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ةمدقملا

ةبيغُمةايحٌرعاش,بيغُمرعاشةايح

ءةغالبلاٌمنْصَننيرخألاعمانياصخنم»

.«رعشلاٌمنِصَنانيسفنأممانياصخنمو

[ستییرّلطَبميليِو]

ةَدحاَوةَهِجْنََِكاشويراقابءيشلاةفةيبشتلا»
.«هابإناكلٌةَيَلُكةبَسانولهتل؛تاَهڄلاعيمجْنِمالةريثكٍتاَهجْنِموأ

.«اهُمايُهلاطوأدججَواهُجسَرافغ|ىتلاةجهُملاىقبتشسَتنأنآاَمّأ»



]۱[

ةصلاخٌةَّيرعِشوأ

ةَوْبألاصِلاخٌيرغِشبأيحاوولاينالهبلاملشُمابأنأُتدقتعااملاطل
عاعشمونقأيفلب؛بسحفاندالبيفسيل‹قباَسلاقحالوقحاللاقبال

ةريزجلاوجيلخلانادلُبةفاكونَمَيلاىتحرابجنزةريزجنمٌدتمافرع
قشمدوةرهاقيفءكاذنآءةلثَمُجلاةيبرعلاةفاقثلازكارمنعاًلضفءةيبرعلا

يفرغَمويرعشعوُبنُيوهف.نيرشعلانرقلاتايادبورشععساتلانرقلاتاياهن

ٍةَعذلِبهكنملاٌيرعشلاهِعدتيشصلاخنيةصلاخٌةيفاصهتبرشلهنٌيحتسَن؛و

.هحورراولفنۇفوفففنم

نمةتضرفامتقحتساىتلاةّوبألاكلتب«ىتريرّسىفءتدقتعااملاطل

نمعتمتلءارعشلاونيفقثُملانمةقحاللاُلايجألااهنمٌلهنَتَستاقاقحتسا

نيقَيۇبْؤُبىلإاهزاكتراليبقةروثنملاهَرِهاوجلقصتاميفءرعّشلاةرهزاهعوتُي ر

باسنشلاهرعشبّلختسُمئاريفًاجازتما؛ةموُرألاوبسلاخساريرعش

ءةايحلاةريزجبىفةرجاَسٍةايحةقيرطوًانايبغالبءابولسأءةحاصفءةغل

.ضماغرهنلجنجسکًارجاَسهتايځضبنناکامكامامت

اهجالفأجاجفبةبراضلاهييعوشوَمججليفٌصوغلاف.ورغال؛َورغالو

]عطقنُمًامامهُناوًاضاَهْنَيْشاًافُرصَتيشنافرعالَدح:هتفرعمقيمعيف

يفٌصوغلا-ةّيريِصَملامهاياضقَوِهينطَوُمِلاَوخأنملجاملاولجاَّنلابريظنلا
تفصنلووبردپدافعلعةاهنُسوةضيرفةيئعوسوَملاكلت



يفهجوُردِهاَعَمنعِهيأنوهبارتغاىلع-يذلارعاشلاةنأل.هداليمىلع

الاثملازاموناك-هنمترخوءهيلعتقريتلاهتناحيَرَوألاِهيَطَوحؤَر
-الضان‹ّيحلانيدتلاوٍةّمَحلاةنطاوُملارواغَمنطبتسملاومُسلاكلذلالاَتَم

هنطوبارتلةلادعلاوٌّيحلايتُّمَُكنمُءاغتباوهدارأاًهَعسيل-هللايفوهلل

ىیّدبَتامكءةماركوٌةَرِعهموقلةاغتبااميفلب؛بسحفٌءاَمَسوًاضرأهينطاوُملو

.رينتسُملايضاهنتسالاِهيغَوةيلومشوعوُمُليفكلذ

ُتلغتشايتلاثالثلاتاونّسلالاوط)ذاخألاورعشوِهبُحريِسأتنكدقل

كلذَنأبُتدقتعاكلذعم-يننكل؛(ةيرعشلاهراثآقيقحتعورشمىلعاهيف

ببسل؛ەيبحُمَوِهئاَوُقبالتسانمًايجوُرنكمتلليعيفشنوكينلذيذللارسا

لوانتناميفمويلاةلوادتنيذلاٌيرعشلاطاسبلاىلعاهتاذةطاسبلانمطسبأ

ًاينطوءهرعشعومجمبيعوضوملاماملإلانودديرجتطاسبىلعيرعشلاهثارت

ضارغألانمكلذريغىلإءةّيوبنحئادمءًاَيهلِإءاينيدءالزغيعامتجاءناك
.ءامَسويقفأنمرثكأىلعةعرشُملاةّيرعشلاهراثآاهتقرطيتلا

ْنَأيلقبَس؛كاذيذاقتعارُخأتمغريننإءلوقلاعيطتسأكلذعم

اميفيناطبتساةدقُعٌتللحوءكلتةمّدقتُملاةيرعشلاِهتّوُبَأِبءًاناطبتشاُتدقتعا

نآيف..نيتملاوٌقدتسُملاِةّوبألاكلتَلبعنال؛ضماغلاهرهننطاوَبنملحنا

يلُهتَرَمْضأاميفةلحالاوةلحؤلاليشعطقتىلعظحلانسلغطقنيمل

يفيلٍةَرَمْضُملاِهِياَوَرَننِمَّلِسألنكملٍقرَفنممّدعلاودوجولاٌةّضيبًافلس

امكال اهخوُسُرعّضْغَضتَيمليتلا«هيِضاعض»وارعّشلافوجبااوارسلاضرأ»
.ماعةئاملاىلعوُبرَياملبقةقرافلاةّيرعشلاهتاءوبُناهتءاشامكلباهُنأَيشت

اهناكمواهنامزىلإ-يألدعبولو-ةّيناكممزلاةراعتسالادوُعَتاذكه

اهليوأتةلواحُمنعكيهانءاهناطبتساواهطابنتسايفانرخأتْنِإو؛اهلنْيِرذَقُملا

.هليحرىلعًاماع٠٩رورُمةيرعشلاهراثآلةعبطلاهذهقفاوت(١)



زعاشلالوقيامكف.عساشلاهرعشخزؤَبزاجملانكزَدرثإةَداَفَوةفاصحب
؛«يبَهذمتاخنمرثکأيواَسُتةشهدُمةراعتساٌنِإاذتزيفيِسفالشوراييكيِشّلا

ءالعإوءهتراغممناعيقيفرعّشللدّجَمُملاقمثلايفةنيمثةراعتسااهنأل

ىليوأتلااهديقعتلةّدِمتسُملاةيلامجلااهقاسنألهعاضخإدعبلوقلاتايوتسُمل

مغر؛ايؤژوةَەدقتمعنوكلذلوقن.هتاذاهديقعتبّعشتنمبحجاصشملا

هتلوقميف٩”سيخروب.ل.يخروخىمعألاينيتنجرألاانحشفافختسا

سيلءاهتاذةراعتسالاةشهّدلوءانلريثتسُملاراصبإلاٌدَحاهيماعتيفةَعِضاوتُملا

ارصبټشُمیمعأشاعثیح؛سیریآسنیوبيفلبءرابجنزيفالوءنامُغيف

:ةليلوٍةليلفلأيفةيئرَمَتُملاهلاوحأوباتكلانوجشب

الُداكيهيبشتلاوةراعتسالانيبٌقرفلاوءًاذاتسأتسلفاطَّملاةياهنىف»

ًايرِهاظودبتالدقيهف؛سيخروبنمءاهرودبءٌةَراعتسُمةراعتسااهنألو

يناعدامنکل؛ملشُميباکٍرِعاشميدقتلځمطتٍةَمّدَقُملهتسُميفةبِسانُم
.ظحلانسحلًاذاتسأتسل«يرودبءيننأوهاهبداهشتسالل

رعاشلاةنعثّدحَتيذلاقرافلاٌقرفلانألوقلاعيطتسأءكلذعم

ةمدقُملاهذهيفءديكأتلابءينُمهُياموه؛تزُفيِسفالشورايئكيشتلا

هنونکميفناکُهنأل(؛ملشُميبأكقرافمويقرافئنامُعرعاشميدقتلةحماطلا

يفهزاجموههيبشتوهتّراعتسانيبقورفلايلالظبتملحاملاطًانيمثًايبهذًامتاخ
رثكأًارخأتُمءىنعماللاوىنعملارثبيفهيلعُترثعْنِإو«يلاوخلامايألارحب

نمنکمتننلةععجارمورداصمنمانتدافتساىلإءانهءةراشإلانمدبال:ةراشإ()

امبينعمريغضحَموبدألَمَعانلاغتشانل؛ةَعّدَقُملاهذهةيشاحيفاهيلإةيليصفتلاةراشإلا
انياتراكلذل؛ليصافتلاليصافتبةلوغشلاةيثحبلااهتاطارتشاوةيميداكألاتاسارّدلاهبىنعُت

رخآلاببسلاو.«عجارملاورداصملا»نمضاهنماندفأواهانمدختسايتلاداوملاةفاكتابثإ

ةمختُملا دئاصقلاضعبنوتُميشاوحيفءاميسال-تالاحأإلاةرثكوه؛ءافتكالااذهل

.تاقيلعتلاوحورشلابًاعيرفتواّلصأ



دايطصاةلواحمل-لاحلاةعيبطب-ةجذاّسلاوةرخأتُملايتلحرلالخيغبنيامم

.هتراَّنِسِبرعشلاةكَمَس

ركعِءاَمةكربيفًارخأتمًادايطصاهفتااليننألءلوقلااذهىلعكوت

يفيبهذلامتاخلابفيكفءةلوُتمألاةكمسباهنيلوججَعلاُدايّصلاىظحَياملق
اهلابجراتوأثححتميتلايترجنمٍتوَصعمًاماجييناهلوقأ؛ىرحألاب؟اهنطب
ءأقجالءَتورّتَعتيَسنيذلاكئلوألوءيليجِلءيلةّوبألاصلاخبأنمةيرعشلا

كيهان«ءاهقفلاوءامللاِلَدَجلةريثملاةيوبنلاهجئادمو«يتايهلإٍتوصسقت
ّصنلاةَردّمَف؛هاوِسنوُدُهَدحَوهبنيِمَّفلاٌيرْعّشلاهضاهنتساةروثهوعدأامع

هِيَردُكيفةنماك-ملعنامك-يههتَهُجِوَونَمَّرلاجَويفدومّصلاىلع
نَمَّرلابلقيفِهِتَموُميَدمُهَسًدافنِإمووتاميف؛ٌةَوسقوانيلءةّيراعتسالا

]۲[

مالغلاُنمزوخيشلاُنمز

يتقالعحيضوتلءارولاىلإرفقعبروحننمزلابةدوعلاَئلَعناكامير

هرعشىلعُتفَّوَعَتدقُتنُك.يتايحنمركبشتقويفف؛ملسُم.يبأرعشب

ذإ؛«ّةَيحطَس»ةفرعَمتناكءقمُحلايفءاهنأبمويلااهفصَّوعيطتسأةفرعَم

77ةثيدخلاةيعشلاةباتكلاقئارطصحفتبيمامهناةلحرَميفامّيِسال

رعشيفةبعشَتُملااهبورُدورعشلاةايحيفتفاللايرعشلاهرثأنععطقنأل

.ةايحلا

نعوهنعةدعبةيرعشبراضَموحن‹؛فميقح‹ينتفرجتورديهو

لمآءينابقرازن:ثيدحلايبرعلارعشلازومربراجتىلإيفرعتتايادبنعءانه«ثدحتأ(۱)

.نيرخاو..يواحليلخ؛شیورددومحم«فسوييدعس؛بايسلاركاشردب«لقند



ةتسرغامنأًارخأتمفشتكأل؛هدئارخوهدئارفعتارموهجوُس«قراوب»

لب؛نمزلالعفب-تدقتعاامك ْتُهبَتملٍلالِظنمةقيمعلاهتبرجت

ىلعرابطصاوِدايَصلاربصبولامكءبئرشتثبأدوءةّيوَرِبُتَلقَصنا

امك‹«تزفيِسفالشوراياهنعثدحتيتلاكلت-ءيِبُحلامتاخلاٍةأجافُم

يفتحتنملوءيِنيقيِكوُكُشيفاهنيقيرفحتتّلظُلالِظيهف.تفلشأ
‹«مالُملانمزاو«خيشلانمز»:دعباميفامزالتيلًايزاَوَتواعطاقتنينمز

يتلاةركاذلاىدّصيف«نانرملاامهقراَوَب»يداُبأَدناکامكًامامت

تاذوحصأووفغألامنأك؛ةّيرهَذلااهيانايسنوىدّصلاةركاذيفتعطاقت

ءادنلابءدايَّصلاعبصأطيحتيهو«ةَيبهذلاةأجافملا»كَراَدَتنألواحُتةشبغ

قئاثويفْتَقْنُوٍةبعلىلإةقابّيسلاةراعتسالاةكمس؛هتكمسنطبيفنماكلا

-ينتداقٍةَمهلُميقارشإةظحلروفشلةَرظتنُملاهلئاصأوئسنَملالصألا

ًةايحاهرامتخاوةبرجتلاجضُتدعبنآوناحِءاقلىلإ-ىرحألاب«يتنتداتقا

.حاضَوِءالجبمويلااهارأامكءايؤروًاقفأوًارعِشو

إْخأله«ىرحألاب؟ةمدقملاهذهيفيِعوضوَملابيتاذلاطلخأله
لعفأيننأودبي-ىرخأةرَم ظحلانسخلو.معن..؟ميدقتلاطورشضعبب

ملشُميبأزجنمةيمهأىلإهابتنالايف-بابسألارئاسلبق-يرخأت

اهَكَلظَوجضنلاةرمثراصبتسابًاثراقهيلإرخأتُملايرارفةنسخحمغر؛يرعشلا

هنوُتُمنملوادتملاوحاتملانأنِميدكأتدعباميِسالةيلوؤسَملا:ةمزالُملا

ىفٌملَقأ-ةّيدقعلاوةّيركفلااهتاءاضإواهشماوُهدهاوشنعكيهان-ةيرعشلا
عويشيهوالأ:اهدايطصالبقتقفنٍداَيَصٍةكمسكٍةفئازٍةقيقحنِرمألاٍةَرارق
ىلإبرطلاعامّئلابالإفّتشُتمليتلاهينطاومناذآيفهعويذوبوبحَملاهمسا

مهتاَرِکاذععماَرججَوِدِئاَرَفنَع(ُهشيِفْنَوُهُيِرَزبّيغحلا)هرعشنمليلقلاًلقأ

.ءاوّسلاوقرافُملا:نيدحلاكحِمىلعءةيدرفلاوةيعمججلا
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نکلراشتنالاوعويذلابيظح-هوڳِجُمملعيامكوملعنامك-هرعشف

وُهىنمتامكيأ؛ىّعَبناامكهراشتنا«ةقيقحب»ٌظحَيملزايتمالاكلذمغر

اموناک.رئاَسلوقةحِصىدَمُءرَملااهيفبّلَقُيتاهينُهيفامٍيِسالدارو
نمرثكأءهرعِشرابخأعويذوعويشلوح):ٍتيوضّتلاوٍتيّصلاعئاذلاز

ربتخُميفاهِصُخفتدعب-ةلوقماهنأُءرملافشتكيلء(ةيرعشلاهِيوتُمنمقيمعلا
.اهاوحفضقنَت-ةايحلاورعشلا

ريصييك؛ةحيحّصلاةقيرطلابهيبحُملمّدَقُيملةَرعِشنأرمألاةقيقحف

نودرعشلاضارغأةفاكقرطًاريبكًارعاشملسُميبأنعًاريعُمًاربعَموًارسج
لبء؟هبنوعمسيو»ملسُمابأ«نوفرعي»نيينامحلاَلُكنأدصقأ.صخت

ملهنازيمةراغمولوقلاروغيفمهنكلءةّيرعِش«ةنوقيأ»هراعشأضعبنودّدرُي
نودةلماكهرعشٍِنوتُمىلإفعتلانم-ًاقحالاهدرونسبابسأل-اونكمتي

يدهمدمحمىلإءالثم«يقارعلاريشُيدقامك-نانبلاباهيلإراشُيواهبىذتحُي

يبأسايلإىلإينانبللاويدورابلايماسدومحمىلإيرصملاو«يرهاوجلا

قاقحتسالانازيمیفاهرابتخادرجمبطقستس-نارطملیلخنارطموأةكبش

.يخيراتلا

-ملسُميبأةافوخيراتىلعنرقوحنرورمدعبو-ةَرُملاِهِيقيقحيفرمألاف

ىلإفّرعتَنداكلاباننأل.اهبىّنْغتُملااهتوالطوءاهترارقنمريثكبدفأ
-قيرفنمرثكأنيبءالشأرثعبُملاوًأّرَجُملاهرعشنعكيهانءههجوتامسق
اميف«هرعشضارغأنمًاضرغوأًابناجامُهُدَحَأىلعأكشنودبوُيحأ
يفناقيرفلاناكولامكءرخألاههجوحمالمءافخإلعاطتساامدهاجُيوُدَهجَي
يغَولاَنِمًاقاقتشاهزجنُمراکتباادیعیل«نيفصهمشىلعاهيفناسفانتيبرح
۱.هنعانقيرفتنم-لعفلابانكمتدقو-انكمتيل؛يِعْمَجلا

١۱



]۳[

نطابلاورِهاظلاْميناقأ

الٌفِسؤُملاحءلاحلاعقاويفءهنكلًايقطنمالوًابيرغومألاودبيدق

نييضاهنتساءارعشعمةنراقُملانأحيحص.هبميلستلانمانلةحودنم

انضُحفتاماذِإاننکلءاهّلحَمريغيفامبروءانهدفودبتدق«نيفورعم
اموءامةرتفيفرهظينأهلديرأاميأ)ملسُميبأجاتننمبيغُملاوَرِهاظلا

هلْوَهورمألاةحادفانكردألء(ةقحالتارتفيفءًايئاقلتسيطنينأهلديرأ

ةريثكدهاوشلاو.رخآلاهضعبلًاراهظإوءهرعشنمبناجلًادًّصقَتُمًابييغت

امنود)ضخځَملاَينيدتلاُهَدعُبهثارتنمتأزتجلاةيلخَمتاعبطةمثف:ةملؤمو

"هبطىلعئرتجتل«(ةّيوَيؤُولااهقافآعاستاوةيرعشلاهتبرجتةيلومشلرابتعا
؛يرعشلاهزجنُمنمهاوسنود«ينالهبلاملسُميبأراكذأيفينامحرلاسفنلا»

ةَينامُغٍتاعبطنإفلباقملايف.ةلماكلاريغةيرعشلاهلامعأنمءزُجوهو

ءاهرودب.ُتأَرِجَتيرعشلاهناويدنم(ىرخألايهٌةأزتجُموٌةلوُځخنَم)ٌةَيمسَر

نمةريغصةفتنادعةّيوبنلاهحئادم:ضيقنلاتبيغو”يرعشلاهثارُثىلع

.عجارملاورداصملاعجار-ينامحرلاسفتللطقسمةبتكمتاعبطىلإءانهءريشن(١)

رداصملا»مسقيف-قباسشماهيفانرشأامك-اهيلعاندمتعايتلارداصمللانتابثإمغر(۲)

يتلا(ةيوناثلاوةيِساَسألا)انرداصقمىلإةراشإلادوناننكل؛باتكلاةياهنيف«عجارملاو

:قيقحت؛ملسميبأناويد:(أ)اهتيمهألًاقفو؛يلاوتلاىلعيهواذهانقيقحتيفاهاندمتعا

يهوء٦۱۹۸.؛راتخملارادعباطم‹يثراحلاىسيعنبحلاصةعبط«رادنزخلانمحرلادبع

يموقلاثارتلاةرازورادصإ؛ملسميبأناويد:(ب).«دمتعُملالصاألا»بهيلإراشِيَسام

يبناويد:(ج).۷ءرشنلاوةفاحصللنامعةديرجرادعباطمء(نامُغ)يور؛ةفاقثلاو

هللادبعنبدمحأةبتكم«طوطخم«ينالهبلاناميلسنبملاس:بيترتوعمجءينالهبلاملسم
ةكرشرشانلا«يشيغدلايلعنبدشار:قيقحتءينالهبلاملسميبأناويد:(د).يحالفلا

ةبتكم«نامُع؛ةيناثلاةعبطلا«يتالهبلاملسميبأراكذأيفينامحرلاسفنلا:(ه).حتفلاراد
؛طوطخمءرهزألاعرشلاملعيفرهوجلاراثن:(ح).٢٤٠٠۲ءنامعةنطلسءطقسم
.(فلؤملاةلئاعلبقنمعزوتةروص)

1



|يربطصُمقاضينئغأدوُجّْولاتثوغ»:اهعلطم؛(ص)دّمحُمبنللهحيدم

°ةفاقثلاوثارتلاةرازوةخسنيفيهتنتءارطخلاٍدَينمينملتسادوججْولاوِس

يفِذخألالبقءَكَلِيلَعكردأ|اهلَتنأفاًلولعمىبناكْنِإ»:تيبلااذهب

هحئادميفةلثمتُملاةيضاهنتسالاهدئاصقٍةفاكِءاَصَقِإنعكيهان."«رطخلا

°”ىثراحلاحلاصنبىسيعخيشلاِهَنَحو"”يصورخلادشارنبملاسةمامإل

اهيتَميفيقِبأامب«ةيمسّرلاةعبطلا»كلتحضنتلمامإلاةعيابمىلع
يعامتجالاهرعشضارغأنعالضفءرابجنزنیطالسحئادم[الصأءلوځنملا]

-ءاّيِإىنعملاب-دعيملًارباغ«ًاينطو»ًارتوٌسمَياليذلاكاذ؛رباعلايلزغلاو

.٩”يسايسلدجوأةظيفحلًاريثم

يرعشلاهئارتراستباةيلاوتُميفةبكترُملارئارجلاوتاحادفلارخآامأ

ةعبطيهف؛ًازتجُمواروتبميرعشلاهزجنُمميدقتبيهابتلاةّصروُبيفهميوعتو

ةديرجرادعباطم‹(نامُع)يورءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورادصإءملسميبأناويد(۱)

.۱۹۸۷رشنلاوةفاحصللنامع

انتبثأيتلاةديصقلايفهبثاغتسمملانأيهو؛لُماتلابةريدجةظوحلمردقلاتايرخُسنم(۲)
‹ةينافلااينّدلاهذهيفملسُمابأثْفُيمل[(ص)دمحم؛دوجؤلاتوغ]:نتملايفاهعلطم

ىف(ًانطابهيِصقُتوءارهاظةلجتنت)اميفءةينامُلاةفاقثلاوثارّثلاةرازوهيلعتطّلستنأدعب

ىصقأًايفنوءاهضعبلًاتابثإخوسنملااهلصأفوحملاةديصقلاعلطمناكاميرو«كلتاهتعبط
ٌّنكلءاهيلعفوقوللملسُمابألهمُيملنمزلانأودبيةّيدوججُوهلتتناكامبر-ربكألااهقِش
يئوبّنلاهفارشتساف!ءرطخلاديْنِمينملتسادوججولاِس»:علطملازججَعيفةخراَصاهلهنادإ

يتلاِهتّديصقيفخضاوفيرحتوفييزتوٍءاصقإنميرعشلاهثارتهلضّرعتيَسامليوّيؤرلاو
ٌمارتحاهبجوتسيامَعكيهانءملسُميبأثارتوةفاقث«ةفاقثلاوثارتلاةرازو»اهيفمرتحتمل

.لشؤلامتاخوِءايبنألاديس

.ةنونلاىلإءانهريشن(۳)
.ةيميملاىلإءانه؛ریشنو(8)

لصفلاُبِيغُتلب؛بسحوكلذبيفتكتالةفاقثلاوثارتلاةرازوةعبطإف«رمألاةقيقحيف(٥)
.ةينطولادئاصقلايأ؛هتمرِبيناثلا
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-رخآلاوه؛لختَيملهنكل«ركنُيالًادهج«اهققحُم»اهيفلذبهناويدلةققحش

يفهتيعوضومراكنإنمصّلمتلانع-ةيلهألاوةيمسّولاتاعبطلالختملامك
يفيهو؛-اهاعدامك-ةرهاقلا)ةخسنىلعًادامتعاناويدللهقيقحتوهعمج

هناويد«َقّقحُم»َنأل؛(يملاّسلاةبتكمةطوطخملةفاضإ)قشمةعبطةقيقحلا

يرشانعم«هقيقحت»يفیواستهجُلْذأتوهتججولأیفلغومیتنّیدتقفأقیضب-

-ئراقلامامأ-لداعتيل‹«ةّيلهألاوةَيمسّرلاةسسؤملا»نيٌلُكىفنيرخآلاهناوید

هحئادموةّيوبنلاهحئادموملسُميبأتايضاهنتسالئوانملاقيضلامهقفأ

ةرازوتفذخحامك:ةيلاتلاةرابعلااهصخلتةمِلْوُملاةجيتنلاو.رابجنزنيطالسل

ءملسُميبأناويد«ٌّيّمَحُم)َفذَحةيضاهنتسالاهدئاصقةفاقثلاوثارتلا

!رابجنزنيطالسيفهحئادم«هرودب

ةاهابُملاةيلاوتُملُدابتنعةميقَّسليصافتبانتمدقموشحديرنالاننأمغرو

ىلعنيهركُشمانسفنأدجناننأالإ«ىرخألاهضارغأءاصقإوهرعشنمضارغأب
ةلوحتنمةخسنةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوترشنامکف.اهليصمتهتيفجولولا

ينالهبلاملسميبأناويدنمءلصألاىلإةراشإامنود(ىرحألابءةرّوصُم)
یسیعنبحلاصدهاجملاخيشلاقشمديفء٦ماعهرشنوهعبطبينُغيذلا

تاساردلاوبتكلاوعجارملانمريثكيفاهيلإُراشُييتلا١۱۹۸ةعبطىلإءانهءريشن(١)

خيشلاةماقإمکخځب)نوريڻکدقتعاوءاهعبطناکمدورومدعلكلذو؛«ةرهاقلاةعبط)ب

كلذٌنكل«(كانهتعباهنأةرهاقلابيرايتخالاءافنميفيثراحلاىسيعنبحلاصدهاجملا

»قشميفراتخملاةعبطميفتعبطدقف؛ةَّبلاحيحصريغ نبدمحأخيشلاانلدكأامك)ءيق

ةفوهللاةلقلاىلعديلاباهعزووةعبطلاكلتنمًامزررضحأيذلا(يثراحلاناميلسنبدمح

يفاهعيزوتةّيزمبتيظحدقف«نامُعيف[ًايمسر]اهعيزوتنمنكمتيملهنألو.اهئانتفال

نمةرثاكلاةرثكلاىلإاهقيرطتدجوكانهنموءةدحتُملاةيبرعلاتارامإلاةلودتابتكم

راشيينلا]ىسيعنبحلاصةعبطنمةّصاخلايتخسنىلعتلصح؛ًايصخشو.نييئامملا

ةرامإيفتابتكملاىدحإنمباتكلااذهشماوهيف«دمتعُملالصألا»:ريبعتباهيلإ
.[!یبُڈ
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ةينطولاهدئاصقفذحدعب"”رخآناونُحبمِسُو«(م١۱۹۸-۱۹۱۸)يثراحلا

.انرشأامكءةعبطلاكلتنمةيوبنلاهحئادمضعبوةيضاهنتسالاو

يبأناويد]نمةروصُمةخسنىلعًارخؤُمانروثعيهىربكلاةّماطلاّنكل

دشارقيقحت-ينالهبلاميدعنبملاسنبرصانبرعلارعاشلينالهبلاملسُم

رشنلاخيراتوناكملركذنود[حتفلارادةكرش:رشانلا«يشيغدلايلعنب

انلعجَيامم٢٠٠٠٠ماعةخّرؤملاققحُملاةمّدقمةمتاخيفتدروةراشإادع)

امةخسنيهو.ديكأتسيلوًاجاتنتسا؛ماعلاكلذيفتعبُطاهنأدقتعن
ينريعيل.ملسُميبآيبحُمدحأعمرباعثيدحالول؛اهيلعلصحألتنك

يننأةقيقحلاو.”رمألالوأعنمتدعبيشيغدلاقيقحتنمةرّوصُملاهتخسن

اهققحُملاغتشابملسُميبأىلعيلاغتشاةنراقُميفةخسنلاكلتنمتدفتسا

فذحوليوأتيفتّمزتُملاينيدلاهجهنًاحضاوادبيذلايشيغدلادشار

نيبهقيقحتيفعمجهنأبهتمدقميفهدیکأتمغر؛ملسُميبألاهنيعبدئاصق

ينالهبلاناميلسنبملاسخيشلارعاشلايخأنباهبتكيذلاطوطخملا»

نم:ةظوحلم.م۱۹۸۷/ه١٤١٤٠ ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورادصإ؛ملسميبناويد(۱)

نبحلاصريمألاةعبطنعًاريوصتةلوحنم«ةيمسّرلاةخسنلا»نأفشتكيسلصألاعجارُي
.روهظلاهلداريالامفذحلاهتلبرغدعب١۱۹۸-قشمد‹یٹراحلایسیع

ةيلحملاتاعبطلاىلإًاسايقهبسأبالوهلمجُميفديجقيقحتهنأىلإءانه«رظنلاتفلن(1)
ٍةَماقلهيفغلابملاميجحتلاوةيبهذَملاةجلدألارابغنم-انفلسأامك ولخيالهنكل؛ىرخألا

ضعبلةرّؤبُملاريغتارييغتلاوتافوذحلابهقيقحتلقيقحتلابحاصداسفإالولءملسُميبأ

هتاعانقلًاقفواهليوأتيفَبهذيلرعاشلادصاقمبهفافختسانعكيهانءدئاصقلانيوانع

.ليوأتلاكلاسمقيضأيفملسُميبأكًاريبكًارعاشوٌةماّلَعوًاهيقفرشحيلءةقيضلاةييهذملا
َمُيْكُتكلذلءةيضابإلانمددجلانينيدتملانيبدودحماهلؤادتةخسنيهرمألاةقيقحيف(۳)

اهتعبطنولوادتي«ةصاخ»ةخسناهنأبلاغلاو.اهرشنناكمنعكيهانءاهردصمىلع

اهنأمغروءةيسايسوأةينوناقةلءاسمملًايشاحت«يبوكوتوفلابةرّوَصُموأ«مهنيبةيلصألا
عجار-اهتعابطناکمركذنعاَّلضفءةخوتُمريغاهنأالإ«ءحتفلارادةكرش»يفةعوبطم
.عجارملاورداصملا
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رصمةيروهمجيفعوبطملانيبو(يملاسلاةبتكمةطوطخمىلعًادامتعا)
-تحرشثیحب».؛[انرودبءاهاندمتعايتلا١۱۹۸قشمدةخسندصقي]«ةيبرعلا

دوجولكلذوءنيباتكلايفةدوجوملادئاصقلالَك-يشيغدلادشارللوقلاو

عربطملايفصقندوجووءطوطخملايفنكتملعوبطملايفتافاضإ
ةمدقمنم[۷]مقرةرقفلايفهدجنمزلُمديكأتوهو.«طوطخملايفدوجوم

.٢٠٠۲ماعةخّرْؤُملاهقيقحت

داكيفذحلاوةفاضإإلانميشيغدلايلعنبدشارهلاقامنأةقيقحلاو

يذلاهلاغتشاوهلمعانصحفتلالخنموءاهتاذةقّدلادحًاحيحصنوكي

ةريخألالحارملايفنحنوانيلإهلوصومغر)عضاوملاضعبيفهنماندفتسا

طوطخملالكهعمجنمهتمدقميفهلاقاماندجوء(ةعبطلاهذهزاجنإنم

ئراقعانقإلةسئايةلواحُملبءًاحيحصءعقاولايف«نكيملعوبطملاو

ضرعاهببرضواهنعىلختهنأفشتكنسيتلاةيجهنملاهتقدب؟هقيقحت»
اهبلبرستيتلاةيقادصملاتوتةقروهنعطقسأكلذبوءِهِلَمَعنتَميفطئاحلا

ملسشيبأبةحشسمتُملاةَينيدلاٍةجَلدأللَبَرقأضّرغنعفشّييذلا«هقيقحت»

يرعشلاعوبنيلادشني«ًاقيقحت»هنمرثكأءةرباغلا«ةةمامإلاةلودريصنوهيقفلا»

.رعاشلاةبرجتيفضحقلا

تادرفُمليوأتوءدئاصقلانيوانعضعبرييغتنمءهاندجواكعاًلضفو
ْنِم'رمضمملاهضرغٌبِسانُتىرخأٍناعمباهدصاقميفةحضاولارعاشلا
ىفُهاعَداامضنيةيساسأطاقنسمخانلمجأاننإف«ملسُميبأناويد«هقيقحت»
:هلاغتشااهلّسوتةيعوضومةنامأنمهتَمّدَقُم

رخآناونعبضيعتسيل(هللاةرمخ):ناونعبتدروةديصقناونعهفذح١

ىلعانتاقيلعتوانتاظوحلمئراقلاٌدجِيَسو«سمخلاطاقنلاداريإبةمدقُملاهذهيفيفتكن(١)

ُليحُتةراشإعمتايبأللانحرشنمضءيرعشلاٍنتَملاشماوهيفيشيغدلاتاحورشةءارق
.هيلإةراشإلايفصيصختنودءاهتيزمربانبناجنمٌءافتكاء[حاوشلاضعب]ىلإ
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ةحاَتْملاتاجردلالينىلإٍقبسوقابتساءاوللماحناکولامكءهِتايدنِعنم

ملسُموبأةاضقلايضاقوةمالعلاخيشلاةنعلفغءٍِةَّنَجلاباوبأقيلاغمل

مظعم»:دراغیکریکلوقيامكف.هّنَيرعاشتحَمَسالوهاحمسال«ينالهبلا

بحتاملثمكراجلببحأ):لثمءةيحيسملااياصولانأًاقحنونظيسانلا

ةعاّسلابراقعميدقتلثم-ةّدشلانمءيشبودمعنعءتغيِص(كسفنل

يلادبهنأةجردل!نيرخأتُمحابّصلايفظقيتسنالنأنمضنيكءةقيقدنيئالث

يفىنفيالءيشالنأ-أرقولاميف-بعوتسيملو«نايربوتاشارقيملهنأ

شیعیًامويهتفرعءيشلكءلظلايفىشالتيءيشال«يلةبسنلاب:هترابع
انريصُيهنإ؛انينفيالهنإف«توملاانيتأينيحءةيدنهلاةديقعلابسح.يلوح
.«بسحفنيف

ضراعتلامغرءرابجنزنیطالسيفملسُميبأحئادمةفاكهفذح١

:هتمدقمنم[۷]مقرةرقفلايفءركذلاةفنآءهتراشإيفحدافلاضقانتلاو

ةدوجومرابجنزنيطالسيفهحئادمفء«عوبطملاوطوطخملانيبعمجلا»

:«يملاّسلاةبتكم»ةطوطخمبناجىلإاهدمتعايتلا١۱۹۸ةعبطيفاهريفاذحب

.هقيقحتيفةدمتعُملا

اهريبعتةفارظيفاهتّيزمربةيهاكفلا(ثراحلايبأىلإ)ةديصقهفذح۳

دورواهليشيغدلافذحببَسناكامّبرو.رابجنزيفةيعامتجالاةايحلانع

ملسشابأَنأل؛بنذنمحبقأرذُعوهوءةديصقلاكلتيف«راجيّسلا»ٍةَدرفُم

مهدحأةعفشلةجاحبنوكينلوءهدئاصقيفمِلكلاعِضاوَمهريغلبقفرعي
.الملاىلعةرشنولاقنأهلَقَبَسامفذحب

مهُفَتأمليتلاةيساسألادئاصقلانميهوء(ةروصقملا)ةديصقهفذح_٤

يف«ةتمزتملاةينيدلاهتيجهنم»عممجسنتوقفاوتتاهنأاميسالءاهفذحبابسأ

ليبسىلعءيٽِمهيلعصرحألاوهبلاقيفملسُميبأ(ريطأت»ةلواحم
ينيمع]ًاءوزجموالوحنممناويدلاترشنيتلا«ةيمسّرلاةهجلا»نموأءلاثملا
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اهحرشةبوعضكلذدَرَمناكامّنرفهلرذُغداجيإاندرأاماذإو.[!كنيع

ةّنبلاهيطعُيالكلذٌنكلءكاذنآنامءاهقفوءارعشوءاملُعَرَجُعَأيذلا

يفةدوجومريغاهنأبًامههاَوًاعابطنا«هقيقحت»ئراقيطعلامامتاهفذحيح

ةديصقيهوءامهيلكيفةدوجوماهنأنيحيفءدمتعُملالصألاوةطوطخملا

.يرعشلاملسميبأجاتنيفةيساسأ

هخيراتدعبلاقو):ناونعبدمتعُملالصألايفتدروةديصقهفذح

يصورخلادشارنبملاسمامإللءاثرةديصقيهوء"(موحرملاديقفلاةافول

تزتهادق»:اهعلطموءيليلخلاهللادبعنبدمحممامإلابيصنتببيحرتو
بابسألايردنالًاضيأوالصيفهللماقمامإلتقل|الملادعتراوناوكألا

ةطوطخملايفاهدورومغرءاهفذحل(بابسأةمثتناكنإ)ةيعوضوملا

.١۱۹۸قشمدةعبطو

دئاصقلاضعبوءةيناطلُسلاحئادملاهفذحيفهتيعئارذانمهفتاماذإو

ىهوأهلانعدتباو«ثراحلايبأىلإ»:ةديصقكةمغنلاوربنلاةفيفخةيعامتجالا

يبأناويدقيقحت»نمهدصاقملانمٌةَرَياسُم(ةنكمُملاريغو)ةنكممملاراذعألا

ةَرشفُمٌةَجُح لباقملايف دجنالاننأفسؤُملانكل.رمألابانمّلَسَل؛«ملسُم
جمدأيتلا)يصورخلادشارنبملاسمامإلاءاثرو(ةروُصقملا)نملكفذحل

."”(يليلخلاهللادبعنبدمحممامإلاةعيابمبهبيحرتاهتياهنيفرعاشلا

هلَرُدُفول«قبَّسلاةيلضفأهلٌدومحمٌدهُجيشيغدلا«قيقحت»نأةقيقحلاو

مللَمَعهنكلهيبحشموملسُميبأِءاَوُفنمةضيرعحئارشنيبعويذلاوراشتنالا

اهتادرفمنعكيهانءاهيمارموةروصقملاةغلمهتّرَجغاءارعشلاوءاهقفلاوءامللانإلاقي(۱)

يسرافلارصاننبروصنمخيشلافلككلذل؛رابجنزنممهتلصونيحمهفلاىلعةصيوعلا

!ةروُملَألاةروصقملاةءارقطيسبتوليهستلءًايوحنوًايوغلاهطيسبتب(يواجنفلا)

.ماقإٍةَعيبلادتماوماَمِإُءاڻر:ريصيلءانهءاهناونعانريغ:ةظوحلم(۲)

.ايخيراتاهلوخسبتلملاكفل‹مامإِةَعْبلحادتماومامإُءاڻر»ةديصقنتَملايفعجار)۳(
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هجَويبحُمْنِمةّصاخلاةّصاخنودقماعلانيبلوادتيل-انلادبامكفلو

ةّيلومشل)اهؤامخإرذعتُملاو0هوجونمريغال؛بلحاَو

.ةرورضلابأدحأمَعِيَفُينل؛ٍدحاوعانقفلخ(ةبرجتلا

3

لَبقتسُملاٍنوُرتكِلِإوةليبقلاطفننيبٌرعاشلا
امكهبْعَمسَندصقأ]-ملسُمابأفرعننحتف؛لوقلاِءدَبىلعًادوَعَو

يفةنماكلاهراعشأضعبُددرُنوهّيحنكلذلوء[هراعشأنعتاياوّرلاعمسن

هتشادشدبهيلإفّوعتلالواحتيتلاانتاركاذيفاهبوهبًازازتعاءرودّصلا

رابجنزيفهشيعبولسأوهتايئاجهوهحئادموهضاهنتساوهفّوصتوهتمامعو

رابجنزيفةيعامتجالاةايحلاقاسنأىلعًارعشوًارثنةّيورَملاهتاظوحلمو
ءرمألاةقيقحيفاننكل؛(نيرشعلانرقلاتايادبورشععساتلانرقلاتاياهن)

ةمامضإيفالماكيرعشلاهجاتنىلععلطنمل؛ةاعّدُملاةفرعملاكلتمغرو

؛«ةيعقاو»ةناكمتسيلاهنأل.كلتهتناكم-هيلإديعتنألبق-انلٌديعتةدحاو

هيلِإثهبتنااموهو.انبوهبيقشلاانيعويفلييختلاىلع«ةضرتفم»ةناكملب

يننأفشتكألءةيرعشلاهراثآقيقحتىلعيلاغتشالالخفسأللًارخأتم

ييغَوسيرکتبردابأملول؛سابتلالاسيرکتيفنيرخآلا[هيئحُم]َعَممهشأَس

تناككلذل.ةدئارلاهتبرجتىلإءيِسُملايظشتلاتاتشنمهلاشتنالفشلا

دحاوباتكيفالماكةرملوألهميدقتويرعشلاهناويدىلعلاغتشالاةلواحم

هميدقتيف كاذكدقعانتايبدأيفدجُونإ-يعامتجالااندقعلشفدعب

.هيلعوانيلعسبتلشريغًاحاّضوًاحضاو

نأيغبنييذلادقنلاءةملكلاىنعممتأبدقتلانرقوهاننرق»ناكاماذإف

لكلبقءءالعإلاانيلعٌنِإف-طناكليوناميإلاقامك4««ءيشلكهل
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نمنكمتنلالوأانسفنأىرنثيحبءةفلتخُلااهایارميفتاذلادقننمءىش

..انقبسيذلارخآلاةيؤر

.انسفنألفافشلااندقنةآرميفاهيئرَمَتلبقانتاذناكاميريذلارخآلا

يفىتحءاهتبوعصىلع-ملسُميبأميدقتةلواحُمنأُتدَجَوكلذل

الاغتشانوكينألبقتاذلاةهجاوميفمراصيدقنٌبجاو-تاذلاةهجاوم

.ةعومقملاىرخألااهتاذوتاذلانيبًايحلاصتوأ«ًاينطو»وًابلامَج

ىلعيلاغتشالالخاهيقالأسيتلاقئاوعلاَدْوَطڭردُانأو؛اذهُلوقأ

عجارتأتدكوءهَّفَحطمعًارعاشهبةقئاللاةروُّصلاباهميدقتةلواحمو«هتبرجت

لامكتسالينتداقيتسامحّنكل؛يرعشلاهملاعىلعءارتجإلانعتامةدع

ينيبةلصافلاةفاسملانمنّوهأنأنودء‹«هعِضاَعَض»كبعّصلالمعلاطاوشأ

يفيحالفلادمحأذاتسألالاقامكو.هتورذقوفهنيبورعشلالبججحفسىلع

لعجيملشُميبأكخماشملعنعثيدحلا»:ملسميبأنعهللاقملهتسُم
كلتهلمخضرعاشيفلوقأىاسعاذامفءةريحوبيهتةلاحيفيلثموهنم

فيكوراخزلاهرحبيفلخدأنيأنمءةزيمتملاةيرعاشلاوةيلاعلاةناكملا

ةرماغمملسُميبأملاعىلإلوخدلانإ.ةقيمعلاوةدتمملاهلحاوسنمبرتقا

نمنكمتملاةخسارلاةبهوملاوذنطفلاقذاحلاالإاهيلعردقيواهموريال
ءارتجاهنا«بهاوملاوتاناكمالاكلتيلثمكولعصلىنأوءهتاردقوهتاودأ

.«ريبكلاعساولاملاعلاكلذملسميبأملاعماحتقاىلعلهسريغ

نمفذهٍكةَمّدَقُمِبهلاقمُلهتسَييحالفلادمحأذاتسألاناكاماذإف

ةُهُّجوأهيجولؤاستوهو..؟ملسشيبأىلعئرتجيليثراحلادمحمُنوكيَس

.يهجويفنورخآلاهبفذقينألبقءاهتاذلةَدِقانلااهيآرمايانثيفيسفنل

:ةظوحلمم۰ءويلوي-ةيفاقثلاىوزنةيلصفنم۲۳ددعلاعجار؛ةدافإالانمديزمل()

ىلعًادامتعاءةمدقملاهذهيفيحالفلادمحأذاتسألالاقمنمتاسابتقالاوةراشإلاروكتتس

.ةلاقملاكلت



ينتعديتلابابسألليعوضوم«فييكت»نمٌدُبالناكاماذإف؛هيلعو

:ةيلاتلاطاقنلايفاهزجوأسيتنإف«يرعشلاهزجنشىلعلاغتشالل

الماكيرعّشلاهدمَرَهظَييکيشلُكلبقءةصلاخةيرعِشةحَ.١
هرعشلسرادلاوثحابلاومتهُملاننملكلءانعامنوددحاوباتکيفًاعومجم

انلرخفردصَميه؛هيرعِشٌدَماقاهيلغأطَمَعيتلانيواودلاتاعبطتاتشيف

رشنَيىنامُغرعاشلوأُهَنأبانّميتاذإاميسالءةقحاللالايجألاهركذتتساندالبلو

يأء۱۹۲۸ماعةرهاقلايف"ةيبرعلاةعبطملانعردص«ًاعوبطم»ًايرعشًاناويد

نمءدعباميف؛ناتعبطرهظتل«تاونسينامشبةينافلاهذهنعهليحردعب

.قشمدوةرهاقلانملكيفهناويد

هيلإدوعيًايرعشًاعجرمريصتلةيرعشلاهراثآرودصيفةمراعلايتبغر.۲

يفرستبمريغءالماک]هتءارقىلإاَليبساودجيملوهوبحأنممهرعشوُيحُم
هزجنُمبنیٌمتهُمءاًرقوأنيثحابوأتاعماجةبلطاوناكءاوس[ةدحاوةمامضإ

‹مهنيواوديفرابكلانييوضهنلاءارعشلاُتأرقنأيلقبسامكًامامت«يرعشلا

.لاثملاليبسىلعءةشيريبأرمعويقوشدمحأوينودربلاويرهاوجلاك

ءارعشلاةَريِختبجنأيتلانامُعيدالبفاصنإوءاريبكًارعاشةفاصنإ.۳

مهيضاميزخاتنيذلا‹نيققحُملاوةفّرصتُملاونيدهتجُملاونييوغللاوءاملُحلاو

اهنأل٠ةقحاللالايجألالبقنمهيلعلّوعُيًايخيراتىطعُمهخيسرتنود‹كاذ

ةظحلحلاصل)ةيوغللاوةيبدألاوةيركفلامهلامعأراستبايفانحِماسُتنلديكأتلاب

«ادئارينالهبلاملسُموبا؛ثيدحلاينامُعلارعشلا»هباتكيفيقورحملادمحمروتكدلاريشيي(۱)

رعاشلاهبمزجامًاحجخصُم‹نيرشعلانرقلاتاينيرشعتاياهنيفةركبلاةعبطلاهذهىلإ

لواوهيزيجملاديعسناويدنأنم»جيلخلايفرصاعملابدألا»هباتكيفيئاطلاهللادبع

!عبطُيينامُغناوید

ةعبط)؛يثراحلاىسيعنبحلاصدهاجُملاخيشلاامهتعابطبينُغنيتللانيتعبطلادصقن(۲)

لامكلاىلإبرقألاةعبطلاىهةريخألاو«(١۱۹۸ةنسقشمدةعبطو۷١۹٠٠ةنسءةرهاقلا
۱.كاذنآاهلةقحاللاوةقباسلاتاعبطلاةفاكنم
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نماهلءاشام(فيضتسّتوٌفيضُتاميف)وحمت؛ةنهارةيسايسوةيخيرات

.ةفاضإالاووځخَملايتريرجج

جذاَسرارتجاامنودءاهبلاثمواهنساحمبءةقالخةيرعشةبرجتةُميدَقت.٤

دُدعتنمٍدحاوِهجَوةّيدحاويف«اهراستبا»وأء«هترطسأ»واهزجنُم«سيدقتل»

اهرضَحمقُغالءاهءارث«فاطملاةياهنيفءةبرجتلاىلعيفضُتيتلااههوجو

.ليوأتلاقئاضَمةّيدحاَويف

اهتابثإلبق«يسفنل]يتردقتابثإوهف؛هيلعيئارتجابابسأرخآامأ.٥

ردقًةفلُكزاجنإلاتاراسخرثكأولقأبلمعلااذهزاجنإىلع[نيرخآلل
تاساكتراليونعملاويسفنلاءازعلابورضنمٌبرضكلذيفو‹عاطتسُملا

.شهلاانعقاوتاراسكناو

ةنيمقىرخأةظوحلُمةمشفءلوقلايفةضافتسانمّدُبالناكاذإو

ثهجاويَِّنأيهو؛ردقلاتاذبينّصختامردقملسُمابأُصخت؛لُأتلاب

هزجنشىلعالغتشُم)يسفنميدقتيفلب«بسحفهميدقتيفسيلةبوعُص
نمرثكأيفيرعشلاهڻارُتَعَرْذَأيذلايملانىغولاف.(هلًامّدَقُمويرعشلا

ء؛ةرمز]ةّيرعشِةَمزُريفرخألاانأينفض؛اةنايخالو«صالخإ»ةناخ

مدعافلَس؛ضرتفاًاريطأتوًاجهنم«دئاَّسلا»تايبدأيفتفاوتال[ىرحألاب

يف)ءاهتنالاٌقبَسيكيسالكيرعشزمرعم(قفاوتلاوأ)لماعتلاىلعيتردق

ىتححمستالُثيحًبايخيراتوًايدقنءايرعشهتعضوَمةداعإنم(ضعبلارظن
-«سّدقملاِهَلكيَم»يفبارعإلاَنِماهللَمالةفزاجُملْبقتبةيَقّنلادراوش

؛عورشملااذهىلعيلاغتشابابسألةقباّسلاطاقنلابناجىلإيننأةقيقحىلإةراشإلاٌدوأ(١)

راامہاقالطإغمليتلايهو«ضعبلاناهذأيفةحضاوودبتالدقةمّلسُمديكأتوه

يبأعمةفقولاهذهلثميلٌنِعْرَشُتوغّوسُتدقيتلا«ةينطولاتاقلطنملا»يلِتاّيبدأيفىعدُي

7ةنوقيأ»هيلعلاغتشالاًأشأمليننأل؛حيحصلاوحيحصلاوهسكعلاف؛ملسُم

یشیامكًادئارًارعاشُهتاذَنوَكونكتامكًايراعوًايِساكهميدقتتدرأامردقءةيرعشو

'.يرعشلاهثارتمخزكلذب
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ىدللب-بسحفءًافنآهثارُتعماهلماعتىلإراشُملا«فارطألا»ىدلسيل

ةلأسماهريكفتطامنأوميناقأليقتتالدقيتلاهرعشيقّوذتشنمةضيرعحئارش

.ملسُميباکئيِضاهنتساويْنطَونيديفوضزمَرىلع«ئاَدَح»ِءارتجا

.رارضالوكلذنمررضالو«سأبال

ءالؤهِلاعفأدودرلعُّقوتُملا«ويرانيسلا»طيرشينشهدُينلديكأتلابو

يِٿَّنَأوه؛هیفنسلالحضاوٍيئارجإببسلو؛ًافلسةعقوتُماهّنأل؛كئلوأو

.(لوادتُم«فيرعت»لقثنيفمختلاحصنِإ)؛«يديلقتريغ»ًارعاشتفرغ

يدقملسُميبأبيعلونبًانَلَعحوبلافكنتسأملءرمألاةقيقحيف«يتنكل

ءأتيبتيباهيلعٌتيبْريتلااهتّيوفَعوىلوألاهنوتُمٍةَيوَعَريفرعشلليَبمَدِق
هيلعيتفصتاويافةفصُتيبَريذلا«هرْضحَتوُهَْيدَمَن»هوعدأامعكيهان

نمادبامىلعنيذلا”نيينامُلاءارعشلانمينارقأويبارتأنيب

مهوبيبانيهتجهتناايذلجهلاتاذ-مهدئاصقبارغإوبارتغارهاظ

(ملسُميبأرجُهَممرارغىلع‹؛ىرخأرجاَهَميفًافلسةققحتُملا)ةيرعشلا

ًامامتهلةبسنلابىتحهيفركفُماللائطتناكةصلاخةيرعشةدايرللّصؤُملا

يفدوهعمللًامامتةرياغُمةيرعشةغليفباَّهللاهدقوتويرعشلاعادبإلاةرارشنأيداقتعايف(١)

ءارعشلانمهلنيقحاللاونيرصاعُملابراجتيفققحتتملةّيدايرلاملسُميبأةبرجت
ةيرعشةبرجتيفلثمتُملا[ينالكشلا]اهضيقنيفةيرعشلااهتدايرققحتردقءنييكيسالكلا

يفترّهظمتوتأرَمَتنإوءةدئارلاهتبرجتيقمعنمةيرعشلااهتراصحعلاللظتحتمىرخأ
نرقلاتاينيعستوتاينينامثيفتقلطنايتلارثنلاةديصقةبرجتف.هتبرجتلضيقنٌيرعشبلاق
يف-لظتسوتناكءناكملاةركاذاهدهعتملةمِداصةيريبعتةغلحرتجتيهومرصنُملا

يدايرلا:ةئالثلااهداعبأيفملسُميبأةبرجتٌلثَمَتيرعشٍديفَحىفوأ-انداقتعاعضاوت
نأ_اذهکقايسيفنزحُملالب«قرافُملاٌنكل.ءاوسدحىلع‹يديدجتلاويرجهملاو

رّدقُيمل‹(ەتبزجتٍنادرأْنِمًاحتامًاخانقهيلإبرقألايهو)ةرصاعُملاةليعفتلاةديصقةبرجت

ظحاليدقامك«يرعشلاهثارتمكارتةقرافُماهقبستل‹يرعشلاهثرإنميفكيامبةدافتسالااهل

سوماقلاةدارفوةيصوصختنكيتلاةيرعشلاتايعجرملايفذققدُمْلاوُلوغشلادقانلا

.نيسئؤُلارثنلاةديصقِءارَعُشليلييختلاويرعشلا
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ةرورضلاهتَمَّتَحدصقنعهثارتل«نيِقوُقَعلا»هدافحأنمةلثلةبسنلابنوُكتَسامك

يفترَّهظَمَتامفيكءهسفنوهةّصلاخلااهينطاومنطابىلإاعديتلاةيرعشلا
دودهتضتقاًاعيرفتضراعُملاوءاليصأتيزاوملاٌيرعّشلااهريبعت«ةينالكش»

يفلٌنؤُملاوِلَصْؤُملاليصأبساسمامنودءاهتاروُهظتايلجتيفةبرجتلا

يفىعرتدقًايحوُرًاتبنتشُم«هتينوُتانمانرعتساولاميفءقارعإلاوقارعألا
.يبنتملاريبعتٌذَحىلعء«نامزلاسمشتادارفناهموخت

عميِناجَموجذاَسٍمامتلةلواحُملوقلااذهلوقأال«لاحلاةعيبطب

يفاهلئالدضعبترهظةيخيراتوةيعوضومٍةيمتحلًاديكأتهلوقألب«هتبرجت
نيرشعلانرقلانمنيريخألانيدقعلالالخثيدحلاينامعلايرعشلازجنُملا

.ةثلاثلاةَيْفلألايفاهدوقُعداقعناةدقُعدعب«لمكُتملنينسنمامهالتامو

يونعملامخزلانأيه‹(اهتاروهظمغر)ةنطابلاتايهيدبلانمةدحاوف

نموهنيةلفغىلعنحنوانيديأنيبْنِمَبِلُسملسُميبأثارتليجوُرلاو
نيباولازامواوناك(انيلإِهِقْرطْماطُفمهتاذمُهو)هيلإانقوطماطُفو.انسفنأ

هئالعإتالواحُممغر)فسأللءًاتهابالهنمتلعججيتلامهيماَرَعو.انينارهظ

.ةريصبوبليذىلعىفختال(ةيفحتُمةنوقيأ

Substance«َةَيرُعّشلارَهوَج»ىف‹عيفّرلاهرعِشجذامنف du poétismeمل

ةيؤُولاعاستاناكول نادوعيسنيذللاريدقتلاوءالعإلانمهقحتسياممني

ةمامإلهتايضاهنتساو«ينامحَرلاسمّنلا»يفعيِسَولاهترابععاستاردقبايؤٌرلاو

انیلعنادوعیس-رابجنزنیطالسلهحئادمنعاًلضف«يصورخلادشارنبملاس

ةيءوُسودصقنعيرعشلاهثارتاوبِيغْنَمىلعديكأتلابدوعيسامك«‹عفنلاب

ةروُصلاريغىلعهئايحإةداعإلمهيمارمیفختالامكامامتءاهیشځبرٌندتُم

الازتخا«يحوؤلاويرعشلاهلاضنلاوطاهيلعهسفنلُكشَوَرَوَصيتلاةئيهلاو

مغرءدحاولاديلاٍةقتوَبيفًامئادَرَهْضُمليفرعملااهعاستالًاميجحتوهتبرجتل
ءةرورضوالَدَج‹ناحمسيالثيحبعاستالاومخزلانميرعشلاهثارتنأ
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قلاطَملاىتشىلعحوتفملااهقلطُملًابييغتوٌءاصقإةّيدجاولايفهتبرجتلازتخاب
.قلاغَملاو

ءيرثنلاويرعشلاهثارتيفاهلدعالورصحالتاراشإللانأانداقتعايفو

يفهرصحمدعوهدلعتوهعاستامهفلةيفاكو‹سمخلاعباصألابةسوملماهنأل

:ثالثوأنيتهجووأرظنةهجو

ةركاذلايفةظوفحملاهتايضاهنتساوهتاينطونمًاروتبمهميدقتتأتراةهجو
نمتّربتعاواهيمارميفكُكُشيتلاةيوبنلاهحئادمىتحلبءةيعمجلا

ىرخأةهجوو.هنأشنمتلّلقيتلاهحئادم:ضيقنلادوُشَيل؛«هٍتايرفك»

ءةيرعشلاهتبرجتنماماهًابناجلكشتيتلاهحئادمنمًاروتبمهميدقت«تأترا

ىلعُملاهتايضاهنتساوِهِفُووْصَتيفلثمتملاعنوُقْبَألاءدعُبيفًايلاعتشمانلُهُرِهظُمل

ًادحاوًارعاش»هوفقلتينأهدافحألةّصرفلاحاتنانودادبأوًامئادامهنأشنم

نمامهبيسناصقنةصيقننودءاهيلإاعديتلاهنلُكيفٍدِجاَوردصَميف«ًادحأ

نوكُسلاتأتراةثلاثةئفىسنننأنودءهتّيوُهنعًاروتبَمًارعاشانلهميدقتاورثآ

نملّوؤِيلهيلعٌلَّوعُيالامىلعاًليوعتهحارتجاقبسامىلإناكترالاو
اميفءهتناكمايلَعرابغلةقاعللاةيذحألارابغنمديزملامكارتيلامنأكءديدج

.هارتىلإاهليعافأبئيسُت

دعبىتح-مهسفنأاولغشيملنيينامغلانييميداكألانيثحابلانأنزحملاوفسؤملانم(١)
ودبياميفءاعايصنا؛مهفالسأتاثارتىلعيلاغتشاللقذحلابيقنتلاب-ةيفلألابلقنم

اهلاحتنايف[الْيامالاثم-سوباقناطلُسلاةعماج.ةَيمسَولاةيميداكألاةسّسْوُملا]قارغتسال
اهتناصرِءالعإنعًاضوع‹اةيمسرلاةيسايّسلاةسسؤملا»:اهتنيرقتاغايصةرهمججةاهاَمُمِل

ليجروهظمدعيهنآيف‹؛ةسوُمطَملاوةسوململاةجيتنلاو؛ىحوتُملايميداكألااهيلاعتو

مهمولنالامردقو.اندالبيفهذهكتاعوضومىلعنيلغتشُملانييميداكألانيثحابلانم

رباعلايسايّسلاتاحورطىلعةرورضوًاجهنمعفرتميميداكأثحبةينُبخوسرمدعل)
ةقارَعليمتنياليتلكاشىلع«ٍكيِليعْصب»ادحيذلامهسعاقتىلعمهُولنامردق«لئازلاو

=؛ةفراخةقرافُميهو‹يرمّشلاملميبأثارتىلعالغتشُمهسفنحرطيلٌيميداكأمونقأ
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‹ةمدقملاهذهيفهيونتلابريدجءانثتساىلإةراشإلانمدبالناكاذإو

رجفلا»ىلوألاةيرعشلاهتعومجميفيئاطلاهللادبعرعاشلانأدكؤنانّنِإف

ينالهبلاملسُميبأةّيمهأبااركبُماوسًّدَحنيذلانمًادحاوناك«فحازلا

(ًاظيرقتوأًاطيرفتالءةفشرأ)انه‹؛بسانملانمنإفكلذل.ًادئارًارعاش

يبألهلماكب«فحازلارجفلا»هناويدليئاطلاهللادبعرعاشلاءادهإةحفضصقيثوت

.ينالهبلاملسُم

يناججملامهدوجُوطرشيفنوفلتخيال[كئلوأوءالؤه]نأهلٌفَسؤُياممو
بقثجملالوقفارشتسانع(الجخولو)يراَوّلااولواحُيملمهنألءةبقحرثإةبقح

«بزخيبقحتسُم»‹ةراعتسالاوةينكلاوزاجمملايفءًادبأاوناكامكمهنأليدبعلا

ينالهاملييارثىلعءاوعشلامهيورخسارشتساكاتهنفيف

:مءاونمُعتْنِإوُمُكيَلعًافالخذحْنَأاومهغُتإف ِقرغأ‹برخلايبقختشم

الول«اهّصئارفوةايحلانساهتبجوتسازحلةعمدٍناليسلوعدتءهكفتلاٌيحتستامردق=
هتبرجتدفريذلايقورحملادمحمروتكدللملسُميبأىلعركبملالاغتشالاةنسحءانثتسا
ًاسراديميداكألاهلقعميفهقيقحتنعزجعاملامكتسالةدحتُملاةكلمملايفةساردلاب

.هيفًاسردُمو

عوبطملاهناویديفدروامكءيئاطلاهللادبعرعاشلل«فحازلارجفلا»ناويدءادهإءانهدرون()

رامعتسالافادهأكردأنأذنم«نامُعةيرُحخِبىدانيذلارعاشلاىلإ»:١١۱۹ماعبلحيف

لسرُيذخأفءرّضَبوينورذنأوَرذحف٠نيرشعلايداليملانرقلالهتسميفء«يناطيربلا
دشارنبملاسمامإلااهميعزةدناسُموةروثلادييأتلًايعاد«رابجنزيفهرجهمنمهدئاصق

ريسينأُلمأنيذلاةودقلاىلإ.هللاامهمحريملاسلاديمحنبهللادبعخيشلاو«يصورخلا

رعاشلاىلإ.مهتاسّدَقُمومهنطووحنمهتنامأاودؤيفءاهباتُکونامُعءارعشهجهنىلع

نوكتنأوجرأٍتاوطخناويدلااذهْمُدَقأ«يسيعلايحاورلاملاسنبرصانملسُميبأموحرملا

انىضعبلانىضعبوكشيٌدعقن:هفصويذلاعقاولاًامهلتسمهمسريذلاحضاولاقيرطلايفةقفوش

.اغرامواغثاميعارملاىلع|يقبامف؛هبتنايعاّرلااهيأاي*ىکبنمواکشنمدافمامو|

انيعاربألاٌبعشلاةوحميىتحكفصوانيلعقبطنيلازيامءدئاّرلاانرعاشايءانلاخإو
انبعشبفطلو«رعاشلاهللامحر.ناويدلااذهبكئاَوُفدحأكيلِإدقينأٌبجعالف«ربكألا
.انامُغيفوبرعلا

٢۲



يفًارمتسايذلاهفلَسهرامهتَمأيفىأرنأوهلقبسملسُمابأَنكل
فعاضُيًافعاضُمًاريبعتبرحلاةقوُميدمادختسابةرطاخُملايرعشلاهباطخ

يبِقختشُمءاونيغُتْنإو»:بقاثلابقثملالوقيفءةبقحرثإةبقحاهفنُع
اهتأرامك«برحلايبقحتسُمليوأتنعيأَّنلايهةركفلاف.«ٍيقرغأ«برخلا

.انينارهظنيبةلثامتلازامًةءوبُنيدبعلابقثملاايؤر

ملسُميبأةباتكلًاونصءةيناثٍةَيلِهاجيف؛خبصيسيذلايأّنلاكلذٌُدصقأ

يفلغوُملاهتيبيفىأرامكقّرمُملاهدلبيرابجنّرلاهافنَمنمىأريذلا
.هموقلبرحلاُدابعتساهلامٌقّرَمُمرعاش؛مدقلا

نأًاقالطإفرعينلملسُمابأنأىه؛ًةَقرافُملاةَلِماجلاًةَماطلاّنكل
زييمتلايفةبّقحُمدعتملٌبرحلاف.اذهانمويىتحٌثراوتُمبرحلاَباقحتسا

بجححتالواحُميفاهببعالتلاوةيرعشلاملسُميبأ«تائارت»نيبقيرفتلاو

‹مايألافلاسيفتناكامك«ةثراوتُملازتالاهنأل«ضعبنعاهنمضعب

.لبقتسُملانورتكلإوةليبقلاطفنرصعيفمويلايهامكو

]ه[

؟ًایمحلَمًارعاشناکلَم

ةيرعشلاهراثآدادعإىلعيمامهنالالخ-نُعَمَتِبهتءارقيلتحاتأدقل

يتلاةيزمرلاكلت.قالخلااههوجموٌةدعتيفهييرعِشةيزمرىرأنأ-عبطلل
نأ‹(شممهُملالباقيهجَولًاهججَواهتلباقواهايارمتعمجنأدعب)يلتحاتأ
يف-لوقلاكَصنإ-اهّروُرألهنيرعاشلالظوهتيرعِشعيبانيريدقتونيمثتديعأ
قَحاهكاردإْنِسُحأملواَهُمَهَفَنَأمليتلاكلتءةَدّدعتُملااههوجمؤةَمامضإ
يفالتخاةفاسَملايميْفََأَويِأنألبق(ةأزتجُميلاهميدقتببسب)كاردإلا
يننكلءديكأتلاباهمهفتأدقيتلا)هتاحورطوهمَيقوهميهافمضعبعمقبسُملا

.(ةرورّضلابًانيوكتاهعَمقْفَنَأالدق

Y۷



ءاهلمْجُميفءًاقئاعنوكتنلوملكلتهتاحورطوُهَمَيِقوةَميِهافمٌيِكل
امكيلاهميدقتمغركلتةئيضَولاههوججوةيؤولءلڌدُجلالجنَجَسيفامك

امردقةددعتم"ةعنقأيفخُيهنأفرعأْنُكَأملدحاوعانقبٌةَعّتَقُم_ُتفلسأ

ولاميفاهمعاطمواهبراشمفالتخاىلعءةَدَدعتُملاملسُميبأةوُجُويفخُيناك

ةايحلاةنبرشأامنأل.ةحيحصلاةقيرطلابوءةعرجةعرجةبرجتلاُتبَرشت

ٌدَحىلعكانهوانهءىضرأوىضرأامبءايإانتمَعطأوانتَبَرْشَأءةتَمعطأو
.ءاوس

يساسحنييالويألًدعَبولو-َرذَجهبيمامهنانألوقلاعيطتسأكلذل

:بألاكلتتاعبتعممُلقَلانمُتنكمتىتحيرعشلاهثارتلةّصِلخُملاٍةَونيلاب

كلذريسفتًاريسَعنوكينلو.يقالخألاويميهافملاويرعشلااهدعُبيف

توءارتةنسحهلتناكدقفءةريثكلاهتالعىلع‹نيوكتلاةركاذيفراطشنالا

ًاحاتشوًاروشنمميرعشلاهثارتءعاطتسُملاردقءىرأنأ:ءاسنأنلامليل

ءاجهلاوفّوصتُملاويضاهنتسالارعاشلانيبزييمتنود«هرعشيسرادوهئارقل

.هيفلزغتُملاوءاثرلاوحاّدَملاو

يسايعلاويومألانيَرصعلاءارعشونييلِهاَجلاءارعشلاأرقنانكانبابشيف

عمو/يفنمازتُملاوبيرقلا)مهروضححنكمتنيذلاةضهنلاءارعشمهدعبنمو
دعباميفو«نارطمليلخ«يدورابلا«يقوش:مهكلمتينأ(مهينطاومنادجو

يتلاةمئاقلارخآىلإينودربلاهللادبع«يرهاوجلايدهمدمحمءةشيروبأرمع

دبعحالص؛بايّسلاركاشردب:كاذنآننيرِصاعمملايفًاقحالاهتورذتغلب

لاؤسلانكل«شيورددومحمولقندلمأ«ينابقرازن«يواحليلخءروبصلا

يف(هنأشنمىلعُملاوءاهنمسومطملا)ههوجودّدعتيفيرعشلاملسُميبأجاتنيلادبدقل(۱)

؛اوسيپودنانرفريبكلالاغتربلارعاشجاتننمًابيرقءانيلإهجاتناهلالخنملصويتلاةروصلا
:ةيمهولامهئامسأباوبتكهلنيئرعش«دادنأ»رايتخاهرعشيسرادَرِيَحيعونعراتخايذلا
كلتلىقيقخحلابتاكلانأنيحىف«شیراوسودرانرب.وريئاکودوتربلأ٤«شئرودراکیر

.نيرعاشلانيبدصقملالاحَفلتخاْنِإوءاوشيپودنانرفرعاشلاوهًادبأوًامئادناكدئاصقلا
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نعءامبئيلممفببيجُنوُلأسُننيحضافولايٍيلاخالظلآستلايفُهَلِظو

كلتبلقيف(هدوجومدعنمانللثمُملاومهليزاوُملا)انرعاشدوجوةقيقح

.ةبرجتلا

؛ریغصوریبک«بیرقودیعب««نطاب»و«رهاظ»«؛دوجومریغودوجوموهف
‹ُلأسُتنيح«عطتسنملاننأةجردل؛كَرذُمريغوكڭَرْذُم«”بيغُمورّضختسش

ماوعأبلقيامرورمدعباننأل!انرعاشاذه:اهتاومنمةلمجلاهذهءايحإىتح
وهىلعامكهبتارقنأشنملغُنمل١۱۹۲يفهتافونمماعةئاملاىلعةليلق

.؟ةجيتنلاو.انبتارموانوأشنم

ملسُميبأرعشهيففّرعُيموييتأيىتحاهزواجتأسوءاهنعةباجإلاكرتأس
هتاذنودءاهتاذلةريهشلاهعويذةرابعيف؛ةجذاسلاةفرعملاكلتنمرثكأ

هتضرمُمليزيلكنإلاضيرملالاقامكءعاطتسملاردق«ُتلواحيننألهِيفِصَو

غنیلبیکةءارقبجي.ءطببهيأرقا»:ضرملاشارفىلعهلًارقتيهو؛اّنح

.ةيعيبطلاتافقولافاشتكانمنينكمتتساذهب‹لصاوفلاعقتنيأيبقار.ءطبب

دروامك-«ارارمةحفصلانعُهَرَصَبعفريوهفاذلءةربحملامدختسيْبتاكهنإ

.لصألايكناليرسلاٌيدنُكلا"”يجتادْنوألكيامبتاكلاةياوريف

ضيرملاأرقامكءعاطتسُملادقءطببملسُمابأأرقأنأُتلواح؛يرودبو

ىلعتاّيهلْإلايفامّيِسال«ترثعيتننألءغنيلبيكرعاشلادئاصقيزيلكنأإلا

بجوتسييذلاةباتكلابولسألًاجاتنتناكيتلا«ةيعيبطلاتافقولا»كلت

لالظبامنإو؛بسحفرشابُملايسوماقلااهانعمبال«بّيْغُملا»ةدرفُمداريإءانُهءُدّصقتأ(١)

نيذلانوروحسملامُهو؛«ةيياغملا»ورحشلالوخةينامُحلاةيعمجلاةركاذلايفاهيناعم

نألبقءمهتايحاهيفاوشاعيتلاىرقلايفجالفألاوتاراحلالوحمهفايطأبنوُميهَي

ةئجافُملامهتبيغريسفترجاَّسلاوضماغلاُليوأتلاُءاشَيامكقدلبلارجاَسمهَرحسَي

.ةعجافلاو

The«يزيلكنإلاضيرملا»ناونعبملیفىلإتلّوحتیجتادنوألکیامةياور(۲) English Patient

.ةيناثلاةيملاعلابرحلالالخايلاطيإوايبيلصمنيبهثادحأرودت

۲۹



-ةّيزَميهو.اهبةباتكللةدوعلاوةربحملايفهتشيرلبتاكلاسمغنيبتافقو

اهنمةدافتسالانمنكمتنساننأودبيالءنکل-ملسموبأوغنيلبیکاهنمدافتسا

فاشتكا»نمَنكمتنلةلكاشلاتاذب‹ةيلاتسيركلااهتشاشوحيتافملاةحولىلع

.«يزيلكنإلاضيرملا»ريبعتٌّدَحىلعء«ةيعيبطلاٍتافقولا

.خينيتنجرألل«رعشلاةعنص»َباتِكةمّدقُملاهذهليدادعإلالخًأرقأتنك

دقو.رعشلانفلوحروحمتتتارضاحمنعةرابعوهو«”سيخروب.ل

ًايمحلمًايواررعاشلاىلعو«ةليلوةليلفلأ»باتكىلعهلاغتشاىهابتناتفل

مدعنعةلثمألادرسيوهو)يرطاخيفلاجامنكل.هرصعثادحألرؤي

ًارعاشنامُغيفانيدلنأوهء(نييمحلَملاءارعشلابمهفغشنعسانلاعاطقنا

ةّيسودرفلاهمحالمغاصانلجألنيذلانحن انففكءزايتمابًايمحلَم

‹هجاتنلجهنمُملاانكيكفتببسبءًايمحلمًارعاشهرابتعانع-ةّيميحججلاو

هيفْغِلوُبَءالعإواًلاحتنااراستباوًةفاضإءاليوأتوًافينصت ةّحححالالهججهيف

؛ةيناثلاانتيلهاججننسنمٌةَنُسوأًاضوفاهبوجولةترْلااهتمىوساهني

نلًارعاشهيلإانتيؤر«عومجملا»هجاتنیفلمتحيًارعاشريصيالٹثیحب

رئاوتْنِماهلحَمريغيفةراعتساوأًاققحتُمًازاجَممحالملاريطاسأهلذخت

.ةيعئاجفلاانتابارعإ

‹سيخروبنم«رعاشلليمحلملا»موهفملااذهريعتسأنأيلباطكلذل

ببسبيمحلملاانرعاشنوکیيکملسُميبلةصرفلاٍطعُتملاننأُتثكردأينال

انيعوءاعّدامغرء«ةيرعشتاثئارت»ىلإيرعشلاهثارتلةجّهنَمُملاانييِظشت
ٌَحىلعءايمحلقوًايخيراتوًايرعشهلمشململُياًلاشتناباذكلاعئيعمجلا
4

.ءاوَس

‹قشمد‹«یدملاتاروشنم-يناملعحلاصةمجرتءرعشلاةعنص«سیخروبسيوليخروخ)۱(
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هتارضاحمنمةدحاويفسيخروبهلاقامءانهءدروأنأيلىنستينل

نمًاسابتقارصتخأسلب«درفراهةعماجيف۷١۱۹فيرخاهاقلأيتلاتلا

-سيخروبُلوقي-يهنأيكو):كلتهتارضاحُمىدحإاهبىهنأيتلاةمتاخلا
ام»:هينعأامعملامكلادحىلإقفتتاهنظأ«نيطسوغأسيدقللةرابعيدل

يننإفوهامينومتلأساماذٳو.هفرعأيننإفوهامينولأستملاذٳ.نمزلاوه

.(رعشلايفهتاذءيشلادقتعأيرودبو.«هفرعأال

مّنَسَنأداكأو؛سيخروبىمعألاخيشلاهلاقامماعلاعفديعتسيءانُهو

ملسُميبأنع(هيلعيسفنعمتدقاعتامیرحألاب)هتدقتعاامبءالدج

اهنألءَةَدَصقتُمعمجلاةغيصو]ةصرفلاهطعنملًاعيمجاننأوهو؛ينالهبلا

؛انيفريرخّنلارعاشلانوكيل؛[هيلعيلاغتشابلاثمىلعءةرورّضلابءةلمتشش
هطعنملانيقياننكلءةددعتملاههوجوتامالظوِءايِضيفانقفتاوأانفلتخا

هتيدُدعتةينوقيأيفدحألادحاولاههجوبًادحاوًادحاوىظحنلةصرفلا

يفىمعألاسيخروبنمءانهءًادصقاهريعتسأةّيميِمَصهترابعف.اهجسفنُمو
.هيماعتوُءامَعيفريصبلاورضب

]٦[

ةيوبنلاحئادملاريطاسأ

يدمحُملاقلخلاريطاسأوةيوبنلاهحئادمملسُميبأةبرجتيفتفاللانم

هلاغتشارثإهنأانداقتعايفف.يرعشلاهزجنُميفًانيهسيلًازيحاهلدرفأيتلا

متاخلِهبُحنعةغلابةّيرُخِبريبعتللقالخلاسفنتملادجو-ينامحولاسفنلايف

يتلاهِصَصَفيفرعاشلاىهامتًاداقتعاوًارعشاهيفغلابملاهتّرطشأوءايبنالا

ةلواحملبءهداقتعاةجردلء(ص)دمحمقلخلاديسقلخةركفنعاهدروأ

ءرملاعُيتَتكاهعُيتتبرغُمقسنتاذةيفسلفةموظنمربعكاذهداقتعاتابثإ

۳



نيقيىدم«فاطملارخآيف«فشتكيسهنأادعءةينانويلاريطاسألاومحالملا

.هداقتعاةحصبرعاشلا

ءهةيوبتعئادم»فّتصُيامنمسضرعاشهبتكاملضفأنميرمعليهو
ةقئاذللةّرِفَتسُماهنإلب-ةراعتسالاتحصنإ ًايمحلموًايرعشةقراخاهنأل

ء‹ضعبلااهزازفتساىلعقحاَملاليلدلاو.كاذنآهيلعفراعتُملاىلإبورطلا

نععمسنملنحنف.هيئحُموهيديرُموهيبجعُمنيباهدیدرتواهراشتناهلقوه

رصانعةفاكيوتحتاهنأمغرءةيوبنلاديشانألايفدادرتللةداماهمادختسا

.(ص)دمحميبنلاقلخيفةرطسألا

يبأةداعتسالوح-ةيرعشنيهارببةمَّعدُملا ةغلابُملانأيداقتعاىفو

ةجردلءىرخأدعبةدحاواهئاعدتساوءايبنألامتاخقلخریطاسأملسش

هتاقولخموقلاخلادابعةفاكب)ِنوكلايقلخةيضقنأهدئاصقىدحإيفحاصفإلا

دّيسليضرألاروهظللةّيقطنَمةّلعِيالإتسيل«(ءايبنألاكلذيفامبةلقاعلاريغ

!ءايبنألامتاخوقلخلا

ةركفءايبنألامتاخمدقمبةبحرُملا«َةَيدّمحُملاةأشنلا»هتديصقيفحرتقيوهف

:تيبلااذهيفامكءهلجألةبطاقدوجؤلاقلخ

لاففألاځتافَردوججولاريهيجألدوججبولاَقِلُحنبالغ
ٍتافص[ىفطصُملا]صخشىلعغبسُيهنإلبءأحاملإكلذبيفتكيالو

ىنغأيذلالوُسَرلابهبيحرتةَرَماغُميفلسرتسيل؛هدحوقلاخلااهبصم

لبقءهيديبةموسقممهظوظحمأبهنيقينعاًلضفءةرخآوايندهمركبنيملاعلا
:مهئرابدييفظوظححلاةمسقنوكتنأ

لاضشملاَةَيْنُمىَرحأَوايْنَُدهدوُجبَنيِمَلاَملاييفُمبأالفأ

لافنألاةمنقةامُسلاىتحًةَموُسْفَممُهظوظحخهِنَدَيىلع

لايِعقوقهنيمُهَفوفُحَوررَبُمءاطعةنيمُؤاطََو
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يف(ص)دمحميبنلاقلخيقبسنعءهلوقياميف«لوقيىرخأةديصقيفو
:يوِينَذلاهروهظلبقةرخآلارادلاةيدمرس

رضَحيفوودبيفنجلاهبثَدَشْمُكَوءايبنألاانترشبهبنَماي

رْتشلانِهرُدْبَيملبيَقلاٍكئاَرَىَلَعَوُهَوُناَهكلاَرَبخَأهبْنَماي

رَشَبلاوُبَأُءاَفَلَتىتَحياروُرئاظَحيفرونمُدَقَتْنَماي

يبنلاروهظىلعةلادلاتاراشإلاىلإحوضوبريشيهارنتايبألاهذهيفف

رونرئاضحيفًاروُنمّدقتِياميفءهروهظبرقبىراصتلاناهُكتاياوركدمحم
:عيدبلايرعشلاهريبعتوهءانهءتفاللاو.رشبلاوبأمدأُةاقلتىتحللا

.يويندلاهروهظلبقاهيلعحيرت(ص)لوسَولاناكيتلا(بيَعلاكِئاَرُأ)

يفملشُميبأ«تاغلابشم»لوحةيِككشتماهفتساةمالعدوججُوىلعليلدتللو

تافصاب«ضعبلاىريامكهلهفصوو(ص)دمحُششFټتاذءالعإ

دمحنبدمحأخيشلاةنطلسلايتفُمىلإهجولاؤسانمامأردتبپس؛(ةيهيلأت

ةماعلاةايحىلعءاوضأ»:ناونعبةيعرشلامولعلادهعميفاهاقلأ"”يليلخلا

:يتفُملاٌلِياَساهيفلاقء«ينالهبلاملسُميبأ

خيشلاراعشأىلعتاداقتنالاضعبُهُّجوُينمةريخألاةرتفلايفاندجو-

تایِكرِشلاضعبىلع-مهمعزدحىلع-يوتحتاهنإثيحنم[ملسُميبأ]
؟هللاتافصب(ص)يبنلافصوك

رون«رئاضح»دصقرعاشلانأدقتعناننكلءةطوطخملاوةعوبطملالوصألايفدروامبانمزتلا(١)

هتظحالممدعمغرنيبقرفلاوءرظخلانم«رئاظح»نسيلو-ةينارونلاةَرْضحلانم-هللا
.اداضلا»و«ءاظلا»يفرحنيبخاَّسنلاضعبقيرفتةبوعصل

مويءطقسميفةيعرشلاموللادهعمبيليلخلادمحنبدمحأةنطلسلايتفُماهاقلأةرضاحُم(۲)

ركفيفتاءارقءنيثحابةعومجم:عجارملاورداصملايفعجار.٠٤/۲/٠٠۲نينثألا
ةودنلاداصح).٢٠٠۲ءنامعةنطلسبيبدألاىدتنملاءةيناثلاةعبطلا«يحاورلاينالهبلا

-١۱ةرتفلايفيحاورلاينالهبلاملسُميبأموحرمللًاميركتيبدألاىدتنُملااهايحأيتلا
.(ع۱۹رېمسيدء۸
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دئازلاهيحلملسُموبأخيشلانكلولاتافصبُةْفصَيمل:يتفُملاٌباوج

هفصي(ص)لوسرلاصخشبهقلعتومالسلاوةالصلالضفأهيلعلوسرلل

سیلوءةيرشبتافصاهنوكنعجرختملتافصلاهذهنأالإ«ةيلاعتافصب
.ةيهولألاتافصنموهاماهنم

ڌرنعةَيروتوٌةَيَقَيُلَقَيالةنطلسلايتفُمدرنِإف؛ءرملاظجالُيدقامكو

ىردأيتفملانأٍبسحَناننأل.اهباسحةملكلكلٍبسحَيديتعئيسامولبيديأ

اهجتَميفامّيسالءةّيوبنلاهحئادميفملسُموبأُءاحتنايذلاىحتملابهاوسْنِم

ًادبمبهذخأيفًاصوصخء(ةيرشعينثاوةيليعامسإ)ةعيشلاثارتنمحضاولا

بلاطيبأنبيلعمامإلاو(ص)دمحميبنلايفهبنونِمْؤُييذلا(ةَّمصعلا»

تافصنمهببرتقيام«يبنلاىلعغبسأملسُمابأنأةقيقحلاف.هدافحأو

هداقتعايفكلذىلعدازهنألب.هيلإراشُجلاةمصعلاادبمنمًاقالطناةهولألا

هئايبنأوهلسرىلإالسلستُمًاطوبُهمدآنمهقلخبتارتوقلاخلاةئيشمريوحتب
دّرجمقلخلانأىَرَيملسُموبأف.ةيوامسلاتالاسرلادمحممهبمتتخينيذلا

هحئادمقايسنمحضتتةرابعب-نيقولخملالوأهنأو«قلخلاديسقلخلهلع

نمًابرهتوءلئاّمللًاراغصتسانوكينأودعياليتفُملادَرنإفهيلعو-ةيوبنلا
.هريغنمرثكأاهبملعألاوهليصافت

لبقنمةيضاهنتسالاهدئاصقداعبتساُتلَيقتامردقيننأةقيقحلاو

وبأىأرنمَميفهحئادمداعبتسادعباميف‹ُتمّهْفتامكء«ةيمسّرلاةسّسؤُملا»

ءاصقإةيلاوتُمغستسأمل؛رابجنزنيطالسنميبسنلالدعلابمهفاصتاملسُم

‹رخآهجوب«ملسُموبأىلجتيثيحءةيناورهنلا»هتديصقعجارءةّيوبنلاهحئادمىلإةفاضإ(١)

ةعيشلاهيلإبهذيامكلتهتديصقيفدكؤيل«بلاطيبأنبيلعمامإللفيفشلاهباتعيف
نود(ص)دمحميبنلادعبةفالخلابيلعمامإلاةيقحألوحبهاذملانممهاوسنود
.ةيناورهنلاتايبأدحأيفهيلإراشأيذلاريدغلاثيدحىلعًادامتعاءعاطقنا
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رعاشلاَنأل؛«ةيمسلاوةينيدلا»:نيتسّئؤُملاالكنمةيوبنلاهحئادمضعب

يرعشلاهثارتعيوطتناديرتنيتللانيتسَّسؤُملاةعيبطمئاليالفقومنعنابأ

ؤطاوتنعَنابأللخوهو؛ةيبهذملاوةيسايسلاامهتاحورطأومجسنَيامعم
‹ةيورخألاوةيوَينُذلاامهعفانمحلاصلهلامعأرييجتةلواحميفكلتوهذه

.ءاوسٌدَحىلع

يفهلالغتسااتدارأنيتللانيتسّسؤُملاالكتاططخُشطبحأملسُمابأَنكل

ةطخلالشفلالَمتحُمًابراموًادصقمامهيلكلابيفرطخيمليذلاعضوملا

الكٌيرعشلاهثارتنماهئاصقإىلعتقفتاىتلاةّيوبنلاهحئادموهو؛ةجودزُملا

ةنإلوقأداكأيننكلءاديعبباهذلاوحطشلاديرأاليننأمغرو.نيتسّكؤُملا

ۂتسا مليرمشقزميفامهيجفلعجفكنلوأوءالؤهططخشفلس.فرشتس

.ملسُميبأثارتنمهيذؤُيوُةُّصخياميفذحبينُعغنيقيرفلنملكف؛هلاهبتني

‹نييمسَرلاةيضابإلاءاملُعضعبنإتلقنإغلابأالةجودزُمةميرجيهو

تمّصلاواههيومتباوكراشهعابتأوهوّيراوخوةنطلّملايتفُممهسأرىلعو

ةلئسأىلع"”يليلخلادمحنبدمحأخيشلادودرهبځضنتاموهوءاهيلع

ًاعيملت‹ةداعللةقراختافصةينيدلاوةيسايسلاتايصخشلاضعبىلعغبتامًةداع(۱)

ُرملاركفتولءاهقّدصُينألقعللنكميالتافصيهو.ةماعلاةايحلايفيغاطلااهروضحل

تایصخش‹رابجنز»:باتکيفدروامكلذنم.ضحملالقعلاتاودأبًايلَماهي

نبدمحأخيشللهتمجرتيف۲٠۲۱٠۳٠۲:ص«يمايرلاهللادبعنبرصانهفلؤمل«؛ثادحأو

دمحنبدمحأ«لفطلا»ةيصخشيفتلجتيتلاقراوخلانعًاثدحتمءيليلخلادمح

ناميلسنبديازةياورىلعًادامتعا)يوريل«تاونسعبرألازواجتيملوهويليلخلا
بُنيذلكناريحُينيفقومفلؤملا(۳٠٠۲«يوبرتلاركفلاملاعمنم:هفلؤميفيمضهجلا
نبا[يليلخلادمحنبدمحأ]خيشلاناكءهمألِءّدَجةافوموييف:لوألافقوملا.ةريصبو

نممسقيفةسلاجتناكيتلاءهمألةححلُمةجاحهلتّدَبثيحءةنسلافصنوتاونسثالث

مدقتينأءهانعمامبهيلعتدرنأوالإمألانمناكامف؛حاحلإباهيدانيذخأف«لزنملاماسقأ

نمهنوکنم‹نانثاهيفيرتمياليذلاءىتفلاخيشلادررهظانه؛ديرُيامباهربخيلاهيلإ

=ناحبس.ةوسنلاعمةسلاجيهواهيلعلخدينأهلفيكو:ًابرغتسُملاقثيح؛ينابريحو
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ةَمالَعلاُْمِلاَعلاوهو-هبردجألاناك‹ملسميبخيشلاتاًیرفک»نعةرشابُم

.هنظَموهِيَِنازيمباليلعنازيمباهيلعٌدوَيْنَأ-ةماهفلاميهفلاو

ىلع)ًامجسنُميسفندجأيننإف؛ةيوبنلاهحئادمبةقلعتملاةلأسمللةبسنلابو

يروطسألاهریسفتوملسُميبأحطشمم(ًاديدحتوًارصخحءيرعشلاديعّصلا

قلخنأبهداقتعايفاميسالءةفارخلافاوحنمهبارتقاةجردل«قلخلاةركفل

نييبنلارخآوقئالخلاديسقلخلةينابرةئيهتوةمدقمىوِسسيلهتّمربنوكلا

ملسُميبألولبيداقتعاوهةيرعشلاهتيؤرعميماجسناعبنمو.(ص)دمحم

ةبوجأاهلدجيمليتلاكلت؛ةقلغتسُمملاةيدوجولاهتلئسألئقفاوتٌةلَحيف

بهذملابيدقعلاهمازتلاعمعطاقتيومجسنيةفّوصتملالوليفةيفاش

:ةبئاشءًايرهاظءاهبوشتالةعوضوميفةحماجلاهتليخُمنانعقلطأفيضابإلا

ةدقفاننيعبحئادملاكلتىلإانرظنامادٍإاننكل.راتخُملاىفطصشملاحيدم

قارتخاًاعرشهلزوجيالهنأبءهرافظأةموعنذنمءخيشلاسفنيفرقودقلف؛قلاخلا=

يرطفلاهملعىلإولبءركبملاهغوبتىلإربكأةبارغبريشي:يناثلافقوملا!ءاسنلاسلجم

ماوعأةعبرألا[يليلخلادمحأخيشلارمُتيأ]هرمعزهانامدنعف.ةيمالسإلاةعيرشلاماکحاب

يفاذكه]روظحلءراجشألالالظتحتءءالخلايفعقومىلإُهُمَأهتبحطصاهًابيرقت

سلج.فيرشلايوبنلادلوملاةبسانمبميقأدقناكلفح[روضحل:باوصلاوءلصألا

ماكحأنمةاقتسُملا«نيينامُعلاةداعيهامكءرخآبناجيفءاسنلاو«بناجيفلاجرلا

بلطيفهلاغشنال؛لافتحالاكلذامهعمرضحيملانخيشدلاونوكلًارظنو.ةعيرشلا

عبرأرمُعيفدمحأخيشلايأ]مالغلانهذىلإردابتدقف؛ةّلِحلانعديعبناكميفءقزرلا
ىلإلؤاستلامالغلالق.همدعنمجورخلابهدلاوتنذاتساهتدلاوتناكاذِإام[تاونس

‹ةّسنفلاوأ.ةيلحاوَّسلاةغللايفMfenesiniةَلِح]ةلحلانعهدلاودعبناب::هتباجأفءهتدلاو

جورخلانعاهعنميلناكام«ءابأنابهلةحضوم؛ناذتسالانودلاحء[برعلااهوعديامك

ءيضارتفالاريربتلااذهبمالغلاعنتقيةيمل.ًادوجومناکول‹ةينيدلاةبسانملاكلتلثمروضحل

ٌةُمَأتروقامدنعىوسءهيلإةشاشبلاوةماستبإلاديعيوهيدهُيمل«ريرقٍِءاكبيفرجفناف
قيلعتالديكأتلاب:قيلعتلال.«لزنملاىلإهعمةدوعلاوءاروفةبسانملاكرتوهيلإعايصنالا
ضارغألو«مهعيمجسيلو؛هئايبنأنمًاضعباهبهللاٌّصتخايتلاقراوخلاهذهلثمىلعانيدل

.مهيئوانُمةهجاوميفةيعانقإ
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‹ەقرؤتتناكيتلاةيدوججّْولاةلئسألاةعيبطفافشتساانعطتسالةّصُحفَتُم

ىلعةريتولايلاعاهحطشيفةفثكُملااهيَيلايرسلبءةيعادبإلااهتميقفشتكنل
اهلارتبوأءاصقإةيوبنلاهحئادمضويفاولهاجتنيذلابهذملالهأنمرفن

ء(ص)دمحميبنلاهحودممِتاذنأشنماهيفىلعأيتلاهدئاصقعومجمنم

ترهظمتْنِإوءهتّرَواَسيتلاةيفسلفلاكوكششلاةمامضِإمهباَمِإيفطقسأهنأل

«تايرفُك»ربتعيلضعبلاةغِتسَيمليذلااهحطشيفىتحةقداصةّيوبَنحئادم
.ملسُميبأةاضقلايضاقوخيشلابقيلتال

]۷[

ةقيقحلازاخموزاحملاةقيقحنيبهفّوصت

اذهحتتفنسءملسُموبأهجهتنايذلافوّصتلاجاهنمىلإقؤطتلالبق

ةدرو»:هباتكيفرّيضخءايض.ديقارعلادقانلاهدروأامبةمدقُملانملصفلا

ايرحناكامبر»:«ثيدحلاينامحلارعشلايفةسارد:”دادجألارجنخورعشلا

ملسُميبأرعشيف(ةيكولسلا)و(ةيفوصلا)ةبرجتلانعنوثدحتينيذلاكئلوأب

نمهفرعنامل.ةيكولسوأةيفوصةبرجتنعاليدْبعتينيدرعشنعاوثدحتينأ
‹ملاعلانعًاعطقنماهبحاصلعجتيتلاتارورضلاوةيفوصلاةبرجتلاةيصوصخ

امو؛فشكلاونادجولاقيرطنعةيهلإلاتاذلارحبيفهسفنبةيحضتللًادعتسم

ةينفلاةبعللاالو.ةنداهملالبقتالةميمحةيدوجوبراجتنمامهبلصتي

رعاشيألثمكلتميملسمابأنأحيحص.رعشلااهيلعيوطنييتلاةيلامجلاو

ضعبنأوءةقيمعةينادجوةينبنعءانمذقامكءهتديصقفشكتوةيؤرريبك

ةلواحمنعفلتخيكلذنكلوءيفوصلاىحنملانمًالعفةبيرقهصوصن

ةرازوءثيدحلاىنامُعلارعشلايفةسارد:دادجألارجنخورعشلاةدرو؛رٍيضْخءايض.د)۱(

.اطم٦۲۰۰۔طقسم‹ةفاقثلاوثارتلا
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لجأنمةيحورلاةقاطلادشحوةيهلإلاتاذلارحبيفنابوذلاةمئادلاةفوصتملا

نمةينيدلاهتبرجتيفقلطنيلجرلانأنيحيف.قلطموهاموحنباذجنالا
ةدرفتملاهتيصخشنموءةصاخيضابإلاهبهذمديلاقتوفينحلاهمالسإرهوج
درجمبناجلااذهيفهراعشأضعبو.اعروادهازاهيقفونيدلجرهفصوب

ردقةيرعشلاةباتكلاعونومظنلاةقيرطاهيفهمهتالتاحيبستوداروأوةيعدأ

ةيفوصلاتاحلطصمبملسموبأرثأتدقل.ةيدبعتلااهتلالدواهفدهبهمامتها

يليلخلانافلخنبديعسوهكلذيفهلاٹمناکو‹ةيرعشلاةباتكلايفمهجهانمو

دقتعناننأريغ.بناجلااذهيفيلازغلادماحيبأمالسإلاةجحبهرودبرثأتملا

ضقانتيكلذنألطقفسيلءايفوصهنوكنمرثكأنييفوصلابهبشتيملسمابأنأ
يذلاهانعمبفوصتلاىلإهباحصأحاترياليذلايضابإلاهبهذمعمانلقامك

اعطقنمالجرنكيململسمابأنألاضيأامنإو«يحورلاءاقنلاودهزلازواجتي
ةيهقفلاهبتكو.هتايحنمةليوطةرتفةلودلجروايضاقناكلبايندلانع

دئاقعبهمازتلاىلعدهشتةفيظولانمهجورخدعبوكلذءانثأاهفلأيتلاةديدعلا

تاحطشللاهيفلاجماليتلاةرهطملاةيدمحملاةنسلاوحلاصلافلسلا

قيرطنعةيهلإلاتاذلابلاصتالاةلواحمودوجولاةدحوبةصاخلاتافغلابملاو

ظافلألاريبعتلاحصاذإ؛ملسموبأطَرودقل.فشكلاونادجولا

.«فقوملاوكولُسلانمرثكأةيفوصلاٍتاحلطصملاو

ءهيلإراشُملاريضخءايض.دبانكنمءاهتّيمهألءةرقفلاهذهاندروأ
ةيدقنلاهتيلوؤسمبعاوهنأبدقتعنانلعجتتداكةتفألةّيدقنةيؤرلثمناهنأل
.دهحرطامأىلإةراشإلاوهيونتلانمانلُبالهنأةقيقحلاو.ةيخيراتلاو
يبامييقتلوح(هيقباسبَنِروُقولاميف)اَيدقنمدقتُ‹لاوحألامُکيفءريضخ
؟الماًافوصتُمهرابتعاوملسش

یونقأنمقالطإ‹ناقلطنيالهحرطلوحيفالتخاوأيقافتاّنكل

يتلاهِصوصُنميمنملب؛ملسُشيبأةبرجتلوحهعمقافتالاوأفالتخالا

۳۸



دعاجوءيليلخلانافلخنبديعس:هخايشأةسردمىلعةّنيبلاهتاجورُختبث
يبأمالسإلاةّجُحب هسفنريضخ.دراشأامك-اهرودبةرثأتملاسيمخنب

رّيضخ.دعمًاديعبلُحَرّلانمنكمتننلاننكلء[ضرافلانباو]يلازغلادماح

ىلعءاكتالادرجُمل««ايفوُصهنوكنمرثكأنييفوصلابهبشتي»ُهَنأبهداقتعايف
امدعأٍدوُجْوَومدَعِةَرَقَبنماهبالحتسانكمُيةزهاججةّيدَقنتالوقمقاسنأ

؛ءاَمَعلاوةريصتلاةحوبحبيفسّرمتُملادقانلاىلعهتابثإٌليحتسَيالامِتابئإل

ىلإهباحصأحاترياليذلايضابإلاهبهذمعمانلقامكضقانتيكلذّنأ»ةّجُحِ

ململسمابآنألاضيأامنإوءيحورلاءاقنلاودهزلازواجتييذلاهانعمبفوصتلا

-(هتایحنمةليوطةرتفةلودلجروايضاقناكلبايندلانعاعطقنمالجرنكي

.ركذلافنآ«هباتكيفرّيضخدكؤُيامك

اهنكل؛ايندلانععطقنملافّوصتملاكلذنُكَيململسممابنأحيحض
قبساملةمعادٌةَريرَجفاضتنأاهليغبنيالو«بسحناميفهحلاصلةصيصخ

رعاشلاركفلةشقانُمامنودءنأشلااذهيفهلوقنيظفحتُملاةيضابإلاضعبل

لّلَمُتيذلابهذملاطارصنعتاجورخلاكلتلهتعديتلاهتفسلفوهتيؤرو

.هلهأِنويُغيفبهذملاةماقتساٍةَيضرفنم«ملسُميبأتاّيرفك»

رخآیحنموحتتاهنأل؛ًادحأٌلماجُتالاهنأرعاشلاصوصننمحضاولاف

اهتيجهنَمنيزاوَمىلع-يتلاهتسارديفرّيضخءايض.دٌهَمحفأيذلاريغ

هباتِكترشنيتلاةفاقثلاوثارتلاةرازوثعاروثلَماَجاهنأبدقتعن-ةّيدقنلا

لالظنمىندأادعهيفانيّحوتيذلادقانلاىلعهذخأنكلسَموهو.كاذ

يباةَعوضوَميفامّيسالءاهَنانقَنيلُتنلاهناانداقتعايفناك؛ةّيدقنةمارص

تافصغابسإيفةيوبنلاهحئادملاغيإنعاولءاستنّكعهيهانوكيهان«ملسُم
قبطنتقولخميرشبنئاكهنأمغر؛(ص)دمحمىفطصمملاتاذىلعةيهلإ

لبءاهضقنيفاميسالةيلاعتُملاهتافصالهلإللهّلؤُجلارشبلاتافصهيلع

يضابإلاهبهذم»عميفّؤصتلاهلاغيإضقانتلوحاهدروأيتلاهتّجُحلاهفسنو

۳۹



ءاقنلاودهزلازواجتييذلاهانعمبفوصتلاىلإهباحصأحاترياليذلا

ركذلافناءرعشلانعهباتكيفريضخ.د؛فشَسألل؛جّجَحتامك«ايحورلا

يتلاانتِيضرفيفكلذنمدعبألهيلإانبهذاميفٌبهذناننأةقيقحلاو.ةراشإلاو
.فرصيرعشرايعمنمًاقالطنا؛ةيرعشلاملسُميباصوصناهمعدت

ةَوفَصوُه-ىهتنمملاةياهنيف-ملسُمابأنإفءرِيضخءايض.دىلعدرللو
سيمخنبدعاجخيشلامهسأرىلعو‹نيينامُحلاةفرصتُملابراجتةصالخ

ديعسخيشلاينابرلاملاعلالوألاهملعُملاحلاةعيبطبوءدعاجنبرصانهنباو

ةجُحوضرافلانبابراجتنمةحِتامبراجتيهوءيليلخلانافلخنب

رايتنيِمَيلَّتَمُتبراجت-عضاوتُملاانيأريفءاهنكل.يلازغلامامإلامالسإلا

مهحطشبرابكلاةفّوصتُملاراسيبراجتنعةفلتخُميهفيلاتلابوءةفّوصتُملا

سوسحملاعقاولاةشاشهىلعةيلاعتُملامهتبرجتخالسنايفرهظمتُملايفوصلا

تاًيتحتلًافافشتساوةباتكوًاريظنتواكولشسوٌةَيْؤُر«ءارواملاىلإاهلًاديعصت

خيشلاويماطسبلاديزييبأىدللاحلاوهامكءعقاولاِءاروَءارواملوعقاولا

جالحلاروصنمنبنيسحلاويرفّنلارابجلادبعنبدمحمويبرعنباربكألا

ريبعتلاٌكمَصنإ-يفوّصلاراسلارايتلنيلثمُملاةفوصتملارابكنممهاوسو

لكاهلثميتلا«برعلانييفوُصلانيبةظفاحُملاةبرجتلارايتمامأ-ةلباقُملاو
ءيتلاةبرجتلايهو«ضرافلانباويلازغلادماحيبأمالسإلاةجححنم

سیمخنبدعاجنمءادتباةينامُعلاةيفوّصلاةبرجتلاىلعترثأءاهرودب

نبديعسخيشلاينابّرلاةمالعلاويصورخلادعاجنبرصانهنباويصورخلا
نبرصانخيشلاعمقالخلااهحاتفناوةيقيقحلااهتورذلصتلءيليلخلانافلخ

ىلعديكأتلاباعلٌطاو«رابجنزيفامهتماقإنمادافأنيذللاملسُميبآودعاج
.”امهلامعأتاخانميفهريثأتحضاولايفوُصلاثارتلا

أشيليوأتلاالويفرعملانيقيلاانبغلبياليتلا)انتيضرفىلعليلدتللو

.ةينونلاحرشوتايهلإلايشاوحعجار«ديكأتلانمديزمل(١)

£



تايبأىلعءةمدقُملاهذهىفءديكأتلاانلباط-(اهتابثإوأاهضرفةلواحشم

.هيلإانبهذامىلإاهيناعمىصاقأىفليحَتةيرعش

]۸[

ةيبولسأوةّيلامَجرهاوظ

لثمياهضعب؛ةتفالةيبولسأوةيلامجرهاوظملسُميبأرعشئراقفقوتست
الورهظتالاهنأفسؤملاو.ةيكيسالكلاةيبرعلاةيرعشلايفدئاسللًاقرخ

ايانثيفةسوسدماهنأاميسال-لُّجعتُملائراقللاهتايلامجرارسأنعفشكت

كلذل؛-هرعشلسرادلاوثحابلاالإاهيلإتفتليالثيحبةيرعشلاهتالوطُ
نحنمةيرعشلاتابرضلاكلتهتقحتسااممًاريسيولوًارادقمٌدحأاهرعُيمل

هِتاونأ»رعاشلاىلإُديعُيقالخٌيدقنفقوميفاليلحتاهزربيئلامجوٌيرعش

اهعاقيإوةّيميداكألااهتيحطَسٍةثاثَريفةطرفُمةساردنمرثكأيف«ةتتشُملا

ًارارصإ؛نامُغيف«ةَيمسَرلاةَةيضابإلاةسّئؤُكلل»هئالوراهظإبلوغشلاعبهذملا

؟بازيميداو»ْنِمهبَءيڄِءامعيبل-انلادبامك-نيثحابلاءالؤهلاثمأنم
«سرادجلف»نمافلسوتراْنأاهلقبسيتلا«فوجلا»ٍتاَراحٌشطَعيوري

يف«نامُعناّسَح»نعثحابلاكلذةَساَرِدَتهبَلء«مالسإلاةضيب»يف

امہلفحتملاهنأبءديعبنمولوءحيولتلالبقءاهتعقُررارفصاواهربٍةليسَم

.ةينالهبلاةبرجّنلاةتوځنمِءارثيفٌقاَلخوعميِمَصوٌيوضُعوه

ىنّنكل؛تافتلإللاقحتستتاراشإنمةيزاوُملاةيدقنلاتاَيلاَمَجلاهيعدتست

تايبأنميرظنتفلامىلع-عورشملااذهيفيلاغتشالالخ ٌترثع

مِلشسُموبأ«حلاصنبدمحم؛رصانباتکيفتُئاهّتلاٍتُفاهتىلإريشالامردقءانهحملن(۱)
.٦۱۹۹.؛طقسمةيتكم:عيروتطقمءىلوألاةعبطلا؛نامعناسخ:يحاوولا
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نيتكرظنلاديعُييكئراقلاوثحابللةزّفحُممشماوهكاهيلعقيلعتللينتثحتس

[هَسوُماَقىفقّئن۱٩ِنقفَينإء؛هعدَنِبُم]رىِسألايرعشلاملسُميبزجنُميف

.راصبتساعاعشوٍءانأوٍةّيوَربهلًاصُخفت

ةفّرعُم[انألا]ةدرفُممادختسابركبُملاُهُدارْفنا«لاثملاليبسىلع«كلذنم

‹يكيسالكلايبرعلارعشلاهبَنعُيملٌلاغتشاوهوءاهلةقباسلافيرعتلامالب
يغالبلاقايشسللةمُمَتُمولب؛ةفلكتُمريغهيفتدبيذلاتيبلااذهيفامك

:دوشنملا

داهشإلاوبيذمّنلاماقَميفوخرءانقتانتألاو؟انأنم

ًاحاصفإةّيديكوتلا«انألا»رشاش‹باطخلايفهيلت«؟انأنم»:لؤاستلاف

لالظيفدصقنعةَبَيْغُمةنونيك[انأ-اللا]نعهّلاودوباطخلاتالالديف

رمتسيل.ةنونيدلامويتاونألالَكوحمتويِنْفُتيتلاقلاخلا[انأ]مامأةيروتلا

:يلاتلاهعمفشتكنلاينّدلايفةقّمَحتُملا[ُانأ]ءاحماىلعرعاشلاٌديكوت

داشزإلاوباطلاماقَميف مفَوَولايتانألاو؟انآنت

ةيرعشلااهتابرضبورُضىصقأيفةيراعتسالاهتازاجمزاجمنعكيهان
تيبلااذهىفامك؛ًامامتتۇمالظوًازاجَمةفرعُملااهانألٍةَدّلوُملا

':هزاجمميلالظبليقَصلا

داجيإلاوداعبإلااقيفلوراجمانألاو؟انأنم

/ةيفسلفةءارقرطشلااذهئرُقولاميفهنيزمرباحلمتيبوه«ىرنامكف
اهيفدرييتلاهتديصقيفنميَهُحلايركفلاباطخلانعزعم-ةيليلحتةيرعش

-ئفۇصتىعسققيحرْنِمةحتاَملاهدئاصقةلُجعمبنجىلإًابنجءتيبلا

ةحسفيأ«قاَوُفنماهلام»:ليزنتلايفهنمو«تقولانمةحسفلانامُعلهأناسليفقيفتلا(۱)

.نيتبلحلانيببةحارتسالاتقووهةرخأتملاىحصفلايفو«نمزلانمةَرظنو
ةموميدلعاشبيرعتلًاراصتخا[ةيتاموتوألا]:ىنثملاةةغيصيفنيتمتؤُم»ريبعتلانتحنبٌدصقن(۲)

.داضلاٍةْعَيفاهتاقاقتشالًاسايفةيكيتاموتوألاةكرحلا

٢٤



ةلّيخُمفاصنإنعىلختتنلةيرعشتازاجَموالالظلّلَحُملا/ئراقلاطبنتسال
يتلارطألاجراخ(ًانطاب/عيفسلفلاوًارِهاظ/يرعشلانيينعملاالكب)رعاشلا

.ةقيضلااهدودحَنْمِضاهمهفلاهُنيماضقوهدئاصقتسرك

ةنونيكلالظيفانألاكلتيحملةقةقحاللاتايبألانمىلجتيَسامكو

[انأ]داحتابٌيلعتتةيعوضومبابسأنعلعفلاكلذٌفشكتيس؛قلاخلا

يقولخملاوقيلاخلانيبهيفةلضافُمالًايفوُصًاداحتاقلاخلا[تاذ]يفيقولخملا

دعبةيهلإلاتاذلاٍتافصةيهاملًاعوطقولخملاقاقحتساةجردلهبدحتُملا
:هيفثّلجتامكءاهيفىّلجتنأ

ارفتالابيحللَديهَشيَحلارثأىلإةبشناتألب
داجملاوانشثلاودمحلاكلمهيلإيباسيناُثيَحنياتأو

؛لُکبهذههتديصقيفملسُموبأاهنلعُيةفّوصتُملارابِكبارمنمةبترميهو

ةسردمنمًاروغٌدعبأانلتدبعيبانينمحاملاءانغويفوُصلايّلجتلاٍةَيفافش
نيينامحلاةفوصتُملانمهخايشأ

يدادعينةَمْضَرَوصقتلكهيلإيباسيناثيحنيانأو

”ءاسجألاثعابحورلاشمنُمهيلإيباسيناُثيَحنمانأو

هِلُانَتيفملسُموبأهنمٌيلطنييذلافرّصلايفوُصلايفسلفلادعبلاتيبلااذهيفىلجتي(۱)
يفّؤصتلاقايسلااذهيف:ةثالثلاودحاولانييبت.قولخملابقلاخلاداحتاةَعوُضوَملتاللا

ةلوقم«ةيبرعلاةفسلفلاخيرات»:هباتكيفيروخافاًحيوري«دحألاةيدحاو#لوحضحقلا
ببسلا:يليامء[ةيحيسملاىدل]ثيلثتلاوةّيدحاولايفالئاق؛يبرعنباربكألاخيشلانع

يفثيلثتلايأءةيهلإلاةدحولايفةيثالثلاةقالعلانمعونبلوقلايأ«ثيلثتلليئايزيفاتيملا

نيتللاabاطدادطةلابقلاةمكحنموةيروغاثيفلاةمكحلانمءهلإلايفهداعبتساوميناقألا

:ىلوألاةيئالثلادعتءاذكهو.ةيدرفلادادعألايفلصألاوهةثالثددعلانأىلإناريشت

اضيفهنوكنممغرلاىلعو.ةهولألانملوألاعادبإلاوأضيفلللوألاقاثبنالاوأرودصلا

اًنومضمهيفنوكييذلاوحنلاىلعنّوكتيذلالوألاسدقلاحولاربتعيهنكلهللانملوأ

هدحووهسيلف؛یبرعنبارظنیف(دحاو»ددعلاامأ؛دحاونآیفهنعاًدعبتسُموهللاىف
=نوكيءاذل.«دحاولا»الإردصيال'دحاولا»نمف.ملاعلايفةرثكلارسيالواًددعهتاذب
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دامَجلانيبّروُبرلاولتأثُمنأىلإينتفُّرَصيحلابن

لوألالكشلاوه«ةئالث»ددعلانأينعياذهو.ةرثكلالخاديفدادعألاطسبأ«ةئالث»ددع=

:يلياميبرعنبابتكتاحوتفلايفف.هيفوهنمالإلكشتيءيشنمامو«دوجولالكل
نوكيالو.«نانثالا»وهامنإدادعألالوأنأوءةتبلاءيشهنعنوكيال«دحاولا»نأملعا»

دقو.«دارفألالوأةئالثلاف.امهنيبطبريوامهُجّوزُي«ثلاث»»نکیملامالصأءيشنينئالانم

ثيحنمنيعلادحاوناكنإوءلوألادوجوملانإ»:هتاذباتكلايفربكألاخيشلافاضأ

طبرنمدبالو.ةبسنوةيدوجوتاذوهف؛هنعملاعلانمرهظامىلإةبسنمكحهلنإفءهتاذ
ءطبارلاةيلوقعمب«ةيدرفلا»ترهظف.ةبسنلاهذهتاذلالبقتىتحةبسنلاوتاذلانيبلوقعم

الامىلإددعلايفدارفألالوأ«ةئالثلاف».لصألايفعبارالوءدارفألالوأ«ةثالثلا»تناكو

نموءيحيسميبرعنباربكألاخيشلاهدروأاملرشسفُملاّصنلااذهبتاك:ةظوحلم.«ىهانتي

«ةّيحيسم»يهثيحنمال؛ثيلثتلاةركفحلاصليبرعنباصنلّوؤُيورِيِجُيهنأحضاولا

نحنو.دادعألاقاسنأيفىلجتتامكءةّيدوهيلاةلابقلايفةدوجوملااهروذجللبءعوبنيلا

‹ةيزاوُملاةيفسلفلاهداعبأةفاكبيفوُصلاملسُميبأباطخىلعًاطاقسإُهَريِجّنلالءانه؛هتبثن

نم(رهاظلا)يفاهرهظُيمليتلا(هنطابنطاوب)قاسنأيفملسُموبأهيلإبهذامتابثإللب

نأنودء‹يضابإلاهبهذمويصورخلادشارنبملاسةمامإلٌءافو؛هسفنهبمزلأيذلاهدقتعُم

‹؛بسحفكلذسيل.ةفّوصتُملاتايئارواميفًاديعبصوغلانم(رهاظلا)يدقعلادعبلاهعنمي

هحودمملوهبعشلهضاهنتسايفلبءهتايهلإيفسيل(ةينطابلا)هتفرعمداقوِءاكذبرِيَجهنألب
ليينادنمفاضتسُمحيضوت.ًافنآانرشأامك««ةينونلا»يفيصورخلادشارنبملاسمامإلا
‹حنمي‹«فراعلا»فاتسألاف.«لبق»«ل-ب-قيربعلارذجلانمةلابقلالصأ:كاينزريب

ىهو]ةلاّبقلا.لئاسلاديرملاهفصوبهسفنىلإرظنييلابقلاو.«لبقي»‹لئاسلاءديرملاو

لبءملاعلاىلإرظنللةقيرط[دوهيلادنعةيفوصلاوةينطابلاتاليواتلاوتاريسفتلاةعومجم

راظتنانيبامعمجتاهنألةليصأةقيرط«ةقيرطلا»هذهو.ملاعلاىرتيهوسفنلاىلإرظنلل

ةرابعب.(ةيلقعلاةقيرطلا)ةيّنأتملاةساردلانيبو(ةيفشكلاوأةيفوصلاةقيرطلا)مطاسٍفْشَك

ةربخنطبتسيوهاميف؛هتافشتكميفرظنلاوةنراقملانفهسفنيفيكنُييلابقلانإف«ىرخلأ

نأتاضايرلاهذهنأشنمو.ةيّحملاهتركيّفْصِيءاعمْنآيف؛لُّمشيهنإ.ةداعتسملاةدحولا
ىرييلابقلا.اعمْنآيفةيحوروةيلقعهتقيرطف.ةليخملاوسدحلاوةلقاعلانيبطباورميقت

رظنيفحضاولا‹يباتكلادرئلاف.هزومركفبجيىئعمبوتكملاوأقوطنملاباطخلايف

؛هنطبتامةيفخ«ةينبدوجوسدحهنإىنعملابالقثموامهمههرظنيفريصي؛طيسبلانهذلا

؛نٍيعتمريغ؛ميدقيلواعبنرنمءاضيف؛قٹبنيسوملموزيامتموهاملکنأاهدافم

=ريغءايشالاف"روم:ءيشلاىلإوةملكلاىلإريشتةدحاوةملككانه«ةيربعلايف.سناجتم
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ءارواملايفځنجَيلبءىلاعتي؛تايبألاهذهيفهدجنلاثملاليبسىلعف

خيشلاوأءيليلخلانافلخنبديعسينابّولاملاعلاهخيشةسردمنعًاديعب

فّوصتُملاةروّصيفهسفنىريوهف.لاثملاليبسىلع؛«سیمخنبدعاج

العيمجملعنامك؛ةصيصخكلتو؛(داسجأٹثعابوحورشعنُم)قحلا

نمدحاوُهنأبملسُموبأعَرَصةصيصخاهنكللومقلاخیوساهبصتخي

.ةتفالةحارصباهنعريبعتلاهلحيتأامكمهلتتخحيتأنيذلاةّلقلا

يفاهيلإراشأيتلا«ةفّوَصتُملاةَعزن»ءافضإبيفتكيالوهف؛ظجالُتامكو
ةثالثلاتايبألايفهارن؛[هنعًاريثكبهذملاٌباحصأضرَيمل]رخآتيب

يف)بيستنُملاصقنلكلٌلثمش(هللاىلإهباستناثيحنم)هنأُدكَوُيةقباسلا

نأبءةقيقحلالمحتةملكلانأبمّلسييلابقلاميلعتلاو.اهُيمستمتتامرادقمبالإةدجوم=

«نيوكتلارفس)رونناكفءرونْنكيل»:هللالاق.نوكلالمحتتوصللةيئاهناللاةبذبذلا
ناكءدبلايف»هنأٌقبَساممجتنتسننأانلله.ةقلاخءنذإءةملكلا.(١٤حاحصإلا

اًيواخناك(تِشر)ءدبلاف.امامتسيل...؟(١:١حاحصاإلاءانحويليجنإ)«ةملكلا

يهكلت؟تماصلاويواخلاءاضفلااذهنمءنذإءنوكلاقثبنافيك‹نكلو.اًنماصو

لوأنكيمل؛(۷۲١١-٤١١٠)ايرولقحسابسحب.يلايقلالابلغشتيتلاىربكلاةلأسملا

يف.ضابقنا؛ٌّىطلب«-لكلاوههللانأامبءةلاحتساهذهف جراخلاوحناًراشتناهللالاعفأ
ةثيهىلعءءدبيذئدابءملاعلاةدالوكلذبارّسيم«ىوطنا«بحسناهللانأدبالىدبلا

ءاةنونيكلايفناصقنلا»اذهءءاوطنالااذهو.نيرشعلاونينثالاةيربعلاةيدجبألافورح

وهو-(مشتفيت)ةمسمَسلاىكسي؛نوكينأرخآءيشلرشيملاءاوخلااذه«ىرخأةرابعبو

-١٠١٠)يبطرقلايشومنأركذلابريدج:ةّمُمَتمةظوحلم.ةلابقلايفيرهوجموهفم

تایوتسمنمیوتسمرشعينثابلوقي؛هبناجنمناکءايرولقحسإةذتاسأمهأ«((ع٠
لافقأحتفلحيتافمبدورت«ىرحالابءاهنإ؛ايدّفَعاميلعتحرطتالةيلابقلاتاباتكلاو.ةءارقلا

هيلعيغبنيءاذهلو.اهلْعأيتلاحيتافمللةلباقملالافقألادجينأ«بلاطلا»ىلعو.باوبأو

رظنلابتاملكلايناعمةساردىلإنيقابَسقيرغإلاونوُيلبابلاناك.هيفركفتيوٌصنلاريدينأ

مساتحتجهنملااذهليئارسإونبلخدتسادقو.اهتمفلاتيتلافورحللةيددعلاميقلاىلإ

ق٢۲ماعلاىلاوحهئانبيفئڍُبيذلا)يناثلالكيهلادهعيف[«لَمُجلاباسح]؛ةيرطَمِج»

.فورحلاىلإةيددعلاميقلاوُرَعنعةرابعميشألاةيرطمجلاو.(اماع٤٠نمرثكأرمتساوم
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يتلا(ةمصولا)بهتاذفصويشاحتنود‹(ىلُكلاعدبملالامكىلإهتيئزُج

ِليوأتبيَروأكشامنودهللاوهو؛هيلإبستنانملانتاهنأهریغلبقملعي

.لّياخُم

نعحِصْفُييلاوُملاتيبلايفملسُمابأدجتكنأبيجعلالب«شهدُملاو

امهتافصلُماكتوهقلاخىلإًاقولخمهباستنامامت)دعبهدارأيذلاىزغملا

يفٌةأيهةيلاعتُملاةيفوُصلاةبترملاكلتلهغولبدعبلوقلاهييعُيالثيحبء(ًاعم

لوقسبلامنودو-ةحاَرَص«يبرعنباىريامكءهقلاخبقولخملاداحتا
شينُيهنأةجردلءتابجاولاوقوقححلايفهلإلل[ًايواسم]ىحضأهنأ؛لمتحش
!داسجألاُثعبيوحولا

نمملسُميبأفّوصتةلأسميفّيحلاتايبألاهذهانيطعتيذلاانلؤاستو

هجاتنتساجتنتسينأيضخءايضزارطنمدقانلنكمأفيك:يلاتلاوه«همدع

ال؛ەذهكٍةلوقَمىلإاهتّضالُحيفيهتنيل..؟هتحورطأهبتحضنيذلاكاذ

وبأطَّرودقل»:هلوقةصالخيفملسُمابأفِصنُتنلديكأتلابواديانُهُفِصنت

كولسلانمرثكأةيفوصلاتاحلطصملاوظافلألاءريبعتلاحصاذإ؛ملسُم

.؟فقوملاو

يفاولغوأوبجيامكهوؤرقيملةيضابإلاخايشأضعبلأبانمّلَساماذإف
؛مهيفّوَصتُمومهئاهقُفومهئارعشربكأفقوموجهنلوحةّيحطّسلامهتاءاتفتسا

‹ةَرَوبُمْلاريغهتطقسيف؟ريضخءايضروتكدللكلذريربتانلىنستيسفيكف

نأانداقتعايفف.ناميفثيدحلارعشلاةبرجتبأساسأ‹ينعَمباتِکيف

تاطارتشالًايفودُعَيملرابجنزيفةيفرعملاهكرادمعُسوتدعبملسُمابأ
اهدعُبىلعءاقبإلالواحْنِإوءاهيلعاشنيتلا«ةظفاحُملا»ةيفوّصلاةّسردملا

ءاساسأ«قوطتيريضخ.دباتكنأ؛يحطئلائراقلاودقانلالُمأتلةيعادلاتاقرافملانم(١)

يذلااميردنالوء‹ةليعفتلاةديصقورثنلاةديصقءارعشاميسال‹نيرصاعُمملاءارعشلاةبرجتل

!ينالهبلاملسُميبأفّوصتلءاليصفتوةلمجمءهيفنلوحلصفلاكلذمحقُيهلعج
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نبديعسهخيشلةَراسُم؟ينامحّولاسفنلا»اهنمضتيتلاهراكذأيف«ظفاحملا»
ىلعبٹکنععلطاهنأبمْرَجلايفطوقشلاداكناننكل."”يليلخلانافلخ

ٌسرادلاملييتلاهراكذأيفءاَوَسمهبرثأتوءةفّوصتُملارابِكبراجت

ةسردملاكلتبمزتلُملاريغ«يئارواملا»يفوصلاهحطشاهتايبألصحفتُملا

هراكذأ«رهاظ»يفاهراهظإمدعلةَدّصقتملاهتالواحممغرءةظفاحُملاةَيفوّصلا

.كانهوانهةقرفتُمتايبأيف«اهنطابابځضنتلب؛حصفتورهظتاهنكلكلت

ًافنآءانرشأامك-مهنمنيرخأتُملااميسالءةيضابإلاءاملعنأًايفخسيلو

اهيفقلطأيتلاةيوبنلاهحئادم«حطش»يفقلطُملاىلويهلاةغيصمهضرُتمل

نمةحتاملاةّيدَجحُملاةأشنلاريطاسألوحًارِسآوًاعتمُمًاَصَصُفنانعلاهسفنل

.«؟نطابلا»بهاذم

ةفّوصتُملارابِك:نييركِفنيرذجنمءانداقتعايفءةّدَمتسُمراكفأاهنأل

يفهنعحصفُملا«هرهاظ»يفالثَمَتُميعيشلابهذملاٍةَيؤروءمهيلإانرشأنيذلا

؛ذوذش»يفةلغومملاةيعيشلاقّرِلا«نطاب»وء(رشعينثإلاةمئألا)راكفأ

.هدوجوبابسأودوجؤولاةأشننعدئاّسللةفلاخُملاةيفسلفلااهياروَصت

اميسال«يرعشلاُةُجاتناهنعحصفأوراكفألاكلتبرثأتملسُمابأنأةقيقحلاو

بناجىلإ؛(ابُهذمتعفاوشاوناكنإو)تيبلالآنمخويشوءاملُعبكتحاهنأ

طيحملايفةظوحلمةرطيّسوسارغنااهليتلاةيليعامسإلاةقرفلابهكاكتحا

ىلإتبستنايتلاةينطابلاقرفلانميهو؛كاذنآرابجنزيفدئاسلايركفلا

ىريامك-تيبلالآلعُيشتلااهرهاظءقداصلارفعجنبليعامسإمامإلا

ةعيشلانأةجردل«فّوصتلاوَولْغلاىلإتلامواهقرفتبعشتنأدعب-اهؤوانُم

قداصلارفعجنبليعامسإمامإلايفنوريالوءاهنورفكيةيرشعىنثأإلا

ةلأسميفءنافلخنبديعسيئابّلاةمالعلاهخيشتاحورطعمفلتخاملسمابأنأدقتعن(۱)
ىحضأامكامامت«سيقنبنازعةمامإمايقلةضهنتسملاهراكفألوهلايفوٌلظهنكل«فؤصتلا
.يملاسلانيدلارونخيشلااهراوألعشأيتلايصورخلادشارنبملاسةمامإلًايفو
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هيخألاهملسيلءهئانبأربكأهنأمغرء؛هنعاهعلخنأقداصلاهدلاولقبسةَمصع

.ةيرشعىنثإلاةعيشلابهذملًارارمتسا«قداصلارفعجنبمظاكلاىسوُم

‹ةيضابإلاءاملُعوخايشأبكتحاورابجنزيفشاعملسُابأنأةقيقحلاو

.ىرخألاقرفلابهاذمىلعفّوعتامكًامامت«فوُضصتلاىلإمهفارصنالةجيتن

ًانيقَياننکل‹ملسُموبأاهبعبشتيتلاتارئؤمللًايعوضوماليلحتاذهلوقت

ملاعهَل:كاذئفّؤصتلاهاحنَميفكلذنمدعبأملسُميبأباهذبدقتعنال

‹(اهنطاب»و«اهرهاظ»بهاذَملاةفاكنمحتَملاوذخأللفّوصتلاقافآهتلصوأ

ةحيرّصلاهترصانُمنمكلذىلعَلدأالو‹”يضابألاودقتعُملايفوهئاقبعم

هتينونيفهتمامإىلإحاحلملاةوعّدلاو«يصورخلادشارنبملاسمامإلل

اطقسُم‹يفْوَصّنلاهركفتاصالخ(تايبألاضعبيف)اهنيضنإوءةريهشلا

امّيسال«هيعباتوهييراوحويصورخلادشارنبملاسمامإلاىلعركفلاكلذ

اهتيمهألقتالةسّدقُمةنيدماهرابتعاو؛مالسإلاةضيب«ىوزننعهثيدحيف.
ءناريإيفدهشموَمُفيتنيدموفرشألافجنلاوةمركُملاةكمنعةّيحوُولا

(ةينوّنلايفَءاجامك)ةكئالملاروزتثيحءىصقألادجسملاسدقنعكيهان

اهلجيفدهاشَملاكلتىلعاهنمًانامدإنيلحارلاةيضابإلاةكثأتافر

:فّوصتُملارعاشلاحوربكلذًافصاوءاهجيرعتو

ُناَمِإجيرغَتلاَوللاىَّلَعاَهلمُمَدِماَشَمثلتخاةكِئالَملاُثيَح

ُنانغُمراونألانِماَهيِفُبَصْنَتْثكَرَوثكروُبذَفةَسُدَقُمضزأ

ناَترعَوناَقنإناَحاَنَجهَلابيتخُموللاهُراَطراطام

هنابدکؤن«ّيدقعيركفحرطوبهذمنمرثكأىلعملسُتيبأحاتفناىلإءانه«ريشُنامردق(١)
عنميالكلذٌنكل.ةيضابإلاوهو؛هيلعىبرتيذلايدقعلاهبهذمعورفولوصأبًامزتلمل
هتريسميفةضماغبناوجنعځحِصفُتدقةبوجأىلإلوصولاةلواحمو«ليوأتنمثحابلا

الو؛امهعيراصمةفاكىلعنيحوتفمهباوجولاؤشلانیکراٹ‹ةيرعشلاوهّيدقعلاوةيركفلا

-اندیكأتمغر؛هبهذملرايغألاًادبمبذخأامرُهَنأب داقتعالانعكيهان-لوقلاغيستسن

.ًافرصتوًانيدتبهاذملاةفاكنمهتدافتساىلعيرعشلاهثارثةَعراقىلعٌةاقلُمدهاوشلاو
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ًارعاشوًاملاعناكدقف؛شماهلاوأنتملايفهلوقانلقبساملًاديكأتو
ءالَولاصلخشًلظْنِإو«ءءيضابإلابَهذَملادودحح»يفقلغنَيملًافوؤصتش

ْنِإوءهنمذخألاهليحعيفرعمثرإهنأىأتراامىلعحتفناهنكلءهلءافولاو

.هبهذملةئوانُمبهاذَمتاتشأةّيركفلاهرداصَمتناك

هغولُبوهءهتاذداقتعالانمًاعضاوترثكألاانداقتعايف«كلذلهعفدامو

هدئاصقيفرامثتساريخاهرمثتسيلةخايشأاهلصَّيملفّوؤصتةلحرم

ىرخأدئاصقىفًايلجتُمكلذىرننأًابيرغسيلو.انفلسأامكءةيضاهنتسالا

هعالطاسيل-كوياممهللاقلخرئاّس»ىلعةفّوصتخلابارمولعىلإليحت
ةيكملاهتاحوتفيفربكألاخيشلاهلاقامىلعحضاولاهديكوتوهديكأتلب-ىلع

:نيتيبل|نيذهيفدريامكءاهبملسُميبأرثأتبمزجنيتلا

اىلإىَهلَولاسُنامِيَمَوهَرحاورألاَدَرْوَأنمناخب
هللاينُتاَمِبَكُميهنَنْفأةةَفِئاَطنافزِملابصحتنمَناَحبُس

ىلعتالتيبوهف؛يناثلاتيبلااميسال«نيتيبلانيذهيفًاضيأو
َءوي]َلالَّظلايحمتثيحةمايقلا/ضْرَعلامويىلإهتاءاميإيفءيرعّشلاديعّصلا
ٍدَهشَمىلإُهُدَعَصُيلباهئاحُمادهشمبيفتكيالانزعاشف.[هَلِظالإَلِظال

اهريصَميشالتلانوكيلقِلاخلاةرضحمامأُءاينألا/َلالطلاهيفٌضوَعتَتقرافُم

:يسدَقلارونالُحِءوُضنَِقبَيملوءهباهخاستنادعب

ٍتلَجَتيتوُعُئاهنيةناامكهيلالَجُتوُعُنيِتْغَنىلعثّلَجَت
ٍةَدخَوَوسذُفُروُئألإقْبَيملوهبثخَسَتنافءايفألاٍبَضَرَعَت

هيلإبهذيملامىلإبهذيهتايهلإيفهنأدجنءديكأتلانمديزملو
يتلاتايبألاهذهيفامكءةّيلحَملاةّينامُعلاةيفوُصلاةبرجتلايفنومّدقتُملا

ا.هديصقيفٍدصقللًاديعصتءدّضلايأ:عقوتُماللاوحناهيفوحنيهنأظحالن

مدختسي(دوجّولا)ضيقننعريبعتلل(مّدَعلا)ةدرفممادختسانعًاضوعهارن
دوجولانمًاَلُكنأىلإهتراشإةينوكلاهّنَرظنَتوفَينأنودء(ّدّضلا)ةدرفم

نيتينمزنيتدحولبءهمّدَعوامهدوُجُوىهتنُمءرمألاةقيقحيفءاسيلمدعلاو

۹



ءةَنوكتُملاألاةدخولا؛ةينمزلاةَرُكلا:هراکذُأيفهوعديامبنيتموكحم

:اھلرصحالةينمزتاروَدنمءاهروذب

ةيِيَّرلاةَركلادوُجُوَلْبَفَوهدِضَودوُجْولاَلبَقَلََأاَيَو

ةييدقلاةيْئْذَبْنَعهَرََتٍةَباَدبِلبيمللوأاَيَو
نميئدبقلاةَمقوَمَّقكَعدقورعاشلادجناننإف؛يلاتلاتيبلايفامأ

قلاخلاَروهظُدُكْوُيلوألارطشلايف:نيديعصىلع"”قلاخلاٍةَيرةعوضوم

لالخنمئفسلفوبيرعشءالعإاذهيفوءةيؤرريغْنِم«نوكلانيَع»ل

نيعلاةيئزجلاهضحَديف«نوكلانيع»:ةذاخألاهتتوحنملقّقوُملاهحارتجا

هئادتبايفةرهاظدحألادجاولاةّيِدَحأف.اهتيؤرلاجمةّيدودحموةيرشبلا

:ةيؤلابنيلئاقلابهاذمىلعنيتيلاعتُملاهنّيَدحأو

ةبيعألرياقاَدباريَمَرۋيؤرريعيؤكلنيَعِلتره
يفًاصوصخهتيكرىيفةتناللاةيكيسالكلاتايلامصلاكلتبتاجىلإ

هعيوطتىفةديرفةيبولسأهئراقُنيَعظلتنأدبهالءةّيوبنلاهحئادموهَتاَيهلِإ

ىبرعلارعشلاةيبلاغيفالموتاوەرهمادختساربعهتيفاقل

اهتيفاقَفقْوأيتلاتايبألانمةمامضإلاهذهيفلاحلاوهامك«يكيسالكلا
ةدرفُملاًاعفادطشلکةياهنيف؛دصقنعءةَعضوَمُمْلافيرعتلااىلع

ةيفقَتاهبيهتنتنأضرتفُملا) بولسوهو.يلاتلارطّشلاةيادبىلإ(تيبلاةيفقت

نمًاصلختشیورددومحملحاَولاينيطسلفلارعاشلاةةبرجتاقجالءةهترّوط

ًاطيرفتادباميف؛يرعشلاتيبلانتميفاهلًارامضإوًاماغدإةرْفاَلايفاوقلا

:تيبلارخآيفربنلاولعبرعاشلانمًادّصقتُم

 

دقتعأوءةقيشةعوضوماهمدعنم«خزربلاروبدعبقلاخلاةيؤُرةعوضومنأيداقتعايف(۱)

بهاذملاىلعًارينتسُمًاحرطٌمّدَقتي؛ةميدقلاهرداصميفًايفسلفوًايويؤُريضابإلابهذملانأ

.ةلزتعملاركفنمركبملابهذملاخايشأفالسأحتملاميرءةنشلابهاذمنمهلةئوانملا
ةصيصخ-ةعيّشلاىدللاحلاوهامك-يضابإلابهذملايفيدقعلانكؤلااذهنأدقتعأو
.ديكأتلاباهعمًافالتخاسيلوءارمضُمًاقافتا؛باجعإلاوهيونتلاٌيحتستةباذج



لابقاَرُملاديدْشلاشطَبلايِذرباَبَجإذابلاغِتاَوَمّسلاٍراَبَجباَبىلإ

ذابِلاَقِكِلاَمَملاباُمَوبابىلإ|لبقامتخأللُهذِصْفَيْنَموروُمأ

يتلاانرظنةهجوتابثإللةلثئامُمدهاوشبنايتإلاانناكمإبناكهنأةقيقحلاو

ةقيمعلاةيفؤصتلاهئارآنعكيهانءةخذابلاةّيرعشلاهتيؤُرليلحتيفاهيلإانبهذ

ريثكيفامنإوءةّيوبنلاهحئادموهتاّيهلإىلعسيلءةيغاطلاةَيلامججلااهتالالدو

.ردقلااذهبءافتكإلارثؤُناننكل«ىرخألاهرعشضارغأنم

]۹[

مامصنوناطلشسلضاق

(Persona non grata)?

