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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رشانلا ةملك
 لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هيدهتسنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا
 هللا یلص «هلوسرو هدبع ادمحم انيبن نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .هل يداه الف للضي نمو «هل

 :دعب امأ -ًاريثك اريثك اميلست ملسو «نيدلا موي ىلإ ناسحإب هعابتأو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع
 ةينيدلا انسرادم يف ةيبرعلا ةغللا يسراد ىدل ىربك ةيمهأ اهو يبرعلا بدألا يف بتكلا مهأ نم "برعلا ةحفن" باتك نإف

 ٠ .ةغللا ةراهم ىلع لوصحلل

 ديدحلا انليجف «ةيضاملا روصعلا نع ًامامت تفلتخا دق رضاحلا انرصع يف ناهذألاو ماهفألا نأ يف دحأ كشيال امك

 لاجم يف ريغتلا ثودح ىلإ ةفاضإلاب ءانفالسأ هنم دافتسا ام ردقب يملعلاو ئيدلا انثارت نم ةدافتسالا نآلا عيطتسي ال

 .ةعردقلا ةعابطلا ىلع ةعوبطملا بتكلا نم ةدافتسالا هب تبعص دق ةعابطلا

 - هقيفوتو هللا نوعب -تماقف «ةثيدح ةعابط يفو ديدجلا هبوث يف " برعلا ةحفن " باتك جرخي نأ ىلإ رمألا جاتحاف
 جارخإل نيصصختملا ءاملعلا ةعامج نم ةنجللا نيوكتب انمق ؛لمشأو متأ ةدئافلا نوكتلو «ةمهملا هذه ءادأب ىرشبلا ةبتكم

 هحارخإلو باتكلا اذه قيقدتلاو حيحصتلاو ةعحارملل اهدهح ىراصق ةنجللا هذه تلذب دق .ماري ام ىلع باتكلا اذه

 .نيسرادلل لّهسيو نيرظانلا رسي مئالم لكشب

 :باتكلا اذه يف انلمع جهنم

 .ةيناتسكابلاو ةيدنلا تاعبطلا يف دحوت لا ءامهيلك يشاوحلاو نتسملا يف ةيئالمإلا طالغألا حيحصت ٠

eتاحفصلا سأر يف ثحابملا نيوانع ةفاضإ . 

 .يشاوحلا يف اهحرش مت ىلا 'دوسألا' لكشلاب باتكلا صوصن ةباتك © ١
 .يشاوحلا يف حرشلل اهانرتخا يلا تاملكلل رمحألا نوللا .٠

 .اهيلع فراعتملا ميقرتلا تامالع عضو عم ةثيدحلا ءالمإلا دعاوق قفو صنلا ةباتك ٠
 .ةبعصلا تاملكلا نم لكشي وأ سبتلي ام ليكشت .٠

 نوديجي ال نيذلا بالطلا ىلع ًاليهست ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيسرافلا ةغللا نم ةبعصلا تاملكلا نعم انلدبتسا :هيبنت
 .اذه انرصع يف نوريثك مهو ةيسرافلا ةغللا

 لعجي نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسن امك ىرحألا انعيراشم لامكإل ةصاخو «هلهأو همولعو نيدلا ةمدخل انقفوي نأ لأسن هللاو
 ظفحي نأو ءانتانسح نازيم يف هلعجي نأو ملعلا لهأو بالطلا هب عفني نأو «هدنع الوبقم «عركلا ههجول اصلاح اذه انلمع

 انتايرذو انيدلاو محريو انمحري نأ و ءانع ضار وهو هاقلن ىح هب اننامإو انّمالسإ انناوخإو انتايرذو انيلهأ ىلعو انيلع
 .نيمحارلا محرأ هنإ «تاملسملاو نيملسملاو انخياشمو



 هجابيد

 يف نيذلا هحاوزأو هبحصو هلآ ىلعو همحنأل رونم ردب هّيبن ىلع ملسأو ىلصأو همعنأل ركاش دمح هدمحأ

 رثثو تاياكحلا عمج يف يدهجف «دعبو ةمغ بولقلا نم لوزت مهراثآ ءافتقابو ةمألا ةياده مهئادتقا

 باحصأ نكلو «قافآلا يف اهيلإ تفتلم ريغو «قاوسألا يف ءيش دسكأ ةاجزم ةعاضب الإ ناك ام تايبألا

 «ليخو لحر بلاح ىلإ ءليملاب اوقدصتو ليل بطاحل ليكلا قوأ ىقتلاو ملحلا بابرأو .رجحلاو ملعلا
 نييلوألا نيتبترملا يفف «بدألا يف قوفتلا دارأ نمل "برعلا ةحفن" نم ةعابط هذهو .نيقدصتملا يزحي هللاو

 ةنونكملا رردلاك تراص دقو الإ نارهش وأ رهش هيلع ضعي مل هنكل اهددع دازو اهددع رثك نإو

 يضفاف «ناشطع هبذع ىلإ لامكلا هيت «مئاهو ناميه هيقس ىلإ ملعلا شطاع يقبف «ةنوزخملا تيقاويلاو

 حورشلا نع يغي اقيلعت اهيلع تقلعو دحلا قاس نع ترمشف ءاهيلع ةدايزلاو قيلعتلل يحلإلا قيفوتلا
 ةصوصخم ةمالعب هيلع ديزملا نيب تزيمو ءامهيلك مظنلاو رثنلا يباب تاضافإلاو تادايزلا عم تاغللاو

 هلك يناثلا بابلاو "كسم هماتح" يلوق تحت لا ةيدمحملا ةوبنلا ةاكشم نع ةيورملا ثيداحألا الإ ةّيطح

 ناوخإلا ةفاك ىلع ضورعملاو ؛ميدقلا بيترتلا قوفي ديدج بولسأ عم نبللاو ءاملا نيب جزملاك اهيف جزم اف

 نيهر بسك امي ئرما لكو نينبلاو لاملاب ءرملا عفتني ال موي نييدجي ءاعد يل اوعدي نأ نايعألا ةذباهحلا نم
 نإو هّمذ نإف هّمذ نم يلع دشأ هحدمف دناعملا لهاجلا امأو «قارثع اوفخيو الز اورتسي نأ نم لقأ الو

 :رحاسلا رعاشلا لاق امك «لامكلاب ةداهش هنكلو «لامدنا الو هل ماثتلا ال تاحارج ناك

 لماك ينأب يل ةداهشلا يهف صقان نم ىمذم كتتأ اذإو

 :ىسامحلا لوقب تمنرت امبرو «سنجلا ىلإ ليع سنجلا نإف «لاهجلا نم حودمملا نأ مهوي هحدمو

 لئاط ريغ ئرما لك ىلإ ضيغب ينا يسفنل ابح يداز دقل

 لئامشلا ميرك الإ ممم ايقش ىرت نلو مائللاب يقش ينإو

 امو تنلعأ امو تررسأ امو ترخأ امو تمدق ام يل رفغا «بويعلا راتسو بونذلا رافغ اي مهللا

 .اعد اذإ رطضملا بيجي ال كريغ نإف ءئم هب ملعأ تنأ

 هللا ةيافكب يفكَتْسملا هدّبَع انأو

 هل رفع يلع زازغإ دمحم



 باتكلا ةبطخ ٥ ةمدقملا

 كرنب الاخ ارفقو 21010001216

 وأ رج فرح ةطساوب هلوعفم وأ هلعاف ىلإ فيضأ اذإ ردصملا نإف ؛اًبوجو هلماع فذح «قلطم لوعفم :ادمتح

 ءاذمح دمحن :ريدقتلاو ياللا ةطساوب هلوعفم ىلإ فيضأ ردصم دمح انههو «هلماع فذح بحي «ةطساو الب

 ناث لوعفم "اسمش" :يلوقف ءريص :نعع. لعجو «رداق :يلوقل تعن (مايألا بوطخ ىلإ لعح :يلوق نم) ةلمجلاو
 ١( :ماعنألا) «روُتلاَو ِتاَملظلا لعج و :ىلاعت هلوقك «قلح :ئععمب نوكي نأ لمتحيو ءاسمم بدألا ملع ريص يأ «هل

 لاح هنأ ىلع اسمه بصتناو «هب لوعفم بدألا ٍملع :يلوقف «دحاو لوعفم ىلإ الإ ىدعتي ال عملا اذه لعجو

 لعجو (15:فرعزلا) كاناَنِإ ْنَمْحَرلا ُداَبِع ْمُه َنيِذْلا ةكْئالَمْلا اولعَح و :ىلاعت هلوقك «یمس نيعم. نوكي نأو «هنم
 ملع (يناسنإلا عونلا ةوفص مه نيذلا ءاملعلا ةنسلأ ىلع) ىم هللا نإ :ئعملاف «نيلوعفم ىلإ ىدعتي اًضيأ اذه

 اسوم (رصن نم) لحرلا سش نم ذوخأم هنأك «سومش عمجلاو «ةسيمش اهريغصت «ةثنوم سمشو ءاسمه بدألا
 :ةرانإ ءيشلا رانأ نم لعاف مسا «هلبق امل تعن ةرينمو .دحأ اهاري نأ نم ةعنتمم سمشلاو «ىبأو عنتما :اساشو

 لعحت اًسمش :يناثلا ىلعو «ءاميو رون تاذ اسمش :هانعم لوألا ىلعف «دعتمو مزال «هءاضأ تيبلا نسحو ءاضأ

 ىمست ةعنص عيدبلا لهأل نأ :ملعاو .ملس اذإ هنم نمأ نم ةيتآلا تارابعلا يف اذكو «راونأ تاوذ ءاملعلا بولق

 ام يف اًدئاز نعم ديفي قرفب اقيرفتو اًئيابت امهنيب عقويف دحاو عون نم نيئيش ىلإ ملكتملا يتأي نأ :وهو «قيرفتلا

 تقرف ينإف هذه يترابع يف رهاظ وه «ةيبدألا ضارغألا نم هريغ وأ «بيبشت وأ «مذ وأ «حدم نم هددصب وه
 ءائيح علطيو ائيح برغي يراهنلا بكوكلا نإف «بدألا ملع نيبو سمشلا وهو يراهنلا بكوكلا نيب اهيف
 لازي ال بدألا ملعو «داوس اذ افسكنم ريصي ام اريثك يراهنلا بكوكلاو «لفآ ريغ اعلاط لازي ال بدألا ملعو
 لوفألاو .اًريقح هنوك عم هءاقب فوسكلابو ءاملعلا رودص نم همادعنا بدألا ملع لوفأب تدرأو «عطاس رون اذ

 سمشلاو رمقلا فسك نم فوسكلاو «باغ :(عمسو ءرصنو «برض نم) محنلاو سمشلاو رمقلا لفأ نم
 .فسك سمشلا يقو «فسح رمقلا يف نسحألاو «"افسكنا"ك ابحتحا نبك

 .رامقأ عمدلاو ءلاله وهف كلذ لبق امأو ءرهشلا رخآ ىلإ لايل ثالث دعب فورعملا بكوكلا ىلع قلطي :اًرمف

 :رعاشلا لوق هيلعو «هبلغف «رامقلا يف هرخأف (رصن نم) هرمقف هرماق نم ذوحأم وه يدنعو :ءابدألا خيش 5
 نم لعاف مسا ايل لإ هكردي ال :يلوق ياثلاو ءارمق :يلوقل لوأ تعن ائيضمو .ىهنلا رمق يذلا رمقلا اهُيأ اي

 «لاعفألاب ةأفاكملا يف برضي لثم "كل حدقأ يل ءيضأ" دعتمو مزال رانأف هرون يأ هءاضأف ةءاضإ تيبلا ءاضأ

 = ىذحأ :هتجاح هنم كردأ نم هكردي ال .حدقلا نم رثكأ ةءاضإلا نأل ؛كل نوكأ ام رثكأ يل نك :نيعملا ةقيقحو



 باتكلا ةبطخ ٦ ةمدقملا

 بوطق نم مهثوصتو اهلهأ يرث اضرأو «مائتلالاو قرخلا نم ائيرب اكلفو «فوسخلا الو قاحا

 :هحودمت يف بطلا يب أ لوق ىوحف هنأك بيدأ حيصف ىلع ةالصو «مايألا بوطخو مانألا

 لوألا ىلع يناثلا تلضفو «بدألا ملع نيبو يليللا ةبكوكلا نيب تقرف ينإف «ّرم امك قيرفت اًضيأ ةرابعلا فو =

 قاحم هذأي نكل «ناوكألا هب ءيضي ءوض اذ ناك نإو يليللا بكوكلا اذه :تلق ينأك لإ هكردي ال :يلوقب
 رمقلا رتسي نأ وأ «هرحآ نع لايل ثالث وأ ءرهشلا رحآ :ةثلثم وهو هاحمو هلطبأ :هعنمك قاحماو «فوسحو

 .هتقحمف سمشلا عم علط هنأل ؟ يمس «ةيشع الو ةودغ ىري الف

 ركفت ريغ نم داسفلا ليبس ىلع ءيشلا عطق :قرخلاو «ملسو صلخت :(عمس نم) بويعلا نم ئرب نم :ائيرب

 وأ عطقت نل يأ (7:ءارسإلا» «َضْرَأْلا قِرْحَت ْنَل (”١:فهكلو اهلها قرع و نآرقلا لاق «ربدت الو
CN(رسكلاو) ذوفنلاب ةلصاف ةذافن ةلآ ىلإ جاتحيف هيف رحخآ مسح ذوفنب مسجلا لصف : 

 مضنا :ءيشلا معتلا نم ردصم :مائتلالاو .هيف همجح ذوفن ريغ نم يوق عفاد عفدب بلصلا مسجلا لصف

 نأب «ولعلا يف نيكيرش امهنوك عم بدألا ملع نيبو كلفلا نيب تقرف فإف «قيرفت اًضيأ ةرابعلا يقو .قصتلاو
 تدرأو ءامهنم ءيرب بدألا ملعو -مهوق وه لوقلاو- ءاملعلا نم نيققحملا دنع ماعتلالاو قرخلا هكردي كلفلا

 ملع نأ تيعدا ينأك «هيلع ضرعت نيعاطم نع باوجلا :مائتلالابو «بييعتلاو نعطلا ماهسل ةضرع هنوك :قرخلاب

 .هنع باوجلا ىلإ جاتحي ىح هل ضرعي بيعب ءالقعلا دنع باعي ال بدألا

 نكسم هايإو هعمجي نم :لحرلا لهأو «هتوذغ :ةيبرت هتيبر نم ىبرت :يلوقو ءاسمش :يلوق ىلع فطع :اًضرأو

 ةيرذ لكف «هلسن :هتيرذو «هتبارق ووذ :لحرلا لآو «ةعنص وأ نيد وأ بسن مهايإو هعمجي نم هب يّمس مث «دحاو
 .بوصنمل اًنعن افوكل ؛بصنلا لحم يف ةلمحلاو .اًضرأ :يلوقل اهلهأ يف ريمضلاو «ةيّرذب لآ لك سيلو «لآ

 بطق نم :بوطقلاو .يبرت :يلوق ىلع فطع وهو «هظفح :ةنايصو انايصو انوص هنوصي هناص نم نوصتو
 ينإف رم امك قيرفت اضيأ هذه يترابع فو «هبضقأ :انالف بطق «حلكو هينيع نيب ام يّوز :اًبوطقو اًبطق لحرلا
 ةيملعلا لئاسملاب بدألا ملعو «تابتلاب ضرألا) امهلهأ ناوذغي امفوك عم «بدألا ملع نيبو ضرألا نيب تقرف

 بئاصملا نم هباحصأ نوصي بدألا ملعو «رهذلا ثداوحو ىرولا سوبع نم اهيلع نم نوصت ال ضرألا نكل
 .مانأو ريمأكو باحسك تاغل هيف :مانألا .ام ةبيصع نوذأتي ال ملعلا يف مهكامهنال مفإف ؛اهلك
 هريغو حيصفلاب تدرأو لإ ةالص يلصن يأ :ةالصو [مظع وأ رُّعص رمألاو نأشلا] حتفلاب بطح عمج :بوطخو

 سيل ضرألا ناک : :رعاشلا لوقك «قيقحتلل هنأك :يلوق يف نأكو «بدألاو ةغالبلاو ةحاصفلا ندعم هنإف ص هتاذ

 «يبتملا بيطلا يبأل يلاتلا تيبلا نأ ملعاو .ةقيقح ضرألا يف سيل هنأل ؛اهيبشت نوكي نأ نكمي ال ذإ «ماشه امك

 .هريغ ال هب حدمي نأب قيقح 5 هّنإ :تلقو «هلوق هيلع تبلقف «مالك ماجسناو ةحاصفلاب هنامز ءارمأ ضعب هب حدم



 باتكلا ةبطخ ۷ ةمدقملا

 ىرتشتو بؤولقلا هب ٌعابُت نمث هظفل يف قطان يمأو ياب
 ىتأو «ةيهادلا دوسلا رفكلا ُبئاَصَم اينّدلا تَمَهَد َنيح «ةيدابلا ةحضاولا تانّبلاب ءاج 7 ر 2 ا ے س لم ا ر یاس

 اًظْيَغ اًماينأل عومج َراَثآ او ‹«نيدلا ىمح ىمحو «ةححجارلا ججحلاو ب ةعطاقلا نيهاربلاب

 "ربح هظفل" يفو «قطان :هلوقب مدقم ربخ يدفم وهو ,فوذحمب قلعتم رورحبل عم راحلاو «ةيدفتلل ءابلا :يبأب
 ملكتملا :تيبلا نعم .ظوفلملا نعم وأ ردصم ظفللاو «ىرتشتو عابت ةلمحب فوصوم رحؤم أدتبم "نمل" و مدقم

 هب يدفم هب مهيولق حودمملا يرتشي اذكو «مهيولق حودمملا نم هب سانلا عيبي نمث هظوفلم يف وأ هملكت يف يذلا

 هنوك عم كنظ امف ؛سانلا هعاطأل مالكلا نيلو ظافلألا ةلوهس ىوس هل نكي مل ول حودمملا نأ مالكلا لحو
 ناب رمألا حضو نم ةحضاولاو ؛ةحضاولا ةزجعملا :ةنيبلا :تانيبلاب ءاج .هريغو دوحلا نم ةنسحلا لئاصخلا عمجم
 امل هب لوعفم ايندلاو «ةتغب تتأو تأحافو تيشغ يأ :تمهد نيح.رهظ اًودب ودبي ادب نم ةيدابلاو «فشكناو

 هع ءاج :ىععملاو اود عمجلاو ركنملاو ميظعلا رمألا :ةيهادلاو ءداوس اذ :ىئعملاو ءدوسألا عمج دوسلاو «هلبق

 .ىدهلا راونأ نم ةعمل اهيف تسيل يلا رفكلا عاونأ داوس اذ ملاعلا تريص نيح تاحضاولا تازجعملاب

 ناهرب :حتفلا وبأ لاقو ءعطقلا وهو هربلا نم نالعف ناهرب :مهضعب لاق «ةنيبلا وهو ناهرب عمج :نيهاربلاب ىتأو

 تمقأ يأ اذك ىلع هل تنهرب :كلوق كلذ ىلع لدي «ةدئاز هنون تسيلو «سانرقو ساطرقك لالعف اندنع

 نون يف سايقلا ناك دقو «نلعفت مالكلا يف سيلو «تنقهدت :مهوق ليلدب لالعف وه ناقهدو هريظنو «هيلع ليلدلا

 .كلذل كرتف «سايقلا نع بغرأ ام عامسلا درو نكلو «رثكألا ىلع ًالمح نيتدئاز انوكت نأ ناقهدو ناهرب

 .ةليقثلا يأ ةحجارلاو .ةجح عمج جححللاو .نيدناعملا لئالد عطقت ىلا يأ ةعطاقلاو

 :وهو ع ونمملا ناكملا :ءاحلا رسكب ىمحلاو (مهنع هعنم :سانلا نم ءيشلا 2 «ةيامحلا نم ضام :ىمحو

 .ءادعألا نع ظفحي ىمحلاك مالسإلا ظفح 4 هنأ :نيعملاو ءالكلاو ءاملا عضوم
 سانلا ةعامج :عَّمُح عمج عومجلاو .ءيشلا مسر نع يقب ام :وهو ,ةكرحم رثأ عمج راثآو ءوحنا نم ضام :احمو

 ل :اجرح هباينأ جرح نم «"ةحراح"و .نسلا وهو :بان عمج باينألاو

 يف ماللاو ةجراح نم هب لوعفم اهباينألو «هتفص ةحراحو «فوصوم عومجو هب لوعفمراثاو لص هيلإ عحري "یا

 ىلع ةطحاس اموكل ؛اهباينأ ةجراح عومج راثآ احم :ةرابعلا لصأو «هلحأل لوعفم هقلعتم عم اظيغو «لماعلل ةيوقت هلوأ
 5و لاو يمي وكل قتئاو خيبسا ےہ جو یک ےئغ ب لونارلسم وج وک تاناشن كس لوت امج کیا راٹم روا] :ةيدنهلاب هانعمو «مالسإلا لھ



 باتكلا ةبطخ ۸ . ةمدقملا

 مولعلا عَبْنُم ىلع لصف مهللا .ٍةحراج مهتدنفأل تايساّرلا لابحلا لز ىلا اهدياكمتو

 0 ا ا ا ا يالا ماو نع اور ا وو ا يما ةيبدألا ةيب رعلا مولعلا امسال

 ىلع رورجب ٍةحراج «خساورلا تباوثلا :تايسارلاو «ةلازإلا نم عراضم ليزتو «ثبخلا :ةديكملا عمج :اهدياكمبو

 ةحراج عمج راثآ احمو :ةرابعلا لصأو «ةحراح :يلوقل هب لوعفم ءمهولق يأ مهتدئفألو «عومج :يلوقل اًنعن هنوك
 نولو ےک نوئالص وج وک ںوناغن ےک لقتخامب نا ايداثم روا] :ةيدنهاب هانعم «تايسارلا لابحلا ليزت با اهدياكم, نيملسملا ةدئفأ

 [ لمح قید الب سلجم ىلا لوك وڑاپپ وضم وجب حس مه دذ ےک لوري دت کیا قيا لمحت ىلاو ےن رکیز وک

 ضوعو ءادنلا فرح فذحف هللا اي :نييرصبلا دنع مهلا لصأ نإف ءاي نع ضوع ميملاو «هللا اي :هلصأ :مهللا

 ةددشملا ميملا ضيوعتو «مهللا اي :لاقي الف ناعمتجي ال كلذلو نيفرح نع اضوع امنوكل ؛ةددشملا ميملا هذه هنع

 «مديز :لاقي الف «هريغ يف روكذملا ضيرعتلا زوجي الف «فيرشلا مسالا اذه صئاصخ نم ءادنلا فرح نع
 مسقلا لاح ءاتلاب هصاصتخاكو «هصئاصخ نم فيرعتلا مالب افرعم هنوك عم هيلع اي لوخد نأ امك ٌمورمع
 يأ "اًديز ْتْمَّمأ' كلوق نم ريخب اندصقا يأ ريخب انما !هللا اي :هلصأ :نويفوكلا لاقو هللا اي يف هتزمه عطقبو

 لعف ةيقب ةددشملا ميملا تناك ول :هيلع ليقو هيدصاق يأ (؟ :ةدئاملا) ارحل ا الو :هنمو «هتدصق

 ءانمحراو انل رفغاو ريخب انما !هللا اي :ريدقتلا نأل ؛فطعلا فرحب الإ انلرفغا مهّللا :لاقي نأ حص امل فوذحم

 لعفلا نأ ىلع ًءانب نيلعفلا نيب كرت فطاعلا نأب نويفوكلا هنع باحأو «فطاعلا فرحلا اذه رك ذي اًدحأ دحب ملو

 لعجف ءانلرفغت نأب ريخب انّمُأ !هللا اي :ليق هئأكف ءلوألا ريسفت يناثلا لب لوألا سفنل ارياغم اًيولطم سيل نافلا

 لوق امأو «ةلمجلا ماقم هتماقإ دهعي مل فرحلا نأ :مهيلع دروأو :ءابدألا خيش لاق «لوألل نايب فطع يناثلا

 ْذِإَو :ىلاعت هللا لاق اًضيأو «يواضيبلا هب حرص امك «ذاشف تفقو يأ فاق يل تلاقف «يفق اهل تلق :رعاشلا

 اندصقا مهللا :ريدقتلا راصف (۲٠:لافنألا) ءاَمَسلا َنِم ٌةَراَجح اَنَيَلَع ْرِطْمأَف َكِدْنِع نم َّقَحْلا وه اذه ناك نإ ىلا اولاق

 ؛نييرصبلا لوق لوقلاف ؟لئاز ريغ عافدنالا اذه لهف ءرمألا ةقيقح ىلع ءءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأو «ريخب

 هيلع لصف اذكه هنأش ناك اذإ يأ "لصف"و «عفادتلا مدعل وأ ءدوهعم هفذح ءادنلا فرح نوكو «فذحلا ةلقل

 هرجأ فيعضتو هتمأ يف هعيفشتب ةرخآلا يفو «هتعيرش ءاقبإو هتوعد راهظإو هركذ ءالعإب ايندلا يف همظع :يأ
 عبنمو .هب قيلأ كنأل ؛تنأ لص :انلقو «هيلع انلحأ هنم بحاولا ردق غلبت لو هيلع ةالصلاب هللا رمأ الو «هتبوثمو

 ةبكرم يهو «ءاوسلا مهو نالثم يأ نآّيس امه نآّيس لثملاو يواسملا :يسلاو .عبانم عمجلاو ءاملا جرخم :دعقمك

 :هجوأ ةثلث اهدعب اميف كلو «واولا عم اهلامعتسا روهشملا ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام ححرتل لمعتست "امو ىس "نم

 اهلعجو فوذحم أدتبمل اربخ عفرلاو ءيش عع. ام لعجو زييمتلا ىلع بصنلاو «ةدئاز ام لعجو ةفاضإلاب رجلا
 54 هتاذ مولعلا عبنم يلوقب تدرأ .اميسال :لاقيف ءايلا ففخت دقو «ةلوصوم



 باتكلا فيلأت هجو 4 ْ ةمدقملا

 : لعب مَا .نيدلا موي ىلإ هعابتأو ,هتباحصو .هجاوزأو هتايرذ نم هوذح اذح نم ىلعو

 يلوأ بولق ْمُهَبولق ناك «قالْخألا ُبَدَهُ ةلاسر ىلإ ةلئام نيديفتسملا عابط ُتيأر دق

 لوقعلا دسفي ملع بَدألا ملع نأب :ةهوفتم بدألا ملع يف نينعاطلا ةئسْلاو «قالْمإلا

 لإ عضرُمو ْتقَرَط دق ىلبُح ِكلئمف :ِليَلِضلا ِكِلَملا لوقب َنيَلدتسم ؛بابلألاب كتفيو

 نم يف لوصوملل نايب نمو «هلعف لعف ورمع وذح ديز اذحو راجلا ةداعإب "مولعلا عبنم" ىلع فطع :خلإ ىلعو
 لسنل ةثلثم ةيرذلا هنمو «قلخ :لعجك أرذ :سوماقلا يف لاق ءرذلا نم وأ ءرذلا نم امإ ةيرذ عمج هتايرذ .اذح

 اما وأ افرح "ام" نوك يف قلتخا :دعب امأ (لجرلا دلو :رسكيو ةيرذلار رة ةجرت قو هيف اًضيأو نيلقفلا

 اوربع فالتخالا كلذلف طرش مسا امهمو «ءيش نم نكي امهم :هانعم نإ :محلوقب هيف كسمت هتيمساب لاق نمو

 اوعطقي ملو ءطرشلا نعم اهيف ةملك امأ :اولاقف «فرحلاو مسالل ةلوانتملا ةملكلاب عضاوملا نم ريثك يف هنع

 ةملك نإ :حابصملا حرش يف بابللا بحاص لاق امك «مزالب سيل -هركذ مدقت- لمح ليصفتل هنوكو ءاهتيفرحب

 امك «فانيتسالا قيرط ىلع هلمجأ ام ليصفتل ملكتملا اهلمعتسي نأ امهدحأ :نيهجو ىلع مالكلا يف لمعتست "امأ"

 يف اذخأ اهلمعتسي نأ يناثلاو «هنع تضرعأف رشب امأو «هتنهأف دلاخ امأو «هتمركأف ديز امأ كتوحإ نءاج :لوقت

 دقف ءاذكف دعب امأ :مهوق نم لئاسرلاو بتكلا لئاوأ يف يتأي ام هنمو مالك اهمدقتي نأ ريغ نم فنأتسم مالك

 :ىلاعت هللا لاق مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع دواد هب ملكت نم لوأو «ليصفتلل نوكت نأ مزلي ال اهنأب حرص

 .هريغو هللا دمح نم مّدقت ام دعب اّمأ :هانعمو (١٠:ص) (باطجلا لصفَو ةمكجلا هاني ولف

 «ةلاسرلاو .ليملا نم ةلئامو .هانتقا :هدافتسا نم ديفتسملا عمج نيديفتسملاو «ةيجسلا وهو :عبط عمج :خلإ عابط

 وه باتكلا نأ :باتكلا نيبو اهنيب قرفلاو «ةيملع دعاوق ىلع لمتشملا مالكلاب ءاملعلا حالطصا يف تصح

 :لجرلا بذهو .نونف وأ نف يف باتكلاو ءدحاو نف يف ةلاسرلا :ليقو هيف ةلماك ريغ ةلاسرلاو «نفلا يف لماكلا

 .وذ هدحاو عمج مسا :ليقو ؛هظفل نم هل دحاو ال «عمج ولوأ .قلخ عمج قالحألاو .اهبيعي ام هقالخأ رهط

 لذي رقفلا نأل ؛نييلتلا وهو «قلملا نم هلصأو «قلمم وهف رقتفا يح هلام قفنأ :لحرلا قلمأ نم :خلإ قالمإلا
 هوفتو .هباعو هحدق :لوقلاب هيلعو هيف نعط نم :نينعاطلاو .فورعم «ناسل عمج ةنسلألاو .هنّيلُيو ناسنإلا

 نم ىكز ام :وهو «بل عمج بابلألاو .ةلفغ ىلع هلتق :ليقو «هب شطب :نالفب نالف كتفو ام قطن :ةملكب

 :ليلضلا كلملاو «نينعاطلا وأ ةنسلألا نم لاح «لالدتسالا نم :خلإ نيلدتسم .سكع الو لقع بل لكف «لقعلا

 .وجه عنشأب يبتملا هاجه لحجر مسا :ةّبضو .اليل تيتأ يأ تقرطو .اهل لعفأ ال لماحلا :ىلبُحو .سيقلا ئرما بقل



 باتكلا فيلأت هجو ۱۰ ةمدقملا

 عداَفَض ةليلقلا ةمذرشلا ٍءالؤهو كلذ ريغو لإ هّبض ٌموقلا فصنأ ام :يبتملا لوقبو
 ءاوغو «سمّشلا رضي ال شافخلا ٌمولف «بْعكلا ىلإ لصاولا َءاملا الإ درت مل «ضايح

 o وللا ىشطع هيلع لب امم يلايللا ُرَهّس ناك اّملو ,ردبلا مِلي ال بلكلا

 َمْوْرِشَل ِءالٌوَه نإ :ىلاعت هلوق هنمو ميذارشو مذارش عمجلاو «سانلا نم ةليلقلا ةعامجلا :ةمذرتشلا ءالؤهو

 اًضيأ عمجلاو «ةفورعم ةيئام ةباد :ناتحيصف ناتغل رفعجكو جربزك عدفض عمج :ع دافَض ( ؛ :ءارعشلا) 4نوليلق

 لصت مل «ضايح عدافض لثم ةليلقلا ةفئاطلا ءالؤه نأ :نعملاو «ءاملا عمتجم :ضوح عمج ضايحلاو .يدافض
 ام اعدفض يقل اًيرحب اًعدفض نأ :ةنسلألا ىلع رهتشا ام ىلإ حيملت هيفو «بعكلا ىلإ الإ غلبي ال ليلق ءام ىلإ الإ

 ءاملا لعل :لاقو ءاليلق ضرألا عطس نم العف «ريثك :لاق ؟ءام نم كدنع مك :يرحبلل لاقف «ضوحلا الإ ىأر
 :لاقف ءاملا عطس قوف دعصف كلذب الواقتف «ريثك ءاملا :لاقو «يرحبلا كحضف «ردقلا اذه غلبي هيف نكست يذلا

 :تلقف .كلذ نم رثكأ ءام دحوي نأ نكمي ال ءتبذك :لاقف ءكلذ نم رثكأ وه لب الك :لاقف ءاذه غلبي هلعل

 .هولهج ام ءادعأ سانلا نإف هوباعف «بدألا ملع رحب ةرثك اوري مل ةديدع لئاسم مهدنع موقلا ءالؤه نإ

 (مضلاب) نامرك شافخلاو .هلعاف ىلإ فيضأ ردصم «لذعلا وه :موللاو «هب أبعي ال اممب مهوق نوكل ةلع ءافلا :مولف
 هرصب فعضو هينيع رغصل ؛كلذب يمس [ليللا يف الإ ريطي الو ناريطلا ىلع رداق «تايشافخلا ةبتر نم ىيد ناويح]

 .مالملا اذه يف سمشلل ررض ّيأف راصبألا نع ةعنام اهتعشأ نوكل سمشلا شافخلا مول نأ :نعملاو «شيفافح عمجلاو
 [حابنب سيل ادودمم احايص حاص مث همطخ ىول] حصفي ملو هتوص دم :يوعي ىوع نم مضلاب :ءاوعو

 نأ :نيعملاو «ةيدعتلل ةزمهاف «ماللا رسكب ليللا ملظ نم ذوحأم «يدعتملا ملظأ نم نوكي نأ لمتحي «ملظي الو

 بلكلا حايص نأ :ئيعملاو ؛ةروريصلل ةزمه لاف «مزاللا ملظأ نم نوكي نأو «مالظ اذ ردبلا لعجي ال بلكلا حايص

 :يسرافلا يف :ليق ام ىلإ حيملت «مالظ اذ ردبلا هب ريصي ال

 رثكى كتاب كيو رئاشف ی رون م

 .دوجول دوجو فرح :اهيف لاقيو ءامهالوأ دوحو دنع امهتيناث تدحو «نيتلمج يضتقتف يضاملاب صتخت :خلإ الو

 ربخ هدعب عم امو «يلايللا يف رهسلا يأ يف ىيعمب ةفاضإلا يلايللا رهسو .بوجول بوجو فرح :لوقي مهضعبو

 يف عقو يذلا] ناريح عمج مضيو ىرايحو .شطعلا وذ يأ ناشطع عمج ىشطعو قلم يأ لبجو .ناك :يلوقل
 (كرحتلا ىعع) ناديملا نم وهو ءاهضيورتو ليخلا بعل قابسل ةدعم ةعستم ةحسف :ناديم عمج :نيدايمو [ةريحلا

 هنمو :ساسألا يفو «نييلتلا نيعمب ندولا نم :ليقو «يئاي فوحأ اذه ىلعف «قابسلا دنع هبارطضاو هبناوج كرحتل

 = لئايل :لاقيو «سايق ريغ ىلع ءايلا ةدايزب «ليل عمج يلايل .ل باوج «ترهسو .هيف ندؤت ليخلا نأل ؛ناديملا



 باتكلا ةيمست هجو ,١ ةمدقملا

 موي مهَعَم َرَشحُأو مُهَوْذَح وُذْحَأل ؛اهيف مونال اًيلايل ترهَس «لامكلا نيدايم ىرايَحَر
 اًهَضرُعأ نأ تدرأو رداون نيمّدقتملا بک نم تسبتقاو رابح رډاق ْلظ هيف َظ ال

 هذهب ذرا ملو «يقالخألا ريهطت الإ يتارؤألا ِهِذهب تدّصق امو معلا ةبلط نم يناوحإ ىلع

 شت امِل ًالوبق دشا مهبولق حاولأ نايبّصلا نإف ءلئاًضقلا ليصحت اإ لاثمألاو ٍتاياكجلا

 نالا ةيلحت يف داهتجالا لك ُتدَهَتحا عابلا ييو ملعلا روصقب يفارتعا َعَم يّنإو ءاهيلع
 مايألا رم ىلع اًهلثم د نلو «يلآللاو تيقاوُيلا ترَفَح دئارق يه اهف ءنايبتلا ةيلجتو
 .موظنملا يناثلاو «روثنملا لوألا :نيباب ىلع اهّاعجو "برعلا ةحفن" تيّمُسو «يلايللاو

 وذحألو ءاهيف يل مون ال يأ ةدكؤم لاح اهيف مون ال ةلمجو «ةزمه اهبلقو ماللا ىلع ءايلا عدقت يأ بلقلا ىلع =

 ىشطعل مهعم يف رورجملاو [قيسو عمج] يأ رشح عراضم نم ملكتم رشحأو .مهلعف لثم لعفأل يأ مهوذح
 ترهس لامكلا ةورذ ديري نم تايجسو ملعلا ةبلط تاداع نم يلايللا يف رهسلا نوك تبث املو :نعملاو «مولعلا
 .نامحرلا نم ةمحر لظ الإ لظ ال موي مهعم يربق نم رشحأو ءاوعنص ام عنصأل ؛طق اهيف تمن ام يلايل

 .روهمجلا نع جرخو ذشام .ةردان عمج رداونلاو .هدافتسا :ملعلا نمو «ملعلا سبتقا :خإ تسبتقاو

 داهتجالا نم تدهتجاو .مركلاو لضفلاو فرشلا نع عابلاب ربع اعرو «عاوبأ عمجلاو «نيديلا دم ردق :عابلا
 نع مالكلا صولخ :يهو «ةحاصفلا وه :نايبلاو .اًيلح اهسبلأ ةيلحت :ةأرملا يلح نم ةيلحتلاو [هعسو يف ام لذب]

 لمع نايبتلاو ءناسللا لمع نايبلا نأ :امهنيب قرفلاو ءرهظيل ءيشلل فشكلاو حاضيإلا وه :نايبتلاو .ديقعتلا

 انالف ىلج نم :ةيلحتلاو .نيعملا يف ةدايز هتطعأ فرحلا يف ةدايزلا نأل ؛نايبلا نم غلبأ نايبتلا نإ :ليقو «نانجلا

 نأ اغيلب ايعس تيعس يْنِإ :نيعملاو ؛يّنِإ :يلوق يف "نإ" ربح ةلمحلا «تدهتحا :يلوق [حضوأ و هفشك] رمألا
 نودأو ملعلا رصاق ينأب فرتعم ىّإ اذه عمو «ىلحم حيصفلا نايبو «ىلحم مالكلا نم باتكلا اذه يف ام نوكي

 «ةيسفنلا ةرهوجلا :ةديرف عمج دئارفلاو .رداون ىلإ عحار يه يأ عوفرملاو «هيبنتلل اه ةملك :خلإ اهف .الضفو اًملع

 فورعم رهاوجلا نم وهو «توقاي عمج تيقاويلاو .لالذإلا وهو :ريقحتلا نم ترقحو .لصفو مظن اذإ ردلاو

 .رورملا عمه ردصم ٌرملاو .ءامي هدحاو ؛ردلا :ولول عمج يلآللاو .ينامرلا رمحألا هدوجأ

 = نم فورعملا ملكتملا ىلع أرقي نأ حصي الو «دئارفلا ىلإ عحار هيف رتتسملاو «ةيمستلا نم لوهحج ضام :تيمو



 باتكلا فيلأت هجو ١ ؟ ا ةمدقملا

 مهقالخأ نساحمب وهف «لوحفلا بولق اًهيلإ ْتَلبقأو ؛لوُبقلا لوبق اهيلع تّبَه نإف
 لأسأ هللاو .ٌريدج امي ءاج نع وهف «ريكنلاو ّدرلا ٌرصارَص اهيلع تفصَع نإو «ٌقيلخ
 .نيمأ ّمهللا «ةرخآلاو ىلوألا يف ياّيإو مُّهَعفني نأ عشاح عضاح ع رض لاؤس

 هدبع انأو

 ءانكس نم «هلرفغ يلع زازعإ دّمحم هللا ةيافكب يفكتسملا

 (دنه لا يف ةريهش ةدلب) دابآ دارم تافاضم نم «ههورمأ

 انعتم- دمحأ نيسح ديسلا ىلوملا يدنسو يديس هام لب «مسالا اذه باتكلا اذه مسأ مل ينإف ؛ةيمستلا يضام =

 .هلظّدم خيشلا دارأ اميف الإ ةكربلاو ريخلا تيأر امو (ريعش دمر ايلا نأ FES ا امو -هضويف مومعب هللا

 عمجلاو ءاهلبقت سفنلا نأل وأ «روبدلا لباقت اهنأل ءابصلا حير :لوبقلاو «حيرلا ناروث :بوبملا نم :خلإ تبه نإف

 ربدأ ضيقن هيلع لبقأو «ىتأ :هيلإ لبقأ نم تلبقأو .هذحأ مضي دقو ءالوبق هملعك هلبق نم ردصم يناثلا لوبقلاو «لئابق

 يأ هب قيلخ وه ريمأك قيلخو .ءاملعلا نم ةرهملا هب تدرأ «ناويح لك نم ركذملا وهو :لحف عمج لوحفلاو .هنع

 :هانعم «لييخت بوبا تابثإو «هبشملا ىلإ هب هبشملا ةفاضإ ليبق نم لوبقلا لوبقو «[هيلع عبطو هل قلخ امنأك] ريدح
 .ةلضافلا ةنسحلا مهقالخأب قئاللا وه اذهف اهودري ملو اهوذحأ يأ ءاملعلا لوبق حاير دئارفلا هذه ىلع ترج نإ

 ديدش حير :وهو .رصرص عمج رصارصلاو .فصاعو ةفصاع ىهف تدتشا حيرلا تفصع نم :خلإ تفصع نإو

 مضلاب اًركنو ةكرحم اركن (عمس نم) رمألا نالف ركن نم ردصم «راكنإلا :ليتقك ريكنلاو .دربلا وأ بويهلا

 «ةفصاع حايرب مهراكنإو ءاملعلا در تهبش :ريكنلاو .درلا رصارص :يلوق [هلهح] اريكنو اروكنو نيتمضبو
 ةبسنلاب ريدح وهف اهودر نإ :هانعم «هّبشملا ىلإ هب هّبشملا ةفاضإ ليبق نم رم امك وهف «حايرلا فصع امهل تبثأو

 .يسفن هب تدرأ «عماجلا وهو «دئارفلا هذه ءاج نم ىلإ
 لاؤسلاو ءهللا الإ لأسأ ال يأ رصحلا ةدافإل ؛هتمدق «لعفلا نم هدعب امل مدقم هب لوعفم (هللا) ةلالحلا ظفل :هللاو

 توصلا يق عوشخلا :ةياهنلا يق لاق .لذلا وهو :عوضخلا نم عضاخلاو .يراقلا ةسلج تسلجك قلطم لوعفم

 «نيلوعفم بصني بلطلا نعم. ناك اذإ لاؤسلا نإف «لأسأ :يلوقل ناث لوعفم "نأ"و «ندبلا يف عوضخلاك رصبلاو

 ىلإو هسفنب لوألا ىلإ ىدعتي رابختسالا ئيعمب ناك اذإو «هايإ هتيطعتسا :ءيشلا هتلأسو ءامهرد اًديز تلأس :وحن
 .هنع لس يأ اًريبخ هب لس :مهطوق هنمو «نع نعم ةنمضم ءابلاب وأ «هلاح نع هتلأس :لاقي «نعب يناثلا



 فيسلاب دعاسلا ال دعاّسلاب فيسلا ۱۳ رغنلا يف لوألا بابلا

 رثنلا يف لوألا بابلا
 ا داسا هل ةا لاو سلا

 i be DE E ىلإ باطخلا نب رمُع ثعب :يبتعلا لاق

 دعاسلا ةوق سيلو ءاًيوق دعاسلا ناك اذإ نوكي امنإ «عطقلا وهو «فيسلا لمع ناسحإ :هانعم :خلإ فيسلا

 lx] يش درا روان تسد] :ةيسرافلا يف ليق امك فيسلاب

 اًرعاش الضاف ابيدأ ناك ءروهشملا يرصبلا رعاشلا يومألا يشرقلا هللا ديبع نب دمحم نامحرلا دبع وبأ وه : يبتعلا

 نعو هيبأ نع ثيدحلا ىورو ءرغ دئاصق يف مهاثرف نونب هل تامو «برعلا مايأو رابخألا يوري ناكو ءاّديحم
 وه ناكو «ةبقع يف رعشلا لوقيو ءارهتشم ناكو ءاهلهأ هنع ذخأو ءامب ثدحو «دادغب مدقو «ءالضفلا نم ةعامج

 «قالخألا باتكو «بيراعآلا راعشأ باتكو «ليخلا باتك فيناصتلا نم هلو «نيحيصف «نيبيدأ نيديس هوبأو

 يبأ دعب رمألاب ماق نم وه :رمع .ه۲۲۸ يفوت «نيثدحملا ءارعشلا لوحف نم وهو «ديح ريثك هرعشو .كلذ ريغو
 .هربصو هتابثو هداهجو هتريس لثمع. هدعب ماقف ءركب وبأ هيف تام يذلا مويلا يف ةفالخلاب هل عيوبو «قيدصلا ركب

 «نينمؤملا ريمأب يمس نم لوأ وهو «ةعساشلا ميلاقألاو رابكلا تاحوتفلا حتفو «ريسيلاب ةعانقلاو نشخلا شيعلا ىلع

 يذ نم نيقب سمخل ءاعبرألا موي رمع تامو ءاردب دهشو 86 رصمو «نيواودلا نودو «خيراتلا خرأف
 .رهشأ ةتسو نينس رشع هتفالخ تناك و «نيتسو اثالث هرمع ناكو «يسوحما ةؤلول وبأ هلتقو ءةجحلا

 لوقي «مهئاحصفو نميلا لهأ تاداس نم «يباحصلا يديبزلا هللا دبع نب روث وبأ وه :بركي دعم نب ورمع

 تناكو «موقلا رخآ وه ناكو «نسح ءالب اهيف هلو «ةيسداقلا موي دهشو «ةراغلا ديعي ناكو «نسحلا رعشلا
 رخآب أو ؛هّدرف سرفلا ىعقأف «ضرألا ىلإ هبدلجأو «هبنذ ةوكعب ذحأف «سرفب أف ءاهريغ بلطف ةفيعض هسرف

 لماح يْنإ :هباحصأل لاقو «كلت نم ىوقأ لاح لك ىلع اذه :لاقف «عقي ملو 0 لعفف

 موقلا ينرقع دقو «يهجو ءاقلت هب لتاقأ «يديب يفيسو ٍنومتدجو روزحلا رزج رادقمم متعرسأ نإف ءرسجلا رباعو

 يف لمحف سمغنا مث «تدرجو تلتق دقو مهنيب اليتق نومتدحو متاطبأ نإو «تدّرحو تلتق دقو «مهنيب مئاق انأو
 دقو هيلإ اوهتناف اولمحف ءاّيح هوكردت نأ ىرن ام هللاو ءمكبحاص نوعدت !ديبز نب اي :مهضعب لاقف «موقلا

 نأ ردقت امف «سرفلا برضيل سرافلا نإو ءاهكسمأف مجعلا نم لحر سرف لحرب ذحأ دقو «هسرف نع عرص .

 هللاو متدك ءروث وبأ انأ :لاقو ءورمع هبكرف «هسرف ىلخو «هسفنب يمجعألا ىمر هانيشغ املف «هدي نم كرحت
 كلم همدق ناك يذلا وهو «متسر ىلع دش مث «ٰيعرصف بشف «ةباشنب ىمر :لاق ؟كسرف نيأ :اولاق «ٰينودقفت

 بورحلا يف هلو «سرفلا مزفاف كلذ نم متسر تامف «طقسف «هيبوقرع مذجف ليف ىلع متسر ناكو «سرفلا
 .ةماصمصلا هفيسب ءادعألا برضب ةروث ام رابخأ



 ةبوجعأ ءايندلا نع فكلا ١ رثنلا يف لوألا بابلا

 E يا يامل

 .هب برضي يذلا دعاّسلاب ثعبأ مل و «فيّسلاب نينمؤملا ريمأ ىلإ تثعب عب اغِإ :هيلع درف «كلذ

 ءاموي ل هيقلف هالوتف ءاضقلا هيلع ضرعف مور همس «دبعتم دادغبب ناك

 اينذلا ا کک هنإف «مورب هيلعف :هيشفي 5 نش 6 9 1 ا :لاقف

 يف ةءارقلا امّنِإ !يحأ اي :صخش هل لاقف «عفرلاب "تويب يف" َنْيلفَغملا ُصضعب

iا نذأ كو ب يف :لاق ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإ ا :لاقف «رجلاب  
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 ؟اذ امل تنأ اهرحت عفر ن
 (؟5 :رونلا

 هعاب :لاقف ؟هرامحب كوبأ لعف ام :مهضعبل ليق هنأ فيحصتلا باتك يف يركسعلا و

 ءابلاب هتررج انأ :لاقف ؟هرامحب تنأ تلق ملف :لاق ؟هعاب تلق مل :هل ليقف (هعاب ناکم)

 ؟رحت ال يءابو ؟كؤاب رحب ملف :لاقف

 ىمست ةروهشم ةدلب دادغب :خلإ دادغبب .هباجأ يأ هيلع درو .ةبترم ندأ نعع. نودو .عطاقلا فيسلا :ةماصمصلاب

 رازخلا دمحم نب دينجلا مساقلا وبأ وه :دينجلاو .هب ماقو هدلقت :هالوتو .ةدابعلل درفنا :لحرلا دبعتو .مالسلا ةنيدم

 «هرصع ديرفو هتقو خيش وهو ءايندلا يف اذهاز ناك «قارعلا هأشنمو هدلومو «دنوامن نم هلصأ «ىريراوقلا

 ءايريراوق هوبأ ناكو ءرخلا لمعي ناك «ةمئألا هسلاجو ‹«خياشملا ةلج بحص ندم روهشم نيفراعلا دنع همالكو

 .هظفحي ةعيدو هل هعفد يأ الام هعدوتسا نم :ع دوتسيو .ھه۷ دادغبب هتافو تناك

 .هعاذأو هرشن :ًءاشفإ هلضفو هركذو هريخ ىشفأ نم :هيشفي الو
 (؟:رونلا) هسا ایف َركْذيَو عفر نأ هلا َنذَأ توب يفإ» ةيآلا مامت «تويب يقو «هل ةنطف ال نم وه :لفغملا عمج :نيلفغملا



 ةبوجعأ 1٥ رثنلا يف لوألا بابلا

 نأ "نييوحنلا رابخأ" باتك يف يخيراتلار ركب وبأ هاكح ام دسافلا سايقلا نم هلثمو

 (نيمهردب ناكم) نامهردب :لاقف ؟ةكمّسلا هذه مكب :ةرصبلاب كاّمسل لاق الحر

 .نامهرد اهنمث :لوقي هيوبيس تعم قمه تنأ :كامسلا لاقف «لحرلا كحضف

 «يرشخمزلل افلح مالكلا حيصف ف واو ريغب ةيلاحلا ةيعمالا ةلمجلا درت :اموي تلقو

 نم ضعب لاقف ترش مههوُو هللا ىلع اوُبدَ نیلا ىَر دمای مورو :ىلاعت هلوقك
 رلا

 وأ يف واولا هذه :رضح

 00 هللا لاق دق لات لاقف کک رابلا 0 ءاهقفلا 3 -

 قبس اعرف اا e :لاقف 520 ا

 ءلهجلا وهو ءاعبار اًبيع ئتدزف «كيف بويع ثالث نع كتلأس :نومأملا لاقف ‹رعشلا

 يدادغبلا تباث نب يلع نب ركب وبأ وه :هصخلم ام ناكل نبا لاق .ه۳٦٤ هتافوو ه۳۹۲ هتدالو :ركب وبأ

 ءاملعلاو نيقتملا ظافحلا نم ناك «ةديفملا تافنصملا نم هريغو "دادغب خيرات" بحاص «بيطخلاب فورعملا

 «فنصم ةئام نم ابيرق فنصو «ميظع عالطإ ىلع لدي هنإف ؛هافكل خيراتلا ىوس هل نكي مل ولو «نيرحبتملا
 .ةباطخلاب ةداعسلا قزر اقعصم ابيطح ناكو «خيراتلاو ثيدحلا هيلع بلغو «فصوي نأ نم رهشأ هلضفو

 ةحئار :ةيسرافلاب هانعمو «بقل هيوبيسو «يثراحلا ورمع رشب وبأ وهو .ه١١١ فوتو هه١1١ هتدالو :هيوبيس
 ؛ليلخلا نع هذحأ ناك ءوحنلاب نيرخأتملاو نيمدقتملا ملعأ ناكو «ةرصبلاب هأشنمو «سراف لهأ نم ناكو «حافتلا

 دحأ ملف «هل هيدهأ ءيش يف تركفف كلملا دبع نب دمحم ىلإ جورخلا تدرأ :ظفاحلا لاق «هباتک لثم هيف عضوي ملو

 هنأ ملعيف باتكلا نالف أرق :لاقي ناكو .هنم يلا بحأ ائيش ىلإ تيدهأ ام هللاو :لاقف «هيوبيس باتك نم فرشأ اعيش

 اًميظعت ؟رحبلا تبكر له :هل لوقي هيوبيس باتك هيلع أرقي نأ ديرم دارأ اذإ دربملا سابعلا وبأ ناكو .هيوبيس باتك

 يبو «توصلاو مسالا يبو «توصلاو مسالا نم بكرم وهو :ىهتنملا يف لاق .هيف امل اًباعصتساو هيوبيس باتكل

 .فرصني ال ام بارعإك هبرعأ نم مهنمو «هرحآ رسكو اًدحاو اما العج وأ ءرسكلا ىلع توصلاو حتفلا ىلع مسالا



 ةبوجعأ 5 رثنلا يف لوألا بابلا

 كلذ َعنُم امّنِإو ءةصيقن كلاثمأ يفو كيفو «ةليضف ُدكُك يبلا يف كلذ نإ !لهاج اي

 موه :ىلاعتو كرابت لاق لقو «باتكلاو رعشلا ف بيعل ال هنع ةنظلا يفنل 8 يبلا

 «ن وبل بازالاذإ كير طح الو بانو رک تنك
 (۸٤:توبکنعل

 2 ناكر كلا دبع نو غ غ ع

 طا قب اطا و الا ا طرف نم ل وأ رخو اف داها فاز غ وع ناك نوع

 ريدب رمع وتو «لدعلا رشنو «فلأتلاو ؛عرولاو «فرشلاو «لضفلاو «لعلا يف ىهتنملا هيلإ ناكو هد يلع
 هنأو ؛مهيديأ نم رمألا جرحأ تدتما نإ هنآ اوملع ةيمأ يب نإف «خيراتلا لهأ رثكأ دنع مسلاب هتوم ناكو «ناعمس

 ههجو يف ناكو ءرهشأ ةسمخو نيتنس هتفالخ تناكو «هولهمأ امو هوجللاعف ءرمألل حلصي نمل الإ هدعب هدهعي ال

 ,نيمهرد موي لك هتقفن تناكو «نيدشارلا ءافلخلا ةريس ايرحتم ناكو «جشألاب ىعدي ناكر ناد حمر ن

 يندملا صفح وبأ يومألا يشرقلا سمه دبع نب ةيمأ نب ا ا
 هل ءانومأم ةقث ناك :دعس نبا لاق هو باطخلا نب رمع نب مصاع تنب مصاع مأ همأ «نينمؤملا ريمأ يقشمدلا مث

 هنع حسمي هوبأ لعجف «هجشف سرف هبرضف «مالغ وهو هيبأ لبطصا لحد دهّنِإ ءلدع مامإ ناكو ءعرو و ملعو هقف
 «ىفلا اذه نم ب هللا لوسرب ةالص هبشأ تيأر ام ام :سنأ لاقو .ديعس كنإ ةيمأ يب جشأ تنك نإ :لوقيو مدلا

 ةمأ ةمايقلا موي ثعبي هنإو «زيزعلا دبع نب رمع ةيمأ نب ةبيحب نإ «ةبيحب موق لكل :نيسحلا نب يلع نبا دمحم لاقو
 عم ناكو «تام موي زيزعلا دبع نب رمع فلختساو ه٩۹۹ رفص يف كلملا دبع نب ناميلس يفوت .ةدحاو

 .ه ٠١١ بحر يف تامو «ةنس نوعبرأ هلو «نيدشارلا ءافلخلا نم ّدعف «ريزولاك ناميلس

 «ىصقألا دجسملا هايانب نمو «رومألا هل تفنوتساو «ءانبلاب اًمرغم ناكو «ةيمأ نيب ءافلخ نم سداس وه :ديلولا

 ىراصنلا باتكلا عنمو ءادئاق ريرض لكو ءامداخ دعقم لك ىطعأو «سانلا ىلإ لاؤسلا مهعنمو نيمذحملا ىطعأو

 ءطوقلا كلم قيرذل ضهنف «سلدنألا ىلإ قراط زاحأ هماّيأ يقو «ةيبرعلاب نكلو ةيمورلاب رتافدلا اوبتكي نأ نم

 هماّيأ يف تحتفو «ديلولا رمأل سلدنألا تنعذأو قيرذل هللا مزهف ءقيرش صحفب اوقتلاف «قراط ىلإ فحزو
 دالب يق كلملا دبع نب ةملسم لغلغتو «كرتلا دالب يف جاجحلا لغلغتو ءرهنلا ءارو ام كلذ يف «ةريثكلا تاحوتفلا

 ‹قشمد عماج ءانبب ديلولا رمأ نينامثو نامث ةنس يقو «دنهلا دالب يفقثلا مساقلا نب دمحم حتفو «يبس لتقف «مورلا

 ديلولا تامو ءجاجحلا يفوت همايآ فو «فصولا نع لجت ةريثك الاومأ هيلع قفنأف ءاهمدهف ةسينك هيف ناكو

 ىوآو «ملاظملا درو «ةريسلا نسحأو «مهعباس وهو «كلملا دبع نب ناميلس هوخأ هدعب رمألاب ماق مث هه5

 تامو ءاريزو زيزعلا دبع نب رمع همع نبا ذختاو ءاممن ةريغلا ديدش ارويغ ناكو «نيسوبحلا جرحأو «نيرتقملا
 .زيزعلا دبع نب رمع هريزو فلختساو «رهشأ ةينامثو نيتنس ناميلس ةفالح تناكو امج نامل



 ةلآسم ۱۷ رثنلا يف لوألا بابلا

 :رمع لاقف ءاقلأ صقنا :ديلولا هل لاق !احلاص اي :مالغلا لاقف «ملاص يل عدا :لاقف

 الا درق قيقفؤملا نيمأ ايدكنأو

 ؟كتتح نم :ديلولا هل لاقف «شيرق فارشأ نم لحجر كلملا دبع نب ديلولا ىلع لخدو

 ريمأ اي ءئتخ نع لأست نأ كلعل :لاق «كحيو ؟لوقت ام :لاقف «يدوهيلا نالف :هل لاق

 .ٍنالف نب نالف وه !نينمؤملا
£ 

 ةلأسم

 نوكت نأبف :عفرلا امأ (اهرحو اهبصنو نيسلا عفرب) اًهّسأر يح ةكمسلا :كنلكأ لوقت

 نأبف :بصتنلا امأو «لوكأم وهو «تلكأ ةنيرقب ؛افوذحم ربخلا نوكيو عادتبالل ئح

 .ديز اي :لوقت امك ؛حلاص اي :لوقي نأ هيلع ناكو :اححاص .اًحلاص يل عدا :لوقي نأ هيلع ناكو :عدا

 :هلوقك «ةيمسالا ةلمجلا ىلع لخديف «فنأتست يأ لمحا هدعب ئدتبت فرح ةيئادتبالا يح نأ ملعاو :ءادتبالل

 (٤٠۲:ةرقلار لوسَرلا َلوَقي ىح :هلل عفان ةءارقك ؛عراضم اهلعف لا ةيلعفلا ىلعو «لوكأم يأ اهسأر يح
 (٥۹:فارعألا) (ازفع یت :وحن «ضام اهلعف يلا ةيلعفلا ىلعو «لوقي عفرب

 ةثالث يح فوطعمل نأ اهدحأ :هجوأ ةثالث نم اقرف امهنيب نأ الإ واولا ةلزنممي نوكت ةفطاعلا يح :فطعلل

 عمج عم اًضعب نوكي نأ :يناثلاو ءاهرورجب طرش كلذ نأ امك ءارمضم ال اًرهاظ نوكي نأ :اهدحأ :طورش
 يتبجعأ :وحن يزجك وأ ءاهسأر يح ةكمسلا تلكأ :وحن ءلك نم أزج وأ «ةاشملا يح جاحلا مدقك .اهلبق

 ءءانثتسالا لوخد حصي ثيح لحدت امنإ كل طبضي يذلاو .اهدلو نح :لوقت نأ عنتميو ءاهثيدح نح ةيراجلا

 ةدايز يف امإ ءاهلبق امل ةياغ نوكي نأ :ثلاثلاو ءامهلضفأ ىح نيلحرلا تبرض :زوحي ال اذهلو «عنمب ثيح عنتمتو

 :هلوق يف اعمتحا دقو «نوماجحلا نح سانلا كراز :وحن يناثلاو «ءايبنألا نح سانلا تام :وحن لوألاف ءصقن وأ

 ارغاصألا اتيت نج ٠ اوبا متنأف ةامكلا يح مكانرهق

 امك «هنم ءزجك وأ اهلبق امن اًءزج نوكي نأ اهفوطعم طرش نأل كلذو ؛لمحجلا فطعت ال امنأ (يناثلا قرفلاو)
 ضفاخلا ديعأ رورج ىلع تفطع اذإ اهنأ (ثلاثلاو) .حيحصلا وه اذه «تادرفملا يف الإ كلذ ىتأتي الو «هانمدق

 ير ني والا خرز لوك ةراحلا نو انين اذ



 ةلأسم 1۸ | رثنلا ف لوألا بابلا

 .رحبو بصنتو عفرت اهنأل ؛َيح نم يلق نو تومأ :لوقي ءارفلا ناكو .رهظأ ثلاثلاو

 نأ (اهدحأ) :رومأ ةثالث يف اهفلاخت اهنكلو «لمعلاو نيعملا يف ىلإ ةلزنع. اراج افرح اهوك وهو :ثلاثلاو

 ءءازجأ يذب قوبسملاب صاح يناثلا طرشلاو ءاًرمضم ال اًرهاظ نوكي نأ وهو «ماع امهدحأ :نيطرش ضوفخمل

 عَلطَم ىَنَح يه مالَسو» :وحن ءءزج رخآل ايقالم وأ ءاهسأر يح ةكمسلا تلكأ وحن ءارخنآ رورحملا نوكي نأ وهو

 يضتقت ةنيرق اهعم نكي مل اذإ اأ (يناثلاو) .اهفصن وأ اهثلث نح ةحرابلا ترس :زوجي الو (ه:ردقل) «رخفلا
 :هلوق يف امك ءاهدعب ام لوخد

 اهاقلأ هلعن يح  دازلاو هلحر ففخي يك ةفيحصلا ىقلأ

 :هلوق يف امك «هلوحد مدع وأ

 ادودحم ريخلا اهنع لاز الف محل 0 تيزع نكمأ ىح ضرألا ايحلا ىقس

 حيحصلا وه اذه «نيبابلا يف بلاغلا ىلع المح لوحدلا مدعب ىلإ دعب امل كلذ لثم يف مكحيو «لوحدلا ىلع لمح
 ىلإ تبتك :زوحجي هنأ :ىلإ هب تدرفنا اممف «رحآلل حلصي ال لحم درفني دق امهنم الك نأ (ثلاثلاو) .نيبابلا يف

 «ةفوكلا ىلإ ةرصبلا نم ترسو «كيلإو كبانأ :ثيدحلا يف ءاج امك ءيياغ وه يأ ورمع ىلإ انأو ءديز

 ائيش اهلبق لعفلا يضقت ةدافإل ةعوضوم يح نألف ؛نالوألا اّمأ ةفوكلا حو ورمع ىحو ديز يح :زوج الو

 امو «ةياغلا ءادتبا اه اولباقي ملف «ةياغلا يف نح فعضلف ؛ثلاثلا امأو ءكلذك تسيل ىلإو «ةياغلا ىلإ اًئيِشف

 نأ ىح ريدقتب كلذو ءاهلخدأ ىح ترس :وحن ءاهدعب بوصنملا عراضملا عوقو زوجي هنأ :تح هب تدرفنا

 بصنلا نإ :انلق امنإو ءاهلخدأ ىلإ ترس :زوجي الو ءيحب ضوفخم ردصم ليوأت يف لعفلاو ةرمضملا نأو اهلخدأ

 يف لمعي امو ءءامسألا ضفخت اهنأ تبث دق ىح نأل ؛نويفوكلا لوقي امك ءاهسفنب ال ةرمضم نأب يح دعب
 .سكعلا اذكو «لاعفألا يف لمعي ال ءءامسألا

 ءدسأ يبل ىلوم ناكو «مالكلا يرفي ناك هنأل ؛ءارفلاب بقلو ءايركز وبأ هتينكو ءدايز نب ىي همسا :ءاّرفلا

 ةغل تعاضل ءارفلا الول :ليق ىح ءاهدراوش دّيقو ءاهطبضو ةغللا عمج هنأل ؛لوألا ملعملا ةغللا لهأ دنع دعيو

 هيلإ ةجاحب وه ام ىطعي نأ رمأو مدخلاو خاسنلاو نيقارولا هل رضحأو ةفالخلا راد يف ةرجح نومأملا هبهو «برعلا

 .ةحارحلاو بطلل اقذاح ءوحنلاب املاع اذه قوف ءارفلا ناكو «لاملا نم

 نوكي يلق نأ لاحلاو تومأ نأ تنقيت نأ تح «تيح يف هب عوطقم لوقب زفأ ملو يرمع ىضم يأ :تومأ

 .ێح يف مرحلا نع ايلا



 ملحلا ءامسلا يف تسإو ءآملا يف فنأ ۱۹ رثنلا يف لوألا بابلا

 ءامسلا يف تّسإو ِءاَملا يف ٌفنأ
 نيف ا طقم دق :هبک وم يف انا ناكو «لوقي وهو «نیفاتکلا ضعب اموي نومأملا عم

 ل ومأملا يأ

 ىلإ عفرأل سيئرلا اذه ىلإ يل عفشي نم يل له ومالا لاش ا ندع نوم وب

 5 ؟يطوقس دعب هنيع

 ملحلا

 ,ةبقع ةنحلا نيبو نيب نإ !اذه اي :ٌرذ وبأ هل لاقف هد يرافغلا رذ ابأ لحجر متش

 .ةيدنهلا يف لاقي امك «ةّرعلا عضوم هسفن ىريو «فرشو ردق هل سيل نل برضي لثم «ربّدلا ةقلح وأ زجعلا :تسإ

 [كس لوأك ںی“ و باو روا لش ںوڑہپ وم ںی ر]
 لهأ نم ةمأ هّمأو ءرمعلا لوط يف ديشّرلاو روصنملا ةينكب ًالؤافت رفعح يبأب ئتكا مث «سابعلا وبأ هتينك :نومأملا

 دعب عيوبو «ةيرسايلا يف ء١۷١٠ ديشرلا فلختسا ةليل هدلوم ناكو «ليلقب هتيالو دعب تتام «لحارم اهمسا «ةيدابلا

 :ليقو "قح توملا" همناح شقنو ءافصنو ةنس نيرشع تناكف ءه١١ نودندبلاب يقوتو هه5١/ رفص يف هيأ لتق
 دوسأ لاح هدح يف «نيبحلا قيض ءاهقيقر «ةيحللا ليوط «نيعأ «ئحأ «ةرقش هولعت ضيبأ ناك و "كطعي هللا لئسا"
 ناك «نيمألا دمحم هللا دبع وهو «بأل نومأملا اخأ هيحأب دارأ :ردغ .ةيدنملا ف فئانكلا باحصأ يأ :نيفاتكلا
 ةتسو نينس عبرأ هتفالخ تناكف ءه94١ مرحم يف لتقو ه97١ ةرخآلا ىدامج يف عيوب ھ۱۷۱ ةفاصرلاب هدلوم

 ءاطبس رقشأ «نيبكنملا نيبام ديعب ءهجولا نسح ءاميسح ًاليوط ناكو «نيتنس اهتلمج نم رمألا هل افص رهشأ
 هنبال عيوبو "رداقلا يبسح" همتاخ شقن نإ :ليقو "هللاب قثاو دمحم" همتاخ شقن «يردح رثأ هب «نينيعلا ريغص
 كاذ ذإ ناكو «قحلاب قطانلاب هيقلف «هعيابيو دهعلا ةيالو هل لعجيو «نومأملا علخي نأ نيمألا دارأف «هتايح يف ىسوم

 الو «نيمألا لتق ىلإ تضفأ نيوحألا نيب ةشحو كلذ ببسب تدبف «ىسيع نب يلع رجح يف هلعجو ءالفط

 .رفعج تنب ةديبز هيبأل هتدح دنع ىسوم يقبو نيمألا نب ىسوم علح نومأملا ىلإ ةفالخلا تراص
 هك هللا لوسر بحص «مالسإلا يف نيقباسلا نم ناك «يزاححلا يرافغلا يباحصلا ةدانج نب بدنح وه :ّرذ ابأ
 ءايندلا نم الّلقتم ءاميظع اليوط رذ وبأ ناكو «ريهاشملا نم ةعامج هنم ذحأو ءاريثك اثيدح هنع ىور «هتوم يح
 هيف برض ءاقداص قحلاب الاوق ناكو ءهتحاح ىلع داز ام راخدا ناسنإلا ىلع مرحي هنأ :هبهذم ناكو ءادهاز

 .يرافغلا رذ يبأ طهر «باتكك رافغ يب ىلإ ةبسن :يرافغلا .ه۳۳ ةذبرلاب هتافو ناك «ةجهللا قدص يف لثملا

 .تابقعو باقع عمجلاو اهالعأ يف قيرطلاو لابحلا نم بعص يقرم وه :ةبقع



 ملحلا ۲۹۰ رثنلا يف لوألا بابلا

 .يل تلق امم دشأل لهأ ناف امود نذص وه نإو «كلوقب يلابأ ام هللاوف اهُئزُج انأ نإف
 هللا يأ

 نم قيي مل ا ا ا او :يقهيبلاو ل

 امهربخخأ مل نيتتثا الإ هيلإ ترظن نيح 4 دمحم هجو يف هّفرع دقو الإ ءيش ةوبنلا تامالع

 هطلاخأ نأل ؛هل فطلتأ تنكف ءاّملح الإ هيلع لهجلا ةّدش هديزي الو «هلهج هملح قبسي :هنم

 لجألا لحم ليبق ناك املف «نمثلا هتيطعأف لحأ ىلإ اًرمت هنم تعتباف .هلهجو هملح فرعأف

 :تلق مث ظیلغ هحوب هيلإ ترظنو هئادرو هصيمق عماجك, تذحأف «هتيتأ ةثالث وأ نيمويب

 !هللا ودع يأ :رمع لاقف «لطم ووذ بلطملا دبع نب اي مكن هللاوف ؟يقح !دّمحم اي نيضقت ة5 الأ

 ءكسأر يفيسب تبرضل هبرق رذاحأ ام الول هللاوف ؟عمسأ ام 5 هللا لوسرل لوقتأ
 هللا باذع هپ دارأ

 ىلإ جوحأ انك وهو انأ :لاق مث ,مسبتو ٍةدؤتو نوكس يف رمُع ىلإ رظني د هللا لوسرو

 هضقاف «هب بهذا «يضاقتلا نسحب هرمأتو ءادألا نسحب ينرمأت نأ !رمع اي كنم اذه ريغ

 هجو ف اهتفرع دق تامالع لك !رمع اي :تلقف «هتعزانم ناكم اعاص نيرشع هدزو

 لهجلا ةدش هديزي الو «هلهج هملح قبسي :امهربحأ مل نيتثا الإ هيلإ هلا تظن نیغ 5 هللا لوسو

 اير ذلك نيمو و ما او دار هنأ كدي ام ريع دقق ادخن لإ: هيآع

 يف ناتسربط ىلإ ةبسن «ءاربو نيحوتفم ةدحوم ءابو ءاطب :ئئاربطلا .اهتزواج يأ زوحلا نم تلق نزو ىلع :اهزج
 نع ةلمهملا ءاجلا حتفب :تابح نبا .ف ورعملا مامإلا دمحأ نب ناميلس هنم «ندرألاب ةيربطلا للو «سايق ريغب مجعلا

 نم «مسي ملو فرعي ال فاسي نب لالحلا خيش وهف (ءايلاب) نايح نبا امأو «نابح نب یی نب دمحم وه «مالس نبا

 .ه45/ تامو ه7/5 دلو «يقهیبلا نسحلا نب دمحأ ركب وبأ وه :يقهيبلا .بلاغ نب نابح هما :لاقيو «ةسداسلا

 [هح زام يأ]ةطلاحملا عراضم نم ملكتم : :هطلاخأ [هب قفرتلا] فطلتلا عراضم نم ملكتم : فطلتأ

 يميم ردصم :لحم.رمت يف ملّسلا دقع هعم تدقع نأ :لصاحلا [ءارتشالا يأ] عايتبالا يضام نم ملكتم ةظفل :تعتباف

 ليضفتلل ال ةلص نم ةملك :كنم .دأو يف ىهتنملا يق هركذ [رومألا يف ىنأتلاو لهسلا] ةزمهك :ةدؤت .لولحلا نم

 .بضغلا وهو كنم ثدحام ىلإ ةبسنلاب كنم ردص يذلا اذه ريغ ىلإ جوحأ انك يدوهيلا اذهو انأ :يأ



 5-5 عوقولا نع ناسللا فك ؛عمطلا ۲١ رشنلا يف لوألا بابلا

 عيصلا
 هللا دبع نبا لاس کلیو :مهل لاقف «هب نوثبعي نايبصلا لعجف ءاموي رم بعشأ نإ :لاقي

 بعشأ ادعو هللا دبع نب ملاس راد ىلإ نودعي نايبصلا ٌرمف «رمع ةقدّص نم ارمت قري
 .امح نوكي هلعل ؟نيردي ام لاقو (مهعم

 نم ناكو «ةنيدملاب أشنو ةرجهللا نم عست ةنس دلو «نافع نب نامثعل ىلوم ناك «ريبز نب ءالعلا وبأ وه :بعشأ

 نم عمطأ :لاقيف لثملا هب برض «بلطلا ريثك «عمطلا ديدش «مللا ىلع اصيرح ناكو «توصلا نسح ءارقلا

 .ةئامو نيسمحو عبرأ ةنس ىلإ رمع هنإ :ليق ءاهركذ ىلإ ةحاح ال تاياكحو رداون هلو «بعشأ

 [هيف ةدئاف ال يذلا لمعلاو بعللا] (ةكرحم) ثبعلا عراضم نم نيبئاغلا عمج :نوثبعي

 هلاق اذإو ءانتليو ايو «يل ليوو «يليو :وحن «ةبيصم هتباصأ نمو بورككملا اهوقي «عحوتو رسحت ةملك ليولا :مكليو

 ىلع رسحتيو هنم عحجوتي ام هبيصي نأب «هيلع ءاعدلا هب ديري ءكل ليوو «كليوو «هليو :وحن «هريغ قح يف ملكتملا
 ءاعد وأ «كيلع مالس :وحن «هل ءاعد ناك ءاوس «كلذ غوسي ام ءاعدلا نإف «ةركن هب ءادتبالا زاج كلذلو «هتاوف

 قلعتم أدتبملا رب هدعب عقاولا راحلا ءديزل ليو :هلوقو (۷۹:ةرقبار #َباَتُكْلا نوبي نذل ٌليَوْفم :ىلاعت هلوقك «هيلع

 ةعقاولا ماللاو «ديزل اليو هللا مزلأ ريدقتلاو «لعفلا رامضإ ىلع ديزل اليو :لوقتو ءاليو بصنت نأ كلو «فوذحع
 ورمع ابأ نيكي «باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ملاس وه :حلاس .كل تيه :هلوق يف امك «نييبتلل بوصنملا دعب

 .ةئامو تس ةنس ةنيدملاب تام ؛مقاقثو مهئاملعو نيعباتلا تاداس نم ةنيدملا ءاهقف دحأ «يدملا يودعلا يشرقلا

 نسحلا يبأ نب نسحلا ديعس وبأ وه :نسحلا [ىرح يأ] اودع بلكلا ادع «عراضم نم نيبئاغلا عمج :نودعي
 هوبأ ناك «ةدابعو «عروو ءدهزو «ملع نم نف لك عمجو ؛مهئاربكو نيعباتلا تاداس نم ناك «يرصبلا راسي
 ناكو «ىرقلا يداوب نسحلا أشن «نينمؤملا تاهمأ نم ةملس مأ ةالوم ةريخ همأو «يراصنألا تباث نب ديز ىلوم

 یکح همالك رثكأو ءاميسو ءليمج ءاًحيصف «ملعلا ريثك ءاكسان ءادباع ءائومأم «ةقث كاهيقف ءالاع ءاًعماح
 ا .ه١١ هدلوم ناكو «ةرصبلاب ه١٠١ يفوت «هنوبحيو مهظعيف ءارمألاو كولملا ىلع لحدي



 i عوقولا نع ناسللا فك ۲۲ رشنلا يف لوألا بابلا

 ريخ وه نم لاق امك امهيف لوقأ :لاق ؟نامثعو يلع يف لوقت ام :هل لاقف جاجحلا

 هل لاق ثيح نوعا موم لاف كلذ نمو لاق فلس رش وه نم يدي نيب يم

 4ٍباَتِك يف ير دنِعاَهمْلِع لاق ىَلوألاٍنوُرقْل لابا لاقل :نوعرف
 . (ه؟ىما١:هط) ب سس

 «ناسارخو قارعلا ىلع ناورم نب كلملا دبع لماع «يفقثلا مكحلا نب فسوي نب جاجحلا دمحم وبأ وه :جاجحلا

 ءءامدلا كفس نع ربصي ال «عابطلا سرش ناكو «هديب ام ىلع هّرقأو هاقبأ ديلولا ىلوتو كلملا دبع يفوت الو

 لتقلا يف جاجحلل ناكو «هريغ اهيلع مدقي ال رومألا باكتراو ءامدلا كفس هتاذل ربكأ نإ :هسفن نع لوقيو

 نينامثو عبرأ ةنس اهئانب يف هعورش ناكو ءطساو ةنيدم ىب يذلا وهو ءاهلثم. عمسي مل بئارغ تابوقعلاو
 ةافو تناكو «ةفوكلاو ةرصبلا نيب ةطسوتم اهنأل ؛طساو اهام امنإو «نينامثو تس ةنس يف اهنم غرفو «ةرجهلل

 بارت ابأو نسحلا ابأ نيكيو «بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ وه :يلع .ةلكآلاب هتوم تناكو ءاهيف جاجحلا
 ةرشع سمخ هل ناك :ليق «ذئموي هس يف فلتحا دقو «لاوقألا رثكأ يف روكذلا نم ملسأ نم لوأ وه «يشرقلا

 هنإف ؛كوبت ريغ اهلك دهاشملا 4 يبلا عم دهش .نينس رشع :ليقو «نينس ينامث :ليقو «ةرشع تس :ليقو «ةنس

 ميظع «ةمدألا ديدش مدآ ناك ؟ىسوم نم نوراه ةلزنم. يم نوكت نأ ىضرت الأ :هل لاق اهيفو هلهأ يف هفلح

 فلختسا «ةيحللاو سأرلا ضيبأ علصأ ةيحللا ضيرع ءرعشلا ريثك نطب اذ «لوطلا نم رصقلا ىلإ برقأ «نينيعلا

 نمحرلا دبع هبرضو «نيثالثو سم ةنس ةجحلا يذ نم تلح ةرشع امثل ةعمجللا موي وهو «نامثع دهشتسأ موي
 ثالث دعب تامو «نيعبرأ ةنس ناضمر رهش نم تلح ةليل ةرشع ينامثل ةعمجلا ةحيبص ةفوكلاب يدارملا مجلم نب

 رمعلا نم هلو اًرحس نفدو نسحلا هيلع ىلصو «رفعح نب هللا دبعو نيسحلاو نسحلا هانبا هلسغو «هبرض نم لايل
 نينس عبرأ هتفالخ تناكو «نوسمخو نامث :ليقو «نوعبس :ليقو «ةنس نوتسو سمح :ليقو «ةنس نوتسو ثالث

 .نيعباتلاو ةباحصلا نم قئالخو دمحمو نيسحلاو نسحلا هونب هنع ىور «ام ايأو رهشأ ةعستو
 ىلع مالسإلا لوأ يف همالسإ ناك «يشرقلا يومألا هللا دبع ابأ ئكيو «نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ وه :نامثع

 فلخت هنأل ؛اردب دهشي ملو «نيترجملا ةشبحلا ضرأ ىلإ رحاهو «مقرألا راد هك يبلا لوخد لبق ركب ىبأ يدي

 205 يبلا نأل ؛ناوضرلا ةعيب ةيبيدحلاب دهشي ملو «مهسب اهيف 5 يبلا هل برضو يلي يبلا تنب ةيقر ضرع

 اذ يمحو .نامثعل هذه :لاقو «هدي ىلع هدي د يبلا برض ةعيبلا تناك املف ,حلصلا رمأ يف ةكم ىلإ هثعب ناك

 «هحولا نسح «ةرشبلا قيقر رمسأ :ليقو «ةعبر ضيبأ ناك «موثلك مأو ةيقر 4 هللا لوسر نب نيب هعمجل ؛نيرونلا

 هلتق «نيرشعو عبرأ ةنس مرحلا موي لوأ فلختسا ءاهرفصي ةيحللا ميظع «سأرلا رعش ريثك «نيبكنملا نيب ام ديعب
 «ةنس نونامثو ناتنثا رمعلا نم ذئموي هلو «عيقبلاب تبسلا موي نفد «هريغ :ليقو ءرصم لهأ نم ييحتلا دوسألا

 .ريثك قلخ هنع ىور «اًمايأ الإ ةنس ةرشع ينثا هتفالخ تناكو «ةنس نونامثو نامت :ليقو



 ةباسملا نم بيرغ عون
 اهسبحي ءهرمأ عرط حرادصاك نيو :اًيوتكم ربق ىلع تدحو :مهضعب لاق

 هتلابق رخآ ربق ىلإ تفتلا مث «هٌعرصم ئييع يف مّظَعَف :لاق ياش اذإ اهقلطيو ءاش اذإ

 حيرلا سبحي «نيداّدحلا ضعب الإ هوبأ ناك امف «هلوقب ٌدحأ رتي ال :بوتكم هيلع اذإف
 رارتغالا نم ين

 .نيتيم ناباستي امهنم تبجعف :لاق ءاهيف فرصتيو «هريك يف
 8 ل . دادحلا هيف خفني قز رسكلاب

 سيوط نم مأشأ ناللف :مهوق نعم

 يفوت موي تْمطفو 3ك هللا لوسر يفوت موي ٌتدِلُو :لاق هنأل ءٰيغملا سيوط وه

 . قد نامفع لق موي ُتحّوزتو د رمع لتق موي مّلُحلا تغلبو ف ركب وبأ

 بعك نب ورمع نب رماع نبا (فاقلا مضب) «ةفاحق يبأ نامثع نب هللا دبع همسا ,قيدصلا ركب وبأ وه :ركب وبأ
 نأ دارأ نم" :لاق دللي يبلا نأل ؛اقيتع يمس امّنِإو يك يبلا ىلإ عباسلا بألاب لصو «ةرم نب ميت نب دعس نب

 يف الو ةيلهاجلا يف هقرافي ملو ءاهلك دهاشملا ب يبلا عم دهش "ركب يبأ ىلإ رظنيلف رانلا نم قيتع ىلإ رظني
 نان «نينيعلا رئاغ «هحولا قورعم «نيضراعلا فيفح ءافيحن ضيبأ ناك ءامالسإ لاحرلا لوأ وهو «مالسإلا

 نم دحأل اذه عمتجي ملو «ةبحص هدلو دلوو هدلوو هيوبألو هل «متكلاو ءانحلاب بضخي «عحاشألا يراع «ةهبجا

 نم نيقب نامثل ءاثالثلا ةليل ةنيدملاب تامو ءاّماَيَأ الإ رهشأ ةعبرأو نيتنسب ليفلا دعب ةكمم هدلوم ناك «ةباحصلا
 ءامسأ هتجوز هلسغت نأ ىصوأو «ةنس نوتسو ثالث هلو ءءاشعلاو برغملا نيب «ةرشع ثالث ةنس ىرخألا يدامج

 ريثك قلح هنع ىور «رهشأ ةعبرأو نيتنس هتفالخ تناكو «باطخلا نب رمع هيلع ىلصو «هتلسغف «سيمع تنب
 0000 N STS هنعوري مل و «نيعباتلاو ةباحصلا نم

 يف تحتتفاو «ةيعرلاب ةفأرو ةقفش هل تناكو «نيرشعو عبرأ ةنس نم موي لوأ يف ةفالخلاب هل عيوب :نامثع لتق
 ةيردنكسإلا نع صاعلا نبورمع نب نامثع عزستناو ءاًحلص اهحتتفاف ةرقنأو سربق ةيواعم ازغو «ةيقيرفأ همايأ
 كلذ ىلع برعلا تقنحف «هبراقأب هفلك اهنم ءءايشأ نامثع ىلع اوركنأ سانلا نإ مث «همأل هاحأ اهيلع رّمأف

 «لزتعت وأ لدتعت نأ اّمِإ :هل لوقيو «هبتعتسي نم نامثع ىلإ اوثعبو «ةنيدملا نم اخسرف اولزنو ؛عومجلا اوعمجو
 = دتشا مث «هنم اولبقي ملف «هللا ىلإ بوتأو «هومتركنأ ءيش لك نع عزنأ نإ :هيف لوقي اباتك مهيلإ نامثع بتكو



 ىهتشي ال ام عم يغبني ال ام لاق نم ۲٤ رثنلا يف لوألا بابلا

 مك رهظا نيب تمد امو :لاق ءامومسم نسحلا تام موي رخو ,يلع لتق موي دلو ين ءاجو

 يهتشي الل ام عم يغبني ال ام لاق نو

 :فلدوبأ لاقف ميت نم :لاقف ؟تنأ نمت :هل لاقو «يميمت رعاش هدصق فل اب َّنأ ىوري

 صقشم. مهدحأ هبرضف نامثع طئاح نيلحر عم ركب يبأ نب دمحم روست يح اًموي نيرشع راصحلا هيلع =

 .ةنس نونامثو فين هرمعو «ةنس ةرشع ينا هتفالخ تناكو «هرجح يف فحصملاو «رخآلا هلتقو «هحادوأ

 يف اديدش الاتق اولتتقاو «ةفوكلا نم يلع جرحخف «لاتقلا ىلإ ماشلا لهأ اعد لمجلا ربح ةيواعم غلب امل :يلع لتق

 يلع جرخ املف ءدجسملا يف هل انكمو «يلع لتق ىلع مجلملا نباو بيبش دهاعت مث ءاقرتفاو اندامت مث «نيفص

 نيسحلاو نسحلا هتوم لبق يلع اعدف «هسأر مدقم ىلع مجلملا نبا هبرضو «فيسلاب بيبش هالع ةالصلاب ىدانو
 ءامكنع اهنم ىوذ ءيش ىلع افسأت الو ءامكتغب نإو ايندلا ايغبت الو «هللا ىوقتب امكيصوأ :لاقو ءامهاصوو هينبا

 هترضح املو «ةمول هللا يف امك ذحأت الو ءاًرصان مولظمللو ءامصح ملاظلل انوكو «ميتيلا امحراو «قحلا الوقو

 لهأ بابش ديسو «ريكألا هتناحيرو دك هللا لوسر طبس وه :نسحلا .هحور ضيق مث «ةماعلا ةيصو بتك ةافولا

 ةيواعم ىلإ رمألا ملس مث ءافلأ نوعبرأ توملا ىلع هعياب هوبأ لتق املو E ق دلو «ةنجلا

 نيتميظع نيتئف نيب هب حلصي نأ هللا لعلو ءديس اذه نبا نإ" :هلوقب نك هب ربحأ امل اقيقحت نيعبرأو ىدحإ ةنس يف

 .نسح نب ديزو ءنسح نب نسح نم هلسن يقبو «نيعبرأو سمح ةنس يف تام "نيملسملا نم
 فلد وبأ ناك .هدعب نم مصتعملا مث ,نومأملا داوق دحأ «يلجعلا سيردإ نب ىسيع نب مساقلا وبأ وه :فلدابأ

 هلو «ءالضفلاو ءابدألا هنع ذأ «ةروثأم عئانصو «ةروهشم عئاقو اذ اًمدقم اعاجش احدمم اداوج ايرس ارك اديس

 ريغو كولملا ةسايس باتكو «هزنلاو حالسلا باتكو ءديصلاو ةازبلا باتك :بتكلا نم هلو «ءانغلا يف ةعنص

 :لوقي هيفو «حاطنلا نبا كلذكو «حئادملا نسحأب يئاطلا مامت وبأ هحدم دقلو كلذ

 مظعألا ءايميكلا ىسيع نبا حدم هملعو ءايميكلل ابلاط اي
 مهردلا كاذ كاقأل هّتحدمو . مهرد الإ ضرألا يف نكي مل ول

 ةيرق مهاردلاب ىرتشا دقو «هيلع لحد مث ءاليلق هلفغأف ءمهرد فالأ ةرشع نيتيبلا نيذه ىلع فلُذ وبأ هاطعأف

 :هدشنأف (ايندلا نانج نم يهو) ةلبألا رمن ف

 ديشم ماحرلاب ريصق اهيلع ةيرق ةلبألا رمن يف تعتبا كب

 ديتع تابهلل لام كدنعو افوضرعي اه تحأ اهبنج ىلإ



 هئاش ىلاعت هللا ىلإ عّرضتلا ۲٥ رثنلا يف لوألا بابلا

 تلض ةيادهلا لبس تكلس ولو  اطقلا نم ىدهأ مؤللا قرط مي

 .همحفأف «كيلإ تعج ةيادحلا كلتب معن :يميمتلا هل لاقف

 ناش ىلاعت هللا نإ ع ضنا

 . . . . . . ليشرلا جح ةنس يبأ عم تججح :لاق «يناسارخلا هللا دبع نب ميهاربإ ىكح

 هتبكر دق هئاطع ةرثكل فلد وبأ ناكو «هل اهعفدف «مهرد فالآ ةرشع :لاقف ؟تحألا هذه نمث مك :هل لاقف =

 | :هدشنأو مهضعب هيلع لخدف «هنع كلذ رهتشاو «نويدلا

 نيديلاو ايحملا قلط ايو اياطعلاو حئانملا بر ايأ

 يد ضقأو كنيد مقر يف دزف انيد كيلع نأ تربح دقل

 لبجلا دالب يف جركلا ةنيدم ةرامع يف عرش دق هوبأ ناكو «ةريثك حئادم فلد يبأ يف دشنأو .هنيد ىضقو هلصوف

 .ةرحهلا نم ه7 دادغبب فلد وبأ تامو «هدالوأو هتريشعو هلهأ اه ناكو وه اهمتأو «نادمهو ناهبصأ نيب '

 عمج لفقك قرطلاو «ىدهأ :هلوقب قلعتم موللا قرطبو «هربح ءادتها دشأ يأ ىدهأو ءأدتبم ميت :خلإ ميمت

 ولو «ءاملا ىلإ اطقلا ءادتها نم دشأ ةءاندلا ىلإ مهلصوت قرطب مهؤادتها ميمت ةليبق :نيعملاو .ةءاندلا :مؤللاو «قيرط

 .هتمجرت ىلع علطأ مل :ميهاربإ [فلد ابأ يميمتلا تكسأ يأ] :همحفأف .اولض ةيادهلا لإ يلهون البس تراتحا

 تافو موي يف هل عيوب «ه١٠١ :ليقو ه١ 45 يرلاب دلو ءالؤافت رفعح يبأب ێتکا مث دمحم وبأ هتينك :ديشرلا

 نامزلا رئاس يف نكي ملو «نومأملا هللا دبع دلو ةليللا هذه ينو «ه١۷٠ لوألا عيبر نم تلح ةليل ةرشع عبرأل هيحأ

 تمي لو ءاًدعج اًميسح ًاليوط ضيبأ ديشرلا ناكو .اهلثم ةفيلخ اهيف ماقو «ةفيلحخ اهيف فوتو ءةفيلح اهيف دلو ةليل
 متاح شقنو "هلل ةردقلاو ةمظعلا" همتاح شقن «هلمأت نمل الإ نيبي ال نيع درف يف لوح هب ناكو «بيشلا هظحو يح
 اًبظاوم ناكو «ليلق فينب «ةنس نيرشعو اثالث هتفالخ تناكو «ه5١* سوطب يفوت "رذح ىلع هللا نم نك" رحآ

 يف روصقلاو «كربلاو رابآلاو عناصملا ذختاو ججح عست وأ نامث جحو «تاوزغ نامث ازغ وزغلل اعباتم جحلا ىلع
 لثم نوصحلا اهيف نصحو «ندملا نّدمو «روغثلا ىب مث «هلدع نم هب نرق ام عم هناسحإ سانلا معو «ةكم قيرط

 «نيطبارملل عضاوملاو ليبسلا رود نم كلذ ريغو «برحلا ءانب مكحأو «شع رمو ةصيصملا رمعو «ةنذآو سوسرط

 برقو «باطبطلاو ةركلاب بعلو ءساحربلاب باشنلاب ىمرو «ناديملا يف ناحجلوصلاب بعل ةفيلخ لوأ ديشرلا ناكو
 = باعللا مدقو «درنلابو «سابع نب ءافلخ نم جنرطشلاب بعل نم لوأ ناكو «لعفلا كلذ سانلا معف كلذ يف قاذحلا



 ثادحألا ةبحص لا رثنلا يف لوألا بابلا

 ,يكييو دعّتري وهو هيدي عفر دقو ءايصحلا ىلع فاح رساح فقاو ديشرلاب نحن اذإف

 «يلرفغا «ةرفغملاب داوعلا تنأو «بنذلاب داّوعلا انأ ءانأ انأو «تنأ تنأ !بر اي :لوقيو

 .ءامّسلا راّبج ىلإ عّرضتي فيك ضرألا راّبَح ىلإ رظنا :يبأ يل لاقف
 هناحبس هللا هب دارأ ديشرلا هب دارأ ناسارخلا 0

 ثادحألا ةبحص
 ناوج درم : :ثدح عمج

 !لاعت :تلقف «ةيحان نع رك وهو مونلا يف يف سيلبإ تيأر :لاق زاّرخلا ديعس ىبأ نع

 ريرحلا وهو زخلا عئاب
 ام :تلق «سانلا هب ٌعداخأ ام مكسوفن نع مّتحرط متنأ ؟کب لمعأ ءيش يأ :لاقف

 ؟يه ام تلق ءةفيطل مكيف يل نأ ريغ :لاقف «يلإ تفتلا ىلو اًملف ة ءاينذلا :لاق ؟وه
 ربدأ

 .ثادحألا ةبحص : لاق

 ةفورعملا يهو «ةديبز ديشرلا جوزت .سورعلا مايأ اهبصحخو اهتراضنل همايآ سانلا ىمسف «قازرألا مهيلع يرحأو =

 .كمرب نب دلاخ نب دمحم بجحتساو عيبرلا نب لضفلا مث «يكم ربلا ىجي نب رفعح هل رّزو و ءرفعح مأب

 [هسأر ىلع ءاطغ ال نم رساحلا و ,فشكنا يأ رسح] :(برضو رصن نم) اروسح ءيشلا رسح نم :رساح
 «نييفوصلا خويش دحأ هلعل :ديعس يبأ [هل ةداعلاك هلعج يأ ءيشلا َداَعَ] :دوعي داع نم دئاعلا ةغلابم :داوعلا

 هربتعي ءاهئانبب نع نأ دعب ,دادغبب ةيماظنلا ةسردملا ةسارد ىلوت «سنألا تاحفن باتك يف يماجلا هركذ

 .ةرحهلا نم سماخلا نرقلا رخاوأ يف هتافو تناكو «هبادآو هعرول هيلع نونثيو نويفوصلا
 لحرلا سلبأ نم :ليقو «هللا ةمحر نم ءاجرلا عطاق هنأل ؛سئي يأ سلبأ نم هلصأ «ناطيشلل سنج ملع :سيلبإ

 .ةيمورلا نع برعم هنأ :ليقو «هريخ لق اذإ

E SEE NL e اعين نعي ما J 

 رئامضلا هب لصتيو ءايواسم وأ لفسأ وأ ىلعأ وعدملا عضوم ناك ءاوسو ءاقلطم ّمْلَه نع, لمعتسا نح مهمالك
 ؛ناتأرما اي ايلاعتو «ةأرما اي ىلاعتو «لاحر اي اولاعتو «نالحر اي ايلاعتو «لحر اي لاعت :لاقيف هحتف ىلع ىقبيف

 .ثنؤملا عم ترسكو «ركذملا عمج عم ماللا تمض اعرو «ءاسن اي نيلاعتو



 دلاَوُس يف ٌركفتي نأ لئاسلا ىلع بجي ۲۷ رثنلا يف لوألا بابلا

 هلاَوُس يف ًركفتي نأ لئاّسلا ىلع بجي
 هد ةديصق هدشنأف «يريمحلا روصتم نب ديزي هلاخ هدنعو «يدهلل ىلع راثب لحد
 لاقف ءؤلوللا ُبقثأ :هل لاقف !خيشلا اهّيَأ ؟كّتعانص ام :ديزي هل لاق ءاهّمتأ اًملف ءامب

 ؛ىمعأ اًخيش ياري وهو ؟هل يباوج نوكي ام !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟يلاخب أزهتأ :يدهملا

 .هزاجأو يدهملا كحضف ءارعش دشني

 هاّبس «ناتسراخط نم هدج ناک «ليقع يب ىلوم درب نب راشب ذاعم وبأ وه ه١. هتافوو هاله هتدالو :راشب

 ةاورلا عامجإب هيف «نيثدحملا تاقبط يف همدقتو رعشلا يف هلحمو «ةرصبلا نكس راشبو ةرفص ىبأ نبا بلهملا

 اجهو حدمو امهيف رهش دق «ةيومألاو ةيسابعلا نيتلودلا ءارعش «يمرضخم وهو «فالتحا ريغ نم مهيلع هتسايرو
 نيتلقملا ظحاح «ىمعأ دلو ءاليوط اًرودحب هحولاو قلخلا ميظع ًامخض راشب ناكو «ءارعشلا عم زئاوحلا يس ذحأف
 «حنحنتو هيديب قفص دشني نأ دارأ اذإ ناكو ءاًرظنم مهعظفأو «ىمع سانلا حبقأ ناكف ءرمحأ محل امهاشغت دق

 هنع عطقيو «بلقلا ءاكذ يوقي رظنلا مدع نإ :لوقي ناكو «بحعلاب يتأيو دشني مث «هلاشو هنيب نع قصبو

 وهو ملحلا غلب مث «نينس رشع غلبي ملو رعشلا لاقو «هتحيرق وكذتو هسح رفوتيف ءايشألا نم هيلإ رظني ام لغشلا
 جودزمو روثنم بحاص احيصف ابيطخ ناكو «ءارعشلا ةمتاخ راشب :لوقي يعمصألا ناكو «هناسل ةرعم يشخم

 هسانحأ رثكأ يف نيلئاقلا رعشلا يف نيننفتملا عارتخالاو عادبإلا باحصأ نيعوبطملا نم وهو ءلئاسرو عجسو

 ردتقم ءائيش هتعيبط فلكي ال عوبطم وهو «هفرصت ةعسو هنونف ةرثكل ؛راشب رعشب بحجعي ناكو «هبورضو

 (رعش) هلوق يف سانلا حدمأ هنإ :ليقو «ةغبانلاو ىشعألاب راشب هبشي ناكو اماّيأ هككحيو تيبلا لوقي نمكال

 يدعي هفك نم دوجلا نأ ردأ ملو ٠ نغلا يغتبأ هفك يفكب تسمل

 يدنع ام تفلتأف ينادعأو تدفأ ئغغلا ووذ دافأ ام هنم انأ الف

 اوجه هاجهف ءائيش هطعي ملف ةعيدب ةديصقب يدهملا حدم هنأ هتوم ببس نإ :ليقو «ةقدنزلاب يمري راشب ناكو

 .تام ىح احربم ابرض هبرضو هب اعدف ءاشحاف

 رعاشلاو «ةراصبلا ةوق ىلع فقوتي ؤلؤللا بقث نأ ملعت تنأو [هقرح يأ] اًبقث هبقث عراضم نم ملكتم :بقثأ
 .همكأ ىمعأ ناك

 .هنم رخس :هنمو هب ئره :أرَهَأ



 لمألا لوط ءوشَحا نع لاخ برعلا مالك ۲۸ رثنلا يف لوألا بابلا

 مالك يف شح ُدحأ يّنِإ :لاقو ءدّربلا ىلإ بكر فسلفتملا ّيدنكلا سابعلا ابأ نأ يوُر

 عيمحلا ئيعمو "مئاقل هللا دبع نإ" :لوقت مث "مئاق هللا دبع" :لوقت برعلا دجأ «برعلا

 رابخإ "مئاق هللا دبع" :مهوقف ظافلألا فالتخال ةفلتخع اعلا لب :درّبلا لاقف «دحاو

 هللا دبع نإ" :مهلوقو «دّدرتم لئاس لاؤس نع باوج "مئاق هللا دبع نإ" :مهوقو «همايق نع

 ر راک نع ارج فاق
 لمألا لوط

 ىلع ةنس ةئام ثالث ةدم افقو اضرأ رحأتساف (ةنس نيعست زواج دق نيكتشاط ناك
 دادغب ءارمأ نم ريمأ ملع

 ءةيبرعلاو وحنلا لهأ خيش ناك «يلامثلا ديزي نب دمحم سابعلا وبأ وه ه١۲۸ هتافوو «ه١١1 هتدالو :دربملا

 ةمئأ نع ذخأ «كلذ ريغو ةضورلاو «لماكلا باتك :اهنم «بدألا يف ةعفانلا فيلأتلا هلو ءامهملع ىهتنا هيلإو

 دربملاب متحخ دقو «رداونلا ريثك رابحألا حيلم ةرضاحلا نسح ناكو «يوحنلا هيوطفنو «يلوصلا هنع ذخأو «ةغللا

 :مهضعب لوقي اهيفو «ءابدألا خيرات بلعت عم

 بلعث وأ دربملب ذعو نلهجت ال ملعلا بلاط ايأ

 برجألا لمجلاك كتالف ىرولا ملع نيذه دنع دحج <

 برغملو قرشلا يف نيذمب ةنورقم قئالخلا مولع

 ناک هنأل ؛هنع عنتعو كلذ هركي بلعث ناكو «هنم راثكتسالاو بلعثب ةرظنملا يف يف عامتجالا بحي دربملا ناكو

 (رعش) :دشنأف دربملا كلذ غلبف حيبق مالكب اًموي هركذو ءاناسل هنم حصفأ

 يلابب يرحب ال وهو يلاح هينعي نم بر

 لاح هنم يداؤفو يم نآلم هبلق

 .كلذ ريغو يتاوقلاو ةضورلاو لماكلا باتك اهنم «ةريثك هبتكو



 ىمسي «قلخلا يف e ثدحت لحجر دادغب يف ناكو «ءاراد اهرمعيل ؛ةلجد بناح

 :لاقف ؟كاذ فيك :اولاقف ءتوملا كلم تام كنهن !انباحصأ اي :لاقف "ةحيتف'

 كلم نأ ملعي مل ولف «ةنس ةئام ثالث اًضرأ رحأتسا دقو ةنس نوعست هرمع نيكتشاط

 .هباحصأ كحاضتف ءاذه لعف ام «تام دق توملا

 ىلع «ةلحد نيع :هل لاقي عضوم نم هحرخ لوأ ,دادغب رك وهو ماللاو فلألا هلحدت ال :توقاي لاق :ةلجد

 يلا لوادجلاو عضاورلاو يقاوسلا ىوس ةريزحلاو ةينيمرأ يف ةريثك نايدو هيف بصنيو «دمآ فصنو نيموي ةريسم
 رهأ ةسم ىلإ مسقنا طساو نع لصفنا اذإف ءطساو مث دادغب مث لصوملا يف اوي ىح «هريسم لوط اههايم هيلإ مضنت
 اهنيب ةيرق «ةراطم برق اهلك تارفلا نم اهيلإ فاضني امو اضيأ رامنألا هذه عمتجت مث «نفسلا لمحت اهلك «ماظع
 هركي روصنملا ناك :دادغب .دنهلا رحب يف بصني مث «نيدابعب مث «ةرصبلاب كلذ دعب ري مث ءدحاو موي ةرصبلا نيبو
 كلانه ناك نم عمجو «مويلا دادغب ناكم ىلإ راسو ؛مهراوج نع قاجتف «مهنم هسفن ىلع نمأي الو «ةفوكلا لهأ

 اماكم هيلع اوراشأف «مهراشتساو «ماوحلاو لحولاو رطملاو دربلاو رحلا يف مهعضاوم لاوحأ نع مهلأسف 7 نم
 طساوو ةرصبلاو دنهاو نيصلا نمو «تارفلا يف برغملاو رصمو ةقرلاو ماشلا نم نفسلا يف ةريملا كئيحب :اولاقو
 رافأ نيب تنأو «بازلاب لصتي ىح ارمات يف امي لصتا امو ةينيمرأ نمو ةلجد يف لصوملاو مورلاو 0 رايدو
 ةرصبلا نيب طسوتم تنأو «عمطم كودعل نكي مل اهتعطق اذإو ءروسجلاو ريطانقلا ىلع الإ ربعت الو «قدانخلاك

 ؛ةلعفلاو عانصلا رضحأو ءاهترامع يف روصنملا عرشف «لبجلاو رحبلاو ربلا نم بيرق لصومو طساوو ةفوكلاو
 «هيقفلا ةفينح وبأو ةاطرأ نب جاجحلا مهنم «ةسدنهلاب ةفرعملاو ةنامألاو ةفعلاو ةلادعلاو لضفلا يوذ نم راتحاو

 مث ءاران مرضأف نطقلا بح دامرلا ىلع لعحو ءاهيحاونو اهتاقاطو 00 اهباوبأ تلكشف ءدامرلاب اهطخب رمأو

 مسب :لاقو ءةنبل لوأ هديب عضوو 0 كلذ ىلع سسألا رفحت نأ رمأو ءاهمسر و یو

 هرصق لعجو ةرودم ةنيدملا لعجو «نيقتملل ةبقاعلاو «هدابع نم ءاشي نم اروي هلل ضرألاو هلل دمحلاو هللا
 لخادلاو «نيروس امل لعجو ءرصقلا بناحي عماجلا دجسملا لعجو «ءاوس ّدح ىلع هنم سانلا نوكيل ءاهطسو

 قرطلا لعجو ءاهيف نوتيبيو ءافوقرطي ءابرغلا ناك امل ؛خركلا ةيحان ىلإ ءقاوسألا جرحأو «جراخلا نم ىلعأ
 فالآ ةعبرأ باوبألاو قدانخلاو نالصفلاو قاوسألاو رصقلاو دجسملا يف اهيلع ةقفنلا رادقم ناكو ءاعارذ نيعبرأ

 :لاقيو «همساب ةنيدملا تيمسف «دادغب ىمسي عضوم كانه ناكو «مهرد فلأ نيثالثو ةثالثو فلأ ةئام نامثو فلأ

 اهيف تمي مل هنإ :ليقو «مالسلا راد :لاقيو ءروصنملا ةنيدم :لاقيو ءاميدق ءاروزلا ىمسي اهعضوم ناكو ءءاروزلا
 .كلذ دعب تدجتسا قرشلا بناجلاب يه يتلا دادغب هذهو «ةميدقلا دادغب يه روصنملا ةنيدمف «طق ةفيلح

 [هل رورس ثعبَم رمألا اذه نوكي نأ ايجار هبطاح يأ اَنَم] :ةثثهتلا عراضم نم ملكتم عمج :مكشته



 هتعاط موزلو ناطلسلا ةحّيصن ۳٠ رثنلا يف لوألا بابلا

 م و , ني 7 8 :

 هتعاط موزلو ناطلسلا ةحيصن

 (باطخلا نب رمع يعي) لحرلا اذه ىرأ :يبأ يل لاق :لاق ام سابع نبا نع يعشلا ىور

 :عبرأ ٍلالخب كيصوم ننإو 5 دّمحم باحصأ نم رباكألا ىلع كمّدقيو ,كمهفتسي

 ءادحأ هّدنع َنباتغت الو هتحيصن هنع وطت الو ءابنك كيلع ٌنّيرجيالو (هرس هل ٌنيِشفت ال

 دلو خي هللا لوسر مع نبا وهو «يمثاحلا يشرقلا مشاه نب بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع وه :سابع نبا
 «هملع ةرثكل ؛رحبلاو ةمألا ربح :هل لاقي ناكو «ةباحصلا ةمئأ نم سابع نبا ناك «نينس ثالثب ةرجحلا لبق

 «ةنس نيعبرأو عبس وحن سابع نبا هدعب شاعو «ةنس ةثادح عم همدقيو هب دتعيو ا باطخلا نب رمع ناكو

 نبا :نورحآلا ةسمخلاو 8 يبلا نع ةياور رثكأ مه نيذلا ةباحصلا ةتسلا دحأ وه «دمتعيو ىفتسيو دصقي

 فئاطلاب هتافو تناكو «ثيدح فلأ سابع نبال يور دقو همّ ةشئاعو «سنأو «ةريره وبأو «رباحو «رمع

 ىلع هو يلع هلمعتساو .هذ نامثع رصح نيح سانلاب جحو «هرمع رخآ يف هرصب فك دق ناكو ھ۸

 هقفأ الو «سابع نبا نم ملعأ ادحأ تيأر ام :ةبتع نبا لاقو «زاجحلا ىلإ داعو دو يلع لتق لبق اهقراف مث «ةرصبلا

 امويو «هقفلل اًمويو «ليوأتلل اًموي سلجي ناكو «ضئارفلاو باسحلاو رعشلاو ةيبرعلابو نآرقلا ريسفتب ملعأ الو «هنم
 دجو الإ هلأسف الئاس الو «هل عضح الإ هيلإ نسلح املاع تيأر امو «برعلا مايأل امويو ءرعشلل اًمويو «يزاغملل

 :تباث نب ناسح لاق هيفو ءاملع هدنع

 الضف هلاوحأ لك يف هل تيأر ههجو كل ادب سابع نبا ام اذإ

 الصف اهنيب ىرت ال تاحطتنم لئاقل الاقم كرتي مل لاق اذإ

 الزه الو اح لوقلا يف ةيرق يذل عدي ملو سوفنلا يف ام ىفشو ىفك

 الغو الو ًاليلذ ال اهارذ تلنف ةد وش الغلا لإ كو
 نم لعاف مسا :كيصوم [هّمهفي نأ هلأس يأ همّهفتسا] :ماهفتسالا عراضم نم دحاو ةظفل :كمهفتسي

 .هلوعفم ىلإ لعافلا مسا ةفاضإ ليبق نم هتفاضإو [هيلع هّضرف و هب هرَّمأ :يأ هب هاصوأ] :ءاصيإلا
 هردصم «نونلاب ةدكوملا يهنلا نم بطاخم ةظفل :نيشفت ال [ةنسحلا ةلصخلا] :نيعمبج حتفلاب ةلَح عمج :لالخب

 هربتحا يأ] :ةبرحت هبرج نم نونلاب دكؤملا يهنلا نم بئاغ ةظفل :نبرجي الو [رّسلا وأ رمألا راهظإ] :ءاشفإلا

 [هرمأ هيلع ىفخأ يأ] :رمأ ىلع هحشك ىوط يمن نم بطاخم :وطت الو [هلاح ىلع ّفقَو يح ىرخأ دعب ةّرم
 [ةبيغلا وهو ,هئارو نم دحأ بويع ركذ] :بايتغالا هردصم «نونلاب دكؤملا يهنلا نم بطاخم :نباتغت الو



 لزا ۳١ رشنلا يف لوألا بابلا

 .يفالآ ةرشع نمو !هللاو يإ :لاق ءفلأ نم ٌريخخ ٍةدحاو لك :سابع نبال تلقف :يبعشلا لاق

 لزم
 ا et ا :بعشأ نع يكح

 دحأ هّسمي الو «هلوح ساّنلا موحيف وشم يدَج اهيف ةدئام ىلع مهعمجي وهو ماَيأ ةثالث

 :ثلانلا مويلا يف لاقف .يدحلا ىريو ساّنلا عم رضحي ناك بعشأو «هلخبب مهملعل ؛مهنم

 .كلذ لبق هرمع نم لوطأ يوشو حبذ نأ دعب يدجلا اذه رمع نكي مل نإ قلاط هتجوز
 يوشلاو حبذلا نم روكذملا يأ ر ل

 «بلاطلا ادع ولو «ريختسملا مالعإلو «ربخملا قيدصتل نوكيف «معن نعم, باوج فرح «نوكسلاو رسكلاب :يإ
 دعب عت نإ املأ بجا نبا معزو انتم معن عش امك نهو دوز برساو ديرما لكو تیز ماق ادعي حف

 اذإو مسقلا لبق الإ عيمجلا دنع عقت الو (07:سنوي) ٌوَحَل ُهَنِإ يّبرو يإ لق وه قحا كنوئبنتسيوإف :وحن ماهفتسالا

 .امهدح ريغ ىلع نانكاس يقتليف لوألا ىلعو ءاهفذحو اهحتفو ءايلا نوكس زاح واولا تطقسأ مث هللاو يإ ليق
 مهرد فالآ ةرشع نم ريخ حئاصنلا هذه نم ةدحاو لك لب «تلق اميف تقدص :يبعشلل سابع نبا لاق يأ :هللاو

 عمجلا وهو يلولا نم ةذوحأم يهو ‹روهشملا وه اذهو «ةصاح سرعلا ماعطل مسا ةميلولا :ليق :ةميلو .رانيد وأ

 صاح رورسل ذختت ةوعد لك ىلع عقي ةميلولا مسا نأ :فاشكلا نع لقنو «ناعمتجي نيجوزلا نأل ؛ٌيعمو اًئزو
 .كلذ وحنو ناتخلا ةميلو :لاقيف هريغ يف ديقيو «حاكنلا يف قالطإلا دنع لمعتسي نكل ءامهربغو ناتحو حاكن نم

 ةجس ةرح يف يهو «ةكم فصن رادقم يف اهربك «لوسرلا ةنيدم اضيأ ىمستو «برثي ةنيدم يه :ةنيدملا

 وحن يف دجسملاو روس ةنيدمللو «ديبعلا اهيلع رابآلا نم ىقست مهعورزو مهليخنو «هايمو ريثك ليخن اهو «ضرألا
 دودسم وهو «ةحرف الإ دحسملا فقس نيبو هنيب سيل عفترم تيب وهو ءدحسملا قرش يف 54 ينلا ربقو ءاهطسو
 ىلإ تراص مث «قيلامعلا دي يف ًالوأ ةيلهاجلا يف برثي تناكو «ام# رمع ربقو ركب يبأ ربق اضيأ هيفو «هل باب ال
 ميركلا رفسلا هركذ دقف زاجحلاو برشي يف دوهيلا لوحخد امأو «ىرسكل جارخلا نودؤي كولم اهيلع مهو «دوهيلا
 ىلإ لحر ةئام سمح نوعمش يب نم راس اًيقزح مايأ يف :لوقي «هنم عبارلا لصفلا يف لوألا مايألا رابخأ باتك يف
 «حيرلا ةبيط ةنيدملاو .كانه اوماقأو «قيلامع نم احب نم يقاب اولتقف ءايرعنو ايطلف مهتمدقم فو «ريعس لبح

 نم لحارم رشع وحن ةفاسم ىلع ةنيدملاو نابلا بح مهو «نادلبلا نم دلب يف هلثم دحوي ال ناحيصلا اهرمتو

 يقرش يف اهعقومو «رحبلا لحاس ىلع ةنيدملا ىلإ نيطسلف نم هلثمو «ةلحرم نيرشع وحن اهيلإ قشمد نمو «ةكم
 .ةنس غلبي مل ام زعملا دالوأ نم ركذلا :نوكسف حتفب وه :يدج .هنم لحارم ثالث ةفاسم ىلع مزلقلا رحب

 [رانلا ةبحاصممي هحضنأ] :(ض) محللا ىوش نم لوعفم مسا :يوشم



 لكألا ةرثك رم هللا اذاعأ ۳۲ رثنلا يف لوألا بابلا
 ا تت ا او

 لكألا ةرثك نم هللا انذاعأ

 نم اديرث ٍنافج رشع انلمعف «تحّوزت امل يبأ ىلع َمَلوُأ :يزاملا هللا دبع نب ةقدص لاق

 (ةّيومألا ةلوّدلا ءارعش نم ينزاملا دعس نب لاله وه) لاله انءاج نم لّوأف ءروزج
+ 
 ډب

 ٍةبرقب نأف «ىقستسا مث «نافج رشع ىلع ىتأ نح «ىرخأ مث ءاهلكأف ةنفح هيلإ تمّدقف

 ءولمم ليبنزب -قبادب وهو- هاتأ اًيئارصن نأ :كلملا دبع نب ناميلس توم ببس ناكو

 اهيلت ةعصقلا مث «ةنفحلا عاصقلا مظعأ :يئاسكلا لاق «تانفح اًضيأ عمجلاو «[ةعصقلا يهو] ةنفح عمج :نافج

 .لحرلا عبشت ةفّيحصلا مث «ةثالثلاو نيلجرلا عبشت ةلكدملا مث «ةسمخلا عبشت ةفحصلا مث «ةرشعلا عبشت

 ىلع عقي [لبإلا| روبصك :روزج .دورثو دئارث عمحجلاو «محللا ءامع. ةلولبملا زبخلا ةرسك :ةديرثلاو ديرثلا :اديرث

 [نامزلا هكلهأ يأ] :رهدلا هيلع ىتأ نم ذوخأم فا .ىرخأ ةنفج هيلإ تمدق مث يأ :ىرخأ مث .ىثنألاو ركذلا

 .لسعلل ةوكرلا هلثمو «لخلاو رمحلل قزلا .ءاملل ةبرقلاو ءاقسلا :دئارفلا يف لاق «برق عمجلاو «كشم ئعم. :ةبرقب

 هيلع تكرت اذإ بنعلاو رمتلا تذبن ءريعشلاو ةطنحلاو لسعلاو بيبزلاو رمتلا نم ةبرشألا نم لمعي ام وه د

 امك «ذيبن بنعلا نم رصتعملا رمحلل لاقيو ءال وأ اركسم ناك ءاوسو «ءاذيبن هتذختا :هتذبنأو ءاذيبن ريصيل ؛ءاملا

 .هيف ام تبلق اذإ هتغّرفو ءانإلا تغرفأ نم :اهغرفأف .قادشأ عمجلاو «همف بناح يأ :هقدش .رمح ذيبنلل لاقي

 ماق «كلملا دبع نب ديلولا وحأ وه :ناميلس [هرسأب رمألا يف عورشلا] فانيتسالا يضام نم ملكتم :انفنأتساف

 ةريغلا ديدش ارويغ ناكو «نيس وبحملا جرحأو نيرتقملا ىوآو ءملاظملا درو «ةريسلا نسحأو «مهعباس وهو «هدعب رمألاب

 جرم ناميلس لزنو «ةينيطنطسقلا وزغل ةملسم هاخأ زهجو اريزو زيزعلا دبع نب رمع همع نبا ذختاو امه

 هءاج ىح ةينيطنطسق ارهاق ةملسم ماقأو «هولكأو عرزلا ام سانلا عرزو «ةينيطنطسق ىلع ةملسم يشف «قباد

 .زيزعلا دبع نب رمع هريزو فلختساو «رهشأ ةينامثو نيتنس ناميلس ةفالخ تناكو ءامختم ناميلس توم ربخلا

 يه :ليقو «فرصلا نع عنميف ثنؤي دقو رم مسا لصألا يو «.بلحب تشد يهو ءرجاهو بحاصك :قبادب

 اوزغ اذإ ناورم ونب هلزني ناك «هزن بشعم جرم اهدنع «خسارف عبرأ بلح نيبو اهنيب بلح برق ةيرق

 يدؤت وأ ةينيطنطسقلا حتفي نح عحري ال نأ مزعو «قبادب ركسع ناكو «كلملا دبع نب ناميلس ربق هبو ءةفئاصلا

 .حتفيو نأزجو نابنأو هسيك :رسكلاب :ليبنزب .كلذ ريغ :ليقو «تام يح ءاتش دعب ءاتش قبادب شف ةيزجلا



 لكألا ةرثك نم هللا اذاعأ ۳۴۳ رشنلا يف لوألا بابلا

 ىلع ىتأ يح «ةنيتو ةضيب لكأي لعجف ءاورشقف ءاورشق :لاق ءائيق ءولمم رخآو ءاضيب
 .تامف «ضرمف ءمختاف هلكأف «ِركُسب اخم ةءولمم ٍةعصقب هوتأ مث «نيليبنزلا

 ءاهاتأف !فئاطلا تيتأ ول :زيزعلا دبع نب رمع هل لاقف ,ةكم رحب ىذأت ناميلس جح امو

 ءيشلا رشق عزت وهو] :ريشقتلا رمأ نم نيبطاخملا عمج :اورشق [َنيَّتلا نم دحاو] ةنيت ةنيت [جتا] رسكلاب :اًنيِت
 ع لابجك خاضقو aS عصف ه5 رخ تابعت [هيف ديرثلا لعجيو لك ۇي ءانإ] حتفلاب :ًٍوعصقب | هنع

 [/ث] برعم :فاك ديدشتو نيس مضب :ركسب [مظعلا وأ غامدلا يف ةيبصعلا ةداملا] :مضلاب :اخم
 رح عمجلاو |[ كفرا اقناع رب اع او ضرأ] حتفلاب ةرحلا :رحب .يذأتلا ردصم نم ضام :ىذأت

 نم اهؤانبو «ةبعكلا 0 ةطيحم «يحاونلا عيمج نم اهيلع ةفرشم لابجلاو ءداو يف ةنيدم ىرقلا مأ يه :ةكم

 «فيصلا يف ةراح ةضيبم ةفيطل تاقبط يهو «جاسلا بشح نم ةحنحألا ريثك ّرجآ اهّولعو «سلمو دوس ةراجح
 ءام ةكمب سيلو ءدجسملا طسو يف ةبعكلاو ءدلبلا يثلث يف دجسملاو «يداولا ةعس ةنيدملا ضرعو «بيط اهليل نأ الإ

 سيلو ءامرش ىلع نامدإلا نكع الو «مزمز رعب اهبيطأو ءاهنم نوبرشي رابآ مهل تسيلو «ءامسلا نم اههايمو ءراج
 تاذ ةيدوأو «ةريثك طئاوحو «رابآو «نويع كانهف مارحلا تزج اذإف «ةيدابلا رجش الإ رمثم رجش ةكم عيمجب

 ماحدزال ؛ةكم تيم اإ :ليقو «ةقرفتم ةريسي ليخن الإ رمثم رجش امب سيلف مرحلا اّمأو «ليخنو «عرازمو «رضح
 لاقو «كوكملا ةلزنمم. ةطبه ين يهو ءاهيلع نيعفترم نيلبج نيب اهنأل :ليقو (محدزا يأ كم نم) اهيف سانلا
 نورفصي اوناك ةبعكلا لوح نوفوطي اوناك امل ةيلهاجلا برع نأل ؛رضحلا يوأي رئاط وهو اكملا نم :ضعبلا
 رجحلا هيفو «هلكش بعكتل ؛كلذ هل ليق «ةبعكلا وهو مارحلا تيب ةكم يفو «كلذ ريغ :ليقو «مهيديأب نوقفصيو

 اوناكو ءاهيلإ جحت ةيلهاجلا يف ناّسغو ةدنكو ريح كولم تناكو «ءامسلا نم لزن هنإ :برعلا هيف لاق يذلا دوسألا

 يف هب افحتف «تيبلا مانصأ ةروص ىلع هتحنف مرحلا ةراجح نم اًرجح مهنم لحرلا ذأ فارصنالا اودارأ اذإ

 لوط دعب مهب ىضفأو «تيبلا مانصأب هل اهيبشت هل نولصيو «هب نوحسمتيو «هلوح نوفوطيو «ةلبق هلعجيو «هقيرط
 مهنم افغش مهلزانم يف ةراجحلل برعلا ةدابع لصأ ناك كلذو «هنودبعيف مرحلا نم رجحلا نوذحأي مهنأ ةدملا

 األ ؛ةكم ءامسأ نم ةكبو :راحبلا عمجم يق لاق «بدألا يناحم حرش يف اذك «مالسإلا رهظ نأ ىلإ «مرحلا مانصأب

 .دلبلا رئاس ةكمو «تيبلا عضوم ةكب :ليق ءاهقدت يأ ةربابحلا قانعأ كبت

 ءامب قدحملا اهوح ينبملا اهطئاحب افئاط تيمسو ه١٠٤ دودح يف مالس نب نيسح اهرّمع «ةكمل ةرواجم ةنيدم يه :فئاطلا

 فانكأ يفو «ةلابن ىلإ اهنم بصنت ةيدوأو «ةيراح هايم اهيو «هكاوفلا رئاسو زومو «بانعأو «لخنو «ع رازم تاذ فئاطلاو

 ةبيط يهو «لثملا هنسحب برضيف اهبيبز امأو «نادلبلا نم دلب يف هلثم دحوي ال ام بذعلا بنعلا نم اهيف مورك اهلبج
 .ناوزغ :هل لاقي هيلع يه يذلا لبحلاو «ةيماش ءاوهلا



 لكألا ةرثك نم هللا اذاعأ ۳٤ رثنلا يف لوألا بابلا

 :لاق «يلع كلزنم لعحا !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «ريبزلا نبا هيقل قحسب ناك املف

 ُلمرلا :لاقف ؟ءاطولا كيلإ قاسي :هل ليقف «لمرلا ىلع هسفنب ىمرف «يلزنم لك
 ءاهلكأف «تاناّمُر سمخب هيلإ أف :لاق «هنطب لمرلاب قزلأف هدب هّبجعأو لإ ٌبحأ
 مث ةنامُر نيعبس لكأ يح «سمح دعب سمخب هنوتأي اولعجف ؟هذه ريغ مكدنعأ :لاقف

 نيب رثنف .فئاطلا بيبز نم بيبزب هوتأو «نهلكأف تاجاجد تسو يدب هوتأ
 هموي ماقأف «سانلا لكأ امك لكأف ءءادغلاب هوتأ هبتنا املف «سعنو هتّماع لكأف «هيدي

 «ةكم ىلإ نعبتا :ريبزلا يبأ نبال لاقو «موقلاب انررضأ دق انارأ :رمعل لاق ءدغ نمو

 E ؟اذام لوقأ :لاقف !هتيتأ ول :هل اولاقف «لعفي ملف

 ءيطولا داهملا] .يئاسكلا نع باحسكو باتكك :ءاطولا [ةليوطلا ةلخنلا] روبصك قوحس عمج :قحسب

 هب ىمر] .اراثنو أرثن ءيشلا رثن نم :رشنف [بيبزلا نم دحاو] ةبيبز [بنعلا نم ففح ام] :ريمأك :بيبزب [معانلا
 لوأ لكؤي ماعط وه :ءادغلاب [مونلا براقف هساوح ترتف] :بارغك اساعنو حتفلاب اسعن سعن :سعنو [اقرفتم

 .رطفملل هتلزنم.مئاصلل هنأل ؛روحسلا هب يمس «راهنلا

 لصوي املق هنم فوخي وأ هيلإ قّوشي ام يف ءاح اذإ ول :مهضعب لاق «هتيتأ كتيل يأ ئمتلل نوكت نأ لمتحي :ول

 .انسح ناكل هتيتأ ول يأ فوذحم ءازحلاو طرشلل نوكت نأ لمتحيو ءبهذم لك هنم بلقلا بهذيل ؛باوحي

 «يناوتلا اذ ام :وحن ءةراشإ اذو ةيماهفتسا ام نوكت نأ :اهدحأ :هجوأ ىلع ةيبرعلا يف يأت اذام نأ ملعا :اذام

 :ديبل لوقك «ةلوصوم اذو ةيماهفتسا ام نوكت نأ :يناثلا ءفوقولا اذام

 لطابو لالض مأ يضقيف بحنأ لواحي اذام ءرملا نالأست الأ

 يف نيهجولا حجار وهو «هدعب ةلمجلل هراقتفا ليلدب ؛لوصوم اذو ءاهنم عوفرلا ا ليلدب ؛ًادتبم امف

 باحت نأ لصألا ذإ ؛وفعلا هنوقفني يذلا يأ وفعلا عفر نميف (۹٠۲:ةرقبلا) وفعلا لق نوقف اا َكَنولَأْسَيَول

 وهو تثح اذ امل :كلوقك «بيكر تلا ىلع اماهفتسا هلك اذام نوكي نأ :ثلاثلا «ةيلعفلاب ةيلعفلاو «ةيمسالاب ةيمسالا

 هلك اذام نوكي نأ :عبارلا ءوفعلا نوقفني يأ بصنلاب وفعلا لق :رمع يبأ ريغ ةءارق يف ةيآلا يف نيهحولا ححرأ

 هب ىرقي ماعط :وهو ءرسكلاب ىرق نم يفاضإ بكرم :يارق .يذلا :نيعمب الوصوم وأ «ءيش :ئيعم. سنج مسا
 .افيض هلعج يأ هفاضأ ءارقو ىرق فيضلا ىرق نم ملكتم :هكتيرق .ملكتملا ءاي هرحآو «فيضلا



 لكألا ةرثك نم هللا اذاعأ ۳ رشنلا يف لوألا بابلا

 نب ناميلس ّمدق ال :لاق «صاعلا نب ورمع ليكو لدرمشلا نع هيبأ نع يتعلا ىور

 يف لاجف :لاق ءورمعل اناتسب هنبا بويأو زيزعلا دبع نب رمعو وه لحد «فئاطلا كلملا دبع
 كليو :لاقو «نصغ ىلع هردص ىقلأ مث ءألام اذه مكل ام, كيهان :لاق مث «ةعاس ناتسبلا

 ةرقب هيلع ودغت تناك «يدَح يدنع هللاو «یلب :تلق ؟نيمعطت ءيش كدنع ام !لدرمش اي

 يب نم «ةيومألا ةلودلا ءارعش نم يمالسإ رعاش وهو «يعوبريلا دبع نب كيرش نب لدرمشلا وه :لدرمشلا

 عيكو عم ناسارخ ىلإ ةمادقو «لئاوو «مكح :هتوخإو وه جرح دق ناكو «قدزرفلاو ريرح مايأ يف ناك «ميمت
 ثعبو «رخآ ثعب يف سراف ىلإ ةمادق هاخأ ثعبو «كرتلا برحل ثعب يف الئاو هاحخأ عيكو ثعبف «دوسأ يبأ نب

 اذإف ءدحاو هجو يف اًعم انذفنت نأ ريمألا اهيأ تيأر نإ :لدرمشلا هل لاقف «ناتسجس ىلإ ثعب يف اًمكح هاحأ

 بشني مل مث «لدرمشلا هاجهف .دارأ يلا هوجولا ىلإ مهذفنأو «هلأس ام لعفي ملف ءانبسانتو انرصانتو انواعت انعمتجا

 يف لدرمشلا ةافو تناك «يئارملا راتخم نم دئاصق مهئاثر يف لدرمشللو «برحلا يف اولتق اوناكو «هتوحإ يعن هءاح نأ

 .نيعبرأو ثالث ةنس رفص يف تام يباحص وه :ورمع .ه۷١٠ وحن ةرجهلل يناثلا نرقلا لئاوأ

 عبسلا هب أرق امك ةغل اهفذحو ءءايلاب هتباتك ىلع روهمجلا :رجح نبا لاقو «ةدمتعملا لوصألا يف ءاي الب :صاعلا

 نأ ىلع ينبم هنم اذهو ءافقوو ًالصو هيف ءايلا تبثي ريثك نبا ّنأل ؛عبسلا ضعب دارملاو لإ لاعتملا ريبكلا يف
 :لاق ثيح «سوماقلا بحاص هققح ام ىلع فوحألا وه لب «كلذك سيلو «ماللا لتعملا نم لعاف مسا يصاعلا

 .صيعلا وبأو صيعلاو صاعلا وبأو صاعلا مهو «ربكألا سم دبع نب ةيمأ دالوأ شيرق نم صايعألاو
 نصغ ترصهف «ةينملا بيلاخم هيف تبشتنا اليلح اباش ناك «كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا نبا بوُيأ وه :بويأو

 «ماظعتساو بحعت ةملك :كيهان .اهيف رقتسم ريغ فاط :انالوج لوجو دالبلا ف لاج :لاجف .ه۹۸ هبابش

 نم كيهان لحر اذه" :مهوقو «هريغ بلطت نع كاهني هبلطت اميف ةياغ هنأ اهليوأتو «كبسح :لاقي امك يهو

 عفرتف بحجعت لك يف لمعتسا ىح رثك مث «حدملا ماقم يف اه بجعتي ةملك يهو «هب كيفاك :هانعم :ليق "لحر
 ركذتو «لاحلا ىلع كيهان بصنتف "لحر نم كيهان هللا دبع اذه" :ةفرعملا يف لوقتو «ةيعبتلا ىلع كيهان

 .اًرج ملهو «ةأرما نم كتيهان ةأرما هذه :لوقت «لعاف مسا هنأل ؛عمجتو ئثتو ثنؤتو

 .عمج ناصغأو مضلاب نوصغ [ةرحشلا قاس نم ّبٌعشت ام] :مضلاب :نصغ

 .ءاشع ىرخأ ةرقب نبلو «ةودغ ةرقب نبل برشب يبر يأ :تناك
 [هيلإ حبصأو ركُي] :مضلاب ةودغو نيتمضب اًوُدَغو حتفلاب اودغ هيلع ادغ :ودغت



 لكألا ةرثك رم هللا اًنذاَعَأ ما رشنلا يف لوألا بابلا

 ا ا ا ا

 كليو :لاق مث هيلع ىتأف «مئاص انأ :لاق !صفح ابأ لَه :لاق ذخفلا يقب اذإ يح
 زيزعلا دبع نب رمع ةينك

 الأر امفأك ناتّيدنه ناتجاحد هللاو «یلب :تلق ؟نيمعطت ءيش كدنع ام !لدرمش اي

 ااغ نتا وخ اهماظع يقليف «ةحاحدلا لحرب ذحأي ناكف ءاممب هتيتأف «ماعنلا

 ةريرح يدنع «ىلب :تلق ؟نيمعطت ءيش كدنع ام !لدرمخ اي كليو :لاقف «هسأر عفر مث

 ل چ ل ا ا و غ

 نم تغرفأ !مالغ اي :لاق مث هيج يف حاص امئأكف اشجت غرف اًملف «برشیو هدي
 رك زاوآ

 رثكأف :لاق ءاردق اًردق امب ئبتئا لاق ءاردق نونا :لاق ؟وه امو :لاق «معن :لاق ؟يئادغ

FE؛هشارف ىلع ىقلتساو و لا  

 نم ءاعو وه :ةكع [اهحارُم ىلإ بورغلا دعب توأ اذإ لبإلا تحارو «يشعلا يف راس] اًحاور حار :حورتو

 لمعتس دقو ؛ةمزال نوكتف لاعتك ؛ءيشلا ىلإ ءاعدلا نيعمب ةملك :مله .لسعلاو نمسلاب صتخي ريدتسم دولج
 يوتسي «لاعفألا ءامهأ نم نييزاجحلا دنع ييهو «مهورضحأ يأ ٠ ٠١( :ماعنألا) مك ادهش لَه :وحن «ةيدعتم

 يأ افوفرصي دحن لهأو ءرمأ لعف امنأ ىلع در ىرحب اهيرحت ميمتو «ثينأتلاو ريكذتلاو ؛عمجلاو دحاولا اهيف
 ‹«يّمله :ثنوملا يفو ءاّمله :ىثملا يف نولوقيف ءرئامضلا اهنوقحليو ءالعف اهولعجي مهنأل ؛رمألا ريغ اهنم نولمعتسي

 خرف] :حتفلاب لأر ةينثت :الأر .حصفأ لّوألاو ,برعلا رثكأ هيلعو «نممله :ءاسنللو ءاومله :روكذلا عمج يفو
 .عمج ةلائرو «لائرو «نالئرو «لؤرأ «ثنؤم ةلأر [ةدحاو ةنس اذ وأ ريغصلا هدلو يأ ماعنلا

 نم دحاو]:ةماعن [لمجلاو ريطلا ةقلح نم بكرم «فيظولاو قنعلا ليوط مسجلا ريبك رئاط] :باحسك :ماعنلا

 ضرقلاب طقس ام] :ةمامشك :ةضارق [مسد وأ نبل خبطي قيقد] :ةنيفسك :ةريرح .ثنؤيو ركذي [ماعنلا

 .ساسعأو ساسع هعمجو «ريبكلا عقل :مضلاب سعلا :سعب [ةضفلاو بهذلا ةضارق :لاقي

 [ةعساولا رئبلا] :مضلاب :بج [هلكأ دعب ماعطلا مضه توص جرح] يأ : :اشمت

 [هيلع لكؤي ام لك] :باتكو بارغك ناو عمج :تاناوخلا .عمج مضلاب رودق [هيف خبطي ءانإ] :رسكلاب :اردق



 ماعطلا َةّلق ةّينانوُيلا ةمكحلا هثروت ام ۳۷ رشنلا يف لوألا بابلا

CE 
aتناكو «نانويلا بتك ةنازخ هنم بلط «مورلا كولم ضعب نّداه امل نومأملا  

 مهراشتساو «يأرلا يوذ نم هتصاخ كلملا عمجف هيلع رهظي ال ٍتيب يف ةعومجم هدنع

 امف مهيلإ اهزهج :لاق هنإف ءادحاو انارطم الإ اهزيهحت ملعب مهلكف «كلذ يف

 خيشلا ناكو .اهئاملُع نيب تَعقوأو ءاقدسفأ الإ ةّيعرش ةلود ا مولعلا هذه تلحد

 ام ىلع هّلباقُي نأ ٌدبالو «نومأملا نع لفغي هللا نأ ْنظأ ام ا ی

 .اهلهأ نيب ةيفسلفلا مولعلا هذه لاحخدإ نم ةّمألا هذه عم هدمتعا

 ماعطلا ةلق

 يف سيل :دقاو نب نيسحلا نب يلعل لاقف «ٌينارصن بيبط هل ناك ديشرلا نأ :يكُح

 نب يلع هل لاقف «نايدألا ملعو «نادبألا ملع :ناملع ملعلاو ءىش بطلا ملع نم مكباتك

 :لاق ؟يه امو :لاق «هباتك نم ةدحاو ةملك يف هلك بطلا ىلاعت هللا عمج دق :نيسحلا

 325 هللا لوسر عمج :لاقف بيش بطلا يف مكيبن نع ٌرثؤي الو :ٌةينارصنلا لاقف اوفر الإ
 :ماعنألا) ١ 5 ١(

 هتدّوع ام ندب لك ٍطعأَو ءاودألا تيب ةدعملا :لاق ؟وه امو :لاق ءدحاو ربح يف بطلا

 [حلاصتو لاتقلا نع فرصنا] :ةنداهملا نم ضام :نداه
 .نئازتخ عمجلاو :حتفي الو [نزَخا ناكم] :ةباتكك :ةنازخ
 .ضح يبرعب سيل [فقسألا قوف و كريرطبلا نود وهو ىراصنلا دنع يبد سيئر] :ناركسك :انارطم
 [ضرملا] :نيعم ءاد عمج :ءا ودألا

 [ةلوانملا وهو] :نيعمب ءاطعإلا نم رمأ :طعأو



 ىلاعت هللا دودُح نع زواّججتلا نع هيقوتو هد يلع لذع ۸ رثنلا يف لوألا بابلا

 .اًنط سونيلاجل مكيبن الو مكباتك كرت ام :ئارصنلا لاقف

 ىلاعت هللا دودُح نع زواّجتلا نع هيقوّتو ف يلع لْدَع
 ةسمخ رفن اذإف ,ةدنك باوبأ لّبق نم ةفوكلا دجسم تلحد :يمرضحلا ريثك لاق

 ب تقّلعتف «هّنلتقأل هللا دهاعا :لوقي «سنرب هيلع لحر مهيفو هذ اًيلع نومتشي

 ةعانص يف دحأ هيناديال نيملعملا اقل ءابطألا متاح سونيلاج ناك :هصخلم ام ةعبيصأ يبأ نبا لاق :سونيلاجل

 ءابطألل لاوقألا هيف ترثك دق بطلا ةعانص دجو رهظ ام دنع هنأل ؛كلذو «هيواسي نأ نع الضف بطلا

 ءارآو هءارآو طارقبلا مالك ديشو دّيأو «كئلوأ ءارآ لطبأو «كلذل بدتناف ءاهنساحم تحمناو «نييئاطسفوسلا

 «ةعانصلا هذه نونكم نع اهيف فشك ةريثك ابتك كلذ يف فنصو «هناكمإ بسحب كلذب رصنو «هل نيعباتلا
 يلا تايضايرلاو باسحلاو ةسدنحلا ملع نم هنسحي ناك امم. هبدؤي هوبأ لزي مل مث «سماغربب أشنو دلو هّنِإ :ليقو

 يف ذئنيح هب دصقو «قطنملا ميلعت يف ملسأ هّنِإ مث «ةنس ةرشع سمح ىلإ نسلا نم ىهتنا نح «ثادحألا اه بدؤت
 عبس نينسلا نم هيلع تتأ دقو «بطلا ميلعت يف ملسأف بطلا ميلعت ىلإ هتعد ايؤر ىأرف ءاهدحو ةفسلفلا ميلعت

 ءابيبط هل هذختا سويلار وأ سقرم فلختسا املو «سوينوطنإ كلملا دهع يف ةيمور ىلإ سونيلاج مدقو .ةنس ةرشع

 :سونيلاج فصو يف ىرعملا ءالعلا وبأ لاق «سوريواس سوميتبس دهع يف هتافو تناكو

 اوداز وأ دعب اوضاغ طارقب طهرو لحجر نم سونيلاجل اًيعرو اًيقس
 داوعو مقس ول وأ ثاغتسا هب ضقتنم ريغ هولصأ ام لكف

 داوطأ ءادلا ءافش يف اهنكل اهلمحم فح مهيلع فاطل بتك

 ناكو «صاقو يبأ نب دعس اهرّصم «نيملسملا ةرجه رادو «مالسإلا ةبقو «ىربكلا قارعلا ةنيدم يه :ةفوكلا

 ةفوكو حتفيو نافوك :امل لاقيو ءامب سانلا عامتجاو اهتاردتسال يمس ءاهدجسم ئبو «مالسلا هيلع حون لزنم

 وهو «نافوكب تيم وأ «يفقثلا عرقألا نب بئاسلا اهططح «نامثع مايأ برعلا ططح اهيف تطتحا هنأل ؛دنجلا

 دالبلا نم ةعطق امنأل وأ «مارمب هعطق ازيوربأ نأل ؛عطقلا :فيكلا نم وأ هيلع اوطتخاو هولهسف ريغص ليبح
 «حتفيو مضلاب نافوك يف مه :مهوق نم وأ ءاّواو تلعح اهلبق ام مضناو ءايلا تنكس املف َةَفَيُك لصألاو
 داترا امل ادعس نأل وأ «فاكلاك اهم طيح ءام ذيتاس لبح نأل وأ «ةعنمو زع ىف يواولا ةددشم ةكرحم نافّوكو

 :لاقيو ءرسكلاب :ةدنك .اهوحن يأ ةلحرلا هذه اوفوك :لاق هنأل وأ ءاوفوكت :مهل لاق نيملسملل ةلزنملا هذه

 .عطقلا :دنكلاو «هلاوخأب قحلو ةمعنلا هابأ دنك هنأل ؛نميلا نم ّيحوبأ ريفع نب روث بقل يدنك

 [مامحتسالا دعب سبا نيّمك وذ ءادرو «هب قزتلم هنم هسأر بوث لك] :مضلاب :سنرُب



 بايتغالا عامتسا ۳۹ رشنلا يف لوألا بابلا

 «كنلتقيل هللا دهاعي اذه تعمس 5 :تلقف قف الع هب تيتأف «هنع هباحصأ تقّرفتو

 :تلقف «هنع ّلخ :هد ىلع لاقف «يرقنملا راؤس انأ :لاقف ؟تنأ نم !كحيو «ندا :لاقف

 :لاق ءكمتش دق هّنِإف :تلق «يلتقي مل و ؟هلتقأفأ :لاق «كتلتقيل هللا دهاع دقو ؟هنع يلخأ

 .هعد وأ «,تئش نإ همتشاف

 نأ يل زوج ال هنآ :هانعم "يلتاق لّبقأ فيك" :لاق هنأ ههحو هللا مّرك هنع اذه يف يورو

 ءلتاقلا ال لتقلا ديرم وهف ءاّراحب لتقلا ةدارإ لتقلاب ديرأ نإ هّنإف «صاصقلاب هيلع يضقأ

 رمألاف «يلتق نم غرف املف «ةقيقح لتقلا لتقلاب ديرأ نإو «دحأ لتق دارأ نمم صتقي الو

 .هلتق يل نكمي الف لإ ال يئايلوأ ىلإ ضوفم

 بايتغالا عامتسا

 متشي لحرو «ةبتع نب ورمع يلإ رظن :لاق «يرصقلا نديعس نع يبأ يثدح :يتعلا لاق
 عامتسا نع كعمج ا :يل لاق امو) كليو :يل لاقف ءالحر يدي نيب

 يف امرش ىلإ دمع هنإو «لئاقلا كيرش عماسلا نفاه مس م ل

 ءاهلئاق يَقَش امك ءاهّدار َدعّسل هيف يف لهاج ةملك تدر ولو «كئاعو يف هغرفأف هئاعو

 ةلمج :يلخأ [هتلسرأو هتكرت:يأ] هنع تيلح نم رمأ :لخ [برقلا:يأ] وندلا رمأ نم بطاخم ةظفل: ندا

 نايفس يبأ نب ةبتع نبا وه :ورمع [هْكُرْنأ :يأ] عدي عدو نم رمأ :هعد .ماهفتسالا ةزمه اهلوُأ نم تفذح ةيماهفتسا
 نكسي ناكو «هئاخسو هعروب رهتشاو هابأ فلخف ءه٠5. ىلإ ه4. نم جحلا ةدايق ايلوتم هدلاو ناك ءبرح نب

 يأ ءيشلا نع هَّهَرن] :هيزنتلا نم رمأ ةظفل :هزن .ه١۹ دودح يف هتافو تناك (قشمد ىرق نم ةيرق) حطسلا

 هنأل ؛كلذب يمس «ءيشلا هيف ىعوي فرظلا :ةزمه واولا لادبإب ءاعإلاو «مضيو رسكلاب ءاعولا :هئاعو [هنع هدعبأ
 عمجملا عمج و ‹«ةيعوأ عمحلاو «كلذب اهيبشت «هداقتعاو هملع ءاعو لحرلا ردصل :لاقيو ءع اتملا نم هيف ام حمب

 [همف يف يعي] :يفاضإ بكر م ىلع تلخد «ةراح ةملكلا هذه نم لوألا :هيف يف .عاوأ



 ةحاصفلا ةوق ٤٠ رشنلا يف لوألا بابلا

 (تْحُسِلَواَكَأ ٍبِذَكْلِلَنوُعاَمَمل :لاقف «لئاقلا كيرش ىلاعت هللا هلعَح دقو
 ( ۲ :ةدئاملا)

 ةحاصفلا ةوق

 كفّرعأ يح مق :لاق ؟سانلا رعشأ نم :ريرجم لاق الحر نأ :ناغألا بحاص لاق

 ءاهعرض صحي لعجو ءاهلقتعاف ازنع ذحأ دقو «ةّيطع هيبأ ىلإ ءاجو «هديب ذحأف «باوجلا

 «عماسلا ةغلابم عامسلل ملاس ركذم عمج نوعامسو «نيقفانملل ريمضلاو ,نوعامس مه يأ فوذحم ربح :نوعامس

 ؛هلصأتسا اذإ هتحس نم يشرلاك مارحلا يأ :تحسلل :هلوقو «لكآلا ةغلابم لاكألل ملاس ركذم عمج نولاكأ اذكو

 ."مهاياعر كولملا ةنايص" ناونع تحت هتمجرت يقأتس «يناهبصألا جرفلا وبأ وه :بحاص .ةكربلا توحسم هنأل

 نيبو هنيب ناكو مالسإلا ءارعش لوحف نم «روهشملا رعاشلا يميمتلا ةيطع نب ريرج ةزرح وبأ وه :ريرجل

 :اريرج مدق نم جتحاو «مدقتملا مهيأ يف فلتخيو ءلطحألاو قدزرفلا نم رعشأ وهو «ضئاقنو ةاجاهم قدزرفلا
 مكدنع مهيأ :يبارعأ لثسو .افيفع ايد ناكو ءافلكت مهّلقأو ءاظافلأ مهلهسأو ءرعش نونف مهرثكأ ناك هنأب

 :رخفلا يف لاقف ءريرج بلغ اهلك يقو ءءاجهو حيدمو رخف رعشلا تويب :لاق ؟ءارعشلا رعشأ

 اباضغ مهلك سانلا تبسح ميت ونب كيلع تبضغ اذإ

 :ناورم نبا حيدم يف لاقو

 حار نوطب نيملاعلا ىدنأ اياطملا بكر نم ريخ متسلأ

 :رعاشلا يعارلا ءاجه يف لاقو

 اًبالك الو تغلب اًبعع الف ريف نم كّنِإ فرطلا ضغف

 .ه١٠١١ هتافو ضع" هتدالو

 رعشلا تاوذل عماج ناويحلاك «سنح ةاشلا نأ ملعا :ازنع [سانلا نم رهام ميظع رعاش وه نم] يأ :نم

 ركذلا ىلع قلطي ناسنإلاك وهف رعشلا تاوذ يأ «منغلا نم ناضلا فالح زعملاو ءناضلاو زعملا يأ فوصلاو

 فوصلا تاوذل ناضلا اذكو «ناسنإلا نم ةأرملاك اهنم ىثنألل زنعلاو «ناسنإلا نم لجرلاك ركذلل سيتلاو «ىثنألاو

 نم ةأرملاك اهنم ىثنألل ةجعنلاو «ناسنإلا نم لحرلاك اهنم ركذلل شبكلاو ناسنإلاك ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي
 .ركشتو مهفاف ىشنألا نم تنبلا ةلزنم.زعملا نم ىثنألل قانعلاو لجرلا نم نبالا ةلزنم زعملا نم يدحللاو ناسنإلا

 [اهبلح تقو ىرحألا اهلحر ىلع اهّلجر كسمأ :يأ] :ةاشلا لقتعا نم :اهلقتعاف

 [اقيفر ابرش هنم برش :يأ] :حتفلاب اصم هصم نم :صمب



 ظفحلا ةوق 4 رشنلا يف لوألا بابلا

 هتيم ىلع زثعلا نبل لاس دقو «ةأيهلا ثر ميمد خيش جرخف !تبأ اي جرحا :هب حاصف

 برشي ناك مل يردتأ «يبأ اذه :لاق ال :لاق ؟هفرعت وأ :لاق «معن لاق ؟اذه ىرت :لاقف

 :لاق مث «هنم بلطْيف بلحلا توص ٌّعمَسُي نأ ةفاخم :لاق ءال :لاق ؟زنعلا عرض نم

 ظ و ءارعاش نينامث بألا اذمب رَحاف نم سانلا رعشأ
 رخفلاب ضراع يأ

 N ةوق

 دق «همكأ دلو :لاقي «لیلج يعبات وه)ةداتق باب ىلع يبارعأ لأس هنأ :ينيدملا نبا نع يور

 رشع دعب ةدانق حف ءاّحدق اودقفف ءفرصناو (يرصبلا نسحلا باحصأ ظفحأ هنأ ىلع اوقفت
 .هب راف هولأسف ءاذه حّدقلا بحاص :لاقف «همالك ةداتق عمسف «مهأسف «يارعأ فقوف «نينس

 فذح بحيو «ةراجلا ماللا اهيلع تلخد ةيماهفتسا ام ةملك :ل .ءات ملكتملا ءاي تلدبأ يبا اي هلصأ :تبأ اي

 ءرعشلاب ميملا تنكس امبرو مو ٌمالعو ٌمالأو ميف :وحن ءاهيلع اليلد ةحتفلا ءاقبإو «تّرح اذإ ةيماهفتسالا ام فلأ

 .ةرورضف "ميئل ئمتشي ماق مالع" :ناسح نبا لوق امأو "يتفلح مل دوسألا ابأ اي" :هلوقك
 ناكو «يرصب وه «يدعسلا ةيطع نب ةورع ىلوم «ئيدملا رفعح نب هللا دبع نب يلع نسحلا وبأ وه :ينيدملا نبا
 ءاهنم ريثك يف قحلي ملو اهمظعم ىلإ قبسي مل «ةفنصم ّيئام هيف فنص «ثيدحلا يف نيزربملا مالسإلا ةمئأ دحأ

 يلعي ناكو «ةقلحلاب رّدصت دادغب مدق ناك اذإو «هريغ ىلع همدقتو «نأشلا اذه يف هتعاربو هتلالج ىلع اوعمجأ

 نب يلع دنع الإ طق دحأ دنع يسفن ترغصتسا ام :يراخبلا لاق .هريغو كلب لبنح نب دمحأ ك ءاملعلا ىلع

 لاق .ظفاحلا ىمعألا يسودسلا باطخلا ابأ نكي ءةماعد نب ةداتق وه :ةداتق .ه4١ ركسعلاب يفوت «ييدملا
 ظفحأ وه يذلا انكر دأ ام «ةداتق ىلإ رظنيلف هنامز لهأ ظفحأ ىلإ رظني نأ دارأ نم :يزملا هللا دبع نب ركب وبأ

 .ةئامو عبس ةنس تام «يلق هاعو الإ طق ائيش يانذأ تعمس ام :ةداتق لاقو «هنم

 نسحلا ديعس وبأ وه :يرصبلا نسحلا [نمؤم وهو 5 هللا لوسر باحصأ نم ابحاص ىقل نم وه] :يعبات
 ءعروو «دهزو ءملع نم نف لك عمجو «مهئاربكو نيعباتلا تاداس نم ناك «يرصبلا راسي نسحلا يأ نب

 نسحلا اشن دل يبلا جوز ةملس مأ ةالوم ةريخ هّمأو سد يراصنألا تباث نب ديز ىلوم هوبأ ناك «ةدابعو
 ءاميسو ءاليمج ءاحيصف «ملعلا ريثك ءاكسان ءادباع ءائومأم «ةقث ءاهيقف ءاعيفر اا اا ناک وی را يداوي

 .ه١۲ هدلوم ناک و «ةرصبلاب ه١٠١ يفوت «هنوبحيو مهظعيف ءارمألاو كولملا ىلع لحخدي «مكح همالك رثكأو



 ههجو هللا مرك يلع ءاضق «سايإ ةواكذ 4۲ رشنلا يف لوألا بابلا

 سايا ةواكذ

 نمو «ةرصبلا يضاق «ينزملا بابر نب لاله نب سايإ نب رق نب ةيواعم نب ةلثاو وبأ وه

 تلحد :امهدحأ لاقف ءءارضخو ءارمح «نيتفيطق يف نالحر هيلإ مصتخا هنأ :هتواكذ

 «لخد مث (يفيطق بنحب هتفيطق عضوو اذه ءاج مث (يفيطق تعضوو <« «لستغأل ؛ضوحلا

 ءال :لاق ؟ةنيب كلأ :لاقف «هتفيطق اهنأ معزف «هتعبتف «َيفيطق ذحأو يلبق جرخف «لستغاو

 رمحأ فوص امهدحأ سأر نم جرخف ءاذه مث ءاذه سأر حّرسف «هب يتأف ءطشعٌم. نوتيا لاق

 .رمحألا بحاصل رمحألابو ءرضخألا بحاصل رضخألاب ىضقف ءرضخأ رخآلا سأر نمو
 و رس ىف يل ىلا

 ةثلث رخآلا عمو «ةفغرأ ةسمخ امهدحأ عم «نايدغتي نالجر سلج :لاق شيبح نب رز نع

 سلجف ءءادغلل سلجا :الاقف «ملتسف لحر اممب رم امهيديأ نيب ءادغلا اعضو املف «ةفغرأ

 «مهارد ةينامث امهيلإ حرطو «لجرلا ماقف «ةينامثلا ةفغرألا مهلكأ يف اوفوتساو ءامهعم لكأو

 برضت هبو ىاكذلا ط رفب اروهشم «رومألا ق افيطل «نطظلا قداص ناك «ةجاحرلاو ةحاصفلا لهأل اسأرو

 لاق «هرابخأ نم اريبك اءزج اوعمج دق ءاملعلا ضعبو ا 0

 سايإ ءاكذ ق فنحأ ملح ف متاح ةحامس يف رمع ل

 AYY ؟ (ناتسزوحو ةرصبلا نيب ةيرق) يسدبع E هتافو تناك (ةرصبلا ءاضق هالو زيزعلا ديع نب رمع ناك

 .ةنس لوعبسو تس هرمعو

 (ةمحعملا نيشلاو ءايلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفو ةلمهملا ءاحلا مضب) شيبح نب (ءارلا ديدشتو ءازلا رسكب) رز وز

 رباكأ نم وهو ءةنس نيتس مالسإلا يفو «ةنس نيتس ةيلهاجلا يف شاع «يفوكلا يدسألا مرح وبأ شيبح نب رز وه
 .مهريغو نيعباتلا نم ريثك قلح هنع ىور «رمع عمو «دوعسم نب هللا دبع باحصأ نم نيروهشملا قارعلا ءارق



 ةَعاتقلا مدع 4۳ رثنلا يف لوألا بابلا

 بحاص لاقو ءاعزنف ءامكماعط نم هتلنو امكل تلكأ امم اضوع اذه اذخ :لاقو

 نأ الإ ىضرأ ال :ةئالثلا بحاص لاقف «ةثالث كلو يهارد ةسمح يل :ةفغرألا ةسمخلا

 هيلع اًصقف .هنذ بلاط يأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ىلإ اعفتراو «نيفصن اننيب مهاردلا نوكت

 رثكأ هزبخو «ضرع ام كبحاص كيلع ضرع دق :ةفغرألا ةثالثلا بحاصل لاقف ءامهتصق

 :كذ ىلع لاقف «قحلا رب رثكأب الإ تيضر ال هللاو ءال :لاقف قئالثب ضراف «كزبخ نم
 !نينمؤملا ريمأ اي «هللا ناحبس :لجّرلا لاقف «ةعبس هلو دحاو مهرد الإ قحلا ّرم يف كل سيل

 هنإ :نآلا يل لوقتو ءضرأ ملف اهذحأب ولع ترشأو «ضرأ ملف ةثالث لع ضرعي وه
 :تلقف اًحلص ةثالثلا كيلع ضرع :ٌيلع هل لاقف «دحاو مهرد الإ ّقحلا رم يف بحي ال

 يف هحولاب ٍنِفّرعف :لحرلا لاقف «دحاو الإ قحلا رع كل بحي الو «قحلا ره الإ ضرأ مل
 ءاهومتلكأ اثلث نيرشعو ةعبرأ ةفغرألا ةينامثلا سيلأ :هه ىلع لاقف «هلبقأ نيح قحلا رم

 ىلع مكلكأ يف نولمحتف «لقألا الو ءالكأ مكنم رثكألا ملعي الو «سفنأ ةثالث متنأو

 لكأو «ثالثأ ةعست كل امنإو ثالثأ ةينامث تنأ تلكأف :لاق «ىلب :لاق ؟ءاوسلا

 كل لكأو ءةعبس هل ىقبيو ةيناث اهتم لكأ ءاثلث رشع ةسمخ هلو ثالثأ ةيناغ كبحاص

 .نآلا تيضر :لحرلا هل لاقف «ةعبسب ةعبس هلو «كدحاوب دحاو كلف ءٍةعست نم ةدحاو

 ةعانقلا مدع

 كلذ نم قيقرلا فنأف ءراكشخلا همعطيو صال ا لكأي كلام دنع ناك ءاقرألا ضعب نأ يك

 .امصتخا :يأ :اعزنف [زاح وأ لوان :يأ] :ذحأي ذحأ ءرمأ نم ةينثت ةظفل :اذخ

 .سارحملا نم وه كلذكو ءاهضبقم :ليقو ةاعسملاو لبحلا وه :حتفلاب وه :رمب

 .رسكلاب قاقر ىلع عمجت دقو «عمجلاو دحاولا هيف يوتسي كولمم مالغ :قيقر عمج :ءاقرألا



 هريغل عّضخي ال كلملاب ىّمسملا ٤٤ رشنلا يف لوألا بابلا

 هارشو «هعابف «عيبلا بلطف «ةلاخنلا همعطيو راكشخلا لكأي نم هارشو «هعابف «عيبلا بلطف

 قلحو (E Ea «هعابف ييبلا بلطف ءائيش همعطي الو ةلاختلا لكأي نم

 دنع ماقأف «ةرانملا نم الدب هسأر ىلع جارسلا ٌعضيو ءهّسلْجُي ليللا يف ناكو هّسأر

 هذه يف كلاملا اذه دنع ةلاحلا هذي تيضر ٍءيش ّيأل :ساخنلا لاقف «عيبلا بلطي ملو

 .جارسلا نع اضوع يع يف ةليتفلا عضي نم «ةرملا هذه يف ئيرتشي نأ فاحأ :لاقف ؟ةدملا

 هريعل عضخي ال كلملاب ىمسملا

 O هملعم ىلإ بتك سراف كلم ىلع ردنكسإلا ىلوتسا امل

 مضلاب :ةلاخنلا [دادضألا نم اذهو «هعيب وأ نمثب ءيشلا ذحأ وه :ءارشلا] رصقيو دملاب ءارش هردصم :هارشو

 نم ةلعفم ةرانملا :ليقو [جارشلا تاذ ةعمشلا] :حتفلاب :ةرانملا [هئافص يأ هلخن دعب ءيشلا نم يقب ام] ةمامشك

 هزم نمو «عمج (زمملاب) رئانمو (لصألا ىلع) واولاب روانم«ةرّونم هلصأ«ةنديملا رسكلابو «ةدقيملا يهو ةرانتسالا

 سانلا ناسل ىلع رهتشا نم يأ :ىمسملا [قيقرلاو باودلا عئاب] دادشك :ساخنلا .ةدئازلاب يلصألا هّبش دقف

 [ةبلغلا هل لصح وأ بلغ] نعم ءاليتسالا ضام نم بئاغ ةظفل :ىلوتسا .هريغ عواطي ال كلم هنأب
 [دالبلا ىلع ىلوتساو - سرافلا كلم - "اراد" لتق يذلا روهشملا .كلملا مسا] :اهحتفبو ةزمه رسكب :ردنكسإلا

 «هناطلسل ةعاطلا ىلع ارط ضرألا كولم عمج يذلا نودقملا سوقليف نب ردنكسإلا نيينانويلا كولم ةلمج نمو

 هكلم غلب نح ةريثك ادالب حتفو «ىرحأ اتس كلذ لبق كلم دق ناكو (اراد) شويراد لتق دعب نينس تس كلمو
 اسمخ لتقو «برغملاو قرشملا اهو «سمشلا ينرق هغولبل ؛نينرقلا اذ يمسو «نيصلا دودح لئاوأو ءدنملا ىصقأ ىلإ

 ,دغصلا دلب يف ةدحاوو «ورمو ةاره امهو ناسارح دالب يف ناتنثا :اهنم «ةنيدم رشع يلا ئبو ءاكلم نيثالثو

 ءامومسم تام «لباب ىلإ هلوصوو دنملا نم هتدوع يفو «ةيردنكسإلا يهو ءطبقلا دلب يف ىرحأو «دنقرمو يهو

 توم دعبو ءاي نفدو «طبقلا ةيردنكسإ ىلإ فارشألاو كولملا فاتكأ ىلع لمحو «بهذ توبات يف عضوو

 .سوقولسو «سوخوبطناو «سواديرأو «سونال نب سوميلطب مهو :هديبع نم ةعبرأ كلامملا مساقت ردنكسإلا

 سرافلا يمسو .بسنلا رييغت ىلع لومحم وأ نحل وهو ءءارلا نوكسب يسرافلا ناسل يفو ءءارلا رسكب :سراف

 نب سراف ىلإ نوبوسنم مهنأل :ليقو (فرصنم وه اذه ىلعف :فيعضلا دبعلا لاق) اًناسرف اوناك هلهأ نأل ؛اًسراف

