
 تيباطوطخل الكلم
 صح ا سس سس ل 2 م مس

 | . رص ف اعتلا حا

 4 , م 10 0 2

5 ( 

 0 اور

 هم 3 أ
 6ك 40 / 0

 1 حالي

 كعمل

0 

 هبل ان
 كتل زئاايقنلا ةمالعلا

 نينانلا عيل زازا ع نيم ىلا ءامعيلا 0 مم اس 5: دل 2
 هد ق رمل قوتلا

 بستر ولسإب سل ابي نشو قالخالا ةتباكوشر
 ادم اقرلعت و رتمرفمريمو

 نا ا 4
 ننالزيورل ]حازب كلا

 شورت" (تطوفعم عبتتسيقوتخإ) م30





 0 رجالا ةمالعلا
 ريادة ذابت رز نذلاامهنيتلا

 1 ملل قوتمملا

 ذا

 قدر د

 ا ردو
 شرا (ةظونحب عبسظلا قوقح) أ



 ىل اعت همسب

 دمحلا هلو

 فعضلانم هتنايص و ناميالاظفحل ةليسو ماعلا ا ةبددلا يلوا ىدل حضاولانه
 . ناميالا مدخي ملعلا نأب ةقث «ىملع ةمدخ لكب ًاحرف ىنادأ كلذل و « لزازتلا د

 نم ةيمالسالا تاطوطخملا جارختساب ًاملوعو ًافوفش ىتايح لوط تنكدقل و
 و « هتهظع ىلا مهداظنا تفلي ام و ؛ اذه انرصع ىف سانلا عفني ام هرئاخذ د هذ 5
 . هنارفغو هللا ةمحرولا مهبرقيو « ةينيدلا ةيبرتلا ىلا مهقوسيأ»

 نم رصعلا اذه ا دجو دق ؛ هقرط نانتفا و « دصقملا ميرك ىلع هنكل
 ناك و سدقملا ىعورشم وحن تمقاذه لجالف . هاوسىلا هكرتيو « هريغ ىلا هرجوي
 عيضاوملا فاتخم ىف لئاسرلا نه ةدع تبختناف ؛ 5 ركفلا هذه ىف ماهسالا فرش ىل
 : عبطلل اهتئيهو ةعفان تاةياءتد تامدقم اهيلا تفضاد

 نمةعامجنم ترتك ام عبطل : ةيعءابط ةكرش تنوكت ؛ مايالا كلت لالخ ىف د
 اممفككو « قيرط ىأب « هللاىلا ةوعدلا لوح ةكرتشم فادهأ مهل «نيدلا ىف انناوخا
 ريثكال و « ةيحور ةزب مول نكيما هنأعم« نأشلا اذه ىف ةعساد تاوطخ مهل د « قفتأ
 نيدلا ىف مهتيبصع « ةقاربلا ةركفلا هذه وحن مهتثعب هنا الا « ةيمالسالا تاهولعهلاب ملع
 1 ريخ لكلشللا مند

 ةامسملا انتعومجم نم لدالا ءزجلا ؛ خيراتلا اذهليق رهشا ةتسو ماع ذنمريظف
 دهاعملاو تاعماجلا هليقتساف ؛ لئاسرلا دايج نم عبدا هيف و « تاط وطخدلا ةلسأس »



 مالقأ هيلعتنئأو «لضافألا هترطأو انسح الابقتسا« ةّمحملامقو فرشالا فجّنلا» ةّتملعلا

 اذه ةمدّقم ةمتاخ يف مهيماسأركذن « دالبلا فلتخم يف ىنِيّدلا عجارملا رابك و ءاملعلا

 تاطوطخملا كاتب عفالا ريسيئنه « هاندصقامل ةمب رك ةئحت اذهّللك انيس> دقلو  ءزجلا

 . اهلوانت ةلوبسو

 هنأ الإ ءلجأألا ببرقلا يمتع ىاقلا عجل ىلإ ءازكتلا افا هع ةانهو

 ءزجلا اذه جارخإ نود ىل تقفنا ىتلا ةريثكلا لغاشملا و عئاوملاو لماوعلا تلاح

 .تاعوبطملا ملاع ىلإ

 كلذ ٌتسن نأ نيجار لامكلاىلإ نوكي.ام برقأ ةّيبرعلا ِءاّقل همّدقت نحن اهو

 . هعبط ريخأتل نوقاتشملا هّسحأ ىذلا عساولا غارفلا

 اه «لبقتسملا يف اهيلا وا نإ وجرأ «دادعأ ىف نفت لئاسإلا ةفع كلا ذاع

 . هقيفوت و هنوعب ان دمي نألاسن ُهَّللاو , للا لا ءاشنإ اليبس كلذ ىلإ تعطتسا

 ىتاضورلا دمحأ ,ديس ريملا



 ةمدقملا
 « ىبر محر ام الإ ءوسلاب ةرامال سفنلا نأ »

 هنأ امك ءامبيف كش ال امم ,هئاقب و حورلا دّرجت و , هئانف و ندبلا ةيدام

 ّنأ و « ةيدبالا ةداعسلا و ةجببلل بجوم تافصلا فئارشب سفتلا فاصّنا نا قبرال

 نه و . ةيمئادلا ةواقثلاو باذعلا ىف دولخلل ديحولا ببسلا وه , اهلئاذرب اهفاصتا

 ةلزنمب ىه ذا « ةيبلالا فراعملا نع ةعئاملا بجحلاىه , ةمومذملا قالخالانا : مولعملا

 . لامكلا جراعم ىلا ناسنالا قتري مل ء اهنع عفتري مل امف , سوفنلا ءاطغلا

 بولقلاف «ءاوبلا اهبلخدبإل ءءاملاب ةءولممتناك اذاف ؛ ىناوالكبولقلاو !؟ فيك

 و « اهتيلخ يف ةدهاجملاب الا لصحي ال كلذ و , هللا ةفرعم اهلخدت ال ارغب ةلوفشملا

 د توبكشلاةروس > « انلبس مييدينل انيف اودعاج نيذلاو » : هلوقب هللادعو

 ىلع هللا هناعا ًادبع هيلا للا دابع ٌبحا نم ّنا » : هلوغب الفل يلع راشا اذه ىلا ّلعلو

 ىنامك 0 خلا هبلق ىف ىدبلا حابصم رهزف « فوخلا بءاحت و , نزحلارعشتءاف «هسفن

 ١ ١ .«رصه ط ١ : ١6١ ةغالبلا جين

 ءةفرعملا نم مسقلا اذه هل لصحي مل , ةيكزتلا بلقلل لصحي ملام ةلمجلاب و

 هللالوسرلاق دق و , ةكئالملا ةطساوب وه امنا « بولقلا ىلع مولعلاراونا ناضيفو ! ؟ فيك

 . بلك هيف اتيب ةكئالملا لخدت ال : مّلسو هلآو هيلع للاىَلص

 لخدت مل «ةحبان بالك ىهىتلا ةثيبخلا تافصلاب انوحشم بلقلا تيب ناك اذاف

 قّتحتت امناو ء اهرسأب تاكلملانعةيلاخةقلخلا ءدب ىف سفنّلك و . ةسداقلا ةكئالملا هيف

 مادام لعفوا لوق لك ّنا :كلذ نابب . هب ةّصاخلا راثآلا 7 ليعافألا رركتب ةكلم لك

 « لاوّزلاو دّدجتلا راد ايندلا ّنال « تابثلا نم هل "ظح ال ةيسحلا ناوكألا ىف هدوجو

 ناسنالاو. ةخسار ةكلم راصف ءرثالا مكحتسارركت اذاف « سفنلا يفرثا هنم لصحب هنكلو



 م( اهبحاصل ىفثلا ةوادع و عمتجملا دارفا نم بجعتلا

 « ةّيبللالا ةمحرلا هتكردا نا ىناسنالا سفنلاو . ةحيبقلا وا ةنسحلا تاكاملا نمولخم ال

 لامكلان م ةبتر منه دعاصتي لازبالف لئاضفلا باستكاو « سئاقنلا ةلازاىف هقهفرصيف

 الو تأر نيعال ىذّلأ ىقيقحلا رورسلا ىلا لصيو « "الماك ًاناسنا صب ىتح  اهقوف ىلا

 ملعت الق » : هلوقب « :١ ةيآ ةدجسلا ةروس» ىف هناحبس راشا اذه ىلاو « تعمس نذا

 . « نعأ ةّرق نم مبل ىفخأ اه سفن
 نيملسملا عمتجم ىف دارفالا ضءب نم ناسنالا بجعتي دق ركذ ام ىلع ءاسابف

 ليصحت يف نودهتجي الو. ةينافلا ةينامسجلا ةحصلا ةداعا ف نوغلابي نيذلا نم : مويلا

 ةيودالا برش يف «نييبورالا ةرتاكدلاو ءابطالا لاوقاب نولمعي ,ةيقابلا ةيناحور لا ةحصلا
 ءاكرماوأ ابورا نمةيئانلا داليلا ىلا نولحت ري لب ,ةحيبقلا لامعالا ةلوازهو « ةبدركلا

 ءام اوعا و ًاعايا تايفشتسملا يف نوميقيو ؛ اهل د> الام ريناندلاو مهاردلا نم نولذبيو

 ليصحتل ىبهنلالا بيبطلا ةعباتم نم مهسفنا تبأ مهنكلو « ةلئازلا ةحصلا ةداعا لجال

 فيك ءادلا ةفاخم ماعطلا نمىمتحي نمل ابجع كلم " ىزلا لاق اذلو . ةمئادلا ةداعسلا

 نم ىوهلاو سفنلا ةئلاخم باب ىف لاتفلا هاور امك رانلا ةفاخم بونذلا نم ىمتحيال

 ْ « نيظءاولا ةضور » هباتك

 دجلاو « ةميمذلا تافصلا لوح شيتفتلاو ثحبلا , لقاع بيبل ناسنإ لكل ّيب الف

 ىلعبجيو « اهبحاصل تاوادعلل ةلماح سفنلاو ! ؟ ال فيك. اهنع هسفن ةيلختىف غيلبلا

 . هودع نع لفغي ال نا ناسنالا

 « كيرنج نيب ىتلا كسفن كودع ىدعا »

 ءانبا عم رشاعيو « قاوسالا و عراوشلا يف يشميو ومنيف , ماعطلا لكأب ناسنالا

 ,ءاهوشلا ةكرحلا كلت ىلعةبترملا راثآآلا نع لوهذو ةلفغ ينوهو «عمتجملا ىف هسنج

 تاكرحلاهذهو .هيدنالاو لفاحملا ىف ,ةئسوا ةئسح لامعا نم هحراوجنم ربظو امعو

 ةوادعلا داجبا وا , مهريثكت و ةقفرلاو ءابحالا بذجل , ةيلالا ثعاوبلا ىه ءاسبّلك



 تيكسلا نبا ةصق و هيحاصل ناسللا ةوادع 5(

 ةماعلا بولق سفنتو « ءاضغبلاو

 للعلا دجي « ةوادعلاوا ةبحملا كلم ببس نع "شتفو « ناسنالا صحفت اذا و

 نال ؛ تاوادعلل 0 ةطاسوب ةرهاظ , سفنلا ىف ةرمضم اهلك

 ىراوط نه تافصلا مئامذ نم اهبارضا نم ًاريثك ودقحلاو بجعلا و ريكتلاودسحلا

 . ةكلبملا ٍءايهد يف اهببسب ناسنالا عقيف ءادعالل ةب'اذجىه تافصلا هذهو , ىفنلا

 و همسج رغص عم هنوكل « ناسنالل حراوجلا رضاوه ىذا «ناسللا يلا رظناف

 لب « كلابملا و يصاعملا يف هبحاص عقويف , همر ج "سيبك و , هئاطخ رثك , هم رج

 برض : الإ يلع لاق اذل و , ةصراقلا هئابرضب ؛ تارواحملا نيح سانلا ةوادع بلجي

 ىلاو « يلاثللا رثن » هباتك يف ىسربطلا انخيش هاور امك نائسلا نعط نم ّنشا نامللا

 ١ : هلوقب رعاشلاراشا ىنعملا اذه

 ناسللا حرج ام ماتلي الو غايقلا ابل ناثلا تاحارون

 'ىرجامم « ةّدفلا ةزرابلا تاتدخشلا ىوذل قفتا ام «هعسوب خيراتلا ظفح دقو

 . ناسللا تاهؤفت ببسب دويقلا قلحب رجزلاو ىبحلاوا درطلا وا لتفلا نم : مهيلع

 يىعيشلا , ىزاوهالا ىقرودلا قدسانب بوقعي فسوب وبا وه و , تثكسلان با ةّصق كاهو

 « ةعيشلاءامظع نم « اليلج ةقث ناكو رعشلاو وحنلاو , بدالاو ةغللا ةمئادحا ,يمامالا

 تارثع نم هرذح اميف هرعش نهو « اديجم ارعاش ناكو الف . نييقتلا "صاوخ نمّدعبو

 : هلوقب ناسللا

 لحلو رثع ود ربلا تانغ نشيلو ةناسل ة رقم نقلا ناش

 لهم نع ءرب# لحرلا ىف هترثعو هسأر بهذت لوقلا يف هترثعف

 « ه ىف 44 ةنس بجر ربش اخى لك وتملا هلق , ريسيب هتدابش لبق كلذ و

 ءديؤملا و ٌرتعملا ىا ناذه يانبا ؟ كيلا تحا امنا ء اوي هل لاق لكوتملا نا 5

 ييخ القن بلاطيبا نب يلع مداخ ًاربنق نا لاو : تينكسلا نبا لاقف ؟نيسحلاو نسحلا ما



 )000( يتابع هانا
 )١( . تامف اولعفف ,هافق نم هناسل اوُلس : كارئالل لك و تملا لاقق , كيئبا نمو كنم

 . قافتالا بيرغ نم اذهو مويلا كلذ دغ دعب تامف هراد ىلا لمحف هتطباوس ادف كارتالا

 , ظافلالا تاطقسو « ظاحلالا تازّمر ىلرفغا مهّللا :ءاعدلا ماقم يف لوقي ةمصعلا ماقم

 . « ةفالبلا جبن ١ "٠ ج » ينامك :ناسللا تاونه و ,نانجلا تاوبش و

 نواعملاوهو ءهريد دك و هنعارب نوتستؤ ,ندبلا ةكلمم نؤوشىلع هنسعو «سفنلا هترزوتسا

 «ةغالبلا جين #١5 : ج» ىف الق ىلعلاق اذلو . اهبادآو اهئارآل ربظم و . اهل قلطملا
 . هيجو تاحفصو هناسل تاتلف ىف ربظالا اًئيش دحا رمذأ ام

 كفن كّودع ىدعا : ةيبهذلا هتاملك يف هيلع هللا تاولص سدقالا "ىبنلا لاقو

 : كيبنج نيب ىلا

 « ةفلتخم ءامسا سفنللو «

 ةايح فقوتل « احور » ىتسيف تارابتعالا فالتخا بسحب ةفلتخم ءامنسا سنالل و

 لمعتست دقو « رطاوخلا ىف هيلقَتل «ايلق » و تالوقءملا هكاردال «القع» و هيلع ندبلا

 . نئارقلاب فرعت رخا ناعم يف ظافلالا هذه

 نأملعا : هصناذهام راحبلا ةنيفسو لاقملا حيقنت ىفامك لوالا ىدلجملا لاق )١(

 ىلاعتابضغ نوربصيال اوناك مهنكلو « ةيقتلا بوجو نوملعي اوناكمالعالا ءالؤه لاثمأ
 نيدلاىفةوقهل ناكنمل رهاظل اوهامك , ليطاب الاهذه عامسدنع رايتخالا مهل ىقمبال ثيحب

 همالك ىهبتنا نيدبالادبأ باذعلا عاوبأب مهلتاق بذعو نيعمجأ مهنع لاىضر

 ريظن نم هلمكو مالعالا ءالؤه لاثمأ ولع لخد مفد مالكلا اذه نم هضرغو لوقأ

 ( ىنسملاع كياب ىعيش دنمشناد كيىوكتذك ) ىمسملا انبانك نم «؟8ص»ىف تركذدقو

 عجا رف ةصقلا هذه لثم ١1/8 ةنس نابفصأب عوبطملا



 ةنسلا و باتكلا ىف سفنلا تاميسقت 6(

 دحاو بلقلاو سفنلاو حورلا نا ملعا : ىبارافلا صنوبا ريبشلا فوسليفلا لاق و

 هنا رابتعاب و « حورلا هل لاقي ةايحلل ءادبم هنارابتع ابف , تارابتعالاب فلتخيو تاذلاب

 ىولعلاملاعلا ىلا ىلفسلا ملاعلا نع ضرعي ةرات هنا رابتعاب و ءسفنلا هل لاقي نديإل ربدم

 .بلقلا هل لاقي سكعلاب ىرخاو
 هللا مسق دق عيلضلا ثحابلا دجي « ميركلا نآرقلا ىآلا ىف ضحفلاو ُببتنلاِبو

 ميسقتلا اذه لعلو « ءوسلاب ةراّما هو «ةماّول» و «ةاّيمطم» ماسقا ةثالث ىلا سفنلا ىلاعت

 سفنلل فاسوا اهناّوحلا ّنكل ةيمييبلاو ةيعبسلاو ةلقاعلاىنعا ثالثلا يوقلا ىلا ةراشا
 اهنوكسل «ةنئمطم» تيّيس اهلةداقنئم تراصو رخالا ثاثلاىلع ةلقاعلا اهتوق تبلغ اذاف

 كبر ىلا ىعجرا ةنئمطملا سفنلا اهتيا اي ىلاعت هلوق كلذ و « ىهاوُثلاو ىماوالا تحت

 اونع ةبولغم تراصو عفادتو عزانت اهنيب ناك و اهتبلغ متت مل اذاو « ةّيضرم ةيضار

 مسقأالو ىلاعتهلوؤكلذو « ةماول » ثيّقس ةمادنو مول سفنلل تلصح ؛ ىصاعملا باكتراب

 ءوسلاب «ةراتتا» تيمس عافد نود نم اهل ةنعذماهنم ةبولغم تراص اذا وةماوللاس فنلاب

 . ءوسلاب ةرامال سفنلا ّنا ىلاعتدلوق كلذ و ءاش>فلاب ايبحاص رمايابنال

 ىنسحلا مساق نب نسحنب لع نب لع ديسلا فراعلا ميكحلا ثدحملا ديسلا لاقو

 ؟ه : ةيرشع ىنثالا » هباتك ىف « هق ٠١49 : ةنس »دعب ىفوتملا ىنيّرجلا ىئانيعلا

 ريقلاو ركملا نع ةرابع ىهو ةماّول : ماسقا ةّس ىلع سفنلا ليقو : هّسنامء١ط

 لمحتلاو رصلاو ةبوتلاو عضاوتلاو ملعلاو ةعانقلاو ءاخسلانع ةرابع ةميلمو ؛ بجعلاو

 لخبلانع ةرايع ةزاعأو ءاضرلاو ركشلاو ةدايعلاو للذتلاو لك وتلا نع ةرايع ةنيمطمو

 ةماركلا نع ةرابع ةيضارو )2 بضغلاو ةوبّشلاو دسحلاو لبيجلاو ربكلاو صرحلاو

 نكفتلاو برقتلا نع ةرانبع ةيطرمو.. نكفلاو .ركذلاو ةضايرلاو عزولاو ضالخالاو
 . همالك ىبتنا

 ةمالعلا هرصاعم هدروا سفنلا بتاره ناب ين رخآ لوعجم ثيدح كانه و



 (ه) سفنلا لوح البلك يلع ثيدح |

 عمجم» هباتك نم سفن ةدام ىف « هق ٠١6 : ةنس» ىفوتملاىحيررطلا نيدلارخف خيشلا
 الل نينمؤملا ريما عد ا اك :هّضن ام لاقف « نيرحبلا

 ىه له : يالوماي تلق ؟ديرت سفن ىا ىلمك اي : لاق ىسفن ىنفرعت نا ديرا :تأق
 ,ةيناويحلا ةيس>لاو , ةئئاينلا ةيمانلا : ةعبرا ىه امنا ليمك اب : لاقف ؟ ةدحاو ىضنالا

 . ناتصاخو ىوق سمخ هذه عم ةدحاو لكلو « ةيبالالا ةثلكلا و , ةّيسدقلا ةقطانلاو

 ابلو ةئبرمو ةعفادو ةمشاهو ةيذاجو ةكسام : ىوقرسمخ اهل ةيئابنلا ةيمانلاف

 ناويحلا سفن, ءايشالا هبشا ىهو ديكلا نم اهئاعبناو ناصقنلاو ةدايزلا ناتصاخ

 ابل و سمل و قوذ و مش و رصب و عمس : ىوق سمخ ابآ و ةيئاويحلا ةيمحلا و
 . عابسلا سفنب ءايشالا هبشأ ىهو بلقلا نه اهئاعبنا و ءبضغلا و اضّرلا : ناتصاخ

 ابل سيل و ةهابذو ملحو ملعو ركذ وركف : ىوقسخ اهلو ةّسقلا ةقطانلاو
 . ةمكحلاو ةهازّنلا ناتصاخ اهلو ةحئالملا سفنب ءايشالا هبشا ىهو ثاعبنا

 ىنغ ىف رقفو لذ ينزع و ءاقشيف ميعنو ءانف يف ءاقب : ىوق سمخ اهلو ةيبنلالا ةّيلكلا و
 هلوقل دوعت هيلا و هللانم اه ءادبمىتلا هذهو مركلاو ملحلا ناتصاخ اهلو ءالب ىف ربصو

 ىعجرا ةنئمطملا سفتلااهتيا اي ىلاعت هلوقلف اهدوع اماو انحور نم هيف انخفنو : ىلاعت
 رّشلاو ريخلا نم اًئيش مك دحا لوقياليكلا لكلاطسو لقعلاو « ةّيضرم ةيضار كبر ىلا

 .هللاهمحر همالك ىهتنا لوقعم سايقلالا
 «ا١ط .١ا : هيرشعىنثالا » هباتك يف يئانيعلا دِتَسلا ًاضرا ثيدحلااذه ركذدقو

 «؟4+ : ةلودلامجن ط» يئاببلا انخيش لوكشكن م كلاثلا دّلجملا ين ثيدحلا ءاج و
 دكت مل تاحالطصالا هذه : هرخآ ىف لاق ّش راحبلا يف يسلجملا ةمالعلا هرك ذو

 . همالك ىبتنا ةئفوصلا مالحأ كانا ةبيبشىهو « ةلوادتملا ةربتعملا رابخالا ف دجوت

 : لاق مث دابز نب ليمك ةمجرت يف « تانجلا تاضور ه يف ةمالعلا 100

 ثيدحلا بتك نم ىئيش يف هريظن دجوبامُّلق قل ةمكحلا ثيداحأ ةلمج نم اذه و



 هيلع ضارتعالاو ثيدحلا ةتلوعجم لوح ةصراقلا انّملك (٠(

 . همالك ىهتنإ
 عيماجه نم ىئيشيف نيك الا يق ءديِدَشلايصحفعم ثيدحلا اذهدجنمل  لوقأ

 انئاملعزم هرك ذل ضّرعت نم دجأمل ينأ امك . يسلجملا ةمالعلامم ّقدلاف , ثيدحلا

 ( دوجولا مدعىلعل ديال نادجولامدع ) ّنأب ىفارتعا عم هلوكشك ىيئاهبلا انخيش لبق
 هدروالو . ةغالبلا جينيف يضّرلا فيرشلا هركذل الفال ”يلعمالكن م اذه ناكولو ؟ فيك
 ييبكلا رفعج خيّشلا نبا ىلع خبّشلا نبا سابع َخيّشلا نبا يداه خيّشلا هيقفلا ةمالعلا

 « ةفالبلاجبن كردتسم » هباتك ىف «» ق ٠6١ ةنس » ىفوتملا ءاطغلا فشاكل] ىفجتلا

 ءاصقتسا يف داهتجالا و ّدجلا نم هلام عم « 1 4ةئس» يف فرشالا فجّنلاب عوبطملا
 . القل يلع انالوم تاملكنم يضّرلا فيرّشلا نع تاف ام

 انباتك يف اهانجردأ « ثيدحلا اذهلوح ةعفان ةلاقمو ةطوسبه ةملك انل ةلمجلاب و

 تاملكب ثيدحلا ّنا مالكلا ةكلذف و « تاّنجلا تاضور ىلع تاكردتسملا » : ىببكلا

 ريتسريغ وه امك « مالّسلا مبيلع نيرهاطلا ةقئالا ليواقأب هنم هبشأ ةفسالفلاو ءامكحلا

 عم امّيسال , هترتعو 14/1: سدقالا بلا تاروثأمب ماملإ و؛ ثيدحلا قوذ هل نم ىلع

 «ردم ط؟ج 195 : ةغالبلا جين» فدمالك نمهحوليامب رامك ءامكحلاةقبرطل الي هتفلاخم

 اوك ءاطخ نكاذإ وم هارد ناك ًاياوس نطاذإ ءامكشلا قاكذ ]+ لوه كيح
 ( اهيكز نم حلفأدق )

 ًاميظع ًازوف زاف دقف لقعلل ةداقنم ةوهشلا ناسنالا لعج نإ هّنا مالكلا ئراصق و

 ىف ًايعاس اهل ًاداقثم هلعج و لقعلا ىلع ةوهّشلا طْلس نإ و « ًاميقتسم ًاطارص ىدتهاو

 . ًانيبم ًانارسخرسخو ًانيقي كله اهترارم ىلإ ةيّؤملا ليحلا طابنتسا
 اهتاكردم نع عثس مخ "سحلا نه قئالعزع تمف ىيحت نأ تئشاذإ
 اه:امم دعب سفْنلا ةايح كلتذ ايلقع ةآرم سفنلا نيعب لباق و

 , تغلب اه رمعلا نم تغلب نإ و اهتيبرت و كسفن بيذه: ىف ناسنالا اهيا دهتجاف



 01( ربكلا يف سفنلا بيذهت لوح هيوكسم نبا ةلاق»

 ملع يف ديحولاذاتسالا وهو هيوكسم نبا مالك لءجأو « هللاحور نه سايت الو
 نا : لاق ثيح كبهحو ماو , كينيع بصن هب وبدت يف نيّيمالسالا مدقأ لب ىاكلا

 لئاؤر نع ىسفن ماطف ىلأ ت تبجوتف , ةداعلا ماكحتساو ربكلا دعب ةلفغلا هو

 سايبالف ء ابكلبب امع اهصالختسال هللا ىنقفو ىتح « اميظع ًادابج تدهاجو تاكلملا

 .همالكىهتناةحوتفمادبا ةضافالا باوباو. ةوّجرمبلاطّلكل ةاجّتلاناف , هللا ةمحرنمدحا
 :ةدارالا هود ديرما ةث وهزم هي وكم دنا حان اقل تلا ةلاجقيلا هقطو

 اوفلب ام ىلا اوغلب ملاعلا ىف ةَّدفلا تايصخشلا نا مولعمف لوالا اما ةلماكلا ةيبرتلاو

 اهيلع حجرف اهلك هتماب نزو يذلا ْئَِبِلَر ىبرعلا ىبنلا ءالوه ةعيلط ىفو «ةدارالا ةوقب

 ههزعك اهزعالو.« هتتصخشك ةّيصخش هراودا يف خيراتلا فرعيملو «ىوبتلا ثيدحلا يف امك

 يذلا كاذ الل بلاطيبا نب يلع مظعالا قورافلا هتنبا جوز ودمع نبا لصاف الب هدعبو

 ناكةدارالا هذه لدم ىلعو ؟ىّلع توملا مقو ما, توملا ىلع تعقوأ ىلاباال : لوقي ناك

 . هشيج ةداقو هلاجرو هئانبا ماعي

 قوف هؤاول "فرو « مالسالا ةيأر تقفخ ىنعم فعضلل فرعتال ىتلا ةدارالا هذهب

 ىلع ةيبرعلا ةمالا تلوتسا ةدارالا هذهبو , ءاوتسالا طخ ءارو هتوص ّنرو ءافصلا رادج

 :رومتملا قضلا

 و «2ةيوقلا ةدارالا اهمدب: ليحتسملا ةملك : ءامظعلا ضعب لاوقا ىف ءاج اذلو

 . كلذ ريغ ىلا «ةماث ةدارا اذزكت مل كنا :هلمع يف لشفي نمل مهلوق

 . لئاذرلانع اهتيلختو هسفن ىلع ناسنالا بلغي ةيديدحلا ةدارالاهذهب معن

 ةركلا هذه حطس ىلع وه املك صخالاب و ةيداملا نياوكلا عيمج ناف ىناثلا ام

 ةوق هناك هدوجو تاشن لواو هرها ءدب ىنوه امنا ناويحوا تاينوا دامج نم ةيضرالا

 عاقتنالا و لامكلانم هب قيلت ىتلا ةياغلا لمت « ةدعتسملا روذبلا نم ةيلخو ةدرجم
 هتيبرت ىلع نامدالاو هيف ىعسلاو هيلع لمعلا دعبالا هدوجو ىلع راثألا بّبرتو هنوكي



 ناويحلاوتابلا ودامجلا لماكت ريس ١

 اهيف هلوادتت مايالا نه ةهرب و «ناهزلا نم حدردعب كلذو ءهلثمل ةذعملا سيماونلاب

 . ىرتو عمست امكن وكلا يف ةلاعفلا لماوعلا ىدبا ىف تاباقتلاو تاروطتلا

 لها تالو « اناكم اهتاياغنم غلبت نا عيطتست ال نكلو ضرالا نم ةعقر ندعملا

 ةيلح يف عضوتوا « ةينآ اهب عصر د , ليمج ديج ةدالق وا« ليلكا ةئيز نوكت نال

 . ابيلع رهذلا نم ةهرب "ىضهو « ايف ةلياط لامعا ةلوازم دعبالا ةيناغ

 مسلم يللا يمة ءاطسملا ةادعتلا ساو مقل ةنحارا ةارثلا ةةيعو
 دوع:ال و ءدوجولا ىلإ هل دعتسملا كلذ زرسال نكل و« ةثالباق و اهتيلخ يف ءادعتس اك

 مانا وايل نعت و ولها لوط لف نراك هماألا اع ايمان ًايح ًاتتابنامسج

 . ةصوصخم ناس ىلع هيفريسلا و

 لوأيف ناسنالاٌّناف « ةيرشبلا تانئاكلا ةّنس تراس ةثتوكلا سيماوتلا هذه ىلعو

 :ميسللا رمىتدت امل ضزألا يف تاب ةمجانكالا ناكام ةرئاّدلا هذه حطسىلع هدوجو

 ةبقاره و « ةيانع ضهاب ىلإ هّدشا هغولب و هلالقتسا ظفح ةب:رم ىلإ هغولب يف جاتحبو
 رمعلا نم ةلمجو نامّرْلا نم ةلسلسم ءاوطنأو « ةيقائراكفا تايلمعو

 و همولع يف هثقر كلذ لثمبو ,هئاضءاو همسج لكيهىف ناسنالا ىقتري اذكه

 ناريسي دحاو ننس ىلع ةيبدالا و ةيداملا ار وف قواك ربل و ,هئارا و هراكفاو

 و, ةدودحم سيماون ىلع لكلاو « بنج ىلا ًابنجو فتك يلا ًافتك ًاعم بلغالا ىلع

 قرخبالا لوزتالو اهنعديحتال ةنسلا هذهب ةئهترم اهلك تالامكلاو عيانصلاو مولعلاعيمج

 . هلثم ىلا تايلكلاب مكحلايف تفتليالو هيلع ساقيالامم ةداع

 ذخالاو طسبلاو ضبقلان م ىتح « هاوق عيمجو فعضلا نم ناكمب ناسنالا دجو“

 دجملا تاياغ "ىسقا غولبل ةدعتسملا ةرعوجلا بيس نكلو ,دوعتلاو مايقلاو عفدلاو

 ىلست و ننس فدح لب قفتا املك و ناكامفيك ال فرشلا شرع ةصنم ىلع عبرتلا و

 . ةحيحصلا ةيبرتلا نم بحال ىلع ريسلا هل



 6 قالخالا حالصابطو رشم عمتجملاودرفلاحالصا

 ناديملا اذه يف لصالا هنال , قالخألا حالصا نم الإ ناك حالصا "ىا تأتي الو

 ةتلعلا مهممهبو « يئشّلك ل بق نؤادبي هب نيحلصملا ءامظع ىرت الأ « عيفرلا دامعلاوهو
 ام لك نوديبيو «بعصتسم لكل نوببأي الو ؛ هليبسي مهضرتعي زجاح لك نوكد»

 اوزوغي ىتح باعصلا مهللاذم ىتلا مهلاعفا و ةقئافلا مهمئازعب هئيبو مهنيب الئا> في

 . عفرالا لحملا مهوّلحاو ؛ نيرخالا يف قدص ناسل مبل اودّلخ هرئاظنو كلذبو « دارملاب

 ءايبنالا مهئاسؤر و مهتاداسب دتقيلف عمتجملل حلاصلا نسحلا ءادتقالا دارا نمو

 عورغلاب لمعلا مث قحلاب داقتعالا ىلا مهؤاعد نكي ملمهو . مالسلاو ةولصلا لغفا مهيلع

 ناك امو ةّقحلا قالخالا ىلا ةوعد الإ ماعلا حالصلاو ىناسنالا ملاعلا ماظن اهيف ىَتلا
 , ليبسلا اذه ينالا مظعالا مهدابج

 زكرمتت الو «ةّقجلا تادقتعملا نمآلا يتأتال حاحصلا قالخالا نال كلذ

 و دابعلا حلاص ىلع ةّيتبملا اهءورفب لمعلا ىلع و ء اهيلعألا روغ ىصقا ىلا ةخسرتم

 جمتال تدءب» ةكدشلا# لع مظعالا انبن لوق ربةشملا نمو « نولقعي سانلا ناكول مهعفانم

 6 قالخألا مراكه

 حالصالاب ءادتبب نا « ةيمالسالا ةمالا نم حالصالا موري نه ىلع نذإ بجاوف

 لعفي مل نمو « حالصا ىا لبق هخيسرت و قحلا دقتعملا حيحصت قيرط نم ىقالخالا

 لمحي و «فصاع موب يف حبرلا هب تدتشا دامرك لمع نم هلمع. ام لك نكي كلذك

 و ىجترت ةدئاف الب « ةكلبتلا ىلا هديب ىقلي لب ,لاقثألاو باعتألا نم قيطت الام هسفن

 . ةعفنملا نم ربك | هئنم ررضلا نوكي

 ءاقلت نم اهدارفا نم لكم وقي , ةّمالايف لمكو ا جضن اذا ىقالخالا حالصالا نا

 نه اه دادعتسا و اهتّته بسح ىلع ةلود ابل نوكتتو هقتاع ىلع ىقلملا بجاولاب هسفن
 ليجيتو ماظعاب ةنورقم ةيملاع ةربشابل نوكتسف ةريغص ةّما كلتّناو « ةمظءلاو ةكوشلا

 . عاطملا مكحلا و قلطملا ذوفنلاو ظعالا ناطلسلااهل نوكي و



 رضاحلا رصعلا يف انعامتجا دسافم 01(

 رئاكتت فيك .؟ اهلاعفا يف ةّطحنم اهقالخا يف ةلفاس ىه و ةمالا ىقرت فيك معن

 ىع و  ةرفاوتملا ةّرادلا حابرألاب اهيلع ةضئاف ةجئار ىهو ؟ اهتراجت ىقرتت و اهتعارز
 ةبذبذتمىهو ؛ ةنس>ح ةعمسوأ ةباهم ةّمالل نوكت فيك .كلذىلا ةلصوملا قرطلالبجت

 وا اهناريج بهرت وا « هرهقت وا , اهّودع لضانت نا عيطتست فيك . اددب ةقرفتم ةداضت»
 اهل نوكت فيك . لشفلاو نبجلاو ىقالخالا طاطحتالا اهيلع ذوحةسميه و ؟ اهنعديعبلا

 وا ةربج اهّودع فص يف اهمواقي اهضعبو « ةرفانتم ةيداعتم ىهو ؟ باهت ةؤوقو اهتّيمها
 ةمظتنم 'ىمظع عيراشم وا ,عيمجلل ارخؤ ةماع زونكو نئازخ اهل نوكت فيك. ةيفخ

 نم نيقلمملا ىلع ىتح , هالخب اهيرثم و اهئاينغأ رثكا و ؟ لاومالاب اضيف اهيلعضيفت
 ,ًادمك و ًاصصغوا ءايرعو ابغس مهنم تومي نه رثكا ام نيذلا اهماتيا و اهئارقف

 عيراشملا قيما نوّدعي لب مهيلع نولخابتم مهو ,نيقيلا ملع نوملعي مهب نورثملا و

 مهرثكا امئيب « ماظعلا مارجألا نم اهنوبسحي لب « مراغملا نم ةيريخلا ةصاخ ةماعلا
 ىلا اهب تلجعو لإ ةّما يف تعاش اه ىّتْلا تاركنملا و لئاذرلا ىلع باسح الب نوففني
 ةوبشلل ةرثعبملا سلاجملاو معنتلاو ثاثالاو نامدنلاو نالخلا ىلع نوفرصيوا ؛ ءانفلا

 ىذلا عمتجملا اذه ىقري فيك و . ريذبت و فارسإ لكب كلذ ريغ ىلا صفرلا ةيدنأ و
 امهتسبلاب نآو نيح لك ىف ةديدع ارارم ةيرصعلا ةاتفلا و ىرصعلا باشلا هيف ىرت

 نارماستيو « تالفحلاو بارما يف ناعتري ؟ بولسا ثدح اوزرط رخآ يلع ةيرسعلا

 لمعوا سنا ةليل روضحل حابصلاوا ءاسملا يف نادعاوتي دقو , تاعزنتملاو عراوشلا يف
 . كلذ ريغىلا تايراع تاجريتمنهو ناوخا اميناك ةراّتسيف ةهزن

 يف يه يتلا اهبارضا نم ريثك و هذه نعراتسلا ةحازاب انأدب ذا مويلا نحنو
 ينيدلا ءاضفلاوحن ان راكقا هجوت ىلا جاتحن , يثيدلا لجرلل ةملؤمو ةحراج ةقيفحلا
 كلذ نادقف و بويعلا هذهب فارتعالا ىلا ًاّرطضم ينارأ ينم مغرلاب و « ريئتسملا ّرحلا
 : رعاشلا هلاقام ًادشنم ءاضفلا



 (6) نيتبرغلا بادآب ذخالا و جنرفتلا مذيف ةديصق
 !؟احوبأ و يكتشأل ِءاضفلا ّيح عضوم نم لبف ءايشأى فتلا يف

 احيشلا لقا ام و دالبلا ىذ يف | ىشحلللؤملا كوشلا رثكا ام

 لك ةهّورشم اندالب تلّتحا برغلا نم انيلا تلقن يتلا ةيديلقتلا ةايحلا هذه نا معن

 عماجمبت ذخاو نابّشلا ابقشع نا بيرغلاو . ةاكاحم وا ىديلفت رما لك نأش , هيوغتلا

 . انيد ًايقالخا ًابيذبم نيّدوملاالا ررضو صقن نم اهيف ام ٌلكب تايثفلا بولق

 تاكرد ىندا يف هب نوكت نمز ابيلع ىتأي دارفألاك ةّيمالسالا بوعشلاو ممالاف
 يف ىقرغ ةلعاج , ليباحالا و كابشلا نه اهلوح كاحب امع ةلفاغ «رخأتلا و طاطحنالا

 :ينوكلا رعاشلا لاق هيفو ةيبورالا ةيندملادسافمنمكلذ لك ماهوالا و تالبعزخلاراحب

 ندمتملا ةميش جئرفتلا ّنا ىعدأو جنرفت نميف يتليح ام
 نيدتم كّدحم لك نيشيو ةحارص لكب ىشوفلا ذبحيو
 ىنسلا ع رشلاة ها رك طاطحنا اهيف ةليذر لكل ىقري هلبجب و

 هنا بسحب قالخالا ةءاسمب

 ىرب هتيحل و هبراش قلحب و

 ربده مث سيل نأ ه معرب و

 ديدجلا اذ نم ىدالب نيعأ

 تيوقذم برغلا دب هتمر

 هقالخأ تذوق هتنأ

 ىك هيف اهفراعم تثيو

 مولعلل انتبيبش تبهف

 امظلا ىورت كلذي تنظو

 ةدبش تبرش دقو تباف

 نبكتملا فراعم لجب ىظحب

 ىنغةم ركملك نعادغدقزا
 نيب مكحب ال ةعيبطلا ريغ

 :لاق اهمعنلو برعلا ٍءارعش دحأ مويلا ائعمتجم لاحىكحي كلذك و

 هيهاد نه قرشلا ىهدامم و

 هيواهلا طسو ىف ةتدر واف

 هناا هلام اشيل
 يدان 7 ةةييسقلال توت

 هيماظلا لبالا امك ىورتل
00 

 هيل اغلا اهتلغ درست و

 هيلام اهئاشحأل عسب



 نيعرفلا باد نخألاو جنتل مذ ندمت )13(
 اه دشر تعّيض دقو تداع و

 تلا ادغ انيف ندمتلا نال

 لامكلا يسك لئاس و ناك

 اهماردق برام ىذ مكف

 هعومسمه بذك دب ءاج و

 اجبنم ىدتبي ال وه و ىقب

 هقالخأ 2 ظفحي كي ملف

 نوي هاجرت - ايف راح ىلإ
 دارا اميم 0 ىسميف

 نيرظ انلا حضفت ةروتسم و

 تعنقأ هب عانف ىف تدب

 ةروابك ىئضيإ ردض و

 مهعرش يف بيجلا ةيآ ناك
 ءانستلا يه كيايث رّهطو

 يللا وب ةيرانشم او
 ةراظن هيلنيغ للدي

 هتيفلأ ملكت ام اذإ

 اهسبل ىف برغلاب هليشت

 هيشاه تتأ بارغلا ىشه و

 هيضاملا انلاح انناط وأل

 هيفاعلا ىف لص الاو لّمج-
 ةينادلاب زوفلا ىرن انرصو

 هيفاولاب سيل تدغ انيدل

 هيقارلا بترلا اهب ىنمت
 هيلاع ةنطنط هترغ و

 هيدابلا طسو ف ّلض نمك

 هيناثلا فرع دق وهالو

 هبراج يف ماهوأ حارلا ىوه

 هيقاس ىدب نعالطلا فيلخ
 هيدابلا ةروعلا وه رتسب

 هبواز ىف وهللا نع الاجر

 هيهاولا اهراتسأ تحت ادب

 هيأ ملاجر ٌقحب

 هيراس تتا اهيلع كاذل

 هيلاب ةقرخ هردص ىلع

 هيقاب هرعش نه قبب ملو
 هيواخلا اصعلا ىذ هدب يفو
 هيعاولا هظافلا مْخّرِب

 هيساقلا ةّشغلا اهقالخأ و



 00 مالقالاةلمحورسقلا بانك غضوىنلغفسَتلا

 هبقأو ابحلصت نثاوع دالاب لكل ناردن ملو

 هيسآ ىف نحن انقالخا و تيسان ايقالخا برغللف

 هيلاخلا انماسحا قوي سبله ىف ندحتلا سيلف

 ةيحان انماكحا حرطنو انئاقزف قرافن ناالو

 هيعاد الو ليلد ريغب نيؤراد 2هلاق ام عبتنو
 هيلا>لا ةلحلا ؤ 9 ندم تلا وه انيف ملعلا امنكلو

 هينادلا مك اي اجس عفرو تام ركمللقرشلاىنب اضونف

 هيقارلا ابقالخا دجملا ىلا بوعشلا ىقرا نارمع ملف

 و ةيبنحالا تائللا' اوملعت نم ءانبدالا شعب ةلاحت فسألا تح فسآ ىنإو
 ةيمارغلا تاياورلاك عفن كانه ناك نا  اهعفني امم رثكا ةّمالا رشي ام ةمجرتب مهمامتها

 , ىوقلا ليطعت ىلا ىدؤي ًارخا و « اينمارْجَش:و ةايدلل اهرك ثروي امو , ةطقاسلا

 لبقتسم ىف اهلاجر ةرهز ةّمألا مهدعت نيذلا نابشلا نم اريثك تدسفا ةلاحلا هذه ناف
 اودلخ و ,ةمالا اًودافال ةديفملا راثآلاو ةعفانلا يتكلا ةمج رت يف مهدووج ءالؤه فردولو

 . ةيت الا لايجالا هظفحت خيراتلايف ركذ لمجا مهل

 كلت نم انيلا برست ام رادقم ملعيو الا ةرضاحلا ةلاحلا ريس ىلع علطم نماه

 ثارت نم حلاصلا فاسلا انل هقلخ امي ثيعلا لوح رودت و موحت ىَتْلا ةثيدخلا حورلا

 نسح « ديدج لكب ذخالل اننوثحب مهدجت لب ءدحلا اذه دنع نوفق. مهتيلو اذه , ديخم
 . تفاهتلا كاذ ءآ رج نم انب لحيس امب نيبئاع ريغ « حلاط مأ حلاص « دولا

 ةرود نأ لوقي نا هلو « مهناطلس و نيملسملا ةمظع نع انئثدحي نا خيراتلل معن

 . نيملسملاو مالسالا ديب تناك كافلا

 اًثحوالا ةفيرش ةيزم و الضاف اقلخ ةسدقملا ةئنلا و فيرّشلا نآرفلا كرتي مل

 و ليبسلا ءاوس ىلا اودهل نوملسملا 'اهعبتا ولاخ ثابيغرتلا عاؤنا رئاسب 'اهبابغرو اهيلع



 مهرّخأت و نيملسملا لاح ىلع فّسأَتلا (6)

 ميلاعتلا كلت اوذبن مويلا نيملسملا لاب امف « تاريخلاب ءامّسلا باوبا مهيلع تحتفل
 . ةلداعلا نيناوقلا و ةيلاعلا

 لبق ابورا ّنا ىرأف « خيراتلا تاحفص ىلا عجرا امنيح فسالا لك فسأأ ينا

 « ةّيثحولاو ةّيجمبلا ءاديب يف ةهئات « ءاوشع طبخ لهجلا ليل يف طبخت تناك نورق ةعبس
 قوق فخم ايلك قرافملاو مولملاو ةيكتحلا ءاجلمو للعلا عووتسم ةينالانألا قالا
 . مهئاملع كلذب دهش امك انضر

 بعصلا نه سيلو « مهيحاون عيمج يف نيطحنم نيملسملا مويلا ىرت نكل و
 انيلع سعلان هو « ةّيملاعلا تارّؤطتلاب ريبخلا ثحابلا ىلع بيجعلا ريسلا اذه هانتكا
 ناك ناو ةفئقلا اهميلاعت و ةنايدلاذبن نه ىوقأ ببس ىلا طوقسلا اذه دنسن نا ًادج

 نا ملعا تنكولو .« ةيفارلاب » اهنومسي يتلا ةقبطلا نه نيريثك ةّيلقع هلمحتت ال
 نيغ ةمالا طاطحنا ببس نا ناهربلاب ينعنقي نأ عيطتسي اهبرغ وأ ضرالا قرش يف الجر
 ابكسمت ردقب ابطاطحناو ةمالا ىقر نا مّلسملا نمذا ؛ لبالا طاب هيلأ تبرضل اذه
 حالصاللتسسا ةدعاق نيّدلاف ؛مهالا نيب نزاوتلا ظفحلالا عضوي. مل نيدلا نال ءاهنيدب

 هل تلجت ةّيقالخالا بتكلا عجار نه و ىقرلا و نارمعلا ساسا امهو , سوفنلا بيذهتو
 . ةرّينلا ةقيقحلا هذه

 رئامضال رجاز , رئارسلل رهاق «تاوبّشلا يف مَحقَتلا نع سوفنلل رساق ةدحو نيدلا

 ىوقا نيدّلاف ةيّرحلا و قالطالا ىلإل يمت ىتلا سوفنلا ىلع نميهم , تاولخلا يف بيقر
 . ايندلا حالصا يف ةدعاق

 نيدلاو ملعلا نم ءايلعلا ةجردلا يف ةمّدقتملا روصعلا يف اوناك نوملاسملا ١ معن

 , ىضاملا ىف ثدح امب زبتعت نأ انيلع نكلو ؟ دوعت لهف تضم مايا كلتو . ىقرلاو

 . !؟ مايالا هئبخت ام ىردي نهو هسفن ديعي خيراتلاف
 عييدبلا يسلا كلذ ىلع اوربام ول و « ٌرمتسملا مههّدقت يف نوملسملا لظ ول



 متتفلا نع فرتلاو كا كيلا د لل ا مهرببت ملو
 كلذ « هذهريغ تاحفص خيراتلل ناكل و , ملاعلا اذه ريغ نالا ملاعلا ناكل عّسوتلا 3

 .... ! نجنانمن دقف تظقيتسا ام دنع ام « ةمئان ابورا تناكامنيح

 ...!مالم هيلع امف نلفغاذاف ًارذنم كل ابملااولأبالرهّدلا و
 ا ةتايح طيحع نم رثاث نأ رف نم ش ّدلا ىفطاوع نم تاثثث ةتيتك يذلا اذه

 2 ىحروعش هل نم لك اهب نعذي و اهقدصي لب « قاروالا هذه ىف ىملق ىلع ىرجف مويلا

 ةفسالفاضب !اهب فرتعيلب بسحف نيملسملا نهال . نامّزلا تارئأت نه ةملاس ةركاف و

 . بورالا ءاملعو برغلا

 ريبشلا ىنامل الا قرشتسملاب تعمتجا نارهط ةعماجب ةّيزك ر ملا ةبتكملابىدهعو
 ذاةسا وهو « هق ٠ا/6 ةنس د لاؤش ىه و ةيضاملا ةئسلاىف ( ريامزتيرفروتك دلا)

 بذألاب ةلماكة ةرريعو ةطاسةلؤت# ريم وسهلا نملزاب ةعماجب ةيدالسالا تاَكارثلا

 لوحو « ّنجلا دوجو لوح قيفحتلا و ثحبلل ناريإ ىلإ ءاج دق و « ىسرافلا و ىبرعلا

 ينيبت رج دقو « ّنجلا دوجو تابثال ًايفاش ”اليلد دجأمل لوقي ناكو « يمالسالا فّوصتلا
 هلجال يذلا عبملا دصقملا امنإ لوقي ناك و , اهركذل لاجم ال اذه لوح تاملك هنيبو

 ةنيمثلا تاطوطخملا نم ةضافتسالا و فْوصتلا نع ثحبلا وه ناريإ ىلإ ىتلحر تعقو
 ةنسيف « لالجلا حتاوفو لامجلا حئاوف » باتك عبطل ىّدصت ىذا وهو , ناربإ بتاكمب

 ىربكلا نيّدلا مجن َخيّشلا فورعملا فّوصتملا تافلؤم نم ناملآب « م ١60

 . «» ق 5١8 ةنس يف لوغملا برحيف دبشتسملا

 نا : انل لوقي ناك ةلمجلابو . تاقيلعتو ةمدقم هيلع روكادنلا رباه روتك ّدللو
 نكل «هراقوو هتنازول مبل سابل نسحا «ةمامعلاو ءادرلا» ىأ نارباب نيّتحورلا ةّرس

 نيسبلتم مهنوكدعب مهسبالم اورتفف « ىابللا اذه ردق اوفرعي مل ناريا لها نا فسألا

 مث « مهتنايدو مهبادآ و مهعوسر و مهسابل ةنايص نه موق لكلدبال لاق مث . لبق نم اهب



 هتديصقو ليمشىلبشروتك د لا مالك لقت م(

 غلب و « جّربتلاو روقسلا يف نطرفا دق تايئاري الا ءاسنلا نا : همالك ىط يف فاضا

 اندالب يف انئاسن لاح اذكه سيلو , ةمسعلا مدعو ةحاقولا دح ىلا كلذ ين نهلاح

 . همالك ةحصو هفانصنا ىلا رظناف , ةيسرافلاب انل هلاقه سيرعت "صخلم اذه « ةيبورالا

 هذبل ىلقن نيح همسا طبض ىنتاف دقو « ةيبرعلا تالجملا ىدحا نق تار ىلا ىلابب و

 لجؤلا كلذ لمش ىلبش روتك دلا نا : ىتبتكم اياوزو قفل انت ابوتكميف ةصقلا

 يف ّنا ٠ : لوفيف فاصنالا رو ىلع برشي نيد لك ىلع مقن ىذَلا فورعملا ىعيبطلا
 ءاسنلا رما يف ىت> ناكموناهز لك يف اهب ذخالل ةحلاص ةماع ةّيعامتجا الوصا نآرقلا

 جّوزتي نا لجرلا ىلع بجواو ؛ شحاوفلاو بيرلا نع تابوجحم نكي ناب ّنهفلك هناف
 ةرخآلاو ايندلل لمعلا باوبا رشبلا مامأحتف نآرقلا ناو ,لدعلا ناكما مدع دنع ةدحاو

 ىلختلاو دهزلا ىلع ةيرشبلا ةفيظو رّمقف ,باوبالا كلت هريغ ٌدسنا دعب حورلا ةبقرتلو
 . همالكى بتنا « ىنافلا ملاعلا اذه نع

 مهمتاخ و ءايبنالا ديس اهب حدميهلةديصق نم اضياهذه لّئمش ىلبشلا ةلاقم ديؤيو

 :ىهو 94:1١2ج» ءابطالا ءابدا مجعم ينو ؛ ةيرصملا «لالهلا» ةلجم يف اهدروا ْدْلَب دع

 تاياغلا ةمحال هاحن دقام هنا|رق ىدص ىف دع نهعد

 تاكا تلتف ةضامفلا "نر ةلأو وكلا ز. نوسلا هب
 تاراغلا ىف ومنلا فراح لان اهدلاوةسايسلا ل جر ىجحلا ل جر

 تامابلا ىلع ىحنا هفيسب و 'ىهنلا بلط دق نآرقلا ةغالبب
2 ١ 

 تا وأ رضاح وأ بئاغ نم ىرولا لك ىف لاطبالا هنود نم

 تايالا مكحمب ترفكأ نآ هنيدب ترفكدق كأ نإ و ينإ

 تاداعل اب نارمعلا اودِتق ام اهب اولمع مهتأول ظعاوم و

 «مهب فاح نيملسملا تمهاد نق قربك ةبصغأو "ىمظع ةعجاف نم اهل ا لخأ



 (؟٠١) >> صعلالهأنم نطولاو نيّدلل نينئاخلا ضعب لمعىلإ ةراشالا

 ىتح مهتموقو مهدادجا تاداع ذبن لب « مهروبظ ءارو مهن ةلسو مهباتك ذبن ىهوالأ

 ةغل تحبصا اهدجت كناّدح ىلا اهب نيفطانلا ددع ةّلِقو « مهتغل ةلزنم فعض ىلا تيتنا
 قرح نيف نار اج نيرقلا ءانبا قر ةيطاشيلاو ةفلكتلا انا طق: قيلاتلاو نيودتلا

 . ةيسرافلاو ةيزيلكنالا ةغللا نم جيزمو طيلخ ىه ىتلا ةيماعلا ةغللاب
 ةيسرافلا ةغللا لادب اوروفسلاو ءايزالاب ىمعأ ًاديلقت نييبرغلا نودّلق مهنا فسالاو

 اذه تا رعن مايالا هذه ىف ىرت امك « ةبذاكلا رهاظملاو ةعالخلابو . ةّينيتاللا ةغللاب

 تاعانملا و تافاشتكالاو تاعارتخالاب نييبرغلا نودلقي مبتيل ابو : هئارجلا يف رمالا
 .نايايلا ةّما الإ فيعضلا قرشلا ًارئارومالا كاتلدجتال فسألل اي نكلو . خلا. .. و

 ,هتمال صلخم ىسراف 000 «فيخسلا يأرلا اذبك ايأر نا ةقيقحلابو

 : نونجلاةضراعو ل ةعلا فعضو مرولا ةدشنم نوكيبناالا مهلا ,هنطو ناشءالعا ىلع صر رحو

 كك رشا مهدئاكمو بناجالا سئاسد اّنع دعبا و « ضارغألا هللا لئاق نكل

 ةّجميىذلا ىأرلا اذهءادبا ىلع هتخوخيشو هتلوهك نسف رورغملا لهاجلا لجّرلا اذه

 . ةينطولا ةريغلا هيضترت الو قوذلا
 دحلا نع جراخلا ءارطالاو ءانثلاةياغ يف ةمحقملا ةلصفملا هتمجرت ىلا رظنت الو

 انخياشم نم صعلا ءاملع مظاعا 8 رباتك نم « م18 و 15:5 ج > يف ةروك ذملا

 ةفرعم و هتفرعم ددصب تنك نا لب . نيددلا ءاملع نم لجرلا نا معزتف هلظ ماد ءايفتالا
 تقلا هباتك يف هللا همْلس رصاعملا ةمالعلا هركذ ام ىلا رظنا ةدسافلا هئارآو هتاليعزخ

 ١ . هتاردو هملع غلبم فرعتف « 5 ىلا هم: ١3ج » « ريدغلا »

 دهاعمو نيدلا مولع رود ريكتب ىقرلا لب « ةغللا رييغتيف ىقرلا سيل هنا ملعيلو

 نم نايتأي اناك اذا ضوبنلل ابو ىقرلل ًاسعت . ةيمالا ىلع ءاضقلاب ةليفكلا ىبذ ةيبرتلا
 . خلا .. و. . و باجحلا عفر و سابللا ليدبت و ةغللا رييغت

 اوبدون كل ضرقلا نوزيةنثو قوصيرتب نطولا و نيدلا ءادغا نا لضاحتلا و



 هاك يلغل ةتحالصا ةملك 20202020202020 0
 : ليقام معنلو اتيلع مهتالامح

 ميفأ كنم هنأ الهج بنحيف ف الهاج مّهفت نا ءانغ ّنِإ و

 مديي كريغو هينبت تنك اذإ همامت ًامويناينبلا خلبب ىتم

 مدنت هيلع هنم نكي ملاذإ 20 هبىتأن فىثسنغىبتنبىتم
 ىنيشلاب ىنيَّشلاو عوضوملاب ةقالع ةدش هل نكي مل ام ىلإ ثحبلا انّرَج دقو اذه

 ا ورم ياا لقف تئش نإو «مالكلارجب مالكلا » و ركذب

 بلاطيب أن ب يلع مامالا اندج اهاقلأ يتلا ةّييهذلا ةملكلا لفن انب ردجب كانهو

 نكيل و هريغ ميلعت لبق هسفن ميلعتب :اديبلف اماكإ نفنوف ند : يح و مالتلا هيلع

 سانا مّلعم نه لالجال اب ّقحأ اهبدٌؤهو هسفن مّلعَم و « هناسلب هسدأت لبق هتريسب ةيسدأت

 قالخالا بتك ةعلاطمو ةدهاجملاب الإ ماقملا اذه لصحبالو . الق ةمالك ىهتتنإ مهبّدؤم و

 انقفوي نأ يف ىلاعت هللا ىلإ لاهتبالا و ءاعّنا ىلإ ملقلا نانغ فرصنلف . ىفثلا ملغ و

 . نيمرك الا هترتع و هلكت دّعّوحب نيتداعلا ليصحتو قالخ الا دسافم حالصال

 « كيدي نبي »
 لقعلا  ةايحلا ىلا هبذاجتت ةثالع ّنأ ملعي نأّيبال ناسنالا نأ مالكلا ةكلذف

 « اهريس هيجوتو هتايحت ني وكتىريبكلاهرثا ةثالثلا هذه نم لكل ناو. مايالاو سفنتلاو

 ءرملا زواج امّلكف « رمعلا دم اا نارئاس امه لب نيتباث ريغ سفنلاو لقعلا ناو

 ريغت كلذل ًاقفوو « ةريغص تناكول و ةبسنب هسفن تيّدهتو هلقع رزغو اكاردإ دادزا اموي

 ىرخا ىلا اهعدوي ةميدق ةايح نم مون لك يف لقتني عقاولا يف وبف ةايحلا ىلا هرظن

 . .ربجتال ةميظع ةراسخ لتحت نيبلا كليف سفنلاو ء اهلبقتس ةديذج
 ةراعهتسه  ةمعناو رورغ راد كايند

 ةراجت و بسكه و :برش و لكأ رادو

 ةراسخلا ابيلع فخف نفث :كلاتف ىاراو



 م( تل يلا دف

 ةراش و فرع .بيط و لكأب 2 اهعبت الو
 ةرارشب ىف ال ناميلس كلم ناف

 كدشري عيدب ىبدا بولساب عفنلا ميظعباتك ميركلا ىراقلا اهيا كهجو هاجت و
 لصحيف ةبقاعلا ٍءوس نم كيجنيو « ةكلبلا دراوه ىلع كلديو , كسفن تاراسخ ىلا

 راوطأب ةفرعم كيديزتعرابلا ةمالعلا هفلؤم ةايح ةمجرت كيلاو . نيتأشنلا ةداعس كل

 . نيرك اّشلا نم نك و اه ذخف هتايح
 « فاوملا سن »

 ددوَسلا و فرّشلا و ملعلاب اهقدارس ٍبّنط هميرك ةرسأ نم هللا همحر فلؤملا ّنإ

 هبسن يبتنيف « نيح لك اهلك أ ىتؤت ءامّسلا يف ابعرفو تباث اهلصأ ةبديط ةرجش نم و
 : اذكه القي نيدباعلا نيز داّجَسلا مامالا ىلإ فيرّشلا

 ىراتخملا دع نيّدْلا ءاهب رمءالا دّتسلا مولعلا ىف رشبتملا ةمالعلا ماءالا وه

 (م«)اضّرلا دبع دِتَسلا نب ( 00) ع ديتدسلا نب ("<) رقاب دغ دسلا نب (00) ىنيئاتلا
 (؟/) ىلع نيّدلا جام دتَسلا نب (؟8) ىدبم دِتَسلا نب (؟9) دع حتفلا ىبأ دّتسلا نب
 فرْشدْيَسلا نب (؟0) دمحأ نيدلا رصان دَِسلا نب (55) ىلع نيّدلا سمش ريم دّتَسلا نب
 دبع نيّدلا ىيمع دِيَسلا نب (؟*) ىلعمساقلاىبأ نيدلا سمش دّيَسلا نب (؟5) دع نيّدلا
 نيّدلا ديمع دِئَسلا نب (؟١) ميهاربإ رصن ىبأ نيّدلا لالج دِتَسلا نب (؟5) بلطملا
 نسحلا ىبأ نيدلأ جات دِئَسلا نب (15) ىلع نيّدلا سمش دّتَسلا نب )٠0( بلطملا دبع

 رفعجىبأ َنيدلا ديمع دّتَسلا نب )١0( ىلع مساقلا ى بأ نيدلا سمش دِّئْسلانب )١8( ىلع

 نب )١5( هللادبع لئاضفلا ى ,أ ديسلا نب )١6( ناندع رازن ىبأ نيّدلاّرع ديسلا نب )1١(

 ىبأديسلا نب )١5( لوحالا ملسم ءالعلا ىبأ َديَسلا نب )1١( راتخملا رمعىلع ىبأ ديلا
 نب (ة) كلاثلا للا ديبع ديّسلا نب )٠١( رتشالا دع ديسلا نب )١١( جاحلا ريمأ دع ىلع
 نسحلاىبأ ديّسلا نب )١( يناثلا هللا ديبع ىلعىبأ ديسلا نب (8) ىلع نيسحلا ىبأ ديسلا



 فلؤملا سن طئاسو ليصفت (؟:)

 هللادبع ىبأ ديسلا نب (5) جرعالا هللا ديبع ىلع ىبأ ديّسلا نب ؛ (9) حلاّتلا جوّرلا يلع

 . هل يلع نيدباعلا نيز مامالا نب (5) رغصالا نيسح
 نيسحلا نا لامجالا اذهل يصفتو . < هم راكم» 5 هللاهمّلس انقيدص هبسن درس اذكه

نوسمخو عبس هلو هتأمو نيممخو عبس ةنس يفوت الضاف ًاثددم ناك هِي رفصالا
 ةلس 

 مالي رفابلا هيخاو هيبأ نع ىوري «دنيلا ط ا« : بلاطلا ةدمع» يف امك عيقبلاب نفدو

 دامتعا خروملا هركذ امف . ةصالخلا يف ةمالعلاو داشرالا يف ديفملا خيقلا لاق امك

 برقب ىتلا «بامرك» : : ةيرق برقب ّنأنه «00وهأ : سمشلا ملطمنم ؟ ؟حج» يف ةنطلسلا

 مامألا نب رغصالا نيسحلا ربق هنا لاقي ربق « روباشين » ةدلب ىحاون نم « ندعم راب د

 . هل هجو الو حيحصب سيل هيلا مهبسن ىهتني تاداسلا نحةلسلس كانهو ةقي دنّجسلا

 « ةيحانلا كلتب نيئكاسلا سانلا ةّماع تالوقثم ىنلعدمتعاروك ذملا خّروملا نارهاظلاو

 لصا ال ةربش بر » ٠ مولعملا نهو , تامّأسملا لاسرا اهلسراو ةرهاب ةماركه لركذ مث

 انضرع# ناري ىحاون ىّتشب نينوف دملا ةمئالا ءانباروبق يفريظن نم تالفغلاهذهلمك و « هل

 . تانجلا تاضور ىلع انيشاوح نم اهلاحم يف مهّقح ين ةعقاولا طيلاغألل

 و مجعلا دالب و ْماَّشلا و قارغلا و زاجحل اب ريثك ماع بقع هل ةلمجل ابو

 دع وبأ و يلع و هللا دبع و ب رعالا هللا ديبع مهو لاجر ةسمخ نم بقعأف برغملا

 رابك نم ناكف (5) جرعالا هللا ديبع اّمأ . بلاطلا ةدمع ىف امكن اميلس و نسحلا

 ىهتنم و نينهؤملا سلاجم و باسن الا بتك ىف هركذ ءاج 0 قداّصلا مام الا باحصأ

 « نامأ ٍيذ> : اهل لاقي ةيرقب تامف ناسارخ ىلإ هيبأ ةايحيف لحترإ اهريغ و لاقملا

 ىلع ؤه و نيجرع الا ةداّّسلا بسن ىبتنب اذه هللا ديبع ىلإ و ٠ نارمأ يذ ةعرزم وأ

 ناك (1) حلاّصلا جوّرلا ىلع مهنم روك ثلا نم ةعبرأ بقعأ بلاطلا ةدمع ينلاقام

 « امهنع ىوريؤ مالّسلا :امييلع اًضّرلا هدلوو عج نب ىسوم مامهلا مامالا باحضأ نم

 للاديبع هنباو « قارعلاب ةسايّرلا هنلو ينو ناسارخب قي اسّزلا ةمدخ يف لحترا و



(5») 

 نيثّدحملا مظاعا نمناكف (8) ىناثلا للاديبع نب ىلع اثاو .اذه هيبا نعىورب (ا/) ىناثلا

 و فت هل ناكو « رثكاو بقعاف هرصع ىف فيراعملانم )٠١( رتشالادٌّع هديفحو « ةفوكب

 هتانسع نشل سرالاو د ءامسلا + نناثلا لاق: نقع وكليب ةفوكلا اوه اذلو قررقع

 ملسم هديفحو .راتخملا ىنبل ضرالاو رابجلا كلملل ءامّسلا «ريسلا بيبح » يف لاق و

 راتخملا رمع ىلعوبا هنباو . ©2849 ةنس» ىف لتق هرصعى ”جاحلا ريمأ ناك )١5( لوحالا

 قارشا و هرصع ءالجا نم ناك انتو ءفرشألا فجنلل ًابيقتو ,”مياحلا ريما ناك ًاضيا )1١(

 ضل هذلا يفق طئاهو ليش

 .باتكلا اذه فاؤم ةعبرتلا بحاص مهنمو ؛ىراتخملاب اوربّشاو هدالوا هيلا بستنا هنامز

 ارمعرّمعو فارشالاو نايعالا هباهت ًافيرش الجر ناكف )١6( ناندعرازنوبا نيدلاٌّرع اما

 :هلاحح شيف هلوقءرعشنهرك ذو ىطوفلان با هعبرت « ىورغلا دهشملا ةباقنىل وتو ءاليوط

 هيفا محلا م قا انناذا قلو

 ةباقو ىلامل ىضرع العاج الو

 التحت ىدبأ و ىرسع ىدل "فعا
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 أرسعم تنكاذا ىيحتسال ىنإ و

 رعدلاثداحنم تشعاماعشثاخ الو

 ىرف و هزرحيف ىضرع ىقا نكلو
 نيستا فيل فدأل نييفرخألو
 ىرقفاوماعي نابىناوخاو ىقبادص

 ربك نه ىبام و اضارعاو ءايح معديع لاح ام و ىناوخا عطقاو

 رهذلا نم ءالب مدعي ال ىحي نمو هقيدص ناكه ملعب رقتفي نمف
 وه ناك و  ةّدم فجنلا ةباقث ىلوت اليلج ًادّيس ناكف (؟*) ىلع نيدلا سمشاتا و

 راوزبس نطوت و « ناسارخ ىلا فرشالا فجنلا نم رفاس , نييسايعلا ءافلخلا ءابقن رخآ

 «رسلا بيبح# ف هرك ذ ءاج ؛ناسارخو قارعلاكلامهو ءابقنلا بيقن رادو هتجرد تلعو

 زلزال ليم ايوب مالا صامل قراروتتلا ىلع خيدلا نيس تسع هنقنو

 نم ةيطخ ةخسن نم «©7”ص» ىف لاق ام ىلع راوزيسب نفدو 2895 ةنس» ىفوت ةلذسلاب

 يف لاقف « همراكم » يف هللا ملا م هع نق اوما لايك نأ قع) ناك

 ميدككنملا ىلع نب دومحم رمأ ميهاربا نيدلا لالج دّتسلا نا : ةرّج ملا كلت فصو



 فل هلا نفق كن انتو ليف هه

 هرمأ لثتماف « هريجشت و ةّيسرافلاب بلاطلا ةدمع باتك ةمجرتب ليمج ىباب فورعملا
 ىراتخملا نيمالا حور ريمالا ٌناَدْم -ليمجىبا رجشمب ربتشاف « ةريثك ءايشا هيلافاضا و

 روك نملا(*؟) ىلاعملاىبا ريمالل ًاخأ ناكو ءرشعي داحلا ةأملا يف ءاملعلا نم ناكىذلا

 دّعديسلا رما « تانجلا تاضور » نم « 545 ص» ىف هركذ ءاج و بسنلا اذه دومع يف

 راوزبسب مكاحلا ينيسحلا ىراتخملا ناطلس ىلع نيدلا سمش نب نيسح هاش نب نيما

 نييراتخملا ةداسلا ضءبهيلا فاضاو هرمها لثتماف « هل ةرخشملاك لت نه ةخسن خاسنتساب

 حور ريمالا دالواش عب دنع نابذصاب مويلاةدوجوم ةخسنلا كاثو « هرصع يف نيدوجوملا

 ىهتنا نابفصا تالحم ىدحا « ناكساورت » ةّلحمب نيئطاقلا ةداّسلا نم وهو , نيالا

 . هللا همّلس هتلاقم بيرعت "صخلم

 نم ءالجالا هدالوأ ناكو «964 ةئسد يف ىفوت (51) يلع نيدلا سمش ريمه اما و

 بحاص لثمرابكلا ءاهقفلا مهيفو ءناهفساب رشعين اثلاورشعي داحلانرقلا يف ءاملعلا مظاعا
 . باتكلا اذه فلؤم ةمجرتلا

 نب (”#) لش دقسلا نب (*4) دمحا نيدلا رصان دِهلا هدالوا ةلهب نم ًاضياو

 هنا هّمح يف اندج لاقو 145 : تانجلا تاضور» يف روك ذملا ("*) نيمالا حور ريمالا

 . ىضاقلا ميعاربا ازريملا هنع ىوريو ىدنبلا لضافلا نع ىورب

 دجسملاب ةعامجلل ًامامإناكىذلا (5) ظعاولا ليعامسا ريمالا ًاضيا هدالوان هو

 ديسريملا قّقحملا ىلوصالا هيقفلا ةمالعلا ديسلا بسن ىهتني هيلاو « ناهفصاب ىناطلسلا
 ديسلا ةياورلا يب انخيش لاق امك «م ق ١؟7* هنس » ىفوتملا ناهفصاب سردملا نسح

 « نيململا داشرا» هياتك ىف يقداشلا سردملا هللادبع ديسلا اغلا رقعملا ةمآلعلا
 : ندع وحوبلا طرطتلا

 ةداس همه ناكف هنوصغ تبّدشتو هقاور دتماو , تيبلا اذه ةمورأ تعنيا ةلمجلابو

 . نآلا ىلا ناهفصاب مث ششاعلا نرقلا يف راوزبس يف فارشأ



 («0) هتاثسفنو هلئاضفو همولع

 « هلئاضفو همولع »

 يف هل جرفت امهم فلؤملا همالعلا لاصخ فصوب ءافولا ىملقب ّنظا نار ورغلا نم
 ,عيابطلاو لئامشلانمىاّتلا هدهاعت امىلا هتياغيف ىرجب امنانايبلا ناف «نايبلا بناوج
 كلذف ّدح هلىمارتيال ىتَلا ةعماللا تافّصلاو «ةيلاعلا لاصخلاو ةيماسلا مراكملا كلت اما

 . نايبلا هنود نه .صقب اه
 ,هلكملاعلا تانس>و رهدلا رئاخذ نمو « نيددلاو ملعلا تابآ نم ىمظع ةبآ وه

 هايازم عيمجيف ميظع «لضفلا يف غيلب « ةليضف لكل ىدابلا ملءلاو :ءرصع ةرقابع نمو
 .رهابلاهلضفب جاهتبالا هعيشلاصخيودهلثمب ىهابتت ناءاعمج ةققالل قد «ىحا وتلا عيمجنم

 يف قفحم « مّلضتو مّدقت داضلا ةغل مولع يف و ةعصاندب ضيرقلا و بدالا ين هل
 , ميكح ملكتم فوسليف « ريبخ عراب ثّدحم , عورفلا يف طبذتسم دهتجم « هلوصأو هقفلا