يف(لّدجلادودحلاهتراثإلبق)ةقرافُملالوهذلةريثُملاتاقرافُملانم

هنأوه؛اهمهفواهباعيتسانيريثكلَتْأَتَيمليذلااهدارفناوملسُميبأةيصخش

.ةمامإلاةَمِصاع؛ىوزنيفمامإلًاريصنورابجنزيفٍناطلشلًايضاقناك
رثإءهتايحنمةرخأتشةرتفلًايبيقحتًاضومغيلادبامعءانه؛ُتدحتأ

Persona non grata :ًايفرخينعيوءةيناپسأإلاةغللايفهمادختساعاشلصألانيتلريبعت(#)

ةراشإءةيجراخلاتارازوةقورأيفمدختسُيامةداعريبعتوهو.هيفبوغرمريغصخش»

َدَّعَصدقو.ةفيضُملاةلودلايفيسُسجتلاهطاشنلهيفًابوغرمدعيمليذلايسامولپدلاىلإ
‹ةيرعشلاهتاعومجمىدحإهبَمَسَونيحمساقلاحيمسينيطسلفلارعاشلاهمادختساقاطن

نموءهنطويبصتغُمءادعألانم(هيفبوغرملاريغ)ينيطسلفلاةدباكُمىلعهنمًاديكأت

ُلاوحأهيلإْثلآاكَعًانزحشًاريبعتلصفلااذهلًاحتتفُمهمدختسنانرودبو!هتدلجىنب؛برعلا

نفديلنامُعهنطوىلإةدوعلاهتالواحمورابجنزيفهمايآرخاوأيف«برعلارعاش»ملسُتيبآ

ىلإتفتليمليذلايليلخلاللادبعنبدمحممامإللهلُسوتمغرققحتيململحٌةنكلهيف
.راثالاهذهنمضنيتتبثُمنيتديصقيفهلُسوت

O



فسأيذلانيملسُملامامإ‹”يصورخلادشارنبملاسمامإاللهترصانُم

دشارنبملاسمامإلاةروثليخيراتلازجنمملاةيمهأبملسُميبأئُغَوناك:ةيخيراتةراشإ(١)

دعب)نرقفصنوحنةمامإلاعاطقنادعبينامملابعشلاتاتشمليفاهرودويصورخلا

ةرطسؤُملاهحئادمزجنُميفًلجتتمليتلاهتّدحًباتفالُهيعَوناكٌلوقأ_؛(سيقنبنازعةمامإ

‹ةمامإلاةلودمايقدامعوساسأولكيهلقيمعلاهرّؤصتيفلب؛مامإلاكلذلوةروثلاكلتل

ممألاريتاسدىلعهعالطاورابجنزيفهتماقإلالخملسموبأاهيلإلصوتتاصالخلًاقفو
يصورخلادشارنبملاسمامإلاىلإةلوطمةلاسربتكفءرامعتسإلاريننماهّوتلةضهانلا

ىلعءاكتإلاوءرصعلاتايطعمبلهجلاتاقوعمنمةمامإلاةلودصيلختىلعاهيفهثحي
تاقوعُملايهو.بهذملاءاملُعىلإاهميلاعتتلصوامكءحلاصلافلسلاتالوقمريفاذح

تلشفيتلاىروشلاوقحلاتامامإبراجتنماهتاقباسب ملسموبأىأرامك-تحاطأيتلا
نمهيعدتسيامو‹رامعتسالارصعتايطعمهتزرفأيذلايخيراتلالدجللاهمهفمدعببسب

هتلاسرملسموبألسرأكلذلءةعفايلاةمامإلاةبرجتلسّسؤُملاباطخلاةينُبيفيرذجريوثت

ءةرعولاهتريسمتاملظيفديدجلامامإلاهبيدتهيٍءوضةباثمبنوكتل«ركذلاةفنآةلوطملا

نمدَمتسُملاىروشلاًادبمىلعِهيْحُتماكتحانمرثكأ«ةليبقلاةيبصعهمكحتدلبيفاميسال

ىلإةلوطملاهتلاسرنمةرقفنمضملسُموبألوقي:سابتقا.ةّيدشارلاةفالخلاةبرجتعصان

ىلعرومالارارقوءةلوّدلاعيسوتيانيلعنكيهلاىسعو»:يصورخلادشارنبملاسمامإلا

؛بهذملابنكهيفىوشنتنيملسُملالامتيبلةعبطمذاختانمهللاءاشنإاونكمتفءاهدعاوق

هديأ«يخاكشلاخيشلاةرباخمب«للءاشنإءمكيلعٌلُهَسَيكلذوءةينيدلاةيبرعلاتارشنلاو

ريخلالهأُتحوءكدالبيفةيملعلاسرادملاحتفىلعيديسكثحأواذه.رصميفللا

الإةميظعلاةطقسلاهذهطقسيملكَرصِمنإف‹ميظعلاعورشملااذهليبسيفتاعؤبتلاىلع
كانهءاملُعلايندعاسوليدوبوءايندلاونيدلايفبئاصملامألهجلاو«لهجلاةهجنم

يفةميظعةحلصميرمعليهو«ملعتلاىلعدالوألاربجزاوجوهوہمارأيذلايأَورلاىلع

يهو‹مهئابآىلعءاينغألاءانبأةقفنوءلاملاتيبىلعمهنمءارقفلاةقفنلعجتمثدَألا
ىلعةلَهَجلاميلعتىلعمُكؤاقبو.ةنشلاوباتكلانملوصأاهيلعُلدتةينيدةيسايسةقيرط

تکرتولو؛دومجيلايفاهزکرمنعًاربشاهبٌمُدَقنيالةئألابًادجرِضُمممهئانبألءابآلارايتخا
؛تاموكحلاةهجنمٌيرسقعزاواهعزيملو«لهجلاوةملظلايفاهدومجمىلعةيقاولاألا

ةيمالسإللاموللايهرسقلاوعازيإلابنوكيامٌقحأو.رصعلايفمدقتلانماهغلبمتغلبامل

.لامكلاوةليضفلاىلإصقنلاوةلاذولاننموءرونلاىلإةملظلانمةمألااهبجرختيتلا

ىرّفلاءامعزو‹مهءاملعونيملسُملارايخعمجاوءةطخلاهذهيفيالومكدهجدهجاف

تاعمتجملاولفاحملاوعَمُجلايفءابطُخلامهلمِقأو‹ةيملعلاةضهنلابمهمزلأودالبلاو

.قئاثولاوروصلاقحلمعجار:ةظوحلم.اةضهنلاهذهىلعمهنوثحي

o۲

 



.ملقلافيسبهرصانامكفيّسلابهترصانُميفهرثعتىلعًاريثكزعاشلا

ملُهَنأال؛ةقرافلاهتينونيفو؛هرعشنتيفكاذهفسأنعريَعهنأةقيقحلاو

لأهربتعاامىلعًارشحتم؛ملقلابناجىلإبيشلابهترصانمنمنكمتي
يفًايَحرِعاشلاتقبأيتلا””هدئاصق:ىرحألابهملقهديهبتداجاّمِمليلقلا

مهمامإاوسانتْنِإو«نيينامُعلاةركاذ

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

دشارنبملاسريثالاةحودمم-لداعلا©

بدألجريتفصبالتومأساملاط»-«نوُيو«وُب»نيباميشيم»:ملقلاوفيسلاةلوثمأ

سيلو.ّيذوبلايمساىلإ-وُبفيلاةملكفاضتنأُبحأءًاصلاخًايركسعيتفصبامنإو

فّلؤمءاميشيمينابايلابتاكلااياصونم)...«-نوُب ملقةملكرهظتنأمهُملانم
ةديصقلةئطوتتناك؛هذهاميشيمةيصوو.(يريكاراهلابهراحتنالبق‹عانقتافارتعا»

اماذه»:«نوُب»و«وُب»نيباميشيم:اهناونع«صلوبنوكرسيقارعلارعاشلااهبتكًادجةريصق
ٌقرشتشس/ًادغسمشلاٌنكل/بتكلانمءابنإٌقدصأفيصلا:اميشيمويكويغانقهبفرتعا
.«باتكلااذهىف/ىرخأةملكبتكتل/داتعُملاك

.نيرشعلانرقلاةَيلهاجبءًانعَعيلٍةقلعُمرخآاهنابُثدقتعا«ملسُميبأةينونأرقاملك
مالشإللمولايف|ثبتمكٍناّسَحٌةيِصَومكْلَي»:تيبلااذهةينونلاهتديصقتاياهنيفدرو
ُمجارُمظحالامك ٌنِيضتَت«تباثنبناسحرعاشلاىلإملسُميبأنمةلاحإيهو.«ُناسَح

هناسلبمالسإلانعًاحفانمناكًاناسحنأكلذ؛ملسمتيبأنمةيرقبعةتفل اهققدموراثآلا
ابآًناکفءهللاليبسيفةيخسمهئامدميدقتيفنورابتيةباحصلايقابناكنيحيفءهرعشو

ةلاحكًامامتءرعشلامظنبًايفتكم«يندبلادهجلاولعفلابمامإلاةرصننعهزجعيفملسُم
.ةينونلاحرشعجار.رعشلامظنىلعهرودرصتقايذلاتباثنباناسخ

نبملاسمامإلاىلإملسُميبأةلاسرنعيحالفلادمحأذاتسألايوري؛ركذلافنآهلاقميف

[ملسُموبآ]اههجودقناكةلوطمةطوطخمةلاسرىلعانعلطادقل»:يلياميصورخلادشار

ةلودلاةرادإبقلعتياميفةيرصعىؤروةثيدحًاراكفألمحتيصورخلاملاسمامأإلاىلإ

ةلاقمرشنهنأركذياهيفو«نامُعيفةعبطمءاشنإىلإوميلعتلابءانتعالاىلإةوعدلاواهميظنتو
ىلعلديامم؛ذثنيحةينامعلاعاضوألانعوةلودلاكلتنعثدحتتمارهألاةديرجيف

فحصلامهأنميهوءمارهألايفرشنلاهلحاتأامماهتفاحصلاجربهتلصورصمبهتفرعم

يليجعلايرابلادبعذاتسألاهقيدصقيرطنعتءاجرصمبهتالصلعلوءذئمويةيرصملا
خيشلاىلإةفاضإلاباهيفةيموكحلاةسردملابًاسردمنوكيلرصمنمرابجنزهتمدقتسايذلا
هتديرجلالخنماضيأهتفرعرصملعلو؛ملاسمامإلاىلإهتلاسريفهركذيذلايخاشلا

.'رهشلايفتارمثالثردصتتناکو١۱۹۱ماعتردصيتلا«حاجنلا»

o۳



.هلايتغارثإيصورخلا
هرعشيفامكءملسُميبأةايحيفةقرافةقرافُمالإيهْنِإ؛يرُمَعَلو

سيل-ةغلابُملاوخيرشتلاكصنإ-يسفنلااهحيرشتلبءاهمسُملتعيطتسن
دنومغيسسفنلاملعدئارتافوشكبامنإو‹هتاودأوهتلئسأبداسدقنعضبمب

هرارقىلعهحاحلإةموميدٌءادصأانيلإىهانتتامينSimfreudدیورف

(نيتسلاىلعفرشأدقو)نامُعىلإدوعييك(هرايتخابهذيفنتنكيمليذلا)

ةلادعلاحيدمهللاكيذلايصورخلادشارنبملاسنيملسملامامإَرِصانُكل

هضاهنتسانمضء؛صوصخلاهجوىلع«ةّيميملا»و«ةينونلا»يففاصنألاو

لئابقترحانتامكًامامت؛«اهييرفاغواهييوانه»يفةرحانتُملاهبعشلئابقتاتشل

كلتىلإريشُياميفرعاشلااهسنيمليتلا‹نامزألافلاسيف«نايبذوسبع»

نيبيِيبَعلاعارّصلابةقلعتملا«هتينون»تايبأيفاميسال«تازازخلاوٍنئاغّضلا
:«رباجينباو«ةحاورينب»

ُناَطلُسناَطلُسلِلىهَف«ٌلئاَمَسةُمَصْغِمءِكْلُملالاَُموُقلُحَنِيأَو
ُناَيْبْذَوسْنبَعوُئَبناَبَرڄألاَواَهِيَضيَبُعْنَماَهيَبَرْجَانعنأ

]1۰[

«نطَوللءافولانامضلةليسولضفأىفنملا»

الءرعاشلافورظحرشوحيضوتل‹ةمّدقُملاهذهيفءلاغيإلاديرنال

ءنيريثألاهيحودمم)دومحنبيلعوينيوثنبدمحنملكِءافكنادعبامٍيِس

-نيَوَمَألاىناعهنأبديكأتلاعيطتسناننكل«(رابجنزيفديعسلآنيطالسنم

مغر-ةيضاهنتسالاهدئاصفيفةذفانلاهتاحيملتوهتاراشإمَمحبفذقَيناکامين

دشارنبملاسمامإلایقبآامنأءقايئسلااذهيفءةتفاللاتاقرافملانم:ةظوحلم(١)

نيذلاهموقهلعفاممرثكأملميبأ«ةينون»وهنيئنامُللاةركاذيفىسنيالًايحيصورخلا

.بّلملامهبولُعهتمامإالةرصنرةيلبقلامهتناكمومهفويسب(اولضان»
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سّسؤمليحررثإهتاذفعضلانمفعضألارابجنزنيطالسةطلّستحتهئاقب

مهلاصفنالبءرابجنزةريزجيفمهعاطقناو٠”ناطلسنبديعسنِيتَنْطلَسلا
ةمامإ»و؛طقسمةنطلس»نمزُكيفةيسايّسلالاوحألانعيعامتجالاويسايّسلا

ةيناطيربلاةيروطاربمإلاطوغضلرشابُملاريغورشابملاريثأتلانمببسب««نامغ
رابجنزنيطالسیدلًايضاقوًاهيقفُةطاشنةذفانلااهتزهجأتعباتيتلا

تارباخُمرئاودىلعَفخَيملامكامامت؛مهرمأىلعءةقيقحءنيبولغقملا
.مهذوفنةرئاديفهتطلُسعقتالمامرهترزاؤُميفيزاوُملاهطاشناهتارمعتسُم

ةفاكيفمراعلااهريثأتوهتيصخشنمرذحلاتعدتساةيضاهنتسالاهدئاصقف

.نامُغءاجرأ

:هتسارديفيقورحملادمحم.دةتلاحځرشُيامك‹ملسُموباىناعكلذل

؛يرکفبارتغاوينامبارتغا.رابجنزيفهدوجوءانثأديدشلابارتغالاَنِم»

ملاسمامإلاةَعيابُمدعباميسالءهرمعرخاوأىفروعشلااذههيدلقّمعتدقو

تقزمدقل»:يليامندنالتربورراريجيوري«ًاريصموًاريسم١١۱۸ذنمنامُع»هباتكيف(۱)

فعضلانطاومبجحتتناكيتلارارقتسالاةلالغ١١۱۸ةنسناطلسنبديعسديسلاةافو
ايقيرفإتاريحُبنماهذوفندتمايتلاةعساشلاةضيرعلاةلودلاف.ةيناملاةيروطاربمالايف

ةيصخشوةبهوملًاساكعنااهتقيقحيفتناكءًاقرشةراقلاهبشفراشمىتحًابرغىطسولا

هذهنميقيرفإلارطشلانأنممغرلاىلعو.ناطلسنبديعسديسلاوهدحاولجر
يعادتتدهشدقهتافوتبقعأيتلاةسمخلاماوعألانأالإديدجنمثعُبدقةيروطاربمالا

يفنكيملفءلاحيأىلعو.نامُعيفلدتعمملامكحلاهيلعدنتسيناكيذلايسايسلاءانبلا
تقلأيتلاثراوكلانودلوحينأديعسدّيسلاىوتسميفناكولىتحناسنإيأرودقم

عنميناينامُعمكاحيأرودقميفنكيملامك.م۱۸۷۱ةنسوم١١۱۸ةنسنيبامنامحمب

نمةيبرغلاةقطنملاىلإةثيدحلاتالصاوملالئاسووثيدحلايداصتقالاطاشنلابرست

نأبداقتعالانمريْعُينأوأءرشععساتلانرقلانمتانيتّسلايفجيلخلاويدنهلاطيحملا
يفةيراخبلانفسلاروهظدعباهضارغأتدفنتسادقجيلخلايفةميدقلاةيحالملاتاسسؤملا

طاشنلارؤهدتيفببسلاناكءةثيدحلاايجولونكتلاهذهراشتنانإفكلذعمو.ةيبرعلاهايملا:

اهيلعدمتعيناكيتلاةيداصتقالاسسألاضيوقتوءةقطنملايفميدقلايحالملاويراجتلا

.(لدتعملايضابإلايسايسلازاهجلا
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قوشتيوءاهنطاومىلإلبإلانينحءىلوألاهدهاعمىلإُنحَيراصف‹يصورخلا

.”«(رابجنز)بيرابجإلامايقلا

مغرء[ةحارَص]عضَّولاكلذىلإرِشُيململسُمابأنأفِسؤملاًنكل
ةحارّصلاكلتىلإةوقبريشي[احيملت]هدئاصقيفىوكشلابةثوثبملاهتاراشإ

‹نيعضاخلا)رابجنزنيطالسنمبوقتهنأدقتعننحتفءانرودبو.ةيراوُمولو
يفيناطيربلايرامعتسإلاذوفنلاةطلشلءرخآوٍناطلُسنيبةتوافتُمتاجردب

امكء؛هسفنىلعدهعتهنكل«مألاةنطلسلانعاهلاصفناًديعُب(ةريزجلاكلت

لبقنمرابجنزيفًازّرعُمًامَركُمهئاقبطارتشاعمنامُعىلإةدوعلامدعودبي

وهو.دومحنبيلعوينيوثنبدمحًاصوصخءاهيلعنيبقاعتُملااهنيطالس

یأترانمهاجتهسفنهبمزل«هبلوبقلاىلعربجأوأمَاودبيامكءُ
مکځلمهيلهأ دومحنب“''يلعوينيوثنبدمحديسلااميسال-مهضعبيف

‹ينالهبلاملسُموبأ:يقورحملا.مباتكعجارملاورداصملايف«صوصخلااذهب«عجار(١)

.ادئار

ىلع٢٤۳صء«ثادحأوتايصخشءرابجنز»:هفلؤُميفيمايرلاللادبعنبرصاندكؤُي(۲)
سأباذناكدومحنبيلعديئسلانأىلإريشت«ليجدعبالجةثراوتملارابخألا»:يلاتلا
اظفناكف؛رامعتسالاةطلسلهدالبعوضخةقيقحلهراكنتسال؛ةيزيلجنإلاةرادإلاىلعديدش

يناطيربلاماعلالصتقلاعمامنإو«بسحفنييداعلازيلجنإلانيفظوملاعمسيل؛لماعتلايف

نملفحميفءةرمتاذ؛لصنقلارمأهنأءاذهانمويىتحةرتاوتملاتاياورلانمو.ًاضيأ

نأرامعتسالاةطلسلناكام.هتناهإًادصاقءهئاذحطيخهلطبريلهمامأوثجينأ.لفاحملا
فرصتلااذهةيطغتلو.شرعلانعلزانتلاىلعهتربجأف؛لاحلاةعيبطب«عضولااذهلبقت

يتلاءةيحصلافورظلا»ىلإءلزانتلااذههيفتزعوأءانايبتردصأ؛ًايريهامجبيرُلا

ٌذنلافقومةفقاولاوءةيوقلادومحنبيلعديسلاةيصخشبنيملاعلانأالإ.ناطلسلابتل

نأءىلوألاةلهولاذنمءاونطفءةيناطيربلاةسايسلانطاوببنيكردملااذكو؛رامعتسالاةطلشل

ةرادإلاةسراممو؛ةيرامعتسالارابجإلاورهقلاتاسايسنمةسايسهنوكنعجرخيالرمألا

دّيسلابيصنتترّرقف؛دالبلامكحلمهلقورينمءاقبتساونييعتيفاهتايحالصلةيزيلجنإلا

=.رابجنزشرعىلعًاناطلُس؛دومحنبيلعدّيسلاتخآجوز«ينيوثنببراحنبةفيلخ
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شياعهنأمغرو.نامزألاكلتُنيزاَوَم«اهتضرتفا»"ةلادعبرابجنزيفةّيعَرلا

تناكوءهنديدنُكَيملحيدملانأالإ”يقورحملاريشيامك«ماكحةسمخ

مكاحلا»ةروصلملسُميبأةيؤروقفتتيلعنبدومحديسلايفًاديدحتهحئادم

يذلالداعلامكاحلالاثملهتيؤرلزتخيناكامكوأهاريناكامكء«لداعلا

(۱)

(۲)

(۳)

؛لاحلكىلعهتحصنكتمليلعديسلانأىلإانلريشييخيراتلاتباثلانإفءةنامأللو=

نكيملو«فيفخعرصبًاباصُمءةحصلاقيقرءةينبلافيعضناكهنأبةملاسةديسلاهفصتف

.ءةمظعلاوأةهبألاىلإاليم
حيرشتلواحناننكلءرعاشلااهضرتفايتلا«ةلادعلا»كلتضارتفالانوعديًاغّوسُمىرنال

نيطالسلهحئادمُتاغلابُمهنعتحصفأامك؛هضقانتبخراّصلاملسُميبأفقومحيضوتو

روبنيطالسمهفصنُتالامكءًارعاشُهَفِصنُتالةيهيلأتتافصمهضعببسكأنيذلارابجنز
ةيناطيربلاةيروطاربمإلاةطلشلاوناكنيعناخنيعضاخءهحئادماهبتحضنةلادعنيطالسوأ

نبيلعدّيسلاكءىورُتيتلاتاياووللًاقفوءلاحلاوهامكءاهيلعنيدرمتُممأ؛ىمظُلا
.ملسُميبآحودمم؛دومح

مهو؛طقسميف«مألاةنطلسلا»نعاهلاصفنادعبرابجنزنيطالسنمةسمخملسُموبأشياع

نبدیعسنبةفيلخ-٢؛[م۱۸۸۸-۱۸۳۷]ناطلسنبدیعسنبشغرب-۱:يلاوتلاىلع

نبدومح-٤ء[م۱۸۹۳-٤۱۸۵]ناطلسنبدیعسنبيلع۳؛[م۱۸۹۰-۲١۱۸]ناطلس

.مةسارد:عجار-[ع۱-۱۲]دومحنبيلع٥۱۸۵۳e۹۰۲]دمحم

دمحم.دىصقأملفرعنال:ةظوحلم.١٤٠:صءعمجارملاورداصملايفيقورحملا

-۱۹۱۱)ينيوثنببراحنبةفيلخديسللملسُميبأةشياعمركذهتساردنميقورحملا

ديسلاىلإرابجنزشرعلآنيحءاضقلايفهلمعنمدعاقتدقملسُموبأناكنإو((ع٠

فيكمهفنالامك؛(مكححلانعيعوطلادومحنبيلعيُحنتوأ)ِءاصقإدعببراحنبةفيلخ
-۱۸۹۳)نيبةرتفلايفرابجنزمكحيذلاينيوثنبدمحدّيسللملسُميبأةشياعُمىنثتسا

!دومحنبيلعدّيسلابناجىلإملسُميبأيحودمممهأهنأامیسال)ع۹7

ملسُمابأنال٠كلتهتسارديفيقورحملادمحمهدروأامعمًايلُكفلتخناننأةقيقحلايف

اليذلافافسأإلاةجردلءدومحنبيلعوينيوئنبدمحنملكلهحئادميفهسفنطّرَو

يفهمدختسايذلاهسوماقةراعتساهيلعناكامًايئاروًافّوصتُمءًايضاقءارعاشهتناكمبقيلي

«امهلدع»ةناكمتغلبامهم)نيذللاهيحودممتىلعروبىندأنود«هغبسيلهتروصقموهتايهلإ
رعاشلاطقساهّنأانداقتعايفو.ملسُميبأحيدملًاًفحتسُمامهنميأنكيمل«(ىخوتملا
.رفتغتاليتلاهتبلثموريبكلا
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دشارنبملاس«يفاكلامِصاعلا»ةمامإوصخشيفًاقحالهدجو

.يصورخلا

نيبلستيبألاوحألعيتتمللةبسنلابخلاوه؛ضَقتنَيٌداقتعاهنکل

ةضهنتسُملاهدئاصقهنعٌفشتةدوعللنينحوشيعسؤروكانههشاع«ءاخر»

هتناکممغر«همایأرخاوأيفامسالكانههشيعغستسيملنأدعب«هبعشل

نمميفعأوأ)غّرفتءاوسءرابجنزٍةاَضّفلًاسيئروًايضاقةيونعملاوةيرابتعالا

الضومغبرداصملاضعبريشتامكءفيلأتللهمايأرخاوأسوكُيل(هبصنم

لوقيلثحابلانهذيفةحضاوهتايحنمةرخأتُملاةلحرملاكلتميتتُملالعجي

نبيلعناطلسلا[لزانتوأ]ليحرلةقحاللاةرتفلاامّيسال«لصفلالوقلااهيف

.ىفنملاىلإدومح

ىلع٤٤٤٤٤٤۳ء٤٣٤۳ص؛ثادحأوتايصخشءرابجنز»:هفلؤُمىفىمايولادكؤُيامك(١)

لازتعالبرعلاقيدصتمدع»:دومحنبيلعديسلالازتعاسيلوء(لزع)بابسآنميليام

هرثأتنممغرلایلعوءيلعديسلانأفورعملافءغارفنمتايملدومحنبيلعديسلا

كلتبهتيعروهدالبميتمتلديهجدهجنمهلذباموءةثيدحلاةيبوروألاةراضحلارهاظمب
يتلاةيمالسإلاةعماجلاةكرحعمًاديدشًابواجتىدبأءهتاذتقولايفءهنأالإ؛رهاظملا

ةرادإلاةطلسقلقلًاراثمناكامم(م۹٠۱۹-١۱۸۷)يناثلاديمحلادبعناطلسلااهنلعأ

هيلعظحولامدنعًاقُمعتقلقلااذهداز.رابجنزيفةكرحلاكلترشتنتنأنمءةيزيلجنإلا

نبادفوأثيحءاسنرفيفةيمالسإللاةعماجلاراكفأرشنيفديمحلادبعناطلسللهترزاؤُم

ءاسنرفىلإهدفوأ هتمدخيفلمعيناك يِرْمّفلاملاسىعدُي«يبرعلصأنمٌيرمُكرجات

اممو.ةعماجلاركفلةياعدللةيمالسإةفيحصرادصإإلءةيسنرفلاتارباخُملاعمقيسنتلاب

‹م۷١۹٠ماعيفةناتسآلاىلإ[دومحنب]يلعديسلااهبماقيتلاةرايزلاٌنِإف«ركذُي
يفماسوىلعأهديلقتبجوتيذلاوءديمحلادبعناطلسلانمءاقاليذلالفاحلالابقتسالاو

.هتاهُجوتويلعديسلااياونهاجتزيلجنإللاكوكشنمداز؛مظعألاينامثغلاحاشولاءةلودلا

روضحلهيلإتهججُويتلاةوعدللبواجتيملذإ‹م١۹۱٠ماعيفًاءوسعضولااذهدادزا

نبةفيلخديسلا«هرهصدافيإبىفتكاوءايناطيربىلعًاكلمسماخلاجروججيوتتلفح

تناكيتلاءلزعلليلعديسلاضعتةركف.ميظعلالافتحألاكلذيفهنعبويل؛«براح

ةقيثوىلععالطإللالالخنمكلذو«ءاهتحصانلدكت«؛رابجنزبرعةديقعىلعةرطيسم

=دراودإريسلانمءدومحنبيلعديسلاناطلسلاىلإةهُجوُمةلاسرنعةرابع«ةردانةيخيرات
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زيلكنإلاطوغضعباتتنم«فسأللءةخّوتُملاريغبابسألاكلتبناجىلإ

هبرهتشايذلاهمركنعاًلضفهدعاقتدعبهشيعردصَملؤاضتبناجىلإ

:هدئاصقنوتُمْنِمهفقلتانناکمإبزاوُمببسفافشتساعيطتسن

رارضخابةعداولارابجنزيفسيلوءَةّمْئَألاءاَرِيَبُْغيفانههورتناك
نكلءدوهعملاىنعملابىفنميفنکيملهنأمغرو.رِسآلااهنوكُسواهتعيبط

‹كاذنآناكهنأمغر-ىبأمأَءاشءَيفنَملاكلذنوكينأهيلعثضرفهتناكم

ًاموهفَمانرعتساولاميفءهنطونعًازجتتلنكتملٍةيفارغجةعقبوٍةعقُريف
.نامزألاكلتسيياقمبةنطاومملاةريرجلًايلاينولوُك

يبأةايحبولسأنعًاريبعتةّدَقُملاهذهيفءةفزاجُملاعيطتسنكلذمم

ويلوخينيتنجرألابتاكلاةلوقمديعتسننحنوءرابجنزةريزجيفملسُم

ىفنملاناک»:سیرابىلإ١۱۹۵يفسيرياسنیوبنمهلیحردعبراثاتروک
.”«نطوللءافولانامضلةليسولضفأ

ًايفنمنكيمل؛كاذنآملسُابأنأمغركلتراثاتروكةرابعبفزاجُت

نمةدحاوةحوبحبيفشيعيناكةنأل(ىفنملليديلقتلاىنعملاب)

:ثالثلايفاثألايفريبعتلاولعبةفزاجُملاتخصنإ«هنطو»(«تارمعتسُم)

لواةمامإنامُعوءطقسمةنطلس۲اهيأوتنعتّلِصُفةنطلس‹رابجنزةريزج

Sirيرج= ward Greyتدروم۱خيراتب‹ةيناطيربلاتارمعتسُملاريزو

ةيناطيربلاةموكحلادهعتتوءهتلاقتساميدقتةرورضبيضقتناطلسلاىلإةحيرصٌةراشإاهيف

ةطيرشءهتلئاعاذكوهتشاعإلءينيلرتسإهينجافلأهرادقمهليونسرجأعفدبلباقمملايف

امنود(ابميبو«اجوجنوأ»رابجنزيتريزج)رابجنزةنطلسىلإةدوعلامدعبدهعتميدقت

.ايناطيربكلمةلالجةموكحنمقبسمنذِإىلعلوصحلا
هللاقفءاهلكأيلباشعألاطقتليًافوشليفنيطالّسلادحأىدلطالبعاشيقل:ةفيرطةقرافُم(١)

ولَتنأو:اَلئاقفوسليفلاهيلعرف«شئاشحلالكأىلإجتحتملكولُملاَتمدخول:رعاشلا
وحنىلعءقيفوتلاعاطتساملسُتابأنأودبيو!كولملاةمدخنعَتينغتسالشئاشحلاَتلكأ
!نيتلأسملانيبءام
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لكنمزيفتّذدهُغامكءاهيلإةيمويلاةايحلاةداعإ؛كاذنآ‹««نودشاَرلااهّنَكِيأ»

.باطخلانبرمُعوقيّدصلاركبيبأنم

]١۱[

ةَينونلاوةروُصقَملاتاَحورشلوحتاراشإ

ينالهبلاملسُميبألةّيرعشلاراثآلاميدقتةداعإنمساسألافدهلاناك

ةطوبيضَموةحقنُم۲‹قشمدةعبطميدقتةداعإوهتاونسثالثوحنلبق

كلذىتحربتعُتيتلاءةعبطلااهنأةقيقحلاو.اينّدلاودوُدُحيفليكشتلاب

.ملسُميبأناويدلءةروشنملا”تاعبطلالضفأ«نيحلا

يننكل.اينُّدلااهدودځيفةلكشُموةطوبضماهميدقتةداعإيتبغرتناكو

حمطملاكلذنعًاديعبٌبهذأيننأءهناويدىلعلمعلالالخ؛ُتفشتكا

نميصعتسُملاليكشتيفاليوطًأتقويضقأيسفنتدجوف؛كاذنآريغَصلا

ةقلغتسُماهنأتمزجيتلاتادرفُملاضعبلًاحراشيسفندجألءهدئاصقتايبأ

ء؛ىحصفلانوتشمنمالوادتضرقنُملايفعّلضتُملاريغءيداعلائراقلاىلع

اذهىلعيلاغتشاتايادبيف‹ځرشأيسفنُتدجودقف؛بسحفكلذسيل

.ينفلاويلامجلاويرعشلاديعّصلاىلعةتفاللاتايبألاضعبء؛عررشملا

هراثآىلعطّسبُملايلاغتشاجهنمنمًاروغدعبأملسُميبأَمْلاعنأفشتكأل

ينالهبلاملسُميبأرعشرداصمنعهتسارديفيقورحملادمحماهيلإىهتنايتلاةصالخلايف(١)

ةعبطصوصخبةيلاتلاتاظوحلملاىلإ[04ص]لصوتءةعوبطملاواهنمةطوطخملا
لامعألاةروصىلإتاعبطلابرقأ:(ب).رادنزخلانمحرلادبعاهققح:())»٦

يفهاندجويذلادعوللًاقيقحتتءاجاهنأودبي:(ج).يرعشلاملسُميبأجاتنإلةلماكلا

يفاهتاذةيساردلاةمدقملاراركت:(۱):ةيلاتلارومألاهدكؤتامكلذو؛م۹۵۷٠ةعبطةمتاخ

ناكدقو.نيتعبطلاجارخإبيئراحلاحلاصريمألاءانتعا:(۲).ةمتاخلاكلذكوءنيتعبطلا

كلذنعلودُلامتهنأودبيو؛ملسُميبآرعشنمتاراتخمميدقتبم۱۹۵۷ةعبطيفدعولا

.«ملسُتيبآرعشنممكربكأجارخإةلواحمىلإ
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مكبةلماكةينونلاحرشىلعتمزعف‹يعادبإلاهِعدَنبُم۾يفُترحبتاملك

.هرعشييحُمنممهريغونيينامُعلانيب,اهراشتناواهعويذواهتيمهأ

يبأرعِشنمًاريثكبجحتنأعويذلاكلذبتنكمتةَينوُتلانأةقيقحلاو

هتديصقبناجىلإةّيناورهنلاوةّينيَعلاوةّيميملاوةروصقملاعريذمغر«ملسُم

ملسُميبأيبحُملةيِعمجلاةركاذلاوةقئاذللةةَينوُتلاحاستكانأالإ؛كلتةقرافلا

يفُتأدبكلذل.ىرخألاهعئاورٍتادارفنايّلجتوروهظلةَصرفلاتتمل؛ُةَفاك

ةديصقاهنألتيبًاتيباهحرشلامكتسانود«"'ةيناورهنلاتايبأضعبحرش

ةيخيراتلاتاراشأإلاضعبالولءدهججلاكلذيعدتستالثيحبحوضولانم

ةرجحكًٌةقيقحينتهجاويتلاةلضعُملانكل.ناورهّنلاةعقوملوحةتفاللا

ةرّوصُمةخسنبينفعسأءاقدصألادحأنأالولةروصقَملاهتديصقيهءاكِص

رصاننبروصنميضاقلاخيشللء«ةروصقملاحرشيفةروثنملاررّدلا»نم
.°”يواجنفلايسرافلا

عجاريليدنكلاقاحسإنبرصانقيدصلابتنعتساةريخألالمعلالحارميف:ةظوحلم(١)

تاحورش-يتاحورشبناجىلإ-ًاروكشم«فاضأفءةحراشلايشاوحلاونتملاَقّقدْيو

.ةيناورهنلاةديصقلا:يشاوحعجار.ةيناورهنلاةديصقلاىلإةيفاضإ

ةيوغلةسارد-«ةروصقملاحرشيفةروثتَملاررّدلا»باتكنمةديدجةعبطًارخؤُمترَدَص(۲)
:حيحصت‹يواطنطلايلعدمحملداع:قییقحت‹يسرافلارصاننبروصنميضاقلاخيشلل

ماعفصتتُمءةفاقثلاوثارتلاةرازوءىلوألاةعبطلا«يدشارلارصاننبىيحينبقاحسإ

وبا»:ناونعبلاقملانتعلاطُمرثإ‹ةعبطلاهذهرودصبانملعدقو.بيرقتلاهجوىلع۹

ناميلسنبدمحميفحصلاةبتك«لزنملوأىلإقراحلانينحلا:هتروصقميفملسُم

ملفسأللاننكل.م٢٠٠۲«ويلوي٢۲:خيراتبنامُعةديرجبتافّرُشقحلميفيمرضحلا
فصتنمتردصنيحاهنأل‹رداصملاوعجارملامسقيفاهنكضُتملوةعبطلاكلتنمدفتسن

ماععلطمو‹م۷٠٠۲ماعتاياهنةروصقملاحرشنمانيهتنادقانُكءابيرقتم۹٠٠۲ماعلا

ةلآلاىلعةنوقرملا)ةيلصألاةخسنلاىلعًادامتعا«فصنوماعوحنلبقيأ۽م۸

.ةيعبطملاوةيئالمإلاءاطخألابةثيلمةخسنيهو٠يواطنطلالداع.داهدعأيا.ةباكلا

ریثکبلضفأيهو‹ةحقنُمةروصقملاحرشنمةَديِدجلاةعبطلانأىلإءانهويشن:ةظوحلم

نبقاحسإ:باتكلاحّجحصُملًادئاعلضفلاناکامبروءاهاندمتعايتلايواطنطلاةخسننِ

.ةروصقملاييشاوحعجارليصافتلانمديزمل-يدشارلارصاننبیحی
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كاذنآروهدتملايداصتقالاويسايسلاعضولاتايطعمقفوءلوقلاعيطتسن

دمحمديدجلامامإلا(ةبغرمدع؛ىرحألاب)ةردقمدعو‹«لخادلانامُع»يف

يفِتوَملابهملُحقيقحتلةدوعلابرعاشلاةبغرقيقحتىلعيليلخلاهللادبعن
الاثمنوكيسهنأ-هافنمةلحرلاوط-دقتعاوهلصلخأيذلاهنطوعتارم
مامإلاباختنا«ةيطارقوميد»ًادبملًاقفوءهينطاوملينيدلاويحورلاصالخلل

يتلاةدرفتملاةيؤوللًاقفوءةلودلاءانبميهافمكلذىلعصنتامك-هييعَرنم
ةماقتسالاةلودةماقإلبوؤَدلاهتالواحميف«يضابإلابهذملااهسّرك

.بقهذَملاتايبدأنمليصألانوتُميفاهيلعصوصتنَملاةاواسُملاوةلادعلاو

دقتعاةّيوابوطرعاشمالحأىوسنكتملءامئادعقاولاناكامكءاهنكل
ê َ O. . e ۳

نمايبوتويلا/ةلودلاكلترارمتساةيناكمإبتكتفيتلالماوعلاةفاكبةطيحُملا

مامإلاةروشاةحداملاةينطولاةدئاصفةرابجنزيفُبطتحَيناکاميفءاهمدع

ليقبتخلاىلعهتايحمايأرخاوأيفئفكنينألبق«يصورخلادشارنبملاس
راٹن»فيلأتىلإهعاطقناو«ينامحرلاسفّنلا»يفىّلجتسُفَننمهقلحةرارميف

ًاطوطخماهضعبًلظلامعأنمامهاوسوءارهزألاعرشلاملعيفرهوجلا

الىتاكلابوأىشالتدقناكءرمألاةقيقحيفء؛يبوتويلارعاشلاملحَنكل

كلذنمَئقبْنِإو«يصورخلادشارنبملاسمامإلالايتغاةعجافدعبامّيِس

مهاسٌءوُضةنكلءيليلخلاهللادبعنبدمحمةمامإيفٍءوضٌصيصَبملحلا

ُصيصَبرّوَنُيملكلذل‹هلالحمضاوهتاوميفهسفنرعاشلامهسأامك«نوريثك

يفهراكذتدهاعمىلإرخأتُملاةدوعلاملحءفاطملاةياهنيفءءوضلاكلذ

.نامُغ

-ةبوتكملاةينيَعلاهتديصق؛ةصحافنيعبلَمأتينمناف؛ءدبىلعًادوعو

نماهتاقباسنعةفلتخُماهنأظحاليسءهتايحمايأرخاوأيف دقتعنامك
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ديدجًأدبمنعحوضوبُربعُتيهف؛ةّيميملاوةينونلاكةيضاهنتسالاهدئاصق
وعديلال؛هتايحنمةرخأتُملالحارملايفملسُموبأءانلادبامكفُحَسَر

لب«ىرخألاهتايضاهنتسايفهنأشناكامكعيابُميضابإمامإلوحفافتلإلل

نوكتةدحاوةيمالسإٍةَمَأةدحوىلإوعديةّينيعلاهتديصقتاياهنيفارن

رافُكلالفاحجمامأاهقوفتنعًاضوعءاهتعنمواهتّوَقلًاردصمةدّدعتُملااهبهاذم

ميطحتهنديدناكيذلارامعتسالايف-كاذنآءءاريناكاملًاقفو-ةلشمتُملا

.ةيمالسإلاوةيبرعلانيتمألا

نمريثكلااهب(ةّيميملايأ)«ينطو»:هتديصقنِإف؛رخآديعصىلع
فنأ»وءادشارنبانينمؤُملاريمأ»صخشلهئالوىلعدهاوشلاوتالالدلا

‹ةَينونلانعةناكملقتالضاهنتساةديصقةّيميملاو.«جغارنايزخمصخلا

‹نامُغىلإةدوعلاىلعهتردقمدعدكؤياماهايانثيففشتسيئراقلانكل

هءالونأالإ«رابجنزنيطالسعمءاضقلاكلسيفءًاينمضءلمعْنِإوهنأو

تالصاوملاببسبامبرو.”هتمامإوبختنمملامامإلابلقيفنانماكهبلقو

نكيملونامُعىلإهدئاصقلسريفءةيقتلاسراميناكمايألاكلتاهتبوعصو

هحئادمةّيجاودزاةلاحلريسفتبرقأاذهنأانداقتعايفو.رابجنزيفاهرهظُي

يفء«عرولا»دومحنبيلعناطلسللهحئادمادع-ةليلقيهو«"”نيطالسلل

نعدومحنبيلعديسلا(لزانتوأ)يصقأنيحم١۹۱٠ماعتأدتباةلحرملاهذهنأدقتعن(١)

عاضوأورومأهيلإتلآاملانئارقتسايفو.ينيوثنببراحنبةفيلخديسلاهفلخيل«شرعلا
هتايضاهنتسايفةحضاولاهتالاومدعباميسال«براحنبةفيلخديسلامكحيفملسُميب

الّجَعنالماعامهنأٌصلختسن؛يصورخلادشارنبملاسمامإلابناجىلإفوقوللةيعادلا

.ملسُميبأىلعمهليلاوُملاناطلشلاوزيلكنإلاطغضب

دمحمذاتسألاءاهحراشوراثآلاققحُميلحمسيلف»:اهققدُموراثآلاعجارُمنمةفاضإ(۲)

تالاجرضعبىلعملسُميبأةوسق»صوصخبهحرشيفهيلإىضماميفهتفلاخممبيثراحلا
يبأىلعهبلقننأبجيرمأهنأييأريففء[ةنونلايشاوحعجار]ةينونلايفاميسال‹«نيدلا

ىلإليحُيرعاشلليرذجفقوم»لوحناويدللاقفحُمهركذامبكشأيننإذإ؛هسفنمس

=ةيمهولاوةيلايخلاةروصلاكلتمدهبةليفكالماكناويدلااذهةءارقف«ءيريونتلاهركفةلاصأ
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يفبلقلاءاضُيوُينمعبانلاوليصألاوحماجلابتنروقولامیف-هرظن

٠خلإ..ةينيعلاو«ينطو»وةينونلاكىربكلاهتايضاهنتسا

يفتلظيصورخلادشارنبملاسمامإلايفهحئادموهتايضاهنتساف

لصفنعءةبيْغُملاوةدوقفملااهتلاصأاهنمًةحتامةينامُلاةيعمجلاةركاذلا

.ريخألاولوألاةهناك«(هتايطعُمفالتخاىلع)ٌيسايسنمزمارتلعفب

‹؛فذحياميفءيدرفلاهزاجنإةَبِسَحاملةركاذلاكلترييجتوهءانلادبامك

:(۱):امه«نيلماعىلإاهدَرَميتلاو«ملسُتيبأنعنيينامحلاناهذأيفتعبطنايتلا=

ملسشوبناكنإف.حساكلاعساولاةينوُتلاراشتنا:(۲).مويلاىتحًالماكهناويدرشنمدع

؛مْذُنوَباعُتنأٌيحتستفقاَوَمملسُميبألناف؛امًافقوميليلخلاهللادبعخيشلاىلعبيعي

نمءاهضعبيف«فكنتسيمليتلاو؛رابجنزنيطالسيفيقافنلاوِءايرلاةغلابلاةحئادمينعأ
«ُتأرقاملوهنمفقويمسجرشنأىتح؛كاذهناطلشهلؤيولب«رفغتسيوعوضتينأ
اهيأ دجتسو؟هراكذأوهتايهلإنيأنذإ؟غلبملااذهملسُموبأغلبيله:يسفنقّدصأملو

يبألاقّلَحامهُنركذنيذللانيلِماعلانأودبينكلو.حئادملابابيفةريثكةلثمأ ئراقلا

يفدكؤييقورحملادمحموهًانيصرًاثحابنأنكمتلاوةوقلانمتفلبةيمهوةروُصملسم
نبهللادبعخيشلاهؤاجهامأ!رابجنزنیطالسلهحئادميفًاظفحتُمناکملسُمابآنأهتسارد

امةقيقحف«يليلخلاال؛ملسُميبأٌقَحيفةبلثموهف؛ةبيعُملاةلكاشلاكلتبو؛يليلخلاديعس
فرطلالب‹يليلخلاهللادبعخيشلاهيفببستملانكيملًايسايسًافالخهنوكودعيالىرج
النملو.ةدوعاللاةطقنىلإفالخلاَدَّعَصمث«خيشلاديىلعًامربمًاقافتاضقنيذلارخآلا
ةيلوطبفقاومهلوءًابيدأوًاسرافًارعاشًاريمأناكيليلخلاديعسنبهللادبعخيشلانإففرعي

ىدلةفينملاهتناكمىلعتزهجأةرماؤمةيحضبهذهنأالإهَةََلْطلاهجويفةعصان
انمٌحتسييذلاخيشلاةناكملًةَمِصاقٌةبرضْتَلُكش ًاديدحت تايبألاكلتو؛نيينامُلا
يبارمأيفبيجعلا.لمانرقيلاوحبهتاممدعبوهتايحيفهلضّرعتامَءاَرَجفطاعتةفقو
مركوفطعراردتسايفٌةضاضغَرَيمللججولاٌيحيفةعذقملامئاتشلاهذهدعبهنأملسُم

ءانه«اندروأ:ققحُملاةظوحلم.هَنوَعوهلونًابلاطيليلخلاهللادبعنبدمحممامألاِهدلَو
اننأدكؤنانرودبو.ةيؤرلايفانعمفلتخانإو؛لمعلااذهلَءارثإاهقفدُموراثالاجارهيار

يشاوحلاىدحإيفاندروألبءاهنوتميفانتلصوامكءةلماكةينونلاتايبأحرشببفتكنمل
.۰0ْهانریختًاسابتقا

ىلعيليلخلايلعنبهلادبعرعاشلللوطملادّرلانمهانريختاسب أدروامك«ملسُميبأ
يفدروملسُميبىلعيليلخلاي.(ةقيقحلا»هباتكطوطخم
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يفةلئاموةصخاشىقبتنأ«ملسُميبأةدارإلبقءُنمزلااهلدارأةيرعِشةركاذ

ةّيلدجهنمصقتنتملراصبتساةكنجوعّرَوبرصبتساُهنألةقحاللالايجألاةايح

نأيبنُتملاقبساملةبقاثلاهتظحالميفتلجتيتلااهتروريسيفنامزألا

ملسُميبأليحربىنفينلامك«؛صوُصرَملاُةَناينُبىعادتينلٍتيبيفُةظحال
:يبنتُملابّيطلايبأخِماشلاهفلسو

]۱۲[

ةئبرعلاةريزجلاءارعشىلعةينونلار
نامُعمهدلبيفنيينامُعلانادجويفسيلءمراعريثأتةينونللناكدقل

ركذلافنآهلاقميفءيحالفلادمحأبيدألاذاتسألايوريامك-؛بسحو

اهبولسأبرئأتيل؛كاذنأةفاكةريزجلاوجيلخلانادلبيفلب-ةراشإلاو

نب»فورعملادجنرعاشمهنموءرصعلاكلذٌءارعشديرفلايضاهنتساألا

زيزعلادبعكلملااهبحدتمايتلاهتينونيفةينونلاةيبولسألحتنايذلا«نيميثع

:يحالفلادمحأذاتسألاانيلعاهيوريلةياورلاةّيَقِبكرتنسكلذلءدوعسلآ

ةقطنميفلب«بسحفنامُغيفسيلةريبكةرهشةينونلاهتديصقترهتشادقو»
يتيوكلايفحصلاوخرؤملااهرشندقو.تيوكلايفونيرحبلايفجيلخلا

ودبيوءددعنمرثكأيفتاقلحىلع«تيوكلا»هتلجميفديشرلازيزعلادبع
ةلجملاكلتيعباتمنمنامعجراخنيريثكلاىدلتفرعرشنلااذهببسباهنأ

-يحالفلللازاملوقلاو-تظحالدقوءةقطنملايفءارعشلاوءابدألانم

يذلانيميثعنبافورعملايدجتنلارعاشلاىدلةديصقلاهذهباحضاوًارثأت

دمحأخيشلاهذاتسأروزيناكثيحنامُغلجاسبةلصهلتناكورطقيفشاع

خيشلاهقيدصروزيامكءنيويقلامأيفكاذنأميقييدجنملاعوهوينابجّرلا

تبهذهقيرطنعيذلاوهيليقعلاكرابمخيشلاو.َئَبُديفيليقعلاكرابم
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رعاشلارثأتناكوءهتلجميفاهرشنلتيوكلايفديشزلاىلإملسميبأةديصق

نزولايفملشسُميبأةديصقلةهباشُمٍةينونٍةديصقيفًادجًاحضاو”نيميثعنبا

:قحالتقويفدوعسلآزيزعلادبعكلملاحدميفاهلاقةيفاقلاو

نامرحوءاطعإوتيلوتيغهيدرُبِءانثأيفَدُسجَنكِلَم

ناشاهريخأتيفنميهُمللواهرهظأتقولااذيفهللاةئيبخ

ناميإوٌنمأمُهُمَعىرتامأهبنيملسُمللثّيَجوةوعدو

يفاهن؛دوعسلآزيزعلادبعكلملاحدميفاهلاقيتلانيميثعنبارعاشلاةينونتايبأ(١)
ملميبأةينوُنبرثأتلانأل.(ركذلافنآ«يحالفلادمحأذاتسألالاقمنعالقن)ةمّدقُملا
رثكأكلذيفنأانداقتعايفو.دوعسلآزيزعلادبعكلملااهيفحدتمايتلاهتديصقيفحضاو

يتلاةيخيراتلاتاقرافُملانممغرلاىلعاهطابنتساةلواحمبنمزلافشانلحمستس؛ةلالدنم
ماقأ)يذلادوعسلآزيزعلادبعمكحمنيبةتبلاةنراقُمالذإ:ةلواحُملايفانمامأًازجاحفقتس

يفٍةَكوُفسَملاِءامّدلارحبّنِمةفُمْحُملاامهتلخنونيفيشلابلب؛هدحوفيسلابسيل(همكحم
قفاوتلانمعونل(ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاملعيفقافخدهاشلاو)ةيعادلااهتيزمرٍرارضخا
ملاسعرولانيملسُملامامإلملسُميبأحيدمىلإًاسايقةريزجلاكليبدوعسلآراثتتسادعب

؛نيَرمُملاةلادعل ةيضابإلاتايبدأيفاّلازتخارمألاربُتعاولو-برقألايصورخلادشارنب

هَلاودبحصينيتديصقلايفباطلاّنكل«باطخلانبرمموزيزعلادبعنبرمُع
ىلعامهنیبةنراقُمال«نییسایِسنیعضونعًارعِشريبعتللةّراعتسُملاةقرافُملانع‹ةَياطخلا

مامإوملسُموبأ]هتحدميفحودمملاٍةيقحأبضانلارعشلاةغالبيفادبامادع؛قالطألا

ةلوحخنَملانيميثعنبادجنرعاشتافلابمىلإًاسايقء[يصورخلادشارنبملاس؛نيملسُملا

تاصالخنع[دوعسلآزيزعلادبعكِلَمللنيميثعنبا]ٍةَحذِميفَرعَل«ملسُميبأةينوننم
‹يرمقل‹يهو.ًاينمزاهلقحاللاىلعاهساكعناوءكاذنآةريزجلايفيخيراتلادهشملا
ًارعشةقرافُملاوةقرافلاةزافملانعڭىهان‹خيراتلارباقَمىلعةدهاشو«یخیراتدهاش

لب«؛ضحقملايرعشلاديعّصلاىلعال؛ةّلختنُملاوةلوحنملانيتحدملانيبًاينادجووًايجوُرو

ىلجقرفلانل‹امهب«نييدوعشلا»ونيينامملامامهناةريتويفيخيراتلاامهلداعمبلصيف

ةمثنأانداقتعايفو.يضاهنتسالاويرعشلا:نيديعّصلاىلعءةرقافُملاىهتشميفخاصو

دشارنبملاسجودمقلانملُكيربقىلعراونأضناتوټؤروًايرعشوًايسايسًاسرد

اهبنتتنألبقرعّشلاٌةرورَضاهتلاقةرورضلءينالهبلاملسُميبأهحدامو«يصورخلا
يفامك؛يسايّسلل(رهاظلا)حاجنلاتازافميفهديدُنىلإًاراقتفاواًلشفةّسايّسلاةكنج
.يحوؤلالشفلل(نطابلا)تازافم
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نارق؛اضمأامكفيَسبيضمتًافرتعُمنآرقلاوفيسلابتعجن
ُناكرأوٌمالعأضرألايفنيذللثعفتراوُمالظإلاوٌملظلاىلّجناثيح

قايسيفهبًارثأتُميصورخلامامإلاحدميفملسُميبأتايبأريعتسيوهف
؛ةيرعاشلاىوتسميفقرافلاعماهّصنبهتاملكضعبدرويهنأىتحةديصقلا

.دحىلعء«نراقُيالامہةغايصوًاكبسىوقأوةيرعاشرثكأملسُميبأةديصقف
.يحالفلادمحأذاتسألاريبعت

[۱۳]

راكذألانوتُميفراركتلاوةلاطإلايف

دئاصقيفابولسأوانومضموةدرفم؛راركتلاوةلاطإلاةعوضومودبتدق

وحنوحنينأبجييذلارعشلايفةذبحُمريغةصيصختالاهتبالاوراكذألا

؛ةلأسملاكلتلًايعاوناك«يداقتعايفملسُشابأنأالإءهنمصلاخلا

وكتمئادلاراركتلابف.ًانيدتاهًدصقتيهنكلءهلابنعةبئاغتسيليهيلاتلابو

راركتربعدعباميفوأ«تالوطملاكلتلهفيلأتلالخنمْنِإ«حيبستلاةحبس
ُةَسْفَنئراقارقامّلُكلب«بسحفنيتّرمسيلرجألالانياذهبوءاهلاهئاوق
رعاشلاكنيينامعلاءارعشلانمهقبسنمبًارثأتمنوكيدقكلذبوهو.ينامحلا
نباراعشأيفداهشإلاوزاجعإلا»:مسابعوبطملاهناويديفدادمنبدمحم

دنعفورعملاهناويديفيلوعملاملاسنبهللادبعنبدمحمرعاشلاوءداذم

.(يلوعملاناويد»:نيينامغلا

نمعيفرىوتسمىلعظافحلاباهلةقالعالوفرصةينيدةياغلا؛نذإ

يتلاةيضاهنتسالاهدئاصقيفظوحلمليلدلاو.يرعشلالوقلاتايوتسم

‹ئراقلاحوريفةقافدلاهتحفنوهتلازجوهتوقورعشلاطورشاهيفلمكتسي
يسابعلاويومألانيرصعلاءارعشرابكدئاصقوتاقلعملالاحوهامكًامامت
تنمازوأتقبسروصعيفينيدلاويموقلاضاهنتسالاوةضهنلاءارعشو

.هرصع
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وأةلاطإلةجاحيفتسيلةحضاوةجيتنىلإءانه«صلخناننأةقيقحلاو
؛دصاقمنمدحاودصقمسيبحراركتلانل؛هراكذأيفراركتللزاوُمراركت

.ىنسحُلاهللاءامسأقفواهبتريتلاهدئاصقتالوطموءهراكذأوهوالأ

.رعشلاةاضرمالللاةاضرم:حضاوفدهلاو

نابأثيحراكذألل«ىلوألاةمتاخلا»يفًادضقمرعاشلاُهُدُكْؤياموهو

:هللانمهبٌرقتفدههيفسبلالحوضوب

يِتَبْزْفويِفاَعُهيفاذجُمكيلإيديَسُتبّرقَتىنسحلاًكِئاَمشأِب
ةَولَخَدمَبةَولَخيْبَركهججَولاهرليِتْرَنعبطلاَريِمَسُتْلَعَج
ةوُئوِلاَمَكنِملُكصحنامباهّرِسبْاَحَسينزطمأكّشَحب
ةّيوَرَألايفواينُدلايفيهلإهُمريَغلَكنماهبيلْبَقَو
ةَبحَملامنحيِلمِيخاُكْبُحبينتْنُفأويلحفلاتخفيهلإ

تيهارن-هودقتنهلوقيسامبسدحيناكولامك-تايبألاهذهيفف
ًادعبتسُم‹قلاخلاتاذىلإ«ىنسحلاءامسألاببؤقتلا"و«راكذألا»نمهفده

دحأراركتلانوكيدقيتلاءرعشلاتايلامجنعكيهانءاهتغالبةّيمهأ

ةلاطإنمملسُميبأراكذأيفدروامكسيلنكلوءاينّدلادودحلايفاهتانوكم

رابتعاامنودءةزعلابحاصنماهبًابرقتينيدتلااهدعُبيفاهڑياماهلناك
.ضحقلاةَيلامججلااهتفيظول

]٤۱[

ةيناطلُسلاحئادملا

هتایهلإوملسُميبأتايضاهنتسابسانلانمةضيرعحئارشتلغشناامردق
ىلإرظنلاُتفلنوريشُت«ىرخألاهضارغأنعمُهَيلتفرصوءةيوبنلاهحئادمو
يفًاضقانتةفقثُملابخنلاضعباهيفتأريتلارابجنزنيطالسيفهحئادم

نمكلذلعفدقف؛مكاحلرعاشحيدماهنألالءةيدقعلاوةيركفلاهتاهجوت
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الاثمةلودلافيسيفيبنتملاحئادميفكتوءةيبرعلاءارعشنيطاسأنمهوقبس

جرخرابجنزنيطالسلهحيدمدئاصقضعبيفانرعاشٌنكل.هيلإةراشإلاردجت
يفهحئادماميسال«حودمقملاةيصخشلِءالعإنماهيفامبحئادملافولأمنع

مهيلعغبسيلةينيدلاهتفرعموهتربخطاقسإوءدومحنبيلعوينيوثنبدمح
ًاطوقسكلذيفبخّشلاكلتتأردقوءةهولألاتافصْنِممهتبَرَفتافص

.هلنارفغالملسُميبأنمًانيهُموالذم

ةحداملاةيراذتعالاهتديصقءلاثملاليبسىلع«أرقينمنأةقيقحلاو

يفليوهتلاوتاغلابملافشتكيس؛ایفعنميدايأ»:ينيوثنبدمحدّيسلل

.ةزجعُملاةميظعلاهتروصقمىلعًايئدبمًانيرمتءانلتدبيتلاءةروصقملاهذه

:اهتايبأضعبيفلوقيوهف

ونيؤُملاووبرهَدلاحلفأدق

غشت اننوهجَوبرولاعشتشق
o

ىلتجتءايبنألايذَمتمس

ىداُنهيلإُجَحلاضَّرفْنَم
ىَدُهلانُمُييفِنؤكلاحالَفوَن
انّسلاكادنمفروُتنمسمشلاب

ىَمَعلاَوِلالّضلاصخَميفقوراغ

امكءارعاشهبقيلتالتافصهحودممىلعملسشوبعبسيیرنامکف

ءةيسدقرعاشمهباحرنأبفصييناثلاتيبلايفف.هحودممىلعقبطنتالاهتآ

وحنيهتّمربتيبلاو.رعاشملاكلتىلإيأ؛َنهيلِإىدتهاكح|ضرفنمَنأو

ناكوءهحودممىلعتافصلاهذهلشمءافضإيفةغلابملاوٌولغلاىحنم

خيشلاِتاماقموةَحُدِملاماقمبءةنزاوُم«قيليامبهحودممركذرعاشلاناكمإب

.ناطلسلاهحودممىلإًاسايقءحادملا

:ينيونبدمحيفلوقيءةروصقملاسفننمىرخأتايبأيفو
$َوهبءا۱ِماق

هلمأَومهَولاروعادات

هدجَُمِتارجحيفلزبملو

ىَعَرَميفوتشاَوِولل

اخشسلاوهاَدَندقنمطَوحخأ



تغلبامهم؛(ص)دمحشمهبَءاجامبموقينأينيوثنبدمحديسللىف

؟رعاشلارظنيفءاقّنوهعرووهلدعتاجرد

دمحأذاتسإلليقابلاكرتنوءموللانمردقلااذهبىفتكناننأةقيقحلاو

ركذلافنآ«هلاقميفهحيدمدئاصقىلعتاظحالمىدبأيذلاىحالفلا

:ةراشالاو

ةينطولاهدئاصقيفلخديهنمءزجف ملسميبأدنعحيدملارعشامأ»

نيدلارونةمالعللويصورخلاملاسمامإللهحيدميفامكةيضاهنتسالاو

ربكألاهيقفلايفتناكاهزربأهرصعمالعأضعبيفحئادمهلويملاسلا

حيدمدئاصقهلكلذكو«ةمئألابطق»بقلملاشيفطأدمحميرئازجلاةمالعلا

دمحناطلسلايفتايراذتعاوحئادمويديعسوبلادمحمنبدومحديسلايف

فرحأىلعونآرقلاروسولعةبترماهضعبلعجدقورابجنزناطلسينیوثنب

ودبياميفهنمابضاغناكدقوهوفعسمتليو[هيلإ]عفشتياهيفوهويسركلاةيآ

نمةلوبقمريغحيدملايفةئيستاغلابماهيفوراذتعالابابيفلخدتيهو

ریثکيفهسفنبهزازتعاوهتایراختفانممغرلایلعوملسميبأةناكميفلجر

:هبقیليالفقوميفاريسكاللذتمهتايراذتعايفهدجناننأالإهرعشنم

اهُمالئآوبثقلَعدقوألإةلرزياغُيملكباببدبَع

:دیدشللذتيففطعتتومحرتستةريثكتايبأيفلوقينأىلإ

ىَرْثلاّقوُفنموايندلاويرهولفارشبويفثمعبو

يفو.اهرئاظنوةروصقملايفةيماستملاةخماشلاسفنلاكلتنماذهنيأ

يفهللهتبطاخملشم[هيلإ]رذئعُمللهتبطاخُمنوكتاماريثكهتايراذتعاضعب

.لُشوتلاوةعارّضلا

لوقنمء؛لصفلااذهناقلغُتنيتللانيتجودزملاىتحنيتيلاتلانيتجودزملانمٌءادتبادريام(١)
.يحالفلادمحأذاتسألالاقمنمًايفرح



:لوقيمورلاةروُسلهرکذدنعو

ىَدرلاةٌّصقبموُرلاكِلاَمَمثجَرْشَحَناسرافىلَجَتاذِإ

يهأ؛حودمملاكلذاهَجَرْشَحيتلاكلتموُؤلاكلاَمَميأيردنالو

؟ايندلايصاقأيفةيمارتملااهتارمعتسجمبايلاطيإمأ؟ذئمويميظعلااهتيصبايناملأ

حودمملااذهو..؟هبرغىلإهقرشنمملاعلاىلعٌيِبطُنتناكيتلاارتلجنإمأ

نإفنامقلتءاجاذاوءىهنتورمأتىتلايهوءاهرهقواهذوفنتحتهتكلممو

اهئامسأيناعمترُحُسروُسلاةيقباذكهونامقلةمكحكهتمكححودمملا

مغرلاىلعو.هيلإرّدتعُملامكاحلاكلذللاطيالدجموةمظعتافصنوكتل

جرختسيهارن«هتلوديفیروشلاقبطيالهبحاصنأفرعيوهوىروشلاةروُشس

يأ.طقفةتَميزَعوةتكِهوهلقعُرواشُيامنإميظعلااذهف؛ًاديدجىنعمىروشلل

:هنيعبٌدشْولاوههبيضقيامفكلذعمو؛هسفنرواشُيهنأ

%َځَaوeَ.:92س-ً

ىضقەبامدشرلانيَعفىروشهيزعردمقوولقÜل

ةلاحيفوهواهبتكهنأودبيوءوحنلااذهىلعاهلكةروصقملاهذهو

يفلصيملهنأولدونانکنِإو.هرذعهللعلوبعصفقوميفوةجرح

اهيفبتكيتلاعاضوألايردن.انسلووشبهنأديبءاذهلثمىلإهتايراذتعا

٩يلكتلابةئيلميهفءهرعشِدِيَجنمالوهعئاورنمتسيلاهنكلو؛هتديصق

اهنأانلدكؤيامميوفعلاهقفدتوملسميبأعادبإنمءيشاهيفسيلءةغلابملاو
.بوقعيسفنيفةجاحلجأنمتناكاهنأوءةقداصةفطاعنمثعبنتمل

يبأنعتاباتكلاضعبهلوءقُّقدُمثحابوهوءةوخإلادحأينأبنأدقو

يبآحئادمصوصخبيحالفلادمحأذاتسألاعمفلتخأ:اهَقُفدُموراثآلاعارمنمةظوحلم)۱(

الإاهيففلكتالوءرعشلجيفِهِيدِيدكةقافدوُةلزَجرابجنزنيطالسيفهحئادمف.ملسُم

ءاكتاللًايعادىرأالو.هنمُبالٍةَعنَصنفنًمامومُع-ةيَدومعلاةديصقلاهبلطتتامرادقمب

.طقاستتنأةَييهَولاةروُضلاباض[فلكتلا]ةلوقمىلع
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هدئاصقلبقو؛هتيادبيفتناكتايراذتعالاوحئادملاهذهنأ؛ملسُم

يقّمعتوِهَييِصروهظوهمساناعملوهجضُتلبقوءةيسامخلاوةيضاهنتسالا

هذهنيبورَرُعلادئاصقلاكلتنيبةنراقُملادنعلجحضاوكلذوءهتّيرعاش

.؟ىوتسُملاةعضاوتملاحئادملا

[٥][

“يرفإقرشيفةينامعلاةفاحصلانمةلوهحمقاروأ

(رابحتزيفةيفاحضصلاةضهنلا‹تاورلا‹روذحلا)

روهظعمءم١۹۷٠ماعاهسيسأتبانلقاذإةينامعلاةفاحّصلاقحبُفججُت

ّنكل.نامُعيفردصتةفيحصلوأ‹لعفلاب«يهيتلا«نطولا»ةفيحص
يتلانامتيفسيلماع۹٠بخيراتلاكلذلبقمتدقةينامعلاةفاحصلاداليم
ةنطلسلا»يفلبءةفيحصرادصإبحمستنكتملفورظبكاذنآرمتتناك

لاصفنادعبولبقترجاهفورعموهامكف.رابجنز:كاذنآ««مأوتلا

لضفأخانمنعًاثحبءرابجنزىلإنامُعنمةفقثملابختلامظعُمنيتنطلّسلا

اهترشننأيلقبسوءةثلاثلاةيفلألاعلطمديعُباهُنبتكٍةلاقمنم«فؤوصتب«بختنُملصفلااذه(*)
هذهعممجسنتلاهتارقفضعبةغايصُتدعأيننكلءةيندنللا«يبرعلاسدقلا»ةفيحصيف

.ةمدقملا

ضرأىلعُرُدصُتٍةفيحَصلوانأ؛قوثومرَدصَمنِانملَع:ةفيحصلوأليخيراتقیثوت(۱)
ٍةفيحَصلوف.انلاقميفانركذامكم١۹۷٠ماعةرداّصلا«نطولا»ةفيحضنكتمل؛نامُع
ةَيلْخاَّدلاةقطنملابلئامَسيفلب؛طقسميفردصتملوء«ىوقأٌبعشلا»:اهمساناكةينامُع

نمردصدقو.نامحتٍةمامإطوقشرثإ؛روميتنبديعسِناطلشلامكححمنايِإم١٠۹٠ةنس
يتلاةعبطملاُتَرَداَصامكءاهرشانىلعضبقلاتاطلشلاتقلأمثخيتيدعةفيحصلاكلت

رِشانلاكلذملطدقو.طقسمنمةبيرقلابيّسلاةدلبربعٍةَيبشخٍةنيفَسنطبيفيبدنمتبه
دهعلاةيادبعممهحارسقلطأنمعومجميفهحارسقلطأثيحم٠ماعیتحالقتعُم
.م١۱۹۷۰ويلوي۲۳يفديدجلا
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.ةيداصتقالاوةيسايّسلاعاضوألالقلقتودومججلامكحبءاهتاعلطتنعريبعتلل

يقيقحلاداليملاناكم١۱۹۱ماعنإءةغلابمامنودءلوقلاعيطتسناذل

كلتنأحيحص.رابجنزيف«حاجنلا»ةديرجرودصبةينامُحلاةفاحّصلل

اهنكل-هيلعفراعتُملاو«دوهعملاىنعملاب-«رجْهَمةفاحص»نكتملةفاحّصلا
نأواميِسالءنامُغيفاهروهظطرشبايغلرابجنزيفترهظةّينامُعةفاحص

كلترهشأامأ.نمزلانمةرتفاهريرحتسأردق"”ينالهبلاملسُمابأرعاشلا

يتلا«قلفلا»ةفيحصتناكدقفرودّصلاىلعةموادماهرثكأوءفحّصلا

دقو.نيينامعلاباتكلانمةبخناهتسائرىلعبوانتيتلا١۱۹۲ماعتسسأت

تناكامك‹رابجنزونامُغيفنيينامعلانيبلصوةلصةفيحصلاهذهتناك

.ملاعلااذه«رابخأومولع»ةباثمباهمويتناكاهنأنعكيهانمهبلصوةلِص

دنهةزوجيفتخانأءًاحورةلوصوملاءًادسج;جةروتبملاةفاحّصلاكلت

ملبازحأوتايعمجءوشنلىدأخانموهو.رابجنزيفًايبسنيلاربيللاخانملا

بزحلا»و«ةيبرعلاةيعمجلا»كاهروهظيفةضاضغنيطالّسلاضعبدجي
دادعأتلمحةيرابجنزلانفُسلانإلب«بسحفاذهسيل.«يزاريش.ورفالا

تناكوء"«نامغُغةّيلخاد»ىلإ«تايركذلاةَيُْفتلمحامك«فحصلاكلت

يفروُصءانيمنماهلمحتيتلالامجلاروهظىلعاهيفنيكرتشملاىلإلصت

°”يبمومىلاريسملااهبلصاوتلءةينامعلاقطانملارئاسىلإةيقرشلاةقطنملا

«نمزلانمةرتفاهريرحتسارورابجنزيف«حاجنلا»ةفيحصساملسمابأنأةقيقحلايف(١)
ةيهقفابتك«حاجنلا»ةفيحصبناجىلإاهيفرشنيتلاءةيناطلسلاةعبطملادوجونمًاديفتسُم
ٌنكلرئازجلايفبازيميداووةرهاقلايفامنإو«بسحفنامتيفسيلترشتناةيبدأو

.لاقمللانتباتكلالخةرفاوتمنكتملةمولعملاهذه

ةقطنملايف«نامُعةمامإ»ذوفنقطانمو(طقسمةنطلس»لحاسنيبقيرفتللمدختسُيناكريبعت(۲)
.ةرهاظلاوةيقرشلاكقطانملانماهاوسوةيلخادلا

اهمساًارخؤمتداعتسادقوBomيبموب:يلاينولوكلااهمساب«كاذنآ«فرعُتتناك()

۱.Mombayيبموم:ميدقلايدنهلا
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ءانبأنمريثكلةيراجتوةيفاقثةحاووةرضاحءكاذنآ‹تناكيتلادنهلايف

رمُغمجرتُم)ضيرعلاميميهاربإينيرحبلارعاشلا:ًارصحالالاثم_جيلخلا

ةيسايسلابخنلاضعبو«سيوعلاناطلسيتارامإلارجاتلاورعاشلاوء(مايخلا

يبموميفتدجووءاهتدلجءانبأنمتقيوضيتلاجيلخلاةقطنميفةيفاقثلاو

!مويلاندنلوسیرابيفضعبلاهدجيام

ء‹(ةيرصملافحّصلاوتالجملاضعببناجىلإ)ةينامعلافصلاكلت

ةديحولاوءملاعلاىلعةديحولاةذفانلاتناكاهنأل«لّوؤُتوارقُّتولوادتُبتناك

ةفاحصلاكلتنكتملاذهقوفو.كاذنآبرطضملاعينامعلانأشلابمتهتيتلا

ضعبىلإلصتتناكدقفءكاذنآيبرعلاملاعلاةرؤبيفثدحيامعةبيرغ

ةساّسلالبقنمعباتتو«سيرابولوبنطساكمصاوعوةيبرعلاراطقألا

.نيمتهُملاو

ةلجملاغشأريدم»لسرأدلشمف:ةياكحلاهذهمهدحأدرويكلذىلعالاثمو

اهيف(هفطعتي)»ةلاسردومحنبيلعناطلُسلاىلإسيرابيف«ىقثولاةورغلا»

رشنتنأىلعءناطلسلاةموكحرئاوديف«ىقثولاةورعلا"لتاكارتشاصيصخت

.«ىقئولاةورعلا»يففرابجنزةنطلسرابخأ

رمتساوءاهضعبعطقتو«فحصلاكلتضعبرودصفقوتلاحلاةعيبطب

ء۱۹۲۳تردص؛حالصإلا»:اهمهأنم.ىرخأءامسأتحتاهضعب

‹حاجنلا»عيطلابوء۸١1۹ةمألا»‹5١٤1۹كشرُملا»‹۱۹«4۹٤0قةضهنلا»

نعةيعُتوفشتودبيامك«فحصلاكلتءامسأو.ركذلااتفْيآ«قلفلا»و

روذججىفختالباطخب-ةيبرعلاةمألالاوحألاهتعباتموةينطولااهتامامتها
لاوحأبمامتهالالظدقو‹-يصاقألاكلتةلتشيفاهنمدباليتلا(ِهِتَمَلْسَأ)

اهتمصاعةمامإىلإفالسألاثرإماستقاوماسقنادعبتمسقنايتلا-”نامُع

=ةفيحصنمم1۹ءويلوي١٠ددعيف؛عوضوملااذهلوحءُتأرقامبیرغْنِم(۱)
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تغلبةأرججلانألب.ةفاحصلاكلتنديد-(طقسم»اهتمصاعةنطلسو(ىوزن)

يتلا«ةضهنلا»ةديرجنأ:كلذنمءمايالاهذهةفاحصهغلبتالًاغلبماهنم

رظان»نعاربخترشن؛م١٤۱۹ماعلصيفنبدومحنبفيسديسلااهسّسأ
يفنيميقملانيينامئلامنمبًارارقردصأيذلاطقسميف«ةيلخادلانوؤش

كلذةمكاحممبتبلاطةفيحصلاكلتنإلب.مألامهنطولوخدنمرابجنز

رظان«نامرف»ءاغلإبءروميتنبديعسقباَّسلانامُعناطلُسرمأاذلورظانلا

.هتىلخاد

ريدقتوةفشرألاوةساردلابظحتملءةلوهجمةيبرعةفاحصلاحاذهناك

حتف»يفءينمهيالو.انلاوحأنعوانعنيبيرغاسيلنايسنولامهإللءاهرود

لصفميفًاضئافانمزءاهسفنتيسن-ةينامُعةقارشإديجمتءاذه«رياصبلا
ةعطاسوءاليلقةميدقةيبرعةظحلىلإحاملإلاامنإو٠-ناصحلاوةبرعلا

نيثحابلانممهاوسلبقءمهسفنأنيينامغلانماهيلإتافتلالاقحتستةمجنك

.نيفشرؤملاونيسرادلاو

ةيبدألاوةيسايّسلاقئاثولانمريثكريصمفرعيدحأالهنأةَرُملاةقيقحلاو

ىلوتساامءاوسءاهنمنيينامُعلاجورخدعبرابجنزيفتلظيتلاةيهقفلاو

وأنيينامُغلاضعبجاردأسيبحلظاموأيموركديبعةرودافحأهيلع

.رابجنزيفكانهوأنامعيفانه‹مهدافحأ

حتف»اهمسايناطيربلارامعتساللةضهانمةينامُعةيرودنعالاقمةيندنللا«ةايحلا»=
ءركذالو.ديلاطخبةعوبطمةفيحصيهوم١٠۹٠ريانييفلوالااهددعردصءرياصبلا

ًاتظءكاذنآىمظعلاايناطيرباهبتمتهادقو.اهرودصناكملالواهبحاصلءاهتاحفصيف

ریداغیربللایرًاريرقت»نكل«طقسموأ؛دکسم»يفيرِسوبقنمردصتتناكامبراهنااهنم

حجري؛ةيرامعتسالاةيناطيربلايابموبةموكحةطساوبةيناطيربلاةيجراخلاىلانَدَعنم
ةعوبطمةيأٌنأبداعبتسالاللعيو.توريبنماهرودُصدعبتسيوسيرابنمةديرجلارودُص

سيئرواهبحاصمسالمحتنأبجيةينامثُعةيالووأٍةَيفرصتُمةيأيفوأتوريبيفردصت

!اهریرحت
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م۹ارامثوبتکاظيرق رابجنزيفةَيناطلُسلاةعطمل

ديعسنبشغربناطلُسلادهعيفم۱۸۷۹ماعةيناطلسلاةعبطملاتعين

يفةعقوتخلاريغةمينغلاكلتنمنيديفتسُلالوآملسشوبآناكو.ناطلسنب

كلذل؛ةفرعملارشنبعارسإلايفةيلاعلااهتميقنكثواهبمتهافءعقضصلاكلذ

َرِشُنيتلاهلامعأىلإةفاضإ‹ةيضابإلاءاملُعرابكلةفلتخمةيهقفًابتُكاهيفرشن

رهَدلادياهمظعُمتعاضأةيبدألامعأاهنكل«هتايحلالخكانهاهضعب

.ركذاهلقبيملو

اهدودحىصقأىلإهبتہبهدةيفرعَمل۱ملسُميبأةرماغُمنأشهدملاو

يتلاةفيحصلاكلت.م١۹۱٠ماع«حاجنلا»ةفيحصَنسَسأنيحكاذنآةحاتُملا

نيبهتالاقميفاحوارُماهيفٍبتكيلظو«؛نمزلانمةرتفاهريرحتسأر
.ةيبدألاهتامامتهانيبويمالسإلاملاعلايفةيسايسلاثادحألا

يتلابهذملابُتَكتاهمأرشنبةقئافةيانعينُعدقف«كلذبناجىلإ

:اهنم؛هذههراثآاهیلعتلمتشادئاصقباهضَوَق

يلحيتأيتلارداصملاةفاكيفًاركذاهلدجأمليتلايحاورلاملسُميبألامعأنمدحاو(١)

ملسُميبأةلاسريفهركذدريباتكوهو.«ناميإلابةسايسلا»:دوقفملاهباتكاهيلععالطالا

ملاسمامإللةيحيملتلاهتراشإضرعميف؛يصورخلادشارنبملاسمامإلاىلإةلوطملا

اهو«هيلإعجراف««ناميإلابةسايسلا»انباتكيفماقملااذهيفمالكلاانعبشأدقو..»:اڵلئاق
امك ةريتولاهذهىلعباتكلاانفلأدقانك.كيلإٌةّجوُموه روهظبانیلعهاٌنُمينألبقهارتامك

فيسنبناميلسخيشلابانجألاٌبحأوباحصألازعأنمبلطوةروشمب-ةديؤملاكتلود
عقاولاناكفٌيحلاسمشغوزببرئاشبلاانتءاجمايأبهمامترثإىلعو«همامتبهلاٌنَمف«يبرعيلا

ضعبنأكلذناكامو«رضاحلاناوألالبقهلاسرإانلريتيملو«باتكلاعوضومنيعوه
ةينامعلاانراطقأبهرشنيفةديكألاانتبغرلوءهتقفنىلعهعبطباندعوهبقثننممباحصألا

.اةعيقبًابارسحبصأيذلادعولابانقثو
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.يولعلاركبيبأنبدمحألء؛ىتارولالهنم

.شيفطأفسوينبدمحملءبتاعَملارادىلإداّرلانايمه-۲

.ينالجرولاميهاربإنبدمحمل«بيترتلاةيشاح-۳

.يملاسلاديمحنبهللادبعلءلامكلاجرادم٤

ينورابجنزيفةيناطلسلاةعبطملايفملسُموبأاهعبطبمتهابتكلاهذه
ىلإجاحنمربعتلةمّركُملاةكموةرهاقلاورئازجلاونامُغيفاهعيزوتواهرشنب
مصاوعلاكلتيفاهنعنيثحابلالصتل؛جحلامسوميفرخآ

بهاذملاةفاكىلعًاحتفنملبهبهذملًابّصعتُمنكيملةنإف؛ظحالنامكو
يفسيلوءمهداحتايفُنمكتمهتعنمونيملسُملاةوقَنأبهداقتعالةّيمالسإلا
خيشلل«تارْولالهنمباتكةعابطبينُعدقف«ضعبلااهضعبلبهاذملاريفكت

هبسنٌلصتي«بهذملايعفاشيولعخيشوهو.يولعلاركبيبأنبدمحأ
امكءهبهذململسُميبأبّصعتمدعىلعليلدتكلذيفوء(ص)لوسرلاب
باتكلهظيرقتيفملسُمابأنأةقيقحلاو.هتسارديفيقورحملاكلذلراشأ

:الئاق؛يولعلاركبيبأنبدمحأخيشلاةناكمحدمداّرْولالهنم

دادښألاوءابآلافيرَشركبيبأنبُدَمخألضفلاُرَدصَم

دادّسلاامينيتَبْسنلاانسنمهيلعىيُمَحُيَوَلَع

دازَملاكاذُعمَجللو«ىوقثلانمډازُميفململاعمَج

يداونلاَروُدُصوبىلَحَفټتاراشإلامولُعنمرُدلاىنتقاو

دادمإلاُفْياطَلاهيلعثّلاهناناهييئافَكنمٌسفنلاهرج
دادملاسابليفضيفلااهُبَصتاملوُبَرنمىفلتو

مكحبرابجنزيفحتفنُملاخانملاوهكلذىلإهعفدامنأانداقتعايفو

ضعبوةيضابإلاوةيليعامسإلاوةعيشلاك؛ةفلتخمةيبهذموةينيدفئاوطدجاوت
دوجولِيفةّيبسنلاهتّيلاربيلويسايسلاخانملاحاتفنانأامك.ةنُسلابهاذم

ضعبَقّوعُينأنود«مهفئاوطةفاكبرابجنزناكُسةحلصملسفانتتبازحأ
.هاجتالاكلذنيرؤونتُملانيطالسلا
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لبءاهرشنوبتكلاعبطيفروّدلاكلذببفتكيململسشابأنأةقيقحلاو

دئاصقوهتايهلإبناجىلإةيرعشلاهتبرجتهتحرتجاًايميمصاًلصفمتحضأ

ضرغرهظيلءةيعامتجالاهدئاصقوهتايضاهنتساويوبنلاحيدملاوفوصتلا

هضارغأنعهتيمهأيفلقيالًايزاوتيرعشلاهلمعبلُصيف«بتكلاظيرقت»

اموهءاهرشنوبتكلاكلتةعابطبرماغلاهحرفنأانداقتعاىفو.ىرخألا

ريبكزاجنإكلذوءةيرعشلاهتبرجتنمًاماهًابناجبتكلاظيرقتِءاطعإلهاعد
رعشلايفةديدجلاضارغألانم-يقورحملاريشيامك-وهف.سيياقملاةفاكب

.ةعبطملارصعبهروهظطبترا‹يبرعلا

ةيهقفلارعاشلاةرهشنأيهءاهيلعديكأتلانمّدُباليتلاةقيقحلاو

هتاقالعنمكلذجاتنتساانناكمإبو.هلكيمالسإلاملاعلايفتعاذةيبدألاو

دمحمخيشلاوءاشابينورابلاناميلسخيشلالثمهرصعيفحالصإلامالعأب

تايرجمىلععساولاهعالطانعكيهان«يرئازجلاشيفطأفسوينب
يتلا«حاجنلا»هتديرجكلذىلعلدتامكءهلوحنمةيمالسإلاثادحألا

يفاميسالءةميقلاهتافلؤمةيرقبعىلعرخآليلديهف.رابجنزيفاهردصأ
راثن»ىلععلطاوأءهناويدأرقنملكةداهشبةعيرشلاوبدألاناديم

ولرابجنزيفءاضقلاةسائرىلوتينأعيطتسياملاعنأبسحأالوءارهوجلا

اميسالءةغلمولعوًاهقفءاملعرُحبتلاوقوفتلانموحنلاكلذىلعنكيمل
كلذيفًاروهظةيبرعلافحصلالئاوأنمةدحاودعتحاجنلاةديرجنأ

ىلعهحتفتوءملسُميبأقفأةعسىلعغمادليلد-انرشأامك-يهفءىأتنُملا

ركفلايفةنماكلاةقاطلابفيرعتلابهمامهناو؛هرصعثادحأتايرجم

قاسنأيفرييغتنمرصعلاكلذيفةفاحصلاهتحرتجاامعكيهان‹يمالسألا

دعيقوشدمحأرعاشلانأىتحءةيسايسلاوةينيدلاوةيبدألابخنلاريكفت
:فورعملاهتيبيفدروامك«نامزلاكلذتايآنمةيآفحّصلاروهظ

فحشصلانامرلااذهأيآاوةيآىضبإاتزلكل
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]۱۷[

لّمْجلاباسوملسُموبأ
وبآهمدختسادقو.هتقارعيفٌنِمْزُمٌيديلقتباسحوه”لَيُجلاباس

خايشألاضعبةافوخيرأتامّيسالهدئاصقيفثادحألاضعبخيرأتلملسُم

ءاملعلابتُكعبطخيراوتبناجىلإء؛مهاثرنيذلاءاملغلاوءاهقفلاو

نأةقيقحلاو.انرشأامكءةلقتسمدئاصقيفاهظيرقتبماقيتلاءاهقفلاو

تفتلارعشلاضارغأنمديدجضرغءاهعبطخيراوتبءانتعالاوبتكلاظيرقت

هرعشاهبراقىتلاىرخألاضارغألابناجىلإًامامتهاهاطعأورعاشلاهيلإ

.ةلقوةرثك

تقولايفهبٌدتعَيدحأدعيملوثدنُمٌباسجوهفلّجْجلاباسامأ

ىلعةينورتكلإعقاوَماوأشنأوءهبريبكعلونعاونابأنّكِمهللاالإرضاحلا

‹ةَيفورُخلاليلاهذهبليجلااذهءانبأنمةريسيةبسنعلوتزربأةكبشلا

خيرأتلمايألافلاسيفىوصقلاهتيمهأبريكذتلانمًاسأبىرنالكلذل

.ةياغلاكلتلًاصيصخفلؤتىتلازيجارألاودئاصقلايفثادحألا

ربعنوكتامةداعف«يكيسالكلايبرعلارعشلايفةمدختسُملاةقيرطلاامأ

ريشتلةديصقلاتايبأدحأيف(اهبيكرتدّصقت«ىرحألاب)اهنيعبةلمجمرايتخا

وأءةيبرعلايفهفرعنامكءلُمُجلاباسجاهنماشنيتلاةيخيراتلالوُصألاصوصخب(١)
ءعشوتلاوحيضوتلانمديزمل.دوهيلاةلابقلاةفّوصتُمبهذميففّرعُيامكءةَيرطَمج»

يماسيئاُتيَحنمانأو:ةمدقملاهذهنمرخآعضوميفدرييذلاملميبأتيبةيشاحعجار

نوُلباَلاناك:يليامةيشاحلاكلتةياهنيفدريذإءياسُجألاُثعابحوُرلاشمنمم|هيلإ

فَلايتلافورحللةّيددعلاميقلاىلإرظنلابتاملكلايناعمةساردىلإنیقابَسقيرغإلاو

دهعيف[لمُجلاباسج]«ةيرطَمج»مساتحتجهنملااذهليئارسإونبلخدتسادقو.اهتم

هجاتننمةديصقنمرثكأيفهمدختساوملسُموبأهيفعّلضتباسوهوءيناثلالكيهلا

.يرعشلا
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امک)باتکعبطخیراتناکءاوس«هنیعبخیراتىلإ'”لمُجلاباسقیرطنع

.ديدجدولومداليمخيراتوأءنايعألادحأةافوخيراتوأء(ملسُموبألعف

باسحلاكلذيفنيهقفتُملاضعبّنكل‹طقفةنسلاباًينعمخيراتلانوكيدقو

‹ةّيرجهلا)ةنسلاورهشلاومويلاديدحتىلعةرداقحاتفملا ةلمججلانولعجي

.مايألاراثدنابرثدنيالةديصقلابلُصيفثدحلاخيرأتنوکیثیحب(ةداع

لداعُمبءةيدجبألافورحنمفرحلكرابتعايهءاهلمجُميفءةركفلاو

حاتفملا-ةلمجلاةلصحُمنوكتلهليلاتلافرحلامقرىلإعمجيمولعممقر
لمُجلاباسحجذامندحأءانهءُتبثن.ةنسلاورهشلاومويلابثدحلاخيرات

هتميقليزاوُملافرحلاتحت(هاندألودجلايف)مقرلكرهظيثيحءةعئاشلا

:ةيددعلا

ٍجروھهدجبا

۳٤0٦۷۸۹۰٠۲۰٠۳
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عبتُملابولسألاىلعطّسبُملالاغتشالاةقيرطءانهزجونسلیطناليکو

لاثمبيفتكنسو.لكُْجلاباسجلًاقفو‹يمقّرلااهلداعمىلإفورحلاليوحتيف
هذهرودصخيرأتاندرأاماذإ‹الثمف.ةبسجلاتاديقعتيفلخدناليك«طيسب

ىلعء[م٢۲۰۱=ي+غ+غ]:عمجلصاحنوکیسف؛ملسميبأراثآنمةعبطلا

دعبءامللًاريسفتءانهءهركذودبيدقوءءامدقلاخايشألاىدلفورعمباسهنأانتوفيال(١)
ةيلآلاهذهةفرعماهلخنتملنممةثيدحلالايجألاهيلععلطتيكهتبثناننكل‹ىاملابدهجلا
روصعذنمدتمُملااهخيراتنعكيهانءنامزألايفةيلصفملاثداوحللخيرأتلايفةديرفلا
.ةمدقتُملاقيرغإلاونييلبابلا



[نيتجودزشنينيغ]إفهيلعو«ماقرألانمًافلأيواسُي[نيغلا]فرحنأرابتعا

يفحضوموهامكءةرشعمقرلا[ءايلا]فرحيواسُياميفءنيفلأنالداعُت

(هلبقنوريثكاهدمتعاامك)ملسُموبأاهدمتعايتلاةينفلاةبعللاو.ءالعألودجلا

ىنعمتاذتادرفمراکتبايفلّمُْجلاباسحليرعشلاهمادختسايفنمكت

دارُملاخيراتلاوه(نطاب)ىنعمةازاوُمب‹ةديصقلاةمتاخيفةلالديذ(رهاظ)

نمءاهتنالاخيرأتوأءًانمزُمالحموأةحئاجناكٌءاوس«يرعشلانتملايفهديبأت

.كيلاوداذكهوءةزوجرأيفهلخرؤيباتكفيلأت

]۱۸[

*ةايحلاوةأشَّنلاايفارغويلبب

[I]

هبسنوهمسا

دمحمنبهللادبعنبدمحمنبحلاصنبمّيدُغنبملاسنبرصانوه

ةريثأتناكةينكاهنأودبيو.(ملسُموبأ:ىنكُملا)ينامُعلايحاوَرلاينالهبلا

هتينكىلعتغطةينُكيهو.ةينيدلاةماقتسالاباهلولدمطابترالرعاشلاىدل

َنألًاسوسحمًايعقاوًارذجاهلنأمغرءانهُملاوبأ:ًاعويشلقألاىرخألا

.دةسارداهقثرأواهمهأ؛ردصمنمرثکأىلعءهتأشنوهتايحنعةذبنلاهذهةباتكيفاندمتعا(*)

ةرصتخُملاةذبنلا»:نمهانرتخاامبناجىلإءًادئار«ينالهبلاملسموبأ»:يقورحملادمحم

عماجاهبتكيتلا«؟يحاورلاينالهبلاميدعنبملاسنبرصانموحرملامعلايديسةمجرتنم
دروامک)هيخأنبااهبتكةذبنيهو؛يحاورلاينالهبلاناميلسنبملاسخيشلاهيخأنباهرعش

نايعألاةضهن»فلؤم«يملاسلاديمحنبهللادبعنبدمحمةبيشلابلطىلعءانب(اهتمدقُميف

دومحنبملاسخيشلاخرؤملاةمّدقُماهمهأ«ىرخأرداصمىلإةفاضإ««نامُعلهأةّيرحب

رصحلاال«لاثملاليبسىلعءاهنمةّيوناثرداصمبناجىلإءارهوجلاراثن»:هباتكليبايسلا
.عجارملاورداصملامسقعجار-«ثادحأوتايصخش:رابجنز»باتك
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نمهيفاعتبًاحرفامهادحإ«نيتديصقهلسركيذلا«رعاشلانبامساوهانهملا
.هبملأضرم

اهنطومنمترجاهيتلارعاشلاةليبقىلإدئاعوهفءىئالهبلا:هبسنامأ

ءاولتحتيوضنتل؛نامُعيفلئامسةيالولامعانِ‹"هرخقيداوىلإ

ذنمنامُعتلخددقوء"”سبعيفًابسنةلسلستُلاةليبقلا«"ةحاورينبةليبق

هنادلب‹جيلخلا:هباتكيفهنازليامكلذىلإريشيامكماعةئامعبرأوفلأ

.هلئابقو

[I1]

هتافوخیراتوهدلومخیرات

يداویرقرېكأء(مرُخَم)ةيرقيفلضفوملعتيبناضحأيفدلؤ

ةيلخادلاةقطنملايفعقيٍداووهو.نامُعيفلئامسةيالولامعأْنِم؛مرحَم

هدلاوناكنيحةمامإلاةمصاع«ىوزنيفهتدالوبلوقت؛ةدكؤُمريغءىرخأةياورةمث(١)

ادبامكةفيعضةياوراهنكل«سيقنبنازعمامإلاىدلًايضاقيحاورلامّيدُعنبملاسخيشلا

نأاميسالءةيشاحلاهذهيفاهتابثإنمًاسأبرنملاننكل«هداليمناكموخيراتيفتنمانل

طبروأءةيهافشلاةركاذلاىلعنودمتعيامأابلاغوداليملاخيراوتنونّردُياونوكيملنيينامحلا

تاحوتفنمحتفوأ‹نَمغَأوَنَمْزَالځموا؛ةفطاخةحئاجك؛زرابثدحبمهدحأدالیم

.هجراوخوأرضملادودځحنمءاجمشاغةوزغوأمهن

توضنايتلاةليبقلاوأ؛(ينالهبلا)ةيلصألاهتليبقىلإرعاشلاةبسنيفٌببلالبقًاريثكثددرت)۲(

يفترثآوء(ةحاورينب)فنكتحتمرحميداوىلإالهبنمةرجاهُملاهتليبقاهئاولتحت

وبأ:هتفصبحساكلاهمساعويش::نيببسل‹راثآلاناونُعيفنيبسنلاتابثإفاطملاةياهن

هيفتبثأيذلاهعيقوتوهديطخبعرشكصةقيثوىلعيروثعنعاَلضف‹ينالهبلاملسم

نبمّيدعنبملاسنبرصانهتمحروهللاوفعىلإريقفلادبعلاهبًادهاشهبتك::يلاتلاکهمسا

ىلعةيوبنلاةرجهلانم۱۳۳۷ةنسىرخألاىدامج١۳٠موييفءهديبيحاورلاحلاص

.رَوصلاوقئاثولامسقعجار.ميلستلاوتاولّصلالضفأاهرجاهم
.ةئنونلاحرششيفةحاَوَرينبةليبقبةصاخلاتايبألايفرعاشلابسنعجار)۳(
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ةقهاشلالابجلانيبعنتمُملاهنيصحتو؟هعضاعض»وهتروعوبزاتميءنامُغنم
يداولاكاذماحتقالواحُينمٌّدصَتيتلاعالقلاوجاربألابامك‹هیبناجىلع

.رباغنَمزيفهناكُسريغىلع«مّرَحُملا»

:ةياورنمرثكأةمثوعارآلاتبراضتدقفءهداليمخيراتلةبسنلابامأ

َدلْورعاشلانأركذتيهوءينالهبلاناميلسنبملاسل:ىلوألاةياورلا.١

7ماع

اپأنأرکذتيهوءينالهبلارصاننبانهُملارعاشلانبال:ةيناثلاةياورلا.