 (فرصنم ريغ وه نيذه ىلعف) ءارلا نوكسب "سراب" برعم هنأ :حرش يفو «ثرويك



 هريغل عّضنخي ال كلملاب ىّمسملا 4٥ رشنلا يف لوألا بابلا

 تیلو نم لک و «مهنيب مھکلُم عزو نأ يأرلا هيلإ بتكف «كلذ يف هيأر ذحأي ءوطسرأ

 ؛هكلم رغص نإو «هسأر ىلع ّجاتلا دقعأو «هتيحان كلُ هدرفأف "كلما" ب هس ةيحان

 مهبرح دوعيف كلا ىلع بلاغت مهنيب عقي نأ ٌدبالف هريغل عضخي ال كلملاب ىمسملا نإف

 كلذ يفو «كب اوزّزعت مهنع تيأن نإو كل اوناد مهنم توند نإف «مهنيب ابرح كل

 يف موقلا قّرفو «باوصلا هنآ ملعف ءائيش كدعب مهئادحأل نامأو «كنع مهل لغاش

 .ةنس ةئام عبرأ نيفلتخم اولاز ام مهنإ :لاقيف «فئاوطلا َكولُم اومسف «كلاملا

 هدنع ثكمف «نوطالفأ ىلإ هوبأ هملسأ ةئس ةرشع عبس وطسرأ رمع راص املو «نوطالفألا N ناك“ :وطسرأ

 بلاغ كلم يذلا ردنكسإ كلملا وطسرأ ةذمالت ةلمج نمو «هيلع لغتشي ازريم اميكح راص مث «ةنس نيرشعو افين

 لانو «غلابملا نسحأ اهيف غلبو «نيئنس سم وطسرأ ىلع ملعتي ردنكسإلا ماقأو «قرشلا ىلإ برغلا نم رومعملا

 .وطسرأ ذيمالت رئاس لني مل ام ةفسلفلا نم

 [هقرفو همّسق] :نيعمب عيزوتلا عراضم نم بطاخم ةظفل :عّزوت
 هيلع الاوت هلفج :يأ ّرمألا انالف ىلو :لاقي] :نيعمب. ةيلوتلا ضام نم بطاخم ةظفل :هتيلو

 عجار بوصنم ريمض هرخآ يفو [اما هل هلعج:يأ اذك هام :لاقي] :ئيعم. ةيمستلا رمأ نم بطاخم ةظفل مس :هقم

 :(ةدح ىلع :يأ ازرفمو ءادرفنم ءيشلا لعج] نعم.دارفإلا رمأ نم بطاخم ةظفل :هدرفأف لک :هلوق ىلإ

 [ءيشلا دش :نوعم. حتفلاب دقعلا نم رمأ :دقعأو

 [اريغص ءيشلا راص:يأ] :مضلاب اًنارغصو ةكرحم ارغصو «بنعك اًرغصو ةراغص رغص :رغص
 ىح مهنيب اميف مهتبراحم نع نوغرفتي ال يأ مهنيب اميف اًبرح اهيف كنولتاقي ىلا مهرح ريصيف يأ :دوعيف
 [تبّرق يأ :توند] :نيعم. وندلا ضام نم بطاخم ةظفل :توند .كتبراحم اوأيهتي

 [اوعاطأو اوعضحإ] :نيعمب نيدلا ضام نم نيبئاغلا ةظفل :اوناد

 [هنع تدُعب:يأ] حتفلاب ًايأن هنعو هتيأن :تيأن

 .نالفب فّرشتلا نعم. ززعتلا ضام نم نيبئاغ ةظفل :اوززعت



 بيجعلا نيمضتلا ٤ رشنلا يف لوألا بابلا

 بيجعلا نيمضتلا

 يف قلَعو «ةبلك ءارعشلا ضعب ذحأف ءٍةبلك ورج لتق رعاشلا صيب ّصيِخلا نأ ىكحُي

 :اهيف ٌبوتكم اذإف ٌةعقرلا ٍتَدِحَأَف ءريزولا باب دنع اهقلطأو «ةعقُر اهتبقر
 ,دلبلا يف َراعلا ُهّْبسَبلا «ةأرحب  ىتآ صيب صيحلا نإ !دادغب لهأ اي

 رعش نم تيب هرعش مظانلا عدوي نأ :وهو «رعشلا عئانص نم ةيرعش ةعنص وهو «عاديإلا هب تدرأ :نيمضتلا

 تيبلا نأ عماسلا نظي ثيحب «ةمئالتم طباورب هبسانت ةئطوت هل ئطوي نأ دعب تيب عبر وأ «تيب فصن وأ «هريغ

 بلك و رج لتق صيب صيحلا نأ :يكح امك «لوألا مظانلا ضرغ نعم نع فرص ام عاديإلا نسحأو «هل هعمجأب

 :بوتكم اهيف اذإف «ريزولا باب دنع اهقلطأو «ةعقر اهتبقر يف قلعو «ةبلك ءارعشلا ضعب ذحأف «ناركس وهو

 اهاخأ اهيلإ اومدقف ءاهنبا اهوخأ لتق (هنبا هوحأ لتق يبارعأل :ليقو) برعلا نم ةأرمال ناتيبلا لإ دادغب لهأ اي

 لتق يلا ةبلكلا نأك عملا داع نيتيبلا نيذهب ةيلوألا ةثالثلا تايبألا تلصتا املو «ةيلست تلاقو «دوقلا تبأف «داتقيل

 يف ملكتو «نازولا ميركلا دبع نب دمحم يضاقلا ىلع يرلاب هقفت «بهذملا يعفاش اهيقف ناك ءروهشملا رعاشلا

 «ةغيلب ةحيصف لئاسر هلو .هظفل ةلازح عم هيف داحجأو رعشلا مظنو «بدألا هيلع بلغ هنأ الإ فالخلا لئاسم

 هيت هيف ناك هنإ :لاقيو «مهقاغل فالتحاو برعلا راعشأب سانلا ربخأ ناكو ءاريثك الضفو ابدأ هنع سانلا ذحأو

 لهأ تاقث نم وهو ءافيس دلقتيو «برعلا يز سبلي ناكو «يبرعلا مالكلاب الإ ادحأ بطاخي ال ناكو «مظاعتو

 صيح يق سانللام :لاقف ديدش رمأو ةجعزم ةكارح يف اموي سانلا فأر هنأل ؛صيب صيخح :هل ليق اغإو «ةنسلا

 «صيب صيح يف عفو :برعلا لوقيو «طالتخالاو ةدشلا :نيتملكلا نيتاه ئعمو «بقللا اذه هيلع يقبف ؟صيب

 :هلوق هرعش فيطل نمو «طالتحاو ةدش يف يأ
 موسقم قزرلا نإف ؛كانه رصقأ !ادهتحم قافآلا يف قزرلا بلاط اي

 مورحم وهو ىعسي قزرلا بلاطو «هبلطي سيل نم ىلإ ىعسي قزرلا

 .ةفزاحب ايندلا يف شيعأ انأ :لوقي هرمع نع لثس اذإ ناكو «هدلوم ظفحي نكي ملو ءهه/54 هتافو ناكو



 ةمحر ءاملُعلا فالتخا 4۷ رثنلا يف لوألا بابلا

 دلجلاو ءشطبلا فيعض ويّرُج ىلع ٠ ائرتم «ليللاب هتعاجش یدبأ
 ورح ريغصت درك رهاظ

 دمّصلا دحاولا دنع «قليبألا مد ١ تبستحا ام دعب نم «همأ تدشنأف
 هدئازوأ ةيردصم امر

 درت مو يتباصأ 0 ا :ةيزعتو أسأت سفنلل لوقأ

 «يدلو اذو هوعدأ نيح يحأ اذه «هبحاص دعب نم فلَخ اهالك

 و 05 0

 لاقف ؟هذ نامثع ىلع نوملسملا بتع ام لّوأ نوملعتأ نا 07 لكوتملا لاق

 ربنملا ىلع هد ركب وبأ مق كي هلا لوسر ضبق الهلل !نينمؤلا رم ا اي معن :مهدحأ

 امل مث قاقرمب هنو م ركب يبأ ماقم نود هاا رمع ماق مث قاقرمب ۳ک هللا لوسر ماقم نود

 نود لرجتي نأ اودارأو «كلذ هيلع نوملسملا ركنأف ا ه نامثع يلو

 نم كيلع ةّنم مظعأ دحأ ام !نينمؤملا ريمأ اي :لكوتملل ةدابع لاقف ءٍقاقرمب رمع ماقم

 ةفيلح ماق املك هنأ ولف ربنملا ةورذ دعص هال :لاق !كليو ؟كلذ فيكو :لاقف «نامثع

 .رثب يف انيلع بطخت تنأ تنك ةاقرع. همّدقت نم ماقم نع لر

 ربصو يوق يأ :دلح] ةدلح وأ ادلجو ةدولحو ةدالج دلج :دلجلاو [فنُعلاب هذحأ] :اشطب هب شطب :شطبلا

 يقابلا :هانعم نإ :ليق :دمصلا [هللا دنع هرحأ ارحّدم هلّعف] :هللا دنع اًرجأ اذكب بستحا :تبستحا [هوركملا ىلع

 .فورعملاو ددؤسلا هيلإ يهتني يذلا وه :ليق ءدصقي يأ «جئاوحلا يف هيلإ دمصي يذلاو «مئادلاو لوزي ال يذلا

 مصتعملا نب لضفلا وبأ وه :لك وتملا .هلض كيرحتلابو ؛ةصاخ رارشألل فلح :ثيللا لاق ءكيرحتلاب :فلخ

 ةرشع عبرأ هتفالخ ةدم تناكف ه۲۳۲ هل عيوب «عاجش :اهل لاقي ةيمزراوح همأو ھ۲۰۷ :ليقو ءه٠”١٠“ هدلوم ناك

 همئاح شقن «قالخألا لهس ءاّمرك «نيضراعلا فيفح «نينيعلا نسح. ءاريصق لكو تملا ناكو ءرهشأ ةعستو ةنس

 لك ةورذ] :رسكلاو مضلاب :ءيشلا ةورذ :ةورذ .بهذملاو ءارآلا يف ةرظانملا نع لكوتملا ىف "يفاكلا هللا ىلع"

 وأ ءلوقلا اهلبقو ماهفتسالا ةظفل ىلع تلحد اذإ ةدئاز فطعلا ةملك :فيكو .عمج مضلاب ىرذ [هالعأ ءيش

 (هانهط) «ىلوألا ٍنوُدَقْلا لاب مق لاق (؟7 :ءارعشلا) «(َنيِمْلاَعْلا بر امو ْنْوَعْرَو لاق :ىلاعت هلوقك «هانعم يف ام



 راذلا مؤش ءلاذرألاو داغوألا مالك دنع سفنلا طبض ۸ رشنلا يف لوألا بابلا

 لاذرألاو داغوألا مالك دنع سفنلا طبض

 نم جراوخلا تمكح ذإ ةعمجلا موي بطخي وه امنيب هنأ :هقذ ىلع نع انغلب :دمحم لاق

 نأ هللا دجاسم مكنت مل «لطابلا اه ديرأ قح ةملك :ه# ىلع لاقف ءدجسملا ةيحان

 ىح مكلتاقن نلو ءانيديأ عم مكيديأ تمادام ءيفلا مكعنمن ملو هللا مسا اهيف اوركذت

 :مهوقب مهؤادن "”جراوخلا تمكح" :هلوق ئيعمو .هتبطح يف ذحأ م 0

iراح اووي ا هك رك  
 ماعنألا)

PE 

 7 3 و

 فورعملا ةفوكلا رصقب ناورم نب كلملا دبع دنع تنك :يفوكلا ريمُع نب كلملا دبع لاق

 يحراح عمج :جراوخلا .ليذرلا وهو :لذر عمج :لاذرألاو .ليذرلا ندلا قمحألا وهو :دغو عمج :داغوألا

 [مهوحنو ءافلخلا ىلع جرخ نم ىلع قلطيو «هيأر اوفلاخو ه2 يلع ىلع اوجرخ ةيمالسإلا ٍقرفلا نم ةقرف]
 ةروهشملا عئاقولا ام تناك «سلابو ةقرلا نيب يبرغلا بناحلا ىلع تارفلا ئطاش ىلع ةقرلا برقب عضوم :نيفص

 عئاقولا تناكو «مايأ ةرشعو موي ةئام ماقملا اه ناك ءرفص ةّرغ يف ه۳۷ نف ةيواعمو بلاط يبأ نب يلع نيب

 .احلطصاو اندا نأ امهرمأ رحآ ناكو «ةعفد نيعست

 ؛لطابلا :ةقداصلا ةملكلا هذمب اودارأ مهنكلو «هيف بير ال «قح (ه7:ماعنألا) 4ّ الإ مکا نإ :مهوق نعي :ةملك

 ريمع نب كلملا دبع وه :ريمع نب .مكحلا اذه يف هللا ىصع هنأ امل ؛مالسإلا نع جراح رفاك ايلع نأ اودارأ مهنإف

 هل سرف ىلإ ةبسن «ةلمهم مث ءارلاو ءافلا حتفب يسرفلا :هل لاقيو «فوكلا يدع ينب فيلح «يمحللا ديوس نبا

 .نينس ثالثو ةئام هلو «نيثلثو تس ةنس تام «ةثلاثلا نم «سلد ارو .هظفح ريغت «هيقف «ةقث «قباس

 مدقف «قارعلا ىلع اًبعصم هاخأ ثعبف ريبزلا نبا امأو «ماشلاب نيتسو سمح ةنس عيوب :ناورم نب كلملا دبع

 ‹نكسعم اوقتلاف ناورم نب كلملا دبع هيلإ راسف «نييقارعلا ىلع بعصملا ىلوتساو «ةعاطلاام اهلهأ هاطعأو «ةرصبلا

 = هذافن نم كلملا دبع ىأرف «هطرش ىلع يفقثلا فسوي نب جاجحلا ناكو «كلملا دبعل قارعلا ماقتساو ءبعصم لتقو



 راّدلا مؤش 648 ظ رثنلا يف لوألا بابلا

 ,تعترا دق ينآرف «هيدي نيب عضوف «ريبزلا نب بعصم سأرب ءيج نيح "ةرامإلا راد"ب
 عم عضوملا اذهب رصقلا اذهب تنك !نينمؤملا ريمأ اي «هللاب كذيعأ :تلقف ؟كلام :لاقف

 اذه يف هيدي نيب بلاط يبأ نبا ا يلع نب نيسحلا سأر تيأرف دايز نب هللا ديبع

 هيدي نبي دايز نب هللا ديبع سأر تيأرف « «يفقثلا ديبع يبأ نب ب راتخملا عم هيف تنك مث «ناكملا

 بعصم سأر اذه مث «هيدي نيب راتخملا سأر تيأرف «ريبزلا نب بعصم عم هيف تنك مث

 .هيف انك يذلا قاطلا مدهت رمأو ؛هعضوم نم كلملا دبع ماقف :لاق «كيدي نيب ريبزلا نب
 ريمع نب كلملا دبع

 كلملا دبع يفوتو «هبلصو ءاتبت هاشحو «هدلج خلسو «هلتقف ريبزلا نب هللا دبع ىلإ هثعبف «هب بجعأ ام هتدالجو =

 .كلذ نع ريغتف ايندلا هتوهتسا ةفالخلا ىلوت املف ءاّيد ناكو ءاملاع اهيقف القاع اًمزاح ناكو «نيناهنو تس ةنس
 ىلإ سانلا اعدو ءةكم ىلوت ِماّيأ قارعلا ىلع هوحأ هالو «ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع وحخأ ىسيع وبأ وه :بعصم

 بورح امهنيب تناكو «باذكلا راتخملا لتاقو ءارورح ىلإ بعصم راس ه51 يفو قارعلا لهأ هعاطأف «هتعاط

 ةبراحم موي لك جرخي لعحو «هيف نصحتف «ةفوكلاب ةرامإلا رصق لحدو «راتخملا مزهنا مث «عيرذ لتقو ةميظع
 ماشلا ىلع ناورم نب كلملا دبع ىلوت املو «ةفينح يب نم لحر و ع ع راسل ا ا

 سانلا لمجأ نم بعصم ناكو .ىسيع هنبا لتقو «ه۷۲ هلتقو هب رفظو ءابعصم براحو قارعلا ىلإ راس
 نب جاجحلا هلتق نأ ىلإ رابدإلاب هللا دبع هيخأ رمأ ذحأ لتق الو «ةنيدملا لهأ يعبات نم ةقبطلا نم وهو «مهعجشأو

 .عورلا نم لاعتفا وهو [لجولاو فوخلا وهو] :عايترالا يضام نم ملكتم :تعترا هال" يفقثلا فسوي

 ىلإ اهيلع اًيلوتم لزي ملو «قارعلاو ناسارخو ناتسجس ةيواعم هالو «هيبأ نب دايز نب هللا ديبع وه :هللا ديبع
 ديبع ناكو «نييفوكلا نم فالآ ةينامث عم هيلع جرح «يعخنلا رتشألا ميهاربإ نيبو هنيب ةعقاولا تناك اهيفو ه۷

 لخدو مهقبسف «قارعلا ضرأ اولخدي نأ لبق ماشلا لهأ ىلإ رتشألا نبا عرسأف «نييماشلا نم افلأ نيعبرأ يف هللا

 .دايز نب هللا ديبع لتقو «ماشلا لهأ مزهناف «ناقيرفلا ىقتلا اميرقبو «لصوملا
 سيلو «ةرجحملا ماع راتخملا دلو «ةباحصلا ةلحأ نم هوبأ ناك «يفقثلا دوعسم نب ديبع يبأ نب راتخملا وه :راتخملا

 «ريبزلا نب هللا دبع قراف نأ ىلإ هنطبي ام فالخب هنم ناكو «ملعلاو لضفلاب اروهشم ناك «ةيؤر الو ةبحص هل

 هنم رهظ نأ ىلإ ىوه لاو ةديقعلاو يأرلا يف داسفلا نم :نطبي ناك ام رهظأو ءايندلا يف بغرو «ةراغإلا بلطو

 .ةفوكلاب ريبزلا نب بعصم ةرامإ يف لتق نأ ىلإ كلذك لزي ملو «نيدلا فلاخت ةريثك بابسأ
 .عمج ناقيطو تاقاط "كات" برعم [ةينبألا نم سوقلاك لعجو فطع ام] :قاطلا



 برلاب هتنذآ دقف يلو یل ىداع نم 6 رشلا يف لوألا بابلا

 برحلاب هتنذآ دقف اّيلَو ل ىداع نم

 «قحلا ةماقإ مدع يف هيلع مقني يروثلا نايفس نأ هغلب روصنملا نأ :ٌيوفصلا خيشلا ركذ

 امثيح :مهل لاقو «هَمامأ ةعامج لسرأ «ةكمب نايفس نأ هغلبو «جحلا ىلإ روصنملا هوت املف

 نايفس ناک و «هيلع نايفس اوبلصيل ؛بشخلا اوبصنف «هوبلصاو هوذح نايفس متدجو

 ضام نم ملكتم :هتنذآ [هل وغ وهو همصاحخ يأ «هاداع ,ةمصاخملا] :ةاداعملا ضام نم بئاغ ةظفل :ىداع

 «يدفص هنأكو «خاسنلا نم عقو انهه خسنلا لعلو «هتمجرت ىلع علطأ مل :يوفصلا [مالعإلا نعم :ناذيإلا

 «هنامز لهأ ملعأ نم ناك «ةلماع لابج نيب ةنيدم :دفص يق دلو «كييأ نب ليلح افصلا وبأ نيدلا حالص وهو

 حرش"و «"رصنلا ناوعأ يف رصعلا نايعأ باتك"و «"هيبشتلا ىلع هبشتلا" :اهنم «ةريثك فيلآت هل ,بدألا يف انقتم

 دمحم نب دمحم هللا دبع همسا :روصنملا .ه/54 هتافو تناكو «عيدبلا ملع يف «"”سانجلا نانج"و «"محعلا ةيمال

 بقلتو «هللا ءاش نإ انرمأ افص :لاقف «ةنيفص :هل لاقي عضوم يف جاح وهو هيعن ربخ هاتأ .هوحأ حافسلاو

 ةدم تناكو د۸١٠ ةكمب يفوتو ءه١۹ ماشلا ضرأب هدلوم ناك «ءافلخلا نم بقلت نم لّوأ وهو «هللاب روصنملاب

 فيفخ «مسحجلا فيحن ءالاوط ءرمسأ ناكو «ةيربرب اهسنجو «ةمالس اهمسا «ةمأ همأو «ةنس نيرشعو نيتنثا هتفالح

 نب عيبرلا مث «نايروملا بويأ وبأ مث ءكمرب نب دلاح هلرزو «هللا تنا :همتاحغ شقنو «داوسلاب بّضخي «نيضراعلا

 ردص يف روصنملا لغتشي ناكو «هيأرب هئانغتساو روصنملا دادبتسال ةلئاط همايأ يف ةرازولا نكت ملو «هالوم فسوي

 اذإف «ةيعرلا حلاصمو «تاقفنلاو جارخلا يف رظنلاو «فارطألاو «روغثلا نحشو «تايالولاو «يهنلاو «رمألاب هراهف

 .هرامش رواشو «فارطألاو روغثلا بتك نم هيلإ درو ام يف رظن ءاشعلا ىلص

 ملع يف اًروهشم ناكو «نساحلا عاونأل عماجلا مامإلا ,فوكلا يروثلا ديعس نب نايفس هللا دبع وبأ وه :نايفس
 ناك «هنم ظفحأ نكي ملو «نيدهتحنلا ةمثألا دحأ وهو «هتقثو هعروو هنيد ىلع سانلا عمجأو «هقفلاو ثيدحلا

 نأ نم حضوأو «رصحي نأ نم رثكأ يروثلا ىلع ءانثلاو :يوونلا لاق .نيناخف ائيش يلق تعدوتسا ام :لوقي

 .ه۷۷ هدلومو ه١51١ ةرصبلاب فوتو «ةعوبتملا ةتسلا بهاذملا باحصأ دحأ وهو «رهتشي

 نأ هنمو «ليلعتلل :يف .هلعف ءوسل ةهاركلا ّدشأو «ههركو «هباعو «هيلع هركنأ :اذك هنمو هرمأ هيلع مقن :مقني

 .ةره لحأل يأ «ضرألا شاشخ نم لكأت اهتكرت الو اهتمعطأ الف ءاهتسبح "ةره يف" رانلا تلحد ةأرما

 .هاياعر يف لدعلا ميقي ال ناك هنأ لحأل ءروصنملا ىلع ابتاع نايفس ناك يأ :مدع

 بلص امأو «برض نم [هوحنو لخنلا ىلع هقيلعتو مسجلا دش وهو] :اًبلص هبلص نم نيبطاخملا رمأ :هوبلصاو
 [هعفرو هماقأ] :ءيشلا بصن :اوبصنف [ةوقلاو دادتشالا] :هانعمف (عمسو مرك نم) ةبالص



 برَحلاب هتنذآ دقف اير يل ىداع نم ه١ رشنلا يف لوألا بابلا

 نب نايفس رجح يف هالحرو «ضايع نب ليضفلا يف هسأرو «مارحلا دجسملاب

 فقو نح ىضمو ماقف «فتخاف مق ءءادعألا انب تمشت دل :هيلع افوح ليقف «ةنييع

 ىلإ لصو ناكف ءروصنملا -ةكم ٍنعي- اهلحدي ال ةبكلا هذه ٌبرو :لاقو «مزتلملاب

 «نايفس جرخف «هروف نم تامو ءاهرهظ نع عقوف «هتلحار هب تقلزف .نوجحلا

 .همالك اذه هيلع ىلصو

 ءارطاش هرمع لوأ يف ناكو ءدرو يبأب أشنو دنقرمسب دلو ءدهازلا يعوبريلا يميمتلا يلع وبأ وه :ليضفلا

 ةكم ىلإ لّوحت مث «ةفوكلاب ثيدحلا بتكو ءايندلا يف دهزو باتف ءسحرسو درو يبأ نيب قيرطلا عطقي
 ضغبأ اذإو «همغ رثكأ اًدبع هللا بحأ اذإ :هلوق هنم «هلضف ىلع لدي مالك هلو «ه۱۸۷ يفوت يح اهنطوتساف

 امك ءاهرذقتأ تنكل ءاهيلع بساحأ ال نأ ىلع ىلع تضرع اهريفاذحب ايندلا نأ ول :لاقو «هايند عسوأ اًدبع

 ظ .ةميكح ليواقأ اهريغ هلو «هبوث بيصي نأ امب رم اذإ ةفيحلا مكدحأ رذقتي

 ريهاشم نم «نارمع يبأ نب دمحم وبأ وه :يوونلا لاق .ه594١ هتافوو ءه1١٠ هدلوم :ةنييع نب نايفس

 ىلع اوقفتاو «ةمئألا نم ريثك هنع ىورو نيعباتلا يعبات نم وهو «يفوت اهيو ءةكم نكسو «ةفوكلاب دلو «نيثدحملا
 مهضعب ربخأ «هريسفتب مهنسحأو «ثيدحلاب سانلا تبثأ ناكو «نآرقلاب املاع ناكو «هتبترم مظعو هتلالجو هتمامإ

 :هسفن نع لاق «ةنس نيعبرأ ذنم يماعط اإ :لاقف ءريعش نم ناصرق هيدي نيبو ةنييع نبا ىلع تلحد :لاق

 :يبأ يل لاق «ةنس ةرشع سمح تغلب املو «نينس عبس نبا انأو ثيدحلا تبتكو «نينس عبرأ نبا انأو نآرقلا تأرق

 نم الإ ءاملعلاب دعسي نل هنأ ملعاو «هلهأ نم نكت ريخلاب طلتحاف ءيبصلا عئارش كنع تعطقنا دق !ب اي

 .مهنع لدعأ ملو يبأ ةيصو ىلإ ليمأ تلعجف ا ل ا

 [هباصأ هوركمي حرفي يأ هب ْتَمشَي هلَعَج] :هب هللا هتمشأ ,تامثشإلا يف نم بطاخم ةظفل :تمشت ال

 [يراوتلاو راتتسالا وهو] ءافتخالا رمأ نم بطاخم ةظفل :فتخاف
 .دوسألا رجحلاو اهباب نيب ام ةبعكلا رادج نم وه :ءازلا حتفو ميلا مضب :مرعلملاب

 :كيرحتلابو اقلز قلز :قلز ز هلوق «"ةعيبلا دجسم" ءاذحب وهو ءاهلهأ نفادم هدنع «ةكم ىلعأب لبح وه :نوجحلا

 [تبثت م و ْتَلْز :مدقلا تقّلز]



 برَحلاب هثنذآ دقف الو یل ىداع نم o۲ رشنلا يف لوألا بابلا

 هل ضرعُي) ةغراف يلام تيقبو «ئيميب قارعلا تذحأ دق :ةيواعم ىلإ دايز بتكو

 لاش انفكا مهلا :لاقو ءءامّسلا ىلإ هدي عفرف مذ رمع نب هللا دبع كلذ غلبف (زاجحلاب

 .هتلتقف ,ةحرق هلامش يف تجرخف دايز

 ةاعد نم ناكو ةيؤر الو ةبحص هل تسيلو «ةرجحلا ماع دلو «هيبأ نبا :اًضيأ هل لاقيو «ةيمس نب دايز وه :دايز

 رمع هلمعتسا ءاًعيلب انطف ءامهش اًديدس «لقعلا حيحص «ةيغبلا يوق «ةسايسلا ميظع ءاحصفلا ءابطخلاو برعلا

 ملس الو «لتق نأ ىلإ هعم لزي ملف «سراف دالب ىلع ىلع هلمعتسا مث «ةرصبلا لامعأ ضعب ىلع باطخلا نب

 .هه1 تام نأ ىلإ اهيلع يقبو «ةفوكلاو ةرصبلا ىلع هلمعتسا مث «ه4 4 ةيواعم هقحلتسا ةيواعم ىلإ رمألا نسحلا

 «حتفلا لبق ملسأ ن نمحرلا دبع وبأ «يومألا ةيمأ نب برح نب رخص نايفس يبأ نب ةيواعم وه :ةيواعم
 باسحلا ةيواعم مّلع مهللا :لاق ثيح ٌدك يبلا هل اعدو ءيحولا بتاك ناك هنأ يورو «حتفلا موي :ليقو

 :نينامثلا براق دقو ه٠ بحير ي تام ىح ةرامإلا يلوو ءم يلع نب نسحلا هعم حلاصو «باتكلاو
 «ةبرقلا قارع نم أ «دحب نع لفسو رحبلا نم اند هنأ ؛اقارع تيمس «برعلا نم ةعساو دالب يه :قارعلا

 ىح اًعم تارفلاو ةلجد ئطاش ىلع هنأل ؛هب يمس «رحبلا ئطاش قارعلا :ليلخلا لاق ءاهلفسأ يف يذلا زرحلا وهو

 قارعو «قارعلاب دوصقملا برعلا قارع :ناقارع امهو ةيسرافلاب ناريإ «بيرعت هنإ :ليقو ؛هلوط ىلع رحبلاب لصتي

 لدعأ قارعلاو :توقاي لاق «هلامشو برعلا قارع قرش يف ناجيبرذآو نامرك ضرأو ناتسدرك نيب وهو مجعلا

 ةعاربلاو «ةفيرظلا لئامشلاو ءةححارلا ءارآلاو ؛:ةحيحصلا لوقعلا اهلهألو امو اًجازم اهحصأو «ءاوه هللا ضرأ
 تيلوتسا :لوقلا اذه نعم] يأ :ضرعي .ناولألا ةرمسو «طالحألا ءاوتساو ءاضعألا لادتعا عم ةعانص لك يف

 [اضيأ زاجحلا ىلع مجهأ نينمؤملا ريمألا زاحأ نإف زاجحلا يلاش ةيحان نم يقبو «قارعلا ىلع

 روغلا نيب لئاح دتمم لبج زاجحلاو «لابحلاب زجحي هثأل ؛هعنم يأ «هزجح :مهوق نم ذوحأم زاجحلا :زاجحلاب

 وهو «ةيدابلاو ماشلاو روغلا نيب لصف هنأل :ليقو ءرخآلاب طلتخي نأ امهنم دحاو لك عنم هنأكف ,دحنو ةمامت روغ
 ءزاجحلاو «ةماّق يهو «ةسمخلا برعلا ةريزج ماسقأ دحأ 0 1 ا ا د

 يداوب غلبي ىح نميلا ةرغث نم لبقي «برعلا لابج مظعأ ل أ كلذو «نميلاو «ضورعلاو «دحنو
 ؛هوبأ رحاهو «ليلقب ةثعبلا دعب دلو ءنمحرلا دبع وبأ وه :رمع نب هللا دبع .ازاجح برعلا هتمسف باشلا

 «نينمؤملا مأ ةصفح قيقش وهو «ناوضرلا ةعيبو قدنخلا رضحو «ةنس ةرشع عبرأ نبا وهو دحأ موي رغصتساو
 ةئامتسو فلأ هتك هللا وعر ل يور ار دلع ةباعوفلا داك قو :نالسر نبا لاق لب «نيرثكملا ةتسلا دحأو

 ثالث ةنس تام ءافلأ نيثالثب سلجم يف قدصت «ةقدصلا ريثك «ةنسلل اًعابتا سانلا دشأ نم ناك .اثيدح نوثالثو

 [داسفلا اهيف بد اذإ ةرشبلا] :حتفلاب :ةحرق .نيعبسو عبرأ وأ



 هللا باتك ىلع ثيدحلا ضرع oY رثنلا يف لوألا بابلا

 هللا باک ىلع ثيدحلا ضرع
 :لاق ؟ماشلا لهأ هب انئَدحي ثيدح ام :لاقف «كلملا دبع نب ديلولا ىلع ّيرهزلا لحد

 هل بتك هتيعر اًدبع ىعرتسا اذإ هللا نإ :اننوثّدحي :لاق !نينمؤملا ريمأ اي ؟وه امو

 هللا ىلع مركأ ةفيلح يأ !نينمؤملا ريمأ اي لطاب :لاق «تآيسلا هل بتكي ملو «تانسحلا

 كَ ان واد ا :دواد هّيبنل لوقي هللا نإف :لاق ين ةفيلح لب :لاق ؟يِن ريغ ةفيلح مأ

 نين هلا لبس ْنَع تليف ىلا عي الو قحاب سالا نيب ْمُكْحاَف ٍضْرَأْلا يف ةقيلح

 !نينمؤملا ريمأ اي يعور اذهف باسا موي اوس ام ديش ٌباَدَع مهلا لميس ْنَع نولضب
 (۲ 1:ص)ر

 .اننيد نع اننوّرغيل سانلا نإ :لاق ؟يب ريغ ٍةفيلخب كنظ امف قف ٍةفيلح يبل

 .تّدُر هتفلاحخ نإو «تلبق هفلاخت مل نإف ءهللا باتك ىلع ل هللا لوسر ىلإ ةبوسنملا ثيداحألا ضرعتل يأ :ضرع

 ةرم نب بالك نب ةرهز نب ثراحلا نب هللا دبع نب باهش نب هللا دبع نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم وه :يرهزلا
 :ةفيلخ لاق «هناقتإو هتلالج ىلع قفتم «ماشلاو زاجحلا ملاعو «مالعألا ةمئألا دحأ «يندملا ركب وبأ يرهزلا يشرقلا

 .ةئامو نيرشعو عبرأ وأ ثالث هتافو ناكو هد :يدقاولا لاقو ,هد5 :يركب نب ىيي لاقو هد١ دلو

 ‹ىصقألا دجسملا هايانب نمو رومألا هل تقثوتساو «ءانبلاب امرغم ناكو «ةيمأ يب ءافلخ نم سداس وه :ديلولا

 باتكلا عنمو ءادئاق ريرض لكو ءامداخ دعقم لك ىطعأو «سانلا ىلإ لاؤسلا مهعنمو نيموذجملا ىطعأو
 كلم قيرذل ضهنف «سلدنألا ىلإ قراط زاحأ همايأ يفو «ةيبرعلاب نكلو ةيمورلاب رتافدلا اوبتكي نأ ىراصنلا

 يف تحتفو «ديلولا رمأل سلدنألا تنعذأو «قيرذل هللا مزهف «شيرش صحفب اوقتلاف قراط ىلإ فحزو «طوقلا
 يف كلملا دبع نب ةملسم لغلغتو «كرتلا دالب يف جاجحلا لغلغتو ءرهنلا ءارو ام كلذ نم «ةريثكلا تاحوتفلا همايأ

 «قشمد عماج ءانبب ديلولا رمأ نينامثو نامل ةنس يفو «دنهلا دالب يفقثلا مساقلا نب دمحم حتفو «ىبسو حتفف «مورلا دالب

 ىصحأ هنإ :ليقو «جاجحلا يفوت همايآ يفو «فصولا نع لمحت ةريثك الاومأ هيلع قفنأف ءاهمدهف «ةسينك هيف ناكو
 .ه45 ديلولا تامو ءافلأ نيرشعو فلأ ةئام اوناكف جاجحلا مهلتق نيذلا ةلمج نم

 [هاعري نأ هنم بلط وأ «هايإ هظفحتسا يأ «ءيشلا هاعرتسا] «مهايإ ءاعرتسالا ضام نم بئاغ ةظفل :ىعرتسا

 .موقل اًمكاحو اًيعار اًدحأ هللا لعح هنأ :دارملاو

 [لطابلاب عامطإلاو عادخلا وهو] :رورغلا نم نيبئاغ ةظفل :اننورغيل .يهنلا باوج يف هنوكل ؛بوصنم :كلضيف



 رشنلا يف لوألا بابلا

 :هيف لاقف "نايقعلا دئالق" يف غئاصلا نبا ركذ ناقاح نب حتفلا نأ :قئادحلا ٌبحاص ىكح

 برعلا ءارعش ضعب ملع ك0

 ؛ةروهشم ةتكن وأ «ةمولعم ةصق ىلإ عجس ةنيرق وأ تيب يف عونلا اذه مظان ريشي نأ :حالطصالا يف وه :حيملتلا

 ةدايز هب لصح ام :هغلبأو هنسحأو «ليثمتلا ةهج ىلع همالك يف هيرجي رئاس لثم ىلإ وأ «هرتاوتل ظفح رعش تيب وأ
 :زتعملا نبا لوقك «ةحالم هتداز ةتكنب هتيب يف ىتأ مظانلا نأك «ميملا مدقتب حيلمتلا :موق هامسو ءدوصقملا ئيعملا يف

 لاوزلا تقو بيبحلا ريس دنع اوعادت نيذلا ةريحلا ىرتأ

 لامجلا مامأ مهيف لحار يبلقو ميقم ينأ اوملع

 لاحرلا يف ام نوملعي الو م وقلا لحرأ يف زيزعلا عاص لثم

 لاقو «كلذب اورعشي مل هتوحإو «هيحأ لحر يف عاصلا لعح نيح .اكتلع فسوي ةصق ىلإ ةراشإ هيف حيملتلا اذه

 :اناسنإ وجهي :ريهز نيدلا ءامي

 ءاديلقت نمحرلاب رفكي حار دق ءةفسلف ملعلا يف يعدي لهاجو
 ءادوقعمو الوقعم كمهف تينب (معن :تلقف ءالوقعم فرعأ :لاقو

 «ادودسم كنع ابآب ع رقت كارأ ةركذت نأشلا اذهو ؟تنأ نيأ نم

 ءادواد نب ناميلس تسل :تلقف «همهفت تسل يمالك نإ :لاقف

 .هتعلاطم. زفأ مل باتكلا اذهو "قئادحلاب" ىمسي باتك فنصم يأ :بحاص

 "نايقعلا دئالق" بانك اهنم :فيناصت ةدع هل «يليبشألا يسيقلا ناقاخ نب هللا ديبع نب دمحم حتفلا رصن وبأ وه :حتفلا

 «ةراشإ فطلأو «ةرابع نسحأب مهنم دحاو لك ةمجرت ىلع مّلكتو «ةريثك ةفئاط برعلا ءارعش نم هيف عمج دقو
 «ىرغصو «ىربك :خسن ثالث وهو «سلدنألا لهأ حلم يف "سانلا حرسم"و "سفنألا حمطم" باتك اضيأ هلو

 عيرس «رافسألا ريثك ناكو «هتدام ةعسو «هلضف ةرازغ ىلع لدي هيف همالكو «ةدئافلا ريثك باتك وهو «ىطسوو

 هفيلأت يف همالك نكل «هايند يف راذعلا عيلخ ناقاخ نبا ناك :ةيحد نبا باطخلا وبأ ظفاحلا لاقو «تالقنتلا

 راشأ يذلا نإو ههه ردص «شكارم ةرضاح نم ةتغب هنكسم يف ابذ لتق «لالزلا ءاملاو «لالحلا رحسلاك

 يذلا نيفشات نب فسوي نب ميهاربإ قاحسإ يبأ وأ وهو «نيفشات نب فسوي نب يلع نسحلا وبأ ريمألا هتصقب
 .ه١٠/4 هدلومو «باتكلا ةبطح يف هركذ دقو «"نايقعلا دئالق" روكذملا رصن وبأ هل فلأ

 يأ) دمرأ هنيد نيع غئاّصلا نبا نإ :غئاصلا نبا ةمجرت ركذ نيح "نايقعلا دئالق" هباتك يف حتفلا لاق يأ :لاقف

 عيطتسي ال نينع وه وأ ءابنج لازي ال يأ) ةبانج نم لستغي ال «هنم نزح يف ةيادهلا باحصأ سوفنو (حيبق هنيد
 .هللا ىلإ اهجوتم هنوك تامالع هسفن نم رهظي الو «(لسغلا هيلع بجيف عامجلا



 تانبلا دأو هه رثنلا يف لوألا بابلا

 غلبف «ةبانإ e ءةبانج نم رهطتي ال «نيدتهملا سوفن دمك و «نيدلا نيع دمرأ

 سرق قاع لد هةفاو نيلح وهو ل
 ,حتفلل لاق ام دحأ ردي ملو «ىضمو !حتف اي «ةداهش اإ :لاقو «حتفلا فتك ىلع برضو

 امف "نايقعلا دئالق" يف نوملعت امك هتفصو ينإ :لاقف ؟كل لاق ام :هل ليقف «هنول ريغتف

 ّ :يبتملا لوق ىلإ امراشأ هنإف ؛ةملكلا. هذه يم وه غلب ام رشع كلذب هنم تغلب

 «لماك ينأب يل ةداهشلا يهف صقان نم يمذم كتتأ اذإو

 تالا دأو

 يف جرخف هل نينقان ّلضأ هلأ :كلذو «قدزرفلا ٌدح ةيجان نب ةعصعص دأولا نع عنم نم لّ

 ,خيشلا درف ,مّلسف ضخم ةأرماو خيش اذإف ءاهّمأف ران هل تعفُر ليلل ُهَّنَجَأ اًملف ءامهئاغُب

 نإ :هدنع نك ٍءاسنل خيشلا لاق مث ءاممب هللا انايحأ دقو ءامهتدجو :لاقف «نيتقانلا نع هلأسف

 تءاجف ءاهّئوص ّنعمسأ الو ءاهّتلقأف ةيراج انتءاج نإو «هب عنصأ ام يردأ امف مالغ انءاح

 دارأ نم لكف «ةنس كلذ لعجو ءامهبلط يف هبكر يذلا هلمجو هيتقانب ةعصعص اهارتشاف «ةيراج

 اًدأو هتنب دأو نم ردصم :دأو .ربخلا ثينأتل ريمضلا ثينأتو «"نايقعلا دئالق" كباتك ىف ياّيإ كركذ يأ :افإ

 نم يمراد «ةعصعص نب بلاغ نب مامه همسا ه4١١ هتافوو ه١٠ هدلوم :قدزرفلا [ةّيَح اهتفد] :(برض نم)
 ,عابطلا يدر قدزرفلا ناكو (نيجعلا عطق قدزرفلاو) هظلغو «ههجو ةموهحل ؛هب بقل قدزرفلاو «ميمت فارشأ

 هعيدقت يف ضعبلا جتحي دقو «ءارعشلا هفاخت ءابيهم ناكو ءوجهلا ثيبخ تانصحملل افذاق ربخملا ئيس ءرظنملا حيبق

 نباو «نسحلا اهيف تام ةنس ةرصبلاب قدزرفلا تامو «هرسأ ةدشو «هتماخفو رعشلا ةلازج ىلإ ليك هنأ ىلع

 ءلعاف مسا عمج عكرك ضنخمو ضحاوم [اهتقو اه برق وأ ةدالولا عحو اهذحأ يلا] :ضخام .ريرجو «نيريس

 [اهدالو برق :يأ] :رسكلاو حتفلاب اضاخم (عمو حتف نم) اهريغو ةأرملا تضخم نم

 [ًًيح اًنلعج :يعي] نيملكتملل بوصنم ريمض اهرخآ ينو [اّيح هلعج:يأ] :ءايحإلا ضام نم بئاغ ةظفل :انايحأ



 .ةدؤوم ةئام ثالث ىدف دقو «مالسإللا ءاجف ‹«لمحو نیتحقلب هنم اهارتشاف (هءاحج هل ةنبا دعي ن

 يوتعملاو يظفللا ثينأتلا نيب لصفلا
 ةفينح وبأ ناكو «متئش امع اولس :لاقف سالا هيلع فتلاف «ةفوكلا لحد ةدانق نأ ركذ

 ؟ىثنأ مأ اركذ تناكأ َناَميِلّس ةَلْمَت نع اولس :لاقف سلا ثيدح ٌمالغ وهو ءارضاح

 نم :لاقف ؟تفرع نيأ نم :هل ليقف «ىثنأ تناك :هيظم ةفينح وبأ لاقف ,محفأف «هولأسف

 ةلمنلا نأ كلذو "ةلغ لاق" :ليقل اًركذ تناك ولو ةلمن ٌتَلاَقط :هلوق وهو هللا باتك

 :مهوق وحن «ٍةمالعب اًمهنيب زيميف «ىثنألاو رك e يف ةاشلاو ةمامحلا لثم

 قر نر و ار رسب نا تاق ا ن أ فسر رض باع
 ركذم يملع «ةزمح الو «ةحلط تماق :زوحي ال هنأ ليلدب ؛ةتبلا لعفلاب ثينأتلا ةمالع

 .يونعملا ثينأتلل وه امنإ قوحللا نوكي نأ «نيعتف

 (لادلا رسكب) ةماعد نبا وه :ةداتق .حاقل عمجلاو «نبللا ةريزغلا بولحلا ةقانلا :رسكلاو حتفلاب ةحقل ةينثت :نيتحقلب

 :فاشكلا يف لاقو «نيتس ةنس همكأ دلو «تبث ةقث ءيرصبلا باطخلا وبأ (لادلا مضو ةلمهملا حتفب) يسودّلا

 ظفحأ هنأ ىلع اوقفتا دقو «ه17١١ تام «هدهزو هلمع ىلع اوعمجأ «هريغ حوسمم همكأ ةمألا هذه يف نكي م

 ءاحدق اودقفف «فرصناو ةداتق باب ىلع يبارعأ لأس هنأ :ئيدملا نب يلع نع يور «يرصبلا نسحلا باحصأ

 .هب ٌرقأف «هولأسف ءاذه حدقلا بحاص :لاقف «همالك ةداتق عمسف ,مهلأسف «يبارعأ فقوف «نينس رشع دعب ةداتق جحف

 ذخأو «لباك لهأ نم «يطوز هدح مساو ءزخلا عيبي ازازح ناك «مامإلا يميمتلا تباث نب نامعنلا وه :ةفينح وبأ

 اًاع ناكو «ةمئألا عمو «ةباحصلا ضعب كردأو «ةنس ةرشع ينامث هبحصو «ناميلس يبأ نب دامح نع هقفلا هديفح

 هدارأف «دادغب ىلإ ةفوكلا نم روصنملا رفعج وبأ هلقنو «ىلاعت هللا ىلإ عرضتلا مئاد «ع وشخلا ريثك اًدباع اًدهاز ًالماع

 ىلح كلذ ىأر املف «عانتمالا ىلع وهو «طاوسأ ةرشعو طوس ةئام هبرضف «هيلع ىبأف «ءاضقلا هيّلوي نأ ىلع

 ناكو .يفوت مث «مايآ ةتس ضرمف ىكتشا مث «نيموي ءاضقلا ىلوت هنآ ضعبلا بهذو «نجسلاب يفوت هّنِإ :ليقو «هليبس

 = مهالحأو ءاقطنم سانلا نسحأ ناكو «ةرمس هولعت «ليوطلاب الو ريصقلاب سيل «لاجرلا نم ةعبر للبي ةفينح وبأ



 ةيانكلا هاب رشنلا يف لوألا بابلا

 ةيانكلا

 كتلتقأل هّللاو :يجراخلا هل لاقف «فیس هديبو جراوخلا نم الحر قاطلا ناطيش يقل

 .ةيرب نامثع نمو ولع نم انا :لاقف «ىلع نم أربت وأ

 عجرملا مهئارآ ىلإ نيذلا ةعبرألا ةمئألا دحأ وهو «قوألا ظحلا فافعلا يف قزرو «رطعتلا ريثك ءرظنملا ليمج «ةمغن =
 .ه١٠6١ هتافوو ه١ هدلوم ..كلي ةفينح وبأو كر يعفاشلاو «كلب لبنح نباو كس كلام مهو «مالسإلا يف

 ةقباطم نم اهبرقل ؛ةيمستلا يف ىلوأ ةيروتلاو «رييختلاو هيجوتلاو ماهإلا :اه لاقيو «ةيزوتلا :اه تدرأ :ةيانكلا

 ءرهظي ال ثيحب هءارو هلعجي ملكتملا نأك «هريغ ترهظأو هترتس اذإ :ةيروت ربخلا تيرو ردصم اهنأل ؛ىمسملا

 ةلالدو «بيرق امهدحأ «زاججو ةقيقح وأ «نايقيقح ناينعم هلو اًدرفم اظفل ملكتملا ركذي نأ :حالطصالا يف يهو

 «بيرقلا نعملاب هنع يرويو ديعبلا عملا ملكتملا ديريف ‹ةيفح هيلع ظفللا ةلالدو «ديعب رخآلاو «ةرهاظ هيلع ظفللا

 هلوق كلذ نمو ءاماهيإ عونلا اذه يمس اذه لحألو ءكلذك سيلو بيرقلا ديري هنأ ةلهو لّوأ عماسلا مهوتيف

 وهو «ناكملا يف رارقتسالا :امهدحأ :نيينعم ىلع ءاوتسالا نأل (ه:هط) ه/ىَرَتْسا ٍشْرَعْلا ىَلَع ٌنَمْحَرلاظ :ىلاعت

 ءاليتسالا :يناثلاو كلذ نع هزنم سدقتو ىلاعت قحلا نأل ؛دوصقم ريغ وه يذلا هب ىروملا بيرقلا عملا

 دنع هقيج يف لثس نيح ك يبلا لوق هنمو ءروكذملا بيرقلاب هنع ىَرو يذلا دوصقملا ديعبلا ئيعملا وهو «كلملاو
 ىّروف «ءام نم نوقولخم انأ :دارأ ءءام نم :لاقف «لئاسلا ملعي نأ دري ملف ؟متنأ نم :مه ليقف ردب ىلإ هجورح

 واه :لاقف ؟اذه نم :55 يلا نع لئس دقو «ةرحهلا يف ه2 قيدصلا ركب يبأ لوق هنمو .ءام :اهل لاقي ةليبقب هنع

 انههو .رفسلا يف ليلدلا وهو «قيرطلا يداه هنع ىّروف مالسإلا ىلإ ئيدهي داه :ه5# ركب وبأ دارأ «ييدهي
 نمو يلع نم" هلوق نأ ىلع ئبم لوألا :ناّيقيقح ناينعم هل خلإ يلع نم انأ :قاطلا ناطيش لوق نإف .كلذك

 ءامهيلك نامثعو يلع نم ءيرب انأ :نيعملاف (هيلإ يحراخلا نهذ قبس يذلا وهو) ءيرب :هلوقب قلعتم "نامثع
 هّنإف لوألا فالخب) :ناتلمج ناطيش مالك نأ ىلع ئيبم يناثلاو «يحراخلا فيس نم قاطلا ناطيش احب نعملا اذهلو

 :ةيناثلاو «يلع نم ءزج ينأك ترص اًًيلع يح ةدش نم انأ :نيعمب يلع نم انأ :لّوألا (تفرع امك «ةدحاو ةلمج

 امتع نم يربو الغ بحل انآ :ريدقتلا اذه ىلع نقلا لضاحو نامت نم هيرب انآ يأ ءى نامتع نمو
 .قاطلا ناطيش هدارأ يذلا وه اذهو

 .ةفينح يأ رصع يف اًيمهح ناك «قاطلا ناطيش بقلي «نامعنلا نب دمحم وه :ناطيش

 .يقح ئيطعت وأ كنمزلأل :هلوقك «نأ ريدقتب بوصنم عراضملاف ءالإ وأ ىلإ يعم :وأ



 لك نيلسرملا دّيس دوُج ًاضيأ هم رشنلا يف لوألا بابلا

 اًضيأ

 E نس
 3 اركب

 ىلع علطأ هتمج رت هفق
 7 و و

 ا را لا لاف a هلإلا نم نإ مسقأف

 ىافجو ٌملاس اركش قتعيو  «.ةّجحب اًرهش سيعلا ناحترأل
 نأ تدرأ نمف «ءافج كدبع الو ءاماس كدبع ملعن ام هللاو :هباحصأ هل لاق هدنع نم ج رح اّملف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءيش يلوق يف ىلع امف «ةبحاو ةضيرف جحلاو «يدنع ناتّره امه :لاق ؟قتعت
 E نإ و نب و

 لحجر ءاجف اوسلجا :مه لاقف «رحآ 9 رخآ ءاج 5 هلا ڭكقرزيشس «سلجا :لاقف

 2 3 5 7 5 ت 5 9 £ صراع 1:

 ةيقوأ هاطعأف لوألا اعدف «ةقدص هذه !هللا لوسر اي لاقو ءاهايإ هاطعأف ,يقاوأ عبرأب

 اب ضرعف ةيقوأ هعم تيقبو «ةيق وأ هاطعأف ثلاثلا اعد م (ةيقوأ هاطعأف يناثلا اعد م

 00 هٌؤابع هشارفو «هسأر تحت اهعضو ليللا ناك املف ,دحأ ماق امف «موقلل

 ءرخآلا نع امهنم لك غي قفاوت امهنيب نييئيش يف لمعتسي «عحرو داع :ئيعع, ضيثي ضآ ردصم اًضيأ :اًضيأ

 .اعجار لاق :هليوأت نوكيف ءريمضلا نم لاح هنإ :ليقو «فوذح هلماع قلطم لوعفم هبارعإو

 [رعشلا ةرمح :ْيعي «ةرقش اهضايب طلاخي يلا لبإلا يهو] ثنؤم ءاسيعو ءركذم سيعأ عمج :سيعلا
 مهضعب ففح دقو «يقاوأ وهف ةيقوأ عمج امأ «لقثلا وهو :قوأ عمج قاوأ :صاوغلا ةرد يف يريرحلا لاق :يقاوأ

 سدس فصن اهزوو «تبرع ةيمور ةيقوألاو ءراحص يراحص فيفخت يف :ليق امك قاوأ :لاقف «ديدشتلا اهيف

 امهرد نوتسو ةتس اهنزو ماشلا يفف ءدلب لك يف فلتخت نآلا يهو ءامهرد نيعبرأ يواست اًميدق تناك «لطرلا

 [بايثلا قوف سبلي نيمك الب عساو قوقشم ءاسك] :ءابعلا :ةؤابع



 ةكلسو انيبن ىلع حون اندّيَس ةصق 2 رشنلا يف لوألا بابلا

 ؟ءيش كب لحأ اهللا لوس اي :ىنض ةشئاع هل تلاقف «يلصيف «عجريف «مونلا هذحأي ال لعجف

 لطفا نكت م م ا :تلاق ءال :لاق ؟هللا نم ٌرمأ كءاجف :تلاق ءال :لاق

 .اهحنمأ ملو هللا نم رمأ ثدحُي نأ تيش ي «نيرتأم يب تلعف يلا هذه :لاقو ءاهحجرحأف

 مالسلا هيلعو انين ىلع حون 107
 اوعمتسي ملف هللا اودبعي نأ مهّرَمأَف مانصألا نودبعي اوناكو «هموق ىلإ اًحون هللا لسرأ

 ءاوعمسي الثل ؛مفاذآ يف مهعباصأ اولعج مهحصني املك ناكو «هاذأ ىلع اوقفتاو «هلوق

 ةنس نوسمخو ةئام عست ةلاحلا هذه ىلع رمتساو «هيلإ رظنلا ةهارك مههوحو ٌنوطغُيو

 ,سونبآلا بشح نم «تاناويحلا بسح ىلع ٍتاقبط اهلمعف «كلفلا عنصي نأ هللا هرمأ مث

 :انلوقك «ريص نعم )١( :اذه ريغ عضاوم لعجلو «لبقأ يأ «هملكي لعج :لوقت «ىدعتت الف ءقفط نعم. :لعجف

 (1:ماعنألا) روتلاو ِتاَمْلَظلا َلَعَجَوِ :ىلاعت هلوقك ءدحاو لوعفم ىلإ ىدعتيف «قلخ عع. (؟) ءاّيبن هللا هلعج

 (1:فرعرلا) ًاثانإ نَمْحَرلا داع ْمُه َنيَِّلا ةَكئالَمْلا اولو :ىلاعت هلوقك «نيلوعفم ىلإ ىدعتيف «يم نعم (۲)
 م قيدصلا تنب نأ ةقيدصلا ةشئاع يه نأ ةشئاع .هتننظ يأ «هتمتشف اًدبع هتاعج :كلوقك «نظ نيعمب (4)
 نامث وأ عبس وأ تس ةنس تتامو «ةوبنلا نم عبرأ ةنس تدلو «ىفطصملا ةبيبح «ةملاعلا ةهيقفلا ءبيع لك نم ةأربملا

 نومعزي اوناك ندعم وأ بشح وأ رَجَح نم لاثمت] :ئعمب منص عمج مانصألا :مانصألا .ةّمح اهبقانمو «نيسمخو

 ناك منصلا نإف «يوق اذإ :(عمس نم) دبعلا منص نم ذوخأم منصلا :ءابدألا خيش لاق [هللا ىلإ مهرقت هتدابع نأ

 «تثبح اذإ :ةحئارلا تمنص نم وأ ءايشألا لذرأ نم ناك ام دعب اًدوبعم راص يح يوقف أطويو سادي ارجح

 [ماليإلا] يأ ءيفاضإ بكرم :هاذأ .حورلاو بلقلا ةثابخ ببس منصلا نإف
 ةحاصنو «مضلاب اًحصن (37:فارعألا) کل ُمَصْئَأَو© : ىلاعت هللا لاق (حصفأ ماللاب وهو) هلو هحصن :مهحصني

 وهو] ةيطغتلا عراضم نم نيبئاغلا عمج :نوطغيو [هحالص هيف ام ىلإ ءرملا داشرإ] :ةيهاركك ةيحاصنو ةماركك
 [ةدحاو ةقيرط ىلع يضلل] رارمتسالا ضام نم نييئاغلا عمج :ٌرمتساو [ةاراوملاو رتسلا
 [عمجلاو دحاولاو ثنؤملاو ركذملل لمعتسي «ةنيفسلا] مضلاب :كلفلا

 (مسأس) يبرعلا همساو برعم «ربونصلا قاروأك هقاروأو ءزوجلاك مظعي رمثم رجش :سوببآلا



 ءاقدصألا بتارم 3 رشنلا يف لوألا بابلا

 تاناويحلا عيمج نم ذخأي نأ هرمأو «هءاعد هللا باجأف «هموق ىلع حون اعد كلذ دعب مث

 ةَتس ةذم دازلا نم مهيفكي ام ذحأو بردا اك لول هب نمآ نم ذخأي نأو «ىثنأو اًركذ

 كلذ دنعف «روثتلا نم ءاملا روفي ام تقو ةنيفسلا ف بكري نأ :هيلإ هللا ىحوأو «رهشأ

 .اًسفن نيعبرأ اوناكو ءاورضحف «نمآ نم ىدانو جرح

 ا قار

 نأل ؛هيلإ ءاغصإلاو ىوكشلا عام ريغ هدنع نكي ملو «هيلإ وكشت نم ةلاح ءاقدصألا ّلقأ
 :رعاشلا لاق اذهلو «هيلإ حورتست سفنلاو .بوركملا نع فيفخت هيف ءاهٹبو ىوكشلا عام

 عجوتي وأ «كيلسي وأ ءكيساوي ةءورم يذ ىلإ ىوكش نم ٌدبالو

 ةيررلا رك كلا قلا يهر الملا ةا هدو كه ف كينان مةلا كفل نأل

 يذلا براجتلا وذ بذهلا ميكحلا قيدصلا وهو «ىطسولا ةبترلا يهو ءكّيِلسُي نأ امإو

 نإف «زحاعلا قيدصلا وهو «ىلفُسلا ةبترلا هذهو «عحوتي نأ اّمإو ءرهدلا رطشأ َّبَلَح

 .هدوجو نم ريخ همدع لب اوس همدعو هدوجو ناك بتارملا هذه ىدحإ نم قيدصلا الح

 [هرشنو هاشفأ :يأ] اب ريخلا ثب :اهثبو [هيلإ عامتسالا نسحأ :يأ] هعمس :هيلإ ىغصأ نم :هيلإ ءاغصإلاو
 [هنم ةيلوعفملا ةفصلا بوركملاو «لقثو هيلع ّدتشا] :ابرك مغلا هبرك :بورككملا

 بادآ يهو «ةيلوحرلا لاک اهنأل ؛لحرلا يأ «عرم ا نم :ةءورم .مانتسا اذإ هيلإ حورتسا لاقي «ىلإب يدعيو

 .حدملا ةعبتتسملا ةليمجلا لاعفألا هنم ردصتف «ةميظعلا ممهلاو «يلاعملا لين ىلإ ناسنإلا لمحت ةيناسفن

 [عجولا ساسحإو ملأتلا] :عجوتلا عراضم نم بئاغ ةظفل :عجوتي [دحأ نع نزحلا فشك وهو]
 [هرومأ برحو هرشو هريخ هب رم يأ ؛هرطشأ رهدلا نالف بلح] ةقانلا فلخ :رطش عمج : رطشأ



 ماربإلا ٦1 رثنلا يف لوألا بابلا

 ماربإلا

 :هيف لاقف :همربأ يح هيلع لزن مث ءالمج ءافرظلا نم لحر ىلإ ءالقثلا نم لحجر ىدهأ
 كريز :فيرظ عمج ليقث عم

 ءلمج يفلأ فرصناو ذخ «لمجلا ىدهأ !امربم اي

 لسعو ت : تلق ؟اهراقوأ امو :لاق
 ةيماهفتسا

 ا
e؟اهد وقي نمو :لاق  

 هزين :ةك رح

 لوخ 9 معن :تلق اذِإ ل ديبع :لاق

 لجس يل مكيلع اذإ ءاوبتكاف اذمب :لاق

 هنيب ىرج ام ملكتملا يكحي نأ -راهزألا تاحفن يف ام ىلع- يهو ةيظفللا عئانصلا نم ةعجارملا اهيف تايبألا :لاقف

 :مهضعب لوق هلثمو ءظفل لهسأو «كبس قشرأ يف نعم فطلأ نم ةرابع زجوأب ءباوحو لاؤس نم ريغلا نيبو
 ؟دبۇؤم رعب الذ  امتلدبت امكارأ يل ام :دوجلاو ىدنلا تلأس

 دمحم ىجحي نباب انبصأ :الاقف ؟ام دهم يحضأ دحبا نكر لاب امو

 دهشم لك يف هيدبع امتنك دقف ؟هتوم دنع امم الهف :تلقف

Esدغ يف هولتن مث موي ةفاسم  

 .يديب ذح !الحر اي «ىمعألا لوقك «ةضحم ةركن هنأ ىلع بوصنم :امربم

 لطبلا :لطب [ليقثلا لّمحلا] رسل رقو عمج :راقوألا :اهراقوأ .ذح :هلوقل لوعفم هنأ ىلع بوصنم :يفلأ
 [تايندعملا عونصم نم هب نير رب ام] حتفلاب يلح عمج يلحلا :يلح .عمج لاطبأ [رساحو عاجش لجر] ةكرحم

 .نييوث نم الإ ةلح نوكي الو [اقيقر وأ اًظيلغ ديدحلا ديحلا بوثلا] مضلاب ةلح عمج للحلا :للح

 «عمحجلاو دحاولا هيف يوتسي [مشحلاو عابتألا نم مهريغو ءامإلاو ديبعلاو معلا نم هللا ةّيطع] :ةكرحم :لوخ

 [هظفح داري ام هيف نودي باتكلا] :مال ديدشتو نيترسكب :لجس .ىثنألاو ركذلاو

 71 تلق

 لطب افلأ تلق ؟اهقوسي 2 لاق

 للحو يلح : تلق ؟مهسابل ا : لاق

 لساو: توس تلق مهحالس امو :لاق

 تلق



 رثنلا يف لوألا بابلا

 «لجس يفلأ :هل تلق
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 لجأ مث لحأ :تلق

 ةّنيدلا ةعاجشلا

 لقثلا قوف :هل تلق

 لجعلا مث لجعلا :تلق

 !لحز سحن ىلع ىبرأ نمو ءمؤشلا بكوك اي

 !لبحلا قوف لّبَح يف لبج نم البج اي

 ةينيدلا ةعاجشلا

 يلا هبطح هو باطخلا نب رمع صفح يبأ نيدشارلا ءافلخلا ناثو نينمؤملا ريمأ بّطح نم

 يذلا هلل ُدمحلا :هنض رمع لاقف «انف ويسب هانمّوَقَل اجاح وعا كيف انيأر ول «هللاو :لاقو ءدجسملا

 .مكتلقثأ دقو :لاق

 دقف !رمع اي هللا كمحرف (:يوارلا لاق) .هفيسب رمع جاحوعا ُمرَقُي نم ةمألا هذه يف لعج

 «ةمعن هّتددع -كبعش دارفأ نم ٌدرفو «كاياعر نم دحاو وهو- ينارعألا اذه باوج ٌتددع

 -هيلع همالسو هللا تاولص- لوسرلا اه ىّصو ٍةيصوب لاقملا كل متخنو .اهيلع هللا دمحت
 ماع باطح

 ريغصلا و ميظعلا ريبكلا ءيشلا] للحلا :للج [نيقّيضتمو نيمربتم مكُلعج يأ] اًراجضإ هترحضأ :مكترجضأ

 هدعبلاو ولعلا يف لثم وهو «هيحنتو هدعبل ؛هب يمس «سنخلا نم بكوك :لحز .دادضألا نم وهو [ريقحلا

 :ةيدنهلاب هتمجرتو «ميظعتلل نيونت هيف :البج اي .لدعلاو ةيملعلل فورصم ريغ وهو ؛موجنلا خيش :هل نولوقيو

 [ج راهي انوا ے الواهب دج ے 4 لابي كيا ملكة ل لد ابي ےس( ح راپا لس ینا رگ كب لق )ذاب وا شب ےا]

 ."لأ" هيف ام ءادن يف ةلآ "يأ" و ءادنلا "ءاي"ب بصنلا لحم يف وهو ءمضلا ىلع بم ىدانم "يأ" :اهيأ اي

 [رجشلا نم نصغلا] :مضلاب ةبعش عمج :كبعش



 ةواكذلا ۳ رثنلا يف لوألا بابلا

 .ريخلا نم تافصب يليلخ يناصوأ :لاق قو يرافغلا رذ وبأ وهو- هباحصأ دحأ

 .اًرُم ناك نإو ّقحلا لوقأ نأ ناصوأو ئال ةمول هللا يف فاخأ الأ ناصوأ

 ةواكذلا

 مساقلاو ةيواعم نب سايإ نيب عمجأ نأ :ةاطرأ نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك

 E EES OAS ES E LN O E E ءاضقلا لوف ‹يشرجلا ةعيبر نب

 وهو] :ءاصيإلا يضام نم بئاغ ةظفل :يناصوأ [ةنانك نم ةليبقلا بأ وه] ,باتكك «رافغ ىلإ بوسنم :يرافغلا

 .ةيفانلا "ال"و "عراضملل ةبصانلا نأ" نم ةبكرم :الأ لك هللا لوسر هب دارأ :يليلخ [ضرفلاو ءيشب رمألا

 نب صاعلا يبأ نب مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع وه :رمع .ولح فالخو [ولحلا دض] :مضلاب :اّرم
 نب مصاع تنب مصاع مأ همأ «نينمؤملا ريمأ ءيقشمدلا مث يندملا صفح وبأ «يومألا يشرقلا سمش دبع نب ةيمأ

 وهو «هيبأ لبطصإ لحد هنأ .لدع مامإ ناكو «ع روو هقف هل ءانومأم «ةقث ناك :دعس نبا لاق «باطخلا نب رمع

 :سنأ لاقو «ديعسل كنإ ةيمأ نيب جشأ تنك نإ :لوقيو «مدلا هنع حسمبي هوبأ لعجف «هجشف سرف هبرضف «مالغ

 ةبيحب نإو «ةبيحن موق لكل :نيسحلا نب يلع نب دمحم لاقو فلا اذه نم هلي هللا لوسرب ةولص هبشأ تيأر ام

 ۹۹٩ رفص یف كلملا دبع نب ناميلس يفوت .ةدحاو ةمأ ةمايقلا موي ثعبي هنإو «زيزعلا دبع نب رمع ةيمأ نب
 نوعبرأ هلو «نيدشارلا ءافلخلا نم دعف «ريزولاك ناميلس عم ناكو «تام موي زيزعلا دبع نب رمع فلختساو

 نب رمع لماع «يرازفلا ةاطرأ نب ب يدع وه :يدع .ه١١٠ بحجر يف تام «هفصنو ناتنس هتفالح ةدمو «ةنس

 نسللا وهو «ينزملا ةيواعم نب سايإ ةلثاو ربا ره :سايإ .ةئامو نيتنثا ةنس لتق :ةعبارلا نم لوبقم ءزيزعلا دبع
 «نظلا قداص ناك «ةجاحرلاو ةحاصفلا لهأل اسأرو «ةنطفلاو ءاكذلا يف ُالَّثَم دودعملا ءبيصملا يعملألاو «غيلبلا

 «ةبيرغ ءايشأ ةسارفلا يف هنع نوركذي «سرفتلا يف لاثمألا برضت هبو «ءاكذلا طرفب اًروهشم «رومألا يف افيطل
 :نومأملا نب سابعلا يف بيبح لاقو «هرابخأ نم اًريبك ًاءزج اوعمج دق ءاملعلا ضعبو

 سايإ ءاكذ يف «فنحأ ملح يف متاح ةحامس يف ورمع مادقأ

 ه5 (ناتسزوحو ةرصبلا نيب ةيرق) يسدبع يف هتافو تناك «ةرصبلا ءاضق هالو زيزعلا دبع نب رمع ناك

 eas نفسج Casa يصر شرخ نب es نك :عضافلاو هل a تس ةربعو
 انالف ىلو] :ةيلوتلا رمأ نم بطاخم ةظفل :لوف .بسنلاب فراع «ةقث «يرصب (ءافلابو ةلمهملا مث ةمجعملا حتفب)

 .مدقم «"لوف" :هلوقل نيلوعفملا ناث :ءاضقلا .اًيضاق هلعجا يأ [ًايلاو هلعج يأ



 ةواكذلا 5 رشنلا يف لوألا بابلا

 يبم ىدانم "يأ" :اهيأ [ءاضقلا رومأ ذافن ىلع رّدقأ يأ ذفنأ] هءاضق رايتحا يأ "لوف" :هلوقل نيلوعفملا لّوأ :امهذفنأ

 "ناسنإلا اهي" :وحن "لأ" هيف ام ءادن يف ةلآ "يأ"و «ةردقم انه يهو «ءادنلا ا هريس لكل وهو ءمضلا ىلع

 نم عمج هئاقفو ءاهقف «[نيدلا لئاسم ملاع] :ريمأك «هيقف ةينثت :خ! يهيقف .نايب فطع هدعب مسالاو «هيبنتلل "ءاهلا"و

 :هلوقو [نيدلا لوصأ ملع ينو ةعيرشلا ملع يف بلغو «ملعلاو مهفلا] را هقفو [اهيقف راص] :ةهاقف (مرك) هقف
 «ةميظعلا ةراجحلا :ةرصبلاو «قارعلا ةرضاح يه :ةرصبلا .هنم لدب "نيريس نباو نسحلا"و «هنم لدبم "يهيقف"

 ءروهشم لخنو ضايرو نيتاسب اه «باطخلا نب رمع مايأ يف تينب ةيمالسإ ةنيدم يهو ءامل اترواحم ؛اب تيم

 راوجبو «ةرصبلا لخن نمث غلبي ال ضرألا هجو ىلع ةضفو بهذ لك اذإف انرظن :لوقي ديشرلا تعم :يعمصألا لاق

 :ةرصبلا فصي يبلهملا ةنييع يبأ نبا لاق ءرزجلاو دملا هيف اًميظع اره ناريصيف «ةلجدو تارفلا طلتخي ةرصبلا

 ءنمث الو ةميق احلدعي امف نانجلا تقاف !ةنج اي

 نطو اهلثل يداؤف نإ ءاطو امتذختاف اهتفلأ
 لهأو الخ اهنم رثكأ ايندلا ف سيلو «ةريثألا هكاوفلاو «ةريثكلا نيتاسبلا تاذ' ىانفألا ةقئوم. ءءاحرألا ةحيسف

 «نسح دجسم ةرصبللو «بيرغ مهنيب اميف شحوتسي الف «هقحب مايقو «بيرغلل سانيإو قالخأ مراكم مه ةرصبلا

 .لتق امل هيف أرقي هد نامثع ناك يذلا فحصملا هيفو ءارمحلا ءابصحلاب شورفم «حاسفنالا يهانتم هنحصو

 تامو ك رمع ةفالح نم اتيقب نيتتس دلو «راصنألا ىلوم (نيميلا دض) راسي هما «يرصبلا نسحلا وه :نسحلا
 يف اهيدث تلعح هرغص يف ىكب اذإ ناكف ضف ةملس مأ ةمداخ همأ تناك «ةنس نينامثو نامث نع ه١١١ ةرصبلاب

 ةا كرد ضاع ليشفلا لاق كنب لالا :تردصت كف فف هار هام افرام وح هيه كرويف هيف

 اهادأف افلا نرش لغ هيتاك كلام نب سنأ ىلوم «يرصبلا نيريس نب دمحم وه :نيريس نبا .اًيباحص نيثالثو

 ةنكاس ءاي اهدعب نيسلا رسكب :نيريس .ه١١١ تام «هلثم ايندلا يف رأ مل :نوع نبا لاق ءايباحص نيثلث كردأ «قتعو

 سيل هّنأل ؛فرصنم هنإو «نيلسغك نيريس نأ رهاظلا :ماصعلا لاق ءةححصملا خسنلا يف طبضام ىلع نونلا حتفبو

 لاق امه. هجوي :تلق .برعلا دالب نم هنأل ؛رهاظ ريغ ههجو «ةحتفلاب لوصألا ضعب ىف ديق نكل «ةيملعلا الإ هيف

 «برعلا نم ال ىلاوملا نم هنأ عم «فرصلا عنمل ةلع -هوحنو نويلغمك- نيتديزملا قلطم نأ :ةاحنلا نع القن يربعجلا

 نب مساق :ٰيعي] :ناكو .ةيملعلاو ثينأتلا :ناتلع هيف نوكيف «همأ نيريس نأ لامتحا عم «ةمجعلا هيف نوكي نأ دبالف

 راشتسا ًايدع نأ ول هنم ّنظ «ةيواعم نب سايإ لوق ٌمساق عمس اذإف «نيريس َنباو ّيرصبلا َنسح رضحي ناك [ةعيبر

 .ةيواعم نب سايإ لاح ىلع نافقي ال امال ؛هب ناريشي امهف ةعيبر نب مساقلا نع نيريس نباو يرصبلا نسح نم



 ةنامألاو ةظفاحملاو ءافولا 6 رثنلا يف لوألا بابلا

 ىه الإ هلإ ال يذلا هللاوف «هنع الو نبع لأستال :مساقلا لاقف «هب راشأ امهلأس نإ كك

 نإو :ئيلوت نأ يغبني امف اًبذاك تنك نإف ءاضقلاب ملعأو «ْيم هقفأ ةيواعم نب سايإ نإ

 ىلع هتفقوأف لحرب تج كنإ :سايإ هل لاقف «يلوق لبقت نأ كل يغبنيف اقداص تنك
 اقلا :هب دارأ

 e يسير ايما جامي BE نيو ايدل شق يتيح وام

 .هاضقتساف ءاط تنأف اهّتمهف اذإ ام اّمأ :يدع
 ًايضاق ًاسايإ 2 لعج

 هاما و ةظفاحملاو ءاقزرلا
 ER WE قيال ل را ا Sa «سمش دبع نب ىزعلا دبع نب عيبّرلا نب صاعلا وبأ ناك

 [ءيش لك فرط] :ريفش [هماقأ يأ] فاقيإلا ضام نم بطاخم ةظفل :هتفقوأف
 ىلعأ يف كنأ كلذب ملع هبلق يف مساقلا هافخأ ام ىلع ءاكذلاو مهفلا نم تعلطا اذإ :سايإل يدع لاق] :لاقف

 [ءاضقلاب مساقلا نم قحأ تنأف «ىلعلا نم ةبترم

 ,رافكلا عم اًردب دهش ناكو «مشهم :ليقو «ميشه :ليقو «رثكألا وهو «طيقل :ليقف .همسا يف فلتحا :صاعلا وبأ

 نط ةجيدخ تناك ءاهل ةدالق هئادف يف ك هللا لوسر تنب اه بنيز تثعب مهئارسأ ءادف يف ةكم لهأ ثعب املف

 ءامل يذلا اهيلع اهودرتو اهريسأ اه اوقلطت نأ متيأر نإ :ّةك هللا لوسر لاقف «صاعلا يبأ ىلع اه اهتلخدأ
 هرمأ ا0 بنيز لطي نأ بأ دق ناكو ءاّيفاصم ي هللا لوسرل ًابحاصم صاعلا وبأ ناكو «معن :اولاقف ءاولعفاف
 :ةنيدملا ىلإ بنيز لسري نأ هيلع طرش رسألا نم هقلطأ امل «كلذ هك هللا لوسر هل ركشف ءاهقلطي نأ نوكرشملا
 املف ؛ماشلا ىلإ ةراجتب جرح حتفلا ليبق ناك يح ؛هكرش ىلع ةكمب. ماقأو دي ينلا ىلإ اهلسرأو ةكم ىلإ داعف
 الا أ بره, ءاسانا یتا و اوا يه ريعلا قللت قام ةا عاف ك ا لور ةر هرقل داع
 اهيَأ :حبصلا ةالص دعب بنيز تحاصو «هتراجأف ام راجتساف «بنيز ىلع لحدف اليل ةنيدملا ىتأ مث «عيبرلا نب

 لاق مث ؛مهاندأ نيملسملا ىلع ريجي :لاقو ءاهراوح د هللا لوسر لبقف «عيبرلا نب صاعلا ابأ ترجأ دق !سانلا
 هلي هللا لوسر عمجف «هلام بلط يف ءاج هنإ :تلاق ءهل نيلحت ال كنإف ؛كيلإ نصلخي الو «هاوثم يمركأ :بنيزل
 نأ بحأ انأو «مكيلع هللا ءافأ امم وهو ءالام هل متبصأ دقو «متملع ثيحب انل لحرلا اذه نإ :لاقو «ةيرسلا كلت
 ةكم ىلإ داعف «عمجأ هلام هيلع درف «هيلع هدري لب :اولاقف «هب قحأ متنأف متيبأ نإف «هل يذلا هيلإ اوّدرتو اونسحت

 نم يعن ام هللاو دلك هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق مث ءمهلاومأ سانلا ىلإ ىّدأو
 .ه7١ يفوتو همالسإ نسح ءاّملسم ةَ هللا لوسر ىلع مدق مث «مكلاومأ لكأ يب اونظت نأ فوح الإ مالسإلا



 ةلمتلا ةظعوم 5 رثنلا يف لوألا بابلا

 ةنس ماشلا ىلإ جرخف «مهلاومأب شيرق هُيراضُت ءاًرجات «بنيز هتنب ىلع 5 هللا لوسر نتخ

 ءاليل ةنيدملا هب اومدقو «هعم ام اوذحأو هوُرَسأو ءنوملسملا هل ضرع مدق اّملف «ةرجحلا

 ترجأ دق !هللا لوسر اي :تلاقف ءدجسملا باب ىلع بنيز تماق حفلا اولص املف

 «هنم اوذحأ ام هيلإ عفدو «ترحأ نم انرَحجَأ دق : هللا لوسر لاقف «هعم امو صاعلا ابأ

 لإ عفد مث ميهَمَعطأف ءاشيرق اعدو ءةكم ىلإ جرخو ىبأف «مالسإلا هيلع ضرعو

 ينأ اعيمج اودهشا :لاق «تيفوو ةنامألا تيدا دق (معن :اولاق ؟تيفو له :لاق 9 ؛مهلاومأ

 ذأ" :اولوقي نأ الإ ملسأ نأ نعم امو «هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ

 .ةرشع نثا ةنس يفْوُتو «حاكنلا ىلع دلو هللا لوسر هّرقأف نجاه مث «"انلاومأ

 نوتيا :لاق لإ ةدونخو ُناَمّيلس ْمُكَنَمِطْحَي الإ» :ةلمنلا لوق عمس امل ناميلُم نأ يور
 (8١:لمنلا)

 ملف ؟لدع يبن ينأ تملع امأ < غ نوه لوقا نر دخل :امل لاقف ءامب هوتأف ءامي

 .انهه دارملا وهو «هتنبا جوز :لحرلا نتخف :ةماعلا امأو «بألاو خألاك «ةأرملا لبق نم ناك نم لك :نتنخلا :نتخ

 نالف ةرَسأ لاقي هديقلا] :رسألا ضام نم نيبئاغلا عمج :هورسأو .ةبراضم دقع هعم دقعي اشيرق هب دارأ :هبراضت

 (رصن نم) كم نم ذوحأم :ةكم [هذقنأ و هامَح يأ هراحأ] ةراحإلا ضام نم ملكتم ةظفل :ترجأ [هدّيق يأ

 .اهيف ملظ نم كلمت وأ ءاهينفت وأ «بونذلا صقنت اهنأل ؛هب ىم [هكلهأ و هصقن يأ ءيشلا كم :لاقي]

 «ثنوملا بكرملا ددعلا يف نكي مل ام ءاذبأ حوتفم "ةرشعلا" نيش :ةرشع .مالسإلا عراضم نم ملكتم :ملسأ

 نونلاب دكؤملا يهنلا نم بئاغ ةظفل :مكنمطحي ال .ةأرما ةرشعو ةرشع ةعست :وحن «نوكسلا اهيف زوجي هنإف

 ةلادلا "ءافلا" نم ةبكرم :ملف .ةيفانلا "ام"و راكنإلل ماهفتسالا "ةزمه" نم ةبكرم :اهأ .هرسك :همطح نم ةليقثلا

 ءاهيلع رجلا فرح لوحدل ؛اهفلأ فذح «ةيماهفتسا "ام" ىلع ةلخادلا ةيببسلا ةراحلا "ماللا"و «فوذحلا طرشلا ىلع

 ناك ولو ءاطخو اظقل' فلألا اهرعأ نع طقس زكا فورت قم فرخ هيلع لحد اذإ ةيماهشنالا "ام" ناف

 ةا و الإ :هلوقك افلا ةيناهفتننالا ا ىلع ردم بكب الا روض ق فلا وردت ىف راف فرح



 هرغصأ لصألا يف هأدبي ٌرشلا 1۷ رشنلا يف لوألا بابلا

 ؟"نورعشي ال مهو" :يلوق َتعِمَس امأ :ةلمنلا تلاقف ؟"هدونُجو ناميلس مكنمطحي ال" :تلق

 معن ام اوری نات «بولقلا مطح تدرأ امنإو «سوفنلا مْطح ذرا م نأ كلذ عمو

 اولغتشي نأ نم ّلقأ الف مَحَّنلا نارفك يف اوُعقيف ميظعلا كلُملاو هاحلا نم كيلع هب هللا

 كوبأ يمس مل تملعأ :ةلمنلا تلاقف «ينيظع :ناميلس امل لاقف «حيبستلا نع كيلإ رظنلاب

 ال :لاق ؟ناميلس تیم مل يردت لهو «هبلق ةحرج ىواد هال :تلاق ءال :لاق ؟دواد

 :تلاق ءال :لاق ؟حيّرلا كل هللا رسم مل ىردتأ :تلاق مث «بلقلاو ردصلا ميلس كنأل :تلاق

 .حيرلا ىلع دمتعا امنأكف اهيلع دمتعا نمف ؛حير اهلك ايندلا نأ كلذب ىلاعت هللا كربحأ

 هرغصأ لصألا يف هأدبي ٌرشلا

 ببسو «لسع نم ةرطق ببسب ؛مهرخآ نع فيسلاب اولتق نيتيرق لهأ نأ بئاجعلا نم
 ىلإ ءاجف «ىرخأ ٍةيرق يف هعيبيل «لَسَعلا نم اًهرظ َدَحأ ةيرق يف ًالاَحن الحر نأ كلذ
 0 «ضرألا ىلع ةرطق لسعلا نم ترطقف «لّسعلا ةيريل فرظلا حتفو ءِتاّيز

 ٠ کان وكل واچ یراہت لاو رک ےک ساروا نابلس لاق ہن یم بلطم ےہ سن کر ايش وم وك وبن وچ ارم ليزا هداط قت] :كلذ عمو

 ريظع ےروطلس روا اع ستار م كيج اوم فوخ اکی ا ولك کوک« ورکر ل وکں ولد ے راہ ادابم کات ےہ بلطم واری « كس ليد رک

 یکی رکی رک اه لك وتمت نا کا دغ لاك لو یک ليي ىلا ےس اوكي آے ا روا ٭ یگ ل یک و لايثنوبج ماتت ےہ وکی ا ے ید کپ آے ارغ

 [ی ا كر حس ع روا کز كل اغ رکے کر وك ولاو ركل ےک پ آر وا کپ آ كذا مك تدون ب نا ج

 :ريدقتلاو «ةيلاحلا ىلع بصنلا عقوم عقاو :نع [بقاوعلاب ريكذتلاو ةحيصنلا وهو] :ظعولا رمأ نم ةبطاخم ةظفل :ينيظع
 .اًفيفخت يناثلا راجلاو لوألا رورجلا فذحف «نارورحنلو ناراحلا ناكف مهرحآ ىلإ مهوأ نع نيئشان مهنوك لاح
 للا عيب نمم دراو للا تاد وهو. ةلحتلا لإ: بوم تالو زاك :انلوقكو ةيسنل تاريطك وع لی
 .نوتيزلا نهد وهو «تيزلا عئاب :هب دارأ «تيزلا ىلإ بوسنم «ةبسنلل داذشك وه :تايز

 .هأرف ءارإو ةءارإ ءيشلا هتيرأ نم «ةءارإلا عراضم نم بئاغ ةظفل "يري"و را مال هلوأ يف "ماللا" :هيريل



 ةباجنلا ٦۸ رشنلا يف لوألا بابلا

 «تاّيزلل ةطقلا تناكو بلك ةّطقلا فطحف ٌةَطق هتفطخف «روبنز اهيلع ّضقناف

 بلكلا ُتاّيزلا ّبّرَض «ةطقلا سرتفا بلكلا نأ ْتاّيزلا ىأر اًملف ؛لاّسعلل بلكلاو

 هابأ نأ تايزلا دلو ىأر املف «هلتقف تايزلا برض «لتق دق هّبلك لاّسعلا ىأر اًملف ءهلئقف

 «مهرح ةّدع اوسبل «نيلحرلا لتقب نيتيرقلا لهأ عم املف «هلتقف َلاّسعلا بَرَض «لتق دق

 امك «لسع ةرطق هببس ناكو «مهرحخآ نع فيسلا تحت اونف يح «نولتتقي اولاز الو

 .ررشلا رغصتسم نم رانلا مظعمو :ليق

 ةباجنلا

 اموي هيلإ تهجّوف هبّدؤأ تنك نإ «هدادس نومأملا ةباحب نم رهظ ام لّوأ :يديزيلا لاق
 هركذ رم

 ,ةلاطبلاب لغتشا دق فلا اذه نإ :هرجح يف وهو «يرهوجلا ديعسل تلقف .أطبأف «ج رخيل
 هتمجرت ىلع علطا مل

 ديرب عرس ةناريط يف: ىوه اذإ اللا ضنا نم ةرغام بيش ىلع ظوقسلا] :ضاضقنالا نم وه :”ظفناف
 [ةعرسب هذخأو هبذح] افطح ءيشلا فطحخ :هتفطخف .عسللا ميلأ بابذ مضلاب :روبنز [ءيش ىلع عوقولا

 .لسعلا ىلإ بوسنم «دادشك :لاسعلل .عمج ةدرقك ةططقو «باتكك طاطق ءاتلا ريغ نم ءءاتلاب :ةطق

 .اهسرتفا :لاقي الو «ةاشلا بئذلا لكأ :لاقي :ليمه نب رضنلا لاق ءاهقنع قدو اهداطصا :هتسيرف دسألا سرتفا :سرتفا

 دق اقارحإ ةمظعملا رانلا يأ [اريقح هّلظ] :هرغصتسا نم :رغصتسم :مظعمو .ءانفلا يضام نم نيبئاغ ةظفل :اونف

 [قرتحي مسج نم ةداع لصفنت ةجّهوتم ةريغص ءازحأ] :ررشلا .سانلا اهرقحتسي ران نم عقت

 نب سابعلا نب هللا دبع وبأ وه هلعل :يديزيلا [لثملا ىلع لضفلا روهظو «ةهابنلا] ةماركك ةباحب بحب :ةباجنلا

 حرص امك «يودعلا يديزيلا ةريغم نب كرابم نب ىيي دمحم وبأ هما نأ حيحصلاو] يديزيلا دمحم يبأ نب دمحم

 هلو «برعلا مالكو رداونلا لقنو «بدألاو وحنلا يف اًمامإ ناك [(حححصم).بدألا هتفحت يف فينح دمحم هب

 .كلذ ريغو سابعلا يب بقانم باتك و «ليخلا باتك :كلذ نمف «فيناصت
 عراضم نم ملكتم ةظفل :هبدؤأ [لعفلاو لوقلا نم باوصلاو دصقلاو ةماقتسالا] :باحسك دادس :هدادس

 [ءيش ىلإ لوصولا يف ريخأتلا] :يعي :أطبأف [هبلط يف هّتاسرأ :نعي] :تهجوف .بيدأتلا

 .يرهوجلا ديعس ةيبرت يف ناك نومأملا نأ دارأو [هتيامحو هفنك يف وأ هنضح يف يأ] :(حتفلاب) رجح :ةرجح



 ةباجنلا 58 رثنلا يف لوألا بابلا

 یجب نب رفع اذإ ءيكيي هن برد ثالث هتررض جرح املف «بدألاب هنوف :ديعس لاقف

 E ق
 لبقأف .هركأ ام هنم ىقلأف ءرفعج ىلإ نوكشي نأ تيشحو «سلحملا نم تمقف ءلّحدف

 «تعجرو «هتباد !مالغ اي :لاق 0000 ,هثداحو «قلط يجوب هيلع

 هلل اإ :لاقف «ينْخّبْؤيف «هيلإ نوكشت نأ تفح :تلقف ؟اًنع تمق نأ كلم ام :لاقف

 ىلإ جاتحأ نأ ىلع ؟ارفعج علطأ فيكف ءاذه ىلع ديشرلا علطأ تنك ام !دمحم ابأ اي

 .كلذ دعب هباهأ تنكف «كل هللا رفغي «بدأ

 ىجي نب رفعج لضفلا وبأ وه :رفعجب .هبقاعي نأ هب دارأو ء[هحوع ةلازإو ءيشلا ليدعت وهو] :عوقتلا نم رمأ :هموق
 ةلاحب ةفيلخلا دنع ةلزنملا ةلالجو «لحملا مظعو «ةمهلا دعبو ءرمألا ذافنو ءردقلا ولع نم ناك «ديشرلا نوراه ريزو

 «هؤاطعو هلذبو هؤاخسو هدوح امأو ءرشبلا رهاظ ءهجولا قلط «قالحألا حمس ناكو ءاهيف كراشي ملو ءا درفنا

 ديشرلا دنع انكمتم هرمأ لزي مل و «ةغالبلاو نسللاب نيروهشملاو «ةحاصفلا يوذ نم ناكو ءركذي نأ نم رهشأ ناكف

 امأ مهلتقو ءرمألا رخآ مهيلع ديشرلا ريغتف «مهحئابق اورهظأو «مهنساحم اورتسو «مهؤادعأ ةكماربلاب ىعس يح
 :يشاقرلا لاقف «هلآ ءاثرو هئاثر نم ءارعشلا رثكأ لئق الو ه١. دادغبي رسحلا ىلع بلصو لتقف رفعح

 مامغلا عطقنا اذإ ىقسن مه اموجن اوناك ةداسب تبلصأ

 مالسلا كمرب لآ ةلودل اعيمج ايندلاو فورعملا ىلع
 هالا يلا "هلق: اناس !ىحي نبا اي «كلتق لبق رأ ملف
 مانت ال ةفيلخلل نيعو شد فوح ال ول هللاو امأ

 ا. لا رانا اک ااو لعدم لو اط
 يذ هجوب يأ]إ ةفص ةظفل «ةثلثم :قلط .ةيهاركلا ع راضم نم ملكتم :هركأ .ءاقللا عراضم نم ملكتم :ىقلأف

 [رشبتساو للم اذإ :ةحولا] (مرك نم) ةقالط قلط نم [رورسمو راشبتساو للمت
 رفعج عم نومأملا كحض يأ :هكحاضو [راوحلاو مالكلا] :ةثداحلا ضام نم بئاغ ةظفل :هثداحو

 .اهولامو يه ام :وحن «ءيش يأ :اهانعمو «ةيماهفتسالا نقرا عع يه :ام .هتباد رضحأ يأ :هتباد

 :خيبوتلا عراضم نم بئاغ ةظفل : ينخبؤيف ا :ةرابعلا ريدقتو «ةزواجملل "نع" ةملك :انع

 ."خ ب و" يف مث "خ ب أ" يف ىهتنملا يف هركذ ء[ديدهتلاو ةمالملا وهو]



 ةباجنلا ۷۰ رشنلا يف لوألا بابلا

 ىلع يئاطلا هللا دبع نب متاحو «يئاطلا مال نب ةثراح نب سوأ مدق :يبلكلا نبا لاق

 هيأ ءنعللا تيبأ :لاق ؟لضفأ امهيأ :يئاطلا ةصيبق نب سايإل لاقف ءرذنملا نب نامعنلا

 هيلع لخدف «كناربخي امهتإف ءامهسفنأ نع امهلس نكلو ءامهدحأ نم نإ !كللا

 ءئم لضفأ متاح دلو ندأ نإ «نعللا تيبأ :لاقف ؟متاح مأ لضفأ تنأ :لاقف «سوأ

 نيذه يف اًمامإ ناك ءبسنلا ملعو ريسفتلا بحاص «يبلكلا رشب نب بئاسلا نب دمحم رصن وبأ وه :يبلكلا نبا

 | .ه١ 55 ةفوكلاب يلكلا نبا ةافو تناكو «نيملعلا

 اديس ناكو «مهمرك يف لثملا بورضملا «برعلا داوجأ دحأ «يئاطلا مال نب ةثراح نب سوأ ريجب وبأ وه :سوأ
 دق سوأ ناكو «كلام نب رماع ءاربلا وبأ مهنم «نوريثك ءارعش هحدم دقو «بورحلا يف اًمادقم «هموق يف اًعاطم

 :ءاربلا وبأ لاقف «مهاسكو هل مهقلطأف «مهيف ءاربلا وبأ هدصقف ءايبس مهنم ىبسف مهدالب يف نزاوه ىلع راغأ

 اموي سيعلا تلحر ينرت م

 يححجذم ةعيسألا محض ىلإ

 مهتكردأ نزاوه ىرسأ يفو
 ريجب وبأ عاطتسا ام برقت

 مال نب ةثراح نب سوأ امف

 مال نب ةثراح نب سوأ ىلإ
 مان ريح ةليدح نم هامث

 مارب یولب ءيط سراوف

 مالكلا لبق نم موقلا كفو
 ماهك الو بورحلا يف رمغب

 لضفأ ىلع مركلا نم ءاّينارصن ناكو «يئاطلا دعس نب هللا دبع نب متاح وه :متاحو .ه٠٠٠ وحن سوأ ةافو تناكو

 يشفيو «ماعطلا معطيو «بوركملا نع جرفيو «عئاجلا عبشيو «فيضلا يرقيو «رامذلا يمحيو «يناعلا كفيف «بناح

 هلع هّلوق قّدِصيو «هدوح هرعش هبشي اداوج «برعلا ءارعش نم متاح ناكو ءطق ةجاح بلاط دري ملو «مالسلا

 نح اذإ ناكو «بهو لكس اذإو ,بهنا منغ اذإو «بلغ لتاق اذإ ءارفظم ناكو اد فرع لزن امثيح ناكو

 :لوقيو «هلزنم ىلإ يوأيف قيرطلا هلضأ نم اهيلإ رظنيل ؛ضرألا نم عافي يف رانلا دقوي نأ همالغ ىلإ زعوي ليللا

 (برعلا كولم نم كلم) مضلاب :نامعن .ه٠7 © هتافو تناكو «سانلا معطيف لبإلا نم ارشع رحني رهشلا لهأ اذإ ناكو

 كولم اهب ىيحت تناك «ةيحت "نعللا تيبأ"و «درطلا :نعللا لصأ :تيبأ (ةريح كولم نم ناك) سايإ :سايإل
 .نعللا هيلع قحتست ام لعفت نأ تعنم يأ هتلعف اذإ هيلع نعلُت يذلا رمألا تيبأ كنأ :نوديري «ةيلهاجلا



 .....الإ بلك حاب نم يقتت ال ۷١ رثنلا يف لوألا بابلا

 لاقف ماج هيلع لخد 2 «هدحاو ٍةادغ يف انبهتال «متاحل يلامو «يدلوو ءانأ تنك ولو

 لاقف “يم لضفأ سوأل و ندأ نإ «نعللا تيبأ :لاقف ؟سوأ مأ لضفأ تنأ :هل

 .لبإلا 0 ةئام امهنم دحاو لكل رمأو دوسلا هللاو اذه :نامعنلا

 هيلإ يقلت ٍةزبخ ةرسكب الإ بلك حابف ْنم يقتت ال
 «ةئامو نيرشعو عبس ةنس هدلوم «سابعلا يب ءافلخ ثلاث وصلا نبا وه- يدهملا سلج
 نيعبرأو اثالث شاعو ةئامو نيتسو عست ةنس يف تام نمو ورس غا كام اكو

 هيف «لیدنم هديبو لحر هيلع لحدف ءاًماع اًسولج -ديشرلا نوراه هدلو هيلع ىلصو «ةنس
 ءاهلبقو :هنم اهذعاف ءكل اهيدهأ دق لي هللا لوسر لعن هذه !نيتمولل ريمأ اي :لاقف «لغن
 لحرلا نم يأ 7 70 ا

 ريمض "ان"و «ةبهلا نعم. باهتالا ضام نم بئاغ ةظفل نوكي نأ زوجي "بهتا"و ,"ول" باوج هيف "ماللا" :انبهال
 ةظفل "انبهتا" نأ زوجيو «(يدنع ححارلا وه اذهو) ةدحاو ةرم انلك انبهول هل نيكولمم انك ول :نيعي «نيملكتملا

 .اهلك هبهاوم لبقن انلز الو ةادغ يف هلك هلام انل بهّول هل نيكو لم انك ول :نيعملاف ءروكذملا يضاملا نم نيملكتملا

 :ليقو «ةميمحلاب دلو ءروصنملا رفعج يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ وه :يدهملا .بلكلا توص «بارغك :حابن

 تسل هوبأ تام موي ةكمب هل عيوب «ةيريمحلا ديزي نب روصنم تنب ىسوم مأ همأو «ه۱۲۷ :ليقو ه5١١ حودناب

 اليوط رمسأ ناكو «ةجحلا يذ نم رشع سداس يف مالسلا ةنيدم ىلإ ربخلا هاتأف ءه١ه/ ةجحلا يذ نم نولخ

 دمحم وبأ هل رزو «"يبسح هللا" :ليقو «"دمح ةقث هللا" :همئتاحح شقنو «ضايب ميلا هنيعب ءرعشلا دعج «قلخلا لدتعم

 شربألا ةمالس بجحتساو «حلاص يبأ نب ضيفلا مث «يملسلا دواد نب بوقعي مث «يرعشألا هللا دبع نب ةيواعم
 "ناذيسام"ب يدهملا يفوت ءديزي نب ةيفاعو ةثالع نب هللا دبع نب دمحم ءاضقلا ىلع فلختساو «عيبرلا نب لضفلاو

 مساب ناذيسام :ةروكلل ليق مث ءيرحت ءام نويع اهيفو «باعشو لابج نيب يهو «لبجلا دالب يق ةميدق ةنيدم يه)
 رشع هتفالخ تناكو «(ه9١ مرحلا يف تام امو «ةدم يدهملا اهنكس «"ناوريس" اًضيأ ىمست يهو «ةنيدملا

 .سلدنألا يف ةيمأ يبل ةوعدلا ترهظ همايأ يقو ءأفينو نينس

 [ءاملا وأ قرعلا هب حسمب «لكشلا عبرم ءامهوحن وأ ريرح وأ نطق نم جيسن] حتفلاو رسكلاب :ليدنم



 كولملا ىلع ءاملعلا لضف V۲ رشنلا يف لوألا بابلا

 لاقل هانبذك ولو ءاهسبل دق نوكي نأ نع ًالضف ءاهري مل 5 هللا لوسر نأ ملعأ نإ

 نع كا ةقكيعي ننكر يلع اهّدرف 3 هللا لوسر لعنب نينمؤملا َريمأ تيتا :سانلل

 نإو يوقلا ىلع فيعضلل ةرصنلاو ءاهاكشإ ىلإ ليملا ةماعلا ناش نم ناك ذإ ؛هبذكي
- 

00 

e ححبأو ححجرأ هانلعف يذلا ناكو ,هلوق انقدصو ؛هتيده انلبقو هناسل انيرتشاف ءاملاظ ناك. 

 كولملا ىلع ءاّملعلا لضف

 ةيواَعُم نب سايإ ىأر ةرصبلا لحد امل ّيدهملا نأ :تاماقملا حرش يف يدوعسملا ىكح

 :يدهملا لاقف «مهمدقي سايإو ءةسلايطلا باحصأو ءاملعلا نم ةثام ٌعبرأ هفلخو ءٌريبص وهو

 :لاقو «هيلإ تفتلا يدهملا نإ مث ,ثدحلا اذه ريغ مهُمدقي خيش مهيف ناك امأ ءالؤم فأ

 ةثراح نب ديز نب ةماسأ نس -نينمؤملا ريمأ ءاقب هللا لاطأ- ينس :لاق !ىفاي ؟كنس مك

 نمحرلا دبع همسا «"بهذلا جورم" هتافنصم نمو «فينصتلا يف ىلوط دي هلو «نيفنصملا ريهاشم نم وه :يدوعسملا

 دادغبب هنع عمم نمو «هتوم لبق طلتحا ‹قودص :ماصعلا لاق «يدوعسملا يقوكلا دوعسم نب هللا دبع نب ةبتع نب

 .نيعباتلا عابتأ رابك نم وهو هب سأب ال :يئاسنلا لاقو «طاالتخالا دعبف

 .يكذلا نطفلا ىلع ىفخي ال ام رداونلاو بئارغلا نم هيفو «يدوعسملا هفنص حرش وه :تاماقملا حرش

 طيحي وأ فتكلا ىلع سبلي «بوثلا نم برض] :(هريغو ضايع نع) ماللا ثيلثتبو حتفلاب ناسليط عمج :ةسلايطلا

 نم دارملاو «ناشلات وأ ناسلات برعم يسراف وهو «لاشلا :ةيرصملا ةيماعلا ق لاقي «ةطاينخلا نع لاح «ندبلاب

 اًمدقُمو رسكلاب اًنامدقو اًمودق ةرفس نم مدق :مهمدقي [مهراعش ناك ناسليطلا نأل ؛ءافرشلا ةسلايطلا باحصأ

 [اميدق راص يأ] :(مرك نم) بنعك امدقو ةباحسك ةمادق مّدقو ء[رفسلا نم عوحرلا] :(عمس نم) دعقمك

 [هديدرت رثكي نمل لاقي «هّركتو رّحضت ةملك :فأ] :هل اًردق يأ ًافتو هل ًافأ هنمو مضلاب :يفأ

 .ناثدحو ثادحأ عمجلاو «"نسلا ثيدح" :تلق نسلا تركذ نإف ءباش يأ ةكرحم :ثدحلا

 ك5 هللا لوسر ناكو و هللا لوسر ىلوم ءيباحصلا ءيحونتلا يبلكلا ةثداح نب ديز نب ةماسأ ديز وبأ وه :ةماسأ

 هذفنأ هذ ركب وبأ يلوت املو «ةنس نيرشعلا غلبي مل وهو «ءاقلبلا ىلإ ةريس يذلا ثعبلا ىلع هرمأو .هرثؤيو «هبک

 .نیعبسو سم نبا وهو نوللا دوسأ ناكو ه٥ ٤ةنس يفوت امو «ةنيدملا ىلع هفلختسا مث «ماشلا ىلإ



 كولملا ىلع ءاملعلا لضف ۷۳ رثنلا يف لوألا بابلا

 .كيف هللا كراب دقت :لاقف ءرمعو ركب وبأ مهيف اًشيح 4 هللا لوسر هالو امل

 نإ :ريبكلا خيراتلا يف يبهذلا ظفاحلا لاق ءيدهملا نامز كردي مل اًسايإ نأ باوصلا :تلق
 ةلود قحلي ملو «ةرشع عستو ٍةئام ةنس ةّيمأ يب نامز يف يفوت ةرصبلا يضاق اًسايإ

 زيزعلا دبع نب رمع ةرصبلا ءاضق هالو «ةنس ةرشع عبس كاذ ذإ هنس :لاقيو «سابعلا نب

 .بصنملا اذهل زيزعلا دبع نب رمع هراتخي نم, كبسحو ىشقذ
 متنأ :لاقف ءمهتاراجتب نيلغتشملا ىلع قوسلا يف اًموي رم هنأ :هذ ةريره يبأ نع ركذيو

 نآرقلا الإ هيف اودجي ملف ءاعارس اوماقف دحسملا يف سس ياو فلو

 ب وب م و سلا ؟تلق ام نيأ :اولاقف «ملعلا سلاحب وأ ركذلا وأ

 اذهي كيبأ لتقم ىلإ رس :لاقو رفص نم نيقب لايل عبرأل نبأ لهأ ىلإ ةماسأ ك هللا لوسر لسرأ ام ىلإ ةراشإ :ال
 ىاول هديب دقع سيمخلا موي حبصأ املف «عدصو 4 مح ءاعبرألا موي يفو «مهيلع قّرحو «ليخلا مهطوأف «شيجلا
 كلت يف بدتنا الإ راصنألاو نيرحاهملا هوجو نم دحأ قبي ملف «فرحلاب ركسعو جرخف هللا ليبس يف زغأ :لاقو
 «نيلوألا نيرحاهملا ىلع مالغلا لمعتسي نأ يف ملكتف «ةديبع وبأو صاقو يبأ نب دعسو رمعو ركب وبأ مهيف «ةازغلا
 هللا مو .هابأ يريمأت يف متنعط دقلف ةماسأ يريمأت يف متنعط نئلو «هلوطب بطخو «دمحف هيل دمر لا بحت

 .لوألا عيبر رشاعلا تبسلا موي كلذو «هتيب يف لحدو لزنف ءاحل قيلخل هدعب هنبا نإو ءامي اقيلخل ناك نإ

 ءاريبك اثدحم ناك ءيقشمدلا يبهذلا زامباق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمه مامإلا خيشلا وه :ظفاحلا

 "مالسإلا خيرات" باتك :ةليلجلا هتافنصم نمو «مهمحارتو لاحرلا ءامسأ ةفرعم يف نيرقلا عطقنم ءاريهش اخرؤمو
 خيرات رصتخم"و "ظافحلا تاقبط" و "ةيمالسإلا لودلا"و ءادلج نيرشع "ءالبتلا خيرات" باتكو ءادلحج نيرشع يف

 هتدالو ءهرخآ يف هرصب فو ءاهريغ ةريثك بتكو "دعب امو توما باتك"و «تادلحب رشع "ركاسع نبا

 ىلع رخص نب نمحرلا دبع همسا «مهرثكمو ةباحصلا ظفاح «يسود وه :ةريره يبأ .ھ۷ 4۸ هتافوو ه۳

 نم ظفحأ :يعفاشلا لاق 2ك ىفطصملا هريغف "سش دبع" ةيلهاجلا يف همسا ناكو ًالوق نيثالثو فين نم حصألا

 رشع ينثا مويلا يف حبسي «موصو ليل بحاص هاّيتفم ءاهيقف سيك ناكو :ةريره وبأ هرهد يف ثيدحلا ىور
 لاق ءللز "نالقسعب" :نقلملا نبا لوقو «عيقبلاب نفدو «نيسمحو عست وأ عبس ةنس تام «ةنيدملا رمأ يلو «ةحيبست

 ْ .ءاملعلا عامجإب ةياور ةباحصلا رثكأ وهو :نالسر نبا



 رْبْدَت ريغ نم دَّحأ لوقب اولمعت ال V٤ رثنلا يف لوألا بابلا

 .مكايند هثيراوم سیلو هرو نی مسقي کک دم ثاريم اذه :لاقف !ةريره ابي

 ءاملعلا لاب امف :هل ليق «ملعلا :لاق ؟لاملا وأ ملعلا :لضفأ امهيآ :دمحأ نب ليلخلل ليق

 ةفرعمل كلذ :لاق ءءاملعلا باوبأ ىلع نومدزي ال كولملاو ,كولملا باوبأ ىلع نومحدزي

 .ءاملعلا قحب كولملا لهجو كولملا قحب ءاملعلا

 ريد ريغ نم دّحأ لوقب اولمعت ال
 كحبذأ :لاق ؟عنصت 3 ديرت ام :تلاقف ,ةّيرمق 5 داص :لاق :يعشلا ثدح

 تالق فلملعا نأ يلكأ نم كل رو رج نم عبشأ ام ,هللاو :تلاقف «كلكآو

 :لاق «لبجلا ىلع انأو «ةثلاثلاو ؛ةرجشلا ىلع انأو «ةيناثلاو ,كدي يف انأو ٌةدحاو :لاصح

 EA اع هز سنام اا يلع :تلاق ,تاه

 Al !ٌيقش اي :هل تلاق لبحلا ىلع تراص املف «نوکیس هنآ نوكي ال امبَتَقَدَصُت ال

 قباطملا سايقلا وهو «نيثدحما نم ريثك دنع اهدعب زمهب ظفلتيو امب أرقي نكل «"فلأ" ريغب بتكي اذكه :ةريرهابي
 .افيفخت اًضيأ ظفللا يف كرتي دقو :كريم لاق ءفيرشلا فحصملا ةباتك يف ةباحصلا مسرل

 [ةديصملاب شحولاو ريطلا كاسمإ] :ديصلا ضام نم بئاغ ةظفل :داص

 ظ .عمج مضلاب رامقو ىرامق [توصلا نسح «قّوطم «مامحلا نم برض] :ءايلاو مضلاب :ةيرمق

 ءيشلا عنص :لاقي [ هلعجو ءيشلا لمع] :هانعمف فرح ريغب هلوعفم ىلإ ىدعت اذإ "عنصلا" نأ ملعا : عنصت

 مضلاب اعنص هيلإ عنص لاقي «[فورعملا] :هانعمف "ىلإ" ب ىدعت اذإ «[لعحو لمع] :(مضلاو حتفلاب) اًعنص

 [هيلإ ءاسأ] اًحيبق اًعنص هب عنص لاقي [احيبق المع] :هانعمف "ءابلا"ب ىدعت اذإو [هيلإ نسحأ]

 .اعابشإ عوجلا نم هتعبشأ «عابشإلا عراضم نم ملكتم :عبشأ ام

 ءاوتاهو !ناتأرما ايو نالحر اي ءايتاهو !ةأرما اي تاهو !لحر اي «تاه :لاقي «يطعأ :نعم. لعف مسا :تاه

 «قارهو ايه يف امك ءءاه ةزمهلا تلدبأف «ىتآ نم اًرمأ ءتآ :تاه لصأ :ليق !ءاسن اي «نيتاهو !لاحر اي

 .فيطو فهل وهف ءرسحنو نزح :تاف ام ىلع فه :نفهلت ال .كيتاهأ ام :برعلا لوق هديؤيو



 قيدصلا ىلع قيدصلا ءارغإ Yo رثنلا يف لوألا بابلا

aفيكف «نيتنث تيسن دق تنأ :تلاقف «ثلاثلا تاه :لاق م  

 ن ا دنع الو «تافام ىلع ٌنفهلت ال :كل لقأ ملأ ؟ةثلاثلاب كربحأ

 يتلصوح يف نوكي فيكف اقم نورشع يف نوكي ال ‹يشيرو «يمدو «يمحلو «انأ

 .تبهذو «تراط مث ءالاقثم نورشع ٍةدحاو لك ناترد

 نم :هل لاقف «يعشلا ربكتساف «رومألا ضعب يف مورلا كلم ىلإ يبعشلا كلملا دبع هجو

 «ةفيطل ةعقر هلّمَح «كلملا دبع ىلإ عوحرلا دارأ املف ءال :لاق ؟تن أ كللملا تيب: لهأ

 هذه هيلإ عفراف ءانتيحان نم هتفرعم ىلإ جاتحي ام عيمج كبحاص تقلب اذإ :هل لاقو

 ركذ جرح املف ءضمنو «هركذ ىلإ جاتحا ام هل ركذ كلملا دبع ىلإ عحر املف «ةعقرلا

 «هيلإ اهعفدف ءاهتيسنأ ةعقر كيلإ يلمح هنإ !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «عحرف ةعقرلا

 اهيف :لاق ءال :لاق ؟ةعقرلا ف ام تملعأ :لاقف «هّدَرب رمأو «كلملا دبع اهأرقف ءضفو

 نم ةدعملا ةلزنم ميلظلاو رئاطلا نم "ةلصوحلا"و «ملكتملا "ءاي"و "ةلصوحلا" نم يفاضإ بكرم :يتلصوح

 [ةريبكلا ةميظعلا ةؤلؤللا يهو رّدلا هدحاو] ةرد ةينثت :نيترد TT يذل نيداصملا يهو «ناسنإلا

 ةريعشلا باسحبو «عابسأ ةثالثو مهردلا باسحب افرع وهو ءريثك وأ ناك اليلق هب نزوي ام وه لاقتثملا :الاقنم

 [نانسألاب هتكسمأ يأ] .حتفلاب اضيضعو اًضع هبو «هيلعو «هتصصع : ضعف .ةريعش لوعستو عست

 اًناريطو اًريط ريطي رئاطلا راط نم :تراط [نانسألا رتسي يذلا رهاظلا يمحللا ءزحلا] :ناسنإلا اتفش :هتفش

 هب راط :لاقي ايواو ناك اذإو «ضرألا يف ناويحلل يشملاك وحلا يف هل وهو «هيحانجب ءاوحلا يف كرحت :ةروريطو
 .هنم وندأ الو «هلوح موحأ ال يأ «نالفب روطأ ال انأ :لاقي «هبرق :اناروطو اروط روطي (رصن نم)

 [هذخأ ىلع هضّرح يأ] ديصلا ىلع بلكلا ىرغأ [ضيرحتلا] :ءارغإلا :ءارغإ
 ؟كلملا لهأ نم تنأأ :يعشلل مورلا كلم لاق :ييعي :لاقف [همظعتساو ءاريبك هآر] .هريكتسا :ربکتساف



 ةيبدأ ةفارظ ۷٦ رشنلا يف لوألا بابلا

 :لاق ءال :لاق ؟اذمب ّيلإ بتك مل يردتفأ «"اذه ريغ تكلم نيك ی ا ا

 ءينربكتسا ام !نينمؤملا ريمأ اي «كآرول :ّيعشلا لاقف ؛كلتقب ينيرغُب نأ دارأف «كيلع يندّسح

 .كلذ الإ وااو «هوبأ هلل :لاقو «كلملا دبع ركذف «مورلا كلم كلذ غلبف

 ةيبدأ ةفا رظ

 يف انعم ناك :لاق «راجتلا ءاسؤر نم لحجر ينربحأ :ظحاجلا رحب نب نامثع وبأ لاق

 «بضغ ةعيشلا هل ركذ اذإ ناكو «قارطإلا ليوط «قلخلا ءيسلا ءيسرش خيش ةنيفسلا

 .ءارغإلا عراضم نم بئاغ ةظفل :ينيرغي [كيلع ادساح نلعج ]:نيعي :يدسح

 ماعلا ,”"يرصبلا ظحاجلاب" فورعملا يثيللا ينانكلا بوبحم نب رحب نب ورمع نامثع وبأ وه :نامثع وبأ
 نم ةيظحاحلاب ةفورعملا ةقرفلا بسنت هيلإو «نيدلا لوصأ يف ةلاقم هل «نف لك يف فيناصتلا بحاص «ءروهشملا

 اهعتمأو هفيناصت نسحأ نمو ءروهشملا ملكتملا ماظنلا قاحسإ يبأل اذيملت ناكو «نآرقلا قلخب نولوقي «ةلزتعملا
 هلئاضف عم ناكو ءاذج ةريثك هبتكو "نييبتلاو نايبلا باتك" كلذكو «ةبيرغ لك هيف عمج دقلف "ناويحلا باتك"

 رخاوأ يف ظحاحلا ناكو -ءوتنلا :ظوحجلاو- نيتظحاح اتناك هينيع نأل ؛ظحاملا :هل ليق امنإو «قلخلا هّوشم

 ضرق ول رسيألا فصنلاو هترارح ةدشل ؛روفاكلاو لدنصلاب نميألا هفصن ىلطي ناكف «جلافلا هباصأ دق هرمع

 تلكأ نإ «دادضألا يمسح ىلع تحلطصا :هضرم يف لوقي ناكو «هدرب ةّدشو هردح نم هب ّسحأ امل ضارقملاب

 وهو همايآ رخآ يق ظحاجلا ىلع تلحد :لاق دربملا ىورو «يسأرب ذحأ اًراح تلكأ نإو يلحرب ذأ اًدراب اًماعط

 رخآلا هفصنو «هب سحأ امل ريشانملاب رشن ولو ؟جولفم هفصن نم نوكي فيك :لاقف ؟فيك :هل تلقف «لیلع

 :دشنأو «هملآل هبرقب بابذلا هيلع راط ول سرقنم

 بابشلا مايأ تنك دق امك ؛خيش تنأو «نوکت نأ وحرتأ

 بايثلا نم ديدحلاك سيرد بوث سيل :كسفن تبذك دقل

 م نغم لع ي الق هاك ةرصبلاب هتافو تناكو

 ىلع امنأك «هؤاسلج قرطأ ملكت اذإ : يبلا فصو يف هنمو «[توكسلاو تمصلا] :اقارطإ قرطأ :قارطإلا
 يلع بح يعدت ةفورعم ةقرف] :ةعيشلا .نوكرحتي الو مهراصبأ نوضغيو «نوتكسي يأ ءريطلا مهسوؤر

 [هيلع طخس] :(ةدعقمك) ةبضغمو اًبضغ هلو هيلع بضغ :بضغ [اد# ةمطافو



 ةيبدأ ةفارظ 4 رشنلا يف لوألا بابلا

 ؟ةعيشلا نم ههركت يذلا ام ءهللا َكَمَحَري :اًموي هل تلقف «هیبحاح نم ىوزو «ههحو براو

 ىهمسا لّوُأ يف نيشلا هذه الإ مهنم هركأ ام :لاق «تضبقو «تبضغ اوركذ اذإ كتيأر نإف

 «نیشو «ررشو «رانشو ءءاقشو ءبغشو «ناطيشو ممؤشو ءرش لك يف الإ طق اهدحأ مل ناف

 .ةمئاق اهدعب ّيعيشل تبث امف :نامثع وبأ لاق حشو «متشو «ةرهشو «ىوكشو «كوشو

 يف لوقي نأ مكحلا دبع نب ماشه يف لعجأ انأ :سابعلا نب ةالو ضعبل لحجر لاق

 TET نع نأ ملعت امأ !دمحم ابأ هللا كتدشن :هل لاق «ملاظ هنإ :هقذ يلع

 ريرش حور] :حتفلاب "ناطيش"و .ةكربلا دض :مضلاب موشلا :مؤشو .دادبرالا يضام نم بئاغ ةظفل :دبراو -
 الاغ هنرو ليقف فأ 3: اوفلعتا :ءابدألا خيش لاق «عمج نيطايش [دسفم درمتم لكل لاقي اضيأو وْغُم

 SG ل ل :هبحاص نطش نم قتشم (حتفلاب سامد
 «هنأش ىلاعت هتمحر نم ديعب هنإف «تدعب :انوطش رادلا تنطش نم وأ «هنأش ىلاعت هتمحر نع دعبم هنإف «دعبأ

 وأ «ناسنإلا ةوادع يف وأ ءرانلا يف قرتحم هنإف «قرتحا :طيشي ءيشلا طاش نم قتشم نالعف نزو ىلع وه :ليقو

 :ليقو «دنجلا بغشك رشلا جيت :كيرحتلابو حتفلاب "بغش"و .كاله يأ كلاه هنإف «كله اذإ نالف طاش نم

 رمألاو «راعلاو بيعلا حبقأ :حتفلاب "رانشلا"و [ةداعسلا دض] :"ءاقش"و .رشلا ىلإ يدؤملا طغللاو ةبلحلا ةرثك

 .هناز دض :ًانيش هناش نم نيشلاو .ةررش ةدحاولا «رانلا نم رياطتي ام :ةكرحم "ررشلا"و .ةعنشلاب روهشملا

 :"ةرهشلا"و .ضرملاو «هنم يكشي :"ىوكشلا"و .كاوشأ هعمج «ربإلاب اهيبش تابنلا نم جرخي ام :"كوشلا"و

 "حشلا"و .بسلا :"متشلا"و .ةلذم بوث هللا هسبلأ ةرهش بوث سبل نم :ثيدحلا يقو «ةعنش يف ءيشلا روهظ

 .صرح عم لخبلا حاحصلا فو «صرحلاو لخبلا :ةثلثم

 هنأل ؛اهمكاحو ءاهيلع طلستملا ءدلبلا ىلاو نم لاو عمج :ةالو .اهيلحرو اهيديل ةبادلا مئاوق ةدحاو يه :ةمئاق

 هنوك عم ملاظ هنإ :يلع يف لوقي نأ ماشه ىلع بحوأ انأ :نيعي :لعجأ انأ .يهنلاو رمألاو ريبدتلاب موقلا يلي

 .ةثالثلا ءافلخلا نم قبس نم ىلع اًيلع لضفي نمم ناك اًماشه نأل ؛كلذ لاق «ههحو هللا مرك ءاّيلع حدمبي نمم

 .مكحلا دبع نب ماشه ةينك :دمح ابأ .هتمجرت ىلع فقأ مل :ماشه

 9 ا ا ا ا ل :نأ
 امه لاقف ءاهيبأ نم اده ةمطاف هتأرما ثاريم بلطي رحآلاو «هيخأ نبا نم هثاريم بلطي امهدحأ «هتافو دعب

 .ةقدص هانكرت ام «ثرون ال : هللا لوسر لاق : : کب بأ



 ةيبدأ ةفارظ 0 رشنلا يف لوألا بابلا

 طخس عقاويف "سابعلا" :لوقي نأ هركف ؟امهنم ملاظلا نمف :لاق ءركب يبأ دنع سابعلا زراب

 نانثا ٌعزانتي «فيكف :لاق «ملاظ امهنم ام :لاق «هلصأ ضقنيف "يلع" :لوقي وأ ةفيلخلا

 « اظ امهيف امو ع دواد دنع ناكلملا ع زانت دق :لاق ؟اًناظ امهدحأ نوكي ال ءيش يف

 ءيش جورخ] .رصن نم زوربلا نم هلصأو[برحلل فصلا نيب نم جورخلا وه] :ةزرابم زرابو «مصاح يأ :زراب
 ؛نيمصاختملا دحأ نإف «قح ريغ يف مّصاخ «ملاظ امهدحأ نإ :لوقت نأ نم دبال يأ :نمف [هروهظو ءاضفلا ىلإ

 هريخ أدتبم وأ ءاسابع ناك امهنيب نم ملاظلا يأ ,ءفوذحمل ربح :سابعلا .لطابلا ىلع امهنم دحاو نوكي نأ دبال

 هنإف «ةفيلخلا طخس يف عقول ءامهنيب نم املاظ ناك «سابعلا :لاق ولف ءامهنيب نم ملاظلا وه سابعلا يأ .فوذحم

 لحرلا لوق حصل «يلع امهنم ملاظلا :لاق ولو «سابعلا يب نم ناك
 :اهيناثو «هنم ةريبكلا رودص ىلع تلد ةصقلا هذه نأ :اهدحأ :لاوقأ ةثالث ةصقلا هذه يف سانلل :مامإلا لاق :دق

 يف لاتحاف ءايروأ ةأرما بحأ دواد نإ :ليق .ةريغص ىلع الو ةريبك ىلع لدت ال :اهثلاثو «ةريغصلا ىلع تلد اأ

 يف نيمصاختملا ةروص يف نيكلم ىلاعت هللا لسرأف ءام جوزت مث ,دهشتسا نح تاوزغ ىلإ هلسرأ نأب اهجوز لتق
 «كلذل هبنت مث ءابنذم هنوكب هفارتعا هنم مزلو «دواد مكحف «ةعقاولا كلتب اضّرعو ءايروأ عم هتعقاو هبشت ةعقاو

 0 هدعبو ةصقلا هذه حرش لبق هفصو ىلاعت هللا نأ :اهنم :هوحوب لوقلا اذه مامإلا لطبأو .ةبوتلاب لغتشاف

 نم اًريثك نإ :ٌلئاق لاق نإ :لاق ةعطاقلا لئالدلاب هلطبأ ام دعبو ءركنملا لعفلا اذهب افصتم اي هنوك قانت

 ا لك نأ :اهنم :هوجوب هنع باحأ مث ؟اهيف لاحلا فيكف ةصقلا هذه اوركذ نيرسفملاو نيثدحما

 نيثدحملاو نيرسفملا لاوقأ تضراعت اذإو «بذكلاب هيلع نومكحيو «هنودري نوققحملا نورثكألا لب «لوقلا اذه ىلع

 هيف «هنم ةريغصلا رودص ىلع لدي يذلا :يناثلا لوقلاو ءاهانركذ يلا لئالدلا ىلإ هيف عوجرلا يقبو «تطقاست
 بطح نأ هبنذ ناكف ءاهلهأ هرثآف دواد اهبطخ مث «لوبقلاب هوباجأف ايروأ اهبطح ةأرملا هذه نأ :ىلوألا :تاياور

 لتق نأ قفتا مث ءاهيلإ هبلق لامف ءاهيلع هرصب عقو هنإ :اولاق :(ةيناثلاو) .هئاسن ةرثك عم نمؤملا هيأ ةبطح ىلع

 ءداهجلل نّيعت نم ةلمج نم اهجوز ناكو «هيلع اًضرف داهجلل شيجلا ثعب ناكو «ىلاعت هللا ءادعأ داهج يف اهجوز
 عرج مل دواد هلتق ربخ غلب امل «هکالهو هلتق دصق هنم مهوتي نأ ريغ نم هتمذ نع بحاولا طاقسإل مهعم هثعبف

 نإو ءايبنألا بونذ نأل ؛كلذ ىلع ىلاعت هللا هبتاعف «هتأرما جّوزت مث كله ذإ هدنج نم هريغ ىلع عزج امك

 هتجوز قلطي نأ اًضعب مهضعب لأسي التلع دواد نامز لهأ ناك هنأ :(ةثلاثلاو) .ىلاعت هللا دنع ةميظع يهف ترغص

 هلأسف ءاهبحأف «ةأرملا كلت ىلع تعقو يلع دواد نيع نأ قفتاف هيف ةدوهعم ةداع كلذ ناكو ءاهجوزتي يح

 راربألا تانسح نإف «هب قيلي ال كلذ نأ امل ؛هب بتوعف لع ناميلس مأ يهو لعفف ءهّدري نأ ىحتساف لوزنلا

 = .ىلوألاو لضفألا كرت الإ هلع دواد قح يف مزلي م «ثالثلا تاياورلا هذه نم ةدحاو لك ىلعف «نيبرقملا تآيس



 ةيبدأ ةفارظ ۷۹ رشنلا يف لوألا بابلا

 تكسأف «هتئيطخ نم ركب يبأ هيبنت ادارأ ناذه كلذكو «ةئيطخلا ىلع دواد اهّبنيل نكلو

 قاحلإ بحوت لب دوادل ةريغص الو ةريبك باجيإ هنم مزلي ال هجو ىلع ةصقلا هذه لمحت نأ :(ثلاثلا لوقلاو) <
 هيف ولخي موي هل ناكو ع دواد هللا يبن اولتقي نأ يف اوعمط ءادعألا نم ةعامج نأ يور هنأ وهو «ميظع حدم
 هدنع اودجو هيلع اولحد املف «بارحملا اوروستو «مويلا كلذ يق ةصرفلا اوزهتناف «هبر ةعاطل لغتشيو هسفنب

 ظفل يف سيلو خلإ (۲٠:ص) «ضْعَب ىلع اًنْضْعَب ىَغَب ٍناَمْصَحل :اولاقو ابذك اوفنصو ءاوفاخف مهنم هنوعنمي اًماوقأ
 اَت اكن د واد نظا :هلوق اهدحأ :ةعبرأ ظافلألا جلع دوادب بنذلا قاحلإ يف هب جتحي نأ نكمي ام نآرقلا

 (ه:ص) كلذ هَل اًنْْفَعفإِم :اهعبارو (٤۲:ص) بانو :هلوق اهثلاثو ((4:ص) هَر رفغتسافإ» :اهيناثو (؟ :ص)
 اذهب هلتق بلطل هيلع اولحد امل مهنأ :(لوألا) :هوجو نم هوركذ ام ىلع اهنم ءيش لدي ال ظافلألا هذه :لوقن مث

 «مركلاو لضفلا يف هناش ولع هاعد مث «مهنم ماقتنالاب لغتشي نأ ىلإ بضغلا هاعد مهنم الع دواد ملعو قيرطلا

 ءالتبالا ىرحب ةيراج اهنأل ؛ةنتفلا يه تناكف ىلاعت هللا ةاضرمل اًبلط مهنع زواجتلاو حفصلا ىلإ ليي نأ ىلإ

 هل اَْرفَعَفم :هلوقب هل رفغف «بانأو مها كلذ نم باتو ءمهنم ماقتنالا نم هب ّمه ام هّبر رفغتسا هنأ مث «ناحتمالاو

 هنأ الإ هولتقيل ؛هيلع اولحد مهنأ هنظ ىلع بلغ نإو هنأ يناثلاو «مزعلاو مهلا نم ردقلا كلذ يأ 0ه:ص») كلذ

 نظلا اذه «مهيف تننظ ثيح تلمع ام سئب كلذ مهدصق نأ مهنم نيعتي مل امل :لاقو ءنظلا كلذ ىلع مدن

 ناك هيلع مهوحد نأ :ثلاثلا كلذ هل رفغف بانأو هبر رفغتسا مث «ناحتمالاو ءالتبالا ةلزنم هلزنف يدرلا

 بلط يف هللا ىلإ عجرو «هلتق ىلع مزاعلا كلذل رفغتسا كتل هنأ الإ هلتقل ؛هيلع اولحد ثيح الفم دوادل ةنتف

 اندنع هردقو دواد ةمرح لحأل ؛هنم بنذلا كلذ هل انرفغف يأ («ه:ص) «َكِلَذ ُهَل انْرمَعَف :هلوقف «كلذل ةرفغملا

 دانسإ مزلي ال لماحما هذه دحأ ىلع ةيآلا تلمح اذإف لاق مث «تالامتحالا نم كلذ ريغ ركذو «هتعافش درن ملو

 هنإف :اولاق ةهافسلا اورهظأ امل :يك هّيبنل لاق ىلاعت هنأ عم ىلوأ هيلع اهلمحف لع دواد ىلإ بونذلا نم ءيش

 لوأ يف ىلاعت هللا لاق (١١:ص) #«ٍباَسِحْلا مي لب انطق ات لع ابرو :اولاق ثيح هب اوؤزهتساو باذک ٌرحاس

 رد ْذاَوإل بضغلا رهظت الو مهتهافس هوجو نم ناك ام مهنم لمحتو «۷٠:ص» 4َنوُلوَقَي ام ىلَع ريْصا» :ةيآلا

 ملو ملحو مهتهافس لمحتو «مهاذأ ىلع ربص دق ع دواد ناك اذإ نسحب امنإ ركذلا اذهف «(17:ص) داد اَندْبَع
 هوركذ ام ىلع اهانلمح اذإ امأو «هانركذ ام ىلع ةيآلا انلمح اذإ لصحي امنإ ئععملا اذهو «بضغلاو شيطلا رهظي

 ريغ نمو ءاش ام ةيآلا هذه ريسفت يف نولوقي ءاننامز ةلهج انيأر امل ؛هيف مالكلا انبنطأ امنإو ءاضقانتم مالكلا راص

 .نيملسملاو مالسإلا ءادعأ ةنسلأ تلاطف لقن الو دنس



 ةيبدأ ةفارظ «A رغنلا يف لوألا بابلا

 انهو انّير مهللا :ءاقستسالا ءاعد يف لوقي وهو يوحنلا نونكملا ابأ ٌنيبارعأ (عمسو)

 دئالقلا ةطاحإك هب ءوسلا كلذ طحأف ٌعوس انب دارأ نمو ءانّيبن دّمحم ىلع لّصف انالومو

 ليفلا باحصأ ماه ىلع ليجسلا خوسرك هتماه ىلع هخسرأ مث «دئالولا قانعأب

 |ىلاعت هللا نم رطملا لوزن ءاعدو ايقسلا بلط وه] :ءاقستسالا .هتمجرت ىلع فقأ مل يعسو لذب عم :نونكملا ابأ

 [هيحاون عيمج نم ءيش كاردإ] ةطاحإلا نم رمأ :طحأف

 ؛ةبقرلا] درصك نيتمضبو مضلاب قنع عمج قانعألاو [هوحنو يلح نم قنعلا يف لعجي ام] ةدالق عمج :خلإ دئالقلا

 [غلبت نأ ىلإ ةّيبصلاو «ةمألا ءديلولا ثنؤم] ةنيفسك ةديلو عمج دئالولاو [دسحلاو سأرلا نيب ةلصو يهو

 فيفختب يهو قرفملاو ةيصانلا يهو سأرلا ىلعأ ةماهلاو [هنيكمتو ءيش تابثإ] :خاسرإلا نم رمأ :خلإ هخسرأ
 ةعبرأ ليجسلا نايب يف ركذ هنأ ملعا :ليجسلاو «ماوحلا هعمجو «لتقي مس تاذ لك اهديدشتب ةماحلا امأو «ميملا

 ليجلاو رجحلا جسلاف ءليجو جس امهو ةدحاو ةملك برعلا امهتلعج ةيسرافلاب ناتملك هنأ :(لوألا) :هحوأ

 نم هنأ :(يناثلاو) «نيسنجلا نيذه نم ةذختم ةراجحب مهيمرت يأ خلإ (4:ليفل) مهيمرتإ :ىلاعت هلوقف «نيطلا
 هلوقو «بصناف ولدلاب هتببص يأ لجسناف الجس ءاملا تلجس :لاقي ءءام هيف يذلا ريبكلا ولدلا وهو لجسلا

 نم هنأ :(ثلاثلاو) «هرهق نئازخ نم ىلاعت هللا هّبص ام ةنئاك ةراجح يأ (٤:ليفلا) «ليّجس نم ٍةَراجحبو» :ىلاعت

 «لسرم قلطم يأ لجسم لمج اذهو ءاهعم اهتلسرأ اذإ اهمأ عم ةميهبلا تلجسأ :لاقي «لاسرإلا يأ لاجسإلا

 َلَسْرَأَوإ» :ىلاعت هلوق يف امك لاسرإلاب فصوي باذعلاو «مهيلع ىلاعت هللا هلسرأ امم ةراجحلا كلت نأ :ىعملاو

 نم ذوخأم هنأ :(عبارلاو) «(77١:فارعألا) نافوطلا ْمِهْيَلَع اَنْلَس راف :ىلاعت هلوقو (*:ليفلا) يباب م هلع

 :ليق هنأكف «مهامعأ هيف بتك يذلا ناويدلل اًملع لعجو «ليجس ظفل هنم ذحأ «باتكلا وه يذلا لجسلا

 .ليجس ىمسملا باتكلا يف بوتكملا باذعلا ةلمج نم تناك ةراجحب

 نوزهجتي سانلا ىأر يشاجنلا ةمحصأ لبق نم نميلا كلم مرشألا حابصلا نب ةهربأ نأ اهتصقو :ليفلا باحصأ

 فرصي نأ دارأو «سبلقلا اهامسو ءاهلثم كلمل نبي ل «ءاعنصب ةسينك بف «مارحلا تيبلا جحل ةكم ىلإ مسوملا ناوأ

 هتجاح ىضق نأ ىلإ اهيف دعقف اليل اهلخدف اهيلإ جرخف «ةنانك نم لحر امي عمسف ,مههوجوو برعلا جح اهيلإ
 عم ةكم لهأ نم لحجر لعف كلذ لعل :ليقف ؟اذه ىلع ءرتجا نم :لاقف ةهربأ كلذ غلبف ءاهتلبق ةساجنلاب خطلو

 هما ليف هعمو ةشبحلاب جرف «ةبعكلا ّنمدهيل كلذ دنع ةهربأ فلحف «هنومظعي يذلا تيبلا قح يف تلق يذلاب

 ةكم برقب عضوم وهو سمغملا غلب املف «فلأ :ليقو ءرشع انثا :ليقو ءرحأ ةينامنو اميظع ايوق ناكو دومحم
 = ليفلا مدقو هشيج أبعو ىبأف «عحريل ةمامت لاومأ ثلث هيلع ضرعو «بلطملا دبع هيلإ جرح «ليم ةكم نيبو هنيب



 ةيبدأ ةفارظ ما رثنلا يف لوألا بابلا

 اًعفان اًرجفنم اقدغ اقبط اًحوفسم اًحس اًرفنحسم الجلجُم اًعيرم اثيغم اثيغ انقْسا مهللا

 ةبعكلا برو نافوطلا اذه «حون ةفيلح اي :يبارعألا لاقف ءانتصاخل راض ريغو انتماعل

 عرسأ يأ - لوره تاهجلا رئاس ىلإو نيميلا ىلإ هوهحو اذإو حربي ملو كرب مرحلا ىلإ هوهجو املك اوناكف =
 الو ةيدجنب الو ةيرحبب يه ام ةبيرغ ريطل اإ هللاو :لاقف نميلا وحن نم ريطب اذإ كلذك مه امنيبف -يشملا يف

 رجحلا ناكف ؛ةصمحلا نم رغصأو ةسدعلا نم ربكأ هيلجر يف نارجحو هراقنم يف رجح ريط لك عم ناكو (ةيماق

 یورو لهسو قيرط لك يف اوكلهف «هيلع عقي نم مسا رجح لك ىلعو «هربد نم جرخيو لحرلا سأر ىلع عقي
 هردص قشنا يأ هبلق نع هردص عدصنا يح تام امو «هلمانأ تطقاستف ضرمو ةهربأ -ءاد هباصأ يأ -

 املف «ةصقلا هيلع صقف «يشاحجنلا غلب يح هقوف هفلخ قلحي رئاطو موتكم وبأ هريزو تلفناو «هنم هبلق جرخو
 .ارابخأ عم امك اًنايع هموق كاله ناك فيك يشاجنلا ىلاعت هللا ىرأ «هيدي نيب اتيم رخف «رجحلا هيلع عقو اهمتأ

 وه :ثيغلا و ‹لصتم بوصنم ريمض هيف "ان" ةملكو «يقسلا رمأ قسا نم بكرم "انقسا" :خلإ مهللا

 نود عفانلا رطملب صح بدجلا نم ةثاغإلا نعم نع أبنم ثيغلا مسا نوكلو «بدحلا نم مهثيغي يذلا رطملا

 ميملا حتفب "اعيرم"و | ةّيلب عفد ىلع نيعي وأ ةدش نم صلخي نم] .ةداغإلا نم لعاف مسا ثيغمو معألاو راضلا

 كيدش توص هتك رح ناک رسكلاب "ةلجلجم"و [ءالكلا ةرثكب بصخأ] يداولا عرمأ نم ءاعجان ابصخم يأ

 "اًحسو" «رثك :رطملا رفنحسا «ماجنرحالا لثم رافنحسالا نم لعاف مسا "ًرفنحسم"و [ِديعب ىلإ هتوص لصوو

 نم "اًحوفسم"و «لفسأ ىلإ قوف نم لاس اًحوحسو احس (رصن نم) ءاملا حس نم ةفصلا عضوم عضو ءردصم
 يأ "قبط ثيغ" اه ايطغم ضرألل اًعئام يأ "اقبط"و «دعتمو مزال «بصنا :هسفن مدلا حفسو «هقارأ مدلا حفس

 ضرألا تقدغ نم (٦٠:نحلار ياقدغ ٌءاَم ْمِهاَنْيَقْسْأَلإ»و هنمو ءرطقلا رابكلا رطملا لادلا حتفب "اقدغو" عساو ماع
 .راجفنالا نم لعاف مسا :اًرجفنم .ريثكلا ءاملا وهو قدغلاب تلتبا :اقدغ (برض نم)

 «هل حلصي ام عيمج قرغتسم روصح ريغ ريثكل اذحاو اعضو عضو ظفل :ماعلاو «صاخلا فالح ماعلا :انتماعل

 مدعل ؛ركنملا سنجلا مسا الو ءروصحمل اهنأل ؛ةئاملاك ددعلا ءامسأ الو ءديزك ملعلا الو «نيعلاك كرتشملا هنم سيلف

 امإو «لاحرلاک هانعمو هتغيصب ماع امإ وهو «هل رئاز لحر لك یف «لاحر ينراز :وحن هل حلصي ام عيمجب هتطاحإ

 هيف ءاتلاو «رشلاب معت األ ؛كلذب تيعم :لاقي «مهتصاحخ فالح سانلا ةماعو «موقلاو طهرلاك طقف هانعم. ماع

 اذه معز يف هلك ملاعلا اقرغم ًءام بلط هنأل ؛هب هادان :اي .ةقيقحلا ظفل يف ءاتلاك ةيمسالا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل

 هتبلط يذلا اذه يأ :اذه .هئافلح نم هنأكف لع حون الإ هلك ملاعلا قرغي يذلا ءاملا بلط امو ؛عماسلا يبارعألا
 .ةنافوط سايقلا يف اًمدحاو :شفحألا لاق «قرغملا ليسلا وه :نافوطلاو «نافوطلا وه هللا نم



 مالزألاب ماسقتسالا ۸۲ رثنلا يف لوألا بابلا

 .ءآملا نم يمصعي لبج ىلإ يوآ ىح ينعد

 مالزألاب ماسقتسالا
 .حادقألا برض ةطساوب رشلاو ريخلا نم مسق ام ةفرعم بلط مالزألاب ماسقتسالا نعم

 ةرشع يهو حادقأب روزجلا ةمسق ةيفيك ةفرعم بلط :مالزألاب ماسقتسالا ئعم ليقو

 هذهو «ىلعملا 9 «لبسملا م «سفانلا م «سلحلا م «بيقرلا 9 «مآوتلا م «ذفلا :ح ادقأ

 £ و 8 £

 ةنالثلاو EEE ةداعلا ىلع اهومسقيو اهنورحني روزرج نم ءابصنا امل ةعبسلا حادقالا

 ةرشع نوعمجي ةيلهاجلا لهأ ناك ,دغولاو حينملاو حيفسلا وهو ءامل بيصن ال رحألا

 نم دحاو لكل نولعجيو ًءزُج نيرشعو ةينامث همحل نولعجيو ءاروزح نورتشيو «سفنأ
 7 ٤ و ع 7 2 2# م :

 ةعبرأ سلحللو «مهسا ةثالئ بيقرللو «نامهس ماوتللو «مهس ذفلل امولعم اًبيصن مالزألا

 ,ةطيرخ يف مالزألا نولعجيو «ةعبس ىلعمللو «ةّنس لبسمللو ,ةسمح سفانللو ءمهسأ

 (لاوقألا ضعب ىلع) عراضملا لصأو «هعدت نأ يغبني امو اذك لعفي هعدا :لاقي هكرت ءيشلا عدو :ينعد

 نأ ةاحنلا تمعزو :نيققحلا ضعب لاقو «قلحلا فرح ناكمل لادلا تحتف مث واولا تفذح مث نمو «رسكلا

 يضاملا ءاج دقو برعلا حصفأ نع ةملكلا هذه تيور دقو «لعافلا مساو «هردصمو عدي يضام تتامأ برعلا

 ذولأل ءاذه كءاعد يف لهمأ :نعملاو «ةتامإلاب لوقلا زوجي الو لامعتسالا ةلقب لوقلا زوجيف ءراعشألا ضعب يف

 .هيف قرغأ اليك هللا نم هبلطت يذلا نافوطلا نم ييظفحي لبجب

 ام ةفرعم بلط :مالزألاب ماسقتسالاو :يزرطملا ةرابعو «مالزألاب ةمسقلا بلص :لحرلا مسقتسا :ماسقتسالا

 «ةيلهاجلا يف اب نومسقتسي اوناك ماهس دحاوو «هيلع شير ال حدق ملز عمج :مالزألاب .هب مسقي مل امم هل مسق

 .(٠:ةدئالا) (مالْرَألاب اوُمِسَقَتْسَت نو تامرحلا نايب يف ىلاعت هلوق ريسفت ناونعلا اذمب تدرأ

 مهس رسكلاب حدق عمج حادقألاو اهتلاجإ حادقألا برض :برض .ماهبإلا نم ام يف ام نييبتل نم ةملك :نم

 .لبإلا نم حبذُي نأل حلصي ام] روبصك :روزجلا .حيداقأ عمجلا عمجو «حادقأو حدقأو حادق هعمجو «رسيملا

 يلا ةلاحا يه :ةيلهاجلا .ءاقدصأ هعمج «قيدصك بيصن عمج :ءابصنأ .ىثنألاو ركذلا ىلع عقي أريعبلل :لاقي

 .ةنيفسك :ةطيرخ .اهوحنو ربجتلاو ربكلاو باسنألاب ةرخافملاو عئارشلاو هللاب لهجلا نم مالسإلا لبق برعلا اهيلع



 ا لو اندّيس ةحيصن A۲ ي

 ی نم لعا الو ال ل م ایسا بار نم عد هل جوخ نمو اه

 .ميثللا يعي "مربلا" هنوُمَّسُيو هيف لدي مل نم نوُمذيو «كلذب نورختفيو

 نيدلاولا رماوأ ةفلاخم ةجيتنو هنبال هلع ح ون اندّيَس ةحيصن

 نير فاَكْلا عم م نكت الو اَنَعَم بکرا تب ايف :هل لاقف ناعنك هدلو هتعاط نع جرحخو

 (۲٤:دوه) ت <

 :ليق مث «ةمرب «ةدحاولا «ةاضعلا رمث كيرحتلاب :مربلا .داض حتفبو سلجمك اعضومو حتفلاب اعضو هعضو نم :اهوعضيو
 خيش لاق «هب عفتني ال ثيح نم ةاضعلا مربب هل اهيبشت "مرك هيف ام مَّرَب نالف" هنمو رسيملا يف موقلا عم لحدي ال يذلل

 .ريذبتلاو فارسإلا اذه نم مأسي مربلا نإف ءرحضو مئس كيرحتلاب امرب (عمس نم) هب مرب نم ذوحأم مربلا :ءابدألا
 هناحبس هلوقب هيلع صن ىلاعت هنأل ؛ةقيقحلا يف هنبا هنأ :ليقف «ةبيبر وأ ةقيقح هل ابا ناك له هنأ يف فلتحا :هدلو

 ناك هنأ ىلإ ظفللا اذه فرصو (4؟:دوه) ىب اًيإ» :لاقو هيلع صن اًضيأ حونو (4؟:دوه) هبا ځو یدان و :ىلاعتو

 نم مهنمو «زوجي ال هنإف ةرورض ريغ نم هزاحب ىلإ هتقيقح نم مالكلا فزص ببسلا اذه مسالا اذه هيلع قلطأف هبيبر
 ا و ال دعوي نسل ول ناك موصعملا دلو نوكي نأل اًداعبتسا رهاظلا اذه فلاح

 زذ ال بر :لاق امل تع هنإ :ليق نإف ءارفاك اًمضيأ دلولا نوكي ن نأ دعبي فيكف «نيرفاك اوناك ع ميهاربإ يدلاوو
 ناك هنأ :(لوألا) :هوجوب هنع بيحأ «هرفک عم هتاحب بحأ فيك (٦۲:حون) كار ايد ني درفاكْلا نم ٍضْرَأْلا ىَلَع

 هنأ ملعي ناك الع هنأ : :(يناثلاو) ىهتاحن بحأ امل كلذ ال ولو «هادان كلذلف نمؤم هنأ اع حون نظف هايإ قفاني

 اعم E دب اي :هلوق راصف ناميإلا لبقي نأ زاح ةميظعلا لاوهألاو قرغلا دهاش امل هنأ نظ نكل رفاك

 عم بكراو رفا يف نيرفاكلا عم نكت الو هلالجو هلاج توعنو هللاب نمآ نب اي :لوقي نأ ةلزنمب (؛؟:دوه)
 ا لإ هلوق نم مدقت يذلا وأ ءءادنلا كلذ ىلع هتلمح اهلعل ةوبألا ةقفش نأ :(ثلاثلاو) نينمؤملا

 وهو اهنبا ةءارق هيلع لديو «هتأرما نبا ناك :ليقو هيف الحاد نوكي ال نأ زوج هلعلف لمحلاك (؛.:دوه» لق

 نإ :تلقف «هنبا ناك ام هللاو :لاقف هنع نسحلا تلأس ةداتق لاق ءيرصبلا نسحلا لوقو رقابلا ىلع نب دمحم لوق

 لاق نكلو "يم" لقي مل لاقف «هل ابا ناك ام :لوقت تنأو (؛ه:دوه) يها نم م ينبا نإإ» :لاق هنأ هنع ىكح هللا

 ةأرماو حون ةأرما يف ىلاعت هلوقب اًجاجتحا هدشر ريغل هشارف ىلع دلو هنإ :ليقو «هلوق ىلع لدي اذهو 4 يلهأ نمط

 لثم نم انوصم نوكي نأ بجي تع ءايبنألا بصنم نأل ؛ثيبخ لوق اذهو (١٠:عرحتلا» «اًمهاتناخفإ# كع طول
 ام امهتنايخ تسيلف (١٠:مرحتلا) اًمهاتتاخفإل :ىلاعت هلوق امو «نآرقلا صن فالح وهو اميس الو ةحيضفلا هذه

 تناك ام :ام سابع نبال ليقو «قافنلا ليبس اتكلس ثيح نيدلا يف ةنايخلا ةنايخلا نم دارملا لب بسنلا نم ركذ

 .هب اولزن اذإ هفيض ىلع سانلا لدت طول ةأرماو "نونج يجوز" :لوقت حون ةأرما تناك :لاقف ؟ةنايخلا كلت



 E هنبال لع حون انديس ةحيصن م8 رثنلا يف لوألا بابلا

 َمِجَر نم اإلا رم نم مولا مِصاع ال لاق ِءاَْلا نم يِبُمِصْعَي بج ىلإ يواّسإ» :هلوقب هباجأف

 ءامسلا نم رطملا لزسنو «ضرألا نم ءاملا عبف مث .(نيقرُْملا نم ناكف ّجْوَمْا اًمُهَنيي َلاَحَو
 000 3 لامت هللا 0 0 هشأ ةّنس وابا 0 0 قوف ءاملا الع يح

 «ضرألا تفج نأ دعبو ءاروشاع موي يدومل لبج ىلع ءا ءاوتسالا اذه ناكو ۶و در
 رارقتسا ٤ ٤:دوه

 [هتلرنأو هتأحأو هئذعأ] :هتيوآو [احجأو ذوعأ] :ًءاوإو رسكب يوأ «هيلإو يلزم تيوأ عراضم نم ملكتم ةظفل :يواس

 نم ناك اذإ امأو ءبرض نم ناك اذإ اذه [أطخلاو رشلا نم هاقوو هظفح] :رسكلاب ةمصع مصع نم :ينمصعي
 ضايب امهادحإ يف وأ يظ يعارذ يف ناك] :حتفلاب مصعألا هنمو [ضايب هدي يف ناك ] :هانعمف «يظلا مصع عم

 كلذب درو «نونمؤملا مهو هللا همحر نم ناكم الإ ا ىلاعت هللا وهو محارلا الإ يأ :الإ [رمحأ وأ دوسأ هرئاسو

 ي :ليقو ةنيفسلا وهو نينمؤملا مّصَتعُم الإ هب ذئاللا مصعب «هوحنو لبح نم مصتعم مويلا نوكي نأ
 .همصعي هللا همحر نم نكل يأ عطقنم ءانثتسالا :ليقو (؟١:ةقاحلا) ةّيِضاَر ٍةَّسيِع يفإل :ىلاعت هلوقك ةمصع اذ

 .لبجلاو هنبا نيب وأ «هنباو حون نيب يأ :امهنيبو [امهنيب زجحو نيئيشلا نيب ءيشلا] ةلوليحلا نم ضام :لاحو
 [نيعلاو رئبلا ءام جرخ] :اًعوبنو حتفلاب اًعبن ءاملا عبن :عبن .ءاملاب نيكلهملا نم راصف يأ :نيقرغملا نم ناكف

 [ءيش ىلع رهظو عفترا] :واولا ديدشتو مضلاب ًاولع الع نم ضام :الع
 نأ :انهه علبلاب دارملاو [هعرج] :اًعلب هعلب ءفشنلا وهو علبلا رمأ نم ةبطاخم ةظفل :يعلبا ضرأ اي

 كاسمإلا وهو عالقإلا نم ةبطاخم ةظفل :يعلقأو .ضرألا يف ءاملا روغل ةراعتسا وهف .هبرشت يأ ءاهءام ضرألا

 "ترطم ام دعب ءامسلا تعلقأ"و فك اذإ "هلمع نم لحرلا علقأ" :لاقي «تادامجلاو تاناويحلا نيب كرتشم وهو

 ضيغو «صقنو لق يأ ءاًضيغ ضيغي ءاملا ضاغ :لاقي «ناصقنلا ضيغلاو صقن يأ :ءاملا ضيغو ءتكسمأ اذإ
 ؛ةيآلا هذه يدعتملا نمو ءاضيأ ىلاعت هللا هضاغأو «ىدعتي الو ىدعتيف «ىلاعت هللا هضاغو كلذ هب لعف يأ ءءاملا

 .ةنيفسلا ترقتسا يأ :توتساو «هسفنب اًيدعتم ناك اذإ الإ ءرحلا فرح ةطساو ريغب لوعفملا بي ال لعفلا نأل

 رشاع اهنع لزنو «بحر رشاع ةنيفسلا بكر هنأ :يور «لبابب :ليقو «ماشلاب :ليقو «لصوملاب لبج يدوجلاو
 .ةنس كلذ راصو مويلا كلذ ماصف «مرحما

 a صبا رعوا ةركل a وع ءاروضاع
 [بوثلا سبي] :باحسك افافجو افوفج بوثلا فج :تفج



 بلطلا نّسحو كولملا ةواكذ م رشنلا يف لوألا بابلا

 نم حون عم ناك نم نإ مث كَم ْنّمِم مما ىَلَعَوَ كْيلع تاک ربو اتم مالَسب طبل حوا : ليقف
 (۸٤:دوه) و

 .مهؤاسنو «ثفايو «ماحو «ماس ثالثا هالوأو حون الإ تی ملف اليلق كلذ دعب اوشاع نينمؤملا

 امك نويمدآلا راص يح هدالوأب 1 ةيحان ىلإ لك بهذ يح «حون مهوبأ مهنيب قرفف

SEEةكفع مدآ انديس دعب يناثلا رشبلا ابأ يمس تر لبا . 