 ملف , اهلوقنمو اهلوقعم اهلكمولعلا يف هبعكو لعل ةقداصلا ةنهربلا ىه ةليلجلا هتافيلأتو
 كدب عض ,مراثآ ةعلاطم دعب « ةريصبو ةيّؤربخ نعألا هنّيصخش ف» رع يف ظافلالا هذهلقأ

 عوفشم كلذ لك , ىوعدلا هذه ناهربب الفاح هدجت هعأرب تائفن نهيق رفس "ىا ىلع

 . ةميرك تاّيسفنو ةلضاف تاكلم ىلا هللا تاذ ىف ىوقتو فوصوم عروب هنه

 « فل ؤملا تايسفن » ١

 : ةّيبرعلا ةفاقثلا رامث نم ةجضان ةرمث هتبأرف هتمدخي تفّرشتو فلؤملا تفرع
 تدشوو ئنلاوعرولا ةياغيف هتيأرو ,ةلماش ةطيحم ةفاقث ةغللاو نيدلا مولع فقثت
 . هبعاوم يفّذف هنا قحلايفو . 00 هللاىتأ نّمم وهف « ةليذر لك نع انيس

 فيكف « هراملو فلؤملا عم تيقتلا ىن | : تلق اماذا ىنلداجي ًادحانأ َّنظا الف

 . ؟ نينرق نم رثكا ليوطلسق هنيبو ىنيبو ضقانتلا اذه نكمي
 باتكلا ّنال , اذه هباتك ءرقأ ىتبتكم ةيواز يف سلاج اناو هتفرعو هتيقل معن

 فرعتيو « ءرقب ًادوجوم باتكلا مادام لايجالا عم ريست هنع ةروص ىطعيو ؛هفلؤم ةأ ره



 لاجّرلاو مجارتلا نيودت يف انيأر 5(

 «لاجّرلاب لاقملاال لاقملاب لاجرلا اوفرعإ» : اولاق ًاميدقو . هباتكء ارقي نم لك هيلع
 "الاجر دجت كانه ّناف ءلوقنوأ بتكت اه لك يف اندنع مجارتلا ملعيف لئيصالا لصالا وهو

 مهتافلؤمي نيحلاصلا اننلس لوح ءاضقلا ٌّقح انلف , هّلحميف سيلو ًافازج سانلا مبل ليكي

 'ىلغا يف اوناك ناو "ءادتبا مجارتلاو لاجّرلا ءاملع تاقيفلبت اندنع رابتعا الو « مهراثآو

 ءافتكالا مدع نم حبرصلا ٌّقحلا نه هيلا انبهذ ام ىلع ءائب  ةنامالاو ةقاثولا تاجرد

 شارغالاب هّوشم خبراتلاف , ريغلا فيعضت وا ليدعتوا حيحصتب ليدعتلاو حرجلا ماقم يف

 ليتس ريغ وه امك
 ىلع قدص دهاش هدجت بقانملا نم "ىا ىلع كدب عض ميركلا ىراقلا اهيان آلاف

 تايسفن نم جذومن رغصأ هارت ىذلا باتكلا اذهو , هماق» وقسب ًافتاهو هتبتر خومش

 «ىبرعلا هرثننم اجذومن ًاضيا نوكي باتكلا اذهنا امك. قالخالا ةبجو نم فلؤملا
 باتكلا اذه يف ةيفاقلاو مجسلالامعإ هسفنقتاع ىلع ذخا هناك هللاهمحر فل ؤملا ىرتف
 لوش وأ بتكيام لك يف ةيؤناثلا ةعيبطلاك هل كلذ راص لب , اضيا هتافلّؤم رئاس يف لب

 كيلاو ؛ةيفاقلاو عجّسال ًامزتلمو ةقيقدلا هذبل ًايعارممارت كناف « ةئملعلا بلاطملاىتح

 : ىملعلا هبتك نم عيضاوملا فلتخم يف هتارابع صن

 يناثلا ديبشلا ديفح ريغصلا ىلع َخيّشلا ىلع ًاّرر « سوراعلا ةرانا» هباتك يف لاق

 طورش ققةحت دنع هلوقب باوجلا ةنؤم انافك فيك هّروُلل الّوا لوقا و : هّسن اذه اه

 نمىلع  همبس عقوف نعطلا يف غلاب هنا ًايناثو * نايأو وه نياو 2 نايبلا هيلعف رذنلا

 حرص ثيح #* ديهشلا ديسلا هدج #4 دييقتلل نيءّدملا ءاسؤر نم ناف ++ همهو هنع لفغ

 رذانلاو * رودقملاو حجارلاب © روذنملا دّئقف # كلاسملا و ةضورلا ىف + كلذب هريغك'

 . همالك ىبتنا 52000

 مهفىلع # ديبّشلا مالك نإ ثلاثلا : « لصفلا لوقلا » : ةاّمسملا هتلاسر ينلاق و

 طمس يف ًارارم ءانمظن امك ريخالا دليلعت ىلع ضارتعالا دري لب ## ديدس ريغ دّتسلا



 (ه) ةياورلا» ةئارقلا يندخياشم

 نكي مل ولف * دارملا ةحص هجو ربظيو.* داربالا هنع مفدني انرك ذ امبو # ريرقتلا

 فيكف# شارعالاو كرتلا قحتسال + كلذ ىوس رخآ ىْئس + كرادملا بحاص همبف اميف

 فرعلاو عامجالاو ةّنسلاو باتكلل هتفلاخم نم تفرعامم  ضارمأ ةدعب ضيرم وه و

 نع الضف #* كراد ىندأ نه بيجعل اذه ّناو ديبّشلا تاحيرص:و عرشلاو ةفللاو

 . همالك ىبتنإ + كرادملا بحاصك لضاف

 كلاس ًافراع ًامللاع هللا همحر فلؤملا نوك باتكلا اذه نم ربظي هنا ملعا مث

 فّصتلا لها دنع حلطصملا ىنعملابال نكل ,نافرعلا تاجرد ىلعاىلا غلب ًابلأتم ًاميكح

 ىتلا ةفرعملا نال , ءافرعلا سانلا مهيقسوأ ؛مبسفنا نوي نةمنكيمل لادمحر هناف

 دل و نيديتجملا و ءاهقفلا مظاعا نم وه و فيك . ابل ةميقال عرشلا رهاظ نم دهتسن ال

 نب دمحا نيدلا لامجو ىئاهبلا انخيشك هلآ فراع وه لب , ةقيقد راظنا هقفلا يف

 امهبارضأ نم ريثك و 'ىلحلا دهف
 ى» ةياورلاو ةئارقلا ىف هخباشم »

 ىمْؤي مولعلايف هعلضتو « ةليضفلا نيطاسأو نيدلا مالعأن م فيفل نع ملعلا ذخا

 ىلع الا ةئارقلا يف هخياشم ىلع رثعأ مل ىناألا , ةئارفلاو ذخالا يف هخياشم ةرثك ىلا
 هسفن حّرص امك ماثللا فشك بحاص يدنبلا لضافلا لوصالاو هقفلا ىف هداتساو هخيش

 . كلذي « لسفلا لوقلا » هتلاسر ىف

 ابيتك ةزاجاب ىسلجملا ةمالعلا نع ةزاجالاب ىورب وهف ةياورلا ىف هخياشم اّماو ْ

 نيب ويرا هنن بسر ريم اوفيواع ةلوقملا لا نق نمل ربط ىلع يزعل هطخواال
 : لاق و «ةعيرذلا نم ١ : ١45 ج » ىنهلظ ماد ةمالعلا انخيش لاق امك فلالاو ةئاملا

 عساتلا اهخيرات يدنبلا لضافلا ةداتساا و هخيش نع ًاضيا ةزاجالاب ىوربو . اهتيأر ىنا
 طخب اهتيأر لاقو « 1*5 : ١ ج» ةعيرذلا ىف امك « .١16١9 ةئس ١ ةجحلا ىذ نه رشع

 تفاح ةماعلا قدبلا ةرحتلا نيدع عملا ةمالثلا نعاس راخالا فروت: ريعبلا



 ةماعلا ضعبل باسنالا ين باتك ىلا ةراشالاو مولعلا يف هتافلؤم (8)

 « تاثجلا تاضور» يف ةمالعلا اندج همجرت .« 448 : ١ ج» ةعبرذلا ىف امك لئاسولا

 .ىراوزبسلاىراتخملا رع نورا رماها رلئابولا بعاسال الجب امج نمرك كمل

 « مولعلا ىف هتافل وم »

 نيفلؤملا نموهف راثك الاو قيقحتلا نيب عمج مولعلا فلتخم يف ةريثك تافلؤم هل
 : اهئامسا كاهو نيديجملا

 يناشلا باتك نع فيطل بوغرم راصتخا وهويناشلا فالس نءيناصلا فاشترا )١(
 طخب اهنوكر هاظلاو ةصقان هنم ةخسن تدار هللا همحر ىدبلا ملع ىضترملا دّتسلا فيلأت
 ىتماقا مايا يفجنلا ىشءرملا نيدلا باهش ديسلا ةمالعلا مامالا ديسلا ةبتكم يف فلؤملا

 خيرات و قاروا ةدع هلّوأ نم طقس باسنالا ىف باتكن م ةخسن اهب ًاقسلم اهعمو مقب
 لعنيدلا ءايضطخب « ٠١ ةنئس ه ةيناثلا فاح رهش نه نيرشع ءاعبرالا ةليل هتباتك

 هنم انطقتلا دقو ةّماعلا نم فلؤملا نوك رهاظلاو ناهفصاب هبتك ىناردنزاملا ىنيسحلا

 طيسولا ىسرافلا ثرالا (©) طوسبملا ريبكلا ىسرافلا ثرالا (؟) . باسنالا يف ًاريثك ًائيش
 نم ناسبالا ناما (ه) تاضوّرلا ىف اندج ةئالثلا هذه ركذ ريغصلا ىسرافلا ثرالا (5)
 و سوردلا ةرابع حرش يف سورطلا ةرانا (5) «ءامسلا موجن» يف لاق امك ناهذالا راطخا
 باتكلا اذهو راظنالل احرطم تراص سوردلان هم رذنلا باتك نم ةلكشم ةرابعل حرشوه

 يف ةلاسر ًاضيا فلا ىذلا ىناسثلا ديبشلا ديفح ريغشلا ىلع خيشلا هيقفلا خيشلا ىلع در
 تيأر دقو باتكلا اذه ةجابيد يف فلؤملا حّرص امك سوردلا نم ةرابعلا كلت حرش
 ةبتكمب فاؤملا طخ اهشماوه ينو هل اهلكل ئاسرلا نم ةعومجميف باتكلا اذهنم ةخسن
 ةمالعلا نبا هّلظ ماد ىمداخلا ىوسوملا نيسح اغآجاحلا قّوحملا هيقفلا ةمالعلا دّسلا
 دق و ىناهفصالا ىلماعلا نيدلا ردد ديسلا قّمحملا انّدج ةمالعلا نب رفعج ىبأ دّيسلا
 < 1115 ةئس * ج 60 ةعمجلا موي ةلاسرلا هذه نم فلؤملا غرف

 ّنأ انه هلقن اني ردجب امم و , اهنم حدفتساو اهلك ةلاسّرلا هذه تأرق ةلمجلاب و



 م ىناقدافرجلا ديلا ىلا ةراشالاو مولعلا يف هتافل وم

 ضعيناكانه نمو : هصن ام « هانزّوجو » : هلوق وهو سوردلا ةرابع حرش دنعلاق فلؤملا

 طظفلب هيلع لولدملا يربقلا كلملا هانزّوِح ىف لوعفملاريمض لء>ىلا الئام ءالضفلا ةداس

 ازريم لضافلا دنسلا ديسلاوه :شماهلاىف لاق مث .ىبتنا ًاديعب ناك ناو ةعدقتملا ةقيصلا

 ىناقدافرجلا ديسلان ا هنم ربظيف .همالكىهتنا هللاهمحرهتم للادملس ىناقدافرجلا ناخيلع

 ىلع نكف مجارتلابتك يف هتمجرت ىلع رثعا مل ىنا الا هنامز يف ءالجالا ءاملعلا نم ناك

 يف ةلاسر ىهو تانِتبلاو ىدبالا طقاست يف تانّيبلاب ىدبالا طساب (0) رمالا نه ةريصب
 ىو يه سزفلا نايف اهركذ اهرزقر ةفراعلا هلع امكديونلا حج
 همساب باتكلا ةجابيدىف فلؤملا حرصو روكذملا ىمداخلا ةمالعلا دنعاب ٠ ةخسن تيأر

 و هتايح راوطا و هسفن ةمحرم ىف ةلاسر (4)<هقاالؤال ةنس ١ ع ٠١ » ينهنم غرفو

 ىشعرملا ةمالعلا ديسلا ةبتكمب ةدوجوم هلئاسر نم ةعومجم نمض ىهو هتافيلأت نكذ

 حيضوتلل حرش و ةلمكت وهو دصاقملا حيضوتل دصاقلا جيرفت (ة) مقب هّلظ ماد ىفجنلا

 ىلع ةيشاح )1١( روك نملا ىفجنلا ةمالعلا ةيتكمب هطخب دوجوم ىئاهبلا خيَشلا فيلات

 ىلع ةيشاح )١١( ىطويسلل رئاظنلاو هايشالا ىلع ةيشاحخ )١1١( يليبدرالل ماكحالا تاب

 ناخيلع ديسلل ةيداجسلا ةفيحملا حرش ىلع ةيشاح )١( قطنملا يف ةّيسمشلا حرش

 ىلعةيشاح )١6( هسفنل ةيدمصلا حرشىلع ةيشاح (4١)نارهطي ىدجملا ةبتكمب ةدوجوم

 ةخسن شماوه ىلع ةنّودم ريغ ىهو لؤطملا ىلع ةيشاح (15) قطنملا يف علاطملا حرش

 ةجلفلا ثيثح (14) ملاعملا ىلع ةيشاح )١0( نارهطب نيدلا دجم ةبتكم يف لؤطملا نم
 ثيدحو « رفظلاو زوفلا ىنعمب ةجلفلاو عيرسلا ىنعمب ثيثحلاو ةجرفلا ثيدح وس ف

 نيينلاب لئاقلا ىلع ضارتعالا يف الفك قداّشلا نع ىفاكلا لوصا ىف ىورملا وه ةجرفلا

 ةجرفلا تراصف نينثا انوكيب ىّتح امهنيب ةجرف نمدب الف نينئا تيعدا نا هلوقب نينئا
 عناصلا تابثاو فراعملا قئارط ين فراعلا قئادح )١9( خلا امهعم ًاميدق امهنيب ًاثلاث

 ةمالعلا دنع ةخسنلاو «ه ق ١١٠١ » هفيلان نم غرفو فورعملا ناطلس ةفيلخل هفلا



 هقفلا يف هتادّرفت ىلا ةراشالاو مولعلا يف هتافل 7 (مب)

 ىف ةلاسر (؟١) رضتحملاب قلعتي امو ناومالا ماكحا ىف ةلاسر (؟0) روك ذملا ىفجنلا

 ةلاسر (*؟) ةعيرذلا نم 2« 147:1١ » ىف امك ةقحاللا ديلا عم ةقباسلا ديلا حاشت

 ةيادبلا ةيادب حرش (؟4) دوقعلا غيصيف ةلاسر (**) ةقحاللاو ةقباسلا نيديلا ضراعت يف

 ةلاسر ىلع حرش (؟3) ةريبكلا ةعماجلا ةرايزلا ىلع حرش (؟م) ىلماعلا ّرحلا فيلأت
 باتك رصتخم وهو يِفاّشلا ةوغر نم ىفاصلا ةوفص (؟ا) وحنلا يف ىئاهبلا خيشلل ةيدمصلا

 رذنلا ةلّئسم ىف ةلاسر ىهو رذانلا ةدقع ىف رظانلا ةدمع (؟8) هل يفاشلا فاشترا

 ؤرروك نمل ىمداخلا ةمالعلا دنع ا متخسن تبأر « هق 11١4 ةنس» ىف اهنم غرف

 حسملا يف لصفلا لوقلا (؟و) ةلّئسملا لوح هرصع ءاملع عم فلؤملل 50000 ابيف

 غرفدقو «راظنالا قئاقحب ةنوحشم لسغلاو حسملا ىتقيقح ىف ةدّتج ةلاسرىهو لسغلاو
 ىواتفلا ضعي ف هدرفت ةلاسرلا هذه يف هتاملك نم حولي 58 «ا٠١١ ةاس » يف اينم

 عطاقلاكنكم «ربخلا اذاب كسفن نه فصناو «ربخلا ظافلا ايياوز ىلا رظناف : هّصن ام لاقف

 نم دجا مل ىناف ؛ مالكلا اذهب ىّدرفت ىلا رظنتالو القي مامالا داره وه هانلق ام ناب

 قحتسمل عنتمي ملو « مالعلا ضيف قيرط عطقن, مل نكل «مالعالا انئاملعزم كلذل هنت
 ,قيرطلا هل حّشتا اذا ناسنالا نأ معن .همالك ىبتنا ماهلالاب فيقوتلاو قيفوتلا نامرحلا

 باتكلا اذه وهو رجاوزلا رداون ينرهاوجلا رعاوز )٠”( قيفرلا مدع هشحوبالثا ديال
 اهقوسو نايسعلا نع اهرجاوز و اهضراوعو اهتاداعو سفنلا لوح هّقلا ,كينقد نيب يذلا
 عوبطملا يريرحلا تاماقم هبشب بيجع تولتاو عبددب زرط ى لع « نمحرلا ةعاط ىلا

 ىرشخمزلا ةءالعلل بطخلا و يطع وملا نا معدلا قاوطاو « م ق 155 ةئس» يف رصمب

 . تارابعلا بيك رثو يبر ملا بدآلا ة ةبجو نم «ه ق ١1154 ةنس» توريب يف عوبطملا
 تنك و خيراتلا اذه لبق نيدس رشع ذنم باتكلا اذه نم ةطولغم ةخسن تدجو

 تاطولغم اناك ةفالث اخسن مق يف تدجوف ىتخسن حيحصت ىلع تمزعف ةمحملا مقب كاذ ذا

 ةطولغم ةخسن ًاضءا نارهطبو , نتطولغم نيتخسن ًاضيا ناهبفصاب تدجو و ؛ اهعم اهتلباقف



 هندي ىنباكتتلا هذيملتل فيرغلا هطخب فلؤعلا ةزاج

 ءامجف ةسوناملا ريغلا ةغماغلا هئاغل تحضوا و ةيلع تفلعو ناكمالا بسجح ايتح -صق

 ا
 ايطار ليلا و انيسح 0

 "ياعم يززام لإ



 هيف عقو ٍءاطخ حيحصتوءا تانجلا تاضور ىلع ضارتعا 2(

 . هبجول ًاملاخ اذه ىلمع لعجي نأ هللانم وجرأ وىرت امك
 ؟تانحلا تافورف يف فلؤملا ةمجرت يف ةمالعلا انَدِج عارب نه ردص انههو

 دق و يرشخمزلل بهذلا روذش ريظن باتكلا اذهّنا : لاق ثيح بيجع وبس « ١ط
 هيلعو ماشه نبال وحنلا يف باتكو بف بهذلا روذش اما و . بهذلا قاوطأ همسا نأ ّره
 ريسك الا يف بهذلا روذش نا امك ٠١< : 6 نوئظلا فشك »ىف امك تاقيلعتو حورش

 ءاضيا نونظلا فشك يف حّرص امك ل دب الا كلا يربو, نط شلال ًاضيا
 حاضيالا » يف امك ىعالكلا نسحلا نبدحا رفعج ىبال بطخلا مورص يف بفذلا روذشو
 « لفغتالو رءالا نم ةريدب ىلع نكف «نونكملا

 نيب عمج , هتزاجوو هراصتخا عم كهجو هاجت ىذلا باتكلا اذه ةلمجلابو

 عاب لوط ىلع ليلد نسحاو ؛ ىزغملا ةعفرو ظفللا ةدوجو « ىنعملا ولعو ةرابعلا نسح
 ةريسلا نسح نم هفلؤم تاماقم ىلع هتلالد ىلا ًافاضم , ةغللا ىف هعالطا ةعسو « هفلؤم
 . ًارهاط ًاريمضو ةفيرش ًاحور لمحي هناو « ةريرسلا ءافصو

 نم وهف (هنم) نمرب ىشاوحلا نم دجوي ام لكدنا وهو هراكذت نم دبال ىتش ىقب
 .(هنعىفع ر د !)رصتخملا هزمرو ىّنم وبف اه اوسامو ,تاحفصلا ليذيناه انجردا فلؤملا

 ١ » هيداتكو هطخ «

 ةدوجو طخلا نسح . ةئسحلا هلاصخو ةريثكلا هلئاضف ىلا عضدق فلؤملا ّنا
 : رعاّشلا لاق امك وهف , ةدوجلا ةياغ ىف طخلا ماسقأ بتكي ناكو « ةباتكلا

 نسحاف مل اعل ناك نا زم لا نم طخ

 8 ةمالعلا ةبتكم يف ىسوطلا خيش كلا كلا راصيتسالا باتك نمةخسن تادجو

 فلؤملا ةذمال: دحا ةياهنلا ىلا ةيادبلا نم اهئرقدقو هلظ ماد ىمداخلا نيسح اغآ

 0 اذه فلؤ» بتكف , ةمجرتلا بحاص ىملع ىئباكنتلا ىليجلا ىلع دمحم ىلوملا
 وص د يف هنطخ نم اجذوحن انتبثا دقو ةخسنلا رخآ يف فيرشلا هطخب نيتزاجا هل



 ايس 0 :- راهطإلييرصعلاالاو ناتج 5 .

 ب ناكل ةرئإ يل قرلاونل رنا راما داسا
 ع اقر املا جداجوصتالاو هاقباو مسج ىنباكتس لت

 2 روع ل هادو ناقتاز نينغ زال بارجا ايات

 1 7 نافبز:ارلا نا تلو ءاورلال

00 2 ” 

 : لو تلاوات علم ب



 ناغفالا ةعجاف ىلا ةراشالاو هتاقوو هتدالو موز
 سس لل ل ل ل ل ل

 سماخ ةعمجلا موب اهيدحا نيتزاجالا نيتاه خيراتو , هرثا ءاقباو هرك ذديلختل « "6ص
 شماه يف و« هق 65 ةنس » لوالا عيبر ىرخالاو « مق ١١1ةنس» بجر ريشرشع
 فيرشلا هطخب ىشاوحلا نم اريثك باتكلا اذه فلؤم بتك راصبتسالا نم ةخسنلا هذه
 رابخالا تالكشم لوح هراظنا قئاقد اهيف جردا و

 « هتافو و هتدالو »
 فيرشلاهّسن بسح « م ق ٠١8٠١ » فلالا دعب نينامث ةنس دودحو فلؤملا دلو

 رشع يف ىفوتو « مقب هلظ مادىفجنالا ةمالعلا دنع ةدوجوم هسفن 7 ىف اهبتك ةلاسر يف
 تاضور» يف ةمالعلا انّدج لاق امك نابفصاب « هق ١١4٠ » فلالاو ةأملا دعب نيعبرالا
 ةأملا دودح يف ًايقاب ناك هنا ةفيرشلا هتافلؤم ضعب نم دافتسيو : هّشنام لاقف « تانجلا
 ىّتكلو « ناهفصاةنطلسلا راد ىف نفد و نيعبرالا نيبو هنيب اميف ىفوت هنأ ليقو نيثالثلاو
 تاسردنملا ةلدب نم ًاضيا هنوك دعبيالو ناكملا اذه نم نآلاىلا هربق عضوم ققحتا مل
 . همالك ىبتنا ناغفالا دونج ةنئف يف

 نابفصا امّيسالو « نادلبلا عيمج تقعدق ى ربك ةيهادو ىمظع ةعجاف نم اهلايف
 نوتاوخلا ةمالعلا اهيف لاقىتلا ,ناففالا ةنتفىهو ! ! الا نامّرلا كلذيف ناربا ةمصاع
 كلذ ريغتف : هترابع رس ام اندنع دوجوملا طوطخملا « ءالضفلا فاثم» ق ىدابآ
 , ناربا دالي رثكا ىف ؛ نايصعلاو قوسفلاو ملظلا اشف ناىلا ًاماعف ًاماعز نو « نامّرلا
 ,ءاملعلا راثآ تيردتاو ملعلا سمطنأو  بصنو ةئحمو «بعتو ةّدش يف اهونكاس لزب ملف « برعلاو ا قارع ًامّيسال , ىحاونلا و قافالا لج ىف ؛ىحاودلا ترهظو
 , لومخلاو "لذلا مهضعب كردا ىتح «ءايقتالا ماب تضفناو ,ءالضفلا لاوحا تسكعناو
 نيطاسأ تنهوو « ةلودلا ناكر تفعضو ؛ تاماث مالسالا يف ملثف ,تامملا مهضعب كرداو
 ابنم اوعنمف , ناغففا دونج اهفارطا ىلع تلوتساو « ناهفصأ ةدلب رصوح ىتح « ةنطلسلا
 اييلا غلبي مل ةميق تغلبو ؛ راعسألا تلغو « مانالا نيب ديدشلا طحقلا اشفو ؛ماعطلا



 ( م١ اهيف فلؤملا ربق ساردناو ناففا ةعجاف ىلا ةراشالا
 و « نيعئاج هيف نيميقم اّمِإ « دلبلا لصا ةنكس تراصو « اهيلع نهو ايندلا تقلخذنم
 يف ىعسلا ىلع نوردقيال مهشارف يف مهتيفقا ىلع نيةلتسم , نيزجاع مايقلاو ىشملا نع
 ىدح « مهسفن اب توملل نودوجب 2 مهسلجميف كالهلا ىلع نيفرشم وأ« مهشاعم ليصحت
 و مهرود ىفُف مه ام ليلقو ميضعب نفد قفتا ناو 5 مهروبق يف نينوفدم ريغ اناوما اوراص

 .ادحرهمالك ىهتناءجزا ران نمظاوش مهيلعل سراف ,جراخلاىلادلبلا لخادنمنيبراهاتا
 خّروملا ةّلا حرلا ةمّالعلل « نيزح خيرات» ةعجارمب كيلعف كلذ نم طسبأ تْنِش ناو
 ًارومأ هينيعب دهاشو ناوفصاب ةعقاولا كلت يف ناكىذلا , نيزحب ريبشلا يلعدع خيشلا
 لثاوا ىف ناك ناهفَضا ةدلبل هن رصاحمو ناغفالا دومحم دورو نا هخيرات ىف لاقف . ةبيجع

 ملو« مق ١١ه ةئس» مارحلا مرحم ةرغ ىهو ةدحاو ةئس ىلا تلاطو و )4 ةاس#
 تفلت ىقايلاو اهنم دلجه ىنفلا عاب ىتْلا هتبتكم الا رسرحنلا ملاعلا اذه تيب يف قب
 . ةعقاولا كلك ىف تبهنو

 رثا هلم قس مل ثيحي فر رشلا هربق سردناف 0 ةييصملا كام مهتباصأ نيذلا ندد

 ةفالبلا جهن > ىف ظلك يلع لوقل ًاقادصم راصف , باتكلا اذه فاؤم « ناهفصا رباغم يف
 رهدلا ىقب ام نوقاب ,املعلاو 0 ءابحأ مهو لاومألا نار كله لدمك ان 6 دة 15 6

 .٠ ةودوحوم بولقلا يف مهلاثمأو 2 ةدوقفم مبنايعا

 : ىسرافلا رعاشلا لوقب ةةاتمتم لوقأ هلاح ناسل نع 3 6و

 تسامرازم فراع مدرم ىاه هئيسرد >> ىوجمنيمز ردام تبرت تافو زأ دعب
 لوايف ةقباسلا انديعاوم ًايفوح هتمجرتيف مالكلا متخن نا ىندو ىلع ناه ناالاو

 5 كيلع ىلإ امل عمتساف ةمدقملا

 0 « لوالا ءزجلا ىلع انتمدقم لوح ةملك »
 لئاسرلاواّيِج نم عبزا هيفو «تاطوطخملا ةلسلس» انّةحومجم نملوالا ٍءزجلا عبط

 لاسزاو هبلاطم دقن ٍباتكلا ٍءرق نم لكن م تيعذتسا كانهو « انا تامدقم اهلك ىلعو



 هنا ولاول والا وكنا ىلع انيمي نرخ تسلا .ءاملع نيني اقتل < (©0))

 انئاجف « ىحاونلا ىّتشو دالبلا فلتخم ىف باتكلارشتناو . حيحصلا داقتنالا نم هيدلام
 لئاسر انتتأ هنا امك ,ةّدضنم ظيراقت نيدلا مالعأ نم ةزرابلا ةّدفلا تاتصخشلا ىوذ نم

 :اهنايبكاهفانبه اهل انضّرعت فيزه رخاالاو حيحصاهضءب دوقن اهيفرخآ ضعب نمتاباتك و
 ميكحلا هيقفلا عرابلا ةمالعلا انخيش ىلا هنم ةخدن تلصوف باتكلا عبط ]١[

 :5 2 ف هئممح رت روك ذملا «بايرالاب» ةنسلالا يف رهتشملا ميحر اغا جاحلا هلاتملا

 ءاملعريبك مويلاوهو ةعيرذلا بحاص ةمالعلا انخيشل «رشبلا ءابقن» باتك نه 55*22«
 ةيسرافلاب انلهتلاقم بيرعت ىليامب ًاهافشانيلع دقتناودبلاطم عيمجرقف ,هّلظهنلا مادا ناهفصا
 ني ةصق لقن <« ١؟ص» «ةبرهذلا» باتك ىلع ةطوسبملا مكتم دقم يف ناو : هلوق وهو

 ّنال 4 حجمخصن سبل وهو ةفورعملا ةيسرافلا هترايعوىناشاكلا نسد دعسلل تاضورلا بحاص

 رينملا ىلع سلاجوهو هتيأر لب , رفكلا ىشاوحيف الخاد الو ًارفاكنكيمل ىشاكلا دّتسلا
 ًايلاع ًائيزحءاكب ىكبيو «نيرهاطلا ةمئالا بئاصمركذيو سانلان م ءالمب هتاباطخ ىقل»
 ريف لمع باتكلا ىف مكلقن نا ًايناثو هانيأر امل قباطم يغ هّقحيف رداسلا مكحلاف

 نوكيل ًاضيا انه باوجلا تيثن و نيلاكشالا نيذه باوج ًاهافش هتحامسل تلقف
 : لوقنف هلاثماو لاكشالا اذه هلابب جلتخ»نم 'ىئرمب

 ةنس ” ب 1 ىف تعقو مكن بسح مكتدالو ّنا (0الّوا)  لوالا نع باوجلا
 نيتنسب مكتدالو لبق تاضورلا بحاص ةمالعلا ادّد> نمرداص مكحلا اذهو « ه قا

 نيك ردهريغ متناو هّلحم ريغيف مكحلاردصوا اعقب ملريفكتلا ورفكلا نابزومكحت فيكف

 مظاعا نم ةعامج هرفكب مكحلب « هداهتجا يف كشال نمم ردص مكحلا نا(ًايناث)و
 و ىفجنلا نسحلع ازريملا اغالا لداعلا دهتجملا هيقفلا ةمالعلا ملعا اميف مهلّواو ءابقفلا
 دتسلاجاحلا ةمالعلاديسلا مهئلاثو ىقوسرابجلا مشاحلع ازريملا اغالاةمالعلا اندج مهيناث



 (مه) هنع باوجلاو لوالا ءزجلا ىلع انتمدقم ىلع سعلا ءاملع ضءب لاكشا

 ةّصق يف هرهأ فورعملا مهريبك و زاريش ءاملع ميعز ىزاريشلا ىريسا لافلا ربك | ىلع
 .« وك ابنت ميرحت »

 ىضتقمف ةصاخ ةعقاو يف مكح اذا مكاحلا ّنا هقفلا لوصا ملع يف تباثلا نمو
 هايا رخآ مك احضقن زاوج ةيعرفلا ةلئسملا ةلذا قالطاو داسفلا ةلاصاو ةطختلا ةدعاق

 عامجالا ّنا آلإ ءًاعطاقوا لوالا هبأر نالطب ًاناظ هبأر ددجت اذا هسفن مكح هضقنزاوجو

 مدع اذكو , رخآلا مكاحلا شقن مدع بجوا جرملاو جربلا موزل و ققحملاو لوقنملا
 و ءالقعلا ءانبو عامجالا لوقنم قالطال هبأر ددجتب ةنالطي ّنظ اذا قباسلا همكح هضقن

 .رخ الادهتجملا مكح ضقن نيدبتجملا نمدحال زوجيال اذهىلع ءانبف كاذريغوجربلاموزل
 ىقلي ربنملا ىلع سلاج وهو هتبأر لب : مكلوق اما هلظ ماد هتحامسل تلق عن

 كلذ ركننال نحنو حيحصف نيرهاطلا ةمئالا بئاصم ركذبو سانلانم ءالمب هتاباطخ
 هلامفاو هلاوقا نعبات ديعبتلا نع هعوجر دعب ىشاكلا دّتسلا نا هقباسو اذه نيب عمجلاو
 1 57 ًاملسم تامف « مق ٠٠ ةلس "ع ةّرغ» ىف ىفوت مث ةدم شاعو

 ىف ناهفصاب مكاحلا «ناطلسلا لظ » رماب ًاباتك فلا هناف ريفكذلا بيس اماو

 «مكف.رمالا ىلواو لوسّرلا اوعيطاو لاا وعيطا» ىلاعت هلوقيف رمالا ىلواب دارملان أ تاب
 عّنشو نيدلا ءاملع ىلع نعط مث . عاشو باتكلا اذه عبط دقو ماكحلاو نيطالسلا مه
 . عجر مث ةدم نارهط ففقوتفناهفصاةدلب نعهدرطو هديعبتل اببس كلذ راصو أريثك مبيلع

 خيراتلاملع نا "الؤا : هلظماد هتحامسل تلفف ىناثلا ارتعالا نع باوجلا اءأو
 نم عياقولا طبضألا هقئاع ىلع خّروملا ذخأي ملو «ناكام اسيا عياقولا ركاذل لفاكلاوه
 ريغ المع اذه لاشما ناكولو ءانلمذ امك اتابثاو ايفن ةعقاولا كلت لوح هل ىأر نوه
 . مهبتك ىف فالا عياقوو ىضاقلا حيرش ةّصق ءاملعلارابك لقن امل عورشم

 ةيفلتا ركل ىتيكلا مجرنلا عرولا ةقالتلا ءاتسالا اندك كس ىلا ًايناقاو
 تاّره سمخ نمرثكا هّلظ هللا مادا ىدرجوربلا ىئابطابطلا نيسح اغآ جاحلا ةّيمامالا



 ريغ المع اذه ناكولو تاضورلا يبحاص ةرابع ءرقيو ةصقلا هذه رك ذب وهو مقب هراد يف

 . هتلادع توبث مزاللا ديلقتلا عجرم نم ردص امل عورشم

 ريرحنلا ةمالعلا انلاخ نبا انلبق اهلقنلب ةصقلاهذه لقئبًد ّرفتم نكا لونا ثلاث

 مترا ل

س 2ع آلا انواع :لضو 1 اها يرو ئرلا شدي
 ميا

 فن [رئا درتي ا مم نط اما من حما نيرا /انسدلا ت لمار يغزي

 لرحلات الانا نأ نايا نا

 يايا نحلل سل تالولولا طيسصمو لبادال از اوالاز معافا ى دل

 يارس الاد 71 علاو ركاز مصافي الاخ يل انهتصنو نب احا ققذمو

اتسم هءوجم لاضفا سانلاقمانو لاس ام فت ءلابا سوا
 

صود م الاس دهملاو دج مله نقلوا ذبو نارا نه
 قا ى

ذه نبال لنيفاد تايواني اب
 رمل ١ رم ناو ا

َيلئالا تاليا رصمو راع انانو دحسرملا
 و 8 فزازتسارو ددو 

عان . تيلي لب هاو مانالا نب مانا دا وإن هد أ مل
 تئا

 بام امائملاضسي ناد ماا الحلي اسمخم اكمال زعل

 لزم ءه يس تكلا بيو هكااملا)رجتو ذلغللاو ترفل اد ماس الاو
 وسو نيعر تقلا فورين نار رم الا ةءاسلاو فايع

 م ايتو اهو لئاف يثلاو ضنا بيطارب ناو هير: و ها

 فايروس ليز واو ساثلا فس نضال اناوأ الامم صوان و

ئ 2 - ل ديني دولا نط مز ذب هناو دنا اوشا
 2س 

 تا , هاشال ناو طالشدلا :ذاط كك يماطا ولا

 هلو 2ك ان اشاو اميل عج ماذا فا أك يشعو هركللكؤ

2 و 3 انس لرب نفطر يفي لامن قمع
 

 0 رج ةوطصملا بلا هو نتسأأو ناتو



 )4١( هنع باوجلاو لضافالا انئاقدصا ضعب ضارتعا

 :ةعيدولا نسحاباتك نم ١ جد يف ىناهفصالا ىمظاكلا يدهمدع دّتسلا اغآلا رثكملا فنصملاو
 وا « ناهفصا لاجر » ىف ًاضيا تلقن امك . « هق +١14 ةئسد» دادغبب عوبطملا 217

 ْ .« هق 54"١ ةئسد عوبطملا «94 : روبقلا ةركذت

 ملاعلا دتتسلا انليمز وه «ةيرهنلا» ةلاسر ىلع انتمدقم ىلع ضرتعا نمهو [؟]
 ةمالعلا نبا وهو مق ليزت للادملس ىناجنزلا ىسوم اغآلا رصاعملا ريرحنلا لضافلا
 هللامادا « مالكلا رجب مالكلا» باتك فلؤم ىناجنزلا دمحا ديسلا جاحلا اغالا ليلجلا
 خيشلا تافو لوح ةثالث الاوقا همدقملا كلت نء «”8 ص» ىف تلقن ىنا كلذ و ,هاقب

 ءاطغلا فشكب حاص ىفجُنلا ريبكلا رفعج خيشلا نب ىلع خيشلا نب دع خيشلا هيقفلا
 :8 ج » ةعيرذلا نع اهيناثو « ه ق ٠84 » ىف ىفوت هنا مانالا ةيادهىشاوح نع اهلؤا
 «1957: ج» اهرضاحو فجنلا ىضام نع اهئلاثو « ه ىف /513"١ » ىف ىفوت هنأ « «6'

 ةديسقب الدتسم ريخالا لوق حيحملا نا انلق علئ« هق 2 هلا وذ يف ىفوت هنا

 . هئاثر ىف ليق

 دربالو لاوقالا نم لوالا ّدري اذه مكلوق ناب روكذملا انقيدص انيلع ضرتعاف 1
 . هحيجرتو ثلاثلا لوقلا نييعتل مكل ليبسالف ىناثلا

 ثلاثلا لوقلانييعت ىلعانليلد رك ذ ىنتافدق هنا آلإ دراو ضارتعالا ّنا باوجلاو

 خيشلا ققحملا هيففلا خيشلا ةزاجا تدجو ىناوهو ؛ عبطلا نيح ةمدقملا كلت يف هتحصو

 ققحملا ةمالعلا نب هللادبع نب فيرشلا ىلع لع خيشلا ةمالعلل روك ذملا ىفجنلا دع

 ىلع همتاخو فيرشلا هطخب ابهبتك «فراعملا ةدبز» بحاص ىئجيالا ربك ا ىلع الملا
 ةدعقلاىذ ربشنم نيرشع دحالاموب ابخيراتو ,زاجملادج تافيلأت نملئاسرلا ضعب رهظ
 ,مايا ةدعب هتافو لبق كلذو «ه ق ١5585 فلالاو نيئاملادعب نيتسو نامث ةنس مارحلا

 هذه ريوصت انتبثا دقو « ناهفصاب زاجملادافحا ضعب دنع مويلا ةدوجوم ةزاجالا هذهو
 تاكردتسملا» ريبكلا انباتكدئاوف نماذهو ناهربالب ىعّملانوكيالئل «6«ص»يف ةزاجالا



 'هنع ٍباوجلاو لضافالا انئاقدضا ضعب ضارتعا (2+)

 .نيررك اشلانم نكو هذخف ريبخ لثم كئبنيالو ريظن نم هلمك و « تائجلا تاضورىلع

 ةنسا»يف ىفوت ناهفصاب ءابقفلاو ءاملعلا مظاعأ نم ناكدقف ةزاجالا كلتب زاحملا اها

 ةمالعلا هدلو اذك وتاضورلا ىلع تاكردتسملا يف هانمجرت دقو دالوف تختب نفد 5

 . اميخياشمو امه راثآ ترك ذو فيرشلا دع ىلع خيشلا

 مكلوقفلاخي امبر هناب هللاهملس روكذملا ىسوم اغآلا انقيدصاضيا ضرتعاو (؟)
 ١5(2. ساا١ صد يف ىعّدملا عامجالا « 4 س #0 سد ف

 يسوطعلا نفعج ىبا ةفئاطلا خيش تاعامجا نع قبال عامجالا اذه نا باوجلاو

 نم ةّيبففلا هبتك فلتخم ىف ىّلحلا ةمالعلاو « طوسبملا » و «فالخلا » ىف هللا همحر

 نم عامجالا كلذ ىفانت نا ىلا افاضم . امهيتك ين ةلوقنملا تاعامجإلل امهسفنا ةفلاخم
 اماو «ىوتفلا نيح نيتفملا فقوت نم لقاالو ماكحالا يف رضي امبر هقفلا يف ةمالعلاو خيشلا
 . ماكحالا نم ىشب ٌرضبال و هنم ًاررض "لقا وبف مجارتلا يف انه انعامجا

 ديسلا» بسنلا طئاسونمطقس «؟ص» يف ّناب روكذملا انقيدص ًاضيا ضرتعاو (*)
 . عجارف مساقلا ةملك 1؟6س» ينءاج دقو حيحص لاكشالا نا باوجلاو « مساق

 دتسلا ليلجلا ةمالعلا نا «بدالا ةناحير » نع ”القن «"ص» ليذ ىف انبتك [*]
 قرت «يكلاو ناقسالا "نمت كلا فك: قاتك فل زعم راس اعلا يقبل هزعأ
 ىو 1و ةئسم يف ىفوت هدلاو نا : مق ليزن ةمالعلا هدلو نم انئاج مث 195٠9« ةنس

 : هلوق وهو هتافو خيرات ريخالا هتيب نمضتي ةيسرافلاب ةديصق نه هئاثر يف رعاشلا لاقو

 ءامسرد جارعمي شروخدجوج دمحا تفرب هنو هاجنيو دصيس ورازبكيرد

 . هيفامب 'ىردأ تيبلالها ّنال هدلاو ةافوب ربخادلولا نوك مولعملا نمو

 يف و اهيفلؤم ءامساو تاّنجلا تاضور سراهف لوح ةملك «*8صد يف انبتك [5]

 ةميقرانتتاج مث «هصيخلتل ضّرعت نمءامساو تانجلاتاضور صيخلت لوح ةملك 44ص
 نيخروملامامإ عرابلا ةمالعلا انخيش ةحامسنم <« هقااا/4 ةنس «عالد ةخروم ةمدرك



 (:؟) هلظ ماد همالك لقت و انيلا ةعيرذلا بحاص ةميقر
 فجنلا ليزت هّلظ للا مادا ىنارهطلا كرزب اغآ خيشلا جاحلا نيدبتجملا و ءاملعلا خيش
 اه انّئقلَتْف « ةغيشلا مالعا تاقبط »و« ةعبرذلا » نيتمئقلا نيتعوسوملا بحاصو.فرشالا
 مدعل ةمدقملا كلت ىف هركذ انتافام ضعب ىلا ةراشالا ًاضرا اهيفو , انل هفطل تازسم : ىه ةفيطل تارابعب باتكلا اذه نم لوالا ءزجلل ظبرقت اهيفو « ليجبتلاو ميركتلاديب
 كلت اندافا ةلمجلابو ءاقبلا ماود هلوجرنو ةنيمثلا ةيّدهلا هذه ىلع ءركشنف عالتطالا
 1 : هبيرعت ىليام ةيسرافلا ةميقرلا

 رقاب نبرفعج خيشلا موحرملا لضافلاوه « تانجلا تاضور» | ًاسرهف فلا نممو
 « مقا١/8037ج## » ىف ىفوتملا ءاهرضاحو فجنلا ىضام» فل ؤه ىفجنلا ةبوبحم ل
 ّمث « رهشا ةزع ا اشوارلا باتك ىنم راعتسا هناف «رشبلا ءابقن» انباتك ىف هتمجرت روك نملا
 مق م٠6 ةنس » هفيلأت نم غرفو اهب هقصلاو فلا ًاسربف اني ايفا ار
 . اندنع مويلا'ةدوجوم

 نب دمحا خيشلا موحرملا لضافلاوه « تاّنجلا 'تاضور » باتك صخل نمه و
 ءابقن » يف هتمجرت روك ذملا «» ق 9*١ ةنس »ىف ىفوتملا ىرثاحلا ىدادغنلا ىلعشي ورد
 ين سيخلتلا جردأو « بيجع ّنف لك يف بيدالا زيك باتك ف آؤم وهو « 98 : رشبلا
 هبف هجردأ ىرونلا ةمالعلل كردتسملا ةمتاخ صيخلت ًاضيا هل ّنأ امك ءهطخب اذه هباتك
 ةدوجوم نآلا ىهفدادغبب «راثالاو ةيدكم هتافو دعب اهأرتشا بيردالا زنك ةخسننأ تعمسو
 . همالك بيرعت ىهتنا اهيف

 ةجح نب ٌلادسا ديسلا جاحلا ليلجلا عرولا ةمالغلا نا 4١« صد يف انبتك 9
 انلقنو : ةطساوالب هدلاو نع هتباور مدعل تاضورلا بحاص نع زاجتسا يتشرلا مالسالا
 دّتسلا ّنا < 14 : ١١ ج» ةعبرذلا يف تيأر مث , انمهامعأ ىنب ضعب نع بلطملا اذه
 بحاص ينادمبلا باهولادبعنب لع ازريملانيمرحلا ماه ال ةزاجا بتكر وك ذملا هللا دسا
 بحاص نع ىوري هنا امك ةطساو الب هدلأو نع هتياورب ابيف حّرد و تيقاويلا صوصف



 هنع باوجلاو ىفجنلا انقيدص مالك لقن. (55)

 . ربدتو عجارف رهاوجلا

 لوح ًايفاش ًاثحب « باتكلادقن » ناونع تح «*5ص ىلا ؟ةسصد» يف انبتك [1]

 ميظعتلا عم مويماسأ انرك ذو « تاثجلا تاضور» باتك ىلع نيدودعم لاجر تاداقتنا

 كلات بيقعت اندصق نمنكي ملو دراو ريغ مهتاضارتعا ضعب نا ”الامجا انرشاو ليجبتلاو

 اونوكي نا مبل ّقحو . تافارخلا نم نودقتعي ام و « ةدسافلا مهمعازم دينفتو ةلاقملا

 ىرخالا مهتيحان نم مهتسبك دقو « قحلانعمبضارعاو ؛مهسفنا ليواقاب مهرورغ دعب كلذك

 ناسحتساب فرط ىلع فرط حيجرت يف نوفتكم (بلوبقوا تاملكلا در يف مف مهتايبصع

 . دهاش الو ليلد هعفشيال قوذوا فرص

 ىعوضوم شماه ىلع تررهو « ةزجوملا ةملكلا كلت تبتك ىنا مالكلا ىراصقو

 فجنلا لضافا نه ءامدقلا انئاقدصا ضعب ىلا باتكلا نم ةخسن تلصوف هتفدبتسا ىذلا

 -4» خيرات يف ًاباتك اذيلا بتكف هبوتكم يف حّرص امكه مسا ركذب ىضربال نم فرشالا

 : هترابع صن اذهو ائيلع ضرتعب وهو «م قالالل اع

 « ملعلا لهال ةعفان لئاسر هيبنج نيب ىوتحي باتكلا معن ىرمعلو مكباتك تأرف

 نيحلاصلا انفلس قوقح متعِتتس مكتيأر ىنكل ,ةطوسبملا تامدقمل اب اهومتّحشو دقلو

 ةعيشلا نايعا بحاص نيمالا دّئسلاو ,ىرونلا ةمالعلا انخيش لاثماىلع ةصراقلا مكتالمحب

 نيعارم يبغ مهتاضارتعا يف اوناك ناو مناف « ىفجنلا ىناهفصالا اضر اغآ لضافلا خيشلاو

 هتيلايو « ىرونلا انخيش اميتسال لمعلاو ملعلا نم ةيلاع ةجرديف مهنا الا « بدالا بئارمل

 هنع باوجلل ّرعتلاو دحاو ضارتعاركذ نم لقاالو ليلدلاب ةعوفشم مكتالمح تناك

 . هللاةملس همالك ىهتنا

 ركذا مل ىنال مكتلاقهنم بجَملا ىنذخاو ؛دقينلا قيدصلا اهيا مكي يعل

 وهومهدحأ و اميسالنيلع لايع ىبارضأن مريثكو انأو ؟ال فيك .رابكاو ميظعتبالاءالوه

 مكبوتكم نم ريخالا ينمكاوقاماو . ىلع ميظعّوح هلو ىخياشم نمةعيشلا نايعا بحاص



 (148)  ةرشملا نبا ةمجرت يف كردتسملاو تاضورلا بحاص مالك لفن

 شاقتنا امشقاوكيلعىلتب امل عمتساف هنعباوجلاو تاضارتعالادحالض رعتلا متبلطدقو
 ,داصتقالاو لدعلاة قير طاعبتم ,دانعلا نعابنتجم ىندجتف «ةّبصعلانودنم ميلسلاكنادجوب

 نكل «ضارتعالاو داربالا يف ةثالثلا ءالؤه كرتشا ًاعضوم مهتاملك نيب نم تبختنا

 روبنطلا يف ادازو , ةبسنلا نود نم رخ آلا نم لاكشالا اقرس مهنم نانثاو معو عجرفلا

 . نوحرفي_ مهل واقاب 0 , ةمغن

 ةعرتل ًاضرعتم *"١ص»يف ىلحلا دهف نبدحاخيشلاةمجرت ليذينةمالعلا انّدج لاق

 صنام ىلهاعلا « ةرّشعلا نبا » ب رهشلادمحا نب ىلع نب نسح نيدلاّرع هيقفلا خيشلا

 دالوا ةرشع دحاو نطبيف تدلو هّمأ تناكو ًابيقف ًادهاز الضاف ناك هنا لمألايفو :هترامع

 'ىبتنا ةرشعلا نبا ىتس كلذلف ىقابلا تامودحاو مهنم شاعف قيقر دلج نم ءاشغ يف

 . هللا همحر ةمالك

 ةرشعلا نبا نوكي نالجرلا ةينك يف حيحسلا ناب ىضر اذه هلاقم يف اندج ناف
 امك نيشلا نوكسو نيعلا رسكب ةرشعلا نود لمالا بحاسل ًاعبت نيشلاو نيعلا حتفب

 : مهرئابع صوصنب ءالؤه تاملكى لا رظناف ءاملعلا ضاير بحاص هيلا بهذ
 اهدجن ملو هّصن ام تاضورلا مالك لقن دعب «١48ص» كردتسملا ةمتاخ يف لاق

 دهشملاىف ةدوجوم ىهو لصالا ةخسن نم هتخسنتسا دقو هيف هّما ةصق نم لمالان ع هلقن

 هيفي هل رضانملا سئانزلا بحاس الو:, ةؤلؤللا يف هنع هلفنالو خيزاتلا اذه ى ئوشرلا

 ةمجعملا نيشلا نوكس عن نيعلارسكب ةرشعلا نوك رهاظلا نا ملعاو : ةمجرتلا رخآ يف
 ىفخيال امه ةبارغلا نم ةياكحلا ينام عم . ىهتنا ءاهلا ث ةحوتفملا ةلمهملا ءارلا

 . كردتسملا بحاص مالك ىبتنا

 تاضور بحاص برغا دقو : هصنام « 66 : ع ىف ةعيشلا نايعا بحاص لاقو

 :ةرشعلا نباي هتيمست هجويف لمالا لمأ بحاصنعىكحف  بئارغ نم هلمكو  تانجلا
 تام ودحاو مهتم شاعف 000 نم ءاشغ يف دالوا ةرشع دحاو ناعب يف تدلو هما نا



 ةرشعلا نبا ةمجب رت يف نيوراد ةفسلف دقنو ةعيشلا نايعا بحاص مالك لقن 3(

 نوملعبالام اًوأر اذا سانلان م ريثك ةداع ترجدقو .هأ رشعلا نبا ىقس كاذلف ىقابلا
 ةراتو « ًايفازرخ نوكي ةرات و « ةبرهاظ ةروص هل نوكي ةراتفابجو هل اوعرتخب_ نا هبجو
 بحاص كلذك و ( همالك رخآ يف نيءالا دّتسلا لاف نا ىلا) اذبك ةفارخلا ىلع ديزي
 بسن و ىفارخلا هجولا اذه نم لاقام لاق ةرشملا نبا يسفتل اهجوري مل امل تاضورلا
 نم ةطوطخملاو ةعوبطملا خسنلا عيمجي هيف هلرثا الو « له آلا لما بحاص ىلا كلذ
 .همالك ىهتنااهدحا ىرينا تاضورلا بحال انكمم ناكىتلا هخسن ةرثك عم لم الالما

 يناابملس « نافرعلا زنك يسفت دو « ةّيمشابلا نيعبرالا » ةبحاص ةرصاعملا ةلضافلا ةدّتسلل هتزاجا يف « نيوراد ةفسلف دقن > بحاص ىناهبذصالا ىفجنلا اضر لع خيشلا لاقو
 ىدحال مسا هنا رهاظلاو ضايررلا يف هطبض انمك نيعلا سكب ةرشعو : هترابعب هصناه
 . نامزلا اذه ىلا برعلا دالب ىف ةفراعتملا ءاسنلا ءامسأ نم مسالا اذهو هتاهما
 قيقر دلخ نم ٍءاشف يف دالوا ةرشع تدلو هّمماَنا نم تاّنجلا تاضورين.ام بيرغلا نمو
 اهانيأر ىتلا خسنلا 0 سيلو لملا لمأ نع كلذ لقنو ىقايلا لانو موده دحاو شاعف
 تافارخلانم هئاي كشالفناكام ياو , لقنلا يف متبل ىنلا ةقثلا هّنكلو «ةفارخلا هذه
 ".| ناهز نم ٍءاسنلا نم لماح تعضو اه دنا ىلع فلاح فلحولو.' اهقوف.ةفارخال ىَتْلا
 ناكف هتحص ضرف ىلعو هئّدحا“ مل عينشلا عضولا اذه لثم نامزلا اذه ىلا .اّوْج رغبلا
 . همالك ىهتنا ةرشعلا نباال ةعستلا اخأ ىقسي نا بسانملا

 ىلع ضارتعالا يف ةثلثلا ءالوه تاملك هذه « ائيلع ضرتعملاىفجنلا قيدصلا اهب
 عبتيف ىدس ناب ّقحا ٌق>لا ناف فصناو اهنع انةبوجا ىلا رظناف ,تاضورلا بحاص
 لاكشالا اذه نارخآآلا قرس مث , كردتسملا ين ىرونلا "خيش ضرتعا نم لوا ةقيفحلا ينو
 . يروالا ىلا ةراشالا نود نمامهيسفن ىلا ايسنو هنم

 ةّطقلا هذه مهنادجو مدع )١( ثالث ىلا ةثالثلا مالك يف لاكشالا جرمف ر ىأ ىلعو
 يف ةأرملا دلت نا نكمي فيك و ةّسقلا هذه نع مهب ارغتسا (؟) لك ذا لمأ » خسن يف



 (47)  يىنايفدالا خيشلاو نيمالا دّيسلاو يرونلا ضارتعا نع باوجلا

 . نيريخالا نيذه مالك يف امك تافارخلا نم اهلعج (؟) ! ؟ دالوا ةرشع دحاو نطب

 ةثالثلا ءالوه نم بجعلاو , دوجولا مدع ىلع لديال نادجولا مدع ّنا باوجلاو
 اودجب ملو طيسبلا ءاجراو ايندلا راطقا يف هرشتنملا لمآآلا لمأ خسن عيمج اوف مهناك

 ٠ نكمملانمهو «تاضورلا بحاصةخسن اورب ملمهناىهيدبلا نمو .اهيفةروك ذم ةصقلا هذه
 تلصوفنيناّؤملا نديدوه امك هباتك مسن ضعب يف ةصقلاهذه فاضا لمه الا لما فلؤم نا

 هك ايلقف تانورلا تخايسلا ةفملا كلن
 ولو اهيف ةبارغال هنإ : ةصقلا هذه نع مهبارغتسا وهو ىناثلا لاكشا نع باوجلاو

 ىمالسالا هقفلا يف عاللطا ةعسو عاب لوط مهلو ءاهقفلا مظاعا نم اوناك ةثالثلا ءالؤه ّنا

 . ةلئسملا تناك نأ دعب “ ةسفلا هذه نم اوبرغتسا 'امل مهبتك يف مهيو اعد نم رهظي امك
 . ءاهقفلا بتك ىف ةنونعم

 لئاسم» ناونع تحت «عيارشلا» نم ثرالا بات رخآ يف لاق ققحملا انخيش اذ

 , لمحو دوجوم نبا تّيملل ناكول هللاهمحر خيشلا لاق ةسماخلا : هترابع صنام «نامث

 همالك ىهتنا ردانداز امو ةرث !ىف بلغالا هنالناثلث لمحلل فقوو ثلثلا دوجوملاىطعا

 بسن امنا : هن ام ةرابعلا مح رشا كلاسملا باتك يف ىناثلا ديبشلا لاقو

 اننامزف ةعبراو ةثلث هنمدجو دقف نينثا ىلع هتدايز نكمي لمحلا نال خيشلا ىلالوقلا
 دلو سا قلا هيف ًايسبك فلا زاننالاب ةارمأ نا ىورؤو هورغ ورةرهعلا قولي نفلو
 . ههالك بتنا نينثالا ريدقتب اوفتكاو هيلا اوتفتلب مل ارداف نا رنا قلي انعل نكل

 ملف رشع ىنثاىلا لب ةرشعلا ىلا لمحلا غولب لقن فيكد يهشلا مالكى لا رظناف

 نا » : ديبشلا لوقاماو . ةعبرتلا بحاص «ةرشعلا نبا» قح ىف لامتحالا اذه زوجيال

 تارفلا ىلع ةنيدمو ٠ ناجرجب ةبصقو ؛ خلب برقب ةنيدم مسا رابنالاف « رابنالاب ةأرما
 .«عالطالادصارم»ينامكر يعشلاو ةطنحلار يب انا اهب عمجي ناكدنال كلذب تيتسوادغب ىبرغ

 ققحملا هيقفلاتافلؤم نه مإلكلارهاوج باتك ىلاعجراف اذهنم برغاتئش ناو



 ادلو نيءبرا ةأرملا عضو يف رهاوجلا بحاصو دييشلا مالك لقت (؟0)

 عيارشلان م ةرابعلاكلت حرش يف هللاهحر ىفجنلانسح دع خيشلا هقفلا ملع ىلا انكيلا
 تدلواهنا تاماشلا ىحاون يف ةأرمانع لقندق هناف ةعبرالا ى اع دازام ًاصوصخ : هّشئام لاقف
 اوشاع مهسلكو ةرهلا خرف لم مهنمدحاو لك ردق ناكدحاو سيك ف ًاركذ ًادلو نيعبرا
 . همالك ىبتنا

 . ىلوا قيرطب ةزئاج ةرشعلا ةدالوف  ًادلو نيعبرا دلت نا ةأرملل ًازئاج ناك اذاف
 ةدالولا هذه عوقو ىف يفكيو « هعوقو * علا ناكما ىلع ليلدلا 'ىوقا » : اولاق ًاميدقو
 نك وق ىلع لعبو هيلا عجب.« ةاقثلا ةانلقلا نم وفو هرغا رجلا اعلق
 ءاهقفلا عيمجو « رخضاحلارسعلا ىتح هفيلأت ذ ذنم ءايتفلارادم رودت هيلع رعاوجلا هباتك و
 لاوقأب ةمحرلا هيلع هئاّكتا ًادج ديعبلا نمو «هيلع لايع نيرصاعملاو نيرخاتملا خم

 . نيمالا دتسلاو ىرونلا انخيش بارغتسال هجوالف « قيقحت نود نه ءافعضلا
 ّنال«هانركذ.امم رهظيف ًايفارخ ةصقلا نوك و هو كلاثلا لاكشالان ع باوجلا اما

 و , قدصبالام لكل لاقت (ةفارخ ثيدح اذه) و بذاكلا ثيدحلا ىئعمب ةغللاىف ةفارخلا
 اوبرشو ىانلا هبّدك ىأر امبربخأ الف هتفطتخا نجلا نامعز ةفارخ همسا ةلسرقأ هس
 ةلدالا هذبب تاضورلا بحاص مالك قدص تابثا دعبو « لاقي بذك لك يف هب لثملا
 خيشلا نمبجعلاو  ةفارخلا نمىناهفصالا خيشلاو نيمالا ديتسلا مالك ن وكت بُ ةنقتملا
 , ةفارخلا ىنعم هيلع ىفخ فيك ةيبرعلا ةغللا يف ًامامإ هسفن نوك ىعدي ىذلا ىناهفصالا
 امك, دحا لك نم مظعا هسفن ىريو « لياضفلاو مولعلا عيمج يف ةفرعملا ىعدي هنأ لب
 : هج بدالا ةناحير»يف ةللاةمحر رصاعملا لضافلا انقيدص هأور ام ىلع هراعشا نم حولبب

 : هلوق وهو < ١566

 ميفع هيف ملعلا لكش نكلو جتنمرحدلا ينلاملا لكشُنا الا
 ميلع مولعلا ءاحناب يناف ىلئاشف عيمج ىنم ىرتشب ن مف

 ميكح موجنلاب ريصب بيبط ثّدحم بيدا ىلوصأ هيقف



 (:5) يضرلا ةمئالا مجن مالك لفن و ةثالثلا ءالؤه هابتشا ءاشنه

 ميدعو سلفه اذه ليق اذا ىجحلاوملعلاب ءرهلاعافتنا اذامو

 ميجر بابشلا ناطيش ّنأ ىلع ١ ابصلا نمز يف ءاشحفلا نع تففع
 نآرقلا ءرغي ملفآ ؟ ةحيبق هسفن ءرملا ةيكزت نا ىنابفصالا خيشلا اذه ملعي الفآ

 تش ناو . ( 'ىقتا نمب ملعا وه مكسفنا وكت“ الف ) «* ةببآ مجنلا ةروس » ميركلا

 قدص دهاش هدجت « لوصالا ةباقو » هباتك ىلا رظناف ةبيجعلا هيواعد نم اذه نم رثكا

 : رعاشلا لاق ام ىواعدلا هذه هاجت لوقانا بالف , هانلق ام ىلع

 ءايشاكنع تياغو اًبيش تظفح  ةفرعم ملعلا يف ىعدملا اهيا اي
 «ةرشعلا نبال تاضورلابحاص هيجوتيف لاكشا ءالؤبل ناكنا "ىتلاو ايئللادعب عت

 ,ىعفاشلا ركب ىبا نودلا فرش نبع دئسلاوهو ؟ ةعامجلا : نب يف نولوقي اذاه ىردأ امف

 بهذمىلعك اذ زوجيالو « ةقرف نباوه نوكي نادبالف «سانلا نءةقرفلا ىنعمب ةعامجلاو
 . ةدرابلا مهتاليوءاتبالا ةثالثلا ءالوه

 ةاحئلا مامإ اذبف , ةي'كلا ىنعم ىلا مهتافتلا مدع مههابتشاء اشنم نارهاظلاو

 ىلع هحرشي ىدابارتسالا ىضرلا ةمئالا مجن مالك البوحتلا ملع يف نيةقحملا لضفا لب

 رمعوياوحت تافاضم تنيلاوا نيالاوا "ءآلاو بالا ىهو ةينكلا اهاو : هّصن ام لو هيفاكلا

 ءاوس ةيانكلاك تضّرعو ترتس ىا تينك نم ةينكلاو نادرو تنبو ىوآ نباو موثلكماو

 بقللا نيبواهئيب قرفلاو « ميظعتلا اهبدصقي برعلادنع ةينكلاو مسالا نعابب ضرعب هنال

 ميظعت ةينكلا ناف ةينكلا فالخب ظفللا كلذىئعمب مذيوا هببقلملاح دمي بقللا ناىنعم

 ةانششاب يناس نأ ندتنحات ىسونتلا نتي قاف مسالاب حيرصتلا مدعب لب اه انعمبال

 ىنكت دقو « اللي ىلع نينمؤملا رمال نسحلا ىباكدل نيذلا دالوالاب صخشلا ىئكي دقو

 . همالك بدنا كلذ همسا دلو هلريصي ىتح شيع نال الوتفت ييفصلاف

 امهتيب قرفلاو هلوق ةرابعلاكلت حرش ىناهفصالا بلاطوبا ”ىعحملا لضافلا لاقو
 ىلع ثعابلا ضرغلاو امهنم دوصقملا ىنعملا ةدافا ثيح نه اهنيب قرفلا نا ىنعي (خلا)



 ىناهفصالا خيشلا ىلع انّدرو ىرضخلاو ىرهزالا مالكل قت 6(

 بقللا نم دوصقملا ةدافا ناوه ةينكلا يف ميظعتلاو بقللا يف مذلاو حدملا ىأ امهعضو

 ةدافاو هيلا لوقنملا ىئعملل هتوبث ماهبأ دعب هنع لوقثملا ىنعملا سفن ةطساوب لصحب

 . همالك ىبتنا مسالاب حيزصتلا مدعب لب ىنعملا كلذ سفنب لصحبال ةينكلا نم دوصقملا

 عجرمف « حيضوتلا حرش يف حيرصتلا» هباتك يف ىرهزالا هللادبع نيدلاخ لاقو

 . همالكىهّتنا ىئعملا ىلا بقللا عجرمو ميظعتلاب ترعشا نا و ظفللا ىلا ةينكلا

 ْنأ ملعاو : هشنام ليقع نبأ حرش ىلع هيشاوح نم «10ص»يف ىرضخلا لاقو
 ناكامانثاك ءادتبا تاذلل عضو اممسالا نا , ىنادورلا يف امك نيمدقالا مالك نم موهفملا

 هنوك عمه ردصي مل ناو ؛ ال مار عشا ا ةينكلا وهف الثم 1 اردصم ناك نافهدعب عضوام مث

 نيب قرفال ليقو « ةنيابتم ةثالثلاف اهدعبوا ةينكلا لبق عضو ءاوس ؛ بقللا وهف ًارعشم
 ريدصتلا ثيح نمو مسا تاذلا ىلع ةلالدلا ثيح نم ريخلا ىباكطقف ةيثيحلاب الا ةثالثلا

 ابمسا موثلك ما: يف مهريغو نيثدحملا لوق رهظي. اذه ىلعو , بقل راعشالا ثيح نمو ةينك
 ةينكلا ةروصب اهمسا داري نا "الا , امبيلع ةينكلاو مسالا ةنيابمل هلبق ام نود اهتينك

 « همالك ىهتنا ربدتف ةقيقح ةينك ال

 ”ماوا نباوا باب ردصام ةينكلا نا بدالا ةمئا تاملك نم انلقن امم كل ربظدقف

 اضردع خيشلا لضافلا بيدالا نكلو . ىنعملا ةيسانم ةياعر نود نم ميظعتلل تنبوا

 ىلعف , هترابع لقنمدقت امك « ةرشعلا نبا » تاما ىدحال مسا ةرشعلا نا معز ىناهفصالا

 نبا * ىف و « ةّينج هّما نوكي نا ينج نب نامثع وهو «ىنج نبا» يف لوقي نا نبال اذه

 هّما نوكي نا ىليبشالا ىمرضحلاىوحنلا ىلع نب دع نب نمؤم نب يلع وهو « روفصع
 لع نيدلا سمش نبدمحا وهو « ديف نبا * يفو « مجحلا ريغص رئاط ناويح وهو ةروفصع

 نم اشاحو عابسلا نم وهو ًادهف هّما نوكي نا ةتمامالا ءابةف مظاعا نم ىلحلا ”ىدسالا

 لوقيو تافارخلا هذبب فرتعي نا يبرعلابدالا ينهتبتر وُلعو ا ىنايفصالا انخيش

 . نادجولاو قوذلا دقاف نوكي نا ألا جبللا تالبعزخلا هذبب



 (ه١) دحا هيلا ىنقبس, مل قيفحتو ةرشعلا نبا حيحصت يف انراتخم

 « ضارتعالل لاجم قب ملو « اهريف اذحب تالاكشالا هانلق امب عفدنا ةلمجلابو

 . نيسدقالا هترتعو دع قحب انتاوفهو انتارثعو ةئالثلا ءالّؤه تارثع هللا لاقا

 « ةرشعلا نبا حيحصت ىف انراتخم »

 ىراتفلل ليتكلاو ةاركم الا نجوا ثيحب ةرشعلا نبا يف مالكلا انب لاط دقلو

 ماتخ يف ركذن نا انلريدج نآلاو « ةلاقملا كلت بيقعت ىئانب نم نكي ملو ميركلا

 ءاملع نيب فالخال : لوقنف ةملكلا هذه حيحصت لوح حيرسلا ىأرلاو قحلا لوق ثحبلا

 اّيكحم ًاعامجاو ةرئاوتم وإ ةضيفتسم ةئسو ًاباتك ربشأ ةتس لمحلا لقا ّنأ ىف مالسالا

 ا لب

 «فالخلادو «ةياهنلا» يف خيشلا لاقف , لمحلا رثك١ يف ةعيشلا ءاملع فلتخا نكل

 يف ىضترملاديسلاو «ةعنقملا» ىف ديفملا اذك و « ربشأ ةعست لمحلا رثكا «طوسبملا» و

 ١ . نك قمار رالسو ٍجاّربلا نباو «تايلصوملا»

 لمحلا ةدم رثك | ةزمح نبا لاقو « رهشا ةرشع لمحلا رثك ١ ليق : رالسلاقو

 . ةئسو ةرشعو ربشأ ةعست ثالث تاياور هيف

 ةرشع ليقو « ربشالا ىلع رهشا ةعست وه عضولا ىصقا :عيارشلا يف ققحملا لاقو

 . كورتم وهو ةنس ليقو « ريثك يف نادجولا هدضعي نسح وهو ريشا

 نادجولا نم رك ذ ام ضراعي لب : ةرابعلا كلت حرشيف رهاوجلا بحاص لاقو

 هيلع نئليح هرصقف « ةنس ىلا عضولا نادجوب انناهزو لب مارملا ةياهنو كلاسملا ىف

 ص.
 باحصألا قفتاو ةنسغولب ًاردان قفتي دقو :ةعمللا حرش يف ىناثلا ديهشلا لاقو

 قيرشتلا مايا هما هب تلمح يقلك ىبنلا ّنا اوور مهنا عم ,ةنسلانع ديزيال هنا ىلع

 ةثالثو ةنس هّما نطب يف هئبل نوكيام لقان « لوالا عيبر رهش يف دلو هنا ىلع اوقفتاو

 . همالك ىهتنا هصئاصخ نم كلذ نا ءاملعلا نم دحا لقن امو ربشا



 ىروُنلا ةّصق لقنو مجارتلا ءاملع نم دحا هيلا ىنقبسي ملقيقحت (ه+)

 ةملك حيحصتيف ّقحلا ءركذ ام ىلع ءانبف « ةلئسملا يف لوحفلا انئاهةف تاملك هذه
 هتدلو هّما ّنا ىنعملاو تاضورلا بحاص لاق امك نيشلاو نيعلا حتفب اهنا «ةرشعلا نبا»
 هب فرتعبو دما ركل ل وص حرا ليق اذلف رهشا ةرشع دعب

 دقو هيمجرتم نم دحا هيلا ىئقبسي مل ىذلا قيقحتلاوه اذهو . عيلسلا قوذلاو نادجولا
 خّروملا انبوتكم ىف «ةعيشلا نايعا » بحاص يلماعلانيمالا ةمالعلا دئسلا ىلا هب تثعب
 ءاففيبأت يف الاقع انيلا بتكو هاضتراف «م ق ١56 مارحلا مرحه »

 )"» ةييحع ةكوحضا »

 يهو 'يلكثلا اهنم كحضي, ةفيرط ةّسق ركذب سأابال انهىلا مالكلا ٌرجنا اقلو
 0 لا كظذح ىفجنلا قيددملا | ايا اهيلا رظناف ,ءالقعلاتاملكب هنم هبشا موهوملاب
 «ىقداشلا ىّردملا» للادبع ديسلا اغالارّثعملا ةمالعلا ملاعلادتسلا ىنثدحهناىهو انيلع
 امهريغو « فدصلا ْولْولَ» و «نيملسملا داشرا » بحاص هلظ ماد مالسالا ةقثب فورعملا
 رو ا "صن ام لاقف «هق ٠07٠١ مارحلا مرحه 77١يف نايفصاب هراديف

 ثيدحلا ىرجف كردتسملا بحاص ىروثلا ثّدحملا ةمالعلا انداتسا ةءدخب مايالا شعب
 هّمذ و هراكنا يف ىرونلا ٌرصاف «تاضورلا بحاص ىلا مالكلا ٌرجن 0
 هركذ دنع تاضورلابحاص نا : بضغلا هيلع بلغ دقولاق عت « هباتك نعودهنع داقتنالاو

 لع جاحلا نا هباتك ىف لاف ًاضيا هناو . اهلها ميو اهّمذي « ناردنزام» ناتسربط دالبل

 ىنلهما نا ىناو رولا ىقتدع ىدلاو رفكب مكح تاراشالا بحاص ىسابركلا ميهاربأ
 . هّلظ ماد مالسالا ةقتث مالك ىهتنا اهلعاو نابذصا "مذ يف ًاباتك فلوأس لجالا