.)ع١٦۱۸/ه۱۲۷۷(ماعةومل

ماعَدِلْوهنأركذتيهوءًاضيأء؛ناميلسنبملاسل:ةثلاثلاةياورلا.۳

.)ع۷٦۱۸/ه۲۸۱)

يف-هتسارديفيفورحملاريشيامك-ينالهبلاملاسبذبذتحضاولانمو
ىلعلیلدنیتضقانتمنیتیاوردوجوفءرعاشلاداليمخيراتديدحتتالواحم

الةيناثلاهتياورنأنعكيهان«نمزلارورمبهتركاذرْيْغتببسبءِهِيَكدمدع

ريشيةينيعلاهتديصقيفف.هّنِسديدحتلوحهسفنرعاشللةراشإعمميقتست
:رمُعلانمنيتسلاغلبدقهنأىلإحوضوب

ڄاررْمْعلانمضاملو؛شيَعلةجَحنينِسدعبِءاجريأو

رعاشلانأءهينعياميفءينعي-ةقباسلاةرقفلاماتخيفدراولا-تيبلااذه
؛ةيناثلاينالهبلاناميلسنبملاسةياورىلعءانبو.رمعلانمنيتّسلاغلبدق

نيحيفءةنسنوسمخوٌسمخرمعلانمهلوتثدحدقنوكترعاشلاةافوإف
-ځٌجرننحنو.(م١۱۹۲ربوتكأ۱۳۳۹/١۱٠رفص١)خیراتبتناكهتافونأ

ةنيرقلوءهدلاونمهبرقلاًنهُملاهدلوةياور-هباتكيفيقورحملاىورامك
ن؛يليلخلادمحنبدمحأخيشلاركذيامكف«رعاشلاناتخبلصتتةيخيرات

اهيلعًايضاقوًايلاومّيدعنبملاسخيشلاهدلاوناكاملىوزنيفَنِيُخملمابأ
كلذوء(م۹٦۱۸/ه۱۲۸۲)ماعیوزنتحفدقو«سیقنبنازعمامإلانمز

.دلولاهيفنَتْحُييذلانّسلابساني
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[III]

يفرعملاويفاقثلاهنيوكتوهميلعت

‹هتيرعاشتّهّجوو«ينالهبلاملسُميبأةفاقثتلكشيتلادفاورلاتّدّعت

هتبرجتلاوطةسرامُملابهبستكاامبناجىلإءةّيوغلوةيبدأوةينيددفاورنيب

نعةبوتكملارداصملاةردنىلإريشُييقورحملانأةقيقحلاو.ةوثلاةيتايحلا

هرعشىلإهجوتننأانيلعًامازلناكاذلء(هيفهعمقفتأاموهو)رعاشلاةايح

ةروصلانجسنةلواحميفنيينامُحلاءاملُعلاوخياشملابنيعتسننأوءةرشابُم

.ةَييغُملاهتايحنعلامكلاىلإنوكتامبرقأ

نامُعيفميلعتلانعثيدحلامبتتسيةّينيدلارعاشلاةفاقثنعثيدحلاو

ءطقسميفٍةَيماظِيةسردملوأداليمدهشيذلاماعلاوهو؛م١٤۹٠ماعلبق

نمةيلخادلاقطانملايفاميسال)عماوجلاوبيتاتكلاتناكخيراتلاكلذلبقف

مهفورظمهلحمستنيذلاملعلاذيمالتنمةدودحمًادادعألبقتست(نامُع

.نيدلاوةغللامولعنمريسيطسقيقلتبةيساقلاةيشيعملا

ةلحرملايفبيتاتكلايفبلاطلاٌنِإفءاهمويادئاسناكاملًاقفوو

امظفحوميركلانآرقلاةءارقكلذكوءةباتكلاوةءارقلائدابمىقلتيىلوألا

يفنوكتالةداعبيتاتكلاو‹ملعلابلاطلةيباعيتسالاةردقللاقفوهنمَرَسيت

ملنإوءةراحلايفةيرقلاقوسنمبيرقلقتسُممىنبميفامنإوءعماجلا

.ةفراوةرجشلظتحتفكلذرفاوتي

ةلفح)هلٌدَعتف«نآرقلاةءارقُبلاطلامتخينيحةلحرملاهذهيهتنت

ةقزأنايبّصلاهعموملعُملٌافوطيثيحءاةنيمينلاابفرعُتتناك«(جؤخت
ةءارقمتخمتأيذلابلاطلانأشْنِميلعُتيتلاةنيميتلاةموظنمنيدّدرُمةدلبلا

فيثكتلدعباوجرختيملنيذلاءءالمزُرّرعُتاميفءةحدافءاطخأنودنآرقلا

.مهتايحيفريغّصلايمايِقلامويلاكلذغولبلمهدوهج
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:نيَمسِقىلإمِسقنتيهو؛ةَمّدقتُملاةلحرملاكلذيلت

ىلوألاةمدقتُملاةلحرملا*

ةيناثلاةمدقتملاةلحرملا*

تايساسأمدقُيِهقفلايفًاباتكبلاطلاسرديىلوألاةمدقتُملاةلحرملايفف

يفمدتتناكيتلاءةيوحنلادعاوقلائدابمبهدفريرخآًاباتكوءةينيدلاةفرعملا

°”ةيرعشزيجارأةئيهىلعاهدعاوقمدتدعباميفوءةطّمبُملاةيوحنلااهتروُص

نيناوقتاراصتخالثدحيامكامامتءةيوحنلادعاوقلاكلتظفجلّهسُت

نألبقةنراقُملاتّخحَصنإ؛ةثيدحلامولعلايفتايضايرلاوءايزيفلاوءايميكلا

.هيبشتلاانلذخي

لكشباهيفبلاطلاسرديثيحءةيناثلاةمّدقتُملاةلحرملایتأتكلذدعب

تاَيساسأبناجىلإءًافزّصوًاوحنةيبرعلاةغللادعاوقوهقفلاوديحوتلاعّسوُم
ىلوألانيتلحرملايفاميسالءادودحمبالطلاددعناكاملو.ضورقلاملع

وأذاتسألالزنموأعماجلايفمتءاوسءاقللافورظبسحامنإو«يراوحلا

ةليوطةرتفهذاتسأٌبلاطلامزالُينأهيلعفراعتُملاو.(ةّلبَس)ماعسلجميف
.ًاكولُسوًاملعهتعاطتساردقهنمديفتسيل؛نمزلانم

تايبدأيفتلّصأت(عماوجلا/بيتاتكلا)ةّيميلعتلاةقيرطلاهذهنإ

ةسردمدعباميفوءديزنبرباجةسردمعم-يقورحملاُدُكْوُيامك-بهذملا

ىلإملعلاةلمَعاهيلعظفاحدقو.ةميركيبأنبملسمريبكلاةديبُعيبأ
نبدمحموبأ:مهنم؛لاجملااذهيفءالجأءاملُعمهدعبمهشسْيلنام

رونل«ماكحألاونايدألايَمْلِعيفماظنلارهوج»:ةّيوحنزيجارأوًاهقِفمدَقُياملناعئاشنالاثم(١)

ذيمالتلاىدلةّيوحنلادعاوقلاظفجقئارطلةلّيسُملا«كلامنباةيفلأ»وءيملاسلانيدلا

.ىحصُفلاحجليفمهراحبإلبقءةغللايفنيئدتبملا
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‹يليلخلانافلخنبديعسينابّولاملاعلاويصقشلاديعسنبسيمخ؛ةكرب

نبهللادبعويثراحلايلعنبحلاصنيخيشلانملكاتسَردَمهدعبىتأتل

‹يلاعلاميلعتلانمةلحزملاكلتجضُتلحارملناتلثمجلا”ىملاسلاديمح

اهبزّيمتيتلاىروشلاةلادعمُهتَبْختناةّكثَأوءالجأَءاملُعوءاهقفَجَّرخيذلا

.يضابألابهذملا

ةقيرطلانأوه-”يقورحملادمحمدّكؤيليصفتلااذهىلإينعفدامنإ

هدلاوىلعرمألاةيادبيفذملتتذإءهميلعتملسُموبأاهبىقلتيتلايهاهتاذ

ةذلف"يضاقلادلاولاتفتلينأيعيبطلانمناكوءينالهبلامّيدعنبملاس

.كاذنآةيميلعتلاةيمسّرلا"”تاسّئؤملابايغلظيفهمیلعتبموقيوهدبك

اتناك‹ةيقاتسؤلاوةيوزنلانيتسردملانِإفراثآلاهذهدئاصقيشاوحیدحإيفانرشآامك(۱)

مهميسايسروضحعمء؛فارعلاىفةرصبلاوةفوكلايتسردمليوغللاويهقفلالداعُملا

يفًاحضاوزرب«ةضراعملاومكحلالوادتهيفنابوانتتاتناك‹ناتينامغلاناتسردملاهبتزيمت

ىتحالوءةيملعةساردبريّسلاهذهظحتملفسأللو‹نيتسردملانيبةلوادتملاريسلا

ريسلا»مسابةينامعلاةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهترشناريسيارزنالإ«رشنوقيقحتب

ةسردم«نيتسردملانيتاهىلإانهَفيضُتنأدونو.ءاطخألابنيثيلمنيئزجيف«تاباوجلاو

اهنمجّرختيتلاةيقرشلاةقطنملابلباقلاةيالويفيثراحلايلعنبحلاصبستحملاخيشلا

مهملعمشسيمبرصعلاكلذاومّشسَوءالجأءاملُعغنعكيهان‹هسفنيملاسلانيدلارونخيشلا

ىلعاوذخأٍةاضقنمةمامإلاةلودةلادعمهنملثمنماميسال‹مهلدعومهتهازنومهاقتو

يتلادودحلابالإ«ريقفوينغنيبزييمتنودءةيساوسسانلانيبةلادعلاقيقحتمهقتاع

.ىوقتلاوعرولاكلاسماهيفضت
يقورحملادمحمهدروأامىلعةيساسأةروصباندمتعااننأىلإءئراقلارظنتفلن:ةراشإ(۲)

ةأشّنلاايفارغويلببنم[111]:مقرلصفلااذهيفء[ًانايحأ«يفرحلالقنلاٌدَح]هتسارديف
وأهتفاضإوأهفذحانيأتراامانيئاضإوأانفذحوةغايصلاىنخنملانرييغتمغر؛قاَيحلاو
يفانرشآنأوانلقبسامك«یرخآرداصمنماهانذخأتامولعمنمانيدلدجتساامبهلادبتسا

.ةقباسةيشاح

بايغلبءةيمسرلاتاسسؤملابايغسيلءهتسارديفيفورحملاهيلإرشُيمليذلاببسلا(۳)

نبملاسةمامإوسيقنبنازعةمامإنيب(نرقفصنوحن)ةلصافلاةرتفلايفةلودلانايك

.يصورخلادشار
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‹”يحاوّولاميلسنبدمحخيشلاىلعملسُموبأذملتتةمدقتملاةلحرملا

دقو‹ئدتبُملاىلعسوردلاءاقلإبافراع؛عضاوتلانمبناجىلعناكيذلا

‹يليلخلانافلخنبديعسنبدمحأخيشلاوهةلحرملاهذهيفهليمزناك

يفوأءهلهئاثريفءاوسءةيِجوُرلاامهتقالعدجمورعاشلاهيلإراشأيذلا

.ءامصعلاهتينون

ريِسوجذامنبهباجعإرهظمتيءةينيدلاملسُميبأةفاقثرداصمبلصتياميف

امزتلمناکدقف‹مهبراجتَلنمتدقف‹يضابإلابهذملايفةيدايقلاتايصخشلا

دشارنبملاسمامإلاةروثنعتيمتسُملاهعافديفاميسالءاهنعاعفادُمواهب

تاكردُمقفأعاستاوهفوصتوهرعشيف-انفلسأامك-رثأتنإو«يصورخلا

ايفوًاصلخشَلظ(نطابلا)يفابلاغو«(رهاظلايف)هنكل«ىتشبهاذمبهفراعم

.يدقعلايركمفلاهقسنل

نبديعسينابّرلاملاعلايركفلاهنيوكتيفةرثؤُملاتايصخشلانمةدحاو
نبديعسخيشلاناكدقفءديعسنبدمحأخيشلاهقيدصدلاوءيليلخلانافلخ
«سيقنبنازعةمامإماقأاًلِضانُمًايسايسوًاهّوفُمًارعاشوًادهتجُمًاملاعنافلخ
يبأمامألثاملالاثملاناككلذلءهتيصخشيففوصتلاداعبأنعكيهان

خيشلادئاصقىدحإلهسيمختةمدقُميفلاقدقف.هبيدتقيوبجعلملسُم
نافلخنبديعسهللابفراعلاليلجلابطلايديسةرهشنإ»:نافلخنبديعس

غلبدقو.ءامسلادبكيفسمشلاةرهشهاوثممركأوهارثهللاَبَيطءيليلخلا

لامكلايفخسارمدقىلعتلدًاميظعًافلبم”نطابلاورهاظلايملنم

نبدمح:ءالعأءاجامكءهمسادرويبايسلادومحنبملاسخرؤملاوةباّنلاةمدقميف(١)

.ميلسنبدمحم:يقورحملاىدلدريهمسانأنيحيفءيحاورلاميلس

يبأباجعإيف(رهاظلا)بابسأنمحضنامبناجىلإ(نطابلا)ببسلانأءانهءظحالن(۲)
يفًاقحالملسموبأهدكأيذلاقيمعلايفوصلادعبلاوه«نافلخنبديعسةيصخشبملسُم

=ء«انثلاطومسسيمختيفىنُملاكرد»:امهءديعسخيشلادئاصقنمنيتديصقلهسيمخت
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بتارمنمٌةَينَسةجردوءةَينأللافراعملانملاعماقمىلعو«ليمكتلاو

.(نوذلا

.يبدألادفارلاوهف«ملسشيبأةفاقثللكشملاونوكُملاىناثلادفارلاامأ

جاتنلاىلعًاعساوًاعالطاءةيرعشلاهصوصنكلذبيشتامك«رعاشلاعلطادقف

لبء؛هلاخدإوءهنمةدافإلاوهصاصتماوهمضهعاطتساوءيكيسالكلايرعشلا

.يرعشلاهجاتنبلقفاويلهفييكت

[IV]

امكءالجألاخويشلانمددعىلعهتايحعلطمينالهبلاملسُموبأسرد

نيحوءيحاورلاميلسنبدمحخيشلاومّيدعنبملاسهدلاومهلوأ.انفلسأ

ةرتفرابجنزةاضقيضاقبصنممثءءاضقلابصنمملستورابجنزلصو

فيلأتبهكامهنااميسال«فيلأتلايفكمهناهدعاقتدعبهنكل«نمزلانمةليوط
ةلماكريصتنألَمْوُملاناكو.ءازجأةثالثهنمزجنأيذلا«رهوجلاراثن»هباتك

هنكلءريخألاهعورشممامتإلبقةينافلاهذهنعلحرهنأالإءاءزج٢۲يف

لضافلاخيشلا:مهنمركذننوريثكملعلاهنعلمحدقففيلأتلابهلاغشنامغر
يرُمّملاالكمناهربو«يشيبحلادمحمنبهللادبعو«يحاورلادمحمنبملاس

.نورخآوءرُجَفلارزجنم

يفسبتقيىتلاءهللاةرمخ»:هتديصقنعكيهانء«فراوعلاتابيطوفراعملاتارمث»و=
ضعبهلهبتنيملاموهو‹نافلخنبديعسءينابرلاملاعلاخيشلاتايبآنماتيباهتياهن

اهتالولدماهلتادرفملهمادختسانعاّلضفءةديصقلاكلتناونعاوريغوأاوصقأف«حارشلا
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[V۷]

ایقيرفإقرشيفٌةلخرت
(ةايحلاناكرأنمنكرةحايّسلا)

هلحيتأثيحءملسُميبأةفاقثتدفريتلاتاونقلاىدحإتالحلاتناك

هليحروهلاقتنالبقنامُعيفهربخامعًاَيلُكفلتخُملاوديدجلاىلععالطالا

رخآلاىدلاممةدافتسالاىلعتالحرلاكلتهتزفحدقفءرابجنزىلإركبملا

يتلاهميهافمرّيْغُيهلعجوهدافأًاعوبنيرابجنزىلإهتلحرتناكدقف
ءدالبلاكلتيفرصعلاةفاقثطامنأىلعهعالطالالخنمءنامُعغيفتخّسرت

ىلإنْيذَمَّنلاجذامن-ةقرافُممدعو-ةقرافُميفءيلاينولوكلاويقيرفأإلااهيدعبب
امك هسفنملسموبأراشأدقو.يقيرفإلافيرلاةايحةءاربوةطاسببناج

نمهدجناميفءتاذلاتاردقمطيشنتلتالحرلادئاوفىلإ-يقورحملاريشي

راوطأنمروطوءةايحلاناكرأنمنكرةحايّسلا»:بتكثيحءةيرثنلاهتاباتك

ةّيلعلاتاكاردإلااهيلإاترتوءةّيكزلاسوفنلااهلطشنتءةّسايسلاوةمكحلا
.«سندلانمسوفنلاةلقصموسيكلازجاعلاةاقرم

:نامُغنمنيتّرمرابجنزىلإملسُموبألحردقل

نبملاسهدلاوبًاقحالء(م۱۸۷۸/ه١۲۹٠)ماعتناكو:ىلوألاةلحّرلا*

ديسلارابجنزناطلُسسيقنبنازعةمامإطوقسدعبءةبطقتسايذلامّيدع

ةينامُعلابخّنلانمةرثاكةرثكبطقتساامكءناطلُسنبديعسنبشغرب

هذهنمداعملسُمابأَنكل.رابجنزيفهتضهناهبمعديلكاذنآءةرينتسُملا

.(م۱۸۸۲/ه۱۳۰۰)ماعنامُغىلإةلحلا

يتلاةلحرلايهوء(م۱۸۸۸/ه١٠۳٠)ماعتناكو:ةيناثلاةلحّرلا*

دعبنامُعىلإةدوعلاهيلعتبعَصنأدعب«رابجنزيفهتافوىتحاهيفرمتسا
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هللادبعنبدمحممامإلامامتهامدعو«يصورخلادشارنبملاسمامإلالايتغا

.هنطو«عضاَعض»نيبتومييك«ةدوعللهحاحلإوهتالّسوتبيليلخلا

دكؤُتتاياوولاضعبنأىلإيقورحملادمحم.دريشي«قايشلااذهيف

ملفهموقضعبنمىذأهلاننامُعىلإرابجنزنمهتدوعدعبرعاشلانأ

رابجنزيفِهمّنمتنعالضفءىذألاكلذعمنامُعغيفِءاقبلابهؤايربكهلحمست

.ةحماطلاهتّمِهوةضيرعلاهلامآقمحامب

مثءةسّدقُملارايدلاىلإرفسلايونيملسُموبأناكهرمتايرخأيف

يوريامكءمزعلاكلذذافنإلبقهلجاعلجألانألإ«نامُتىلإةدوعلا

.”يقورحملا

دومحناطلُملاةيعمبةيقيرفإراطقأةدعىلإلحرملسُمابأنأتاللا

لججسدقوء(م۱۹۰۲-۱۸۵۳)يدیعسوبلاناطلسنبديعسنبدمحمنب

هلتحاتأكلتهتلحر.«ةيقربلاعماوللا»:هامسأئلَحَربيتكيفهتادهاشم

(۳)

نبناميلسخيشلاهرهصنمرعاشلالانيذلاىذألاىلإةراشإلاتناكامير؛اننُهكتلًاقفو(١)

ثيحءرهّصلاباتعلاهنمِءاجهللبرقأيهٍقديصقيفرعاشلاهبتاعيذلا«يحاوّولاريمع
لب|ىَمَرْنَمعمينتيَمَرَو*خاقْوٌةَعِقابَناكَود|اتقاطرحيتتُمَشَج:اهتايبأضعبيفلاق
|الكلليمَلتَِمَرَو#ڂاطبلارفَعىلعيدب|ينَعْجّرَضنكتملوأ*خارجايفًايَكَتْذِز
يفطولاديرنال.خايرلاُهوُرذتموقلايد|اونيفيضْرِعَترِثنَو#خابُمةشهنتدوسلاب

عالطإلانمنكمتنمل«ىرخأةيعوضوموةيلئاعبابسأكانهتناكامبرفءكلذديكأتةيغم

.رعاشلاةريسنمبناجلااذهيفرداصملاحشببسباهيلع

يقورحملادمحمركذيمل؛رعاشلاةايحةمجرتلصفنمةيلحرلاةيئزجلاهذهيفاديدحت)۲(
يرئازجلاةمالعلابىقتلاثيحءقباستقويفةسّدقُملارايدللملسُميبأةرايزنعًاثيش

ريشيفوسيقورحملانأدجنساننكل«شيفطأفسوينبدمحمأبطقلاخيشلايضابإلا
مدسيبأءاقلُِفْغُيالثيح‹(هتاقالع):ناونعبهمسويذلامسقلايفكلتجحلاةلحرىلإ
باجعإاميأبجعأيذلاشيفطأفسوينبدمحمأخيشلا(ةمئإلابطق)بةمؤكمملاةكميف

.'رصعلارعاش»:بقلبملسُمابأبقلو؛ملسُمميبآةيصخشب
هلزيلكنإلارابجإوأ«هلازتعالبق((م۱۹۱۱-۱۹۰۲)دومحنبيلعريالاهحودممدلاووه)۳(

صوصخلااذهبةمدقتملايشاوحلاضعبعجار:ةظوحلم.مكحلالزتعيل
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يراخبلاراطقلايفتناكاهنمءازجأنأاميسال«ىرخأنيعبملاعلاةيؤر

.ملسُموبأهبنتتفايذلا

۱۷٠ىتحم۱۸۹۸ربمفون١۱نمةدتمملاةرتفلالاوطةلحرلاكلتترمتسا

مف..٠:الئاق«يراخبلاراطقلاًافصاوملسُموبأبتكدقو.م۱۸۹۸ربمسيد

باضمهلااهنأكةفتلملاضايفلاكلتنيبحيرلايوهىوهوءباحَسلاَرَم
.«اليمنيرشعةعاسلايفعطقتةكرحهلتقلطأثيحب«يباورلا

لبء«ةَيقربلاعماوللا»:هباتكيفدراولافصولاكلذبملسُموبأفتكيملو

اهيلعرثعنملءرصعلاكلذةبوجعأءراطقلافصويفةفيرطًةديصقبتكهنأ
نمتلقُتاهنمةخسُتكل‹اةطوطخملا»يفالوءادمتعُملالصألا»يفال

ءاهنمةروصانئاطعإبًاروكشممّركت(يحالفلادمحأذاتسألاطخب)ميدقردصم

:اهتايبأضعبيفلوقيثيحءةيرعشلاملسميبأراثآلًاصيّصخ
رظئللحالاذإريحُبءيشرفئلللاتخَيىَرَجِراطقلاحنو

ٍرفّسلايفحيرلابوبهكهَئكلِهِيْفحَردنعليوطٍناوشفألاك
ٍرذُتلابضرألايبنُتقِماوصلاكوًاعفَدنُميقْرَبلاكهريسيفضني

[VI]

ةيبرعلانادلّبلايفيزيلكنإلارامعتسالانمهبضغ

رابجنزيفزيلكنإلاتاحالصإبهباجعإو

هلخدأامبهباجعإفْخُيململسُمابأنأىلإًاضيأيقورحملا.مريشي

دقفءةيقيرفإلالودلاراطقأضعبىلعتاحالصإنميزيلكنإلارامعتسالا

ةيوتسُمريغءءانبلاةميدق«كلاسملاةقيض»:اهنأ«هومال»ةنيدمىلعظحال

.باتكلااذهنمرخآعضوميفةلماكراطقلاةديصقعجار()
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‹هيلعيهامىلعةنيدملاهذهكرتتنلزيلكنإلاةلودنأىريو.«جهانملا

وبأبتكفءتايفشتسُملاةماقإوقرطلاليدعتكتاحالصإاهبيرجتسامنإو

ةنيدملاهذهرداغُتالزيلكنإلاةلودلأًاعطقمزجأيننأىلع»:الئاقملسُم

هبتنيزواهتارمعتسُمهبتفرخزيذلانّدَمّلااهيفعرزتىتحةطخلاهذهىلع

.(اهمصاوع

عماوللا»:هباتكيفعضومنمرثكأيفرركتيزيلكنإلاىلعؤانثو

زيلكنإلا«تاحالصإ»بملسُميبأباجعإنمشهدُيءرملانأةجردل«ةيقربلا

ةهججوُملاةيضاهنتسالاهدئاصقيفمهرُفوُيالهنأنيحيف«رابجنزيف

يفهارتكنكل.«ةينيعلا»و«ةروصقملا»هيتديصقيفاميسال«نيينامحلل

‹رابجنزةريزجلةيناطيربلاةيامحلانعهثيدحضرعميفء«ةيقربلاعماوللا»

ارتلكنإنأأرحُتمُدام«فاصنإلاناسلبٌفتهألازاالو»:دّدرتنودلوقي

.«نيدمتلااهتسايسروحمجيسنوءلدعلااهرظنطح

ككسنمهوماقأامف«يزيلكنإلارامعتسالابهنظنسيفًانطخُمناكملسُمابأنأدقتعن(١)

ملء(نيريبسألاتابيبحالريصنتلااهفدهةيلاسرإ)تايفشتسُمونكاسموقرطءانبوديدح
نأةيراعلاةقيقحلاو.دالبلاكلتتاورثبهنيفمهعيراشمةمدخللبءةقرافألاةمدخلنكت
ءنادلبلاكلتلةيتحتلاةينثلاىلإتفتليملايقيرفإيفمأدنهلايفءاوس«يزيلكتإلارامعتسالا

ينُعيذلايسنرفلارامعتسالاسكعءدونهلاالوةقرافألاال؛مهسفنأزيلكنإلاديفيامادع

بناجىلإءاهبادآوةيسنرفلاةغللاسانلاميلعتبايقيرفإبرغلودضعبوايقيرفإلامشيف
الكنأحيحص.رئازجلاوبرغملاكنادلبءنآلاءاهبعتمتتيتلاةخسارلاةيتحتلاةينبلا
نأءةيئاهنلاةلّصحملايفءلوقلاعيطتسناننكلءةصاخلاهفادهأهلتناكنيرامعتسالا
زيلكنإلاسكعءدالبلاكلتناكشهنمدافتساًايقارًابدأوةّيرثةغلوةفاقثاوكرتنييسنرفلا
ةيئادتبالاهلحارميفميلعتلانعكيهان‹اهبادآوةيزيلكنإلاةغللارشنباونتعيملنيذلا

.ةطسوتمملاو
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نانټماورکش

ءارعشلاونيثحابلاوباتكلاركشأنأةمّدَقُملاهذهةمتاخىفوأ

ءریبکمرکودیدشءاخسبینودعاسوینونواعنمةفاكوبراقألاوءاقدصألاو

وحنينقرغتسايذلالمعلااذهزاجنإىلعلبُسلاىتشبو«قئارطلافلتخشمربع

ةيمدقألعضاخلامهئامسأبيترتقفويلاوتلاىلعمهوءةلماكتاونسثالث

يذلالاغتشالااذهليزاجنإلامتكايفمهاسٍنوَعنميلُةومَدَقامةيبتارتو

ةروُصلاوةئيهلاىلعهميدقتلهزجنألتنكاممهعيجشتومهمعدومهتنوعالول

ءةقيثوتناكءاوس؛ةمهاسُملاوةدعاسمملاكلتتناكيأءاهيلعرهظىتلا

‹يسنرفوأيزيلكنإحلطصمملةمجرت؛ةيفارغوتوفةروصءةردانةطوطخم

دئاصقلانقَرىفىنودعاسنّكعالضفءاقثوُمًايخيراتًادرشمموأةحاملإ

يفالوةطوطخملايفاهدجنمليتلاكلت«ساسألالمعلاىلإةفاضُملا

رعاشلاءيحالفلادمحأبيدألاذاتسألا:يلاوتلاىلعمهودمتعُملالصألا

دمحمىفحصلاورعاشلا‹”يودعلادشارنبسیيمخبتاكلا٨یسیعءامس

يمالعألا‹يثراحلاةفيلخنبهللادبعنبيلعخيشلا‹يمرضحلانامیلسنب

؛ابیېحهللادبعبتاكلاءىلاعملادلاخرعاشلا‹يدمحيلاميهاربإبتاكلاو

‹يثراحلابوقعينبفسويخألاءراّصنيلعبتاكلا«شبحردنكسإرعاشلا

فيسذاتسألا«ىثراحلادمحأنبهللادبعىقيقشءىئاطلانزامذاتسألا

هبیترتنعاَلضفءةمّيققئاثونميودعلادشارنبسيمخبتاكلايلُهمَدَقامبناجىلإ(١)
ًاقيقدتهفرصيذلانيمثلاهتقووهدهجج۔لىلعهركشدوأيننإف؛ملسُميبأراثآسرهفليململا

تاحرتقُملاضعبليهيبنتبهماهسإوأةديفُملاهتافاضإبءاوسءةمّدقُملاهذهلهندلنمًافاضُم
راثألاعجارُوانأهيلإءابتنالاانتافامم«يشاوحلاوأنتملايفاهآترايتلاةيبولسألاغيّصلاو

.يدنكلاقاحسإنبرصانذاتسألا
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ءيثراحلاجاهتبا6'”ىثراحلادادوةسنالا؛لیعسميهاربإرعاشلا‹يدمحيلا

(De. . ق)4%%۳۰

سيسنارفويردوششيشا«ناخزابيقارلوغ‹؛ينراحلالاصو

لوحركشلاتاماقميفرّدقُمونّمْثُمدهججنمهولذباملواًسيِسنوك
ى

.راثألاهذهقيقحتزاجنإيفيلنيعُمريختناكيتلامهتاماهسإ

(۱)

(۲)

(۳)

3

يتلاكلتاميسال«ملسُتيبدئاصقضعبِنقَريفينتدعاسيتلاهللادبعيخأةميركيه

نكتملويحالفلادمحأذاتسألاةبتكمنمةريخألايلاغتشاتاظحليفاهيلعُتثلصح

يفةطوطخملادئاصقللاهنقَربناجىلإءةطوطخملايفالودمتعملالصألايفالةدوجوم

.ارهوجلاراثن»

ةنوعميلمدقيذلاو؛اربإةيالويفةيحايشلاراهنةحاوىلعمّيَقلاوه:زابلوغيقار
ناکدقف.فصنوماعوحنهتحاويفيليثراحلاهللادبعيخأةفاضتسالاوطةريبكةيتسجول

ةايحلاَبكزَملعالُهسُمءيتماقإلاوطهجاتحأُتنُكامَلُكيلُمُدَقُييقاريناتسكابلا
رواشيبلاوحأنعءينثدحُياميف؛مانيداويتئاضَمىلعةحتفنُملاةحاولاكلتيفٍثحبلاو

.ناتسکابلامشمیلاقأنماهرواجامو

ةلحرملايفيلاغتشالاوطىصحُتالتانوعميلمّدَقيذلاةلئاعلاقئاسوه:يردوششيشأ
ريباضألمحييذلالجازلايديربةباثمبناكدقفءلمعلااذهليزاجنإنمةريخألا

؛هققدموباتكلاعجارُمىلإاهلوصولبقاهرّوصُيلةنوقرملاصوصنلاوتاطوطخملا

.كاذنآءةيرورضلاىتاجايتحاةفاكبهلفكتبناجىلإ؛يدنكلاقاحسإنبرصانذاتسألا

يتلاثادحألاءارقتساو«بيغلابنُهكتلاوتايبيغلابعلوليسودنهيلاغنبهنأركذلابريدج
.يناليجلارداقلادبعفّوصتُملا؛ةيرداقلاةقيرطلاخيشبعلوُمهنأامككعبثدحتمل

اذهلةيفارغوتوفلاةروُصلانمًارهبنُم«يعورشملًاسمحتُمناكيردوششيشأنأةقيقحلاو
رداقلادبعخيشلاوملسُميبأنيب-هتقيرطىلعًادقاع‹رابجنزيففوصتملاينامغعلاخيشلا

دقتعأملامكءمقاولاهمهميفالصأدجوتمل(ةليختُم)ةيفوصةبارقةلصيناليجلا
.اهباوصب

«مزتلُميجيسَميدنهوهو)ءةبيهولامريفةليلفلأميخُمريدموه:واًسيسنوکسیسنارف

نيعوبسأوحنتيضقثيحء(يلئاعلاهمسايفيلاغتربلاهمسانينرىفخيال602اوجنم

ىلعيلاغتشاةيلآليهستلًادهجسيسنارفَلأَيملوءةمّدقملاهذهنميئاهنلاءزجلازاجنإل

نمنيمداقلاونييلحملاحايشلاعادوولابقتسابمئادلاهلاغشنامغر؛ملسُميبآراثآةمّدقُم

.ةبيهولامريفنيتليلوأةليلِءاضقلابوروأ
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ةمتاخ

تامّدَقُميفًامئادنولعفيامكءةمتاخلايفٍةريخأةملكنمدبالناكنإ

ملسُميبأةَيحَميفانوقبسنمةفاكلهقّفحتٌنيدَماذهانلاغتشانِإف«بتكلا
ناميلسنبملاسخيشلاركذلابمهنمٌصخأوءْذاّحألاوتفاللاهرعشبمامهنإلاو

هيدلرفوتامميدقتوهرعشتاتشعمجبينُغيذلا(رعاشلايخأنبا)ينالهبلا

خيشلايدجركذلابٌصخأامك.هدعبَءاجنملاساًاعجرمتناكةطوطخميف
رعاشلُةتَيحَمتمهسأيذلا«يثراحلاحلاصنبىسيعنبحلاصدهاجُملا

يذلاهجاتنبةبطاقبرعلاونيينامعلافيرعتيفينالهبلاملسُميبأ؛برعلا

ماعةرهاقلايفامهالوأترهظنيتعبطيفنيتلحرمىلعهعمجهلحيتأ
دیکأتلابو.ًاقباسانرشأامكم١۱۹۸ماعقشمديفترهظةيناثلاوم۷

دشارهناويدٌيّقحُمهلذبيذلادومحملادهججلاىلإةراشإللاينتوفتنل

ُترشأامكءةيؤروًاجهنمهعمُتفلتخانإوءقبّسلالضفيحهلف«يشيغدلا

وهفيقورحملادمحمروتكدلايقيدصلركشلاٌبجاوامأ.ةمدقُملاهذهيف

؛ثيدحلاينامُعلارعشلا»:ةمّيقلاهتساردنميتدافتسافءديكأتلابمزالوٌيمتَح

يزاجنإيفمهسأًايخيرأتوًايدقنوًايبدأًادفارتناك«ًادئارينالهبلاملسُموبأ

.عورشملااذهل

هذهمتتخُميفاهيفخأنليتلا«يتاينمأرخآإف؛ةينمأنمٌدُبالناكْنِإو
ملسُميبأرعاشلايبحُمْنِملوبقلالاغتشالااذهىقلينأيهءةمدقُملا

يفالماكهيلعلوصحلامهلرّدَقُيملنمِم؛هيسرادوهرعشيقاشعو«ينالهبلا
-دقتعنامك-هلرديمليرعشلاهجاتننأامّيِسال؛لبقنمةدحاوةمامضإ
‹يراهظإيفعضاوتملااندهُجبانمهسأاننأىنمتنيتلاةقئاللاةروُصلابرهظَيْنأ

ىلعةقباسةنمزأيفرهظينأهلختمليتلانطاوبلايفاوخنمءةرملوأل
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صارلاناليلاملاانطاا

طرفوهنايهوراقمعثروتتابا3
صےبملسهرلع6ےہمت(مو

تمےڑوتسرہوهدهرمہعةےم

ةرةرقمهنوفےنیارعم)ہنخسرمالع

0يدلةفووك)غثراتاعامعدس

رطلوتلعزلامن١یمبیشسعللليسےرصافقےکع
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ا۰نفطصاسبذلاهدايعإلعمالسوۆكوهددیا اشراکافلومةمالعللساصلاةزوحرا

ترايبهذملاهمفنالالازوجاعجلتاجةيااولانمحرو

اواوطفلليسولملطضافسوفنلابقاعاظلان!كىهانوھةيعشلا
فاوسروالزجلاماجانعموهجوماظافللاقةليوطل)فاعملاصيب

کارتاکولماتلاةراسلابهاجافوهتقال!لسلاظفللابہعرطاذ)بلقل١

دعملبقتتابعلاعفتوهازارلانوشتماواقفلاعاکسلا

ابهةيلاظانلالابنكبترملافاعلايلودتيتغلامودراشارو
rنسألاةناتلاةمالعلاوالعلاراشوشلاذاععينسكيلاباتلافك

آنداہیقفلا ؤفرمتقاةمالاعلاوہمیاعدقهللاہجرلوملانتاج
ڭىنيليةمالعلاو#ةالصلانارودامتعلااقفما

وەتلانجاراؤعلامالعلاكووقلاقتيلاهباتكظنعرشلا
همالعلاليلادتل١ العل2لوقوكاوت>اكزققبلا

اهبزظادتلد

ر

هللایصرنيدلاةداقوعلالوتنمریغخجوهكوللادعۆن
فأةعضانلموليلالعويماكارداولوصولليستلع:

هتğتملامرهحإعءاوتمويلاهةياصلاتاعاننال

تاملماسبۋہترشحالمطلوواعلاوضاخلااہيعبالواتاد

نيفاختكتلاةمالعلااليختلةيشيرلافراعلاوةديملا
ہماسدىلاسلاديەشاديعو|ندلانالوقتماولومعلاءلولشان

كلتنهبنمرشوغاجرتسافوفاصتالاوۃجصنلانيمايلوانتههعصطم

شو9ليصلالامالاتمراووليوطتلافذحنابهفاصلا

تبلليالدلااهياوهةيلعلايساإققحوهليواقالائجونع
ےلهورخاونکووةفيطسلااهموجوىعتلجهفيعضلالاوقالالو
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لشابللاجولجولىمالعللاضو۾بتروصوداری
ءالھوجرهلتخەہصتوہضَقِبعرشلااسمءاجو٥هِصَققر)باصاو
ريتلاكامطلاسومماغكلاددعمناةعماجالماشوالىصفاقيلبەلاب

.ا رع

هنملمكأيذلا«رهزألاعرشلاملعيفرهوجلاراثن»طوطخمنمةيناثلاةحفصلا
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ادنهۋنلصمالاظانلاۋمرستقالودهلاامناإلللحاواًمابغودهلا

اعملتىغحورالاةجارممآظانلواولاتصلاىنكاودراثنلا
قوروحيدببولساذتقفبییرالارسفنالطسيتتءاقلاتسانایناعبزصإالا

لالاهيوارقنالصالااهرداغ٥لاوقالاضعبوحونعفساارهبيج

فباهسلاماضممايرادمال)یخواتالاھناللزابمالازايقلاۋتكسو
ترابحلاوثنعنالصالايلاباعتدعوهرناظنلالارءاظنلاتعومالکلا

توتع)اذاودمىكخلاقتجودمظانلاناسلفرعلاالو

حافهلعدعدسارتابلطيالنأفصلالعونیلصاللارشتهتردجوییاحک

ُرِضاًمالطصاهلتعضووفراعلافلاةريصسمتعاااەفراعلازتك

رسوبصفرحتیارٹیدهراوجمدواعكبديودهرلومامنع

فدازمعداتةطظفلكبتمنوهلصاللىرشىئهحبةراابعلاناا

bلصاللىزتنللوجدوقدايزامتناةمالهوفهازمرتدجوناودلصاللؤلم

مالكتيامتاودهداجاسلاةماعلاانضشبدارمافصلالامتدحوناو

تطيلايفطاتسنريولابطلاةمالعلاىدێسداقبطلااور

الاقإااهوزعاءاجعلالاوخراسوهمالكرهاتممتابعتمنااذافہتعہتوہ
دهداثيدحلازمريفةلاصلاحضرحتيسناودهبفونامرشابوارمساب
ٍتيدحفپدحاباہالصافتدلكلىقءاحابتزمرراحالاتڙکاذاانکھو
رکذبلاحیشتيحالاتيداحالاوتماٌنفتكملار۱ءامساوںيناساللاُارا

٨کیکصزتکهبفتقفنامہتنموہساںیجانھنهرینبرتدرواہعمتبدادنس

ەنطعلاقمضنمهياتاامۈعهیوهندانوعبونېردصبارحملتضْضنو

ییسویسوفهتددمةيمرلاتبصأناف٥نسلفررتوننولرعبرغلاو
اقولمرکلسظوظحدباوصلاوقحاناوى٥مقهلىماطبارشالفالاف

تاوoهټیولاتانللرافكو٥ةرميدلةوىساافلعناشالاو

٥ةّصورخالاراللاواينرلاويرلاقباحكلانىمنسماافَسْوىعافَساقق
٥بيناہیلاوتوتيلعسابالاقيفوتاموبیجبیقدا

رھۇاراشنبم
چلاشام

لاڭدىازىنىنالتدادىاسلادينبهندادبعلا
ضتفلاركشلاوا!قلطُمىلعكركشاونريغودفرلا

کراس

رهوجلاراثننمةعبارلاةحفصلا
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نشلاوالميارايوتلليءافلًارخافإب
تاتازاالخسالربسانااءأبا
وراكابارناسانلاانم

ومہمطظولانهو ينزلدانازىنہعلفدولاولاح

تاقیساااواياسىدامائاواتس
مدهشوموبلقاناعمنينلاولاقرتہلسرقحورقمىعباًحمطبلسا

كادحموماملااعبكزسيلامیدلتنافعكاطصاجنإاوہلوقییدلاولا
هوىوتواممطمترنللوباتكلاقدہیدقواقوعمادلاىقامہبجاصبىارماتاق

نكارلاولارنا۵قاناصعمؤقوللاطالقتاتصعمقالمعاطبوبو
ااهروئںلوریصمناکازاارونوءايحالواًبومالوارالوامنضنکزیبالوهو
تللتلًاذاريصملاظنهلجامارودعرشيلالساتتىاكولواميدلةتمرصلاکلدو

قىلىتلاراسنومالىسلايلعمراتبومس)صلواللالالاتطنتضراوريانملا

لابجرطروتيعضلاديعلأهقلخاذاللاقيفدعمائدْبلاىلانام)عناصلا
اليسرىيةتالاتياتشاراضاعلاانهديادُشبودراما

تراجع١نامهلاىررتدونيعالملاالواهبهذثركتفااؤاوتوغ

77تلىىملانصليدعتىتلفدقو
سنونیکیاروفذامناهونيباسي

هرصبداريښفلهراَمفهرمحَعسأارو
هرًصقامداللوطہافرشفاو
رملهاونابىقرمحالادلاولاام
ەرصێملاىلاداقلاب اماغحاوَدَْحَ

تابجإودواىوقومتاتالاونقتللغامكمنكىيا

ڭزتوعدينوتهةنشلاوبقلعلقلابفاتعالاعبينأوهوهرباللريقوتلا
ہیآہدتتجولدتبلىاوولیلدذوقنحيفہتعدعااہمديلتتللعلتالا

ةلاقلاكتالطيكشويفتمافحاامهرتفۇاملتلایارمالضيفولتاور

معفأينشرمبنادقصتيذاتکراشابناعلاداممالياجو)تونام)
رمايالادودىقعنينوحلاتلاسباوشوفيض!اورمَقامہہاطيقتاامریغ

عافاموبسباوبظعايلعداقميرالبقنينيمواعاياوبهذيع

ًالمرََعِطلافهیمتیاہضمددافەہيلعہىقوقہفوهاتاعا
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صوصالهتلبعتكلالابقتسايلعبجإولنالباالابيةلحداراهنتي
ءاضعألافرامحولاناىتلفتهبداروركذبمجولاوطقفةمولعلةماعلاجيلا
تازلالكنتدقبلااسلافضعلنمضعساتلصاشااَهننالو
لميلرجوللعنایبٌفطعترکذوتبلدلمفةلخادفحياوحااتودہجولاب

ةيناولادلارتادبلاةعوالابقتسالاكملاندبلاهلنمريغوجلانايبلا
امتساهلكةالاصل!تالافمباصلافوطتحاقلطهبلابقتسالانكمااملكرجلا
لاقتسالادصقهدزصووهللانعدمااعالفهدونيلحرلاعباصافارطا

فساهنىپدبالبقتسااذاهتايحمواهباکمنملوراامخرمادبرجتواالزل
قامالةلبقوهومرحلاهلقىهوةكمةلقوصوهداةلبقللانامهلاوقا

لكماىفدارغا

ةىكلازجالمرحاةهجلانولتتيقافلالصاناوافالاةلبقمرحاموكىنعمو 
.هرحلادصتالاهلهنوةبحكللغصمرحادولتياَمافاوقفاومهامل
ىونولفزىمملااهلصالاتتساوةيمرحالهالابقتسإولاقياذكهوهتان

له

رهوجلاراثننم٤۴مقرةحفصلا
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١٤۱۲



هلالجلجهللارڪذيف

*)سّدقُملايداولا

يتَرطفځيبستوللامشيهلاَوُه
تَدَرَجَتيتاذللامسببهللاوم

ثقرشأفُتَءاضهلامسبهلاوك

يهْلاَعُتاَرْذللامسلاو

ثدَماشفٌثيَعلامسبلاَوُش

مشاِتدَماشلامسبهلاوم

وحميرقفللامسهلاوه
3
4 جژونمبهلاوسخ هلال

يترنهللايفويصالخإهاَوُم

يتقيقحُْنيَعِروُنلاىلجمبثَماَمو
يتيوُهسفنلاروراونأب

يتنشتغمجبعفجلاويٍراَرشأب
ييرملاعكٌءدَباهُمتاوَح

يتبعهللاانأنمٍلالجبقورُب

يِتأشنويِسفنُتافآثقرتحخاهب

يتَئُشلهيِضاَرَمْنَعاَلِإٌقُدضتو

يتدحځحَوويِفيلهنمذإ؛هتدحځحَول

يداولا):يلصألااهناونعنكلء[ڭلالجَلَجهللاوه]:ناونعبدمتعُملالصألايفةديصقلاتدرو(*)

زكرملاء(ًادئاريتالهبلاملسموبأ)ثيدحلاينامعلارعشلا«يقورحملادمحم:عجار-(سّدقُملا

هللاءامسأيفهتلوطملةَعّدقُماهنأةقيقحلاو؛م٠٠٠۲-۹44٠«توريب/ءاضيبلارادلا-يبرعلايفاقثلا

.اهتمخْلواهجيسننمضربتعُتلب؛ىنسحلا



ۀُهوُهُشيأللامسيهلاوُم

يتيؤُرُتفَقْوأهللامسبهلاَوُم
يتّرمُغويججحهللامسبهلاَوُه

يرعاشَميفتامسبهاوه
مسبهاون ةُنالَصلولا
ًةظحلتمصامرشامسبهلام

ينڌاهشينوشامسبهاوه
يتكؤُشُتدَماَجهلامسبهلاوه

يتفاضِإُنوَُكلامسبلاَوُم

يتةاَرِإقلاسبهاوه

انفلاضاعولولامسيهللاوُه

دراولگيفولاسبلاو
رطحلكيفولامسباوم

يجراعَمىنشأللامسهللاوه

رحسشيړرهقشامسبەاَوُش

همشابدجلاوللامسبهللاَوُم

هيشابُضِيَفلاوهللامسبهلاوح
همشابعتفلاوألامسبهلاوه

يٍيشحځمَوبتُمُنيَعلاُهَتِبَيَعولو

”ىتيؤُرىًفاصلحُمينيڍَوِهِيلَع

”ىتعضَبَوُهذِإرولاهيبىلإ

يتُّفْفَوةيحَملاويتايحميكشُنو

ياليِيُنَّرَعلَئلَع
يتدجشو

(

يترطِفَرطِْفلادَهعَتملينّنأىلع.
يتملظحجيفَرْثولايتالَصكلتو

مسوس

يِتَيغُبيوخَمليټابنٳإو«يڍارش

يِتَّوفَويلؤحزجيشبيلامو

يتخبشبريطَيينمكَلَمهل
يتيْشَحكٍراَدَميفيلوزُنهيلإ
يِتضبُفرهفيفمشالارِسِريبذتِب

يتَوطَحٌدِجلاىلعْتَبْرَأمشادب

ِتّلَهتشايِفشَكوينافزعُتاحوتُف

يذلاةنيدّنكلهللاىلعهتيؤررعاشلافقوُيذإ.«ةيؤرلا»تالالدلوحةلالدلاغلابيرعِشٌبعالت(۱)

.ةيهلإلاتاذلاةيؤرنيفنوههلصلخأ

يوبنلاثيدحلاىفو.ىبِمِءزجلاكهتبارقيفوهيأ:ينمةعضَبوهلاقي.ةعطقلا:ةَعضَبلا(۲)
.«ينمٌةَعضَبةمطاف»:(ص)هنع



همشاببهولاوللامسبهلاوه
همشابرونلاوهللامسبەلاَوُش

همشابسدُشلاوهللامسبهلاوم
همشابعمجلاوهللامسبهلاوخ

همشابوؤلاولامسبهاوه

همشابُتفطالاولامسبهاوه

همشابلاولامسيهلاَوُم
همشابۇهقلاوهللامسبهاوم

ُتنَعْذَأٍكلملايذللامسبهاَوُم

مكِتورَبِجلايذهللامسبهللاَوُم

ْنَمتوكلَملايذشامسبهللاَوُم

يلنإدخملايِهللامسبهلاَوُه

الءايربكل|يذللامسبهلاَوُه

يدَتُهأرونلايذلامسبهلاَوُم

انّنلاودمحلايذللامسبهلاَوُه

ٌقِضأملشعلايذللامسبهلاوه

SEED

ةِيفَحلَكٍبْشَولاَعلَعضافأ
يييرشَبيفهللاؤوُنعشغشت
يتَرطِفُناميإويديجؤَنسد
يتقمجڄجُتقَرَفويناقزُفعمجت
يتبنش۸لكهجونمينكراَدَت

مضافيتَوُشفشيفُهفْطَلىرَس تلح

ةرِعلكارهاقأزعَتْرَرَعَت
يتوُطَسويرهتحتيِتادعُتِرَهَق
ةبيمَمولالججنمروينئسك

يِتطْلُسوُءاَضِريفيلاحُمتاق

”يتّوُفويڍِيآقافنموبُتِبَلُع
يتلِذويِنْهَوَءاشنماهبُتمَصق
ِتّلَذونيدتعملاهوجمُوُثَماَشو
ِتّلُشَفيََِواحتورجيڌب
يتينُغويرشُيويروُهازُح

يتلضَورُكَدلابوىقشأالونذَ
يتَمْلْطيآهمشابوځشأويدُهأو
يتَريحپيفارتعاينمُهُذِماحَم

يِيطِيَحغىِسوُيئِشْرَعلاُهُداَدُمِإو

:لثملايفو.ِدِيأباهانينبءامّئلاو»:زيزعلاليزنتلايف.ّدتشاويوق:ًاديأدآ.ةّوقلاينعت:ديألا()

. «دئألانمملبأ C4

يِرشْيويِرفَوِهنيارَح|ْنِمتوكلَملايذهلامسبهلاَوُه:يلاتلاكتيبلانوأرقيحاوشلاضعب()
.ييعو



ىنلاوِلْوطلايذهللامسبهلاَوُه
املكّنَملايذهللامسبهللاوه

تّلِجْناةَمححَرلايذهللامسبهاوم
عغدتالبَرايوامسبەلاَوُم

سبشاَوُم

م

غزتالٌبَرايلا

ىميلشلامسيهلاوه
يمطياَوقبِنَاهلامسبهلاَوُم
سباوم

م

وقيلپلا

يفّيلَععرفامسباَوُش
ىٍئارإيقعللامسبهلاَوُح
يتميزثبثأللامسبهاوه
لاعماوجبيلبعهلامسبهلاوم
ةَرظَتبيلذجموامسباَوُم

.يدقحويتنيغض:يتميِخَس(٢)

وياسايلؤويا يتوزنو

لعيباضتلاهوشنيو

ص ةريَحخةطقُتِءوُشلابىت

روغلاعتيقييلا

يتمذْخكهجلوةاضزَمىلعثبثو

ٍةَطَقُن؟إُكيففيرضتلايلُفرَصُت
يتّدُمُعويراسجناويدوملَو
يتجهركشاكيلوءاربَصكئالب
بشنلص ةيلشؤلاةَبشسّنلابيتب

يتعيبطٌلضأَىَعلانإهيلاىلع

يِتَينَممىبقُعوايندلايفٍةَداَعَس

يِيَذْحَأويئامشننميبجيُكَراَدُت

.«ءايبنألاُةثَرَوءاملُعلا»:لبيويندلاثرإلادصقيالهنكل؛ثرإلانم:ىتئاَرِإ()



ىنشخلاهللاءامسأ

هلالجَلجهللا

”ڭىخشڭدبَعهلاايكبابب
يلةلإالىينلاشابُتثُفَلَعَت

ثَرَجيذلاميظعلالابُتَقَلَعُت
هقلحبِفطالاابُتثَقلَعَت

بختملوميركلاهللابُتَقّلَعُت

ابوبملاشابُتثقَلَعُت
ةَلَعَت يننإوميلحخلاللابُتثقَلَعُت

:ىلاشابُتثَقلَعَت ةنإونيتَمل

ىنئْنااموديجملالابُتَقّلَعَت

هدمحبديمعخلاللابُتثقَلَعَت

َلَعَت ًاقْلَعتالجلالابُتثَقَلَعَت
8:لَولاهابك:ی

EEE

.عشاخ:تخم()

يتّدوبُعيدلثَعاَضالوداوس

ةَيلَبلابورضنمويِفانأامو

ةّيربلارايتخانوُدُةريداقَم

يتريخويعفنلهنيیٌدُهاذهو

ٍِتّوقَتشاميركلابابىلعٍناَمَأ

ةربَملاِكْرَدلمُهنمببششسالب

يتيحاياطخلايفءيشمظل

ةبيُحبأقذِصهللادجخملئؤُم
يتردقبشُحهُدْمعيدقهَليِسَو
ةقيلُحلاالضينمهبثُخَسن
يِتأُشَنلبقنمٌيحلاَءالَويارَ

ةفاكيفريبعتلادوهعمطبَمنعاهتالفنالبءاهروغداعبأواهدصاقميفةبيرغلاملسُميبأتايبأنم)۲(

.هتاذنمٍةقيلخلاَلالّضللابَمِسَنليلجلاهللابقّلعتملارعاشلاف؛بهاذملا



ُتَدَعْذَفَوليكَولاللابُتَقّلَعُت

هلمأبيفحخلاشابُتثقَلَعُت

يلناوبوُمَولاللابُثقَلَعَت

تطدَفَوبيسحلاللابُتَقّلَعُت

ُهَدابعتيقمبلاللابُتقَلَعُت

يلنإوزيزعلاشابُتَقَلَعَت

يلإويوقلاشابُتثقَلَعَت
همليبطيحملاللابُتقَلَعُت

ىَرَِجْدَقَوماليلاللابُتَقَلَعَت

ەؤشانأيذلاشابُتَقَلَعُت
يديَسنميَهملاللابُتَقلَعَت

ىقهنلاربجبيذلالابُتقلَعَت

ًاريكتُمايهلاايٌتثقَلَعَت

هلالجريبكلاشابُثقَلَعَت

وقحفوؤؤلالابثقَلَعت
ةلَعَت هِقلُحبميجولالابُتثقَلَعَت
فثشخوٍكيلَملاللابُتقّلَعَت

يتعيبطويزكزمنعهبُتْولَع
ٍتَدَشَوُتاكلفمملايداوَعلاَلَع

يليرفقهلليتٍلملأو

يتينُعبًازوفباُمَولاىلإيرقفب
يِتّنجَماينونيڍيفِءوُسلاَنِم

يتَوُفويلؤحعقوفًايْغَبِهيِداَعأ

ةَرْحَصيقوفنمِلُمَنلابيبدغيِمَس
ةقيقّدلانيمَلاَعلاايافخريصب

يتَبْغَرَويبهَرَويِبابَحِإوِهيلإ

يتَروُرضُهنَعفحملةناخبشو

ةرِععنشأراَهقلاةَرعلايِذب

ةَوُفمظعأراَيقلاَوَوُملايذب
ةقيلحلابةناخبشويَرذَقو

يتبزُكَويىسؤيبهنياضقلاَيلَع
ةَميْخلكٌنمْؤُميورُووب

ةَيزَولاُمدَصرايجلاهِنافزل

ةقيقحلامشا«ِتاذلامشابءاُكلانع

يتَوقِشديفيفىِتاَذلاكمشارعب

ةَرضححلَكىلعىلغألاكمادجَمب
ٍةَفأَرفظْلنِمينالكماامب

هَمځحَرعشنمت

ةبسبنوحفأهللااتات



اعراضيحايشاايتقلع
ًاتناققحايشاايتثقَلَعَت

ًانئابۇؤتبايشاايتثَقَلَعَت

اًطعلاعاَوايهلاايُتَقلَعُت

هنإتثيحنمشاايٌتثَقَلَعَت

هنإتثيحنمهشاايٌتثَقَلَعَت

إينيلاايتفْلَعت

ءنيهلاايُتثَقلَعَت

تإ|تيحعئيلاابتثقَلَعُت
۹۹

ىقلعغٌّاذنمهاايهلاايف

ًاقلطمرَقْفلاولااوُعُدالق»:يِناَعَد

قرشاهالف»نمٍلالجبرونو
رهاباشاانأ»نملامكرو

هنإثيح

رهاظهاوُه»نملامججنشو

راحةُمُفوعُهللاكلُتثفَقَو

ركاذةفقوعُهللاكلُتفَقَو

ةَمْدْخهلاايِتاذلامشابيفور

اهلنكيملةَرضححيِينيِشغام
0بالإجادمتشسَيامف

۱١۱۳

تٌبعاَرَضَتموُيقايكمشاب

يتعجَرِءوشىلعينلبقافهول

يتمغێويجئفځاّتفايڭدنِعو

يتشيومِكْنَضَويِرقفيفكڍدوجِب
يتاشنئڍبشقاَلَخايكتفَرَع
ةرطفلكيفٍتايآلاكلُتيأَر

ةكرِشريغنمءايشألاڭريبذتب

ةَّيدَبألاىلإىَتفَيالكؤاقب
ةهوُلألادَمارُكإلاوكّلالَج

ٍةَدحَوُناطلشسِتاذلاعشاكمال

يتجهكێاذُمشاويڍارُمتنو

ىيتَوغَدِللفهاايكنإو

ةقبقعلادوهشىتحەبتب

ٍِتّلذَوًاعوطءايشألامل

ثر

هعشال

ةَيوُهلاتَنحاوزألاٌةَوشَلهب

يتيوطِءليويناكزأِءالُحِإب
يىتريِرَسريعُهللاكبتال
يُوكسيرنيولكالن
رشحلكامدايِنؤَكمح

ةينةولاببطشلاىلإ

ٍةَيِوفَصلاَوِءامسألايفمُكحلاهل
وو



هروُنبينععَراِيُعَألاحشايهلإ

يتيادههَروُنشاايوبٌقرشأو

يبصنقويطعفزحلارُكِذكيالو

ٌبِصنَميقيقخلارُكذلابڭوُكِذف

هلالجلجنمحرلا

يتقيقحلمزاليِراقَيْفايهل
هلامجبتَننمحرلاةَرْظَنىلإ
اًضَولاٌفطغتشأُنمحراييهلإ
ىنغلاُبِهْوَتشأنمحراييهلإ

ًةَمخَرلأسأنمحراييهلإ

ةِكلَبلَكۇمحرايكەوجب

لاكَهجَولأشأنمحراييهلإ

ُهذمتشأامنمحراييهلإ
اجولاكبدالنمحراييهلإ

يقئاقحعتذاَعنمحرلاةفطاعب

هلالجلجميحرلا

هحْوَرَوميحّرلامشاُتاحفنیسع

.ةرخألاوايندلاةمحر:نيتمحخولا(۱)

۱۳۲

ييلمغرځأنيبنمهبيِنذُحو

يتطشَبفراعملايفغّسَوَو؛كيلإ

ةظَللَكيفنمحرلاةَمځحَرىلإ

يتوُفِشوياقٍراطًارارطضاٌثْبأ

يتبزكويمَعوىولجلافشكتساو

بتند؛ُتَمَّظَعنو

نيتمححَولالوُمشميركس توفلنيت

ةحمَلبرقأكٌدوُدمَمكامحموب

- 4 bۇ

تَّمشتب

ةَرظَلمابيفغضىلعنمف

يتلذويِعاطقْلاويرُّشُفويرمغو

هَمخځَروحوَربيرضىلعبُهَت

يتئيطخوخَمبيدذاقنإكرادُت



اهٌنانحميحرلامساُتاحفنىسع

ينحتميحرلامساُتاحفنىسع

ةكيِشَوميحرلامساُتاحفنىسع

يِنُدُمَتميحرلامساُتاحفنىسع

ُتَدَراَوَتميحرلامساتاحفنىسع

يلُنوكَتميحرلامساُتاحفنىسع

ينّليِتُتميحرلامساُتاحفنىسع

يبموقتميحرلامساٌتاحفنىسع
ينُتيِفُتميحرلامساتاحفنىسع

هلالجلجكيلا
ٌنِمؤُمانأيذلاىلغألاِكِلَملاىلإ

حهالانأيذلاىلعألاٍكلَملاىلإ

صلخشمانأيذلاىلعألاكلملاىلإ

هَلثحَيَسيذلاىلعألاكلملاىلإ

هَلثَدجَسيذلاىلعألاٍِكِلَملاىلإ

يتلاةَوْطَسلايؤبالغلاٍكِلَملاىلإ

هلالجبْنَمراَكَقلاٍكلملاىلإ

يلحديشرايجلاٍكلملاىلإ

ةّنِمٌبلطأِناَّنَملاٍكلملاىلإ

يتقاقُعَفرَأباّمَولاٍِكلملاىلإ

يتياكشثْبَأيفاكلاُكِلَملاىلإ

۱۳۳

ةَيلبلاوانعلاِرْذُفىلعبيرق

يتلابوِتاحلاّصلاباهل

ةمضصعوفلِونارفَغولضفب

يتّوُمَويلاحمثيطخىلع
يترسُعويرقفاتيىدَنعشوب

يترشأويلايُعتَدَعَقذَقَو
ةرطفَوُيأبثقاَضامشاَوَف

يترنةِيِمْلاَعيفوديڃوتب
يتاشنِراَهظِإلبقْنِمهجيبستب
ةّنجبورانلالابحمّنيدلاهَل

ةرْظِفعيبشُتاَوُكألاهئامشاب
ِتَرَحَوَنيِرِهاقلاِكوُلُملايِصاَوَن
ٍتلَدواهنمڭالشألاتبقعاضت

يتَعَدَصويراسكناوينُهَورْبِجيل

ةَيوَيْنُدلاوِنيدلاَموُمُهیففأل



هلالجلجسودَقلا
هلعمسنءدانتشات هلعسنجنعسودقفايتشدَقَت

ةَساَدَقلَكسوُدُفايكهجَُول

ُهرذَقوينمسيدقتلاكردمامو

امةهنُكُمُلبَيُسوُدُفايوهنمو

اقلطمولالُكَشاععتفر

للَعُمدوُجُؤ
بداحلينْنَعيقالطإلاىلعيَِع
يتقيقحٌسُدَقسوُدُملاكمارسب

يدهاشمٰسدقويتاماقَمسدو

يتقاَرُنييلَتيكيتافصنسُدتو

نعاتاذتشدَفَت

هلالجلجمالّسلا

ًاءوبُممالَسايأسدُفَتشَدَقَت

ًةفاضإمالسلاُسُدُفامفتفل

ەياذلسذُتيلاِتاذمال

ةَمالشالإكارلاملبمامو

ُْتلَعْنِإوءانشلاُتاماقَمثسيلو

ًاءدبُمةقيلُحلاَتمَلَسئهلإ

ىذألاَنِمُمالَساييِنزجأيِنرچآ

١٤۱۳

ةَعيبطمشولوُلغَمٌّدَحنعو

ةَبشسِيرضحالودييقتطرشالب

ةِيِسُدَملاوروُنلاتاحبشىدل

ةَرِعودجَموسدَفنمكهجيَول

قغعَملاةطيجنو ٍةَّيرظَنلاوليقع

ةطلُحوداناولضَوَرلضفَو

ةَيوُهلاسفن«سوُدُقايياغي
-مكيفبجوُمنعال؛كتاذل

ِا
يتهمهكهجَرٍتاسيدقتبيمحو

WW7/س.

ههبشلكنمكيفينيقَّيٌسدقفو
و

ةَهولألاروُنٍتاسيدقتحيبشتب

ةَءاَربلاضخِمتافآلاوصقّنلاَنِم

ةطيرشلةُبالشإالودحل

ةقيقحلادكورَدنودهيلإراش

ةَرضحلَكيفيلامالّسلاهول
ةقيِرَطنِيةٍيةَكلابب
ةَيِعدئألابَناكشإلاڭياجيإب
ةيلَزألاكرادُفأيفملظلانم



هَلنكَيملْنِإٌقولخملامَلِسَيامف
نفَلوًامالسييشّفحعنا

هلالجلجنمؤملا
لاكنشأوَناَمَألاينځّنشاُنِمْؤُمايو

ُهَدنِعفوالقولُخَمللًكّيمأو

هُدوُؤَيالغنامنضجكنمأو

°ّةَنجيفو{حلاَنِموُماييلكتمأو

يركاذكنأثيحنميلكنمأو

اجَولاكِفوُحلابنامْنِميلكنمأو

لِقغَمكِرْكَمفوُحنميلكّنمأو
يتعيرذوهوًناميإلايلَتبَمَو

نئاَكفوُحلاوُنمألاكنميهلإ

هلالجّلَجنييهُملا
نميَهُمتنأبَرءيشلكىلع

اهرهججوٍتانكشملاايافُحتدهش

.ةيافود)۱(

١۱۳

ةَمالّسلارشتنقلامالّسلاىئميب

ةميقمملامالّسلاراديفكمال

يتفيخلنشأصقّنلايفامفَنيِصح

ةّيورُخألابواينُدلايذبٍءوُشسل
ةَيلَبلاُماخحَتقاوايازرلاُءادع

ٍةّيوعلايسفنويناطيشويلامف

ةَيِعبَّتلابعُهللاكَليركو

يتمضعوهيِيَتُمَهلأاذإيناقأ

ىتكڵلمموىتاجَنهيفامبايشأل

يتقيرَدِهيلِإنموبنممايف

يتريِسِناسحځحِإبالينظناسخإب
ةقيقحللغجاَرزاجَملكو

ٍةَرُذلاقثمكنَعاهنمباغامف

ةشيمملاومهمإُكُلاججآو



ْتََوَلَتفيِكرارشألاىلعٌبيَقَر
لاٌفشاكرطاوحلاِنونكمُدِهاشُم

يِرلياُحديربينليهلإ
ٌعجاَرينإفىولجلابفِشكايهلإ
مِكاحُنِميَهُملاوضيرَعيئاَعد

يْنَعزاونِمِيهُماييئالبڭَرادُت

ٍ2

اللاةنَميَمو

هلالجلجزيزعلا
زرعملالتاذلاَريزَعيهلإ

بلاطٍكزَدْنَعبفضَولاَريزَعيهلإ

اقجلاولْوَطلاولؤحلاٌريزَعيهلإ
ىنغلاورشألاوكلماَريِزَعيهلإ
ادبلانَعًاعطُفمكحلاٌريزَعيهلإ

ىملاوِراجلاونكْولاَريزَعيهلإ

ىطشلاوبْلعلاورْهقلازيزَعيهلإ

قدمُميضلاوٌرِعلابنجٌبدوُعَأ

عِقذُموقفلاوٌرِعلالوطبدوحأ

بلاغعضُحلاوٌرِلارهُيدوُحأ

.بعتلا:ءادكإلا(١)

۱۳۹

ةَرُدَفومُلِعَنيباممهبتطأ

ةَبرفحاوزألانمبيرق

ةيِرِهاَطلاةَوُقلاويصبايافُح

ةّيوطلاقصٍبءوُسىلعَكيلإ
ةَعيرَشلايڍاَعأنميئالبلجو

ٍةِيلَبيِذنَعرضلافشكرذَفامف
® ~~ o يتخرَصُنِميهُمايغَمشاوكّلظب

® „oe ةَيِدضَعنَعوأكتاذل

ةرِعِنُهَوْنَعوبولطمِتْوُفْنَعو

ةّيلوحلاو”ءادكإلاولاخلانَع

ةّيِزَوَعلاوسيكفّنلاوٌدضلانع

ةِيضُْفلكليدغَتنعوحرجَجو

ةَيِفَنكلاوردَملاوىلعلاليلَج
ِ ةهعنَمبكنمذاعنَمىَرذلاَمينَم

2
ةريِفبرزيزَعاييلمَمفيلذب

يتَيئُعِبريزَعاييلكفءيهججَول
يتَّرعِلُرزيزَعايذبأفياوق

77ً7

يتلذكريفلللعجنالوكيلإ



هلالجلجرابجلا

ە2 هئاَيربجيفژراَبَجايَتْرَيَجَت

باعليٽنعراَڳجايَترَڳجت

ابلاغتاومّملاراجَترَبَجَت

ةوطسوارقرايجايَترَيَجَت

ءابعرشکراَبَجايَترَبَجَت

اهيبَكبٍبوُلُّشلارايجترج
نايِنَّرَعَويلمشراجايقّرَمَت
ثعَرَبويِعذَصرايجايعظفأو

يِتَعذَصويِيُغعشرايجايملامو

اۇمتىلععرزاَيجَجبماقالو

يڍِئاَدَشزىسکاونُهَولاربججبيلمَقف

هلالجلجربكتملا

اريكتشايإلكلاقوفتزيُكت
ًاريكتُمايُتخبلاُءايربكلاكل

ًاقلطُمصقنلانعىمشألاُكرُعُكَت

اهزوشحملوقشلاٍكاَرذِإةياغو

ُةَميطُنالامٍكرَدْنَعثبجححامو

ىَوَسلاىلعصفنكاَرذإلاةَيِماَمو

ىَمَعلارخأيفمُهَولاضوُحخَيفيكو

.كتمظع:كُدَج()

۱۳۷

تّنشتملارئاعلاذجبشينُمو

ٍتَيَعَتملاذإىلوألاةرطْفلاىلع

يتَيلَبڊدويقيفيراسكناراب

ٍةَئيزَرلكرايجاييِفغضب

يتٍيِكَشكاوِسيكشأالو؛كاوِيس

ةَمضَقُغَرْسأكنيةتلَجاَعامف
ّ:م„كو

ةمولألا4يبأزاتمشكتاذ

ةّيِسَدَقألاةَيِتاذلايفصقتلانع

ٍتّلَكَوهنَعُماَهفألاتْلءاَضَت

ةّشميِقحلارمأرولَاءاَرَوكلو

ٍةَعوُلَألاِءايربِكيفوبَفيكف
ةَيوُهلاَنودراكفألاغطقفنشو



(1) 2 E Gi ىَوصلاسَمطْناوزمألاًرَعَتاهيَكو

ًاعفاركئايربِكيفيلَتيَناَدَت

ىَرَولاَيِيطحع¿نيجيِرزأَتُدَّذَشو

ًاريُكتكنَعدصامىلعيلْبَهف

هلالجلجقلاخلا

0رغلانالاقلاخابو

نِقْثُمةَعْنِصيكشتلاهشكقتأو

ًاعئاَدَبثتوقتشافثناکفَتدَرأ

هلغفرهِاتاذرِهاظَم
ىلجئافٍةَداَرِالاصيصُختبتلج

ٌصَصُحُمريصِيِصْحَتلاةَمكحيفو

هلأكيلَعمهنمُهَلتبن

رانركعادبإلايفيلْبَهف
يبلاقويانمزرَنيقلاخايو

هلالجلجءیرابلا
البەدجؤُمدوجُجْوَملاَءيراَبايو

ةعيِضَملينتشليرل
4

ريزالييرلؤى يتونفو

ةَروُصِلٍتاذلَكًاميوُقًاماظي

ةنيَموعبطوسجنمتشامك

ورتةراهينيكسملو
امومشبالراي

رهفدرب

ٍتلجَتاملشالامججباهيلع

ةرطفكارإهاوُقَيالكتاذل

ةَهِبُشريغنمعُهللاكافل
ةلدالادنعراصبألاةَليجامف

ةرعقزأكيفيِييِقَييفَرُث
يتبَلبِئاَعَرذجْؤَأيقلاخايو

.رفقلايفاهبُلدتسُيلةمَوُكُمةراجحلاو-ضرألانمعفتراوظُلْغام:ىَوَصلا)۱(

.ةريشعلاوذخفلاوةَرسألاك؛نيعُملا:ةرْهْظلا)۲(



ص

للعمِءيشريغنأغُهَتأَرَب

ٌلسْلَسَتالإديلوتلاوحلاامو

دوشكأريوطَلاداشيفو

ةَمكحٌطئاَسَولاَتأَضْنأَتيَلاَعَي

اًضقلاورمالاوزيثأّملاولغْفلاامف

عادياةَرطِفىلويَهلاُتاذَو

ءىابِلىلويَهلاجاتتلاع
مزْلُمحلاءىرابلادووبوو

ًاقلطُمثداوحلالوحْنِمُتأَوَبَت

يمْلاَعءىرابِليرارشأُتدَرَجَو

هلالجلجرص
لالدعمدوجلالاكشأروصم
ًاقلطشرهاَوُظلاَتْنَيَريهلإ

ىَوَهلاودشْؤلاوَئَّعلاانيفَتْرَوَصو

ٍةَوُكلَكىوشلاليمكتٌتْرَرَصو
اهّبَرِلسوفنلاَنافرعَتْرَوَصو

.مّهََقَلخ:مُهَنأَرَب)۱(

؟ٍأْشَنيأيفُديِلْوَئلاو؟ٌلحلاامف

ةَرنُفَورايتُلاڵلِإَوروَدَو
ةيمذدعلانمدداجيإدرججُم

ةطيِسَولالغِفطوشسْوَملاَرْثَأامف
ةَيئرابلاةرضحلاريلفاضت

ةكزِشُةَرَديلَحلايفاهلسيلو

ةَيمَدَقلاوريْثأَلاتجاَوهل

ةَيلِعافلايفضخملاراديُقالاهل

ةّيِدحأالاةَرَضحلايفاَهُنِيَنفأو

يتَرطفِتافآَويټاقفالعنمهب

َتٹِشامىلعِتاَوّذ ةَروُصيأيفتش

ةريِرَسلارونصيِصحَتلابَتيطغأو

ديلامبليا

ومامياشان

ِتَمَتوُتثَماقتشاوُتَماقوُتّذِجْف

ةطيسولاُلعِفطوشوَملاوُثأامف:يناثلارطشللىرخأةءارق()

.سبالمللنطقلاوءرامسمللديدحلاو«ٍيسركللبشخلاك؛اهنمْعِنْضُييتلاءيشلاةدام:ىلويَهلا()
ءروُصلاىتشيفريوصتلاوليكشتللةلباقءةنيعمةروصالوٌلكشاهلسيلةدام:ءامدّقلادنعيهو

.(طيسولامجعُملا)-ةيداملامّلاعلاءازجأاهنمىلاعتهللاعنصيتلايهو



اجَرلاوفوُحلاةَروُصاهيفَترَوَصو

تَهَكْلافِتامماقملالاكشأك Or

زَوَصو

ُثُفَصسُمْنأيفيلابحتْرَوَصو

يِرِهاظةروُصتنَسُحأامكيهلإ

ةَروُصنشححىلإرَظْنَتملكنف

هلالجلجرافغلا

الضَمَتليمججلاَتْرَهأيهلإ
ثّزَراببْنَذلاكحبُّملايفامىهلإ

ًايِصاعشاعامدِبَعلاشيمييهلإ
ًاملاَعالومنايضعلاٌبرِراِبُي

ينوشَتيِسْفَنسفّنلايشبيهلإ
اهئيَبلاعدقيَعلارامغضوُحَت

اهُريَتَتنأواهيدغُبتنأو

ُهفَرتقاىتحروظخملاىلإُتْوَدَع

ًابئاتبنذلابَنآلاُثْفَرَتحغايهلإ

يندر-«َباتْنمِلَراَمْفَلينِاو»

ًاغباشسڭَرْمِسَتلَسرَأامكيهلإ

.ةيجتشُم:ةييح(۱)
.يتئيطخ:يتبؤوَح(۲)

ٍتلجَتوثفتحاوثباطوتباذف

ٍتّدَعَتشاَواهكالشساهبكيلإ

يلَحتووبويفأَلْتَلَجَت

يِتَروُصَنطابللاببنسأف
ةئيضملابولقاشحمىلإْنكلو

1 ةَحيبَفَلُكْراَمَّغايَترَتَسو
ةمولألالالجبٍيقوُلُخَمسفنوب
ةئيطحخللوِتاَسءيهلإتنو

)ا.ٍ
ةَييعريغهاَضْرَنامريغىلإ

ةَمغنولاحلكيفوَيِفاَعب
يِتَوطحَءَيَسپَرايىَرَتتنو

”يِتبؤحعيهلإاياوفعفًكيلإ
7.)۳(

ةَميِظَعلاٍتائيّسلاومبىلُدجف

ءةميركلاةيآلانيمضتنأرابتعاىلعىلوألاىلإٌليمنو؛حارشلاضعبىدلدروامكيندروأينُدَر(۳)
:مربُهرمألعفىلعليوعتللٍةجاحامنودءهئرابىلإرعاشلادَرنموهيرعشلاقايسلارهوجيف
.ينڏُر

٤٤۱



é

هلالجلجراهقلا

نكيملَرِيُغةوجوماليهلا

اهلُكفتانكممل!َتْرَهَفيهلإ

كوشوأنوُكلاىفٌنِكاَسامف

هتاذهئُكىفرُبقلالالججبىهلإ

نهاَوبسيلرهقلالالججيهلإ

ٌبِئاَصَعدابعلاقوفثّمطيهلإ
TÎ 21ِ Je e۱(

الواولَعاَماوويةاغطٌماَعط

هتوربججيفروُهَمَملاةَياغامو

مهتاودرُهقبمُهكَراَدَتيهلإ

مُهَناَعأَومُهاباَحْنَمَوءيهلإ

هلالجلجباُمَولا
ًاقفحُمُتّشَلُمأٌباَمَوايكباجب

يتبغَرُتثضَلُحأُباَمَوايكيا
يتلاخَونيِدَيِجُملاُءانَعيئانَع

ٍةَليجريغنمعُهللاكياوَم

.اوکلَه:اوريت||لْؤاَرَأ:ماًَمط()

ةيربجلاورايقايكرهقب

اَورففَوِرِخَعيفرهف
TWةعنمبينَرِرُهَقنم

رعبكنيرَُفلاسابدرام

ةّيرظَنلاورُهقلاوشنَعاالَع

ةمربلاركمراَهقلالَهفأْنإو

ةّيِرَبلاقوفِراَهَقلاىوريِصن

°ةقيلُحلاٌبَرِراَهَقلاةَمطَبىَوِس
ةّيددمملاودَعلاومهتدغمو

ةيِفبلالجألاايغفَبمُهَنَماَدَو
:

ةّيلبلارشأبأبادوُهجَمُتِنَوفأو

يلعبشارينبعزياول

20بورِيَحوىَرْشَتاهِلصاوُت

ءتييلااذهيفءُرَهظَمَتَي:ٍةقيلُحلاٌبَرراَهَقلاٍةَمطَبىَوِس|هتوؤبجيفروُهْشَملاٌةَياَغامو:ةظوحلم()
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ضراَعِلسيلُباَمَوايكِبُفَوَو
اقلطشمَبُهَواليلاُداَوِجلاَتنأو

هَئْكَلَمْنَعِمٍبْهَولالوحفيكو

بهاَوِلالإٍييِقخَنلايف ٌبُهَولاامف

ىنلاكبهاَوَمْنِميلْبَميهلإ

ةَينُدلةَمحَريلبَميهلإ

هلالجلجقازّرلا
اقلطيقزَرلابٌقارَرايَتفلَكَت
لكَوَتاَلِإِقاززألايفدلاامف

هججبؤأبلوحلاَبابشأَتأَيَمو
مهقزِرًةَلِعَبابسألالعجتملو

يتدمُعكِياَمَضيفينِيِقَييهلإ
لفاككنأبيفزرنميبشخو

ةٍيضَوالوضارغألسيلو

ةيطَعلااذايكنمالإٍقْلَحلاَنِم
كوشةَرَدِكلُملايفهَلسيلو

°ةَيبَبَسلاببغَولليفينيالو

ةرطِفلككلاملَمين

يتّيِدجاَويفويِسفنيف؛ِقلُحلانَع

ةَيِنَدللاةَمحځحَولايفىَئْغلالكف

ةَمِسَقليِدِبَتيقزرلايفامفالإو

ةَهجُجوِللكبابشألالبسىلع َ

ةشيمملاقارتفابسةر

يتريْخذ‹َنيقزاَولاريح؛كّلْضفو
يتوغَدِبينمفلاطشبلبقهب

يفدرواماندمتعاانّنكلءةّرْذُلاقثِم:ينامحلاسئللطقسمةبتكمٍةَعِبطيف«تدرو:ٍةكوِشةَرَد()
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لعافشاودبعلالاوسضوَفَو

ُهُفْزِربلطيِنوكلااذهٌقوزْرَمَو

امريغيقرايفرطضملاةَليحامو

ًاسئابڭوُْذأباقشاقزاَرايف

هلالجلجحاتفلا

هلاحافيهلإ لابهاِةلاغَعل

عافريغةوجوماليهل
ًافؤَعَتنينمؤملابولتحُشَتف

اًلّصوُمًابابَنيِصاَعلاىلعَتَُتف

سفنألًابابٌقيفوتلايلتَن

:أ اهلكدئادّشلاحرفىلعَتْنَع

ًامعمكَقْلَحِفانضأىلعَتَُتف

يتقارکلججعماعنإلابكثففب

ةَمحَرنمحاتفلاځتفَّيامف 5ک ىلعةَمحخ

انلوِصَعْلانيحتافلاريحكحجئفب

هلالجلجميلعلا

ةرشسُعَوِدبَعرشينَِراتْخاامل

ةَبوُبْولاَداَمَضيفوتشَيَوكيلإ

ٍةَليِسَرَوةوُغَدنموبتحتف

oo„يقازّورلاكمشاضيفب Foe

يتشیوقغشو

ةّيِندللاكباوبأنمٍتاحوُمُم

ةبرُكقلغشعاتفالوكڭاوي

ةّيوَيْنُدلاونيدلاروُشمأريل

ةَرَدلكيفعُهللاكافريب
ةبرُكلكنَعخاتايًِوُفَعل
ةقيقحلابابرارشألاىلعَتَتف

ةمخزرورتبوناسَخنئازرَح

يتَرضُنبلُجعماكالابكحئفب
ةَرطْفةَوُكهكسمتملايارب

يتدجنِلنيبُملاحْتْملاكحكىك

ٍتبثَوميلعلامشاريِناطلشباَهُكَرَوميلَعايييفنلَملأ
ED

.بارُملاخزف:باكنلا()
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ابرقُميلعاياملىلضْفأ

بلعاييّندللاململانميلّضأ
ًارّصضبُمميلَعاياروُنيلْبَقَو

هطاسبلاضويفاَيِميِلَعًابهَوَو
لاكمشاوسنمتغَدْؤأامراونأب

لاكيسافظلنمِهيقلُثامحاورأب

کلاكمشاضيفنيُداَدمالاوكملعب

يلعلاكمشاريثأتبيَِقّفَحىهلإ

هلالجلجضباقلا
ةوُفةضبَقِءايشألاضبااَيَو

هرقتششيفعادُبإلاضباقايو

ءدمححبىهفٍناوكألاضباقايو

هبزُفلأنمباجلألاضباقايو

ُةمملِعُتثيَحعنمرارشألاضباقايو

ةَسايِسضفيقاززألاضباقايو

اهيوُدححدنعرامحنألاضباقايو

اهيامتَدوُمنمحاورألاضباقايو

ياعمضباةَيلكلاَكِيَضِبَمِب

ٍةطِسَبلكيفضبّقلاولعددو

٤٤۱

يتهيأميلَعايٌسّدَفوءكيلإ

يِتقيقحعميلَعايٌقّفححوارحب

يتريِصَبميلعلامشارسِراونأب

ىتفيْيكميلقلامشاِرراونأب

يتَمْلْظَوُميلَعاييمَورَخرَت

ةيكّرلاسوفااوشاميل
ةَيلَجلابولماماجابميل

ةَيَومَصلاوبرملالألميل

ةقيقحلكةنُكيلقعللجو
يتّيوطَويرهاظزووم

N

ةۇذلكيفويدقتلاوبلااهل

ةلِقُمسفنو“ص0ر
يرطبلابءامغّنلاَلَباَقْنَمِل

ةّيدَمرَملاودغبلابًارثأتشسشو
ةّيْخَرربلايفبغِاتاَعَدَوَتشسُمل

ةطيسبلالهأّقوُكًايغبُهُتَراَطأ



هلالجلجطسابلا

ارذقُمًاطشسبيقاززألاطِساَباَيَو
اشيامكِلاَمتلابځخشلاطابايو

ًاطسابزّضلاوراونألاطِسابايو

لاطِسابمسجلايفحولاطيابايو
هلامجبفشكبىقبشلاطابايو

اطعلاطابايطشبلارسبيهلإ

يذلايفطشجلاطِسابلارسبيلضفأ

لياكًدافزعطشجلاروُنبيلضأ

رَهْظَملُكنمطشبلاَنيَعيلٌضفأ
اعمغّسَوطشجلالامجبورَسَيَو

ٌةَقِيِقَريلبَطشبلالاَمَكفطلب

هلالجلجضفاخلا
ًارذقُمأاضُمَحرامكلاضْفاَحاََو

ِلالجلابؤِسكلذو
ُهَدْعُبَءاشْنَمدغعْبلابًاضفاخايو

ٌعبنَملُهَجلاولهبلابًاضفاخايو

رقناكنمرقْفلابًاضفاخايو

ُهلُدناكنَمللابًاضفاخايو

یرمو
<

۰۰

.قزرلانمةع:ةطشب()

٥\۱

0ركط

اط

ةطيِسبلاطاسبىمظُلاِهَيَرْذّمِب

ةّيدجاَولابسنأآلاحوؤببولم

°ةريرجلايذنعوفقللاطيابايو

ةَمْعِنلَكنمطشجلاضيفىلضفأ

یِتَدوُيُعیفًاقلطُمالاَمُكیلْبَمَو

َرضحلكنمطشبلارخَبيلضفأ

يِتجُحطشاهبيِفْؤتشأطشجلانِ

ٍةَيِلَرالاقباشسيفمهئاقشإب

١ةَيضقلايفُهَلذَعالإمعكحالو



ةَمّقَنرْهَقلابرابجلاضفاخايو

ةيشححّتنأًاملاظوكشأيهلإ

ئاجوةلكأُكاينُدلاۀَلتارت

دِْفْحأضفاَخايف لاسلقشأبةف

هلالجلجعفارلا
ەداّشربَءاَشنماعفاَراَيَو

هيالَولأمليلابًاعفارايو
ىلغلاورعلابرادقألاَعفاَرايو

ىنێلابەاَمْغعُنلاننمًاعفارايو

ةّجحلقعلاولققلابًاعفارايو

وتاركادجڂَملاَعيِفَرتغْفَر لاو

لاجراعمقوفِراَرشألاعقارايو

دُحَوُمعافيراينعفأاكتقفرب

ىدُهلانمًاناكمينعفزاكتعُفرب

ىَوَهِلان
*.ے-

.باذعلا:زجرلا)۱(

.منهجلزانم:تاكزرَد-اليلذدر:ةسِكزأ(۲)

١۱

ةِيعممطلابملعلالمأضفاخو
يتوقِفْعَضىلعانايغطَعُفَرَت

ةَلكأَوشايرالكأهَلثَتاسف

(o ةَهجڄولَكيفعدلاهيلعطّلَسَو

ةَلِيبَولاتاكلفُملاٍتاكَرَدىلإ

ٍةَّيَوُمَصلاوداعشإلاوبزّملابو

jذافنإنمديالو ةئيِشَملامكحم

ةَعيِفَرظوظحُشلايفٍتاَجَرَدىلع

ةَييبلاٌسأللاىوقتناكاذإ
ٌTAس

ةَمغعِيمظغأركشلاووركشىلع

ةميهبلادادجعيفانكالولو

ةَيكلَملاولشؤلاماقَمِءانش

ةبحَملاَسوؤُكاهيِقاَسَودوه

ةيقلاحوزييأايلَع

ةقيرطلاَءاَوَسىضزتامليبزِسو

ةيدببألاةمحخولاوهيهنارفُو



اشنممٌرِعلاوكْلُملايِيؤُتىهلإ

رعكنيةتيتآنمرو

نلريمايهَتْرَرغَأنمةَرِعو

ًايِقاَرّرِعلاةَئشبلَأنمبرِزُعأو

يلاامو

ُر

لذالرلالك
يِقِئاَسسفنلاوٌرِعلاٍكرَدبيلْنَمو

تباثٌيقِيَمَحلايناطلشويرو

\

so

اكُنَّرِو
ه
۹2

٥0

ا

هلالجلجَلْذُملا
مهرفكبنيرفاكلالِذُميهلإ
اورجبْنِإونيدراملالذيهلإ
ةًرِعورُهقُناطلشمهبطاحمأ
املشمبأسفنتللذأاميهلإ

اهرقَتسُمْنَعسفنلاُدوُمصفيكو
یدّنحغاودلاكُمجضحیَدَعَتيهلإ

رطيسُميّبَرِءادغألابكملعو

اهُدَبدْبنِإويناّطلاُةَرِعامو

لاَفِصاَوُفلِذُمايٍويلَعليزأف
ًابلاقوًابلقًلُذلاويلَعٌبُصَو
ةئايعطبخيلدَبئاَصَم

۷٧۷٤\

وو.ٍ

ةممولاللەۇِسصاصيخااذهو

ةيدمزرَسلاةَرعلابَرَداحبشو
تلجوثَّرَععُهللاكيري

ةَوفةَرِعب:ىلبئث نلوماضر

ةبثرزےڪےظطغأشويلزب
ء,ِوء۹2.
ةرِعَوظحلكىَنمَيكهجُجَول

ةحيبذلاقوسنارشُحلاوٌلذلاىلإ

ةّيرشحلاَمْلاَعةخَمو۱ةن

لحنااذإ ةَيَوَهَشلاةقبرنعتعلن

ةَنكشوُرِعُمايروهظريب

ةَيِمَدِقلايفرفُكلالعفكملي
ةعنمِلاوُرُفَيملامدَمَأىلإ
ٍةلذبًارووُغاوتناوميف

رورذَقطحیوغّدبُتلاَعَت

ةَيبَلُغألابولاتامرحمىلع
ريعُمظغأمهلاكُنَريْغو
ةلِذَويزخِلالإۋرئاَصب

ةنْعَلليبارشةْلبرَسَوريِكُش
ةَّيِمعبتلاولاملاوههاججيفو

ٍتّتفُملاِسيِرَدلامطةنمطخَيَو



هلالجلجعيمشللا

ايًكنَعبِرَيعوفسماليهلا
يانيڭزَدشاعمتيهلإ

لابسيلقلاغشيهل
يباطمميِدَقمْلِعةّنكلو
اعلاعماَسايلْمَتلابيبتغمس
لفشمبوادنْنَعءءانرلو

9

ُةِجْهَلوالاخقلحلاَءاَعُدتغمس

ُةَئيغمَسِءاَعُدلابىخارُصىهلإ

بئاضَمروُحُبيبٌثطاحأكلو

مُهَنْنصَونيدِماحلادممحلتغمس

هلالجلجريصبلا

ًةطاعإتانئاكلاإكبتوصي

مُهْلُكنلُحلارْصِبَيملامبتُ
امبال‹؛ٍتاذلابيلازيِصبلاَتْرُصَب
كرذُشمكَناَدنأالإيحلاامو

اهيِفْحَواهرُهَجيلاخبترص

.بيعي:برغي)۱(

.ةملظلا:ةيِيَدْنَحلا(۲)

ِتلحَوثماقٍتاذلابةفالو

ةّيمِزاللابمولغملاََيِماَمل ہہ

°”ةيِيَدْنَحلايفِءاَمَصلاةَرْحَصلاىلع
ةرتككهيفدَرَملامك±كعل

ةَمغِْنلَكىفدملااذايڭيمحب
ِسباحاوزأوارو

و

ةَرجَو

ةَعمُشَوراخَيفالُءاَعذىسيلو

يِتَبؤَتفيوشتَويبلذاهمأو

ةبوتمللالمأتشسشنكأملو

ٍةَلَقُمَويصباي'عابطاريغب

طييوبل؛تاذللاقلطوب

ةَميِدَقلاِتافّصلالْحنِمَنولوقَي
ةَناَعيشاءابراثئيشاالبريِصَب

©E
يتهيأراقتفاوينوؤشىقْرَمو

كلذيفو«نيعلايفةروُصلاساكيناوأينغَذلاروَضتلاعابطنإلابدصقاميرف.نيقلاةلقمركذهنأامہ(۳)
.قلاخلاتاذلسضوفرميش



اهلكنطاوملايفيئانعَفيكَو

يىِصئاقتنمةَترَصْبأامبيهلإ
ايتنأويئافيحاويرفَمَنيأو

خَميهلإ ٌىَنوُمفئاشكلابوج

ٌذِفاَنيحلابنمحَرلارَصَبيفو

هلالجلجمَكَحلا
امدَرُياليذلاٌيحلامكحلاىلإ

همكحځلاميذلاٌيحلامكحلاىلإ

ةمُكحسيليذلايلامكحلاىلإ

ُهراَِجَّرَعيذلاٌيحلامكخلاىلإ

ْنِمنيِمِكاحلامكحلأاييلجىو
لاكنكۇوكيلاىىغچۇلاومكا

يتلاكعنشألاىوشَمب٤

رفاكلاليبسلعجتالا

هيلعيلمكانيملا
زجغمُمبديرُملااذهاميهلإ

ُهلْهَأَتنأيذلاطسقلاكمكححيفو

وور

هدرو

هلالجلجلدعلا

هئاَضَقووماكحځأيفلْذدَعاَيَو

ُهُِسَوًامتحلدقلاتبتكيهلإ

۱۹

يتريِصَبُساملطناويبلقٌةَملْظَو

يتجنبيفخبينارشُحلطم

ُرُمِشَتَتنأيرايِيَحاِءوسو و

ةّيدِهاّشلاولكلاطيحجشريِصَب

ةيخأوهلفهجَجبنمةطوُشلأب هح

يِتَيلَبكنَعٌبَرايُتثَبَرَعامف

يِتيِكشٌتغفَدٍناطلشب#اضف

ةَمُكِحضانوأمكحمُبّقعُش

ردبيَهلغفيفالوبرب

رشييَماَسديتَعديرش

يَِّرِعكراصتناويذالمديد
تننافیبرياغلانووقلايفلح

يتوغَدٌقذِصدمامروغتنأو

ةَيلعافلاويفزرلاوهِقلَحيفو

ةَميلُحلاملِعةكرُدُيملوكيلإ



ًابنذمبنذلاىلعزيتمليهل
مكِبتانئاكلاَتْرْطَفيهلإ
ةَميوُقَروُمألاترَبَديهلإ
ٍةَرْذلاقشمِكلُملايفاميهلإ

هضعبلضعوكلاملطيهلإ
ُْمِلاظكديبَعنمّدبَعيهلإ
ًانمآركمللِناودغلاىطُحىطحت

ُهَنِإكلدعبثبؤألدَعتايف
مِلاظُلاَمُْهِإِكْلُملايفامَتيَلاَعَت

هلالجلجفيطللا

ايًَتنأوُميِظَعلاٌبرُكلايبطاحأ

ًاقلطمَنئاَوُكلاتكرذأفتفل

ځجراخٌكياذلاعفأيفكفل

لاكرْبَجَوريسعلاريشيتبتفل

لاَكفْطْلِبكرذأبفطللاَئِفُْحيهلإ

اقّشلادصحتشاوُءاَوشألاٍتَدَراَوَت

البلانِفيللايىنذأَكُّمْطْلَو

١۱0

ةئيطحلاييلَحِلضوملامك
ٍةَيِيفّصلاوحابشألايفيلدعلاىلع

ةَمكحريبذتٍناسخإلاولدعلاىلع

ٍةَموُلَألالالجبنمًامكحمروجلانم

ةكرِشريغنمٍباَسكإلاىلعلاحُي
تممضأفُهنِممُلْظلامُهسبيِاَمَر

ةَوطُْحلكنمداَصضرِملابٌكُّنيَعو
ٍةَيرَشألاوِنايغطلاىلعىدامت

تبكبابمولظمدَرالو

ةَيِوَرُحألايفواينّدلايفٍكرَدلانع
ةيلجلاڭوَدَواهيفاَحًناَيِسو

a

يِتَميِزَعيربَصنوُدُتَماَحَويلع

يِتَيلَبنيَفْفاحلابثحجَجَرولو
وُم00.

يِتجؤرَعبفيطلايفطلاهكلُميفو



1

هلالجلجريبخلا

هتاذلوۇيبحلاهلاوهنمماَبَو

ةلعِلفةَربْجنمنكَيامهمو

كوحتشوأقلَحلاىفٌنكاَسامف

ٌةَرطِفلاحلاولاخلاٌضوَعَويلامَو

يڍصاقممةَعِخُتيلاحضرععن
اعدلاةَحُسُفىلإىولبلامَمُتوَعَد

نمكيلَعىفختٌبَرايةَرذامف

ةَمحځخَربويبَحاييرضٌبَقارُث
كراتانأاموياامملغَتو

ىملاوَعةئُكَتكَرْذأذََُفىهلإ

هلالجلجميلحلا

ًاملاعِلدعلاعضويفيبَتَِنَأت

هيبالتوَملافاخيالقو

امركيِصاعبالاهفِإتيأت
هَرِكْلُمنمدبعلاراَرَفَنيأو

ملحهللايصغينمرغامو

امدحوُحَوُتلاجألكلو

رنَسُمغيلخلاويكاَهَتْنامالإ

قاشسأَرنيمماثلايِنْفَداَفُت

١١۱۵

ةَّيِمَدَعلاَنِمأنوكةَتئِشامك
ةَيلَرالاةربجلاَريَعُدَنجَت

ةربْخبكنِملازآلايفكيملو

يِتَرطِفِبيهلإايريبَحتنأو
ةَدوبعلاضوُرُفنمضرفَوكيلإ

يتعِجُنَويلَحويِعاَرضَتَويئال
ةَيِمَدَعلانمجرُخأملوٍفطلو
يتَرٻچتاقامويِمْلِعيفناكامو

يتميرجبميلححايمزججمعظحأو

ةريرجلااهياِذُحَألاةَعَرُسىلإ
ٍتلفمميبسيلوهفالإوٍبوتَي
ردةقيقحعةنَعثبَرَعامو

ٍتَبَدضرألاىلعلمَنثكرُتامل

ةحُفَتبقاسُياَمءاومعزاَلَعل
يتحيضَفروُهظنِمامويدباو

2o0 4

ةلمغوومزووهليفيسفنو



ٌةَنِيِهَربونذلابيةنىهلإ

نكيمليبْنَدِنْوُكلاَْزَونأولو

هلالجلجميظعلا
ٍةَياَدبِلالتاذلاميظَعَتمَّظَع
انثلاوٌدجلاوٍنأشلاَميظَعَتمّظَع

انّملاوُدحلاوِرادقملانعتمّظَع

ٍنِئاَكِتاذنمميظعتلانَعَتمّظَع

امَرْذَفترَنرشألايلاشيشاالولو
ًامّظَعُمميظَعاييبىفكاكو
ُهُبَأَدهيلايفوهفيلقَعةاتمعن

hi 7 77 0
۶و

0ْەش كرذُمةنكالودوُمبيغ

هلالجلجروفغلا

ًةئاغيشاروفَغاييهلإيهلإ
ةَرِغَوالهجبعثإلاثبستكايهلإ
اهدنعًلَقاهتفبشأةَمعُيمكف

.كميظعتبقطّلا:يأ(١)

۰1

يتئيِهَرقلاملجلاميظَعأ7
ةَرذِنُْزَويفهللاملجبنجيىلإ

ةيِمظِملاىلعيضقَيلجأالو
ةيهُتكركالوونُكىهتنُشالف
ةَيؤُركارذإوراِيُعَأموئو
ةَرْطِفعيبشُتءايشألاى
يتجهغشوامويميظعُترْدَفامف
ةيدَمرَسلاىلعيقابلاُمّظِعلاكل
ةَبْثُرمظغأعيظعتلاهيكل

يتريعلهاجَميفيلقهااذإ
ةقيقحلاَنوُدماظغإلاةُمقؤأو
ةَرَكْفمُهَوالوٍدوُدخَممظُالو

م

-êص يتبوحبرکنممهللاكناهب
همغويَرلةنةيفاعب

يتئيطخاهتلباقيے*ىاّيحل
\
-



اهريحبىمغُنلَكنمينژڍابُت

اهرفككژَدىلإىمغُتلابُتْعَرْذَت
هفاريحناوورافغتشابكدي
اولاقَدضأاجلابابشأُنتشأو
اهربشموحتلامآلالَشزأنمو

يِنُجَنيهلإلادوججلايضتقَيامب

هلالجلجروكشلا
عئاطبشكنمرناروُكَشيهل
اهئزُكَشٍتاحلاصنمْنُكَيامهمو

يلكنمركشلاُبوُياَكِمّيلامو
ةتلباقيامالإوكشلاامو

اهلثمبُتثئجوًاباقحمأتشعولو

نملکوَتَقلَحنمينوُدَرَصقو

يِرِاَشكنبيِرذَفنِتاكامل
اطقغلاىلعِءانثلاَنوُدوِصتَقَتملو

هَدْحَويحللركشلايحدملاكل

EEE

.داهتجإلا:ةّدَجَملا()

۱0۳

ٍةَلصُحوشيفريحلااذهبىوقأف

ةَيِنَدوةَسْخنياهبغيشأو

°”دجملادجكزَدلاَنوُدفالإو

ةَرَبَملاِتابجڄاَوامابَحىلاقعت

ةَّنمبضاققيفوتلاُةَتكلو

ةحوُلألادوجنضخمالإُنأشلاامف

ةدُمبديبيالِءاَرَجريُحب

ةَرْذُلاَمشِمٍتاَعاطلابتئولو
يِتّنِمَويلضفاىلاعَت؛َنيأف

ةقيلُحلاَّدَعٍتاعاطلاوريحلانم

يتجِهءانُفإويلاَصؤأقتيزمتب

يِتَفْلُزتاماقيفيرُڻُلُختَس
يتوقفْغَضاهَكلَوُحٍةَمْعِنىلع
ةّيربلاركشِناسحخإيفدملاكل

ةمغتبءيِفَياليرُكُشناكنو



هلالجلجيلعلا

الُعْنِمكلامبىلغألاكناطلشب
خياشلكىلعىلعألاكناطلشبي
بلاغلكىلعىلعألاكناطلشب
هلالجردقبىلعألاكناطلشب

ُهُولُعليلجلاىلعألاكناطلشب

هتاذلعينقلاىلعألاكناطلشب

ْتَنَعيذلاديجملاىلعألاكناطلشب

هِسفنبيْيْغلاىلعألاكناطلشب

همكحمٍزِفانبىلعألاكياطلشب

ينّلِجأوللايفيظوظحميلق
الغهضجاَدُيالاوليلْبَمَو

هلالجلجريبكلا
ەئايربكيفرابكإلاْلنَمايو

ربكبفضَونعٌبابلألارستنمو

ةَمولأرادتقاربكربكنقو

هتاذللامكلاُتثيحربكنمو

ٍهِقْلَحمارجماربكهربكنقو

هئايربكنميقولخمللطعالف
وقؤزجعنالوداعبأمنال

:ةيوَتَملا||هتفصوءيشلالاح:فييكتلا||ءيشلارادقم:مكلا)۱(

ةعفرويلَعايٍنأشودجقو

ةجحلكىلعايلحلاكتيب
ةرطفِلعلَعايبلغرذَفامو

ةذَحَأمظغألذعلابوهتَذحأو

°ةَيوَمَملاوفييكّملاوعكلانَع

ٍةَردُففيرضتِتايآلاهفيرشتب
ةبيَمَناَعْذِإناوكألاوترعل

ةنوغَميذْنَعكلُملارشأريبدتل

ٍةَليِلِجلاتافّصلابيلاعّتلاهك
ةقيقحلايلاعمنمٍفدِصٍدَعقمب

ةّيوينُدلاونيدلاٌدِضلكىلع

دِلريبكکايءاهتلاريل

ةقيقحلاوئكلكارإعُتامف

ةَرععوكُلشموريبذتوٍنأّشو

يفماللرجلاالإالو

صفٌنيَحلاٌتاذُمَرْلِيف

.نامزلا:يأءىتقبهنعلاسيام



ُهَفحَوءايربكلاَءاَدرىَدَرَت

انُملاورقفلاورجعلايماقمميهلإ

هلاكلبنملىوغّدلارَدججأامف

ٍبَلْطَملكيفكنميظوظحمزيكف

هلالجلجظيفحلا
لاكمشابظفحلاٍةَيِموُيَّفِبيهلإ
ْغىِضَيملفِتاَعدبُملاَمءاظِيتظِفَح

اهدوجمؤلاَرظفحجلايلجتالولو

ىلعفلَتأَتملظفحلاٌماوَدالولو

انُبوُلُفتغارظفجلالامكالولو
دِنملِنْوَصلاوظفجلالالجبالولو

ومامعنيملظفحلالامججالولو

ٌغِزَنملٌيحلايفيلاظفحبانيق
ةَلفَغووُهَسڭكورُعَياليهلاإ
ةظفحكڭدوؤَياليِنأشَتكَرابَت

هلالجلجتيقُملا
يتلاعَوُتثيَقُمايىهاَوذلايِنْنَمَد

EEE

.وء۰.ّح

هكرشِشرجالودنالفیدَرثت

۴سم

يټلِذورڑيبكاييعوضخيربو

ةّجْحنوُىعدملاضَخدَورب

يِتَمِهَويِمْزَعكيِضزُياملكيفو

ةبوُبْرلارهفتَنامىلعظيفح

ٍةَرْذلاقثمِءاَضإلاوظفحجلانم

ةيمذدعلااهيالاخىلإثَراَصضو

هَلمكحخأُدادضألاهباماظي

”ةعيبطللىدُهلادْغَبنمَكَلاَعم

ةنځملاحيفُءاوكشْنِمَنيِصالو

ِترقتشادوجمولاُتاَرذكظفحجب
Ê 42 4 ِ

يِينشنفيكَويروذدځخَمكنيَعب

ٍةَرْدُفَومُلِعنيبيهلإكيدل

ُداَبُعِهيلِإوعديامَءاروًافارجناتغازل-ظفحلالامكالول-اهادُهدعببولقلانأدصقي:حيملت()
.ةعيبطلا

.ةكْلَهًدعَب:ةكلَهبغ(١)



يقمايلويلامو اهيفّدِلثيقُم
ثنعئافِءاَضَملاسْرُقاهبيي 7

2

اهلغنةاشئاميتئان

زرعَظراَدفألابلغامو

اهُبَرَِرْنَفمبُثَمييةَرَلَقُم

اَهْللااهبثَصَعٌءاَورَضثبعَصمكو

امغممالكمشسجَوځوُريليهلإ

4

ةَمْكِجريخاَهَتوُكيڃوُرلزسيف
َقمتنوالإٌةَرْذامف اپت

هلالجلجبيسحلا
8مص يِتَئافِلَنِيِمَّلاَعلاتيىساَبْنَمَو

ُةيْنُعَوثيسحخايُءافتكايبشحَو

اهلبستنملبَرسفنهيف

ُهَئافُكدجُمليِصحتلايفدلاامو

يترورَضولاشيزجَعَويلْنَمف

ةبشجدبعلااذلامالكَتاَهيَمَو

ُهَلُكنزحلاوتلاوُكشأيهلإ

هُوَثيولابيلدهعالو

٦١١۱

يِتَرضُشبرقيبيێوُدٌمِْفاَدالو

ةقيلحلاركتبسحخأيذلاَتنأو

ةظَللكيفناسخإلاوكرب

ِتَدَشَوكاوِسفاكىلإُثَدنُف
ةميَقحلايفُهَنئْذَجْؤَأْنَمٍتاَيافِك
ةّيافكلاَنِيَعتنزدتلانا

كيب يټرورَضعُفَدِليفينَمكني

ةههليتزينالوكو
يِييكَشلًامجاَريلكفكيلا
ةَبِيُحبثيِسحعايينونظكيلإ

2وم0ف۵

يټتينغب«بيِسَخاي«ْبِسخِءيسب



هلالجلجليلجلا
الجلجشلالتنسف

افصثخللالالتدهش

هلالتوغُتيلتيتاملو

:

رلتااكلالزلالج

يجچرادَمننِياسلاليليملا

يبىيِلَيالالبييشبلأيهلإ
يهَتأولالجلااذاييَقَتزَأهب

هلالجلجمیرکل
ەدوجبَوميركلاهللامرکىلإ

يذلاEركللامميركلابابب

نعوفعلاميركبابي

ED

يتّرِعويدجَمٌيحلاليلجلادقو

:هئأف يتربعانرغتمشيبه

2(
تووسۇرالقملو

4ٍ۰حو۳ً

ةرضحخلكىلإيييفرُيالالجَج

ةَيحَملالاَجِر”ىَهْنَأفِقْؤَمىلإ

يتَيْعُبُتْلَرُثَأماركإلاٌيَلطُمهل
2ٍ.ءِ يرلٍتاراطلاٍتافّصلاميرك

ةليِسَولالبقدولامیرکٍبابب

يحعتثيحةمايقلا/ضؤعلامويىلإهتءاميإيفاميِسالءيرعُشلاديعّصلاىلعتفالتيب:ةظوحلم)۱(

هيفضَرغُتٍدَهْشَمىلإُهذُعَصُيلباهئاحمادهشمبيفتكالرعاشلافء[لِظالإَلِظالعوينالا
ُءايفألا/ناللا ماماب

.هيلإَلَصَو2)۲(

الحِءوضنقيملوءباهخاستنادعبيشالتلااهريصقمنوكيليقِلاخلاةرضحخ

 



"ادجلاوعفنلاٍيَلطُملاميركلاببابب

اطعلاوضيَفلالزجملاميركلابابي

هَيِصَعطفيملميرپاب
السومغضبملميرگپاب
جاعريَعنملعُفلاميرگبابي
اجبَولاةَهجڄوهُباَبْنَمءايكبابب

ُهَلُمَأَتَنَأيذلابيماقممرُكأف

هلالجلجبيقرلا
التاظحللاورّسلابيَقَريهلإ
لاملاَعينملعفلاَبيقَريهلإ

هيوُدُحلبقَءيشلاَتمِلَعيهلإ

فتحغعىِضؤَمنِيألانإيهلإ

َُءاَرَوتنأ”نيألافزرظىهلإ

اهلبَفلبقاموايندلاىلعٌبيقَر
ٍمِلاَعيغورلامياَدظيفححٌبيقَر

ًابقارُمٍبيقَراييِيمقأيهلإ

.ءاطعلا:اًدجلا(١)
.باسجنوديطعمملا:لزجُملا(۲)

.يسفنيفهيفخأوُهَنكأام:يتنينک(۳)
.ناكملاانيالا)٤(

ةَيطعلابيدتبُملاميركلابابپ

يتَريِسكيوينيبْثححبفونإو

يتبيحلميرَكايلمأَتنَأامو

ةَعشُْبَوتُفَوديدنالبَلازَت

يتَوغَدعماَسلالاريِصَبريض

ییئیِیْکِلدِماَشبیجيرارطضا
ةميقحلاِنْوُكلبقنمُةَّنْذَماشَو

ردلاقشيكعيرطبنبأالو

ةَيِيَمَّرلاةَرَكلافروطيش

ةَيدَبألاىلإىرحألاىلعٌبيَقَر
يتويهليليصنتاتو

هنردهاّشلاَةَرذُفيكرَتَويلعب

؛اهٹوتخقباسرقحاللعويلاعتالبو.ايقووناملناكملابقلاخلاةطاحإ



ْنأريَعبًأكْرَتَوالغِفيِضتقأالف

امِصاعوُبيقَرايًاظيِفَحيلْنُكَف

هلالجلجبيجُملا

يِمرضَنَويدّيَسيرارطضاَتِلَع

ةلبجالإناسنألاعرجامو

ٌىَفمحُمدُغَوءوشلاُفشكَفالإو

يلَتَتْفَويِنَتمَهلأامبيهلإ
ُهَتْرَدَفاحُبَفحتفلااَرَوُتيأَر

ةباجبإنمةئرُحَأامويخأتو
ةَمخَركنميدٍيَسيئاَعُدُنيَعَو

افَولاَوحوَرلاَنِمنسأيأمليهلإ

رزِجاَحعكنَعهلاميئادِييهلإ

نكَأْنِإةَباجِإلابنسخأيهلاإ

هلالجلجعساولا
ًةَمخَرَوًاملِعِءايشألاعساَواَيَو

ةَياَهَنِلالِنامزبلاعِساَواَيَو

.يحيبست:يتحبُس(۱)

۱۹

STA: ةَرْذَفَوملعتَنينأقمح

ةّيرَشبلااهتاُفآنميسفنل

يتَّوغَدِبٍبيجُماييناسطشَبَو
ةلبجلاليَِءاَوُهألابعضأنمو

ةَرورُضلاٌقذِصٌبَرايِهبَتُدَعَو
o 7 / ۳69و|2۔۶.

يتخبشويئاعدْنِميبَركلضمب

يتَوغَدسبحيفٌسفنلايِنْنَمَمْؤأنإو

ًو

يترورضنيَعَرلَباَهيِتلَوخت

ةّيربلاسوفتةنثميَسْنِإو
يتيلبرفريدقتلافَعاَضْنِإو

يتَبْغَرَويداهاويئاَعُدُتأَسَأ

ةَمحَرَوملجمَنيَبالإَءيشالف

ةيِدبأللِناَصْلُلاعيارايو
J -ص۶ً

ةيدماالودحالبءاَتغ



ةَرذُفوًامكحمءايشألاَعياَواَيَو

ةَلالجبيلعلاٍكْللاعياايَو

يفُتْفَفَوُفيبُنْوُكلاقاضَتِيَلاَعَت

اهتمِلَعروُمأيبثقاضيهلإ

ٍةَميِضَمنمجَرَُخَميلاميهلإ

ُهَريَخريحلاَنِميغِسْزأيهلإ

يكلشقوينيقّييفًاعشُويلْبََو
اطعلاَعِساَوايَتْغعَسَوامقاضامف

هلالجلجميكحلا
لاكمشاوِْنِمَتْرَهْظَأامبيهلإ

لاٌكِمشاراَرشسأرحبْنِماوفرامو

لاكماعننمُغاَدْبإلافْقَوَأامب

لةونيرالآلامرفأامي
لطابلغِفنعِلاَعْفألايفَتسدَقَت

يدريعڭنرغيملكناب
اقلطعئادبلاَترُنَأٌكَّنأب

ىلجْافَعِئانَصلاَتْرَدَفكنب

ُةَليِمَجٌبَرءايشألاكييوكَتب

ةَمْكِحريْحلاَنِميلختاكِيَمُكحِب

١٦۱

ةعركهَئخَتثقاَضَكّلالب

يتليڃويربَصويرداهپقاضف

يِتفيِضَميرْنغُسَوُيملاذإ

يتَيْنَغويروينافزمعوكيلإ

ةَيطَعنيمەَترَتكاَملَفالو

كحلاوِنافزلانِيميكح

ةي

هَيعءدالِوِياَياَغىلعميك

ٍةَرذيأنيِنامُثإلابلاقىلع

ةكوشةَرذدبعللامكلملاكل

ةّيِمِلاعلايفحلاعيِكحلاَتنأف

ةَيحلضأللريبدتلانسخأىلع

ةَيلزالاةمكجلاليلاهيلع

ِتّلِجَتاهيفٌيحلالامجبُسوُمُش

هيضمَرُعْنَعنيِوكَتلايفكسم

ِتَوَفَك"اُتثيعريحلاَرارَفإف



هلالجلجدودولا

فراوَعغويبَتجَتنُكڭدوَو

اضرلاوةَدوَملاُتايانععالولو

ُهَيْفَذَقاروُننافوعلادونمو

بسقفظحبابلألايُفكُدُوَو

ةَيحَمكيفدولاضيفييلْبَهف
ًاتباثكدابًنأدُويلبو

هلالجلجديجملا
ئاقكُدِجَمٌيحلاُديجَملايهلإ

الو‹الربلاحيُمَتشَتمليهلإ

هَدْحَويحللجملاٌقوقححيهلإ
ًامراكمىّنشأشادجَميهلإ

ءرزِععشُؤيفشادجميهلإ
زچاعديجمئرادقياميهلإ
اهعدلاورُكَذلاكمتالوليهلإ

اطقلاغييتشوبلاليجتنأف

١٦۱

ةَدَوَملاُنيَعءقلَحلاَدوُدَوءكاذو

ةيحمللمُهَنرَئخاومهتاماقَم

ةهمولألاوفاطْلأنيمكلذو

eTT ِ 1 2 ةحملديفمهريَسيفاوزواجامل

ةقيلحلاسنجكفرغَيملالولو

ةبئولبللكةنيلٌصَوُت

يِتُميحضويفرخأنمةَدَرَجُم

ىتَيََحَمكىنفلللهألددو

”
”

4 4

ةحيِبَفنؤُكدخملااذايًكِلغْفِب

ةَيَيُفمّصلاولاعفألاوكتاذل

ةَمولأالادجَميتاذلابجاَولاَنِم

ٍتعَلَأُثيحعءاسأبلادَعَفاَدُم

ةَيمظلاوشادجقمرذَفیدل



ائاخكدتدادقوء؛تسللو

هلالجلجثعابلا

اهئذبكًادؤَعماسجألاتاباَيَو

يييةادهلالشؤلاتابايو
ىَرَولاَنِمًابشكِلاَعْفألاتاباَيَو
ُهَدِبَعبوُملاببنذلايفًاثِاَبايَو
ىدُهلاومليلابحاوزألاتاباَبَو

ثقاكِديِجْوَتِتاحاشيفكيب
ىَوَهلاسَوَْنِمرْسلاَوفَصكبي

ىَرَهلاِةَلْفُغيفٍثغَبلارسبينم
ًاقلطُمنزلاجرافاييتوغدبأ

اًضَولاٍةَتْعَبنِدوجلاضيفيلضف
ينُئوُمَيثيزوفلاكدبيلنَقَو

هلالجلجديهشلا
ُهَداَهَشِتانئاكلاديهشيهلإ

اهرشابروماللذيهشيهلإ
اهِيضَْنَوِتانيبلاعضوبٌديهَش

ذهاشيالوممُدوُجوَملاكلديهَش

١٦۱

يتيرَشَبیوميِصالخخإباْشنِإو

يِتِينُمٌقيقخَتِناقيإلاىلعليلج

مےکو
هحح

ةَداَرإالاوۓهيفيعاَوَدلايلح

ةنوُعَملابوزجَعيفةَتِعاَبَو

ٍتّلعَواهادُهيفُتَراَسكيغبب

ٍتَنَعَوتُقاَتَوايللامَمهلاكل

يتهمهللايفرَسلاتغبقَرَو

ةَهجِولكْنِمِتاَريُحلاتابايو
كيِضاَرَمهيف poo a لموفو

ةَلمجَولكليضفُتىلعابو
ةَرذلاقيباغامىَرُنالیَرَُت

ةَيِيُمَصلاوديجوَتلاولدعلاىلع

ةَيلَرالاوتخَولاناشبوقُم



هملعويوسدیجوتىلعٌديهَش

ُهُدوُهُشبولُملاريونّتبديه

املطشمياوجنا
ٌةشحخَوكىيلأيامسيلجبرع

يدّيَسَربَصلايِيْفُْرْزاِديهّشلاريب

ينبّنآكأقحععهللاكَدبحأل

هلالجلجقحلا

ءايَتِلاَعَت

ءايتلاع

هتاَذِلتوْبّتلايح

افيناالبووجمؤلايح

تجاَوةَوُلَألايح

يتلاةيبوبؤلايحايَتمَّظَعَت

ُهلامبلالجلاوح

ُهلامبلاَمُكلايح

ُهةَلامبِلاَمِجلايح

ًارِهاَطقْلُحلايفيحاييلَتيَلَجُت
٩ىىِضحَمَو

”يِفِقْؤَمىلالعجلاٌيحلابقعايف

يِتَوطَسيحايقلاروشذيأو

.ًاصلاخيلهتلعج:ًاقحينتضْحَم(۱)

ءايتدُجمَت

ءايتْزَبَعُت

ءايَترَيكَت

ءايتُدَجَمُت

ينرخاُثیحبًاقخح

يييكيلَعىفحَتالكنأب

ةِيفراعلابرارشألاوِيساَنإَو

ٍةَيْفُحبكنَعتشلىَرُحأواينُدب

ةشخَومطاَكنَعيڍغبويڍيهَش
وکم يتّدوُبُعَديهَشينلعججاوكمك

يَِيؤُرفْلَحخنمنْوُكلاُلكَوًكڭاَرأ

ةَدوبملاُتابجڄاَوانمكهجَوِل

ةَمځَرورادتفاورهقفبُتلَجَت

ةّيوطَسلاودجَملاوايربكلاَنِم

ةّيمظعلاوحيبشتلاوٌرِعلاَنِم

ةَيِؤِطاَعلاوضخماٍتوحولنم

يِيَقيَقحيلِجَتلاًددنِعُتَكَبّنامف

يِيِيِيأدوجمولايفزامنيَو

يتوُثيعلابويراوطأقحاينو

اذهيف(ٌقح)ةدرفُميهامكءهترابِءارثإلةددعتملااهيناعموتاملكلابميلسُموبأبعالتيامًاريثك()
ينعت:ةيناثلاو-ىدانُموهوءقلاخلا:ىلوألاينعتُثيح يفِقْؤَميحللعجاٌىحلابىحايف:رطشلا

.ةيناثلاوىلوألاىنعماهيفجمدنيثيح«نييتْغَمٌةلامحع:ةثلاثلاو-لطابلاضيقنءّيحلا



هلالجلجليكولا

مُهُدِيَفرجعلاوَقلحلاَتَقْلَحيهلإ

ًاضَوُمُمكيلإالوكؤَمَتيَلاَعُت
A مُهَتُْصوةابعلاَتَْوآوتفكك

اشّنامكروُمألاتْرَبَدوتيفو

ةبشجملاوعلافيرَيتمقَو

يدٍيَسَتيَتْثأمثاليزجتَتَم
ىنشناامدبعللشاليِكَولامُعْنَو

امّنإدبعللشاليكَولامغنَو

اقلطُمّيرشأُثضَّوُفذَفيليكَو

لكوناقمييذهشأيليكو

هلالجلجيوقلا

ابكْنِإويدبضاَهُنِإىلعيوق
بوصُمكساكزإىلعيوق

جاعحتفلاوبيلاىلعيو
اهُدِجًدَجْنِإواًدغعألاىَوُفثل

ةفيِمَضىهَوثادحځألاوتاامو

اهتاوذلَوَىكُمنياَهَلسيلو

٤٦۱

7ٍَےکِو

ةقيلحخللايفاكاليكَوَتنكَو

َ۰۶eوم
ةيوينذلاونيدلايفمّيحِلاَصَم

ةيحَلضألاظِفاحعًاميحراليكَو

ةَيلِبلِلأيِقاَرآيفحاليك
۶ٌَ

هَاً|jملهل5.

ةَيالولاليمججنمابُهَوُمَيحَتَو
ِوس.9

ِھے

ةبيحَورشُحبُەهنَعهلكَوَت
ًصَOھغم

ةميقمعحلانوُدلضدفانلكَوت

يطلكاويملأملوكيلإ
2ِeے يِتَبوَعِبَوهبيِنُفّشفحَوًكيلَع

ةِيمَدَعلاَوَوُميفوياقلإو
وم:فعغضشاعنإو

ةَعَفُبيأيفلذَعلالمأكلأل



ُم۶2ًّ

رڍدافةوفتحتیڍدانأفيعض

هلالجلجنيتقلا

ًافَدَفُمُنيَتَم

كساَمَوِديِدَشلالبحلااذكلبي
۶

“رم

قرَعُمنيتَماييرذَصَويورو

ْمَقُتْنِإوُنيتَمايٌليئمَضيِرْذَقَو

هدسترقءايشألانكنأنمَو

تَهيلاتُمدنإكنإو

لاةَورُعِبيظوظحمدعْتنِإكنإو

مَصفَتيرزأَتدَدَشْنِإكنإو

ةَءارَجيِىلعدشْتنِإكنإو
4

يِبَنْثَعَبنيتَماييِيامِيإو

:

۹

  

هلالجلجيلولا

يِنلَوَُتىرُحأواينُديفيِيلَو

يتقاقمٍيشبأنیمَويلَولوت

و
۵ يِيَيالَوتوُبُثيفيئالَولوت

يِزکرَمميجانميورلَوُت
ً.ََ۴َ

ايفَرُميمشاكمشابييِلَولوت

٥٦۱

يِتلِذوِيَغيلاطلشالويوق

تلفممبأمويذُحألاميلأنمالو

تتشمُملارمتشملاءالبلادُهجب

ةَمضِعززجيفقلاِنيتَملالبحب

ٍةَبِيَحَوموئشبنورَقَميظحَو
ٍتّلقتشا؛ُنيتَمايءيرَقهَناَعَم

ديِدَشلَكهنَعيورطكيم
ٍتَمَتئيلامامُثِإيفتنْكنِإو

ابيأر9ىومامأ

ەرلكيلإ

4
-

يتيحَمئلَوايٌيشحويرْصَنَو

يِيطشُنجذاسبالِءاَبوطقم

ٍةَيِلَعلاتافّصلاباَياَنَذلايِبافِص



ىدَعُهاهَعِيَلَوَتْنَميئالولوت
ةَرظَتبينأَّشدمعلاَىلَولَوُت

ىَرَهلاَنِمدوئُشيِنَلَوُت

اهِّإسفنلاوذهيلوڭَراَدُك
اهلْيَوهيفاملِناطيَشةَعيرَذ

ىَوَهلاِهِبتبلغيناطلشكالو

يتلو

هلالجلجديمحلا
انّنلاودملاَبڄچاَولالاعفلاديم

ىّنُملاَبهاَولاعتافلالاعفلاًديمحع

هِتاذليجتسُملالاعفلاديمح

اندمحليحتسُملالاعفلاديمح

ُهَسْفَنٌيحلادماحلالاعفلاديم

ةهجَودمحلاَممْياَقلايلاعفلاديمح

ُهَذمحرضحلاَرِجْعُملاِلاعفلاديمح

يِتَفاَفڭدْمَحِبغّفْذالاعفلاديم

ةديِمَحيِنوؤُشلَعجلايلاعلاديمح

اهعايتزايجووِلطشايلاعفلاديمح
ًاسِئاَبيماقممخحزالاعفلاديم

هلالجلجيصخشلا

ةطيجوًاملمعِءايشألايصخشماَيَو

تيضصخأوتطأ هبامودوججْولاتتيضخلأر

١٦۱

يِتلِضِقامحأَنيَبيظوظميِنْثَم
يِتَقيِرَطيفاهُفاطلأينُشِفاَرُث

يتَوُفَشهيفیوهْنِميِصالُحكَراَدُت
ِتّلَوَتاَماوَماَماَلَوَتامْهَمب

يِتعيِرُذنِماهّتمَلشأْنِإلْيَولااهل

يتمضعكؤالَويِتاجْنَمڭؤالو

ىتَّهجُجودمحلافقوَمفقؤأكدمحب

ةّيدماحلاب
تي

ةقيلحلادمعهنينانيشاضخم

ةَرطِفدمعْنَعيلالامكلاَيِيُع

يِتِيَصيَقَنلُمكَويتاماَمَمُذمحڂأو

ةَمكجَريبدتوأريدقتوأرهقو

ةَرذلاقثيءاضصحخإلاَتَلُفأامف



رِهاَظلكنمترهاامبريِصب
يلتبئَويتَعاَطًاظفحَتيَصحَأَو
ىڌدعلارذّيامويتأَيامَتيَصحْأو
ًاقلطُمدصاقمملاٍتاَرذتيَصخأو

ًارُدَمُمسوفنلاقاززأتيَصحأو

بولملاَقاززأتيَصحلأو

ًادروُشمٍتاَياَدهلاَرارَسأتيَصحخأو

y٤

9

ًابلاَفَوًابلَّقناكشإلاىلوَحسو

هلالجلجءىدّملا

ىلإمَدَعنمءايشألاَءىدبُماَيَو
لًاعرتُحُشريوطتلاَءيڍدبُماَيَو

ايهمًاءذَبدوججؤملاَءىدبُمايو

ببمشلالداجيإلاءىيبشايو
ًامّضَتُمًانؤكعادئإلاءىدبُشمايو
ةَروُرَضِلالٍناكشإلاءىدبُمايو

ارونُماهججوعونضملاَءيدبُمايو
اهتوكَلَمنمرارشألاَءىدبُشمايو

اهتارضحنمراونألاَءيدبُمايو

يرئاَرَسًءايحعيلأَدْبافتشد

یجَرغَمةلَعجماوٌنافورِعلايل!ئُدَبو

۷٦۱

يتّرطفويِروطويتالاعَتيَصڂأو

ةّيوطلاٍتاعِيَسنماورَمضأامو
يِتَيِنويلؤُفويلامغأتيَصحأو

ةلباَقلاوداَدعَيشالابساهل
ةميمحلاَرحخَبحاوزألاةَمِئاَهل

يتَوْلُحَويِرهجدنِعيکرُئَويِلغْفل

ٍةَّيِدِهاَشلاىلإبيْعنِمَوٍدوُجُؤ

ةقيلحلامادينادعبهيَعجَرل
ةِيَدبَمللراتخُملاهنوَُكىو
ةَحوُلاللًادهاّشًاميكحعًاعيدب

ةَريِنُملالوقغلاِنافرععَءيدبُمو

يتماقيْسايِشمَتسانلايفهباروُنو

ملاوَعيفيِيُنأَوكيلإ
4

»e

يمسحو



هلالجلجديعُملا
اهئڏِكِتاَيِناَملاتاَوُذلاًديعُم

ْنُكمكححُثيحْنُِءذَلاالإُدْوَعلاامو
يضفلئالَدىلوألاةأشنلايفو
َمظغأمشجچلاُداَعَمسيو
وهاتًكِراَدَيُفااطلسيهلإ
ٌدِجاَوءدبلاكدوعلاتلحرَدضَمف
بجوُمريعْنِملضَفلايڍاَيأديم

\

هبنر

و اهُنِبِكَربوُنَذنمًاباتميلذأ
اهلكِدِئاَدشلاىفیماميغاىلذأ

ئاقُيحلاويلاديعملاٌتنأف

هلالجلجييحُشلا

اهيوكلَميفحاوزألاييځڂُهاَيَو
دمَحمرونرخبنماَهَتِشنُمو

ًارذُحُمارسحاوزألاييڂُهاَيَو

ِهِسْدَفراديفراربألاييخُماَيَو
ِهلْذَعِراذيفراَجشلاييځُشابَو

ىدُهلاوروُتلابرارشألاييخُمابو

ەدوُبُشتحتِءايخألاييخشابو

۸٦۱

ةطيِسَوباليحلاراديقاَلالع

ةدوَعةأشتوءادئإأاشتل
ةَديِجَوسفنالإانم٤±امو

ةَمځَرعاَرَوضشمرکیو

يِيَعڄَركيفاَقللامويىلإثبثو

ةيلحوٍفِيَكَوٍتاَدْنِمَءاشامك
ةيكلَملااَهلاكشأنمَءاًشامك

ةَيْجَرزبلامّلاَعنيماهئاَنُفِإو

ةهَيددَملاونافْو:اواابو

دًاقوَّشِرْكْذلايحبْتَماَقْف
هّيوَهلاتختيخ⁄اوىَوَهلايفمهو Ê



ينطاَبسيدقئبيفرفاتشد

اهّظحبايحخأنيَنؤُكلاَعَمءايَح

هلالجلجتيمُملا

اقبلارُيأتشُميخحلاتيمميهلإ

ًاقبوشللابىلاتيمشهيأ

ُهَدوُدُحْلْلْفاَوحلاتیمش

اقراغبانيشاوردحشلدَ

ملطضاوهراَصُنَأىلعُمِدُْمَدَو همِلطض

اَبَولاَوبفشحلابحلاتيمممُهْنِمأ
مشقالبومهلتكلفعش

مّهَعوُمُجذصخاوحلاتيم

يوبتاكيفوشلببعفا
ممرُشَعوقعتشاليپمهيأ

و2۶هةم

2 ومهتم

هاالجلجيج
ئحركلالبقيحاَيَو
احماويًاعيشاليحايو

ةئايحيحلكطعميحايو

هټتاذُلى

iD

.لِصاتشا:مِلطضا)۱(

.نيهُملا:نوُهلا)۲(

۹٦۱

ةَّيكزلاةايحلابيسمنِءايحځإو

يِتِياذهِبىمعلاىئ ؤَماَهِبىيځأو

ةرُمَشبةنِميحلاّرححءكُوُذَع

رمتادللتُبةيماذب

ةقيقحلايمارعذِإاهماضمكف
ةعيرشلاقوقحمْنِمةوُمَلطضاامب

ةئوَمعَيْشأنوُعاّطلاونغطلابو

ةَيَقَبنممهلاثشمأيفكّلامف

ةَلفَعنيجيفنوُهلاباذعلاذخأب 7

4

ةعهلذُممهيوطَتِةَرْياَدَو

ر

يرغلتالاقرليف

ةَشميِقحلابُهسُفَنئحَوًازاجمم

ةنيراقيفاريَغب



ءدضَودوججْولالبقنميحايو

اهتؤَمدعبنمضزألاييخُيئحايو

ٍرِهاَظپِرارِتُمايفيايلوت

اشمحلاكيشاضيفنميلضا
ىدُهلاوروُنلاورارشألاايحبصي

ەرشاپىرالاوايلاتع

شئلاوتاومعلاوَ

انُمْهَفٍكْلملايفموُيَقلاكمشارسب

وسبينمقأيراوطألكيفو

١٠۷

ةَّيِدَبالاىلعيِتأَيىَهتْنُمالو

سَمِكرَنَولحاتشامه
ةَيِلَوالاءأشَملانيَعتعابو

ةَعيبطِلِوَقْلَُخيفرثأالب

ةبَكَتفلأاهُباَمُغأِةَبُكَنيفو

Eةَواَمّشلاسَرنملج

يسع

ةبسينةيأبأريبدتوافطو

ةَمكحومكزيبدتئامهيفل

هَكنداح
4و

نمهيفامَوضْألاق

ٍتّمحعكِشورعبوأةُنَلَمَحْنََو

ةطيصسبلامرِجَوايلغلاكتاوامَس

يكلمهللااىلع

ءةًەذَفامكباطخ ةيلَكيِضَتَقَن

:ذەليفموهقلاكمشاسيل

يِتقاعشلضَوَويئاقشإعطفهب



هلالجلجدجاولا
ُتثُفَبملێىهلإلاّيحلادجاَواَيَو

ىَّنِعلاَيَلطُمايئتاذلاىَنْغلاَتْدَجَو

اهلكدوجؤلاتاَيتذَجْؤَأو

هاذيةنمدُباليذلاتْذَجَو
يفيِدَمْرَسلاَيلطُملالامكلاَتُدَجَو

يِضتَقَيٍقئاقحلاُناَدجِوڭُدوججو

ذجاَوتنأاممِءاَمشألاهجمؤأيفو

ُدڄجاَوتنأيذلارارشأبيلبه

يجلاضصَمَرُكوطضملاُدَقاَملاانأ

ٌدِجاَوكدوجمؤيِناذجڄوُثيعْنِمَو ذج

و

nَوادجوَوًانادجويلي

هلالجلجدجاملا

هلالغيفَرلاىلغألادجاَماَيَو

هبيذلاميظقلادجملابَتُفْلطَعَت

ًلصاَوُماَلْضَتِتاذلاٌّرِعبترف

ەرذنَقريُشُيسيأَدجَمكلذو

هةنأَشذبامئالدذجمكُدجَتَو

هتاذلنأَشيحلادجمرَ

رومريعدجملايلالجبرو

يدييلاداملادجةر

١۱۷

لكييلُحلاىلإ

ةَحوُلالاقوُمحنميعكلامك
ياوىلعزاوضإيسالب

دجوملاوهللادوجمُوليلَد

صليتاذلاپجاولائم ديف

ةبْتررإلُكنمءامشألاوكّبافِص

ةقيقحلاملِعاجيىّضتْفُمىلع
ٍتَّلِجَتدوُهُشلاتاماقيفهب

علاظوظشلالكنيدي

e هيل

يِتَهجڄِوبابنِةوججرَأامبٌّيِنَُع
yy

.و۰۰.۰م.