 بلطلا نّسَحو كولملا ةواكذ

 يفقيل ؛ةنيدملاب اًناع ًالقاع ًالجر ينغبا :عيبرلل لاق «ةنيدملا ٌروصنملا رفعج وبأ لحد الو
 ينربخيل

 «هملعأو «سانلا لقَعأ نم ىّنف عيبرلا هل سمتلاف «يموق رايدب يدهع َدْعَب دقف ءاهروُد ىلع

 ءىتعم قوأو ِناَيِب دوحأو ةرابع نسحأب هبيجيف ءروصنملا هلأسي نوح رابخأب ئدتيي ال ناكف

 هراكملا نم املسم ةنيفسلا نم لزنا يأ «فوذحع. قلعتيف «مالسل ةفص :اتمو ءطبها لعاف نم لاح مالس :ليق

 كع هل ةدوعوملا ةكربلاب دارملا :ليق :تاكربو .كعم نيذلا مه ممأ ىلعو «كيلع اكرابمو «كيلع املسم وأ

 هنإف (/7:تافاصلا) نيالا مه ُهتيَرد اَْلَعَجَوإ» :ىلاعت هللا لاق امك «ةمايقلا موي ىلإ رشبلا نم دعب ءاج نمل ابأ هنوك
 هتيرذ نم الإ لسنلا لصحي ملو «هتيرذ نم نكي مل نمم هعم ناك نم تام ةنيفسلا نم جرح امل لع هنأ :يور

 نيريدقتلا ىلعو «هتيرذو هلسن نم ناك نم الإ 8فع حون ةنيفس يف نكي مل هنأ :اضيأ يورو ءايناث مدآ 8ع راصو
 ءرافحلا ناسيك ةورف يبأ نب سنوي نب عيبرلا لضفلا وبأ وه :عيبرلل .هدالوأ نمو هنم نودلوي امنإ مهلك قلخلاف

 رفحي لعجو هقتعأو نامثع هارتشاف «ةورف عو ةنيدملا لجخدأ هنأل ؛ةورف وبأ :هل ليقو «لبجلا يبس نم هدج ناك

 :ليق «سابع يب ىلإ لصو ىح قرلا يف لقنتو عيبف هركنأ هابأ نأل ؛"طيقللا" هل لاقي هديفح عيبرلا ناكو «روبقلا
 :عيبرلا هل لاقف ؛هيبأ ىلع محرتلا هثيدح ءانثأ يف رركو «هثدحي ذحأو روصنملا ىلع لحد نييمهاملا ضعب نإ

 ,ءابآلا ةوالح قذت مل كنأل ؛كلذ يف روذعم كنإ :يمثاهلا هل لاقف «نينمؤملا ريمأ ةرضحب كيبأ ىلع محرتت م

 ناكو «ينايروملا بويأ يبأ دعب هل رزو مث ؛هيلع دامتعالا نسح «هيلإ ليملا ريثك ناكو ابجاخ عييرلا زوصتما ذختاو

 ءريخلا لعفل اًبحم ؛كلملا رومأب دخ ءلامعألاو باسحل اب اًريبخ ءاحيصف اًبيهم «رومألل اذفنم ءاليبن ًاليلج عيبرلا

 هلوانف «هيلع اوعنشو «عيبرلا ءادعأ هيلإ ىعس ةفيلح يداحلا راص اّملو «يدهملل ةعيبلاب ماق روصنملا يفوت الو
 ةياقولل نون هرحخآ يقو «يغبي ءيشلا ىغب نم رمأ :غبا :ينغبا .ه١۷٠ همويل تامف مومسم لسع هيف احدق يداها

 [يموق رايد ترز ام ديدملاو ليوطلا نامزلا ىضم يأ] :دعب دقف [هبلط ىلع ينعأو يل هبلطا] :ءاي اهدعبو



 بلطلا نّسْحو كولملا ةواكذ مى رشنلا يف لوألا بابلا

 تیبب زاتجاف «هزاجنتسا ىلإ ةرورضلا هتعدو (هنع رخأف ٍلامب هل رمأو هب روصنملا بجعأف

 :صوحألا هيف لوقي يذلا ةكتاع تيب اذه !نينمؤملا را اي :لاقف ,ةكتاع

 «لكوم داؤفلا هبو !ىدعلا رذح لزعتأ يذلا «ةكتاع تيب اي

 [هفلخو هيف راسو اعضوم كلس] زايتحالا نم ضام :زاتجاف [دعولاب ءافولا بلط]إ زاجنتسالا :هزاجنتسا

 ةرشبملا ةرشعلا دحأ «ديز نب ديعس تحأ ليفن نب ورمع نب ديز تنب ةكتاع هذه لعلو «ةريثك كتاوعلا :ةكتاع

 .اهيأر يف ةلازحو ءاهرظنمو اهلقع يف مامتو لامكو لامح امل ؛:ةحيصف ةرعاش :ةنجلاب ب يبلا مهل دهش نيذلا

 ٠١ ١[ ص فراعملا) كلملا دبع نب ديزي اهحوزت يلا هند ةيواعم نب هللا دبع تنب ةكتاع يه لب]

 صوحلا هينيع يف ناك «صوحل "صوحألا" بقل هنإو «يراصنألا مصاع نب دمحم نب هللا دبع همسا :صوحألا
 قنور هرعشل «نعملا حيحص «مالكلا لهس «عبطلا حم «زاجحلا ءارعش نم رعاش وهو .(عم نم) لعفلاو ةكرحم

 انويأم «سانلل ءاجه «لاعفألاو قالحألا ءيند «نيدلاو ةءورملا ليلق ناكو ,ظافلأ ةبوذعو ةوالحو ةيفاص ةحابيدو

 مزح نبا مدق الو هزيجيو ةفيلخلا همركيو .هحدتمعيو كلملا دبع نب ديلولا ىلع يدفي صوحألا ناكو .هنع ىوري اميف

 :صوحألا لاقف هلاكنو هبرضب مزح نبا رمأف «صوحألا هاجه كلملا دبع نب ناميلس لبق نم ةنيدملا ىلع

 أش عفرتو ييمظعت الإ اه ئيمأ ةبكن ةبيصم نم ام

 ةيلختب رمأف «كلملا دبع نب ديزي ىلوت نأ ىلإ هسبح لاطو «زيزعلا دبع نب رمع رمأب كلهد ةريزج يف سبح مث

 لالا ريثك ناكو ‹ریشب نبا هما راصنألا نم الجر اجه هنإ :ليق «هرابخأ نمو .ةوسكو الام هل بهوو «هلیبس

 ؟كمدقأ ام :هل لاقو «هنم لبقف ءهفطلأو هيلإ ىدهأو «ةرصبلاب قدزرفلا ىلع مدق يح جرخف «كلذ نم بضغف

 ؟صوحألا نم تنأ نيأف «هتنؤم كافكو هعم هللا كراحأ دق :لاق «ناجه لحجر نم كب مث هللاب اريجتسم تقج :لاق

 ءريشب نبا جرف اوجه سانلا رعشأ الجر وجهأ ال هللاو الف :لاق مث «ةعاس قدزرفلا قرطأف «ناجه يذلا وه لاق

 ىرتشاو ريشب نبا ج رخف «قدزرفلا لثم «هباحأف «ريرج ىلع ام مدقف ايادملا نم لّوألا ءارشلا نم لضفأ ىرتشاف

 .ه۷۹٠ صوحألا ةافو تناكو ءهحلاصو هيلإ اهادهأف صوحألا ىلع مدقو ءايادملا كلت نم لضفأ

 "هبو" :هلوق يف واولاو «مهايإ يرذح لصألاو «هلوعفم ىلإ فاضم ردصم وهو [هنم زرتحيو ىقتي امو هنيع عرفلا]

 لجأل ؛هنع بنحت يذلا تنأ !تيب اي لوقيو «ةكتاع تيب بطاخي هب لكوم يداؤف نأ لاحلاو :ةرابعلا لصأو «ةيلاح



 بلطلا نسحو كولُملا ةواكذ AV رشنلا يف لوألا بابلا

 رمأل الإ رابختسالا نود رابخإلا ءادتباب هتداع فلاخي مِل :لاقو «هلوق يف ٌروصنملا ركفف

 :اهيف هلوق ىلإ ىهتنا يح ءاّنيب اّنيب اهُحفصتي ةديصقلا دّدري لبقأو

 ءلعفي ال ام لوقي «ناسللا قذم مهضعبو «لوقت ام لعفت كارأو

 ؛عيبرلا اهركذ «ةلعل هنع هّنرحأ :لاقف ؟هل انرمأ ام لحرلا ىلإ تلّصْوُأ له !عيبر اي :لاقف

 .روصنم نم مهف نسحو لحرلا نم ضيرعت فطلأ اذهو .افعاضم هل لّجع :لاقف

 رهزأ ةقلح يف سلجي ناكف ءارتتسم لحد لحد اذإ ةّيمأ يب مايأ روصنم رفعح وبأ ناك

 ام :هل لاقو هباقو هب بحرف ءرهزأ هيلع مدق هيلإ ةفالخلا تضفأ املف «ثدحلا ناّمسلا

 ادمحم يبا E «مهرد فالآ ةعبرأ يلعو ةمدهنم يراد :لاق !رهزأ اي ؟كتجاح

 ءابلاظ انتأت الف !ًرهزأ اي كتحاح انيضق دق :لاقو ءافلأ رشَع يثاب هلصوف !هلايعب ىنب

 أرقف" :ثيدحلا هنمو «ةغلابملل ددش [هداعأو هرّرك يأ :هّدر «ريركت] :ديدرتلا عراضم نم بئاغ ةظفل :ددري
 .لحرلا هدشنأ يذلا صوحألا تيب هيف ىلا ةديصقلا يأ :ةديصقلا .اهرّركي يأ "اهددريو هللا وه لق

 [هنطاب نع فّرصو هرهاظ فّررعتيل هيف رظن] :رمألا حفصت نم «حفصتلا عراضم نم بئاغ ةظفل :اهحفصتي

 هب لصتم بوصنم امهلوأ [نيلوعفم ىلإ ىّدعتي «ملعلا يأ] «ةيؤرلا عراضم نم ملكتم ىرأو فطعلل واولا :كارأو
 يأ «هءام رثكأف هحزم :ءاملاب نبللا قذم نم تعن «قذم :هلوقو ءهلوقت ام "لوقت ام" لصأو "لوقت ام لعفت" امهيناثو

 نإ :تيبلا نيعمو ؛"ناسللا قذم" :هلوقل نايب "لوقي" :هلوقو ءرشلاو ريخلاو «بذكلاو قدصلاب جوزمم هناسل مالك

 .دعو ام. لابي ملو لعفي مل أشي مل نإو لعف ءاش نإ طلتخم همالك سانلا ضعبو «هلوقت ام عيمج لعفت كنأ كيف دقتعا

 هنع ىورو «ليوطلا ديمح نع ثيدحلا ىور «يرصبلا ءالولاب يلهابلا نامّسلا دعس نب رهزأ ركب وبأ وه :رهزأ
 .رفعج وبأ هلقثتسا يح ةفالخلا ىلوت امل اًرارم هيلع دفو «ةيمأ نب مايأ يف روصنملا رفعح يبأل اقيدص ناكو «قارعلا لهأ

 .هيلإ لصو :نالف ىلإ نالف ىضفأ نم ةبئاغ ةظفل :تضفأ .ه١٠٠ هتافوو ءه١١١ هتدالو

 [كلذ اندنع كلف مقأو «ةعسلاو بحرلا يف لزنا يأ :كب اخرا :بيحرتلا يضام نم بئاغ ةظفل :بحرف

 هدالوأو لحرلا ةجوز] باتكك لايع :هلايعب [حاكنلا دعب هراد ىلإ امب ءاجو هتجوزب ىتأ] :امو هلهأ ىلع ىب نم :ىنب
 [ٌبحلا فافع يف نوكي] ًالوصو هيلإ لصو نم :هلصوف [مهيلع قفنيو ءاسكو ماعط نم هيلإ نوحاتحي نيذلا هتيب لهأو



 ملعلا َةَبَحَم A۸۸ رشنلا يف لوألا بابلا

 :لاق !ًرهزأ اي ؟كتحاح ام :لاق رفعج وبأ هآر املف هاتأ ٍةنَس دعب ناك املف ءلَحئراو اهذحأف

 ءاًمَلسُم الإ كتتج ام :لاق ءاباط تئج كئ نينمؤملا ريمأ دّلَح يف عقي هنِإ :لاق هاَمَلسُم كج

 املف ءىضمو اهذحأف ا الو ابلاط انتأت الف بهذاو ءافلأ رشع ثا كل انرمأ دق :لاق

 يدل يف عقي ِهّنإ :لاق ءادئاع تيتا :لاق !ًرهزأ اي ؟كتجاح ام :لاق «هاتأ ةنس دعب ناك

 بّهذاو ءافلأ رشع يثاب كل انرمأ دق :لاق «ًادئاع الإ تقجام :لاق ءابلاط فح كنأ

 :هل لاقف «لبقأ ةسلا تضم املف «فرصناو اهذخأف ءادئاع الو اًمّلَسُم الو اًبلاط انتأت الف

 هبكأل تحج !نينمؤملا ريمأ اي هب وعدت َكعمسأ تنك ٌءاعد :لاق اهر اي کب عا ان

 كارأ ال نأ هب هللا ُ توعد دق نإ كلذو «باجتسم ريغ ءاعد هل :لاقو «رفعح وبأ كحّضف

يف ينتيعأ دقف «تعش ىم لاعتو ءافلأ رشع يثاب كل انرمأ دقو «يل بجتسي ملف
 .ةليحلا ك

 20 يف ةياهنلاو لوصألا عماج بحاص تاداعسلا وبأ نيدلا دحج ريثألا نبا ناك
 باتك مسا باتک مسا ا

 .يبلقو يعور يف يأ ,يدلخ يف كلذ عقو :لاقي [رطاخلاو سفنلاو بلقلا] :كيرحتلاب دلخلا :دلخ
 يضام نم بئاغ ةظفل :ينتيعأ [ليلعلا لحرلا ةرايز «ىرحأ دعب ةّرم هاتأ] .ةدايعلا نم لعاف مسا :ادئاع

 دمحم مركلا يبأ نب كرابملا تاداعسلا وبأ نيدلا دحج وه :ريثألا نبا [هباوحل عطتسي ملف «هبعتأو هزجعأ] :ءايعإلا

 ءاردق ءالبنلا ربكأو اًركذ ءاملعلا رهشأ ناك :هخيرات يف تاكربلا وبأ لاقو «روهشملا خرؤملا وحأ يرزجلا ينابيشلا

 امهيف هل «ةمئألا نع ثيدحلاو وحنلا ذحأ .مهيلع رومألا يف دمتعملا لثامألا درفو ؛مهيلإ راشملا لضافألا دحأو

 ةمدخب لصتاو «لصوملا ىلإ لقتنا مث ءامي أشنو رمع نبا ةريزجب هتدالو تناكو «ةعيسولا لئاسرلاو ةعيدبلا تافنصملا

 ةمدخب ريثألا نبا لصتاف هالوم ىلع ضبق نأ ىلإ أشنم هيدي نيب بتكف ءةكلمملا بئان ناكو اًمئاق نيدلا دهام ريمألا

 ىظحف هاش نالسرأ نيدلا رون هدلوب لصتا مث «يفوت نأ ىلإ هلئاسر ناويد ىلوتو ءلصوملا بحاص دوعسم نيدلا زع

 يف ماقأو ءاقلطم ةباتكلا نم هعنمف «هيلجرو هيدي فك ضرم هل ضرع مث ةدم هل بتكو «هيدل هتمرح ترفوتو هدنع

 ءاه غرفت هنإف هفيناصت فنص هذه هتلطع ةدعو ءلصوملا ىرق نم ةيرقب اطابر أشنأو ءاملعلاو رباكألا هاشغي هراد

 .ه6 ٤٤ هتدالوو «ه05٠5 لصوملاب نيدلا دحج ةافو تناكو «ةباتكلاو رايتحالا يف اهيلع هنونيعي ةعامج هدنع ناكو



 ملعلا ةَّبَحَم ۸۹ رثنلا يف لوألا بابلا

 ,ةليلحلا بصانملا مه ىلوتو .كولملا دنع اًيظحم ءءاسؤرلا رباكأ نم ثيدحلا بيرغ

 طالتخالاو بصانملا كرو «هلزنم يف عطقناف «هيلحرو هيدي فك «ضرم هل ضرعف

 هجالعب مزتلاو ءابطألا ضعب هيلإ رضحف هلزنم يف هنوشغي ءاسؤرلا ناكو «سانلاب

 :لاقو ءبهذلا نم ائيش بيبطلل عفد «ةحصلا يلعب ترسو ءءربلا براقو «هببط املف

 لاقف ءءافشلا لوصح ىلإ هتيقبأ اله :اولاقو كلذ ىلع هباحصأ همالف «كليبسل ضما

 ىلع تمد ام امأو ءاهوبق ٌتِفَلكو ءاهيف تلخدو «بصانملا تبلط تيفوُع ىم نإ :مه

 «ملعلا بتك ةعلاطمو «يسفن ليمكت يف تاقوأ فرصأف «كلذل حلصأ ال ينإف ةلاحلا هذه

 ةلطع كي راتحاف «هنم بال قزرلاو «مهيضريو هللا بضغي اميف مهعم ٌلُحدَأ الو

 باتك فلأ ةدملا كلت يفو ءبصانملا نم ةلطُعلا ىلع ةماقإلا كلذب هل لصحيل ؛همسج

 .ةديفملا بتكلا نم اهريغو «"ةياهنلا"و "لوصألا عماح"

 نم لك «(عمس) يظحي ىظح نم لوعفم مسا :اًيظحم .بيرغ ثيدح نع هيف ثحبي ملع وه :ثيدحلا بیرغ
 نم ضام ىلوت :ىلوتو [هريغ ىلع لّضفتو هنأش الع] :ةظحو رسكلاو ءمضلاب ةوظح هبحاص دنع نيجوزلا
 .سبتحا :ثيغلا عطقنا :عطقناف [هنكمأو هل رهظو هباصأ]:اذك هل ضرع :ضرعف [هب ماقو رمألا دلقت] .يلوتلا

 .هسفن ىلع هبحوأ :هريغو لمعلاو لاما نالف مزتلا :مزتلاو [ءاتأ اذإ] :انالف ىشغ عراضم نم نيبئاغ ةظفل :هنوشغي

 ضرملا نم تأرب :نولوقي زاجحلا لهأو مضلاب ءرب ضرملا نم ئرب نم ردصم ءربلاو «هاناد :ةبراقم هبراق :براقو

 .هئاد نم ةيفاعلا هل لصحي نأ بيبطلا ةاوادم ببسب ريثألا نبا برق :نيعملاو «تيفشو تيفاعتو «تهقن :حتفلاب أرب

 [باهذلا وهو] :(واولاو ءايلا دشو مضلاب) اًوضمو اًيضم ىضم رمأ نم بطاخم ةظفل :ضما
 سيل ام وأ ءاّرئاج سيل ام هنايتإل مالكلاب هردك :ةمالمو اًمالمو اًمول همولي اذك يفو اذك ىلع همال :همالف

 «ينضاملا تلخد نإف ءالو له نم ةبكرم ءضيضحت ةملك اله :اله .مئال وهف مولملا لاح وأ يئاللا لاح اًمئالم

 .نمؤت اله :وحن «لعفلا ىلع ثحلل تناك عراضملا تلخد نإو «تنمآ اله :وحن «لعفلا كرت ىلع مولل تناك

 بهو :ةيفاعو ٌءافعو ةافاعم هوركملا نم هللا هافاع :لاقي «ةافاعملا يضام نم لوعفملل ئبم ملكتم ةظفل :تيفوع

 .لمع الب ءاقبلا :ةملظك ةلطعلا :ةلطع .ءوس لك هنع عفدو «ماقسألا هنع او ءءالبلاو للعلا نم ةيفاعلا هل



 بّرقتلا ردق دبعلا فوخ ۹۰ رشنلا يف لوألا بابلا

 و .

 ت قتلا ر ا : فرح

 اذإف .دَعْرُيو ٌرفصي روصنملا هاعد اذإ ناك ءروصنملا ريزو َينابزرملا بوي ابأ نإ :لاقي

 «نينمؤملا ريمأ ىلع كلوحد ةرثك عم كارن اإ :هل ليقف «هنول هيلإ عجري هدنع نم جرح

 لاقف ءارظانت كيدو عزاب لكم مکلتمو يلم :لاقف هيلع تلحد اذإ رعت كب هسنأو

 7 دندومن ةلباقم

 ةضيب ذخؤت :لاق ؟فييكو :لاق ءكباحصأل كنم ًءافو لقأ فرعأ ام :كيّدلل يزابلا

 وندي ال ترس تربك اذإ نح «مهیدیأب كنوُمِعطيف ؛مهيديأ ىلع جرو «كلهأ كئضحتو

 نينس اهيف تنك راد طئاح ىلع تولع اذإو «تحصو ءانه ىلإ انه نم ترط الإ كنم

 معطأو «ئيع طاح يٽس رک دقو لابتلا نم 0 :انأ امأو ءاهريغ ىلإ اهنم ترط

 ديصلا ىلع قلطأ مث «نيمويلاو مويلا ىسنأو «مونلا نم عنمأف ٌرهاسأو ءَريسيلا ءيشلا

 «ةجحلا كنع تبهذ :كيدلا هل لاقف «يجاص ىلإ هب ءيحأو هذحآو هل ُريطأف «يدحو

 عراضم نم لوعفملل ئبم بئاغ ةظفل :دعريو [نوللا رفصأ راص] :رارفصالا عراضم نم بئاغ ةظفل :رفصي

 نضح :كنضحت .عمج ةدرقك ةكيدو كايدأو كويد «سورحخ :رسكلاب كيد :كيد .(ًالوهجب) دعرأ ءداعرإلا

 [هنوؤش رّبدو هاّبرو هاعر] .رسکلاب ةناضحو اًتضح يبصلا

 [هيدرك «كرب] هانعم (مضلاب) اربك و (بنعك) اربك ربك امو (لزنمك) اًرركمو (بنعك) اًريك ربك نم :تربك
 .حايصلا ضام نم بطاخم ةظفل «تعب لثم :تحص .ناريطلا نم ضام «تعب لثم :ترط

 طاح نم] ةطايخ هطاخ نم «لوعفملل بم عراضم نم ةبئاغ ةظفل :طاختف .راد :هلوقل تعن ةلمحلا :تنك

 [طيخلاب ضعب ىلإ هئازجأ ضعب مضض :يأ بولا
 [لوب اناء امر رايب ىف#ث] ةرهاسملا عراضم نم «هلعاف مسي مل ام ملكتم ةظفل :رهاسأو

 [لوبانام الح ىنتي] (نايسنلا نم لاعفإ) ءاسنإلا عراضم نم «لوعفملل بم ملكتم ةظفل :ىسنأو
 [ديقلا نم جرحأ :يأ] قالطإلا عراضم نم «لوعفملل يئبم ملكتم ةظفل :قلطأ



 مامإلا ٩۱ رثنلا يف لوألا بابلا

 ديفافسلا ىرأ تقو لك يف انأو مه تدع ام رانلا ىلع دوفس يف َنْيَيزاب تيأر ول اما

 ام روصنملا نم متفرع ول متنأو ؛كريغ بّضغ دنع اًميلح نكت الف ءاكويُد ًةءولمم

 .مكل هبلط دنع يّنم ًالاح أوسأ متنكل ؛هفرعأ

 ماهبإلا
 زيمتي ال (نيّداضتم نيينعم لمتحي ءاّمهبم اًمالك ملكتملا لوقي نأ (ةيتحتلا ةدّحوملاب) وه

 ٍءارَعُشلا ضعب نع يكُح ام :هلاثم ريمتلا هب لصحي ام همالك يف أي الو «رخآلا نع امهدحأ

 هّمرحو هيك نابل باثأف اته نم عم نومأملاب ناروب هتنب لاصتاب لهس نب نسحلا انه

 كثحدم ٌدحأ هب ملعي ال اعيش كيف تلمع «ينامرج ىلع تيدامت تنأ نإ هيلإ بتكف

 ااو مف ام تلك ةتدعاف كفا حشو [ىرتخيلا متنا هيفا ب دي نم دوغ[ رود "كوفي
 رمألا اذه نوكي نأ ايجار هبطاح] ةئنهتلا ضام نم «بئاغ ةظفل :ًاته .دوعلا نم «تلق لثم تدعو «ول باوح

 ءلضفلا نيتسايرلا يذ هيخأ لتق دعب نومأملا ةرازو ىلوت «يسحرسلا دمحم وبأ وه :نسحلا [هل رورس ثعبم

 «ةمهلا يلاع نسحلا ناك و «نيسحلا نب رهاط اهحتف يلا دالبلا لك هالوو «ناروب هتنبا ةفيلخلا جوزتف هدنع ىظحو

 :مهضعب لوق كلذ فو «مهريغو ءارعشلل ءاطعلا ريثك
 ل هب نه قطن العا يئتأر ال قريشع لوقت

 لهس نب نسحلا ىلإ معن تلقف  اياطملا لحترت لضفلا دعبأ
 رضح اذإ ناكف «هتضوافمل ةبحلا ديدش نومأملاو «نومأملا ةفيلخلا دنع ةلزنم سانلا مظعأ لهس نب نسحلا ناكو

 راصف «ةمزالملا هيلع تلقثو كلذب نسحلا نامز عطقناف «هعنم فارصنالا دارأ املكو «ثيدحلا يف هلواط هدنع

 هيأ ىلع هعزج اهلصأ ناك ءءادوس هل تضرع مث بانک دحأ فلختسيو «نومأملا سلحب روضحلا نع يحارتي

 نب نسحلا تامو «هعضوم هريغ نومأملا دروتساف سانلا نع بحتحاو «ببطتيل هرادب عطقناف «لتق امل لضفلا
 اهوبأ لفتحاو «هنم اهيبأ ناكمل نومأملا اهحوزت «لهس نب نسحلا تنب يه :ناروب .لكوتملا مايأ يف ه۲۸۲ لهس

 ةنس نومأملا دعب دادغبب اهتافو تناكو ءراصعألا نم رصع يف هلثم دهعي مل ام حارفألاو مئالولا نم اهرمأب

 .هلعف ىلع مادو جل :ايدامت هيغ يف ىدامت :تيدامت .ةنس نونامث اهرمعو ه١



 ماجإلا ۹۲ رثنلا يف لوألا بابلا

 :لاقف «لعفت وأ كيطعأ ال :لاقف فرتعاف «هلوق نع هلأسو ؛هرضحتساف «كُتوجه مأ

 نتخلا ق ناروبلو نسحلل هللا كرا

 ؟نم ٍتنبب نكلو ت رفظ ىدها مامإ اي

 كلذ هنم نسحلا ّنسحتساف «ةراقحلا يف وأ ةعفرلا يف "نم تنبب" هلوقب دارأ ام مّلعي ملف

 عوبطم رعاش رعش نم هتلقن امنإ هللاو ءال :لاقف ؟هتركتبا مأ نيعملا اذه تعمسأ «هدشانو

 طايخلا هل لاقف ڈیز همسا روعأ طايح دنع ءابق لصف هنأ قفتاو ,عونلا اذهبي ثبعلا ريثك ناك

 نمظنأل تلَعَف نثل :هل لاقف ؟ٌجارد مأ وه ٌءابقأ يردت ال هب كينآس :هب ثبعلا قيرط ىلع

 :لاقف «طايخلا لعفف ؟كيلع توعد مأ كل توعدأ هعمس نمم ٌدحأ ُملعي ال ءاّنيب كيف

 ءاوس هينيع تيإ ءابق 1 0 طاح

 .هروضح بلطو ارضاح هلعج :ءيشلا رضحتسا :هرضحتساف

 .مذ مأ وه حدمأ ملعي ال ءرعش لمع نم هتلق ام يف لعفت نأ الإ وأ «ىلإ يأ :وأ

 :ةماعلا دنع امأو «برعلا دنع اذكه ناتحألا مهو خألاو بألا :لثم (ةأرملا لبق نم ناك نم لك :ةكرحم :نتخلا

 .فيلحتلا :ةدشانملا نم ضام :هدشانو .هتنبا جوز لحرلا نتخف

 .هتعدبأ :دارملاو «ءيشلا ةروكاب ىلع ىوتسا «نالف ركتبا :هتركتبا

 .كلذل ةعوضوم ةدعاق عبتتو «فلكت نود نم رعشلاب ينأي يأ «عوبطم رعاش :عوبطم

 نم هنأك «ةيبقأ عمجلاو «هيلع قطنمتيو «صيمقلا قوف سبلي :ليقو «بايثلا قوف سبلي بوث :حتفلاب ءابقلا :ءابق

 .هتممض يأ «فرحلا توبق

 [بوثلا طاح نم] :ييعي ةطايخلا يضام نم «بئاغ ةظفل :طاخ

 ءاروعلا هنيع ةحصب هل ءاعد اذهف «ةحيحصلا هنيع لثم تراص ءاروعلا هنيع تيل :ئئعم ىلع هل ءاعدلاف :خلا تيل

 الك لمتحي عرصملاو «ىمعلاب هيلع ءاعد اذهف «ءاروعلا هنيع لثم تراص ةحيحصلا هنيع تيل :نئعم هيلع ءاعدلاو

 .رخآلا ىلع امهدحأ حيحجرت ريغ نم نيينعملا



 ملجلا يذل تعرق اصعلا نإ ۹۳ رشنلا يف لوألا بابلا

 ملحلا يذل تعرق اصعلا نإ
 تعفو م

 اهجلع هيلإ ثعبف «ةزغ لزن يح راس ةيراسيق صاعلا نب ورمع حتف امل :يبلكلا نبا لاق

 عرقت تناك هنإف ءبرضلا نب رماعل عقو ام ىلإ حيملت هيفو (يلهذلا ةلعد نب ثراحلا يأ) يسامحل عرصم :نإ

 ثيدحلا نكلو ءاصعلا هل تعرق نم يف فلتحا دق هنأ ملعاو «هنس ربكل مكحلا يف غيزي ناك امل «هبنيف اصعلا هل

 لضت دق كنإ :هدالوأ ضعب هل لاق مكحلا يف ىوتسملا قيرطلا نع لدعي دق ناكو هنس تربك امل هنأ وهو دحاو

 ًأكوتي امو دوعلا :اصعلا .اًضيأ كلذ ريغ ليقو «تللض دق ينومتيأر اذإ اصعلا عرقب نوهبن :لاقف «مكحلا يف

 (رسكلاب) يِصِعو (مضلاب) يصغو ءاصعأو ٍٍصعأ عمجلاو «ناوصع اهانثم «ةثنؤم «بشخلا نم هب برضيو «هيلع
 01 روطلا) اذهب ْمُهُمالْحَأ هرم ا :ىلاعت هللا لاق ,مولحو مالحأ عمجلاو «لقعلا :رسكلاب :ملحلا

 عبس ةنس لّوُأ ربيخ ماع ملسأ «يباحصلا يشرقلا لئاو نب صاعلا نب ورمع هللا دبع وبأ وه :صاعلا نب ورمع
 :هدمتسا مهدالب لحد املف ءةئام ثالث مه شيج ىلع لسالسلا تاذ ةليبق ةوزغ يف ةَ هللا لوسر هرم مث «ةرجهلل

 هلسرأ ىح اهيلع لزي ملف نامع ىلع هلمعتسا مث ؛حارجلا نب ةديبع وبأو رمعو ركب وبأ مهيف «نيرحاهملا شيحب هدمأف

 ءاهحتفف رصم ىلإ شيح يف رمع هلسرأ مث «باطخلا نب رمعل نيطسلف يلوو ءاهحوتف دهشف «ماشلا ىلإ اًريمأ ركب وبأ

 ينأي ناكو «نيطسلفب ورمع لزتعاف هلزع مث «نينس عبرأ نامثع اهيلع هرم مث ءرمع يفوت بح اهيلع اّيلاو لزي ملو
 هرمع ناكو .ه47 اهب نفدو ءاهيلع اّيلاو يفوت يح اهيلع يقبف «ةيناث رصم ىلع ةيواعم هلمعتسا مث ءانايحأ ةنيدملا

 :هلوق ددري لعح ةافولا هترضح الو «يأر اذو ءاّريصق ناكو «متاهدو «برعلا لاطبأ نم وهو «ةنس نيعست

 .كاوس هلإ ال ارفغتسم لب اربكتسم الو «رذتعاف ايرب الو ءرصتناف ايوق تسلو «رحزنأ مل و تيفو ءرمتثأ ملف ئترمأ
 نالسرأ جيلق مهوأ «مورلا كولم قوحلس نب كلم يسرك تناك «مورلا دالب يق ةميظع ةريبك ةنيدم :ةيراسيق

 ةعلق اهلخادو ءاهيلإ لخدت نويعو هكاوفو نيتاسبو راجشأ تاذ ةدلب يهو «سايق ريغ ىلع ينارسيق اهيلإ بسني

 اه ,نيطسلفب ةدلب ةزغ :سوماقلا يف لاق :ةزغ .رصيق ىلإ ةبوسنم يهو «تبرح دق ةنطلسلل راد امو «ةنيصح

 ءراطقألا ةعستم ءرصم يلي امت ماشلا دالب لّوأ ةزغ :يناجملا يقو «فانم دبع نب مشاه تامو «يعفاشلا مامإلا دلو

 ءءانبلا قينأ «نسح عماج دجسم اهب ناكو ءاهيلع رؤس الو «ةديدعلا دحاسملا اه «قاوسألا ةنسح «ةرامعلا ةريثك

 لحاس ىلع نيتاسب تاذ مظعلا يف ةطسوتم ةزغ :ءادفلا وبأ لاق «ضيبألا ماخرلا نم هربنمو «ةعنصلا مكحم

 .ةريغص ةعلق اهو ءاهنيتاسب يلت لامر ماوكأ رحبلا نيبو اهنيبو .ةبصخ موركو ليخن ليلق امو «رحبلا
 ءاقلطم رفاكلا ىلع جلعلا قلطي قلطي برعلا ضعبو ؛مجعلا رافك نم مخضلا يوقلا لحرلا :رسكلاب جلعلا :اهجلع

 ا



 ملحلا يذل تعرق اصعلا نإ ۹٤ رشنلا يف لوألا بابلا

 :لاق «يريغ دحأ اذهل ام :لاقو ءورمع ركفف ؛هملكأ كباحصأ نم الحر يلإ ثعبا نأ

 :جلعلا لاقف «هلثم طق عمسي مل امالك عمسف «هملكف «جلعلا ىلع لحد يح جرخف

 يب اوثعب ذإ مهيلع نّيه ينإ ءاذه نع لأستال :لاق ؟كلثم ٌّدحأ كباحصأ يف له نيثدح

 ,ةوسكو ةرئاجب هل رمأف :لاق ي عنصت ام نوردي اللو «يننوضرع U يوضرعو «كيلإ

 لحرب رمف «هدنع نم جرخف «هعم ام ذحو هقنع برضاف كب رم اذإ «باّوبلا ىلإ ثعبو

 نطفف «ج ورخلا نسحأف لوحدلا تنسحأ دق !ورمع اي :لاقف «هفرعف ناّسغ ىراصن نم

 كلذ دجأ ملف «ٰيتيطعا اميف ترظن :لاق ؟انيلإ كد ام :كلملا لاقف (عحجج رف هدارأ ال

 دنع كفورعم نوكيف «ةيطعلا هذه مهيطعُت مهنم ةرشعب َكَّيتآ نأ تدرأف «يّمع يب ْعّسَي

 نأ باّوبلا ىلإ ثعبو مهب لّجعا «تقدص :لاقف ءدحاو دنع نوكي نأ نم اريح ةرشع

 املف «ادبأ اهلغل تدع ال :لاق «نمأ اذإ ىح تفتلي وهو «ورمع جرخف (هليبس لخ

 .كردغ نم ناك ام ىلع «معن :لاق ؟وه تنأ :هل لاق جلعلا هيلع لخد ورمع هحلاص

 ىطعت ام اصوصخ و ةيطعلا :ةزئاجلا :ةزئاجب .هورتشيل ةبغرلا يوذل هترهظأ :عيبلل عاتملا تضرع نم :يوضرعو

 دسك عمطاو «سابللا رسكيو «مضلاب :ةوسكو .مايأ ةثالث هماركإ دعب فيضلا ىطعت امو ,رعاشلا

 اورصن مهنأل ؛كلذب اوم يرمحأ يف امك ةغلابملل ينارصن يف ءايلاو «نامدن عمج ىمادنلاك نارصن عمج :ىراصن

 .اهمسا نم اومسف هرصان وأ ءاهمساب اومسف «نارصن :ا لاقي «ةيرق يف هعم اوناك مهنأل وأ لع حيسملا

 المع هرم رآه لآ دالا تاك امك افلا برع كله ةرضابقلا ناتع ننس لا ناك ااغ

 «مرعلا ضاقتنا برآمي تسحأ امل دزألا نأل ؛نالهك نب دزألا نميلا نم مهلصأو «قارعلا برع ىلع ةرساكألل

 .ناسغ اومسف «مهرش هوريصف «ناسغ :هل لاقي ءام ىلع اولزنف «موق مءاشتف تقرفت «ليسلا تيشحو

 .ةرافسلا هذه لثمل وأ «ةعقاولا وأ ءةطنللا كلت لثمل يأ :اهلثمل .هكرت :رمألا ىلح نم :لخ

 .ارداغ هنوكب ورمع هباحأف «بذکلاب اذئال هنوكب هيلع نعط :لاق



 راثيإلا 16 ظ رثنلا يف لوألا بابلا

 ةنس مهتباصأ سانلا نأ :تثدح متاح ةأرما ةيوأم نأ :(يئاطلا متاح ثيدح) هثيدح نمو

 (متاح نبا وه) اّيِدَع متاح ذحأف «ع وحلا ٌّدشأب ةليل تاذ انتبف ءفلظلاو ٌفخلا تبهذأف

 تققرف مانأل ثيدحلاب ىنلَلعُي ذأ مث امان نح امهانللعف (متاح تنب) ةئافس تذحأو

 -ارارم- ؟تمنأ :يل لاقف «ةمئان يأ ٌنظيو مانيل همالك نع تكسمأف ,دهجلا نم هب ال

 :لوقت ةأرما اذإف هّسأر عفرف لبق دق ءيش اذإف ءابخلا ءارو نم رظنو «تكسف «هّبحأ ملف

 ا الط نفل ع ا عت «عايج ٍةيبص دنع نم كتيتأ دق !ةنافس ابأ اي

 [هسفن ىلع هريغ ءرملا ليضفت] :راثيإلا
 يمحيو «يناعلا كفيف ءبناج لضفأ ىلع مركلا نم ءاّينارصن ناكو «يئاطلا دعس نب هللا دبع نبا وه :متاح

 بلاط دري ملو «مالسلا يشفيو «ماعطلا معطيو «بوركملا نع جرفيو «عئاجلا عبشيو «فيضلا يرقيو «رامذلا
 فرع لزن امثیح ناک و «هلعف هلوق قدصيو «هدوج هرعش هبشي اًداوج «برعلا ءارعش نم متاح ناك و طق ةجاح

 نأ همالغ ىلإ زعوي ليللا نح اذإ ناكو «بهو لثس اذإو «بمفا منغ اذإو «بلغ لتاق اذإ ءاًرفظم ناكو «هلزنم
 :لوقيو «هلزنم ىلإ يوأيف قيرطلا هلضأ نم اهيلإ رظنيل ؛ضرألا نم عاقب يف رانلا دقوي

 ربع جورب دوما حيرلاو رق ليل ليللا نإف دقوأ

 رح تنأف افيض تبلح نإ رع نم كران یری ىسع
 رفظ وه :فلظلا [سرفلل رفاحلاك ريعبلل فخلا] :فخلا .سانلا معطيف «لبإلا نم اًرشع رحني رهشلا لهأ اذإ ناكو

 .اهريغو ةرقبلا يأ فخلا تاوذ دارملاو ,ناسنإلل مدقلا ةلزنم ءاههبشو يبظلاو ةاشلاو ةرقبلل وهو رتحا ام لك

 ليلعتلا ضام نم ريغلا عم ملكتم ةظفل :امهانللعف [ليللا يف لخد] :نالف تاب يضام نم ريغلا عم ملكتم :انتبف

 .يك نعم مالا اهوأ يقو مونلا عراضم نم ملكتم ةظفل :مانأل [هاّهّلو هب هلغش :هريغو ماعطب انالف للع]

 دقو «فوص وأ ربو نم لمعي ام وه :ءابخلا [ةقشملاو نرحلا] :مضيو «حتفلاب :دهجلا .همحر :هل قر :تققرف
 يص عمج :ةيبص .ةيبخأ عمجلاو «تيب وهف كلذ قوف امو «ةثالث وأ نيدومع ىلع نوكيو ءرعش نم نوكي

 .مئاص عمج مايصو ئاق عمج مايقك عئاج عمج :عايج .اًضيأ ىفلا نودو دعب مطفي مل نم وهو (حتفلاب)



 هقلاخ ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال ۹٦ رشنلا يف لوألا بابلا

 !متاح اي ؟اذ مب تلقف ءاعيرس تمقف :تلاق مهّنعبشأل هللاوف «كنايبص ينيرضحأ :لاقف

 ر ءاران َّججَأ مث ,هحبذف هّسرف ىلإ ماقف «ليلعتلاب الإ ع وحلا نم كنايبص مان ام هللاوف

 ِكِيِّيَص ىظقيأ :يل لاقو كلو يمعطأو «يلكو يوتشا :لاقو ٌةرفش اهيلإ

 لعجف «مكلاحك مهلاح مرصلا لهأو اولكأت نأ ٌملل اذه نإ هللاو :لاق مث ءامهُتظقيأف

 دعقو «هئاسكب عنقتو ءاولكأو ءاوعمتجاف «رانلا مكيلع :لوقيو ءاي اًنيب مرصلا أي

 .ايش هنم قدي ملو ريثك الو ليلق ضرألا ىلع سرفلا نم دجوي مل نيح ةيحان

 هقلاح ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال

 !رضنلا ابأ :هل لاقف ,ةفيلخلل لماع ىلع هللا ديبع نب رمع ىلوم ملاس رضنلا وبأ لحد
 هتيمأ يبا نبا وه

 هل لاق ؟ىرت امف ءاهذافنإ نم ادب دحن الو ءاهيفو اهيف «ةفيلخلا دنع نع ّبتك انيتأت انإ

 هلهأ نم تنك تعبنا امهّيأف «ةفيلخلا باتك لبق ىلاعت هللا نم ُباتك كانأ دق :رضنلا وبأ

 ماللاب دكؤم عراضم ةظفل :مهنعبشأل [هب هاتأ :يأ انالف هرضحأ] راضحإلا رمأ نم ةبطاخم ةظفل :ينيرضحأ

 [ماعطلا نم ًألتما :يأ «عبش نح انالف ماعطلا ماعطإ] نيعم. عابشإلا نم ةددشملا نونلاو

 .انليلعت دعب الإ مونلا ىلع اوردقي مل كنايبص نأ لاحلاو !متاح اي ؟هعبشت ءيش يأب يأ :اذ مب

 [اهداقيإو رانلا باهإ] جيحأتلا يضام نم بئاغ ةظفل :جَجأ

 [نيكسلاو فيسلا حك ديدحلا نم دّدحو ضرع ام] حتفلاب :ةرفش

 [رانلا ةرشابم. محللا جاضنإ] ءاوتشالا رمأ نم ةبطاخم ةظفل :يوتشا
 ؛هتلحم لهأ هب دارأو «ةعامجلا :رسكلاب :مرصلا [مونلا نم هيبنتلا وهو] ظاقيإلا رمأ نم ةبطاخم ةظفل :يظقيأ

 يأ «ىقثولا ةورعلاب كيلعو «هقرافت الو همزتلا يأ ءاديز كيلع :لوقت :مكيلع .ميراصأو مراصأو مارصأ عمجلاو
 .بوثب ىشغت يأ :عتقتو .لعف مسا ةلاحلا هذه يف نوكتو ءامب كسمتسا

 .ةعونتم ةفلتخم ماكحأ اهيف نوكت يأ :اهيفو اهيف.رضنلا ابأ اي يأ ءادنلا فرح ريدقتب :رضنلا ابأ

 [هقوطنم بسح لمعلا ىلإ هحارخإ يأ «مكحلا ذافنإ نم ذوحأم] ذافنإلا :اهذافنإ



 هقلاخ ةّيصغم يف قْولخمل ةغاط ال ۹۷ رثنلا يف لوألا بابلا

 ورمع نب مكحلا ىلإ بتك اًدايز نأ يبعشلا نع شمعألا هاور ام :لوقلا اذه ريظنو

 ءارفصلا هل يفطصأ نأ لإ 8-52 نينمؤملا ريم أ نأ -ةفئاطلا ىلع ناكو- يرافغلا
 رز حتفلاب

 لبق هللا باتک تدجو نأ هيلإ بتكف ف الو اًبهذ سانلا نيب مسقت الو ءءاضيبلاو

 لعل هللا ىقئاف دبع ىلع اقتر اتناك ضرألاو تارشا نأ ول هللاو «نينم ولا د

 .ءيفلا نم عمتجا ام محل مسقف «سانلا يف ىدان مث ءاجرخم اهنم هل

 !ديعس ابأ ؟ىرت ام :هل لاقف « يبعشلا ىت او «ةريبه نبا هيلإ لسرأ نيح نسحلا لوق :هلثمو

 نسما ةينك سس ل لل آذآ

 بقل شمعألاو«تاقوألا رثكأ يف هنيع نم عمدلا ناليس عم هًرصب فعض :نالف شمع نم وه] :شمعألا
 [دمحم وبأ هتينك ءدسأ يب نم لهاك نب ىلوم «نيثدحما نيب ريهشلا يفوكلا يعباتلا يراقلا نارهم نب ناميلس
 ناك يعشلا ليحارش نب رماع ورمع وبأ وه :يبعشلا .نيتسو ىدحإ لوأ هدلوم ناكو ه١ 4 وأ ه١ ٤۷ تام

 نع ىورو ءه4١١ تامو ه١٠ رمع ةفالخ يف دلو «ملعلا رفاو ردقلا ليلح يعبات وهو «هنامز يف ةفوكلا ةمالع

 هدنع هلمعتساو «مورلا كلم ىلإ ناورم نب كلملا دبع هذفنأو «نيعمجأ م ةشئاعو ةريره ىبأ نعو اًريسي يلع
 .هيأر دادسو هلقع ةرازغل ؛مهرومأ يف هنوريشتسي «ءافلخلاو ءارمألا دنع ذوفن يعشلل ناكو ءائامز

 نم ناكو «ةياور الو ةبحص هل تسيلو ء۲١1۲ ةرجهلا ماع دلو «هيبأ نبا :اًضيأ هل لاقيو «ةيم نب دايز وه :اًدايز

 هلمعتسا ءاغيلب ءانطف ءامهش ءاًديدس «لقعلا حيحص «ةئيلا يوق «ةسايسلا ميظع «ءاحصفلا ءابطخلاو برعلا ةاهد

 مّلس الو ءلتق نأ ىلإ هعم لزي ملف «سراف دالب ىلع يلع هلمعتسا مث ءةرصبلا لامعأ ضعب ىلع باطنلا نب رمع
 .هه7 تام نأ ىلإ اهيلع يقبو «ةفوكلاو ةرصبلا ىلع هلمعتسا مث «ه4 ٤ ةيواعم هقحلتسا ةيواعم ىلإ رمألا نسحلا
 ملكتم :يفطصأ . ورك. تام ةرصبلا / يباحص عرقألا نب مكحلا :هل لاقيو «يرافغلا ورمع نب مكحلا وه :مكحلا

 .اههذخأي ادحأ عدأ الو نينمؤملا ريمأ جئاوحل امهرحدأ :نيعي [هرايتخاو 0 ءافطصالا ع راضم نم

 .خإ ىرخألاب امهادحإ ةقزتلم اًدحاو ائيش ضرألاو تاوامسلا تناك ول يأ «ماحتلالاو مضلا وه قترلا :اقتر

 ادب رہ مولعم نكت افق ےس یا كد لم يق کیا روا هسداج ہر دنا كس لادن وا لي ذنب ب سدني ىكن ذو نارك نإ

 هيلع ريغت مث ماشهو نييومألا لبق نم قرشملاو قارعلا ىلع ًالماع ناك «يرازفلا ةريبه نب رمع وه :ةريبه نبا
 لاقف «هتيحل حّرسيو ةعمجلا ةالصل أيهتي ةريبه نباو «ةتغب ةفوكلا دلاحخ لحدف يرسقلا هللا دبع نب دلاخج هلزعف ماشه
 ةريبه نبا ناملغ نإ مث «هسبحو «فوص نم ةعردم هسبلأو يرسقلا دلاح هديقف «ةتغب ةعاسلا موقت : اذكه :رمع

 كلملا دبع نب ةملس ريمألاب راجتساو ماشه ىلإ برهف «هنم هوجرخأو نجسلا ىلإ ابادرس اوبقنف «نحسلا ةروادم اورثكأ

 .ه١٠١ 5 ةريسي ةدم دعب تامو «ةريبه نبا رمع مايأ لطت ملف «هنع افعف اماشه هاحأ ملکو «هراجأف ناورم نب



 هقلاخ ةّيصعم يف قؤلخمل ةعاط ال ۹۸ رشنلا يف لوألا بابلا

 طحخس تقفاو اهتذفنأ نإف ؟اهيف ام ضعب اهيف «كلملا دبع نب ديزي دنع نم انيتأت بنك يف
 ۰ ۶ 3 نت

 «زاجحلا هيقف «ىعشلا كدنع اذه :نسحلا هل لاقف «يمد ىلع تيشح اهذفنأ م نإو هللا

 ةريبه نبا تفتلا مث «ٌرومأم دبع تنأ امنإف ,دّدسو براق :هل لاقو «ىعشلا هل قفرف «هلأساف

 يف قولخمل ةعاط ال !ةريبه نبا اي :نسحلا لاقف !ديعس ابأ اي ؟لوقت ام :لاقو «نسحلا ىلإ

 قفاو امف «ىلاعت هللا باتك ىلع هضرعأف «ديزي هيف كيلإ بتك ام رظناف «قلاخلا ةيصعم

 نم كب ىلوأ هللا نإف «هذفنت الف ىلاعت هللا باتك فلاح امو «هذفنأف ىلاعت هللا باتك

 «نسحلا فتك ىلع هديب ةريبه نبا برضف هباتک نم كب ىلوأ ىلاعت هللا باتكو ديزي

 «نيفلأب ىعشللو ‹فالآ ةعبرأب نسحلل رمأو «ةبعكلا برو ئقدص خيشلا اذه :لاقو

 امأو ءاهقرف اوعمتحا اًملف «نيكاسملا ىلإ لسرأف نسحلا امأف ءانل قفرف انقفر :يبعشلا لاقف

 هافك سانلا طخسب هللا اضر ّسمتلي نم هّنِإف :دعب امأ :ةيواعم ىلإ ءادردلا وبأ بتكو

 ننس عبرأ هتفالح هدمو هإ١١١ كلملا دبع نب ناميلس دعب ةفالخلاب ماق ھ٥ هتافوو صال ا هتدالو :ديري

 .ماشه هيأ ىلإ ةفالخلاب دهع نأ دعب هتفالح يف جرح ؛هجولا حيلم ءاميسج «ضيبأ ناكو

 .ريصقتلاو اهيف ولغلا كرتاو ءاهلك رومألا يف دصتقا يأ :براق
 .ةلكاشم مالكلا يفف [اليلق اناطعأ يأ ارسي انرمأ يف لعج نكل ارسي هتلأسم يف ديزيل انلعج ام يأ] :انقفر

 ءاهضعب يف فلتخي ءاثيدح لوعبس و ةئامو فين هل ىوري «يباحصلا يراصنألا ديز نب رعوع وه :ءادردلا وبأ

 قشمد ءاضق يلو «دهاشملا نم دحأ دعب ام دهشو «ةرجهلا لّوُأ نع اليلق رحأت همالسإ ناكو ءادهاز اًميكح اهيقف ناكو

 ف نامثع ةفالخ رحآ يف تام ءهمسا يف فلتخم :بيرقتلا يف لاقو ء«ه"١ ةنس هماّيآب اهيف قوتف «نامثع ةفالح يف

 .نينامثلا براق دقو «ه٠5ةنس بحر يف تامو «يحولا بتكو «حتفلا لبق ملسأ يباحص



 ...ىرج ام هتايح يف هناسل ىلع ىرج لجر ۹۹ رثنلا يف لوألا بابلا

 نم هدماح ريصي هللا طحاسم. لمعي نم هنإف :دعب اّمأ :ةيواعم ىلإ نط ةشئاع تبتكو

 .مالسلاو «هل اًماذ سانلا

 هتافو دْعَب هيلع ىرج ام هتايح يف هناّسل ىلع یرح لر
 ةئام ثالث يمهرجلا ةيرش نب ذيبع شاع :لاق «يلكلا ماشه ىلإ هدانسإب يرابنألا ىور

 ئثدح :هل لاقف ءةفيلَحخ وهو «ماشلاب ةيواعم ىلع لحخدو «ملسأف مالسإلا كردأو «ةنس

 لإ تيهتنا املف مهل اًثيم نونفدي موقعي موي تاذ تررم :لاق «تيأر ام بجعأب

 :رعاشلا لوقب تلثمتف «ع ومدلاب يانيع تقرورغا

 ؟ريكذت مويلا كنعفني لهو ءركذاف «رورغم ءامسأ نم كْنِإ !بلق اي

 ةجيدح الإ 45 يبلا جاوزأ لضفأو ءاقلطم ءاسنلا هقفأ «نينموملا مأ بب قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع يه :ةشئاع

 انكل اهلضفو امترهشل اهتمجرت نع نيغ انل ناك هنأ :ملعاو «حيحصلا ىلع ههال ةنس تتام «ريهش فالح اهيفف

 ةنيدم ىلإ بوسنم «ءاربو ةدحومبو نون نوكسو ةحوتفم. :يرابنألا .قيلعتلا اذه يف اهركذب ةكربلا ليصحت اندرأ
 راشملا ةمئألا نم ناك «"يوحنلا نيدلا لامك" ب بقلملا «يرابنألا دمحم ءافولا يبأ نب نمحرلا دبع وهو «رابنألا

 ردصتو «ةيماظنلا ةسردملاب يعفاشلا بهذم ىلع هقفتو «تام نأ ىلإ ءابص نم دادغبب نكسو ءوحنلا ملع يف مهيلإ
 «يرجشلا نب هللا ةبه تاداعسلا ابأ فيرشلا بحصو «يقيلاوحلا روصنم يبأ ىلع ةغللا أرقو ءامب وحنلا ءارقإل

 ,"ةيبرعلا رارسأ" باتك وحنلا يف فنصو «ءاملع اوراصو «ريثك قلح هيلع لغتشاو «بدألا ملع يف رحبتو «هنع ذحأو

 همجح رغص عم نيرخأتملاو نيمدقتملا هيف عمج «ءابدألا تاقبط يف باتك هلو «ةدئافلا ريثك ذحأملا لهس وهو

 .اهلهأ ةسلاجبو ايندلا كرتو «ةدابعلاو ملعلاب الغتشم «هتيب يق هرمع رخآ يف عطقناو «ةعفان اهلك هبتكو

 [هنوفعضي مهنكل «خيراتلا ةياور يف نيثدحملا نيب روهشملا «يوارلا مسا] :ماشه

 [عمدلاب ءالتمالا وهو] :قاريرغالا يضام نم ةبئاغ ةظفل :تقرورغا
 [هب لثمتن «لثم تيبلا اذه :لاقيءالثم ريغلا رعش لقن وه] :لثمتلا يضام نم ملكتم ةظفل :تلثمتف

 .رعشلا ةرورضلو اًفيفخت ءايلا تفذح «"يلق اي" :ريدقت ىلع اهرسكب وأ «"لحر اي" :انلوقك ءابلا مضب :بلق اي

 [لطابلاب هعمطأو هعدح :يأ] هّرغي هَّرغ نم لوعفم مسا :رورغم



 ...ىرج ام هتايح يف هناسل ىلع ىرج لجر ١٠١٠ رشنلا يف لوألا بابلا

 ءريضاحم اقالطإ كل ترج نح «دحأ نم هيفخت ام بحلاب تحب دق

 ريخأت هيف ام مأ كدشرل ندأ ١ اهلحاعأ :يردت امو يردت تسلف

 نسايم ترا فا ا اقا هب راو اريك هللا ودقتسناف

 يصاعألا هوفحت سرلا وه اذإ ٠ «طبتغم ءايحألا يف ءرلا امنيبو
 .رورسم يحلا يف هتبارق وذو «هفرعي سيل «هيلع بيرغلا يكبي

 اذه هبحاص نإ :لاق ءال :تلق ؟رعشلا اذه بحاص نَّم فرعتأ :لحر يل لاقف :لاق

 52000 «هفرعت تسلو هيلع يكبت يذلا بيرغلا تنأو «ةعاسلا هانفد يذلا تّ

 يف دحاولا طوشلا وهو :ةكرحم قلط عمج :اقالطإ [ّرسلا ءاشفإ وهو] :اًحوب هّرسب حاب نم بطاخم ةظفل :تحب
 اضيأ لاقيو «هيلع متخيف «ةعقاولل دوهشلا ءامسأ هيف بتكي يذلا لجسلا] :رضحم عمج :ريضاحم .ليخلا يرح

 مكحم كص هنأك «ملاعلا يف كبح ربخ عاش حو «دحأ نم يفخ ام نح بحلا ترهظأ :ئعملاو [نيرضاح موقل

 نظأو «نآلا يردت تسل ىعملاو ءايندلا "اهلجاع" يف رورجلا :تسلف .كبح ربخب موقلا ريسي وأ ءانه ةرات يرجي

 .هيلإ برقأ اهلحآ مأ دشر اذ كنوكل برقأ ايندلا لجاعأ «كتايح يف يردت ال كنأ

 | هيلع ةف هل لعجي نأ هنم بلط :اًريخ هللا ردقتسا :لاقي] رادقتسالا نم رمأ :ردقتساف

 لثم بيكر ت يف اوطبح دق :ءابدألا خيش لاق ءكل تباث رسعلا يأ «فوذح هربح أدتبم رسعلا :هلوق :خلإ امنيبف

 فاضملا نيب ةلصاف "ام" ةملكو «هدعب ىلا ةلمحلا ىلإ فاضم "نيب" نأ :يدنع هيلع رابغ ال يذلاو «ةرابعلا هذه

 رامقلا نارود ًاحاف :ةرابعلا عمو «ةأحافملا نعم هيف نإف «هدعب "ذإ" اهوقب بوصنم "نيب"و «هيلإ فاضملاو

 .ىرخأ ضفتخيو ةرات عفتري «ةءاجف نامزلا بلقت ىلإ ريشيو ءاًدوجوم رسعلا ناك امنيب -هترثك يأ-

 «هدعب ام هرسفي مهبم وهو «ةأحافملل "اذإ" ةملك :وه اذإ [ةمعنلاب حرفلا وهو] :طابتغالا نم لعاف مسا: طبتغم

 سامر عمحلاو [ضرألا هحو عم ايوتسم ربقلا] :حتفلاب :سمرلا (4:ةرقيل) (هجزخّرُمب وه امو :ىلاعت هلوقك
 [اهتسردو بارتلاب اهتفحأ] :رادلا حيرلا تفع عراضم ةبئاغ ظفل "وفعت" :هلوق .سومرو

 نإ :لثملا يفو [ءامسلا ىلإ دومعلاك عفترتو هرابغلا ريثو «ةدشب بت ٌحير] :رسكلاب راصعإ عمج :ريصاعألا
 ا لانو هلذأ كم هيل اذإ ةع لذُملل برضي] .اًراصعإ تفداص دقف احير تنك



 هيلإ َنَّسْحَأ نم ىسني ال ميركلا ۱۰۱ رثنلا يف لوألا بابلا

 دقل :ةيواعم هل لاقف «هتوع. مهّرسأو «هيلإ اًمحر سانلا برقأ هربق نم جرح يذلا اذهو

 .يردذعلا ديبل نب زينع :لاق ؟ْتْيملا نمف ءاًبيجع تيأر

 هيلإ َنَسْحَأ نم ىسني ال ميركلا
 هرفس يف يقلف ءادج اًريقف ناكو ءةرازولا ىلوتي نأ لبق رفاس يبلهملا ريزولا نأ يكح
 :ًالاحبرا لاقف هيلع ردقي ملف محللا ىهتشاف «ةميظع ةقشم

 هيف ريخ ال ام شيعلا اذهف !هيرتشأف «عابي توم الأ

 !هيركلا توملا نم صلي «يأي محلا ذيذل توم الأ

 هيلي امم ينا ول تددو ءديعب نم اربق ترصبأ اذإ

 !هيخأ ىلع ءافولاب جرف رح سفن نميهملا مجر الأ
 هخبطو «مهردب اًح ىرتشا هعمس املف -يضلا هللا دبع :هل لاقي- قيفر هعم ناكو :لاق

 ىمظعلا ةرازولا ىلوتو «ىرثأو لاوحألا يلهملاب تبّلقتو ءاقرتفا مث ءهاّيإ همّعطَأو

 5266 ةعقر يف هيلإ بتك و هدصقف ؛يبلهملا واف اچ هقيفر رقتفاو ةلودلا ٌرعمل

 :بيرقتلا فو «[نميلا يف تناك ةليبق مسا] :ةفرعم «ةرذع ىلإ بوسنم :يرذعلا [ةبارقلا] :فتككو رسكلاب :اًمحر

 نم ناك «رعاشلا يبلهملا دمحم نب ديزي وه :يبلهملا ريزولا .دعس نب ةرذع ىلإ ةبسن ءةمحعم لاذ نوكسو ةمومضع
 .ه۹١٠ ةنس ديزي يفوت «هتافو دعب هاثرو «ةريثك دئاصقب هحدمو «ةفيلخلا لكوتملاب لصتا «بلاط يبأ نب يلع لآ ةعيش

 :ةيناثلا ميملا حتفي دقو «لعافلل :نميهم .هتبترو هتيالوو ريزولا لاح ىلعأ رسكلا نكل «حتفيو رسكلاب :ةرازولا

 ل هلصأ :لاقي [نسحلا ءامسألا نم اذه ,دحأ قح عيضي الو «فوخلا نم نمآ يذلا بيقرلاو دهاشلا]

 .ههجو نع لوحت :ءيشلا بلقت :تبلقتو ؟وه نم يردأ ال :هللا دبع .ًءاه ىلوألا مث ءاي ةيناثلا تبلق «نيتزمهي

 نيسحلا نب دمحأ ةلودلا زعم وه :ةلودلا زعل .هلام رثك :ءارثإ ىرثأ «ءارثإلا يضام نم بئاغ ةظفل :ىرثأو

 ."لسألا ىلع نبي ام كلامملا ىلعأ" :اهوأ «ةيماللا هتديصق يف يبنتملا بيطلا وبأ هركذ ؛يمليدلا



 ...تنكو نظلا كب اوءاسأ اذإ نزحت ال ١٠٠١ رشنلا يف لوألا بابلا

 !هيسن دق ام ركذم ةلاقم «يسفن كتدف :ريزولل لق ءالأ

 !هيرتشأف «ع ابي توم الأ :شيع كنضل لوقت : ذإ ركذتأ

 مرا ل

 نوقف نيل لثمإل» هتعقر يف عقوو مهرد ةئامعبسب هل رمأ «هتعقر ىلع فقو املف

 علخو «هب اعد مث بح ةا بس لک يف لباس َعْبَس تأ َِبَح لمك للا ليپس يف ْمُهلاَومأ

 7 .لمع ىلع هاّلوو «هرب يف هدازو هيلع

 كلل ريش هافانا هيك وعلا كايين رذاشبا ادن أل

 خيشلا رظن عقوف «يريحلا نامثع يبأ خيشلا دنع هتيراج روباسين راحت نم رجات عدوأ

 0 «لاحلاب دادحلا صفح يبأ هخيش ىلإ بّتكف ءامب فغشو ءاهقِشَعف ءاّموي اهيلع

 باوح يف هءاف نإف "هيرتشأف" :هلوق يناثلا تيبلا يف اذك «نزولا ةماقتسال تنكسف «ءايلا حتفب هلصأ :هيسن

 .كنض ةلزنم هتيأرو «كنض ةشيعو «كنض ناكم «ىثنألاو ركذملل ءيش لك نم قيضلا :كنضل .يفنلا

 ءاضمإ «همسا هلفسأ يف بتك :كصلا وأ دقعلا عقو :اًضيأ لاقيو .هريغو كصلا ىلع متخلا] عيقوتلا :عقوو

 وب ےک عر ےک نا ںیہ ےک غ وك لولا نيا (لبي رخ روما ن) لب ہار لك شا كول ج] :ةمجرت :لثم [هب ارارقإ وأ هل

 ںوم ےئاد وسر رنا ےک لاي رم روا ںی لكلاب تاس (ورک رف) ے لج «تللاع یک ہ تاو كيا تلج ے ىلا (رثلا دثع) تلاع یک لولا

 [( جس اعزب كيك صح وس تاس باوث اكن ا ىلاخت ادخ ںرط ىا)

 وه] عاديإلا يضام نم بئاغ ةظفل :عدوأ [اهوحنو بايثلا نم هعلخت ام يهو ةعلخلا هاسك :يأ] :هيلع علخو

 ةلمهم نيسبو ةيتحت نوكسو ةحوتفم. :روباسين .دادضألا نم وهو [ةعيدو هدنع نوكيل دحأ ىلإ ءيشلا عفد
 .ةريحلا ءانكس نم «دهاز «ملاع ,روهشم خيش وه :نامثع يبأ .ناسارخ نّدم ّمأ «ةدحوم مضو

 نم ذوحأم هنأل ؛بلقلا فالغ يف لحد اهّبح نأ :ىعملاو «هب علوأ و هبحأ] :ًافغش بحلا هفغش :فغشو

 نظن امّنِإو «ةينكلا هذمب اوّنكت نيريثك نإف ءدارأ صفح يبأ يأ ملعن ال :صفح يبأ [بلقلا فالغ وه :فاغّشلا

 روباسين راوجب ةيرق نم هلصأ «مالسإلا يف ىقتلاو ملعلاب نيفورعملا داهزلا دحأ يروباسينلا رمع صفح وبأ هنأ

 .ه١1١1 ةنس يفوت ءمهب قوثوملا خياشملا رابك نم وهو «مهنع ذخأو «ةمئألا بحص «ىراخب قيرط ىلع



 ...تنكو نظلا كب اوءاسأ اذإ نزحت ال ۰۴۳ رثنلا يف لوألا بابلا

 لاسو «يرلا ىلإ لصو املف «فسوي خيشلا ةبحص ىلإ يرلا ىلإ رفسلاب رمألاب هباجأف
 كلثم ٌنيقت لأسي فيك :اولاقو «هتمالم يف ٌسانلا رثكأ «فسوي خيشلا لزنم نع َسانلا

 ىلإ دوعلاب هرمأف ءةصقلا هخيش ىلع صقو «روباسين ىلإ عجرف !قساف يقش تيب نع
 ءايقشأ هعج

 لزنم نع لأسو «يرلا ىلإ ةيناث ةرم ٌرفاسف ءروكذملا فسوي خيشلا ةاقالمو «يرلا
 هيلإ ىتأف «ةرامخلا ةلحم يف هْنِإ :هل ليقف .هب مهئاردزاو سانلا مذب لابي ملو «فسوي خيشلا

 هبناج ىلإو «لامحلا عراب ٌديبص هبناج ىلإ ناكو «همظعو مالسلا هيلع ٌدرف «هيلع ملسو

 اذه ام :نامثع وبأ خيشلا هل لاقف «هنيعب رمخلا هنأك يش نم ةءولمم ةجاجز رحآلا

 56 ةرامح اهرّيصو انباحصأ تويب ىرش املاظ نإ :لاقف ؟ةلحلا هذه يف لزنلا

 دالب ةبصقو «ندملا مالعأ نم ةروهشم ءدهعلا ةميدق ةنيدم يه «يقسلا يأ «يرلا نم اهمسا نإ :ليق :يرلا

 ءاهيلع فرشم لبح اهبناج ىلإو «ةقرزلاب حململا .مكحملا ,نمثملا رحآلاب ةينبم «نسحلا ةبيجع ةنيدم يهو «لابجلا

 ىلع هند رمع نمز يف نيملسملل اهحتف ناكو «ةرامعلاو بصخلا ةريثك قيتاسر يرللو «ءيش هيف تبني ال عرقأ

 .هتجرت ىلع علطن مل :فسوي خيشلا .اهحالصإو اهتمرحب رمأ ه١ 58 يرلا يدهملا مدق املو «ديز نب ةورع دي

 هوبلق «"ىوقو" :ليقو "ايقت" هلصأو هاقتالا مسا ىوقتلاو ءاوقو ءايقتأ عمجلاو «ىوقتلا بحاص وه :يقت
 نأ لهأ يأ (ه*:رثدملا) 4ةَرِفْغَمْلا اهو ىَّوَقَتلا لهآ وهو :ىلاعت هللا لاق ءايدصو ايزخك ةفصلاو مسالا نيب قرفلل

 يلع هباع :هيلع هلمع ىرز نم لاعتفا ءاردزالا :مهئاردزاو .هترفغم ىلإ يدؤي ام لمعي نأ لهأو «هباقع ىقتي

 لوقأ الر :ىلاعت هللا لاق فافختسالاو راقتحالا :هانعمو «"لاعتفالا ءاف" ءازلا نوكل ؛"الاد" "هءات" تلدبأ

 ليوأت ىلع ءاتلاو ء[رمخلا عيبي يذلا] :دادشك راّمخلا :ةرامخلا .منورقتحت يأ (٠٠:دوه) کیا يردزت

 « لضفلا لامك :ةعاربلا] «(ك ءس «ن) ةعارب عرب :ع راب .نيرامخلا ةعامج اهيف نكست ةلحم يف يأ «ةعامجلا

 ةديبع يبأ نعو «هنم ءانإلاو ءجاجزلا نم ةعطقلا :ةثلثم ةحاجزلا :ةجاجز [رمأ يف هءارظُت قئاف يأ عراب :لاقي

 اًهيف ٍةاَكْشِمُك هرو لَم :ىلاعت هللا لاقو .ةرسأ تاذ ءارفص ةحاحزب :ةرتنع لاق «"ةجاحز" حدقلل :لاقي

 هذحأ] :رصقلاو دملاب ءارش هارش :ىرش .جاحزلا نم ليدنق يف يأ (*:رونلا) ه0 ل

 ٌدشلا يرش :لاقي عم” نم ناك اذإو ءبرض نم ناك اذإ اذه [دادضألا نم اذه «هعاب وأ (انهه دارملا وهو) نمثب

 .نيرامخلا ةعامج تويب اتوب لعج يأ :اهريصو [مقافتو مظع] :رصقلاو رسكلاب ىرش مهنیب



 عضاوتلا +١١ رثنلا يف لوألا بابلا

 مالغلا اّمأ :لاقف ؟رمخلا اذه امو ؟مالغلا اذه ام :هل لاقف «يراد ءارش ىلإ جتحي مو

 نيب ةمهتلا ماقم يف كسفن قوت ملو :لاقف «لخف ةحاحزلا اّمأو «يلص نم يدلوف
 يب

 ىكبف «نهبحب ىلَتبأف «مهیراوج يوعدوتسيو نيمأ ةقث ينأ ا ودقتعي دلیل :لاقف ؟سانلا

 .ممي ىلاعت هللا انعفن هللا لهأ لاوحأ اذكهف «هخيش دصق ملعو ءاًديدش ءاكب نامثع وبأ

 ا
 لفسأ ىلإ شرعلا تحت امع نولس :(ملعلا ةهبأ هتاحد دقو) موي ناميلس نب لتاقم لاق

 :ضرألا ف كتم امنع كلاس اغإ «كلذ نم ٍءيش نع كلأسن ام :لحر هل لاقف «ىرثلا

 ةبيتق نبا فيلأت ترهش الو .همحفأف ؟هنول ناك ام «فهكلا لهأ بلك نع ينربخأ

 «عمجلاو ىثملاو دحاولا هيف يوتسي «هب قوثوم يأ «ةقث وار و دهاش :لاقيف «هب فصويو ءردصم ةدع لثم :ةقث

 ءروهشملا ريسفتلا بحاص نسحلا وبأ وه :لتاقم .تاقث :لاقيف «ثانإلاو روكذلا يف عمجي دقو تۇغ ارك ذم

 هنع ىورو «يرهزلاو دهاجو كاحضلا نع ىور ءامي ثّدحو ءدادغب لحدو «ةرصبلا ىلإ لقتناو «خلب نم هلصأ

 «بذكلا ىلإ هبسن نم مهنمو «ةياورلا يف هقثو نم مهنمف «هرمأ يف ءاملعلا فلتخاو ءرفعج نب يلعو قازرلا دبع
 نولأست ال :لاقف «توريب دجسم يف اًموي سلح هنأ يورو «هثيدح سانلا كرتو ءاباذك لتاقم ناك :عيكو لاق

 نكي ملو «راحف هيتدج نم هئاريم هلأساف هيلإ مق :لحرل يعازوألا لاقف «هنع مكتأبنأ الإ شرعلا نود ءيش نع

 .ةرصبلاب ه١ ٠٠ يفوت «ةادغلاب جرح مث «ةليل الإ اهيف تاب امف «باوج هدنع

 ءراغ وهف اًعساو نكي مل نإف ؛لبحلا يف عستملا بقنلا وه :فهكلا :فهكلا لهأ .ةوخنلاو ربكلا يه :ةميأ
 .هركذ عطتسن ملف رصتحملا اذه هعسي ال اذج ليوط وهو«ميظعلا نآرقلا يف فهكلا باحصأ ةصقو

 [هعاذأو هنلعأ] :مضلاب ةرهشو «حتفلاب اًرهش هرهش :لاقي «لوعفملل ئبم ضام :ترهش

 اًئفتم ققث ءالضاف ناك «ةفوكلاب :ليقو ءدادغب يف دلو «يرونيدلا ةبيتق نب ةملس نب هللا دبع دمحم وبأ وه :ةبيتق نبا

 بسنف ءاّيضاق ةدم اهب ماقأو -لبحلا دالب نم ةدلب- "رونيد" ىلإ لقتنا مث ءأرقأو اه ثّدحو دادغبب نكس «مولعلا يف

 باتكو «ننفم ءيش لك نم واح وهو ةليوط ةبطخ هل «بتاكلا بدأ اهنم ءاهيف بغري ةروهشم هتافلؤمو ءاهيلإ
 .ه۲۷ ٠ةنس هتافووعه7 ١1 ةنس هتدالوو «ةءاجف هتافو تناك و«ةغللا يق ميئارحلا باتك و ءدئاوفلا ريثك وهو فراعملا



 عضاوتلا 6١ه رشنلا يف لوألا بابلا

 هتقو ءاملع ىلع اًزيربت ىلتعاو «لفحلا صغ دقو ربنملا دعص «نئقتما ماعلا نيعب ظحلو

 دحأ هيلإ ماقف ءءاش اًمع ءاش نم ىئلأسيل :لاقف «ناطلسلا نم هب لمتشا ٍهاج لضف عم

 فرصناو ءًالجح لرو ختا :ايارح ركب ملف ؟رمطتلاو ليتفلا اب ه1 لاتن «لافغألا

 باقع نم اذهو ءامه سانلا ركذأ هسفن دَحو نيتظفللا رظن املف السك هلت لإ

 اي :لاق مث ا تلكم ا داو :ةداتق لاقو .بحعلا

 لهأ نش لحجر نكيرشب ناك و هللا خفف تاخر ق اه لاق «يلعن تاه !مالغ

 دحأل اًموي حبصلا ةولص تتافف «هبحصو ءدماح يبأ مايأ يف جحو «عرولاو نيدلا

 5 7-0 ةولص نم جاحلا كردأ «يناثلا مويلا يق ناك املف «كلذ ىلع هّمالف «هباحصأ
 مئاللا لحرلا كلذ يأ

 تد امو ةكيأر امك اذه :هل لاق ةالصلا دیر هبحاص هيقل املف دعو

 مولملا لحرلا

 .ةيناثلا كتتافل كلذ ريغ ىلع هتركذ ولف داشرإلاو ةرصبتلا نعم ىلع
 ندومن هار

 احصأ قاف :ملعلا يف لحرلا زّرب :اًريربت .مهيلع قاضو «ممك ًالتما :موقلاب لزنملا صغ :صغ

 قش يف يذلا طيخلا] :ريمأك :ليتفلا .رومألا برجي مل نم وأ .هل بسح ال نم «مضلاب لفغ عمج :لافغألا

 :ليقو «ةرمتلاو ةاونلا نيب ةقيقرلا ةرشقلا :ليقو ءاهيلع يلا ةرشقلا :ليقو «ةاونلا قش وه :ريمطقلاو [ةاونلا

 :لاقي «تبث ةقث يرصب ليلح يعبات وه :ةداتق .هّدر :ٌةراحإ باوجلا راحأ :رحُي ملف .اهرهظ يف ءاضيبلا ةتكنلا

 باب ىلع يبارعأ لأس هنأ ئيدملا نبا نع يور «يرصبلا نسحلا باحصأ ظفحأ هنأ ىلع اوقفتا دق «همكأ دلو

 :لاقف «همالك ةداتق عمسف مهلأسف يبارعأ فقوف «نينس رشع دعب ةداتق جحف اًحدق اودقفف «فرصناو «ةداتق

 ةمألا هذه يف نكي مل :فاشكلا يف لاقو «مهلك ةمئألا هثيدح جرحأ دقو «هب ٌرقأف هولأسف ءاذه حدقلا بحاص

 هل جرح «ةعبارلا ةقبطلا سأر وهو «ةئامو ةرشع عبس ةنس تام «هدهزو هملع ىلع اوعمجأ «هريغ حوسمم همكأ

 .ةتسلا

 .سفن ٠٠٠٠٠ وحن اهيف ءاهرمخب روهشم «لامشلا ىلإ ةلامإب سداق يقرش يف «سلدنألا نم ةريبك ةنيدم :شيرشب
 [هحّضوو هفّرع يأ] :ةرصبتو اريصبت هرّصب :ةرصبتلا .تاهبشلاو يصاعملا نع سفنلا فكو «مثإلا ةبناحج وه :عرولاو



 عضاوتلا لح رشنلا يف لوألا بابلا

 ءاهلك هبورح يف بلاط يبأ نب يلع عم (ديز نب دلاخ همساو) يراصنألا بويأ وبأ ناكو

 هاطعأ امل ةيواعم نب ديزي عم كلذو «نيسمو ىدحإ ةنس اًطبارُم :ةينيطنطسقلاب تامو

 «ينيولمح اف 0 انأ اذإ :هباحصأل لاق لقث املف «ءضرمف «هعم جرح «ةينيطنطسقهلا هوبأ

 فورعم وهو ءاهروس نم اًبيرق هونفدو ءاولعفف ,مكمادقأ تحت نونفداف ودعلا متففاص اذإف

 ."هللا هعفر هلل عضاوت نم" نأ ىلإ ةراشإ هنأكف «نوفشيف نوفشتسي ءمّظعم «مويلا ىلإ

 2 يبنلا لزنو ءاردب دهش «ةباحصلا رابك نم «بويأ وبأ يراصنألا بيلك نب ديز نب دلاح وه :ديز نب دلاخ

 دحأ ةينيطنطسقلا روس عافتراو :يزيزعلا يف لاق :ةينيطنطسقلاب .مورلاب اًيزاغ تام «هيلع ةنيدملا مدق نيح

 (ةليطتسم اهتسينكو «ريبك اهروس :لاق ءاهيلإ رفاس نم ضعب يل ىكحو «ةلماعم ةرشع عبرأ اهو ءاًعارذ نورشعو

 بارحخ ةنيدملابو «نيتاسبو عرزم اهروس لحادو «ةسينكلا نم ةبيرق تسيلو «"كلملا طالب" ىمست كلملا رادو

 «تاعاب ثالث نم رثكأ هرود «لاع دومع ةسينكلا بناج ىلإو «يلامشلا يقرشلا بناجلاب اهتارامع رثكأو «ريثك

 امي ريشي وهو ىرحألا هدي عباصأ حتف دقو «ةرك سرافلا يدي ىدحإ يقو «ساحن نم سرفو سراف هسأر ىلعو

 «ةينارصنلا نيد عفار نيطنطسق اهانب ةينيطنطسقو ديفسابا لاق «ةنيدملا هذه ناب نيطنطسق ةروص كلذ نإ :ليق

 نيقيرفلا نم لك طبري نأ يهو «ةطبارملا نم لعاف مسا :اطبارم .ربلا يف مايآ ةتس وحن برسمو ةينيطنطسق نيبو

 (١٠٠:نارمع لآ) كاوطباَرَو اوُرِباَصَو :ىلاعت هلوق هنمو ءاطابر رغثلا يف ماقملا يمسف «هبحاص اًدعم هرغث يف مهلويح

 هعيابي ملو «سانلا هعيابو اهنم مدقف «صمحب ديزي ناكو «هوبأ تام موي ةفالخلاب هل عيوب :ةيواعم نب ديزي

 هيلع اولمحف هوكردأف «نيسحلا ةبراحم ىلإ اشيح ريسف «ريبزلا نب هللا دبع الو «بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا

 نيصحلا هيلإ راسف «مارحلا دجسملا ف نصحتو ةكمي قحلف ريبزلا نب هللا دبع امأ ءنيسحلا را «هباحصأو

 ىلإ درو ذإ كلذك مه امنيبو ءاهراتسأ تقرحف ةبعكلا هب ىمرو «سيبق يبأ ىلع قينجنملا بصنو هريمغ نب

 رهش يف ديزي فوتو «كلذ ىلإ هباجأف «ةعداوملا هلأسي ريبزلا نبا ىلإ لسرأف «ةيواعم نب ديزي تومي ربخلا نيصحلا

 ءاهفيفخ ةيحللا نسح «يردح راثآ ههجوب «نينيعلا روحأ ءاًدعج ءمدآ ناكو «نيتسو عبرأ ةنس لّوألا عيبر

 .بلك يب ةيداب يف رعشلا ٍمظنو «ةحاصفلا ملعت «صنقلاو وهللا يف ةبغرلا رفوم ناكو ءاليوط

 ناك اذإو «[تبثو نزر] :هانعمف م لقث ناك اذإو ء[هّضرم دتشا :ضيرملا لقث] :(عمس) لقث نم :لقث

 يف نوفاص :لاقي [افص مايقلا] :ةفاصملا ضام نم نيبطاخم ةظفل :متففاص [هلقث ٌرّدق دقإ :هانعمف رصن نم لقث

 .ناريسو راوسأ عمجلاو «ةنيدملاب فوطي طئاح :روسلا :اهروس .نيففصتم اوفقو اذإ لاتقلا

 .هيأرب ىفشتسي نالف هنمو ءافشلا بلط وهو :ءافشتسالا عراضم نم نيبئاغ ةظفل :نوفشتسي



 محفملا باوجلا ¥۰4 رشنلا يف لوألا بابلا

 - محفملا باوجلا

 ناكو «نيسمخح ةنس يفوتو «ةرجملا نم نامث ةنس -ٌئلع قيقش- ليقع ملسأ :ماشه لاق

 بهذ ام دعب «ةيواعم ىلع لحد :ركاسع نبا لاق .ةقامحلا ىلإ هوبسنف ءاباوج سانلا ع رسأ

 :ليقع لاقف ءمكراصبأ يف نوباصُت !مشاه نب اي :لاقو «هريرس ىلع هعم هدعقأف «هرصب

 «قارعلاب مولع هيخأ ىلع مدق اليقع نإ :ماشه لاقو .مكرئاصب يف نوباصُن !ةيمأ يب اي متتأو
 يئاطع جرخي يح «ربصا :لاقف «ٌجاتحمو ريقف نإ :لاقف ءائيش كيطُعأ ام :لاقف هلأسف

 «تيناوحلا ىلإ هب قلطناو ديب ذم :لجرل ىلع لاقف هيلع حلف ءكيطعأو ن نم

 يباحص «نسألا ناكو ءرفعجو يلع وخأ .يمئشاحلا بلاط يبأ نب ليقع وه :ليقع .هتمجرت ىلع علطأ مل :ماشه

 ركاسع نب نيسحلا نب هللا دبع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلا وبأ وه :ركاسع نبا .بسنلاب ملاع

 يف هوحأو هوبأ هب نتعا «ه۷۹٤ مرحم لّوأ يف هدلوم مهئاول لماحو «هنامز يف ثيدحلا لهأ مامإ وهو «يعفاشلا

 باحجو «قافآلا ىلإ هه١٠ نأشلا اذه يف لحرو «هسفنب بلط مث «نينس تس هرمعو ثيدحلا عمسف «هرغص

 يداحلا نينالا ةليل يفوتو «ةأرما نونامثو فينو «خيش ةئام ثالثو فلأ :هحويش ةلمجو «ةلحرلا يف دعبأو «دالبلا

 ءةيواعم اهيف يلا ةرححلا يف «هلهأو هدلاو دنع ريغصلا باب ةربقك. نفدو «قشمدب هدا/١ بحر نم نيرشعلاو
 ةلعش هومسو «هلثم انيأر ام :اولاقو نويدادغبلا بجعأ دادغب لحد الو هكر نيدلا حالص ناطلسلا هيلع ىلصو

 امف «ينادمهلا ءالعلا ابأو يفلسلا تيأر دق :يواهرلا رداقلا دبع ظفاحلا لاقو «هكاردإ نسحو هئاكذ دقوتل ؛ران

 مجرتملا نإ :ىطسولا ةيعفاشلا تاقبط يف يكبسلا باهولا دبع خيشلا لاقو ءركاسع نبا نم ظفحأ مهيف تیار

 .كلذك انيلإ ىهتنا وه امّنِإو "ركاسع" ىمسي هدودج نم اًدحأ ملعن ال
 ٠ [هب ةبيصملا تلزن اذإ :انالف بطخلا باصأ :لاقي] :ةباصإلل لوعفملل ئيبم عراضم نيبطاخم ةظفل :نوباصت

 اهوط ةروهشم ةلود] ةفرعم :قارعلاب [كريز] ةريصب عمج رئاصبلاو ê] ٌلاَب] :ةك رع ءرصب عمج :مكراصبأ

 [ًائيش يلع نم ليقع بلط :يأ] :هلأسف [ناولح ىلإ ةيسداق نم اهضرعو ؛لصوم ىلإ نادابع نم
 .اًيظاوم هيلع لبقأو فحلأ :لاؤسلا يف لئاسلا ّحلأ :حلأف .نيترم وأ ةرم ةنس لك يف يدنجلل جرخمي ام :ءاطعلا :يئاطع

 [اقلطم ناكدلا يف لمعتسيو :ثنؤيو ركذيءرمخلا هيف عابي يذلا ناكملا] :توناح عمج :تيناوحلا



 رئاخذلا ريخ بدألا ۱۰۸ رثنلا يف لوألا بابلا

 تنأ :يلع لاقف !اقراس ئلعجت نأ تدرأ تنأ :ليقع لاقف ءاهيف ام ذحو ءالافقأ حتفاف

 وأ وه لحر ىلإ َنّبهذأل :ليقع لاقف !اهاّيإ كيطعأو َنيملسملا لاومأ ذآ درا

 «مهرد فلأ ةئام هاطعأف «ةيواعم ىلإ بهذف كاذو تنأ :لاقف -ةيواعم ْٰيعي- كنم

 !سانلا اهْيَأ :لاقو «ربتلا دعصف «كّتيلوُأ امو ٌئيلع كالوأ امركذاو «ربنملا دعصا :لاقو

 «هنيد ىلع ةيواعم تدرأ أو يلع هنيد راتحاف «هنيد ىلع الع تدرأ يأ «مکر بخأ نِ

 !هنم لقعأ امّيأو ,قمحأ هنأ شيرق معزت يذلا اذه :ةيواعم لاقف «هنيد ىلع نراتحاف

 مهلكو «نينس رشعب رفعج نم ّنسأ ليقعو «نينس رشعب ليقع نم ٌنسأ بلاط ناكو

 .مهربكأ وهو «يلع لبق اودلو

 رئاحذلا رو بدألا

 هدجو نمف < ‹ليللاب فوطي نأ هتسارح بحاص رمأ هن :أ :يفقثلا فسوي نب جاجحلا نع

 «ةينرشلا راثآ مهيلع «نولیامتي «نايبص ةئالث دجوف ةليل فاطف قع برض ءاشعلا دعب

 :لّوألا لاقف «نينمؤملا ريمأ رمأ متفلاخ يح ؟متنأ نم :محهل لاقو مكب طاحأف

 ءاهمداخو اهمودخم نيب ال هل باقرلا تناد نم نبا انأ

 ربخلا فذح عضاوم نم نأ :ملعاو «هتدرأ يذلا كاذ عم تنأ نك يأ «٠ تننأ
 يف صن يه "واو 1 ًادتبملا دعب عقي ام

 نورقم تنأ :ريدقتلاو «فوذحم ربخلاو 4 "تنأ" ىلع فوطعم "كاذ"و ًادتبم ' 'تنأ'"ف 3 "هتعيضو لحجر لك" :وحن ةيعملا

 . هيلإ هعنص اق ورغم هالوأ :لاقي ياليإلا ضام نم بئاغ طظفل ىلوأ :كالوأ .ءاشنإلا نعم يف ربخلاو «كاذ عم

 .اّنس ربكأ يأ رمعلا نعم. «نسلا نم ليضفت :نسأ .ليقع نم لقعأ سانلا نم يأ :نعملاو «ةدئاز "ام" ةملك :امّيأو

 .رتخبتلا وهو ليامتلا نم وه :نوليامتي [ةليضفلا يف] بلاط يبأ دالوأ ربكأ يلع يأ :وهو

 [عاطأو لو ْعَضح ] يأ هل ناد :لاقي «نيدلا ىضام نم بئاغ ةظفل :تناد



 رئاخذلا ريخ بدألا ۰۹ رثنلا يف لوألا بابلا

 :لاقف ؟تنأ نم :رحالل لاق مث «نينمؤملا ريمأ براقأ نم هلعل :لاقو «هلتق نع كسمأف

 دوعت فوسف اًموي تلزن نإو هردق ضرألا لزنت ال يذلا نبا انأ

 دوعقو ءاحلوح ٌمايق مهنمف هران ءوض ىلإ اًحاوفأ سانلا ىرت
 :لاقف ؟تنأ نم :ثلاثلل لاق مث «برعلا فارشأ نم هلعل :لاقو «هلتق نع كسمأف

 تماقتسا نح فيسلاب اهموقو همزعب فوفصلا ضاخ يذلا نبا انأ

 تلو ةهيركلا موي يف ليخلا اذإ امهنم هالحر كفنت ال هاباكر

 ءجاجحلا ىلإ مهرمأ عفر حبصأ املف «برعلا عجشأ نم هلعل :لاقو «هنع كسمأف

 نبا ثلاثلاو «لاوق نبا يناثلاو «ماجح نبا لوألا اذإف ؛مهلاح نع فشكو مهرضحأف

 هللاوف «بدألا مك د الو اومّلَع :هئاسلخج لاقو .مهتحاصف نم جاجحلا بجعتف «كئاح

 .مهقانعأ تبرضل ةحاصفلا الول

 تأت يأ «لذلاب ناه :(مرك نم) ًارْفِصو ًةراغص ًارْعص رْكص نم تعن :ةرغاصو .لذ :هفنأ َمْغَر نم :مغرلاب
 .(ةماجحلا دنع) اهمد نمو «(ةماجحلا رحأ) باقرلا لام نم ذحأيو «ةراقحلاو لذلاب ةسبلتم هيلإ سانلا باقر

 عمج مايصك مئاق عمج :"مايقلا"و «رودق عمحلاو «[ركذت دقو ةثنؤم «هيف خبطي ءانإ] :رسكلاب "ردقلا" :خلإ انأ
 ديرثلاو محللا نم هيف امج ةءولمم هردق لازتال لحر نبا انأ :لوقي «عكار عمج عوكرك دعاق عمج :"دوعق"و «مئاص

 اًجاوفأ سانلا ىرت ,ميرك هنإف دوعت «فايضألا ةرثكل ؛[دقوملا] نوناكلا نم تلزن نإو فايضألا ةرثك عم

 ؛هريخ فذح ءأدتبم "دوعق"وءةيمسا ةلج "خلإ مهنمف" :هلوق .دوعق مهنمو مئاق مهنمف «هران ءوض ىلإ نيمحدزم

 انأ) نيتيبلا طبرو ءناك امك هتلقنف (فاقلاب) "لاوق" اهنع لوقنملا ةخسنلا يف ناك :لاوق .هيلع لوألا ربح ةلالدل

 ىلقاب :مضلاب لوف ىلإ ةبسنلل (ءافلاب) "لاوف" هنأ :ةرهملا ضعب نع تريحأ مث «ىفخي ال رهاظ اذه ىلع (خلإ نبا

 بوثلا كاح نم [بوثلا جسني يذلا] :كئاح :كئاح .هتتسحتساف «هريغو لوفلا خبطي خابطل :لاقي [دوخن]
 [ْخّسَر] :هانعمف (برض نم) كيحي كاح امأو [بوثلا جسن] :اكوح



 رئاخذلا ريخ بدألا 11۰ رشنلا يف لوألا بابلا

 لحد مث !كلسر ىلع :لاق «عمتساف كتحدم نإ :هل لاقف «بلهملا نب دواد ىلإ ٌةيارعأ لبقأو

 :لوقي ًاشنأف ,كانلتق تأسأ نإو كانمكح تنسحأ نإف «لق :لاقف ءجرخخو «هفيس دلقتو «هتي

 رقفلاو سؤبلاو يشحلا ثتدحلا نم هني دوجو دوادب تنمآ

 يرزأ هب تددش ذإ ناثدحلا نم ةوبن دوادب ىشخأ ال تخبضأف

 ركب يبا لدعو ءِناميلس مكحو 2فسوي ةروصو «ِامقل مكح هل

 دعب امترمإ ىلع ديشرلا نوراه هالو ءرصم ريمأ ؛ةرفص يبأ نب بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي نبا وه :دواد

 ىلع دواد رمتساو «سانلا نمأف ءاهحالصإ يف ذخأ اهلخد املف «ه154١ رصم مدقف «يدزألا ريهز نب دمحم لزع

 ةر نأ دعيت هلآ لك و م الو او ب ها ان ا لاسغأ لون البق دوا كاك و ادخار ةا

 .ه١٠٠۲ هتافو ةنس ىلإ اهيف يقبف ه٤۸٠ هالو مث ءجارخلا رمأ- رصم ةيالو نم

 .لجعت ال :دارملاو ء[لجخت الو دعأ] :نعي كلسر ىلع هنمو «حتفيو «[ةدؤتلاو قفّرلا] :رسكلاب لسرلا :كلسر
 وهو «نمأ اذ راص] :نمألا :تنمآ [هلام يف نكح ٍدحأ اأ :ميكحتلا يضام نم نيملكتملا عمج :كانمكح

 :ةيشخلا نم لوعفم مسا :يشحملاو .ةكرحم "ناثدحلا" اذكو ءداتعم ريغ [ركنملا رمألا] :ةكرحم ثدحلاو [فوخلا دض

 نئمطي مل] :شارفلا نع هّبنَج اب ردصم :ةوبنلاو [ةبيصملاو دئادشلا نم عون] :مضلاب سؤبلاو [فوخلاو عورلا]

 (برضو «رصن نم لعفلاو) [هقاثيإو ءيشلا ماكحإ وهو].دشلا نم :تددشو [هب

 عمو «يرهظ يأ (م:هط) «يرزأ هب ْدَدْساظ :ىلاعت هللا لاقو [رهظلا] :رزألاو ءفاضإ بكرم :ىرزأو

 ءرصم نادوس نم اًيبون اًدبع ناك :ليق «هبسن يف نوباسنلا فلتعا :نامقل .هيلع تدمتعاو هب تقثو يأ ةلمجلا

 ءركفتلا ريثك ناكو «هسفن ميكحلا ناميلس وه هنأ ىلإ ضعبلا بهذو «ناميلس ديبع نم ناكو «نيتفشلا ميظع

 برعلا هنع ركذ دقو «هتمكحب كولملا رزاوي ناكو «ةمكحلاب هيلع نمف هّبحأف هللا بحأ «حيحصلا نيدلاب نيدي ٠

 [مكحلا] :ىعمب يناثلاو ء[ةمكحلاو مهفلا] :نيعمب لّوألاف «نيترم "مكح" ظفل تيبلا يف عقو «مكحلا نم اررغ

 لوق هلو مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع فسوي ةروص لثم ةليمج ةروصو «نامقل ةمكح لثم ةمكح هل :ئعملاو

 نأ ملعاو ف ركب يبأ لدع لثم لدع هلو «مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع ناميلس نم لصف لوق لثم لصف

 نأ ملعاو .هذ ركب يبأ لدع لثم لدع هلو «مالسلا ةالصلا مهيلعو انيبن ىلع ناميلسو فسويو نامقلو دواد

 .ةرورضلل تيبلا يف فرصلاو «هفرص عنتمم اهلك ناميلسو فسويو نامقلو دواد



 ةّدشلا دعب جرفلا ١1١ رثنلا يف لوألا بابلا

 ردقلا ةليل نم ناطيشلا قرقي امك همك ٍدوج نم لاومألا قّرفت ىف
 «يردق ىلع لب :لاق «يردق ىلع تئش نإو كردق ىلع تعش نإف كانمكح دق :لاقف

 هلام يف كي مل :لاق ؟ريمألا ردق ىلع تمكتحا اله :هؤاسلح هل لاقف ءافلأ نيسم هاطعأف

 .هاطعأ ام لثم.هل رمأو «كرعش يف كنم رعشأ اذه يف تنأ :دواد هل لاق «هردقب يفي ام

 ةدشلا دعب ج رفلا

 ىلإ ماشلا دالب نم رجتي 55 يبلا دهع ىلع لحجر ناك :لاق هيد سنأ ثيدح يف ءا

 هل ضرع ؛ماشلا نع عاج وه انيف «ىلات هللا ىلع هنم الكوت «لفاوفلا بحصي الو «ةندلل

 هل لاقف .لاع, كنأش :هل لاقو ءرحاتلا فقوف !فق :رحاتلاب اصف «سرف ىلع صل

 «كل ادب ام لعفا :لاق «يلصأ ىّتح ئرظنأ :هل لاقف كسفن ديرأ امّنِإو «يلام لاملا :ٌصللا

 داريو «ناضمر نم ريحألا رشعلا راتوأ نم ةليل يه :ردقلا ةليل [عوٌرلاو «فوخلا] ةك رح اقرف قرف نم :قرفت

 .هيف نآرقلا لوزنل هلوسرو هللاب نمأ نم دنع ةمظعم ةليل يهو تةسماخلاو ةثلاثلاك ةدرفملا يلايللا :راتوألاب

 :ءافولا عراضم نم بئاغ ةظفل :يفي ام .يردق ىلع كيطعن تئش نإو كردق ىلع كيطعن تئش نإ :نإف
 [هيزاوي الو هنع رصقي یا :كلذب يفي ال ءيشلا اذه :لاقي هلامکو ءيشلا مامت وهو]

 65 هللا لوسر مدخ «يحرزخلا يراصنألا رضنلا وبأ وه :سنأ .كمغ كنع هللا جرف :لاقي [مغلا فشك] :ج رفلا
 ةئام هل دلو :ليقو «نيعستو ىدحإ ةنس ةباحصلا نم ةرصبلاب تام نم رحآ وهو «ةنس ةئام هرمعو «نينس رشع

 .ھه۹۳ تام :يوانملا يقو .اتبا نونامث فراجلا يف هل تام :ركاسع نبا لاق ءاركذ نوعبسو ةينامث اهنم ءدلو

 نينثا ىلإ هتفاضإب الإ هانعم نيبتي ال ,.مهبم فرظ «نيب :هلصأ] :انيبف .ءارشلاو عيبلا وهو راحبالا نم عراضم :رجتي
 نکو او انو یھ “ی 5 “ فلا” اهيلع دازت دقو .يلعو دمحم نيب تسلح :كلوقك ءادعاصف

 .ىتأ :نوعم. ءيجي ءاح نم لعاف مسا :ءاج [ةأجافملا نعم. نامز فرظ

 .ةصصلو صاصلو صوصل عمجلاو «قراسلا -ةئلغم- :صل

 :هنأش نأش نم «هلماع فذح قلطم لوعفم :كنأش .فوقولا نم رمأ :فق .يروهح توصب هادان :حاصف

 [لاهمإ] :راظنإلا نم رظنأ :يرظنأ .كدصق دصقا يأ كنأش نأشأ لصألاو .هدصق دصق



 لاجترالا 1۱۲ رشنلا يف لوألا بابلا

 ,ديحبا شرعلا اذ اي دودو اي دودو اي :لوقي يامسلا ىلإ هسأر عفرو ٍتاعكر عبرأ ىلصف

 لك تعسو يلا كتمح رب كلأسأو «كقلح عيمج ىلع ام تردق ىلا كتردقب كلأسأو

 هرظن املف «ةبرح هديب سرافب اذإو -تارم ثالث- ينثغأ ثيغُم اي «تنأ الإ هلإ ال ؛ءيش
 تارم ثالث لاق يأ

 لاقو هلتق 9 (هسرف نع هأدرأف هنعط هلم اند املف هون ىصمو «رحاتلا كرت للا

 ,ةعقعق ءامسلا باوبأل انعمس ىلوألا توعد اّمل «ةثلاثلا ءامسلا نم كلم نأ !ملعا :رحاتلل

 ةثلاثلا توعد مث رش اهو «ءامسلا باوبأ تحتفف ةيناثلا توعد مث «ثدح ٌرمأ :انلقف

 !هللا دبع اي ملعاو هلتق نيوي نأ هللا توعدف ؟بوركملا اذهل نم :يداني كع ليربج طبهف

 هريخأف 5 يبلا ىلإ رجاتلا ءاج مث .هنع جرفو هللا ُهثاغأ ةدش لك يف كئاعدب اعد نم

 .ىطعأ امم لس اذإو «باحأ اهم يعد اذإ ىلا ىنسحلا هءامسأ هللا كنقل :لاقف ٌريخلا

 لاجترالا

 NT TE ا نم عيطق هل حنسف ناميلس نب ىلع هعمو «دّيصتي ٰيدهملا جرح

 ءادرإلاو [ضرألا ىلع طوقسلا] ايْذَر ْيدْرَي ىدَر نم «لاعفإ ىدرأ :هأدرأف [هوحنو حمرلا وهو] :حتفلاب :ةبرح
 0 حالسلا توص] :ةحرحدك :ةعقعق [كالهإلاو طاقسإلا]

 هللا دبع نب يلع نب ناميلس نب يلع نيسحلا وبأ وه :يلع .هئيهي نأ ريغ نم هب هب ملكت :مالكلا لحترا :لاجترالا

 ةريسي هيا يحي ل يداعا سوت اهيلغ هلو ها ٣۹ رصم يلو ءروصنملا مع نبا يمشاهلا ريمألا سابعلا نب

 اًرمآ ةيعرلاب قفر هيفو ءلداع روكذملا يلع ناكو ءرصم ىلع اًيلع رقأف ديشرلا نوراه هفلخو «يداهلا يفوت يح

 رهظأ رصم يف رمألا هل قثوتسا امل مث «مهسئانک مده اذهو «ىراصنلا ىلع اًديدش «ركنملا نع اًيهان «فورعملاب

 نب ىي لاتقل هبدنف «كلذب هفرعو نوراه ىلإ رصم لهأ ضعب بتكف «بوثولاب هسفن هتثدحو ةفالخلا يف عمطلا

 .ه114 هلزع دعب يفوتو ءرصم ةيالوو شيجلا ةدايق نع هلزع مث «مليدلاب هللا دبع

 .رسكلاب عاطقو نامثعك ناعطقو عاطقأ عمجلاو ء|اهريغو معنلاو منغلا نم ةفئاط] «ريمأ لثم :عيطق



 لاجترالا ١١م رشنلا يف لوألا بابلا

 نب يلع ىمرو ءاّيبظ عرصف اًمهس يدهملا ىمرف «ليخلا تيرحأو بالكلا تلسرأف

 :ةمالد وبأ لاقف بلك عرصف اًمهس ناميلس
 .a ,ديصلا بالك نم

 هداؤف مهسلاب قش ١ ايبظ يدهملا ىمر دق
 هداصف الك ىمر ن  اميلس نب يلعو

 هداز لُكأي ئرما لك امم اًنينهف
 ا ناك نس تینا خف

 ادهع هللا يطعأ انأ :لاقف مشاه ىب هوجو هدنعو يدهملا ىلع لحد نأ هحل نمو

 اًيفوك ناك «نوجلا نب دنز وه :ةمالد وبأ [ضرألا ىلع هطاقسإو ءيشلا ءاقلإ] :عرصلا نم ضام :عرصف

 عطقناو «سابع ينب مايا يف غبنو «ةهابن مهمايأ يف هل نكي ملو «ةيمأ يب مايأ رخآ كردأو ءدسأ يبل ىلوم .دوسأ
 نم دحأ لصي ملو «هرداونو هتسلاج نوبيطتسيو هنولصيو هنومدقي اوناكف يدهملاو روصنملا رفعجو حافسلا ىلإ
 اًعيضم «مراحملل ابكترم «بهذملا يدر «نيدلا دساف ناكو «ةصاحخ روصنملا نم ةمالد يبأ ىلإ لصو ام ءارعشلا

 هرمأ يدهملا نأ هرداون نمو .هلحم فطلل هنع فاجتيف هب فرعيو «هنم اذه ملعي ناكو «كلذب اًرهاجم «ضورفلل

 نم اعيش ينرضحت ال نأ !نينمؤملا ريمأ اي هللا كدشنأ :ةمالد وبأ لاقف يلع نب هللا دبع برح ىلإ جورخلاب

 افعأو هنم كحضف ءرشاعلا كركسع نوكي نأ فاحأو ءاهلك تمزمفا ا ينإف ؛كركاسع

 :روصنملا ىلإ بتكف ةمالد يبأ راد اهنم «ةريثك رود مدهي رمأ دق روصنملا ناكو

 هراوبو هراد مده انددق خيش ةوعد يبلا مع نبا اي

 هرادج هيلع ىوتحا ام مكدبع اوريعأف اهلك ضرألا مكل

 .ه١51١ يقوت ءىصحت ال هرداونو ءاهضوع رادب هل رمأف

 .اًبلك ىلإ دوعي ءاملاو ءاديص ديصي داص نم يضام داصو «فطعلل ءافلا :هداصف

 «يدهملا نم دحاو لك ئنهيلف يأ «حدملا ةروص يف وجه وهو «ةقشم الب كل كلذ تبث يأ كل ائينه :اًئينهف

 .هعرص بلك يلع ُدازو «هداص ّيظ يدهملا ٌدازف «هداز لكأي امهنم ءيرمأ لك نإف «ناميلس نب ىلعو
 .حلمتساو اهنم نسح ام ثيداحألا نم يهو «ةحلملا عمج حلملا :هحلم نمو

 .مهفايعأو مهتداس يأ موقلا هوجو مه :لاقيو موقلا ديس :نيعك. «هجو عمج هوخولا :هوجو



 .. نيددلا لهأ ىلع نّيطالّسلا ٌمّلحت ١ رثنلا يف لوألا بابلا

 دحاو ىلإ رظن املكف موقلا ىلإ رظنف «كناسل ٌنَعطقأل «تيبلا يف نمم اًدحاو جهت مل نفل

 رأ ملف ءاهنم دبال هتامّرَع نم ةمزع اهتإو تعقو نأ ُتمِلَعف :لاق هاضر هيلع نأب هرّمَغ
 :تلقف يسفن ءاجه نم ةمالسلا ىلإ يعدأ

 همارك الو ماركلا نم سيلف همالُد ابأ كيدل غلبأ الأ

 همامع الب نوكي اريزنخو ادرق تلق ةمامعلا سبل اذإ

 همامدلا هعبتت موللا كاذك امؤل تعمجو ةمامد تعمج
 هسقنل باطح

 همايقلا تند دقف حرفت الف ايند ميعت تبصأ دق كت نإف

 .هزاجأ الإ ٌدحأ قبي لو اوكحّضف

 مهيلع اوؤرتجا اذإ نيدلا لها ىلع نيطالسلا ملحت

 غ5 0 0 100 روصنملا رفعج وبأ ثعَب :لاق سنأ نب كلام نع دايز ىور

 نمم دحاو ىلإ ةمالد وبأ رظن املك يأ «هّسحجو هسخن يأ هديب هزمغ ديلاب سبكلاو «رصعلا :زمغلا لصأ :هزمغ
 .كيضري الام كيطعأف نجم ل نإ :لوقي هنأك هيلإ ريشي ءهوحهيل كلملا تيب يف

 .هنم صلخملا نكمي ال نينمؤملا ريمأ تامزع نم ةدكؤم ةمزع نيميلاو «ميظع ءالب يف تعقو نأ تملع يأ :اهلإو
 :ريدقتلاو[كينوب] :ةيسرافلاب درقلا :ادرق .يسفن وجهأ نأ نم يسفن ةمالس ىلإ اًيعاد اًببس دحأ مل يأ :ملف

 ف مرك باب نأل ؛ليلق ريخألا نزولا نأ الإ مركو عمسو برضو رصن نم) لحرلا مد نم :ةماهد ادرك اورظنا
 لصألا ايد ناك يأ لحرلا مول نم ردصم :امۇل ءرظنملا حيبق اًريقح يأ ءاًميمد راص يأ ةمامد (ردان فعاضملا

 حبق همزلي ىلا خف نإف و الو «قلخملاو نا تعمج !ةمالد ابأ اي يأ ائيهم سفنلا حيحش

 وند دنعو «تمدق ةمايقلا نإف ؛ذحأ هغلبي مل ام ايندلا ميعن نم تغلب كنآ ىلع حرفت ال :ىيعملا :نإف 0

 .ملحلا فلكت اذإ :لحرلا ملحت نم ردصم :ملحت .بئاجعلا هذه لثم ثدح ةمايقلا

 .انيعس لذب عم هتمجرت ىلع علطأ مل :دايز [ةراسحو ةأرح اذ راص] :ءارتجالا يضام نم نيبئاغلا ةظفل :اوؤرتجا

 نم وهو «ةعوبتملا بهاذملا ةمئأ ءدحأو «ةرجهلا راد مامإ «يدملا يحبصألا سنأ نب كلام هللا دبع وبأ وه :كلام

 = ءاملعلا فئاوط تعمتجاو «ريهاشملا نيمدقملا نم ريثك هنع ىورو «خيش ةئام عست نع ذخأ :ليقو «نيعبات يعبات



 ...نيّدلا لهأ ىلع نيطالسلا ُمّلحت ١١ رثنلا يف لوألا بابلا

 نيبو «ترضن دق شرف ىلع سلاح وه اذإف «هيلع انلخدف هانيتأف سوواط نبا ىلإو ّيلإ
 نأ انيلإ ًاموأف «قانعألا نوبرضي «فويسلا مهيديأب ةزوالجو «تطسب دق عاطت هيدي

 :هل لاقف «سوواط نبا ىلإ تفتلاو «هسأر عفر مث ءليلق اتع قرطأف ءانسلجف ءاسلجا

 كش اذإ ناك هنإ :ليقو «تيبثتلاو ظفحلا يف هل ناعذإلاو «هريقوتو هليجبتو هتدايس مظعو هتلالجو هتمامإ ىلع =

 يف "أطوملا" باتك هلو «بيطتيو رختبيو لستغي ثيدحلل سلج اذإ ناكو هلك كرت ثيدحلا نم ءيش يف
 ؛ماحزلا نم بابلا ىلع نولتتقيف كلام باب ىلع نومحدزي بالطلا ناكو «يراخبلا حيحص نود وه «ثيدحلا
 نيأ نم :هل لاقي الو "معن" وأ "ال" :ةلأسملا يف لوقي ناكو ءنوعمتسمو نولئاق مهو «هباهق نيطالسلا تناكو

 .ه917 هتدالوو يهاا/4 ةنيدملاب هتافو تناكو ؟اذه تلق

 يف لاق (ةدحوملا نوكسو ةزمهلا حتفب) يرابنألا دمحم وبأ يناميلا ناسيك نب سؤاط نب هللا دبع وه :نبا

 ًالضف هللا دابع رايخ نم ناكو «ءانبألاب مهومسي يبرعب سيلو سرفلا دالوأ نم نميلاب دلو نم لكو :باسنألا
 هيقف ةقث «هبقل سوواطو «ناوكذ همسا :لاقي :سوواط .ه7١ تام «ةضفارلا ضعب هيف مّلكتو ءائيدو اكسنو

 عطن عمج :عاطن [ةجم و قنور اذ ناك] .ةراضن -ةكرحم- هجولاو ءيشلا رضن :ترضن .ه١٠ تام «لضاف

 .لتقلاب ريمألا هل مكح نم لتقل كولملا يدي نيب طسبت عاطنلا هذه تناك :ءابدألا خيش لاق ءميدألا نم طاسب

 ('"ءمو" ةمجرت يف برقألا يف هركذ) هيلإ راشأ :ءاعإ أموأ :أموأف .يطرشلا وهو ءزاولح عمج :ةزوالج

 .ضرألا ىلإ رظني هينيع ىحرأ نالف قرطأ :يناثلاو «ملكتي ملو تكس :لحرلا قرطأ :لّوألا «ناينعم هل قرطأ :قرطأف

 يبجعأ ليبق نم نوكيف ردصملا نعم. لعفلاو «لامتشا لدب يأ لدب :ليقو «نايب :ليقو ءالئاق يأ ءلاح :لوقي

 نيلوعفم ىلإ ىدعتي عامسلاو «تعمسل اًيناث ًالوعفم نوكي نأ نكميو «فلكتلا نم هيف ام ىفخي الو «هملع ديز

 ىلإ ىدعتيو «ديز لوق تعم لوقت ىلع لحد ول دحاو لوعفم ىلإ ىدعتي تعم :ليقو «جاتلا يف ام ىلع

 لوقي اعر دعاوقلا نع يراعلاو ءاعراضم ًالعف يناثلا هلوعفم نوكي نأ ذشيح بجيو «توصلا ريغ ىلع نيلوعفم
 عم يأ ةفوذحم "نم" ةملك نأ ىلع لومحم امإ وهف «لوقلاب الإ قلعتي ال عامسلا نأ ىفخي ال :ليقو «ءاشي ام هيف

 :ليق نإف «هل نايب "لوقي" ذعنيحو هلوق عمس يأ فاضملا فذح ىلع لومحم وهو «لوقلا اذه يأ لوقي هنم

 ةروص راضحتسا هتدئاف نأب بيجأ ؟عراضملا ىلإ لودعلا يف ةدئافلا امف ءاّيضم اقفاوتيل ؛"لاق عمس" بسانملا

 .نآلأ هب لئاق هنأ مهيري هّنأك اهنع ةياكحلاو «نيرضاحلل لوقلا



 ...نيّدلا لهأ ىلع نّيطالّسلا ُمّلحت ۱۱٩ رثنلا يف لوألا بابلا

 همكح يف هللا هک رشا ةمايقلا موي اًباذع سانلا دشا نإ" اک هللا ل وسو لاق

 ةفاخم هبايث نم يبايث يسع ا فاين ا يف روجلا هيلع لحدأف

 معن :لاق !سوواط نبا اي ينظع :لاقف (رفعح وبأ هيلإ تفتلا مث «همد نم يبايث المي نأ

 داملا ِتاَذ مر 4ام كبر لَعف فيك رت ملأ :لوقي ىلاعت هللا نإ !نينمؤملا ريمأ اي
 تممضف :كلام لاق «داًصْرمل ابل كبَر نإإ» (هلوق ىلإ) (دالبلا يف اهلغم قلخي مل يتلا#

 ٦-١٤( :رجفلا) ر 1 , ١

 روصنم 5 0

 «هنع كسمأف ةاودلا هذه يلوا :لاق 9 دع كابا ,ةاودلا هذه ينلوان !سوواط نبا اي

 نع راح :لاقي ءدصقلا نع لام :اًروج روحي راح :روجلا [هيف هلاخدإ ءيش يف كارشإلا] مهكر شأ :هك رشأ

 [بقاوعلاب ريكذتلاو ؛حصنلا] ظعولا نم رمأ ظع :ينظع .قيرطلا
 تماق و رف كس نت: ؟ايك ماعم ایک متا كس مرا موق شم داع موق نس داكددوي كس تا مولعم وك يأايك] ةيدنهلاب هانعم :ملأ

 :ىو بقل ور لس موق سا) [ابكايكس بأ ایپ ضخ لوك لي ںورش (ےے رب اينو لي توق و روز) مارب لك نت (روا) كت (زارو) بج نوتس

 روا مهیا مساب مهل ةيمست ل ےک داع وك نا یھ سب« اكس ف نب ماس هو روا اك مدا هو روا اک اع جس ان داع .لكو بك «مرا روا داع

 روش روا داع لج ءے روم موق یہا سمان ےک لس ووم انيب اکے باع روا باع انيب اک مرا لا روا (مھدح مساب مه ن تك مرا لس

 :لو بط وو لم موق سا ہک( داب ےک لا مرا ظفل لابي روا «كس رباع طساوب ووم روا «كح ضاع .طساوإ داع «لو كيس اج لش مدا لونود

 کرکے دارم ىلوأ داع مكاومب ہراشا ے ةتيسد امنبب مرا لب ںی چک ىرخخأ داع وک ج نير خاتم روا لو تك ىل وأ داع وک نج نم رفت

 ے مولعم کپ آک ا ےک آر وا هس اتم 4 ىلوأ داع الط اك مرا ےک ائاسو تلق و برق جول

 نا ىرقلا ىداو ءے تدك ايانب تاناكم روا) كس ےک اشارت وك لورتب ( لس ڈاہپ) ل قرقلا ىداو وج (ايك لادم ايك) مت ا كس ووش موق

 [(كل هجر روش ل بس روا ںڑ لع نایم رد كس ماش دوا زا بس يروا« سرج ماناك كيا هكاريبج جس مان اکر كيا تس لبي لور
 .هبايث نم اهايإ اًزيمم يبايث تممض :ريدقتلاف «مضلا ةلص نم تسيل "نم" ةملك :نم

 [اننيبو هنيب اميف ةلعتشم تناك لا بضغلا ران تدرب يح فقوتو تكس يأ] :قتح

 [تسوارم نواد لل ام بيرو «نواداطع] :نيعمب ةلوانملا نم رمأ "لوان" :ينلوان
 [ںآت -رسكلاو مضلاب- يوُدو -ات فذحب- ىَوَد نادىايس] يأ :ةاودلا



 ةاش يز يف بئذ وأ نايع ثيدح 1۱۷ رثنلا يف لوألا بابلا

 املف ككيرش نوكأف اا ت ىشخأ :لاق ؟اهينلوانُت نأ كعنميام :لاقف

 :ٌكلام لاق ؛مويلا ذنم يغبن انك ام كلذ :سوواط نبا لاق يع اموق :لاق كلذ عمّس
 .هلضف سوواط نبال فرعأ تلز امف

 امو :لاق !هللا دبع ابأ ينظع :لاق هيلع لحد املف «يروثلا نايفس ىلإ رفعح وبا راو

 .اًباوح روصنملا هلدجو امف «تلهج اميف كظعأف تملع اميف تلمع

 ةاش ّيز يف بذ وأ ٍناّيِع ثيِدَح
 7 ةمامعو «ريهَج يوق ٍتوصب ةوقو ةحص ئلتمم لحر ةيرقلا ةدمع سلجم انأجاف
 لهب لحد ريماسملاب تعصر دق ةظيلغ اضع هدي نو ةمخض ةحبشس هقنع يف «ءارمح

 هل تيربناف انك داعم كا يلق يف عقو ام لّوأف «مالس الو ٍناذكتسا ريغ نم ربكيو

 نم :لاقف ؟كلمع امو :تلقف ءنالف :لاقف ؟لحرلا نم :هل تلقف «نيسلاجلا نود

 ينَحراص يح هجردتسأ لزأ ملف «عركلا دنع نم :لاقف ؟شيعت فيك :تلقف «نيلكو تملا

 نم ةذوحأم األ ؛فوخلا نم دشأ ةيشخلا :تايلكلا يفو «فاحأ يأ «ةيشخلا عراضم نم ملكتم :ىشخأ
 ءاد امي يأ "ءافوح ةقان" :مهوق نم «صقنلا :فوخلاو «ةيلكلاب تاوف وهو ةسباي يأ "ةيشاخ ةرجش" :مهلوق

 .فئاخلا فعض نم نوكي فوخلاو «يشخملا ةميظع نم نوكت ةيشخلاو «تاوفب سيلو

 «هنيعب هأر :اًنايعو ةنياعم هنياع ردصم نايعلاو «ربخلا :ثيدحلا :ثيدح .هبلط :ءاغبو ىغب ىغبي يغب نم :يغبن
 .ربخملا ةنياعم نم رداص ربح اذه :ئعملاف ءةفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم ةفاضإلاو «نياعملا يعم. ردصملاو
 مجه يأ هأجاف :لاقي «ةأجافملا نم ضام ةظفل أحاف :انأجاف .برعلا يزب انءاج :لاقي «ةئيطلا رسكلاب :يز

 .رصم ىرق نم ةريهش ةيرق :ةيرقلا ةدمع .بوصنملا ريمض هرخأ يف "ان"و هب رعشي نأ ريغ نم ةتغب قرطو «هيلع
 .ةدلوم دعت ءكلس يف ةموظنم «حيبستلل تارزخ «مضلاب :ةحبس .سانلا هعمسي عفترم يأ :ريهج
 .هب دشي ديدح نمدتو :رامسم عمج :ريماسملاب .مرجلا ميظع «مخضلا ثنؤم :ةمخض

 .راهظإلاو ءءادبإلا وهو «ةحراصملا يضام نم بئاغ ةظفل :يبحراص .عادخلا :جاردتسالا :هجردتسا



 ةاش يز يف ُبئذ وأ نايع ثيدح ١14 رثنلا يف لوألا بابلا

 حابص لك دي ناك ام لقأو «ةداّججسلا تحت نم قفني ةّنس اًماوعأ ثكم هنأ ءايح ريغ يف

 نم ناكو «هنع عطقناف سلا يشفأ ان «قزرلا اذه ىلع هبراقأ هدّسَح مث ءاشرق نورشع

 هتنوُعمو هقزر كنع ٌعطقنيف هدبعتو كّبر ركشت !بَّجَعلل اي :تلقف «نيتناقلا نيدباعلا

 يزخ هالعف «باذك رعفمل كنإ هللاو ؛«كتديزأل مكركش نيل :لوقي :ئذلا وهو
 (ا/ :ميهاربإو

 هدالوأو «هجورو «هتدلب كرات هلآ هني دح لالخ نم نابتسا مث م اعيش بيجي نأ عطتسي مو

 ضعب ركذو «ٌنهسلاجيو ءءاسنلا ىلع لحخديو يرق ىلإ ٍةيرق نم لَحري هلإو هّمأل قاعو

 تنو ديلا لمَعو بسكلا لضف سانلل تح رشف «هيزاخمو «هبياّعَم نم اًريثك نيسلاجلا
 ناك هذ رمع نأو «هدي لمع نم لكأي ناك -اتلعو انيبن ىلع- دواد هللا ين نأ مهل

 .هاردزاو هطقسأ هل لمع ال هنأ مَع اذإف .هربكُيو لحرلا مِظَعُي

 ءاملعلا نم عومسملاو [هيلع ىلصي يذلا شارفلا] :ةداجّسلا [ةنس] :نعم -ميملا فيفختب- ماع عمج :اماوعأ

 .ةرأب نيعبرأ يواسي تاكوكسملا نم شرقلا :اشرق .ةناّمرك ىهتنملا يف نكل «حتفلاب وهو
 اي"و "!ةيهادلل اي" :وحن ثاغتسملا لثم هنم بجعتملا :بجعلل اي [دايقنالاو ةعاطإلا وهو] :تونقلا نم :نيتناقلا

 .كتقو اذهف رضحا !بجع اي :ريدقتلاو «ثاغتسملا ٌرجي امك ةحوتفم مالب رجيف "!بجعلل

 هقشو هعطق «هيرفي ءيشلا ىرف نم ذوحأم «هقلتحا :ءارتفا بذكلا هيلع ىرتفا «ءارتفالا نم لعاف سا :رتفمل

Eعبسلاو حباذلا قون . 

 .بوصنم ريمض هرخآ يفو «فطعلل "ءاف" هلّوأ يفو «هتبلغ اذا كراع ءولعلا نم يضام "الع" ةملك :هالعف

 حوضولا وهو «ةنابتسالا يضام نم بئاغ ةظفل :نابتسا .ناهو 1 :ةيازح يرخي يرح نم ردصم :يرخ

 ةقفشلا كرتو اهاصع :هّمُأ قع نم لعاف مس ١ :قاع .مهنيب يأ مهلالخ وه :لالخ يدور مرد «حاضيتسالاو

 ور .ةقعأو ةقَقَعو نوقاع عمجلاو ءاهيلع
 راقتحالا وهو ءءاردزالا يضام نم بئاغ ةظفل :هاردزاو [هتلزنم 2 نک :طاقسإلا نم :هطقسأ

 ءاردزالاو ,مهفورقتحت يأ م: :دوه) کنيا يدرب َنيِذَلِل لوقا الو كلم يئ لوقا الط :هللا لاق «فافختسالاو

 .ةملكلا ءاف ءازلا نوكل ؛ًالاد لاعتفالا ءات تلدبأ «يرزي ىرز نم لاعتفا



 يئاطلا متاح دوُج ۱۱۹ رثنلا يف لوألا بابلا
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 ,نارمعلا لتخاو «ماظنلا دسفل ةضف رجفتت ضرألاو اًبهذ رطمت ءامسلا تناك ول هنأو

 «لطابلاب اورق و قحلاب سانلا َنَمآَف ضايفلا منغملا اذهبي ىلوأ ا وألاو ءايبنألا ناكلو

 .رثإ ىلع دعب دحأ هل رثعي ملو ءاموعذم لاّججدلا جرخو

 يئاطلا متاَح دوح

 اًبيرق اولزنف «متاح ربقب سيقلا دبع نم رفن رم :لاق (مذ ةريره يبأ ىلوم) زرحم ىور
 ءانرقأ :لوقيو «هربق هلجرب ضكري لعحو «يربيخلا وبأ هل لاقي «لحر هيلإ ماقف «هنم

 ام هنأ معزت اّيط نإ تلا ل ا لا :مهضعب هل لاقف

 :لوقي وهو اعزف يربيخلا وبأ ماقف اومانف ءليللا مُهّنَج جا مث ارق الإ دحأ هب لزن

 ءاهيلإ رظنأ انأو «فيسلاب ىقان رقعو «مونلا يف متاح ناتأ :لاق ؟كلام :هل اولاقف !هاتلحاراو

 :هيف لوقي «هتظفح ارعش ندشنأ مث

 اهماتش ةريشعلا مولظ  ؤرما تنأو يربيخلا ابأ

 .ىرجو لاس :ءاملا رجفت نم :وجفتت .رطملاب مهتباصأ :اًرطم موقلا ءامسلا ترطم :رطمت

 .ءاملا ريثك يأ ضايف رف :ضايفلا [ناينبلا] :مضلاب :نارمعلا

 .هيلع علطا :هيلإ رثع :رشعي (8١:فارعألا) 4اموُهْذَم اَهْنِم جرحا : ىلاعت هللا لاق «هازخ :همئذ :اموءذم

 امأو «ضرألا هب برضا يأ (؛؟:ص) 4كلخرب :ىلاعت هللا لاق «هلحر كّرح :اضكر ضكر :ضكري

 [فيضلا ماركإ وهو] ىرق يرقي ىرق نم رمأ رقأ :انرقأ .ضرألا يف هزرغ حمرلا زكر نمف ءازلاب "زكر"
 ديزل ليو :وحن ءادتبالا ىلع عفرلاو لعفلا رامضإ ىلع بصنلاف ءاعوفرمو اًبوصنم لمعتسي "ليولا" :كليو
 .ربخ امل نكي مل اهتعفر ول كنأل ءبصنلا الإ اه سيلف تفيضأ اذإ امأو «فضت مل اذإ اذه .هل ليوو

 (ةثاغتسالل فلألا ام قحلأ «بودنم "ةلحار"و ةبدنلل "و" ةملك :هاتلحاراو .مهافخأو مهرتس يأ :مهنجأ

 مولظلاو «يلاتلا تيبلا يف ءادنلا باوجو «ءادنلا فرح هلّوأ نم فذح «ىدانم وه :يربيخلا ابأ .تكسلل ءاهملاو

 .متاشلا ةغلابم ماتشو «هلوعفم ىلإ فاضم مولظلاو «يطلا ةليبق :ام دارملاو ةليبقلا :ةريشعلاو «م اظلا ةغلابم



 يئاطلا متاح دوُج ۲۰ رشنلا يف لوألا بابلا

 اهماه تدص دق ةرفح ىدل ىرقلا يغبت كبحّصب تيتأ

 اهُماعنأو ٌيط كلوحو تيبلا دنع مذلا يل يغبتأ
 اهماتعنف ئىطملا يىتأنو  انفايضأ عبشنل انإف

 ع متاح انارق :اولاقو «نولکأي اوتابو ءاهورحتناف ءاريقع سوکت لحرلا ةقان اذإو ءاوماقف
 انفاضأ يأ اهوحبذف يأ

 هقحل دق «رحآ دوقيو ءاريعب بكار لحرب اذإو «نيرئاس اوقلطناو مهبحاص اوفدرأو ءاّيمو

 ؛متاح نبا يدع انأ ءريعبلا اذه ذخف :لاق ءانأ :لحرلا لاق ؟يربيخلا وبأ مكيأ :لوقي وهو

 هعفدو !ريعبلاو كنأشف ؛كلمحأ نأ ئرمأو «كنقانب مكارق هنأ :معزو «مونلا يف متاح نءاح

 :متاح نب يدع حدمي هلوق يف ينافطغلا ةراد نبا راشأ ةيضقلا هذه ىلإو «فرصناو مهيلإ

 ىدص يضام نم ةبئاغ ةظفل :تدص .ضرألا نم رفح ام :ةرفح .فيضلا هب يرق ام وه رسكلاب :ىرقلا

 اذإ تدص نإف «ةرورضلا هيف بكتري نأ الإ زوجي ال ىعملا اذهو «هشطع دتشا وأ ءشطع :يئاي ٌىدص يدصي
 وأ قفص :اودص هودصي (رصن نم) هديب هادص نم هنإ :لاقي نأ نسحألاف «هنم ءايلا فذح زوجي ال عمس نم ناك

 :لوقتف ةماه ريصي «هرأثب كردي ال يذلا ليتقلا حور نأ معزت برعلا تناك :ليق :اهماه .يط ةغل نم هلعل

 هنومسيو «ريطتف ةماه ريصي هحور :ليقو «تيملا ماظع نأ نومعزي اوناك :ليقو .تراط هرأثب كردأ اذإف «يوقسا

 .ممه يف يرهوجلا هركذو «هنع مهاهنو «مالسإلا هافنف ىدصلا

 اذإف «ةثالثلا هذه ىلع ماعنألا قلطي :ليقو «منغلاو رقبلاو لبإلا يهو «فلظلاو فخلا تاوذ يه :اهماعنأو

 .عبش ىح همعطأ :نالف عبشأ عراضم نم نيملكتملا عمج :عبشنل .اًمعن مست مل رقبلاو منغلا تدرفنا

 .لاملا رايخ وهو -رسكلاب- ةميعلا ذحأو راتحا :لحرلا ماتعا «مايتعالا عراضم نم نيملكتملا عمج :اهماتعنف

 .بوقرعلا عوطقم يأ بقرعم وهو «مئاوق ثالث ىلع ىشم :اًسوك سوكي ريعبلا ساک :سوكت

 ركذملا هيف يوتسي لوعفم نعم: "اليعف' نأ كيلع «فاح ريغو حورحب روقعم يأ لوعفم نعع. ليعف :اريقع
 .حيرحج ةأرماو «حيرج لحر :لاقي ثنوملاو
 "نأشلا" :ءابدألا خيش لاق :كنأشف [هفلح هسالحإو هريغ هعم لحرلا باكرإ وه فادرإلا] :هعم هفدرأ :اوفدرأو

 دصق :هنأش نأش :لاقي لاحلا نيعمم انهه نأشلا نإ :لاق نم أطخأ دقو «لاحلا نعم يف سيل عضاوملا هذه لثم يف

 | برعلا عاجش نم ناك رعاشلا مسا] :ةراد نبا .ريعبلا عم كدصق دصقا يأ "عم" نعم ريعبلا يف "واولا"و «هدصق



 هلل لإ ُمْكَُحْلا نإ 1۲١ رثنلا يف لوألا بابلا

 ابغار ريخلا يف تام يح بش نذل لزي مل ريخلا ةنافس وبأ كوبأ

 اًبحاصم اًيح كاذ ذإ هل ناكو ايم رعشلا يف لاثمألا برضت هب

 ابكار رهدلا هلبق ريق رقي ملو هب اولزن ذإ فايضألا هربق ىرق

 هلل الإ مكحلا نإ
 اهنا اي راه يلا مشا نم ري لحد نخ قالا نر: ورع اهلها تأ رصم تحتم.

 ةرشع ىدحإ ناك اذإ :اولاق ؟كاذ امو :لاق ءاهب الإ يرجي ال ةّئس اذه انلينل نإ !ريمألا

 اهيلع انلعجو ءاهيوبأ انيضرأف .اهيوبأ نيب ركب ةيراج ىلإ اندمع رهشلا اذه نم ولخت ةليل

 نوكي ال اذه نإ :ورمع مه لاقف .لينلا يف اهانيقلأ مث «نوكي ام لضفأ يلحلاو بايثلا نم

 ءاريثك الو ًاليلق يرجي ال لينلاو اوماقأف ءهلبق ناك ام مدهي مالسإلا نِإو مالسإلا يف اًدبأ

 نا هل یک ا باا رع یک ورخ كلذ: نقار ا ر بخ
 بّتكو «هباتك لحاد يف ةقاطب ْثَعَبَو «هلبق ناك ام ٌُمدهي مالسإلا ْنِإو «تلق يذلاب تبصأ

 باتك مدق املف «لينلا يف اهقلأف «ياتك لحاد يف ةقاطبب كيلإ تثعب دق نأ ورمع ىلإ

 باطخلا نب رمع هللا دبع نم" :اهيف اذإف ءاهحتفف «ةقاطبلا ذحأ صاعلا نب ورمع ىلإ َرمع

 كيرجيي هللا ناك نإو ءرحت الف كلبق نم يرحت تنك نإف ءرصم لين ىلإ نينمؤملا ريمأ

 ءاوحبصأف مويب بيلصلا لبق لينلا يف ةقاطبلا ىقلأف "كيرجي نأ يف راهقلا دحاولا لأسأف

 .ةمعنم نوكت ال اهنع امهدحأ تام ةيراح نإف «نايح اهوبأو اهمأو تشاع يأ :اهيوبأ نيب

 لك] :رسكلاب :ةقاطب .دعتمو مزال هتجرحأ :هنع انأ هتولجو «جرح :ًٌءالَج هدلب نع لحرلا الح :لاقي :ءالجلاب
 ."هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش اهيف ةقاطب هل جرختو ةمايقلا موي لحرب ىتؤي" ثيدحلا هنم ء[ريغص قرو

 .ةعبرألا محنألا عولط لبق يأ ءرئاطلا رسنلا فلخ لا ةعبرألا محنألا وه :بيلصلا



 لّدَعلا ةفص ۲۲ رثنلا يف لوألا بابلا

 .مويلا ىلإ رصملا لهأ نع ةنسلا كلت هللا عطقف «ةدحاو ةليل يف اعارذ رشع ةتس ىلاعت هللا هارجأ دقو

 لدعلا ةفص

 رماع نبا لمعتسا ."هللا الإ يلع اًرصان دج ال نم ملظأ نأ يبحتسأل ينإو" :ةيواعم لاق

 تاير ووجب ابو ياخ رب ع نب ورمع

 ل ل زوو لا ال اسر اطال

 ."ةميقلا موي تاملظ ملظلا" 2 ىبنلا لاق .اًملأ نيرشع هاطعأف :(يوارلا)

 مامإلا لعج هللا نإ !نينمؤملا ريمأ اي ملعا :هيظب ٌنسحلا هيلإ بتكف «لداعلا مامإلا ةفصب هيلإ

 ةفصنو ‹«فيعض لك ةوقو «دساف لک حالصو ,رئاج لك دصقو ,لئام لك ماوق لداعلا

 ,هلبإ ىلع قيفشلا يعارلاك !نينمؤملا ريمأ اي لدعلا مامإلاو .فوهلم لك عزفمو ,مولظم لک

 نم «زاوهألا نهعمجيو «مسا اهنم ةروك لكل «سرافو ةرصبلا نيب روك عبس اهيف «ةعساو دالبل مسا يه :زاوهألا

 قمحلاو لحبلاب لوفورعم ءزاوهألا لهأو زاوهألا مسا ةماعلا دنع هيلع بلغي يذلا وهو زاوهألا قوس رابكلا اًهدم

 بلحج هرثكأ «هنسحأو ركس دوحأ زاوهألا کیو (ةربغم ةرفصم اهلهأ هوجو «ىمحلا ةريثك يهو «سفنلا طوقسو

 هبحاص ىلع تاملظ ملظلاو «ةملظ عمج تاملظلاو :تاملظ .ه١٠ نيملسملل زاوهألا حتف ناكو ءرتست نم

 .دئادشلا تابوقعلل ببس ملظلا نأ دارملاو «مهيديأ نيب نينمؤملا رون ىعسي ثيح «ةمايقلا عزي الش يدب

 :لاقي :دصقو .هئاوتسا نع لاز :طئاحلا لام نم لعاف مسا :لئام .ريمألاو رمألاب مايقلا ىلع يوقلا وه :ماوق

 .ةراحو ةروح هعمجو «ملاظلاو «قيرطلا نع غئازلاو ,دصقلا نع دئاحلا وه :رئاج .دشر يأ دصق ىلع وه

 .ًالدعو افاصنإ يأ "اض مهنيبو يب اولعج ف" لاقي «فاصنإلا يعم. مسا ‹ثلثيو رسكلاب :ةفصنو

 امهالك ءاوأخل يأ هيلإ اوعزف رمأ مهمهد اذإ يأ «سانلل ةعزفم وأ عزفم نالف :لاقي ءأجلملا :ةعزفملاو عزفملا :عزفم

 .ثيغتسي و يداني مولظملاو (۲) ميمحل عجف وأ لام هل بهذ نيزحلا )١( وه :فوهلم .ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو دحاولل



 لْدَعلا ةفص ۲۴ رشنلا يف لوألا بابلا

 ,عابسلا نم اهيمحيو ءةكلهملا عتارم نع اهدوذيو «ىعرملا بيطأ امل داتري يذلا قيفرلا

 دلو ىلع يفاحلا بألاك !نينمؤملا ريمأ اي ردعل مامإلاو .رقلاو ّرحلا ىذأ نم اهفنكيو

 مامإلاو .هتامم دعب رخّديو «هتايح ف مهل 0 ءارابك مهملعيو اراغص محل ىعسي

 05 هتعضوو ءامرك هتلمح اهدلوب ةقيفرلا ةَّربلا ةقيفشلا ٌمألاك !نينمؤملا ريمأ اي لدعلا
 رب اا نعت

 0 TEEN راكع رك وف د یک ارو

 .عارم هعمجو «يعرلا عضومو ًالكلا وه :ىعرملا .هبلط :ءيشلا داترا راتخي لثم :داتري

 ةيشاملا تعتر :لاقي «عترلا عضوم وأ لكلا :عترم عمج :عتارم .هعفدو هدرط :هنع هداذ :لوقي لثمو :اهدوذيو

 [كالملاو توملا] :يميم ردصم :ةكلهملا .ةعسو بصح يف تءاش ام تبرشو تلكأ :ناكمل اب

 برض نم ناك اذإ اذه «مهنع هعنم :ةيامح هيمحي سانلا نم ءيشلا ىمح «عراضم نم بئاغ ةظفل :اهيمحبو

 فنك :لاقي :اهفنكيو .امهرح دتشا :رانلاو سمشلا تيمح :لاقي ءالف عمسي عمس نم ناك اذإ امأو «برضي

 .هوركملا لوصو وه :ىذأ .هناعأ *انالف فنكو «هلايع يف هلعجو .هيلإ همضو «هطاح و «هظفح و «هناص :ءيشلا

 ءارقتسالا نم كاذب يمس مث فيصلا يو هيف ماع "دربلا"و «ةصاح ءاتشلا درب :ليقو ءدربلا -مضلاب- :رقلا

 «حرفلاو رورسلا رهظأو «هماركإ يف غلاب :يضرك يفح نم لعاف مسا :يفاحلا .هئفطيو ٌرحلا نكسي هنأك نوكسلاو

 .-دادضألا نم- هعئمو (ةالظعأ -يواوح اًوفح هوفحي اًنالف ديز افحو فاح وهف «هلاح نع لاؤسلا رثكأو

 .مهل يف رورجا نم لاح «نسلا ريبك دض ريغص عمج :اراغص .هليصحتب متها :رمألل لجرلا ىعس :لاقي :ىعسي
 :ليقو .فعضلاو فعضلاو «برشلاو برشلاك «ةقشملا نيعم يف ناتغل -مضلاب- هركلاو -حتفلاب- هركلا :هتله

 ردصم حوتفملاو (7١5:ةرقبلا) کل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتكإ» :ىلاعت لاق هوركملا ءيشلل مسا مومضملا

 نوكيف هركاذ ًالمح هتلمح وأ «لعافلا نم ًالاح امرك نوكيف «هرک تاذ هتلمح نعملاو «ههركأ ءيشلا تهرك

 هيدلاوب ناسنإلا اَنْيّصَوَو :لاق ىلاعت هنأل ؛مظعأ مألا قح نأ ىلع ةيآلا تلد «هلعفل دكؤم فوذحم ردصمل ةفص

 اهقح نأ ىلع لدي كلذو «ةيصوتلا ببس ركذ ماقم يف ركذلاب مألا صح مث ءاعم امهركذف (۸:توبكنعلا) انسخ

 [انج تاس كس تقشم کدہ رج روا اھکر م ٹیپ ےھت اس كس تتتشم گڈ وك ا ےن لا یک اڑ ( ج )

 .هاذغو وبري هلعج ةيبرت هابر نم اصقان وأ كردأ نح هابر (رصن نم) بري ّيبصلا بر نم فعاضم اّمِإ تبر :هتبرو
 .حاترا يأ هيلإ نكس نم وه :نكستو .اليل مني مل :اًرهس ةحرابلا لحرلا رهس :رهست



 لْدَعلا ةفص ١ 4 رثنلا يف لوألا بابلا

 يصو !نينمؤملا ريمأ اي لدعلا مامإلاو .هتياكشب متغتو «هتيفاعب ٌحرفتو «ىرحأ همطفتو

 !نينمؤملا ريمأ اي لدعلا مامإلاو .مهريبك نومّيو «مهريغص يري ,نيكاسملا نزاخو «ىماتيلا

 لدعلا مامإلاو .هداسفب دسفتو :هحالّصب حناوحلا حّلصت «حناوجلا نيب بلقلاك

 ىلإ رظنيو «مهعمسيو هللا مالك عمسي «هدابع نيبو هللا نيب مئاقلا وه !نينمؤملا ريمأ اَي

 دبعك هللا ككلم اميف !نينمؤملا ريمأ اي نكت الف ,مهُدوقيو هللا ىلإ داقنيو «مهيريو هللا

 ملعاو «هلام قّرفو .هلهأ رفا لايعلا دّرشو لاملا َدّدبف «هلام هظفحتساو «هدّيس هنمتا

 000 «شحاوفلاو كلاش عاما لول دودحلا لزنأ هللا نإ !نينمؤملا ريمأ اي

 .نزحف هتنزحأ يأ متغاف هتممغ :لاقي :متغتو .عاضرلا نع هتلصف :عيضرلا عضرملا تمطف :لاقي :همطفتو

 «توملا دعب هلافطأو لحرلا لام ي فرصتلاو ظفحلا لحأل ماقي نم :اعرشو «ىصوملاو يصوملا وه :يصو

 .فرصتلا نود ظفحلا هيلإ ضوفي ميقلاو «فرصتلاو ظفحلا هيلإ ضوفي :يصولا نأ ميقلاو يصولا نيب قرفلاو

 محللا نزخو نونزاخو ناّرخو ةّلَرَح هعمجو هرحدأو هزرحأ :انرَح ةنازخلا يف لاملا نزح نم لعاف مسا :نزاخو

 :موقلا نام «ع راضم نم بئاغ ةظفل :لوميو .نيزحس وهف «ناناو ريغت :(ك) ةنازح نّزحعو ءانَرَح (عمس نم)

 تلمتحا اذإ :موقلا تنام نم ةلوعف «ةوقلاو (”) ةدشلاو (۲) لقثلا )١( :ةنوملاو ,مهتوق يأ مهتنؤم لمتحا

 ولو :ليلخلا لاقو «ةدشلاو بعتلا وهو "نيألا" نم E يه :ءارفلا لاقو «هل تنام نم ةدعلا :ليقو «مهتنؤم

 نم ةلعفم يه :لاقيو لع نوكت نأ زو شفحألا دنعو ‹ةشيعم لثم ةنيثم تناكل "نيألا" نم ةلعفم تناك

 .تانوؤم عمجلاو «ناسنإلا ىلع لقث امهغأل ؛لدعلاو جرخلا وهو نألا

 .رهظلا يلي امم عولضلاك ءردصلا يلي امم بئارتلا تحت عالضألا :ةحناج عمج :حناوجلا

 ادايقنا ةبادلا تداقنا :داقنيو .داسفلا هنع لاز وأ ءدسف دض :ةيحالصو اًحولصو احالص ءيشلا حلص :حلصت

 نا اس اوا الا :هظفحتساو .ائيمأ هذختا وأ اًئيمأ هذع يأ :هنمتئا .تداقناف اهداتقا :لاقي «(داتقا عواطم)

 .قرفتف هقرف «ددبتف «هددب :ددبف .هظفحي هدنع هتلعج ءيشلا هتظفحتسا :لاق زازقلا نعو .هظفحي

 .هاهو هعنم هرحز :رجزيل .هرفنو هدرط هدّرش :دّرشو

 بونذ نم هحبق دتشي ام لك يه «ةشحاف عمج :شحاوفلاو .هركتسملا يأرلاو سجنلا يه «ةثيبح عمج :ثئابخلا

 .لاعفألاو لاوقألا نم ةشحاف ةحيبق ةلصخ لكو ءانزلا يف هدورو رثكيو «صاعمو



 لدعلا ةفص 10 رثنلا يف لوألا بابلا

 ٌصتقي نم مهلتق اذإ فيكف هدابعل ةايح صاصقلا لزنأ هللا نأو ؟اهيلي نم اهاتأ اذإ فيكف

 هل دّوزتف هيلع كراصنأو هدنع كعايشأ ةلقو هدعب امو توملا !نينمؤملا ريمأ اي ركذاو ؟مهل

 يذلا كلزنم ريغ الزنم كل نأ !نينمؤملا ريمأ اي ملعاو ءربكألا عزفلا نم هدعب الو

 هل دّوزتف .اديحو اديرف هرعق يب كنوملسي كاَبحأ كقرافيو «كؤاوث هيف لوط ف أ

 !نينمؤملا ريمأ اي ركذاو ينبو هتبحاصو هيب هيبأو ماو هيبخأ نم ءْرمْلا رقي موي كبحصي ام
 :سبع) ٣ ۳(

 ES RA e «ةرهاظ رارسألاف (رودصلا يِفاَملَّصُحَو روُبَقْلا يف ام َرثعب اذإإل
(۰ x (تايداعلا: 2201# 1 1 1 1 1 1 15 

 .دودحلا ءارجال هللا دنع نم اّيلاو ناك نم ءاًديدش اًباقع بقاعي ال فيكف يأ :فيكف
 بقاعي ال فيكف يأ :فيكف (1075:ةرقبل) 4ةاّيَح ِصاَّصِقْلا يف كلو :لحو رع هللا لوق ىلإ ةراشإ :خلإ هللا نأو

 هعابتأ لحرلا ةعيش ءرسكلاب ةعيش عمج :كعايشأ .مهل صاصتقالاب هللا نم ارومأم ناك نم سانلا لتق اذإ

 وأ «توملا حبذي نيح وأ ءرانلا ىلإ فارصنالا وأ ةريحألا ةخفنلا وه :ربكألا عزفلا .عيش اًضيأ عمجلاو هراصنأو

 .رانلا 7 ةنحلا :ليقو «ريقلا وه هل اراد هب دارأ :الزنم .جورخلاو توملا نع اوسئيف رافكلا ىلع رانلا قبطي

 امو :لحو رع هللا لوق هنمو ءٍواث وهف ماقأ ءاو يوفي (برض نم) ىدعت امبرو «هیفو ناكملاب ىوث :كؤاوث
 تيلخ اذإ هتملسأ لاقي «مالسإلا عراضم نم نيبئاغ ةظفل :كنوملسي (4ه:صصقلا) نيدَم لها يف ايوان تنك
 .روعق عمجلاو هلفسأ ةيانبو هقمعو هاصقأ ءيش لك نم حتفلاب رعقلا :هرعق .هيف ةياكنلا ديري نم نيبو هنيب

 هنأل ؛موي يف الو اذإ يف ًالماع هينغي نوكي نأ زوجي الو (05:سبع) ةحاصلا ٍِتَءاَج اذ :ىللاعت هلوق يف اذإ نم لدب :موي

 ال مهنأب هملعو هنأشب هلاغتشال امإ ءالوه نم ءرملا رارفو ءفوصوملا ىلع مدقتي ال ةفصلا لومعمو نأشل ةفص

 يف ترصق :ناوبألا لوقيو كلام. نيساوت مل خألا لوقي نأب «مهقح يف رصق ام. مهتبلاطم نم رذحلل وأ هنوعفني

 هيخأ نم رفي نم لّوأ :ليقو .انملعت ملو انبدؤت مل :نونبلاو تعنصو تلعفو مارحلا ئتمعطأ :ةبحاصلاو .انّرب

 .مالسلاو ةولصلا مهيلع حون هنبا نمو «طولو حون هتبحاص نمو «ميهاربإ هيوبأ نمو يصاعلا هنأل ؛ليباق ليباه
 تقولا كلذ يف ركذلا هنم داري ال ناسنإلا نأل ؛هل فرظب سيلو «نامزلا درج نعم هب لوعفم اذإ ةملك :ركذاو

 ام عيمحجب ملاع ىلاعت هنأ نآلا ركذا يأ نعم ديفي هجوب مظنلا لوؤي نأ ٌدبالف ايندلا يف وه كلذ. هنم داري امنإو

 هيلإ فاضملا نأل ؛"رثعبل" افرظ نوكي نأ زوحي الو «كلذ بسح ىلع هيزاجيف رشو ريح نم اًرهجو اًرس هلمع
 .اهيف ام جرخأف بلق يأ :رثعب .اهضعب يف ةملكلا ضعب لمعي نأ ةلزنمب هنأل فاضملا يف لمعي ال
 [ےہ لع لولد هي جاك اجوماراكغآروا ليث للي لوربق رم تج كس ليواج ےک ہدنز ہک کت قو لاك د يش ]



 لدَعلا ةفص ۱۲۹ رثنلا يف لوألا بابلا

 ٍلَهَم يف تنأو !نينمؤملا ريمأ اي نآلاف اَهاَصْحأ لإ ةریبک الو ٌةَريِغَص ُرِداَعُي ال باتكلاو
 (45:فهكلا)

 ليبس مي ركام ةوروسللا مكحب مكحت ال «لمألا عاطقناو لحألا لولح لبق

 تدا ودل[ نون قدور ذل ا نفت ىلع َنيربكتسملا طس الو «نيملاظلا

 نيذلا كنّرغي الو «كلاقثأ عم الاقثأو كلاقثأ لمحتو «كرازوأ عم رازوأو كرازوأب ءوبتف

 رظنت ال ءكترحآ يف كتابيط باهذإب مهايند يف تابيطلا نولكأيو «كسؤب هيف اع. نومغعنتي

 فوقومو توملا لئابح يف ٌروُسأم تنأو ءادغ كتردق ىلإ رظنا نكلو «مويلا كتردق ىلإ

 O TOT نيلسرملاو نييبنلاو ةكئالملا نم عمجم يف هللا يدي نيب

 ىصحأو .هكرتي ال يأ "امقس رداغي ال ءافش" :ثيدحلا يقو كرتلا ةرداغملاو «لمعلا ةفيحص هبدارأ :باتكلاو

 [وك اگے اب دن. اجزوعتب وكانك #ومتب ىلا ني وہ ےک دنب مآ ي لاما شان دوا( ج 7)] .ظفحلاو ّدعلا وهو ءاصحإلا نم ضام

 «هرظتنا ءاًبوقر ةبقر :نوبقري ال .هئافو تقو ناح «نيدلا لح نم ردصم :لولح .قفرلاو ةدؤتلا ةكرحم :لهم
 [اكرارقو لوق ہن تبارق ہن ںیم سداب ےک کک ماك لإ سك اپ ںی ہد (ج7)] ةبارقلا ماللا دشو ةزمه رسكب :لإلاو

 :ديبل لوقك سفنلا ىلع رارقإلا يف الإ لمعتسي ال اذهو «هب رقأ هقحب ءابو عجر ءوبي هيلإ ءاب :ءوبتف

 اهمارك يلع رخفي ملو يدنع اهقحب توبو اهلطاب تركنأ

 . يعمصألا لاق امك همثإب ءاب هلثمو

 .ليقثلا لمحلاو لقثلاو مثإلا وهو رزو عمج رازوألا :كرازوأب

 .ةدشلا سؤبلاو .عّتممو هفرتك «شيعلا بيطو ةمعنلا هيف ام لوانت يأ ؛لحرلا مّعنت نم :نومّعدتي .هعدح :هّرغ :كنّرغي الو
 .هبابسأ توملا لئابحو "ناطيشلا لئابح ءاسنلا" ثيدحلا هنمو ةديقملا رسكلاب ةلابح عمج :لئابح

 ماللا ىلإ ةزمحلا ةكرح تلقن للعف نزو ىلع (ةزمهلا ماللا ميدقتب) كألم هلصأ نأ روهشملا نأ ملعا :ةكئالملا

 هنوكل عمجلا ثينأتل ءاتلاو كئالم :ليقف «ةفوذحملا ةزمهلا تدر عمج املف كلم راصف اًفيفخت ةزمهلا تفذحو

 نم لعفم نزو ىلع (ماللا ىلع ةزمهلا مدقتب) كلأم هلصأ نأو «لقيص عمج يف ةلقايصلا يف امك «ةعامجلا نيعمب

 نوكيف لوعفملا يعم. ردصم وأ ءةلاسرلا عضوم كلأمو ةلاسرلا ةكولألاو «مال هنيعو ةزمه هءافو لسرأ نعم كلأ

 ةكرح تلقن مث لعفم نزو ىلع كألم :ليقف ماللا تمدقو ماللا ناكم ىلإ هتزمه تلقن كلام نم اًبولقم كألم

 = تدر عمج املف ءافلا فذحب لعم نزو ىلع كلم راصف «لامعتسالا ةرثكل افيفخت ةزمهلا تفذحو ماّللا ىلإ ةزمهلا



 هلل راغ نم رجأ ٌعيضي ال لف رثنلا يف لوألا بابلا

 هغلب ام يتظعب غلبأ مل نإو !نينمؤملا ريمأ اي نإ ا بولا تتع...# دقو

 هيقسي «هبیبح ىوادمك يباتك لزناف ا كلا ملف ‹«يلبق نم ىهنلا اولوأ

 ريمأ اي كيلع مالسلاو ,ةحصلاو ةيفاعلا نم كلذ يق هل وحري امل ةهيركلا ةيودألا
 .هتاكربو هللا ةمحرو !نينمؤملا

 ت يب ابا
 هلل راع نم رحا عيضي ال

 ا RE رس و هدم EE قدرك ا ا AE E RAE SESS ES :ةردلا يف يريرحلا ركذ

 نوكت اذه ىلعف ءاهوصأ ىلإ ءايشألا دري ريسكتلا نأل ؛بلقلاب لعافم نزو ىلع كئالم :ليقف «ةفوذحملا ةزمهلا =

 نبا هراتحاو «ةدئاز ةزمهلاو ةيلصأ كلم يف ميملا نأ ىلإ مهضعب بهذو ءالعم هنزو نوكيو ةدئاز كلم ميم
 نم قتشم لوقلا اذه ىلع كألمف ةدئاز ةزمهلاو ةيلصأ هيف نيشلا نإف لامه عمج لئامشلاب هيبشتلا هديؤيو ناسيك

 ةدشلاو ةوقلا نعم عم رئاد كلم تافرصتم عيمج نإف ؛ممتوق طرفل ةكئالملاب مهتيمستو ؛اهحتفو ماللا مضب كلم

 ةّرقلا نعم نأب ناسيك نبا لوق حّجرو «هنجع تددش يأ (حتفلاب) اكلم هكلمأ نيجعلا تكلمو كلاملاو كلملاك

 كلذ نم مظعأ ةوق يأو ٠٠١( :ءايبنالا) نورتي ال َراَهّتلاَو ليلا َنوُحَْبَسُيِ» :ىلاعت هلوق كافكو ةكئالملا معت ةدشلاو
 0/٠ :جحلا) سالا َنِمَوالّسُر ةكئالَملا نم يفطضي ا : ىلاعت هلوقل مهلك معت ال اهإف ةلاسرلا فاللخب

 مات (زور ىلا) روا ( مج 2)] [تللذو تعضخ] هل تونع (واولا ديدشتو مضلاب) ونعلا ضام نم ةبئاغ ةظفل :تنع
 باحصأ يأ ىهنلا ولوأو هظعولا نيعم. ةظعلاو ةراح ءابلا :خلإ يتظعب [ك لوب كب ۓاہ كس موتو ئ سارح

 [رمألا يف ريصقتلا]ولألا عراضم نم «ملب موزحب ملكتم ظفل لآ مل :كلآ ملف.لوقعلا
 هتأرما ىلع لحرلا راغ :راغ [هجلاع :يأ ءاودو ةاوادم ّضيرملا ىواد :لاقي] ةاوادملا نم لعاف مسا :ىوادمك

 .اهب هقح يف ريغلا ةكرش هركو ةيمحلا نم فنأ ءاراغو اًريغو ةريغ راغي ةنالف نم هيلع يهو «نالف نم
 هرصع ةمئأ دحأ ناك تاماقملا بحاص «يمارحلا يرصبلا يريرحلا يلع نب مساقلا دمحم وبأ وه :يريرحلا

 زومرو «اهلاثمأو ءاتاغل نم «برعلا مالك نم ريثك ءيش ىلع تلمتشاو تاماقملا لمع يف ةماتلا ةوطخلا قزرو

 ناكو «هتدام ةرازغو «هعالطا ةرثكو «لحرلا اذه لضف ىلع امب لدتسا اهتفرعم قح اهفرع نمو ءاهمالك رارسأ

 خيش لخدف «مارح ينب دجسم يف اًسلاح يبأ ناك :لاق هللا دبع مساقلا وبأ هدلو هاكحام اهل هعضو ببس

 = :لاقف ؟خيشلا نيأ نم ةعامجلا هتلأسف «ةرابعلا نسح مالكلا حيصف لاحلا ثر «رفسلا ةبهأ هيلع نيرمط وذ



 هلل راغ نم رجأ ٌعيضي ال ۲۸ رثنلا يف لوألا بابلا

 O TOOT SEO نأ :ركذ دّربملا سابعلا ابأ نأ

 نوعبرألاو ةنماثلا يهو ةيمارحلاب ةفورعملا ةماقملا يبأ لمعف ديز وبأ :لاقف هتينك نع هوربختساف جورس نم =

 دمحم نب دلاخ نب ناورشون رصن ابأ نيدلا فرش ريزولا اهربخ غلبف «ترهتشاو روكذملا ديز ىبأ ىلإ اهازعو
 اًهمتأف ءاهريغ اهيلإ مضي نأ يدلاو ىلع راشأو هتبجعأ اهيلع فقو املف «هللاب دشرتسملا مامإلا ريزو «ياشاقلا

 هتعاطو «مكح هتراشإ نم راشأف" :هلوقب تاماقملا ةبطخ يف يريرحلا راشأ روكذملا ريزولا ىلإو ةماقم نيسمح

 قلخ اهحرشب نتعا دقو "عيلضلا وأش علاظلا كردي مل نإو «عيدبلا ولت اهيف ولتأ تاماقم ئشنأ نأ" ىلإ "منغ

 اهلمع دق ناك تاماقملا لمع امل يريرحلا نأ عماجملا ضعب يف تيأرو ءرصتخخا نم مهنمو لّوط نم مهنمف «ريثك

 تسيل اإ :اولاقو دادغب ءابدأ نم ةعامج كلذ يف هقدصي ملف ىعداو دادغب ىلإ ةرصبلا نم اهلمحو ةماقم نيعبرأ

 ىلإ ريزولا هاعدتساف ءاهاعداف هيلإ هقاروأ تعقوو «ةرصبلاب تام ةغالبلا لهأ نم يبرغم لحرل يه لب هفينصت نم

 هيلع هللا حتفي ملف اًريثك اًنامز ثكمو «ةقرولاو ةاودلا ذخاف اهنيع ةعقاو يف ةلاسر ءاشنإ هيلع حرتقاو «ناويدلا

 :حلفأ نب يلع مساقلا وبأ هيف لاقف «نالجح- وهو ماقف كلذ نم ءيشب

 نوما نم ةنونثع فتني سرفلا ةعيبر نم ال خيش
 سرفلا ةعيبر نم هنأ معزي يريرحلا ناكو سرخ اب ناويدلا طسو هاور امك ناشملاب هللا هقطنأ

 ءرخآ تاماقم رشع لمع هدلب ىلإ عحر املف ةرصبلا ناشم يف نكسي ناكو «ةركفلا دنع هتيح فتنب اًعلوم ناكو

 يف صاوغلا ةرد :اهنم «ناسح فيلأت يريرحللو «ةباهملا نم هقحل امي ناويدلا يف هرصحو هّيع نم رذتعاو «نهريسو
 هرعش ريغ ريثك رعشو لئاسر ناويد هلو ءاهحرش اًضيأ هلو وحنلا يف ةموظنملا بارعإلا ةقحلم :اهنمو «صاوخلا ماهوأ

 بيرغ صخش هءاجف رظنملا حيبق اًميمذ ناك هنأ :ىكحيو ءاريثك سينجتلا اهيف لمعتسا دئاصق هلو «تاماقملا يف يذلا

 !بتكا :هل لاق هيلع ىلمي نأ هنم سمتلا املف هنم كلذ يريرحلا مهفف هلكش ىرزتسا هآر املف ائيش هنع ذحأيو هروزي

 نمدلا ةرضحخ هتبجعأ دئارو رمق ةرغ راس لّوأ تنأ ام

 ينرت الو يب عمساف يديعملا لثم 22 لحجر نأ يريغ كسفنل رتحاف

 .ه٤ ٤١ هتدالوو ه5١5 ةرصبلاب يريرحلا يقوتو «فرصناو هنم لحرلا لجحف

 فيلآتلا هلو ءامهملع ىهتنا هيلإو ءةيبرعلاو وحنلا لهأ خيش ناك «يلامشلا ديزي نب دمحم سابعلا وبأ وه :سابعلا ابأ
 هيوطفنو «يلوصلا هنع ذحأو ةغللا ةمئأ نع ذحأ كلذ ريغو ةضورلاو «لماكلا باتك :اهنم بدألا يف ةعفانلا

 امهيفو ءابدألا خيرات بلعثلا عم دربملاب متخ دقو رداونلا ريثك «رابحألا حيلم ةرضاحلا نسح ناكو «يوحنلا
 :مهضعب لوقي



 هلل راغ نم رجأ ٌعيضي ال ١1 رشنلا يف لوألا بابلا

 521 ءهيوبيس باتك هيلع أرقيل ةّمذلا لهأ ضعب هدّصق َتينزاملا نامثع ابأ

 بلعث وأ دربملب ذعو نلهحجت ال ملعلا بلاط ايأ

 برحألا لمجلاك كتالف ىرولا ملع نيذه دنع دحت

 برغملو قرشلا يف نيذمي ةنورقم  قئالخلا . مولع

 ناك هنأل ؛هنع عنتعو كلذ هركي بلع ناكو «هنم راثكتسالاو بلعثب ةرظانملا يف عامتجالا بحي دربملا ناكو

 :دشنأف دّربملا كلذ غلبف حيبق مالكب اًموي هركذو ءاناسل هنم حصفأ

 يلابب يري ال وهو يلاح هينعي نم بر
 يلاخ هنم يداؤفو يم نالم هلبق

 .ه١۲۸ هتافوو «ه٠١١ هتدالو كلذ ريغو يفاوقلاو «ةضورلاو «لماكلا باتك :اهنم «ةريثك هبتكو

 يف هرصع مامإ ناك «ةرصبلا لهأ نم نانس نب نزام يب نم «يودعلا يزاملا ةيقب نب دمحم نب ركب وه :نامثع ابأ

 ةريثك فيناصت هلو «مهريغو يزيربتلاو «يشايرلاو «دربملا هنع ذحأو .يعمصألاو ةديبع ىبأ ىلع بّدأت «بدألاو وحنلا

 قئاولا ىلع لحد .وحنلا يق ةريثك رابخأ هلو .جاييدلا باتكو «ةماعلا هيف نحلي ام باتكو «فيرصتلا باتك :اهنم

 لتق يلا ةنسلا يف كلذ ناكو ه1 41 يفوت هنإ :ليق «ةياورلا ريثك وحنلاب هملع عم نامثع وبأ ناكو هتباحب ربتخاف

 .مالسإلا رادب ميقي نمم مهريغو دوهيلاو ىراصنلا نم نودهاعملا مه :ةمذلا لهأ .هللاب رصتنملا عيوبو لكوتملا اهيف

 سراف لهأ نم ناكو "حافتلا ةحئار" :ةيسرافلاب هانعمو بقل هيوبيسو «يثداحلا ورمع رشب وبأ وه :هيوبيس
 لاق «هباتك لثم هيف عضوي ملو .ليلخلا نع هذخأ ناك وحنلاب نيرحأتملاو نيمدقتملا ملعأ ناكو «ةرصبلاب هأشنمو

 باتك نم فرشأ اًئيش دحأ ملف .هل هيدهأ ءيش يف تركفف كلملا دبع نب دمحم ىلإ جورخلا تدرأ :ظحاجلا

 باتك هنأ ملعيف باتكلا نالف أرق :ةرصبلاب لاقي ناكو هنم يلإ بحأ ائيش يلإ تيدهأ ام هللاو :لاقف «هيوبيس

 نم :لوقي ينزاملا نامثع وبأ ناكو «هيف امل اباعصتساو هيوبيس باتكل اًميظعت رحبلا تبكر له هل لوقي «هيوبيس

 يئاسكلاو ةرصب نم دادغب ىلإ هيوبيس درو املو «حتسيلف هيوبيس باتك دعب وحنلا يف اريبك اباتك لمعي نأ دارأ

 نأ يئاسكلا معزو ؛هحرش لوطي سلجم ىرجو ارظانتو امهنيب عمجف ديشرلا نوراه نب نيمألا ملعي ذئموي
 وه اذإق «لب اذك لثملا سيل :هيوبيس لاقف "اهاّيِإ وه اذإف ةلحنلا نم اًعسل دشأ روبنزلا نظأ تنك" :لوقت برعلا

 ناكو ءرضحلا لهأ مالك نم ءيش همالك بوشي ال «صلاخ يبرع ةعجارم ىلع اقفتاو اليوط ارجاشتو «يه

 نأ ديرن :هل لاقف هيوبيس لاق امك :لاقف هلأسو اًيرع ىعدتساف هملعم هنوكل يئاسكلاب ةيانعلا ديدش نيمألا

 = نأ هعم اوررقف «باوصلا ىلإ الإ قبسي ام هنإف كلذ ىلع ئيعواطي ال يناسل نإ :لاقف ّيئاسكلا لاق امك :لوقت



 هلل راغ نم رجأ ُعيضي ال ۳۰ رشنلا يف لوألا بابلا

 هذه كرتتأ كادف تلعج :هل تلقف «هلذب ٍلوبق نم نامثع وبأ عتتماف «رانيد ةئام هل لْذَيو

 ؟كتقاضإ ةدشو كتقاف عم ةقفنلا

 ىرأ تسلو ىلاعت هللا باتك نم ةيآ اذكو اذك ةئامثالث ىلع لمتشي باتكلا اذه نإ لاقف

 ةرضحب ةيراج تّتع نأ قفتاف :لاق «هل ةّيمحو هللا باتك ىلع ًةريغ اّيَمذ هنم نكمأ نأ

 :يجرعلا لوقب قثاولا

 ملظ ةيحت مالسلا ىدهأ الحر مكباصم نإ مولظأ

 يئاسكلا عم «يبرعلا لوقيف ؟امهنم نم عم باوصلاف ءاذك يئاسكلا لاقو ءاذك هيوبيس لاق :لوقي اًصخش =

 عم باوصلا :لاقف «كلذ هل ليقو «يبرعلا رضحو نأشلا اذه ةمئأ عمتحاو سلجم ا امه دقع مث نكمي اذه :لاقف

 يف لح دقو دادغب نم جرخف يئاسكلل اوبصعتو هيلع اولماحت مهنأ هيوبيس ملعف «برعلا مالك وهو «يئاسكلا

 . زاریش "ب يفوتف سراف دصقو هيلع یرح ام هسفن
 ءيشلا نم هنكم نيكمتلا عراضم نم ملكتم ةظفل :نكمأ .رقتفاو هلام بهذ ةقاضأ لحرلا قاضأ :كتقاضإ

 نمم همدو هضرعو هلام ىلع نمؤي يذلا وهو ةمذلا ىطعأ يذلا وه :يمذلا :اًيمذ .ةردقو اًئاطلس هيلع هل لعح

 .ىرأ تسل هلوق نم هلحأل لوعفم :ةريغ .ةيزحلا نوطعي

 ءانغلاب هب مرت ءرعشلابو «رعشلا نالف نئيغو تّوص «ةينغت مامحلا نيغ «ةينغتلا ضام نم بئاغ ةظفل :تّنغ

 نسحأو «هموشيخ لبق نم ملكت اًنغ (عمس نم) لحّلا نع نم فعاضم :ليقو «صقان وهف اذه ىلعو «تّوصو
 قيرط يف ه١ :دلو «ءسيطارق اهل لاقي ةيمور همأو رفعح وبأ ةينك :قثاولا .موشيخلا توص ءانغلا تاوصأ

 هتفالخ تناكف ه۲۳۲ ةنس "ىأر نم ٌرس"ب يفوت ھ۲۲۷ ةنس هوبأ هيف قوت يذلا مويلا ةحيبص هل عيوبو «ةكم

 ةقث هللا" :همتاخ شقن .ضايب ةتكن ميلا هنيع يف «هجولا نسح اًميسج ناكو ءفّينب رهشأ ةعستو نينس سم

 .هتيعر ىلع اثنحتم ءاطعلا عساو ناكو فلاخملا بقاعو نآرقلا قل يف هيبأ ىأر عبتأو "قئاولا

 [رعاشلا يجرعلا نامثع نب ورمع نب هللا دبع لزنم اضيأ وهو ةكم قيرط يف ناكم مسا] :يجرعلا
 ردصم :باصملاو .ءادنلل باوج خلإ نإ هلوقو «بوبحملا هب دارأو «ملاظلا ةغلابم مولظو ءادنلل ةزمهلا :2! مولظأ

 هل رتل اهب لرقم اجرو | ةلزانلا علا ااا ر اف ل :ةّيمرلا مهسلا باصأ :لاقي] ةباصإلا نيعم. يميم

 نإ هملظ ّدتشا نم اي ىئعملاو نإ ربخ ملظو (ةيحت مالسلا ىدهأ) ةيلعفلا ةلمحلا ةفص فوصوم وهو مكباصم
 .ميظع ملظ -ةيحت مالسلا مكيلإ ىدهأ هنأ الإ ةيانج ىح ام الحر مكيمر



 هلل راغ نم رجأ ٌعيضي ال ۳1 رشنلا يف لوألا بابلا

 مهنمو ءاهمسا هنأ ىلع ؛"نإ"ب هّبصن نم مهنمف "لحجر" بارعإ يف ةرضحلاب نم فلتخاف

 بيضتلاب هايإ اهدقل قامفغابأ اههيش نأ ىلع ةّرصُم ةيزاخاو ءاهربخ هنأ ىلع ؛هعفر نم

 نم تلق ؟لحرلا نم :لاق «هيدي نيب ٌتلثم املف :نامثع وبأ لاق «هراضحإب ٌقئاولا رمأف

 نم :تلق ا مأ «سيق نزام مأ «ميمت نزامأ ؟نزاوملا يأ نم :لاق «ِنزام يب

 ءاب ميلا نوبلقي مهو ؟كمسا ام ديري ؟كمساب يل لاقو «يموق مالكب ئملكف !ةعيبر نزام

 ههجاوأ الث «يموق ةغل ىلع هّبيجأ نأ تهركف ءءامسألا لّوأ يف ناك اذإ اًميم ءابلاو

 يف لوقت ام :لاق مث «هنم بجعأو هتدصق امل َنطَفف !نينمؤملا ريمأ اي !ركب :تلقف ءركملاب
 :لاق ءبصنلا ٌةجولا لب :تلقف ؟هبصنت مأ (الحر) عفرتأ (تيبلا) نإ مولظأ :رعاشلا لوق

 يف يديزيلا ذخأف مكتباصأ نيعمب ٌردصم "الحر مكباصم" نإ :تلقف ؟كلذ ملو

 ",كباصم'" لوعفم لحرلاف "ملظ اديز مكبرض نإ" كلوق ةلزنم وه تلقف «ّيضراعم

 قثاولا هتسحتساف متيف "ملظ" لوقي نأ الإ قلعم مالكلا نأ هيلع ليلدلاو «هب بوصنمو

 فيك :لاق ةرصبلا ىلإ داع املف :سابعلا وبأ لاق امركم ٍنَّدَرو «رانيد فلأب يل رمأ مث

 .ٍفلأب انضّوعف ةئام ىلاعت هلل اندَدر !سابعلا ابأ اي ؟تيأر

 الوثم لثم يضام نم ملكتم ةظفل :تلثم .تيبلا نعم انحرش ام ىلع أطخ نيلوقلا الك نأ ملعت تنأو :مهنمف