 «ناردنزام» هنأر طقسمو يروثلا انخيشدالب نع تاضورا!بحاص اندج ةّمذه اّمأو
 انالوم نع ىورو : هّصنام « نايبلا عمج» » بحاص ىسربطلا ةمجرت ليذ يف لاق هناف
 ناطلسالو ءربجت آلا لقا ناسنا ناتس ربط لخدام لاق ْرَْبِبلَت 'ىبنلا لايناد نا قداصلا
 هدسفدقرالا حلاص اهلخدامو , هتابحب ناّرلاك قافنلاب ةوشحمابلها ّناو «رّيغتالا لداع



 (هع) كردتسملا بحاص دلاول ىتشرلا مالسالا ةجح قيسفت لقن

 اهرخآو قيرغ اهلا « دوعت اهيلاو جرخت اهنم ةنتفلا , حلصدقوالا دساف اهنم جرخ امو
 . همالك ىهتنا ةربتعملا نئافسلا ضعب يف اذك قيرح

 يف هدلاو اندجرك ذب مللب ءابل لصاال اّتمف ىروّنلادلاول اندج رفكم ةّمق اا و

 نك ذ ىلع ةتديدو هبأد نكي ملو هيرداعم ىندا نم هنال « هريفكت نع الضف تاضورلا

 ةعبرت يف ىئباكنتلا لاق امك ىتشرلا مالسالا ةجحوه هقّسف ىذلا لب ءًاليلق آلا هيرصاعم

 ةذمالتنه ناك ىرونلا ىقت لع ازريملا نا : لاقف « ءاملعلا صمق » هباتك نمىتشرلا دّتسلا

 ىلا لفسالا نم ةساجنلا ةيارس لثم ةبيرغ ىواتف هل ناكو ,تاراشالا بحاص ىسابركلا

 ًانلع هلامعتساو ,كابنتلا ةيرطفممدعب هلوقو ةولصلا ىف تاحيبستلا ةينيعلثمو ؛'ىلعالا
 ىتشرلا مالسالا ةجح دنع هقسفب رون لها نم ةعامج دهشف , مايملا رهش يف ةرهاجمو

 كردتسملا بحاص ىروثنلا هدلو لاق ام هديؤيو ءاملعلا صصق يف هلاق اماذه هقسفب مكحف

 دلخلا يف هللا ىلعا ةمالعلا دلاولا ناك : هصئام « . ١ ط 5:١ ج » مالسلاراد باتك يف

 ةوادعلاو ءاضغبلاو دوالا نم سانلانم ىقلاه ةدش نم هرمع ىخآ يف هقلخ قاضدق هماقم

 رهطملاعرشلا جيورتو قحلا ةملك ءالعاو ىوفتلاو دهزلا نم هيلع ناكام عم ءانحشلاو

 برض راصو ءاملعلا نمزياقالا ةبترملاهذه يف هيلا لصي. مل ثيحب ناسللاو نيلاز بلقلاب

 فشك » باتك هل نا هدلاوةمجرتي 259ص»ينلاق عث . ىهتناميوقلا نيردلا رشن يف لثملا

 و «هق ٠٠١١ ةنس لاوش ١١١ يف دلوت دقو « مايصلا ربش يف نايلغلا ةّيلح يف ماهوالا

 <« ق 1١-1515 ع » ىف ىفوت

 كلرهظ دقف هنع لوقنملاوا ( مالسالا ةقث ىا ) لقانلا نم ةبسنلا هابتشا ّنا ىّنظو

 امنا «ناتسربط» ٌق>يف لاق اه نا عم تاضورلا بحاصل ىروَتلا ةوادعءاشنم هانل#: امم

 مالك رخآ يف رظناف كلذعمو هيلع ذخآْوي يعفي نمانايب اهيلع دزيملو ةياور ىه

 ةيئبصع آلا اذه ليف . نايفصا ' مذيف ًاباتك كلذاع ىنأ : لاق ثيح هانلقن ىذلا ىرونلا

 ءرانلا ىإ ةيئيصع لك نا ةيوبنلا تاروثئاملا نهو



 لوالا ءزجلا ىلع ظيرفتلا بتك نم ىلا ةراشالا هيف ماتخ (05(

 ماقم هلو هذهب هوفك فرك هتلاقم نم بجعتلا ىنذخا ىرونلا مالكل ترك ذت املك ىناو

 ائيلما و ء بانطالابانطا لدعلاىف مالكلا ةيبخا نمكيلع انبرض ةلمجلابو .ىقتلاوءرولا

 نم ائيشديف انلمعاالو اًنتينو اندصق نم ناكام هلككلذ نا ملعيةللاو ءللملا بجويامكيلع
 هرك ذب رصعلا ءانبا ةجبل هيف مالكلا ضعب ىلا انّرجو ءهب ملقلا لاس لب « انتيورو انركف

 . نيعلا ىرتئام حبقايو نذالا عمست ام نسحاي 8 نياال ىبييح اب نبا نكلو

 هلعف كؤوسي ام ًاكيشو نكلو هلوق كّرسي نمألا را ملو

 «ةراشالا هيفكت ٌرحلاو عبطلار ح كب ىديمف , ةراغلاهذه ّنش نع ملقلا حماج ددرنلو

 . نيمرك الا هلآ و لع عم هابأو انرشحبيو « هتارثعو انتارثع ليقي نأ ىلاعت هلئسنو

 « كسم هيو ماتخ »

 ىلع نوني اذه انعو رشم لوح ةّدضام ظ.راف# اهيفو ةريثك لئاسر انتتا هنأ مدقت

 ىلعالاعجرملاوىنيد ميعز ربكا ةمالعلاانداتسا مهتعيلطيفو باتكلا اذهنم لوالاءزجلا
 انيلا هتميقر يف هلظ ماد ىدرجوربلا ىئابط ابطلا نيسح اغآ جاحلا « ةّتءامالا ةعيشلل

 ةزوحلا ميعز ىنيدلا عجرملا ةمالعلا دنسلادّهلا مهنمو .«١ل5-8ع14 ةخروملا

 «ةورعلاكسمتسم » بحاص هلظ ماد ميكحلا نسحم ديسلا اغآلا فرشالا فجنلاب ةّيملعلا
 جاحلا ريرحتلا عبتتملا ةمالعلا خيشلا مهنمو 218-قذ هد خيرات يف اثيلا هب وتكم ف

 تارابعي«5٠-078ع*» ةخروملاهتلاسر هلظماد «ةعيرذلا»فلؤمىنا ربطلا كر زباغآ خيشلا

 .ميركلادصقملا اذهلوحريسلاو لمعلاةمادا ىلعانبغريو ان.ثحبوهو كلذ ءيمجقوفةفيطل
 ةمدقملا هذه ءرق نملك و عدنو «ريدق ءاشياميهنا لمعلاوملعلل انقفوينا لّسنةللاو

 ىتاضورلا دمحا ديسريملا :نيدلاو ملعلا مداخ: ةدحو ةنةمصعلانأف حيحصلاداقتنالا ىلا

 «هؤ 75-5 ع-62١
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 هتمكح عيدبب نايبلا هملعو + ةرهاقلا هتردق عينصب ناسنالا قلخىذلا ندمحلا
 ىلا نيبرس_ نيبربسق ىناعلا رخو  بولقلا ىلا بولقلا نم ىناعملا ريس # ةرهابلا
 لايخلا فوك باحصا ميقرب دجت # )١( اب رس ركفلا رحبيف كليبس خت او * بولطملا
  عراوقلا تاوصالا طاسب ىلع فورحلا سبالم ىف ةران ىنعملا ريسيف # (5) ًابجع
 لاصوب زاف اذا ىتح # عماوسلا عماوص ىلا نيدطتلا ءاوفاوع داربلا اوه و ناميلتك
 و #هادب امكهنطو ىلاداعو ةراعتسملا هسبالم علخ #: ءابْنلا انين يف ةعماسلا سيقلب
 مادق آب دادملا داوس تاملظيف رضخلاك مالعألا مالعأ طوطخشوقن تابثب (*) ى نعل
 ه:+نوسملا هئمامب (4) ىوثو هبايث نع خلسنا ه: نويعلا ةويح نيعيف سمتراذاف : مالقألا
 دجومو #* ديعم مدبه ** ميكح ردتقم كلم نم هناحبس : ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ

 لايخلا فيك ب احصا هلوق )١( «هنم>قيرطلا اهردكو نيسلا حتفب برسلا )١(
 بواقلا باحصأ وا . ءاملا نيجلا ةفاضاك هتفاضاف « هبهبشم فيكلاف لايخلا باحصا ىا
 ىتأي ام نا ىلا ةراشا مههوقرم مهميقرو ,ةيمال ةفاضالاف بلقلا لايغلا فهكب دارملاف
 ”الوقنم هتدجو دقو لايخل باب رأ راكفأ جئاتن نم رضخو ناميلس ىريسب نيريسلا هيبشن نم
 ظافلالاو رظانلا ىلع ىفخبالامك هنسح داز امي هيف تفرصت ناو ىمئاهبلا انغيش طخ نع
 «لايخلا>لدب «لابجلا فوك » باتكلا نمنيتخ: ىف تيأر «هنم>رتافلا رطاخلا جئاتن نم
 عرةنم عراقلا ممج عراوقلاو .اضيأ ةيشاحا|ىف فاؤءااراشا امك لايغلا حيحصلا نكل
 ةعموصلا عمج عماوصلاو . « جلو جلو اباب عرق نم > فورعملا لثملا هنمو قد ىنعمب
 هلوق(7)« هنع ىفع ردا دارفنالا دصق ديعتملاوا بهارلا هنكسي عفترم ناكموا لبج
 حمرلاىلع دقعي ام و ةيأرلا ىنعمب ملعلا ممجمالعاو ىرخأ ةران ىنعملا ريسيو ىا ىرخاو
 « هلع ىفع رد | > نم الا مضوم نمأملاو ماقا ىا هبو هيفو ناكملا ىوث (ع) «هنع ىفعر دا» مه.يعزو موقلا ديس ىنعمب ملعلا عمج اضيا مالعالاو



 (ه0) باتكلا ةجابيد

 توبام انلبهب نا هلئسن# نودوعت مك ًادبامكو © نوعجرت هيلاو مك رطف # (1) ديبعأ

 تاضور حارم ىلا طاسبنالا طاسب ىلع انب كلسيو + تومحّرلا تاب ذج حابر نم

 ناميالاقئاقح (؟) سيماون سيقالبب  ناوضرلا ءامس ءابسيف انرفظيو  (؟) توكلملا

 نمىلع ىلسنو #: (4) نيقيلا نيع ةويح نيعىلا + نيككشملا تاملظ نم انجرخب و *
 سانلاقاس : داجأو (0) هسفنب هلداجو نيّدلا ربظأو # دابأ ىتح هلداجو رفكلا دهاج

 :+ هيلع داسقو رقف رفق ىف برحلاران بح ىساقو : هيلا داقو ةئسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 # ىلعتساف تاضايرلا راق ىلحتسا + ضار هنعوهو هاقل ىتح + شارو للا ف شضاتراو

 نوراهلىسوه نم تناك امكهنم هتلزنم تناكنم ىلعو #* 'ىندأوا نيسوق باق ناكف ىندو

 # راسعالا راصعأ ينراسو 2 (9) نوراه مهذا قدلا لها مالعأ (1) شوفخم ىلعأف

 باشو #: هاده ىهتةنم نود ميظعلا شرعلا باغ ىتح 4: راص اه ىلع 'ىلسعلا يف راص ىتح

 توربجلا لاقيو « ةكليملاو ناطلسلاو ةزعلا توكلملاو (؟)هكلها ىا هدابا )١(

 ةقيقح ةيفوصلا دنع ىشلا توكلمو . كلملا َيوف توكلملا نا اك ,توكلملا نوف

 حوري ىذلا مضوملا حارملاو , هينامسج ةيجش ةفيثك دويقب هديقملا ريغلا ةفيطملاا ةدرجملا

 هتسمان هنمو ىزرطملا لاق رسلا سومانلا (") . < هنعىفع رد ا > هيلا وا هنم موقلا

 تافاضالا ليبق نم ةرقفلا هذه تافاضا لعج نكمي (4) < هللاهمحر هنم > هتررس ىا

 هدعبام ىلا ةويح نيع هلوق عومجم ةفاضا لعجي نانسحالا نكل رهاظ ىنعملاو ةفراعتملا
 ةبترم هيبشن ىلع ءانب هبشلا ىلا هب هبشملا ةفاضا نم نوكيف كنامر بح ةفاضا باب نم

 داج ىا داجب قلعتم هسفنب (0) «هللا همحر هنم > ةويحلا نيعب ملعلا بتارم نمنيقيلا نيع

 ةضفاخ ىلاعت لاق ءالعالا دض ضفخلا (1) . « هللاهمحر هنم >» هرابظالوا نيدلل هسفنب

 ضاق ممج نوضاقك راه معمج نوراه (/) <« هنم > نيرخال ةمفار موقل ةضفاخ ىا ةعفار

 هن اينب سسأ نمما ؛سنوي ةروس ىفىل اعن لاق نامرلا ةدشنم نوطقاس ءافعض مه نيح ىا

 بولقيلا نم وهو رياه هلصا راق نايبلا ممجم ىف ىسربطلا لاقو . راه فرج افش ىلع

 لجر سوماقلا ىفو كيناشو تمالل لصالاو ددحم ىا هحالس كاشو رياد ىاتال لاقيامك

 «هللاهمحر هنم> نامزلا ةدش نم طقاسلا فيعضلا رابلا اضيا هيفو فيعض راه



 اهضراوعو ايئايفطو هسفن سفن نم فلؤملا ىوكش 00(

 اذه ىلع نيجسانلا ةمئالا امبتّيرذ ىلعو # هادن 'ىدنو رهدلا بيبش ههمركن م ءايح
 تعجس اهمبيلع هللاىلصو # لاو نم هلامف مهاداع نم باخو مهالاو نه زاق 5 لاونملا
 . + )١( اهرطقب ةمامغ تعمدوأ ؛ اهركوب ةمامح

 يف اجللا ةقبر دّلقم ه* هاوس انيع سيآلا * ءالومب ىنالا ديلا نون اا

 سافا ه+ ىنيئانلا ىئيسحلا لع نيدلا ءاهب + ءادنلا لئاسوب ؟يدنلا لئاسو + ءاجرلا ةبقر

 ةادبلا ةمئألا لايذأب نيكسمتملا # ةاجنلا ةاحن ةاجن نه هلعجو ىنيقيلا ملعلا هيلع أ
 ةموشيملا ىسفن تمصاخ دقل #: ناميالا تاكرأ ىلع هللا مكتسب + ناوخالا اهيا ىنا
 و * ىلابو اهتءباتمب داد زا ىتح (؟) ًاريمطق الو اليت اهرما نم تكلم امف 0
 هج ةبوصلل قّوشن 0 رودحملا فراقتو *# روكشملا قرافت 2 ىلابو ىبل اهتعداخمب تبلغ

 بودنه مرتخم اهبودنمو + شورفه اهضوفرمو *+ شوفرم اهضورفمف ة ةبوتلا فوستو
 ىراف * نتفلا كرد اهتّنجو * نئسلا كرت (5) اهتّمس 2 بوبحم مرتحم اههارحو # (5)
 'يوقأ 'ىداع ابلاوقأ ناب ًانعذم + ابل ىعفا ًاعسال اهلاعفأو + ابل ىوحأ ءاثغ اهلاوحا
 دوقب ءاجلمىلا الو هج دوصقملا ىلا ىدهبال اهل ىمعا دئافك !ملامعا ناب انقومو ة*اهل

 ىلتلّوف # اهمارم نوداهرم ال كلام # اهمامزب ذخآ ىذا ىنتمهوا كلذعم ىهو

 فئاظول تضّرعتو # حالصلا ضرعم يف تزرب نا ىلا * ًاروجا اهسفنل تلّتخو : ًاروما
 دق او مرعوم و © نيفط سم ىلا نع فرسدف اهبازم عالمه كالنلا يايرأ

 رك وااو فورعمرئاط ةمامحلاو ديعقملا كلذ دصق ىا مجلاكلذ نالف مجس(١)
 ىزعمب ءاطلا نوكسو فاتلا حتفب رطفلاو باحدلا نم ةعطق ةمامغلاو رئاطلا شع
 ةاونلا ىث نيب ةاحسلا لياولا (؟) <« هنع ى مع ردا > ”ىشلا نم رطق ام وارطملا

 لواللا بودنملا (") <« هلع ىفع رد | > ةرمتلاو ةاوبلا نيب ةق.ةرلا 5 ةرشقلا ريمطقلاو

 :ىا كالبلا ما-رتخالاواؤ وا ايب هادان اذا تيملا بدن نم ىناثلاو ىعرشلا بحتسملا ىنعمن
 (4) «ساهمحر هنم» هياع نوقغثملا اهيلع بدني وا اهياع بدني وهف تابحتسملا هنع توفي
 «هنم> اهبودنم وا اهتقيرط ىا



 (هه) اهيلع ةظعوملا رثاو اهبحاصل سفنلا يخست ىلا ةراشالا

 فيك ىرعش تيلو # اهب ىوجو اهبلق اهلامعا )١( تففش دقق + بيحر بحر ىف اهب "ىو
 امف : ةياكش تغ ةياكش هللا ىلا اهتوكش ىتإو  اهباوج ىلا اهنع تلئس اذا ىدتبت

 تاياكشلل ىغارفتسا ني> + تايانجلاب ىنتزرب ام بلغاو *: ةبانجىلع ةبانجالا تدادزا

 # ىمأرع نود ىنتعرص و ىنتع راصف : ابلمع يف ترحت و  ا-مليح نه تردكتف

 اردت سيرك اينو ةرعم نأ اره نرطمو# ضاق قتطرنو ققعزانو

 جورخلاى لا ابيف ليبسال (؟) قلازمو : جورف نه اهلاه قئاضمىنتلخداف :+ ريحت ىلع

 ظعاوم ابهيفرثؤت مل + صعلا عا ونب عدترت ملو #* رهدلا (؟) حئاصنب عئتمت مل

 : نعش # ظافحلاو ءاقثالا ليبس كلست ملو # ظامعولا

 رجحلا ظءاولا لوقب نيل لهو ًادبأ ايساق ًابلق رك ذلا عفنبإل

 نيح ناححو * حال هيعانو بابشلا بهذو # حاص هيعادو توملا برق نا ىلا

 ىواسم ىعرم ىفو 2+ ةمئاه لالضلا ىداوب دعب ىهو *: لاقتنالا نآ نآو #* لاحترالا

 ةذبنل توسبنت # اهرمإ يف ترسبدت و اهرمأ يف ترّتحت 3 ىنأ الا ةتئاب ناتيفا

 هيبنتلا ىلا تدمعف + اهت اداع تاثذخ قئاقد نه ةمارق هتف رعو غار اهاع تان نم

 كلذ نوكيف  اهطبخ نع هب بيبللا اهعنمي اه ىلا ةراشالاو  اهطبشو اهنيلأتو اهيلع
 قيفتو * اهرورش رسأب ةروسأملا اهنارقأ قوفت اهّلعل *: ًاهّفم ًاقيفشلب  ًاببنم ًاقيفر هل

 رخسلا رقت: امبرو # راجحالا ىف نطقلا رثؤي دقف * اهرومخ ركلس نعا منايع دعب

 ١ : وعش راطمالا تامدص

 رطملا ةمدص هيف رثؤت دقلو عنتمم رخصلا قوف شفنلاو رقنلا

 فاغش ىف اهبح لخد ىتح اهلامعا بحت ىهف اهلامعا اهتبجعا ىا تفغش دقف )١(

 مدقهيلع تبثتال ىذلا مضوملا ىاقلزملا عمج قلازملا (؟)«هللاهمحر هنم> هفالغو اهبلق

 حصنلا نم امهالكو ةحصان عمجحصاونااو ةحيصن منج حئاصنلا (7) <« هنعىفع ر دا >
 < هللا همحر هلم >



 باتكلا اذه هبشي باتكى لا ةراشالاو هفلّؤم نايب نه باتكلا في رعت 66 (
 سلس م ]| آ]آ]آ]آ]آ]آ

 تا نك ين حلصي امب هتمتخو # ًاناونع هنم ةبسانتم ةفئاط لكل تلعجو

 د عامسالا و لوقعلا يف مقوأ اهنال + عاجسالاو نازوالا هيف تمزتلاو # ًانايبكو ًادهاش

 8: ىنسالا ءامسلاب مسوم نأب قيقحو + لا ءامسالاب ىعش ثآ قيل دنا ىرمعلو

 شقاونو # رئامضلا لّقصمو # رئادصبلا لحكمو :* لوبجلا ّيخل + لوقغلا بط وهف

 رهاوز » : هثدسأ نا * رطاخلا يف جلتخب لزب مل ىذلاو + سومشلا شئاورو :* سوفنلا

 : رعش « رجاوزلا رداون يف رهاوجلا

 مندلا تالط اهاهيلع تماد ةضور ما ملكلاب تيتمسو ميقلا يف تمسّردأ
 مرحت مل اهنأألا رحسلاك ابظافلأ مّلكملا اهظحل ميلك يبلق ةداغن ما

 اقل ىناف# هانعم ظفللا )١( يئغم قياطو : هاّمسم مسالا قؤاو اوعدت امايا

 امع'ىّلخم هتيفلأ * فيلأتلا ةقلكو هقشم ةقشم نم تغرفو :+ فيصرتلا بلاق يف هتفرفأ

 عامسالا عرقي و 2 هظفل رهاوجب عاجسالا عب عبطي 8 لاق نم لاق امب ىلحم هت لاق يلقب

 : "رعش * هظفو رجاوزب

 ارهاوجلا تايناغلا روحن تفنأ هظفل دّسصحت ول مسنقال ىنا

 'ىرأ# هيلاعم لئامأ ىلقع دنع تلثمو # هيناعم يناغمب ينيع تلحك امّلكف
 هنيع لحتكت ملاذا + هلاح نسح ىلع هيلع ىندسح وأ  هلاحتناب يناهر هناك يناهز
 بذع م 2 () هظاحلأ ركبو.# هظافلأ رحس يف *: هينادب امب هنؤا عمست ملو # هيناثب

 «شاهمح رهنم» ءاملا نيجل ةفاضاكظفللاىلا هتفاضاو لزنملا ةمجعملانيغلاب ىنغم(١)
 نا الا باتكلا اذه فيرعت ىلا كدشري «7”ص» ىف ةمدقملا ىف ةيلكى نم مدقن دق (1)
 نكل . هلثم فاْؤي مل هنا معز ثيحب « اذه هباتك فصووف ةغلابملا ليبس كلسانه فلؤدلا
 لامعتساو ىبرغلا بدالا ةبجو نم باتكلا اذه هبشي اباتك تدجو دقو دساف مغز اذه
 ناسف نم رارسالا فشك> باتكو هو 'الا , ةظعوملا ةبجو نمو , ىف اوقلاو عاجسالا
 ظعاولا من اغنب دمحأ نب مالساا دبع نب نيدلا زع خيشلل وهو «راهزالاو رويظلا لاح

 0 1 امو ريدازالاو دامجلاو ناويحلا نم دافتسا دقو ©« هنس» ىفوتملا



 (كك) باتكلا اذه هيشب باتك ىلا ةراشالا

 هبتهوفت اذا و # نيعلا اهدسحت عمسلا هنم تآلم املك لب # هبلاطم فطلو  هبراشم

 نو # هافش بلقلا هافش هتفشتراولام مكحلا ةواقن نساح» نم هيفف :+ نيتفشلا نادسحت

 ىلا ردابتلا نم هيناعم ينو *: هاف همعطب "صم نأداك دحأ هب هاف اذا ام معطملا ةوالخ

 : رعش# ىعست اهنا هرحس نم هيلا لّقخب ىا كشوال# 'ىعواذا مماسلاهّلمأت ولام بلقلا

 حوفي ذا رطعملا كسملاكو اودبت نيح رهاوجلاكظفلو

 حور هيف يناسعملا نكلو مسج ظافلالا بلاق نم هل

 قلعأ هنا تلق ولو *+ ًافلستم نكأ مل تاماقمب تاماقملا نم 'ىلعأ هنا تلقولف

 مل نمحرلا ضيف قيرط ّنأ تنقيا ىسنال الإ كلذ امو # افلكتم نكت مل تاقلععلا نم

 # باتكلا فيلأت يف تلسوتف 2 عئتمي مل نامرحلا قحتسم ميركلا ماركإو * عطقني

 نم ىنتكمو # ًاّرط هدونجو ةغالبلا ناطلس ىلع ىنطلسف + باهولا ميركلا هبانجب

 ءاجو + برغأو برعاف ملقلا ىل مدختساو © ًاردو ًاناجرم هنم ترثنف مظنلا روحب روحن

 : رمش ررطا بلق هرونرؤذت # روفي هب روبط بارش هناك برش هتبوذع نمداكي ظفلب

 ةدوجوم باتكلا اذه نم ةيطخ ةسيفن ةخدن ورابتعالا لهال ةظعوم هلاح ناسلب 4#

 «قيقحتلا نيعب ترظن ىناف دعبو : هترابع صنام هتجابيد ىف فل ؤملا لوقي ىتبتكسب نالا

 تماص لك و ؛قلاخلا دوجوب رقم قولخم لك نا , قيفوتلا قافو « قيدصتلا رونب تيأرو

 ناسلب قطان لكت يأ رف « تاراشالا تي ربتساو ٠ تارابعلا تيرقتساف « قطان ةقيقحلا ىف
 لاقملا ىف قدصاو «لاقملا ناسل نم حصفا « لا>ا١ ناسا تيأر ىنكل ءهلاق ناسلبو هلا>

 « قيقحتلاب الا ىطنيال لاحلا ناسلو ,« قيدصالاو بيذكت)ا ل.تصي لاقملا نادل نال

 ةحصلا لهال بطاخم لاقلا ناسلو « لاوحالا ىوذل ىلاقم « لاحلا ناسلب قطانلاذ

 «*زمرب دامجلاو فهزمشب ناويحلا نمهتدفتسا امعامجرتم اذهىباتك تعضو-دقو , لادتعالاو

 فثك » هتيمسو ءابلاعتراو اهرقمنع ريراحشلاو ءابلاح نالب ريهازالا هب ىنتبطاخ امو

 ىونل ةركذتوءرابتعالا لهال ةظعوم هتلمجو «راهزالاو رويطلا لاح ناسل نم رارسالا

 باتكلا معن ضيا هنا ىرمعلو (خلا) ء راصبالاو بولقلا ىللوا اي !وربتعاف « راصبتسالا

 « هنع ىفنع ر دا > تافيلعتلاو لويذلا مم هرشنو هعبطل ىنققوي نا هللالئسن



 رهو كال حك هبلاطم بيقرتو باتكلا عضو نايب يف 5(
 بنعلا ةئباب ىركستم-هوتىتح اهتقدو اهيناعم انتركسا دق
 دمتساو )١(  نابأو هروصق عفرام روصق عفرف ** نايبلا ناينبل نانبلا لمعتساو

 تعني اف + سيطارقلا حوطس ىلع مالقألا بيزايمنم لزنو هت داعسالل دعتساف # دادملا نم
 ةجاح الف + رضاح دهاث + رظانلا دهاعتو ** سردارفلا كلت راجشأ ىلع ىناعملا نامث

 ؛ رعش نايعلا هنع ىنغي ثيح ه: نايبلا ىلا
 "معن مالاراظنل! ىلع ىفخيال سمشلاك متكي مل هاقلت اذا لضفدل نمو

 هقيمثتو هربرحتل »+ هقيفوتو هفيقوتىلع # ًارهاظوًاتطابو #: ًارخآو الأ يدمحلاف
 + باب لك يف ىسفن ىلا # باتكلا باطخ تبججوو * ةنؤم لك يف ةنوعملا هلامو 2
 هب و5 ليك وهب نزو رادقبب ىردص ىف لكف + لك و لوقنام ىلعو ميعز هب هللاو

 باطملا اذهىلا لوصولا رسيتي مل الو ** ليوعوءاكبب لبتبن هيلاو *ليوعتلا هيلعو ةقثلا
 ىصاعملا ىلا اهقرط نايبو + سيلبا عمو اهتاذيف اهتاداع و ىفنلا ةفرعمب آلا + سيفنلا
 تنيزو * باتكلا ةحتاف كلذ تلعج # اهتاوبل ىلالسوتلا يف اهليحةنابإو # اهتأوهشو
 اهيعاودل لماش + ناصصعلا نع اهرحاوزب لذاك لوقب هتقدرأ جم 8 باطخلا هجو ةرغ هب

 هلنمل # نيبلا نم دوصقملا لصحي نأ ىسع # نيباب ىف امهبتلعجو # نامحرلا ةعاط ىلا
 انزّرعو 2 ديرم ديزملانع فافعلا فافك دعب ا 7+ ديهش وهو عمسلاىقلأ وا بلق
 هيلاّرجتيو © مارملا اذه بساني امو * ثئابخلا نع ةبوتلا نايب يف * ثلاثل ثلاثب امه

 باوبالا جئاتن ماظنوكسملا ماتخب 8 (؟)باتكلا رهاوجطومس طويخ |:متخو  مالكلا

 ىنعا هلماع و عوك رلاو دوجلاك ردصمو درفم ىناثلاوا لوالا روصقلا ظفل )١(

 عفرلانم هلماعو سوفنو سفنك رصق عمجرخالاو بلسلاو عفرلاىنعمب عفرلا نمعفر هلوق
 طيغلا رسكلاب طيسلا (؟) «هللاهمحر هئم» لماتف هيلع فطع نابأ هلوقو ءالعالا ىنعمب
 عمش نم هبأ ىشلا متخت ام رسكلاب ماتخلاو كل ذك وه نيح ىلائثللاو رهاوجلا هب موظنملا
 «ُتاهمحر هنم» طويخلا نم هب مظني ام رسكلاب ماظنلاو امهوحنو كسمو



 كيف اهتالاحو اهتاداعو سلا يف لوالا بايلا
 01 ا تا ل 7

 * ىلوا ام ىلو © ىلوالا لّوالاو  فاصوالا فارشأو + فارشالا فاضوا ىف 5

 ( لوالا بايلا )

 *+ سيباتل او سيلدتلا نم ابهلامو #: ابتالاح قئاقدو *+ ايهتاداعو سفنلا ىف

 . * سيلبال لونا
 « فاصوت و في رعت »

 تعمج # بيجع فيرط رمأو 2 ببرغ ' ىش كسفن ّنا
 اينيب تلعجو # دادضالا

اداعسلاو تادايسلا عمجم 2 دادولا
 ”ىعلا نزخم * تاداعلا تاداسو )١ ١) تاداسو 3 ت

 8 ىناطيش (ل خ كلح) للحو ”يناحور كانه ةياوقلاو "نقلا تنعمود# ةياوعلاو

5 
 رانو رون

 | رشلا كارش 0

 دقو * نيتلع ' يلعأ ىلع ىلعت دق * ك-لبتف ركشلا ر ا «) اهزرتفي دقو : كلمتف

 .اهبضغبف # اهلهجب قساوفلا ملظأو # ابلقعب قئالخلا 0 يف ىلغت

 8 رامحوارقب وأ سرف اهتوهشبو 2 ”ىوق نابعثتو # يوع بولكم بلكو *+ ىوغ عبس

 قفانملا كقيفر ىهو  قداصلا كقيدص اهناف اهفرعاف هر رامخنم قيفتال ةراّتخ اهتركسبو

 ٌقحو 2+ قدص نمال قدص نه قيدصلاو + كلبجو كودع ٌنوتو كلقعو كريداعت ++

 ٠ : رعش  قحلا قيفر قيفّبلا
 بزاعبكنع (*)كونلا سيلك قيدص نايل معزتو ىّودع 5وت

 كرارسأ ىلع علطب ودع + كئاضعا نيب ىفتخملا # كئادعأ 'دعأ اهناف اهرذحاف

 هب كلاب نع هعنه عيطتست الو 2 كلاح , نه ةلنغ ىلع هدجتال * كراوطأ عيمج ملعيو#

 نيعبس ةظحلب ف رشقتو + ًاران شخب نمل مولظ .لوبج © راعلل راح # (4) راغ يف ٌراغ

 تل ل

 نيجل ةفاضا باب نمهتفاضاو ءاكتملا ةداسو عمج ًايناث ةاداموو ةفطاع وارلا(١)

 (0) «هنمد بعبعلا نع ةيانك ةلمجلاو هفعضا ىأ ءادلا هرتفا (؟) <كثاهمحر هتمال ءاملا

 راتتسالا نع ةيانك ةلمجلا (5) «هنم» براغلاو بياغلا بزاعلاو قمحلا مضلاب كونلا



 اهبيدات ةّيفيكو اهبحاصل ىفنلا ةوادع 5

 يلا وهو 2 بيبح لجأ هبعزتو # ماصخلا دلأ وهو # مانالا تحأ هبسحت # )١( ًارانش

 نيقداصلا قداص لاق دفق  اه.لقت روذحم رذاحو # اهببحت رهاظب رتغتالف ** (؟) بيقر

 : ىود و + مكئادعأ نورذحت امك # مكئاوهأ اورذحإ + نيعمجا مييلع هللا تاولص

 ؛ عش * كيعلض نيب كلتفل ةيفتخم اهتأك  كيبنج نيب ىتلا كسفن كّودع ىدعأ

 ىعاج واو ىمهاقسا رثكت عاد ىنرض ام ىلا ىسفن

 ىعالضا نيب ىّودع ناك اذاّودع نع ىلايتحا فيك

 « بيدأت و بيلذت »

 لبقأ دفق * بلقلا ةنيدم ىلع كلقع نرمأو 2 بلكلا تبّيأو سرفلاتب رض اذاف
 ساير يف تضبر ام دعب # تاضايترالاب ةرامالا تبرأ ناف * رطخلا ربدأو  رفظلا
 ىلع تعجر ع # اهبر رمأ نع تتع ناو *: ةّتعرم ةيعارو # ةتضرم ةيضارف * تاضايرلا
 ىلعو بينت اهبر ىلا + ةماؤل ةبينم ةباؤتف * ةمادنلاب ترذتعا و (م) اهبذل اهسفن
 ءاخرإ ءاخرو * نايصعلا (5) ءاجرإ ءاجر نيب + موقتو بّلقتت نيح رفغتستو # مولت اهسفن
 كيلقىلع ترّمأ نإاتا و# لذعلاو بيرثتلا ةلجخ و : لدعلاب ذخالا فوخو * نانعلا

 سوماقلا ىف )١( « هنم >» سانج ًارانش دعب اميف هلوق نيبو ًارانو شغب نيش نيب )١(
 رسكلاب ةبقرلا ًاضيا هيفوانه بسانموهو نيتمضب بقرو تابيقرلاعمجلاو ةثيبخ ةيحبيقرلا
 لوق ىف دارملا هناكو نيبيبحلا نيب قرافلا ىنعمب بيقرلاف ًاضيا بسانم ىناثلاو ظفحتلا
 . اييقر ىشخنالو كاياو ىايا سيل © ًابيرع هيف ىرنال ًارهش ليللا اذه تيل : رعاشلا

 بيرعلاو رهش لوط ىلع اليوط ناك ليللا اذه تيل لوقي لاصولا ةليل لوط ىنمت دادا
 اذهب دهشتساو سوماقلاىف هلاق دحا ىا برعمو بيرع رادلا ىف ام لاقي ةلمهملا نيعلاب
 خسنل!ضعب ىفو (7) «ُللاهمحر هنم» تارمضللاثحب ىف ةيفاكلا حرش ىف ىصيبخلا رعشلا
 ىا ءاجرا (4) « هنعىوفع ردا > ىفخيال امك اهبذل حيحصلا نكل اهبذل لدب اهجزمل
 هك رتل هقيفوتب هنايصع هريخأت وا هباقع وحمو هودم نع ةيانك نايصعلا هناحبس هريخاتت
 <هللاةمحر هئم» هنع رافغتسالل وهوحمو



 (*6) هاويل ناسنالا ةفااخمب رمالاذ سفنلا ةدادع يف

 ناديم ناسرف و * ناطيشلا ناوخا نه اهناف ** ةرامالا ءاس و ريمالا سئبف # ةدامالا
 #ريذولا نوخيو # ريمالا ملظيف  دزاو ريذورخآلاو ةرهآ ريمأ اههدحا ةنايضعلا
 يف ةبلغلا نعازجع نا امهناف : ريقفلا اهيا دذحلا رذحلاف *ريشعلا سئبلو ىلوملاسئبل
 مصاخملا ةدوصيف امهدحا موقي 2 ردغلا هركملا ناموريو نادومي ** ىوقلاب ىهجلا
 دق رسلا ىف امه و * كيدل !رهاظ ناعزانتي د * مكاحملا ةريسب رخآلا موحيو #
 : ”رعش * كيلع اقفتا

 مهتناف حصنلا كاضحم امهناو امهصعاو ناطيشلاو ىفنلا فلاخو
 مكحلاو مصخلا درك تاع تناك >انكسالاو انه امهذم عطت الو

 يف * اهناسل لمعتست يتلا # ةمالملاب ةهوفتملا * ةماوللاب ديرن ال  نايب

 . كي يف ةلغوتم * تاوهللا رح, سعق يف ةرومغم دعب يهو اهنأش ناش ام ىلع مدنتلا

 بجوي ام# موللا قح موللالب *نانجلابةمزاع *ناسللاب ةمدان * تاوهشلا "بح(١)
 ًاماوا نوك فيكو * نايغطلا نه عنيد # نايصعلا نع عدريو # مونلا نم هابتنالا
 ةديعم نئنيح يه لب © لسكال, ًاماوق اهتءاطل تالظ دقو #* ىللزلا ىلع كسفنل
 زاهتنال ىهو # داسفالا دعب تحلص دق اهمعزن * كتالاوم نع ةيل وم # كتاداعمل
 امهف * ناطيشلا نع كي” بتيف # ناسللاب كلوق عفايال اذكو : داصرملاب ةصرفلا

 كيلع نامرضيو *# كنارسخ نامورب # نايداغو كيلع (؟) ناحرار  نايداع ناودع
 : .رعش # كنارين

 مهرنوج هليحري نزهر هدنيا تسدزأ مهر دنز نورييزويد و نورد زأ سفن
 نشخلا عفاد ه # نسحا ىه يتلاب امولداجو *# ناعلاو رسلا 7 اميلتاقف

 و © امهرمأ ريطخ نرقحةستالد # نصحالا نصحلا ىلا عداسو # نشخالاب مهنه

 حاورلاب نايتاآىا ناحيار (؟) ةرفحلاوا ةقيمعلا رئبلا ميجلا مضب بجلا )١(
 «هللاهمحر هنم > هنم بيرق وا ىثعلا حاورلاو ةادغلاو



 سفنلا بيدأت قيرط يف (دح)

 "نمتشت الو * داقتعالاو لعفلاب ** داهجلا يف دوتجاو # امهردغ ريدغ ننطوتستال

 و2 قيدص انتم هل ثقاق ”نيسن الو 2 ةرامالا نم اهنكمت تناو  ةرامالا كسفن

 : رعش # قيفر سيلج

 كعب“ ايكو قاكرعااكي تسين هناوك تنانعدب ره زات
 ناطيشلاب ذوعا هلآ تسين ا رق نعام قنا كلا

 لوق نيا بانكم تلعف كيل لوحال هك و ذوعا ىئوك هاك

 دناوخيه  ذوعأ تنابز رب دناريم هيسأ هد تشيوخ ىوس

 « ليصأ ليصأت »

 * بدأت الب وه لب © بابلالا و لوقعلاب الا * "باددلا نم ناسنالا ”نيمتي مل
 نا © "ساوحلا ماكحا فق: الو * كليج لمهاو ة: كلقع لمعاف * "بادلا نم ”سخا

 برل ةريخلاو # )١( باوب و سيساوج يهو كلم كلقع ناف * ساسالا ماكحأ تمد

 هنمثالغو هصولخ زربو # هنرد بهذ نإ و (3) ىزيرب الا بهذلاف #2 باجحلاال تيبلا

 * رادقملا عيفد ناطلس ةكسب الا # رابتعا لحم لحي الف *# رايعلا ىف ام مث

 ةكسب الا # لولا زيح ىلا ساوحلا دوقت دوق: الف # راصبالا ىلوا ةفدايص لوبق فا

 ثدلي الو 8 بابلالا بابد' الا 2 بادآلا بأداب عفتني الف * لوقعلا و راكفالا نيطالس

 : نعش 2 ديهش وهو عمسلا ىقلا بلقب الا * ديهش ةداهشلا دهشب
 ةعرولا اوكا ناكعلا ف :بدا ىلا بلق الب لوهجلا رفق

 مهيدي تبتكامم مهل ليوف : لاقو 2 مههاوفاب ميلوق كلذ : ىلاعت هللا لاق اذلو

 ىلع هعمج بئاب هنم لعافلاو ىبتنا هل اياوب راص بوبي هل باب سوماقلا ىف )١(
 لعمف هل سيا وردتلا نم راةك بابلا نمف ءابلا حتفب باوب اماو بئانو باوك باوب
 بهذس وماقلا ىف (؟) «هللا همحر ه:٠» ةيلعج تاقاقتشا ىه امنا و لعاف مسا وا فردتم

 . ىهتنا صلاخ امهرسكب ىزيرباو زيربا



 (30( هلانيز ملعلا د ناسنالل ًاماعا لقعلا نوك يف

 هوبتك ههولاق امب دادتعالا مدعو © نالطبلاب مك حلا يف ةغلابمىديالاو هاوفالا ركذف

 لقعلا هتارظانم ضعب يف * ماه مكحلا نبا هبش كلذل و  نايذولاو دذهلا نم

 دقتو * ةربعلا )١( كوكس كولسب كيلعف © مالسلا هيلع قداصلا هقدصو  مامالاب

 تدج و امبد * اهرصب و سؤرلا ناذا" "ناف  ةركفااب كوكشلا نب نهندقيلا

 : نعش © ليلدو ناهرب هفدص وا # ليقع لققع هقدصاذا الا ًاسح فقتالو (3) كيندر

 ناوخ عمسلا نا كلقعب عمساو  ةبذاك نيعلا نا كبلقب .ظناف

 » عيفر عب رفق «

 داز ؛ذا لقعلا ديزي ىذاا ملعلا 2 تالامكلا نم يغتبتام لوا نوك« نأ ىغبنيف

 لامجل'و لالجلا نيع ضيقنو # لامكلا ج وأ ضيضح ليجلا ”ناف# (؟) تالامك تيايد

 يف قئاقحلا سئارع فانت هب *هعمشو هسلجم نيزو # هعمسو بلقلا نيع ملعلاو *

 يف نوصا وغلا صوغي هيلعو # راظنالا لابجب قئاقدلا سئافن "فلتو  راكفالا لاجح
 لاحر دشن هئهو ؛ رارسالا 2 )ل جوعا دخلا صوخحرب هلج الو + راونالا داحب

 و # ةاجنلا ةنينسو # ةويحلا نيعوه * لامكلا لها قانعأ دمت هيلاد * لاجرلا
 * راهنو ليل هليمكت يف فرص ام ىلعأو : رامعالا زونك هليصحتل تقفنا اه 'ىلوا

 # قافنل' ملعيال سينا * قافنالا ىلا جاتحنال ةعاضبو * قافشالا هيلعال هنم عاستم

 ك0 وا ا ال روت يا اج الو حت زل: درا واوا دال هيوم ارا رو كاع حاول م تع له كت 33 : يعش #8 قافد ىلع قافو امن * قاتفملا ىلع قفنا اذا لام * (ه) ق!رفا' مزعيال سيلجد
 ةيورلا (؟5) « هنع ىفع ردا > قيرطلا ىهو رسكلاب ةكس عمج كوكس )١(

 «هنعىفع ردا > ةركافلاو لقعلا ةوتو رومالا ىف ركفتلاو رظنلا ىنع.ب ىورلا ثنؤم

 الب بيقءتلاو روفلا ةدافال انه فاكلاو صقن ىا اتي تياي تال نم تال امك تيليو (؟)

 ىااصوح بولا صاح (4) «هللا همحر هنم» لخدتامك ماس ثلوق وحن ىف اولاق امك خارت
 دقو ىاعب ىدعي نا مزعلا لصا (ه) « هنع ىفع رد |> طايخلا ص'اود>ا|وةدءابتم ةطارخهطاخ
 «هللاهمحرهنم> حاكتا |ةدقع اومزعت الو ىلاعتهل وقك هسفنب ىدعتيف دصقلاو ةينلا ىنعم نمضي



 هبلط ىلا ميركلا "ىداقلا بيغرتو ماعلا حدم (24)

 هدصاسق حجنأ و هيغاب زاف دقل هدؤأ رن ىش ماعلاك ال ملعلا وه
 هدقاو نهذلا بقانالا زاتماالو هملعب الا ناسنالا لضف امو

 فرصب لسوتيلف هوحن ىلاو * بابلالا بعتتلف هلثملو * بالطلا بلطيلف هايأف

 لوصا نم *:رارسالا رامث عورف ىنجت هنم # )١( لامكلامكبلاج نمامف *: لاومالا

 + كسلا نوكي ةياسسيخ ىلغوا# نيعتلا نعرطم, ةباهتشي © (؟) نامعالا لاجشأ
 بورض ضورعوبف **: مالكلاو قطنملا ميقتسي هنمو : مانالا 'ىضرمل لوقعلا بط هبف

 و كلملا (©) ملاوع حيرشت هبو * بادالا ضايد ىلا يضايرلا ضوين هبو * بادآلا
 تالاهجلا ضيض> ضيف> نم ةيحاصي يقرب ؛ توهاللا ملاعم حيش تسد * توكلملا

 ثيدح قايرتب * نايصعلا لايعث ميلس تسي » ةييلالا فاسملا جرب هدرا لا

 دنز زار ىاه هنيجنك رد رصهدُةبارخرد هكسكن أ كريز

 دنززارد تلود رد تسد دهن ىاب نيز هاتوك رمع

 ءامسأ ىلا ةراشا تارقفلا هذه ىف )0( < هللاهم>حرهنم>» ةراج ةيناثلاىف فاكلا )0(

 هلدرفم العمج ملاعلاو ماللا حتفب ملاعلا ممج ملاوعلا (1) <« هللاهمحر هنم > مولعلا ضعب

 نوداع لاقيف نونلاو واولاب ممجي دقوابلاثما و شيجلاورفذلاو موقو طهرك هظفل نم
 و ءاولاب ممجي و لعاف ةنز ىلع وهام برعلا هغل ىف دجوي ملو « ءالقعلا ةيلغل كلذ و

 ءاقرعلاو نوثدحملاو ةفسالفلاو نورسفملا و ءاملعلا فلت+ا دقو . ةماكلا هذه ريغ نونلا

 بدالابتك ىف عبتت نمل كاذ رهظي وملاوعلا ددعىف اوفلتخا مهنا امك ملاعلا ةءلكى نعم ىف

 : مهاملك نم كيلع ىلتي ام عيتساف ةمكحلاو ثيدحلاو ريسفتلاو
 لدتو تاقواخملا ميمج نع ةرايع هنأ ليقف ؛ لاوقا ىلع ملاعلا ىنعم ىف اوفلتخا دق

 مسا هنا ليقو ؛ امهنيب امو ضرالاو تاومسلا بر لاق نيمااعلا بر اهو لاق ةي الا هيلع
 فص لك نم نرق لكل ها ليقو * مجعلا ملاعو برعلا ملا_عك فانصالا نم فنص لكل
 فكباك نيرسفملا رثكا لوق اذهو نامز لك ملاعل نوملاع ليقف ممج كلذلو املاع ىمسي

 نجلاو ةكئالملا مهو لقعي ام عون ملاعلا ليقو , مهريغو ةداتقو ريبج نيديعسو سابع
 ناركذلا نوتأتا :ىلاعت هاوقل سنالامه ليقو اريذن نيملاعلا نوكيا : ىلاعتهلوقل سنالاو



 (14 ) هيلع ضارتعالاو نيبلأتملا ردص مالكل قنو ملاعلا ىنعم ىف لاوقالا لقت

 ىلع قلطي دقو « ضارعالاو ماسجالا نم قلاخلا هب ملع ام لك ليقو « نيملاعلا نم

 قلط, دقو « ناويحلا ملاع تابنلا ملاع دامجلا ملاع لاقي امك ةلئامتم نلخلا نم ةعومجم

 رذلا ملاع ابصلا ملاع لاقيف ناكموا نامز ىف اهعامتجا اهئازجا نيب فلي ةعومجم ىلع

 انهه سانلا هب ىنع ليقو : ةحتافلا ريسفت ىف ىواضيبلا لاقو . ةرخالا ملاع ايندلا ملاع

 رهاوجلا نم ريبكلا ملاعلا ىفام رئاظن ىلع لمتشي هنا ثيح نم ملاع مهنم دحاو لكن اف

 رظنلا نيب ىوس كلذاو ريبكلا ملاعلاىف هعدبا امب ملمي امك مئاصلا هب ماعي ضارعالاو

 بحاص نيبلأتملا ردص لاقو همالك ىبتنا نورصيت الذا مكسفنا ىفو ىلاعت لاقو امهيف

 سانئلادارفا نم دحاو لكن وك لوقا : هصن ام ىواضيبلا مالكل قث دعب هريسفت ىف رافسالا

 نانا برف رظن لحم "الجوا "الكر يبكلا مااعلا ىف ام رئاظن ىلع المتشم مهرثكا وا

 صتخم ريغ هرئاظن ضعب ىلع هلامتشاو لقعلا ةجرد ىلا ةيميهبلا دودح نع زواجتي مل

 هغللا لها فرع ىلع اما ناسنالا نم ءاملعلا انبه نيملاعلاب داري نا نكميو , نانالاب

 نا رابتعاب اما حتفلاب ملاع رسكلاب ملاع لكن الف سانلا نيب فراعتملا ىلع اماو رهاظف

 تافصلاو ءامسالا ميمج روظم ةلماكلا هنامدن“ نألا ىتك ربكلا ملاعلا ىف ام لكن م هيف

 نوكيف سفنالاو قاف الا تايآ اوعبتتم هفرعي امكة ين وكلا قئاقحلا لك عمجمو ةيبلالا

 ريفصلا ملاعلاب ىمس كلذلو ريغص ملاع رابتعالا اذهب وبف ملاعلا ىف ام عيمجل اجذومنا

 نا امك اهاصحا الا ةريبكالو ةريخص رداغيال ملاءلا ميمج نم بختنم رصتخم باتك هناكذ

 زربا اذا هنا رابتعاب اماو « ةيوامسلا بتكلاىف ام عيمج ىلع لمتشم هتزاجو عم نارقلا

 هلابب رطخي ام لكف ةداهش هتييغو انيع هملع ريصي هبر ىلا رشحو ةرخالا ملاع ىلا هنطاب

 ىف ًادوجوم نوكي كلذريغو روصقلاو روحلاو رابنالاو لابحلاو صانعلاو كالؤاللا نم

 اذه نم مظعا ناكولو ه.هتشيو هديري ام لكنم هلف ةمحازمو ةفياضم ريغ نم جراغلا

 اذهل وملاعلا اذه ءازجأ نم ًاءزج سيل هسأرب ريبك مااع رابتعالا اذهب وهف ريثكب ملاعلا

 . همالك ىهتنا اذه ىلا ًارظن أضيا ربكالا ملاعلاب لب ريبكلا ملاعلاب ىمس

 نا معزف رمالا هيلع هبتشا دقف رظنلل مقاوم نيهلأ_تملا ردص مالك ىف و لوقا

 نادارملالب كلذكر مالا سيلو ريبكلا ملاعلا ريظن ملعلاو مهفلاو ىلقعلا ثيح نمناسنالا

 همالك ذخادقو ىواضيبلا عم قحلاف ناسنالا ءاضعا ىف دوجوم ريبكلا ملاعلاىف ام ميمج

 :مالسل اهيلعهل وقوهو ىفاصلا ريسف”ىف الس رم ىورملا مالسل اهيلع ىاعنينمؤملا ريما نعاذه

 رصين امو كنم كواد و رعشت ام و كيف كواود

 رمضءلا رهظي هفرح اب ىذلا نيبملا باتكلا تناو

 ربك الا ملاعلا ىوطن !كيفو ؟ريغص مرج كنا معزتا

 لح ىف راونالا حيباصم » هبا ة5ىف ريدلا ثدحالا تايبالا حرشل ضرعت دقو



 تاصو رلا بحاص مالك لقتو ملاوعلا ددع ىف لاوقالا للقن 7.0(

 ام ىلع فاضا مث دارملا كل رهظي ىتح عجارف <« ؟47785 : ١ ج رابخالا تالكشم
 لاقف راونالا حيباصم ىلع هيشاوح ىف تاضورلا بحاص ةمالعلا اندج ربشلا ديسلا لاق
 و بكاوك نافالا ىف ء ركفو سح سفنالا ىفو رمقلاو سمش قاف الا ىف ليق : هصن ام
 « مومغو بئاصمسفنالا ىفو مويغو بئاحس قافالا ىف . مولعو بئاجع سفنالا ىفو موجن
 سفنالا ىفو ةخماش لابج قافالاىف « ةفجار قورع سفنالا ىفو ةفطاخ قورب قافالا ىف
 نداعمو رهاوج نافالاىف « ةفماد نويع سفنالاىفو ةعبان نويع قافالاىف ؛ ةخسار لامآ
 ىف «ليلكلا ىناسلب ليقلا اذه هركذ ام ىلع ديزاو ىهتنا نطاوبو رهاوظ سفناالاىفد
 قافالاىف « جازمو لقعو سفنو حور سفنالاىفو ٠ جاهنمو ملاعو ريذدو كلم قافالا
 بحاص مالك ىوتنا لاد-عا و ةحصو ىفرو حرج سفن الا ىفو لادجو حملصو مطقو لصو

 نبتس ىلاعت هلل نا كاحضلا لاقف اريثكاضيا هيف اوفلتخادقف ملاومااددع اماو .تاضورلا

 فلا نيعبرا هلل نا ديعسوب | لاقو مااع فلا هلل نا بيسملا نب ديعس لاقو ملاع ةئامثلن و
 ليصافتب ملعا للاو نيقلخ ىذلا للاالا اه.اعيال ملاوعلا ددع نارابخالا بءكلاقو ملاع
 . الياق الا ملعلا نم متيتوا امو لجوزع لاق امكاللا كلؤ ائملع امو هتامولعمو هتارودمتم

 لاصغلا » باتكى ف ودصلا انغيش هاورام تاياورلا نم هديؤيو ريخالا لوق حصالاد
 ملاعلكملاع فلأ رشع ىنئا لج وزع هلل نا لاق ماللا هيلع قداصلا نع <« ١7١:5 حخ

 مهريغ املاع لج وزع لل نا مهام مااع ىر" ام نيذرا عبسو تاومس ميس نم نيك١ مهنم

 لاق ديزي نبراجح نع <« ١86:1 جد لاصخغلاوف اها ىورو . مهيلع ةجيدل ا ىنأ و

 نم س7 ىف مد.لب لوالا قلغلاب انييعفا لجوزع هللا لوق نع مالسلا هيلع رفعج ابا تللس
 و ملاعلا اذهو قلخلا اذه ىنفا اذا لجوزع للا نا كلذ ليوأت رباج اي لاقت ديدج قاخ
 ددحو ملاعلا اذه ريغ املاع لجوزع هللا ددج رانلارانلا لهاو ةنجلا ةنجلا لها نكساو
 مءامح7ضرالا هذه ريغ اطرا مهل قلخو هنودحويو هنوديعي ثانا الو هل و>ف ريغ نم املاع
 و دحاولا ملاعاا اذه قلخ امنا لجوزع هللا نا ىرت كلعل مهاظن ءامسلا هذه ريغ ءامسو

 فلا ىلاعتو كرا: هللا ناخ دقل هللاو لب مكر يغ ًارشب قاخي مل لجوزع هللا نا ىرت
 . نويمد آلا كئاواو ملاعلا كلت رخآ ىف تنا مدآ فلا فلاو ملاع نلا

 لجر لخد لاق ىلع نيدمصلاديع نع «صاصتخالا » باتك ىف ديفملا انخيش ىود و

 انا لاق تنا نم مالسلا هيلع نيسحلا نب ىلع هل لاقف ماللا هيلع نيسحلا نه ىلع ىلع
 تالخد دهم رم دق لجر ىلع كلدا له لاق مث هيلا رظنف لاق فارع فئاق مجنم لجر

 لاق هناكمنم كرحتي ملو تارم ثلث ايندلا نم ربك ا ملاع لكاملاع رشع ةعبرأ ىف انيلع

 . كتيب ىف ترخدا امو كاكا امب كتأبنا تئش ناو انا لاق وه نم
 ايورا ءاملع لاوقا نم تاياورلا هذه ديؤي ام اضيا ةديدجلا ةئيهلا ىف تبن دق و



 )٠9١(  ةيفوصلا دنع توكلملاو توسانلاو توهاللاو توربجلا ملاوع

 ماق ىتح ىونارفلا «نويرمالف>» و ىناملالا «رلبك > و ىسورلا « كين ريوك » لثم

 ةلماك تاودا اهنم عرفتو ةبرقملا و ةربكملا تاراظنلا عرتخاو ىئايلاطيالا «ةليااغ »

 اذه اوغلب ىتح مهتاياور و ةمئالا تاهلك اب افخ تربهظو ةئيهلا نف ىنابم اهب تطشتف

 اودارأ اكيرماو بورالا ءاملع نا انغلب ثيحب اننامذ ىف لوقعلل ريدملا ميظعلا غلبملا

 لقعلا هلبقي امم ملاوعلا ددعت نا لصاحلاو ديعب كلذ سيلو ةيوجلا تاركلا ىلا رفسلا

 : ىهو نافرعلا و ةيكحلا بتكى ف دجوم دق تاماكنع ثحبلا انل ىقب نادجولاو سحلا و

 اذه ىف فلؤملا اهلمعتسا دقو اهلاثماو «توكلاملاو توسانلاو توهالل'و توربجلا»

 ىفالثم توربجلا نا: لوقتف ةيحالطصالاو ةيوغللا اهين امم ىلا ةراشالا انادب الو باتكلا

 نا امك تافصلاو ءامسالا ملاغ نع ةرابع ءافرعلا حالطصا ىفو ربقلاو ربجا١ ىنعمب ةغللا

 رابتءا نود نم ةسدقملا هللا تاذل مسا توهاللانا ىنعب تاذلا ملاع نع ةرابع توهاللا

 تاسوس>ملاو تادهاشملاو تاينامسعلا ىنءسب ةدابشلا ملاع نع ةرايع توسانلاو هتافص

 كانه نا كلذ نم رهظف كلذريغ ىلا ةدرجملا حاورالا ملاع نع ةرابع توكلملاو

 نايب ىف اريثك افالتخا اضيا اوفلتخا دتو مهبتك ىف اهلمعتساو ءافرعلا اهعضو ىرخا ملاوع

 فو.ليفاا لاق ام كل ركذن نحن و ةلاسرلا عضو نع جراخ لاوقالا ركذو م,تاحلطصم

 <19 : ىلجملاب » ىمسسلا هبانك ىف ىئاسحالا روهمج ىبا نباخيشلا فورءملا فوصتنلا

 تناكىلاعت هئامسا نم صاخ مسالا رهظم ملاعلا دارفا نم درف لكناكاملو : هصنام لاقف

 مااوعلا نوكتف ةسيخ ةيبلالا ةيلكلا تارضحلا نكل هجولا اذه نم ةيهانتم ريغ ملاوعلا

 ةيملعلاةرضحل |ىفةتباثلا نايعالا مااع اهملاعو قلطملا بيغلا ةرضح (فلا)ةسمخ ةيلكلا

 و ةداهشلا ةرضح (ب) ىلقعلا ملاعلاو هتيوب رلا ملاعو رمالا ملاعو بيغلا ملاع ىمسي و

 ملاع ىمسيو دوجولا ةرضح نم ةصاخخلا تانيعتلاو ىجراخلا زيمتلاب ةتباثلا نايعالا ىه

 وه و فاضملا بيغلا ةرضح (ج) بيغلا ملاع لباقم ىف وهو كلملا ملاع وهو ةدابشلا

 قلطملا بغلا ملاعل ةب-انم ةيلقع ةدرجم روص وهو قلطملا بيغلا ةرضح ىلا برقالا

 ةدرجملا لوقءلاو سوفنلا ملاعوهو توربجلا مااعو راونالا مااعو حابشالا ملاع ىمسيو

 ملاع ىمسيو ةداهشلا ملاعل ةيسانملاةيلاثملا ةروصلاىهو ةداهشلا ملاعىلابرقاوه ام(د)

 لثملاو قلطملا لايغا!وقلطملا لاثملا ملاعو توكلملاملاعو لاثملا
 ةرضحلا(ه) ةقلعملا

 روظم كلملا ملاعف اهيف امو ملاوعلا عيمجا مماجلا ىناسنالا ملاعلاوهو ةعبرالل ةعماجلا

 نايعالا ملاع رهظم وهو تادر>.لا مااع ىنءاتورجلا ملاع رهظموهو توكلالا ملاع

 كلذريغىلا همالك ىهتنا كلذ مهفاف ةيدحالا رهظم ىهو ةيدحاولا ةرضحلا رهظم وهو

 ةعيرشلا ىفامل اهضعب قفاويال امبرو ةياابل|مهراكفا نم ةجوسنملا ةيلايغلا موت املك نم

 <« هنعىفع ردا > انلاقم قدص كل رهظي ىتح عجارف ةرهطملا



 بلطلا يف ىعسلا و داهتجالا و دجلا ىلا ناسنالا صيرحت يف (17)

 « صيرحل صيررحت »
 بلطملا ىلا قاتشا نمو ه داهتجالا و ”دجلاب هيلعف  دارملا لين هدأرم نم

 نمريطلا ةاجن حانجلا رسكى فو :* سفنالا لاني سفنالا قشبف * بلطلا بعت هقاد *
 حارج نم ندأ نا بوثلاو * سلمأ تيقب عاد زلا ىذأ نع ضرالا تملسول * سبحملا
 قاتشملل لصولا لصحي :* قاشملا لمحتو ربصلا ردقب و سلطا ناك شاقنلا طايخ
 تناك اءلاط * ليق ام ىلع تيزلل ًابطاخم لاقو : ليدنقلا يف ءاملا ناسل قطنولف **
 (١)تنيف 2 ابقورع تبدد و اهتيقسف 2 ”ىدل اهشطعل ةللذتم * "يلا ةجاتحم كنرجش
 #* تيزلا هادانل # ا ىلع تسلجو # يسفنب كتيقس دقف * اهقوقع نآلا تنباد

 ناصغالا قارف نمدنك نيا * رختفا هلهجب و * سبكن نماي لاقت تيذو تيك دعب
 تيضردقو * نارينلاب قارتحالا ىلع ربصت فيك و ناحطلا نم ”قاشملا لمحتو *
 تناو * ناكام لخو الخام عدو + نآلاب ن آلا ضراع )0( ضراعف :* نارجهلاب هلع

 كلانه كلذل لالزلا ءاملاف # هتيذآ حاينلاو عزجلاب و ** هتيفطا حابصملا تيفلا ول
 + مارملا لانيال امكف # ليدنقلا رص» زيزع بيبحلا فسوي لصوب تيزلاد #ليلذ
 باب عرق ند ناف 8 ىعاسملا لذب دعب * يعاسلا بيخبال اذك © مالآلا فلكتب آلا

 و * دجو دجو ًائيش بلط نمد # جرخ جرح جرخم ىلا اىعس نمد # جلد جلد
 اسءؤ © دارعلا لينب دارلا مغدأ © دادأ امل دار نه و هت دو داداولا ىف محتقا نم
 : ”رعش # لسكلا راتخا نم # لسعلا راتشا امف * شظنلاو ركفلا ىلع مداد و * ىحسلا هس مزالف ملعلا مرت ناف * بئاغرلا سفانت يف * بئاغ رضح نم بلغ

 يلايللا رهس ىلعلا بلط نمو يلاعملا بستكت ءرملا ددقب
 __ىلاثالابلط نم رحبلاضوخي_ الي مانت من علا مدرت

 راهظالا ىنعمب ةنابالانم تنباو عاطقنالاو دعبلا ىنعمب هن ونيبلا نم تنيف هلوق )١(
 نم لعاف مسا ىناثلا ضراءلاو ةضراعملا نم رما لعف ضرامف هلوق )١( «هللاهمحر هنم>
 «هللاهمحر هنم> ضورعلا



 ( عز لمعلا عم ملعلا ليصحت ىلا تاسنالا صيرحت يف

 « دأدس ىلا داشرا »

 لمعلابف © لحترا « ل خ هدضعت مل هبجت مل ناف * لمعلاب فتوي ملعلا

 ملعلا نكل * هينادي ام لئاذرلا ىف سيل لهجلا و # هدوقفم داصي هبو * هدوجوم داق

 * راكنالا ورفكلا ةلزنم ىلات 2 رابحالاو ءاملعلا نايصع ”ناف# هينادأ ىندأ لمعالب
 "نال * تاعاطلا قوف مهتءاط نأ امك ** مظعا مهيف ةرسحلاو # مزلا مهيلع ةجحلاو
 ايندلا تيب ملعلاب و * ءادهشلا ءامد ىلع مهدادم لضف اذا و 8 تادابعلا حور ملعلا

 رفغتسي اذل و * دوجلا ضيفه ةفرعم # دوجولا ضرع نم ضرغلاذا # ءاقبلا اهل ماد اه

 مالثنالا لصح» ىذلاوه لماعلا ملاعلاو ** ءاملا ىف توحلا ىتح قولخم "لك *: ءاملعلل

 : نعش 5 مالسالا نيد ىف هتومب *

 )١( ريمب الو تومي يقر الو لامدقق ةييصملا ام كرمعل

 ريثك قاخ هتومب تومي ربح توم ةيئذرلا نكل و
 نوطب ارمءاملعلا ناف * نيدحاجلا ةرفكلاعم :نيدهاجملا ىلع لضفملاوهو

 دهاجملاف # هتيغاوطو هلاطبا ءافمضلا نعزومةدي# هتيرافعو سيلباىلي ىذلا (؟)رغثلاب

 كانسب * نايدالا نع بذ» ديتجملاو * نامزلا نم ليلق ىف * نادبالا نع بذي

 دابعلا ىلع لضفملاوهو # نامزالاو راصعالا لوط ىدم *: ناهربلا مطاقو * ناسللا

 'ىرجتال دباعلا ةدابع ناف 2 (؟) هردب ةلل موجنلا ىلع رمقلا ليضف: © هردق مظع ىف

 0 هريخب هربغ 08 ملاعلا ملعو # هريغ نع

 ر ىيرط لهاتحصو مسار فخاد هاقناخ ْز ر 5 ةهسردم, يلدبحاص

 فذحف توم:رقب توم الو ىا فاضم ريدقتب دقف ىلعمطع مفرل ابرقب الو )١(
 « هللا هم>ر هنم » ةيونم هبارعاب برعاو هيلا فاضيلا هماقم ميقا و فاضملا

 وا لبج ىف ةجرف لكل لاقيو ودعلا موجه هنم فاخي ىذلا ناكملاوه رغثلا (؟١)
 موجالارئاس فءضو هرونو رمقلا ةوق ةياغ ناف هردب ةليل (7) « هنع ىفع رد ا|> داو

 < هللا همحر هزم > ةايللا هذه ىف نوكت امنا



 سانلا بويع نع ضغلاو ريغلا حالصا لبق سفنلا حالصا يف (14)

 اد قيرف نيا نآ زا ىدرك رايتخا انا دوب قرف هج دباعو ملاع نايم متفك

 ار قيرغ دريك هك دنكيم ديج نيد جوز دربيمردب شيوخ ميلك ن أ تفك
 « ةيادهلا ىلا ةيباده »

 الو + كريغا حصنلا "ضحمو  ملا_هملارشن ىف دهتجا و # ”ملعف تملع اذاف
 بويعأ كعبتت كعب 0 * مهبونذ مهنع لذأو مس موب ويع مهف سعف كوخ نو مهعئمت

 كسمأ ةبيع نعو ريغلا نع فكف الاو * كسما يف تاف ام كرادتل ”كهبنتو * كسفن
 كريغبيع: نأ #* بونذلا ميظع ند ”ناف + كسمر ىف كلولح دنعكعفني امب لغشاو

 :”رعش * بوجحم كسفن ىفامعكلقعو * بوشم اهلثم دا اهادرأب تناو  بويعلاىلع

 'ىذق ةهينع نه هيئيع ف و هريغ بيع كرب نمم ًابجعاوف

 و سانلا ظعف تظعتا ناف كسفن ظع ميرم ْنباي :(ع) ىسيع ىلا هللا ىحوأ

 نوسنتو ”نبلاب ساسنلا نورمأتا » ليلجلا ليزنتلا يف لاق و * ينم يحتسافالا
 الام اولوقت نا هللا دنع ًاتقم ربك # نولعف# الام نولوفق# مل * :اضيا لاقد « مكسفنا
 بولقلا نم كةظعوم تلذالاو © ترما ن م ميقتسيل 1 ترما امك مقتساف ب نولعفت

 3 * بوجحم ناجح امون برضو +

 جوعأ دوعلاو لظلا ميقتسي فيك مأ جرعا ىلثم تنا و ىنلمحت 55

 تنا قلخ“ قرط ىلع رسال + ا تنأو بونذلا نع مهر ذحت الق
 ناف #* رئاسلا نع هتروع ترعو # رظانلا نع هريغ ىسك نمك نك.:الو # اهريست

 كلوقب ازمار نييعتلا بجوم نع كسفن ءاربا 4 ريذحتلاو ظعولا نمض ىف تدرا

 لبق كيلعف * بيجاءالا عظفأ د * بيذاك الا عنشأ وهف # )١1( كلون نسح ىلا #

 ىا لوعقملا ىئعمب . أنبه وهو هرطاعتو' .رمالا لوانت ىلعمب هلصا ردصم لون )0(

 نا ىغبني ال ىنعمب اذه للعف كل وانتم سيل ىا اذه .لعفت نا كلون ال مهلوق ىف لوانتملا
 « هللا همحر هئم » لعفت'



 (76) ةبوتلا لهسه ىلا سفنلا جايتحا ىف

 الو *# كبويع نع لفاغ ريغ *# مئابقلا ةلمج نع ةبوتلاب * حئاصنلا يف عورشلا

 : نعش * كبونذب لهاجتم

 ضيرم وهو سانلا ىدادي بيبط ىقتلأب سانلا رمأي ىفتلا ريغد
 » ليلج ليثمت «

 ىرجت * نبييلا ىف لصاح جاتن لمعلاو * نيجوازتملا لثم ندبلاو حورلا لثم

 ناف# )١( جيجأ تاذ رانش دان ”ىفطتو * جيهب جوز "لك نه كيف رمت و * نسحلا
 ميقع كملعف "الاد * كريغ ندب ىف هدلوي نأ ىجريف # كندب يف المع كملع دلدا

 و # ةبوحلا طالخا عفدو # ةبوتلا لهسمب كيلعف * ميرك فاخ هفلخي ال # ميقع

 كب رب نءتساف : مقعلا مكس نع كسمت ةيفصتو # مارجلا مرج نع كدحور ةيقنت

 نم يل بهو © نينراولا ريخ تناو ًادرف ىندذ: ال بر لقو * كينذل رففتساو

 راربالا لمع كندب نم تداوتسا اذاف *نيحلاصلا لزان» يل ثدويو ينئري يلو كندل

 : رعش * رايغالا نادبأ نم تش امدلوتساف

 مقع ىذل السن هب تبسن دقل لمح ان لوف ريتا قنا

 مقتساكل يلوق امف تمقتسا امو بقر اه درك نوعا فاق رغا
 « هيجو ةيدنل »

 قعان لك عم ىرجت # عاضرلا لاح لفطلا هبشن ** عاضوالا "لج يف كسذن

 8 ىنامالاو لاهآلا اه رخستو # ينادلاو يصاقلا دصقي © قهان "لك ىلا ىفصتو

 ةياغلا ىفو 7 عوله بلطلا ىف يهد # اهبقاوع رش بغرت الو © اهبلاطم يف بغرت

 الو 2# اهرمأ لهس لنطلاك 0 * عدرج "ىشلا ىلعو + عونم سحللو ه عولو

 اهارتآ 5 اهبيهرت ىلا تلبقا و  اهبيدأتب تلغتشا ناف #2 اهرجز و اهعنهم لك شي

 )١( هلاهمحر هنم » رانا بيلت جيجالاو نسحلا جيهبلا و فنصلا جوزلا ©



 اهبحاص اهيب ني ام لكي سفالا دايتعا نايب يف ()
 ىف ةيسار © اهتاوهشل ةيسان * لاهآلاو ”ىنامالا نعةربده *: لابقالاو لوبقلا ةعيرس
 # ريثكلا ناكم # ريسيلاب ىضرتو# ليلجلا عضوه # ليلقلاب عنقت# اهتاوهل كرت
 : رعش * ليحلا لبقتو * للزلا ليقت

 عنق: ليلق ىلا درت اذإ و اهتبئر اذا ةبغار سفنلا

 ليفتف لللزلا ليقم كرتت # بيرقت الب برفتت الو * بيغرتب آلا بغرتال
 ىهالو 8 ةربادب كرييدت نع سيا # كتلام اب ليمتف لطخلا نع لمت و * كتلاقاب
 نيصقتلا كنمف تتع ناو 2 ريصق ”"ربدملاف تربدأن اف # ةرداق كريدقت فالخ ىلع
 تدمارش ىف تادمتسا ناو #* تداع تديعتسا نا وب تداقنا رمأ ىلا تدق ناو

 : نعش ريدقتلا كيلاو * ريبدتلا كيلعف * تادعتسا ريخل تادعا ولو #
 تماستالاو تقان تقوت ناو ىلا اهلعجي ثريحالا سفنلاام د

 ى» عب رفتت عب رقت «

 -دالاباهد وعت الو # اهتارهزو ايندلا ىدت نع كسفن لفط لقاعلا هبا مطفاف
 امهارتعا امي * نيللاو ىدثلا نع اهءرفن و #* اهتاوهش ةوقب اهصمت نابلا نم عاضت
 يف اهمناف © اهئاجر در يف اهتوكس ناف * اهئاكبل اهب ةفآد كذخأت الو + نتفلا نه
 د حيبقلا نع رجحلا رجح يف اهبدو #* ليحلا فئاطل ديهمتب ةضايرلا ضاير دهه

 ةحاسو ندبلا ةجاس يف * ناطيشلا اهعم بعالتي ن رؤاح و 2: لمعلا ليمجب نيرمتلا
 * فيرحتلاو ىفكلارانرطش جنرطشو :* فروستلا ةلقنمو لقعلا درط درنب © نامزلا
 دات اين أل + ايدضرب كلح ىتح انيئيقي تك اه: اهسقن ىلا اهتك زن نا كناف
 لفطلا نا امك © ايمدع ناوأ ىلا ابلئاذر ولع ىقبتف © اهمره نامز ىلا اهمئامذب
 هجالع رسعيو © هجازمدسفيف * عاضتدالا ىلعباشو "بش * عاضرلا ىلع كرت نا
 : نعش 2 ةريصق ةادم يف هنع ”رفنت # ةريسي ةليحب ىدم أ نع هريئاتب همطفت ناو ©

 مطفني همطفت نا د عاضرلا بح ىلع بش هلموت نا للاطلاك سفنلا



 (7 هدارم ىلا اهبحاص غولبل اهنايهتشم فالخ سفنلا ةقاذأ يف

 « ةيبل ةيبنلا »

 معط ىرج امل لب 2 عافتنالا و ةذللا ةدايزب عاضتدالل ديشرلا تح عفا

 نانجلا قوش هل دادزا و 2 ناسألا قوذ هب داتعا و #ندبلا مسج ىراجم يف * نبللا

 رهط و  ماطفنالا دعب اهقاذ اذاف * قالملا نع لفاغ وه و © ذاذتلا 'ىلحأ همعز *
 * ًاطلغ معز دق ناكو * ًاططش مزع دق هنا ملع * ماعطلاب نوللا معط نع هقاذه

 ليل يف "ةذل فرعنالف 5 ةنامسجلا تاوهشلاب تفل.أ * ةئاسنالا سفنلا كلذكف

 دحاو دعب دحاو الا اهقذي مل ةئاحور تا ذل كانهو مونلاو لكالا ىوس *: موي دا

 روس نم مونلا ةذل نياف الاو * دراو بغدراو ألا اهنع ردصيال ةتوهال لهانمو

 8: يهالملاب يهاللا كحض نيا و # ةعانقلا ءافص نم عبشلا عشب نياو ةعاطلا رحس

 ةراره نم * مورحملا مااظلاد ادتقا ةدالح نيا و * يهلآلا لدعلا فئاخ ءاكب نم

 دهشب نه ركسلا كس و لسعلل )١( لسع ىتمو ؛* موحرملا مولظملا راسكنا

 اهبيبح ضرم ةقذاحكر ظناف © اهبيبط تناو ةضيره كسفنف * راكس بييحلا دوهش

 ءادلا اذه ءاودو # رذتالو ىقبتال ةيران ةدعم و # رقبلا عوج عادب تيلتيا اهناف

 ةئاخم # ماعطلا ذيذل نعيمتحت ةعضرملا ةارملا ىرن دقو * ءامتحالاو ربصااوه **

 ليبس نباو # لجارلا لجرلا اهيا تناف © مالآلا نم |يعيضر يف سيسي يش

 ل ديت الو * نارينلا باذع ةفاخم  نايصءلا نع يمتحتال فيك # لجألا كنطد

 تاضايرلا لهس هباهو ادف * مالساا داد (1) ميعن ميلسب مالآلاب ةبوشملا كتاذل

 تاذللا معط دجت ال ةضيره تماد اسم اسوناف * تاوهشلا بح ءاد نع اهفاعو #

 : نعش 8 ةئامسجلا تايهتشملا نع ىفنتت الو 2 ةتاحو رلأ
 ال داخل ا ضيرم ره مفاذ كي نهد

 نع ملاسلا ميعنلا ىا (؟) «هنعىفع ر د |> هزازتها دشاو برطضا ىالسع )١(

 © هللاهمحر هنم > مالالا



 ءاودلاو ءاذغلا نم اهل دبالسفنلا نا يف 0716(

 « ركم در و ردغ دس »

 اهئاد رض نا # ةراكملا هذهل ًاريسأ اي # ةرامالا كسفن كيلا سوسوت امد
 انيتاووش )١( لوس نيكي اماغتبم و اهبولطمل اهلين ناد # اهئامتحاب ديزي

 و # اهسواسوب رارتغالاو كاراف # حيضف بذكو * حيرص كفا هناف :: اهاهتشمل
 هدعب هيلا تقاتشا 2 تقاذ و اهايتشم تمعط اذا اهناف # اهسئاسد ىعرهت يف ابلاسدا
 ىقستسملايفشتسي الف © 'ىهدأ ورم هدعب كاسمالاو **ىهشأو بغرأر يصتف  تقاند
 فنتالو # ابليح لايح فقت الف ةث ءالتمالاب ءالتمالا ءاد ىواديالو : ءاملا برشب

 اهبجت الو # اهتلالض دئاصمب ك سمتق )١( اهتلابح لابجب كسمن الو # اهلمأ لايخ

 اهجيرعت دداو ** ابعيوجتب اهميجوت دز.و * عانقالا عانقباهعنق ه8 عابشالا غابسا يف
 :: ةيفاعلل تالاوملا مزلاو © اهنوق ةتاماب اهيحأو اهتوهش د ىلاب هبجأ د اهعيجرتب
 : نعش # ةبقاعلاب تالابملا مزحاد

 مهنلا ةويش ىوقي ماعطلا نا اهتوهش رسك يصاعملاب مرتالف
 « كاردتسا »

 ريغ تئش اسمب ذغتف 8 ةيودالا اهنودب عننت الد  ةيذغالا ىلا جاتحت اهنكل
 2 لالل> لاكغا لكلو # لالح مارح لكلف :: لالجلا بد هيلع ركشاو  لالج
 # (4)بيلق ليبق لكتاو : (©) ليلخ ميرص لك نود و * ليلح ميرح لك دنع د

 ا 6 ع اع دا » ”ىش لكنم ةطلسلاو ةدشلاو ةدحلا ةروسلا )١(
 عطقلا ىنعمب مرصلا نم ميرص لكنود و هلوق (5) « هنعىفع ر د | > دايصلل ديصلا ةلا
 تنا تلخد و كلالخ ىف لخاد هناك كبحي و كلصي لصا و كنع مطقب معطاق لكءازاب ىا
 <« لاهمحر هنم > نيعطاقلا مطق هتلصب كرادتي لصاوم هنع عوطقم لكدنع وا هلالخ ىف
 اهنم بلحي بولحم نبل 'ىلبح لكل و اهنم نوقستسي مهف مهصغت رئب ةليبق لكل ىا (5)
 جرغم ممالا قيضي ماو جالع الب اجاتحم كرتي مل هنأشىلاعت ميلعلا ميكحلا نا ضرغلاو
 <« للا همحر هنم > لاب ولاو مارحلا نع مهعنم م: لالحلاب هدابع ىنغاف جارفناو



 (05) جالعلا مافم ىف اهبساني ءادد سفنلا نا يف

 لادتعالاب كيلعف * طيرفتلا اهرمضي طارفالا اهضرمي امكف # بيلح ىلبح لكلو

 ©مدقلازجعاو نطبلارثب "مط عبشالو * مدعلا ىلا عوجرلارمتأ عوجال # طيسوتلاو

 ربج ال © ماراولا ةدايزو فعضلا صقن نع زرتحيلف # )١( مرتو ةينبلا حالص مار نمف
 . ع

 مجورذحاف )5(  نيد ما بطء داري اذامف * ني رهالا نيب نما لب )0( صضيوفت الو

 مكاو د عبشلا نم رضا عوج برفق تب 6م دوملا عيتتلا مكبر * مدعملا عوجلا
 عونق

 : نعش #* عليلا نم ' نش
 5 0 5 5 ٠

5 .. 2 7 

 مختلا نم نش هةهصمخم برك عبش نمو عوج نم سئاسدلا شخاف

 ال كم لسو © ةيناع تاوهش دونج * كيلا لسرأ هللا "نا * كيلع بهذي الف

 و عانتمالاو عنملا نع كزجعأو ص عافدلا بأي كهجو ىلع قلغأو 1 ةيداع ءادع

 بيبط تلعج دق : الث قداصلا مامالا لاق دقف الك مث لاك * الل كيلع هلعج

 فيك رظئاف ©ءاودلا ىلع تلو ةحصلا ةيآ تفرعو © ءادلا كل نيو كسفن

 * كيف نا تملع تلمأت واف # كم ر ىفكلولح دعب ءاود الف # كسفن ىلع كمايق

 كلبجأ ام مث كابجأ امف * كافغأ ام هنع كلفغأ دقو > كيفك هتيعار و هتف رع ولام

 باوبا باوبالا قلغم نع قلغيلو # هيف امو هسفن فرعي مل نم مالكلا نع .صصقيلف 2

 : نعش © (4) هيف

 اللصأ هامش ام مقرحملا هنكلو ةدمج كسملا قوح موكزمك تناق

 3 لاكن ىلع لاك «

 الو ازجع اهب نظن الو # لوبقلاب اهرذع ليقتست الف # ل وكنلا تدادا ناف

 نم هقيطت الام ىلع ىا (؟) « هللا ه.محر هنم » هحلصا ةمرو امر ءانيلا مر )01(

 < هللا همحر هنم > تئش ام لك ىف كيلا كرما نوكي ثبحب شيوفت الو ةضايرلاو عوجلا

 ىه و همق باوبا ىا (4) « هللا همحر هنم > طارفالاب نير ما طيرفتلاب بطعا ىا ()

 < للاهمحر هئم > اهجورخا ثااثلاو تاوصالا لوخءدل نالوالإ نيتفشلا نيب امو نانذالا



 سفدذلا ىلع ةدراولا كلاهملا ماسقا نايب يف (ى.)

