةّيقحب

 درلا يف داز مث :مهيديأ يف َّضبقلاو مهبولق يف لا هقلخ نع ةرابع هؤاعدو لخبلاب

 تدسا ل ةورفعمدلا "يلف هلت طاب نم همسشا اميىلخ |١ فقم: ل اقو.هيلع

 ةمالعلا هنع باجأو ناسوْفلا سراف نم هيف وهف نايبلا ملع ثيح نم الإ نارقلا يف
 هلا مهّمذ اَمّل هللا قلَخ نم ّخَّشلا ناك ول :لوقي نأ هللا راجل :لوقأو :هلوقب هلي ّيزارلا

 ثيح نم نآرقلا ريسفت يف ةمالعلا ثّدحتي ال َمِلو ,ذئنيح هيف مهل ٌرايتخا ال ذإ ؛ىلاعت

 .لوقعملا ناديم ٌسِرافو لوحفلا ٌلحَف وهو لوصألا ملع

 الو] مهُبولق قفاوتي الف [«ِةَميقْلآ مْوَي ىلإ َءاَضَْبْلْاَوَةَواَدَعْل ُمُهَنَِب اَنَْقْلاَو ] :هلوق
 .هرخآ ىلإ [ مهلاوقأ قباطتت

 ؟دوهيلا ىلع اًبيع نوكي فيكف نيملسملا قَّرِف نيب لصاح ىنعملا اذه :ليق نإ
 نم ءيش نكي ملف هنامز يف اَمأ يي ئبنلا رصع دعب ثدح امْنِإ كلذ نآب : يني |

 :لكات هيفو .ءفالتخاللا

 .اًرش الإ مهيزاجُي الف [# َنيٍِدِسْفُمْلأ ٌبحُي آل ُهَنَأَو + ] :هلوق
 هلعج ىلإ ةجاح الف هللا مهّبحي ال نأ قوف ررض ال :لوقأ :لضافلا يّشحملا لاق

 1 لررقلا ادخل ةليفو

 رهاذلا لهأ صارخا ةيفوصلا ل هكردت هل اهي دتكل قع ورك أ امارإ :لوقأو

 .د_جمل :«ه» .؟ .1؟١/7 فاشكلا ١.

 .اًع فتم :«ل» .؛ .ةقيقحب :«ه م».؟"

 .171 .طوطخملا .ماصع ةيشاح . .تسيلف :«ه» .6©



 .لّمأتف مهل اًرجاز ريصيو لكلا هكردي امم فّنصملا هركذ امو

 [(10) «... اَنْرْفَكَل اْوَقَنَأَو اوُنَما باّتكلأ َلْهَآ َنآ ْوَلَو١ِ :ىلاعت هلوق]

 [ هلبق ام ّبجي مالسإلا ّنأو .مهبونذ ةرثكو] مهيصاعم مَّظِع ىلع هيبنت هيفو :هلوق

 .هرخآ ىلإ
 امك ىوقتلاب اًعوفشم الإ دٌّعسي ال ناميالا ّنأ ىلع هيبنتلا فاّشكلا بحاص دازو

 "9 ؟تانطآلا نياق وعلا اذهتا"ا ةيبعلا لاق

 ناميإلا عومجم ةيآلا هذه يف طرتشا اّمل هّنَأِب فاصتنالا بحاص "!هيلع دروأو

 َبيقع لجر تام ولف  هلبق ام ٌبجي ناميرللا د هنمو انم عامجإالاو ىوقتلاو

 نا ليغ لدف معمل تانج لشدلو تاه عض تردكل «ناميإلا ىكدلوخد

 اهعضو لصأ ىلع ناك نإو .لامعألا ىوقتلا ناك نإ اذه ءاطرش سيل امهعامتجا
 .15 ريبكلا فراق ولو نمؤم لكل كنبات [ نسملا] اذهيف هينا"! نه قوعلا وفود

 كرت نع ةرابع ّيرشخمزلا دنع ىوقتلا نأب هل ٌيزارلا ةمالعلا هنع باجأو

 ٍقَتُم وهف هناميإ َبيقع تام نمو ةبجاولا تاعاطلا لعف عم اهكرت نع وأ يصاعملا

 لاعلا كلت ىف ةيلع نجي ال ةلاب ةيلغ حم انل لعافو: ىضافملا كراقادلا رابتعاب

 يصاعملا 1 دف امي اذنا لهماعلاو هع ل نم نعي ل3 ؛ّطقف ناميالا الإ

 .زيدتف هتقو كرداو ةيلق خو امب 5

 ام :هل لاقف ةزانج يف نسحلا عم عمتجا نيح قدزرفلا نسحلا هلاق :«ه ,م .ع» شماه يف ١.

 [ةنس نينامث :مالسإلا خيرات يف] اذك ذنم هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :لاقف ؟ماقملا اذهل تددعأ

 ىّنك 1١4/17[ ىبهذلل مالسإلا خيرات :رظنا] ؟بانطألا نيأف دومعلا اذه :هل لاقف .ةنس

 ْ 1195/١. فاّشكلا .؟ .«إي هنم ١1١5١ تاعاطلا نع بانطألاب

 .ْنأ ىلع :«ع» .؛ .هيلع  :«ل» .''

 . نع :«م ءه» .0

 1591/١. يردنكسإلا دّمحم نب دمحأل فاّشكلا هنّمضت اميف فاصنالا .1



 هال ةدئاملا ةروس

 [ (37) ...٠ َكَبَر نِم َكْيَلا َلِزْنَأ آَم ْعَلَب َلوُسَرلأ اَهْيَءآَي + :ىلاعت هلوق]
 .+ب َكَيَر ْنِم َكِيَلإ َلِْن أَم ْعْلَب لوُسّولآ اَهُيَءآَي> :ىلاعت هلوق

 [ةيالا لوزن نأش ىف تاياورلا ضعب درس]
 نم هنتنطم  انب واهظإ :نضااترهستب آلا هذ لورق ناش ركذي ل قتصملا ن1 خلفا
 امال نوب دعي هن دخلا ضويتايصوألا قحا انتيدوعلا لها اذ انهو: قل

 ّيروباشينلا لضافلا هركذ ام كلذ نايب يف هيلع قفّتملا ٌّقحلاو امهيلع هللا تاولص

 لضف يف ثلزن ةيآلا هذه ّنأ ّيرْدُخلا ٍديعس يبأ نع :لاق ثيح هريسفت يف ّيعفاشلا

 تنك نم :لاقو هديب هيمي هللا لوسر ذخأف ,مخ ريدغ موي كا بلاط يبأ نب ىلع

 كل اًئينه :لاقو ُرمع َيِقَلَف .هاداع نم داعو هالاو نم لاو ّمهّللا .هالوم ''١يلعف هالوم

 ساّبع نبا لوق وهو ,ةنمؤمو نمؤم لك ىلومو يالوم ٌتحبصأ بلاط يبأ نبا اي

 .ىهتنا ." 'ة31 ''ارقابلا ىلع نب دّمحمو بزاع نب ءاربلاو

 لزن اّمل ِدِايي هللا لوسر 0 :مقرأ نب ديزو بزاع نب ءارّبلا نع :ةاكشملا يف لاقو

 2: شا نم نه ؤملابهلذأ ىْنَأ نوملعت متسلا» :لاقف عدي ذخأ ءٌمخ ريدغب

 نم داعو هالاو نم لاو ّمهّللا هالوم َيلعف هالوم تنك نم َمهّللا» :لاقف ىلب :اولاق

 ىلوم َتيسمأو ٌتحبصأ بلاط يبأ نبا اي اًئينه :هل لاقف كلذ دعب ٌُرمع هّيِقَلف «هاداع

 .ىهتنا .دميحأ ةاوووتبةتمؤمو نماؤم لك

 ٌيزاريشلا يليصألا ٌتينيسحلا هللا ٌءاطع نيدلاو ةّلملا ٌلامج نيئّدحملا ُدّيس لاقو

 ءانثأ رد 5 ةضور»ب !؟!هوسوملا هباتك يف هحور هللا حور ٌيكتشدلا

 زامن .ديسر تسا هفحُج ىحاون زا هك مخ ريدغ لزنم هب نوج جح زا تعجارم

 ١. ان نق ايلادب ؛ناهقملا نفك .ىلع اذهف :ردصملا يف .

  0يروباشينلا ريسفت /01 ١ ١ ُ.  6.روهشملا :( ه



 [ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك ه4

 :دومرف و درك ناراي ىوس هب ىور نا زا دعب و !'ادراذك تقو لّوا رد ار نيشيب

 د نافوم هم الزا وم ممسقاابا د يطيل هما نه نسما لوا ثيفلا)
 تباجا نم و دندناوخ اقب ملاع هب ارم اييوك :دومرف هكنآ ىتياور و ؟ناشيا ىاهسُفن
 ىركيد زا ىكي و مراذكىم ميظع رما ود امش نايم رد '''نم هك دينادب ,مدومن
 رما ود نأ هب نم زا دعب هك دينك طايتخا و :نم تيبلا لها و نارق :تسا رتكرزي

 ديهاوخ تّيفيك هج هب اهنا قوقح تياعر و ؟دومن ديهاوخ ىولس هنوكج "!ميظع

 نم هب رثوك ضوح بل ارد ات دش دنهاوخن ادج ركيدكي زا رما ود نأ و ؟درك
 ' .6!دنسر

 عيمج ىالوم نم و تسنم ىالوم ىلاعت دنوادخ هك ىتسردب :دومرف هاكنا

 هالوم ٌئلعف هالوم تنك نم» :دومرف و تفرككب ار ىلع تسد نأ زا دعب .منانمؤم

 هدم ّقحلا ٍردأو هلذخ نم لذخاو هرصن نم رصناو هاداع نم داعو هالاو نم لاو هللا

 ذا دم ات ندع قا فينك باطغ يع احم ةودق دك فيبلا فورم و ه0 5 فيح

 :"ارعش هنمؤمو نمؤم ره ىالوم و ىدرك

 هالاو نم لاو درمناوج ىاي ىاخ ز زاس ىجات شيوخ نيد رس ىارب زاور

 هاداع نم داع مخز ىبن ظفل غيت ز ىروخن ات راد رود وا توادع لدز
 هاوك تسا ىتأ له شيلاعم لامك رب هك ناد ىهاش ىالو تلصا ىنكاني ةازك

 محورها حّور همالك ىهتنا

 ةنيفلا فرط نع اضف صاوتلا ةدياتملا اها هياووووروشلا اذه 3 راو اهتن ققلو

 ريبكلا هخيرات يف ّيماشلا ٌنيعفاشلا ٍريثك ُنبا نيدلا ٌدامع ثّدحملا خيشلا ركذ دقف

 .نم  :«ه» .؟ .درازك :«ه.م».١

 .ردا :«هم».ك .ميظع - :«ل» .'”

 .رعش  :(م) .1 .ديسر دنهأوخ :«م» .6



 هاله ةدئاملا ةروس

 هيف عمج اًياتك هل تيأر ينأ ّيعفاشلا ّيربطلا ريرُج نب دّمحم لاوحأ ركذ دنع

 .ريطلا ثيدح ّقرط هيف عمج اًباتكو '''نيمخض 000 يف مخ ريدغ ٌتيداحأ

 يف دادغبب اًدَّلِجم ٌتدهاش :لوقيو بّجعتي ناك هنأ ّنيوجلا يلاعملا يبأ نع لقنو

 را وم وريشعلاو ةنمانلا :داحيلار هيلع اتركم نبخلا اذه تارا وردد اخمدب
 ."!«هالوم ّيلعف هالوم تنك نم» :[ هلوق]

 بلاط يبأ نب يلع بقانم يف بلاطملا ىنسأ هباتك يف ّيعفاشلا ّيرّرَجلا جرخأو

 ةبحرلاب فايع ٌتعمس :لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ىلإ لصّتملا دانسإلا فذحب
 نَم لاو ّمهّللا .هالوم يلعف هالوم تنك نم» :لوقي هِي ّيبنلا َعِمَس نَم سانلا دشنب

 ةئثَع هللا لوسر اوعمس مهّنأ اودهشف اًًيردب َرَشَع ىنثا ماقف .«هاداع نّم ٍداعو هالاو
 هوجو نم حيحص هجولا اذه نم نسح ثيدح اذهو :ّيرّرَجلا لاق مث .كلذ لوقي

 َّمجلا هاور ّيبنلا نع [اًضيأ] رتاوتم وهو يلع نينمؤملا ريمأ نع رتاوت ةريثك

 :ملعلا اذه يف هل ٌعالّطا ال نّمم هفيعضت لواح نمب ةَربِع الو ,ريفغلا ّمجلا نم ريفغلا

 هللا ديبُع نب ةحلطو باّطخلا نب ّرمعو قيّدصلا ركب يبأ نع اًعوفرم يور دقف

 دبع نب ساّبعلاو فوغ نب نمحرلا دبعو صاّقو يبأ نب دعسو ماّوعلا نب ريبزلاو

 يبأو ةريَرُه يبأو بيَصُحلا نب ةديرُب و بزاع نب ءاربلاو مقرأ نب دبزو بلطملا

 هللا دبعو '" 'ةدانُج نب يشبحو سابع نب هللا دبعو هللا دبع نب رباجو ٌيردحلا ٍليعس

 ّيرافغلا ٌرذ يبأو رساي نب راّمعو َرَمُْع نب هللا دبعو نيّصُخ نب نارمعو دوعسم نبا

 لهسو يراصنألا ٍبوُيأ يبأو تباث نب ةميزخو] ةرارُز نب ٌدعسأو يسرافلا ناملسو
 ع 2 تكوذ "ف ٠

 كلام نب سناو تباث نب ديزو بدنج نب ةرمّسو اذ تاضيلا نب هعيدحو فينح وبا

 ١. .ربج نبال ناميإلا جهن ." ./ .يربطلا خيرات ١71.