 .كمسب راصف ءاب ميلا نوبلقي نزاملاو ءكمسم راصف جردلل ةزمهلا تطقس كما ام هلصأ :كم اب [ابصتنم مايقلا]

 تلقل «ءامسألا لّوأ يف ناك اذإ اًميم ءابلا نوبلقي مهو «يموق مالكب تملكت ولو ءاركب يما ناك يأ :تهركف

 .ركب يمسا تلقو يموق ةغل تكرتف مهميظعتو «كولملا ليجبتب افلاخم ناك ركملا ظفل نكلو ءركم

 نب ىج نب دمحم هللا دبع وبأ وه :يديزيلا [ههجوب ههحو لّباق] ةهحاوملا عراضم نم ملكتم ةظفل :ههجاوأ
 .يديزيلا دمحم ىبأ دلو نم هركذ نميف ناغألا بحاص هركذ «يديزيلا كرابملا



 جاّجحلا ركذ نم ةذبن ۳۲ رثنلا يف لوألا بابلا

 اًخيش ىأرف ماثل ههجو ىلعو «ةنيدملا ىلإ بهذ ريبزلا نبا لتق دعب جاجحلا نإ :لاقي

 يراوح نبا لتق «لاح رش :لاقف ةنيدملا لهأ لاح نع هلأسف «ةنيدملا نم اًحراح
 و

 ةذبنلاك ةدح ىلع ءيشلا نم ةعطقلل ةذبنلا تلمعتسا امبرو «ةيحان يأ "ةذبن سلح" لاقي ةيحانلا مضتو حتفلاب :ةذبن

 بيبخ وبأو ركب وبأ يدسألا يشرقلا ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع وه :ريبزلا نبا .ذبُت عمجلاو باتكلا نم

 .ها/ ةجحلا يذ يف لتق «نينس عست ةفالخلا يلوو «نيرحاهملا نم ةنيدملاب مالسإلا يف دولوم لّوُأ ناك (ارغصم ةمجعملاب)

 .ةبنرألا ىلع ناك ام (ءافلاب) مافللاو بوث نم ةفشلا هب ىطغي ام وأ «باقنلا نم مفلا ىلع ناك ام رسكلاب : ماغل

 وهو روحلا نم ةصلاحخ لحجرلا يراوحو "ريبزلا ّيمأ نم يراوحو اًيراوح ين لكل نإ" : لاق :يراوح نبا

 مهتين صولخل ؛لع ىسيع باحصأ هب يمس هنم صلاخلا وه هنأل ؛يراوح قيقدلل لاقي هنمو «صلاخلا ضايبلا

 ؛مهبايث ضايبل نييراوح اومسو «كمسلا نوداطصي نيدايص نويراوحلا ناك :ىدسلاو «دهاج لاق ممتريرس ءاقنو

 نم وهو- ءانحيو بوقعيو نوعمش مهيف ناكو ءكمسلا نوداطصي ةعامجب اًحئاس جرح امل الع ىسيع نأ كلذو

Eسانلا نوديصت ثيحب مترص ينومتعبت نإف «ءكمسلا نوديصت متنأ يع ملا نان ركع تالا  

 ىمر دق نوعش ناكو «ةزجعملا هنم اوبلطف «هلوسرو هللا دبع مرم نب ىسيع :لاق ؟تنأ نمو :اولاق دبألا ةايحل

 ةكبشلا كلت يف عمتجاف «ىرحأ ةرم ءاملا يف ةكبش ءاقلإب البلع ىسيع هرمأف اًئيش داطصا امف «ةليللا كلت ةكبش

 مهف يلع ىسيعب اونمأ كلذ دنعف نيتنيفسلا اوألمف ىرخأ ةنيفس لهأب اوناعتساو «هب قزمتت تداك ام كمسلا نم

 ىلع الباع ىسيع ناكو «هيلع سانلا عمجو اماعط عنص كولملا نم دحاو نأ كلذو اكو لم اوناك :ليقو .نويراوحلا
 ع ىسيعب اوؤاحو اوبهذف !معن :اولاق ؟هنوفرعتأ مهل لاقف «كلملا كلذل ةعقاولا اوركذف ءصقنت ال تناكف اهنم ةعصق

 كئلوأف هبراقأ عم كلملا كلذ هعبتف «كعبتأو يكلم كرتأ نإ هل :لاقف .ميرم نب ىسيع :لاق ؟تنأ نم :لاقف هيلإ

 ملعأ وه ناك ايش هملعي نأ دارأ اذإ غابصلا ناكو همّلعيل غابص ىلإ هتملس تناك همأ نأ :ليقو «نويراوحلا مه

 ةمالع دحاو لك ىلع تلعج دقو «ةفلتخم بايث انهه :هل لاقف هتامهم ضعبل اًموي بيغي نأ غابصلا دارأف هنم هب

 لعحو ادحاو اّبج التيلع ىسيع عنصف «باغ مث «يعوحر دنع دوصقملا متي ثيحب «ناولألا كلتب اهغبصاف ةنيعم

 يلع تدسفأ دق :لاقف هلعف اع هربخأف .هلأسو «غابصلا عجرف ديرأ امك ىلاعت هللا نذإب نوك :لاقو هيف عيمجلا

 يلا ناولألا ىلع عيمجلا جرخأ نأ ىلإ ديري ناك امك ءرفصأ ابوثو ءرمحأ ابوث :تناكف ءاهجرخأف مق بايثلا

 مهنأل ؛نييراوحلاب اومس نيراصق اوناك :نسحلا لاقو «نويراوحلا مهو «هب اونمآو «هنم نورضاحلا بجعتف ءاهودارأ

 .هتعاطو هتبحم يف نيصلخملاو «هناوعأو تل ىسيع راصنأ اوناك



 جاجحلا ركذ نم ةذبن ۳۳ رشنلا يف لوألا بابلا

 نم هلُسُرو هللا نئاعل هيلع ٌجاجحلا ُنيعللا رجافلا :لاق ؟هلتق نم :لاق تي هللا لوسر

 اذإ جاّجحلا فرعتأ !خيشلا اهيأ :لاق مث ءاديدش اًبضغ جاجحلا بضعف هلل ةبقارملا ليلق

 .ههجو نع ٌماثللا جاجحلا فشكف ءاريض هاقو الو اًريخ هللا هفّرع الو :معن لاق ؟هتيأر

 وهل اذه نإ :لاق جاّجحلا هنأ خيشلا ققحت املف ةعاسلا كمد لاس اذإ نآلا ملعتس :لاقو

 لاف تار نعنع موي لک ی نوعا نم عرقا تالق انآ اعا افلا

 .هافاع الو هنونج نم دعب الإ هللا ىفش ال بهذا :جاجحلا

 لقني مل رمأ هيلإ هتردابمو لتقلا ىلع همادقإ نأل ؛بجعلا نم جاجحلا دي نم اذه صولخو

 :مهضعب لاق .ءامدلا ُكفَّس هتاذل ربكأ نإ :لوقيو «هسفن نع ربخي ناكو ءدحأ نع هلثم

 ةدلك نب ثراحلا ةروص يف سيلبإ مهل روصتف هاّيدُن لبقي مل دلو امل هنأ كلذ يف لصألاو
 هب اولعفف .ههجو هب اولطأو همد نم هوقعلأو ءَدوسأ اًسيت هل اوُحيذا :لاقو «برعلا بيبط

 هنأ لت نفاق

 عمج نئاعللا لعلو ءاهنم ءيش يف دجأ ملف يدنع يلا ىهتنملاو سوماقلاو «برقألا نم ةغللا بتك تعبتت :نئاعل
 جاححلا هلتق يأ هلتق وهو رحافلا هلعاف ءفوذحمع قلعتم «ةيليلعت نم ةملك :ليلق نم .سايق ريغ ىلع ةنعل

 ال نالف :لاقي هعقوتيو باقعلا بقري فئاخلا نأل ؛هفاح ءهرمأ يف هللا بقار :ةبقارملا .هللا بقاري مل هنأ لحأل

 .هظفحو هناصو «ىذألا نع هرتس ةياقوو اّيقو هيقي :هاقو .هاّيِإ هملعأ رمألا هفّرع :هفرع الو .هرومأ يف هللا بقاري

 ملكتم ةظفل :عرصأ [هتقيقح فرع :رمألا َقَقَحَتو «َمََو و ّحص :ٌرمألا َقَقَحَت :لاقي] رمألا ققحت لاقي :ققحت
 جنشت ةبوبيغ اهبحصت يبصعلا زاهجلا يف ةلع وه اضيأو ءضرألا ىلع حرطلا] عرصلاو لوعفملل ٍنبم عراضم نم
 ةيفاع يق سانلا نم هلعج (ةافاعم هللا هافاع لاقي «ةافاعملا نم ضام قاعو «ةيئاعد ةلمح :هافاع الو |تالضعلا يف

 هدنع هل تراص هل روصت :روصتف .مِلَّسَو اجل فلتلا نم ءيشلا صلح :صولخو .كلذك هنم سانلا لعجو

 .ةسيئو سايتأو سويت عمجلاو لوعولاو زعملاو ءابظلا نم ركذلا وه سيتلا ا .لكشو ةروص

 .هخطل اًيلط هيلطي ىلط :اولطأو .هقعلي هلعج هريغو لسعلا هقعلأ «قاعلإلا نم رمأ وه :هوقعلأو



 كم ُهدلك مل خأ بر ١4 رثنلا يف لوألا بابلا

 هيلع درت الو «هيلإ رظنت ال يهو اهملكي لعجف «جراوخلا نم ةأرماب هيلإ يتأ هنأ ركذو

 رظنأ نأ يحّئسأ نإ تلاقف «ةضرعُم ِتنأو ٌريمألا كمّلكُي :هناوعأ ُضعب اه لاقف ءامالك

 .تلتقف ءامب َرَمأف هيلإ هللا رظني ال نم ىلإ
 .اقلأ نيرشعو فلأ ةئام غلبف اربص هيدي نيب لتق يذلا يصحأ دقو

 ا هدمت مل خأ بر

 هتداع تناكو «ناورم نب دمحأ ىلع دفو «ناّسْغلاب فرعي مجعلا نم رعاش ناك هنأ قفتا

 يناسغلا نأ قفتاو «ماّيأ ةثالث دعب الإ هرضحتسي الو هلزُيو «همركي هيلع دفو اذإ

 ةديصق ذحأف ءيشب هيلع حتفي ملو ماّيأ ةثالث ماقأف «هسفنب ةقث هب هحدمب اًرعش ّدعأ نكي مل

 يمجعألا اذه :لاقو «ريمألا بضغف «مسالا ريغ اهنم ريغي ملو دسأ نبا رعش نم

 «كلذب نيرضاحلا ُضعب َنناَسغلا َملعأف دسأ نبا ىلإ كلذب بتكي نأ رمأو ءاّنم رخسي

 :لوقت برعلاو اناوغأ رسكيو ثنوملاو عمجلاو دحاولل «مداخلاو رمألا ىلع ريهظلا وه حتفلاب نوع عمج :هناوعأ

 .ضارمألاو «بائذلاو «دارجلا ناوعألابو «بدحلا ةنسلأب نونعي "اهاوعأ اهعم ءاجو ةنسلأ تءاح"

 نوكي ال خألا نأ لصألا يأ :َبُر .تومي ىح هامرو هسبح لتقلا عم هريغو ناسنإلا ربص ءربص لتق لتق يأ :اربص

 يببحأ وه يأ «كيبأ نم الو كّمأ نم دولوم ريغ وهو خألا ماقم لحر موقي امّبر نكلو «ةدالولا ةبارقب الإ
 .هفرعو «هملع نالف ىلع هللا حتف :حتفي ملو .افيض يأ اليزن هلعجي يأ :هلزيو .يبلغأ مألا صيصختف

 بيشيو «ءامدنلا رشاعيو باتكلا بحصي ناك «فيرظ كتهتم نح ام «يرصملا دسأ نبا خيشلا وه :دسأ نبا

 قيلالبلا نم اًريثك اًرعش هل يندشنأو «ةرهاقلاب ةرم ريغ هتيأر :نيدلا حالص خيشلا لاق «نايقلا ىلع سلاحا يف

 فنص و «زئاوجلا ىطعتسيو «رباكألا حادتك نحللا ليلق اعوبطم اًيماع ناكو «كلذ ريغو تاحشوملاو لاجزألاو

 يهو «هراعشأب كلذ طلخيو لاثمألاو رداونلاو «نييرصملل يلا دئاوزلاو جيلخلا تاشاش يف تافنصم ةدع

 AVTA. قوت «مهيلإ ددرتي ناك نم دنع ةرهاقلاب ةدوحوم

 (۳۸:دوه) نورخشست امك مکنم رخشن انإفانم اوُرحْسَت نإ :ىلاعت هلوق هنمو هب ىزه «هب رخس :رخسي



 كما ُةذلك مل خأ بر ۳0 رثنلا يف لوألا بابلا

 دسأ نبا ىلإ مالغلا لصوف ءَرذعلا هفرعيو «هيلع لخدي دسأ نبا ىلإ ادلج اًمالغ ياّسغلا زهجف

 فقي مل هنأ ناورم نبا ىلإ باوحلا بتك كلذ ّملَع املف «ناورم نبا دصاق لوصو لبق

 ءاسأ «باوجلا ىلع ناورم “با فقو املف «هباتك يف الإ اهري ملو ءادبأ ةديصقلا هذه ىلع

 همركأو يناسغلا ىلإ نسحأ مث كولا نيب تعاسإ ٌديرت امّنِإ :لاقو «هّبسو يعاسلا ىلع

 اوعدو نيقرافايم لهأ عمتجا يح «ةدم كلذ ىلع ضع ملف «هدالب ىلإ داعو ؛ماركإلا ةياغ
 ناورم نبا طاقسأو هاش كلم ناطلسلل ةبطخلا تميقأو «مهيلع هورقوي نأ ىلع دسألا نبا

 ناك يناسغلا ناب ,هربخي يأ :هفرعيو .دالحأ هعمجو يوقلا ديدشلا وه :ادلج .هثأيه ءيشلا تزهج يأ :زهجف

 .نسحأ دض وه :ءاسأ .هسفن ىلإ هتديصق لاحتنا يف اروذعم

 ؛ةينيمرأ ةريزجلا نيب ءركب رايد دالب ةدعاق يهو [ةنيدملا هذه تنب ىلا ةنبا مسا] اروصقم حتفلاب ايم :نيقرافايم

 نم- ساثورام ءامب هعمج امل ءءادهشلا ةنيدم ادق ىمست تناكو ءامي نيتاسبلاو هايملا قادحأ يف نيبيصن لثم يه

 بئاجع نم ناكو- «سلوبو سرطب مسا ىلع ةسينك امب ماقأو -ىرسك مهلتق نيذلا سرفلا ءادهش ماظع
 .ةقطنم هيف دوسأ ماغر نم نرح ىربكلا ةعيبلا يقو «حيسملا دهع نم ةعيب اه تناكو توقاي :لاق -سئانكلا

 ىلط اذإو ءاد لك نم ءافش هنأ نظيو حيسملا مد اياقب نم ناك هنأ حيحصلاو نون نب عشوي مد نم اهيف «جاحر

 .كلملا دنع نم هدوع دنع ىربكلا ةيمور نم هعم هب ءاج اثور ام نإ لاقي «هلازأ صربلا ىلع هب

 رمألا لوو ه4 1٠ دلو «قوجلس نب ليئاكيم نب دواد نب نالسرأ بلأ نب زتأ هاشكلم ناطلسلا وه :هاش كلم

 ىلوتو «كلملا دعاوق هل ترقتسا مث «هلتقو هاش كلم هب رفظف «كلملا يف هعزانو هلاّمع ضعب هيلع جرخف «هيبأ دعب

 كولم نم دحأ كلمي مل ام كلمو هتنبا ناطلسلا هجوزف ءمسالا ىوس اهيف هللاب يدتقملا ةفيلخلا قبي ملف دادغب ىلع

 لامشلا يف مالسإلا دالب يصاقأ نمو «ماشلا رخآ ىلإ نيصلا دودح نم هل بطخو «نيمدقتملا ءافلخلا دعب مالسإلا

 احتفف قشمدو «بلح ينيدم شتتو «رقنس خأ :هيوحأ ىلوو «ةيزجلا مورلا كولم هل تلمحف «نميلا دالب رخآ ىلإ

 رمعو «راهألا نم اًريثك رفحف «رئامعلاب امرغم بورحلا يف اًروصنم ناكو «هاش كلم ةلود تعستاو «تاحوتفلا

 ةنس دادغبب ناطلسلا عماج رمع يذلا وهو ءرطانقو تاطابر زوافملا يف أشنأو راوسألا نادلبلا نم ريثك ىلع

 فواخملاو ةنكاس همايأ يف لبسلا تناكو «لداعلا ناطلسلاب بقلي ناك يح «ةريس كولملا نسحأ ناكو ه5

 كلم ىلع جرح مث ءروهشملا كلملا ماظن هريزو ناكو ريطح الب ماشلا ىصقأ يف «رهنلا ءارو ام لفاوقلا ريست ةنمأ
 .ه١۸٤ ةنس هتافو تناكو «هبلغف هتبراحم ىلإ ناطلسلا راسف «شتت هوحخأ هاش



 كما ُهذلك مل خأ بر ١م رشلا يف لوألا بابلا

 ماظن ىلإ ريسف اهرمأ هزجعأف نيقرافايم ىلع لزنو ناورم نبا دشحو «كلذ ىلإ ممياحأف

 مدقت دق ناكو رعاشلا يناسغلا عم اًددمو اًشيج هيلإ اذفنأف هه تب ناطلسلاو كلما

 ءدسأ نبا ىلع قلو ةونع اهوكلمف «نيقرافايم ىلع ةلمحلا اوقدصف ناطلسلا دنع

 هصلخ يح ةعافشلا يف ةيانعلا درجو «يناسغلا ماقف «هلتقب رمأف «ناورم نبا ىلإ هب ءيحو

 كنأ فرعأ نكلو !هللاو ال :لاق ؟ييفرعتأ :لاقو «هب عمتحا مث «ديدش ٍءانع دعب هلفكو

 ترتسو كتديصق تيعّدا يذلا انأ :لاقف «يجهم ءاقبل كب يلع هللا نم ءامسلا نم كلم

 تدجُج ةديصقب تعم ام :دسأ نبا لاقف «ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج امو ىلع

 .برحلل شويجلا عمج يأ «هعمج ءيشلا دشح نم :دشحو

 [ناطلسلاو كلما ماظن ىلإ ناورم لسرأ ينعي] ارئاس هتلعج يأ هتريس نم :ريسف
 يف دلو يسوطلا نيدلا ماوق كلملا ماظنب بقلملا ءنسحلا يلع وبأ وه (ه5٠44 هتافوو ه4 ١8 هدلوم) :كلملا ماظن

 يقوجلسلا ليئاكيم نب دواد ةمدخب لصتا مث «هقفلاو ثيدحلاب لغتشاو «نيقاهد دالوأ نم ناكو «سوط يحاون

 بلط كلملا ىلع هدالوأ محدزاو نالسرأ بلأ تام املف «ةبحماو حصنلا هنم هل رهظف نالسرأ بلأ ناطلسلا دلاو

 «ةنس نيرشع اذه ىلع ماقأو ديصلا الإ ناطلسلل سيلو «كلملا ماظن ىلإ هلك رمألا راصف هاش كلم هدلول ةكلمملا

 يف دحاسملاو سرادملا نب و «ةيفوصلا ىلع ماعنإلا ريثك ناكو «نييفوصلاو ءاهقفلاب رماع سلجم كلملا ماظنل ناكو

 نم لّوأف «ه45ا/ ةنس دادغب يق ةسردم ةرامع يف عرشو سانلا هب ىدتقاف «سرادملا أشنأ نم لّوأ وهو ءدالبلا

 هعم «ةيفوصلا ةئيه ىلع يبص هقيرط يف اًموي هضرتعا ءليتق كلملا ماظن تامو «يزاريشلا قاحسإ وبأ اهيف سرد

 يف لتاقلا لتقو تامف هرصق ىلإ لمحف «هداؤف يف نيكسب هبرضف ءاهذحأيل هدي ٌدمف ءاهوانتو هلأسو هاعدف ةعصق

 .تاعاطقإلا نم هديب ام رثكتساو هتايح لوط مئس هنإف هلتق نم هيلع سد يذلا وه ناطلسلا نأ :ليقو «لاحلا

 .لاسرإلا وهو ذافنإلا نم :اذفنأف .ددملا هنم اوبلطو دعلا ىلع ريمألا موق دمتسا نم :امهدمتسي

 قدصو ةلمحلا يف قدصو هقح هافوو دتشاو هيف بلصت يأ لاتقلا انالف قدصو لاتقلا يف قدص :اوقدصف

 نم وهف اًحيلص هذخأ اذإ كلذكو اًرهق ءيشلا ذخأ ةونع نالف نع نم :ًةونع .ةعاجش اهنع فرصني مل ةلمحلا

 ( .ةونع كلم اهوكلم ريدقتلاو اقلطم ًالوعفم هنوك ىلع هباصتناو ءانهه دارملا لّوألاو دادضألا

 .بصنلا وهو حتفلاب :ٍءانع .هصلخأ دارملاو هارع يأ هبوث نم هدرج نم :درجو



 كمأ ُةدلك مل خأ بر ۴۷ | رثنلا يف لوألا بابلا

 .ءاج ثيح نم ناسغلا فرصناو لر هللا كازجف هذه الإ اهبحاص تعفنف

 ةريبه نبا ثيدح عمست نأ ٌبحتَأ :بحاحلا عيبرلا يل لاق :لاق راوس نب هللا دبع نعو

 :لاقف هءاجف هئوضو ىلع موقي ةملسمل ناك ٌّييصخل لسرأف :لاق «معن :تلق ؟ةملسم عم

 أضوتيف ليللا نم موقي كلملا دبع نب ةملسم ناك :لاق ةملسم عم ةريبه نبا ثيدح انثدح

 ليللا رخآ نم هيدي ىلع َءاملا ٌبصَأل ينإف «نينمؤملا ريمأ ىلع لحديف حبصي ىح لفنتيو

 ؛ةريبه نبا توص :ةملسم لاقف «ريمألابو هّللاب انأ :قاورلا ءارو نم حئاص َحاص ذإ أضوتي وهو

 ءاساعن ديمي لحجر اذإف لحدف هلحدأ :لاقف هتربخأو تعجرو هيلإ تح رخف هيلإ جرحا

 هللاب انأ :لاق «ريمألابو هللاب انأ :لاق مث للاب تنأو هللاب انأ :لاق ںیمالابو للاب انأ :لاقف

 هعضوف هب قلطنا :يل لاق مث «هنع تكسف «هللاب انأ :لاق مث ءاثالث اهلاق نح «هللاب تنأو

 تويب يدي نيب ٍةفصل ءةفصلا كلت يف هل شرفأو هب هتأف «ماعطلا ّبحأ هيلع ضرعأ مث لصْيلو

 ؛ماعطلا هيلع تضرعو ىلصو أّضوتف هب تقلطناف «ماق ىم موقي نح هظقوت الو ءاسنلا

 ةفيلخلا ناورم نب كلملا دبع نب ةملسم وه :ةملسم .هتمجرت انل رسيتي ملا :عيبرلا ؟وه نم ؛يردن ال :هللا دبع
 ازغو مورلا دالب لحد هنإف «ةيومألا ةلودلا نامز يف ةروهشملا تاحوتفلا بحاص وه اذه ةملسمو «ماشه وخأو

 ةرفص ىبأ نب بلهملا نم ديزي لتاق يذلا وهو ةينيطنطسقلا جيلح غلب هنأ نح اهدم نم اًريثك حتفو «تاوزغلا اهيف

 ةريزجلا ىلع ايلوتم ةملسم ناكو همزهو اهكلم عم لتتقاو «زرخلا دالب ىلإ راس مث ھ١۱۰ هشيح رسكف

 د۹١٠ جحلا ةدايق هالوو ءرامحلاب فورعملا ناورم هنباب هلزع ماشه هوحأ هفلح املو «كلملا دبع لبق نم ناجيبرذآو
 هل نا تعن "هئوضو ىلع موقيو' «لوأ تعن ةملسمل ناكو فوصوم يصخلا :ٌييصخل ھ۲ هتافو تناکو

 لاق «تيبلا مدقم يف فقس :ليقو طاطسفلاك تيب مضلاو رسكلاب :قاورلا .عيبرلا ٌيصخلا ءاج يأ :هءاجف

 .قورو هقورأو تاقاور عمجلاو ضرألا ىلإ هالعأ نم «تيبلا مدقم ىلع لسرم ءاسك قاورلا :يزرطملا
 .ساعنلا ةدش نم ليك يأ :ديعع .ةملسم يأ ريمألابو هللاب ريجحتسم انأ يأ : انأ

 [مونلا نم هيبنتلا وهو] ظاقيإلا نع ين :هظقوت الو .ماقملا اذه لثم يف زوحي ال هللا ريغ ةكرش نأ ىلإ ةملسم راشأ :انأ



 ُنيتَمْلا ةدَقْلا وذ قاّرَرلا َوُه هللا نإ ۳۸ رشنلا يف لوألا بابلا

 ىلإ ادغف «هتملعأف «ةملسم ىلإ تعججو «مانف هل تشرفو «برشف «قيوس ةبرش :لاقف

 تيضق :لاق «ةحاح يل !نينمؤملا ريمأ اي :لاق «همايق ناح اذإ يح هدنع سلجف «ماشه

 نأ داك اذإ نح ءافرصنم ماق مث !نينمؤملا ريمأ اي تيضر :لاق «ةريبه نبا ف نوكت نأ الإ

 نم ةجاح يف ئثتست نأ ينتدوع ام !نينمؤملا ريفا اي :لاقف «عجر ناويألا نم جرخبي

 يئثتسأ ال لاق «ءانثتسالا يلع تئدحأ كأ سانلا ثدحتي نأ هركأ ينإو «يجئاوح

 .هنع افعف «ةريبه نبا وهف :لاق «كيلع :

 E ا ا 3
 نيتملا ةوقلا وذ قازّرلا وه هللا نإ

 لات هللا نأ یار امل نامل نأ :كئاقعلا باتك يف ءىرقملا مالس نب نمحرلا دبع خيشلا لقن

 ةنس تاقولخملا عيمج معطأ نأ يل تنذأ ول !يملإ :لاق «هديب تراصو ءايندلا هل عسوأ

 ل :ىلاعت هللا لاقف ءاعوبسأ !ىهلإ :لاقف كلذ ىلع ردقت نل كنأ هيلإ هللا ىحوأف «ةلماك

 نذأف ءادحاو اًموي ولو !يهلإ :لاقف ءردقت نل :ىلاعت لاقف ءاّدحاو اًموي !يحلإ :لاقف َرِدقت

 مانغأو راقبأ نم ضرألا يف ام عيمجب اوتأي نأب سنإلاو نحل ناميلس رمأف كلذ يف هل ىلاعت هلل

 ىرسك ناويأ هنمو «جزألاك ةميظعلا ةفصلا وه :ناويألا .هتقو برق ةنونيحو اًئيح هنيح ناح لاقي :ناح

 .هداتعي «هتريص هتدوع :لاقي «ديوعتلا نم بطاخع ةظفل :ينتدوع .تاناويأو نيواوأ عمجلاو يسراف

 .اوربخأو اوملكت اذك نعو اذكب اوثدحت :ثدحتي

 .هتمج رت ىلع علطأ مل :نمحرلا دبع [ج الاد توق تیا الاو ےن نب قزر وكب س یت ووخ رثلا کک ے] (E7) :نإ

 ىثنألاو ركذلا ىلع عقت ةرقبلاو ءسنج مسا وهو راجحأ هعمج رجحك رقب عمج :راقبأ .عيباسأ هعمجو هوحنو ضيرملا

 ءاهظفل نم اهل دحاو ال ناضلاو زعملا نم ءاشلا ةكرحم منغ عمج : مانغأ .سنج نم دحاو هنأ ىلع ءاه لا هتلحد امإو



 ملاظملا درو ةلدعملا طسب ٠ ١5 رشنلا يف لوألا بابلا

 ملاظملا درو ةلدعملا طسب

 ديم نبا ةبطح يف يمشاحلا لضفملا سابع نع ايركز نب دمحم انثدح :لاق يئابيشلا نع ىور

 .يملظم نالف دنع لوقت اًملظ كنع ذحأ ام مساو «ملاظلا دنع هبلطت ام -ماللا رسكب- ةملظم عمج :ملاظملا

 ليقو دادغب ىلإ لزنو «ةفوكلا ةامر نم ناك «يوغللا يوحنلا ينابيشلا رارم نب قاحسإ ورمع وبأ وه :ينابيشلا
 يهو هنونف يف مالعألا ةمئألا نم ناكو اهيلإ بسنف ؛نابيش نم سانأ دالوأل اًبّدؤم ناك امنإو ءاّينابيش نكي مل هنإ

 لهأ نم ةماعلا دنع هب رصق يذلاو تيكسلا نباو «لبنح نب دمحأو «ديبع يبأك ةعامج هنع ذحأ رعشلاو ةغللا

 ةفالخ يف يفوتو «نينس رشعو ةئام هيلع ىتأ هنإ :ليق ًاليوط ينابيشلا رَّمعو «ذيبنلا برشب اًرهتشم ناك هنأ ملعلا

 برعلا نيحارأو «بئارغلا ظفح رداونلا هيلع بلاغلا ناكو «ريبكلا رداونلا باتك اهرهشأ :ةريثك هبتك «نومأملا

 .هيبأ نع ذحأ ناكو ةغللاو بدألاب اًضيأ رهتشا نبا هلو ه5١5 ةنس هتافوو ه15 ةنس هتدالوو

 نوثالثو فين رمعلا نم هلو ءاهيلإ همودق ناكف دادغب ىلإ رفاسو «يرلاب هأشنمو هدلوم ناك :ايركز نب دمحم

 نع عزفف دوعلاب برضيو رعشلا لوقيو «بدألا ملعبو امي الغتشم «ةيلقعلا مولعلل اًيهتشم هرغص نم ناكو ةنس

 اهرباوغ ةفرعم نم غلبف ءاهيفلؤم ىلع بقعتم لحر ةءارق اهأرقف «ةفسلفلاو بطلا بتك ةسارد ىلع لبقأو كلذ
 هذهل انقتم ناكو ءرصعلا كلذ يف هيلإ راشملاو ءبطلا ملع يف هتقو مامإ حبصأف ءاهنم حيحصلا دقتعاو ةياغلا

 نمف «ةعفانلا بتكلا اهيف فّنصو «هنع اهذحأل لاحرلا هيلإ دشت ءاهنيناوقو ءاهعاضوأب اًمراع ام اقذاح ءةعانصلا

 هنم لقنلا يف ءابطألا ةدمع وهو ءاّدلحم نيثالث رادقم يف لحدي رابكلا بتكلا نم وهو يواحلا باتك :كلذ

 ضيرملاو املاع بيبطلا ناك اذإ همالك نمو ءاهيلإ جاتحي اهلكو ةريثك فيناصت هلو «فالتحالا دنع هيلإ عوحرلاو
 فيلأتلا بحاص يربطلا نيز نب يلع نسحلا يأ ميكحلا ىلع بطلاب هلاغتشا ناكو «ةلعلا ثبل لقأ امف اًعيطم

 عضو هنأ كلذ ببس ناكو هتدم رحآ يف ىمعو يزارلا رمع لاطو هريغو ةمكحلا سودرف :اهنم ةروهشملا
 ام لصفلا ىلإ جرخي نأ هنم بلطف «ءايميكلا ةعانص تابثإ يف اًباتك -ةيناماسلا كولم دحأ- حون نب روصنمل

 .ها١١ يزارلا ةافو تناكو «عطقني نح هسأر ىلع باتكلاب برضي ناب رمأف «كلذ نع زجعف هباتك يف هركذ

 ناورهنلا نمو نيقاهدلا دالوأ نم «ديح نب ديعس نامثع وبأ وه :ديمح نبا ؟وه نم «يردن ال :لضفملا سابع

 نم رس" نيبو اهنيب نكسلا يف لقتني ناك مث امي أشنو دادغب يف دلو «ةلزتعملا هوحو نم ًاهيحو هوبأ ناك ءطسوألا
 يلوت الو ءاًحيصف مالكلا نسح ءالسرتم ارعاش اًبتاك راصف رعشلا يف غبنو يبارعألا نبا نع بدألا ذخأو «"ىأر

 «راعشألا نم داجتسيو «رابخألا نم نسحتسي امل اظفاح ديعس ناكو ه7 49 لئاسرلا ناويد هدلق «ةفالخلا هللاب نيعتسملا

 = ئاسنلا ةلزاغمو «ةريسلا ءوسب اًمهتم ناك هنأ الإ «سلوح اذإ اًديفم ثدح اذإ اًعتمم ملعلا نونف يف افرصتم



 ْنيتَمْلا ةّوَقْلا وذ ٌقاَرَرلا َوُه هللا نإ ۴۹ رشنلا يف لوألا بابلا

 هل اوعنطصا كلذ اوعمج اًملف كلذ ريغو ريط نم ناويحلا سانحأ نم لكؤي ام عيمج نمو

 مث دسفي الثل ماعطلا ىلع بهت نأ حيرلا َرّمْأو هخبطو كلذ حبذ مث «تايسارلا رودقلا

 مث كلذ لثم هّضرعو رهش ةريسم طامسلا كلذ لوط ناكف «ةّيربلا يف ماعطلا كلذ دم

 باودب ئدتبأ :ناميلس لاقف ؟تاقولخملا نم ئِدَتبَت نعم !ناميلس اي هيلإ ىلاعت هللا ىحوأ

 توحلا كلذ عفرف «ناميلس ةفايض نم لكأي نأ طيحملا رحبلا نم اًنوح هللا رمأف ءرحبلا

 اذه يف يفايض تلعح دقو «ةفايضلل اياب تحتف كلإ تعمس !ناميلس اي :لاقو ءهّسأر

 لزي ملف «طامّسلا لّوأ نم لكأو توحلا كلذ مّدقتف «ماعطلاو كنود :ناميلس لاقف «مويلا

 هل لاقف «ئعبشأو !ناميلس اي نيمعطأ ىدان مث ءةظحل يف هرخآ ىلإ ىتأ نح لكأي

 باحصأ ُباوج نوكي اذكه :توحلا لاقف «تعبش امو ٌعيمجلا تلكأ :ناميلس

 تنأو تاّرم ثالث تعنص ام ّلثم موي لك يف يل نإ !ناميلس اي ملعا ؟فيضلل ةفايضلا

 ناميلس رح كلذ دنعف «يقح يف ترصق دقو «مويلا اذه يف يتبتار عنم يف ببسلا تنك

 .نوملعي ال ثيح نم قئالخلا قازرأب لفكتملا ناحبس :لاقو «ىلاعت هلل ادحاس

 «ةريدق ثينأتلا رابتعاب اهريغصتو «ثنؤيو ركذي :ليقو «ثنؤم هيف خبطي ءانإ رسكلاب چ :رودقلا

 .اهمظعل اماكم نع حربت ال ةيسار ردق :تايسارلا .ريدق روك ذتلا رابتعابو

 .يرارب هعمجو ءارحصلا ةيربلاو ءرحبلا فالح -ءارلا ةددشم- ربلا ىلإ بوسنم -ءايلاو ءارلا ديدشتب- :ةيربلا

 .طمَس هعمجو هيلع عضويل طسبي ام ماعطلا طامس :طامسلا

 .تاوحأو ةتوحو ناتيح عمدللاو هنم ريبكلا يف بلغ دقو ءكمسلا توحلا :اتوح

 .هذح نعم. لعف مسا :كنود

 .فئاظولا يهو بتاورلا دحاو ةبتارلا و «يفاضإ بكرم :يتبتار



 ملاظملا درو ةلدعملا طسب ١١ رشنلا يف لوألا بابلا

 هيلإ مّدقت نم رحآ ناكف ملاظملل سلج دقو ءاّموي نومأملا سأر ىلع فقاول ينإ :لاق

 :تزاقف هيدي نوي تق رف ةر باث اهيلضو نفشلا هيبه اهيلع ةأرقا تايقلاب ّه.دقوح

 اهل لاقف مثكأ نبا ىج ىلإ نومأملا رظنف !هتاكربو هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا

 :تلاقف «كتجاح يف يملكت هللا ةّمَأ اي مالّسلا كيلعو :ىجب

 دلبلا قرشأ دق هب اًمامإ ايو دشّرلا هل ىدهي فصتنم ريخ اي

 ول :ءالضفلا ضعب لاق نح «يناعملل ةقرسلا ديج ديعس ناكو «نييولعلا نع فارحنالاو ننستلا رهظي ناكو =

 ءمجعلا نم برعلا فاصتنا باتك بتكلا نم هلو «ءيش هنم هعم يقب ام كلاملا ىلإ عجرأ هرعشو ديعس مالك
 .ه١5١ وحن يفوت اًريغص رعش ناويدو «لئاسر ناويد هلو

 اًريصب اًهيقف ناك ايندلا مالعأ دحأ وه «برعلا ميكح يفيص نب مثكأ دلو نم «يميمتلا ىج دمحم وبأ وه :ىبحب

 فرعف «ةنس نورشع هنسو ةرصبلا ءاضق يلو ءةلضعم لكب اًمئاق «ةضراعملا نسح «بدألا ريثك ائنفتم ماكحألاب
 ريبدتو «دادغبب ةاضقلا ءاضق هدلق يح هبلق عماجم. ذحأ ام «لقعلاو ملعلا نم هيلع وه امو ىيي لاح نم نومأملا

 يه «هقفلا يف بتك هلو «مثكأ نب ىج ةعلاطم دعب الإ ءائيش كلملا ريبدت يف لمعت ال ءارزولا تناكف «هتكلمن لهأ
 هلأس ثيدحلا ظفحي هأر اذإو ثيدحلا هلأس «هقفلا ظفحي لحر ىلإ رظن اذإ دسحلا ديدش ىي ناكو «بتك لحأ

 هالوف «لكوتملا مأيأ ىلإ هب بلقتتو هيلع فلتخت لاوحألا لزت مل «نومأملا يفوت الو «هلجخيو هعطقيل ءوحنلا نع
 .ه١۲۲ هتافوو ه١ 59 هتدالو جحلا نم هعوجر دنع ةذبرلاب يفوتو «هلاومأ ذحأو هلزع مث الو

 :سمشلا تقرشأو ءادتهالا وه :دشرلا «ديشرلاو لدعلا بلطل هنم مقتنا فصتنا نم لعاف مسا :خلإ فصتنم ريخ اي

 :لاقي نأ حص انهه نمو ءاهعاعش افصو تءاضأ تقرشأو تعلط سمشلا تقرش :ليقو «تءاضأو «تعلط
 نودمعي يذلا مهدنسو مهديس :موقلا ديمعو هتنطلس تحت اًدالب هب تدارأ :دلبلاو قرشت ملو سمشلا تقرش

 :يزرطلا نبا لاق «ةنيكسملا وأ ةجاتحملا :ةلمرألاو .نزولا ةماقتسال مدق هب لوعفم وهو ءادمع هعمجو جئاوحلا يف هيلإ

 :دبسلاو :هملظ اناودعو دعي لحرلا ىدع نم :ادعو «لمارأ عمجلاو «ةريقف يهو اهجوز تام ىلا ةأرملا ةلمرألا

 :لاقي :زتباو «هل ءيش ال نمل :لاقي «فوص الو رعش ال يأ .دبل الو دبس هلام لثملا ينو «رعشلا نم ليلقلا ةك رح

 ةعيضلا عمج :عايضلاو «بلسلا قلطم دارملاو «بوثلا يأزبلا بلس زازتبالا لصأو [ايل ثول] ةيدنحلاب هبلتسا هزتبا

 .اهايإ يم هعنم دعب ريدقتلاو «هلوعفم ىلإ فاضم ردصم وهو «عنملا نم ةرم :اهتعنمو ةلغملا ضرألاو راقعلا
 .لمأت ندأب ةثالثلا تايبألا نيعم حرشلا اذه دعب تنطفت كلعلو ءزتبا اهوق نم هل لوعفم :املظو



 ملاظملا درو ةلدعملا طسب ۲€ رشنلا يف لوألا بابلا

 دّبس اهل كرتي ملف اهيلع ادع 2 ةلمرأ موقلا ديمع َكيلإ اوكشت

 دلولاو لهألا نيم قّرفو اًملظ اهتعنم دعب يعايض يم رتباو

 :لوقي وهو اهيلإ هّسأر عفر مث ءائيح نومأملا قرطأف

 دبكلاو بلقلا يم َحرقأو يع دّلجلاو ربصلا لاز ٍتلق ام نود يف

 دعا يذلا علا فا صحا يرضخ. قرضتاف رصعلا راض ناذآ اذه

 دحألا سلجملا الإو هنم كفصنن انل سولجلا ضقي نأ تبسلا سلجملاو

 كيلع مالسلا :تلاقف «ةأرملا كلت هيلإ مّدقت نم 07 ناكف «سلح دحألا موي ناك املف :لاق

 ىلع فقاولا :تلاقف ؟مصخلا نيأ ُمالسلا كيلعو :لاقف هتاكربو !هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي

 هديب ذح !دلاح يبأ نب دمحأ اي :لاقف «هنبا سابعلا ىلإ ااا زيمأ اب كسار

 يف حدقي ال هنع رضلا فشك يف دبعلا هللا اعد اذإف هللا ىلإ ال هللا ريغل ىولبلا ملأ نم ىوكشلا كرت وه :ربصلا
 نع ةبيصملا يف ناك اذإف :ءاحنأ ىلع نوكي ءيشلا نع عانتمالا نأ -اًعفان املع هللا كملع- ملعاو «هربص
 ام بلط نع يأ لوضفلا يف ناك اذإو «ةعاجشلا وهف رارضلا نع ةبراحملا يف ناك اذإو ءربصلا وهف ىوكشلا

 يماسألا فالتحاف «نامتكلا وهف ريمضلا مالك ءاشفإ نع ناك اذإو هدو ةعانقلا وهف ةشيعملا ماوق نع لضفي

 هحرحأ هللا هحرقأ نم :حرقأو ةبالصو ربصو ةوقو ةدش اذ ناک ادل دلع نديمك رع :دلجلاو عقاوملا فالتخاب

 [ايكي كى ز رکجو بلق اریم روا یو ہ تصخر تقاطو رص ے ےہ لب مكس للا بس امك فس وت دت س ] )7£( .حورفلا همسجب

 عراضم نم ملكتم ةظفل :دعأو روضحلا قيلعت وهو راضحإلا نم ةبطاخم ةظفل :يرضحأو اهاوعد تقو يأ :اذه

 دحألاو «ريدقتلا وهو يضقي ىضق عراضم نم لوهجب :ىضقيو [ينُث] ةيسرافلاب :تبسلا سلجاو .دعولا
 هسأر ىلع اًفقاو هنبا سابعلا ناكو «يل مصح وه كسأر ىلع فقو نم نإ تلاق يأ :تلاقف [رنب] ةيسرافلاب

 ةنيدم يهو "ةنابط" ةنيدم ىلع ه۸٠۲ هالو مثو ه51 ةريزجلا هوبأ هالو ةفيلخلا نومأملا نب سابعلا وه :سابعلا
 داقنا مث رمألا يف عزانت «همع مصتعملا نيبو هنيب راص «نومأملا تام الو "سوسرط" يلي امم "بورألا" مف ىلع

 ىلإ ريسملا دارأو «ةريثكلا تاحوتفلا حتفو مورلا ةبراحم ىلإ ه577 مصتعملا جرح املو «مصتعملا ةعيب ىلإ سابعلا

 كلت يفو هيعبتمو سابعلا سبحو «عوحرلا مصتعملا لجعتف هوعيابو «سابعلا ىلإ سانلا ضعب عمتحا ةينيطنطسقلا
 .هلتقف هرمأ يلوتم خانيأ ىلإ هملس مصتعملا نإ :ليقو سابعلا تام ةنسلا



 ةرحلا ةعقو نم ةذبن 4۴۳ رشنلا يف لوألا بابلا

 :دلاخ يبأ نب دمحأ لاقف «سابعلا مالك ولعي اهُمالك لعجف «موصخلا سلجم اهعم هسلحأف
 اهعد :لاقف كتوص نم يضفحاف َريمَألا َنيمْلكُت كّنِإو «نينمؤملا ريمأ نيب ِكنإ !هللا ةمأ اي

 ءاه هملظب َسابعلا ملظو ءاهيلإ اهتعيض درب اه ىضق مث هّسرَحأو ءاهقطنأ قحلا نإف !دمحأ اي

 .ةقفنب اه رماو ءاهتتواعم نسحيو ءاهتعيض اه رغوي نأ اهدلبب لماعلا ىلإ اه باتكلاب رماو

 جارح ريغ يف اه اهلعجي يأ

 ةرحلا ةعقو نم ةذبن

 نم ريثكلا محلا اهيف لت مهرحآ نع ةنيدملا لهأ ُديِبُت تناك يلا ةروهشملا ةّرحلا ةعقو

 ةلظنح نب هللا دبع مهنم «ةثالث ةباحصلا نم اهيف لوتقملا :ليقو «نيعباتلاو ةباحصلا

 يوبنلا دجسملا يف ناذألا الو ةعامجلا مق ملو ًءارذع فلأ اهيف ّنضتفاو ةنيدملا تبهُنو

 .مايأ ةثالث يهو ةلتاقملا ةدم

 ees ضعب يف يشع ىمعأ وهو «مايألا كلت نم موي يف هللا دبع نب رباج جرح

 ةنيدملا بمن اّمل «ةيواعم نب ديزي مايأ يه ةرحلا مويو «ةريثك دوس ةراجح امي «ةنيدملا رهاظب ضرأ يهو :ةرحلا

 ةجحلا يذ يف ةبقع نب ملسم مهيلع ّرقأو نيعباتلاو ةباحصلا نم «ةنيدملا لهأ لاتقل مميدن نيذلا ماشلا لهأ نم هركسع

 لهأ داك نم" -هادف يمأو يبأ حورو يحور- يمألا يبلا هلاق ام قدصو «ديزي كله اهبيقعو «نيتسو ثلث ةنس

  .كالهإلا وهو ةدابإلا عراضم نم ةبئاغ ةظفل :ديبت دي لاق امك وأ "ءاملا يف حلملا بوذي امك هللا هباذأ ةنيدملا
 ليسغ هوبأو ةيور هل «يراصنألا بهارلا رماع يبأ نب ةلظنح نب هللا دبع هللا دبع .ءيش لك نم ريثكلا وه :مجلا

 ثلث ةنس ةجحلا يذ يف ةرحلا موي هللا دبع دهشتسا يبأ نب هللا دبع تنب ةليمج هللا دبع مأو دحأ موي لتق ءةكئالملا

 .تاوارذعو يراذعو ىراذع عمجلاو ركبلا يه :ءارذع .انزلا هب دارملاو «ئيش دعب ائيش هبص ءاملا ضتفا نم [ةأرملا

 - يملسلا مث يجرزخلا يراصنألا -ءارو ةلمهمب- مارح نب رمع نب هللا دبع نب رباج وه :هللا دبع نب رباج

 عست دل هللا لوسر عم توزغ لوقيو اًدحاو اًردب هدوهش يف تاياورلا فلتخاو ؛يباحص نبا يباحص -نيتحتفب
 .ةنس نيعستو عبرأ نبا وهو ةنيدملاب تام هرمع رحخآ يف هرصب فك دقو لو يبلا نع نيرثكملا دحأ .ةوزغ ةرشع



 ةرحلا ةعقو نم ةذْب 4٤ رشنلا يف لوألا بابلا
 هل لاقف دلك هللا لوسر فاحأ نم !سعت :لوقيو ؛ىلتقلا ىف رفعي راصو «ةنيدملا ةقزأ

 نم" :لوقي ا للا لوسر تعم” :لاقف 5 للا اوسر فاحأ نم :شيجلا نم ٌلئاق

 مهنم هراجأف ,هولتقيل شيحلا نم ةعامج هيلع لمحف "بنج نيب ام فاحأ ةنيدملا لهأ فاحأ

 دا راصنألاو نيرحاهملا هوجو نم مويلا كلذ يف لتقو :ئليهسلا لاق هيب هّلخدأو ناورم

 نأ ركذ دقف «نايبصلاو ءاسنلا ىوس يفالآ ةرشع سانلا طالخأ نم لتقو «ةئامعبسو فلأ

 هدحج و ام ذحخأ دقو ءاهيبص عضرت يهو شيجلا نم لجر اهيلع لخد راصنألا نم ةأرما

 هتلتق نإ ,كحيو :هل تلاقف ءِكدلو تلتقو كّلتق الإو ءبهذلا تاه :اهل لاق مث ءاهدنع

 2ع هلا لوسر نعياب ياللا ةوسنلا نم.انأو یک هلا ويسر بحاص ةشبك وبأ هوبأف

 [اًبكو لز :يأ] اراثع رثع نم :رشعي .قاقز اضيأ عمجلاو ثنؤيو ركذي ةكسلا مضلاب قاقز عمج :ةقزأ

 نإف حيرج ةأرماو حيرج لحر :لوقت [ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسيو تيملا :يأ] هانعم ريمأك ليتق عمج :ىلتقلا

 .مسالا ةقيرط هب كلست كنأل ةليتقب تررمو «نالف ةليتق هذه :تلق ةأرملا ركذت مل

 :ىلاعت هلوق هنمو هثاغأو هذاعأ انالف نالف راجأ :هراجأف .ةيئاعد ةلمحلاو «ههجو ىلع بك اًسعت سعت :سعت

 وبأ ةيمأ صاعلا يبأ نب مكحلا نب ناورم وه :بيرقتلا يف لاق :ناورم ۸:نونمولار هيلع ُراَجُي الَو ُريِجُي وهوا
 ىدحإ وأ ثلث هل ءناضمر يف سم ةنس تامو «نيتسو عبرأ ةنس رخآ يف ةفالخلا يلو «ندملا يومألا كلملا دبع

 لحد مث ف نامثعل رسلا بتاك ناكو .مكحلا نب ناورمل ندرألاب عيوب مث «ةبحص هل تبثي ال .ةنس نوتسو

 «قشمد ةطوغب اولتتقاف «سيق نب كاحضلا ريبزلا نب هللا دبع لبق نم هيلإ راسو ةعاطلاب هل اهلهأ نعذأف ماشلا

 .هتمجرت انل رسيتي مل :يليهسلا .رهشأ ةتس هتفالح ةدم تناكو اقونخم قشمدب ناورم تامو كاحضلا لتقف

 ءاه ةزمهلا تلدبأف «ىتأ نم رمأ تيإ هلصأو نطعأ نعم. لعف مسا :تاه [نوطلتخم نوعمتحب :يأ] :طالخأ

 ءاي ىلع ىتاه ثنؤمللو ركذملل لاقي تاه نإف ؛نيخسانلا تالز نم انه تاه لعلو «قارهو ايه يف امك
 نب رمع وأ رمع نب ديعس وه «يرامغألا ةشبكو بأ وه :ةشبكوبأ .ىتاه هنظأ ام ىلع انهه حيحصلاف ةبطاخملا

 .ركب ىبأ نع یورو ثيدح هل ماشلا لزن يباحص «دعس نب رماع وأ رمع :ليقو ديعس

 .و س ن ةمجرت يف برقألا يف هركذ ءاهظفل ريغ نم ةأرملا عمج :ةوسنلا



 سفنلا مرك مركلا ١ رشنلا يف لوألا بابلا

 يف هغامد رشتنا نح «طئاحلا هب برضو «همف يق اهيدثو اهرجح نم ّيبصلا ذحأف

 .سانلا يف ةلغم راصو .ههجو فصن ٌدوسا يح تيبلا نم جرح امف «ضرألا

 ةأرما عيابت نأ ةداعلا يف دعبي ذإ هل اّمأ ال ءيصلل ةّدج ةأرملا هذه بسحأو :يليهسلا لاق

 .اه اًريغص اًدلو عضرُت نم نس يف ةرحلا موي نوكتو

 :لاقو «ةرحلا هذي فقو لك هنأ ثيدحلا يفف و هتوبن مالعأ نم هذه ةرحلا ةعقوو

 ناما كيرلا ناسف لار ناكملا اذمي نلتقيل

 سفنلا مرك مركلا
 . . . دعب برح باب نم تجرح ءروصنملا نم تبره امل :لاق ةدئاز نب نعم نع يور

 هفنك يف يأ "رمع رجح يف ديز أشن" :مهوق هنمو «حشكلا ىلإ هطبإ نودام وهو ناسنإلا نضح وه :اهرجح
 الثم حيحصلاو «نيخسانلا نم وهس اذه لعلو ليكنتلا :ةلثم .اقرفتم طقاست يأ :رشتنا .هرتسو هظفحو هتعنمو

 (ه5:فرخزلا) (نيرجآلل المو املس ْمُهاَنلَعَجْفل :ىلاعت هلوق هنمو ةربعلا وهو

 .دلو اه دلوي ال ةدملا هذه تغلب اذإ ةأرملاو «نيتسو تس ةنس عقو ةرحلا موي نإف :دعبي

 ًاحودمم فورعملا ريثك «ءاطعلا ليزح ًاعاجش اًداوج ناك رطم نب ةدئاز نب نعم ديلولا وبأ وه :ةدئاز نب نعم

 القنتم ةيمأ ىب مايأ يف نعم ناكو «هيف هحئادم رثكأو هب اًصيصخ رعاشلا ةصفح يبأ نب ناورم ناكو ءاذوصقم

 «سابعلا ىب ىلإ ةلودلا تلقتنا املف «نيقارعلا ريمأ يرازفلا ةريبه نب رمع نب ديزي ىلإ اعطقنمو «تايالولا يف

 اتسح ءالب ديزي عم نعم ذئموي ىلبأ ءروهشم وه طساو ةنيدب ةرصاحم روكذملا يرازفلا روصنملا نيب ىرحو
 ارتتسم لزي ملو «بئارغ هراتتسا ةدم هل ىرجو ةدم هنع رتتساف ءروصنملا هدئاز نب نعم فاح ديزي لتق املف

 هنمأف «ناسارخ لهأ نم ةعامج هيف راث روهشم موي وهو هفرعي ال وهو «ةيمشاهلا موي روصنملا نع عفاد يح

 هيلإ رظن املف «مايأب كلذ دعب روصنملا ىلع لحد مث «ناسارح هاّلوو هصاوخ نم راصو هايحو همركأو روصنملا
 :هلوق ىلع مهرد فلأ ةئام ةصفح ىبأ نب ناورم ىطعتأ !نعم اي هيه لاق

 نابيش ونب فرش ىلع ًافرش هب تديز يذلا ةدئاز نب نعم

 - :ةديصقلا هذه يف هلوق ىلع هتيطعأ امنإ !نينمؤملا ريمأ اي الك :لاقف



 سفنلا مرك مركلا ل رثنلا يف لوألا بابلا
 ا ل «يضراعو يحل تففخو «اًمايأ سمشلا يف ُتمقأ نأ

 يح افيس دلقتم ٌدوسأ ينعي :لاق «ةيدابلا ىلإ ّيضمأل هيلع تحرحو المح تبكرو

 ؟كنأش ام :تلقف ىلع ضبقو «هخانأف ءلَّمحلا ماطخ ىلع ضب سرلا نع تبغ اذإ

 نعم :لاقف «نينمؤملا ريمأ بلطي نح ؟انأ نمو :هل تلقف ؛نينمؤملا ريمأ ةيغب تنأ :لاقف
 ؟ةدئاز نب نعم نم انأ نيأو هللا قت وتا !اذه اي :تلقف «ةدئاز نب

 نمح رلا ةفيلخ نود فيسلاب اثلعم ةيمشاملا موي تلزام

 نانسو دنهم لك عقو نم هراقو تنكو هتزوح تعنمف
 !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف كموق يف سانلا عوقو رثكأ ام نعم اي :اًموي هل لاقو !نعم اي تنسحأ :لاقف

 اداسحأ سانلا ماثلل ىرت ملو ةدسحم اهاقلت نييقارعلا نإ

 ءاهيلإ لقتناو هرمأ رخاوأ يف ناتسجس ىلو دق ناكو «ةعاجشلا يف هرثكأ ديج رعش هلو «ةريثك نساحمو رابخأ نعملو
 هراد يف الثم هل نولمعي عاّنص اًموي لحد ةئامو نيسمحو ىدحإ ةنس تناك املف ءا ءارعشلا هدصقو راثآ اهيف هلو

 ."تسب" ةنيدم هلتق ناكو مهلتقف ديزم نب ديزي هيخأ نبا مهعبتف «ناتسجسب هولتقف جراوخلا نم موق مهنيب ٌسدناف

 هداج عضوو «هلمتحا فيسلا دلقت نم لعاف مسا :دلقتم .دخلا ةحفص وه ضراعلاو «يفاضإ بكرم :ىضراع

 :هلوقك احمر الماحو ليوأت ىلع وهف ءاححرو افيس ادلقتم لئاقلا لوق امأو حمرلا دّلقت :لاقي الو «هيبكنم ىلع

 ةلاحلا هذهل عمجلل اًملع لعج حابصملا يف :لاق «هناوعأ ناطلسلا سرح :سرحلا ."ادراب ًءامو اًئبت اهتفلع"

 عمج انهه سرحلا لعج ولو ئسرح :ليقف عمجلا ىلإ بسن اذهلو «هظفل نم دحاو هل لمعتسي الو ةصوصحخللا

 ريعبلا فنأ يف عضو ام لكو «همطح يف ىئيو «ريعبلا قنع يف لعجي لبح وهو :ماطخ .ًيسراح :ليقل سراح
 [هّدّشو لّمَجْلا لقع] :ن عي هكر بأ هخانأ لمجلا لجرلا خانأ نم :هخانأف د

 نع هب لأسي «حتفلا ىلع ئبم فرظ وه :نيأو .ييغب نالف دنع :لاقي ةحاحلاو «ىغتبا ام ةرسكلاو مضلاب :ةيغب

 نيأ نم وحن «ءيشلا زورب ناكم نع الاؤس ناك نم هتلخد اذإو ؟فسوي نيأ وحن ءيشلا هيف لح يذلا ناكل

e؟رغثلا تاهبشمل عماجلا ردنلا تيبلا نم تنأ نيأ :يريرحلا لوقك ةلفغلا عقوم عقي دقو  

 لمعتسي الو «ديعب نوب امهنيب هيلع لضفملاو لضفملا ناك ليضفتلل لمعتسي دقو ردانلا تيبلا نع لفاغ تنأ هانعم لاق

 = :يبتملا لوقك لضاف "نم" :لوخدمو لوضفم "نيأ" :لوخدمف ليضفتلل نيأ ناك اذإو اًضيأ لاقو نم عم الإ ليضفتلل



 سفنلا مرك مركلا ۱4۷ رثنلا يف لوألا بابلا

 اذهف لوقت امك ةصقلا تناك نإف :هل تلقف كب فرعأ هللاو انأف ءكنع اذه عد :لاقف

 :لاقف يمد كفست الو هذخف «يب ءاج نمل روصنملا هلذب ام يفاعضإب يعم هله رهوج

 يح «هلباق تسلو «هتميق ىف تقدص :لاقو «ةعاس هيلإ رظنف «هيلإ هّجرخأف «هتاه

 .دوحلاب كوفصو دق سانلا نإ :لاقف «لق :تلقف كّتقلطأ تقدص نإف ءيش نع كلأسأ

 :تلق ؟هتلثف :لاق ال :تلق ؟هقصنف :لاق ءال :تلق ؟هلك كلام طق تبهو له ينئيخاف
 ميظعب كاذام :لاقف اذه تلعف دق يْنَأ نظأ يْنِإ :تلقو «تييحتساف «رشعلا غلب ىتح ءال

 انيد فلأ هُتميق رهوجللا هذهو ءامهرد نورشع رفعج يبأ ىلع يقزرو لحار هللاو انأ

 وه نم ايندلا يف نأ ملعتلو «سانلا نيب روثأملا كدوحلو ءكسفنل كّنبهوو .كل هّنبهو دقو

 ٍةمركم نع فقوتت الو «هلعفت ٍءيش لک اذه دعب رقحتلو كفن كبجعت الو «كنم دوحأ
 ,ينتحضف هللاو دق !اذه اي ؛تلقف ءفرصناو «لمجلا ماطع ىلخو «يلإ دقعلاب ىمر مث

- 

 كحجضف ءىّنغ يف هنع يإف «كيلإ هتعفد ام ذخف «تلعف امن يلع نوهأ يمد ُكفّسلو
 26 تلذبو تنمأ نأ دعب هتبلط دقل هللاوف اذه يماقم يف ئبذكت نأ تدرأ :لاق مث يبا 1 £ .ع و ا 1 عاش ع 50

 هلا ةدئاز ني نم نأ ايه ىغلاو هلاصخ ثالث نم ةئالثلا نيأ

 ؟كلام فصن طق تبهو له يأ :هفصنف [هلبقأ ال :يأ] :ئعي :تسلو

 يف لوقأ تلزامو ؟كلام سدسو ؟كلام سمح ؟كلام عبر تبهو له :لاق .الثم مالكلا يف جرد يأ :ىتح

 طق يلام رشع بهأ مل لوقأ نأ نم تييحتسا يأ :تييحتساف ؟كلام رشع تبهو له لاق نأ ىلإ "ال" هباوح

 .اليخب نوك ىلع الاد ناك لاملا رشعةبه نم اذه يراكنإو دوجلاب اًروهشم تنك ينإف

 .بجعلا ىلع هتلمح هّئبجعأ نم :كبجعت [هب دتعي ريبك دوحب اذهام :يأ] :كاذام

 .هيواسم فشك اًحضف هحّضف نم :ينتحضف



 ةعاجشلا 4۸ رثنلا يف لوألا بابلا

 .هتعلتبا ضرألا ناكو اًربخ هل تفرع امف ءاش ام هب نءاج نمل

 ورمع نب ديزي نب ورمع عم جرح هنأ ةدئاز نب نعم ىلع روصنملا بضغ ببس ناكو

 .اتسح ًءالب هبرح يف ىلبأو (ةريبه نب

 ةعاججيشلا

 نم لجر ناك هنأ يغلب :لاق يبارعألا نبا نع لصتم دنسب هخيرات يف ركاسع نبا جرحأ
 بتكف جاجحلا لماع ىلع راغأ دق اًعاجش اكاتف كلام نب ردحج هل لاقي ةفينح نب

 .غخضم ريغ نم هفوح ىلإ هموقلح نم ءيشلا لازنإ وهو «عالتبالا يضام نم بئاغ ةظفل :هتعلتبا
 .هونحتماو سانلا هالب يح هسأب رهظأ اًنسح ءالب برحلا يف ىلبأ :ىلبأو

 رباكأ نم وهو مشاه يبل ىلوم ناك «يبارعألا نباب فورعملا ءفوكلا دايز نب دمحم هللا دبع وه :يبارعألا نبا

 ريرضلا ةيواعم يبأ نع بدألا ذأ «لئابقلا راعشإل ةيوار «ةقث اًملاع ناكو اهتفرعم يف مهيلإ راشملا ةغللا ةمئأ

 اريثك أطخخو «مهيلع كردتساو ءاملعلا شقان امهريغو بلعث سابعلا وبأو تيكسلا نبا هنم ذخأو «يبضلا لضفملاو

 «نيديفتسملا نم ريثك قلخ هسلجم رضحي ناكو «بيرغلا مالكلاو «برعلا مالك يف اسأر ناكو ةغللا ةلقن نم

 لأسي ناكو «ناسنإ ةئام ءاهز هرضحي ناكو «يبارعألا نبا سلجم تدهاش :بلعث سابعلا وبأ لاق «مهيلع يلميو

 لمحي ام سانلا ىلع ىلمأ دقلو طق اباتك هديب تيأر ام ةنس ةرشع عضب هتمزلو «باتك ريغ نم بيجيف هيلع أرقيو

 باتكو «ريبك وهو «رداونلا باتك :اهنم «ةريثك فيناصت هلو «هنم رزغأ رعشلا ملع يف دحأ ري ملو لامجإ ىلع

 نب قثاولا ةفالحخ يف هتافو تناكو .كلذ ريغو تابنلا باتكو «عرزلاو لخنلاو ليخلا ةفص باتكو «عاونألا

 .ه1؟ هتافوو ه١ ه؟ هتدالو ,مصتعملا

 نم اصل ناكو ءركب نب مشح يب نم يزرحلا ةيواعم نب ردحح :ليقو «ةعيبر نب ردحح هما لب :ليق :ردحج

 مث جاجحلا هسبح ءاكتاف انسل ناكو «كلملا دبع نب ديلولا مايأ يف نميلا يف ليبسلا فيخي ناكو «برعلا فالحأ

 لحرلا كتف نم لعاف مسا «كقافلا ةغلابم وه: ءاكاتف .ةدن ةماميلا هالوو «ةيلع علخو هتعاجش نم ىأر امل همركأ

 هب شطب نالفب نالف كتفو «سفنلا هيلإ تعدو رومألا نم مه ام بكر اكوتف و ةثلثم اكتف -برض «رصن -

 ةراغأ موقلا ىلع راغأ :راغأ .معأ وأ ةرهاجم هحرح :ليقو «هلتقف ةصرف هنم زهتنا :ليقو ةلفغ ىلع هلتق :ليقو

 .ر «و «غ يف برقألا يف هركذو ؛ممي عترأو مهيلع هموجمب مهبانج نم مهحرحأو ليخلا مهيلع عفد اًراغمو



 ةعاجشلا ۱۹ رثنلا يف لوألا بابلا

 هيلإ لصو املف : هبلط يف داهتجالاب هرمأيو هب ردححج بغعالتب هخبوي ,ةماميلاب هلماع ىلإ

 وأ ءاردحح اولتق مه نإ اًميظع ًالعُج مهل لعجف «عوبري ينب نم ٍةَيتف ىلإ لسرأ «باتكلا
 .هيلإ عاطقنالا نوديري مهْنَأ هيلإ اولسرأ هنم اًبيرق اوناك اذإ يح اوقلطناف ءاريسأ هب اوتأ

 ىلع هب اومدقو اًفاتك هوّدش ءةّرغ هنم اوباصأ املف مهب قثوو «مهيلإ نأمطاف هب زّرحتلاو
 انأ لاق ؟تنأ نم :هل لاق جاجحلا ىلع لحدأ املف «جاجحلا ىلإ مهعم هب هّحوف «لماعلا

 ءافجو «نانجلا ةأرج :لاق ؟كنم ناك ام ىلع كلمح ام لاق كلام نب ردحح

 ريمألا الب ول :لاق ؟كنانج أرجف ؟كنم غلب يذلا امو :لاق ,نامزلا بلكو «ناطلسلا

 00 ا ناوعألا حلاص نم يندجول -هللا همركأ-

 .اهمساب تيمسو ءاهيلإ ةبوسنم وحلا دالبو «مايأ ةثالث ةريسم نم بكارلا رصبت تناك ءاقرز ةيراج يه :ةماميلاب

 ىلع ةكم نع قرشلا طسو يف ةنيدملا نود يهو «باذكلا ةمليسم أّبنت اهو زاجحلا رئاس نم اليخن رثكأ يهو
 .هريعو ٍهددهو هلذعو همال ءاًحخيبوت هخبو نم :هخبوي .اهوحن ةفوكلا نعو «ةرصبلا نم ةلحرم رشع ةتس
 .هزسنتلا وأ ةذللا دصقب العف لعف اذإ ءلجرلا بعالت نم وه :بعالتب

 e :عوبري ىنب .ثدحلا باشلا وهو ىتف عمج :ةيتف .هعسو لذبو دج رمألا يف دهتحا نم :داهتجالاب
 [م#ديباحصلا ةريون نب ممتم ةليبقلا هذه نمو «ميمت ب نم ةليبقلا بأ مسا كلام نب ةلظنح

 .ةصاخ هتبحصب درفنا اذإ هيلإ عطقنا لاقي :عاطقنالا .ءيشلا لعف ىلع ناسنإلا هذحأي يذلا رجألا وه :العج

 .هوقث وأ يأ :هودش .ةلفغ يأ :ةرغ .هببسب مايألا ثداوح نم يقوتلا يأ يقوتلا وه :زرحتلا

 .فاتكب هوقثوأ يأ «ضفاخلا عزسنب بوصنم هنأ يدنعو e :فاتكلا :افاتک

 .هءاسام هب لعف افح :ساسألا يفو «تلصاو دض وفجأ توفح نم :ءافجو .بلقلا ,باحسك وه :نانجلا

 .ناسنإلا محل لكأ نم يرتعي وهو :ليق نُج بلكلاو ءشِطَع اًبْلك لحرلا بلك نم ردصم ةك رح بلك :بلكو
 ةأرحلا نم ليعفت وهو ةئرجتلا نم ضام :أرجف .اًركذ ىلا لاوحألا هذه يف كرمأ غلب دح يأ ىلإ يأ :ام

 عمجو دحاو «نيعملا وهو نوع عمج :ناوعألا [هلاح شّنفو هريتحا :يأ] ًاولب هالب نم :يالب [هعّجش:يأ]

 .حلاص نيعم ىععملاو اهفوصوم ىلإ ةفصلا ةفاضإ ليبق نم ةفاضإلاو [ثنؤملا و ركذملا هيف يوتسيو]



 ةعاجشلا 10۰ رشنلا يف لوألا بابلا

 هل لاقف ءاردتقم يسفن يف هيلع تنكو الإ طق اًسراف تيقلام نأ كلذو «ناسرفلا مهبو

 هتلتق تنأ نإو كتنؤَم انافك كلتق وه نإف راض رقاع دّسأ ىلإ كب نوفذاق انإ :جاّجحلا

 اناف :جاّجحلا لاق «ةنحملا تيّوقو «ةّنملا انيلع تمظع يمألا هللا حلصأ :لاق كليبس انيلخ

 هقنع ىلإ هنيع تلف ,جاّجحلا هب رمأف ديدحلاب ليكم تنأو الإ هلتاقت كيكراتب انس

 ةثالث عيجأف لجع ىلع ري هب ءيجف ثاع ٍدسأب جاَجحلا رمأ مث ءنجسلا ىلإ هب لسرأو

 هؤاسلجو جاجحلاو افيس يطعأو هقنع ىلإ ةلولغم ئميلا هديو ءردححج ىلإ لسرأو ماَيأ

 هيلإ رظن املف (اهانكرت اتايبأ) :لوقي أشنأ دسألا ىلإ ٌردحح رظن املف «مهه ٍةرظنم يف

 زعملا دالوأ ءاحلا نوكسبو كيرحتلاب ةمهبلا امأو .هاتأم هنارقأ ىلع مهبتسي يذلا عاجشلا وهو «ةمه عمج :مهو

 .دسألا اًضيأ سرافلاو «سرفلا بكار سراف عمج :ناسرفلا .مامبو مهبو مهب هعمجو «رقبلاو نأضلاو
 يرض نم عاد لثم :راض .هحرح هرقع نم :رقاع .هب ىمر «هبو رجحلا فذق نم فذاقلا عمج :نوفذاق

 .هديق اذإ هلبك نم لوعفم مسا :لبكم .هيلع أرتحاو هب علوأو هدّوعتو همزل :يرضي ديصلاب ُبلكلا

 هيلعو دق نم نوكي ناك لغلا نأ هلصأو «لمق لغ قلخلا ةئيسلا ةأرملل :ليق هنمو ءديلا يف وأ قنعلا يف لعجي دقو

 دسفأ :اًيثع ىثعي يثع نم لعاف مسا :ثاع .هريغ نم ىكنأ لمقلا لغ نوكيف هيذؤيف ريمألا قنع يق لبقيف رعش

 ةفطاع ءافلا : عيجأف .لاقثألا اهيلع الومحم «روثلا اهرجي يلا ةلآلا وه ةكرحم ةلجعلا عمج :لجع .داسفلا يف غلابو

 .اعئاج لعج يأ اعوج عوجي عاج نم ةعاحإ هردصم «لوعفملل يبل يضاملا نم بئاغ ظفل عيحأو

 ىلع اهمهف ةبوعصل اهانكرت ةزراوملا هذه يف تايبأ ردححل يور دق :اتايبأ .ةبقرملاك ةئيبرلا عضوم :ةرظنم

 :هذه يهو اهيناعم نسحلا انهه اندروأو ءةبلطلا نم نيئدتبملا

 جاجهو فدرم جيه موي يف يلايص تيأرول كنإ لمج اي
 جابتإلا رجفنم احرلا قبط ادب امل هنيبحح ناك مهج

 جاحز ةادس وأ لداعملا قرز هبويت ناک هارب نش

 جاتن تاذ ريغ ةينملا مأ امهتبر دق نارضتحم نانرق

 جانأ كاذ دنع يسفن توملاب البكم ديدحلا يف لفرأ تيشمف



 ةعاجشلا 1۵۹ رثنلا يف لوألا بابلا

 ةبلو بثو ج ردق ىلع هنم راص املف «هوح لبقأو ىطمتو ةديدش ةرأز رأز دسألا

 دق «ةتاوهل "كايسلا بنابذ طلاع نحن ةبرض برطق شيسلاب راحت اهاقاف ةديدش

 ةةسالا ةبلو ةدش نم هرهظ ىلع ردححج طقسو (حيرلا اهتعرص ةميح هنأك دسألا

 IEEE ECE TIT TTT «هكلم ءادتبا يف كلملا روح مارب ةصق نمو

 هنأك رخف هتماه تقلفف

 دجام ظافح وذ نا تنقيأ

 هوحن فسرأ ثيلل يمدقتو

 امهيف بسحي نيترظانب ونري
 ةءابع هيلع تطيخ امنأكو

 هلازن تيبأ نإ نأ تملعو

 ةباصعو تماش مهنم سانلاو

 دهاش يصيمق يقو تينشنا مث

 جاربألا لئام ضوقت مطأ

 جارخإلا ىلع هرباكأ ىح

 جابيدلا نم قلخ وأ ءاقرب

 یحاوش قولخلاب يل مهتاربع
 جادوألا بحاش نم ی رحج م

 يطمتلا :لاقيو «يشملا يف هيدي دمو ددمت ءلحرلا ىطمت نم :ىطمت .هردص نم تاص رئزي دسألا رأز نم :رأز

 .نظلا نع ئيظت لثم يهو ددمتي يأ طمتي هنأل ؛ضوحلا لفسأ يف رثاخلا ءاملا وهو «ةطيطملا نم ذوحأم

 مف يق بحلا نم نحاطلا هيقلي ام -مضلابو حتفلاب- .ةوهللا عمج :هتاوه .هب برضي يذلا هفرط وه :بابذ

 .دايقألا نم نوكي ام مظعأ :ليقو «ديقلا -رسكيو حتفلاب- لبك عمج :لوبكلا .ةيطعلا ىلع قلطيو «هديب ىحرلا
 ءارفلا :ةيسرافلاب روحو .ه47© ةنس هيبأ دعب هكلمف رذنملا هل رصتنا يذلا سراف كلم «سماخلا مارب وه :مارمب

 هل مهدع نم هتيعر له مع امل همايأ يف سراف رومأ تماقتساو «هديصب هعولول هب بقل «شحولا رامحلا يأ
 اهكلم لتقو ام رفظو هدالب يق تاراغلا نش كرتلا كلم ناقاخ نم برح هل ناكو «هتفأرو هناسحإ نم مهلمشو

 ءافرعتم مهرابخإلو اركنتم دنا ضرأ ىلإ كلذ لبق ماره لحد ناك دقو ءرصيق هباهو «ضرألا كولم هتباهف
 ةرواسأ ضعب هنأ ىلع هتنبا هجوزف «هودع نم هنكمأو «هبورح نم برح يف هيدي نيب ىلبأف مهكلمي لصتاف

 >5 :هلوق كلذ نمو ةيبرعلاب رعشلا لوقي ناكو «ةريحلاب برعلا عم مارمب وشن ناكو «برعلا



 ةعاجشلا ١ه؟ رشنلا يف لوألا بابلا

 ىلوتيل «برعلا كلم نامعنلا نب رذنملا ىلإ -ريغص وهو- «همّلس ميثألا درجدزي هدلاو نأ

 هأّيهو «هيف اهّيكر دق ىلاعت هللاو ةيسورفلا هملع ربك اًملف كلذ لعفف .هجّرخيو هتيبرت

 «حالسلا لمح يف هقذحو هيمرو «هتيسورف هيلع ضّرَعو هدلاو ىلإ هب ءاح مث ءاهتياغ غولبل

 ءرذنملا فرصناو هب بجعأف «ةلوادتملا نسلألا يف اًعراب ًالضاف اًحيصف هدجوف هقطنتسا مث

 ضغيو هيصقيو هبجحيو ةقفن يف هيلع عسوي الو رمأ يف هفرصي ال هيبأ دنع مارب يقبف

 نأ هدلاو دنع هل عفشي نأ مارهب هلأسف «درحدزي ىلإ مورلا لوسر درو يح ربصف «هنع

 امركم ماقأف فرصناف هل نذأف ؛مهيلإ قاتشا دق هنإف «برعلا ىلإ دوعيل هحارس قلطُي

 تيب لهأ نم لحر ىلع سرفلا ءامظع تعمتجاف «درحدزي هدلاو تام يح رذنملا دنع

 ءاقب اوديري لو «هتريس ءوسأ درجدزي يف مهتهاركل ؛مهيلع هولوف ىرسك ىمسي ةكلمملا

 اديبع يل اوحضأ دق مهأب ضرأ لكب مانألا ملع دقل

 ادوسملو دوسملا مهزيزع 0 مهنم ترهقو مهكولم تكلم

 ادورولا َيفاخم نم بهرتو يراذح يغبت مهدوسأ كلتق
 ادونجلاو بئاتكلا هل تأبع ضرأ كلم شواشت اذ تنكو

 اذويفلاو ..لسااتسلا - وكي اه ناو وأ ةداقملا ييطعيف

 . .ةنس نيرشعو ىدحإ مارب كلم ناكو
 نم ةريس حبقأ كلم «قالحألا ميثل ناكو «ميثألا :هل لاقيو ه۳۹۰ سراف ىلع كلم لوألا درحدزي وه :درجدزي

 ىدحإل سرف «ةسفرب كله «هئابآ نم هودهعي مل ام رشلا نم هنم سرفلا ىأرو «ءامدلا كفسو فسعلاو ملظلا

 .اجرخم يأ اًجيرخ هتلعجف هتملعو هتبّرد يأ «بدألا قاديز تحرح :هجرخي .ه١١٤ هكلم نم ةنس نيرشعو

 .هدعبأ ءاصقإ هاصقأ نم :هيصقيو .هبرق نع هعنمب يأ :هبجحيو

 [حيرستلا مسا] باحسك حارسلا :حارس هلوق «هليبس ىلخ :ريسألا قلطأ :قلطيو .هفرط ضفخي يأ :ضغيو

 .هظفل ريغ نم (ةبرض تبرضك) قلطم لوعفم وهف قالطإلا ئيعم
 .سانلا نم ليج مضلاب :سرفلا [هيلإ هسفن تبغر:يأ هيلإ قاتشا :لاقي] قايتشالا يضام نم بئاغ ةظفل :قاتشا



 ةعاجشلا or رثنلا يف لوألا بابلا

 ينإف ؟كل كلملا ذحآل ضهتنت له :هل لاقو «مارمب ملعأ كلذ رذنملا غلب اًملف .هدلو ىلع كلملا

 ةنيدع.خانأ نح راسو «برعلا ركاسع عمجف «هب رجت لعفت نإ :لاقف «كعم ريسأ «برعلا عمجأ

 درحدزي نم صالخلاب انيلع هللا معنأ دق نحن :هل اولاقو ءامظعلاو ةبزارملا هيلإ ج رخف «سرفلا كلم

 نم نكي الف ءانرومأ كلملا اذه اندلق دقو ؛هتريس ىلع هدلو نوكي نأ ىشخنو هفسعو هملظو

 نإف «نوديرت ام هيلع اوطرشاو «همالك اوعمساو مارب ىلإ اوعمتحا :مهل لاف .رش انيلإ كلبق

 اًماعط مهل عنص دق رذنملا ناكو «كلذل هيف اوعمتجا مويل مهدعوف «تدع إو مكيضري ام قفتا

 رمأ ؛مهلكأ غرفو مهعمج لا لل مث «باجح ءارو نم تخت ىلع ماري سلحأو ءابارشو

 مهدعوو «ةيسراف ةغيلب ةبطحخ مهبطحخو «مهيلع دّرلا نسحأف هيلع مالسلاو باجحلا عفرب

 لب ثرإلا درجم. سيلف كلملا يبلط امأو :لاق مث ءعرشلا عابتاو لضفلاو ريخلاو ليمجلاب اهيف
 نمف «هومتدلق يذلا مككلمو انأ رضحأو «نييراض نيدسأ يدي نيب متاخلاو ةلحلاو جاتلا عضوب

 هتحابص نم هودهاشو «هتحاصف نم هوعم ام مهبجعأف «مكيلع ةيالولا قحتسا كلملا ةلآ عرتنا

 نع لوقت ام لعفت نإ يأ ءطرشلا ءازج هنوك ىلع موزحب لوهحب عراضم :رجت .لاتقلل اوضهن موقلا :ضهتنت
 .خ و ن :يف برقألا يق هركذو «هكر بأ :ةحانإ لمحا لحرلا خانأ :خ انأ .هب تنأ رحت ةناعإلا

 .هملظو ةيادق ريغ ىلع هطبح :لحرلا فسع :هفسع .سرفلا سيئر -ءازلا مضب- نابزرملا عمج :ةبزارملا

 .هيف ائيش همزلأ :اطرش هوحنو عيبلا يف هيلع طرش :هيلع اوطرشاو .انيلع ًايلاو هانلعج يأ :اندلق

 ءئشسم هذه الإ دعب ام نإ :اولاقو هب اوفتكي ملو ءانبصساللا فورح نم تدع هذه "لإ" نأ وحنلاب لهجلا نم :الإو

 نيع ال ام هبحاص ناسل ىلع يرجي لهجلاو «فيحلاب دوسألا يضري عوجلا نإف ورغ الو ءاريدقت فوذحم هنم نئتسملاو
 ةلحادلا ةيفانلا "ال"و ةيطرشلا "نإ" نم ةبكرم اهنأ ملعت تنأو ءرشب بلق ىلع رطح الو «تعمس نذأ الو «تأر

 ."مكيضري ام هنم قفتي مل نإو" :ريدقتلاو ءنيحرخملا براقتل ماللا يف ةمغ دم نونلاو «فوذحملا عراضملا ىلع

 .متاخلاو ةلحلاو جاتلا :امب دارأ :كلملا ةلآ .هدوعتمو ديصلا مزال راض ةينثت :نييراض

 .رانأو قرشأ «ةحابص هحولا حبص :هتحابص



 ةعاجشلا ١ ه رشنلا يف لوألا بابلا

 اهوعضوو «ةلحلاو متاخلاو جاتلا اوذحأف «كلذ اولعفي نأ ىلع اوقفتاف «ةليمحلا هديعاوم عم

 ناكرأو «ةذباوملاو ةبزارملاو ءاّمَظُعلا عمتحاو ,خولسم فورخ عم «نيعّوجم نيدسأ يدي نيب
 رأزت يهو داسألا ىأرف «جاتلا ذحأل مدقت :ىرسكل مارب لاقف كلذ ةدهاشمل ةلودلا

 دصقف «بهذلا زرك هديبو مدقتو «هللا ةريخ ىلع :لاقف «تنأ مّدقت لب :لاقف «كلذل ع اقراف

 ىلع بثو مث ,هغوار هنم برق اّملف ءامهدحأ هدصق «لسالسلا نم نادسألا قلطأو ةلحلا ىلإ

 زركلاب هردابف رخآلا دسألا هدصقف «قدنت هعالضأ تداك يح هيذخفب هرصعو هبكر ف «هرهظ

 هيذخف كفي ال وهو موقيو عقي هتحت يذلا دسألا كلذ لزي ملو «هلغشأف هسأر مأ ىلع

 تاجضلا تعفتراف هلتقف رخآلا ىلع فطع مث «هلتق ىح هغامد يف زركلاب هبرضيو «هنع
 .قاقحتساب كلملا تخت ىلع سلحو «هسأر ىلع جاتلا عضوو «هل اوعدو سانلا رشبتساو

 .عوجلا ىلإ هرطضا :اًعيوجت هعّوج نم لوعفم مسا ةينثت :نيعوجم
 .نافرخو ةفرخأ عمجلاو «ثنؤم ةفورخ [نأضلا نم ركذلا] روبصك :فورخ
 .اعايج تناك اذإ امّيسال ءلكألا تقو تاناويح لا بضغأ عابسلا نأ ملعت تنأو [هدلح هنع عت يذلا] :خولسم

 نيملسملل ةاضقلا يضاقك سوحملا مكاحو «سرفلا هيقف (امهيف ءابلا حتفو ميملا مضب) ناذبوملاو ذبوملا عج :ةذباوملاو

 .ةيلصأ ميملا نأل ؛اهعضوم -ذ ب و م- ةمجرت اذهو -ذ ب و- ةمجرت يف دحملا اهركذ :برقألا يف لاق «ةبرعم ةيسراف
 نيب ةعوضوم تناك كلملا ةلآ :تلق «نيعّوجم نيدسأ ناك اغإو انهه داسآلا نيأ :تلق نإف ,دسأ عمج :داسألا

 .يراوض اًداسأ هيدي نيب نأك ىأرف كلملا شهذ وأ ؛ديدحلا صفق يف تناك اهلعل رخآ داسأو «نيدسأ يدي

 [رييختلا نم مساو رايتحالا نم مسا] :ةريخ .عورلا نم لاعتفا وهو [فوخلا وهو] عايترالا نم ضام :عاتراف
 :اضيأو «يعارلا جرخ] برعم هنأ يدنعو انهه بساني ظفللا اذه نعم اندنع يلا ةغللا بتك يف دحوي ال :زرك

 [ةعباتتملا ءايشألا نع امي ربعيو ضعبب اهضعب لصتي اهوحنو تاقلح] رسكلاب ةلسلس عمج :لسالسلا [قلاوجلا

 مظع روهشملا وهو ماللا نوكسب علضلاو ءبنعك علض عمج :هعالضأ .هعداخو هعراص :ةغوارم هغوار :هغوار
 .رسكناف «هقنع رسك يأ قدناف «هقنع قد :قدنت .علضأو عولض اًضيأ عمجلاو «نحنم بنجلا ماظع نم ريغص

 .جاجضلا يأ ةبلحلا يهو ةحضلا عمج :تاجضلا .غامدلا عمجت يلا ةدلحلا يه :هسأر مأ



 ريجتسملا ْعِنَم 6٠١ه رشنلا يف لوألا بابلا

 يجتسملا عنم ٠

 هتنطلس داسف يف ىعسي ناك ةفوكلا لهأ نم لحر مد يدهملا رذن :ملسم نب ديعس لاق

 ةنيدمب رهظ هنأ مث ءايراوتم ائيح ماقأف :لاق ءيهرد فلأ ةئام هب هءاج وأ هيلع هلد نمل لَعَحو

 هب رّصَب ذإ ءاهيحاون ضعب يف يشمي وه انيبف ءاًبقرتم افئاح «بئاغك اًرهاظ ناكف «مالسلا

 نينمؤملا ريمأ ةيغب هذه :لاقو بوث عماج ىلإ ىوهأف ءهفرعف «ةفوكلا لهأ نم لحر
 عقو عمس ذإ «ةلاحلا كلت ىلع وه انيبف «هّمامأ توملا ىلإ رظنو «هدايق نم لحرلا نكمأف
 كراحأ ,يرجأ !ديلولا ابأ اي :لاقف «ةدئاز نب نعم اذإف «تفتلاف .هرهظ ءارو نم رفاوحلا

 ةد رذ يذلا نينموملا مآ ةي لاق ناش ام هدب ىلعت يذلا _لجرلل لاقو تفقرف لا

 حاصف ءاناخأ لمحاو كتباد نع لزنا !مالغ اي :لاقف «فلأ ةئام هيلع لد نمل ىطعأو

 هربحأف بهذا :نعم هل لاق «نينمؤملا ريمأ هبلط نم نيبو نيب َلاَحُي !سانلا رّشعم اي «لحرلا
 رمأف «هريخأف يدهملا ىلإ لخدف بحاحلا ربخأف «نينمؤملا ريمأ باب ىلإ قلطناف «يدنع هنأ

 «هبايث سبل دقو نينمؤملا ريمأ لسُر هتتأف هب رضحي نم نعم ىلإ هجوو لحرلا سبحب

 القاع اًريمأ ناكو «ةرصبلا ةرمإ هوبأ ىلوت «يرصبلا يلهابلا ةبيتق نب ملسم نب ديعس رمع وبأ وه :ملسم نب ديعس
 .ه؟1١1/ :ليقو ه۲ ۰۸ قوت .اهريغو ةيبرعلاو ثيدحلاب املاع ناكو :a ثّدحو «دادغب مدق مث «ةيعرلا ق اغ

 [راتتسالا نيععإ] يراوتلا نم لعاف مسا :اًيراوتم [هسفن ىلع ءيشلا باجيإ وه :رذنلا] :رذن

 .مايألا ثداوح ارظتنم ناك يأ هرظتنا ءيشلا بقرت نم لعاف مسا :اًبقرتم [دادغب ةنيدم مسا] :مالسلا ةئيدمب

 نإف ؛اهقاس دض اًدايق ةبادلا داق نم ردصم دايقلا :هدايق .هيلإ هدي دم يأ هذحأيل هديب هيلإ ىوهأ :لاقي :ىوهأف

 ةينك وه :ديلولا ابأ .ناسنإلل مدقلا ةلزنمب وهو ةبادلا رفاح عمج :رفاوحلا .فلح نم قوسلاو مادق نم دوقلا

 لئاحلا لعجي يأ : لاختي .ملكتملا ريمضو خألا نم يقاضإ نكرم :اناخأ .ئثغأو ينذعأ يأ :فرجأ .ةدئاز نب نعم

 ؟ال مأ هربح يف قداص وهأ هريتخيل يفوكلا لجرلا سبحب يدهملا رمأ يأ :رمأف .يدهملا هبلطي نم نيبو يب عناملاو



 ريجَتسملا عم ٥٩ رشنلا يف لوألا بابلا

 نيع مكيفو لجرلا اذه ىلإ نصلخي ال :لاقف هيلاومو هتيب لهأ اعدف هتباد هيلإ تبرقو

 ؟ّيلع ريجتأ !نعم اي :لاقف هيلع دري ملف ,يدهملا ىلع مّلس ىّتح لحدو بكر مث ,فرطت
 مكتعاط يف تلتق :نعم لاقف «هبضغ تشاو ءاًضيأ معنو :لاق !نينمؤملا ريمأ اي معن :لاق

 «يئانغ نسخو يئالب اهيف مّدقت دق ةريثك ٌماْيَ يلو ءافلأ رشع ةسمخ ٍدحاو موي يف نميلاب

 عفر مث ءاليوط يدهملا قرطأف ؟يب راجتسا اًدحاو نيو و نأ ًالهأ نومتيأر امف

 نأ نينمؤملا ريمأ ىأر نإف :نعم لاق «ترحأ نم انرحجأ دق :لاقف هنع يّوس دقو «هسأر

 !نينمؤملا ريمأ اي لاق «يفالآ ةسمحب هل انرمأ دق :لاق «لعف هانغأو «هايحأ دق نوكيف هلِصي

 .ةلصلا هل لزجأف ميظع لحرلا بنذ 57 «ةيعرلا تايانج رفق كغ اقا تالص

 هقحلو فرصنا مث «ءاعدلا لضفأب !نينمؤملا ريمأ اي اهلجعتف :لاق «فلأ ةئاع. هل انرمأ دق :لاق

 .ىلاعت هللا ءافلح ةفلاخعو كاّيإو كلهأب حلاو كتلص ذح :هل لاقف ءلحرلا اعدف «لاملا

 ملسي ال نيعملاو «نيع ةكرحب نوكي ةايحلا لقأ نإف «ةايحلا دارملاو ءاهينفج كّرح يأ هنيعب فرط :لاقي :فرطت

 يفو ءاهعئاقوب يأ "برعلا ماّيأب ملاع وه" محلوق نم ذوحأم :مايأ 8 مكنم دحأ مادام همدب روذنملا لحرلا اذه

 .اهوركذ ًاليل تناك اذإو اًراهن تناك مميورح نأل ؛يلايللا ركذ نود «مايألا اوصح امّنِإو :ناسللا
 نأ هلأس يأ نالف نم راجتسا «ةذاعإلاو ةراحإلا لاؤس هانعمف "نم" ةلصب تلمعتسا اذإ ةراجتسالا :يب راجتسا

 .انهه ىرت امك ةثاغتسالا هانعمف "ءابلا" ةلصب تلمعتسا اذإو «هذيعيو هنم هريجي

 اًنالف نالف لصو :هلصي .بضغلا نم هدجي ناك ام هنع فشك -لوهجملا ىلع- لحرلا نع يّرس :لاقي :يرس

 ءانغإلا نم ضام :هانغأ .اًيح هلعج ءايحإ هللا هايحأ :لاقي ءايحإلا نم ضام :هايحأ .امب هيلإ نسحأ :رانيد فلأب

 .هعسوأ ءاطعلا هل لزحأ :لاقي «لازجإلا نم رمأ :لزجأف .اًينغ هلعج يأ ءانغإ هللا هانغأ :لاقي

 «هنم زارتحالا بجي رمأ ىلع بطاخملا هيبنتو ريذحتلا نأ ملعا :كايإو.يدهملا نم هب دوعوملا لاملا هب دارأ :لاملا

 كايإف "رشلاو كايإ" فطعلا عم هلاثمف ءال مأ فطع دجحو ءاوس بصانلارامضإ بجو هتاوخأو"كايإ"ب ناك نإف

 .اذك لعفت نأ كايإ يأ اذك لعفت نأ نم فطعلا نودب هلاثموءرذحا كايإ ريدقتلاو اًبوحو رمضم لعفب بوصنم



 مهاياعَر ك ولملا ةنايص ١ هال رثنلا يف لوألا بابلا

 مهاَياعَر كولملا ةنايص

 ,نيّصلا دالب ىلإ هّجوت برغملاو قرشملا نم نينرقلا وذ عحر امل :ئاهبصألا جرفلا وبأ لاق

 انأ :لاقو «نيصلا كلم هيلإ لرب اهذحأ ىلع فرشأ املف «ةرصاحم ٌدشأ اهتنيدم رصاحف

 ديريو نيصلا كلم لوسر هلأ مهربحأ باَجُحلا ىلإ لصو املف «نيصلا كلم لوسر
 فقوو هملس لحد املف «هيلع هولحدأو «هب ردنكسإلا اوملعأف ءردنكسإلا ىلع لوحدلا

 افوحخ لسرلا هشّتفف «ةولخ يف اّلِإ ملكتأ ال نأ رومأم نإ لاقف ملكت :هل لاقف «هيدي نيب

 ءردنكسإلا كلملا ىلإ بّرقتف كلذ نم اًيلاخ هودجوف «ةديكم وأ حالس هعم نوكي نأ نم

 .اياطخ عمج ةيطخك [هظفح بحاو ءيش لك] ةيعر عمج اياعر :مهاياعر
 ةيمأ نيب ءافلخ رخآ ناورم هّدجو «يناغألا باتك بحاص بتاكلا يومألا يشرقلا نيسحلا نب يلع وه :جرفلا وبأ
 باسنألاو سانلا مايأب اًئاع ناكو ءاهيفتصم دارفأو ءاهئابدأ نايعأ نم ناك ءأشنملا يدادغب لصألا يناهبصأ وهو

 مولع نم كلذ نود ظفحيو «هلثم ظفحي نم طقري مل ام راثآلاو رابخألاو يناغألاو رعشلا نم ظفحي ناك «ريسلاو
 ءاملعلا ناقتإ عمجي رعش هلو مولع نم كلذ ريغو «ةبرشألاو موجنلاو بطلا نم فتنو ءوحنلاو ةغللا اهنم رخأ
 يف لمعي مل هنأ ىلع قافتالا عقو يذلا يناغألا باتك اهنم «ةحلمتسملا تافنصملا هلو «ءارعشلاو ءافرظلا ناسحإو

 يكحو .هيلإ رذتعاو رانيد فلأ هاطعأف «نادمح نب ةلودلا فيس ىلإ هلمحو «ةنس نيسم يف هعمج هّنِإ :لاقي هلثم هباب

 املف ءاهعلاطيل ءابدألا بتك نم المح نيثالث لمح بحصتسي هتالقنتو هرافسأ يف ناك هنأ :دابع نب بحاصلا نع

 باتكو «رعاوشلا ءامإلا باتك اهنمو ءاهنع هب ءانغتسا هاوس بحصتسي كلذ دعب نكي مل يناغألا باتك هيلإ لصو

 موي سلدنألا كولم ةيمأ بل اهفنص بتك سلدنأ دالبب هل لصحو «ءابرغلا بادآو «تاناحلا باتكو «تارايدلا

 باتكو «موي ةئامعبسو فلأ برعلا مايأ باتك كلذ نمو ارس مهنم ماعنإلا هءاجو ارس مهيلإ اهريسو كلذ
 :هلوق اهنم حئادم هيف هلو يبلهملا ريزولا ىلإ اًعطقنم ناكو «كلذ ريغو اهيلاثمو برعلا رثآم يف فاصتنالاو ليدعتلا

 انمامو نمو نع امو ناعأ هلظب نيذئال انعجتنا الو

 انيصخاف نييدحم هادن اندرو انشارف نيرتقم هيلع اندرو

 [بّرق ىعع] فارشإلا نم يضام :فرشأ [ةفورعم ةلود مسا] برعم :نيصلا
 [باّوبلا] نيعمو بحاص لثم بحاحلا عمج :باجحلا



 ْمُهاَياَعَر كولملا ةناّيص 0۸ رثنلا يف لوألا بابلا

 يملعل كيدي نيب ترضح دقو «هلوسرب تسلو «يسفنب نيصلا كلم ينإ !كلملا اهي :هل لاقو

 «كيدي نيب انأ اهف يلتق كدصق ناك نإف ةلئاغلا نومأم «ملاص «فراع «لقاع لحجر كنأ

 لاقف «بلطت ام يف كبيجم نإف زجعت الو بلطاف لاملا كّدصق ناك نإو «لاتقلا نع كينغأو

 ّيكلمم لهأ ميقيف ئلتقت نأ اَمِإ :نيرمأ نيب انأ !كلملا اهيأ :لاقف ءكسفنب ترطاخ :ردنكسإلا

 نينرقلا وذ عم املف «ليمحلا ىلإ بسدُتو «ديرت ام. يدالب دفأ ئتكرت نإو ؛كوبراحيو يريغ

 ديرا :لاقو هسأر عفر هّنِإ مث «لوقعلا يوذ نم نيصلا كلم نأ َملعو ءاركفم ايلم قرطأ كلذ

 «جارخلا فصن ٍةنس لك يطعُت كلذ دعب مث ءالّجعم لماوك نينس ثالث كتكلمم جارخ كنم

 لاقف «كلذ ىلإ كتبحأ دق :لاقف ءال :لاق ؟ائيش كلذ ريغ بلطت لهو :نيصلا كلم لاقف
 يدنع نم كيطعأ :لاقف ؟لّجعملا لاملا اذه دعب كتيعر لاح نوكي فيك :ردنكسإلا £ ضا ۰ 5

 علط املف ءاًركاش نيصلا كلم جرخف «ليكو لوقن ام ىلع هللاو ليجعتلا ىلإ َىيعر فلكأ مو

 [هنع ايفاك كتلعج يأ] ءانغإلا عراضم نم ملكتم :كينغأو [ةبيصملاو ةيهادلا] لئاوغلا دحاو :ةلئاغلا

 ءادفو ىّدف يدفي ىدف عراضم نم ملكتم :دفأ [رطح يف هسفن عق وأ :يأ] هسفن نالف رطاخ لاقي :ترطاخ

 .طرشلا ءازج هنوكل رخآ نم ءايلا تطقس [هيف ناك امم هصلخف هريغ وأ لام هذقنتسا يأ هادف]

 هنمو [هئلث ىلإ هلّوأ نيبام ىضَم :يأ :ليللا وأ راهنلا نم يلم ىضَم :لاقي ؛ليوطلا نامزلا يلملا ءبغ] لثم :اًيلم
 يلا ةيزجلا اضيأو «ضرألا ةلغ نم جرخي ام] جاب باحس لثم :جارخ (+:ميرم» يلم يِنرجْهاَو» :ىلاعت هلوق

 ىلع اهلهأ هيلع وص ام فظَو و احلص تحتتفا يلا ةيحارخلا ضرألا :لاقي «ةمذلا لهأ باقر ىلع تبر

 «هنامض يف دبعلا نأل ؛هعاتبا يذلا يرتشملل دبعلا بسك :نعملا] "نامضلاب جارخلا" ل هلوقو [مهيضارأ

 :يأ هيلع عئابلا هافحأ يذلا بيع ىلع هيف علطا مثءةدم ةراجتلا لغش يف هلعحو ادبع ىرتشا لحر :هتروصو

 يرتشملا ىلع نمثلا در عئابلا ىلعو «عئابلا ىلع دبعلا كلذ در يرتشملل نوكي ةروصلا هذه يفف «يرتشملا ىلع

 [هلام نم كله هدي يف كله ول هنأ ىرت الأ ء«هنامض يف ناك هنأل ؛عئابلا ىلع دودرملا دبعلا بسك هل بيطيو

 [ءامسلا يف رهظ] اهحتفو ماللا رسكب اًعلطمو اًعولط بكوكلا علط :علط



 ظعاوملا ١8 رثنلا يف لوألا بابلا

 ركاسعب اوطاحأو «برغملاو ل لا وداع وا نيصلا كلم لبقأ راهنلا

 هذه يف مهامنيبف مهعدحخ نيصلا كلم نأ هموقو ردنكسإلا نظف كالهلاب اونقيأ يح «نينرقلا يذ

 ؟تلق ام يف ترّدغأ :لاق نينرقلا وذ هآر املف جاتلا هسأر ىلعو ءءاج نيصلا كلماذإو ةركفلا

 يشويح نم بئاغ وه يذلا نأ ملعاو ءافوح كل عضخأ مل نأ كيرا نأ تدرأ نكلو ءال :لاق

 «جارخلا رمأ نم كّيلع هئررق ام عيمج كل تكرت دق :ردنكسإلا هل لاقف ءرّضح نمم رثكأ

 .ةيدهلا ليبس ىلع ٌةريثك ًالاَوْمُأو افحت نيصلا كلم هل لسرأ نيصلا دالب نم عحر املف

 ظ ظعاوّملا
 باحصأ نم اًدحأ كردأ ٌدحأ ةنيدملاب له :لأس ةنيدملا كلملا دبع نب ناميلس لحد امل

 انل ام !مزاح ابأ اي :لاقف هلأس لحد املف هيلإ لسرأف مزاح وبأ :اولاقف ؟ هللا لوسر

 E 0 . مكايند مترّمعو مكترحآ متبرخأ مكنأل :لاقف ؟توملا هركن

 [ماقتسا] ةملثلا ذس نم :ّدس [ةرسألاو براقألا :ةريشعلا] ةنيفس لثم ةريشع عمج رئاشع :هرئاشعب

 .ةيؤرلا نم دعتم ةءارإلا عراضم نم ملكتم :كيرأ .مار لثم لعاف مسا وأ «عاب لثم اًيضام نوكي نأ لمتحي :ءاج

 ةميق هلامو ةيدهلا] ةزمه لثمو مضلاب ةفحت عمج درص لثم :افحت [عضاوتو عشح] اًعوضح نالف عضح :عضخأ م

 نب ديلولا دعب رمألاب ماق :ناميلس ."ف ح ت يف" :ةراتو "ف ح و" :يف ةرات ىهتنملا يف هركذ [ةيرثأ وأ ةينف

 ناكو «نيسوبحملا جرخأو «نيرتقملا ىوآو ملاظملا درو ةريسلا نسحأو مهعباس وهو «ناميلس هوخأ كلملا دبع

 لزنو «ةينيطنطسقلا وزغل ةملسم هاحأ زهجو ءاّريزو زيزعلا دبع نب رمع همع نبا ذختاو ءامهف ةريغلا ديدش اًرويغ
 اًرهاق ةملسم ماقأو هولكأو «عرزلا امي سانلا عرزو «ةينيطنطسق ىلع ةملسم يشف قباد جرم يف ناميلس
 .رهشأ ةينامنو نيتنس ناميلس ةفالخ تناكو ءامختم ناميلس توم. ربخلا هءاج ىح «ةينيطنطسق

 ىلوم «يضاقلا يندملا رامتلا روثألا جرعألا رانيد نب ةملس همسا :مزاح وبأ .اهلبق ال ةفوطعم ةلمجلا :كردأ

 [ابارخ ءيشلا رييصت] بارحإلا يضام نم نيبطاخملا ةظفل :متبرخأ .روصنملا ةفالخ يف تام «نايفس نب دوسألا

 [بارخلا ّدض] ريمعتلا يضام نم نيبطاخملا ةظفل :مترمعو [ايلاخ رادلا لعح :يأ] رادلا نالف برحأ :لاقي



 ظعاوملا ۱۰ رثنلا يف لوألا بابلا

 نسحملا اّمأ :لاق ؟هللا ىلع مودقلا فيكو :هل لاقف ,بارخ ىلإ نارمع نم اولقتنت نأ متهركف

 تيل اي :لاقو ءناميلس ىكبف «هالوم ىلع مدقي قبآكف ءيسملا اّمأو «هلهأ ىلع مدقي بئاغكف

 ٍناكم يأ يف :لاقف «ىلاعت هللا باتك ىلع كلمع ضرعا :لاق ؟هللا دنع انل ام يرعش

 نيأف :ناميلس لاق 4ميحَحج يهل َراَجفْل َنِإَو معَ يف رار ن :هلوق ىف :لاقف ؟هدحأ
 ( ٤:راطفنالا)

 .ةءورملا ولوأ :لاق ؟ُمركأ هللا دابع يأف :لاق «نينسحلا نم بيرق :لاق ؟هللا ةمحر

 مالكب كملكأ نإ !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ءاذه كلملا دبع نب ناميلس ىلإ ّيارعأ ءاحو

 نإ :يبارعألا لاقف !ةيبارعأ اي هتاه :ناميلس لاقف بحت ام هتلبق نإ هءارو نإف هلمتحاف

 اوءاسأ دق لاجر كفنتكا دق هّنِإ هللا قحل ةيدأت ؛نّسلألا هنع تّسرخ ام. ناسل قلطأ

 اوفاخي لو هللا يف كوفاخو ممر طخسب كاضرو «مهنيدب كايند اوعاتباو ءمهسفنأل رايتحالا

 «هيلع هللا كفلختسا ام ىلع مهنمأت الف ءايندلل ملسو ةرحآلل ُبرح مهف «كيف هللا

 نم لعاف مسا :ءيسملا .رماعلا ضيقن :بارخلا :بارخ ىلإ .ناكملا هب رمعي الو ناينبلل مسا مضلاب :نارمع

 [رايخألا نم حلاصلا وهو] رب عمج :راربألا .ةلوصوم وأ ةيماهفتسا :ام [هلمع نسحي مل نم :ءيسملا] ةءاسإلا
 .ةدقوملا رانلا ميححجلاو [ءوسلا يف ثعبنملاو قسافلا] :راجفلا .ةنحلا ميعن 0 دارملاو

 .وذ دحاو «عمج مسا :ليقو ءاظفل هل دحاو ال 3 وهو [بحاص] نيتمضب :ولوأ
 اضيأو؛تاداعلا ليمجو قالخألا نساحم دنع فوقولا ىلع ناسنإلا اهُتاعارُم لمحت ةيناسفن بادآ] :ةءورملا

 .هنع افع :هنم ناك ام لمتحا :لاقي «لامتحالا نم رمأ :لمتحا خاف [ةيلوحرلا لامكل لاقي

 «قالطإلا عراضم نم ملكتم :قلطأ .هبحت ام :ريدقتلاو "هءارو نإ" :هلوق نم هربخ نع رخؤم مسا :بحت ام
 [مالكلا ىلع ةردقلا مدع] سرخلا نم ضام :تسرخ .دّيقي ملو مِّمع :مالكلا يف ملكتملا قلطأ :لاقي

 نكمل ال ممن رک اغ ااو كلا ىلإ هملسو هاضق] نيَّدلاو ةنامألا ىدأو [هب ماق] ةيدأت هادأ نم :ةيدأت

 تس رخل" اليلعت هنوك ىلع هباصتنا نأ نم ةلهجلا هنظ امك ال "قلطأ" هلوق

 .هب ا اذإ موقلا هفنتكا :لاقي [ةطاحإلا 7 فانتكالا نم ضام :كفنتكا



 ظعاوُملا ١5١ رشنلا يف لوألا بابلا

 «كترخآ ٍداسفب مهايند حلصُت الف ءاومرتجا امع لوؤسم تنأو «ةنامألاب اولابي نل مهتإف
 اوبنذأ يأ

 ؟تنأ ام «تنأ ت تنأ :ناميلس هل لاقف ؛هريغ ايندب هترحآ عاب نم ابيع هللا دنع سانلا مظعأ ناف

 .كيلع ال «كل !نينمؤملا ريمأ اي ءلجأ :لاق ءكفيس وهو «كناسل تللس دقف !يبارعأ اي

 يذلا قاخلا اذه ىرت الأ :زيزعلا دبع نب رمع هدهع ىلوو «هّمع دلول لاق ساّنلاب جح اّملو

 كتّيعر ءالؤه !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «هريغ مهقزر عسي الو ىلاعت هللا الإ مهددع ىصحي ال

 .نيعَتْسأ هللاب :لاق مث ءاديدش ءاكب ناميلس ىكبف «هللا دنع َكُؤامَّصخ اًدغ مهو مويلا

 فيك !رمع اي :كلملا نم هيلإ راص ام هبجعأ نيح هن زيزعلا دبع نب رمعل اموي لاقو

 ,ميدع هنأ ال ول ميعنو «رورغ هنأ الول رورس اذه !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟هيف نحن ام ىرت

 BE «تافآب نرتقت مل ول تالو حرت هبقعي مل ول ٌځَرفو كله هنآ الول كلمو

 ةملكف «تنأ ءيش يأ يأ «ءادتبالاب عفرلا لحم يف ةيماهفتسا "ام" ةملك :تنأ ام .اهلاوث رتكي نل يأ :اولابي نل

 فصولا نع لاؤسلل اهوك نأ ملعاو ؟كتفصو كلاح ام يأ ءفصولا نع لاؤسلل ةرابعلا يف ةيماهفتسالا ام

 سنج نأ الإ «هوحنو حلاص هّنأب باجيف هفصوو هلاح نع لاؤسلا دصقل ؟ديز ام :لاقي نأ لثم ليلق ردان ىمسملا
 يف وأ .ناسنإ ّيأ هنإو هصخش نييعت يف الإ ماهإلا قبي مل ناسنإلا وه هنأب موقلا دنع اًمولعم ناك امل بطاخخملا
 بولطملا ناك نإو ؟تنأ ناسنإ يأ :لاقي نأ لاؤسلا قح ناك هصخش نييعت بولطملا ناك نإف «هتفصو هلاح

 "ام" ةملك تميقأ هنأ الإ ءفصولا نع هب لأسي امن هوحنو ؟تنأ فيك لاقي نأ رهاظلا ناك «هتفصو هلاح نايب
 امل مهنأ الإ هسنجب اًمولعم ناك نإو بطاخملا نأ ىلع اًهيبنت فصولا نع وأ ءصخشلا نييعت نع هب لأسي ام ماقم

 نع هب لأسي امم. هنع اولأسف هتقيقح اوفرعي مل ام ىرحب بطاحملا اورحأ ءرحآ ناسنإ يف اهلثم رت مل ةأرح اوأر
 هعزتنا :ًالس ءيشلا نم ءيشلا لس :لاقي :تللس .فصولا نع لأسي ام اولأسي نأ رهاظلا نأ عم ةقيقحلا

 .نيجعلا نم رعشلا لسو «دمغلا نم فيسلا لسك قفر يف هجرحأو
 E :كؤامصخ [ًراض ريغ كل عفان فيسلا اذه ئعي] :كل

 .كالهلا :ةغل حتفلاو .مضلاب :كله .مودعم يأ لوعفم نعم .ليعف وه :ميدع

 .ةحرت اهدعبو الإ ةحرف نم امو «مغو رورس يأ حرتو حرف الإ ايندلا ام :لوقت «مغلا وه :حرت
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LEEهتيح هعومد تلضخأ نيح هلي نامل نكن . 

 مالكب تعفتنا ام د هللا لوسر دعب ٍدحأ مالكب ُتعفتنا ام :سابع نب هللا دبع لاقو

 2 ام كاردإ هّرسي ءرملا نإف !دعب اّمَأ لإ بتك هو بلاط يبأ نب يلع لإ هبتك

 «كترخآ رمأ نم تل ام كرورس نكيلف «هكر ديل نكي مل ام توف هءوسيو «هتوفيل

 كتاف امو ءاحرف هب نكت الف كايند رمأ نم تلن امو ایس كتاف ا لغ كفسا کلو

 .توملا دعب ام كمه نكيلو ءاًعزج هيلع سأت الف اهنم

 نم هدماح رصي هللا طخاسمب لمعي نم هنإف !دعب اّمأ «ةيواعم ىلإ امض ةشئاع تبتكو

 .مالّسلاو «هل اًماذ سائلا

 ىلع لجَر لحد :لاق ؟نه ام :هل ليق «عبرأب ماشه دنع نم اًموي يرهزلا جرحو

 E «ككلم حالص نهيف ٍتاملك عبرأ نع ظفحا !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «ماشه

 .نزح :ٌيسأ ىسأي ىسأ نم يمن :سأتالف ."مهاحل اولضحأ نح اوكب" :لثلا فو هلب لحرلا هلضحأ :لاقي :تلضخأ
 .طخسلا ىلإ اوعدي ام ةطخسم عمج :طخاسمب [ربص ريغ نم ةبيصملا ىلع ملألا راهظإ] فنك لثم :اًعزج

 هنكل ريغص يعبات «نقتملا ظفاحلا «ماشلاو زاجحلا ملاع «مالعألا دحأ ريبكلا هيقفلا ةرهز يبل ةبسن :يرهزلا

 .ةئامو نيرشعو سمن وأ عبرأ ةنس ناضمر يف ماشلاب تام «ةباحصلا نم رثكأ وأ ةرشع عم «ليلح

 ةفالخلاب هل عيوبو «ماشه هيأ ىلإ ةفالخلاب دهع نأ دعب هتفالخ نم نينس عبرأل «كلملا دبع نب ديزي يوت :ماشه

 ةلقو ملح هيفو مزحو ءاهدو يأر اذ ناكو «ضيبأ ةنسح ةسايس حلا فاش ام راك تاك ا موي

 هعمجي مل ام لاومألا نم عمج هنأ :لاقي «صرحلاو لحخبلاب فصويو لاومألا عمجي ناكو مايق متأ ةفالخلاب ماقو «هرش

 «ةميظع ةلتقم كارتألا نم اولتقو اًريثك اعيش اومنغو اورصتناف كرتلا دالب نوملسملا ازغ هماّيآ يفو «هلبق ةفيلح

 نيز نب ديز جرح اًضيأ ماشه مايأ فو «يرسقلا هللا دبع نب دسأ مهيرحل يلوتملا ناكو «كرتلا كلم ناقاح نبا اولتقو

 «يفقثلا رمع نب فسويو ماشه لبق نم ةفوكلا ىلع يلاوملا ناكو «ةعيشلا هيلإ تعرسأف هسفن ىلإ اعدو «نيدباعلا

 اوحبصأ املف «نفدو تامف ةكرعملا نم لمحف هتهبج يف مهس اًديز باصأف لاتقلا اًديز شوانو ركاسعلا عمجف

 يعي ةحبذلا هضرم ناكو ةئامو نيرشعو سم ةنس ةفاصرلاب ماشه تامو .هوبلصف هربق نم فسوي اوحرختسا

 [قانخلا ضرع قلحلا نم مدلا جور وأ «قانتخالاب ساسحإ عم ردصلاب قيضو يبون ملأ :ةيردصلا يهو]
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 هذه :لاق ءاهزاجنإ كسفن نم قت ال ةدع َنَدِعَت ال لاقف !ًنهِتاه :لاقف ءكتّيعر ةماقتساو
 ءاّرعو ردحنملا ناك اذإ ًالْهَس ناك نإو يقترملا كنّرغي ال :لاق ءةيناثلا ٍتاهف ةدحاو

 :لاق !ةعبارلا تاه :لاق «بقاوعلا قاف ًءازج لامعألل نأ ملعاو :لاق !ةثلاثلا تاه :لاق

 .ٍرَذَح ىلع نكف «ٍتاتغب رومألل نأ ملعاو

 :لحر هل لاقف هذ بلاط يبأ نب يلع نم ةءاربلا ىلع َسانلا عيابي ةف وكلاب ةيواعم دعق

 اذه :هل لاقف ةريغملا ىلإ تفتلاف ,مكاتوم نم اربن الو ءمكءايحأ ٌعيطن !َنينمؤملا ريمأ اي

 .اًريخ هب صوتساف لجر

 .دوعصلا عضوم وهو ءاقترالا نم فرظ مسا :يقترملا .اهاضق هتجاح رحنأ لاقي :اهزاجنإ

 مساو نامز مساو يميم ردصمو لوعفم مسا ءيجي درجا يثالثلا ريغ نإف «رادحنالا نم فرظ مسا :ردحنملا
 راعوأو روعو و رعوأ عمجلاو ءلهسلا دض بلصلا ناكملا وه :اًرعو .طابهنالا وه رادحنالاو دحاو نزو ىلع ناكم

 .هتأجف نم يأ ودعلا تاتغب نم نمأ يف تسل لاقي :تاتغب .ةروعو و

 لاثتمالا مدع هنطابو «مكاتوملو مكئايحأل نوعيطم نحن :لوقي هنأك «ةعاطإلا ةدش همالك رهاظ :نينمؤملا ريمأ اي

 «يلع نم أربتن فيكف مكتعامج نم ةءاربلا حصت الو «مكنم يلع :لاق هنإف «يوق لالدتسا عم ةيواعم هلاق اع

 [ةبحما مدعو « ةءاربلا راهظإ] هنم أربت نم :أربتن ال .لاق ام هحدم يف ةيواعم لاق اذهلف

 تاتيملاو «ءالقعلا روكذب صتخم نوتيملاو «لقعي نم عمج ىتوملا :حابصملا يف لاق تيم عمج مكاتوم :مكاتوم
 يفقثلا يباحصلا رماع يبأ نب ةبعش نب ةريغملا هللا دبع وبأ وه :ةريغملا .تاتاويحلل فيفحتلابو «مهئانإل ديدشتلاب

 :هل لاقي ءملحلاو ءاهدلاب افوصوم ناكو ءاثيدح نوثالثو ةتس ي يبلا نع ىورو «قدنخلا ماع ملسأ «يفوكلا
 :ةفوكلا هالوف اهنع هلقن مث ءةدم ةرصبلا باطخلا نب رمع هالوو ةي هللا لوسر عم ةيبيدحلا دهش «يأرلا ةريغم

 ‹كومريلا موي هنيع تبهذو ماشلا حوتفو ةماميلا دهشو هلزع مث «نامثع اهيلع هّرقأف رمع لتق ىح اهيلع لزي ملف
 لزتعاو اهريغو نادم حتف دهشو «نرقم نب نامعنلا ةرسيم ىلع ناكو سرافو "دنو امن" حتفو ةيسداقلا دهشو
 :ليقو ه5 ٠ امي يفوت يح اهيلع لزي ملف ةفوكلا ىلع ةيواعم هلمعتسا مث «نيمكحلا دهشو نامثع لتق دعب ةنتفلا

 .ةيناسنإلا هتافص يف لماك لحر اذه يأ ميظعتلل نيونتلا :لجر .ةرصبلا ناويد عضو نم لّوأ وه هّنإ

 .ريخ ءاصيتسا يأ ةيردصملا ىلع اًريخ باصتناو «هتيصو لبق يأ ءاصيتسا اريخ هب ىصوتسا نم رمأ :صوتساف



 الع مرم نب ىسيع اندّيس ةّصق ٤1ئ رشنلا يف لوألا بابلا

 كاع مرم نب ىَّسيِع اندّيَس ةّصق
 ىسيع قلَحو أ ريغ نم ءاوح قلخو ٌمأو بأ ريغ نم مدآ قلع نأ ىلاعت هللا مكج نم

 ىسيع هيبن قلخي نأ هللا دارأ انو .مأو بأ نم ناسنإلا عون ةيقب قلخو «بأ ريغ نم

 رادلا يقرش ناكم يف ةلزتعم ٍدعتقو تناكو «ِناسنإ ةروص يف ليربح مرم ىلإ هللا لسرأ

 باحجأف «ءاهنع دعبتيل هنم تذاعتسا ليربج تأر املف ءاهضيح نم لستغت تناك ثيح

 تعا كلير كوخ انا ايت :لاق ءان نوكي ادلو اهبهيل اهءاج هللا لبق نم لوسر هنأب

 «يغبلا لهأ نم تسلو جورتأ مل انأو دلو يل نوكي فيك :هتباجأف «ًّيِكَر ًامالغ كل
 (إ ۹:عرم) ےہ

 غ اا :امل لاقف يي ذأ ملوي يدم اا تاق

 :عرم) ٠

 هداجيإب مكح دقو نوا ا و رف ىلع ا غو 0 كلذ دارأ كبر

 OTT ةدالولا مّ تسخن نع هلمح نم ةعاس ضمت مو هب تلمحف «ةلاح الو

 .امن اذإ عرزلا اكز نم ريخلا ىلع ايمان وأ «ةراهطلا ةاكزلا نإف «بونذلا نم اًرهاط يأ :اًيكز

 هيف يوتسي لعافلا نعم. ناك اذإ لوعفو «ءاعابتا نيغلا ترسك مث ءا ةواو ثيلق يغبلا نم لوعف وه :اًيغب

 .ءاتلا قحلت مل كلذلو لاحرلا يغبت ىلا ةأرملاو رحافلا ركذملل يغب :لاقيف ثنؤملاو ركذملا

 .هداشرإب ع ا .هتردق لامك ىلع اناهربو مهل ةمالع يأ :ةمالع

 نيتاه يف :لاق (۲۲:مرم) هب ٹذناف هتامحف)ف :ىلاعت هلوق يف "رئاسلا لثملا" هباتك يف ريثألا نبا دروأ :ضمت ملو

 تضم يذلا ناكملا ىلإ ذابتنالاو لمحلا فطع هنأل ؛نيبراقتم اناك هايإ اهعضوو هب اهلمح نأ ىلع ليلد نيتيآلا

 يحارتلل يه يلا "مب فطعل ءاسنلا نم اهريغك تناك ولو «روفلل يهو ءافلاب قلطلا وه يذلا ضاخملاو «هيلإ

 ‹«حصي ام بسح ىلع بيقعتلل يه لب روفلل تسيل ءافلا :"رئادلا كلفلا" هباه يو ةديدجلا ياا نبا لاق «ةلهملاو

 لوحد بقعي نكل «ريبك نامز امهنيب ناك نإو «دادغبف ةرصبلا تلحد :لاقي نأ حصي ::اذهو «ةداغ وأ القا

 «ةرصبلا دعب لزانملا ىوط لب ةليوط ةدم وأ ةنس ًالثم ةطساوب ثكمي م ا يل هذه
 = ؛لوصألا لهأو ةغللا لهأ هلوقي يذلا اذه «دادغب لحد نأ ىلإ رفسلا دح نم امي جرخي ةماقإ اهنم ةدحاوب مقي ملو
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 ت ا و ل ع ا لإ :تبهذ مث هتعضوو «ةلخنلا ع ذج تحت تءاجف

 اوبو كيرف اعيش ٍتْدِج دق ُميْرَم اي اولاق ُهَلِمَحَت اًهَمْوَف هب ٌتَنََفإ» ءانزلا قيرط نم هب

 ۲۷: مرم)

 يف ناک ْنَم ملك فيك :اههل اولاقف هولأسيل هيلإ مهل تراشأف «ةراجحلاب اهومجريل

 ًاكَراَبُم يِنلَعَجَو اين يِنلَعَجَو باَتكْلا يناتآ هللا دبع يّنإإف :ىسيع محل لاقف يص ٍدْهَمْا
 7 2: :عرم)

 ًاّيقَش اربح يِنلَعَجَي ملو يتَدِلاَوبارَيَو يح تمد اَم ٍةاَكَّرلاَو ةالصلاب يِناَصْوَأَو تنك ام ني

 O اح ْتَعْبأ م ويو توما م ويو تدل | َمْوَي ىلع مالسلاو
 TE ا ا

 يف نورسفملا فلتحاو «نامز الو لصف ريغب اذه دعب اذه لوصح هانعم يذلا يقيقحلا روفلل ءافلا تسيلو =

 ةعبس :ةيلاعلا وبأو ءاطعو كاحضلا لاقو ءاسنلا رئاس يف امك رهشأ ةعست :امظ سابع نبا لاقف اهلمح ةدع

 ءرهشأ ةتس :نورخآ لاقو يع ىسيع الإ رهشأ ةينامثل دلو دولوم شعي ملو ءرهشأ ةينامث :مهريغ لاقو ءرهشأ

 :م سابع نبا نع اًضيأ يورو «ةعاس يف هتعضو «ةعاس يف روصو «ةعاس يف هتلمح تاعاس ثالث :نورخآ لاقو

 هلاق ام لوألا ف ركذو نيهجوب هل لالدتسالا نكمو :يزارلا نيدلا رخف مامإلا لاق ؛ةعاس تناك لمحلا ةدم نأ

 هل لاق م پار نم ُهَقلَح مدآ لمَ للا دنع ىَسيِع لَم نإ :هفصو يف لاق ىلاعت هللا نأ يناثلا يف ركذو ءريثألا نبا

 امنإ لمحلا ةدم هيف روصتي ال امم اذهو ناك نك هل هللا لاق امل ع ىسيع نأ تبثف (09:نارمع لآ) ن وکیف نک

 .ةفطنلا نم دلوتي نم قح يف ةدملا كلت لقعت
 .ءاتش تقولا ناك و اهيف ةرضح الو امل سأر ال ةسباي ةلخن تناكو :ةلخنلا

 مرم لمتحا راجنلا فسوي نأ ايف سابع نبا نع يور ام ىلع ءانب ؛سافنلا نم ترهط ام دعب يأ :تبهذ

 هلمحت اهموق هب تتأ مث سافنلا نم ترهط يح ءاّموي نيعبرأ هب اوثكمو هيف امهلخدأف «راغ ىلإ ام ىهتناو اهنباو
 .هحيسمو هللا دبع إف يرشبأ :هاّمأ لاقف «قيرطلا يف ىسيع اهملكف

 .هلمع يف بجعلاب يتأي يأ يرفلا يرفي نالف مهوق نم ءاًركنم اًعيدب :اًيرف
 ًاميِلَع لا ناك وإ :ىلاعت هلوقك ةمئاد وأ هيف نكتسملا نم لاح "اًيبص"و "نم" ةلص فرظلاو ةدئاز ناك :ناك

 ئربيو «ىتوملا يحي ناك هنإف «هئاعد ببسب تافآلا باحصأ عفتني ثيح اعافن يأ :اگرابم (7١:ءاسنلا) ًاميكَح

 لبق نمف اولض نإف «قحلا قيرط ىلإ مهوعديو «مهنيد سانلا ملعي ناك هنإف «ريخلل املعم وأ صربألاو همكألا
 .هسفن لبق نم ال مهسفنأ
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 ةيلغ لرثأو ءالوسر هللا هثعب ةنس نيثالث ىسيع غلب الو ءاقءارب مهل تققحت كلذ دنعف

 .ريثك قلخ هب نمآو ليجنإلا

 ئربيو هللا نذإب اًريط نوكيف هيف خفنيف ءاّريط نيطلا نم رّوصي ناك هنآ هتازجعم نمو

 .هللا نذإب ىتوملا يحبو «صربألاو همكألا

 ةيلوفطلا نامز يف دهملا يف ملكت ل ىسيع نأ نوركني ىراصنلاو دوهيلا نأ ملعاو :مامإلا لاق :كلذ دنعف

 ناك ولو «رتاوتلاب تلقنل تدحو ولف ءاهلقن ىلإ يعاودلا رتاوتت يلا ةبيجعلا عئاقولا نم اذه نأب هيلع اوجتحاو

 اًملف ءاهإ هنوك اومعز يح هيف اًولغ سانلا دشأو هلاوحأ نع اثحب سانلا دشأ مهو اميسال ىراصنلا هفرعل كلذك

 ال هتوادع اورهظأ دوهيلا نألو ءدجوي مل هنأ انملع «هلاوحأ نع ثحبلا لامكو دحلا ةدش عم ىراصنلا هفرعي مل

 مهدصق ناكلو دشأ هعم مهتوادع تناكل «ةلاسرلا ىعداو ةيلوفطلا نامز يف ملكت التف هنأ ولف «ةوبنلا ءاعدا رهظأ

 ىلع لقعلا ةهج نم اوجتحا دقف نوملسملا اًمأو .ملكت ام هنآ انملع كلذ نم ءيش لصحي مل ثيحف «مظعأ هلتق

 كلذل مهكر ت يفف ءاهيلع نزلا دح ةماقإ اوكرت امل نزلا نم هم ةءارب ىلع مهّلد يذلا همالك الول هنأب ملكت هنأ

 كلذلف نيليلق همالك دنع نورضاحلا ناك اعر هنأب ىلوألا ةهبشلا نع اوباحأو .دهملا يف ملكت تع هنآ ىلع ةلالد

 كلذلف هبراقأ همالك عمس امنإو همالك اوعمس امو كانه اورضح ام دوهيلا لعل مهلوقب ةيناثلا نعو ءرهتشي مم

 .هلتق دصقب اولغتشي مل

 خفن مث هروصف اًنيط ذحأف اًتعت شافح قلخب هوبلاط «تازجعملا رهظأو ةوبنلا ىعدا امل التل ىسيع نأ يور :رّوصي

 مهنيعأ نع باغ اذإف هيلإ نورظني سانلا ماد ام ريطي ناك :بهو لاق .ضرألاو ءامّسلا نيب ريطي وه اذإف هيف

 نمو «قلخلا رئاس نم بجعأ هنأل ؛شافخلا قلخ هنم اوبلط امّنِإ :ليق .ىلاعت هللا لعف نم قلخلا لعف زيمتيل اًئيم طقس

 هل نوكيو «رويطلا رئاس ضيبي امك ضّيبي الو «ناويحلا دلي امك دليو «شیر ريغب ريطي مدو محل هنأ هبئاجع

 بورغ دعب ةعاس نيتعاس يف ىري امنإو ليللا ةملظ يف الو راهتلا ءوض يف رصيي الو «نإللا هنم جرخيو عرضلا

 .ةأرملا ضيحت امك ضيحيو «ناسنإلا كحضي امك كحضيو ءادح رفسي نأ لبق رجفلا عولط دعب ةعاسو «سمشلا

 اييعأ امهنأل ؛ركذلاب نيضرملا نيذه يلع صح :صربألاو .نيعلا حوسمملا وأ ىمعأ دلو يذلا وه :همكألا

 امّبر :بهو لاق ءكلذ سنح نم زجعملا رمألا ىلاعت هللا مهارأف «بطلا التلَع ىسيع نمز يف بلاغلا ناكو ءابطألا

 ىشم قطي مل نمو هغلب هغلبي نأ مهنم قاطأ نم ءافلأ نوسمخ دحاولا مويلا يف ىضرملا نم الع ىسيع ىلع عمتحا
 = صربألاو همكألا ئربأ :مهل لاق ال ىسيع نأ يور «نامبإلا طرش ىلع ءاعدلاب مهيوادي ناكو «ىسيع هيلإ



 كع ميرم نب ىسيِع اندّيس ةّصِق ١ ١ رشنلا يف لوألا بابلا

 يف نورحّدي امو نولكأي امم. هموق ٌرابخإو ءامسلا نم ةدئاملا لوزن اًضيأ هتازجعم نمو

 دحاو لحدف «هتيب يف هيلع اومجهف هلتق ىلع اوقفت تاف ,دوهيلا هنم تظاتغا دقو «مهتويب

 «جالعلاب رصيي ال ىمعأ دلو اذإ :لاقف «كلذب هوربخأو سونيلاج ىلإ اوبهذف «كلذ نولعفي ءابطأ انل نإ :اولاق <
 بيبطب سيل ين وهف ىتوملا يحي وه ناك نإف «جالعلاب أريي ال هنم جرخي ال ةربإلا تزرغ اذإ لاحب ناك اذإ صربألاو

 دحجو مهضعب هب اونمآف «صربألا ئربو ىمعألا رصبأف هديب حسمف «صربألاو همكألاب اوؤاجو ىسيع ىلإ اوعجرف
 شيعي ال تيملا :لاق سونيلاج كلذب اوربخأف هللا نذإب ىتوملا ىحأو :اككلَع ىسيع لاق مث ءرحس اذه اولاقو مهضعب

 :سفنأ ةعبرأ ىحأف ىتوملا يحي با م اولظف «بيبطب سيل ين وهف ىتوملا يحي وه ناك نإف «جالعلاب ىج الو

 ةو ةت ناك و هتاف: تنوع ىراغ كاخأ نإ ةفلاتت كفك سيح لإ هععا لسراغ ل انيديض ناك و نزاع: 1
 تقلطناف «هربق ىلإ انب يقلطنا :هّمأل لاقف «ماَيُأ ةثالث ذنم تام دق هودحوف «هباحصأو مهاتأف «مايأ ةثالث ةريسم

 ىلإ نتاسرأ كْنِإ عبسلا نيضرألا و عبسلا تاوامسلا بر مهللا :ت3ع لاقف «ةقبطم ةرخص يف وهو هربق ىلإ مهعم
 هربق نم جرخف رطقي هكدوو رزاع ماقف !رزاع يحأف «ىتوملا يحأ ينأ مهربخأو كنيد ىلإ مهوعدأ «ليئارسا ينب

 .زوجعلا نم هل دلوو يقبو
 «لاحرلا قانعأ نع لزنو «هريرس ىلع سلجف ىسيع هللا اعدف «هريرس ىلع لومحم ىسيع ىلع تيم رمو ١-

 .هلدلوو يقبف هلهأ ىلإ عجرو هقنع ىلع ريرسلا لمحو «هبايث سبلو
 .تشاعو اهايحأف «ىلاعت هللا اعدف سمأ تتام دقو ؟اهييحتأ :هل ليق -روشعلا ذحأي يذلا- رشاعلا ةنبا ٣-

 .اه دلوو «تيقبو
 هتوم ناك نم يحت تنأ :اولاق موقلا نأ يور «هربق نم جرخف مظعألا مسالاب ىلاعت هللا اعد «حون نب ماس -4

 N ا
 باش فيك :ىسيع هل لاقف «هسأر باش دقو «هربق نم جرف ىلاعت هللا اعدف «هربق ىلإ ىهتنا يح هعم موقلا

 لا حور بحأ :لوقي نم تعم ئتوعد امل كن !هلل حور اي :هل لاقف ءبيش كنامز يف نكي ملو ؟كسأر

 ةرارم نإ !هللا حور اي :لاقف ءعزنلا نع هلأسف ءيسأر باش كلذ لوه نمف «تماق دق ةمايقلا نأ تننظف
 ‹نوقدص :موقلل لاقف «ةنس فالآ ةعبرأ نم رثكأ هتوم تقو نم رم دق ناكو «ينوم تقو نم بهذت مل عزنلا

 امم انربخأف «قداص كل اه ملعن «ىرحأ ةيآ انرأف ءرحس اذه :اولاقو ءنورحآ هب بذكو «مهضعب هب نمآف ين ينإف

 :ىلاعت هلوق كلذف ءاذكو اذك ترحداو ءاذكو اذك تلكأ !نالف اي :لاقو مهربحأف هرخدن امو ءانتويب يف هلكأن

 .ظيغ اذ راص يأ ظاتغاف هظاغ :لاقي :تظاتغا :٩ نارع لآ) مکتوب يف نورد اَمو نوک ام م کاوو

 .نذإ ريغب لحد وأ هنم ةلفغ ىلع ةتغب هيلإ ىهتنا :اموجه هيلع مجه :اومجهف



 هلع ميهاربإ اندّيس ةّصق ۱۸ رشنلا يف لوألا بابلا

 «هوبلصو هولتقف ءىسيع نم اهبش هيف اودحوف «هيلع اولخدف «هدج ملف اذوهي هما مهنم
 هّيش ْنكَلَو ُهوُبلَص اَمَو ُهولَتق اَمَوإ» :ىلاعت هلوق كلذف ءءامّسلا ىلإ هللا هعفرف ىسيع اّمأو

 فاصوأ هللا هاسكو «ڳامیکح أ ازيزع 5 ناكَو ه هيل لا هعفر لبو :ىلاعت هلوقو ھل
 (۸١٠:ءاسنلا) . و ١( هال :ءاسنلا)
 تنفذ وب هةية فرع فرق نأ ميرم اًمأو .نآلا ىلإ يح وهو «ةكئالملا

 عدي الو لع دیش اند ةعيرشب مكحيو ةعاسلا هاف لبق لرب هنإ مث «سدقملا تيب

 .هراوحب نفديو «تومي مث دلي دمحم ربق روزيو «جحي مث قس نيعبرأ ةّدم ثككو «ارفاک

 لع ميهاربإ اندّيس ةصق
 O O هما بأ هل ميهاربإ انديس ناك

 .لوتقملاو ىسيع نيب هيبشتلا مهل عقو نكلو لتق هنأكو ءرورجاو راجا ىلإ دنسم لوعفملا بم ضام :هبش
 ارذعتم ناك نإو التل ىسيع عفر نِإف ىلاعت هتردق لامك نع ةرابع هللا ةزعف «هديري ام ىلع بلغي ال يأ :اًريزع

 دحأ هبلغي ال ىلاعت هللا ةردق ىلإ ةبسنلاب لهس نكل رشبلا ةردق ىلإ ةبسنلاب
 دلاو نوک اوركنأو ءارفاك ناك ام هدادحأو ی لوسرلا ءابآ نم ادحأ نأ ةعيشلا تمعز :مامإلا لاق :بأ
 امل هينبل لاق ال بوقعي نأ ىرت الأ ؛بألاب ىمسي دق معلاو ؛ميهاربإ مع ناك رزآ ْنِإ :اولاقو ءاًرفاك ميهاربإ

 ليعامسإ اومسف (18*:ةرقبلا) ادجاو ًاهَلِإ َقاَحْسِإَو َليِعاَمْسِإَو َميِهاَرِْإ كئابآ َهَلِإَو كهل دبع اولاق يِدْعَب ْنِم َنوُدْبْعَت

 :مهوق ىلع اوجتحاو يسع لاو ءسابعلا يبأ ىلع اوّدر :853ع لاقو ل اًمع ناك هنأ عم «بوقعیل ابأ هنوكب

 0 يف كح ر نيح كاري يذلا ا و ام وو اراک انوناك افا نا

 نأ ىلع ةلاذ ةيآلا نوكت' اده لعق تحال دحام نم هحتوو لق ناك هنأ هام ف ا

 N :385 هلوقو اًملسم ناک ميهاربإ دلاو نأب عطقلا بجيف «نيملسم اوناك 55 دمحم انديس انئابآ عيمج

 نأ بجوي كلذو (۲۸:ةبوتلا) سجن نوكرشْملا امنإإ» :لاق دقو "تارهاطلا ماحرأ ىلإ نيرهاطلا بالصأ نم

 0 نأ تبث دقو اكرشم ميهاربإ دلاو نوكي ال نأ هنم مزلف «نيكرشملا نم ناك ام هدادحأ نم ادحأ نإ لاقي

 يف كمر :ىلاعت هلوق نإ :ليق نإف «رزآ ريغ رخآ اصخش ناک ميهاربإ دلاو نأب عطقلا بحوف اكر شم ناک

 = ةليللا كلت ةه لوسرلا فاط ليللا مايق ضرف خسن امل هنأ :اهدحأ رخآ اهوحو لمتحي (4١1:ءارعشلا) 4َنيِدِجاَّسلا



 اك ميهاربإ انديس ةصق ۱۹ رشنلا يف لوألا بابلا

 كلم دهع يف ميهاربإ دلو دقو ءاّرس ةنمؤم تناكو اثويل اهمسا مأو ءاًرفاك ناكو رزآ

 ةيهولألا ىعُدا ايندلا عيمج كلم املو ءمانصألا دبعي ناكو ٍةوق اذ ناك ءدورمنلا همسا

 eee :هلوقب هابأ و ی ا ا ا ىراتلا تدفن

 ةرثكل ريبانزلا تويبك اهدحوف «هباحصأ ةعاط ىلع هصرح ةدشل نوعنصي اذ ام رظنيل هباحصأ تويب ىلع =

 ارل نازو دجال ف ك وو هلرف نه داراق يهبلو مهب و فارق تارصأ نه عمان
 اميف هنوك هانعم نيدحاسلا يف هبلقتو ةعامجلاب يلصي ناك الكل هنأ :اهيناثو .نودحاس مهو ةليللا كلت مهيلع

 املك كلاح هللا ىلع ىفخي ال هنأ دارملا نوكي نأ :اهئلاثو .دوجسلاو «عوكر لاو «مايقلا لاح مهي اًطلتخمو مهنيب
 ليلدلاو «هفلح يلصي نميف هرحأ بلقت دارملا نأ :اهعبارو .نيدلا رومأب لاغتشالل «نيدحاسلا عم تبلقت تمق

 رهاظ اهلمتحي امن ةعبرألا هوحولا هذهف ؛"يرهظ ءارو نم مكارأ إف دوجسلاو عوكرلا اومأ" دقو هلوق هيلع
 ىلع اهلمح نم ىلوأ ضعبلا ىلع ةيآلا لمح سيلو «لكلا لمتحم ةيآلا ظفل نأ :باوجلاو .متركذ ام طقسف ةيآلا

 ميهاربإل اَبأ سيل رزآ نأ ىلع لدت رح اًهوجو اوركذو .دوصقملا لصحي ذئنيحو لكلا ىلع اهلمح بحوف «يقابلا
 هذه يف باتكلا صن نأ اوركذو ءارفاك ناك ك هللا لوسر دلاو نأ :اومعز دقف انباحصأ اّمأو :لاق مث «ةقيقح

 رافغتسا ناک امو :ىلاعت هلوق هيلع لدي اًضيأو ؛ميهاربإ دلاو وه ناكو ءارفاك ناك رزآ نأ ىلع لدي ةيآلا

 يف كبو :ىلاعت هلوق امأو 1١( 4 :ةبوتلا) نم بَلِ ودع هنأ هل نيت املف ُهاَّيِإ اهدعو ٍةَدِعْوَم نع اإ هيبأل َميِهاَرب

 «كلذ ريغ رحأ اهوجو هلامتحال نيدجاس نيملسم هئابآ نوك ىلع ةجحب سيل هنإف (۹٠۲:ءارعشلا) «نيِدِجاَّسلا

 ظفللا لمح اًضيأو ءزوجي ال هانعم عيمج ىلع كرتشملا ظفللا لمح نأل؛ لاحم وه :انلق ءلكلا ىلع لمحي" :هلوقو

 كلذف "تارهاطلا ماحرأ ىلإ نيرهاطلا بالصأ نم لقنأ لزأ مل" دلي هلوق امأو ءزوجي ال اًعم زاحبو ةقيقح ىلع

 ."حافس نم ال حاكن نم تدلو" :رخآ ثيدح يف درو امك انزلا نم دلو هبسن يف عقو ام هنأ ىلع لومح

 .هفرص عنم لكشي موهلا وأ جوعملاو يطخملا نعم. ةفص هنوك ريدقت ىلع رزألا ءفرصلا نم عونمم وه :رزآ
 عنم يف رثؤت امّنِإ ةمجعلا نأل ؛رمحأك ةفصلاو نزولل عنميف لعفأ نزو ىلع هنأ لاكشإلا عفد يف :لاقي نأ نكميو

 «فرصي مل اذإ ليوارس يف امك هنزاوم ىلع هلمح رابتعا ىلإ جيتحاف «ٍفئئيح تفتنا دقو ةيملعلا طرشب فرصلا

 عنم كلذ عمو كلذك سيل ليوارسو «عمجلا نع ًالوقنم وأ اًعمج ناك اذإ عنب امّنِإ نزولا اذه نإف رثكألا وهو

 هفرصي ملو يبرع وه :لاق رزولا وأ ءرزإلا نم اقتشم هلعج نمو «هنزاوم ىلع لمح يمجعأ هنأل ؛فرصلا

 .هب تعي هيلع ليلد ال ةيفصولا ىعم رابتعاو ءرهاظلا وه هنأل ؛يمجع ملع هنأ برقألاو .لعفلا نزوو فيرعتلل
 .ةجحلاب هبلغ يأ :تكب .لاحرلا غلبم غلبي نأ براق يأ :اقهارم



 الع ميهاربإ اندّيس ةّصق 1۷۰ رشنلا يف لوألا بابلا 30 5

 رجّتيو «مانصألا كلبعي هوبأ ناك ت 4: نييبم ب لالض يف كَموق ةو كار ين ةهلآ ًاماَنصأ ذال

 (۷ ٤ :ماعنگلا)

 رضحأ كلذب دورمنلا عم املف کل ام هلا اودبعا موق ايف :لوقي ميهاربإ راص مث ءاهيف
 )0۹: فارعألا)

 ينقل يِ يب ير یک ھارا هل لاقف كقزرو كقلح يذلا انأ :هل لاقو ؛ميهاربإ

os 

 يُ م يوب ياو نيف وهف ُتْطَِم ذو نيسو يِنُمعطُم وه يِڍلاو نيه هَ
 a يل م

eو  

 2010101111“ ف

 ءاهيلع لحخدو «انصألل ميهأربإ بقرت كلذ دعب م «هخبوو هوبأ هرجزف اعيش كنع
 :مهرم) 7 ٤(

 2157 ييوسب ربكألا منصلا سمي م و «سأفب اهرّسكف اًمنص نيعبسو ةثالث تناك و

 ناك نييحيو «نيفشيو «نيقسيو «نيدهي :نيدهي [رانلا يف بلع ميهاربإ ىقلأ يذلا كلملا مسا] روفصعك :دورمنلا
 .هعم نمو دورمنلا نم لاح باجعإلا نم لعاف مسا :نيبجعم .افيفخت تفذح «ملكتملا ءاي اهنم دحاو لك رخآ يف

 ةيماهفتسالا ام فلأ فذح بحي هنأ ملعا «ةيماهفتسا "م"و ةراج ماللا :حل .فيوختلا وهو ريذحت نم رمأ :هرذح

 :لاق بو مالعو «مالإو «ميف :وحن اهيلع اليلد ةحتفلا ءاقبإو «تّرح اذإ

 لوطملا ءانعلا ماتح ماتحف مهثكم لاط دق ءوسلا ةالو كلتف

 :هلوقك رعشلاب صوصخم وهو «فذحلا يق فلألا ةحتفلا تعبت امبرو

 ركذو  تاقراط  مومحب ئتفلخ مل دوسألا ابأ اي

a Csىو انرو ةركفلا نمو لكك ةاعنك و ةيضالجل و لاك ورك 3 عجن يرق  
 «(7:تاعزانلا) كاًهاركذ نم تأ ميف# :وحن يف تفذح اذهلف «ربخلاو ماهفتسالا نيب قرفلا فلألا فذح ةلعو

 تضف ام نق كسملا» يف تتبثو «(۲:فصلا) 4نولعفَت ال ام نولوقت مل «(٠٠:لمنلا) دولا مجري مب ةرظاتفإف

 (٠ه:ص» (يَدَيب ٌتَقَلَح اَمِل َدْجْسَن نأ َكَعَتَم اَمإط «(4:ةرقبلا) كِل لزثأ امي َنوُِم ْويإط 0١ ؛:رونل) &ميظَع ٌباَذَع هيف
 .هرهتنا يأ :هرجزف .ماهفتسالا يف تبثت ال ربخلا يف فلألا فذحت ال امكو

 .سواوفو سؤفأ عمجلاو اهزمه كرتي دقو «ةثنؤم «هريغو بشخلا اه عطقي «ةريصق ةواره تاذ ةلآ :سأفب



 يع ميهاربإ انديس ةصق ۱۷۱ رشنلا يف لوألا بابلا ىلا

 ام هنأ اوف ةلاحلا هذه ىلع اهودجو اهيلع اولخد املق ءبهذو هسأر يف ساقلا قلع لب

 ةدابعب افوغشم ةيهولألا يعدي نأ لبق ناكو ءدورمنلا اوربخأف «ميهاربإ الإ كلذ لعف

 «4ويِهاَربإ اي انتهلاب اذه َتْلَعَف تن :هموقو دورمنلا لاق رضح املف هراضحإب رمأف مانصألا
(OY: (ءايبنألا 

 لهجلا ىأر امل ِهّنِإ مث «نوقطني اوُناك نإ هولا اذه مهر لعق لب :هلوقب مهباجأف
 1: ءايينألا)

 اوققحت كلذ ا دولت لن را نود نِ نود َمِلَو كَل فأ :لاق ممي اًطيحم

 اًبشح و اًبطح اوعمجف ننک نإ ! کھلا ااو هوقرحإ# :اولاقف «لعافلا هنأ

 وحلا تألم نح تلعتشاف «رانلا هيف اومرضأف لبلاك راص ىح رهشأ ةثالث ةدم

 رانلا يف هومرو ميهاربإ هيف اوعضوو اقينجنم اوعنصو «امترارح تاهجلا عيمج تمعو

 هاتأو ءَنامر ةرجش اهبناجيو ءام نيع تعبنو < ,«ميِهاَربِإ ىلع ًامالَّسَو ًادْريإ» تراصف

 دغرأ يف ريرسلا ىلع سلجو «ميهاربإ امهسبلف كح «ةنحلا نم ريرسب ليربح

 !ميهاربإ اي :لاق كلذب دورمنلا ملع الو «ريثك قلخ هب نمآف «رانلا هيف رثؤت ملو سيك

 ىلإ ءاجف "ةراس" :اهمسا ةدحاوب جورو «هعم نمآ نمو وه جرخف ءانضرأ نم جرا

 مث هتازجعم نم ىأر امل "رجاه" :اهمسا «ةيراج رصم ُكِلَم هاطعأف ةّدم ام ماقأو ءرصم

 .هتيح تباش نم لّوأو «نافيضلا ىرق نم لّوأ وهو ءامب ماقأو «ماشلا ىلإ عحر

 ابق هانعمو ءرحضتملا توص :ّيفأ .هباجح :ليقو «بلقلا فالغ وهو -حتفلاب- فاغشلاب قلع هفغش :افوغشم
 .ضرألاو ءامّسلا نيب ام وه :ًوجلا .اوبطأو اودقوأو اولعشأ يأ :اومرضأف .هل ففأتملا نايبل ماللاو ءائتنو

 يدوحأ ام نإ :اهانعمو [كي جن ] نع ةبرعم يهو «ركذت دقو «ةثنؤم «ةراجحلا اهب ىمرت ةلآ يه :اقينجنم

 -عمس نم- ادغر ةشيع : شيع دغرأ .نيعلا نم جرح :ءاملا عبن :تعبنو .قيناجمو قناجو تاقينجنم هعمجو

 .فيض عمج :نافيضلا .مهفاضأ يأ :ىرق .ةديغرو دغرو دغر وهف عستاو باط (مرك نم) ةداغر دغرو



 تؤّملل يق نَم سيكلا ۷۲ رثنلا يف لوألا بابلا

 ترهل ایه نم سيحل |

 هذيب ذحخأو ءافودس ىخرأو ىرحخأ دعب ةدحاوب متعي لزي ملف «ةآرم هذيبو «مئامع

 للا تاشلا كلا انأ :لاقو .همشح عمجو هيفطع 2 اًرظان هربنم ىلتعاو ,ةرصخبن

 ؟نينمؤملا ريمأ نيرت فيك :لاقف «هيراوج ىدحإ هل تلثمتف باهولا ميركلا .باحبحلا

 :رعاشلا لاق ام ال ول نيعلا ةَرقو «سفنلا ىنم هارأ :تلاقف

 «ناسنالل ءاقب ال نأ ريغ «ىقبت تنك ول عاتملا معن تنأ

 «ناف كنأ ريغ «سانلا هركي امو «بويعلا نم ولخ تنأ

 لاقو ةيراحلاب اعدو «عحر هتالص نم غ رف املف ءاّيكاب سانلا ىلع جرو «هانيع تعِمدف

 اعدو كلذ ربكأف كيلع تلحد الو «كنتيأر ام هللاو :تلاق ؟تلق ام ىلع كلمح ام :اهل

 .ّتام يح ةديدم ةّدم الإ قبي لو «كلذ هعارف كلذ ىلع اهنقّدصف «هيراوح ةّيقب

 هب ناصي ءاعو :تختلا :تختب .ٌتّيك وهف قمح دض نطفو فرظ :ةسايكو اًسيك سيكي مالغلا ساك :سيكلا
 .تابنلاب ماكآلا تمتعا هنمو «ةمامعلا سبل اذإ :لحرلا متعا نم :متعي [نينأ] ةيورلا نم ةلآ مسا :ةآرم .بايثلا
 .رتسلا رسكلاو مضلاب لدسلا عمج :اهودس .هبئاعم ىلع رتسلا ىحرأ :لاقي «هتلدسأ :رتسلا تيحرأ نم :ىخرأ

 .ولعلا وهو ءالتعالا يضام نم بئاغ ةظفل :ىلتعاو .اصعلا «هيلع أكوتي ام وه :ةرصخ

 ءريصقلا :هانعمو يشيرسلا يف اذك :باحبحلا .همدخ لجرلا مشح :همشح .بناجلا وهو فطع ةينثت :هيفطع

 .ضرألا يف حاس :بجبح نم تعن وأ «ريثك يأ «باحبح ءام :لاقي نيميحاب هلعلو قلخلا ئيسو

 ديفي فاضلا عمجلا نأ ملعت تنأو [لمألا] ةينم عمج :ىنم .هروصت :نالفل ءيشلا لثمت نم :تلئمتف

 [هرسيو ناسنإلا يضري ءيش لك] :نيعلا ةرق .اهلك ينامأ الإ نينمؤملا ريمأ ىرأ ام تلاق اهّنأكف «قارغتسالا
 .ءانفلا نم لعاف مسا :ناف .ءالخأ عمجلاو ثنؤملاو ركذملل ةيلاخلاو يلاخلا وهو :ولخ

 .هفاحخأ يأ «هعوري هعار نم :هعارف .هتلق يذلا يأ ةلوصوم وأ «كلوق يأ ةيردصم :تلق ام



 تاوّملل ايه نم سّيكلا ۷۳ رشنلا يف لوألا بابلا

 انلزنف «هيف تام يذلا رفسلا يق روصنملا عم تنك :لاق «عيبرلا نب لضفلا نع يكحو
 هذه لحدت ةماعلا اوعَّدَت نأ مكهنأ ملأ :لاقو «طئاح ىلإ هتّبق يف وهو ناعدف «لزانملا ضعب

 :اًبوتكم طئاحلا ىلع ام ىرتالأ :لاق ؟وه امو :تلق «هيف ريخ ال ام اهيف نوبتكيف ؟لزانملا

 «لزان دبال هللا رمأو «كونس تصضقناو «كتافو تئناح ! رفعج ابأ

 - يع £ ب 3 د 8 £ 1 £
 «لهاج تنا ما هللا ءاضق دري «مجنم وأ نهاك له !رفعج ابا

 ديشرلا بكن الو «ديشرلاو يداهلاو يدهملاو روصنملل اًبجاح ناك «عيبرلا نب لضفلا سابعلا وبأ وه :لضفلا :لضفلا
 لهأ عمجو بادآلاب سوم ةرازولا يلو الو ءمههادآو كولملا لاوحأب اًريبخ اًمهش لضفلا ناكو مهدعب هرزوتسا ةكماربلا

 :عيبرلا لآ يف هرعش نمف هيلإ نيعطقنملا هئارعش نم ساون وبأ ناكو ةريسي ةدم يف دارأ ام هنم لصحف «ملعلا

 عيبر عيبرلاو لضف لضفلاو ىغولا مرطضا اذإ سابع سابع

 هترازو ىلع عيبرلا نب لضفلا لاز امو «مهيلع هردص رغوأو «ديشرلا ىلإ ةكم اربلاب ىعس وه لضفلا نإ :ليقو

 الو ءديشرلا نب نيمألل رومألا ررقو دادغب ىلإ عحرو «هيف امو ركسعلا لضفلا عمجف «سوطب ديشرلا تام نأ ىلإ
 «نومأملا رفظ نأ ىلإ نيوخألا نيب ةشحولا تلصحف «دهعلا ةيالو نم هعلخي نأ نيمألل نيز نومأملا نم فاخي ناك
 يف هل نكي ملو «تام نأ ىلإ ًالاطب لزي مل هنأ الإ هيلع هلخدأف «نومأملا نم هنع يضرلا نيسحلا نب رهاط لأس مث

 موزحب ملكتم عراضم :َهْنَأ ملو «ماهفتسالل هلّوأ يف ةزمهلا :مكهفأ ملأ .ه۸١۲ :هتافو تناكو ظح نومأملا ةلود

 .كرت يأ ءعدي عدو عراضم نم نيبطاخملا ةظفل :اوعدت .نيبطاخملل لصتم بوصنم ريمض مكو «ملب
 .نوبتكي مهف :ريدقتلا لعلو ءوعدت هلوق ىلع افوطعم هنوك ىلع هباصتنا رهاظلا :نوبتكيف
 ةو انس نج نا نه": تناحو ةروضنلل ةينك رهو قاتلا فرح هلأ نر فذ يدان وه: رف اب
 يضام نم ةبئاغ ةظفل :تضقناو «تايفو عمجلاو «ةافولا هتكردأ :لاقي توملا «ةاتفك :ةافولاو مو برق

 ىلإ تفيضأ ةنسلا عمج نونسلا «يفاضإ بكرم :كونسو «مرصناو نف :ءاضقنا ءيشلا ىضقنا :لاقي ءاضقنالا

 ديكأتلل ربخلاو أدتبملا نيب ةضرتعم ةلمج :دبالو هربح :لزانو أدتبم :هللا رمأو «نونلا تطقسف باطخلا فاك

 .ةلاحم ال كب لزان هللا نم ردقملا توملاو كرمع ماوعأ تمتو كتوم برق !رفعج ابأ اي :لوقي تيبلا نيعمو

 ملع ةعلاطمو رارسألا ةفرعم ىعديو «نامزلا لبقتسم يف نئاوكلا نع ربخي يذلا وه نهاكلا :تافيرعت يف :نهاك

 مسا :مجنملاو «ةلبقتسملا لاوحألاب ريخي نم :فارعلاو «ةيضاملا لاوحألاب ربخي نم نهاكلا :تايلكلا ينو «بيغلا

 .ملاعلا لاوحأ اهنم ملعيل اهريسو اهتيقاوم بسحب موجنلا ىعر :محن نم لعاف



 توملل يق نَم سّيكلا ۷٤ رثنلا يف لوألا بابلا

 هللاو اهنإ :لاق هللا :تلق ؟هللا :لاق «ضيبأ يقتل هنإو «ءيش طئاحلا ىلع ام هللاو :تلقف

 ىلع يفارسإو يبونذ نم اًيراه هنمآو هللا مرح ىلإ يب رداب «ليحرلا ىلإ تيعن يسفن

 هلل دمحلا :لاق مرحلا تلخد دق :هل تلقف «نوميمريب غلب نح «لقثو ءانلحرف «يسفن

eTتومي نمل ناطلس ال «ناطلسلا اذه :لاق ةافولا هترضح املو . 