 نم "”دشأ و 'سقأ و ديدحلا نوه نر اهناف © ًافعض ابهلقث ىلع دزو * ًافعض

 نيسعلا "نأكى تح © ريسع لك رهدلا نه لمدتت ىهدال فيك + ' يد ولا جلا

 و # ةروهقم رسالاب كلت و #* ةروسأم رقفلل ة ره سفنلا هذهف * سيسي لهس اهيلع
 وا * )١( ةلولعم ضارمالا ضارعأ فورا وأ 5 ةلوتقم فويسلا فدرحب ىرخا

 هتلباو 1 ءالبلا ةدم تدامت اذا اهناف 3 ماكللا مالم و ءادعالا ةتامش و ماقسالا ماسقأ

 اًناىلع * تداتعا اهيلا تداع اذا و 2 تباط تلاط اذا ةِءلبلا ناف  ءاضرلاو لوبقلاب
 اهاوه هب ايف اكي اميف * باجعلا بوطخلا لمحتنو # نادملا نك رتاهازب اهنا بكا

 يل سرا قع اكول قشن فيكف # اهابتشم ميصح ل هنأ دش ىلع يسبصت و

 اهلاب امو * مالسالا نيد ىف ةلوهسلاو ةحماسملا نه ئري اه عم # مارحلاو لالحلا

 + ليلق لقأ يف ىدرلا ءادرب ىدترن ىتح * ليلجلا هبد سماوا دنع ول رابطصا
 يف اهردغ رداغ و * تايرقلا وحن اهناوق فرصأ و * تامرحلا نع أاهفعض لعجاف

 ليلع و لعم وهف ثلا هلعاو هيف سوماقلا بحاص لاق ةضيرم ةليلع ىا ةلولعم )١(
 سفن نانيمطا ىلع ىنعي ىهتنا جل ىلع هنم تسلو هنولمعتسي نوملكتملاو لولعم لفت الو
 ىلع مامهلا مامالا مالك ىف هدورو نم هيلع تملطا امل ماقملا اذه ىفانا هتلمعتسا امنا و
 ىف مئاق لكو عونصم هسفنب فورعم لك هغالبلا جهن بحاص هلقن ام ىلع لاق بلاطيب أ نب
 ضرملوعفملل ءانبلاب ناسنالا لع هيف رينملا حايصم بحاص لاق اضياو ىهتنالواعم هاو
 ةلعلاو ليلع وهف ليق باب نم ىدعتملا نوكيف برض با نم لعافلل هبني نم مهنم د
 ىتلا رداونلا نم ليق لولعم وبف هللا هلعاو ردسو ةردسك ل لع ممجلاو لغاشلا ضرملا
 لولعم وبف لعف هيل هلعا لصالاو نيتغللا لخادت هنا كلذك سيلو سايق ريغ ىلع تئاج
 ىهتنا لامعتسالا ليلق هنكل سايقلا ىلع لءم ءاجو سايقلا ىلع نوكيف هلع نم وا
 لولس.ءلا فرسلاو ديلا .لشا لواشملاو لسلا ءاد نم لو_اسملا (؟) <« للا همحر هنم >
 < ناهمحرهنم > روسيم لهسوا ليلق ىا () <« هللاهمحرهنم » برذلل هدمغ نمجرخا ىذلاوه



 )8١( قيطن ال ام هسدن للمحي ١ نإ ناسنالل دبال

 ام فقلاو 2: ناهربلا مطاق ىسومب )١( اهراذعا راذع قلحا د * نايسنلا ناددغ

 مزكلا نيك (1) عع قاع: نوي مغ ىصعو اينااخب لاح وهكذا

 رعش # ناميالا رون روط يف

 لدعت و روج مايا رهدللف لمحتت اهتلّمح اه سفنلا يه

 « ضئارلا ضئارف »

 رظنب اهرما يف ىظنا و + كتقاط هقرطت ام اهلل محف # كتقانو كتلحار كندب

 وا قيقد وا عيارشلا رئاعش ريعش نه #* قيقرلا اهمسج بساني ام اهمعطا و * قيقد

 ابيلزهت الو © ةنسحلا ةظعوملا و ةمكحلاب ايالذو # قيوس قيلع وا فسالا فلع

 هك رت نقد © طاف نقلا سوت نوشز دق سنا رلا كاف 2 فعل ىيلاكتلاب

 لاتحي دقو :: هعاجل ضيق ىلا ةماعطاب لس وتب دقو 2 (9) طابر و قاثو مكحم يف

 ”لامتشا# ريوزتلاب هيلا ليخي و هليذ عفري ** هعابشا يف ةحلصملا ىريال ذا هعابتتسال

 ادرف 2 لابحلا مكحمب هطبري ىتح *# لايخلا اذهب هعبتيف + ريعش وا فلع ىلع هليذ

 * ا-منانع ليوط خرن ال كفن ضياد ايف * لاحلا هيضتقي لاح ىلع # لايخ لاي>ح وا

 اه وق * كلذخت اهتلنه نا و * كلكأت اهتنمس ناف # اهناش نع ةيلكلاب اهعنمت الو

 8 لاسرالا ه عنملا يف * لادتعالاب كيلعف  كلتق ىلع اهط است الو * كلمح ىلع

 حاودالاذا ** لايخلاو اياطملاك اهيف حراوجلا 01+ لامعالا ةلوازم دوصقملا ةفاسم ناف

 الا و * بكاوملا ةقفارم تدرا نا * بكارملا ةقئاومب كيلعف © حابشأ الب لمعتال

 # نييكاد لزانملا اوكردا نيذلا طبغاو نيبكان طارصلا نع اودمق نيذلا عم دعقاف

 ناهربلا مطاق هب هبش رعثلا اهب قلحي ل ىسوم و رهو ةيعللا ابناج ناراذعلا )١(

 نامحرلاىصعب و ينارون قلخوهو لقعلا هب دارملا (؟) < هللاهمحرهنم > هفطل ىفخي الو

 لبح نم ”ىشلا هب قثوي ام قاثولا (5) <« هللا همحر هنم > ىناملظلا لهجلا وا ناطيشلا

 ةبادلاوا هيرقلا طبري ام طاب رلا تاماقملا حرش ىف ىزرطملا لاق طاب رلا هلثمو هوحنو

 <« هللا همحر هنم > ىبتنا دشي ىا



 هعفني اميف رمعلا ةءاضب قرص نم ناسنالل ديال (86)

 كاذذا اهدري ال تبره ناد 2 ليحرلا ىدل دحا اهلل ذي ال كت يطم تبعص نا هناف
 نمسيالذا عوجدالو ىذم خم الف كتفاسم نثر مح: تفعض نا و * ليلخوا بيرق
 0 لحارلا لجارلا زاف ىتم و * عوج نم ينغي الو 'ىش ذئمْؤي
 رعش##لحاو نشققأ 8 "لكاذا * لحاورلا قفاري فيكد# (؟)لحارملا حارمب

 اهتياوغ نه دشرل تماقتسا ام و اهتيامع نم ادكو تفارق ل
 اهتياوف نه خامج درب ىلإ م. "انيتيادب يف اهايتنم امناك

 مجاب ليخلا حامج دري "امك

 هيب>7 تنك هتم نا اهآظح و ةيضره هلا ايبا انما نأ
 ةعاؤت نا رذاحو اهاوه فرصاف هيلعتل ىهاولا اهردق درت نا د

 مصي وأ مص, ىلوت امه 'ىوهلا نا
 « رحتد ىلا ربعم «

 ىرخالا اندادولا اهنامثأو اهضاوعأب و * راجت اهب نحن و  رامعالا انتعاضب
 عاستمب رفاسم كلقع و * نورباع ايندلا ةرطنق نع اننادبا اءاطم ىلعو * نورفاس

 # نيميلا نع ث لامشلا نع ك هناي * ع نومك قارتسالا هناوعأب كليجو * نيمثلا هئيد
 مون ىف كذخاي نا ىلا 2+ نيهأ ظعاو موزل كمزليو # نيمدد 5 حصنلاب كدعي د

 فوخم نيرطلا ناف * ةلهملا موي منتغاو + ةلففلا مون نم هيتناف * نيمع موق دنع

 مزاعلاو * قحال ريغ لجارلاو * قباس لحارلا و * فدأم فوأم عاتملاو * فوخه
 : سعش 8 مدان مئانلاو مزال

 نيمك رد نادزد و شيب رد ناوراك قوخم هر

 ارج نديباوخ تسين ندنام هظحا كي تصرف
 (؟) <« للاهمحر هنم » رفاسملا ىا لاحترالا ى :هيب ةلحرلا نم لعاف لحارلا )١(

 1 مان سانج لحار ىلا ظفل و لصح هىعت ماللاو فلاللاب حارم ظفل تاصو اذا



 (ىع) رمعلا ةعاضب باقرست ةوهشلا# سفنلا نأ يف

 نفد زك وت تعارف :باوخ نامزتا سا لااج

 ىراداو هظحل كي ار رمع ناوراك ىناوت

 قداسلل ًابلاط : هعابتا ىف لقعلااهبقاعتي # هعاتم نم أئيش ةراّمالا تقرس ناف

 صالاختسالل لاتحتو ”صالخلل سفنلا ركمتف * قورطم لكقراطًالئاس # قورسملاو

 لخدتف * لاملا كلامب قداسلا هيتشيل * لاوكسلاو بلطلا ىف اهيبلاط كراشن *

 # تناخ اذا اهنا كلذ و )١( صوصللا صوصللا لوقت ىهو * صوصرملا اهناين

 ام ىلع ةراسحتم * اهسفن ىلع اضيا ىه مولت اهم ولي امذكف # تنالو لقعلل تع شخ:

 دادزي ىتمو * ناطيشلا نم هب ةذئاع  نامحرلا اهب سب ةذئال اهسما يف اهتاف

 لقعلا "نتغا اذا ىتح # (؟) ًاربطتو ًاميلست نه دادوت# | ردصتو اييدتت لقفلا

 (©)ءاضرلا نه ةحئار هنه تّمشو © اهلاعفا حيبق نع ةعدترم اهلاظو # اهلايتحاب

 داسفالا فنأتست و * دانعلاىلا اهيبقع ىلع باقثت 2 'ىضم اه ىلا (4) ةحئار تداع

 : رعشقيرطلاداهر تح: ةريئتسم ارانو قيفرلا ىرب تو اصل تناكاهب ذا حواف »2

 هناك يع اوما رع عنك هناكيب دزد هك ىلاح هفرط

 نك دزد هكوكب وكردب رد يفتن د كاغف لا وجمه دنك يه

 « كيدس لييأت »

 ىهف الاد * ةمالملا و خييوتلا نم ًارارف 2 ةمادنلا ةعيرس اهارن كلذلو

 و اهدوعل ديهمت وه لب 2 اعاد و انه كلذ نوكي الو # ًاعادتراو ًاعانتما ديرتال

 <« هللا همحر هنم > سانج
 )١( ٌللاه.حرهنم » هوحنوصوصللا اوذخ ىاردقمل هب لوعفملا ىلع بصنلا < )5(

 نا تملع اذا ةرامالا نادارملا (7) « هللاهمحر هنم > مثالا نع فكلاو هرنتلا ربطتلا

 (6)5 هللا همحر هنم > حيرلا ىنعبب ةحئارلاو تداع اهركمب عدخن او اهنم ىضردق لقعلا

 > هللا همحز هلم > بهذ ىا حاد نم لعاف مسا



 ا و لا د يا ا تش انس 0 حت ةسقن رادغا ن 3 ناسنالا بائدجا مدرل يف (8:)

 ايم دقت نم رذ>ا و # اهمدن رهاظب عن الف اهدبع ميدقل ديدجتو 2 اهدهج
 اهبلاط و © مادقالا و بوئولل ةمدقم مادقأ ةدعب "خاتلا ”ناف # ابمدق دي انا كعب

 ردافت الو ## ًارأكو اهركم رئاطا عدت الو # قيئاوملا عددأب عردتو 2 قيثو دهعب
 تمار اذا * اهلاح هبشا امو #* جازملا داسف لبق جالعلا ىلا عراس و اردغ اهل
 ملظتع ملاظ لاحب 8 ةيكاب اهنيع د هتكبأو (١)ةيكاش ىهو لقتلا تكشأو هتاهلاب د
 07 ةرارغو + ردغلا فيكف رذع اهردغ ةرا دغ ن نوايلابتا# م دنتم مزاع ناش و

 نمش # نقلا فيكف رك
 (؟)نانرم ىهد اياهرلا ىمصت سوةلاك  ةملاظ ىهو وكشت و بحملا ىكشت

 « هيبث هين »
 ًالاهمف 2 نظاخلا تن :اد و اهنيع نءشخ و * اهظافلأ تنالدق كسفن كرا اذاف

 هنبجا اه رهاوز و ايندلا لوانت نع زجع نم شكا امف # اهرهاظب كن”رغت ال الهم
 لزي ماو * لايخلا لايحب لازي ال هنكل # هتنايخ ىلع سانلا نم هفوخد 8: هتناهمد
 ناف 5 همقتلا اثيبخ دجو اذا و همتغا مارح نم ن كم:ناف # لاتحي د ركامب
 اديور ًاديورف © ماظدلا لصأ نءاهسفت ”فكت لب © مارحلا لكأ نع "فعت اهتياد
 نءبنتجي نفراكا امف # ردغلا اذب كن رغتال الهم اليمو © ردقلا اذه كن رسيال
 ةمومألا و ةبيغلا بحوو # ةرهاطلا تامرحلا كته بكتري و * ةرهاظلا تاهرحدلا
 عينش نع ”فكتو © و عيمج نع فعت اهتيآر ناف #* ةميمنلا ةبيرلا "بعيو +
 تاسايرلل اهيلط و # اهلصأ د ايعرف عداف  اهلقع' ىرت يتيم كي نفت الف + ىهالملا
 _اييندلل ايندلا كرتب # ةرخ ًالاو ايندلا رسخ نم اناا نم ناف # ةرساخلا ةلطابلا

 هنم » لوالا انه دارملا وهذ ةحاكش لآ لازا و ةياكشو ”ىذا هداز ىا هاكشا )1(
 يل بج ايامرلا!و نيئحلا ىئءمب نين رلا نم ةغلابم ةغيصنان رم (؟) «هللاهمحر
 رملا ديصلا 0 ةيمرملا ىال وعفا ىلعم ةليعذ ءايلا ديدشتب ةيمرلاو ةيصولاو
 «< شناهمحر هئم > هلتقو ةهكلها ىا ةماصأ هيمصي هامصاو



 (8ه6) لخلطختلا و فئاكتلا و لسلستلا و رودلا ناب 5

 علهلا فاى درتو * عوضخلا نم لبرستيد عدولا نعاك رعت # 'ىلحأ هدنع ةسايرلاو

 هيعمل دلك انعق داسقلا ىحد ىف هبأق رخص 0 رودي  عونقلاب لورستيد

 يل عوشخلا نم وه )١( لخاختيو ةواقشلا ةداشغ هرصب ىلع تفن اكتو © عومدلا

 ابوذي نا عزفن نحتف ”قرو هيدي نمع زفت دس الاف اىسق

 نيتاه ىف فئاكتلا و لغلختلا و لسلستلا و رودلا لبا: فطل ىفخي ال )١(

 نرخ الا ىلع نيئيشلا نم دحاو لك فقوت وه رودلا ) ©« كللادهمحر هزم > نيتثرقفلا

 ىعملا ىف ا_فضالاو رخالاب ملعلا ىلع نيمولعملا نم لكب ملعلا فقوت وه ىملعلا رودلاف

 لصاحلا ىمكحلا و رخالا ممالا امهدحا نوكي ال ثيحب دوجولا ىف نيئيدلا مزالت وه

 و خالا ثيروت مدعل ىدؤي هثيرو: ناف ثري الو هيسن تبث تيملل نب ايرقا خاك رارقالاب

 لاحملا امناو لاحمب سيل اذهو رخالا ىلع نيفياضتملا نم ل ا رودلا

 بتارموا ةيئرمب هيلع فقوتي ام ىلع بتارم وا ةيترمب "ىشلا فقونت وهو ىمدقتلا رودلا

 ناك ناواح رصم رودلا ناك ا ةين رم نيت روصلا نم ةدحاو 0ك ذ فقوتلا ناك اذاف

 يك رك هان سمشلا كترردتك ةيتريب فت وتلا لاف ردكم قل تقاس ايهالك وا انهدعا

 بتارمب فقوتلا لاشم و قفالا قوف سمشلا عولط نامز هناب راهنلا في رعت مث ىراهن
 ةبترمب رودلا مهضعب لاقو نينثالاب نيئيشلا في رعتمث لوا جوز هناب نينثالا في رعتك

 دشا و حبقا نوكيذ رثكاوا بتارم ثالثب هفن ىلع ”ىشلامدقت مزاتسي حب رصرود ةد>او

 ىلع فقوت, ظفللا ةلالد و ظفللا ةلالد ىلع فقوتي ىنعملا مهف كلوق ىف امك ةلاحتسا

 رودلاوه و ىنءملا مهذ ىلع ظفالا ةلالد ةطساوب فقوتي ملا ملعلاو عضولا, ملعلا

 لدي ابلاغ هعم رخالا ركذ اذا ثيحب امهنم لك ليقو ايلاغ "ىشلا ةئيرق رودلاو رمضملا

 ةصوصخم ةرداصملاو تاقيدصتلا و تاروصتلا ىف نوكي رودلا و رخالا ىلع ا.هدحا

 ففوتيام نبع وا ليلدلا ةمدقم نيع وا .ليلدلا نيعىعدملا نوك ةرداصملاو تاقيدصتلاب

 و فالخ الب نادساف نالوالا و ليادلا ةمدقم هيلع فقوتءام ءزج وا ليلدلا ةمدقم هيلع

 . فالخلا عم نارخالا

 نكي ماوا دوجولا ىف ةع.تجملا داحالا ىف نوكي نا اما وهف لسلستل ا اما و

 للستلاك ىناثلا الوا بترت اهيف نوكي نا اسما لوالاو ثداوحلا ىف للستلاك ىناثلا

 و لاعلا ىف للستلاك ايعبط بد رتلا كلذ نوكي نا اما لوالا و ةقطانلا سوفنلا ىف

 بناسج ىف لسلتلا و ماسجالاىف للستلاك اييضو وا تافوصوملاو تافصلاو تالولعملا

 8 رخآ لولعم لولعم لكدسي نوكي لب فقت ال ناب تالولعملا ىفو قافتالاب لطاب لاعلا



 هتريرس للخ نع ناسنالا ةلفغ ناب يف (م83)

 « ةعمس دس و ةعدخ نر »

 كب اونظ ىتح #* كرئارس حيابق مهنع ترتسو كرهاظب سانلا تعداخ اذا

 ردتيم # كتقيقح ىف كنا تمهوت * )١( ًاحالف و ًانسح كب اودض و# ًاحالصو ًاريخ

 4# كريس لغد نع لفغتو * كتريس للخ نع لهذتف 2 كتقيرط يف مهتيدأ امك
 عماوسلا عماوصىف رشتنا املف ** اعقاو سيل هناب عطقو © اعزاف |ربخ عضو نمك 0

 قدص زكوجف "كش * ساوسو ىف هنم * سانلا عقوو ** عداوقلا عزاوف نبب رسيتشاو

 اهرش انوه ةيرف اهنا ساكذتي الد * مه مغام (1) ةمعلا نيب همع ىتح © مهمهأ اه
 ًأريس عطتسي مل * ًارامح كلم رامحكدا # اهرتاو وه سوق اهّنأ ىف ركفتي الو 5
 لالدلاىدانف عايتبالا ضرعم ىف هضرع عافتنالا ز يح نع طقس ا ملف * ا الو

 ةنسلأ هتعرس سرخأ و * سارفالا قاف ًارام>ح ىرتشي نه # لالدلا ىدان ىف
 حوطس 'ىلعأ ةاطخ“ ىناثي ولعي 2 قاسلا قارس ناديهم ىف هتلجأ نا 12 سارجألا

 * ماوعأ ةريسم ةعاس ,عاس و * مايالا نه ةفئاسطيف ايندلل فئاط * قابطلا عبسلا

 5 1 . مقاو لب منتمم ريغ

 و هيلا رخا ىش مامضنا ريغ نم ىشلا مجح دادزي نا وهف ىقيقحلا لخلختلا اماو
 . ًاديدش انيخدت نخساذا ءاملاك ءالخ هئازجا نيب مقي نأ ريغ نم

 نم 'ىش هنع لوزي نا ريغ نم 'ىشلا مجح صقني نا وهف ىقيقحلا فئاكتلا امأ و
 دعابتت نا وهو شافتنالا ريغ امهو اهني ناك ءالخ لوزي وا كلذ هنع لوزي وا هئازجا
 هدضوهو اضيا جامدنالا ريفو شوف:ملا نطقلاك بيرغ مسج وا ءاوبلا اهلخديو ءازجالا
 بيرغلا مسجلا نم اهنيب ام اهنع جرخي ثيحب عبطلا ةينادحولا ءازجالا براقنت نا وهو
 ءاقبلاوب كلذ, حرص امك كا رتشالا, مسالا اهيلع لطي ناكن او هشفن دعب فوفلمل نطقلاك
 » هنع ىفع ر د | » تايلكلا ىف

 هنطما قاع اذهو للغب ىا هب نط لاقي كرهاظ نسحا كب اولخابت ىأ ونض )0(
 < للاهمجر هنم > ريحتلا ىنممب هماع عمج ةمعلا (؟) < ثلادمر هنم > هب نضي سيفن ىأ



 (ى0 اهب ناسنالا رىتغي ةميئلةتيبخ لماوع سفنلا ىف نا يف

 رامحلاب حاص * رامحلا بحاص اذاف #(1) راق نه رفاحىلع + راقنم الب رئاط ند

 هآرام لك# هعمسام مويلا هاسنأو # راثيدلا نم رادلا ءالمب هعيبأ الف هّلخ لاق
 و حالصالا ضرعم يك تضرع اماكر بقفلا 536 | تنأ كلذكاو *+ هعم سمأ

 كرهاسظب نيراتغملا نم دحأ اذاف * حالصتسالا قوس ىلا ريبدتلا قوسب اهتجرخأ

 كميظعت ىلا ردابي # كلالضال دعتسم ناطيش وا :* كرئارس حبقب ريبخ ربتخم وأ #

 اميف اقداص هاظتف  كحيبق هيجوتب كبجاويو * كحيدمتب كبفاشيو + كلالجاو

 كب ونذ نع لفاغ كن أل ألا اذهامو  كيلع بسكام كالوجب 'ىسنتو كيلا بسن

 + كنيش ةعلاطم كنأش نكيلو # كانيع بصن كبيع لهجاف * كبويع نع لهاجتم

 تيملعا هوا 7 دوتسملا كنطاب روصق 'اىرت الف * روصقم سهاظلا ىلع كرظن "نالدا
 مما 0 ًاومملا رهاظ ع هناو # بيطو نيزب ا # بيشلا نيش "نأ

 : ىعش 1 بشخ نم ا ىدجيأل + بهذ نه ًادمغ "ناو  هاوشملا هنطاب

 رهدلادسفأ امر ”أطعلاحلصي لهو اهبايش يغبت داطعلاىلا حورت

 « بابل متاخ بابل متاخ »

 ني نإ لك نأ 8 لييسلا اذه داش الاه نيج لك, ةكئاكأ ةليخلا

 ديزت ام اكو # هماظعا ديرت اذا هناف ميلالا الا همئالبال ميئللاو ميثل ميثل سفنلا

 هنيزتو #7 كنيييف هليع * كردص هتئاساب قيضيو + كردق هدنع طحت ؛ هما كا

 و8 ةنعالملاب ةيعالملا ىزرجي 7 قفاوت ول كفلاخي و * قفارت نا كقراف, * كايشيف

 كتناعا دباكت # كذيابف هلصاوتو + كذع اليف هب بعالت :* ةزعاطملاب ةدياطملا 0

 هلاثتم ال تن ولت ول 2 كنعط و كتمالم, كتناهال دياكي و  كنعظ و كتماقا ىف هل

 تح وهو ضارتعالا ي لا ل 8 نأ *# - شقارب ىباك هلايخ ناولاب

 0 ريغ ا 0 هلفسأ ورمحا هطسواو را نير رئاط شقاربوب ا

 «هنعىفع ر دا ذفنقلا# ىرب رئاط هنا سوماقلا ىفو نولت لا لجرلا هب هيشيو ىتش اناوأا



 تاّئيسلا نع اهرجاوز و تاعاطلا ىلإ سذذلا ىعادد يف (مم)

 * كاذتحا كسار ليلكا هتلعج نأ * روج نم الدع الو روح نا فرعي اال

 نا * هتماقا هتعنم ناو # هتعمطا هتمءطا نا * كاذ واذهب لسوتلا هيدل عفايالد
 داجهترداج ناو # راح هترواحول * كمجر هتمحر نأ د + كمرتخا هةمرتحا

 ةعاسوف اهل كتفئاومب تتسح ول * مدن اهمركت ناف مول لب كسا: اذكهد #
 نيح كتكبا © اههجو ىف تست نا و * ةعاسلا ىلا اهل كتقفاره ىف تعمط

 اههزاله تمرل تمزل ول  كتمطل اهتم ظع ناو كتملظ اهتهركا نا )١( اههبج
 تر مش ناف # 'ىلعلا كلذ ىلع اهزمالب تقرل تزمل نا و * ىدرلا كلح ىلا
 تكله * عمطلا معط ةاالح اهتقذا نا و  تادارملا لين ترئظ © ةادادملا ليذ
 ةحار كتحار نه تحار © ةويحلا ةحاس ىف تحاس نا و# عبتلا بعت ةدارمب
 : رعش 2 مالملاالا ما يللامو  ماركلل ماركالا امناف : ةاجنلا

 ”دكنم موش مولا!تاذ ماركأو داوعتن اهنا دوع اه سفنلا ىه

 ١ ّى اثلا بالا 2

 نع ديهزتلا و * تائيسلا نع اه رجاوز و * تاعاطلا ىلا سفنلا ىعادد ىف

 # 'ىبقعلا ىلا بيغرتلاو 8 ايندلا

 « ةحئاف ةحتاف »
 لبق ماعلا ماعنالاو ضيفلاب ءادتبا # كالوا و كقلخ ىنلا * كالوم نا ملعا

 مالظلا نه دم مدع ةمهب نه دوجلا ءامس قفاىف # دوجولا حبص قلف * قامحتسالا

 ءاجتلا هناك# ايندلا ءانف دو.هه ىلا © ءانفلا راحب رومغم جرخاو * قاور ىلع ًاقادر
 هردب عالطتسا وه * لاضفملا هبر لاوئس نقتا فا * (؟) قاو راظتنا لاوئسلا لحاسب

 )١( دردم هاورا ع ىلع برض اذا هههبج لاقي اهايا كدر نيج ىا 1
 ىف قاور ظفلل سنا_دم را_ظتنا نم ءارلا مم وهو ىت# ىقو نم لعاف مسا ّقاو )(

 < هللا همحر هنم > ادف رماسانج ةقباسلا ةرقفلا



 (84) ىلاع# هللا هينادحو ىلع لدن ضرالاو ءامسلا ىف امم ةيعيبط ةلثمأ

 # داهملاك ضرالا طسبف # )١( قاح قاحملا ىلزا ىف وه نيح ** لاضفالا جرب ىلع

 ددوز ال نم ةّبق اهيلع برض و © دان و الك لابجلا ديهالج رخص مصب اهاسرأ د

 هيلع ىنالعو (1) دادن' رادتقالا لهاك ىلع اهلمحو  قابطلا عبسلا ماسجأ مارجأ
 داسقو # قاقرلا فاةشلا ةيوهالا سوباق (1) سوناف يف * راونالا ليدانق موجنلا نه

 قارب د ىظنلا ديرب هكردي الف * حايسلا باحسلا (4) ةيوار * حايرلا ةمازاب

 + هفوج يف فوخلا (ه) ران تمرضاد # هفوط نعدءرلا عدرب ”فكاملف * قاربالا

 ةحفص يف تمسنرا املف * قاد "قرذا (1) قارقرلا هعمدم بص نه ءرملل اهو "قد

 ىلع تازنو (7) قالتلاو لصولا ميدق ثيدح يف # ءاملا راطقأ راطسأ ءاوهلا ةفيحص

 قاوش ًالاةئسلأ اهب هاج 2ةربغلا ةريغو ةدرتملا ةبرتبت اربغاو © ةب ركلا بارت ار

 نصغالا نسلأ ترو # برعم وجشب ضرالا ناسل تّدحو ؛ قان قاتشم لكنه #
 ليللا ىديا تتةشف * قاش قا'شءلا نه نمو نيبحملا تجاهو * برطم" توصب

 همحر هنمد ءاحمنالاو لاوزلا قحملاو ىلزالا مدعلا ىا ناحملاىف تباث ىا )١( ش

 عبسلا ىلا عجري وهو اهلم> ىف لوعف-لا ريمضلا نع لاح ةيلاح ةيلعف ةلمج (؟) « هللا
 ممشلا سوناف هنم ناكو مامثلا نونلاو ءافااب سونافلا () < ثناهمحر هنم >» قابطلا
 ليمعلا نسحلا ةدحوملاو فاقلاب سوباقلاو ماقمملا نايسانم امهالكو هئوضل كاح هنال
 هنم » ءاسملا نيجل ةفاضاك سونافلا ةفاضا و !هفوصوم ىلا ةفصلا ةفاضا نم هتفاضا و

 و هيلع ىق-تسي رامدلا و لفبلاو ريعبلاو ءاملا اهبيف ىتلا ةدازملا ةيوارلا (4) « للاهمحر
 ىلا ةراشا (8) « هللا همحر هنم » لماتف قفوا و بنا ىناثلا نا الا نالتحم امهالك
 هب ىمس ةدايع نيدعس فيسل مساو ءاملا ريثك قارقرلا (1) < شلاهمحر هئم » قربلا ران

 (7) < هللاهمحر هنم > هبجو ىلع ءاملا ىرجي ىتتلا ةقارقرلاو ءالجلاو ءاملا ريثك ناكذا
 ىف وا راحبلا ىف ابعامتجا نيح ةلصاوت» تناك راطقالا كلت ناف قالتلاو لصولا ميدق

 ةين الاةءرغلاب دارمااوه كلذو نارجبلاو داعبلا اهنيب عقوراطمالاو رطاقتلاب و باحسلا

 قالت دعالا قارف ال ذا قالتلاو لصولا ميدق نع ثدحي قارفلا ققحت نا رهاظلا نمو

 ”ىبنملا قارفلا ىلع اهتلالدف هدوجو دعب ىراطلا همدع لب لصولا مدع قملاطم سيل هنال

 4 كلاهم>ر هئم > نالتلا ميدق نع رابخالا هل زمن لاصولا نع



 ىلاعت هللا ةينادحو ىلع لدت ضرالا و ءامسلا ىف امم ةيعيبط ةلثما ( ٠(

 نع ةشنو  قاوطالاو مامكألا بوبح بويج : راهزالا دوح دوحن ىلع *: راهنلاد
 و # قاربي' امد عمدلا لدب اه يك ىلع تكبف * قازدالا ىبرلا قفا" قئاقشلا ق فش
 قارف قارفلارتسا قوش كوشو *دجولا ىديأ مطاول ه: درولا دودخ دودح تمدا
 ىلا ةيادبلا ىف  لامكلا كالم لاونب اه ًالسو * لالجلادذ اهلالج اهل (١)الجف *
 2# ءانثالا ريرقت ريرقب تر تو © ءانثلا ريرحت نيرح تطسبف ** قافآلا عيانص عناص
 درولل ران # ديعصتلا 'ردق .ددقب تمرضا و (1) قانءالا قاقد داذتعالل هيلا تدمد
 و م أ بيش لعتشا و * قارعالا عومد تلاس و همسج باذف # ديرولا عوطقم
 ماقف # ”قادتاذا هباوجل ىدتبت الامولع (8) نيدس اي ساب تنا تسلو # (4) نيمساي
 ديدجتا اهقادحا (1) حادقأ ةراداب + سنالقلاض يب نيجل يف * سجارنلا قاس ىقاس
 لهال تماق و © لبالبلا لبالب تجاه و # لبانسلا و ناحيرلا حنرت و * قائيملا
 تيقاويو  بادعلا قيقعيفاقو * بانعالا ديق انعىلاتل اهيلع ترثند قا وسأ قاوشالا
 بيطخ ماق و # قحلا حاقا حالو * قاقح ىف .ريرح ءاشغ يف نا. هرلا بوبح
 تاوصالا تعفرو * قاس ىلع ًامئاق هربنه قوف بطخ و ** قدولا درب ءادرب جسفنبلا
 ةئسلاب تدهش و © قاوذالا و لوقعلا دهاشم دجاسم ىف * تايب تايآ ةدالتب #
 رجانخ تناكو # قالخلا كلملا هللا الا هلا ال هناب ** اهلاوز و اهراقتفا نم * اهلاوحا

 ريمضلاو رورجم و راج اهلو رهظاو فشك ىنعمب ضام لءف ابيلالجف هلوق )١(
 نم اهيف انمب :اهتلالج اهل نيب ىا العا ةيلوعفملا ىلع بصن اهلالج و ةروك ذملا تانئاكلا
 اهريصقتنم قانعالاقاقد راذتعاللهلوق (؟) < هللا همحر هنم > ميكحلا اهعناصىلعابتل الد
 هناحبس هلامكو هانتم اهلولدم نال اهعناص ىلا ةيادهلا و ةلالدلا كلت ىف اهروصق و
 و اهريصفت ىلع ةمو.نم ىا ةيسا ماسجالا هذه نادارا (7) «هللا همحر هنم» هانتم ريغ
 همحر هنم» هب تفلكامم هنع كل باوج الام ىلع سأتال تاو فيلكتلا مدع مم اهروصق
 ”ىش لكنيمسو ءادن فرح اي (ه) « هللاهمحر هنم> نيحايرلا نم تبنل مسا () <« هللا
 ىاعمب رسكلاب حدقلا اماو ةبرش.ءلا ىهو كيرحتلاب حدق عمج (3) « هللاهمحر هنم» هديج
 < هنلأ همحر هنم > باتكك حادق هعمجف مهلا



 )5١(  هتدارا و هرمال تارخسم ضرالاو ءامسلا ىف ام نا نابب يف

 رعش + نيقلاخلا نسحا ملا كرابتف * نيقراملا نيدهاجلا نجانح ىف

 كيأملا عنص ام راثآ ىلا كيبشلا اذ لالخ نم لمأت

 كيبس بهذ ابقادحأ ىلع تارظان نيجل نه نويع

 كيرش "هل نيل هنآ ناب تادهاش درهزلا بصق ىلع
 « جييهت و جيهبت »

 ةداشاب عقاو د هرهالو + هي هاربا ىلا و * مي قاخ كلذ لك

 نا اهل ىغيني سمششلا ال * رادقمب ىرجي هررقو هرادق اهىلع' 5 2 عيقوتلا

 قيطب الو * هكلامم نع جورخا ١ عيطتسيال # راهنلا قياس ليللا الو رمقلا كردت

 مدام ل قورمؤ اه: نولعت, د مهرما 0 ال * هكلاه ىلع جورخلا

 : نوكسلاب ءاوهلأ تارذل ا ىناخا ول # نورتفي الو مونالو ةنس

 ريجز فشكنا نا و 2 ع نوكسملا عبرلا عبد ةعلاقلا ةفصاعلا حايرلاب نك راو

 ىلع نأ رقلا اذه اتاونا وأ هلا 0 30 ترخو تاكد لاقثلا لابجلل هرجز

 الا راودلا كلفلا رود(١) لساستام للا ةيشخ نم ًاعدصتم اعشاخ هتيأرل ليج

 0 © هتدارال لا ت لقتما الو ضرالا لزازت الو + هتراداب

 تسوت ىئاديش نيكد زيه هداتفا دوخرب تسون" ىئادوس رسكي نانزخرج كلفدن

 تابنلا تانب بئابد بعاوك  ىراربلاو رافقلا'ىبد ىف : ىرابلا كب"د ' بر

 ىتح 8 بونجلاو لامثاا حايرب اهحتل تاسةطسألا و ديلاوملا داوم تاهما و

 ا وعمب # نانسالا نحاول وطب اهلامك دعب اهنحطتل # بوبحل لافطاو رامثلا نينج تامح

 ىف ةنؤهو ةنوعم و # هتعاط ىلع كل ةوقو ًانتوق نوكتف © ناسللا ناّحط بيلقت

 كنايصعف ا نإ يسع 7 نامتالا جاور وذ كلذ لك' ىعس ا: هتدابع

 رعش # ةوتفلا عرش ىف لففلا فانمتا# 5 درشلا نع يع ايفا

 « هللا همحر هنم > لمأتف ىهانتلا مدعال ىوذللا هاثممب انه لسلستلا 0000 )١(



 ءايحلاب هفاصتا مدع نع ناسنالا فيوخت (95؟)

 ىروخن تافغبو ىرأ فكب ىنان وم انا دنراكرد كلفو ديشروخو همو داب د ربأ

 ىربن نامرفوت هك دشابن فاصنا طرش رادربن امرف و هتشك رس وت رهب زادمه

 « فيوذت »

 امئاف # نام>رلا اهرر نءءايح ليلق # نايصعلا نع سفنلا رجادز نه
 و *# ءايحلا وحن 0 نه 08 د ىويتسا ندالا قرير ما نم "يبني

 بوكسا باكساو # )١( ءايحلا ءايح باهذال لاتحتىهو #: ءافجلاب ىدتدانم ىدرت
 كا باف * ةميقس راذعأب اهسن: راذعاو 2 ةميظعلا تائيسلا رافصتساب * (؟)ءاملا اذه
 ناف 4 ميلأ مياحلا باقعو # ميظع ميظعلل كئايصع ناف # كاذو كانا" مث 8 كاذو

 بيعم حبق لياجلا نه امهليلق نال * بيثملاو بقاعملا ردق ىلع © باقعلاو باوثلا

 اىلعالا هول ًاريفص مرجلا سيل ةمطل واةزكوب # بيذعتلاب ةمظعوذ "كالوس هم

 ةلفغلاو * يصاعملا راغصتسا و كاياف # ريبك بكا نايصع رفصتست فيكف # ريغص

 ملظ هناف * يبه نم هعم نيجم الو 6(2) ريبك ىلع ريبكاهريغصف © ىصاونلا هدبي 'نمع

 كسنن ىلعمرضت الف # فيعضلا ملظ ام سالو ران ملظلاو ** فيحن اي كسفن ىلعكنم
 رعش * كنا رسخ زيزعلا كرمعب رشششنالو © كنارين

 اراد تقرح أدان ةوذج ”برف هتريغص ىقحت الف دان ملظلا
 « ديكاأات و ديدحت »

 ىذلاوهو * كيرشلاو هبشلا نع لاعتم * كيلم كلم نم ىيحتست ال فيك د
 فيكف * همرك لئاون نع ةحمل تلخ ام و # همعن نم ىصحي الاه كابح و كا وح

 )١( ةفاضاكوا ةبمال ةفاضالاو رهاظ دملاب ءايحاذو رطملا ىصعلاك رصقلاب ءايحلا '
 بوكساو بكاس و بكس وهو ءاما| بص باكسالا )0 < هللا همحر هنم > ءاملا نيجل
 اريغص مرجتلا سيل ىا (؟) <« هللا هم>ر هنم > ناليلا مئادلا نالطبلا اصيا بوكسالاو
 ةغلايملا ىلع ريبكق وف ريبك ىا (4) <« هللا همحر هنم > ًاريغص هيلع مردتملا ناك اذا الا
 « شلأ همحر هنم > ريبك بد ىلع عقو ريبك وا ربكلا ىف



 ة؟ز زاميألا ماقم ىف ءايحلاب ناسنالا فاصنا مدع راضم ناس
 نامي ذا مامم يف ءايحلاب 2 ها

 ما كبد بالا ءاسأ  ناسحالا الا ناسحالا ءازج لهو # نايصعلاب هعددص لباقت

 نا و # ؛ مصاسعلا نّمف كب نعو كبضغ ناف # ءاشي ام ىلع ردقي هارخال ما # ءاسأ

 :رعش 2 ؟ محارلا نق كحنماه كءزم
3 ( 

 م

 عنم» كريقفنع كلضف ناكنا همساب فتها و وعدا ىذلا نمو

 أب تناو ءابحلا ميظع هئه اوجرت واد ءايحلا ميدعأي ةنم ىويحتس فيكما

 تمعزناف هرمغ نع اضخم ال هريخخو هريصب 2 1 ىصاعملاب هزرابت © ىصاع

2 3 5 

 تكلهو © دادسلا دسم نع تددرس دقف * باجح ةهنييو كنيب # باوبالا روتس نا

 4 ا ره ل عمسمب هناو ىلعالا رظنملاب هنا تملعنا و # (١)داحلالا ءازلا يف

 ىف لهرلا )ا بيثك بيتك ى ريو # ءا هصلا ةرخصلا ىلع لمالا (3) بيبر بيبد 0

 هللا تلعج دقف :* كتلعف تلمف ىتح * كتلفذ تلفغ كلذ عمو # ءاملظلا ةليللا

 هدبع نءو ىلوملا تزراب * تيصع مث كّرر تيصعف * كيلا نيرطانلا نوهأ * كيلع
5 

 : ريش #7 تيفدخا

 ؟ قزريد دوجي ىب 2 ىعم سيلا قلغم ىباب و ىخرهرتسلا به

 قطني ىوضعو هاياضق ىرجيد هدوج حنميو هاياطع ىبجيو

 .سان ل وا نا تملع دق * باقرلا كلامل أراب # باحصالا نع ًارتتسم ايف

 الو باوث مهديب سيل هنا و + ساوحلا لهذ: و لقعلا لفغي دق هنا و 8 سانلا لوا

 الو: ناوضر الو كلام رمالا كلميال ٍنئموي * باسحلا موي ةعافش الو + باقع

 كسوسو نا و * نايصعب مهررابت ال كلذعمو * نامحرلا هل نذا نمل ال ادحا ملكتي

 داحلالاو دوحل و داحلا ىلع عمجي ربقلا ضرع ىف نوكي قشلا مضيو دحللا )١(

 ىا (؟) « للا همحر هنم : نيدلا نع لدعو قحلا نع لام ىادحلا ردصم ةزمبلا ركب

 نم عفت رملا ىتلا ةثلثملاب بيتل (8ر ذأ هةيحر هئم > لمثلا ريبك هيبري ىذلا هريغص

 دلمرلا بويح بيترت نم ةلصاحلا شوقنلا ىا بوتكملا ةانثيلاب بتكلاو هريغو لمرلا

 « تلاهمحرهنم . اهوحن وا ميصاب بتاكهيلع هبدك اموا امهنموا ضرالا قش طوطخ واىصحلا



 معنلا ةدايزل بجوم هتمظع تاج تن ناسنالا ركذ# نايف“ (55)

 ريبخ ملع هنا تنقيأ دقو * لاضفملا كبر ماب  لابم ريغ كلاب امف * ناطيش فلا
 نأش نع نآش هلغشي الو + نايسن الد ويس هلفغي ال * ريمضوا ىصهاظ هنع بزعي ال
 كناوه مارناو ** ءاس حلاو نوتماشلا كذع كاحضؤ * داهشالا سؤدىلع كحضف ءاشول
  روصقلا فوجىف تنكول و * دابعلا نب و كنيب نم هباجح عفر *: دانعلا لها ىلع
 ريش هبشأ * ءامسلا قلاخ نود قلخلا نع كداتتساف # دوتسم ررئاس فلأ فلخ
 :”رعش + ءاس و سئب مث # ءاس و عنصت ام سكبف # ءاسكلا تحت ليطلا برب

 رهاظلا نيع تناف ترتتسا ناو بجحم ريغ تناف تبجتحا اذاد

 « جرح نع جرا »
 + مراكملا ىذ هللا ركذب ذعتساف * مراحملا نه ىئش كرطاخب جلتخا اذاف

 ضيرمل هب كؤان شتسا كعفنيو # لياجلا كبر نم كؤايحتسا هنع كءدري نأ تع
 هدركذا # مكر كشي هدركشاف © مكرك ذأ ىندرك ذاف ىلاعت هللا لاق * ليلعلا كلقع
 هوركذا :* ةرففملاب مكزجي * ةرذعملاب هدركذا 8 صالخلاب مكركشي * صالخالاب
 قلخ # ةيفتملا كل لمكأو # ةبهوملا لزجادقلف * تاولصلاب مكلصي * تاولخلا ىف
 يس لاو شرعلاو يسدقلاو يسنالا و * كلحلاو رونلالعجو © كلملاو كلفلا

 الف # باطخلا اذ ميركنتو # باوثلا ميظعتب * نايعالا نوب نه ناسنالا ”صخو
 # قامملا ريقفلا بحي ىنغ نم بجعلا امنا ه * قفشملا "ىئفلا بحي ريق نم بجع
 + كواعصلا ركذي كلمن ه بتجعتلا لب * كواملا ىلا نكسي نيكس نم بجعت الد
 لك نم اليبس ”لضأ مه لب. ماعنالك نولهاجلا كئلوا © ماعنالا هذه نع نولفاغلاف
 أينغ وإ # نونغتسم هنع مه لوف © ناريح ضرالا ىف نيطايشلا مهتووتسا ** ناويح
 :”رعش 7 نونعي هنم ىنغأ

 حالفالا هبذا كركذ ثيدحب حارفالا تءاجو بد نكلا تضم
 حاورالا كبانجل تللادت و اماقر كيام اي كارعل تعضخ



 (هه) ةلضملا ةلاضلا ةيفوصلا ةفئاط نع هللا همحر فلؤملا ةّمذم

 حايص ديبعلا باوباب هلو هبرك وكشي قلخلل نمل فا"

 حابه ميركاي كفطلف فطلاو انرقف و كيلا انتعارض محراف

 « مهف عفر و مهو عفد »
 اهوعرتخا ةدابع نم# روهشم ةف وصتملا نييوهام * روكذملاركذلاب ديرن ال

 اميف نولوقي ه * نذسلا كرت ىف * نذجلا كرد نوري + اهوعدتبا ةدئابهر ىف »2

 نم اقلخ.نوسبلب © ةيلاع تاماقم نوغدي امب 2 نوعديو ةيلاعتم رتالاقم # نولعفي

 دوعشلاداعش اوبلسو #8 روعشلا رائد. اوسبل مهناك# فاوص اقلح نوسلجيو فاوصأ

 بولقلا راعشاب + نورعشيو نورعاشتي * ةيدص:و ءاكم ءادن #* ةيدنالاوف نودانيف

 قدهن د قيهشب نولي # راكذالاب ركد ألا ديلقتل نوشعريو نوركاذةيو # راعشالاب

 هر دتسم 0 ةركنتسم تاوصاب :نونوصي قيفصتلاو صقرلاب نو الوتي

 نودرظنيو * ناركسلا ح ةىن نوحن رتب * ةزكذتلا نعمهرارف * ةروسق نع تارف

 * لاصولا هلول زيمتلا دقق و * لاحلاو دجولا كلذب نوعادي * ناريح هلاو رظن

 *+ اسم نوت أ عنا ةويسعب © نوعرتعب اهنوسرتوو 8 قرف امر كلوش

 هنجلا نوجريو #* دوقر مهو كفا مهبسحل عرضت مه امو نيعورصم مهارتو

 لصالا هتاف نانجلا ناسلب © للصاو ةركب نك مكبد احد  دوقو رانلل 2

 دارجمبال © ميلستلاب هوح بس 2 لاحتنالا فكتبال #لاحلا ناسلب هوح سو ليصالا

 نيتلاو © راينالاى ف ناتيحلاو 2 تائفاص ليخلاو * تاؤاص ريطلا حييبست 2 ميلكتلا

 ديدولا لبح نم مكيلا برقا وه لب © ديعبب مكنع سيل هللا نا  راهناو ئرج اذا

 هطالغت الو © مون الو ةنس هذخأت ال 2 خارصلا و مكلامف 5 خامصلاب عسا

 ةدهاشملا و ةبرجتلا مهب ذكي و # ةدهاجملا و ةيفصتلا لهاب اوم ست # موقلا ةنسأأ

 ثدرودي : تاسصلا لّيمج نع نكلو اوقدصف # تانص تافصلاك مهنا اوعداو ©

 مهل ليوف # نوعنصي امي ءوسلا ةرئاد مويلع * نورجي ني ىلا# نوردي الو



 ا ا اتم ركفلا و لقعلا هنن مزاللا لب طقف ناسللاب سيل ركذلا نا يف (43)
 : وعش + )١( نوبهذي

 دناوتب ىكهيداب نيا ندرك ىط دناد تقيق> هار اجكز لهاج

 دناورك ايسآ هك قرخ ننام دس رنىئاجب خرجدنز دنج ره

 « ضاوعال ضارعا »
 # ةقيقحلا ىف ةيقيقحلا ةقيرطلا و * ليصالا بلطملاو * ليلجلا نداملا كب

 2 نانجلا ركفو لقعلا هّينت 2+ ناسللا ركذب ريثت نأ * ةقيقدو ةعاس لك ىف اهمدزلب
 دري مل # ناك ام يأ لامعالا عيمج ةياغد * ناكرالا لك لامعا نه ضرغلاوه لب
 ةعاطلا و # ميلستلاو مالسالا لب * ليعامسال هحبذ وإ هلت 8 ليلخلا نم ليلجلا
 ءانيدف انا  ميهاربا اي نا ىدونف # () هاينأ هيلا مع # هاهن كلذلو 2 ميلس باقب
 ءاليلا نس اذهلو :: كدل آخ“ بذج اندسق امناو * كدلو حبذ انددا امف * ميظع حبذب
 هل مه ام و هّبحل مهصياخ# لب 8 نولتبي مهاذا مهاذأ ديريال ذا * ءالولا لهأ ىف
 ناف # هاوس نمل هاوس ام صلخيل 2 هاوس ام_ بح نع مهبولق ىذخي © نولمعي
 و # هاياطم كالجرف 8 هاياعد كؤاضعأ و * يشم روس هبلاقو * درؤم كلم كبلق
 رذحا_ؤ  ةئيدملاك كردصو * دانحأ وركاسع لامعالاو © داوقو رياكا ساوحلا

 كمفو # نانيع كا_دئيعو # ناتدئار كانذاد * ناتسراح كادي م * ةنيبملا كلسفن

 لتقلل رودت © ةيداع دونج كتاوهشو © رذاح رماس #* ركاذلا كناسلو * كامجرن
 كلملا هب ارك نم # نامحرلا هبرل ًاركاذ رماسلا ناك ناف دوسلا لوح ةذاغلا د

 لوران نادك: اذه ةقلاطقم نب عركلا ”ىراقلا لاس ح
 و توربجلا و توكلملا لم مهتا_حاطصم ضعب اذه هباتك ىف لمعتسا هنال ةيفوصلا نم
 ميلامعاو مهلاوقال هتفلاخمو مهدر ىف ثنا همحر هنم ةلاقملا هذه نكل اهلاثماو توهاللا
 ترشا امك نيدلا ءاهقف مظاعا نم وه لب مهنم سيل هنا ىلع دهاش ىوقا ةميمذلا ةمينشلا
 «اهمحرهنم» ءايؤرلا ىف ليعامسا حبذب رمالا ميهاربا ىلا هتاحيسةللا هاهنا امندارملاو غالبالا ءاهنالا () هنعىفع ر دل > مجارف انتءدقم نم "6ص ىف اضيأ ةقيقدلا هذه ىلا

 حلتخي نانكمي اميد )١(



 (*0) ركفلاو لقعلا هبنت مزاللا لب طقف ناسللاب سيل ىكذلا نا يف

 دع ا راسلا ترفانم و نون معتتلا سرح و قوصعلا تمد 8 نارقلاو

 ناطلسلا شاعو # سيماونلا سيباقمب # سيساوجلا تعجد و 5 (١)ءارمالا تر أمم
 كلملا كلهتف # مائللا ماصخلا تمجه :* مانف رماسلا لفغ ناو  نامأو ,نهأ ىف

 و 2 داسفلا ايبف ادرثكا و # دالبلا ىف اوغطو # دانجأالا و عيالطلاو # داوقلاو

 : رعش * زا .د اهريغ اهيف امف اوشاجو © رايدلا لالخ اوساج

 رودت كيلع كاوه مورو روس كمسجو رماس كناسل

 رون كركذ و كيلم هيلع .صصق كيلق و رصه كردص ود

 « عيرقت و عبرفت »
 كلاح فشكل هيلا تعزفو # كلابب هناحبس هللا ترطخا ادا كنا نبسحت الف

 تنك © (2) كئئاش نأش هب تعفدتسا وا  كئراب رب باب تعرق وا # كلاح (؟)

 ”ناطيشلا ىلع داهيلعو © ًارجاز كسفنل و # ًارئاز هبرق ميرحل و # ًاركاذ هل نذا
 لاك  اهلئاق تنا (4) ةيناسفن تاّدج ىبف الاد # اهلئاق وه ةملك اهن | الك : ًارباد
 ترهق د # نيرخآلا ءاضر ىلع هاضد ترثآ اذا * نيركاذلا نم نوكت امنا لب
 نع اًداد ًاعدار هركذ تاعجو # (ه) هاهني امع 'ىهنلا تيهن و هاويم اهب قولا

 كناسلب ةّيدوبعلا ىوعد دن جمف ”الاو مئازعلا تابوشم ىلع مزعلانع لب ** مئارجلا

 دوسالا كلاحلا (؟) «هللا همحر هنم> هرخاف هرءام و اورخافت اور ءامت )١(
 ”ىناشلا() «للاهمحر هنم» فوصوملا ىلاةفصلا ةفاضالاحلاىلا هتفاضاو داوسلا ديدشلا
 مجلوقنم هتمظع مفدو هردق طحو هتزعو هنوقمفر بلط هناشعاف دتساب دارمااو ودعلا

 ةيانك اقلطم هلاوحاو هن وش عقد وا انأش سيل رقحلا نأشلا ناك همفرو ردق ىا ناش ه)

 كل نيبتسف ةيلكلا هذه ناطيشلالق,ال ناو ىا (4) «هللا همجر هنم> لماتف هسفن مفد نع
 هلم > اهيعت مفد وا كفن ةحار اهنم كضرغو ةيناسفن تانج تالاحااو راكذالا كل: نا

 ريمضلا وأ هنع ىا يناثلا لوعقملا فذحب لقعملا ىا ىبنلا هلنا ىهني ىا (6) « هللاهءم>ر

 لومفمل!فذح» هنع هللا ىهني امعىأ اهدوت روردملا لاصتاو راجلا فذحب ناث لوءفمزرايلا

 « هللاهمحر هنم > دايملا وا لقعلا ىا لوالا



 ىئافصلاو رئابكلاا نع ناسنالا ىهني نا ركذلا قح نأ يف 2 (54)

 كلعفي قادصت مل اذاف * ىحاسا| ىرماسا لجع نم ةيدوبعملا ىوعدك © سماسلا
 ال + ةيدوبعملاب هبرل هدارقاىف قداصلا ناف * راوخ' هل ًادسج الجع تنك رارفالا
 ناف # ليلج كلام كلم) # ليلذ دبع ةلماعم هلماعيو * ةيدوبعلا فئاظو ىف طرفي

 رارقالا قح ناف 5# رارقالا و قاثيملا نع عوجرلا و # راكتالا ةحئار ةفلاخملا ىف

 رارصألا عم # راكنالا راكذتسا امنا و# قدا راكنالا مساب قحلاعنمو © قحلا دارقا

 ”رقملا راكناف # ال ىنعم هيف ام لعنت الو # الب_ 'ىلب لوق بةء:الف  رارضالا ىلع
 كر - 5 5 ه8 . 1

 : هفلؤمل نعش # نقم رارقالا دارق نع سيلو * رقم ريع

 )١( الج ناك يف ىف دهعلاو ال فيكما الجنا اقيثو ًاديع ىف سفناي
 ١ و و

 » ليلج ليصفت «

 ليلوتلا ف # ركفلاو ربدتلا ىلا ىضفي ام # ركذلا قح ركذلا نا ملع دقف

 الو # رمالاو كلملاب د" فتم هنا كركذيو # ليوبتلاوىلاوتلا ديني ام ”ليلهتلاو ح

 نم ا كلمو الو 8 كرصن ىلع هبضغ دنع دحا ردقي الو * ورمعوا ديز هنم كذقني

 * ديدهت د ريذحت غيلبب © ديحوتلا ةملك هناحبس بقع اذلو كارض وا كعفن

 يس ادباذب و * نوقتاف انا الا هلا ال هلوق ىف © نوقتملا اهنا مالا هيلع عارفف

 نا هصالخا و © ةنجلا لخد اصاخم هللا الا هلاال لاق نم القل قداصلا ماسالا لوق

 كدنع رّبكي اه # ريبكتلا ق> ريبكتلا اذكو هلام ح امع © هللا الا هلا ال هزجحب
 "ترقد امف *# رئابكلا نع رباكالا رارف # رئاغصلا نم "نفت ىتح 2: ريبكلا ةيصعم
 دوكشملا ركشلا و © ةنايصع ترفصتسا نم تريك الو # هناوضر ترقحتسا نه

  ماعنالا لياقت ال نا و © دوبعملا (١)كلكب ال كآلكب عيطت نا #* دومحملا دمحلاو

 هديع دعبي ما كيف ىف دعب دبعلا نا رهظل هيف امع فشك و كوؤ الج نا ىا )١(
 ةيتانه دارملاوهو لقثلاو هيف ريخ ال ليفثلا ديدشتلاو حتفلاب لكلا(١) <« هللاةمحر هئم >



 (44)  رئافصلاو سئابكلا نع ناسنالا ىبني نا ىكذلا ةقيتح نا يف
 ا ا ا واو ا دي حلل ضل حرامك

م هب قباب الامع هيهبزلت ت حيبستلاو سيدقتلا اذكو ب ماقتنالا فدرب امد
 1 حيبقلا نو

 ءاشحفلاهب قيلي اهل !تذختا ما  ديجملا ىلوملا بايب ال * ديبعلا حيبق ىرن لهف

 + رمكذالاب تاعاطلا ةيمست © رابخالا ىف عاش اذلو # ءاشي امك هل اديع ترصف #

 كتاساوه و #* كمت نم سانلاكفاصنا هللاضرفام دشأ نم : الفلل قداصلا مامالا لاق

 الد هللدمحلاو هللا احبس ىنعا ال ىّنا اما ريثك هلاركذو © كلام ىف ماسملا كاخا

 اوب لمع ةعاط ناك نا مارح و "لحا ام دنع هللا ر كذ نكلو هنم ناك نا و هللا الا هلا

 نيعمجا لا هيلع ها 1 نيلسرملا كيس نع ىور و 2 اهكرت ةيصوم تاك نا و

 و نارقلل هتقالت و همايص و هتولص تألق نا 00 للاركذ دقق للا عاطا نه #

 ناف همه و هاوه نكلو ىلقتا ميكحلا مالك لك تسل لوقي ىلاعت هللا نا : اضيا لاق

ناو كل ادع ةهينمص تلعج ىضراو "بحا اميف ةهمهو هاوه كاك
 انه نهد ملكتي مل 

5 ٠. 