وُبْعَيكدجَمل
م

ةَرطْفلكىلإىئشحلابتشكن

ةعفرودجَمك

٨ه2و٥ ةهبشِيتختمهم

ةّيدجاَملابٌيحلاُييمحلاَتنأو

ٍةَليِضَفباسيكابىقَرَتُيالو

ةَقيِقَحلانيَعِبًايهلإًاصوُصُح
ةمولألاقوقالإةتيعادل

يؤذوييُمَوكنيديأبكَرادت

يِتِيِعَبَتيفٌقدصلاالإدجَمالف



ًامئاَفلاخلاٌقِداَصًاماقمىلبَ

ةريِسكىلاحدجَملااذايقلتالَو

هلالجلجدحاولا

هِتاَدةَنحَوبيقاجبلاَداَواَيَو

ةَدحَوٍتاذلاٌةَدحَوثسيلتلاع

ةرطفةَدحَوفاضوألاٌةَنحَوالو

ىَوشلاويلاُدحاَولايهلإتنو
تبادولارهْوَجلالَكِكدوجمؤ

ًايِناَفةَييِجاَولاَدوُهُشيِنِبَهَف
يِ

يِتَدحَوَيِسذُكديلاىلعثَيَنَو

ةضخَمةّيدحاَولاروُهظيمهلإ

ةمُكِحدِماَشنيِرْكَتلانِيتف

دصَيدوُجُونَعيدوججُودِحْؤَأَو

٠

م

ا
۶مصك۰

ر

هلالجلجدحألا

ىَوَطْناُدَحَأايصالُخإلاىلعيهلإ
زىياوَحدوجمولاُداححآيهلإ

ٌنيَعنالاةَرشُكيفَو

رَهَظَميأيفُءامشألاوكنافِص

۶

تدَحَوت

هذهو؛هتافصتاذيهللاَءامسأنأيآ))۱(

21

هَبيَهرخَبيفجهللاكديب

يِتعيِرذىنشأدِجَملااذايكُدِجَمَو

ٍةِلَرألاولبّمقلالبقناكامك
ةَييرزجلاوليلخَّملاىلإلوُؤَت

ةيرَكزَجلاضاَرغألانعثلاعت

دجاَولاةبسِنويلإراجَم

دخوبسيلبيكزتلالبنامو

ةّيدَمَرَسلاةّيِدرملايفاِنَع

ةقيقحلادوججُويالادالانع
ر

ٍتَيَفَتنَماهِتاَيآْنَعغاَرامف تيئن

اردلگيفعَلنووشاهيرُت

ةكزِشلَكىَرُعْتّل{حْنافسيلاىلع

زججڄلاَهِفاَصْؤأيفَلَبَمُت
ةد

؛عاهئئاقحم

ِتلَجتَواهصاحىلعثار

)1(
ٍةَدحَوسوفْنَعلكلايفاهلكُتَمَر

ةىدعألاعةه!

.(نيملكتملادنععساولالدجلاباوبأنم



ُُدبزَأءيَشديڃجوَتلااميهلإ

هياذيأاقحرشألاسفنناكاذإ

يِنَيْيَدَمنأیَوِسيدوندوهامف

ىْنَتْيَدَامىلَعًاتيبثَتَيِنْدْزَف

ٍقفَوُمسِكديِجوَلانمينفذ

هلالجلجدمّصلا

هتاذلليلجلايقابلاُدَمَصاَيَو

ٍدِماَصةيأليِفاكلادَمَصاَيَو

ةَياَغمَناَمَوىلغألاٌدَمَصاَيَو

يذلادَدْؤُسلابجوَتشُملاٌدَمَصاَيَو

اَهَصالَخسوفنلايطغُملاُدَمَصاَيَو

اهَءاَكَزَبوُلملايطغمملاُدَمَصاَيَو

ًاديسُمكَليِنَعّشَفَوْنأبُتْدَمَص

ةَرذريحلاَنِميدنعاموُتْدَمَص

امّنِإَويلوحپيدمَصاموُتْدَمَص

يبلاطَمكيلَعىفُحَتاموُتْذَمَص

رَضديلاقَمىَقْلَأنَمرطضاامو

.نامزلا:يآ؛یتممبهلعلاسيام:ةّيوَتَملا()

۱۷۳

يلةَفاَفَويتامهُمكيلإ

ٍةَلَرألاةدحَولاقعىقُب
ةقيقحخلاِتاذْلوأ ê ِبفبصضصَورَو

يتعدليمرشألاسفنيحىلع

تبثهسچنمِتابثإلانَعايِنَع

°ةَيوَيَملاَوصقّنلايْفَنُتْرَصْئأف

ةَيدحألابچاَونميِْنَتْفَوَعَو

يِترْكَسبرملاةَرضَحيفاهبموُدَت

يِتعيِرَذوهفكيفينظنشححیَوِس
يتَضْهَنُتَقّفَحصالخإلابكدمحب

يِتَنځمَويزجڂَعَويِقاَمزِإكنِيَعب

ٍةَلِعديفالبيطغُملاِدَمَصلاىلإ
ad 4 wp



هلالجلجرداقلا

رياَغمبالټتاذنلابأرياقايَو

ٍَرْنَشِلىئغَمباجيالبَتْرَدَق
ةَديزَمتسيلللاِتافصكو

ةطيرَشبالءايشألاىلعَتْرَدَ

ٍةردُفًدِضْنَعبلّسلاُعانتُشاسيَ

ثثداعلكىلعىَمظُحلاَكَتَردَّفِب

بدكيحنِيقولخملاكرا

يِزكرَمَرُهيذلايزجَعيِنُفَنكَت
ةَرْذُفسفنلاوٍناطيشلاىلعيلْبَهَف

ًاقلطُملذَعلارِهَظُيًارادٍيُفايلْبَمَو

هلالجلجردتقُملا

ملوردتقُممشابيزُجَعَيَلَعَت

اعراضينارتنأرادتُفايلاقَو

ةريخووشأوريبدتيلاَقَو

يِتأشَنُراَدْفِإَويڍاجيإكنمىل

ًارَهظَميهنلاورمألابينتشركأو

يدّيَسًكيِضاَرَيفًارادتفايلْبَهَف

يتياكشدعبِءاذغاللويلاقَو

ًاسئابڭراديُفاتختاومڃَرامف

٤۱۷

ٍةَرْدمِبىَعْذُيتاذلالحيميِدَق

ةَديزَملالبقرَشُملامازيلاُنيَعَو
ةيثَدعللأاكشإلاامُدُيَقُي ا

ةَلَرأالاةمكجلاباهريثأتو

ةيملضارِتحاللاجَمتالو
يِتَّوُفَويلؤحَبْلَسيلايِتحاناکو

يِتكْلَمسؤُبايفينزُدَفُتملْنإو
يِلؤَدروُجلايِذتخميفهپموقت

يتَرذُفَتُشَوُفَتنأكلوًكيلإ

ةَرَذبفيرضتلٌباجيإوٌبْلَسَو

يِيَنكُمقالطِإَويِراوطأُفيرضَتَر

يتطْلُسَويراَدْفايِسْفَنىلعْرْرَعَو
يتّيِعَمكيلإيضيوفَّتَوكيلإ

۔م ةَيمُْحَبكنَعضزألايفعُهيِعاَسَم

ةَرذَفتعمَُراَدُفَأاونياَعالو



امكردتقُمذخأزجرپمُهذُحَو

دنالياًةَوطَسمهيَلَعطَّلَسَو

هلالجلجمْدَقُملا

اجۇلاوتولااهؤشحمينمق

يمدقَعِبْنَمَويميِڍدَقَعٻيلْنَمَو

ٍةَوُفلوحْنَعرْكذلابيِتَضْهَنامَو

لَرَتملمُدَقُمللنانتشاالولو

شلالٍافَمتسخنةَقِياَسَو

لزبائيَشَتْشَدَفْنَمملاَناَمَو

یعكؤاَرشأبرشاتاجيريفو

gooم1
۰-

6اء

هلالجلجرخؤملا

اضولافلزنَعترَحأنمرخت
ًارُخوُمتملاَمدَجتيلاَعَت

وىومالوييف

م

و

وتوالواهئّدَقُبلاذإ

ةَيِمَدُفألاىلعناسخإلَكيفو

ينزيخلُتيضُامًاماقميبحو

ةئيشَماضعفوميفمل

ةقيلحلايفهبيضمنهناملدعلاىلع

ةكرِشاشابَرريبدَتَو

.[ُدِجیلاعتو«كساڭرابت]:ثيدحلايفءاجمَعدجدج(٢)



و

2ء رقتششيفترُحَأامرُحْوُت
همكمديفيفريخأتلا۷4رْنَمَو

ةطْلُسرُخؤُملامشالاةَرْظَنيفو

مُهَوطَحخَترُحأَفٍقلَحىلإَتْرَظَن
امهيفمُكحلاورمألاٍنيَتَرْتلاالك
يِنَدُصرُخؤُملاىلغألاكمشايحب
مهلوسدِصاقمْنَعيئادعدرو

هلالجلجلوألا

ەِدضَودوُجْولاَلبَقلَوَأاَيَو
تئيمللَوأاَيَو ةَياَدبِلٻي

مُدَقُشءاصيفانوُدلوااَيَو

همنلئاوألاهذَبلَوأاَيَو

.َعَفَد:ّرَل(۱)

ةَينِفبىَدافُيالوييأكاذف
ةَوُطَحديفةَميِدَقَتأشَتملانإ
ةَرُفَولوحلكْنَعىَوُملاليث

ةَلَرألاورْظَتلامكحمٌقواسُي

يتدخَوبطاحأءوُبمپلناف

ةيرملاةَكلادوَجلبَفَو

ةئيِضملابوُلملانافعىلاَعَت

ةَيِمَدَعلاَوءيّشلادوججُوَلبَقَو
ٍةَملَرالايفيبَسلاتثبتمَدَفَت
كلو

ن

ةَكلَوألابڄاَوةوجو

ةّيرخأآالاىلإويفاEF.ق

ءدّضلا:عقوتماللاوحنملشُموبأوحنيدوجولاضيقننعريبعتللمّدَعلاةَدَرفُممادختسانعًاضّوِع()
يف)اسيلمدعلاودوجولانأىلإهحيملتةينوكلاهّنَرظنتوفينأنودءهديِصقيفِدصقللًاديعصت
ةركلا:هراكذأىفهوعديامبناتموكحمناتينمزناتدحولبءهمّدَعوامهدوججُوىهتنش(ةقيقحلا

|.اھلرصحالةينمزتاروَدنمءاھروڌبءةَنؤكتملاملاةدولا؛ةينمزلا



هملعُئيتاذثي-نملوااَيَو

ُهُناذُثيحنمٍتاذلابلَواَيَوا1

هِقِبَسبڄاَوُثيَعنِلواايو

ي هلالجلجرخآلا
ىَهَكْنادخلااَبءإكلاورےصمكيلإ

زنمرجاهللاكُناَفوعَو

هئميحلارخأالاُءاَقَبسیلو

يباشتنةَيلَوأليهلإَتأَدَب

ٍةَداَرِإغرفَتثئَدَُفْنَمميدَقَتَو

)۱(۴.؟

ُةَلِعٍبْؤُكلااذبيريخأتكيال

ةماتخكڭاصضرأاريخأُتهردَقَو

هلالجلجرهاظلا
ٍةَيؤُرريَْنِمنؤكلاٍنِيَعِلترَهظ
ىَلجْنارِهاَظاَيناسخلابكژوُهظ

ةَِلَزألايفُموُلُعَملاةكارُدِإو

ةَيِيَفُس!مليلارابيحاوُب
يِتُمشَتغمجلاورثااييلي

ةيلوألب:ركلاءذَبَأأاَمك

ةّيرخآالاةبتۇؤلاُهججَوَوكيلإ
د
ه

0و ِتفۇؤۇوُمِءاَمََبيفهاوسيرجي

ةَيدَبالِلتناىَمبََولاو

ةلعِلالًارخآيهلإتنو

ةَيِْبَمَّرلارايهلإَتنأَو

ةئيِشملامكحبيِريجأَتَترَدَقَو

يتيِنِاَبنِمرايغألاىّدَقخرُخَأَو

2ةَيِدعألارِهاَِءاذَيئاريغَو

ةعيِدَبلادوججْولاٍتاَرذهجوىلع

=لقلاخلاَروهظُدُكْؤيلوألارطشلايف:نيديعصىلعتيبلااذهيفةيؤؤلانمهفقومرعاشلاقمعُي()



رصابإلاَردإلالأنايَعتره
اهنأَشِبيبَرصوُصُحَملاةَرْذُملابَو
يدّيَسرهَفلاورابجلاوبلعلابو

ملابو ٍةَلالَدلكبىنشألارهط

ىلَجْنارِهاظاييقيززَنلاونوعلابو

ًامَلْعَمرهاَوَظلاتوهاكِيوُكَو

اهلهَتَنَأيتلاىَمظُعلاةّجحلابَو

ىَنِلاوٌبَراَيِتايآلاولغفلابَو

لاةوُقيلبٌَقلارولاريب

هلالجلجنطابلا
افيْحاالبَتِيَفَتْحاِتاذلاَنِطاَباَيَو

اَموُفَعَوبونذلاِناَرفُمبَتنطَب

اهِنأَشريغنَعِتاذلاسُدَمِبتنطَب

0:ُِ۰ِ)1(

ةَميظَعلابوركلاجيرمتبْنكلو

ةَيِنِكمُملاَوباجيإلاوبلّسلاىلع

تلدكبلقلالإارټامف

ةَيِدَدملاوفاَصْلألاوكروي

ةيرِهاَضلِلٍناطلُيلاىلعلدي

ةجُحلَكىلعْتلْوَعشاَوٍيْلُحلاىلع
ةيدحألاوءايخألاوكتاذل

ةرذلكىلعیضوَنامروه

ةّيرظَتلاَوراكفألانعأنوطُب

ةقيقحع؟لكبأقالطإمليلابو
.وصةا1َر

ةرورصةيابوامشَرَودحب

ةَّيِْيطابلايفتُغَدْؤأامٍناطنِإو

ةّيوَتَملاويفييكّملاوبيلَانِم
ش9

ةَرطْفسوشخځقوٍلومْعَمهبِشْنَعو

ةقيلخحنيةتذَجْوأاَمِءاَنُفِإو

ةَييَمَصلابّيحلاُنوُطُبء؛يهلإ

:هتتوحنملقّفوُملاهحارتجالالخنمئفسلفوٌيرعِشءالعإاذهيفو؛ةيؤرريغنم«نوكلانيع»=
هتيَدَحأوهئادتبايفةرهاظدحألادجاولاةّيدَحأف.ةيرشبلانيعلاةيئزجلةضحادلا«نوكلانيع»
.ةيؤۇلابنيلئاقلاىلعنيتيلاعتملا

!ةثيدحلاتاعبطلاىدحإنمفذتيبلااذهنأالإءهبملَسُمةيؤؤلانمملشمتيبأفقومنأمغر(١)



ىدُهلاودِشاَرَملانييْرَعِبَتنطَب

ىهنلاويسجللكاَردِإالفتني

يِنِطاَبٌقحلانطابلاروُنِبسّدَقف

هلالجلجيلاولا

ةطيحَواكلمِءايشألاَىلاَواَبَو

اربدُماضبَتوًاطشباهَتيلَوَت

دَياليؤوفنلاُأاطلشكرشأل

ةردُفةَيالَولابأايلَمتنو
هلكزشألاوريبدتللويلامو

يتعاطيشانأشويريبذئرذُفامو

هَتْنُمرُشألاوريبدتلاٌمَلِبَمامو

رهابةيالولاأاطلشيهلإ

4

البلاعقفْذاَواهلكيروشنألَوُت

6و

هِيورَبَجيفِتاذلايلاعتُمايو
ُهُدوجڄُوُتثيَحٍتاذلايلاعتمايو

EEE

.بجُعلاورطبا:ةَيرشالا)۱(

۱۷۹

ةَيِسُدَملاةرظَتلاباججلاثبو

ةقيقعلانيلىرالواين

ةَيِفْحلاٍتاَنِطابلافشكيلبَهو

ةئوَُعِبالئاتخئامبشاهل
ةَيِضقلايفةكرِشوأَةَضَراعُم

ةكوشِلًارشمأقولخملاربَدامف

ةطيِسَوريغبأريبدتوالعفو

ٍةَرْذلاقثمكنمىلاموكيلإ

يترطِففيرضَُتكنممكحمديفيفو
ةَميَِقحلاىلاوليرمأهمم

ٍةَلِعَورضييراَوُطأوٌكيلإ
ًو

ةِيرججلاوناكشإلاةَيلكل

يِتِيالَوطشئاوٍنؤُكلااذهٍتاَفآو

°”ةّيرَشَألاوتاقآلاوصقنلانع

ةّيرطفلاقلطمنعةُهيزنَتَو



ُهُولُعُثيَحِتاذلايلاعتشايو

هسُمَنِتاذللٍتاذلايلاعتُمايو

ِفِصاَوِكرَدنعفضَولايلاعتُمايو

للعملُغنعٍلاعتمايو

ُهَلُمأتنأامكولعتكول

ًايِقاَريشلتاقآلازکزقنعو

اهنوؤشْنِماهتذَرَجوليسُفنو

هلالجلجَرَبلا
ىلعًانسخُمايربلالأوبايو

ًارهاظۇبايِءاَمْغعَلابَتُفَرَعَت

ازجلاوۇبايُلامغألاكوبنمو

نمبالِصّتُمناسحخإلاكربنمو

اضۇلابيشنويرعّظأو
ُهَدبَعفلطالُي¦:نَمربفطلأو

هدبَعىُفَوُيلمرپمَركأو
لماكعنملاوِءاطغغالايفكۇبو

ةيافِكميجّرلاَرَبلارظَنيفو

ًاسئابوَبايربلامشابُتثْهَحَوَت

الماشۇبايۇؤېبلائلَعغيشأف

١۱۸

ء0
ةقعغفرورادتقابم ىشاكىلع

يتحذيويِيغنويتافاصإنيف
ةَيَتْفصلاَدُحَولليغبنيامك
ةَيتَهجلاوبيكزَّنلاوعضَولانع

ةَرنَكوكالتشاولالجهلع

يتڄبثژويِماقَمغفرتملتناذإ

ةَصيَقَنلاءاَوَستنَعْتَلاَعَتكاَوِس

ةّيوينّدلاونيدلايفةّطابو

ةيطعللانؤاَعتدتشاكوبنمو

ةّيرطبلاوِنايضعلابرِرابُي
ةّيببَسلابَبوّملاواضرلاىطغأو

ةدوُبُحلاباستخحڅالبقهُمحورَيو

١

ربلايتلچاعل



هلالجلجباّوتلا

ةَرْغواَلْيَجُءاطخلاكُدبَعىتأ

ىَصَعْنَمِيباتمملايييِفْوَعِببونت
ًاقلطُمدبعللناسخالابكُبوُتَو

غَدَأملويِروطُباَوَتايُتزواجَت

يذلامَركلاوناسخإلاعّطفَتملف

ًايَنَأَتينوُدبابشألاٍقلُمُتملو

ءو'ْياَرَأالاذه)لكىفو

عڄاَرينأبيملجبىلعكاذو

اًضولاينئاقنإُباَوَتايلَايل

هلالجلجمقتنملا
2 oe

اديۓِقتنُمَوُهووكشأشاىلإ
ُْتََراَنوماقتنالااذثمادَي

هلايِعيفاهلغعفوكشأوشاىلإ

اعلاعّقرَينأدبعلادهميهلا
ًايِضاَرتشلاممالشإلابلحدقو

مهذحأبتنأوايلغلاكتملكو

مُهَروُهظمِصفاوٍذَحأالابمهلاَعف
ESED

.قرافأال:لئازآال()

۱١۱۸

ةَميِظَعلَكُباَوتايبنذلانِ
يتتؤَتلياتُباَوَتايكنأب

ةَحوُلأنانشاورادٍتُفاليمجَج

يريُحةْفِراَقُتملًابنذٍكوّشلاىَوِس

يترمشو

7
ےہو

يوب

e
\

e.ي

يتيلجبؤوَنلاةيلِحنوكَوحوُصَن

ِتّلْشَفِءايربِكلايُعليَولااهل

ةطيِسلاقوقنيالاةْفلانِ
ةَذَحَأمَظغأِءالشإلايفوريدف

ةلذِبمهنيمالشإلاعبضأدف



2وَء۶۰ء
هلاوُمالَتشاوملظلايفاونعُمأامك

ٌبِلاَغهاوداضرملابكُنيَعَف

ذخومّقتْنُممشابهيلعر5

ھوا
مهدُرَوماقيلالاَديِدَشمهمي

هلالجلجوُفَعلا
ًامئأَمُترَقْوَأوفعلاميظَعيهلإ

ىوَهللُتذقْناوَءوُسلاُتلِمَعيهلإ

يِيتيطَحخمُعتْنَراَقاذإنكلو

ُةُملَمحعارزووكلاوعنأولو

ثهَتْنافوُمَعللَبابلاَتخَتَفيهلإ

ةَماَرَكوفَعاييّنَعكومو

٠7ٍ‘أد2م ويآتنأامُتثيَفَویننأبحو

م
-م

ٍةَبْوُت

ء۰۳ٍ.
ىفعسشتنأوهبناكشإكلذف

ِب:.êايِلاعإلك.

هلالجلجفوؤَرلا
يفقؤمَمبفوُؤَرايفطعَتيهلإ

اجبورلاُرواجُيالنَماييهلإ

۱۸۲

ce . 0
ٍةَمِذىحنمؤُميفاوبفرَيملو

يِتدجنكُبرحَوروُصنَمكُبْرِحَو

ةَنْغلَويزخنيباليواَدَرَم

£{وس يتريرججّوفَعايوبيكومَعَو

يتلَركنيټبوينيَبامًدَعاَبو

ةَرذلاقثشمبلدْعَتملاوُشَعب

تاوةاَصُعلاُتاياهنويلإ
u¥ي۰ً.ّ
يتومشينَعفغتملاذإثفحو

ةَماَرْكلايفيلقاقحخيشاالوٌّنَمو

يتَرذَفوينأشويرفأامفالإو

ةَلُحخلكيفدبعلااذهبفو

يِيَمفَوَويماقمىلغألاكونو
ةقيلحلاُدوُيظهاَدَعالو



ظلمعيضيالنمءاييهلإ

ىِنَداَفَوبونذلايدا“يِڍْلَواَدُت

يفَئَلَعٌبَرُناطيشلاذوخَتشاق

ًاقلطُمرشألانعًاطيرفَتُتْوَصقَك

حمإركنك ذَانمآوناس

ىدّملاٍرَصَبْنَعنجلاحُفتْئأَر

ىلإًاييختششلامآلابُتلْقأَق

6

هلالجلجكلُملاكلام

ُهراَدِيقاليلجلاِكّلُملاٌكِلاَمايو

ُهَلنَمَويْيَّعلاِكلمملاكلامايو

هَلنَموَريزَعلاٍكلُملاكِلاَمايو

ابجيويملاكلفلاكلامايو

امبترابكلاتوبكلوب

نملذُمواشَتنمٌّرِعُمتنأو

اّطعلاَكَناَرُحْصَقْنُيملكلماكل
ةلُمأَتنأيذلاويُحلاكدييفو

ENED

.قلاخلاءاعديفځاحْلِملا::ظَلْعلا()

يلوا:يأ)۲(

:ةرهظ)۳(

۱A۳

يِتَلَضلهاجميفاياطحلاماَمْز
یتریخِءوُسنشُءايِإىتَبَصانُش

2ّے8
ةعيرشلايهَنلاريرغتتفَراَفَو

ةَرذُفلهاجبوداعُيِإلمفشو

يتميرججريكوينايضعبةَعاظَف
ةقلزألاةفأرلاتحبكئانف

يِتَعْوَرَويعؤَرةنالإَحَرُفَأَو

يِيئاحَمفوؤَراينافًاعوشَح

ةعيِشملادوفُنءاَياَرَبيفهَل

ةَرْهَريغنمباجيإلاوبلّسلادَ

ةقيلحلاراقتُاوىلَولالامك

ٍترقَتْشاوُتَهَتْناايشاللځيتافَم

ةمكِلءاشَتنمُمهُمزْنَتَو

ةَحوُلألاِءاَضتُفافيرضمبُءاشَت

ةَيِطَعلامطبمَأشَتملدملاكَ
.®..ا7



ًاقَلطُمَرَفّملاعفر!َكيلإ

ةَرذيلاحځِءوُسنمُتثيِفَحخامف

6é

هلالجلجماركإلاولالجلاوذ

اللاَمِياَدلامئاقلالالجلااذايو

ىطُشلارِهابلاَبِلاَعلالالجبلااذايو
ىمجلاعِياَملامِصاقعلالالجلااذايو
ُةَلوَحّيلُحلا”رِساَقلاِلالجلااذايو
يذلاوِنأشلاَيَلطُملالالجلااذايو
ةرمأقلحلا'"”َفئاكلاِلالجلااذايو

يتمضعوليلَجاييڍدجَمكالع

يرِصانرعُدَفَويرضَنوذكلالجج

ىلِذَولالجلااذيراقيُاظل
ىّدعلاىلعِيلالجلااذيلالجبْرْرَعَو

هلالجلجطفلا

اًَضَقلاطقمايطشقلابًامْئاَقايَو
طيماكحأبامولظممكيدانأ

.ثَنُحْثافمُهاَوُفيفضىَّلَعْتَداَعَت

.رطظيسُملارهاقلا:رِياقلا(۱)

يِيَروُرضَولطمميراقتفانِإف

يتججاحعيالوَمكُنَّرَعالوكيلَع

ةَيطعلااذايماركإلاوربلااذو
ةَيرببلِلدماركإيفربلااذو

ةَليِسَولالبقماركوٌنَملااذو
ةّيدذدَملاومارُكإلاوطعملااذو

ٍةَيِضَرُغْنَعماركإلايفَسَدَقُت
ةٍولدحعومارکإورَبي

يترشُمغَرْمَمُدوُدْمَملاكشاَركإو

يتوقليومضاَيَملاكشاَركِإو
يتمغيغبشُمحاتُشلاكشماركإو

يِتّضَلَممحژافمماركااذكمشابَو

يِتفْفَوُماَركإماركالااذكَدْنِعَف

يدكطسقاكلايتالواعي

يتورضُتلدعلاطيقُملاتنأوكنو

.ةَفِياَكهللانمُهُمُكَتاللوذخمٌنالف:لاقُي ماّضلاءطيحملاتاسلا:فياكلا()

٤۱۸



نِقوُم؛لدعلاطِسقُملاَتنأوءىّنإو

ئالبَنوُددبَعلاَربَصكلو
o۱(و74(

مهريبشَتنأَومهيللاعتَنِئأَو

عي0ًہد

ميليتشمءادغألاكلاَهفإو

امّسلاوضزألاهبْتَماَقذُقكْلُذدَعَو

فصلاٌطِسْفُمايطشقلاًبامئاقايف

هلالجلجعماجلا
نقمفيلأَتِءاَرجألاعماجبايو

اهئانُفدعبِءازجألاعماججايو

اهلاّصفْلادعبداسجلألاعماجبايو

ًاقّفَوُمًاعمججدادضألاعماجبايو

ٍدُداَوَتعمججبابلألاعماججايو

هِئاَيلْوَأنمبابلألاعماججايو
يفَنيِمِلاَظلاوموُلَظَملاعماجبايو

ةَعيرّشلاعفجيييشِركأيهلإ
ىنفلايلغمجلاعماجلارسييهل
ًاعماجبٌيحلابيالْؤَمىئيلْبَمَو
اهداَرُأفيكٍتاَريَحلاعماججايو

SEED

.مهکِلهُم:غمهزيُِم()

.ةلِداع:ةيلطِسَفُم)۲(

۱۸۵

ةَلهُمدعبوَلَوًاطشقمهِصاَقَ
"ةيقشةَدوُعوَمٍةَمْشفَنىلإ
ةرذلكىلعبوكتكْلْدَعَو
ةقيلحلاِتانئاُكنِمامُهْريَعَو
ةليبأرُيالكحكلو

ةقيلحلاراشتْلادنِعاهلأديعُش

ةَيئَدَتبُملادوَعاهجاوزأو

يِيّنَشَتدعبلاششألاعماجبايو

ةَمايِقلاموَيلضملاوازجلاماقم

يِتّيِدِجاَويفويِسفَنيفيقلُحلانع
۶

ئغمخڂاونْئَراَذلايفَريُحلاىل

يتَريخعماوججيلغُمءءاَشْنَمل



هلالجلجٌينغلا

هِتاذِليْيَّعلاٌّقَحىّنِغلابوو
لاكِتاَذوٍتافّصلايفجيِدَفكانِغ

اقبلاٍبڄاَوٌقَلطُمءانينم

عنامبلوحيالاٍغييَُع
هنوُؤُشيفىئلاپیلجَتٌئنغ

ەلٹمبىواسيالءانينط

مُهدمُشمِءايِيألايييهلإ

ىَوِساليحلابدبعلاُءانُغيهلإ
اهليِجُيسيلِتاقاَملاكُؤاَتُغِإو

هلالجلجينْغُملا

يِتْفاَفَويِراقَيْفاليضزَعيهلإ

ُهَريَقَفٍتانئاكلاتلعججيهلإ

املکوڭاوييئاًمغِإبيلنمف
ُةَوُغَدكئاضُفيفيرضةَدِشَو

يلكنمرْكْدلاووبلاميِديهلإ
اههوججموْنِميلَبابشألاكويسين
هَلبيتخأملكنمٌنانيشااذهو

٦۱۸

ٍةِيِضِراَعْنَعَوصقْننَعٌسدقت
و02ء۰

ةيِسدَملاكلاعفأىفوليلج
ےس

4

و ٍ2

ةلِعتختالونممُهَقْوُفامو

ةقيلحلاراقيْفا؛اطَحَتَيالو

يتَيُٰعَوكيلَماييراقِتْفاتكلم
ةيعسؤألاةمخَورلااذايكِلَضَْفب

ةّيربلايأرّمُملاِبتثَبَصَعْناانه

ةَرورَضلاباَمِرْفَفنَعزكرمىلإ

ا

و

يِتعيِرذميركلاينعمملاةَمحَرىلإ

يلٌيةَلَقويمادغإويرفق

ةباججإلاًرونكيلختْفافُكَءاَعُد

ةئميِشَملالاقيفًافاعضضّكيلإ
ييلحبموقَيالوريَقَفڭاوي

يتوغَدٍيالوَملوقلابمفتملولو

ةمغپٍرْوطلَكيفيِتيبزَتو
يتيمقوقيلعُهللاكؤانمإو

َو

ةَيِنَوٌبَركودغَنةَييشأب



+شنوينيذلاتنو

ئايِنْغُمايكِيَلانع ىتفلاولاطا

هلالجلجعناملا

هيئاَلْوَأْنَعِءاوشألاعياايو
اطعلايطغُمايِءاطإلاعامايو

ًائيَهُمًاظفجِءايشألاعيناممايو

ىدُهلاجهْنَمْنَعِراَمكللكنو

انامرهَّقلاولذَعلامكححمَرِهْْكِ
بلاطانأامضعييّنَعكْنَقَو

يرئاضوامضمنعيلكشن
يفكيلَعاَنْىصخأالدملاكل

الملايميهلإيبغَاكِياَطْلسِب

يِنّنإَتئِشامبيّنَعىّدعلاَدْرَو

6 0

هلالجلجراضلا

ُهَتْذَرأْنَمَععْفَّنلالاحراضايو
هيفكيلَعاغبالفؤضً

اشتامكءاليئاوءازوضَت
EEE

.ءانتقإلانمُنكَمُت:ينقت()

ةرذِلِدبَعٍيقاقخٍيشاامريعىَلَع

ةئيِشَملاصاَصَيخاَبشحهئاَدُمَأو

ةَيطَعلالمعملاحم۔كرشأل

ةَيعِناملاظُفحلامكحمٍبابشأل

ةقيقحلايفيدّيَسٌءاطَعكاذو

ٍةَيرَدَملاكرارشأنمتكرابت

ةَرذُلاقثمِلذَعلااذايمْلّظلانِ

َدَوَمضخَقَويبريخةَيانِع

یِێَووفرضخلاوَرْجَعلانإكقوقحم

ماقامويوايندلاونيدلايفء

ةَهجولكنمُءادغألاىبثطاحعأ

ولالاكمرشلاتشكووشب

ةَعْئِمبكنعرورْضَملايقيالو

ةعلايفيبٌالدَعكلو



ُتَضَتْفاةمُكحلاوعفنلاكنمولاكب

اهباَذِلٌلعِفبابشألاىوامو

Eهلشَتشادقيهلإ

اممينميذلاولاكتفك

هلالجلجعفانلا
اصلاحكيبيِْيْعّفْلاعِْفاَنايو

يتَبؤَتقيقڂتِبينعفناعفانايو

يننإكروُمِبينعفناعفانايو
ينطابسيِدْفتِبينعفناعفانايو

يقلاحِنافزِعِبينعفناعفانايو

.يتلاكئاَمشأبينعفناٌمفاَنايو

يتلاكِفاَصْؤأبينعفناعفانايو

ُهّنِإكيحخَوبينعفناعفانايو

دمحُمروبينعفلاغناايو

يتلاكِراَكْذأبيِْعّفْناغفاَنايو

اجبرلاوكيفؤُحِبينعفناعفانايو

يتريِصَبداناويرِسِءايحځإو
:ً0

.و.

ةَّيِفِصاَولاڭرثُماَهنَعَرَصاَقُئ.

يتركلاليوتڌمافي
ةَييبَّتلابعُهللاييكِراَبو

يتمذْجَكهجَولاباُهثْفَرَص
ةَلضُخلكيفناسخإلاوِلذَعلابو

.يتضيرقاوهنتاييلكب:اذكه«يناثلارطشلادروىرخأةخسنيف(1)

۱۸۸



هلالجلجرونلا

روليدهَيروُنلاَروُنُروُنايو
ًاقئالٍتاذلابكنمًافضَووُبايو

ًاقرششمكَليذلالذَعلابروُنايو

اَبيذلاٍروُهْظلاثينمرونايو

قلۇرپڭلايعنزولا

رينلكيفروُنلايقُلروُن
50

رمأثيْحنِمريالاځورژونايو

هَُثيحنِمِسذَملاځورونايو
ُهُيحَوُثيحنمليارېرونايو

لابِتاَرَميلْبَمَويِنزّونكِروُشِب
يِنِطاَببنَجىلعيِنُشَق وُكروشي

هلالجلجيداهلا
هدابععنمُهَءاشنصايدامايو

هدابعنمَءاَشنَمايدامايو

ُةَتموافظلِءايخألاّيِداَمايو

ًةَجُحييلُحلليځَولابايدامايو
فلكمَلُكنْيَدْجَّتلاىدَمْنَمايو

EEE

ردكفنيعرفالاب؛زادضإو

ةَقيقحلاژوُتعزرللةشماَهلإو

ٍةَعيرَشلارهطباَبْلَألارِماطىلع

يِتَمْلْظَويمبطبجقّرَمَوِنيِقَح

يِتبثُرناَفرِعكايِتَفرُعَمَك

ةقيلخلابةناخحبشهاذىلإ
٠e۰۰

ةلدألاابضَنِباَلضَفىدّهلاََمءاَمَت

ِټتاكرحِب«لِصافًنودهلام(رون)ةدرفشملوألارطّشلايفاميسال«تيبلااذهيفُدِرَت:ةظوحلم()
ةلمججلااهبزاتمتودرتيتلاةيبولسألاصئاصخلانمةدحاويهوءِرون/رون/ڑون:ثالثلااهبارعإ
.ملسُميبآیدلةيرعشلا



هنأُثيحَعنمٍبابلألايداايو

فاهكيعنبابداعاي

يندُمافدُشْولايِداَمايىَدْهلاًكاَدَح

هلالجلجعيدبلا

اخيليجتمشلاعيدجلايهلإ
ُهَلُكعْصلاعِدبُملاعيدلايهلإ

اهتغَدَتْباِتانئاكلاَعيِدَبيهلإ

بئارُغنمهئزَرْبأاميهلإ

ةَكرِشريغْنِمعادبإلاىلعدوه
ًابئاَجَعٍتاعَدِبُملاتغذدتْبايهلإ

يِمَّلاَعَتغَدْبأضزألاواملاَعيِدَب

ةَمُْكِحڭزَّدلاوًنادجولايِنَعُمَهْلأو

يِتفاطٍكاَرْذِإَويلؤحْنِمڭاذامو

اهطيجُمَتْنَأَويبُثطاحعأدفاو

ىلىتنهِليوخَتْنَععفت

.وُنُد:ةبرُف(١)

يادايلحباهيڍاَمَمَرَكَت

ةشيطحلالأبؤَقلاحوصتِلىدَم ةي

ٍةَعْشَلرَمحخَأتالىٌتيحلاَممَم

ةيباَيلاوِءايْلَعلابئْولاىلإ

ةبوُفلكْنِمِتاوضّرلابجوىلإ

ةَدَوَملابيلَيلُحلايِدْهَيَوًكيلإ

ةيِعيبلايفوٍفاَصؤأوٍتاذب

ةَرذلكيفعادئإلاىلعدوه
ةَدحَوتباعادإىلعةوهش
ةَيِدعَألاثچاَواهيفَرَهْظِل
ةَيرَشَبلاوراَوُطَأنمتخشامك

يترطِفزجَعلازَكزَميفاهبُسوُشأ
ةموُلألالوحغادإهكلو
يتَرذُفقوقثلَعووركَمعِاَدَب

!قيسملببئاجَع

.ينامُعلاجرادلايف«لجاقٌجّلَف»:اهنموراطمألالقلخَملاو-ديلابامةف:ىلمت()
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هلالجلجيفابلا

هټاذلٌءاقبەىر
>A4ىَِی

تباحلاوEمرصنت

هواَقمَبناكدابآلاردكنمو

ئادوهاموينافلادبألاامو

اقمَبەدذدججُبالۓيِدَقٌءاَفَب

لقكلاكَلْبَبيدقءاَمَب

هتاذلرمتسشسمملاِءاقبلارسبي

ُهؤاَمَبليلقلاينافلاكّدبَعانأ

هلالجلجثراولا

ًاقلطُمكْلُملاُتثراَولاتنأيهلاإ

ٌةَرذكنَعرَقَتْنَتمملەهَنأىلع

عينتنأيذلاٌكْلُملاوكُّدِبَعَو

هرمأربَدُملاكلملاوكْلِملاكل

لاةَلالَدنيئراولاويحكنوكَو

ٍةَملَرَألايفلبَملالبُفتنكامك یل

ةّيبدذدععلاونامژرأالابؤَدرڑدمفمُب

تفءيَشِءاقُبِإالبىَلاَعَت

ةَياَهكِلاللبَّقلالبَكًناكامك

ةليجًتسمةلاحنماهَيَياَفِل

ةَوُنألايِقابِراثآیوسٍويلَع

ةقلحلاااشئاضقتئالر

ةّيوَتَمالوطزشالبىفْبَيَو

يتنځيۇيرشفشيهلكَراَدُت

ةَرظَئَبُتيقَباميتايحعاوت

ةّيدبألاوِلاَرَالايفٍكْلملانم

ةَناَرِإلامارابتغثاريغب

ةَييمَصللدعالأوِءافب

قلاخلاةموميدلوحهراكذأيفرعاشلاروكيامىلعٌديكأتُتيبلاو؛روُهُدلا:دابآلا:ةظوحلم()

امكٌخسارقلاخلاووهلامرضتذإ‹مّدعلاودوجؤلاتاروديفديدجنماهغوزيونامزألاراسجناو

؛هتَردُفاهترُدَفيتلادابآلاىلعٍلاعتُميابُهَّنِف[يلاتلاتيبلا]هيلعو؛-ةياهنالامىلإِلِبفلاَلبُفناك

.ةولالايقابراثآنمرثآدوجاهنالءةينافاهيلعوئادوهاملكبيهو
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ةممغِيكلُمللقولخملاكئناَرئِإَو
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ةفاضإالإقولخمللكلملاامو
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افّصلاَوملعلايِةرْؤأُثراَوايف

0

هلالجلجدیشرلا
ىَهّشلِلدشْولاَبهاَولاديِشَرلايهلإ
اهّتقشكياذُتاريبدَتيهلإ

ٌةَرذكلغفسڏَقيفاميهلإ

اشنْنَمتذَعشأداشزإلابيهلإ
ًايهاشڭرشأترَبَلاميهلإ

يفوٍةفِصيفوٍتاذيفَتِلاَعَت
يندمماوكدشؤزبينذشزأيهلإ

ةنإكيبحځحلينذشزأيهلإ

يتقيقحفشكلينذِشزأيهلإ

اهلكةِشاَرَملاينذِشزأيهلإ
نميهل

» ©

دشتهذشْورتنم
ê

ىَوغْنَمَو

هلالجلجروبصلا

امّنإوزوبَصايأملجتَنَ

۱۹۲

ةينِكمملاوزاَوُغْالانعلجن
ةظخَلبكنَعلاعاقمهنأىلَع

ةَّييَمرَسلاةَضبَّقلايفٌةّيِزاِجَم
ٍةَلْمَنَرْدُفاوكلمَيملمُهَوءكيلإ

ةقيقحلالأمللالًأةيلِحَو

ِتبشَتَتملوذشزَتملالالولَو
ةّيدشرالاةيامللدشزرمالب

ةعلاونالطبلاىلإوت
ةئيِشمملاَقْفوِداَعبِإلابتيفو

ةَعنَصةَيأريدقَتيفَوُهَلالو

ةَصيَقَنيذْنَعلاعُفألاوكلامك

يِتَواَقمشؤخَمويڍداعشإهيفامل

ةبحَملاُلِيَنبابخأللكيشرب
يتّفيِقَحفشكلابيتفرغَمف

يِيّشيِمَمرشألوأيداعمرشأل

ةَياَوِيلاؤيعُهللاكمْلِعيفف

ةبومُعلالذَعويجأَتلجأىلإ



ًافطلَئةاَصُعلاِذُحأيفتينت
ً.و4-و72

اءممينألاقوقمُّهَتأَوََو

اًضولللِئاَسَومُهاَياطَحن

مَُراَهڄومُهَراَرشِإىَرَتتنأو
ٍةءاَنأوبَصرَبصلااذهَتيلاَعَت

ىَرَجذَفريداقملامولغعَمرشألالب

هِناَوأيفهبيضقَتاَمَعِدوُتِل

دداضُمعادلواساقمئريمب

هلالجلجهلإلا

ىهجَوتملأذَفيهلإ

تنأيذلابديهَشيهلإ
ٌدِماَشنيعلِلِراثآلانميهلإ
وهاَطةَعوُلألاأاطْلُشيهلإ
داةمموُلألاناطلشيهلإ
يباةَموُلَألايياظغإيهل

ةَمَرِةَوُلالاأشنميهل

.ءالوملهلَوُملاُدبَعلا:هوُلأَملا()

ًادهاش١
0

١
1

۱۹۳

ةئيطحلامغربايندلايفريحلاَنِ

ٍتقَوُملااَوألالبقنِملغفلاىلإ
مننىلع ةداراللةَدوذدحخ

ةَعوُلألاريبًاناميإكجو
4م

ةَيوَلاَعلايِذَرلالشَُاَهَش
ةّيدجوُملِيلدوجُجْوَملامزالنمَو
ةيماللووُأَملاوَلَوىلع

يترْطفِلاَتنيِويِيَكَوَحَو
ةحوُلألاِنأَشبأام±٤ُراَدَت

يتخذمِءاَرطِإقوقُنأَشوعل>



ىَرَتنأةَعوَلألاناشنميهل
يلهلِإالأبينافرزععيهلإ

هلالجلجطيحُشلا

ىَوْطْناامَوطيحُماييبطُحِبَتطعَأ

ٌدِئاَدَشطيحاييفغَضبتاع

يفُديزَيطيحاييلاعٌضْرَعاَمَو

ًةطيِسَوطيحاييئاَعُدكلو
ينّنِإوطيشايلؤحيلامو

ينلِذَوطيحماييزجخَعيلؤَحَو
يتَوبَكَوطيشايينزحَويتب
البلاَنِمطيِجُماييِتاَيَحيطأ
ةَلوُهَجطيجُمايٍءوشسُنيلو

17eَه۰
يِنكزَرطيجُماييلجرشيِنِق

هلالجلجريدقلا

لاَرَتُكَأَفويدايىلَوَنوىم
4 4

هنوُدَوريدُفايايُغَبَخَماَشَت

٤۱۹

۳y | ء۱(6
يتِيْشَحَو"'يلُهَوَويِتابُحِإكهجڄَوِل

يتَبرَفَويصالخوججزاهبكاوِس

يِتكلَملئاجحنييئاڌِعِويلَع
يتشيزَرتّلَجَواَهْنِميِدَلَجىمَو
ةرلاقثيشاملعةطاخعإ

ةّيلبلادنعوطضلااهبتوم

يتّوُفَوكيدليلؤحنِتَرَ
ةَرِْبَعدعبةَرْبَعيجفَسَويرَشَفَو

يِتَصيِرفداعِتراويهجڄَورحىلع

يتّلزمؤُشْنِمَوايندلاونيدلايفِ

ٍةَيِكَرريغَراطحألاي

ةئِزَأباهلهمنماهكلَمىلإ
ةّيلجلاطيحجمملامشاِرراَوُنَأب

۰و9م4

يتَرذُمتاقمِلاَطنِماَهَلُتْرِجَع

ةَملَزألاةرذنملاىأرمبداسُم

ةئيطبريغيلالٌأعِراَصَم



امّنإووييدَفايأنشأَدَلَأَو
ةنإفوريدَفايأمضَقهَُراَدَت

يقرَممرُكەلهمئالەفرََو
الزيدَفايةعمجَجثّشَضَوُهذُحَو
لاٌقعاَوَصمويِدَقايمهيلَعْلْزْنَأَو

يدقايكِيفَمفيسمهيلعدرجو

مُهشوُرُعَومهناكزأمهبلرز

هلالجلجيفاكلا

باحلكنَعُتيفْكتشاكبيهل
اهَريَمَءيَشالعُهللاكُّمَياَفك
ىَوَهلاٍكَرشََميفرشفلاُدِيفَويهلإ

يلونِةاَمُكلايفاكاييهلإ

ُهَباَصأارضڭاًفكَتشانميهلإ

ٌةَياَمِكٍتاثياحلايفاميهلإ

هَريَِقَفيهوٍثاَدخاللويلامو
ةَيافِكنِمِوهبيِتأَتامردُقامو

يتيافِكبانجيِفاکايكُبانجج

بغارقالشإُتفَلثأُدَفيهلإ

يتيافكميركلايِفاكلاةَبسحيفو
EEE

ٍةَيِضَقلالمحلاَهمإلاوركملاىلع

ةَيرَشبلاوِراَوطأْنَعَدَعاَصَت

ةَمُشَتبويِدَكايأيخحَوُهْلِجاَعَو
ةموَضخْفاَنضاليفمُهنِمغدت

79

0ِ.
هلدوبغضبمهلذخَورزيلف

ةعشُئبَوريدَمايضزأةيأب

كهمکِليِفاکايَكِب7

يِتّشيِعَمَرُمأَويتامعاطموقت

ةبيِصملازركيِفكَتشأكبابب
مَننِمِةَيِفا<ر 4ةَيِيَمَصِوَح ىogص

كلاِياَكايفملن

يِيَئخِيِفاكوينونكتملاذإ
يتَرْظََكتارانيِراَقَيْفاًكيلإ
ةروُرضْنِمهپثَماُفامنيغیو

يتَرسْغِلٌءاَنَغيِفاكايكدْنِعو

ةَوطحخلكْنَع

يِتبُغَرِقَلطُميق

ماداا

مُهَسافنأغطا:ىنعملاىّمتبمو-ةوجخان:ةمرَضفان()

 



هلالجَلجركاشلا

يديَسيهلإلادوجلابَتيَلجَت
يركاشَتنأيذلايناسوُاَمَو

ةَعاَطِيسايبامويناسوهامو
يتَعاطِتساَتْفَلَحاريحيبَتئِشاذٍإ

ًارذقُمينمءاَضرَتامَتْرَسَيَو

ينبيِثُتئضّرلالغلاىلَعَتنأو

هئاَضَتْفاوهئاَقْلَينميغسلامو

لباقشمْنَعالرْكْشلاتانيايهلإ

ينُديَِتأرُكُشركْشلاسپيلبَ

هلالجلجطسقلابمئاقلا
وهابكمضحطسقلاباماَقاَيَو

ىممڃالوكيلإالإيِكتشيالو
هبَربزحيفعضحلااذهدجدَقل

هلبحلاضفتمالشإلاىلإىَداَعَت

ًانیآبفملابادالبَساجَجَو

ًانييهُمابرناَوُكاللنإىل

يِتوُقَويلوحرادقماموِويلَع

يِتَئكَُويرايِتَحايالوَمَتُدَجْوَأو

ةَيدبألدمغتللذَرُيملولو

ةَوُلألاركشبيزؤُفوپجي
ةَمغِنلكىَدَلالومركشىلإ

0
- ۰so. 6 .

يتيويندنِمَوينيِډنمرِيَحلاهب

4:٤ٌكِلهَأل ةعيرّشلامذَهلضَفْنُم

ةبوُيوؤلالالجالإوصاتنالو
ةّيرَشبلاََفاَطهاَوُقتُثيحعأو

ةطخًاوشأشالايعَءاَسَو

ةّيِرَبلاُبَرداَضزلابسيلْنأك

ةدئاسلاةيوغللاةقئاذلاسايقمباهتفارطلينتفقوتسادقو؛هدئاصقيفرڙکتتيتلاريباعتلانمهللالايع»(١)

.رعاشلاليحرىلعنرقدعب



اهشوشيأبَرِناَوُكأللَِإىل

مِياَقاطلساصرملابنإىل
دَيالباًَلضَتَواًلْدَعهكْلُمىر

ُمُهْنَعكويكَنزَِجُْشَبغيملىهلإ

يمضًيايعوديجؤَكلارع

هلالجلجباسحلاعيرس

مدومُهَحف|باسحلاَعيرَس

هِسْفَنروطْنَعلامضصَحدَعاَصَت

ەگزوءالفاباطوبُتَمرعت

ركنشعارشإِنايغطلايفعراسي
هيغشسۈټوُدنمللاِذَحَأةَعَرُسَو

اهليجُيسيلِاذَحَأةَعرشَو
ادئۇمافرضةفرضاباسجلاعير

دمحمءوشثهللادَيلي

ةوطششورييغتشو
و

و

هتنوُدًدسالاباذَعطوؤسَو

.ةبوقع:ةبِئاو)۱(

ةّيرطبلاورْشُكلايفاوُبَعُم

ةَوُلالاوىَهَتْنُملايفَتَرَورُفَو

زيكاوشءالشإلايفليوا
ةبوُتَمِللڄاَعو۱:ىقاول

ةمْقَتييَعوجارذيشابقاع

ةياهْنَعلاتخُيالولاش
ةعرشبةنيوشارونَرأئُذُحَو

ةقيقحلايماشالالجرهو
ةريخنةشَوتارالو
ةئيشمللاتقولديكەزخانو

-77ههجج

يناعملااهتيعوألمحتلءىنعملاةنيابتمظفللاةهباشتمتاملكلملشُميبأمادختساعلولرخآلاثم()
نم:لاتحُي ةلاحتسالانم:لاحش-ديبي:ليحُي:دحاوتيبوأرطشيفاهطُعَضمغرءةدارملا
.(تيبلامتتخُميفءاهرودبءةدراولا)ةليحلا



هلالجلجبنذلارفاغ

ًاحئابُيلرفَعُمابْنَذلارفااَيَو

اهفاَرِيْفايفيلَرْذُعالاهُتْدَوَعَت

هنأكًادممعمثالاُتثبَسَتكايهلإ

”يوعزأةريِصَبالهيلَعًائيرج
ىَوَهلاِةَلْفُعيفْنآَرَملاينُهِبنُي

یومهَنِكلودحَجيَِذَصامو

ىَوَهلانِسوفنلاطعىلإعيرَس
يومايحلاُةَوُعَديلْثَعَدَصاذإ

دوشمينريَيبَاكلذَو

يلنإپنذلاَرِفاَغاييِتَرْعَعلقا
ةّجحبَنورِفُغَتشُملاٌكَباَمْنااذإ

هلالجلجبوتلالباق
يننإبْوَملاَلباَمًابؤَتيهلإ
اطحلاَنِمتبكتزااَمَعُهُمدَفأ

.وُئُد:ةَبرَف(۱)

.لالدعبداشرلاقيرطلدوعأ:يوعزأ(۲)

.الُهاجتهنعدص:ُفِدضَأ)۳(

.يسابل:يتيلح()

.نيزسکَع:نيش(٥)
.ًادودصضرعأ:يوتلأ)١(

.اهمشافذذَفَو؛ّيحلاةوعديأ_اهنأك:ّنأَك(۷)

.اهندتعايتلايتداع:يبأد(۸)

ّ o سه 2e, E:يتريِرَسَويترُهَميفاهُتُمشِجَت
يِتَوُهَشِةَدِسَوًاعبطيِيَسْجیَوِس

Eرفعظغأويئآاموَرَُكِل

ريامكيىضزأالواهيل

تشمهنَع1 5ًارمتشش

©ىلجيِمضَوَراَصنأىلإيِناَمَد

ةفحصل|يشتاريحلانَعيطب
4 ad

فدضأف

ِتَكصنْذَألاىلعٹترماذإئ

يتممكِلضُمبينامْيِإويبْؤَنَو

ةَمځحَرَوِدوجبَوِنارفُمبأنيق

يِليِسَوَويِتڄجڅميركُدوُجَف

يِتِيوطنمًاصلاُحخابنادفا

ييَبؤَتقذِصعِلاَعيهلإتن



يلانيشعلاملثكر

ِتُيثَتبءاهيضَلُحأبك0

يدياعملومقبرك

ةَبْوَعِبيِئاَفَوىضْزرَتنأبيلْنَمَو
ةيبكَتزااممنالاكيلإُتْثرَب

ابثاُحبْوَتلاَلباَفيدزرطشْحأملو
ُهَلوْبُفالإبْوَتلادعبجزأملو

اًضؤلاعَلبَمغلاببوعييلْنَمَوو

هلالجلجباقعلاديدش

ُفطَعْخاڭرذملاكِلْهُملاباقيلاَديِدَش

عقلاَبِلاَعلاَبِلاطلاباقلاَديدَش

اَضَقلايفلذَعلاطِسقُملاباقيلاَديدَش

هزْحَأمأبلالزئملاباقملاًديدَش

هبٌقِڃأوهبركشاباقملاَديدَش

هرِعَدِاعَمللاباقملاديش
ُهَلاَبِيِهيَلَعذُدزاباقعلاًديدَش

رهفٌدِفانَمدُدْساباقعلاًديدَش

يتلاةَقأّشلالِصأتشاباقملاَديدَش
EES

.باذكلايرتفملا:كفآلا(١)
ةسصموةيهاد:ةَرِفاف)۲(

۱۹۹

ةَورُعيَاعُهللاكقيفؤَتب
ةئيطحلليِيْفاَتشسَتنأسفنلاّنَم

ٍتْجِكّتلادعبسفنلااهُنضَقَنكو

ةمضععَوٍتبشبينكِراَدُتملاذإ

يتميِرَجنماباتيهجڄَوُتمَلشُأو

يِتَيِؤَأَويلاَهِتئابويبَحَتنأو ٍ

ةبوُتَلاَريَعِدضَّقلاِقْذِصدعبالو

يِتُفيْيُكنمهَليندرجتملاذإ

ةقيلُحلايفًادسُفُمًايصَعًاريبُم

ةقيقحلاٌدضٍتوُماطلا”كفآلاَنِ
ةَيطسُفملاولدعلامحيذب

رِقاَمِ
ةقياحلاينميسركعليما
4ةَهجِولكيفبابشألاهبْغّطَقَو

ةَّبِدِراَملاوراَوُطأيفُهشكرأو

ةئعيزولارشأياًلولُمَمهُشبوَأَو

ةيمَرعطفاشالايمثق

ةعُنَمبرا



ُهَريِصَنغطْفاوُةعطْفاباقعلاًديدَش

مُهَضْفَومهيَلَعددابباقعلاًدديدش 0

6

هلالجلجثدىغُشلا

دجأملَنيِييِفَتشُملاتيغُميهلإ

و7

اهبيدَنججأهلضَويلاميهلإ

ىَوَهلاةَوبَكْنِمٌبَراييِبَرشَعلق

تثعَتنافوِياَوَفيبُتَراَديهلإ

لكَنالنيِييِفَتْشسُملاثيغُميهلإ

ًاقَلْطُمَلوَهلافكًياثايغ؛]1

هلالجلجرطافلا
رطاَقَعاَدْبِإَدؤُكلاَتْرْطَفيهلإ

تىنكىتا

تاومّسلاَقُثَرًارطاَفايو

ىبفشالالائا

.مهقرف:مهّضف(١)

-2-7۳2ِا

م-۶9-م

ةَْفَعنيجيفِنوُهلاباذعلافمك

ٍتّدُسينَعلبشلاٌلكَويلي
يتبزكبقانخلاقاضُدَفَواوس

ةَوبَكَرثِإةَوبَكيتايعلكف

ةَمْزرأدعَباهَتجښَورُفِةَمْرَأمكَو

ٍِتلعكَباَبَويبَرايانف
يتّفْفَوُتاَبُحِإنامرجلابصىلإ

يتبضَنڭانمُيِدافزِيشابتشَركأو

يِتِلَبيفيفلابابځتْفَيَو

ٍةَعْنَصَوهيذتحڂحَتب

ىقمطلفنعالروبلا



ًاثباعَنوُكلارطْفَتملاراقايو

رداةرطفِءايشألارطافايو

ًايضاقوّشلاوريحللاراكايو

اهَداَرَأفيكماسجألارطاَفايو

اهاليبشمضاَرغألاراكايو

ىَئِغلاَرِطاَفايرْشّشللأرطاَفايو

ييِينُمٌيحلارطاَفلارسبُكَرادَت

هلالجلجرهاقلا
ەدابعقونرايقلارهاَفاَيَو

امَلاَطَفلايولارهفنمكّداَعَم

كوشلكلارهامايُثَمَّظَعامو

هَرِوُطرواجنروُهقَمرهقامو
يذلارهاَقللرْهَفلاُتافِصيت

هرشألوُئغَتءايشألاٍتَماَفْنََو

ًاشطابٌيحلارِهاَفلامشالابلجن

ىَوَهلاَرَهْفَأنأنميظحيلْبَمَو
EES

ةَمكِڃَومكحځمتايهّنكلو

ةئيِشَملاَعابْنااًَتمامهبشسكل
ةَيرَوُصلابلاقيفاَقَرَدَكَو

ةّيدَسَجلامّلاعيفاَهَقِيِبطَتَو

يويلاوتؤهلارطاقايو
ةَيِمَدَعلااَمَحخْنِميلاَهاَرَحِإِب

يِيَيِكَشغفربالغلاُكِرهَفىلإ

Deنشأيفِراَدلالالخسوي

ةَرْضُننيجالواًلوُدُحَمحلاىر

يِيمضِعكرفرْهَقلاوهَْليِذُح
ٍةكْوَشِباهابَشزِسكَتملفمضُحل

ةقيلحل|اُفوُبُصتلدِهِناَطْلَسل

ةَلعَوطرشبالىدببَوُديعُب

-ٍ ِ ِ 2O.

ةشطببَعَرشأشاِءاَمَصُحىلع

.ةرْغنيحىلعذخؤينأنمنئمطُملانمآلا:ٍةَرِعنْمَأ(١)
.تفعض:ُتْيِذُح()

.ةماسلاةعيفرلااهتربِإ؛برقعلاةابّشوفيسلاُةابَّش:ٌلاقُب.ببَدُملاهِفَرطدعءيشلاةابَّش:اهابش()



هلالجلجىلوقلا
لامكرعبىلؤَملاكماىَّلِجَت
ًاذياَعبالاعَرْفأنأينمهلأو
ًايِياَعةجَولاَبِصنآنأيِتَمَهِلأو
ُتَعفاَدَتُناعتشملاَتنأوكيلإ

ٍةَفْْرِب”يلأويالومديَعْعَيملو
اردميلًامحاریلْوَمكبىك

يتَرطْفءاشنإدهمعنميِنَِلَوٍُت

اعاتيالومتئِشامينتفَّرَصَو
ٌةَروُصفْياَضَنلايِلُيامٌةَبشسْنَو

لمَهيفيلُباجْيِإلاوُبْلَسلاامو
يبناجيالوملاوهألاٍتعَراَنَت

هلالجلجريصنلا

ٌذعَأملهادِصاَنلاهيِصَلامعن

رضبيبشخللاريصّشلامغڪنو

يتؤغدعملاريصتلامنَ
همشابُتبَراحهلارِيصَنلاَعْعِنَو
ةماسححلسهاريصنلامْغِنَو
ًاملاظُلُدُحَيهللويصَّنلامُْغِنَو
يمتهعاضامهللا3دلاَمْغْنَو

.يعوجر:يلأَو(۱)

وَلايلاءالويجمبي
يِتُفيْخويئاججَريفيركهجَول

تلحكَبابَويعاَمطأ؛َتكَراَبَت

يِتَفْلُزٍيالومدوجنِكلوٌكيلإ
يتريْجهيفاملأراتُخُشړو

يداجنإةمغنب
راهمعب

يتمغِءاقُِإو€
يتّرذُفللانِمًايطغمًكئووُش
يتروُصِريِئاَتِبثيلاهبُثْفِرُع
ييلبجَرْفَفُدُعَيملرئأىو
هللاكدَييفو يِتجبْرَفخاتَممُهلل

يتَرصنببىلجناَلِإهِناطْلسٍ
ةكيرعلاطشَوِناطيشلاوسفنلاىلع
٠کهه۴ِ2ا

رص
ً

وک تبيحةَعاَرضلُذُحَييملوهام



لَەهتججحڅهادیلامغو

ةَراَمبِريصَنلامغْنايكورِيِصَن

اهلٍذُخألاوشطبلااذايكفو

هلالجلجبيرقلا

ًاقَلطُممْلِعلابيلاُبيرَقلايهلإ
يتلاةرْذُملابيلاُبيرّقلايهلإ
ادللةَباجبإلاببيرقيهلإ
سدَقُمفْبُتبيرقيهلإ
ٍقَلْغُملكنمحملابيرقيهلإ
ئابلكنمحملابيرقيهلإ

ادِيَسكيرفكنَعيڍداعِتْبافيكَو

يتټاجبإبرشييتشرفيهلا
وp8„م

ةَوُعَدةَباجِتشاوبوَفتُدَعَو ۳7م

هلالجلجديرُيامللاَعفلا
اميهكلُميفِلاَمفلاٍكِلَملاىلإ
ئاكءاًشامراتُخُملالِعاَملاَوُه

ُهَداَرَأالخلاعفألازيدضمملاوه

Y۳

ةطْلْخوجازمابوفالٍقلحلانع
ةطيسَوطزشالاهبونت
ةَيَحَمَبرُكبابححألانمبيرق
ةّيرَمؤوَجلاوداَعْبألانَعيهلإ

ةبرُكلكنمٍبْوَعلاُبيرَفيهلإ
ةَيدَبالاةَمحځحَرلابيرقيهلإ

ُ9ُّ
ةَمخَرَورِببرفينمكُبرفو

يِتبعَرويسُنبُهَرىَماَنَتديري

ةئيِشَملاَدِضٍتأَيملأشيملامو
ةقيلحلالغفبًابشكُتَرَدَصْنِإو



9gوهوم

اسدقمالغفژراتخيامۇرنئؤۇُي
ور ەدوجيۇلەرديئأتنةلغفامو

00و

لمعافيلِءافَيقفاَرثإةلشغفالو
ًو

هسيفنلغمفنَومفَدةلغفالو

امڭيلإوكشأُلاَمَفايىهلإ

ُهَلُمأَتَّنأيذلايبلَعُفافىهلإ

هلالجلجناَّنَملا

ةنكَلمكناَنَماييهلإ

ىتُهلابكئانيماالإنكيمَلولو
ىَفّشلاةَيِفاَعوايخَملاةِيِفاَعو

يكِلاسمميفيلَعُهللاكّقيْفْرَتَو
بِئاُغَرنِيلماكىيىسْرَتَو

مُهَءوشكِيطَقَويئادغأكّدَرَو

يدٍيَسكانتاِءاضخإبيلْنَمَو

يبناجبٌيأَنَوضارغِإيِنأَشَو
مزاليراِقتُفاوضيريئاَعُو

٤۰

۰
4

2ا

ةعيبطبەرويثأَتةلغفالو
“ ۰

4

ةَيِجَوِلاَوٌيرطفلاٍثِبَعلانع

ةَيببَسلابَريِثأَملاهيَمكجب
.َةروشأَماهَّنكلق هم5تخت

يٍتمِلُمفِشكاوِلاَعفلاكمايحب

0
2 O يِتَمذَصُبَعشَتَويغشاهبمل

ةَّنِملكنَعٌبَرثّنُغأوثّدَسو

ةَيِبّلاونافزلاومللابو
يێَوغَدةمفَوَويِناميِإةمفَوَو

يِتَبُغَرَويِفوَحويناسإوكيلإ

يتشيَِمْنِمةطبغيفاهبُتُذِعَس

يِتُجححَومهِيَلَعيناطلُشكِرضصَنَو
يتَوُكراَدَمِمَقوُقْنأَشكلذو

ةّيرطبلاودبَعلاُنأَشرُكشلانَع

يِتَيْنَغَويلؤطُناَتَمايكّشَمو



هلالجلجقالخلا
ينَتَفلخلحَتنأقالَخايىهلإ

ةَروُصيأيفتُمتځشاميِنَتبكَرَو

يِتتِيَمَويبشكَويراَوطأَتُدَجْوأَو

ًائيَهُميرضَويِعفَنيِنَنزَعشأو

ةرطْفوّشلاوريُحلاينمَتْرَدَقَو

َمَعْحارشألاويتلحلابو امريغتضصَصَتخ

ينتبَمَوامملِعلابيِيَتَرَوَنَو
ًءوبُمَتْفَلُحاَعييِنُيأَوَبَو7

اوبَرحُتءوموقنميِيَئْصعَو

هلالجلجلوطلاوڏ

هذَملْضَفلاولولااذاييهلإ

شابكُدِبَعلولااذاييهل
ثّنسخأفْتَلاَطلولااذاييهلإ

اطاقيمللؤطلااذاپڭدمحب
ثجبوفتالإزاتُفإلاينمامو

عىِضؤَملولايذهللالوطعشريفو
EEE

يِتِعهُتساسحمإوينادجىؤًڭاَذإو
يِتَوَضَمةاعِتئاويِمُمَنكِلاَسَم

يِتيرشَبنمبشكلاىبْفُعتد

يتريخرشاىلعورْبِجَتملكاشاَحَو
ٍةّمَشَمِءاًنَعوأليِيَمضاَرِينا

ةَرَبَملاٍتاحِلاَصْنِميِيَّنبَسحخأف

يِتفيِقَحٌبَركنمحورداف

تلحكبابَدنِعيِسفَنةَصاَصُح
ةَمْشَرَوربعتقوجمزأكيدانأ
ةَقيلُحلاَلُكماعنإلابكيايأ
ٍةَمْحَرحؤَرْنِمِءاَدكألاورشُحلاىّلَع
ةَحْشَنِبكنملْوُطلااذايىِموُمُع
يتّرورضعُفَدَويراطؤأليھشتل

.«َنيِزِعِلاَمّشلاِنَعونيميلانَع»:ليزنتلايفءاج.نوُرُعوىّرِعاهشْمَج-سانلاّنِمةقرْفلا:ةّرِع)۱(

.ةجاح:ةّصاَصُخح()



اهلنكتملةَدِشيِيَْقَياَضىَئَم
البلامُطَعدَقَويلاموشب

ّْلْرنَتىَرْشُبلولااذايكَلعكَو

البلاةَلزاَندنعًاعوُرَجُتَقِلُح

ردقشيقزرشادنعفالإو

هلالجلجَةوَقلاوذ
اهِتاَوُدبشِعنايألاىَوُفضيِفُم
هرايِتُحابشحعلاعفلاِةَوفلااذو

هلْعِفِتاذيفَزاتمُملاِةَوَفلااذو

ًاقلطُمتاذلابكارلاٍةَوملااذو

ةطييَوبالكاَرَدلاَةَوَملااذو

يتلاةَوُملااذَباَلَعلاةَرَملااذو

هادُوفَراَيَفلاَوَوملااذو

اهِذوُمُنِرْدّقِبىمظشلاكِتَوَشِب

اججلاوسْفَنلاوٍبلَفلايفیوقيلضف

ُةشطَبمْصُحلاَةوُملااذايدعتالو

هلالجلجكيلا
ءرِعَركيلَملاِناطلشبٌتفَْو

.يناكملازيحلا:ةيزريَحلا(١)

ٍتلَجَتىتحِلْوُطلااذايكلوب

ٍتّلَهَتْساىَرسُيِْوْطلااذايكنمىس

ةيرَضبلاَةَرُطفلابأَدكلذو
يلّحٌدَسنَعللالوطقاضامو

ةَيِقَلطلاَةَوملااذاهريئأتو

ةَيردَقلاوِتاَيِضمَمِءاَرڄأ

ةدِشَرودَعَوتُفَواَهَينالالَو

ِتبْفُملَكيفُتابْثإلاوتقلااهل
ةَيِمظِعلابِتاذلاِفاَصّنابشحب

49ص

)۱(.ےِ
هيزِيحلاَويهاَملاِددَملانع

ةئيشملاَقُفوءايشألااهريبأَتَو

ةَّيلَمَعلاَوملِعلاِتاحِلاَّصلايفو

ٍةَشطَبَوماقيْئاوُدريزَعَتنأف

هةعيفَرلالالجلاٍتاذهناكزأو



ٍلزاَنِلٍِكيلَملاِناطلشسبُثّشَْو

ىِياَوَوِكيلَملاِناطلشسبتشو

ةبوُنَياميفشابٌقُثاَوامو

اهرارِيُْماكيلَماييِسفَنكلمت

ةشمورَتاميفُناطيّشلااَهَللذَو

امُهْنِمٍيالومُثيقالامكلِ

انشواهبتَءاَجَِرْذَغمكَو

يمرونلاهذهيبَركلم

هلؤطوٍِكيلَملالوحيفّيهلإ

ىلوألاةمتاخلا

اجّرلاوفوُحلافقوماذهيهلإ
اعدلافقوميِيتفَفْؤأاميهلاإ

اَعدلابكتاَعُدىقشياليهلإ

ةَيلَرأةرظَنالوليهلإ

ةوغَدةَباجَجإالابيريِشَبيهلإ

ٌرِجاحكنَعهلاميئاَعُديهل

اعَدنملِءاَعدلاا1يهلإ

ىَرُئالوٌبَرءايشألاىَرَتتنأو
ىَوُملاكبوىهتنمملاكيلإَتنأو

اهُنُكَرَتِءاَضَرلاُبابشأيهل
اجولاولّشبَملاريغيلقبيملو

52

ةَميِكَشلابغضموُتخَملاِرَدَفلانِ
ةَعِمَورِعنضجيفوناطلشب

ةعيِضَقَوورشانيجرحىلع

ِتّلوَنَويهَتشَتامىلإتَرَ

يِتَعيبطاقاَسَويلُفَعاكلماَمُه

يَيَوُفَشِلڭيلَمايەابيَسامو
مززهميۇزبمكراه
وَمَتشاِويَلَعنايضعواَهْتَنَأ م

ةوروڭباهيغامندو

تبثتملازئاعلاُماَمَماذهو

ةبيخودادسالئإودرطل

يتوغدوحنيعشنامللإ

y-.ٍ6ًَوُو

يبرصحرضاخهللاواهلترا

يتميزُثبْتويِاَداَرِمْرَعو
يِتُحْرَصويئاعُدغمشافٌةحتفُم

اقمىلغألارظُنَملابو ةَكوُلألاُمهاَمَم

ةعهُمْٴلُكعقديفاجبَرلاكنيو

ةليىسَرَوةلضُونميديىلإ



۰رتص

يبسحو

يِيَكْبَأامىلإيلامو

يفْوصَتىزاياماقىكشأو

اشيامكيرجيدتضْفنِإكممكححو

اضؤيهلإلادوجلاب

ةليحجكنم

ةعيرَذيروشمأيضيوُشَتكلو
مزالةتوبشللماقمتاذهو
ةتُهرُكامىلَعيماَدُفِإيهلإ

ةُفوُسَتلوحريحلليفلةْرُمو
امّنإوكيلَعٌنَميتععاطامو
حلاوضوبطنمدمعاَصامو

ةَعِيَدهادِبَعَتْفَنَواذِإكلو
ًامؤكتِتاحِلاَصلاَلعفبيست

ماشلكيفماركإلابَتيَلِجَت
عممزارناضَلتَداَنَو

ةنغرشاميفناسحخإلابَتفَرَعَت

اًهباَمِإوشحءدقفلاويديُتْدَدَم

ًاعّشُحٌمراوَصيلامآُتُذَفْؤأو

اهللاىلإثدتشادَفيهلإ

هَبوُتيسٍنتاجباحممنههلا

ةَّنجبيعناوضرلاهربكأو

يدٍيَسكنمييِفَتْبأاهمَءيشالو

وذكباذَعنِييِتاجتيفامو

ىّنِلاى صقْنُتةَرذيباذَعيفالو

يتريِسويِسفنلامغأثحبَفْنِإو

يِتليڃمدعىَوِسيلؤُساهبَلاَنآ

يِتَيلَبكيليضيوفَتبولاَعَم
ةَئيِسَملابشحموهفّضّوفأملْنإو

رضعلَكيفيحللوبموَقَت
يتناكاوعبجىل

معلاولوقاٍتابِيَطىلإ

ةَبوشَملاٍتاحِلاَصاَهيَلَعيزښنو

ةقيقحلاَلمهأنافلاَبتْرَرنَو

ةَيطَعلاميظعلاّنَملايؤديىلإ

يِتَدُفَوِبويِصلاوهوهابىلإ

يتعجُتكدوجلفورمىلإُثّدَشو

يتردُفلُحَمَتأردفتلْمنِإو

يلۇفقوأارفُموَيلَع

ةَيلشؤلامَناخاهيفؤراج

ةقولألادةوججُهاَنوُغايوياغُي

ةرألاةمكحلانأشرياغتاغ

ومعلكُتبِقوُغولويهلإ

و
ہ

ے

هيوم



ُهُنأَشملجلاونَمولالَعفَيامو

یَصَعْنَمُةَماَدَنتناكنإيهلإ

هبَرةججَويغتبَيدبَعةَقاَدَت

ىًتمةمادَنطضمشةَماَدَن

هلكَنوكلاَقَراَتدبَعةَماَدَن

هبويُغةلج;حأدبَعَةَماَدَن

يديَسٌقؤَدلاوُقْوُضلاَكِيَلِإيِناَدَح

ةمَجٍباَصملاويفُتتْشَدَقو

ىنغاهييدَمَتدعبجارينو

رباَصةَررَفكنبجاريُنإو

كنيجارياو ىتشلاكرنأكني

ييدصقَمكُيْلَعَجذِإجارليّنِإو

اصولاَكّلأشأللااجبيهلإ

اجّنلاويالومدَلُحلارادًازوُفو

صلًحناقإوًاناميإوانفو
انهلاوًبَرايريحلابُةَمَِياَحَو

ىَنلاَنمأرُفَوعُهللاَكْلأشأو

يَِلاَيَجفشَكعُهللاَكّلأشأو

ةوُقوارضَنعُهللاَكّْلأشأو

اغلباركششعقللاَكْلأشأو

۹

ةَبْوُتقِيِقحخَتَلرلګبيذغتپ

7.<َ
يتنيمْمِدانينإفاباتقمم

يندايندبرورُفَمةَاَدَن

ةبوُثْولاَلاَوَناَلِإيَجنزَيالو

ةلقورئكبأبغيملو؛كيلإ

ةَديرطلاُفْهَكُهاُثْوُعاَوكلامك

يِتَلِخجُحوتيناممابرحايف

ةَقوُشَمِءاِجَرلاِناسحإلسفنب
ةئيِشَملاَّرِعدنعيبثذُتفْفْؤأو

ةَيلَرالاةمخَولاباهليف
ةليبَولاِتالْزاَنلايفيبفط

ٍةَفُرريَحىلإأ
ةَمْعْيلامكإورورضَمًداقنإو

يتوغَدجاحلإوينماجلافذ
يِتيِرَشَبْنَعِتافآلاَعَفْذَتنأ

ةيحملاَقذِصعُهللاَكْلأشأو

ٍةَمَأريخْنِمنيِجاَّنلايفراَنلانِ

ةَريِرَسَروُنوًاناسحمإوالذ
تْوَمليهشسَتَويّنَعاَقّشلاَعْفَدَو
يتّشيِمَمَنشحځحعُهللاَكّلأشأو

ةَعيِرَشلاعابّتاويلقَعريونَئو
يتبفضىلعياباكِمضُحىلع



البلاىلعاربَصعُهللاكّلأشأو

الامدتاممهلايلرسين

ُتبَرقَتىنشحلاٌكِياَمشأب

اهِرُكِذليتعبطلاريمُتْلَعح

اهڑسَبئاحَسينزلطشأكّمحب
همناريحلكنياهبيلبَ
ينئمُفأويلعتُملاتُشَتَفيهلإ

يدّيَستب

ىرخألاةمتاخلا

املكِراَرشأَدَعمَلَسَولَصَو
اهياججراَرشأَدَعملَسولَو

اهروُنِراَرشأَدَعملولصو

اهراحپيفامدعمسولَصو
اهنوُوؤُشّدَعلشملولَو

ياتيرغبلشيملولصر
اهکزرَدتَن؛ئامَدَعملَسولَضو

اهدجخَمتَنامًّدَعمّلسولَصو

ُتّضَتْفااملاكشأبسمّلَسولَو

ا

و

۲\۰

ةَميزعلاؤُحَرسفن|ُغوُرَِجين

يتوغَدويِناَسِلُهنَعُتَرَصُفةامو

هكياشلاينامراقشمر

ةهلكينژوناياهتاوضاو

ْنَعنوُيكَملارَهْوِجلانم

ةيةالااهتاَريِثأَتِناَوَكأو

ةَلَرألاهياكارئإةوُتو

ةوُثلاهقادتليزئَئو

ةيرداقلابرنملرئألانم

ةّيدجومُملانّفْتُمنماهناطْلُشو

دەڭىناكلاهريبُذَتو

ةَيدَبألاىلَعىلغألامدقلانم



اهلامُكسفبسحممّلَسولَصو

اهربةَعفربسححمّلسولَو

اهزوُهُظىلجَتامملولَضو

اهُنوُيُعتثضافأاممّلَسولَصو

اهباحشًلَهتشااممّلَسولَصو

لِمالّصَوُئامملولضو
ٌصِلُحُمَقّقحَتاَممّلَسولصو
ٍدّمَحُمَكيلإيداهلاىفطضملاىلع

ٍقَمحَتعمجبءامسألاغياجلاوه

هرسبيحبيفَراَرْسألاغماججلاوه

ىدُهلارِيَننعراتشألاٌفِشاكلاوه
افُحلارحخْبَأيفُنونكَملالوألاوه

هروُهُظَلبَموُلْغَملارِهاَظلاوه

نك:قببادمصوُصُحَملاٌيباسلاوه

ةجُحوًافيسبالغلارِاَقلاوه

ةَمْلكوًاروُنِناهزبلازهابلاوه
دۇممْزَعبيالُامِياَفلاوه

ًامزاحئهلإلارشألارِصاَشلاوه

ةتنالقموةَنوَتخاوُهَئَلوُت

ةمَئأريخلكنيةَنأَرَبو

يفِءايبنألاولشؤلااياز
ًامَلطُملشنوكالشألاغعَمطامو

اوُمَلَبَتَييبنأزارُبألاڪجالو

٢۲

ِتْلَوَتُثيحرارشألااهليمكتو

ِتّرَعَأنَماهييفاهزازحغإو

ةاتاجانياهرهاظقم

ةييوُيَقعَلطَمب

ٍتكَرَتوتكرتمسفنىلع

ةمخرووطلٍوناَرفُعوحتفب

ةَلضُوينائهذإاهبكيلا

ٍةَميِقحلانيَعرخَبْنِمىّشَتْنافاهب

ةّيِرَبلاريحلشؤلامُشُحكلوش
ةَليلِجلاتافصلاحابضيُءاَكْشَِو

ةَهججُويأيفراونألاقرشُملاوه 0

ةفخلابثوغِبَملاتالاوه

ةَبْثُرلَكيفدوُصقَملارجالاوه
ٍةقيِقَحلكبيفاحلانالاوه
ةَّيبَرفاللئضْرَملاٌيجاللاوه
ةّيمركاللراتخُملاىبّتجُملاوه

ةعيِرشلاغورٍتايآلاُنِيبلاوه

ةيردعحألاةتَيم

NES

ةَبرَفدنعوبابنمىَوِسكيلإ



مهلكَكَقْلُحنيبنمُةَتْرَنآو
go} 7

yo

اهّنوُدسيليتلاىفلُرلابةشركأو
ًاعُمشُمميظَعلاَلضَّفلاهَلْفِعاَضو

اًضولاىفٍتاماقَملاىّنشأنمةْثْوَبو

ههاجبانعضژاوانيفُهُعمَضو

وكادًكنيانداقممّلَسولَصو

هلآوهيلَعأاميلسشئوةالص

مهلآوماركلالشُرلاىلعلضو

مهيوكلَميفكالشألاىلعلَو
ىَدُهلايفٍةَماَقِيْشالاليبَسلُهأو
يذلامركألاديّسلاواجبيهلإ

ىتأيذلاغيجولاوبلادمحم

حشلوشلابلشَوَتَينمو

٢۲

ةعيدبلاٍتانياكلاَلضأناكْنأب

ّصلاىلع ةَوْبُنلكبىلوألافح

ٍةَطَللكيفضزاوكراوٍهيلَع

ةَّيرطفلاكِتامولعتلدو
م
۰.۰-

ةَحوُلألاملِعءاضصحخأاميفاعضأبي

ً a

ٍتَرَفوُتْذَلءايَعهباليزجج

ةلَريإكنعَنارُمُملااهبلاَنَن

هَمخځَروزوفمبيناقلتياضر

م-

هّيزَمَأب9.0و۱ِ

ةَيِمَبّملايصلخُمغمهباحضأو
WWFهے

ةوبنلابمّيهتمفَركانمراسو



يغنيثيحْنِمَبابلاتُعرفيهلإ

اعراضكهججَووحنيهجَوُتْهَجَوو

يبلاطميفةَرظَنيلبَيهلإ
ہ00و۰م

ةَّسايسبرشالكيفيديبربدحؤو

۲۳

يتَّوُغَدِتوَصيفِءاَمشالابُتيَداَنو

يتقيدٍبيبحلاويركذكممشاو

يتّربَملَعججااضّرلابماتخنشو



ىنسألاسومانلا

ىنسحلاهللاءامسأىف

ةقماجلاُةَرضَحلا:ىلوألا

لجَجألاميظعلامظغألاكمساب

ولايذسّدقُملامّظألاڭكمساب

لاريبكلاليلجلامظحألاڭمساب

يِرْوَطّلَديذلامظحنألاكساب

شألاغزتيذلامظغألاكمساب
اًبإحبسملامظحألاڭكمساب

رغلاعَبَسيذلامظغألاكمساب

وْؤلاعَبَسيذلامظألاڭكمساب

هُئحَيَسيذلامظحغألاكمساب

لايسعيذلامظألاكمساب
زعلالمحيذلامظعألاكمساب
وعلادَجْشأيذلامظغألاكمساب

بوكَامَهَْأيذلامظغألاڭمساب

يهلإلاتافصلاعماجلاًكمساب

٤

ىلعَنىلغألاعلعلا يلد

يلُكُثْهَجَوعيفؤلاعيدبلار

لذميلاريمملارمابلارهاق

يلسَوروُنيقارشإبو
لضألعزفعوجمرويلإام
لبقلبنيلازآلاوبأ

لفَوبميركلاكَيججَووبش

يلجلاوويوُهُشيفوبځ

لخمملايفْنَمَوىَهَتْنُملاةَرِْس

لفعورمنبتقوُفامةنيَر

لشفيِريَمنيوُلياحعوبش
ًلْذَوراقيفابِءاملاىلعش

لكَشيأنيِراكْذألابطُفتا



لامشاقلارهظُمٌيحلاكمساب

الجلإكئالملاقمعضمملاڭكمساب

زالاوتاومّيلالِعاجلاكمساب

فشاللرئدملابلاَغلاكمساب

لاريِدَملايوقلاضباقلاكمساب

يبَرُْملاميركلاطِسابلاكمساب
تنّصلاوَعْياَدملاعيبمملاكمساب

اًرالاوتنيذلاهللاتنأوه

يكللأوكملاشاتنأوه

لاجيدَملالإلاهلاتنأوه

َمَصلايلامججلاُميِفَرلاهلاَتنآوه

ك؛نِلَيمليذلاهلاتنأوه

فكنعسَدَقمُملاهلاتنأوه

اردِإَنعەَرنمملاشاتنأوه

عحنعرنملاشاتنأوه

لحلاادبيذلاهلاَتنأوه

يَيْفأاملديمملالاتنأوه

اقعناديذلاهللاتنأوه

كممشايذلاتنأوه

وُيَقِبَتضَصَتُشاهاَتنأوه

نعانُتلاُريزلالَتنأوه

رعغلاكلَميذلاشاَتنأوه

ًامييَقعيلعلالاتنومه

۲\0

لغفَومشالكٍناطلشٍتاذ

يلَوتلالامجبىلعًافوُحَو

لعةَرْعَشييزكلاطشَوِض

يلذَعبَءاضَملاطسَمُملامْئاَم

لثيبشسالوةكرشالبع
لبقكدغَبو(نُك»بثَناَكل

لحملاَوىتَملاَوعكْلِلَويف
يلجملاُنِطابلاُدرَملاُدَحأ

لجألايلالجلامئادذلاأ

لضألبسنُبَوذَلوُياَمَلَوال

لكَكيرنعوض
لعمُوْننَعَوسڃ
لشضَرَرلضَقيأَوشرود
يلوتملارفقءانفأوى

لضقوِءاَرَجىلإاشغَبت

يلقريهَليالدَنأ

لكوءزجبوسىَرَسئسحجلا

لزبةوجؤلاتطاي
لُشفغَووُيَشَومؤَنوأهَ

يلوُئنمينالبالإغف



شنملضيفُملاشاتنأوه

زركلاَعيَويذلااتنأوه

الفطيفحلاأاَتنأوه

تلاميظَعلائلَعلاهلاتنأوه

الغإبۇبمملاهلاتنأوه

هلاايرشلاكناربلاعتاف

ةاايرصضلاَفشاكرشلاعفاد

هللاايةمايلِلسائلاعماج

هللاايدجخملاتبانٍكّْلملامئاد

هللاايرِعلاٌمِماَشرْهَفلاَبلاَم

هللاايفراعملاوروُنلايَقْلُش

هللاايفئاطللابضيملالصوُش
هللاايلكلاعجاَربفطللاعيا
هللاايٌنَملااذنيتمغعّنلابشم

هلاايريحلالبسيقزرلاماف

هلاايدبجلارصبُمدمَحلاعماَس

هلاايزجعلاوراقيُفالاةَرطف

هلاايزجملاىَوُفىلإييلِكتال
وجمؤلايفاملك
هلاايفرَصمملادفانلاڭورمأ
شاايكتاذمشابُتثَقلَعَتدف

هايَكاذمشابيياضياو
ًاتتمهلايهلااييلدش

هلاايكريغود

٢۲

اا

يلئكَفتفَلعدَقشااي

يلمشويتاتشغمج;اشااي

لذأاللزرجعلرظلاهلااي

يلبعكرنبَقَرَعشااي

يلجڭروُسبفيشكاهلااي

يلضَروكضيَفبليصشااي
يلؤخحويلاحبفطْلاهلااي

يلؤذطكنملوطسااي
يلُغرسغلابقاضهااي

يلين1لقمابهلااي

لجبالمشالاريسفيِراَضُتنم

يلؤشەئاايهلاايتايم



هاايكيشاِلالجبنمييشكاَو

يدرمحخاايهاايوبؤ

ةّئدَحألاٌدَرضَحلا:ةيناثلا

امِإكتاَدُتدحمويهلإاي

زفلادحأايديجوتلابارشْنِم
يجۈتةرطفتانئاكلارطاَف

ةَوزُعلاىلَعيِقاباَيينا

ةئنافرعلاٌةَرضَحلا:ةثلاثلا

العةداَيّشلاوبيلَامِلاَع

ڭلابيلقعزأضيَملابهاَو
اومَسلاَروُتراونألاضيفشاي

بجقئاقمحلانعيعَن

اايتراعملاورولايلنأ

لادُمأوكطارِصيڍاَماييِندُماف

فاوعِياَدبلايلفشكاغيِدَباي

شارسبٍةاَيحلانيَعنميِنِقشاو

T۷

يلَوُتالارطفوًاقدصوأت

يلبحمالشإلالبحويهجَودج

ليلابحشلاةريبقا

يلشَعويِنيِقَيثبثاهيلَع

لضَفموييفكاذأىلإىق

يلبَمكَمْلِعميلَعلاٍبوُيُعلام
لتقوميكحعايمليلاوةَم

يلٍجةَمْلَظَنِيَرلجلاضزألاوٍت

لجبونيبُمايبجلايفرم

يلجتملاڭِروُئرخَبنمره
يلِجّملاِروُهُظيفِتاذلاناب

يلِجُملاتنأريبَحايْنكَنإ

يلشعبيءاكَذلاومهَملاَلَعُش



ًاذَمةطاححإلا#رسڻیيلدُمش

ارشأرِاتَسيلٌفشكاغيماي

اَرْذِإوًانيقَييختاريِصَباي

ةّيِسدَقلاٌةَرضَحلا:ةعبارلا

يبوُذدتثلجباَوت

رِفُغافثبتدفروغاييدٍيَس
لجلاكُنَداَعميلحاييديَس

اييديَس

يئَعفغَتْنِإُوُمَعاييدّيَس

ًاحُفَصوًافطَعفْوُؤَراييدي
ىبوُنُذترفْعنِإبنذلاَرْفاَع

بندقوُمَعلالاببؤَتلالبا

ةَئتوُمَحَرلاٌةَرضَحلا:ةسماخلا

خابۇشاينمذكتيغ
e2۔| 2 ct

يِرْفْفِبميجولاضيفدمتم
سفنلوحىلإيقلنالبر

لكوِءزُجبًاملعًاطيجماي

يلَُوَويئاَعُدغَمشاويماشألار

زرّصَبوأك لجښاوكروبيري

يلمُيببْفَولااملًايصخُمًانزاخ

يلهججوميظَعلاكمليِنَرَم

يلغفةَءؤَسحبُفنَعْرَواجَتو

يلطُبويفاَرِتُفايِيَداَعنوم

لدعببُذَعُتْنِإولضمبف

لفمأبُتسَلواَهللمأتنأ

لزَموُدجيأنمًاحوصَنت

يلقويىيۇُويرضفشکافن

يلغفويلومىمولابابتحت
لؤحبيِسفتنلوحسيه

”يلظحعلاحهبيشًماروُنيل
يلحوشفيكيراسکناو

.بضغوأملانمهتيشميفَرّصقنمٌلَظَحلاو؛يشقلانميعنق:يلظَع)۱



بوطُحعفاَوَتييلَواي

علاكدُغَوىرىساهلوجرأتسل

ًرأاييبسلاةَلَوَأينلؤأ

دشنربيفُسوُدُفايينقلأ
شبةيفاَعمالشايييشكاو

ؤَرلاَنمْؤُماياميلايِسفَنلبَ
ڭرذأنميَهُمايبّطَحلامَع

ءاَوَمشرايجايْثقَّرم
لبلاضرعيقلاخاييزنال
ادنمسفّنلائرښالكلاَءىِراب

افلائبْلَفيفكنمفوُحلاروض

ةَّئِحوتْفلاٌةَرْضَحلا:ةسداّسلا

لشلاوكْلملاكَليِيْغُملاُئِْيَعاي

طللابٌنَملااذلاعلاديماي

ثلاغىيوشايميِحَرلاميِرَكاي
لائفحلاليفكلاوبلاٌبوُهَواي

فغشايلؤوطلااذٍناسحإلاميِدُقاي

ولاځاايريلابالوُصَواي

وُفْؤَمقلايلطايقزرلاطاب
اوايٍيربَصليمويِرْدَصقاض

اتفايكلاسملاينوثل

اًنَمايوَقُشلاوُءاَسأبلايثرواش

۲۹

يلمع

يلولاويلكنبزا

يلوييفسذُقلابليُاوكس
لوملَكينفكاوٌيَروُطلَم

يلئُشكيفملينوځلعجارةع

يلىكءاثوُعءاثوُعًايححَويِ

لشويلاعمجاوعدلاراف

OEE

ى1

ررَو

و۳

يلْذويرقَفكيلإوُكشأُناط

يلُمويرسمفناوقلَحىلعيف

لضمينزيبالمَجُملاُنىسحُم

يلؤشكيموضيفنميلْبَمباك
لعبيراقتفاييَدَضُدَففَأر

ەد9ىئ

9

ُكےو74۱ٍر

ديغن
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رلالضماياوجلاليماي

ومملادجاَوايؤبمملاثيماي

امغَنبَتأَدَْباِأشَنلاَءىديُش

ينعييلامديعُمايذمأف
زعشأَرْرَنلاودبَعنماروكَصاي

اسلاتنأودابعلاوُكُشليلَقَو

ةَئتورَبَجلاٌةَرْضَحلا:ةعباسلا

لايوتٍكْلملاٌكِلاَمسائلاَكِلَم

كإلااذولالجلااذايلالجب

دخيفلذنمُرِمُملاريِزَعاي
ريكتُملاكمشارسْنِميِنشكاو

وعلاكبسىلألايلعاي
ُدَقلاَرِهاَبايناطلشلاميظَعاي

يلبَعشزعلااذراَهّقلاذيجاي
يلاَمِماَشاينايَدلاكيلَماي

ٌدِضلكنَعليلجلاريبكاي

خملادَمَصايلالجلابذُعَيمل

٢۲۲

لقمملالييمملامجاَرايقار

يلِزَوويلَعكراَبيقرر
لشقطاسيلاكيلا

يلومتثأامحتشأملو#

لذببلقياعب

يلغُتوُءاشَتنَملاوكل

لالاظلملاسفتمرفأمارس

يئةريۇيبعزاوي

يلحهذبأَويديبلعةَر

لجألاتثئآداتقيرفُتَدِجَم

يلغفويلوي
يلؤخويأدادضألاقوقلأ

يوياعمىلغألالالو

لضَوبخفيملفيلثيوح
لوراقعلوا

2

يمضخلذةر



ةّيرَقلاةَرضَحلا:ةنماثلا

بزكلكنمقالُخاَيينحت
ايونوُنلايًِءاجَنىلځِأَو

ولظَمةَوُغَدبيمايبجَتشاَو

يټاومعَدەنهدغَولاقداَص

ةَمِصاقلاٌةَرضَحلا:ةعساتلا

ًاًتلابَيداَعألاوجااَيبفكاو
لالاحملاَديدّشلاِذُحأألايوقاي

ًانيكم'اديأنيِتَماَييِيطحا

اقايفوكشألاجولاَرْهَفبَر

خألاوشطبلااذباقعلاَديدَشاي

ےُهنبأَوُعهْذُخضزألاراو

ُهدِكَفٍبيِسَحاَيمض{حلايِنَداك

لابًامئائايهيفًلدعلايأ

َتنأٌبَر ُدَعلامكاويولکتا
4

4

طشاف ه4راوراول

نيژڙريتُشُمتنأَووُجنَيسيل
اغفر4:َهُداَويٍةاودا

SEED

ةشَنسيل يلثمةِجْهَلكيَلَعىمشَن

لختريَمبيناَدلابيرقاَب

لذتشُممپشمبيرغم

لفكپييزيتناودغَولازجنأ

 

لضمملاَدلألاقوقغداعصام

يلنُدَوادغلاينملدتا

يلِذُملِذُيارُهَفيلبَره
لذَعبمُمْذُحديدَشلاميلألاذ

٠يلخذپيلذُحَومهنييلزِعتاَ

يلعفاويملالتىيلا

لغفَرلوفييِصخمملاَتنأَو

لذةتوقِءايخألاتيمماي
يلوتشمملالابف

لفمأبسيألاَيئإللةنإ

يأ؛هِديَأباهانيئبءامسلاو»:ليزنتلامكخُميفو.؛دئألانمُمَلبأديكلا»::لثملايف-ةّدِشووف::ًاديأ()

.ةوُفب

.يدقحج:يلځذ)۲(



اقايٍيزْجلاَوَداَوَهلاُهَفْزَأَو

زهاكيهابباسجلاعيراي

لبلاورشلابعباٍثعابلاكمشاب

لارااذرايججلاَِذُماَب

ألاضباقاَيذورَقلاديبُماي

ُفاَيكلغفليبولاذخألاهذُح

َمُعِنَوىلؤملامعيَتنأ فارِيِصنلامه

ادعتشامبيِفاكاييِنِفكاَو

\

»
\

ةداعسلاةمتاخ

شخلاكيامشأبٌذئاَعيدي

ًاذالمدوجمْولا1يدي

فراصُبڭكامحج

هئوطراقايديديم
غملڭكلوراويأيديس

صلاةسابيأيدي

ہینمً

ئيشوأنسخځشيأيدي

يُىلإُهاَوَمفرضينميدّيَس

وشلاعرَبدَفَويبفيكيدي

فنىَرَمكنَعُتْلَمأوليديَس

81

لّتئرلكەةشورغللثاووو

لَوَويزخپيمضكرذأِكَر

لهتشمملالباولاكهيلعىو

يلذِكَويلمقُابِلاَعلامِ

لَمريغىلَععوْرذُححا
لثمبالثينيرباملايفلاح

يلوحازيزَعًارضَنلُجَعَوختت

لزقَوپىشلزابوئ

لجألاميظعلاكبابىلعىن

يلُمشَويشيدفاوین
يلبش

لفأَو
م

يهجَوَماَم4

بخرپالرئُمامرُك

لظحبابُبوطُحلاامجيف

لجسبأكادَننياياورأل

لزطبةثيُئملات

لشَقلاللفاسصلألاتَلكز

يلوتلاريغكنيفليملر
يلقَعًلُمشاَوكيلإيبلقبق

1ص47

أتثَيَعَب و



ابنَعيرمغُتُترَرَفوليدّيَس

نأامبٌقيلَيامكنميدي

يهجَويبوُنذثّقَلخأيدي

آالبنذلايفُتْفَرشُأْنِإيدي

بطلارَيذلاوكرياليدي
يسفنًناطيَشُتورَماَفوليدٍيَس

ًاميظَعيفارتقاكينإيدّيَس
ُءارَيجڄاكيفُثطَوفاميدّيَس

يسفنِلذَعلاىلعلمحْتنِإيدّيَس

هللاىلعيشيجُیاليدي

اسخإريَمإجْلَميأيدي
ويشريغييَتَْرطنإيدّيَس
فصلارِساَحينَئدَرَطنإيدّيَس

يباجَڃياَوَمنكينإيدي
دّقلانِمأربججبٌتثيَصَعاميدّيَس

فانعكبابتياراميدي
اجتانعامأإلكيدي

شأالرًرزاجملایرأاليدي

ەهيبدتبكرمشأُدرَياليدي

۲۲۳

ىلېجبىانأرىمىَلاَدََت

يغازمموشلابييو

يلبيريځللءاطحلاتارِ

لبخحبميچجَرلايضرُيامىلإغ

يلضُحُتْرَرحأِتامعاطلاحاّدَقِب

لفالايَاملجيفوهف

يلثدبِرورُملاَةَمْلَتاهنإ

يلحكياذَعىلعاقعناك
»وو

يلذهَرذوىَتَيبِدوُبُغىم

اعملوكنا

لۇباماضيشاالوديو
يلؤطپءافتكاالَوسأَيَونس

لديشللكليلَدَو

يلجتملاةقيقعالإ

ليشلاييخلاالوفيض

دەر

اء
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يرايِتَحاِءوشِليِتَوُمَميديَس

زعلاةطاحاماضعوليديَس

زقغلاةطاخحامڭاضصَعوليدّيَس

اطْنَعكَّلالَجىنُغأاميدي

يِضاَرَمليِيَتُشُفَونإيدِيَس

بطلاةمِصاقُتفَرِجأذَفيدي
غخځّرلاىلإُباتَملاكبحيديَس

فأنمنأًاملاَعثبتيديَس

ىّضْزُئَوينعفغَتِْإيلابأام
ٌعموُرَجِءالبلانميُنِإبَر

الَدَوارقَفكيلإوكشأبَر
اولاةمحځَولاوذُيِيَغلاَتنأبَر

وُطلاَوئاَرُحلادَمْثَتملبَر
بيداقملابةمكحِليطعنبر

املابَضَندقفيِبطغُتْنِإبَر

اياًزَولاقرطكيلإوكلابر
هغكافةيِغاَطكيلإوكشأبر

ويلعَنشَووپلكنب

اًلزعَوويلعةوُفييطف

لضمملاودعلااطُحيابّناَو

لضَفَوملجبمُهَئيَنأتش
لقبيحكوُصقثأاملش

يلْشَنَويضورُفنَعَويهجلوٍةَع
يلجألخفناهيئمسحأفك

يلغفيأنعُريزَعلايبَرتن

لمَحلَقفُثتأنسفنلاُتوَفْؤأَور

ِلوُفَولغيابيبوُثُدنم

يلثَرُحشوأُناَوُكألايِنُنَرُحَس

يلؤشةميقملاكُنافاَعمَو

لؤوطبييايألايَقاَضالول

رغكيلإيرذغفل

ليكودزوريغبيطغتَور

)۱(اًِِ|2

لجَرَوليحپبابزحيلثلج

.هيلجرىلعيشاملالجازلاعمجلمساو.هيلجِرىلعيشاملا:لجّؤلا(١)
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ا

ةنكَرذأْنَمماڑیزعاف

هللاَةَرصُننمغيلهلاريزَعلاَو
يلااذٌتَمْنَمغينملاٌُريِزَعلاَو
ذِإ)ترض)ےکرڈآهللاَهَراُغ

وُهرازرونيينشاف

لقلاعَلوُمأمَيَتُممييشعأو

يموغف:لجواهبييُممأو
ثكنإثداوحلاَنِمىّشحأتسل

لجَععغلافشاكعَهلاجراف

بلامجاَراَيفوُهْلَملاتيشاَب

يلاؤشٌبانَميبململاطيح
يرشَتبلقلاوناسللالاوؤشو

وغذا»:َكِلَوُفنِملامجلاينابَسو

Yo

لجشلائطويوطيراديو

لذبماضسالارك
ِلوصَوراضَيْنابوءهللاهريش

يلَوَتلالاحميفُهُيَماَقأ

لبحبكنيءايربكلاةر
لْخَربيرقنيورضَنلايِنرَع

لضملاموللاقرفىلعت

جَبصوأنا لكتبِكنيويجبَص

يلؤُتغمَيَوىْرنَمىلإي
يلهَعشاَوىدِلايبِصحافهِيَ
يلبئَويفوهشاعلاولم
يلؤطَويزئكِءامشألارونو
يلخمليبيعِءاَمشألاُثويُعَو

يلْذَويلاَءوشَنيِديرُملاَر

يلضَووٍتانئاكلايفيلضُفويِ

يلؤشلكاضيفيلْبَفَرَأ
يليلويراهَناممراُكْذأبب

يلُعويديَفلجويمول

78اهرسِراَوُنأبت

يلُذيأفطلوالجاَعأجرف
يلبڄجِتشايييِرَغلايجئاَبو
يلحلڏويرقيلاؤشو

يلْفَعميَمءارلانشو«يِ



ثلجَتميركلاكهجَوىلإو

اَوُنأبفطللارئاتشنمثّكَرشَأ

35

 

ۓےیيجربروي

ولذاةليِبسَولايدَيسەذنه

ينشفيارةيڅيلربل

وغداُثمُت

وافا

دبيخيازام

جخښَووبُدوُصَتادفرينزجلاو

زأيذلايبّنلاَتاذْمِلْبأبَر

بيلسشئوًءالضىفطضملادَمحُأ

خأامةباحصلاولآلاىلعو

الوشَرَتيَرَجامَرِيَحخهزجناو
ياوڭَراَدَتو

ڭقئووانشإبةَمححَرضفأو
فشنعفطللاهلعامبركيأ

تيئإةباجبإلابكيعادراف

 

٢٢۲

يلمُيمشالاوكيفكنيځد
يلجةفيثكنمالاهانشژ

ليمإلاشماقميياققو

هزجألاميركلاكهججَوىلإام

لأَكمشارڭۇويلان
يلحخَركبابدنُعتثيَقَْأوك

يلمِءامشألاورسباَريِمتخت

يلشتٌويَدلاَوَبىق

يلؤشقوقالِجاَعيتلحلانعيه
لشمئاوةمخَرهتل

يلَصُتنأهَلأيىضترَتامكأم

لضمتزجأاموعاقصَل

يلَوَتلاشحمواصولاميظَعنم

لزجكنِيلئانولوبي
يلغشغبختواهبييرف

مل



ةحئافلاةحضنلا
ةحتافلاءامسأبلسوتلايف

هللا

ايادُتثضَلخَأشااَيكمشاب

امنيبويِنيَبضبَقلاباجقّرَمو

ٍهِضِيَفيقراوبييدرجلمشاو
يتلومش

pt
يِعَمِدَحَأالثيميډوجۇدوو

ُةَضَفِةَلالجلامشاِهيَلَعضيفي

يذمكَمسيدَقّنلامَّلاَعنمو

هژىسپيبِحفاَطْلألاةطشَبنمو
۶و

-40و

نقرليمبالوبال

بْرلا

4ماموقعاپَراَيبَراَيَو
تثَمشجحت

Y۷

ايِقابنمغدتاليِسفَنطعنزأ

اَيِتاَوَهَشْنِمسيِدْفَّتلامّلاَعىلإ

منتةَعمالب يبانيمارشى

ايِقاَوًرِيلايتِيِيوُشساَنسل

ايانكًبارمآًادوجمودوجبو

الاعترافيلالجبوطيف
ايلابشيملاَعيفهريئأتب

ايِهاَمَكيهوُنْوُكلاىميطئاسَب

اپاملجهپبيلفشاووُهامي

اكشيراونألابعطف ايِاَدءاكشم

7٠َو

اًيواسملافاعَنالدإیتَیِدوُبُغ



ينَبرَياليٌکبَراَييديذُحو

ينّوُمويروطُتْزَواَجْنِإٌبَراَيو

ًاعُدُتثصَلُخأالوًاهجلوُتَمَلشأامف

هلثتبحأاذإابرثفَرَعالو

امانوطبَيدبَعلالالخًكلتو

لاةرعوضلابيلامكيلمق

زاغبيادييرق
َوُهَشكبأرهاقأادبَعىنوكو

ىلاغويبادگييكۇب

ۇنيدلزالهنآىلع

۰

نمحرلا

اصلايبقاضُنَمحَراَييهلإ

ًةَمحخَروامليلكلاتغِسَوتنأو

اعراضُتكَسَمَتىمظُعلاكِيَمحځَرِب

امنيمجاَرلامحءاايدشيبو

ٍةَمحَرَبيباشيِفغعضىلَعبصف

سايتلاكِيَمخَرِبيِتكَراَدَنيهلإ

ذادعب'نوُتلااذَتيِجَنامبيِنْنِعأ

يتلاةمحَرلابُنَمح۔َراَيييْنِأ

ةمخَروًافطَعُنَمخَراَيكيّنانحح

.سنوييبنلا:نوُثلااذ(١)

۲Y۸

ايواَمِكِلاَهَملايفىَدْزأفّياَوَم

ارتشلامبًانوتْفَملْهَجلاكب

ايفاكهجخَوِلالإيِتَيِدوبُع

ابدانمملاَباججأُةُثَداَنوكو

ايناعوشملاةَسَماإ وەە

نرجو
لاحصفنىلعىمظُلاٍةّيبوُبُو

اَيِراَُحَفماَمَميراوظطأرياَسو

ایِاَذويرخَتويِصالُخِإويِصالُح

ابرايِيَخاِءوُسِليريبدتقلتالو

ايلاموئلَعاميضقتلولاكَ

ايماقلذواجلملايرو

ايِفاَكةقيلحلاىملابٌتيَبَرو
ايِناَعفيهًوافوُهْلَمتو

.ايهاَوَدلاُتُصَتيربَصاَهْلموفي

ايِهاَودَلَجَتلاىوقأُتَرَداَغدقف

ايِلاَتوًاءْذَبُناوُكألااهبثَماَقَح

َ ۰



لامحزتوَريغصلالفطلامحنامب

اهيوَُمَريفكالشألاعحزئامي

ميحرلا

ٌغِراَوَكميِڃَراَييِْتَقَرَطدَ

ىدَرلاططُحخيناسيبوُنُدُمْوُشَو

لِماَشَكُّمْطَعحلاميحّرلاتنأو

اينايسفنلاىلَعفِرشأْنإوينو

يِنِفكاوكجوژبينشَأتِلاَعَ

يتلاةمحخولامسياملكفو
يلدهللااوطَبشَتالو

هلاضلقباكلاتوفعؤلايفو

كِيننأيئاجَرَداَرو

-“ س٥8

همحرنم

كِلَملا

اقبلاوٌرِعلااذنينوَكلاًكِلاَماَ
اهتوربَجيفكالشألاِكْلمَينمو

همكحځبيرجِتراَدْفألاةَمكِحنمو

۲۲۹

6ooء

ابرامتفاويلكردمياه

ايلاَهَيْباويِيفْهَلمحااهجيبشتو

4ًُےہو1َ۰

ايِشاَوُغٌتثْبَتٌتافيِيكشاَوُع

ايهلِإكاوِسيعارضَتمحزيو

ابياعمايِصععوأأيلَوًاعيطش

اياجَرنسحُمتْلَياَرامينإف

ايِصاَعُتْنُكْنِإوطفملىنأو

الاعبُفّضْلاوءاسأبلاكيمرب

ايِواَُحرُكَولايفَباعنلااهبَتْفَرَر

ايِياَعَدامهڃوَرنماوشأِيَتالو

ايفاَودمحلاوءالآلاودجلاوء

ايِفاحواراهٍقْلُحنمويفامو

ابراجناكهروُدَمَمنمَءاشامف

ايِضاَنناكاَمَلُكاعطمُلْظلانع



ُهَنأَشُنَملاُصّشْنَيالكلمنمو

لاَنئازُحختْفاوءاَمْعَتلاىلرُفََو

اًضولاوٍكْلملاٌكِلاَمايىنغلابٌنُْصَو

رڍافريغىلإيِتاجاحلتالو

ىنغغالوًكيَدَينِماَلِإَرِيَحالف

ةمتاخلا

يٌبمْلأويديَساَيازَرلايِيْنَفَد

هقِيأالامٌياَوُكَشيفانأامو
هنأثْنَمآويِضقّنامبُتثيِضَر

اهثبَيىَوُكَشدبعلاىَراَصُفْنكلو

بلفليلاةمْلَطيفهقيِزََتو

ٌدِماَشَرَذلامَّلاَعيفيبكملف

ئاعِإىعزارطضملابكمْ
تثيحنمرطضمملابكفطلو

اَينإفأاسالتإكَيْنِإو

ىفكنملشْولاهبثذاَعامبٌدوُعأ

هِنْوُكَوُتْذُعٍتاذلامشارَهظَمِب

2۱ھايةنمُماَمْوألاكرُذُثالو

ايفاكرمملاةَدُماكلمىلبكَو

۲۳۰

ً
® o ۳

ايبارغسَوَويلطشسُباَوبهاَوَم

ايِقاَبتشدامِءاَتْيِإلاوعْرَنلاىَّلَع

ايدابألايلوُتَلضَملايوُتُكْلملاَكَ

لاَمَيحخحاَداَويشر

ايِضاَرُتسشَلوأراَدْفألاىَلَعبوضع

ايِضاَفَتْنُكاَميأَلُدَعَكَواَضَف

ايِقآملاُليَيشَيغفَدوًكيلإ
ايِناَفاثوُعهائوةغيجْرَتو

ايچاححويلاحويِراَوُطُأٍتاَوْذو

ايدابواِيِفَحًاكارِإُعَرشأو
ايفاككْفطْلَكًاصيجمتناكاذإ

ايراسناكُهَداريِإثضتُفاامُهَمِب

ايماَقَمُتثيِضَريلیَرشُبِویبوطف

اَيِراَمِيْفاوداشيزجَعبءالَب

ايهلإكيلَعىَمشَأنأكيج
ايالبدرتئالرأنيكئالب



ذُعَينَموَنيِمَلاَعلاٌبَركيشابو

اعلبامخلابذاعامو
ثعحيسامو ثذّوَعوميحجّرلامشابثحبَس

ابقتذاغويسنثضالو
اتكلاةحختافدمحلا#رىيسبيهلإ

اهبادقرانرفأنياكءى

ةَمكجهغدْؤأَويبلقاهبريو

ةيبيهوًافوخوأاناميإهعؤأو

ةَهججْوإُكنمقاززألااهبرسيو

فلويّنَعَءادغألااهبدرو

ٍةَمْفَنماَصمَصكنممهيلَعدرجبَو
الذممهيفمولظَملابقلتالو

يِتَلييوِنْوُكدعبجالينو

اهباكربنمريُحلالاناءال
جاوبخّصلاوتلالِأراَهْظَأَو

ESED

اَبِداَوَهلاِتاَيدزُملاقويَيِذاَعُش
ايِماَعشاعولوهنيةَسَلْئأف

اينافكالإنيدلامويكلام
ايىصالُحلْجَعءامشألاةممُحلاوب

ايدامكنيًاعفاَنًامْلِعواروُنو

شَياقوشوابحر ايخارّتلارفت
اياكةَشيِعَملايفارشيبنالَو
ايداعألاَدَوأنأديلججُثسَلف
ِِقاَبةطيسَبلايفمُهنِمرفَلاىلع
يقاركلاومُمَداَبَُأِد0وح

ايدايألاكيلِإىَوُكَّشلابدَُدَفَو

ايِاسملاوىْعنَممِصقامِصاَقاي
ايِناسِلَنِهرُكِؤنَعثتكَسنو
ايئاجَرمامنىلغألاكمشاكيل

ابِداَميحللثوُعبَملا
ايئاَعُدِلامَسلاَباوُبأ

ايماَرَمىَّنشأَويلًامْثُحةَداَعَسلالع

\
e
E

.كِلملا|ميحولا|نمحرلا|بلا|هللا:ءامسألاةسمخلا)۱
.ًارداق:ًاديلب()

.يقارَتاهغمججو«فتكلانميمامألاءزجلاةَمظَع:ةوقرتلا()
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ىنشألاجَرْعَملا

“ىنشخحلاهللاءامسأمظنيف

(ركذلاطورشيفةَمَذَقُم)

اللهَويفوسلاسمّشقارشإفالؤَعرُكَذلانِىشألاجرغملاىلع

الَوأطزّشلاىلَعْنُككلوىَّلاعَُتانئرِءامشأرفؤاَلإَوُهاََر
الحلايفُهَْفَّتلاهيِناثَويِصاعَملاىذأنمبلليويهطَتلاهلَوأف

اليقمهفَّرْلاَكرشألاڭالماذهوةهتحخَوشصالختإلاةُكِلاثَو

الغعكُمِءوُضْولاُنوَكةسماَُحَواَعدلايفٌتيبلاَكّْلابْفِيساُةُكِباَرَو

الماكرُكَذلِلِءاَرُهَولارخَسيفوٌبَبحُمسيمحلاموَصةشِداَسَو

الصكوَبَّملابساذوطورْتلْصَأفيِراَصّتلابشىّلَعاَهِيِفَو

الفنكيمَلناوطورشَمليمنارونِرخَبيفًنوُرُحَملااريلك
الجبُمَنيِمَلاَعلايفاكلمْنُكَيلاهريمغاّتفلاحعفَيْنَمْف
الكوتايييتسماًدّنلاِءايِبايادتامهملايفاَهيَلَعلّوَعف

يداولا):يلصألااهناونعكلء[هلالجلجهللاركذيف]:ناونعبدمتعُملالصألايفةديصقلاتدرو(*)
زكرملاء(ًادئارينالهبلاملسموبأ)ثيدحلاينامعلارعشلا؛يقورحملادمحم:عجار-(سّدقُملا
م۱۹۹Yere‹توريب/ءاضيبلارادلا-يبرعلايفاقثلا

.ردقلاةليل:ءارهَرلا(١)
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٣

ركألا

(سدقلاتادراوبسفنلاةيكزتلاؤسيف):ىلوألاةفيطللا

اصلحدْضَقلايفهلايُجَهْلََك

هَراَبينل

نأيِتَيِڍدوُبُعيلخِلضأبَراَيو

ىَوَهلاوَسفّنلاَيِنِكْلَميكلاَمايو

يټَريِرَسيأُمموُيَفاَييحايو
ادنمفيلوايرولوت

يدُهاَوحلاىلَعيِتْئِيتىحايو

يِنشکاويِماقَمغفژالالجلااذايو

ًاقباشريُحلاىلإييلعجلالَوايو
ډراوبسٌدَقسوداَييتاذَو
لاجرعمبيقارملاىلاىلإلغأو

ًازرَعُمميِظَعاَيياقم:

ىقّتلاوَدْشْولايِندُهاٍتلُحلاّيِداَمايو

ىَلَعادبأيترطِفلعجلارافايو

ومخَرعضؤأمحن

اللَجَيِرْدَفىتاذلاكمشاوسب

الَّضأَوميِڃَراييبطحخلجدقف

الولاَوملِعلاةودَهشأف
الئكشَويل؛اضرَئاموحناهل

المجُملطبلايفشكاَويييرونو

ىلُعلاوَروُشلاو”نْيَرِعلاكماَركِإِ

الٌصَوُمَنيقِباَسلاىّقزَمِليلْنُكو
السْلَسَتديجَملاىلعألاردضملاَنِم

الصَوَولَعاَييرقةقيقح
اللَجُملاَنوُكَتنأالالبيبشحخف

„o

(ةّيِمكحلاراَرْسألاوةّيملِعلاراونألادادمتسايف):ةيناثلاةفيطللا

ةمكجبميِكححاَييلاَعفنيَو

اهمايرفيلاَيبطلحاوزأب

.ةرخآلاوايندلا:نيّرِعلا()
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المجَتُماهبي.2اہلاَنِم

ال<⁄راعدقءحااناهيؤُبنم7

ةَيِنُدل اللَعَريِناَيَجغمن



لاضماَوُغيرسلفيازیبځايال
هيأيدداؤىتؤمَملاييمايو

ًانراعتُمنيبُماييزيلنيَو
يرهاَوظوييطابزونُروُناَيو
اراكروُشِبيِتلَعجاوهااَبو

وانتديمحلاِتاذلاَنطاَبايو

اهِفضَوِتاَروُدُكْنِمملَسَيِسُفَنَو

هكَرَويبلقَروُنَأَراُءىراباَيو
لاٌقئاقحيرِسِلفشكايِسفَنَرْوَصُم

ارهظشرشللعادبإلاءىيبشاير

ُةحُفََنهَكِفطلحاوژأنمُيدعَأ

ُةَبشَْْوًاداحُتايِيفْرزاُدَحأابو

يِيَرِيِصَبصحضزالاواملاعيب

المؤُميريشللنکوبوي

ىلغلاكيئاَمشألرارشأحاوزأب

العشمسدَقلارولانءاي
ىَلِجْنااَمَوروُهْظلاٍيِفْحَملكىّلَع
البَرَويلقَعِتالوُهِخَمبخطا

الغكشمالَسايامبطيبقَ
المقؤُمكنمرَسلاضويُفِلنكي
البزسشمولُعلابايحأيفراعمم
الوبِفارَوَعلارخيْنِميلضف

ىلامّلاَعنممشجلاةايَحًديُِم

ىلجةِرسافُحيفرسيعڌبأب

قراوُطْنِمةَءالكلاوتافآلاعفدلءاعُلايف):ةثلاثلاةفيطللا
(تافاّحملا

امّئإوتائالاُفاَحَأَفيكَو

ينموظيفححاييززجًكظْفِحو

يتنهيَويرارطضاويرشضّوفأ
يِتقاَنَويزجَعِتالكطيحش
وشُبيِوُفاَييلاحَفغصنر
ايجارتاومسلارايجبذدول

ردىزجخعبهبلدْبأاريافايف

٤۲۳

القغَمَناَكيقْلاُحاييلكاع
الجورْهَدلاتاْعنِمشَكُحَأملف
الضغُمفيكيفقابريتقمل

ايقوينعشنأبيت

الملايفَلذَعلااهبرهَأيهل



YF cbس

اَبَتْنأوريجتشمللاَءاَعُدتوعد

اهٌنْثثَببيشاَيٍتاوَعَدبأ

يتلۈؤوڑيبكاييظَحءوُسىر

يِزُرَعتتاكوالالذإشْأملو

نكتعو؟يريصتميشييکرذ

يتباهمديمايدجةَكرب

ەديکېپوُدَواَييِناَمَرْنَمدِكَو
ييلكلايفِلاَعْلاكمارسب

يِتِياكِنغفْداِةوُملااذايكلوب

اججَرلايشِعهِلْوُكىفًاقداصايو

البلاووصلايِيِفُكاعَهلايِفاكايو

الضغافيبنسَمامیَرُنبيرق
الۇعشكڭاَنأدبَعىلعجرفو

ىَلغلاىلإيجُبذُحخٍلاعتشايف

الئۇموريزَعايازكيكوب

اليبُملاناكيالومًارِصاَنهل

الَتُفَأَلاَرالءاتغاأللُكُديَكَت

المخُمِلْوَقلاولغفلايفىَوُملاَدوُمُ

العكوُنيِتَممايظوظحنتو

التۇئكنزاجنإلايفتزامن

(رازؤألاتاقبوُمْنِمرافغتشالابسفْنلاريهطتيف):ةعبارلاةفيطللا
ًاذئاَعكءاجُباَوتاَيكدب