  3.ردصملا نم نيتفوقعملا ميو انه .ةدانج نب هللا دبعو :ةدايز «ل»



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك هال

 عطقلا لّصحت نّمم "هو ةعامج نم ّمصو .مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم مهريغو

 ةبطخ يف كلذو مخ ريدغ موي هيي هنم ناك لوقلا اذه نا افي كو مهربخب

 ىدحإ ةنس ةّجحلا يذ نم َرَشَع َنماثلا وهو ,مويلا كلذ هقح يف هاي ئبنلا اهبطخ

 مالك ىهتنا ."ااًبيرق هركذنس ببس كلذلو عادولا ةّجح نم ٌةدَي عجر امل ٍرشع

 .ىرّرَجلا

 زابخالا نما حسب ىداوي أل دع ىلا راهتشالا يف غلب دق ربخلا اذه نإ ةلمجلابو

 الإ 32 الق لوبقلاب تيدعللا اقل هتقلت' دقو: ركسم لأ ني دتكأ نق: قت دنقل نع

 .لوصألا بتك ىلع هل عالطا ال نم وأ لوسرلا لآل ٌدناعم

 ةّماعلا قرط نيب هيلع ىّقّتملا هجولا ىلع - ثيدحلا عم ةيآلا نومضم :لوقأ ّمن

 مخ ريدغ ىلإ لصوو عادولا ةّجح نع ْةايَي ّىبنلا عجر اّمل هنأ وه  ةّصاخلا قرطو

 كلم بنلا لزنف ةيآلا «َكَيَر ْنِم كِل َلِزْنَأ ام ْعْلَي ُلوُسَولَآ اَهُيَءاَي+ :ىلاعت هلوق لزن

 ةالصلا ٌءادأ الو .اًقراعتم هيف رفاسملا لوزن نكي مل يذلا رهظلا لَّوُأ يف كلذ ناكو

 ةّدش نم همدق تحت هءادر ٌعَضَي ناك َلُجَولا ّنأ ىّتح ٍديدش َرَح يف ءاّبحتسم هيف

 نأ هتبطخ يف اًركاذ سانلاب اًبيطخ اهيلع دعصو لاحرلا عمجب ُهيِثي ٌئبنلا رمأف ءْرَحلا
 هّبر ءاقل ّوندل ؛ةيآآلا ؛َكَيَر ْنِم َكِيَلإ َلِزْنَأاَم ْعَلَب َلوُسَلَآ اَهُيَءاَي + هيلع لزنأ ىلاعت هللا

 ف :نرلاتلا نم ةمسنلاب هدغوو نلبي مل نإ ةةغوتو يبا نانا هرعأ ان عليبشلاو
 ىلب :اولاق «؟مكسفنأ نم مكب ئلوأ ٌتسلأ» :همالك ةلمج يف لاقو ما يلع ديب دحلا

 هاداع نَّم ٍداعو هالاو نم لاو ّمهّللا هالوم ّيلعف هالوم تنك نم» :لاق هللا لوسر اي

 "”!«راد فيك هعم ٌّقحلا ٍرِدَأو هلذخ نم لذخاو هرصن نم رصناو

 .49 - غا/ .بلاط ىبأ نب ّىلع اندّيس بقانم ىف بلاطملا ىنسأ .؟

 7٠١/0*- 77١ ناكّلخ نبال نايعألا تايفو :رظنا .*



 ةالا/ :ككاملا ةنودونم

 ةف[نيدباعلا نيز ّىلع نب ديزو هتف ساّبع نب هللا دبع نع اًضيأ انقيرط يف لقّتو

 لئاضف راهظإب يحولا هيلإ لصو عادولا ةّجح ىلإ دي ئبنلا هّجوت لاح يف ّنأ
 تقولا ةحلصمل ؛كلذ يف هيي يبن فّقوتف قلخلا ىلإ هتيالوو هبقانمو و ذا هيلع

 نم فاخأ ينعي «ةّيلهاجلاب دهع '''ثيدح يموق بر اي» :لاقو رمألا ةّيروف د

 عجر اًّملو هّجحل ىضم ّمث الفا يلع ةيالوب ناعذإلاو رمألا اذهل مهلاثتما مدع

 لمتشملا ىروفلا يباجي.لا رمألا قيرطب يحولا لزن ءمخ ريدع ىلإ لصوو هلك ىبنلا

 0 لِزْنَأ اَم ْعْلَي لوُسَدلَأ اَهُيَءاَيِ+ :ىلاعت هلوق وهو ةغّلابملا ةياغ ىلع

 ريس يصحب يمال نم اهب اسيرقللا لزدأ اير مروتلا باعه ألا ةجوب ىلع حلبا نسب

 راو ةفوونلا ريغلا فريعتلا سألا قرط ىلع ميار مام كيكو." قييوفلا

 نيطوتل ؛_ىلاعت هنإ مث .هتلاسر َتغَلِب امف ,لعفت مل نإف تقولا ةحلصم ةياعرل
 بطخف ه ساّنلأ َنِم َكُمِصْعَي ُهَلَأَو + :لاق  موقلا نم هتالابم مدعو هتيلستو ُةِيَي ئبنلا

 يلع ديب ا مث هين ئلع ن أش يف ىلاعت ُهَل ملل ا امب ىسانلا ري نبع ىبنلا

 تنك نم» :لاق .ىلب :اولاق «؟مكسفنأ نم مكب ئلوأ ُتسلأ» :موقلل اًيطاخم لاقو

 نم لذخاو هرصن نم رصناو هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو ّمهّللا هالوم ّيلعف هالوم
 َمْوَيْلَآ« :ىلاعت هلوق لزن ىّتح شانلا فرصني ملف «راد امّقيك هعم ٌّقحلا ٍرِدأو هلذخ
 لس و ه هرد

 00 « اًئيد ماسالا كَل ُتيضَرَو ىتمفن ْمُكْيَلَع ُتْنَمْنَآَو هكتيد مكل تلمكا

 كل ودون الا ياسر ناعم هناء ارو ةمعنلا اساور نزدلا لامكإ ىلع تدمعلا)
 07 (ىدعي

 ١. ىفاكلا :رظنا ." يد ل :يفاكلا يف ١ /15٠١.
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 غ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك هال

 :يل لاقف ةحئارلا بّيط هجولا حيبص باش لجر يبنج يف ناك هل الو اًيلع بصنو

 مكنم ذخأو قفانم الإ هّلحي ال مكيلع اًدقع هللا لوسر دقع دقل هلو ىرت له رمع اي

 دو هلا نأ 1! نع سمار قلنا ةدعات نيد نها ةنورا نونا | ينفر ذل |ًيع

 ٌباش لجر يبنج يف ناك يلع يف كتلاقم تلق ثيح كّنِإ هللا لوسر اي :تلق :لاق

 هللا :تلق 17 ناك نم يردتأ :لاق اذكو اذك يل لاقف ةحئارلا بّيط هجولا نسح

 ةاس اق ند ريفي "كاك تكلا هدا ةلوب عم نوبل لا ردخااب :لاق هب ٌملعأ هلوسرو

 هولحت نأ هورذحاف يلع يف مكنم هّتذخأ يذلا دهعلا مكيلع َدكؤيو مكرذحيل ؛مكيلإ

 :هل تلقو سانلا'رئاس نم اَلَوَأ هُنأّنهف يبي هلا لوسر دنع ىلع ناكو :لاق .هوضقنتو
 .ةنمؤمو نمؤم ّلك ىلومو ّيالوم تحبصأ بلاط يبأ نبا اي كل اًئينه ّمب مب

 [ الكا نينمؤملا ريمأ ةمامإ ىلع ةيالاب لالدتسالا هجو]
 دا افش ا 7 ةياوزلا وسم لا لو يالا ةكوح ل رشف ا هدو كلانا

 ةاكرلاو ةةاضلاو مالامنالا قيلت ففي اهوا دعا ذوو ومس تخل فكنا ل فبل لاق

 َتْغلَب اَمَف ُلَعْفَت مل نإَو+ :هلوقب  نيدلا ماكحأ نم اهّريغو داهجلاو ّمحلاو ًموصلاو

 اًربنم هّبيترتو لوزنلا امهيف فراعتي ال ناكمو نامز يف 0 ّيبنلا لوزنو + ُهَتَلاَسِر

 نم» :نينمؤملا ريمأ ٌّقح يف هلوقب ىلاعت هللا نم اًعَلبم - اهيلع هدوعصو لاحرلا نم
 نأشلا ميظع رمأل الإ سيل روكذملا هجولا ىلع هةاعدو - «هالوم تيلعف هالوم تنك

 ناك- :«ل .م».؟ .نع- :«م لال ١

 لوسر نإ :لوقي نأ رومألا ىف رظن نّمم نسحي كك رشا ةرابعبو :«ه ,م» شماه 1 .

 تحت هءادر عضيو هتّبادب لظتسي لجرلا ناكو ميظعلا ٌجاحلاب تقولا كلذ يف طبه هس :

 نا تام ثاللث ىفعتسا 0 يبنلا ن ال را كم

 هذا وة مصل نب | دق بانل هد نال ويسرا كف اضيرو وشفي ملف ماقملا كلذ نينا ةيفعي

 تادّوسم يف هرخآ ىلإ ١١7[ .ناميإلا جهن] اًلئاق لج لاقف .هتلاسر غّلب امف لعفي مل نإ هنأ
 »١١«. ناميإلا جهن باختتا



 014 ةنئاملا ووش

 يناعملا نم امهريغو هترصنو هتّبحَم راهظإ دّرجمل ال ,ةمامإلل هبصنك ردقلا ٍليلج
 لوز دعنا كسفنأ نم مكب قلوأ ثسسلا» «هلود: عم امس« ىلوملارك اهو ركذ يتلا
 لوين رخاش هب اق ننرو اضعيو:باطخلا نب ع انتايدكلذ هامل يهواك" هينألا

 موف لك ىلومو يالوف تحبصا نا ّىلعل اًبطاخم كلانه مع لاق ثيح ُكيي هللا

 .ءاقملا اذهب ىف كا نع هراهشلا تعا ام سعنلا هلل> ىف اقع دنا طوع

 [ «هالوم ّىلعف هالوم تنك نم» ىنعم يف قيقحت]

 هب ئلوأ تنك نَم ٍرومأ يف فّرصتلاب ىلوألا هْنَأ «هالوم ّيلع» يي هلوق ىنعمف
 ةكحو هاوكذ امك اكنيويصا "اكن تيدحلا وكي دقيفبو ءاذه الا ةماعألل ةرغمالو

 ناك نم وأ ,ُهيفسلا ٌلهاجلا الإ هيف حدقلاو هليوأتل ىّدصتي الو ,هاندصق اميف ةعطاق
 اذهب تف هوركال امي قوم او: ريقي ىلع اكودظم سمو يلق قلع كوتشي[ ذراغب
 دارملا ّنأب رعشي «هالاو نَم لاو ّمهّللا» :هّلوق :ينعأ ربخلا رَّخّوم ّنأ ماقملا
 هديعلا هيعدب لا ةمامإلاو ةيالولا نود امهوحنو ٌبحملاو رصانلا وه «ىلوملا»ب

 .الئلا هل

 نينم ملا رئاتس لبي قيقؤملا ريمآ قع نف ةقحملاو ةرصتلا ىتعمت نأ هندق لوقو

 هذه ريغ نم دافتسم هسفن يف قّقحم مولعم رمأ نينمؤملا ريمأ ىلإ ةبسنلاب نيصلخملا
 قئاقد هيف ّيعرملا دّكآلا هجولا ىلع هغيلبت يف ةغّلابملا ىلإ جاتحم ُديغ اًضيأ ةيآلا

 ةميمض عم امّيس فّرصتلاب ىلوألا ىلع «ىلوملا» لمح نّيعتف ,مامتهالاو ةغلابملا
 قلطأ امدعب ظفللا ّنأ معز ضرتعملا ناكو ءاّضيأ ةرتاوتم يه ىتّلا ثيدحلا ةمّدقم

 ةيالا + َكَيَر نم َكِيَلإ َلِرْنَأ آم علب لوُسَرلَآ اَهُيَءآَي ىلاعت هلوق يأ :«ه ءم ءع)) شماه ىف . ١

 .«هنم ءقثا7» [3” :ةدئاملا] ةيآلا #'كتيد :كلالس ا لا ىلاعت هلوقو ١1[ :ةدئاملا]

 قىفايقلا طوعا نيدلا لالج هركذ ام ىلع ّصنلا نم ضرغلا َن ل مه م ءعر) شماه ىف .

 01 11ناقت الا ينانك ىف



 6 ج .يواضيبلا ريسفت يف عقو ام اًمع عانقلا فشك 0م.