 هبتناف # هلمع نم ىش رفاكلا ةينو # هلمع نم ريخ نمؤملا ةّين : هلوق ىنعم ناه

 ”لماعلا كمسج هلعفي اذامد # لقاعلا كيلق هلقعي اذ ام رظناو # لفاغ اي مونلا نه

 ةوقب الا (1) كبسحي الو#* لوقلا درجه نكذلا بسحت  لئاقلا كلذ لوقي اذ امو
 و

 لئاضفلا عيمج انالوه ركذ ىفف ةليضف لك زوح: نا تمد اذا

 » ليمح ليمكت 2

 كنه جرخ © كمأب ىكفتلا تصلخا و # كبلق ىف ىكذتلا تّكم اذاف

 ةبقارمب كبيلق بيلق اشحاو © سا دخلا ةهدعب كنع كميو 1 ساوسولا رح
 هفوخو هللا

 اشحف ركذلا هلخد ام دعب هنم اشاحو # هفوج ىف نيبلق نم لجرل ُهللا لءج امف 8
 سيل ياا ليا اة ا

 <« هللا همحر هئم > دودج و دحك لولك عمجلاو لالكلاك فيعضلاو ءايءالا وا

 لوحلا ةداذاو ةعاطلا ىلع ةوق ةراثا مم ناكاذا الا ركذلا كيفكي ال ىا )١(

 « هللاهمحر هنم > ةيمعملا نع فرصل' ىا



 ركذلا ةقيقح نايب يف 6.60(

 و © لا رونب كبلق 'ىلجت اذا و 5 ءاشحفلا نع )١( بكتتني الو حيبقلا بكتري نا *
 رونب قطنتو © هللا رونب صيتو #* هللا رونب عمست تنك # هاوس ام ةملظ نع ىلخت
 نزاور نم اهتّءشا جرخ: * راونالا ليدانق بولقلا ناف 2 هللا رون ىف قرغتف * هللا
 داذحلارانو عومدلا تيزو هئراكذالا ليدانقي اهرون تظفح ناف # راصبالاو عامسالا

 لوصولا لوصح نع # رافسالا رافسا ىرت نا ىلا * داربالا راوناب ًافواحم تنك
 و ةوهشلا سوواط هافطا 2 ريبدتلا و ةمكحلا سوناف هنع تعفد نا د ** رارقلا داد ىلا
 + ىلهالا قوس ىقاس وا * لهدلا لهس ةحاس ىف لبجلا حانج حاممجب # ريدزتلا

 هئاطي هئاف * تاوهشلا فوفط ىف هب تنط نا فيكف # "لمو "لك اذا بونذلا بونذب
 سباوالا ىبالم سبلتف * ىجحلارارسا راونا كنع بلستف * تاوهللا حايد بوبه
 حرجت د * ناطيشلا جاونأ جراوخ و ةرامالا كسفن كلتقتف # 'ىجدلا بهايغ نه
 :: قساوغ تاملظ ىف * قئاضملا ىف هتيت وا * نايصعلا ةّدسأ حراوجب (1) كحراوج
 جوذ هججل سماوغ يف قرغي د * جوم هقوف نم جوه هاسشغي ع نسب ىف عامل
 نم اهئامس يمي نا كشوي مل لب * اهي ريدك مل هدي لقعلا جرخا نا * جوف ىلع
 : يعش 5 اهب رث

 حاتاي ىحراوجب هئايض و حاورالا شمني كركذ نيذلب
 حابصم اذب ةحراج لكل د ضيبا جاجز ىدسج امئاكف

 « ةحيصف ةحيصن »

 # مالسلا مهيلع ةمئالاو ىبنلا ركذ : مانالا نع عدرلا ىف هناحبس هللاركذ ولتيو
 ه2 مايإلا 5 يلايللا لامعا مهيلع ضرعتو 4 مانالا عيوج مسجلاو مسالاب كوف رعي موناف

 هلوق (؟) <« هللا همحر هئم » ضرعا و لام اهنع بكتناو قيرطلا نع بكت )١(

 < ٌتلاهمحر هنم > نانس عمج ةنسالاو فوصودلا ىلا ةفصلا ةفاضا باب نم



 0010 ركذلا ةقيقح نايب يف

 مكسفنا اومستال و © مويدل ةلجخلا ةروص راوصتو © مويلا حبق لاسرا نع رذحاف

 ركذ نم ان ودع ركذو هللا ركذ نم انركذ نامالا ةّدج" : الف رقابلا ان الوه لوق

 امك كلذو # عا لفيف حصان هناف * هسفنل دبعلا ركذ امهولتيو * ناطيشلا

 © كتي”ور ةآ سم ىف * كتفلخ ىلا رظنتنا هيلع هلا تاولص نينمؤملا ريما هيلا داشا

 كب قيلي الف ًانسح تنك نا د * نيحيبق نب عمجلل هجوالف هجولا حيبق تنك ناف

 اليدب هل يغتبت نا ىغبني الو * اليمج هجو ىا ىلع لمعاف # نينسحلا عامتجا الا

 فشك ول لب * لاصخلا حبقب هفعاضت ال و 5 لاعفلا نسحب كدبق )١( فوض د

 ًاروصق تيلاعو # ةريصبلا روصق تيدادو *لوقعلاو ىئاصبلا راصبا نع * لوففلا ءاطغ

 0 اطظعاو ةرمج ”لك تيفلاو 12 ناسللا حييصف ًاحصان ةرذ لك تيارل 1 ةريصق سغ

 اداهج و رس كلظعت تالاحلا ةنسلا د * راهن و ًاليل كحصنت تانئاكلا ناف # نايبلا

 ؛:ةيعا ه نذا اهيعند * سيصب دقانالا اهلقعي ال لب # ريرض دق ار لك اهمهفي ال نكل *

 اهل عاو ”لكو * ديهش بلق هل نهاالا # ديعب اهنععاس ”لكف  ةيعاس بولق اهيعوتد

 ع 7 ديتع عمس هل نهالا 2 ديلع

 دنشوك رد هبنيباحصاد كزان همغن هك دنشوماخ قشع نايارس همغن هكوكم

 ةرطقلك و *+ اهفا رعل )١( ةركفلا ةريعطقاسم يف ةمكحلا نه ةردةرذ لكف

 لوقعلل ١ سدوجوم ”لكف 13 اهفا رص ردص فدص )0( تفداص نا ةفرعملا نهةءول هول

 و #8 نوعاد ابل مه لها اهل نكل * رارسالا راونال ةكشم دوجو لكو ه: راكفالا د

 ةلوحكم مهراصبا نا مهمه نا مهتمص نوعاو اهمولع ق'اقدقئاقحل

 عالطالا ةلويس ىلا ةراشا )( » دننا همحر هدم » افعاضهال افيعض هلمجا ىا )0(

 ربدتيلف رطلا حشرت دعب رردلا طاقتلا لهي امك اهيلع ركملا تاربع طوقس دعب اهيلع

 « هللا همحر هئم > هيقلو ةدجو ىا هفداص (#) « شا همحر هنم >



 ركذلا ةقيقح نايب يف )٠.١(

 يش ىلا نورظنيال *هللا لالج دوصق ىلع ةدوصقم مهراظنا هللا لامج ذونب
 00 يف مهل * * نودمع» هاضر والا ىيف وا لظ ىلع نوريعيالو * نودصقي هأنا د
 ضايد ىلا تاسديملت حالم ةحمل لك يف د * تومحر لا صاف ن م ةمحر مودق مدق
 ا ولا ملا_ءم ىلا ةيعا و مهمالحا و * توساسنلا ملاوع يف ةيعاس 2 # توكلملا

 يتم>ر تقرب دداب ىه ماك ره قح فطل

 تساعد تسد اب شقن ره ينكاو رك لد مشج
 ضارعا الواو # مكحلانع لفغ نه لفغامل 2 مههلا ممصو يهاعتلا ىمع الولف

 ىلع الو # ابلافقا بولقلا ىلع نكي مل ولو * ضارهالا ضارعا الد # ضارغالا
 بلغ نكل © قافو قارام معط كلذ نم * قافولا قاذمب تكرد ال :* اهلاقع لوقعلا
 ىلتباو ةيندلا ةيويندلا براملا براششم»ب سناو * ةينديلا معاطملا معط كقاذمىلع
 0 ماكزلا ماهزب تبلتجاف © هسوه رص و هآوه ءاوهب 2 هسفن لح نا
 : وعش احب لسعلا نه فرعت الد تاحور كحور مشن الف ماعلا ما سهىلا هسأر
 دي ايم ديحوت لك زا ىئوب دوجوم رهز ىبايومن دد هدن !زا لهاج يتلفغ ماكز

 « جارعل جارعم »
 هاسني فيكف الاو * طاسوالا ةيترم ةلفغلاب قوبسملا نكذلا نه ركذ اه

 نيجاتحملا * طالغالا و طالخالا ىوذ بأد وه امك ** طاس وا هنع لفغىتم د ىهتنملا
 :+ نوفكنتسم هلثم نءف 2 نوهتنملا نولصاولا اماد طاوساب ةقاسدا ةمزاب ةداق ىلا
 :: قلطملا ءانفلا ءانف يف هيلا نودخاشلا *: قحلا بيبحلاب هلولايف نوقرغتسملا مهد
 كل موي لكن كيلو * ”داسلا: 1 سمع ظوظحلا طوطخ * نايسنلا ناسين هايه, لذاف
 كبر بانج وحن افورصم كنم مور لك لب * لالجلا ىذ ةرايزب [ الج ًازورين
 هاسني نمال # هاسني الو هنع لفغي الف # هالوم نع لغشي ال نم ريصبلا ناف لاضفملا



 ).٠( ةراسخلا ليصحب يف هرمع ةعاضب فرص و ناسنالا ريس يف

 كلميالو 2 ه ركذب هأوت ابيبح بحا نم ناف # هرضحي مث هنع بيغيو هركذيف

 هّبح هكلم © هيلا لا ىظنب الو # هيدلالا ضحي ال 2 هركف ناطلس نع هنهذ

 # بحا نم عم ءرملا ناف * ًامالك الو ًاتمص ءركذ نع ىلخب الف # ًامانمو ةظقي

 نعش # ”بكو ال قداصلا بحلاو

 تسل ذا ركذاف يسنا لهو يبد تركذ لوق» نمل تبجع

 « هيبل كيمثل »

 اذا كناف * رسسخلل ةثدوملا ةراجتلاو كاياف # رمعلا ةعاذب ىلوملا كاطعا

مع نمُدب لمعلا عاتم تيرتشا دقف *# لقاع اي لمع يف كرمع نم ةعاسس تفرص
 كر

 لفاوغ يف تنا و # نفت نأ نم دذاحف # نمئم لمعلاو نمث ا م لجاعلا

 . عقاد * قيمع قيمع رحب ايندلاو *# رارقلا راد ىلا كعاتمب رفاسم هج راجتلا 0

 و 5 ليلق لقا الا هنم جرخ امو # ليج دعب ليج هيف قرغ * قيرطلا ربعه ي

 و # نوقحلم مهب موقو * نوقرغم موقف # تاقبط ىلع نومسفاي # تاتشأ هيف سانلا

 نفسلا ىلع * نورخ | ماوقأو شسح لك نون مح شيوشتو با رطضايف طهر

 اذه يف كندب * نوقحال هنا ءاشنا مهيب نحن و * نوقباس لحاسلا ىلا موقو * نورئاس

 # نافوط كايج و * ناذس كلقعو # ةنيهر تيسك امب كسفن و ** ةئيفس رحبلا

 عمسلا د نيعلا اهدئاد و * عرشلا )١( اهعارش # لمالا اهتاّجلو * لجالا اهتاسرم

 تيجن 8 ةرخآلا رادلا تيرتشا ناف # لزانملا رخآ ةرخآلاو # لحاس سقلاو

 كرافسا رافسا ىرتف # كنراسخ تح ربو # كاتراجت تدبر ؛ ةرماغلا ايندلا 0

 ةرادغلا ايندلا ةزوجعب تنتف نا و © روت ن] ةحبار ةراجتو زوو تلم وق

 # فيثكلا (؟) اهعضب ضعب تللحتسا و # ةراّمالا ةطاشم و سيلبا سيلدتب #
 0 ااا احا اع دع لمت الر قلل ا حج

 مث جرفلا مضلاب عضبلا (؟) <« هللا ه.حر هنم » ىتشك نابداب ةنيفدلا عارش )١(



 ايندلا ءاقب مدع يف 06:0(

 ليلجلا اهّبد ىلع كسفن و * ةيناف ةيفان ليلق اًّمع يهف * فيرشلا كرمع ةعاضب
 كرطخ ىلع علطتو 2 نينح ىةخب.د نينح "يغب كرفس نععجرتف * ةيناجةيناخ مورو تو سا. . ءارم < «ت ل
 : نعش # نيديلا رفص نيبجلا )١( فص

 اعئاي ةبيبشلا ضود يل دوعي د ًامجاه ًاظح مايإالا هنتا
 اعذاج كتوفي حب د ىلع حبصت الودماغاف لاملا سأر رمعلاو

 « ديكو ديكاوت »
 #* ةدراش ةيضام نبب ةعاس # ةدجاوب اهتخال تسيل * ةدحاو ةعاس كايند

 ىردنتال ةليقتسملاو  اهيهاشمو اهمالا تربدادق ةيغاملا ناف + ةدراو ريغ ةليقتسم و

 ةليلق ىهو # ةرفاحلا لوزن ىلا اذكهو #* ةرضاحلا كتعاس ىه امناف * اهيف كلام
 لذدالاب اهعاب دقق © ايندلاب هترخآآ عاب نمف 5: اهابقعاهب عبتالد * اهاذاىلع ربصاف
 عاتم هناف * ةرساخ ةلاحمال هتقفصف * ةرخآلا ريغ هرمعب 'ىرتشا نمو * 'ىندالا

 ول * رادتقالا بهاد ريغ هجسني ال زيزع ىئاسمقو 2 رانيد و مهردب عاسبي ال ليلج
 هنم ليلق لقا يلع اوددق امل * ىيبظ كلذدعب ةكئالملاو سنالاو نجلا تعمتجا
 ىلغا ىلعاب هماوق دقو * نانحلا بهوتسي ف نانجلا بستكت هب 1+ ريدقتو سيدتب
 مهسفنا * ةنجلاو ساذلا ىنمؤم نم ىرتشاف * مدعلا متك نم هجرخأ نم # (؟) ميقلا
 ليجلل لخدت الثل  نآقرفلا تايآ يف كلذب كربخاو :* ةنجلا مهل ناب مهلاوما د
 يس ل لبلب لع 2 نأ رسخ ىلع هتميقب
 اهئيب سانحلا ىفخي الو ه. رحتي ىذلا لاملاس ار ةعاضبلاو حاكتلا دقع وأ عامجلا وا 9
 « هللا همحر هنم » ضعبلا ظفل نيبو امهنيب و

 مياشغئاس كلذو نيبجلا ءازجا رابتءاب انه هتيعمجو رفصا عمجمضلاب رفصلا )١(
 و امهئازجا وا رانيدلاو مهردلا دارفا رابتعاب رفصلا رانيدلاو ضيبلا مهردلا اولاق امك
 ىلغا ثاك )١( <« هللا همحر هنم > هل لام ال ىارفص هدي لاقي ءالخلا رسكلاب رفصلا
 < هللا همحر هنم > هالعاب صخف ىندالاو طسوالاو ىلعالا هيف و ضيرع ضرع هل ميقلا



 (٠.ه) ةراسخلا ليصحت يف هرمع ةعاضب فرص و ناسنالا ريس يف

 مسسلا ملو ايندلاب نيدلا تشن مل اهتداجت ىف يسب هراعج ايف

 ماس يفد عيب يف نبغلا هل ني هلجاعب ةئم الجا عاب نهد

 )١( « ريسخت ىلع ريسحت »

 ايفاعضا فالآ د ايئدلاب © زيمتلا صصهرصق يف * زيزع اي معلا فسويلبوق ول
 # نيمثلا ردلاو توقايلا نم # نيضرالاو تاومسلا 0 #* اهفانصا فارشا نم

 بهذم هلام ءانفلا اعد ريفق هعيبل عيوب * بهذ و ةئف نم يسركلا و شرعلا ةنرب و

 لفاغ اي تنا و # هعاب د هعارذ هرهد د نا و هعاب امل ليحلا امهئيب ليحو

 نم ريخ نع #* ربخلا يف ءاج دقف # نارسخلاو ةرسحلاب هتض وعو 8: نارينلاب هتعب

 ةنازخ نيرشعو ا 28 باسحلا موي هديعل ع هناحيس نإ نا * ربخ هيلا 3

 هتاعاس نم ةعاس ءازاب ةنازخ لك #* هتايح مارا نم موي لكىلع # باي د اهب بقاعي

 مهلامب دانلا لهأ ىلع طّسق ولام © دورسلاو ةمعنلا و جرفلا نم ةنازخ نم هلانيف *

 ةعاطلاب (؟) هماملا ةعاس ىهو : رانلا ملاب ساسحالا نع مهشهدال # رورشلا نم

 لها ىلع مسق ولام # ىبكالا عزفلاو عزجلا نه ىرخا نم هلاني و راكد الا و

 ةعاس ىهو * نانجلا ميعن عم ميشيع مييلع ٌصغن ١ * رشبلاو ةكئالملا نم ةنجل

 ةياعد هرشلاو رورسلا نع * ةيلاخ 00 ةنازخ هلأ حتفي مث * نايصعلاو ةفلاخملا

 ؛* فسالا و نبغلا نم هلانيف 2 حابم رمال هيطاعت و © حاورلا و ناينالا ةعاس ىهو

 نباغتي * نباغتلا موي كلذ ىلاعت هاوق اذهو # فصوي الام هنرسم تاوف ىلع

 00 اذكهو © ةعاسلاىف ةعاس لاح # ةعاضبلا ليلق اي اذهف # نمايتلا و ىسايتلاب

 مل * دورغلا دورش نم ةوالمه 8 روهد و ماوعأ فيكف تك حابملا لاح لامي * حاب

 2 ل ا
 ىف عاقيالا ةيجعملا ءاخلاب ريسغتلاو ةرسحلا ىف عاقيالا ةلمهملاب ريسحتلا )١(

 ملا لاق هلورزن ىا("؟ ) <« هللا بحر هده 2 اه فني اهريدغت ىلع سفنلل ريدخت ىا ةراخلا

 < هللا همحر هنم > اهب لاغتشالا و اهلعف نع. ةيانك ةعاطلا ىف لوزنلا هيف لزن ىا هب



 تسال كسك تلك كش ةنجلا مهل ناب مهلاوماو مهسفن!نينمؤملا نم ىرتشا للا نا ناب يف )٠١7(

 ىلع ةداسج نم اهلايف * اهلاكن و ريعسلا رانب هتعب من * اهلاثما و ايندلاب كرمع عبت
 ملد * ةبحب هتعب كتيلايف # اهمودا ام ةرسخ ىلع ة ةرسح و * اهمظعأ ام ةراسخ

 : نعش 1+ ريعسب هرعست مل و 8 نيعشب هتاضوع كتيلو # ةحو برقعب هعبت

 )1( اهيراش باخدق ةقفص ادب ترث نمت اللب جي ردتب هارتشا مث

 ى» عب يعبأ «

 د ل 0 0000
 لامعالا ىلع كرجأتساف * لاضفالا لمكا هنا مث 8 ليزج نيمث نمثلاو 3 ليلع بيعم
 نيغ مز ىتاال نا ه ةح نم ناكف 8 كيلع ًالاطفت و ًافيرشت لب 2 كيلا هل ةجاحل ال *

 نمثب كسفن هتعب # نادل كيرلا مل كنا 2 هبانج 0 دو الو # هباب

 وة ع هلامعاب 0 1 ماو © كوس قح عادو

 ثيح # للضفت و و ناسحا * لكلا ىف لكلا لب * ةيقاو ةج ىف كل اى معا اي كلامعأ
 ماعتاو * كيلع اننحت و # كيلا اي دحت + نامئثالا مازتلا همزتلا و * ناسحالا مظع

 # هريخ نع بغرت ماو © هريغ ىلا بهذت مل كلاعل * كاوهيد كبحي' «# كالوم نا

 نمف * 'ئرخا دعب ةرم هبانج ىلا كبسن * كافطصأ هبايلو * كافصو كا وس
 ميلا دوما هنع بربت و ميركتلاو فيرشتلل ك كيلطي 'ىرحاو كب "يأ
 5 داع ل دك يسوم : عش # هدحو كالوم وه نوكي نا كرخف و 5 هدنع و هدبع نوكت نا يف كررعو

 < للاهمحر هنم » ميبلا ىنعمي ىجي مل هناف ءارتشالا فالغب اعم ءارتشالاو عيبلا ىنعمب ءاج دادضالا تافل نم ءارشلا ناف اهعياب ىا )١(



- 
 دع م

 امف ءاشي ام لعفي رسدملا "لج
 ثدبال و لام يف مكحتلا كل

 ندثلا مظعا هارشف هبرخفاف رطب ايدها ةيغو كلا مقا لق

 ى» داشرلا ىلا داشرا »

 داثيا مزحاو © نيملاعلا بد ءاضرا ىلع مزعا و * كلاملا مزلاو # كلذ مهفاف

 الو  هكيلامم كالملا لكو هكيلاعص كولملا "ناف # نيرخآلا ءاضر ىلع هاضر

 لئا ونلا مهئاضراب تدرا ناف ليعملا لئاسلا باب عرقب © لينملا لئان بالط لقمي

 اليلج اريطخ ريقحلا اودظو اليلق اوطعا اوطعا نا # لئاط الب مهاضر ليوطف

 وبطق اولعو واو غوغل اود نر قيصر اوذش و # هلجال اوذمو *

 نم امو # قلاعخلا ةيصءم يف * قولخمل ةعاط الف آلا
 هدبعل قالخلا ىدل © قالخ

 5) لابلب كايا ميطخس نم'© (؟) لابلاب ىطخي الف 2 قبلا

 د8 ايندلا تظنحو © ناطيشلاب تقلعو تامحرلا نم تقي #2 كءاد لجاامو

 ورا

 * كءايح "لقأ امف # (

 ةطخش موق ةي'ئسزااماع 6 نيامأ و ناينب * سانلا ءاضد نا ىلع  'ىنسحلا تظفل

ني ل م لئاوالا هديه اموهو نورخآ
 ىلع عابطلا عامتجا نكم اول 

 راج ناو * قحلا ىلع تعمتجال # قدح
 قفنال * قحمي ىلطاب ىلع قاف آلا لها قاما

 دوصقملا وهو دمصلاوه كبارف © 0

 شماو كيلعن
 دادشو دو نمثل ققحتو © دانوالا ىذن وعرف لثمل

 عملخاو © درت نا لبق كيمدقي عجراف * دودسم هريغ ىلا بهذمااو #

آس باس بانل
 0 

 ا

 ىا ان ابكر و اناسرف ةراغالا اونش رعاشلا لاق اوقرفت ىا هلكالاونشو هلوق )١(

 ةراغالا اوقرفف ةددعتم عضاومو ةقرفتم ةنكمانم تاراغلاب اولغتشاو اوراغا _

 وثعتبا و هوطغا ام لكال اقرف اوةرف ىإ انبهو انه نم

 هنم > هانعمب ىفن وا بئاعلل ىهن )١( « للاهمحر هنم > نكمم هجو لكن م كلذل اوعس

 هسادج ىفي الو ردصلا سواسوو نزحلاو مهلا ةدحوملا ءابلا رسكب () « ا همحر

 < هللا همحر هنم »>

 اوراغا ثبح

 411 . قنا لم ىلاعت هللا ءاضرا نا نابب يف
 تسي يي 3 اعلا

 ا وةنداعتسا ىف لايتحالل مهراكفا |



 ايندلا بح ةمذه يف (.4(

 : عش # )١( لاقي ام لاقي ام # لانت امب لابن" الو * "دخلا ىلع
 ةريهش كاضد يف ىربص تايآ د ةريرق تييح اه ينيع كلضفب
 ةريره .ةويعلاو ولخت كتف -'ةريسك عولضلاو ىرهظ ()ءانحاو

 باضغ مانالا و ىضرت كتيلو
 صاند ىلوه ”برلا كاوس يلاه و باص يناف ىضرت امب مكحاف
 سماع كنيبو يثيب ىذلا تيلف رداق قلخلا ىلع نم اياجرلا تناف

 بارخ نيملاعلا نيب و ينسب د

 « ديدست و ديهزن »
 * إو 2 ةئيطخ لك ىأر هناف # ةيندلا ايندلا بح # ةيدرلا تايدرملا نه

 # اهئانف و اهلاوز ىف لمأتلاب * عافتدالا نيه © عافدنالا لهس هنكل ** ةئيس "لك
 ايلوصحملال لفآ براغ اهعلاطو  لئاز بئاغ اه ضاح # اهئافتناو اهلاقتنا ةعرسد
 نع ءافولا ةحئار * (©) حراب اهحيرو * حئاراهحور : لئاط اهلوطل الو * لصاح
 اهرما راد ام راد © ةحباس اهرداص ردص يف ءافجلا ةحئاسو # ةحئار (4) اهدراد ددو

 : رعش 8 ةحار ردق ىلع ةحار اهيف ام و © ةحارتسا ىلع ,

 لحتراف اليل تلن فيشك قا لئاز لظك ايندلا امنا
 لحمالا قفا يف حال قربك وا مان هاري دق مونك وا
 ةقيتح تكلم ولف (5) ةّيااح تالاح اهتاقالح و © ةيلاخ تالايخ اهتاذل

 نمجاج وعا هيف ام لكحتفلاو رسكلاب ونحلا () « هللا همحر هنم > ةلازالاو خسفلا وهو ' ةلاقالا نم لاعفالا باب نم لوهبجم رخالاو لوقلا نم لوهجم درجم امهدحا )١(
 ةحرابلا هنمو لاذ ىا حرب (7) < هللاهمحر هنم > ءانحا عمجلاو جوعم دوع لكو ندبلا
 ةفاضانم (5) <« هللاهمحر هنم > لازام ىنعمب ةصقانلا لاعفالا نم حرب امو ةيضاملا ةليلل
 نآو ةدحاو ةلاح ىف ةنئاك ىا (5) « هللاهمحر هنم > ءاملا نيجلك هبشملا ىلا هب هبشملا
 < هللا همحر هنم > دحاو



 *الاوط ًاروهد تشعو # "الامو ًاهاج تيتواو : كلفلا اذه ىلع تيرجو # كلملا
 نع # كلاب غارف نيحكالا * كلازتعا د اهلازتعا ةعاس و * كلازعنا موي نكي مل

 "نا ريغ * ناهذالاب يلع و * نايعالا ىف اه ةحت نيب قرفال * كلايخب هجالتخا

 : يعش # ةمالملاو ةمادنلا ا ء# ةمالسلا ماسم يناثلا

 جيهتسكش نوجدوب تس ردنوج تسجوب جيه د جاوب 'تيسبابحأ وج هنيعب ايند

 دعبي الو # اهجرخم دسني ال © اهمالعأ )١( تخمش ناو * اهمالآ كلذك و

 و# رويدلا و ابصلا 1 هانفأ راحو روهدلار م ان رنه ند مكف 2 اهجرف

 ول اهنا ىلع 8 بارتلا هجو نم كولملا سْؤر ىلع # باحسلا رد هاقد رد* نم مك

 لئازلاو * ريقح لج نا و ينافلا ناف # جرخملاب اهءاطقنا عرسال # جرفلاب تعءاطبا
. 

 : يعش 1+ ريصق لاط ناو

 نحم نمو "نع نم لان امل ليسا ١ - :قمرلا نول دلع ىلا كلغ انوي
 كي مل هوكشت ىذلا ناك ىتح ةمطقي توملا ةيف ثنا امذكف_.

 وخأ و # مآلالاب اهتانل بوش يف لمأتلاب كيلع م
 - 3 0 # ماقسالا عم اهتيفاع ة

 ابيلعو الا # ةوالح ىنداب لبقت الو * رورشلاو ةمقثلا دوقت والا * رورسو ةمعنب

 ايون نيم # ايتاش نيع ةراسخلاو # اهتقفص نبغاهحبر ةدالع :: ةرارملا نه

 م * بوغرم اهل دا 2 لتاق اهنطاب و # لئان اهرهاظ #: "مغلا اهمعن ةياغو ** "مسلا

 رعش 8 (1) بوعرم اهرخآ
 مسدلاىف مسلا ناردي مل ثيحنم ةلئاق ءرملل ةذل تاسح مك

 و # هلام نمؤي كلاملاف * اهئامنا يف غلوب نا د # اهئافو مدع يف لماتلاب مث

 2 ىاعتو تابث نع هعطقب لاملاو # قرفتو تاتش نع هعمجيوهو © هلابو هبل عزني وه

 دم بوعرم ىا )( < هللا همجر هنم > عفت رملا خماشلا لبجلاو تعمترا ىا(١)

 «هنناهمحرهنم» فوخلا مضااب بعرلاو هنم فوخملا ىئءمب فوخملاك لاصيالاو فذحلاب



 توملا نم دبال هنا نايب د لاملا عمج ةمذه يف (1.)

 و هلام ملعتو )١( كلامو كلام : هلذخي و هكرتي لاملاو * هلفنكي و هكردي وه و

 اذا و # بهذ وا ةّئضف كيلع هّدري ال * بهذملا بهذ و نيدلا كتاف ناف * كلام
 8 ءاود عجني الد * ىجانخلا و حامرلاب اهعاجرا نكمي ال * رجانحلا بولقلا تغلب
 © قوقحلا ضفرب ىضرت الو # قوقعلا مورت اهئافد مدع عم اهدا ىلع *: ءادف عفني الد
 عنتمي و # رباقملا ىفاوح يف رارقلا نم دبال لب # ىجاتملا حاب داب اهؤادفا الو

 تقرحاالو # اه دخ ريم>ت:لالا موصعم مد تقارا امف 8 (1) رفاوحلا تاوذ نع دارفلا
 ًاقحسأو © ةلتاقلا ىهو ةلباقلا ىه ةرادغ نم ابل ًادعبف# اهدس ريمعتلالا مولظم عمد
 : رعش  ةلئاقلا ىهو () ةلئاخلا ىه ةرا رغ نم اهل

 اهابقع لاملا عمج دنع فخي ملو هسرحتل ايندلا ىف لاملا بلاط د

 اهادرا هدف ىذلاو اهليحب ايتو ناك ذظ ”رقلا ةدودك

 اهلاحنم ملع ا مل ثيح © لالهتسالا () ليوعب ايكاب اهدري لفطلا "ناك ىتح
 ةيراع ءافولا نع ةيداع# ةيلاق ةءلاق ةلباق اهنا نم * لاحرتلا لاح اهلاح لولحلا لاح

 ىناثلا و ةياطعلا فاكلا و ةراجلا ماللاو ةيماهفتسالا ءام نم بك رم لوالا )١(

 نم مجرملا ىنعمب لاملا نيبو امهنيبو امهنيب سانجلا ىفخي الو فاكلاو لاملا ظفل نم
 كلذكاضيا ىناثلاو ةروفحملا ىنعمب ةرفاح عمج رفاوحا| )١( «هللا همحر هنم» لوي لآ
 نرعضوملا ىف رفاوعلاب دارملاو ىقيقحت فليح مالكلاو صاخشالاو قئاقحلا ىنعمب تاوذف
 و بحاصلا ىئعس تاذ ممج تاوذؤ فورعم سرفلا رفاحو رفاح ممج ىناثلاوا روبقلا

 و ىقيقح: وا لمأتياذ هيبشتلا ىلع ىنبم ىباطخ ذئنيح مالكلاو باودلا رفاوحلا تاوذ

 ةينابرلا ةردقلاب قاسنملا توملا نع فيكف ةيناويح ةوقب ىثمي امع رارفلا عتتمي ىنعملا
 < هللاهمحرهنم > رساقملاوا اةلطم روبقلل ةدمملا ضرالا عاقب رفاوحلا تاوذب ذئنيح دارملاو

 اهتعدخب ةريخملا ةلئاقلا ىهو ةغداخلا ىه ىا ركملاو ةعدخلا نالتخلاو لتخلا (*)
 رتسي و ىفخي ءداخملا ناف ةبارغلا نم ةياهنو بجعتلا ىف ةياغ اذه و اهركلل ةرهظملا
 هتهاضاف ليوعلا مسالاو حايصلاو' ءاكبلابهتوص عفر ىا لوع (8) «هللاهمحر هنم» اهتعدخ
 ةدالولا دنع لهطلا توص لوا وه لالهتسالا و ةيماللا لمت. و ةينايب نالهتسالا ىلا

 < هللا همحر هلم >



 )١١١( توملاو ةدالولا نيح مالآلا نم ناسنالا ىلع دري اه نابب يف

 )١ مهتلت ةّره اهناب ميلي دا © حورتو مّسلاب كّدحت # حونت حينت نيح اهنا و

 : سؤرلا ىلع طاقسالا زمرب مهفي وا * دوعولاب دحال يفت ال ةّرغ تاذو # دولوملا

 #ملعتساف م لأن هنم امدف لمان ملحتوا لمحت دا 2سوبلاب عرسملاو عرصملا اهنا

 لولح دنع روبقلا ةطعض (؟) لاح  جورفلا قيضم يف )١( لوخدلا لاح ةطغض نم

 ماقم د ماقملا مايا لاح : رودصلا و دورولا (4) يتلاح نم ملع و * جورخلا تقود

 د ةئاكيب بةعف © انفو ىو تعضو نما ىوكشب ريطتوا * دورشلا نممايالا

 رعش © اهنينحد اهئاكب هنينح
 تلو ةعاس لفطلا هاك ثوكي اهفدرص نم هب ايندلا نذؤت امل

 دغرا و هيف ناك امه عسو ال ابهناو اهنم هيكبي امف الاد

 « دبدستأ دردشت »

 ءام لثمك اهلثمف # علهلا)» صرحلا ديزن ىهو # عبشلا اهبلطي ايندلا بلاط

 ناف رعموونهو ايند موهنم ** ناعبشيال ناموونم # جازملاباهتلاو شطعلا ديزي 2 جاجا

 عمدلا لدب هئيع د تضافل 4 (3) لئاس بهذ كيبسنم ةيراج 0 )ه( دجوولف ©

 ةسدع ءالتمت الو * (/) تقاض نأ و صيرحلا نيع ءالتمنت فيك و # لئاس اهتخال وهد

 و ايهتقلح ءالتمت فيكف © ىلاعلا مل اعلا اذهب اهتقدح تءالتما ام # تقال امب هتقدح

 ةرهلا ماهتلا و مهتلي و مجلي نيب سانجلا ىفخبالو هعلب اماهتلا “ىشلا مهتلا )١(
 همحر هنم > ةرهلا نمقعا نالف مهلوق ةرئاسلا لاثمالانمو لثملا برضي فورءم اهدلو
 ةلاحلا ىئعسب وه )١( <« هللاهمحر هنم > هدلت نم جرف ىف لوخدلا تقو ىا (؟) <« هللا
 و لذلان ع ضي رعت (4) « هللا همحر هنم > نيلاحلا نيب ساندلا ىفخي الف نامزل.ةئيبلاو
 ثيملا لذو سأ رلا ىلع هطوقسو جرفلا قيضم ىف هتطغض اع دورولا ىف دولوملا لذ

 بلاط ىا (8) « هللاهمحر هنم> ربقلا ةطغضو بارتلا ت>ت هلمج رابتعاب رودصلا لاح ىف
 هنم » لاوئسلانم ىناثلا لئاسلا و ناليسلا نم (5) <« للاهمحر هنم » اهموهلم وا ايندلا

 ءالتمي نا ىغبني قيضلا 'ىشلا ناف ىقيقحاا قيضلا دارملا و ةيلصو نا (9ل) « هنيا همحر
 نيعلا قيضب هنع ىنكي دقق هلغب دارملا وا صيرحلا نيع ىش ءال_ت ال كلذعم و ليلقب

 «< هللا همر هم »



 فافكلا ليصحت و ةعانقلاب رمالا يف (11؟)

 دعب هيلا ةرسح ةرظن و * روبقلا ةبرت نم ةك اه ءالمت اهنكل ** )١( يلام لام "ىأ
2 

 روك كاخ اي دنك رب تعانق اي ار راد ايند كنت مشج هكناز

 مورحم ضامرملا ناف * موسقملاب ضراو © فافعلا نم عّدقتو  فافكلاب عنقاف
 اميف كرمع فرصت الف * ديتعلا نم هلجال عتمتيالو * ديزملا هتضايرب ىل صحي ال
 ل دك نوال كارا حب 0

 هش * نحنلاو كلامف ةمهأب ىفتنت

 تيك 9 مو شيب ا تمسقب ا

 نس زوو هررك هرعت ربكم نريد
 وجرت حلاصل اما لب © اهتاذلب عّدمتلل الو# اهتاذل بلطت”ال ايندلا "نا ىلع

 7 داريا وا © ا يل رح داريا ا خاسر حا

 يفي اه اهم كيفكيف  راعرتس وا راعرتسوا © ”ض عفد وا رص عنموأ © رد "ىلع

 تاقبوم * ضارغالا هذه ىلا * ضاهتنالا ءارو ”ناف * كلابملا دئار دئازلاو * كلذب
 كلعفب ىظناف * ضار ما ,داعا #2 ضارمالا عم فيكف :* ضارما تايدرمو * ضارعأ
 نع راذحلا راذحلا و * كتحص ظذح ىلا رادبلا رادبااف * ضاق تنا ام ضقا د

 : رعش + كتحيصو كما تامج

 ياي وركب هك هي ىكس شبان نيكو او ويكتب فك هذ: نسكب انلد
 رجحلا نيب قرف الف # ليبسلا اذه يف هفرصاف * ليلقوا ريثك اهنم لصح اذاف

 ةضفو ردم نيب الو # ضرفوا ةلفان يف فرصي مل اذا * ضرالا ىف نوفدم بهذو
 © راكدحالاو راثكالا مرت الف * ةنوزحم سفن سفن ىلع ”ضفلل ال © ةنوزخم ةزونكم

 «هللا همحر هنم» ءاي ةزمهلا بلقب ففخف ماللازومهم هملصا ءالم نم لعاف مسا )١(



 (ا١ فافكلا ليصحت و ةعانفلاب مالا يف

 تاتشلا لولح دنع عفذي آل ** ءاقبلاو تابثلا لوط ناف 8 راقتحالا نيعبالا اهيلا رظننالد

 اهالبي ن وهو :(1) عولولا رك نع + عونقلا ى 1 كسفن ىوطو # ءانفلاد

 لتقو * يبخل ١ ىيحي :لثم دينفتسا هلام (؟) دوهش نعما و # ءالولا ءاول مقأ و  هالبلا

 ديزي ىلا هدر و ىدها و # ديولا هنم عطقو + 'ي مولاو ي هنلا دعب سانلا لجا هلجال

 ** ءالب رك ىلا هريسم ىف * مالسلا راد ىلا هتافتلا ناو *+ الئ هتاملك يف لمأت و

 :رعش 2 قدو زارف هباب قلغأو * قدزرفلا هب بطاخ اميف # ءالبلا ركب ًادورسه

 ليما ى+ ' نلعا هلا تاوق' "قاذف ةسيفن دعت ايندلا نكت نا و

 نلمح ا تيكا ةرملا طرت اف ًارادقم امسق قازدالا ناو

 لخس ءرملا ب كورتم لاب امف اهعمج كرتلل لاومالا ن كن نا 2

 لقنا :تيشلاب# هاو ةرقا لف تأشنا توملل نادبالا نكت نا و

 ٠ © تربدا ول اهباذع باذع نم لفغت الو * تريدأ نا اهبقاعتب كسفن بقاعت الف

 سارتحالا فكب اهنع فكلل ىفكل 2 "ساوحلا قيرفت الا اهعمج ىف نكي ملولد

 1 ريمضلا رقف نم ليسا رهاظلا ىفقد # ريطخلا عمج نم مها نطاخلا عمج ناف

 ناف *: اهكلام# نا لبق كبلق ىه كلمتف : اهكلام تنا نوكت نا نم كانغ بلطت

 اهلا ذم ايكلام "نا تملع ©:ةريضبلا نضيو لقعلا اذا" 2 ةريصبلاسفنلا احيا تيتف

 : يم + كوالا هسفنل كلاملا اهل كالاملا امنا وف كاولمم نبع

 ىراجلا مهددلا اذه رخآ ميلاو ةب تقطن ناتيد» نحا لانا

 دانلا "3: مهلا قي بلقلا ب نه انودمحي الوهتحم الاه زفلاو

 هنم» لوبقلاك حتفلاب ةيت الا ةسمخلا رداصملانم هناف صرحلاوا صيرحلا ىا )١(
 هيف رظنلا ىف ةغلابملاو هلامك ١ و هغابسا هناعما و ةدهاشملا دوهشلا (؟) <« هللا همحر

 نيسحل اوه ىصولاو ىلا دعب سانلا لجاو ايندلاوه اع] ىيحيلثم دهثتسا هلامب دارملاو

 < هللا همحر هنم> ماللا هيلع ىلع نب



 ببسلاو بلطلا نودب لصحي ال ايندلا ةويح نا يف )1١14(

 « كاردل جاردتساو كاردل كاردتسا »

 هناحبس هللالعج دفق © ببسلا ىلع راودالا رادمو :: بلطلا زاد رادلا نكل
 نيدجملا كاسنيطعا لوقي * لئاسو دعاق وه نم اهلها نم مذو # لئاسولا راد ايندلا

 # قئارلا بلطملا كلانر سيو * قئارطلا ىف كان وسو # نيدجنلا كانيده دقو

  ضورع ىلع تيب برض ى.سيتي الف * ةزا ديزملا بقرا و * دجت ديرت ام بلطاف
 وه لاق 4 ا بصتنا ندل خا 1 77 كح الو #* ضوبنلا نه ب رضب الإ

 ا هل بعت الاب تاتشالا عماجو © بيس نيغ نم نايسألا ل

 بطرلا طقاست عذجلا كيلا ىه' اميرمل لاق هللا نا ىت ملا

 تس ايل فرخ ةايفألا اه كلو اه نه ريغنم عذجلاىنجاءاشولو
 2 دودسم هنود دسو 2 دودحم دح هدنعو #2 بدأ د قيرط هل + بلطلا نكل

 و * علهلا ةميمذ نع عالقالا لب # ليمجلا بلطلا كرت و * ليطعتلا انضرغ سيلو

 "نا ىلع 8 يقب ام كرمع نم يمت: ناو 2 يغبني اه يغتبت نأ و * عرولا ةميشل عابتالا

 بوجحم قحلا نع اهيغارف # لالذالاىوس اهقشعتنم لاني ال * لالدا|ت اذ ةيندلا ايندلا

 اهب ] يف حرس نا و # هبد نع عطقنا اهبح عطق نا * بوطخلا ىيسا اهبطاخو

 "متغا اهب )١( معا نا و # هسفن اهيلع ةرسح تبهذ تبهذ نا هّيل نع )١( حرسنا
 ا هسأر هيلع دسفد

 نا 1 ايهقالخا ىرداسم دنع هربص علقتنا 12 اهقالمأ ناين ليخلا نانبب علق نا

 جورغلاو بوثلا نع خالسنالا حارنالا و حيرستلاك ةماسالاو موسلا حرسلا )١(
 فلي ام رسكلاب ةمامعلا (؟) «هللاهمحر هنئم> ىلقعلا بالاو حرسملاو ىعرملا بالاو هنع
 «هللا همحر هنم> ممعت و اهب متعا دقو سارلا ىلع



 ١١6( ) سانلا نم لذادالا ىلع اهلابقاد ىوقتلاو ملعلا له! ىلع ايندلا لابقأ مدع يف

 اهلاصول "قش ناو" بالطلا كلاسهىف هقاع قدنا #بالطلا كرادم يف هرظن قد

 تعض ود ناو ا تكرت نا و ** قيرفتلا راشنمب هبلق قشنا * قيرطلا رابغ

 : رمش © تعفرت نا د اهنرزن الو # تعفرت ىتم ايم ظعت الف * تعضتا

 ايها توكيد ىانوكلاو تّذا تقشع اذا ايندلا ىه

 ان يدم ةارك نحب عبتي 3 ايعص هدجت همرت نا كلظك

 لا يجلاىلا 2 بلغالا ىف اهارنف * جاجوعالا ةني ته * جازملا ةنولتم اهناىلع

 ىف درفم نم مكف * اهيبطاخل ةقشاع ةقوشعم و # اهيبغارل ةبلاط ةبولطم ىهف بغا
 راكتالاديب "رك ر'ملع مل ءد# (١)ءمج لكيف ةدافالا ةداسو هل تينت دق )١( لهجلا

 دنع كاددلا !ذه لواصي د © هقيدصت نايذهب كلذ رذه لباق, * عمس لك هلوق -جميف

 و * قلطملا رفاكلا ةلتاقم لتاقي لب ** قمحالا رصاقلا ةلءاعم لماعي # هقيقحت ناضيف

 هقمر دسي ام دجيال كلبتسم كلمو هقبه نبا نم قمحا كلمم كلم نم مك
 رعش + (5) هقنف

 ماما "ماع بذوه تناو لام ريفب كارا ةلئاقو

 مال مالعالا ىلع لخدت ملو مال سكع لا قف

 (؟) هانع * جا هو جارس هاجلا نم هيدل * جاهو كلذ دعب ميمن حلاطن م مكد

 (3) ةافشلا هافشب رذتعاو © هافش ام رهدلا هاقس * (ه) هاجو "نع هاجو # هانغ زنك

 ميظعلاءاهلا دعب ةدحوملا ءابلاب رفءجك ليهجلاو لهاجلا ممج مك رك لهجلا )١(
 قالا ىلع افرع هب لدتسي سأرلا مظعو قدحالا ربكتملا نع ةيانك انه وهو سأرلا
 ىئعيب وهف سلاجملا نم وا لومدملا ىنعيب ردصملاو سائلا نم (؟) < هللاهمحر هنم >

 نم هقن (؟) « هللا همحر هنم > سانلا ممجي هنال ممجلاب مارحلا رعشملا ةيمستك لعافلا

 وهينعي هانع ([)4قن» هقان وهف قافاوا فعض هيفو حص اهوقنو اهقن لءجو حرفك هضرم

 تءاجو كوجو ءاقلت كهاح: و كهاجو ه( «قد مها هب ىنتعاو همها ةيانعو ةيانعمو.عي

 4 ىلع بوصنم وه و ةاحنلا ىنع.ب انه لوالا هاجولا و ثلدلا تاك ر حلا امهنم لكل وا ىب



 مااعلا عضيو لهاجلا عفري هنال ايندلا رابتعا مدع كايب يف (1131)

 4 ريال د 2 ًاتمصالو در هنوعد دنعءلمعتسال 4+ هاقو هنيع لبقد ب هاو بلطب هاف اذاو
 : نعش © لاو لاودالا ىلع هناك # لام ىلع لاه هيلا لاه 2 اعهأ الو اجود هتءدخ يف 2.2

 اثم بلاط ىنغلا نود نه مرحيو ' هلا نمليزجلا ىطمي نهسانلا نم
 كل

 لصولا فلا ىف هللا مسب قيوض د ةدايز درمسب داو تقحلا امك

 # ريمحو لاغب لاعن هطاشن طاسب تلطب| 5 ريرحن ربحم لماكح اص نه مكذ
 و ةنامزاا ضرا ىلع هطقساف # نامزلا لهاك ىلع هلئامك لاصخ تلقت ىلغا مجاد و
 * لئاذرلا لبازه فرجاافش عدز * لهاج حااط نم مكو :* ناوهلاد ةبرتملا ةبنرم
 حاد )١( عزاعز هتراطا فيحن فيفخ و © لبا_ئس قولا فالأ هخ عاف
 راكد ا ىلا هقنع يف ىذلا هرئاط رئاط هبراط وا © راخفلا كلف جوا ىلع ثداوحلا
 ع ب راطرالا

 و 5 م

 ماتقلا طحنا و شيجلا ىلاعت لحم وذ آلا لعي مل ولد
 تلعو + ءاملا ىوهو : ءاوهلا الع امك  رايعلا فيفخ هنالالا * رابغلال عي ملف

 ىف دبزلا لعي مل # ىلاعلا ردقلاب ىلاعتلا نكولف © ءامادلا رهاوج نبايحلا (1) بابق
 د ا ا ا د ا ا اي ا ا ل يت ءاملا هبك ري ”ىحلاو تا هقرخب الو ءامل اولعي ثرملا ندب 2 فيك © ىلاعلا ول ردوا
 ةعيفرلا ةلزنملاو ردقلا ىنعمب هاجلاو ةفطاعلا واولا نم بك رمف ىناثلا اماو ةيفرظلا
 ركلاب ايهالك ةهفاثملاك ردصم ةدافشلاو هفشلا ممج هافشلا (1) « هللاهمحر هنم >
 < هللا همحر هنم >

 و اديدش كي ردت لكوا اهوحنو ةرجشلا حيراا كي رحت ةعزعرلا سوماقلا ىف )0020(

 ىلا عزاعزلا ةماصاف ىهسا ءايشالا عزعزت مضلاب عزاعزو عازعرو هعزعزو عزعذ حبر
 معممج (؟( »2 هللا همحر هله 2 ةويطق دردك فودودلا ىلا ةفصلا ةفاضأ نم ةينايب حايرلا

 ىوف ولي ام بابدلاو ةميغلا دو.ع سأر ىلع مضو: ىتلا ىه ةبقلاو ةميخلا ىه و ةبق
 ريك ذو ةيعامسلا تاثنؤملا نم ردفلا (”) « للاهمحرهنم » ءاملا نيجلكةفاضالاو ءاملا
 ىف ىا ركذم فاشم ريدفت وا كلذ وحنو ءانالاو فرظلاب ردقلا ليوأت ىلع ىلاعلا
 >» هللا ةمحر ةهنم» امهودعن و اهفوجوا ردقلا نطاب



 )!١١( ربكتلا ةمذم ناببو ملاعلا عضيد لهاجلا عفري ايندلا نا يف

 :رعش 2 ناسللا ةوق ةلعب تلع 5 نازيملا ةّفك تّنخ اذا و 2 هقرغبف

 احجر نم نزولا دنع لفسي كاذك اهل تلق تنا الا سانلا الع تلاق

 فرعت ىوس هيف ضرغالذا * نازيملاناحجر نم مها نوزوملا ناحجرنكل

 ”ناف * كانغم ود كتبترم نود يف ولو * كانعم و كتقنمب احجار ٠ نكف 4 ناذذألا

 ناسل نال © هئالغ رجي ال هيلع رجحلا ناحجرو # هئالع رضي ال رهوجلا ةفك 1

 عم 8 )١( لصفلاو لضفلل قوراف هنكل # ناحجرلاو صقتلاب ملكت نا و © نازيملا

 فزخلاب رهوجلا الو : ماعنالا لذاراب 2: مانالا لضافا نزاويالف * لصالاو سدجلا داحتا

 ةعفرلا عم نوكي اه هنسحا © بتارملا طحب عضاوتلا نا عم * فدصلاب ؤلؤللا وا #

 ءامب بهذي ربكتلا ناف © ىلادتلا ىعاد هعمام # لّثذتلا عاونا ريخو  بقانملاب

 مولعلا داعم نم حيولت هيلاو 2 لامجلا ءاميس نسح بلسيو # لامكلا (لعخ ءاهب )

 بهذيف 0 تلا ءاملع اونوكتال : مهلوقب *# مومعلا ىلع قلخلا رايخ ةداس و #

 رعش #* مكفلخ نساحم (1) نسحلا قلخلا قولخب اونزف * مكنةحب مكلطاب

 اعفنن رامثلا لمح نع ر سعت ناو هلانت رامألا ىوقي نا نصغلا اذك

 وا ةفيج هر ]3 قش هلواف © ريدتلا مزال نا # ريكتلاو مدآ ن نبال امو

 دويفلا هنويب و 2 ناديدلا تاعوندم هسبالم نيزإ و # ناويحلا تالضف هب داشم ن سحا

 مدا نبا نيكسم 2 نفدملا هلآ و *: نفكلا هلانع و «نوعلا ةرطظنق توملا و

 : نعش © نيملاعلا تو هن الا نه ثا ةايرتكلاو ةلانق # نيكسم ىا و * نيكسملا

 رخش هر ةفيج و ةطن هلوا نم لاب ام
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 هب نذو اذا ناصتنلاو ناحجرملا انيممو الصافو اقراف نوكي امئا ن زيملا فا(١)

 نائيش هب نزو اذا ناحدر وا صقش مكحي الف امكح وا ةقيقح 0 اسنج نادحنم نائرش

» فدصلاو ٌولَو لا وا فزخلاو رهوجااك ني. رافتم الو نيلب فند ريغ
 (5) « هللا همحر هنم >

 بردط وهو حتفااب قواتغلا . انه ةم.ش هيلعو بريطلاو راملاب نسحعلا قلغلا هيث عاش

 «< للاهمحر هنم > ةكم ىلا بسد : فورم



 ايندلا ىّلطي نا لقاعلا ناسنالل دبال هنا و رّيكتلا مكيف ا (112)

 ءاضق ءاضؤاو بايذلا بازحال امو + تدريجأا ءامدس ءامسو بارتلا بارتال اه

 لاني الف ## هؤاد هادرا هيف هعزان نمف  هئادر ءايربكلاو هلل ةمظعلا توكلملا
 ** نيرفاصلا نم كنا جرخاف اهيف رّبكتت نا كءن٠ ام  اداقتحاد ”ةلذو  ًاراغصالا
 :رعش * نيرصافلا نه دق ىذ لك ىلع هللاؤ در ىوتست الف

 رطخ رد دتفا و اج زا درب رب رب هديئوران هك يغرم نأ زا ءا
 دوش نا رد ب رك نه ٌةمعط دوش نا رب نوج هتسر ان رب غره

 01( حبب رستل حب رشق 7
 ايئدلا ناف  باينالاو ىدبالاب اهب اوقلّمت دق * بالك اهبلاط د ةفيج ايندلا

  حايشألا ىف ضارمالا تاكليم بجروت ةندجلاك م حاورالا تاب وهر صرحلا ثروت

 # !داعالو غاب ريغ # داصوا عئاج نم * فثلتلا فئاخلالا * فرجلا لحال امك و
 ةددرضلا فدي ام الا * دادسلا قفا ىنكاسو # (1) داعملال هال ايندلا نم لحب ال اذك
 ْنَء ”تقيملا ت برغملا و قرشملا لئيم اهولثم ناف 1 ةرخآلا بلط ىلع نع و

 و كانا مث كاياف # نيترض نيب امك امهنيب ىمالا و 8 برقم رخآلا ىلا امهدحا

 نيعيامف  نيع ةرق اهتبحاصل , لك ىذقو * نيش ىرخالل امهيدحا ني ** نين ض
 امنا و # ةرهاسلا نيز و # ةرخآلا نيع وهف * ىفلزلا و ةعاطلا ىلع # ايندلا نه
 ءايقشالا ىلع تلبقا اذلو ** نيقتملا لزانم نم كطبهيد * نيدلا نع كدءبي ام ايندلا
 ” غب لكل ةنج و © ىئبنلا لآل ًانجس تناك ىتح *: ةرربلا ءايفتالا تلبق امد ةرفكلاو

 ا ا ا ل
 هئازجاو ناورحلا ءاضعا نع ثحبيوهو حيرشتلا ملع هنمو عيطقتلا حيرشتلا )001(

 مالسلا هيلع نينمؤملاريما اهقلط امك اهقلطيف اهتثابخ ىلع لقاعلا ملطي نا هنم ضرغلاو اهيبلاطو ايندلا ةقيقح نع فشك ةدايز نم هيف املهب بلطملا اذه مسوو هعيطقتب ةمولعملا
 فورعمب كامافىلاعتهلوق همءو اهقلط ىأ ةأرملا حرس لاقي قيلطتلا ةلمهملاب حيرستلاو
 لها ىلع مارحايندلا ىوري دقو ةرخالا لها ىا(؟) « للا همحر هنم» ناسحاب حي رست وأ
 <« للا همحر هنم 2 هللا لها ىلع نامارح امهو ايندلا لها ىلع مارح ةرخ الا و ةرخالا



 (ذاؤ) هدالدا ىلع ةمارحم القل ىلع ةقلطم ايندلا نا يف
 0 ا لا تصالح

 ** ماثللا لئاقت نا فكنتست ةميرك ما # ماركلا بحتال ةميثل ىها ىردا امف # "ىبغ

 ناف # مالسالا عرشب هدالوا ىلع ةم رحم © القئ "ىلع ةقئلطم اهنا : لبق ام معنو

 اهلعجت الو # ناوضرلا ببس اهلعجاف *الامو ًاهاج اهيف تيتواو #"الابقا كيلا تلبقا

 ًايئاغ كمتالو ت كناوخ ردص ىلأعمهب نونو * كناوخاردق فرعا و * نارينلا بطح

 نيعب ىظنلاو # مهلالجاب لالخالا نع رذاحو © 0 اع ًايئاعالو * موتباغ نع

 و تامحرلا دايع مهناف 2 مي لالا لالاخ ىف دسحلا
 2كنداعس لائم + ناميالا ناوخا

 هبر لضفب * ناقيالا ديب كاخأ نم و 2 ناميالا ىف كاخأ "ناف كتداجت .لاحمو

ل كئاعد ماقد 1+ كا ماقا دق كيلملا
 ءاضق ,ةجاح ءاضق ماقمو لك كلم ءاعد نم هيلثم ه

 م 8 ةاجنأل قيرط برقا اذه لب * تاجرد و تاعاط ٠ نم كلذ ريغ ىلا  تاجاح

 0 ”قحلا ىلع دعو هناف ىجنا د هلوه ىجنم ىجنمب ءاج نم * ةاجن )| ىلا ليبس جونأ

 : رعش :قحتسا نم ةهمرح الف هفلخ, ال

 عمطم كدنع تاجاحلا ىوذل الو 2ةملم عفدل 'ىجرت ال تنك اذا

 عشي نمه ىشحلا موي تناالو 2 ههاجب شاعي هاجوذ تناالو

 عفنا كدوجو نم لالخ دوعو دحاو كتوم د ايندلا ىف كشيعف

 )١( « ةئيض و ةيصو »

 اهتابقع نسيأو # قوخع قي رطلا و #قوسم كترخآ ىلا تنا و2 قوس قوس كايند

 ةافح مكماماو 1 ةارعةافح متن ناو 2لياج كامىلع دوفولاو 2 8لياق قيفرلاو وا

 (؟)كاردل كرادف# تافآ ةفاسملا ىفو * بيرغ ليزنلاو #2 بيرق ليحرلاو 1(82)ةازغ
 ممم د

 هنم > ”ىيضو وهذ مركك ءوضوو ةفاظنلاو ندحلا ىهو ةءاضولا نم ةئسح ىا )00(

 ةكرادملاو كاردلا[(©) < نبا همح رهنم) قيرطلا اده عاطق نيطايشل امه ) « هللا همحر

 كاردلاو هقحلهك ردا قاحالا ةك رحم كردلا سوماقلا ىفقاحالاو تئافلاكارداب كرادتلا

 80ىفو هقحلا ىااكارد كتاف ام كراد ةرقفلاىنعمو ىهنتا ىشحولا سرفلا قاحا باتكك



 هلجأ لواح لبق ائيش هترخال خدي نا ناسنالل دبال (1(

 سفدلاريغ زجاح الو * ىفسلا اذه نم )١( ةعطق ىهف ةثرقس نيعملا ضعي و  تاف اه
 رادلا 0 ىوس # ةرخالا نيبو كذيب رماعال * سبحملا صفق يف حورلا ريطل

 رعش  ليلق مث دازلا ريثك ”ناف * ليحرلا لولح لبق اهنم ددزتف * ةرئابلا
 ا ليصح# ؟؟ ىوريم تمايق ىارحصب يتفريمن بتكمان هشوت يب انخيش يلفطب

 © اهلمح كسفنب ىيطت ال كنكل * كلاقثا انه فقخو * كلاوما اهيلا م دقق
  راطخالا نم نونمآلا :: رافسالا ءانما" ءارقفلاو * اهلقن كدحد عيطتست الد
 5 رادلا هذه يف هندذخأي امف © مهيلع كل نومضهوهو © مهيلا هتماس ام ملسبف
 تعمج ام بحأ مهدنع رخاداو 8 تعطتسا ام مهلمحف  راقتفالا ىدل كانه هنوادؤيي

 ودك كلام كلام ناف# كلاقثأ لقت نع كوريجب © كلاوما لمحل مهرجأتسا د
 رظنتلف * كرايغال هتكر تامال كدارق داد يف ام كلف * كلال كريغل هكرتنت ام
 كلام امنا : رذيبا نءف © اهدي م رمالا جرخي نا لبق # اهدغل تم دق ام سفن
 قداصلا انالوم لاقد © ةئالثلا رجعأ كلامآب نكت الف # ةن ارولل وا ةجاحلل وا كل
 نم تعطتسا ام مدقو * كداعمل كزاهج ”دعأ 5 مالكلا اذه دوم 'ىثوأ ام 8 تل

 الو # كريغ نمتأت الو * كسمد ناينب ىماعلا و * كسفن / ا
 رعش كريخ هكللمت

 عاطتسي ال ابهماود ناو عادتم ايندلا امنا علمت
 عاطم 0 هيف ريما "يح تناو تكلم ام مادقد
 عاسيضلا ءرملا ةيصو رصقف هيلا ىصوت نم كررغي الد

 ءامب عطل , ملواكارد + ةجعنو روت نيب ءادع 'ىداعف : هسرف فصي سيقلا ”ىرما راعدا 2
 < هللا همحر هنم > لغيف

 سكمل اىلع انه رءالا نكل ربخااىف ددو امك رقسلا نم ةعطق رفلا ناديري )١(
 « تياهمحر هنم > رفسلا اذه ةفاسم نم ةعطق رق-لا ناف



 (١؟١) « ةلقع» ةملك لوح انقيقحتو الل يلع ثيدح

 عادخلا الول هب هيصول'و ىريغ كاذ كلما نا يلامو
 و ةنالخلاب عيوب ام دعب 5 القي نيتمؤملا ريما يلع (١)ةلقع نب ديوس لخدو

 شرف هريغ تيبلا ىف سيل * ريغص ريصح ىلع سلاج ليث وهو ** مانالا نيب هرما نفذ

 © كيت نق قرا الو لكلا لاف عم كوي + قكقملا ريمأ ان لاف +ريوسألو
 داد يف ثثأتي ال بيبللا "نا 5 (1)ةّبلقع نباي لفل لاقق * كلثم تبب هيلا جاتحي اه

 ةلمهلا نيعلاب ةلقع نبدي وس باتكلا اذه نم اهانيار ىتلا خسنلا ميمج ىف )١(

 :لاق نم مهنهف ؛ ةملكلا طبض ىف نويلاجرلا فلت+ا نكلو ةنكاسلا فاقلاو ةمومضملا

 ىقربلاو خيشلا لاجر ىفو نيرحبلا ممجمو جهنملا ىبحاصك ءافلاو ةمجعملا نيغلاب اهنا

 : لاق نم مهنمو . لجرلا ةمجرت ىف ةماعلا رثكا هب حرص اذكو رجح نباو ريثالا نباو

 نسحا !نبدمحم نيدلا ماظنو هلاجر ىف دواد نباكنيتحوتفملا ءافلاو ةلمهملا نيعلاب ابنا

 ةءجرت دروا دقو . ىدنع ةدوجوملا ةخسنلا ىف امك «لاوقالا ماظن هباتك ىف ىشرقلا

 ىف امك ءافلاو ةلمبملا نيعلاب ةلفع نب ديوس ناونعب ةرام ةاورلا عماج بحاص لجرلا

 ١: ج » ىف امك ءافلاو ةمجعملا نيغلاب ةلفغ نيديوس ناونعب ىرخاو < 6١:1١" ج »
 ىلص ىبنلا كردا نمم وهو ءافلاو ةبجعملا نيفلاب ةلففلا نوك ىدنع حيحصلاو « 5
 نم « ديس > ةدام ىف لاقو مالا هيلع ىلع باحصا صلخ نم رامصو هلآ و هيلع هللا

 و اهضتفاو ةنس رشع ةتسو ةنس ةأم نبا وهو اركب هيراج جورت هنا : نيرحبلا ممجم

 ىف اهب تامو ةفوكلا نكس ةنس ةأمو نيرشعو عبس هيلع تتا دقو اهيلا فاتخي ناك

 و » ةلس ,١٠ » ىلا غلب هنا لاق نم مهنمف هرمع ةدم ىف اوفلتخا دقو . جاجحلا نمر

 ىف لاقو . اهزواج دقف كلذ حص ناف هلآ و هيلع لاىلص هللا لوسر ةدل انا لاق هنا ليق

 ثدحملا ىور دقو . هءالكى بتنا ردقلا ريبكاعناق ادباع اهيقف ناكهنا « بهذلا تارذش »

 هبسن درس دقو راحبلا ةنيفس نم «دهز» ةدام ىف هنع مالسلا هيلع ىلع دهز ثيدح ىمقل |

 لاجر بتك ىف ةروك ذم لجرلا همجرتو :6١9« عم ج ةعيشلا نايعا» ىف نيمالاديسلا

 واهانيأر ىتلا ةعيلا خسنلا ىف اذكه (1) « هنع ىفع ردا» مجارف ةصاخلاو ةماعلا
 هياعر هنديد و فاوملا بأد نا كلذ ىلع ليلدلاو اضيا فلؤماا رظن ىف حيدصلا هلعل

 ؟ةلقلاو) هماك ىهو هذه لايق ةيتالا ةملكلا تناك املو تارايعلا بيك رت ىف عجسلا

 «ةلقعات ةملك نوكينا بسات لاقتنالاىثع.ب مسا وهو ةنكاسلا فاقلاو ةمومضملا نونلاب

 طبص ىفاانالا ةلوث نوكيا اذكه انهراه انتبتا ةك ايلا :فاقلاو ةمويكلا نيملاب اهيا
 « هنعىفع ردا » ارما كلذ دعب ثدحي هللا لمل ةملكل| هذه



 هتدصح اهيف ترذب اماكف ةرخالا ةعرزم ايندلا نا نايب يف )١17١1(

 اناف# نورئاص اهيلا ليلق نء انآ و انعاتم ريخ اهيلا انلقن دق نمأ داد انلو 5 ةّلقّتلا
 :رعش * )١( نوعجار هيلا انا د 7

 ىنك هاكن سب ز ترسح هب هك ةعابدنب كير سرت نك
 « فسك نع فشك »

 اهضراو لامعالا اهعرز  ةرهاسلا ىف اوعدز دصحت # ةرخآلا ةعرزم ايندلا
 هداصح عرز # اياربلاو كنا امك: رارقلا راد باوث دوصحملا اهلوصحمو # رامعالا
 ضرا ىف تانسحلارذب عرزذاو # دصتوا رصحت ها دصح: نا لبقديتجاف © ايانملا
 تاولخ عبد يف * راجشالا تارمثم سرغاو * نطولا توقل ناكرالا لهاوعب * ندبلا
 :”رعش * جيوب جوز لك نم تتبنا © جيهي نطولا يف كعوج اذاف 2 داحسالا

 ًاءراز ريخا نكف داصحلا ناح لجنم_ ةّينملا و عدز سانلا :
 ؟ هلالخ نم جرخب قدولا ىرتف # هلالج ءامس 5 قيفوتلا باحس هللا ريثيسف

 رامثلا تعنيا و  راهزالا تقرشاو ة: راجشالا تقدروا و 5 (؟) رافقلا ترّضخا اذاف

 كينيع عوهد نه جف © اهلكا نيتذجلا اتلك تنأ و * اهلبنس عودزلا تلمح و
 :”رعش 5 ًاريس (5) ًارحس امهتاقاسم (؟) ةاساقمب مزالد © ًأرهن امهلالخ

 قلو نك ني لل ا ريس راك يئوكين مخن سمع عرزم دد

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىرشغمزلا ةمالعلا هاور اب ثيدحلا اذه هيشا امو )١(
 ةمالعلا ةبتكم ةخسن نم (4ص) لوالا بابلاىف « راربالا ميير > هباتك ىف امك هلاو
 و ىلام لاقق هنم رثا وا شارف تذختا ول هللا ىبن اي : لامذ هبنج ىف رثا دق ريصح ىلع وهو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع هنع هللا ىضر ريع لخد لاق هللا هملس « تقلا >
 نم ةعاس ةرجش نحت لظتساف فئاص موي ىف بكاركالا ايدلا لثمو ىلثم ام ايندلل
 ضراإلا وهو رفق معمج 0( « هلع ىفع ردا » همالك ىهننا اهك رتو اهنع حار مث راهن
 همحر هنم » هدئادشو هقاشم لمحت يشأ ةاساقم )١( «هللاهمحر هنم » ءالك الو ءامالب
 ًارهس هلوقو عزادذنتلا ىلع امهيلكوا ةاساقملا وا ةاقاسلل فرظلا ىلع بصن (4) « هللا
 « ُساهمحر هنم » مزال هلوقل هب لومف#



 ( ١77 ) اهسنج نم رامثلا دصح لامعالا نم رذب املك ناسنالا نا نابب يف

 اهعرف ه ضرالا يف تباث اهلصا # ءاسملا ىف عناب اهرمت و ةددغ تبان كلخنف

 *كنايصع نارين * كندب وا كسفنب * كناتسب ىلع لسرت ناو كاّياف * ءامسلا يف

 هنا امكمساق نهىلا ايغرتالو # نيملاظلا نمانوكتف ةرجشلا هذه ابرفتال امهل لقد

 تابشخلا سباوي رانلا لكأت امك  تانسحلا لكأت تائيسلا ناف * هقوس ىلع ىوتساف

 نمو 1(2) حيدذ نم حايرلا هدرذ# ميشه وا * حيرلا هب تدتشا دامرك نوكتف >2

 لصا عدز دفف # تائيطخلا و مئاملا داجشا سرغو # تائيسلا تاكلملا رذب عدز

 جرخت ةرمث اهل ” ميحجلا لصا نم جرخت ةرجش © موق'نلا ةرجش سرغو © مومسلا

 : عارصم © نيلسغد ميمح اهريصع و * نيطايشلا سؤر هناك اهعلط  ميرص لصنك

 :رعش ”اناحير هعلقي مل موثلا عرزي نم
 وجر وج دي وربي مدئك را مدنك وشم لفاغ لمع ةافاكم را

 ىدردب ىراك هجره ردارب ىا ىونعهريب تسا هتفك نينج نأ

 4 عب رف و عب رقت «

 مولم اهبوه نوتفملا اهبغار لب  مومذم هسفن يف ايندلا عاتم نا نبسحت الف

 لهال )١( زاهج © ةئيقيقحلا ةويحلا ىلا ةعيرذو © ةبدبالا ةداعسلا ةعرزم اهناف

 (8)لغد كنع يتسن ملف * اهرهاظب كتىغ ناف © ةقيقحلا ىلا (؟) زاجمو  ةقيرطلا
 ك0 ##آ#آ

 حيرذلاو مطقلاو باهذالاو ةراطالاءارلا نوكسو ةمجعملا لاذلا حتفب ورذلا )١(

 ردكلاب رفاسلاو سورعلاو تيملا زاهج (؟) « لاهمحر هنم » ضرالا نم عفترملا لتلا
 لباقملا ةانعمب اما 2( » هللا ةمحر هنه ازيهحت” هزهج دقو هيلا نوجاتحي ام حتفلاو

 زابتجالا ىنعمب زاوجا| نمناكم مساوا ةقيقحلا ىلا لئام زاجم ىاردقمب ةدلعتمىلاف ةديقحلل
 ناو ايندلا نال كلذو ةقيقحلا لصا ىلا هنم كلاسلا زاتدي زاوج لحم ىا هب ةقاعتم ىلاف

 « هللا همحر هنم » اهيلا ةلصوع ةقيقحلا ىلا ةليسو اهنكل ةيقيقح ريغ ةويح اهن ويح تناك

 سوماقلا ىف هلاق لايتغالا هيف فاخي عضوملاو دسفم رمالا ىف لخد ةك رحم لغدلا (4)

 « هللا همحر هنم » انه هجو لكلو



 ايندلا حدم لوح الق يلع ةبطخ يف (1؟:)

 صاب دارتفالا نع كرّنحي د * اهبقاوع ءوسب رن لك كرّبخي اهن أف # اهرئارس
 نم مومذملا امناو # (١)ة>ودنم اهسجر نع كلو *# ةحودمم اهسفن ىفىهف# اهبقانم
 :ايندلامذ لجرل القل نينمؤملا ريما لاق# هاوه اهيف عبت نه مولملاو # هابقع اهب عاب

 ؟ كت رغ ىتم ما كتوبتسا ىتم كيلع ةم'رجتملا ىه ما اهيلع مارجتملا تناماذلا اهيا

 راد ايندلا "نا * ؟ىرثلا تحت كتاهّما عجاضمب ما © ؟ ىلبلان م كئابآ ع راصمبأ #
 رادو # اهنمد دزن نمل ىنغ داد د * اهنع مهف نمل ةيفاع راد اهق دص نمل قدص

 للا ىحو طبهم و *: للا ةكئالم 'ىلصمو #: هللا ءاّيحا دجسم هئاهب ”ظعتا نمل ةظعوم
 # اهمنياذ نمف * ةّنجلا اهيف اوحبدو * ةمحرلا اهيف اويستكا 8 هللا ءايلوأ رجتمآو

 تلثمؤ * اهلهاو ايسفن تعنو © اهنيشب تارقاد © اهقارفب تداند #اهنيستنذا دقو

 # ةيفامب تحاد # ءانفلا و لاوزلا نيهارب نم اهئانف ءالمب تنأو البلا اهئالبب مهل
 (؟) ةمايقلا موي نورخآ اهدمحو # ةمادنلا ةادغ لاجر اهّمذف # ةعيجفب تركتباو

 (؟) <« للاهمحر هنم >» صلخملا ورفملا نع ةيانك ىهو ضرالا نم مستملا ىا )١(
 اهصخل <«رصم ط 589١و 11:5 ج> ةغالبلا جهن ىف مالسلا هيلع ىلع ةبطخ ىه هذه
 ىف اوفلتخا دقف ايندلا اما اهيلا تارابعلا ضعب ةفاضا و اهعضاوم ضعب فذحب فلؤنلا
 : ةيهاتملا ىبا لوق اءظن اهحدم نمف ًارثنو امظن ةنسو اباتك اهمذو اهحدم

 ابلان نم هللا عاطا اذا ابلابقا و ايندلا نسحا ام
 اهرايدا لابقالل ضرع اهلضف نم سانئلاس اوي مل نم

 : ساون ىبا لوق اهمذ نمو
 قيرع نيكلاهلا ىف بسنوذ و كلاه نباو كلاهالا سانلا ام و
 قيدص بايث ىف ودع نعهل تفشكت بيبل ايدلا نحتما اذا

 فئارظلا » با_ةك ىلا مجراف اهمذو اهحدم نم كلذ نم رثكا تئش ناو
 ةنس > نارياب عوبطملا ىسدقملا قازرلادبع نب دمحا رصن ىبافيلأم « فئاطللا و
 ظح اجلا رحب نيورمع نامثع ىبا فيلأت « دادضالاو نساحملا > باتك ىلاو < 85
 بابلا اذه ىف تاملكلا نساحم نمو نانبلب عوبطملا « ١4١ ىلا ١معص > ىرصلا
 © دنع تعمتجا : لاقت « راربالا عيبر » هباتك نم لوالا بايلا ىف ىرشخمزلا هلقن ام



 )١١6( اهلها نم بيعلا امنا و بيع اهل سيل ايندلا نأ يف

 اهتدجول تلثمت ولف # ببسريخ ىهو اهمتشت الو * بسملا كيفو يخأ اهدبست الف

 : عش © ميولتلاب ”قحا :تناغل تقطن ولو # ميوقت نسحا يف

 انتاومن - ' يبيع اقتئاف ولاهو انامذ مهلك سانلا بيعي

 ان اجهانب نامؤلا قطن ولو انيف بيعلاو اننامز بيعن

 قات ١ اذا كيرفلل ”  ليوف نأض كوسم عادخلل انسبل

 انايع العرايس هلك ارق بئذ محل لكأي بئذلا سيلو

 « ليلج ليبذقت »

 كربخت اهناف * موللا قحتسي ىذلا اذ نم رظناف موي لك يف ايندلا كحصنت

 نرد ىلع زورس يف اهناطلس حبصي  لاوقالا ىوقا نه ىه نيا و * لاعفالا ةنسلاب

 نا لبق نم مسوق هناتسب يف يشم» وهذ ىسمي 8 سرش ملاظل ةيحضا يضر

 ناب كربخت ملاوأ 72 هسرف سرتفم اذاف 2 هسرف ًابكار جرفتي دا # هناحيد حير مشي

 ”لك نا و 2 غزان امون دالا ناليلخ كرت ام هنا )١( كرت ملوا # غراف لوقشع لك

 : نعش © قب رفت هدعب عامتجا لكو 8 قي قييضت هعم عاست |

 قرغا عمدلاب تدك نا ىلا ىعومد تردات مالسللانفق هامل و

 ؟ قرفتن اذ دعب انسلا تلاقف ةربع لصولا عم له ينيع) تلقق

 لك ىف و # تاتش عمج لك بغو © بزاع عطاس لكو © براغ علاط لكف

 ةطقاس ”لكلو *+ ضايقنا طاسينا لك دنعو © ضافخنا عافتدا لكلو * تاتف عومجم

 بحا نه تلا 5 اوغرف اماف ةتكاس ىهو ايندلا اومذف داهزلاو ءابقفلا نم ةدع ةعبار *

 نورك ذن ملف ءىش ال مكب ولق ىف ايندلا تناك ناف مذي امأ و دمحي امأ هركذ رثكا ائيش

 دقلو ىوتنا + رئاضب سيلف اهنم هتاف امو 4+ هنيد ءرما| راع ايندلا تقبا اذا + -ىش ال

 < هنعىفع رد | » تدافا اميف تداجا

 نم لوهجم ضام ىن :الاو ةئارالانم كيرت هلصاو موزجم عراضم لوالاكرن )1(

 <« هللا هم>ر هنم » كرتلا



 هتقاط ردقب دوعصلا بلطي نا ناسنا لكل دبال (1)

.- . 