ةَمخَرَوُوُمَعاَبباتمبذجمَو

هلاحباريصباَيوُعْذَيكيابب
اهلنُكَفؤوُمَعاَيًابونُدثي
ٍةَقأَرِفوُؤَراَيًأانمفَوُثضَرَعُت

يِتئيطخيهلإاَب

يكُشنَتُووُكَشايًلايِضاَركف

ًاريكتُماَيكيفًاعوضُحيِندِزَو
اًطحلاوَبنذلارْفُغابنذلارفعايو

ىِيْيَضَحْؤَأْنِإو

٥۲۳

الفاكنَعامّلاطِءوُسدبَعىلع

الزجُملضُملاعساَوايهَلغييؤأف

الدِبُميلحاياهمتبُتذَفَو

البقتشأرِكاَشاَياهبوججَت
ىَلجْناُدِحاَوايَكيِفيئاجَرسنف

اليقتلاواضرلايلوُتْنَمِلىَبوُطَف
ىلتغافُءالغأسائلايذقطحاذإ

TE 2 الِقْنُمرْهظلامِصَمَيارزوناكنِإو



يتلاةَبْوَلالبُفابْوَملاَلباَقايو

يدَصقَقَوميركاييمارَماذَمَو

(مَرَكلاضوُيُفطاَبْناومعلاِنْياَرَححتفل):ةسماخلاةفيطللا

يِتقاَفَوٌئِْيُغاَييچايِتحلاُبوُؤَي

ًةطشبيلاملاَنِميلطشطيباَ
ًادمزَسكنمىلايِنځشنشاُدَمَصيَ
يلَناَكَفيئَعُبابشألاٍتَعّطقُت
ىئِغيلتاناُقاَلَحاَيتعشوَلَو

ىرأامفلُجَعحافاَيكتف
ىلاهَلعادلولااذايْنْعُتنمف

ىتشيوقٌقيِضقاَرَراَيُدِهاَشُت
يِنِنُمَأَويلاحُفْطْلالاعِفلاذيع
اطقغلارِفاَوايدجتشُميديتُدَذَم

الذَبىسۇُبِءاَمْغعَتلابفكيلإ

الوحمِكيلملاِءامغَنبوُدُعأف

العكشِدوُهُشلايفًاطاسبلاينبع

الملانَعيهجلوٌبَرايِهبُنوُصَأ

المكأَوىَقوأُناَتَماَبَكّلاَوَت

اللحاميِتقاَتنيوبُدشست
المَوُمٍتاقَلْغُملاحفلكاوِس

رحتْينَلَتْرَقْفَأيذلارَقَفَو
هَسَوًاقزِرعَمللايلرشسَيف

الدْعَمَكنَعىَرأالىتحعكِلضْفِب

ەرڭاَمْغُنباكواَييلٻَهف ۰الرجم

4

لهاةَلئاَصكٍوداَسفلايوذةَكؤشِرْسَكيف):ةسداسلاةفطللا

(دانعلا

اًهخُماوءوُسلاًةلْوَدبصفهافاَبَو

ٍمَهَتْاَويْعِبلاروسفرضاٹثراَواَيَو

اهلوخٌيحلاةَياَرثَعْباُتثععاباَبَو

ًاددسمموقطشقلابأامياَفاَيَو

٦۲۳

الجَعُماَهيَلَعدُدشاَواهبدرشَو

ىلتبُثتوكاضريفولتكوب



ةَمُشنبغيرَاَيأعيرشلوُصَي
tiطوودداش

مهُبيفَرَرمهمؤزفبيِسحتناف
“e E ee e e e

ةباقِعاديدَشايمهيَلَعُدَّدشَو
ةغطوبُتثيَقُماَبلَعاُجَعَو

ُهَءانُفتيمماَبىمض{حِلالُجَعَو

ةياهينلالءايشألارخجآايو

الطبأَومهنلصنَمىلعديهَش
الرانيَِوداَعيفكيلغفُك

الذبُمليكَواَيمهِنقبُنالو

الُحنمکَنيِدِماَحًاديصحعمُهْرَدَو
الَوُفِمَوًابْلَفتمصوُاذإيلْبَمَو

ةمتاخلا

انقوُمٌكُتوَعَدىتشحلاكيامشأب
ةَعيِرَدنميلَتشّدَقاموُتوَعَد

ًاصلخُمٌبَرايكاججانيذلااذْنَمَو

ةَتْذَدَريياسألابلشيأو

انَسوُمُناَلِإثلاسيلكّمَحَو

ەؤانثلجلوؤشمملاَلْخَبامق

اهياوَهَشينِفُكاويسنعبطلز

مداَنةئيطَحزفغاوبنوجنو

يبرامليتعفللايلزشت

يذلاىَلَعنيجلكيهلإلَو
هلاونيمأآلايدايلادرم

Y۷

الَعْفاَفَتْلُفيذلادُعَولاڭزاجنإب

الّجَعُميِفَولاظحلابءابامف

اليبَتُماَمِراكْذَأيفشاَعْدَقَو

ىلّقلاوعنملاُرْلَتشَتاهّفاَصْؤَأو

الَصأتاَتِمعئملالضأكلو

العكشيالارارشأبيلنکو

اليقتَووبفطْلاَودجمَووقم
ىلبلاةَدْشُعاهبللاواهراَرشأب

ىَلغعلاِكِلشأاهياَريْئأتَراَرشأو

الججَبوكنمليزنّتلاعَدَهَل

الئْنَمَوَنيِعباَّتلاوباحضأو
اللقشموًاريَكُميلؤشځنو

آ
1



البْمُتوٌكيَدَلىنشحلاٌكئامشأبيلملوُطويمارضُتعحرتو
الشزشوًايبَنيزجَتاملضُفأكەزجلاوكنَيرْدَفيفاَوُثالص

السلَسُملاقيِڃَولاقاذنَاىلإامرانمييدتهياسمشَعَلطأو

ىلُعلاىلإكولُسلالأيقتزَيوِباملسبئاجعلانونكَمبَناكو

الصفەْذُحفْباَفَوَوكيِلَم؛هُدَعَوفيطلغٍَيلَعين

۲۳۸



“انشاطوُمش4ديف4۰كرد

چ

و۶٠

يډورُهشةجَووشامےشابهةوا

ىدوجُجَوبرشالالجرول

ەربلۇةءاجبَرويزاوُفوحو
ر5بَعوُفأنأيلنمويءو

وربلجبأهنيثرييُئاذإورشيتااكلاصمتدمو
رحجماليسفنلابيِذُيقوشو

رسةفریساوطضشةفقَوو

ەريسيۇشخەزوُئنۇيصالخإو
°”يڍوُموُهْنَمغلالبقتعبهرکذپسوفنلاايختهَلوكْذو

هِفرَصِلًاعؤوطويفيارمُتثفَرَص
OFِ

هفزظنيَعيننأيركذةقِيِقح
er

.ملشُميبألسيمختلاويليلخلانافلخنبديعسةماعلاخيشللانثلاطومسةديصق)4(
.كلاه:يڍوُم()

۲۳۹



79.±.9(: دوبباشينيِراَدكشيامفهفزرَعبيْطنِمقافالاٍتَرطَعَن

هياقتقميركىفْلُرلابوشب
مادهکَشرارشألاقرغتشتو

همامبوَِراونألاايحبصي
دوشفئاَحَصىف€اماذإهماستئاروُنسمّشلارونبيرْزُيو

انأيلقبيملفيِسفَننمتدرج

انمفلاةحيجأبيجڃوُریوهتَراطو

ىَنِغلاوريلاودخملالُمأوُهنمل

ديِفُمويحِءالآلاولضملايذلانّتلاوحملاودملالهأوهنمل

ادجاَوَسُتاَعَدبملاُةُنَدَعَونمل

ادماوحُتادَجوملاُةُيفَرَعنمل

اًدماوصُتانكمملاُةُنَدَجَمنمل

ديهويحهشاووييجوتباًدِماَوَشُتانْياكلاةُمحَبَسنمل

امَسلاوضرألايفَءايشألارُحَسْنَمل

ملابناكنمل امعزأوىفخأيقولُ

اميَئوًاًبَمءامغَملاطسبنملِ

يڍدوُغعُكِتأَدَبىلوَملاَعُعْنَأاَيفاماهيِدايأنمىدبأوداع

.كشملاجاتنإبترهتشاةقطنم:نيراد||ةرطعُملاهتحئار:هِفَرَع(١)
.هترمخ:همادُم(۲)

.رطم:بوَص(۳)

٤۲



هّيَرنمَةَيْوَتلاهلاؤُسوهبنذبِهفارتعايف:لوألامسقلا

*لەمنمسرامشردنعلهو

دييمءاَعَذلابْناَسِلطيبلئۇٍشدبَعِلْنَماملبَراَيو

هبويُجنيبءوُسلا'يعوُيَرمُعلاىّضَف
"يبوحرئابكنافارُابوذَي

وهفاياطُخلاخځبُتوهبوُدوُكِؤلوقلانيِرصُفُيو
ةَماقِتشالاقتشامثىنأاَمىنأ

ةعاطوابحموأاديجمتكهجَول

ةباجبإوجبرتيوأباَوَتكُمُؤَي

ووېشلكبالالجإڭرزيلةفاحتوةبيَمءايحعيِضُُيو

حرجلغفبيقالثزَرابو
ىيقماياطتلاببلقُبءوُبَأ

ھومى۰7ُەم

دودُصِلوطوريِصقتوبنذبحرصرقمنعباتمبدجف

عزوتممشاخنيرپک
علشفشمبوَنأاصلخميدبئووسي

ED

:يدنكلاسيقلائرمأةقلعمنمنيمضت(#)
(ٍلْوَمُسنمسرادمسردنعلهفةّئارُُمٌةَرْبَعيئاّفِشْنَو)

1.مَمجَي:ىعوي)۱(

.هبوهذ:هبوځ)۲(

٤۲



درَرزواوللاركالكركذبعلوموفعلاكَدنِعيججمَرُيبين

هِلاَمَآوهيناَمألوُْصُحبهِناقيإوهلاهتباوهئاعُدصالخإيف:يناثلامسقلا

ةرذلكنعزجَعلاديَقبرييأ

ةئيشملابشح-رادقألاهةنفرَصَت

رضاعيفئاكاملااكدَقَل

ەرثأراوطالۇيبدئكني

ەرزوبقانخلافاُضدَقَوكاعد

دشركلىَعذُتيذلاتنأوورشمكاوسوجمزيالوكاد

لياعوُمهلاموشعلاميظَعكَراَدَت

لياعوملامأآلاَُرَوِطعحب

الماشدوجلاودبعلااذهلؤي

ديمانجنيفميركباببايابيخْيأًامويَنظامو
27رشلىرشاب

دبم

لالابوبخَمبظ4

ِديزملكمويلايىجيَرُيڭكنهوُهَرُمُغكئاَعُديفىقشيكيملو

.هبنذلقي:ُهَرْضِإ(١)

.هئاعُديفحاحلم:ظِلُم(۲)

٢٢٤۲



نقوشافزعشزعلابَركُمْفَرَع

ييِقأوكاضِريفيِيمقأيهل
ديِيَعًكاَدَننمقزِرعياوبييِتُحأوفطلبييكَراَدَتيهلإ

»كتامدعلايفًنْؤَكلاٌنَأَكيهلإ

نكشوأڭرحَتامةنيتورَهظأف

نوةُئوؤكُنامالإكيملو

دوجعسؤأبيضقتنكباَلَهفنك:لاقمبنكيئيشذرتامهَمف
لياكئيهلإلاؤوجلاويهل
ليارزَعويِغفتقَئالوپنغمت
ليامڭئوججراجلاووبلاىلع

دوجمژكيډوجموملكىلعلماَشوَمَّعلاهدومْنَموبدوخي
غعمجأشألقآلتَهبَوت

غعمشتويرشَفويلدىرَتيهلإ

يديلئويفراطهنيكدوجميوٌمَمطَمكِدوججريغيفيلناكامف

ةليجيلثؤأدوجلااذايدوجيبَو

يتليجَمتيغدوُجلااذايكُدوُجَو

 

۰4َەي4ېام

يديربديربلاَرَعذِإكدوججَوليسو٠اًرَعذِإكدوججَو

۰54Zigم77۰مء1

.رقتشاوتبث:ْنكتْسا(١)
.«نوكيفْنُكهَللوقينأًاثيشةارأاذإُةومأامّنِإ»:ىلاعتهلوقىلإءانهءةلاحإلا()

٣٤



لِئاَسَولاَيَلَعثصغتشاوبنذلا
ليَارَأالاعكلابملئينإق

يووعجُتكنمجاركِلضَفللئاَسكبابفاَفَولينإو
اهرشحبءوبَتاليسفَنيهلإ

امرشُغدعباَمرشسُيْنِمْثطنَقالو

امرشأتحتاهقيضنمثميَسالو

يڍوُهُعَقيِْبَوظفحخَتملوًكيلإامرْشأبُتانياَكلايِيْتَعفَددقو

ادڃاوكُمْفَرَعذِإيبركَتُذَصق

ادجاَوكُيمِلَعذِإىبركُنذَجَو

ادهاجبيالومةجبولاوَنىلإ

يدوُمُمضْفَنُتئَرِبَأدقڭاَوِسادصاقكباُبتْلَياَرنِإينو

ِناَيَبوهدوُدُجمْؤشةياكشلِهدوُبْعَمىلإهُعرضَتيف:ثلاثلامسقلا

هډوُجِلْيَنيفًاعَمطباَبْزألابتربهِلاَصَتاوَبايشألاهعطق

يازحايفكلاكين

يِِاَوَُفَنيَبكيفينطتنسخأو

ياميعهللاكعمابو
يڍډومجمحاضناويدوُدجممولييِماطَمعطقويڌَرْنَعكاشاحو

بئاَصملاُووشديبعلااذهبثّطاعأ

بهاَرَملابلِصَتَيكَمَلْذإ؟يغشلاامو

يدوييانمنعيظوطحناويبلاطممبيِفَيالييغَسناكنو

اهبارجيناقمألامغَرينبصان

٤٤۲



ايئابوشللفابابثحتَفاذِإ

e.2ا. 2e SP موَمَملذأارذُفث@ممظععنإواهباعِصودعتهلايدضقبنإف
ا
1

هلڻتقرَرعشابززتغيْنتقو

هلذُيملويجميفدنمو

ديِصقاأاقنعلااهقاراذإهلككَئوَلالابكَسمتَينو

اياتييمالشلافاىأو

َحَنولييوُرُغلسو امراضنمم

امئاممكزّدلاومْرَعلانيبُثخَبضأف

ييوغُتلئمويفييايقاكوامانىّنَعطلاُتيأراكلو

امئاجِدُحاَقَّملاكيڍاَهيَجاَناكو

اميامثنکاَمَكيِنْبأامِلُثزِصو

ديمويَعشانيدسرادلامُمالييلاملميلاعفأو
مقاِرءاملايفتنكوشأعتاذإ

امراضتًامكححزيبذّملاعكحأْنإو

ديفمريُغشانييراهإلامالييمكلمينالإو
املاطىُنأدجلاِتارثَعنمو

ىقَرامتبْثتأفيريبذَتردَعلاىَمَر

.طيقنتلانماهتامالعبهفورحتيبيأ؛موقرمّباتكو.هنيبتوباتكلاميِجمت:ميقرتلاومقولا()
:رعاشلالوقهنمو..مقواتبياليحمقرينأرومالابهقذحنمغلبيأ؛ءاملايفمقري::مهلوقو

.ُمِقارِءامللناكْنِإ٠‹مُكِدْعَبىلع|مُكيلِإحارقلاءاملايفمقرأس

٥٤۲



امصاَعيقذَصلاَنميوآالينو

ديېشريعهانيدِءادحألامغئالكعاريلاكيمامأو

يِيناقأأِءادأنييبررضَنىر

يِتناکقويِتَنكُمْتَرَعتاهيَمو

ييناعإِداتقلاطرحىلإْتَلاحو
1

4

دييعهلوللضخحماركويِتئاَمِإريْمنذاَيمليرو

انعلاومزعلابرشتاديكدماج

انيلأناكيبَلَطَمنماَصحلاضف

انكمناکامكالامناك

؟دوغُويأردملادوغُُوًنإوىتملاوُديِعاَوَملايلوُصحمٌةَياَعو

يكسمفقدجلاوشارضتيمح

ىكلشملْداخَتلاَدَسدقويلنمو

دبيقوللنزورېپيكُشَمَنالإمولايدنِعقبيملو

يتريخرْبَدُلِليرفأضيوفئو
يليليليغَتويريبذَتطاقشإو
ةهجؤلكنمبابشألاىرڭزَئو

ديجَمدوُدُجلاباَمَوبابىلإيتهُثغڄتاويمومُهتغ

امعنأو'”ىَنفأوىَنَُأنمٍباَبىلا

امركأوَناَفأراَبَُتبابىلإ

امّدغأوايحَأوىَنفأنَمبابىلإ

دوشتقوديَسنمامهيفنتوامَّسلاوضزألايفُهوُعْذَيْنَمبابىلإ

.ىّضزأ:ىنفَأ(١)

٦٢٤۲



ەدجلىڵذبيدجبنممبابىلإ

ءيدضقبينامألاكزَدنمبابىلإ

ەدجخَمِلهوُجْولاوُنْغَتنَمبابىلإ

دبيجمانألايفأَشيأهلويمحبمويإلُكيفْنَمبابىلإ
ىلی

الغااراشبار

»روونيِجِيافلاريُخَنيِديِفُملامرُكَأونيرِصاَتلاريخبابىلإ

ابِلاَغٍتاَوَمَسلاراَيَجبابىلإ

لابقارُملاديِدّشلاشطجلايِذربابج

لبتاميخأللەنصممَينموروشأ

دييععركلراَوَقيساركلابلاَقِكِلاَمَملاباَمَوبابىلإ

ُهراَيِيُحاديلايدبمملارهماقلاىلإ

راجّرَعيذلالذَعلامكخلاىلإ

:يلوتملاىلإ رارفويلنم

ديبعويَحڭالشألاهَلنىلإُهراَدَيْفاميظعلاُكْلملاِكِلاَمىلإ

ةقورطمريغ«تافّقَو»لهمادختساربعهتيفاقعيوطتيفمِلشُميبأةيبولسأئراقلاُنيَعظخلتنأبال()
اهتيفاقفقؤأيتلاتايبألانمةمامضاإلاهذهيفلاحلاوهامك«يكيسالكلايبرعلارعشلاةيبلاغيف

اهبيهتتتنأضرتفملا)ةدرفُملاًاعفادءرطشلَكةياهنيفدصقنعةعّضوَمُملافيرعتلاٌلأ»ىلع

نمًاصّلختشیورددومحموةديصقاقجالتروطٌبولسأوهوءيلاتلارطّشلاةيادبىلإ(تيبلاةيفقت
٠تيبلارخآيفربنلاولعبًادّصقتُمًاطيرفت؛يرعشلاتيبلانتميفاهلًارامضإوًاماغدإةرْفاّنلايفاوقلا

۷٤۲
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ايلاخحتؤومتنمويلإثئرب

RF ۰ £ وَ..۰2
يڍودُجَوىلعلايفيظوظحمَءايِقايجاَرةُنمهباوئأىلعافوقفؤو

۰3۰ٌَو۳م

ةرظتنوفطقععوةنمةَمحخحَرىَسَع

$o 0 )۹2وڅړ٤ہَ

4۰ٌ0۶#

ەدوتموويوججنليمةفراعَعو
PEیب2.۳۶

و
03م4-۳۴0ًٌِ9 يتقِډرَداَهڄلانحنماربتف

هدْيَزونوکورمَعْنَعثًكاظوظححم

دلجيئُكأملويرفألوييكووإلاريبئتيموقُت

ييوعطقو؛ايالببغَبو

ديرمارُكيعلاتامااماذإهييلَلإالاىضزَياَمبىش
دجنئمشاَيَئاَسذَقَُيهل

ىديلااهَلوَتتسشيالأَرُمظُش

.ةمِثاَد:ةّنلُم(١)

.بلقلانموتللجراخيقنمدبناسنإلامسجيذغُملاسيئولاناّيرّشلا:نيتَّولا(۲)

۸٤۲



ىدانمملالّضلاشزَعاهبلفي

يڍوججُولبقشالشؤۈلثّناكوىڌدُهلابةمْيالايلبقنِمافاَهِب
ايبغَيواهةينوُؤشصحب

اَهَعَتأًارُفَفِنوَكلايفيلفرضي

ِديِصقيالُحلاريَخىلعأمييُقاهُميُمَيَلَعاَمْغَنلااَهبمي

ماكحألاليطغتومالشسإلاننسٌةَعاضإهيلإهتياكشيف:عبارلامسقلا

ةَعاَسٍتاحوُيُملابىلجتتىتق

ةَعاَطوعمنارَفلارُصُنَيىتق

وورقنيبمالشإلانشوبةعاضُماَمريفاذهبيلنمو

هنوُمجمَنيَبلذَعلافيويلنمو

هييمَييفرِهاَشفيَسِروجللو
هنونُمتحتشالُمأويلنمو

دودضْفَروماكاليطفَتبهّێيدلُهَلإلاىّضرَيأبيلنو

`ييفنابضربأبيلنمو

روئكلكفسلاباهَماَسدَفَودمٍاةََأِلىّضرَيأبيلنمو

 

.«ريزاتخلاوٌةَدَرِقلامُهنِملعَجو»:ةيآلاالفىلإّيرعشلااملإلاناكامير)۱(
.دوئلهيرِلٌناسنإلان:ليزنتلايف-معنادجاج:دونكلا(۲)
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ضَتأابزحبيلنمو ُهَدنجمبيم

هدُمَيملاذإيقوُلُخَملوحامو

ُهدبَعهلارضنَيملْإرضّنلاامو

دوشأبولايفسابِءاَذِمأهدوىلإراضنأبيلنمو
ىذألالعربشواوداذإمارك

ىذَقلااوُبَرْشَيملايفةَريغمهل

اذفئممضحكلاِذِفْنُيملاوُقَرَباذإ

يڍوُننميَهُملارضَنىَلَعَئحباذإعُهْلِيُحدولاماعلايِرابُت

اَعَرُفَمةَيِيَملاَدوُمِبَيديِدانَص

اعرنَنالإشسيعلادودريالو

اعۇطًَنسوُمُنلاشنوعيبب

يڍوَُوهللاتاذيفمِصوُحواَعَدذَقهللاىلإعاقمهبتاغ

الشزشمشادينممهسيلو

الذئجميداعألاموُريَحعضف

الملادعئزاونوكلاَّرَمضَفْلااذإ
ِديِرَولِكءاَدغَألانييروىَلطلاوماَهلاعطقَيمهَسِبيلنمو

ُبِراَضَملاهنيبزلاراوست

دوُفَوُتاذاجيهلاوهيَبُبِراَضاولانيلماسح
ةجهُمٍبْلَسيففزْطلاعملُعباَسُي

Yo
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ةعملبةهنميضرألا”ىقىبيلكَب

ِدِيَقَفَعَضأِدوطىلَعثانةبرضبلابجلاعش|ضَراَعولو

لاّصئِتْساومههربادعطقبهّيادعأىلعءاعُدلايف:سماخلامسقلا

مهرخآومهِيلَوأ

هليلينشيشاُودَعيهلإ

ُهليِبَس-يلغيواَهيِنْذُيكليبےہ

ةليجُيىتخشارشأبِلاغُي

دوژۇبيمعناهيِضاَوَمويبكزاُهلوُيُحويبضغاللاَةَراَغايف

ةروَنبيريمشاِءوَسلاةَرِئاَدو

مةووهيلَع ةروسبەذُحساتشم

ةروثبويِقحشالاًةَشطباَيو

دوځلِبمهرُفُكنممُهُخيِرُتةَرَرِبكنِمءاَدغَألاىلعينشو
قرمركعللامُبفرو

حفاومهبلكنو يقوؤفَّتلابمهم

ِديِصَوَوخاشنضحجومهيلَعِقدْنَحوروشلْكقّْرَمٌبَراَيو

مُهُفْيَتْغَيملعُهللاكرييُغَتو

.تّئفُب:سبي()

.شطعدعبيوترتلكراعملاتاحاسفويشلايهو؛يضاوملادورو:يآ()

٥۲0



غُهشبومُهْذُحخاصرملابًكنإو
ِديِدَشِدالِبلايفركقَبّقاَوَعمُهْفَْأومهبوكشافاووكَمُدَقَو

سرشدابِعلايفملطاوثئاعو

ديمَصلكياهيرجُتيُبلانميسُشْنأبمهمضزألاعاقبرهف
ىَوُغذَفكَلَدِحاَج”ليبَقيهلإ

ىورحاموأيخالاَونقوي

ديرطوىَرُيروشأقوليِتَقیَوِسالفضالكيفمهبدَرَشو

ىمجلايماخايعُهللاكريب

املاعفارايعُهللاكَيَوطسب

اميفَدُممهيلَعنكيئاَعُدعيش
دوُمثوىرجَجنوَعتزفِوداَعِلامكمقتنعطومهيلَعبصو

ےُهُنيَوباذعلاركُنُهْنَذَعو

42؛ھوهىومٍلَعددشو

ُمُيْئُصًَتالانبَريزلكنو

ديبمهنحوتموُقامفغُهْنِمِضرألاىلع“رايديتجُتالو
م

ی

.مهكلأ:مهُقي(١)

.سيلبإلهباشم:سِلبُع(۲)
.سانلانمةعامج:ليف)۳(

.رايَدراڌلابام:مهلوقهنمو-راّذلانطاق:رايَد()
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ِدَيىلَعثانيدراهظإوهوىّنشسألادَصقَملايف:سداسلامسقلا
هالوُمو

زۆقوقثايارلافحىم

رَفَطُمشيجبيرجَتةرَمظُم

رشضثاويحلااَتذَيأيهلإ
ديَكريَغكاَداَعْنَمديكنَعورهظُمنيدللكنمرضبلجَعو

اقرششملذمعلاباىلجتيىت

لابابوشي دوُمُخدعبيحلازوُنغطشَيوىقّشلاوِتاَناَيدلا
اهءامَسىُتءاَضِيبلاةحُمَصسلاىتَم

اهءاَنِفيمخَتمالشإلاَرعىتق

اهءاجيَرىقلَئديجوتلاُةَرْطفىت
الغأوُشْئنَتَو وغملئمٍَلنَعفايشأباهءاوِلموللاالغ

قراَوَبتاَمِكاحرادفويس

ىصاَوَلباقرلابمكحملِصاَوَق

قراوشورلالنععراوُأب

دوؤريَهشارمأؤافينإبقاعةميزعلايِضاماهرُبدُي
الداعطسقلابًدنوكلاميهيماَمُه

الداَعَتدجودجباتمضععهَل

اللاضشلاربِناطلشيقرامب
ِديجِسَلْطَأِبىعزَملانُعداذُيالاقثلاىعدالاهَلْلِذُت

ESED

.بئذ:سلطأ||لججرألاريصقلكشلاحيبقمنغلانمبرض:داقلا()
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همزبَخريفشاروُنبثقاَرُي

ديِشَرويُحُنوُمأَملاُهُتَمِلَحهعزشوولالانيدىَلَعٌنييأ

اهلفويداألاوشولِذَي

اهلهرْهَدلاَةَرَْفنَعاهبىَلَجُي
يڍوُهُشنمناسخإلاولذَعلاىلعاهلُمأوًانويُعاينُدلاتوقهب

هيلإوةّيمالسإلاةّلِملاَبُطَفِهِنْوَكِبِهِسْفنِلِهِياعُديف:عباسلامسقلا

ِةيَدَمَحُملاةعيرشلاٍةَماقإيفُعِجْرَملا

ةرطفبلالجلااذييمقأيهلإ
ةرذلكيفماكحخنألاهبعيف

يڍوځغُسَسمَشيقافآلاىلعيلَجُتةرشكبلاَعٍدبَعىلعنمو

ُمياَتكُدبَععُهللاكيوغتدب
ُمِلاَعَملايهلإاَهُنِمتسركدقو
ُْمُياَرَعلاكليسمّشلاريسكاهاسمت

هيفويراَصأللایمشار1نزاليفْنَملَمشَتَف يډوُنجملهيف

هنيهم#إجألالةئاطلشر

4 4

يدوشححبفينحخلانيدلابمافْنَموهييدوولإلارضيفدشحأف

۲0



ادجُمأثؤُملشؤلاريَحلمل
ىذدُّهلاودجْولاومليايفةطشَبىلع

دييتسواجبونيكمفئوحفاًدَيَوُمًاعاطُماروشنَمعيضأف

۶ 1

 

ہےئالأشارصتئشو

دييسبئكيملنيدلكىلعةئيِدوهبساَلَعَلوىس
شَيهلاًلَعلوىس يټَرُغَدغَم

يتئكُمنميَهُملارضَنيفمُظْعَتو
يڍوُممراكملاحوديفومشُيو۱:يئشقروُتويلامب

؛ةديرأامييَرعءاقِإيهلإ

ديبيىلجيولاحورنو
ديرمريُختنِشامىلعريقەيرئذَئاملُلاَعَتكإف

ةَمِتاخلا

شَبكيلإيناَرحخأيهلإ ابْن

اينعكيلإيلامآيهلإ

يديشنواهبيميجرَتلاطذواهُنْثَعَبكيلإىَوُغَدٍبِجَمشايهل

Yoo



اهتاصععيينَمَصغأركزهاَوجب
”ينقاوأييثَبَرشأوُمَصهِراَوَم

ديجشمريُغراعشأللتنْكنِإواهماظييُتُدَجأُدَفِءاََتُدوَقُح

نَرَنالبلادبجوًامزَعاهبتْلأَو

لَرَيملولاَرَياليحبابىلإ
لشملانعلجوىلغألالشملاهل

دوُفووريحلامآالاوبابىلعلَرَتملوٍكيلَملاَباَباَهبُتْدَصَف
رشألاوٍيلُحلاَنِمىّلغألامَلقلاهبيرجيامموُلْغَملثمملَسوالضو

بلادَمحُمياهلاىفطضملاىلعرضعیَهتْنُشمالويِتأَيِدَمأالب

دوشريحِلآلاووباحضأو

.اهّشطَع:اهماَورأ()
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سوفنلاسدمم

زرتUرقلاريأۇذؤأالوورطَوسفّللكِلشأالثحبضأ

زدُفاموىّضَفاملاملشتسشسُممشوريخىلعيالوممدمخ

وَفأاَمِلےهھَناَيََعءايهتنشہن

اقّشلاكارشأرشأىفىنعَفْرَأاقبوُمًاميظَعٌبنذلاوُثحبضأ
۔۴لواەا۔۶اوِ|.
امفغخشيتيبؤتلنكيملواقفَوُميديَسيلْنكَيملنإ

زَرَوالالكيتاجئتمنيأف

ةلِضوالطابيرمُغُتثيَضَفةلذلاماقميفأادبَعٌتحبضأ

ةلزلادعتبةلزلاكهتلألحلاےبُمہپارراب

۰
0ل ةنشايزخثنيأييَنأك

لمألاينادزأولهجايِنَوُمْذُفقنلقّتغُميبونذيادبثخبضأ

لمعلاَنيأاحلاضْمَّدَقأملونلجأينمانددقةاَتَلَْراَي
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يدوىَوَهلايفيلزَماكويدُرتثُكَرَئويِيفنثملظ
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يدئِحيبئونيَشألُكويدمعوياطَحيصاعملايفو
`وقعنمىقحخأتأيهلإوفماف

احيرطيتلِذرضيضخىلعاحيرّصلامَدتلاُتميَنُدَقاَم
احعوُمَصلاوميلحلاكُممِلَعاحوشضَنةبوتكيلإتبت

رمعنَهءاليقماييراممعلأ

اهيْضَصَنىدُهلاىلعةَرِماطاهُيضَلُحأَةَبوَتكيلإتثبت

زطَورُفَعلاىرِسياهبيتبل

يرزڙويهجَويلايذلاانأيرضإيّنَعطمًكيلإتثبت

يرمغُغكُنتْزَرَفيذلاانأيرهيبثلقايذلاانأ

EENاكهجوبأذئاَعكيلإتثبت
اكلذَعيهلإاَيٌييِطُيْنَمماكٍيَّفَمِليدُيموَقَياذنم

؛أتانينيشتمايفان
ملقميبَرطخسباملْكنَعغچزيالمبؤتكيلإثبت
غعفنئيڭاضرالإيلسيلذِإغراضريفالإثسلو

همتسشلَوضْؤوَتملنإُليَولاو

ىشمامرركميتايراةعاًضُْشنَينلْنَمبؤتكيلإثبت
اضرغُمينَعكَْنِإيلُلْيَولاواصولاتلياذإَروُملاعظحغأام

هقأوىقْأعُهللاكْضاَرحإ

رهجلابوندنمكيلإثبُورشسلابونُدنمًكيلإثبُ
رَفّفلاِتابچوُشمبوندنيورغشلاتاماقبوندنيو

وقشىقاهُيجبوندنيو

ْمَلَقلاهبیرروظخملكوْمَمْللارطاَوُخنمكيلإثبت

Yo۸



غَرْحلايأنمكيفُثكَهتْلاامومدندعبلُثدُغامإلكو

الفاًوارادُتفَرتُفااموالهاجبوأملاحتُتثيَتحبامو
رَشَبلايحوأعُهللاكقحيف

ارچححلاممٍبَلاقلاوبلقلابىرججاملاعياجبًاباتمتبث

شحامينيفتكيلإ ىَرشلاموملدميحابّصلادنعارفْغت

وفتثشييندعُهللانكينإ

ٌدَسحلابْنذنموبجلاوربكلاودحألكىلعروجلانمتبث

ذُعَبنقواندنميقوقححنموذدّلَولاونيَدِلاَولاقوُمُعنيو

فرجعتلاوولّغلاونيدلايفبفغفعتلاريفارفُتتشأ

فوؤسمملاوفرشلاةَتفويِفُحلاكرّشلاوٌكشلابوندنمو

رَأوسايإوطوقنيو

لطحيفيدويلجريغشويلوُشيوللفارفتشأ

لغَوَتلاوريِصُفَتلاكليويدملاٍتاوَيشلايعبابنالو

رظتلاونيعَمشَملابوندنمو
ىَرَهلاهََصَفشااضرىلعىرششۈتىاشومشا

ىرَنامدبععلكلنكَيِإاوىومِليليمنة
رثألاذاسخإوىَوُفَّتلاييف

رئاغّصلانيهلارفُمتشأرئابكلانيهشارفُغتش

يرئارَسيفرُطُحياملكورجاَففللفاوففتش
رطخخإأبلدشادىنعاكو

يهاّنَملايفريذبتلاولذبلاويمالملانيهفارفُمتشأ

۲0۹



يهابمملاورخاملايتلُحوهللاريفغلضغبلاوبحلاو

ُحلاو زطجلاوِءايرلاوءالي

ةَيبؤَتلَبَقَتبوَتلاَلباَفاَيةيبْنَديلوفتلابنذلاَرْفاَعاي

هيلكيَنانحعكيَدْغَسكيبلهيلَتذهَشو”يڍؤَمتمِلَع

رَدَفنَمليموفَعلافٌفغَتنإ

للّرلانيأَرذزياأملولًجاطيرْشَتكبنججيفتطرف

لجخحخالباعدلايفلأمنلجوريغىلعكيِصاقَميتآ

ةبملايلالذإبوبلالجغتشأ

ةيلاَعفأنمًةَءوَسلاعَبُقأوةيِلاَميلوباَصملامظغأام

ةيلامغإنميدشريِنَناَفوةيلاحماقتقويشَرتلَمَج
م

زرطحلايفيِسفَنُتغعَفَوأاتَلْيَواَب

ةُمَتيوةُأسخميَرُفَموةمَمخَروةمْلِعيايناب
ةُنرظَنوهُشمطَعيئاجبَرنموةُيَقأَروةفيذاعنو

رفتغشويِسَكبنذلابكُدِبَع

ةَصِلاَحمزجلکنيةبوَتبصارفثَدَعْرَأُدَُفةَعْرَراذ

رظَمئملامغوورفعلارظتنَي
ِتاياَعلاىَهَتْنُمامشألاعمجقتاّذلامشامّظغألاكمشاب

ٍتافمّصلابوتالمكلابوٍتاكَرابمملاِءامشالاحب

رسوروُننهمكئامشألامب

.كيلإيتدوع:يڍزَه(۱)
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ىبلسلاوفاضمملاكفضَوبعئلعلاويتاذلاكفضَوب

ىيلقفعلاويشجلارزياغُشمعيزمالومومومبتسل

كيَيِياَدحَوبيِضاَملادماشلابكيَيِناَبَرِبيقابلاكهجمَوب

ردلاقثيولو(ونضقلكيف

لجبأريُغنيؤخآلاكنأبنوللبنينولكنأب

لَرَتمَلوادجڃاَولارَتنلوللعلاليلغَتلاخلاكنأب

رلألارهاوٍتاذلانطابا

ْميِرُكلايځَولايفةَمحَولاىهتْنُمِب مميِظَعلاشزعلانمٌّرِعلاِدَعقَمِي
نيلمًابلَقةَعمَلَعوأوسلايفْميِدَّقلاململهَناَصمشالك

رَشَبىلَعوپىخَولالَرَتوأ

ةملكلاؤلعبًأامكححطشسقلابةمّظعلاردَقبيقابلاككلممب

ةممتمملاةقلطملاةمغّتلابةمُكحُملايآلايفرسلاعضومب

زيوأناسخنإوأايهلإالو.١
ثتاَقْولاٍبِعاَبحوؤلايِقْلُمشؤعلايذل تاجَرَدلاعيفَرحلاةبتؤرب

ثابتلاميوياذلاميحبثانيبنيويوجميُوىلعامب
يمتشملاءاقبلايالُاكَراَبَت

دوُدَولايحلابدوَبملادَمَصلابذوجمؤلابجاوراَفلاوَرعب

دوحخللادياَمثععابلاٍثراَولابذدوُدجلاباكوطِابلاحتافلاب

رقتشمملاوىهتنُملاِهيلإ

ثوكَلَملامطٍبكْلملاَرِعبترزبلايقيىلغألايضم

ثومعولافطعبيراسلاكابثوماليحكالشرب
رثألاوجَريفعطاتلاڭروُنب

۲۹۱



لامججبلابضاَيَملامركلابيلالجلاببلامْلارَفب
لاعفألايفنوزشلاةمكلامكلابخياشلارئمي

رطفلافانضأرمابلاكنأَشب

ةنميَهمملاةبلاَملاةَردَفلابةنوؤكمملاةمييَقلاَدححَولاب

ةنكشألافوْرنَعيلاعتلابوةنيژألالبَموُيَقلامدقلاب

رطَنواملعوُندلاببزملاب

ةقيمقغلادياحملارمأبةقيقحللرونلاتاحبشبي

ةقيقدوأوركذُنةرهاطةقيقعلاكياَدتوُمُنيو

طفلاكزَدْنَعنونكملاكمليف

ْمَتألادغَولابدَصَألاكدفعبمدلاعؤطيفبجاَولاكقحب

ْمَلَملابي؟َرظوفحخملاكجولبعَلْطلافِشاكقرشمملاڭِروُتِب

زدملافيراصَتيرجُملاكرشأب

ماوثلابرياقلاةرئشبمالكلابةايعلابمليلاب
مركالاويحلارلالجبويياَصتحِاةَداَرِالاےمجبو

'زبابليلجلاانالوتعمي
دييولاورفأبشاوومبذييملاولبحياتالوملؤحب
ذيرولالبححنمبرُقألاوبزرُقبذيجةنالوفاةوطب

'رقتشاِءاملاىلعشزعلاويامي
ةغيادلائلولافا3جحبةفلابلاميكحلالاةمكحب

ةغزابلاٍتامّصلااهربسشةغباَسلاميركلاهللاةَمغنب

درجملاييلطملاأكانغبودقععلاوعانسإلاةمكحجب

دبالتعبمئاقلاأيجمبوڍدَدَملاضيفيفاُحلاَكْفْطَلِب

.ظىىئدحىعلادجمِلسيل
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نيتملاةقوُلألاناطلشريبنيبملاّيحلاكِلَملاِءايربكب

نيِمَّلاعلالكِلرهَقلاوَطيِحبْنيِمَيلاَةوَمبىلوألاةضبقلاب

زيتشفُملاكيلَملارهَملايِذاحب

مظغألاءالعلابِءايربجلابمظعلاِتاذبٍِتاذلامطب

مجزتشمللةَمحَرلاعيساويمركلانيحبيحلامركلاب

زضجلاحفلنمبَرفألاكوب

َدقلاَيقيِقحلاةَيِيحعأاللبمسَقْنَتاليتلاةيدجاَولاب
مَسَقلالكيفةفأَرلابوبلابممَدَعلاودوججولالبقنمململاب

ميخلاراسثئلاۓسقو

يقيالخللكاصحخخإريبيقلاحلادارمدننكريب
يقئاضملايفنمولاسفَنِبيقئاقحلابطيحجملاكظفجب

ربطضملاقاضنمولاسفناي
ىمشألارمعألاواجلاكهاجبايْئبللاكيَيِناَدَمَصب

ىمخنروةفطَعكنييَملابىمتعملاورياظلاكبهَوب

زظطَرالوېبشويغضتقال

للعمالبڃتاذلامركبلوطلاولولااذاَبوطلاب

لّعَملاىَلغَأبلذَعلابلضفلابلَلَرلارُمَعبوُمَعلابملجلاب

رطفلارطاميىلغألالتملا

ُةَيلَكلايماحملايقرُمتشُمياَدللبجاَولاكيمحبي

تينثأوبامب ىشەلارىقداجىابكيتىلعيديتين

الًكسفَننِتيَنُتأامكتنىييملاتيجول
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اًلَرَوأاملععٍثِداحلاملاوَعىلعشاوَييويَقيحب
الوبلتالفنۇرئلڭگبىلجلئاشاةييويقاءانت

كيمويقللويفالإبإاجيإ
راَوطألاىلعيحلادهشمبراثآللىلعيحلارهظمب

رابكإنمٌيحلاِتاذلامبراونيىحخلاوجولامب

رئأطرشالبتاللاي
ةَدارإلاورايتحتناللمكملبةتاعإلاوِءادتئإلا]طلشب

ةءابإلابءاشئإلابكلملابةتايشلابلاحملاؤلشب
زَدَفلارارشأبيلحلابرشألاب

رهاظَملاعماجيماشسألابطُفرهابلاليلجلاشاكيشاب

رهاَوَظلاوِنوُطبلاسُدقُشرئارسلاىلعرارشالاقرش

ودكلاِقرخُشرايغألايجاقو

ةيوَرُخالاوايئُدلاائئايعةلكلابميجّولاكمشاو

خشَرڭَدوجموتتغيَو بوةَم
كلَملارييمرشألارُبدُمكِلَملاكيلَملاٍِكْلملاٍكِلاَمِب

كنتلامركمكرنُمريُمولامريغ
۳اُعْرَنلاوُءاتيإلاءډَيب

ةهنشَيكئةَتِراعوفصْنَعةًفاتاذسوُدَُشلارهاطلاب

ةمِشكنمملاةنطابلاُةُتَدحوةنئرغملااهنيكَردُتةَساَدُق

ونألاوبشنَعِتاذللثضمت
نكشألاززيزعلاكمشاريبنميَهُملانِمؤُملامالّملامشاب

م نَتشألاألاربكتئملابنكمفشلاقوفرايَجلاََوَفب

,طفلاَدوئمحءايربكلا
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عئانّصلاولكشألاروصُممعئاتبللءىرابلاقلاخلاب

عزانمالبِءايشالاراَهَقعئاطوفرشبنَدِرافَت

رَهَفَريبَرَدووملارَهَبُدَق

ضَوععالبوتاقولخِمقاَرَرزضَرَغالباَطَعلابامَويحب
ضرعوأمشجچجدجبؤوَأامميلعضمَعاموىَدَّنلاباواحاف

مرکوأَنَمعفاهلاشضفالابْمَعّنلافانضأطِسابلاضباقلاب

عمانياذملاوهيشابذأمكوءاشنمريملارمب

دسُيامزيصبىفُخَيامغيم

ڈارُملاوديريلابريبلابوةذابعلاببفيطللالدعلامكحلاب

داميالارذَفميظعلاكمشابوداَسَفلالُمأنعءميلحلاٌكمشابو

ركفلاةنعثرصحخنأتمّظَع

ريبكلابحلعلاكمشابروكملابروفمملاكمشاب

رومألةماقيشاكظُمڃبروُدُشَملايفظيفحلاكمشاب

ةقتشاعاتبالاماظَيْلاكظفحب

”سوشاّنلاببوُلُملاوحوؤلاوسوفُلل°”ييقمملاكمشاب

سوشخملاولوُقْعَملاةشْحَويفييييأاَيپيلاكمشاب

لامججلارهظُمميركلامشابيالجلارهشليلجلامشاب
لاوُشسلاَةجَلبيجغلابويِلاَوحخألادماشبيقَرلابو

ويخوأعُنُضميكخلاعياولاب
EES

.هتوفءيشلكيطعُملا:يأ؛ىنسحلاهللاءامسأنم:تيقُملا)۱
.رومألانطاوبىلععلطُملارارسألاضباق:سوُمتاَنلا()
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ديجملاةبيمدجمواجبدوُدَولاكمشاۇريب

دوججيؤمللليكَولابيحلابِديهَشلابٍثِعابلاكيشاب

زيَتممملانييَملابّيوملامشاب

يىصخُنالامديعملاءىيبُملابيِصخملاڍديمعلابٌيلَولامشاب

يِصشتنويِيَعاَرَضيفكيليصتيِمُلاپخلاًكمشابو
رظَنلالمجخمْموُيَقاَييحاَب

ِدجاَولامشاةَنحخولارهظَمبدچاَولامشابدجاملاكمشاب

دماصضلكثيْفملادمَصلابِدِماَشَملايفدوُهُشَملادحَألاب
رَدَملايِشنُملاردتمُملارداملاب

رطفلادتعبرخآلايلؤألابرُخؤُملامدَقُملاكمشاب

رِيتَسمملانعِتاذلانطاجلابرشألاوجوبرولارهاظلاب

رضجلاكَلعوركفلانعلج

ْىَلَملابَرُبيلاعتملابْنَلَحامَفوُمُصيلاولاكميشاب
يحبارتللُباَوَتاَيكبوت”قۇئوملاوبملاوبلاكميشاب

سکايِاطلامّقنْنُعلاكمشابو

طرفملايِيْغُممىِنَملاكيشابطيقملافوُوَرلابّوُمَعلامشاب

طْرَوَملايفظفاعلاعناملابطوفمملاوحاصلاوبدلايف

ررضلاِفشاكعفانتلابهاضلاب

يقالخلابديشولاثِراَولابيقابلاعيدبلايداَهلابِروُنلاب

يقاولاأاوسياموانلهمُييقاشيملايقداضروبَصلامشاي

رَبصضصوىَنفأوىنهناحبش

.قزولاهنمبلطينم:ٌقّوَترُملا(١)

.يغاطلاةَكْوَشثرسكنامهتنملاكماةّوقب:يأ()
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ةَهِلاَولابوُلُملاوُكذوُهكمشابةَهِللاهَلىلغألاكليشاب

ةَهَباشُمْمنَعَتْوَلَعانأمشابةَهجَجاَوُملاًةَجهَلَتنأكمشاب

»بخيقابلاوءامشألاأتتيش

نيِتَملاكِلبعكديڃجوَتّقحبْنيِصحلاكُنضحصالخإلاةَمْلِكِب

نيبرقُملاَكِلُهأرُكْييَحبنيِزَحپيَعلايفكَلويلك
رهجينقرالابومانعم

اكياَهْلإنمتغمَهْفأاميحباكيالكنيبَتلَرَأاميحب
۶

م

اكانتئێيملغئاميعبياشىلعاتاپ

زَرُملانيبايملابازحأحب

ريُحخلاءايلوألاِتاوَعَدب.يطمغلاكلِشتاوَعَدب

ەرِفْغَملاِويَلَعيزجُنامالكبهرَربلاماركلاراكذأيحب

ُلأشسأٍتاحِلاَصلاتايقابلابلاوتابيطلاتاولصلاب

لثشأينمأاضزتامالكبلوعُميلبيطلاملكلاب

يدمعحملاسفَّنلاِتاكَرَببييدمحملاڭروُنركيحب

نرقيء(ةَهلآلالإىلعألاكِمساب):علطملارطشيفهلالهتسانسمدعبوءةسمخُملاةعطقلاهذهيف)۱(

يفةداتعُملاهتلالدنمريمضلكًاغرفم(انأ)و(تنأ)ء(وه):رئامّضبنّوكُملاعشارعاشلا

اليذلابيّعلا«ءفّوصّلايف«ينعت(وُك)ف.ينابولاماقملابٌييليامىلإهلًاديعصت«يمويلاباطخلا
(َتنأ)بهتبطاخمو.نطاوتلاُنطْبَأوهو‹نييغتاللابًاهنُكةنعريعُملاةيوُهلابيغك؛ريغللهدوهشحصي
ةجهليهوءةهججاوُملاةجهل»يفاهمادختساةيمتحب رئامضلافارتقايسيف-رعاشلااهلَّع

انأ»لصيصختوٌءالعإوهف(انأ)لاريمضلةئادختساامأ.هيروديرملانيبصلاخلايدرفلاءاعُدلا

ملرُخآليوأتبځمستدق«ةهباشُم»يأنعقلاخلاتاذ«يلاعت»طارتشابٌنرتقانأثبليملءقلاخلا
.«ربْحيقابلاوءامشألاًاًذتيم»::لضُفلوقماتخلايفُهَلبُسدسنأرعاشلاثبلي

.اجلأ:َلأوأ(۲)
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يدمحملاكجؤَرٍتاحفَنبيدم{حملادَذملاضيفوسب

زشېوټاخحفتياذيبحاي
عٍَ-۳ِ.و

دجيَلاىدلهباخحبشبدمخفمطضممل|ٍتاَبرمب

دذتمرريشتورةبتژرنمدروتروردذضتيفلامب

1َ.و۶٤14

,مم:¢:

ً
0ط

 

بەرذبپە4همجّبهسئأویولهقىېىسشسب

زطفلالبقنمضوبُشَملالأب

َوَئحخااَهَليتلاتاضوُصُحلابوىَوطُلااَهِبيتلاتايونغملاب
ىَوَتلاَقِلاَموبحلاَقلاَفاَيىَوَمشاهيِفيذلاافْلُزشرعي

رمعخلنيالاددهيلَعإل
204۰ِ۰حُِ

وررضًَتبهجتبورشأبوهرذمبەهبرقبوهاجب

 

ەرنقبويلڵمبولوزبورېبضپويژعبودجب
رورهُقوِاتجاوبماق

هَمَعغلاِتالضغملهفشكبفلاعيمجبىلعوزب

روبلباُحخامتألدعيعرفَوَْرَأمك

وفملاوهييفاَوىَوذجَجرولا

نيِمألاحوؤلانعاَمَلَئامبنيبحملاؤوتلاسدقُملاورش

ُنيِدواينُديفةمحخولابععف`نيِمَلاَعللةَمححَرلجننتو
رئأامخۇلووججوملكيف

هبيغميلاًكَياَينُدَلنيوهبهلاموبةَئيضَصَمَحاامب

هبتزتقوأَلتاماقنيوهشويزاَوُياللامكنيو

رشتافِراعَملاَرمِوياَمب
ةيقأربەلضوبەلشضَفبةيبيَهبويمسبويذهب
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رَصَْنااَلِىَدِعلاميَضلااَهَماَسام

نيدشاَولاِءاَمَلُحلابوبخصبنيروطملاولآبولشستب

ُنيِجِلاَصلاَنيِقّتملادحَألهأبنيدماجملاتاربلهأب
»معلايفنيرباَّصلاِءادَهُشلاب

افولانيغممسابعلاومَعبىفطضملامَعديهّشلارمح
افضْنَممامإساينابافرُشلاروُئِراَيطلارَفغججب

ىغاىانوملِيلايفربحلا

هرِجّشلاتحْتناَوضَولاةَعيَببهرَرَوملاةبَمَعلاةَعيبب

ەرفْتَملاواضولابكنيَراَففهرُفَووويدفعىَفَونو

ةرِجهلاَموَيِراَملايفوبجاَصةَّيِعَملايِذٍييَدَصلاكيدبَعب

ةۇبنلابروفَيْنأَداُكلَمةَريشسلالدَعقوراملارمي

هَنُشلايفُهَعَباَتنتلکبگلابتبرع

هتخملاوُرُطرِيَمُيملوهئْفلايفسيغنيملنملكِ
رئألابيطءايعلاىّضَفىتح

ناميإلابةتئزۇننملڭوناسخإبمهَلنييباتلاو

نارُشلابةتفنألمُلكونافريلابةتضصَلَحَأنملكو
زتقأاقوىهَلاتزواجيملف

EES

..ةكرعملاةرمغيفو:لاقُي ةدّشلايهوةَرمُغعمج:رَمُعلا)۱(
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ُطغاهيلضقيفلكمئمأإلُكطرقةمحخرركلاهيؤكب

بابيحخألابوارقألاةداشسلابباطقألابلادبألاةداتلاب

درو:نآرقلايف.هليدبوءيشلالدباذهلاقُي.بهاذلاءيشلاماقمءيشلامايقوه:ةغللايف:لّدَبلا(۱)

ركذلايفَءاج.اولدبيءولدبءانلدب؛لعفلاةغيصبكلذوءقباسلايوغللاىنعملاب«لَدَب»لصألا

ةمئاق«ةلود»ةيالولانإ:يبرعنبادنع.[٢۲/٠۷]«تانسحمهتانيسهلالديكعلواف»:ميكحلا

داتوألامثنامامإلاهيلي«ثوغلاوأطفلااهشأرتيةلودلاهذهوءرهاظلاةلودلباقميفةنطاب

لاح:نِيعُمماقمىلعوءةنيعملاحىلعكارتشالابقلطتَةَلَدَبلانإ.ةعبملالادبألافءةعبرألا

قبطنتةنيعمتافصاوموذماقم:ةَيلَذَبلاماقم.ةمومذملاتافصلابةدومحملاتافصلالذبت:ةيلَدبلا
:لادبألا»:يبرعنبالوقي.نيرخآدنعةعبسو‹؛ضعبدنعنوعبرأ:«لاجرلا»نمدودحمددعىلع
حاولا.هتيالوهيفميلقإٍلَدَبلكلءةعبكلاميلاقألامهبهلاظفحينوصقنيالونوديزيال.ةعبسمهو
ء‹نوراهمدقىلعثلاثلاوءمالسلاهيلعميلكلامدقىلعيناثلاو؛مالسلاهيلعليلخلامدقىلعمهنم
مدقىلععباسلاو«سيمدقىلعسداسلاو«فسويمدقىلعسماخلاو«سيردإمدقىلععبارلاو
يفمهنمالدباوفلخينأنوديريوًاعضوماوقرافاذإمهنوكلءالادبأءالؤهاوُجُسو..مالسلاهيلعمدآ
كردأنممدحأكشيالءهتروصىلعًاصخشهبنوكرتي؛ةبزَقوةحلصمةنوريرمال«عضوملاكلذ
ىلعدصقلابهلّدَبهکرتپیناحورصخشوهلبءوهسيلو؛لجرلاكلذنيعهنأصخشلاكلذةيؤر
يفيفوصلااهانعمعجارباطقألاوُبطّملا)||[۲/۷ف]«لّذبلاوُهفٍةّرَقلاهذههلنملكفءهنمملع
نبادنع:دارفألا||(يصورخلادشارنبملاسمامإلابتارمنمةبترمتدروثيح.ةوُلاحرش
دهزلاك:بتارملايفثلقتيكِلاَعلافهربكألاخيشلادنع«بتارملالاجر»نممهدارفألا:يبرع

نوديقتيالمهو.نامزٍمٳُكيفاهنوظفحيلاجرنمولختال«بتارملاهذهنمةبترملكف..ةيالولاو
مهفءةفئاطلاهذهىلعىبرعنبادنعءامسألاىلاوتتو.ددعلالاجرلباقُميفصوصخمددعب
مهدهشيالوءلادبألامهفرعيالنيذلامهنأل:ءايفخألامهو..موملامكمهلسيلهنأل:دارفألا
الومهمكحيالف«تقولابحاصبطقلارظننعنوجراخمهنأل:تقولادارفأمهو.داتوألا
رشبلاسنجيفمهو.مهيفةّصاخلامهنأل:ءايلوألانايعأمهو.مهنمبطقلالبمهبفرصتي
.ًاثيشبيرقتلارثأنممهيلعملاعلاىريالف:ءايربألامهو.ةكئالملاسنجنمنيميهملاةكئالملاك
ناسلبنوبرقملامهو؛مهرصحيددعالفارفألامهنعيضرمهمو»:بتارملالاجر=دارفألا()
حاورألاةكئالملانممهريظنو؛مهنمرضُحلاو٠بطقلاةرثادنعنوجراخلاجرمهو..عرشلا

مهلسيليأءًادارفأاومسكلذلو»:ةئاعلا=دارفألا(۲).«نويبوركلامهوءهللالالجيفةميهملا
طلستيالىتحءقلخلانيعأنع[ءايفخألا=]رتستلاةوقهلهماقماذهنمنكلو.مومُلامكح
=الوءلادبألامهفرعيالنيذلادارفألامهو»:ءايفخألا=دارفألا(۳).«هتينبداسفىلعٌقلخلا
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نا:الاريطلاءابقٌنلابباجلنألاببيلِالاججربو

بالاثوملابداتؤألاداسلاب

ُنيفراعلاسوفُنٍتاماقَمبو'”نيكيلاّئلاِءايكرَألاتاجبرَدب

نيدشرملاومهنم8مءاملُحلابنيلصاَولاءايلؤألابولقبو

(۱)

(۲)

ونألانوُداومَتْبانيعلاًةقيقع

لالجف»:تقولادارفأ=دارفألا(0).«مامإلاوبطقلاوثوغلامهيلعمكحيالوءداتوألامهدهشي=

ءبطَفلامكحنعنوجراخمهو«قحلاىوسنودهشيالف«كلذلثمىلعدارفألابولقيفهللا

نأملعاو»:لوألالقعلاعمنوميهملا=بطلاعمدارفألا(0).«مهنمدحاووهوءمامإلاوهيذلا

ةبترميفءهايإووهلبءناطلشسنيميهملاىلعهلسيلوءًاثيشلوألالقعلانمديفتسيالميهُملاملاعلا

صصخنكلءدارفألانمًادحاوبطقلاناكنإو«بطقلامكنعنيجراخلاانمدارفألاك.ةدحاو

لسفنلاو»:ءايربألا=دارفألا(6).«ةيلوّكابدارفألانيبنمبطقلاصصخامك؛ةدافإلابلقمعلا

ءايفخأءايلزألارباكأاذهلوءهللادنعاهردقراهظإو«سنجلاءانبأىلعفوفشلابحىلعةلوبجم

.«ةماعلانيبومهنيبقرفناللب«بيرقتلاوةناكملارثأنممهيلعىرتالءايربأ

:يسنجلْباقَتال.يبئزَميتافصلباقتهنكلوءةأرملالباقميفلجرلايبرعنباعضي:بيغلالاجر

ء«فرصتلا:قحلاةروصبروهظلا]اهتبترمواهماقمبققحتو«ةلوجرلا»ةفصلّصحنموه؛لججلاف
ةقدبمسريءًايبتؤمًافينصتةلوجرلايبرعنبافنصامدعبف.ىثنأمأناكًاركذ[...لدعلاءلعفلا

بتارملالاجرًاراصتخاو.ينوكيفارغجعادبإبليصافتلاقدأيفاَلخادءفللالهأةلوددودح

-°.دابملا-٤.ةيفوصلا-۳.ءارقفلا-۲.ملطملالاجر=ةيمالملا-١٠:١يبرعنبادنعمهددع

١۱.نوثدحملا-١٠.بابحألا-١٠.ءارقلا-۹.ءانمألا-۸.دارفألا-۷.ءاملالاجر١.داُهْزلا

الونوديزيالءنامزلكيفرشعانثاءابقنلا:ءابقُتلا||.ةثّرَولا-١٠.ءارمسلا-۳.ءالخألا_

زنكجرختسانمبيقنلا»:ربكألاخيشلالوقي.يبرعنبادنعءددعلالاجر:نممهوءنوصقني

[٤/٦4۱-ف]«مهيفنأيفويقافآلايفانيايآمهيرَُس:َلجوزعهلوقعمساملهسفتنمهللابةفرعملا

.مهركذقباسلاءابقنلاولادبألا:ددعلالاجرنمو٠(٤=ددعلا)ددعلالاجرنممهو:داتوألا

هذه:حيملت.[ةَملْكلادوديفةمكحلاءيفوُصلامجعُملا؛ميكحلاداعس.د:عجار]

ثارتىلعريزغلاملسُميبأعالطاُدُكْوُتءاهيلتيتلاوأتايبألاهذهيفءاوسءةيفوُصلاتاحلطصُملا
ديعسهخيشةسردمهتلمأاملدلمعباتدؤجُتناكهنأبضعبلاداقتعالًافالخ«يبرعنباربكالاخيشلا
اذهىلعانلاغتشالالخهانظحالاموهوء«فّوصتلايفنيينامُلانمهقبسنمويليلخلانافلخنب

نمةخسنانيلإتلّصَوىتحءاهتابثإنمنكمتنملاننأالإ«هلوحٌةيؤُرانؤَكوءةيادبلاذنمباتكلا
نمهتابثإٌلواحُتانكامىلإانتدشرأوانتَّدَهء[ةزيجوةرتفبلمعلاانمامتلبق]«يفوُصلامجعُملا»
.يليلخلاِهِفَلَسةسردمْنِمحميهبًدقتعااملًافالخ«فؤوصتلاةيئطابىصقأىلإملسمتيبأباهذ
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لميكلاةارشلاةقئألبولمعلالمأنيدلاِءامَلُعب
لرشۇلايأالإئاينييلَوبيعلايفكَلدبعلكب

رئألاىلعجالوأتباشني

ُكِلَملافائضاْنِمىلغألاألملابكلشُرعيمجبِءايبنألاب
ْكْنأْشسَأيبَريسركلابشزَعلابَلَفلايكلاسبشزعلايلياحب

قفلوطشملوم
بلاشأتُجنامإإُكوةبتومعَدامبيبَراَيلوْ

َمبيتاملکو ةبتورمأام:لكلأادقتعشةياعَدن

رحَدُملامغنوتنأيتريخْذ

اجرْعَمكيفٌنّضلامسحتلعباجبروًافوُحخكنييبلقتال
اجَننَميِفاجّنلايبَريِتججاحوايَرُْحَمرشألكنمانللعجلاف

زيتماَهييلَعبَراَيتنأو
هرذْغَملاّضرَفُتثْغَيَضْنُكأْذِإوهرِْفُمَملاكيلِإيتاجباخحمقا
ەرنۈۇمةئتمسحيلىسيلوهرَقْوُمتائبلابيتفيجض

فشزأيبنَدديَفيفكأناوفلكليديجؤتيمَع

رَرَوطقيلڭيديڃۈؤتنريغام
ەريتشملابكنَعيبوُنُدثيلهَرِفْغَملالمأعُهللاَكَناَرْفُ

زدقلاةوشةئاشبنلكل

امدَنوةَبوَأيڍأويفامّئأملايباسِتكابُتْفَرتُغاُدَف
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ْظءُ 2اكفالخيفثم تلاٍتَءاشَسوهريرجل ەرىيرسلاوةريُشسل

هرييألايسفَنوىوَهللامءهَريِصبلاىَوَهلاَنِمثسممطناو
قعىطاغعتفاَهيلَعتاطس

ةيِفاًحلاَكيَلَعىفُحخَتالتنأوةيفالجىلعكنبىجَتشأال

رشألاذنهئيعللاڭفاعقم

كئمتثشيلَعويضخدتفيلَعكُئَرظَنيَبَرُعهللاَكُتَرَت

كَءبوَتىبَرُلاَنَأاهجووبكًتَمخَريامااَلِإيلةجَوال

فأنتاهمسلبُنالنإ

ْنَتْفلاُتالْيَوكنَعييثبجحو “ْنَرَفيفاهئمةطْرَولاينثر
نَنملايليِيذُنوينوُغذَتَتنأونَسريغىلعيعليفطٍبحأ

هفأدانياةلوُمذنتئامأإلكو

هلقامىئنېوەهُتفدقعَظأيفارِيُفاويارتااذه

مَلَقلاَيَلَعجؤللايناصحملأالاميباعيلحنيو

رَدَأوأييآساميرذأثسشلو

هليسفنضْرغأ يملظوييَسخبًأفرتغشملجلاميظقِ

ييزجملقوقشاملجأبملعِتابَنونيقيىلع

ُغُميبؤتتقذىصبيُهَُنَأو رفت

فرتغيأيئاتأااتأذَنَوثفرسملاكنيطفْينَأكاشاحع

.دیق:نرُق()

يأ؛ليخلاٍنَنَسنعحت:لاقيوءدحاوٍنَّنَسىلعمهتويباونب:لاقُي.لاثملاوةقيرطلا:نّنَسلا()
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فصَتَنئوبيذلاكملجيففرتُفأيذلاراتقيَوُملام

هَظَقلاُدَفأَروُهلحلاكِنأشنم

مثاملانَعخفَصلاكيأَشنممئارججلانَعءهنعلاَكْبأَشني

ملاطملارئوئۇؤفتنأملاطونيخلكتغير
'رقئرياىًطأغعيڭكيلإاالإ

ىشكيشأالشاميلستسشيَدَياتْلِكًاعفاريسفُنتمَدَق
ئلَعْلضَملاكلفيّنَعفغئوأعللدَعلاكلفبُذَعُتْنِإف

ردلاقميالورشألانييلام

رطفلاووٍمبافَولامَرُكلب
اهلحواهدّمَعنَعيبزجعلاواهلكينوؤشبأملِعتطأ

اهليَتِلىّمكويبشخحتنأواهلئوامرشقويتلاخو
رَرَضلاٌفِشاَكريحلايِتؤُمتنأو

ُدجاَولايِيَعلالوطلاوذَتنأوُدماّملاتنأورَقَّملاينَعفذأ

ذفاتنكاوسروججومكوُهراولاكنيولضفلاكدي

ريتشيكنتيووجوقألكو
بجچاَوريَعبْقْلَحلاىَلَعأنَمپبهاَوَملابًكباوبأتځتَف
بهارنيةبشچوةَيافكباشلاوطبيفمهلك

رطَووأطرشيبفَولابهَا
باسئألادمكتمِلَعذَفَوبابشألايفيقزرلاربتَرَ

رُكَشوىطفحأوبابلاعتقو
يقزترملانمقولاُيِطنتشأيقرعببشيفييَتفقأ

٤۲۷



ٍيَلطملاكانغْلضَفيبقاضامييِيَضُمنيشامشوتحخَتام

انكللكَُقةأر هئویفاعهلل

ميدّقلاوناسخإنمضيفلاوميركلانئاَرَحخثَدَمَنام

مودْغعَمنيدوججوملاچرخشاييموُيَقلاكلملاحولفام

زسڅلاتيضنممُهللايير
يبَرْلضَفلوشوَملاٍببَسلاويبْثَعْطقَتبابشالاغيم
يبشحخيبشحماَّمَملادَمَعلاويبشكُتابيطيراقتُفاُنشسحح

رَتَسبيَعمكوىدشأمغمك

يراييخْاويريبذئڭزَنويراُقفاوڭدوجميتعيرذ

يرارطشضابطيجملاكمْلِعوِراَوُظَألايفضيوشتلاٌصِلاَحو

زستنۇشيزج]عبدبخَعينَآو

لمعلاحيبُتنمتفِلَعاَملِلمَألاعطقويڍدزرطْنَعكاّشاحع

ليجفأوًايهلإأادوجبلصفلاويمحلالَوتأ

رتورجالكلةممغنو

بَرَهلاَنيأىلإمأباَبّيألبألاءاإويدرَطْنَعكاشاحع

ببَسلاىِشئئتورمألاوبدُتثضتويبادتلاوكيلإكنم

زيخلانازيمبقزرلامسقتو

ەَردقممملاكيَمسَقىلإثرهرْبَتغلاممهلادجدجول

ەَرَدَقامىلَعبولاَوَضبَفيفەرىِصحئشانريبذتىَوُفْلُك
رَدَفلافىصاعبقلُحلاءا

ED

.ءايشالابقزليوحيرلاهريطتيذلابارتلاوهوءءابهلانمةعطقلا:ةءابَه)۱(
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َُر۰ًّء۳ِِ يلحتلايفيلماققميألََاموياوSهدف

ناطملاييفلاشامخرب4٤4rلرامز41

جواوأِقلَمَتيفهيأرجفغأِءاعُدلارعنَعىلإ
رزجنماتنئآويٽ2ەدةصاَصحلاڪل

ءظَتئنلاَتنأووُضلايِيَسَمدَق

ُمَلُمَأيهلإوضلابتنأوُمَحْرَأَتنأووA1عْمدَق

محزتشپنموديعلادقْينَمركوةُسيهَتنمنيه

هياكششلاعِضْؤوَمَتيأَردَقَوهيافمكلاكيوؤُفُككلام

هياَهُتلاىلإيلاوحخأِءدَبنمهيائيلارَظَنَيلإرظلاف

ربحىلإاقهلچاتتشلو
امدغمأريقَفطغتطوخوأ۱لسشورظنتمهللارظرنإ

اميققويدلريحلامالواىرڭشڭاۇيٍتْوَكلايففليمل

يييمأُتتَفدِإاعيَضَرَأملوكلاىلإُذوكلايَدَرُدَق

هفرتغمُمامهزجعبةَدهماشهفمقوُمِتائيداخلاَلكتدهش

ربئغُيبالايپيشنلاهزيئأت

.فصولاوأمالكلايفَبنطأ:لاقُي.رثكأوٌملابأ:بّتطأ(١)
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اينييلەاتيثألتمكالميلةمغُنلاَعَبشأو

رطفلليرارطشاويرفقأشام

كرشلااذهنيعُهللايِنْذَقْنأكرَدلااذهنميعُهللايليا

كرفيهلإايوُكشأُتسشسَلوكرَئاَموىَرَئوَقّملاَلَعَفام

زَدَملاوَءاضَفلايالوَمتيسِضَر

لُيبَئأقياض؛ارتئْأوهلاشملاالإسئابلاةَليجام

`وزويبٻÜليتيفوًمتلابڭاذو

اعَذلاةجَهَلٍيالوميِيليجوىَعَدُملادَِتْمِلَعدَّيالوَم

هبجچاحعيدارمميليتائيَسوهبِذاكينمةجْهللاتناكنإ

هبزاججيبَركُّناطلأوفّطلافهكزاليرءاتسأبلاوزهن
زرَضلاڭرنُتوِءوشنمُبِذِجَت

درضصرمباهئارَونمتنأويڍلِجَتاَهَلىَوقَيالُءاَسأَب

دَدَملاضيفُمقزرلامياقاَيديلاطابوبمَولاعيافاَب

همِشاَكيئَرِنوُدُنِماهَلسيلهقراعباَهلجَقاَهَلتأ

اَنيديساهيفلرهَّقفِياَطيبثحبضأٍتابَكَنمك
وكتغاثركلااذإَفّللاَعَوشأام

يلاعثقاضويربَصاَهِبَليِعيلامثشقفأءوةَ

يلاوحأيفكفاطلألَْأَولاليئاببَراَياهلأف
رَدَفلاَءوُسييفُكاوايندوًانيد

VY



g4ُفَلَحٍتِئاَفلكنميلڭكيفوفلَدْزُميبَركياِ|

؛تَلَسذَقاممُهَلرَّفمُعياوُهَنَيِإاثرَتْفُملاعيمجْنَعُتيَهَكْلاُدَق
عُهللاكَلاعحبش بألاكدغَر

7ا.9ً.اً..او
ْماَرُملايِنغلَبوايندلاونيدلايفُماَمَمريخيفلا>

هە(د)۱وِ. ُماقِتْناب'مُهدِحَواَنَعمهِظيَعبمامصلاكيِداَعَأباز

رِصتَتئافيهلإبولّغيّنِإ

ايلؤأيّبَرِنوُدنممهلناكاموضرألايفَنيزجشُمِباوشسيل

ىَوملاُهنَعتثَرجَعاماَلُجَعُماقشلاوباذعلانممُهلفاض

زظَعخملاميشهاوُنوُكَيىتح

يّنيالإعطاقلاملأالنملاميظَعاَييهجمَوكيلإ

ينَعوُشضتشكدوكلمَياليييسلكَِقلَحْنَعكّشملَح
3رالو لَعَنووريجب مثيفكيلقعع

نيؤمملاعاليتْدَلَقَتدَقَونلطؤقميأبءوشلارنحخلأال
نمؤُيملەرضتندةىلَوَتَتنمييمأَمُكاَمححراجلايمااَ

رقلهنارولااشا

ابتييريحلاةويەلباشاىىى

.ىئغلاكيلَعىَمشَيالكن

ياملصلاحَكيلإذُحويايىلعڭاتميپكراب

بولاوتانيبلالمأكورضن

درو

.مُهْلي:مُهذج(۱)
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2ًٍِ٤coكِ ةَتيجنأنمةاجَنهبىلْبَحةتيَرجأامكَرُكَذلاىَْتبَمَو
۳9ًَ2eي6oم9 $ o

هقفَونمSراهلاوو ؛هةَتْيَرَخحاذقفرَرانلالخدتناهەق

دعأشابليغأالثنتآُدَفَوداَميإلیانلَمتغمس
دبأليزخئمعُهللاكناعمذجمكنارشغبناميالاقحب

عَمَألايفمايقلامويانزُتُتالختكِلشرىلعدغوانو

لَوَتيِفاَلمَعْغيَضُت±الوٍعتحْلاَتْلَكامداعيملافلنا

رَمَتْفانَماَعُدلاَةَباججِإمرت

يراَُْأىهيتئملةَعياجَجيراقيفاةباتإوذو

راَدريَحخجلاوڭلاضرراجلاَريزَعاَييدضَُقلجيبو

رقتخشف,ءيشرككارنود

شسلفمملاسيئبلاَنيَدلابلوطوسلميلاخحوُنيدلاعقَونإ

ٌسأيأتسلةمحخَولانيمَعَنسَرَُأكانُهيتمحڅنامل

وفمٌيالومةَمخَریويلام
لمألاشحمنميحينتافاملمعلانشحمنِيطعيِتتاَفنإ
لجَرَرَعوضنبللمَكنغكامّشيكخلاّصلالمَعلاو

ركشئىوركشوركۆەلوبپ
لامكيفتَرناذِإاَلإهلامغأيفدبعلالصفوهام

هلاحبأفغلابءاسععاذامهيامآيففرّصلاالبلاكي

زرَحولجورجَعهَلضأن

اًملبُشىلتنهلاإالإ9ەاحالصكوتالٌبَراَي

ُرَدَأاموهيفويتآامولايف

۲۷۹



لكنمييِفصغناوٌبَراَياذُحأَماصريفيبُذُحبراي
اذنقئشيهلإالإىرأثشسلاذّفْنَميدنعُاطيشلادجيال

لإريغىلإالو

همِتاُحلاشحمييفرزاوٌبَراَب

زضنقيمحويلشالويل
اددَعىَصحخسيلِءاَضَولاَقْوُكادبأملشوٌبَرايإلضو

ىدَتمهاوبنَموبَخصلاولآلاواتمعشئالوشروپطخ



ارايَۓُهللاكُنَرفَُع

ءانجامبءابُدَقكُدبَع

فرتقشميظقلابنذللكّدبَع

4

ال

وgoو2
ىرامُماپېلكتاحِلاَصلل

4

ج|

م
ل|

ميخَولايلفججَوىَوَهلاريع

ادهَعَباهَلُكاياطححل|يآ

ادَدَعلاىِصخُتاصرملابَتنأو

ل
۰
م

م
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۰.
4
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اعدنمءاَعُدأعيباشساي

ُءانَيبثبسكامەلورفغاف

هللاالإَهَلِإالى

هللاالإهَلالى

باسملجمعاياطُحلاىلإ
ءاتُهىلإئانميبذُحف

هللاالإهَلِإالي

امئارجلايبشْكنَعيوَعرأال

ُءاَوِسالكَناَوشركأ

هللاالإلإالي

هلاالإهَلِإالى



ل
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عبّتُشیوميفيِرمُعُتثْفَرَص
يمئَعلاونيَدجَنلايِيَتْيَدَح

ُعِقاَويِفالخِكرَّملاولغْفلايف

ُعِقاَرَأاملكنميللَولاو

ح1

ەهنَهتزُماهَقيبوُيامبيِسفت

م

1
۰
م

هكرغَملاراَمُغيفيِسفَنووُهلأ

م
~Î

اکرشأنَعيبغاريرايِتحاُءوُس

ارذَفلالتَنيتلجُحاَب

ىبّضَمويلَعللشَينموى

1ەاقشل|نَعىَرأالو

م
e

ىَوَهلارشانمصْلْحَأنابيلْنَم
ىَرُغامًدعَبباتْنَمىلَعبكف
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يڍاوُفاهباَنهَلَضاَب

1ل
۰
م
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YAY

۴ً.وەا9

يتلييداوييوعديىخلاو

و1

اضرَناميىنغزؤأٌبَراَب

1ا9ِ هللاالالإالى



امثئأملاىصخُتكناىٍێتاقام
ر

<ق
۰

4ءِء

ِ.0٠
ةتَبْؤوأَوهصالخإيفقدُصلاَو

و
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۰
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نيقَيىلعكنيييلإو

مآلثفَّقوَأشارعبابي

نزألاريتاعشايتيیلۇ

م
ح91[

رىصبتشُلامر2لاُماَمَماده

ہل
۰
م

ا

YAY

اجبرْنَمعيركلاُدرطَيال

هللاالإلِالى

امركىّنأَتَتيصاعملاىلع

هلاالإهَلِإالى

ةيَبؤوحنيِوبلفيفةحْرَفَو

هااَيقنّصلاىباتملبُقاف

هلاالإَهَلِإالى

لمعلاِءوشنِيءايِحلاىِيَسَرْحأ

لينود ءاضرَتلَمَعل

هللاالإهَلِإالي
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اقبسبنذلارففتش
4
>

دُمَعَتلانمشاوفُفتش

4

<

ق
۰

ةثبُتأطخأاملشاوفُمتش

`

`

تش ةَيِنأكورَتوالغفاقلطشييلذيلەلاوفف وةَيِ

س

T۸٤

ِ91۱ هللاالإهلاالى
و@

ةبًتنُمريُغوثنكاهبَتنُش
م®4

هلاالإهَلالى

رظحعاملغفلفلاوفُمتشأ
انوشئياملكين



ُمَعَشلاِنارفكِلهلادفعنأ

معنبؤأالبءاجامإلكو
م

e

افحللاتاوهللاهفُمتشأ

4

>
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م
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۰

ركذلاكورقللاورفُمتشأ

ةَملكلابنذلهللاهفُمتشأ

ةَمثئأَماكلهللاهيفعتشأ

نَئْفلاٍتالِضمهللاودفعتشأ

نظطبوأنيفيبمثإلكو

م
1

ہل

|
۰
4

امْلَضلاُتثستکاشارفت

امثإيبوننمِناكرُشَيال
م
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4

الراقُأوهللابمأ

اطبابوًاضباقيّبَرُتثيَصََ
م

>r |
۰
م

۲۸0

ْمَمَنلابابشأللارفُغتشأ

امجنعەرطَياملكو

هللاالإَهلِإالى

افَولاريغيفةَءوَسلاورهلاو

ءاَبَمُعيفَءييُملامزَتلَم
هلاالإَهَّلِإالى

هيِصقُمميركلاشاةَمحَرنع

اصخأوباتكيفەاو

هللاالإهَلِإالى

ركشلاكرقلشاوفُمتشأ

۱هد

هاوسنميحوأومحيف

هللاالإهلاالى

ْنَطَبًداكامواهنيرهاظنم

امخژرزاهبجچوُتةرفغَ

هلاالإهَلِإالي

\

G
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ابژجارنقوامررفعتم

ايقلاَنَددَفَوىَيَبوُقَو

هللاالإهلالي
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تاحلاصلاتايقابلا

تانحاصضلا

(جيبستلايف):ىلوألاةيقابلا
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للابللامشببفطللايؤاحب

يديهيلغفرمليملايِذًناحبش
ييكِرْذُيكفيالحفلايِناحبُس

هبثيمملطمكِرضّنلايؤٌناحبش
ببَسالببامَوبشَولايِذناخب

لِصّتُمُناسحخإلاَووبلايِذاحبس

يديِهيَلِإطاملطشبلايِذَناحِبُس
ُتَبَضَنامِءالالاَوضيْفلايِذناَحِيُس

اهَلَدَبءاَوَضمكِلْوُطلايؤَناحبُس
َّلَمَأيلُتدَقْوَأامدوججلايِذَناحِبُس

لبُسانبتقاضامعشؤولايؤَناحِبُس
هتًّرِعبىشأالرعلايۈناحبُس

تَدنَتْساامٌدجلايطغُمٌدجلايِذْناَحِبُس

هَلهوججولاونتْنَب

هللانمنَميييمَلفآرَقف
لانيزلَتنملكيف
هللامرضنيلعلابماَقَف

هللانِمٌبُهَويلرْهجلاَووسلايف

لانيلضتاهلُكوجؤَأنم

هللانمطشىلَعُتثطسبلاالإ

هللانمضيفىلَعيِرُفَوايي
هللانملوطاغعُدلالبقَءاَمْغَت

لللرمذورجخجةەلۇختا

هللاريغشؤاَيَعََوَوالإ
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هعرنيوهيتؤُيكلُملايِناحبش

يِنَبَواَنَتميضمكِلؤَحلايِناب

يِنمّنْكَترشُعمكركلايِذًناحبُش
ٍةَلِزاَنِلطَنْفَأملحؤَرلايِذاحب
ةَئَمْكجُتلَلْضَأامرونايؤٌناحِبُس

ةيَلسَبَوهييملِعلايؤناخب
يتئكسَمُدِصْقَتملِنأملايَِناحِبُس

ٌةَمَلْطَمٍكْلُملايفامطشقلايَِناحِبُس

يِيَمَلْظَمُتُمَدَفامِلُذَعلايِذًناحِْبُس

يلرفيفيِصغأمكمحلايَِناحِبُس
يِنُعِسوُيَفوُمهَأمكوُمَعلايؤًناحِبس
مىفْيرهقامِرْهَفلايِذناحبُش

اَمَويادِعىدامكشبايڍدناحْبُس

ُهَلَدرَمالوشأرشألايؤاحب

طشالَوليَالمكحلايِناحِبُس

اجرحكذاامزيحلايؤاحبس

انيَرطفِتاَفآْنَعسدايَِناحبُس

ٍةَِصيِفَوتاديفدملايِناحِبُس
تَعِسَويتلاىَمْظُعلاٍةَمَرلايؤَناحِبُس
ْتَلِمَشيتلاىربُكلاةّئِملايِذَناحِبُس

انبلاطَميصخملاٍةَمْغّنلايِذناحِبُس

البميِدَقلايقابلاةّرِلايِذَناحِبُس
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لايملىلاملعلكف

هللانمنأَشىلعتلقَتشاامف

هللانمطشسَفىلعاَياَضَفلايرجَت

للايالنعاقلراتَنالإ

كئيملحيلءابدفأإن

هللانموفَعيِنلَمُشَيَرًاحفص

هللانمرُهَفىلَعُتُدَمَعغاُثيَح

هلانيشطبىلعيشموشي
ڭىيرفأعلماو

هللانيمكحميفَبّفَعُشمالو

هللارموريخحخينأجاعَوالإ
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دَعَاالفىلاةَرُدَّملايَِناحبُش
ُتَمَصَفمكبالغلاةَوطَسلايِذَناحِبُس
ْنَلفِنيِتَملايلاةَوَفلايِذَناحِبُس
اموٍتاَرِهاطلاتاشلايِناخش

ٍةَمِصيفَوتاديفربِكلايؤَناحبُس
هِيَمرخليماحلاةَمزرَحلايِناخش
اهُنلوَصئِشُحَملاِةَمْفَنلايؤَناحِبُس

هَلميظَعلاشوعلاحبسْنَمَناحِبُس

الةَوُلألاٌيحلاٍةَدحَولايِذناب
املديِعُملاِءايشالاِءىڍبُمًناحبُس

َتءايشألاخلْتنَمناخش

بئاجَعلاعادنإعيبناخب

ولأملاعدوناخب
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اهُمِسكَيَفىَولبلاوصبيْنَمَناحِبُس

اهشِرُكَيَفىَوُغَّدلاُلَبْفَينمناخب
يِرظَنودنِعنمةَرظَنْنَماحبس
يبرُكىلإىُاهُمْطُلْنَمناخش

لءانَتلايِصخأالناخشَناحِبُس
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لليدمحلاإلمأكيالملاوب

هللدمحلاطيحجشيفراَرشأ

هللدمحلاىَئشأويفًاكرابُم

هللدمحلاسئلالومَشفرط

هللدمحلاويلركشلاٍبَتاَرَم

هللدمحخلامامّتواضإرلاَنوُد

هللدمحخلاوسرارشأَداديم

هللدذمحخلايفيلشافال
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للدمحلادلَعَمًااَمَملانإ
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4

هللمخل4؛دامكلاوامرو

1

»

t
t

هلل

َ۔

.^وشول

حلاىلع للانمتاباةقيَق

هللاةَيِناَنحَولثَناَدوحلا



هلدودححالأصحايه

ةَيِناَدرَفيحلايهل ٹثقهِلَوَةَِن

اهبدوجؤلاتاوًديحلايهل
4

عغُاءادئالااذٌّيحلايهل

تفلتَتكِروشولحلايهل

ِضَرُعالاطلسحلايهل
لاوٍةَداَرإلاڭكووُمَميلايهل
اوءاًشَئاميِضْشَتحلايهل

ثَدَحعنمتدَبْوَأامحلايه

ىَتَملمنيالالاححلَايهَلإ

دحَأدحاَودرَقىحلاَيهلإ

َحيحلا#7 ٌدَمَصْلَوَأئ

لاديملوذَلوُتملحلايهل

ەئابارا

ةتالومولالحلايهل

ًةعماجب'”كْلملاماَليلَايهَلِإ

ْنَمَفِءايربكلالأحلَايهَلِإ

ينععكلاَوتيكا

اصولالغفلاَوٍتاذلايف

هللانِمنْذِإال:4اه

؛هنفِصوءيشلالاح:فيكلاءنامزلا:ىتملا‹ناكملا:نيالاعّنَموزجىنعمبءانهدرت:لاح(۱)

-ةفرعملاتاودأنميهو-مكلاوفيكلاءىتملاءنيألا:نملكف؛ّيفسلفحورتيبلايف:مكلا
.نؤكمملاقلاخلافضَوِبةطاحإلانعرج

مالومسقلامالنعاهلًازييمتکلمهنآملغدیزلاذهتلقاذإكنأل؛كلملامالتیمش :كلِملامال(٢)
.تاماللانمنهريغوةفاضالا



ْنَعَوطيجمملاملِعلااذيلايهل

لاعيرةهِسزُكْنَميلايه

وأكَوُلُغيوخَتالحلَايهَلإ

رَرَوهلامكلميحلايه

هُغَرُئَتَوويَتْؤُتحلايهل

يلبراَهّنلاجالنإحلايه
لانمايلاجارحٌيحلاَيهَلإ

اسجريغبقاَررَأحلايه

ةرلقُملاجآيحلايهل

ةَميَشَتَوويدُمَتحلايهل

ةبَيبَسُمٌبابشأحلايهل

يِتفرْغَتَوياعينيِ

رىبيۇنيو

اهبَتمِلَعسْفَنيليلايهل

ايعيضتإلاموُذَتيحليه

EEE

غ. مانملَعتامةقتيشم

شحينوألاامش

رشتملاعظملاالوماع

ةَمخَراإكْلمملاكِلاَمْنَم

قراايفُنّذلاَووِلاَو

هللایوِسييتأيوبألإئممل

هللاىلإالإلَمسكلاوتام

ڭىوىياهينَويلإَْعب

هلامصشالٍودايدزاالب
هللنالغإاللاكبيعلاَروشسلاف

هللديجؤَتلابْبلَفلاَووسلاَو
iiرااين

e
t
v
8
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1

رقىلإىتوُشلااَهَتَلِبِجوكشأ
ہللاةَعاَطْنَعىوهلليو2ۇ

هللانَعاهاياوطاهُثنَدَعفأَو

هللانَعيصُهُنَوَئاَشإُكنم

نمَنْوُرِجَيالو|یءؤشبنىسحعنمَنؤُرِجَيالو»:ْعيلَشَهَنلالوفلاوبألاق«ىنسحلاضيقن::ىَءوُشلا()
.نيلِظْلِغ



تَلُرَهولَوثَدَجولحلايهل
اهُنَساَيِسيِنْثَرَعٌيحلاىه

يِنَمظاَعُتبذيلحلايهل

يِنْفِذْمَتثيعيلئَويلايه
ةرِفُغَمبينكرىلايهل

و

ىلعلَصَويِنذِعشأحلايهل

(ريبكتلايف):ةعبارلاةيقابلا

يفرىلعلارذَملاوذوَبُكَأهلا

يظعِءايربكلالأربُكَأهلا

بيمديجملاشعلاوذوُأ

بيزَعِديِدّشلاشطبلاوذربكهلا

كىرفالپوبالا

الاذانىا1

٤۳

هللانعًادووطمٍتشَملاةَوُهىف

ءْمِدَأَودَمځَرَو

J|هلللإ

هللەللاتادويبتمارك
2767ح1

.٤01

هللاىلإايلغعلابَسّنلاَوِتاذلايف
ِِ۰2ُِ

هللاهةبيتءىشلكتثَمظاَعت

ثمٍُ

هللاةزرعاربكِتارابعملاقْؤف



انيعذيِاَرطِإنَعوَبُكَأللا

ركْفنَعَومفَوْنَعورَبُكَأهلا
0َ.

و7

۱Êنَعَرلَجيونكنَعرَبكَأ

امِلَولَمَوفيكنعوبك

ثَدعىلَعملعنلَعربك

۱

1

و

2 Ê

ا

4

ا

َ
٠

Ê لا

و

و e ۱

ا

أ

ا
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1 ۱Ê

مفىزاو

ةشراعُيرفأنَعوربأ

ةيجاَصَويلونعوبكأا

اْصنَعَولضَفنعرب
جبوبكل :هعناميأمأًات

هبقُثبناتجوبالا

ينبغيربك

يفلَو:دْلؤ()

۱

Èلا
1

Èو

هللابناجبيفانئارطإبوفض
هللكودالنأكوكىهُنلاثشسح

للابٌصعُخااَمِمهنكلابمْلِعلا
للابتاذلانيغراِيلوُلحم

للباجيإلاوبْلَسلايفهاوس

لرليلغتئالشاسدَقمَت

هللايفلمعلاُڭزَفَوِنوِيُعلاكَ

هللعوُنضَملاِبَدحلاُرُياَغَت

هللايملمعنعةدارإلاكوت

هللاثَدخشيفضَرَعىلا
هللانمدغَويفلْؤوَفلاِلَدَبَت

هللاَةَرعثّفاَنكْرَدلاصب

شَةَيئُغْتَلَعَتِءيَشِلَرُفَف

.كاوهف؛هبتستْنَميأ:«ِكيبِقَعىئَدنمكده:لشملا
 



e ىلۇلذأناجحهےےکكأها

ىلإدمئمأأاكلموبكألا
ore f

رقأنأابمَريربكأشا

يِنَفياَضبْنَأًاعشُؤوبكللا

يلمُحبأًادوجموربكهلا

ينديَقُيأًافطُلربكأللا
يندبعُتأارُبَفوَبكأهلا

ىيرداغُينأاظفجوبكأللا

:ها r [ ا .
f۴ ا0

هلءموقانأاربرَبكأأا
مs.ء.1ً

ىهلوىَرَينأانَم|ها
1

ىزندخجاوُيدأاملجوبكأللا
ٍم2وےنشرا
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ترشملأاميركتربكألا

ةفطاَرَعىمحخأامرزبكألا

ُهةَئُئاَِإىعامهبكأها

1
هالىَنأامربكو
دهبكألا

هئناوججىنشأامإربيكأهلا

ةقراوَعىدجملأاموبال

٦۳

هللانمیَشخحلاَوهللابهاَوَم

eو 4 Eeٹا

هللوءوس

TP
. اطغغالاوقللاىلإارَقَق

للانَعىتافاودوذججيلاُءوش

هللاةَمْنْخنَعاهِناَطْلِسِليسن
ge» o

هللاىلإيبدنمُتْلَصَتَتدَقَو

هللارمأاتقممىرأفًارمضتششم

هللانمىَوقَكلابُتيَناَدَتُدَقَو
للابسلادعبدبَعلاشحجوُينأ

للابءاوشألانمثيفتشملل

هللاىلإاياليفٍءيچڄالنم
هللاىلإوطضمةَدُفعلحب
هللایوِسوجوباهللاحدامل

ڭلديجمتلابلؤقلاطال
هللقحلايطغشقلحلاكرات



هَانىىراامۇقا

العاقىےنخځخِلضا.

للابراَوطألايفكَُسَمَتنمل

للاةمغنێتثَنشاڭَراَبَت

للاببحلاىێنژزجأَردَمَح4

تاكئاسَملا

(حيبستلايف):ىلوألاةيقابلا

هللاةرعلابَريَبَرناخبش

لاٍكِلَملاكاملاىلغألايّبَراحبس

لاحالادجاَولاميظَعلايبَرناخب

لاِدَمَصلاٍرِفاَعلاميلخلاَيرَناحبُس

سسَوبوُتدلارافعيبَرناخب

لامعلاطسابلاميرركلايبَرناخب

لانَنِملاعسؤُملافيلطللايّبَراحبس

لارطلانِقُْملاعيدلايَبرناخش

اعَتُملارهاقلازيزَعلايبَرناخب

وتلاداملاديجَملايبَرناخب

ٌرَربهاَوَملابامَويبَراحبس

يجرريسكلارايجيرناحبُس

مَعةّيربلانَمححَريبَرناخب
اممِلاَعِروُنلانيبُملايبررناخب

اكرحلاكرذُملاريصجلايبَرناحبُس

بيِقَربولامالَعيبَراحب

۳\۷

هللاةبئرةنرَياَغامإإُكْنَع

هللايمولغَمداَدُحَأسوُدُش

هللامئاقلايلَعلاليلجلابَ

هلارِداَقلاٌيوفلاتملايي

هللامجاَرلافوُؤَرلابويلارا

للاِدِجاَولاليِفكلاميجّولارب

للاعياَولاميلعلاميكحلايح

هللارِصاَنلاناعَتسُملابلاغايل

هللاطفلاعلَولاراجتشسملاي

هللاثداخحلايصخشمميقَيوئاضَملاحا

هللاىلعيحالباياربلاقا
هللاةَّملاميظَعنيسِئابلامس

1ةعغلابَرةَئيطحلارا

هللاةَرطْفلايڍاَمُنِلْغُنَويِفُخُث
هللاداملاعيمشلانوكلاَوٍت

للارِطاَفلاطرحشلاِتانئاكلاب



هجِتافريْحلايطغُشمَيبَراحبس

لاطفلاءىدبُملاٍديهّشلايرًناحبُس

لادَدَملابهاَولاديمحلايبَرناحبُس

لاريحلاحافلادوُدَولايبَرناخب

جشتاسلاِروُمُعيبَرناخب

ِذُمَنيِنِمؤُملاّرِعُميبَرناحبش
اًدتُملاعاملاريِصّنلاييرناحبُس

دشماقيلعيرَسيبَرناحبُس
فيمىياقلحٍلتيقملايبَرناخب
دلايِذَوِلالجلايِذليلجلاييرناحبُس

ًاتغلادِشرُملاديِشَولايبَرناحِبُس

لايلمأيدِيَسيهليئناخب

آعيبحلانيِيَملايبَرناخب

اججَرَدلاَودخملاعيِفَّولايبَرتابش

هاوِنْؤُكلايَييِبَرناحبش

ضُبءاشَياميِضْشَيينَراحبس

ِلَزَألالوألاميدَقلايبرناخب

جلارِاَظلاليكَولايرناخب

گتشلاميلابيِسخلايرناخب

لايِذَوِدِيِدَملاللايِذَيّبَرناحِبُس

هبيفعٌلرِعلاسيلنَماحب

لابَفْطَعَتْنَمًاعوضُحيرناخب

يبيَحناَوُكَألاَرَهَفنَمناخب

۳۱۸

هللامينُملابوُهَولايِيَغلايغ

هللاليجملالوضصَولاربُملار

هللارياّسلاوُمَعلاَنيبِئاَتلاب

هلاضباقلاريِدَقلاَنيرِفاكلال

هللانمؤُملاٍظيِفحلالالجلايفيِ

هللامِصاقلانيِدَتْعُملابشطبلاد

هللاةمُكحلاينوةَشيِعَملاراَد

هللاركاّشلاروُكَّشلايبشحخحمارُكِإ

هللامصاعلاروُبَصلادابلابين

هللاهرادُشميففطللايِذباَوَُع

هللاةطشجلايِتؤُمبئاجَعلاتاي

للابابحألاعفاَرلاضفاُحلات

هللاىرىسقابالوءاقبلال
هللاىلعىضشُيالولذَعبوألس

هللادذجومميلاٌيدبألارخآلاع

هللافِشاكلاٌدَمَتسُملانطاجلايل

هللاهياكحخأيفرُخؤُملاَءاشش

هللاىَوملابالغنييَهُملارب

هللامركمملاتيّقُملاديِشَولارشأ

للاهناطلش7رِعلابلاَفَو

للیویاقمیریالم dd

ْنَمعيبشَت



ةّمحِبشقوُلُخَملاوجمهننَمناخب

وكَلَملاَوللاهيبنَمناش

ةنَمْغعِْنَءاضخإالاٍتَئاُفنَمناخب

اتيتبمةوجوملارَدُفْنَماحب

وىشلابمافْنَمناخب

َِبَهَييكناسحخإلاضَرَفْنَمناخب

نراثآلارُثَأنَمًتاحبش

ْتَّفتكْنافباللارَّصَبنَمناخب

ثججَّرَتُمافروُتلاهئمضاقْنَمناخب
ثأالتمافضفلُاهْنِمضاقْنَمَناحِبُس

ُهةُتَعاطَورعهركِؤْنَمناخب
هئ9سناخب

فرشزمامحمص

؛راَضَبيجوٿْونَمَناخحبُس

هربعاوزألادَرْوأنَمناخب

ةفئاطنافوعلابصْحنَمناخبش

ُتَقِلُخاملیرشِكلِلقاسْنَمناخب

للَرَسَيَوىرشسُحلابنْجنَمناحبش

ًافَلَدْرُمعيبشّملالعْبنَمناحبش

انتجديوتالعْبنَمناخب

ىلعلٌصبَرَيبَرًداحبشناڪ

۳۹

هللاةحبس

رشاَءوَيسانلان

هللامعنانمراشنمركشلاو

اىوئكيالځلاشيالب

هللارمدغَواهبَئ

هللانمٌناسحخإرلكلاوتاسحمإ

هللارماشلاىلجَتروُتباهيف

هللانطابلاّقحعءةَقيَقحاهل

هللبابخألاسمورو

هڭلاَوَوُمَصنمىدُهبوُلَفلاِوب

هللايڙوتەةُمَعرشَوروَق

هللاىلإىفلْرلابدوجلاَراَف
هللاىلإأهيلوَتَوًاقودَوًاقوَش

هلاويشَحنياَهبُبوُذَتاران

اجبورلاإهتسمب

هللاىلإىَهلَولاسُمنألاميَفَو
هللايفشاُتاَميلَكُعيْثَنُفَأ

هللرشألاؤيَوسومتلال
„eهللانمادوججىدُّهلاىطغأَوىر

۾
هللاةَمحَرنم

WP
خّبنم

للابراَنأقحشاَدححَونم

هللانمذُمبَيملا

ب7و2ً۰َ
للانرمیذدشاهبردَمحُش



(ديمحتلايف):ةيناثلاةيقابلا

هةلريظتنالادمعشُدمعلا

حلا هبماقُيالاديمعشدمحل

هةلئامنالادبعشدمعلا

حلا هلراغعئالادمعشدمعل

ًادبأارهاظًادمحلدمحلا

هبچاَوقوفأادمحهشدملا

امكبأقئالادمخعدملا

الجبأقئالادمحشدمحلا

امجبأقئالادمخدملا

وؤشبأقئالادمحهشدملا

افصبأقئالادمخحشدمعلا

اسابأاقئالاديعشدملا

هلةنمتاذلادمحدملا

هلدافتالادمحشفدذمحلا

هبطيجُبالادمحشدملا

باقيالادمعشدمحلا
مىد.ً

لەضتريادمخحشدمحخلا

۳۲۰

هللدمحلاَيحبموُمَيامب

هللدمحلامظَلءافكالو

هللدمحلالئمدمحالودمح

هللدمحلاليدَعَنيأَودمح

ىَقْبَيَودوجولاىي

ةةمعلايرخيدعالردع

هللدمحلاّيحبمايِقلافيك
هللدمحلا ّ Cy ساو

ىحىفحُبأادمح>



ببشاليأدومختمشدملا

ثبجعَوايكارًادمحعهشدمحلا

ةنَقيَقَحىضفَنالشدمحلا

هةلَنأيقابًادمحعشدمعلا

ًمَوباَوَملاحافهشدملا

ديقمنيقزارلاريخهشدمحلا

بُحَونيرانريخشدملا

يحَونيمجاَولاريخهشدملا

يطلدابعلايقاَرَرهشدملا

يمَجنيملاعلاٌبَرشدملا
ديألُكدوججلالأهشدمحلا
يمحعلاعفلادوُمخملدملا

ثّدمحعامدمحلالأدملا

هذدماحَمىصختالشدذمحلا

همياصالخإشدمعلا

امئوجأءاضورمشدمحلا

ميةخۇپانامهللذمحخلا

بيقَيَوًارفاوًاركشهشدملا

ةةيلشفلاعرشةععل

ةفرغتَأارارقإشدملا

هيبئولأاناعنإشدمحخلا

۱٢۳۲

ليدمحلاقوقتحځحءاَضَفوب

لليمحلابىشدمعلكذإ

للدمحخلاءاقبءاقبلابشحخ

هللدمحلارسب حوُتشلابا

دمعلاءافكييمَلاَعلات

هللدمَحلاميركلانيَِياَفلا

هللذمحلاميلحلانيرِفاغلار

دملاىَنْفأَوىُعَأَوىطغأ

هللدمَحلاميجّولادابعلابأغ

هللدملااياطعلايلومعئضلال

هللدْمَحلاىنشأبفضَولاَوِتاذلاد

هللدذمحلااوييحبتا

هللدمحلاىلغألايبَروجو

للذنحخلاديعَولاَوودَُوَو

هللدملاىَلَعَأركُشلاَودملايف

هللدمحلاِءاَدُأنَعيبزجلاب

هللدمحخلايراقيُفاَويَ

للدمحلاويلِإيلاهيْباةجَو



.9۲ ةلءانثلاقحممشذدمحخلا

4C4م°-4

2ےا4وم ىنفَرَعثيخادمخحللدمحلا

.ر

ةرَسيَفَررشُغيفشدملا

هراوجييئَنُغأشدمحلا

ىنُشِعْنْيَفىَدُكَأمكشدملا

r Ws يناطغأشدمحعلا

هبنيقَيلاىنالزأهلدملا

ىوىذهدملا

(ليلهتلايف):ةثلاثلاةيقايلا

للابيحلايهلإهللامشب

الوڭاوِسذَهْشَأملقلايهلإ

۲٢۳۲

دمحلادْنَعيرجعكاَرْذِإ
م ۳2و

اةادهَوەرونتب

م

1
اوهريختثير
لايدايةفولو
ذدمحلاىلَعالوطَوأَنَم

دمحلاامالجدَةَبرُكَو

ِ

ذدممحلاةنِمرشيلاورشُلاىف

ّهونم ذدمحلاىلهقاَشسەهبش

حش هلدمحللیدَمنَمدرَك

غ
7

0

\

1

\

1

١

ا

١

1

e.

ی

هللاىلإىيصالخُخإهللایفش

هللادحاولاويَغٌّيحلابلإ



الېهجوتملأدفّيحلاَىهَلإ

اليهجَوُثهَيَوذَفيلَاىهَلإ
هبُتُعَضَحًاناميإيلايهل

غقةَموُلألاناَمَرُبيلايهل

رفثلايهلإ ْضَنَودوججْولاُتاَوْذ

ةرصبشمنْوكلاُنيَعءحلَاىهَلإ

علتزكااذاذهّيحلاَيهَلإ

ثبجبَوةيِناَبَرّيحلايهل
ثَرَهَفةَيِناَبَرّيحلايهل

ثَرَهَظةَيِناَبَرَيحلايهل
لاوةَوُلألااجاحلايهل
الكمعِكلملاُرِعيلايهل
بيإوميدقلافضلااذيلايه

فثإَوتيفَناَمييفيلايهل

اودَبَعاَملَكيٌفيحلاَيهَلإ

هَلتثفَرتغايدوبْغَص.:يحلايهل

هبتْهلَوديونلايلا

لإَولوُمُعلاريوِ

!يلا هبثلض:قحا ثمِلَعامَدْعَب

وقريملكفر
اااو

۳Y۳

هللاةرطفىفامدهاشراَوُنأ

ê.
هللابجاَولاٍتاذلتوبشثلامول

هللايثنابأروشمألافير
م

 

ڭلرشألاَدإرشألا

لعاتتبإلادبيدأبضاق

هللاةيِنائربدوجميؤلاماق
لرديبذنًُتلاوشوربيقلا

اهرعثلجهلايفكشال

هللاِكِلاَملايعضحخملاهيدر
شدانلئأالدأضالكير

هلانْماَعُنِإيِبْلَسَويباج
هللاةملِكةئتبُثتأامِليتاب
شلاحتثېثأوارش
هللدبَعلافارَيحناتابجاَوب

وههچۇ
للاةَمُكحهُتَضَتْفاروُمأالاريب

هللاىلعتالالسوفنلاماه

هللانَعباايلايامل
هلضيرُشتلانعراييخالي
هللاىوِسدوججْوَمِلًامشاالوًادوجم

لريثأَتلاامّءياذل

للەلادا
2

4
۷
م



لايفًةقيِقَحلاَتْئَطْيَأّيحلاىهَلِإ

جتَونلياَببيَحلايهل

بفشيكئُمببيغامقلايهل

:ءّقحلاىهلِإ لانَعِتاثداحلارجع

اوُمِهَوامَواوُنَظاميلَايهَلإ

ابينذراميلايهل
ارشيِتتْيَوَسذِإّيحلاَيهَلإ

ابفريِصبلالْصنِإيلايهل

ٍلَمَعىلعزيتمليلايه
ُهَفِلاَحتتأبشّكٌيحلايهل

ججالبذُحأَتمليلايهل

ٌةَمَلْظَمِكْلُملايفاميلايهل

الوتنأهلاتنأحلايهلإ

أفتنأهاتنأحلايهلِإ

خفتنألاَتنأيلايهلإ

قفتنألاتنأيحلايهل

ابفَتنأهلاتنأحلايهل

قفتنأهلاتنأيلَايهلِإ

ثَهفتنأهلاتنأٌيحلايهلإ

نفتنأشاتنأيحلايهلإ

يظَعَتنأهلاتثنأحلايهلإ

ادتتأهلاتنأَيحلايهل

ُدَفَوَتنأهلاتنأيحلايهلإ

٤۳۲

.ك

للاةَعوُنضصَمىلعتايلَجَش

للا3َيَباذاتفيموهاظ؟إ
.7َوَ

ف

كزَدكاَرُدِإ
۰

و

هلهللاكُْرَدَو

لةوكملعتبلل

هللاىلَعٍقوُلُخَمِلضاريالو
لانيملىلعنعيد

هللانمطمسقىلَعڭوَتَوغف
للَُْضَلُحأذَقلويَهَل

هلاةَعاطيفةَصِلاخبيضل
هللاىلإييفاهفئاشَكنمصَل
هللانعبخځحاهُنِإيقيالَع
هللایوِسيرکِذْنَعكركذبيِ
هللاىلإيِْلِصْوَأَواديسينكر

فاةريلبعايتييز

هللاة۽زارواييزو

هللاكمشابيماقممذْجَمدجَملا

هللانِيداَدشفِإَوفطلبينكر
هللاةحفَنليزأفءالبلادج



ُتثَعسَناَوبولاصىحلايهل

يفكبىَشحأاليلَاىهَلإ

ْنَمحلَاىهَلِإ

يبيضهللالبحعيلَايهَلِإ

الكياذليديجؤََترىحلايهلِإ

لاوكتافيهيزئَنحلايهل

ثلنتةمولألايحد:نمحلاىهلِإ

ُهَئّفاَفدبَعلاضْرَعحلايه

يبةَصاَصحلاَتْرَدَقيلَايهَلِإ

يِتَبَسكَمَويدَجاميلايهل

ذَقَوَبوُثْذلاُتْرَقْوَأيلَايهَلإ
فُعَواجابيبلىلايهل
ديجوتلابيلايهل

ٌدَيَووبركيلاميلايهل

وشرةالّصلاىكْزَأٍبَمٌيحلايها

٤eم

(ريبكتلايف):ةعبارلاةيقابلا

ىكلاطغترَبككأهلا

ترئُلًاديجمئربكأا
هىارقترفا

هَليحامرءبكأشا

۳Yo

هللانماحؤَرينلييَرورض

هللاةَمضِعيِيضڃَوايْنُدَونيڍ

هللاريڙازغرڙونود
هللاًةَنخَويبلقديجۈؤتتُەوطَو

هللانعيهلُياضَرَعوبيأ

هللدبَعلاتابچاَونمكيلَع
هللاةَّنميهلإاَياهلوخجُزأ

للاةمغنييئبسكأاذإالإ
ً

ذو

هللاىلإيبؤّتاذفبوُذلانار

للاةَمحخَرنماضولاوقَمىلإ

هللاةَيِنادحَوديجؤتبالإ

هللاىلإانييامدممخأوشال

ل2ىطظ24|4 هللميلاوو

هللذيجملاوهللو۽¢فلا



D0و

و٤12ر هُيَوَأثيوبجألا
0َ2ےت

هتَيرهاظُتَءاضردَبكأ۱#

:َءةَيْبطابلالغتهنهبكأألا

ةُيطاححإثَّئاَضامربكألا

لءاًئًَئالأيعحربكأشا

ىلعدوجبوؤلاموُيَقوَبكألا
امبميدَّقلاملِعلاوذربكللا

هعئانَبُءىِشُنُيهباها

هَئَفيلَحءىدِبُيملؤزبكأللا

ُهَلِءايربجلاُرعربكأألا
ةَلِءايربكلادججموبكألا

عربكأا الجرماتر
لاوتوقفيرزايجربكأألا

هبريظتالكلموبكألا

هلءالعلاداجشأربكأللا

 ىلقمئاجشأربكأللا

٦۳۲

هَتلاَوٍتاذلايف ابشأالتنل ءابش
1

دحومالإرنألايضفي

ناعنُصامُه؛ُءاهتنالال

دعا

هللكاردِإالةقيقحلادز

هللاةَرذَكنعجراخزجغشع

هللاةَيموُيَفثداَوحلاك

هللاةريخدوخجبؤطرشبالو

OEE

ةىيقغتلالعايريا

للاةيزائرح میادل

هللاةَوَفثَرَعبلَسلاَوباجي



لاوذَولالجلاوذاَرْذَفوبكأهلا

::أامشغغدبكأشا هلموق

دياضُثْأاربؤُنوربكألا

ةددانمنععأاكلُمروبكأا

ةَللاعُمنعأنأشورتبكأا
ةتراقشمنععأرعربكأألا

بكألل

ر

اسجريغپيقاَرَر

بھارٌتباكَوربكأا
بكأثا

و

اأويلطشوجم
هبلاطلدوججوممدےبكأۂشا

مركىلإينوغُذَيربكأا
ياستربَفأَنَمدبكأشا

ةرِفُمَمِيينوُُدَيرکالا
ىنرڭذيَئاسلأربكأا

ED

)۱(

.ةيهلإلاتاذلانِ

ةعميئىيهبنمماركإ
هللاُةَوُغَدنكلَويِركِذَويدم

ةبِيَمءيشلَكثَلَعءُءيش

هللاَوطَسيشلكىلعيش

هللاىلعىَوَقَينأزجخعللَنيأنِ
هاكىزاعأدلاضرعلبقب

للاةَمخَراَياَضَُتاربججَوارس

لىيئاَقْلَأَتائباعو

للاَبِلاَطأاعطَقسبغيال

هللاىلإرقُفيبوُيْيَملاوهو
شانييأُسسفَنَو

خشَرَو للاةوغديِصاأَوقم
هللاةَمْغِييِصاعملايفيِتَوُفَو

نمءاهتاڏدحيفلاسملان:تيبلااذهيفامك؛ةفّوصتملاعوبنينمفرتغُلايفسلفلادعبلاظا



يتحَلضَقَريڍداجيإربكأهللا

ويَتفمششاريُغوَبكأا

يبيبوُنُذثقاخحولوَبكأهلا

ثيبكاتخرالولربما

ةرظاَنشاميَعوربكأشا

اقفاللوقا

ابقّقميلامآوؤبكألا

هيبثئولاشخأربكألا
اهريارأيفييفرَبُكأثلا

نيَرنمايبشخحركأألا

فأكلامكىِناطْلُسربكأهلا

ىلعةالّصلابٌنسححربكهللا

۳Y۸

ٍا7ِ.
هللانمملحىفَونكلَويجف
هللاًةَذَحَأييْئَبَسيبَرلام

للابنظلانشسحىَويِييَقَيهيف

هللاةيْشُحًاضأثجوُيتْنَذلاَو

للاةرصُناهيلَعوججزأءوشلاب
6.2.