 .فيظن :هانعم ةيواو يقنو «"مئاقل اديز نإ" يف مالا لثم هلّوأ يف مالا :يقنل

 لمتحي اذهو هب مسقملا مسالا ىلإ رمضملا لعفلا ىدعتف «لعفلا فذح ام دعب ءابلا تفذح «هللاب مسقأ هريدقت :هللا

 اهوخدم نأل ؛ءابلا فذح دعب هب مسقملا بصتنا :حاضيإلا يف بجاحلا نبا لاق دقف بصنلا امأ :رحلاو بصنلا

 رورحملا نوكي يح ءاهدعب مسالا ىلإ ههبش وأ لعفلا ةيدعتل ةعوضوم ةراجلا فرحلا نأل ؛مسقلا لعفب قلعتم

 ةيوتسم ةراحلا فورحلا عيمجو «هاّيإ رجلا فرح ةضراعمل اظفل هبصني ال هنأ الإ «لعفلا كلذل هب الوعفم اهدعب
 نوكت دق اهنأب صتخت اهنيب نم ءابلا نأ الإ «هيلإ لوعفملا نع رصاقلا لعفلا ةيدعتل افوك يف يأ ءاذه يف مادقإلا

 فيعضتلاو ةزمهلاك «هب لوعفملا ىلإ ةيدعتلا ىضتقي نعم ىلإ هريغتو لعفلا نعم لقنت دق اهنأ :نعم ىلع ةيدعتلل
 تفذح اذإف «مسقلا لعفب قلعتم ةيمسقلا ءابلا لوحدم نأ ررقت اذإو «هتمقأو هتبهذأ يأ ءهب تمقو هب تبهذ :وحن

 ديزل تملكو اديز تملك :كلوق ليلدب «هقلعتم بصني نأ بجيف «هل ضراعملا نع اًيلاخخ لعفلا قلعتم يقب ءابلا
 لعفلا اذه فذح عم الإ اهوفذحي مل مهنأ.الإ مهمالك يف درطم كلذو «بنذلا نم ترفغتساو بنذلا ترفغتساو

 لاق دقف ءرجلا امأو ءرمضملا لعفلاب هب مسقملا بصتنيف هللا :نولوقي لب هللا تمسقأ الو هللا تفلح :نولوقي الف

 هل دب ال ضفخلا نأل ؛ريدقتلا يف دوجوم هتدارإو ضفخلا فرح رامضإ ىلع هب مسقملا نوضفخي مهّْنِإ :بحاحلا نبا

 .ردقملا فرحلا الإ اًضيأ هيف ضفاح ال رجلاب هللا :انلوق لثم اذكف ردقملا فرحلا ىوس ضفاح الو «ضفاحخ نم

 .هتوك. هربخأ :(ىئاي) انايعنو اًيعنو اًيعن هاعني هلو هاعن :تيعن
 .هنم اولقتنا :ناكملا نع موقلا لحترا «لاحترالا نم مسا وه :ليحرلا

 .هب لوعفملا نعم يف هّنإف يب يف رورحا نم لاح :ابراه
 نوكي نأ لمتحي :اذه .يمرضحلا دلاخ نب نوميم وهو ءاهرفاح مسا ىلإ فاضت «ةكم ريب مسا :نوميمريب

 هللا ةردق ىلإ ةراشإ نوكي نأ لمتحيو «ريقح اذه يناطلس :لاق هنأك ءروصنملا ناطلس هيلإ راشملاف «ريقحتلل ةراشإ

 .ميظع ناطلس - ىلاعت هللا وهو- ىلع طلست نم ناطلس :لاق هناك ؛ميظعتلل ةراشإلاف «هرهقو
 .كلملا ةردقو طلستلا وه :ناطلسلا



 تؤومملل ايه نَم سيكلا ظ ۷9 رثنلا يف لوألا بابلا

 ٰيتأف اعئاج تحبصأ :يل لاق ناذيسامب يدهملا عم انك امل :لاق «نيطقي نب ىلع نعو

 متيأر ام :لاقف انردابف «هئاكبل الإ انظقيتسا امف ءوهبلا يف مانف «لكأف ءدراب محلو ٍةفغرأب

 :لاقف يلع يف ام ٍفلأ يف ناك ول لحر يلع فقو «تيأر ام

 هلزانمو هغبر هنم شحؤوأو هلهأ داب دق رصقلا اذهب ينأك

 هلدانج هيلع ىثحت هربق ىلإ ةجمب دعب نم كلما ديمع راصو

 اهيفو «باعشو لابج نيب يهو لبحلا دالب يف ةميدق ةنيدم يه :ناذيسامب ؟وه نم يردن ال :نيطقي نب يلع
 .تام ابو ةدم يدهملا اهنكس «ناذيّس :اًضيأ ىمست يهو ةنيدملا مساب ناذيسام ةروكلل :ليق مث «يرحت ءام نويع

 .اهلبق امل تعن ةيطرشلا :ول .تويبلا مامأ مدقملا «تيب وه :وهبلا .قيقرلا زبخلا وهو فيغر عمج :ةفغرأب

 (؟ 9 :رجفلا) 4 يِداَبِع يف يلخذافإط :ىلاعت هلوقك "نيب" نعم. "يف" ةملك :يف

 مهتفرعم مدعل الإ كاذ امو هذه "نأك" نعم يف اوطبخ دق مهنأ -مولعلا نم ايلعلا ةورذلل هللا كقفو- ملعا :ينأك
 نكلو «لاحلا يف نيلصتمم اسيل اهربخو اهمسا نأ ىلع لدت يأ «بيرقتلا :نأك ناعم نم نأ ملعاف «نأك يناعل
 :روفصع نبا لاقف كلذ بارعإ يف فلتخا دقو «لبقم ءاتشلاب كنأك هيلع اولمحو :نويفوكلا هلاق امهاصتا بيرق

 "نأك"ل ناتفاك ناتدئاز -طحنت كب ينأك :يريرحلا لوق يف- "ءايلا"و -لبقم ءاتشلاب كنأك يف- "فاكلا"
 ءاهربخ فرظلاو اهمسا نأكب لصتملا نإ :رمع نبا لاقو ءأدتبملا يف ةدئاز "ءابلا"و "ام" امهفكت امك «لمعلا نع
 يف لاحلاك «مالكلا نعمل ةممتم لاحلا هذهو (واولاب) تعلط دقو سمشلاب كنأك مهلوق ليلدب لاح هدعب ةلمحلاو

 ‹لعف ىح ديزب تلزام :كلوق يف اهدعب امو ىيححكو (49:رثدمل) نيضرعم رك ذا نع هَل مف :ىلاعت هلوق

 ASRS NSE ESE ANOS LV كفو
 .اوضرقناو اوكله يأ "اهلهأ داب رايدب مه اذإف" هنمو كله :ًادويبو اديب ديبي داب نم بئاغ ةظفل :داب
 .هنع سانلا بهذو ءاًشحو راص لزنملا شحوأ :لاقي :شحوأ

 يذلا مهدنسو مهديس موقلا ديمع :ديمع .عابرأو عبرأو عوبرو عابر عمجلاو تناك ثيح رادلا عبرلا :هعبر

 .كلملا لهأ نم ديمع :ريدقتلا يدنعو ءءادمع عمجلاو جئاوحلا يف هيلإ نودمعي

 ريراسأ كحض ناسنإلا يقو ةراضنلا تابنلا يف وه :ليقو ؛هتراضنو ءيشلا نول نسح وه لاقيو «نسحلا :ةجممي

 .هامرو هضبق -يواو اوثح ونحي ههجو يفو هيلع بارتلا اثح نم :ىثحت .ةتبلا حرفلا روهظ وأ هحولا
 .ةلدنج ةدحاولا «ةراجحلا لدنج عمج :هلدانج



 رشنلا يف لوألا بابلا

 هلئالح ِتالوعُم هيلع يداي هثيدحو هركذ اّلِإ قب
 .يفوُث نح مايأ ةرشع هيلع تنأ امف

 :لاقف ؟كّبسك نيأ نم :مهدأ نب ميهاربإل لجر لاق

 عقرُت ام الو ىقيي انيد الف اننيد قيزمتب انايند قرن

 a كزوبتلا لع نوالالو
 (ة:رشخلا) 0

 .لاحلا يذ ىلع مدقت لاح وهو «ءاكبلاب هتوص عفر اذإ :لحرلا لوعأ نم لعاف مسا :تالوعم

 دحاو لك نأل ؛ةلحلا نم وأ «ةدحاو راد يف جوزلا عم لحت اهتأل ؛لولحلا نم ةجوزلا يه «ةليلح عمج :هلئالح

 ناك «ةيفوصلا خويش نم داهزلا ريهاشم دحأ يحلبلا قاحسإ نب روصنم نبا وه :ميهاربإل .رخآلل لحي امهنم

 هللا هلعجي نأ نبال اوعدا :لوقتو «دجسملا يف هب فوطت هّمأ تلعجف «جحلا ناوأ ف ةكمب دلو كولملا ءانبأ نم

 كبر نم ةرفغم ىلإ عراسو ةرحآلا رمأ ىلإ رداب لب قاب ىلع نرثوت ال" :هلاوقأ نمو «ةروهشم هرابخأو ءاًحلاص

 نفدو قيرطلا يف تامف «وزغلل جرح ناك ه١51١ هتافو تناك :يراحخبلا لاق ؛"نيقتملل تدعأ ةنج لانت كاسع

 .ليبج ةنيدع. فوتو ماشلا نكس هّنِإ :ليقو «مورلا دالب يف رحبلا رئازج نم ةريزح يف
 داسفإب انايند حلصن لوقي "هترحآب هايند عقر" لاقي عاقرلاب هتحلصأو هقرخ تمحلأ :بوثلا تعقر نم :عقرن

 .نينح يفخب انعجرف ةيناف اف ؛ايندلا يأ «هعقرن ام الو ءانسفنأب هاندسفأ انأل ؛اننيد ىقبي الف اننيد

 .هتققشو هتقرف يأ :بوثلا تقزم :قيزمتب

 [د« ی قاف ب نا جرا لو کر مدقم ے ےس ا( مج )] [هسفن ىلع ريغلا مدقت] راثيإلا عراضم نم نيبئاغلا ةظفل :نورثؤي

 ةدحاو لك لامتشا يف ءانبلا جرفب ةجاحلاو رقفلا ةلاح هبش «هحرف يهو ءانبلا صاصخ نم ةحاح يأ :ةصاصخ

 دمحم وبأ يدارملا رابحلا دبع نب ناميلس نب عيبرلا وه :عيبرلا .حلصملا ىلإ جايتحالاو ناصقنلا نعم ىلع امهنم

 .ةنس نوعستو تس هلو ه11+١ نيتئامو نيعبس ةنس تام «ةرشع ةيداحلا نم يعفاشلا بحاص نذوملا يرصملا
 ةكم ىلإ اهنم لمحو «ةزغب دلو «مهعروأ و سانلا مظعأ ناك «سابعلا نب سيردإ نب دمحم مامإلا وه :يعفاشلا

 «مطقملا لبج نم برقلاب هربقو ه١۲ ٤ هتافو اب تناكو ءرصم ىلإ لحرو «دادغب مدق مث ءامب أشنف نيتنس نبا وهو

 = كلامو «يعفاشلاو «ةفينح وبأو «لبنح نبا مهو «يمالسإلا نيدلا يف رابكلا ةعبرألا ةمئألا دحأ يعفاشلاو



 4ٌةَصاَصَح مهب ناک ؤو مھ ین ىَلَعدورئؤيو» ١ رشنلا يف لوألا بابلا
 يلإ يكتشي شيرق نم لحر يناتأ ذإ «كلذك انأ انيبف «يلهأ ةقفنل ارانيد نيعبس تفلستساف

 هذه نم رثكأ الإ ٰيعنقي ام :يل لاقف و تلقو «يربخ ا هاا

 ناال لرى انآ اف فردا و رايد م امو تو اهن 0 فف نافل

EL E ys 
 ,ربخلاب هتريخأف !يعفاشلا !يعفاشلا :لوقي «مونلا يف تلحد املك فتاه يب فتهي ؟ةليللا

 رعشلاو ةغللاو ثيدحلاو ةنسلاك مولعلا نم هيف تعمتحا «نيرقلا عطقنم رخافملا مج «بقانملا ريثك يعفاشلا ناكو =

 ضتعي مل هليبسل ىضم املو اهطبنتسا يذلا وهو «هقفلا لوصأ يف ملكت نم لّوُأ وهو «هريغ يف عمتجي ملام راثآلاو
 بلجيو «ةنطفلا ليزيو «بلقلا ىسقي و «ندبلا لقثي عبشلا نأل ؛ةنس ةرشع تس ذنم تعبش ام" :هلوق هنع لقن امو «هنم
 مالكلا اذمي ربتعا ول اذبح اي] اًبذاك الو اقداص ال هللاب تفلح ام :لاقو "ةدابعلا نع هبحاص فعضيو «مونلا
 ترظان ام :لاقو [ىلاعتو هناحبس هتزعب ةلخملا ةئيسلا ةداعلا هذه لمهيف ًالطاب هللا مساب فلحي نم لك ليلخلا
 تدرأ امو «يناسل وأ هناسل ىلع قحلا هل نيبي نأ يلابأ ال انأو الإ اًدحأ تملك امو «ىطخي نأ تببحأف طق اًدحأ

 .ئيع نم طقس الإ ةجحلا عفادو دحأ قحلا ىلع ينرباث الو «هتبم تدقتعاو هتبه الإ يم لبقف ٍدحأ ىلع ةجحلا

 ةمها دعبو «رمألا ذافنو ءردقلا ولع نم ناكو ءديشرلا نوراه ريزو «ىجي نب رفعج لضفلا وبأ وه :رفعج
 هجولا قلط «قالحألا حمس ناكو ءاهيف هكر اشي ملو امي درفنا ةلاحب ةفيلخلا دنع «ةلزلللا ةلالحو «لمحلا مظعو

 ةحاصفلا يوذ نم ناكو ءركذي نأ نم رهشأ ناكف هؤاطعو هلذبو «هؤاخسو هدوح امأو ءرشبلا رهاظ

 مهنساحم اورتسو «مهؤادعأ ةكماربلاب ىعس يح «ديشرلا دنع اًتكمتم هرمأ لزي ملو ةغالبلاو نسللاب نيروهشملاو
 ىه۸۷٠ دادغبب رسحلا ىلع بلصو لتقف رفعح امأ مهلتقو ءرمألا رحآ مهيلع ديشرلا ريغتف «مهحئابق اورهظأو

 :يشاقرلا لاقف «هلآ ءاثرو هئاثر نم ءارعشلا رثكأ لتق الو
 مامغلا عطقنا اذإ يقست محب ءاموحني اوناك ةداسب تبصأ

 مالسلا كمرب لآ ةلودل ی ق ا نع

 الا قيل هله اما !ىجي نبا اي كلتق لبق َرأ ملف

 انت ال ةفيلخلل نيعو «شاو فوح الول «هللاو امأ

 مالتسا رجحلاب سانلل امك ءانملتساو كعذج لوح انفطل

 ًارط نيح لك حئاص يب حيصي يأ فتهي هلوقل فرظ :امّلك .اتوص تّدم وأ «تتاص ةمامحلا تفته :فتهي
 .يعفاشلا كردأ يأ فوذحم, بوصنم :يعفاشلا .مونلا يلع



 رغنلا يف لوألا بابلا

 يح ينديزي FETE ناطعأف «هديزأ :لاق مث «رانيد ةئام سمح يئاطعأف

 .رانيد يفلأ يناطعأ

 !هللا دبع ابأ اي :تلقف هيلع تلحد :قرزألا نب , مساقلا وبأ لاق ءاديجم اعاش ينس

 امإف «هيف انلحادُ تح دقو رعشلا اذه انلو «هدئاوفب زوفت هقفلا اذه كل ءانفصتُت امأ

 نإو ءرعشلا نم تبت اهلثم. اهكزجأ نإ ٍتايبأب تيتأ دقو هقفلا يف انتكرشأ وأ انّتدرفأ

 :مالكلا اذه هُتدشنأف !اذه اي «هيإ :يل لاقف «هنم بت تزجع

 «قلخت مل مهو «نامزلا قلخ «ىدعلا ةعراقم الإ مه ام

 «قلوألا و اجحلا ىلإ نورظني ال غلا بلس ىلإ مهنيعأ سانلاو

 .راعشألا نم دوجألاب ينآلا :ديحملاو «ديجلاب ىتأ :هديجي هداحأ نم لعاف مسا :اديجم

 .يعفاشلا مامإلا ةينك وه :هللا دبعابأ .هتمجرت انل رّسيتي ل :مساقلا وبأ

 نأ امإ :نعملاو ءادرف ءيشلا لعج] دارفإلا :انتدرفأ .ةدئازلا "امإ"و ةيطرشلا "نإ" نم ةبكرع, تسيلو ةفطاع امإ :اًهإف

 [ريغلا تيب مامتإ(رعشلا نف يف)] ةزاجإلا يضام نم بطاخم ةظفل :اًَهزجأ [هقفلا يف انك رشت نأ امإ وأ رعشلا يف انكر تت

 نع حاحصلا يفو ءناك ثيدح يأ نم ةدازتسالل ناك هتنون اذإو «دوهعم ثيدح نم ةدازتسالل لعف مسا :هيإ

 تاه :تلق كنأك ءامكنيب دوهعملا ثيدحلا نم كديزي نأب هرمأت امّنإف «لحر اي هيإ :تلق اذإف .يرسلا نبا

 براض :لاطبألا عراق نم :ةعراقملاو «ةيفان ام :ام .ام اثيدح تاه :تلق كنأكف نيونتلاب هيإ تلق نإو ثيدحلا

 امم سيل :لوقي [يلب :يأ] ةكرحم اقلحو ةقولخ بوثلا قلخ نم :قلخو ردع عمج :ىدعلاو ءاضعب مهضعب

 .فعضت مل يأ «لبت مل مهو (هلهأ فعض يأ) نامزلا ىلبو ءادعألا عراقأ نأ الإ يهتشأ

 وهو] كرحيو (رصن نم) اًبلس هبلس نم اًردصم نوكي نأ لمتحي :بلسلاو [رصبلا] نيع عمج نيعألا :مهنيعأ
 (يدنع هجوألا وه) بولسملا نعم نوكي نأو «هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ ليبق نم ةفاضإلاف [ًارهق ءيشلا ذحأ

 قلوألا و لقعلا :اجحلا .هبشملا ىلإ هب هبشملا [ةفاضإ ليبق نم] ةفاضإلاف سابللا نم ليتقلا ىلع ام بلسلا :ليق

 بقرتت «مهنيعأ سانلاو :لوقي "قلوأ ءامسأ بح نم ىب كرمعب" :هلوق هنمو [نونحلا نم عون] رهوجك وأ دمحأك

 . .نونجلاو لقعلا نيب نوقرفي الو نولابي الو «بولسملا لاحلاك يذلا غلا ىلإ وأ «ئغلا سالتحا ىلإ



 رشنلا يف لوألا بابلا

 «قّرَمَت يأ «ناقرتفم ناديض غلا مرُح ىجحلا قزُر نم نکل

 57 ءاّمَّسلا راطقأ موجنب يئدجول «ئغلا لّيحلاب ناك ول

 :الاجترا لوقأ امك تلق الأ :هسس يعفاشلا لاقف

 «قفوم ريغل ءارجأ الو اًنمح لني ملف راسيلا قزر يذلا نإ
 «قلغم باب لك ختفي حلاو 2«عساش ٍرمأ لك يِنْذُي دجلاف

 یف هد قت منا ادو ادودحم نأب تعم” اذإف

 ؛ىغلا مرح :هلوق اذكو هنم ناث لوعفم :ىجحلاو «هلعاف بئان وهو "نم" ىلإ دوعي ريمض "قزر" يف :نكل
 لحر ديز :وحن «ةركنلل ةفص عقتف لامكلا ىلع ةلاد نوكت دق :يأو «نادض امه يأ «فوذح أدتبمل ربخ :نادضو

 عقت دقو :ءابدألا خيش لاق «لحر يأ هللا دبعب تررمك ةفرعملل ًالاحو ءلاحرلا تافص يف لماك يأ «لحر يأ

 .الماك ائيابت نانيابتم نائيش امه ريدقتلا نإف انوع انك اقلط العفن

 لوح عمجلاو [رومألا يف فرصتلا ةقد ىلع ةردقلاو رظنلا ةدوجو قذحلا] رسكلاب ةليح عمج :ليحلا :ول

 ًالصاح غلا ناك ول :لوقي ءاهمضو ءاتلا حتفب :يتدحول ء[ءيش هرانك] مضلاب رطق عمج :راطقألاو «تاليحو
 .ءامسلا فارطأ يف يلا موجنلاب يثبشتو يقلعت ناك «يسفن انأ تدحول وأ تنأ يتدحول ةواكذلاو ةقاذحلاب

 لوقأ يأ «لوقأ يف رتتسملا نم وأ هل الحترم يعفاشلا لاقف يأ «يعفاشلا نم لاح «لعاف مسا نعم. وه :الاجترا

 .الاحترا الوق تلق الأ :ريدقتلاف فوذحم ردصمل اًتعن نوكي نأ لمتحيو ءالحبرم يوك لاح

 لّوأ يف نإ ربح :قفوم ريغلو ء[ديسرو تفإي] الين لاني لان نم :لني ملو «[لاملا يف ةعسلا] باحس لثم :راسيلا :نإ
 قحتسي ام اًضيأ لعفي ملو سانلا نم اًدمح هب قحتسي العف لعفي مل و ىلاعت هللا نم نغلا يطعأ نم نإ :لوقي تيبلا

 .ريخلل ىلاعت هللا نم قفوي مل «هللا نم اًرجأ هب

 داهتجالا :هانعمف رسكلاب نوكي نأو «تحخبلاو ظحلا :انهه ةلمتحملا هيناعمف حتفلاب دحلا نوكي نأ لمتحي :دجلاف

 نم) اعوسشو اًعسش لزنملا عسش نم :عساشئاو «بيرقتلا وهو ءاندإلا عراضم :ينديو ءلزملا دض ءرمألا يف
 .حتف دض «هقلغأ نم لوعفم مسا :قلغملاو «عوسش و عساش وهف «دعب :(حتف

 نصغلاو بشخلا :دوعلاو [وس رمزا تفرك ارف ار ںآ و رکو رك ةياوحو ايح هاوح نم :ىوحو ء[ظح وذ] :دودجملا :اذإف

 [هتيبثتو ءيش قيدصت وهو] قيقحتلا نم رمأ :ققحو [رامإلا ناوأ غلبو هُرَمْن َّرَهَظ] :رجشلا رمثأو عطقي نأ دعب



 2 ج ا هميظعتو بايتغالا ۸۰ رشنلا يف لوألا بابلا

 «قدصف «َضاغف هبرشيل ٌءام ىتأ اًمورحم نأب تعمس اذإو

 «قيض شيعب ىلبي ا م مهلاب هللا قلح و

 «قمحألا شيع بيطو 7 سوب «هنوكو ءاضقلا ىلع ليادلا نمو
 ًادتبم

 0 .اهدعب اًرعش تلق ال :هل تلقف
 رو ۶

 نع مكعامسأ اوهّزن :هباحصأل لاقف «ملعلا لهأ نم لحر ىلع ُهَفَسُي ًالجر عمسو

 نإف «لئاقلا كيرش عمتسملا ناف «هب قطنلا نع مكتنسلأ نوهّرتُت امك ىنخلا عامتسا

 .مكتيعوأ يف هغرفُي نأ ىلع صرحيف «هئاعو يف ءيش ثبخأ ىلإ رظني هيفسلا

 هميظعتو بايتغالا

 رمو هّنَهَب دقف هيف سيل ام تلق اذإو «هتبتغا دقف هيف ام لحرلا يف تلق اذإ :ك يبنلا لاق

 ءانللحف كنم انلن دق اَنْ !ركب ابأ :لاقف مهنم لحر هيلإ ماقف «موقب نيريس نب دمحم

 ا نجا ذل نإ نقف

 لاقف ؛لجرلا كلذ علطاف ءيشب الجر اوركذف «هباحصأ عم اًمسلاج ةلقصم نب ةبقر ناكو

 .ةمين نوكي يح هربخأ :لاق «ةبيغ نوكي المل ؛هيف انلق ام هربحأ الأ :هباحصأ ضعب

 تدتشا :اسؤب -عمس نم- لحرلا سعب نم ردصم :سؤبلا :نمو .ربتخي يأ :ىلبي .ضرألا يف بهذ يأ :ضاغف
 .ردقلاو ءاضقلا توبث ىلع حضاو ليلد اًبيط قمحألا شيع نوكو ةديدش ةجاح اذ قذاحلا لقاعلا نوك يأ «هتجاح

 .اهدعابو اها :حيبقلا نع هّسفن هرن نم رمأ :اوهزن .هفَسلا ىلإ هبسن :ههفس :هفسي

 .مالكلا يف شحفلا وه :ىنخلا .ىغصأ هيلإو هل عمتسا :عامتسا .نذألا وهو عم عمج :مكعامسأ

 هيف ام عمجي هنأل ؛كلذب يمس ءيشلا هيف ىعوي فرظلا (ةزمه واولا لادبإب) ءاعإلاو مضيو رسكلاب ءاعولا :هئاعو

 .عاوأ عمجلا عمجو «ءاعولا عمج :مكتيعوأ .كلذب اًهيبشت «هداقتعاو هملع ءاعو :لحرلا ردصل لاقيو «عاتملا نم

 .ه۲۲۹ تام ةسداسلا نم ءحزمب ناكو نومأم ةقث يفوكلا :يدبعلا ةلقصم نبا «نيحوتفم ةدحومو فاقب :ةبقر



 ةّيويند ةزع قوفت ةينيد ةّرع ۸1 رشنلا يف لوألا بابلا

 7 2 ا و ا

 ةيويند هزع قوفت ةينيد رع

 تلا فاطف «هيبأ ةفالخ يف جح كلملا دبع نب ٌماشه نأ :قرط نم ركاسع نبا جرخأ

 رظني هيلع سلجو «ربنم هل بصف «هيلع ردقي ملف هملتسيل َرَجحلا ىلإ لصي نأ دهجف
 ناكو مههوحو هللا مرك ىلع نب نيسحلا نب يولع لبقأ ذإ «ماشلا لهأ هعمو سانلا ىلإ

 سانلا هل ىحنت رجحلا غلب املف تيبلاب فاطف ءاجرأ مهبيطأو ءاهحو سانلا نسحأ نم

 لاقف ؟ةبيملا هذه ٌسانلا هباه يذلا اذه نم :ماشلا لهأ نم لحر لاقف «هملتسي يح

 :قدزرفلا لاقف ءاًرضاح قدزرفلا ناكو ماشلا لهأ هيف بغري نأ ةفاخم هفرعأ ال :ماشه

 :ليقو «ديلاب وأ ةلبقلاب امإ هسمل :رجحلا ملتسا :لاقي :هملتسيل .َبعتو هيف ّدح :اًدهج رمألا يف دهج :دهجف
 .اهتلبق وأ اهتحسم اذإ «هدي تملتسا :لاقيف رجحلا ريغ يف لمعتسا اكرو ءرجحلا يهو هملتسا نم «فكلاب هحسم

 نب نيسحلا نب ىلع نسحلا وبأ وه :يلع .سانلا ماحدزا نم مالتسالا ىلع وأ رجحلا ىلإ لوصولا ىلع يأ :هيلع

 «سراف كولم رحآ درحدزي تنب ةفالس هّمأو «نيعباتلا تاداس نم وهو ءرغصألا ىلع هل لاقيو «بلاط يبا نب يلع

 توقي هدوجو يفوت امل هنإ :ليقو ءاًعيفر اًيلاع ثيدحلا ريثك ائومأم ةقث ناكو «همأب ربلا ريثك نيدباعلا نيز ناكو
 [ةبيط ةحئار] ةك رع :اًجرأ .ه۳۸ةنس هتدالوو «ه9 ٤ ةنس ةنيدملاب هتافو تناكو رسلاب ةنيدملاب تيب لهأ ةئام

 ةموهحل بقل قدزرفلاو «ميمت فارشأ نم يمراد «ةعصعص نب بلاغ نب مامه همسا :قدزرفلا .لزتعا يأ :ىحنت

 اًقذاق ءربخملا ئيس ءرظنملا حيبق «عابطلا ءيدر قدزرفلا ناكو -نيجعلا عطق قدزرفلاو- هظلغو ههحو
 رعشلا ةلازج ىلإ ليمب هنأ ىلع هميدقت يف ضعبلا جتحي دقو «ءارعشلا هفاخت اًبيهم ناكو ءوجهلا ثيبخ «تانصحملل

 دئاصقلا هلو -لثملا هب برضي يذلا روهشملا ىغملا دلقملاو- ادلقم ءارعشلا رثكأ قدزرفلاو «هرسأ ةدشو هتماخفو

 :بلهملا يب يف هلوقو «نيدباعلا نيز يف ةيميملا هتديصق كلذ نمف «حيدملاو ءوجهلاو رخفلاو «ءاثرلا يف ءارغلا
 «ةحدم بلها يب نحدمألف

 ءاهؤارمق اهمامأ .موجنلا لثم

 «ىرقلاو باهملا نع ناعطلا اوثرو

 ةياقو:" ..قارعللا ٠ ثالهلا . ناك

 ه١ ١ ٤ةنس ةرصبلاب قدزرفلا تامو

 ءراعشألا ىلع ةرهاق ءارغ

 «يراسلا ليل ءيضتو ىحضلا اولحتب

 ,رامنألا قفدتك  اقئالخو

 راّرفلا لقعمو عيبرلا ايحو
 راصبألا سكاون باقرلا عضخ



 ةّيويند ةّرع قوفت ةينيد ةّرع ۱۸۲ رشنلا يف لوألا بابلا

 :قدزرفلا لاقف !سارف ابأ اي ؟وه نم :سانلا لاقف «هفرعأ نيكل

 مّرحلاو لحلاو «هفرعي تيبلاو هتأطو ءا فرعت يذلا اذه

 مَمألا يدتمت هاده رونب تسمأ هدلاو هللا لوسر .ٌديلع اذه

 ملعلا ءرهاطلا «يقتلا «يقنلا اذه مهلك هللا دابع ريح نبا اذه

 مركلا يهتني اذه مراكم ىلإ :اهلئاق لاق ءشيرق هتأر اذإ

 محعلاو مالسإلا برع اهلين نع ٠ ترصق يلا زعلا ةورذ ىلإ ىمنُي

 ملتسي ءاج ام اذإ ميطحلا نكر هتحار نافرع هكِسمُي داكي

 ممش هنينرع يف «َعَوْرَأ فك نم بع هحير «نارزيخ هفك يف

 .قدزرفلل اهنأ حجرألاو يثيللا نيزحلل اًضيأ ىورت هيف قدزرفلا ةديصق نأ ملعا :لاقف

 هب دارأ :تيبلاو .ةديدشلا ةذحألا وأ ةطغضلا وأ مدقلا عضوم :هتأطو «ةحطبنملا ةكم ضرأ ءاحطبلا :اذه

 .مرحلاو لحلا لهأ :انهه دارملاو ءاهفالح :مرحلاو ,ةكم مرح نم ةجراخلا دالبلا :لحلاو «ةمركملا ةبعكلا

 :يقتلاو «فيظنلا (ةيواو) :يقنلا .هاذه رونب ممألا يدتم تراص :ةرابعلا لصأو «تراص يأ تنشأ :اذه

 .هب ىدتهي قيرطلا يف بوصنم ءيش وأ موقلا ديس :ملعلاو «هاوقتو ءايقتأ عمجلاو ىوقتلا بحاص عاتلاب)

 لعف امأو ميرك يأ «ةمركم لحر :هلوق نم امإ مراكملاو «"لاق"ل لوعفملا عضوم يف خلإ مراكم ىلإ هلوق :اذإ
 مرك نم سبتقم ماركلا مرك يأ «سانلا مرك يهتني ةعيركلا هلاعفأ ىلإ وأ لحرلا اذهل ماركلا ءابآلا ىلإ عملا «مركلا

 عفترملا ناكملا «مضلاو رسكلاب :ةورذلاو «هعفرو هدنسأ :نالف ىلإ ثيدحلا امن :ىمني .ماركلا هئابآ مرك نمو اذه

 نم لاع ناكم ىلإ لحرلا اذه بسني :لوقي ءزجعلا عم هنع فك :اًروصق رمألا نع رصقو ؛ءيشلا ىلعأو ٌولعلاو

 بوصنم ةفرعملا :نافرعلاو «هضبقيو هسبخبي :هكسك :داكي .هليصحت نع مجعلاو مالسإلا برع ترصق وهو زعلا

 «ةبعكلا بازيم هيلع يذلا رادجلا :ميطحلاو ءهفك يأ :هتحارو «هلوعفم ىلإ فاضم وهو هل الوعفم هنوك ىلع

 .هفك فرعي هنأل ؛دوسألا رجحلا همالتسا دنع هسبحيو «هيلع ضبقي ميطحلا نكر داكي :لوقي

 ناكملا قبع نم تعن :قبع ءاي نوريشيو امي نوثبعي اًفوكسمي لا ةرصخملا وأ «كلملا ناحلوص :نارزيخلا :هفك

 عافترا ممشلاو «فنألا :نينرعلاو «قبع وذ يأ «ردصملا ىلع ءابلا حتفب قبع ىوريو (هيف هتحئار ترشتنا :بيطلاب

 .مركلاو ةمهلا يذ «لضافلا ءلحرلا اذه دي نم ترطعت هدي يف ةرصخم كولملا لثم كسمي هنإ :لوقي «فنألا ةبصق



 ةيويند ةع قوفت ةينيد ةّرع 1۸۳ رشنلا يف لوألا بابلا

 مستبي َنيح الإ ملكي امف  هتباهم نم يضغيو ًٌءايح يضغي

 ممألا هل تناد هتمأ لضفو هل ءايبنألا لضف ناد هدحج نم

 متعلا اهقارشإ نع باجني سمشلاك ١ هتّرغ رون نع ىدهلا ٌرون قشدي
 مّيَشلاو ميخلاو هرصانع تباط  هتعبن هللا لوسر نم ةقتشم

 اومتحخ دق هللا ءايبنأ هلجب  هلهاج تنك نإ «ةمطاف نبا اذه

 ملقلا هحول يف هل كاذب ىرج لو اّردق هفرش هللا

 نعم ماللاف لذ وأ ءهلحأل ءايبنألا لئاضف تزع يذلا وه اذه يأ «ةيلجأ "هل" :هلوق يف ماللاف :هل ءايبنألا لضف
 نكلو هسفن يف امظعم ناك نإو ءايبنألا لضف :ىعملاف «هيدي نيب تمق يأ ءالثمتم هل تمق :يف امك «هيدي نيب

 ضايب مضلاب :ةرغلاو ؛علط يأ قشنا :قشني .ةعلاط سمشلا تماد ام رهظي ال رمقلا رون نإف «هيدي نيب لزنت
 :ةمتعلاو «ةءاضإلا :قارشإلاو «قشنا :بوثلا باحناو «ههحجو :لحرلا نم ةرغلاو «مهردلا ردق سرفلا ةهبج يف

 ىوريو «ليللا ةملظ اتءاضإ لحأل فشكني سمشلاك ههجو رون نم ىدهلا رون رهظي :لوقي «ليللا ةملظ

 .متقلا اهراطفإ نع باجني سمشلاك «هترغ رون نع ىجدلا بوث باجني «تيبلا

 يأ «ةعرك ةعبن نم وه :لاقيو «لبحلا ةلق يف تبني ماهسلا هناصغأ نمو «يسقلا هنم ذختت رحش :ةعبنلا :هتعبن
 .ةداعلا نعم. ةميش عمج :ميشلاو ءةيجسلاو ةعيبطلا :ميخلاو ءلصألا رصنعلا عمج :رصانعلاو «عرك لصأ نم

 كلذو «فرصني ال ام فرص ةرورضلا يف زوجي هنأ :ملعاو «ةرورضلل هفرصو فرصنم ريغ ةمطاف :ةمطاف

 :ىلاعت هلوقك بسانتلل هفرص اضيأ دروو «نويفوكلاو نويرصبلا هيلع عمجأو ريثك وه "ةمطاف نبا" :هلوقك
 فرصلا نم فرصنملا عنم اّمأو دعب ام ةبسانمل "لسالس" فرصف (؛:ناسنإل) 4ًاريِعَسَو ًالالْعَأَو السالسإف

 :هلوقب هعنمل اودهشتساو نييرصبلا رثكأ مهو نورحخآ هعنمو موق هزاحأف ةرورضلل

 ضرعلا وذو لوطلا وذ رماع اودلو نمو
 -ملعلا راونأ ىلإ لهجلا تاملظ نم هللا كحرخأ- اًضيأ ملعاو ةيملعلا ىوس هيف سيلو «فرصلا نم رماع عنمف

 دارملا نأ هريغو يضرلا نم ذحخؤيو «هببسب فرصني ال ام فرص زوجي يذلا بسانتلاب دارملاب اوحرصي مل مهنأ

 ظافلألا تددعت نكلو ءال وأ ًالالغأو السالسك هنم بيرق وأ ابنب ًابسك هنزوب امإ ةفورصم هعم ةملك بسانت

 رخآ وأ (۲۳:حون) ًارسنو َقوُعَيَو توغ الَو ًاعاَوُس الَو ًادوإف ك امجسنم اًبسانتم انارتقا تنرتقاو ةفورعملا
 .هررقو هب هللا ىضق رمأ هنأش ةعفر نأ يأ :ىرج .اريراوقك عاجسألاو لصاوفلا



 ةّيويند ةّرع قوفت ةينيد ٌةَّرع ۸4 رثنلا يف لوألا بابلا

 مدع امهورعي الو نافكوتسي امهعفن مع «ثایغ هيدي اتلك

 مركلاو ملحلا ناتلخلا هيز هرداوب ىشحُت ال تقلل لهس

 معن هدنع ولحت لئامّشلا واح اوضرتقا اذإ ماوقأ لاقثأ لامح

 معن هؤال تناك دهشتلا الول هدّهشت يف الإ طق "ال" :لاق ام

 مدعلاو قالمإلاو ُبِهايغلا اهنع 2تعشقناف ناسحإب ةيربلا مع

 مّصتعمو أجنم مهبرق و رفك ١ مهضغبو نيد مهّبح رشعم نم

 ملکلا هب ٌموتخمو يدب لك يف مهركذ هلل ركذ دعب مدقم

 ىعدتساو هرطقتسا :افاكيتسا ءاملا فكوتسا :نافكوتسيو «هب هللا كثاغأ ام -ءاي واولا بلقب- ثايغلا :خلإ ثايغ

 نم دحاوب صوصخ ريغ امهعفنو «ةثاغتسم هيدي نم ةدحاو لك يأ «هب ملأ -يواو- اورع هورعي هارعو «هنايرج
 ىشحأ :لاقي [ةعيرسلا ةبضغلا] ةرداب عمج :رداوبلا :هزداوب .سالفإ امهضرعي الو امهلاون ىعدتسيو «رشبلا

 .لماحلا ةغلابم وه :لاه .ةرداب كيلع

 .هلام ضرق هنم اوبلط اذإ يأ ءردقم اوضرتقا لوعفمو «ةيلاملا تامارغلا :انهه دارملاو ءكلقثي ام «لقث عمج :لاقثأ

 هنم اوبلط اذإ تامارغلا نم ماوقألا ىلع ام لمحي وه يأ ءاطعإلا :دارملاو ءال دض :معنو «بيطت يأ :ولحت

 نأب ةداهشلا :دهشتلا :لاق ام .ةبيط هدنع (نيلئاسلا ءاطعتسا تقو) معن ةملكو ةوالح تاذ هلئاصحو «ضرقلا

 لدبل كلذ ال ولو "هللا الإ هلإ ال" :هلوق دنع ديحوتلا يف الإ "ال" ةملكب اقلطم هّوفتي ال :لوقي هللا الإ هلإ ال

 هنأ مزليف روصحم ريغ هيف "ال" ةملك ميظعلا نآرقلاو «دهشتلا يف ال لوق رصح :ليق نإ "معن" هلوقب "ال" :هلوق

 :لاقي نأ الإ هباوح امف كلذ لاثمأو رمخلا برش انل لحي له وأ رمخلا برشت له لعكس نإ اًضيأو نآرقلا أرقي ال

 داريإ الو «بذكم بيذكت اهيلع دري ال يلا ةيرعشلا تاغلابملا نم اذهف الّوَأ اّمِإ :تلق ؟رصحلا حصي فيكف "ال"

 .عطقنملا ءانثتسا نم خلإ يف الإ :هلوق اذه ىلعف هيطعتسي ءاج نيح اًبئاح لئاسلا در دارملاف اّيناث اًمِإو دروم

 وهف رقتفا ىح هلام قفنأ لحجرلا قلمأ نم :قالمإلاو «ةملظلا وهو بهيغ عمج :بهايغلاو «لاز يأ :عشقنا :مع
 ىلع بلغو «نادقفلا ءمّدَعلاو مدعلاو :مدعلاو هنيليو ناسنإلا لذي رقفلا نأل ؛نييلتلا وهو «قلملا يف هلصأ «قلم

 .رقفلا مهنع فكو لالضلا تاملظ قلخلا نع تفشكنا يأ ءرقفلاو لاملا نادقف

 ثالث خلإ مههرقو ءرفك مهضغبو «نيد مهبحو ءامهيلوعفم ىلإ نافاضم ناردصم :ضغبلا ءبحلا :رشعم نم
 .ماصتعالاو ةاجنلا نم نافرظ مصتعملاو أجنملاو «ةيتعنلا ىلع رجلا عضوم يف لمج



 رشنلا يف لوألا بابلا

 مهب ىولبلاو ءوسلا عدت
 مهّتمئأ اوناك ىقتلا لهأ دع نإ

 مهتياغ واش ٌداوج عيطتسي ال

 تمزأ ةمزأ ام اذإ «ثويغلا مه

 مهفكأ نم اطسب رسعلا ضبقي ال
 مهّتحاَس مذلا لحي نأ مم ىبأي

 مهياقر يف تسيل قئالخلا يأ
 اذ ةَّياَوأ فرعي ءهللا فرعي نم

 هفرعي هللاف هركنت تنك نإ

 هرئاضب ؟اذه نم :كلوق سيلو

1A0 ةّيويند ةّرع قوفت ةينيد ةزع 

 معنلاو ناسحالا هير دازتسيو

 مه :ليق ؟ضرالا لهأ ريح نّم :ليق وأ
 اومرك ناو «موق مهيهادي الو

 مدتحم سأبلاو ءىرشلا دسا دسألاو

 ا نإ فل اتم

 ؟معن هل وأ اذه ةَّيلَوأل

 مم ديب نم ني ألا هلان اذه تيب رم ءيدلاف

 ملقلاو حوللاو «هفرعي شرعلاو

 .مركلا يف هدادحأ وأش كردي نأ ميرك عيطتسي ال يأ «ةياغلاو دمألا :وأشلا :ّواش
 ةدشلا :ةمزألاو (ث ي غ) يف برقألا يف هركذو ءاثيغ باحسلا يمس امّبرو ءرطملا :ثيغ عمج :ثويغلا
 :راهنلاو رحلا مدتحاو «مهلصأتسا :موقلا مزأ وأ همزل :هبحاصب رهدلا مزأو «دتشا :رهدلا انيلع مزأو طحقلاو

 اذإو «ثويغلا لثم مهف طحقلا دتشا اذإ :لوقي فرظلا دافم ديفت ةيلاح «سأبلاو :هلوق يف واولاو «هرح دتشا

 .لثملا اه برضي تارفلا بناج ةدسأم :ىرشلا .ىرشلا دوسأ لثم مهف سأبلا دتشا

 ةظفل "اورثأو" «هقيض وأ لاحلا نسح مهدنع ءاوسو «مهمركب مهرقف لخي الف اورقتفا نإ يأ ءرقفلا :رسعلا
 .اريثك لاملا نوك وهو ءارثإلا يضام نم نيبئاغلا

 ةيركلا مهيديأو «ةديمحلا مهقالحأ نإ :لوقي ءاهيدل امب دوحت يأ «موضه دي :لاقي «موضه عمج مضهلا :مّضَه
 ءاّمعن هدي نم وأ ءاذه دادجأ نم لني مل سانلا نم يذلا نم لوقي :يأ .سانلا مهمذي نأ مهتحاس نع عنمت

 .ةمدقتملا هتعاج :امدارأ ةيلوألاو ءمهل اهعضحأو باقرلا لك للغ مهلضف نأ :ديري «هيلع مهلضف الع نوكيف

 ضيرعت هيفو ءاذه تيب نم الإ ممألا هتلان ام مالسإلا نأل ٍءاضيأ هب فراع هللاب فراع وه نم لك يأ :نم
 .هب رضا -يئايح اريض ريضي راض نم لعاف مسا :هرئاضب .هللاب فراع ريغ كنأب



 ىلاعت هللا مهذخ جراوخلا َعَم مهيد سابع نبا ةرظاتنُم 005 رثنلا يف لوألا بابلا

 نب يلع كلذ غلبو «ةنيدملاو ةكم نيب "نافسُع" ب قدزرفلا سبحب رمأو «ماشه بضغف

 ناك ولف !سارف ابأ ,رذعا :لاقو «مهرد فلأ رشع يثاب قدزرفلا ىلإ ثعبف «نيسحلا
 رع هللاًبضغ الإ تلق ام «تلقام !هللالوسر نبااي :لاقف «كانلصول اذه نم رثكأ اندنع

 اذإ تيب لهأ انآ ريغ «كل هللا ركش :لاق ءائيش هيلع ذحآل تنك امو «هلوسرلو لجو

 .هحرخأو هل ثعبف سبحلا يف وهو ءاماشه وجهي لعجو ءاهلبقف (هيف لعن م ارمأ انذفنأ

 ىلاعت هللا مهذح حج جراوخلا عم اه سابع نبا ةرظاَتم

 تحرح امل :لاق فيو سابع نبا ىلإ يلع صئاصخ يف ىربكلا هننس يف يئاسنلا دنسأ

 «ةالصلاب دربأ !نينمؤملا ريمأ اي :يلعل تلقف «فالآ ةتس اوناكو اد ىف اولزتعا ةيرورحلا

 تيضمو «يبايث تسبلف الك :تلق «كيلع مهفاخأ نإ :لاق موقلا ءالؤه ملكأ يلع

 !سابع نبا اي كب ابحرم :اولاقف ءاهيف نوعمتجم مهو «راد يف مهيلع تلخد ىح <

 نبا دنع نمو ءراصنألاو نيرحاهملا ك يبلا باحصأ دنع نم مكتيتأ :تلق ؟كب ءاح ام

 مهنم مكيف سیلو «مکنم هليوأتب فرعا مهو «نآرقلا لزن مهيلعو .هرهصو دلي يبلا مع

 2 مهنم رفن يل ىحتناف «نولوقت ام مهغلبأو «نولوقي ام مكغلبأل تئج يدحأ

 هنع عفر :عنص ام يقو عنص ام ىلع هرذع ودعا ةكم نم ودام ىلع حضر ءنامتع لك وه :نافسع

 ,ةئام ثالثو ثالث ةنس ةكممي تام «يلع نب بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ وه :يئاسنلا .هيف موللاو بنذلا

 راسكنا وهو «داربإلا نم رمأ :دربأ .نیتئامو ةرشع سه وأ عبرأ ةنس امإ هدلومف «نينامثو نامث وأ عست نبا وهو

 .شحوتست الو سنأتساف ةعس تفداص يأ :اًبحرم .دربلا يف لوحدلا :داربإ نم وهو ءرحلاو جهولا

 ماعلا ديز ينءاج :انلوقك ةفص ىلع ةفص فطع ليبق نم فطعلاو ؛لعرلا تدب جوز قهعرهصلا :ةرهصو
 .مكنم نآرقلا ناعم. فرعأ مه ةباحصلا نأ هو ذ راشأ :مهيلعو .لضافلاو لقاعلاو

 .لازتعالا وهو ءاحتنالا يضام نم بئاغ ةظفل :ىحتناف



 ىلاعت هللا مهذخ جراوخلا َعّم هد سابع نبا ةرظاتُم A۷ رثنلا يف لوألا بابلا

 هب نمآ نم لّوأو هنتخو همع نباو 54 هللا لوسر باحصأ ىلع متمقن ام اوت داه :تلق

 N للا نيد ْف لاحرلا مكح هنأ نهادحإ :اولاق ؟يه ام :تلق «ثالث :اولاق

 لبق نم ناك نم لك ةكرحم :نتخلا :هنّعَخو .هلعف ءوسل ةهاركلا دشأ ههركو هباعو هيلع ركنأ «هنم مقن :متمقن
 . .هتنبا جوز لحرلا نتف ةماعلا دنع انمأو «برعلا دنع اذكه خألاو بألا لثم ةأرملا

 ىح مهزكارم نع مهولازأف ماشلا لهأ ىلع قارعلا لهأ فحز -نيفصب موي مظعأ وهو- زيدل موي ناك امل :مكح
 :لاق ؟كدنع ام :هل لاقو «صاغلا نب ورمع ىلإ تفتلا مث ؛ةعزهلاب مهو سرفلاب اعدف «ةيواعم قدارس ىلإ اوهتنا

 ىلإ قارعلا لهأ رظن املف مكنيبو اننيب مكحي هللا باتك اذه :لاقيو «حامرلا فارطأ يف عفرتف فحاصملاب رمأت

 نيقي ىلع األ ؛مهمكاحن ال :مهضعب لاقو هللا باتك ىلإ مهمكاحن :مهضعب لاق ءاوفلتخاو ءاوعدترا فحاصملا

 هيلع سانلا بأف «يلودلا دوسألا ابأ مدقي نأ يلع مهف < ميكحتلا ىلع مهيأر عمجأ مث كش ىلع انسلو انرمأ نم

 هل لاقف «هافرط رشدي الو هطسو عطقني ال ءالبح كل نلتفأل هللاوف نيمكحلا دحأ نيلعحا :سابع نبا هل لاقف

 هللاو وهو :لاق «قحلا هغلبي ىح فيسلا الإ هيطعأ ال ءءيش يف ةيواعم ديك نم الو كديك نم تسل :ه#ذ يلع
 عاطي هنإو ءادغ ىصعُتو مويلا عاطُت كنأل :لاق ؟كلذ فيكو :لاق «لطابلا كبلغي نح فيسلا الإ كيطعي ال

 عمتجا مث :لاق «قيقر رتسب بيغلا ىلإ رظنيل هنإ سابع نبا دالب هلل :لاق هباحصأ يلع نع رشتنا املف «ىصعي الو

 ىضرن ال :اولاقو اًسنربم ناكو يرعشألا ىسوم ابأ اومدقي نأ ىلع يلع باحصأ هوجو مهو سناربلا باحصأ
 ريصق ناسللا ليوط لحرب تيمُر دق كْنِإ :ورمعل ةيواعم لاقف «صاعلا نب ورمع ةيواعم مدقو يلع همدقف «هريغب
 هيلإ لبقأ مث «مايأ ةثالث صاعلا نب ورمع هلهمأف «هيف ناعمتجي ناكم امه ىلحأف هلك كلقعب همرت الف «يأرلا

 باحصأ خيش كنإ !ىسوم ابأ اي :هل لاقف ورمع هاجان ىسوم وبأ نطبتسا اذإ نح ام هيهشي ماعطلا نم عاونأب

 لهف ءاهعم ءاقب ال لا ءايمعلا ةنتفلا نم ةمألا هذه هيف تعقو ام ىرت دقو ءاهتقباس وذو اهلضف وذو ب دمحم
 ا اًمايْحَأ ْنَمَوظ :ةدحاو سفن يف لوقي هّنِإف ءاهءامد كب هللا نقحيف ةمألا هذه نوميم نوكت نأ كل

 يبأ نب يلع تنأ علخت لاق ؟كلذ فيكو :هل لاق ؟هلك قلخلا اذه سفنأ ايحأ نمي فيكف (۲٠:ةدئالا) ًاعيمَح سانا

 هدي سمغي ملو «ةنتفلا نم ءيش يف رضحي مل الحر ةمألا هذهل راتخنو «نايفس يبأ نب ةيواعم انأ علخأو «بلاط

 هللا دبع :هل لاقف «رمع نب هللا دبع يف ىسوم يبأ يأر مهف دق صاعلا نب ورمع ناكو ؟كلذ نوكي نمو :هل لاق ءاهيف

 نمت هللا رک الال ىسوم ابأ اي :هل لاقف ؟كنم ةقيثولاب يل فيك نكلو تركذ امكل هّنِإ :لاقف ءرمع نب
 اني الو ءاقثوم الو اًدهع صاعلا نب ورمع قبي مل مث ءىضرت يح قيثاوملاو دوهعلا نم ذح (۲۸:دعرلا) بولقا
 امهيلإ عامتحالاب سانلا يف يدونف «تبحأ دق :هل لاقو اًئوهبم خيشلا يقب يح ا فلح يح ءةدكؤم

 = هللا ناحبس :لاقف «مهبطحا !تنأ مق :لاقف !ىسوم ابأ اي سانلا بطخاف مق :ورمع هل لاقف ءاوعمتحاف



 ىلاعت هللا مهذخ جراوخلا َعَم هدد ساّبَع نبا ةرظانُم ١6/4 رشنلا يف لوألا بابلا

 لاق هتاف «ةيناثلا اّمأو :اولاق ةدحاو هذه :ُتلق 1 9إ | مكحْلا نإ :ىلاعت هللا لاق دقو
 سا (017:ماعنألا)

 نينمؤم اوناك نإو <« ؛مهلاومأو مهؤاسن انل تّلح دقف ارافك اوناك نإف «منغي ملو بس ملو

 «نينمؤملا ريمأ نم هسفن اح ِهّنإف «ةثلاثلا امأو :اولاق «ىرحأ هذه :تلق «مهؤامد انيلع تمرَح دقف

 ؟اذه ريغ ءيش مكدنع له :تلق «نيرفاكلا ريمأ ' هّنِإَف نينمؤملا ريمأ نكي مل نإف

 05 هيبن ةنس نم مكتثدحو هللا بانك نم مكيلع ُت أرق نإ أرأ :تلق ءاذه انبسح :اولاق

 ف لاحرلا مكح هّنِإ :مكلوق اما :تلق «معن مهلا :اولاق ا ءاذه مكلوق د دري ام

 لاق ,مهرد عبر اهنمث بنرأ يف لاحرلا ىلإ همكح هللا رّيص دق نأ مكيلع أرقأ انأف هللا نيد

 وسر بك ورع .هلوق ىلإ رح مآ ديلا اوت الو :ىلاعت
(o: e qo: او 

 هللا e ا کو ولأن اک 0 ا قاقش م 2 نوم هي
 5 ءاسننا)

 اناميأ هدازف ؟رمأ كسفن يف ىسعوأ :لاق ءادبأ تلعف ال هللاو دلي هللا لوسر باحصأ خيش تنأو ؛كمدقتأ انأ =

 انأ تعمتحا دق نإ !سانلا اهيأ :لاق مث ءهيلع ىثأو هللا دمحف «سانلا بطخف «خيشلا ماق يح ءاديكوتو

 نب هللا دبعل رمألا اذه لعجنو نايفس يبأ نب ةيواعم وه لزعيو بلاط يبأ نب يلع انأ علخأ نأ ىلع يبحاصو

 امك بلاط يبأ نب يلع تعلخ دق ينإو الأ «ملسم ئرما مد يف هدي سمغي ملو ةنتف يف رضحي مل هنإف ءرمع

 O تاكد :ورمعل لاقو «سلحو هقتاع نم هفيس علح مث اذه يفيس علتخأ

 بلاط يبأ نب يلع علح هنأ مكدهشأ دق هنإو «متعمس دق ام يحاص يأر نم ناك دق هنإ !سانلا اهي :لاقو «هيلع

 هفيس علح دق ناكو ءاذه يفيس تبثأ امك نايفس يبأ نب ةيواعم تبثأ دق نأ مكدهشأ انأو «هفيس علخي امك

 .جراوخلا تجرحخو سانلا برطضاف «هسفن ىلع هداعأف ةبطخلا ىلإ موقي نأ لبق

 .ةمينغلا لاومأ لثم مهلاومأ مسقي لو «هباحصأل ايابس مهءاسن لعجي مل و «ةيواعم باحصأ لتاق اًيلع نإ يأ :هنإف

 .ينوربخأ نععو يراكنإلا ماهفتسالل ةزمه لا :متيأرأ
 ؟مئاق فسويأ :كل لاق نمل «معن مهللا :كلوقك عماسلا سفن يف باوجلا نيكمتل وه :مهللا



 دحأ موي ۸۹ رثنلا يف لوألا بابلا

 نم تح رحأ : تلق «مهنيب تاذ حالصإو مهئامد نقح 5 لب !مهللا :اولاق ؟مهرد عبر

 مكمأ نوبستأ «منغي ملو ٍبّسَي ملو َلئاق هلأ مكلوق اًمأو :تلق !معن مهللا :اولاق ؟هذه
2 7 8 / 

 نإف مترفك دقل متلعف نئل «مكمأ يهو ءاهريغ نم نولحتست ام اهنم نولحتستف ؟ةشئاع

 هْحاَوْرَأَو مهفنأ ْنِم َنيِنِمْوُمْلاب ىَلْوَأ يبتلاإ» :ىلاعت هللا لاق «مترفك دقف انّمأ تسيل متلق
 (5 :بارحألا) :اولاق ؟ىرخألا هذه نم تحجرخأ ءجرحمب. اهنم اوتأف «نيتلالض نيب متنأف «مهتاهم

 اعد هلك هللا لوسر نإف نينمؤملا ريمأ نم هسفن احم هن :مكلوق امأو :تلق !معن مهللا

 دمحم هيلع ىضاق ام اذه بتكا :لاقف ءاّباتك مهنيبو هنيب بنكي نأ ىلع ةيبيدحلا موي اًشيرق

 «كانلتاق الو «تيبلا نع كانددص ام هللا لوسر كأ ملعن اتك ول هللاو :اولاقف هللا لوسر

 !يلع اي «نومتبذك نإو هللا لوسرل نإ هللاو :لاقف .هللا دبع نب دمحم بتكا نكلو

 هوحم نكي ملو هسفن احم دقو «يلع نم ريح 5 هللا لوسرف هللا دبع نب دّمحم بتكا

 ,نافلأ مهنم عجرف !معن مهلا :اولاق ؟ىرحألا هذه نم تحرحأ «ةوبنلا نم اوم كلذ

 .نيعمجأ دي راصنألاو نورحاهملا مهلتق مهتلالض ىلع اولتقف مهرئاس يقبو
 ا £

 «ةرجهلا نم ثالث ةنس لاوش رشڪ نا ءاعبرألا موي ا اولزن نيك رشم نأ يور

 لبق نم هعدي ملو لولس نب يبأ نب هللا دبع اعد دقو هباحصأ الِيلَع لوسرلا راشتساف

 .هرسأ هابس :لاقي ؛يبسلا عراضم نم نيبطاخملا ةظفل نوبستو «راكنإلل هلّوأ يف ةزمهلا :نوبستأ

 نم نيك رشملاو نيملسملا نيب ةعقاولا تناك هدنعو ءاهيلامش يف ليم ةبارق ةنيدملا نيبو هنيب لبح مسا وه :لحأ

 .ةثالثلا دوحأ هؤاب رسك :ءاعبرألا .راصنألا نم نوعبسو 4 يبلا مع ةزمح اهيف لتق «شيرق

 .هيوبأ ىلإ بسنف همأ يهو هل ناث فصو هنإف ؛هللا دبع بارعاي برعيو «فلألاب نبا بتكي نأ هباوص :لولس نب یا



 ُدُحَأ موي ۱۹۰ رثنلا يف لوألا بابلا

 اهنم انجرح ام «هللاوف مهيلإ جرخت الو !ةنيدملاب هللا لوسر اي مقأ :راصنألا رثكأو وه لاقف

 نإف ءمُهْعَدَف ؟انيف تنأو فيكف «هنم انبصأ الإ انيلع اهلحد الو ءاّنم باصأ الإ ودع ىلإ

 ناو «ةراجحلاب نايبصلاو ءاسنلا مهامرو n «سلجم رشب اوماقأ اوماقأ

 1 ينام تيار ينإ :كفع لاقف ,جورخلا ىلإ مهضعب راشأو .نيبئاح اوعجر اوعحر

 ناک تیارو .ةميزه هتلوأف املث يفيس بابذ يف تيأرو .اًريخ اهتلوأف «يلوح ا

 لاقف !مهوعدتو ةنيدملاب اوميقت نأ متيأر نإف «ةنيدملا اهتلّوأف ةَنيِصَح ع رد يف يدي تلحدأ

 ىح اوغلابو ءانئادعأ ىلإ انب جرحا :دُحأ موي ةداهشلاب هللا مهمركأو دب مهتا لاخر
 فوصوم

 ام هللا لوسر اي عنصا :اولاقو مهتغلابم ىلع اومدن كلذ املف «هتمأل ن سبلف «لحد

 «ةعمجلا ةالص دعب ج رخف «لتاقي ىح اهعضيف هتمأل سبلي نأ يبل يغبني ال :لاقف !تيأر

 ىلإ هركسعو هرهظ لعجو «يداولا ةودع ي لزنو تسلا موي ٍلدحأ بعشب حبصاو

 لبنلاب انع اوحضنا :لاقو ةامرلا ىلع ريبج نب هللا دبع رمأو «مهفص ىّوسو «دحأ

 لعفلاو [هّدح لك اذإ :فيسلا ملثو هبناح رسكنا اذإ :يداولا َمِلَلِإ ةكرحم :اًملث [رامر] ةيدنهلا يف مضلاب :بابذ

 [ردصم مسا وهو «هيلع بلغو هتكوش رسك يأ «ؤدعلا َمّرَهِ] ةنيفسك :ةميزه [نادنر] :ةيدنحلا يقو عمم نم

 عفرلا لحم يف ةلمحلا :مهتتاف [عينملاو مكحنا| :ةنيصح .عوردو عاردأو عردأ عمجلاو [هدز] رسكلاب :عرد

 (م و ل) يف ىهتنملا يف هركذ «عمج مؤلو (ات فذحب) مالو [هرز] حتفلاب :هتمال .لاجر يأ ءاهلبق امل اًعن اهوكل

 موقلا ىلع هرمأ «ريمأتلا نم ضام :هرمأو .عفترملا ناكملا رسكلاو مضلاب :ةودع ص هللا لوسر يأ :جرخف

 موي دهشتسملا «يردبلا يسوألا نامعنلا نب ريبج نب هللا دبع وه :ريبج نب هللا دبع [مهيلع اريمأ هلعج :يأ]

 . يهري ىمر نم لعاف مسا [ماهسلا فذ٠قي يذلا] يمارلا عمج :ةامرلا .هنو ريبج نب تاوح وحأ وهو هذ دحألا

 .مهمرا يأ «ليخلا انع حضنا :لاقي ءهب هامر :لبنلاب انالف حضن :اوحضنا

 يهف «مهس دحاولا لب اهظفل نم اهل دحاو ال ةثنوم يهو ‹ةيك ر تلا ماهسلا باشنلاو ءةيبرعلا ماهسلا يأ :لبلاب

 .نالبنو لابنو لابنأ عمجلاو ةلبن دحاولا :ليقو ,نيعملا ةعومجم ظفللا ةدرفم



 دحأ موي ۱۹۱ رثنلا يف لوألا بابلا

 رابدألا مكولوو مكو نياع اذإو «ماقملا اذه يف اوتبثا لي لاقو ءانثارو نم انوتأي ال

 ءانئارو نم انوتأي نأ نم اونكمتي اليك ؛ماقملا اذه نم اوحرخت الو «نيربدملا اوبلطت الف

 هذه نوكت نأ اوعمطف «نيكرشملا اومزه نح نوملسملا يقبو هللا دبع لزتخا مث

 «هيف تابثلاب 25 يبلا مه رمأ يذلا م عضاوملا اوكرتو نيربدملا اوبلطو «ردب ةعقاوك ة ةعقاولا

 امثإ ردب موي عقو ام نأ اوملعيل ؛اومزهنا لو هرمأ اوفلاخ املف «مئانغلا بلطب اولغتشا مث

 225 هللا لوسر ةعاط ىلع اوربصي مل املف «هلوسرلو هلل مهتعاطو مهربص ةكربب لصح

 مه اووقي ملف «مهودع عم ىلاعت هللا مهكرت ,هتفلاخم ةبقاع اوقتي و هب مهرمأ اميف

 نع ركسعلا قّرفتو «نوكر شملا مهيلع ٌركف «نيكر شملا بولق نم بعرلا هللا عزن ثيح

 ضرك نم داع ءراصنألا نم ةعبس تو هلل لوسر عم يقب يح یک هللا لوسر

 NE OE دو و SS وا .هسأر اوجشف دل يبا رافكلا دصقو

 رمألا باوج هنوك ىلع موزحب وهو «نايتإلا عراضم نم نيبئاغلا ةظفل «نوتأي ال :هلصأ "اوتأي ال" :انوتأي ال

 :ةيلوتلا يضام نم نيبئاغلا ةظفل :مكولوو .ةددشمب تسيل نونلاف «نيملكتملا ريمض "انتو -اوحضنا :هلوق وهو-

 [ءيشلا ىلع ةردقلا] :نكمتلا نم :اونكمتي .نيمزهنملا يأ :نيربدملا [فحزلا نم رارفلاو رابدإلا]

 .لولس نبا يبأ نب هللا دبع ينعي :هللا دبع [هناكم ىلع ادحاو راصو درفنا :لجرلا لرتحا] «لازتحالا نم ضام :لزتخا

 .اوفاخي مل يأ :اوقتي ملو .تابنلاب 5 يبلا مهرمأ نيذلا ةامرلا يأ :اوفلاخ . .ةمينغ عمج :مئانغلا

 0 مث هنع مزمن" :لاقي ءلمحو فطع :اًراركتو ارورك و ارك هيلع رک :ّركف ."اوربصي مل ال" باوج :مهكرت
 a a ا

 ES ا م اوجشف

 ؛هيبآ لبق نم يرهزلا مامإلا دحج و .رغصألا هللا دبع :هل لاقيو «همآ لبق نم هدح وهو كم يرهزلا مامإلا دج وهو

 : رفا لبق ةكع قوت .ةشبحلا يرجاهم نم ناك سقف ربكألا هللا دبع :هل لاقيو «باهش نب هللا دبع :هل لاقي



 دحأ موي ١4 ؟ رشنلا يف لوألا بابلا

 راصو «هاعبصإ تلشف «هديب هاقوو «ةحلط ذئموي 5 هعم تبثو .هتيعابر اورّسكو

 ةيعابّرلا رسكو ّعشلا نم هباصأ اع 5 بيصأ الو .اًعضوم نيرشعو ةعبرأ يف اًحورحب

 «نيكر شملا نم ٌدحاو هكردأ املكو «ىرقهقلا هب عجرو هلمتحا «يشغلا هيلع بلغو

 ناكف «ةباحصلا نم ةلمج هيف ناكم ىلإ هلصوأ يح هلتاقيو ك هللا لوسر عنمب ناك

 !"لتق دق اًدّمحم نإ" :ركسعلا يف ةحيصلا تعقوف :ةحلط بّجوأ :لوقي لَو هللا لوسر

 راصنألا ىدانف -نايفس ابأ ىتكي- راصنألا نم لجر ةباحصلا نم هعّم نم ةلمج يف ناكو

 «نوعبس مهنم لتق دق ناكو ءراصنألاو نورحاهملا هيلإ عحرف ا!ُهْلك هللا لوسر اذه :لاقو

 نيكرشملا ىلع ّدَّشو «هناوحإ نع بذ الجر هللا محر دك لاقف «حارحلا مهيف ترثكو

 .رافكلا اومزه نح ىلاعت هللا مهفاعأو ؛ىحرحلاو ىلتقلا ىلع مهفك ىتح «هعم نع

 نب دعس وخأ- صاقو يبأ نب ةبتع ك هامرو «هتفش عقو يح ةراجحلاب دحأ موي فذق دب هنأ ملعا :اورسكو

 لوحي ال مهلا :هلوقب دلك هيلع اعدو «ىلفسلا هتفش ّقشو «ىلفسلا ئميلا هتيعابر رسكف رجحب - هب صاقو يأ
 لاق هو ةعتلب يبأ نبا بطاح مويلا كلذ يف هلتقو «كلذ هللا باجتسا دقو ءاًرفاك تومي يح لوحلا هيلع

 ىلإ لي يبلا راشأف ؟"ةبتع هجوت نيأ" :# هللا لوسرل تلق هلك هللا لوسرب ةبتع لعف ام تيأر امل :بطاح

 .هفيسو هسرف تذخأو «تلزنف «هسأر تحرطف «فيسلاب هتبرضف «هب ترفظ ىح تيفخف «هحوت ثيح
 .نيترم «"كنع هللا يضر «كنع هللا يضر" :يل لاقف دي هللا لوسر ىلإ هب تكجو

 حتفلاب ايشغ (الوهجم) هيلع يشغ :يشغلا .يوانملا يف اذك «نينامثو عضبب حرح :هفب يراقلا يلع لاقو :ةعبرأ

 كنأكف «"ىرقهقلا تعحر" :تلق اذإف ءفلخ ىلإ عوحرلا وه :ىرقهقلا [هيلع يمغأ :نيعي] ةكرحم انايشغو
 .عوحرلا نم برض ىرقهقلا نأل ؛مسالا اذه فرعي يذلا عوحرلا تعجر :تلق

 .مويلا كلذ يف لعف امم وأ ءاذه هلعفب ةميظعلا ةبوثملا وأ «ةعافشلا وأ «ةنحلا هسفنب ةحلط بجوأ يأ :بجوأ

 مهالتق ىلع راصنألاو نيرحاهملا نم نيملسملا تبثأ ىح «ةملكلا اذه لوقي دك هللا لوسر لازام يأ :نيح

 :ينعي دلك هلوق نم وهف «نع نعم "ىلع" نوكي نأ لمتحيو «يوارلا لوق نم "حلإ نيح" :هلوق اذه ىلعف «مهاخرحو
 .مهاحرج اوزهجيو مهالتق اولث نأ نيكرشملا عنم يح «هناوحأ نع عفاد نم هللا محر لي لاق



 مالسلا امهيلع نوراَه هّيِخَأَو ىسوُم اندّيس ةّصِق ۴ رثنلا يف لوألا بابلا

 0 م ه مر و ىلا انس ا

 مالسلا امهيلع نوراه هيخأو ىسوم انديس ةصق
 هتدّبعو «ةّيهولألا ىعّداو «ىغط ثيح هألّمو نوعرفل نوراه هاحأو ىسوم هللا لسرأ

 ارس ةنمؤم يهو ءاهجوزتف «ةيسآ اهمسا ةليمج ةأرماب عم نوعرف نإ مث «هنم افوحخ سانلا

 .اهيلإ رظنلاب ىفتكاف ءاهنم برقلا عطتسي ملو «هؤاضعأ تبشخت اه لحدي نأ دارأ اًملف

 دلو ككلم 2 2 هنإ :هل اولاقف .هريسفت نع ةرحسلا لأسف ءامانم ىأر هنإ م

 ر 00 ۶

 نارمع ناكو «روکذلا نم دلوی نم حبذب رمأف «كموق كالهو ككاله يف اًببس نوكي

 هللا ىحوأف «هتعضو نأ ىلإ ٌدحأ اهلمحب رعشي م ىسومع هتأرما تلمح اًملف «هئارزو نم

 نإو اصوصخ «ةيك اب يهو- هفوج يف هتعضوو ءاتوبات تعنصف ءرحبلا يف هيقلأ نأ :اهيلإ

 «رحبلا يف هتمرو «ديعب نم هيلإ يرظنا :هتحخأل تلاقو -نيحلا كلذ ي تام دق هابأ

 ءادب ةباصم يأ- ءاصرب تناک و «هتنبا هتأرف «نوعرف لزنم لحد نأ ىلإ جاومألا هتفذقف

 «لصح ا اهربحأو «ةيسأآ ىلإ هب تبهذو هتذحأف «تیفش هل اهتسمالمبف -صربلا

 SEEN راضحإب رمأو لثتماف ءاندنع هيبرنو «هلتقت ال :نوعرفل ةيسآ تلاقف

 نم يئايلا يغط لثم «دحلاو ردقلا زواج :-يواو- وغطي اغط :ىغط .فارشألا :ًالملو ءفاضإ بكرم :هألمو

 .ءاقلإلا رمأ نم ةبطاخم ةظفل :هيقلأ .مانملا يف هأر ام ريبعت نع يأ :هریسفت نع

 ءايشألا هيف عضوت فرظ هنأل ؛اًئوبات ىمسو «عوحرلا :"بوتلا"و «كلملل نم توكلم لثم «قودنصلا وهو :اتوبات

 هنزو سيلو «هتاعدوم نم هيلإ جاتحي اميف هيلإ عحري هبحاصو «هنم جرخي ام هيلإ عحجري لازي الف ؛هيف عدوتو

 نوكي ظفل برعلا مالك يف لقي هنأل ؛اهؤاف ىلوألا ءاتلا نأ امك «ةملكلا مال ةريحألا ءاتلا نوكي نأ ىلع "الوعاف"

 لمح نع ازارتحا «نيئاتب تبت نم "توبات" لعجي نأل هجو الف ء«قلقو سلس :وحن «دحاو سنج نم همالو هؤاف
 اذغ :يأ هاّبر :لاقي] ةيبرتلا عراضم نيملكتم ةظفل :هيّبرنو .ةيبرعلا ظافلألا يف هدوجو لقي ام ىلع ةملكلا

 .هعاطأو «هلاثم ىلع لمع يأ :لثتما «لاثتمالا نم ضام :لشتماف [هئامن نم هيلإ جاتحي ام ءيشلا ءاطعإ :ةيبرتلاو



 مالسلا امهيلع نوراَه هّيِخَأَو ىسوُم اندّيس ةّصِق 4 رشنلا يف لوألا بابلا
 ع و 3 7 7 5 و

 لها ىلع مكلدأ له :هتحا مه تلاقف «نهنم ودحاو يدب سک ملف درضحف .عضارملا

 ةدم مت نأ ىلإ اهعضرف ءاهيدث هتطعأف هّمأ ترضحأف «معن :اولاق ؟مكل هنولفكي تيب

 رمأي راص «ةنس ناغرا هرمع مت املف «تبهذو هتكرتو ءاهيفكي انفك اوطعأف ؛عاضرلا

 يطبق امهدحأ :نالتتقي نيلجر ىأر ذإ ءرصم عراوش يف رام وه امنيبف «هللا ةدابعب سانلا

 يف يطبقلا زكوو ءءاجف «ىسوم. ليئارسإلا ثاغتساف «بوقعي لسن نم يليئارسإ يناثلاو

 فا «يناثلا مويلا يو «هل رفغف هللا نم ةرفغملا بلطو ( ىس وم َفّسأتف ءاّتيم عقوف هردص

 لصح امم. نوعرف ملع الو .هثغي ملف یسوع. ثاغتساف ءرخآ يطبق عم رجاشتي يليئارسإلا

 ٍضرأ ىلإ لصو نأ ىلإ افئاح رصم نم ىسوم جرحخف «هلتقيلف هآر نم :لاق ىسوم نم

 ناعنمت نيتآرما مفود نم دجوو .مهمنغ يقسل نومحدزم اهيلع سانلاو اركب دجوف ,نيدم

 ءامه اهاقسو «منغلا ذحأو ءاعنمت ال :اممل لاقف «سانلا فرصني ىح «يقسلا نم امهمنغ

 امك ثانإلاب ةصاح امال ؛ئعملا يف اهثينأتب ءافتكا ءاتلا اهقحلت الو «هعضرت دلو اه ةأرملا :يه ءعضرم عمج :عضارملا

 قيرطلا :وهو «عراش عمج :عراوش .رورملا نم لعاف مسا :رام .ةعضرم يهف اهيدث يبصلا تمقلأ اذإف «قلاط يف

 مه دصقيو ءرصم ناكس :نيعمب لصألا «ةينانوي ةملك] رسكلاب طبق :يطبق .سانلا عيمج هكلسي يذلا ذفانلا
 .فكلا عمجب برض يأ :زكوو .رصنتساو ناعتسا يأ :ثاغتساف [طابقأ :عمجلاو «نييرصملا نم نويحيسملا :مويلا

 .راجشألا كابتشا عازنلا يف اوكبتشا يأ ءاوعزانتو اوفلاخت موقلا رحاشت :رجاشتي

أ" :مطوق نم لعفم «يبرع مسا هنأ :برعلا ضعب معز :ىسوم .هنعي مل و هرصني مل يأ :هثغي ملف
 يأ "هسأر تيسو

 .ءاملا نم لشتنملا :اهيف هانعمو «ةيناربعلا نع برعم هنأ حيحصلاو «رتخبت اذإ "سيمب سام" نم ىلعفم وأ «هتقلح

 يف برعلا ةريزج يبونج اهعقوم «ةاروطق نم اودلو نيذلا ميهاربإ دالوأ دحأ مساب تيم «ةنيدم يه :نيدم
 :نادلبلا مجعم يف توقاي لاق] .نيدم ضرأ مساب ةنيدملل ةرواجملا ةروكلا لك تيمسو «مزلقلا رحب يلامشو «ةيربلا

 [ححصم .لحارم تس امهنيب ,مزلقلا رحب ىلع كوبت هاحت يهو «بيعش موق ةئيدم :نيدم

 .ءاملا ىلع دورولا نع اهمنغ نافكت يأ :ناعنمت .نوعمتمم يأ ءاوقياضت :موقلا محدزا :نومحدزم



 مالسلا امهيلع نوراَه هيِخَأَو ىسوُم اندّيس ةّصق 6 رشنلا يف لوألا بابلا

 تناكو ,هتءاجف «هب ئيتئاو يههذا :امهوبأ لاف ( ىس وم. هاتربحخأا بيعش نا اتعجر املو

 ىلع لحد املف اتل َتْيَقَس 0 اَم َرْجَأ َكَيِزْحَيِل ك وعدي يبأ نإ :هل تلاقو .ءايحلا ةديدش
 (؟ 8 :صصقلا)

 يضرم درج يسعي EE ا حو :لاق «هتصق هيلع صقو بيعش

 (؟١ ه :صصقلا)

 يف اًبيعش نذأتساف هتدم متأ نأ ىلإ منغلا ىعري راصو «ىسوم لبقف «نينس رشع منغلا هل

 لبح ىلإ لصَو نأ ىلإ راسو «همنغو هدلوو هتحوز ذحأف ؛هل نذأف رصم ىلإ ةدوعلا

 ىع هنإ َنْرَعْرَو ىلإ بهذا ا مث كبر انأ يّنِإإم :هل لاقو «هّبر هملكف «روطلا
 (؟::هط) (١؟:هطإ

 ناك نوراه نإ مث «هلاؤس هللا باحأف «نوراه هاخأ هعم لسرُي نأ هّبر ىسوم لأسف

 .هلباقو ماقف ءرصم ىلإ ٌمداق هنإف ,كاحأ لبقتسا نأ :هيلإ هللا ىحوأف «نوعرف دنع اريزو

 الاقو نوعرف ىلإ ابهذ اهدعبو ءامهّمُأ ىلإ ابهذ مث ةلاسرلا يف هل هتک راشم. ىسوم هرّشبف
 - ةيآب تأف الوتس تنك نإ :ىسومل لاقف «"هيف تنأ امع عحراو للا الإ هلإ ال :لق" :هل

 ءاضيب تراصف «هبيج نم هدي جرحأو ءانابعث تراصف هاصع ىسوم ىمرف -ةمالع يأ

 . ,عدافضلاو «لّمقلاو «دارحلاو «نافوطلاك :تايآلا نم كلذ ريغو «سمشلا عاعشك

 .انل كيقس رجأ يأ «ةيردصم "ام" ةملك :اه

 يرجلا نعم نم ذوخأم وهو «نيباعت عمجلاو ؛ىثنألاو ركذلا ىلع عقي «لاوط تايحلا نم برض وه :اًنابعت
 .يداولا يف ءاملا ليسم :ةكرحم بعث عمج لوألا «"نابعشلا اتتا امك نابعثلا تلاس" :لاقي :ليسلاو

 نوعاطلا :ليقو «يردجلا :ليقو ءليس وأ رطم نم مهثورحو مهنكامأ يشغو ممم فاط ام وهو :نافوطلاك
 ةملظ يف مايأ ةثالث اورطم مهنأ :يور ءاهتحنجأ تابن لبق دارجلا دالوأ :ليقو «نادرقلا رابك وه :ليق «لمقلاو

 ليئارسإ نب تويب تناكو «مهيقارت ىلإ هيف اوماق ىح مهتويب ءاملا لخدو «هتيب نم جرخي نأ دحأ ردقي ال ةديدش

 مهيلع كلذ مادو ءاهيف فرصتلاو ثرحلا نم مهعنمف «مهيضارأ ىلع دكرو «ةرطق اهيف لخدي ملو مهتويبب ةكبتشم
 = لكلا نم مهل تبنو «مهنع فشكف اعدف كب نمون نحنو انع فشكي كبر انل عدا :ىسومل اولاقف ءاعوبسأ



 مالسلا امهيلع نوراَه ِهّيِخَأَو ىسوُم اندّيس ةّصق 5 رثنلا يف لوألا بابلا

 نإ :هموقو وه نوعرف لاقف «مهرشَمو مهلكأم يف ءايشألا هذه نوري اوراص يح مّدلاو

 عم رحسلا نم مكدنع ام اولذبأ :محل لاقو «ةّرَحَّسلا نوعرف ٌرضحأف !رحاسل اذه

 كلذ دنعف «هولعف ام عيمج تعلتباو «ةيح تراصف هاصع ىسوم ىمرف ءاولعفف «ءىسوم

 ,يفالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقب نوعرف رمأف ءاَدَجُس لل اوٌرخو ٍةرَحّسلا عيمج تنمآ

 الحر نيعبس اوناكو «مماعإ نع اوعجري ملو كلذب اوضرف «لحنلا عوذج يف مهبلصو

 اولصو نأ ىلإ هعم نمو هکلهیل هدونجو نوعرف هعبتف راسو هعم نمآ نم ىسوم ذأ مث

 ءءاملا سييو ءاقيرط رشع ثا راصو «قلفناف هاصعب رحبلا ىسوم برضف «رحبلا ىلإ

 قبطناو «هعم نمو ىسوم اجنف ؛مهءارو هدونحو نوعرف لزنف «هموقو ىسوم لحدف

 رمأي راصف «ىسوم ىلع ةاروتلا هللا لزنأ مث «نيعمجأ اوقرغف ؛هدونجو نوعرف ىلع رحبلا

 .ةاروتلا يف أرقي وهو هللا هافوت نأ ىلإ اهيف ام. مهاهنيو سانا

 لكأت تذحأ مث مهرامتو مهعورز تلكأف «دارجلا مهيلع هللا ثعبف ءاونمؤي ملو «هلثم دهعي مل ام عرزلاو =

 «برغملاو قرشملا وحن هاصعب راشأو ءارحصلا ىلإ جرخو اعدف هاّيناث هيلإ اوعزفف «بايثلاو «فوقسلاو باوبألا
 يف عقي ناكو «دارجلا هاقبأ ام لكأف ءلّمقلا مهيلع هللا طلسف ءاونمؤي ملف ءاهنم تءاج ىلا يحاونلا ىلإ تعحرف

 ءرحاس كنأ نآلا انققحت دق :اولاقف «مهنع عفرف «هيلإ اوعزفف ءاهصميف مهدولحو مههاوثأ نيب لخديو «مهتمعطأ

 ؛مهعجاضم اهنم ئلتمت ناكو «هيف تدحو الإ ماعط الو بوث فشكي ال ثيحب عدافضلا مهيلع هللا لسرأ مث

 اعدو ءدوهعلا مهيلع ذحأف ءاوعزفتو هيلإ اوعزفف «ملكتلا دنع مههاوفأو -يلغت يهو- مهرودق ىلإ بثتو
 عم يطبقلا عمتجي ناك ىح «ءامد مههايم تراصف مدلا مهيلع هللا لسرأ مث «دوهعلا اوضقنف مهنع هللا فشكف

 هيف يف امد ريصيف يليئارسإلا مف نم ءاملا صميو «ءام يليئارسإلا يلي امو امد هيلي ام نوكيف ءءانإ ىلع يليئارسإلا

 .فاعرلا مهيلع طلس :ليقو

 لحرلا رخ :اورخو [هَعَرَج] :هعلتبا :تعلتباو .رحافلاو رفاكلا عمج ةرجفلاو ةرفكلاك «رحاس عمج :ةرحّسلا

 .ىرسيلا مهلجرأو ىئميلا مهيديأ عطقب نوعرف رمأ يأ :فالخ نم .لفس ىلإ ولع نم طقس :اًرورخو ارح
 .قسنا يأ :قلفناف ."هكلهيل" يف بوصنملا ىلع فطع :هعم نمو .ةلخنلا قاس وهو :عذح عمج :عوذج



 .... ةرظانملا ۱۹۷ رشنلا يف لوألا بابلا

 ىلا » و

08 

 جراوخلا دفو نيبو كلم كلم زيزعلا دبع نب رمع نيب

 نب رمع ىثعب :لاق ريبزلا نب دمحم نع «مكحلا نب ةناوع ينربخأ :يدع نب مشيا لاق

 اوجرخ ذإ هباحصأو يحراخلا بذوش ىلإ «دوعسم نب هللا دبع نب نوع عم «زيزعلا دبع
 يب نم الحر انعم اوثعبف ؛مهيلإ هباتك انعفدو «مهيلع انمدقف ءاباتك انعم بتكو «ةريزجلاب

 ,هترضاحب وهو «رمع ىلع انعم امدقف -بذوش :هل لاقي- ةيشبح هيف الحرو نابيش

 ناكم. انربخأف «محازم هبجاحو «كلملا دبع هنبا هعمو ءٍةفرغ يف ناكو هيلإ اندعصف

 :الاق الحد اًملف ءامهولحدأو «ديدح امهعم نكي ال ءامهوشقف :رمع لاق «نييجراخلا

 ؟اذه يمكح نع مكحرحأ يذلا ام يناربخأ :رمع امه لاقف ءاسلح مث !مكيلع مالسلا

 كيّرحتو كتريس يف كّيلع انمقن ام هللاو اّنِإ :لاقف ءامهنم دوسألا ملكتف ؟متمقن امو

 ءاّنم تنأو كنم نحنف انيطعأ نإ ْرْمأ كنيبو اننيب نكلو ءَتيَلَو نم ىلإ ناسحإلاو لدعلا

 «كتيب لهأ تفلاح كانيأر :لاق ؟وه ام :رمع لاق «كنم انسلو اتم تسلف هانعنم نإو

 .هتمجرت ىلع علطأ مل :دمح .هتمجرت ىلع علطأ مل :ةناوع .هتمجرت ىلع علطأ مل :مثيهلا

 ةنس لبق تام «ةعبارلا نم «دباع ةقث «يفوكلا هللا دبع وبأ يلذهلا دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نوع وه :نوع

 يف يلاعلا ناكملا] :ةفرغ .ةيدابلا فالح :ةرضاحلا :هترضاحب .هتمجرت ىلع علطأ مل :بذوش .ةئامو نيرشع

 .حفصتلا وهو :شيتفتلا رمأ نم نيبطاخملا ةظفل :امهوشتف .هبحاص و ابذوش امم دارأ:نييجراخلا [ةّيلعلاو تسلا

 ردصم "يرحتلا" هلّوأ فاضإ بكرم وه لب «فيرعتلا لثم كيرحتلا وه ظفللا اذه نأ نظت نأو كايإ :كيّرحتو

 :رمألا ىرحتو ءامهال وأ يأ نيرمألا ىرحأ بلط وأ «نطظلا بلاغ يف لامعتسالاب ىرحأ وهام بلط اير یرحت

 .اهلبق امل تعن «ةيطرشلا :كإ .ردصملا لعاف وهو «بطاخملا ريمض "فاكلا" هيناثو .هدصقو هافوت



 ... ةرظانملا ۱۹۸ رثنلا يف لوألا بابلا

 لالض ىلع مهو ىده ىلع كنأ تمعز نإف ؛مهقيرط ريغ تكلسو «ملاظم اهتيمسو

 ىثأو هللا دمحف رمع ملكتف «قّرفي وأ كنيبو اننيب عمجي يذلا اذهف مهنم أرباو مهنعلاف

 ءاهعاتمو ايند بلطل اذه مكحرخم اوجرخت مل مكنأ تننظ وأ تملع دق نإ :لاق مث «هيلع

 غلبم هيف يناقدصا هللابف رمأ نع امكلئاس نإوءاهليبس متأطحأف ةرحآلا متدرأ مكتكلو

 نايلوتت نمو ؟امكفالسأ نم اسيلأءرمعو ركب يبأ نع يناربحأ :لاق «معن :الاقءامكملع

 3َ نيح ركب ابأ نأ امتملع لهف :لاق 0 مهللا :الاق ؟ةاجنلاب امم نادهشتو

 ؟يراردلا ىبسو لاومألا ذحأو امدا كف كفسف «مهلتاق «برعلا تددتراف بک هللا لوسر

 ؟اهرئاشع ىلإ ايابسلا كلت ٌدرف ركب يبأ دعب ماق رمع نأ متملع لهف :لاق «معن :الاق

 ءال :الاق ؟امهنم اا نوعا تروا ركب يبأ نم رّمع ئرب لهف :لاق «معن :الاق

 را ا رو يل اوما دوما لهأ نع يناربخأف :لاق

 اوكفسي ملف «مهّيديأ د ءاوجرخ نيح ةفوكلا لهأ نأ نوملعت لهف :لاق معن :الاق
 اوبصي مل يأ

 ةرصبلا لهأ نأ متملع لهف :لاق (معل :الاق ؟ًالام اوذحأي ملو ؟انمآ اوفيخي ملو 0

 .ملاظم اهتيمس ةيمأ ئب ءارمأ اهبلس ىلا اياعرلا قوقح يأ «هلبق ام موهفملا ىلإ دوعي هيف بوصنملا :اهتيمساو

 .ممب ىدتقي نم :مهب دارملاو ءكتبارقو كئابآ نم كمدقت نم لك وهو «فلس عمج فالسألا :امكفالسأ

 هلوق ىلع ضحملا فطعلل "تدتراف" يف "ءافلا"و "نأ" مسا :لإ نأ .اًيلو هذختا :اًنالف نالف ىلوت :نايلوتت

 ."مهلتاق" :هلوقل فرظ هيلإ فيضأ ام عم "نيحو' نأ تر "مهلتاقو" "ضبق"

 نم اه دحاو ال «ةليبق وأ «نوندألا هيبأ ونب لحرلا ةريشع :اهرئاشع .ةيبسملا ةأرملا نعم. ةيبسلا عمج :ايابسلا

 نيب ىرق ثالث ءاهمضبو ءارلا ثيلثتو نونلا حتفب ناورهنلا :ناورهنلا لهأ .تاريشع اًضيأ عمجلاو اهظفل

 .انهه جراوخلا نم عمج رقتسا :ءابدألا خيش لاق ءدادغبو طساو

 .فوخلا نم لاعفإ :اوفيخي ملو .ةفاضإلل هنون تطقس "نيحلاص" :يحلاص



 .... ةرظانملا ۱۹۹ رشنلا يف لوألا بابلا

 ترألا نب بابح نب هللا دبع اوقلو «مُهولتقي اوضرعتسا «كيدف نب رعسم عم اوجرخ نيح

 مهفوقلُي اولعج ىح«لافطألاو ءاسنلا اولتق مث «هتيراح اولتقو هولتقف و هللا لوسر ٌبحاص

 لهأ نم ةفوكلا لهأ ئرب لهف :لاق كلذ ناك دق :الاق ؟روفت يهو طقألا رودق يف
 سيلأ نيدلا متيأرفأ :لاق ءال :الاق ؟نيتنثا ىدحإ نم متنا نوعربت لهف :لاق ءال :الاق ؟ةرصبلا

 يال :اللاق ؟نزجعي ء يش هنم مكعَسَي لهف :لاق يلحاو لب :الاق ؟نانثا نيدلا مأ دحاو وه

 لهآ متيلوتو «هبحاص امهنم دحاو لك ىلوتو «رمعو ركب ابأ متيلوت نأ مكعسي فيكف :لاق

 جورفلاو ءامدلاو ءايشألا مظعأ يف اوفلتحا دقو ءاضعب مهضعب ىلوتو ةرصبلاو ةفوكلا
 ةضيرف بونذلا لهأ نعل تيأرو ؟مهنم ءربتلاو «يبب لهأ نعل الإ ينعَسَي الو «لاومألاو 4 5 £ م م 2 م م 2 ريب لس ل

 ‹«ىلعألا مكبر انأ :لاق دقو ؟نوعرف نعلب كدهع مف كلذ ناك نإف ءاهنم ٌدبال ةضورفم

 «قلحلا ثبحخأ وهو «نوعرف نعلت ال نأ كعّسيأ !كحيو :لاق :هتنعل 5 رك ذأ ام :لاق

 .هومتأطحأف ارمأ مثدرأ «لاهح موق مكإ !مكحيو ؟مهنم ةءاربلاو ءييب لهأ َنعلأ ال نأ ٍنيعَسَي الو

 «ٍناثوأ ةدبع مهو مهيلإ هللا هثعب دلي هللا لوسر مهنم لبق ام سانلا ىلع نودرت متنأف

 اذإ سانلا جراوخلا ضرعتسا" :ساسألا ةرابعو «دحأ لاح نع لأسي ملو «مهلتق موقلا ضرعتسا :اوض رعتسا

 هلتق نيعباتلا نايك نم ةقث :لاقف «يلجعلا هقتوو «ةيؤر هل :لاقي «ةرهز يب فيلح يندملا -ةانغملا ديدشتو

 .ضماحلا نبللا نم ذختملا نبحلا :لبإو لُخَرو فتككو ؛كرحيو ةثلثم :طقألا .ه۳۸ ةيرورحلا
 .يلع مرحيو «مكل لحي نيدلا يف ءيش لهف يأ :لهف .اهيف ام عفتراو تلغو تشاح :ردقلا تراف :روفت

 ‹ّييب لهأ نعلأ نأ الإ نيعسي الو" اذكه تناك ةرابعلا لصأ لعلو ءانيديأب يلا خسنلا يف اذك :ينعسي الو

 «منصلا :ةكرحم نثو عمج :ٍناثوأ .رفاك عمج ةرفكك دباع عمج :ةدبع (هلرفغ ىلع زازعا دمحم) «مهنم ءربتلاو
 وهو لاهدبعتو ناثوألا بصنت برعلا تناکو «(تحني رهوج وأ ةضف وأ رجح وأ بشح نم ةثح هل ام :ليقو

 .هناكم يف مئادلا تباثلا ءيشلا وه :نتاولاو -ءاتلاب- نتاولا نعم. -ةثلثملا ءاثلابح نئاولا نم ذوحأم



 .... ةرظانملا ٠۰ رثنلا يف لوألا بابلا

 هلوسرو هدبع اًدّمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي نأو «ناثوألا اوُلْخي نأ ىلإ مهاعدف

 و ا برجا تيسوو ا رع و فتك فلات غ علت لاق نوف

 ضفرو «ناثوألا علخ نم نوقلت متسلفأ «هللا ىلع هباسح ناكو «نيملسملا ةوسأ ناكو

 ناو ةلامو همد ن رلختس هلا لوسر: دمحم ناو هللا ذل هلإ ذل نأ كيش: اا

 ؟هلامو همد نومّرحتف نايدألا لهأو ىراصنلاو دوهيلا نم مكاتأو كلذ كرت نمو «مك دنع

 كنأ دهشأف انأ امأ ءاذحأم بَرقأ الو ؛ةحح نيبأ اًدحأ مويلاك تعمس ام :دوسألا لاقف

 ؟ قرنا لوقت 7 ام !نابيش يباح اي :هيحلاسل ع لاق كس عقرب نع فري ناو. قطا ىلع

 A ا :لاق

iE ا 

 .هكر ت :رمألا ىّلخ :لاقي «ةيلختلا ع راضم نم نيبئاغلا ةظفل :اولخي

 لتقلا هب ج اذإ «همد نالف نقح :لاقي ‹«[كفسي نأ هعنم] :نالف مد نقح ء|ظفحلاو عمجلا] ان هققح :نقح

 [هظفحو ءيشلا ةنايص وهو] :زارحإلا :زرحأو .ظفح دارملاو .هرده فالح «هذقنأف

 .ةلاسرلاو ديحوتلا ةداهشو «ناثوألا ةيلخت نم دوعوملاب يأ «هلبق امم موهفملا ىلإ عحار رورحملا :هب

 .هب ىدتقي ام يأ «ةودقلا -رسكيو مضلاب- :ةوسأ

 هنم ًاربت :هنبا نالف علح :لاقي :علخ .ىقلي يقل نم نيبطاحملا ةظفل :نوقلت

 .هامرو هكرت :اًضفَرو اضفر هضفر :ضفرو

 .مهءامد نيلحتسم مكنوك لاح مهفوقالت يأ ,"نوقلت" نم عوفرملا نم لاح :نولحتست
 .ىدعتي دقو مزال «حضتا :انآيب ءيشلا ناب نم ليضفت :نيبأ

 .ىقلي يقل عراضم نم ملكتم :مهاقلأ .هيلع مكح :رمألا يف هيلع :تاتفأ ال



 هذ نسخا ءزر ۲۰١ رشنلا يف لوألا بابلا

 هه نْيَسحلا ءزر
 ىلع انسفنأ انسّبَح دق نأ ةفوكلا لهأ - هذ نيسحلا انديس ىلإ - هيلإ لسرأ ةيواعم تام اّمل

 ليقع نب ملسم همع نبا لسرأو ءةكم ىلإ جرخف ءديزي عيابي نأ ةنيدملاب بلوطو «كتعيب
 فصنلل ةكم نم جرتخف ءكب قتلا ينفّرعف هب اوبتك ام اقح ناك نإ :هل لاقو «ةفوكلا ىلإ

 ءارتتسم لحدف ريشب نب نامعنلا اهُريمأو «ٍلاوش نم نولّتع سمن مدقو «ناضمر نم

 لاقف ءم سابع نبا هّيِقل جورخلاب مه املف كلذب هبتاكف ءافلأ رشع ةينامث اهلهأ نم هعيابف
 بتك اع َنبا اي :هل لاقف «برحلل كنوعدي امّنِإَو ءردغ لهأ قارعلا لهأ !مع َنبا اي :هل

 كيخأو كيبأ باحصأ مهو «مهتبرح دق :هل لاقف 51 ةفوكلا لهأ عامتحاب ٌملسم ىلإ

 U E دايز نبا غلب اذإ «مهرمأ عم ًادغ كتلتقو

 نب ىلع نب نيسحلا هعيابي ملو «سانلا هعيابو ءاهنم مدقف «صمحب ديزي ناكو «هوبأ تام موي ةفالخلاب عيوب :ديزي

 سأر اوٌرتحاو «هباحصأو هيلع اولمحف «هوكر دأف «نيسحلا ةبراحم ىلإ اشيج ريسف «ريبزلا نب هللا دبع الو «بلاط يبأ

 قينجنملا بصنو «ريمث نب نيصحلا هيلإ راسف «مارحلا دجسملا يف نّصحتو «ةكع. قحلف ريبزلا نب هللا دبع امأ «نيسحلا
 نب ديزي توم ربخلا نيصحلا ىلإ درو ذإ كلذك مه امنيبو ءاهراتسأ تقرحف ةبعكلا هب ىمرو «سيبق يبأ ىلع
 «دآ ناكو ه5 لوألا عيبرلا رهش يف ديزي فوتو «كلذ ىلإ هباحأف ةعداوملا هلأسي ريبزلا نبا ىلإ لسرأف «ةيواعم

 «صنقلاو وهللا يف ةبغرلا رفوم ناكو ءًليوط اهفيفخ «ةيحللا نسح «يردح راثآ ههجوب «نينيعلا روحأ ءادعج
 .رمألا باوح هنوكل موزحب «قوحللا عراضم نم ملكتم :قحلأ .بلك ينب ةيداب يف رعشلا مظنو ءةحاصفلا ملعت
 ةرمإ يلو مث «ماشلا نكس مث ةبحص هيوبألو «يحرزخلا يراصنألا ةبلعت نب دعس نب ريشب نب نامعنلا وه :نامعن
 لتقل اوببست نيذلا مه يأ (لتاق عمج :ةلتقلا كج :مهو .ةنس نوتسو عبرأ هلو ,ه55 صمخحب لتق مث ,ةفوكلا

 .لاتقلاو ةفالخلاب كايإ مهرمأ عم لبقتسملا يف كنولتقيو - e نسحلا كيحأو «يلع كيبأ

 ىلإ اهيلع اًيلوتم لزي ملو «قارعلاو ناسارخو ناتسحس ةيواعم هالو «هيبأ نب دايز نب هللا ديبع وه :دايز نبا
 ناكو نييفوكلا نم فالآ ةينامث عم مهيلع جرح (يعخنلا رتشألا ميهاربإ نيبو هنيب ةعقاولا تناك اهيفو «ه۷

 «يهقبسف «قارعلا ضرأ اولخدي نأ لبق ماشلا لهأ ىلإ رتشألا نبا عرسأف «نييماشلا نم افلأ نيعبرأ يف هللا ديبع

 .دايز نب هللا ديبع لتقو «ماشلا لهأ مزهناف ناقيرفلا ىقتلا اهيرقبو «لصوملا لخدو



 هد نيسحلا ءزر ۲ رثنلا يف لوألا بابلا

 م ع ںی ك ۾ TOO نسا,

 ءجورخلا الإ تيبأ نإف ؛كّودع نم كيلع دشأ كيلإ اوبتك نيذلا نأكف ,مهّزفتسا كربح

 هدلوو هؤاسنو نامثع لتق امك لتقت نأ ٌفئاخل ياف «كعم كدلوو كئاسنب نجرخت الف

 2 £ 2 . 2 ٠ 5 ٠

 لصتاو «ةكم ٌلَحَتسأ نأ نم يلإ نأ اذك عضوك. لتقأ نأل :هيلع درف «هيلإ نورظني

 يف اهلخدف ءاًعرسُم جرخف «ةفوكلا ةيلوتب دايز نب هللا ديبع ىلإ بتكف «ديزيب ربخلا

 ىلع ملسي دايز نب هللا ديبع لعجف «نيسحلا مودق لوعقوتي سانلاو «مشلم وهو «همشح

 ىلإ ىهتنا يح «مدقم ريخ تمدق !هّللا لوسر نبا اي «مالسلا كيلعو :نولوقي و «سانلا

 هوبصحف !ةناجرم نبا :سانلا ىدانتو «بابلا نامعنلا هل حتفف «ماثللا رسحف .رصقلا

 ناكو !روصنم أي :ملسم حاصف «ملسم بلط 2 دصرلا عصوو ,مهافف .ءابصخلاب

 دايز نبا اولتاقف ءرصقلاب اوطاحأف ءافلأ رشع ةينامث ةدحاو ةعاس يف هل عمتجاف ,مهراعش

 ٌبابلا غلبف «ةدنك تارا وغ ناين مهقرفت ىأر املف ءلجر ةئام هعمو َءاسملا سمي ملف

 e ةفجافحاو لزنف «هجوتي نيأ ىردي ال ءارئاح يقبف ٌّدحأ هعم سيلو جرحخف «ةثالث هعمو

 2 الوتقم نوكأ يأ :نأل .هل باحأ يأ :هيلع درف .هجعزأو «هراد نم هجرخأو «هفحختسا :هزفتسا :مهزفتسا

 :(ةكرحم) لحرلا مشح :همشح .مرحلا ةمرح كته هيف نإف ةكمي لتقأ نأ نم يلع نوهأ عضاوملا نم عضوم

 .عمجلاو دحاولل «ةبارقلاو «لايعلاو «هریحب وأ ءديبعو لهأ نم مه وه بضغي نمو «همدحل

 .باقنلاب مفلا ىلع ناك ام رسكلاب «ماثللا تدش :ةأرملا تمثل :لاقي «ميئلتلا نم لوعفم مسا :مشلم

 .ةناجرم نباب هراهتشا هحو ىلع علطأ مل :ةناجرم نبا .هفشك :ءيشلا رسح :لاقي :رسحف .ةفالخلا رصق يأ : رصقلا

 :ىريرحلا لاق ‹«يمر لك يف لمعتسا يح هلامعتسا رثك مث ؛هلصأ اذه یيابصح اب هامر :ابصح هبصح :هوبصحف

 [هب اوزوفي مل ينعي ءابصحلا يمار دايز نبا تاف] يأ :مقافف .ىصحلا يهو :ءابصحل اب .متاخلاب هبصحف

 .هبقر :هدصر نم «نودصارلا «ةكر ع :دصرلا

 :نودلوملا هيمسيو «فراعتلل اًضعب موقلا ضعب هب يداني ام وهو «رفسلاو برحلا يف ةمالعلا کلا :مهراعش

 .ريحت اذإ ةريح راحي راح نم :ارئاح .ةفوكلا يبرغ ةلحم يه :ةدنك .ليللا رس



 هدد نْيَسحلا ءزر ۰۴۳ رشلا يف لوألا بابلا

 «اهاقستساف «ثعشألا نب دمحم ٍةالوم باب ىلإ ىهتناف ةفوكلا ةقزأ لحدو «هسرف ىلع نم

 ىلإ ىشمف هناکع. ثعشألا نب دمحم تملعأو هتواف هل تقرف «هلاح اهملعأو «هتقسف

 دمحم هنمأف ءملسم مهلتاقف هيلع اومحتقاف الحبوب يعي ةه هحبوف: هملغأف دايز نبا

 بلّصف ةيواعم نب ديزي ىلإ هسأرب ثعبو «هقنع برضف دايز نبا ىلإ هلمحو «ثعشأللا نب

 :ملسم ةوحإ هل لاقف ,عوحرلاب ٌمهف «ةيسداقلا غلب دقو «نيسحلا ىلإ رمألا ىهتناو هتنج

 يح ٌراسف «مكدعب شيعلا يف ٌريخ ال :نيسحلا لاقف ءانرأثب ذحأن وأ لقت وأ عحجرن ال

 يف وهو «ءالبرك ىلإ لدعف «صاقو يبأ نب دعس نب ورمع اهيلعو «دايز نبال اليخ يقل
 اننيب مكحا مهللا :لاقف هل صيح ال هنأ نقيأ ركاسعلا ترثك املف «سراف ةئامسمخ وحن

 اوقتا !هللا دابع اي :لاقف هّموق بطح مث ءاننولتاقي مه مث ءاكورصنيل انوعد موق نيبو

 ناكل ,ٌّدحأ اهيلع يقب وأ ءدحأ ىلع تيقب ول ايندلا نإف «رذح ىلع ايندلا نم اونوكو

 «لحمضم اهميعنو لاب اهديدجف ءءانفلل اهقلح هللا نأ ريغ ءءاقبلابو اب قحأ ءايبنألا

 0 .مسالا تامالع لبقت كلذلف "نم" اهيلع تلد اذإ كلذو «قوف نعم امسا نوكت دق "ىلع" نأ ملعا :ىلع

 ؟بجاحلا نبا ا "ىلع" نإ مث .مسالا تامالع لبقت الو يئرجلا ءالعتسالل يهف ةيفرحلا ىلع

 فلأ بلقت امنإو «"ءاي" ريمضلا عم "اهفلأ" بلق ليلدب ؛ةلمجلا يف ءالعتسالا نعم اهنيمضتو اظفل ةيفرحلاب اههبشل

 سيق نب ثعشألا نب دمحم وه :دمحم .ةكسلا «بارغك قاقز عمج :ةقزأ .هاحرو هاتف وحن فالخب نكمتملا ريغ

 .راتخملا برح يف ه۷ لتق ءاهئافرشو برعلا ةداس دحأ ركب يبأ طبس «يدنكلا

 .ةتغب هيلع اولحدو «هنم ةلفغ ىلع هيلع اومحه يأ :اومحتقاف .لازنإلا وهو :ءاويإلا نم :هتواف

 صيخنلاو ءداحو ءلدع يأ هنع صاح :صيحم .الإ وأ «ىلإ نعم :وأ .امئاق وأ ادعاق هصخش ناسنإلا ةثح : هتثج

 ١ ٠( :ميهارا) # صحم نِ الام اص أ اتر ات اتيلع ٌءاَوَس :ىلاعت هلوق هنمو «برهملاو لودعملا

 [لاحلا نسحو شيعلا ةراضغ وه] :اهميعنو .ثرو قلن يأ «يلبي بوثلا ىلب نم لعاف مسأ :لاب
 .ىشالتو لحناو بهذ يأ لحمضا «لالحمضالا نم لعاف مسا :لحمضم



 قط نْيَسحلا ءزُر 4 رشنلا يف لوألا بابلا

 هللا اوقتاو ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودّوزتف «ةعلت لزدم او «ةعلق رادلاو «ٌرهفكم اهرورسو

 ةبرض نوثالثو عبرأو «ةنعط نوثالثو ثالث هيفو هد لتق نح لتاق مث «نوحلفت مكلعل

 e رو لزاما قاطو IS :أ نب نانس هلتق ىلوتو

 ابجحملا َكلملا تلتق تلتق ىّنِإ اًيهذو ةضف يباكر رقوأ

 ىلع بيضقلاب تكني لعجف «ةزرب وبأ هدنعو «ةيواعم نب ديزي ىلإ ا كلك

 لوق وهو «هيف

 يذلا ظيلغلا ,دوسألا باحسلا :رهفكملاو «همالظ دتشاو مكارت :ليللا رهفكا ءرارهفكالا نم لعاف مسا :رهفكم

 يأ "ةعلق سلحب وه" .ةيراعلاو لاملا نم مودي ال ام -ماقملا اهلمتحي- ناعم هلو «مضلاب :ةعلق .اًضعب هضعب بكر

 .لاحتراو عالقنا يأ "ةعلق راد ايندلا"و .ةلحر يأ "ةعلق ىلع وه" .هنم زعأ وه نم ءاح اذإ سلاجلا هنع علقي

 "ةعلت لزنملا"و «ىراحصلا يف الإ عالتلا نوكي الو «يداولا يف ٌبصني ىح دانسألا نم ءاملا ليسم يه :ةّعلت

 اودوزت يأ :اودوزتف .هرابخإ يف قدصي الو هب قثوي ال نل برضي «"كتعلت ليسب قثأ ال" :مهلوق نم ذوحأم

 هيلع مالكلا دعب امو «ماقملا ةلالدل ؛حيرصلا ريغو «حيرصلا :نالوعفملا فذح ءدازلا ريح هّنإف ؛ىوقتلا مكداعمل

 ءداز نم هل دبالف ءايندلا يف رفس امأ ءايندلا نم رفسو ءايندلا يف رفس :نارفس هل ناسنإلا نأ «هيف مالكلا قيقحتو

 «هتبحمو «ىلاعت هللا ةفرعم وهو «داز نم اًضيأ هل دبالف ايندلا نم رفس اّمأو «لاملاو بكرملاو بارشلاو ماعطلا وهو

 ايندلا يف رفاسملا داز نم ريح دازلا اذهو «هيهانمو هتفلاخغ بانتجاو هتعاط يف لاغتشالاب هاوس امع ضارعإلاو

 ةرخآلا دازو «مئاد باذع نم كصلخي ةرحآلا دازو «عطقنم باذع نم كصلخي ايندلا داز نأ اهنم :هوحول

 .ةرخآلاو ايندلا لاوحأ يف لّمأتي نمع ىفخي ال امم كلذ ريغو «ةرضملا بئاوض نم ةصلاح ةيقاب تاذل ىلإ كلصوي
 بكر هعمجو «ةلحار اقدحاو «لبإلا :باكرلاو .لاقثإلا وهو :راقيإلا نم رمأ :رقوأ .هتمجرت انل رسيتي ملا :نانس

 هنمو [ثاريملا وأ لوحدلا نم هعنم وأ «هرتس :يأ] اًبيجحت هبّحح نم مظعم لثم :بجحملاو .بئاكرو تاباكرو

 الإ سانلا هيلإ لصي نأ اًعونمت اكلم تلتق ينإف «يلبإ لقثي ام بهذلاو ةضفلا نم نيطعأ :لوقي «بّححم كلم

 .ديبع نب ةلضن همسا يملسألا -ءازلابو هلوأ حتفب- :ةزرب وبأ .لّوألا "تلتق" نم لدب يناثلا "تلتقو" :هصاوح

 .ركفتلا لاح كلذ نولعفي ءاهيف رثأف هب اهرض :اًنكن عبصإب وأ ءبيضقب ضرألا تكن نم :تكني



 برَعلا ةواكذ نم ةذبت ۰.٥0 رشنلا يف لوألا بابلا

 .املظأو قعأ اوناك مهو ءانيلَع ورع لاجر نم اماه قلفن

 ةنس ءاروشاع موي لتقو .همِشأي 5 هللا لوسر تيأر دقلف «كبيضق عفر :ةزرب وبأ هل لاقف

 E هيحخأ دلو نمو ريكألا هنبأ « «يلع :مهنم «نوناو ةعبس هعم لتقو «نیتس و ىدحإ

 ناو دمحم و رفعجو هللا دبعو «سابعلا :هتوحخإ نمو ركبوا مساقلاو هللا دبع نب

 : اقع دلو نمو شح نر هللا دبع ءانبا .نوغو و رع :همع ئب نمو «يلع ونب

 نم مهولتقو .مويب مهلتق دعب ةيسداقلا لهأ مهنفدو (رفعج و «نمحرلا دبعو هللا دبع

 م ر 9 ب ۰9ھ

 برعلا ةواكذ نم هدب

 دنع انرمسف «ةفوكلا لهأ هوجو نم -مهدحأ انأ- ةرشع ىلإ لّسرأف «ةفوكلا ةريبه نب ٌرمع

 ريمألا هللا حلصأ :تلقف ! ورمع ابأ اي «تنأ ًادباو ةئودُحأ مكنم لحجر لك يّندحيل :لاق مث

 فيفختب ماهاو .ةغلابملاو ةرثكلا لمتحيو ىجا ىم ىلعلا نم ليس رهو ‹قيلفتلا عراضم نم نيملكتملا ةظفل :قلفن

 نالمتحيو ءلعفأ ' 'بلظأو قعأ"و هملظ :هقعو ,هبلغو :هيلع زع نع زيزع عمج ةزعأو «سأرلا وهو :ةماه عمج ميلا

 سانلا قعأ وأ «ملاظ لك نم ملظأو «قاع لك نم قعأ اوناك مههِإو ءانيلع ةزعأ لاجر نم اسوؤر قشن انإ لوقي ,ةفاضإلا

 .ردب موي دلك يبلا هب لثمت هنأ افرش تيبلا اذمب ىفكو «يسامح رعاش وهو يرملا مامحلا نب نيصح تيبلاو « ,مهملظأو

 .هلّبق يأ ءنالف مف نالف مثل لاقي :همشلي .فويسلا نم فيطللاو «عوطقملا نصغلا بيضقلا :كبيضق
 نم تسّدق :لاقف «هسأر تلسغف ءازوجع اه دحوف 853 ميهاربإ اهي رم «ةفوكلا برق ةدلب يه :ةيسداقلا

 نب ديعس نب -ميحلا فيفختو هلوأ مضب- دلاجم وه :دلاجم .جاحلا ةلحم نوكت نأ امي اعدو «ةيسداقلاب تيمسف «ضرأ

 .هتمجرت ىلع علطأ م :كلملا دبع دبع .ه44 تام «يفوكلا ركب وبأ -ميملا نوكسب- ينادمهلا ريمع

 .اليل ثدحتو مني مم 0 اًرمس رم :انرمسف .مهئاسؤرو مهتاداس نم يأ :هوجو
 .مالكلا ف مدقت يأ ادت ادب نم رمأ :ًادباو .ثيداحأ عمحلاو «هب ثدحتي ام وه :ةثودحأ



 برعلا ةّواكذ ْنِم ةذب ۲۰۹ رشنلا يف لوألا بابلا

 558 سيقلا ؤرما نإ :تلق «قحلا ثيدح لب :لاق ؟لطابلا ثيدح مأ قحلا ثيدحأ

 نب رجح نب سيقلا ؤرما وه :يعمصإلا لاق :سيقلا ءرما ؟هل لصأ ال اثيدح مأ اًقداص اًئيدح أدبا يأ :ثيدحأ

 رئاس ىلع اًمدقم «ىلوألا ةقبطلا ءارعش لوحف نم ناكو «ةروهشملا ةقلعملا بحاص «ةدنك نب نم «ثراحلا

 ئرما وبأ رجح ناكو «ءارعشلا اهيلع هتعبتاو «برعلا اهنسحتساو ءاهعدتبا ءايشأ ىلإ قبس «ةيلهاجلا ءارعش
 «هيبأ رمأ نع هربخأف سيقلا ئرما ىلإ لوسر ءاجف :تيكسلا نبا لاق .ةليغ هولتقف ءدسأ يب ىلع اكلم سيقلا

 ذإ ناكو «سيقلا ؤرما ماق مث «ةئام يصاون ّرحأو «ةئام دسأ يب نم لتقأ نح «مارح بعللاو يلع رمخلا :لاقف

 :لاقف اقرب ىأر ليللا هّنج الو «برعلا ءايحأ يف ريسي «عرعرت دق اًمالغ كاذ
 لبحلا ىلعأب هانس ءيضي لها ليلب قریب تقرأ
 للقلا هنم ع زعزت رمأب هتبذكف «ثيدح يات

 للج هاوس ءيش لك الآ ېهر دسأ ينب لتقب
 ىلإ اوأحلو نويعلاب اورذنف ءدسأ يب ىلع نويعلا ثعبو دسأ نيب ىلع رصنلا مهأسف «بلغتو اًركب لزن يح لحترا مث

 ليللا زجحو «مهيف ىلتقلاو ىحرحلا ترثك يح «مهلتاقف ءاملا ىلع نوُماج دسأ ونبو «مهيلإ ضهنف «ةنانك يب
 تلعف ام هللاو :لاقف «كرأث تبصأ دق :هل اولاقو هوعبتي نأ اوبأ بلغتو ركب تحبصأ املف «دسأ ونب تبرهو مهنيب

 نبا مههاتق اوهركو ءموؤشم لحر كنكلو «ىلب :اولاق ءاذحأ دسأ يب نم مهريغ نم الو لهاك يب نم تبصأ الو

 بلط يف رذنملا أو :اولاق دسأ بب رفظف جرح مث «ريمحب قحل يح ههحول اًبراه ىضمف «هنع اوفرصناو «ةنانك

 قاجتف هنع هعم ناك نمو ريح قرفتو «هبلط يف مهحرسف «ةرواسألا نم شيب ناورشون هّدمأو «سيقلا ئرما

 اكلم اهنوثراوتي عردأ سيقلا ئرما عمو «ةلظنح يب نم باهش نب ثراحلاب لزن نيح «رآرملا لكآ نب نم ةبصع
 هيلإ ملّسُي مل نإ برحلاب هدعوي هباحصأ نم ةئام رذنملا هيلإ ثعب يح باهش نب ثراحلا دنع اوثبل املقف كلم نع

 «سيقلا ئرما تنب دنه هتنبو «ثراحلا نب ةيواعم نب ديزي هعمو «سيقلا ؤرما اجو مهملسأف «رآرملا لكآ ينب

 انأو ءكموق نم للخ يف كارأ ينإ !رجح نبا اي :يرازفلا نزام نب رباج نب ورمع هل لاق مث «حالسلاو عردألاو
 ٍةبحمل الو «لزان فيضلرأ ملف «نامعنلا تثحو رصيق تعج دقف ؟دلب ىلع كلدأ الفأ «فرشلا لهأ نم كلثع, ّسفنأ

 كفعض عنك وه «هلثم كل برضأ فوسو «ءاميتب لؤمسلا لاق ؟هلزنم نيأو ؟وه نم :لاق «هبحاص لثم الو هلثم

 :هلوق هدشنأف لؤمسلا ىلع اومدق ىح موقلا ىضمف «ريبك بسحو «نيصح نصح يف وهو «كبيغ تاذ ىرت ىح

 قلبألاب هترز لؤمسلا ىلإو 2 ارخافم صاصملا يب تيتأ دقلو
 قهرم وأ مراغ يف هتثح نإ ةحجاح لمحت نم لضفأ تيتأف

 قبسي مل اقباس مراكملا ىوحو ةليضف لك ماوقألا هل تفرع



 برعلا ةواكذ نم ةذبن ۰۷ رثنلا يف لوألا بابلا

 اذإف ءاسنلا بّطخي لعجف «نينثاو ةعبرأو ةينا نع اهأسي نيح ةأرما ج وزتي ال نأ أ هلأ أ لآ

 هل ةنبا لمحي لحرب وه اذإ فوج يف ريسُي وه انيبف ءرشع ةعبرأ :نلق ءاذه نع نهلأس
 ةينامث اّمأ :تلاقف ؟نانثاو ةعبرأو ةينامث ام !ةيراج اي :اهأسف ,هثبجعأف ءهّمتل ردبلا اهنأك «ًةريغص

 هجوزف اهيبأ ىلإ اهبطحف «ةأرملا يدثف نانثا امأو «ةقانلا فالخأف ةعبرأ امأو «ةبلكلا ءابطأف

 نأ ىلعو د ثالث نع اهئانب ةليل هلأست نأ هيلع تطَرَشو ءاهاّي

 .كلذ لعفف «سارفأ ةثالثو فئاصو رشعو ءٍابعأ ةرشعو «لبإلا نم ةئام اهيلإ قوسي

 «بصق نم ةّلُخو «لّسَع نم اينو ءنمم نم اين اه ىدهأو ةأرملا ىلإ هل ادبع ثعب هنإ مث

 هل بتكي نأ هيلإ بلط هنإ مث هللا ءاش ام هدنع ناكف «حارب هل سلجم يف مهزنأف «مهقح لؤمسلا مه فرعو =
 ؛لاملاو عردألا هدنع عدوتساو الحر هل دجنتساف ءرصيق ىلإ هلصويل «ماشلاب يناسغلا رمش ىبأ نب ثراحلا ىلإ

 هدنع هل تناك «همركأو هلبقف رصيق ىلإ ىهتنا ىح ىضمف «همع نبا ةيواعم نب ثراحلا نب ديزي اهعم ماقأو
 مض رصيق نإ مث .ايفختسم ماقأف ؛مورلا دالب ىلإ ىتأ نح -حامطلا :هل لاقي- دسأ يب نم لجر سدناف ةلزنم
 ءردغ موق برعلا نإ :لاقف ءرصيق ىلع حامطلا لحد لصف املف «كولملا ءانبأ نم ةعامج مهيفو ءافيثك اشيح هيلإ

 ةجوسنم «ةمومسم ءيشو ةلحب ذئنيح رصيق هيلإ ثعبف «هعم تثعب نمي كوزغي مث «ديري ام رفظي نأ نمأت الو

 ةكربلاو نميلاب اهسبلاف كيلإ تلصو اذإف كل ةمركت اهيلإ تنك للا يلحب كيلإ تلسرأ ينإ :هل لاقو بهذلاب

 .حورقلا اذ ىمسف «هدلح طقسو مسلا هيف عرسأف ءاهسبل هيلإ تلصو املف «لزنم لزنم نم كربخب ىلإ بتكاو
 اهلبق ام ةحتفب افلأ ةيناثلا هتزمه تلدبأ ءاّمال صقان وأ باف زومهم [فلحلاو «مسقلا :يأ] ءاليإلا نم ضام :ىلآ

 .اياطخ هعمج ةئيطخك ءايالأ هعمجو فلحلا وهو :ةيلأ .اهلبق ام راسكنال ردصملا يف ًءايو .يضاملا يف

 .اهنسح يف ةمات افوكل يأ ًاّمتو اًمامت ءيشلا مت ردصم حتفلاب متلاو «ةراج ماللا :همتل .ضرألا نم نأمطملا :فوج

 نوكي ام رثكأو «عبسو رفاحو فلظو فح نم يلا عرضلا تاملح :مضلاو رسكلاب يبط عمج وه :ءابطأف

 ىلع نالف ىب موق نم ءاهفافز يأ :اهئانب .ةقانلا عرض ةملح رسكلاب فلج عمج وه :فالخأف .عابسلل يبطلا
 .لإ ىلع هتحكن اأ ريدقتلاو ءلبق امب موهفملا ىلع هفطع لعلو هنع لوقنملا يف اذك :ىلعو .هيلإ تفر يأ هلهأ
 .ةصاخ نمسلل ناك ام وأ قزلا وهو :رسكلاب :ايحن .ةقهارملا نود ةيراحلا :ةفيصولا عمج :فئاصو

 .يبصق دحاولاو ,ناتك نم ةمعان قاقر بايث «ةك رح :بصق



 برعلا ةواكذ نم ةذب ۲۰۸ رثنلا يف لوألا بابلا

 حتفو تقشناف «ةرمسب تقلعتف اهسبلف «ةلحلا رشنف «هايلا ضعب ىلع دبعلا لزنف

 الأسف .فولخ مهو «ةأرملا چ ىلع مدق مث ءاصقنف ءامهنم عاملا لهآ معطأف «نييحنلا

 باقي بهذ نأ نأ كالوم ملعأ :هل تلاقف ءاهتيده اهيلإ عفدو ءاهيخأو اهمأو اهيبأ نع

 «سمشلا ىعارُي بهذ يأ نأو «نيسفن سفنلا ّقشُت تبهذ يّمأ نأو ءايرق دّعييو اًديعب

 م :لاقف «هربخأف «هالوم ىلع مالغلا مدقف .ابضن مكيءاعو نأو «(تقشنا مك ءامس نأو

 «هموق ىلع اموق فلاحي بهذ اهابأ نإف اف و د برقي بهذ نا نأ" :املوق

 بوجو رظتني وهف «هاعري «هل حرس يف هاحأ نإف "سمشلا ىعاري ىحنأ بهذ" :اموق

 اًمأو «قشنا هب تثعب يذلا دربلا نإف «"تقشنا مكءامس نإ" :اهلوقو .هب حوريل «سمشلا

 ءا. تلزن نإ !يالوم اي :لاقف !يقدصاف ءاصقن نييحنلا نإف "ابضن مكيءاعو نأ" :اهلوق

 ءاهتسبلف ةلحلا ترشنو «كّمع نبا نأ مهقربخأف «يبست نع نولأسف برعلا هايم نم

 املا لهأ اهنم تمعطأف نييحنلا تحتفو «تقشناف ٍةرمسب تقلعتف ءاب ثلمجتو
 تنيزت يأ

 رضح نمو يحللا نم اوبهذ نيذلا هانعم «فلخ عمج «بيغ يأ :فولخ .فورعم رجش وه ميملا مضب :ةرمسب

 «فرظلا وهو -مضيو رسكلاب- ءاعو ةينثت :مكيءاعو .هيلإ اتسع هتظح ال :هتيعار نم :ىعاري .دض مهنم

 .هدهاع هفلاح :فلاحي .لفسو ضرألا يف راغ :اًبوضن ءاملا بضن :ابضن .ةيعوأ عمجلاو هيف ةغل ءاعوألاو

 .ةدالولا دنع دلولا ذحأت يلا ةأرملا يهو «ليبقلا لعف لعفت يأ :لبقت

 ركل امن :ثيدحلا يف هنمو «مئاسلا لاملا وه :حرس .اهنطب يف ام تعضو اذإ ةأرملا .ءابرغ لثم :ءاسفن

 .اهطوقس يأ :بوجو ."ةنيدملا نم حرس ىلع

 داربأ عمجللاو ءططخم بوث :لفق لثم :دربلا .حاورلا يف مهيلإ بهذ :موقلا ىلع اًحاور حوري حار نم :حوريل
 .قزلا وهو :يحن ةينثت :نييحنلا [اهتكسمأو اهيف تعقو :يأ] :تقلعتف .ةدرب ةدحاولاو «دربأو دوربو



 برعلا ةواكذ نم ةذّبُن ۲۰۹ رشنلا يف لوألا بابلا

 هناعأف ءزجعف «لبإلا يقسل مالغلا هعمو «جرخو «لبإلا نم ةئام قاس مث .كل ىلوأ :لاقف

 ليقف ءاهجوز هنأ مهربحأف «لبإلاب ةأرملا ىتأ نح جرحخو «رئبلا يف مالغلا هب ىمرف «سيقلا ؤرما
 ةدئاز ءابلا هامر يأ

 .اًروزج هل اورحنا نكلو ؟ال مأ وه يجوزأ «يردأ ام هللاو :تلاقف ءكحجوز ءاح دق :اه

 00 وهو- اًرزاح ًانبل هوقسا :تلاق .هومعطأ ام لكأف اولعفف ءاهبنذو اهشرك نم هومعطأو

 اسر تَّحبصأ املف «مانف هل اوشرفف ؛مدلاو ثفلا دنع هل اوشرفا :تلاقف .برشف هوقسف

 :لاق ؟كاتفش جلتخت مل :تلاقف كل ادب امع يلس :لاق ءثالث نع كلاسأ نأ ديرأ :هيلإ

 ؟كاحشك جلتخي ملف :تلاق !كايإ يكروتل :لاق ؟كاذخف جلتخت مل:تلاق !كايإ يليبقت نم

 «يلولا نم قتشم هّنِإو «هانعم نم هانعم برقل "كل ليو" عضوم يف ةلمعتسم ةملك "كل ىلوأ" نأ !ملعا :ىلوأ
 باب ىلإ لقن «هبرق يأ :هيلي هيلو نم مركأ لثم لعف "ىلوأ" نأ ىلع .ههركت ام هللا كالوأ :هلصأو «برقلا نيعم

 يف امك لوعفملا يف ةدئاز ماللاو «"ههركت ام" :وهو فوذحم يناثلاو ءفاكلا لوألا :نيلوعفم ىلإ هب يّدعف «لعفأ
 كالملا يأ ,فوذحم أدتبم ريخ نوكيو «ىرحأو قحأ :ئعع. ليضفت مسا "ىلوأ" نوكي نأ زوجيو ."مكل فدر"
 ٠ "ىلوأ" راصف ءايلا ىلع ماللا مدقف ليوأ :هلصأ «بلقلا دعب ليولا نم لعفأ هنإ :ليقو .ءيش لك نم كل ىلوأ

 هنإ :ليقو .ههركي ام هيلي نأب هيلع ءاعد وهو «كل ليو نعملاو ءرئاهو كئاش امهلصأ يراهو يكاش يف امك

 ؛عحرملاو ريصملا هانعمو «نزولاو ةيملعلل فرصنم ريغ وهو ليولل اًملع راص بلقلا دعب هنأل ءلوؤي لآ نم ىلعف
 .رانلاو كالحلا كابقعو كعحرم يأ ءكالوأ :ريدقتلاو «ةلص ماللاو

 ىلع عقي ةصاخ لبإلا نم حتفلاب :اروزج .ردصلا ىلعأ ىلع موقلحلا أدبي ثيح هنعط :ريعبلا رخن نم رمأ :اورحنا
 (ةثنؤم) ناسنإلل ةدعملا ةلزنم رتحب لكل -فتككو ءرسكلاب- :اهشرك .تاروزحو رزج عمجلاو «ىشنألاو ركذلا
 .لاؤسلا نم ةبطاخم رمأ :يلس .ضمح :(برضو رصن نم) نبللا رزح نم لاذلاب ال «ةمجعملا ءازلاب :ارزاح
 ةيرارطضا ةكرحب امافحأ تضقتنا :نيعلا تحلتحا :جلتخت .-يواو- رهظ يأ اًودب ودبي ادب نم ضام :ادب

 .همف اقبط :ناسنإلا اتفش :كاتفش .قايتشالا هب دارأ :ءابدألا خيش لاق .نيعلاب صتخي ال كلذ نإ :اولاقو

 [نار] :ةيدنهلا يف ءذحف ةينثت :كاذخف .ليبقتلا ىلإ ناقاتشت يأ ءكاَيِإ يليبقت نم ياتفش جلتخت يأ :يليبقت نم

 ىلإ ةرصاخلا نيب ام وهو :حشك ةينثت :كاحشك .اهيلع ادمتعم هكرو ىلع هلعج :يبصلا نالف كروت :يكروتل

 .نتملا ىلإ ةرسلا ندل نم وهو اهرحخآو عالضألا رصقأ وهو «فلخلا علضلا



 برعلا ةواكذ نم ةذب 1۰ رشنلا يف لوألا بابلا

 موق رمو :لاق .اولعفف «هب مل 2 ٌدبعلا 0 :تلاق اا :لاق

 دبكلا نيأو :لاق «كلذب هوتأ املف ءاولعفف ءاهبنذو اهشرك نم هومعطأو «اروزح هل

 .هبرشي نأ ىبأف «هب أف ءارزاح اّنبل هوقسا :تلاقف .لكأي نأ ىبأف ؟ءاحلملاو مانسلاو

 نأ ىبأف هل اوشرفف «مدلاو ثرفلا دنع هل اوشرفا :تلاقف ؟ةئيثرلاو فيرصلا نيأ :لاقو

 مله :تلسرأ مث «ًءابخ اهيلع اوبرضاو «ءارمحلا ةعلتلا قوف يل اوشرفا :لاقو «ماني

 جلتخم مل :تلاقف !تعش امع ينيلس ءاهيلإ لسرأف !ثالثلا لئاسملا يف كيلع يطيرش

 .تاربحلا سبل :لاق ؟كاحشك جلتخي ملف :تلاق .تاعشعشملا برشل :لاق ؟كاتفش

 ST ا ضكر ل :لاق ؟كاذحخف جلتخي ملف :تلاق

 .قوسلا نعم. وهو قايتسالا نم ضام :قاتساو ا :هّيرغ نالف مزل نم] مازتلالا :يمارتلال

 ةا هعمج هعمج .[ناهوأ] :باحسک : مانسلا .دوبكو و دقو | 23 :رسكلاو حتفلاب :دبكلا

 [بلحي ةعاس نبللا] ؛عرضلا نع فرصي ةعاس ٌراح ا نبللا وه :فيرصلا [زُحَعلاو لهاكلا نيب رهظلا طسو] :ءاحلملا

 «ضرألا نم عفترا ام :ةعلتلا .ىهتنملا فو برقألا يف اذك ءولحلاب طلخي ضماحلا نبللا وه «ةنيفس لثم :ةئيثرلا

 وهو «رعش وأ فوص وأ ربو نم نوكي [تيبأ ل .لوألا وه انه دارملاو -دض- اهنم طبها امو

 .ةياقولل نونلاو «لاؤسلا نم ةبطاخم رمأ :ىنيلس .ةيبخ أ هعمجو «تيب وهف كلذ قوف امو ,ةئالث وأ نيدومع ىلع

 : . هب هج زم اذإ ءاملا بارشلا ا قرأ يلا رمخ لا :ةعشعشملا :تاعشعنشملا .ملكتملل ءايلاو

 نحرح اذإ رصم ءاسن اهسبلت ءادوس ةءالمو «نميلا دورب نم برض ةبنع لثمو كيرحتلاب ةربح عمج :تاربحلا
 سرفلا برض لصألا يف ضكرلا :ضكرل .ةفاضإلاو فصولا ىلع «ةربح ٌدربو «ةربح درب :لاقي «تويبلا نم
 فالح ىلع وهو ءادع اذإ سرفلا ضكر :ليق يح هلامعتسا رثك مث ؛لحرلاب الإ نوكي الو «هل اثاثحتسا لحرلاب

 .ودعلا نع ضكرلا لامعتسا روهشملاو «ضكار ال «ضوكر م وهو -الوهجج- سرفلا ضكر باوصلاو «لصألا



 ةيقورافلا ةلادعلا ۲۹۱ رثنلا يف لوألا بابلا

 سيقلا ؤرما لخدو«هولتقف«دبعلا اولتقاو«هب مكيلعف يرمعل« يجوز اذه:تلاق.تامهطملا

 ابأ اي كثيدح دعب ةليللا رئاس يف ثيدحلا يف ريح الف !مكبسح :ةريبه نبا لاق .ةيراجلاب

 .ةزئاجب يل رمأو ءانفرصناو ءانمقف «هنم بجعأب دحأ انّ نلو !ورمع

 ةّيق ورافلا ةلادعلا

 ضرألا حسم بكر اذإف ءاّريش رشع نا هلوط ناكو ءناّسغ كولم رح مهيألا نب ةلبح
 هيلإ بتكو كلذب ّدّسف «هيلع مودقلا يف هنذأتسي رمع ىلإ بتك ملسُي نأ دارأ امو «هيمدقب
 ىلإ اند املف ءةنفجو ُكلع نم سراف ةئام يف جرخف .انيلع ام كيلعو انلام كلف ,مّدقا نأ

 ليخلا الو رفضألا ريركلاو رمحألا بهذلاب ةححوستملا يشولا بايث مهسبلأ ةنيدملا

 ها طرف هيفو هحات سبلو «ةضفلاو بهذلا قاوطأ اهقوطو «جابيدلا لالجب

 لك نم ماتلاو -دض- قيقدلا مسجلا فيحنلاو «نمسلا شحافلا نيمسلا :مظعم لثم «مهطملا عج :تامهطملا

 نم سرفلا يف نوكي ام عمجي سرف ىلع الإ قلطي ال «سرفلا نساحمل عماج مسا وه :ءابدألا خيش لاق ءءيش
 :ةنفج ونب مهنم «هيلإ اوبسنف دزألا نم موق هيلع لزن [ءاملا هيف ناك يذلا ناكم مسا] :ناّسغ .اهلك نساحملا

 .يناثلا ىلع فرصيو لّوألا ىلع فرصي الف ؟ٌةينون مأ يميم «لاعف مأ نالعفأ :ىردي الو ؛كولملا طهر

 .رابشأ عمجلاو «ركذم «نيدتمم رصنخلا فرطو ماهإلا فرط نيب ام ربشلا :اًربش

 يدنع حيحصلاو نيخسانلا نم عقو خسنلا لعلو ءامي ىمست ةليبق ىلع علطن ملو «هنع لوقنملا يف اذك :كع
 بقلف لكُع ىعدت ةمأ هتتضح «ةانم دبع نب فوع همسسا «ةوابغ مهيف «ةليبق وبأ :مضلاب لكعو -ماللاب- لكع

 [نميلاب ةليبقلا مسا] :ةنفج [نميلا اوفلاح ناندع نبدعم وحأ ناندع نب كع :بابللا يف يررجلا لاق] .هب

 .ردصملاب ةيمست ةيشوملا بايثلا نم عون انه هب دارملاو «بوئلا شقن وه :يشولا .وندلا نم ضام :اند

 ناسنإلل بوثلاك ةبادلل وهو «مضلاب لح عمج رسكلاب "لالجلا" :لالجي .لجلا هتسبلأ يأ سرفلا تللح :لاقي :للج

 "برعم يسراف" ةجابيد دحاولاو ءريرح هتمحلو هادس يذلا بوث وه :جابيد .لالحأ اًضيأ عمجلاو «هب ناصت

 :قوطلا هتقوط :اهقوطو .ريناندلا يف ليق امك ءاددشم هلصأ لعجت نأ ىلع لّوألاو «جيبايدو جيبابد عمجلاو

 .ةطرقو طورقو طارقو طارقأ عمحلاو ءاهوحنو ةرد نم نذألا ةمحش يف يذلا وه :مضلاب :طرق .هايإ تسبلأ



 ةّيقورافلا ةلادعلا ۹۲ رشنلا يف لوألا بابلا

 رضح مث «همالسإو همودقب نوملسملا حرفو «هيلإ جرح نم الإ ةنيدملا يف قبي ملف «ةيرام

 ؛هلحف «ةرازف نم لحجر هرازإ ىلع ئطو ذإ تيبلاب فوطي وه امنيبف «رمع عم مسوملا

 كاعد ام :لاقف مع يرا رس هيلع ىدعتساف ,هفنأ مشهف همطلف ءابضغم ةلبج هيلإ تفتلاف

 يذلا تذحأل «تيبلا اذه 01 ال ولو ؛يرازإ ىطو هّنِإ :لاقف ؟كاحأ تمطل نأ ىلإ

 :لاق «ءكنم هديقأ نأ اّمإو هّيضرت نأ اًمإف «تررقأ دقف تنأ اّمأ :رمع هل لاقف «هانيع هيف

 :لاق .ةبقاعلاب الإ هلضفت امف :مالسإلا هايإو كلمش دق :لاق ةقوس TT ؟ئم هديقتأ

 ءرصنتأ اذإ :لاق «كاذ وه :لاقف «ةيلهاجلا يف نم ّرعأ مالسإلا يف نوكأ نأ ٌثوجر دق

 و وو هرازف دفو عمتحاو رض ترصنت نإ ةيتف نوكت تداك و6 ةلبخ كفوو ةرازف ذفو ممثجاو قع تيرص تمنت نا لاف

 ثراحلا مأ يهو «ماشلاب برعلا كلم «يناسغلا ربكألا ثراحلا جوز «يدنكلا بهو نب ملاظ ةنبا ةيرام يهو :ةيرام

 ىلإ كولملا امهتثراوت ءامهلثم ري مل مامحلا يضيبك ناتبيجع ناتّرد اهيطرق يف ناكو ."دونملا دنه" اهّمأ ءرغصألا

 دبع نب ديزي يلو املف ءزيزعلا دبع نب رمعب اهجوز امل ةمطاف هتنبال امهبهوف «ناورم نب كلملا دبع ىلإ اتلصو نأ

 .هتافو دعب هفلاخأو هتايح لاح يف هقفاوأ ام هللاو ال :تلاقف ءيلحلاو نيطرقلا يذح :اهل لوقي ءاهيلإ لسرأ كلملا

 .رازن نب رضم نب ناليغ سيق نم نطب يه :ةرازف
 .دقعت ام لحل اليبس كرتأ ي أ "الح ركذأ دقاع اي" لثملا هنمو ءاهحتفو اهضقن :"ةدقعلا لح" نم :هلحف

 .هفك نطابب وأ ةحوتفم فكلاب هدسح ةحفص وأ دخ برض :اًمطل همطل :همطلف

 رسك :ليقو «فوجألا :ليقو «سبايلا ءيشلا رسك :مشهلا :ليقو ءهرسك :امشه ءيشلا مشه نم :مشهف
 ىلع تيدعتسا :لاقي «هرصنتساو هئاغتسا :ءادعتسا هادعتسا نم :ىدعتساف .دسجلا رئاس نيب نم سأرلاو ماظعلا

 .اًيضار هلعحب يأ :هيضرت .هيلع يناعأف هيلع هب تنعتسا يأ ينادعأف ريمألا نالف

 .ةازاحملا قلطم دارملاو ءادوق هب هلتق :"ليتقلاب لتاقلا ريمألا داقأ" :لاقي «ةداقإلا عراضم نم ملكتم :هديقأ

 [هريغو دحاولا ىلع قلطتو «سانلا طاسوأو ةّيعرلا] مضلاب :ةقوس
 [ لو هدايز حس سا رعب كس ف وہ نال ےس لبي تلاع ےک رکی تي تييلباج اء تاع یر م ردت لش کات لايخؤلا ريم ىنتي] :توجر دق

 .ىراصنلا نيد يأ ةينارصنلا يف لحد اذإ :نالف رصنت «رصنتلا عراضم نم ملكتم :رصنتأ



 ةّيقورافلا ةلادعلا ۹۳ رشنلا يف لوألا بابلا

 ليللا حنج يف ناك املف «كيلإ كلذ :لاق !نينمؤملا ريمأ اي بغ ىلإ يرظنأ :ةلبج لاقف

 هل عطقأو «هبّرسو «همودق ٌلقره مظعأو ,رّصنتف «ةينيططسقلا ىلإ هباحصأ يف جرح

 ىلإ باحأف مالسإلا ىلإ هوعدي لقره ىلإ هلوسر هدد رمع ثعب اًملف ؛عابرلاو لاومألا
 :لاق «ةلبج نعي ءاننيد يف اًبغار اناتأ يذلا كمع ّنبا تيأرأ :لوسرلل لاق مث «ةحلاصملا

 عمحلا نم ةلبج باب ىلع دحوف «بهذف «باوجلا نحو نتا مث ,هقلا :لاق هال

 هيلع تلخد يح نذإلا ف تفطلتف :لاق َرَصيق باب ىلع ام لثم ؛ةجهبلاو باجحلاو

 وه داف تت کناف للا درا هي: ذيع ناك و لابس اذ. للا يهضأ الجر اتا

 : ىخح ر 2 EHRE SS a «بهصأ داع يح «ةيحللا اهّرذف بهذلا ةلاحسب اعد دق
 اهرشن يي 7

 :يزيزعلا يف لاق :ةينيطنطسقلا .هنم ةفئاط :مضيو رسكلاب ليللا حنح :حنج [لاهمإلا] راظنإلا نم رمأ :يبرظنأ

 :لاق اهيلإ رفاس نم ضعب يل ىكحو «ةلماعم ةرشع عبرأ اهو ءاعارذ نورشعو دحأ ةينيطنطسقلا روس عافترا

 اهروس لخادو «ةسينكلا نم ةبيرق تسيلو «"كلملا طالب" ىمست كلملا رادو «ةليطتسم اهتسينكو ريبك اهروس

 دومع ةسينكلا بناح ىلإو «يلامشلا يقرشلا بناجلاب امترامع رثكأو «ريثك بارح ةنيدملابو «نيتاسبو عرازم

 حتف دقو ةرك سرافلا يدي ىدحإ يفو «ساحن نم سرفو سراف هسأر ىلعو «تاعاب ثالث نم رثكأ هرودو «لاع
 :ديعس نبا لاق .ةنيدملا هذه يناب "نيطنطسق" ةروص كلذ نإ :ليق .امب ريشي وهو «ىرحألا هدي عباصأ

 .ربلا يف مايأ ةتس وحن بونسو ةينيطنطسق نيبو ةينارصنلا نيد عفار نيطنطسق اهانب ةينيطنطسقو
 .اميظع هّدعو هآر انالف نالف مظعأ نم :مظعأ .ىراصنلا نيد يف لحد يأ :رصنتف

 (سوماق).ةعيبلا ثدحأ نم لوأو «ريناندلا برض نم لوأ «مورلا كلم :جربزو لجسك :لقره
 ثيح اهنيعب رادلا :عبر عمج :عابرلا .اقزر هتلغ مهل لعج :دلبلا دنحلل مامإلا عطقأ :لاقي ؛عاطقإلا نم ضام :عطقأ

 بحاح عمج :باجحلاو .ىقلي يقل نم رمأ :هقلا .عابرأو عبرأو عوبر اًضيأ هعمجو «لزنملاو ةلحناو «تناك
 .ةجمب وذ وه :لاقي [ةراضنلاو نسحلا :يأ] حتفلاب :ةجهبلاو [باؤوبلا] ماكحو مكاحو راحتو رحات لثم

 .رعشلا يف ةرفص وأ ةرمح :ةكرحم بهصلا نم تعن :بهصأ .هيف قفرت :رمألا يفو رمألا فطلت :تفطلتف

 .درب اذإ ةضفلاو بهذلا نم طقس ام :مضلاب :ةلاحسب .رعشلا نم براشلا ىلع ام :ةكرحم ةلبس عمج :لابساذ



 ةيقورافلا ةلادعلا 1٤ رشنلا يف لوألا بابلا

 نع ييلأسي لعجو «ريرسلا هعم ْيعفر ئفرع املف «ريراوق نم ريرس ىلع ٌدعاق وهو

 ريخي :تلقف قو رمع نع لأسو «فرعت ام ىلع افاعضأ اوفعضأ دق :تلقف «نيملسلا

 نإ :تلقف ؟ةماركلا ىبأت مل :لاقف «ريرسلا نع ٌثردحناف ءرمع ةمالسب جتغاف «لاح

 نع كبلق قن نكلو مّلسو هيلع هللا ىلص «معن :لاق ءاذه نع ىم د هللا لوسر

 «كحيو :تلقف تك ينلا ىلع هتالص دنع هيف تعمطف «تدعق مالع لابت الو يلا
 ولا وه

 50 :تلق ؟ئيم ناك ام دعب :لاق «هلضفو مالسإلا تفرع دقو ؟ملسُت لأ اج اي

 لبقو ملسأ مث «فيسلاب نيملسملا ةجوأ برضو دترا «تلعف ام رثكأ ةرازف نم لحجر لَك

 رمع ئحوزي نأ ل نهضت كك نإ ءاذه نم ندز :لاق ملم ةيدملاب هٌيفلحو «هنم

 نمضأ ملو جيوزتلا هل تنمضف «مالسإلا ىلإ تعحر «هدعب نم رمألا يّيلويو نب

 تبصن دق بهذلا دئاوم اذإف ءاعرسُم بهذف «هيدي نيب فيصو ىلإ أموأف «ةفالخلا

 ري لوسر نإ :تلقو يدي تضبقف ءلك :يل لاف «ةضفلا فئاحصب

 كبلق قن نكلو < «ملسو هيلع هللا ىلص معن نا يو سانا ا لكلا

 يئبملا يضاملا نم نيبئاغلا ةظفل :اوفعضأ .جاجزلاب صخي وأ هوحنو بارشلا هيف رق ام :ةروراق عمج :ريراوق
 [درَح] مامتغالا نم ضام :متغاف .نيفعض هلعج :هفعضأ «فاعضإلا نم لوعفملل

 نم يمن :لابت الو .فيظنتلا وهو :ةيقنتلا نم رمأ :قن [لفسأ ىلإ ىلعأ نم لوزنلا] رادحنالا :تردحناف

 .ةلبج يق يأ :هيف .اهفلأ تطقس «ةيماهفتسا "ام"و ةراج "ىلع" :مالع .ثرتكت ال يأ ةالابملا

 .ماعطلا هيلع ناوخلا يهو :ةدئام عمج :دئاوم .ءافصو عمجلاو [ةمأ وأ دبع :مداخلا] ريمأ لثم :فيصو

 .رجحلاو حمرلاو ءانبلا بصنك اتباث اعضو هعضو :ءيشلا نالف بصن :تبصن

 «ةسمخلا عبشت :ةفحصلا مث ؛ةرشعلا عبشت :ةعصقلا مث «ةنفحلا عاصقلا مظعأ نأ ملعا e :فئاحصب

 ر كلو« درا شعب لوف م اذخ ناك: ا :ةفيحصلا مث «ةثالثلاو نيلحرلا عبشت :ةلكنملا مث
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 ةّيقورافلا ةلادعلا 1٥ رشنلا يف لوألا بابلا

 نم ٍتسطَب ءيج مث «جنلخلا يف تلكأو ءةضفلاو بهذلا يف لكأف «تببحأ ام يف لكو
 ءاعرسم بهذف هني نع مداح ىلإ أموأ مث ,رفصلا يف تلسغو اهيف لسغف «بهذلا

 هك ا رقص و او ةعمرف يسارك مهعم ٌمدَح اذإف ءّسح تعمسف

 يف ٍتاَرّسكم «يشّولا بايث نهيلع ,روعشلا يف راوج رشع اذإو «هراسي نع ةرشعو

 ءاًنسح سمشلاك تجرح دق ةيراحب اذإو «هراسي نع نهلثم دعقو «هنيمب نع ندعقف «يلحلا

 اهدي يفو «تيتف ربنعو كسم اهيفو ءةماج ميلا اهدي ينو «رئاط هيلع جات اهسأر ىلعو
 هيف برطضاف درولا ءام ةماج يف عقوف «رئاطلاب ترفصف ءدرولا ءام اهيف ةماج ىرسيلا

 فرفرف «ةلبج جات يف ٍبيلص ىلع عقوف راط مث هيف غّرمتف كسم ا ةماج يف عقو مث

 يف ةغل :ٍتسطب .جنالحخ عمجلاو [حامرلاو ماهسلا هدوع نم عنصي «بلصلا رجشلا مسا] دنمس لثم :جنلخلا

 مضلاب :رفصلا .سيسطو سوسطو ساسط عمجلاو "تست" برعم ةثنوم «ديلا لسغل ساحن نم ءانإ :سطلا
 .ريرسلا :رسكلاو مضلاب يسرك عمج :يسارك .مداخ عمج «ةكر ع :مدخ .رفصألا ساحنلا (۲) «بهذلا )١(

 عّصرم فيسو «رهاوجلاب عّصرم جات :لاقي هيف ءاهّزن :رهاوجلاب غئاصلا عصرو «هبكر :هب هعّصر :لاقي :ةعصرم

 :رهوجلاب دقعلا نالف عصرو (هريغ وأ جرس وأ فيس يف ةريدتسم ةقلح لك :ةعيصر عمج) عئاصرلاب ىلع يأ
 .اهيرج ةرثكو اهتفخ ؛ءاسنلا نم ةيتفلا يهو :ةيراج عمج :راوج .هيف همظن

 عمج نوكي نأ زوجيو ءاهوطو اهترثكل ؛روعشلا يف تاروتسم :ىعملاف -كرحيو حتفلابح رعش عمج :روعشلا يف
 .ءاسكك ءاشو عمجلاو :يشولا .نارفعزلاب تاحّوفتم :ئعملاف «نارفعز عم. -مضيو حتفلاب- رعش

 نددري يأ «دتراف هيلع هتّدر يأ رّسكتف اذك ىلع َرونلا اهوحنو ا ترك نم لعاف مسا :تارسكم

 .ةيرحب ةباد ثور بيط نم وه :ربنع .تاماجو ماوجأ عمجلاو ءةضف نم ءانإ :ةماج .نهيلح ىلع نهءاوضأ

 دنع سرفلاب ترفص" :لاقي :ترفصف .عباصألاب رسكلاو قدلا وهو :تفلا نم لوعفم نعم. ليعف :تيتف

 لاق ءالخ عمي وهف -عمس نم - ءانإلا رفص امأو -برضي برض نم ناك اذإ اذه- برشيل هتوعد يأ "هدورو

 .بلقت :بارتلا يف ةبادلا تغرمت :غرمتف ."يباطو مه ترفص دقو" :يسامحلا

 .رثكأ اذهو [امهكرحو هيحانج طسب]هيحانج رئاطلا فرفر :فرفرف



 ةّيقورافلا ةلادعلا 1 رشنلا يف لوألا بابلا

 تاللا يراوجلل لاق مث ءرورسلا ةدش نم ةلبح كحضو «هيلع هشير يف ام ضفن نح

 و 7 ۳ : م كب

 :نلقي «نهناديع قفخت «نينغُي نعفدناف اننكحضأ «هللاب :هنيم نع
 لوألا نامزلا يف َقلجب اًموي 2 مهُتمدان ةباصع رد هلل ب

 لسلّسلا قيحرلاب قفصي ىدرب  مهيلع صيربلا درو نم نوقسي

 «كحضلا ةيدعت وهو «كاحضإلا نم تابطاخملا رمأ :اننكحضأ .هتكرح اذإ :بوثلا تضفن نم :ضفن

 كلا لل طن ك و نا دعا يأ هل رق مب انو اكدت فادني دك ديفا
 رعشلا نالف نغ :لاقي «ةينغتلا عراضم نم تابئاغلا ةظفل :نينغي .عرشف يأ دشني لحرلا عفدنا :نعفدناف

 .بارطضالا -ةكرحم- ناقفخلا نم :قفخت .توصو ءانغلاب هب مرت :رعشلابو
 هلل دارأ :ليقو «ريخ نم كنم جرح ام هلل يأ : هل .فزاعملا نم ةلآ وه :سوماقلا يف لاق «دوع عمج :نفاديع

 هلل" :ليق سانلا هتلانأو هؤاطعو هريخ رثكأ اذإ لحرلا نأ هيف لصألا :ةغللا لهأ لاق :ناسللا فو .كلمع حلاص

 بحعتم لكل هنولوقي اوراص يح هلامعتسا رثك مث «ةقانلا ردب هءاطع اوهبشف «هنم ذخؤي امو هؤاطع يأ "هرد

 ةرشعلا نيب ام ريطلاو ليخلاو لاحرلا نم وه :ةباصع ."هلل" :اولوقي نأ ريغ نم هولمعتسا اعرو :ءارفلا لاق ءهنم

 .بارشلا ىلع هتسلاج :ةمدانملا يضام نم ملكتم ةظفل :مهتمدان .ةعامجلا هب دارأو «نيعبرألاو

 ماّيألا نم اموي بارشلا ىلع مهتسلاج :عمجل اهفولوقي ءاهتطوغ وأ قشمد :ماّللا ةددشم نيترسكب قليلا :قلجب

 كولم هب دارملا نإف «"ةباصعلا" ىلإ دوعي "نوقسي" يف ريمضلا :نوقسي .قلحب ىمسي عضوم يف يضاملا نامزلا يف
 ١ هنإف ءثنؤم وهو "ىدرب" ظفل وه امنإ هلبق روكذملا نأ «"قفصي" ريمض ريكذت كيلع جلتخي الو «نييناسغلا ماشلا
 ناكو «ءاملا رف ال ىدرب ءام وه امنإ يقسملا نأل ؛ىدرب ءام نوقسي :ريدقتلا نإف ءردقملا فاضملا نعم ءاقل ىلع

 «قشمدب ره مسا :ىدربو «ثينأتلا فلأ "ىدرب" يف ىلا فلألا نأل ؛لعفلا ثينأتب قفصت :لاقي نأ سايقلا

 اذه درو نم نوقسي مهأب نييناسغلا ماشلا كولم حدمب .ىدرب نم ةبعش وه :ليقو «ماشلاب عضوم :صيربلاو
 :هلوقف «ةلوهسب قلحلا لحدي يذلا ولحلا رمخلاب يأ «لسلسلا قيحرلاب اًجوزمم ىدرب ءام مهيلع الزان عضوملا

 سفنو ءرف مسا ىدرب نأل ؛"ىدرب ءام" «ريدقتلاو هل نا لوعفم "ىدرب"و "نوقسي" ل لوأ لوعفم "درو نم"

 نم لاح "قفصي"و "درو" يف يونملا نم لاح هنأ ىلع بوصنم فوذحمم. قلعتم "مهيلع"و «ىقسي ال رهنلا

 بارشلا :قيحرلاو ءةيوستلل رحآ ءانإ ىلإ ءانإ نم هليوحت :براشلا قيفصتو «ىدرب ءام وهو «ردقملا فاضملا
 .رادحنالا لهسلا :لسلسلاو «هيف شغ ال يذلا صلاخلا



 ةّيقورافلا ةلادعلا ۲۹۷ رثنلا يف لوألا بابلا

 لضفملا ميركلا ةيرام نبا ربق ٠ مهيبأ ربق لوح ةتفحج دالوأ

 لبقملا ٍداوسلا نع نولأسي ال ا وت ان, يح درتي
 لوألا زارطلا نم فونألا دش مهباسحأ 1 ولا رقي

 رعاش تباث نب ُناسح :لاق ءال :تلق ؟اذه لئاق نم يردتأ :لاق مث «كحضف

 :نيتغي نفاديعب نعفدناف !اننيكبأ للاب :هراسي نع قالل لاق مث دك هللا لوسر

 ناّمّصلاو كومريلا ىلعأ نيب نامعب ثرفقأ ٌرادلا نمل

 لوهجج :نوشغي .ريثكلا لضفلا يذ ميركلا ةيرام نبا ربق مهربق برقو «ةنفج لآ نم كولملا ءالؤه يأ :دالوأ

 «صخشلا :داوسلا] داوسلاو [هباينأ نع رّشكو حبن] رهي رهو «ةيفان "ام" ةملكو [هاتأ] االف ىشغ عراضم نم
 ىح «فايضألا مهيلع ىلاوتت :لوقي «ريثكلا عمجلا هب دارملاو[هصخش يع :هداوس يداوس قرافي ال :لاقي

 .مهومركي لب «ةدفاولا عومجلا نع نولأسي الو مهتيؤرب رمت الف «رايغألاو بناحألا ةيؤرب ممبالك تدؤوعت

 نع ةيانك "باسحألا ةواقن"و «نيليلذ ريغ ةزعأ مهفوك نع ةيانك "هجولا ضايب"و ,مههوجو ضيب لصألا :ضيب
 .مهلئاوأ نم مهقبس نم تاداع ىلع مه يأ رسكلاب "زارطلا"و «نينرعلا عافترا :مشألا عمج "مشلا"و «مهاعفأ نسح

 نيتسو ةيلهاجلا يف ةنس نيتس شاع نيمرضخلا نم «يراصنألا رذنملا نب تباث نب ناسح نمحرلا دبع وه :ناسح
 نوريعي ةكم لهأ ناك املو ءردملا لهأ رعشأ ناسح نأ ىلع برعلا تعمجأ دقو «ةنيدملاب فوتو «مالسإلا يف ةنس

 كعم ليربجو مهجها" :لاقف «نيملسملا ضارعأ يبحي نأ ناسحل ا يبلا نذأ «هبحاص نوجهيو مالسإلا

 .هرصب فك هتايح رخآ يفو ءاهل رخفي ردب ةعقو يف دئاصق هل نسحتست دقو «"سدقلا حور مهيلع كنيعيسو
 اداشنإ انل ندشنأ يأ «هب لوعفم لصتم بوصنم هرخأ يف "ان"و ,يكبُي ىكبأ نم تابطاخم رمأ هلّوأ :اننيكبأ

 .نميلاب ةدلب :بارغك "نامع"و «ناكسلا نم تلح :"رادلا ترفقأ"و «ةيماهفتسا "نم" ةملك :نمل .انءاكب جيهي

 هذه نمل :لوقي «جلاعب عضوم :نامصلاو «كومريلا اهنأ يظو ءاندنع ةدوحوملا ةغللا بتك يف هاندحو ام :قومريلا

 .نيماقملا نيذه نيب تعقوو اهفاكس نم تلح يلا نامعب رادلا

 يف ناعضوم :نامصلاو ناعم) .نامصلاف كومريلا ئطاش نيب ناع مب ترفق رادلا نمل :ةخسن ينو :ناّمّصلاو
 .دمحم جارعم (.نادلبلا مجعم يف امك «ءاقلبلا يحاون نم ماشلا ةيداب فرط



 ةّيقورافلا ةلادعلا ۲۹۸ رشنلا يف لوألا بابلا

 نامزلا تادا اس تلا و اح ل مكا

 ناكمو يسلجب جاتلا يذ دنع اتيكم اًرهد كانه ئئارأ دق

 نالوحلا ثداحب اوُلَح موي مهلك دقو مهنا تلك

 ناحجرملا ةلكأ اعارس نمضي دئالولاف حصفلا اندو

 :لوقي أاشنأ مث ءاضيأ ٍناسحل اذهو :يل لاق مث «هتيجل ىلع ع ومدلا تلاس يح «ىكبف

 ررض اهل تربص ول اهيف ناك امو ةمطل لجأ نم فارشألا ترّصنت

 روعلاب ةحيحصلا َنيعلا امي تعبو 2 ةوفنو جاجل اهيف ينفلكت

 لزنملا كاذ :لوقيف «قباسلا لاؤسلا نع بيجي «لزنملا :ييغملاو «ماقأ اذإ :نيغي نيغ نم فرظ مسا :نغم

 لوقنملا يف بصنلاب "لحم "و «نامزلا ثداوح لوزن عضوم تراص يلا ةنفج لآ لزنم «هنع تنأ لأست يذلا

 رهدلا يلع ىضم يأ «ةيضام لاح ةياكح يهو «يسفن ىرأ يأ :يبارأ .نسحأ ناكل اًعوفرم ناك ولو «هنع

 دلولا لكث] مضلاب لكشلا :تلكث .ةنفج لآ نم جات يذ كلم دنع ناكمو يسلحب ثيحب انيكم يسفن تيأر

 هديعلا "حصفلا"و ءوندلا نم ضام اند :اندو .اهلوأ :مومهلا نالوحو .اولزنأ :"اولح"و [هدقف :بيبحلا وأ

 [ءيش بيترت وه] مظنلا "نمظني"و «ةيتفلاو «ةدولوملاو ةيراحلا :ةديلو عمج :دئالولاو

 فيثك ضيرع ءرودم قروو رمح ناصغأ هل «عارذلا سيق عفتري «يعبر لقب :"ناجرملاو" «عيرس عمج :اًعارس

 نعراسي دئالولاو -ديعلا موي يأ- حصفلا اند :لوقيو مهلاوحأ ىلع فسأتي .ةناجرم هتدحاو «ةنيلم وَر بطر ءادج

 -نسحلا نم ةغلابم- لاعف نزو ىلع ناك نإ :تاسحل .كولملا ماعط نم ندأ وهو «ناحرملا هيف ماعط ذيفنت يف

 ملعاو «ةبراقملا لاعفأ نم وه :ًاشنأ .فرصنم ريغ وهف -سحلا نم- نالعف نزو ىلع ناك نإو «فرصنم وهف

 ؛ةأقانملا نوم "نإ" نو امل د ةريتخ نارا زوجي ال ةبراقملا لاعفأ نم لعفلا يف عورشلا ىلع لدام نأ

 هسفن وأ «ميظعتلل عمجلاف «هسفن هب دارأو فيرش عمج فارشألا :ترصنت .لابقتسالل نإو لاحلا هب دوصقملا نأل

 ةمطل رصنتلا اذه ببس راص يأ «هجولا يف ةبرض لحأل ىراصن ءافرشلا تراص يأ «هباب ىلع عمجلاو هباحصأو

 اه تربص ول ررض نكي ملو ب رمع هاضق ام ىلع ةمطل ءازج يف ةمطل امب دارملا وأ «يبارعألا هجو ىلع اهتمطل

 .ةينارصنلا "روعلاب"و «مالسإلا "ةحيحصلا نيعلاب" دارأو [ةقشم ىلع همشحت] فلكتلا نم ضام :ينفلكت



 ةّيقورافلا ةلادعلا 1 رشنلا يف لوألا بابلا

 رمع يل لاق يذلا رمألا ىلإ تعجر !يتيلو «يدلت مل يمأ !تيلايف

 رضم وأ ةعيبر يف اًريسأ تنك و ةرفقب ضاخعملا ىعرأ !ينتيلايو

 رصبلاو عمسلا بهاذ يموق ياخ ةشيعم ندأ ماشلاب يل تبيلاي

 ا ةروقوم ر ةوسكو ٍلامب رمأ 9 (معن :تلق ؟وه يحأ «باسح نع و

 ىلع لامجلا «هلهأ ىلإ هعفداف اتم هتدحو نإو ءاذه هل عفداو «يمالس ةئرقأ :لاقو

 ىضق ملسأ اذإف !رمألا هل تنمض الهف :لاق «ربخلا هتربخأو رمع ىلع تمدق املف «هربق

 اا ا :لاق لحد اًملف «هرصب تفك دقو «لبقأف ٍناسح ىلإ ثعب مث «همكحب هللا
 ىمع دق ي

 !يحأ نبا اي «تاه :لاق «هدنع نم لبقأ لحر اذه (معن :لاق «ةنفج لآ حير تدجو نإ

 م اا :لاق ؟كملع امو :تلق 5 هكعم ىلإ هب كعب ام

 دا الإ ئيفرعي لا ا

 .يربق ىلع ترحنف ءائيم تنك نأ تددو :لاقف «لبإلا يف هرمأب

 .هأذ رمع هدارأ نيذه دحأ نإف «يبارعألا نم ءافعتسالا وأ صاصقلا امأ وهو :رمألا

 [ىعرت اهلعح :ةيشاملا ىعرو ءاهسفنب تحرس :ةيشاملا تعر] ىعر عراضم نم ملكتم :ىعرأ

 .اهظفل نم اهل دحاو ال [رهشأ ةرشع اهلمح ىلع ىتأ ىلا قونلا] باحس لثم :ضاخملا

 .روفقو رافقو رفق هعمج [ءام الو اهيف عرز ال :ءارفق ضرأ] :ةرفقب

 .لامحأ تاوذ ةلومحم يأ :ةروقوم

 [لبالا ىعم] لم عمج :لامجلا
 .يدعب هفالختسا نم كنم هبلطي ناك امل اًئماض هل ترص اله يأ :الهف

 .روبقلا ىلع رحنلاب نورحافتي مفوكل :تددو



 5 هبسن 00 رثنلا يف لوألا بابلا
1 

 ل لا

 225 هبسن
 بالك نب ٌيصق نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نبا وهف هيبأ نم اّمأ

 نب ةميرخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نبا

 تنب ةنمآ نبا وهف همأ نم امأو «ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم

 .نيفرطلا نم هبسن عمتجي بالك يفف «بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب بهو

 ةوبنلا رون هيف ناكو «ةطسبلاب هراتخا هللا نأل ؛يشرق وهف ةنانك نب رضنلا دلو نم ناك نم نأ !ملعا :رضنلا

 هنأل ؛فانم دبع هنبا ىلإ لقتناف «لطابلا ىصقأ هنأل ؛ايصق غلب ىح «هدالوأ ىلإ لقتناو «مدآ ىلإ هئابآ نم هثرو

 ةدئام تناكو «هموقل ديرثلا مشه هنأل ؛مشاه هدلو لوأو «ةبعكلا حيتافمو «ليعامسإ سوقو «رازن ءاول هديب ناك

 رهطأب الإ جورتأ ال :لوقي ناكو «لقره ىح مهاانب نوضرعي اذلو ؛ههجو ىلع ةوبنلا رون ألألتي ناكو ةبوصنم

 لقع تاذ تناكو «راجنلا نيب نم ديز نب رمع تنب ىملس جوزتي نأ مونلا يف ىرأ يح هللا ىلإ عرضتيو «ةأرما
 تتام مث ؛ثراحلا تدلوف «رماع تنب ةليق بلطملا دبع جوزتف «بلطملا دبع تدلوف «هرصع يف ةجيدخك ملحو

 جوزتف «بلطملا دبع ىلإ ليعامسإ سوقو «رازن ءاولو «ةسايرلا ملسف ةافولا اماه رضحو «ورمع تنب دنه جوزتو
 رارضو سابعلا تدلوف «بابح تنب ىدعس جوزتف تتام مث «یزعلا دبع همساو بهل ابأ تدلوف «رجاه تنب ئبل