 : ىعش # ةيفاعلا قتراو # ةبقاعلا قئتاف # ةطباه ةدعاص لك ف لخو * ةطقال

 تساوخرب زاب يناوت يتفا رك هك ردارب ىاوج 31 ىدنلب

 دوعصلف  ةسمدرالا نم نم # هسفنالا نمولي الف * روصقلاو تادجلا اهب عابف

 الف # ةرضاح ايندلا هذوف كلت تيسن ناف # ةرخآلا ىف رخآ و اهيف طوبه ايندلا

 كسأد نع عضو 2 )١( يلاوعلا و فويسلل ضرعتت الو * يلاوعلا فوقحلا ىلا هنن
 : صش * كيلع تاكرب و مالسلا نم مالاسب طرهاو كيلعن ملخاو ةمامالا ةمامع

 ةيلاعلا ةبترلاو كاياف طوبيلا نوكي دوعصلا ردقب

 ةيفاعلا يف كالجر و موقت تعقو ولاذا ناكم يف نك و

 كلامف ** ميقم هيلع للا ءاش ام وهو # ميدقلا دهعلا اذهىلع نادودلا راد دقق

 كتنكل تموف ولف © ةحبسف ةيافك هيف اه تن بو * ةحيصنلا تلمكا دقو ايندلا ”مذو

 دوبقلا دودص يف اهلامآ لآه تبتك ** ةحيضف و ةعيجف نه اهلايف # ةحيصف ةملك اهنم
 يف اهريس ةعلاطم كلذعم كفكي ملدا * دوشنم .روبزك اهلاوحأ حاولأ تبصن و

 تضمغا ما © رامثلاو نصمالا نسلأ نم اهربخ دراوت كعفني ملو # راجشالا قادوا
 ملوا © (؟) هاف اذا كلقع نذأ تالفغلا وشحب توشح وا هاف رهزلا حتف اذا كنيع

 هافشو هاقسل ابيفام كيلق (2) راش ول ةراشا ىلا # هافشلاب هافشلا كارح نيح لفتنت

 نم نوضاملا هبتك يتلا 2 لابجلا د ىداربلا سورط ىف ددجلا روطس ءرقت ملدا

 هذه ليف# مانقلا ماقرا دادم و © مادقالا مالقأب ىشملا تشمب  لاجرلاو نابكرلا

 <للاهمحرهنم» قباوسلاىرجمو انيلاوعرجم #قرابو بيذعلا نيبامت رك ذت :ةديصق
 تب رشف هتعرجت ىا ءانالا ترش () «للاهمحرهنم» هوفتو ملكت اذا ىا ضام لعف (؟)

 < كثاهيحر هلم > هيفام



 ١( 651 ام ظعم لمص هنوم دعب نكاسنالا ناو ايندلا ءانف ىلع لدي تاسنالادارفا يا

 الف بةكلل لجسلا ىط ةيووطم وا 2 اهارثي ةثوشنم دأ تانوثكم_تابوتكملا |

 دنا هتشون اي ملق زا هتفد ناراي دنا هتشون ءارحصي ا

 دنا هتشون ايند مدرمب ترخاآ زك تساه همان هتسيرس همه اه رازم حول

 ام ىلا قرفتلا قرطتب * تازانجلا تعفر ذا )١( اهيدانب اهيدانم داني ملفا

 ةداليلا راثا و ىثا وا © دابعلا ناذآ ىف هناذا رئؤي ملذا # تازايحلا ىدياب تعمج

 ”صصغوا * حاد رخآب رخآ و # داب عرصلاب نم دابعلا نم نوري * دالبلا لها يف

 تمص 5 نولئاق مهو مه اتا اذاىتح © نولفاغ ميسفنا توم نممهد ** حاروا ءامب

 : نعش # توملارذح مهناذا يف عباصالا اولعجما *توفلا نبخدنع ممصلاىلععماسملا

 غاب نيا زد تسناركوت شوك هكدايرف .تسه ىلكك رب. ره بلرب ندسك نر دض

 داوم تدعو ثيح © ةافولاو تاوفلا نيزتو ءانفلا ىلا بغت ايندلا هذه لب

 و: لئاوغلا مادقا تحت ايح اهريسا تحرط و * تارفلاب تافرلا ءايحاب # تاوملا

 ةياز نمتهل تدع انني توفلا ىلع كفن  لهاوكلا فارطاب لماحملا ىلع انيم هتلمح

 ىدمتيت وفلاهبام هتوفي الف ** ريسالا يحلا ب نعت توفلا ا نوم امرا نيرو

 اهت هم رتو © نيقختلا بارت ىلع اهيحعضت # ١ ىبيحي الو اهيف ىن هتملا توميالد

 :ىعش # ريقوتلا ريرس ىلع
 دقتفين يح هيف ءذرلا مظعيأو اقم اد ان نوعلا

 8 ماضتسملا ريقفلا ةزانج ىلع هتاياد ةيؤر و © مامحلا مالعا" مالعاب ملعت ملا

 و # ىبجتف رقفت# ماظعلا رسك دعب اههاظعا "نا و * مارتخالا دعب اهيف مارتحالا نا

 ىهل اهنا و ةرخالا ىلا لصوت هبو # نانجلاو ةداعسلا ليثت توملاب # 'ىيحتف تيمت

 نعش 1 نكاويدلا

 < هللا همحر هئم اهافدعمو اهسلحم ىف ىا ةيف رظلل ءايلا )000(



 ايلا هجوتلا و ايندلا "بح نع ناسنالا ريذح” يف (١؟م)

 ؟ تسيج ناك دره شيب شيب سيملع تسين ىورسخ ركن اهج ذانتشذك
 « بيجحع بيل لت

 كالا ني ير مال د اعل نع نسوا
 ةنيق ةينغلا دنع ىوتسيو 5 بارسلا بارشلا دعب ءاملا ىداسيف # قافكلادعب فكلاو
 باحتنالا باختنالا بقمةيماولو # باذع (١)باذعلا ىف نكي ملول # بابحلاو بابحلا

 امئاف © اهرئارح يناوغ نمهاوهتو  اهرهاوج ىلاوغ ند هّيحت ام لك نا ىلع
 اهنيبحتو اهديسحت) اهسيبأتسيلدتو 2 اهييبشت بيبسن ل كسفن(؟) ةطش امبيغرتب كلذ
 كلذلو # اهتاذل اه ايازم اياره ةيؤرب لب * اهتاّذلب مأأتل لقعلا ”لمأت ولف الاو ©
 :رعش * نسحاو نعا دوقفملاو * نوها دوجوملا ىرت

 امك نبع يق اذجلف اعازرت مهيف تمدامه ”ىحلا ءاسن تناكو
 ايندلا نء هسفن راذح اماكدنا * (؟) اهب'اص ملأ ديزي امو اهبئاصم ميظع نم ذ
 ىلا ًانامز و * ناوخالا ىلا ةهرب تبره اهتبهد ىتم د © نارفالا ”ىزب ةسفن ةترذعا
 نيف تيساف اهاكف ناش ناو تاز: نأ" موز ' .” رتتف 5 ناسنالا دارفارئاس كذ
 ىنتلسو © اهردغو اهرذع فيس تلس 2 فلتم ناجبرجان ةياقم © فلسلا لوحف
 و © بكانعلا تيب نم نهو اوه امب قلعت فيك .ظناف # اهرصعل مه صصع فالتخاب
 2 رصعلا لها نم ديرن امو رهدللو كلام # بكان عطقتنا اذا راذتعالا ىلا عرست
 نع رصاق اي رصقا © ريغلا لاح كلذ) رظتني ال * ريخلا لعف هسفنل ديري نم اف
 امو # ىغايلا تنا د هلاح ىلع قاب ىهدلاف © مالملا نرد نع كلايذ نصقد + مالكلا

 ىلع هطغاملا سقت ناف )0( » هللا «ة4.ىحر هده » بعصو باعصك بنذع عم )00(
 اهصقن سودحملا دهاشملا رضاحعلا نيسحن ىف اهنم ردقأ و ىوتا بئاغلا دوقفملا نيسحت
 لصاولا اهدجاو وا دصقلا ىتعمب باوصلان م اه دصاق ىا 2 »< للا ةمحر هم 2 اه>بقو
 < ُتاهيحر هنم » ىلوا لوالاو ءاطخلادض باوصلا نم اهيلا



 (١؟8) ناسنالا لاوحا يف رييفتلا امناو هلاحب قاب رهدلا نا يف

 ًابناع اي ىصقاد # عئاطلا نمو يغاطلا نه رظناف * يغاط اي تيصع ذا رصعلا 'ىصع

 هيف (1) كادأ ام )١( كارأو  بوطخلا "لهسل ابيطخ رهدلا ماق ولف © عباتلا ىلع

 كظيغ ران مارضأب فوج و # كباعل قطنلا قاطنب ضون ول و 8 بويعلا بويغ نم

 ناسلب ىدانلد © زييمت نيبأ كلاح زيمو # زيجعتلا لفقب كمف باب قلغأ و كياعل

 2# كتعانص ىلع تعضوو # كتعاضب ىدل تعيض © لاقملا اذه نومضمب #* لاحلا

 مراجلا ريجه ىرتفا # (5) ناتهب اذه و نايصع كاذ : (©) ناتبب نيذ نم كيف ىلف

 8 (0) ىرتما هرما يف كلذب هنا مكاحلا ريهالا ىرت ما # ىرتفا هريغ ىلع همرجب هنا

 تنا و مولظلا تناو مولظملا تناف # ةيرف الو لاحتنابال 1 ةيرم هذخانال هناحبس

 ريخ وه د اننيب هلا مكحي 2 نيح ىتح كسفنب صّبرتف © مولملا تنا د مئاللا

 : عش 12 نيمكاحلا

 سأب نه صهدلا ىفامو قاب هلا» 2 اوبذك دقل رهدلا رئضماولاق
 سانلا سفئا الا ترغت اهم لب ةرئاد كالفالا هرمقلا هسمشلا ىذه

 « جيرفن و جييهت »

 بعغرت ال # ةينالويهلا قئاوعلاب تقلعت و ةينامسجلا قئالعلاب تقلع كلاب اه

 حراسم ىلا © حاورلا ىف كحور بغرت الو : لوصولا كبيبح ىلا * لوصولا لا

 راونأن م نسم يعز 8 نوداحررلا نم سرت رصهوج كحور ناف  حاورالا ملاع

 تددأ نا ةكئالملا كنا رقأو # ناوخالا تدصق نا دارجتلا ملاع كنطو نيينابر ا

 عوفرملا كتبو 2: بارخلا نكسملا اذهو نيكسم اي كلامف * نارقالا ىز مهب

 هدحو ملكتملا ةغيص (؟) « ثلاهمحر هنم > ةئارالا ىضامنم بئاغلا درفملا ةغيص )١(

 (4) <« هلا همحر هنم > ريحتلا وهو تهبلا ةينثت (") <« هللاهمحر هنم > ةيؤرلا عراضمنم

يرم ىف عقو ىأ (0) « لا همحر هنم >» لعفي ماام هيلع لاق اناتيب و اتهب هعنمك هتبب
 و ة

 « هللا همحر هنم > مرجملا كلذ رما ىف وا مرجملا كلذ قح ىف همن رما ن م كش



 توكلملا ملاعملا ءاقتدالل قلخ لب ملاعلا اذهلجال قلخي مل ناسنالا نايف )3١(

 :”رعش 2 بارتالو رجح الب ديشم

 دجو نارين اشحلا يف دقراف نحت فانثكاا نم به ا

 نيطايشلا دونجو كتراْمُأ سيقلب ىلا  نيقيلا ءابنلا ءابس ده د يكلم ا
 تافتلالا نع تلفغو 2 ندبلا ةحاسب 'ىدرلا كرش يف 'ىوهلا بحطافتلاب تاغشف

 صهاوج نم تنا و سناالاب سن الا و كلاب امف * نطولا ةحام *رجو ىدبلا كلف ىلا
 توربجلا ءاضف روصقرويط نم كحور و سفنلا صفق نم ديرت امو # توكلملا ملاع
 ةدارم كحورل تيلحتسا و * بارتغالا )١( براغ ةبغرلا وعوطلاب تيلعتسا #
 قّذتف * ميركلا كبر دنع كقاثيمو © ميدقلا كدبع دعبل * بارطض الاو رارطضالا
 : نعش 8 حايشالا حار بصم" قاونو © حاودألا حاير بهم

 ندرب هج زا ايي فسوي يفسوي نوكن رس ىعبط هاج رديكب ات
 ىوشىناحدد و مسجزا ىهداد ىوش ينا:د رصصم زيزعات

 بمهاوملا بهم نم © ةيناحورلا تا'ذللا عيسن ميسب كحورىلا لصو اذا هناف
 حانجب ريطتف # لينا| ةذل تركذت و *ليملا ليمب تاحكت # ةينابرلا فاطلالا د
 ”نابف © حاورالا ملاع بلق ىلا بلقلا بياق نم ريستو * حانجلا بلاق نم حاجنلا
 راطوالا لحم ىلا داوبلا رب نمؤ ## راك والا حسفم ىلا صفقلا سبحم نم داط اذا ريطلا
 عطق ةحار يف ةحارلا ناف © نطولا ءانف عساد ىلا + ندبلا ءانف لبق عداسف 8 راط
 رابغ نم كيلع ام ضفناسف # قئالخلا نع ةلزعلا ة”رغ ىف ةرعلاو )1(  قئالعلا
 :رعش 2 ستدقملا داولاب كناف كيلعن علخاو  سوهلاو اىوهلا ءاوه

 دالب ىف ةماقالاو بارتغالا لحم هب هبش هقنعو همانس نيبام لبالا براغ )١(
 هل تبئاف ةيانك ناناب مطقلا هبش هدب و مطفلا فك ىف ىا (؟) « هللا همحر هنم > لبالا براغ ىلع سااجلاكنانيمطالاو نكمتلا مدعو لزلزتلاو بعتلا نم هيف امل ةبرغلا
 < ثلاهمحر هنم > اليييخت ديلاو فكلا



 (دس) هتاذ يف دوجوم وهف ناسنالا هباطي اه نا نايب يف

 ىربص ىزنم دعأو ىنانفأ كحق ىردص ىلع ايمو اقفر ىب كينان

 كسلا ةلاوو كدي هجو نادي... -ندقلا ىلع لاقحلا لج دقو لوقا
 ١ ردبلا) سمشلا نم ودبي اه تركناف

 هلايسحا ةرفلا قااتلع قوي ٠ .دلاو ”يولطلا ىلا يقع :كباذع
 هلايخ رمخ ريغ نم انركساو هلامج و هنسح انابس هجول

 ىمخ الب ' : ىلع 0 نم هلق

 ىف كبيبح #8 بيرق كنم كبيبحو بيرغ # بيرغاي كنا بئارغلا نم لب
 ريسا تنا د ديرولا لبح نم كيلا برقا وه * ىوولا بيلق يف بلقتم تنا و بلقلا

 هريخفراذب كيلا ببحتي *ريرضل|ىمع تضر عتو * ريمضا|ىف امع تضرعا  ىونلا

 رعاد د داه لصولا ىلا ةئاياده ايادهب وه و © هريغ باب ىلع فكاع تنا 2 (1)

 ةبانج يف 'ىقبت 'ىتم ىلاف * عاد و الب عطفلا عيطق ىلا ”رفت ش>ولا داوهك تنا د ©
 :رعش * بارتغالا نه لصولا يغبت ىتم ىتح و ؛* بانتجالا

 نئولا ىذ لعف اذه ريغلا فلأ: و هكرتم تنا نكل بلقلا ىف هانكس
 نطفلاو بالااذاي كلاح لثم يف الجت ره لاق بيدا رد ل

 نطولا ىف بحلا دقف كاذامناو رفس 'ىوج وكشت نا برغتلا سيل

 باطخهنمكءاج اذا باوجلل !دعم أدعتسم نكو # باسحلاموي لبق كسفن بساحف

 (4) فحص ىف هللا لزنا ليق (؟) باهو باّهولا هبانج فاخ نمل (1) باتعوا * باط
 )١( للاهمحر هنم » لاس اذا عمدلا فرذ لاقي لكاسلا ىا فراذلا هريخ ىا <

 بئاه وهف هفاخ هباه(1) «لاهمحر هنم» خيبوتلاو ةمالملا ىبتعلاو ةيتاعملاو باتعلا (؟)

 ىبن فلا هئام سانلا ىلا لسرا هللانا ملعا (4) < هللاهمحر هنم > ىنعمو [ظفل فئاخك

 رع ةسمخ و هئامدلث مهددع اهافش ىحولاب نولسرملا مهنمف ىبن فلا نورشعو ةعيراو

 هللاهل زنا باتك لواف . بتك ةعبرا و باتك هئام بتكلا نم ىلاعت ثلا هلزنا ام ميمجو ايبن

 وهيلع هللا ىلص هلال وسر نع ىرافغلا رذ ىبا نع ىور دقف مالسلا هيلع مدآ فحص ىلاعت ©



 ا الاطلال رال ا كك ةيوامسلا بتكلا لوح انتملكو ميهاربا فحص نع للا تاماكل قت يف )1١١(
 نم ىلا  ديمحلا زيزعلا نه بوتكم مالكلا اذه هادؤم ىدؤيام اقل ميهاربا
 تطسبو # دوجولاب تمعنا يّئا * مكيلا يتلاسر هذه# مكيلعمالس 5 ديبعلا نه قبا
 مث 2 مترصبأو متعمس و متملعف #* راصبالاو عامسالاو ةدئفالا تاعجف : دوجلا دئاوم
 ىلا مترداب لابقالا دعب م 1 متدرقاد متلبقاف مكل يتب وب رب 12 مكسفنا ىلعمكتدهشا

 نم و #انلقا )١( رثع نمف # انلبقا كلذ دعب مث 5 راكتالاب رارقالا متبقعو * رابدالا
 متدعناف ت انرتس اىصع نمو ## ان ركذ يسن نمو # انلصو عطق نمو 5 انلبق بات

 هلال زنا باتك ىاتلفذ لزنم باتك لاق لسري مب لس رم ىبن لك هللا لوسراي تلق لاق هلآ
 هللا هلزنا ىئاثلا باتكلامث . تاغللا ميمج هملع هناو ةغا فلا هيفو ايندلا ىلال زنا باتك لوا هو ةفيحص نيرشعو ىدحا ىف مجعملا فورح مدأ ىلع لزنا ىلاعت لانا ليق امو اهرخآىلا اهدعو « ثت ب !> :لاق مجعم باتك ىا تلق مجعملا باتكل اق مدآ ىلع
 سيردا وهو خونخا ىلع هللا هلزنا ثااثلا باتكلاو مالسلا هيلع مدآ نب ثيش ىلع ىلاعت
 فعص. ىنسمااوهو مالسلا هيلع ميها رب |ىلع هللا هلزنا عبارلا باتكلاو مالسلا هيلع ىبنلا
 لئاسولا بحاص رحلا انغيذو رابخالا ىناعم ىف قودصلا انغيش ىور دقو . ميها ربا
 مك هللا لوسر اي تلق لاق ليوط ثيدح ىف رذىبا نع !.هدانساب ةيسدقلا رهاوجلا ىف
 ةعيرا و با_ةك ةئام لاق باتكن م هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريغ ىلاعت هللا لزنا
 فحص تناك امف هللا لوسر اي تلق ناقرفلاو ليجنالاو ةاروتلا لزناو ةفيحص نب رشع ميهاربا ىلعو ةفيحص نيثلث سيردا ىلعو ةفيحص سمخ ثيش ىلع ىلاعت هللا لزنا بتك
 عرابلا ةمالعلا اندج طغخب ةيفن ةيطخ ةعومجم اندنعو . اهلك الاثما تناك لاق ميهاربا
 و تاضورلا بحاص اندجا ربكالا خا ىقوس رابجلا ىراسن اوخلا دمحم ديس ريم جاحلا
 ةروس نيعبراو سيردأ فحصنم ةعطقو ميهاربا فدصنم ةعطق ةيوامسلا بتكلا نم اهيف
 همسا و ةما رهلا سمرهل سفنلارجز باتك و ماللا هيلع دواد روبز باتكو ةاروتلا نم
 ثيشنب شونا نب نانيق نب ليئالهم نبدراي نباوهو خونخا ةيناربعلابو سيردا ةيب رعلاب
 اهتلباق ميهاربا فحص نع فلؤملا هلقت ىذلا مالكلا اذه ةلمجلاب و . مالسلا هيلع مدآ نب
 فاضاو ظافلالا ضعب ْدَحاف اهظافلا ىف فرصت فلؤملا نا تيأرف اندنع دوجوملا مم
 < هنع ىفع ر د | > رخالا ضعب اهيلا

 نايسنلاو ءاطغلاوا نايصءلا انه دارملاو هريغو ايراهج ندءارد رسب راثعلا )١(
 < هللا همحر هيه 2



 ( جز الل ميهاربا فحص نع ىلاعت هللا تاملك لقن يق

 انرتسو # لوذيم انم رك + حيةصت و ىطغنو #* حنمنو ىطعن # اندز و اندجأو # اندع

 و #* كيواسمو كارأ اناو يذيعب نكت ملأ 8 ىديع تضقن * ىدبع ىدبعأ + لوبسم

 هيف ينتزرابو ** كاوهب ىريغ نع تيفتخا و © كيواسم كارا بلقت امك ىدس كبذقا

 و دادولا ديرا اناو ينطخست # يناعرتالف كرتساو #2 يناسنتو كركذا * كامعب

 بحت اًدمو 2# )١( ضيفي در كنمو # ضيفي رد اًدمف  داعبلا ديرتو كيلا برقتا

 لصفلا و ب رغتلا كنم و 8 لصولاو بكرقتلا ا دمو 2 دودصو ”بنجت كنمو # دورولا

 ىلار ظنا ىدبع * نشخالا كنمو * نسحالا اًدمو # ءاطغلا كتمو # ءاطعلا ا ذمو +

 وحاطبلاو # اهبوبه و حايرلاو # اهجاومأو راحبلا رامقأو # اهجاربأو ءامسلا

 سبالو راعو # سبايو بطرو # نكاسو كرحتمو # نماكو رهاظ ”لكو # اهبوكس

 ىركش نع لفغي الو * ىركذب نلعي # يلامج نم شهديو ؛ يلالجب دهشي اهلك *

 ولو * كيلا تعرس ال لابجلا تنذا ولو * كيلع تعقوا ءامسلا ترهاول يننعوف

 اهنيعم يف كتقرغال داحبلا نه كمحا ملولو # اهنيح نم كتعلتبال ضرالا تعاطتسا

 تيلخو # تينأتف كنع تملحو # يتاوقب كتددماو * يتردقب كتدعسا دق ينكلو

 لالدلا اذه ضعب الهم ًالهمف 5 لامهالل لابمالا سيل نكلو * تينمت ام نيبو كنيب

 :ىعش 2 ىدي نيب فوقولاو * يلع دورولا نم كلدب الف *

 حيبقل اذ نا انه برهتو ؟ حيسف بانجلاو انع ضرعنأ

 حيحص كيلا دو انوحت نمو ءافجااو دصلاك وحن نمانلددبيو

 حيست داعيلا بايسال تناو اضرلاكحنمن و ىنسحلل كوعدنو

 حيصف تعمس ول باطخ اهيفو لئاسر انه كتئاج ةرهمكو

 1 كا ل ا 1 ا ا 1 ا ياا ا ل
 نع هصقنت ىا ماحرالا ضيفت امو ىلاعت لاق انيدل كييصنو كظح صقني ىا )١(

 « هللا همحر هنم > اهلبق هطقستف رهشا ةعست



 ةيويندلا نئالعلا نع ناسنالا جرخي دق سدقلا ملاع تاحفن نا نايب يف ( 17 )

 « بلط و برط »
 يف نييلقتملا بولق ىلع : سنالا تاحفن نم ةحفن # سدقلا ملاع نم بهت دق

 و مهحاددا ها ميسب .طعيف * قئاولا ناقل ف نيكمونملا # قئالعلا
 هنو رخل و 5 مهبلاوق ن ء نوددرجتيف © ميح ابشا ميه يف ةقيقحلا جدر خب

 رارسالا رهاوجب نوزوفي د * ة يوكلملا راونالا راحب يف نوصوغي# مهب داشم 'ىلحأ
 جرب ىلع مهمالحا ريطتو #* نامي الا قئاقح قئادح ي و موهحادرا ريسن 2 ةاموربجلا

 ةعانشب نونعذيو © ةئينادبالا قئالعلا هذه يف سامغنالا حبق نونياعيف 8 نافرعلا جولب
 كشواو #ساجرالا ساندا نع نوخاسني ادداكىتح © ةينالويهلا سلاجملا يف سابتحالا
 اهتبلايف  لاوزلا ةعيرس # لاحلا هذه نكلل 2 ساوحلا ساسحا مهنه عطقتي نا
 لواح ىلا تارقتساد# روزلا ماع دويق نع مهصلخت ةيهلا ةبذج لوصح ىلا ترمتسا
 نعش © رورغلاراد راذقا نع مهروطت ةينابد ةباج

 1 مهره نالد هتسخ بيبط ى: ناه ناآزا 5 قول لك مخزد ىدز ىريت

 ريسن و # توكلملا ءاضف ىلا قوشاا ةحنجاب سيطن نال قيفوتلا دننا لكس
 © ةدهاجملا ضاير لزانم ىلا 0 توهاللا ءامس ةحاس ٍش قوذلا لها مادقاب

 'ىلوييلا روص " مءاسوأ نم انحاولأ .مهلل | قنف 5 ةدهاشملا ضايح لهانم نساك وزع

 ىلا ةرفاسملا ةدالح انقذأو 7 'ىلوالاو ةرخآلا ريخ جرادم يف امحاورأ قرو*

 مارغ انلوقع برشاو # حابشالا )١( ميناقأ نم ةرفانملا ةوارطو # حاورالا ميلاقا

 ناف # 'ىوهلا و سوهلا بيلق ليبق نم انبولق نوكي الثل * )١( ىوجلا و بدلا
 # نيطي و (5) هسبحم نم جرخي نادادا اذاف * سبتحم ىوهلا ءاوه يف ** سوبلا اذ

 سوماقةلا ىف اذك ةيمور ةملك ىهو ميناقا عمجلاو لصالا مضلاب مونقالا )1(
 همحر هنم> اهسفنا اهب دارملاف تاما رصانعلا حابشالا لوصاب دارملاو ةيمال ةفاضالاف
 فوج هب دارءلاو (؟) < هللا همحر هئم» قشثعلاو ةبحملا ةدش نم بلقلا ةقرح (؟) < شبا
 < كللاهمحر هنم > حورلا قلعت لحموأ بلقلاو ا ندبلا



 :نعش # نيسملاو ناريطلا هناددجب يهتنيف

 قىشع ىادوس دوش اورس زادوز ار سوهلاوب

 دهد رس شدوز هنحش ا هك قول كلوت

 كفاعل ىساب بلقلا كيلا بذجاو © انمالحأ تتشت الو © انمادقأ "مهلا "تبثف

 هناكمو © كلالج نيغب سنالا رضاحم نع هّدمكو # كفطع ريسا هرساب هلعجاو

 ةدهاشم ىلع أهرصقب انراظنا روصق حماو 2 كلامج ةعلاطمل سدقلا 00( رئاظح يف

 رووطب انرهط د انروبظ نع سانلا )١( ساندا ففخو # نيهلوتملا روصق يف كلامج

 كاداع نه ىداعن * كريخ ألا وجرنالو * كريغ فاخنال يتح# نيهأتملل كدوهظ
. 

 : ىعش # كادع نهم ددغنو 42

 هقر نه قتعلا ىجترا الو هقشع ىلع ايحا و توما

 ى» قب رفت و قيقحت «

 نم الاق حدمأ (4) يلاقلا ناكامب لب )©(  ”يلاقال "يبلق رما ةبحملا نكل

 نا اهبتارم لقا ه# نانجلا يفدراث | رهاظم * ناكرالاو حراوجلا معنا (6) يلاغلا

 رجزبولو #بوضغم ضوغبه هدنع وه امب يتايالو * بوبحملا هبحي امكبحملا نوكي

 د ديعلاكل الا "نكل # هتبوثم ىلا قوشلا ىعاد رمادا 2 هتبوقع نم فوخلا (1)يعاد

 طئاحلا 'باتكك راظحلاو ابصقوا ابش+ طئاحلاك 'ىشلاب طيحي ام ةريظحلا )١(

 دارملاو اهلمحب مهروهظ ةلقثملا ةقدن زلاو رفكلا لامحأ دارملا (؟) ©« هللا همحر هنم >

 ما نا و ةلماكلا ةفرعيلا انل لصحي ثيحب انل هروهظب اهنع اهعفر انروهظ نع اهفيفختب

 , هلم > لوقلا ىنعمب لاقلا ىلا ةبسن ءايلا ددشم (8) <« هللا همحر هنم > هتفرعم قح نكمي
 ههركو هضغبا اذا هيضرو هامرك هيلقو هالقنم لعاف مسا ءايلا فيفختب (4) « هللا همحر

 ا هز < هللا همحر هنم > دادضالا تاغل نم وهف بحلا ىنعمب لمعتسي دقو ةهاركلا ةياغ

 لعاف (1) « هللا همحر هنم > حدملاو بحلا ىف ةفلابملا انه دارملاو ولغلا.نم لعاف مسا

 <« للاهمحر هنم > ءاملا نيجل باب نم ةفاضالاو ةاشلا ىعر نم



 كردتسملاب>اص مالك ل قت وهيفةدراولاتاياورلاو نعل ا ىنعمىف ىنمقيشر قيقحت )١(

 :* رارحالا ةيتره (؟) ةثلاثلا مث * ريسالا )١( قشاعلا نم امه نيا 28 ريجا ريخالا
 و ّيشا_هلاو قشعلا نع ريبعتلا اهريغو ةلاقملا هذه ىف فاّوملا نم ردص دق )00(

 نيب حاط صل اوه ام هللا همحر هدارم نا ميركلا 'ىراقلا اهيا كلابي نجلتخي الف امهلاثما
 درامالاو نايتفلا بحنم ماللا مهيلع ةيئالا ناسل ىف نينوعلملا هللا مهل ذخ ةيفوصلا ةفئاط
 كلذ نع ةئيرب فاؤملا سدق ةحاس ناف . ىااعت هبح ىلا لاقتنالل ةعيرذ مهعم طاوللاو
 شع دارملا لب ( 40ص ) ىف ةقسفلا ةعامجلا ءالوه مذ ىف ةطوسبم ةلاقم هنم مدقت امك
 . بحلا يف طارفالا وه قشعلاو راربالا ءايلوالل ةلصاحلا ةيلاعلا ةجردلا ىهو ىلاعت هللا
 انلسأب الو احب رص ىبلالا نشعلا نع ريبعتلا هيف دجويال ميركلا نآرقلا نا ىفخب الو
 اونمآنيذلاو <« ١٠  ةيالا > هرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق نم قشعلا ىزعم ديفتسن نأ

 ناسنا لكل نا ىور دقو » بتكلا نم 'ىش ىف هدجا ملو ىلا رطخ امم اذهو ّىشعلا قتل وهو هيفا ك3 1 عادل وه تاتا و هيعنلا هوك اح دا ضد نب اعادخا
 ىزاجملا ) نيينمملا الكب هيف دوجوم قشعلاف ةيوبنلا ةنللا اماو .« نآرقلا نم ظح
 نم (48) سلجللا ىف قودصلا انخيش هاور ام لوالا نمف ( ىولالا ىقيقحلاو ىناسنالا
 لاقف قشعلا نع مالسلا هبلع قداصلا تلئس لاق رمع نب لضفملا نع « ىلامالا > هباتك
 نملاق ىبنلا نا نم بتكلا ضعب ىف امو . هريغ بحثا ابق اذاف هللا ركذ نع تلخ بولق
 «راربالاعيب ر» هباتك نم قشعلاباب ىف ىرشخءزلا هاور امو ةنجل الخد تامف فعف قشع
 قثع نم ةغالبلا جهن ىف امو ًاديهش ت تام مث متكو فعف قشع نم لاه ص ىبنلا نع
 ىف ىئا_سحالا روهمج ىبا نبا هيقفلا ثدحيملا هاور ام ىناثلا نمو . هرصب ىشغا ائيش
 ىنبحا نم ىلاعت هللا لاق لاق هنا هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع « ىلاثللا ىلاوع > هباتكا
 بيجع نم و . هتيداناو ةتيد ىلعذ هتاتق نمو هتلتق ىنقشع نمو ىنقشع ىنفرع نمو ىئفرع
 نم اذل سأبالو ىلكتلا هنم كحضي امم ىرونلا ثدحملا نم انهردص ام ةلطابلا ماهوالا
 اماو <« نمحرلا سفن 2 هباتكن م نماثلا بابلا لئاوا ىف للا همحر لاق هيلع درلاو هلق
 هنا دينجا١ لاخ ىطقلا ىرلا هداتسا نع القن ىنسلا ىريشقلا مساقلا ىبا ةلاسر نعام
 ىركذ ىدبع ىلع بلاغلا ناكاذا ىلاعت هللا اهل زنا ىتلا بتكلا ضعب ىفبوتكسم لوقي ناك
 ىورام ةحصك راسالا لها بالك نم وه ىذلا هيوار نع فرعت هتحصف هتقشعو ىنقشع
 هتاتق ىنقشع نمو ىنقشع ىئفرع نمو ىنفرع ىنبحا نم ىلاعت هللا لاق لاق هنا ص ىبنلا نع
 ىلا جالعلا ةمجرت ىف نيرصاعملا ةداسلا ضعب هبسن دقف هتيد اناو هتيد ىلعف هتلتق نمو
 ىف ةعيشلا بتك ىف اهنم دروامم.ج ىلماعلا رحلا لجالا خيشلا نا مم ةيسدقلا ثيداحالا



 ( ١١0 ) هماقم هللا ىلعا تاضورلا بحاصل انراصتناو كردتسملا بحاص ىلع اندر

 ةداسلا ضعبب هدارمو . همالك ىبتنا هيف هدجا ملو ةينسلا رهاوجلاب موسوملا هباتك

 و دراو ريغ ضارتعالا اذه نا ىرت تناو تاضورلا بحا_ص ةمالعلا اندج وه نيرصاعملا

 نع ثيدحلا اذه ىور تاضورلا بحاص نا لوالا : هوجوب هلع ىصقفتلاو باوجلا نكمي

 دردم قاهيلع ةزي الل" ىعةدزوا هتابثا لوح تكا ملول نك ررولو ىلاودلا باتك
 ” هيف هدجا ماو » : همالكر يخا ىف ىرونلا لوق نا ( ًايناثو) . ضارتعالا بجويال لقنلا

 ىف عدي مل ىلماعلا رحاا انخيشو فيك دوجولا مدع ىلع لديال نادجولا مدع نابدودرم

 هيلا لصي مل اممو « هيلا لصو ام عمجلب تايسدقلا ميمج ءاصقتسا ةينسلا رهاوجلا هب اتك

 ىلاثللا ىلاوعلا باتك فلؤم نا ( ائلاثو) . تايسدقلا نم ريثك هتاف امك ثيدحلا اذهوه

 كردتسم تادلجم ىف ىرونلا انخيش لقنلا هنع رثكا ىذلا ىئاسحالا روهمج ىبا نباوه

 تابثا ىف اليوط مالك هتمتاخ نم «81ص>ىف هنم كلاثلا دلجملا ىف بتكل ب لئاسولا
 راصو ههابشا نعو هنع لقنف هفن هيلع دمتعا اذلو هتاءاور ةحصو هتلالجو هتناماو هتقاثو
 هيقفلاو هرداصم فعضل سلف هتاياور ىواسيال ىذلا كردتسملا هباتك ةماخضل ًابيس كلذ

 ةقاثو تابثا دعب ىرونلا ثدحملا نم بجعلاو . دييأتلا ماقم ىفالا هنع ىنغ ىف عرابلا

 بالك نم هنا هتح ىف «نمحرلا سفن » هباتك ىف لاق هكردتموف هتهاقفو هتنايدو لجرلا

 ىضتقمو « خلا ىبنلا نع ىورام ةحصك > : اه اناق: ىتلا هترابع ىلا رظناف رانلا لها
 .؟همالك ىف ضقانلاو تفاهتلا اذه امف تافصلا ىف هبهيشملاو هبشملا كارتشا هيبشتلا فاك

 تايبسنفلا' ىلإ هيضوايضيا'ثيدحلا ءالع نم ةريغ اهاور ةياززلا هده نا( اضازو)
 «١؟59 هنس عوبطملا ؟86ص ىف نوئفلازعا ىف نويعلا ةرق» هبانك ىف ىفاولا بحاصك

 امل و ريظن نم هل مكو « تائنجلا تاضور ىلع تاكردتسملا » انباتك دئاوذ نم اذهو

 . مجار يلف ءاش نمف هيف اهانجردا ثيدحلا اذه لوح ةملك

 ىرونلا ثدحملا لاق لوقنف اضيارخالا هضارتعا باوجىلا ةراشالانمانلدبال انهو

 بحيىف طارفالا نع ريبعتلا ناك انه نمو : <« نمحرلاس ف: » هباتك نم ةحفصلا كلت ىف

 موبحراحب تاحشر نعو مهحلطصمو ةيئالا ةرواحم قي رط نع ًاجورخ قشعلاب ىلاعت هللا

 ميتاجانمو مهتيعدا ىفهب مهنع ريبعتلا دهعي ماو هئايلواو هئابحا هيدهي نا للادارا نمراص
 نيذلانعالو هلئاضفو هصئاصخو مامالا تافصل مهرك ذو نينمؤمل او نيقت.ل| تافصل مهن ايب و

 حاط صهىلع قشعا نيكلاسلا ىف ًادحا تيأرا ةينالءاورسلا ىف ءايلواو ءاصخا مهل اوناك

 مهب هبشتلا مار ىذلاو قشعلا ظفل هتاج انمو همكحىف تياروا نيدجاسلا ديس نع ءالوه

 لاوقالا و لا_هفالا نم هيلع ردقي اسب بتارملا ميمج ىف مهبادآ و مهننس نع جرخيال

 و ىراقلا زازئءشا ريغ هتحت لئاطال ىذلا هلوطب همالك ىبتنا تانكسلا و تاكرحلاو

 هيف روك ذملا ةمئالا مالك لقن نم هانمدق امم رهظدق فيخسلا ضارتعالا اذهنع باوجلا



 كردتسملا بحاصولع اندرونيقشاعلا لضفا ماللامهيلع ةمئالا ناو قشعل !ىنعمىف (178)

 وا ةلابحلا لبح نود © ةبحملا ريسا نوكم نا ىهو *: راربالا بتارم 'ىلوا يهليقد
 ضمخت * هقارفو هدبعت كرتعيطتست الو 5 هقارف هاضترا امب هدبعت و هعيطتف © ةبحلا

 هياج يف ىرتالق # هج كيبتج نيام تبرشا # هرك شنو تمصت و 2 هرظنت د

 ىف هيذجتل هيبحت الو # نارينلا نم ل هدرعت سيل نمك + ةيح ردق هريغل

 :رعش 2 )١( نانجلا

 لالجا و ماركا دّيعت نكل هتبوثم اوجرأ ال هللا دبعأ
 لافح اب ماوقأ دفعادا هل مرا لعج نعيثيد نوصأ

 #* لاصولا بذع لالز رحب يف هقارغتسال اهباذع سح ام رانلا ىف عقو ول لب

 باب > ىفاكلا لوصا باتك ىلا عجراف كلذ عيمج نم حرصا تش ناو قثعلا طظفل 2

 هللاديعىبا نع هدائساب ىنيلكلا ىور هناف <« ف ١77/68 ىه نارهت ط مل“ : ؟ ج ةدابعلا
 اهرشابو هيلقب اهبحاو اهتناعف ةدايعلا ىدعنم سانا| لضنا هللا ]وسرلاق لاق مالسلاهيلع
 كشاللو . رس ىلع مار سع ىلع ايندلا ند حيبصا ام ىلع ىل اببال وهف اهل غرف: و هدسجب

 اذهب و ثيدحلا صنب مهلضفاو نيقشاعلا ىلا موف سانلا لضفا مال-لا مهيلع ةمئالا نا

 دمحأ خيشلا هيلا هقيس لب ىروالا انخيشثل سيل لاكشالا اذه نا ىفخي الو. انولطم تبث

 و ىرونلا هقرسف لوالا ىلجملا ىلع ًادروم ةعماجلا ةرايزلا ىلع هحرش ىف ىئاسحالا
 ىلاعت هلوق ىنعم ام هتحص ضرف ىلع ثيدحلا اذه ناوهو رخآ مالك ىقب هسفن ىلا هبسن
 قادصع مالكلا اذبل دجوي له و « هتيد اناو هتيد ىلعف هتلتق نم و هتلتق ىنقشع نم >
 هيلع ىلع نب نيسح ءادهشلا ديس ءايقتالا ماما انالوموه هقيداصم لضفا لوقنف؟جراخلا ىف

 ةسفن لعجو هللا ليبس ىف دالوالاو لاملا نم هلام ميمج لذ هلل هقشع ةدش نم هناف مالسلا

 نوكي دحا ةمئالا دعب دجوي له مث هنم مجذا لتق روصت نكميال ثيحب لتقلا ضرعم ىف

 .ىلا . 786 : ١ ج > ةغالبلا جبن ىف ةروكذ.لا رانلاو ةنجلا فصوو نيقتملا فاصوا
 تنك دقل هللاو اما (ع) نينمؤملاريما لاقف اهيف هسفن تناك ةقعص مامه قعصف لاق « ٠

 هللا قشع نملاح اذهو 'ىبتنا اهاهاب ةغاابلا ظعاوملا ملصت اذكها لاق مم هيلع اهفاخأ
 « هنع ىفع ر د |» ىمت الا بيرقلا ىف كلذ ىلع لدي ٠١ فلؤملا نمىتأيس و ىلاعت
 « هللا همحر هنم » ةبحملا رساب ريسالا ىثاعلا ةيترم ىهو (؟)

 «هللاهمحرهنم>اهترجش نماهذخاو اهلو انتىا اينحتاهانجتواهانجاو ةيانجةرمثلا ىنج )١(



 )١5(  ةكلبلا يف عوقولاو لتقلا نعفاخيال هلل قشاعلا نا نايب يف

 8 لالجلا ىذ لامج لاجم يلا هندب نم هحور جورخل اهحور سمام ةنجلا لخد ولو

 هبيبح باي ىلع هلقع * صخش ىلا ال ةصخاش هنيعو * صقن وا ةّدجلال هلاو هبلق

 هسفن نع لغتشا هبرب لغتشا اذا لاق ,عماسك هتاولخ يف هتفل. تفتلي * لاقع يف

 هلجرولا هقرف نم عطق وا * هسأر لعتشاوا همد يف لستغا نا ”سحيالف #(1) هسفن

 لب * نانجلا نانح ديريال # داس نم هلجرو نزحلا (؟) ليخ فرعي الف 2 راشنمب

 : نعش 8 نارجهلا ناهرح نع لب # نارينلا نايفط نع ديحيالو * ناوضرلا ضايد
 تشرسق شعب لدعسدارم نوخو كاخدك## تشيب ىوزرأ هن خزود فتزا مميب هن

 و تاهو لاثتمالا اذه لثمب تأف © تاهيهو ةيترملا هذه لها نم تنك ناف

 د انحلا نزاف نو طفت كلو 8 ولؤ ف كّبد عطأف # نيلوالا نم تنك نا

 نه بحلا جوا نيا * بابلا اذ تانالو اهنع جرخ نه ىلا جرخاو #* بابحالا لفاحم

 وعدي ةلاحمال قداصلا ًبحلا ناف  فالتخالا و قافولا بلاطل امو * ىالخلا بج

 صف هااع لا ةاولع قدانملاانالوع لاقجو هفنلا

 عيدب لاعفلا يف لاحم اذه هبح روظن تنا و هلالا ىصعت

 عيطم بحي نمل بحملا نا هتعطال افقداص كبح ناكول

 ى» عيبتمت و عيوطن «

 * ديعولاو دعولا نع رارحالا ةيترم نع ًاديعب # ديبعلا نم دبع ناك اميمف

 ىف لخديل # ءارسالا ديبعلا لمع لمعيو # ءارجألا ةرمز يف لخدي نا يف دهتجيلف

 ءاضف و #* نيفراعلا رودص نم عسوا ةذج و # ءاضرلا ةضور يف دلخيو # ءافصلا ةفص

 ليل لوط لب + ضرالاو تاومسلا اهضرع ةنج 2نيعضترمأل تاهمالا روجح نه حسفا

 ال سارفالا ةعاهج ليخلا (7) « هللا همحر هنم > هسفن نع هسفن تلفغ ىا )١(

 حرفك لجر لاقيو ليخلا باحصاو نابك رلا دارملاو لاتخي هنال لئاخ هدحاو وا هل دحاو

 « هللا همحر هنم >» هلجر ىلع ىشميف بكرم هل نكي مل اذا لجرو لجار وهف



 لا يلا راع نو 91 55 كعلم ىلاعت للا ىلا ريسلل نيقشاعلا جيب رفاصوا ركذ يف (140)
 تا دج # قرع اهئام نم اهيلع ناك * قدولا نه ضخا ةدج ربذ وا * نفشلا لجخ توقايوا * ققي ءولءول ضيبا نم دوصق الب دوصق اهيف 2 (1) ضرعلا مويد (١)رجبلا
 2 (5) راهنلا رهن يف رجفلا نجفنم نم رونلا ىرسي امك © راهنالا اهتحت نم ىرجت
 و ناملغلا ىدياب رادنا © نيعم نم سأكو نيرابأو باوكأ (4) اهطوطش طوطش ىلع
 ول 8 قوربلا نم فطلأ قيدابأ و * قورشلا ىف بكاوكلاك باوكأ * نيعلا روحلا
 يف كشوا © بارس اهبارش ناب مكي نا كشوا  قداصلا هلأ * قذاحلا اهلمأت
 :"رعش ** باوكالاو قيدابالا دوج

 تساءان|ىب ركمءداب تناك درك هكن هك نه ناهن ار حدق مرج مإدم ىافص درك
 ةبئو يثب * قاشعلا قاوشأ هتعلط ىلا قاس * قاسىلع رودي * قاس اهريدي

 لاثتمالل نّدمطيو * لايخلا ةروص لئامش ىف ليامتيو * لازغ تافتلا تفتليو رمنلا
 نويعلا ىف ةنزلا ليفت * رودصلاو دورو'ا ىف ةكرحلا فيفخ لاثمتلا شقن لاثهىلع
 كروب دلاو افصلا تاحفنكاقللا فيطل © روبدلاو لابقالا ىف ةلوجلاولح * رودصلاد
 : نعش # لاحلاو لوحلا "لوح# ند 5 هلأوحتو © لابلا لابقا نم فطلأ هلابقا

 هفصن نع ايناث قطنمتلا الول هفصن بسحت تاك رحلا قشعمد
 همك يف هدخب كيلا نسيت امّداكف هسأكب كيلا ىعسي
 ال هليمي ىلع هدخ نق ىنلا 'ىرجوا 4 هنيبج د هادخ ةرمث هدبب 'ىنج هناكف

 «روحلا”دخ درو ريصعب ىتأوا 5سمجلا سبتقاف # سمخلا سمتلا اذا # ىمالا سبتلادا
 < ثا همحر هنم > ىزاجم ىناثلا ىنعملا ناكو ربنلا ىنعمب طشلا ىلا فيضا دق رهنلا ىطاش ىنعمب طشلاف اهرابنا و اهتيدوا بناوج ىلع ىا (4) « للا همحر هنم > ىناكملاب ىنامزلا دادتمالل اهيبشت رجفلا رونل رهنلا ةلزنمب الحم رابنل ناهز لمجب فلكت ىلعةيناببلالمتحتو ةيمال ةفاضالاف هرون لحم راهنلا رهنب دارملا (ع) <« هللا همحر همم » مهبر ىلع سانلا هيف ضرعي ربك الا ضرعلا موي هل لاقيو ةمايقلا مويوه (؟) «ق> هكرت "ىشلاو همرح رسكلاب انارجهو حتفلاب أرجه هرجه )0(



 )١4١( ىلاعت هللا ىلا ريسلل نيقشاعلا جيب فاصوا نكذ يف

 00 د ضيفا 8 ةئادح را هدلخ درزو دسم وا # سقلا م مرج نم

 : نعش © هةئابح داد رد“ للف هللا

 اقرا ينيع ثدوت ٌةنس هفرط يف ًاشد اهيقسي "لظ

 اقرشه ىذغملا ىقاسلادي و ابرغم هوفد اسمش تزرب

 اقفش هنه دخلا ىف تعلطا همف ىف تيرغ اه اذاف

 رويط اييف ذاب لوك 0ك واول ميناك * نودلخم ناملغ نادلو و

 ادون دابعلا بواق تيحا حوروا # ماهتسملا ندب يف ىرجي حور حور لب # ماهدالا

 ناو # اهتمدخ ةحاس نم ءازوجلا ءاروح نيا # اروح تناكف ابلق ايسفنل تذخ ا *

 نه رمقلا نيا ه # اهتعلط رون ه سمشلا ندا © اهتقلخ نم ماوعاذنم كلذل تقطنم”

 : نعش # اهتقاح و اهنيع ضاس

 اهيناعم نم ىنعم سمشلا تدهتساو اهنساحم نم الكش ردبلابهوتسا

 قطنم نه دساو موقا اهقطنم # نياو اهلام نيعلل نياو * نيعلا نيع لب نيع

 و قفش دخلاو نوبه قفا نيبجلا * وطست اذا لسعلا نم 'ىلحا اهباعلو # وطسرا

 قشناد ةعاسلاتبرتقا # لالحر حس.وا ىدحس" ةلقملاو حبص ةببجلاو ## لالهبجاحلاو

 لحماهنم لحول # لالهلا (١)لالوتي لبالوال #رمتسا رحس اواوقي ادري ناو رمقلا

 داوس رحسلا داوسو # اهروغثو اهمسبم دون نم ةبستكم حبصلا ةحابصو © لاعنلا

 ؛ رعش # اهدوعش تالسرمو اهبجاوح رون ةدوس
 اناصغا فاطعالا نم دابأ ىتح اناتسب هيادخ ىلع ناددا مل

 انايعث رعشلا ليح ىنارا ىتح هتلقمأ نحس وعد ق'دصأ ملو

 )١( هللا همحر هنم >» طاشنلاو طاسينالاو ةثاشبلا للبتلا <



 ىلاعت هللا ىلا ريسلل نيقشاعلا جيبي فاصوا نكذ يف 145(2)

 اناوشن هيدرب يف ليامت ىتح هتقير سمخلا نا تققحت امو

 اناسنا نيعللادغ ىتح فيك اي رمق نمز نصغ نم بك رت ىبظ
 ةلماكلا ةطاحالا نعالضف # اهلامج لج نم ةلمج فص و نكميال ةلمجلاب و

 قباوس قاوس و * مئاوه اهتعن ناعيق يف ماهوالا دايج ىداوج ,داوج  اهلامك لكب

 2 ناسل ”نوفصوركب ضضتقي مل * )١( مئاطل اهفنص و ناديه يف لايخلا )١( لايخ
 2 هتفصو امب جاتهم جاتحملا كدبع يهآا ايف # ”ناجالو مهلبق سنا نوثمطي ملامك
 2 كنانحو كتفآر باحس # كنانج يف هيلع للظف # هتفصرو هنأش هتعمسا امل قاتشه

 :ىعش # كتما نم هج وزود * كتمحرب هجوبد ف سا. 3

 راجشا طسو يف ةيقاسس جورلل ةيشام جنغلاب ةيراج دلخلا ىف
 ىراقلادهازأل تقلع نيل كرت تطلخ ربئعب تنجع ةكسم نه

 رانيد شقت يف ة رد اهناك ةرمح اهدخ يفرح ةقوشعم
 )»ع ربذحت و ريصبت »

 نم برهن نا و * ةّدج" رانلا نع اهلامف © ةنجلا ميعن نع كسفن تنغتسا ناف
 القث لبي * عبش هل سيل هاوفاعب رس قذل عبس نم بهرتلف * عمطلا نانسا علقل لمعلا

 املك + عفتتال ةميمن لك تيفلا هرافظا بشنا اذا * علهلا ل اهي هنع ففخبالو لقث ىلع

 .ةدعم هلل 8 ديزم نم له لوقيف تئلتما له لوقي * ديزيف دايزلا ب بحوووسا

 هيران ةدعم 12 مادا مداآونبو ندطايشلا اهب رش © ن نوطش * ماوعأ نالآ ده دعم

 * ىشيلل ةحا ول  رذت الو ىقبنال * ةراجحلاو سانلا اهدوقو ةرارحلا ةديدش

 تأطبناف  رخاتيلف ءاش نمو مدقتيلف ءاشنمف # سكلاىدحال اهنا #سبكالا كبدوف

 لوعفم ىئعمب ليعف ميطللا (؟) <« هللا همحر هنم > ليغتلا ىنعمب ليخلا عمج )١(
 همحر هذه > قباوسلا ة ةرجح ىف لوخدلادارا اذا مطلي هنالل قابلا سارفا 7 مس هب ىمس

 «هللاهمحرهنم2اهقمعو اهرعق دعب ا اذا نوطش رئب لاقي رءقلا ديعب حتملاب نوطشلا (؟) «هللا



 )١415( رنيسلا نيح اهنالاحو هرخآلا ىلا ايندلا نم ناسنالا ريس يف
 0 لك ا ا 1 ا 1 يكول لل

 دجتالف © نانجلاب كنونج نم تدج ناو © كيلا عبي رس )0( ريعسلاف * كيلع ةنجلا

 ناف # اهتمعنو نانجلاب اخس دق كدوج ناك نا و # كارينلا نم صالخلا ىدجي اه

 * ميركلا ىدل ةلجخلا ملأ نا ىلع # ابتمعطب عابسلا عايج لخب“ كب ةليخبل منيج

 د يتلفغ نه هافهلاوو 2 ىحاضتفاو ىتلجخ نم هافسا اوف ميحجلا رانرح نم دشا
7 

 : رعش #7 ىحا رتجا

 تدسين لاعفنا قرع يم 0 شناك ربه هنك مانو نكف# مخزود رد

 « فيوخ و فيصوت »

 توملا ركنن "اف * تاذللا مداه نم وه نياف # تاروكذملاب عدتري مل نمف

 نما ىف.ايندلا هذه بغار ناف 8 بويعلا نع ءافش توفلا ىف ركفتلاو * بولقلل ءالج

 ضرالا روظ نم رفاسي # رافسا هدعب رند يف ءاهوشلا هذه بطاخو 5 راطخا هئارو

 ىذ طارصلا ىلا امنه و 2 روشنلا و رشحلا فقاوم ىلا اهنمو #* روبقلا نوطب ىلا

 ليحرلا كيداني # ضحدق بيشلا ديربو * تاّدجلا ىلاوا رانلاىلا اهنمو # تابقعلا

 : فلؤملل نعش # باهذلا ىلا عادو * بابشلل ,عان ويف # ىفسلاو
 سا 2

 ىرعش يفادب بيش نه تكّدح ينممع دقو يبيش ىدمع دق

 رفسلا ىوان مويلا ميقملا نا ىنملعا ىصع ىفعض يناان دق

 لصوو ©# تاتش هدعب مم و #مقسلا اهعفري ةحصو ؟:مرهلا اهعمتن ةييشل ءادهتف
 و ب

 هعفر كاف * نيب حاص عماجملا ىلع اذا * نيبحاصل عماج نم امف # تاقرف هّبُع

 نع اووكت نارشملا راجول 8 لاح مظعا 8 * لاه سفنا ةعقديال 4 لاحم ةلادمال

 تاو 2 0

 ناميلسل كلذ ناكل # ام اس ءاقبلا ىلا هل نوكي ام دحا زاحوا © )١( املس ءانغلا

 فوصوملا فذحب ميرس ىش ريعسلا ريدقتلا وا فاضملا فذحب اسهباذع ىا )١(

 هلآ ىهو ةاقرملل مسا ىناثلا ملسو مك رو مك ارك ملاس عمج (؟) <« نبا همحر هنم >

 : « هللا همحر هنم » نابدرن ةيسرافلاب ايا ناقيو ءاقترالا



 تافولا نيح ناسنالا لاوحا يف )4:١(
. ١ ١ 

 رعش # دودوملا هبيبح وا هللا ليلخ وا دواد نإ :

 يل ىصوا قيرفتلاب .هدلا امئاك ىلاصوا و ىئاشحأ نيبلا عيطق مك
 سيحات © بيبحلا ةقرافم اهئاذدأ رخآ و # بيبطلا ةجلاعم اهادم ىهتنم ايندلاف

 هجورخ حورلاريطل ناو © هجولو توملل ناح اذاف * ماسجالا ريغتنو مالحالا #

 اهتاّذل تاوهش نم 2 هرهد هيف فرصام ىلع سسحتيو 2 هرمع هيف ىنفا اميف لكفتي
 ةرباع اينع هحورو © ةرضاح هيدل يه ,لاوها و *# ةرداب اهتاعبن تابعتو 4 ةرباد #*

 شدخي و * تافام ىلع ةمادن هيدي 5-5 5 اهقافنل نئنيح هنت  اهقارفل هبتنا اذاف
 دادىف وهو داو يف (0) مهداولأف 8 دالدالاب لسوت نا * تآوه امم ةفاخم هي دخ

 # نرقملا ذداجتي مل ًاقيدص محرتسا ناو # نفكلا ىلع ديبالا لاملا يالا ناو ”

0 
 *هقافنا كرت ىلع ًافساالا ”لام هدب ري الو ةهقارف ى لع ةرسحالا

 بيبح هديفيالف ١

 اهززايض ىنتقرحا تئاضا اًملف اهرونب ىئيذتسا ًاسمش تثدلمت

 #تاريعلا ليسم ليس سيلو © توفلا ةرسح هعزفتو * توملا ةركس هعجوتف
 ”نانحذكيح بستكيالو © نينالا ناوا نادآلا كاذ امد تا شعلا لدقم ليقم نيمو
 عطقيو # هدالواو هلها ع'دويف © هاوفالل (1) كاذذا  ه آو ”فأ نم فاو © نينحب
 هردص نه ةيلق ىجي # عادولا ندع يف نيلاو عاد داع مييلا هبلق © هدابك او هيلق

 ا هناو © عقر عادو لاى ءدب " مهعادو نم دوعي املك و * حوريد هموقلح ىلا

 ةيهاد نم اه ةحمل * ميظكلا هنادشب جيهي عجذ و 2 ميظع نوملعت ول رع

 بصعو قرع لك ىف توم ةراره هلو * بعصاو توملا ١ نعش :

 | دسجلل حورلا عاد و عادولا اذه ىمكلا قماولا عادو عادولا اذام

 2م هد ةح د هلها يف ة ةرسح ظني وهو * هدسج يف توملا غ ابي لازي الق

 «<ند داولا ع دل | حرفك دولا هن دقو رمال داقني الو لدع ىلا ليميال نم دولالا )١(
 3 هللا همحر هنم » لاونملا اذه ىلع لاحلا ناكاذا ىا كلذك كاذذا )١(



 )١48( هترسحو هئاكب ةدشو توملا نيح ناسنالا لاح نايب يف

 نع هناسل نانس ”لفو # اليلغ ناكف هردص العو # اليلك راصف هعمس طلاخ اذأ ى

 يف ًايصوه # هيرضاح ىلا ريشي * بارشلاو ماعطلا قرط ةدس"و 2 باوجلاو لاؤسلا
 ىريآ مويلع ةرسحلا نم هفطع د دجي د مييلا ة ةرطظنلل هفرط دكر كاهل فاض

 و1 هنيه هلامش بلقتي 4 مهباوج " درب ناردقي الو موباحتنا عمسي ) 4 موتاك رح

 و + هنكذ دشيف #* هرظن لكي و # هرصب صخشي 1 هنييج مالا ةدش نم مش رتب

 ةح رجم هناساقمب حراوجلا دا 2 هحور عر ناىلع توملا كلم مزعيف 12 هننك دقي

 ىديالا لسوتت * كلاملا ةمدخ نم هلامب عفشتسي # كلذل همورب وضع ىاف *
 ولتملاب ن نذالا وة عومدلا تاللاسرمب ن :بعلاو 1 ىداويلا عطقب لجرالاو + ىدا'بالاب

 لزه اذا ىتح نيعفاشلا ةعءافش هعفنت الو + نيداجلا عزج هنححب الق | رمتجملا

 رع #1 7-00 هلها نيب داص 0 ةمسج

 نه هدف ىلع 1ك الو هريغ دقف ى لع يكسزمل ترجع

 ثدءسن : انكف ءًاروكذم أ ا ب مل نك # ًاروثنم ارق "و [يسنم نوكيف
 م

 نم هيلعام هيلع و # ةكرتلا نه م هكرتام مسقيأو 12 "تسع يسع انزل © كنج

 لخد ىذلا اذ نم # هعم جاودق هراز وو : هعمج ام ةئدولا هثرو و ” ةكردو رزو

 و# باطخلا لصف لضف نوتؤملا نيا * دلخ ىذ ديلخت نكمي ىتم و * دلخف ايندلا
 نيا 2 ةرصايقلاو ةرساكالاو 1 ةربابجلا كولملا نيا  بالطلا باللط قح نوفوملا

 ”ىبنلا كلم نيا * ناماه و نوراق نيا © دان والا هذ نوعرف نيا 8 داشام و دادش
 : رعت 4 نامياس

 مالسلا هيلع ناميلس ريرس ماشو هاكرحس ىتفر دابرب هن
 »ي

 تفد داد و شناداب هكنأ كنخ تفر داب ني هك ىديدن رخاب
 كلم و مانت فيك © نيقيلا نم كش ىلع كناك * نيكسملا اهيا كنم ايجعاوف

 وهو نولفاغ هنع و هوسات سانلا لب مامحلا ماسح كيلع لس دقر# مانيال نتوملا



 هو تان اال ا تامالعلا هتدهاشم عم توملا نع ناسنالا ةلفغ نايب يف (١؛3)
 ىلع توملا نا اومعز ما  ًاصانم اوثدعا ما 2 ًاصالخ اوظأ 3 نولئاق مهوا انايب مهينأي
 9 امع ىفس تاومالا نع ىرن اهوا # بطلا براجتب 0 هناوا # بتك انريغ
 مهتادجا مهؤ لف مهعياشن نوعفاش انيه انديلختل كلانه مهوا * نوعجار انيلا
 ا لاو هطول اير اع ل اسياد :ارت لك انل عجارن مث
 : رمش © لاب هركذ نع لاخبوه امو * لآملا نع لفاغ ريغ

 ًاراحسا نق رطي دق ثداوحلا نا ةلاواب اره ليلااذق ا ذات
 انايدلا "عا قيل نخآ 00 لادا تاتا نيل ناساف
 ًارابدا و ًالابقا نيديدجلا نم ةطالسم تناك ىتلا نورفلا ىنفا
 ًارارضو ًاعاقن رهدلا يف ناكدق كلم مرهدلا فدرص تداب أ دقمك

 رلاب كيوبا الك * يصاقلا الو ىنادلا فاختال * يساق اي كتداسق نم ًايجعاوف
 اسي تناو # لابت نم كلبجب ترثكا مكف © . لابل امهالب ىولب رطخت الد # لاب يف
 ًائيش ناو * كيقال توملا نا امأ 8 مثآملا نطختو © متاملا رعب لام مل لفاغ
 كيقارت نم ديدولا لحم كنم ير دعب كضفاخل هنا و * كيقيال هنه
 يئطبتسي نمك نكنالو © كيقالي الف هعم دها_ءمدا كيقار تنا لهف لح اذاف *
 الهاجتو # هدرعوو هبر نع ةلفغ * هدوعو هرامزمب لغتشيل * هدودو نفد نههدوع

 8 دووع نع
 « هيجو ةهيبنت »

 تدنف اه # تافاهّرض لهاجتلا عفدي الد * ٍتآوه اً”مع لفاغتلا عفنيال
 الو + نبداعلا ىسني لهاجتلاال * هارض تاف هعفن تافامد ه"رش كالت دقف هريخآ
 يف متنكولو * هدي نكما امف توملا م كك ردي اونوكت امنيا  نيداعلا ىجني لفاغتلا
 ةحاس - فك بايك ردك ةنع ين الو + 0 0 ةديشم 8



 )١407( رىمعلا لام سأد عيضت مدعو توملا نكذ# نم ناسنالل دبال

 اذ محايف * تنال اهيلع هسفن نطو نمو # تناه باعصلا نأوهنم # نيعملا معن وهو

 اوبساحت نا لبق مكسفنا اوبساح © هلمع باسحب هتابحىف زافو # هلجأ لبق تام نم
 و

 : نعش 8 باتك لجا لكلف اوتومت نا لبق اوتومو # باسحلا موي يف

 الزنم نا لبق هيئاصم هسفن يف بللا وذ للثمي

 اللثه  هسفن يف ناك امل هعرت مل ةتغي تلزن ناف

 الأوا ةرخاا ىمصف ن١ ىلا يضفي رمالا ىأر

 الخ دق نم عراصه ىسنيد همايا نمأي لبجلا اوذ و

 الوعا ةيئاصه شعبي نامزلا فورص هتمهد ناف

 البلا. نق. نكملا ةعالمل هسفن ىف مزحلا مادق ولو

 تبصا كاف # ءاضقلاب ءاضرلاب اهيلع ضقاو * ءالبلل دادعتسالاب كسفن دعسأف

 وديزملا اجر نم ركش ىكشاو # ةبقرلا هركش ةقبرب نزف * ةبقر الب ةمعنف ًاريخ

 لبق ءادلا تجلاعف تلجاع ذا © هريضب كيلا اوبصي ال 2 هريغب تبصا' نا و  هبقد

 0 * هضوهن لبق ددعلا تيلاغفف تغلاب د 2 هضورع

 قرقرتت حئاون عمد تيأدو ايقالت سورعلا و ةزانجلا اذا و

 قطني ةزانجلا عبت نه تيأد و اتهّبم سورعلا عبتىذلا تكس
 « ءارغا و ءارزا »

 زيرحز رح يف عايضلا نع هظفحو * زيزعلا ىمعلاءاركا توملا ركذت مرليو

 8 ليحرلا ىلع فرشم * فيرش بوبحم هل نمك : فينملا لاملا اذه عييضت مدعو

 41 رفيلع اعف ركفشيو ه0] و رظت ءوظنيفا# لح انثي ذأ تنل" دعب ها بآل هلا ملعو

  هناوا لبق ةبوحم جدرخ نه عزفيو © ةهنايثا لبق ههوركه جولو ىلع عزجي 2

 اهو #8 هتعلط نسح هفغشف هفعش * نيبلا ملا نع لهذي الد # نيع ةفرط هنع لفغيال

 هنيبامل  قالتلا مايازه ةعاس لك يف درزتي هناك و 2 هتيحص ليوط نم هغبسأ ام هعبشأ



 يعيدوتلا مايصلاو ةولصلاب ىمالاو ةتاالع يبنلا ةياود يف )1١48(

 اذكهام  فرفري نيا ىلا ملعتالو + فرصايفيكى ردنال كلذعمو + بوبجم عطقنم

 0 كل هايا كح ريغ نكي ملول * داحتالا مكحم مكحالو * دادولا قح

 ىلص يبنلا لاق هلأمو كلذ ةقيقح ىلا ةراشالل هناكو * 'نفعنال هيلا كتجاحو

 شيعتله ىردنال كناف * ع”دوم ةولص لص 5 عادصتملا فئاخلل ابطاخم# هلآ و هيلع
 * ًاعادو كلاعفا عيمج نكيلف * اهلها نم نوكتف اهتخا كردتو © اهلثم نامز ىلا
 لدغ نمرويط# كادحالاو ةنانعلا ةباذج نم ىهطتف ## اعاب هدعب طسبت مل كأعل
 و2 نيقحاللا نيب يا ل ضه ةولص لصو 42 ثادحالا ا فرج افش ىلع ةهسفن

 موصموصيف ةهلجا برغم دنع هتومب .طفيسو 2(؟) لاوحا ةّدع هقارف نع رهدلا ناسنا

 (؟) حمسلا ةيكزت * ةملاسلا كترطفو *# ةمئاسلا كسفن ”كزو # لاصولا نع لاصولا
 باوبالا دسو# ليحرلا لاحلواحب نينقوملا * سمخلاو ثلثلا جارخا يف * س هلا
 ليقمل ليقم ندنيح سيلو © لج )0( لاّودم ندموي لبقيال هنأو 6 ليخدلا ى لع

 افصو ةورملا ةوارم نيب عساو # ايانملا | ىثمب تيت نا لبق كيلق ةلبق ةيحاو 8

 لايخأ طابرب ندبلا طابر رمعاو 4: ةرامالا راد اهعنءاو © ةراّمالا دهاجو#: ايافصلا
 كدهجب تد وزتول كنا ملعاو © لايتخالا لئاخم لاطباو نطل اناظأ لاتمإ © لايخلا

 بوجوب دارملاو تطقسىا اهب وذج تيجو اماف ىلاء:هللا لاق طوقلا بوجولا )01(
 را..متخاب ّقارفلا نع كما ىا ١) « هنيأ همر همم > اهبورغو ا-مصرق طوقس سمشلا

 (4) « هللا همحر هنم > لاحلاال لوحلا ممج ماوعا ىا (5) « ناهمحر هنم > لصولا
 سمحلاو نيدوجالا ىدوجلا ىلعمي ةحامسلا نم حمس ثنؤوم ءاحمس عمج مضلاب حملا

 فوصوملا رابنءاب ثينأتلاو رمالاىف بلصلا عاجشلاوهو سم>| ثنؤم ءاسم> عمج مضلاب
 ةلاو>»لا ليقي نموه )6( «هللا همحر هنم» كسفن هلوق ةنيرقب سمحلا حمسلا سوفنلاى ا

 < هللا همحر هنم > اهلعاف ليحملاو



 )١45( معلا لوط هعفتي مل حلاص لمع ناسنالل نكي ملول

 همااظ م

 ديده .فسلاو #ريصق نمعلاو فيكف 8 لياق "لقا داز ناودازلا ناك# ليوطرمع يف

 لوجع رمعلا داوجو # نيقح ةمث دازلا ليلاجو # ريطخ كا_:هرطخلاو # ريسملا

 يفندد' اميف * هيلع هللا تاولص نينمؤملا ريما لاق دقو عيضي رده هرثكأو 5 عيرس
 . ع

 : نعش * )١( هيلا بسني ,ناويد

 يلابللا -ةقحم# ضنلا فم ًاماع نيس 'ىتنلا شاع اذا

 لايعلا و ركفتلا ىف لغشو بيشو ضارمها رنمعلا عبرد

 لاثملا اذه ىلع هتمسق و حبق رمعلا لوط ءرملا "بحف

 4 هفي رط هقب رط « 0

 *رسح نع رذحاف #8 توملاب تنقيا اذاف * تافامدعبا امو # تآ وهام برقا اه

 موي * كونبال وا نورمات لاومالا عمجب عفتنيال و 8 نونب الو لام عفنيال موي  توفلا

 : سلا رد 5 00 : 9

 الو 2 جورخ ىلا دموي ليبسال 1 نوعجرا "بر .ساخلا لوك ذا 3 نوءعدج ري لمعلا

 دوعب ْع ىفلاو ةلهملاموي ردق فرعأف 8 جورعدا طوبوب نفعه ىلا للم تافدقام دوعب الف  غا .ةهااو ة 3 ىف عاف فه ىلا لياد

 * ةرخ الا نم ايندلاىلا كتعجر موي # ةرضاحلا كمايا نم موي لكردقتلف  غارف

 ريما انالوم#زاعشا ممجتل رعشلاو بدالا ءاعءلع لحاطف نم عمج ىدصت دق )1(

 ىرصبلا ىدزالا ىدولجلا ىسيع نب دمحأنب ىحي نب زيزعلا ديعمهنمف مالسلا هيلع نينمؤملا

 رعش باتك هل نا 0 ط ١14 ص ج هلاجر ىف ىشاجالا ركذ دقف رثكملا فنصملا

 هاشسو هراعشا ممم دقو ىروباشينللا ىدركدجنفلا دويدحاأ نب ىلع موو مالسل |هياع ىلع

 باتك هل ىرديكلا نيدلا بطق تاسح نب دمحم مهلمو » راعشاللا جاتوا ةعيشا | ةوالس 2

 ناويدلانا تاضورلا بحاص ةمالعلا اندجوعزو «لوصرلاىصو راعشا نم لوقءلاراونا >

 هنا مجارتلا ءاملع ضعب معز هنا امك حيحصب سيلو لضافلا مامالا اذه عمج وه فورعلا

 ريبكلا انياتك ىف اهاندروا ةشقان» كلذىف هعم انلو ىناوريقلا بلاطيبا نب ىلع ىلابوسنم

 « هنع ىفع ر د | » مجاريلف <« تانجلا تاضورىلع تاكردتسملا »



 هللاهنعل رمع حئاضف يف ىرشخمزلا تاماك لقن ).١6(

 # ”رابملا هسنن نم "لقتسا ىتم هنا )١( داربالا عيد ميثخأ نب عيب نع 'ىكح دقف
 هناك توملا ةلاح هرظن يف الة مم'# تاومالاك هيف عجطضاف هسفنل هرفح ًاربق لخد
 ينوعجرا "ير ”اليوعو 0 لوقي مث # ًاليلق وا ًاليوط هيف كثكميناكو #* تامدق
 هن"أك # هسف: ىلع باوجلا دري مث  'تكرت اميف ًاحلاص لمعا تكلام ام ىلا
 دعب لمعا و مقق # لمعلا عيبد ىلا عيبر اي كانعجرا دق لوقيف * هسمر يف هب باجي