هللاةمضعالإةنميذقنمام
ِ.2َ

للاةَغلوهيلععىیبودارُش

هللانمِناوضِرَویومتبيد

هللاىلإينابرُفمُىُححدَم{حش



روُنلافزخأءاعذ

يركلاِنْوكَوِلامكلاِفاكب

اتم”روهلاوةئوُملاِءاَهب

EEE

ةيافكلاوىل'ةءالكلاليم
ةَياذهلاَویراوهe=ههو

هياكتشمابكنبمَنمو
Zoe 4 -

ةبائملانَوَعَوميلعلانيَو

ةيآلكىّضَتْشُميفكيدي
ةيامجلابجحَُوانبدملاَوم

ةَياَيَنلاَواهدِبَمرارشأوٍت
ةياَعرلابي:غمللكِل

ةياكّشلاعيمشءاطعلاعير
م

م

دشبيلقمويب ةيافولارذَمب
هبانُم«رش2ولبسَويهلإ

َنِمِراهتلاوليللابمُكوَلُكَيْنَملف:ليزنتلايفو.مُهظِفَح:َوقلاٌنالقًاللَك..ظفحلا:ةَءالكلا()
.«نَمحَرلا

.قارعلايفراوهأ:اھلِلاثمرهشأو.راهنألااهدفرتةقيمعريغةَريَحُب:روهلا)۲(

 



“*ددملاحيتافم

دَمًصملاهاوشُمشاشادحأ#

ذحأاوفكوياذينكيمَلَودلوَنعَوِدلاَونَعهناحبش
ُدَنَملالجَعكئاَمشأيَعَوهللاا:

۱بيِرَملاعثفلاَوجيرُمَتلاَورْضَنلاَو

رزطافلاطيحمملادشاشارهاقلارزيزعلا؛اها

ياظطمالئاتلأالدأضالوياقَناللثيالائاعحبش
ددَملالجُجَعكامويَودلاالإةلإالويب

ْبيرَفلاعْتفلاَوجيِرُمَملاَوَرضَنلاَو

لالجلاوذليلجلالاأشالاغعتملاريبكلااهلا

لاحملاةَتِشَووِعلاَودْجَملاَونلامكلاَوُلامجلاهَلةَناحبش

دنَملالجَعكامشأُرِعَرهدللاالإةلإالزڑيب

بيٍرقلاعغفلاقعبرارضا
رْخالاثيممملاييخملالوألازرداقلارييقلاشالا

رِفاَعلاروفغلاحلانالاههاّشلاُعيِدلاؤونلاةَناحبش

دملالججيعكئامشأيجتَوهكلاالإةللالدرجخمب

ٍبيِرَقلاعثفلاعيِرْفَتلاَورضّنلاَو

.ةكرابملاةوعدلاةحتاف:ناونعبدمتعُملالصألايفركذلادرو(*)
.نيعُم:رهاظُم)۱(

۳۳

 



رصتئثملائلولاهلالازيتقملاكيلملاأالا

دميتشملايدبألادوجمؤولاألورقتيأويأَشيفةئاحبش

دملالجَعكيامشأِسنُفَوهدللاالإهلالسنُب

ْبيِرَفلاعتفلاَوجيِرُمَملاَورِضَنلاَو
ةوثشأغےيظىهلاشاشاةزدئئلعلاهياها

ويسانافكَوىنُأَوىنممنأ؛هرُكِذلجُسوُدقلاةَناحبُش
دملالُجَعًكِئاَمشأِروُنَودكللاالإةَلإالروب

ْبيِرَفلاعْتفلاَوجيرُمَملاَورضَنلاَو
ادييشملاشالدجاملاديجملااألا

ُدِحاَولاديِمحلايطغملاطيابلادچاَولاييفلاؤبلاةناحبش

ذَدَملالججَعًكِئاَمشألّضفَودلاالإةلإاللشضفب

برملاعتفلاوعيرُشَئلاَورضّتلاَو

اَوجلالضفلاوذنسمامِعْنْملاذابيلابفيطللاللالا

ُداَعَأُمُكَويلةَمغّتلاأدبأغكُدافَتلاَوءانمشلانعةناخبُس

دملالجَعكياَمشأطسَبَوهدللاالإةَلإالطشسجببي

ٍبيِرَقلاعلاجيِرُْفَّملاَورضّنلاَو
عےئائلايؤييرجألائزألاماتئلاعييقلاشا#ا

مِصاَعدابمللةنيسيلومواقفشأَلسيلەناحبش

دملالجَعكامشأربَتَوهدلاالرإالرنبقفب

ٍبيِرَّقلاعثفلاوجيِرْفَّملاَورضّلاَو
لضشأش4لافوؤَرلاهلاهامجم|عيلحلاللاها

لضفملاَواَرْفُملاوِياَشنملجغيالوملجيفةتاخبش

دملالجَعكاماسُنَأَوهدلاالإهلالساب

بيِرَقلاعفلاوجيِرْفَملاَورضلاَو

و

دهإأ
:

٢۳۳



هكاملازؤوُكتلاشاأا

ددَملالججَعًكِئاَمشأدوجَوكللاالإةلإالوورجيب

ْبيِرَفلاعثفلاَوعيرُشَملاَوَرضصَنلاَو

غعرئتحملاعلاشاللاغيتبملاميركلاشاا

ْغىِضُيملوىَدقْلَحلاكوعملَءيشالهناحبش
دَدَملالُجَعًكِئاَمشأمُكحَو

ْبيرَقلاعْتفلاَوجيرُمَملاَورضَتلاَو
اللمعتەليياهلار

دارمملاوديرملازؤنُمودابعللذيشَرلاةتاخحبش

دملالُجَعكِئاَمشأضيفوهللاالإالض

ْبيِرَفلاعْثفلاَوجيرُمَملاَورضَملاَو
ةصانرزممملاهاهلا

هرراوُملاةكوشنَعهَناحبُس

و

هتاسلا/همدلاسالا

ص۶وم

و*4الو*o¥4ًو

۰وو
عيتممهنع

ےك دلاالإلال و
>

\
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ةرفا1لذ4و

رياضڑزؤوشألااىلإالأ

ددَملالججيَعكئاَمشأِنْوَعَو

ْبيِرَقلاعْتفلاَوجيِرُمَملاَورْضّنلاَو

لاهلياهنا

دللاالإلإاللوعب

دوألايوملاداللا

وُخوملاْمَدَممملاُةَناحبش

درلاالإةلإالرذنلقب

اوچيِرُْفملاَورْضّلاَو
ۂةيدملاُنوكملااهللا

یم

دللاالإةلإال)مب
َوجيرلاور۰لاو

۳۳۲

ُروصُملاَوُءىِرابلاٌيلاخلا

دملالُجَعكِئامشأرُدَقَو

بيِرَقلاعف
ذديبيالقابغوُيَقلاَوحلا

دنملالجيَعكِئاَمشأقو



ُغعاَولاتثيقُملاۂشاشامِناَملانيبمملااها

ُعِفاَدلاريِصَملاىلؤَملاُاعِْفانلاديمحلاَوُمَوةَناحبش

دملالججَعكِياَمشأنموكللاالإةَلإالرمي

بيِرَقلاَاجيرَمَكلاَوَرضَنلاَو

حلالاهلا تراولازوبّصسلاالاُثعابلاطيف

ُتباَعَوُمَوءايشألايقلُخَيملثياحلاويلععاَةناحبش

ددَملالُجَعكيامشأفطلَوهدلاالإةَلإالفطلب

ٍبيِرَقلاعثفلاَوجيِرُمَملاَورضَشلاَو
0دشملاہجدكلاكسارصبلاَومہمتلاساهسا

ےکس
 

ريَقَّفلامجاَريجَولاانهَلإزيِسكلابْلقلايذرباجبةَناحبش

دَدَملالُجَعًكِئامشأبفطَعَوهكللاالإهَلإالفطع
ء

م

ْبيِرَقلاعئفلاَوجيِرُمَملاَورْصَلاَو
مقالاهلُمڭرذمملاَوُراَضلامقتئنملابيبحخلاللاهلا

ملطَتعةشأبُدرُيالوغرحلاكتَمْنِمروُيَعلاةناحبش
دملالجَعكئامشأرضَنَوهدللاالإةَللالرضب

بيرلاعْثفلاَوجيرُمَملاَورصَشلاَو

ىلؤزملابيرقلاشاللاىلغألابيقرلاشاا

ىلختئَلنمبولتىلعىلججَتغكبيجُملاةَناحبُش
دملالُجَعكِئاَمشأٍثْوُمَودكللاالإهَلإالپزمب

ْبيِرَفلاعْتفلاَوجيرُفَتلاَورضصَنلاَو

ليفكلاوبويُتلاماَلَعهلانيكولايصحخملاَوُملاثا

ليلدويوججبوىلعويئنشيفنلييجلاوويبّشلانعةناحبش
ةدَملالجَعكامامظُمَوهللااإالےظشس

بيِرَفلاعثفلاَوجيرُمَملاَورْضصَشلاَو

۳۳۳



ثاودلادجوُمٍتايآلاٌفوصُمثاجبرَداغيفَلاها

تاشلاعماَجِتاقؤألارنقُمثاقأَرايخأِنأشلاوذهَناحبُش

دَدَملالججَعًكِياَمشألووكللاالإاللؤعب

بيرلاعتفلاوجيرُفملاَورضنِلاَو
خاوزألاطيبئئوجُئفبخاتفلاوفهلاا

غابضيلاوءاكشملاوروُنمخابضألاولاَفَرهنأحبش
دملالجكِياَمشأروُنَوهدكللاالإةلإالووضب

ْبيِرَقلاعُئْفلاَوعيرُشّلاَورضَنلاَو

باَوبألغيفئئويفبباكَو

بابلألاوريحُبههنكَوباجملارفأَوةَناحبش
دَنَملالُجَعكئاَمشأبفَوَوللاالإهَلإالےفوب

ْبيرَفلاعُثفلاَوجيرُشَّملاَوَرضَملاَو
يفارلاألوُشصَولاشاشايفناكلابوُمَولاشاألا

بفاطلألابفوُْلَملاكَرْذَأ0ياعملاوٌفيطللاةَناحبش

دَدَملالججيَعًكياَمشألضَرَرهدلاالرةَللاللضرب

ْبيِرَفلاماَوجيِرُْفَتلاَورضَنلاَو
ْمَدَعلاَودوجؤلالبقنملكلابْمَدَِقلايفريبُحلاشالا

مكحلارارشأرارشألاٍبهاَوَوٍَلْظلاراتشأُفاشكةَناحبش

دملالجيَعكيامشأبفشكَوهدلااللالفشكب

بيِرقلاعفلاقعيِرْفَتلاَورضا
مى4ااوُسوُدقلاٌكِلملانريزملاممءالسلالاهللا

نىسخملاوولاويكتمملانَموُيسيلراَيجلاةَناحبش

ددنَملالجَعَكئامشأِكْلُمَوهكدلاالإةلإالللمب

ْبيِرَقلاعُتفلاَوجيرُشَّملاَورصّشلاَو

٤۳۳



ةلاورهأاشاراغلاوفهەشاأا

ابكإلاهَللذَعلاعكاحلاَرزاتخيامضباقلاةَناحبش

دملالُجَعكامامُكحمَودلارلإالےک

ْبيِرَقلاعئفلاَرجيرُفَتلاَورضّنلاَو

نكْيمَلاَمواناكاتمويارمشنَءوهالهَلإالهللا

نك:لؤَقبەنيريامُنوكَبلَعلاَوايافخلاىضخأةناحبش

دملالججَعكِئاَمشأبْلَمَوهكدلاالةَلإالبلًمب

ْبيِرَفلاعْتْفلاَوجيرُفَملاَورضَتلاَو

يفنرزصّتلاأرطيسوَتَرنُفييورمناَلهلالدلا
بفطَلتلامجارَميفيلُحلافلكيملرشغئلابةَّناحبُش

دملالُجَعكاممحزوهدللاالإةَلإالےحرب

ْبيِرَفلاعْتفلاَوجيرُمَملاَورضصَملاَو

العيرجزاضبألاكرنُتالرمالةللالدلا

الخسئچالردَحالتفيكالىلتغارؤصَتلانعةناحبش

دملالجَعكئامشأربكَوهللاالالبكب

ٍبيِرَقلاعتفلاوجيِرُمَّملاَورضّملاَو
ُمظِلاَوءايربكلاءاَوِسكرديےلوالإلالدلا

مكحاَمةَرَراَمَوىَتَمْنَعَو مَكَوْنَمَرِةَهِجْنَعةناحبُش
دنملالَيعكئامشأَدبَوهدللاالإةلإال]جب

ٍبيِرَّقلاعثفلاوجيِرْفَّملاَورضّلاَو
ةبَنُرفوُيُصيفدوججْولاَماَقاپراس

دَدَملالججَعكياَمشأِزوُفَوللا۴هالززسپ

بيِرَقلاعئفلاوجيرملاَورضا
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امسَوضزأبةَرن4هُئتافاىورمماللەلالللا

امّلَعَوىّضقَویوسَوىّصخأامكشدمحلاوةناعحبش

دملالَجعَكيامشأَدَتَوكدكدلاالةللالئلمب

ْبيِرَفلاعفلاَوجيرُمّتلاَورضَنلاَو
معنلابةاَرأامكۀتابعمعوممالإهَلإالللا

مكحاميفبفعلسيلمَلَقلاءاًشامبفبهَناَحبش

دملالجَعًكِياَمشأِوُنُكَودلاالإةلإالهائكب

ْبيِرَفلاعْتفملاَوجيرُمّملاَورضصَنلاَو

العامَراَضَفلاوُمنيَوَمامىلعدأُمحخلاألشالا

الصيتُماقبلاوابآبأادمحالبلاىلعدَمحخأةَناحبش

ُددَملالججَعًكيئاَمشَأحررهللاالإهَلالحورب

بيرلاعثفلاَوجيرَمَشلاَورضَنلاَو
در2ىهللادلا1هےعلالوسالا

دزطلابينَهبجَيأُاشاعيضفئحَوهيلإةَناحبش

دَنَملالججيَعكئامشأواجورهدللاالإةلإالاجب
ْبيِرَقلاعثفلاَوعيرُفَملاَوَرضَّنلاَو

رفدلاليلجەاارتىلاليمجالا
رحَذلامغيَألاييردهللارْدَفلاميظَعلجةناحبش

ددَملالجَعكئامشأرثكوهدللاالرةَللالرمكب
ْبيرَفلاعتفلاَوعيرُشّتلاَورضّلاَو

ەرذنغتمل!لباَقيّبَرلارفدمهملالَوهلاهلا

ەركذنمموأاسنيمركبرتَسُدَفحضاقمكةناخبُش

دذَملالججَعًكِئاَمشأركْذَوهللالةلإالركزب

بيرقلاعغفلاوعيرُفُّقلاَورتل

٦۳۳



معلابيفحلالاهلامركلابيلملاشالا
ْمَتَحْناهْلْذَعِنامزجلاويقْزَرلايفمسقلاراَدُفأرقةناحبش
ددَملالَجعكئامشأِنأاشَرهكللاالإةَللالياشب

ْبيِرَملاعئفلاَوجيِرُمَّملاَورضَنلاَو
ذبشأهيلإشاشساذدمتغأهيلعاا

دمُصْنأَشيفويلإنَموريُحَوذِصُتنمؤَبأُؤبلاةَناحبش
دملالْجَعكياَمشَأنضجَوهكللاالإهَلإالرضحي

بيِرّملاعشفلاَوعيِرْفّتلاَورتل

ةيَرطفماظنماَئ٤ُطُفَواترمي

تغةيرِعِلالبتختةَناحبش

صم

ةێوُتَوولوحبمخ

دملالُجَعكِياَمشَأٍظُفَِودلاالإهلإالفم

ْبيِرَملاعُفلاَوجيرُفَملاَورضَملاَو
بسّْنلاَعئاَدَبىرجملأمُكحبببَسلابسكال

بستْناوِقيرطىلإنَمعاصامتستحخنلاوقلَحلكلةناحبش

دملالججَعكياَمشألبحرهدلاالإةلإالبحب

ْبيِرَقلاعْتفلاَوجيرُفَملاَورضَنلاَو
SHIصانقنيةنيدبعلسيل

یً

يىِماوَتلابدخلاموَيدوُجلابيبصالُخوبوجبزأناخبش
دملاليَعكامشأنكروهللااةَللالركرب

بيرَقلاعماوجيِرُشَتلاَورْصّشلاَو

يمروهيلا:يىنئنليعرفهتويلإالا

ةاكاماحنودلالرالےب

بيِرَقلاعفلاوجيِرُشّتلاَورضا

۳۳۷

 



َريكشنَو:بغفَرويلإشاشا

يێتوبكنمينلشئنَنهنيييفهلَماقَمىرَيهَناحبش

دَدَملالجَعكئامشأنشأوهكللاالإةلإالزرثأب

بيِرَقلاعُتفلاَوجيِرَمَملاَورضَنلاَو
انَعنميِباقأامويلإوكشأانقعےجوهَلهالا

ی0
4

6

انأُثيحاميَبالعلاوافُحللایَصخأهنا

۶

م برشاعثشلاوعبراواو

ريشتشأويأتَوورذَقِلرمأ4:لإهياهنا

روظئَيىٌنَرويلإنَمبذيشأوئألانعنفيملەناخبش

ُدَدَملالججَعٌكِئاَمشأباَبَوللاالإإالبابب

ْبيِرَفلاعُتْفلاَوعيرُشَلاَوَرضَلاَو

ەرجشئوبځبەلىبخځخدعًئأهبا’شاشا

شَيْنأُةاشاحەرطُبالانياقەناخبش ذححَوُمِوبىم

ددملاليَعكِئامشأبحموهدللاالإةلإاليےځهب

ْبيِرَقلاعثفلاَوجيِرُفَّملاَورصَشلاَو

ةشركُينرييماقعلامئليماقتقلالا

ةشربيرمأريبملاقيالةشؤقيمموقةاحبش
كئامشأدبَعَوهدلاالةلإالربعي

َع

دَدملالج

ْبيِرَقلاحفاوچيرفتلاَورضلاو

بوركلاچرفشلابولُملاژؤرتنشئ

بوجلاَوبوُلُشلاُتالامَكهَلْبويُعلاّيِوطَمماَلَعةناحبش
دملالججيَعكيئامشأدمعَورهكلاالةللاليرمحخب

ı
\

۶ء

بيرَقلاعفلاَوعيِرُفَملاَورضَنلاَو

۳۳۸
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هلَعامويَلإوُكشأةناعبش
هللاالإهلالم

َچيِرُْفَتلاَورضا
ا
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کک

و
تيلاهناهسا

هكللاالإلإالف م
ل
۰

ْمَلَطْنَمًانيجلهشأنِإَولمه
مَدَتحْلاوَرشباځينب
دملالجَعكامامضنو

بيِرَقلاعلاق۾
ادرمَتًامِلاَظويلإوكشأ

بيرلاعثنلاوعيرشلاوہضّنلاَو

۵
د
ص

د لاوُهللاهلا

ةوشتموبأركلاةناخحبش

للاالإةلإالالزتب

ةيلاوةنوفعلانأ

دَنمملالجَعكئامشأكردو
ْبيِرَملاعْتفلاَوجيرُمَملاَورضَنلاَو

ىولَسلاهيلإللاهلا
ىولبلارئقردَقهنأحبش

درلاالإةَلإاليخوي

ىَوِجَنلاَوهَِيْطيجيفوسلاَو
هلَأَو ىَوغَذلاضييردْبَعٍلامَهل

ذَدَملالججيَعًكِياَمشأيوو
ْبيِرَملاعْتفلاَور

ھهءنَمةناخبش ءا9 یوتحخادف

دلاالإهلالريع

یوسالاولوارهَفَواكلم
ىَوطُناامَروەهقلخ۔راهجَجىلع

دَدَملالُجَعكامنيَو

ٌبيرقلاعثفلاوجيرفُملاَورل
-4ِلاومهشاشا

4 A
ا3

ےنيبَربشحيبَرناخش
هللاالإهلالزرجب

۔ام

دَنَملالُجَعكئامشأزوجَو

ْبيِرَقلاعتفلاَوجيِرْفَملاَورضَّلاَو

۳۳۹

 



ناصهَلمضخّميزِجَعنياعملاوملاألا

اوناينلاهلاثبُناويمضشابةناحبش
دَنَملالججَعكِئاَمشأعنََودلاالإةَلإالےعےفنتب

ْبيِرَقلاعتفلاَوجيِرُمَملاَورضَنلاَو

ةبانجبىوحعنمَريزَعلاَأإةاتبيزاعتاا

هُباَرَشماسٍتاَرُتَبْذَعةُبانينقرؤمەةناحبش
ُدَدَملاليَكيامشأوزروهدلاالإةَلإاليزوب

ْبيرَفلاعْفلاَوجيرُفَملاَوَرضصَنلاَو

نوُهُهْنِمٌباذَعمض{حخلابلحمكنوُيَيمعضخلاوباهللا

نونغَتشُتوبمْتنُكيذلااذهُنوُكَيًأامتحُديِعَوهَناخبش

دملالُجَعَكئاَمشأعمَقَودللاالإلإالع4

ْبيِرَقلاعفلاَوجيِرُفَّقلاَورضّنلاَو
اعلاُتثيعنمَءاَعُدلاعمَسَراعيشاتاقدألالا

ىقشاماللټاسلئإللسيلااعدترطضشمنمنَعةَناحبُش
و

\

الآ

م

دملالججَعكئاَمشأنمَصَوهدلاالإةللالرمي

ْبيِرَقلاعتفلاَوجيِرُشمّشلاَورضّنلاَو
ماشيىسيلءاشينققزريميئملاؤبملاشاألا

مكيلَعييمغنمألومعنائننابم
دنَملاليَعكِيئاَمشأظفِجَرهدكللاالإةلإالظطفب

برقاعثفلاوعبرارضا
NEYٿء ے؟رم.٠۳4
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.هلیلوهراهنلالخةيعدأوحيباستنمُديرُملاُهُدُدَرُيامءانهيبٌدَصقُيو؛دروُييذلاُءاملا:دزو()

٤٤۳



هللاالإلإالے4

اولضأموفروفَيوجُب

ةدَملالُجَعكئاَمشأحنو

بيرلاعثفلاويرشرضلاَو
۰وٹاوٺ

فرشملاةنباحامةَناحبش

فورضصملاحِلضملاَوُهَريهجَو

اوفرشأنيذلايدابعايْلَق

دَدَملالُجَعكئامشأحذَمَو

بيرلاعناعيرشكلاووضل

هيمنیهلاهللا
هيفريفقيىپالةَناخحبش

هللاالإَهلِإالمج2عب
۶ء

م

تريخىلإرشألاضو

دَدَملالُجَعكئاَمشأمشطءو

بيرقلاعثفلاوعيرُتلاَورضا

اشتدوكلاهبشاا

دكللاالإةلإالپاني

یشةنويىشووشٍ

بيرشلاعشفلاوعيرشتلاَورضا
ثص-نأهةيلإشاشا

بَرُْفَأءيشلكنمۀناحبش
هللاللِالى

عيِرُمَقلاَورضنلاَو
نيتكهبلشائا

لَولكلاهيبنمةناحبش
كللاالإةلإالحوزو

مل
٠

و٤1
بغزأهے لإشاها

برغيانءيَشاللطم
دملالُجَعًكِئاَمشأتبسَو

بىرقاعفاع

ليتنأووبرشميألعمأ
لهتكشلَوُمومشلاَوةوُدأ

ددَملالججَعكِئاَمشأحؤَرَو

,بيرلاعشفلاوعيرلاورضشلاق

4۰امهساهلا



لدَوشاىلعدبعلالكَناامنلكّتمملاَقوُمححمىعوَيةَناحبش

دَنَملالجَعًكِئاَمشأيغَرَوهكللاالإةَلإالغرب
ْبيِرَفلاعتفلاَوجيرمَّملاَوَرصَملاَو

مِلِشأهَلهلاهلامصتغابهللاهلا

مجخأالۇعيقُئميبَربابلموكتلاورعِلةاحبش

دَدَملالجَعٌكئامشأٌبححَوهكللاالإةَلإالےب

ْبيرَملاعئفلاَوجيرمَّملاَورضَنلاَو

غميركلاوهيجَوبشالاميظعلاوماجباشلاللا

ميظعلابوكلانمٌبَرانجنَو مميِيَتشسُملاطارّصلاانداُهَناحِبُس

دَنَملالججَعٌكِئاَمشأبيطَرهدللاالإهَلإالبيث

ْبيرَفلاعتفلاَوجيِرمّملاَورصَنلاَو

بثجيامإُكَوبولاةفصنمبجحجُنامإلكبلاألا

بَُتَومحزاَويِنِفاَعَويجو ْبڄَتشاَورِفُعاَويبفطلاكناحبش

دنملالجكئامشِأنْرَوَوهللاالإلِالنزوب

بيرلاعثفلاَوجيِرُمَملاَوَرصَشلاَو

كافيفعُهللاَكِسنُمبكتيانروُسباا

كئامشأنمروُتلابىنڭرَوكباببيِتُفْفَومخزاكناحبش

دَنَملالججيَعكِئامشأقوبَرهدللاالإةَلإالقوزبب

ْبيِرَفلاعُتفلاَوجيرُمَلاَوَرضصّنلاَو

ةوُيششلاراوئأبهلادلادوجيؤلادابلاهللا

ُدوُلُحلاراديفةمخَولاىلٍبَمَورۇورؤلارارشأبيِتْلِبُفاكناحبش
دنملاليعكامشأررَورهدكللاالإةَلإالۇۇؤب

ْبيِرَفلاعتفلاَوجيِرُمَملاَورضَلاَو

اكيايلجَتنمِتاقرشمملاواكباَيبفموب#لالا
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٢٤۳



اكفالخنمةمضيلايلبَمَو اكِتاضؤَمىلإيبجراكناحبش

ددمملالججَعكِئاَمشأوُفَعَودللاالإةَللالوفع
±

ی

بيِرَفلاعثفلاَوجيرُمَملاَورصَملاَو
ةنميًيلاردرجمَمبأ؛لاۂلاةنظطأئاىبۂشاهلا

ةنميَملالأبانزظنااهدُغعَبَرةنيژألاردقعهللاكناحبش

دملالججَعكيامشألضفَوهدلاالإةلإاللضم

ْبيِرَقلاعئفلاَوجيرُمَتلاَورضا
ةمرَكمملاةرهاطلافخصلابةميلكلابسيالا

ةتَرقُماهَتفَوُفْنِإيِسفَنةمحرملالأعُهللاكناحبش

ذَدَملالججيَعًكِئاَمشَأبذيهدلاالرةلإالبلجب

ْبيِرَفلاعتفلاَوجيِرْفَملاَورْضَنلاَو

ذفئَئاليتلاكبتاملكبدَعضأهلإهاهلا

دمخأَويديشوغؤأكابيدَدسملاُيُفَوُملاكناخحبش

دملالجَعًكئاَمشأريُحَورهدكللاالإةَللالري[ُحب
بيِرَملاعتفلاَوجيرُمَملاَورْصَنلاَو

ٌديِمَعلايبلقيفُنونكَملاكِبُحِبذديميمحخحلاأركزباشا

ُديِجَماييماقَممحزاَويِدِيبْذُحثديدّشلارشألااذمُلاكناخبش

دملالجَعكامشايُثَرَرهدللاالهلالزۆئوب
ْبيرَقلاعْتفلاَوجيرُمَملاَورْصَنلاَو

ڭېرُتنيةَبزرُفِلينيُمايبرزڭىيمخرب
كبّروُمَأيكًكِناَوضِربمِيْحاَوډكبملِلالضَفِبيِنشملاكناحبش
دَدَملالُجَعكِئاَمشأرخَبَوداالإلإالرخب

ْبيِرَقلاعئفلاَوجيرُفَتلاَورضصَسلاَو
,ءوةههساهلا اهلَويبرَركاوهيفينبعىَهتيلاكيلإش
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اهجمبوتلاكُّميضأنكأملذإىَهتْلاَكُدِبَععُهللاكناحبش

ددَملالججيَعكئاَمشأيقؤذوهكللاالإةللالقوذنب

ْبيِرَملاعْتفلاَوجيرُمَملاَورْضَلاَو

لمعلاځلاضيلزدَقُيملونلجأليُسيانتشاأا

لَلِيلالِئاَسَونميفارِيناَنإنلَمألايقمععهللاكناخحبش

ددَملالجَعكيامشأحُفَصَودللاالإليالحفص

ْبيِرَفلاعثفلاَوجيرُْمّملاَورْضَتلاَو

ةقبوملاٍتامّيَسلايقابطَنيَبهةقلاويئاجَرهللاهلا

ةقّمحُماهلكينوُيْظلعججاَو'ةَقَلَعهاجْنَممححزاكناحبش
دملالججَعٌكِئاَمشأحجُتَوهدللاالإهَلالحيدب

۶ء

م

بيرَّقلاعتفلاَوعيرُّتلاَوَرضّتلاَو

فضوُئالۇئاذنقمايهللاٌفيسملااوجلاأاهلا

تفلحبالاقياضايىنلوتفيماريزعلالذَعلاكناخبش

ُدَدَملالُجَعٌكئاَمشأرتودلاالإهَلِإالرےہ
۶ء

ی

بيرقلاعففلاوعيرشتلاورضا

لُحخبَياليذلاىلؤَملاُمركُملالميجمحلابيبحخلاهللاهلا

لفُعَيالاظفاعىييِيشماينكلكوملاتنأعُهللاكناحبش

دنملاليَعكِئامشأٌفَكَوهكدلاالإةلإالفكي

بيرلاعثفلاَوجيِرُفَملاَوَرصَنلاَو

لزئمغلافوُطعلاشاشلزجملابيثمملااهلل

لطبمئوش:ركلاناعحبشلوعمئوقلتِلةتاحبش

.نينجلاومبلحارمىدحإ:ةقَلَع||هَّلصأ:هادج(١)

٤٤۳



ددَملالُيَعكياَمشأعُفَتَودكللاالإةَلإالےنئ

بيرشلاعتفلاوعيرُشتلاَورضا

نيفراقعلاشسيبيأ#لادلانيئاعلا#:اجرشالا

نييجاللاكرةَبرُكلاسُمنُمنيدباعلانيَعُأَرُفةَناحبش
دملالجعكئامشألفَكَوهدلاالرةلإاللفك

بيرقلاعفاجيرُمقلاَورضا
ملردحشىلعلصمطغألامشالابللاهللا

مركلالأبخصلاَوهِلاَومتحملحافلادوججْولالضف

دملالُجَعكئاممسشأملرهللالإهَلملیب

بيِرَفلاعتفلاَوجيرُمَملاَورضَلاَو
ماومظشألاماجيتدَُفغرخۇشاهلا يلزم

يترْسُغْرَسَيَوايندلاَونيَدلايفيِيَبرُكفشاَوٌبَراَيينفاَعَو
دملالجَعكامابيَسَوهكللاالإهَلإاليسب

م ْبيِرَقلاعْفلاَوجيِرُشملاَورصّنلاَو
ِلاملاَرِلاحلايفاَيَعمَُأيلاقمآنمعُبللايلحتفا

لامغألاحلاصباتليْحاَويالاعيمجَونيكَلولاَو

دملالُجَعٌكِئاَمشأشزرَعَوهكللاالإةَلإالشرعب

ٍبيِرَقلاعثفلاوجيِرْفّملاَورضّلاَو
:ًاضيألاقو

لَلَبلاَواياَطُحلانمريجتشأكبرجلاشاايشامشيا

هلعبحىلعينإةَمحَربَممحرايامپفا
لحمىمځحْرلاعياليجرايانآمَخريغشهللامشيا
نرمئملنإبوشلكنِينيخلاكِلايشاممي
لبجلاكخياَوَرلايِتافآَويِنيَبلحمسوُدُنايامشينا

۳o



يننتإكَتالامپ

املاوكشألامشبلا

ٌتباثيرزعشامےشبۂا

ذُحزايجبايفامشب

لاقلاخايذجفامشا

يبلطَموكامشيلا

انجيفزرَوَصموللامشيلا

دنُنرامغايوشامسببا

ذَققاَرَرايشمسببا

بأعاتفايشامشيا

لاضباقايحشامشل

ىَرتجلالذَعايشامشيا

٦٢٤۳

للملانُممَرييرمالَساَيكل

لَجَوىلعكنمروُغذَملانمؤُماَب
لبتماونميَهُماياوُقُتثلاط

لذألامض{حلاَوَرَعزيزمايكب

ليلابلعدقفةفرَمَويضخ

لمألاداجيإبمدَعنيِءايشأ

لَلِملانَعلجراتخملاىِراباب
اجألاىلغألاكحروَصُماييِ

لَمَعلاَنِمُتأَسَأامهفغافتفرش

لَعَفامُمَلْعَتَتتنأفدينعلايمضخ

لمتْشَتىَرُحَأَواينًةَمحم

لَقَيالكُفْرِرَوييُفِزرافتلقا
لمقامكِدِبَعِلځتْفاحوُمُملاباو

لهجاميلقعِلفشكاُميِلَعايكب

لضملايمغاطلاملاّلاحورحاّژأ

لِقملادبعللِتاريُحلاطاباي
أكب

ًل

ُلُذِبمُهْضِفُْحاىديلاَنِمريجتش
لَمىنشأيفٍتاجَرَدلاَنِميِغف
لِذُماَييمضُحلَوُرِيُماَيكل

أَونَمغمَتتنأَوغيماَبكل

لدتشأدِشاَرَملاىلإويصبايكب
لهمالب٤ذُحهوكشأيملانم

لَدَْعنَمُلَدغَأتنأَوموُلَظلااذه



اوَنلايفافْللامشيا

اقحخلايلرهالامشيا
ترسشڭدبعولامسبەلا

يتيغُب:مظغَأهاشپلا
ذجِنارُمَغلابوللامشهللا

لايفَرُحُشلايلبَهللامشيفل

لاُينمملاتنللامشلا

شحلامشيلا

يب

لايفهلا
لالجبلجدفامسا

يفقوقركشامشيا

لعنأيبشحخشامشيا

شلكعفاشامشيا

جملاشزعلايذشامشيةا
يلئوذمدجتشامشيا
لاتابثعئافللامشيألا

ويغيلذهشالامشيا
ييفماُيعايشامشيا
وشُأيفيلئهامشا
ييئازعوقثامشپا

۷٤۳

لرئاميفانبفْطلافيلاَيِلِز
لريملولاَرَيالويبَحاَبَقث

لمالاوُهميلحايكمُلميِظَعَو

نلجألاالئ؛ميظَعايًاميظَعازْوُف
لبييلكِلذَعبامفُوُمُعاَييل
لَلِجلايِفَوُروكَشاَيِةَقِيِقَدلامع
لليلابَوعلَعاَيكيلؤلغعب

لثمالودييتئالفويبكايكؤ
لقتةارئامبطيفايانأ

لَصحامكرابَوختْفاٌتيِقُملايطغمم

لَمجلايفَوبيلِارْذُقنِمليِصفت

لّلُحلانيشْنَعلجأليلجايكب
لفكْنَمىفحأٌتنأَوميركلاتن

لحيمليلاعِءوشبُبيِقَراَيكَم
ُلأَسنمةَوُغَدثيجشاعدوط

للعلاكيَمكحبغفاميِكَحاي
لىصوثعأدوُدَوايكوويحبد
لهتبأكمشابولاةيجمايكب
نَرَيملفيَاَيفطلبىتوم

ْلَبَفلاَويلاعَملاَويسفنَءاوشأ

لكنانمبيعاَيَوليکوايير
لمعلانميوقايكِتايِضْرُميف

E
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ينلوتبَروشامےشسپەا

لاُغينمشلاتنامشپا

اوكلايلوامشقلا
يبلطَمذجچؤألامشپللا

ُهَدوَعيلذغوشلامشې

ۇرۇئايلاىپ
ىئِلايلذچؤأهللامشا

تلجْناكُّنَدحخَوللامشيا

لاييُفدَمَصايشامسلا

يږئاتشلحشامشب

ييفمئامشال

اضۇلايفقشلامشيلا

ششےَوزساللاےشپہللا

.ًاهيبشهباشتال:لثتيکځتال()
.ديقلا:ْلبكلا(۲)

۸٤۳

ليلاقييفدوللَواَيكب
هإجألادملاكُدمَحَوديمحلاكلم

نَرَألايفءيَشلكيِصخشنأنُ

هميكختالِءاَيشألاةجوُم

لذَبنَمىفخأَتنأَوُديِعُملاتنأ

ْلَصَوْنَمةَعِْصَوييخُمايرُكَذلاب

لقتشائحلاكيايحبذإيحاي

للملاَرةَمآَسلاكؤَدنَعَلَجْنَم

لشممالبلامكلايًعادجاواي

لبشلالكنمَرَقفلافكادجاَماب
ُلَدكيلَعدوجمؤولادحَألادحاَواب

م

°”*ايكلاقاضدفاهشحشاراقاب

للجلافستىلَعريتشهاو

ليفنَمبټاَرَميفمُدَقُماَبكَ
لقتغاَروحوشايريحلكْنَع
لرْيمَلِءاَديبَانوُداَلَوأاَب

لجأىلإسيلِءايشألاراي

لَدغونضملاِوروُهَضِلارااَب

لَلِعنمِسَّدقُملاِتاذلاناباَب
 



الاستايل

ائكمقشعبا

4 ًايجاماوشامشيا

مشپللا

الجلااذايبَلامسل

لَعياجبشامشبفا
ئاريرشلامپفا

تملاغيتفيرشاميلا

مَقتناراضايشامشیلا

ييێلطابزؤنشامشیلا
ينيمايداايشامشيا

فياباشاممي

14تراهلامشپقا

ارملايفذأفامشيهلا

يفَرِبَّصلايلٍبَملامشي۵

ىلزااذافابل

۹٤۳

لِصَيملوألاوٍءوشلكنم
لفسامَعينلغأصفنيأنع

لَلَرلاَواياطُحلانمُتثبيَأينإ
ُإَضَألايغاطلانمًامّيَتْنُمَلِجَعف

لمألاوُهۇفَعاَيلوُفَعَويبنذ
لَجَوىَلَعفوُوَراَيكباببينإ
نوُدللربدمملاكْلملاَكِلاَماي

لذُيالازعماركإلااذوانلوي

رغاللوطٌقحلاىِيَعلالوط

لَرَنيبِءوُشلَكغنشاغااي
لِسناَوُعلامياَوَصِملانِ

لمَتشُماعُفَنُتْلََأامبييغف

لعتشأكروبييلَعجلاَوزوُناَب

لبُسلايبدهاَوىلإَبوُلُملاداو
لََتملكغيدبباَيبعاَضملارذَت
لبجلابِرَلامُكيِشِزالُيأرَض
لمكْنَمصئاضصَحيِنځنماُتِراَواپ
لمعلاَوقئالحلانمٌديِشَراَيِدِش

لَصحذَفوُضريغبروشألالُك
لهجامهنَعٌفغافَكّليِقَتسَيكد



يلايرققلامشيا

اڌتُفابيظحلامشيا

ةعيركلاكنوعاميلا

ىدملابلگنئامشپلا
ًاعرششمۇيا

صلحموغدامشبلا

نئااكئايفامشبلا

فىئاتتايشاميلا
ربلاقالُحلامسيل

داةَوَملااذايشامشب

.لزنيمل:لحځَيمل()

.درمت:َدَرَم(۲)

.خب:لقتسي)۳(

۳0

رَلِعلاَوْشَننیوطوطيحايكب

ليلاَإَعءاملانيويمابكر

لفكْنَمِلميركلايفاكلاةَيافِكب

رقغلايبعلاركامايًادياحعأر

»اشيملَكّطِسَقطشقلابًامئاقاي

لجعلااهْلِسرَأويَلَعغيرَاي

ليفاميفاهَضزابولالباقاب
لججألاتنأةباَقِعُديِدَضلاتنأ

لاونممأاثيغُمابَوُتاغتسماب

لَوفَنَكوناطلُشيفِءايشأ

لَمَأيذبييِضَتالةبوُبْولاعطِع

لدممشريباشلا
للعلاكحزانُنالىلوَممف

ألزادياقوييل

لأَسنمَوغَدبيجبيرقلاَتنأ

لَعفْلاتعشاملَكَوديراملع

لَقَيالَوءاطعلابُدْفْنَيسيلك

”قتِسَيڭرايِْخاىلَعُءاشتامةي

لَدَألاسكّتلاُكَيْلَويمضُحديكغف



ناورلااذايشامسيەألا
أشطبلااذايلامشفا

مُيكلَملجشامسپلا

انقلُحايشاممسبأأا

الشزعلااذايشامسيلا

دقلشضملااذايشامسيل

ةمخولااذايشامشبأەلا

عراضدبعألامشيا

اتيوغأأللامشهلا

يليالقامسب#لا

انلىنشحجملاكِياَمشَأيفييالؤَم

انلىنشحلاكِئاَمشأيفيالؤَم

انقوممُغَوانمَمجرفيالؤق
لاورارشألاوءامشألابيالؤم

شاي
لكبوغأ اعءأةَليِسَو

اذإنموۇيبيلاَودعب

عادياالمشلشبراي

٥٥۳0

لشفلاانيداغأيفٍبجْؤأَوانرُظ
نَوَألاكيِداَعَأيفكِيطببهز
لعتشامُهَروججنفماقتنالااذ

هالاعلاانلبمجراعملااذاَب

لججَألايسنايابانيلَعوشنت
لهتناَودُدِبَعكلِنيِميلاطب
لَلِجلاوصلاييَسَمينايِنْمَحزا
كَوِهبَلْطَمَدوُوُشكيلَماَيكِل

؛لَعْفلاءوشْنَعكنمَزْؤاِجَتلاوجمأ

ْلَفّتلاطعغياَوكِلضَفميِظَعَو

لحُيالَوُءارُياليتملبح

لَهيةِراَصَتئابعيرستوغ
لَعألاباباهبخَْفاَواَهِضوُيُمِب
لهتتئأايهنئيرائتآلاوراولأ

لَرَنيجؤلكَوِتارِماَطلات
لأَسْنَمِلفكيلئاَسْنِم

اهتمتكصتاكومهب؛اووکد

لشؤلاَوِكِيالملاىلقعَوِهلآو

 

N

٠
-



“ةّيزمهلاةديصقلا

ُءالعلاللكمشاليهل

وضَنيهومْئاَرَعلااهغّشأ

ىتخوِءاَومنألانمامئرجأ

يافىلغألاكمشابقرأ

الاليلٌكِلالَجىَوِسثب

يريَسصالُخإلابكيلإ"صن
اريحكافلنمسفّنلايّنقأ

ډارثل”ييَمْلُبيهلإ
نكلووبپوُامبإموُأ

الإسيلكهجولالواأ

شلال ُءانّئلاَوينمځيبشسَتل

ُءاقمبلاكَلكيفيسُفَتلانُفأَف

ُءادُحاَهَلتافّصلاُتاَوضأَو

العلاسّئلا مِئاَرَعتخځَتو

ُءامَّكلاكيبامرِشاَبُي

ُءاَشأامكافنيسبأ

4ہوروك5سلو ُءانَستيلكهج

دلاىَوراسَت ُءاجَولاَويدنععفونحل

ُءاقللااذياعسللَهُ

رلكلكيفَ فكلمأيؤ

O1 7 5 ُءافَولالَمَعلاً

.هنعهللاىفعلاقو:ناونعبدمتعُملالصألايفةيزمهلاةديصقلاتدرو(#)

.تاناويحلانمليزهلا:وضَن()

.اهيشميفعارسإللاهثختشا:ةّباَدلاصن()

.اهنعُلضفَيالوةجاحلاٌدَسليفكيام:َةعلْيلا()

۳o۲



يقيرطيفكهجَوِروُنِبُثنِأ

اياطحلابكبابتختويِسأ

نكلَريبنييِئاَصَتدَ

يبونذزِفغاَويِتَرشَعيللأ
fے»٤2€إ8و۰

يبؤَنَويناميإتضلأاذإ

ىتخكيلَعليلَدلاىلتمّ

ءافُحيفأزئُكتنكيهلا

ًاديَعنأبِفاريحالايح

4م ةيِصغتَوافرع ؟لْبعبَر
يكوُلُسظفحخاَومضضيلأ
يارَْنَلكهجِولالجبَواأ

EEE

ءامّتلاَوةَلأالملافالإو

اربيلءاشتإلاريتنو

ءازججيلةقيَتحلايفَكْلْذَعَو

ءاَرَعلاَويشسأتلاكيمحخَرب

‰قبياموبُثميلالإف

ُءافولاكُبَتاَعؤبلاَتنَأَو

ُءاضورلااَلإيِقَبامفكيلإ

”ءاطفلاَفّمكْناَورشألاىَّلجَت

ُءالَرلالاقتشافرَعاذإ

ُءالبلاومكاذرشاذاَعمم

ُءانوةهُيمضعيحلالِإف

ُءاَضَفلايِنمِلِسُينيجاميل
ُءاَعدلاَولُتبَتلايِساَفَنأَو

مادختسال(تيبلاسفنيفًابلاغو)رعاشلاةدوعةيهلإلاتاذللهجوُجلايرعشلاباطخلاتاينقتنم()
هبلطمىلعديكأتلااهفدهةليسويهو«ميركلانآرقلاتايآنمٍةيبقلاخلانمهبوقتيفبئاغلاريمض
لِقأ):رشابملاهباطخنعيناثلاهرطشيفىلختييذلاتيبلااذهيفامك«ريمضنمرثكأمادختساب
نيبهتالوخدوهتاجورخنأةقيقحلاو.(ُءاشَياملعفيهللاٌنإف):ةمّلَسمبلشوتلاىلإ(..يترثعيل
.الباقتوًارُظانتيرعشلاهباطخاهبحضنيةئبولسأرئامضلا

لكليقيقحتمغر؟يندرطتأ)راربألانيبهلوبقمدعىلعنيقباسلانيتيبلايفقلاخللهتبتاعمدعب)٢(
اذهيفةيهلإلاتاذلاباطخيفهيدامتةّجُحليلعتلدوعي‹(...كاضرلةبجوتسملاةبوتلاطورش
تسيلةمتتلاف«تيبلانميناثلارطشلايفهباطخراسلًارسك(..كيلعليلدلايلٌتمقأ):تيبلا

نمفيفختلللبء(قلاخلاهماقأٌليلَدوهو)هتججباحُميفقولخملاليلدمايقباهرهاظيحويامك
رمالاىلجت:(قلاخلاةقيقحيهو)ةقيقحلافاشكناةظحلٌبَرضُيلثممادختسالةدوعلابهباطخةدح
|ِءافخيفًازنكّتنُكيهلإ:يلاتلاتيبلاىتحدصقنعهحاضيإيفٌلّهمتياموهو«ءاطغلافشكناو
.ءافخلاحربانترطفنيف



صم570۶0۴ً۶ ُءاًضَئامبفيطللاَتنأوبُفّلاَولاخلاىفهَرظَتىر

‰انتلارشُنامويَلَعلَصَويِرُكؤتاملَكدمحمببأ

ليوأتلاوىنعملاوباطخلايفةّصاخةدارفتاذةديصقلاهذهٌنكل«هتالّوطُمنيباهرَصِفىلع()
.ةعوفرمٍةزمهبةعوبتمٍفِلأباهيفاوقيهتنتلةزوهتفلابأدبتاهتايبأف«بيكرتلاو

۳o



“ةيئابلا35هلا

بوركلاىلجُتيدٍيَسكمشاپ
يِسُفَنَويڃجوُرثحَيَسكدمحب

يبزكَوينازخأكِيَلِإثب

يِسْفَنُتافِيلعلاكرم
مَءرايبخالاِءوشب

َصَع

یّبَرپٹی
27وِ

ُ ارې4جڄجَوارِسيِتلزبترص

ی

ءيَشقبيملصلخشةتزأب
ُءاجَريوسنمكيأِإتشع

SEED

:ناونعيدمتعُملالصألايفتدروةيئابلاةديصقلا(#)
فرحلاسفنبيهتنتلبوصنموأرورجمِءابفرحبةديصقلاهذهتايبآعیمجدېتءاهتقباسك() .ةجيَوَدزُمٌةيئاباهدارأولامكءاعوفرم

°”ولقلاوبنعمتكرُكْذَو
)9ططې<وءا.۱او

بيْغَناليبَركنَعىلاعَو

4„ى0
1 بوطُحلااهَدِئاَدَشثَدَفَعْنِإَو

م بوُنذلاوبلع٤ىامو

ُبوُنأاهنيFFضش411

ثتويغلاهكَبَْتلكەس

س

ًَو7
0

بوځحَومُثِإيبِساكملكف
ثيقولاىّيءارَبىلَعَتأَو

بيبحعُهَلدوجمؤلاىلعاوي
ُبوُيَغلايِيفُخُنامم30َتنأَو

.(لاقو)

.بلقلايفءاجؤلاوفوخلاجلازتمادصقلاو«بارشلانمجوزمملاوه:بيّقلا() .بنذ:بوخ)۳(

۳oo

 



یُحَنامپ

ت

ىداننيجسنوُي
يڍانملابوُيَأتيمامي
دبَعبفلاتانئاكلاعيد

ريزوضَنيلپَركلوب

اوُباَحَواوُلَدجْناَفَءوُسلايباوب

مَاكير يلابأالفُثمَصَُ

يداعَألانمترجمشاكَيَرْدَفِب
ڪڪ2ے4 ىهيرروبدمحمروپ

بيِصقلانَمَّرلاِوبيِتأَيامَو

بيجیدانْنَملكلَتنأَو
ر07

بوركلاُهنَعثلجنافعَيَسَو

بينمباَوَأدبَعلامغو
A4]42ُء۶وس٤

َو

بيرقځْثَفيلٌبَركلوحب
ہہ4ُلإووودق

پبيخَبرايجءُككذك5
7ِ1 بوُطُحلااَمَدِاَكَمثَبَصَنَِْو
بيهتناطلششالدَعَو

بيِسحلامكحلاوماَقلاَتنأف
و2„ًِ ُتوُلَُفثَراَنامِويَلَعَلصَو

.بويأوسنويءحون:ءايبنألاىلإهلنيقباشلانيتيبلاوتيبلااذهيفتاراشإلا(١)

۳o٦



“هةكرابشملاةرجشلا

ا

شاۋاميأدوججْولابَج

وشبلالجلايذلدوُجّْولاٍبَجَو

ًاسّدَمُملالجلايِذِلدوُجْولابجو

للمشيوجؤلابج

ًاقَلطُمةَحوُلألايِذِلدويولابجو

ُهمسُفَنأيِْنَهلأدوججْولابجو

نكمغمشَنَيعَتالَوهللابَجبَو

ىييَعتشوبوجمُوقعلازام

ەهبوجيويحژائآلاردضُتمل

يفريْثأَتالَوتدعاهُئاججي

اکفإراثآ ءريَعِلبوجمولاناكشمس

er

.(اضيألاقو):ناونعبدمتعُملالصألايفتدرو)*(

افوُلُخَمدوججوِلال؛ِتاذلل
هبافصَرهئامشأىّضَتْشُمنم
هتادوجمۇمدوجمۇبىلججلاولَو

هتابقلبجوزدوجۇل
هِتاَديِيَفَتاكنُعغهِسدقدفيف

هتاذةِبْتْرَوهیاخراثيیخنم
»

و

هتاعوُسضَمسنچنم4هبوب

/-ةعيعلاتوجد۳

بوجولالدئاع(ةرورضلابءمدعلاو)دوجولادوجوطرشققحتنأيأ:هتاذلوجڄولابجو()
ةعيفرةيفسلفةججاحُتيهو.همدعنمتاقولخملادوجولرابتعاامنودةيهلإلاتاذلللب«هدوجو
تاذلاةدارإبًارصحةلولعملاهيَلِعودوجولادوجوتابجومدينفتلةقحاللاتايبألانتميفدتمت
.ةيهلإلا



هراتُحخُمنكملدوججّولاىطغنأ
.و٤

خح هټاديفةّيدححأهلثم

ُتثک ۲)۶(
هدوجَوماقَميف4ةَساَدَملا

فشلنيلتاللوجو

ئوُتثيحعِناكشإلاةَليِحام

9تَُنناكشإلاورَقَفيف
وجېۇلالمتخشدوم

رُکيبڄوُيليلغشلابشياو

زالرايتخحالانوُدڭوَتلاو

ىلعةَدِماَشِناكشإلاِيِضَفَو
انّتلاهجڄَويفيلارايحَرَهظ

وو

(۱9

و

هتافىصَووبوجَوَووتوبُثَو

هټال

ê ےواِ

ۋۇۇس

ن

هبايهاَمِداجيإىفناكلفإ

هِيايَضَتْفُمنضبنمهروُرُبَو

هتايراييختارثأورشأبؤ
هتاذب؛ميِدَملاسفنيف۽ءاَمَدَشلا

هتاَروُدَمَملغفلنمەتټاديف

قحءاطعإنأيأ.ًاقولخم/انكمُمنوكيلةيهلإلاتاذلاهتفطصانم:هراتخُم||قولخم:نكمُم(١)
يأ-هنأل«نييهلإلالولعملاوةّلِلانييعتيفءافطصالاقحبءًاساسأءطبترمامقولخملدوجولا
‹(هتافصوهتاذةدخو)ةيدخألاهلتّقفحيذلاديحولاوه-قلاخلا

.صلاخلافرّصلا:تحبلا(۲)
٠يلاتلاتیبلایفدریامك

ةلولعملا)هدوجوةّلعلقيرفتو«قلاخلادوجولٌتابثإتيبلااذهيفامكءةقباسلاةعبرألاتايبألايف()
دوجونانيحيفءهتایآنمةدحاونوكينأودعياليذلاهتاقولخمدوجويضتقيامع(هدوجوب

اهققحتزاروساقتوربتعتءايشألاف:دادضألاةدعاقليلدب؛‹(هدوجودض)=مّدَعللٍبلَسقلاخلا

نئبتتاهدضبو:رخآرابتعايأدعبولبقاهدادضأب

۳o۸

.ُءايشألا



ەهنوُوُشتختعادئإلارياَمََ

نكغفمووجمُويفةَيلباَقال
ًادرفشمللعدولَمو

لاوٌفيرضّتلاَوماَرِئإلاَوُضْمّنلاَو
ەنوۇشبسحرادُقألانُياَبَتَو

ةَمُكِحرَهَظَمراتخُملابچاَولل
هوجوبوجمۇلابىَلَجَتْنَعاَب
ًابچاَوةَعوُلالابىلجناي
ًارْبَدُمبوجمۇلابىلِجَتنعاَب
هقالُحَأانسنىلجَتْنَماَي

ەئادَعميئيفىلجَتْنَماَي

هعنُصعئاَدَبيفىلْجنَماَي
هاذيًفادڃاَوىلجناي
ةبوجمولامكلابىّلجَتناي

EEE

هِتاَريِدَْشَقًِاعوطانكرضخحيف

هِتاَنوُنيكحلارايِتخایول

هتارضححيفِتورَبَجلامّلاَعْنِم
وِێتاذتخولٹِوَرْذُفْنَع

هياكيربَتَوهيَمخَرميو
هتالاحيفيقوُلُخَملابفلا

هِێاَرذيفِناقثإلابئاجعب

هتافىِصَروِتاذِلَوەلغفيف

ليلعتٌةَمادبءيضتقيال[قلاخلايأ]درفغلاللعبنيح[قولخملايأ]رفلّلعشو:حيضوت()
يلاتلاتيبلايفدروامىلعرصتقنسوءةيلاتلاتايبألايففشكتياموهو.ةَعَذَكبُمٍةَلِعيِبلولعملا

هريبدتونوكلانوؤشفيرصتوماربإلاوضقنلانملكف:يّفوُملاحرشلاماقميفنوكيلءتيبلااذهل

.هتایآنمألبءةيهانتُماللاهتردقىلعةَلادِتافِصدرجُمتسيليهوراتخُملل

ةمُكحلاروُتيفيَلجتُملاقلاخلادوجبوجمؤل(ةججُحلافشلفتجراخ)ٌيرعشٌءالغإتيبلااذهيف)۲(

.مزالُلااهّللظةفّصلاوًاروُتةمكحلاتناكولامكءنيتيهلإلاةفّصلالَو
اهلزيامتوزايتمابٌةيفوُصةراشإلاوهابمهلهئالتبابقلاخلامهالوتنيذلانيبزقُملا:هتاييرقتلهأ

.لوقلاداتعُم

.هيفنولفژَييذلاميعنلابلقيف«ىضتقُموةمكحل؛يّلجتُملاهثئادعأ:هثاَرَع(٤)

 



هةبووالجلابىَلجَتنماي
دْنَماَي وجولاملابىلْجنَم
هليثَمِءافيْنابننماَب

هكيرَشِءافِتْنابىمَننمر

م
هلأداوميفم٥ّص

هجوُتُشبىَهّشللi)ا

ًانطابرئارَمللىلجَتنماَب

وڍوُهشبوليفىلجَتْنَماَب
هِسدُفرِهاَظَميفاجتْنَماَب

بنراعلابوليفننماَب

ًاقلطُمدماخملاب
7 .
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التاعايرتارشييتذو

ارجاعةَرورُضلاُهُديَفُنادبَع

ههلراديُفاةفوصيأادبمَت
ةيِيِصَنَتِيَضَتُقاَوكَدِبَعتْذَجْوَأ

مِئاُفدوجنمكدوججُويبشحخح

امَنوُدًاعفَنَوارضيِضتفَيال

يَفراَوُنألاكدوجمؤءاجبذجؤأ

ُهَدْعُمكُدبَعموُيَكاَييحاَب

وو

هاذةًرعَوهُتَبيَہےخنم

هتابوُبرممبُهُمَفَأَرتثیحخنم

هتايِفاضإيفَوهنَعبلَسلايف

هتاريِدَمَتَوهَرهجرنم

هتاحبشيِفقاَوُذَألاحباسمب

هِتاَضيَفنمِنافزعلاٌقِراَوَشضَو
هباعفَتنموادمإلابهارَمب

هتايِصوُصَحيوذِلوکزَدْنَع

هِياحيبشستئريعڭِرْذُتسيلنأ
هِياميرکتلوُمشَودوجيف
اگرلكيلفتبق

هياعيمجمنيِروُطيأيف
هتاكرحيفَوَوُفَفوِنوُكشب

هِتامَمَدْغعَبَواينُدلاوتايحب
هټاذيفُهلضأكتاذدوججُوب

هټانسحنيَوتشينشڅنِ

اهقاسيتلادهاوشلانعاّلضفءةيهلإلاتاّذلادوجُوبوججُولوحهيربٌةديصقلا:ةمتخُمةراشإ(١)
دغ«مّدَعلانمةقتشم)مدغمهنأبٌلسوتيريخألاتيبلايفهنكل.دوجولاكلذتابثإديكأتلرعاشلا
.يماتخلشوتوهوءةرخآلايفهتاجنق/هتانسحنموةينافلاايندلايفشيعلانسمني(دوججولا
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عَنتنأيذلاركّذلاعمشايهلإ
ىلعىرَ;جاًلوقكذاَداكفَتدَرأ

ثبجؤأكنمةَرظَنالِإيهنو

يِتَيُْنُدَلنِيويفلضَفيلامو
يِتجهلُتَدَدَسثًياءذَبكركذب

ةَرظَتبينزَِأىلوألاكّيَرظنِب
ًايدجخُشميلاهتئاويفوُقُوسيلو

يفُهْفْسَفيرايتخاعزفلاوُلضألايه

يِقِلاَحًءاضزمركَذلاظوظحمنِلا
ُهروُنقرشُويبلقهبیيحټو
E

%0

ےن

»
E
\

)*(بلا

مَعْنلاغبسأنمزكذلاوهبىلع

غجسنُشميداؤفْنِمًاروُنويناسل

ْمَلَقلاوديلاكركذلااذهبياي
ْمَِحَكْلافهئَكاَعٍقيِفوَملاُدَيكلو

ْغَرَكلاِةَدئاعبينركذافكركذل

ْمَُييلٌياينُدوينيډيفريحلااهب
ْمِڃجَرْنَمةَرظَنَتنأيِنزِجُتملاذإ

ْمأَسالبأرمتسممًاركؤكيِضاَرَم

معملهبيلجأويِياطيشغمقأو

راثن»هباتكةطوطخمنماهانفضأف؛دمتعُملالصألايفالوةطوطخملايفةدوجومريغةديصقلاهذه(#)
ءاته‹ُعضأ»:ًاحضوُمرعاشلااهبتكةمدقمعمناونعلاتاذبتدروثيح؛هملقبهطخيذلا«رهوجلا

ركذلادئاوفةمتاخلاكلتُتنيضوءرشنلاتاحفناهُييَسيتاوعدنمةوعدةمتاخيفةئمظنام اذهصوصخاهنمعيفرلاثيدحلااذهةبسانمبركذأف«ةيورخألاوةيويندلاوةنيدلاهعفانموهرارسأو
قوقحركذبناجيفركذلاعفانمركذنكلوهددصبنحناممسيلناكنإوءعيدبلابولسألا
ءاهنميعترنواهيفعترننأُعراشلاانرمأدقوهللاضايردجاسملاواميسماقَملابساناممدجاسملا

نأعفانلاملعلاىلإةيادهلانمف.هيلإةبغرلاوهللاركةنأبيعّلاكلذملسوهيلعهللاىلصرفدقو
.«ايندلاونيدلايفةكرابملاضايولاهذهيفيعّولاكلذعفانمءانه«ركدن

۱٢۳



ىضؤلاوبلاوبْوَقلاٌباَبڭركذف

يِيبانِإقدصِليجاتفمكرُكِذَر

ةقيقحعهيفثنسحْأنِإكوُكِذَو
ىَوَهلاهبتبلغٌناطلشُكوكْذَو

ةَمْعِيهفيلكنمرُككْرُكْذَو
ُهُدْشَف؛حوؤلاوبلقلاُتوُككرُكِذَو

ىَدَصلانميبلقيلةالجَمكرُكِذَو
بچوشواياطخللطعكوكو
يڍِيَسويييسناُنيَعكرك
ۇكذُميلاحبالالجإكوُكْذَو
اخبلاةَلحعةيفَرالنإكركر

اقّشلاوٌكباذَعنماجنآكوكو

يتلاةَمحَولاهبيناشغتكوكو

اهُنيِشَيامَعنشاُنوَصكوكو
هبيفعلسلْانِإكَورُكِذَو

يِێداعَسويفيالومايكرُكْذَو
عفانالطظالموييلكرُكْذَو

يِبطغُتسفّنلاهپلْيشُتنِكركِذَو
ًةفيظَوفخأانالومكْرُكْذَو
اهشارَمْبْذَعٍتانجبيفُكوُكَْو

مطةنغتفلاو«ناسحإلاةحتافو
ملنِةَلِزاَدنعيعوجمرنسحمو
مجسناوشابٌنافزلارجفناهب

غِصتغأهيفيذلانصحلاوكذب

مّلَواهركشىلعىَوَفأال؛ُدمحلاكل

محلايفيجوُرَويبلقهپريصَي

تالارفوألامظعألاتانسحلانم

ُمطَتزاهيلفغبدبَعةشخَويفو

َْرالاُةَمْرَأاًضقلابينْيبَصاناذإ

أيبؤااذإاثوغوبتفرع
َرَكلاةحوجحبدلُحلاىنكشلاجو
ْمِلَسْنِإةنيكّسلاينيشغُيوُتوُجَر

َءحلايفاهُنزاخو ْمِلْكلالطابْنَع

محځۇلاوروُشلابٍنمحَرلاةكئالَم

ميييلجبظحو

ْمطتخَتكُراَنَويفاَولاكلِىو

ْمَدّنلاووُسحَتلاييجيالةَعاسب

ْمَعْتلانمَنيلِئاَسلالؤشقوقِهب

مجَنيركاذللركذلالضفٌنكلو

؟ مىسقهتداعَسنِ

ىلعیوقالءاهبيلعٌتمعنأُدمحلاكل_يتلاكمعننميهف؛يلكنمڙكذكرڭذو::ىنعملا)۱(

.لبقنماهِرُُشىلعوقملامكاهرکُش



اطعلاَنِمِهيلَعيطعنامكورُكْذَو
ُهرِسويّبَرِناَيشَننمينيَقَي

ْنُكَأْنِإَويفلخبكولاَوهبوي
جراحةيالولاژؤوشنمنميلو

ظقيُمركْذلاَومولايبلقرماخُي
اَهْلُكُتاَماقملارُكّذلارمثْنمَو

هروُنَيربَفَويبلقيُفكَوُكِذَو
و

ةَمْغِنُُكذِإركُشلاٌسأَركْوكْذَو

لُےماقتأشايتلجحمركو
ةَوسَفبلقلانمتباذامُءالَولَو

ًةَميَقَسبولمثلانامالْوَلَ

ادَعالَوًادبععَتلاَوامءال

ةَمغِندبعلابلجَتشسَيملءالْرَلَ

انهلِإانيَلَعىلَصامالؤلَو
هَيْدَعِتاّضؤَربغترملاللو

رتيمابامۇالْوَلَو

۳۳

َسَقلايِفَوروججألايفاوسقومي
عبوداَعَملاَويِشاعَمءافِش

ْمَدَقلاةوطُحًاسباححييٍيةَعاقِب
ْمَلَسلاوۃفلاَوهللاوصلَءاَجاذإ»

َْرَلْمَوًاراعِشىحاذإ؛ُءاوي

مَنَيملااكامكأتوُفهَلُْرَي

ْمَسَقاٍَةَياغِلىلوألاةظْشلانِ
عَمْاللٍثغبلاًةَعاَسيِماَمَأىعشيو

عَصعلاَوظفحلابشاُنأشيهامك

عَعّنلاىلعوَشوُهَف؛اَهيِفكْتوَكَذ
َْرَكلايفركذلامئاَدمُهنِمُيَبشسَأَو

غَمحلاكِءوُشلاُةَراَأثقرتحاالو

ْمَقْتلاَوَءوُشلاعفدتشيملُءالولَو

ْمَلْظلافَدُسنمرودللانجبَرخأو
غمياَهِبنيركاَذللْثَيِرْضُدَقَو
هلمالأروضحللاودانتوءانل

مَمِهلاَولضُفلايِفنمحّرلاةكيالم
ةعألابكرُكِذةوُصَقَملاَو؛كركِذِ

مستيوجَولارِضاَنالِإَو؛ِبذَعب
هنأريغنمركذلااَهيِفناكاذإ

ْمَدَهُنايذلاةنمرشلاركذبماَقأ

دخلايفئِقيقحلاَرُكَذلارشُكَأاذإ

آ
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لاَفّفْخَوريِسَعللاَبْغعَصلاَلهَساَمَو

ٌبِماَشفْوُحلاَوبلقلانشأرُنوُي

ًةَوُكعوُولاَومسجلايطبكْرُكْذَو

مُهمُهَونيدرفُملاٌقِبَسركذلابو

هلأندعژوُدتبتركذلابو

ْنَمِءاَمَّسلالأرافغتسابمَرِكُيو
ركاذيداملاىرشبلاريشَتشَيو

هِيافيْئيرِكاذاعطَقُنَماَيَر
ةرضَنبيكيرْكَذلالأهجوأَو
لابلُكْنَعسفنلالِشرْكَذلايو

عِياَمنييايشللٌدرطكركِذَو
ةيانِعيلبَركذلالضميهل
ريرشپيئبقلياقنشو

دُّنؤۇشمؤدعلاَدَشاذِإيلنك

ُةَبُغَرَوًاقْرَدَوًاقوَشهبيلْبَقو

ژونبلقلاالميًانيَقَييلْبََو

٤<
ةقمشممي

ْمَمّغلاعوفأركذلالشةَقشم

ٍعَهَلدااذِإنمافوُحلاَديِدَشناك

ْمَرَهلايفًةَياَهّنلاعسجلاٌملَبولو

مملةَسَمنمكاركاورَعُهأاذإ

ميُردَقِراَتلانَعدَسمُهَلنو

مَرَعحخاويوۀَرمُعىفكركذب

ُةَصألارجلاَررِشِبَتشَيْنَأورعالو

ْمَعَشلااهينوُدنمهللاكدذلو

مَنردَبةجَولاَورْشَملامويَنوتأَيَو

هذُياَمَوءوسَياَيَعاَهلفرضو

ضُفبٍتاَاَهشَلايف
مجَدْرَتكل

ومحمَلطقدنعمهنيكيب

ْمدَعلاىلإيدوججُوىضَقُيوُكركذب

مجَمذُفيلوحِناطِيشلاُفياطاذف

ْمَدَقلاتباثهبًانوضحخمًكركِذب

ْمِرَطَضَيبلقلايفكنمًابهَرَوكيل

ً e

غميحنمدبالشاَداَمضلأب

هللالوسرناک:لاقءةريرُهيبأثيدحنمهلصأنيڍرفُملاٌيِبَسيلوق»:هديطخبرعاشلاشماه(١)
قبسنإدمجاذه:لاقف؛نادمجهللاقيلبجىلعڙَمفةكمقيرطكلسيملسوهيلعهللاىلص
.؟دوفُملاامو:اولاق‹نودّرفُملا

.[رخآطقس]

اي[نودرفُملاوأدوفملااهنأدقتعنوءةخسنلاريوصتيفطقسةمث].
درفُملااموهللالوسراياولاق«يذمرتلا..[رخآطقس]..وًاريثكهللانوركاذلالاق؟هللالوسر

طقس]ًافافخةمايقلاموينوتأيف[رخآطق..كذلاعضيهللاركذبَنْؤَيهَتسُمْلا.
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“هعيرشلاءانّيفا

هعيرذةاجنلاوزوفلليههعيرشلاِءانيقايفدهجملامرفأ
هعيطتشَتنلليلّدلاريغبوىمعأفيلاكتلالّهجميفتن

هعيلطَفملمنودٍبرَملاَةَلِصًاطبخوالهجبفيلكتلايدؤتله
هععورُُوهَلوضايردتتسلځيحصكرتيأولعيأ

هعيضمباهملجنوُدنمَتنأاملشاةعيرشنمئلتشاف

E

ءارهوجلاراثن»:هباتكنميناثلاءزجللةمدقمكرعاشلااهبتكتايبألاهذهو.انرايتخانمناونعلا)*(
.هبهللافطلفلؤملامالکنمتایبأ:قيلعتبةعوفشم

٥٦۳



“هغرفوعرشلالصأ

لضألاوعرفلايفعرشلاململدرجت
الصوماملجفلاكاَدَمٍْملَعُت

اهنإَسفَنلاهكاردإىلعذهاججَو

ەروتبۇيسئامليقال
هبظفتحاوهَلبَصلاوُهَلَنَعَت

ًابثادًدجلاكِسفَننِهَلْصِلخَأَو
ًارىِساخلُهجلايفرمُحلااذهين

ًابكَوُمُلازتملعنعبرأ
رونيڭردتنينيعلاوبلجَف

ىمعلايذوريصبلانيبامناتشل

دصقَمةقيقحىمعألاكرديىتم

ىدُهلاعملْهَسفيلكتلابكاي
لمشُمةنامألاقوطنمكّفْنُحو

الهاجيهامكاهيدؤتَتسلو

آ

لهجلابكَردُيلامعألاخلاصامف

لعفلاوكرتلابيفيلكتلايفهللاىلإ
لغيفِءوشلابوديقيفريخلان

بفقوَميفعٍزّشلاملمةبحُصصو لضفلافق
ةرُكلاىلعءايبنألاعيعهب

ا

لذتعمطقنعوشاوجولُهْنصَو
لهلنعقاضمغلف؛وليصحتل

لهجلابكرسُحهيفمويكَّنوَُو

ٍلقَعىلعاّلقَعيقلخلاوْلَبكلهب

لجلاونيدلايفمرحلاقرفةريصب

لبُسلايفنيكولسلانيبامناتشو

لهَسلابسيلهبلهجىلعكلو

ِلْغُشيف«كحيو«يقوطلاٍكاكفيفْنُكف

يلْغَتسَتمليلابتنْكنِإ؛ًاملاعالو

٠؟رهوجلاراثن»باتكنمثلاثلارفسلايفاهيلعانرثعةمدقمتايبألاهذهو.انرايتخانمناونعلا(#)



دوجولابجاوِتاذيف

ْمَدَعلابودوجمولابأطيجشمًاملعبجؤَتشمهتاذيميلعلامد

ْمَدَقلاوةَداَرإالادعبامممنافرطوداجيإنمًَناكفميلعلاناك

ْمّلَقلاوبفَُءيشاللاوءيشلاوهملعةطاحعإْثَبَجَوهبوجبول

۷٦۳



قلاملع
ةتافنصبابشأبالةياذنبوؤحلاملقع

هةتال:دىمدوجوملاومودغملامكج

۳۸



رايتخالاقلاخللعفلك

لعفةَرَدرايُتحاللسيل

Ùْحَتاَمَوسوفنلاىلإانلكُؤول

ىَمخأَووَبأيبوشاةَريخ

اميفشاَدَمكجتخلتول

اياضقيفهمتلمأتو

تمض ٍلامجبىَهبَأباججلانوُدَتمش

لاحمنيةَردزجَعللسيل

لذةَرطْفويبدَتيشمفيك

مألايضفدقويضفيِناَرُنأ

اممۇرقُيالؤخيلىتمآ

اتىضتقاامًامّدقُمينارُتمأ

البٌٹُطخَاذِإينارُتمآ

اتوووجۇللىرمأ

انآوأاموشرهَتُفَّمعَن

غترائنةَئنّشيَتوأ

ًاميوقئًايوُمةتلّتَمَتاأ

اوسنياعُيملسيلاىأَرنم

۳۹۹

راييخالقياحيلعألك
راوبللانرايَيَحاناكرا

يِراسُحخباستايِتَريْجىلإو

راوطألايفرادقألاهي

رارضالابلاويُفتزَرَب

راثئآلوجزابىلجتي

راقيفإلاةمضَوريبذَتَنيأ

رادقألامربكدِضنكي

يرايتخافالجءاشامكو

ِراَرَفلالاحموملِعيفومهو
راطؤألارمهمكحخمريخ

يرايتخابأةُنفَرَصيلهَءاش

رادقمنيدوجؤلللَقَورس

رائآلاوموشرللامفقأر

يراَوَذلاِتافياَعيفٌءابَهف

-

 

رادضاإلاوداريإلابورضيف



قأامفايالبلابكيريهغد

ايالَبنميلفوشييبيبخغد

لابتلاوَمُييبيبحمق
جَنةرادقأويقباسةملع

ضارَيغالةَوْرَنيأىلإف

۳۰

رارطضاماقمنمءامحمُربر

يراسکنابُهةملعقاضامف4

رادكألايفَءافّصلايِفخُيود

يراوشنهبةُفاطلأوير

ارلهجَونيأىلإو



قحلاقيرطلقعلا

ققلانَعبيعيالسفنلاكَرَش
بۇلادقنيالثيلعلدشتي

خلانعبابلوقادري
تاقرشُموئاضَبوبكتفيك

EEE

.ةَمَيعُملاىلايللا:يِآَدلا)۱(

٢۳۷

يڍاَرلكيفميَهياذاملف
دافضألاينُغوقْولافيكفل

داوجلارضحعَماَمُأيرجو«-

يداَوعلاعزقفبيوطئئالوي
داشَرلاِتاقرششم

يداوَهلاَروُدُصَةَيْهُنوُدضم

'”يڍآدلايفًاذّفْنَملققللنأ

كاَرْذِإنوُد



اتزملاملةقارإلايبس

ثفَيْلاَكةقيقعلاةَتيلأكثندان

هبزقِلبيبحلاكوديهاَرُثأ
دَهشَمبلامجلاروُتنمتهتول
حئالرهاظملاىلعلامججلارون

هلالجبروبثقفرتحخشالءالول
ةمكِِلِءانَّملاراَديفكاقلأ

فحالوىلإلبقأنأكاَعَدَو

يتلاانيَئاَمُأىلعُنيِمألانأ

ييناعإريَمباهيدؤُتىر
ُةَعْلُخ'”يناثملاعبسلاكمل

بفئاطلرشَعسدَملاِءاَمبلِيسغاو

يفِتاذلاٍتافِصْنِمكلاهترُجف

.ةحتافلا:يناثملاعبسلا(١)

۳V۲

داوولاباَسكَلَعَلدَتراف

يڍاّملاكڭاذوخنَوِءادنلاَوخَل

يداَملارْهَطُلُكَوخيلّطلاقبس
يدابلانامجلااهبكاَوكىَدبأ

؟داعئإالابڭامَرتبَرتَقااذإف

داَهشألاببفّصللاوستيأرل
داجيإلاىلعًامِيستورُشمةظعلاف

دادضألامللاَعًةَمكحجتلهَجَو

دارفألانعاهُتياقعثيِفَح
يڍانجمأنمىلإنيجِلدملايف
داوطألاَوكالفألاىلعتُيَك

يدارريغباهلمخَتتنكوأ
داسجخألاملاَعنيلكيميف

داَهشألاَعَمهانّيرضحدوُيشل

يڍاكلا77سَندنمتنيه

ِداَرْؤلاقاطرَفذرَفام
داحألاادبرواِنيَع



“فراوغلاتابيطوفراعملاتارمث

"قونمويفغَدَوةفرحافهلاَوُم
املظممكقيرطكوَتَيمَلَوكاعد

امدقتَتْنألبقًاسفَنكنيةلًامّدقُمميركلابابىلإمدت

ْنهَتالوًابرحسفنلادونمٌيِهأَو

نِيَعشافٌيحلابعبطلاِتامّلطيفو
“مْذَيلقارخبململارونبهاَوَمنِهَلسَقميلعلابابىلعجرو

ىَرُشلايفطبختلهجلاَماقَمىضْرََأ

ارْشبْلْظاَومليلارْوعَلطُت

سائلايفململابْنُكَيمَْنَعُ

بش

ىَمَعلاَوِةَلالَضلايفالإشاعالفارى

ةرععأَنيمَلاَعلاَنيَبملِيلاووذ

 

للاوه):ناونعبدمتعُملالصألايفتدرو.يليلخلانافلخنبديعسخيشلاةديصقلسيمختةديصقلا(#)
۱.(هفرعان

.لقاعريغمأناكالقاعءهللاريغىلإكاعدامٌلُكعددصقيو-[لقاعلاريغل]امء[لقاعلل]نع()
.ءاملاةرفاوةريزغلارثبلا:مذيل)۲(
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۶ ۰ 1 ۳1

دانريفطضملاٍتاججَرَدىلع
و7

6

 

امدعُمَراَصِقنْيَراَدلاةَورثنمفةَوزثمليلاةوزثنمهَلالنو
ةمكجَرروُنمليلانأهلاىَضق

ُةَمْلَظَوموشلهجلالضأذأامك
ةمضعسانللمليلالاجبِرَنأو

امهنيلكلاتمَعنيلَقّملاىلعٌةَمْعِيضألايفنيدلاُءاملُعمعن

هبحمباوشمامملاايفضأهب
برفظوظحلابشعاوكَرأهب
هبَيراَرشأڭالشلااولصزأمُمو

اميلاًةكئالمثممابٌةكِيالَموبمهفمتنيراَدلافرشمهب
ممؤانشَرمُيُبابلأةكئالم

مُموافَصماقملااذهمَهقاقأ

َيىلغألاالملاىلع مغئؤالريح

املأشافنمحمولاةكئالممُؤايلؤأنأِنآرقلايفرَتملأ

هلوُفب

م

مهلغفبَوىدُهلازوُت
امّنِيَهرخَبلايفرخبلاتوفءاهيلعمهِلَْضَّفبٍتانئاكلاغيمجَجثّرَقأ

اهُغوُشُحَواهرافغيشااهَرىلإ

۳V٤



اهغيبَرَوامراطمشأمممذإمهل

اهُغيمَسَنيَدَتْهُملايفاهقلاحَو

مشاهلدوججْولايفاهنمّقبَيملو اهيمججثشالتمُهالوَلَوءالملو
ےِضيَفطبهشاضرأځيباصَم

هضزرَفَوولإلانونشملةادُم
هضزَعموييفدبعلاُءاَعُفُشمح

ذَهِبوضرألهأيفهللاءافلُحخمم وقةطيسبلا"ثمأهيه

ثنقأنئاوكلالكمهرشأل

ثَدَتمنامهرونبثلذمهرعل

امظغأمظغَأضرألالهأُنيطالَسْتََعُدَفَونيداينُدلامهمكحمل

سدَقلاملاَعيفبابلألاوضرألاىلع

شسبقلاكَباَغامهللارونبنوري

شسبتلاامرمُرلامجنألاكمهياهفأل

اموحَولعذَقاميفٍتاوملاكئالمنهبيضَقَتمُهؤارآو

اهباوضيفةقاَرَباهباوءاججف

اهبايجنيِشاَوُغيفعزَشٌيئاقح

اّنَكَتذاهبيداهلاالوءًاحيرضاهبىتأباعكلاٌلصَتكيمو
اردتملاَواىلإژونممدِاوَدَم

اودتزاوهابمليلاباورَرُناِوِإ

.ةَمالَع:امُس()
.جاجوعا:تأ(٢)
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اودعهبقودِنافريلانممُهاَدح

امقهلأكئالملابَرمهلااودعكعهاكلكالشألاةََووُدُفاَدَع

بتارملاىلعأٌُنافرعلامهيامش

بهاوملاځَتَفويفًاماقمتاولانو

امرْكَقَوًاراخفاهوُدُعَيْمَلمهلبقاَنَمعيفىَنأنمكلذو

هنطبوًافشكيځَولارهطاوزافف

هيمِضنونكتقوشاحتفباوزاخو
امئذُمًاحيبُقاًلِإاوحبقَتشااموهيشسححبيِضَقَيهافءاونسحخّمشاامف

هُيلَعِءابيجخښالماقتنيمهل

ةيِضَريكَرلاقدّصلامَدَُفنمو
ةُيَرَباَطامناسخإلادرونيو

امصحأشناكهوُمَصاَحنوهفلَروَوهَقَوَلاَونَمكَُرَو

هَلوحضزألاُكِلمَينَمىلعكولم
ةلوطرذلايمىَنذأهلوُطىَدل

هلفجالوتنتعيدَعريَقُف
امَنمُّهَنيَبلاملاواورَقَتفاُدَقمرُلءاينغأمُه

ىجاململابيايفثا

ےُهرُفَوَوقبأهللالاجُررونك

امّنْغَقَوًارُفَوشزعلازونُكاوباصأمهومُهوِيَغضرألارونكموري

ىلُعلاىهتنشىدُهلاٍتالامكياوقَر

الزنميحلاوبزُقفنممقهلزنأو

٦۳۷



الينتقدؤلادرومنممُهَدَرْؤَأو

؟امسامهُنوُد.يبرکلوشرقلاامسیامهاورأواوماقىرشلايفمُمو

ششلاوُهَقُمهاَلَوُت وحبوب

9ءيشلكنععُهانقأو
هَلبيَغيفِناَوُكألانَعاوباغف

امَّضغَأَوماقىلغأىلإاوراجفهلُكشْرَملاَوشزعلاباوفامو

ٌةَيمَروځخَملايفٌبوبځخَملامهبىَمَر

ردِنؤكلااذرادقياورصبأامف
ةحمَلثداوحلادنعاوفقَوالو

امثاقامزجموًاريصقتوعلًةظخلشزُملاوشزعلاباوفقوولو
هلبحبأذخأوًاصالخإٌيحلاىلإ

هلضَوَونوُكلضُفنَعاوفرَصنادق

هلوځتختةروصَقَممُهدِصاَقَم

المشرشكنيييدليربجلهلوقبإيلخلاأأاذيفمدت

ثَدَباكفيكههججَونعاونشنيملف

ُتَدَماَعلصالخأإلاةةطقُتىلع

اميتشيفحلاكوُشللتشتلااودهاشفاوداشميهاربإٍةَلمل

هجويأيفموُيقلامُهاَلَوُت
ةييبتلاودملابمُماكَزَو

ردلكيفديجوتلامهالو
..ِ.ِ4ِ
امنتاهيفسْنألاوَرسنإلانعةدحَوباومادَوديرجتباوماعف

 

۳V۷



ةنيحعٌبحلايفلكلاىقالًنوُجِحُش
ةتيلطضاووبثباذمعُهُشوفن
ُهَنيَعنزِصلببلااهنيقبيملف

امّىُكلشؤلاَوِكالشألانعيِنيَبَوُهَنِيَبيِرسَويدبيلِةَولَحب
ةوبّنلاتإيحللمهنزرؤاو

ةوغَدريخخيفوهشاءاَعُداوناكف

وردعزافايفباوقرت

ىملااوغَلَبدفمليلاروبكلوٍةَوُمبماقملاكاذاوفلَبامو

OE

افقاتياناالاتر

امكعَئةاَدَغمهنيةعاطىلعةعاطمأتوُبُعةوطغأةَيشَع

ةيشابنافريلااوذُحَنادَق

ةأريقلطشمويلإاوراثو
يمتاماقملاةنياوكردأذمو

امكخأدفعلابدقَعلاَوهتَعيببةنيمطشماسشنأهوُغَياَبدقو

ىجَسدَفليللاوِنافرعلاانشمُهاَدَم

اجهاَنَملا‹ليِلدلاَوهَوءاولهججامف

اجراعَملانيرِصبتسُماوججَرَعهب

امحَقَتنيجلاَوُهألارطخَأعهب "اجللاَويحللريَسلايفمهبجف
ٍةَداَرِإيأديقة:نَعمُيَفَرنف

:ةابهلاييفمهيادوُهججَمغَرفأَو

.ذالملاولقعملا:اجللا()
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َرِكَمَو ةدايشسلابمهريغنعمُهَرَيَم

ىلعوتشبرشمورةَداَعَوِفلِإلَكنعمُهَتَعبأف

ىوّنلاَةَمِشاوَوَتْناَواوُدَشضَواوُدَجف

ىَوُطلاَوشاِودْهَجلايفمُهلريَحَو
ىوجلاوبؤزكلاوراكذتلاوحولايفو

امظلاَوعوجلاودْهْسلالِفلجاودَع ىَوَولاَوعِبَّشلاَومولادْهَعدعبنمف

امدَقَئِدوُيُشلانيِڍايَميفاورجب

امكنمهيفُفوُحلاَواججَرلاٌقذِصَو

امدهَناممهنيدوكقبيملف
امّئأَمَدُذُغذَفحونلابمُهُناَمزأَوامدَنَتءاكبلادامعمُهَناَمُدُنف

عزغَرُمداعديرغَتىلعاوراشسف

عرشعايلعلئقوشب
يمىَهَتْنُميفِناوكألانَعاوُباَغَو

امّنَهجَبرانفوليمهبىَرؤأَوعشذأجلنزحلابمُمَدَرْرأَو

تَدِجَُأیااروعۇرااذإ

امّعَنَترورُشلادايغأَداوَعثدتغانفًدئاَوفاهوُدَعَدئاَدَش

اهياعِصروخُبيفاوُماعٌبئاَصَم

اهبائؤوامياشآىلعاووؤقو
اهياِتاساكوسعمهيَدَلَباطو

ئاملذعلااذعلامكحباودع“ياريعزراموبئاجبولو

دراَوَملاینأملالضفبفڭلتو

دهاشملاىتشأوبوُهوممَركَأو
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امضفأسيلةَلِبعماموىفزأودمارقَدضأوهووقّدَصعه

ىَوَهلاوقئالعلالضأاوُمطَفهب

ىَوِساليحلاَةَعاَطيفاوُصَلخأهب

ىَوَدمهْنيَعيفِنوكلااذهضْؤَرهب

امّلغَمَءامْهَيلَكيفمهلًَداكف ”ىَوُصلاسمطنُملكيفاوججَهَنهب

نئاكلكرارشأمُهليبث

ٍنِمَملايفمهبيرجيمهلىبوُطف
امَوُقَأوقيرطىَوشأىلإلاونياكلُكنعريَّسلايفمهليلمُيو

عباصتمةنيوشالهأُتاماقتق

عبارموقلاهَلحماققألكو

عئاتمنينِراعلاماققُلكو

امَرْقَأَوماقمىهبَأىلإىَهَنَأفعصايُنِإشابمبهمساقو

املغَمٌيحللموقلاملعماَقُدَقل

اميلعلظأوالافقأعفو
امّىُحُملاقيجَولاناكدقرِسلانيامّتكُمازنكوزفرمهللو

لهججًاكلشسموبحجميفاوكلشوبي

لهيدذتيياشملانيبمُهلُكو

لهتنشبحلادروتنيمُهلُكو

ىَمحلااذوِكيلَملاباباذومايخلاوذَموماقملااذهمهللاقو

.قيرطىلإاهيفىدتهُيالالفلا:ءامُهَي||ةرعولاضرألايهوةّوُصممج:ىوّصلا(١)
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ُدَدحمملاُماقَملاوهويفقوممانه

اوُرُغوماقملااذهىلعاوُنعف

ذديشتماإلراتمللاذنهدعامو

امَّرَْأكلذدعبنيدعوالودَعضَمكلذدعباميفيلامف
شسردنُمكزدلاولقعلامهفكلانُم

سرخدفِنأّشلايفملعلاُناَسِلڭانُه

سرُتْفادعينمريَسلاُدَحكلانم

امَّهْفاَفڭَدَحبىَوطُيالففاحلارشْنْتوفاصلاىَوطُتدككلانُه

ةياَغكرادَمللاذنهدعتبامف

ةياعراوكتأأالإبابالو

امۇكتڭكيلملاڭاذنۇءاشنملةيانعالإباوبألاغتفَتالو

ىرشلالمكذَقفىَوغَدلانمدَرِجَت

اربذُمكطعفُمُيُمُنالكارو

اردضمكلذقوفقالبتشَلف

امربُمرشألانِءيشيفكتلوارملاحرّطاورشألاويلملف

ةليلجماقملااذهيفكلاحف

َليذَولاليلارييفكشفنو
اَمَراَم:كلوقبجَهْلاَوليجالوًةَلييَويلاملالاناليٌلقو

هيعبْئافمزالكسكسَو

هةنرقغخَنالتِضَلخأْنِإكُنأَشَو

۳۸



ىتقَرُدَفَكَلذِإڭانذأاملكانرةنأانُماييمالكتئإف

ًادلاجممويفتمُقىتخكَداَرأ

ًادهاشكييخكئوًادوُيشَمكتيمُب

ًاديابكاقثبأكايحخأًةَعتاسإو

امدغأكافييقابلفضَوبًادلاخكاقبأأانفأةَعاَسنو

هتاخحْبشيفنثتشتالوَرفَت

هتاذديجوتحلاتافيذححوو

هتارضحخحيفٌيحلانيَعبزفاشو
امّدَمملاَتنأنالاتنأتنكامفهتافضعيكيفىلجوُهنف

اهكولُمقوذضيشلاَبشسحَتَوافَت

”هكيرَضنيبَواهيرشمَنيَيمُهف
"هھیومشیقزمبیتشمُهِتاَرَم

امجينأَووينُتًارامقأوًاسوُمشاهكولشلمألتاماقاهيفو

ةبغَرييحملاقاوذأُتَواَفَت

ًةَعْفرِتاماقملابشححمُهُيَتاَرَم

ظلانفاّنإ»ىلإىمايُم
امّقسُممّعلابتاماَهْفذَيملنموةبْغَرَتاَمةبْغَناهنقاذْنَمف

اهيوهبِشنمحتفلابسححضاقامو

اهيفتبوأثتبنأاماهتابشإب

.كرَصبأ:كانر(١)

.سئابلاريقفلا:كيرضلا(۲)

.عفترملايلاعلافقسلاوهوكمَسعمج:اهكوُمُس)۳(

.ةخلُم:ةظلُم()
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امّلَعُملاميلَعلاَداَكاهبًاموُلُعاهيذَهبموُلُحلايدهتستمِلاَعَم
ةماقُمأظوظحلاهيفمهلماقأ

ةماقمظوظحشلابسمهلزنأو

ًةَماَمإنييلاعلايفمُهَدَلَقو

امۇكتئەنيايإمُمَدَيشأوةماركاني؛اإميَوعف

الرمؤقلِلحاتفلاةرضعيفو

ىلجلاوتاومسلاُروُتمقَرَونَو

امؤسشنيبحلامشابمُهَلاكوالصمتميلعلامشابمهُفْلَحَر

ېڅصلالمهنمشرف
هبزفلئاسَوالإےَگمامف

املكُممهيلإمُهْنَعمهبماقوهبةلاوُاكفنعمهلَناكو

افقومطشتلاوضبّقلايفمُهفَقْرَأو

افّصلاَةحفنمهرارشأيفلرو

امًدَعَتمَنريَلاوريَىلإافؤعتاوشورَيملوفرَعذُمف

اسُننَئذَقمهحبشروُطةَياب

امهبُمكلذدعبنياورَينأمُهلىساموڭانُهلهبمهليسيلو
دَنَملابيلحلااولَياَرذِإمُهَدَهَعُت

ُدحألادحاَولابسنألاطاشسبيفمُهف

دجبَوامبزافشاحتفبيإ؟إكو
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املأهاولكلامليباوطاعأدَفَوهملِعبًائيشاوملَعامو

منويمهبلتااهمثوان
هةنمفشكلابتالياُدَق مُهُئبويججهنم

مُهُبوُنُجةنَوَتحخاىلغألاملاَعلامه

امُقررشللراونآألاملقمهبمُهُبولُفتناكظوفحخملاهولمه

ثقفَ{تِويَدَلنمتاجَرَدمهل

ثفَرشأةقيقحلاسمّشاهبمهيلع

ثقةنيپفَوتاطلاو

امنتميينْنَعثْقَرمولاِنَعثقئؤاومهفلانعْتّقَذُفبِها

مهينڭاردِإِناكشإلاةخشُتىَوحع

مېلقَعتطيحتحتالةنكالف

مهريِلىلمتموُيقلاةرضححمهل
امّسلاوضرألاويِسرُكلاوشعلاَنِممهيلجبيطيفناَوُكألاٍتَوطْنااهب

افُحلاامروُيجلاامُنالغإلاووسلاامف

افّشكُشنيبمملاروُتمُهُْبسحو

افئاشكلاىلجبومُهافَصومُهاَدَع

امّنكُملاَنوُصَملاوسلاٍبَهَتمهلافجاصَمٍتانئاكلاغيمجبثناكف

باولابابخاىناهشونبي

امقلأهلاوماَهنألااهفلاَطُتباكفاحصوُملفئاطل
ىَهّتلاىلَعاهوُحسنتشافاهلاوُديرأ

اهمَرمَرشدمحخلاواوُككفدَفل

امّسَرَتُيْنَلحاولألايفلقّملانَعًاهّرنُمًارشألقعلاباوكرذأمكو
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هِضشَوٍِكْشَويفيقزبلاروُهُظَراَصف
هِضيفباَلإمغوتخملاعتفناامو

امعفشّلظلبنلكاسلألُكوهضعبحزشنَعِناَوُكألااضفييي
امزوُيظ«انُدلانمىلجتمولُ

اهڑژوُمُشباسيكابَْلَعتَيملو

اهرودُبلاجلارارشأبثلج

املأَُكِْإحاوزألانعنيِصواهونقرأحاوزألافحصهب
`بعْرَتبرقلايفتنكُنِإاهلدرجت
ثرُفأكاذئِمُأأَملافْنَوُلُمَتالو

بجڅڂَت:قدَصلابباجلاعزقبَتسَلف

امَرُغَمڭاذىَوِسبولطملكىتُتَلْصَمكلنكَيْنِإْبّلطافٌكلذل

ادققلاىلإةلَعُجاومُرَحلاِذَح

ادرًجاقذصمزغلاَنيَتَمضصٍلخأو

همراتتشلىحلاَدَصَُفنو

امعيَتدفىدَولاوخنىدُهلاليبسادعنموليبّسلادقودضقيفف

ةَعاَضِإُنيَعراينألاةمستبالش

ٍةَعاَضِب:ىكصالخالایَرَتٰصِلخأف
امۇكئَوةعديفًلذلاىرُتةعاَسلَكيفبابلاًبافِقاَوْنكف

انممنامكسيلرمألاأُعلعتأ

انهؤأسفنلاوناطيشلاةَوُغَدغف

انًفلااهقحشييسفنلاظوظحلو

امئؤۇغئراقتُفاورارطضابْنُكوىنلاوٌرِلاواجلاشاربِْناجو
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7زفمليلافللابرفتشينو

$

املسشلذلاسولسابلةَرِعمليلافملِملاَّرِعتعْشنِإو

انسخكلىرتامزقشافناقيرط

«انأ»هَلوزججمافحلايِفبتتنكاذإ

اتعلاايقارعطعاتألإن

امّلَسُملحاوملعلايِاَدًكنَعغَدف انّدلايفةاجلاوٌرِلايِفبتتنكْنِإو

`ًاحفاكشابذسفنلاظوظحِلشو

ًاحماجبيلاىوِسبوغزَملكنو

ًاحِرابُِتانياكللخرطويلإ
امينلحبًاعئاطويفالوعلاحياعماطملاسانذأكعغو

انديَدرقفلالعجاوويلإةو

انقوُشميحلابرقفلاييرطبذخف

امّدغُمهذِصقاامُهنِمْلَب«ىنلاكانه ىنغلاةَيؤَرذإوقفلاوىنلاويف

داعس4للتبسنالونعت

ةداغشويفىشَتملاذإىقلتأ

ةداقماهُفشَراهرزبضأواهلأ

امّنْغَمَتفَداَصحولاَتڵلذَبامهموٌةَحاَرمارنملىجةحاَرالف

تلبقأَوثَلَوُتيحماهلثل
ثلمجخأيهأإواديكاهلإف

ود:ةو)۱(
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كولويهاوامرعنااهبكيلَع
ىمجلاكلذىلإثقيدقاَلإوثلبقَتْنِإاهَلٌنوَصاهلذَبيفف

ثضرعأةعبلابوياعىهنف

تثضَوفوويفزراَوطألاتمَلَسو

ُتثضَرَُفوٍكولشلايفمزيثّدَشو

ىمتخااهيلطَمناكولىمجلاكڭاذلتضعيدقامبأارخفاهلايك

لۇغتيوباوئأيفَنوكلارذ

لمجخيوأنشحميأَرلانفَوِلقوي

لۇعُمەيفقخلاَنوُدكلامف

ًامدقتموباوبأىلإعفيفلئؤشكولملاباوبأأنإو
بِقارمريقفملاِءاَورضلميرك

باوكيببثقااإفيطل

بهاَرَمَوةرظَناَياضقلايفأل

ىعئخشعئاغوعرشدهلاَضفأوبجاحععئاقوحْتَفةُباوبأو

نصبيذلاويرهاظيرلىلخت

ٌنُطَولاوللألاوًنوَكلاومُّهُيِيَلَحو

نَعونَعوورمَعودنيزْنَعينافك
امۇلشاًلوذمععوأًابيقرىشخألنُكأملوىشأتشامهباوأل

يرئارشسيؤنمًناوكألاهلثضفَر
يرئاَصَبىقمرَمليلغّشلانعثنو

يرئاضلممييفانويفنايصيو

امځځَرَتيبْنَمُكياداهيفنمو يِرِذاَعلشيلؤاَعويفيدنِف
يِذُفمهيَقزُمبيفرطيذبُثسشَلف
يذتخشانأثهاذىنإبمذَمب
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امّئَوُمميدُحلامشابنكأملاذإهباببأيعَدىديأىسَع

الزنَمعقزأحلانيَعبُترِصف
®

الرٿنأویلهَسما4مياب

اليكشمأايلووأأعدتہعد

امّسلاٌقرتُخَيمشالااذهبيِرْذَقْفةط:4هبىقعدأنِإفالإو

نوملَكيفيلاايتايِتافك

ينًدَُدَدبَعراتخَياَمِلُتشَلف

امَرْغُمسالايفُتخبضأدَقلكاذبينّنإفكانُمايشالعفنإو

اريختشةراتخُخااَمىٌوتثسشَلف

اريحليلَدلافًلافقاَوالو

ارحمَراَصزاتُخَيامةبشنو

اماشألهيضتوياميفٌثنُكامف ىرُأىساذاموءىَعْذَأىعاذامو

تثصانملاوانّئسلااهيفةَوُغَداَعَد

بِقاثمجخَتلاوانامَلعَلطأو

تثهاورتقولألسخإكلو

املسيلبيئماجبولاُتْلَعَبباعيفتمولْنِميلناكْنِإو

وو,م۰٤..ٍ
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ُهيْغطَفُدَفيذلادفعلاىلَعيّنإو

ايجڄاليراسكنلاويڵلذمَدقأ

ًايجانشيرِسوينالغإُثضَلُخأو

ًايجانةنمْنُكأميجواوسو

امرُكْيوينذيلالأنكيملولواياربيخينأوججزأتنكامو

ُهَلوَحويراقفاويرارضاُتتفَرَع
ةَلُمأانأكأملامريبذتو

لێكتملاۇيشبيان

هلضَويدداهتجابوجأانأامو امرقمُملاَدوُكَينأيداهيجالامو هَلض

اعامىعللرشألاَاأبًانيقي

دجَتنيقيلااذهيلااَكذو

املَسثوًاملسُميڍداميحايڍارش اَدَعُدِإّيِدايِتغاويداهيجلاتكر

ًةاَعيلەراتُخاامةُكَمكو

امعطقوًابزشواسوأموالعفو ةَداَرِإيرثألكيفةتَمكو

هديرَأاميلًداَكيلوحبالوي

هويتيربوييناكزأثل
ُەُهوُدُځحَويليحلاقوقثقاقو

امرعولأنإجرورفأب؛ُديِرُياميفسفنلاينمُتيَرجنأو
عملأفوحالويلهَلٌثغضَو

غوجُمديهشفرحىلععضَوَو
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غَربَمٌيالوممنوُديلامدبعلاانأ

امعغلتأنَلفارشأيلّدعإومَمْطَمكنَعيِيَدَصاَمىلإيلامف

اغمشأفةنيبورُمللةَوُغَداَعَد

اغشَوفكولشلاجهتيِنفَّرَعَو
ىقغشْنَمِلأعابُنتاىعشأالىلامق

امكعتئاماذإىَضْرَأاليلاموىدهَلاَمىلإىعشأاليلامو

امهارمالىقنأيلامو
اًضونَشروشألايآنأيلاسمو
اًضَرَعَتأْنأةاضرَيامليلامو

امركذُفامبةنيةَبسِيىوِساْضنِمٍيلامويغشنميلامو
داوستشرتخافيڍارُميلادب

ُهَداَجأمنُصحلايڍارُمينؤكو

ُهداَرأامىوِسًأاقيقخئيلامف

امّلْظَأثكذأْنِإ؟يڍارشفيكفتاردسيرأنأيلةرنالو

ةَدارُمييئئنَراَقيِسفنملاَوَع

هلضأديرأيدعالوديرأ

ةبحاقارأيێاقارإلال

ىمعلايِِةَداَرإلانيَعهَلكلتوءاريلىرالأيليدار

بفشوُبنشحلاهُنشحميفوحلکو
يِفعضمبيفوؤحممقرامليال

.همظعُمُتذخأ:هّداَوَسُتمَرتُْحخاف(۱)

 



اموَنُملاناكُثيَحيڍزويموتويفوَصَتُنوكشلاویَرکِذیتمَصف

ىطُخالوترسشؤَعلاىتح"”شؤفلانِ

اطبْفَتَوًادوعُصًارخبييبرشُيو
اطغلاةَروُصيفغنَملاَءاجفُتلأَس

ميفلضألابلضَولاىنغملضفلايفواطقلانمافرضعنملاهنيُدَهشَأو

"شماليدبَعبيدأملابُتثيِدوُنو
اشيامكروشألاضيوفتئل

امآةتيِشملابنميانأامواشأَءاشاَمكْلَعُفيلفءاشامف

يِتَولَحئاقيدضقنعسد
تلحتدضقبيِسفَلیَرَيالالو

يتيئنُشَويڃوُرَويدضقُهدصَفمَعَ

امزحيُنكرّتلاسيَلَو؛يدضقبيتيؤُرُكرَتيلُدضقلاو٠يلدضقالف
ةملتيازجيلوتلاطيش
دوفاطلأنيالايفناكاذإ

دختقراشمْنيِويلإثذَصَق

امنفَرَشيليدضقلااذهليدضقفودِقنوُدْنَعطعيِرْدُقناكنو
ەدمحبيطابيغاالإنكيملْنِإو
هيبقلطسبيمحلاماققنِإف

يغَوُرأجلدمعلاايارملق

.ضراألا:شرفلا)۱

.[هللاءاشينأالإًنوؤاشتامو]ةميركلاٍةيآلاىلإةراشإ:اشتالّيدبع||ُتدَرأ:ُتمِس

۳۹۱

 



امدغُمينامألاكلتنمُثشميالفيشقيناقأالإئكيملنو

هدفَرِليِباَمَتلاالإنكيملناو

هدَسمكحځيفعئفالأأُنافزعو

ىمتْنُمبحلاكلذيفيلوُثذعفدضقةَيماَلِإنكيملْنإو

اًَضَوَفُميارطناالإنكيملإو
اصولاةَراتُخاامبالإنكيملْنإو

ىّضقامب#اضرلاالإنكيملأإو
امغنتشاهبينزذيدضقىلإىّضَمنَمةَيَحَمالإنكتملنإو

ٌةقيَقَريلمهقؤذنمنكيملإو

ةقيِرطيلميدضَقيفمهمنيو
اممَوَتُممهبيفشآييفٌةقيِقَعماوهيفيلنكيملنو

ةميقَسَءارَعلاىقالْإويهلإ

امّظعُملاماقملايتُمِلْئأفءَكيلإةشوُرأطحعَنيلنكيملْنإو ۱

ن
هُق

ُهةُكَلَعيِضفَنَويمارئإزشألاكل

ةُملهججاَميذلايلاكلويلو

اىۇكتئَرَتيلمأكنإنهاشذتاميلالمأكأملأإو

ةُنذجبَوءيشكزَديفيللوحالو

۳۹۲



امرأيلىرأىّضزَئامليبُحف ُةُتْذَرأامافلميلنكيملنو

ةُعْبرَشطيجملازخبلاڭديجوتو

املكتشوباڵلاۇقٌثلزالفةهئْذَمَحعلاحإُكيفيلكيدو

ينُدُمتامععضزألاكولمَنيأو

يێَُوتملوكلمملااذهبينو
اميصُمُهنَعتلًحاموَيتشعالفيِنَديَدَراَصذُفكنملضفباذهف

SEED

.ءارضوَءاَرَسدمع:كيدمَح()

۳۹۳



ةسدقفملاةايحلاعرف

لربمللاَرزَياليحا
ERÊر

هتاذلةايحلاثجَتًْنَمئحلاَو

بيعيثب:نمياو

رټاذلوےێاذپوواذيف
هتايحعدوجمؤهَلَماَكتالل

يتاقزميفِءامشألالأَوُم
هتامصَوهمشاعياجبدغَبنم

هِتاَبُتاضيحلاويعَومشال

هاذنعجراخإلسيلتاذلل

هِتاَيريَمضعتیهالَوالك

تابابعتايعلازوت
”قتارقَتُشملارقتُفُموكيف

هتايحدووهلءاقأًاببس

ياٌدةَلِعُمءيشلالاخلاَنَو

:هتاذُل||ءانفلامزلتستيتلاةايحلاكهيلعىفضُتةدئازةفصنودالقتسم:هتاذب||هتنونیکيف:هتاذيف09

نالهدوجُوىلعهتاقولخمدهاوشلرابتعاامنود

.هدوعصوهولعوهومس:هتافوَم)۲(

.هتایآنمةي[هتاذدعيف]اهدوجمو

.«هتایحدوجولاقايس[تيبلا]هتايخحنوکالدو؛٤ضراَع

ًاقفوءاهتاذةّلِعاهتاذيفُءايشألانوكتنألاحُملانمذإ؛قباسلاتيبلايفهيلإبهذاملحيضوت(4)
.اهلوُلعَموةّلِعلاًادبمل



ىَوُفالَوجازملايفاَلاديحاس
اهياشاخصفاكُتاذلا

ْنَعُلِجَيُميِدَقلاقلاُبجاَولا

هريْثسيََوهَلُتافّصلابثت

اهيادوججؤمِءامشألاُبْداجتَو

نمِءاَمشألاىلعةنَمِيَع7

ثْفَّفَوَيةاَيحلاٍتالاَمُكىل

هةصخروپمشالكوهو

لغةَوُمِببمشالكؤوُهَْو

اهلُكَوٍِتافّصلاُتاَروُهُْظُتْرَرَب

ESED

هتاعدَتبُمِةايَحسنجلسج

هتافمييقةنمةطيصِسَولاَنوُد

اِيصوُصُحٍةطياَوباجي

ەهتايبْلَسىُشفَنىفاهُنوُبُثَو

هناعشفجيلامشاقيل

هِتاموُيَُدجَمَوووُهُظلاُثيَع
مراميالرا

هباكشمنياُقَولاهتاعشف

هتارُتىلعٌاطلشيحلل

يتاهحعنيغامنيود

اهُعوبنُيًاجالفأةدوُدْمَملاتافّصلاتارُهظَمتلهريوصتريخألاهتيبيف‹يرعشلاديعصلاىلعءتفاللا)۱(
.ةيهلإلاتاذلاةايحِءامُنيَعيفاّصلا

۳۹40



راصبألاسُمط

“رابجلاتاذةيؤُركاردإنع

ةنرغَنىكىَرُيْنأكهللإرَ

ةنلَواحامَنوُدكَماقَمفرغاَو

بلُفدوُىظيفكسمتبعت

۶و

غأالالغعجتَوەلحىَوُتاهيف

اَهَهِبِسَوَنْيَأَوءاَمَوفيكتلعأَو

2

ةفضلايؤثبُهرعتلاَ
فلج;كلاَهَتلَواعيتلانإ

ةفلخُمكمهَوَنونظنِإٌّيحلاَو

رُئةضرغةعيبطلاضار
ق

F4لاِءاَرَونِكْنِيَعِلًاضرَ

)وباججلابًاتاذَتُدَبَعَو

.ةمايقلامويقلاخلاةَيِؤُرةيناكمإبنيلئاقلاىلعغماددَر؛يناهولااهلَذَجيفءةديصقلاهذه(#)

قطنملايفانُييذلالاحمملاءةيفسلفلامولعلايفوهوءفْلُحلانم:ةفلخُم||ةتباثريغوةبلقتم:بلف(۱)
.لقعلافلاخيو

نودځحوُيْنَكِمبججَعَتةغيصتيبلايفو.قباسلاتيبلايفةدراولامهولانونظىلإةدئاع:اهيف()

ضارغأىلإاهطوبهوءةيلاعتملاهتاذلًاييشَتكلذيفنألءةدرجملانيعلابقلاخلاةيؤؤبنونمؤُيو
.ةعصطلا

ابیعیرعاشلاو.اهمدَعنمقلاخلاةيؤرلاجَميفدرنوء(ةيفيكالب):بكرمظفل:ةفُكْلبلا)۳(

ةَميِسجَتنوشاختي:هريبعتقفو-وأ؛هتيؤربنونمؤييذلاتقولايف؛ميسجتلانعنيزئرُملا
.ميسجتللًايشاحتةيفيكالبهتيؤربلوقلايأءةفكلبلاءارونمهيلإةرظانلامهنيعألًافدههنوبصنيو

ديعسخيشللةقوظنميهو.َةَيفُكْلبلاةديصقلاحرش:ناونعبالماكًاباتكملسُميبألنأركذلابريدج]
.[حلطصُملاوةديصقللًاريظنتمِلشُموبأاهيمشويليلخلانافلخنب

ةرتتسُماتاذٌدْبْعَت«اليحتسشمناكملاولاخلاوةئيهلاوةيِهاَملادودحبهفاصتالعجتيذلاتقولايف:ىنعملا)4(

.فرجعتمنُيدتىلعدهاشداقتعالايفيلاتلاتيبلاصنيامك-ضقانتلاكلذيفو«باجحب

٦۳۹



ٌدِماَشكڍداقيحمايفُضُقانّكلااذه

هذهفارتاملَقُعَتَتنُكنإ

طلخُمتئأف؟ُهَلَقْعَتَتسَلَوأ

هياذبتطَحَأًاموُلُعَم:َتلَفنإ

لطعشتنئافالوم:َتلقوأ

ُةَئاذضراوعلًاكڭاَرْذِإتبث

ًاكرذُم؛كَلْئَوڭارذالاُمرِلَتشسَي

امورطظاَتشالوقلأفذر

۱:؛مكَمْهَفُتثُمَلَسىِنّنأبه

و

انُهاهمُهاَوَمىلَعَراجَملااوكرت

ًامِلاَسحراوجلايفًازاجَمىَرُثأ
EEE

ةفنوتشةدودخمةَيهام

؟ةنرغملاَنيأفڭوكالوكود

ةفوضتشمةَرَْفكَرجَعتلَعَجَو

ةفصلاَتلطَعَواًلوُمجَمتدبَعأ

ةفكْنتشَتْنَلنيعلاڭرَكتنْكنِإ

تُم ةفيكتمۇةَروُصاذازيح
ةفّسلااذهام؛َيِفْنَملاعْرْلَتشُملا

ةفّسَعتُمىَوَهلايفَكَسْمَنَتْيأَرل

ةفِرْعَنْنَللافيسيللغلاف
ةفمشكتشمةَتاذأنايَعىَرَتَك

ُةُفَرَعاهاَوِسسڃالنيعلاب

فرغمكِئاَعَداىلَعَكِيَتُجُحيف

ةفّصلاكلبامُيْنِمتثوقَتشاّنيأ

ةفسْفَسلالِأناتْهُبىلعالمح

ةفلتشئروشأيفٴوُدَلَقَتَو

ةّمّنَعُمماقملااذهيفَتْنُكنإ

تابثإلةجُح-هيليسامو-هقباسكتيبلاوءةفّصلاتبثاليذلا:لّطعُملا||ةفصنود:لومجت()
.ةيؤؤلابلئاقلاضقانت

زيخيفىوتحشكڭَرذملاَنوُكَينأمزلتسي؛رصبلاك«ةلئازلاضراوعلابكاردإلانأيأ:حيضوت()
.كاردإلاكلذثودحبحمسيلاحيفةروُصو

ُنكلءةيؤؤلابنيلئاقلاةجُحيهوء«ةرظاناهيرىلإةرِضانذئمويوجو:ىلاعتهلوقىلإةراشإلا()

.رظنلاةحراجبالإمتتالةيؤؤلا



هټاذلِءاويشالاةَقميَقحىبأت
م0مم اعيشتانةَتَيْؤُرتيجْؤَأ

ةَمالككيللاعمدقتلفنإ

هزأالەلالىتلحدنتقلاَلك

مملکتىلععيرتم
ًاقلاحمعرنووًاقولُحخَمُنوكَيَف

هسيفَننيمەتذرج؟هوِيَعم

لاوٌديدحَملاَوديدِجَملاوُهاذه

ةجحىشوشلاوسَتِبَصَناذِإف

اهعَملهجيناكىَسوُمأ:يللق
ديجْؤَتيفًااَصقّنلا٤ُُهةُموشَتَف هدي

امتارأَئاهعئَممَلغَيناكمأ

لاويايحباهعَُمْمَلْعَيناكمأ

هدنِعةَصيِقّنلافٍةئالّتلاىلَو
eoوَ

خخأَواينئاهعنَمملغعَيناكلب

ريجەورظلنَيؤأهباررٌشكک

مهناميإىلعصْزنِمةارأف

فزاجَملامتكرتمكنأامب:ىنعملا(١)

ملأتشاولانهلإ

فصنمكَليذلاُهَلُك؛امهيَلَعَو
& © 4 اقشنَعتوص:كاذٌةَميِقَحىرتأ

ةفوؤشتملاكَرذُمِيُثوُدححلامر

قومڭرذُتَوةكرذُتيسجلاب

”؟ةفّصلاامأ؟هّناذَوُهُهريَعمأ

ةفَسعتُمايديِدْعَملاَوُميِسفَم

ةفيَرُملوُمُعلاماكاَتْذبَنَو
ةفجؤزُملاريكّنلاو

ةفرغَملاَوىجحلايفلمَن

ةفرجَعةَلاَسللتينتاوُدَع

ةفروشيلهَيرلجغأفاين

ةفصتُمكمنءالوأاهلاؤشب

ةفّسلايوذلججألىرجبٌلاؤشلاوىر
ةفَرخًاوتُعاوتعفْمُهاَهَنَك

ةفّصلاكليْنَعرجَرلابمُهَعاَنُفِإ

اوسوعمئلاکتافصلايقابيفءُنْذِگرتمکیلعف‹ةيؤؤلايف

.قولخملاو-كلذنعىلاعتقلاخلاةفصىواستتةلاحلاهذهيفو

الًاقولخمكڭَردُملانوكيهيلعو«ساوحلابكاردإلاةرورضتمزلدقن«ميلكايلعةيؤرلامك)۳(
.ًاقلاخ

وههريغنمآ؟هسفننمهاينيدرجمهريغنعنوثدحتتله؛فقوملانمةحضاوةيرخستيبلايف)4(

؟اذامم؟هسفن

.تسل:ڭتسيل(),



هيفيعيلكلااهُلأشسيارثأ
يِسنالَوماقملالهججامشا

فتااهفشمُهَأعرصيملأ

اهييكأتىلَعاهرُصخَتُلاَبام
ُهَئضَفَرلولَاداَمَرُبنأٍبَم
غيتزاف«ينارَتنل»:ٌكُبَرلوقيأ

ەههاظالنعاذنمهُەسيفأَأ

ةَيبشىاماعنألاةيآبأ

ىَهّنلاَبَلَسىَوَهلاَنكِلَوالك
مُملانمو رشاعَميغَسَلضةَبيِصُمل
ةَيلجّتلاروُننمتشل
لامكُتافِصتلجةناحبُش
يقعنعيلِجّتلاهفتروُطلا
ءلالجِتايلجَأتلجأ

EEE

ةفنعُمُدوُبَيلااَهَلَواهبأعمط

ةّقِقوَمىطختئالولالجلاّرِع

ةفرغمملايفُهِيْلُفَو؛لاؤُسلاٌضَرَع

ةفَلسأاممبومادنعًنوُنوُخ

ةفّوَحغضِانوُنم
هفتم؛ْنل»:ٍديِكاَلايفتْلَعجَو
ةفرغملاماقميفلُماجَتلاالول

ُةَنكْلبلاَفْلَحكاَرَأفو:لوقتو

ةفلُخُتنلدِعَوَمكماَمَأ؛ْبَمْذاف

ةفوخشم؛َكْيَو«يفارغألاٌةيآمأ

ننيمَنملامهِيْلَسباجي
ةّقرْحَرلايف”ْثكَوَهَتَاَهَلَضَأَو
َفَلْزَممُهاَوَعاوذخَتمُّهَئْدَلَق
هَمّشكُمكلتٌيحلاَتاذَتْلَعِجَف

ُةَمّصلاَنِمٌتثوُدحلاقلاملَكْنَع

هفتامٌقعضُمىشوشَويتق
ةفوخُملاحملاةلئاسلُثَرَهظ

اذهلعفآنل:وحنءلابقتساويفنوبصنفرحنلو-«ينارتنل”:ةيآلاقوطنمىلإءانهةراشإلا)۱(
ًارصح«بسحفديكوتلاديفتاهنأبهدادتعامدعو«يفنلااهديبأتلبطاخملاُنايسن:هنجاحُمو-ادبأ
.ةفرعمماقميفالهاجت(يلاتلاتيبلا)اهانعمل

ينارتْنَللاق»:فارعألاةيآ-«ريبخلايللاوهوَراصبألاُكِرُدُيوهوُراصبألاُهكِرُذَتال»:مامنألا)1( ىوخوادهَلَعَجلبجللهيرىَلِجَتامَلَفينارتفوقهّناَكَموقتانفلبَجلاىلإرظناكلو
.«نينمؤغلالأانأوَكيَلِإتبثٌكئاحبُسلاققافأاهلفاقعص

.لقعنمةيقباهيفناكْنِإو؛ثقحح:تكؤهت



هاذصئاَصحْتَفاَنيتلاَبَلط

ةيابةئيروطلاأَدَترَكَْأ
يفَنيأفُلوُمَتاميلِجَتلابَهَف

VUE

یئلعكُبَرَءاڄ»يفىراذام

ہظفأاَلِإءاجام ەي

ُةسشَنكِيالملاعمَءاجبءاَرُثأ

طبملوهذَا1َءاجبل

هاذنعمهئويُعبالاعن

ىَوَتْسامأٌباجِحلاصَقَنمأدارلَم

هَرمسجشايكباججرَ

لابيلاِتاذسيدنىلإجرغاَو
1ٌ„8محو„۶
هقولخَمنَعلاتومنٌسدف

OFَةَبِضَعمهتم:PFهم

ةفرشمملادوُهيلاةيِتاَعِلارجَر
°”؟ةفكلبلاماقَمويِيءانُثَأ

°ةَنَنأَتنأةَلِضكبِسَحَف«ىربك
°ةّفّصلالغفمأ؟تاذلايفُهَذَماَش
ةّنرصتملاهتاذِلِراَدَيُفالارَهظ
”؟ةَّفَّشَكةَمايِقلارشامأ؟تاذلاب

وُمةقميلحلاٌساَنججأَوهَر

اماعلاِلَلُطيفتالاب

:رغمكيشحَو‹ىحؤأيذلاروت

ةئوحعشلاةمعُدبلاَتوُعُنُذِبْلاَو

دويهروطلالبيفهتاذبهللايّلِجَتاهيفًابفانةقباسلاتايبألايفاهقاسيتلاهججحدعب::حيضوت)۱(

=هفْكْلَبلابقباسلاكلوقنيأف.لبجلايف(يِعدتامك)ثدحهيلنبَ:بطاخملاعمالئاستُم
؟اڏهضُْقانتيأ...؟روطلالبيفهيلجتفيكيتنأو(ةيفيك-الب)

.هرونيجئراكنإلالّضكيف(ىربكلةيآلا)ًاروُبهيلَجُتلقتتهرَكُنإو:ىنعملا()
ةطقنيهف..؟هتفصيفمأهتاذيفهلامكوهلامجوقلاخلالالجتدهاشله؛هيلعو:حيضوت)۳(

.فالخلا

؟ةعاشلامايقبًارمأناكمأ؟ەتاذي_هًانَصًاًنَصكّلَملاوكبَرَءاجو»:هلوقلكليوأتامو:ةحَجاحُم€3

ِلَلُغيفهلامهتابنأالإنوويمأ»::ةيآلااهيلإريشتامكمامغلاللددوصقملاوءةطاخشم:ةْفّنكُم(٥)
.«ةكئالملاَماَمّغلاَنِم



ريغْنَعىدُهلاىلإَتغَرَناذإو

لاىلعيُنيِمألالزَنامٌُنيَعيه

قاءأتاذسوشخملاُدْبْعَنال

انُنافزععيذلاًبَورلاُدْبْعَتلب

ةكزَدَوُههكزَدنَعانُرُْجَع:ىأ

هتاذلووتافصلانديرجُت

ارفلاديجؤوَتاَاندي

وأنيمَعلابةةْرنَعُهَلِجُتَو

اجرَدَلَمُنْنأىبأننيدلاَو

هَلقباطملايالادلتُو

ةحِناَستلف

ةيحيضوتةظوحلم)۱(

ٌیصخشيأراذهودرجتُملافّوصتلاىحنلإمهيفلاخُمىلعدّلاو‹ةيؤألا

ةقفوصتملاةَعْرَلةماقيشالاف

ةمعحضُمفلاحالًاعرَفَوالضأ

ةَفَرُْخَراهاوِسامو«نيِمألايداه
فلاتهُناذٌتثوُدحمسو

فرغتنلذابافرمايا

ةميكتملاانتايهاَمكؤدال

ةفرغملاةملغفلاَو؛يتاذي

ةفلْزُمىَرُخَأَويالايفپلا

نزعةالشلاعباىمعلاملي
م4ًةباَدهلابهًتةَيِبْفَ

”ئوحيلاهبآرُتىلَعاورم

قققيقيجَولاةججزُمَأِبًاسأك

ةلأسمنميضابألابهذملاعابتأفقومحيضوتلتبتكةديصقلاهذهنأمغر:ةيحيض
رعاشلاىلعبليع

::ةديصقللماعلاىحنملانعهتيلالقتساصاخلاهحوضوبٌةَحارَصدكؤُملاتيبلااذهيفامك؛هلايو
.ةفّوصتُملاةعزنةماقتسالانأ:حضاولاهدیکأتيف

بهنبدبعةقيرط:ةييفؤ||باطخلانبرمعةقيرط:ةيرم||قيدشلاركبنأةقيرط::ةيقيَذص()
.يبسارلا

)۳(

.ناوَرهّنلاةكرعملانهةراشإلا)4(

)0(

.صاعلانبرورمعوه::ورمع||دحځأوردتيتوزغلةراشإلا

لاق.رمخلاتايبدأنمةتوځنقةيمستيهو‹يفاصلادرابلاءاملا:ًاضيأينعتوةرمخلا:ُفْفَرَقلا

:ُفقَرَقلا:يركشلالاقوءديبعوبأهيلعكلذركنأوءاهبراشدعوتاهنألكلذبتيم::يبارعالانبا

=هنامدإنماهبحاصاهنعدعرُييتلا:ُفقَوَقلا::ثيللالاقوءاهاتإهنامدإنماهبحاصاهنعدعرُييتلا

£۱



ةقرغَملاماقملاَنِملوقُعحلابشعةيؤربلالجلاكَميعّدتال

ةقرشتملاطاُقدَيْوُيأيُفَناهّفْلت«ينارتْنَل»ةقيِقَحُفِصنأ
و

ةَّشَقَوَأذَكةئوبُتلاحمملابذإةغوُفولاحملاْنأشلاىلإوُظْناَو

ةمڄجوُمبُدوُهَيثّقِمُصالَوالكًاقلعُشلاحملابكيملاجبول
٤2ُءو2؟2- ةمجرأةَعاَسروطلاوقتالةنأبميدَّملاملعلايفناكدق

(۱)

4
1(1).

امفصويفقّزَرَفلالاق:درابلاءاملاهبٌفصويورمخلاهبفصوُت:ُفْقَرَقلا:ثيللالاقوءاهايإ=
ًاحُضوُم]يرهزألالاقف.فوٍقةَماَمّعلاِءامنمضيئأو|ٌةَفالُسِناَتَلْضُنالإازالو»:ءاملاهنأادب

نمضيبأوفّقَرَفٌةفالُس:ىنعملاف‹ميدقتلاهبديرأريخأتتيبلايفمخواذه:[قدزرفلادصقم
:عجاشلالاقفءافْوُمَرَفمَهْرَدلاىكَسُي:ثيللالاقو.رمخلا:ُفْوُفَرّفلا:دابعنبالاقو.ةمامغلاءام

ةراعتسا:حيضوت||ضيبألاَمَهْرَدلاهبىنعو!فوطَبلب؛لُكب؛فوُصالورغَّشال؛َفوُفَرُفضيبأ

ثارتلايفتايرمخلاسوماقنمةذوخأمناورهنلاةكرعمءادهشفصولتيبلااذهيفرعاشلا

:ةدرفُمدورونعكيهانءةفّوصتُملاتايبدأيفحلطصُمللةيحوؤلاداعبألابناجىلإيبرعلايرعشلا

اليتلااهتلالدب«قيحولا»:ةدرفموءابهّصلابءاملاجزامتنمةراعتسُمءاهرودب«يهفءةجزمأ»
رعاشلادصقمبًابرضءاةفرقُم»ب«ةفقرقُم»:تلدبتساو«تيبلااذهفرحفسألل:حيضفت].ىفخت

ةداماهنأ»ىلع[ملشُميبأحاوُشضعبيِئاَوح]يفتخرُشيتلا(ةفزّقلا)ىلإتبيّنو«قيمعلا
امكعبافيرحتلاو...!ماعطلاهبهكراَهَبءةقيقحلايفءاهنأمغرء!«رطملااهنمجرختسُي
امكال‹مهتَليخأومُهُتقئاذاهارتامك«؛ملسُميبأةماقتساىلعدُّدْجلاةيضابألاةبيبشفرختْنِمءودبَي
عناوموتازاجموةغللادودحبعسوألاةتفرْعَموضايفلاملسُميبأُملِع-هللاهمحر-اهاري
اهنيعبٍتادَرفُميفدصقملامزالتوحوُضُونعء(َليطُْناليك)زواجتناميفءاذهلوقن.اهمادختسا
نکل.اھلمِلسُميبآفارتقانمودبيامكءاوفرُقيتلافقرقوةجْزمَأ«سأك:تيبلايفتدرو
مِلسُموبأاهيفعفادُيةديصقيفعقوفيرحتلاعضومنأيه«ءادوسةيرخشنِاَوكِلةريثُملاةقرافملا
ةيهلإلاتاذلاةيؤرناكمإبنيلئاقلاىلعهدريفةقالخلاةيحوؤلاوةيوغللاهتقاطو«زاجَملا»ةميقنع

يقاسنأىلعًايماست«قلطُميزاجَمدعُبتاذةيناَروُنةيؤرْنِمقلطنملاهليواتيفامكءةدرجُملانيعلاب
فوسليفلا؛مسالاسفنبموسوملاهباتكيفكلذلصفامك؛«دحاولاديلايذناسنإلا»ريكفت
ةسردملرابكلانيلثمُملامهأدحأربتعيوةّيراسَيتاهاجتاوذلضانُموهو]زوكرامتربرهيناملالا
.[ةئسكراملاةيديورفلاوتروفكنارف

يفاهُدُكُْياماهلةلجةيتاروتةراشإيهو«ميدقلامليلايفَءاجامىلإءانهءرعاشلاژيشي:حيملت
ةئنآرقلانيتياوولانملَكلوحءحاّوسسارفثحابلاهدروأامريعتسنتيبلاحيضوتلو.ميركلانآرقلا
=يألهطعُيملباتكلايفًازيحهموقوىسومرابخألميركلانآرقلاىطعأ»:لوقيثيح؛ةيتاروتلاو

٢۰٤



ە<2و*2د۶مXxً...٤َے
ةمفوُمقومحىرخأالابواينذلايفعنَملااذهنأبتَيءَذاِنَِو

ةليلنيثالثىسوماندعاوو):ةيئآرقلاةياورلا:لبجلاىلعيلجتلا-١:ىرخأةينيدةيصخش=

ځِلصاويموقيفينفلخا:نورههيخالىسوُملاقو.ةليلنيعبرأهيرتاقيممتف؛رشعباهانممتأو

نل:لاق.كيلإرظنأينرأبر:لاقبرُهمْلكوانتاقيملىسومءاجاملو.نيدسفملاليبسعبتتالو
اكدهلعجلبجللهبریلجتاملق.ينارتفوسف(۷)هناكموقتساْنِإَفلبجلاىلإرظنُأنكلو«ينارت
-١٤٠:فارعألا۷](نيتمؤملالوأانأوكيلإتثبتكناحبس:لاققافأاملف.ًاقعصىسومخو

بلطوهلوألارصنُملا؛نارصنُانيدليلجتلانعةينآرقلاةياوؤلايف:ةيتاروتلاةياورلا[٢

نارصتُملاناذهو.ًاَكَدهلعجيللبجلاىلعّبرلايّلَجَتوهيناثلارصنملاوبولاةيؤرىسوم
.ًكَدْجَمينرأ:ىسوملاقف):ةيؤؤلابلط١:نيلصفنمنيعضوميفةيتاروتلاةياورلايفنادوجوم
نممحرأو«فوءارتأنمىلعفءارتأو«كمادقبولامسابيدانأو«كماّدُقيتدوجلكزيجأ:لاقف

يدنعاذوه:برلالاقو.شيعيويناريالناسنإلانالءيهجوىرتنآردقتال:لاقو.محرأ
يديبكرُتشأوةرخصلانمةرقنيفكعضأينأيدجمزاتجاىتمنوكيوءةرخصلاىلعفقتف؛ناكم

يلجب.[۱۸-۳۳:۲۳جورُخلا](یرُيالفيهجَوامأويئارورظنتفيديعفرأمث:زاتجأىتح

ىلإاوؤاجمويلاكلذيف؛رصمضرأنمليئارسإينبجورخدعبثلاثلارهشلايفو):لبجلاىلع

كانهْنُكولبجلاىلإدعصا:ىسوملُبرلالاقو).[۲-۹٠:٠جورخلا](.لبجلالباقمءانيسةّيرب
‹همداخعوشيوىسومماقف.مهميلعتلاهتبتكيتلاةيصولاوةعيرشلاو(۸)ةراججلايحولكيطعاف

نورهاذوهوءمكيلإعجرنىتحانهانلاوسلجا:مهللاقفخويشلاامأو.هللالبجىلإىسومدعصو

برلادجمٌلَحولبجلاىلإىسومدعصف.امهيلإمدقتيلفىوعدبحاصناكنمف؛مكعمروحو
.باحسلاطسونمىسوميعدعباّشلامويلايفو.مايأةعبسةدمباحسلابهاطغوءانيسلبجىلع

باحسلاطسويفیسوملخدو.لیئارسإينبعيمجنويمامآٍةلكآرانكٌبرلادجَمرظنَمناکو

.[۱۸-٢۲:١٠جورخلا](ةليلنيعبرأوًاراهننيعبرألبجلايفىسومناكو.لبجلاىلإدعصو

فجتراونوتألاناخدكهناخددعصو«رانلابهيلعلزنبولانألجأنمنخدُيُهَلُكءانيسلبجناكو)

۲.[۸-۹٠:۱۹جورخلا](هبيجيهللاوملكتيىسوموًادادتشادادزيقربلاناكف.ًادجلبِجلالك

كتينآامذخف«يمالكبويتالاسربسانلاىلعكتيفطصايّنإىسومايلاق):ةينآرقلاةياورلا:ةلاسرلا

ةوُفِباهذُحفيشلكلاليِصفتَوةويشلكْنِمحاولألايفهلانبتكو.نيركاشلانمْنكو
يفنوركنيذلايتايآنعُفرصاسء(۹)نيقِافلارادمكيِروأَسءاهيسحأباهوُدُحاَيًكموقزُمآو
ىلع:ةيتاروتلاةياورلا.[٤٤۱:فارعألا۷](اهباونيؤُبالٍةيآًلُكاوريإوىحريغبضرالا

هئَرنمىَسوُمىقلتي.(۱۹جورخلا)رانلابِهيلَعلزنهلانالُفڄئَيوُنُخَدُيناكيذلاءانيسلبَجةمق

خلا...قرستال«لتقتال؛كمأوكابأمركأ«يمامأىرخأةهلآكلنكتال:رشملااياَصَولا
ةياهنلايفو.[٠۳-٠٠:جورخلا]ةيعرشلاماكحألاليصفتببرلاذخاأيكلذدعبو.[٠۲جررخلا]
نمهغارفدنعیسومیطعأمث):هتعيرّشوهيِصَوامهيلعتشقرجحْنِمٍنيحْوَلىسوُمبرلايطعب
=.۱۸[۳۱:0جورخلا](هللاعبصإبنیتوتکمرجحيحولءةداهشلايحولءانيسلبجيفهعممالكلا
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ەيغتمەنأآبتئکحع:انلَف

ًاتقۇشسيلِتاَدلابهَلاَمَكَو

لاانيلاختافِصليجَتشسَنال

ضفُدَقُف؛باتكلامکتبينيب

مكيَوةَّضرُعديوتااوَُعِجَتال
مكبابلأنَعًنافريلادعبأام

نيتياورلاالكاندروأ:حيضوت=

..ميدقلامليلايفَءاجدقو»
.ةّسّدَقُملاةيوامسلا

٤£

ةًنوشتمملاةياغلهومَتَذ

ةّفدومملاروُهَدلاُهَرِيْعُت

ةقنأئسمةَياَدبلنكيملأإ

تالومیدم

ةُفرصََمءاهيلِإغكشيهيدحىَرَنُف

همسعكبنأَودشرىلَعاَلأ

ةّفرغَملاُنيَعهنيةقيِقحلاضرع
ُةَمكْلَبنميَهُملاُسيِدُفَتناكْنِإ

هيحملتنمملسُميبأدصقَمروغىلإةراشإللةتاروتلاوةينآرقلاني

بلايفء‹لبجلاهفجزرلوح‹ةيورملاتاياولاممًاقاستا“٠.