 دعا دعم ىلع قافتشالا يف هيناديو هبساني ام قلظي نا هس ال عن اعيجدخا يف

 هاعّدا يذلا راعشالاف ,ةّيعيدبلا تانّسحملا هوجو نم كلذ ٌدَعُي دق لب .كلذك سيلو

 ةفنأتسم ةّيئاعد ةلمج ربخلا رّخْؤم اًضيأو .ةرتاوتملا ةمّدقملا عم اًضوصخ .عونمم

 َراعشإ ضراعي ال ركذ امب هراعشإف .هتمّدقمب هطابتراك ثيدحلا طسوب :طاقرا نبل

 دّرجمب دارملا نييعت ىلع لالدتسالا سيل اذه عمو ,ىفخي ال امك انبولطمب ةمّدقملا

 مارملا ىلع هتلالد :نم انركذ ام هيف ةدمعلا لب اهدعب امل ثيدحلا ةمّدقم ةبّسانم

 .لالدتسالل ةميمض ةمّدقملا امْنِإو لاحلاو ماقملا ةنوعمب

 انلق ام ىلع هتلالد ّنأل ؛انيلع ال انل ربخلا رّخْؤم نإ :كلذ نع اًيّقرتم لوقأ ّمن

 هاداع نَّم ٍداعو هالاو نَم لاو ّمهّللا» :ُْيَََي هلوق ّنإف ؛متركذ ام ىلع هتلالد نم ئلوأ

 هل ناك نمب الإ قيلي ال «راد امّقيك هعم ٌّقحلا ٍردَأو هلذخ نم لذخاو هرصن نم رصناو

 هيلا نضود نمل ىنلجللا لب نلدعلا قر دعو ةرعتلا ىلإ حجي ءاذعاو:ةانلوا

 الا :كلذك نونكي الو. لطادبلا نع ةنيضعلاو خلا ىلإ مهتوعو ماو ةثألا ةاكحأ

 .ماهفألا يوذ ىلع ىفخي ال امك ٌمامإ وأ ٌناطلس

 [لزنآ ام عيمج بَكْيلا َلْزْنأ 1م ىنعم معز نم لوق لاطبإ]
 .هرخآ ىلإ «لزنأ ام ٌعيمج» :هلوق

 اًعلبم ناك 0 هْنأل ؛فاضملا رّدق امْنِإ :فاّشكلا ةيشاح يف يزارلا ةمالعلا لاق

 ؛هغيلبت ةهوكت أمب م يئحولا ك كاتأ امئر : :ىدعي 0 ةغلابملا رمزا ةدئاف اذه 7

 00و يا

 ؛كلذ لاثتما يف فقوتف قلخلا ىلإ هتيالوو هبقانمو ىلع لئاضف راهظإب حولا هيلإ

 هع قس تاحأ «ةقافادلاب نهغا يدع موت كراانانلاقو: مقتولا ةحلضتل



 م١ ةدياملا روك

 .لّمأتف ءبلاط ىبأ نب ىلع ةيالوب ناعذإلاو رمألا اذهل مهلاثتما

 عومجملا هب ديرأ اذإ ؛روكذملا فاضملا ريدقت ىلإ ةجاح ال هنأ رهاظلا :لوقأ 3

 نم هيلإ ىلاعت هللا هلزنأ ام '!عومجم ًعالبإ دارملا سيل نأ ٍروهظل ؛عومجملا ثيح نم

 راركت ىنعملا اذهب عومجملا غالبإ ٌنألف :ًلَوَأ اّمأ هيف ؛نامزلا كلذ ىلإ ةثعبلا لَو

 ماكحألا كلت نوك عم هيف ةديدشلا ةغلابملا ةدئاف نم اًلضف ةدئاف هل رهظي ال ةداعإو

 .نينمؤملاو ةباحصلا رودص يف ةظوفحم فحاصملا يف ًةروطسم

 هنوك رهظي ال ئرخأ ٌةّرم تقولا كلذ ىلإ َلِزْنَأ ام عيمج غالبإ ٌنألف :اّيناث اّمأو

 نع لثإال# ئبنلا ةمصع نامّضل ىلاعت هٌراهظا َهّجتي نع وو كملا نهيدوكلا ردن

 سانلا ضّرعت

 امك الوزن نآرقلا رخآ ةدئاملا ةروس ّنأل ؛عقاولا فالخ مزلي نلف :اًنلاث اّمأو

 اهدعب نانشلح يبنلا قمب مل يتلأ ا د و

 مكحلا وه هّنَأو عومجملا غالبإ هغالبإب قّقحتي يذلا مكحلا غالبإ دارملا ّنأ رهظف

 نم ملَع امل ؛ةثل ىلع نييعتو مامإلا بصن نم '' !ءاوقألا ىلع اليقث اًبعص ن ناك يذلا

 «ام» ةيلك ذا هبهذم نأ نم نأ فاشكلا تحااض ا :نثهفلا نمو :«ه ءم .ءع» شماه ف

 لّحمتلا اذه يف عيمجلا بلطمو [ عمجلاب :«م»] عيمجلاب انهاه انوع هزدعلا تاودآ قه نمل

 .« لع هنم ١7١ ىفخي ال ءرهاظ

 مهم لافتشيفا و تيبلا لهأ ةّمئأ ماكحأ باعصتساب رعشي يدذلاو :«ه ءم ءع» شماه يف ."

 نيلقثلا مكيف تكرت :يَيَي يبنلا لوق يف نيلقثلاب ةرتعلاو باتكلا ةيمست هجو ّنأ نم لبق ام

 منين انكعا لانكاو نوتات ىناتلا ىلع لقني هلا هرخلا ىلإ « سس لها ىرتضو ها بانك
 هنأ نم ثيدح ةلمج يف ةاكشملا بحاص هركذ ام اًضيأ هيلع ّلديو .رّبدتف ,مهرماوأو

 ميقتسملا قيرطلا مكب كلسي اًيدهم اًيداه هودجت اًًيلع مترمأ نإ :هباحصأل اًبطاخم ديلي لاق
 [؟؟/8 :]رجح نبال ةقرحملا قعاوصلا باتك يف اًضيأروكذم فيدحلا اذهونيلعاف مقازأالو

 ها اة تكد نو تلاغقلا



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 0

 مهدالوأو مهناوخإو مهئابآل هلتقب 326 هضغب نم ًةءولمم تناك موقلا بولق ّنأ

 ؟ماقملا كلذ يف ىنعملا اذه مهنم حّشرت دقو فيك .ة ّئبنلا تاوّرَغ يف مهبراقأو

 امك ,مالعلا كِلَملا نم اّيحو كانه هغّلب ام ّنوك اوركنأو ا ّبنلا ىلع اوضرتعاو

 كيلا 0 :لاق ايو ربتدلو مريغو 0

 ا ياي سوس يو

 يف انركذ دقو اذه .هب ءاج اّمم ءيشب نِمؤي ال نمك ناك رّخآلا ضعبلاب َنَّماو هب ءاج

 حيضوت يف كعفنل .ماقملا اذه ىلإ هّتفطع اذإ ام ةقباسلا ةيآلا يف «ّيلولا» ظفل قيقحت

 ")ءارملا لين يف قفوملا هلو .مارملا

 ةميركلا ةخسنلا هذه ديوست نع غارفلا عقو دق مث :بتاكلا نم ةدايز «م» ةخسن 0

 نم ّيواضيبلا ةيشاحب ةموسوملا .ناهربلا عطاس ناقرفلا قئاقدو نارقلا قئاقحل ةلمتشملا
 ّىفولا ىضت رم مامإ راونأ رهظم ,نيققحملا ءالضف ةدمع ,نيخسارلا ءاملع ةودق فينصت

 دي نع هعجضم هللا رّون ّيرتششلا ينيسحلا هللا رون يضاق ّىلجلاو ّىفخلا :نيناوق عضاو
 هللا رّسي لامج نب ديزياب لاعتملا كلملا هللا ةمحرب يجارلا فيحنلا فيعضلا ريقحلا ريقفلا

 كوضوسلا ةعئارلا نتاج ةسرلا فيوحلا ةاانقلا نما اهتفونا زد انننلايغو لها عيسها ولام

 :هنأش يف ناك يذلا لامكلاو لضفلا بحاص دجمألا مركألا دّيس ةميركلا قالخأب

 لورا كهل فااعاذإ لو هيك اك كيلا
 رهاظلا ٍبَسَحلا وذ فيصلاو ءاتشلا يف ءارقفلا مداخ فيكلاو ّجكلا تافّلكت نم هّرنملا

 .هاّنمتي ام ةياغ ىلإ هلصوأو هللا همّلس ىلع دّمحم ازريم وبأ رهاطلا ٍبَسّنلاو

 ريي ريبدت هب و ناوج تلود هب ريمض نشور تخب ناوج و ناوج

 ريخ ىلع هللا ىّلصو هلذخ نم لذخاو هرصن نم رصناو هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو ٌمهّللا

 نيس ويل ةسالتعو د كأول نيسقكملا نينوسرتلا نيوفعتلا هلا رددكحم ةقلخ

 .ماركالاو مالسلاو

 مت ٠١. 45 ةنس رفظلاو ريخلاب هللا متخ رفص رهش يف ّمت



 كيذا ةدئاملا ةروس

 [(113) ...٠ َتْلَق َتْنَآَء َمَيْرَم َنْبأ ىسيع اَي ُهللأ َلاَق ْذإَو + :ىلاعت هلوق]
 .مهتيكبتو ةرفكلا م خيبوت ديري :هلوق

 [هب داري امو ةيآلا ىف ماهفتسالا ىنعم]
 هملع روهظل ؛الثل ا' ىسيع خيبوت ريرقفتلاو ماهفتسالا اند دارعلا ضنا عي

 موقلا ع يرعب ل يس احلا كل رول

 هدعب هّمُأ نأشو هنأش يف اولاق امب اًملاع نكي مل )ثا ىسيع نإ :لاقي نأ نكميو
 هدعب موقلا هلاق امب ىسيع مالعإ هب دارم ماهفتسالا ةروص يف وه امب ىلاعت هبطاخف

 .لاحملا نم

 .تاذلا سفنلاب دارملا ليقو :هلوق

 ينك ام ملعأ الا انأ و قينع ىف أم علمت هنأ ىلع , ءبيغلا هب دارملا :")لاقي دقو

 ا هيلا اع ىلا ةراقإ ههح اضذكي ام فئصملا لوق ىفو .كملعو كبيغ

 1١7([ .... ةللأ اوُدبَعَأ نآ ةب ىنَتْرَمآ آَم اَّلإ ْمُهَل ْتْلَق ام :ىلاعت هلوق]
 لدب وأ ,هب» يف ريمضلل نايب فطع ءْمُكُبَرَو يَبَر هلآ اوُدبَغَأ ِنَأ+] :هلوق

 لوصوملا ءاقب '''هنم مزليل اًقلطم [هنم] لدبملا حرط زاوج لدبلا طرش نم سيلو] هنم
 .عجار الب

 ١. يرارلا حوتفلا وبأ خيشلا وه لئاقلا :«عر) شماه ىف 0871

 .هنم  :ردصملا ىف ." .”71١1١ط نانجلا حورو نانجلا ضور :رظنا.؟



 [«ْمُكْبَرَو ىَبَر هلآ اودُبَعآ نا+ بارعإ ىف ثحب]
 ,عجار الب لوصوملا ىقبي هّنَأ ىلع ءانب .لادبإلا ةّحص يفن ال فاّشكلا ىلع ّدر

 يف فاشكلا بحاص زّوج اذلو :ينازاتفتلا لضافلل اًقفاوم لضافلا يشحملا لاق

 ءاقب موزلل ماقملا اذه يف هنم لدبملا ٌدرف ءاًحلاص اًلجر همالغ تيقل ديز لّصفملا

 ."!يغبني امك سيل عجار الب لوصوملا

 هيوبيس عبت يرشخمزلاو .هيوبيس باتك راصتخا لّصفملا ْنأل ؛ةشقانم هيف :ليق

 دنسلا دّيسلا هركذ ام ىلع .هل اًراتخم هيف هدروأ ام ّلك نوكي نأ مزلي الو .هدعاوق يف

 ىلإ روكذملا زيوجتلا لّصفملا يف بسن هنأ ىلع فاّشكلا يشاوح يف فيرشلا

 .هيلا جير ,قلطي ملو هب وبيس

 ١ هل حرط زاوج لدبلا طرش م :لاقي نأ نكمي هّنإ مث

 فيك .حرطلا مزلتسي ال حرطلا زاوج نال ؛عجار الب لوصوملا ءاقب هنم ب

 .ةرابعلا ىف روكذم

 الك ةرخا ىلإ ةيوبيس بانك راضتخا لفملا نأ نم هركذ ام َنأ هيف :لوقأو

 ينالك رييفاجحا هجو ماقم يف فاّشكلا يبّشحم نم هريغو كي دّيسلا هركذ

 دّوجم ِّنأل ؛ماقملا اذه يف هركذل هجو الو ءلّصفملاو فاّشكلا يف يرشخمزلا

 بهذ ام نوكو .فاّشكلا ىلع ّدرلا يف يفكي وحنلا ةن قنا طع نيف ووكدملا ةورسللا

 مالك نوكي نأ عنمي ال ءرخا ثحب هفالخ نود حجارلا وه هيف فاّشكلا بحاص هيلإ
 نم هريغ هركذ ام رايتخاب هتفلاخم راهظا ىنعمب ؛ءفاّشكلا ىلع اًدر انهاه .فّضملا

 هّنكل هنأ هيفف ,"'حرطلا مزلتسي ال حرطلا زاوج ّنأ نم هركذ امو .ةيبرعلا بابرأ

 .مهفاف ؛ةرابعلا يف ركذ نإو ركذي مل هّنأكف حرطلا مكح يف هنوك مزلتسي

 ١ ,ط وطخملا ا اما 06 .