 لوكشكلا هيشي فيرش باتك وهو ىرشخم زلاةمالعلل باتك مسا راربالا ميبد )1(
 ىلعنع هيف لقثلا رثكا دقو اباب نيسمخو ىدحا ىلع بترم هناالا بلاطملا تاقرفتم هيف
 ةنسلا لها رباكا نم ريثكو رمعو ركب ىبا نع لقنلا هيف رثكا امك مالسلا مهياع رفعج نب ىسوم و قداصلاو رقابلاو داجسلا مامالاو نينسحلا لدم رابطالا ةمئالاو مالسلا هيلع
 :لاقف «؟١ص» كلاثلابابلاىف هاورام كلذ نمف .مهحدق ىلع لدي امممهنع لوقنملا ناالا
 رمع هيلا بتكف هئاطع حارجلا نب ةديبعوبا هنع سبحف ماشلاب رمخلا كدنجلاوبا برش
 بناذلا رفاغ ميلعلا زيزعلا هللا نم با_ةكلا ليزنت مح كدنج ىبا ىلا بتك و هئاطع هيلع درذ اذه ىباتك كانا اذاف كيخا ىلع ناطيشلل انوع تنكدقو الا كلاخاال ىناف دعب اما
 ثيح هتياردو ىناثلا ةفيلخلا ملع غلبم ىلا رظناف لوقا ىوتنا باقعلا ديدش بوتلا لباقو
 باكيا يف لاقو. 4 ابغي ةسفن ,برشي ناك ربع نال بجع الو سعلا:بزاش نع دعلا ءذد
 عض لاقف هضرمىف ىذخف ىلع هنع هللا ىضررمع سأرناك رمعنبا نع : «517ص»رشعب ا رلأ
 ادحا و اروبث مويلا اوعدنال ىلاعت هللا لاق امك روبشلا لب لهس ليولا_ف هل رفغيال هللا نأ ماعي هنامم رمع رفغتسا لوقا . ىلرفغي مانا ىمال ليوو ىل ليو لاق ضرالا ىلع ىسأر
 اهنالف هما قحوف هلوق امااهقح بصغو ةرتعلا ملظنمل هللا رفغي فيك مث اريثك اروبثاوعداو
 و « هن ١11/4 ىف ناهفصا» عوبطملا ىنس مااع كي اب ىميش دنمشن اد كي ىوكتفك 2 انب انك ىف هما ءانز ثيدح ان رك ذ دقو هللا نئاعل ايهيلعو انزلا نبا وهف رمع دلوف تن
 لوقا ىجسسملا اذهنم هتفيحصب هللاىقلا نا نمىلا بحا دحاضرالا هجو ىلعام لاقف ىجسم وهو تام نيح اعيمجامهنع هللا ىضر رمع ىلع ىلع لخد 6 ص١ رثعباسلا بابلاىف لاق
 نيعبرالاو م. ارلا بابلاىفلاقو .ماظعلا هبونذو هحئاضذ ةرثكب مالسلا هيلع هملعل كلذ و

 اي لاقف اهدرف ةيده هنع هللا ىضر رمل ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر ىدهأ 44149 ف
 ىناثلا ةفيلخلا ةقانحىلا رظناف لوقاكيلا ىلاعت هنلاهقاس قزروه اهناف ةلئسم رهظ ىلع ناكام كلذ نا رمع اي لاق سانلا نم ائيش ليقيالنم مك ريخلوفت لاق ىتيدهتددر مل رمع
 8#هلعج لب ىبنلانم لضفا ةثيبخلا هسفن لعج مثسدقالا لوسرلا ماركا در ثيح هتلاهجد



 )١81١( اهرصع ءابطانم ةثياع ةيملعا ثيدحو اهسفن صنب رانلا لها نم هللا اهنمل ةثياعنا

 و سماخلا بابلا ىف اضيا ىرشغمزلا ىور دقو سانلا رئاس دادع ىف هيلع هللاتاولص ©

 امهدحا سملجف نيتداسو امهل ىقلاف نالجر هنع هللا ىضر ايلع لخد « ١76 ص»> نيرشعلا

 ىهتنا رامحالا ةماركلا دريال هناف سلجا هنع هللا ىضر ىلع هل لاقف رخاالا ساجب ملو

 تاخد «97ص» رشع كلاثلابابلا ىف لاقو . ةفيلخلا قحوف انلق ام ديؤي ثيدحلا اذهو

 تلتق ةأرمأ ىف نيلوقتام نينمؤماا ما اي تلاقف ابنع هللا ىضر ةشياع ىلع ةيدبعلا ىعفا ما

 رابكلا اهدالوا نم تلتق ةأرما ىه نيلوقت امف تلاق رالا اهبل تبجو تلاقاريغص اهلانبا

 تاعشا ةثياع ناف تدافا اميف تداجا دقلو لوقاىبتنا هللا ةودعديب اوذ+ تااقافلا ني رشع

 ىف لاقو . نينمؤملاما اهنا ىعدت كلذعمو ةريثك سوفن لتقف نيملسملا نيب برحلا ران

 اهنعهللا ىضر ةشياعل تلق هنع هللاىضر ريب زلانب ةورع «#ما#ص» نيثلثلاو ثلاثلا بابلا

 تلقف سانلا هقذا نم كتيار ءايشا نم بجعا مل و ءايشا نم تيجعف كرما ىف ترظن ىنا

 سانلاملعا نم كتيأرو ركب ىبا تنبو ماسو هيلع هللا ىلصٌّشا لوسر جوز ىهو اهعنيي ام

 نه كتيار ىنكل و شيرق ةمالع قيدصلا ركب ىبا تنب ىهواهعنيي امتلقذبرعلاماياو رعشلاب

 و ماقسالا ريثك ناك (صر لوسر نا ةورع اي ىل كاقو ىديب تذخاف بطلاب سانلا ملعا

 ةثياع ىلا رظناف لوقا ىبتنا هجلاعن انكف هيلا ثعبت مجعلاو يرعلا تناكو عاجوالا

 انالاق نم (ع) قداصلا مامالا لاقو بطلاب سانلا ملعا اهنا اهسفن ق> ىف تءدا فيك

 هذه هاجتو تالبع زغلا هذه لابق ىرشغمزلا ةمالعلا نا ةلمجلابو . سانلاّنمحا وهف ملعا

 امك ةيبهذلا مهتاملكو تيبلا لها مولع نم اريثك ىور دق ةبذاكلا ىواعدلاو فيجارالا

 حاتفمىف فلتخا «١4ص»> مساتلا بابلا ىف لاق ام كلذ نمف هعيشت ىلع لدي ام ىور هنا

 لتقم ليقو هنع هللاىضر نا_ثع لتقم ليقف ناميلس نب هللادبع نب زيزعلا سلجم ىف نتتفلا
ب نا نم ”الوانتم برقا كلذ ىف رمالا لاقف هبتاك ريزولا مكحف هنع هللا ىضر نيسحلا

 عقي

 ىلع دشالا وهف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ا.هدشا ىلا اورظنا كش هيف دحال

 ىناثلا بابلا ىف لاقو . لدعلاب مكاحو قدلاب عداصنم كرد هلل ريزولا لاقف نيملسملا

 بح نا لاقف هنع هللاىضر ىلع بح نع دوسالا ابا هيبانبدايز لأس 4١5 صد نيرشعلاو

 ةرخآلا رادلاو هللا ديرا ىناف ةيواعم ب> كبلق ىف دادزي امك ةدج ىبلق ىف دادزي ىلع

 ىلا هليم ىلا ةلالد اذه ىفو لوقا ىهتنا ةيواعم كبحب ةرخالاو ايندلا ديرتو يلع ىبحب

 ريبكلا انب اتكىف هان دروا ريثك 'ىش كلذ نمو هرما ميتاوخ ىف هراصبتساو ميشتلا

 ممر » نم ةيطخ ةخسن تدجو دقو . عجاريلف <« تانجا١ تاضور ىلع تاكردتسملا د

 (؟4)ةماخضو ( ٠ ) عطقب ناهفصاب تناهملس < تفلإ د ةمالعلا ةيتكم ىف «راربالا

 ىلع نب ىبحي نب نيسحنب ىلع دبع نب هللادبع خيشلا هبتاكو ةحفص «4177> ىف ارتميتناس
 هن < هن ١٠مل ةلس ١ ىف هتب اتك نم غرفو ًادلومو الصا ىرئازجلا روزك فلخ نب



 وعلا تاما ٠ ا هازل < تا واسس تاكد كك" انرصع يف ءاسنلا عضو ىلع فسأتلاو عييرلا مالك لقن )16١(
 ' ..عالا نكل # ةافولا دعب داع هناك ** ةويحلل ًامنتغم موقي مث * لجالا في خب لخااق
 ىنلاكن كنالف ردقلا ةليل فرعبال ةليللا ردق فرعي مل نمو ردبلارونب رصيتسيال
 :فاؤملل عش 8: هنع اوهن املا داع اوداع نا نيذلاو © هناميأ هعفني ملو نمآ

 ةافولا دعب نم داعدق ىذلاك ةويحلاىذنم ىقب دق اميف تنأ

 هاهنامع ءرصب ضغ امناو ىمعاب سيل هنا لاقف ميئخنب عيب رلا انآ لوقي ىمعا لجر بابلا ىلع تلاقف هينيع ض.فف ءانسح ةيراج تجرخف دوعسم نبا ىلع ميثخ نب عيبرلا نذأتسا : لاقت «90970ص»> ىف هلقن ام كلذ نمو هتاملك داربالا عيب ل ىف ىرشخمزلا ركذ دقو تاضورل ىلع انيشاوح ىف لاقملا طسبو هلاح ىف فلتخادقو ايندلا نع ضارعالاو دهزلاب نيفورمملا ةينامثلا داهزلا دحا هناف بانكلا نتم ىف روك ذملا ميثخ نب عبير امأ
 مالسالا ءدب ىف نيملسءلاو باحصالا ءاربك مامتها ةياغ ىلع لدي اذهو لوقاىهتنا هنع هللا
 لجع رظتنءلا مئاقلا انم اما روهظب ردكلا ىناماظلا سبحملاو قيضلا ءاضفلا اذه نم انصلخي نا ىلاعت هللا اوجرنو داسفلا ىف قيرفلا عمتجملا اذه نم ىلاعت هللا ىلا ىنزحو ىثشب اوكشا امن |.مالسالا سوقطو عرشلاس يماون ىلع رويغماسملك ةفيظو ىه هذهو مارحلا ىف عوقولا ةفاخم هتيب نم جرخ امل اهاكيه لوح رود بايشلا نويبعو ةيراع ةيساك ىه و تاهزنتمااو عراوشلا ىفعنرن ةنوململا اهتسبلاب ةيرصعلا ةاتفلا ىرت ىذلا اذهانامز ىف ميثخ نب ميير ناكولو مهيلع هللا مرح امع مهراصبا اوضغ ثيحب باجحا| ظفح ىلع
 ع رلل صخش هبشاو .«مالك ىهبتنا ىسفن ىه هامأ اي لاقف كنعاوفعو كو.-رل هيف تنا ام نوملعيول للاوف كنعاوفعيف هلها ىلا بلطي ىتح وه نمو تلاق هاما اي ممن لاق اليتق تلتق كلل ىثب اي هل تلاق رهسلاو ءاكبلا نم وه ىقليام عيب رلا ما تأر امل هلوكشك ىف ىئاهبلا انغيش لاقو . اروجو اماظ تلم ام دعب الدعو اطسق ضراللا ءالمي ىتح هجرف ىلاعت هللا
 نب حبي رش نب مامه هنا حارشلا رئاسس امهعبتو مثيم نباو ةغالبلا جبن حراش ديدحلا ىبا نبا لاقو «758١صدرىف هيلا ةراشالا انمدق دقو . هريغو ىكجا ركللدئاوفلا زنك و ةغاليلا جبن و ىفاكلا ىف هل نيقتماا فاصوا ىف مالسلا هيلع ىلع ةبطخ روك ذملا مالسلا هيلع . ىلع باحصا نم ميلخ نب ةدابع نب مامه عرولا دهازلا هيخا نبا ةلاحلا هذه ىف ميثخ نب
 «دنع نم ار د! ف مييرلا ةنحرت ىف ةمالعلاةنالجو ««لوشرلا لا كقالم ىف وتلا بلاطم ) هياتك ىف ىبلحلا ىعفاشلا ةحلط نيدمحم ظفذاحلاو زنكلاىف ىكجاركلا كلذب حرص اسمك ميثخ نب عيبد ىخا نبا هناقحلا نكل « ٠.04 : 5 ج  لاقملا حيقت > ىف ىنافماملا لضافلا هابتشالا اذهىف مهعبنو ببهصالا فوع نبرباج نب ورمع نب ةرم نب ديزي



 ١67( ) ايندلا ةقرافم ىلع هرّسحتو توملا نيح ناسنالا لاح نايب ي

 تاف تاف دقام نا هل هبتناو داعملل داعملا اذه منتغاف

 « ريبصبت و ريظذت »

 هوسن | و هلو> ىانلا كحض ناكل 2 نينح يف ًايكاب 3 نيكسملامدآ نبا دل وت

 مومهم شحوتسم هتوه موي © مورحملا موحرملاهنكل * هوسن امفهتشحو اوكرادنو *#

 هترسحناديزي امهالك و # نافيل كابو سان سفانف * نافنصذئموي هلوح سانلاو #

 ذئنيح لامعالا حلاص ىوس سيل © هقارفي كاذو © هقافنباذه # هتشحو نافعاضيد ©

 سن او # كتلحد موي كتدالو مويبسياقق * سيلج لاوئسلا يكلم ريغهلالو * سيئا

 انيك © نيكاب يف ًاكحاض كتوم دنع نوكتل دهتجاو * كتشحو دنع كسنوي امب

 مائ آلانع !رهاط كدلوت دنع تيكبدق كّدكل 2نيكاحضنب ًايكاب كدلوتموي تنك

 و 8 كلام و كلهاب لغتشت الف 2 ماظعلا بونذلا لاقتأب كعءوجر دنع يكبتال فيكف

 )١( ردغ يف كلام رداغو# ريوصتلاو ضرفلا يف كلها كلها # كلاملا نع لفغتال

 نينمؤملاريما انال 0 لاق امك # كرما ةيقاعكرادتو # كرمع ةمتاخرمعاو # ريذبتلا

 : نعش 1 نيملراعلا هلآ ىلعو هيلع هللا تاولص # نيملاعلا بر نيمأد 1

 ادورت نوب دهفر قل وح ىابلاو ًايكاب موا نياب كما .كتدلو

 ًارورسم اكحاض كتوم موي يف اوكب اذا نوكم نا كسفاب ديجاف

 « متح و متخ »
 اهراكذف # كلاهملا كلاسم نع عجرت ملو # كلذب كسفن ظعتت مل ناف

 نع عطقنت تيبب تيبت نا نم دب الف # سشحلا لاوهأ نم ا-هرذحو # ربقلا لاوحا

 عنتمي 8 دادشو ظالغ نه عماقملابرض ضورع هضدرع نود # دانوالا بابسا هنكاس

 نع بوجحم دودو ةح دودو نئموي وه © هبراقع هنم عبشت دا © هبراغ علطي نا

 2 هدشحو هنواعم هياعءالبلا لمحيو #هدسجو هنساحم البلا لكأي * دودصم ةيحالا
 ! تي ال ات ا ل

 © للاهمحر هنم >> نارففك ناردغو درصك ردغ عمجلاو ريدغلا مضلاب ةردغلا )١(



 مويلا كلذ دئادشو ةمايقلا موي ناسنالا لاح يف )١64(

 ةبصان # ةعقاولا تعقو اذاف + هئيمسو هثُع هيلا ىله>. ** هنيهر تناو لمعلا قودنص

 هذخأش 8 هردص و هسأر نم بارتلا شتنيو # هربق نم دحا لكماق # ةعفار ةضفاخ

 في نئموي © هيف بيزال مويل سانلا هللا عمجيف # نانيدلا كبر بجأ * نالوقي ناكلم

 ولو * ةشودخمريصت نا تداكل هعزاوف عداوق ةعماس تعمس ول * هيباو هما نه ءرملا

 : فلؤملل رنعش # ةشوهدم تراصل هعجاوف عياظف ةكردم تراوصت

 زارنيا هصغزا شوه دوش شوهدم زورنإا هصقزا شوكدوش شودخم
 موي 8 ماحرالا عم ”نولمح نعضول # مالحالا يف لام>الا تادذ اهتأد ولو

 الف © تعزف اذا ايلمح لمح تاذ لك عشت و * تءضدا امع ةعضرم لكل هذت اهندرت

 ع مورا قواكتنب مهامو 'ئراكس سانلا ىرت # ىرامتي الو دحا نئدموي قطني

 # قحلاب هبا ةك و هباتكه يلع دهشي 2 هّيدخ رهاظ هنطابك د وسيد # هيدي ىلع مااظلا

 نأشل كاحلاح ىلع )١( حال ناسل ذئموي وضع لك# قطن: تحرتجا امب هحراوجو

 لوه لاذ املك * ًابارت تنك ينتيلاي ىفاكلا لوقيو 8 ًاباقع دا ًاباوث 'ىرياملك جاتهي

 © تارسحلا موي و نباغتلا موي كلذ # ّخاو مآدق ام ىلع أرسحتم  ىخأ ىف عقد
 2 دانم كاذ و ثيغتسم اذ © دانتلا مويو مأدنتلا موي # تارسخلا مويو نعألتلا مويذ

 :"رعش 2 داوف ,داوب عمج لكيف # داؤف يسفن لوقي لك
 اذ امأ ىدبع يل تلق اه اذا ارك ادم ودا تسل يلا
 اذه مث اذه تألعف ميف د ىرما تديصع و يه راسحم تينا

0*6 5 
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 ىرهوجلا هدروا مئاللاىحاللاف مول مالىا أيحل ىحلي 'ىحل نم لعاف مساحال )١(

 الو وحلي ىحلواولا ىف ساسالا بحاص هرك ذ ورمامك ىمئايلا ىف ىءاسالا جات بحاصو

 < لاهمحر هنم » نيبجولا ىلع ىنءملا اذهب هئيجم دعبي



 )١66( يصاعملا ىلع عومدلا لايساو ةبوتلا نايب 5

 م( ثئابخلا نع ةبوتلا ىف ثلاثلا بابلا )
 « ليصا ليثمت »

 اهلسغ ىلاعراسف * حابشالا و باوناللتاروذاقلا لثمك# حاورالاو بولقلل ماث آلالثد

 بوتلل كب"رف ةلفغلا ةنس نم هبتناو © ةبون ىلا ةبون نم اهراخؤت الو © ةبوتلا ءامب

 لمألاالا كدغ نم كدييف سيل 2 لباقلا ماعلا ىلا كنس نم )١( هجرت الو  لباق
 * صضاح هحصتق باغ نا هئاف * ربادلا كسماب كسما © لمعلا هيلا رخؤت فيكف

 يف كتئاوف كرادتف # بد امك كدغو كموي ىبديسف © رىرغو افق ًارضاح ناكذا

 ىف * كرظن قيقدب ىظناو 5 كرما ةبقاع وحن كتي انع فرصا و # كرمع ةمئاخ

 عونقلا ةلصوب لسأوت و  نوفج نوفج نم عومدلا ليس لبساو * كرنس ىما لياج

 كاب عمدالا * نارينلا بهلو "برلا بضغ 'ئفطي الف * (1) نوفخ .قورب قدرش ىلا
 نايرجت نانيع مويلا هلزمل * نايرجت نانيع امويف ناتّدج هدنع *# (؟) نانرم فئاخ

 نع لستتغيلف * ىطافلا هكلام لامج ريغ ىلا ليملا ليم, كنيع ناسنا 'ىنز ناف ©

 'ىوعدلا انعرش يفف # نينيعلا كناف امب بلاطف # رطاقلا هعمد ثرغب ةرانجلا ةبانج

 : نعش #* (5) نيعلا ىلع
 تاألاتمادق نيع نمعمدلا غرفتسا

 )» عبرقتو عارفت 2,

 ةبوتلاب # راذقالا كلت ةلازإ ءاجد © ساجرالا ساندأ يف # سام:رالاو كاّياف

 مدنلا ةئمح مزلاو مراسدملا نه

 قربلاافخ (؟) «هللاهمحر هنم> لعفلا مالب سيلو بوتلا ىلع دوعي ريمض ءاهلا )١(

 ىنعمب ةنرلا نم ةغلابملل لاسةمرسكلاب نات رم (؟) «ق> رهظ 'ىثلاو عما اوفخو اوفخ

 ةريصيلا و رصبلا نيعنال كلذو هتاذو تتئافلا صخش ىلع ىا ع( « هللا همحر هزم > نينحلا

 ىلا ليملل نا.ةلباق امه كلذك هيلع رظنلا رصقو امهكلام ىلا ليملل ناتلباق امهنا امك

 هيلع تربداو هنع ثطمغا امهناالا ةليعب نيعل ادنع دوجوم هناك تثنافلاف قلاخلا كلاملا رغ

 رخا ناعم لمتحي و اهدنع دوجوم هناف تنافلا نيعب نيعلا بااط ىنعمل اف هدضل اهرايتخاب

 »2 هللاهمدححر هدم ج ربدتيلف



 ةبوتلاب الا ايل حورال تادابعلا هذه ناد ةبوتلا نابي يف (6٠١ة)

 ىلع ةلفغ ةفلغو # هالومو دبعلا نيب باجح بئنذلا ناف # )١( رادقالا كترخا ول
 ليقي الف هلامعأ تصقنو © 0 نيعبرا هشاشم يف ىقب اريك برش اذا © هاوقو هبلق

 سمن ب نم لثمك ةبوتلاو ةبانالا ءاجر * ةبوحلاب كار لثمف © امو ةولص هنم لا

 و نيناجملا اذه لعفي له # هندب لسغيف ءام دجي نا ءاجر # ةنتنملا تاساجنلا ىف

 و # لمع ريغب ةرخآلا اوجري نمه نك: ال * ناويحلا مجعالد لبال * ؟ نايعلا
 و # رهاظلا ةّذل ىلع دوصقميضاعقلا كرظن نا ىلع : لمالا لوطب ةبوتلا ىجري
 نم 2 ةراهطلا ة ”نل نياف لاو قولد ةسيسخلا تاذللاب 0 7-20 كقازذم

 حورأ حدر دجت * كيلجر نم ةبوتلا ديب روجلا بروج علخاف # ةراذقلاو نك ددلا

 : نعش # نيحانجلا طسباو # نيلعنلا علخاف * كيلع نمو كنيمي نع ناميالا

 شجب < تسين ٌةزه يب مه هبون شك هزم يصاعمز يشاب دنج

 «:ريرغل ىلع رب رقت
 # ةيهام كيردا امف # كتادابع صقاونب ةّنعلاو # كتائ يس نعةلفغلاو كابا

 و تاكرحلا كلت د”رجم * ةولصلا نه تاذلاس دوصقملا سيلذا * ةيماح رانالا يهاه
 تادابعلاكلت حور لب # ماعطلا نع كاسهأ ضحم مايصلانم دارملا الو #تانكسلا
 تان آلاو ماقتنالا "يلو ىلا # تان آلا لك يف ”يلكلا لابقالاو  تاينلاو بلقلا صولخ *
 نه اهب هرض عيمجب نولقُدلا ةدابع ىلع * اق يلع نم ةدحاو ةبرض تلق كلذبو *
 داقت 00 ىلاو دو#ت نيا ىلاف # داتقلا طرخ كلذ نودو  مايقلا ةعاس ىلا ايندلاودب
 تادايعال ”تاداع 8 حاورلاو '”يضملا ى لاء ردقتال + حاورا الب داسحا كلامو

 يونذلابونذ ىهو# بونذلل اهوحماوجرت فيكف # تايداع روهنلب تايداع روما
 # ريفكتلاو قيسفتلا كديفي امم © ريفكتلا كبونذل لماؤت فيكما * بويعلا ةيبعد 8
 تبطاخ كناولف#نايصعلاو كرشلا كرش اهب ىون دق © نانجلا اهباوثب كلخدت ىتمءا

 )١( هللا همحر هنم د ءاضقلا ىلعمب ردقلا ممج <



 )1١1( مالسلامهييلع ةمئالا نع تايادر ركذو اهل حورال انتادابع نا ؟
 1 1 ا لح ل ارا ال ال531 ا تاكل

 باد آلا عبب كئاضعا ضعب هلالخ يف "لخأوا # باطخلان يح هنع تضرعاو اناطلس

ءمو 2 بالصوا ب رصب ا ردق ىلع ف 5 + بلقلا يهال هنع كنا ملعوا 1
 ىاصت”كلذ

 كلذباوجرتفأ 8 هبانج بناج نع كيلق هجو ىفرصتو هبطاخت #هباب ىلع امئاق كب ىل

 م ناقل تضرعت دقو 2 ؟ باوثلا

 دود نانيرضع نع اع ددتكرا ميضار دوشن نارفغ بجوم ام صقان تعاط

 ك فاصنالا نوعب ةقلعت اك اه تامأتو 12 فاستعالا بناج تبناجول ك انا ىلع

 ًاريدجلب *: لالجلا برو قحلا بانج ىلا © لابقالا ةقيقح نع عنملاب ًاقيقحكتدجو

 بابذلا نياد * بابرالا بر و بارتللام * هبانج باطخب فيكف  هباب نع درطلاب

 * ميدقلا ثراولا رارسا راوناو © ميدعلا ثداحلا بلق بيلقلاه # باقعلا ءاضف نه

 * دودحم ريغ ىلاعت هلامك هنا كشالف # نونكملا"رسلا سو © نونسملا ءامحللاه

 ةناحيس وهف © ةيناعم "قداىف هليختام لك 2 دودصم هلامك هكاردا نع لقعلا ناو

 كلذب ناكمالا ناك ما * ؟ نأشلا يهانتم ىتاذلا بوجولا ناكأ © هيناع مادام ”لجا

 8 هفطل لج هنكل © هبانجب انتدايع قيلت فيكف # هبابب انؤانت قيليال ذاو + ناكملا

 و*# هيلع باوثلا اندعو هتمحربو # هيلا انبدنو كلذ يف انل صخر # هفطع مظعو

 : نعش # باطخأل هروض> سلجم ىلا #بايطالا نب رقملا ةرهز يف اناعد

 تسا تصخر هغاحتسا قاهد كوجح تسأ تمهر را ون ركذ لويق نو

 « سابقم و سايقم »

 ةولصلا ىف هيجو ل وحي نم فاخي اما © راهطالا هلآ و هيلع ٌللاىلص يبنلا لاق

 اذاف # ثدحيو هجاوزا هثادحت ناك هنا ىورو + رامح هجو هيجو هللا لوحي نا

 ةولصلا ترضح اذا القال ىلع ناكو # (١)ث دحملا فرعي الهناكضرعا ةولصلا ترضح

 و ثدح لا صخشلا ليوأتب تاثدحالا هجاوزا الو هلآو هيلعشاىلص هسفن ىا )١(

 < هلأ همر هنم > هوجن



 مايل نيسحلا نب ىلع ةاجانم و قداصلا مامالا ةيادد 158(2)

 ايضرع ةناما تفقو ءاج : لوقيف 1 نينمؤملار يما اب كلام لاقيف * لزلزتيو لملمتي

 0 ناكو 1 00 0 نا 0 را ىلاعت نا

 0 تربكاذا : اهلل قداصلا لاقو # موقأ نم ىدي" نيب نوردت ام لوقيف
 هيلو يفد لبكي وهرديعلا بلق ىلع علطا اذا 0 ناف © هئايربك ندد 'ىرثلاو العلا

 ةدالح كم 6 0-2 "نعد #2 ي :دعدختا بذاك اي لاق * هريبكت ةقيقح نع ضراع

 هك ىتاجانمب ةراسملاو # يبرق نع كنبجحالو ىركذ
 دشاب ايند رس زا تنتشادرب تسد تونق تقو رد هك ت سا زامن وتزامن نأ

 ويه]ا * مالكلا اذه هتاجانميف لوقي :مالسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع ناكد
 دواخماود كتدبع رهدلا لوأ نم ينرطف تعدبذنم ىنا ول * كتمظعو كلالجد كنرع
 نيعمجا مهركشو قئالخلادمحب دبالا دمرس نيع ةفرط لك وف ةرعش لك# كد يوب د
 0( بمس رس ؟ ىنأ ولو 12 "ىلع كمون نم ةمعن م ءادا غوأب ي 0 ار 000

 كتيشخ نه تيكبو  ىنيع رافشاب اهيضرا تثرحو # ىبايناب ايندلا ديدح نداعم
 نم بجي ام ريثكيف اليلق كلذ ناكل ًاديدصو ًامد نيضرالاو تاومسلا روحب لدم
 ران تمظعو نويعمجا قئالخلا باذعب كاذ لعب ىنتب دع ىها كنا ولو 2 ىلع كقح

 اى ريغ ب" كوم رانا ى 0 نوكيال ى دحام يم اهقامطاو ماهج تاالمو 1 يمسجأل ى ةاخ

 هيجوتما ايقربك يل ًةايلق ى لع كلدعب ب ناكل 2 قاوس بطح مهجل نوكي الو
 م لوقت ىذلا اذامو م لوهجاي كنا 3 نواف © اآ مامالا مالك اذه 1 000 نم

 نكنماو ككتدابع تحص ناف ة؟هبآب ىلع ككلمع رطخ امو 2:هبانج بادجي ةتناْن

 ا 1اس اا وتس طك 101853 ىلع ةرطق ند *لق و © نامميلس ىدل ةدارج لجر نه نوهأ كانه ىهف #* نايصعب
 قش وه و رقيلا ىلع باركلا لثملا ىفو ةئاردلل ابتبلق اذا ضرالا تبرك )١(

 «ّن> ةعارزال اهيلقو ضرالا



 )١95(  باذعلا نم ناسنالا نمأي ال ةمئالا ىلا باستنالاو ملعلا
 كي دي

 م 3 030

 هذه لب * نامحرلا شرع ىرذ ةورذ يف .ةرذ نم "سخا لب 3 نا مع داحب رطق

 كتعاطفالاو © هانت هيلاعتو 'ىلاعت هتمظعل سيلو * هانتم نلا فاقع فس
 يفنايصع

 سابا فلخ فالخ لب #تايرخسلاو ةعدخلاو ءزّولا هسشن ىهو # تاعاطلا ةروص

 م ةبأب نع هجولا فرص فرص نم 6 كاذو قافثلا قاف ىلع نابراو قافولا

 # ًاراتش تبكر اذا فيكق © ران ىلصتو ىف © هئازق نع طا قالا كوب نم حبقأ
00 0-7 

 1 ةعفانب أ ام تاهيهو ها (ع)

 « ةهيقفلا و هيمنق »

 ملعلاف 2 هللا بابحاىلا كباستنا وا كملع هللا باذع نم كنمؤي ناو كارا 5

 # مزلأ مييلع ةجحلاو © لضفلا ىلوا نم حبقا حيبقلاو # لهجلا نم فوخلاب 'ىرحأ

 ناف * مركالا وه مركلا ليصاف * مركلا لصأ لصالا مركو مظعأ مهيف ةرسحلاو

 باقلالا عقتت الف © مراحملا نع عرولا ىف لضفلا مظعو # مراكملا عرف لصالا مرك

 فرشلاف # هسارب لقتسم وهو © هسفنب ءرملا فرش ناف  باسنالا عفشتالو +

 نهد # مهقح ىدؤت نا ءافرشلا كئابأ قح نمو # ةيلابلا مهرلابال © ةيلاعلا ممولاب

 :رعش 4 مه ع دقف هئاب ١ فرش ىلع دمتعا

سناميا عرف لصا نيا هك شاب شوه لفاغ قحز وشم ءابأ يه رك تشيب
 ت

 تصحب 1(5) اًيشرق اديس ناكولو يصاعلل رانلاو # | يشيح ًأدبع ناك ناو عيطملل ةنجلا

 ىعفاشلا ىهيشب الا دمحا نيدمحم نيدلا بابش هاور ىذلا ثيدحلا ةرابع هذه )١(

 :- ١ ج : فرظتسم نف لكى ف فرطتسماا > هباةك ىف < مو ةنس > ىفوتملا ىلحلا

 اندنعدودرم اذه هئيدحو ةملدلا ءاملع راكا نموهو «قا0٠7م ةنس 0 عوبطملا ١

 ةعيشلا نم ةربتعملا تاياورلاو ةينآ رقلا صوصنلاو فيك اسلف ىواسي امب ىتح اهل ةميقال

 ةعيشلا ءاملع نم رخآضعبو هللا همحر فلؤ.!!نم بجعلاو هدرتو ثيدحلا فلاخت ةيمامالا |

 ةماعلءاملع ضعب لقن درجم نا اومعزو هباوكسمتف لوعجملا ثيدحلا اذهىلااونكر فيك

عنا نورديالو مهلاوقا ىلا نوك رلاو مهيلا قوئولا بجوي انتمئا نع ثيداحالا ضعب
 ءامل

 82لئاضف راكن او مهماقمو مهن أشطحلا مالسلامهيلع انتمئاىلا ثيداحالا هذهن وبني دقةماعلا



 ريسفتلا بحاصىسريطلا مالك ل قنو نملا ثيدح لوح فلؤملاى لع انضارتعا (دد.)

 ىلع لدتال ةماعلا ءاملع نم ةيحسلا هذه نا ققحملا لقاعلا نطفلا ملعيلف مهيرارذ ©
 امك ىعيشلا بحيال هيهذم بادآب ذخا ىذلا ىنسلا نا ىبيدبلا نمو ةعيشلا بهذمل مهبح
 ا.يدقو هراصيتسا دعبالا ًادبا ىندلا بحي ال تيبلا لها بهذمب دقتعا ىذلا ىعيشلا نا
 انضرف ولو < ىتش]دوب ىك ار هتشكردب » ىسرافلا نال ىف ةرئاسلا ةلثمالا ىف اولاق
 راب:ءالاةجرد نع هطوقلببس ميركلا نآرقال هتفلاخمف ةعيشلا قرطنع ةياورلاه ذه لقن
 لاقءلا طسب تئش ناف رادجلا ىلع هوب رضاف هفلاخ امو هوذخف هللا باتك قفاوام نال
 : لالدتسالا نم كيلع ىلتي امل عمتساف

 نامياب مهتبرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاو ١ :ةي الاروطلاةروس >ىف ميك.-ل اهللا لاق
 هذبف < نيهر بسك امب "ىرما لك 'ىش نم مهلمع نم مهانتلا امو مهتيرذ مهبانقحلا
 مالسلامهيلع ةمئالا ءانباو سدقالالوسرلا ةيرذ فارشالا ةداسلل نآرقلا ىف ةيآ ىجدأ
 ناربتط ١56 : 9 ج  نأيبلا ممجم > ىف ىسربطلا فورعنلا رسفمل مالك صن كيلاو
 ىنعي ( مهتيرذ موبانقحلا نامياب مهتايرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاو ) :« ق 1١174 ةنس
 ءارقنمو عبت ىنعمب عبتاو هدلاول اعبت مالسالاب هلمكحييدل ولاف ءاب الانم نامياب ءاب الا نوءبتي رافصلاو مهنم نامياب ءاب الا نوعبتي رابكلا نال رابكلاو راغصلا مهدالوا ةيرذلاب
 نكي مل هيلع وه ىنعم ىف نوكي نا ريغ نم هب قدلاول هنال هيلع لوالا نوكي ىنعم ىف لوالاب ىناشلا ّقاحلا عابتالا ليقو نيلومذملا ىلا ىدمتيو مبت نم لوقنم وهف مهانعبتاو
 نبا نع ايندلا ىف مهب رقت تناك اسمك ةنجلا ىف مهعم مهعامتجاب ءابالا نيعارقتل ءابالا ناميا لجا نم ةجردلاو ةنجلا ىف ءاب الاب دالوالا قحلنانا ىنعملاو اقاحلا ناكو اعابتا
 اوقحلا نوغلابلا مهنا سابع نبا نع 'ىرخا ةياور ىفو .ديذ نبا و كاحضلاو سابع
 ىف مهب نوقحلي فيك ل يق ناف مهئاب ال ةمركت مهلامعا ترصق ناو مهئاب تاجردب
 . ةيترملاو باوثلا ىفال عمجلا ىف مهب نوقحلي مهنا باوجلا-ف هوقحتسي ملو باوثلا
 ةنجلاىف مهدالواو نينمؤملا نا (ص) هللا ] وسر لاق لاق مالسل اهيلع ىلع نع ناذاز ىود د
 مهب انقحلا نيح باوثلا نم ءاب الا صقنن ملىا ('”ىشنم مهلمعنم مهانتلاامو ) ةمايقلا موي مهئاب ىلا نودهي نينهؤملا لافطا لاق (ع) قداصلا نع ىودو ةيا الا هذه ءرق مث
 ”ىرما لك) لاقق رانلا لها هناحبس ركذ مث مالكلا متودهاجمو سابع نبا نع مهتايدذ
 ةعاط لمع نا هلمع ام بدحب ىزاجيو هقحتسي اهب لماعم ناسنأ لك هانعم ليقو نينمؤملا ىتثتسا«نيميلا باحصاالا ةنيهر تبسك امب سفن لك » هلوقل انهنرم نوكيال نم نمّؤملاو لتاقمنع كرشلانم لمعىا بسكامي رانلاىف نهترم رفاك ”ىرما لكىأ (نيهد بسك امب
 87ني رسفمل اعامجا هيلعلب ىفاصلا هريسفت ىف ىفاول ابحاصونايبتلا ريسفتىفىسوطلا انخيش ةب”الارسف اذكهو . همالك ىهتنا هريغ بنذب دحا ذخاؤي الو بقوع ةيصعم لمع ناو بينا



 (131) مالسلا مهيلعتيبلا لهال ودع عاب هيوار نا تابثاد ثيدحلا ىلع انضارتعا
 9 ايفل كووول خلا حا سولو يوازن و3 راسو ودل كحك رت ات

 هذه ريسفت ىف ةدراولا تاياورلا ىلع ملطت ىتح ناهربلا ريسفتىلا عمجراف تش ناو

 ةنس نارهت ط - 54١ : 4 ج > ىف هدروا لبوط ربخ اهتلمج نمو هانلق امب ةصانلاةيالا

 شرعلاندلنم دانم ىدان ةمايقلا موي ناكاذا لاق ماللاهيلعؤداصلا مامالا نع <« قالال»

 ىلا > هلا و هيلعّشاىلص دم>م تنب ةمطاف اورمن ىت> مك راصبا اوضغ قئالخلا رشعم اي

 ىفاهتعفش دق ىنا اهربخ هناكمىلا لوحتي ناريغ نم كلملا كلذ ىلا هللا حويف « لاق نا

 ىنع بهذا ىذلا هلل دمحلا لوقف لاق اهدعب مهظفحو مهبحاو مهدو نمو اهتيرذو اهدلو

 ةيالا هذهالت ثيدحلا اذه ركذ اذا ىبا ناك مالسا|هيلع رفعج لاق م ىنيعرقا و نزلا

 تالوءجملا نم ثيدحلا اذهنا ىف كش كلىقبيال ةنسلاو باتكلاصن دعبف . همالك ىهتنا

 نم ناك ناو هللا ه.-ر فلؤملا اماو مهعيمأجم ىف هدروا الو ةعيشلا ءاملع هب فرتعيملو

 هابتشالا اذهىفمقو نيانم ىردا الف لوصالاو عورفا!ىف مهيقةحمو ةعيشلا ءاملعمظاعا
 هدنتسمناوا مجسم ثيدحا | نالةيفاقل اومجسلا!ةياعر ةيهادل اهذهىفهعقواهنا رهاظلاو ميظعلا

 ماعلا لها ةنسلا ىف نارودلا ريثك ثيدحلا نال هرصع لضافا نم ثيدحلا اذهل هعاسمس

 ةجاحال هنا رهظ ثيدحلا فعض نم كل هانهدق ىذلاب مث نايعلا ةدهاشم نع هعامسب ىفتك اف

 ديسلا ن:فرشا دمحم ريملا ريرحنلا ثحابلاو ريبخلا ةمالعلا اهدروا ىتلا تاليواتلا ىلا

 لئاضف > هباتك ىف دامادلا رقاب دمحم ريملا ةمالعلا فوسليفل اديفح ىنيسعلا بيسحلا دبع

 خفن اذاف > #4١٠١ ةي الا نونمؤملا ةروس > ىف ىلاعت هلوق نا مث . « ال“ : تاداسلا

 ةرتعلااماو ىبنلا ةيرذ ريغ قحىف تباث «نولءاستيالو ذئموي مهنيب باسنا الف روصلا ىف

 لكلاق (ص) ىبنلا نع ةيالا هذه ريسف# ىف ةصاخلاو ةماعلا ىور دقف ماظعلا تاداسلاو

 نا ىهو ةقيقد ةتكن ىلا ةراشالا ىقب . ىبسنو ىبسحالا ةمايقلا موي مظقلم بسن و بسح

 هعاطا نمل ةنجا| قلخ هللا ناىءمصا اي : هصن اذهام « فرطتسملا > باتك ىف ءاور ىذلا

 ةظفل ةياورلاىف ىذلاف « ايشرق ارح ناكولو هاصع نمل رانلا قاخوايشبح ًاديع ناكولو

 نم ةقرف ىلا رظان ثيدحلا ناب هانلقام نيبو هنبب عمجلا نكمي اذه ىلمف ديس ةملك الرح

 معا ىشرقلا نكل ماللا اهيلع ةيطاف ةيرذ نم ناكنم ديسلا نالديسب اوسيل مهو شيرق

 كلملادبع ناك نا ىعمصالانا ىلا افاضم اذهةنانكن ب رضن دالوا مهشيرقلا نال كلذنم

 ناكلخنب ا هركذ امك مالسل هيلع نينمؤمل اريمال ودع ىبصان هدجك وهف ىعمصالا بيرق نب
 ىوري ىتح داجسلامامالا نمز هكردل اضيا هتقبط بسانيالو < نارهت ط ”14 : ١ح> ىف

 وبف ىعمصالا قاحسا نيدمحم ناكنأو «؟ 1١/ةنس >2 ىف هتافوو< 177 ةنس>ىف هندالونالهنع

 ن* ثيدحلا لاحىا ىلعو هلاجر ىف ىروباشينلا ثدحملا هركذ امك ىبصان ىماع اضيا

 ردع ذنمىلاب رطخامموه امناوبتكلا نم ىشىفدجويالهناف ثحبلا اذهمنتغانتاعوضوملا

 ةرسالا مجارت ىف مالعالا ظقوم > انباتكن م ىناثلا ءزجلاىف هانج رداف اذه لبق نينس

 «هنعىفع ر د |ا> كلذ ىلع للدمحلاو انهه هانصخل مثتاضورلا ىلعانيشاوحىفو«ماوةالاو



 سم 1 ل ا ا يت ب باسحلا مويل عفنيال ءاب آلاب لسوتلا نا ناب يف (17)
 هابا فطعتسا ولف © هيبا ةوبن و "يبنلا ةونب هعفنالو ** هيجنيالو هنبا ىلع حون حونيال

 ”برلاهطخسي نمل # بترقم ”يبنعفشي فيك 3 * هابح امب هيلءاجوجحم ناكو 8: هابا
 : نعش عظفا د موب نابسنو # عنشأ بسنلاةدوجعم نايصعلاو فيك

 بسانملا مارك ىنغي ىذلا اذامف 0 هلصاك بيسنلا سفن نكي ملاذا
 بصاونلل ةّجحالا وهامف صلاخ ونص نكي مل ىولعاذا

 ًارفاك دلوا ”ىبن نه مكف : ءابالا لك لقاع لك هابأي  ءابآلل دالدالا قفاوت "نا ىلع
 نم مكو # حبار هثرو نساح .سساخ نم مكو# ًارجاف فالخ يقت ماما نم مكو

 دابع اوثدوا داّبع نم مكو ةدادسلا بقعا دادش نم مكو # حلاط هفلخ حلاف حلاص
. 

 : رعش 2 )١( اسخب تينا درف رهاطو احن دلوا دعس نم مكو  دانعلا
 اودلو امسكب نكلو تقدص دقق بسح ىوذ ءابآي ترخف نئئل

 « ةبودلا وم و ةبوتلل ريكذت »

 مهتمادقو © ماثآلا نم كادي تمدق اميف © ما ركلا كئاب آب تعفشتسا نأ معن

 بابساو * ةبوتلا قرط نم هناف لعفاف * كتقاف مويل مهتددعاو * كتجاح ىدي نوب

 هئاب أي (ع) قداصلا محرتساو # امهيوبا حالصل نيمالغلا هللا محر دقق # ةبوحلاوحم

 نا اهنم # ةددبتم ةفلتخم لئاسو و * ةددعتم اقرط ةبوتلل نا ملعاف *: امهيلع ًاسايق

 8 ءاطخلا ىطخ ةهنم دفوحسلا# هيلع ماركم هدنع هيجذ وه نمب #* هيدل عفشتست

 برس 2 © هرادود هسلا مرح مير حب ريجتسينلا اهنمد # ءاطفلا هيف ىغط امل يبلطيو

 ناف © هيدا ةليسو همرك ند مدقيو 8 هيلا هبانجب عفشتسي » هرازوأ لاقثأب هيلا هنم

 هب ادحبق ناو نيمدانلا نم موب داجتسا نم ادريجي نا 1 نيمراكلا ءايخسالا باد نم

 #*بويعأ|ثودر ثول نع ”ةراهطو © بونذلانع ةرافك جحلا داص كلذلو © هينذمظعد

 ىلا ليمالا امهنم هبشي ونيوبالا سخا عبتي هنا دولوملانم ابلاغ دوهعملاو ال فيك )١(
 «ُّلاهمحرهنم» وه ةصاصخ نع هانغب ىنفتسيالو رخالا ةساسخ فرشالا فرش بلغيالف نيشلا



 ال380 هلئاسو ةئيهتو ةبوتلا ماسقا ي

 1(2)رئابكوا أرئاب نظلا اذه عم جحلاو © 200 هدعب مئالاءاقب ”نظراص ىتح

 كلذ نم لقاب اوفعيو ال فيك * رايخالا ةرتعلا ةريخ نع # رابخالا هب تدرو امك

 8كلذب اوفعيال ىلاعت هنا نظنمف 5 مانآلا ماظعو بونذلا لئالج نع # مانالا مارك

 هاشاح #نيمراكلا مركاو #نيمحارلا محرا وهو #كلاملاكلملا ند رك اعج دقف

 : ىعش © هاش هجولال هدنع هيجو هجول هونع نكل # هاشاح مث كلذ نع

 داعدراد زا زا اسيلك هك ىربك دور دعك سام ور ةس اا

 عجري 8 لئاسو الو ءاعةش الب ًارفذتسم لئاسوهو هحيبقنع عجري نا اهنمو

 عزجيو © هادي تمادقام ىلع ًامدان عزفي ** همدن حخوسرب لسوتيو # همدقب هبر ىلا

 حجن أ عيفشال ىور دقف © ةبوحلاوحمل قرطلا نسحاوهو © هادبأ ام كرت ىلع ًامزاع

 لكم 8يلاتلا كالوم ىلع درتفالاو # بئان تنادالا قب | اب نتومتالف * ةبوتلا نم

 بئاغلاكف مكنم نسحملا اها : لاق © هللا ىلع انمودق اىرت فيك : للا همحر رذوبا

 8 عيمجلاعمج ناف # هالوم ىلع دري قب آلاكف 'ىيسملا اماو *# هامحو هلها ىلع مدقي

 :رعش © عيفرلا هبابب قيلأ وهف

 الايسو كيدل 'يطفملا ليحاو اليكو هذختاو هللا ىلا بت

 .اليبستعطتسا اذا تيبلا ججحاو "كز و ةولصلا و موصلا رثكأ

 0 حيبقلاب كيزاجي و كبنذ يفغي هلالا "لعلف

 « كلسنم ىلا كلسم »”

 را وزلا بحاص بحاصو# عادم تعادلا ءادهنو © حابشالا عيادو ع دوف

 و ًاقيفشو 58 ةدحولا نمو # ًاقيفر قفرلا نم نخئاو # رازوالا بناج بناجو

 00 لزانمو * راونالا راحب لحاوس ىلع مظعالا مرحلا ىلا + مدنلا مدقب شما

 ع ا ا او ايات وسلا ون يعل

 ىنعملاو روبيوه كلوا ركمو ىلاعت هلوق هنمو لطب رئاب وهف روبي هلمعراب )١(

 «< هللا همح ر هدم هلامك مدع وا ءازجالا مدع ىف لطابلاك حيحصوا لطاب اماناظلا اذهجح نا



 توملا نيح يصاعملا نع ةبوتلا مزلي )١54(

 كراع(١) شحافت نم كدبجب رذاحو # كراعش نهميارشلا رئاعش لعجاو # داربالا

 طويخ طيخم سبا: الو 5 مالسالا ةّله تاقيم ىف # مارحلا كرت مارحاب سولتف
 ثادحأ نع  ةيوتلا مزمزي لستفاو # طونحب ًانفك توملاركذ7 نهذخو © طوبخلا
 ةباناو ةبوت فوقو عرشلا رعشم يف فقد ةباجاو دايفنا ةيبلت بلو # ةبوحلا مئامز
 ماراو # فارتقالاب رافغتسالا راجتسم دنعو فارتعالا تافرعتاصرع يف فرتعاد#
 دهع ميدق دادجو * ةداهزلاو فكلا فك لمانأب 2 ةدابعلا ينمب 'ينملا تارّمجت
 ةثورملا مزاعو  ا_فصلا ةره مزالو * قافولا رجحو رجحلا رجح دنع # قائيملا
 نع ىدغ هللا نافرفكن مو # دبا هيعسل نارفكالف ًاحلاص لمعو نمأ نمف #ءافولاو
 ةيعكرزو * تاضايرلاب دجولادجن نئنيح نكساف # أدحا .ةقافل لئسيال نيملاعلا
 رحئاو 2 مارتحالا مرح يف نكساو# مالسالا ملس ىلا نكراد # تادهاجملا ةنيده
 ندبلاعلخ ةعاخ يف بيبحلا رزو# لاصوالا عطقب كندب ةندب * لاصولا نابرق ديعل

 96 #* نطولا نطقنميف حورلا حانجب ىسو

 هيام اولا 3م ىقلا دوب هسلاجا ءاملظلا ىف قوشلا ميدن
 هسال تنا اذام ديعلا ادغ اولاق هسناجيفصو هل نه ىرولا ىفله

 اعرج هّيح قاس ةعلخ تلقق
 هبشلاو سنالا رافف يف احياسو هلولا رحبا يف احباس ادع نم اي

 هببيبحلا ىقلت نا سبالملا ىنسا هبش نع "لج بيبح نع عدمو

 اعلخ ىنلا بوثلا ىف ةدايزلا موي
 يلوح نمد ىلوح نم تأ“ بت دقو ىل كدارهىف ىضارتعا بوث تعلخ
 يلما اي تبغ نا ىلا من رهدلاو يلمع يفو ىرمأ ىف تريحت دقو

 يل ىل تنك ناديعلاو
 نا و ل ب ب ل سس سس ل ل



 )١6( ىانلا تاقبط فلتخم يف ةبوتلا ماسقا نايب

 ىنابرق مويلا تاعج كيلأ ىسفن ناث نع لجدق ىلعلا يف دحاو اي
 ىنايصعل .رظنت الو وفعب نئماف ينامرح و يلذ يف لفرا تثجو

 اعضخ نم ونملا ليئي ميركلا نا

 ى» ةقيقح ىلا ةقيرط «

 لب © بوتأ هيااو للا رفغتسا لوقت نا * بونذلا نه ةبوتلا ةقيقج "نا نيسحنال

 كرادتب مايقلا عم * قوقعلا كرت ىلع مزعلا مزحو : قوقحلا مرغ نع جورخلا ىه
 نع مهعوجر * مانالا طساوأ نم ةبوتلا مث * تافام ىلع ةمادنلا قدصو # تاوهام

 نيب رقملانمو # هاضريو هبحيام ىلا هللاءركامع عوجرلار'ربالا نمو * ماث ًالاعيمج

 قلطملا ءانفلاو # هلالج صصق ىلع ىظنلا صقو : رايغالا نع هيلا ميعوجد : دايخالا

 طساوالا تابرق تاوطخو ** نيب قملا تاس راربالا تانسح ناف # هلامج ءانف يف

 تينا وا ًامظع دشام # اديدش اهلكناك ناو بونذلا "دشا نا من # نيهتنملا تائيطخ
 امنسحا "نكل © ةبوحلا ليزي نسح اهلك 5ةبوتلا بتارم كلذكف © اديدج امحل
 لسغاف # بطلا الا اهلخديال ةيّيط ةّدجلا ناف # باذعلل قحتسملا كمحل # باذأ اه

 لسغو # رانلاب نودلاصولخ * رارقلا راد نودفالاو * بصلا كعمد بوصب كنرد
. 

 : نعش 7 ميحجب محاج يف ناب ذو # نيلسغب

 ةيئاسجلا سفن راذقأ اهب لسغاو )١( ةيدافلا عومدلابدج يعمدماي

 ةيراجلا نويعلا نك نم لسغلاو ايتادحا نع حاورالل ريطلاف

 « نايبتب نايب »

 مرجب فيكف * مسجلا لزهيو بيذي اه * ةيفصتلا يف ًاريثأت * ةيودالا عرسأ
 ةرمحلال دبيو © ةرتفلاو فءضلاث روي هنكلةءادلا بهذي # ءاودلاناف# مثالاو» رجلا

 ىلعبجيهنا مرجالف © هيليو هقلخي هّدكل# هيئقنيو بوثلا ها ظنينوباصلاو  ةرئصلاب

 )١( للا همحر هنم > ةراوفلا هنمو عبن اذا اناروف روفيراف نم «



 نشخا هيلع اهنال نسحا باشلا نه ةبوتلا نا ناب يف 177(221)

 نم أيل © باذي نا يغبني اه هسفن نم بيذي نا # مدنلا مدق مادق امدعب 8 مرج نم
 و © نارينلا قيرحب هصيلخت نم كانه دبالف الاو * باذعلاب هتباذا نم ةرخالا يف

 يفكيلا ءاسأ ناو # رهدلا كرهد نكوكشت الف * نانجلا لوخدل حاصيال امع هبيبطت
 :رعش © تاعيسلا تارافك هتاثثسو 2 تانسحلا تافآ هتاتسح ناف # ريجلاو ىسلا

 نمدابتءادوشرتشيبمدزادكيمرتشيبهجره نم راك ريغوا راك كلفرك رز تسين
 5 ؛* ضايرلا كلت ضايح نم ىورتااو 2# ضايترالا نم تتاتلل "نب الف

 هدرينا نه بعصأ ضاترملالهنمو  ىئاط لكديلا ريطي نا نمعفدأ ةضايرلا خماشلا

 باطحاب | قرتخا لوجعو * ضايترالاب هنيد نع "نيرا لويح نه مكف © رئاسلك

 اهراجشأ ىفب لظعست نلو © اهراعت نم و ”نلتس ملف ضايرلا كلت يف طابحالا

 بدرحللف * درمع د ديز لكل برش رمخ لكالد# أ "نك لها 5 لك الف

 رعش * لاجر ديرثا!و * لاجر

 ىراديم ام, تمحزو ىريبيم دوخ صرع تا هن غم يسد صر عسكمىا

 « عاجرال عارسا »
 يف اهنكل * اهل جده احملا اهيف تعمتجاو : اهلك اهعاونأ تنسح ناو ةبوتلا

 قاتعاك# بيشملا دنع ةبوتلا امنا # نشخاو "”قشا "باشلاىلع اهنال * نسحا بابشلا

 وعربي مل و # بيعلا نم ىحتسي ملا ذ هللا شخي مل ىذلاو # بيعم و تيه
  ىصحلا نم ءولؤألا يف # ىرجام ىجر نم © بيزالب هيف ريخالف * بيشا| دنع
 م نم و # بات ملا ىنفا نم + 'ىصع 'ىصعلا بيشلا هلان اذا ىذلا نهد
 رعش 8 (1) باتم نع ث دحي فيك هاوق بيش ىيعا

 )( نكم ينايرق نيب 00 ا
 ايم 1111

 )0( «قن> ةيصعملا نع عجر ةبوتمو ةبانو اباته و ةيونو ايون" بوتي هللا ب نات )1(

 © خيشلا اماو بابشلا ىف ىهامنا ةبوتلا نا هب داهشتسالا هيلا دشريام ىلع تيبلا ىنعمف



 )/١7( 2 هقالخا نع عجريال ًالهك راص اذا ناسنالا نا نايب يف

 ناف © رامثلا عيدب لامعالا نم عنيأ هيف © رامعالا عيبد هناف بابشلا منتغاف
 ر 8 دوذحملا كعنمي ه8 روجالا كحنمي اذامف # رورغلا رومخب هيف تركس تنك

 8 نعينقلا نع فعضلا فعاضمو فيلكتلا فلكت. نع جراخ امصلا عسل ي و تنا

 دهج ةياغ اهيف تلذي ناف  بيطيالد اهشيعوفصبال 2 بيشملا مايا ناف ** فيرخلا يف

 نمرةعاس ةحاس قوقح تيدا املو #2 ريصقتلا ىداوب ىدابم نم تجرخامل * ريصبلا

 :نعش # ةماوعأو بابشلا مايأ تئاوفب فيكف # هماّيا

 شضورق ىلع هل بابشلا ىضمو هقوقحب ًايلاطم بيشملا ءاج

 اهبيهرتو 0 نع اهرجزتدصقو # اهبيداتو كسفن ةيب رت تددأ نا كنأ ىلع

 نه ناف # ابرلا ى 00 درا ابصلا يرسل 0

 ءاودو + 5 8 ا ا اع كال + هقا رعأ 0 0ث 00 ام ضفري

 ريا علا مه مهلا ءاودأ

١ 
 0

 ةسهر ئىرث يف فرار ىتح هقالخا كرتي ال خيشلا

 ةسرغ يف ءاملا ىقس دوعلاك ايصلا ىف هتبدا نم ناو

 )“» عشخن و عضخل «

 ف لساوتف 2 حصانلا بوتلا ةوق عم بيشلا فعض * حجانلا عيفشلا معن معن

 بلطاو # هيلا همركب عفشتس شثتسا و # هريضو بنذلا ٍبنذ نم اذئاع # هريغيو هب كتبوت

 رفاغ هنا © غران ةهئيدو كنيب عرنب اللف * غلابملا غلابم ةياعغلاب و 4 ةيدل امب هدزعام

 هالو لفاغ لكتعسو اهناف * هللاةمحر نم طونقلاو كاياف لئاونلا ليثم © لباق

 صااخ ىلع # مرهلاو بيشلا نوعلا معنو * اعضخ نم وفعلا ليني ميركلا نا (ع)
 00000 ا ا ا د واس ددتدتسم

حىصاعملا ىلا 4. ىعاد الف هن دب ىوق بهاذلا ى افلا
 هعانتما خيشلا ىمس واف بوتي ىت

 <« هللا همحر هنم 2 هسفن نمت ىلغاو هاوقب دنعا دقف ةبوت 00



 هبابشيفهنع تاف ام ىلع هتلويك نس يف ناسنالا ةرسح يف )١14(

 نيعملا معنو  تآ وه ام ىلا هجتوتلاو 8 تافدق امل هيبنتلا ىلعو # مدنلاو بوتلا
 يفام باكساو ** نويعلا نه عومدلا نويع ءارجا د * بيحنلا و ءاكبلا ىلع بيشدلا
 # ءاملا نم نويعلا ءالتمت هيف © ءاتش بيشملاو عببد نايشلاف * نوفجلاو عمادملا

 :”رعش # اهباهذب باصت نا لبق © اوباكسا يف دهتجاف
 لاقلا ىف جلثلا عقوب نويعلا ىرجت بجعالو يئيع تكب يسأد 55

 نيدوقفملا هتيحأدعب نيرباغلا ليوعو *نيدقافلاخار 006 كي دعا قحل يسفن وف

 ًاليلعتررصل ءادمصلا سفاتي ملولو # اليلق ناكل بابشلا باهذ ىلع امد تيكب ولف *
 بيشملالولح ىلع نئموي يكبت له ماظن وقو بابشلا تاوف نم ذئدنيح وك ليف 2

 ىلع فولتت له ما # ؟؛هرورغو بابشلا ةوقب كنم ط رفاهىلع فساتن لهو  هترتفو
 ملولد © ؟ىسنت اهيا نكذ تن بئاصملا افا 13 هتوف بيشملا فعضل تط رفاه
 رعش 2 'ىفكل بابشلا تاوفالا نكي

 ؟ للزلا نم ىبرق ما رانلا نم ىفوخ م 00 ردي مل يكبا
 ؟لسعلاة قرف نم ما رانلا ةقرح نم هتربعأ ىردي ال و يكبي عمشلاك

 باقرلاكلاماي كلم يفو كدبعانا اهون# باش انكلميفنم قتعننا انترما دق يه]ااي
 ناسحالاب اىلوأ تن ناو كتير نع ىديساي تبغ ناو ** كتضبق يف ىالوماي تيشدقو
 ةقب ل ينع عزئاو * رانلا نم ىنقتع ةنعأف 8 نيرومأملا نم قحلاب "”قحاو * نيدوقحملا نم

 الف # كديجم# باب نع يندرطن الد# كديبع نيب نه ينجرخنال نكلو © داوبلا
 *ف كيلا و 2 كتيبوبر باب نع لئاس بهذي الو * كتيدوبع نم هقتع لقاع ب بلطي
 خاصأ كبانجل و © نويئاستلا خانأ كبابب د 8 نوبلاطلا دصقي كوحند *: نوب ذاهلا
 :رعش © نوبغارلا

 مدروأ ديفس ىودهز ةيس ىئؤر مدروأ دبب بوج دوبن دوع فوج

 نودباعلا عمس # ىجتري كا .ا ندزحم لكو  ىجتلي كيلا بوركم لكي هذا



 )١١6( يصاعملا نع ةبوتلا ةلاح بسانت هللا عم فلؤملا ةاجانميف

 نولاوملا مب 8 اوعنتف كئاطع لياجبنودهازلا عمسو * اوعشخف كئازج ليزجب

 تمحدزا ىتح *اوعمطف كنارفغ ةعسب نومهرجملا عمسو اوعجرف كبانجيزوفلانع

 جيجضلا )١( جيجع مهنم كيلا تاجعو # كدابع نم ةاصعلا بئاصع * كبابب ىالوم
 بيبحو هكرت بلقو # اجاتحم كياا هبحاص قاسدق لما لكلو * كدالب يف ءاعدلاب

 نم نوله آلا كنيكاسم و * كبابب نولئاسلا كدابع نحن اهو * اجاتهم عنملا فوخ

 ىذلا لوئسملا تناو # كنارفغ ىلا كنم نيبراه © كناوضد ىلا نيجاتحم * كباوث
 ال نا انترما دقو * بطاعملا تاعيطق هليزنب زرت سس بلاطملا هوجو هيدل دوستال

 نع اندرتالف © انباقر كلام ايانم كلذب ”قحأ تنأو © انباوبا نع اننيكاسم درن
 يتلا # كمعن باجع نم انمرحتالو * كتقيلخ ىلع ابتحتف ىتلا # كهرك باوبا
 06 1 كتب ربل اهتحبا

 اللصح اذا اجنملاو ةريخذلا وهز 00 ةبارسأ ام يناثا باوجلا نا

 ال كباوج لءجت الو ليلعلا فشاف عمط ىفد فوخ يف كوجراتلزال

 تبدنو # كباوث لضف يف انتعمطا ثيح © كباب ىلا انقياس تنا تنك يهل

 : انتيغب قدذب انيحاو © انتيغر قوف ا:طعءاف # بلطملاب تدعو و 5 بلطلا ىل

 كباب ىلع هلّد نم درت نا كاشاح © كلاون نع انمنم: من © ؟كلاوئس ىلع ال دتفأ
 # ءارقفلا ندنو "ينغلا تنا يهلا 2 كلوط كبانج ىلا هاده نم درطت و * كلضف

 كريغو كلملا تناو * كيلامم نحنو كلاملا تناو #* ءافعضلا نحنو "ىوقلا تناذ

 ؟دمتعملانياف كبانج نءانتدرط ناو *؟درملا نمىلاف كباب نع انتددر ناف# كيلاعص
 نمف * دارملا انتحنم نا و * بهاو كريغ كريغ اهلامف 5 بهاوملا انتعزم ناد

 كناسحا يه ]ا #كريغ دحاىلا انلكتالو #كريخو كلضفنمانلئاف * ؟دارلا:ضرتعملا

 كيلا عفترا ىاهنتوص عفرو حاص احيدعو اجع ابحتذو نرعلا ناكل جمعي جع(1)

 < للا ةمحرهتم > عزجللحايصلا ىأعمب ردصم اضياجرحضلاو حجيجضل ا جيجع توصو حايصلامه



 ىصاعملا نع ةبوتلا ةلاح بسانت هللاعم فاؤملا ةاجانم يف 2 (170)

 رس كك هرك 1 ي :ىغ كماح كيلع ا كنارنغو > كيلا ىندشرا
 0 ميرح تلخد ىتح # ي :اللسو يذلس كوفعو # )١( ىنالدأ) ي كد كحفصو

 ناعما نق عجاف 2 ا ريخلا ميدقاي # نامالا نامالاف + نامالا ةهبشب

 ناد # ىنمحراف ىلثم تم>ردق تنكنا يهآا # ناوضرلاو وذءلاىن :انأو © ناميالا
 # ينل كت ةرسحلا لفاك ايو 8 ىنلبقأ ةرحسلا لباقاي © ىنابقاف ىلثم تلبق دق تنك
 تنك نا و © هنترسف كاضر فلاخ نم 'ىقشاب الو # هترفغف كاصع نم 'ىصعاب تسلف
 مهاقشأ نم ترص ولو  دازو داجف لكس" لوثسم عوطأ تناف ** كيلع مهاصعا نه
 © كلذل ًالهأ نكأ مل ناو  داعسالا داجاف هنم دعستسا لوئس عضوم تناف # كيدل
 ينملسي فيكما 2 نيمركالا مركا اي: كمركوديي نملو © ؟ كادن و كمرك نياف
 بوف # كتبحم ا-تئولق تبرشاو * كتقيلخ تأشنا كديب يهآا * ؟نوبتسملا كدوج
 سيطصت ىتم ىتحو * كبانج نع ضارعا ىلع ربصن فيكف © كباذع ىلعانربص انا
 ول * ًاقداص مسقاف * قاوشالا كتفرعم ةدالحب ترسا دقو ؟لارفلا ىلع ىديس اي
 اهاهانيب نم كيلا نئجضال 2 راوبلاىب تلزناو © رانلا ىنتلخدأ ول  ًاقطان 0

 ”ىاو اي تنك نيا كتيدان الو # نيدقافلا ءاكب كيلع نيكب الو ؛* نيلمآلا جيجض
 # كاشاح كاذ دعب ينبنعت كارتفا * نيمحارلا محرا اي كنوعدالد * نينمؤملا
 يف نيقداصلا # كديحوت لها ىلع دانلا طاست 55كارن لهما * كاشاح مث ىالوماي
 اهجوو * كراكذا نانفأ يف ننفتي ؛ ًاناسل كرانب قرح: فيك ما * كديجم:كديمحت

 "فلا اذكهام تابيه تاهيه كت هولابأدهاش "رقي ًابلقو 8كتمظعل ًادجاس "خي
 ديلختب تمك> ناالول تملع نيقيلاب لب # كلضف نم فورعملا كلذالو * كب
 و ًامالسو درب ايلكرانلا تلعجا + نيدناعملا ديدهتل هيلع تمسقأو © نيدحاجلا

 لولموبهف هفالغو هدمغ نم هجرخا فيسل ا لسو رئبلا ىف اهلسرا هولد ىلدا )١(

 < للا همحر هنم > نارهاظةيملتلاو ىلستلاو



 (170 ىلاعت هللا ءايلوا رابخا يفباتكلا ةمئاخ

 تناو * كيداني نه اهتيئابز ب نعت فيك لب : ًاماقمو أ"رقم ةنجلا نم نسحأ تراص

 1 ؟ةعمدسم و هأ نفي تناو © رانلا هملؤت فيك ما # كيداني وهو كركذي نم سيلج

 نيعيطمىريغ ًادابع كلمت ىديسو يه ]6 هعمجاب كيلا ل بةموهو اهبهل هقرحي فيكو

 عضوماي ىب نيعتستوا * ىاوس كلدبعال هناكىتح 8 نيحف نوح لك يآبب رب يذتعت و

 تلهاس كلذ عمو * كاودج ريغ يل عمطم الو #* كاوسأ م د دجأ الف انا اماو # ىانم

 اوحتفدق © ًابابرا لب كريغ ًاًبرول ناك # كتاعاطب مايقلا نع تدعقو 0

 كنافرعلهاب اقئال الو * كناسحال ىدم ًاركشكلذ ناك امو  ًاباوبأ نمالا نم ىلع

 دجأل كلضف ينتعنم ناو * كا]دعب ىريغ هبذعت نم دجت * كلطفب ىنع فءت ناف ©

 لفت نا ىللبق * قاتعالاو وفعلا ىلو اي كوفع كوفعف © ًادبأ كلدع نم ينعنمي * ادحأ

 :رعش © نيرفاغلا نيخايد # نيمحارلا محرا اي © قانعالا ىلا ىديالا

 يسفن سكذا دياينرب ون داي ىب يسوهتفطلز يسك ره رسرد ىا

 يسبهدنبوتو مراداروتهجاوخنم 2 نك مدازآ و شخبب ارم شورفم
 « مالكلا همتادؤ ماتلا كسم »

 ”صاخ و © نينءؤملا "لمك مه © ءايكزالا ءالؤه ءارطاو © ءايلوالا ءابنأ نع ءابنرالا ىف

 ةلمك ىراوح # صالخالا ةملكي ناعم # دالبلا نيطاساو © دايعلا نيطالس # نيقتملا

 بارت وبا مهشرعو © بارت مهشرف © لاومأالب ءاينغأو # لاثمأالب لئامأ 2 "صاوخلا

 د8 سوحشلا قراشم مهؤفد ** ءامسلا موجن موجارسو  ءامصلا ةرخصلا مهداسو

 د 8 ركذ مهركف © عوشخلا مهزمغو 8 عونقلا مهزنك 2 سومشلا بيدأت مهراعش

 # ناميالا ةداسو ىلعؤ اومان ناو 2 نامحرلا ةدايع ىلاف اوماق نا # ركب 0

 يف مهماسجا 'ىعست © راكفالا سبالم نهؤ اوسبل ناو #راكذالا سلاجم يفف اوسلج نا

 ايندلا نع احوصن ةبوت اوبات# توهاللا ملاعميف مهمالحا ىعرتو © هولا ملاوع

 د اهيبلاط سفانتوسان # اهتوبات نادبالا اولعجف مهسوفت اولتقد # ابهتوغاط اوكرتف



 ىلامت للا ءايلوأ لاوحأ نابي ىف باتكلا: ةمئاخ (ا0(

 اورئظول # ميتيلا ىلع مهبأد و © اهتوقايب ادزاف ناد باشج ميتوق اياننص # اهتوسان
 ذنم مهدحا عم ىسما امو © نيكاسملا مهسفنا ىلع مهسنناب نورئؤي  ميتي ردب اهنه
 عوضخلال ها ةنيكس مهتانكس يفد  عونقلالضف ىلا نوكسلل مهناكر ح# نيك ىسما
 ةكئالميهابشأ حابشأب تكربتو *نينكاسلا ءاقتلال مهحابشأ يف مهحاورأ تكرحتا#

 لكقحب ميلكايرب اوماق  مهتاكربب ىدواا قذد و © مهتايحب ايندلا تيقبف  نيقفاخلا
 ماوقالا اوماقاو # مهناما دهه يف مانالا اومانا # مالسالامئاوق مهلهاوكب اوهاقاو :ماقه

 © الدب ميبد نع ادذختي ملو © الطب وا امئال هللاىف اوفاخام ** مهناسحا دهش ىلا

 نيبلا فوجا مينم عجضملاف © هتادابع ىف مهيلايل نوبلقتيو © هتاجانم نيذلب نوم ءنتي
 ناينب و * صوقةنه صقان مهشاعم د "صغنم مهشيع # نرعلا "لتعم ىبسلا نم نفجلاو

 اوماناف روسلاو مونلا الماع مهنوفج ىف عزانت # صوصرمصالخالا صاصرب مهريص

 رصبلاو عمسلاك ماثالا ىف موف  نصيو عمس نمل ”ىده مالعا © ريد موي حصنب مونلا
 هللف اوعضاوت نا مهرودص نع نيملعتملا دودصو #8 مهروهظ دنع نيفوولملا دوهظ **

 اورق # تانسحلا ىلعفاوردق ناو # تائيسلا نءف اوذعض ناو © هنلابف اوعفارت ناد *

 ىنغلا ىئغم اوكرت # انوكس ةنكسملا نكسم ىلا او”رفو © انويع ةبرتملا ةبترمب
 # ةضوعب ضعبكالا مهنيعا يف ايندلا لكام # افافعتسا ءارقفلار نق اونكسو # افافختسا
 اما مهل ىصوا اهتامجب ادحا نا ولف # ةضومحوا ةوالحب اهنم مهقاذم اوثاولي ملف

 مهلاوحادحا ىلا اوكشامل © مهل ئىوحأ ءاثغب او ذغت ناو © مهلاصوا عطق ناو اه ولبق
 مهلادباام هراونان م مبل هللا ىدبا # اهلا معوءامسلا بابساو # اهلادباو ضرالاداموأ *

 ءافعض © لامكلا ميلاقا يف ناعجش ءايوقأ © مهلادباد مهلاثما سانلا ىف دجت نلف

 :”رعش © ءادشأ نيرفاكلا ىلع ةثزعا * ءامحد نينمؤملا ىلع ةلّذا لام كلم اوبلطول
 ودعت مهفئاخ بلق ىفاهص اخشاو مهدايج بابقلا باوباب مايق