 اهآر ايؤرب ورمع تنب ةمطاف جوزتف «ةيفصو الجحو ةزمح تدلوف بهو تنب ةلاه اهدعب جوزتو «ةكتاع وأ
 ىرسك كلم نم نيرشعو عبرأ ةنس هللا دبع مث ةميمأو ةرب تدلو مث «فانم دبع همساو «بلاط ابأ تدلوف

 هللا دبعو «سابعلاو ءبلاط وبأو «ريبزلاو «ثراحلا تائب تسو روكذ ةرشع هبلص نم راصف «ناوريشون

 «ةربو «ميكح مأ يهو ءاضيبلاو «ةميمأو «ةكتاعو «بهل وبأو «ةريغملا همساو لجحو «موقملاو «ةزمحو «رارضو
 ٍلئنيح ناكو دس كتبا ةييبح مأ اهمأو «فانم دبع نب بهو تنب ةنمأ هللا دبع جوزتف «ىورأو .ةيفصو

 ءاّرمت هل رات, «برثي ىلإ بلطملا دبع هثعب دقو يلي هب تلمحف ةرشع عبس وأ «نيرشعو سمح وأ «نيثالث نبا

 ةسمخو «نميأ مأ كرتو .اًرهش نورشعو ةينامث هلي يبلا ىلع ىتأ ام دعب يفوت لب :ليقو .لمحلا ةدم يف اهب يفوتف
 بلاط يبأ بعش يف هب اهله ناكو «نينس نامث هيلع ىتأ ام دعب ةنمآ هّمأ تيفوتو دي هثروف منغ ةعطقو «لامجأ

 ْ .كلذ ريغ اوم خيرات يف ليقو «نينثالا موي ىطسولا ةرمجلا دنع



 د هردص قش ,هتعاضر «هتدالو ,هيبأ ةافو ۲۹ رشنلا يف لوألا بابلا

 ع هيبأ ةافو

 ثروي ملو -هّمُأ نطب يف وهو- هنع تامف هک هب تلمحف ءةنمآ هنأ هللا دبع هوبأ جّورت

 .منغ ةعطقو «نمأ مأو «لامج سمح الإ اًضرع الو الام

 لقص هتدالو

 ىلع- ءلّوألا عيبرلا نم تلح ةرشع نينثال «نينثإلا موي «ليفلا ماع «ةكع دي دلو
 نوعبسو ىدحإو ةئام سمح حيبسملا انديس ىلع تضم تناكو -لاوقألا نم حصألا

 ارظان هتدالو دنع ناك دي هنأ :يور «ةنس ةئامتسو فاللأ ةعبرأ مدأ نيبو هنيبو «ةنس

 .لماوحلا دحت امك دلي هلم لقت هنأ تدَحو امو ءامسلا ىلإ هرصبب

 5 هتعاضر

 E مث «لئالق اًمايأ ةنمآ هتعضرأف «نهدالوأ نعضري ال شيرق ءاسن تناك

 ب يا

 ءطحقو بدحج تاذ اهضرأ تناكو ءاهدنع ماطفلا 5 غلبو «ةيدعسلا ةشبك ىلأ تنب

 یارضحخ ةضور اهنأك ضرألا تداعف ءامباَبرأ لثم ىبره ماعنألاو ف لا

 .عورضلا تألتماو ؛عورزلا تلاطو «ءاماد اهئأكرفقلا ىراحصلاو

 قط هردص وش

 هالسغ مث «ادوس ةقلع هنم اجرخأو .هردص اقشو هاعجضأف «ناكلم هاتأ ةعبارلا ةنسلا فو

 .مهماعنأ كلذكو اوبره ماعنألا بابرأ نأ :ئعملاو براه نعم. «بيره عمج هلعل :ىبره

 .مدلا ةعطق :ةك رح :ةقلع .ضرألا ىلع هبنج اعضو يأ :هاعجضأف



 دنع هّمأ هتافو ۲۲ رشنلا يف لوألا بابلا

 اهوربخأو ةيدعسلا ةميلح ىلإ اوعرسأف «هعم اوناك نيذلا نايبصلا هآرف «ناك امك هاّدر مث

 ءاًحيحص هتدجوف ةوطخ ىلإ اهفذقت ةوطخ نأك E هيلإ تعرسأف ل هيلع ىرحج اع

 ر اهيمرت يأ

 تمدق مث هئادعأ نم هيلع ةيشح بلطملا كلبع 9 -هدلوم نم ةسماخا ةنسلا يق هتدرف

 .اهجوز عم تملسأو «ةوبنلا لعب

 2 نب 5

 0 هما هاف و

 املف ءةنيدملا يف راجنلا يب نم اهئاوحإ ةنمآ هّمَأ تراز «هرمع نم ةسداسلا 5 غلب امو

 ىلإ كلذ ىمئو «تيفوت -ةنيدملاو ةكم نيب ةيرق- ءاوبألا تغلبو اهعم وهو تعحر

 همضو «هيبأ نم اهثرو دق هل ةالوم تناكو «ةكم ىلإ هب تمدقو «هيلإ تحرخف نع مأ

 CSE e ا با ست ,E ءاديدش ًاًبح هبحأو بلطملا دبع

 تلاوت يأ

 ريغتي ال ركذملا عمجلاو نيسلا حتفب "ةنس" عمج هنإف «نيسلا رسك يف :لّوألا اثاحبأ ظفللا يف نأ !ملعا :نونس

 وهو «ءيجيس امك ةقيقحلا يف عمجب سيل هنأ ىلع اهيبنت رسك امْنِإ :هلوقب نيشحلا ضعب هنع باجأو «هدرفم

 يف ةرشعلل عمجب سيل هنآ ىلإ ةراشإ هدرفم يف ةحتفلا عم نيعلا رسك نيرشع :انلوقك اريظن هل نإف ءنسح باوج
 نوك مدعو «لقعلاو ريكذتلا "نونلاو واولا" قوحل طئارش نم نإف «ملاسلا ركذملا عمج هنوك يف :يناثلاو .ةقيقحلا

 تحت ظفللا اذه بابللا بحاص جردأو «نونس ذوذشب ةيفاكلا يف بحجاحلا نبا مكح اذلو «هتفصو اًملع هدرفم

 واولاب عمجي ةلعلا فرح نع ةبلقنم ءات مسالا رخخآ يف ناك اذإ هنأ يهو «ذوذشلا نم اهتحرخأ ةيلك ةدعاق

 ليلدب ؛ةنم اهلا :ليق :برقألا يف لاق ءهلصأ يف :ثلاثلاو .ال وأ ةروكذملا طورشلا هيف دحو ءاوس «نونلاو

 :امهدحأ «نالوق اهفاصقن فو :حورشلا ضعب فو «تاونس ىلع اهعمج ليلدب ٌوْنَس :ليقو «تاهنس ىلع اهعمج

 يأ ءاهنس ةلخنو «نونسلا اهيلع تتأ اذإ :تهنستو ةلخنلا ةهنس نم األ ؛ةهنسلا اهلصأو ءءاملا :رحآلاو «واولا

 ؛واولا نم "ةنسلا" ظفل لعج نم مهنم :بغارلا لاقو «ةينسو ةهينس ريغصتلا فو «ةنس لمحت الو «ةنس لمحت

 نم اهلعجي نم مهنمو «ةيناس هيلع ىقتسملا يمس اهيف نارودلا رابتعالو كلفلا نارودل مسا اهنأكو «تاونس مهوقل

 يف :عبارلاو .ريغت يأ ماعطلا هنست :ليق هنمو ءاهيف ةعبرألا لوصفلا ريغتل مسا اهّنإف ةئاسم هتففاس مهلوقل «ءاهلا

 .يدنع لمتحي لكلاو [ةبدحملا ضرألاو طحقلاو «ماعلا] ةلمتحلا هيناعم نمف «هانعم



 ماشلا ىلإ ىلوألا هتلحر «بلطملا دبع ةافو ۲۴۳ رثنلا يف لوألا بابلا

 505 هب دضتعاو «بلطملا دبع ماقف «ينلا اذهب اوعفشتسي نأ هموق نم ةأرما تفتهف ةبدجم
 تحاص يأ

 .شيع ةيهافرو بصخ يف اوراصو ءاورطم ذإ اوثبلي ملف «هب ىقستساف هقتاع ىلع هعفرو

 بلطملا دبع ةافو

 ةئام هرمع نم تضم نيح يفوتو «نيتنس بلطملا دبع هلفك ام دعب بلاطوبأ هلفك مث

 .ةنس نوعبرأو

 ماتشلا ىلإ ىلؤألا هتلخر
 !مع اي :لاقو «هتقان مامز ينو ذحأف ؛ماشلا ىلإ جورحلل بلاط وبأ أيه رشع ةثلاثلا يفو

 ةوبنلا مئالع نم بلاط وبأ هيف سّرفتو «هب جرف ؛هل قرف يأ الو بأ ال ؟نيلكت نم ىلإ
 همحر ي

 مام وه د. ده او وافد. هاهو اعاده هو او د. ده اف دو اود. ها فاو ا. اف هاو و د .اقه ده واو عاف اهلا «لبق نم هری مل ام

 .طوحق تاوذ ماوعأ :ئعملاو «رمت اذ راص اذإ رمثأ :انلوقك [طحقلا مهباصأ] :موقلا بدحأ نم لعاف مسا :ةبدجم
 [فتكلا ىلإ قفرملا نيب ام :دضعلاو «يدضع ىلع هتعضو] اداضتعا هتدضتعا نم :دضتعاو

 دق هنأ !ملعا :بلاطوبأ [قزرلا ةعس و شيعلا دغر] :ةيهافرو [شيعلا دغرو ةكربلاو ءامنلا] :رسكلاب :بصخ
 مهو ,هتوخإ رئاس نيب نم ل يبلا رمأب لفك كلذلف ءهّمأو هيبأل دي يبنلا يبأ هللا دبع اخأ بلاط وبأ ناك (

 دبعل ناكو «بلطملا دبع ونب ةرشع مهو «بهوبأو «ثراحلاو ءرارضو «موقملاو ءلححو ريبزلاو «ةزمحو «سابعلا

 ءاضيبلاو «ةميمأو «ةيفصو «ةكتاع نهو :ثانإ ةتسو ءانيم نم مهو «روكذ ةرشعو ءاّذلو رشع ةتس بلطملا

 .تملسأ اهنأ :لاق نم مهنمف «ىورأ يف اوعزانت دقو «ماّوعلا نب ريبزلا مأ ةيفص الإ ٌنهنم ملسي مل «ىورأو «ةربو

 :قرف .هكرتو هملس :رمألا هيلإ لكو نم بطاخم ةظفل "يلكت"و «ةيماهفتسا :خلإ نم ىلإ
 ةدوحوملا ةغللا بتك يف اندجو ام :مئالع .بئاصلا نظلاب هفرعت يأ «ريخلا نالف يف سرفت :مهوق نم :سّرفتو

 ةرانملاك -حتفلاب- ةرامألا :ةغللا يف ةمالعلا :تايلكلا يف لاقو «ةمسلا -حتفلاب- ةمالع عمج هلعلو ءاندنع

 فلختي ال ليلدلاو «هنع فلختت دقو رطملا ةمالع هّنإف ءالثم باحسلاك ةمالعلا يذ نع فلختت ةمالعلاو ,دجسملل

 هةوا مئالع" نم وهو «هنايب هيلع مدقت «"سّرفت" :هلوقل لوعفم :ام .ًالثم رانلاو ناحدلاك لولدملا نع



 ماشلا ىلإ ىلوألا هتلحر AE رثنلا يف لوألا بابلا

 اعيرس داع يح ‹لئالق مايأ الإ رفسلا اذه ف ضعي ملو «ةوبنلا متاحو «ةمامغلا لالظإ نم

 .اًريثك احبر اهيف حبر دقو «هتراحب نم غرف ام دعب ةكم ىلإ

 مالغلا اذه ام :ريدلا بحاص لاقف ريد بحاص ىلع اولزنف «هفلح هفدرأو «هعم د هذخأ بلاط ابأ نإف :نم

 - ين وهف هتفص ةفصلا هذه ناك نم نأل ؛يح بأ هل نوكي نأ يغبني امو «كنباب وه ام :لاق «ىئبا :لاق ؟كنم

 نأو «هب لماح هّمأو هوبأ تومي نأ :ةميدقلا yy ةمالع نمو -رظتنملا يبلا يأ

 لهأ ئبنيف ءامسلا نم ربخلا هيتأي يذلا :لاق ؟يبلا امو ريدلا بحاصل :بلاط وبأ لاق ءريغص وهو هّمأ تومت

 ريد بحاص اًضيأ بهارب لزن ىح جرح مث ,دوهيلا هيلع ّقتاف :لاق «لوقت امم لحأ هللا :بلاط وبأ لاق «ضرألا

 نأل :لاق ؟ملو :لاق ءيح بأ هل نوكي نأ يغبني امو «كنباب وه ام د :لاق ؟كنم مالغلا اذه ام :لاقف

 ةميدقلا بتكلا يف هتمالع ركذ ام نأل ا له تو ا ا ا يأ ؛ين نيع هنيعو يبن هجو ههحو

 ؟لوقي ام عتق الآ اغا نبا اي :ل# يبلل بلاط وبأ لاق مث «لوقت امم لحأ هلل !هللا ناحبس :بلاط وبأ لاق
 وأ سيحرح همساو ءاريحب :هل لاقي بهار اهو «ىرصبلا بكرلا لزن املف «ةردق هلل ركنت ال !مع يأ :لاق

 ا وصراع يالا نر ار روج قارا لايم قتال داع را يبرم و ىيطعرت

 لهأ ريخ نإ الأ" :لوقيو ىداني دي هدوجو لبق ایدانم عم دق ناكو ءدوهيلا رابحأ نم اريحب ناك :ليقو

 3ك يبلا يعي : "رظتنملا ثلاثلاو" :ةياور يفو ."ٌدعب تأي مل رحآو ءاريحبو «ءاربلا نبا بابر :ةثالث ضرألا

 ىأر ناك دقو اريثك اًماعط مهل عنص ماعلا كلذ ناك يح مهملكي الف ءاريحب ىلع رمت ام اًريثك شيرق تناكو

 «ةرجش لظ يف اولزن امل مث «موقلا نيب نم هلظت ةمامغو ءاولبقأ نيح «بكر لا يف هي هللا لوسر -هتعموصب وهو-
 ىلإ دك هوقبس مهدحجو ناك دقو كي ا لوو لع ةرحعشلا ناضعأ تلاهو :ةرحتسلا تلظأ نق ةمامعلا نظن

 بحأو !شيرق رشعم اي ءاماعط مكل تعنص ينأ :مهيلإ لسرأ م «هيلع ةرجشلا ءْيف لام سلح املف «ةرجشلا ءيف

 ام ءانأشل مويلا كل نإ !اريحب اي :مهنم لحر هل لاقف ءمك رحو مكدبعو «مكريبكو مكر يغص «مکلک اورضحت نأ
 N اجا وشما يار ناو ور حاولا ور عفا

 25 هللا لوسر فلختو هيلإ اوعمتجاف مكلك هنم نولكأتف اًماعط مكل عنصأو مكمركأ نأ تببحأ دقو فيض
 يلا ةفصلا مهنم دحأ يف ري مل و موقلا يف يف اريحب رظن املف «ةرجشلا تحت يأ «موقلا لاحر يف هنس ةئادحل موقلا نيب

 ىلع ةفلختم اهآرو موقلا نم دحأ ىلع ةمامغلا رب ملو ؛هدنع اهدجي يلا نامزلا رحخآ ثوعبلا ينلا ةمالع يه

 دا كل اما اركان :اولاقف «يماعط نع مكنم دحأ فلختي ال !شيرق رشعم اي :لاقف يقي هللا لوسر سأر

 مالغلا اذه رضحيلف هوعدا اولعفت ال :لاق ءاتس موقلا ثدحأ وهو مالغ الإ ,كيتأي نأ هل يغبني كماعط نع

 انطسوأ هللاو وه :موقلا لاقف ,مكسفنأ نم ءار يأ عم «دحاو لحجر فلختيو ءاورضحت نأ حبقأ امف مكعم

 = اننيب نم ماعط نع فلخت امو ؛بلطملا دبع دلو نم وهو «بلاط ابأ نونعي «لحرلا اذه يأ نبا وهو ءاّبسن



 ماّشلا ىلإ ةّيناثلا هتلخر Yo رثنلا يف لوألا بابلا

 ماشلا ا ةيناثلا اخو

 ىربكلا ةجيدح انتدّيس هتشعب امل ةراجتلل «ماشلا ىلإ ك جرح نيرشعلاو ةسماخلا ةنسلا يقو

 وبأ هب ءاجو هيلإ ماق يذلا ليقو :موقلا عم هسلجأو هب ءاحو هنضتحاف «بلطملا دبع نب ثراحلا همع هيلإ ماق مث =

 ةا الو ءلوألا وه رهاظلاف 4 يلا نم رغصأ هنإ ثيح نم لكشم اذه نكل «موقلا عم ناك هنأل د .ركب
 نه اأ لإ و ءاديدش اطل ظلي لمع ايم هر املف «هسأر ىلع ريست ةمامغلا لزت مل هنضتحا نم

 كلاسأ :هل لاقف اريحب هيلإ ماق ءاوقرفتو ؛مهماعط نم موقلا غرف اذإ ىح ب هتفص نم هدنع اهدحي ناك «هدسج
 ئئلأست ال : 225 هللا لوسر لاقف كلذب هربتحا هنا :ءافشلا يف لاقو امم نوفلحي هموق عم هنأل ىزعلاو تاللا قحب

 لاقف ؛هنع كلأسأ امع ئتربخأ ام الإ هللابف :اريحب لاقف ءاهضغب طق اعيش ضغبأ ام «هللاوف ءائيش ىزعلاو تاّللاب
 دل هللا لوسر هربخيف «هرومأو «هتئیهو «همون نم «هلاح نم :ءايشأ نع هلأسي لعجف «كلادب امع «ئنلس :هل
 ةوبنلا متاح ىأرف «هرهظ نع فشك مث «هدنع ىلا «نمزلا رخخآ ثوعبملا يبلا ةفص نم اريحب دنع ام كلذ قفاويف

 0 ل و ا :شيرق تلاقف «متاخلا عضوم لبقف «هدنع يلا ةفص ىلع

 هوبأ نوكي نأ مالغلا اذه يغبني امو «كنبا وه ام :لاق «نيبا :لاق ؟كنم مالغلا اذه ام :هل لاقف ءبلاط يبأ همع

 ؟هّمأ تلعف امف :لاق مث «تقدص :لاق «هب ىلبح هم هّمأو تام «لاق ؟هوبأ لعف امف «لاق يحأ نبا هتإف :لاق ءاّيح

 ام هنم اوفرعو هوأر نفل «دوهيلا هيلع رذحاو «هدالب ىلإ كيخأ نباب عجراف «تقدص :لاق ءابيرق تيفوت :لاق
 تيدأ دق يأ ملعاو ءانئابآ نع هانيورو انبتك يف هدحب ميظع نأش اذه كيأ نبال نئاك هنإف« اًرش هنيغبتل «تفرع

 معن :لاق ؟تنأ هيلع قفشأ :اريحب هل لاق «يتخأ نبا :هل لاق امل -ةياور يفو- «هدلب ىلإ هب عرسأف ‹ةحيصنلا كيلإ

 هنلتقتل ؛دوهيلا لحم وه يذلا «ماشلا لحاد ىلإ تلصوو لحما اذه تزواح يأ «ماشلا هب تمدق نئل هللاوف :لاق
 مث للا نم نصح يف وهف ءتفصو امك رمألا ناك نإ :بهارلا كلذل لاق يأ :لاقيو ةكم ىلإ هب عجرف «دوهيلا

 CG ل ا را واو ا

 هللا هثعب اذه «نيملعلا بر لوسر اذه «نيملاعلا دّيس اذه :لاق اريحب نإ -ةياور يفو- ةكم همدقأ يح «بلاط وبأ

 رجش الو رجح قبي مل «ةبقعلا ىلع متفرشأ نيح مكنإ :لاقف ؟كملعأ ام :شيرق نم خايشألا لاقف «نيملعلل ةمحر
 نم لفسأ ةوبنلا متاخب هفرعأل إو مشهود هلظت تراص ةمامغلا نأو «يبنل لإ دجسي الو ءادجاس رح الإ

 رمأ متيأرفأ :مه لاقو ءاريحب مهدرف «هلتق اودارأو لو هوفرع مورلا نم ةعبس نأ -ةياور يفو- «هفتك و
 مدعو دك يبلا ةملاسم ىلع اريحب اوعيابف ءال :اولاق هدر سانلا نم دحأ عيطتسي له «هيضقي نأ هللا دارأ
 أطح ةدايزلا هذه نإ :ليقف ؟لالبو ركب وبأ هعمو ةكم ىلإ عحر هڪ يبلا نأ تاياورلا ضعب يف ءاجو «هتيذأو

 ضعب عم هن ركب وبأ ريعلا يف يف ناك اذكو ,ريعلا كلت يف فلح نب ةيمأ عم ناك الالب نإو ةحيحص اه :ليقو

 .نسلا يف امهتبراقمل 5 يبلا عم اوعجرف هبراقأ



 ماّشلا ىلإ ةّيناثلا هتلخر 55 رشنلا يف لوألا بابلا

 8 r £ ا 00 هل 9 ر £ اا

 ‹شيرق نم ةورث لهأ نم تناكو امي يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ تنب

 ا اا 0 e ىأرف «ةرسيم اهمالغ د هعم ناكو

 لجر انأ !يحأ نبا اي :هل لاق بلاط ابأ همع نأ كلذ ببسو «ةنس نيرشعو اسمح هلك غلب امل كلذو :ىأرف
 دق «كموق ريع هذهو «ةراحت الو ةدام انل سيلو ةركنم نونس انيلع تملأو «نامزلا انيلع دتشا دقو يل لام ال

 اهتئج ولف «عفانم نوبيصيو اهنلام يف نورجتي ءكموق نم الاجر ثعبت ةجيدخو «ماشلا ىلإ اهجورخن رضح
 ,دوهيلا نم كيلع فاحأو «ماشلا يتأت نأ هركأ تنك نإو ؛كتراهط نم كنع اهغلبي امل كريغ ىلع كتلضفل

 كريغ ىلوت نإ فاخأ نإ :بلاط وبأ لاقف كلذ يف ىلإ لسرت اهلعل : :ص لاقف ادب كلذ نم دع ل نكلو

 مظعو هثيدح قدص كلذ لبق تملع دقو «هل همع ةرواحم نم ناك ام ةجيدح غلبف ءاقرتفاف ءاربدم ارمأ بلطتف

 نم يغلب ام كيلإ ةثعبلا ىلإ يناعد :تلاقو هيلإ تلسرأو ءاذه ديري هنأ تملع ام :تلاقف «هقالحأ مركو «هتنامأ

 E «كموق نم الجر ىطعأ ام فعض كيطعأ انأو «كقالخأ مركو كتنامأ مظعو كثيدح قدص

 :ةرسيمل تلاقو ءاهه ةراحت يف اد ةجيدح مالغ ةرسيم هعمو جرخف «كيلإ هللا هقاس قزرلا اذه نإ :لاقف «همعل

 ؛ةمامعلا ةكللط 325 هر نحت هنو يلا لهأ هي نوضاوي هتمومح لعجو: ايار هل .كلاخت الو ارمأ هل نفعت ال
 تناكو «شيرق ةماعك اهريع نوكتف ماشلا ىلإ اه ثعبت «ةراحتو ريثك لامو فرش تاذ ةرحات ةجيدخ تناكو

 مهدنع سيلف ارحات مهنم نكي مل نمو ءاراجت اًموق شيرق تناكو «ةبراضم لاملا مهيلإ عفدتو لاحرلا رحأتست

 علطاف «بهارلا اروطسن ةعموص نم ةبيرق ةرجش لظ تحت لزنف «ىرصُب قوس غلب ىح ك راسف «ءيشب
 نم شيرق نم لحجر :ل اقف ؟ةرجشلا هذه تحت يذلا اذه نم !ةرسيم اي :لاقف هفرعي ناك و ةرسيم ىلإ اروطسن

 اند بهارلا نأ -ةياور يقو- يب الإ 3ع ىسيع دعب ةرجشلا هذه تحت لزن ام :بهارلا مهل لاقف «مرحلا لهأ

 هسأر لبقو «هينيع ةرمحك «ةميدقلا بتكلا يف ةروكذملا هتوبن ىلع ةلادلا تامالعلا فرع نأ دعب هي هيلإ

 :لاق -ةياور يفو- «هلبق متاخلا ىأر املف «ةاروتلا يف هللا ركذ يذلا كنأ دهشأ انأو كب تنمآ :لاقو «هيمدقو

 «ةدحاو ةلصح الخ «ةميدقلا بتكلا يف ةروكذملا كتوبن ىلع ةلادلا اهلك تامالعلا كيف تفرع دق !دمحم اي

 هللا لوسر كنأ دهشأ :لوقيو «هلبقي هيلع لبقأف «ألألتي ةوبنلا متاخب وه اذإف هل حضوأف «كفتك نع يل حضوأف

 «يبرعلا «يمشاهلا 1 ا الإ ةرجشلا هذه تحت يدعب لزني ال هنأب «ىسيع كبرشب يذلا ىمألا ىلا

 ك همر ىلإ 'ىسيع نمر نع ةرعتشلا ءاقب يدب الو دملا ناولو ةعافشلاو «ضوخلا تحاض كلا
 عنام الو .ةنس فالآ ةثالث رمعي نوتيزلا ةرجش نأل «نوتيز ةرجش تناك هنأ وأ «ةزجعم اهءاقب نأ لامتحال

 نكي مل اذهف «هيلإ اهلظ ليميف ءاهتحت لزني دارملا وأ ك لزن نح اهتحت لوزنلا نع قلخلا فرص هللا نأ اًضيأ

 ءايبنألا رخآ وهو وه وه :لاق ءادبأ هقرافت ال !معن :ةرسيم لاق ؟ةرمح هينيع يفأ :ةرسيمل لاق -ةياور يقو- هريغل

 = اه جرح بلا هتعلس عابف ىرصب قوس 4 رضح مث .ةرسيم كلذ ىعوف ؛جورخملاب رمؤي نيح هكردأ !يتيلايو



 ةي جّوّرتلا | ۷ . رشنلا يف لوألا بابلا

 .ةراحت حبرأب تك داعو «ةوبنلاب هتداهش بهارلا اروطسن نم عمسو «قراوخ هنم

 يف تبغر ءاهضعب تأرو ل يبلا قراوخ نم ىأر ام ةجيدخ ىلع ةرسيم درس الو

 يف ليقو- ةنس نيعبرأ تنب يهو «رانيد ةئامعبرأ ىلع ةنسلا هذه يق اهجوزتف هب جاوزتلا

 دعب الو ءاهلبق ةأرما ك حكني ملو ؛ميهاربإ هنبا اإ اهلك هدالوأ تدلوف -كلذ ريغ :اهّنس
 هل تدلوو -نينس ثالثب هثعب دعب لاوش يف اهتافو تناكو- تتام يح اهتايح يف اهحاكن

 ةوبنلا د هاوعد لبق اوتامو بيطلاو ,رهاطلاو «مساقلاو «ةمطافو «وثلك مأو «ةيفرو «بنیز

 «طق امه تفلح ام :لاقف «ىزعلاو تاللاب فلحأ :لحرلا لاقف «ةعلس يف فالتحا لحجر نيبو هنيب ناكو =
 انرابحأ هدحت يذلا هنِإ هديب يسفن يذلاو «يب اذه هب الحو ةرسيمل :لحرلا لاق مث «كلوق لوقلا :لحرلا لاقف

 هناللظي نيكلم ةرجاملا يف یری ةرسيم ناكو اًعيمج ريعلا لهأ فرصنا مث «ةرسيم كلذ ىعوف «مهبتک يف اًئوعنم

 وهو لي هللا لوسر تأر ءاهل ةيلاع ةفرغ يأ ةيلع يف ةجيدحخو «ةريهظلا ةعاس يف ةكم ىلإ اوعجر املو ءسمشلا
 امب اهربخأف كو اهيلع لخدو «كلذل نبجعف اهءاسن هترأف هريغ دازو . .(ميعن وبأ هاور) هناللظي ناكلمو ريعب ىلع

 ءاروطسن لوقب اهريخأو ءانجرخ ذنم اذه تيأر دق :لاقف تأر امم. هتربخأ ةرسيم اهيلع لحد املف «ترسف اوحبر

 تناك ام هل تفعضأو ؛حبرت تناك ام فعض تحبرف ءاقراحتب دي مدقو «عيبلا يف هفلاح يذلا رحآلا لوقو
 نيعبرأ ةجيدخل انرحتا !دمح اي :ةرسيم لاق يح ءطق هلثم اور ام احر اوحبرو مهعاتم اوعاب -ةياور يفو- «هل هتمس

 فّلحتو «ةجيدخل ناريعب يبع ىرصب ىلإ اولصي نأ لبقو «كهحو ىلع حبرلا اذه نم رثكأ طق حبر انيأر ام ةرفس
 قلطناف «نيريعبلا ىلع فاخو «هسفن ىلع ةرسيم فاخف «بكرلا لّوأ يف كك هللا لوسر ناكو «ةرسيم امهعم

 امهدّرعو ءامهفافخأ ىلع هدي عضوو «نيريعبلا ىلإ 4 هللا لوسر لبقاف ؛كلذب هربخأف تو هللا لوسر ىلإ ىعسي
 «نارهظلا رم اوغلب امو «هدبع هنأك يح ترسيم بلق ي كيك ينلا ةبع هللا ىقلأو ءاغر امهلو بكرا لوأ يف اقلطناف

 نيذلا ةكئالملل ةرسيم ةيؤر يفو .امه ىرشبلا لعجيو «ةراحتلا كلت حبرب اهربخيل «هلبق مدقتلاب 4 يبنلا هرمأ
 هباتك يف يلازغلا لاق .ّ# ةباحصلا نم عمجلا تع ليربج ةيؤر عقو «كلملا ةيؤر زاوج ىلع ليلد ع هنولظي
 ةيكزتو «مهسوفن ةراهط لوصحل مهتظقي يف «ةكئالملا نودهاشي ةيفوصلا نإ :'لالضلا نم ذقنملا" ىمسملا

 امئاد املع «ةيلكلاب هللا ىلع محلابقإو «لاملاو «هاحلا نم ءايندلا بابسأ داوم مهمسحو «قئالعلا مهعطقو «مهبولق
 .تازجعملا امي دارأو «قشلا قرخلاو «ةقراخ عمج :قراوخ (ةريسلا يف يبلحلا هلقن) ارمتسم المعو



 يحولا ًءادتبا ,ةّبعكلا ُءاَنِ 48 رشنلا يف لوألا بابلا

 .نرحجاهو نملسأف ثانإلا تكردأو

SEL 

 .رجحلا عضوف هب تضارتو ةبعكلا شيرق تبب 5 هدلوم نم نيثالثو تس ةنس يفو

 ىحولا ءادتبا

 ةالّصلاو ًءوضولا مّلْعو ك ارقا ءارجب هيلإ يجوأ ءةنس نوعبرأ هل مت اّملو

 TTT N E «نيتعكر

 نم اهنيهوت دعب امناردح عدصو «ةبعكلا لخدو ليس ءاح هنأ كلذ :يفو .ءاسنلا غولب تغلب يأ :تكردأو

 اوعضي نأ اودارأ املف ءافاردج تقرتحاف «ةبعكلا باب يف ةرارش تراطف ءاَهرْحج ةأرما نأ ببسب ءامباصأ قيرح

 مكحف ؛جرخ نم لوا دك ناكف ؛ةكسلا هذه نم جرخي نم لّوأ اننيب مكحن :اولاقف «هيف اومصتحاو «دوسألا رجحلا

 يب باب نم لدي نم لّوأ مكحن :اولاق مهفإ -ةياور فو - لحجر ةليبق لك نم هعفري مث «بوث يف هولعجي نأ مهنيب
 لئابق نم ذخف لك رمأو «هطسو يف رجحلا عضوف بوثب رمأف «هوربخأف «هنم لحد نم لوأ 5 ناكف «ةبيش
 .ءانب يبي ب يضام نم :ةبئاغ ظفل :تنب .هديب هعضوف هذحأ مث هوعفرف «بوثلا .نم ةفئاطب ذحأي نأ «شيرق

 ديب لك ضا :ايضارت هايضارت لاقي a يصاع نب تاع دج :تضارتو

 بسح ىلع لّوألا عيبرلا نم نولخ رشعل كلذو «سانلا ةفاك ىلإ الوسرو ًايبن ىلاعت هللا هثعب يأ :هيلإ يحوأ
 .ةكمب. لبح .دملاو رسكلاب :ءارحب .اكتلع هثعبم خيرات يف سانلا ع زانت

 ءابغأب تماقف 3 ةر ايلا ةقيدص 25 هرس قدصو هللاب نمآ نم لّوأ :ةيندللا بهاوملا يف لاق :تنماف

 تافصلا نم هيف ام. كلذ ىلع تلدتساو ءادبأ هللا كيزخي ال «هللاوف رشبأ لو يبلل لوقت تناكو يبنلل ةيقيدصلا
 لاق .اه5 اهملع عيدب نم وهو ءاّديأ ىزخي ال كلذك ناك نم نأ تفرع لكلا لمحو «فيضلا ىرقك «ةديمحلا

 جرف الإ بيذكتو در نم ههركي ائيش عمسي ال ناكف «هنع كلذب هللا ففخف هرمأ ىلع ۶ هترزآو اا خلا
 هللا اهازج «فورعملا نسحو «قبسلا اذهو «سانلا رمأ هيلع نومتو «هنع ففخت و هتبثت اهيلإ عجر اذإ ءامي هنع هللا

 يف تيبب اهرشبو «يمو اهر نم مالسلا اهيلع أرقا هل لاقو ءارح راغب وهو د يبلا ىلإ ليربج ثعبف هناحبس

 اي كيلعو «مالسلا ليربج ىلعو «مالسلا هنمو «مالسلا وه :تلاقف «بصن الو هيف بخص ال بصق نم «ةنجلا
 ءانثلا هللا ىلع مالسلا در ناكم تلعج ثيح ان اههقف روفو نم اذهو «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا !هللا لوسر

 .فوججا ولؤللا :انه بصقلاو :ماشه نبا لاق .هريغب قيلي امو هب قيلي ام نيب ترياغ مث «هیلع



 ةوغّدلا ۲۲۹ رشنلا يف لوألا بابلا

 .ركب وبأ هب نمآو لّوألا عيبرلا نم رشع يناثل نينثالا موي تلصو «تأضوتو

 ةوعدلا

 ةعبارلا ةنسلا يف رمون امي غدضاف تلرن نأ ىلإ «نينس ثالث اًرس سانلا وعدي ناكو
 (8 ؛ :رححلا)

 ف هل لاق ام ةكم لهأ عم الو «هدیدع لا هت وعد ىبلو «ةوعدلا رهظأف «هتوبن نم

 رافكلا ظيغ دتشا ,مهفاثوأ يو مهدادجأو ؛مهئابأ ناو «رفكلا ىلع ىلع تام نم

 كين نأ هرهو «كيحخأ نبا نم انفصنأف انديسو ءانريبك تن أ :بلاط ل اولاقو هيلع

 مه نيت ةملك ىلإ مهوعدأ !ًمعاي :لاقف «بلاطوبأ هملكف ءانئابآ ٌمذو انتهآ متش نم

 ءاهلاهثمأ ةرشعو كتيطعنل «كيبأو ؟يه ام :لهحوبأ لاق «مجعلا اجب نوكلمعيو برعلا

 «يب اوأك دق كموق نإ !يحأ نبا اي :بلاط وبأ لاقف ءاوبضغو اورفنف هللا الإ هلإ ال :لاق

 يورو .هتئداحمو هلزنم يف هنايشغ رثكي ناكو «ةثعبلا لبق 5 هللا لوسرل اقيدص هنع هللا يضر ناكو :نمآو
 هيفف ."هتعبتل ئيقبس ولو «يعبتف «هتقبسف ناهر يسرفك رمألا اذه ىلع ركب وبأو انأ تنك" :لاق هنأ لو هنع

 ىور هيد ركب وبأ هل اقيدصت سانلا دشأ ناك د ثعب امل اذهو ءديحوتلا ىلع لوبحب امهنم الك نأ ىلإ ةراشإ
 هما ناكو "قيدصلا ءامسلا نم ركب ىبأ مسا لزنأ هللا نإ" هللاب فلحي ناك هذ اًيلع نأ :تاقث لاحرب يناربطلا
 همأ نإ :ليقو "قيتع" هيلع بلغو هللا دبع هعسا ناك :ليقو ىلا دبع ىلإ دك يبلا هريغف «ةبعكلا دبع مالسإلا لبق

 25 يبلا نأل اقيتع يمس :ليقو ءدلو اه شيعي ال ناك هنأل «توملا نم كقيتع اذه مهلا :تلاقو تيبلا هب تلبقتسا
 كو .مالسإلا ىلإ هقبسو «ريخلا يف همدقتل :ليقو «هب باعي ام هبسن يف سيل هنأل :ليقو «رانلا نم هقتعأ هللا نأب هرشب

 .هريغ وأ هي ىفطصملا وه له ؟هب هانك نم ىلع فقأ لو :ياقرزلا لاق .ةديمحلا لئاصخلا هراكتبال ركب يبأب

 «دیح وتلاب مقاعامج قش يأ ءراهج امك ملكت :ةجحلابو «قحلاب عدصو هقش «نالف هعدص :لاقي :عدصاف

 ظ :ةيدنهاب هتجرتو «لطابلاو قحلا نيب قرفأ وأ حبصلا عيدصلاو ةمألاب لصفأو «قحلاب مكحأو
 [كك دانت فاص فاص وک ا جايك“ ايكم کتاب سمج کپ لآ رغ]
 ًاناَطيَش لإ َنوُعْذَي نو (48:ءاينألا) منهج بصح هلا ٍنوُد نم َنوُدْبْعَت امو ْمُكَنِإإل :ىلاعت هلوق نم :لاق ام
 .داقنا :هل ناد :نيدت (71١:ءاسنلا) هج ْ:ُهاَوأَم كىو (11١:ءاسنلا) أديم



 ةشبحلا ىلإ ةرجهلا ظ ۳٠۰ رشنلا يف لوألا بابلا

 هللاو "لانا قلع نع سطل 915 7 نقولا ىلعو يلع يتبأف ءاذكو اذك :يل اولاقو

 «تفش ام لقو «تببحأ ام لعفا !يحأ نبا اي :لاقو هادانف ءىلوو «یکبو ءربعتسا مث ءاذه كرتأ ال

 .مهونتفو مهيوبذعو «نيملسملا نم اهيف نم ىلع ةليبق لك بثوو ءٍلئئيح برعلا بضغف

 ةشبحلا نإ ةرجهلا

 اهودجوف «ةسماخلا ةنسلا يف «ةشبحلا ىلإ موق رحاه د هب نمآ نم يف مهاذأ عشا اًملف

 «مهؤابآ هيلع ناك ام اوكرت مهنأب هيلإ اوشوو «يشاجنلا ىلإ اياده شيرق لسرأف «راد ريح

 22 ؛اولاق ام. مهربحأو يشاجنلا مهيلإ لسرأف ءدوهيلا نيد الو كنيد يف اولحدي ملو

 «هتربع ترج لحرلا ربعتسا لاقي :ربعتسا .هتمحرو هيلع تيعر :نالف ىلع تيقبأ :لاقي «ءاقبإلا نم رمأ :قباف

 «بابخو «ركب وبأو يَ هللا لوسر :ةعبس مالسإلا رهظأ نم لّوأ لاق هنأ دهاحم نع يور :دتشاو .هعمد يأ
 هعنمف :ركب وبأ امأو «بلاط وبأ هعنمف :لوسرلا امأ .نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةيمسو «رامعو «لالبو «بيهص

 سمشلاو «ديدحلا رحب دهجلا مهنم غلبف ءسمشلا يف مهوسلحأ مث ءديدحلا عردأ مهوسبلأو ؛نيرخآلا اوذخأو «هموق

 لالب ريغ «مه اولاق ام ءنورحآلا لاقو ءاهحرف يف ةبرحلاب نعط مث «ةيم متشو «مهخجويو مهمتشي لهجوبأ مهاتأو
 لالب ريغ ءاودارأ يذلاب ملکتت انك :رامع لاق «هوكرتف هولم يح "دحأ دحأ" :لوقيو «هنوبذعي اولعح مهفإف

 .يرهظ كدو الإ اهافطأ ام اران يل اودقوأ دقل :بابخ لاقو «هوكر تف «هسفن هيلع تناه

 .ةشبحلا كلم ةمحصأ «حصفأ وهو امون رسكتو حصفأ اهفيفختو ءءايلا ديدشتب يشاجنلاو :يشاجنلا

 ءصاعلا نب ورمع يشاجنلا ىلع لحد :لسرأف .هب ىعسو هيلع مث ءناطلسلا ىلإ نالفب يشو لاقي :اوشوو

 نب ورمع سلحأ :ليقو «هلاش نع رخآلاو هني نع دحاو دعقو «هل ادجس هيلع الخد املف ءديلولا نب ةرامعو

 م و ءانتآ نعو ءانع اوبغرف .كضرأ اولزن انمع نب نم ارفن نإ :هل الاقف ءامهتيده لبقو «هريرس ىلع هعم صاعلا
 مهدريل شيرق فارشأ مهيف كلملا ىلإ انثعب دقو «متنأ الو نحن هفرعن ال عدتبم نيدب اوعاج لب «مكنيد يف اولحدي
 فرعأ مهف «مهيلإ مهعفدا :ةشبحلا ءامظع هل لاقو «مهبلط يف لسرأف كضرأب :اولاق ؟مه نيأو :لاق «مهيلإ

 نورخي ال -ةياور يفو- كل نودجسي ال مهو :ورمع لاقف مه ءيش يأ ىلع ملعأ ىح «هللاو ءال :لاقف «مهاحب

 هذ رفعح مط لاق هل اوءاجاملف مكنيدو مكتنس نع ةبغر كيلع اولخد ذإ «سانلا كيحي امك كويحي الو «كل

 = :نولوقت ام ضعبل مهضعب لاق مث اوعمتحا «مهبلطي يشاجنلا لوسر مهءاح امل-ةياور يفو- مويلا مكبيطحانأ



 ةشبحلا ىلإ ةرجهللا ۴1 رثنلا يف لوألا بابلا

 «ةراجح دبعنو ةارع فوطنو «تانبلا لتقن هيلع اوناك ام ىلع انك :رفعج لاقف

 اناهنيو «فورعمل اب انرمأي ءالوسر انيلإ هللا ثعبف «ةميمذلا فاصوألا نم اهريغ ركذو

 يشاجنلا عمسف «مهئاذيإ نم نيئجتلم كدلب ىلإ انحرخف ءانوذاف «هانعبتاف ءلئاذرلا نع

 نم ناحجرخي ىسوم هب ءاج امو اذه :لاقو هتفقاسأ تكبو «یکبو ص عيهک ف هنم

 (۱:مرم)

 O كفو هب نمآو «ةدحاو ةوكشم

 كل هللا لوسر هب انرمأ امو انملع ام لوقن امنإو «مويلا مكبيطخ انأ :ه» رفعج لاقف «هومتمح اذإ لجرلل =
 .هباحصأو رفعج ءاح املف «هلوح مهفحاصم رشنب مهرمأو «هتفقاسأ اعد يشاحنلا ناك دقو «نوكي ام نوكيو

 لحدف «هتمذو هللا نامأب لخدي معن :يشاجنلا لاقف هللا بزح هعمو «نذأتسي بابلاب رفعح :لاقو رفعح حاص

 امو هللا بزحب نونتكي فيك ىرت الأ ةرامعل :ورمع لاقف ءاودجست ال :كلملا لاقف مّلسف «هفلحخ اولخدو هيلع

 صاعلا نب ورمع نأ هلدب ركذو ءاودجست ال مهل لاق كلملا نأ اهيف ركذي مل -ىرحأ ةياور يفو- «كلملا هب مهياحأ

 ام :يشاجنلا لاقف «دوجسلا يعي «كتيحتب كويحي ملو «نوريكتسم مهنا كلملا اهيآ ىرت الأ :يشاجنلل لاق

 ؟كلذ ملو :لاق «لحوزع هلل الإ دجسن ال انإ :رفعح لاقف ءا اًّيحأ ىلا ييحتب نويحتو «يل اودجست نأ مكعنم

 ؛مالسلا ةنحلا لهأ ةيحت نأ انربحأو «ءلحوزع هلل الإ دجسن ال نأ انرمأو ءالوسر انيف لسرأ ىلاعت هللا نأل :لاق

 تاولصلا نأل «يشعلاب نيتعكرو «ةادغلاب نيتعكر :نيعي ةالصلاب انرمأو ءاضعب انضعب هب ىجي يذلاب كانييحف

 ءةنيدملاب الإ ضرفت مل لاملا ةاكز نأل ءةقدصلا قلطم يأ «ةاكزلاب انرمأو «تقولا كلذ تضرف نكت مل سمخلا

 اج ىسيع ما ءارذعلا ميرم نأ يف كنوفلاخي مهإف :يشاجنلل صاعلا نب ورمع لاق .ةراهطلا ةاكزلا نم دارملا :ليقو

 :ىلاعت هللا لاق امك لوقن :رفعج لاق ءهّمأو مرم نبا يف نولوقت امف :يشاجنلا لاق هللا نبا هّنإ :نولوقي الو

 !نيسيسقلاو ةشبحلا رشعم اي :يشاجنلا لاقف (١107:ءاسلا) مرم ىلإ اًهاَقْلأ هتملک وو (87:فسوي) كولا حور

 .ليجنإلا يف ىسيع هب رشبملا هلو «هللا لوسر هلآ دهشأ ؟نولوقت ام ىلع نوديري امأ

 .ةليضفلا دض ةليذر عمج :لئاذرلا

 .ءاذيإلا يضام نم نيبئاغلا ةظفل :انوذاف

 [نارطملا نود و سيّسق قوف ىراصنلا رابحأل نيد بقل] ءافلا ديدشتو مضلاب فقسأ عمج :هتفقاسأ

 .جارسلا نود يهو حابصملا عضوي اهيف «ةذفانلا ريغ رادجلا يف ةوك يه :ةوكشم



 ةشبحلا ىلإ ةرجملا ۳۲ رشنلا يف لوألا بابلا

 o ةملكب يداني رمع مهمامإو اوج رخف «روهظلا ىلع مهلمح رمع ملسأ املف

 كيلإ نيلجرلا بحأب مالسإلا زعأ مهلا :لاق هنإف «هيف دلني يبنلا ءاعد ةباحتسا ببسب همالسإ ناكو :ملسأ

 «نيعبرألا هب هللا لّمكف ءالحر نيئالثو ةعست نوملسملا ناكو -لهج وبأ وهو- «ماشه نب ورمعب وأ باطخلا نب

 :لاق ءديز نب ديعس جوز باطخلا تنب ةمطاف يحأ مالسإ يغلب لاق «همالسإ نع ثدحي هذ رمع ناكو

 ذإ «ةكم قرط ضعب يف ةرحامه لاب رحل ا ديدش ٌراح موي يف انأ انيبف 3ك هللا لوسر ىلع سانلا دشأ نم تنكو

 رمألا اذه كيلع لحد دقو «كنيد يف يوقلا بلصلا كنأ معزت كنإ ؟بهذت نيأ :لاقف ءشيرق نم لحر يقل

 اذإ ,نيلجرلاو لحرلا عمجي دلي ناك دقو ءاًبضغم تعحجرف «تأبص دق كتخأ :لاق ؟كاذ امو :تلق «كتيب يف

 تعرن ج فحين ر خا جوز ىلإ مض دقو «هماعط نم نابيصيو هعم نانوكيف «ةوق هب لحرلا دنع املسأ

 يتوص اوعمس املف «مهعم ةفيحص نوؤرقي ءاسولج موقلا ناكو :لاق «باطخلا نبا :تلقف ؟اذه نم :ليقف «بابلا

 !اهسفن ةودع اي تلقف ءاهيلع تلحدف «يل تحتفف ةأرملا تماقف «مهيديأ نم ةفيحصلا اوسنو اوئبتحاو اوردابت

 نب ديعس هنتخ ىلع بثو رمع نأ :ةياور فو ءاهتبرض مث «كنيد نم تجحرخ يأ «تأبص كنأ كنع غلب دق

 جش ةمطل اهمطلف ؛هحوز نع هفكتل هتحأ تءاجف «هردص ىلع سلجو «ضرألا هب برضو «هتيحلب ذخأو «ديز

 دقل هللا َدَحَوُأ نأ ىلع ؟هللا ودع اي نبرضتأ :تلاقو .تبضغو «تكب مدلا تأر املف دلا لاسف ءاههجو ام

 تمقف «مدلا تيأر نيح تييحتساف :ه#قذ رمع لاق «لعفاف ًالعاف تنك امف !باطخلا نبا ايأ كفنأ مغر انملسأ

 هينيطعأ ؟باتكلا اذه ام :تلقف «تيبلا ةيحان يف باتك اذإف «ترظنف ءبضغم انأو «ريرسلا ىلع تسلحو

 هسمي الو ءرهطتت الو «ةبانحلا نم لسغت ال تنأ «هلهأ نم تسل هكيطعأ ال هل :تلاقف ءائراق رمع ناكو «هرظنو

 أرقي هو رمع ناكو ءاهأرقأ ةفيحصلا هذه نوطعأ :لاق ةياور يفو «هينتطعأ يح ام لزأ ملف :لاق ءنورهطملا الإ

 نأ قيثاوملا نم كيطعأو ءاهيلإ رظنأ كينطعأف «تلق امم يبلق يف عقو «كحيو :لاق «لعفأ ال :هتخأ تلاق «بتكلا

 الإ هسمب ال باتك هنإف ءأضوتو لستغاف «قلطناف سحر كنإ :تلاق «تعش ثيح اهيزوحت يح «كنوحأ ال

 نأ وجرأ نإ معن :تلاق ؟رفاك ىلإ هللا باتك نيعفدتأ :لاقف ءاهيلإ ًةباّبح جرحخف «لستغيل جرخف ءنورهطملا

 ترعذ ميجّرلا نم NS مسيل هيف اذإف ءهيلإ هتعفدف ءرمع ءاحو «تيبلا بابخ لحدف «يحأ هللا يدهي

 تذحأو «يسفن 0 تعحر م ؟ذحأ يأ «قتشا ءيش يأ نم کا تا ید درع اا تشو

 هللاب اونم تغلب ىح ركفأو أرقأ تلعجف (١:ديدحلا) 4 ٍضْرَألاَو ِتاَواَمَسلا يف ام هللا حبس :اهيف اذإف ةفيحصلا

 دهشأ :تلقف (:ديدحلا) َنيِنِمْؤُم منك نإإ» :ىلاعت هلوق ىلإ (/:ديدحلا» هيف َنيِقَلْحَتْسُم ْنَكلَعَج اّمِم وقفنا هلوسرو

 = #ميِحّرلا نَمْحَّرلا هللا مسي اهيف ةفيحص يل اوحرخأف :ةياور يقو «هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ



 ةشبحلا ىلإ ةرجها ۳۴۳ رشنلا يف لوألا بابلا

 ا وا و او ا رت لا مو رمع عم الجر نوعبرأ مهو «ديحوتلا

 َضْرَألا ىلع ْنّمِم ًاليرثت ىح ْنَمِل ةَرِكذت الإ ىَقْشَتِل نارا لع ارنا ام هطإ» ؛ةرهاط ةبيط ءامسأ تلقف =
 نإَو ىرثلا َتْحَن مَ امه امو ٍضْرَأْلا يف اَمَو ِتاَواَمّسلا يف اَم هَل ىَوتْسا شعلا ىلع ْنَمْحَرلا ىلع ٍتاَواَمَسلاَو

 :تلقو «يردص يف تمظعف (- «:هطو (ىَتْسُحْلا اَمْسألا هل وه الإ هَل ال هللا ىفحَأَو َرَسلا ملي هنإف لولا زهُجَ

 :ةياور يتو .دهشت (١1:هط) (ىَدَْ هوه او اهب نوب الْنَماَهْنَع َكدَصَ القو غلب املف «شيرق ترف اذه نم
 4 ْتَرْصْحَأ ام سفن ْتَمِلَعل :ىلاعت هلوق ىلإ ىهتنا رمع نأو ١( :ريوكتلا) 4ترک سْمشلا اذإف هط ةروس عم ناك

 نم لك غولب بقع دهشتو ءأرقف «نيتفيحص وأ ةفيحص يف ثالثلا روسلا و نکعیو ١(« 4:ريوكتلا)
 ءاذه لوقي نمل يغبني امو :لاق ح١ +:هطر يك ةالّضلا مقأو يِندبعاَف ان الإ لإ اللا انآ يِنإم غلب الو «نينيآلا

 تاو هدير نب دبعس احرز عي هنأ دبع اراك نيذلا موقلا جرف 0ا دبع: ىلع قولد ءةريغةعم دعي نأ
 ثلاغلا لحرلاو «نآرقلا مهئرقي بابخ ناكو ءديعس ىلإ ي ىفطصملا امهمض نيذلا نيلحرلا دحأ ترألا نب
 نإف !رشبأ باطخلا نبا اي :اولاق مث «ىلاعت هلل ادمحو ي هو اع اراشتعما کاب نوردابتي «همسا فرعي مل

 «كل هتوعد نوكت نأ وجرن انإو «"ورمّعب وأ رمُعب مالسإلا زعأ" !مهللا :لاقف «نينثإلا موي اعد دي هللا لوسر
 ىلإ تحف ءافصلا لفسأ يف وه :اولاق لص هللا لوسر ناكم ينوربخأ :تلق «قدصلا م اوفرع املف !رشبأف

 اه لاقيو «نيملسملا نم هعم نع اهيف اًيفتخم ك ناك «مقرألا راد يهو ءافصلا لفسأ تيب يف دي هللا لوسر

 يدش اوفرع دقو :لاق ؛باطخلا نبا :تلق ؟اذه نم ليقف «بابلا تعرقف :هنو رمع لاق «نارزيخلا راد :مويلا

 دري نإف «هل اوحتفا :5 لاقف «بابلا حتفي نأ مهنم دحأ أرتجا امف «يمالساإب اوملعي لو و هللا لوسر ىلع
 قي يبلا عبتيو «ملسي اريح هب هللا دري نف هل اوحتفا !موقلا لجو ىأر امل هو ةرمح لاقو «هدهي اريح هب هللا

 ذحأ ةزمح نإ :ليق «يدضعب نالجر ذحأو تلحدف :لاق هل اوحتفف ءانيه انيلع هلتق ناک كلذ ريغ هب دري نإو

 «يبايث عمحجب ذحأف «هيدي نيب تسلجف «يولسرأف «هولسرا :لاقف ني يبلا نم توند يح ؛هراسيب ریبزلاو «هنيميب
 هزهو هفيس لئامحو e ءرادلا نحص يف 4 يبلا هلبقتساف :ةياور يفو «ةديدش ةبذح هيلإ يبذجف

 ىح !رمع اي ةنمب تنأ ام أ :لاقف «هيتبكر ىلع عقو نأ رمع كلمت امف دلك يبلا ةبيه نم رمع دعتراف «ةَره

 «مالسإلا ىلع هللا هتبثيل كلذ هعم لعف 4 هلعلو «ةريغملا نب ديلولاب لزنأ ام لاكنلاو يزخلا يف كب هللا لزني
 اديدش نوكيلو «هنم رفي ناطيشلا ناك يح كلذك ناكف «ناطيشلا زحر بهذيو «هبلق يف يعبطلا هبح ىقليو

 دها مهلا" !باطخلا نب اي ملسأ :هّرهو هبوث عماجمب هذحأ دعب 4 لاق مث كلذك راصف نيدلا يف رافكلا ىلع
 ؛لغ نم رمع ردص يف ام جرخأ مهللا «باطخلا نب رمعب نيدلا زعأ مهلا «باطخلا نب رمع دها مهلا «هبلق

 ةريبكت «دعب نوملسملا ربك و 8 يبلا ربكف للا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :تلقف "اناعإ هلدبأو

 = انسلأ !هللا لوسر اي :انلقف «همالسإب ىفختسا ملسأ اذإ لحرلا ناكو :هن رمع لاق «ةكم قرطب تعمس ةدحاو



 نينمؤملاو ةكَم رافك َنيَب ام يف عطاقتلا قرف رشنلا يف لوألا بابلا

 ءلهجوبأ ْنيعْللا هّجشف «هيلإ نوعمتسي اوعمتجاف ءافصلا ىلع ةوعدلا اًموي ب نلعأو

 يح ور لاقف «مهوکلهي نأ هيلع لوضرعي ةكئالملا طبهف ,ةراجحلاب نوك رشملا ةعبنو

 ."مهل اباذع ال ةمحر تثعب نإ" ههحو نع ٌمدلا احسام -هادف يمأو يبأ حورو

 نينمؤملاو ةكّم رافك نيب ام يف عطاقتلا

 هباحصأو 5 دمحم ىلإ ليبس ال نأ شيرق فرعو «هرمأ يوقو «مالسإلا زع اّملف

 اوقلعو «مهوعيابي الو «مشاه نب اوحكاني ال نأ :دهعلا ةفيحص اوبتك ام دعب اودهاعت

 «مهوذاف «بعشلا مهعم نمو «هيبأ ينبو «بلاط ۳ لحدف .ةبعكلا ىلع ةفيحصلا

 «نينس ثالث ةلاحلا هذه ىلع اوقبف «هريغو ماعطلا نم قاوسألا نم ةراملا مهنع اوعطقو

 E ل ا ل ,ةضرألا ةفيحصلا ىلع هللا طلسف

 ميفف :تلق «متييح نإو متم نإو قحلا ىلع مكنإ «هديب يسفن يذلاو ىلب :لاق ءانييح نإو انتم نإ «قحلا ىلع =

 ءانيقل ام تيأر دقو ليلق انإ !رمع اي لاقف ؟لطابلا ىلع مهو قحلا ىلع نحنو اننيد يفخن مالع ؟هللا لوسر اي ءافخلا

 هذ رمع لاز ام مث «نايإلاب هيف تسلح الإ رفكلاب هيف تسلح سلجم ىقيي ال اًيبن قحلاب كثعب يذلاو :رمع لاقف

 ءرمع امهدحأ يف «نيفص يف اوجرخف «كلذ ىلع هقفاو ىح دجسملا ىلإ مقرألا راد نم جورخلا يف هي يبلا عجاري

 قو هللا لوسر يمسف ءاهلثم مهبصي مل ةبآك مهتباصأف هيلإ شيرق ترظنف «دحسملا اولخد نح رهف ةزمح رخآلا يفو
 ةو رمع علسأ دم ةرعأ الزام هقو درع نبأ لاق < اطابلاو ىلا ني اة قرف للا نل قو قوزافلا ع

 .اًريزع راص :ةزازعو ةّرعو اع ّرعي رع :زع [راهظإلاو مالعإلا] نالعإلا نم ضام :نلعأو
 .دهاعتلاو دقاعتلا وهو دهاعتلاو ضام نم نيبئاغلا ةظفل :اودهاعت

 يف قيرطلا رسكلاب وه :بعشلا .تابحلاو دربلا ءاج :كلوقك هعم لوعفم وهو «عم نعم واولا :هيبأ ينبو
 [ألا ةباصإ وهو] ءاذيإلا يضام نم نيبئاغلا ةظفل :مهوذآف .باعش هعمجو «لبحلا
 ل هدلوم نم نيعبرأو تس ةنس يف راصحلا اذه ناكو :اوقبف

 [هوحنو بشخلا لكأت ةبيوُد وأ ةدود] ةكرحم يه :ةضرألا



 مذ ةجيدخو بلاط يبأ توم o رشنلا يف لوألا بابلا

 بلاط ابأ هب ربخأف «كلذب هيلإ هك يحوأو ملظلا اهيف ىقبو «هللا مسا لك تلكأف

 .مهبعش نم اوجرخو هنم مهضعب ًاربتف «كلذك اهودجوف «بلاط وبأ مهربحأف .

 مذ ةجيدخو بلاط يبأ توم
 يول م ادار لل وما اا و رفكلا ىلع بلاط وبأ تام ةرشاعلا ةنسلا فو

 ةعيطقو ملظلل ةنمضتملا ظافلألا يأ ءدهعو قاثيم نم ةفيحصلا يف ام تلكأ :ةيبلحلا ةريسلا يف لاق :تلكأف

 الإ لجوزع هلل امسا ةفيحصلا يف ةضرألا كرتت ملو -ةياور يف- ءاهيف هئبثأ الإ ىلاعت هلل امسا اهيف عدت ملو ءمحرلا

 نيتياورلا نيب عمجو :لاق «ةيناثلا نم تبثأ ىلوألا ةياورلاو «محر ةعيطق وأ ملظ وأ كرش نم اهيف ام يقبو «هتسحل
 نادت هلا رطبا دج اك عينا نشب قزق تلك ار لاحت اک تدر الا تلاد كسب رك ملا

 .مهملظ عم ىلاعت هللا مسا عمتحي الل
 :لاقف «هنذأب هيلإ ىغصأف هيتفش كرحي هيلإ سابعلا رظن «توملا بلاط ىبأ نم براقت امل هنأ ركذو :رفكلا ىلع

 نأ تبثي مل نإ هيفو «عمسأ مل ب هللا لوسر لاقف ءاطوقب هترمأ يلا ةملكلا يحأ لاق دقل هللاو !يحأ نبا اي

 ام اًضيأ هدريو «كلذ دري بلاط يبأ قح يف اهوزن نأ تبث ثيح ةيآلا لوزن اًضيأو «مالسإ دعب كلذ ركذ سابعلا
 كلذ هعفن لهف كرصنيو كطوحي ناك بلاط ابأ نإ !هللا لوسر اي تلق :لاق هنأ هذ سابعلا نع نيحيحصلا يف

 ىلإ هتجرحخأف «رانلا نم تارمغ يف هتدجوف «ةمايقلا موي هيلإ ريصي امو «هلاح نع يل فشك يأ هتدجو «معن :لاق

 كردلا يف ناكل انأ الولو «رانلا نم حاضحض يف ةمايقلا موي يأ وه «معن :لاق -رحآ ظفل يفو- «حاضحض

 اهادأ ول ذإ مالسإلا دعب اهادأ الو ءلاؤسلا اذه لأس ام سابعلا دنع ةروكذملا ةداهشلا ناك ولو «رانلا نم لفسألا

 اي :تلقف دلك هللا لوسر تيتأ بلاط وبأ تام امل :لاق هذ يلع نع نابح نبا حيحص يف ءاج اًضيأو «تلبقل

 :يل لاقف «هيلإ تئج هتيراو املف :هذ يلع لاق «هراوف بهذا :لاق «تام دق لاضلا خيشلا كمع نإ ادا لر

 ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا اهدر «ةيهاو رابحخأب لدتساو لسا بلاط ابأ نأ ةضفارلا ةالغ ضعب معزو .لستغا

 «بلاط يبأ مالسإ ىلع ةلادلا «ةيهاولا ثيداحألا نم هيف رثكأ ضفرلا لهأ ضعب هعمج ءزح ىلع تفقو لاق دقو

 يلا حلاصملا نم كلذ يف امل «هموق نيد ىلع هءاقب نيمكاحلا مكحأ ةمكح نم ناكو ."ءيش كلذ نم تبثي ملو

 همع ونبو هؤابرقأ ردابو بلاط وبأ ملسأ ولو «مهنم ملسأ نم مالسإ رحأت همع ونبو هؤاب رقا اذكو اهلمأت نمل ودبت

 نم «هبح ىلع اولتاقو «دعابألا هيلإ رداب املف .هل اوبصعتو «مهنم لحرب رخفلا اودارأ موق :ليق اعرف «ناعيإلا ىلإ
 .تباث نيقيو ةقداص ةريصب نع وه امنإ كلذ نأ ملع «هاخأو هابأ لتقي مهنم صخشلا نأ يح مهنم ناك



 ةعيبلاو ءارسإلا ۲۳۹ رشنلا يف لوألا بابلا

 تعمتجاف «ةنس نيتسو سمح تنب يهو اند ةجيدخ تيفوُت ءرّهشأ ةسمح ىضم الو

 :لاقف «كلذ بهل ابأ غلبف «لاني نكي مل ام شيرق نم لانو «هتيب مزلف «ناتبیصم هيلع

 ءامايأ ثكمف «تومأ نح كيلإ نولصي ال ءاعناص تنك امو «تدرأ ال ضما !ٌدّمح اي

 هللاو :لاقف «رانلا ف بلطملا دبع نأ كيحأ با معزي :لهجوبأ لاقف «هل ضرعتي ال

 .شيرق رئاسو وه هيلع ٌدتشاف اودع كل تخرب ال

 ةعيبلاو ءارسإلا
 ةبقعلا ةعيب تناك اهيفو ىلُعلا تاوامسلا ىلإ ءارسإلاب ب فّرشت رَشَع ةيناثلا يفو

 يف ةيناثلا ةبقعلا ةعيب تناك ةرشع ةثلاثلا يفو ءرشع انثا راصنألا نم مدق ثيح «ىلوألا

 .ناتأرماو الجر نوعبس ناكو «مسوملا

 يقض ةجيدح ةافو تناك :ليقو «بلاط يىبأ توم دعب ناك ةجيدحخ توم نأ «ةيزمهلا بحاص دافأو :ىضم الو

 نب نيدلا دامع ظفاحلا لوق ةيزمهلا يف ام هديؤيو «مايأ ةثالثب هدعب :ليقو «ةليل نيثالثو سمخب بلاط ي لبق

 رمعلا نم الو ءامقرفح يف لب لزنو نوجحلاب تنفدو «مايآ ثالثب يأ ءيا ةجيدخ لبق تام هنأ روهشملا :ريثك
 توم «ةيناثو «بلاط يبأ توم ةبيصم يأ :ناتبيصم .تعرش ةزانجلا ىلع ةالصلا نكت ملو «ةنس نوتسو سمح
 .هبس يأ «نالف ضرع ْنِم :لاقي :لان .هللا ءادعأ نم يذأتلا :ةيناثلاو ءاقوم ةبيصم :ىلوألا وأ ,ةجيدح

 ضرألا ةرك يواسي سمشلا صرق نأ «ةسدنها يف تبث هنأ ءالقع هزاوج ىلع لدي امو :مامإلا لاق :ءارسإلاب

 غولب نأ ىلع لدي كلذو «عيرس فيطل نامز يف لصحي «صرقلا عولط نأ دهاشن انإ مث ؛ةرم نيتسو افينو ةئام
 اذه لثم نأ الإ «بحعتلا ىقبي هنأ بابلا يف ام ةياغ «هسفن يف نكمم رمأ ءروكذملا دحلا ىلإ ةعرسلا يف ةكرحلا

 «نالطبلاو راكنإلا مزلتسي ال بجعتلا درجمف «تازجعملا عيمج يف لصاح وه لب «ماقملا اذه صتخي ال بجعتلا

 لوزن دعبتسي كلذكف «شرعلا قوف ام ىلإ «ملاعلا زكرم نم فيثكلا مسجلا دوعص لقعلا يف دعبتسي امك اًضيأو
 ءاعنتمم ةدحاو ةليل يف 24 دمحم جارعمب لوقلا ناك نإف «ملاعلا زكرم ىلإ شرعلا قوف نم «يناحورلا فيطللا مسجلا

 ناك عانتمالا اذهب انمكح ولو ءاعنتمم ةدحاولا ةظحللا يف ةكم ىلإ شرعلا نم بلع ليئربج لوزنب لوقلا ناك

 = نيلئاقلا نأ تبثف «ةوبنلا لصأ زاوج ميلست ىلع عرفتم جارعملا توبثب لوقلاو لء ءايبنألا عيمج ةوبن يف اًنعط كلذ



 ةرجفا فش رشنلا يف لوألا بابلا

 ةرجهلا

 كرب" غلب اذإ نح «مهئاذيإ ةدشل «ةشبحلا وحن جورخلا ركب وبأ دارأ رشع ةعبارلا يقو
 كلثم :لاق «يموق ٰيحرحأ لاق ؟ديرت نيأ :لاقف ءةراقلا ديس ةنغدلا نبا يقل "دامغلا

 نبا فاطف عجرف كدلبب كبر دبعاف !عحرا «كل انأف ءمودعملا بسكت كنإ ؛جرخي ال

 ةنتف فاخن اّنإف ءنآرقلاب نلعتسي ال نأ اوطرتشاف «هل نامألل اًبلط شيرق فارشأ يف ةنغدلا

 ,مهؤاسن هيلع عمتجتف أرقي ناكو «هراد ءانفب ادجسم ركب وبأ ێتباف ءانئانبأو ءانئاسن

 :ةنغدلا نب ال اولاقف «شيرق فارشأ عزفأف ءأرقا ذإ ءاكب ناكو «هنم نوبجعُي مهايبصو

 ةدحاو ةظحلا يف بلع ليئربح لوزن عانتماب لوقلا مهمزلي دحلا اذه ىلإ «ةعيرس ةينامسح ةكرح لوصح عانتماب د

 ال ليئربح نإ :لوقن ال نحن :اولاق نإف ًالطاب اًضيأ ركذ ام ناك ًالطاب كلذ ناك الو ,ةكم ىلإ شرعلا نم

 حور نع «ةينامسجلا بححلا لاوز وه بلع ليئربج لوزن نم دارملا :لوقن امئِإو «ناكم ىلإ ناكم نم لقتني مسح
 اج ليئربج تاذ يف اًيلجتم ارضاح ناك ام ضعب تادهاشملاو تافشاكملا نم هحور يف رهظي نح ب دمحم

 هلوزن نأو «مسح ليئربح نأب نورقي مهف «نيرسفملا روهمج اًمأف ءامكحلا لوق وه هحولا اذهبي يحولا ريسفت :انلق
 هيلإ بهذ ام ريرقت اذهو ءايوق روكذملا مازلإلا ناك كلذك ناك اذإو ءةكم ىلإ كالمألا ملاع نم هلاقتنا نع ةرابع

 .اًموي نيرشعو رهشأ ةينامثو ةنس نيسمحو ىدحإ نبا وهو هب يرسأو .نيملسملا فئاوط نم نورثكألا

 .نميلاب عضوم ءرسكتو نيغلا مضتو ءءارلا نوكسو رسكتو ءابلا حتفب :دامغلا كرب
 ."اهامار نم ةراقلا فصنأ" :لثملا يفو [ايمر سانلا دشأ مه ةليبق مسا] :ةراقلا
 ناك نإف «هبسكي تلعح وأ ؛هبسك ىلع :هتنعأ يأ الام هبستكاو الام اًديز تك الام تبسک :بسكت

 هلبق ام. هبشأ هنأل «نيلوقلا ىلوأ اذهو «مهيلإ هلصوتو «مهدنع مودعملا ءيشلا سانلا يطعت كنأ ديريف ءلّوألا نم

 .ماعنإلاو ليضفتلا باب ريغ باستكالا يف ةداعسلاو ظفحلا بابو «هريغ هيلوت نأ ؛ماعنإلاو ليضفتلا باب يف

 .ءادعألا رش نم انومأم كنوكو «كظفحل ليفك انأف يأ «هربحخ "كل"و أدتبم "انأ" ةملك :انأف

 .ةباحإلا نعم ةباجتسالاك نالعإلا نيعك. نالعتسالا نم :نلعتسي ال

 .ءايلا ديدشتو مضلاب بهو ةينفأ عمجلاو [اهبناحب وأ رادلا يف ةحاسلا] نعي رادلا ءانف هنمو دملاو رسكلاب :ءانفب

 [هررض هيف امي بطاخملا فيوخت وهو] عازفإلا نم ضام :عزفأف .ءاكبلا ريثك يأ ءِكاب ةغلابم :اءاكب



 ةرجفلا ۲۳۸ رثنلا يف لوألا بابلا

 ةنغدلا نبا هغلبف «كتمذ كيلإ دري وأ هيلع يضحي نأ هرُمف «هطرش فلاح ركب ابأ َّنِ

 ىلع :ة46 لافف ءةنيدلل لبق رهجتف شا رارج ىضرأو ,ةراوح كيلإ 4أ :لاقف 59

 هنأ شيرق تأر املف «رّهشأ ةعبرأ نيتلحار فلَعو هّسفن َسّبحف «نذإلا وجرأ نإف كلسر

 ةَمزع اوفرعو ؛هجورخ اورذح «ةعنَم اوباصأو ,مهدلب ريغب باحصأو هعيش ل كفرا

 خيش ةروص يف سيلبإ عمتجاو «هرمأ يف نورواشتي «ةودنلاراد يف اوعمتجاف مهب قوحللا

 انيلع بشي نأ الإ همن ال انإو ءراص ام هرمأ نم راص دق :مهنم ضعب لاقف «مهعم ّيدحب

 «يأرب اذه ام :يدحنلا خيشلا لاقف هتوم اوصبرتو «ديدحلا يف هوُسبحاف «هعبت دق نع

 هيفننو ءاندلب نم هجرخن :ليقف ؛مكيديأ نم نوعزتنيو «هباحصأ بشي هومتسبح نإ مكنإف

 ىلع لحي متيفن ناف «بولقلا ىلع هب هتبلغو «هثیدح ّنسح اورت ملأ :يدجنلا لاقف «هنم

 لك نم ذات :لهج وبأ لاقف مكأطي يح مكيلع هب ريس مث «برعلا ءايحأ نم مح
 دبع ونب ردقي ملف ءاهلك لئابقلا يف هّمَد قرفتيف ءدحاو لحجر ةبرض هئولدقيف الحر ٍةليبق

 ال نأ هيلإ يِحوأف ءاذه لاق ام لوقلا :يدجنلا لاقف ءاًعيمج مهموق برح ىلع فانم

 E ‹«يشارف ىلع مّن ىلعل لاقف ؛هشارف ىلع ةليللا تيبي

 "كلسر ىلع اذك لعفا" :لاقي «ينأتلاو ةنيلا رسكلاب لسرلا :كلسر [هل أيمت] رمألل زهحت :مهوق نم :زهجتف

 .كتنيه ىلع :لاقي امك «هيف دعتا يأ ءرسكلاب

 [فلعلا همعطأ اذإ ناويحلا َفْلَع:لاقي «ناويحلا ماعط :فلعلا] فلعلا نم ضام :فلع

 [ا4 هودع هنع نوعنمي ةوق يلوأ يف :يأ] (نكسيو ةكرحم) ٍةعنمو ضرع يف وه :لاقي :ةعنم
 ريغي نأ ىسع هنأل ؛هب نئمطن ال يعي نمألا عراضم نم ملكتملا عمج :هنمأن ال .ةكمب عضوم يه :ةودنلاراد

 .راظتنالا وهو صبرتلا نم رمأ :اوصبرت [هيعبتم. انيلع

ا] يأ مان نم رمأ م [ءيشلا نع ءيشلا داعبإ وهو] يفنلا عراضم نم ملكتملا عم : هيفنن
 [ سعت وأ عجطض



 ةرجهلا ۳۹ رشنلا يف لوألا بابلا

 ىلع رثنو «بارت نم ةنفحب ذحأو 4 جرخف «ةمدعلاب هباب ىلع اوعمتجاف قمري حشتاو
 الجو

 ءراغلاب قحل نح فرصناو 4و نيب ني اتع )ىل)) سوا ارقي وهو مهسوؤر

 اوأرف اوعلطاف «قلطناو جرح دق اًدمحم نف «نورظتتت ام لقرب ا اورعشي ملو

 نع ىلع ماقف ءاوحبصأ يح «كلذك اوحَرَي ملف «مئان دمحم اذه :اولاقف هشارف ىلع ادع

 نينثالا ةليل جورخلا كلذ ناكو هرثإ اوصتقاو «هوكر ت مث ةعاس هوسبحو «هوبرضف «شارفلا

 اوأرو ٌرافكلا امهقحلف «راغلاب -ركب وبأو دك يبنلا- اقحلو لوألا عيبرلا نم نولح عبرأل

 نكس يح ماي ةثالث هيف اناكف اوفرصناف «راغلا مف ىلع ةمامحلا ضيبو «توبكنعلا جسن

 ىلع ةليللا لزنأ :لاقف هيلع لوني نميف اوعزانتو «سانلا ةت ةنيدملا ىلإ اومدق 9 «سانلا

 مامزلا اه ىخرأو «هتقان بكر حبصأ اًملف هب ًمركأل «بلطملا دبع يب لاوحأ ءراجنلا نب

 ىددُعلاو ءددعلا ىلإ !هللا لوسر اي مله :اولاق الإ راصنألا رود نم رادب رمت ال تلَعَجف

 «فيسلا لئامح يف لحرلا ةنيزف هب نيزتي ام لك ىلع قلطي حاشولا :ءابدألا خيش لاق حاشتالا نم رمأ :حشتاو

 . ىعملاو ةدالقلا ىلع قلطي اهيلإ بسن اذإ حاشولاف يلحلاب ةأرملا ةنيزو هيلع قلطي لحرلا ىلإ بسن اذإ حاشولاف
 .قفشلا ةبوبيغ دعب لوألا ليللا ثلث ةكرحم :ةمتعلاب .ام ىشغت يأ «هل عوضوملا نم معأ انهه

 [اقرفتم هب يمرلا وأ هوحنو ءاوملا يف ءيشلا قيرفت وه] رثنلا نم ضام :رشنو .نيفكلا ءلم مضلاب :ةنفحب
 .ائيشف اًئيش مهراثآ اوعبنت يأ :اوّصتقا [انرظنيل انيلع فرشأ :يأ] انيلع علطا :مهلوق نم :اوعلطا

 [لاسرإلاو لادسإلا وهو] ءاخرإلا نم ضام :ىخرأ .هحسن يأ :جسن
 مهورضحأ يأ «مكء ادهش مله :وحن ةيدعتم لمعتست دقو ةمزال نوكتف «لاعتك ءيشلا ىلإ ءاعدلا ئعم. ةملك :مله

 در ىرحب اهيرحت ميو «ثينأتلاو ريكذتلاو ؛عمجلاو دحاولا هيف يوتسي لاعفألا ءامسأ نم نييزاجحلا دنع يهو

 نئامضلا اهفوقحليو ًالعف امولعجي مهنأل ؛رمألا ريغ اهنم نولمعتسي يأ ءامنوفرصي دحنلا لهأو ءرمأ لعف اهفأ ىلع
 .برعلا رثكأ هيلعو «نممله ءاسنلا يقو ءاومله روك ذلا عمج يقو «يمله ثنؤملا يقو ءامله نثملا يف نولوقيف

 | ثدحي رمأل دعأ ام و دادعتسالا] مضلاب ةدع عمج :ددعلا



 ايارسلاو تاوزغلا 4٠ رثنلا يف لوألا بابلا

 يباب ىلع تكر بف مولا دجسم عضوم ىلإ ىهتنا يح «ةرومأم اهفإف اهّمامز اولخ لوقيف
 مث ديعب ريغ «تراسف «تبثوف دي يلا اهنع لزني ملف نيمالغل دبرم ذئموي وهو

 لك لزنف ءافارج تعضوو «هيف تكربف لوألا اهكربم ىلإ تعجر مث ءاهفلح تتفتلا

 يئبف «دبرملا عاتبا نح بويأ يبأ دنع ماقأف «هتيب يف هعضوف تلح ر تويا وبا لمخاف
 يل
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 .برحلل اًئّيهتم ةنس رشع ىدحإ ةنيدملا يف ماقأف «هنكاسمو اًدجسم

 ايارسلاو تاوزغلا

 ةحيبس «ىربكلا ردب ةوزغ :اهنم «ةديدع ايارسو «تاوزغ تعقو ةنيدملا يف هتماقإ يفو

 يهاومأ اهيف ريعب ماشلا نم ًالبقم نايفس يبأب عمس هلأ كلذو «ناضمر نم رشع ةعبس

 عمس اًملو ءاّبرح ىقلي ال هنأ اونظ «نورحآ لقثو ٌضعب فحخف اهيلإ نيملسملا بدنف

 EY «نيعرسم اوجرخف «مهاومأ ىلإ مهرفنتسيل ةكم ىلإ لسرأ هجورخب نايفس وبأ

 .اهعضوم ىلع تحانأ يأ :تكربف .اوكرتا يأ «ةيلختلا رمأ نم روكذلا عمج :اولخ

 دبر نم «ءاب حتفو ميم رسكب وهو «ةرصبلاو «ةنيدملا دبرم تيم هبو «منغلاو لبإلا هيف سبحت عضوملا وهو :دبرم
 هرحنم ىلإ هحبذم نم «هقنع مدقم ريعبلا نم رسكلاب نارحلا :اهارج .هسبح اذإ هدبرو «هيف ماقأ اذإ «ناكملاب

 .ءارتشالا وهو عايتبالا نم يضام :عاتبا .ةئرحأو نرُح عمجلاو

 هلع هللا لوسر نأ يقض ةشئاع نع :ليقو ءعست تنب يهو امه ركب يبأ تنب ةشئاعب لحد اهيفو :رشع ىدحإ

 ناذألاب هلك هللا لوسر رمأ :اهيفو .ةرحهلا نم نيسمحو نامث ةنس اهتافو تناكو «ةنس ةرشع نام تنب يهو ضبق

 يلو هللا لوسر تنب ةمطافب بلاط يبأ نب يلع جوزت ناك :اهيفو «همانم يف ناذألا ةيفيك ديز نب هللا دبع يرأو

 .شيجلا نم ةعطق «ةيرس عمج :ايارس .خيراتلا يف عزانتلا نم ركذ ام بسح ىلع

 .ةلفاق لك اه تيم” يح ترثك مث ةثنؤم «ريمحلا ةلفاق رسكلاب ريعلاو «ةراج ءابلا :ريعب

 .مهرصنتسيو مهدجنتسي يأ : مهرفنتسيل [هيلإ هاعد] حتفلاب ابدن رمألا ىلإ هبدن :لاقي :بدنف



 ايارّسلاو تاوزغلا ۲4١ رثنلا يف لوألا بابلا

 نم رشع ينئال تبسلا موي جرحف هك اهن نيتقلاطلا ىّدخإ هلا مكذوب لَو :لر
 و ‹«نيعبس هعم لبإلا ناكو ا م 5 ورمع ةنيدملا ىلع فلختساو «ناضمر

 الا نم- ةرشع ثالثو ةئامثالث نوملسملاو «ةينامث فيسلاو «ةتس عوردلاو «نيسرف

 نوسمخو ةئامعست نوكرشملاو -نوثالثو ةتسو ناتئام راصنألا نمو «نوعبسو ةعبس

 هر هرشبف هّبر رصنتساو «شيرعلا قيدصلا عم 5# لحدف ةئام مهليخ ناكو لتاقم

 :لاقو اًشيرق ام لبقتساف ,ea Si «لاتقلا ىلع ضّرحو جرحخف «يحولاب

 نم دهشتساو «نوعبس ر ی ورا ءاودش :لاقو «'هوجولا تهاش"

 .ةسمخ مهريغ نمو «ةينامث راصنألا

 مهيف «فالآ ةثالث يف د جرح «ةرجهلا نم ثالث ةنس لاوش عباسل دُّحأ ةوزغ :اهنم

 موي اوماقأف «ةفيلحلا اذ اولزنو «ريعب فالآ ةثالثو «سرف اتئامو «عراد ةئامعبس

 ,عردلا رهظو هتمأل سبلو مّمعف ةعمحلا موي ءرصعلا 5 يبلا ىلصف «سيمخلاو ءاعبرألا
 ةمالعلا سبل يأ 75

 .يباحص «ىمعألا «نذؤملا ,موتكم مأ نبا سيق نب ورمع وه :ورمع
 هب ديرأ اذإ عردلا نإف ىفخي ال ام بجعلا نم هيف :ءايدألا خيش لاق «ديدحلا عرد هب دارملاو عرد عمج :عوردلا

 .هب لظتسي ام لك وه :شيرعلا .ركذي ةأرملا صيمق هب ديرأو قلطأ اذإو «ثنوي لحرلا ىلإ بوسنملا
 .عردلا يسبال يأ :عراد .هيلع لمح «هيلع دش نم رمأ :اودش.تحبق يأ «يواو :تهاش

 .ماشلاو ةنيدملا تاقيم مشح يبل ءام وهو «ةنيدملا نم لايمأ ةتس ىلع عضوم :ةفيلحلا اذ

 .هحالس :ليقو هعرد يأ ةزمهلاب وه :هتمأل .ةمامعلا سبل يأ :ممعف .ةدودمم (ءابلا ةثلثم) مايألا نم :ءاعبرألا

 رخآلا قوف امهدحأ سبلو عمج يأ «نيعردلا نيب رهظ :راحبلا عمجم يف لاق رهاظ نم خسن وه يدنع :رّهظو
 .غوبدملا دلحلا وهو مدألا عمجل مسا :مدأ .طسولا هب دشام ةقطنملا :هتقطنمب



 لُسرلا لاّمرإو ةيبيدحلا ةوزغ 4۲ رشنلا يف لوألا بابلا

 ,نيخيشلاب تابو «هدیب ةانق ذحأو «سوقلا دلقتو «هسرف بكر و هرهظ ف سرتلا ىقلأو

 احمر ي

 نوكرشملا مزاف «نوملسملا شف اَمر نيسم ٍةانق لبج ىلع لعجو «حبصلا ىلصف

 اوزواحت «باهتنالا و ةرصنلا ةامرلا ىأر املف «نوملسملا مهعبتو «ليولاب نوعدي مهؤاسنو

 هيعابر بيصأف شع ةعبرأ 5 هعم يقبو ءاومزناو ءرمألا بلقناف «هب اورمأ ام اوصعو

 ظ .راصنألاو نيرجاهملا نم نوعبس لتقو ءاًعيرص ٌريخف فلح نب يبأ ةبرحب 5 نعطو

 لسرلا لاّسرإو ةيبيدحلا ةوزغ
 ED «قافآلا ىلإ لسرلا ثعبو «ةيبيدحلا ةوزغ تعقو ةيرجملا ةسداسلا يفو

 [لامُد] :يعي هوحنو فيسلا نم ةياقولل لمحت ةريدتسم دالوفلا نم ةحفص يه :سرتلا

 جرح ةليل 5 هب ركسع عضوم نون رسكو نيش حتفب :نيخيشلاب .احمر يأ :ةانق .ةدالقلاك اهلعج يا :دلقت

 .فورصم ريغ وهو ةانقلا يداو :هيف لاقي دقو ةنيدملا يف داو وه :ةانق .دحأ ىلإ

 [ةراغب لاملا ذخأ] :باهتنالا [اه فذقيو ماهسلاب يمري يذلا] مار عمج :ةامر

 .بارح هعمجو [هوحنو حمرلاك «برحلا ةلآ] حتفلاب :ةبرحب .ٍدحأ ةعقو نايب يف ءيجيس امك :اوصع

 نم عمسي مل هنأ ىلإ مهضعب راشأو «نيثدحملاو ءاهقفلا ةماع ديدشتلا ىلعو ءابدح ريغصت «فيفختلاب :ةيبيدحلا

 يقو «فيفختلاب اهنأ يف اوفلتخي ملف «ةيبيدحلا نع هملعب قثأ نمم تيقل نم لك تلأس :ساحنلا لاق مث نمو ؛حيصف

 «نوددشي :قارعلا لهأ :رخآ ضعب مالك يفو «نوففخي :ةيبرعلا لهأو «نوددشي :ثيدحلا لهأ «مهضعب مالك

 .مرحلا يف اهرثكأ ,ةكم نم ةبيرق ةيرق :ليقو ءاهمساب ناكملا يمس ةرجش :ليقو «رئثب يهو .نوففخي :زاجحلا لهأو

 جرخف «نيرصقمو مهسوؤر نيقلحم نينمآ هباحصأو وه تيبلا لحد هنأ همانم يف ىأر د يبنلا نأ هببسو :ةوزغ

 برعلا رفنتساو ءالاتق ديري الو «ةرمعلا ديري «ةرجهلا نم تس ةنس ةدعقلا يذ لاله «نينثالا موي ب هللا لوسر

 نع هودسي وأ «برحب هل اوضرعتي نأ ءشيرق نم ىشخي وهو هعم اوحرخيل «بارعألا نم هلوح نمو «يداوبلا نم

 هعم قاسو «برعلا نم قحل نمو راصنألاو نيرجاهملا نم هعم نمي جرخف «بارعألا نم ريثك هيلع أطبأف تيبلا

 هتجوز هعم جرخأو «هل اًمظعمو تيبلل ًارئاز جرح امنإ هنأ اوملعيلو «هبرح سانلا نمأيل «ةرمعلاب مرحأو «يدهلا
 = :ُي يبلا لاق قيرطلا ضعبب اوناك اذإ يح اوراسف إف موتكم مأ نبا ةنيدملا ىلع لمعتساو ءيا ةملس مأ



 هلك هتافو ,E3 رثنلا يف لوألا بابلا

 نييسودلا عم مدق «ةريره وبأ ملسأو سم نمحرلا دبعو ةشئاع مأ نامور مأ تتام اهيفو

 .نيسمخحو عبس ةنس تام «هريغ وأ سش دبع همساو ءاهدهشف ںی فو وهو (ةنيدملا

 لك هتافو

 موي حبصأ املف ءائيحف اًئيح هضرم دتشاو «سأرلا عادصب ةنيدملاب وهو ل يبنلا ضرم

 مهتماقإ نم ىأر ام. ارورس 2 مسبتف «حبصلا نولصي مهآرف سانلا ىلإ جرح «نينثالا

 ركب وبأ عحرو «هعجو نم قافأ هنأ نوري مهو «سانلا فرصناف «هتيب ىلإ عجر مث «ةالصلا
 ةنس «لّوألا عيبرلا نم رشع ثا «هاحض :ليقو ؛هراف فصن يف يئوتف «حنسلاب هلهأ ىلإ

 SS ءاموي رشع ةعبرأ وأ ءرشع ئثا هضرم ةدم ناكو «هترجه نم رشع ىدحإ

 يأ نب ةمركع مهنم «سراف اتئام اهيف شيرقلا ليخ يف -ةكم نم بيرق عضوم- ميمغلاب ديلولا نب دلاخ نإ =
 ىفطصملا رظن يح هليخ يف اند ادلاخ نإو «هرابغب مهاذإ ىح دلاخ مهبيرعش ام هللاوف «نيميلا تاذ اوذخف لهح

 هباحصأ فصف ئازاب ماقف هلیخ يف مدقتف ءرشب نب دابع 5 رمأف ءةلبقلا نيبو مهنيب هليخ فصو «هباحصأو دك

 نكلو مهنم انبصأ ؛مهيلع انلمح ول ةرغ ىلع اوناك دق :دلاخ لاقف يي ممم اهالصف «رهظلا ةالص تناحو
 تنك اذ :ىلاعت هلوقب 3ع ليربج لزنف «مهءانبأو مهسفنأ نم مهيلإ بحأ يه «ىرخأ ةالص ةعاس ينأتس

 بترف «فوخلا ةالص مهم ىلصف «ةلبقلا ةهج ودعلاو «رصعلا ةالص تناحف ٠ ؟:ءاسنلا) اصلا ُمُهَل َتْمَقَأَف هيف

 «حلصلا موقلا دارأ :ّدلي هللا لوسر لاقف «ليهس لبقأ هرخآ قو «ةيبيدحلا ىصقأب لزن مث ممي ىلصو «نيفص موقلا

 اننيب ولختأ :هل لاق لف يبا نأ كلذ ةلمج نمو لك يبا نيبو هنيب ةعحارملا تلاطو «لحرلا اذه اوثعب ثيح
 ىلع رمألا مت مت هاركإلاو ةدشلاب انذحأ انأ برعلا ثدحتت ال هللاو :لهس هل لاقف «هب فوطنف تيبلا نيبو

 .هركذب مالكلا لوطن ال ءرخأ طورش حلصلا اذه فو باطخلا كرت ىلع حلصلا

 يب لزانم هيف «ةنيدملا يلاوعب عضوم ءافوكسب ليقو نونو نيسلا مضب :حنسلاب .ةحصلا ىلإ عجر يأ :قافأ
 .هراف ىحض يف يفوت :ليق يأ :هاحض .جرزخلا نب ثراحلا

 تيفوتو اه ةمطاف الإ دلولا نم فلخي ملو ةنس نيتسو ثالث نبا وهو دلك هللا لوسر ضبقو :ةدم ناكو

 .كلذ ريغ :ليقو اًموي نيعبس :ليقو ءاموي نيعبرأب هدعب



 ةكرابملا هتيلح 4٤ رثنلا يف لوألا بابلا

 ليلا ىلإ ىدارف هيلع اوُلَّصو «ءاثالثلا موي هولسغو «مويلا لك ةفالخلا رمأ يف اورواشف

 .نوتسو ثالث هرمع ناکو ياعبرألا ةليل هونفدف

 ةكرابملا هّئيلح
 هه ده ول اهب اه“ لهل هم ااه اه أ وحاول ون و يكس ءردبلا ةليل رمقلا ّولألت ههجو الذاتي يقص هللا لوسر ناك

 هولعج لب «ماكحألا تابحاو نم ةوبنلا نمز ضئارفلا دعب مامإلا بصن نأ ىلع اوعمجأ ةباحصلا نأ ملعا :اورواشف

 اذكو «روكذملا عامجإلا يف حدقي ال نييعتلا يف مهفالتخاو لكك هللا لوسر نفد نع هب اولغتشا ثيح «تابحاولا مهأ

 كلتلو عامجإلا يف حدقت ال «ةعدتبملا رئاسك مهتفلاخم نأل هب دتغي ال ام بوجولا ف ءمهوحنو جراوخلا ةفلاخم

 «تام دق اًدمحم نإف اًدمحم دبعي ناك نم سانلا اهي :لاقف ءايطخ ركب وبأ ماق ل هللا لوسر يفوت امل ةّيمهألا

 .تقدص :اولاقف !مكيأر اوتاهو ءاورظناف «موقي نم رمألا اذهل دبالو ءتومي ال «يح هللا نإف هللا دبعي ناك نمو

 الاسرأ سانلا لحد مث «هتيب يف هريرس ىلع عضو «ءاثالثلا موي هزاهج نم اوغرف امل مهنأ :ةجام نبا ىور :ىدارف
 ا ا حابس ءاوغرف اذإ يح «هيلع نولصي موق دعب اًموق يأ

 أ :رازبلاو هكردتسم يف مكاحلا یورو «هتام لاحو هتايح لاح مكمامإ هنأل هيلع مكدحأ مؤي ال :لاق هنأ ههحو

GSS as0 لا :لاق ؟كيلع ىلصي نمف  

 عم توملا كلم مث «ليفارسإ مث ؛ليئاكيم مث «ليربح يلع ىلصي نم لّوأ نإف «ةعاس يع اوجرحا مث «يريرس ىلع
 0 .اميلست اوملسو يلع اولصف «جوف دعب اجوف ىلع اولحدا مث «ةكئالملا نم هدونج

 ناك ةيربخ نأ عم "نوتسو ثالث" هرمع عافترا كيلع هبتشي ال :ناكو .تاقث هلاجر ةيقبو «لوهجم نمحرلا دبع

 ."عنصأ تنك يذلاب نثم رحآو «تماش :نافنص سانلا ناك تم اذإ" ليبق نم اههمإف بصنلا يضتقت ةصقانلا

 .هناعمل لثم يأ «هيبشتلل ةيردصملا ىلع بصنلاب :ؤلألت .ولوللا نم ذوحأم «رينتسيو قردشي يأ :ًالألتي
 سمشلا وحنب هتافص ضعب هيبشت مث «هتءاضإ ةياف يف اهيف رمقلا نأل ركذلاب هصيصختو «رشع ةعبرأ :ةليل

 ؛هفاصوأ نم ائيش لداعي ءيش الف اّلِإو ليثمتلاو «بيرقتلا ىلع وأ «برعلاو ءارعشلا ةداع ىلع ىرح امنإ «رمقلاو

 فالخب ؛هدهاش نم سنؤيو «هيلإ رظنلا نم نكمتي هنأل ءرمقلا ركذ رثوأو «قولخم لك نم لحأو ىلعأ يه ذإ

 نود «رمقلا ولألتب ؛ههجو ولألت هبش :ىوانملا لاقو -لئاسولا عمج يف اذه- هيذوتو رصبلا ىشعت اهنأل سمشلا

 اذهو «سمشلا رون نم عفنأ ههجو رونف ءاهرون نم عفنأ رمقلا رونو ءرفكلا مالظب ملظم ملاع يف رهظ هلال سمشلا

 فالخب «هنع دلوتي ىذأ ريغ نم هدهاشي نم سنؤيو «هيلإ رظنلا نم نكمتي رمقلا نأب باوحلا نم نسحأ ىرت امك
 هد ةريره يبأ نع :يذمرتلا ىور ءاضيأ سمشلاب ههيبشت درو هنأ يلع «يذؤتو رصبلا ىّشعت اهنألف سمشلا
 .ههجو يف يرحب سمشلا ناك هنم نسحأ تيأر ام



 ةكرابملا هتيلح fo رثنلا يف لوألا بابلا

 جعدأ «نيبجلا عساو .طبس الو دعب سیل «رعشلا لجر ةماهلا ميظع .ريودت هيفو

 هقنع ناكو «ةيحللا ثك «نوللا رهزأ «نيدخلا لهس «هولعي رون هل «نينرعلا ىنقأ «نينيعلا

 ND ا SES ESE E «ةحارلا بحر «نيدنزلا ليوط ةيمذ ديح
 فكلا نطب وه

 ههجو يف :هانعم نوكيو ءكلذ ضعب هيف ناك لب «ةرادتسالا لك اريدتسم نكي مل يأ [لالو ىنث] :ريودت هيفو
 يف :هركذف يرهوجلا ذشو «واو هنيع نأ ىلع روهمجلاو «ماهلا :اهعمجو «سأرلا «ميملا فيفختب :ةماهلا .ام ريودت
 لاق ةفص ةظفل :لجر .تالامكلاوذ تاكاردإلا ىلع نوعأ هنأل ,.حودمم سأرلا مظع نأ :ملعاو «ءايلاو ءءاملا
 .ًاريسي رسكت هيف يأ «نكسي دقو «حتفي دقو ءمضي دقو «ميحلا رسكو ءارلا حتفب :ينالقسعلا
 ءالسرتسم ناك اذإ نوكسف حتفب وأ ءرسكف حتفب :طبس .ضابقنالا ءاوتلا رعشلا يف ناك اذإ ءنوكسف حتفب :دعجب
 .اهظاسوأ رومألا رخو ءامهتي اطسو ناك لذ" ةظويسلا قالو دوغا ي ةياف سيل ب هرعش نأ ذارلاو
 داوس ديدش يأ :جعدأ .ميلس قوذ يذ لك دنع ةدومحم نيبجلا ةعسو ءاضرعو الوط نيبحلا دتمم يأ :عساو

 عم ةبنرأ ةقرو «هلوط فنألا يف وهو «ْيقلا نم قتشم :ىنقأ .داوسلا داوسو «ضايبلا ضايب ديدش :ليقو «نينيعلا

 يفف «و ن ق :يف راحبلا عمجم يف هركذ «هطسو يف بدح عم ةبنرألا قيقد «فنألا ليوط يأ «هطسو يف بدح
 .ةاحنلا ضعبل فالح «بيعلاو نوللا ريغل ءيجي دق ةفصلا لعفأ نأ ىلع ليلد هيفو «ةغلابم وأ ديرحت ةفاضإلا

 نوكي ثيح «فنألا لّوأ :ليقو «فنألا وه «نونو ةيتحتف ءنون رسكو ءار نوكسو ةلمهم رسكب وه :نينرعلا
 ناعجار نيريمضلا نأ ءرهاظلا :هل .حدملاب ىلوأ هنإف انهه بسانملا وه لوألاو «نيبجاحلا عمتجم تحت «ممشلا هيف

 نم دعبأو دلي هللا لوسر ىلإ دئاع هل يف ريمضلا :ليقو «فنألا تافص تامتت نم هدعب ام نأل «نينرعلا ىلإ
 .هاتنجو عفترم ريغ يأ «ةيظفل ةفاضإلا :لهس .ئقأ ىلإ دوعي هنإ :لاق

 .اهظيلغ يأ «ةئثلثملا ديدشتب :ثك .ةرمحب ابرشم ًارينم اًضايب هضيبأ يأ :رهزأ

 .قنع يأ «نوكسف رسكب :ديج .ثنؤيو ركذي اهفوكسبو نونلاو ةلمهملا مضب قنعلا :هقنع ناكو

 ةروصم ةروص قنع هقنع ناك انلوق ىلإ مالكلا لحيف «جاع وأ ءاحر يف ةشوقنملا وأ ةروصلا «ةمجع لثم :ةيمد

 مانصألا نأ ةيلهاجلا يف لصألا ناكو «مد اذ راص يأ يمدي ىمد نم ذوحأم وه :ءابدألا خيش لاق جاع نم

 ناك ام دعب ءاقلطم لمعتسي ظفل لاح وه امك «منص لك يف ظفللا لمعتسا مث ءءارمح ةراجح نم تحنت

 .هركذب مالكلا لوطن ال خيشلل قينأ ثحب انههو ءاقلطم لمعتسي ناك ام دعب اصصخمو ءاصصخم

 .عارذلا نم محللا هنع رسحنا ام وهو «دنز ةينثت ةلمهملا لادلابو «نونلا نوكسو ءازلا حتفب :نيدنزلا

 (۸٠٠:ةبوتار تبحر امي ُضْرَْلا ٌمِهْيَلَع ْتقاَّضإ» :ىلاعت هللا لاق ءمرك لثم بحري بحر نم ةفص ةظفل :بحر
 .بيصم ريغف «بسحف دولا نع ةيانك هلعجو «بيكر تلا ةقيقح ىلع هرّصق نمو ًانعمو اًسح هفك عساو يأ



 ةكرابملا هّتيلح ٦ رشنلا يف لوألا بابلا

 «درجأ «ةوبنلا متاخ هيفتك نيب ءٌردصلاو ٌنطبلا ءاوس ,ةبرسم وذ «نيمدقلاو نيفكلا نثش

 مهنيا ةجهل سانلا قدصأو ءاردص سانلا دوجأ (ببص نم طحن اک ىشم اذإ

 E a عهبحأ ةفرعم هطلاخ نمو «هباه ةهادب هآر نم «ةريشع مهمركأو .ةكيرع

 هنأل لاحرلا يف دمحيو ءرصق الب ظلغ هلمانأ يف نم وه :ليقو ءرصقلا ىلإو ءظلغلا ىلإ ناليم امفإ يأ :نفش
 .دلجلا ةنوشح ال «هقلخ يف وضعلا ظلغ دارملا :ليقو ءءاسنلا يف مذيو مهضبقل دشأ

 اهفصوو «ةرسلا ىلإ ةبللا نيب ام قدتسملا رعشلا «حتفتو ءارلا مضو «ةلمهملا نيسلا نوكسو «ميملا حتفب :ةبرسم

 .ىعارملا يهو براسملا ةدحاو يه :لاقو ةبرسملا حتف «يراقلا ركنأو «جيردتلا ىلع وأ «ةغلابملل ةقدلاب

 «هردصو هنطب ءاوس يأ «هيلإ فاضملا نع اضوع ماللاو فلألا نوكي نأ ىلع ءامهيف .عفرلاب ردصلاو نطبلا :ءاوس

 (11:ةيناحلا) مُهناَمَمَو ْمُهاَيْحَم ٌءاَرَس :ىلاعت هلوقك ريصيف (١4:تاعزانلا) #ىّرأَمْلا يج نجلا ناق :هريظنو

 دالاَو هيف ُفكاَعْلا َءاَوَسظ :ىلاعت هلوقك ريصيف «هنم يأ مهردب ناونم نمسلا :وحن "هنم" ريدقتب نوكي نأ لمتحيو

 الو ءهردص ىلع هنطب ديزي الف رخآلا نع امهدحأ أتني ال نايوتسم «نيفيرشلا هردصو هنطب نأ ئعملاو (؟ه:جحلا)

 نيب ةزراب تناك محل ةعطق هب دارملاو «متخي ام لصألا يف وه ءاهرسكو ءاتلا حتفب :متاخ .هنطب ىلع هردص ديزي

 .اهيلإ فيضأ اذهلو هتوبن ىلع ةمالع وهف ءرثألا اذهب اًنوعنم ةميدقلا بتكلا يف ناكو «ةمامحلا ةضيب ردقب «هيفتك

 رعش هندب ضعب يف نم. قدصيف «رعشلا همعي ل نم درحألاف «هندب عيمج رعشلا مع نم وهو «رعشأ ريغ يأ :درجأ

 نم رادحنالا هلصأو «عارسإلاو لوزنلا وهو «طاطحنالا نم عراضم :طحني .نيقاسلاو «نيدعاسلاو «ةبرسملاك

 «ضرألا نم ردحنا ام وه :ببص .يف نعم نمف ءاردحنم ناك اذإ اًيراج ءاملا نوكي ام عرسأو «لفس ىلإ ولع

 ءالايتخا يشمي نمكال ءانئاب اعفر ضرألا نم هيلحر عفري ءاّيوق اًيشم يشهي ناك هنأ ديري :ةنسلا 3 يف لاق

 ردصلا ذإ «لحما مساب لاحلل ةيمست بلقلا انه هب دارملاو ءردصلا ةهح نم يأ :اردص .اًمعنت هاطح براقيو

 .عتصتو فلكت نم ال ءردص حارشناو بلق بيط نم وه دولا نأ :نعملاو «دوحل لحم وه يذلا «بلقلا لح

 قحلا لهأ دايقنا «ةعيبطلا نيل نمو «ةبالصلا دض وهو نيللا نم ليضفت :نيلأو ءانعمو اًئزو ةعيبطلا :ةكيرعلا :ةكيرع

 نزو ىلع :ةريشع .ىلاعت هللا تامرح كهتنت مل ام ملحلاو ةحماسملاو عضاوتلا نم ةياغ ىلع مهعم ناكف «قحلا يف

 نم ةأجف :ئعي «قلطم لوعفم وهف «ةهيدب ةيؤر يأ :ةهادب هآر نم .لئابقلا فرشأ ةليبق يأ ءاهانعمو ةليبقلا

 ةبيهلا هعم نأل ؛هفاح يأ :هباه .ةينسلا هلاوحأو ةيلعلا هقالخأ يف رظنلا لبق وأ «هلاوحأ ةفرعمو ةطلاخم ةقباس ريغ

 حت ؛هبحأ افراغ ةنوك لاح وأ ةفرعملا لجأل وأ «ةقرغم ةرشاغم هرشاع نم يأ :نمو' :ةيوامسلا ةباهملاو (ةيحلإلا

 .هتقفش ديزمو هقلخ نسح لامك نم بحلا بجوي ام روهظل «نيعمجأ سانلاو هدلو هيدلاو نم هيلإ بحأ ريصي



 ةيقيدصلا ةريسلا 4۷ رشنلا يف لوألا بابلا

 را تارو هل عو ورو لا طشانإ ئذلخأ

 هلئامش یذهف هنم مكتاف امف مکنیعب هورصبت نأ مكتافو

 ةرشبملا ةرشعلا

SEE 
 ةبعكلا بر دبع هما ناك و «رماع نب ةفاحق يبأ نامثع نب هللا دبع وه :ركب وبأ

 «هتاقالم لّوأ همالس لعجبي هنأ :نئعملاو أدبيب قلعتم "مالسلاب" هلوقو «ءادتبالا نيعك, ءدبلا نم عراضم :خإ أدبي

 هلعلو «نيرفاكلا ريغب صوصخ ماع اذهو «سنأ نع ةياورلا يف عمج هب حرص امك «نايبصلا ىح ماع "يقل نمو"

 .نوبطاخي الف نولقعي ال مهنإف «مجعلا تاناويحلا ةلزنم مهل اليزنت هديقي م

 رصقو ءانهه رصق «بيبط عمج ءابطأك ءالخأ هلصأ "الخأ"و !يئالحأ اي :هريدقت «يفاضإ بكرم :خإ يالخأ

 .ءادنلا فرح هلوأ نم فذح ىّدانم وهو «يناثلا نود لوألا رثك نإو ءارعشلا ةداع نم روصقملا دمو دودمملا

 نايب يلع اوباع مهإ بئاجعلا نم :تءانو .تاقالملا :"يقالتلا"و .بعص نعم. :"زع"و .دعب نعم. ضام :"طش"و

 :"تافو" .ىأن يف ةغل [ىّحنتو دٌعب] :نالف ءان :ىهتنملا يف لاق «مهيف بيعلا نأ اوردي ملو «تدعب :يلوقب هانعم
 ليلعتلل "ىذهف" :هلوق ف "ءافلاو" د يأ يا نزلو :رعاشلا ل ٤ "نم" نأ يدنعو «توفلا نم ضام

 بعص و «هراد دعبو 8 يبلا وهو «بيجحلا دعب نإ !يئاقدصأ اي :لوقي هنإ :نيتيبلا نعم .هلئاصح يأ :"هلئامشو"

 عضوم. اذه سيلف «هضعب مكيلع رسعتي ملف ءمكنيعأب هتيؤر مكيلع رسعتو «هلزانم تدعبو هءاقل هلاحترال مكيلع

 .زئاج مميتلا ءاملا مدع يفو :لثملا يف ليق دقو .هلئاش مكل اهتدرس يلا هذه نإف «نزحلاو فسألا

 :مهئامسأ مهضعب مظن :ةرشعلا

 مهنم وهف ةديبع وبأ كاذك ديعس اذكو مهنم دعسو فوع نباو ةنالثلاو يلع

 :مهضعب لاقو «ديزم الو ريبزلاو ةحلطو
 افرش مهداز اًصن دلخلا ةنج يف مهأ صن بحص ريخ ىفطصملل

 افلخلاو نادعسلاو ةديبع يا عم ريبزلاو فوع نباو ةحلط مه



 ةيقيدصلا ةريسلا "1 رثنلا يف لوألا بابلا

 ءنيملسم هوبأو يه تتامو «رماع نب رخص تنب ريخلا ّمأ هاو هللا دبع 5 يبلا هاّمّسف

 ,ءاثالغلا موي فلخ ءةباحصلا نم دحأل عمتجي لو ‹ةبحص هدلو دلوو هدلوو هيوبألو

 «ةرجملا نم ةرشع ثالث ةنس «ةرحألا يدامج نم نيقب نامثل تام 8 هتوم موي ىناث

 .هتيصوب هتأرما هتلسغ «نوتسو ثالث هلو ءءاشعلاو برغملا نيب

 .نالطسقلا ظفاحلا لاقو =

 رهتشا هلضف مهلك ندع تانحب ةرمز بحصلا نم يداحلا رشب دقل

 ‹رمع ؛ىلع «فوع نبا «نامثع «ركب وبأ ءرماع «ةحلط «دعس «ريبز «ديعس

 :هريغلو
 تان“ او اط رشعلا مه مهيبن دعب هللا دابع رايح

 نانتخلاو نارهصلاو نادعسو رماعو فوع نباو ةحلطو ريبز

 لام عفني ال موي ةكرابملا ءامسألا هذمب نزخت ال «نيمحارلا محرأ تنأو رضلا يسم !ميرك اي «ميحر اي «مهّلا

 كيلع انبر «نيعم الو رصان يل سيل !توربجلاو توكلملا اذ اي «كريغ نإف «نيهملا كباذع نم حنو «نونب الو

 .ريصملا كيلإو ءانبنأ كيلإو ءانلكو ت

 نم دحأل قفتي مل دك هباحصأ نم «هدلو دلوو «هدلوو «هادلاو نوكي ثيحب «يباحص نوک يأ :عمتجي مو

 .ةفالخلاب عيوب يأ :فلخ .ةباحصلا

 جرزخلا نب ....بعك نب ةدعاس ينب ةفيقس يف هند قيدصلا ن ركب ابأ سانلا عياب مث :يدوعسملا لاق :ءاثالغلا

 .نينثإلا موي يف «يراصنألا

 :تاياوإلا راع فانا ادوو :توتسو ثالث

 «مايأ ةرشعو رهشأ e نيتنس هتيالو تناكو «نينس ثالثب ليفلا دعب ټه ركب يأ دلوم ناكو :هتلسغ

 ةثالثو نيتنث هتفالخ تناك ءركب ابأ نإ :ليق دقو ءم ةشئاع تلاق كلذك ف هللا لوسر بنج ىلإ نفدو

 .اموي نيرشعو رهشأ



 ةيقورافلا ةريسلا ۲4۹ رثنلا يف لوألا بابلا

 ةيقورافلا ةريسلا

 .الحر نيعبرأ دعب

 عم هبسن عمتجي بعك قو «بعك نب يدع نب حازر نب هللا دبع نب حاير نب طرق نب ىّرعلا دبع نبا وه :ليفث
 ؛قورافلا يمس امنإو .ءادوس تناكو «موزخع نب ورمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ماشه تنب ةمتنح هّمأو ك يبلا

 -ملعأ هللاو- هريغ :ليقو «متاح نب يدع هام «نينموملا ريمأب يمت نم لّوأ وهو «لطابلاو قحلا نيب قرف هنأل
 نمم هب هبشي لك «هقالخأو هميشو هلاعفأ رئاس يف هلامع هعبتاو للا تاذ يف اديدش «سبلملا نشح اًعضاوتم ناكو

 ٍةبيه عم «هفتك ىلع ةبرقلا لمحيو «هئابع لمتشيو «مدألاب ةعقرلا ءفوصلا ةبج سبلي ناكو ءرضح وأ باغ
 البلا نم هيلع هللا حتف ام عم «هلاّمع كلذكو «فيللاب ةدودشم هلحرو «لبإلا هباكر رثكأ ناكو ءاهقزر

 ماقأف ءاًجاح جرح نيرشعو ثالث ةنس تلحد نأ املف امك قيدص ةافو دعب عيوبو «لاومألا نم 96

 نم نيقب عبرأل «ءاعبرألا موي «ةبعش نب ةريغملا مالغ ءزوريف هلتقف «ةنيدملا لحد ىح لبقأ مث «ةنسلا كلت يف جحلا

 ا ءلكو ؛لايل عبرأو رهشأ ةتسو نينس رشع هتيالو تناكف ؛نيرشعو ثالث ةنس «ةجحلا يذ

 ىلإ ركب وبأ ةرطسم مهروبق نإ :ليقو دنت يبلا يلحر دنع ءركب يبأو 265 يبلا عم نفدو «ةنس نيتسو ثالث نبا

 نب نمحرلا دبع سانلاب ىلص لتق نأ دعبو «ججح عست هتفالخ يف جحو ركب يبأ بنج ىلإ رمعو 3 يبلا بنج

 نب نمحرلا دبعو «دعسو «ريبزلاو ءةحلطو «نامثعو «يلع :مهو «ةتس ىلإ ءىروش ةفالخلا رمأ لعحو «فوع

 لهأ ىكشف «عزح نب دعس هلامع نم ناك «مايأ ةثالث دعب ىروشلا تناكو «يمورلا بيهص هيلع ىلصو .فوع
 يح انيلإ جرخي ال :اولاق ؟هنم نوكشت اذ ام «مهيف يسارف لفت ال !مهّللا ءرمع :لاقف «هلزع هولأسو «هيلإ صم

 «هنيبو مهنيب عمج املف «هب يلع :رمع لاقف ءانيلإ جرخي ال رهشلا يف موي هلو «ليلب ادحأ بيجي الو «راهتلا عفتري

 نإ !نينموملا ريمأ اي :لاق !دعس اي ؟لوقت ام :لاقف ءراهنلا عفتري يح انيلإ جرخي ال :اولاق ؟هنم نومقنت ام :لاق

 اذ امو :لاق .مهيلإ جرحأو أضوتأ مث «يزبخ زبحأ مث «رمتخي نح سلحأ مث «ءييجع نحعأف «مداخ يلهأل سيل

 راهتلا تلعجو «ىبرل هلك ليللا تلعج نإ ءاذه ركذأ نأ هركأ تنك دق :لاق «ليلب بيجي ال :اولاق ؟نومقنت

 مث «يبوث لسغأف ءمداخ يل سيل معن :لاق ءانيلإ جرخي ال رهشلا يف موي هل :اولاق ؟هنم نومقنت اذ امو :لاق .مه
 .اريخ مكيلاوب اوصوتساف !صمح لهأ اي مكيف نيسارف لفي مل يذلا هلل دمحلا :رمع لاقف «يسمأف هففحأ



 ةينامثعلا ة سلا 0٠ رثنلا يف لوألا بابلا

 ثالث ةنس «ةجحلا يذ نم نيقب عبرأل «ةبعش نب ةريغملا مالغ «ةؤلؤل يبا نعطل تام

 .فصنو نينس رشع هتفالخ ةدمو «نوتسو ثالث هلو مرحلا ةّرغ نفُدو «نيرشعو

 ةينامثعلا ةريسلا

 هلوحخد لبق اًدق ملسأ ءةيمأ نب صاعلا نب هللا دبع نب نافع نب هللا دبع وبأ وه :نامثع

 ءاشاقن ءاّمالغ يدنع نأ «ةبعش نب ةريغملا هيلإ بتكف «ةنيدملا لدي «محعلا نم ادحأ كرتي ال ءرمع ناك :تام
 «ةريغملا ناك دقو «هل نذأف .تلعف هب لاسرإلا يف يل نذأت نأ تيأر نإف «ةنيدملا لهأل عفانم هيف ءاّدادح ءاراخحب

 ىتأ مث «هللا ءاش ام ثبلف «دنواف لهأ نم ًايسوجم ناكو «ةؤلؤل ابأ :ىعدي ناكو «نيمهرد موي لك هيلع لعح

 ام :رمع هل لاقف .دادح ءراجب «شاقن :لاق ؟لامعألا نم نسحت امو :رمع هل لاقف «هحارح لقث هيلإ وكشي رمع

 هل لاقف «دعاق وهو ءرحآ اموی رمعب رم مث «ربدم وهو هنع ىضمف «لامعألا نم نسحت ام هنك يف ريثكب كحارح
 نعنصأل :ةؤلؤل وبأ لاقف ؟"تلعفل حيرلاب نحطت ّىحر عنصأ نأ تفش ول" :لوقت كنأ كنع ثدحأ ملأ :رمع

 دعوأ يذلاب مزع املف ءافنآ ندعوت دقف جلعلا امأ :رمع لاقف «ةؤلؤل وبأ ىضمو ءامم سانلا ثدحتي ىحر كل

 ءرحسلا يف جرخي رمع ناكو «سلغلا يف دجسملا اياوز نم ةيواز يف رمعل دعق مث ؛هيلع لمتشاف ءارجنح ذأ هب
 الحر رشع يا نعطو «هتلتق يلا يهو هترس تحت نهادحإ «تانعط ثالث نعطف «هيلإ راثف هب رمف سانلا ظقويف
 اعلا رك و وا كارلا ا و تا وو

 كرتو «كمنغ وأ كلبإ يعار ءاج ول هنإف دمحم ةمأ ىلع فلختسا !نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف ءهسفنب دوجي وهو

 ؟دمحم ةمأب !نينموملا ريمأ اي فيكف ؟ةعئاض كتنامأ تكرت فيك :هل تلقو هّتمل اه يعار ال همنغ وأ هلبإ

 كلك هللا لوسر مهكرت دقف مهكرتأ نإو ءركب وبأ فلختسا دقف ؛مهيلع فلختسأ نإ :لاقف .مهيلع فلختساف

 ."صاعلا ىبأ" بهذلا جورم قو «راحبلا عمجم يف اذك :صاعلا .هنم عم“ نيح هللا دبع سئيف
 ةباصإلا فو] .سمش دبع نب بيبح نب رباح نب ركب تنب ىورأ هّمأو «فانم دبع نب سمش دبع نبا وه :ةيمأ
 ثالث ةنس «مرحم ةرغ ةعمجلا موي عيوب [(دمحم جارعم) بيبح نب ةعيبر نب زيرك تنب ىورأ هّمأ :فراعملاو

 ةرشع اتنثا ىلو ام عيمجف «كلذ ريغ :ليقو «نثملا يف امك راحبلا عمجم فو «بهذلا جورم يف اذك «نيرشعو
 نب كلام راس «نيثالثو سمح ةنس ناك الو "بكوك شحب" فرعي عضوم. «ةنيدملاب نفدو .مايآ ةينامث الإ ةنس

 لهأ نمو «ةرصبلا لهأ نم لحجر يئام يف يدبعلا ةلبج نب ميكحو «لحر يئام يف ةفوكلا نم يعخنلا ثراحلا

 هنأ ءريسلا باحصأ نم هريغو «يدقاولا ركذ دقو .يبلشلا سيدع نب نمحرلا دبع مهيلع «لحر ةئام تس رصم

 مهنمو «ييحتلا دمحأ نب نادوسو «يعازخلا حومج نب ورمع لثم «رصع ناك نمم نيرخخآ ىلإ ةرحشلا تحت عياب نم
 = ببسلا ناكو «هركذ لوطي رمأل نامثع ىلع سانلا ضّرحو ءرصمك ملكت ناك دقو «قيدصلا ركب يبأ نب دمحم



 ةينامثعلا ةريّسلا ۲۱ رشنلا يف لوألا بابلا

 عضوم يف اولزنف -همع نبا :ليقو بهذلا جورم يف امك نامثع مع ناورم ناكو- مكحلا نب ناورم هيف =
 هيلإ جرخي نأ هلأسو هرضحأف «بلاط يبأ نب ىلع ىلإ ثعب «مهوزنب نامثع ملع املف «بيشخب فورعملا

 ىلإ هوباحأف ءاليوط بطخ: ناكف «مهيلإ يلع راسف «ةريسلا نسحو «لدعلا نم نوموري ام لك هنع مه نمضيو

 ةنيدملا نم لبقم وهو «ريعب ىلع مالغب مه اذإ ءسمحب فورعملا عضوملا ىلإ اوراس املف اوفرصناو «دارأ ام
 كيلع مدق ذإ :رصم بحاص حرس يبأ نبا ىلإ اًباتك رهظأو ءّرقأف .هوررقف نامثع مالغ شرو وه اذإف .هولّمأتف
 ملعو ءرمأ اع مهيف رمأو «شيجحلا يف نم رثكأ ىصحأو ءاذك نالفب لعفاو ءانالف لتقاو «نالف دي عطقاف ءشيجلا

 ءدجسملا اولزنو «قارعلا نم مدق نم يأرو «مهيأر قفتاو «ةنيدملا ىلإ اوعجرف «ناورم طخ باتكلا نأ «موقلا
 ىلع فرشأف املا هوعنمو «هراد يف هورصحف «نامثع ىلإ اوعجرو «هلامع نم ممي لزن ام اوركذو ءاوملكتو
 ئرما مد لحي ال" :لوقي دلي هللا لوسر تعمس دقو ؟يلتق نولحتست مب :لاقو ؟نيقسي دحأ الأ :لاقو «سانلا
 ةيلهاج يف تلعف ام هللاو "سفن ريغب سفن لتق وأ ءناصحإ دعب انز وأ «ناعإ دعب رفك :ثالث ىدحإب الإ ملسم

 يب يلاوم نم ةعامج جرح يح «كلذ هيلإ لصو امف ءام برق ثالثب هيلإ ثعبف «ءاملا هبلط اًيلع غلبف «مالسإ وأ
 «هنع ىلخي نأ ىبأف ناورم. هوبلاطو «حالسلاب هرادب اوقدحأو «جيجضلا رثكو «توصلا عفتراو «ةيمأ يبو مشاه

 هوعنك نأ مهرمأو «هترصنل هباب ىلإ حالسلاب مهيلاوم. نيسحلاو نسحلا هينباب ثعب «هلتق نوديري مهنأ اًيلع غلب املف

 ءانركذ نمي ءادتقا مهئابآ مهلسرأ ةباحصلا ءانبأ رثكأو ءادمحم هنبا ةحلط ثعبو «هللا دبع ريبزلا ثعبو «مهنم

 «ةحلط نب دمحم حرجو ربنق جشو «نسحلا حرجو «موقلا كبتشاو «ماهسلاب انفصو نم ىمرف «رادلا نع مهودصف

 موق راد ىلإ مهنم رفن ىضمو «بابلا ىلع لاتقلا يف موقلا اوكرتف «ةيمأ ونبو مشاه ونب بصعتي نأ موقلا ىشحف
 هتجوز نامثع دنعو «نارخآ نالحرو ءركب ىبأ نب دمحم هيلإ لصو نمم ناكو ءاهيلع اوًروستف ءراصنألا نم
 هءاسل كوبأ كآر ول هللاو !دمحم اي :لاقف «هتيحلب ركب يبأ نب دمحم ذخأف «لاتقلاب ليغاشم مهيلاومو هلهأو

 أرقي «هيدي نيب فحصملا ناكو «هالتقف هادجوف «نالحر لخدو «رادلا ىلإ هنع جرخو ءهدي تحارتف «كناكم

 نم امهعم ناك نمو «نيسحلاو نسحلا لخدف «"نينموملا ريمأ لتق دق" :تلاقو «تحرصف «هتأرما تدعصف «هيف

 نيرحاهملا نم مهريغو ءادعسو «ريبزلاو ءةحلطو هيلع كلذ غلبف ءاوكبف هسفن تضاف دق هودجوف «ةيمأ يب
 امتنأو ؟نينمؤملا ريمأ لتق فيك :هينبال لاقف «نيزحلا دلاولاك وهو رادلا يلع لحدو «موقلا عحرتساف «راصنألاو

 برضت ال :ةحلط لاقف «ريبزلا نب هللا دبع نعلو «ةحلط نب دمحم متشو «نيسحلا برضو «نسحلا مطلو «بابلا ىلع

 ملف اولتقيل اوبلطو «ةيمأ يب نم هريغو ناورم برهو «لتق ام ناورم عفد ول «نعلت الو «متشت الو !نسحلا ابأ اي
 = تصقو «نالحر هيلإ لحد :تلاقف «هعم تنك تنأو ؟هلتق نم :ةصفارفلا تنب ةلئان هتجوزل يلع لاقو ءاودجوي



 ةّيولعلا ةريّسلا Yo رثنلا يف لوألا بابلا

 ماو ةيقر :ةظويبلا ينب نيب هعمجلل نيرونلا اذ يمس «نيترجحلا ةشبحلا ىلإ رجاهو هقرألا راد

 سمخ ةنس «ةجحلا يذ نم رشع اث لتقو «نيرشعو عبرأ ةنس مرحلا َةَرغ فلختسأ موثلك

 .ةنس رشع انثا هتفالخ ةدمو «مازح نب ميكح هيلع ىلصو «ةنس نونامثو نانثا هلو «نيثالثو

a 
 سمه هلو ملسأ «دسأ تنب ةمطاف هّمأو «بارت وبأو نسحلا وبأ «بلاط يبأ نبا وه :يلع

 دعب تامو «نيعبرأ ةنس «ناضمر نم رشع عبسل مجلم نب نمحرلا دبع هبرض «رشعلا عم

 .روهشو نينس عبرأ هتفالح هدمو «هريغ وأ ةنس نوتسو ثالث هلو ثالث

 لاق ام ئبطاخ املف «هلتق ديرأ انأو هيلع تلحد دقل هللاو :لاقو تلاق ام ركني ملف «ركب يبأ نب دمحم ربح =

 ناكو .هلتقب ملعأ ال انأو لتق دقلو «ببس هلتق يف يل ناك ام «هللاو «نيع نيلجرلا فلختب ملعأ الو «؛تحرخ

 رشب نب ةنانك نيلحرلا دحأ نأ :ركذو «ءكلذ نم رثكأ :ليقو ءاموي نيعبرأو اعست هراد يف نامثع رصوح ام ةدم

 .هلحف هقتاع لبح ىلع فيسلاب برض يدارملا نارمح نب نادوس امهنم رحآلاو «هتهبج ىلع دومعب برض ييحتلا
 .ةجحلا يذ نم نيقب ثالثل ةعمجلا ةليل يف لتق :ليقو :رشع يال

 ءنايبصلا نم ملسأ نم لّوأ -ههجو هللا مرك- وهو «ترحاهو تملسأ «ةيمشاحلا دسأ تنب ةمطاف همأ :يلع

 ثالث :ليقو «ةرشع عبرأ :ليقو «ةنس ةرشع سمح هل ناك :ليقف ذئموي هنس يف فلتحا دقو .روكذلا نم :ليقو

 «هلهأ يف هفلخ هّنإف ءكوبت ريغ ءاهلك دهاشملا 5 يبلا عم دهش .نينس رشع :ليقو «نينس نامث :ليقو «ةرشع

 لتق موي فلختسا .يدعب يبن ال هنأ الإ ءىسوم نم نوراه ةلزنمم يم نوكت نأ ىضرت امأ :هل لاق اهيفو
 نب نمحرلا دبع هبرضو «نيثالثو سمح ةنس ةجحلا يذ رهش نم تلح «ةرشع نامثل ةعمحلا موي وهو «نامثع

 دعب تامو «نيعبرأ ةنس ناضمر رهش نم تلح «ةليل ةرشع عبسل «ةعمجلا موي ةحيبص «ةفوكلاب يدارملا مجلم

 هلو ءارحس نفدو «نسحلا هيلع ىلصو «رفعج نب هللا دبعو «نيسحلاو نسحلا هانبا هلسغو «هتبرض نم لايل ثالث
 ةباحصلا نم ريثك قلح هنع ىور .اًمايأو رهشأ ةعستو نينس عبرأ هتفالحن تناكو «ةنس نوتسو ثالث رمعلا نم

 .ةنسلا لهأ عامجإب «ضرألا هحو ىلع مدآ نب نم ءايحألا لضفأ تام موي ناكو .نيعباتلاو



 ديعس «دعس «ريبزلا ,ةحلط Yor رثنلا يف لوألا بابلا

 :ةحلط

 ىدامج نم نيرشعل «لمجلا ةعقو يف لتق ءاكيدق ملسأ ءورمع نب هللا دبع نب دمحم وبأ وه

 .ةنس نوتسو عبرأ هلو «نيثالثو ثالث ةنس «ىرحألا

 :ريبزلا

 «نيثالثو تس ةنس لتق ءاكيلق ملسأ قص يبلا ةمع ةيفص هّمأو ؛ماوعلا نب هللا دبع وبأ وه

 .كلذ ريغ وأ نوتسو عبرأ هلو

 دعس

 فم ةحلط لتقو :باعيتسالا يف لاق :هلو .ورمع نب نامثع نب هللا ديبع نب دمحم وبأ هنأ حيحصلاو :ورمع

 ىدامُح نم نولخ رشعل «لمدلا موي ةعقو تناكو ؛لمجلا موي «ةنس نيتسو عبرأ نبا :ليقو «ةنس نيتس نبا وهو
 .راحبلا عمجم نع هانلقن ام ضعبل فلاخم اذهو نيثالثو تس ةنس ةرخالا

 هتوعد فاخت ؛كلذب اروهشم ةوعدلا باحب ناك :اًيدق .ةيحللا فيفخ ءمحللا لدتعم «ةعبر رمسأ ناك :ريبزلا

 ."هتوعد بحأو همهس ددس مهلا" :هيف لاق 7 هللا لوسر نأ كلذو «مهدنع اهتباجإ يف كشي ال «ىحرتو
 .ةنس ةرشع عست نبا انأو تملسأ :لاق هنعو «مالسإلا يف ةعبس عباس ناكو :تام

 .ةمطاف هّمأو .يودعلا «يشرقلا ؛ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس وه :باعيتسالا يف لاقو «راحبلا عمجم يف اذك :وه
 «باطخملا نب رمع تأ «باطخلا تنب ةمطاف هتحت تناك «روعألا ابأ نكي هرهصو «باطخلا نب رمع مع نبا وهو

 ناك «نيلوألا نيرحاهملا نم ديز نب ديعس ناكو «باطنلا نب رمع تحت ورمع نب ديز تنب ةكتاع هتحأ تناكو

 = ليفن نب ورمع نب ديز هوبأ ناكو «باطخلا نب رمع مالسإ ناك هتجوز ببسبو .هن» رمع لبق ًاميدق همالسإ



 .نيسمخحو ىدحإ ةنس ءاكيدق ملسأ ,نمحرلا دبع نب

 :نمحرلا دبع
 .نيبالث و نينثا ةنس تام «فوع نب دمحم وبأ وه

 :ةديبع ا

 .ةرشع نامث ةنس تام «حارحلا نب هللا دبع نب رماع وه

 الا رف
 :هلاح نع هلاؤسب ىفحتو هيلع فقوف «هقرط ضعب يف يئاسكلا ديشرلا نوراه يقل

 نمو «مدلاو ةتيملا لكأي الو «باصنألل حبذي ال ناكو كك يبلا ثعبي نأ لبق تع ميهاربإ نيد ةفينحلا نيد بيطي =

 «ةقرو دوهتف مهنيد امهيلع تضرعف دوهيلا ايقلف «لفون نب ةقروو وه نيدلا بلطي «ةيلهاجلا يف جرح هنأ :كلذ يف هرب

 ام :لاقو «كلذ نم ائيش يتأي نأ ورمع نب ديز ىبأو ٌرصنتو «ةيدوهيلا ةقرو كرتف مهنيد امهيلع اوضرعف ىراصنلا ايقل مث
 كنإ :بهار هل لاقف ېهدنع ركذ الو ءركذ هللا نم مكدنع مكنكلو «نوکر شیو نوكرشت انموق نيدك الإ اذه

 دبعي ناك :لاق ؟ميهاربإ هيلع ناك امو :لاق «ميهاربإ نيد :لاق ؟وه امو :لاقف «مويلا ضرألا ىلع وه ام اًئيد بلطتل

 ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس يفوت تام ىح كلذ ىلع ديز ناكف «ةبعكلا ىلإ يلصيو ءائيش هب كرشي الو هلل
 .ةنس نيعبسو عضب نبأ وهو «نيسمخحو ىدحإ وأ نيسم ةنس «ةيواعم مايأ يف ةنيدملاب هذ نفدو «قيقعلاب هضرأب

 (حصم) نمحرلا دبع نب ديعس همع نبا مسا ناكو «ديز نب ديعس روعألا وبأ هنأ حيحصلاو :نمحرلا دبع
 نيرجاهملا نم ناكو «مقرألا راد دقو هللا لوسر لحدي نأ لبق ملسأو «نينس رشعب ليفلا دعب دلو :دمحم وبأ

 نمحرلا دبع يفوت «ةنيدملا ىلإ رحاهو «ةرجهلا لبق مدق مث «ةشبحلا ضرأ ىلإ رحاه ءاًعيمج نيترجهلا عمج «نيلّوألا

 .ةنيدملاب ةنس نيعبسو سمح نبا وهو «نيثالثو نيتنث ةنس :ليقو «نيثالثو ىدحإ ةنس فوع نب
 نامث ةنس «نيطسلفو «ندرألا ضرأب ساومع نوعاط ناكو «ساومع نوعاط يف «ةديبع أ توم ناكو :تام

 يبأ نس تناكو «سدقملا نيبو ةلمرلا نيب ةيرق «ساومع نإ :لاقيو .ًافلأ نيرشعو ةسمخ وحن هيف تام «ةرشع

 ةنس) يئاسكلا تام :ليقو «نيتئامو عست ةنس يئاسكلا تام :يئاسكلا .ةنس نيسمحو ينام يفوت موي ةديبع

 :ديشرلا لاقف ءدحاو موي يف «ةفينح يبأ بحاص نسحلا نب دمحمو (ةئامو نينامثو عست :ليقو «ثالث وأ نيتنثا

 .هيف دهتحا :رمألا يف ىفحت :لاقي : ىفحت .دحاو موي يف وحنلاو هقفلا نفد



 بيشلا ماركإ Yoo رثنلا يف لوألا بابلا

 نم يل ىلاعت هللا بهو ام الإ بدألا ةرمث نم دحأ مل ولو !نينمؤملا ريمأ اي «ريخج انأ :لاقف

 اذه نإ !نينموملا ريمأ اي :لاقف ٍةحَّزامُمو ةركاذم يف امهو .كي فسوي وبأ لحدو

 يبلق اهيلع لمتشي ءايشأب ئيتأيل هنإ !فسوي ابأ اي :لاقف ءكيلع بلغ دق وكلا

 يف وأ وحن يف :لاقف ؟ةلأسم يف كل له !فسوي ابأ اي :يئاسكلا لاقف «هعماجع ذخأتو

 يبأ ىلع يقل :لاقف «هيلجحرب صحف نح «نوراه كحضف «هقف يف لب :لاقف ؟هقف

 :هتجوزل لاق لحر يف لوقت امف !فسوي ابأ اي :لاق مث معن :لاقف ؟هقفلا فسوي

 !فسوي ابأ اي «تأطخأ :لاق «تقلط رادلا تلد نإ :لاق ؟”رادلا تلد نإ قلاط تنأ"

 تلخد لعفلا بجو "نأ" :لاق اذإ :لاق ؟باوصلا فيكف :لاق مث «ديشرلا كحضف

 .قالطلا عقي ملو بحي مل -رسكلاب- "نإ" :لاق اذإو «لحدت مل وأ دعب

 N ةاركإ

 E تيأر :لاق «لاصلا لحرلا «صاوخلا ملسم نب دمحم ثّدح

 ىلإ ةطسابملا وهو :حازملا ةلعافم نم ردصم :ةحزامم [ةثداحملاو راوحلا| :ركذلا ةلعافم نم ردصم :ةركاذم

 .ةيرخسلاو ءازهتسالا قراف هبو ءاذيإلا دصق ريغ نم فاطعتسالاو «فطلتلا هجو ىلع «ريغلا

 ظ [هيلجرب ضرألا برضو] ثحب يأ :صحف
 "نإ" يف اهرسكو ةزمهلا حتف ىلع عقو ليصفتلا ناف اهل ىف تسيل شسوي ابا يئاسكلا ةيطخت :تلق :لاق

 حتفب "تلحد نأ" :يئاسكلا لاق ولو «ةيطرش الإ تسيل انهه يهو «"نإ" هلوق ىلع ائيبم يئاسكلا لاوس ناكو

 .وحنلا فئاطل نم الإ سيل وحنلا مامإ لوقو «هقفلا مامإ لاق ام لوقلاف ءاذمب مامإلا باجأ امل ةزمهلا

 رخاوأ يف ناك «نييوذجملا نم وهو (ةبيرغ تاياكح هل «نيروهشملا نيفوصتملا داهزلا دحأ وه :ملسم نب دمحم

 .ةيربط يف هتافو تناكو «ةرجهلا نم ثلاثلا نرقلا



 بْيشلا ماركإ ٦ رشنلا يف لوألا بابلا

 :لاقو هيدي نيب ينفقوأ :لاق ؟كب هللا لعف ام :هل تلقف «مانملا ف يضاقلا مثكأ نب ىبي

 املف ءهالوم يدي نيب َدبعلا ذحأي ام ذخأف ءرانلاب كّتقرحأل كيش ال ول !ءوسلا خيش اي

 َتْنَّذُح ام :ىلاعت لاقف ,كنع ْتْبَدُح اذكه ام !ٌبر اي :تلق تقفأ اًملف «ةئلاثو ةيناث اهاق تقفأ

 «يرهزلا باهش وبا رع .دشار نب رمعم ئثدح :لاق قازرلا دبع ئتدح :تلق ؟ينع

 ناك «ايندلا مالعأ دحأ وهو «برعلا ميكح «يفيص نب مثكأ دلو نم «يميمتلا ىي دمحم وبأ وه :مثكأ نب یجب

 هنسو «ىرصبلا ءاضق يلو «ةلضعم لكب اًمئاق «ةضراعملا نسح «بدألا ريثك ءاننفتم «ماكحألاب اًريصب ءاّهيقف

 ءاضق هدلق يح «هبلق عماجمب ذحأ ام -لقعلاو ملعلا نم هيلع ام وهو ىيحي لاح نم نومأملا فرعف «ةنس نورشع

 هلو «مثكأ نب ىي ةعلاطم دعب الإ اًئيش كلملا ريبدت يف لمعت ال ءارزولا تناكف «هتكلم لهأ ريبدتو «دادغبب ةاضقلا

 هآر اذإو «ثيدحلا هلأس هقفلا ظفحي لحر ىلإ رظن اذإ «دسحلا ديدش ىي ناكو «بتك لجأ يه «هقفلا يف بتك

 مايأ ىلإ هب بلقنتو هيلع فلتخت لاوحألا لزت مل نومأملا يفوت الو هلجخيو هعطقيل ءوحنلا نع هلأس ثيدحلا ظفحي

 .ه1 45 هتافوو ھ۹٥۱ هدلوم «جحلا نم هعوجر دنع ةذبرلاب فوتو ؛هلاومأ ذحأو هلزع مث ءألوأ هالوف لکو تلا

 ريخ ال هانعمف تحتف اذإ «مضلاو حتفلاب :ءوسلا [همامأ امئاق يلعج] فوقولا لاعفإ نم ضام ةظفل :ينفقوأ

 :يناثلا ىلعو !حيبقلا خيشلا اهيأ :هانعم لوألا ىلعف ا يف هانعمف تمض اذإو «حيبقلا لوقلا يف

 [ے لوم كاس كسا آلم الغ دج لوم تكد ىرمب] ةيدرألاب هانعم :يذخأف .ثيدحلا خيش كلوقكف

 تثّدح ام :ةرابعلا لصأو «ةيفان "ام" ةملك :ام [ءامغإلا نم ةحصلا] نعي ةقافإلا يضام نم ملكتم :تقفأ املف

 .ةيماهفتسا "ام" ةملك :تثدح ام .مهألا مدقت ميدقتلاو «كنع اذكه

 يل يمع «ريهش فنصم ظفاح ةقث «يناعنصلا ركب وبأ مهالوم «يريمحلا عفان نب قازرلا دبع وه :قازرلا دبع
 وه :دشار نب رمعم .نونامثو سمح هلو ةرشع دحأ ةنس تام «ةعساتلا نم «عيشتي ناكو «ريغتف «هرمع رخآ

 تباث نع هتياور يف نأ الإ ءلضاف تبث ةقث «نميلا ليزن «يرصبلا ةورع وبأ مهالوم «يدزألا دشار نب رمعم
 .ةئامو نيسمحو عبرأ ةنس تام «ةعباسلا رابك نم «ةرصبلاب هب ثدح اميف اذكو اًئيش ةورع نب ماشهو شمعألاو

 «باهش نبا :ةراتو «يرهزلا :ةرات ءنولوقيو «يندملا يرهزلا يشيرقلا «ملسم نب دمحم ركب وبأ وه :يرهزلا

 هنع ىورو «ةباحصلا نم ةرشع ىآر «ةنيدملاب نيعباتلا مالعأو «نيثدحملاو ءاهقفلا دحأ وه «هتدح دح ىلإ هنوبسنيو

 ؟تيأر نم ملعأ نم :لوحكمل ليقو «ثيدح يفلأ وحن هلو «ةينيع نب نايفسو «سنأ نب كلام :مهنم «ةمئألا نم ةعامج

 = ؛باهش نباب مكيلع :قافآلا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتكو «"باهش نبا" :لاق ؟نم مث :هل ليق ."باهش نبا" :لاق



 ءيش لك هعاطأ هللا عاطأ نم o۷ رشنلا يف لوألا بابلا

 باش ام :تلق كّنِإ !ميظع اي كنع ؛ليربج نع تك دمحم كيبن نع كلام نب سنأ نع
 قَّدَّص :لجوّرع هللا لاقف «رانلاب غا نأ هم خا أذ 'عقيش مالسإلا يف دبع يل

 قدصو («يّيبن قدصو «سنأ قدصو «يرهزلا قّدصو ءرمعم قَدصو «قازرلا دبع
 .ةنحلا ىلإ هب اوقلطنا ءكلذ تلق انأ «ليئربج

 ءيش لك هعاطأ هللا عاطأ نم

 لئاو نب صاعلا نب ورمع دي ىلع هذ باطخلا نب , رمع ةفالخ يف اهلك رصم تحب
 يرجي ال ةن اذه انلينل نإ !ريمألا اهْيَأ :هل اولاقف ءورمع ىلإ اهلهأ ىتأ تحتتفا الو «يمهسلا

 نم يهو ةنوب نم ولخت ةليل ةرشع اتنثا ناك اذإ :هل اولاقف ؟كاذ ام :محل لاقف ءامب الإ

 للخلاو يللا نم انلمحو ءاهيوبأ انيّضّرَأف ءاهيوبأ نيب ركب ةيراج ىلإ اندمع -مجعلا رهشأ
 مالسإلا يف نوكي ال اذه نإ ورم مه لاقف «لينلا يف اهانيقلأ مث «نوكي ام لضفأ

 -طبقلا رهشأ ةثالث ءامسأ يهو- ىرسمو «بيبأو ةنوب اوماقأف «هلبق ام مدهي مالسإلاو

 لك نع اه لغتشيف هلوح هبتك عضو هتيب يف سلج اذإ ناكو «ةيضاملا ةنسلاب هنم ملعأ ادحأ نودحت ال مكنإف
 دبع نب ديزي ناكو «كلملا دبع نب ماشه عم مث كلملا دبع عم لزي ملو «ماشلا نكسي يرهزلا ناكو ءايندلا رومأ

 .ه5ه١ هدلوم ءاديغش :اه لاقي ماشلا فارطأب هل ةيرقب نفدو ه7١ 54 ماشلاب هتافو تناكو «هاضقتسا دق كلملا

 همدح 5 هللا لوسر مدان ,ةزمح وبأ ,ىجرزخملا يراجنلا يراصنألا ءرضنلا نب كلام نب سنأ وه :كلام نب سنأ
 اه تامو ءةرصبلا نطق مث ةنيدملا ب يبنلا دعب ماق ءاهينتجي ناك ةلقبب "ةزمح ابأ" 5 هللا لوسر هانك «نينس رشع
 .اًئيدح نونامثو ةتسو ناتئامو فلأ هل ؛ةرصبلاب اًئوم ةباحصلا 1 ناك :ييدملا نب ىلع لاق .اهدعب وأ ه١
 لينلاو «هيلإ فام ا اقم "لينلا"و ءةراح هلوأ يف ' 'ماللا" : انلينل .ملكتملا ءاي هرخآو يفاضإ بكرم :ييبن

 اهاّبر يه يأ :نيبب ١( 4 ٤:نارمع لآ) سرلا هلْبق نم تلح ذقإ» 18 هلوق وه ءيضمت يأ :ولخت [رصم رحب مسا]

 [دمحم نب ميهاربإ ّمُأ يهو ةيطبقلا ةيرام مهنم ءرصم لهأ نم موق] ءرسكلاب :طبقلا .ةمعنتم يهف اهاوبأ



 بارعإلا راوتعا ؟ هم ٠ رشلا يف لوألا بابلا

 نب ورمع كلذ ىأر املف ءاهنم ءالجلاب اومه ىح اًريثك الو ًاليلق اهيف لينلا يرجي ال
 :ورمع ىلإ بتكو «ةقاطب رمع بتكف شد باطنلا نب رمع ىلإ كلذب بتك «صاعلا

 «رمع «هللا دبع نم :اهيف اذإف «ةقاطبلا ورمع ذحأف ءلينلا يف اهقلأف «ةقاطب كيلإ تثعب نإ

 ناك نإو «رجج الف كلبق نم يرحت امْنِإ تنك نإف !دعب امأ ءرصم لين ىلإ نينمؤملا ريمأ

 ىقلأف ءكيرجي نأ راهقلا حاولا هللا لأسنف «كيرجي يذلا وه راّهقلا دحاولا هللا

 يف ةقاطبلا ىقلأ املف ءءالجلل رصم لهأ اّيهت دقو «مويب بيلصلا موي لبق «لينلا يف ةقاطبلا

 عطقف «ةدحاو ةليل يف ءاعارذ رشع ةتس ىلاعت هللا هارجأ دقو «بيلصلا موي اوحبصأ «لينلا

 ظ . .رصم لهأ نم ءوّسلا ةّنسلا كلت ىلاعت هللا

 لخدأف «ثوعبملا ك دمحأ انأ :هباب ىلع حاصف «ةمالظ يف نومأملا ءا لحر ىلع ات

 يکځ اميف لوقت ام :هل لاقف «هتمالظ ركذف ؟لوقت ام :هل لاقف ءأّبتت هنآ ملعأو «هيلإ

 يبلا ُدمحأ :تلق املإ هللا ذاعم :لاقف ين كنأ اوركذ :لاق ؟وه امو :لاقف ؟كنع

 .هفاصنإب رمأو «هفرظتساف ؟هدمحي ال نمم !نينمؤملا ريمأ اي تنأفأ ثوعبلملا

 .رصم نم جورخلاب اودارأ يأ :اومه

 .اهرخآ ىلإ ةقاطب هل جرخيو ةميقلا موي لحرب ىتوي ثيدحلا هنمو [ساطرق نم ةعطق] رسكلاب :ةقاطب

 [ اطر سن لعب اکر اچ ۃراتس] :بيلصلا

 [مهنيب اميف هولوادت :يأ ءيشلا اوروتعا :لاقي] :راوتعا

 [ةوبنلا ىعّدا] :أبنت
 .مالكلا ديلا غيلبلا وهو قرر هدع يأ :هف رظتساف



 ؟...نمل ةليحلا ام ,...ناَّمَّللا نوص ؟8 رشنلا يف لوألا بابلا

 ل ا نوع
 :لاقف «هلاح نع سانلا هلأسف «هسفنب دوجي هكر تو «دايز دنع نم يضاقلا حيرش جرح

 لئسف «هيلع تاحئانلا حايص الإ ,مهعار امف «هتمالسل اوعزجف «ىهنيو رُمأي هكر ت

 .هيلع ءاكبلا نع ىهنيو «ةيصولاب رُمأي هتك رت :لاقف «هلوق نع حيرش

 ؟هجولا حيبق قلح نمل ةليحلا ام

 نم !يعمصأ اي كل له :يل لاقف «ىجمي نب رفعح ىلع اًموي تلحد :هلم يعمصألا لاق

 ؟ةفيظن ةيراج كل بهأ نأ كل لهف :لاق !ةنهّملل :تلق ؟ةيراجف :لاق ال :تلق ؟ةجوز

 ةعيلاو «لامحلاو نسحلا ةياغ يف يهو «تحرحأف ءةيراجب رمأف «كلذ ىلإ جاتحم نإ :تلق
 ةيراحلا تكبو «هئركشف «هذه ذحع :ىل لاقو ءاذه كتبهو دق :اه لاقف «فرظلاو

 ءنيعباتلا رابك نم وه «يعفايلا مامإلا لاق اذك «ةيمأ ابأ نيكي يدنك وهو «سيق نب ثراحلا نبا وه :حيرش
 عنتما «نينس ثلث الإ اهيف لطعتي مل «ةنس نيعبسو اسمح اًيضاق ماقأف ءةفوكلا ىلع باطخلا نب رمع هاضقتساو

 ىح سائلا نيب ضقي ملف «هافعأف ءاضقلا نم فسوي َنب جاجحلا ىفعتساف «ريبزلا نبا ةنتف يف ءاضقلا نم اهيف

 :ليقو «ةنس ةئام نبا وهو «نينامثو عبس ةنس يفوت ءارعاش «لقع اذ ءءاضقلاب سانلا ملعأو «ةنطف اذ ناك تام

 تس ةنس :ليقو «نيعبسو عست ةنس :ليقو «نينامث ةنس :ليقو «نيعبسو نامث ةنس :ليقو «نينامثو تس ةنس

 .ناكلخ نبا لاق اذك «نينس نامثو ةئام :ليقو «ةنس نيرشعو ةئام نبا وهو «نيعبسو

 [فاحو عزف عورلا نم ضام :مهعار [توع نأ بّراق] يأ .هسفنب داح نالف :لاقي :دوجي

 [تيملا ىلع ىكبت َيلاَ] ةحئان عمج :تاحئانلا [عفترملا توصلا] مضلاو رسكلاب :حايص

 متاح وبأو «ةديبع وبأ هنع ىور «ةزوحرأ فلأ رشع ةتس ظفحأ :لوقي ناك «كلملا دبع همسا :يعمصأ

 .فينو نينامث نع «نيتئامو ةرشع ةسمح :ليقو «ةرشع ةتس ةنس قوت «مهريغو يناعنصلا يشايرلاو يناتسجسلا

 يل :تلق يأ [ةراهمو ةربخ ىلإ جاتحي يذلا لمعلا وأ «لمعلا] ةملك لثم كيرحتلاو رسكلاو حتفلاب :ةنهملل
 [ةبيط] نعي :ةفيظن [ءاطعإلا] ةبملا نم ملكتم ةظفل :بهأ .اهمدختسأ «ةيراح



 ؟هجولا حيبق قلخ نمل ةليحلا ام ۲۰ رشنلا يف لوألا بابلا

 تعزخو «هرظنم حبقو «كتحامس نم ىرأ ام عم ؟خيشلا اذهل ئيعفدتأ !يديس اي :تلاقو

 هركأ ام تلقف ؟رانيد فلأ اهنم كضّرعأ نأ كل له !يعمصأ اي :يل لاقف ءاًديدش اًعزج

 تدرأف اًئيش اهيلع تركنأ !ٌييعمصأ اي :يل لاقف «ةيراجلا تلحدو ءامب يل رمأف كلذ

 كتآ مل ينإف ؟كلذ لبق يتملعأ الفأ !ريمألا اهّيَأ اي :تلقف كنم اهتمحر مث «كب اهتبوقع

 يئيه ىلع ترسل ربخلا تفرع ولف «يتمعو يهجو تحلصأو «يحل تحرس يح

 ام -هللا كاده- ملعا .اًدبأ هركنت اًئيش تدواع امل ءكلذك ىتأر ول هلل اوف «يقلخو

 نمل يغبني اذكو ءاًبرغو اقرش رهتشاو «هب هللا هتيز يذلا هملع عم ههجو حبق نم تركذ

 نوكي المل ءاهيلع حودمملا لاعفألاو ناسحلا قالحألا اهل رجذي نأ «ةروصلا َحيبق قلح

 امو «ةقلخ سانلا حبقأ يموزخملا صقيوألا ناك :يور ام انهه نمو «نيحبق نيب اًعماج

 ا يل كبلات :هئاسلجلا اموي لاقف ةكم يضاق ناكو .دهزلاو فافعلا يف هلثم يور

 «نيدلاب كيلعف «نايقلا تويب يف نايتفلا ةسلاحب اهعم حلصت ال ةقلخ تقلخ كْنِإ !ًىب اي

 .ءاضقلا تيلوف ءاهمالكب هللا يعفنف ,ةصيقنلا هب ميو ةسيسخلا هب عفري ىلاعت هللا نإف

 ا ده ل و و8 لع ل دق لا هيف و وع حال ب ومو ؛ةيصولا هذه لثع, هتصوأ سنأ نب كلام مأ نأ يورو

 ضعب نم هضعب رعشلا صيلخت ] نعم. حيرستلا يضام نم ملكتم : تحرس [ءاطعإلا] مرك نم ردصم :كتحامس

 .ةمامعلا دش وهو «مامتعالا ةئيه ةمعلاو «ملكتملا ءاي هرثكأو يفاضإ بكرم :يتمعو [هلجرتو

 امب دارأ «دبعلا عم. نيق عمج :نايقلا [مرحما بانتجا] :فافعلا .هتمحرت انل رسيتي م :يموزحخملا صقيرألا

 [ةعيندلا ةلصخلا وأ سانلا يف نعطلا] :ةصيقنلا [ةفصو ةبترم ةصقانلا] ةفص ةظفل :ةسيسخلا .ءانغلاو رمسلا سلاجب

 هلو «ةئامو نيعبسو عست ةنس ةنيدملاب تامو «نيعستو سمح ةنس دلو «كلام نب سنأ نب هللا دبع وبأ وه :كلام

 .هريغو يرهزلا باهش نب دمحم نع ذخأ ,هباحصأ نم يعفاشلا نأ ارخخف هافكو «ةنس نونامثو عبرأ

 [هيلع هضرفو هب هرمأ :ءيشلاب انالف ىصوأ] نعم ءاصيإلا يضام نم ةبئاغ ةظفل :هتصوأ



 ءاضقلا يف ركفتلا ۲۹۱ رثنلا يف لوألا بابلا

 ناكو غلب ثيح هب بهذف ملعلا ملعتو «هكر تف «هتثادح يف ءانغلا ملعتي نأ دارأ نيح

 ىمست .ءادوس همأو يِمع م ؛ج رعأ ,لشأ «سطفأ ىدوسأ ,روعأ حابر يبأ نب ءاطع

 لثم ناك :اولاق ؟مكيف حابر يبأ نب ءاطع ناك فيك هتوم دعب :ةكم لهأل ليقو «ةكرب

 ءاضقلا ٤ ركفتلا

 :285 يبلا نع هذ ةريره يبأ ثيدح نم «ملسم هاور ام لع ناميلس مک بئاجع نم

 بهذ امّنإ :هذه تلاقف ءامهدحأب بهذف «بئذلا ءاج ذإ ءامهانبا امهعم ناتأرما امنيب

 «ىربكلل هب ىضقف «ةكلَءع دواد ىلإ ءاتمصتخاف «كنباب بهذ امنإ :ىرخألا تلاقو كنباب
 2 ص

 :ىرغصلا تلاقف ءامكني هاد ينايتثا :#كع لاقف «هاتربحأف «ناميلس ىلع انرمف

 نيكسلاب تعمس تنك نإ :هقف هنو ةريره وب أ لاق .ىرغصلل هب ىضقف «اهنبا وه !هللا كمحريو ال

 .ةيدملا الإ لوقأ تنكام «كلذ لبق

 :دملاو مضلاب ءانُعلا :تايلكلا ف لاقو «توص هنأل ءمضلا هسايفو «هب بّرط ام :توصلا نم ءانغلا :ءانغلا

 ."بعللا عاونأ نم وهف ءا قيفصتلا مامضناو ءرعشلا نم ناحلألا نوكي نأ الإ كلذ ققحتي الو «نيغتلا

 [بابشلا ناوفنع] حتفلاب :ةثادح

 «لضاف «هيقف (ةقث .مهالوم «يشرقلا ملسأ :حابر يا مساو «ةدحوملاو ءارلا حتفب «حابر يبأ نب ءاطع وه :ءاطع

 .هنم كلذ نكي ملو هرخآب ريغت هنإ :ليقو روهشملا ىلع ؛ةرشع عبرأ ةنس تام .ةثلاثلا نم «لاسرإلا ريثك هنكل

 [الاو كان يع ] ةيدرألاب «ههجو يف هفنأ شرفناو رشتنا يذلا وه :سطفأ

 [تفعض وأ هتكرح تلطبف هئاضعأ نم وضع سبي يذلا] :لشأ

 .ةرفشلا «ةثلثم :ةيدملا .ةيفان :نإ .نيكاكس هعمجو [دراك] ةيسرافلاب :نيكسب



 ةعماطلا ةّئسلألا نم ةاَجنلا فيك ۲۲ رشنلا يف لوألا بابلا

 ةعماطلا ةّتسلألا نم ةاَحنلا فيك

 هيدي نيبو اًموي يدهملا ىلع لحدف «مره مطح فجعأ نوذرب ةمالد يبأل ناكو

 هلثم دحأل سيل ارهم كبابب تبلح ىنإ!نينمؤملا َريمأ اي :لاقف «فيصولا ةملسم

 لحدأو جرخف «هلاخدإب ْرُمأَف «هلوبقب ينفدشت نأ تببحأ نإف ءكل هيدهأ نأ تببحأو

 :ةمالُد وبأ هل لاقف ؟رهُم هنأ معزت ملأ !كليو ؟اذه ءيش يأ :يدهملا هل لاقف «هنوذّرب

 نا ا نونا هلو سرلا هيت ا ناف و ل اف سيل :وأ

 :يدهملا هل لاقف «همتشي ةملسمو كحضي يدهملا لعجف «رهم اذهف ءافيصو ةملسم ناك

 !نينمؤملا ريمأ اي هللاو :لاقف «لفاحلا ف كب َنكحضيل هللاو ٍتاوحأ اذهل نإ كليو

 مكحف «طق هل ًءاملا تبرش امف .هريغ ئلَّصَو دقو الإ ٌّدحأ كيلاوم يف سيلف هّنَحضفأل

 دواعُت ال نأ ىلع :ةملسم هل لاقف «مهرد فالآ ةئثالثب هّسفن يرتشي نأ يدهملا هيلع

 :هلإ اهدمحف لقا تاو لاق

 «رمحلا نم ردقأو «ليخلا نود [يراتتلا سرفلا] باودلا نم برض «واو نوكسو لاذ حتفو رسكلاب :نوذرب

 .نيذارب عمجلاو ةنوذرب :ىثنألا يف ليق امّبرو «ىثنألاو ركذلا ىلع عقي

 ىلع هونب مهتكل «لاعف ىلع عمجي ال ءالعف لعفأ نأل ءذاش «فاحجع عمحلاو ءافجع يهو لوزهملا وه :فجعأ

 .هدض ىلع ءيشلا نونبي دق مهنأل ,نامس

 .مطح :هرمع لوطل مده اذإ سرفلل لاقيو «هسفن يف رسكتملا وه :مطح

 .مره وهف «ربكلا ىصقأ غلبو فعض :ةمرهمو اًمرهمو اًمره -عمس نم- لحرلا مره :مره
 ام لوأ :ليقو سرفلا دلو «حتفلاب رهملا :ارهم .ءافصو عمجلاو «قهارملا نود مالغلا وه «ليتف لثم :فيصولا

 .ةراهمو راهمأو راهم عمجلاو «هريغ نمو هنم جتني

 (ا/1 :دوه) اخي يِلْعَب اذه :نآرقلا يف امك بيكرتلاو :اًمئاق



 ملعلا ىلع حرفلا ۴۳ رشنلا يف لوألا بابلا

 ليلا ىلع حرفا
 فرغ نَم الإ كتءارق هجو ام :ورمع ىبأل لاق جاجحلا نأ ءدئارفلا ضعب يف تيأر

 هللا لتاق :لاقو «تارفلا كتعلبأ دق :لاقف !يقير ينغلبأ :لاقف ؟نيغلا حتفب (ةفرغ

 لك وو هقلتق رش كتلتقأل ءاًموي رشع ةسمخ ىلإ «باوحاب تأت مل نعل جاجحلا مآ نبا
 موي ىلإ ةجح هلدجي ملف «برعلا ءايحأ يف فوطي «ورمع وبأ جرخف «نيلكوم هب

 :دشني اًيعار عمسف «جاجحلا ىلإ هوعجريل «هب نولكوملا هرجف «هدعو

 لاقعلا لّحك ةحرف هل رمألا نع سوفنلا عّرجت اعر
 «ةحرفو ةحج رف لاقف ؟ةحرف وأ ةحرف هل ؟تيبلا اذه دشنت فيك :ورمع وبأ هل لاقف

 ببس امف :ورمع وبأ هل لاقف «تاغل ثالث هيف انلف «ةلعف ىلع ءاج ام لك كلذكو

 .هيعن انّعلب دقو جاجحلا نم نيفئاخ انك اإ لاقف ؟تقولا اذه ىف تيبلا اذه كداشنإ

E TET E 

 .جاجحلا توم. مأ «يرايتحاو

 ,ةعبسلا ءارقلا دحأ ناكو «ةيبرعلاو ةغللاو ءارقلا ملع يف روهشملا ّملعلا ءالعلا نبا ورمع وبأ وه :ورمع ىل

 ءرملاب نسحي م اًموي لئس «فقسلا نم بيرق ىلإ هل اتيب تألم ءاحصفلا برعلا نع بتك يلا هبتك نإ :ليقو
 .ه61١/ هتافوو ھ۸ هتدالو «ةفوكلا يف ورمع وبأ يقوتو «هيف ةايحلا تماد ام :لاق ؟ملعتي نأ

 [اليلق لهما :يعي «يقير علبأ نأ ردق لهمأ] :ينعلبأ
 .تارفلا علبت ام ردقب كتلهمأ :لاق هنأك ورمع يبأ نم «جاححلا هب أزهتسا مالك اذه :تارفلا كتعلبأ

 [نداشك نعع] ردصم لحلاو ةراج فاكلا :لحك .هسفن هب جاجحلا دارأ :جاجحلا مأ نبا

 .بتكك لقع عمجلاو [ريعبلا هب لقعي يذلا لبحلا] :لاقعلا

 [هتوم ربخ هانعم يعنلاو «يتاضإ بكرم :هيعن



 عمطلا ءازج ٤ ۲٦ رثنلا يف لوألا بابلا

 عمطلا ءازج

 يف ةيامف ناكو ٍةعّونتم رداونو رابخأب قرطلا ىلع دادغبب ملكتي الحر لزاغملا نبا ناك

 0 «ةصاخلا باب ىلع اموي تفقو :لاق ءكحضي ال نأ هعمس نم عيطتسي ال «قذحلا

 كلذب بحجعأف مدخلا رداون يف تذحأف ,دضتعملا مادخل ضعب يفلح رضحف ُرهانتأو سانلا
 مداحن عمج