  0فاّشكلا هنّمضت اميف فاصنالا :رظنا 70677/1١--167.



 0 ةدئافلا ةووس

 نأ» هب ينترمأ امب آَلِإ مهترمأ ام :ليق ّنأكف رمألاب لوقلا '١لوؤي نأ الإ :هلوق
 .« هللا اودبعا

 الإ مهترمأ ام لصألا ناك هّنِإ :فاّشكلا بحاص لاق :ينازاتفتلا لضافلا لاق

 لعجي الل ؛نسحلا بدألا ةيضق ىلع الوزن ؛رمألا عضوم لوقلا عضوف ")هب ينترمأ
 نوكت نا دعبي الو .ةرّسفملا «نا» ماحقإب لصألا ىلع لدو ,نيرمأ اًعم هّبرو هسفن

 .ةيآلا + ساّنلل َتْلَق َتْنَآَ+ ىلاعت هلوقل هنع لئس ثيح .لاؤسلا ةقفاوم ةتكنلا

 لعجت نأ كل نكي مل ةتكنلاو ,ةنيرقلا هذه ىلع رمألا ىنعم يف لوقلا لعج ءانتبالاو
 «نأ» لعج يف نكل هل ةرّسفم «نأ» لعجتف .لوقلا ىنعم هيف لعف ىنعم يف لوق لك
 ؛سايقلا قيرط يف اَمأ .رظن مق نأ اذهب هترمأ لثم هتلص روكذملا رمألا لعفل ةرّسفم
 نم ركذ ام لبق دجوي ال هّنألف لامعتسالا يف اّمأو ءرخآلا نع نغم امهدحأ ٌنألف

 ؛هل اًريسفت «نأ» لوخدم لعجي نأل حلصي ال ةلصلا لوخدم ّنأل ؛رظن سايقلا قيرط

 لاثملا يف امك ؛بولطملا وهو هردصم لب ؛بلطلا ةغيص سيل هب روماخلا نا

 ريسفتلا ليبق نم اذه ّنأ رهاظلاف مق ةغيص ال مايقلا هب رومأملا ّنإف ؛روكذملا

 ىلاعت هلوق يف ليق امك ؛ظوفلملا لوعفملا اذهل ال ,رمألل رّدقملا رخآلا لوعفملل

 ظفلب هانيدان يأ .«انيدان»ل رّدقملا لوعفملل ريسفت هّنِإ :"!4 ٌميِهْرْيإ اي نأ ُهاَنْيَداَنَو
 سايق اذه ىلعو .مق وه ظفلب اذهب هترمأ روكذملا لاثملا يف دارملاف ميهاربإ اي وه
 .رخآلا نع امهدحأ يف ءانغإ الف ةيآلا هذه

 ال هماهبإل لّوألا ّنأ نم هعفد يف يّشحملا ةمالعلا لاق ام فعض رهظ اذه نمو

 اًروهشم اًنأش ماهيإلا دعب ريسفتلل ّنأل ؛لّوألا نع ينغي ال يناثلاو يناثلا نع ينغي

 نايتساو هميلستلاو لونا ريدقت ىلك دعس لوقلا اذه نوكي. نأ لإ ءاروكشيت اًماقفو

 ١//161. فاّشكلا .؟ .لّوأي :«ع».١

 1 هك افاعلا



 هللا اودبعا نأ هللا هرمأ ام سيل هنأ وهو ءانه قّقحملا كلذ هدروأ ام دورو مدع اًضيأ

 قرم امو ىلاعت هللا هرمأ [ام] لام ّنأِب هعفدو ,مهّيرو كّبر هللا دبعا لب ؛مكّبرو يبر

 امك .مكّبرو يّبر هلا اودبع نأ هللا هرمأ ام نوك انقّقح ام ىلع مزلي مل هّنأل ؛دحاو هب

 .ىفخياال

 وهو رمألا لَّوأ نإو لوقلل ةرّسفم «نأ» لعج نم رخآ عنام اذه ىلع ةيآلا يف معن

 مهترمأ ام ذئنيح بيكرتلا لصأ ريصي ذإ ؛غّرفملا يف ةدحاو ةادأب نيئيش ءانئتسا

 نم ليلق الإ هزّوجي ملو هللا اودبعا وه ظفلب هب تزما ام الإ رمألا ظفلب ءيشب

 .ىهتنا ءيضرلا هركذ امك مهمالك فعض روهظ عم ةاحنلا

 ,ةلمجلا مكح يف نافلتخي نيئيش ءانثتسا وه ةاحنلا هزّوجي مل ام ّلعل :لوقأ
 ظفللاب دارملا ّْنأل ؛دحاو ءيش مكح يف ظفللاو ءيشلا ّنأل ؛كلذك سيل انهاهو

 ايهدسا كذا نلتكا ل قدح امها نكلا قعو .ءيشلا كلذ ىلع ٌلادلا ظفللا انهاه

 .لّمأت .ىفكل اًلثم ءيشب مهترمأ ام ليقو ةيئانثتسالا ةلمجلا يف

 .مهيلع اًبيقر يأ[ +بيقَولآ تن تنك ] :هلوق .

 [ ؛اَديِهَش ْمِهْيَلَع ُتْنُك + و «ْمهْيَلَع َبيِقّلَآ َتْنَآ َتْنُك + نيب ةنراقملا هجو]
 "”داشرإلاب عناملا وه هيفّوت '١دعب ىلاعت هلل نأ ىفخي ال :لضافلا يّشحملا لاق

 تلك » قلاع هلوق قبب لئاغ الق هيفا" قا كالذك هنأ انيك ا" ليمزلا ؟لاسزأو

 .””ريسفتلا اذه ىلع ءاَديِهَش ْمِهْيَلَع ُتْنُكَو+ هلوق نيبو «ْمِهْيَلَع ٍبيقّدلَآ َتْنَآ
 رمألا ةياغ روكذملا ريسفت "!يف ركذ ام دّرجمب ةلصاح ةلباقملا ّنَأ هيف :لوقأو

 .داسوإلل ردضملا نارا :لبق :ردنضتلا ف١

 :لوعرلا «يدصلا نبا .ىلإ :ةدايز «ع» .“
 .دعب :ردصملا يف .1 .و :«ع».6

 .ضايب ةملك ردق اهدعب ام .6 .5/868 .طوطخملا .ماصع ةيشاح .'



 ةهمما/ ةدئاملا ةروس

 كلذ ىلع رهظي ال «مهيف ُتْفد اَم اًديِهَش ْمِهْيَلَع ُتْنُكَو» هلوقب صيصختلا هجو ّنأ

 ىلا نضيصخت نا قاوعتلاو هريسنللا كلي مهيلع اًديهش ناك ىلافعتا نأ رييسفتلا

 ةدارإ مدع ىلع لادلا رصحلا هلباقم يف ركذ دقو (ظ) اًصوصخم هادع ام يفني ال

 .انهاه رصحلا





 تايوتحملا سرهف

 نارمع لآ ةروس

 قروش

 0000 ]1 ]1 «نارمع لا»ب ةر ديلا ةيح معو

 00 ا (؟-١) «... هللا آل هَ هلأ « لاذ :ىلاعت هلوق

 1 ا ا ول رسم وسام اب اساس خخج تاحشاما ب وما نك «ملا» يف «ميملا» بارعإ

 000 (*) ... َنْيَب اَمِل اًقّدَصُم َقَحْلاِب باَتِكْل َكِيَلَع َلَرَنِم : :ىلاعت هلوق
 1 ا ا ا و ا و سس جما # ةاروتلا »و * ليجناالا * ىنعم

 00000 (8) «...ن ْاَقْرُفْلأ َلَرْنَآَو ساّئلل ىَّدُه َلْبَق نِم> : :ىلاعت هلوق

 رسل يل اونلا نينا مل نلا هيف قارغتسالاو « ِساَّنلِل ىَّدُه» ىنعم

 0 (ه) 4... . ىف لَو ضزآلا ىف ٌءْىَش ِهْيَلَع ىفْحَي آل هل هللا نإ* :ىلاعت هلوق

 0 3 +... ُءاَشَي َفِيَك ماَحْرآلآ ىف ْمُكُرَوَصُي ىِذّلَ َرُهد :ىلاعت هلوق

 00 01 . ىراصتلا ةهبش نع اهب عفدي امو ةيآلا ىنعم

 ا” (7) 2... ٌتاَمَكْحُم ٌثاَيا ُدْنِم باَتِكْلَأ َكِيَلَع َلَرْنَآ ىذا َرُهِم :ىلاعت هلوق
 ا م و أ ا عب ودق وحوش هع ولا باتكلا ىلإ هتفاضإ عونو «ةألا» ىنعم

 10111100 نارقلا ىف تاهباشتملا دوجو ةمكح ىف قيقحت

 00000 هيف قيقحتلاو تاهباشتملا ىنعم يف يروباشيتلا هدافأ ام
 00 تاهباشتملا ليوأت نوملعي ملعلا يف نوخسارلا

 0000000 ةيآلا ىنعم يف هرودو 4 ٍباَبلأْلَآ اوُلوأ لإ ْرَكَّذَي اَمَوَه فطع يف ثحب

 00000000 250082 .اَنَل بهو اَنتيَدَمذإ دعب انَبوُلُق عت ال انيَر ١ :ىلاعت هلوق

 1 لدعلا لهأ دنعو ةرعاشألا دنع +اَنَبوُلُق غرب اَل» ريسفت



 [ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 04

 000000 ىضت علا ديلا هدانا مودا نيدصا نبيا قناة يلقو فيدش اووأت

 م (1) 4... هيف َبْيَر آل مْوَيِل ساّنلَآ ٌْعِماَج َكّنإ آَنبَر م :ىلاعت هلوق
 000000 ديغرلاو دهولا ىف :ةراولا تانألا ىف لكلا ليصفت

 0000 (11) +... اوَُّذَك مهِلْثَ ْنِم َنيِذّلَأَو َنْوَعْرِف لا ِبْأَدَك ٠ :ىلاعت هلوق
 101010101 1 ]1 ]1]1] ايبارعإو ةيآلا نكي

 10000 )١17( 4. .َنوُرَشْحُتَو َنوُبَلُْتَس اوُدَمَك َنيِذّلِل ْلُك + :ىلاعت هلوق

 2 6 ا ا و ا م م )١173( #.. . امتلأ ِنْيَتَتِف ىف ٌهَيا ْمُكَل َناَكْدَك + :ىلاعت هلوق

 1 + ِنْيَعْلأ َىَأَر ْمهْيَلْثِم ْمُهَتْوَرَي  ىنعم يف ثحب

 1000 )١4( «... َنيِنَبْلَآَو ِءاَسّيلَأ َنِم ٍتاَوَهَّشلَآ ٌّبُح ساّنلِل َنّيُرم :ىلاعت هلوق

 000:0 0065::6ر5959794ر7<7لب(ل([<”7 7 2 © 1 كاويعلا تكي وضم نفح

 11011 1 ]1 ]1 1] 1 نيبزتلا لعاف يهكخي

 هد (16) 4. ع او نيل كِل نر مكَُْوأ لم :ىلاعت هلوق
 0 ١7 .َنيِقِفْنُمْلَآَو َنيِتِناَقْلَاَو َنيِقِداَّصلَأَو َنيِرباّصلَأ « : :ىلاعت هلوق

 ل نينمؤملا ريمأ يف ةيآلا لوزن نم حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام

 ا (14) «... ُةَكْبَكلَمْلَأَو َوُه لإ نلإ 5ل ُهَنْ هَ هلأ َدِهَّش + :ىلاعت هلوق

 0 ب ملعلا يلوأو ةكئالملاو هللا ةداهش ىنعم

 8:19) يو يا مل تاكا حاولو هو قامو ا تسل ناب هوت دج واش نام مالسإلا نيد ىنعم يف قيقحن

 1 و ا ا ا يو نمل و هتينادحوب هللا ةداهش ةيفيك

 1 و وس نو اا تلا قاطو انك ةجوتلا يلب وه اهقو ىلعلا اولوأ

 ا ا « طشقلاب اًمْيَاَق + ىنعم

 0000011 ةيآآلا ىف ِهَوُه لا دلا آله ريركت ةّلع

 0000 (19) +... َنيِذَّلَأ َفَلَتْخأ اَمَو ٌءاَلْسْألَآ هلأ َدْنِع َنيَّرلَآ نإ + :ىلاعت هلوق
 ال م لا ا 030 . هل َىِهْجَو ُتمّلْسَأ َلَقَف َكوُجَآَح ْنِإَف » :ىلاعت هلوق

 00 0051 . َنوُلُدْفَيَو هل أ ٍتاّيانب َنوُدْقْكَي َنيِذّنَأ ّنِإ + :ىلاعت هلوق

 0 ب ءايبنألا لتق مهفالسأ ّنأ عم 4مم دقي ب ىلاعت دا هكر



 تايوتحملا سرهف

 ...(7؟) «... اَْنّدلَأ ىف ْمُهلاَمْعَأ ثَطِبَح َنيِذّلَأ َكَيَنلوُأ + :ىلاعت هلوق

 . . (57) :... باتكلا َنِم اًبيصَت اوُنوأ َنيِذَّلَأ ىَلإ رت ْمَلَأ + :ىلاعت هلوق

 ل م ا ا ا يسربطلا هاور ام ىلع ةيآلا لوزن نأش :
2 

 ... (؟5) .... اًماَكآإ داّئلَآ اًنَسَمَت ْنَل اوُناَق دم ْمُهْنأِب كلذ + :ىلاعت هلوق