“سدقُملايداولاةديصق

(بانطإ)

يتَمِيَحخِسَدقُملايڍاَولايفُتِبَّنط

يجَيفَتِتاَرِساَكلابادْللُت

هازنيِلَعىَضْثُبالويضفي

دَرطُمَلُكُتئرُطامدعبنم

اهتوكَلَميفءامشألاينثَرَتَس
اهقؤَدةَبرَشراَرشألايِيَتَقَسَر

يركاذةَقيِقَحلايفَوُهْنَمُترْكذَو

يتقيِقعُتْوحَميآيتقِيِقحَو
EES

(۱) ً 9 ِ

لاَّرَع يمالاةنيرَعَأَوىمجل

ماركإلاوهيلإلالجلاب

ماضُمريَغنالقّتلاَداَكول

(cfs
يماقزَأعَيبقنعثبځف

يِياقَيهو.َءيشاليتَقيقحَو

مانضألانيعنصضاهُتِبَتِإ

يداولا»ىرخألاةتلّوطُمتدروامكءناونعلااذهبدمتعملالصألايفةديصقلاهذهتدرو:حيضوت)*(
عضوميف]ةطوطخملايفدروامكءاندعأاننكل«يترطفحيبستهللامسبهللاوه::ناونعب1سدقملا

[ةديصق]ةدرفمانفضأامهنيبًازييمتو«سبلعقياليكو.[سدقملايداولاةديصقشماهعجاررخآ
ءامسألةداعتسااهنأل‹بانطإ:اهلريَمُمیعرفناونعبناجىلإ‹ةديصقلاهذهىلإسْدقُملايداولا

همانغأًايعاروهتميخًازكارديدجنمرعاشلاهروزييذلاسدقملايداولاباهنعىنكُملاىنسحلاهلا
.هباعشنيبةئفوصلا

)۱(

.ىنسحلاهللاءامسأىلإريشي()
.اهباهدشيلابانطأاهللعج:ةميخلابنطو؛ناكملابماقأ:بتط



و-۰.

ييادقآمهسوژُژقوفنکيِققحُممشابيمشاُتوحَمامل

مادحإلاوئاقمحخهاوسويدجوممٍةَدحَولیادوتف

7مارناضشّنلايفهَلثَقَبَسةدارإلاټإيارو

‹رابكلاةفّوصتُملافقاومعميهامتملارعاشلافقومةديصقلاهذهيفءالجبفشتسن::ةظوحلم(١)

ةدارإاظنكلذل.دوجولادجوُمٍةقيقحءىربكلاةقيقحلاحلاصليبهذملاراطإلاىلعىلاعتيثيح

٠يهلإلاماربإلاوضقنلاةروريسيفًافلَساهڑمأمسح«ةدارإَلظ»ىلعألاهدجوُميفرعاشلا

£
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لاورشزألانشاماةَقيرطِلًامداُحيِسُفَلُتْريَصَو

امُنَرَتىتغُملااذهاوُبَرشاَمُلَمجَعفُمُسأكلاَوبلايلاججِرَلايف

امنارُكُشلاامف؛ًارُكشاهباوُتوُمف اَمَوُفَصهلاةَرْمُحْنِممكلُترَصَع
ميهةقيلحلانيباوشَعْلافاهبالبقةَماقيشالالأمامذقن

رحِبَأيفيقرَملاژوُنءهيوطيَو مُهَمْهَفغمجلارُشْنَيىراکشمُهاَرَت °”ىمعلارح

ءاهلاةرمخ»:يلصألاةديصقلاناونعمِلِشُميبألامعأقيقحتيفنيدهتجُملاضعبىشاحت:حيضوت(#)

(۱)

.هللاةرمخ:ناونبرداضملاةفاكيفاهدورومغرءرُكَذلاريت:مهداهتجاقفوناونعلاريل
رابكلاةفؤوصملاتاقارشإوتاحطشغولبلةيحوؤلاهتبرجتنلعلايفدّعَصُيململشُمابأنأمغر

غولبلهعلطتومهارتىلعهعالطابمزجنداكناننکلءاهكلفيفنارودلاوراکذالابهکامهنايفًايفتكم
هنكل«يرّفنلاويبرعنباويماطسبلاديزييبأةقيرطىلعةيهلإلاتاذلايفيلكلاءاحُمإلالحارم
قارتخانمكلذعمهعنمتملةيبهذموةيدقععاودةفوضتُملانيبظفاحُلارايتلاعابتاءًارهاظرٹآ
ىلعهدعاساموءيرعشلاهثارتنمعقاومةدعيفاهسُملتعبتمللنكمُيتاراشإيف72طانرباتلا
اذهيفةماقتسالالهألهتراشإو.هججوأةلامححتارابعمادختساىلعهتردقوةغللايفهعلضتاهئافخإ

يفةسرامُموًاداقتعاواكولهيلإيمتنملابهذملاعابتأال.ةفؤصتملانيةثفلاكلتىلإئبوُتتيل
ةيوغللااهاقايسجراخءاهيالالديفةيفوضلاداعبألاتاذتادرفملابخضنتةديصقلاف؛ْنلَعلا
سلاةئمجعُملاو

:ىشعألالاق؛هايحأ:ريغالثيملارشفهرشنأوًاروُشْبواشنهرّشْنَي؛ةييطلاحيؤلا:رضّنلا:رشني()
فيكماظعلاىلإرنو:زيزعلاليزتتلايفو..ٍرِضانلاتيمللًابِجَعاي|اَأَراممٌسانلالوقيیتح النيذلانوقوفتملاموقلا::رّشَتلاو.اهرُشْنَت:نسحلااهأرقوءاهوِشْنُلفيك:سابعنبااهارق؛اهرشنن
رشْنَينيذلاللابىراكُسلاءةفّوصتُملاحدميفٌبِنطُيهارنتيبلااذهيف::حيملت..سيئرمهعمجي ےو

£۷



۲امّدقُمكيلملابابىلإُمَلَقَت»ااشاُُخبقیفُِع

نودعاسيالنمسانلاٌةماعهبدصقو؛ىمقلارځيأيفهيوطيقرفلارونٌنكل؛مُهَمْهفعمجلا=
.ةيترملاكلتل

.بارشىلعنيعمتجُمنوبرشيموقلا:(نيشلاحتفب)برملا(١)

نافلخنبديعسينابؤلاةقالعلاهخيشٌفيطهلايخيفوتجتُكهذههتديصقنأحضاولانم:حيملت()
ةرمخةديصقهبمتتخييذلاتيبلااذهرطشاهنموءةفورعقلاهتديصقرعاشلاهلنسمخيذلايليلخلا

ةرمخةديصقهبمتتخييذلاتيبلاو؛امّدقتتنألبقًاسفَنكنمهل|ًامّدقُمكيلملابابىلإمّدقت:هللا

يفةيفوصتايؤربًايحوربطاخمملاٌنأودبيو؛نافلخنبديعسخيشلاةديصقلصأنمسبتقُمرطشهللا
.عجافلاهليحردعبليلجلاهخيشوهءهللاةرمخ»ةديصق

£۸

 



7مح
“ينئامدنهلكنبلا

َِ
ٍ2,۰ ينامذُنمهلكدوُيبنلاَويبارَشُباَرَشلااذَو«يلشمكْنَم

ناوفلابثحاَصَوىسيعمىىشسوشۇالحلاهب‹ىليقاق

ينافزعاوركنأَوينوفرغافيياققماذقَويلاوذم

.دمتعُملالصألايفةديصقلاهذهلناونعىلعرثعنملذإ؛انرايتخانمناونعلا(#)
ًاديكأتوءاهللاةرمخ»ةديصقيفهنعحصفُملايقارشإلاىحنملاتاذةريصقلاةديصقلاهذهيفوحني)۱(

ىسیعوىسوم«ميهاربإ:مهئامسأبءايبنألاهنامدنيمسيهدجنةديصقلاكلتةيشاحيفهيلإانبهذامل
ءنآرقلابحاص:ریبعت ةيرعشةرورضلال_اًلضفُمدمحميبنلامساةقزحنمرشابمبارتقانود
.لشؤلارخآةناكملءالعإوزييمتكلذيفوءهيلإنيروكذملاءايبنألاتاماقمبرقأهنأمغر

£۹



“ناقرعلاحيباصم

1We o “CO 2e e o?

يِتالُمَغَويماَمؤأرحبأنيبْنلِم يِقَمَربِذَتجڄاَويلفكبحالشو

ىحنملاتاذوحنتيهوءدمتعُلالصألايفةديصقلاهذهلناونعىلعرثعنملذإ؛انرايتخانمناونعلا(#)

.ةقباسلادئاصقلايفينافرعلايقارشأإلا

3



“*ريلعتلاعلخا

0صرومَ
0مد01ٌ٤۰1ًمو۰.م

)۱(7مص۰ٍ4ًَََُّءُو٤$

ESED

.دمتعُملالصألايفةديصقلاهذهلناونعىلعرثعنملذإ؛انرايتخانمناونعلا)*(
يداولابنعزئَرجلا)صلاخلايفوصلاقارشإلاتاظحليفهلوخدنيبةيرعشلاةعطقلاهذهيفجزمي(۱)

اهنممكيتآيّلعلًارانُثشنآينإ»:هلهأللاقنيحىسوميبنلاةصق«هتاذنآلايفءاسبتقُم(سَدَقُملا
.ميركلايآلايفءاجامكء«ىَدُهِراَلاىلعٌدجأوأسبقب

١٤



۰:“ے79۶ُ0.7۹
نوبعَملا,اَهيِفتْوُبتاملظاهلجأاثوؤوخغبَر

.دمتعُملالصألايفةديصقلاهذهلناونُعىلعرثعنملذإ؛انرايتخانمناونعلا(#)

ىلوألا«سدقملايداولا»ةلوطملاهتديصقلهتباتكدعبرعاشلانإف؛عضاوتملايداهتجلاحصنإ()

نعةيناثلاهتديصقبتكيهتلعجقارشإللابتارمنمايلعةبترمىلإًدَعاَصاىنسحلاءامسألادئاصقو
حيباصمءينامدنمهلكنويبنلاءهللاةرمخ:ةريخألاسمخلاهدئاصقاهولتتل«سدقملايداولا
.هللاقّرُطونيلعنلاعلخاءنافرعلا

٢٤



“ةهّيناور4ا3بلا

ريمشمتشُملللَمَويريم
ةلاصنبابولاءاشحخأرمت
الملايففئاحّصلاضقرُمَرِياطَت
ًادووُشماطرقافآلايفُلهْلَهُي

ه4كاانوبترف

اهتسلتخابيقرلانيعىلعًادوهُت

امكوءاهنميفزطلاغريعاتم
ىَوَهلااجَشامىوجلاحيرابتنميبو

يتجهُمربّصلابٌبححلاسيِسَرلتفَو تچ

يمامووُعَويلابامفإو
ٌلباذةوغلاو؟ٌبخلاُديِمَعيرش

EEE

ةفردعبناورهنلاةكرعمءادهشىركذيفةديصقلاهذهلاق(#)

يطقلاَصّتلاًكيتاهبيبلقو

ُهل

ر

روشُنَوثئادءاوطنا
طقهشيشاوحلالاو

ريزنهدىماعَنلاُءادحح

وُبَدَولامةثفَعمئل

ريس9؛كْئَو؛ِراكذّتلابنزحلاوذو

ريدفجبَواهنمٌةَضْوَرُتَوَذ

زيمشضويعدَيالامكلذو
روبَصُمارْغلافْشنَملكامو

روغَيداكياليباصتلاٌُممَدو

زيِضَنبابشلادولشأَوالَهف

يبأنبيلعمامإلااهيفمولي«ميكحتلامهضف
قّمححلانمٌلُكةيئاورهلاةديصقلايشاوحعضويفكرتشا:ةيحيضوتةراشإ.هبلوبقلاىلعبلاط

.ققدُملاو

.ةيابر:هتدحاو«ضيبألاباحسلا:بابۇلا(۱)
.ةدحاوةعطقودحاوجسناهلكةءالُملايهو‹ةطئاولااهدرفموعمج

:طولا(۲)



ابّصلانيمارغلاتاياوغريذَع

ًةءوَسبيّشلاناقمارغُلُكو

؟ًةباَوُغبيشملاريشابتدعب

افشىلعرزنريغيتايحتهانت

ىَوَهلاوٌئغلااهوؤشحرمتةبابَص

ىَوَهلاةوشَنيفمحلاُنيِمَنىّضَقَت
ىهًنْنُمِليدانُملاىدانُدَفَو؟وهلأأ

اسمنبيشولقَعنيِناحِبُصَو
ىَوَهلاديباذدعبيسفنكرن

ًةَعاطتشااهيفو؟ًارشاهوَقوأَو

هديكراوطأُناطيشلايلرَوُطُي
يفقوَمَنوُدیٍدكوُرتَمِبُتشَلَف

بانوُهللاِةَدْفَرنمينُمِقوُيَس
ىتيِطَميلْهَجَوءايخملايبىضَقَت
للابفوُحْرَوماموأَوناعأ

قارغثكلاوكلابهلص

اهيمجل#مَمغمجبديدسيلف

ٌةَبِيبَحيهومغرلاباهكرُتَتَس

لجاعِيلٌسوفنلاليمبجَعنمو

ريذَعبيشملاِتاياوفلامو
رورغبيشقملايفريرغلكو

!؟يدججةاقتلابماقماذهو

ژورغولطابيدازموشو
رديصألاطملاَلاطُنإو؛هيلإ

رويفشسڭانوراموفششماذف

زيررامجلاَرَجاَمُكماست
ُرويَغُبيقَولايههاّنلاوءريُحلاىلإ
رورشَوغقفانمُشس:هےيعارم

ريِصتُءاشَياميفهليسمنو

ريِصَمَوثفَّرشَأىبقُع؛ْيَّعلاىلع
ريطَبَویَدَولاموتخممبطش

ُروُدَغيهو؛ٍياَيْنُكامُدئاَقَو

روميةالفلاِناعيَِقبٌباَرَس
روځويلإقيرفتوتوفل

ُرودَنفوشقيرفّتلاةَرْياَدو

ويبشسوفنللبيبحعبرو

روبيوورادكأىلَعلوحي

.روُځَيْنَلْنَأنطةنإ»:زيزعلاليزنتلايفو.ًاروئحوءارؤحراح؛عجرت:روحت(١)
.كِلْهُم:ريبم(۲)



آعاَرشِإيملايفاهُاَرشإو

تلقو؟ةونملاانَعتعلقاىتم

لفاَغٌءءارَبيهلملالَمألامآ

؟كلاهياشعتَتدَماَشنإځرشتأ

ةَعاَسرُغَولابكوَملاڭاذثكوَتَس
يق

يكِلاَهَمنَعيوَعزأالَم؛ُليولايل

ركنٍتاحِْياَلاليوَعيفامأ

"معشقمأنممُءاوُعَشلاةَراَعلامأ

اهؤژُژىستريَسفنلكىلع

٩*”ھیعَناحیتميِناَّشْغَتفو؛ىل

ٌةعيطحيڍازوءاموَييِنأَجْفَتَ
ٌةَحِيِحَشسوفنلاوًابعَصَبطُحلاىأ

انپايثضيضزألاِرابُغنم

p
û

ESED

.نوُصُن:يق)۱(

ؤرثكأتيبلااذهةيرعِملسّسؤُملاوقرافلايغالبلادجَملا()

زيىصتبدابعلالامحتأٌدقانو

زيىيَيداَعَملامويمأ؟توملاَنِم
ووو

ريشتنييماخلافكأكيلإ

ديىسَتَنولَوألاراسثيىلإ

”يطَتنيكلاَهلاُتافُركلتو
ويذَنَوظاوايانملايفامأ

ريِفَصُءاكبلاَويلوحځْوَنلامأ

زروتشسویمجاهنمينُغنميو

صاناهنعع’دجْغِيَف

ر

ريشَعَو

ريبُكباتكلايف
ريصَقاَدَمناففرَحُرىلع

CAF„)٥(
بوُځحَوجثإو

ةيديلقتلاةمكحلانمةموميدوًاخوش
ةيوازنمدهشملاالماتولاتتكل؛(هداقتوباطخلاةييفعقوتلا)يرهاظلاقاييفةلوتا

لداعُم«رخاسزايتماب«يهو)ءاضيبلاانبايثضرألارابُغنميناهيفيتلاةظخللايفٍيِنَمَرروظنَو
بهايغيفاهريصموحنديعبنمزذنمتقلعدقنيكلاهلاٌتافُرنأفشتكنس(نفكللعيعوضوم

تشتيتلاةيئامنيسلااهتطقليفقيلحتلاةكرحىلعةضباقلاةيرعشلاةروُصلابهايغيفامك«ءامشلا

تخالاحوؤلاريصقىلإ(دصقنعولامك)تفتلتاليتلاةروصلافيعاضتيفنطبُمٍيفسلفعبنع

شيداشدلاةياقولةفطاخةّيرصَبةظحلةازاوممب؛يلزألااهاوثَىلإةفرفولاوقيلحتلابًيزمرردجألاو
نأركذلابريدج].ريصملاتاذىلإ(؟اهخاورأ)ةسوبلملااهداسجأُدوَقَيامًابلاغ«بَرَتُمٍقيرطيف

.[ئيطتنيكلاهلاُتافركلتو|انبايثٌضيبضرألاٍرابْغْنِمىفت

 ولالهلاا)٤(

..بنذ:بوحځ)0(

٥£



ٌعتزَملهجلاو«لهججلاراميكلتو

ُةَعْرَنرّشلانعسفُنتَلَواحولو

اهتارمَغيفلاَمالااهبتثّحَرَف

هبطثينمُءوُسلاسوفنلاُبْأَدو
اهبطُتافآرشُحلايفيمّنزتاهب

امنإربّصلاوٌيحلااياَصَوكَراَدَت

ةنإكيشوألاباتكبذُو

ُهَلِيلَدُناَرَملاناكننملضامف

اضولاوطْخُشلاٍةَلاَحيفهبكسمُت
67.ِ

رصتنتسفنلاوناطيشلاهببراو

.لاف:روقَع)۱(

.راؤخورِاخوهو؟؛رسكنُملافيعضلا:روؤُحلا)۲(

طقسامارقا؛هعطق::هضقواضیسکاپضرهضرف.علا:ضرَقلا:ضراق)۳(

o . 1 ۶2
روقسوفنلل#اَدوميو

دەكانمعبطاهَعَرانَت

رىكورتاهاناىلإ

و

رزوُيهطوهفِتافآلاوبوُيطَو

يهبهتزوجرأيفلوبنۇئلااذرعاشلايودملااليكيمسهيو؛مامروممرعمجلاو.ةيلابلبحلا
ٍةَمُراياقبهيف|دونوافلاجوجشمزيغو#دوشتالثامٍبالثيغ|ديلادبءاهنمقبيملا:ادّبو همر

هيۇبءيشلاهيطعأ:لاقياذهنموهيفدوقعملابطلاةرنمِديَولاسأريفيقبامينعي؛ِديلَْلا

يشفطغعوشانذإلاوءْعْىَدلاونسكلاوكّلامإلاو؛بْذجلا:رْصَهلا:روصم||هتعامجبيأ

َرَصَهْنافُهُرِصْهَيهبوَُرَصَه.ناکيشيأُفطَعوأ؛ِةنونيَبريغنمشكو؛هوحنوٍنْصُعلاكٍبطَر
رماهلاوٍةَرَمُهكةَرَصُهلاورَصْهِملاوراّصَهلاوراصيَهلاورَصيَهلاوروصيَهلاو.َرَصَتْهاف4هَرضَتْهاو
اذه:عيمل.7:وصتْهُملاو.ٍدَرُصوفتکك‹تنِصهلاوزيصْهملاوراَصْهملاوُرَوصَهلاوٌةَرَوْصَهلاو

؟؛فيوستلااهطيثيتلاسفنلاىلإهيفريشيب:ملسشيبأةيرعِشيفةتفاللاتاييألانمدحاوتيبلا

يأ؛اهتگرللب«سوفتلاكلتلاجلسيلًاضرقمفيوستلارصءارتف؛مهسوفنلاجآٍةمرلضراقلا

ةيغالبةروصيهو.اهميمروهوضرألايفاهنمىقبتامنيبوسوفنلاكلتلاجآنيبجزمفءاهماظع
.قرافملاوغيلبلااهريوصتبةردانةبكرُش

.ةيرعشلاةرورضللثتففخوءنآَوقلادصقف:ناَرفلا)٤(

٦£



ذهتجافلهشلابسيلرمألَتيعد

ةبوتهللانمىوقتىلعلسشأو

اجّرلاوفوخلابلامعألاعلاَصْنزو

امكْمقَتشاومقناسحځأإلاولدعلابو

رهوارسهللااياَصَوٍبقارو
ىقّنلايفكدصالخإلاىلعدرجو

ُةَئْعطتشافيكفورعملاىلعزباثَو

ٌ.قبَتشاوٌقدّصلاويلالامُثيحليو

ةنإفَنيقيلادلاعَمصلخأو

لسبَكلاعّرَولاَنِمىوضّقلاةبُنلابو

ًارذاحةماقتشإلاتيرطيفْنُكو

صرتلكيفویتشاهدار
اهثويلزواشَوًاقاهزإشختالف

ُهنإيبيمليلاليلَدٌيفارو

ىقّتلانيعاطتسملادعكّلعفَر

رصبمللإتاعالاٍتكَرزامف

؟اههجَوبالهجبلامغالاردن

هقيرطنيويئاشابلاطايف

الِصاَوَبزّدلادهنملاذإثسلف
ىقُّشلاهبَتدَرَأامالإململاامو

ESED

.نارسخلاوكالهلارولا:روب)۱

رينُشٌىيرطلاو«ْبِراَقودَدَسو

رودِلامكلابطىلعًاحوُصَن

ژوُشَوِتاحلاّصللةَتجمامُم
ويصفشاعملافزدابوءَترِيَأ

زيبُحئيفُحلاكورشلابَكَقوفَف

هويتيهفرمألاِتاركنُشغدَو

زيصَتُثيعِتاَريَحلاىلإًايلَم

روذُبيهولامغنألوضلتهب

ژوحَيفينخلايذلاعَرَوُلِلف

روذحُغءاجُشلاف‹:يڍاَعألايمك

ريفقيرطلاعاطُبرمىلع
روفَتِراوبلابٌبرَحكيمضُحل

ۇيِعَوهيفلقعلاژاحَيقي

ُرورُغَوةَعيَض؛ملعريغىلع

ريسَيقيرطلايففملرونىلع

ويقفاتمملمعىلإتنو

°ۇيبدِكولشلالهجبيفكليب
ۇيبكتلمخعاماٌطخفالإو

ةقيرطلاكلهجةلاحيف؛ءاوسامهالككفلخوكمامآيآ؛ربألاسکعللا:لیبقوری0

.كولسلاو



ىَرَدؤللهجلايفوًاملعلماعمكف
حلُمممبريزغلامليلابَتنأامو

ههجَوللمغاوهللاوجولملعَت

هبحبولإلاينيفوتلضَّرَعَت
ەرامُيوُكْرَتقيفوتلابُنأّشلاوه

هَهججَرفرصيووحبةفراعم

مُهْبِيِصَنموُفييفوتلابحلفأو

اهمسفةئارإللظوظحمكلتو

دمحُمدعبٌبازخألاتَبَرَحت

ةباَصِعنيبملاٌقحلاىلعُتَرَفو

ةَويحىفطضمملاًنوثراولامه

عُهروهُظُلازَيالعوقكعلوأ

اوُميُحةماقتشالاتابضَمىلع

ٌحراَوُحَوضرمُهنَعَرَفانَت
اورفانثفىدّهلاريغًاقوطاوأر

ريزُغةاَمُتلايفدجكْلاَمَو

روُنځراوجلاوعحوسلااهب

ريدججوهفءدوُعوَملابهّنٌقثو

وشفغيمجلافءاوسامغدو

ُئنَتَو دوبييلیاررج

ريصَبوهوِنالذُحلالطابلاىلإ

ريح؛ْنويُعلايأَريف«ململانم
يخيانراتخينقةمُكڃو

ويصيرجهنىلإلكف

زيكنييركألالَقَوليلق
ويشتباتكلايآمهجُدَمل

دوُدءامَسلاا

7
۵7م7مص
ةئەاللاشحةّيوشحَو

روفُنَوةَلضثےسواهبا
۶

نمةرشابمئدتبيفوسيذلاةديصقلاعوضوملاًلخدموةمدقُُلُكشُتةقباشلاتايبألاٌلُك:ةظوحلم(١)
.يلاتلاتيبلا

مه:ةيوشحلا||جراوخلامه:جراوخلا||ًاعينشتمهيلعةعيشلاوفلاخمهقلطيمساءَةَضِفاولا:ضْفُر(۲)
ةانفنمزملنمتیبلايفامیفخيال:حيملت.نآرقلايفزاجملانوتبثإالوتايآلارهاوظبنوذخأآلا

:بقلامأ.مهيفلاخُمىدلعئاشلاوهامكء«؟ضفاوّرلا»:مهيلعقلطأةعيشلاف؛نيفلاخُملا

‹ةيواعُمبزحلُهوِيِجُيةنإف؛هسفنرعاشلابهذمءةيضابألايفهبحّذَقُييذلاوروهشملا«جراوخلا»

.هبهذمةرصنلًاثطومةيوشحلاىلعىلمث



فِراَحَرَوَةَعْدِبنمٍبُصُنمهل
وُب ,85يفمؤاوفلمه

و
و

اشيفمهبيوهيمُهليلَد

ىَوَهلاةشمطيمليللافسأايف
ةريخبليلَدلاواوُلَضَموَقلاىَأ

مُهَملتايمُعليللاَدوطبُخَياورَس

مهباملاجَملايفًاعكشًنوُهيتَي

امڳژو؛نوملعيالامًنولوقي

مدمجُدوشنَمٌيحلاَنيَعناكولو

ىَوَهلاُمُهَرَمُثيحةورَصبأمعن

رهطلوقلافوْرنِممُهَلاوماقأ
ىَوُعنملٌءاَمِدْزالوقلاِفْرُحْزيفو
سفنألجاَهتْبارضُحلاعدبلايفو

اهنورِصغَييتلاىَوُغَدلانمىَواَشَن

.ةدابعللٌبَصنُتيتلامانصألاوناثوألا::بّصنلا()
.مهعفدت::مُهُعدَت)۲(

”‹لصاألاف‹ةقشقشلا:قشاقش)۳(

قشاقشىلعُممَمجُت‹اهريدهوةنتفلاٌهةجض

)١)لوو77

ردهكانهىودجالوّنُهل

ُروُغَوِنويُعلاشمتةفلخمهو

دىنمهمطاصلاوزونيحللو

)49و2>|(7Zeد
روُبَدَومهئاومانملئامش

زيصتيلطملافافخأءىطؤوَمب

روشهةثرطوأدسلاحعامل

ژورُغَویومُهنَعُمُمَدَصَف
رويظودَيظَتشاايفلطثللو

وشفباَوَصلابلنعةتَهلأو

ژودَتتثيحۇءاَوممأالاهبزوُدَت

يصكانمناهريلسيلو

يهَةقِشْفّشلاوراهوجاهاذإهيفنململاجرشةنزلاكةي

.ةيبرغځير:روُق-ةيلامشځيريهوءلامشعمج::لئامش)1(
.نيعُم:ةرهظ)0(

نعةبارغلقياليذلااههيبشتيفامسالءةبيرغوةبيجعتيبلااذهيفةيرعشلاةروصلا:ىنعملا)۱(
؛ًاريصنوًانيعُمقحلافرخزنممهسفنألاوماقأنيذلافصيتيبلاف؛اهتزرفأيتلاةليخُملاةبوصخ
ژيصغةمثسيلْنكل«بنهلانمرَصتعُتةرمخلاقيحركاهنورصعييتلاىوعّدلانمىّواشُنمهارت
.اهباوشتنايتلامهاوعدلةئنيقيةّجحهبذْخۇُيٍناهرُب



وفمقتيڃَرنموُفَوَرامو

اهباقومالكلاَءاونأَنوُرُدَي

ٍلئاطبمالكلايفٍلوُطُلُكامو
ةيادهيلبٍقوطنمٌلكامو
ٌيئاقحنوشموُهوَملكامو

يذلاالوحبمولعلكامو

ةَمكِحلبَوللاروننكلو

عاقظوظحلاوطحهلاىّدُح
هروُنضيفيفهلارايتخاسیلو ةعؤاَرشأِراَدَقألارهاَطيفو
ٌةَلَقملِيلايفوديرىّدُهينتأ
استاكأليلكذو
ًانطاَوَبيوختوةلُباهرهاوظ
ٍةَواَبَعرابغنيڙوُدُحاهيلع
یّوطناوِتالايخلاسبلنمَنْذَرِجَت

رييَحِءانإلايفعشكلذف

ريجنهبیفطُيالواور

ريصَقمالكلاروُصقَملكالو

زيمنوايملا”راُخَرُلُكالو

وُلَفَعَتلاموُهفَملكالو

ريِصَبپاوصلابلقَعلكالو

ريصَيُثيحيتيفوتلاعقمويصب

ُروُحَتميدقلاململاىضتقُمىلإ

ژوُشمأويضتقتوأبستكممب

وحبمولعلاوورمةَلَضَو

روتشعيِفحلايفطللانِماهيلع

ريقححدوجمؤلانچاهملجىدل
رودُبروُدُحلاتختاهنكلو

ِ)٤(
ریکشٌفَویدُهنمشیرَنهيَلَع

©
™

ı
o

1

يفضيهنكل؛َلوقلاداجأاذإهوَفُملجرلاقُي:هوفُموأهّوفُم||فاص؛قئار:نِیوفَص:هوُفَوَر(۱)
حيملت.لئأتللةيعادلاةبيجعلابيكارتلانموهو؛اهّوفُموأًاهّوفُميقيحَولاىلعءانهءةفصلا

يتلامهتوعدريصعف؛قباسلاتيبلاىفةيرعشلاةروصلاهيلإتبهذامتيبلااذهيفلمكُي:فاضُم

يتلاىوعدلاجاتننأوهغمادلاليلدلاو؛هّوفْملاقيحولاتاذء[ةديجلاةرمخلاك]ٌفصُيملاهباوشتنا
.ىوعدلاكلتِءانإيفرثخَتمشيه؛(ةئيدؤلارمخلاةوشناهباوشتنيل)اهورصتعا

.ضئافلاءاملاوهو«رخازنمةغلابمةغيص:راخز)۲(

ىلعدیزیدُهيفیلجتت(قباسلاتیبلانم)ٍةمكجرارسأاهرهاوظالرادقأالاٌنطاوَبيت:ىنعملا(۳)

.ميلايفهربتمغرورمعلالضوهملهَل
.رئاطلابعز:ريكش(٤)



اهباكروُدححَتشاايرَنيَرَس

زنمدعبالزتمويفنراعي

ًائداوصىثْرَع'رهّنلاءايمَنْذَرَو

ٌعِتاَوَرِءاججَرلاجزميفسنَاوُأ

رعشأومهشءاكخأوبنلمس

ثانلزاادلبيع0

اهرذقيح

ةميزعُتَماَحَووقاتىقْئنكلو
مكّشورُغمّنللثًادمعمشاهينب

مهِسراكْنِإريغبندريغىلع
یواللااومُكحعًادونجيملت

ثَرِدوُغَءاروڑحيفءامِدَلايف

ىدَولااهقَمْزَأنيِقيَدِصسمو
الملايفريطللِءالشألاٌةَلَكرُحُم

رئامَعِناوَرُهَنلاِتابنجَجىلع

ريفَحنيقيلاراونأوهيلإ

ريطَيخللاٌقوشلااهبُداكب

روندَنيمْلاَعلايفاهدحاَوَو

ُروُدَُصِءاقللاىتحاهلسيلو

ريفرَنهئاشحخأيففوخللو

ُروُدَيٌثيححِنآرقلاعَمنزُدو

ُةصبىسشأو يرهنلنيمصب
)۳(

ُروُخَصبوژخلل

)4(

0
۰ رخص 4 2-o

نبانمش

'زيصتعيبساوعحمُكحف
ؤوُهْظَوةَدجَنسمّشِدِبَعيفو
يكٌنقحُملاسفننمروجللو

ديمأاوالءىلَع:اولاقو

ومتِءامسلاقاَبُطأوروُمَت
روځَنَّنُهَلىوقّنلانعثّششو

داِتاَّنَجبنهو

وذُننيَرَعشَملابتيفوامك

.شاطع:ائداوصض-ةعئاج:یثزغناورهنلاةعقومدصقي:رهتل)۱

نلامديانكءهبدصقثوبالكلاتوص:دره(|ةقورعملاةكرعملا:نيم||لمح

.يداعُملا

.نايسيبآنبرةيواعم:رخصنبا)۳

لبقيولعراصنأ؛ناورهنلالهأدوصقملا:ريصنخيبّتسا||صاعلانبورمعهبُدَصقُي::مصخمحم)8(
.ميكحتلابهلو

.مهبيصنومهتصح:و(0)

.ةَورَملاوافّصلا:نيرعشملا)١(



و

ورجزجنرمللٌتثرحُناَمُكةوخضبنيملسمملارايجديب

تَنھ#ًٌهُماَحلدَخوللہکخلابنےک هبطتجاجعلاتخف

ەنشىافريجكيفلَمراتخملاةئَأايف

رديهڵظوةَعْنَمتّرَعتاهيعهوةَعْنَمكيفلهٍناميإلاةَرُْهُظايو

ريقَعِناورُفتلاب؛رزانبدَمنيأشايلاجبرلايو

يبنلوُرَيوأانيَعوكاملدمحُمنيعبتناكةَعْفَوولو

زوځخُئروُدَُصلاكلتيفەهللومهروُدُصقوفليحلارودَصِلنمف

ريغُتدالبلايفرْخَصنباليَحوىدُهلاىلعنينيؤملاُءاَمِدُلطُت
)4٤(زيرَجَوتعشأاهيفغعَمسُيواَهَتْعشملاذإ”ساَبَعنباىصعيو

ريِصَتباتكلامكحمىلإ:اودانوفجاضَمحاملاقوفتلنأىلع

وغنتَنيطِساَقلاروبتَداكوُهلابحتثُثەَرثيحورمَعهديك )و.

ر۶وفنءاَشحيفرذَبُتاحاَرجقىياقةَموكحلاهؤَتنمسحابأ

ريصتيوَملاِتاياغبَتنأوىَدُمىلعتنأفميَقأنسخابأ

)۱(

)۲(

)۳(

)٤(

(0)

(1)

.نارغلاهيفرحنُتةيلهاجلابرعسوقطنمسقط:نيرِسيَملا||ريعب:روُرج
.ةكميفلج:ريبث
.بلطُملادبعنبسابعنبهللادبع:سابعنبا
اوفرحْنمِموهو«بلاطيبانبيلعمامإلاشيجةداقدحأ؛يدنكلاسيقنبثعشألاوه::ثعشأ
.ميكحتلالوبقىلعيلعاملاعاىتحثادحالاراسم

.نوطِاقوطافىلععمجُتو؛طساقوهف؛قحلانعلدعوراج:ًاطشقنالنٌطسق:نيطساقلا
ىلعناقلطُيناحلطصمامهوءةديصقلاهذهيفًارارمنادرتسناتظفلنوثكانلاونوطساقلا:ةظوحلم
لكوء(نوطساقلا):نيفِص:قيرفوء(نوثكانلا):لمججلاقيرف:ًايلعمامإلااعزاننيذللانيقيرفلا
نعةياور[١۱۷صء٥ج]يمثيهللدئاوزلاعمجميفءاجدقف؛ثيداحأىلإءاوعديفدنتسيقيرف
لتاقأنأملسوهيلعهللاىلصقيبنلالإدهع:لوقياذهمكربنمىلعيلعٌثعمس:لاقةعييرنبيلع
!(نيقراملا):ثلاثلاحلطصُملالهاجترعاشلانأظحالُيامموو.نيقراملاونيطساقلاونيثكانلا
تبهذأيتلاميكحتلاةعدخبحاص؛صاعلانبورمعوهتايبألاهذهيفٌيِوغلاوقسافلا:ةظوحلم
هجمهنمو«هبراقأنمددعليتيذلاةيواعُمىلإتايبألايفةراشإلازوجتويلعمامإلاشيجحير
.ردبمويهلاخوهمال
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ةينََدةَنيطعُثرالنسحعابأ

ًاقّدنَحَوًادخأسنتالنسخاب

تَرِدوُغٌيباَوَسلانياننسحعابأ

لَرَتملمويلااهطغُتْنِإنسابأ

اهيلاهئقلطمحابأ

:نيطسقلاروغُتكضو اي

ميشتوأةَولغاَلِإَقبَيملف

رِهاَظمكلاوميكحختلاوكلامف
و۰ً٠ زجاعةَداَوَممأ؟كشنيّدلايفأ

هيدَّكريدَملاِناطلشبتنأو

زيفنواهلبقفريعرججامو

(۱) 1 4 ۶e.
ويدغۇزيدفغلاووخلاتنأو

ۇيبشوژزجافاهارُغلحي

)۲(g۹۔ے8

روصَمَنُيَقوُفاملأَنوُمبَسو

ًَ۳(£%.

ريفزنلراكِعتاراثب

روون؛مدَدَممهل

(4), 22

هوتاشلاوعاثئأو

(0 e et e E
زيىيكراقفلاوذمأاهَنرَوِجَت

ةحضاوةراشإلاو؛َمْحخريدغوهريدغلاو؛(ص)دمحميبنللدوعت«ُهوخأ»يفريمضلا:ةظوحلم(١)

.(ص)يبنلادعبةفالخلابيلعمامإلاةيقحأتابثإيفةعيشلااهيلإدنتسييتلاريدغلاةثداحل
مومُغمهو؟هاوعديفاهيلإدنتسيو.ةدشباھتقيرفىلإةثداحلامذهلوحنومسقتبوملكاد

.ةعيشلاهيلإبهذيامَعًافلتخُشاًليوأتاهلوؤُبهنکل؛اهتشيثلاثقیرفوءاهیفنيرخآقیرفوءةعيشلا

ًاقحالهنکلوءاهلةعيشلاليوأتنعًاريثكاهلیوأتيفجرخيالو‹ةثداحلاهذهتشيءانه‹رعاشلاو

.ًافلع.وًاراسمذختيوليوأتلااذهىلعلقني

؛ميكحتلاهلوبقىلع(نسحلاابأبءاددوتىايإًابطاخش)اَيلَعمامإلازعاشلابتاعُيةقباسلاتايبألايف)۲(

نبورمعكةيهادمامأهلالثتميرعشألاىسومابألعجنيحلوبقلاكلذةيغمب(تيبلااذهيف)ًاركذُ

ىلعًاهركُمناكوحتفلادعبمالسإلالخدنموه:قيلطلا|هتفالخنمُهُعلخةجيتنلاتناكو‹صاعلا

.نايفسيبأنبةيواعُم-تيبلاقايسيف-«اهقيلطلاهتقلطأ»بدوصقملاوكلذ
نأاميسال.نيمِصيفليتقلارساينبراعراثببلاطيلبلاطيبآنبيلعمامإلازعاشلاضهنتسي()

-قايسلايفًاصيصخت-دوصقملاوء«ةيغابلاٌةعْلالقت؛راكعخيو»:هلوقهنعيور(ص)يلا

.هالاَرنمونایمسيبأنبةيواعُم

.نايفسيبنبةيواعُم:رخصنبا(8)
.ردبةكرعميفةبتُعنبديلولانمةمينغناكو«بلاطيبأننبلعفيس:راقفلاوذ()



قالنفلابنفجلاَريرَفُتيِبَ

ًادمغُمَلظْنِإهاَذَحُتثريَجالف

ُهْلَلَسموياَذَحتريحالو

مَهَماَمرََتراَرْبألاوكلامف

موِبَلَعيكبتوًافضعمهتر
ُتَفَشاَميفنآلاةَعَْجالإيهامف

ُتَدَصقَتامهمَعْرَرلااذهُدُصخَتَس

مُهيفځيرلاوشاريتلتف
مهئذَقناكل”لخنلايَتد

بنينمؤمملاَءامِدتقرأ
ةئير

قفانموأٌنمؤُمالإسانلاامو

مهپالوقافمهيفامتلقْدَفَو

مهئامِدكفَسناميإلاَبجبؤأله

ُمِهيَلَععابشلارزججمُهَتُكَرُت

ريهَسٍنيِللانباماسحمٌنفَجَو
ەرشردنُمرنهيدنهو

ريرضَنينمؤملاباقريفهل

زيعشةنيوشابزحفْلَيَو
ۇۈوذنبًىئهوغاَرَرَكاك
ڑيدجءاکبلابٍبطُحكافىلَب
روغيلازيالځرُجَواَليلَ
يمضكيلعيوليال؛كُقارِع

ژوخُصبوُلقلاواهيفٌٍبّطُخَتَو

ژوُمَنويِفَّتلاوًاذفتخبضأو

زيبُحهنَعلخّتلاڭاذُبوُسْغُيَر

زيرخِراَرحلاِءازْيَربَنُهل

روحنينيؤملاءامِيَنأك
ريِكَنبونذلايأىلعَتنأف

روُفُكولإلابوحجبمهنيو
ريهّشكنممكحلااذهودوم

رزيصتبوِامدلاماكحخأبَتنأو
و4

رهاسمكخحلانبناورمبفيسَنفجنأنيحيف؛(هبارج)هنفجيفنفجلاريرقمئانلايلعفيسيأ(١)
يفالإاهيلإدعيملوءةنيدملانمهدرطفلوسرلاَنَعلءابأنألنيعللانبايعد.راقفلايذبصبرت
.نامثعةفالخ

.دابكألاةكئال؛ةبتعىبأتنبدنهنبةيواعُمفيسهبدصق:دنهٌيدنه(۲)

.ًادّصِيًادصِقتراصوتركتيأ؛حامؤلاتّدّصقت:لاقُب.رككت؛ُدوملادّصقَت:ًدّصقت(۳)
ء[نآرقللمهتءارق]لحنلاٌيِوَدلولعمامإلاداقتفاو«ناورهنلايفةباحصلانمىلتقلابقانمرُكذي(8)

.ّيوَدلاكاذبريبخلا[لحنلاكِلَم]هبوُشعُيوههنأمغر



٠

دمحممَعَنباايأيفحَحتنُكَو
ةيِقَباوُنوُكينأًايفحتنكو
اهكلُمدجذإِراَدلاعويَتيَساَنُت
تكدنيثانلالابويو

اهشارقأزأماشلازوئًابرعو

ةَعذُحبَنوطِساقلااهنمدَوعَت

اهجْلَتَتأَوَبََتلاَوُمهأنطاَوَم

هياميفرهّكلااياحصثنافت

هَرُكمجاَمجلاينوريِيأيڍانُت

همکحځميقوفنممكحاليذلاواأ

ًاعّشُحمجامججلاڭوراعأامد

اهبَرعكثمكحذِإاَهَتْغَصقف

ودمحملآبفيسنيافشأايف

ىََكْلاَوحلايفماشلاسوؤُرْنَعابن

\

i

روطشماهشسلابسكنمَنهيَلَع
ُريطحنُهلامِءاَقمِدظطفجحب
كرضنل

ووُهَُوةَلوَداهيفصاعللف
يقعيللادوشلاولَو

)۳(مّو.۶و

ريعشَنيطِساقلاعورمجيفهل

)4(

ًو زودتٌتارئاَذلاثيحخ

ُرِيصَُفرافِفنألاكلتةَعْذِجِ

روتُفَوةَتْلَفاهُثَمَتنأىلإ
ويتَوودَعلاَوذديهشتنو

ويعَشسسيطَولاَواهوُمَدَُفُدَفف

ژودضشَووبزووقلُحىلع

روطُفحافصلاعزفنمَنهيَلَع
ريفٌاةيراَعثقباق

نينيؤلاىلع
4

ديهَشَنيِحِلاَصلا

9ةيدباعلاٍتانفثىلإ

.هولتقوهرادهيلعنورئاثلامحتقاامدنع؛نافعنبنامثعةفيلخلاىلعبالقنإلامويوه:راذلاموي)۱(

نأكلذو‹لَمَجلابرحباحصأ؛نينمؤُملاٌمأةشئاعوةحلطوريبزلابزحمُهنوثكانلا:ةظوحلم)۲(

يفءابراحوهيلعاجرخفءامهَّلوُيملامدنعاثكنمثًايلعمامإلاعيابنملئاوأنماناكةحلطوريبزلا
.ةروهشملاةعقولا

رۇت(0) ركذلايفوءنايلغلاوةكرحلاةدشنعجتنيتوصوهو«برطضاوكرحت:ًازازأوءأزيزأنأ:رۇؤئ

.ََرَأمُهُروَتَنيرِفاكلاىلعَنيطايّشلاانلَسزأانرَتملا»:ميكحلا
ةعدخيهو.ديرطهنأءابّزلامامأىعداوةفنأعدجنأدعبهرأثبذخأيذلاشربالاةَميذحريزو:ريصقو(£)

.حامرلاةّئِسأىلعفحاصملاعقرةعدخنعءرعاشلارظنيف«فلتختال
)٥(

)1٦(

.رّفَحوَرْعَص:عضق

وهتيبلايفهيلإراشُملاتانفثلاوذ:حيملت.لمعلانمتسبيوُثّْلَع:ًانْفَتهديُتَنَْتنم::تانفُت

بقل؛ميكحتلليلعمامإلالوبقدعبنم‹مهلًامامإنويناورهنلاهراتخايذلايبسارلابهونبهللادبع
.ةالصلاةقوادموةدابعلالوطنمهيتبكژوهيديسييتوةظلغلكلاب



مگرايجلإاوكلاردح

ًاغعشأتعب:ةاركلارَدِيعأ

نيؤُمْبلَقمّهِيلَقًافلأَنورشعأ

ًاسفنأةَدابِعلايفاوّنفأُليِلاَهَب

ىججُدلايفُنيِباَمَراجيَهلاىلدو
ُمُهيِفَودْيَرَوٌصوُفوحمموقلايفو

ةيقبمهيفِناوضّرلاةَعِيَبنيَو
مئاَصةَرطِفرُهَنلايفمهلك
اهُناخُوراتنيدلايفةنئْفايف

یدُهیلعاهنمشادمحبءانوجَت

برنيانرئاَصَب

انرشأُةَورُغَنيدلاًدأبانُفَْو
ةيهلااومكالاجرنو

عُعهَنأو اوزذغأَوًالَع"اوي

ىڌدّيللسالارضبنمهنأىلع

مهنينسايعنيالااعرو

اصرناورُبَنلالمهأهلایر

$

ةدمتسُم

.بلاطيبأنبيلعمامإلابقل:راركلاةرديح(١)

هوطشفويُسلاتختکٌءاَقو

وفكدلانناطيشث@عشأو

روُنَينيقَيلاروُتمههجبؤأب
ريْثأتاحلاّصضلايفوثأمهل
زوطشروُدصلاطشَومّهَليڄانأ
ًو

ودبكڭانهردبنموءو

ريبَعَوىدَناهنممُهيِدبأب

ووطُكعاشنيَطِبَسلابأَفيكَف

$e.ريِسَنبتلاريس۱

روُمأنيقرامللثَّهبتشااذإ

َعدشامو ةنتفدهن ۇورُغَو
)0وصيلارلاميكحتبْنَمىلع

ريمأووكساهيفلَماَجَت

زيِذَعِوْئَدَلنمممَهَتاَفاََو

زيصتبلضشاءاضقبمك

زيِصَنچځيجحلاَرًايلَعحف
زوجمألالاةاضوقوفامو

.هرکذقبسدقو«يدنكلاسيقنبثعشألاهبدصق:عش)۲(

لتقولوسرلاباحصأنمنصحنبديز||ناورهنلايفليثيباحص؛يدعسلاريهزنبصوقر(۳)
.نيفصيفلتقيعبات«ينرقلاسْئَوأ||ناورهتلايف

.لوسّولاتنبويلعادلو؛نيسحلاونسحلا:ناطبشسلا()

.ًارؤَصَروَصنم:ُجَّوْعَيوُليمَي:روُصَي(٥)



هداهيحللايفاوُدَماَبامك

عبْلُكَوَنيتِێاقأماركاوتاقمَو

ممرابُغطخُيالارشارش

ٌةَمرحمالشالانيدنمثکكهنااذإ

مهنَرِتاذيفاغلاُادِشمارك

مهُبَرةجلواولُتْباُثيَحمُهشوفن

مهرةفاخممُهْشَلَبموقلامم
مهعلنَرئهللاځؤَرلاعرابالف

مُهَدعَبِةَليخَنلالأمُهَناوخإو

ُههيَلَعمالّسلاُلَهنُملاَرالو

مهملمالحلارادمّهَلَحْئَأَو

EES

روكشكانهراَيَصٍتومملاىلع
روشأروشألاقفوفثجّلبأنإو

رويُثحُملاو؛ِلاحلكىلع

روذنَوتقمّدَقمهنينيبارق

ديضشنيدجلملاُنآنّشامو

روُهظَوٌنطبأمهيلُعتَراَدَو
peو8. ً O۴و

رزوبحځهَوةهَمخَرمهنقَرافالو
Oوو(

زوشنموَقَيىتمهعابناو
۶ويہوِ

زۈوكُبَودهبلاصفار

ژورشَوةَرَشَتمهيلَعأعيمج

يفمهناوخإاوقراف«يبسارلابهونبهللادبععابتأ.ةيرورحلانمةعامجمه:ةليخنلالهأ:ةظوحلم)9
ىلإاوجرخوءناورهنلامويمهناوخإمهنالذخىلعاوفسأتو«مهنيباميفاوضاوتواوعمتجا؛ناورهنلا

«مهضوافيلسابعنبهلادبعِهمَعٌنبالعٌمامإلامهيلإهجو«برحلانوديريةليخنلاهللاقُيناكم
ين":ناطحنبنارمعجراوخلارعاشُلوقيمهيفو.مُهَبلَغويلعمهبراحىتحمهيأرنعاونثناامف
ينإ»:اثاتيريمحلاديسلاهضراعدقو«؛برُحلاقسوجلادنعةليخنلاوي|هبُةارُشلانادامبٌنيدأ

.«انيلِجُملالتقْنِمةليخنلاموي|هبيِصولانادامبنيد



o“همش “قحلاهمش

ةبجحملَرْنُتملشاةَمْلكو

هريَءاضيَباهبيدانمملاىدان

جوعيؤريغًأنيدهلااهقماقأ
ةضراَعءاَولَميفةاماجلاو

خمةَلاَسرلالقيًاعلطضماقف

اميِقازجغُمامونيتأَييَخولاو

اميجاجبقوفولعتللاًةَمْلِكَو

امكٌنيبملارونلامهب

تحرشنافُناميإلامُهَروُدُصیفال

اوهبتناوناميإلابعاوُرَرأَت

نم«ٌّقحلاةكشأ»ةديصفشاوفةفاك(*)

رصبلادقافنعُثيِفُحامنإو
ركْفلاَومُهَولانيبِرْئاَصبلانع

رشبلاونجللاهبريشجلاَءاجج

ٍرَمُغيفٍكاَرشإلانمواهلهجبنم
ريخلاةَريجأدقميازعلاَدوُد

رَفَطيفمالسإلاوتبكيكوّشلاو

رِجَحلاةيوخفترجلاةي

ٍرَكْذلاةَماَصمَصلاورُكَّذلاعياض
ِرَدّقلاقباَسهيفّيبَسلامُهاَطأ

رطَملانمىَّقلَيامبُتابنلاوُكْرَي
هررينباوماقرال

( ”رمحلاَسَفْنَأمُهنِمنيداهجلاَنيَ

.باتكلاقفدُموعجارمعضونم

.سانلااهيلعَرُِديتلاةيجسلائه
وساقشيسبءانيا:امو)۲(
مايأةريخاومّدقربكألاورغصألا؛نيداهجلانيبمهنأ:ىتعملاوءاولوتساواوذخأيأ:اوهبتنا(۳)

.هللاليبسيفمهرامعأ



اوۓشَتنافهللاُنيِمأَومُّهطاعأ

نيِةَلاَسْرلادهميفيحولعماد
مهزهاوظروت«مُهُنطاوَبروش
مُهُتنَناكَمىلغألاالملاُيياَضُث

اددَمهپازحأيفُليربجَءاججمك

اذكَوىفطصشلاُنيِرَفٍنوُرقلاويح
مُيتذدعهللالوشَرمُهنَعتام

ِفرتقُمديغّءايلؤامهلكو

نفیدللطبيِبّوَصُمنمو

نعفْقوُتيزُحيفٌيحلامِلاعَو
ەتريصتَبنَعاعوججروأأييشُت

هِيَبځُصلجأْنِماوُفْرَشْنإومهو

ُةجَمُمناميإلايفنيفةَوممللو

يِبالوىقبأنممٍةَءاَرَبلايفو

امُّهّفحتشاِناَضَورَتضغلاوٌبحشلاو

ثرجبفيكلامعألاىلعىنبيرمألاو

ًاذإسيلفمُهاقثأٍيلُحلامَرُكأو
ةفلزُمبيبرقامءاباحُملاميف

مُهُّقْرَْيباحضأاللأاللسنا
EEE

.عينملالبجلااهلصأوءأجلملا:رّزَولا()

ٍ.27.4%)۱(

ررويفنارقلاونِيَنيِمألانیب

رجلايفِءاملاكرُخىلإروط

ٍريحلاولغلايفمُهَقيالُحروُن

رشبلاةرُطِفيفالللاةَرطفيف

عصاةَقامغِملاىلعءامسلاَنِم
رفْانِمكفنيالنيَئيِرَقلاغكحم

ٍرَيِسلاومكحلالوِدءايبنألاك

يرَبهنمفجبئيملاریہ

ردغنفۇيقترڭۇاننملم

راعالبامنيريملاف

للاحدلاماين

وسلامکځُميفمهجدممنمَءاجام

ٍربْرلايفحملاموهمضخمِللطُب

ِرجْفنِمَررَبنمهللايفِنامضَح

ريتشريًَاتحبلاوخدملاو

رلميدملویوقتنوکنم

”رَوُصلانماممُكحيقلحلاىلعًانيد

.باطخلانبرموركبوبأنايضَولاناتفيلخلاامه:نينيرقلا()
ةعيشلانملكلنيفلتخمنيفقومنيبةيضابإلااهبّصتخايتلازيامتلاهجونمةدحاوهذه:ةظوحلم)۳(

؛ةَسادقلادعةباحصلانوُلجُينيذلاةنشلاوءةمضيلادع(ص)يبنلاتيبلآناشنمنولعُينيذلا
.مّنيَدتهامُْيَدتقامهابءموجنلاکيباحصأ:(ص)يبنلانعنووريمُهنأیتح



ًانلَعافّصلاسأَريفًةريشَعلاىقان

تأفيكصيصُختلاةمُكحىلإزظناف
بسَنالفيلكتلاُةّنأاوملغيل

ًاعفتزُمفيلكَتلافَرَشلابناكول
ةمزالفيلكَتلابشاةَيحَو

مهْفَرُشَأَوىلغألاالملاولشؤلل

ۇىستؤُمِفيلكتلارفيفلكلا
ُُهَفَحِءاَوَهألابسانلاسخنال

ةَنيَبنآارقلابشاانءاجدَ

ًةيِصاَعللامكبانجبَوامف

اعيششارشألأايقئالو

تلامك همِئاطبميرديڃو

مُّهَنلخِنِراَرْبَألاىلعَباَعَأْنَم

5يحمه امةماقيشالالمأهللاًةجححم

ةبواَعُمنماربنيمك

هبجاَضَوىَسوُميبأنيطِساقلاو

.ناورهنلالهأىلإةراشإ(١)

رضحلاووبلالَأنِمَنيبَرقالل

ِرَرَونمهللانوُدوهيفالوينفي

رطفلاىفشاُلدَعرطَعَتاذإ

رطْحلاوُدَوُلوُضفَمرمألايفنايس
رذُغالبٌفيلكَتةَماقتسالاب

ريِغلانمًاموضعَمسيلنمملابام

رشارِياُحلاحذقبيلابُنالو
ٍرثألاوعامجإلاوحلاةو
رَربلانمًادوُدغَمابركضخم

يَرريَغدعبلالجلألًامكحمٌبحÉلاب
يفوتشنل

0رصَبنَعهللانيِدكَلْيَوَتْبَعتع

ةوقازثا

يربَريِخألاتيلاَيَولعنمو

ٍةَعاَطَقىِفنيِمَللاورمَع “رظبلاِةَع

اهوژاجاذإیتحءرَمُرةَّجلاىلإمهزاوفانيذلاقيِو»:رقزلاةروشسنم۷۳ةيآلايهرملةيآ)۲(

.«نيِدلاخاهولُخدافمُكيلعمالَساهُنَرَحمهللاقواهباوبأثحِتْفو

.ءامّدلاكلتنمًاثيربناكًايلعتيلاي:يآ)۳(

:ةظوحلم.(ةّيواعُملثمُم)صاعلانبورمعوء(ميكحتلايفيلعلثمُم)۽يرعشالاىسوُمابآأدصقي()
ثيبشف؛ةزنعنملجرلةقأيهوةغبانلااهمساناكو«صاعلانبورمعأىلإةيلجءانهءةراشالا
نببهلويااهيلععقوف.اهقتعأمثءاْعَبتناكفةكمبيميمتلاناعدجنبهللادبعاهارتشاف
«برحنبنايفسوبأو‹يموزخملاةةريغُملانبماشهو‹يحمجلافلخنبةكتأو‹بلطملادبع

:تلاقفهيفهُمُأثمكحف««مهُْكُءاعدافءًارمَعتدلوفءفحاورهطيف«يمهسلالئاونبصاعلاو
=!نايفسيبابملاريثکناکو:اولاق.ًاريثكاهيلعيفيناكهنألكلذو؛لئاونبصاعلانموه



مهتَموكُحيىِضالاوماسلايليياقو

هنتايثقاقامةموُكُحلاثيل

الااا48

ٹمکحامتعورفعميكختبثيی

اهُمجاَصَماديكتَعَفَراهلأبت
ثّضَرَعىتلانإنسحابأالهق

اهبَنلَفَرىًّرُغلاوتاللاُنئاغض

يزحفنيطبشلابأنيل

نسحابأايأدخأَوأرذبتيس

ُُهْرُخَصبازألابكَءاججعويو
,ےٍ.
ةفِساكضايغألاوةكَمعتفَو

ةملؤمالإاوُملشأامموقلاو
ي۳0ا

اهبقيلطلاقدمِشاَهىرتىت

ضَرَغنمِرادلارأثبدنهبالام

.[۲۸۳۴ص/٦جءةغالبلاجهنحرشءيلزتعملاديدحيبأنبا:ردصملا]=

ٍرثَأىلعيضاَرلاوَنيمِصلهانم
رِصَتملنيطبَسلايبأنماهئيلو
رطُحلاىلعتُفشأدَفَوراقُفلايذْنِم

ًَدُمَح رُعْشلاَوضيامكباهيفناَدْمَم

ِرَفَعلاىلعدونٌَنُهاَضَتَقُشَو
٩رذىلعاهنمْنُكنيدلايفٌءاَرَْر

رألةَيِناَمشُعَويقيِلّطلاتخت

ِرَرُغىلعٌيوطَمٌبوشلاكلذف

”رذُّملااهباينأىلعدوبكلامة

رجحلاونكْؤلاَنيَبةفيِحَصالإ
دملاركَملاِتاذرفُكلاةَوُدَنَو

)89ٍوعدلاوموقلاوخصحيؤلابكنا

رمقلاكمالشإلاَرَدِيَحتنو

رَصَبلاوعمسلانيبتاللايفيأَرلاو

ٍرقْفلاورخّنلانيبحزججلاةَرْغْثَو

“رقيفّراَدلاتلٌوماَرَمهل

سفنيفَءاجو..
ةغبانلابتبقلتوىملساهمساناك:باعيتسالاباتكبحاصربلادبعنبرمعوبألاقو:ردصملا

يفدربحلالاقو:ردصملاسفنيفو.رازننبةعيبرنبدسأنبةزنعنبناَلَجينبنمةلمرحتنب
.هټسنرکذوتايبأيفًارمَعاجهتباثنبناسحنأًاضيأَءاجوءىليلاهمسا:لماكلاباتك

.ءاجوقلا:ءاروزلاوجوعُرْورلاوردّصلاطسو؛رْورلا:ءاروز()

رةيواعموه:قيلطلا|۱َنغَرْسَأ:نلف)۲(

.ةعانقالءأزاهتنامالسإلا

لخدفةكمحتفبغ(ص)يبنلاهقلطأيذلانايفسيبآنب

.دحأمويهذبكثكالوبلطملادبعنبةزمحةئجبتلميتلاةيواعممأةبتغتنبدنهىلإةراشإ)۳(

.بازحألاسيجدئاقناکو«برحنبرخصهمساو؛نايمسيبآىلإةراشإ()

.هرادلیتقنافعنبنامثع:رادلاراثبدصق()



ةجرخُميهَراهنَعَدَعاَقَتدل

ُهَلَتُفَنامثُعنمُدْغَولاصبرت

هًلارشانىلكثماشلايفځوي
اهرخآباهالوأفلاذإتح

لِقاقشلابوبْنُظعَقِبركاَتأ

هيَوُطُحخفلخًاقافيكَعكت

هتَسايِسەَريِزَونيبريدي

ةَيطْخنيطبْسلاابأتلهججىت

امرهَتْمَعلأامدعبةَتمكاح

هتحوَرَرراَمَعدعبةتمكاحع

اهلَوأادعيبايفتشقأ

اهئَرْغثَنيِابلاكبزححيفَتْبَصأ

ًةَيِعاَونيدلاءاحصُنزُِتملو

دققارِعلاَبوَصاهتّنِعَأفرضاف

ميتَمْضصِعَتذبانذَفنيدلاولطف

اهبمانهللاىزخأةَموُكححلاميف

٩رطَونمَءاَشامیّضقفتضفیتح

ِرقَبلاَورمحُلانيبتهباقف
رحشلابيفزُولاحؤندناَمثعٌصيمق

رُمْظلاَةةرَقَنيطغُنامَوَهبُشب

رطبنولهمْنِمرفْكلايفِناقْؤَر
رِضَولاومجَعيفبَنَداهَنَأك

ِردَصيفودزويفسيلبإَوورمَع

رَبَولاَونِيّطلالهأمَلعأَتنأو

ررجلاَةَرَقَعًافلأنيعبَشرقع
رهطلاةةَداَسلاَدعَبَونانجلاىلا

رَمْظلابَتنَقْيَأُدَفَوليلعغلايِفشي

ٍرَحَألايفميكختلابنتتميفف
ٍرجَتملرللضَتملكبَرمكحمب
رجحخلابفضلاتفنيدلاًدعاوس

"رُتملنوشلملاٍبعشالليلو
ردبلابماشلاروغُتكيلَعثَدُس

ِرَرضىلعايندلايبلاطنمرمألاو

رشجللمحلااذههاكويمل لل

یتحهراديفرّصاحُموهونافعنبنامثعةفيلخلاةرصننعلذاختيذلاةيواعمىلإريشي:ةظوحلم)۱(

.ىرخأتاباسحةيواعملتناكنکلوقرمنمرثکأخرصتسادقنامثعنناکول

.ةباجالاةعرسنعريبعتبوبنظلاعرفو‹لازلاةدشلمظقلانم

.بياناعوفهلُحارصلاناك|ٌعِرَفٌحراصاتاثأاماذاد:لدنجنيةمالسلاق

راسماوفرحنِيوهوءبلاطيبانبيلعمامإلاشيجةداقدحأ؛يدنكلاسيقنبثعشألاوه)۳(

.ميكحتلالوبقىلعيلعُمامإلارَىتحثادحألا

.«هللالإمكحمال»:ًاقحالهباوشيذلاريهشلاجراوخلاراعشىلإءانهءةراشإةمث()

٢۳٤



ةيِضاَرمكلادعبكّلاتقامف

لَلَجيفنيطبَسلاابأتبكتزادق
ثبكَسناامدعَبرُحَصنباُلاتقامو
اهُمسنَيللادودحميفهَعُمی

نسابأايىضزنكيرشأأب

ثحضمامفايندلاةرةعضر
يشمللاليَحتقنيلارا

ثقلعذغفأدترمةلتاقتملا

اموكيلَعارُكهَرِشاَرَشيقلي

اهَمظعُمترتوأةايفتځبضأ

ُهَضفْنَتَفًاموُصعميأرلاُدَدسُت

ىلإِقاشّنلاُباشؤأكنَعُتَرَفانُت

ثَعَدَصنافٌييفوتلاوٌدجلاُكَّرَعَو
2أ

مهبتكتفْنَمِمرَرَويفتنكذف
ثفصقَعذإنيدلاحضنٍةبيِعٌبنذام

د:نََفأ مهلَءاوُبالِةءالَصيفمُهَتضَعف

مُهَتَميزَعلَّلْمَيملللااومُكحذُف
ee

روضىلعئِساَيِقءاضقلاالو

رَهَتلابضْوَيملنمكلاتقامو
رذحللترَسأَتشاَومرحلاكتافَو

رجبلاوموُشْلُبيفوشاةَفالْج
ربَولانمًافوُدنَمفصماوعلافشن

رَربلاِةَلََفأمهطپباقمیکخت

رُمظالبولأبالكميِدأيري

ِرَمَغيفناَيَراهمَدنمٌتنأو

7AF;مْلِسىقلأُنْثاَرِبلاهب

غشىلعالنحنيمَضْني

رتلبيلانيبهللاًةَميهَب

ٍرفْحلاىلإًاسوكزمِءوُشلاةناطب

رمحثلاةَرمَنسُمَشِدِْبَعينبايند

رئألاَءيَساعدَصنيدلاةَساَيِس

'رَرَويفويلاتسلڭءازعْنِسحأ

ٍرذَتملويقبُتالكحايرمهب
رخّسلايفَنوُهاَرأبولُاةَراَرَع

رذحيفموقلاوةَرَباشُماَلَع

ٍركَذلامراّصلاغرقشاةَرضُننع

.(ص)يبنلاةافودعبنيدترملانمضيدنكلاسيقنبثعشالاناك)۱(

_.مهلكلتقدعبكلذكدقتملكنكل؛مهتلتقنممومنعيفکنلايآ:ا)۲(

.ةربْشَمو



ٍدبكيفَءاذبُكنعكمَهتيَقَر
اهبريطُتيزنيتلاَبولقلانإ
ًاضَرَغمهقانغتأىلعاهوُمَلَعام

اهغفزئِراَدلالأموياهتمّطعأ

اهُحَضرَتتلءابجكيلَعثنا

مهْنيِدبِءوُسْنَعموقلالتقَتمل

اهبميَقُتٍتاَياَوربمُهَكلَتَق
2 4ce ۰

تبصلةعدخالإةَيدثلاوذام
و
>,

ربئغُمموقلايقورُمُتثيدححامو

اهلَتنأڭوزاتخاوهلااوكف

مَدَُفىلعمُهذِإاوقَرَمذُفَتلقو

نئشىلعايرجًامَدَقهباوضَم
لمجبالوراديفموقلالَّدَباَم

مةباهبظيُغنمكفنتيت
عربَحَوصوُرحَوبهونبامد
.هيَعْمُمّتَقَوالأيرِشءامِد

تفَجَرْدَفروُصنَمايْمّدلاكنه

٩

w
m

۰ِا

رَوُسلاوحيبستلاوركذلاَنِمىَّرح

رلطَيملُناميإلاو؛رُكَذلاٌفحاَصَم

رولانعاهزىيڭاوڭكماهىيسففف

ِرَقبلاَورمُعلايشركىقمْرُتمويلاو
رحشلاُةَدجَساهُيُحخضَرامَلاطَل

ِرَدَفلاىلعئنبتزمألاامنإو

رذَئْغعُمَرْذُعُثَسيَلَولاتقلاَرذُع
َُ.2)9(
ريحخلاةخحصاهيفمِهوُتبزخلل
ِرَظَنلايففاضنإلاٌكَلَسْنَمِلمهيف
)1(£[.|ہہ©0.1 رطلارئاشُنِماهبىلؤأَتنأو

رذَهلاَنمأعوتنمُهَلوُقَداكف

ٍرْجَيملوزطبَيملٌيحلانمٍقذِص
رَمُغىلإركبيبأوىفطضملل

رَيِغلابةولاحامدْهَعلاىلعمهو

رجُفمنُمناميإلاونيدلاةجْهُمْنِم ٍ
”رهطلاٍةَمألارايجنضحمنبايز

رمَهلالباولاكثَمَعةالّصلاطش

رذحنمَنوضرألاوُتاومّسلاهن

ا
“

.رهنلامويهلتقلًاريربتمسالااذهبثيداحأتعضُودقو؛ريهزنبصوقرحىلإةراشإ(١)

يلعمامإللٍةفالخلاةيقحأو«عُحريدغىلإتاراشإلاعباتتىرنءةيناورهنلاهتديصقيفامك:ةظوحلم()
دقتعُمرهاظيفنعحصفُيملنإوءَلقألايف«یتطابليمىلعةلالداذهيفو‹(ص)يبنلادعب

بهذملانعهعافدّنكلءنأشلااذهيفٌةَيلجهرعشيفتاراشإلافءةعيشلابهذمىلإرعاشلا
.ًاضيأعرب(امهاوسوةئميملاوةينونلاكءةينطولاهدئاصقيفاميسال)يضابإلا

مويىضق‹نيزرابلاةمكحفلاةداقدحأ:ريَهُزنبصوقرح||يبسارلابهونبهللادبع:بهونبا()

.رهنلامويىضقنميفناك؛يباحص:نصحنبديز||رهتلا



ٍرَفَسىلإمُمادزأةقيلُحلاويف ثكَرَعشاصوُمزحيفًكحشْرنأول

رجحلاةَموُمْلَماهلومنمٌبوذتاهتمنيدلابثكتفةنْتِفاي
رذُغالبأيغبغُيتلتقموقعمُهَّنِإّيحلاَلوقأنأييءاَشام

رُكْتلاعطفانيمُهُضْمْبَرشرفعيبحمشاءايلؤأمهو
ركبلاولضألابةحزَرمُهَناَدجَأىقَسَومهجاوژأىلعهللاىلَص

٥۳



هماقتسالاناهرب

رثأالونيَعالَويّبَرُتمِلَع

ٌمَدَعالودوجوممكمليتافام

ٍثدَحىلعافوقوَمكملّسيلو
ىپڭڅناكنإلاوةاالا

مززقوفوزىڭةعيبطللام

اهكرخُيالىلويَهلاسفننسيلأ
روضلاوُلاكشألاوعشَرلاوٌدحلاو

ًامدعنُمَوًادوجيومتناكاملكو

هةملغتنحنأرمألالَهجَيأ

نكوُنوُكياللاوْنكَيللارشأنم
هلُصناَمانيَأَعضافأاذنم

اهلُتاكَردُملاف«ْتُكَرْذأىَوملابم

يفلّصحُتىتحىوشلاٌدَمَأنمو

٦آ

شالوطزشالوفورالو

رذَنامَويتأتامكيليبراج

اوُردْفامِرْدَقلايحًناحبُسَناحبش

نأةَلوزنتيذلايفاهلامو

زىستقُملولغملاَولَلَعُملاالإ

ُرَيْعلاوماَرْبْإلاودَقَعلاولحلاو

رطَعشُمجوللايفعيتريغو

رمتؤُمكشالء؛هتدارإنمف

روضهسنجنمرضحتسيلنأ

رَكْفلاكرتناموموللانم

ُدظَقلاووقالللائوي

یىتحاهأاَيَمناكْنَم

زِصخحنُمنيوكتلاطضيفٌبشكلاو

؟ريَقسُمرمألاةنَعلققلاٌيلاخَو

رئألااَدَب



ُهُمَلْعَيءيشلاكاذفاعيشَءاشنإ

؟هلَهجَيَءيشالنمَءيشلاَدَجوأْنَم

هبمومنالرُْجَععئّصلابلهججلاو

هعقوملبقايشلهجيناكنإ
رايفيملالبقتالايفنالاام

لعةَلِعُنوكلااذههلاروفُمَتشا

هلثيذُحخبطنِيرشتَقَذُ
اهبوزيصتبلاَءاَجةَكْلفىلعًاهآ

هدييفناهربلاولقعلللوقأ

ثتثجَوةيتاذةفصهتل

هلتفضأًاعنُصاهدجَجوأَنيحف

ٌةَمِلاَعتاذلاأبتمكحعالم

ةلعافَتاذلاَنأبتمكحعالم

ةّمِبسَيءيشلابةملِعْنُكَيملول
لاةملعَيسيلًارمأراتخَيناكول

هيَعنَصريبدتنُعةءانغأناكام

ىئلٍعتاذللالاب

2 ُتابثإلاويفنلاةنوكَو

يرنزانمليثبجأا
لَلِعةئاذثملأاذاكول

ةُداَرُموأاهيفرودلامَرلَيوأ

ةمدعأفاعيشاشيملنأٍبَع

£۳۷

زبخلاهملِعنعىوطناُهأشَيملوأ

رثألاوداجيإلاهلماقتسافيك

دطفلاَوُناَوكألااهيالامكىلع

وقتفشءيشلاڭاذلبقإف

رَصَبالوعمالململااهَّرَعذَف
رَبَتْغعُيملِعلااذهفيكماشام

هطفنُتضرألاوامشلاةنداكت

رَوُشلاوٌيآلااهيلعُةهَْمَصاَحذَف

رمذلالصيفلاَتنأوتمكحعلَم

ٍوطفالونوکالثيحيتاذل
رَدَقلاهبيرجيامٌقواسُياملي

اوُركَدنألبقنماهڍادضأيفّنِب

رَدَئاَمَويتأتاملرايتخالاب

ريتقَيربَجلابوأعبطلابناكل

ريلاهبيتاتاملةوْجولالح
ُرَرَعلاهكاردإنعبوَناكنإ

رَبْحلاامءعنّصلالبقلهجيناكنإ

زىصختنشثتابثإلاويفَّنلاهيلعيف

رَبَتعُتِتاذلايفٌةطاَوعنام

اورظَنولَيفنَملاهكاردإبيضقي

رئالارَهظَيملوللهججلامزليف
ُرَقَتْفَتِثاَدخألاىلإُتافّصلاؤإ

ردَتَقَيَنيِڃاَلِإملعَيسيلوأ
رَِيَيسَيةنَعايمفَنَءاشاَمَناكأ



اليفنُميلااشيملامناكمأ

همًداموُدُغَمًناَكاَمُنوُكوأ

اهيطاسَبىَوُفأىلعلوقشللام
ةلعاجهللاټتافىصيفثمکحت

اهيينُملييغَتثَرَمُثَأةَيِضَق

ىدينيمالسإلابرۇنَتلاتيل

ىلعُلُدَت«انئشولو»ِنآرَقلايفمك
ةَبَمذَأالىحؤأامَباهذإَءاشول

هَدَجْوَأَءاشولاملهجَيناكأ

ُةَلَهجَيطورشملامرليامناكول
َوَلميلكلابطحنيعْيَرلاىھَداذام

لااهّرَرْبَأفيكيارفوسفرْظْلا

تضَرَفيتلالاحلابَقلَعَملاىرَت
ىلعَوهَوروطلاُكَدلهجيًناكأ

هلميلكلاملكتلبقطيملمآ
لاوٍةَداَرالاڭورتَمَوليجتشملا

ىلعَواهتاَيِماَمبشٌعةَموُلعَم
ًةَقِباَسُتاَدلاوثُئاذةمْلَو

الدبوبيِفبأاليځلاوهاذه

هبوقيیخاذوصنألينإ

ردُفەسفَتيفژياقوتاذل

رَوُخلاورجعلاةنعلُجهَدَصمأ

رُدْتلاوُتايآلااهيغُتملفثَلَض
همَئأَتتالعللِتاذلاًةَقيَقح

دَمثلاالوثناكامةَيِضقلاتيل

اورُفكذَقشالشربنيذلاىلإ

زِصختشملِلايفاشيمليذلانأ

مََءاشوأ اورَدَعْباليحلابمُهَع

رَوُسلاُءىبنُتةنَعَودوججولالبق
ربَحلاٌقُدصَياذامةَقيقَحْنَعف

ردتبَتفاصلاىلإلوقغلانأ

ُرظَنلاءىطُحُيملْنِإئقيَقَحلامل

رِبَتْعَتلاخلاقدصبِلاحُملاىلع

رجِحهِييَبنمضقَتنَيملءاَسْرَم

رزصَبالولقَعةكرذُيسيلنأ

ُرَدَقلاعمجَرامملعفلابٌصوصخم

ريجاهِسفَنيفاهلاَماهراتخاام
رظَتْخُشمملمًلاقَلُطُمىوِساملاو

رىمغاييققاعولواحيأ
زىصتنيناميإللٌيحلاُنِمؤُملاو

«ينارتفوسفهناکمرقتسانافلبجلاىلإرظنانكلوينارتنل»:یسوُمهبنلالعَولجهلوقىلإريشي()
.«اقعصىسومخواكدهلعجلبجلاىلإئریلجتاملف



يناثلابابلا

ةيوبنلاحئاذملا

۳۹٤





“عيفشلابيبحلابعيرّسلاٌثوغلا

يربطضُمقاضيِنْقِغَأدوجؤلاتوك
ثَيِمَعذَقُفينكَراَدَتدوججولاروُت

تبهاهَنِإيِتايعءيوججولاحور

ينميلابركلاىقدوجؤلاعزز

يللَزنمتشحوؤتشادقدوُجولاسن

امفواُحَمنميندوججولانش

يتلِزاَنَويِسؤُبىَرَتدوجمؤلاَنيَع

اهلَتنأشاريبدوججُولاَرع
EF
ييلزاتنلالوشسَرَوخَتتثهُښَو

ةقداَصُلاَلاَوحملا

اهبَباَوثلايطغتشأرِبَصلا

ٍبفَطَشيفَرُهَدلااذهرُذغَأُتشَلَو

ەرصْبًَتمايالابكُديزأالو

 

ٍرطحلادينميملادوجلارس

ٍرَصبلاووكلاعمشَنيَباهلهْنِم
رِصحلاجرخملاځوركجؤَرساقا
يِردَصيفَويڍزويفئينتنو

ٍرذحلاىميفاهنِمَىِسْفَنُتْزَرحَأ

رَرَضلاَنِميِذاقنإكِلاَحَميو
يرثأاهُنايحأتسركوَقاَوُف

يرظتئافُرْضَنلاعحُسْفَنايُتْلُفَو

ٍرَفْظلاَولولاكدبنيَقَيىلع
يِرَرَوايلابيبحاي«يِتَمضعاي
يِردتْشُمَّرَعاميِيشَرْلَيرَقملاَو

رذتْغعُمَرِيَميدنِعكّلضَفمادام
رصبلانماينُدلابوصبتنل

.(لوسرلاحدميف):ناونعبدمتعُملالصألايفتدرو)*(

٤٤ا



اهبِءاَمَبلاسُنيتلاايلاَتنأ

هَرِصاَنٍِتاَمْرَألايفتنكْنَمّيالوَم

ِهَيَرْظَنراتُحُمايلاىفطضمماي

ِهَيَفأَرتوُغبَمايشاًةَمحَُراي

ًاعتتبُمشادغبلكلاَلَوأاي

ةبترَمَريِجأَتال؛لشؤلارِجَآاي
ىلعروُهْظلاِتالامكبارااي

ملوُتانِطابلاُهْتمَتملًانطاباي

ُتَعَبْطْلادقيلفيفكبححماون

اهرماحُييجوُريفكيملارام

ثَرَصَتْفااذراقيةيللام

تجيححاهلُكتانهْنمادوَجُت

ًاطسبْنُمٍنؤُكلاباَجفْلَحكو

هبُتقِلَعذمِءيىشلكنَعُتْلِمُذ

ثقلُحخاهنأالإحولابسحخأال

مترفلضأنياهلعالمالف

هعراَضَميفًاعيرَصيجُوتُدَجَو

رشجلايفهللاوسُنوُيكَمَتنألب

ِرَدَفلاىَوِسميشهيليسيلف

ِرطُْحلايفكنَعيغيبيِسفَنُتغقْؤَأ

رطْفنِغاَدْبالاَرَهظَأاملضأاي

ِروُصلاَوحاوزألايففطللارهظُاي
رطَحلايفهللادنعزكلاَلَوأَو

كلٍايَعيورطوسلاامنإق
رهَتْشُمِناطلُسيفرهاَوُظلالك

رطفلاَنِمملهياماقمكردي

٠رعْفلايفسهّشلاجابطاكهل
يرثنڌيټټعنعٽوڪىتس

هليدبترةتلاووال

2لايمملأملعحطبي
ِرَدكلاَروُمَصلاَنيَبقوفأالف

نُثفَْحافىَوَهلانِ

دفنَعبلامهسثبيِصأاذإ

ركالقيجومقبالحاب

هشساكعناداعيلسمشلاءوضبرمقلاحطسرامغنايهةيكلفةرهاظىلإتيبلااذهيفهتراشإ:ةظوحلم(١)

ىلعًاعابطناسمشلاءوضساكعناىمسهنأتفاللا.رمقلالزانمقفوضرالابكوكىلإًاتفاخ

نمنيتليلرخآيفحتمانو؛ضرألارمغيامكهرمغيسمشلاءوضف.ةيِمْلِعةفِدكلذيفورمقلا

عابطناك»:لوقلايفهديدحتو.ىفّصُملاهعابطناساكعناوههنمانلصيامنأامكءيرمقلارهشلا

.ةيرانءوضةلتك؛ملعنامك«سمشلاف.ًاضيأقيقدءارمقلايفسمشلا



اهلمامُيالرانةَيحملاان
هبتيلُب7ىعىَوَهلالٌأتححَراَط

هبُتوُمَيْنَعالإبححلاقيضُيال
ةَلَصوُمبلايفٌةَتْوَماهَكَِلَو

:ةىلعييفنيلايفثمل

اهلتنأفالولغَميبححناكنإ
ثيِنَضدقويِفشتشأكروُنسْدَعِب

امبتشبدقويصببَطتنأَو

هِتَرُهَربوُلشأالُنوُكلاَكلأدف
ُهُملِعتناٍنؤَكبىدْفُتَفيكَو
ةلزْئَمبلَاريَغملأتنكول

لمايلكيفيياَرَعبيِينكل
ًةلِئانَوًاوفَعىدِعلاكنملانمك

هبحاملاطاتْنَيكيفىَرَهلاٌقدىِص
هئَواَجَرَءیچرُالڭانضُم؛كانضُم

»
ن
ق ةّمّفعأرذُتْنَعكييانأام

 

°رشبلل؛بحلابامسكفحاول

ِرَدْفنِمِتؤوَملاوشحًنوُدیَوَهللام

رطَوىلَعأرؤطىَوَهللاهِبضَنْنِم
'”رطُحلايفِذُحَألالبقَكّليلَعڭرأ
ِرِذَفلاملاعلااذَمٍتافآبيِسفَن

رَرَصلاَنِميِنذِقْناف؛َلاَصُعلايِفشَي
يِرَزَوهحنمايكبحطرفْنَع
رطْفلا٤َوجوَمثَدِجْوَأامكالو

اا

يِرَضَبايَويشايكبحلاف

رِصخنُمريغبذيلوُبا
م

امو»:ةيآلاقوطنمبةقراحلااهتلعشيكذُييتلاةبحملارانةوقلافصوتييبلااذهيفبحځلابمقي(۱)
.ارلحاولرقامكارد

=م۱۹۸۷ةفاقثلاوثارتلاةرازوةخسنيفتيبلااذهدنعيهتنتوةديصقلافقوتت:ةظوحلم)۲(
ةفاكو«ةينطولادئاصقلافذحدعب«يثراحلاىسيعنبحلاصخيشةخسننمءاهرودبءةلوحنملا]
‹[ەتايضاهنتساوةيوبنلاهحئادمنميمسرفقومدوجوىلعللذيامم‹ىرخألاةيوبنلاحئادملا

هبابسأتناكامير(تيبلااذهبتهتنايتلاةديصقلاهذهتايبأادع)ةيوبنلاهحئادمةفاكفذحنأودييو

يفةفّوصتملاكلسَمتايبألاٍةيقِبيفوحنتةديصقلانأامٍيسال‹يمسؤلايضابإلايأوللهتفلاخميه

.يسايسفقومةجيتنوهفةينطولاتايضاهنتسالافذحامأ«؛(ص)دمحميبنلابلسوتلا
.قلعتي:طاتني()



هُلتيِذُحىتاقّشلارْفو'”ُترقوأ

ًاقزَنًارياسيرجلأوهملاةَوِشيف

0:ياعبًاقنرًامطحًاقئاعاي

٠ةرقْشمِبثّدنىلااهارَبوضِن
ِلَلَمْنِمقاَوَسلاغلقُيالتاَهيَع

ةَمِصاَعكنميِيْيمَصَعاذِإالإ

رعِقاَولكيفينلهپنماب

زإَوبوُلّملاُييِقْشَتَكَقوُمُحىندأ

باتوخلاتاشلاةْتََونعاي

مُكَراينالاانثرشبوپنعاي

ىَلَعَوُهَوُناَهكلاَربْخَأهپناي

وُنرئاظححيفاروُنمدْتنَماي
ىلعماركلاالتتزيملف

ُهَعَمشأَفساأِإبلصيفهنيو

ةنةاكشميفلَلهَتىتح

رجدزُمليتاياَوُغنَعيوَعرَأال
”رضَولافرحِاروُرُغنمٍةطرَويف

رجشالوٍءاَمالبعابشلانيب

رىيئؤشيلاسزتشانَعقوشَملاالو

ِررَويفَونشأيفكنيمينحت

ِرَدَصلاَودزولايفٍةنِئاَكلكْنَع

رفَسلاَوبكَولالوليفِهِتاذِل

ٍرضحيفوٍودَبيفُنڄلاوپثَدَش
”ركشلانِزدملپيلاكنار
رشتَبلاوُاُءاَقَلَتیتحهللار

رضُشينلځنثلاوَر

)۷(
يراقولاتزةَرْهُزتأاي

.لمج=فو:يأ؛بطحوق:ينامحلاجراذلايف||اليقثالمجتلمع:تزقؤأ()
.هلتدقناوتعضخ:هلُتيِذُْح)۲(

.خِسَولا:رضَولا)۳(

.فَلْعُتنأنوديعرللةكورتملاةبادلا:ةمئاشلا||فوشقلاديدشلاةبادلايعار:مطمل)4(

.بعتلاوفعضلا:ىنّولا||ةليزهلاةبادلا:وضِي(٥)
تيبلااذهيفهثيدح:ةظوحلم.سولجلاومونللحيرملادجنُملادعقملايهو؛ةكيرأعمج:كئارأ(1)

ءهروهظبرقبىراصنلاناَهُكتاياوركدمحميبنلاروهظىلعةلادلاتاراشإلانعةقباسلاتايبألاو

هروهظلبقاهيلعًاحيرتسُملوسرلاناكيتلا(بيَّعلاكْاَرأ):عيدبلايرعشلاهريبعتوهتفلشلاو

.يوينلا
=ةروُسنمميكحلاركذلايفدرو:ةظوحلم.فانمدبعنببهوتنبةنمآ«لوسرلامأ:ةنمآ(۷)



PAN

اهلَيَمَتلَمُثضاَعةَواسِلامَو

ُتأفطْناذإبطْحنِمَرانلاىَمَدامَو

ٍِإغذَصضام

هبدوجمؤلافاحُتِإنااذإىتح

لاًالملاَوئِسرُكلاَوشوعلاللهت

ًاريئبُمديچَتلابليَرءاجَو
لاوميرَمُءاَرُذَعلاَورولاتف

اهځسمَيللاځوَرَوبهوتب

ةقِفاَحكڭالشألاوونفيُتثيبلاَو
لاةحِيالحوؤلاييِشاَوُغيفُتلّرنت

فُصتاذناَوكألاةَرُذثَّررئأف

رحشلاةويفِهباهوُرُشَبُف
رَصبلاهيوروراهندَماَشلمحيف

رِيَتسُمريغْنأَشلمحلاةَهْرُبيف
ردَملازجغُشمنمةلِْزانلإ

ريتمللبقًأرهَدتشعدفريطاي
رُمقلابضاقیتةَواَمَسيڍاَو

°”يرِتساَفكارلادكيفراناي

ِرَفْضلاَوزوفلابهِرشاَبُينأَو
رّشْبلابُتاَنِجلاٍتَفرْحْرَوىلعأ

رقُريفكالشألاوشاراشم

رشفحلاَولَّدلايفةُيءاَوُم

رطلهِسافْنَأنمِروُلاَوحورلاب

ربحيفولاُنْوُكَوًابرغوًاقرش
رحسلاَورجلانيببىهْلإلانْذِإ

رفقعلايفوشةدجاشسهللاي

رکكتبُمريَدوُجُسيفهبدارا

ضعباهذخأةيآيهوء[۲۱۹]نيدجاَئلايفَكِبلَفَو[۱۸]موقتنيجُكاَرَييذلا:ءارعشلا=

.لعنلابلعنلاوذحتايبألاهذهىفرعاشلاهيلعزيسييذلاذخأملاىلإةفّوَصتُملا
برعلاةريزجيفداو:ةوامس لوسرلادلومىدلتفج/تضاغقارعلايفءاملاةريثكةريحب:ةواس)۱(

يداوىلإةواسةريحبنمءايملاتلقتناله:تيبلالؤاستو.يوبنلادلوملاةعاسضافءايملاليلق
؟لحاقلاةوامس

دالیمدنعءاهتداعریغیلع؛تدمخاهنکل‹مهدباعميفئفطنتاليتلاسوجملارانىلإةراشإلا)۲(

.لوسرلا
(۳)1

.جاهتبالاوةشاشبلاوهو؛روبححلانم:ربخح)4(

.ةيمالسإلاتاياورللًاقفو‹«یسومنوعرفةجوز؛محازمتنبةيسا

.ًاوضًُاوضُعيأ؛ًابؤإًابوإهعطق:لاقي_ناويحلاوناسنإلانموضُملاوهو‹؛بزإعمج::بارآ)0(



هُدِجاَسَمرُعْمَتملروُملامّلاَعيف

ىتأٌبيِبحلاَوىسيععدِجلوُقلاب
oo 4 . 2ً

ترصخحوديجمتىفهللاٌبهاَوَم
ًھيَِ

ىوً.9

هئدبَملضأدوججؤ’
هُتَمخَرَناوكالارُمُفَتنأعذبال

ِ
بَ

هيحذمٌءارطإًافِلابىسَعاذام

ثَرَسحعوديِجُمَتيفحئاَدَملاىَصقأ
امكهنيُتيِصْوّتلاُدُحْوُيامنا
هبێارميفردزجاعمللام

هَلفاضملاُنأشلاَوةَلاسرلادَ

ُةَمركَتُتايآلاتقيِسامّإَو

»رولامّلاَعيفرِكَكْفَتالفنِ

وشابيملاينلكلالولا
رُهُرلاوِراَوُطَأيفِتالامكلاهَ

رطْفلِيلضِيملاةنضاقامنإو

ريخلابدميملنجالسنإال
رهطلاسُشمنألادادمةنيَوثني

رَمَكلِلِداَصغألاكةنياهنأل

ركْفلاىلَعرَطُْحَتملرشألاٌةَقيِقَد

رىسخنُمريغيلاعمملايفُهَنأَشَو

رطقنمرخجلاطشَوريطلاهمش
ٍرَظتلاَوليلذّملانعىنُانَأّشلا

ربملانَعُهَتَتَُأشاَُاَهَش

رجحلاةحيبشمتالشايب
م۰۰

رضصبلاءيسللةرِصْبَتَوهَل
۰٤1ىم*مص

اهدجاجبراَصْبَأ"ترهبرِئاَصَب

3

FPدلا.و“ئ1
رهاوسمشلاُءوضَنهيَدلىفحَي

كلابامف«فقوتتملهتدالولبقرونلاملاعيفهدوجشنكامأنأيأ.هدوجسنكامأ:هدجاسم
.هتدالووهقلخدعبيأروصلايفهدجاسمب

.ةرطقعمج:رطِي||هراقنمهفشتريام:ريطلاةَفتشيام
اهتهلآفايطأدبعتيتلاماوقأللراغصتساهبوءهانتبثأامكدمتعُملالصألايفتيبلادرو:ةظوحلم
رداصملادحأيفدروتيبلانكل.هللاةجحبلصتملالوسرلاةناكمزعبةنراقمةحبسملاةيرجحلا

ةحيبستنأديفيحرشبًاعوبتمءارجخلاةحيبشتيفللاةجُحب|لِصّمهللادنعةناكملاٌرِع»:يلاتلاك
كلذل.هدصقرعاشلانأدقتعناللاغيإكلذيفوءلوسرلاتازجعمنمةدحاوهيدينيبرجحلا

علطييكةصرفلاةحاتإوه«شماهلايف«ىرخألاةغيصللانتبثنمفدهلاو«لضألاةغيّصلااندمتعا
.اهتغايصىلإليِمَيوهيوهتستْنَماهيلع

رئاصب»ريِصتلىالعأشماهلايفهيلإراشُملاردصملايف«تّرَهَجرئاصب»تفرحءنيبةينسحب
=يفقيقدملشُمابآنأةقيقحلاو؛«تدحججڙئاصب»:ريصتلرخآردصميفتفرحامك؛«تّرَهَب

1٤آ



لايفةغالجلازاجُِإريغنُكَيملول
ُةَضِراَعنشللاءاًَملبلِلَوىئ

هبءيچَيالاقْلَحنأاونّقِيَتشاَو

مُهُمْياَكَشثداحعمُهَتَهْبَأنيَو

مُهَضْغَبرووخعهضغَبلاقف

ُمُهَومُهالوَمیدُهنَعاورُفانَت
ادسحوبمُهاَدَحَتدِإاوُدناَعَو

لاةَرَواسُممُهاَيَدححدْهَجَناكف

هتَوطَساطلسمُهَتَلْتَأتاك

ةممِياَُفهللانيميييفمراصب

ازتختیمهرجفك

ُعُهْلوِيُحًاقْلُبىعَولاَدوُرِشاَبُي

ہميفادبامهمهريبعت=

رشبلاَونجلاعوّطِلميكحلاركذ

»رجلابمْوَقلانايبَرْعَتصف

رضَألاَوِدداَعْلالاىلإًاودَعَوًايغب

رُبَرلانمريطاَسأضعَبََووغجَس

“”رغحلاةَرْمَنملِعةرِيِصَبىلع

رَئَوالبأيفَرمهيُشنأدنعنم
ِرَوُسلانعاوُماخذإبِضاَوَقلاضي

رمتلايجألاىلعاعلارراڳ
م

رويفهللالالججنمةةلوصب

”ردَقلانمهاَلَعًميِصباك

رعّضلابّرُشلاقوقليربجشوجي

رئألاىلعىلغألاالملاُموُرِيَح

ٍرشَبلابلاقيفمُهُمِياَمَعارفُص

ةيوخنذاقنإةقرفبالإميقتستاليتلامالكلاٍدِباَوُأنمعوستُملاقّفحُملارهجِم

ىسمشلاٍتَرَهَجو.هنيعيفاورثك:موقلاوشيجلارَْهَجو..باجالبهار:َءيشلارَهَج.اهميوقتل

ًاریصقنکیمل»:ملسوهيلعهللاىلصهتفصيفلعثيدحيفو.ربيملفاهتمهرصبتريح::ًانالق
.(هرهَجءارْنَم.برقألوطلاىلإوهوءالیوطالو

ًاريجحاهتغالبواهنابببةحِصافتملامهَكاوفأمقل:رجحلابموقلانايرغكص||ءاحضفلا:نسللا()
.نآرقلاةحاصفوةغالبونايبنمالي

.ةالفيفريمحلانميطقعزجوفرخا:رفحلاةرفت)۲(

.يلاثمألثولاَدجَملارددقو
رافكلاةلثأثنايذلاملشسُميبأرعشيفةعيفرلاجذامنلانموهو‹هقباسلةمتتتيبلا:ةظوحلم)٤(

.ِرَذَقنماغيِصناعطاقلاادوهللاٍدَييفةضبقِبفيسب

.ةضّورُملاةركضُملاةعيرسلاةنصحألا:رمْضلاببُّشلا)0(



اهُديَسيلاځورببئاتكلامغ

ٌةيجاَضِتاللاُلِيُحَواهاغَوتلجأ

ُتَبَهَعْناَوُخْعُّملااهيلعثّفَدُءالشأ

ايوٍتيزُحىّرُعلاَوتاللاةوخَناي
مُكِْبِسَحِتوُعاطلاَوِتبجلاينبايو

هلارسكدقٍتوُهاللاةفلشُمايو

تَرَهَبذَفنيوُكَنلاًةَلُطَعُمايَو

فصلاهبْتَداَنيذلاێىمشاهلاب

ُهفرُعَتلايجألاَوملاَءاجج

اٌةشمغلاَءاجج

لادَمَصلاٌديَسلاويِذَّنلاريشلاَءاجج

ةثراكهييْفَتالشاىلإيدي

همِلاَوَعيفًادرفللاىلإودي

ڭرَعْشُشُنيدلاَوةَرَتَفىلعىتأ
ةدماجشمولأيالشماقف

ٌةَرَطيَسِنْؤوُكلايفهَلثَماقتشاىتح
ةريناضيباحمشةفينخ

بأءايبنألاكيلَماهامجيمي

لشمجالملاُديِدْنِصةلاّسلاثيل

ةبئرَقَوالالجلإةَوْبنلاسم

0

-

م

7

رُمْذلااهِناسوُفنمليربچځوؤلاَو

ررجلاكِناعيَقلاَورِهاَوَظلاىلع

°”رمُشلاَوضييلاًدعَبٌديسلااهلاَصؤأ

يرىسافهللاءاجبكوشلاةّيربَج

رَفَسيفَواينُدلايفللاةَيُمَرْنِم

رَكْذلامراّصلااذهبَبيلَصلا

يرجدْئافرهدلاناششاُةيِضَق
رصُملافلاشيفةَرْشبُمىلوألا

رْبْرلاَولشؤلاِناَسِلنَعوَيْغَتب
ِرذَيملوالوملالإتايمل
ٍرَيْخلاهريىجبرشلاميركلاج
ولموُمُعنمهرشأع

هشلطضممزَعي
اكاللاباَوكلاَنيَب

ٍرَرَضلاَوِءارَسلاىلعافيهيف

رفظلاَورِعلانيبشاةَرطْفنِ

ٍرَيِلاَنِمنشأيفةمايقلاىلإ

رطْفلارئاَسىلؤَممِلاَوَعلاُناط

ٍرْيُيمَلِروُثلايسئلينءالول

ىلعءحامرلاوفويسلا:رمشلاوضيبلا||عابسلاوداسآلا:ديشلا||ةحراجلانابقملا:خْنفلا(۱)
.يلاوتلا

راجحألاوسومشلااهيفنودبعيسانلاناكةرتفيفديدجلاهنيدبدمحميبنلاروهظ:تيبلاىوحف(۲)

.ينغُتالونمتالةهلآنماهيلإامو



كتاقنينؤُكلامِصاَعدمحم
ةَبِهْوَمنيَراَدلاىفةدا^اش71

هبنيملاعللأھركراو

ثطَسِبْلاةَيِئاَمشالاتالامكلاٌسمَّش
الافنِساخحَملااهيفثAFقع

1€
وه 1فرنيِيليبىفَرَتزعم

َُضِئاَفِناَيعَألاىلعَلاَرَتْنَلَ
ْنِمَكطيجملارخبلاهي

ُهُنَداَهَشباغاَمَفاصخَصضباعنإ

GG  - 2

دمحم

طوTEEءالیبوط

انځفْنَتمثُحلاروشَنيِكَرابُس
نِكرابملارذّصلاٍةَّنْشىَلَعيِشَمَن
ةكرابركذلاميدقيركب

EEE

ريخلاَووبلالُكدئاَفريُحلال
ٍرِعْذلارثاَعلاَدَِجشاعُإَونم
ٍرَرَضلاَوسؤجلافشكَوحالفلا5

ٍرنألاةِيهْنُكيفُتالامكلانم
ٍرِّلااهنشحمْنِمشهدْنُمعب
ردتملژاوذألاودخملاقرشمب
ِرَحَأىلإىْونِمبِتاَرَملاوُمِشسَي
رىیلاولاصآلابامرضوُيُف
رطفلِلنيَراَذلاةَمخَرهضاَيف

ٍرَصَبلاَوعملالَمنمُنزُكلا
رِجّشلايف

ِردَتمُمدنعايخَنقذْصلاِدَعْشِميف

فِءاَملانايرَسةحوَرَو

ِرَدْكلاَووُمَصلايفهبَنيِمِصغتشُم
رطحنمِنْيَراَذلايفرذاحُناَكم

ٍررَويفِاميإلاةَّرِعنُِنخَتَف
”رّشبلاىلَعانالوهلًادوُهُشاريح

رْبْرلايفَنيِداَمَحدماسان
ٍرهْطلاَوَاَسلانيدتْهُعلاباح
رَيِشلاَوِراَرشألايفٍةَلاَسرلاروُن

نلو)بهنعًاضيعتسم(..لازتالو):فولأملاريبعتلامادختساىشاحتيورعاشلالمهيءتيبلااذهيف)۱
.سانلاىلعلوسّرلاةةمحرضوُيفُةةموميدنعريبعتلايفهنمًةْغلابُ(لازت

ُنوشؤلاَدوُكَيَوسالاىّلَعءاَدَهُشاوُنوُكنًِاطسَوُةََأمُكانلَعَجكِلذكَو»:ةميركلاةيآللعيجرتتيبلا)۲(
.«ادیهشْمُكيلَع

 



اوقبسامبمُيْىَصُحشاًةَيانِع

مهرخافميفاوُدَجَفاودهللايف
مهدْفجياوقبَمْشاَوهللاىلإاووف
ِفويشلاديرجَتَسفَّشلااودرَجَو

مُهْوُشحُروُنلاَوىَدْهلايعادلاوُيَم

مهيْئاَرَعيدايفُديِدانَصدشا
يفةَدابِعلاُءاَضُْنَأُنمايأَوُ

مُهُحَدَمَيهاوىمطضُملاىّضَمىّتح
رشمُهَنأمهيفولوقلاةياَهي
هيجَحراَصْنَأايًدَمحَأبحاي

مكدميللاُلوُفَويجدرُذَقام

ُهَلَفيلادنعغفشَيأاَسَع

ُتَلَصَودقهللالوشَراي«يِدِيَساي

اهبُنوُكَييلاحيفكنمةَرظنف
ةنئاكلكتثقاضلسُرلاذيساي

عىستشوهفيشأيبقغنِ
طسبنُمللابيبحۇاجّولااذه

تثَبَمَوامَدَعمّلسولٌصبَراي

ًاطسبْنُمشزعلاَءلِمكروُتلشمَو

عتيِضَراماَوُفَأكبحلشو
هبححلشو

ع

اوُضّلُحْذِإكاَبِإ

ريخْنِمَوىفلزنمةّيربلاوب

َ 7 2

رىصَتْنُشَوهيفةَرِجِهيِذَنيَبام

ٍرَفْظلاَوزوُفلارْشَنَوبولايط
رئالاويَندوجنممهجوججبؤ
ِرَرَويفيحلاَوٌةَداَفانلْمُمَو

رشبلاوئاشُهَلنَيملامباوزاق
رظَملاَوبَْشلاَمءاَقَمَنيِزِيئاحلاَو

رطْحلاَوِنأّشلاميظَعلامكلارخ

رِقَتْفُمُداَدمَيشاَوةَيحَملاالول

يرطَوْنِمناكامثَعسَرةَعاْفَش

ٍرْظَنلابكنماَهْلِصَف«يلاحَكيلإ
ِرَرَضلاَنِميِذاقنإَويبَرِبيزوف

ِصتنُمريخيلُنكتلفرصانب»

ر

يرَدَصيفَويڍڙِويفكاجعشؤب

يِرَرَضىلإىئشځلابًكنيمَيطاف
رَهِجلاَوسلايفٍةَمْعِننَِكاَدَي
ِرَنَأنمؤوُدُشَملاطاحامَءلبَو

رطَونمسابحويَغمُهَلامف

٠يبنلارِصان»:يأ:جودزمملاهريسفتناكمإالْغتسُم؛رصان:لوألاهمساىلإرعاشلاريشي(١)



ًابئرىفطضملاروُنِفاَعْضَألثِمَو

انبيفحلاانالومكِلوُشَرىلع

ثَدهشنبخڂخّصلاعيمجِوهِلاَو

اهَرفْؤَأَواهارَأَووةالَصىَمَأ

ينُمهلُنَويٽَعيديَساهبىَضرَت

يتّرِئاَجِتاًَنِجلابَروُملا

ييبَرُشَقَويڍالؤأَوٌيَدِلاَوَو
نمرىِصاعلاوٍتآَوضااكو

الَصَقُمٌبَرايهَليِيالَصلَعجڄاَو

لأيفهللالوُشسَريچاَرباحام

£0۵۱

رشتبلاىلعويلاعَمَرودِجَقَو

حش رُيطلادالریىلعَودک

رصُحلايفِداَدُملاَوضَِّفلاةلوُضوَم

رفئغُمَريُخاييلْرِفْغَتَويدر
eo,» ¥, - e *

رمشنمبزء:يِتاجنَراهلضمب

يرزَنْؤُمَويراَصُنأَونينمؤُملاَو
رشلابماوُملاَونيّدلاةع

رضصبلابروُنلاكاهروُنجورب

رَيْخلاَوماركإلابةنَعيلُدوُعَي
رطَولايضافاَلِإةنَعىنشاالو



“هي1چ<۹1ملا

ِاَرَالاريوسىَدَملامَلب
تلحباقححأدعبرفاسملالع

؛رفألكلارضبوروُطيف

يتلاسذُقلاعياىرشلادعب
ىتنمةرْلِسَتاَلَو؛نيسَملاادب

يقترَيَرَحَالروطنملاَرام
افّصلاَوَراَهسلاهلانىرِجَف

فأنيىرُشلامُأتلقتَق
لابتَلَرَنِلزاَنمرُكأبالفأ

مپالمأ ًابحرَقَوهَلالابوي

ًادمحُشناكثيحدَمحخأبالمأ

°”يلالجألاوماظغألابكاومب
..2.)۲(

لارېىلعٌتثقَبَسٍةَريِسْنِم
لامكإلاُبَتاَرَمُهنَعَنوكتَو-

لالاےب7مَآنم

يلاغتملاةَوُفَصَودوُجْولاكلَ

لاكشألاةخشنوباتكلاأ

لامألابئاغَرقوقُتاكَرب

لامحنألاورامحنألارابمب
لامَكَوٌىدُميفًاقلُحَوًاقْلَح

‹(ملسوهيلعهللاىلصهيفلاقو):ناونعبدمتعُملالصألايفةديصقلاتدرودقفءانعضونمناونعلا(*)

.ءالجألا:لالجألا||ءامظُعلا:ماظعألا(١)

.يناربعاهلصأو؛ليربج:لاربج(۲)



هلجألؤوجمؤلاَقلُحنميالملأ
دوج'"'َنيِمَلاَعلايتمالأ

ةَموشَفَممُهُظوُظحمهدي

رربماءاطعةنيمُهُواَطَعَو
ةمخَرةطيِسجلالَرَننميالأ

هَروُهظدوُجْولابَقَرنميالأ
لايفَلحُفديِعبلارُمَسلاّنِمىفاَو

اهلىلدقفأرمَتُغعُمٌجَعنإ
فطلبةوجمؤلاسَمَلنمالأ
روَنبوُلَفلاحسمنمالما

اهلكرِجاَعَملاعمجبنميالأ

ةراججمالكنَِرِجاَعَملالب

نمِءاملاٍريرَخنمَرِاَعَملالب

”يلاَقُْفألاغتافردوجمؤلاؤ
لاَضْفملاَةِيْنُمىَرُخَأَواِيَ
ِلافنألاةمسقةَداَعَسلاىتح

لايِعقوقحنيمُهُّتوُمحمَو
لاَوَنَوِدَيىلعەنيألكلاف
لاطَهلاوفورغَمىلإأرقُق

°لالإلابَءاجَومارخلاتي

لامعِتوضصبسايلبلصيف

°لالغألافياكتُمنمُهافَضَو

0(
لالامالكلاةزجغُمسفنيف

يلاجلاتاقؤلاءارجڄَأةايحَو

يلاَملاءاروأعباضألانيب

رايتخالًاعابتاّنءارقو.ةيديلقتلاةءارقلااندمتعااننكل«ىرخأةقيرطبتيبلااذهةءارقناكمإلاب()

:يلاتلاكةفّرصتُملاضعب

وي||لجلةوجمؤلايلحنماا
هيبنتللاهعضنهذهكتاظحالُم.«نيعَاعلادةمَلاعلا:ةءارق:تكدسْنِإ«تيبلااذهكلذكو()

ْنِمرثكأىلع‹تفولاتاذيف‹هئاوطناو‹تاءارقةدِعىلعمِلِشُميبأصنحاتفناىلعديكوتلاو

.لیوات

.ةَرْمُعوأًاجحمارحإللةيبلتلابتوصلاعفر:لالمإلا)4(
ء(ةاكش):دمتعملالصألايف(ُافَّش)تدرو-ضارمألاوللملانممكارتملا:لالعألافئاكتُم)0(

الكلذعمو.تيبلارصيفدوجؤلااهبيظعيتلاةسمللابطلعممجسنتلاهرييغتباندقتغاو
.ةحّصلانِ(اکّض)ولُحبدقتعن

.ميركلانآرقلا:يلاعلامالكلا||اهرداصمواهعاونأفالتخاىلعتازجعملا:زجاعَملا)١(

مسا::هلي(۷)

.ًاعوفرماهدعبامنوكيوفيك:ىنعمي

يتأتو.ًارورجماهدعبامنوکیو؛ردصمو.ًابوصتماهدعبامنوكي..غَد::یتعمبلعف



لاو°”شخولامالكْنِمَرجاَعَملاهل

اهدَعىِصخځخُيسيلَّرِجاَعَملاَهلَب

ئيجعبشأموَيَرِجاَعَملاَهْلَب

شانَم ايامۇوشألاأوقّع

مكاةَرْذُك؛نملالعقنا

إلاماَدُعِإلاَوباججيإلاَوللايف
يفرشادجَمشاحرُءاشَناملَك

اججَرلاكبرقَتشالشّرلادِيَساي

اليقَتُمىّضَتْزُم؛كتيدَفءُلْزْلا
انئاكلاباميق؛كَتيدُفءُلْرْنا

افّصلاَوةيحَملالْرُتىلعلَزُنا

ىدُلاَوةماقيشالاماَمِإلَنا

اهنأَصطفاحعِناَوُكألاابألزا

ًادسِجُمَنوُكَينأڭووُنريتاام

لاٌةَمحَولاميركلاضعىلعقبس

الىيزتششوتوكَلَميفَتلِزام

اهئْفَراَكذُمتوكَلَملاُدِماَعَمَف

.ربلاَباوَدنمسنأتسُبالام:شحَولا()

لافظألاوراجشألاوماع

لاغفإلاوبانطإلاىَلَعوُفؤ

يلاسلَسلاُةَوُكَرتَوَرَأَوٌءاَص

يلاتلايفتثَقَأوأريغْنِم

ِلامجإلاوليِصْمفَملاىلعمكاو

يلاوخألاقراَوَحهنيعذبال

يلاعتمملاةَرنمبناكءاشام

لالقإلارراثيإلاوواجي
ِلاَقلايفوصتّقفَنالهديجمَت

ِلاَرّنلامجاَر؛كَتيَدَف؛لزناف

لاَضيإلاَوضبّقلايفًاطلَسُمِت
ِلالجشْرَعَوهلْلالاو

ِلاَيملاجوغملاأشميَقَش

لابشأللبيللاظفجماقعبي
لاتجَوةمخررَهشعلا
لاٿيشلكَوَتنكَف؛ءیمظڅ

يلاتشزإلابتولترَهظىتح

يلافطملاكلالانينحتف

نمريغصلاءانإلاوءةريغصلاوُلّدلا:ةوكَولا-زرألاوحمقلاوبلاكبوبحلاهبلاكتلايک:عاضلا()

.لاسلسلا/ءاملاهيفبرشيدلجلا
.ليلخلا:اهنموءةيفاصلاةبحضلا:ةلُحلا(۳)

£0



نيتزَهَُامواليملاةليلاب

دمحميبّنلاروتنمِترُمشأ

يتلاردَقلاَةَليَلىتحتلصق

ةَماَرُكءاَهبلاللحمنمتييكو

ُةهُغهيفتنكَوناَمَّرلاتد

مهابامابحعوهيتَألىرشُب

املابكيندومخقلااهركبو

اهنؤكَوفينخلالهّملااهنيدبو

لايفُلدَعلاُءاوَسلاطسَولااهّنأبَو

افّشلاَوةَداَهّشلاكصْئاَصحلااهل

َيَشُشميقتلاهمِلاَعنأبَو

°”يلاوغملالكشملالشينعنإ

يلاَوُحغوبۇلاالوهنتتنام

لاعَمنيلَسزُملاقوقويفكل

لاجقمِءايبلاللامژاَولأ

لالجيإنمتْزَرْبأاَمَودج

لالشلكليلةيآتوحتَو
لاَرْنِإلاةَتظَمباتكلليه

لاباُعهَداَسيلايللاىتح

يلايجخألامُدَمَتُمىلعًافرشش

لامعألاويقالخألاةراهطَو

لامخألانيمارضإثَلَمححلام

لاجخألاعضضاومقوقرر

لامعقألاِلاوقألاوتاي

يلافنألاوءيملاَوهَنعَبةَ

ِلاَضيإلاَويذَهلايفايبنآلاب

هقارفلعذجلاىكبربثملاينباملفءةلخنعذجىلعًائكتمةعمجلاةبطخبطخيناكلوسرلانأىورُي()

.لفطلاكهايإًادهدهمعذجلامضوهربتمنملوسرلالزتف
[يلاتلاتيبلا]ىلإهعافترامغرهنملختمليتلاعوبؤلاوركذلاقباسعذجلادصقيو؛تقراف:َتُْنِب()

اذهيفوءةيلزألاةضبقلارونهدحوهنأل؛نيرخآلانيلسرملانود«يلاعملاهيفهلتعمجمماقم
.(ص)دمحمهحودممماقمنمءالعالايفذاخأيرعشریوصت

ُهِظَم(۳) .َناظَم:اهعمجيفهنوكُنظُييذلاُهُفَلأموهعضوم::,يشلاةن

ةليلعوطسةدشللايلنهتداسيلايلانأدصقيالرعاشلاف.رمضمهلامجيرعشريوصتتیبااذهيف)8(
انلقارنإ-لايلوءداليملاةليلبىرخألايلايللاءاشتنادصقلب؛نامزلاةرُغتناكيتلاداليملا
.اهرکُسءديواهتوشنيهو::(رمخلاىليل)لمج ةفّرَصتُملاتايعجرمبسحليوأتلا



اهيبَنبةموحمزَماهنأبو

يتمضعكُماجبْناَوُكألاةهجواي

ىلإميظعلاشاىفطشماي
ًايڄاَراياطخلابكبابتيفو

ةليلجبكيلإيلامآ:يالؤقم

ةَهجڄِوكبابرِيَغيلام:يالؤَم
لئاهٌفاَرِيْفاييشحؤأ:يالوم

ةصاَصُححيِسُفلايبقاض:يالؤَم

يدِصْفَمىئشأشاوُفَع:يالؤَم

ًةَلَُحخييفَنلدَمحَأمل:يالؤَم

اًلفاغيِصاعملاىلعتشع:يالؤم

وذييغسِلدَمحأنإ:يالؤم

حلاٍةقيقِحىلعتسل:يالؤم
ٍةَباَنإمْزَعٍباتَمثبت:يالؤم
يتلاحپيضلكرف:يالؤق
اهُميِعَرَتنأَويلغفشاف:يالؤَم
يِتقاُفصْئاَصُحيفرظْناَو:يالؤَم

ٌةَعَبُتداَوَحيِنتَيغَأ:يالؤم

اهتوقُعلَوييريالؤم
ْنِإهلالوشَرايكن

لياَشكَمابنأقئاقحلاَنَو

وا
تمغهي

.يتاح:يڄاح)۱(

1-2

ِازْلَرلاَوفسحلاباهذُحأنم
يلاجممقاضَنيحيِذاَيِيلاِهبَو

يلامغأىلإرظئَتالَوءيلقأ

يلاقثأنممُتثيَعْؤَأيذلاطح

ِلاَوَتريغبغجزيملكڭافاَو
4ِ.02
يلاحهفرؤيہېىد۴ہےجحسوۇو

عً.ً

يلاخحرطحمأ'”يجاحيفكيلإف

لاَومهألاغفاَدكهاجميظَعَو

يلاؤشطشبَويديغفَركيلإَو

يلاعفٌذيمحلُةَلِيِسَولاكبو

يلالخنيَشيامالإ:ءيشال

لاسزرِتشايفياَوَمَنيَبتشعنإ
يلاضؤأىرُغثٍَعةَماَدَنب

لاطَملَكلاُطكهاجُميظَعَو

ِاَرَمنيَڃتالَو؛ِلاَكَتلالَ

يلاوخأيفكيلَعُتدَمَتنايّلإ

يلاَمَوَنَهَلامثداوحللام

لاضحغنهبءاڌىلعيُنإ

ِلايُحفيطكثَبَمْذاَهَلغوت

لاقمالاىلطمیرخاوايند



لاضفألاوتاريحلاعماوجبٌلفاكڭدوجمنأقئاقخلانيَو

يلاقلارمهيحُمنيمْلاَعللةمحَركشغبنأيئاقحخلانمو
لامفملاةفأَرَوجَولاَرظَنيبلاطقمًدهللابيبحتأ

لاوقألاولاعفألايفُثبنَْألدقفيبَرنمَناَرُمُملايللأشاَو
y . َ ۳F

لابيرلاَوبيذلاديِصَمثحضأاهنإةْفيِيعَضلاَكيَئألوظْناَو

لالا’كوأادبأاكرابممالّمسلاَوكبَرةالَصكيَلَعثقا

EEE

ٌةالَصكيلعتماد:ىرخأعضاوميفهتداعكلقيملذإبولاةالصبيبنلاصتخاماقملااذهيف(۱)

.كبَرٌُءالَصكيلعتماد:لبءيئَر

£o۷



ةَيرّدلادئالقلا

>حدميف

رعهججَوانَسمُتَءاَضأسم

ضٍراَعقربمأحالايانثلاٌييرَب

ةروفايرشدنمتينت
ْتنْثْناامفِاَدولاقدىلعتبت

اهلاَمچتدمويیُمَددوجیر

رذؤج۔مفرطاهفزطدويمدوُرُح

اهومکحميفًارذَهثكّفَسيمد

0م

ِتَيَتَوميلحلابلفتبلشهب

“هيرَبلاريخ

ِتَدْبَأدوفلاًكِلاحعمأىجليَ

يتوَلَويِقوَشَويلابْلَبچيف
يتينمپَروُفأنأيللَهَفءاهيلإ

يتجهمبَىلَعثخشاهَنكلَو

يتخيلاذدنعاربضثدئجت

تلويْهنِاَوءِآمَسِلٌبيِرَص

)۳(

ِتّلجتْنِإامّدلاُكفَساهلٌلالع

ةرازوةعبطنمتفذحماهتقباسكوء(ملسوهيلعهللاىلصهيفلاقو):ناونعبدمتعُملالصألايفتدرو(#)

تبتردقنيئالثلاوعباسلاىتحلوألانمةديصقلاهذهتايبأنأظخحالي:ةراشإ.ةفاقثلاوثارتلا

خلإرهذهدخااحااجااثاتاب“ا:مجعملافورحقفوالسلست

.اهريسميفتعرسأ:تّدجج(۱)

ضعينأمغرهيلإليمناموهو؛هبتماقأيذلاحلايأءاهيحالح:تدرو‹كمتعُملالصألايف)۲(

نمبولخملانبللا:بيرض||«اهيُحالع»:ريصتلةلمججلااوبوَصوًايعبطمًأطخاهوربتعاحارشلا

.دحاوءانإيفةفلتخمقوت

:رذؤُجلا||اهتيشميفنارزيخلاكةليامتملاةينثتملا:دويملا||ءايحلاتاذءارذعلاركبلا:دورخلا(۳)
.تعطق:تهت-يشحولارقبلاوأاهلاديلو



اهبامكًاهيتَوًابجخُغاهبتبعد

ابّصلاَوةَراَضَّكلامايأهلاىَعَر

ةَرُمَروِيهاَرَأهيفْثَفَرنامر

لاةقالسبىّضَمرشدىلعمالَس
ثعباتَتًامغط“”يوّشلالغمُدِئاَدَش

يِتشاشحيفتَرِيَصيلايللافوض

تیتِكشمىلَعيرياهمشچاذّش

ٍتَضَقَتنأىلإالضواهبُتثِيَعَر

ةَرَرِبُّرِمَياليبحَو؛ٍبابّشلا

°”:َدِبكاددعباَلُهَسَورور

ٍةبْوَنلكيفرِبّصلايِأَضَوءَيلَع
7اف؛ِلابِقريِصُف وٌصىأاورُصُب

ُةَعبُتْلَتَتُفتاو|ضَوباوُنضضومهبحببُتيرَضاملءدضُتثیَْض ةضعب

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

(0)

)١(

)۷(

ىعسيبرهلاعيرسفاوخلازغلابهيبشناويحوهوءكشملاُلْبأكسملابيعجتني:ثتكش
ىلإايريبيسنمهنكاسمدتمتوايالاميهلالابجنطقي.هدايطصابعصيكلذلواليلهماعطبلطل

71BETتييتلاونيصلانمدراولاوهكسملاعاونأدوجأ.ايسآطساوأونيصلانميبرغلالامشلا

هدوجأنودروتسياوناكىمادقلابرعلانأودبيو.لابينلاةكلممنمدروتسملاكلذةدوجلايفهيليو

لالانطبيفةلاقتربلامجحغلبييدلجسيكيفدجاوتيوهو.تبيّتلايلاعأنمريرحلاقيرطربع
ءهنمزكرخلاةحئارُدَمْحُتالقاذملاومنوللامتاقهنمديجلاو.كسملاةّرأف:كسمنمهيفامبىمسُي

.ةيكزلاهتحئاربحافهزيكرتفْفُحاذإهنكل

يفنأمغرءةراضنلا:ريصتلرخآردصميفتفرح؛هلهجنببسلو.شيقلاةعِسَوةمعنلا:ةراضفلا

ىلإنابهذتنيتدرفممادختسالرعاشلاةجاحمدعلليلدوةنيب(ابّصلا)ةدرفمب[ةمعنلا]ةراضفلاعابتإ
عمجدارأهنأنيحيف«رفانتلانمىنعملايففدارتلاىلإبرقأةراضنلاوابصلافءىنعملاتاذ

.هباَبشَوشيلاةعِس:نيينسحملا

نمكلذكو«ٍبَْمالوٍرضَعالببنعلانمبلتاذإكلذوءاهّلَضْنَأواهُّضصلُْخَأرمخلانم:ةفالُشلا

ردصملايفاهانعمفرح؛هلهجنالببسل].هلَّوَأبّلَحَتدعبءاملاهيلعُدَعُيملامبيبزلاورمتلا
.[!ولځحلاقاذملا:ةفالشلاىنعمريصيلءهيلإراشملا
ةبجاولاهتيحتمتستلءاّلهأ:ىلوألاةيحتلاةمزالرضيءرورسلاةفالشبىضمرهدىلعملسنأدعب

تفعاضتنأثبلتملٍةَدِيِبكاذدعباًلْهَسو:ةيحتلايتمزالتُمنميناثلافصنلايف(ةصوقتملانكلو)
اذههتيبةياهنيفةدحاوةدشنمهلاقتناوهتفاللاو.ىلاتلاتيبلايفدئادشىلإئراقلالاقتنادرجمب

نيعلاقتنارصقنمرصقأةرتفيفاهمظاعتنعًاريبعتقحاللاهتيباهلظنحبحتتفيةرُمدئادشىلإ
.هيلييذلاةيادبىلإتيبةياهننمئراقلا

۔هترارمةدشيفورعمتابنوهو٠+‹لظنحلا:يزشلا

.يارعي:لابورص

.ينامحلاجرادلايفمادختسالاةعئاشةدرفميهوءتعّلوتوتدّرعت:تيرض

£0۹



يِتبَيِطَويبطَويبولطَمَوي

ا

دمحخأثحمءيلعلهر

ةَبِيطييفاگيئانُتيلف
- 4 -

4

بحراديفِلذَعلاليُفتلَتَق

ُهواَهَبَرىفطضُملالامجبلامك

ةَلَجمولُعلاتاَيفُحنل
هرُحَفَوهتمىلؤملاكالع
رمحروُنكرُشلالهأَنيِدىن
مهلكسانلٍاقَدنُحلاوَيعَبشَأَو

همكبخصلايفٌلْغلالحمويثَمَع

ثالالئەهيفطشَورُدُءىلآل

رجتشتُفئهجلا؛ايحُشحولي

هَررشانم'”كالمألاوحنثنأ

ةبيلطُنِكاَسرمألايفيدمَكْعُمَو

ىِيَلَطرُهَدلاىدَمثّناكاهتيلايف

يتلِعَراَصىفطضُملابحيِكولش
يلعبتوشالأيلجامف

يتغلبتهنبلُاهوُفَءاَفاذإ
ر:يڍېِكَو؛ْلبْفا:يبْلَقِلُتْلُكَو

تداملاثْشتَنَهيلإ

ةَّقفيَقَحلالأراَكَْفأاهّنوُدثبَح

ةعيفرلاقابطلاقوقىلتحاوالم

ةجهبيأيفوشلانيدعَبضَأَو
,كفيامخلِءارفَصلاةمريلانِ

9اءاملاَنِمملاَسْلَسيبات

لع۾مىسانَملاكليبَرَضْنِمَو

ةرُغراونابروننهمششلاأل

٥

۴

هیوبحم-هتيیطوهبولطموهبيبطوهبطركذيفدبيةقباسلاتايبألايفعيدبلايلزغلاهلالهتسادعب()

.ةرونُملاةنيدمللبقلوهو؛ةبيطنکاس

تادرفماذكهطقستيملسُتوبآوءةينامعلاةجهللايفةميمصةدرفميهو؛لّطلا/ةَلَلانم:يلع(1)
.يرعشلاهسوماقنمنتملانتيفةيسنملااهتحاصفجاتنإديعيوءيغَونع

(ص)يبنلاذخأنيحءراصحلاءاؤوجقدنخلاتقونيملسملاتباصأيتلاةعاجملاىلإريشُي:حيملت(۳)

.رَيْسلايفدروامبسح«مهعبشأونيملسملاىفكفءهيفحتةكربلاهللالعجف؛هيفَلُفَتوماعطليلق

شیجءاورإ؛(ص)ًاضيأهزجاعمنمو:حيملت)٤(

.رفاوتملاءاملا

نممُهُنيِزَخځَّشدقومهتاوزغىدحإيفنيملسحلا

.توتراوتبرش:تّلَع||ةبرَض:هنمةعطقلاءظيلغلاضيبألالسعلا:بَرضلا(٥)
.ةكئالملا:كالمألا(1)



ثَرَقِبأَفًاروُنَوامكيلمتسب

هبلَكءاكشمروُتلاكاذبثابت

ليثلمارألاوىماتيلالام

تثسُكُنَوثَرُحراضشألاةربابجب

لاةلاعفوةقوشفماقيالخ

زتُغَيُهاَدِبَميفناكدقو ىَرَولالزَش

ًابيحُشمشيَرُفيفًانييأَناكَو

ىَدَنْنِمٌيحلابليرىتأنأىلإ
ُءىراقانأام:لاق«أرقا»:هللاقف

ىَرَولايفَءاَجيذلابغضاوئاومقو

ثقهرأوهلاللاماعداملف

اهديبَعَواهنايبصهبُتَرُشَأَو
نصبديريٌنوُيِجَمَأ:تلاقَو

ارهادارأاملف

زبمهبلزصمقا
يىراقدَعكف

قبةگيرغلاينهيلعاك

ةيرَضَبلارِهاظهنيقَرشأف

ِتَلُثموقلاَورهَدلاُباَنضعاذإ
ةَرِسألاتختمانضألاوتَعْلطِ

..يتلاٍقْفَرَكلابالإبولاىلع
ٍتلَجَوىناَدُتْنَأُثرَعةديمح

ةوعُهَيالأئالثيو

وبلالبقدُغَولاقدصپاهيلإ
ةّطعبةنيدهجلاَلاَنَوهلإلا
تئثأَو٤کٌرَرمشابًارقا»:هللاقف

هیتالو ٍةبكَنلكىلعوبضاَوسِيِتْبَت

توعلاعقولاواهليطاب
ةنْڄَوقوُفامًدلابهوبَضَُحمكف

ٍتفَّلَتَتملوىٌّرُعلاَوتاللانَع
ٍتلضاَرفَلاِذحشاَومفنأ:يخولىت

ٍتمضأءارخصلَكيفمهدد م

ِتتلُكغنمءاهيفًلدنجمف

و

ردّصلاقشةثداحىلإءانه؛ريشي..هالَم۾متأوءال:هتمعفأ||تقش:ترقبأ|ءانإ:تط)۱(

.ةمكيوةفرعمالموةيدبلايفًاريغصيباردصاقشنيذللانيكلملاو

.مايأهنالثعرجي:ًاثالثيوطي)۲(

ُهكضيأ:ةراشإ)۳( .هدَهَجَأیتحهردصىلإةكض

.انُدْصَي:ًاضيأارقئوءانّدْصَينأديرب:لصألافةفوذحمنأ:انُدْصَيُديرُي(8)
سأبلاديدشةماقلاليوط:تعتع()
.مدلاةغبص:ةوقغبص()



هفوييبمُهؤالشأًةلدرُحُش

ةزعيأيفللالوسَرىحضأف

ىئأدقرەوُبَذكِءوُسُةَبْصَو

ُهَلِبفَوځيىسَملاىيمُهَرشَبَو
تَضَمْعَأىْهنِإشاملاورُكْنُتامَو

ٍةَميِظَعيبّنللٍتازچغُشمك
لةَرِجممآرقلاعظعأامو

ةمْلَظ٤إُكُثَمَهْلَداماذإٌءايض

ةَميتَياَلِإلشؤلايفٌدَمحَأامو

املايفبكاوَكلاَكاِلشؤلاامو

ىلغلاةَيلُجَوىلعألاٌفَرَشلاهَل

ِدِياَوَعِتاَفراَخنمىیتأدقمكَو

ةريِسُكقاسپٍتآُەَوُځَنىن
ُهَنيَعةَباَحَصلاضعىلٌعدَرَو

اهراَمررزُمافرئييفأضَوُت

غ

.دوهيلاىلإةراشإ(١)

.ءيفلا:ةعكلا(۲)

1۲٤

م
ةَمْصِعلَكيفشَحوللىراوځیت۱
َوخَميأيفكوّشلاُلُهَأَومهل وح

روشيآلگيفمهب

ِتلَضَوُتَداحَف«یشوشهِتاَرْوَعب

ٍتضَعَو؛ِراَهَنلاطشَويف«سْمّشلانَع
ةعقبلكيفناقلةئاهل

ةٍلجڄيآلكيف؛ُدهاَوَش
ُءافِش لنكضفامانيةا
ةَميَتَيلاريغنيَعلايفامفٍدّفِعب

ِترستشا,ىنيجيىشىشماو

4ەزۋاسبراز

ٍ

١

هنو

 



يكنلويقاربلارُبظةبكْرَأَف

ىَهَكْلااَمَفَقاَبْطلاَعبّسلاهبىلغأف

هنيعبيالجلاَراَوُنَأدَماَضَو

ئاجرماولاكلبنمعراع

ِفراعمضيفنَمحَورلاُهَبَعْوَأَو

اهروُصُفَنيَبٍتاَتِجلاهبَفيطَو

اهلكِتاومسلاراطُفأبَفاطَو ا

ٍدَمحَأَرِجاَعَميِصخأنابيلْنَم

دمايفضَوْنِمخادماٌدُحأَيامو

و

ٍةَيْؤُرلوقنَعابنجبدات
مهربنيلطبملاُداقِتحاُكاذَف

انداقتحماَسيلَوءانالومةَرنَت

ًاديحُمنأباتيفامف

اذريغبنارّملاِتايآَنكلَو

نمالَویجبزُیشالیلُحٰنمامف

مهَّرِلويفٌسانلاموفيموي

اولمهلسيَلَوٌضؤحمُهَلسيو
مُهَدحَوسلاىلإالإاولياامر

ىَرَولاىلعَنيِدِهاَشلابمُهُموقامو

داشمظغافٌنآرُملاهشمه

1

8ِ|ءا.