 «كتياكح ترك ذتف «يديس نيب تفقوف «تلحد :لاقو «يديب ذحأف داع مث ‹فرصناف

 عاونأب سانلا ىلع صقيو «دادغب يف قيرطلا ىلع ملكتي ءافيرظ اذه ناك :لاق «يدوعسملا هركذ :لزاغملا نبا

 ناكو ....كحضي الإ همالك عمسيو هاري نم عيطتسي ال قذحلا ةيامف يف ناكو «كحاضملاو رداونلاو رابحألا نم

 .بيرغ :نيعم.ةردان عماج :رداون .ه۲۹۸ وحن ةرجهلل ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف يفوت ,دضتعملاو دمتعملا ةفالح يف

 ؛لمعلا وأ «نآرقلا يبصلا قذح نم :قذحلا [فاصوأو عاونأ تاذ ءيشلا نوك] :عونتلا نم لعاف مسا :ةعونتم

 رهم «هتعانص يف لحرلا قذح ىهتنم [هيف رهم نح هتسرامم يف لغوأ] :لكلا رسكيو «ةقاذحو اقاذحو اقذح
 .دادغب باوبأ نم روهشم باب :ةصاخلا .اهقئاقدو اهضماوغ فرعو «اهيف

 .رداونلاب انثدح :انيلع ردانت :لاقي «ردانتلا عراضم نم ملكتم :ردانتأو

 دمحم مساقلا هوبأ ناك «يدابعلا ليعامسإ نب دمحم نب دابع ورمع وبأ ءاهامعأو ةيليبشأ بحاص وه :دضتعملا

 ىه۳۹٤ هتافو ىلإ كلذك وه الإ يقبف «يلع نب ىج «رباربلاب مهيلع فحز موي «ةيليبشأ لهأ هتيلوت ىلع عمتحا

 ثدحي الو ,مهود اًرمأ عطقي ال ءارزو هعم ناكو «ءاهد اذ «بلقلا ديدح ءامراص ءاّمهش ناكو هنبا هدعب ماقف

 دضتعملا"ب بقلتو «رمألاب دبتساو «مهانفأ ىح «مهعطق يف لمعي لزي ملو «مهنم فوخت مث «مهروشع الإ اثدح

 هنبا دضتعملا لتق مث «هيلإ ةيليبشأ لهأ ليم نم هآر امل «يومألا هللاب رصنتملا مكحلا نب هللاب ديوملا اًماشه لتقو "هللاب

 هرهاج نأ ىلإ ءدلاولا لفاغت لفاغتو «دضتعملا هنع ىضاغتف «هتافو ئمتيو «هتايح ليطتسي هنأ هغلب ناكو «ليعامسإ

 نيبلغتملا نم هيداني نم ربكأ ناكو «ٍذئنيح نم هباه الإ ةصاحخ نم دحأ قبي ملف «هقنع برضف «ةوادعلاب هنبا

 لزي ملف «ةيليبشأ يحاونو ءاهلامعأو «ةنومرقب نيذلا لازرب ونبو «ةحاهنص نم ربربلا هيلع مهدشأو هل نيرواحا

 نع مهافنو «مهرمأ مظتنم تتشو مهتملك قّرفف ,مهزنتسا نأ ىلإ ىرخأ شويحلا زهجيو «ةرات ةليحلا فرصي
 جرخيو ءاهدادعت لوطي ءاهرثكأ ىلإ قبسي مل «ةبيجع ءارآو ليح هرمأ ماكحإو هكلم ريبدت يف هل ءدالبلا كلت عيمج

 .دمتعملا هنبا هدعب رمألاب ماقو ه٤ "717 يفوت ءاهطسب صيخلتلا دح نع



 | ءازج oO رشنلا يف لوألا بابلا

 -لزاغملا نباب فرعي لجر- بابلا ىلع :تلقف !كليو ؟كلام :لاقو «ىلع ركنأف «تكحضف

 يف تعمطف «كتزئاج ُفصن يلو «كراضحاي رمأف «لوكثلا كحضت رداون تاياكحب ملكتي
 ,ىبأف ءاهعبر وأ اهسدس تذحأ ولف «ةليع ىلعو فيعض انأ !يديس اي 0 (ةرئاحلا

 هقبطأ مث «فقاو انأ E وو ياا : ,ئلحدأو

 كجضتو يكحت كّإ :لاق !يالوم اي معن :تلق ؟لزاغملا نبا تنأ :لاقو «يلإ هسأر عفرو
 امي برقتأ «تاياكح سانلل عمجأ «ةليحلا قتفت ةحاحلا !نينمؤملا ريمأ اي :تلقف «ةبيجع ٌرداونب

 «مهرد ةئامسمخت كتزجأ نيتكحضأ نإف !كدنع ام تاه :لاقف مهرب سمتلأف «مهبولق لإ

 :لاق «تببحأ ام لأساف «يافق الإ يعم ام :نيحلل تلقف ؟كيلع يل امف كَحْضَأ ل انأ نإو

 ينظ أطأ ام :تلقف ؛تاعفص رشع بارا كلذب كعفص ٰيكحضت مل نإ «تفصن : .يظ أطخأ ام :تلقف «تاعفص رشع با رجلا كلذب كعفصأ .يكحضت مل نإ «تفصنأ

 .كرحيو ءدلولا وأ بيبحلا نادقفو كالملاو توملا -مضلاب- لكلا نم روبص لثم :لوكشلا

 «"فيعض" هلوق ىلع "ةليع ىلع" فطعب عملا نوكي نأ لمتحي :تلق [ةحاحلاو رقفلا] حتفلاب :ةليع ىلعو
 يظفل قرفلاو «ملكتلل ءاي هرخآ يفو «ةرابع "يلع" نوكي نأ لمتحيو «ةليع ىلع انأو فيعض انأ :ةرابعلا لصأف

 ليبق نمف لّوألا ىلعو «يناثلا ريدقتلا ىلع ةلمج ىلع ةلمج فطع ليبق نم انهه فطعلا نأ :لّوألاف يونعمو
 لوألا ىلعف «يونعملا قرفلا يأ :ناثلاو «ةليع ىلع لمتشمو فيعض انأ :ةرابعلا لصأو «درفملا ىلع درفملا فطع

 ىلعو «رقفلاو جئاوحلا الإ سيل هنطاب نكلو «هنم ارهاظ ناك نإو ءانغلا نأ ىلإ ريشي طاح ةليعلاو طيحم ملكتملا
 ؟ .همدق ىلإ هسأر نم هب طيح رقفلا نإ لوقي هنأك طاح ملكتملاو طيح ةليعلاف يناثلا

 :ءيشلا َقتف] :قتفت [امهاّوس و ةقبط ىلع هنم ةقبط عضو :يأ ءيشلا قبطأ :لاقي] قابطإلا نم ضام :هقبطأ
 [هديد ءرايب] ءاتلا رسكب :تاه [هعّسوو هحضوأ :مالكلا ّقتفو «هقش
 ظفل ىلع ماللاو فلألا تلخد اذإ :ءابدألا خيش لاق :نيحلل [ةزئاحلا ءاطعإ] ةزاجإلا يضام نم ملكتم :تزجأ

 «رهشلا اذهو ماعلا اذه هب داري ءرهشلاو ءاعل :انلوقك «يلاحلا دوحوملا هعون هب دارملاف «تقولا نعم ىلع لدي

 .باطخلل تسيلو "ين" نعم. هلوأ يف "ماللا"و [اًروث ىتث] تقولا اذه يأ «نيحلل :هلوق اذكو
 [دازلا هيف ظفحي ءاعو] نعي نانب رسكلاب :بارجلا .[ةظوتسيف هنكب ةيرطأ :اعفص هعفص نم ملكتم ةظفل :كعفصأ



 عمطلا ءازج ا لا | رثنلا يف لوألا بابلا

 خوفنم بارجب تاعفص رشعف الإو «ةزئاجلا تذحأو تحبر هتكحضأ نإ «حير هيف ىسع

 «يبارعأ ةياكح عدأ ملف «ةرابعلاو ؛ةشاعنلاو «تاياكحلاو «رداونلا ف تذخأ مث .نيه ءيش

 «يكرت الو مداح الو «يحنز الو «يدنس الو «يطبن الو «ضاق الو «ثتخ الو «يوحن الو

 «يدنع ام لك دفن يح اقرضحأو الإ «ةياكح الو «ةردان الو «رايع الو «رطاش الو

 نم اوتام دقو الإ مالغ الو مداخ يئارو قبي ملو «تدربو ترتفو «يسأر عدصتو
 ءطق كلثم ُتيأر ام هللاوو «يدنع ام دفن دق :تلقف «مّتسبتي ال بطقم وهو «كحضلا

 يدعو :تلق !اهاه :لاق «ٍةدحاو ةردان ىوس يل يقب ام :تلقف !كدنع ام هيه :يل لاقف

 ٍتاعفص رشع اهيلإ فيضتو «يل اهفعضت نأ كلأسأو «تاعفص رشع قزئاج لعجت نأ

 «يافق تددم مث «هديب ذح !مالغ اي لعفت :لاقو «كسامت مث كحضي نأ دارأف «ىرحأ

 ءارودم اصح ءولمم وه اذإو «لبح نم ةعطق يافق ىلع تطقس اهفأك ةعفص بارجلاب تعفصف

 .ءانثتسالل تسيلو .هكحضأ مل دإو يأ (ةيفان "و «ةيطرشلا "نإ" نم ةبكرم :الإو .ةيطعلا يه :ةزئاجلا

 .شاقنلا ةفرح :رسكلاب «فاقلاو نونلاب ةشاقنلا لعلو «هنع لوقنملا يف اذك :ةشاعنلا .تعرش يأ :تذخأ

 يف نيلتملا .هئاضعأ يف رسكتملا نعم. وهف لّوألا ناك نإف -اهحتفو نونلا رسكب- ثنحملا :رحبلا يف :ثّتخم

 .ةطاول هب لمعي يذلا :وهف يناثلا ناك نإو ءاسنلاب اهيبشت همالك

 طبنلا ةرثكل كلذب اوم «نيقارعلا نيب حئاطبلاب نولزني «محجعلا نم ليج «طبنلا ىلإ بوسنم :يطبن الو
 لاجرلا نم وهو :رايع [هلمع ثبخب سانلا مربي يذلا ثيبخلا رجافلا] :بحاص لثم :رطاش .ءاملا وهو «مهدنع

 عدصت :لاقي :عاددصت [ىهتناو مدع] :دافن دفن :لاقي :دفن .اهرجزي الو اهعوري ال ءاهاوهو هسفن يلخي يذلا

 [طاشنو ةدح دعب تنكس] :روتفلا نم :ترتف .عادصاذ راص يأ :ءابدألا خيش لاق «تققشت :ءيشلا

 .حلكو هينيع نيب ام يوز :لحرلا بطق نم لوعفم مسا :بطقم [ايكئباشحم ش] ةيدرألاب :تدربو
 [اهرضحأو امي تئا :يأ] ءاتلا رسكب :اًقاه .ةدازتسا ةملك يه :هيه

 [نيفعض ءيشلا لعج] :فاعضإلا عراضم نم بطاخم ةظفل :اهفعضت

 .لعفا يأ «ءاشنإلا نعم ربح :لعفت [تئرر#و زا] :ئيوعي مصتعا يأ :كسامت



 عمطلا ءازج ۲۷ رشنلا يف لوألا بابلا

 !يديس اي :تحصف (ئييع نم عاعشلا حدقناو ياندا تنطو يبقر لصفنت نأ تداكف

 !يديس اي :تلقف «كتحيصن لق :لاقف «نيرشعلا ىلع مزع نأ دعب عفصلا عفرف «ةحيصن

 يذلا مداخلل تنمض دقو ةنايخلا نم حبقأو «ةنامألا نم نسحأ ايندلا يف سيل هنإ

 دقو ءاهفعضأ دق همركو هلضفب نينمؤملا ريمأو ءاهرثكو اهلق ىلع ةزئاحلا فصن
 لماحتف عج ناك ام هزفتساو ,ىقلتسا ىح كحضف «هفصن يقبو «يفصن تيفوتسا

 «نکس اذإ ىح هنطب قار كسميو «هیلحرب صحفيو ضرألا هيديب برصضي لاز امف «هل

 هذه :هل تلقف ؟قيانح شيأو «لاقف :ةليرط ناكو «هعفصب رمأو هب 2 «هب ىلع :لاق

 هذحخأ املف «كبيصن يقبو ءاهنم يييصن تیفوتسا دقو ءاهيف يكيرش تنأو ين زئاج

 ليعم فيعض نإ :كل تلق :هل لوقأو «همولأ تلبقأ «عقولا هافق قرطو عفصلا

 ذحخآ ال :لوقت تنأو ءاهسدس وأ اهعبُر ذح :كل لوقأو «ةنكسملاو ةجاحلا كيلإ توكشو

 ءاهلك كل اهتبهو «عفصلا هتزث اج -هءاقب هللا لاطأ- نينمؤملا ريمأ نأ تملع ولو ءاهفصن الإ

 «هناريط دنع توص هل هناك اذإ بابذلا نط :لاقي «ءيشلا تیوضت وه] :نطلاو «ةفطاع واولا :تنطو

 ش [رانلا تحرخ | :نوعي : :حدقنا [ حس ا” ناك ونور ےہ ىنختي]

 [ةطوسبملا فكلاب برضلا] :يعي :عفصلا [ثداح رمأل توصلا عفر] :تعب لثم «حايصلا نم ضام :تحصف

 [الماكو امامت ءيشلا ذخأ] :ءافيتسالا نم ضام :تيفوتسا [ةريثك وأ تناك ةليلق :يأ] :اهلق
 رل نم نضام :هّرفتسا [رهظلا ىلع :يأ افقلا ىلع عاحطضالا وهو] :ءاقلتسالا نم ضام :ىقلتسا

 ."هزفتسا" :هلوقل لعاف ةلوصوم :ام [هحاعزإو هناكم نع ءيشلا عفد]

 [ءايعإو ةقشم يف اهلحدأ :يأ هسفنب و هسفن لماحت :لاقي] :لماحتلا نم ضام :لماحتف

 [اهوحنو هلفاسأ يف نالو هنم قر ام :نطبلا قارمو «ءيشلا نم قر ام] :قارمب [برضي] يأ :صحفي

 [اقلطم ملألا انه دارملاو الأ هيف ثدحأ] لحرلا عقو :عقولا .ءيش ّيأ نم ففخم :شيأو
 [لايعلا ريثك ناك يذلا] :ميقم لثم :ليعم .ةمالملا عراضم نم ملكتم :همولأ



 هيذؤي نم عم ةلماجلاو بويعلا رتس ۲۹۸ رثنلا يف لوألا بابلا

 «مهرد ةئامسمخ اهيف «ةرص جرحأ ءهبيصن قوتسا املف «مداحلل يباتع نم كحضلا ىلإ داعف

 كل اكيرش ترضحأ ىح كلوضف كعدي ملف «كل اقددعأ تنك هذه :لاقو

 .تفرصناو ءاننيب اهمسقف ؟ةنامألا نيأو :تلقف

 هيذؤي نم عم ةلماجماو بويعلا رتس
 كلل لاقت حا ىم الإ ينعي الف ءاقح كيلع يل نإ !يالوم اي :لاقف ءهّعيب نامقل ىلوم دارأ

 يلع ظفحت :مهدحأ لاقف ؟ينديرت ءيش يأل :لاق ,هماتسي ءاح اذإ لحرلا ناكف كلذ

 لجرلا تانبل ناكو ءزيلهدلا يف يلصُي ماقو «بابلا قلغأ ليلا هنج املف ينرتشا :لاق «يبب

 اذهل سيل !يمأو ّنتنأ يبأب :لاقف «باَبلا حّتفا !نامقل اي :نلقف «بابلا اوبرضف اؤاجف ُءالخأ

 .نسحأ يأ «هلماح نم ردصم :ةلماجماو [دشيو ءيشلا هيف عمجي ام] :مضلاب :ةرص

 ديبع نم ناكو «نيتفشلا ميظع ءرصم نادوس نم اًيبون ادبع ناك :ليق «هبسن يف نوباسللا فلتحا :نامقل

 هللا بحأ ؛حيحصلا نيدلاب نيدي «ركفتلا ريثك ناكو «هسفن ميكحلا ناميلس وه هنأ :ىلإ ضعبلا بهذو «ناميلس

 ىصوأ ام :اهنم «مكحلا نم اررغ برعلا هنع ركذ دقو «هتمكحب كولملا رزاوي ناكو «ةمكحلاب هيلع نمف .هّبحأف

 يف «بتكلا يف اهوتبثأو ءنوثدحملا هنع اهلقن دقو «همساب ةفورعملا «لاثمألا باتك نوزعي هيلإو «هل هظعوو هنبا هب

 اذه بوزيإ رابخأو «بوزيإ ىلإ اهوبسنو ءمهفاسلب اريبك امسق اهنم نانويلا ىورو «حيسملل رشاعلا نرقلا طساوأ

 .عيبلا نم يف ةظفل :ينعبت الف .ملعأ هللاو .دحاو لحر امهّنِإ :ليق «ميكحلا نامقل رابخأب ةهيبش
 .اهنمث نييعت يأ ءاهمؤس هلأس :هاّيإ هماتسا نم مايتسالا عراضم نم بئاغ ةظفل :هماتسي

 [ءيشلا ءافحإ] َنحلا يضام نم بئاغ ةظفل :هنج ."ملكتملل ءايلاو ةياقولا نون" هدعب ءارتشالا نم رمأ :ئرتشا

 .ليلخ عمج اج .ناذلاو تالا قيب ام ت رکاب :زيلهدلا .قالغإلا قع غا

 داكي داك نم ثنوملا عمج «ةبراقملا لاعفأ نم :ندك .يمأو يبأب تايدفم نأ :هريدقت اقباس هلثم ّرم :يأب

 .هكله يأ هيلع ىتأ نم ثنوملا عمج :نيتأي [نامقل نكلهأ نكي نأ بّرق]



 ...قح هّضعب كيطعي ال ملعلا «ةءانّدلا ۹ رشنلا يف لوألا بابلا

 ةليللا تناك املف «ٌهابأ ربخُي مل حبصأ املف كلذ لثم. هندّواع ةيناثلا ةليللا تناك املف

 ام :نلقف «ضعب ىلع نهضعب لبقأف ؛نهابأ ربخي مل حبّصأ املف كلذ لثم. هندواع ةثلاثلا

 e اكسن نكسنف -يوارلا لاق- ءاّنم ريخلا اذمب ىلوأ دوسألا دبعلا اذه هللا لعج

 .نهنم لضفأ ليئارسإ يب

 ةءانّدلا
 ام تلق دق :لاقف ,مكيلع مالسلا :لاقف «هتيب ءانفب سلاح وهو ةَماَمح نبا ٍةئيطحلاب رم

 نذأتفأ :لاق ءكارق كلهأل تنمض ام :لاق «داز ريغب يلهأ نم تح رح :لاق کنی ال

 :لاق «ةمامح نبا انأ :لاق «كيلع ءيفي !لبجلا كنود :لاق ؟كتيب لظ نآ نأ يل

 .تئش رئاط يأ نبا نکو «فرصنا

 كلك هيطعت نحن هدم كيطغيال ملعلا

 0 ,ميهاربإ يبأ يفوت :لاق «فسوي وبأ نيثدح :دعجللا نب يلع لاق

 [تادباعو تادهاز نريم] :نكسنف .ىلوألا ةليللا يف برضلا نم نهنم ناك ام ىلإ نعجر يأ :هندواع

 بقل انههو ءريصقلا وأ «ميمدلا لحرلا :هانعم ريغصتلاب :ةئيطحلاب [ًانوُدو اميل ءيشلا نوك] :ةءاندلا

 يفوت «هب قزتريو رعشلاب لغتشي ناكو «مظنلا يف ةيارد هل ناك «يبارعأ وه :ةمامح نبا .روهشم رعاش «"لورح"

 [اهبناجب وأ رادلا ةحاس] :نيعي رادلا ءانف هنمو ,دملاو رسكلاب :ءانفب .ةرحملا نم يناثلا نرقلا طساوأ يف

 a 3 0 مسا اذه 2 [كتفايض] يفاضإ بكرم

 08 ر :يلع E رئاط نبا E «فيعض 0 ةمامحلا e هنأكف «.فورعم ا

 .نيتئامو نيثلث ةنس تام «ةعساتلا راغص نم «عيشتلاب يمُر «تبث ةقث «يدادخبلا يرهوجلا ديبع نب

 .هتمجرت ىلع فقن ملو "يأ" :هلوق نم لدب :ميهاربإ .يفوتلا يضام نم لوهجج :يفوت .هتمجرت رم :فسوي وبأ



 كلك هيطعت ىتح هّضعب كيطعي ال ملعلا ۷۰ . رشنلا يف لوألا بابلا

 فاو ءراصقلا عدأ تنكف «همدحأ راصق ىلإ ينئملسأف «يّمأ رجح يف اريغص فلو

 ناكو ءراّصقلا ىلإ يديب ذحأتف يّمَأ ٌءيجتف «عمتسأو ُسلحأف ءةفينح يبأ ةقلح ىلع

 اهيلع رثكو يلع كلذ لاط املف «ملعتلا ىلع يصرح نم یری ناك امل ىب ينعي ةفينح وبأ

 امْنِإو «هل ءيش ال ميتي يبص اذه «كريغ هد تلم يبأل تلاق «ييره

 «يرم :ةفينح وبأ اهل لاقف «هسفن ىلع دوعي ءاقناد بستكي نأ لمآو «يلزغم نم همعطأ

 ٌرجِحو «نونج وأ هفس وأ رغصل فرصتلا نم عنملاو «ةيحانلا :ةديدع ناعم ظفللا اذهل] نعم حتفلاب :رجح

 [ميلستلا :هانعمو] مالسإلا يضام نم بئاغ ةظفل :ينتملسأف [هنضِح :ناسنإلا

 .هكرتي يأ «عدي عدو عراضم نم ملكتم :عدأ [اهضيبيو سانلا بايث لسغي يذلا] :داّدش لغم :راصق

 .نوقلحتملا موقلا :حتفلاب :ةقلح [يضملاو باهذلا] :رورملا عراضم نم ملكتم :رمأ

 ةزمح طهر نم وهو «ةبلعت نب هللا ميت ىلوم «ينوكلا مامإلا هام نب اطوز نب تباث نب نامعن وه :ةفينح يبأ

 نب ليعامسإ لاقو «هقتعأف «ميمت نبل اكولمم «لباب وأ ؛لباك لهأ نم هدح ناكو خلا عيبي ًازاّرخ ناكو «تايزلا

 ىلإ هب بهذ «نينامث ةنس يدج دلوو «قر انيلع عقو ام «رارحألا نم سراف ءانبأ نم نحن :ةفينح يبأ نب دامح

 ناكو -حصألا ىلع- «ةئامو نيسمح ةنس دادغبب تامو «هتيرذ يفو «هيف ةكربلاب هل اعدف ريغص وهو سقم يلع

 الو «مهنم ادحأ قلي ملو يد ليفطلا وبأو «دعس نب لهسو «قوأ يبأ نب هللا دبعو «سنأ :ةباحص ةعبرأ همايأ يف

 روصنملا هلقن ءلقنلا لهأ دنع تبثي الو «مهنع ىورو «ةباحصلا نم ةعامج يقل هنإ :نولوقي هباحصأو «هنم ذحأ

 هبرضف «ىبأف ةفوكلا ءاضق ىلع ناورم ماي ةريبه نبا ههركأ ناكو «تام نأ ىلإ امي ماقأف «دادغب ىلإ ةفوكلا نم

 روصنم فلحو «ىبأف «قارعلا ىلإ هصاخشإ دعب هيلع روصنم ههركأو «هليبس ىلح مث ماي ةرشع يف طوس ةئام
 هردق لجي ام ءءاجرإلاو ءردقلاو «نآرقلا قلحخ نم هيلإ بسن دقو .هسفن يدتفأ :لاقو «نحسلا ف تامو هسبحف

 ىلع مالسإلا رطش عمج امل هيف رس هللا نكي مل ولف «قافآلا يف رشتنملا ركذلا نم هل هللا رسي ام هيلع لديو ءاهنع

 .ةنس نوعبس هلو «ةئامو نيسمح ةنس «دادغبب يقوتو «هديلقت

 نع دعبتلاو رارفلا] يأ يقاضإ بكرم :يبره [هب متهاو هظفح] :ءيشب نع عراضم نم بئاغ ةظفل :ينعي
 [نطقلاو فوصلا هب لزغي ام :لزغملا] «ةيسرافلاب ميملا ةثلثم لزغملاو ءفاضإ بكرم :يلزغم [ءيشلا

 [مهارد ةتس هتميق سلف] :بحاص لثم :اقناد [ءاجرلا] :لمألا عراضم نم ملكتم :لمآو

 .رورملا رمأ نم ةبطاخم ةظفل :يرم [هيلع هباستكا ةدئاف عحرت] :ئيعي :دوعي



 نيبنذملا نع وفعلا ۷۱ رشنلا يف لوألا بابلا

 تنأ :لوقت يهو هنع تفرصناف «قتسفلا نهدب ّجذولافلا لكأ ملعتي اذ وه اه !ءانعر اي

 ىح نيعفرو «ملعلاب ىلاعت هللا نيعفنو «هتمزل مث :لاق ءكلقع بهذو تفرخ دق خيش
 ضعب يف ناك املف «هتدئام ىلع هعم لكآو «ديشرلا سلاجأ تنكف «ءاضقلا تدلقت

 ءاهّلثم انل لمعي موي لك يف سيلف !بوقعي اي هْلُك :يل لاقف «ةجذولاف هيلإ مدق «مايآلا
 لاقف ءتكحضف «قتسف نهدب ةحذولاف هذه :لاقف !نينمؤملا ريمأ اي ؟هذه امو :تلقف

 ىلع ّحلأو ئربختل :لاقف -نينمؤملا ريمأ هللا ىقبأ- اريح :تلقف ؟كحضت مِم: يل

 .كلذ نم بجعف ءاهرخآ ىلإ اهوأ نم ةصقلاب هتثدحف

 نيبنذملا نع وفعلا

 امب يرتشي نأ :مهارد ةعبرأ هل مالغ ىلإ عفدو .هئامدن نم اًموق عمج بيرش لحجر ناكو

 ائيش ريقفل لأسي وهو «رامع نب روصنم سلجم بابب مالغلا ٌرمف ءسلجملل هكاوفلا نم

 [لقعلا صقان راص] :كيرحتلاب اناعرو ةنوعر (ف س ك) نعر نم [ةبشم ةفص] ءءارح لثم :ءانعر

 [هتسپ برعم] :بدنحو ذفنق لثم :قتسفلا [نيللاو رسبلا نم ذختي ولح ماعط] :جذولافلا

 ."فسوي وبأ" هلعاف :لاق [هّنس ربكل هلقَع دّسف] :(ك « س) نم فرع :تفرخ
 اذإف «[بارشلاو ماعطلا هيلع ناوخلا] :ةدئاملاو يفاضإ بكرم :هتدئام .ديشرلا نوراه نينمؤملا ريمأ يأ :ديشرلا

 ةليقثلا نونلاو ماللاب دكوم ءرابخإلا عراضم نم بطاخم ةظفل :يربختل .طقف ناوح يهف ماعط هيلع نكي مل
 .ًابضاغم هيلع لبقأو فحل أ يأ :حلأو .ينربحأ يأ نعم ةيئاشنإو ةروص ةيربخ يهو

 ' :تيكس لثم :بيّرش [ةيصعم وأ هنع يف ام بكترا] :لحرلا بنذأ «بانذإلا نم نيلعافلا عمج :نيبنذملا

 .بارشلا ىلع سلاحا وهو :مسن عمج «ءابرغلا لثم :هئامدن .بارشلاب علوملاو برشلا ريثكلا
 [ةهكاف نم ةعونتم سانحأ] :ةهكاوفلاو «[اهريغو تارمثلا نم هب هكفتي ام لك] :ةهكاف عمج :هكاوفلا

 «قارعلا ىلإ لحر «يرصبلا :ليقو .يناسارخلا ظعولا ريثك «رامع نب روصنم يرسلا وبأ خيشلا وه .:روصنم
 .ها8٠17 يفوت «هلثم هنامز يف دحأ ضقي مل هنإ :ليق يح «ةحاصفلاو مكحلا يتوأو



 َكيْلِإ ءاّسأ ْنَم ىلإ نسحأ 00 رثنلا يف لوألا بابلا

 روصنم اعدف «ةيدوبعلا قر نم هللا ينقتعي نأ :لاق ؟كل وعدأ نأ ديرت يذلا ام :روصنم هل

 :لاق «ٌسانلا َنّمأو هل اعدف يهاردلا ىلع هللا فلخي نأ :لاق ؟ةيناثلاو :لاق «سانلا نّمأو

 ؟ةعبارلاو :لاق «ٌسانلا َّنّمأو هل اعدف «يالوم ىلع هللا بوتي نأ :لاق !ُمالغ اي ؟ةثلاثلاو

 روصنم اعدف «نيرضاحللو !روصنم اي كلو «يالوملو «يل هللا رفعي نأ :لاق !ٌُمالغ اي

 ؟اعد مبو :لاق ءةصقلا هيلع ّصقف ؟تاطبأ مل :هالوم هل لاقف «الغلا عجرف «سانلا نّمأو

 يلع هللا فلخي نأ :لاق ؟ةيناثلاو :لاق 0 تنأف !بهذا :لاق «قتعلا يسفنل تلاس :لاق

 :لاق «كيلع هللا بوتي نأ :لاق ؟ةثلاثلاو :لاق «مهرد فالآ ةعبرأ كل :لاق «مهاردلا

 .نيرضاحللو «ظعاوللو كلو يل رفعي نأ :لاق ؟ةعبارلاو :لاق «لح وّرع هللا ىلإ تبت

 ام تلعف تنأ :لوقي الئاق ناك مانملا يف ىآر تاب املف «يلإ تسيل ةدحاولا هذه :لاق

 .نيرضاحللو ءروصنمللو «مالغللو ءكل ترفغ دق ؟يلإ ناك ام لعفأ ال ينارتأ «كيلإ ناك

 فيا ءاسا نم خا

 . . . اهيلع تلحد دقو ءاهرصق يف موي تاذ ةسلاج تناك «ةّيسابعلا ةديبز نأ ىكحيو

 رياك :لاق :لحرلا نما :لاقي] «نيمأتلا يضام نم بئاغ ةظفل :نمأو [ءيش لک قيض ره] ::نباكيو حتفلاب :قر

 [كنم دقف ام كيلع هللا در] :كيلع هللا فلح نم :فلخي

 [ترحأت عي] «تعرسأ دض :تأطبأ أ هيلإ بوتي نأ قفو] :هيلع هللا بات :بوتي

 .اهيلع يلدي الو رايح ال يأ :تسيل [هللا رفغتساو هبنذ نم عحر] :هللا ىلإ بات «تلق لثم :تبت

 .ينظتأ يأ راكنإلل ةزمهلا :يئارتأ [مني مل وأ مان ليللا هكردأ :يأ تاب :لاقي] «ةتوتيبلا نم ضام :تاب

 .روصنم نب رفعج تنبو «ديشرلا نوراه نينمؤملا ريمأ ةحوز يه «ةنيهج لثم :ةديبز |ءوس هب عنص] هيلإ ءاسأ :ءاسأ
 [اهلحم يف] :ئيعي يفاضإ بكرم :اهرصق



 كيل ءاّسأ نَم ىلإ نسحأ ۷۴ رشنلا يف لوألا بابلا

 اه نأ ركذتو ؛كيلع لوحدلا ديرت ةر رامطأ اهيلع ءةليمح ةأرما نإ :اه لوقت اهتبجاح

 اهئاسن نم اهرضح نم اهأس مث هيف تفقوتو كلذ ةديبز تركنأف ءا ةمات ةميدق ةفرعم

 «ةروصلا ةليج «ةقلخلا ةلدتعم .ةماقلا ةمات ةأرما تلحدف «تنذأف ءاه نذإلا يف اهيراوجو

 يح ةقورألا ناطيح قصالت ٍءايحتسا ىلع يشمت تلعجف «عقرم ءادرو ةيلاب ٌرامطأ اهيلع

 «نامزلا ةحيرج انأ :تلاق ؟تنأ نمف !تيّيُح :ةديبز تلاقف «تملسف «سلجملا باب ىلإ تهتنا
 تلصو يأ

 ىلع ىقلث نأ اندكو «قيدصلا انافجو «لاوحألا تلتخاو ءلاحرلا تبهذ ءناثدحلا ةحيرطو

 ىللا كاّيح ال :تلاقف دمحم نب ناورم ةنبا ةبيبر انأ :تلاقف «يبستنا :اه تلاقف «قيرطلا

 [ظفحلل ءارمألا باب ىلع موقي يذلا وه :بحاحلاو] بحاحلا ثنؤم ةبحاحلاو «يفاضإ بكرم :اهتبجاح

 [فُعض و يلب :يأ ُبوثلا ثّر] ةئاثرلا نم ةفص ةظفل :ةثر [يلابلا قلخلا بوثلا] :رسكلاب رمط عمج :رامطأ
 .ةيراح عمج يراوجلاو ءفاضإ بكرم :اهيراوج .نذإلا يف تلّمأت يأ :تفقوت

 [ةهح لك نم ةيوتسم :يأ] :ةلدتعم [اهيلع لوحدلا ةأرملا كلتل ةديبز تزاحأ :يأ] :تنذأف
 ينعي عاقرلا ريثك :عقرم [يلبف نامز هيلع ىضم يأ] ءالبو ىب (س) بوثلا ىلب نم لعاف مسا :ةيلاب
 .ةمزالملا :نيعم. ةقصالملا عراضم نم ةبئاغ ةظفل :قصالت [بوثلا قرح ام حلصي بوثلا نم ةعطقلا]

 [ناطوح ىلع هعمج سايق ناكو ء'راويد" :ةيدنهلاب :لاقيو] طئاح عمج :ناطيح

 .تيبلا مدقم يف فقس وأ طاطسفلاك تيب :بارغو باتكك «قاورلا عمج ةروعأ لثم :ةقورألا

 [هللا كاقبأ :يأ] «ىنعم ةيئاعد ةيئاشنإ ةروص ةيربخ «ةايحلا يضام نم ةبطاخم ةظفل :تييح

 .ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي «لوعفم نعم. ناك اذإ ليعفلا نإف ؛ةمالع يف اهلثم ةغلابملل ءاتلاو «حورحج يأ :ةحيرج

 00 ثداوحو بئاصملا] :ناثدحلا [هاقلأو هعفد :يأ هَحرط :لاقي] «ةحورطم :ئعع. :ةحيرط

 ملكتملا ريمض يضاملا "افج" نم بكرم :انافج .داسف :نيعم. لالتخالا يضام نم بئاغ ةظفل :تلتخا

 وهو] :ءاقلإلا نم هر عراضملا نم ملكتم :ىقلن [انم دعبو انملظ] :نيعمب ًءافح هوفجيو هافح :لاقي «لوعفملا
 [هنايبو هسفن بسن ركذ] :باستنالا نم رضاحلا ثنؤملا ةظفل :يبستنا [ءوسلاب هعضو و ءيشلا حرط

 .توملاب اهيلع ءاعد :كايح ال [هريغ نم لحرلا ةأرما تنب] :نعم. :ةبيبر



 كيْلِإ ءاّسأ ْنَم ىلإ نسحأ 4 رشنلا يف لوألا بابلا

 «كتوربجو ِككلم يف تنأو ؟انزئاجع لحد دقو نيركذتأ !كليو «كيلع مّلس الو
 «ِتلعف امف «هتبشخ نم ميهاربإ لازنإ يف نذأي نأ كبحاص يلأست نأ نبغريو كنلأسي

 .قوقعلا ةرمك نم كبجعأ ءيش ّيأو !معلا ةنبا اي :تلاقو «ع ومدلاب اهانيع ٌثَرغرغتف

 ءةفرصنم تلو مث هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ؟نيسأتت نيح ةمعنلا رفكو «محرلا عطقو

 .'نيركذت" نم هب لوعفملا ماقم ةمئاق ةيلاح ةلمجلا :دقو [؟نيرضحتستأ :يأ] :نيركذتأ

 [كماظعتسا و كربك يفإ :كتوربج [نسلا ةريبك ةأرملا] :زوجع عمج :انزئاجع
 ذئموي ذنم ةفالخلاب يلع نب دمحم سوم :ميهاربإ .مايألا كلت يف ةفيلخ ناك هنإف ءناورم :هب دارأ :كبحاص

 ؛كلانه مهرمأ لوادتو ,ناسارخ لهأ ةماع هباحأو قافآلا ىلإ مهنم ةاعدلا ثعبو ءاّرس هوعيابو «ةعيشلا هدصقو

 لاسرإ نم رثكتساف «مامإلا هنومسي اوناكو كلذب ةاعدلا ىصوأو «ميهاربإ هنبال دهعو ه1١؟4 دمحم يفوتو
 ىضمف «ملسم ابأ رمألا رخآ يف لسرأو ءارس هيلإ اوعدو هوباحأف «ناسارخ ىلإ اصوصخ «فارطألا ىلإ ةاعدلا

 جرا رثك «رامحلا ناورم مايأ تناك املف «ةيفخم ةوعدلاو ءاّرس رمألاو كلذ لك عومجلا عمجو كلانه ىلإ

 غلب مث ءاضعب مهضعب لتقو «مهتملك تفلتخاو «ةيمأ يب لبح برطضاف «نتفلا تراثو ّرشلا ىمنو «جرملاو

 :ءابدألا خيش لاق .سبحلاب همس مث نارحب هسبحو «هيلع ضبقو هيلإ لسرأف «هسفنل وعدي مامإلا ميهاربإ نأ ناورملا

 سابعلا اونب بلطو مايأ ةدع «ع راشلا ىلع اًبولصم مومسملا ميهاربإ ىقلأ رامحلا ناورم نإ :نولوقي ؛يخيش تعم

 .تألتما يأ «تلبرست لثم :ترغرغتف .بجي ملف «بيلصلا نم هولزني نأ

 [ةقفشلا كرتو نايصعلا :ئعي] :قوقعلا [يناميلا ءادر نم عون] :ةحرف لثم :ةرمن

 .ءادتقالا وهو «يسأتلا عراضم نم ةبطاخم ةظفل :نيسأتت

 نم اهعم نمو يهوأ «"كيلع" :لاقي نأ يغبنيف «هديبز ةبطاخملا نإف "مكيلع" حصي ال :تلق نإف :مكيلع

 هللا تی ر هلا وما م َنيبَجْعت واق :ىلاعت هلوق ىلع اذه :تلق «"نكيلع" :لاقي نأ يغبنيف اهريغو يراوجلا

 4(ِتْيِل َلْهَأ سرلا مُكْنَع بِهَذَا ديرب امن :ميهاربإ ةأرما ةبطاخملاو (/7:دوهز تيل َلْهَأ ْمُكْيلَع هناك ربو
 ۰ :رعاشلا لاقو 2 هحاوزأل باطخلاو (٣٠:بازحألا)

 مكاوس ءاسنلا تقلط تعش ولو

 .هتأرمال باطخلاو

 [تعحر و تربدأ] :ةيلوتلا يضام نم ةبئاغ ةظفل :تلو



 نبا حذم Yo رشنلا يف لوألا بابلا

 ودعت تماقف «عحرت ملف اهيلإ اهيراوح تعب «ةقر اهتكردأو ءاقرداب ىلع ةديبز تّمدنف

 نأ اهيراوج ترمأف «تعحرف اهيلإ ترذتعاو اهثدرو «زيلهدلا يف اهتكردأ نح اهفلخ

 ءتسبل ام اهنم تراتحاف «بابجلاو بايثلا نم افانصأ اه ترضحأو ماّمحلا اهنلحدُي

 املف ءاهتلكآو اهسلج تعفرو اهتقنتعاو اهيلإ تماقف ءرمق ةقلف اهئأك تلبقأو تبيطتو

 امل ضرفت نأ اهّرَمَأو ءاهطراف كرادت ىلع اهركشف «ةصقلا هيلع تّصق «ةفيلخلا لحد
 .كلذ اهعم تلعفف «هرمأب عت نم اهل يقب له اهأستو ءاهتُمِدخي يراوجو ةروصقم

 نحل حدم

 ,نيفلأ يف يجراخلا لالب يبأ برحل دايز نب هللا ديبع ههّجو ناكو :ةعرز نب ملسأ لاقو
 رم 7 , هتمج رت ت

 . ؛هباحصأو وه مّزُهاف .دحاو لحر ةدش هيلع اودشف ءالجر نيعبرأ يف لالب وبأو

 ةبئاغ ةظفل :ودعت [بلقلا نيل] :رسكلاب :ةقر [طقس وأ أطح نم هبضغ دنع لح نم ردبي ام] :ةردابلا :اهرداب
 [ةرارحلا نم عون هيف ءلاستغالل ذختي يذلا ناكملا] دادش لثم :مامحلا [اعيرس يشملا] :ودعلاو عراضم نم

 [سابللا نم عون] :ةبج عمج :بابجلا [عون :نعمب] «فنص عمج :افانصأ
 [ءيش لك ةعطق] :رسكلاب :ةقلف [هسمو بيّطلا لامعتسا] :بيطتلا يضام نم ةبئاغ ةظفل :تبّيطت
 [رخآلا قنع ىلع هيدي امهنم لك لعح :نالحرلا قنتعا نم] «قانتعالا نم ضام :اهتقنتعاو
 [ماعطإلا] :ةلكاؤملا يضام نم ةبئاغ ةظفل :اهتلكآو

 [ةبوتلاب بنذلاو «باوصلاب أطخلا كرادت :لاقي ءيشلاب ءيشلا عابتا] :نيعم. ردصم :كرادت

 [هب عنصلا يق دحلا نع زواحتو هيلع ىدعت] :لوقلا يف هيلع طرف نم لعاف مسا :اهطراف

 نم ةروصقملاو «لمعتل هكرتت ال تيب يف ةمكنملا :ءاسنلا نم ةروصقملا] :ةروصقم .بحوأ يأ ضرف نم :ضرفت
 .  [يضرألا قباطلا قوف ةرواحملا فرغلا نع ةلوصفم ةصاخ ةرجح :رادلا

 .هتمجرت ىلع فقن مل :لالب يبأ .هتمجرت ىلع فقن مل :ملسأ [ةعاجشلاو ةلاسبلا دض] :نيتمضبو مضلاب :نبجلا

 [هيلع بلغو هتكوش ترسكنا] :مزهناف .دحاو لحجر مهنأك نيدحتم اوله :نعلاو [ةوقب لمح] :ّدشلا نم :اوّدشف



 يمرلا يف ةقاذجلا 44 رثنلا يف لوألا بابلا

 هنع جرخف ؟نيعبرأ نع مزهنت و «نيفلأ يف يضهتأ :لاقو «كلذ يف هفتع دايز ىلع لحد املف

 -ىرخأ ةياور يفو- تيم انأو نيحدمب نأ نم ٌريخ اًيح دايز نبا ْيَمْذي نأ :لوقي وهو

 :جراوخلا رعاش لاقف «تيم انأو يل وعدي نأ نم يلإ بحأ ّيَح انأو ريمألا ئمتشي نأ

 انونمؤم جراوخلا نكلو E نمؤم افلأأ

 انورصني ةريثكلا ةئفلا ىلع متملع دق ةليلقلا ةئفلا مه

 يمرلا يف ةقاذحلا

 ينأف «ةماميلا يلاو هللا دبع نب رجاهملا دنع تنك :لاق ؛هخايشأ ضعب نع يبتعلا ثّدَح

 «ةريثك يئاجع :لاق «كبئاجع ضعب نع ينربخأ :هل لاقف «فرسلاب افورعم ناك يبارعأب

 . جرخأ تنكف «قحل ال ليخ يل تناكو «قبسُي ال ريعب يل ناك هنأ اهبجعأ نمو

 نأ كل يغبني ناك ام يأ «راكنإلل "ةزمهلا" :يضمتأ [رييعتلاو ةمالملا] :فينعتلا يضام نم بئاغ ةظفل :

 .كركسع يف لحر يفلأ نوك عم مزهنت تنأ مث -يجراخلا ركسع وهوح «نيعبرأ ىلإ بهذت

 نأ دعبتسي ال يأ «نينموملا نم نافلأ نوكي نأ دعبتسي :ريدقتلاو «لعفلا ماقم تماق ءداعبتسالل "ةزمهلا" :افلأأ

 متسل اًعلبم ناميإلا نم اوغلب مهنأ لاحلاو «نيليلق مهنوكل مهناعإ يف نوكشت :لاق مث ءًاليلق نينمؤملا ددع نوكي

 .نونمؤملا الإ جراوخلا امف ؛مهلاثمأ

 هرخآ يف فلألاو ءرصنلا عراضم نم لوهجم :"انورصني"و «ءايلا نم ضوع ةزمهلاو ؛"ةدع" لثم :خلإ ةئفلا مه

 ا نذإب ًةَريثَك ةف ْتْبَلَع ةليلق ةف نم كل ا و ا 'هتملع دقو" 0

 .هتمجرت ىلع فقن مل :رجاهملا [ءيش يف ةراهملا] :ةقاذحلا .انيلع الإ قدصي ال (؟ 45 :ةرقبلا)

 ءاهمساب تيمسو ءاهيلإ ةبوسنم وحلا دالبو «مايآ ةثالث ةريسم نم بكارلا رصبت تناك ءءاقرز ةيراج يه :ةماميلا

 ةتس ىلع «ةكم نع قرشلا طسو يف «ةنيدملا نود يهو «باذكلا ةمليسم ابنت اهب و ءزاجحلا رئاس نم اليخن رثكأ

 [ميعنتلا نم بيرق عضوم] :فتك لثم :فرسلاب .اهوحن ةفوكلا نعو «ةرصبلا نم ةلحرم رشع

 .اهقاحل عاطتسي ال ليخ يأ :قحلت ال .قوبسم ريغ اقباس لازي ال اريعب ناك يأ :قبسي ال



 يمرلا يف ةقاذجلا ۷۷ رشنلا يف لوألا بابلا

 هيف سيل ءابخج تررم مث «يبتق ىلع هّنقلعف اًبض تشرتحاف «تحرخف ءائاحح عجرأ الف

 اذإو «لباي اذإ تيسمأ املف «لبإو منغ نم ةحئار هذهل نوكي نأ بجي :تلقف «زوجع الإ

 «ةقان ىلإ ماق مث «يب بحر آر املف دوسأ دبع هعمو «نيفكلا نثش «نطبلا ميظع خيش

 هتهبج اه برضف «يقابلا لوانتف «لحرلا برشي ام تبرشف «ةبلغلا يلوانو ءاهبلتحاف

 «عيمجلا لكأو اًئيش تلكأف ,هخبطف اًراوح رحن مث ٌنهابلأ برشف «قنيأ عست بلتحا مث
 :تلقف .ركبلا طيطغ طغ مث ءاهدّسوتو ٍةموك ىلع يثجو ءضيب هّماظِع ىقلأ ىح
 هب تحصو «يريعبب هتنرق مث ؛هتمطخف هلبإ لحف ىلإ تمق مث «ةمينغلا هللاو هذه

 هب هتددش

 EKS «دودمم لبح اهأك يفلح تراصف ءراطق يف ابرأ ابرأ لبإلا تعبتاو «ٰيعبتاف

 ظيلغ «فحاوزلا سنح نم ناويح] حتفلاب :اًبض [دايطصالا وهو] :شارتحالا يضام نم ملكتم :تشرتحاف
 هدعب هلوأ يف ةروسكملا فاقلاب :يبتق [ةيبرعلا راطقألا ىراحص يف رثكي «شرح ضيرع بنذ هلو ؛هنشح مسجلا

 فوص وأ ربو نم نوكي [ةميخلا] :ءاسك لثم :ءابخب [ريعبلا مانس ردق ىلع ريغصلا لحرلا] :رثكأ كيرحتلاو ءات
 .هقيقحت رمو [نشخلا ظيلغلا] :حتفلاب :نثش .تيب وهف كلذ قوف امو «ةثالث وأ نيدومع ىلع وهو «رعش وأ
 [اهوحنو لبإلا عرض نم نبللا جارخنإ وهو] :بالتحالا نم ضام :اهبلتحاف [ابحرم :هل لاق يأ] :بَحر
 [بشح وأ مرج نم «بالتحالا دعب هيف نبللا عضوي يذلا فرظلا] :مضلاب :ةبلعلا

 "قنوأ" :اولاقف «نونلا ىلع اهومدقف «واولا ىلع ةمضلا اولقئتساف «سلفأك قونأ هلصأ «ةقانلا نم ةلقلا عمج :قنيأ

 مطفي نأ ىلإ ةدالولا تقو نم ةقانلا دلو] :رسكيدقو مضلاب :اًراوح ."قنيأ" :اولاقف ٌءاي واولا نم اوضوع مث

 انج نم ضام :ينجو [محللا نع ايفاص :نيعي] ضيبأ عمج :اًضيب .ناروحو ناريحو ةروحأ هعمج ء[لصفيو
 ,حمق وأ ةراجح وأ لمر وأ بارت نم سأر هل عفتراو عمتحا ام لك] :مضلاب :ةموك .مضلاب ينجو اوثج
 [أكنأ :دّسوتو «هسأر تحت هلعج :ءيشلا دّسو] «ةداسولا نم ذوخأملا دسوتلا نم ضام :اهدّسوت [كلذ وحن وأ

 لعج] :هتمطخف [لبإلا نم ىفلا] :مضلاو حتفلاب :ركبلا [هميشايخ يف َسفنلا دّدرو تاص]:مئانلا طغ نم :طغ
 .عيمجلا دارملاو ءوضع حتفلاب :اًبرأ[عفترم توصب ملكت :يأ :هيلع حاص نم] «تعب لثم :تحص و[اماطح هفنأ ىلع

 .بتك لثم رطق عمجو [دحاو قسن ىلع ضعب فلخ هضعب لبإلا نم ددع] باتك لثم :راطق



 يمّرلا يف ةقاذجلا ۲۷۸ رشنلا يف لوألا بابلا

 > £ £ 5 9 همس و / 1

 يديب هرم يريعب برضا لزأ ملو «عرسملل ةليل ةريسم اهنيبو نيب «هینل ردابا تيضمف

 اذإ هنم توند املف «داوّس اهيلع اذإو «ةّيثلا ترصبأف «رجفلا علط نح يلحرب ًةرمو

 نع كّسفن رختسا :لاق معن :تلق !انفّيضأ :لاقف «هرجح يف هّسوقو ءٌدعاق خيشلا

 بضلا ذأ نيب هرظنأ :لاق مث «بلک ناسل هنأك امهس جرحأف ءال :تلق «لبإلا هذه

 ىلع انأ :تلق ؟لوقت ام :يل لاقف «هغامد نع همظع عدصف «هامر مث «بتقلا يف قلعملا

 هرّدق امنأكف هب ىمر مث «ىطسولا هرهظ ةرقف يف يناثلا مهسلا اذه رظنا :لاق «لوألا يأر

 ةوكُع يف مهسلا اذه رظنا :لاق «تبثتسأ نأ ّبحأ ينإ :تلقف ؟كيأر :لاق مث «هديب

 تعفدف :لاق ءائمآ لرنأ :تلق ,ةوكْعلا طنمي ملف هامر مث ءكنطب يف هللاو عبارلاو «هبنذ

 مهسب ئيمري ىم رظنأ انأو ,ةربو اهنم بهذت مل «كلبإ هذه :تلقو «هلحف ماطخ هيلإ

 «هريحخ يف اًعمط ال ءهرش نم اقرف هللاو «تلبقأف «لبقأ :لاق تدعابت املف «يبلق هب دصقي

 [هنضحو هفنك ف] :هرجح يف [لبحلا يف قيرطلا] : ةّينث [تزواح و تقبسأ :ةردابملا عراضم نم ملكتم :ردابأ

 .انهه تمدق !انفيض اي :ريدقتلاو [هريغ دنع لزانلا] :"فيضلا"و «ءادنلل "ةزمحلا" :انفيضأ

 يف ادعو «صعصعلا ىلإ سأرلا نم ةدتمملا ةيرهظلا ةميظعلا ةلسلسلا ماظع نم ةدحاو] :حتفيو ركسلاب :ةرقف

 يف سمحو «نطبلا ف سمح و «عالضألا نيب رهظلا يف ةرشع اتنثاو «قنعلا يف عبس :ةراقف نوثالث و ثالث ناسنإلا

 .هديب هردق عضوم يف هعضو امنأك يأ «هيمر ةباصإل هيبشت :هردق [صعصعلا يف عبرأ و زجعلا
 [ةلجع ريغ نم رمألا 2 يأتلا وهو] :تابثتسالا عراضم نم ملكتم : تبغتسأ

 .بنذلا زرغم نم رعشلا نم ىرع ثيح ةبادلا بنذ لصأ -مضلا ىلع يرهوجلا رصتقاو- حتفيو مضلاب :ةوكع

 [هوحنو لبحلا نم اهفنأ وأ لبإلا مف هب دشي ام وهو] :رسكلاب :ماطخ [هادعتي ملو هزواجتي مل] :طخي ملف

 .ئيمري نأ نم نيقي ىلع تنكو يأ :انأو .ليلقلا ءيشلا دارملاو [اهرعش و لبإلا فوص] :ةكرحم :ةربو

 [ءيشلا نع ءيشلا دعب وهو] دعابتلا عراضم نم ملكتم :تدعابت

 .كتقرف ال ءكنم تقرف :لاقي ء[عورلاو فوخلا] :ةكرحم :اقرف



 هفلظب هفتح نع ثحابلا ۷۹ رثنلا يف لوألا بابلا

 نم نرقاف :لاق «معن :تلق «ةحاح نم الإ تمشحت ام «ةليللا تمشجت كبسحأ ام :لاقف

 «كسفن نع كربخأ ىح يضمأ ال !هللاو امأ :تلق :لاق «كتّيطل ضماو «نيريعب لبإلا هذه

 ءاوفع مركأ الو ادي ىمرأ الو الحر ىدعأ الو ءاسريْط ّدشأ اًييارعأ تيأر ام هللاو الف

 .اهيف كل اكرابم ءاهتَرب لبإلا ٍذُخ :لاقو ءءايح يع ههجو فرصف «كنم اًسفن ىخسأ الو

 ی ”طرغ منا اا لهآ م د قا نأ م ردو ناك

 ريناندب اًجْرُخ هل ع رتو لغب ىلع هل ًاليكو لمحف «ةفيلخلل همزل ,مرغم يف طساوب

 .مضلا :نيعمي نرقلا نم رمأ :نرقاف .[ةقشم ىلع فلكتلا] :مشحتلا يضام نم بطاخم ةظفل :تمشحجت

 [دراد لارب رصق ہکے اجدءرصقو تين] ةيطلاو ,باطخلل فاكلاو «ةراج ماللا :كتيطل

 .سارضأو سارض عمحلاو ءركذم نسلا -حتفلاب ىهتنملا قو سوماقلا يف اذك- رسكلاب :اًمرض
 ' .ةواخسلا نم ليضفت مسا :ىخسأ .يمارلا ليضفت :ىمرأ [ىرج] :سرفلا ادع نم ليضفت :ىدعأ

 يف لبحب ًاريعب رخآ ىلإ عفد ًالجر نأ :لصألاو ءرسكيو «لبح نم ةعطق :مضلاب ةمرلاو «ةراج ءابلا :اهتمرب
 .هتمرب هاطعأ :هتلمحب ائيش عفد نم لكل :ليقف «هقنع

 -ليلق هيف فتحو- هفنأ فتح تامو «توملا :فتحلاو «شيتفتلا وهو :ثحبلا نم لعاف مسا :خإ ثحابلا

 هحور نأ دارأ هنأل ؛فنألا صحو «قرح الو «قرغ الو «برض الو ‹لتق ريغ نم هشارف ىلع يأ هفنأ فتحو

 «هتحارج نم حيرحلاو «هفنأ نم هحور جرخت ضيرملا نأ نوليختي اوناك مهنأل وأ ءهسفن عباتتب هفنأ نم جرخت

 «فالظأو فولظ عمجلاو ءانل مدقلا ةلزنمم اههبشو يظلاو ةاشلاو ةرقبلل رسكلاب :فلظلاو «فوتح عمجلاو

 نم ترهظف «ضرألا ىلع اهلحر ةاشلا تبرضف ءا اهحبذي ةرفش هدنع نكي ملو ةاش دحو ًالحر نأ :ةصقلاو

 .هدنع نم هسفنل كالهلا بابسأ دعأ نمل اليم راصف ءامب اهحيذو لحرلا اهذحأف «ةرفش اهتحت

 .ةرصبلاو ةفوكلا نيب جاجحلا اهطتحاو «قارعلاب دلب -عنمي دقو افورصم اركذم- طساو :طساوب
 [ٌدامأ] :عارتإلا :عرتأ [رامحلا نم سرفلا نبا] :لغب .هؤادأ مزلي ام :دعقم لثم :مرغم

 [هيف ةعتمألا عضول ةبادلا رهظ ىلع عضوي «نيلدع وذ ءدلح وأ رعش نم ءاعو] :مضلاب :اًجرُخ



 هفلظب هفتح نع ثحابلا ۸۰ رثنلا يف لوألا بابلا

 ءجرخلا اذه يف ام كافك نإف ,ةضورعملا ةعيمضلا هذه ىل رت رتشاف طساو ىلإ بهذا :هل لاقو

 ىلع بكار يبارعأ هب قحا تويبلا نم رحصأ اًملف ءجرخف «لاملاب كدمأ ّيلإ بتكاف الإو

 يف كل لهف :لاق ءطساو ىلإ :لاقف ؟هحوتت نيأ ىلإ :هل لاقف «ةنانكو سوق هعم ءرامح

 ءابظلا هذه يأ :يبارعألا هل لاقف ءءابظ امم تّنعف ءازَّوف يح اراسف «معن :لاق «ةبحصلا

 يهسلاب همرخف ءهامرف !مدقتملا :هل لاق كل هيكذأف ؟رحأتملا مأ اهنم مدقتملا ؟كيلإ

 ؟ديرت اهيأ لاقف ءاطق ةفز هل نع مث «يبارعألا ةبحصب لحرلا طبتغاف ءالكأو ايوتش
 رهظ يأ

 ىضقنا املف ءالكأو أي وت وتشا مث ءاهدصقأف اهامرف ءاهنم ةدحاو ىلإ راشأف «كل 0

 ظفحاو «هللا قتا :هل لاقف ؟كّبيصأ نأ ديرُت نيأ :لاق مث ءاًمهس يبارعألا هل قّوف اهماعط

 «جرغلاو لغبلا كنود ينقبتساو كر هللا قتا :لاق «هنم دبال :لاق «ةبحصلا مامذ

 .نينكاسلا ءاقتلال هرخآ حتفو "بتكا" رمألا باوح هنوك ىلع موزحب «دادمإلا عراضم نم ملكتم :كّدمأ

 ال دلح نم ةبعج يهو «(رسكلاب) ماهسلا ةنانك امم دارملا :ةنانك [ءارحصلا ىلإ نارمُعلا نم جرح] :رحصأ

 هنأك [ءارحصلا :يأ ةزافملا ىلإ لوحخد] :ئعع زيوفتلا يضام نم بئاغ ةينثت :ازّوف .سكعلاب وأ اهيف بشح
 [لازغلا] يبظ عمج :ءابظ [روهظلا وهو] :ّنعلا يضام نم ةبئاغ ةظفل :تنعف .ةزافملا يف الخد :لاق

 بحأ مدقتملا :يبارعألل لحرلا لاق يأ :مدقتملا [اهوحنو ةاشلا حبذ] :ئيعمج ةيكذتلا عراضم نم ملكتم :هيكذأف

 [هيرخنم نيب ام ّقش] :انالف -ةلمهملا ءارلاو ةمجعملا ءاخلاب- مرح :همرخف .رخأتملا نم ةيكذتلاب ىلإ
 [ةمعنلاب حرف] طابتغالا نم ضام :طبتغاف [رانلا ىلع هريغو محللا جضن] :ءاوتشالا يضام نم بئاغ ةينثت :ايوتشاف
 [ضرألا ىلع حرطلا] :عرصلا عراضم نم ملكتم :اهعرصأف [ةفئاطلاو ةرمزلا] :ءافلا ديدشتو مضلاب :ةفز

 «ماميلا نم عون وهو «ةاطقلا هدحاو] :اطق [اهناكم يف اهكلهأ : نعي ءاهلتاقم ئطخت ملف اهنعط] :اهدصقأف
 [ةعساش تافاسم عطقيو تاعامج ريطيو «ضرألا يف هصوحفأ ذختيو ءءارحصلا يف ةايحلا رثؤي

 ,ةلافكلاو «نامألاو ءدهعلا :ناعم ةدع هل] رسكلاب :مامذ [هب يمريل رتولا يف هقوف عضو :مهسلا قاف نم] :قّوف

 امهنيبو ملكتملا ءايو ةياقو نون" هرحآو «فطعلل هلوأ يف واولا :ينقبتساو [هكاهتنا مرحي ام لكو ةمرحلاو ّقحلاو

 [اًيح يعد :يأ] دحاو نعم ءاقبإلاو وهو ءاقبتسالا نم رمأ "قبتسا"



 راوجلا نسح .دعولا فالخإ ۲۸۱ رثنلا يف لوألا بابلا

 :هل لاق ًءادرحم ىقب نح كابو ابو هبايث نم خلسناف كبايث علخاف :لاق الام ٌعرتُم هنإف

 نم اهب ُعّلبتأ نيفخلا يل عدو «يف هللا قتا :هل لاقف «نيفح اًسبال ناكو «كقاومأ علا
 لوانت املف «هعلحاف فخلا كنودف :لاق «هنم بال :لاق ,يمدق قرحت ءاضمرلا نإف ءّرحلا

 ىلإ هقشف هردص هب برض مث هحرختساف «فخلا يف هعم ناك ارجنخ لحرلا ركذ فخلا

 .قدحلا ةامر نم يبارعألا اذه ناكو التم تبهذف «ةقرُخ ءاصقتسالا :هل لاقو «هتناع

 دعولا فالحخإ

 دعو نمو «هدحو مولا مذ همزل فورعملا لعفي مل نم هنأل ؛لعبلا نم مل فلل :اولاق
 .برزكلا مذو «فلخلا مذو يوللا مذ :ٍتامذم ثالث همزل فلحأو

 «هراد عيب ىلإ جاتحا نح ,حداف نيد ريبك همزل دادغبب فلد يبأل اراج نأ اوركذو

 [كندب نع كبايث غزلا] ىعي :علخاف [ءالمإلا] :هانعمو عارتإلا نم لوعفم مسا :ٌعرتم
 [هقاصلإ دعب هنع هقرفت وأ ءيش نم ءيش جورح وهو] :خالسنالا نم ضام :خلسناف

 [هب يفتكا] :غلبتلا عراضم نم ملكتم : غلبتأ [فخلا قوف سبلُي ظيلغ فح] :(مضلاب) قوم عمج قاومألا :كقاومأ

 [ديدش رح اذ راص] :انموي ضمرو ء[ضرألا رح ةدش نم تقرتحا] :همدق تّضمَر نم «ءارمح لثم :ءاضمرلا
 [سمشلا عقو ةدش نم تيم يلا ةراجحلا وأ ضرألل ءاضيأ لاق زكا ةدع اضف

 [قمحلا و لهجلا] :مضلاب :ةقرخ [ةرسلا تحت رعشلا] :ةناعلا :هتناع .ةميظعلا ةنيكسلا يه :ارجنخ

 ةامر :ءابدألا خيش لاق «[نيعلا يف داوسلا| :نيعمب ةقدح عمج :قدحلا [ماهسلا فذاق وهو] :مار عمج :ةامر

 .اوأطخأ ام ناسنإ ةقدح اومري نأ اودارأ نإ ثيحب مهسلا ةباصإ يق اوغلب ةفئاط «قدحلا

 وهو] :رسكيو مضلاب :ىهتنملا يف لاق :راوجلا [مركأ دض «ءيدلا] :اًئيع زومهم «مؤللا نم ليضفت مسا :مألأ
 .رسكلاب الإ ءابدألا خيش نم تعمس امو :فيعضلا دبعلا لاق ء[نكسملا يف لاصتالا
 ."ىهتشي ال ام عم يغبني ال ام لاق نم" ناونع تحت هتمجرت ترم :فلد يبأل
 [هؤادأ هيلع بعص و هلقثأ] :حتفلاب اًحدف نيدلا هحدف نم لعاف مسا :حداف



 هّمأب رابلا .جاجحلا ملح ۸۲ رثنلا يف لوألا بابلا

 يراوحو :لاق «ةئامسمح يواست كراد نإ :هل اولاقف «رانيد يفلأ مهأسف ءامب هومواسف

 كراد عبث ال :هل لاقو «هنيّد ءاضقب رمأف «فلد ابا غلبف «ةئامسخو فلأب فلد يبأ نم

 .انراوج نم لقتنت الو

 جاجحلا ملح م ۶

 :اولاقف ؟هذه يف نولوقت ام :هباحصأل لاقف :ةّيرورحب جاّجحلا نأ :يدع نب مشيا لاق

 ؟تمّسبت مل:اهل لاقف «ةّيرورحلا تمّسبتف ءاهريغ ام لگنو -ريمألا هللا حلصأ- اهلتقا

 لتق يف مهراشتسا !جاجحاي «كئارزو نم ًاريخ نوعرف كيحأ ءارزو ناك دقل :تلاقف

 .اهقالطاإب رمأو ءجاجحلا كحضف «يلتق ليجعتب كنورمأي ءالؤهو «هاحنأو هجرأ :اولاقف (ىسوم

 همأب رابلا

 .موقيف ءجاحدلل ريعشلا قلأ !ةويح اي مق :هّمُأ هل لوقتف «سانلل دعقي حيرش نب ةويح ناكو

 .هتمجرت ىلع علطن مل :مثيهلا [اورتشيل اهتميق نع هولأس يأ] ةمواسملا يضام نم ركذملا عمج :هومواسف

 لوأ ناك «ةفوكلا نم بيرق عضوم وهو -رصقلاو دملاب- ءارورح ىلإ اوبسن «جراوخلا نم ةفئاط :ةيرورحب
 .مهنم ةأرما انهه دارملا شذ يلع مهلتاق نيذلا جراوخلا دحأ مهو «هيف مهميكحتو مهعمجم

 [هعينص لثم نايتإ نم هريغ ٌعوري و هعدري ام هبقاع] :اليكنت هب لكن نم :لكنو

 ةءارق هيلع وه ام ىلع هرحخآ يف ءاملا نوكسو "هئجرأ" هلصأو ءهرمأ رحأ يأ «ريخأتلا :ءاحرإلا :هجرأ

 للختي مل ثيحب ءاهلبق ام كرحت اذإ نوكي امنإ «ةنكاس اهأرق نم دنع ريمضلا "ءاه" ناكسإ نألف (صفح).ةزمح

 تهبش هنأ الإ ءلصألا ىلإ ارظن نكاس امهنيب للخت دق انههو «ءابلا نوكسب هتبرض :وحن «نكاس فرح امهنيب

 "يحرأ" ةملكلا لصأ نأل و «"لعفلا مال" فذح دعب ةملكلا ةروص ىلإ اًرظن ءامب ةلصتملاب ةكرحلا نع ةلصفنملا ءاهلا

 كسا هنكاسلا الا لغ تلخ ايلف ايما ريقشلا "اراها ميقأ مث مزحلل "ءايلا" تفذحف ةنكاس "ءاي"ب

 لوحتت ةاصحلا نإ :لاقي «ةوعدلا باجتسم ناكو «هيقف تبث -واولا حتفو ةيناتحتلا نوكسو هلوأ حتفب- :ةويح

 .ھه۱ ١۸ تام «ةرمت هدي يف هئاعد ةكربب



 رشنلا يف لوألا بابلا

 نم ةأرما هتيقلف «يدبعلا دوراجلا نب 6-5 هذ باطخلا نب رمع جرح لاق

 ومأ يف رظناو ا م م

 :ىلعملا لاقف «توفلا يشحخ توملا فاح نمو «ديعبلا هيلع برق ديعولا فاح نم هنإف «سانلا

 هذه ؟هذه نم يردتأ !تكسا :رمع هل لاقف «نينمؤملا ريمأ تيكبأ دقف !هللا ةمأ اي ءاهيإ

 .هب يدتقيو اهلوق عمسي نأ ىرحأ رمعف «هئامس نم اهلوق هللا عم يتلا ميكح تنب ةلوخ

 «ةلضاف «ةحلاص ةأرما تناك «نوعظم نب نامثع ةأرما ميكح تنب ةلوح يه :ةلوخ .هتمجرت ىلع علطأ مل :ىلعملا

 لعلف «ميكح تنب ةلوخ اهفأ روهشملاو- ةبلعث تنب ةلوخ نأ :يور ام ىلإ حيملت :عم يتلا .ةعامج اهنع ىور
 ءمدن مث «كلذ لاقف موي تاذ هممل هب دتشاف ؛ ېل هب ناكو «يمأ رهظك يلع تنأ : سوأ اهجوز اهل لاق -اهمأ ةبلعت

 ناكو ءاقالط تركذ ام هللاو :تلاقف «يلع تمرح دقو الإ كارأ ام اهل :لاقف ,ةيلهاجلا يف اقالط راهظلا ناكو

 اع هسأر قش لسغت انا ةشئاعو 4 هللا لوسر تنأف ؛همكح دعب نيبتي ملو «مالسإلا يف عقو راهظ لوأ كلذ

 ركذ امو «يم رهاظ يلإ سانلا بحأو ىمع نباو «يدلو وبأ «تماصلا نب سوأ يجوز نإ !هللا لوسر اي :تلاقف
 ءتفتهف هيلع تمرح دقو الإ كارأ ام :3ع لاقف ؟هاّيإو ئعمجي ءيش نم لهف «هلعف ىلع مدن دقو ءاقالط
 ءاراغص ةيبص يل نإ :تلاقو .دحأ مهنم قبي و «نيضرقنم اهلهأ ناك ثيح ءامتددحوو اهتقاف تركذو «تكشو

 تسرع نقولا كار انو لاقت لوألا هلوق ۶ يبلا داعأف ءاوعاض هيلإ مهتممض نإو ءاوعاج ىلإ مهتممض نإ
 تفته «هيلع تمرح :ةَكقع امل لاق اذإو 325 هلا لوسر عحارت تلعجف «ءيشب كنأش يف رموأ ملو «هيلع

 دقو «يتدحو و يقاف لاح ءيحوز يب عنص ام كيلإ وكشأ نإ مهّللأ :لوقتو ءامسلا ىلإ اهسأر عفرت تلعجو
 يف تناكو -هدعب دلأ ال اًميقع ترصو ريبكلا نس هدنع تغلب ينأ :نوعي- يطب هل تضقنو «يبحص هعم تلاط

 رخآلا قشلا لسغت هج ةشئاع تماقف «كيبن ناسل ىلع لزنأ مهللا :لوقتو ءامسلا ىلإ اهسأر عفرت كلذ لك

 لوق هللا حمس دقو :ىلاعت هللا لزنأف «ىلاعت هللا ىلإ ىوكشلا ثبو ياع هعم مالكلا ةعحارم يف يهو ني هسأر نم
 تمرح : :اه لاق امك ع هنآ يه اهتلداحبو «هنأش يف وأ ءاهجوز لوق يف يأ :٠ ةلدامل) ڳاهجٴوَر يف َكُلِداَجُن يتلا

 ةلوخ مالك عمسأل نإ ءيش لك هملع عسو يذلا كرابت اها ةشئاع :تلاق ءاقالط ركذ ام هللاو :تلاق «هيلع

 .عبرألا تايآلا هذي ليربج لزن ىح «تحرب امف - -هبطاخت يأ- 4 هللا لوسر رواحت يهو «هضعب ىلع ىفخيو



 ءيشب ىضري ال دوسحلا بسلا ةرمث A٤ رشنلا يف لوألا بابلا

E 
 ليقو .يعم ال لحدي كعم لاق «كعم ربقلا لدي ايس َكّنَبْسأل :هه# ركب يبأل لحر لاق

 .اومحراف هاّيِإ :لاق كانمحر ىح يناتسجسلا بويأ وبأ مويلا كيف عقو دقل :ديبع نب ورمعل

 .كل هللا رفغف ابذاك تنك نإو يل هللا رفغف اقداص تنك نإ :هل لاقف «يعشلا لحر متشو

 ٍءيشب ىضري ال دوُسحلا
 مهضارعأ متشيو «هناريج يذؤي «اًريَرش اّيذب ةرصبلا لهأ نم لجر ناك :يعمصألا لاق

 :هل لاق ؛نينودسحي مهّنِإ :لاق ءكنوكشي ؟كناريج لاب ام :هل لاقف «هظعوف لحجر هاتأف

 لبقأف «يعم لبقأ :لاق ؟كاذ فيكو :لاق «بلصلا ىلع :لاق ؟كنودسحي ءيش يأ ىلع

 بلف نأ راف تاک ليلا فرط لاق ا ا وا ا دنا تع ل

 لع ارت رف هربا لهآ .تازغأ نف الاجر رك دف نالقو «نالفو:وتنملا نب كلامو أ

 :لاقف ءلحرلا ىلإ تفتلاف «كل ةمارك الو ءالؤه عم بلص تنأ !هللا ودع اي :اولاقو

 ؟اًريخ ناك ولو فيكف «بلصلا ىلع نودسح دق ؟مهارت امأ

 ناك ءروهشملا يلزتعملا «يرصبلا نامثع وبأ مهالوم «يميمتلا -نيتدحومب- باب ديبع نب ورمع وه :ورمع
 .اهلبق وأ نيعبرأو ثلث ةنس تام «ةعباسلا نم اًدباع ناك هنأ عم «ةعامج ةمهلا هتعدب ىلإ ةيعاد

 مهيلع توذب ء[هقطنم يف شحافلاو قلخلا ءيس] :يضر لثم يذبلا :ايذب .هتمجرت ىلع علطأ مل :بويأ وبأ
 [قلخلا ميس راص] :ءاذب و ةءاذبو ذب و -رصن نم- [مه هقطنم يف شحفأ]
 [نكسملا يف قصالملا] :راج عمج :هناريج .عمج نوريرش [ّرشلا ريثك] :تيكس لثم :اًريرش

 .اضيأ اًبولصم يوك ىلع ىح ءيش لك ىلع يأ :ىلع
 [نيزح هنأك هريغ ىلع هسفن رهظأ] :نزاحتلا نم لعاف مسا :انزاحتم



 قوقعلا «ىلاعت هللا لْيبَس يف داهجلا بح ۸0 رثنلا يف لوألا بابلا

 ل ه ~ ب ا
 ىلاعت هللا ليبس ق داهجلا بح

 اودارأ دحأ موي ناك املف ,دهاشملا كك هللا لوسر عم نودهشي «دسألا ّلثم ةعبرأ نونب

 نأ تنوديري يب نإ :لاقف 0 هللا لوسر ىتأف ,كرذع دق هللا نإ :هل اولاقو (هسبح

 ف هذه يتجّرعب أطأ نأ وجرأل يْنِإ «هللاوف هيف كعم جورخلاو «هجولا اذه نع نوسبحي

 :هينبل لاقو «كيلع داهح الف هللا كرذع دقف «تنأ اّمأ :ُ هللا لوسر لاقف :ةنجلا

 .دحأ موي لتقف «هعم جرخف «ةداهشلا هقزري نأ هللا لعل هوعنمت ال نأ مكيلع ام
 5 مھ

 قوقعلا

 انهه نإ !هللا لوسر اي :لاقف یک يبلا ىلإ لجر ءاج :لاق .قوأ يبأ نب هللا دبع نع

 ناك سيلأ :لاق ءاهوقي نأ عيطتسي الف "هللا الإ هلإ ال" :لق :هل لاقيف ءرِضقحا دق اًمالغ

 عم انضهفو دو يبلا ضهنف ؟هتوم دنع اهنم هعنم امف :لاق «یلب :اولاق «هتايح ف اهلوقي

 :لاق ءاموقأ نأ عيطتسأ ال :لاق "هللا الإ هلإ ال" :لق !مالغ اي :لاقف «مالغلا ىتأ ىح

 «هتءاجف ءاهيلإ اولسرأ :لاق معن :لاق ؟ةيح يه :لاق ءقدلاو قوقعل :لاق ؟لو

 [ام نوعمتجي ىلا نطاوملا :ةكم دهاشمو ؛مهرضحمو سانلا عمجم] :دهشم عمج :دهاشملا

 لحرلا نوك] :ردصم ةحرعلاو ملكتملل هرخآ يف ءايلاو «ةراح هلوأ يف ءابلا :يتجرعب [ّرعلاو فرشلا] :هجولا

 .راكنإلل ةيماهفتسا وأ ةيفان :ام [الهس يشملا ىلع ردقي الف ةقلخ ءيش هلجر يف ناك اذإ :نالف جرع «جرعأ

 ل يبلا دعب رّمُعَو «ةيبيدحلا دهش يباحص «يملسألا ثراحلا نب ةمقلع قوأ يأ نب هللا دبع وه :هللا دبع
 :يعي .لوهجلا ةغيص ىلع] :رضتحا .ةباحصلا نم ةفوكلاب تام نم رخأ وهو «نينامتو عبس ةنس تام ءارهد

 .قدلاول اقاع تنك ينأل ؛ناسل ىلع اهيرحأ نأ عيطتسأ ال يأ :قوقعل [توملا هرضح



 كسم هماتخ ۲۸٦ رشنلا يف لوألا بابلا

 :كل ليقف «تججا ًاران نأ ول تيأرأ :لاق «معن :تلاق ؟وه كنبا : هللا لوسر اهل لاقف

 هللا يدهشأف :لاق «هل عفشأ تنك اذإ :تلاقف «رانلا هذه يف هانفذق هيف يعفشت مل نإ

 الإ هلإ ال" :لق !مالغ اي :لاق ءئيبا نع تيضر دق :تلاقف «هنع تیضر كاب انيدهشأو

 .راثلا نم يب هذقنأ يذلا هلل دمحلا : هللا لوسر لاقف "هللا الإ هلإ ال" :لاقف "هللا
aa 

 كلم هما
 3 هللا لوسر لاق

 يذلا هتكلو ءال :لاق «لاجرلا هعرصي ال يذلا :اولاق ؟مكيف ةعّرُصلا نوُدُعت ام 1١(

 ىلع لحرلا (©) .يرظعلا الو ظاوحلا ةنحلا لحدي ال (؟) .بضغلا دنع هسفن كلعي

 ءالؤه نأ يذلا نيهجولا وذ سانلا رشأ نم (4) .للاخي نم مكدحأ رظنيلف هليلخ نيد

 .قح ريغب ملسملا ضرع يف ةلاطتسالا ىبرلا برأ نم نإ (ه) .هجوب ءالؤهو هجوب

 تربك (۷) .بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا نإف ءدسحلاو مكايإ ()

 يذلا ليوا هينا ليدل د كل وه ا دعب اغا ت نانا ةلارزع

 هداخأ لجرلا دعو اذإ لاق هو ليو. هل ليو وقل هي :ككتطيل نيذكش كا

 مكذحأ بءاغت اذإ ٠١١( .هيلع مثإ الف داعيملل ءىجي ملو في ملف «هل يفي نأ هتين نمو

 «مالسلا در :هيخأ ىلع ملسملل ٌبجت سم (١ ١( .لخخدي ناطيشلا نف هيف ىلع كسمُيلف

 .ةزانحلا عابتاو «ضيرملا ةدايعو «ةوعدلا ةباحإو «سطاعلا تيمشتو

 ."تجحأ" ىلع فطع «فطعلل ءافلا :ليقف [ةدشب رانلا داقيإ] :جيحأتلل لوهجملا يضاملا نم ةبئاغ ةظفل يلا

 [كلوقب نيدهاش انيلعجا] :انيدهشأو [كلوقب ادهاش هللا يلعجا] :يدهشأف | هانيقلأ و هانيمر] :هايفذق



 كسم هماتخ YAY رثنلا يف لوألا بابلا

 نم :لاق (۱۳) .ةّمذلا هنم ْتَئِرَب دقف ءٌراجح هيلع سيل تيب رهظ ىلع تاب نم (۱۲)

 اولخدت ال هديب يسفن يذلاو )١4( .هوطعأف هللا هجوب مكلأس نمو .هوذيعأف هللاب ذاعتسا

 ؟بتيباحت هومتلعف اذإ رمأ ىلع مكلدأ الفأ ءاوباحت ىح اونمؤت الو ءاونمؤت ىح ةنحلا

 es ESI Os .مكنيب مالسلا اوشفأ

 مهأدب نم ىلاعت هللاب سانلا ىلوأ نإ )١( .نوُمانت نيح مكتويب يف ّرانلا اوكرتت ال )١7(

 .ةنح موصلا )۲١( .اًضر ريصلا )۲١( .زبخلا اومركأ )١5( .نمألاف نمألا )١8( .مالسلاب

 .نيد ةدعلا )٠٠( .كتيب مزلأ (؟ :) .توملا اونمتت ال (۲۳) .ةروع ذحفلا (۲۲)

 عم ءرملا (18) .ةعامجلا ىلع هللا دي (۲۸) .لكوتو دّيق (۲۷) .ةيحصنلا نيدلا (؟)
 بذك نم هنإف «يلع اوبذكت ال ١١*( .ىلفسلا ديلا نم ريح ايلعلا ديلا (۳۰) .بحأ نم

 .راتلا نم هدعقم ًاربتيلف هللا ريغ هب دارأ وأ هللا ريغل اًملع ملعت نم (۳۲) .رانلا جلي يلع

 نامبإلاو رفكلا نيب (*4) .عحري يح هللا ليبس يف وهف «ملعلا بلط يت جرح نم "0
 نع نيغلا سيل (0) .هسفنل بحي ام هيحأل بحي ىح مكدحأ نمؤي ال (©0) .ةالصلا كرت
 ةحصلا :سانلا نم ريثك امهيف نوبغم ناتمعن (۳۷) .سفنلا نيغ غلا نكلو «ضرعلا ةرثك
 .هلعافك ريخلا ىلع لادلا («5) .هللا هناهأ ضرألا يف هللا ناطلس ناهأ نم (۳۸) .غارفلاو

 ٠ يلق ّقن مهلا ءدرابلا ءاملاو دربلاو جلئلاب يبلق دّرب مهلا :لوقي ملك هللا لوسر ناک ۰ )

 .سندلا نم ضيبألا بوثلا تيقن امك اياطخخلا نم



 كلم يدرولا نب رمع خيشلا

 لّصو الإ ئرما بلق ترواج ام هللا ىوقتف هللا قتا
 لطبلا هللا ىقتي نم امّنِإ لطب اقرط عطقي نم سيل

 لَحُر ليللا يف دّصري لحر ىلإ نكرت الو ًعرشلا قّدص

 -لحو ٌرع- انلبس اناده دق نم ةردق يف راكفألا تراح

 ؟لوُد نم نفأو شيح نم لف  مكف «قلخلا ىلع توملا بتك

 :اهيف رتتسملاو «ةرواحملا يضام نم ةبئاغ ةظفل :"ترواج"و «ةيفان "ام"و «ةيليلعت "ءافلا"و ءءاقتالا نم رمأ :قتا
 .هللا ىلإ لصو :هريدقت وأ ءاهلك ىملا لصو يأ «فوذح هلوعفمو ءلوصولا نم :"لصو"و «ىوقتلا
 عطقو «"عطقي'ل هب لوعفم "اقرط"و «عاجشلا وه :لطبلاو «هربخ ”الطب"و "سيل" مسا "اقرط عطقي نم" :سيل
 «ليبّسلا َنوُعَطَقَتَوإ»9 :ىلاعت لاق [كز هار] ةيدرألاب قيرطلا عطاقو «هفاحأو هعنم :نيكلاسلا ىلع قيرطلا

 "هللا ىقتي نمو" «"امنإ" لوخدم وهو ءأدتبم "لطبلا"و «لاملا ذحأو لتقلاب ةلباسلل نوضرعتت يأ «(۲۹:توبكنعلا»
 :هب دارملاو «قيدصتلا نم رمأ وه :قّدص .هللا ىقتي نم عاجشلا امنإو «قيرطلا فيخي نم الطب سيل يأ «هربخ

 ىلإ اونكرَت الّوإ# :ىلاعت لاق «ليملا وه نوكرلا نم يف :"نكرت الو" .هرماوأب رمألاو عرشلا هب درو ام. ناعذإلا
 دارملاو «ةقيرط ىلع هل دعق :دصرو ًادّصَر هدّصَر عراضم نم بئاغ ةظفل :"دصري"و (1١*:دوه) اوُمَلظ يلا

 :هناكم نع لجرلا لجز نم ذوخأم «هيحنتو هدعبل هب يمس «بكو ك "لحز"و مجنملا وه :"الحز دصري نم ب
 .محجنم ىلإ غصت الو هرماوأب لمعاو «عرشلا هب درو ام نعذأ :لوقي «دعابتو ىحنت
 هرخآ يف "ان"و «ةيادملا يضام نم بكرم :"اناده"و -يئاي فوحأ- ةريحلا يضام نم «بئاغ ةظفل :تراح

 يضام نم ناتملك :"لحو زعو" «يفاضإ بكرم «ليبس عمج :ءابلا نوكسب "انلبس" اذكو «هب لصتم بوصنم

 ."اناده" يف رتتسملاب ةقالع امه ناتلمحلاو «لالدلاو ةزعلا

 نم مكو" :لثم "نم" ةدايزب "مك" :هلوقل زييمت :"شيج نم"و «هيلع هب ىضق ءاذك هيلع بتك :لاقي :بتك
 ."شيح" ىلع فطع ةلوُد عج :"لوُد"و "تاومسلا يف كلم



 م و ق 6 2
 ؟لزعو ىلوو َضرألا َكلَم نمو «ناعنكو ذورمن َنيأ

 ؟لَخَي عمسي نم ًءارهإلا عفر 2 نمو «نوعرف َنيأ ؟داع نيأ
 ليحلا نغت ملو لكلا كله ؟اونبو اوداشو اوداس نم نيأ
 ؟لوألا موقلاو ملعلا لهأ نيأ 0 ؟ىقتلا لهأ اجحلا بابرأ نيأ
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 لعف دق ام العاف يزجيسو مهنم الك هللا ديعيس

 يوبحلا لع ركب يأ دلا قت لا

 همكحلل هلعف لك :لاقو  همهتلا لازأ هللا فرع نم

 كلمأ دابعلاب ءاضقلا نإ كرشُم وهف ءاضقلا ركنأ نم

 ىلتبن ذإ هتمحر نم طققن الو هللاب كرشن ال نحنو

 :رصم فصو يف ريثألا نب نيدلا ءايض لاق «ةريثك ةراغص "مارهإ" امهنم ةبرقم ىلعو ءرصمع ناروهشم ناءانب :نيأ

 ال انهو رهدلا ٌمرَه ناذللا ءنامرهلا كلذ نم رابخألا نع الضف «نايعلا اهطبضي ال ام راثآلا بئاجع نم هب و
 «هقيلحت ا اهغلبي ال ةياغ عافترالا نم غلبو «ءانفلا ةعسو ءانبلا مظعب اهنم لك صتحا دق «نامرهي

 ءامسلا سوق هيلع رادتسا اذإو ءاّمجب لمأتملا هنظ سبق هسأرب مرضأ اذإف «هقيدحت ىدم ىلع فرطلا اهكر دي الو

 .نينكاسلا عامتحال هفلأ تطقسو «طرشلا باوح هنوكل موزج «لاخي لاخ نم عراضم :لخي .امهس هل ناك

 "كله"و ,هعفر :طئاحلا داش نم اوعاب لثم :"اوداش"و ءاذيس راص :دوسي لحرلا داس نم نيبئاغلا ةظفل :اوداس

 -يواو فوحأ- ةليح عمج :"ليحلا"و «هأزجأ :ًءانغ هنع نيغأ نم :"نغت م "و «عارصملا لوأ يف لاوس باوج
 .رظنلا ةدوج و «قذحلا :هانعمو «سايقلا وهو ءلصألا بسحب لوح هعمج درو اذلو ءواولا نع ةبولقم اهءايو
 كلذكو «هريغو ذورمن :نيروكذملا نم الك ديعيس هللا نإ يأ :ديعيس .ءاجحأ هعمجو «لقعلا :اضر لثم :اجحلا

 ْ .ردقلا يأ ءهللا ءاضق هب دارأ :ءاضقلا .هلعف ام ءازج ًالعف لعف نم لك يرحي

 .ايالبلا يف عقون نيح يأ «ءالتبالا عراضم نم نيملكتملا عمج :"ىلتبن"و «سأيلا وه طونقلا :طنقن



 يومحلا َّيلَع ركب بأ نْيَدلا يقت خيشلا ۹۰ مظتلا يف يلاثلا بالا

 ءركشلا ناكم رفكلا لعجن نأ «ركذ ٌحيبقو انيلع ٌراع

 «يرابلا رمأب يرجي ام ناك ذإ ءراح ملظ ملاعلا يق سيلو

 احلا لضفب سانلا دعاس نم هللا دنع ماعلا دعسأو

 ءافيحأ اذإ هللا هئاغأ ءافوهلملا سئابلا ثاغأ نمو 3

 بميسحلا لمحي ميسحلا امك «ميظعلا عفدي ميظعلا نإ
 ,ماقسألاو ءالبلا يذ ةمحر ماركلا قئالخ نم نإف

 ءودعلا ىلع سوبلا يف فطعلا ولعلا طئارش نم نإو

 قلع قيدنفلاو ردعلا لع ةا نأ للا تتفق دق

 «محري ال نم محري ال ءعبطلاب ملعي بيبللاو «تملع دقو

 ,نهئرم هرهد يف هّنإف «نحتمي يم يردي ال ءرملاف
 ىدرلاوذ الإ تافآلا نمأي ال .ءادغ وجني امف مويلا احب نإو

 همادملاك ةايحلا انإف همالسلا و ظفحلاب ررتغت ال

 ؛حيبق ركذ يأ ءاهفوصوم ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم :حيبقو ءربخ هفوطعم عم ٌراعو ءأدتبم اهوخدم عم نأ :ٌراع
 انلدب انكلو ءانب نسختسي ال ناك ركشلا مدعو «هرکش ىلع مادن و ركشن نأ ةليلجلا هتمعنل انيلع ناك :لوقي

 .حيبق ركذو انيلع راع اذهف ءهركش ناكم هللاب رفكلا
 .ةنواعملا وه ةدعاسملا :دعاس .هربخ «يرابلا رمأبو «ناك مسا يرجي ام :يرجي ام

 سؤبلا نم تددع ىح :هلوقك سوب هعمجو «هتجاح تدتشا نم سئابلاو .ةرصنلاو ةناعإلا :ةثاغإلا :ثاغأ نمو

 .راذنإلا :ةفاحإلاو «عابشإلل "افيخأ" رخآ يف فلألاو «ثيغتسيو يداني مولظملا :فوهلملاو «نيكاسملا

 .ليقثلا لمحلا يوقلا لجرلا لمتحي امك «ميظعلا ءالبلا سئابلا نع عفدي ميظعلا لحرلا نإ يأ :نإ
 .رمخلا :ةمادملا .عادخنالا وه رارتغالا :ررتغت ال .كالهلا وه ىدرلا :نإو



 يومحلا َّيلَع ركب يأ نْيَدلا يقت خيشلا ۹۱ مظتلا يف يناثلا بابلا

 ءادسأ يبري نمک هتدحو ىدنلاب ميئللا صح نم نإو

 رصن يدلا لصأ ق سیلو | «رکش ميئللا عبط ف سیلو

 هفصنأ ام هعبط يف يذلا دض هفلكو همزلأ نم نإو

 مهضعبلو
 رص الو درو ىلع هنم تسلف هل تعفُد دق ام يديب ذح !بر اي

 ءردقلا ىلع ٌبتع الو تبتع دقو .هلماعو هيئار تنأ ام رمألا

 ؟ردكلا ةلاح وفصل ليزي نمو  !اتراب تنأ الإ ءوسلا فشكي نم

 ةا وأ روتف وأ لالم اهأرق نم كردي بتكلا ي

 ل 7

 .همايقلا ىلإ لمت ال عئادب هيف نإف ؛باتكلا اذه ىوس

 .اًدسأ يبري نمك اًدرفنم هدحت «هادنب ماعلا صح نم نإ يأ :نإو

 5 :لوقي نإ ربح "هفصنأ ام"و «"هعبط يف" هتلص "يذلا"و «"هفلك"و «"همزلأ" هيف عزانت :دض :دض
 .قاطي ال ًاملظ هملظ لب «هفصنأ ام «هب هفلكو -ةءاندلا وهو هعبط وه يذلا دض يندلا

 نع عحر يأ ءرَّدَّص نم مسالا ةكرحم ردصلاو «هلحخدي مل وأ هلخد .ءاملا ىلع فارشإلا وه ءرسكلاب درولا :درو
 .ليحلا نم ةليحب هعفد عيطتسأ ال يأ «قارغتسالا دارملاو ءءاملا

 نم يأ ا نعم. وفصل يف ماللاو ءانئراب اي يأ ءءادنلا فرح هلوأ نم فذح «قلاخلا وه ئرابلا :فشكي نم
 ؟ةيفاص ةلاح ىلإ ةردكم ةلاح ليزي



 305 راتخملا يبنلا حْدَم ۲۹۲ مظتلا يف نيالا ُبابلا
 1 هر

Eع۶ ۾ س ع ع  

 «باصُم هيف عمدلا ضيفل نفحو ا تابئانلا يديأب داؤف

 ؟بايإ لاصولا دهع ىلإ ل لهف «ةريجو تفلأ دق رايد تءانت

 «باضهو أ يدارم نود «ىنملا غلبأ مو يناطوأ تقرافو

 «بابش دری نأ ءيش لعبأو ‹«يقرفع. لح بيشلاو يمر ىضم

 «باضح هدفي مل بیش لح نإو «عجارب سيل ءرملا رمع رم اذإ

 «فورعم تقول سانلا بونت اهنأل ؛ةبيصملاو ةلزانلا يهو «ةبئان عمج :تابئانلاو «ةدغفأ عمجلاو بلقلا وه :داؤف

 يل يأ «فوذحم هربح أدتبم :داؤفو ءامب مهعجف :مهاومأو «مهسوفنب رهدلا مكاصأ نم «لوعفم مسا :باصمو

 نأو ءرهدلا ثداوح يديأب عجفم داوف يل :ىيعملاف «هدعب اع اقلعتم نوكي نأ لمتحي :تابئانلا يديأبو «داؤف

 «لفسأو ىلعأ نم نيعلا ءاطغ :نفجو .عجفمو رهدلا ثداوح يديأ يف ريسأ داوف. يل يأ ءداؤف :هلوقل اًمعن نوكي

 ردصم ميملا حتفب باصمو «لاسو «رثك :اضيف ضيفي ضاف نم ردصم :ضيفلاو «نوفحو نافحأو نفحأ عمحلاو

 ناليس هيف نفح يلو :نعملاو «ناكم فرظ نوكي نأ دعبي الو «لزنو بص يأ :بوصي رطملا باص نم «يميم

 .مدلا نايرح ناليس ناكم وأ

 «هبحأو هب سنأ :هفلأ «ةفلألا يضام نم ملكتم :تفلأو «دعابتلا وهو «يئانتلا يضام نم ةبئاغ ةظفل :تءانت

 ينم تدعب قعملاو «نكسملا يف رواجا :راجلا عمج ةريجلاو «فوذحم بوصنملاو «ةريجو رايد :هلوقل تعن ةلمحلاو

 دهع يف كلذ ناك :لاقي ءنامزلا وه :دهعلاو «يبمتلا هنم دارملاو ماهفتسا ةملك :لهو «مهتفلأ دق باحصأو ٌرايد

 «عوحرلا وهو بوؤي بأ نم ردصم :بايإلاو «هنامز يف 0 «نالف دهع ىلع كلذ ناك هنامز يف يأ (يبابش

 يتبحأ لاصو نامز ىلإ عوجر يل لصحي نأ ىمتأ ى

 نعم او لاحلل :ليقو «ةفطاع "غلبأ مو" :هلوق يف واولاو دارو نمتي ام ءرسكيو مضلاب ةينم عمج ىلا :ىنملا
 لولا نم ضام لج لح .ضرألا هجو ىلع طسبنملا لبحلا وهو ةبضه عمج :باضهو ءرحب عمج :رحبأو «رهاظ

 .قرافم عمجلاو رعشلا هيف قرفي يذلا وهو «سأرلا طسو «سلحمبو دعقمك :قرفملاو ءلوزنلا وهو



 للك راتخملا يبنلا حْدَم ۹۳ مظتلا يف يناثلا بابا

 «بارغ بابشلل اهنع راط دقو يمل قرف يف بيشلا ٌمامَح ّلحف
 «باجح لوبقلاو يداؤف نيبو «هلهأو نامزلا يف يل ةظع مكو

 «باذع هاضتقم يلايللا بذعف «لزعم. كنع سفنلا تاوهش عدف

 «باذك لاقملاو اقدص معزأو .سندم يلقو يباوثأ يطأ

 بک رل اا رغ نری اغا ترا ا از

 بالط زاجحلا ريغ يف يلامف دمع بحب رومعم يبلقو

 بانجو لزنم اهنم سّدقف لسم لک هناطوأ ىلإ نجي

 نيبحلا نيب ام :سأرلا قرفو «هبشملا ىلإ هب هبشملا ةفاضإ ليبق نم وهو «فورعملا رئاطلا وه مامحلا :بيشلا مام

 .مامل و ممل عمجلاو «ةمج يهف نيبكنملا تغلب اذإف «نذألا ةمحش زواجنا رعشلا رسكلاب :ةمللا و «ةرئادلا ىلإ

 .يسفنب اهلبقأ مل يأ «عنام اهوبقو يداؤف نيب نكلو «نامزلا لهأو نامزلا يف يل ةريثك تاظع يأ :ةظع مكو

 نم :بذعلاو ءم بناجم يأ «قحلا نع لزعم وه :مهلوق نم :لزعمو كرتا يأ «عدي عدو نم ٌرمأ :عد :عدف
 ابناحم .ءكسفن هيهتشت ام كرتا :ئيعملاو «ماعطلاو بارشلا نم غاستسملا وهو ابذع ناك «ماعطلاو بارشلا بذع

 .باذع اهتبقاع يلايللا ةوالح نأل ؛كنع اهل

 لمعتسا «تبذك :هل لاق يأ «هبذاك نم ردصم :باذكلاو «هخسو :هبوث سند :مهوق نم «لوعفم مسا :سندم

 .حيرص بذك وذ لاقملاو :نيععملاو «ةغلابملا همزلي ةغلابملل ناك اذإ نزولا نإف ؛ةغلابملل انهه

 نوک لاح ينأجفت يأ ءأجفت يف فوذحم نم لاح :ةلفغ اذ هريدقت :ةلفغو «ةيشخلا عراضم نم ملكتم :ىشخأو

 .هظفل ريغ نم «ةلحار اًقدحاو لبإلا :باكرو «هماقم هيلإ فاضملا ميقأو "اذ" يأ «فاضملا فذح «ةلفغ اذ

 -ةمجعملا نيغلابح هرمغو «همزل :هتيبو هلام لحرلا رمع نم «ةمجعملا ريغ نم ةلمهملا نيعلاب ىور :رومعم يلق
 .ةبلاطملا :بالطو «هاطغ و هالع

 نم لوهجم :سدقو «زاجحلا ىلإ وأ ءلوسرلا ىلإ عحار رورحملا :هناطوأو «قايتشالا وهو نينحلا نم عراضم :نحي
 رود ىلإ وأ «لوسرلا ناطوأ ىلإ قاتشي ملسم لك :ىعملاو ءانفلا :بانجو «هيلع كرابو «هرهط :هللا سدق
 .اهيلع كرابم اهئانفو ناطوألا هذه لزانم نأل ؛زاجحلا



 مظتلا يف ناثلا بابلا

 هذه ليق اذإ يمايأ دعسأف

 ةبيطب يحورو رصم ف يمسجف

 «ضقنم رمعلاو ءزجعلا اذه لثم ىلع

 ءاذّمحم يحادتماب اًباوث وجرأو

 «سراف نارين لبق نم تدمحأ هب

 ءاووتراف شيما هفك نم يقس دق مكو

 «هبر فوخ نع هايند ههلث ملف

 «ىدن ىرولا ىلعأ راتخملا دمحم

 2 راتخملا يبنلا حدَم

 «بابقو ىمحلا يداو نم لزانم
 «بانم كانه يمسح نع حورللف

 «بايث قشت ال بولق قش

 «باثي نامزلا يف نثم لك امو

 «باطحخ الفلا يظ نم ققحو

 «باضُر نويعلا هنم ىفش دق مكو

 «باعك هاضر نع هتلغش الو

 «باتك هاتأ ثوعبم مركأو

 «ريدتسم هفقس ءانب مضلاب «ةبق عمج :بابقو ةينامزلا "اذإ" هربحو أدتبم «ةداعسلا نم ليضفت مسا وه :دعسأف

 عمجلاو «لوسرلا ةبق عمج بابقلابو «ةنيدملا ىمحلاب دارأ «ةميخلا ةئثيه ىلع رحآلا وأ ةراجحلاب دوقعم «رعقم

 .هماقم ماق :ديز نع بان نم :بانمو قلك يبلا ةنيدم ملع : ةبيط .ةنيدملا لهأ رود وأ «ميظعتلل

 ةنيدم ىلإ اهوصو مدع نع ةيانك "زجعلا اذهو" «فرصناو ىفأ :ًءاضقنا ءيشلا ىضقنا نم لعاف مسا :ضقنم

 «سأرلا نيع عمج نويعلاو «عبشو برش نعم. «ءاوترالا يضام نم ركذملا عمج :اووترا :اووتراف 0 يبلا

 اودقف هباحصأ نأ :55 هنع درو ام ىلإ حيملت «قيرلا قلطم هب دارأ ءفوشرملا قيرلا وه و بارغ لثم :باضرو
 هنيع تكتشا هباحصأ ضعب نأ :55 هنع درو ام ىلإو املا هنم ىرحف ءءاعو يف هفك دک هللا لوسر لعجف ءءاملا

 روتب ينأف ءام اودجي ملف  يبلا عم انك :لاق هللا دبع نب رباج نع :يقس .اهاوكش تلازف «هقيرب 5# اهاوادف

 لاق .لج وزع هللا نم ةكربلاو روهطلا ىلع يح :لوقيو «هعباصأ ني نم رجفتي ءاملا تيأر دقلف «هدي لحدأف
 .ةئامسمخو فلأ :لاق ؟لكئموي متنك مک ربا :تلق لاق دعبملا يا نب ملاس نيثدحف :شمعألا

 انلواطتف لاق ؛هلوسرو هللا بحي الحر ةيأرلا نيطعأل ربيحخ موي :لوقي يل هتعم :صاقو يبأ نب دعس لاقو :مك

 ءاملإلا :ههلت ملف .هللا حتفف «هيلإ ةيأرلا عفدف «هنيع يف قصبف هّدَمَر هب و هاتأف :لاق كّيلع يل اوعدا لاقف ءا

 ؛ليضفت مسا :ىلعأ [اهيد دهن لا ةيراجلا] باحسك :باعكو [هاسنأو هلغش :اذك نع بعللا هاهلأ :لاقي]

 نوكي نأ لمتحيو :ءابدألا خيش لاق ءدوحلا ثيح نم مهلك سانلا ىلعأ ناك يأ ؛ةفاضإلا ماهإ نم زييمت :ىدنو

 .هدوج لحأل لاع ناكم ىلإ رقفلا لذ نم سانلا جرخأ يأ «هلحأل لوعفم ىدنف «ءالعإلا نم ضام ىلعأ



 ءادم يهنأ !هللا لوسر «كيلإ

 ؟هلك كحدمم. بعت نم :ليق اذإ

 .ةريرم ةايحلاو ولحت كتيلف

 دن نيملاعلا 0 تنأف

 «ئيع طقرت مل كنم َنسحأو

 ءبيع لك نم ارم َتقِلُخ

 ,باوثو ةحار يئاحر نإو

 «باوحج هنع تربختأ اذإ تنأف

 «باضع مانألاو ىضرت كتيلو

 .بارت هاوح نوفدم مركأو

 325 یل حدمب هذ

 ىاسنلا دلت مل كنم نسحأو

 .ءاشت امك تقلح دق كنأك

 مهضعبلو

 ىوتحملاو «ىدصب ىظتلملا و (ىمعب ىلتبملاو «ىحد يف يمترملا

 .ىوقتلل وأ رصحلا ةدافإل ؛"كيلإ" مسدقتو [دح ىلإ هلاصيإ و ءيشلا غالبإ] :ءامإلا عراضم نم ملكتم :يفأ
 بيحأ اذإ باوح تنأف ؟اهلك كحئادم, دصقت لحر يأ :لئس اذإ :لوقي ءدصقت :"يعت"و ةيماهفتسا "نم" :اذإ

 هعمج رسكلاب :"باضغلا"و [ولحلا ّدض راو ءاَرُم راص] :حتفلاب ةرارم ّرم نم ةريرملا :ةريرم .لاوسلا كلذ نع

 لمتحي نيعرصملا الك يف واولاو «يركس لثم «ىضغ اًضيأ عمجلاو [ءيشلا ىلع طحاسلا] ناركس لثم نابضغ
 يأ ؛يوحي ىوح نم بئاغ ةظفل ىوح :هاوحو ءةلزنملا :ةناكم .رهاظ نعملاو ؛لاحلل وأ فطعلل نوكت نأ
 .تاومألا مركأ تنأو ةلزنم ءايحألا مظعأ تنأ :لوقي .هعمج

 .كنم نسحأ ءاسنلا دلت مل و ءطق كنم نسحأ يع رت مل :ةرابعلا لصأ :نسحأو

 هب ىلتبا :لاقي «ءالتبالا نم لوعفم مسا :ىلتبملاو «ةملظلا :ىحّدو [حرطلا] :ءامترالا نم لوعفم مسا :يمترملا

 وهو :ءاظتلالا نم لوعفم مسا :ىظتلملاو .امهيتلك هينيع نم هلك رصبلا باهذ :ىمعو [ءالب هب نم :يبعي]
 [هطاحأ] هاوتحا نم لوعفم مسا :ىوتحملاو [شطعلا] ىحر لثم :ىّدصو [رانلاب ىمر وأ رانلا هب تمر] «بهلتلا
 .ربحخ هدعب امو ءأدتبم تافوطعملا و



 325 يبلاب ءادعقالا لا مظتلا يف يالا بابا

 .اًئيع هئامعن نم كلوديفتسيو «ةيحان لك نم ا نوتأي

 ىلا اس # ل ه مع 5 "1 لل 5

 نايح وبأ
 س ع نس را سَ 2 58

 ءءايحألا نم دعا ال ينأ تينمت ءاهبحأ ثالث ال ول هن امأ

 SN ةبوتب زوفأ نأ يئاحر اهنمف

 ا ا ىلإ نشمأ القا ی لهاج لك نع سفنلا وص نهنمو

 ءايأرلا اوعبتاو راتحملا ةّنُس اوسن ىرولا ذإ «ثيدحلاب يذخأ نهنمو

 ايغلا دشرلاب تلّدب دقل ؟ صخشب يدتقتو لوسرلل اًضن كرتتأ

 ا

 مهاردلا نم دقنلاو «ءاملا عوبنيو ءرصبلا ةساحو «سمشلا نيعلا :انيعو ءرادلا باب -مضلاب- :ةدسلاو :نوتأي

 اوما ام ىفخب ال :انيد ىوتحملاو «فللا بيترت ىلع ةعبرألا فانصألا ىلإ ةفورصم ةعبرألا ئعملاو «ريناندلاو

 .ةبلاطملا قيض يف هنوكل ؛هيلع نيد ال يذلا ريقفلا نم ًءالب دشأ نويدملا ريقفلا

 :تينمتو .فذحلا بحاو ,"الول" ربخو «"اهبحأ" يأ ءاهدعب ةلمحب توعنم أدتبم "ثالث"و «هيبنت فرح"امأ" :امأ

 لاق «ءايحألا روصقم :ءايحألاو ا رجا يللا ا سوركتا دع أ الو .ئيمتلا يضام نم ملكتم

 يل ةدوحوم اهبحأ ثالث الول «هللاو :ئعملاو «ليلق يناثلاو ءروصقملا دمو ءدودمملا رصق رعاشلل :ءابدألا خيش

 .ءايحألا نم بسحأ الو ءاّيسنم اًيسن نوكأ ثيحب تومأ نأ تينت

 .اهلك ةحلاصلا لامعألا يف وأ «ةبوتلا يف اًيعس يأ ؛ايعس

 :ةل لرم فلا "و عاف لإ تيما ردم نوم ناز
 نم نيركذملا عمج :اوسنو .هيلع لمعلا وأ «هنف ليصحت ثيدحلا ذجأب دارملاو «هلعاف ىلإ فيضأ ردصم :يذخأ

 .لمعلا كرت :يناثلا ىلعو «ةلاهجلا :لوألا ىلع نايسنلاب دارملاو «نايسنلا يضام

 ةياوغلا وأ يغلاو «ريخلا ةباصإ وهو دشر يذ ملعب يأ «لخبلاو لخبلاك «ةغل هلوأ مضو نيتحتفب دشرلاو :كرتتأ

 [قيرطلا دقف و لَض] :يوغي ىوغ نم ناردصم -امهحتفب-



 ها

 عحاوف يهو ءرهدلا تابئان ىلع 202 ٌرباصل ينإو ءاربص :يل نولوقي

 عناص انأ امف ربصأ مل انأ نإو «ىضق ام هللا يضقي نح ٌربصأس

 وكلا

 :رحا لاقو

 ركشلا بجي اهلثم يف هل ىلع 2 ةمعن هللا ةمعن يركش ناك اذإ

 .ربصلا لصتاو ماّيألا تلاط نإو هلضفب الإ ركشلا غولب سيلف

 ش كاس نبا

 لَمأ الب ايندلا ُبحصأ نتكرت 2 َلّمَوَأ ائيش يل كُدوُج قبب مل

 هلو
 ام انثلا مظنو «هنم اطعلا رثنف هتابه اتتمساق دق ٌكِلَم انل

 .انعم انل يشنيو ءاظفل هل يشنُف 2 هدوحب نعم ٌرابخأ انركذُي

 ءرباصو اربص هيف عزانت :خلإ "تابئان ىلع"و ءاربص ربصا يأ ,فوذحم هلعف «قلطم لوعفم ءاربص :نولوقي
 ةمعنلا كلت لثم يف بجي «ىلع ةمعن ىلاعت هتمعن ركش ناك اذإ يأ :اذإ [نزاحلاو ةهيركلا] :ةعجاف عمج :عحاوفلاو

 .لاحم يرمع لاط نإو ركشلا ءادأف لاحم وهو لسلستلا عقيف «ىلاعت همعن نم هقيفوت و ركشلا ْنِإف هلل ركشلا
 عملا هب داري نأو «ليرحجلا هئاطعب نعم دوج انرک ذی يأ ءروهشملا داوجلا وهو ام .4ب داري نأ لمتحي :انعم

 : .هدوجج دولا ةقيقح نع ربخي وهو «هدوح نع ةريخم ظافلأ هحدم يف انل :ئعملاف ءظفلل لياقملا



 ' شيبح نبا

 «لمتحاو دلل رظصاو اهنبغ نك وأ ةيندلا ايندلا نع ربصت اولاق

 ی قفوأ هللا لوعب اهنع ٌربصلا (معن :تلق «نيربصلا دحأ نم دبال

 طرقا كم وا

 ءزاجم قيرط الإ امناكسل  اهريس ةعرسو ايندلا ام كرمعل

 .زاجم. اوعسوأ دق مهنكلو ءاهريغب زاجملا نأ اهتقيقح

 هلو
 أئيش تكردأ الو ءايندلا نم ريطخ ىلع ت اف كرمعل

 ايدي تلك اًمدن بلقأ داّبيلس اهنم جراح انأ اهو

 ايتلقم ٌحسمأف ءيدحُي ال ي اکبم نأ مّلعأ مث يکبأو

 ياع يكابلا ةلقل ُتيكب نكل «تولا لوف عزحجأ ملو
 ايدل ام هونب تفرع الو «ىناكم ملعي م رهدلا نإو

 عيطتسي ال ثيحب ءاًباصم غا ناك اذإ الإ نوكي ال اذو ءريصلا يف فلكت يأ «ربصتلا نم رمأ :ربصت :اولاق

 "ىلع" دعبو «هتک رت يأ «زبخلا نع تربص لثم ‹«كورتم ”ربصلا" دعب "نع" لوخدم :ءابدألا خيش لاق «ربصلا

 .ةسيسخلا يأ :ةيندلاو يلع لمتشم عوحلا يأ «ع وحلا ىلع تربص لثم «ذوحأم

 ؛عابشإلل هرخآ يف فلألا :ايدي :هلوقو ءلقعلا بولسم وه -ريمأ لثم- بيلسلا :ابيلس .ميظعلا :ريطخلا :ريطخ

 يميم ردصم ءاكبلا وهو ءاكبملا نم فاضإ بكرم :ياكبم .ملكتملا "ءاي"و "ديلا" ةينثت نم يفاضإ بكرم ةيقبلاو
 .قباسلا تيبلا يف ايدي لثم :اًيتلقم و «عفني ال يأ :"يدجي ال" يلكتملا "ءاي" هرحآو



 اينّدلا 1۹۹ مظنلا يف ياثلا بابا

 ءاّيط ُتيوُط مامحلاب انأ اذإ لشن هيف رشنأ فوس ناهز

 Ea EG شيطان ىلا ذم

 طبضألا

 عنج نع رغ لاثلا' لكأيو فلكآ ريغ لاملا ٌممجي دق

 .ةعطق نم ريغ بوثلا سبليو «هسبال ريغ بوثلا عطقيو

 .بيبح قارف وأ لام ةيزر ىرت امك الإ ماّيألاو رهدلا له

 لطحألا

 «لايحخ ريغ ديزي ةايحلا لوط ىرأ ال و «ةايحلا مهمه سانلا

 .لامعألا حلاصك نوكي اًريخذ دحجت مل رئاحذلا ىلإ ترقتفا اذإو

 هلل يعفاشلا مامإلا

 انتفلا اوفاحو ءايندلا اوقلط اًنطف ادابع هلل نإ

 ءانطو حل تسيل اهنأ ءاوملع اًملف اهيف اورظن

 ا اه: أا حلاص اوذختا و  ةجل  اهولعح

 شيع وذ وه يذلا يحلاك توملا دعب نوكأ نأب رورسم ينأ :تيبلا ئعمو ءرورسلا عراضم نم لوهجب :ُوَسَأ
 .ركذلا لومخب ةايح اذ يوك عم «تيملا لثم نوكأ نأ ننزحيو ءركذلا رشنو «سانلا حدمب

 .ةنتف عمج :نعفلاو [هيلع دري ام كاردإل ةينهذلا ةوقلا بحاصو «قذاحلا] :ريمأك نيطف عمج نطفلا :ًانطف

 .ةنيفس عمج :نفسلاو [هجاومأ ددرت و ءرحبلا مظعم] :ةحللا :ةحل



 دلا ۳۰۰ مظتلا يف ياثلا ُبابلا

 ءاهلامشو اهتعطقف اهني يلإ تادف ءاهلاح فرعأ تسل ينأك ؛نيعداخت ايند

 .اه اهتامج تبهوف «ةحاتح اهتيأرو ٠:ا الح ٌتبنتجا انأو ءاهمارح ُهلإلا عنم

 يباهتلا
 ءرارق رادب ايندلا هذه ام ءراج ةّيربلا يف ةينملا مكح

 اه ا و ب ءاهعابط ّدض ماّيألا فلكمو

 ,راذقألاو ِءاذقألا نم اًوفص اهديرت تنأو ءردك ىلع تلبُج

 راه ٍريفش ىلع ًءاحرلا يبت امْنِإف ليحتسملا توحر اذإو

 .راس لايخ امهنيب ءرلاو ,ةظقي ةينْلاو «مون شيعلاف

€. 

 o و "اهعابط دض"و «لوألا هلوعفم ىلإ فاضم «فيلكتلا نم لعاف مسا :فلكمو
 أ :ئعملاو «لابج لثم ءاذج و رسكلاو مضلاب :يذح [رانلا نم ةعطق] ةثلثم :ةوذحلاو «يناثلا عرصملا هربح
 ةلعش رحبلا يف بلاط هنأكف ءاهعبط فلاخت نأ مايألا فلك نمو «تاربملا نع نامرحلاو قالقإلا وه مايألا ةعيبط
 .هكردي ال ليحتسم بلاط وه يأ «ران نم

 :ءاذقألاو [هرايخ و ءيش لك صلاخ] حتفلاب :وفصلاو ء[افصلا دض] «ةكرحم :ردكلاو ,تقلخ يأ :تلبج
 «ةساجنلا] -ةكرحم- رذق عمج : :راذقألاو [هريغو بارتلا نم رابغلا لجأل نيعلا يف لحدي اإ د ىذق عمج

 [ةفاظنلا ضو
 ىلع ىفشأ يذلا عدصتملا وهو :رئاه يأ :راهو [ءيش لك ةيحانو بناحلاو فرحلا] ريمأ لثم ريفشلا :ريفش
 رمو رانا دقف طقس اذإف «هناكم يف تباث وهو «هفلخ نم عدصت اذإ فرجا راه :لاقي «طوقسلاو مدهتلا
 .وخرلا ءيشلاو لمرلا راهني امك ضعب رثأ يف هضعب ىعادتي يذلا طقاسلا :هانعمو

 .ليللا يف راس يأ ىَّرُس يرسي ىرس نم لعاف مسا :راس



 نامزلا بالقنا ۳۰۱ مظنلا يف يناثلا بابلا

 ناّمزلا بالقنا

  ناّيح وبأ

 اثغلا هيلع وفطَي ليسلاك ناولذرألا هيب ات” نهفلا “قرأ

 اثر الإ لوقلل َقيب ملف ءحيدملا تافو ماركلا تامو

 مهضعبلو
 هک

 سمأ مهل سيلوٌمويمهل ىحضيف  ٌرعشم دوسي نأ يدعب ورغ الو
 سمشلا اهبراغم يف تراوت اماذإ ارهاوز ودبت رهدلا مون كاذك

 هوف ضف ال «لئاقلا رد هللو

 ,يداعألل نكلو ءاهوناكف د مهتذخت ناوخإو

 نم ضام :داسو .املاع هنآ هتدقتعا يأ «هتمركأف اًملاع هتيأر لثم داقتعالا وهو :ةيؤرلا عراضم نم ملكتم :فوأ

 يذلا وهو «قاطلا كمسلا هنمو «بسري حلو الع -يواو- :ءاملا قوف ءيشلا افط نم عراضم :وفطيو «ةدايسلا
 هرصق «ليسلا دبز طلاخملا رجشلا قرو نم يلابلاو «دبزلا راز بارغ لثم :ءاثغلاو .رهظيو اولعيف «ءاملا يف توعي

 «هاكب -يءايح ءاثر هيثري تيملا ىثر ءةرورضلل هرصق «دودمم لصألا يف اثر :اثر الإ .ةرورضلل اًدودمم هنوك عم

 .ارعش هيف مظنو «هنساحم ددعو

 مويلا هب ديرأ اذإ 527 فرظ :سمأو .ةدايسلا نم ذوحأم ا هريص يأ :هدوسو .بجع ال يأ :ورغ الو

 نأ "لإ هلع أ ف نأ تك وأ و تر ءرسكلا ىلع نب ةليلب كموي لبق يذلا

 .راتتسالا وهو :يراوتلا نم ضام :تراوتو .ةقرشملا يأ «ةرهاز عمج :رهاوزلا :ارهاوز .عامجإب برعأ فيضأ

 مرار تاي رك يأ“ 'كوف ضف ال" :ءاعدلا يف موق هنمو فنانين :هاف هللا ضف ال :ضف ال

 َتْذَحَّتل َتْئِش و :هنمو «هذحأ أذخت هذخت :ناوخإو .هلحم مساب ءيشلا ةيمست «نانسألا اودارأو مفلا اوركذ

 .ةيلصأ ذاختالا يف ءاتلا نأ ىلع ٍنبم اذهو (۷۷:فهكلار ًأرحأ هيلع



 نامزلا بالقنا ۳.۲ مظتلا يف يناثلا بابا

 .يداؤف يف نكلو «اهوناکف ,تابئاص اًماهس مهتلخو

 .يدادو نم نكلو ءاوقدص دق «بولق اتم تفص دق :اولاقو

 سوا نب زعم
 .ينامر هدعاس دتشا اًملف موي لك ةيامرلا ُهُمَلع

 ءاّرهلا يقتي يذلا رافلاک ةا هل ةمعط ناك ناويح اذإ

 .ارهدلا نَّمأي !هحيو اي ؟هلاب امف ىد طلا نأ كلو

 نب دمحم نب رفعج نب ىسوم نب دمحم نب يلع نسحلا ابأ لك و تملا دشنتسا

 :هدشنأف «دبال :لاقف ءرعشلا يف ةياورلا ليلقل نإ :لاقف «نيسحلا نب ىلع

 :ةيسرافلا ف ليق امك اذهو ا باوحج "ينامر"و «يمرلا :ةيامرلا هملعأ

 درك ہن مان تبقاع ارم ل ناسا ریت مع تخوم ان نك

 ٠ :ةيدرألا يف تلق امك اذه :مكو

 جرارخ لع تيل هو ےک ترو وج ےک سكوت حاتم ے ليج نان مو لبث بحاص

 :ةسارحلاو .لبح عمج :لابحألاو .لبجلاو «مانسلاو «سأرلا ىلعأ وهو :ةلق عمج للقلاو .هتوتيبلا نم :اوتاب

 [رساج و عاجش لحر] بلغأ لحرو [رفنضغلاو دسألا وهو] -دمحأ لثم- بلغأ عمج :بلغلاو .ةظافحلا



 مظتلا يف يناثلا بابلا

 مهلِقاعَم نع رع دعب اولزستساو
 ءاونفد ام دعب نم ٌحراص مهادان

 ,ةمّعنم تناك ىلا دوحولا نيأ

 مهب ليس نيح مهنع ٌربقلا حصفأف

 ءاوبرش امو اًرهد اولكأ ام لاط دق

 نامزلا بالقنا

 ا یک ا

 ؟لّلحخلاو ناحيتلاو ةّرسألا نيأ

 ءللكلاو راتسألا بَّرضُ اهفود نم
 ‹لتتقي دودلا اهيلع هوحولا كلت

 .اولكأ دق لكألا لوط دعب اوحبصأف

 ةيهاتغلا وبأ

 :يل لاقف فينكلا ىلع تررم يح

Ge 
 مهلاونو مهلاومأ

 ف
 نم ا

 مانألل يلايللا نإ مد

 (ةليوط مومحلا عم نهراصقف

 لقعم عمج :لقاعملاو ءاولزنأ يأ :اولزنتساو

 رامعألا اهنيب رشنتو ىوطت

 .راصق رورسلا عم نهلاوطو

 هيلإ نوئجتلم يأ «هموق لقعم نالفو ءأجلملا -سلجمك-

 .اذه مهوزن «لوزنلا سئب !يموق اي ريدقتلا :خلإ سعب ايو .ضرألا نم رفح ام :ةرفح عمج -رمز لثم- :رفحلاو
 ءريرس عمج :ةرسألاو «حخرألا وهو «ةيردصم وأ ةدئاز "ام"و ءديدش توصب حئاص يأ :خراص :مهادان

 :-رسكلاب- ةلك عمج :للكلاو .رتس عمج :راتسألاو .ةهفرم :ةمعنم .ةلح عمج :للحلاو .جات عمج :ناجيتلاو

 .ضوعبلا نم هب ىقوتي «تيبلاك طاخي قيقر ءاشغ
 ا نم لوهجب ضام :ليسو ."لتتقي" وأ "حصفأ" :هلوقل فرظ :نيحو .ةحاصفلاب ملکت ‹«لحرلا حصفأ :حصفأف

 عمجباو ءزقلا ةدودك «ةليطتسم ةريغص ةبيود ءمضلاب ةدود عمج :دودلاو .ديدش رمأ ي اوعقو يأ «ليسلا مكب

 :ةيدرألا يف ليق امكاذهو ؛ليوط عمج :لاوطلاو .ريصق عمج راصقلا :نهراصقف .لتاقتي يأ :لتتقيو .ناديد اًضيأ

 هيك ل تس. اج رزك ل ب لولزعك كح ل نو ےک ل ےک 3 2 تريم مایا



 .٠ مظتلا يف بالا بابلا

 همها راع

 بام كلملا انس نب هللا ةبه ىضاقلا

 ىدرلا ٌبهريو ّرهدلا ٌفاحخي ياوس
 اطس نإ رهدلا ُبهرأ ال ينتكلو

 هفرط رهدلا ثداح يوحن دم ولو
 ةرمح ءاملا كرتي مزع دقوت

 ءاملا ىدبأ نأ أمظأو

 للذتب ىدهلا كاردإ ناك ولو

 ادلع نوكي نأ ىوهي يريغو

 ادغ اذإ ماؤزلا توملا رذحأ الو

 ادي هل َّدُمُأ نأ يسفن ا

 ادربم فيسلا ٌكرتت ملح لاو

 ادروم ةرحما رف يل ناك ولو
 الملا ىلإ ليمأ ال نأ ىدملا تيأر

 ادرمأر هدلا حبصأ يلضفب لب «يب و
٤ 

 اسلا قرا نأ يم هركلا ىلع يننإو !نامز اي «يدبع كنإو

 ادعقم َقفألا يضترت ال ةمه يلو ىرثلا ئطاو يننأ ضار انأ امو

 يتناكم موجنلا رهو تملع ولو ادجس يهجو وحن اعيج ترخل

 .هيهتشيو هبي يأ :ىوهيو «كالملا وه :ىدرلا :ياوس
 .ةدقتملا رانلا :ةرمحلاو .لاعتشالا وه :دقوت .هيركلا وه :ماؤزلاو ءلمح يأ ءةوطسلا نم ضام اطس :اطس نإ

 ةريثك موجب :ةّرحْملاو .راهظإلا وه :ءادبإلاو .شطع :لحرلا أمظ «عراضم نم ملكتم :ًامظأو .ناهوسلا :دربملاو
 .ءاضيب ةعقب هنأك ىريف ءاهؤوض رشتني امنإو رصبلا درجه, كردت ال

 .مسدقلا نامزلا يف يأ ءامدق اذك ناك :لاقي «نامزلا ءامسأ نم امسا لعح «مسقلا نم مسا رسكلاب :امدقو

 ."ءادرم ةيراج" :لاقي الو "درمأ مالغ" :لاقي «هتيحل تبنت مو هبراش رهظ باشلا :درمألاو .بيش اذ :بيشألاو

 :يناكمو .رهزلا موجنلا يأ ءاهفوصوم ىلإ ةفصلا ةفاضإ ليبق نم ةفاضإلاو ءرّيتلا وهو :رهزأ عمج رهزلا :رهز
 ."ترخ" يف رتتسملا نم لاح «دحاس عمج :ادّحسو «طوقسلا وهو :رورخلا نم ضام :ترحخو ؛يبترم يأ



 ةّمها ولع ۳.٥ مظتلا يف يناثلا ُبابلا

 ادبزُم رحبلا نكاس هنم ظيغلا نم ادغ دقل يح «داز يلاون لذبو

 ادّنهملا رها ال نأ ينّدض امف هئززه نإ يِلُمْنأ يف ملق يلو

 ىدص هل يفرشملا ليلص نإف هريرص عقو سرطلا قوف لاج اذإ

 ١ رى سم ر 5

 «لاملا ف ضرعلا دعب هللا كراب ال .هسندأ ال لامب يضرع نوصا

 .لاتحم. ىدوأ نأ ضرعلل تسلو هبسكأف ىدوأ نأ لاملل لاتحأ

 ع ال ةميمت قيمت لک تيفلأ اهَرافظأ تبشنأ ةّينملا اذإو

 ا 0 اذإو ءاهتبغر اذإ ةبغار سفنلاو

 :هلوقل ربح ءدبزلا فذاق يأ :ادبزمو .نكاسلا رحبلا يأ :رحبلا نكاسو .راص نعم :ادغو .يئاطع يا :يلاون :لذبو

 :دنهملاو .هتكرح يأ :هتززهو .يعبصإ يأ :يلغأ :يلو .ظيغلا لجأل يأ «ةيلحأ "ظيغلا نم" يف "نم" :ةملكو ءادغ
 :ملقلا ريرصو .ةفيحصلا -رسكلاب- :سرطلاو .نالوحلا نم ضام :لاج اذإ .دنملا ديدح نم عوبطملا فيسلا وه

 اهنم «فيرلا نم وندت برعلا ضرأ نم ىرق :ماشلا فراشمو .تيوصتلا وه :ليلصلاو .هب ةباتكلا دنع هتوص

 a سي :ىدصلاو .نميلا يق عضومل ةبسنلا نإ :ليقو «ةيفرشملا فويسلا

 نم لعاف مسا لاتحماو .كله يأ :ءاديإ لحرلا 2 .لايتحالا عراضم نم ملكتم «ةليحلاب يآ يأ :لاتحأ

 :لحرلا عضعضتو .ةءارإلا عراضم نم ملكتم :ىرأو .اهراهظإو ءةدالا فلكت :دلجتلا :يدلجتو .لايتحالا
 امل ةلع ةفنأتسم ةلمج «هدعب ام عم "مهيرأ"و مريخ "نيتماشلل"و أدتبم "يدلحت" :اولاق فعضو لذ عضح

 ىلعو «بارعإلا نم امل لحم ال ةلمج لوألا ىلع "مهيرأ"ف «ةءارإلل نيتماشلل تباث يم ةدالجلا راهظإ يأ ءاهلبق

 ةذوع :ةميمتلاو .تدجو :تيفلأو .تقلعأ :تبشنأ و .توملا :ةينملا اذإو .اربح هنوكل ؛عفرلا لحم يف يناثلا

 :ةيدربلا يف ليق امك اذهو :سفنلاو .نيعلا ةفاخم ناسنإلا راغص ىلع قلعت
 .مطفني همطفت نإو «عاضرلا بح ىلع بش هلم نإ ءلفطلاك سفنلاو



 ةّمها ولع ۳۰٦ مظتلا يف نالا بابلا

 و ريا

 درب نب راشب

 هبياعت ال يذلا قلت مل .كقيِدَّص اًبتاعم روُمألا لك يف تنك اذإ

 هباجم و َةَرَم بنذ فراقم هنإف «كاحأ لص وأ ءاذحاو شعف
 را د ع 7 0 57 9 5

 .هبراشم وفصت سانلا يأو «تئوظ ىذقلا ىلع اًرارم برشت مل تنأ اذإ

 ءاغببلا ج رفلا وبأ

 .نهف وأ «تئش نإ ازيزع نكف ؛ننملا لّمحت الإ لذلا ام

 لاوطلا رمسلا وأ تش نإ ضيبلا راصقلاب 2 -لاغب ٍّرعلا امف- عيب امم َّزعلا رتشا

 اكا مرار وع اا «لامس اًرع رتشم ًالقع نوبغملاب سيل

 .يلاَعملا نآمُنأ لاوقألا لعج نم قفلاو

 نوكت الو «هطلاخ :بنذلا فراق نم مسا :فراقملاو «محرلا ةلص نم رمأ :لصو «شيعلا نم رمأ :شع :شعف

 .ةدعابملا وهو :ةبناحملا نم لعاف مسا :بناجلا و «ةيندلا ءايشألا يف الإ ةفراقملا

 .شطعلا دشأ :ليقو «تشطع يأ :تئمظو ءاهريغ وأ ةنبت نم بارشلا قو «نيعلا يف عقي ام :يذقلا

 يف ءابلاو ءءارتشالا نم رمأ وه :رتشا .رقحو لذ :ةناهمو اناوهو اًنوه لحرلا ناه نم رمأ :ْنُّهو ءةّنم عمج :ننملا

 ءريصق عمج :"راصقلا" :راصقلاب .صخر دض -يواو- ءرصن نم رعسلا الغ نم لعاف مسا :لاغو «لدبلل "ام"

 .ةليوطلا حامرلا يأ ءليوط عمج :"لاوطلا"و رمسأ عمج :"رمسلا"و «ةلوقصملا فويسلا يأ «ضيبأ عمج :"ضيبلا"و

 «نوبغم عودخملاو «نباغ وهف هبلغو هعدح :ءارشلاو عيبلا يف انالف -رصن نم- نبغ نم لوعفم مسا :نوبغم اب
 :"رتشم"و «ةبسنلا نم زييمت :"القع"و «يأرلا يف كيرحتلاب "نبغلا"و ءارشلاو عيبلا يف نيكستلاب "نبغلا" :ليقو

 .ديز مئاقلاب سيل :لثم بيكرتلاو «لدبلل "لام" يف ءابلاو ؛هلوعفم "ازع"و ءارتشالا نم لعاف مسا

 .هلاوقأب يلاعملا ىرتشا نم الإ ىفلا ام :نيعملاف «ربخلا يف روصقم سنجلا مالب فرعملا ًادتبملا :اولاق :ىتفلاو



 ةّمهلا ولع ۳.۷ مظنلا يف يالا ُبابلا

 ّيسبلا دمحم نب يلع حتفلا وبأ

 :رخآ لاقو

 اكوفجي دق هوبأ كوبأ خأو ءاكوبأ هدلي مل كل خأ نم مك

 اكوحأ ظافحلا اخأ نأب ملعو 22 مهءاخإ تدرأ اذإ ًماركلا ٍيفاص

 اكوضفر مهيلإ ترقتفا اذإو مهاخأ تنك تينغتسا ام ُسانلاو

 مهضعبل
 انوهأ سانلا ىلع تناك ءامي اًناوه اهقح كسفنل فرعت مل تنأ اذإ

 انكسم كسفنل بلطاف ءامب كيلع ٠ ٌنكسم قاض نإو ءاهمركأ كّسفنف
 E E «ةلذم رادب ةيكسلاو كايإو

 ف “دلا دج بلطملا دبع
 لسألا ىلع اهانلسأ تلست ولو 22 ةقشاَع دحملا لينل ٌسوفن انل

 هنوكل بوصنم 0 يقو «هيلإ افاضم هنوكل رورحم لّوألا يف ءريمض نيعارصملا الك ر حآ يف "فاكلا" :مك

 «هبحاص ديز افجو " خأ" : :هلوقل تعن ةلمحلاو «ربحو أدتبم ' 'هوبأ كوبأ"و ,عابشإلل امهيف فلألاو هب ر

 «لاتقك ردصم : "او دولا صالخإ وهو «ةافاصملا نم رمأ وه :فاص .هءاس ام هب لعف يأ «هلصاو دض

 | .ةفنأ هل نمل لاقي "ظافح وذل هّنإ"و

 نوكل «ةماركلاو زعلا نم كسفن قح فرعت مل اذإ يأ :اذإ .هكرت يأ «هضفرو .ماد ام يأ «ةيفرظ ةيردصم :ام

 وهو «يلستلا يضام نم ةبئاغ ةظفل :تلښت .سانلا دنع ناوهلا ديدش كسفن ناك كدنع ًاريقحو انيه كسفن

 مزاول نم نايسنلاو «هبحأ نمع يلاسلا دعابتل لصألا يف عوضوم "ولسلا" :ليق ؛نايسنلا وهو :ناولسلا فلكت
 0 :لسألا و .ناليسلا نم دعتم وهو :ةلاسإلا يضام نم ملكتم :"انلسأ"و «كلذ



 ا
 لقملا ىوس ىّوأم هل سيل مونلاك انلزانم يف الإ دحملا لزيي ال

 ىلبشلا

 قرخأ مل بطخلا قرطأ اذإ ينا يدساح ىلع رعي

 قاغب مل ثداوحلا حاير تسداص اذإ ٌةوط ينو
 لا

 ةوكر وبأ

 ركب وبأ بتاكلا
 «بارتغا نود فلا اش امف «برغو ٍقرش يف حلا يغبأس

 «بالطلا يف رصقأ ملو تدهج ينإف ءًالومأم تغلب نإف

 ” بلا « ييعس داوم 8 انأ نإو

 :"لحرلا قرحخ"و ءاضعب هضعب بكر :"هيلع ليللا قرطأ"و .هيلع دتشا :هيلع رع :زعي .نيعلا :ةلقم عمج :لقملا

 : يغبأس .هبرض :ةمداصم همداص نم :تمداص و .ميظعلا لبجلا وه :دوطلا .ءايح وأ فوح نم شهد اذإ

 .هيف بعتو دح :ادهج رمألا يف دهج :تدهج .هنزحأ :هءاسو .بلط يأ «يغبي ىغب عراضم نم ملكتم

 .هيلإ برهي يذلا عضوملاو ءردصم :برهملا .زوفلا نم :زفأ م



 بارتغالا م. مظتلا يف يااثلا بابلا

 ملأ نم لحنلا غدلل ُفاخي الف 2 هبلطم دهشلا نأ ملعي ناك نم

 :قيشر نبا لاقو
 بعتلاو دكلاب لني مل ام وعد يف لانيف فلا ىطعي
 بلطلاب ءايشألا تسيل ذإ ءاهتحار لضف كسفنل بلطاف

 بسلا مظعأ كبر ءاحرف يبس. لب قرر أل ناك نإ

 نيتيبلا نيذمب ٌدشني يندملا ذمحأ نيّسُح ديّنسلا ىلوملا تعيس

 نيكسم نب نکس ةيربلا نم هلمأتو هوحج رت تننأ يذلا نإ

 نونلاو فاكلا نيب رمألا امّنإف هتنازخ يف اًًمع هللا قزرتساف

 «نينج هتواشغ ف تقّرريو «قزر يعسلا نأ كنم نونح

 ل ني نم 8 -. 2

 .نوكسلاو كّرحتلا ناّيَسف «نوكي ام ءاضقلا ملق ىرحج

 بارتغالا

 بهاذملا يداب دحملا قيرط اذهو بذاوكلا ينامألاب ىعابتا مالإ

 کو «هلوأ نم واولا تفذحو «ةحارلا :ةعدلا :ةعد [لحنلل بايذلاك | :لحنلاو < «عسللا وه :غدللا :نم

 دا «محرلا يف مادام دلولا :نينجللاو .ءاطغلا o :هتواشغ .قزرلا بلط

 8 عمج : :ينامألاو لالا اهرخأ نم تفذح ,ةيماهفتسا " ماو «فلألاب ةبوتكم «ةراج "لإ" ةملك ةملك :مالإ

 .رهظ يأ «ودبي ادب نم لعاف مسا :يدابلاو .ةبذاك عمج :بذاوكلاو



 بارتغالا ۳1۰ مظنلا يف ناثلا بابلا

 براغملل يمه يلي راو «قّرشم ٌمزع :ٍنامزع يلو مه

 براوغلا و اهفافحأ ىلع ٌّقشت 2 ةحاح سيعلا لأسأ نأ يل ٌدبالو

 يبراقأ نيملاعلا لكو ءيدالب 2 اهّلكف بارت نم ىلصأ ناك اذإ

 ناك رولا نيدلا رخف

 ء«صّخنمف يبرشم امِإو «تلومف 2 مكدعب يتايح اّمإ !انّبابحأأ

 صصخم داعبلاب يمسجو مكيدل هلال ؛يلق يف ءيش دعسأو

 يدعجلا ةغبانلا

 ارثكأف قيدصلا مال وأ رقفلا ىكش ةسفنل اًشاعف بلطي مل ءرملا ذإ

 .ارذعُف تومت وأ ءراسي اذ شعت غلا سمتلاو «هللا دالب يف ريف

 ةيهاتعلا وبأ

 باهذب انذؤت يح «ىانيع امهيلغ ءامدلا تكي: ول نا
 تكب لعاف 1 هب لوعفم

 .باّبحألا ةقرفو «بابشلا دقف :امهيقح نم راشعملا غلبأ مل
 رشعلا ول باوج

H 

 .فرصي يأ 'يثيو" .قرشملا ةيحان يف ذحألا وه :”قّرشملا"و .ديرأ يأ مهي مه عراضم نم ملكتم :مهأ
 مارك يه :لاقيو ءءاسيع ةدحاولاو «سيعأ دحاولا «ةيفخ ةملظ وأ ةرفش اهضايب طلاخي «ضيبلا لبإلا :سيعلا

 :ليقو ءلهاكلا وهو :براغ عمج :"براوغلا"و .ريعبلا فح عمج :"فافحألا"و .بعص :رمألا هيلع قشو .لبإلا

 .ءاش ثيح ىعريل «لسرأ اذإ ريعبلا ماطخ هيلع ىقلي يذلا وهو «قنعلاو مانسلا نيب ام

 .هرّدك :هشيع هللا صّخنو .ءادنلل ةزمهلا :انبابحأأ

 وكلا لقا رد اذهب ةقسأو



 لقعلا نم ىنغلا سيل ۳۱۱ مظتلا يف ياثلا بابلا

 رخالو
 «براقألاو هلهأ هيف ناك نإو «بحاو ميضلا لزنم نع فلا صوخش

 «بناج هنع ىأن نإ ّْعع بناجو هلهأ هنع ىأن نإ «لهأ رحللو
 دعب يأ

 يداك لك رتل یر و ها د بهل[ زاك دووم

 ؟ريبح نيقشاعلا ءادب ٌبيبط لعل مكاوس له !يلق بابيَحأ
 ريقفف يتداس مكيلإ امو كنود نوكلا نع نغتسمل إو

 .ريصق نيقشاعلا رمع رثكأو ١ َقّدفُم نامزلاف ءلصوب اودوجف

 لقعلا نم ىيغلا س

 قمحألا بابب اًباَوب تيبيو هموق لقاع باب ئطخي قزرلا

 .هرهقو هملظ -برض نم- هميضي :هماضو «بهذ :دلب ىلإ دلب نم لح رلا صخش :صوخش

 «هراج ماللا :"لعل"و .هلوأ نم ءادنلا فرح فذح «ىدانم وهو «بيبح عمج «بابحأ ريغصت بابيحأ : بابيحأ

 ؟نيّقشاعلا ءادب ريبح مكاوس يئادل بيبط له !ىبحأ اي :لوقي «يئادل يأ ملكتملا ءاي هرحخآ ‹«يقاضإ بک رف "يلع" و

 !قداس اي يأ :"يتداس"و «م اعلا :"نوكلا"و ء[ءيشلا ىلإ جايتحالا مدع] :ءانغتسالا نم لعاف مسا :نغتسمل إو

 .ريقفو جاتح انأف مكيلإ امأو «ملاعلا نم مكءارو امع نيغل ينإ !يداس اي :لوقي ءديسلا :نيعم. دئاس عمج ةداسلاو

 لازي ال نامزلا نإف ءلصوب دولا نم مكل دبال :لوقي دولا نم نيبطاخملا رمأ -اولوق لثم- اودوح :اودوجف

 .ةقيقح ريصق ءاًرهاظ رثك نإو قاشعلا رمعو «هلهأ قرفي



 ةروشملا ۳1۲ مظنلا يف ياثلا بابلا

 :عيرق يب نم لحجر لاقو
 ءديلجو زحاع :اولوقي «ريقف هراحو ّىِنعلا سانلا ري ام ىتم

 «دودحجو «تمسق ظاحأ نكلو (ىفلا ةليح نم رقفلاو ئيغلا سيلو

 ةروشملا

 رعاشلا لاق

 ,حابصإب الإ يلجني ال ليللاو 2 ىهبئاوج ٌدّوسم «ليللاك يأرلا

 «حابصم ءوض دّدزتءكيأر حابصم ىلإ لاحرلا ءارآ حيباصم ممضاف
 رمألا باوج هنوكل موزحب عراضم جارسلا وهو حابصم عمج

 يناثلا تيبلا يف "نمو ءديدشلا يوقلا وه :ديلجلاو «ةيلاح "هراج"و يف واولاو «ةدئاز "ام"و ةيطرش "م" 5

 تحبلا وهو :دح عمج :دودجلاو «قزرلا نم ظحلا يأ «سايقلا فالح ىلع «ةوظح عمج :ظاحأ و "سيل" ربح

 «ريقف هراج نأ لاحلاو «يغلا اوأر اذإ مهنأ مهتوابغو سانلا ةلاهج نم غلب :لوقي هنأ :نيتيبلا نعم ءةظحلاو

 اذهو «رقفلا هبكر بسكلا نع هزجعل اذهو «ىغغلا هل لصح هبسك نسحو «هتوقو هتدالج نم غلا اذه :نولوقي

 ىلاعت هللا اهمسق ظوظح يه امنإو ءامه يدصتلاو ريبدتلاب نالصحي ال نارمأ رقفلاو نغلا لب « «مهمهف ءوس نم

 SS :ىلاعت لاق امك ءايندلا ةايحلا يف هدابع نيب هدحب لج

 يأ !لحر اي «حبصأ :لوقت برعلاو ؛هجرسأ يأ ءاًحابصم انل حبصأ :لاقي :ح ابصإب (۳۲:فرحرلا) دلا ةا

 عراضم نم بطاخم ةظفل :ددزتو «يأر عمج :ءارآلاو «جارسلا وهو ,حابصم عمج :حيباصم .كتلفغ نم هبتنا

 ماق اذإ ءرملا نأ تادهاشملا نمو «ةروشملا بلط وهو «ةراشتسالا نم رمأ :رشتساو «هعمج هنرق :نرقا .دايدزالا

 .هافق ىري نيتليوط نيتآرم نيب



 لوقلل ال لمعلل ةربعلا ۳۹۳ مظتلا يف ياثلا ُبابلا

 لوقلل ال لمعلل ةربعلا

 امف غزفت ال نجس ىلإ يندوقي وهو .ناجسلا يل لوقي

 لمعلا عايض

 سودقلا دبع نب حلاص
 مهفأ َكنم هنأ الهج بِسحيف ءلهاج مُهَفُت نأ ٌءانع َّنِإو

 ,مدهي كريغو هينبت تنك اذإ ؟همامت اموی ناينبلا غلبي يم

0 

 ءلخب حلا يذ ريغ عنم يف سيل 2 «قح ريغ يف ءاطعلاب دُجَت ال
 ,لهأ لذبلاو كنم دوجلل وه نم ىلع دوحت نأ دولا امّنِإ

 كربغل ولحلاو كل رل

 مهضعبل

 «بذكي ال يذلا كعفان كوحأو بذاكب تسلو «ينربخأ !رمض اي

 نكت ال :لوقي :دجت ال .بصنلا وه «ءانعلا :ًءانع .عزفلا نم يمن :عزفت الو هديا بحاص وه :ناجسلا

 .قح ريغ يف دجي مل اذإ «لبلا ىلإ بسني ال ءرملا نإف ؛ءاطعلا قحتسي ال عضوم يف ءاداوج
 :لوقي «يآلا تيبلا ف ءادنلا باوجو هريخ كعفانو أدتبم كوحأو «رعاشلا هوكشي لحجر مسا :رمض اي

 ٠ .بذكي الو «كعفني نم كوحأو «بذاكب تسلو ,يملعأ !رمضاي



 مهكالَه اميس لاذرألا ةعفر "15 مظتلا يف يناثلا ُبابلا

 ؟بنجألا ٌديعبلا انأف «متنمأو متينغتسا اذإ نأ ةيوسلا نمأ

 «برقألا بيبحلا انأف يکتجشآ ةّرم دئادشلاب دئادشلا اذإ و

 ,بدحملا نمزحو حالما يلو ءاهبذعو دالبلا لهس بدنجلو

 بدن ىعدُي سيلا ساحي اذإو احل ىعدأ ةهيرك نوكت اذإو

 «بأ الو كاذ ناك نإ يل ما ال .هنيعب راغصلا مكرمعل اذه

 ءبجعأ ةيضقلا كلت ىلع مكيف ٠ يماقإو َّيضق كلتل اًيجع

 دعصَت وحلا ىلإ اهيحانجب تمس ةلمن َكالهإ هللا دارأ ام اذإ

 سيل :لوقي «بيرغلا :بنحألاو «فاصنإلاو ءاوتسالا :ةيوسلاو «ةراح "نم" ةملكو «ماهفتسالا نم ةزمحلا :نمأ

 ةر دعب ءةره .نيادتكلا مكتياضأ اذار هك واستملا نم نشا و ابغا رص اذإ :بتاجألا نمادغأ نأ فقاضنإلا ني
 .برقألا مكبيبح ينأك يب مكتلماعم نوكي

 حيرلا :حالملاو «بيطلا :بذعلاو ,مضلاب :بدنجلاو .نازحإلا وهو «ءاجشإلا يضام نم ةبئاغ ةظفل :مكتجشأ

 :بدجلاو «نوزح عمجلاو «ضرألا نم ظِلغ ام :نزحلاو «هايلا نم حلاملاو «حمرلا نانسو «ةنيفسلا امم يرحت

 هذختا :سيحلا ساح :لاقي :ساحي اذإو .لحماو طحقلا وهو «بدجلا مهياصأ :موقلا بدجأ نم بودحنلاو

 .قيوس هيف لعجي دقو «هاون ردني مث جزتي ىح ءاديدش كلديو نجعيف «طقأ و نمسب طلخي رمت «سيحلاو
 تقو ءانغتسالاو «ةبركلا تقو يئاعد نم هومتلعف يذلا اذه :لوقي ءلذلاب ناه :اراغص رُّعص :لاقي :راغصلا

 .المحتم كاذ ناك نإ بأ الو يل مأ الو ءراغصلا الإ سيل سيحلا

 !موق اي :لوقي ءبجعأ هربخو أدتبم :يماقإو «زييمت "ةيضق"و «مهبم "كلت"و «لماعلا فوذحم قلطم لوعفم :اًبجع
 ةلعفلا هذه «يب نوعناصلا اهيأ مكيف يتماقإ نكل ءبجعأ تناك نإو هذهو «ةردانلا ةيضقلا هذه نم اوبجعت

 .يب مكعينص نم بجعأ ةحيبقلا

 .ضرألاو ءامسلا نيب ام وحلاو ء[عافترالاإ ومسلا يضام نم ةبئاغ ةظفل :تم



 تالاحلا بيطأ ءءابآلاب رخفلا ۳16٥ مظتلا يف يناثلا ُبابلا

 ءابالاب رخفلا

 بألو مآل سالا امن !بّسحلاب ًالهج ٌُريخافلا اهي

 ءبدأو «ِناسح قالحأبو «ححجار لقعب رحخفلا امغإ

 «بلغو مهنم رحاف نم قاف هب ٌسانلا رحاف دق نم كاذ

 ربنق نب ميكحلا لاقو

 ابَدَح هبانام ىلع نوكي يح «بدأ الب لصأ هل نميف ريح ال

 ءأبستنا اذإ ف ورعم موقلا یدل مدف ةمطمط و رع ىح نم ینعار مك

 ابذ مهدعب ىحضأف سوؤرلا ناك «ٌبُجن هؤابآ ٍةمركم تيب يف

 ج اوو
 بيحب ريغ ناّرحلا دلي دقو رح كَمأ رح وبأ كوبأ

e 

 رخالو
 «يرصقاوملعالو يصحخش اوفرعالو !امظعم اًموي تنك ام ىتيل الأ

 .اهيلع ادلجتمو «بئاونلا ىلع المتشم ناك اذإ الإ هيف نوكي ال يأ ؛لامتشالاو تافتلالا هب دارأو «ةكر ع :ابدح

 ردصم :ةمطمطلاو | هنع رجعو ءهلهح] رمألاب يع ردصم رسكلاب :يعلاو ؛عزفأو ؛نيبجعأ يأ «ييعار :مک

 [ةجح نع زجع يأ يعإ] همهف فْعض :ةمادف -مرك نم مدف نم تعن :مدفلاو [مالكلا يف حصفي م ] مطمط

 .يراد يأ :يرصق «ةيفان ام :الأ .بيحن عمج بجنلا :بحجن



 تالاحلا بيطأ ۳۱٦ مظتلا يف يناثلا ُبابلا

 ءرضن قرو يف نصغلاو «هتلّمحت ام لث, بيشملا لاح يف فلكأ

 ءرمألاو يهنلا نع ءان لحر ىوس ,ةشيع رح يف مايألا يف شاع امف

 لا رفغ باكلا فل ول
 :رعاشلا لوق ةزاحإي اورمأ نيح ةيدنبويدلا مولعلا رادب ةقلعتلا -بدألا ةيدان - يف اقدشنأ تايبأ

 ءرارع نم ةيشعلا دعب امف لجن رارع ميش نم عشت

 «يراعش اذه :مهبيحجأ تقف «يلختلاو بنحتلا ىلع الا

 ءيراحصلا ديبلاو رفقلا تبجو «اًرهد قافآلا يف تفرط دقل

 «ةراضن تاذ هقاروأ -هّدق هب دارآ- نصغلا يوك لاح يلمحت لثع, ييشم اغلاب يوك لاح فلكأ يأ :فلكأ

 .نوكي ال هنأ رهاظلاو ءاباش نوک لاح عنصأ تنك ام لثم ءاًمره اًخيش نوک لاح عنصأ نأ نوديري يأ

 يأ «نيرمآلا رمأو «سانلا يمن نع اًدعبم نوكي لحجر ىوس «ةيضرم ةشيع يف «رهدلا يف شعي مل :لوقي :شاع امف

 .ةيبدألا مولعلا يف بيغرتلا الإ اهنم اوديري ملو «ةيدنبويدلا مولعلا راد ةبلط اهماقأ يلا :ةيدان .دحأل اموكحم نوكي ال

 عضوم عضوملاو «سنملا قارغتسال "نم" ةملكو «ةيفان امو ءامش مشي مش ردصم :ميمشلاو «عتمتلا نم رمأ :عتمت
 نم هلاحترا تقو :رعاشلا هلاق «ةرارع ةدحاولا «حيرلا ةبيط «ةمعان ةلقب :رارعلاو "ام" مسا نوكي نأ ىلع عفرلا

 .رارع نم مويلا ةيشع دعب نوكي ال هنإف دج رارع مش نم عتمتو «ةعاس فق يأ «ةبيرغلا رايدلا ىلإ هنطو

 همالو «يقتاع لقثي حمرلا لوقت مالع :هلوقك «ماللاك ليدعتلل ىلعو «ةمالم مولي مال نم لوهحب ملكتم :ُمالأ

 ؛مولملا لاح وأ «مئاللا لاحل امئالم سيل ام وأ ءازئاج سيل ام هنايتإل ؛مالكلاب هرّدك :اذك يف وأ اذك ىلع

 مهبنحتأ فأ يئنومولي يأ «يداعو «يقيرط يأ :يراعشو .يلختلاو «سانلا نع دعبلا :هب دارأو ءدعبلا :بنجتلاو

 .يقيرطو داع نم لازتعالاو بنجتلا نم روكذملا اذه مهل ابيحب نوک لاح :تلق «مهنع لزتعأو

 تابن الو هب ءام ال «ضرألا نم ءالخلا :رفقلاو «عطقلا وهو «بوحلا يضام نم ملكتم «تلق لثم :تبجو

 ءءارحص عمج :يراحصلاو «تاواديب اًضيأ عمجلاو «ةالفلا ءءاديب عمج رسكلاب :ديبلاو ءروفقو رافق عمجلاو

 يأ «باوجلا لصاحو «سانلا نع لازتعالاو «بنجتلا هرايتخا هجول نايب ءظلغو نيل يف ةيوتسملا ضرألا

 .مهنع تلزتعاو «هتمزلف «باتك ريغ احصان دحأ ملو «سانلا تبرجو ترفاس



 مظتلا يف يناثلا بابا

 ءاهيلع نمو «دالبلا تبرحو

 ءاحوصن ادحأ دحأ مل يبإف

 «هنع تبغ نإ يئيباتغي الو

 ءايالبلا يف يودع مهتيأر

 ملع باتك .باتكلا نكلو

 «يموه تمجه اذإ ينيساوي

 تالاحلا بيطأ 1١١"

 ءرابكلا نم راغصلا تزّيمو

 ءراوع يف يعوقو نم ينيقي

 «يراوج يف وه اذإ يذؤي الو

 ءراسي وذ انآ اذإ يبابحأو

 ءراهنلاو يلايللا يف يريمس

 ءرامدلا يف انأ اذإ ينسنويو

 ءرامذلا يماح «يسنوم يسينأ

 «يرامض اذكو يرئاخذ ٌّبحأ
 ,راهُّسلا يف انأ اذإ ينأدهيو

 ءيرامخ هب و يتقافإ هنمو

 ءايازرلاو سحاوحلا يف يليلخ

 «ىرمأ لوو ؛يدلأت «يفيرط

 يع نازحألا ركسع عفادي

 ءارمح تعش ام اذإ يركس هب

 نم نوكي نأ لمتحي :دحأ مل «بيعلاو «بوثلا يف قشلاو قرخلا «ةثلثم :راوعلا و «ةياقولا نم عراضم يقي :ييإف

 نم نوكي نأو «يناثلا هتعن اهافوطعم عم هدعب يلا ةلمحلاو «لّوألا هتعن اًحوصنو هلوعفم اًدحأف «ةلاضلا تدحو

 نوصي اًحصان ادحأ بصأ مل :لّوألا ىلع نعملاو «يناثلا هلوعفم اًحوصنو «لّوألا هلوعفم ادحأف «بولقلا لاعفأ

 .خلإ اًحصان ادحأ يبرحت دعب تملع ام :يناثلا ىلعو «حئابقلاب سندتأ نأ نم

 لبقتسم نم بئاغ ةظفل :ينيساوي .ًاليل ثيدحلا يأ ءرمسلا يف ككراشي يذلا رماسملا وه ريمسلا :يريم
 مامضنال «ءاي هواو لدبي دقو «ءافلا زومهم [هيف اكيرشو ايواسم هلعج وأ هنم هاطعأ] ةاساوم هلام. هاسآ «ةاساوملا

 [كالهلا] :رامدلاو ءشاحيإلا دض سانيإلا نم بئاغ ةظفل :يسنويو «ينازحأ يأ :يموم# «اهلبق ام
 نم لعاف مسا :يماحلاو «بئاصملا «ةيزر عمج :ايازرلاو «كدلح يف عقو ام وه «سحاملا عمج ءسجاوم لا :يليلخ

 .هنع عفدلاو «هتيامحو ءهتطايح و ؛هظفح كمزلي ام لك :رامذلاو «ةيامح يمحي ىمح

 .منصو هدوع ىجري ال لاملا ءرسكلاب :رامضلا و «دلأتلا هلباقيو «لاملا نم بستكملا وه فيرطلا :يفيرط

 .مونلا دض ءرهسلا مضلاب :راهسلا و «مانيل هنكسيو «هفكب هيلع برضي لعح «يبصلا أده :لاقي :يبأدهيو



 تالاحلا بيطأ ۳۹۸ مظتلا يف نالا بابلا

 «رامثلا فطق نم بلقلا يلح ؛متمل !ماوللا اهيأ الهف

 ءراد هيردي امل بيرقتو .داهتجاب ملع ٍنونف رامث

 «يراع هيف مهيدل يزازعإو «يدنع تالاحلا بيطأ ىلومحح

 يباهملا دمحم نب ديزي
 ی ا ا یک ا رت اننا اذ نفد

 رهابلا هيقفلا

 مان ق نأ انهي قلعت نها" نيكذاو

 ؟ةَعاطو حالص يف اهلعجأو ءا اًئينض نوكأ ال ملف

 مهضعبلو
 «ىمرتف قاذت الظنح الو «سانلا كّلكاتف م ا

 يهنلا باوج هنأ ىلع بوصنم

 :لاقيو مهلا نم يلاخلاو «غ رافلا :يلخلاو «هنم ضام «متمق لثم :متملو «ةمالملا نم لعاف مسا «مئال عمج :ماوللا

 مسا :رادو ءودعلا نم برض :بيرقتلاو «هعمجو هانج رمثلا فطق نم ردصم :فطقلاو «ءيرب يأ «هنم يلخانأ

 هنمو «يفخ :ًالومخ -رصن نم- هتوصو هركذ لمح :ىلومح .فراع هفرعي امل يأ «يردي ىرد نم لعاف

 لوهجبو ركذلا لماخ ينوك «يداقتعاو يظ يف يأ ءيفاضإ بكرم :يراعو "ةمالم ةايحلا يف كركذ لومحو"
 سيل مهعم طالتخالا نأ لصاحلاف «راعو ةلذ هنأ ٍْنيَظ يفف «مهدنع ازيزع نوك امأو «لاوحألا نسحأ تيصلا

 فورعم ريغ الماخ نوكأ نأ «يلختلاو بنجتلا ىلع بترتي امو «ةلذ يدنع وهف «مهدنع ازيزع نوكي نأ الإ

 قلخلا «ةيجس عمج :اياجسلاو «ةيراشإ :اذو «راكنإلل ماهفتسا نم :نمو .تالاحلا نسحأ يدنع وهو «مهدنع
 .لضفلاو ةباجنلا مضلاب :لبنلاو «سفنلا يف ةتباثلا ةكلملا نع ةرابع اهنأل ؛نوكسلا نعم نم ةذوحأم يهو «ةعيبطلاو

 نوكأ ال ملف «ةدحاو ةعاس رورمك رمت -رهاظلا يف ترثك نإو- اهلك يتايح نأ نم نيقي ىلع تنك اذإ يأ :اذإ
 ؟هللا ةعاطو حالص يف اهفرصأ ال ملو ءاه ًاليخب



 حئادملا ۳۹۹ مظنلا يف يناثلا ُبابلا

 راَج رحب «لاطهلا اهضيف نم 2 هلهأل نامزلا رم ىلع يقاب

 «يرابلا حتفب الَلَع ام ىقسُي 2 ءاهضويف ٌراحب يقستسي ءاج نم
Eرابمو صضراعم سيلف ءارون اهردبو ءامسلا سمش ىلع تداز و ف. و : # ل 5 » 

 ءراجف نم راربألا زيمتو ءاهراهنك اهليلو ُءيضت تداع
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 «رانلا باذع نم امرأ ريصتو رفاغ بر ٍنارفغ ىلإ وعدت

 يه ءامسلاو (١١:حون) «اراردم :كيََع اسلا لسزيإ» :ىلاعت هللا لاق «ناليسلا ةريزغ «راردم ةعد :مولعلا راد

 ةكر حلا نعم يف تلمعتسا مث «رخآ نم ءيش دلوت ىلإ ءامإلل ةعوضوم -ليق اميف- ردلاو ءازاحم رطملا يعم
 .هريخ تقافو «أدتبم مولعلا رادو ءاهيناعم رئاس اذه نم عرفت مث «ءيشلا يف بارطضالاو

 ًالطمه رطملا لطه نم «لطاحلا ةغلابم :لاطحلاو «مولعلا رادل ال نامزلل "هلهأل" يف ريمضلاو ءرورملا وه ْرملا :يقاب

 ."قاب" هريخ ءأدتبم "راج رحب"و نايرحلا نم لعاف مسا :راجو «لطاه وهف ءرطقلا ميظع ءاقرفتم ءاًعباتتم رطم
 «يناثلا برشلا «ةكرحم :للعلاو «هربخ ىقسي ةلمجو «ءاح يف رتتسملا نم لاح «يقتسي ةلمجو ءأدتبم ةلوصوم :نم

 .يفاضإلا بيكر تلا ىلع ىعملا وأ كلي رجح نبا ةمالعلل ,يراخبلا حرش باتك ملع :يرابلا حتفو
 نم لعاف مسا :ضراعملاو «"تداز" يف رتتسملا نم ماهبإلا عفري :ارونو «دعتمو مزال هنإف «مزاللا داز نم :تداز

 حيرلا يرابي وه :لاقي «هلعف لثم لعفو «هضراع :هاراب نم لعاف مسا :رابمو «هلباق :اضارع و ةضراعم هضراع
 ؛ةلماكلا ةماتلا ةيادهلا هب دارأ خلإ اهليلو مزاللا ةءاضإلا نم :ءيضتو «تراص يأ :تداع .ءاخسو ادوج

 .رجاف عمج راجفلاو ءرهاط عمج راهطأك راب عمج راربألاو

 :هنأش ىلاعت هلوق ىلإ حيولت «هوحنو فيسلا نم ةياقولل لمحت «ةريدتسم «ذالوفلا نم ةحفص «سرتلا :اسرت
 (5؟١1:ةرقبلا) 4ةَرِفْغَمْلاَ نَا ىلإ وعدي هللا راَثلا ىلإ َدوُعْدَي كوا



 حئادملا Y۹ مظنلا يف يناثلا بابلا

 ,راحب تحت ناتيحلا الل تعدو ءاهلضفب هلإلا ةكئالم تدهش

 رارشألاو رايخألل ٌرامألا اهتحت ندع تانج تكح ضور

 ,راكبألا لّوأ مئاسنلا به  اهّبوبه قوفي ءاهلفنرق ار
 راهزألا نم رهز اهتأكف اهتاحوف نم ناوكألا عوضتو
 اغ نها الويل ناك اهئأتق اهلك يضارألا يحي