 ااا 0008 ءايدالا ةغافت نلف هكارب ردح

 (؟1) ...٠ ُءاَشَت ْنَم َكْلُمْلأ ىتْؤت ِكِلُمْلا َكِلاَم هلل لك ١ 0 هلوق

 12101001018 ةفسالفلا لوق نم ّقحأ « ْدْيَخْلَأ َكِدّيِب  ىنعم ىف ىسربطلا هدافأ ام

 .(؟3/) ٍلْبْل ىف َراَهْنلَأ ٌجلوُتَو ٍراَهّنلَأ ىف َلْيَلَأ جلوت + :ىلاعت هلوق

 ا ل و م سكعلابو تّيملا نم ّيحلا جارخإ ىنعم
 00000000 1 (18) +... ءاَيِلْؤَأ نيرِفاَكْلأ َنوُنِمْؤُمْلَا ْذخَتَي آل + :ىلاعت هلوق

 00000 هناا ةنسزوع يولقلا 01 هدب ادعمنا ف هع

 000107111 1 ناديت الا دس اكعملا ةكلاون
 00000 ]1 ا قتلا ىف

 ا (؟9) :... ُهْمَلْعَي ُهوُدْبُت أ مُكِروُدُص ىف اَم اوُهْخُت نإ لق + :ىلاعت هلوق

 ل هّلحم يف يرابلا ملع يف يواضيبلا هدافأ ام

 ا 6060 .اًرضْحُم ِريَخ ْنِم ْتَلِمَع اَم ِسْفَن لُكُدِجَت َمْوَي > ىلاعت دلزق
 ا هلوق نع لاكشإلا عفدو ةيآلا يف يسربطلا خيشلا هدافأ ام

 ١ (8؟) «... هلآ َنإَف اوّلَوَت ْنإَف َلوُسَتلَأَو هلأ اوُعيطَأ ْلُك + :ىلاعت هلوق

 00 ةرّججملا بهذم نالطب نم يزارلا نيدلا رخف هدافأ ام

 ا جم ("5 - 70) +... ميهزُبإ َلاَو اًحوُنَو مدا ّىفَطْصَأ هللا نإ * :ىلاعت هلوق

 00 اًمامإ وأ اًيبن ناك ءاوس اًموضعم ناك نمي ءافطضالا صاصتخا

 اننا 1 2 طن ا نوح ركذلاب نارمع لاو ميهاربإ لاب صيصختلا هجو يف قيقحت



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 041

 هذ هامل قب 7 لج قا ناو د ع ل عدل أ نأ دق دم دفا كلا: ىبا قلع نازمغ لا لئيح هعنو

 26 ءايبنألا ليضفت ىلع ةيآلا ةلالد نم ىسربطلا خيشلا هدافأ ام

 (*0) +... اَم َكَل ُْتْرَذَن ىنإ ّبَر َناَرْمِع ْتَآَرْمَأ ِتَّلاَق ْذِإ + :ىلاعت هلوق
 م2 0 4 ىه ليث س < 8 م

 ..(75) +... ئثن ا اَهَتْعَصَو ىنإ ّبَر ْتَلاَق اَهْنَعَضَو اًمَلَف+ :ىلاعت هلوق

 هه © © © © © © ©

 © © © © © © © ه٠

 8 هب | 22 5
 ١٠ قو ام ا ماع مز متم وا ردو نا ولاا ورا حما ورا موج مالا مث د او يمس هحو

 . .٠ 2 ١

 .. «ميجَولأ ٍناَطِيَّشلأ َنِم اَهتيردَو َكِب اَهذيعأ َىَناَو  ىنعم يف قيقحت
 (87) +... اًنَسَح اَناَبَن اَهَتَبْن أَو ِنَسَح ٍلوُبَقب اَهْبَر اَهلَّبَقَتَف + :ىلاعت هلوق

 ل « نَسَح لوُبقب# ىنعم

 000 هاققل ا حداق : ميرم نم اًيركز لاؤس ةّيفيك ْ
 . (38) 4. . نم ىل بَ ٍيَر لاق ُهَبَر + د اَعَد َكِلاَنُم ٠ :ىلاعت هلوق

 0 (*9) 4... ىف ىَلَصُي ٌمئآَق َوُه و ُةَكَيللَمْل ُهْنَداَنَق ٠ :ىلاعت هلوق
 0 وعلا ىَنأ ّبَر َلاَق + :ىلاعت هلوق ه <

 3:00 (غ0) 90 00 تلاقذإو .. 5 1 هلوق
 هزل راو مان رم شا هع وجبل لا ب اة ناو وتوت هما ون ام كَّيااةمطاف و ميرم ءافطصا نيب قرفلا

 5 (2193) . ىعك ْرَأَو ىِدُجْسَأَو ِكَبَرِل ىتنفَأ ُمَيْوَم اَي :ىلاعت هلوق

 55 1 44 لد فته اا ف ا و قانا و ةعامجلا ةالصل « : نيعكاَدلأ َعَم فك ةلالد

 60 علا رخل ف1 وشو اهلا و مولا مانو ساو ا رنا اق كا عوكرلا ىلع دوجسلا ميدقت هلع

 . (45) «... َتْنِكاَمَو َكْيَلِإ هيحون ِبْيَعْلَأ ِءاَبْنأ ْنِم كلذ + :ىلاعت هلوق ل م4 0011 0-2 - هه: - يذ
 ا ةعرقلا ةيعورشم يف يسربطلا خيشلا هدافأ ام

 ... (10) «... كْرْشَبُي هللا نإ ٌمَيْرَم اي َةَكَيَكلَمْلا ِتَلاَق ْذإ» :ىلاعت هلوق

 ه6 هدا طاب 6 هاف هج دهلاو رق فرم اه خن دوس و دعبل هني واوتام انماط مي رم نب ىسيع بقل ,حيسملا

 2010000 (49) *... ليءاَرشإ نب ىلإ ًاَلوُسَرَو + :ىلاعت هلوق
 ل تازجعملا هدهب سبع صا منخ ١ ةلع
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 9 تايوتحملا سرهف

 انا (50) +... نكل لجأِلَو ةيرْوََتلَأ َنِم َّىَدَي َنْيَب اَمِل اًقّدَصُمَو ل :ىلاعت هلوق

 الا (00) «... ّىَلِإ َكُعْفاَرَو َكيِفَوَتُم ىنإ ّىسيع اَي هلأ َلاَق ْذِإ* :ىلاعت هلوق

 0000 (هال) . مهل تالا اول اوما ني مو :ىلاعت هلوق

 ا (11) ...٠ مْلِعْلا َنِم َكَءآَج اَم ِدْعَب ْنِم هيف َكَّجآَح ْنَمَق+ :ىلاعت هلوق
0 0 

 00000 ز] ز 32!تيبلا لهأ يف لقعلا لامك يفاني ال ّنسلا رغص

 0 ا ا ةحيحص رابخأب ةئإ يلع الإ سيل «اَنَسْفْنَآِ»ب دارملا

 0000000 قال تيبلا لهأ ىلع ةيآلا ةلالد يف تارباكملا عفدو تاسقاتملا د

 00 00000 اقف رع ءاصألا نع نويسوصعلا اسقنا ةيلكفا ةلغبو فكتب

 000 بين اينروسب ينقل .ةلهاو نك كاملا لما عيوب

 ا (3؟) «... لإ هنلإ ْنِم اَمَو ُّقَحْلَأ ٌصَصَقْلَأ َرُهَل اًذه نإ :ىلاعت هلوق
 00 اا « ٌقَحْلا ٌصَصَقلأ َوُهَّل اًذه ّنإ# بارعإ يف ثحب

 ١6 سوم (10) *... ميِهْيإ ىف َنوُجآَحَت مل باتكلآ لهآ اي :ىلاعت هلوق
 ا ا لا ل م ف جونا + د ةوالا ليج لاو وول كلر اود عم

 اه” (317) «... َناَك ْنِكْلَو اًئِناَرْصَن اَلَو اًيِدوُهَي ٌميِهرْبِإ َناَكاَم + :ىلاعت هلوق

 000 (/) «.... نإ لق مكَتي د عبت نأ ْنَمِل لإ آوُنِمْؤُت الو : :ىلاعت هلوق

 ١غ (ا/4) . باتكلاب مُهَتَنِسْلَ َنوُوَلَي اَقيِرَقَل مُهْنِم َنإَو + :ىلاعت هلوق

 ا ل ا ووو وام سا م + ُْهَتتِسْلا َنوُوْلَي» ىنعم

 عم *باتكلأ َنِم َوُه اَمَو + هلوق دعب ؛ِْشَأ ِدْنِع ْنِم َوُه اَمَو + ىلاعت هلوق هجو
 6٠١ه (40) +... هو هن لمي نلف اني مالشإلا ريع غبي نَمَوؤ :ىلاعت هلوق

 ١ (81) «... ِمهناَميِإ َدْعَب اوُرَفَك اًمْوَق ُهَللأ ىِدُْهَي َفْيَك + :ىلاعت هلوق

 امال (87) «... هلأ َةَنعَل ْمِهْيَلَع ّن 0  َكيتوأ» :ىلاعت هلوق

 اال (89) :؛... نإَف اوُحَلْصَأَو َكِلْذ ِدْعَب ْنِم اوُباَت َنيِذّلَآ لإ + :ىلاعت هلوق
 ١61/7 م م ا ا (41) ...راتكْمُهَو اوُتاَمَو اوُددك َنيِذْل نإ :ىلاعت هلوق

 000000 (45) +... اًكَراَبُم َةَكَبِي ىذَّلَل ساّنلِل َعِضْو ِتْيَب َلَّوَأ ّنإ+ :ىلاعت هلوق



 [ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 04غ

 2500 الا وم لا ار م

 . (9/) ؛... ناك ُهَلَّخَو ْنَمَر َو ميهزْبإ ُماَقَم ت ٌتاَنَيَب ُتاَيا هيف + :ىلاعت هلوق

 0 ميهاربإ ماقم ركذب ىلاعت هراصتقا ليلد

 ا ل ةيالا ىف باذعلا نم نمالا ىنعم

 11 ا فل الا يش
 8 م6

 ْتاَيا كلغ نتن دكار َنوُرُفْكَت فيك و« :ىلاعت هلوق

 0 ا وحلا يرق رح يبلانا

 ..(١٠؟) +... َو هتاّقُث ّقَح هللأ اوُقَتَأ اوُنَما َنب ذل اهب ءاَي + :ىلاعت هلوق

 . هي( )هدم اوُقَرَمَت لَو اًعيِمَج هلأ ٍلْبَحِب اوُمِصَتْعَأَو ٠ :ىلاعت هلوق

 رمح وصمم
 ٠»

 ٠-2 هدص صح
 .٠

 ١١
 ا ت4

 ا اا717707101701717151 1 1 1 1 1 1 10 اًعم ةرتعلاو باتكلاب كّسمتلا بوجو

 )٠١5( هك... نوُدُماَيَد و ِرْثَخْلأ ىلإ َنوُعْدَي هم ُكْنِم ْنُكَتْلَو  :ىلاعت هلوق
 ب هرر

 250 )1١5( +... اوُقلتْخآو اوُقرقَت نيِذْلآَك اوُنوُكَت لَو ٠ :ىلاعت هلوق

 )5700000 )٠١61( .هوُجُو ُةَوْسَنَو هوجو ضي موي :ىلاعت هلوق

 )/٠١( +... هلأ ةَمْحَر ىفق ْمُهْهوُجُو ْتَّضَيْنَأ َنيِذّلَأ اًمآَو + :ىلاعت هلوق

 00000 ةيآلا يف «ةمحرلا» ىنعم يف يسربطلا خيشلا هدافأ ام

 520 )٠١8( +... ّقَحْلآِب َكِْيَلَع اَهوُلْثَن هللا ُتاَيا َكْلِت + :ىلاعت هلوق

 .. هحرشو ةرّبجملا لوق نالطب ىلع ةيآلا نم حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام

 )1٠١9(. 4... ىَلِإَو ضزآلا ىف اَمَو ٍتاَومَّسلَأ ىف اَم لَو م :ىلاعت هلوق

 ظ2000 ةضراعملا عفدو اهب ةلزتعملا ةباجإو ةيآلاب ةرعاشألا جاجتحا

 0 )1١١( 4... َنوُدُمْأَت ٍساَّنلِل ْتَجِرْخَأ ِةَمَأ َرْيَخ ْمُْنُك ٠ :ىلاعت هلوق

 2ظش 8 هوجوب هلاطباو ةيالا نم عامجإلاا ةيّجحب لال دتسالا ريرحت

 92-00 (١1؟) *...آوُفَقُت ام َنْيَآ ُهَلُذلآ ُمِهْيَلَع تَبِرُض+ :ىلاعت هلوق
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 0 تايرتحتلا سوهف

 00000 )1١( :.... َنوُلتَي ٌةَمَبَف ٌهّمَأ باتكلآ ٍلْهَأ ْنِم ءآَوَس اوُسَْل+ :ىلاعت هلوق
 ل . ليللا ةالص عقوم مظع ىلع ةيآلا ةلالد

 امل (1؟١) ...٠ َدِعاَقَم َنيِنِمْؤُمْلأ ئَوَبَت َكِلْهَأ ْنِم َتْوَدَغ ْذِإ + :ىلاعت هلوق