 ةئاناعيش هارنال عبشلا نود امف لكا ناو 8علهريغ ىلعف مهدحأ 555 نا



 (17) نيقتملا فاصدا يف مامهل مالسلا هيلع يلع ةبطخ

 لوذيمهلاوما لضف عاذقو 8لوضف هلاوقا ىف سيل لا" وق # انابعش هناضمرنم فرعت الف

م رذتعا هنج يم لذبول 1 لاوئسلا ؛ لذ هيلع 6 الك لاونلابلئاسلل ءاديبا#
 ريصقتلا ن

 اد زواجت اوعنمي ملولو # ةياهنلا ىصقا اوغلب # سيتفتاا لصأتسا هتعس تدعاس ناو #

 مهسفناتلزن 8 مامهل نيقاملاهب فصو اميف © مال سا|هيلع نينئمؤملا ريما لاقو # ةياغلا

# ءاخ ىلا ىف موذم تلؤن ىتلاك # ءاليلا ىف مهنم
 الول 2 ءاضقلاب هللا نع مت ءاضر

 ةفرط مهداسجا يف مهحاددأ " نقدست مل # باتكلا "ما يف مهيلع هللا بتك ي لا لاجآلا

 ةنجلاوميف © مهنيعأ ي ف هنددامرفصو 8 ههسفنا نش قلاخلا مظع 8 باوثلاىلا ًاقوشنيع

عم اهيف مهف اهآ ردق نمكرانلاو مهو # نوئكتم اهيفموف اه أ ردق دكا
 مهبولق 8 نوب ”ذ

 مهسفأ او 2 ةفياح مهجئاوحو 1+ ةفيحن مهداسجاو 12 نواف مدورعللا راو

 * مالسلا هيلع دافا مث * اهوزجعاف موتبلطو © اهوديري ملف ايندلا مهتدادأ 8 ةفيفع

 هب نثر شبةس دو © نآرقلل ن نيلان مهعادقأ نوؤاصف ليللا اما © د اذه هديفيام

 تارعشقاف © راك دالا وبولقلاب هيلا اوفصا فيوختي اورم اذا 2نازحالا ةب نوج ءييدقو

 * ميهناميا قئاقح ف كلذب اوق دصو # دانلا نم افوخ مهبولق تلجوو مهدولج

 #* نانحو ةمحر ةياب !درم اذاو مهئاذاب اهريفذو رانلا ليبص اوعمس مهناك ىتح

 اهيلا تراطو 1 مهنوفج نم مهعومد ترجو مومالحا كتعشتح نانجلا همت ركذدا

 دق # ءايقتا ةررب # ءاملع ءامكدف راونلا اماو © مهنويع بصن اهناك ىتح مهحادرا

 فوخلاملا مه ريغ # حالصلا ءامدس مهنم رئانتي امناك# حادقلالاثما ميف فوخلا مهارب

 ةماخع يف اذاركفا# طرح ع موقلاب امو 'ىضرم لهاجلا مهم سحو * صرحلا ةدش دو

 اذاو + مولوقع تلهذف هلاوهاو توملا ةّدش اوركذو مهمولح تشاطف هلالجو هللا

 الو# ليلقلاب هل هلل كوضريال © مهلامعا ىك زب ىلاعت هللا ىلا © مهلاح يف ادردا اوقافتسا

 يكف نال نرسم يللا لم در ا

 امب 9 موللا * نولوجي ول يسفنب ماعا انا لاقو # نولوقيامم فاخ مهدحا



 نيقتملا فاصوا يف مامهل مالسلا هيلع يلع ةيطخ (17)

 هلهج نم ءانث هرغيال * نوملعيالام يلرفغا و * نونظي امم ري ينلعجاو * نولوقي

 # لمعلا ىف هسفنل ءاطيتسم * لجو ىلع تاحلاصلا لمعي # هلمعام ءاصحا عديالو +

 اديدش © هلمع ىأكزم © هلجا اعقوتم * هللز اليلق # هلمأ ابيرق هلك ًاديعب هآرث

 نيركاذلا نم بتك# نيلفاغلاىف ناكنا # ءايحهكرتي الو *: ءايرقحلا لمءبال# هلجو
 نم ىطعيو © هملظ نمعوفءي * نيلفاغلا نم ننكر ول # نيركاذلا ىف ناك ناد *

 نعو * روكش ءاخرلا ىفو # روبص هراكملا ىفد # روقو لزالزلا ىف وهو # همرح
 زبانتيال * هيلع دهشي نا لبق هب فرتعي # هيدل دحا قح دحجيال * روصح ايندلا
 اي # مامهل نمؤملا ةفص يف © مالسلا هيلع هلاق اميفد # باصمب تمشيالد  ناقلالاب
 دوسحالو دوقحال # هبلق يف هنزحو # هيجو يف هرشب نطفلاسيكلاوه نمؤملامامه

 ليوط © ةعمسلا نيشيو 8 ةعفرلا هركي 5باتغمالو بايعالو #بابسالد باثدالد
 #هرقفب دؤرسم © هركفب مومغم © روكش روبص * روكذ روقد 8 ميلاديعب ن مغلا
 كتتيتمالو 8 كت ؤأتمال # 'ىذالا ليلق تءافولا نيزر * ةكيرعلان يل  ةقيلخلالهس
 # ملعت همايةتساو مدنبتا ةكحض قزم مل بضغ ناو #2 قرخب م ككحض نا #

 يف فيحبال * رطبيالو رجضي الد * لجعي الد لخيبال * هماح ميظع © هملع ريثك

 #ديشلا نم 05 هتحداكمو * ىكلصلا نم بلصأ هسفن # هملع يف روجيالو همكح

 نا لدع * ةعجارملا ميرك # ةعزانملا ليمج# فلصالو فنعالد * علهالد عشجال
 © لومح مياح #8 لوصو قينش # دقعلا ىفو  ديعلا قيثو * بلط نا قيفر * بضغ
 © نيملسملل ,ماحم 8 نيدلل صان # هاوهل فلاخم # هللا نع ضار #2 لوضفلا ليلق
 2 'ىولبلا ريثك # فرس ريغ ىف لوذب 3 فنع ريغ يف لوصو * شا يطالو شانحفال
 و # بيعلا رتسي # هرتس ارش نياع ناو * هركذ ًاريخ ىأ د نا * 'ىوكشلا ليلق
 حرمدب شيطي الو * حرف هب قرخيال # نكذلا لمجيو # رذعلا لبقي * بيغلا ظذحي
 # ميرغلل نوع # هسفن نم هدنع حياصأ سفن لكو # ةيعس نم هدنع صاخا ىعس لكدت



 1 )١76( مالسااهيلع مامالا ةيصخش لوح انتملكد (ع)ىلع فصويف دارض مالك ل قن

 لومأم © ةهيرك لكلوجرم © هتنكسملا لهال ىئ> * ةلمرالل لعب # ميتيلل بر

 هرظن © ىنغتساف عنقو * ىبحتساف لقع # رذحلا ميظع * رظنلا قيقد * ةدش لكل

 هداخ # ةيداعم ىلع (١)ىئيللا ةرمض نبرارض لخد دقو ةركف هتوكسو 8 ةربع

 لاحلانسح نينمؤملا ريما باحصا صاخ نم ناكىثيللا ىبابضلا ةرمض نبرارض )١(

 حرش ىف ديدحلا ىنا نبا مالسلا هيلع ىلع فصو ىف اذه هثيدح لقن دقو لاقملا حيصف

 . ةغالبلا جبن ىلع لبيذتلا ىف ىبلحلا دمحا نب ليعامسا نب هللادبع باتك نع ةغالبلا جهن
 «ىواسملاو نساحملا > هباتكى ف ثلاثلا نرقلا مالعا دحاىقبيبلا دمحم نب ميهاربالقن دقو

 فص:لاقف ةيواعم ىلع لخد متاحنب ىدع نا ىور:لاقف متاح نب ىدع قحىف ةصقلا هذه

 ىف ليق ىذلانا مث . ربدتف ناصقن الو ةدايز نود نم نتملاىف ام نيع لقنف خلا ايلع ىل

 هنأشىف ىفك و هلوسرو هللاالا هفرعبال ايلعنا قحلاف ةغماشلاهتبترم نودمالسل هيلع هفصو

 ىمقل ىلع نيدمحا نب رفمج دمحم ىبا فيلأت « رشبلا ريخ ىلع ىف رئالارداون ه» باتك
 كشنم رشبلا ريخ ىلع : لاق (ص)ىبنلا نع هللادبع نب رباج نع ةريثكلا هقرطب ىور دقف
 ىورنممو امهريغو ىسرافلا ناملسنعو ناميلا نب ةفيذح نع كلذ ىور هنا امك رفكدقف
 رشبلا ريخ كاذ : تلاق (ع) ىلع نع ةشياع تلئس لاق ءاطع نع ش.ءالا ثيدحلا اذه
 لب ىلع قحىف تايكاشلانم اهنال اهسفن رفكب ةشياع تحرصدقو لوقا رفاكالا هيف كشيال
 نيعمجأ سانلاو ةكتالملاو هللا ةنعل اهيلعف نيموصءملا هدالواو نينمؤمل اريمال ةودع اهنا

 ةوزغىلا (ص) ىبنلا جرخ امل : لاق مفار ىبا هيبا نع عفار ىبا نبا اضيا ىور نممو
 هلاضفب هفلخ ايلع نا اولاقف ىلع رو سانلا ليواقا ترثكف ةنيدملاب (ع) ايلع فاخ كوبت

 و هراسي (ص) ىبنلا لعجف نيتلحر موا ةلحرم ىلع هقحلف بكر و جرخف ايلع كلذ غلبف
 ايندلاىف ىخا تنا نوكت نا ىضرتاما لوقي هتعمسف مهنم بيرق اناو هلو سانلاو هثدحي

 مالسلا هيلع ىلع قح ىف لاق ام معناو .ةرخ لاو ايندلا ىف ىتما ريخ تناو ةرخ لاو
 « نيعلاةرق > ةامسءلا ةعويطملا هتموظنم ىف <« تانجلا تاضور » بحاص ةمالعلا اندج

 :«© ه١ ص > ىف

 دسانش رتهب ار شيوخ سكره هك دسانش ربمغيب ردق ار ىلع

 بسنا تسارون ٌةولج ىاري نش: نيرا: لور قوؤنب"ةحركا

 دشاب شيب شهوكشو فلا دوش دشاب شيب ذا رفصهس نوج ار فلا
 : ليق ام معنلو

 تسين نكمم وبصرد رحب شياجنك تسين نكمم وكتفكب ىلع فيرعت
 #8 تسيننكمم وا لثم هك مناد اما مهانتشن - ىبجاوي» ىلع تاذ نف



 انيشاوح متخو مالسلا هيلع ىلع مامالا ةيصخش لوح انتملك (ىولك)

 كيفعأال لاقق * كلذ نم ينيفعتا لاقق # يلع فصول لافق * ةيداهلا ىصقا يف 5
 ب الدع مكحيو # ًالضف لوقي اىوقلا ديدش © 'قدملا نيع هللا و ناك : لافق **

 اهترهزو ايندلا رم شحوتسي # هيحاون نم ةمكحلا فطنيو * هيناوجنم ملعلا رجفتي
 نر ا يلي بلقي # ةركفلا ليوط # ةربعلا زيزع للاو ناكو # اهتشحود ىلايللاب سناتسي) +

 دمحم نبا ىناهفصالا فيرشلا رقاب دمحم ريبخلا ثدحملاو لضافلا ملاعلا لقن دقو 2
 صلختملا رعاشلا نع « نويعلارون » سيفنلا هبانك ىف ىمقلا ىوضرلا فيرشلا ىف
 : ىليام <« ىجومب >

 بايك دوب هكسب ههبش نيا شتاز ملد بارتب ىلع ىضترم و كلف رب حسم
 درخ ريبز 'ىرجام نياذا مدرك لاوتس
 دز ديوعتس لدع نازيمب ودره ردق هك

 نيهزب -(ىضن رم نازيم ةفك دنام

 باوجدادو دوشك' مسبت هب بل هجنغوج
 باوباهمهرددوب نآ زا رتنارك نياوج

 باتشب دش حيسم مرابج نامسأب
 بابلا حتف ديلك شفي رش مان تسه هك

 « ىجوم> ىضت رم نامادز تسد رادم
 لوقا اذام : لاقذ ؟ امهيف لوقت ام مالسلاهيلعىلع ىلع للاهنعا ركب ىبا ليضعت نع ديدحلا ىبا نب لئس : هبيرعت ام ديدحلا ىبا نبا نع « نويعاا رون > بحاص اضيا لقن و

 :ديدحلاىبا نبا لاق مث ءافلخلا ميار هولعجف ةيلاعلا هتل زنمنع هوصقن وىرخا ةقرف تئاج مث رخآ ضعب لصفالب (ص) ىبنلل هتفالخب لوقيو سانلا ضعب هتيهولاب لوقي نم قح ىف
 : هلوق ةنسلا لها ماما ىعذاشلا نع اضيا لقن اممو همالك ىبتنا ىرخا ةعامج هرفكب اولاق مث سائلا نم ممج (ص) ىبنلا هتفالخب لوقي نم قحىف لوقا اذامو

 هل ًادجس ًارط قلخغلا ناكل هلحم ىدبا ىضترملا نا ول
 هللا هناهيف كشلا عوقو ىلع انالوم لضف ىف 'ىفك
 هبر ىلع ىردي سيلو ىعفاشلا تام و

 راشا امك ىبنلا دعب ىلاعت هللادابع لضفا نم ايلع نأ لب مالسلا هيلع هتيهولاب نيلئاقلا هللا مها ذخةيف وصل | نم ةعامج ةديقعامن !(.ك ةفيخ ةلطاب ىعفاشل |نم ةديقعل هذه نكل
 هنع ىفع ىناهفصالا ىتاضورلا ىوسوملا دمحا ديس ريملا قاتفملا ريقفلا دبعلا انا و ةيرجهلا ةيرمقلا فلا و ةكاسثلث دعب نيعبس <ه3ن 117٠ ةنس بجر رهش (؟7) ىف مولعلاليصحتل ةيمحملا مقب ىتماقا مايا انيشاوحنم تغرف دقو هللاهمحرفلّوملا هلمذ امك اك هماتخ راصفمالسلا هيلعىلع انالوم رك ذب فيرشلا باتكلا اذه ىلعانيشاوحانمت+ دقو (ص) دمحم ديبع نمديع انا هلوقب هسفن

 هللا هير ما



 (117/) باتكلا متخجخيداتو مالسلا هيلع ىلع فصو يف دارض مالك ةيقب

 ام ماعطلا نمو * نشخام سابللا نم هبجعي © هّرر ىجانيو # هسفن بطاخيو # هّفك

 عم انكو # هانلأس اذا انبيجيو © هانيتا اذاانيندي * اندحاك انيف ُهّللاو ناك ا بشج

 لثمنعؤ مسبت ناف # هتمظعل هيلا اننيعا عفرنالو © هتبيبل هملكنال هنم انب رقو انه هاوند

 8: هلطاب يف ىوقلا عمطيال 8 نيكاسملا ' بحيو  نيدلا لها مظعي # موظنملا ءولءوللا

 ىضدأ دقو # هفقاوم ضعب يف هتيأر دقل © للاب دهشا و # هلدع نم فيعضلا سأيب الو

 "ىلا مآ تث رض نمت 1 1 اينداي اينداي : .لوي وهز سَ هموت تراغو + هلودس ليللا

 ٍكتقلطدق + كايف يل ةجاحال ىريغ ىرغ 8 كنيحناحال # تاييه تابيه # ؟ ٍتقوشت

 نمل 8 ريقح _كلماو # ريسي .كرطخو 1+ ريصق كرمعف © اهيف ةعجرال + انالث

 ىلعةيداعم عومد تفكوف 2 دروملا مظعو 0 هشحوو نفسلا دعبو ةدازلا ةأق

 4 كلذك نسحوبا لاذ ناك : لاق © ءاكيلاب موقلا قنتخاو # ”همأكب اهفشنف هتيحل

 ريصقتلان م هللاىلا رذتعأو 'ىسومل ' ىسوم ”مأأ بحك : لاق #:هايا كّيح ناك فيكف

 ىهف © اهردصىلع اهدلو حبذ نم ىبص : لاق © ؟رارض اي هنع كربص فيكف : لاق ©

 و كئايلوا ركذي انمالك انمتخ امك وللا 2 ايتدارح نكست الو # اهتربع ىقرنال

 تحداو ل عيوعم كلضخفب انرشحا وا مهترم لذ ي هو موعم نوكلاب انل متخاف 7

 و 1 ريدق ًىش لك ىلع كنا # مهتبحص ليمج ن م كاقلن موي اتئهرحت الو + مهتيولأ

 ءاسيبنالا ميومجح 1ع ةولصلا ما نيملاعلا بر 0 دمحلاو # سدج وفعلا ود ةباجالاب

 1 نيرهاطلا هل 1 رد كمدوم 8 نيعمجا قلخلا ةداسو © نياسرملاو

 8 هفيقد دعب ركفلا نئاط فصو © هفيصرتو باتكلا يسن نع ماقلا فج دقو

 ددصو © هفيطلو ليلجلا فطل لياجب © هفيلأت بلاق يف هغارفا نع ميفلا غئاص غرفو

 ةاسملا نم لوالا رشعلا نم عساتلا ماعلا نم ىشعي داحلا مارحلا ةدعقلا ىذ سهش

 2 تادوجوملا ىلوا و 2 تانئاكلا لوا ةرجه ند ( )١١١5 ىناثلا فلالا نم ةيناملا



 باتكلا متخ خيرات (107,)

 مدقب * ريسملا انهه غلبو تاوهسلاو :نوضرالا تمادام هلا و هيلع للا ىلص
 ءاهب رقاب دمحم نبا # ريقحلا هفلؤم مدق ملق و ريقفلا ملق

 ملعلا ةلئساو + ينيئاضلا ينيسحلا دمحم نيدلا

 يلد وهو ينيعلا نيقيلا و # ينيقيلا

 . * بهاد



 :( ةمدقملا ىف انتاف ام ىلع كاردتسا )*
 0 يي رب ا د سس

 نه ةلماك ةطوسيه ةمجرت غل 7317/ص ىلا 77ص , نم ةمدقملا ىف يده مدقق دق

 'نا الامجا انرشاو « مجارتلا بتكيف اهنم طسبا دجويال ثيحب باتكلا اذه فلؤم

 يتماقا مايا ةلاسرلا هذه تيأر دق تنكو هسفن ةمجرت يف ةلاسر هتافيلأت ةلمج نه

 ينقرر قاروالا نه ةدع عبط دعب  ؛ عبطلا نيح ىدُيع ةدوجوه نكت مل اهنا الا مكب

 اغا جاحلا ريبخلا عرابلا لضافلا انقيدص دنع ةيناثلا رمللةلاسرلا كلت ةدايزب زوفلا هللا

 ةسيفن ةخسن ىهو « مويلا ناريط ليزن هاقباو لا فلس يناسيفصالا يناهشهشلا نيسح

 هفلأ باتك وه و «نييئاهبلا خيرات ١ وا « دصاقملا حيضوتل دصاقلا جيرفت » باتك نه

 « هللاهمحر يئاهبلا انخيش تافلؤم نم « حيضوتلا ٠ باتكل ةلمكت باتكلا اذه فلؤ»

 دجوي زر . ةنسلا مايا نهم موب لك عياقو هيؤ درزا 2 مايالا عياقو , بتك هبشي ناتكوهو

 ةمتاخ فاؤملا لعج دقو « راصتخالا ةياغ يف كلذعم هنكل هميمتتل ةريثكت اضايب هيف

 انببحأ ةريثكدئاوف تاذ ةمتاخلا كلمت تناك املو « هلاوحا ةمجرت ركذل باتكلا اذه

 اهذخف مجارتلا نذ ةيلها هلْنم ضعب اهب عفتني نا ىسع «ةدئافلا ديزمل انهه اهداريا

 : هترابيع صن اذهو نيركاشلا نم 00

 ةتسوه لا رونا هقنزف نعت ها مطب نل يدق : ىاوثلا ليوجوم اهيدهتلا
 ىلا ىلاةم نانع فرصا انا اهو « هفيصرتو باتكلا فيلات نم غارفلا فلاو ةامو كام

 نينامث «١١مم » ةئس دزدجح يف ناهيصاي انا تدلز دق : لوقاف « ىلاوحا ضعب ةمجرت



 هل يسلجملا ةمالعلا ةزاجاو هسفن ملقب فلؤملا ةمجرت (186.)

 ةنس نم مارحلا مرحم نهش فصنوف هللا همحر ىدلاو ”ينع "ىفوتو « ًابيرقت فلا دعب
 ىلع ةييدالا مولعلا ضعب تأرفق هلضفب "ىلع ىلاعت هللا نم دقو « فلاد نينامثو نيتنثا
 هيقفلا ثيداحا ضعبتأرق نا ىلا « ىرهد لضافأ نم عمجو « ىرصعءالضفنه خياشم
 ينيئانلا ي ةيسحلا نيمالا حور دجمالا لماكلا لضافلاو دنسلا ديسلا "يمع ىلع « هريغد

 نم ًايفاك ًافرطو ًايفاو ًارطش تعمس مث ٠ ا و ا ل

 نيثدحملا د ءاهقفلا ةودق نع « نينس ةرشع نه وحن يف هقفلاد ثيدحلاو ريسفتلا ملع
 هللاعفد يسلجملا قاب دمحمىلوملا نيماسملاو مالسالا خيش نيققحملا ءالضفلا ةدمعو
 مولعلا عيمج نه مهريغو انباحصا بتك عيمج ىلذاجا دقو ؛ هتبوثم لزجاد هتجدد
 هطخب ىل اهطخو « فلالا دعب ةأمو عبرا ةئس نم بجر روش ىف ةيلقنلاو ةيلقعلا
 ةآرم» باتكن ه يس هل ىديب اهتبتك ةخسن .ىوظ يف فينملا همتاخب همتخو فيرشلا
 هللا هحور سدق هتافنصم نه يفاكلا حرش وهو « لوسرلا لآ رابخا حرش يف لوقعلا
 : هتزاجا ةروص هذهد

 ميحرلأ نءحرلا هللامسب
 مالعأو 'ىرولا 5 ةريخ هلأ و دمحم « 'ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو لا

 بيدالا بيبللا بيسنلا بيسحلا لماكلا لضافلا ديلا ديسلا ناف دعب امأ ؛ 'ىدبلا
 نيدلا ءاهب ريمالا ىعذوللا ىعملالا يكذلا ىقتلا حبارلا حجانلا حلافلا حلاصلا بيدالا
 و لمعلاو ملعلا ىف لامكلا جرادم ىلعا ىلع جورعلل ىلاعت هللا هققو ينيسحلا دمحم
 مولعلا نم ًايفاد ًارطش ىّدم عمسو "ىلع ءرق امل ؛ للزلاو لطخلاو ءاطخلا نع هناص
 ىنزاجتسا «ناقيالاو ناقتالا و « قيقحتلاو قيقدتلا ةياغىلع « ةينيقيلا فداعملاو ةينيدلا
 تحصام لكى نع ىدرب نا هل تزجاو هناحبس هللا ترختساف نيحلاصلا انفالساب ا
 مولعلانونف يف مهيلع هللاناوضر انباحصا تافلؤم نم ؛هتزاجا يل تزاجو « هتياور ىل
 ديوجتلاو نيلوصالا و هقفلاو ءاعدلاو ثيدحلاو ريسفتلا نم ةيدالاو ةيلقنلاو ةيلقعلا



 )14١( هللا امهمحر فاؤمللراحبلا بحاص ىسلجملا ةمالعلا ةزاجاةدوص

 سروف هيلعلمتشا اه اميسال ؛ ةينيدلا مولعلا ليصحت يف لخدم هلامم اهريغولاجرلاد

 ' مهحاددا هللاسدق نسح خيشلاو ةمالعلاو ا تازاجاو « راونالا راحب باتك

 ف اي اجو « نيعب دال حرش حتتفم يف اهضءب تدروا يتلا ةرثكتملا ةددعتملا يقرطب

 لخاد هنا ملع ام لك ينع ىوري نا هلتحبا ةلمجلابو . ريبكلاناتكلا تادلجم رخآ

 نا هل تزجا اذكو ءاهيلا ترشا يتلا ىقرطب ي ةازاجموا ىتاعومسم وا يتاونقم يف

 فينصتلا بلاق يف هتغرفا ام لكو « هماقم هللا عفر ةمالعلا ىدلاو تافلؤم ىنع ىوري

 راثآ عابتأو ؛ ىوقتلا ةمزالم نم "ىلع نخا ام هيلع ًاذخا« فيلأتلا كلسي ذ هتمظنوا

 و« مهراث 1 رشنو ؛ مهرابخا جيدرت يف ديجلا لذبو « مهيلع هللا تاولص ديلا ةمئالا

 ىتفملاناف « « ىوتعملاو لقتلا يف طايتحالا لييس كولسو « نالعالا وارسلا يف للا ةبقارم

 د يلوعديد « تاوعدلا ةباجا "نآم يف يناسنيال نا هنم ًاسمتلمو «نارينلا ريفش ىلع

 دابعلارفتا ةرئادلا ةدزاولا هنيمي بتكو « تاجردلا مفرو ؛ تائيسلا طحب يخياشمل

 بصالا بجر رهشيف امهمئارج 36 هللاي هع يقتدمحم نيرقاب دمحم غلا هبر وفع ىلا

 ديس ىلع ةولصلاو « ارخآ والوا هلل دمحلاو ةيرجيلا فلالا دعب ةأمو عبدا ةنس نه

 و هماقم عفر همالك ىهتنا نيبجنالا نيرهطالا ن.يهركالا هترتع و دمحم نيلسرملا

 ,ةياركا لزجا

 اهرخآو اهطسواو اهلوا نه ثيداحا ةدووشملا ةعبرالا لوصالا نم تأرق مث

 نيرخاعتلا ءامللا ةةمعو: نيرحبتملا لضافالا ةديزققدملال ماكلا وق ةحملا لضافلاىلع

 لضافلاب روهشملا ىناهبصالادمحم نيدلاو قحلاو ةلملاءاهبىلوملا ةمالعلا لماعلا ملاعلا

 مارحلا ةجحلا ىذ رهش نه ريدغلا موي يف «هاقو ءوسلكنمو هاقباو هللا هماس ىدنبلا

 هطخب هتزاجا بتك و نيقيرفلا بتك عيمج يلذاجا و « فلاو ةأمو عست ةنس نم

 هتزاجا ةروص هذهو «روكذملا باتكلا رهظ يف فينملا همتخب هبتك امنيدد فينقلا

 : هتدافا لاللظ تاده



 لا همحر فلؤملل ماثللا فشكب حاص ىدنهلا لضافلاةذاجا ةدود ( 87 ١

 انلءعج ذا ؛ اطرف ةنجلا ىلع مالا رئاسلو ء اطسو ةّما انامج ىذلا هلل دمحلا ' ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ىلعانل عرشو ؛ هتقيرط ىداهد ؛ هتقيلاخ لاواو ' هئايفصأ ةوفصق ٠ ةئايبنأ كيس ةهأ
 هيلع هللاىلص ءءابقتلا ةمئالا سشع ىنئالاب ءادتقالل انقفوو «ءاضيب ةزيدس ةيئتخ باسل
 فيلكتللاب هللا انلثصف املف دعب اما .ذايتحا ناكملل ناكد «زايتجا ناه زلل زاج اممهيلعد
 :هتاييو هناسل نوكي هل ًادبع نامز لكيف راتخا ؛ فيرشتلا اذوب هقاخ نم انصخو
 و, همساب هاونو ؛ هركذبداشو هناصفو ةلفغلاو وهسلاو بونذلا سجد نع هروطد
 ا "نم «راصنالا ةّلقو ؛دارشلا ةبلغل « راصبالا نع باجتحالاد ,راتتسالا اننامز ماما ىلع بجوذا مث . هلاعفا يف هب يممأتلاو « هلا وقأ عاباب انرماو « انيلع هرّماو هنأش ىلعأ
 ,مهداثأو ةمئالا رابخا نمضتت ؛ةررب ما ركءايقتا ىدياب ؛5 روطم ةم نكس فدصبانيلع
 ةقيقحلا ةدجاو « اهويف الخال ةدحاو مهتملك ناف : مهداوناد مهءأ وضا انياع ضيفن ل
 ةعيرشلان اف « اهيف قلف نمهعئارشلا يقلتد اهيف داهتجالا د اهنمسابتقالاانمزلاو .اهيف اننال
 « ىأكلا كلذ نم يقتسا اه اهنم غوسي امناو « سانلا لوقع ىلا ضوفت ملو , سافتال
 تاملظ ءادآلا نم هزداج امو ؛ سابقملا كلذ رون آلا اننامياب و انيديا نيب ىعسي الد
 «اهيفلؤم نع ةضيفةسمو ؛ اهيفنصم نع ةرتاوتمنوب تناكناو فحصلا نا مث . سابتلا الب
 ا ريخ طاحأو ءاهنونفب ةيبرعلا نقتا نم لكل « اهنم ةدافتسالاو اهنع ن+الازوجي ثيحب
 رظنلا حرسو « اهنوصغد مالكلا تاحود نم ناكمتو ؛ اهنوجشد برعلا تارواحمب
 كلت نابل نم هنابل اىضقو عورفلاد نيلوصالا نم علضتو « اهنوضغو ليداقالا مدأ يف
 نييزامو « ىداحفلاو ءاهقفلا لاوقا ىلع فقدد ىواتةلاباملع هباها ءالتماو « عورضلا
 كلذ ىلا ”مضنا اذا نكل «قاقشلاد فالخلا قالخ هللظامو «قافولل قارو ؛ قافاه
 هرما نم هلعجو ؛ هردص حرشو ؛ هرزا دش ؛نيقتملا ةاقنلا ةاقثلان م ةزاجا ها عامس
 نيعدوتسملا عرشلا ةلمح « نيه وصعملاب هتلسلس لاصتا فرشنم هيفاه عم«نوق# ىلع



 (185) هللا همحر فاؤملل ماثللا فشكب حاص ىدنيلا لضافلاةزاجا ةدوص

 لامجالاوا ليصفتلاب مهنمعئارشلا هيقاتو « نيعمجا مهيلع هللا تاولص « نيدلا ماكحال
 ىلع ءرق اذلو « ًاهابتشا هبتشيالو “نوتملا تظف> نا رمالا هيلع لكشي الف « ًاهافش

 دنسلا ديسلا « ىدحوالا ”يعملالا ”يكزلا ”ىكذلا ىفالا ىقتلا لماكلا لضاففلا ىلوملا

 كلف« خذابلا دجملا دوطو «خماشلا ملعلا ملع «مالسالا ءاملع مالعأءاهب « مامهلا مرقلا

 دمحم نويدلاو قدلاو ةلملا ءاهب ريبكلاريمالا « هئايضو ددوسلا دونو « هئامسو لضفلا

 نيدادلا ىف ءوس لكن مو «هاسقباو هللا هماس ينيئانلا يئيسحلا رقابلا دمحم ريمالا نب

 ركش . ةئالثلا ةمئالل ةعبزالا انلوصا نم « هاقرو هالعا لضفلا جراعم 'ىلعا ىلاد « هاقد

 ةياددو اهتيادر ينزاجتسا مث . ىفشف هافشتساو «ىفتكاو هب ينغتسا اه مهيعاسم هللا

 ناوضد انباحصا بتك عيمج ىوري نا للا هديا هل تزجاف «رافسالاو بتكلا نم اهريغ

 هنوتقد هقفلاو ؛هنوجشو ثيدحلا يف مهيلعام مهيلع مهفانصا عيمجب ةمآعلاو مهيلع هلل

 نع ريسلاو خيراتلا و نيلوصالا بتكو « اهرسأب ةيبرعلا فونصو « هنويعو ريسفتلا 3

 ىلع ةذوخاملا طورشلاب ؛ اهرخآ

 هتاكرب نه انيلعو اولباو ةمحرأا نه هيلع هللا ضافا.يناهبصالا دمحم نسح نيدلا جان

 لضافلا ىلوملا مهريشاو « ماظعلا هم>ارمب هللا مهمع ماركلا هخايشا نع « اهلماش

 وهتادرقم عيمج ىرتستلا نيسحلا نب هللادبع دهازلا مامالا ىلوملا نب نسح ةمالعلا

 د هتاورقم و هتافنصم و هدلاو تافلؤم عيمج و هنع هتافلؤمو هتافذصم و هتاعومسم .

 ةمالعلا ماهالا ىدلاو نع يذع ةاورلا نئاس ىلعو

 دامونازاجا يف يتلا امه ديناساب امهعدقت نم بتك عيمجو هدلاو نع هنع هتاعومسم

 عيمجو م2ء ىوري نا هللاءديا ه) تزجاو « نينلؤملاو نيفنصملا ىلا امهلبقنم تازاجا

 يف يناسنيال نا هيلع تذخا و ؛ ينايإ ورهذ ي :اورقمو يتاظوفحمو ين :افنصهو ينافلؤم

 نيرهاطلا هلآ و دمحم ىلع هللا را هتاوعد ةباجالا ناظم ىف ينع يلخيالو هتاولخ

 اوفوطق نانجلا ىف امهل تللذ ىتاهبصالا ءاهبلاب فورعملا نسحلا نب دوحه بتكو
 هرشع عساتت يف مارحلا رهشلا نهد هرشع يناث يف ةأمو عستو فلا ماع نم يناددلا



 للا همحز فلؤملا تافلؤم (186)

 . هماقم نيب رقما |تاجرد ىلعاىلا عفرو همايالامادا همالك ىهتنا أ رخآ والواةلدمحلاو
 حرش وه « فيصرتلا يف هب تعرشو « فينصتلا بلاق يف هتغرفا املا "نا مث

 ةيشاحو « ةيبطقلا ةيسمشاا حرش نه ملعلا ميسقت ثحبم ةيشاح من «بيذهتلا قطنم
 و اموهمامتا ي ) قفتي ملو « ةيدعسلا ةرشعلا تاضارتعالا عفد ي و ةيفيرشلا ة ةفيرشلا

 ةيشاحو « هيلع ديسلا ةشاحو ؛ علاطملا حرش ىلع ةقئار ةئنسح ةيشاح ىلو « امهطبض
 ةامسم ةلاسرو ؛ ليذلا ل ولع“ براشملا غئاس « بلاطملا قيقد ملاعملا لوصا ىلع
 تاقيقحت نمضتت «تيب ىفلاو ةأمسمخ ىلع ديزت فراعملا قئارط يف فراعلا قئادحب
 يفذ ء اموب قلت اه ينالاو ”ىمللا ناهربلا نيب قرفلا يف «ةيناك تاحيقنتو « ةيفاش
 تامل اهلك يهله اهعباوتو هتافصو عناصلا تابثا نم ةيهآالا بلاطملا نوهأرب "نا
 ةاعسم قرا ةلاسرو « ديزم هيلع سيلام قيقحتلا نم اهيفد ؛ تافلتخموا تايذا ذا
 اسويف يلد ؛ ًابيرقت تيب اتئامو فلا يهو ؛ للسغلاو حسملا يتقيقح يف لصفلا لوقلاب
 و مالعالا نم امهريغذ كرادملا بحاد) ي طايبدرالا دمهازلا ققحملا ع م ةفد رش ثاحبا

 ثيدح يف ةجلفلا ثيثحب ةامسم 'ىرخاو ؛ مالعلا كلملا دمحب اهب تدرفن تاقيةحت'
 زيجو نتمو © تدب فال ةئالث ىلع ديزن د ليصفتلا ىلع ثيدحلا حل ةجرفلا

 حلم ءاو « ةرابع زجواب * تاهبشلاو كوكشلا عفدو « تاقيقحت ىلع لمتشه .قطنملا ىف
 أر صتخم ارش هتحرش دقو « ناهذالا راكفا نازول ثاؤيملا ناسلب ى "سم : ةراشأ
 ال ريغص حرش هب "ىمصلادئاوفلا حرش ةّيهبلا دئارفلا ىلد ؛ زاجيالا ىف نم ملل ًاحمالم
 و ؛زاجياو راصتخا لدعا ىلع زاغلاو تاقرقحت هيف حيأه حرش تبب لولا ةسخ غلبي
 نم هنم دحاو دلجم نآلا ىلا متدق ري هك رخو“ فصنلا زداجت 550 حرش
 ؛هريسا هيح نع كفنيالو هريظندجويال نسح فاؤموهذ عبس وأ تادلجمسمخ ةلمج
 نةحملل نار ةلا ماكحا ىلع قرف دئاوفو تاقيلعت ىلد ؛ همام:أل قيفوتلا هللا لئسا
 ةلاسر يلو , مامنالل قيفوتلا للا لثسا اناو اهفيلأتو اهعمج يف تعرش دق ؛ يلوددالا



 (186) هللا ةمحر فلؤملا تافاؤم

 دليللاو نامزلاب ةقلعتم تاقيقحت اهيف يلايللاو مايالا ىف يلاثللا ماظنب ةاّمسه ىرخا

 دةريثكدئاوف تاذوحنلا ىف ةيسراف ةلاسرو « هنم نافلأتيامو ء امهنم فلأتي اهو راينلا

 يف ىرخا ةلاسر يلو « ريم فرص ةلباقه يف ريم وحنب يباحصا اهاّمس ةريثا دئارف

 تادابعلاة غالب نم تغلبدق « ةراشالا ةفيطل «ةرابعلا ةمجسممكدلاو ظعاوملاوحئاصنلا

 يناعملا ولعو ظافلالا نسح يف ريظنلا ميدع فلؤم « سانلا طاسوا هيلا غلبي ام ىلعأ

 عزون ةيرذن ةلئسم يف ' ىرخا ةلاسرو ؛ رجاوزلا رداون يف رهاوجلا رهاوز اهتيمس

 تاقيقدت اهيفو تيب ىفلا نه برقت رذانلا ةدقع يف رظانلا ةدمع اهتيمس ان رصع يف اهيف

 سوردلا نم رذنلا باتكنمةروهشم ةرايع حرش يف اهل ةلمكتلاك ىرخا ةلاسرو «ة ههه

 اهب ا مهضعب اهحرشو ةيرذالا ةلئسملا كلت يف نيعزانملا نيبلاكشالاب ترهتشا

 اهتيمسو « ةلاقملا كلت حرشل ةلاسرلا تعضوف « هلوا انيلع ةجح اهنا هنم ًامعز هلوق

 د ةقباسلا ديلا ضداعت ةلئسم يف ىرخا ةلاسرو , سوردلا ةرابع يف سورطلا ةرانا

 'ةحاسملا غلبدق « نهربم طوسبم ةيئاهبلاباسحلا ةصالخ ىلع حرشو « ةقحاللا ديلا

 نم راظنالا حراطم هعوضوم باتكو هو دئاوفلا دئارفو « ةحاسلا كلت يف مويلا اناد

 ندا امم هريغؤا ءاعد نم ةلكشم ةرفقد « لضعم بلطم و « لكشم مالك وا ثيدح

 0 حرش د ؛ ةلوئسالا قافتا بيترت ىلع هب ميتبجا ام هيف تاررحو تعمجف ىانلا

 'نف لوا نم هتبتكو هيف تعرش « هتاراشا شعب ةناباو « هتارايع لح يف ءافشلا باتك

 دعب وهو ؛ءافشلا ءافصتسال افسلا ةافصم هتيدسو « يلع هءارقي نم ةءارقل ًاعبت يعيبطلا

 ضورعلا ضودرع اهتيمس ةيفاقلاو ضورعلا ملع يف ةلاسدو قيفوتلا هللاب و « هاد وسه يف

 زاغلالا ضعب عمج يف ةلاسرو «ديدس زرطو ديدج كلسم ىلع ؛ تيب فلا نه برقي

 نفدلا و لسغلا نه تاومالاب ةقلعتمل'ماكحالا يف ةلاسرو « زغللاىف زارطملاب ةموسوه

 ةماقم هللاىلعا همالك ىبتنا راضتحالاو هيلع ةولصلاو

 تاكنلا ضعب اهيف دجوي هسفن مأقب هللا همحر فاؤملل ةطوسيم ةمجرت هذوف



 نيوراد ةفسلف دقن بحاص ىفجنلا اضر دمحم خيشلا ادد يف 9 ةماك ( 87)

 : هتافيلأت نم ًاضيا انوه هللا همحر فاؤملا ركذي ملامه نا ىنخيالد ؛ هانركذ امريغ
 ١١1٠١ .ةنس* ناضهررهش يف اهفيلأت نم غرف «ءاشعلا ةلفان صوصخ يف هل ةريفص ةلاسر
 هملس روكذملا يناهشهشلا انقيدص دنع فيرشلاهطخب اهنم لصالا ةخست تدحتو 50
 «يئاهبلا خيشملا نيسحوشلا قرشم نانذ لف لئاسرلا نم ةدع اهيف ةعومجم يف يهذ هللا

 ىرخ |لئاسر ةدعو ءىكركلا يلاعاا دبع نبىلع ةيعاضدو ,ةيريص:لاضئارفلا ةلاسرو
 يشاوحةرو ذملا ةخسنلا هذه يف اة فاؤمللو ؛باتكلا اذه فلؤم طخب اهضعب

 و ركشلا صلاخ ميدقت انبددجي انهو . شماهلا يف هطخب اهبتك نيسمشلا قرشم ىلع
 نمقادوا ةدع عبط دعب هللا هماس هنال ؛ روكذملا يناهشهشلا انقيدصل نانتمالا ليزج
 نم ولختال هتبتك منهم «رهاوجلا رصهاوز» : باتك نم هيقيشت لاسراب اننحتا )0 ناتكلا

 تناكناو « طالغالا صعب حيحصت ذ 0 اندخسن يف ةدوجوملا ريغلا يشاوحلا صعب تادايز

 ىهدالا باتكلا اذه نم ةخسن را مل يناف ؛ طيلاغالا نم ًاضيا ةخسنلا كلت ولختال
 . قيفوتلاو ءاقبلا مادد هللا هماس هلوجرنف ةطولغم

 «باوبالل :دادسناو *باوجو ةنر»
 ) ةينكلا هذيب هيكل هجوو « ةرشلا نبأ لوح ةطوسبه ةملك انه مدقت دق

 يلماعلا نيمالاةم العلا ديسلا و « كردتسملا بحاص » ىرونلا ثدحملا انخيش ىلع اندرو
 يفجنلا اضرلا دمحم دجملا ىباخيشلا لضافلا ةماعلا خيشلاو «ةعيشلا نايا" بحاص
 . ةاادعاا د ةفصنلا هأنم لكاب ابقي ةنقدم ةلداب « نيدداد ةفسلف دقن ١ بحاص يناهخصالا

 :لق ثيح روكذملا يفجنلا اضر دمحم موشأا مالكانلقن « 6ص » يف كانهد
 اذهو ؛ هتاهتما ىدحال مسا هنارهاظلاو « ضايرلا ىف هطبض امكنيعلا يسكب ةرشعد
 تناف ؛ هءالكىهتدا نامزلا اذه ىلا برعلا دالب يف ةفراعتملا ءاسنلا ءامسا نم مسالا

١ 

 . هما ندد هما ىلا بسني ةرشعلا نبا كاب ىضد هنأ ىرت
 ةدحيبص يركلاو يقلل يتئارق نيح 3 مايا ةدع ”ىضمد قارزالا عبط دعب م



 (1817) نيوراد ةفسلف دقن بحاص يناونصالا اضر دمحم خخيشلا در ىف ىنم ةملك
 0 ا ولا كسلا دل ماظل

 دمحم خيشلا ىلع أدر اهركذ بساني ةتكنل تاطغ:هداعلا هيلع ت درج اميسح موي "لك

 مهئاب آل مهوعدا « ه : ةي آلا : بازحالا ةروس يف» : لوي ى لاعت للا نا : نود ء اضرلا

ف مكن اوخاف مهءأب 1 اوملعت مل ناف للادنع اميل وه
 كيلع نب ماو ياو ود نيدلا ىف ى

 0 روع لا كاكو مكبولق كد م مئام نكاد هب متاطخا اميف حانج
 ىلا عمجراف ل

 نيرسفملا ماما اذوف « يلي ام ىلع نيقفتم مهدجت ةيآلا ىنعم يف ةعيشلا ريسافت فلتخم

 زوجييال هنأ ىلع ةلالد ةيآلا هنه ىفو :«نايبلا عمجم» يف لوقي يسربطلا انخيش

 بستنا نم : مالسلا هيلع لاق « هيف رمالا ظءلفتب ةزسلا تدرو دقو بالاريغ ىلاباستنالا

 همالك 'ىبتنا كل ةئعا هيلعف هيااوه ريغ ىلا ىمتنا وا هيا ريغ ىلا

 اذه لابقو « حيرصلا صنلا اذه هاجت ىناهنصالا خيشلا اذه لوقي اذامىردا الو

 لوقينا الا مهللا « همالكو هيار ةفاخسب فارتعالا آلا هل باوجالو حيصفلا مالكلا

 هل نال «ديعبب هنم كلذ سيلو نيهوصعملا ةمئالاو ”ىبنلاو نيملاعلا "بد نم ملعا انا

 -اريلف « 55 5 ؛8ص» ىف هيلا ةراشالا مدقت امك ةبيجع ىواعد

 ىلع ( 1 هرك ذ نسا الع ادلع از بتكلا فاتخم ىفىتاعبتت ةليط كلذ دعب مث

 مساقلاىبانبدمحم ىفعجوبا رحبتملا ثدحملا ةمالعلا ىور هنا وهو «روكذملا خيشلا

 ىمسملا هباتكىف سداسلا نرقلا ىف ةيمامالا ءاملع مظاعا نه ىربطلا ىلع نب دمحم

 «ه فن ١155 ةئسو فجنلاب ويطملا «1١ص» ي 0 ) ىضترملا ةعيشل ىفطصملا ةراشر#

 الا : (ع) بلاطيبا نب ىلعل (ص) للا لوسال لاق : لاق ىراصنالا هل هللادبع ْن ساج نع

 ةنيط نه تناو انا تقلخ ىناف : لاق هللا لوسراي ىلب : لاق ؟ كحنما الا"  كركشبا'

 ءامساب سانلا ىعد ةمايقلا موي ناكاذاف ءانتعيش اهنم قلخف « ةلضف اهنم تلضفف « ةدحاو

 . ثيدحلا ىوتنا مهدلوم بيطأ مهئاب ١ ءامساب نوعدي موناف كتعءيشالا مهتاهمأ

 ةعيشلاءاملع ءالجا نوه ل ةرشعلا نبا 2 وهز ةيع ثوحبملا لجرلا "نا "كش الو

 (.عيشلا ةيقفلا اذه دلوم ةراهطب هنوص 'ىلعاب ىداني ثيدحلا اذه قدؤتف 0 موئابقفو



 تاياورلا نم دافتسملا مهريغد تاداسلا نيب قيرفتد قيقحت )١84(
 هيسني ىناهفصالا اضر دمحم خخيشلا لضافلا ”.كل . هم نود هيبا ىلا بسني نا دبالف
 ثاومسلاو نيضرالا "بد دل هدوضحن يح * تاصزعلا مويلوقي اذامىردا الو ءهم'أ ىلا
 ؛منيشتلا نع ىجورخبو ؛ ىدلوم ةرابط مدعب تمكح ىش ”ىال ةرشعلا نبا هللاق اذا
 .ىبا نود يمأ ىلا بوسنم ىنا كلوقب

 « قيرفت و قيقحت »
 ىلا باستنالا ناكاذا :لوقتد انيلع ضرتعت ان ركذام ىلع دوثعلا دعب كلأعل

 اموِنَلع نيسحلاو نسحلا ىف (ص) ىبنلا لوق يف لوقت اذامف مالسالا ىف زياج ريغ مالا
 ةطاسوب هللالوسر ىلا امهباستنا نأ عه .؟ ادعقوا ام اق ناماما ىادلو ناذه : مالسلا
 ةروثاملا تارايزلاو ةيعدالا يف ةدراولا تاباطخلا ىف لوقت اذامد اهيلع هللا مالس ةمطاف
 باستنالا زيوجت يف ةحيرصلا .؟ هلاثماو « ءارهزلا ةمطاف نباي كيلع مالسلا » : لثم
 . مالا ىلا

 كلذ سيلو « سانلا قرف ىئاسو (ص)يبنلا ةرتع نيبنِبلا قرفلاوه اذه (تلق)
 «دئاوفلا زنك» هباتك يف ىكجار كلا ةمالعلا جيشلاىور دقق ؛ هلوسرو هللا نمسنب الا
 هتنبا ال بلاطيبأ نب ىلع ىلا باطخلا نب رمع بطخ لاق نيصح نب قيظتسلا نع
 هللا ل وسر تعم دس ينارمع لاقف «رفدج يخا نبال اهتددعا ىنا لاقو ءاهرفصل هيلع "لتعاف
 ,ىبسنو ىبسحالخام ةمايقلا موي عطقنم بسنو بسح لك :لوقي هلآ و هيلع هللاىلص
 لاقو . مهتبصع اناو مهوبا انأ يناف ةمطاف ىثب الخام مهيبال مهتبصع ىثنأ ىثب لكو
 ةيلانوبسني هتانب دالدا ناك (ص)يبنلا صئاصخ ركذ دنع « ةركذتلا * باتك يف ةمالعلا
 يببسالا ةمايقلا موي عطقني بسنو ببس لك(ص)هلوقب هيلا نويسنيال هريغ تانب دالدأد
 بيصن اهنم مهريغل سيلوسدقالا يبنلاةي دذ تاداسلل ةفارشد ةماركهذهف . ىهتناىبسن د
 ونيمالا دّيسلاو ئدونلا انخيش ىلع ضارتعالا باوبأ ةنقتملا ةبوجالا هذهب انددس دفق
 «ةرشعلا نبأ يف تاضورلا بحاص نع داقتنالال لاجم ءالؤول قس ملف يناهفصالا حيشلا



 )١68( ةصرافلا اتنالمح هاجت مه هبحمو ةئالثلا خياشملا نع انراذتعا

 « ةيبل ةهيمنك »

 بحاص» ةئالثلا ءالؤه قحيف هتلقامىلع كسننعخاب كامل ميركلا 'ىراقلااهيا

 دا < .مهايا كحل اما كلذو « مالكلا صراوق نم « ةنسلف دقنو نايعالاو كردتسملا

 : انا تلقو ٠ ميمذلا بصعتلا كذخا مهئابرقا نم تنكواو« موب كباستنا و كئامتنال

 . اهرابكو ةمألا داذفا مهو ؛ مهتما رك "سمو « مهناماك "درب مهتناها ىلع تمدقا مل

 دتاضؤراا بحاص' مذ ىلع اومدقا امل مهبلاطم َّق نيةءهعتم اوناكول :لوقتف

26 مهاعدم تابئال لب اق ليلد نع ةرفاص مويديا امليح 3 4م هلا هتاملك
 لوضري 0 

 زمغلاب اولاغ املو « مهراث | ناعم: مهلامعا ةفيحص يف ءادوسلا ةطقنلا كلت عضوب

 .ةقئاللا ىيغلا ةحراجلا تادابعلا لاسراو نمطلاو

 هلا امبتك تاحف رث كل ىلإ رظنتال «ةعيشلا تايعا و كردتسملا بحاص اذوف

 انباتك يف ر يقطنم و يملع رهجوب مهتاملكد رل كثض رعت اذلو «ًالطاب أددو ًانءط هيف دجتو

 ىلاعت#للا ءاشنا 1 ملاع ىلا ريظيس ىذلا « تانجلا!تاضور ىلع تاك ردتسملا »

ملعلا لها ءاطس دنع ىملعلا عمتجملا ىف لوبقلاعقوم ميتاملك عوقد ا
 تنكاملو )2 

 اذلف 2 0 ةمدخلا رع هسفن تدهحو هبانج ىلا سانلا برقا نمد هداف>ا ن

 . كلذل للا ىنقثو 'دقو خيداتلا اذه لبق نيئسذنم ليبسلا اذه يف ليذلا ترهش

 ىلاعت#للا انيدا امك: ارجاانم نوقحةسيام موعم انلماع دقو ةنالثلا ءالؤه اما و

 مكي ىدتعا نمقف - 166 ةيآلا ة رقبلا ةروس » ي 0 : لاق ثيح ميركلا هنآ ر 0 يف

 :لاقوة« نيقتملا ع م هللا نا اوملعاو هللا اوقتاو كب ىدتعءااملثم» هيلع اودتعاف

 هرجاف حلصاف ' ىفع نمف اهلدم ة ةئايس 3 ءازجو 78 ُ 5 ىروشلا درع

 جيمدلا باوحؤعتاب ةيآلا هذه ريسفت ىف ذ ىسربطلا لاقد * نيعلاطلا تحيد هنا للا 0

 ًاميدقو . همالك ىهتنا ىدتعت نا ريغ ند هللإكازخا لوقت هللاكازخا لجرلا لاق اذاف



 هيلع درلاو ةفسلف دقن بحاص اضر دمحم حجيشلا ماليك لقت (136 (

 نيمولظملا ةرصن بوجو انبهذم "ىرورض نم تبن دقو « نادت نيدت امك > :اولاق
 ءال وهل ةلطابلا ليواقالا هذه نه غطفا د عئشا ملظ ”ىاو؛ مهتهو مهدح نينئمؤملا نم

 فرص ىنذلا « هنيدل صلخم رويغ لجر قوقح ماضتها نع توكسلاب ضرن ملف ؟ ةئالثلا
 تاضور » باتك نع عافدلل ضرعتاال انا .هقوقح ءافرتساب الا هيهذه جيورتيف هرمع
 لكاهسمىلع ردقب الامسانلا بولق يف ةماركلاو ةثرعلا نهباتكلا اذهل نال « تانجلا
 اضرلا دمحه دج.لا ىبا خنيشلا لثم الضاف 'ىرا نا "ىلع نعي نكلو « فاصنا هلزه
 حمس 2 تاضورلا ىلع ةعوبطملا ريغلا هيشاوح 28 راغص تاشنكي ينأب ىناسيندالا

 و هقئاقدل ىعوا و مجارتلا ملع يف باتك ع مجا هنا هيف لاقي ام لقا باتك ىلع نمطلاب
 . موفالتخا ىلع مالسالا قرف عيمجل اعجرم حبصاف « هقئاقح

 « تانجلا تاضور » نم ةرابع ىلع اهةلع خيشلا اذه نم ةملكك] درست نحند
 هباتك ىف ةيفوصلا نم هتذمالت ضعب اهلقن اه بسح كلذو )١( ىضرلاديسلا ةمجرت ِق
 : هترابع صن اذهو “ ه ق ١778 ةنس عوبطدلا ” “ "١١ ص ةريحو فجن خيرات »

 هل تناكو : هصنام ىضرلا ديسلا ةمجرت ىف لاقذ تاضورلا بحاص ةرايع اما )١(
 ماركلاهءابآ ددعي ىتمناكو ؛ جيجحلا ريما ناكو . زاجحلا و نيم رحلا ىلع ةفالخلاو ةباقنلا
 انديسىلا هجرف ىلاعت هللا لجع نامزلا بحاص انالوم ءاب ] مم ددعلا ىف ةقباطملا ةعبرالا
 ةردخملا هما باج نم هبسن ةلسلس ركذيوا (ع)مظاكلا رفعج نبىسوم عباسلا انماماو
 حيتتفم ىف هتمج-رت و هرك ذ مدقتملا مظعملا ديسلا هب ىنعي روهشملا قحلارصان ىلا ةيبتنملا
 : ريرجلا هرصاعم ءاجد ىف رعاشلا قدزرفلا لوقب لثمتي باتكلا اذه نم ىناثلا دلجملا

 عماج.لا ري رجاي انتعمج اذا مهاثمب ىنئجف ىئابآ كئلوا
 هنراشا لب حدبلا ىلع هتاالد مدع نع الضف لجرلا ىف حدف هبش حدقلي هنمو 'ىبتنا

 هردق ملسملاو ليصفتل | ىلع هتيك زئوهركذ مدقتملا هيخا نيبو هن سايقلا ناكما مدع ىلا
 ةهبا_ثملاو ىدبلا ةمعا نع ةقلطملا ةياينلاو ىوقتلاو هقفلاو ليعلاو ملعلا ىف هتلزنمو
 مالك لقن مث ) كلاب رمي هفالخ ناكناو كلذك كلذ ناكو ليئارسا ىنب ءايبنال ةققحملا
 كل ققحي اممو : لاق مث ( لوالا ىلع ىناثلا ميدقنو ىضت رملاو ىذرلا حدم ىف ىشاجنلا
 حيدمدئاصق نم نأشلا ميظعلا لجرلا اذه ناويد ىف دجويام ةرثك هان رك ذام ميمج اضيا



 (1515) هياع اندرو كردتسملا بحاص مالك لقن

 اذه كرت ىف هل روذحم مدع عم ناويدلا لها ىلا نوك رلا دهاوشو ناسيعالاو ءافلخلا

 ايندلال هاب هل ديقتالنا رهاظلا ىف دافا ىذلا هلعفو اذه هلوقنيب ةنيابملا روبظو قلمتلا

 و بيبحلا نم راذعلاو ضراملاو دخلا ةفصو بيبشتلاو لزغلا راشا نم اذك و قلعت الو

 1 تاضورلا بحاص مالك ىبتنا كلذ رغو بسنلاو لصالاب ةرخافملا راعشا

 ىفرصاعملا لضافلا هلاق ام لوقنال : هصنام «8١2صدرف كردتسب)! بحاص لاقو

 رصبب مللاق ىتح ةمجرتلا لوا ىف هيلع ءانثلا ىف غلاب ام دعب هناف تاضورلا ىف هتمجرن

 ىذل!ناحبسو ناسنالا نيع نم نيعلاناسنا هباطي ام ميمج ىفنامزلا نيع نالا ىلا هلثمب

 رشبلا ةبطاق ىلع ةجح هلعجو داؤمالا هدادجا لبق نم دارا ام ةءامالاو ةمصعلا ريغ هثرو

 بلجل نيقسافلا حدم مهنديد نيذلا ءارعشلافالجانم ةمجرتلا رخآىف هلعجداعيملا موي ىف

 فيك رظانلا رظنيل هلوطب هتلقنل ةثحافلا مييشت ىف همالك لقن لوخد ةهبش الولو ماطحلا

 بحاص مالك لقن مث) خلاققحباممو هلوق لاثملا باب نمركذا ىناالاهردصهمالك ليذ ضقان

 لوقت .لب لابجلا هنم لوزت داكامم لاق امرخآ ىلا : لاق مث ( كل هانلقن ىذلا تاضورلا

 ىتلا تالامكلا نم دعيال هتمئا تقاف ناو ملاع ىف رعشلا ةكلمو مظنلا ةوق نا ىلا افاضم

 امبر لب ًاروذعم ناك كلذ همظن ىف هللاهمحر هنا نيدلا ةندسو عرشلا ظافح نم بلطت

 ناف لطابال جيورت نيملاظلا رباد مطق دعبو هدمب نم هرشن نكلو بجاو هيلع ناك
 و مارح مذلا قدتسيوا حدملا قحتسيال نم حدم نا بساكملا باوبا ىف اوصن دق ءاهقفلا

 هيملع لديو القع هعمل ةهج نم حضاو هيف هجولاو هارث باط ىراصنالا مظعالا خيشلا لاق

 نم (ص) ىبنلا نعو رانلا مكسمتذ اوماظ نيذلا ىلا اونكرت الو ىلان# هلوق عرشلا نم

 توباتلاىف نوراقعم هتجردىف ناكو هيلع هللا طغس هايندوىف اممط هبحاو ايند بحاص مظع

 ارئاج اناطلس حدم نم ىهانملا ثيدح ىف دراولا رخالا ىوبنلا ىفو رانلا نم لفسالا

 اعيطحدملا فرض ةلدألا هذه ىضتقمو رانلاىف هني رق ناك هيفاعمط هل عضعضت وأ ففخت وا

 مهيف هلاق ايف اروذعم ناك [هر] هنكلو 'ىهتنا بجاو وهف هرش معقدل اماو حودملا ىف

 و اهبتكو راعشالا هذه ظفحف مهدعبو هدم اماو مهرو رش نع ةعيشلا ةفاكلوا هفنا اظفح

 ىوتفلاو سنلا مو.مع ىف لخاد هنا مي رحتلا ةهمش نم ولغبال اهتئارقو اهرشنو اهخان

 دبالو ناكناو هراعشا ىلا هلامكو هلضف ماقم توب ىف جات-ي نا نم 'ىلعاو لجا ديسلاو

 هللاءادعا مهئادعا حئادم رشن نع ةحودنم مالسلا مه لع تيءلا لها ءاثر ىف هدشقنا ام ىفف

 . كردتسملا بحاص مالك ىبتنا
 : لوقتف فاصن الا كنم وجرنو لدعلاب نيماعلا نيذه نيب مكن امهمالك لقن دءبف

 « ىضت رمااو ىضرا اديسلا>:ني وخالا نيذه قحىفهنتديقع نا تاضورل|بحاص مالك نم رهظي

 دجوي ام ةرّدك (لوالا) نيهجوا ىوقتلاو ملعلا ىف ىضرلاىلع ىضترملا ليضفت ىلا عجري

 ةرثك (ىناثلا)و هيخاتاملك ىف اذه نادجو مدعو بينئلاب ةرخافللا نم ىضرلا راعشا ىف



 ةفسلف دقت بحاصو كردتسملا بحاص ىلع اندد (155؟)

 مدعو قشعلاىف هنالزغتو ناويدلا ىلهاو ةملظلا ىلا هنوكر نمىضرلا راعشا ىف دجويام
 هرصاعم مالكب ابيلع ةلدتسم ةعورشم ةلوقعم ةديقع هذهو هيخا تاملكى ف اذه نادجو
 كلتقحتسي ىتح امارح للحالو الالحمرحالو ًاملظ تاضورلابحاص بكتري ملف ىشاجنلا
 لاوقالا هذهنا لاقي ىتح ًاموصعم اماما الو ايبن ىضرلاديس نكي ملو تاصراقلا تاملكلا

 هلاجرىف ىشاجنلا هرصاعم هفصو امكاليلج اببدا ًارعاشاديس ناكلب هقحىف اهركذ ىغبنيال
 اما«!ناكىضرلا نا امعز دقف اضر دمحم خيشلاو كردتسملا بحاص اماو . هلاحب ربخا وهو
 و امهضغب ىلع ةاادلا ةفيخسلا اهتاملكب تاضورلا بحاص ىلع اضرتعا اذلف اموصعم

 نوكرلا مسق هناف همالكىطىف ةروكذملا ةلدالاب شودغخمف كردتسملا بحاص مالك اما

 راعشا ظفحنا همالك رخآ ىف لاق مث ليبقلا اذه نم ةيلظلا حدم ىف ىضرلا راعشأ لعج

 فيك رظناف ميرحتلا ةهبش نم ولخيال اهتئارقو اهرشنو ابخسنو اهبتك و ىضرلا ديسلا
 . هردص همالك ليذ ضقان

 حدم هيلع ابجاو ناك ىضرلا ديسلا ناب ىرونلا انغيش مكح نبا نم ىردا ال مث

 ملعو هرشا_عو هرصاع هناكف مهرورش نع ةعيشلا ةفاكلوا هسفنل اظفح هرعش ىف ةملظلا

 عم ىضت رملا هيخا ىلع بجي مل ملف ىضرلا ىلع ابِجاو ناكولو هنامزو هطيحم تايضتقمب

 دارياف بانتجالا اضيا ىضرلل مزل مهحدم نع بنتجا هنا امكف نارصاعتم ناملاع امهنا
 خيشا مالك اماو . ضارتعالل لاجم ىقبي الو هيف منامال ةهبجلا كلت نم لجرلا ىف حدقلا

 دل اودقدلا نمءولمم هيلقو ودع هيحاصن أ هتوص ىلعاي ىدانيهناف ىناهفصالا اًضر دمحم

 : ىلي ٠١ هنأش ىف ىفكو

 نيدلاو قلخلا مساب رشلاىلا 'ىعست ةئف نم قالخالا و ءاربي نيدلا

 نيكاربااب مهاهر ادوط ناكوا ملأ نم جض مسج ناك ول نيدلا
 نيطايشأل شوشع باقثلا ىفف ةحبسم لمح مهلم كنع دخيال

 ىنيرثيل 2 ىوقتلاو دهزلا ربظيو ىنعدخيل نالعاب ىلصي نماي
 ن.ذارحلا طهر ىوس اهيف زاف ام نذاةالصلا رثك ىف دلخلا تناكول
 ىلنيحا7” ىبنذ نه كنالص الو ادغ ميحجلا كيجنت ىتالص الف

 ىنيذؤت و هيذؤت  رسلاب تناو هضرافل هيلصت ضرف نيدلاام
 نيكاسملا لام نع كفن رجز لب ةهكافو محا نع كموص نيدلاام
 نيعلاو روحلاب دغ ةادغ رشثباو دسح نم ودقح نم كداؤف ربط

 < هنعىفع ردا > نيعبجا ثامهمحرو مهنعو انع للاافعو مهلو انلهللارفغ لوقن مادخلا ىفو



 (15) هدسح ىلعلدي ىذلا تاضفرلالوح يناهفصالا اضر دمحم خيشلا مالك لقن

 ماكت نميفو ماكت امب ىلابيال هملق 'ىرخأ و هارجا اه فلؤملا نع هللا ىفع:

 نكلو هنانع نهال انعام عنكم سطو ا ملقلا داكي هللاو - هللا رفغتسا ل ... ةناك

 باتكلااذه بتكيمل هتيلف نكيملذاو باتكلا اذه نم تطقسةمجرتلا هذه تيللوقا

 ... ىلع ىرجلا فنصملا اذه هبكترا ام مظعل دعترت هصئارفد اضرلا دمحم هبتكالصا

 نم هبلق يف املك ىناهفصالا خيشلا اذه ىهظا ةملكلا هذهبف . همالكى هتنا هللا ىفغتسا

 .عدولا ةمالعلا هفلؤمو « تانجااتاضور : باتكى لع دسحلاو دةحلا نم لمح امد مل

 اذهقرس هنال ؛ىناهفصالا خيشلا كلذ ىلع باوجلل ىنادتانا بحا تنكامىناد

 يف كلس هنالو او كرم اخ نم ه١؟ص» ىف ىرونلا هخيش نع لاكشالا

 ثاسحبالا هذه لثمبف « ًايناث اهانعم ةلافسو اهانبم ةكاكر ىلع ”لدتاكلسم هذه هتملك

 « ةدحولاو ءاسخالاب ىداني تادادعلا هذه لثمبو ؛ لاىلا برقتي نا خيشلا اذه ديري

 خيشلا اذه تام ! ! تاهيه تابيه نكل ؛ةراثآ سشتني نأ بحي مجيتلا اذه لثمبو

 انجرخو مالكلا انب لاط دقلو «هئافو دعب هل ةدلاخ 'ىركذ ريصيا مق ثا هنم قبي مأد

 ؟7صهيفاضيا هركذ انمدق ةملكب بابلا اذه لافقال لاقملا متخنف « ةلاسرلا عضو نع

 اوتوههئادعا ايو مكنيعا ترق تاضورلا ءاّبحا ايف » : انلوق وهو «ةيرونلا » ةمدقم نم

 .نويقفيد نولقعي موق ىلع مالسلاو " مكظيفب

 « ليمج ليمكت »
 فلؤملاءادد ىذلا ثيدحلا ةياوعجم لوح 411١ ص» يف ةطوسبم ةملك انه مدقت دق

 كانهو «ايشرقاديس ناكواد يصاعلل رانلاو ايشيح ًاديع ناكنادعيطمأل ةنجلا » :وهو

 ريغ ثيدحلا نا اضيا انلقو ةمكحم ةئقتم ةلدابن] رقلل فلاخ» ثيدحلا اذه نا انتبثا

 ثيدحلا اذه هبشيثيدح ىلع ترفظ مث .ةيمامالا ةعيشلل ةيثيدحلا عيماجميف روكذم

 جفن اذاف » ةيا ليذ,يف ©« ق 1151١7 ةنس ط 4658 ص» هريسفت ىف ميهاربا نب ىلع هادر

 رختفي نم ىلع در هناف : هصنام لاقف « نواءاستيالو نئموي مهني باسنا الف دوصلا ىف



 ةياورلاو ةيآآلاب الئدتسم ماظعلا تاداسلا ديبأت يف ىذه ةماك (154)

 لوق كلذ ىلع ليادلاو لامعالابال ادحا ةهايقلا موي مدقتيال (ع) قداصلا لاق باسنالاب
 نمف قطان ناسل ىه امناو « ةدجو باب تسيل ةيبرعلا نا سانلا اهيا اي (ص) هللا لوسر
 ريخ هللا عاطا ”يشبح ديعل لاو بارت نه مدآ د مدآ دلو مكتاالا برع وهفهب ماكت
 عبطملا يشبحلا ديعلا ناثيدحلا اذهىدؤمف . همالك ىبتنا للا صاع "يشرق نيس نه
 ثيدح ىدؤم نكلو . كلذ ركننال نحنو حيحص اذهو يصاعلاىشرقلا ديسلا نمريخ
 ىذلاب كلذ لبقتال نحنو رانلا لخدي ىصاعلا ىشرقلا ديسلا نا فلؤملا هادد ىذلا
 ةمطاف نا : لاق (ع) قداصلا مامالا نع يفاصلا ريسفت يف هأدد أمبل ةلدالا نم هانمدق
 امبو . ٠554 :75 ج» يفامك رانلا ىلع اهتيدذ هللا مارح هللا ىلع اهمظعل مالسلا اهيلع
 نييذلا باتكلا انثروا مث » :ىلاع: هلوق ريسفت ىف نايبلا عمجه ىفىسربطلا انخيش هادر
 للا ناب تاريخلاب قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهنمف اندابع نه انيفطصا
 فرعيال نم انم هسننل ملاظلا : لاق هنا (ع)قداصلا مامألا نع « ريبكلا لضفلا وه كلذ
 مهلكءالوهو مامالا وه تاريخلاب قباسلاو مامالا قدب فراعلا انه دستقملاو مامالا قح
 هلك كلذ دعبف ميل روففم مهلك تاداسلا نا ىلع اللي "صن دقق همالك ىهتنا مهل روفغم
 وهو ةيولعلا يف داقتعالا باب يف تاداقتعالا ىف نددصلا انخيش هلاق امل هجو 'ىقببال
 فءضدل نا مهنه نسحملا يفد باقعلا فعض هيلع نأ مهنم ”ئسملا يف اندافتعاو : هلوق
 (ص)يبنلا ورس ذاوجب هلوق وهو روهشدلا هبهذمك دساك لوقو دساف ىأر وهو باوثلا
 . دحا هب لقي مل ىذلا ”ذاشلا بهذملا كلذ

 امك هانلق امل اهيف انتد « مكيقتا هلادنع مكمركا نا » :ةيآ لوح مالكلا نقب
 حتفموي لالب ىف تلزن اهنال هانركذام يف اننال ةيآلا نا :لوقتف .سانلا ضعب مهوتي امير
 ؟ان ذؤمدوسالا بارغلا اذه ريغ (ص) دمحم دجو اما ماشهنب ثرحلا لاق امئيح ةكم
 .هتعاطب مكلمعاو هيصاعمل مكاقتا هللا دنع ةلزنممكسفراد اباوث مك شكا نا ةيالا ىنعمد
 للا ”صنب ةبآآلا مومع نع نوجراخ ميف مايقلا موي ىلا مويدارذد ىبنلا تيب لها اماو



 )١56( باوصلاو اطخلا لودحو لاقملا متخ

 (ص) اي هللا ضن ق5 و يف « مهتيرذ مهبانق>لا » ىلاعت هلوق انم دق امك ىلاعت

 قرطب ةي الا نيسات ف ةزاولا ىيسشو ىيسحالا ةءاتيقلا هوي عطقنم بسن ف بسح لك

 للا وعدن و اهب رختفن اهب ركشم معد ىلع تيبلا لها انل ةفارش كلت و ةصاخلاو ةماعلا

 ود ىوقتلاو ملحلا تاجردد ىلعا ىلا ءاقترالاو ةعاطلاو لمعلاو ملعلل ] انةقوي نا ىلاعت

 . نيزعب هللا ىلع كلذ امو قيرطلا ءاوس ىلا 0 قيفوتلا و ةدايعلا

 ىناضورلا دهحأ ديد ربملا : نيدلاو ماعلا مداخ

 هنع هللا افع

 لودجلا ىفاهانحعمةيعيطم طالغا ةدع تءقودق باتكلا |حيدحصن ىف هغل ايلا اندوهج نم مغرلاب

 ىسرافلا طخلا ةيسرافلا هغللا 3 ؟

 ىنرتاللا املا ةينيتاللا ةغبلا 7 ١"

 هعمل ةجمي 1١ 1١

 طخلا ةنالا 6 "5

 طغلا ةغللا "17 ؟

 تاقيفلت تاقوفلبت 0 ل

 ديلا هيلا 1 ١

 نيائاملا نيئاملا "5 ١

 نزذم زنك 1 4
 ىسوريلا ىسورلا 51 لا

 لقا لق ١" ١م

 عظفا ش غطفا ؟ لحل

 تاميلكب تايملكب 4 106
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 تانجحلا تاضور

 « ه ق ١١اا/ ةنس » يف « ةيرهنلا » : باتكلا اذه نم لدالا ءزجلا ددص
 تاضور » باتك عبط نالعا انددصا هفالغ نوظ ىلع كانه و تاعوبطملا ملاع ىلا
 «تاذجلاتاضور ىلعتاك ردتسملا» باتكهايذ يفو « ءازجا ةرشع يف « تانجلا

 اذه ةمدقم ىف هبلاطم نه ًاجذومن انلقت دقو ريقحلا دبعلا اذه تافيلأت نه وه ىذلا
 « تاضورلا اذه نويلطي تاميقرو تابوتكم داليلا فلتخم نم انئاج مث نايتكلا

 'ىند و "ىلع ناه نآلاو كلذ نع ىنتقاع يل تقفتا يتلا ةريثكلا لغاشملا نكل
 هنوقد هلوحب ىلاعت للا ءاشنا تاعوبطملا ملاع ىلا رهظيسف « ةقباسلا انديعاوم ءافيا
 : يف ىا هنه ىلدالا ةعبطلا عطقب ءازجا ةرشع يف « تاسنجلا تاضور ه باتك

 ةليمج ةءرب ةدودب هجارخال ىئةفوي نأ ىلاعت هللا وءعدنو !رتميتناس 79«6 © 72

 ء ./:سململا ءانباد ماركلا ءارقلا هّبحي امك
 و , / 0

/ 
0 

 فر اعملا جهانم

 ةمالعلا ىلعالا اندج تانيلأت نم ةيسرافلاب نيدلا لوصا يف سيبك باستك
 ذيمات نيبكلا ريملاب ىهتشملا ىراسناوخلا مساقلاىبا ريملا ققحملا دهتجملا هيقفلا

 ملاع ىلا روظيس ةعفان ةريثك تاقيلعت و ةطوسيه ةمدقم هيلع انلو ىسأاجملا ةمالعلا

 .لجآلا بيرقلا مف ىلاو قرع تاعوبطملا
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