 نالو ةا س فا ةو ا رر اا

 ی كيس تج ب ءامئاد اهيف هللا باتك ىلتُي

 يضام نم ةبئاغ ظفل :تكحو «ضور يه يأ «ةضور عمج :ضور .كمسلا وهو توح عمج :ناتيحلا

 ندع :كلوق ردصم هّنِإَف ,دولخلاو ةماقإلا :ندعلاو «ءاوس هلوق وأ هلعف لعفو «همماش :اًنالف نالف ىكح «ةياكحلا

 لاق «ةنجلا يف نيعم عضومل ملع مسا ندعلا نأ :وهو رخآ لوق هيفو ءرهوجلا ةتس ندعملا هنمو «هب ماقأ اذإ «ناكملاب

 .مخلإ طق نيع اهرت مل ىلا هللا راد ندع :ككلع هنعو :يواضيبلا

 قلطيو ءاهاكذأو «ةراحلا هيوافألا لضفأ وهو ءدنهلا ةلافسب نيمايلاك «ةرجش رمث :لفنرقلاو «ةبيطلا حيرلا :اير

 حيرلا تبهو «ماشلا يف رثكيو «ةحئارلا بيط «ضيبأ وأ «بلاغلا يف رمحأ رهز هل «يناتسب :تابن ىلع لفنرقلا

 كرحت ال حير لك :تايلكلا يو «ىوقت نأ لبق حير لك ءادتبا وهو ميسن عمج :مئاسنلاو «تجاهو تراث :ابره

 يف راص وأ «ةركب جرح يأ ءاراكبإ ركبي ركبأ ردصم ةزمهلا رسكب :راكبإلاو «ميسن وهف اًرثأ يفعت الو اًرجش

 حتفب نوكي نأ لمتحيو ءاحابص ىمسي امك اراكبأ ىحضلا ىلإ رجفلا عولط نيب ام ىمسي مث «ةركبلا تقو

 .رامسأو رمسك فاكلاو ءابلا حتفب ركب عمج «ةزمحلا

 كلذكو «هتحئار ترشتناف ءكّرحت :كسملا عوضت «هلوأ نم نيئاتلا ىدحإ تفذح «عوضتت هلصأ :عوضتو

 -رصن نم- كسملا حاف نم ةحوف عمج :تاحوفلا و [اقلطم ءيش ثودح] نوك عمج :ناوكألاو «نتنملا ءيشلا

 «تحاف :ةنتنملاو ةثيبخلا يف لاقي الو «ةصاح ةبيطلا حيرلا يف الإ "حاف" لاقي الو :اولاق «هتحئار ترشتناو عّوضت

 هللا لاق بدحلا دعب ءاهبصحأ «ضرألا هللا ايحأ :ىبحي .ةئيبخلاو ةبيطلا يف ماع وه :ليقو اهحير تّبه :لاقي لب

 و «نرحلا دض وه لهس عمج :لوهسلاو «ةعيدلا نم وحن :ناتهتلاو (50 :لحنلا) اهتم دعب ضْرألا هب اًيحأف# :یٰلاعت

 .دحأ اهعري مل فنأ ةضور :افنأ .بلصلا ناكملا ءرعو عمج :راعوألا



 مظنلا يف افلا ُبابلا

 الإ ترز ام امرز نإ

 ع رق نإ

 ةءولمم اهتيأرف اهتدهاش

 ةنزم الإ ترزام اًهرز نإ

 اًبكوك الإ ترزام امترُز نإ

 اصلخم اهانب نم يحلإ رفغاف

 انأ الإ مهلك اهوسّردمو
 «یقتلاو كهز نابش اهنابش

 ءٍدمحم نيد نيدلا ملع ملعلاو

 اراحم مهيهلت سيل لاجر اهيف

۲1 

 «راوزلل ناميإلاو مالسإلا ةيأر

 ءراتخملا انيبن ملع ملعلل

 ا

 «راُمأ نم راعوألا ىلع ترجأ

 ءرايحألل تاتحلا ىلإ يدهَي

 :ئزابلا تیب ءان اهتفيسأت

 «يراسلل ةياده موجنلا لثم

 ,راونألا نم رغ اهخويشو

 ءراهنب وأ ليللاب مهدوصقم

 «رافغتسا نع عيب الو ت

 حئادملا

 ءمبارشو مهماعط هلإلا ٌركذ ءراكذألا ةرثكل نوعوضتي

 عجاضملا مميونج تفاج

 ةملكو عاملا وذ وأ «ضيبألا باحسلا وهو «نزملا نم ةعطق ةملظك :ةنزم .ىشخمي يشح نم لعاف مسا : شاخ

 ىلع عوفرم لثمو [ليللا 5 يشاملا] رس يفر سي ىرس نم لعاف مسا :يراسلا .بحجوملا مالكلا 2 ةدئاز نم

 .مهبملا ىلع مدقم ةياده نم «زييمتلا ىلع بوصنم وأ «ةفاضإلا نم زييمت :ةيادهو «"اهوسردم" نم ةيربخلا

 «ىوقتلاو دهزلا يف ءايوقأ مهنكلو ءاحويش اوناك نإو مهو يأ :دهز نابشو [نسلا ثيدح] باش عمج :اهابش

 .ءيش لك نم ضيبألاو [هلاعف تمّركو فّرشو داس :لحرلا رغ نم] رغأ عمج :ّرغلاو «ةقيقح نابشلا مهف

 :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ تيبلاو [هؤاسنإ و ءيشلا نع لغشلا] ءاهإلا عراضم نم ةبئاغ ةظفل يهلت :مهيهلت
 (۷٣:رونلا) وللا رک ذ ْنَع عب الَو ةَراَجَت ْمهيِهلُت ال لاَجر إف
 «[شارفلاو «هيف ماني يذلا ناكللا] : :عحضم عم : :عحاضملاو ء[ءيشلا داعبإ وهو] :ةافاحملا نم ةبئاغ ةظفل :تفاج

 (١1:ةدحسلا) ك(اعَّمطَو افْوَح ْمُهّبَرَنوُعْدَي عِجاَضَمْلا نَع ْحُهُبوُنُج ىفاَجَتتإل :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ



 Y۴ مظتلا يف ئئاثلا بابا

 ءرابجلا م باذع نم افوخو محير ناوضر ىلإ

 م رج هاو
 ءامسلا ىلع موجنلا مهلضفب تدهش
 «مهلضف نع نسلأ حئادم ترصق

 ؟ال فيكو ّدعُت ال لئاضف مهو
 ءانلآمو انلاح حلصأ !بر اي

 رش رش لك نم مهب لزنأ
 مهلك قّرحُت ارا مم دقوا

 ءاهريبكو اهريغص بونذلا حماو

 يلعلا زازعإ دبعلا يهلِإ محراو

 ؟يراصنأ نم م :ليق امهم َنْوَعْسَي

 ءراز وأ بئاع نم مهل نإ ام

 «يرابخأ رثكتسم يهد وجو

 «يرابلا ءاقّنأ مهسوفن اولذب

 ءرافكلا ةلوص كفيسب قحاو

 ءرازوألا يذ نالذخ مهذخاو

 راّيتلا ةطاحإك مهطيحتو
 !يراتس اي «ءدبعلا اهانج امم

 ؛يرازوألا لماح بنذ لاک

 حئادملا

 0 0 ب ل و د

 ءرافغ رداق بر ءاحرو دمحم ىبلا بح يدوزتو

 َنيِذْلا نإ :ىلاعت هللا لاق [ةفرغلاك] :ةرجح عمج تارجحلاو [نكسملاو لزنملا] حتفلاب ىوثملا :مهاوشم

 رصق ءامسلاو :تدهش .ادعو ىشم :يعس نم عراضم :نوعسيو (4:تارجحلا) #تاّرجحلا ِءاَرَو نم كنوداتي

 عمج :نسلألا .هيلع باع :يرزي هيلع ىرز نم لعاف مسا :"راز"و فطعلل "وأ" ةملكو ةدئاز "نإ"و «ةرورضلل

 نع رابخألا يف ترثكتسا ينأ دوسحلا معزيو «مهلئاضف نايب نع ةرصاق سانلا نسلأ نأ بجعلا نم يأ «ناسل

 ا 0 1 ل 0 فيكو 0 00

 يذلا رحبلا جوم + :"رايتلاو" د ةعيدحخ و n اوربد املك يأ :cO ةدئاملا) 4“ اطا و 0 0

 بنذلا نح نم :انجو [قصللملا ءيشلا داعبإو ةيفصتلا] :وحملا نم رمأ :حماو .هیرج ع رسي يذلا رحبلاو «حضني

 ءاشي امل لاعف وهو هللا وحرأ :فيعضلا دبعلا لاق [هريغو رفسلل دازلا ذحأ] :دوزتلا :يدوزتو [هيلإ هّرج] :هيلع

 :هتمحر ايجار تلق اذكو «همرکو هتمح رب رعشلا اذه قدصي نأ

 هرهظ سوقت دق اًخيش راص اذإ مهدبع قاتعإ تاداسلا مرك نمو



 حئادملا ما مظتلا يف يناثلا بابلا

 مهضعبلو

 «ناث كل ىرولا لك يف فلي م !هبانج عيفرلا «كلملا اهيأ اي
 5-0 ف 5 2

 .نالظ ٍدحاول نوكي ال نأ ٌرهاظو «تنأ شرعلا برل لظ

 مهضعبلو
 .رغصلا يف مجنلل ال ءنيعلل بنذلاو «هتعلط راصبألا رغصتست مجنلاو

 ا

 فانكأ ميركلا هّربو ميمعلا هناسحإ ىبسو «هدوجو لضف مع امك هذوج مع نم حدم يف

 فيصوتلا نع ياغلاو «ةينكتلاو بيقلتلا نع ينيغتسملا هدوحبو رومعملا لوهس نم ماعلا
 ةيفصآلا ةلودلا ناطلس ناخ ىلع نامثع ليبنلا «مهشلا «ليلحلا «كلملا يعأ «ةيمستلاو

 ءاّرغلا هتلودل ءاعدلا صلختسيو «نيصح نصح يف نمألا نم اياعّرلا لزني هدوج لازال
 .نيمآ «هترصن مظعو «هتنطلسو هكلم هللا دلخ «نيصلخملا نم وهو الإ ٌدحأ الف «قافآلا نم

 نمزلاو ضرألا ءاضأ ءيبرو ءألك نكدلا هب تءاض دق نامثع نامثع

 .ههجو :ليقو «هتيؤر يأ «هتعلط هللا اًيحو .اريغص هدجو وأ هّدع :ءيشلا رغصتسا :رغصتست

 [نارمُعلا] :رومعملاو «[ةمعانلا ضرألا] :لهس عمج :لوهسلاو .فارطألا :فانكألاو [اريسأ هلعج] يأ :يبس

 :يناغلاو [دحأل ةينكلا لعج] :ةينكتلا و [دحأل بقللا عضو] :بيقلتلاو [ةعفترملا ضرألا] :دحن عمج :دوجنلاو

 دومحم وهو :ليبنلاو .يكذلا :مهشلاو [هيلإ جاتحم ريغ] يعي هي یک وغ نع هي ی نم لعافأوسا
 [ًامئاد هاقبأ] :ديلختلا نم ضام :دلحو .لئامشلا

 ضرأ :نكدلاو .ءوضي ءاض نم :تءاضو .ذاذلتسالل وأ ؛ميظعتلل راركتلاو ."خلإ دق" هربجو ءأدتبم :نامشع

 ."ءاضأ" هباوحو «مسقلل "يبر و" يف واولاو «دنهلا يف ةيبونح



 حئادملا 4 مظتلا يف ئباثلا بابا

 نمألاو ناحيرلاو حوّرلا اهمعو نكد نم لاوهألاو فواخملا لاز

 نطو هل ام بيرغل أجلمو نكس مه ام موقل ىوأم نامثع

 نتفلاو لذلاو اهرهد نم فورصلا اهُرهست تتاب ذإ لمارألا ثوغ

 ننم هقنع يف ام ضرألا ىلع نمو 2 هقلود هتبر ام ملاوعلا يف نم

 نمت هل ام ًادوج ةّيربلا ىلع 2 ٌةرِطاَم ءاّرغلا ةلودلا هذهف

 نرد هب ىقلي اه ىضري سيلو نغطضمل سوش «طبتخمل ولح

 اونهو هدهع يف ىغبو ىغفط نمو 0 تمظع همايأ يف نيدلا رئاعش

 ؛ةحارلا :حتفلاب حورلاو [ديدشلا رمألاو «عزفلا] :لوه عمج :لاوهألاو .هنم فاخي ام يأ ,فوخم عمج :فواخعملا

 .نانيمطالا نيتحتفبو حتفلاب :نمألاو .قزرلاو «ةشيعملا :ناحيرلاو .حرفلاو «يكتشملا حيري يذلا لدعلاو «ةرصنلاو

 «"موقل" تعن -نكس مهلام- ةلمجلاو «هب سنأتسي ام :نكسلاو .اراهن وأ ًاليل ءيش هيلإ يوأي ناكم لك :ىوأم

 :تيكسلا نبا لاق «ةلمرألا عمج :لمارألاو .ثيغملا :بارغ لثمو «حتفلاب :ثوغ ."بيرغل" تعن "نطو هلام" امك

 ليللا رهس :ءارفلا لاقو «مني مل وأ مان ليللا هكردأ :ةتويبلا نم :تتابو .نيجاتحما ءاسنو لاجر نم نيكاسملا :لمارألا

 E 4 اناهز انحش هير دركي E o لمحو يضع را e قدك
 .هبئاون :رهدلا نم فرص عمج :فورصلاو .ةرهاس اهلعجج "اهرهست"و .هنم لاح هدعب ةلمحلاو «لاحلا وذ هيف

 .ةنم عمج ننملاو .بيذهتلا وهو :ةيبرتلا نم هتبرو .لاع عمج :ملاوعلا :نم
 ءامسلا ترطم نم :ةرطامو .ءيش لك نم نسحلاو «ةرغ هتهبجب ناك ام ليخلا نم وهو :رغألا ثنؤم :ءارغلا

 مسا :طبتحملاو .رملا دض مضلاب :ولح .هل تعن هدعب ةيفنملا ةلمحلاو هب لوعفم :ادوحو .رطملاب مهتباصأ :موقلا

 «ساشي -عمس نم لجرلا ساش نم «سوشأ عمج :سوشو .ةرخآ ريغ نم فورعملا هلأس :ًاديز طبتخا نم لعاف
 نم لعاف مسا :نغطضملاو .ديدشلا لاتقلا ىلع يرحلا :ليقو ءاظيغت وأ ربك هنيع رحومب رظن :اسوش سوشو
 نم ةمالعلا يهو :ةريعش عمج :رئاعش .هب خطلتلا :ليقو «خسولا :نردلاو [بلقلا يف دقحلا رامضإ] ناغطضالا

 اه برقتي ةدابع لك هيف لحدي :مهضعب لاق "نيدلا رئاعش" يف فلتحاو «ملعلا :روعشلاو «مالعإلا وهو :راعشإلا

 = «لوقلا اذه ديؤيو «ىلاعت هنيد مالعأ نم كلذ لك نأل ؛يمرو «فاوطو «ةحيبذو ءاعدو «مايصك ىلاعت هللا ىلإ



 حئادملا 0 مظتلا يف ياثلا ُبابلا

 نديم ل وا ق اع اذ اإ

 اونبج مهتعر ام اذإ ليخ ناسرف اوعجش مهتيوق اذإ بولقلا ىفعض

 اونذأ ىهلل بدجو رقف ءاضنأ ىلع كوتأ دق موقل ذالملا تنأ

 اونفد الو اوتام امف ءًالدعو اًدوج ٠ ةبطاق ضرألا كولم لك تييحأ

 نغضلا هلهأ الإ لكأي سيلف اوركم اذإ ٍداَّسُح ركم فخت الف

 :نايغطلا نم يضام :ىغطو «ةيضيعبتلا "نم "ب (۸١٠:ةرقبلا) ا ِرئاَعش نم و أا نإ :ىلاعت هلوق =

 عبط خو ورک و و رفا نمو لحارلا نهو نك وجور .ركفلا يف ولغلاو «دحلاو ردقلا ةزواحج
 .كيبل :هل لاق :نالف ىل نم ةيبلتلا نم يضام :ئىلو .افنآ هركذ رم طبتحملا :اذإ .ندبلاو «لمعلاو «رمألا يف

 فرظ "مهتيّوق اذإ" :يلوقو «هربخ "اوعجش"و أدتبم «فعضلا وذ :حيرح عمج ىحرجك «فيعض عمج :ىفعض
 :يلوقل فرظ "مهتعر ام اذإ"و ءهربخ "اونبح" :يلوقو ءأدتبم "ليح ناسرف" نإف «يناثلا عارصملا اذكو هل

 «تاقابط ثلث تيبلا يف :ةليلج ةدئاف .هفّوح :هعار نم «تلق لثم :تعرو .سراف عمج :ناسرفلاو «"اونبج"

 ءداضتلا لباقت ناك ءاوسو ءاّيرابتعا وأ اًيقيقح لباقتلا ناك ءاوس «ةلمجلا يف نيلباقتملا نيينعملا نيب عمجلا :قابطلاو

 نوكيو «كلذ نم ائيش هبشي ام وأ «فياضتلا لباقت وأ ءةكلملاو مدعلا لباقت وأ «باجيإلاو بلسلا لباقت وأ

 :هلوق يف امكو (18:فهكلا) «ُدوقُر ْمُهَو ًاظاقيأ ْمُهْبَسْحَتَو :ىلاعت هلوقك نيما ءدحاو عون نم «نيظفلب قابطلا
 :ىلاعت هللا لاق نيفرح ناظفللا نوكي دقو ءاونبجو اوعجش :يلوق يف امك نيلعف ناظفللا نوكي دقو ءناسرفو ىفعض

 اه يأ ءررقتلا نعم "ىلع" يفو «عافتنالا نعم "ماللا" يف نإف (28:ةرقبلا) «تَبَسَتكا اَم اهْيلَعَو تّبَسك اَم اًهلإ»

 قابطلا نوكي دقو ءاهريغ اهتيصعم. ررقتي الو اهتعاطب عفتني ال ءرش نم تبستكا ام اهيلعو «ريخ نم تبسك ام

 .لعف وهو -مهتيوقو- «مسا وهو "”يفعض" :يلوق يف امك «لعفو مساك «نينثا نيعون نم
 ةفاضإ ليبق نم ةفاضإلاو ءاهريغو لبإلا نم لوزهملا وه :وضن عمج :ءاضنألاو ءأجلملاو نصحلا :حتفلاب :ذالملا
 وأ ةيطعلاو «هديب ىحرلا مف يف بحلا نم نحاطلا هيقلي مضلاب :ةوهللاو .لحلا :بدجلاو .هبشملا ىلإ هب هبشملا

 .عمتسا :هيلإ نذأو "ىلإ" نيعمهيف ماللاو .اهزحأو اياطعلا لضفأ

 اذإ ءبطق نم ردصم يه :ليق ءاعيمج يأ «ةبطاق موقلا ءاج نم :ةبطاقلاو .ءايحإلا نم بطاخم ةظفل :تييحأ

 اهلثمو ءبصنلا ةمزالم اهنأل ؛اضكر تيتأ لثم ءألاح الإ لمعتست الو ؛عومجملا يأ «بوطقملا نعع. نوكيف عمج
 «حودملل بلطف :فخت الف .ةعامجلا ةفاكو «موقلا رط :لاقي ال امك «سانلا ةبطاق :لاقي الف «ةفاكو ًارط اوعاج
 .هلهأ الإ نغضلا لكأي سيل ةرابعلا لصأو «دقح :اًئَعَّض -عمس نمح نغض نم ردصم «ةكرحم :نغضلاو



 مظتلا يف ئباثلا ُبابلا

 اوقبس نم قاف «لوسر نيد تيلعأ

 ءاودقر اذإ «مهالوم نامثع تيبي

 ٍِظقي ٍلداع ٍكليلمل ىرولا وعدي

۳۲٦ 

 نسو الو مون ال هاياعر ىعري

 اونطق هلظ يف «اوبرتغا اذإ موق

 هتفأر لالظأ ىف هللا كّلظأ

 هكلام تنأ اكلم هللا دلو

 اونمأ مهرهد يف مهتك رت امك

 !نهتال رهدلا يف همئازع نم اي

 نمترم ٍنازحألاو مغلاو مهلا يف ٍهفَس نم !نامثع اي ؟كيداعي نمو

 ننسلاو نآرقلا قطن ام تززعأ امك كولملا نيب نم هللا كّرعأ

 ءاجهلا

 مهضعبلو

 EY و 1 :
 ةدسافلا ةدعملا حلصي ا ماع لحر ر وبأ

 ةدحاو ةلكأ مهدوعف هفايضأ 3

 فوذع :ىرذتو "لوسر" هلوقل تعن "اوقبس نم قاف'و [ءيشلا عفر] :ءالعإلا نم بطاخع ةظفل :تيلعأ
 وه نم رقحت دقو يأ «ريدحلاو قيلخلا :نمقلا و .هيلع هباع :هيلع ىرزتو «ىرزتت لصألاو «هلوأ نم نيئاتلا ىدحإ

 [هرمأ لوز «هبقارو «هظفح | :ةياعرلا نم :ىعريو .اومان يأ :اودقر .ةعيدبلا كعئانصل ریدحج ةيلاعلا بتارم اب

 [نطف يكذ لحر] :ظقيلاو .ءاكلم عمجلاو ؛كلملا بحاص :كيلملا [مونلا لّرأ و :فيفخلا مونلا] :نسولاو

 هب و ناكملا يف -رصن نم- نطق نم :اونطقو .نطولا نع حزنو َدُعَب :بارتغالا يضام نم ركذملا عمج :اوبرتغاو

 .ةمحرلا دشأ :ةفأرلاو .لظ عمج لالظألاو .هلظ كيلع ىقلأ يأ خا كلظأ .نطوتو «هيف ماقأ :انوطق

 .هيلع هفاح اًئيش هيلع فوخت :فّوخت .فعضلا وهو :نهولا عراضم نم يفنم :نهالو «ةعزع عمج مئازعلا :همئازع

 :ةمحرلا اهلصأو ؛ميخرلا ماعطلا لكأ نم ناسنإلا بيصي ءادلا -ةملظك رعشلا يف ءاج دقو «حتفف مضب- :ةمختلاو

 .اهودوعت اوراص بح «ةدحاو ةلكأ الإ طق مهيطعي امف ءلكألا ةرثكل هفايضأ ضرمي نأ رفعج وبأ فاح يأ



 ءاجهلا ۳۲۷ مظتلا يف يناثلا ُبابلا

 رخآ لاقو
 كامسلا ةلزنم -فايضألا نم اف وح لح مولع يبأ فيغر

 كاب وهف ًءاكب يكيي ىكب ءَّىلع يبا فيغر اورسك اذإ

 ءاّسب نبا
 هتقلخ يف مهاردلا لثمك سباي هل  ربخمب اناتأ

 هتفيخ نم تيبلا يف رياطت ا ا ا

 : طايخلا سابع لاقو

 هسمل يف عمطي الو ىرُي همار نمل مجنلا ةفيغر
 يف عمطي الو ودبي هتآرم فوج يف هنأك

 هسلف نم ٌدَحوُأ هسمأ لب ىضم دق يذلا سمألا هسلفو

 مهضعبلو
 لوكأملا نم يسفن ىلع افوح هماعط ترجه نإ نولذعت ال

 لوتقملاب تلتف تلق نيمو ١ هلخب نم هتلتق تلكأ مف

0 

 كامسلا :رخخآللو حمارلا كامسلا :امهدحأل لاقي «نارّيت نابكوك «نيكامسلا دحاو :كامسلاو .لزن يأ :لح
 .ءامسلا ىلع كامسلا ةلزنم لوصحلا رسع يف لزن يلع يبأ فيغر فايضألا فوخ لحأل :لوقي «لزعألا

 .هدصق يأ :همارو .لحر ملَع مجنلا :ةفيغر .نوحو ةنوحأ عمجلاو ؛لكؤيل ماعطلا هيلع عضوي ام :ناوخلاو :ناوخلا
 .هفرعتيل هديب هّسم :اًسح هديب ءيشلا سجو «هبشلا هجول نايب :خلإ ودبي

 .هسمأ نم ًالوصح رسعأ هسلف لب ءلوصحلا ةرسع يف يضاملا سمألا لثم هسلف يأ «"هسلف"ل ربح «سمألا :هسلفو



 ديعّسلا ديعلاب ةئنهتلا ۳۲۸ مظنلا يف يالا ُبابلا

 ديعسلا دّيعلاب ةئنهتلا
 يف انوجسم ناك نيح- يولهدلا هللا تيافك دمحم ّيفملا ةمالعلا لضافلا . ذاتسألل

 خيشلا نيتملا يأرلاو ملعلا بحاص «ةوتفلا ةرظان ناسنإو «ةورملا ةرئاد زكرم ىلإ -ناتلم

 ناتلع. ديدحلا يزكرملا نجسلا ريدم نيدلا لضف رجيم

 !ىفتشاو «مراكم نم ٍقاهد سأكب 2 ىوتراو «ريخلاب زاف نم اي «كيتهأ

 سدق هللا تيافك دمحم فم انالوم عم ناكو- «م97١ 7 ةرئاحلا ةطلستملا ةيناطيربلا- ةموكحلا هرسأ :انوجسم

 مالسإلا بيطخو «يولهدلا نمحرلا بيبح انالومو «يولهدلا ديعس دمحأ انالوم دنحلا نابحس «نحسلا يف هرس
 لهأ اعد امل -ةّيرحلا داّوقو «ةلملا ءامعز نم مهريغو «يراصنألا روتكدلاو «يراخبلا هاش هللا ءاطع ديسلا انالوم

 .ةيقرلا ةقبر علخو ةلماكلا ةيرحلا ىلإ ءاصوصخ مالسإلا لهأو اًمومع دنملا

 يذلا تباثلا رقملا] زكرملاو ءنآلا ىلإ يدنع ةدوحوم يهف لإ اهلسرأو هديب اهبتك ذاتسألا ةرابع انهه نم :ىلإ
 ةورم اذراص :ةءورم لحرلا -ك نم- ءرم ردصم ةءورملاو [هتناكمو هتلزنم :لحرلا زكرمو «عورفلا هنم بعشتت
 «قالخألا نساحم دنع فوقولا ىلع ناسنإلا اهتاعارم لمحت «ةيناسفن بادآ ةءورملا :حابصملا يف لاق «ةيناسنإو

 [ناسنإلا نيع وأ نيعلا ةقدح وهو] :ناسنإلاو .ةورم :لاقيف ءمغدتو اواو ةزمهلا بلقت دقو «تاداعلا ليمجو

 هب بقلت «يزيلكنإ ظفل :رجيمو .يوقلا :نيتملو .مركلاو ءاخسلا :ةوتفلاو .رظاون عمجلاو «نيعلا :ةرظانلاو

 ةلود يهو «ناتسكاب ندم مهأ نم ناتلم ةدلب نآلاو- دنهلا نم ةريهش ةدلب :ناتلمو .اهتامحل ةيناطيربلا ةموكحلا

 -ةيزيلكنإلا ةيقرلا ةقبر تعلو م9١ 141 دنملا نع تلصفنا ةملسم

 ءاي تلدبأف «هرحآ يف ةزمه اب ءيهأ :هلصأ هاّرع دض :ةعنهتو ًائنمت هاّنه «ةئنهتلا عراضم نم ملكتم :كينهأ
 .عبشو برش :نيعلاو ءاملا نم ىوترا ءاوترالا نم ضام :ىوتراو .لقثلل ءايلا تنكس مث ءاهلبق ام راسكنال

 ضام :ىفتشاو .هحفاط قاهد سأكو ءاهألم اذإ "سأكلا قهد" :لاقي «ةئلتمملا سوؤكلا نم رسكلاب :قاهدلاو

 «هكبس ةحصو «هتبوذعو «ظفللا ةلوهس نع ةرابع يهو «علطملا ةعارب تيبلا يقو ءافشلا لين وهو :ءافتشالا نم

 هيلع هيبنتلا يغبني ام :تاحفنلا يف لاق «هدعب اع اقلعتم تيبلا نوكي ال نأو ءوشحلا مدعو هتقرو «نيعملا حوضوو

 حئارقلا ىلع ريو «عامسألا عرقي ام لوأ هنأل هب ريطتي ام «همالك علطم يف بنتجي نأ «مظانلا ىلع بجي هنأ

 لاوحأ يف رظنملا هيلع نيعتيو «هحدم ءانثأ يف كلذ لثم بنتجي كلذكو ءارعش وأ ارث كلذ ناك ءاوس «عابطلاو

 .هبساني ام ءيش لكل راتخيو «هركذ بنتجيف «هنم نوريطتي «هعامس نوهركي ام زرتحيو «نيحودمملاو نيبطاحملا



 دْيعّسلا دّيعلاب ةئنهتلا ۳۹ مظنلا يف يالا ُبابلا

 !ىذشلا ٍةَبّيط ءارهزلا كقالحأب ىرولا ةدئفأ داص نم اي «كينهأ

 ؛ىرولا ةدفأ قامعأ ىلإ بدك ةّرسمب ىتأ «قفاو اذإ ِديعب
 ي

 لاو شيعلاب زاف مرک وحل بحجعم ديعلاو دیعلاب «ېکیتهأ
 ءانهلا مكل اًبلاج و ېکیلع «اکرابم اًديمح اًدوع مكل ٌُدوعي

 ىتأ اذإ بيبحلا أي ام ٍتأيف مكروزي بج لثم مكيلإ دوعي

 و ر نب يضترتو هيهتشت ام ىلإ دوعي

 اللاب و قانعلاب لك ذتلي و ةركب ةّبحألا نوبحلا روزي

 انو فطللا ثروأ ىتغمو لهأب حم ءرملاو ءرلا يتأي ديعلا اذإ

 .بلقلا :داؤفلا عمج :ةدئفألاو [هصنق و ةديصملاب هكسمأ :ريطلا وأ شحولا داص نم] اديس ينقي فاض: نم فام ا

 "قاف" نإ :هيلع لبق :لضفلاب قاف .ةحئارلا ءاكذ ةوق :ىذشلاو .ةيشحولا ةرقبلاو «هحولا ةقرشملا ةأرملا :ءارهزلاو

 :يسامحلا لوق يف امك «نيمضتلا باب نم هنأ «لئاقلا اذه ردي مل و «ةيمجعلا نم هدعب "ىلع" ةملكف «هسفنب ىدعتي

 .ماطبلا يب ةارس ىلإ صحو
 .مميافو :موقلا فاو «ةافاوملا نم ضام :ىفاو .ثالثلا "كينهأ" تاملك هيف عزانت ءرورحملا عم راحلا :ٍديعب

 «رثبلا رعق قمع عمج :قامعألاو .ىرس :مسجلا يف مقسلاو بارشلا بد نم :بدتو .ديع :هلوقل تعن ةيطرشلاو
 .بولقلا قامعأ يف لحدت ةرسم. تاي «ىتأ اذإ ديعب كينهأ نعي «يداولاو «جفلاو

 .-ماللا زومهم- حرف :هب نيه نم :انهلا ."دوعي" يف رتتسملا نم لاح وهو «هقاس :بلجي بلح نم لعاف مسا :اًبلاج

 نم ردصم :قانعلاو ءاذيذل هدحو :هذتلا ,ذاذتلالا نم عراضم :ذتلي و «ةودغلا :ةركبلاو «بيبح عمج :ةبحألا

 .ةاقالملا :ءاقللاو «ةبحماب صاح وهو «همزتلا و .هسفن ىلإ همضو «هقنع ىلع هيدي لعح :قناعي هقناع

 ظحلا نم ذوحأم هنأكو :ءابدألا خيش لاق «هنم اظح لان :قزرلاب ًءاظتحا ىظتحا نم لعاف مسا : ظحم

 يذلا لزنملا :نيغمو (١٠:سمشلا) اهاّسد نم باح :ىلاعت هلوق يف امك ءاي نيئاظلا دحأ تلدبأ «فعاضللا

 و «هايإ هبسكأ :مقسلا هثروأ :لاقي «ثاريإلا نم ضام :ثروأو «ماع :ليقو ءاونعظ مث اوماقأ يأ «هلهأ هب نيغ

 .رورسلاو حرفلا ديعلا كلذ هيطعي .هلزنمو هلهأ نم ظح وذ ناسنإلاو «ديعلا ىتأ اذإ :لوقي ءافنآ ركذ :انهلا



 دْيِعّسلا دّيعلاب ةئدهتلا | ۲۰ مظنلا يف ئااثلا ُبابلا

 ىجشلاو نزحلا ىوس ثروي مل «رلا ىلع ٠ ٌدصؤم نجسلاو لح نإ «هّتكلو

 !انعلاو نجسلا ةنحم يناعُملا نيبو. -ةلازغ يغانُي ذإ- لح نيب مكو

 !ىونلا ةمرض يلطصي رسا: نو «یوهاب هانيع رق رح نيب مكو

 نولا ىلإ تعادت ذإ ًٌءابظ يلقتو :ىبظلاب بعالن موق اننكلو

 نأ لمتحيو -دعوي دعوأ لثم «يواولا ءافلا لتعملا نم لعفأ- دصوأ نم لوعفم مسا :دصوم «لزن يأ :لح

 «قلغأو قبطأ :نيعمب «ناتغل امهو -نمؤي نمآ لثم «ءافلا زومهملا نم هنأ الإ لعفأ نم اًضيأ وهو- دصآ نم نوكي
 ليثمتلا نمو ءامه صغي ناسنإلا نأل ؛نزحلاو مهلل ريعتسا مث «هوحنو مظع نم قلحلا يف ضرتعا ام :احشلاو

 ديعلا كلذ نكلو «حارفألاو تارسملاب يتأي ءابجعم ناك نإو ديعلا نأ :ئعملاو ءعزتني ام ءاجش هقلح يف :مهوق

 جورخلا ىلع ردقي الو «هباب هل حتفي ال «ةقلغم ةدصوؤم هباوبأ نجسلاو ءانوجسم ءرملا نوك لاح ءرملاب لزن نإ

 .مومغلا و نازحألا ىوس اًئيش هبسكي ال هنيعب ديعلا كلذف «هنم

 :ةأرملا تيغانو «هلوطل ؛اهينادي يأ :ءامسلا يغاني لبحلا اذه :لاقي ةانادملا وهو :ةاغانملا نم عراضم :يغاني

 ميلسلا قوذلا ىلإ ضوفم حيحرتلاو «لمتحي كو «هّرسيو هبحعي اع هُيملك :ةيبصلا ةأرملا تغانو ءاهتلزاغ

 افأل سمشلاو «راضحإلا دشأ غلبي نأ دلوي نيح نم وأ يشعميو كرحتي نيح «نداشلا وهو :لازغلا ىثنأ :ةلازغو

 :نيينعملا نم نعم لك ىلع دارملاو «تبرغ :لاقي الو «ةلازغلا تعلط :لاقي :مهضعب لاق «لزغت اهأك الابح دمت
 نيب ميظع قرف :لوقي «بصنلا :انعلاو «ةاساقملا وهو :ةاناعم يناعي قاع نم لعاف مسا :يناعملاو ءانسحلا ةأرملا

 .نجسلا دئادش يساقي يذلا نيبو «هلايعو هلهأب حرفي يذلا رحلا

 ءرانلاو «ةرمحلا -ةكرحم- :ةمرضلا و ءامب ًافدتسا :ءالطصا رانلاب ىلطصا :لاقي :يلطصيو «درب يأ :ّرق

 .دعبلا :ىونلاو «تيبلا يف امك ال ,ةكرحم .يدنع ةدوجوملا ةغللا بتك يف وهو «اهاعتشاو

 بعللا وهو :ةبعالملا عراضم نم ملكتم :بعالنو «هقلقو هنزح مهوأ هّنإف «قباسلا مالكلا نم كاردتسا :اننكلو

 نم ملكتم :يلقنو «تابظ و بظأ عمحلاو «هوحن وأ «نانس وأ ءفيس دح :-ِةَيُك ءيواوح ةّبظ عمج :ىظلاو
 ام دارأ «[لازغلا] :يبظ عمج :ءابظو (":ىحضلا) ىق امو كبَر َكَعَدَو ام :ىلاعت هللا لاق ء«هضغبن يأ ؛يلقي ىلق

 انسل :لوقي «ةرتفلا وه :نولاو «تعد يأ «يعادتلا يضام نم ةبئاغ ةظفل :تعادتو «ءاسنلا نم ناسحلا

 .لذلا انل ببست ذإ «ةيسفنلا تاوهشلا ضغبنو «ةلوقصملا فويسلاب نوبعالي موق اننإف «نينوزحمب



 ديعمسلا ديعلاهةطهتلا ۴۳۴١ مطا يف يالا بابا
 «ىغولا يف ّرشلا مسحن ثول نحنو 2 «ىدنلا يف ريخلا كلمن مارك نحنو

 ف للا نم یک تو بو دلا ا اج
 ىمحلا نع عافدلا الإ انبنذ امف ةكرج ريغب انيذوأو انسبح

 ىفلا ٍدَدوُس نم كانه ىرن اًنإف ةميرج َعافدلا دع مشاغ نإو

 ىلحنا اذإ اقح ٌفقاو ٍنوُوَحل ادي نكت الف موشغلا رهدلا انناخ نإو

 ىدّتعاو راج يذلل اًئيعم اجرک  دحن ملو ميركلا نبا رک تنأف
 اننا يف عقاوملل اًرحر ناك نإو 2 ةمارك يفولا ّرحلل رسألا ىرن

 يف ريمضلا نم لاح "ىغولا يف" اذكو "كلمن" يف ريمضلا نم لاح يدنع "ىدنلا يف"و «ءاطعلا :ىدنلا

 المل ؛هاوك مث هعطق :قرعلا مسحو «هايإ الصأتسم هعطق :ءيشلا مسحو ءدسألا :ثيل عمج :ثويللاو “مسح

 ءريخلا كلمت مارك موق نحن يأ «ةبلحلاو ,توصلا نم اهيف امل برحلاو «ةبلحلاو «توصلا :ىغولاو .همد ليسي

 .بورحلا يف اننوك لاح «رشلا لمأتسن ناعجش نحنو ءءاطعلا تقو يف اننوك لاح

 نم ليضفت مسا :ىزحأو «راعلا :ةّبسلاو ؛ةعاطلل هاعد هل دبعلاك هرّيص :انالف دبعتو «هضري مل :هابأ «ءابإ :انيبأ

 لثم هاناّيإ ءادعألا ديبعت يف ًاَلَذ انهرك يأ [هزجعو هيلإ ءيشلا عوضح] :لذلاو «ناهو لذ :يضرك يزح
 .هئادعأل ًاداقنم نوكي نأ نم «ءرملل ةناهإ دشأ راع ال هّنإف «ثويللا ةهارك

 :ةميرجلاو هوركملا هيلإ تلصوأ :هتيذآ ءاذيإلا نم لوهجملا يضاملا نم ملكتم :انيذوأو ؛هنحس :هسبح :انسبح

 .ةيمالسإلا كلامملا :انهه دارملاو «تيبلا عرح هب داريو «ءيش نم يمه ام :ىمحلاو «بنذلاو ةيانجلا

 .ةدايسلا :ددوسلا و «هتننظو هتبسح يأ ءاقداص اديز تددع نم يضام :ٌدعو «بصاغلاو «ملاظلا :مشاغ نإو

 :فقاو «نئاخلا -همدعو ةزمهلاب- نوؤخلا و «لعاف ئيعمب لوعف :موشغلاو «ةنايخلا نم ضام «ناح :انناخ نإو

 سيلو «ِنلاث لوعفم "انيعم"و «لوأ لوعفم "امرك" :انيعم اميرك .فشكنا :ىلحناو «هعبت يأ «هوفقي هافق رمأ
 .ملظلا وهو :ءادتعالا نم ضام :ىدتعاو «لدعلا ضيقن :روحلا نم يضام :راجو «نظ امك يفيصوت بيكر تب

 يف شحفلا :انخلا و ءاهطلاح :ةأرملا عقاو نم :عقاوملاو ءاباذع يأ :اًرحرو ءنظن يأ «ةيداقتعالا ةيؤرلا نم :ىرن

 .حيبقلا طلاخي يذلا :انخلا يف عقاوملاف «مالكلا



 دْيعّسلا ديعلاب ةئدهتلا ۳۳۲ مظنلا يف ئاثلا ُبابلا

 ىفطصا ندبع ىلع ىلوملا ام نمي ةّيطع الإ مولظملل ٌنجسلا امو

 «ىدعلا نم اراصتناو انوع !بر ايو البلا ىلع اربصو اتش !بر ايف

 ىقتتلاو ريخلاو تاعاطلاب كو ,ةعفر تددزاو نيدلا لضف تكر وبو

 مل قرف داع تينت ةو اا هلا ع كا

 ةومدلا عدكم

 :رخخآ لاقو لهجا نسح
 جوحأ نيياحألا ضعب يف لهجلا ىلإ 9 ننِإ ملحلا ىلإ اًجاتحم تنك نل

 عمتجي الثل ؛نونلا ترسكف «داصلاو «نيونتلا نون :نانكاسلا عمتجاف «جردلل ةزمهلا طقس «هراتحاو يأ :ىفطصا

 .مقتنا :هنم رصتناو ءاتباث هلعج :ءيشلا تبثو «فوذحل قلطم لوعفم ءاهلك تابوصنملا :بر ايف .نانكاسلا

 يذل راكذت وأ عمج هيف موي لك :ديع عمج :دايعألاو كرسي هانعم ءدلولا كنهيل :ءاعدلا يف لوقت برعلا :كنهيل

 هعمجو «ةرسك دعب اشوکسل ءاي واولا تبلق «دوع هلصأ «ددجم حرفب ةنس لك دوعي هنأل :يبارعألا نبا لاق «لضف

 ماد ام :يأ «ةيفرحل ةيردصم :امو «بشنأ داوعأ نيبو هنيب قرفلا وأ «هدحاو يف ءايلا موزلل ءدحاولا ظفل ىلع دايعأ

 نم هريغب وأ هقيرب -عمس نم - لحرلا قرشو «تعلط :اقورشو قرش -رصن نم- سمشلا تقرش نم :قرشو
 .ةرورضلل رصقلاو «ثينأتلاو ةيملعلل فرصنم ريغ «سمشلل مسا دودمم مضلاب :ءاكذلاو صغ :ةبورشملا تاعئاملا

 بحأو ؛ماجسنالاو ةغالبلا نم مالكلا اذه لثم يف امع هعاب رصق امل لاهجلا ضعب نأ بئاجعلا نم :ةمهم ةدئاف

 قفو ام :ةرمو ءاعرش ةريبك وهو ةقسفلا حدم هيف ةرات لاقف «تايبألا هذه ىلع ضرتعا «ةلاهحلا نم هيف ام رتسي نأ

 قلمتلا الإ ءقاسفلا هذه لاثمأ حدم ىلإ مهاعد ام ءاًروطو «مالعألا نم «هريغو «هرس سدق دنهلا خيش حدك. ءالؤه

 ىلإ ىدسأ رصم نوعرف نأ ول :لاق هنأ نم امل سابع نبا ربحلا نع ىور امع يذبلا لهاجلا اذه لفغو «عمطلاو

 ىلإ احايتحا دشأ يأ «ليضفت مسا جوحأو «نيح عمج نايحأ عمج نيياحألا :نئل .اهيلع هتركشل ةغلابم ادي

 ىلع عقي «قيدصلاو «قيفرلاو «بيبحلاو «بحاصلا :ندخلاو ءءاضرلا عراضم نم ملكتم :ىضرأ امو .لهجلا

 .قاض يأ ءهردص - عمم نم جرح عراضم نم ملكتم :جرحأو «نادحأ عمجلاو «ىثنألاو رك ذلا



 بْيشلا حدم ۳۳۳ مظتلا يف يناثلا ُبابلا

 جمسأ رحلاب لذلاو ءاوقدص دقف  «ةَّجاَمس هيف نإ :موق لاق نإف

 جّرَسَم لهجللاب لهجلل سرف يلو «مجلم ملحلاب ملحلل سرف يلو

 جوعم ينإف يجيوعت ءاش نمو موقم ينإف يميوقت ءاش نمف

 ديلولا نب ملسم

 .دودوم ءاضغبلا ىلع ءيشل ٌبجعا ؛ئقرافي نأ ةركو ٌةرك بيشلا

 سبل حتفلا ا

 لوم كلصوب يئآ ييقيثو «يلځرتت الو يمود !يبيش اي

 .عزجأ كلاحترا يفوح نم نآلاف رم كلولح نم ٌعزحأ تنك دق

 انأف «رحلاب ءايشألا حبقأ لذلا نأ يرذعو «ةحابقلا هذهب فرتعأف «ةحابق رعاشلا يف :ليق نإ يأ «ةحابقلا :ةجام

 .يليلذت اودارأ نيح حيبقلا بكترأ

 .جرسم «محلم سرف :لاقي «جرسلا هيلع تددش :سرفلا تحرسأو «ماحللا اهّسْبْلا :ةّبادلا محلا :مجلم
 :دنحلا ءارعش ضعب لاق :ءاش نمف

 [ںوہ ںی لودايع رابع ںوہ ںی لوداي ںیہ رای ریا( لوطناك ل وہ اینک ل وہ لعن ںولوھپ س لوك ]
 ةديصقلا يور ناك نإ :دودومو «هيلع كريغ كهركأ ام -حتفلابو- «هيلع اسفن تهركأ ام -مضلاب- هركلا :هرك

 ."ءيشل" تعن "دودوملاف" ءارورجم ناك نإو ءءاضغبلا ىلع دودوم وه ءيش بحعأ :ةرابعلا لصأف ءاعوفرم

 رمأ نم ةبطاخم ةظفل :ئقيتو .لاحترالا وهو :لحرتلا نم ين :يلحرتت الو .ماودلا رمأ نم ةبطاخم ةظفل :ىمود
 نأ نم ًاعزاح تنك دق يأ ءلوزسنلا :لولحلا :كلولح .اديدش هب قلع :الوهجم هب علوأ نم :علومو .نقيتلا

 .توملا وه كلاحترا نإف ؛كلاحترا فوح نم عزحأ انأ نآلاو ءلزنت



 بّيشلا حدم >4 مظنلا يف يناثلا ُبابلا

 ءلفأ ليف بابشلا امو ادب حبصف بيشملا اّمأف
 .لدبلا معنو «ىلوملا معنف اعم اذهو اذه هللا ىقس 4“

 ءاشك متفلا وبأ
 .بحاو بيشلل قحلا نأ تنقيأف «هبابشو ىفلا بيش يف تركفت

 بحاصم ِتامملا ىح يل يبيشو «يضقنيف بابشلا حرش نبحاصي

 ءراقو و ةنيز بيشلاف !هللا دبع ةنبا اي «بيشملا ِكْعِْدب ال

 .راونألا اهالظ يف تكحض ام اذإ «ضايرلا ٌنسحُت امّنِإ

 ديز نب دايز

5 GO Ns 
 .باغ يأ «لوفألا نم ضام :لفأو ءروهظلا وهو :ودبلا نم ضام :ادبو .رعشلا ضاضيبا وه :بيشم ا

 .بيشلا :هب دارأو «ربدملا وهو :ىلوملا

 .هناعير يأ «بابشلا خرش يف وه :لاقي «بابشلا لوأ :خرش

 .هنبا ُتنب !هللا دبع تنبو «هلعاف بيشملاو «فوخلا وهو :عورلا يمن نم بئاغ ةظفل «عري ال :كعري ال

 .هنم ضيبألا وأ رهزلا :حتفلاب رون عمج :راونألاو .ةدئاز "ام اذإ" يف "ام" :ام اذإ

 رشلا مادام رشلا ديرأ ال يأ ءءازجو طرش هدعب نالعفلاو ءةيطرش "نم"و «ْيمتلا عراضم نم ىفنم ملكتم :ىنمتأ الو

 .هب لابم ريغ هبكترأ رشلا باكترا ىلإ تررطضا اذإ نكلو «نيكرتي



 مومذملا مذ «نبجلا o مظتلا يف يناثلا ُبابلا

 لهجلا يوذ لعف لهجلاب مهقالو مهتيقل ام اذإ ىقمحلا عم قماحت

 لزه يقو حيحص لوق يف طلخي اطلخم اموي تيقال اذإ طلخو

 لقعلاب 2000 هلقعب ىقشي ًءرملا تيأر ينإف

 نبجلا

 بطعلا امي ُنورقم ةعاجشلا نإ ,e عاوم

 اوبثو اهارين ىلإ مهتعد اذإ اا موق ر

 بلس الو مهنم ينبجعي لتقلا ال مهلاعف ىوهأ الو مهنم تسلو

 مومذملا مذ

 دسحلا مذ

 ,مهثدحمو مهكيلق .ءارعشلا نيواود نم هتفرع ام تعبتت :لاق هنأ :مهصعب نع يكح

 :هلوق نعم. ادرفنم مامت ابأ ٌتدجوف

 .ةاقالملا نم رمأ :قالو .قمحأ عمج :ىقمحلاو ,ةقامحلا فلكت وهو :قماحتلا نم رمأ : قماحت

 فرظ ءامويو ."طلخ" يف رتتسملا نم ةدكؤم لاح :اطلخمو «يذب :همالك يف طلح «طيلحتلا نم رمأ :طلخو

 ردصم :هتيؤرو .مسقلل "واولا" :ال .كالملا :بطعلاو .ةءارجلا ىلع هلمح :هعجش :ينعجشت ."تيقال" :هلوقل
 ."يهتشي" لعاف هتلص عم لوصوملاو .لقعلا :ةكرحم برألاو .هلوعفم ىلإ فاضم
 :يوهي هاوه عراضم نم ملكتم :يوهأ الو .بوثولا نم ذوخأم ءاوعرسأ يأ :اوبثوو .ران عمج «نارين :اهارين
 .لوعفم :نيعمج لعف .ةبادو حالسو بايث نم هعم ام وهو :ليتقلا بلس هب دارأ :بلسلاو .هبحأ



 مومذملا مذ ,نبجلا ۳۳٦ مظتلا يف ئباثلا ُبابلا
 و ا ا ا د ا E ا ا ا مسا

 دوسح ناسل امل حاتأ «تّيوط ةليضف رشن هللا دارأ اذإو

 دوسحملا ىلع ىمعنلا ٍدِساحلل لزي مل «بقاوعلل فّوختللا الول

 تايبالا هذه نيب نم نسحا ي اوركفت

 ينايبذلا ةغبانلا

 بئاتكلا عارق نم لولف نم 2مهفويس نأ ريغ مهيف بيع الو

 نطّولاو ةّبحألا نايسنب باعت مكفويض نأ ريغ مكيف بيع الو

 مشحلاو ناطوألاو لهألا نع ولسي مهب ليزللا نأ ىوس مهيف بيعال

 (همسا ىلع علطا ١

 مضتهمب راج الو عوجي افيض ١ محل ىرت ال نأ ىوس مهيف بيع ال

 .ةمعنلا :ىمعنلاو «فوخلا وه :فوختلا .ريدقتلا وهو ةحاتإلا نم ضام :حاتأو «يطلا فالح «طسبلا :رشن

 براض لاطبألا تعراق نم هلوعفم ىلإ فيضأ ردصم :عارقلاو «هدح یف روسك ؛فيسلا لف عمج لولفلا :لولف

 ناسنإلا ةماقإ لزنم (ةكرحم) نطو عمج ناطوألا :نطولاو .شيجلا «ةبيتك عمج :بئاتكلاو ءاضعب مهضعب

 وهو «ءادحاو الإ مكيف دحوي ال ءام ابيع نأ :ىئعملاو «تيبلا يف امك ءاطلا نكسي دقو ءدلوي م وأ هب دلو «هرقمو

 .مكدنع ةحارلا نم ىري امل «هنطوو «هتبحأ ىسني افيض مكيلإ ءاج نم نأ

 بضغي نمو «مدخلا :مشحلاو «هركذ نع لهذو «هيسن :هنعالس نم عراضم :ولسيو «فيضلا وه :خلإ ليزنلا
 .ةريج وأ ديبعو لهأ نم مهل وه بضغي وأ «هل نوبضغي مهنأل كلذب اومس ءبضغ :(عمج نم) مشح نم هل

 .هقح هيلع رسک و هبضغو هملظ :همضتها نم لوعفم مسا :مضتهمب



 سانا هب هّوفت اب ثارتكالا مدع Pv مظنلا يف ئاثلا ُبابلا

 ين

 سانلا هب هوفت اع ثارتكالا مدع

 مهضعبل

 رّهطملا بلا كاذ هنأ ولو الاس سانلا نّسلأ نم دحأ امو

 رذبم نولوقي الاضفم ناك نإو جحجوهأ نولوقي اًمادقم ناك نإف

 رذهم نولوقي اًقيطنم ناك نإو مكبأ نولوقي ایکس ناك نإو
 رکعو يئاري راوز نولو امئاق ليللابو اماوص ناك نإو

 ربكأ هللاو هللا ريغ شخت الو 2 انثلاو حدملا يف سانلاب ثرتكتالف

 ريضي مهلوق يب سيلف يلاقم ىلع سان باع نإ
 روز لوسرلا لوقي امو ٌرححس نآرقلا نإ ليق دق

 :ةملكب هوفت :هوفتو «هيلابي الو «هب ًابعي ال يأ ءرمألا اذه ثرتكي ال وه :لاقي «هب ىلاب :هل ثرتكا :ثارتكالا

 .حدملا يف "هوفت" :لاقي الو :ءابدألا خيش لاق اهم قطن

 .ةيلصو ولو «ناسل عمج :نسلألاو «هربح :املاسو «لمعلا يف "سيل" هبشت ةيفان "ام" ةملك :حلإ امو

 جوهي -عمبس نم- لحرلا جوه نم :جوهألاو «عداقم عمجلاو ودعلا ىلع مادقإلا ريثكلا : سلا مادقملا :امادقم

 نم لعاف مسا :رذبملاو ءلضفلا ريثك :لاضفملاو «جوهأ وهف عرستو «شيطو «قمح يف اليوط ناك :اجوه

 «غيلبلا «نيكسم لثم :قيطنملاو «سرحألا :مكبألاو «توكسلا ريثكلا :تيكسلا :ًاتيكس .فارسالا وهو «راذبإلا

 .هيلع انأ ام فالح ىلع هتيرأ ةاءارم هتيأر نم عراضم :يئاريو «روزلا وذ :راوزلا :راوز



 سانلا هب هّوفت اب ثارتكالا مدع ۴۳۸ مظتلا يف ئباثلا بابا

 و

 رارشالا نامتك

 قمحأ وهف هريغ هيلع مالو هناسلب هّرس ىشفأ ءرملا اذإ

 قيضأ ّرسلا عدوتسي يذلا ردصف هسفن رس نم ءرملا ردص قاض اذإ

 الا

 ىبلهملا ةبتع بأ نب هللا دبع

 ءادعألا ةتاش ريغ نوهتف فلا ىلع رمت دق بئاصملا الك

 8 8 J 5 2 هل 0:

 ی رتحد يهو سانلل ءيصت تبصن ةلابذ ياك ترص

 اضيأ هلو

 راد ةّبحألاو انتَعَمَج دقو  اننْيَب دعابتلا نأ اًنّرح ىفك

 همركم نم هللا مركأ الف  هّسفن ورم ناهأ ام اذإ

 .تيبلا ردص يف "اذإ" باوج "فف و «ةمالملا نم ضام "مال"و ءرهظأ :ىشفأ

 وا هرو ادن ا : قاض اذإ



 ساّنلا هب هّوفت اب ثارتكالا مدع ۳۳۹ مظنلا يف ياثلا بابا

 رخآ لاقو
 عّدصتت تحبصأ ةارش لابح هضعب لمحت ول ام ىلع تربص

 عمدت بلقلا يف نيعلاف نطاب ىلإ امددر ىح نيعلا عومُد تكلم

 مزح نب دمحم وبأ ظفاحلا هيقفلا لاقو

 كرَّتُمِب لاح ىلع سيل رهدلاف تّضرع ةبكن نإ ٌدساح نمشي ال

 كلم ىلع اًجات ىرب اًروطو اًروط ةحفنم تحت ىقلي ربتلاك ٌرحلاف

 و نيج

 رباج نبا
 نسحيو ليمجلا يلوي اًبحاص كل ادغ دقو ودعلا دحت نأ تعش نإ

 نّسحأ ىه لاب عفدا :هلوق يف  هقلخب ُريبخلا لاق امك لمعاف
 لاملا ةلق

 مهضعبل
 لاح ِنانجلا ٌرفص سيكلاو يلاعلا نم ىألم سفنلا

 .ققشتت يأ :عدصنتو [نافسع نود نم عفترم خماش لبح اًضيأ «ةارشلاو] [قشمدب ناكم مسا] ةارش :خلإ تربص
 .كرات يأ «لاعتفالا كارتالا نم لعاف مسا :كرتملاو «ةبيصملا حتفلاب :ةبكنلاو ءودعلا ةيلبب حرفلا ةتامشلا :خ! نتمشي ال

 «بهذلل الإ ربت :لاقي الو «نيع وهف «رينان» برض اذإف ءبورضم ريغ بهذلا نم ناك ام :ربتلا :ربتلاك

 «هيلإ هعنص :افورعم نالف ىلوأ نم :يلويو «راص يأ :ادغو «ةيلاح واولا خا ادغ دقو .ةضفلل :هلوقي مهضعبو

 «فرشلا بسك «ةالعملا عمج :يلاعملاو «ىلتمملا وهو ,نألم ثنؤم :ىألم .همسا ّرع ىلاعت يرابلا وهو :هقلخب ريبخلاو

 = ,قرخو ممدأ نم حرشي ام اًمأو «قرح نم طاخي ام :سيكلا :حابصملا يف لاق :سيكلاو ,فرشلاو ةعفرلاو



 سانا هب هّوفت اب ثارتكالا مدع ۳4٠ مظتلا يف ئاثلا ُبابلا

 يلم لثمك يلضف تيلو يلضف لثمك يلام تيلف

 مهصعب لاقو

 ءالبلا لزن اذإ اًسفن بطو  ءاشت ام لعفت مايألا عد

 ءاقب ايندلا ِثداوحل امف يلايللا ةّثداحل غّرجت الو

 ءاوس ايندلا كلامو تنأف عونق بلق اذ تنك ام اذإ

 اصلا قاحسا وبأ

 ملعت تسلا مايألا كل يدبتو براحب تاذ مايألاو تعبأ

 مّمْدُم وهو دمحلا هيلع نيو ةئاز عفني لاملا ءارث نب

 مرحلا ٌعيطقلا رح امك ّرحي 2 ٌدسفُم ءرملل لالا َليلق إو

 ملكتي الل موقلا طس و دعقيو اهعيطتسي ال دججا تاحرد یری

 يأ «نيديلا رفص لحرو «عاتملا نم رفص تيب :لاقي «يلاخلا ةثلثم :رفصلاو «ةطيرخ لب «سيك :هل لاقي الف =

 .رفص :هلوقل ديكأت :لاحو بلقلا :نانجلاو «لاح

 .ناونأو نانين هعمجو توحلا :نونلاو [هانعم ّرم] بضلا :خلإ ّبضلا

 .فرصي يأ :يثيو لاملا ةرثكو غلا :ءارث

 .نرمي مل مرح طوسو غبدي مل مرحم دلحو «هفرط عطقنملا :عيطقلاو عطقي يأ :رحي :نإو



 ءاقدصألا ىلإ ىوكشلا ۳4١ مظتلا يف يناثلا بابا

 ءاقدصألا ىلا کلا

 مهصعب لاقو

 «بطي مم ىللاو الو «رهد بيطب مهتبيغب انللعت !نيبئاغ اي

 «بعت يف بلقلاو ةحار يف سأكلاف «مكيلايل -يفك يف سأكلاو- تركذ

 ,دهع هل مودي ال نميف ريخ الو «مئادب سيل درولاك مكؤاخإ

 «درولا يف اذإ رضحخ قرو هل «ةجهبو انسح سآلاك مكل يدهعو

 رهاط نبا ةراخأف

 ةدرولا دسرو الإ ةرهز لهو علت اف ةرؤلا :دهع تها

 دعب الو لبق حيرلا يف هل سیلو  .هقانم رم سآلاك مكؤاحخإ
o,للو 0 -  

 هيض نيدباعلا نيز مامإلل
 مزحأ كلذ ناف «ركلا ريص اهل ربصاف ٍةربعب تيلي اذإو

 محري ال يذلا ىلإ ميحرلا وكشت امنإ «قئالخلا ىلإ نّوكشت ال

 «مهتبيغ دئادش نع انلغش دق !نوبئاغلا اهيأ :لوقي «نع :ئيعك. "مهتبيغب" يف ءابلاو «هب لغشت :لحرلا للعت :اي

 .اضيأ رهدلا بطي م هللاو :لاقو «ضرعأ مث «رهد بيط اسبسب

 ءاخإلاو :مكؤاخإ .فكلا :نععب ةحارلاو ةيلاح ةلمج "يفك يف سأكلاو" «"تركذ" :هلوقل هب لوعفم :مكيلايل
 دنع فرعي «رجش :سآلاك :ةييشتلل "مئادب 0 ةلمجو ف وأ احا هل راص يأ «ةاحناوم هاحخآ ردصم

 .ةقثلاب ذحخأ : :ةمازح نم : :مرحأ .رضحأ عمج :رضخلاو «ةقرو عمج : :قرولاو «ناحيرلاب ةماعلا ضعب

 .قئالخلا وه «محري ال يذلاو .هللا وه :ميحرلاو .ةياكشلا نم «ةليقثلا نونلاب دكوم ين :نوُكْشَت ال



 مهكولم نيد ىلع سانلا 4۲ مظنلا يف يالا بابا

 مهكولم نيد ىلع سانلا
 صقر مهلك تيبلا لهأ ةميشف اًعلوم فدلاب تيبلا بر ناك اذإ

 ءاطعلا نم كلملل دبال

 هاذ هتلولف .هعدف قبه اذ ٌكِلَم نكي مل اذإ

 ةفارظلا

 لس ميت نبا

 ءانغلاو 'برشلاب ميت يتقو لك كانيأر :اولاق

 لوعفم مسا :علومو ؛"رهزملا" هل :لاقيف «رودملا ريبكلا امأو ءاه برضي برط ةلآ :حتفي دقو «مضلاب :فدلا

 يف :ةبهاذو ."ةبهلاو" ءةيبحاصلا "اذ" نم بكرم «لّوألا يف :ةبهاذ .هضرحو «هب هارغأ :اعاليإ هب هعلوأ نم
 ناك ام :بكرملا سانجلا نإف ءاّبكرم اًسانح تيبلا يف نأ !ملعا .بهذي بهذ نم لعاف مسا «يناثلا عارصملا

 :لاقي «لّوألاف ًاطحو اظفل وأ ًاطح ال اًظفل هانكر هباشتي نأ امإ ءسكعلاب وأ ءابكرم رخآلاو ادرفم لوألا هنكر
 :رعاشلا لوقك «"فوفلم قورفم" لوألا مسقلا :نامسق وهو «هينكر دحأ يف ًاطح ةقرفتلا لوصحل ءقورفملا هل

 يئتملك ال اهأ تلآو يلاصو تبأف اهاصو تلأس

 يئتملك دق اهظاحل تيأر يأ ريغ تربو تقدص دقل

 يتم لك يفاجتلا لمح نعف 230 يرحهو يدص يعد :اهل تلقف
 نم فرحب ةوفرم ىرخألاو ءةمات امهادحإ نأ الإ «نيتملكلا فورح قفتت نأ وهو :"وفرم قورفم" يناثلا مسقلاو
 :يريرحلا مساقلا يبأ لوقك «سينجتلا نيكر دادتعال ,ىرخألا ةملكلا

 هباصم لاح لبولا يهاضي عمدب هكباو كبنذ راكذت نع هلت الو

 هباص معطمو هاقلم ةعولو هعقوو مامحلا كينيعل لثمو
 .طخلا يظفل قافتال "هباشتم" :هل لاقيو ءاطحو اظفل هانكر هباشت ام وه :بكرملا سانجلا نم يناثلاو

 رمخلا برش :"برشلاب" دارأو «هجوتي نيأ يردي ال «هريغ وأ قشعلا نم بهذ :ميهي ههجو ىلع ماه نم :ميق
 ؛غتلا :دملاو مضلاب ءانغلا :تايلكلا يف لاقو «توص هنأل ؛مضلا هسايقو «هب برط ام توصلا نم :ءانغلاو

 .بعللا عاونأ نم وهف ءامه قيفصتلا مامضناو ءرعشلا نم ناحلإلا نوكب الإ كلذ ققحتي الو



 بيشلا «ناذيتسالا مسح 4۳ مظنلا يف يناثلا بابا

 ,ءاوهملاو ءالاب ٌشيِعأ «عونق قف ينإ :تلقف

 ناذيتسالا نسح

 مهضعبلو
 «فرتغت اخسلا رحب نم تلز ال !اخسلا دوطو ءلضفلا ندعم اي

 «فرصني وأ ءربصي وأ ءلحدي ١ اًمعنم :لقف «بابلاب كذبع

 e و ك ن 3

 .دادملا ةفلاخم امهنيبو | طح ماياللو «طح يلو

 داوس يف اًضايب هبتكتو «ضايب قف اداوس هبتک أف

 هئانب ماداب يمسحل ٌريذن هلآ و

 هئانفو هداصحتسا ىلع ليلد هّنإف يتابنلا ٌرضخُم ّضيبا اذإ
 و 0 ۴

 :مزح نب ديلولا لاقو
 فظتنت وأ لموت اذامف  ءاَقزُج دق نوتسو ثالث

 .توصلا :ءاوهلاو «رمخلا :"ءاملاب' دارأو عناق ةغلابم حتفلاب :عونق

 ."تلز ال" ريخ وهو [هفك ألم ديلا يف ءاملا ذحأ] :فارتغالا نم بطاخم :فرتغتو .ميظعلا لبحلا :دوط

 [ناكم رم اذإ] عضوملا زاج نم :تلق لثم «تزح :اقزج .دصحي نأ هل ناح :عرزلا دصحتسا :هداصحتسا



 بيشلا P44 مظتلا يف يباثلا بابلا

 ةهتسم فر ام ىلع تنو ءاشیفح اره كيلايل مت

 ءرشب اريخ تضتعال رمعلا نم يضقني ام لمعت تنك ولف
 د

 ؟رقملا رادو ماقملا رادل نذإ  دعتست ال  كلامف

 ءرفم اهنم سيل نأ ملعتو  ؟نونملل ٍةأجف نع بغرتأ

 «عحرو «هنع فك :ًءاوعرا لهجلاو حيبقلا نع لحرلا ىوعرا «عراضم نم بطاخم :يوعرتو ءلزن يأ :لحو

 تراص مث ءاي ةريخألا واولا تلدبأف ّوعرا هلصأ «لعفا لاثم ىلع وهو «عوحرلا قلطمل لمعتسا امبرو ءوعرم وهف

 تمق :لاق هلآ ءبلعت باحصأ نم ناك يذلا «يوحنلا طايخلا نبا نع يكحو ءالعلا يبأ نع لقن امك املأ

 ىلع نوكي نأ هلصأو «لصأو عرف هل هنزوو :ءالعلا وبأ لاق «هفرعي نم دجأ ملف «ىوعرا نزو نع لاسأ نينس

 ؛عراضملا الو يضاملا رخآ يف عقت مل ةددشملا واولا نأل ؛كلذ :اولوقي نأ اوهركو ّوعرا هنأك ضحااو رمح وحن عفا

 :اولاق «ءاتلا ىلإ رمحا اودر اذإ مهنأ امك «نيواولا راهظا بحول ءءاتلا عم هولمعتسا مث وعرا :مهلوقب اوقطن ولو

 :اولوقي مل مهنأ امك «نيواولا نيب اوعمجيف «تووعرا :اولوقي نأ مهنكمي ملو يغدملا اورهظأف «تررمحا

 .كلذك ٌرمحا يف نيءارلا ىدحإ نأ امك «ةدئاز نيواولا ىدحإ نأ بير الو ءاي ةيناثلا واولا اوبلقف «تووزغإ

 .رجزنا :ێععو «هرجز :نيعم «هرجدزا نم :رجدزتو

 نت لف لاو تر رخ ی ةع ا5 ےک ل يآرسإلا :تحلاو :ارورم يأ ارم ر

 :رمتسملاو «ثينأتلا ءات نع نغتسا ردصملا هلصأ ناك اّملو ءةثاح يأ «لعافلا نم لاح وأ «ةفص وهو «ثحلا

 (ححصم) .اعرسم يأ :انیفح .مكحتساف هتمكحأ اذإ ٌنمتساف هترمأ :لاقي ؛ةرملا نم مكحم وأ «عباتتملا مئادلا

 :نونملا :نونملل [ءيش نع ضوعلا ذحأ] ضايتعالا نم بطاخم :تضتعاو «"اتدسفل" يف اهلغم ماّللا :تضتعال

 .ددعلا صقنتو «ددملا عطقت اهنأل «عطقلا وهو :ّنملا نم لعاف مسا ءاًعمجو ةدحاو نوكتو (ةثنؤم) تولا

 هتحول اذإ :هترفصو رانلا هترقس نم «فرصي مل كلذلو منهجل ملع :رقسو «نينمؤملا نم تبرق يأ :تفلزأ

 .تدقتا :رانلا ترعتساو



 بقاوعلا يف رظنلا 4o مظتلا يف يناثلا ُبابلا

 رخآاالا لاقو

 غلب :لاق ؟ييش َّمِم :اًريبخ موي تاذ اًبِطألا نم تلأس

 مغ لب «تلق اميف تأطحأ دقل ٠ :ماشتحا ريغ ىلع هل تلقف

 كا
 همد

 ءامغ ترصف مع نبا كيك ( يبيشم اهعار دقو «تلاق

 0 ترصف ءاّتنب تنك دق شرا تلقف 7 تأزهّتساو

 بقاوعلا يف رظنلا

 كندب نم مايألا تل يذلا كباو «هتدح تيلبأ نإ كبوت كبت ال

 كنفك نم بوثلا اذه ناك امّيرف هتدجب ًالاتخم ٌننوكت الو

 كند نم خاسوألا بستكا امن اًسند هترصبأ اذإ هفعت الو

 هل تلقف «مغلب نم ثدح :لاق ؟ييش ثدح ءيش يأ نم :ءابطألا نم اریبخ موي تاذ تلأس :لوقي :تلاس

 .بيشلا ثروت مومغلا ةرثك نإف ؛مومغ نم ثدح لب ءاذه كلوق يف تأطحأ دقل :ءايحتساو ضايقنا ريغ نم

 | ظ .رتخبتلاو ربكتلا وهو :لايتخالا نم لعاف مسا :لاتخملا

 «خستملا :سندلاو «هبرشي م وأ هلک أي ملف ههرك :امهريغو «بارشلاو «ماعطلا لحرلا فاع نم يمن :هفعت الو

 | .سندلا («نيتحتفب :خسولاو «ساندأ هعمجو



 بقاوعلا يف رظنلا ۳٦ مظتلا يف يباثلا بابلا

 يبطرقلا بهو وبأ

 اعيضم يسمت ام لثم حبصتو
 اًعينه اذغ زوفت نأ عمطتأ

 داز سیلو ليحرلاب نقوتو
 دازرملا ام :ىرتلت تيل كاك

 داهتجا ايندلا يف كنم كي ملو

 ؟داصج مدع نم نوكي فيكف

 مهجلا نب ىلع
 مادعإلا هرس هللا هبساح اذإف هلام شاع نم ّرس

 ا قيدلا باهش
 !نامزلل دلحت نم

 عكا وه ىلع كاهن طّلس

 عرازم ةايحلا نإ

 ن

 ىوس یقبي ال سانلاو

 E ك

 ءدغ نم سيل كموي دعو

 ء.دصحت تئش دق ام. غَرزاف

 دقفُت نيعلاو ؛مهراثآ

 لمح كاذ و اذه

 مَ

 ر

 مدي

 لحرلا عاضأ نم لعاف مسا :اًعيضم .قرألا :داهسلاو .هرضحأو .هأّيه :اذك رمأل هّدعأ نم لوهجم ضام :دعا

 دصح نم ردصم :داصحلاو .هيف رصق :ءيشلا يف طرف :تطّرف اذإ .عيضم وهف «هعايض تشفو ترثك :ةعاضإ

 .لحنملاب هعطق :اهرسكو «ءاحلا حتفب ءاداصح (برضو رصن نم) تابنلاو ؛عرزلا
 .راقتفالا :مادعإلاو .هلوعفم "شاع نم"و «هلعاف "هلام"و ءرورسلا نم ضام :رس

 لك نعو «حيبقلا نع ىهني هّأل ؛هب يمس «لقعلا «ةيهف عمج :ىهثلاو «بيلغتلا يأ «طيلستلا نم رمأ وهو :طّلس
 «لمع ريغ نم تفذح «ةبصانلا "ناب" ردقم :دصحت .هتننظو «هتبسح يأ ف هتددع نم رمأ :دعو .هيفاني ام

 .هداصح تئش ام يأ ,"رضحأ" يف مضلا ةياور ىلع "ىغولا رضحأ يمئاللا اذهيأ الأ" هلوق يف امك



 مظنلا يف يناثلا بابلا

 لالا

 بقاوعلا يف رظنلا 4۷
 دسفي تدسفأ ناو ءحلصُي هتحلصأ

 ىلماعلا نيّدلا ءاهَب خيشلا
 !ينامألا رحب اًضئاخ اي !الأ

 الهجو ا اظ رمعلا تي أ

 «لفاغ تنأو بابشلا دهع ىضم

 ؟مئاه تنأ مئاهبلاك مك ىلإ

 ءاحومط لإ 0-7 ال كفرطو

 يصاعملا نع قيفي ال كبلقو

 ءناوتلا اذه نم هللا كاده

 الهم !رورغملا اهّيأ ءالّهمف

 «لفار يغلاو ىمعلا بوث فو

 مئان تنأ مئانغلا تقو يقو

 ءاحومج اًدبأ لزت مل كسفنو

 «يصاونلاب ذوي موي ‹«كليوف

 :رخآ لاقو

 ءرادب انل ءانفلا راد الو «لهأب انل ةايحلا لهأ امو

 ءراوع الإ انلاومأ امو

 .روتفلاو ءريصقتلا وه :يناوتلاو .ةينمأ عمج ينامألاو .لحادلا :ضئاخلا :اضئاخ اي الأ

 .هديب رطح وأ ءرتخبتو «هليذ رج يأ ؛لفر نم لعاف مسا :لفارلاو .ةياوغلا وه :يغلاو رصبلا مدع وه :ىمعلا
 مئاهبلا نيب ام ىفخي الو «ةمينغ عمج :مئانغلاو «هحوتي نيأ يردي ال بهاذلا وه :مئاملاو .ةميمب عمج :مئاهبلا

 يف ليقو ءردصم لصألا يف هنأل ؛عمجي ال «نيعلا :فرطلا :كفرطو .سينجتلا نم مئانلاو مئانغلا نيبو «مئاهاو
 «حماجلا ةغلابم :حومدلاو .اديدش هرظنو عفترا :هيلإ هرصب حمط نم «حماطلا ةغلابم :حومطلاو فارطأ :هعمج

 .ءيش هينثي ال .هسأر بكر :احومج سرفلا حمج نع
 لحرلا هراعأ نم امهالك ء«لوعفم مسا :راعملاو .لعاف مسا :ريعملاو .راعتسملا ءيشلا :ةيراع عمج راوعلا :اراوع

 .ةيراع هاطعأ :ةراعإ



 بقاوعلا يف رظنلا ۳4۸ مظتلا يف يلاثلا بابا

 يببتملا بيطلا يبأل

 ءملظي ال ٍةّلِعف ءقفع اذ دحت نإف ءسوفنلا مّيِش نم ملظلا

 «مهفي ال نم باطخو هلهج نع يوعرب ال نم لذع ءةيلبلا نمو
 مقرألا دوي نمل هنم ٌدوأو «ةدوم ليلذلا يف رهظي لذلاو

 ملؤيو رضي ام ةقادصلا نمو عفن كلاني ام ةوادعلا نمو

 نبج يب وهو «يملح بحاصأ الو مرک يب وهو «يملح ُبِحاصَأ نإ

 لمحي الو ؛لحي ال امع فكلا :ةفعلاو .ةداعلا :ةميش عمج :ميشلاو هربخ هرورحمب عم "نمو" أدتبم وه :ملظلا

 ةلعلف ملظلا نع افيفع دحب نإف ءءرملل يعبط رمأ ملظلا نإف «ءسانلا ملظي نأ دحأ لك ديري :لوقي ءالعف وأ الوق

 ريخ ؛هرورحب عم راجلا :ةيلبلا نمو .هل يعبط رمأب سيل هنأل ال ملظي ال امهوحنو «فوخلاو ءزجعلاك :للعلا نم
 لهاجلا لذع ناسنإلا اهب ىلتبي يلا ةميظعلا ةيلبلا نم يأ «هلوعفم ىلإ فاضم ردصم وهو ءأدتبم :لذعو مدقم

 اذه :ءابدألا خيش لاق «هيغ وأ هلهحل لوقت ام مهفي ال نم كباطحو «هلهحو هّيغ نع عطقي الو عحري ال يذلا

 ءلهجلا نع هسفن فكي ال نم كلذع اذإ :ئيعملاو ءامهيلعاف ىلإ نيفاضم نيردصم «باطخلاو لذعلا نوك ىلع

 :رعاشلا لوق يبجعيو «كيلع ىمظعلا ةيلبلا نم وهف «مهفلا نع لاحخ وه نم كبطاح وأ
 یاو ےرک ناني لب روضح ی ا

 الا ىل ايداع نك نأ لاا فعالا لع ىلا للا ن ا ا وه لآ قوام انكي نأ لو

 .ايبغ نوكي نم بطاخيو «هلهح يت ارهتشم لازي

 هبحاص لمحي اليلذ ءرملا نوك يأ :"هّدوي نمل" «هنم (هربح) ٌدوأ (ًأدتبم) مقرألا :يناثلا عارصملا لصأو :لذلاو

 «ثبخلا نم اهيف فورعم وه ام عم «ةيحلا نأ ىلع «ةوادعلاب هترهاحج نم زجعي هنأل ؛هضغبي نمل ةدوملا راهظإ ىلع

 :يسرافلا تيبلا ئبحعيو «هتدوم ليلذلا رهظي نم ةدوم ىلإ ندأ ءاهيذؤي ال نم ةوادعل ضرعتلاو

 ار راولو رشا ايذا لک کوب ساب یا نورک ےک 2 كب ر

 هحشك يوطيو «ةدوملا رهظي يذلا ليلذلا ةوادع نإف ءاهعفن كلاني ةوادع ةوادعلا عاونأ نم يأ :ةوادعلا نمو

 اهسكعبو «هبناج رذحيو «هنيفد ىلع علطي نأب ءهيداعي نم عفنتف «ثبخلا نم رمضأ ام رهظت ءكضغب ىلع
 يأ :بحاصأ نإ .ردغلل ةزهغ هب صبرتيو «ةوادعلا هرتاسي هنأل «هاذأ ىلإ هب لصوتي اًببس نوكت دق اهنإف «هتقادص

 .يم نبج هنآ نظ اذإ ملحلا كلذ كرتأو «مرك هنأ نظي يملح مادام ميلح ةلماعم سانلا لماعأ نإ



 بقاوعلا يف رظنلا ۳4۹ مظنلا يف يناثلا بابا
 2 لك 5

 ءنرَد هب يضرع امي ذلأ الو هب لذأ ٍلام ىلع ميقأ الو

 مب :له نع لاؤس لك باحُأ ,هتجاح يدنا ىوسب ىضتقا نم

 ممتع. هل لاعف لك الو ءلعافب ليمجلل واه لك امو

 معني ةواقشلا يف ةلاهجلا وحأو ١ «هلقعب ميعنلا يف ىقشي لقعلا وذ

 «مرهيو ءيبصلا ةيصان بيشُيو ةفاحن ميسجلا مرتخي ٌّمهلاو
 ءاملظلا لبقت ةجهم ئتبحص الو (نّرعُت ال ةعاس يب تربغ الف

 لوح سيلف بلق يق لح اذإ هتاف ؛واد لا محو ىوس

 نردلا وذ بوثلا «فتكك :نردلاو .لامل تعن :هب لذأو «تبثو «ماد :رمألا ىلع ماق نم لاعفإ وه :ميقأ الو

 .ريعأو اه يضرع خسوتي ةذلب ذلتسأ الو ءاليلذ هب ريصأ نيغ ىلع موادأ ال :لوقيو «هب خطلتلا :ليقو «خسولا وهو
 ماللا" نم ةبكرم تسيل :ملو «ماهفتسا ةملك :لهو «يدنهلا فيسلا يأ :يدنملاو .بلط يأ :ىضتقا :نم

 دارأ نم :لوقي ءامهظفل ىلع نيملع اراص دق امهنأل ؛نيتملك برعو «ةمزاح يه لب «ةيماهفتسالا "ام"و ."ةراجلا

 .اهكردأ مل :هلوقب ؟كتحاح تكردأ له :هلوق نم هلئاس باحأ «يدنملا فيسلا ريغ وه «ءيشب هتجاح حاب

 لك نوكي نأ بجي ال يأ ؛"ناسنإب ناويح لك امو" ةقيرط ىلع مالكلاو .هّبحأ :يوهي ىوه نم لعاف مسا :واه
 هیج ساف عرش ی لك الو اع ال لب لیا با نم
 ىقشي لقاعلا يأ "معني" يف رتتسملا ريمضلا نم لاح :"ةواقشلا يفو" «"ىقشي" يف رتتسملا نم لاح :ميعنلا يف
 -ةواقشلا يف وهو- معني لهاجلاو «لاوحألا لوحتب هملعو «بقاوعلا يف هركفتل ءايندلا نم ميعن يف ناك نإو هلقعب

 «لازهلا :ةفاحنلاو مسجلا ميظع :ميسجلاو «كلهي يأ :مرتخي .لاحو لاح نيب هقيرفت ةلقو «هسح فعضل
 هلزه ميسجلا ىلع مهلا ىلوتسا اذإ :لوقي «ةكرحلا نع زجعلاو فعضلا :مرهلاو «سأرلا مدقم رعش :ةيصانلاو

 .زجعلاو فعضلا نم مرهاك ريصيو يبصلا هب بيشي دقو «ةفاحنلا نم كلهي ىح

 سفن يئتبحص الو ءاهيف زعلا لانأ ال «ةعاس يب تيقب ال :لوقي ءاهنع ربخي وأ «هسفن ىلع وعدي :يب تربغ الف
 لوحي .لزن يأ :لحو .ةاوادملا نم رمأ :وادو .ضرملاو ملألا :عجولا "واد" :هلوقل لوعفم :ىوس .لذلا لبقت

 بلق يف لزن اذإ دسحلا نإف ؛دسحلا الإ ءءاد لك ةاوادم ىلع رداق تنأ يأ «لاح نم لّوحت اذإ ءيشلا لاح نم

 .امويف اموي ديزي لب «ةلقلا ىلإ ةرثكلا نم ريغتي ال



 بقاوعلا يف رظنلا .۳o مظتلا يف يناثلا ُبابلا

 ؛لينثو هل اهيدبُ< تنك نإو .ةدوم يف ٍدساح يف نعمطت الو

 ءلوقعو ءانل ٌضارعأ ُملستو «انموسح باصت نأ انيلع ُنوهي

 ءاربش هنيع يف ضرألا لوط لّيخو لح هيبنج نيب يمزع ناک نمو

 ءلوحولا هب رمي ام نوهأف ايالا ضوح يفلا داتعا اذإ

 لابن نم ٍءاشغ يف يداؤف نح ءازرألاب ٌرهدلا يامر

 ءلاصن ىلع لاصنلا ترّسكت ٌّماهس ىتباصأ اذإ ترصف

 ؛عدتجي زعلا عطقب زيزعلا فنأ هنرام حص وحول لامجلا سيل

 هل اهذبو «ةدوملا هل رهظأ نإو هدوسحم ةدوم ىلع ردقي ال هنأل ؛هتدوم يف عمطم ال دساحلا نإ يأ «يطعت يأ :ليبثو

 هكر اشو «ةدوملا هل رهظأ نإو ةمعن اذ دساحلا دوي ال يأ «ةبهلا نعم "لينت" :هلوقب داري نأ زوجيو «ةقيقح هسفن نم

 تملس اذإ ءانماسحأ باصت نأ انيلع بعصي ال يأ «"نوهي" لعاف "باصت نأ" :نوهي .ءاطعلاب هتمعن يف

 :لوقي «هروصو هلثم يأ :ءيشلا لّيخو .هلجعتساو «هضرح يأ :هثح .ثئابخلا نم انلوقعو «راعلا نم انضارعأ

 لابم ريغ «ركذلاو «يلاعملل اًبلط «ضرألا يف ريسلا ىلع هثح قاشملا بوكرو «رافسألا يف يمزع هل ناك نم

 ءامسأ نم يهو :ةينم عمج :ايانملا .ةفاسملا نم ريش ةلزنمب هنيع يف ريصت اهرسأب ضرألا نأ ىح «قيرطلا لوطب
 :نوهأو .باودلا هيف مطترت قيقرلا نيطلا -ةئيدر ةغل هذهو نيكستلابو ؛ةكرحم- لحولا عمج :لوحولاو «توملا

 .لوحولاب لابي م ايانملل ضرعتيو «بورحلا كراعم ضوخي نأ ناسنإلا دعت اذإ :لوقي "لوحولا" هربحو أدتبم
 ام :امهريغو فيسلاو بلقلا ءاشغو .ةيئادتبا :قحو «ةميظعلا ةبيصملا :ليقو «ةبيصملا :مضلاب ءزر عمج :ءازرألا

 يلق نم قبي مل ىح «هايازرو ءرهدلا بئاون يلع ترثك :لوقي «ةيبرعلا ماهسلا :لبنلاو .ةيشغأ عمجلاو «هاشغي
 «مهسلا ةديدح :حتفلاب لصنلا عمج لاصنلا :ترصف .ماهسلا نم فالغ يف راصف ءاهنم مهس هباصأ الإ عضوم

 يأ ءالصن فيسلا يمس امّبرو ءفيس وهف ضبقم هل ناك اذإف «ضبقم هل نكي مل ام نيكسلاو «فيسلاو حمرلاو
 ىلع اهلاصن عقت امّنِإو يلق ىلإ هنم ذفنت اذفنم اهل دحت ال «بئاصملا كلت نم ماهس نتباصأ اذإ كلذ دعب ترص

 [لضكو ب ںا آکا ليدي ےب جب ںی[ :ةيدرألا يف ليق امك ءاهيلع رسكتف ءاهلبق يلا لاصنلا

 «فنألا فرط نم نأل ام :نراملاو ؛هجول تعن -هنرام حص- ةلمجلاو «ربخ "هجول"و "سيل" مسا :لامجلا

 «هنرام ةحص ىلع هحولل اًروصقم لامحلا سيل :لوقي «هعطق :هعدتحاو «هفنأ عدج نم :عدتجيو .نراوم عمجلاو

 .هفنأ ةحص عم اليلذ ءرملا ىقبي اعر يأ «هتزع لاوزب عطقني زع يذ فنأ لب



 د يف دلا ىف ئاثلا بابلا

 هعضوم سمشلا لحم قوف ناك نم

 هلمحت سانلا ميج حالسلا نإ

 ةزراب ثيللا بوين تيأر اذإ

 ءاندساح لاق ام مکرس ناك نإ

 اوردق دقو «موق نع تلحرت اذإ

 بقاوعلا ف رظنلا 01

 ععضي الو «ءيش هعفري سيلف
 يبسلا بلحملا ِتاوذ لك سیلو

 ءمستبي ثيللا نأ ننظت الف

 لأ -مكاضرأ اذإ- حرج امف

 ېُه نولحارلاف «مهقرافُت ال نأ

 مِصَي ام ناسنإلا بسكي امّرشو 2 ءامب قيدص ال ٌّدالب ٍدالبلا رش

 مخرلاو نابقعلا ىلإ حيرحجلا ىوكش  «مهَتمْشُتف قلخ ىلإ نّوكشت ال

 :يبتملا لوق يبرطيو
 «هعمد ودع س كنعدخي ال

 ؛ىذألا نم عيفرلا فرشلا ملسي ال

 ى 2

 «محرت ودع نم كبابش محراو
 «مدلا هبناوج ىلع قاري يح

 :لوقي «ناسنإلل رفظلا ةلزنم عابسلاو ريطلل وه :بلخملاو .هل ربخ هدعب ةلمحلاو «نأشلا ريمض همسا :سيلو
 لمح نم لك كلذكف ءاعبس نوكي ال بلخملا تاوذ نم الك نأ ملعت كنكلو «مهلك سانلا هلمحي حالسلا

 هنأ نظت نأ كايإف هباينأ دسألا رهظأ اذإ يأ ءدسألا :ثيللاو بان عمج :بوينلا .اعاجش نوكي ال حالسلا

 حرج ملأ امف ءاندساح لوق وأ ءاندساح هلاق ام مكرسي ناك نإ يأ :ناك نإ .سارتفالا دصق لب «هنم ماستبا

 - موق نع لاحترالا ترتحا اذإ يأ «"اذإ" باوج "ءافلا"و «ةيلاح "واولا" :اوردق دقو .حرحلا كلذب متيضر اذإ

 .مهايإ الإ نولحارلا امف مهتقرافم نم كعنم ىلع نيرداق موقلا كلذ نوك لاح
 .هربخ بيعي ام يأ :مصي امو ءأدتبم "رش"و :"دالب"ل تعن "ام قيدص ال" :دالبلا رش

 «قلطم لوعفم :ىوكشلاو «ةتامشلا نم دعتم :تاشإلاو «ىوكشلا نم «ةليقثلا نونلاب دكوم يم :نوكشت ال

 :ىهتنملا يف لاقو «ةقلخلا يف رسنلا هبشي «عقبأ رئاط :محرلاو .حراوجلا نم رئاط :باقع عمج :نابقعلاو

 كاوكشب هتمشتف ءايالبلا نم كب لزني ام دحأ ىلإ كشت ال :لوقي «[دييوگ گر كار لآى راب ہکر اخ رادرم تس ےس م]

 .هلكأتل «حورجيا توم بقرت يلا رويطلا ىلإ حيرجلا ىوكش لثم كاوكش ريصتف
 .ردغي هنإف ؛هتمحر ودع نم كبابش محراو «ايكاب كيلإ ءاج اذإ كودع عومد نم عدخنت ال يأ :كنعدخي ال



 ةّساّمحلا ناويد oY مظتلا يف يناثلا ُبابلا

 مؤليو لقي امك لقي ال نم هعبطب ماعلا نم ليلقلا يذؤي

 ةفامجلا نا ويد

 :متاح لاق

 ءاهميضأ يلام تيطعأ اذإ ينأك 2ء«ئيممولت ّىلع تماق ةلذاعو

 اهو ةحيحشلا سفنلا دِلخُم الو «يكلهع سيل دولا نإ !لؤاعأ

 اهميمر لاب دحللا يف ةبّيغم هماظعو «يفلا قالحأ ركذتو

 :نييرازفلا نم لحَر لاقو
 لوصَو تاحلاصلا لاصخلاب هل ىنّنإف ًاليوط يمظع نكي الإ

 - ماعللا نم سيسخلا نوكي :لوقي ."يذؤي" لوعفم "لقي ال نم"و «سيسخلا عع انه "ليلقلا" :ليلقلا يذؤي
 مركلا ىذأ ىلع عوبطم سيسخلا نأ :لصاحلاو «هلثم ميئل الو سيسخب سيل نم اًيذؤم -ءاذيإلا ىلع لوبحم وهو
 .امهنيب يقانتلل موللاو ةسنخلا يف هلكاشي ال يذلا

 .لاملاب دوحأ نح اهملظأ ناک «دوجلا ىلع يأرما يمولت يأ «هتأرما :ام دارأ :ةلذاعو

 ."دلخع" لعاف ا ازمه تلدبأ نيعلا ومهم :اهفولو "ا ميخرت "لذاع"و ءادنلل "ةزمهلا" :لذاعأ

 رور. فعضأ :ىلبي ىلب نم لعاف مسا :"لاب"و .ةيلاح "هماظعو" 5 واولا :هماظعو .ةليخبلا :ةحيحشلاو

 (۷۸:سسي) يمر يهو ماظعلا ييي نم :ىلاعت هللا لاق ,ماظعلا نم يلابلا :ميمرلاو .[اميلق راصو نامزلا

 لوطو .لصاولا ةغلابم :لوصوو ا وعم. "هل" ف ماللاو .ةيفانلا لو" ةيطرشلا ت نم کرم :نكي الإ

 نكي مل نإ :لوقي «يلاعملا ىلإ لوصولا نع هب نيكيو ؛لحجرلا يف حودمم فصو وهو «ةماقلا لوط نع ةيانك :مظعلا
 ىلإ ةنسحلا لاصخلاب لوصو يننإف «ةصقنم الو راع الف «ماركلا رئاسك ةماقلا ليوط نوكأ يح ءاليوط يمظع

 «ةماقلا لوط ببسب هلعفي «ةماقلا ليوط نكلو «ةماقلا ليوط هلعفي ام لعفأ نأ :لصاحلاو ءًاليوط مظعلا نوك

 .لامعألا نم تاحلاصلا ببسبف انأ امأو



- 

 ةسامحلا ناويد oY مظنلا يف ف اغلا بابلا

 «لوقع موسجلا نسح نزت مل اذإ «اهلبلو موسجحلا نسح يف ريح الو

 ءليوط :لاقي نح ٍةفراعب تولع لاوطلا موقلا يف تنك اذإ

 ءلوصأ نهيحي مل اذإ تومت 2 ءةريثك عورف نم انيأر دق مكو
 ءليمحف ههجو امو ءٌرولحف هقاذم اّمأ ,فورعملاك َرأ ملو

 احلا يك م روظو اًروط لا: جدلا تاحورلا ةلفلكي اذا

 وأ «نزولا يف هاواس :هنزوو .لئامشلا دومحم نوكي يح ًاليبن لحرلا نوكي الو ءافامك :موسحجلا لبث :اهلبنو

 نوكي وأ «لقع اهيف نوكي ال نأب ءاهوقع اهنسح واسي مل اذإ ءاهمظعو «ماسحألا نسح يف ريح ال :لوقي «هبلغ
 نأ لمتحيو «-دعي مل لثم- نزولا نم "نزي مل" نوكي نأ ىلع اذه :ءابدألا خيش لاق ءاهنسح يواسي ال نكلو
 .لوقع هنيزي مل مادام ءريح اهامكو موسحلا نسح يف سيل :ئيعملاف -عبي مل لثم- ةنيزلا نم :نوكي
 ليوط عمج :لاوطلاو .باطخلا ىلع اهحتفب نوكي نأ لمتحيو «هريغو يمظع :هلوق قباطيل ءاتلا مضب :تنك اذإ
 0 «"قفاد ءامك" «ةلوعفم نعم. ةلعاف «فورعملا :ةفراعلاو.ولعلا يف مهتبلغ :مهقولعو .ماركلا موقلا :هب دارأ

 موقلا نيب تنك وأ ءانأ تنك اذإ :لوقي ءا اهبحاص ىلع ئثيف ركذت اهنأل ؛بيط فرع تاذ :نيعمب وأ ؛"متاك

 .مهدنع لوطلا ةليضف يل وأ كل ملستف ميركل نإ :يفوأ «كيف لاقي ىح «فورعم مولع ماركلا

 وأ ةيماهفتسالا- "مك" دعب ام هيف نوكي عضوم لك نإف «هيلوعفملا ىلع بصنلا اهلحمو «ةيربخ "مك" :مكو
 نإ :يعي «هيف لماعلا هيضتقي امبسح «لعفلا كلذب بصنلا لحم يف ناك «هريمضب هنع لغتشم ريغ العف -ةيربخلا

 :وحن ءاقلطم ًالوعفم ىضتقا نإو ءتكلم مالغ مكو ؟تبرض ًالجر مك :وحن «هب.الوعفم ناك هب الوعفم ىضتقا
 اهلحم وأ تمص موي مكو ؟تمص ًاموي مك :وحن ءافرظ ىضتقا نإو «تبرض ةبرض مكو ؟تبرض ةبرض مك
 لإ اهانيأر عورف نم مك :ريدقتلاو «فوذحم دئاعلاو ءاهل ربخ «عفرلا يف اهدعب ىلا ةلمجلاو «ءادتبالاب عفرلا

 يحي مل اذإ رجشلاك «مهئابآ فرش مهيف نكي مل اذإ اودمح 5 ءابآ دالوأ نيعي «ليثمتلا باب نم تيبلاو

 ءةمعط يأ :هقاذم .ناسحإلا :فورعملا :فورعملاكرأ ملو .هوبأ ا م اذإ دلولا كلذكو «نصغلا لصألا

 .ةدهاشملا دنع ليمجف ههجو اّمأو «ركذلا دنع ولحف هقاذم اما ءناسحإلاك اًئسح ائيش رأ ملو :لوقي

 .يشعلا يأ حاورلا يف ريسلا وهو :ةحور عمج ؛ةيلوعفملا ىلع بوصنم :تاحورلاو .يهنلا ضرغلاو «ماهفتسالل :اذام

 = :ججللاو هدعب يذلا لعفلا هيلع لد رمضم لعفب بوصنم «رحبلا دض :ربلاو .ليللا لوأ ريس ةحلد عمج :حلدلاو



 ةّساّمحلا ناويد ‘o مظتلا يف يناثلا بابا

 ءاجلف دق قزرلا ماهسب هتيفلأ 2 ههتوطخم قزرلا ف ترق يف نم مك
 ءاجتُترا ام لك اهنم قتفي ربصلاف ءاهكلاسم تّدسنا اذإ رومألا نإ

 ءاجرف ىرت نأ ربصب تلعتسا اذإ «ةبلاطم تلاط نإو سايت ال

 ءاجلي نأ باوبألل عرقلا نمدمو «هتجاحب ىظحُي نأ ربصلا يذب قلخأ

 اجّلَز ٍةَرغ نع الز الع نمف  اهَعضوَم وطخلا لبق كلحرل رّدق

 لئاوأ يف ريستو ؛تايشعلا يف ريست نأ كفلكي ءيش يأ :لوقيو هسفن بطاخي «ريثكلا ءاملا نعم. ؛ةحل عمج =
 .يعسالب يتأي دق قزرلا نإف كلذ لعفت ال يأ «ىرحأ ةقيمعلا روحبلاو «ةرات ربلا بكرت نأو «يلايللا

 .يعسلا مدعو «بلطلا نع دعاقتلا نع ةوطخلا روصقب نيكو «نيمدقلا نيب ام :حتفي دقو مضلاب :هتوطخ

 فلألاو ءزاف يأ :جلف .ءابصنألاو ظوظحلا :قزرلا ماهسب دارأو ءرسيملا حدقو ءظحلا وهو :مهس عمج :ماهسلاو

 «قزرلا بلط يف هتوطح ترصق نايتفلا نم ريثكف «يعسلا ةرثكب قزرلا سيل :لوقيو «ءابلاب ىدعتيو ؛عابشإلل
 .هريغ هكردي مل ام قزرلا نم كردأ دق هتدحو

 قلغتسا الوهج :جتتراو .قشيو حتفي :قتفيو .برآملا ليصحت يف ةبوعصلا نع ةيانك كلاسملا دادسنا :تّدسنا

 .اهنم سنا ام لك حتفي ربصلاف «رومألا كلاسم تدسنا اذإ :لوقي «هيلع قبطأ هناك «مالكلا هيلع

 نأو (۸۷:فسوی) هلا حْوَر ْنِم اوسي الو :ىلاعت لاق ءطنق يأ ؛سيأ نم «ةليقثلا نونلاب دكؤم يمن :ّنسأيتال
 لوصح ىلع ربصلاب 555 اذإ :لوقي «تيبلا لوأ يف "سايت ال" :هلوقب قلعتم "خلإ نأ" نم يأ :ىرت

 .دهجو يعس َدعَبو ةبلاطم تلاط نإو ءاًجرفو اًحتف ىرت نأ نم نسأيت الف «كبولطم

 يأ «هب قيل هّنإ :لاقي هنإف ءءابلا ريدقتب جلي نأو :ىظحي نأو «هب نسحأ لثم «بحعتلا لاعفأ نم وه :قلخأ

 :جولولاو .مواد اذإ :نمدأ نم «نامدإلا نم لعاف مسا :نمدملاو .رفظو زاف اذإ :يضر لثم ىظحو .هب ريدح

 باوبألا عرق نمدأ نم لعجو «هتحاحب زوفي نأب -اريدج يأ- اقيلخ ربصلا اذ لعج ءيش ّيأ :لوقي «لوحدلا

 .ةلاح ال جلي باوبألا عرق نمدي نمو «هتجاح لينب قيلخ ربصلا بحاص نأ :لصاحلاو ءاهلخدي نأب اريدح

 .ةلفغلا :ةرغلاو .مادقألا ةلزم :قلزلاو .ولعلا نم ضام :العو .مدقلا عضو :وطخلاو .ريدقتلا نم رمأ وه :ردق

 .ةلاحم ال اهنع لز ةلفغ نع ةلزم الع نم هّنإف ءاهعضو لبق اهعضوم كلحرل رّدق :لوقي «لز يأ ضام :جلزو



 ةسامحلا ناويد موو مظنلا ف يالا بابلا

 اجرتمم ريدكتلاب ناك امّيرف هبراش تنأ وفص كنّرغي الو

 :رخآ لاقو

 ءءاوطنا يطب يقو اهكرتأف اهارأ دق معاطم نع ضرعأو

 .ءايحلا بهذ اذإ ءايندلا الو «ريح شيعلا يف ام «كيبأو الف

 ءءاحللا يقب ام ُدوعلا ىقبيو «ريخب ىهيحتسا ام ءرملا شيعي

 :يبراحما ليمأ نب لمؤملا لاقو
 مقلعو باص هيف يمتش ناك نإو 2 هّتمتش نأ دو ميئل نم مكو

 متشي نيح همتش نم هل ٌرَضَأ اًمّركت ميثالا متش نع ّفكللو

 ام :ريدكتلاب دارأو «يفاصلا ءاملا وه :وفصلا .هعدح يأ :هرغ «رورغلا نم ةفيفخلا نونلاب دكؤم يم :كنرغي الو

 ام اريثك هنإف «هبراش تنأ يذلا يفاصلا ءاملاب عدخت ال يأ «لوقعم ريغ ريدكتلا سفنب جازتمالا نإف ؛هردكي

 .ضارعإلا عراضم نم ملكتم ضرعأ :ضرعأو .هفالخ هرهاظ نوكيو «ةقيقحلا يف اطولخم اردكم نوكي

 .ةيلاح "ينو" يف :واولاو ."معاطم"ل اّن هنوكل ءرجلا لحم يف ةلمج :اهارأ دقو .معطم عمج :معاطملاو

 معاطم يل ضرعت :لوقي ءديدشلا ولخلاو يوقلا عوجلا دنع نوكي امْنِإو ءعوجلا هب دارأو «تافتلالا :ءاوطنالاو

 اي «كيبأب مسقأ :لوقي «ةيفان "ام"و ءمسقلل "واولا" :الف .مثإلاو راعلا ةفاخم -عئاج يطبو- اهكرتأف سند اهيف

 الك يف ةيفرظ ةيردصم "ام" :ىهحتسا ام .ءايحلا دقف دعب ايندلا يف الو «ريخ شيعلا يق سيل :لوقأو !بطاخم

 ىقبيو «ءايح هيف مادام ريخب ءرملا شيعي :لوقي «بطرلا بشخلا وهو :دوعلا رشق :ءاحللاو .ماد ام يأ ؛نيعارصملا

 .ءاحللاب دوعلا ةايح نأ امك «ءايحلاب ءرملا ةايح نأ لصاحلاف «هؤاحل هيلع مادام بطرلا بشخلا

 نأ بحأ «ليلذ ميئل نم مك :لوقي «ناتّرم ناترجش :مقلعلاو باصلاو .هلعاف ىلإ فيضأ ردصم :يمتش

 -ررضلا نم ليضفت مسا- ّرضأو .أدتبم وه :فكللو .مقلعلاو باصلاك كارم هل يمتش ناك نإو «همتشأ

 نأ زوجيو ءامركتم يأ «لاحلا عضوم يف ردصم :ًامركتو .هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ ليبق نم :ميئللا متشو .هربخ

 لحأل وأ «مركلاب اذخآ نوك لاح ماعلا ةمتاشم نع يكاسمإ نإ :لوقي «مركتملا :ئعملاف «هل الوعفم نوكي

 .وجهو مذ لك نم ررضلاب مهيلع دوعأو ءيضرعل نوصأ مركتلا



 س

 ةّساَمحلا ناويد ۳0٦ مظتلا يف يباثلا بابلا

 هردان

 ؟كل نم كاذب ترفظ نإ كل نمف ‹لیلق ايندلا يف قدصلا قيدص

 كلم كيلمتلاب حورلا تبلط هنم تنأ ام اذإ نم كقيدص

 عيدوتلا

 ميهاربإ قاحسإ وبأ

 «عّمدت قرفتلا فوح نم ياتيعو 2 «ٌلجار يّنِإ !هللا مالَّس مكيلع

 «عمحت ةمايقلاف انتم نحن نإو ءاننيب عمجي وهف انشع نحن نإف

 هانم رهاظلا دبع نب نيدلا يحن يضاقلا

 ,كوفسمو حوفسم بلقلاو نيعلل ىمدو ىعملم نم یرح نإ !ىديس ای

 «كيلإ باحأ هور ككلمي نأ ديرت تنأ اذإ يذلا وه كقيدص :لوقي «كيلمتلا نم ضام كلم :كقيدص

 يناثلاو ءهطرش لوألا تيبلاو «هبص :مدلا كفسو «هلسرأ :مدلا حفس :حوفسم .هحور كيلمت يف لخبي الو

 نم كوفسم يبلقلو «يعومد نم حوفسم ئيعل ىرج نإ !يديس اي :لوقي «ةيشخلا نم يف :شخت الو «ءازح
 «يلق اذكو «ةك ولمن ةيراج ئييع نإف «صاصقلاب تنأ بلاطت نأ شخت الف يلق حرحو ٬ٰييع تعمد يأ «يمد

 .مهكالم نم اعرش صتقي ال اولتق اذإ كيلامملاو



 توملا o مظتلا يف يباثلا بابلا

 «يرابطصاو يلقب اولحر دقو ج اوقبأ ةريح ىحورب

 «يراج عمدلاو مهراح ىللقف ءانمستقا ةرواجملل اناك

 «قاب انأ ذإ تبجعو ؛مهدعب نم اقّرحت عومدلا تينفأف اولحر

 «قاروألا ةقرفل دوقولا دنع هؤام رطقي دوُعلا نأ ٌتُمِلَعو

 تلا

 انب داري اًمع ٍةلفغ يف نحنو انفكلا رشني نيح لك يف تولا

 انسحلا اهباوثأ نم تحشوت نإو اهتجكبو ايندلا ىلإ نئمطت ال

 .بوصنمف «ةريج يحور يدفأ وأ «عوفرم ةريحلاف ءيحورب نويدفم ةريجلا :ريدقتلاو «ةيدفتلل ءابلا :يحورب

 :لوقي «لاحلا عض وم 5 ةبحاصملل يلقب 5 ءابلاو .ءاقبإلا يضام نم رك ذملا عمج :اوقبأو «راحج عمج :ةريجلا

 .يربصو يبلقب نيبحاصم اولحر دقو «يدنع يعومد اوك رت «يحورب نويدفم مه وأ «ةريج يحور يدفأ

 مهل اراج راص يبلقف ءانناريخ نيبو اننيب عقو مساقتلا نأك يأ ءانمساقت يأ :انمستقاو «ليلعتلل ماللا :ةرواجملل

 نم يقارتحال يعومد تينفأو «َيبحأ لحر يأ «هيف تعقو :رانلاب ءيشلا قرحت :اقّرحت .يل راح راص عمدلاو

 «هقار وأ قارف لحأل «رانلاب قرحي نيح ءءام هنم ج رخي دوعلا نأ تملعو «ينايحو يئاقب نم تبجعو «مهدعب ران

 .ةتبلا حرفلا روهظ وأ «هجولا راسا كحض :ناسنإلا يقو ةراضنلا :تابنلا يف وه :ليقو «هتراضنو ءيشلا

 .مرحلا لعفي امك ءرسيألا هبكنم ىلع هاقلأو «نعألا هطبإ تحت هلحدأ :هبوثب حشوتو



 ءاثرلا ۳o۸ مظتلا يف يالا ُبابلا

 ؟انكس انل اوناك مه نيذلا نيأ ؟اولعف ام «ناريجلاو ةّبحألا نيأ

 ءانَهَر ىرثلا قابطأل متر يصف ءةيفاص ريغ اسأك توما مهاقس

 ةيهاتعلا وبأ
 ؟لابقإ يأ احم رهدلا ىلع ُتلبقأف ٠ ؟لامآ ّيأ «لاوط ٍلامآب تقلعت
 «لاحلا نم لاح ىلع توملا نم دبالف ءلاملاو لهألا قارفل زهحت !اذه ايأ

 او هر هيلع خاو هواك رل لاك لالا

 ؟هئارو مأ هل ريح همادقأا ءاًمزاح ناك نإو يردي ال حبصأو

 «هءاقل و رّرسي م شاع نإو «هليلحخ هيلإ قد ُ باغ نإو

 هءانع ريثك لذ يف شيعلا نم 2ٍةصاصخ يذ ئرمال ريخ تومللو

 ءاثّرلا

 دمحأ دمحم ظفاحلا جاحلا انالوم مالعلا ربحلا مامملا ىلوملا ءاثر يف -هل هللا رفغ- فلؤمللو

 ضعبل لخترا ناكو ءانيرغ -هرس هللا سدق- تامو ءاهريدمو ةيدنبويدلا مولعلا راد مظان

 ىبلو «هنطو ىلإ دوعلا يف لجعتف ءدابآ رديح يف ضرمف «ةروكذملا مولعلا راد جئاوح

 .نطولا ىلإ لوصولاب زفي ملو «توملا يعاد

 بارتلا :ىرثلاو .ضرألا هحو :قبط عمج :قابطألا :قابطأل .هب سنأتسيو «هيفو «هيلإ نكسي ام لك :نكسلا :انكس

 .اًرعش هيف مظنو «هنساح دّدعو «هاكب :هيثري -برض نم- تيملا ىثر :ءاثرلا .ءارثأ عمجلاو «ضرألاو «يدنلا

 .ءاملعلا نم حلاصلا :ليقو م اعلا = کلاس :ربحلاو فاضمأ ء يشب مه اذإ يذلا وه :مامهلا



 ءاثّرلا ۳0۹ مظتلا يف يناثلا ُبابلا

 «ىرحأ لضفلاب ءاًدجام ءاليلج «ظافح اذ اًكيش نوُعانلا ىعن

 r انه .a E كك كامو «ةاشافا كلين

 ءارخذو اًرجأ ازئاح ءايفو ابدت تاريخلا مساق ةلالس

 ءاركش ديزي ناك ءاّرسلا فو ءايازرلاو بئاصملا يف اروبص
 ءارحب لجأ ناك ءاملعللاو «ىفصملا لسعلاك ملعلا ىشطعل

 و ذيع ف نش ءلهَج َءارَسأ هملع قتعأو

 «ىرحأ عمدلا روحب مهلكف  كاّبيرغ ءابرتغم تام اًديهش

 ءارمحو اًضيب ترح دق ع ومد ءاهتضّيب دق نيعأ نم مكف

 ىلع خيشلا قالطإو «هنم نيركذملا عمج :نوعانلاو [دحأ توم نع رابحإلا وهو] يعنلا نم ضام ىعن :ىعن

 «كلذ وخحنو «ماقملاو .ةليضفلاو «ملعلا 2 ربكلا رابتعاب وه امنإ «ةعانصلا سيئرو «موقلا ريبكو ماعلاو «ذاتسألا

 «ىلوألا :ٰيعي «ليضفت مسا :ىرحأو «ردقلا ميظع :ليلجلاو «ةفنأ هل نمل "ظافحو ذل" هنإ :لاقي «بذلا :ظافحلاو

 «لضفو ,ةباحنو .ءاكذ يأ «لبن وذ ليبنلا :الايبن .مهلك سانلا نم لضفلاب ردجأ وه يأ ءردحألاو ,قلحألاو

 نأ :اهنسحأو «تاهيحجوت هبصن ق :اًرمأو ¥: «ةواكذلا وذ :يكذلاو «دقوتملا داؤفلا يك ذلا دلجلا وه :مهشلاو

 .اًرمآ وأ اًيهان ىلاعت هنوك لاح :نئيعملاو -هبر ی هب لوعفملا نم نيلاح «لعاف مسا ئعم. «نيردصم انوكي

 «نيخسارلا ءاملعلا هودق هب تدرأ :تارينلا مساقو «دلولاو .لسنلاو .ةصالخلاو «ءيشلا نم لتسا ام وه :ةلالس

 هلال «بيجنلاو فيرظلا وهو :بدنلاو «نيمآ مهلا «هعابتأ نم انلعجو «هرس هللا سدق يوتونانلا مساق دمحم ىلوملا

 هيف اومهوت ءءابدُتو بودن عمجلاو «لئاضفلا ىلإ عيرسلا وه :ليقو ءاهئاضقل فح «ةجاح ىلإ -ىعذ- بد اذإ

 مسا :زئاحلاو ءاقدصأو قيدصك ءءايفوأ عمجلاو ءءافولا ريثكلا :يولاو ءءاحمسو حمسك «ءالعف ىلع هورسكف ليعف

 عمج :ايازرلاو ءرباصلا ةغلابم وه :اروبص .راخذأ عمح باو «رخخ ذأ ام :رحذلاو «هعج و همض :هزوحج هزاح نم لعاف

 .شطع وذ «ناشطع عمج :ىشطعلا :ىشطعل .ءارضلا ضيقن ءاحخرلاو ةرسملا :ءارسلاو ءةبيصملا «ةيزر

 ةلابح يف اريسأ ناك نمل اقتعم تيملا ناك يأ «هرسأ يأ «يبسي هابس نم ضام :ىبسو «ريسأ عمج ءارسألا :ءارسأ

 .ميمعلا هناسحإب دبع وأ رح نم سانلا لك دبعتساو «لهجلا

 ضيبأ عمج :ضيبلاو «نايرجلا نم ضام :ترجو «ع ومد هلعافو [ضيبأ ءيشلا لعح] ضييبتلا نم ضام :اهتضيب

 .ءاكبلا ةرثكل «مدلاب ةطولخملا عومدلا هب تدرأ ةرمح وذ ءرمحأ عمج :رمحلاو دلا نع يلاخلا عمدلا هب تدرأ



 مظنلا يف ب اغلا ُبابلا

 اًملع تاريخلا مساق اندقف

 اردبو اھم ههجو لجخُي هارن نأب نيلمآ انكو

 ارهد ًءاضأ نيتفيلح يمس ُكِلُم ماظن دورو ادعمسيو

 ارصع قاف عيجش ةنثعبح بأ ظقي ٍلداع ټكيلم

 ا فيقلا هج دوج هل

 نكلو اوؤاشام سالا بحي

 رسيو رسع يف قلخلا عاطم

 ازع نيدلا مولع ىلعي هب

 ىرخأ رحبلاو هئرطمتسا اذإ

 ىرغم دحجا ضيبب ٌبلق هل

 ارحبو هرمأ ىرحمو

 اًرط كلملا ماظن ىمسي هب

 ارب

 ءاثرلا

 ىرحب ّدَّسل ميظعلا هللا نم 2 اًردق نأ انعمس اًنكلو

 .هابأ اندقف انأكف -امهرس سدق- رقفلاو «ىوقتلاو ,دهزلا يف «يوتونانلا هيبأب هللا قلح هبشأ ناك تملا :اندقف

 ناك خيشلا نإف «هرفس نم يجري ناك ام ىلإ ةراشإ ءهاجر يأ «هلمآ نم «لعافلا مسا نم نيركذملا عمج :نيلمآ

 .اهيف هلوزنب «ةيدنبويدلا مولعلا راد فرشي نأ «ةيفصآلا ةلودلا بحاص ىلع ضرعي نأ ىلإ اًمزاع

 نيرهصلا امه تدرأ :ناتفيلخلا كريظنو كمسا همسا ناك نم :كيمسو «"هارن" هلوق ىلع فطع :انعمسيو

 حودمملاو «نيعمجأ مهلك ةباحصلا نعو امهنع هللا يضر اًيلع 5 هللا لوسر مع نباو «نامثع ير لا اذ نک رال

 يأ ءاّيدعتم نوكي نأ لمتحي :ءاضأو «(ىلع «نامثع) امهيملع نيب اعماج ناك هتايح لوطب يوبنلا نيدلا هللا ٌرعأ-

 :ظقيلاو «كلملا بحاص وه كيلملا :كيلم .رهدلا يف ءوض اذ راص يأ ءاّمزال نوكي نأو مهلك رهدلا لهأ ءاضأ

 .دسألا :ةنثعبخلاو ءاربك ةلودلا ىضري ال يذلا وه :يبألاو «نطفلاو «رذحلاو رومألل هبنتملا يئان دض

 .رحبلاو ثيغلا ءاطع ههبشي ءاطع كيطعي ءالئاس هتيتأ اذإ :لوقي «رطملا تلأس :هترطمتسا

 سانلل ناك نإو :لوقي «دحملا ضيبب ىرغم بلق هل يأ «هبلقل تعن وهو «هضرح :هارغأ نم لوعفم مسا :ىرغم

 .دحجا ناسحب ضرحم بلق هل نکل «بهاذم نوقشعي ام يف

 انكو :لوقي «قيرطلا يأ ءيرحلا عضوم :ىرحبو «هقلغأ :ءيشلا دس «نيلمآ انكو :هلوق نم كاردتسا :انكلو

 .هنطو ىلإ هلصوي نأ هقيرط عنم ميظعلا هللا ردق نأ انعم انكلو «ةيفصآلا ةمزألا كلام دوروب انرشبي نأ وحرن



 مظتلا يف يناثلا ُبابلا

 ال يذلا هللا يعاد ىّبلو

 مولعلاراد نم ايف

 ايعس كوبأ هانب امل تيعس

 اتفد لب دلك كنفدن و

#2 

 هوه

 اًدرف تيقبو اًدّدجُم تييح

۳۹۱ 

 يلا

 ارب تيوح مث رحألا تزحف

 اركمو اعدح نإو هل درم

 ارشو هتوم انيأر

 ارو

 اريح

 ارحب اهتيرحأ

 ارمأ ام كتفدف ىّده مولع

 ارفك مث اكرش تبرت دقو

 ءاثرلا

 ارج دابك ألا ي تعدوأ دقو ام عمدلا رڪ تينا دقو

 ارمحو الح دجن مل انأك سينأ الب َنيمئاه انيقب

 اربص نآلا اندقف دق كدقفب اناهد طح ذإ انيّرعت

 نإو «لعاف مسا ىععمب ءردصم درلا :ٌدرملاو ءهب لكؤملا كلملا وأ توملا :هللا يعادو كيبل :لاق يأ :خإ ىّبلو

 .نونوزحم همادخ نأل :رشو «دلخلا لحد هنأل ؛ريخ هتوم :دلخ هل .اركم وأ اعادح دارلا ناك نإو ريدقتلا اعدح

 | .تزرحأ :تيوحو «تعمج يأ «تلق لثم :تزح :تيعس

 :ةمايقلا موي ىلإ كتيص ىقبي ام تكرت تنأو «تام ام «هلثم فلخ نم نأل ؛كانفد ام :لوقي :كنفدن ملو

 نم ةنسلا نيبي نم ددحجملا ادد .ةرارم دشأ كنفدف «كدعب اهدحب نل انأل ؛ةياده مولع انفد انكلو يح كتنأكف

 ءاملعلا ىلع «ثيدحلا يف درو ام لمح رهاظلاو «ددجملا هنأ مهمامإ يف موق لك يعدي دقو «نيعدتبملا لذيو «ةعدبلا

 .بارتلا تطقسأ يأ :تبّرتو «هل ريظن ال نم :درفلاو «ةفئاط لك نم نيينابرلا

 .ةيوبنلا ةنسلا ىلع «ةماقتسالا نم هيلع تيملا ناك ام ىلإ ةراشإ تيبلاو ةيفان ءنيعرصملا الك يف ام ةملك :تدعب

 نائيشلا ال قارغتسالا ركذلا اذهب داريو «نائيش مالكلا يف ركذي دق :ءابدألا خيش لاق ءّرم دقو «مئاهلا عمج :نيمئاه

 رمألاو «ةيلستلا وهو «ةيزعتلا عراضم نم بطاخم ةظفل يزعت :انيزعت .ائيش دج مل :نيعملا اذه ىلعف ءامهنيعب
 .كباصأ ام يأ ؛كاهد ام :هلوق نم :اناهد «مظع وأ رغص رمألا :بطخلاو «ريصلاب



 ءاثرلا م5 مظنلا يف يناثلا بابلا

 ىركس لثم لئاسملا يف ىرايح یضرم كانثح اذإ انيوادت

 اًرط نارقألا قئاف تدمحأل ندع تانج انبر £

 ارتس دبعلل عساو بفوؤر بر لضف نم هرس سدقو

 ارسا وأ رهاج هنع احفصو اهانج دق بونذ نع اوفعو

 ارج ملهو اهّدعب اًنرقو اورق ٍنامحر َبيبح قبأو

 يباصلا قاحسإ اَبأ ىثري ىضّرلا فيرشللو

 يدانلا ٌءايض انح فيك تيأرأ داوعألا ىلع اولمح نم تملعأ

 ريغ ناريح عمج :ىرايحو «ضرم هب نم «ضيرم عمج :ىضرمو «ةاوادملا نم بطاخم ظفل ىوادت :خلإ انيوادت

 رسكلاب :رتسلاو «ةيئاعد ةلمحلا :خلإ سّدقو .ناركس عمج «(ةغل حتفلاو) مضلاب :ىركسو «هليبس ىلإ دتهم

 .راقولا :ردقلاو «نوفدملا نعم. نيفدلا :نيفد .ملحلا ةياغ نع ةيانك :رتسلا ةعسو و «عساو :هلوقل لوعفم

 «قلطم لوعفم اضيأ :اًحفصو «بونذ :هلوقل تعن ةلمحلاو ءبسك :ئحو «هلماع فذح قلطم لوعفم :اوفعو

 .نامتكلا وهو «رارسإلا نم يضام :رسأو :هلوق «ةفشاكملا «ةرهاجملا نم يضام :رهاجو «لماعلا فوذحم

 ف اقئاف ءاعراب ءايدأ ءاّلاع ناك «ةيدنبويدلا مولعلا راد ريدم نيعمل ملع :نامحرلا بيبحو «ءاقبإلا نم رمأ :قبأو

 راسكنالا نم اًعلاب ناك كلذ عمو «موثلك نب ورمعو «سيقلا ؤرما :ءابدألا ركذت هدئاصق ءركذلا الماخ «مولعلا

 .هدقرم رّون مهّللا ءاهاهتنم يسفنلا

 :لاقف ءايباص ملسم حدمي نأ زوجي الو «يباص وهو قاحسإ ابأ تحدم :كنأب فيرشلا ىلع ضرتعا :فيرشللو

 .ملعلا تحدم لب «يباصلا تحدم ام هّللاو ال

 :رعاشلا لاق ول :فيعضلا دبعلا لاق «سلحملاو لفحملا وه :يدانلاو «بلقنا يأ :انح

 يدانلا ءوض ٌدوسا نوري ام وأ داوعألا ىلع اولمح امل اًبجع

 | .اًماحسناو اقايط نسحأ ناكل



 ءاثّرلا ۳۳ مظتلا يف يناثلا بابلا

 دابزألا عباتتم هعقو نم  ىدتغا رحبلا يف رح ول یوه لبج
 داوطألا ىلع ولعي ىرثلا نأ ىرثلا يف كّطَح لبق ملعأ تنك ام

 يدارم ريغ هللا دارأ نكل ىدرلا كرطاشأ نأ ىوهأ تنك دق

 داوج ريغ ناولّسلاب بلقلاو ةليخب ريغ كيلع َعومدلا نإ
 دارس لك يع نم: تلو يرظانو ءاضفلا نيب ام تدوس

 داوم ليلفلا نم ةينرلقلا نأ عاش عادلا نم دودا ير

 ربخ هدعب ةيطرشلاو «هريخ ىوهو ءأدتبم هتراكن عم لبج :يدنعو «لفس ىلإ ولع نم طقس يأ :ىوه لبج
 نوكي نأ زوجيو [ةوغرلا] دبز عمج دابزألاو ءادغ يأ :ىدتغاو ءطقس يأ «رورخلا نم ضام :ٌرخو هل ناث
 .ةميظعلا لابحلا :داوطألاو «لفس ىلإ ولع نم رودحلا وه :كطح [هنم دبزلا جورح] يعي ءاردصم
 [ًافصن اا ءيشلا ميسقت] ةرطاشملا نم ملكتم :رطاشأو «بحأ يأ «ىوه عراضم ملكتم :ىوهأ دق

 «يفنلا ىلع «كيلع وهو «يفنلا لومعم مدقت هيف :لاقو :وحنلا ءايعدأ ضعب هيلع دروأ :نإ .كالهلا :ىدرلاو
 يفنلا زيح يف ام ممدقت عانتما نأ قحلاو ,فورظلا يف عسوتلا نعو ءرعشلا تايرورض نم لفغو ؛ةليخب ريغ وهو
 يفام مدقت زج ملف «ماهفتسالل اهبشأ ءلعفلاو مسالا ىلع الحد امل امهنإف «نإ وأ ءام. يفنلا ناك اذإ وه امُنِإ

 يف امهدعب ام لمعي نأ زاحو هنم ءزجلاك اراصف «هيف المعو «لعفلاب اصتحا امهتإف "نلو مل" فالخب «هيلع امهزيح

 ثيح ءاهيف فرصتم فرح اهنأل «نيتليبقلا ىلع تلخد نإو ءاهعم مدقتلا زاح امنإف "ال" ةملك امإو ءامهلبق ام
 ام يف ءاهدعب ام لامعإ اًضيأ زاجف «جرخي ال نأ ديرأو «بنذ الب تئج :كلوقك ءاهدعب ام يف اهلبق ام لمعأ

 انمضتم هنوك ثيح نم "ال" ةملك ةلزنم "ريغ" نوكلو ءالصأ لماعلا اهؤطختي ال ذإ "ام" ةملك فالخب اهلبق
 .هيلع ريغ هيلإ فيضأ ام لومعم ميدقتب «براض ريغ اديز انأ زاج «يفنلا نعل

 :ليقو «نيعلا :رظانلاو «ضرألا نم عستا ام :ءاضفلاو «دوسأ هريص يأ هدوس «ديوستلا نم ضام :تدّوس

 .ئمع نيعلا داوس نأ ملعت تنأو «نيعلا ناسنإ هيف يذلا ءرغصألا داوسلا

 :ليلغلاو دع عمج :دودخلاو «عبشو برش :اًيرو اّيَر (عمس نم) نبللاو ءاملا نم يور نم ردصم وه :خلإ ير
 ةرثك هب دارأ) دودخلا ءاوترا :لوقي «شطع (يئاي ؛عمس نم) ىدص نم ٍداص عمج :داوصو «هتدش :ليقو شطعلا
 .فوجلا ةرارح لجأل «ىشطع بولقلا نأ ىلع دهاش ؛عومدلا نم (عومدلا



 ةاجاتملا 54 مظنلا يف ئباثلا بابلا

 داوغو حئاور عومدلا نمو  هوأت مل نإو ريق اشحلا يف كل

 يدالب يلع اهقيضأ تكرتو اهلك كّدعب ضرألا يلع تقاض

 ةاَجاتملا

 -ةمحرو اًرون هعجضم هللا ألم - يدنبويدلا نامثعلا نمحّرلا بيبح بيدألا ىلوملل

 ماقعلا هژاد هب دتشا نيح

 تک ع ا فئاخ يهإ كاتأ
E 

 اعدصت e هر حلاصب ا ينأ فرتعمو

 مهلك سانلا اشح يف وأ «ياشح يف يأ «هيلإ فاضملا نع ضوع ماللاو «عولضلا هيلع تمضنا ام :اشحلا

 ,راطمألا يه ةحئار عمج :حئاورلاو ءارامت وأ ءأليل هب لزن :هلزنم ىوأو ءهلزنم ىلإ ىوأ نم :هوأت مو
 هب لزنت مل نإو «كايإ انبحل ربق اناشح وأ ءاياشح يف كل يأ «ةيداغلا اهلباقتو ءاحاور ءيحت يلا بحسلاو

 يأ :تكرتو «ةريحلا ةدشل لثم «ضرألا قيض :تقاض .اًحبص وأ اليل ةرطاملا راطمألا هبشي عمد :انعومد نمو

 .دالبلا قيضأ يدالب تريص يأ «يناثلا ىلع مدق «لوأ لوعفم يدالبو «تريص

 يش ءاودأب «ةنس نيعبرأ ءاهز اضيرم هلم يقب ءهنم ءربلا ىجري ال يأ «(حصفأ مضلا ؛ماقمك) ماقع ءاد :ماقعلا

 وهو] عرضتلا نم لعاف مسا :خإ عرضتم .هل هللا رفغ ءفوت ىح ةدش ىلإ ةفخ نم هضرم جردتي لاز الو

 نزحلا ةدش نم رئاحلا] ناركس لثم :ناهوو [ةدشلا] يأ «سؤب وذ :سيئبو [نزحلاو جايتحالاو زجعلا راهظإ

 [ملأ ءيشلا ةباصإو ماليإلا وهو] عاجيإلا نم لوعفم مسا :عجومو [دجولاو
 هيرو ىررخأ صاف نم هناي تطلب ترجو هش نعي رقأ ؛«ءيشلاب فرتعا نم لعاف مسا وه :خلإ فرتعم
 2 افا نو آوا :ىلاعتو هناحبس هلاق ام ىلإ حيملت [ءيشلا ققشت] ردصم :عدصتلاو طقس يأ

 6 . ؟:ةبوتلا) هيلع بوي أَلا ىَسْعْايَس َرَحآَو احلاص المع اوُطلَح

 «فرصنا يأ «زاحنا نم فرظ مسا :زاحنملاو ؛"كتيتأ" ين ؛عوفرملا نم لاح (وجرأ ال) ةيفنملا ةلمجلا :وجرأ ال
 .عزفلا نم عضوم :عزفتملا اذك و «فارصنالا عضوم ينعي



 ةاَجاَتملا ۳ مظتلا يف نيالا بابلا
 ل و ا ۶ ۴ 1

 اعحَسَت ديزت يلامعأ ةبهرو يندوقت اقوش تابغرلاو كتيتأ

 اًعحضرمو اًئينج ينابر كفطلو يب طاحأ دودحلا بلص يف كفطلو

 اًعَروأو ىقتأ هللا قلخ مركأب 2 ةليسوو ةلصو اذه دعب يلو

 نفسم ارط ضرألا لهأل اًعيفش  هدوج لذب ىرول مع ىدهلا ين

 اعجرتف ىضقتل اثيح اه موقي 2 ٍةَحاحل ءيحب ذإ ازوجع تناكو
 اعجشأو ىوقأ مث امامذ قوأو ١ اهتبي نك يف ءارذعلا نم ىجأو

 اعرضتم اًبئاد اًروكش اًدبعو ًالّمحتم ىذألل اًروبص ناكو

 اًعشخأو ىشحأ مث اليلج اًبيهم ًاللهتم اًطساب ایج اميسو

 رح وهو] دوقلا نم :يدوقتو ءاقوش يندوقت يأ «هلجأل لوعفم :اقوشو «يتابغر يأ «ةبغر عمج :تابغرلاو
 دتهي ملو :رمأ يف لحرلا عكست ردصم عكستلاو ء[فوخلاو عزفلا :يأ] ردصم :ةبهرلاو [ءيش ىلإ ءيشلا

 .اريحت ينديزت اهتبوقع نم بهرأ يلا يلامعأو ءاقوش يندوقت «كئاطع ىلإ يتابغر نوك لاح كتيتأ يأ «ههحول
 [ةيقلخلاو ةيلقعلاو ةيدسجلا هاوق ىمتو هامن :هاّبر] ةيبرتلا نم ضام :"ىّبر"و هربح "يب طاحأ"و أدتبم وه :كفطلو

 [هلفط نبللا مألا يقس وهو] عاضرإلا نم لوعفم مسا :عضرملاو [نطبلا يف لمحلا] ريمأ لثم :نينجلاو

 عروألاو «ريغلا ىلإ هب برقتي ام :ةليسولاو ؛نيلصتملا نيئيشلا نيب امو لاصتالا يأ ءردصم مضلاب ةلصولا :ةلصو
 طاحأ يأ] اًمومع ءيشلا مع نم ضام :مع .تاهبشلاو يصاعملا نع فكلاو «مثإلا ةبناحم عرولا نم «ليضفت مسا

 ©ًفيِنَح َميِهاَرْبِإ ةي :ىلاعت هلوقك «هدوج يف «هيلإ فاضملا نم لاح :اعيفشو [ءاطعإلا] حتفلاب :لذبلاو [لكلا
 [دحأ يف ةعافشلا لوبق] عيفشتلا نع لوعفم مسا :عفشملاو (10١:ةرقبلا)

 .اهتجاح ءاضقل يأ :اهلو [ًنسلا ةريبك ةأرملا] روبص لثم زوجع :تناكو

 رسكلاب نكلاو [ركبلا] ءارحص لثم :ءارذعلاو «مشتحا :ءايح هنم (عمس نم) ىج نم ليضفت مسا وه :ىحأو
 .بحاوو قح حتفبو ءرسكلاب :مامذلاو .دهعلا ءافو نم ليضفت مسا :قوأ [رتسلا]

 ءيش يف لعاجلا] :طسابلاو [هجولا ْنَسَح] ريمأ لثم وه :اميسو [نزحلا لامتحا] بوؤدلا نم لعاف مسا :ابئاد

 ءيشلا نم فئاخلا] عيبم لثم :بيهملاو [هجولا نم حرفلا روهظ وهو] للهتلا نم لعاف مسا :للهتملاو [اعسو

 .عوشخلا نم ليضفت مسا :عشحخأو ةيشخلا نم ليضفت مسا :ىشحأو [لحولاو



 ةاَجاَنمل 8 مظتلا يف ياثلا ُبابلا

 اَعَجَرُم نوظفلي يسفن يسفنب مهلك نويبنلاو لوه دتشا اذإ

 اًعفشيو ثيغي نأ وجرتو هيلإ | ٍةَّمُأ دعب ةّمأ يتأتف موقي

 اَعفريف لاقي يح ٍةيعدأب 2 ٌدحاس وهو هر وعدي لاز امف

 اًعضَعضُم افيعض ىقلُم نريصو 2 يينب نهوأ مسجلا ٌماقس يملإ

 اعرسيو ٌريطي نأ ىوقتي الو 2 هّضوهُت قيطي ال خرفك ترصو

 اًعُجفم اكرع ٌحاجوألا يكرعتو َةَدْرَعو ٌءدب ماقسألا يندواعت

 اعجوت يقبي سيل ًءافش يل بهو ينفاعو ينع فعاف ميقس ينإو

 اعم اعاش اک اكو اللذتم اًتناق ابق يل بهو

 اًعُروت ىشحشف ناعإ ةشاشب 2 يعلضأو ياشح يف لحدأو يفإ
 اًعقوتأ نأو وجرأ نأ يل الو مارك ديرأ يلامعأب ُتسلو

 نم لوهحب :لاقي ءاعد عمج ةيعدألا :ةيعدأب .هررك هناذأ يف نذؤملا عّجر نم لوعفم مسا عحرملا :اعّجرم

 مضلاب :ةينبلاو [افيعض ءيشلا لعج] ناهيإلا نم ضام :نهوأ .هسأر عفريف هسأر عفرب رمؤي يأ «لوقلا عراضم
 :ًءاَقلِإ ضرألا ىلإ هاقلأ نم لوعفم مسا «حورطم :ىقلمو ءيمسج يأ «ئبو ىب عمجلاو «هتينبام «رسكلاو

 .ضرألا ىلإ همده :هعضعض نم لوعفم مسا :عضعضملاو «هحرط

 ةبئاغ ةظفل :كّرعتو [عوحرلا] ةدوعلاو [ءيشلا ءادتبا] ءدبلاو ءمقس عمج :ماقسألاو [هؤاهتشاو هل ةداع َءيشلا

 ءيكر عت نم قلطم لوعفم :كرعلاو «مألاو ضرملا «عحو عمج :عاجوألاو هكلد ممدألا كرع «كرعلا عراضم نم

 :عحوتلاو [رضي امع ظفحلا] ةافاعملا نم رمأ :فاع :ينفاع [لألا راهظإ] عيجفتلا نم لوعفم مسا :اًعجفمو

 عمج علضألاو «يبلق يأ :ياشح :ىهإ [عيطملا] تونقلا نم لعاف مسا تناقلا :بهو [انيزح راص :عجوت]

 بوثلا ىشح عراضم نم ةبئاغ ةظفل (ةلمهملا ءاحلاب) :ىشحتو [ناسنإلا نم نطبلا قوف نيبناحلا ماظع] علض

 .عقوتلا عراضم نم ملكتم :عقونأو ؛ةرورضلل واولا نوكسب :وجرأ [ءيشلا نع بانتجالا] عروتلاو هالم :نطقلاب



 ةاَجاَتما ۴۹۷ مظنلا يف ئباثلا بابلا

 ا صالخلل رک تنأو بنذم دبعلاو باوتلا كنكلو

 اًعورملا يجني وفعلا نأ َملَعأل ينإو ينذ قوف يئاحر ىملإ
 اًعشقتم يلجني مالظ يبنذو ىجّلا اه موقي ال سش كوفعو

 اَعَمجَأ زوفلا يل تزاح اهن اذإ يلا يّيغُب تو يلق ىنم كلتو

 اعدلا عماس اي نامحر اي كلضفب يحاح ضقاف ىفطصملا هاحب يهإ

0 
 امي

 [ءوسلا لماع] نسحم لثم :بنذملاو [هيلإ ةبوتلاب هقفو] «هيلع هللا بات نم «بئاتلا ةغلابم :باوتلا :خإ كنكلو
 عيورتلا نم لوعفم مسا :اعورملا .ءيش يلع كنظ قلأ يأ «عقو :لاقي «عيقوتلا نم لعاف مسا :عقوملاو

 .هبونذ هتعور نم .يجني كوفع نأ ملعأو «ينذ ديزي يئاحر يهإ :لوقي [فيوحتلا]
 لعاف مسا :عشقتملاو «فاشكنالا وهو «ءالحنالا عراضم نم بئاغ ةظفل :يلجنيو «ةملظلا «ةيجد عمج :ىجدلا

 يبونذو «يبونذ تاملظ اهضراعتال سش كوفع يأ [هنع ىلجنا مث هيشغ :ءيشلا هنع عشقت :لاقي] عشقتلا نم

 .عشقتملا باحسلاك «فشكنت تاملظ

 «ةحاحلا مضلابو «ىغتبا ام رسكلاب :ةيغبلاو «ثنوملل «ةراشإ مسا "ين" و [لمألا] ةينم عج ىدُه لثم :ىنم

 زاح نم «زوحلا يضام نم ةبئاغ ةظفل :تزاحو [هلوصحو ءيشلا نادجو] لينلا يضام نم ملكتم :تلنو
 .ريخلاب رفظلاو ةاجنلا «حتفلاب :زوفلا «هعمجأ ءازوح ءيشلا

 "نمحرلا لضف" هيبأ مسا ناك -هدق رم رون مهللا- مظانلا ىلوملا نأ تيبلا نساحم نمو رهاظ تيبلا نئيعم :يهلإ

 .روصقم هنإف «يورلل رصق دودمم ءاعدلاو «يناثلا عارصملا يف هيثزح عم وهو



 باتكلا فيلأتل بجوملا ۳۹۸ فلؤملا نم

 فلؤملا نم

 باتكلا فيلأتل بج وم ا

  هئايفصأو هئايلوأ ميلعتب هرمأو «قالحألا مراكم اًمّمتم هبيبحو «هّيفصو هّيبن ثعب نمل اًدمح

 لك رمتئاف «قافنلاو «قاقشلاب بوشم ريغ ءردك ريغ اًيفاص نوكي ام :اهنم «هعابتأو

 هب رومأملا ميلعتلا اذه يقف ضي و «هدلول :فوطغلا قوفشلا كلاولاك هنمأل راضو

 ىلع لصف مهلا «ماوعلاو ٌيصاوخلا هيلع ّبكأو َمَحدزاف «مانألا نم اًدحأ هل ثوعبملاو

 «ميقتسملا كطارص ىلإ ةفاك سانلا ىَدَهو «ميظعلا نآرقلا هقلح لعج يذلا يّمألا كين

 ةيبدألا بتكلا تناك املف !دعب امأ «نيعمجأ هجاوزأو اذ هبحصو هلآ ىلعو

 .هتذلو بحلا راكذت نع ةيلاح ريغ (ةّيئاتسكابلاو) ةّيدنهلا ةّيمالسإلا انسرادم يف ةلوادتملا

 رتاف لازع ةاغانم نم «فنّدلا ميتا هيلإ ليمي ام ذئاذل نايبب ةنوحشم هلامجو بوبحلاو

 اع لم الب و ةويليفلاوب ردم وع قو راع ام دقاق و اور كأ فلا

 اهيفتصم تاين تناك امو «نهنساحمو ءاسنلا يف اهرثكأ ةقئار ٍتاراعتساو ةقينأ ٍتاهيبشت

 مالكلا فونص ىلع دقوتملا يكذلا بيبللا عالطا الإ (ممي ّنظلا نسحن ام ىلع) اهيعماجو

 لعج ماثآلا نم رئابكلاو شحاوفلا يف نيملسملا دابكأ ذالفأ عاقيإ ال ؛تارواحملا عاونأو

 تاطرو يف «ىقرغلاو ءايلعلا هتورذ ىلإ لوصولا نع نورصاقلاو بدألا ملع يف نونعاطلا

 (ةفسلفلا وأ قطنملا اهوّمم لار تالّيختلاو تامهوتلا زوافم يف نولاضلاو ةياوغلاو لهجلا

 تاياكحلا هذه اوذختاو هب سانلا نونظ نوئيسي ليطابألاو ماهوألا ديب يف نوهئاتلاو



 لبح ام دمخيو ةيوهشلا ىوقلا جيهي بدألا ملع نإ اولاقو هيف نعطلل ةعيرذ صصقلاو

 هريصيو .روجفلاو قوسفلا يف ميهي نأ ىلإ هبحاص قوسيو «ةيهلإلا ةرطفلا نم ءرملا هيلع
 رظنلا وأ مرحلا مالكلا نم لقأ الو ءدرملاو دئارخلا ىلإ ليملاو ةطاوللاو انزلا ىلإ ةا

 دامح نع ىور ام هيلع مه امل اميمتت اوركذو اعطق روظحم روظحملا ىلإ يضفملاو «مرحا

 يفيرظ هرذع نم "يص ب اذإف كساكسلا ضعبل ةزانج نم تفرصنا :لاق ةيوارلا

 تلقف ءان اماظعإ ماقف E انفق وف «رعشلا لوقب فوصوم ْنسلا ريغص «هجولا نسح

 :اندشنأف بال هل تلقف ءىحتسا هنأكف ءائيش اندشنأ

 انولذعي موق لذع عوضخب انوكش دق انودتعي حالم نم ريجُم بحلا نم له

 انوفحلا انم تقرغأ عومدب انيكبو ١ انيقل ام يلابي ال نمت هاقلن ىوح يف

 هتقر نم ابجعت هيلإ انسلجو ءكّمع كؤادف :تلقو ءابرط صقرأ ُتدكف :دامح لاق

 ( .«:اندشنأف .هتحاصفو هلامحو

 ىكتشملل هيلإ ثرّيص مث ًادهاش يعمد تلسرأ دقلو

 ىكبف یکبت ءاش نم لك  ىلغش تلق مث ثّوتف

 ابيع ناك نإ ؟ْبيع ٌبحلاو !مع اي :لاق ؟ةيراحلا هذه بيت :تيدف هل تلق :دامح لاق
 يهتشأ الفأ ؛ليمجو ةورع لثم يموق ثيداحأ غلب وأ ترق اذإ !مع اي :لاق مث «هتكرت

 يف ملعتلا نأ تايهيدبلا ىلجأ نم :اولاقو «نيبجعتم هنع انفرصناف ؛مهنم ادحاو نوكأ نأ

 يأرلا اذه سيل يرمعلو «ربتعي لصأ هل نكي مل ام كلذ ريغو رجحلا يف شقنلاك رغصلا

 هروعش ىلع رينملا ههجو سافق هافق نم ردبلا لّجخي اليمج اهجو يأر نم لوق لثمألا



 باتكلا فيلأتل بجوملا ۳۷۰ فلؤملا نم

 اطا ههجو ةيؤرل حلا هقفاوو ظحلا هدعاس ولو «ميمد دوسألا اذه نأ «حاصو ءادوسلا

 بتاج نع اومعو هنم ابناجأ اوأر مهفأ الإ نونعاطلا ءالؤه ام هلاوو «هنيع ىّمعو «هيأر

 ' :ليق ام معنلو ءرخآ

 اگ حار باتا مج م ميش زر ب دس درگ

 نيع روحو «أبارتأ بعاوكو «مايخلا يف تاروصقم روح مسقلا مالكلا فاو ءرق ام وأ

 تاموح يف اوعقوف تايآلا نم كلذ ريغو «ناحرملاو توقايلا نمأك «نونكملا ؤلؤللا لاثمأك

 ام ئضتف ءامسلا قفأ نم تعلط سمشك مولعلا لثم نإ اوردي ملو ةلالضلا رفحو لهجا
 :يمورلا هلاق ام نسحأ امو «داوسلا الإ ذوسلا ديزي الو ءوضلاو لوبق هعبط يف ناك

 تفاک موآ نيزك ی تشز تشو لمح وا مآ ديو
 قارا رك ميك قفل تسار قار ل ارورع أ تنك
 بأ كنبا 4 لنشر ص ړو

 سا قف تمار رتا تفك

 یزولا ررص اك رتتفك ںارضام

 ثسو لوقصم ما ہا کک تشك

 ور لی رشا رکا ارك م

 بات لو غز ےن لرشذ ےن

 رج ہن ةلائد رول مريبر ےسا

 ؟ارج اروگ رض وو قغ وگ تسار
 تسب مكر نیب لآن أ ردو رنبو کر

 هل ه 2 ٠

 ورو رشار شوخ برو تشر

 ىلع امتأرق ذم تالوقنملاو تاياكحلا هذه لاثمأ نع ابغار تلز ام هللا دمحب) نأو

 دتشاو ةبلطلا نم رابكلاو راغصلا ىلع أرق نيح ةبغرلا هذه تدازو ءاملعلا نم ةذباهجلا

 ظفاحلا ريبكلا با ناكو ةيدنبويّدلا مولعلا راد خويش لاحبأ ىلع اهأرق نيح اهنع ليم



 باتكلا فيلأتل بجوملا ۳۷۱ فلؤملا نم

 تفرشت نيفيرشلا نيمرحلا ةرايزب ىلع هللا معنأ امل مث مهعم اهأرق نميف اضيأ "دمحأ زازعإ'

 ابذهم همساك ناك نإو وهو "بذهملا ريمسلاب" ىّمسم باتكب ةيندملا ةّيعرّشلا ةسردملا يف
 ةبلطلا نم نيئدتبملل يغبني ال ام ضعب هيف ناك نكل «ةميلسلا عابطلا هب رفنتي امع ايلاح

 عفدأ نإ تدرأف ماركلا انفالسأ هيلع ام فلاخي اذهو «مهقالحخأو نييوسيعلا حدم نم

 اوجرخيو مهراصبأ مهنع تاف ولو مهرئاصبب نايمعلا هاريل ملعلا اذه قيرط نع جاجعلا

 يلايذأ ارمشم تضهنف مهنيعأ رون نم اومرح نإو مهلوقع رونب رونلا ىلإ تاملظلا نم

 ةقئار ةقينأ تاياكح اهنم تبختتاو يلايللا ترهس ام دعب نيمدقتملا بتك قاروأ تبلقو

 دئالق هدلقتو قالخألا نسح ىلإ ئراقلا يدتمت ناهذألا ام حرفتو عامسألا ام ذتلت

 ىلع ىرح ام ةبرطملا تاياكحلا تطلخو.بيذهتلاو حيقنتلا يف ادهج لآ ملو ؛تامركملا

 داوس ركذ نع ايلاخ اباتك كاذ اهف ءةيودألا نم ٌرملاب ركسلا طلخي امك ءايلوألاو ءايبنألا

 رسيو رظانلا قوري ام هللا دمحب ءاجف «هتّرط نسحو هتّرغ ضايبو هّدخو بيبحلا لاح

 ينرحخآو «يترخآو يايند يف يل ري هلعجيو نيبلاطلا هب عفني نأ وعدأ هللاو «رطاوخلا

 ريجتسأ امو نيدساحلا ةنسلا نم ذيعتسأ ال تنأ الإ هلإ ال يبر تنأ مهللا «ىلوألا نم اريح

 اي مهللاو ءريصنلا معنو ىلوملا معنو ريجلاو ذيعملا تنأف كب .الإ مائللا ءاهفسلا ليواقأ نم

 .ضغب يذ ريغ ًاضوغبم ادساح الإ ادوشحم نييحأ بر

 نيالا



 ETE رثنلا يف لوألا بابلا

 E فيسلاب دعاسلا ال دعاسلاب فيسلا

 TEE ىلاعت هللا ىلإ ع رضتلا

N YT ثادحألا ةبحص 

 هوم هه «

 ه.هعمو

 هيو وقعه

 EE لكألا ةرثك نم هللا انذاعأ

 SE ةينانويلا ةمكحلا هثروت ام

 ١؟

5 

۳¥ 

 TEE برحلاب هتنذآ دقف ايلو يل ىداع نم

 5ظه< هللا باتك ىلع ثيدحلا ضرع

 هو. فقع»



 ةحفص عوضولم ا ةحفص عوضوم ا
 ا ALLS Saa ..محفملا باوجلا دا EOS aes ةينيدلا ةعاجشلا

 ER NAS 0 رئاحذلا ريخ بدألا ااا 1 AS ةواكذلا

 E BESO OE A ةدشلا دعب ج رفلا VOA ةنامألاو ةظفاحملاو ءافولا

 E عا قوما وج مقوم لاحترالا O اة وا ةلمنلا ةظعوم

 ا SS نيدلا لهأ ىلع نيطالسلا ملحت 000000000 هرغصأ لصألا يف هأدبي رشلا
 eo ةاش يز يف بئذ وأ نايع ثيدح O 11 ae ةباجنلا

 ا يئاطلا متاح دوج ۷١ ... ةزبخ ةرسكب الإ بلك حابن نم ىقتت ال

 ا ل هلل الإ مكحلا نإ O كولملا ىلع ءاملعلا لضف

 O AD لدعلا ةفص VE SS ربدت ريغ نم دحأ لوقب اولمعت ال

 N ايمو 10 .هلل راغ نم رحأ عيضي ال 0 TE قيدصلا ىلع قيدصلا ءارغإ

 EY a 0 جاجحلا ركذ نم ةذبن اي ا و سم ووو ا او ةيبدأ ةفارظ

 EE ل ا علا كَمَا هدلت ل خأ بر A e N ٠ مالزألاب ماسقتسالا

 VO Ae نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نإ E Ges هنبال الع حون انديس ةحيصن

 VE Sue OSS ملاظملا درو ةلدعملا طسب يق ei بلطلا نسحو كولملا ةواكذ

 ET ا ةّرحلا ةعقو نم ةذبن AN ساو ملعلا ةبحم

 ا A سفنلا مرك مركلا اس جا بّرقتلا ردق دبعلا فوح

 VER هدوم و وتس اوقع واكو طع الط 1م ةعاجشلا O ا NORA AT مامإلا

 O nn ريحتسملا عنم 00 ملحلا يذل تعرق اصعلا نإ

 ا مهاياعر كولملا ةنايص E يكنس د ب بورما نأ راثيإلا

 VON ومو اما ا ae ووك ظعاوملا E هقلاحخ ةيصعم يق قولخمل ةعاط ال

 VE يلع ميرم نب ىسيع انديس ةصق ٩٩ ...یرح ام هتايح يف هناسل ىلع ىرح لحر

 1 ES كع ميهاربإ انديس ةّصق E E هيلإ نسحأ نم ىسني ال ميركلا

 0000000000000 0 ز ز ز توملل اي نم سيكلا ٠١١ ..ًانسحم تنكو نظلا كب اوُماسأ اذإ نزحت ال
 ١7 ..ةصاصخ ممم ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثوؤيو اك ا و ساس عضاوتلا



V4 

 عوضوملا ةحفص عوضوملا

 217110110 0 كيلإ ءاسأ نم ىلإ نسحأ ;AS e a تاعالا

 SESSA TE e كام نبا حدم ١۸١ ................ةيويند ةرع قوفت ةينيد ةرع

 AES ESS يمرلا يف ةقاذحلا ١85 .........جراوخلا عم هو سابع نبا ةرظانم

 ا هفلظب هفتح نع ثحابلا A ملا قرن افلا وما سا: دس هوو

 ا م ا دعولا فالحإ ١97 مالسلا امهيلع نوراه هيحخأو ىسوم انديس ةصق

 A راوجلا نسح ١۹۷ ........هكلي ريزعلا دبع نب رمع نيب ةرظانملا

TaN EOS eS ae;جاجحلا ملح  e DAS 

 00 TOO هّمأب ٌرابلا Oe غلا ةواكذ نه ةذبن

 EG ةيوبنلا ةبحصلا ميظعت A SSS SS ةيقورافلا ةلاذغلا

 ODEK بسلا ة ....................  ٢١ .ةيدمحملا ةيوبنلا ةريسلا

AEN,ءيشب ىضري ال دوسحلا ا ا وعما داوم  EASA 

 E ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا بح 101 لا هي علا يسم ولعل

 DRESSES رع كا E قوقعلا OS ooo لا ماركا

 ا رووا OO كسم هماتح YoY ..............ءيش لك هعاطأ هللا عاطأ نم

 '»5ظش مظنلا يف يناثلا بابلا اق وسان باستا مو ا انيارشكلا' نافعا

 DEA هس يدرولا نب رمع خيشلا ۲١٣۹ ...............هيلإ لوؤي امع ناسللا نوص

 و يومحلا يلع نيدلا يقت خيشلا 559 ..............هجولا حیبق قلح نمل ةليحلا ام

 EERE ok 305 راتحملا يبنلا حدم a aa 5غ

 EG 25 يبلاب ءادتقالا ۲٠٣۲ ............ةعماطلا ةنسلألا نم ةاحنلا فيك

 ا و ءاضقلاب ءاضرلا IY ..........................ملعلا ىلع حرفلا

jطم مل را اع و مك  TUEركشلا  GON 

 ELAR E OS ايندلا ۲٠۹۸ ..........هيذؤي نم عم ةلماججاو بويعلا رتس

EUV aaع و لب وجاسم و وون نامزلا بالقنا  

 ا ةّمفا ولع" 48*28 ......كلك هيطعت يح هةضحب كيطغي ال ملعلا



 انفو تاعوضوملا سرهف

 ةحفص عوضوملا 2 ةحفص عوضوملا
 EA SE ao eet رارسألا نامتك E GA  ز ز بارتغالا

 ا ا وول لاملا ةلق «ةمصاحخملا نسح UP A لقعلا نم غلا سيل

 KE SRS ءاقدصألا ىلإ ىوكشلا EOE Sal ةروشملا

 E ا وعسل اك مهكولم نيد ىلع سانلا ااا لوقلل ال لمعلل ةربعلا

 E NERS ءاطعلا نم كلملل دبال PVT SSS RES لمعلا عايض

 ا 0001 ةفارظلا TOT GIS OS كريغل ولحلاو كل ّرملا

 ندي ناذيتسالا نسح 1 ا خل مهكاله اميس لاذرألا ةعفر

 VE ا ا علا ها ا بيشلا i ااا ءابالاب رخفلا

 EO ERE بقاوعلا يف رظنلا 11 . يونا ماا 17 طل ا تاللاحلا بيطأ

 E اا ةسامحلا ناويد اا حئادملا

 O OE و لاو وخط عيدوتلا 0 اا سم ل ا ا . .ءاجهلا

 PSV e RLS DAR تولا OA SERR ديعسلا ديعلاب ةعنهتلا

 FON Die E EROS ءاثرلا EE SS لهجلا نسح :مومذملا حدم

 a ةاحانملا ا بيشلا حدم

 E see .باتكلا فيلأتل بجوملا i OE نبا

 TE As 12101011 دسحلا مذ :مومذملا مذ

 0 تايبألا هذه نيب نم نسحأ يف اوركفت

 TTY SSS سانلا هب هوفت ام. ثارتكالا مدع



۳۷٦ 

 فلؤملا ةه رت

 ةليبق نم ىوهورمألا هللا ريخ نب ىلع نسح نب يلع جازم دمحم نب يلع زازعإ دمحم لضافلا خيشلا وه

 ."نويادب" ةيرقب ه ٠١٠١ مرحم ةرغ يف دلو ؛"هوبمك"
 ةيئادتبالا بتكلا هيبأ ىلع أرقو .ناخ نيدلا فرش ظفاحلا دي ىلع هظفح مث نيدلا بطق خيشلا ىلع نآرقلا أرقو

 ضعبو يماح المل ةيفاكلا حرشو فرصلا نازيم أرقف "رهلت" ىلإ هعم وهو هوبأ رفاس مث .ةيدرألاو ةيسرافلا يف
 ." ضيف شلك" ةسردم ناخ يلع دوصقم ةمالعلا ىلع ةيسرافلا بتكلا

 ريشب ديسلاك اهتذتاسأ نع ذخأف "ملعلا نيع" ةروهشملا اهتسردم يف لحدو "رويناهجهاش" ىلإ هيبأ عم لحر مث

 .كلم هللا تيافك دمحم فملاو يدابآ دارملا دمحأ

 دمحم ظفاحلا اهريدم ىلع ةيادحلا نم لوألا ءزجلا أرقو ةيدنبويدلا مولعلا رادب قحتلاو دنبويد ىلإ ملعلا بلطل رفاس مث

 .ءاملعلا نم امهريغ ىلع ىرخألا بتكلاو ىروبلل راوجلا لوهس دمحم ةمالعلا ىلع قطنملا ف بتكلا ضعبو دمحأ

 تالوقعملاو دئاقعلا يو يراخبلل حيحصلا ريغ حاحصلا بتك أرقو نينس عبرأ اهب ماقأو ريم ىلإ رفاس مث
 قشاع دمحم ذاتسألا ىلع اهريغو ضورعلاو لوصألا بتك ضعبو يدنبويدلا نمؤملا دبع ةمالعلا ىلع ةفسلفلاو

 ١ .كر مث عباطم ضعب يف بتكلا حيحصت يف لغتشاو يمتريملا يإ
 نم يناثلا ءزجلاو يواضيبلل ريسفتلاو دواد يبأ ننسو يراخبلل حيحصلاو يذمرتلل عماجلا أرقو دنبويد ىلإ عحر مث

 لوسر مالغ ةمالعلا نع ةيلقعلا مولعلا ذخأو ءب نسح دومحم دنا خيش ىلع حيولتلاو حيضوتلاو .ةيادهلا

 هتلر نمحرلا زيزع يفملا دنع ءاتفإلا سرامو «نيدلا زعم ذاتسألا نع ةيبدألا مولعلاو يورازخلا
 كلر نسح دومحم دنهلا خيش هرمأ ةيلقعلاو ةينيدلا مولعلاو ةيبرعلا ةغللا ةفرعم يف ةخسارلا ةكلملا هل تلصح الو

 ىلإ رفاس مث «نينس عبس نم اوحن امي ماقأف ."روبطاهب" تافاضم نم "يروي" ةيرقب ةينامعنلا ةسردملا يف سيردتلاب

 ىلوو دنبويدب مولعلا راد ىلإ عحر مث .نينس ثالث "سرادملا لضفأ" اهتسردم يف سيردتلا ىلوو روبناهجهاش

 «ةنس امي ماقأو دمحأ دمحم ظفاحلا هخيش عم ه ۱۳۳۹ يف دابآ رديح ىلإ بهذو ه ۱۳۳۰ يف ام سيردتلا

 .ريثك قلح هنع ذحأ .هرمع ةدم امي دافأو سردف ءامي سيردتلاو ءاتفإلا ىلوو ةيدنبويدلا مولعلا راد ىلإ عحر مث

 .مولعلا راد راوجب نفدو ه17/4١1 بحر ۱۳ يف تام

 قئاقدلا زنكو ةسامحلا ناويدو حاضيإلا رون ىلع ةيبرعلاب هتاقيلعت اهنم «ةيساردلا بتكلا ىلع ةطيسب تاقيلعت هلو

 ناويد ةيدرألاب مجرتو «هفلأ يذلا برعلا ةحفنو نيبلاطلا ديفمو ةياقنلا حرشو يرودقلا رصتخمو يبتملا ناويدو

 .امهريغو يمشيهلل رجاوزلاو يبتم ا



 بق کاو

 ةدلجم ةنولم

 ما
 دمحم مامإلل أطوملا

 ةيادهلا
 حيباصملا ةاكشم

 نآرقلا مولع يف نايبتلا
 يواضيبلا ريسفت
 دئاقعلا حرش

 ثيدحلا حلطصم ريسيت

 نيلالجلا ريسفت
 مظعألا مامإلل دنسملا

 يناعملا رصتخم

 يماسحلا

 ةيديعسلا ةيدهلا

 راونألا رون
 يبطقلا

 قئاقدلا زنك

 يشاشلا لوصأ

 برعلا ةحفن

 بيذهتلا حرش
 يرودقلا رصتخم
 هغيصلا ملع بيرعت
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 حاضيإلا رون
 ةحضاولا ةغالبلا

 5 1 (تادلجم ۷)

 يوقم نوترك ةنولم ت
 يجارسلا يتفملا مسر دوقع حرش (تادلجم ۸)

 ريبكلا زوفلا | ةيواحطلا ةديقعلا نتم | (تادلجم٤)
 حاتفملا صيخلت ةاقرملا

 ةغالبلا سورد نيبلاطلا داز

 ةيفاكلا وحنلا لماوع

 ملعتملا ميلعت وحنلا ةياده

 لوصألا ئدابم يج وغاسيإ

 ةسفلفلا ئدابم لماع ةئام حرش

 (نيرامتلاو ةصالخلا عم) وحنلا ةياده

 يفاشلا رصتخم عم يفاكلا نتم

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس
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 عبسلا تاقلعملا حيولعلاو حيضوتلا

 ةيريرحلا تاماقملا يماجلا حرش
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 (رلع مر ناش ےن

 ماعلا ت ایرج ما الا تابطخ

 نيج صم
 ( لتپ بح كديبص مک الاب 7

 ( لتر بيتى ةفج) مشل بزل
 (لوا) نآرقلا ناس

 (مر) نآرقلا ناہل

 (موم) نارقلا كاسل

 ین ت لا عررش وبن لئاصخ
 ( لتكإ مالسالا م
 ( لح نم )رولز ى“

 روكذر يردك

 م اتا

 ني دلا ملت
 لوسا ثيبرح ىف لوصالارش

 ( نثيرياديرج) ( ناكل اهب )ماها

 یم( کیی ) مک الا ب زحل

 ( ی )(ے بحت ک ےن ) ماب رحل

 (لوا) نر قلا نلاسل راقم

 (مود) آر قلا نال راشم

 ترشاعملا ببادآ

 ريعسلاو از

 لامعالاءازج

 بالا ةضور

 ع لكشف
 قفا نيش
 لوصالا نمش

 ناچ

 مالعا ر | 2 «مم)نآرقلا نال اتم
 رفا هرعاق ناسآ اكن ابز ىلع

 يطرتاوو | ہدعات ناسأ کن ابز ىراف

2 
 نكرقلا لامج

 (نیلوا) فرصلا مع

 ( نيررخآ) فرصلا مل
 یتا ليس رداصملا ةوفصى رع

 ر اقتعلا ميت ونسوا لم عم ملكلا عماوج

 تايباحلار يس (لور ملم کیر

 ای رک د مکی

 مم أن دپ رر متم يلع

 مقف لوصأ كاسأ 3

 دل / روكذراك

 ا
 ثييداحا بخ | (ںود) نآر تلا نال حام

 (مر) ن آر قلا كاسل حرام

 (موس) ن آر لا نال حراشم

 تز
 (مداهج) مکی۶
 رم کر

 باوب الار سمت