 ا يا قداصلا مامإلا ةياور يف دحأ برح يف عقو ام

 اق او د م هن م (1717) ل :ىلاعت هلوق

 ال (17) هل متل او ِردَبِب هل هلأ مكَرَصَن د ُدَقْلَو + :ىلاعت هلوق

 ا ردب موي 0 ا

 املك. )١759( ه... ُرِْغَي ٍضْآْلا ىف اَمَو ٍتاَومَسلأ ىِ امو :ىلاعت هلوق

 ١3 م )١1١( :... اًهّضْرَع ِةَنَجَو ْمُكَبَر ْنِم ِةَرِفْغَم ىلإ ًآوُعِراَسَو+ :ىلاعت هلوق

 0 ا م ار ةياآلا يف «ضرعلا» ىنعم

 ١و وا عن )١١5( «...ًاوُمَلَظ وَ َةَشِحاَف اوُلَعَف اذإ َنيِذَّلَآَو + :ىلاعت هلوق

 0 هانعمو 4َنوُمْلْعَي ْمُهَوَ؟ بارعإ ىف ثحب

 9١غ (1 5 ...«٠ تانجو ْمِهْيَر نِم ةَرِفغَم ْمُهواَرَج َكِيَتلوُأ :ىلاعت هلوق

 ...٠ )١١9( ١4 مّكْنُك نإ َنْوَلْعَآْلآ ُمُتنَآَو اونَّرْحَت آَلَو اوُنِهَت آلَو+ :ىلاعت هلوق

 ...١46 + َنولْخأل أ مت مدار كدت نم حور نإ نودع مساقلاوبأ خيشلا هاور ام

 0000 )١155( «...ُهؤَقْلت نأ لبق ْنِم 2 أمت متلك دَقلَو م :ىلاعت هلوق

 اوال )١88( تك. . هلْثك نم ْتَلَخ دق ٌلوُش الإ ُدَمَحُم اَمَو+ :ىلاعت هلوق

 ل و م ووعد دام ع موا م ملا هلك يبنلا ة 0

 0 (1648) كا. ٍناَعنَجْلأ ىَعتْلآ مْوَي ْمُكْدِم اَوَلوت َنيِذَلآ نإ» :ىلاعت هلوق

 00 اا ا دحأ موي اومزهنا نيذلا يف يور ام

 ١ (159) :... ْمُهَل َتْنِل هلأ َنِم ِةَمْحَر اَمِبَف» :ىلاعت هلوق

 0000 هيف ّقحلا لوقلاو ةيآلاب ةلزتعملاو ةرعاشألا جاجتحا

 م « رمآْلآ ىف ْمُهْرِواَشَو ه هلوقب هللا رمأ ةمكح يف يسربطلا خيشلا هدافأ ام

 0 0 ةرواشملاب هللا رمأ ةمكح يف ديفملا خيشلا هدافأ ام

 ان م لاعفألا نساحمو قالخألا مراكمب انّيبن صاصتخا ىلع ةيآلا ةلالد



 6 ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اّمع عانقلا فشك 0145

 و

 هو سر

 50707010 0089 )13١( «... مُكَل َبِلاَغ اَلَف هنأ 0١ اسمر

 ةَبيصُم ْهُكْبَباَصَأاَكَل وأ + :ىلاعت هلوق
-_- 

 950 ةنامنإلا نسل فيقع نقار ذليل فاتك
 ل هضق دعي نمؤملا حور يف يور ام يف تحي

 ه7

 ..(10979) «... اوُعَمَج مج ْدَك َساَّئلآ نإ ُساّنلآ هَل لاق َنيِذّلأ» : ىلاغت هلق
 01271 ا اوج اه4 هانعم يف هرثأو « ٌليِكَوْلأ م َمْعِنَوِ فوطعم يف ثحب

 : ١(.... 728) «.. ديل نلفت امنا اودقك نيذلا وسحب ل :ىلاعت هلوق

 ةلزتعملاو ةرعاشألا هلاق امو 4 ْمُهَل ىِلْمُت« يف «ماللا» ىنعم يف قيقحت

 0 يي ويسب ا ا مااا يكسو

 00000000 0000 . َنيِذَّلَأ َلْوَق هنأ ست دل دا هلوق
 5308 هيف ّقحلا لوقلاو ةيآلا يف ةرعاشألاو ةلزتعملا هلاق ام

 .(1م879) 4. . مالَظِي سيل هلآ َنآَو مكيِدُيَأ ْتَمَّدَ اَمِب كلذ + :ىلاعت هلوق

 هت هك قمه حف (194) . ٍضْرَآْلَاَو ٍتاَوْسّسلآ ٍقْلَخ ىف نإ + :ىلاعت هلوق

 ... (191) «... ىلَعَو اًدوُعُقَو اًماَيِق هلأ نوُدْكْدَي َنيِذْلَأ » :ىلاعت هلوق

 . . دابعلا لامعأ يف ةيآآلا نم امهريغو ينازاتفتلاو يرشخمزلا هدافأ ام

 000 م0070 هميمتتو ماقملا يف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام

 500 دابعلا - ةعج ارلا لطا رغألاباةللعش اع هما لاغفا

 25 (1937) 4... همي ل َرْخآ ْدَمَف َراَنلأ ٍلخ 3 عا ايو :ىلاعت هلوق

 2 ما زيك 1 علا ل ل نجوا يي يع

 )"١9(... «... نأ ِناَميإَلِل ىداتي اًيِداَنُم انْعِمَس اَنْنإ آَنَيَر » :ىلاعت هلوق

 00000 236 ...اكي أي للي نم لْغَي :

 ل 00000

 .... (155) «... نذإبُف ناقنجلا ىلا مْ مكس مو :ىلاعت هلوق

 12ظشه )17٠١( 4... هلّضف نم هَل هلأ مهيتا ام َنيِحِرَف+ :ىلاعت هلوق
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 تانوححفلا سرت

 اس ا ا ا م هانعمو 4ْنأ» بارعإ يف ثحب

 57 (195) 4. .اًنِرْخَت الو َكِلْسُر ىلع اَنَتْدَعَو ام اَنتاَو اَنَّبَرَ# :ىلاعت هلوق

 ل (196) 4... . َلَمَع عيضأ آل أ ْمُهُبَر مُهَل باَجَتْسَاَف + :ىلاعت هلوق
 000 * ِضْعَب ْنِم ْمُكُضْعَبَم ىنعم يف حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام

 ءاشنلا ة روق

 ع

 50000 ١١( .... ُكَفْلَخ ذل ُدُكَيَر اوُقَتَأ ٌساّنلَآ اَهُيَءآَّيَ) :ىلاعت هلوق
 ل 16 اه رول لأ ابوي حال ميم مذ عج دج ق5 جول م يو كو ىوقتلا ىلع نيفلكملا ثعبب ةروسلا حاتتفا هجو

 5 * َءآَسِنَو اًريثَك الاَجر اَمُهْنِم َّثَبَو اَهَجْوَر اَهّْنِم َقَلَخَوَِ» فوطعم يف ثحب
 ا ان خلا نأ سس موب اورو ينقال ف وعاو م نمك ايس وحل لا حف ةرثكلا فصوب لاجرلا ءافتكا هجو

 201111 اًعرشو ةغل ماحرألا ةلص ىنعم يف قيقحت

 بّيَّطلآب َتيِبَحْل اوُنَدَبَتَت لَو ْمُهَلاَوْمَأ َيِماَتَيْلآ اوُثاَوْؤو :ىلاعت هلوق

 520000 عاسّتالا قيرطب غلابلا ىلع ميتيلا قالطإ

 0 امهقّلعتم يف ءابلا لوخدو لادبتسالاو لّدبتلا ىنعم يف قيقحت

 00 ةيآلا ىف «بّيْطلاب» و «َتيِبَخْلَأ» ىنعم

 0 مكلاومأ ىلإ اًمضنم ىماتيلا لاومأ لكأب يهنلا صيصخت هجو
 مرت ضد

 20 (؟) ؛...اَم اوُحِكْنَف ئماَتَيْلآ ىف اوُطِسُقُت لآ ْهُتْلِح ْنِإَوِو :ىلاعت هلوق

 را أ ول علا د ع وي اه اع ان لطاب ةعستلا حاكن زيوجتو دادعألا هذه نيب عمجلا

5 .2 00 

 2 ل وا د ا فحمل ن4 ال16 لا عود 111 هاو ناو فيتو" هحاف هرا ال ا 8 ف نو مخ اه وح هاي هدد نب عنق < معح ناَو# ىنعم

 هاو او ه ردم ّم(ه6 .ت ىإ مك 82 1 2 35 5

 هماثعث ع( +... نع مكل نبط نإف ةلخن نهتاقدَص َءاَسْنلا اوتاَو + :ىلاعت هلوق

11 

 مح

57١ 



 [ ج ,يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 018

 11111 1 ]1 ]1 1111 ءايلوألا ىلإ :لاومالا ةفاضإ جو

 5573270 (1) <... َحاَكّيلَأ اوُغَلَب اذإ َىَّتَح ئماَتَيْلآ اوُلَتْبَأَو + :ىلاعت هلوق

 000 وب عب

 ها (7) «... َنوُبَرْفَآْلأَو ِناَدِلاَوْلَأ َكَرَت اَّمِم ٌبيصتت ٍلاَجّرلِل + :ىلاعت هلوق

 1210 ةيآآلا ةلالدب بيصعتلاب لوقلا نالطب

 5 (8) +...َو ئِماَتَيْلَآَو ىبْرُقْلا اوُنوأ َةَمْسقْلَأ َرْس رح ذو :ىلاعت هلوق
2 
 55 (9) +... َةّيَرد مهِفْلَخ ْنِم اوُكَرَت ْوَل َنيِذَّلَأ َشْحَيْلَو ٠ :ىلاعت هلوق 2

 ....... )٠١( «... اًمّلُظ ئماكَيلأ َلاَوْمَأ َنوُلُكأَي َنب ذأ :ىلاعت هلوق

000 5530 

 (11) 4. . ِنييَْلأْلا ظع لغم ِرك َذلِ ْمُكِدآلَ أ ىف ُهْلَأ مُكيِصوُي ٠ :ىلاعت هلوق

 0 ل م ةيآلا نم يروباشينلا لضافلا هدافأ ام

 000 هوا وم

 ظل  ا ةيآلا يف + ِةَلاَلَكْلاَ نا

 0 ةلالكلا ثرإ يف يزارلا حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام

 0 (16) 4. .ْمُكِنأَسِي نم ةَشِحاَملآ نين أَي ىتلاَو> :ىلاعت هلوق
 00 ١7( 4... وشل َنوُلَمْعَي َنيِذَّلِل هلآ ىَلَع ٌةَيْوَّتلَآ اَمّنِإ + :ىلاعت هلوق

 0 ةيآلا يف ام هلدتعملاو ةمانإلا لق

 ...(18) 4... ّىَتَك ّىَتَح ٍتادّيّسلآ َنوُلَمْعَي َنيِذّنِل ةَيْوَتلَأ ِتَسْيَلَو + :ىلاعت هلوق

 0 هلاطبإو ةيدا ىف يووباشيلا ةةافاان
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 تايوتحملا سرهف

 «9 (19) :... اوُنرَت ناكل لعئال اوم ها َنيِذْلَأ اَهُّيَءآَي + :ىلاعت هلوق

 1 )5١( مثيَتاَو حْدَر َناَكَم جْدَز لادقتسا مت دَر ناو :ىلاعت هلوق

 00000000000 نا رزلا يلعب قو ايم رهحلا ىف ذ ءالغلا زاوج ىلع ةيآلا ةلالد

 "ا (؟ ١ .. ذلق ام لإ ء ماا م :ىلاعت هلوق

 كل ةفف ١ +... هكتار كباب هكئاهتأ كلَ ثن مدح« :ىلاعت هلوق

 1»هظه 0 0و هيف قيقحتلاو يلا

 10 ا ا نهي ْْلَخَد ىتلأ» ىنعم يف يسربطلا هدافأ ام

 0 مآ رعت ىف ناك ءاوس ركن ةعوزلا تت

 0 ا ل نيتخاللا نيب عمجلا ميرحت ةمكح

 م (؟4) ...٠ ْمُكَناَمْيَأ ْتَكَلَم اَم لإ ِءاَسّيلَأ ّنِم ُتاَنَّصْحُمْلَآَو + :ىلاعت هلوق

 1 ا ةعتملا حاكن زاوج يف ةيآلا نم يسربطلا هدافأ ام

 ا ل دعما داب للاب ةيآلا يف خسنلا ىوعد

 سال (؟5) :... حكْنَي ْنَأ الؤَط ْمُكْنِم عطَتْسَي ْمَل ْنَمَو + :ىلاعت هلوق

 1 ا ل تنعلا ةيشخو لوطلا مدعب ءامإلا حاكن طرش يف ثحب

 مس (؟9) نيني لا يأ رع واعمل [ي + :ىلاعت هلوق

 ما (81) :... مُكْنَع ْدَفَكَن ُهْنَع َنْوَهْنُت اَم َرْئآَبَك اوُبنَتْجَت ْنإ» :ىلاعت هلوق

 0 20 ا

 اا م (937) *:... ضْعَب يعمل لأ َلَّضَق اَم اْنَمَتَت هلَو + :ىلاعت هلوق

 اا ("*) «... َنوُبَرْكَأْلَاَو ِناَدِلاَوْلَآ َكَرَت امم َىِلاَوَم اَنْلَعَج ِلُكِلَو :ىلاعت هلوق

 مل ما و م مل نع نضحسلا و لاعلا نما لات انْلَعَج لُكِْلَو + ىنعم

 0 ةطومتس بالا را لاق وهو وف لاطلا

 00 (*) « ... هلأ َلّضَق اَمب ِءآَسّيلَآ ىَلَع َنوُماَوَق ٌلاَجَرلَأ » :ىلاعت هلوق



 +٠ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 5

 0 ءايسلا يلع لاجرا ةفوفبف كيو

 5 (80) +... ْنِم اًمَكَح اوَُعْباَف اَمِهِنِئَب قاَفِش ْمُتْفِح ْنِإَو * :ىلاعت هلوق

 يا مهدنع ىوعدلا دروت ل

 (4)89... اوُقَقْنآَو رخآلا مْوَيْلَآَو هاب اوُنَما ْوَل ْمِهْيَلَع اَذاَمَو + :ىلاعت هلوق

 ...(61) 4... كب اَنْتِجَو ٍديِهَشِ مَ لك ْنِم اَنْنج اَذإ َفْيَكَف + :ىلاعت هلوق

 او ل وشل اوَصعو اوف نيل دوي يمي + :ىلاعت هلوق

 هما هس مكن أَو ٌةولّصلآ اوُبَرْقَت آل اوُنَم!' َنيِذّلَآ اَهيَء آي + :ىلاعت هلوق

 0 در الا ل ورد كبف ملا ةعئابا نيستملا لها مصر اهي لاطبا

 00 ا دجاسملا يهو ةالصلا عضاوم ةالصلاب دارملا

 500 ىوقأ هلوقو ىضترملا دّيسلل اًفالخ ثدحلا عفري ال مّميتلا

 ل ل ا اس عامجلا  ُمُكْسَمَل + هلوقب دارملا

 ..(57) 4... هعض ٍدِعِضاَوَم ْنَع ملك َنوَُرَحُي اوُداَه َنيِذَّل نم + :ىلاعت هلوق

 ... (29) «...اَنْلَزَت اَمب اونِما باكل اوُنوأ َنيِذْلَآ اَهُيَءاَي :ىلاعت هلوق

 "1 (48) 4... َنوُداَم ٌرِفْغَيَو هب َكَرْشُي نأ ٌرِفْغَي آل هلأ نإ + :ىلاعت هلوق

 7-5 نارقلا يف ةيآ ىجرأ اهّنأو ةيآلا ىنعم يف يسربطلا خيشلا هدافأ ام

 ..(07) يالا ل لا مل

 75-5 (04) «... ْنِم هلأ مُهْيتا [َم ىلَع ساّنلآ َنوُدَّسْحَي مآ + :ىلاعت هلوق

 5277 1 نورهاطلا هلآو ُةيِيَي هللا لوسر مه .نودوسحملا

 (01) +... اَمّلُكاَراَت ْمهيِلُْت َفَْس اًنتاَيانِب اوُرَمَك َنيِذّلأ َنِإ» :ىلاعت هلوق
 10000 هقوذ مهل موديل ىنعمب  َباَذَعْلا اوُقوُدَيِلِ

 .. (01/) 4. يع يسب و :ىلاعت هلوق
 6م و نب | ص

 . (648) «... َو اًهلهأ ّىلإ ِتاَناَم ودّؤت ( ْنَأ مكُدْمْأَي هللا نإ > :ىلاعت هلوق
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 تايوتحملا سرهف

 000 ةيآلا ىنعم يف يسربطلا خيشلا هدافأ ام

 (09) :... َلوُسَدلَأ اوُعيِطَآَو هلأ اوُعيطَأ آونَما' َنيِذّلآ اَهي َءآَيَ+ :ىلاعت هلوق

 000 نيملسملا ءارمأ مهّنأب « ِرْمَأْلأ ىلوأ» ىنعم يف ةّنسلا لهأ لوق نالطب

 15101000 4ِرْمَآْلَأ ىلوأ#* ىنعم يف يرشخمزلا هدافأ ام

 00000 ؛ِرْمَآْلأ ىِلوُأ* ىنعم يف يسربطلا خيشلا هدافأ ام

 000000 لقنلاو لقعلا ةلالدل ريغ ال نوموصعملا مه «رمألا ولوا»

 201000 «رمألا ىلوا» ىنعم يف يزارلا ني دلارخف لوق نالطب

 0 ا هن نيسالمل ايم ةطاطا نا ذا د ليظفلا ةؤ1ف | اذ

 ..(10) «... َلِزْنَأ آم اوُنَما ْمُهّنأ َنوُمُعْرَي َنيِذّلَأ ىلإ َرَت ْمَلآ + :ىلاعت هلوق

 50000 توغاطلا ىلإ مكاعتلا ةدارإو نامبألا عز قكمي ال

 .... (10) *... اميف َكوُمْكَحُي ىّتَح َنوُنِمْؤُي آل َكّيَرَو الق ١ :ىلاعت هلوق
 رو و همر

 000-00 _ (11) ء.. . وأ ْمُكَسْفْنَأ اوُلتْفأ نأ ْمِهْيَلَع اَنْبَتك انآ ْدَلَو :ىلاعت هلوق

 صا

 ل (17) ءاَميِظَع اًرْجَأ آَنُدَل ْنِم ْمُهاَتْيَتآَل َذإَو> :ىلاعت هلوق

 570 )7١( هاَميِلَع هللاب ىفَكَو هللا َنِم لْضَفْلَا َكِلْذَ»> :ىلاعت هلوق

 0 هيف ّقحلا لوقلاو ةيآلا ىنعم يف ةرعاشألاو ةلزتعملا هلاق ام

 )00/١. :... ٍتاتّث اوُدِفْنآَف ْمُكَرْذِح اوُذُخ اوُنَما َنيِذَّلَآ اَهُيَءآَي + :ىلاعت هلوق
 ... (/4) «...ةؤيَحْلآ َنوُرْشَي َنيِذّلَأ هلأ ليبَس ىف ُلِتاَقُيْلَف + :ىلاعت هلوق

 . (77) :... اوُميِقَآَو ْهُكَيِدْبَآ اَوُقَك ْمُهَكَل يق َنيِذّلَأ ىلإ َرَث ْمَلأ ٠ :ىلاعت هلوق
 00000 لاحو اًريمت «ليضفتلا لعفأ» يف ثحب

 . .. (1/4) *... ىف ْمُتْنُك ْوَلَو ُتْؤَمْلأ مُكْكِرْدُي اوئوكت اَم َنْيَأ + :ىلاعت هلوق

 ... (/9) *... ْنِم َكَباَصَآَآَمَو هلأ َنِمَق ِةَئَسَح ْنِم َكَباَصَأ آم: :ىلاعت هلوق

 همة. ٠ «٠ «٠

 ١" م96 ه. ٠

 ىو ٠ و٠ ٠

 «٠ «ه و ه١.
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 ا ا م ل # َكِسْفَن نمف َةَئّيَس ْنِم َكَباَصا اَمَوَ*+ ىنعم



 ا ةيالا ىف ةيلدعلا بهذم يرق

 500 قارغتسالا ىلع «سانلا» لمح ىف ىروباشينلا 57

 ٠ه «ه ©« « ه «© ©

 ٠ه ٠ «ه ه <« « ©

 5” (87) «... اوُعاَذأ ٍفْوَخْلَأ وأ نمآلَأ َنِم ٌرْمَأ ْمُهَءاَج اَذِإَو + :ىلاعت هلوق

 00 سايقلا ةيٌّجح ىلع ةيالا ةلالد يف ضعب هلاق ام

 521 ةيعرشلا ماكحألا يف سايقلا لاطبإل ديفملا خيشلا هدافأ ام

 ٠ه هوه ه٠« «. « © ©
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 ا ل ا ا ا ا «اليلق الإ َناطْيَشلَأ تعبت ال ىنعم

 (81) +... اَهوُدُرْوَأ اَهْنِم َنَسْحَأب اوُيَحَف َةّيجَتب ْمُثيِبُح اَذَِو + :ىلاعت هلوق

 ...(89) «... َءآَوَس َنوُنوُكَتَف اوُوَقَك اَمَك َنوُدْفْكَت ْوَل اوُدَو + :ىلاعت هلوق
 (10) 4... قايم ْمُهَنْيَبَو مُكَتَْب :ب ِمْوَق ىلإ َنوُلِصَي َنيِذَلَأ لإ» :ىلاعت هلوق

 (47) +... ْنَمَو اًَنْطَخ لإ اًئِمْؤُم : لفي نأ ٍنِمْؤُمِل َناَكاَمَو :٠ :ىلاعت هلوق

 ا اًعطقنم وأ الصّتم ةيآلا يف ءانثتسالا يف ثحب

 01000 لوتقملا ةيد يف يسربطلا خيشلا هدافأ ام

 )52710 ب و مازلإ هجو يف ثحب
6 

 0 (1) «... منهج ُهٌواَرَجَف اَدّمَعَتُم اًنِمْؤُم َلَثْفَي ْنَمَو خ :ىلاعت هلوق

 ل يل

 . (48) كا... هلأ ٍليِبَس ىف مث ا رض اَذِآونَما' َنيِذّلآ اهي اي + :ىلاعت هلوق

 م ا هركملا ناميإ ةّحص يف ثحب

 . (46) 4... ىلوأ ُدْيَغ َنيِنِمْؤُمْلَأ َّنِم َنوُدِعاَقْلا ىوَتْسَي آل :ىلاعت هلوق

 . (91) «... اًروُفَغ هلأ َّناكَو َةَمْحَرَو ةَرْفْغَمَو ُهْنِم ٍتاَجَرَد :ىلاعت هلوق

 2” نيددعاقلا لله ىيبدهاجملا ليضقت هو

 ...(99) «... مِهِسْفْنَأ ىملاظ َةَكْيَدلَمْلآ ُمُهِيْفَوَت َنيِذَّلا نإ :ىلاعت هلوق
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 +. ةايوتسلا نيوهف

 6 (48) :... ِناَدْلِوْلَأَو ِءآَسّيلَأَو ٍلاَجَلَأ َنِم َنيِفَعْضَتْسُمْلَآ الإ + :ىلاعت هلوق

 ا )٠١١١( ... حان ْمُكَِلَع سِئلَف ضآلأ ىف متْبَرَض اَذِإَو * :ىلاعت هلوق

 هوا وا م ةالصلا رصقل فوخلا ةيطرش يف قيقحت

 0 ا ا ا و علو ب ل ةالصلا رصقل رفسلا نم بجوي اميف ثحب

 21 )٠١3( كة... قَتَلَ ةولّصلأ ُمُهَل تفق َتْمَكَأَف مهيف َتْنُك اَذإَو + :ىلاعت هلوق

 00000 اهي ةعا ا يول وددت ناس

 كا )٠١6( 4... َنْيَب مُكحَتِل ّيَحْلآِب باتكلا َكِيَلإآَتلَرْنآآَنِإ > :ىلاعت هلوق

 0000000001 ذة هيف ضعبلا لوق لاطبإو «ُهّْلَأ َكِيَرَأ آمي + ىنعم

 غل )1١5( . اًنيِرَب هب ٍمْرَي مث اّمْنِإ ْوَأ ةَكَيِطَخ ٍْبِسْكَي ْنَمَو + :ىلاعت هلوق

 ا لقعلا هب فرتعي ام ةيآآلا يف فورعملا

 1 ع يم ما )١١6( * ... هَل َنَكَبَت اَم دْعَب ْنِم َلوُسَدلَأ ٍقِق ثي ْنَمَو + :ىلاعت هلوق

 0 20 ةيا يعفاشلا هلاق ام

 8 (17؟0) *... َوُهَو هلل ُهَهجَو ِمَّلْسَأ ْنَّمِم اًئيد ٌنَسْحَأ ْنَمَوَ+ :ىلاعت هلوق

 00000 )١١0( :... طشقلآب َنيِماَوَق اونوك اوَُما َنيِذْلَآ اَهُيَءاَي + :ىلاعت هلوق

 1 م )1٠( ء...َو ِهلوُسَرَو هللب اوُنِما آوُنَما َنيِذَّلأ اَّيَءآَي + :ىلاعت هلوق

 اا ا ءرشأب اونيا تب نيتشؤملا هلا نمأ خو

 0000 (1١ال) .اوُدَفَكَمُم اوُبَما تم اوقَكَُم اوُنما َنيَِّأ نإ :ىلاعت هلوق

 1 م (141) َنِم ُمْثَف ْمُكَل َناَك ْنِإَف مُكِب َنوُصَبَرتَي َنيِذّلَأ > :ىلاعت هلوق

 0 ءاَليبَس َنيِنِمْؤُمْلَا ىَلَع َنيرِفاَكْلِل ُهْنَأ َلَعْجَي ْنَلَو + ىنعم يف قيقحت

 200 ا )١1( «... ىلإ آلَو ِءآلُؤَه ىلإ آل َكِلذ َنْيَب َنيِبْذبَذُم + :ىلاعت هلوق

 انا أمام هنو او هلاعفأل اًقلاخ نكي مل دبعلا ّنأب ةيآلاب يزارلا رخفلا جاجتحا

 00ا )١150( «... ٍراَثلَأ َنِم ٍلَفْسَآْلأ كْرَّدلَأ ىف َنيِقِفاَنُمْلأ نإ :ىلاعت هلوق



 12111 ةيآلا ىنعم يف يراخبلا ىور ام

 )١817(.... 4... ْمُتْنَماَو ْمُتْرَكَش ْنِإ ْمُكِباَذَعِ هلأ ُلَعْفَي اَم١ :ىلاعت هلوق

 5201 ةيآلا ىنعم يف يروباشينلا هدافأ ام

 . )١158( <... ْنَم لِ ٍلْوَقْلَأ ّنِم ِءَوُسلَآب َرْهَجْلآ هلأ بحي آل+ :ىلاعت هلوق

 .. )١59( «... ِءَوُس ْنَع اوُفْعَت ْوَأ ُةوُفْحُت ْوَآ اًرْيَخ اوُدْبَت نإ + :ىلاعت هلوق

 (161) <... َنيِرِفاَكْلِل اَنْدَمْعَآَو اَمَح َنوُدِفاَكْلآ مه َكَيَتلوُأ + :ىلاعت هلوق

 . . (16) «... اًياَتِك مِهْيَلَع َلّرَتُت نأ باتكلآ ُلْهآ َكُلَكْسَي + :ىلاعت هلوق

 000000 ب اناكلا لوقت ا فيي زها ىنك ا اهةياقولا لا ةنيفتجو

 )١60(... «... هللا ت اياب ْمِهِرْفْكَو ْمُهَكاَثيِم ْمِهِضْفَن اَمبَق + :ىلاعت هلوق

 م ا * ٍقَح ٍرْيغب* هلوقب دييقتلا هجو

 .... (161) ِءاميِظَع اَناَتْهُي َمَيْرَم ىلَع ْمِهِلْوَقَو ْمِهِرْفْكِبَو + :ىلاعت هلوق

 . (6١ا/) <. .َمَيَْم نبأ ىسيِ حيّ اان مهل :ىلاعت هلوق

 0 (198) ءاميِكَح اًريِرَع هلأ َناَكَو ِهْيَلإ هَل الأ ُهَعْفَر لب * :ىلاعت هلوق

 200000000 يدهملا مامإالا نمز يف ءامسلا نم د يسع لوا

 .. (156) «.. . هملعب ُهَلَرْن أ َكِيَلإ َلَرْنَأ مب : دَهْشَي ُهللأ نكل« : :ىلاعت هلوق

 5000 و ع ومو

 )١7١( «... اولوقت لَو مكِنيد ىف اوُلْغَت ال بالا َلْهَآآَي + :ىلاعت هلوق

 220110 ثيلثتلا يف ىراصنلا بهذم نالطبب يزارلا رخفلا هدافأ ام

 57 (17) 4... هَل اَدْبَع َنوُكَي ْنَأ ٌحيِسَمْلَا َفِكْنَتْسَي ْنَل + :ىلاعت هلوق

 ا ةكئالملا ىلع ءايبنألا ةيلضفأ يف ثحب

 55 (1717) +... ةَكاَلَكْلا ىف ْمُكِيِتْفُي هلآ لق َكَنوُتْفَتْسَي + :ىلاعت هلوق

 00 0000000 9-00 قازيملا ىف دضعلا نان ف يقف
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 تايوتحملا سرهف

 ةدئاملا ةروس

 هملبل_-06

 ل «ةدئاملا»ب ةروسلا ةيمست هجو
- 

 200 )١( .... ْمُكَل ْتَّلجَأ دوُقُعْلآِب اوُقْوَآوُنَما َنيِذَّلَآ اَهُيَءآَي> :ىلاعت هلوق

 تلا م اهناكحأو «دوقعلا» ىنعم ىف ثحب

 210101  كدلع لتي اال ءاتظيالا عون فا تح
 ره لاو مهد لش 5

 ا ا ا ا لا ها ا ديري محي هللا نإ هلوق نم دارملا

 هس سرا هم مه دس ا هر .اتم ا رق -
 500000 (؟) :... هلل َرْباَعَس اولحت ال اوُنَما َنيِذْلَآ اَهُيَءاَي + :ىلاعت هلوق

 - 22 وو

 هه سد ه ل
 .٠ 6 ا. اه و و دو او و واو ا. و دو ده او .٠ و اوأو ه ده و او دو هه واو دو ده هاف اه ه هله 3 در نم نوعسل * ان عدو و د“ تو هوب د 1 هلا ف 3 : .٠

 رم رم

 . .بٌصَنلا ىَلَع َحبذ اَمَو و « ٍريِرْئِخلأ ُمْحَلَوِء و * ُةَتْيَملَأ + نم دارملا يف قيقحت

 كيف ا ل هيف ةيالا لوزنو « َمْوَيلا* ىنعم يف قيقحت

 0 0 0 0102021ج هناصقنو نيدلا لامك | ىف ثحب

 0 سايقلا لاطبإ ىلع ةءالا ةلالد

 2-5 (5) ...٠ ٌتاَبيّطلَآ ُهُكَل لجأ ْلُق ْمُهَل لجأ آذاَم َكَنوُلَكْسَي + :ىلاعت هلوق سا م 5 ع
 هرم

 (ه) :... اوثوأ َنيِذَّلَأ ُماَعَطَو ُتاَبِيَّطلَ ْمُكَل لجأ َمْوَيْلا  :ىلاعت هلوق
 20 عنام دوجول الإ لح وهف مهماعط هيلع قدصي ام لك

 000 (3) :... ةؤلّصلأ ىَلِإ ْمُتْمُق اذ آوُنَما' َنيِذّلآ اَهُيَءآَي ٠ :ىلاعت هلوق

 000 تاكنلا نم ةيالا نم دافتسب ف

 ل نارقلا يف مّميتلا مكح ريركت ةّلع

 © © © ه ©« «© «٠ ©0896 «



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًّمع عانقلا فشك 5

 0000 0 يس سينام

 0 (7) *... ُهَقاَفيِمَو ْمُكْيَلَع هلأ ةمُعَن اوُرْكْذَأَو  :ىلاعت هلوق

 0 )١7( +... مُهْنِم اَنْثَعَبَو لي ءاَرْسإ َىنَب قايم هلا َذَخَآ ْدَقَْلَو : :ىلاعت هلوق

 317 1 يو ا ا ور ا ولو را اقل ا + ٍليِبّسلأ َءآَوَس َّلَض ُدَقَفَه ىنعم

 0 )١07( +... ٌحيِسَمْلآ َرُه هللا نإ آوُلاَف َنيِذّلَآ َرَفَك ْدَمَل ٠ :ىلاعت هلوق

 0 (18) «... هللا اًوتنبا ُنْحَن ىراَصَنلَأَو ُدوُهَيْلا ٍتَلاَقَو :ىلاعت هلوق

 ااا نوبيبحلا مهنأ ريبزلا نبا عايشأل ليق ام لاطبإ

 011 .......:.(19) «... ْمُكَل ُنَيَُي اَنُلوُسَر ْمُكَءآَج ْدَق باتكلآ َلْهَآ آي + :ىلاعت هلوق

 ةالاح  ملا ةفرفإ «... هلأ مَعْلَأ َنوُقاَحَي َنيِذَّلَأ َنِم ِناَلُجَر َلاَق« :ىلاعت هلوق

 0 (؟5) *... قوْفآَف ىحآَو ىسْفَت الإ ُكِلْمَأ آل ىَنِإ ّبَر َلاَق :ىلاعت هلوق

 هاا و الفا يلع مامإلا نم هوحنو هموق نم هّللا ىلإ نإ ىسوم ىوكش

 0 (؟87) «... اًناَيْزَق اَبَرَق ْذإ ّقَحْلآِب مَدا ئَِبآ َاَبَن ْمِهْيَلَع لْثَآَو + :ىلاعت هلوق

 0 وا ل ا ليباقو ليباه جيوزت يف ىضترملا دّيسلا هدافأ ام

 قا و )١8( +... طاب اَنأ اَم ىنّلتقَتل َكَدَي ّىَلِإ تْطَسَب ْنِبَل + :ىلاعت هلوق

 ا (؟9) . َكِمْتِإَو ىمُث اب اَوْبَت نأ دي را َىنإ* ىلاعت هلوق

 هال ("0) «؛... ُهَكوُسَرَو هلأ َنوُبِراَحُي َنيِذْلأ اًوآَرَج اَمَّنِإ + :ىلاعت هلوق

 0 (*ه) «... هْيَلإآوَُتبَأَو هلأ اوُقَّتَأ اوُنَما َنيِذَّلَآ اَهُيَءآَي + :ىلاعت هلوق

 1000 هبت بلاط يبا نب يلع وه .ةليسولا

 ناسا ب (؟) «... ُءآَرَج اَمُهَيِدْيَآ آوُعطْف اف ُهَقٍراَسلَأ َو َقِراَّسلَأَو + :ىلاعت هلوق

 ا ا ا ل ا

 هل (9*8) 4... ُبوُثَي لأ َّنإَف َحَلْصَأَو ِهِمْلُظ ٍدْعَب ْنِم َباَت ْنَمَف+ :ىلاعت هلوق

 2ظ220110111 ل ولا و 637



 تايوتحملا سرهف

 ها“ (45) ...٠ ُمُكْحَي ٌدوُنَو ىّدُه اًهيف ةَيَرْوََتلَآ اَنْلَْنَآآَنِإ  :ىلاعت هلوق

 ا ا اي ا ةيآلا ىنعم يف حوتفلا وبأ خيشلا هدافأ ام

 هع (40) ...٠ َنْيَعْلَآَو سْفتلاب َسْفَنلَأ نأ اَهيف ْمِهْيَلَع اَنْبَتُك و + :ىلاعت هلوق

 هالو (14) ...٠ َنْيَب اَمِل اَقّدَصُم ٌقَحْلاَب باكل َكْيَلإ اَنْلَرْنَآَو + :ىلاعت هلوق

 ما ريغلاب عانتمالا يفاني ال ءايبنألا يف ىوهلا عابتال يتاذلا ناكمالا

 ا ل ا وسلا ال عر هب د هاًجاَهنمَو ةَعْوش ْمُكْنِم اَنْلَعَج لكل« ىنعم

 50 (9) ...٠ ْعبتَت آهلَو هلأ َلّرْنَأ آمي ْمُهَنْيَب مُكْحَأ ِنآَو + :ىلاعت هلوق

 0 05 يبنلا ىلع نازئاج نايسنلاو أطخلا ّنأ معز نم لوق لاطبإ

 5 (09) «... اوُمَسْقَأ َنيِذْلَآ ِءآُؤَهَأ آوُنَما َنيِذّلأ ُلوُقَيَو + :ىلاعت هلوق

 ل ا ةيآلا يف طابحإلا ىنعم

 ةاك يو خسم (0غ هك ع هكتم توي ةكااوتما يذلا اَهّيَءاَي + :ىلاعت هلوق

 0 هيف قيقحتلاو * ُهَنوُنِحُيَو ْمُهِّحُي مؤقب# دارملا

 ه0 (ةؤزذغ نيذلا اوُنَما' قيذل او دَلَوص وول ككل امن :ىلاعت هلوق

 0 وتم وهلا نع ١ قفركلوت ةيآلا و انوي وقلا افلا

 000000 1 1 1 تاهسشلا د روقألا نيب ةهيقلا لال دينبا رحت

 5 01( يد اودقا يدل او هلو هلأ َلَوَتَي ْنَمَوَ+ :ىلاعت هلوق

 0 (0) ...٠ اًبعَلَو اًوُرُه اَهوُذَخَّتَأ ةؤلّصلا ىَلإ ْئُتْيَداَن اَذِإَو + :ىلاعت هلوق

 ا ب ا ل يي "1 كررت لات رشم ناذملا

 ا () ...٠ هلأ َدْنِع َةَيوُعَم َكِلذ ْنِم َرَشِب ْمُكُنَبنَأ لَه َلُق ٠ :ىلاعت هلوق

 0 مصخلا عم نانعلا ء 00000 انها ىلا هنالك قولا

 قالا ع وم 34 نهي ٍدْيَأ ْتّلُع ةَلوُلْعَم هلأ ُدَي ُْدوُهَيْلأ تَّلاَقَو + :ىلاعت هلوق

 10 (60) «... اَنْدفَكَل اْوَقَتَآَو اوُنَما ٍباَتِكْلَأ َلْهَأ نأ ْوَلَو + :ىلاعت هلوق



 ؛ ج .يواضيبلا ريسفت ىف عقو اًمع عانقلا فشك 21

 هاا (57) «... َكَيَر ْنِم َكْيْلِإ لِزْن أَم ْعْلَي لوُسولَآ اَهُيَءآَي + :ىلاعت هلوق

 ااا ا ]11 و و

 3 يي الك ةيدموملا ريما ةماما لف ةيآلاب لال دعسألا ةنعو

 هازال يع رف م لزنأ ام عيمج «َكِبَلإ َلِرْنَأ آم> ىنعم معز نم لوق لاطبإ

 ةماعلا (115) +... تلق تْنَآَء َمَيِرَم َنْبَأ ىَسيع اَي ُهْلَأ َلاَق ْذِإَو + :ىلاعت هلوق

 0 هب داري امو ةيآآلا يف ماهفتسالا ىنعم

 هم )/1١( د ىنَتْدَمَأآَم لإ ْمُهَل ُتْلُق امم :ىلاعت هلوق

 100011 1 + ْمُكبَرَو يِبَر هلأ اوُدُبْعَ اهيمارعا قيقح