ةضفَرربلليوبارام

تَشَدويِفامبأقطُنَربُحأَف
َ٤۰

۳54رطبيفهللايمماهان

وى4

ةَبوكَرىطؤأشالوشَرِريَسِل
ةرذِستَنیَھَتْنایتحهبہار

ةَيْؤُرعضؤأليئاَربچَتبثأَو

ىعوأَو
ةدَلإلكنِمِدْلُحلينامةا

ةيآلَكنْمنْؤوَكلايفامرَصُب

اواياهلايرتاق

ةَجُلطشَرنمراقنملاُدُحأَيامك

ةّيربلاريخحمنماشّتامْلُفَو

ةبيرريُغمكلذيفمُهلوُكامَو

رولولنيواراقش

هلالمارات

J

ٍةيوُرَو



ًاعكژملظأليللااماذإمُهاَرُت

مهيبدنملسلاياوزرباذإ

ًاسپاوَعتلخبزعلاوُرَشَكنِ

هبامياوُلاَنأانَماوبهنو

مهئاستبايقوزبلاكووجمواض

مهِفْضَوِرْشَنيفخادملاقفطولو
مكيأملاحتعشنوشرُت

فنيينةابركب
يكلاسممْتْفاَضَوايندلايبُتْفاَضَف

عُفّشُمويحشاُلوُسَرتنو

غچاروُميبادِبَعبَراَو

هيأَمِلينيعترهانمةر
ادَضامَيهلِإايهيلعلَصَو

هِلاَوكرابمئويلَع

ِتْتفَتيفةيْشُحنِمُهُداَبُكَأَو
ةمَيَئَروُدُبوأأاسومشلاحت

ةسيرَفلذاادغألاودشألانم

ةنزُمدوجنِيسالاعيمجتلى

ةَليَقَصلاِفويُشلالئممُهُفوُنأ

Eةحيدَملارشُعراًَضْعِماوُعلَبامل

ةَرُذَكقوقاورُذُغاَفءاذَهيدهُجَو

يتلَزِليَُفغافًاحَمكاش
ةرَمُِبهْنَعُتشحْوَتونشاهللانَع

يتلا؛كاذدنعءىیِئافجُفاهب

يِتَعيرذِءالبلاعُفَديفكَتْلَعَج

يارينعيلوفعلابحفكي
(۳)

.OLEنضعىلعديرشرار

ةَعابثأووبيلؤُأبڂحخصَو

.ههجولُمَجوَنُسَح؛ئيضَولٌممڄ:ءايضوأوءاضو(١)

يفةيمقرةغلابُمرشُعلاراشعم:هریبعتیففءةدراووأملععةدراشملشُموبكرتيالةيحيضوتةراشإ(۲)

!حوُدْمَملاماقمىلإًاسايقةحدملارادقمريغصت

رهسأيذلايبنلاةمرخبدجنتسيتيبلااذهيفوءهماثآنعوفعلابلطيقباسلاتيبلايف:حالمتسا(۳)
يصخشلاهئالعإبينمضفارتعااذهيفو؛هتدیصقيفعادبإنمهللاهَرَدَقامرهظُيويديهنأشلهينيع

ةردقىلإعادبإلاٍةُكَلَمِبُهَعْتمتليي«فاطملارخآيفءةنكل هسوماقانرعتسانإ-هِعَدَُمناشنم

.لجوزعقلاخلا

ةدعءانغىلعهتردقل؛ْناتْسَدرازَه:هلٌلاقيو؛ء[بَّعُمييراف].توصلانسحرئاط:رازهلا(8)

.ناحلأ



“لوشّرلاٌبَمن

ُءاوطلئاويلَعەهبويلئهېلالألمجلاەهَناصبستن

ُءكَرلاكاذنەئيعنبالفهڭلادَيويَلَعاكَرلابثحسَق

 

ُءانإلاڭاذكشيلابالإۇبغيالفِءانإيفكشسملاىَرَتنل
ھے1.4.واا٤
ُءتفَحخيلجَّتلايفشَوموَقلارَرَغيفژاَونألاىلجتُن

ُءانسَرانشمُيقالُحأَفَارہيمهلئامشيفشاعدوأ

HEءاَمَسلاىفرذدَلاهحDEيذلاديلَولاُدِلاَولاتسكب

ءابآلاوبثعتشالوالشخمؤليأعيشمل

ةديصقلاهذه:ةراشإ|انعضونمناونعلاوء(ًاضيأهيفلاقو):ناونعبدمتعُملالصألايفتدرو(#)
ءالعإنماهيفامل؛هناويدتاعبطةيبلاغتاعبطاهتدعبتساواهتّصُفأيتلاةيوبنلاهحئادمنمةدحاو

نمهدعبءاجنمومدآلبقهبقلخلاءادتباو«يبنلاقلخةيفيكلوح نوتئزتُملاىرَيامك-هيفغلام
ءةيديحُملاةأشنلا»:نيتقباسلانيتديصقلاىلعاهرودببحستتاهتاذةظحالملاو.لشؤلاوءايبنألا
يفنعحضفملايفّؤصتلاركفلاضراعتانداقتعايف«ببسلاو.«ةيربلاريخحدميفةيرّدلادئالقلا»و
لاؤسلاحتفتةّيوبنلاحئادملاهذهنأةقيقحلاو«ملسُموبأهيلإيمتنملابهذملاةديقععمحئادملاهذه

هلاغتشامظعُميفهلصلخاوهيلعیرتداقتعانمملسشوبآهبرهاجاملوحرادنمرثکأىلع

اهيفدجوىرخأبهاذمليفوصتلاويفسلفلاركفلابًارثأتهنيوطيفهيلعَءاقبإلارثآامنيبو-يرعشلا
ةيحوألاةدافتسالانمةئبهذملاهحالًافصتُمًانئاکوډوجځوبهیعونعوهنعةريبعُملاةئحوألاهتلاض

.ىرخأبهاذملةقيمعلا
:ءاكّذلاءاضيألمشتهتالالدفيعاضتنكلءتيبللىفزحلادوصقملاوهاذهو‹؛سمشلا:ءاکُد)۱(

زييمتلاوبيكرتلاوليلحتلاىلعءرملاةردقوةبهتلملاةرمجلا‹سمشلاةرارحدادتشاءراثلابهل

.ةفلتخملافقاوملاءازإفُيكتلانعاًلضفءرايتخالاو
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اتوباملا

غلايففطللاُنِضاَوحُهُئنَضَح

فاألاوهاغبسبڊوُيشيف

ُهنَعلكّشلارُحأَتْنَعءلَسَنال

علامّلاَعيفوءاينُدلايفاوقبَس

اتميلزيخأليباَسلاَوُهَف

كعجلارشبلابَلاَفيفُهْتْفَذَق

نأىلإديجمىلإديجقمنم
وڅخلااهرشَبَواروُنثءاشاف

الألمعلاصقتدانتَو

لانَعأقطُنِءامجَعلانايك

ُرْذِإضرألايفورلابتلح
فامبُتارُشبملااَيُنَقَسَو

ضألاوكلملاةَيُأتَواَهَتَو

ونلانعبويعلااهبْجُحْتَعفَر
نِيثقِلُخيذلاوسلاىلجتَو

ءايبنألاوڭالشألاةنناك

مۇعالۇمآالوب

ُءالخدوججْولاَوزشۇلاوڭال

1هلمئَرر]کو

ُءالجلاَومُهَنوُديبَملاهَلبِ

ءالَعلاهيتلحىيتألَر

“ئارمهيرمززەندجشفأ

ُءايبنألااهناكَُتَراَرَور

ُءاَدّتلارورُسلاَو«تاومَمسلا

ُءامِْجَعلاَيطْئَتْننعنيلغ

ُءاوَسلااهشورَعاهيلإثك

ُءاميِإاهريِشَبىر

E ِلهي

ُءاومنألاهبثشحوَتشاَوماش

ُءاوضألاهبتقرشأيذلار

نضاوحنإفهيلعوءقلخلاقلخىلعقباسلوسرلاقلخريدقتنإفءرعاشلاةّيْؤْرلًاقفو:ةراشإ(١)

يهلإلافطللا
.ءاوحو

مدآقلخلبقلبءةيرشبلاهتثيهيفهيوبألدلوينألبقهنضحنميهبيغلايف

لُكهنألةروصلا/لكشلاهباسكإويويندلاهقلخرخأتْنَعلستالف؛قلخللقباسهقلخنالو:ةراشإ(۲)

تيبلا-بيغلاملاعيفهدحوهلروهظلاوقبسلاف«يويندلاهنيوكتاوقبسنإوهنمءازجأهادعنمو
.يلاتلا

رهظديجمىلإديجمنمهلقنتوءءاشحألاهنوصتليرشبلاهبلاقيفارونةمكحلاهتفذقنأدعب:ةراشإ(۳)

.ةرهزينبىلإةبوسنملابهوتنبةنمآبلصيف



مشابشاىتأو اكيذلاريمّضل

دقلارذضمنيدوجيْؤوللادبَو

زغلاةهبججبهبثنيَراامدس

وكلايفرشِلافِياَطَلنمىرَسف
بجرشبنماومالاوشبنأ
ونلاوهللاكياليًفابطاخح
رألاوملاوَعلاِوباوفاطمث

اجيإلانمىلتتشاځيباسَتَو

ءاَضِيْلامءارخلاةبغكلاىَرَعَو
لاوششخولاويضلثلاطتشا

الخَمسدَملاواظخحُتثَنَمَتَو

ايشألافرشأهَلثفرشتشاامير

هئنعلظوظشلايفشلفاع

كلِيفيهيتلادلوملاُةلِ
لاةتصاَقةنيَرُشُكلاىفَدَُف

لماي:انيلاانَيلاق
صحح

ر

لايفَرجاَعَملاَويالا

فألاولشؤلاوءايبنألاعمج

لاةعياججطاممَقلايفىوتحاو
لاَوُهَفنمرجعلشؤلاٌرجعُش

ESE

.لوسرلليويندلاروهظلانعةيانك:ريمضلا)۱(

ءاوطئاويلَعىلُرلايئن
ءافشلاوباۇوششې

yy)همشَرنيا٤ش

ُءےعقِدْزاَواهسبزاوېز

ُءاقللاردمحمىأرَمَولير

شمموبر هبلاَورمح

ُءامَملاَودعوَفرَُتهَتَنوض
امغّنلاتَلَجأِإاركشو

ُءاروغعلاةنأكراَرَيملاَو

ُءاعطبلاويميبترافق4

ءايشأاَهَنوُدۀُثَراَحَوي
ُءاَوَسظوُظُحلاامَو؛ييلِإىد
ءاوُتلاةنيألميالأوُتتل
ُءارُمَرلاةديرفلايلايللا
ُءافَنلااًمَريهظُثّفْلأَورهط

ُءانهلاءانَهلاوراتُخمبا

انكأللامَق؛يټاذيفكال

ُءاويخالاَودعبعملاامفلك
ُءالَّدلاهيفتاجغمااوورځ

:مشرلا||بابلادساهنموءهملثمدروهللخقالغإ:ًاضيأينعتو؛باصأوماقتسا:ءيشلادَس(۲)

.مشولاوةباتكلاومسرلا

۷



ادئَريَمحخأبرُتمُيَئاَت
وملاةليليفِتايالارزوُيظَو

دنعةلالجلاوردنَملاَلَو

لابملاوعلالاَتردا

ئأاللرئاَصبلاىُقتثظطاأَو

زنكيمُئرِفَظدَقَلدعسيع
رحلابةَميلَعنممُلِحلاذَحَأ
وللوذبلاغِضاَرَماهُنَقبَس

لاورفممفلاويطيفِلاَمبر

ىنلاحِءوشِلاهاَرَدزاَو

اريحللءمليلايياسلاهادَهَف

ادقلِمَنبولايفثّلَعَمشاف
ركلاىلعًاتاذتلمحدْعَستأ

ىلعميركلاُتاددُمَستأ

لانولونييمَلاعلاةَمحخَر

وللايفرشيحشامل
لاتلألارراييخالَةطفُت

ثَرَهَطيذلاونيعلارَهظَم

نَعبِيَّعلايفَءابخلاِتفشكلَم

امفنيئَداَعَسلايلهتشاف

افتخاردمحمأيۇؤبيدل

ءفطضالاَوهنودنمهللا

ُءايبنثألاهبُتثَرَشَبيذلابط

ُءايتزالوقغللناكنإراض

ُءايخَألاوباوبأنَعثفرُش

ءاملgځحلادشرُيدجللَوم

ُءارشلانكتشااهيذُعيفدج

ُءانعلاَوىئِغلاَوُهرُفَفَولذ

ءاَِإييفلاريُغنَعاهبَو
ُءاردزالاكلذرميلاوت

ُءايبنألاولشۇؤلاهيِناَعَمنم

ُءاورطنااَيْنمناكشژزَعلاَوىِ

ُءارمَقفلا”كتئاتئأثلللا

ُءاَشنالاهةلىضَتقفملاوج

ُءاعمنالاوُتثبكلاهيفيذلاح

ءابلاولب؛روُهّشلالبقميا
ُءامشألاوُتافّصلاويفَوةن

ُءاَبْخلاكنمُهاَعْدَمْشاىتدم

jەىلاrًم TsعAءا

م$۰-

.لوسرلاتعضرأيتلاةيدعسلاةميلحاهلةيمتنملاةليبقلامه:دعسيح(١)

.تعرسأ:تّلعمشا(۲)

.راَمحلاالةرامحلا:ناتألا()



‰افظَولاةباعتلاالإاوذججامفنيئَداَعَسلايلهتشاَو

ُءاّشَنَمشسَتَوهيمينمافجيلافِراشلالفتنأعذبريَ

ءايحخألاِتَماَفحوؤلابَو«ييشخحمللاةولبدوجمؤلانيتوهف
اتعودَقممتعوضلابڭئالملاردضثترَئاَص

ُاألاَهَلبَتبْلقلاَوقمكجلاًةَعماَجبلقلايفاوقلأمث

SEE

.ءاملاةريثك:ءافطَّولا()

۹٤



)®(ببيذُملاصم

يِيياكِشٌتبشالوشسَركيلإ
ايحلايِنرِضَقَيَوىئشحلايِنرُكذُ
ةَمْغِيرْكنَععاجلاويصفينو

يّلَزِليَتضراذيلنو
°”صاندبَعلاىلعايندلاٍتّفاَضدقَو

ةقيِضمركلغاتفيرُكَ

ُريِصَفبوُنُذلابشكيفَوُهامو
زيدجبنينىسخملالغفبَتنأَف
زيصأنيِصِلْخُملاماققيفاَهب

ۇيىقغياربابكباب

ريِصَنَنيلَسرُملاماَمِإَتنأَو
زيبَعَوربْنَعلَب؛ىدُهلاؤوُنَو

.(ملسوهيلعهللاىلصهيفلاقو):ناونعبدمتعُملالصالايفتدرودّشفءانعضونمناونعلا)4(

.رصان:همساىلإرعاشلاريشيىرخأةرم()

£۷۰



“هيدقلابيغلايفكَركذ

ُميركدوُجْولاٍقْفأيفكوو

ٌةَمحَرلكلايفبوكالبقكْوِسَو

لَسزُمَكّنأروَطيلجَملاروطَو
مهلتسدَملاعدوَتشُميفَتعَدَرْت

ةَيدَصدوججْولاُځاَوَرَأََتئڄَو

اَمَءاَوُركنمځاوزألاتسنآف

ضفأىفطضشايڍادُشألادَدَمايف

ةليِسَودضَفكيفالتنأف

EEE

ُميِدَفميِدَملابيَغلايفكوكِذَو
)۱(ارًي

75

ميجرنينيمْؤملالكکبفور

ُميِظَعلالججلايسركبتنو
< ر WP ُميِشَمِتاحِلاصلاضوَرَوءكيلإ

ميمشضايرلاكيِتاَهِلعاف

مرقَمنَروبايڂحَتادنمانل

.(ملسوهيلعهللاىلصهيفهلو):ناونعبدمتعملالصألايفتدرودقف؛انرايتخانمناونعلا(#)
ءةقباسلاهحئادميفامكءةديصقلاهذهيفهدجن:ةراشإ|.ىسوميبنلا؛ىسيعيبنلا::میلک«حیسم)۱(

ةقباسلاتالاسّولاُءايبنأاهانمتةمحروهو«نوكلاءوشنلبقدوجومءايبنألامتاخوِسنأىلإريشي
.یسومویسیع؛هتلاسرل

.یشطع:ةيِدَص)۲(





ثلاثلابابلا

ةيضاهنتسالاوةينطولادئاصقلا

1





ٍةغالبعرض؛ةدافوةريصبب«ٌبلځتسَيرعاشةروُصقملايفملسمتابأنأدجنءةينونلايفهبولسألًافالْخ(#)
ناكولامك ةرشابُمةيضاهنتسابهنعربعياليذلادصقلاغولبلةيانكوٌةراعتساوٌةغل؛ةزْفلُمٍةيبولسأ

ةغلبةضيرعلاحئارشلاةبطاخُمحراجيغَونعدّصقتاملثم-هرصعيفةبخنلاةبخُتبطاخيءانه
يتلاةينونلاعويذمغرءهدئاصقمهأنمةدحاوةروُصقملاو.نانزملاهتينوُنيفخماشلاهِضاهنتسا

اهلتافتلإلالءاضتيتلاةروصقملاهتديرفةّداَرف-يناًدلاويِصاقلانيبعساولااهراشتناب-ثبِجَح

اهحتتفيةديصقيهو.اهنايبٍتاحاملإككفُتمليتلاةفقثُملابتلاىلعىتحةيصعتسُملااهتغلببسب

نويُغميمشنمٍةَحفنىلع يلامجٍدُضرتيتبَسنع-ءاقبإلاعمهبولسأةّدِجُتحنَييللطعلطمب
هسرافوسرفىلإءدعباميف؛ُلوحتتسٌةقانيهو]ةلجاولاةَئحوُدْمَمف.عيفرلايلهاجلارعشلاعلاطم
نعيحتتتلالطألانيباهلُحرتتاءاضفوكلتهتحودمم-[هقزَبفيسبءادعألاقانعأعطقييذلا

ًادعُب-ىرحألاب«رعاشلااهبحاصنينحب-اهبًاغولبيرعشلااهديجمتلالظمفترتلاهاعسمةيقفأ

يفهدصاقميحاونىلإاهبلحرتيوهبلحرتتل«ءضبقلاىلعيصعتسُملاوديرفلاهمجعمبًاتفالايروطسأ
اهئاعلفلفبةصاخلاهّيضقلًِاجزاماهيلإحمليلبءاهنعحُبالدصاقتيهو.ةروصقملابقج
نِامهيلعءادعألابلاكتل؛نيشُملااهرؤهدتوةيمالسإلاوةيبرعلانيالالاحىلعهتقرخيفلثمتملا
نمنمزلاهلحاتأامىصقأاهئانبيفًارهثتسُم«؟مهلالقتسا»قئاثومغرهلنيرغاصرمأةالُوَورامعتسا

ةيللطلااهديشانأشاحيتساواهنغظواهنينحبةقهاشلاتاقّلعُملاتايلامجلابرغيفهتديصقلرُمخت
يفخُينزاوتقلخىلعرداقوقذاححاجعضبمبةروصقملااهجلاعت؛ةيعئاجفايجلاتسونبةخىضُملا

ميمرتنمنكتةيلهاجةبقحل-ريبعتلاحصنإ-ةدّجَمُملاوةحرتجُمملاهتيبولسأنيبةلئاهلاةفاسملا
عقاوةلاحضنعًاقرافُمًاريبعت«نيرشعلانرقلاتايادبيفةيزاوُملااهتيرعشلًاحارتجاًايرعشاهتقادق

ًانرق«دلوتستلهدبآبلوقلاًدلاتاهيفعممةمكحُمةَمكجةقّلعُم لوقللًارضُق-ةروصقملاو.بلسم
ةنابإلامنأك«ليواتلاتايوتسُمدُّدعتواهلالظبيِصقلااهيضوغيفًادبأٌلحنُملااهخوضوءنرقدعب
.هفورُصىلعوهيلعتلاعتيتلااهتموُميَديفنمزلامكحمةهجاومىلعاهتردقبناجىلإ؛هرادتقا

:باتكباندشرتساوانسناتسااهيناعموةروصقملاتادرفتبيرغنمىضعتساامريسفتوحيضوتيف(**)
=انرثعيذلايواجنفلايسرافلارصاننبروصنمةمالعلاخيشلل«ةروصقملاحرشيفةروثتملارّردلا»
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”ىليلادجبنمالخلاولتاقّنلاحسيفيحلاغوكلب

-طقسم؛نوناقلاوةعيرشلاةيلك«يواطنطلايلعدمحملداع.داهّدعأةيوغلةساردنمضهيلع=

-انملعبسح-ودبيالوءةبتاكلاةلآلاىلعتعبطةخسنيفهاندجويميداكأثحبةساردلاو.٥

ًاعجرقوًانوعُهنِمانتدافتسامغرو.نوناقلاوةعيرشلاةيلكنعوأ«رشنرادنعرداصباتكيفرشنهنأ

اميفالوليلجلاخيشلاحرشيفدروامىلعًايلُكدمتعنملاننأالإ«ةروصقمللانحرشطيسبتيفًانيعُم
ةقئاذنمةروصقملاُبَوَقُيًاطسوًاجهنمانرتخالب؛«ةروثنملاررّدلا»فحم-هيفهقفاويملوأ-هقفاو

كلتتالاحإوتايعجرقوةفاثكوةناصربلالخأإلانود‹اهقوذتىلعةلوادتملاهتغلهفعستملٍليج

ةيوحنلااهتاضافتسايفٍرفنمٍلغوتنود؛ًاضيأوديصقلاودصقلانتمباًڵلالخإاهطيسبتنود؛ةغللا

كلذل.صّنلاقوذتةلواحشنعُفكيوئفكتيهلعجيدقازارمويلائراقلودبتسيتلاةيوفللاو

ىتشعضاوميفءانفلاخوعضاوملاضعبيف«ةروصقملاحرشيفةروثنملاررّدلا»ققحُمانقفاو

اايش؛اهيمارممهفيفًاروُصقوأالُجعتوأطخهانيأترااميفاميس

رفحلانمرثكأةيسوماقلااهحورشيفةضافإإلاوتاملكلايناعمبةيوغللاهتسارديفثحابلامامهناو

.ملىميبةروصقمزيتيذلايئاحيإلااهزيمرتيفامكءاهتيلُكيفةيرعشلاصاةينىلعلاغتشالاو

.ةبضتقُملاهتاحورشيفيسرافلارصاننبروصنمخيشلاحاملعضاوتونطفتبهسمليذلارمألاوهو

:هتليبقىلإةبسنلاانريْغفءهدلبىلإةبسن«يواجنفلاهتفصبحرشلاىلعقيلعتلايفيواطنطلاهفّرعُي]
يفانلانوعتناكةروصقملاحرشلةيوغللاةساردلانإفكلذعمء[هيلإةراشإتدروامثيح«يسرافلا

لصاألااهيفامي-ةقباكلاتاعبطلانأاميسالناكمإلاردقةطّسبُماهميدقتةلواحُمىلعانئارتجا

يفئراقلاىلعقلغتستيتلااهتادرفمقيلاغمحرشوةروصقملاليكشتبنعتمل-هِيفِدىلعدمتعملا
دقو.اهتايبأهيلإيمرتامميّلكلاوتادرفملانميئزججللحراشلاديهمتلانمريسيلانوداهعُتت
يننكل«يسرافلاروصنمخيشلاررُدىلع-ريبعتلاحصنإ-ةفاضُمناهدةقبطيحرششرفٌتدمتعا
ةدئازلاةيوغللادئاوزلليلامهإةازاومب«تاحورشلاضعبيفًايلامجبُتلسرتساوتفضأوأوتلّدع
حرشيامهإوءانرظنيفًاطخادبامحيحصتوًاباوصادبامدامتعابُءافتكاءاةروثنملارَرُدلا»حراشل
يفاهتتيبوعضاوملاضعبيفيسرافلاخيشلاُتفلاخيننأامكءاهتاذلةحراشانلتدبيتلاتايبألا
ةيوغللاهتاديصتىلإًاسايق)اهلهبتنيمليذلاةروثنملاررُدلاققحُمُتفلاخلاحلاةعيبطبوءاهعضاوم

صنلادصاقملصحفتُملايميداكألاةريصب«هقيقحت»ىلعغبسُينأنود؛يسرافلاخيشلاتاوفهل

لصأو«دمتعُملالصألا»تادرفمنبةنراقملليتافتلاردقهيلإتفتلأملكلذلُك (هحراشيِارقو
ةخسنلاهذهنوكتلءتافالتخالاكلتنايبتوعضاوملاضعبيفامهتافالتخاو«ةروثنملاررُلا»
ةحورشماهميدقتو‹عاطتسُملاردقمالارعاشلاةخسنىلإنوکتامبرقأةروصقملانمةحورشملا

نأًاعتتممالهشاهيجغُمبةتيعأواهيلععلانمنكمتيل؛رصاعملائراقلانماهبرقُيطيسبتبةقثوُمو
ةقئاذميمشاهنمبرغتي يفةروصقملاتدرو:ةظوحلم||.ريصاقَملاءاوهيف؛دعب‹دفنتسُيملةقث

.ةروصقملا:مئاشلااهناونعبهانلدبتساوءاهياَرُونعكلمُيالدجملا»:ناونغبدمتعملالصألا

=نمٌنطبلا:يحلا||ناكناكميابوناكىتمنطولاوتويبلاولزانملايهوءعْبَرعمم:عوبر()
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°”بّصلاواهيفُلأمّشلاثَئاَعَوةبشجْناَمَررملااَهيَلَعىح41

طلاصوحفأوِلأَولاعمشجخمورفغيسانكالإةشجوش

(۳) YEW ا a 7

(۱)

(۲)

(۳)

:اقنلا||هلصأوألبجلاضرع:حفشلا||مهببيشتنيذلابابحألايحلابدصقوءموقلاوبرقلا=

٠لّلخعمج:لالخألا||نيبتورهظت:حولت||دححلألبجوةنيدملانيبعضومولمّولانمةعطقل

ريغةلِيْخَتُمةينهذةروصاهنأدصقلاو؛هتظقيوهموننيبيئاًرللضرعياموهوةليخأىلععمجُيو

:ىنعملا.ءانفلاومدّيلا:ىلبلا||عارسإلاوليجعتلا:ّدُجلا||عقاولاىلإاهنممهولاىلإبرقأةيقيقح

ةدشنمكلذكتسيليهوءةروُصاهنأكاهيلإرظانللنيبتحوفشسلايفبابحألاوموقلالزانمكلت

امهنععِصُْينيذللالالحمضالاومَدلايفاًڵلاغيِإ-ًامُهوتالإاهريملهنأنظيىتح؛هتعرسوءانفلا

.ةديصقلاتاخانمهنعُفْشتساعًاركبُمًايبولسأ-ةروصقملائراقل-ًابيرستء‹علطملا

يفرخآلاوىرْغّشلايفامهدحأنامجنامهونِييَرْعّشلاامزرم:ناقززملا||اهكلهأ:اهيلعىنخأ
ةيجولويجلاروصحملابيقحتيفًايلاحمدختست]اهلدّدحُمتقوالرهدلانمةّدُملا:ةبقج||عارذلا

اهيهمحير:ابّصلا|لامشلاحير:لأمّشلا||«اباقحأاهيفنيثبال»زيزعلاليزنتلايفءاجوء[ةميدقلا

عوبّرلاكلتنامزرملايمجنبقاعتكلهأورهدلالاطدقل:ىنعملا.شعنتانبىلإايرثلاعلطمنم

.اهرظانللالطألاكةبيثكتحالىتحلامشلاحايروابّصلااهتدسفأامك

||عربرلانملاحلاىلعبصنلابوةشجوُميه:عفرلاباهتءارقزوجي.ةيلاخةرفقم:ةشحوم
:رفعيلا||راجشألاتحتوألامرلايفلاعوألاوءابظلاكفالظألاتاوذراتتساعضوم:سانكلا

يبظلاينعتو:رّفغأ:دمتعُملالصألايفتدرو).ءابظلاقلطُمدارأهنأوأ«بارتلانولبيذلايبظلا

:لأولا||رفعيللسانكلاكهموزلناكمولأّرلاموثجعضوم:مثجملا||(رفعألالازغلاوهو؛يبرعلا
؛ةجاجاللوهكلذكوهيفضيبتمثعضوملاصحفاهنألةاطقلامَتْجَم:صوحفألا||ماعّنلاخرف

تدرو]«يقرَطُملاةاطّقلاصوحْفَأكًافيين|اهزوَغبجىلإيلجُتَذْخَتدقو»:يدبعلاقّرمملالاق

باتكيفةدراولاةخسنلانماهانحخصفء؛صوفحأ»:يسرافلاخيشلاىدلودمتعُملالصألايف
تاوطُقعمجلاوءةاطُفهتدحاوءهیشَملفلكلذبيمس«فورعمرئاط:اطقلا||[«نايعألاةضهن»
قبيملوءاهناكشبةرماعةسنآتناكامدعبةشحومةرفقمتحضأعوبّرلاكلتنإ:ىنعملا.ٌتايطْفو

مغرفيفشلارعاشلانينحءانه‹رهظمتي:حيملت.اطقلاوماعنلانادلووءابظلادقارمراثآىوساهيف

يفةلغوملاىركذلافايطأبنيعلاةشاشالمييذلاتيبلااذهيفًابيكرتوةروُصيلهاجلاهنعظةوسق

سيلرحبِءادحيفولامك؛هيفةداعتسُملااهتايحواهتومبةركاذلاهايميفديدجنماهوفطٌدَحاهمدق

تاييأنمهيلياموتيبلااذهيفامك«عجفتلاعوبنبنمضئافلااهمتيواهلُمَرتيفلبىركذلايامريف
.علطملا

سبحيأ:ناكملاىلعجؤعتاهنمو«ُثلاوفِي:ىنعمبدرتًاضيأوءاهيلعفليعاولِ:اهيلعجّرع
=:ىنعملا.نزحوأتشعنمقوشلاودجولاةدش:ىوجلاحيرابت||ابيثكانيزح::ًاهلاو||هيلعهتيطق
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)۱“ًمُدىوار اشحخلايأاوُعبترااهوُمياَبذُماهيناطقتثلعفئناماهلأسل

ىدّصلاريغمهنأشبفتخُملعُهنَعنيبالتوقاتاهيَع
قهملاوُءابّطلااهبثسنأتشاواهئاجبزأنمسيآلاعبرت

(۲)

(۳)

(4)

كفوقولعءهلولاونزحلااهدنعزهظأوفطعاوكتلحارباهيلعجرععوبرلاكلتىلإدصاقلااهيأ=

ءهنينحٌبلاطُي-ثّدحُملاٌبلاطيكلتاهتشحومغر:حيملت.هجهوتوقوشلاةدحففخياهب
ءقوشلاجهوتةدشنمكحيرت نقيتتملنإو-اهلعءةشحوملاعوبؤلاكلتىلعجيرعتلا-ىرحألاب

.لاؤسللةيفاشةباجإىلعءعوبرلاكلتىدللصحتامتيرف
:اوعبترا||اهوقراف:اهونياب||لزانملايفنونكاسلانوميقملا:اهناطق||عوبرلالأسنيأ:اهلأسن

.شركلاولاحطلاودبكلانمهلكنطبلايلياممباجحلانودام:اشحلا||اولزنواوماقأواونكس

يف«مهنأل؟اونكسنيأو.اهلمهقارفذنماهناكسهلعفامعةشحوملاعوبرلاكلتلزانملسن:ىتعملا
ةيرارمتساىلعديكأتتيبلاو:حيملت.اشخلايفاونكسلبءكلتمهعبارماوقرافُيملءرمألاةقيقح

.لآستلاةياهنبيهتنتاليتلاامهراودألُدابتيفهنعلححرتملاولحارلانيبنينحلاونعظلاةروريص

حيصيرئاط:ىدّصلا||حاحلإبلئاسلا:يفتحمملا||تينف:توقأ||دعب:ىنعمبضاملعف:تاهيه

.ىدّصضلاريسفتبسانتاهيعمجوءهيفتّوصُملاىلعلبجلاهُدرياموشطعلا:ىدّصلاو.ليللاب
يناعمججازتماو.ىدصلاريغاهناكسنعحاحلإبلئاسلاربخيدحأالولولطلاكلتتينفدقل:ىنعملا

ةشحولةغلابملاغيإهيفتّوصملاىلعلبجلاعيجرتوشطعلاءاليلحاونلارئاطلا:ةثالثلاىدصلا

.عوبرلاكلت

؟سنألانم:سيآلا||هنعليحرلامثعيبزلاتقوناكملايفةتقؤملاةماقإلاًاضيأوءينفوالخ:عڳرت

رادلابام:لاقُي.هبسوناملك:ساؤملاو.سيلجلايأ؛سيئألاىنعمبفصووهو:سينألااهنمو
يهوةاهمعمج:اهُملا||تعتروتّقتسا:تسناتسا||تاهجلا:ءاجرألا||اهناكشمهوءسينأ

‹اهيحاونةفاكنمعوبرلاكلتناكسلحردقل:ىنعملا.(ينامغلاجراذلابعلوشنب):شحولارقب

دعتملاهنأةجردلاهتسنأتساوشحولارقبوءابظلااهيفتعترنأدعبهدوجوبسنأتسُيسينأنماهبامو
اهلهجنتيملامكءءسيآلا»ةدرفمملهبتنيمليسرافلاخيشلانأتيبلااذهيفتفاللانم.ةشحوتم
يفهبننأتسملاوسيأتسُملاسيئألاوه«سيآلااف.حرشلايف«سنألا»#:تربثعاوهحرشسراد
يفرعاشلالوقىلإةهادبيحياموهو-ةمالعوٌليلديرعشلاتيبلاةماقتسايفو-هناكمءاجرأ
اهسنآةعقبسنأتشَتالشحولارقبوُءابظلاف.«اهمملاوءابظلااهبتسنأتساو»:تيبلانميناثلارطشلا
.ناسنإ

لبالبلاومامحلاكعامسألاتاوذرويطلا:قؤولا||ءارعشلااهبببشتيةسايمناصغأهلرجش:نابلا

:هقيرهيهقرهأوقارهإهقيرهيءاملاقارمأنمعراضملعف:قيرمأ||نزحلا:ىسالا||امهريغو

=نمیقبتامدصقیو«هنمىّقبتامرخآيأ؛ءيشلاضعبيهوةيقُبمج:اياقبلا||هبكشوُهيَصيأ
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افحععبرىلعَبحخشلاَقِبشَتنأيعيادقمىلعٌيحلانملإ

PFلذهلااَعَوْنِإيڍاؤُمبَومهراكذاةَعاطیىیشذبيِديَع

و۶و2.2>.ِ.2 "شخلاوعولضلانيبُهُنوُصُعثًنبنْناَبدنعيفوفُواَمَو

)1(۸ygم٤ً2۰۳۶صد7و1

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

‹نيتيبلاىنعم.لُكوذفنويف:ىضقنا||دسجلاومدلاوحوؤلا:سفلا||يلا:عبْثأ||هتجهم=
اهتامامحعممساقتنيكاهراجشأدنعانبفقفاهتلصواذِإعوبرلاكلتوحنفطاعلااهيأ:اعاي

هبجوتستامصيخشتيفًاناعمإيلاتلاتيبلايفدرطتسيلنزلايفانلاحكاهلاحف.ءاكبلاونزحلا

نإسفنلاباهقجلأوىتجهماياقببكسأثيحب:ةلفاقلايفنيرباعلانمهاوسنعًادؤفتوًادارفناهلاح

۱.ينيعرجاحمتيفهبوضنوعمدلاءاضقنادعبهبُدوجأامدجأمل

نيعلكلوءنينيعلايفعمدلاجرخموهوعمُدَمعمجج:عمادملا||بجاولانميأ:قحلانمنإ

:عبّرلا||ةباحَسٌممَج:بحشلا||مدقتت:قبست||اهتاذعومدلاعمادملابدارأامبرو.ناعمدم

اهباكسنا:يفباحشّشلاقبتستنأيعومدىلعبجاولانمنإ:ىنعملا.بهذويف:افَع||لزانملا

ضرالهريوصتلاغيإيفةورذلاملسُتوبأغلبيتيبلااذهيف.عوبرلاكلتءانفوباهذىلعًانزځ

اهقوستةيروطسأةلحارىلإاهدعبجاتحيسكلذلو؛توملاوٍةَيمّدعلاځيراهبيوعتاهبةايحالبابي

.تاوملاكلذنمجرخيىتحالغلاتاوامسلاىلإاهبٌةقَلحُمقورا
فلاخ:ىضغع||موللا:لذعلا||ركذتلا:راكذالا||دايقنالا:ةعاطلا||يتفرعمويمل:يدهع
مهركذتلدايقنالاوهيعمدنمهتدهعوهتدوعتام:ىنعملا.راطىنعمب:يِصعيرئاطلاىّصَعو.رمألا

درو).هنعًارئاطوأءهمئالةوعدلًادبأفلاخممهركذلعئاطداقتمهنأيداؤفنمهتملعاموءباكينا
«برعلاناسليف؛راط»:يناثلاىنعملااندجودقوءىَصَعللوألاىنعملاحرش«ةروثنملارردلا»يف
‹رويطلاكريطتيهف-يععادلالذاعلامولفلاخُتامك-ةدئفألاف:ًاضيأهباوصباندقتعااننألىانفضأن

.(ىنعملاةيئانثىلعةمئاقةيرعشلاهتيلامجوتيبلاةغالبماكحإو
ةتبانلانابلانوصغىلعيفوقوةدئافامو:ىنعملا.يمايق:يفوقو||بجعتلاينعتةيماهفتسا:ام
ىلإًافعاضُمًاقوشوًانزحينديزيلب«يمهففخيالفوقووهفءاشحلاوعولضلانيبيمسجلخاد
.بابحألا
ينعت:ةقلعلاو«ببسلايهوءةقالععمج:تاقالعلا||ةيفانلاالدو«ول»نمتبكُرطرشةادأ:الول
ءقِمَر:ميملارسكبو.ةايحلاةيقب:ققولا||تزاجو:تبلغت:تمكحت||بحلا:ىوهلا||ملا
ءتامدضيح:شاع||ليلقلاشيعلانمهبققرتيامبخّلبتُملاريقفلاًاضيأو٠شيعلافيعضينعت

نمءاهحتفبةاساقملاينعتًاضيأوفاصلارسكبءءاوشلا:الّصلا||هبشيعييذلاماعطلا:ًاضياو
=ةيقبيفيقبتملاىلعتبلغتوتمكحتيتلاقوشلاوبحلابابسأدوجوالول:ىنعملا.رانلابيلض
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نمييكبأينفق

ًا

”ىذقلاىلعاهبَنفِجلاُيبْطَأوترين

”ىونلااهنمعمهبثطَشَفيَكَواَهبناكيذلاَفْلإلاورُكَذأَو

"تقلازكزموليحلاَراَيَعىومُهلوثئأاهيفقبيمل

”ىدملاسأرتغلبدقاهنإفاهجاربيفةحربلاحرش

ليلارَالودلايفزْمَتٌةيراَشاهتلطأاملاطل

٩ولاىلعاهنيزَيبْفنِماهخحالشثذخأدقةلَمعَي

(۱)

(۲)

(۳)

3

(1)

كلذيفةايحلاىقبأاموهقوشلامكحتنكلطقهيفةايحالءاوشلاكيبلقشاعل؛ةايحلانمةليلق=

.ةايحلابضبنيًابلقهتايحدوجوبابسأتعطقنالءالولوقمرا
||صخألابمعألاةيمستبابنمرادلااهبدارأاميرو«سانلاراثآورايدلاراثآيهوةّئْعِدغمج:نَعّدلا

‹لقسأوىلعأنيعلاءاطغ:نفجلا||قصلا:قبطأ||حبقلاةلاحىلإنسحلاةلاحنملدبتل:رْقْغتلا

.عمادملالوحمكارتيلامهريغوصَمغوصقرنمنيعلايفنوكتيام:ىذقلا||نوفج:ةعمَج
ةدشنمنفجلابنفجلاقصتليىتحاهيكبأينعدءةريغتملانَمّدلاكلتيكبأمئاللااهيأينعد:ىنعملا

.نيعلاىذقىلعءاكللا

مئاللااهيأينعدو:ىنعملا.مايخلا:ىونلا||تّدُعَب:تطش||هفلأتوكفلأييذلافيلألا:فْللا

يتلاهدهاعمنعٌمايْخلاهبتدعبنأدعبهنعاهلأسأونمّدلاهذهيفناكيذلافلإلاركذأويكبأ

اهيهتدهع

دقل:ىنعملا.حامرلانهوةانقعمج:انقلا||حامرلاعضوم:زكرم||اهطابرعضوم:ليخلاةرايَع

٠حامرلازرغعضاوموليخلاطابرعضاومىوساهناكسلرثأنمقبيملونمّدلاوعوبؤلاكلتتينف
هالعأ:ىدملاسآر||ضرألانمعستملا:حارتلا||لبإلارايىلإةيمتنملاةفيرشلاةقانلا:ةحرلا
يفًاقالطناةقانلاهذهيبقلطنتلوحرستلف:ىنعملا.ةياغلاهيلإيهتنتيذلادحلا:ىدملا||هتياغو
/رعاشلانالعإءانهءهظحالنامو.دوصقملاىدملاىصقأوىلعأتغلبدقف«ضرألانمعستملا
.بابيلااذهنعًاديعبهبٌيّلحي«قارب»»ىلإاهدعبجاتحيسهئوءاهتياهنتلصودقهتلحرنأبلحارلا

وذَعلالّوأعارسإلاوه:عزملاو؛عرست:عزمت||ليللايفاهريسم:ةيراس||اهتبعتأ:اهتحلطأ
|[[ةاللابًاضيأرسُمو«قّلا::حرشلايفتدرو]ضرألانميوتسملاوةعساولاةالفلا:ولا||هرخآو
هتدشيفٌقوفيعراستبليللايفىرشلاةرثكلةقانلاهذهتبعتأاملاطل:ىنعملا.ةيبظلادلو:الطلا
نمقوفتتيتلاةيبئارغلااهتافصبهتلحارلحادتماتيبلايفو.ةكرحلافيفخيبظلاديلوعراستىتح

.يللطلااهلحرتيفبئاجنلاةفاكىلعاهلالخ

«هریغولقبلانمتحلش:حاسةقانو.اهتاجنيأ‹(مىضلاب)وجنلا:حالش||ةبيجنلاةقانلا:ةلَمْعَي

=:اهحاليلبإلاتذخأًاضيأو«برحلاةلآلعماجمسارسكلاب:حاليو.لبإلاشيشحلاحلسو
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ىَدَصَوِءاوُغَوفيزنيبارذنحخاهيتلقشممييُرءاَعْؤَر

”ىَدكلاوٍثامّدلاَنِيَبهباَمقرفالايبحلجًتةىفُدوخَتفاير

فعلاعيؤلاتراَعأاهنأكاَهفلَحخسوکتكيرلاٌفلخُت

ىودقلالليللاةفذشيفبحنُبّقحنياهنأك

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

لبحنمةقانلاهبدشتام:بقحلا||دارُملاىنعملايفةرفاضتُميناعملاكلتُلكو.تنمَسيأ=

اهيمحييأ؛اهنبزي:اهدورويسرافلاخيشلاحرتقيءًاضيأ]اهنيشيدض:اهنيزي||نطبلايفهريغو
اهرارمتساواهتوقواهتاجنتلاندقةبيجنلاةقانلاهذهو:ىنعملا.بعتلاوءايعإلا:ىّنَولا||[اهعفديو

بعتنماهلهتيامحىلإةفاضإ(اهنيزييذلااهبقح)اهيلإدودشملااهبقحببسبزوافملاعطقيف
نكمتُمعيلضرعاشنعمتبةفوصوملاهتلحارىلعءتيبلااذهيف«غبسيملسُمابأنأظحالن.ريسملا

مغرء؛مالسإلاردصءارعشوأكيلاعصلاءارعشلاوأةيلهاجلاءارعشنمناكولامكءهعوضومنم

رخآًافدهملسُميبالنأودبي:ةظوحلم.ايقيرفأقرشيفهتايحلجىضقلب«نامُعيفشعيملهنآ

نمدعاصتيفصووهف؛(رعاشلاناكقزيفهليعادالرمأوهو)هتلجارفصويفبانطإلااذهنم

قربلاضيموبحنجُميروطسأنئاكىلإيهتنتىتحةوقوةقثبءارحصلازوافمعطقتةدلجةيوقةلجار
.نوكلاتارجمربعاهسرافبٌةَقْلحُمعماللا
بائذلاوبالكلاتاوصأ:ءاوع||نجلاتاوصأ:فيزعلا||امهيقلت:اهيتلقميمرت||ةيكذ:ءاعور

هذه:ىنعملا.تّوصُملللبجلاةُعجرياموريطلاتاوصأ:ىدّصلا||قالطإىلععابسلاتاوصأوأ

اممًازارتحارذحيفالامشوانيمياهترظنبيقلتيليللااهيرجيفةمهشةيكذيرجلاةديدشةقانلا
.لابجلاىدصعيجرتوةيليللارويطلاىدصوعابسلاءاوعونجلافيزعنمفيخي

||ميمصتلاومادقإلا:حيلجتلا||عرست:ذوخَت||يشملايفرتخبتلاوهفۇزتلاو.ةقانللتعن:ةفايز
ةلحارلاهذهتافصنمو:ىنعملا.ةبلصلايضارألا:ىدكلا||ةيوتسملايضارألا:ثامّلا

ثيثحلااهريسيفةقرفُمريغىهاضُبالمادقإويوقمزعوديدشعارسإتاذاهنأاهريسيفةرتخبتملا
.نيللاوضرألانمبلصلانيب
لبءاهتاذحيرلاقبستاهتعرشةدشلو:ىنعملا.لعتنملاًدض:افحلا||اهءاروايعت:اهفلخسوکت
يفةتفاللاةيرعشلاةقرافملاو.ىلبتاليتلااهفافخأباهقبستل؛افخلااهتراعأاهنأولامكءايعألااهثروت

ةيفاحٍةناعحيرلقوبسلاةلحارلاقابتساةردقوىدمراهظإلحيرلاىلعقونلاتافصغابسإيهتيبلا
.هتلحارةاراجُتعيطتستال

يهوءامهقافصةدشونيَوّفَحلاٌةفاطل:بئاجّنلايفٌبقحلاو.ريعبلاَوقَحيلييذلامازحلا::بّقَح

هنأکءهریغدیریالهريسيفدصاقلا:بحشنُملاو.يوقديدشينعتوبقحلتعن:بحځحنُم||ةحذم

اهيفةملظوءهنمةفئاطوءليللاةملظ:ةفّذُسلا||عيرسلاريسلا:بخَّلاوسفنىلعًارذنكلذلعج

ةوُغ:لالهلا||ةالصلاىلإرجفلانيباموءقفشلاىلإةملظلانيبام؛هرخآوليللالوأنمءوض

=لالخةزيمملااهتافصنمو:ىنعملا.قَدوٍيِفُح:ىوح||عبسوألايلثالثلوأنيتليللوأرمقل
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و

هک
علاطاوشأبأداَمَوَرخَيًاقئاسنأكقوےلااه۰

لفلازاوجأبلاخلامِضاَوُتةفزاوثقززأراطتشااإ

‰قيفشلاىلإثقلعةئأراذنإةحنجأايلقربلاامنأك

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

علطملالهکاھیلِإرظانللتدبتنابناو؛نيبتالداکتيهفءاهؤافُحریسلايفاهدادتماواهريس=

ىتحعارسإلاىلعاهنادعاسينيذللااهيوقعةفاطلواهمازحدادتشاببسبءةغلابلااهتقاشرل؛رهشلا

.ليللاةملظيفىرُتالداکت

||يشلُكنمعيطقلا:برّسلا||هناجيهدنعريعبلامفنمجرخييذلادبرلا:ماغلا||فذقت:ريت
عمج:ناطيخ||ءيشلكنمضايبلاوهًاضيأو«بيشلاضايببهيشُيرهزلاورمثلاضيبأتبن:ماغثلا

لكيفدبزلااهمفنمفذقتيهفاهريسةدشلو:ىنعملا.لامرلاتاتابننمرجش:ىضغلا||طئاخ

نأانلو.ةفيثكلاىضغلاتاريجشداوعأىلعضيبألارهزلانمًابرسفذقتتناكولامك«تاهاجتالا
ءىضغلاداوعأىلعءاضيبلاروهزلانمًابرسضيبألااهدبزفذقتيشملايفاهتعرسةدشلةقانليختن

ةوفىلعَئلجلائموهو‹يكيسالكلارعشلايفليثمهلدهعُيملعوبنينمةرجفتمةيرعشلاةروُصلاف

.ملسُميبأىدليرعشلالييختلا

ًازحي:اهؤَرحَي||اهريسلًاعيرستوةماقإاهقرافُيالواهنعرتفياللبإلاقوسلمزاللايداحلا::بلا
||ًافينعًاريسريسلالجأليأ:هلجأللوعفموهوءًافينعًاريس:ًاّخن||اهفوسيواهعمجييأ؛لبإلا

ءوض:انّسلا||عارسإلاىلعاهثحوهتقانهيجوتليداحلاهمدختسياموهوطوسمج:طاوسأ
وهاهُيلينمنألءاهريسيفعرستلداتعمملايداحلااهقوسيالةبيجعلاةقانلاهذه:ىنعملا.قربلا

يفتكتالةحماجةليْخمنعنيبُيتيبوهو.نارزيخلاالانسلاطاوسأباهيشميفعرستلقربلا
اهقوسييذلاقربلاوهيداحلافءاهتاراجُمفلكتتالورعشلاةعنصيفاهيلعفراعتملاقاسنألاب
.ءاديبلايفعطقتملاعيرسلاهناعملقيربب

براقةعرسُم:ةفزاو||اهريسيفتتبث:تقزرأ||قربلاىلإدئاعريمضلعافلاو؛عطَس:راطتسا

||[اهاتحصف؛حضاوت:حرشلايفتدرو]ريسلايفترابت:لبإلاتخضاوت:خِضاَوُت||اهوطخ
||قرطلايهوزوجمج:زاوجألا||هيفرطمالوًارطامهتبسحهتيأراذإيذلاباحسلا:لاخلا

دتشاقربلارونعطساماذإف:ىنعملا.ةالفلا:اهلصأوافتكاتفذح؛ةعساولاضرألا:الفلا

يرابتلال«براقتموطخباهعارسإةريتويفرمتستنألبقاهريشيفتتل؛هطايسريثأتباهريس

يفاهقشتيتلااهقيرطيفاهبءادتهاامنأكءاهولعتيتلابحشلايشيرابتللب«؛لبإلانماهتاليثم
.تاولفلا

ٌسانلانحتمي«ىربكلاشعنتانبيفءوُضلاعرفخريغصٌبكيوُك:اهشلا||تعفتراوتّلع:تقلع
ءقباسلاتيبلايفةيئوضلااصعبيداحلاناكامكفءلعفنمرثكأقربللو:ىنعملا.مهراصبإةّوقهب

=اهبقلحُيةحنجألاتاوذنمرئاطىلإلوحتيهارن؛ةيروطسألاتالاكللةحنجأحبصيللح
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”ىمجلاتاينَتىلغأةبيهليينفقّرأدقوقزبلللوقأ

$
ًع

”ىذجلاُباَهلِإكنميبلقظخحوثوتزافدالبلاَرارجأتيقشس

”ىوجلانمةحورجماَهّنِإفيتجفشيجادُنكڭاماعُتلَح

للاوحنمبلقلابامَءافطإایججارمييَّنلاحورىلإوُفُأ

بولاكلبنمرُهَّرلایمشځفنيڍبکيڍداَصُيقوشلارَلَعأ

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

سانلاداتعايذلابكيوكلاكاذ«شغَنموجنيفديعبلااهلابكيوُكىلإ(هتحنجأبقلتوأ)قربلا=
رعاشلاداعأدققربلاضيموةدشنأذإ«لمتكتملةلحولاّنكل.هتيؤؤبراصبإلاىلعمهتردقناحتما

.ةقحاللاتايبألايفرهظيشامكءهتريحو«هزجعو«يلخادلاُءاسأىلإرثكأًاتفتلم«عقاولاضرأىلإ

ةحنجأاهلٌقربلاامنأك»:دمتعُملالصألايفدرواميًافالخ«يلاتلاكتيبلادروءةروثنملارردلايف]

سابالو«هباوضوهدًباداقتعادمتعملالصألايفدروامانلّضفاننكل«امشلاىلإتقلعةتأراذإ|

.[ًافدارُمینعمهب

ةبقعلاوألبجلايفةبقعلايهوءةينثغمج:تاينت||هلاعتشاوهحجججأت:هبيهل||ينرهسأ:يتقرأ
.هريغوٍناكمنمميضلابلانينأىمخُييذلا:ىمجلا||ايانتلاالطنالف:مهلوقهنمو.ةبقعلاولتت

خيشلاحرشيفءءامّئلاىلإوأ]اهلامجنىلإتحّنَجواهريسيفهتلحارُتْذَغنأدعب:ىنعملا

نأدعبهلاًلئاق«يفيظولاويراعتسإلااهيزاجقةتلِجارتزجنأنأدعبقربلاَبطاخيلدوعي[يسرافلا

.نيلحارلااهناكسبببشتييتلالزانملاتاييثىلعأعطاسلاهبيهلوءانسبهقرأ

||اهيفتبناليتلاةحلملاضرألا:زارجأ||يراعتسازاجمقربلليقشسلاو«ترطمأ:تيقس
ءةوذجغمج:ىذجلا||لاعتشالاورحلا:بهلتلاوبيهللاوبهللاوباهلإلا||تبصخأ:توترا
نماهيفتبناليتلاةحلاملايضارألاىتحترطمأ:ىنعملا.ةديدشلاةوذجلاوأرانلانمسبقلا

رحلكديربتنعًاضوعاّلصأةلعتشملاهتوذجٌباهلِإ«قربايءكنميبلقظحوءتالبلاءاجرأ

.لطاهلاكرطمنمضئافلاليلقلاب
حايرلالأاهنأل؛بونجلاحيرءامسأنم:ىماعُتلا||كرتاوعد:يأءهيلخيالخنمرمألعف:ًلخ

ليقوءاهتجهُمقارُتامدعبسفنللءاقبالو«بلقلامد:ةجهملا||يرادُولَلَعُ:يجادُت||اهبطرأو

نزحلا:ىوجلا||لكآتملاحرجلايهةحرقلاوءةحورجم:ةحورقت||سفّنلاٌصلاخو‹مدلايه
نمةحورجملايتجهُميرادتةدرابلاكحيرغَذف«ينرطمتملنإف:قربلابطاخي:ىنعملا.قوشلاو
.قوشلاونزحلا

ىلإتقتشامكف:ىنعملا.راتلا:الّصلا||ةدرابلاحيّرلاميسنوةحارلا::حولا||قاتشأونأ::وفهأ
.يبلقنارينئفطيهلعدرابلاميسنلا

:ميمشلاحفن||(ىشطعلادبكلايأ:يداصبتدروءًاضيأ)يرادُيويجادي::يداصُي||يهلأ:للعا

=اهبدارأو«ضرألانمعفترااميهوءةوبرعمج:ابؤلا||بيطلاحيربفنألاسحورهزلاةحئار
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یلڭاذنمقوشلادانزيڙَو:يتلِعِءافّشلاثينِيَناكف

”ىركلالحنإيللالحومومُهَفيَطييفَنُتينَم
یفَراَمفمُهَدَماَعْنَمتنك:کوأمهېبخځب,ةوفَمتُذدَصُفولو

”ىشالانعييلَمذَتمهيئربةمفَدلأدئاريفرطتثلسأ

لكلاالإمهركُتاحِناَسومُهّلوُلَطیىنځنمَّنالتاَّهيَح

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

ةحئارينحفنتلىشطعدبكبهللعأوأ(يدبكيراديوهو)يقوشللعأ:ىنعملا.بابحألالزانم=

.(يداصب:ةلاحيفلاميشالَدَب«رسكلابحفنأرق).ايؤلاكلترهزنمةيكز

لديمضلاب-ىَرُووأ«هلجأللوعفمبصنلابءلاعتشالاوداقتالا:ىَّرَولا||مهبُمناکممسا:ثیح

وآنسحنملجرلانعهبتربخآام:اغلا||راتلاهتمحدقنترجحلا:دانزلا||يتلعنملامتشا

ةحئارلايأ:اشنلا:يسرافلاىدلدرتوءدمتعملالصألايفاذكه]رشلاوريخللنوكيو؛ءيس

لجألءافشهنظأثيحنمعقاوهيساقأيذلايضرمويتلعدوجونأيدنعتبثف:ىنعملا.[ةبيطلا

نحنو-خيشلاحرشلًاقفو-يباملءافشاهنظأيتلاةبيطلاحيرلاكلتببسبهلاعتشاوبحلارانىرو

شطعبقوشلاتلّلعنأدعب:ىنعملانوكيهيلعوءال:دمتعُملالصألايفدروامةحصبدقتعن
ءافشهتبسحاممقوشلارانتدقتاف«يئافشثيحنميتّلعتناكابؤلاكلتميمشنمجیرأبيدبك
هنآ انداقتعايف كلذو؛حئاورلانيبقيرفتوزييمتنودرشلاوريخلاطالتخايأ؛اثنلاكاذببسب

ءافشوةّلعامهثيحنمامهيرودلدابتىلعًاديكأتءلوألارطشلايفءافشلاوةلعلاةيّدضةلباقمدارأ
.هسفنتقولايف

لالخ-يملعبسح۔وهنءةظقيلايفهتيؤرةلاحتسادعبمهفيطةيؤربيسفنتينمامبرو:ىنعملا
.مئانلامالحأيفًامارحسيلو

||هيلإباهذلاوءيشللٌبلط:دورلاو.ًابلاطيأءدؤولانم:ًادئار||هتطسبوهتقلطأ:يفرطتلسرأ
-هللاحمسال-تنكوأ«مهبحبةوفهتدصقولو:نيتيبلاىنعم.لقعلاباهذورْيحتلا:شهدا

يسفنُبيطتوينريحتةشهدلًابلاطمهعوبريفهتطسبويفرطُتلسرألءهبدهاعامبفَيملادهاعُم
.یسأونزحوملأنمهيفانآامم

:يسرافلاخيشلاحرشيفتدرووء«ينغنمت»:دمتعملالصالايفتدرو]ينبهت:ينحنمت
ء'ينحنمت»:لصألايفتناكاهنأمضاوتملاانداهتجايفوءامهيلكةحصبدقتعنملو‹«ينفَيمْت»

||رايدلاراثآنمًاصخاشيقبام:لولطلا[ةطوطخملانماهلقنواهلوادتىدلًانيَعُءاحلاتبلقناف
ءنْعُيلايتعتو؛ةحناسعمج:تاحنائلا||هيفتبثوهضرملاطيذلاميقسلاو«ضرملا:ىنضلا

هبنونگيتيبرعلاوءهتنميتكيلويلكتنميمىلإكترسيمنميبظلاوأرئاطلارورماهلصأو
كؤبتلاالو«لولطلاكلتةيؤرينبهتال«تاهيهنكلو:ىنعملا.ضرملا:ىنضلا||نوكرابتيو

یوستسيل«يتلاحيفةجيتنلانل«يتنميمىلإيترسيمنمرويطلاكيلايخيفنورميمهومهركذب
.آربياليذلامقكلاونزلانمديزملاوديزملا
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ىلقلاويمارُغرِجَهلافدَصوأمهبحځمٍتابجچاوثكَرَتولو

ىَوَلاعزنقىلعوحلادلجوأةحيجضأادبكيلثكَرَتوأ

$۰عً

ىوهلانماهبسفّئلاءىوبأةفقفَولولطلاىلعيلناكل

)4.ه4ٍسو1َر ىَوعغالواهرامغيفلصاَەركشةترعابلقيلركل

”ىوقعزاامفًادماعاهيلإلام؛هدمغعَنةبابضىفٌشاغو

ىامبفوليفيكاوأَنْنِإومماومأنمبولشأ ینَمبفنَدولشبہدوقلاومهاوهنَمبولش

©َونيأیرای؛يداشَر:تلقامفتلاىنرَماَُخاَمُفيكو

(۱)

رع(۲)

(۳)

(4)

)٥(

||دّلِجكلاىنعميردصممسا:ّدَلج||ضفغبلا:ىللا||عطقلاوكرتلا:رجهلا|لاموضرعأ:فدص
||دغبلا:ْىَوَنلا||هبهذأيأ؛هعرقيهعرق؛باهذلاوأفينعتلا:عرقلا||دبعلادض:رُحلا

ناكولو:ةثالثلاتايبألاىنعم.سفنلاةدارإوقشعلا:ىوَهلا||هزنأ:ئوبأ||رايدلاراثآ:لولطلا

مهرجهتدصقوآمهبنعيبلقلاموأ‹مهبُحيفيلعمزاللابجاولاعدأوكرتأنأيدصق

؛كلذكرمألاناكولمهبىلعًادلجتوأةحيحصًادبكمهبحتابجاويلتقبأوأ‹مهلازتعاو

امكنكيملرمألانكل«ىوهلانعيسفنئوبألاهارتعاامميسفنيفشالممراتىلعتقر

:اهراَمغ||ىدتهاسكع:لض||امرسبلقعلاٌباهذيأ؛وحصلاًدض:ةركَس||هتيشغ:ُهترع
:يسرافلاخيشلاىدلتدرو]عكستلاووهللانمةرمُغيفوه:بلاااكچيرا
.ةياوملانم:ىَوُغ||[ًاعمنيينعملابسأبالوءةرمخلانمقتشُمهسفنركشلاىنعمب:اهرامج
امكو.ىوغالواهيفًاكامهناّلضامهنكلةركّلامغرو؛بححلاةركسةتيشغالقيليكل:ىنمملا
يفريمضلاوءةَرْكَسُةترعيذلاهبلقَرَكذوقبسدقف؛رامْقلابناجىلإرامجلادوروةيمهأ؛ظحالن
.اهياذةَرْكَسلاىلإدوعياهرامغوأاهرامجخ

.یهتناوعدتراوفك:ىوعرا||ًادصاق:ًادماع||هينضتوهضرمتوهعجوت:هدمعت||قوش:ةبابص
وأفكينأنودهليميفًادمعتمًادماعًادصاقهينضيوهعجويقايتشايفشاعبلقلااذهو:ىنمملا

.ضرمُملاضممملاقوشلانععاتري
يلُئبانمبمنعهبراشولسیف«ءاهؤامبرشيوٌيحسُتةزرخ:ةناولشلاوناولشلاو«ىسنأ:ولسأ
ناومهبالإمهنعولسأالو«مهبحبتيلتبادقل:ىنعملا.ضيرم:فيَد||اودب:اوأن||هڳځب

.مهباولشالإةقيقحلايفوهاممهنعيناولشف؟هبهعدعبنعفندملاولسيفيكفءاودُعَب

ىلعءاهنم||َُرَماخواهاركذبُداؤفلاماه||:ةمّرلايذلوقهلاثم.هطلاخوءيشلابراق:َرَماَخ
.هدصقدصقيآ‹هیخویخو:لاقُي.دصق:ىحَو||يادُه:يداشر||«ُميِقْسَتراذلاِءاودُع

.هدصقمويداشرقيرطنعلءاستأنل«تناكةقيرطةيابو«بحلاينطلاخامغيكو:ىنعملا
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»ىدموقلاىوَهبيلالضنإىرَيامييفنبٌبحلالمل

"اجيحيلايرشىلعبلادقنيوشبىوهلاحميبلازام

ىقتلاغئازَعاهيفةخيارتَنَىَوَهلاَعَمىَهّنلاثيل

”ىهئلامالخأببلابغيملةَيهُتمارغلاعمتثَوَعراول

لجنباُءايضەوئَدوُقنيبوًةَوبضهتلنميدَمحأ

يئءاذإةوفقَوهَللاقمو,تفلابيباضقلاوفيامكرل

(۱)

(۲)

(۳)

3

)۱٦(

اليننإفهارتاميسفنبلعفابحلااهيأ:ىنعملا.بابحألا:موقلا||ىوهلادضءغيزلا:لالضلا

.ىدُهلاةقيقحوهمهبُحيفيلالضفلاضيئأمهدحأمعزنإو.مهبُحيفادبأيدصقنعيهتنأ

اميتنکلءنيديدشلايهلوويبحمغر:ىنعملا.لقعلا:اججلا||زيمي:دقتني||ةنطفلا:رّصبتلا
ةفطاعنأمغرءلقعلاطارتشابىوهلايفبفيزُملانمصلاخلانيبزيمتلاعيطتسأًارّصبتمتل
.ءاكذلاولقعلاطارتشاعمزييمتلاىلعًارداقءرملالعجيامىلع؛ةداع‹يقبتالهتصيصخوبحلا

تحشوتوأبوثلابتفحلتاذإبوثلانمهيفلمحتعضوملاوهونالانم:تنجتت||لقعلا:ىهّنلا
اثیشهيفلعجتفكصيمقليذفطعتنأوحنءاعو:نابثلاو.ًائيشهيفعضتلكيدينيبهتينثوهب
اموهدمتعُملالصألايفدروامو«تتيثت:يسرافلااهدروأ]اهيفعضواممىهنلانُئتوهدصقلاو
لقعلاتيل:ىتعملا.صلاخلاناميإلاوعرولا:ىقّلا||تابثلاةديدش:ةخسار||[هتحصحجر
.هعرووهنامیإمئازعخسرتيکبجاصُملایوهلابهرثأتمغرهنابثيفامظفحي
؛ملجعمج:مالحأ||بعلي:ثبعي||لقعلايهوءىهُنلادرفم:هين||تعدتراوتفك:توعرا

بعالتاملمارغلاةدشعمتبثيولقععدتريويهتنيناكول:ىنعملا.ءافعإلاوحفصلاوةانألاوهو

هدحوبحتلانكلءرومألاىلعاهمكححيفةانألاوحفصلابزيمتتيتلاءالقعلالوقعببحلاثبعو
.ةلداعُملابلقىلعرداقلا

هلعف:يأاذكىلعدمع؛دمعلاىنعمبفمعأانأ:يأ«فوذحمأدتبمربخليضفتلعفأ:دمعأ
نمنينذألايلياممسأرلانمرعشلا:هيدوف||ةّوتفلاةلاهج:ةوبص||اَلاضهتريص:هتللض||ًادماع

نباو.رمألانمِءافَخدعبحضاولا:الججبنبا||رعشلاضايبانههبدصقوءروتلا:ءايض||نيتهجلا
ءادوسةمامعيًاقتعمةفوكلامدقنيحجاجحلالوقكءةيفخلارومألانمرهظاميفهببرضُيلثمالج

ةمامعلاعضأىتم|ايانثلاٌغالطوالجنباانأ»:دشنأوكلذعمسفهورقتحاوهوركنأدقواهبًامثلتم

‹جاجحللتيبلااذهيسرافلاروصنمخيشلاةبسنحصييواطنطلادمحملداع..د]..«ينوفرعت

ةوبصُهَترَيَصنمممهتببحأنمىوهيفًادمعدشأانأ:ىنعملا.[يحايرلاليئونببميحسلهبسنيو

.نايعللرهاظحضاوهرعشٌبيشمهيدوفنيبوةلالضلا
=بحلاةوذجنمريثأتبهابصيفناسنإلاهلعفيام:يباصتلا||رجشلابحيرلاافهنم؛كَرحُي:وفهي
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ىسععالوىتمم:ءرَملارذغعَتملث{َحضَوبيشقمويشابَتاذإ
(۱

)9ىتوغلااذإبيشلايففيكفزچازوةبتُغَمابصلايفو

”طُحلادلايفَرُصقَينأاطُختَبَراَمَتاذِإبيّشلايفَفيكَو

ەرمغىرخأسيكلاژيابُي
)ىهلاٌيِثوُيوقویلاُغقْرَيف

(0)

”ىلبلانيديدججلاوكنمهورعَيةدنيەةشجلئامألكو

(۱)

(۲)

(۳)

3

(0)

)۱٦(

لاقت:اتع||ةلزلاوةطقسلا:ينعتو‹ةيعَملاواوبةبوصنم:ةوفه||باشلاهبدارأ:ىتفلا||ىوهلاو=

هلامف؛ىوهلاوعولولانمزهابصلاحيفىتفلايباصتلاكرحيامبر:ىنعملا.ىلووربكاذإخيشلل
.هبابشنمزیّلونأدعبباشاذإكلتكةطقسو
ضعبو؛يجرتلاىلعلديفرح:ىسع||ماهفتسامسا:ىتم||تحال:تحضو||رداوب:ريشابت
وق«ىتم»:لوقءرملاعفنيملبيشلاريذنحالاذإ:ىنعملا.ءاجرلاىلعلديلعفاهنأىريةاحنلا

.رمألاهتافدقفةيناثدوعينأ«ىسع»الو؛بابشلا

ببسباّليحنراصدقوءرملادسج:دوعلا||عناملا:رجازلا||ةمالم:ةبتعم||رغصلاوةوتفلا:ابّصلا

مالالفيكنءهتسةثادحوهابصيفرجزلاوةمالملابقيقحءرملا:ىنعملا.جوعا:ىنحنا||بيشلا

.بيشلانمهمظعقدوهدوعجوعااذإرجزيالو
دض:ًدجلا||ًاقلطمكرتلارصقلابدارأامبروءءاطخبراقي:رصقي||تدعابتدض«تنادت:تبراقت

يفهيمدقتاوطختبراقتدقوهبيشيفءرملاةلاحامو:ىنعملا.ةوطخعمج:اطحلا||لزهلا
.هبابشيفهيلعناكامعدوعيوىوهلاعابتاكرتيورصقينأالإ؛هیشم

مضب-هرمُعو-ميملانوكشسونيعلاحتفب-هرمَع||لقاعلابيبللا:سيكلا||لجاعيوكردتسي:ردابي

يسرافلاخيشلاىدل]يلابلابوثلاىلإةعقرةفاضإ:عقري1رامعأعمج:ميملانوكُسونيقلا

||ەمكحيوهدشي:قثوي||بوثلاقرخوقش:قرخلا||[هحلصيوهمئليىنعمب:قتري:تدرو

لقاعلانإ:ىنعملا.هرزدنعبوثلاهبسيامو«زوكلاوولدلانمضبقملايهوءةورُععمج:ىرملا
الىتحًاماكحإهمايأمكحُيوهنمىقبتامحلصيفءتافامىلعًامدنهرمعرخاوأكردتسيبيبللاو

.مدنيوهيلعرسحتياماهنمهتوفي

ىضماميفلمعتسُيامرثكأو؛رهدلانمردقملاوهو؛ددحم::تفقوُم||ةياغلا:دمألا||ىضم:یڵوت

رمعنمىضماذإ:ىتعملا.سأيلادضءءاجر:ىجترُم||عوجرلاىنعمي:ةعجرلا||نامزلانم
.هتدوعلیجترُمهنمقبيملددحمتقوناسنإلا

ىمعمب:ةّذِجلا ًاریرکوًاروركوارككيوكردصم:وكلا||هلايوهبيصي:هورعي||يشلكنمديدجلاىنعمب

نمديدجلكنإ:ىنعملا.ءانفلاومدّقلا:ىلبلا||راهنلاوليللا:نيديدجلا||عجر:يأءاراركتو

هيلعراهنلاوليللابقاعتببسبىلبيوىنفيسهريغوسابل
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دلااًنمامهيضزُيانبزحيفايرابئدقَوِناديدجلاسيل

فعلااينُدلاىلععُتايِضمَيوًادهغتوأادهغَماَلُتَيىتح

"ىقعامًدَجوَوفَصلاَرَنكفهَيَوفَعيفَرُمَدلاُتوَلَبدَقل

”ضصعلاقيرافتْنِمىدججأربّصلابهوفورُصيفُتثيبَتجهااَمَناكو

»ضولابًازوقوربَصلاَنِمازنَكينبسكأذإُتئافلاييءاشام

»ىىبالإةيفاَعيفشاراملوحنووَُحِرمَدلاَةَلِبج

(۱)

(۳)

(0)

)٦(

مهدحأصیلختللامنملذباميهوةيدفعمج:ءادفلا||اعطاقت:ايرابت||راهنلاوليللا:ناديدجلا

امريالوءانبرحيفىرابتتيتلاهيلايلوهمايأيلاوتيفنمزلامداقتيضتريال:ىنعملا.هئادتفاو

.لتاقلاامهيلاوتاهبيقتنةيدفوأٌءادتفاامهتروريصنع

.نكسملاكدوهعملالزنملا:دهعم||قباسلاتيبلايفنيديدجلاىلإدئاعريمضلاوءاكلهي:الثي
عمامهباهذنوكينأبةبحاصمللويخارتلل:ايضميو||دهاعملامومعءادهعموًادهعم:هلوقبدارأو
مل:ىنعملا.ءاحتالاولاوزلا:افعلاوءامهيلعءاعد:افعلاايندلاىلعمث||ايندلانمدهعمرخآءانف

ءرثآاهيفىقبيالىتحايندلايفدهاعملارخآاكلهُيىتحافقوتينلوانبرحىلعنييرابتمناديدجلالزي
۱.مالسلاايندلاىلعاهدعبو

يفىقتعاووقْعَي:ىقع||دّدجىنعمب:ّدج||رهاظلاهفورعموهلضف:ةوفعلا||تبرج:تولب
خيشلایدلتدرو]یرخآيناعماهلوءهيلعالعنمرمأدریوسبحييأ:يقتعيو.هافوتسا:همالك
رهدلاتربتخاينإ:ىنعملا.[دمتعُملالصألايفدروامانلضفاننكل؛كلهأىنعمي:افع:يسرافلا

ًادارهمالکءافيتساددجويفاصلاردكدقهتدجويننكلءهنماَلضفوًافورعمادباميفىتحنامزلاو

.هبقثونمىلعًابلقنمًاسكاعهنأشاذكهوءدوعوًاسباح

||نافرَصامهفراهنلاوليللاًاضيأينعتوءهناثدحورهدلابئاون:فورّصلا||ترتخا:تيبتجا
دعبهلاححلصنملبرضُيلثم:اصعلاقيرافت||ءاطعلاىنعمبىودجلانمليضفتلعفأ:ىدجأ
ىدجأناكفهبئاونةهجاوملهترتخاامراصىتحرهالاةءاسإىلعتربصينإ:ىنعملا.ةءاسإورقف
هرورسو«مئادلارورسلاهتبقاعبئاصملاىلعربصلافءاهترثكىلعاصعلاقيرافتنميلًاعفنمظعأو
.مهمدعتدعبهبابحأدوجوهبدارأ؛«هحرفو

امىلعنزحأملينِإ:ىنعملا.هكردتملكنعيضاملاوبهاذلا:تئافلا||يننزحأام:ينءاسام

ةاجنوًاميظعًازنكُثبصأينلًاميظعًارورسهبتررسلب«يتايحيفىضماممينعبهذويتتاف
.ياضرويربصببسبفاخآامم

لكأ:ًاشور:شار||لاحىلعتبثيالةنايخلاريثك:لّؤححنوؤخ||هتعيبطوهتقلخ:رهدلاةلبج
ٌرفسلاىربو.عطقىنعمب:ىرب||ةحصلا:ةيفاعلا||هفعضأوءايعأ:ًانالفضرملاشاروءاريثك
إو.هتابثمدعوهلاوحأيفبلقتلاوةنايخلاىلععبطورهدلاقلُح:ىنعملا.هلزه:ءرملاغوجلاو
.مقكلاودكنلاباهتموميدعطقبئاونلانمةحصوةيفاعيفشاعوءرملانكمت
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الملايفارحبلآلالوحيىتحعوابىلعتملاظفاحش
ê 9 ّ ۳

یظطحخحلاهبنَمليقُيالومدنْنمةَرشعايrرال

٤ُ۰ِو.
یال0يجرهتالعىلعمزَعاذةبحضاف

نعلىبەفېئۇا, ةئذلاجاذإبطحلاُدَلبُث

”فجلاةرةوىوشةَناخياشًابيجَرتلابجحُش

(۲)

(۳)

3

(0)

)٦(

عجريالرهدلانإ:ىتعملا.ءارحصلا:الملا||بارسلا:لآلا||ريصي:لوځخي||ةيجسلايهوعبط

يهيدبو.هعضوميفًايقيقحًارحببارسلاريصينأىلإهتلاحنعينثنيالواهيلعلبيتلاهعابطنع
ةغلابثرحبلايفًابارسىرينوكينأرعاشلادارمنكلءةداعوالقعحصيالًارحببارسلابالقنانأ
.اهداتعايتلاهعابطىلعهتبظاومورهدلاتابثديبأتل

هظحطقسنمرذعيالامكءمدنلاريثكناكولورثعنإًارثاعرذعيالهنأرهدلانأشنمو:ىنعملا

.هنامزهببکناو

افحلاةدشليقوءافحلا:اججَولا||فرشلاوعافترالا:الغلا||عفدت:يجزُت||رهدلابئاون:هتالع

لصألايفتدروامفالخءةلجعلاوعارسإلاىنعمب:ىحَولا:يسرافلاخيشلاىدلتدرو]

هبلابُمريغهبئاصموهبئاونىلعيوقمزعاذكنوكلاحهيفتشعامرهدلارشاع:ىنعملا.[دمتعُملا

كمومهيجزت:يسرافلاخيشللًاقفو].ديدشلاافحلاىلعكزعيوكعفرياملكتدارإوكمومهعدت
.[ٌناتُمريغًاعرسمكزعيوكعفرياملكتدارإةيلكو
تيبلايف-مزعاذ:هلوقلةفوطعملاحيهف؛بقحتسُمبصنبءربصلاَرْجَذُم:ربّصلاَبقختسُم

دضمذةملك:اثتلا||سفنلاملاس:ضرعلاميلس||دبعلادض:ًارحخ||ةدشلا:سارملا||مدقتملا

تنأو«هدئادشةهجاوموهسارميىلعةّدعهذختاةبقحدعبةبقحربصلاترخانمايو:ىنعملا.انثلا
.ةميمذلالاصخلاًابنتجُمءامهنيشياممفرشلاوسفنلاملاسرح

وذ»:ىلاعتلاق.ةوقلا:ةرملا||هتعراقوهتبراض:هتدلاج||ميظعلارمألا:بطخلا||ريحت:دلبت

اذإليلجلارمألاريحتاذكه:ىنعملا.بارتللحيرلاوذ:افّسلا||هعطقت:هشبت||؟ىوتسافةرِم

.حايرلااهورذتلامرلالاحكاهلاحواهرمأودغيلةميظعلاهبوطخعطقتكنمةوقبهتعراق
ةَرْؤَس||ًاززعتمًاعفترم:ًاخماش||ًاعساو:ًابيحر||ربخلارشن:ّثبلا||هرتتسم:ّثبلاَبججحُم
كتعراقميفنُكو:ىنعملا.نيزرلالقاعلاىلعاهريثأتةدش:رمخلاةروسكءدعبلاةدش:افجلا
نعًاعفرتةميظعةزعكسفنبًاززعتمءهنمكباصأامعيذتورشنتالًاموتكبلقلاعساوًارباصرهدلل

.كرمأهيلإوكشتنملةوفجوبضغةروسيفوأةقريفىوكشلاةلذ

£۸۹



s2 <.4oو2 ©”ضًمافيسفلوَهلاكَرَموأهدوطّرُهضمملاَرَمنإ

ىدولانمةنُياماَمُدَجنِيقًّتَيوةريرمۀهُهبوت

لاتاقوقمهوذُحاَهلوُذُحَتًهةلوجكنيةَبكَنلافرعال

©ىضمانايحأفًانيجابنلِإفوفيسببياعلكحئ

(۱)

وت(۲)

(۳)

3

||رمألاميظعوأًاقلطُملبجلا:هدوط||بلقلاءاديوسغلبيذلانزلا:ضمُملا||ككرح:كزه

نمضمُملاونزحملاككرحنإ:ىتعملا.الولسمًافيس:ىضتنمًافيسف||فوخلاوعزفلا:لوقلا
ًافيسهلنکو‹رخآلاوهرهفلوهلاةعراقموهتعراقمنععجارتتالوميظعلاهرمأرهفرهدلابئاون

.الولسم

رذحُي:يّفَب||ةميزعلاوسفنلاةزعةريرملاو.ةدشوةوق:ةريرق||همعتوهبطيحت:ُهُعِس
هلوهةهجاوملًافيسكسفنيضتنتنأدعبو:ىنعملا:توملا:ىدّرلا||اهمظع:اهُدذَج|[|ىشاحتيو

.توملانمىقتُياماهنأشمظععنميقتيورذحيلكسفننمةميزعوةدشوةوقةعيوأ
||ەبناوجىلعهترادإوهفيسبسرافلابعلًاضيأو«برحلايفٌرفلاووكلا:ةلوج||ةبيصملا:ةبكنلا
:ءاوذخنُدأو.ًاثدحوأةقلخرمحلاوليخلاوسانلايفنذألاءاخرتسااهلصأو«يخرتست:وذخت
وذحوذحت:يسرافلاخيشلاريسفتيفدرتاهنكلءدمتعُملالصألايفاهاندجواذكه]عمسلاةفيفخ

ثیحبكرهدتابكنعراق:ىنعملا.قاينلانهبدصقيوءةَّدوقَمعمج:اربلاتادوقم||[اربلاتادوقق

اهيلعكضاضقناوكتهجاومىفًايخرتسمًاثداهنكوءةيلاتلاكتلوجنوكتىتمًافاشكناكنمملعتال
اماذإ].ةمداقلاةلوجلايفاهيلعىضقتلءلهمىلعةدوققلاقونلاناذآءاخرتساكةلوجرثإةلوج
لاوهألاعراق:نوكيسءيسرافلاخيشللًاقفو«ريسفتلانإف؛ارلاتادوقموذحوذحتاهانربتعا
تاذةقانلاىذاحتامكالامشوًانيمياهيذاحتاهتعراقمنعًفاشكناكنمملعتالىتحةميظعةعراقم
.[ىنعملاىفوتستةغئاسةينفةروصامهالكفنينعَملارْفاضتمځصيوءديدشلاريسلا

||كالهلاىلعفارشإلاوهو؛رطخعمج:راطخألا||هحرطوهعفد:هعرصو؛ةعفادملا:ةعراصملا
نكتلو:ىنعملا.فقووتبث:اَسَر||خسر:خاس||عفترملايلاعلا:مصعألا||لبجلا:دوطلا
للذتتنأكيهان؛ارطخاهمظعألللذتمريغكنوكلاحءاهلًاحراطمراطخأللًاعفادمكتايحلاوط

.اھلتیئافماقأوأاهميظعكيلعتبثاهاندأل

هناكميفوتسيملام:ابن||بئاصملاوايالبلانممايألاهثدحتام:ثداحلا||عطقت:ىسحت
:ءاضُميضمي:ىضم||«ةوبنفيسلكل»:لاقُي؛اهبصُيمل:ةبيرضلانعفيسلاابنو«؛بسانملا
ةلآءيشلكلف.ةبسانملاهعطقةلآيأ‹هفيسبرهذلاثداوحنمثداحلكعطقا:ىنعملا.عطق

نمهلانياملكلباقينأ:دارُملاو.ىرخأنيياحأيفهعطقتساهنأدبالفًانيحهنعتلكاذإف«هبسانت

.ًانايحأاهتمهميفتزجعنإورفظلالانيساهلضفبيتلاةبسانملاهتلآبدئادشلا
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هَيَقَوءارشأللجغُتال

ذْخَنافناتاكشضراعُتْنِإو

نمِناَررحُيحلاوُلقَعلاو

ٍ 7 . . 22

”ىوهلاِذِبْناَويحلابامُمالؤأ
°”ةعسفّنلاىلإلاماذإنمو

ٍ90

يغللڼناوُغنتيوىوَهلاقر

ىوولاىلإةَمرافةَيطَمأهليجٌوَمبحاصاموشَو

ةطامبەتجمًدَمءوُشلابةيراطةُتَتاَعتنكتنقو
êمو

ىسخلاتالالنمفطياَمبًاعيتقُميِيحفَصنوينإ

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

)0(

)٦(

(۷)

(۸)

0aيًً A۸(%موو(
ىذقلاىلعهُبَرشأبرشَمْنَعوعاشیراَو

رضحینعمب:نآ||ًاكراتهتّوفتال:هتْفُتال||هناوألبقرومألانمهتدرأاملجعتستال:لجعتال

تلواحاذإ:ىنعملا.يناتلاوريخأتلاينعترورجموراج:ىنولاب||رمأللدوعيرتتسمريمضاهلعافو

بسانملاهنيحيفرضحنإو«هتقوناوألبقهلجعتستالفءهلاكرتوأالعفبجوتسيرومألانمًارمأ

۱.مسحلاوةردابملاكنمبجوتسيامريخأتبكتوفيهكرتتالف

هارتامكرتاو«هذخفقحلابقحأهتيأرامفءامهرمأيفربدتوامهيفرظنافناتلصخكلتلباقنإ:ىنعملا
.اهبئاغروسفنلاىوهلبرقأوقحلانعًاديعب
||هناروفوبابشلاطاشن:ةَوّشلا||هنمهنکمتمغرهنعمجارتوأ«ضعبىلإهضعبءيشلادر:انث

بابشلاطاشنحبكينأعاطتسانمسانلانمعاجشلاويوقلا:ىنعملا.عجارتورجزنا:ىهتلا

.ةوقلاكلمولوًارجزنُمينثنيوهمزعنعهيتثتلاهيلإليمينأدعبسفنلاىلإماكتحالااًلضفمهناروفو
.دجمللهناوعديولطابلاءاوهأنمءرملاناقتعيقحلاعملقعلاعامتجا:ىنعملا

ةقان:ةهرافةيطم||ؤرمااهلصأ:ءوَم||ةزمهلاةفوذحملاليضفتلالعفأنازوأنميشأىنعمب:َرش
كالهلاىلإهدوقيهنأل؛هلهجهتایحيفناسنإلاهبحصبحاصرشأنإ:ىنعملا.ةطشنةعرسم

.ةعرسب
:ىنعملا.مده:ّده||هتوبثلًادوطلبجلاىمدقف«تبث:دوطيداطوءةتباث:ةيداط||هنديد:هتداع

.هيلعداتعاامببسبهدجموهفرشمدهدقفلطابلاورشلاىلعةتباثسانلايفهتداعنكتنمو
اميهوءةلالُغعمج:تالالُغ||فيفطلاهنمولقي:فطي||يهجو:يتحفص||ظفحأ:نوصأ

ينإ:ىنعملا.ماعطلاليلقنمعئاجلاهيستحيام:ىسحلا||ًاعوجكالهلانعتوقلانمهبللعتي

.عوجلانعهبىتحتأوسفنلاهبللعأتوقلاليلقبًايضارىوكشلانعيضرعويهجوظفحأ
:برحلاورانلارعسو«دقوتم:رعاس||اهبهلوراثلارحةدش:بوهلألا||بنتجاودعبأ:وبنأ
بتجتأويسفندعبأينإ:ىنعملا.سفنلاههركتيذلاءاثغلانمبارشلايفعقيام:اذقلا||امهدقوأ
.هيلإةسامةجاحيفًاشطعتنكولوثغهباصأءامبرشم

۹۱٤



ىقڭۇلالكيفىِچآلاَةرَيذَأ يمتخوةرميركلايم
7“رَ.ت.۲1اإد.۰.ِ

ىشىءاباجالوثسلوًادراقُمأعمطيياقأالو

“ةجلاةنمأارظتتموباببيفقوَمسيسُحنيَعىَرَتالىك
O )0(..ى.^.س.و.

قلايفىلخأةنيديبهلامضتةاثتفاَهُتمَعطتو

(۱)

(۳)

)٤(

(0)

(1)

نوللاريغتملاءاملا:نجآلا||هبسحوهسفننمهنوصييذلالجرلابناج:ضرعلا||عنمي:يمحي

:ىنعملا.ءاملاةليلقةريغصلارثبلايهو-ةيدُمعمج«ىدممك-ةيكژعمج:ىكؤلا||نِسآلاكمعطلاو

تيبلاوءهيلإهتجاحمغرنتتُملاءاملادورونعهعانتمابهيمحيوهضرعنوصينمسانلانمميركلا
.قباسلاتيبلاىنعمىلعةفاضإوفطع
دسفكرحتيالءاملا:نِسآ||ليلقلاءاملا:ضارُب||هاوسنودرمأيفهتايحلءرملاءاضق:ينافتلا

.شطعلا:ىدصلا||قلحلاهبللبتياموةبوطرلا::َلَب||هناليسوهنايرج:هضبن||هنولوهمعط
هشطعهبللبينأىتحناشطعلالمأيالنتتملاءاملاك«ءيشريغيفانتايحيضقنءيشيأل:ىنعملا
.هدرونعاَلضف

امبرقأوء[يسرافلاخيشلاخيشلااهدروأامك]اليلذ:ًادراقش||ًاعماط:ًاعمط||قفاوأال:يماقأال

ةفعاضمةيريقحتةغيصيهامبرو«بسكوعمج:ًادرقهلايعلَدَرَقلعفبرعلاناسليفاهلهتدجو
عمج:ءاوسأ||ريثكتلاةينبأنمةغيصيهوءجولولاولوخدلاريثك:ًاجالو||عامطلالاملاعماجل

:ثيدحلايف.ىوكلاقلطميهوأرادلابابنملوخالا:ىمقلا||حيبقلاوهوركملاوهوءوس
هلاللذتعامطىنغبحاصقفاوأالو:ىنعملا.لخدييأءريثكةشئاعلزنمىلإوقييبنلاناك

۔يلهللامسقامبضاريرقفبعناقيننال‹لخادملاأوسأنمنولخدينممتسلوءهانغلو
ىنغلاباحصأليتقفاوممدعبابسأنمدحاو:ىنعملا.ءاطعلا:اَدجلا||ةرصابلانيع:نيعلا

ةماركبلسيءاطعلًاراظتناهبابىلعلذلافقومًافقاوسيسخينارياليكوه؛مهباوبأجولومدعو
.ءرملا

ايحأ:ىنعملا.عنمتونوصت:فلظت||هللامسقامباضرلا:ةعانق||ةشيعملاةدش:شيعلافلظيف
.ىنغضرعلاٌةنايصيففءءوشلانعيضرعلًانوص«ىضروةعانقنعشيعةدشيف
هبَحليقو‹لظنحلا:ديبهلا||فارطألابلكألا:مضق||بابذعمج:هنابذ||تطقاست:تتفاهت
]اةذيبَهِبُتّوقتأالوةديصوبعفلتأالثجرخف:بارعألاضعبلوقهنمو.همحشلاقمهضعبو

معطملكنإ:ىنعملا.ناسللاتبنمىلعأقلحلاىلعةفرشملاةمحللايهوءةاَهلعمج:اهّللا
‹بسحفناسللايفسيلهنمىلحألظنحلامظقنأةجردلغئاسريغٌرُمفرشطوقسبناسنإلاهمعطي

.دارُملاىنعمللةيديكوتةغلابميهوءةاهللايفلب
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°يجلابويلعقزلاةَساسَحثتَلَراَطَتاذإلبُتلاعيضَأاَم

"”ىنملانيوبشاىنَمامباًضَرلاىلعدجاَمشيَعكيشح

)۳<2؟2إيلىلإهِسأربًايِذاَعُتلَيضرعلاَرذقأام

2لهبىزحنحرسْنَعًافّنأومشتريطلاُثاغُبىت
)٤(

)٥(غلاايفطبوغؤللااَهَلْفبءرماَدَييديولعئالثيل

)9هلابايحُينأحُبهجوىلإأرظاَنيهجَویالو

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

)1٦(

-ةءاندلا:ءابجلا||تبنملاولصألا:قرعلا||طوقسلاوةءاندلا:ةساسخلا||ءاكزلاوةباجنلا:لبنلا

ام:ىنعملا.ىرخأناعموهجوأاهلو؛ةاباحمملاينعت؛رصقلاعماهحتفبوء-ًادودممءاحلارسكب

.هبطاهيلإلاموةءاندلابفرشلالدبتساولصألاةساسخهيلعتمكحتسااذإفيرشلاناسنإلابحبقأ

اهمعطأاذإاهدجمأوءةقانلاًدَجَمنم:دجام||توقلانمهبشاتعُيام:شيع||كيفكي:كبسح

داراامبرو‹ناسنإلاهانمتياميهوءةينمعمج:ىنُمملا||ءالتبالاىلعهللاةردق:ىنَ||اهنطبفصن

هبقورتتليلقشيعهذهكايندنمناسنإلااهيأكيفكي:ىنعملا.ةّنملا:ىنعمبهللانمءاطعلاسفن
اممكلريخكلذوءكيلعهللانمةنمكلذنإف«قزرنمكلردقامباضّرلاوةعانقلاعمكنطبفصن

ینمتنمکنوكتفءاهبموقتالوهقوقحيدؤتالاثيشىنمتتامبركنألءةعسلاوةرثكلانمهانمتت
.هسفنكاله

هللابمصتعأيأ؛ميجرلاناطيشلانمهللابذوعأ):ٌلوقت.هبًامصتعموهيلإًائجتلُم:ًايذاع||ميقي:بلي

:ىحتتُملا||ميركلادض:ميئللا||ءالعأناسنإلاسأرو؛ءيشلكنمىلعألا:سأرلا||(هنم
امبلطيبسنلاعيضوئيندميئلىلإخماشلاهسأربئجتليوميقيضرعلارذقأام:ىنعملا.بسنلا
.هدنحع

ةفنأوةزعرهظأاذإاذكنعلجرلافنأ.ًاززعتم:ًافْيأ||قماستيوولعي:ومسي||اهلذارأ:ريطلاثاغب

:ىضتنُملا[|حضفتولذت؛هلعافمسيملاملينبم:یزخُت||هیعروهحرسناکم:حرسملا||

لقتتتوءاهيفلذتيتلاعضاوملايفىعرتوحرستنأىباتريطلاعاونألذرأىتح:ىنعملا.نكشملا
هتيناسنإهيلعيلمتيذلاناسنإلابفيكف؛عيضوريطيهو.ةعفروًازعتهيفلذتالعضومىلإاهتم
.هیفناهُيویزخُيعضوميفرقتسيالنآهتماركو
فكلاو«عباصألاىلإفتكلانمفورعملاوضعلاىلعقلطت:ديلا||عفترت:ولعت||تفلح:تيلآ
ًاعضوتاهلفاستديبذخأيىطعُملاوهديبيطعييطعمملانالكلذكتيمُسةمعنلاًاضيأوءاهدحو

.ردقلاوًدحلاةزواجم:ءاغطإلا||ةساسخلا:مؤللا||اهيلعُيدضءاهرقحيواهلزتُي::اهلفسُي||ًاماقمو

انيميتفلحينإ:ىنعملا.هروطوهّدحزواجيأء[ىنغتساآرنأىغطيلناسنإلانإالك:ىلاعتلاق]
.ًادبأبلعةنهلامءافطأوهمؤلةَلفسأسيسخلجرلنوكتالنأهللاب
=:يهجو||ةّيرصب:ىرأ||اهلثمىلعةيفنمةلمجفطعولعتال»:هلوقىلعفوطعميفنفرح::ال
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$
۰مو ا1بام۰۱و74ءو

go. ُ ۸

0” عورلانمارذقيدنعدش

)۲(لاويحةشيععيفطحْنِمل:مئامبءوملاَةَعاَنَق

1ِ

ىبۇلاالداقوللظحليَسلافهقيرطنَعطحخلاوذأالو

)4&(<°امملهنااهےَهدقدسءنيأاعكاشُتاَبأالو

“ّضولاُتاياَغيقزؤلاعانتقايفوهنامضىفورشا3مشقیف

”نسامباشضولادبعلابجاوفةمغنيربقلشاانشازإ

(۱)

(۳)

)٤(

(0(

)١(

ًازاجمهجولاىلإرظنلادنسأوءلعفلامدعلًاديكأتاذكلعفأينارأال:كلوقكوهف؛ىرألوعفم=

||ناسنإلاسنجمومعهبدارأ[يناثلارطشلايف]هجولاو.ععألابصخألاقالطإةقالعلًايراعتسا
:اثحلا||ةيحتلانمقتشم:ايحُي||قحتسي:ىنعمبوأ‹مزلي:ىنعمب‹هلعافمسُيملاملينبم:حُب

هيلعاثحُينأهقحوهِمزالنملجرلًادبأًاقلطنماشابىنارأالنأًاضيأتفلحو:ىنعملا.بارتلا

نعًاضوعءبارتلا:يأءاثحلابايحُيهمادختسابةعذاللاةيمكهتلاةغيصلاءانه‹ىفختالوءبارتلا

.ًاراغصتساوةناهإلقتاليتلاةرشابُملاةغيصلا

||ليضفتلعفأةغيص:دشأ||قلخلاءوسوةءاندلا:ةساسخلا||ماعنإلا:ّنَملاوءاهمعتت:اهُنمت

ٌّنَملظيفةشيعلانإ:ىنعملا.حيقلاوًدملاوءيقلا:ىَعَولا||ناسنإلاهرذقتسياموهوزيمت:ًارذق

يفءىغولا)تدرو:ةظوحلم].حيقلاوءيقلانميرظنيفةراذقرثكأءيندسيسخلجرنم

[هباوصبانداقتعاليسرافلاخيشلاهدروأاماندمتعاوء(ىَعَولانعًاضوعدمتعُملالصألا
||بيصنلا:ظحلا||[هلعافمسُيغلاملىنبم]هلرّذَقُيام.:هلىنمُي||موسقملابىضرلا:ةعانقلا
ىضرنإ:ىنعملا.ناسنإلاهانمتياميهوءةينُمعمج:ىنُملا||قزرلانمهبشاميامقلطم:ةشيعع

نمهلڙيْخأةرسيوةرسعو«قيضوةعسنمهاتآاملكيفبيصنلاوقزرلانمهلهللامسقامبدبعلا
.ةيفاعلاٌسأوىنغلالصأةعانقلانألبانمتيامعيمج

:ىبولا||ةضفختملايضارألا:داهولا||ريثكلارطملا:ليسلا||هدرطأالوهعفدأال:ظحلادوذأال

ءةدوصقملاهقيرطنعظحلادرطأالينإ:ىنعملا.ضرألانمعفترملاناكملايهوءةوبرعمج
ظحلابلطأاليننأ:دارملاوةعفترملاضرألاال«تابنللوةئطاولاضرألالًاردقمًاظحلزنيليسلاف

سيلوةثطاولايضارألاظحنمليسلانوكينأًابيرغسيلوءهلقلخاملرسيلكفءهقيرطهجوأو
.ةعفترملا
ءادسحًاعجوتمتابأالوءهلضفنمهللاهاتأامىلعًادحأدسحأالىنإ:ىنعملا.ًاعجوتم:ًاعكاش

.ءيشهنمهتوفيالقزرلانمهتيافكلكلردقهللاف

٠ىضرلاةياهنقزرنمهلمسقامبدبعلاةعانقيفو«قلخلاقازرأهتلافكيفوهللاةمسقيف:ىنعملا

٠هبرةمعنلركشلادبعلاىلعف«هلاهرسيوةمعنهدبعلهللاحتفاذإ:ىنعملا.ىطعأولّهسوحتف:انَس
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رخَممسالاملظَيمل الوامو#:

هرُفَوِءارشلانمينوسام

انكقفواذنكممهُيفَناذإ

العلاَيئاقمحعلاملابهلأف

)۱(ef“2الطلا
یضَمويدنقازراوظحلاو

ىَرَولاَنيَبةلياَعةَيِضَق

رَتنملاومدحتيذةَلاحح

ىطتخشِءارشلابديشلك

“مَنصزجلاومؤللاَنيَباْكنِإ

“ىردقنفاهلهأيفٌعْيانَص

»ىدعفملانامرلارشأنمكفو
3 9 6

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

(0)

١(

(۷)

°”ىلبلاصولاهبنصامُدْعَرَو

يأل:ىنعملا.هردقوهللامكيفتبث:ىضق||بلقلاورطاخلا:ريمضلا||بذعيوقرحي:يلصُب

لوحتتالو«؛لجوزعهللاديبًافلسموسحماهرمأوةتباثمعنلاوقازرألاف«هسفندساحلاٌبذعُييش
.ٌنمتُمةينمأبالودساحدسحبريدقلامكيفتبثامعلقتنتوأ

ةمسقيفربدت:نيتيبلاىنعم.ًاقلطم؛ىنغلاولاملا:ءارثلاوءينغيأ:ءارثوةورثوًاورثورثي:ارث

ةمكحلزيامتلاولضافتلاف«ئينغوريقفنيبتلضافتنإودابعلانيبلدعبةموسقماهدجتءقازرألا
.قزارلااهءاش

.ءاطعإلاوءيشلانمةناكملاوهوءءاظتحالانم:ىظتحُم

الف؛عشجلاولخبلانيبةئشانهتدايزيأژامنناكاذإءًأدبأهترثكولاملاعسوينرسام:ىنعملا

.لامنمهعمجياميفليخبلةدئاف

وكزيلءهنمةيجساڵلامشوًانيميهقؤف:يأمافناذإالإهبحاصلهيفةدئافالولاملادمحُيال:ىنعملا

.ةاكزلابهقوقحجارخإكلذبدارأدقوءلاملادادزيو

؛كيلعهتققحك«بجاولاوزاجملادضةقيقحعمج::قئاقحلا||لذيلاوءاطعإللاوةمينغلا:بهنلا

صْلخ:يآکفیةُكفنمرمألعف:كم||ولعلاوعافترالا:الغلا||كايإهتمزلأوهتبجوأ:يأ
:ىنعملا.هبىدتهُييذلا:يأكُنلوعفم:ىدتهُملا||سبحلاوقيضلاوةدشلا:رسألا||قلطأو

ىلعهقافنإوعفدلابنامزلاهناهأنمهبصّلخو«كريغىلعهبعفترتوولعتاميفءأريثكالذيلاملالذا
.یدتهانم

||اهعضوميفواهبجاويفيأ:اهقحيف||ءاطعلا:بهولاو«ةبوهوم:ةبقوُم||تينفام:تيلبام
ینفتنلوعيضتنل:ىنعملا.ءانفلا:ىلبلا||ًاديدشالخبلحب:رض||هبدوعوملاىنعمب:دعولا

دعونأنبحيف؛ًتيموايحاهبعفتنيةيقابيهلب«قحتسمعضوميفاهبحاصاهبهوةبهوأةيطع

.ىنفيوعيضيصيرحلا
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متخئؤلاوبلضملارجتقيفةعيضَرايمناميرف

”ىرشلايفتنأوىَرُكَّذلاٍتَدَلَحاَهتقَلُضَأاذإلالالِئاَقَع

ىئىقملاباهُحُشنمثبَوَحُتًةَبزَحسفنب’لايلام

»ىدكلاىلعةعميِقتشَنالمهضرميلاجولاقانحألذ

°”ىنجلاوميِيَمَرْنِميمعطقوةعييريِسأُكیتمیّنح

امذلاتاعشممِووو ىَرذلاِتاعينَمىَوزألاحرابكاهلڭاقوقحمرفلاثلاطأ

(۱)

(۳)

)٤(

(0)

(۱)

ةدايز:حبرلا||ةعفرلاوفرشلا:لضفلا||ةراجتلاىنعمب:رجتم||ليلقىنعمبوأًاعئاض:ٌةعيِضَو

كديزيهنألءهتلقىلعًاعئاضهبسحتوهبهتوهبقدصتتامرقتحتال:ىنعملا.دازورثك:امن||ةدئافلا

.فرشلاوةعفرلارجتميفةرثكوءامنوًاحبر

اذإ:ىتعملا.بارتلا:ىرثلا||فرشلاوتيصلا:ىركذلا||اهتلذب:اهتقلطأ||همئارك:لاملالئاقع

دعبىتحًافرشوًاتيصىركذلاكلىقبتسوءهقيرطتبصأهبلخابريغهنسحأوكلاممئاركتلذب
.ةينافلاهذهنعكليحر

تعمجت:تبرحت||ءالبلاوكالهلاوضرملاوعجوتلاوةنكسملاوةجاحلاونزحلاومهلا::ةبؤحلا

.هعمجفهبسكءانقوىنقهينقيهانقو«بستكمملا:ىنتقُملا||صرحلاولخبلا:خشلا||تمظعو

:ىعملا.[ىنتقُملهشنمثبّوحت:اذكهيسرافلاخيشلاحرشيفيناثلارطشلادرو]::[ةظوحلم]

امىلعهصرحوهلخبنمدشأبهۋالبوهرطخهيلعمظاعتيامهواضرمهدابعنمدبعبهللاباصأام

هيلعبعصءرملابحشلامكحتسااذإفءهعمءاوداليذلالاضعلاءادلاوهفءلامنمهعمجي

.ةميمذلاهلاصخنمصلختلا
لخبلانإ:ىتنعملا.ائیشفًاثیشهعمج:يأ‹یدکهیدکيهادكلاملاعمجو‹عنملاولخبلا:ىدكلا

ىۍرتالكلذلوء؛صرحلاةصيصخعمىقبتةزعالف‹مهتزعمهبلسيومهباقرلذيولاجرلانيهب

.ًايلاعتمًازيزعالإًاميركدجتالو.اناهشاليلذالإاليخ

ء[ٍةيحٌڻيرٍيسأكىتمىتح]:اذكهًابولقميسرافلاخيشلاحرشيفلوألارطشلادرو:[ةظوحلم]
.فطتقُمملاومةماعطوةمومسملاُةْسأك:نيتلاحلايفتيبلاقايسنمحضاوىنعملاو

ء[ىرذلاتاعينمىورألابلاطك|اهلكًاقوقحرهدلابلاطأ:تيبلادروخيشلاحرشيف:[ةظوحلم]

حربو؛لاز:ًاحوربحرب:حراب.[بلاطنعًاضوع«حراب:دمتعملالصألايفدروامبوصتسنو

ءاهحتفوةزمهلامضب:ىورألا||هبمءاشتتبرعلاوءهراسيىلإيئارلانيمينمرم:رئاطلاويبظلا
ًاقوقحهلأسأورهدلابلاطأينإ:ىنعملا.عافترالاوولعلا:ىرذلا||لوعولاىثنأيهوةيورأعمج
لابجلاتاورذيفعنمتملالعولاىرينمكيبلطراصو««يبلطملنعذيالهنكل؛هيلعيلتتبثةريثك
.اهديصةلاحتسابمؤاشتلايفًاناعمإ«هراسيىلإهنيمينمرمتيهو
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٩”ةعبغلاكرلفاكنمؤبكأهضعتبيفاَمبيلامآغطقأ

انكممارمأيبالطتنأك
E ىجالاحمرمأنمبَعض

©تااميفةبالجهيلااذإرمألانمدمحخلاىلعتسل

“”ىضقاتيِضقَيشاهُنْضَرفييقعتاحاذإفأاصَنويت

2Alٍلٍاو 7 F7ىلإولوJ7ب:

)1٦(هتيجلايډالټويجالسوهفرجامعلاميحلاُرهَدلاعسؤنإ

(۱)

(۲)

(۳)

ر(4)

(0)

(9

||قباسلاتيبلايفرهدلاىلإدئاعريمضلا:هضعبيفامب||اققحتاهبرقأواهعرسأ:يلامآمطقأ
برقأوعرسأنأتياردقل:ىنعملا.ىنمتملاودارملا:ىغتبملا||ميظعلبج:فاك||مظعأ:ربكأ

.لانملابعص(فاك»لبجدوعصنمةبوعصمظعأرهدلامايأضعبيفققحتلاىلإيلامآ

لوعفم:ًارمأ||حاحلإبنوكيبلطتلانكلءبلط:ىنعمبءبالطتبلطتردصم:بالطتلا

ٌنأك:ىنعملا.ءاجرلاىنعمب:ىجترُملا||ليحتسم:لاحم||بولطملانأشلاوهو««يبالطت»

.هژاجرلیحتسمرمأنمةبوعصدشأ«نكمُموهوءرهدلانمهتدرأامبلطيفيددرتويحاحلإ

هطلاغو‹ةجحلابمصخلاءايعإوجاجتحالا:ةطلاغملا||نأشلاىنعمب:رمألا||ماتلاءانثلا:دمحلا

ءلاحىلعموديالوةقيرطىلعميقتسيالرهدلانإ:ىنعملا.عادخلا:ةبالجلا||هفلاخ:رمالايف

ءكمحلاىلعهدنعتسلفءيشىندأيفهتفلاخاذإف«أباممءرشيفهفلاخملامدومحمهدنعا

.ًامويهبحصنممنكأملولامك
نمةياورلهقفاروهجرختسا:ًاصنثيدحلاصنوءاّليصأتءيشلاجارختساوءراهظإلاىنعمب:ًاّضن
.ذفاتلامزاجلامكحلا:ءاضقلا||لكوتلاكهكلاملرمألادر:ضيوفتلا||هعضولريبغتالوليدبتريغ

نوديهامكاضناهيتآورومألالعفألب«تابكننمرهدلانمينبيصيامبيلابأاليننإ:ىنعملا
ءاشياملعفيهللاىلإيرمأتددرءوسبيندارأورهدلاىنعداخنإفيلعهتابلقتوهناثدحبةالابم

۱.دیریامہمکحیو
؛ةَهَيِدَبيسرافلاخيشلاىدلتدرو]يأرلاةدوجولقعلا:يهَدلا||عادخلاونابجلاوليخبلا:بلا

هرشاعتالنابجلاوعادخلاوليخبلانإ:ىنعملا.[رمألاءادتباوهبًأجفياموءيشلكلوأ:اهرّئفو

هطاطحتانمدبالف«رمألالوأهيأرةدوجبايرثلاىلإعفتراوالعولوةليضفهلموقتالوةديمحةلصخ
.هطوقسو

||برحلاةلآ:حالسلا||سيكلادضءطبثملا:زجاعلا||قاضدضءعسواذراصوعستا:عسو
نإكلءرهدلاةمواقمنعيروصقويزجعبرقأينإ:ىنعملا.راتخُلا:ىبتجمملا||لاملا:دالتلا

يلامو؛هببراحأيذلايحالسوهلامتحالاكلذفءهقاشميفلكتوههراکمىلعهليلامتحاهعسو

.هيلإيجايتحانعينغملا
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ىزيِقافلإومْرَعلاُقِفَْأوةنورشيينامإيففني

”ىئجامِلامِيححاىلعيِتَرْدُموهْؤنَعيفنجبهيلإيبتذ

(ىبموخيرضَنلاُدهجأواَهُمحبيِتيرحځمنعةو

غلانيزجلنأأغيطشأاميدحلاترعأالييو

“ىرملاقابانيبينوُكُسُدَحىلإدهجيلالطبأاليلو
”ىنملاِتاياغكرديًارباثشمابزارينو

ىرولانم4لهجُاتمِلَعرَواَسنحيفيِنَنإو

ىقَرنمُداَمِعَوُمَرعدجنعئنمغريبادملانشحميفناو

(1)

(۷)

(۸)

يتابثويمزعلذيآيرودبو.يتناهإيفهفورصلذبيلزيملرهدلانإ:ىنعملا.تبثورثكوامن:اكز

.هفورصىلعيوقوتبثوامنيمزعنأةصالخلاوءهيلعانأامىلع
«لذلاوةناهإلاةبجومبقحتسأبنذرهدلادنعيلسيل:ىنعملا.لعفىنعمب:ىنج||ليملا:يفنجم

.هینجيوهلعفياملامتحاىلعيتردقعمًامؤلهلهأيفهلعفءوسنعيليمويتبناجمادع
||ًاكتفوالتفدشأيأ«لتقأ:ىنعمبرخآلازومهمليضفتلعفأ:اكنأ||كالهلاوتوملا:فتحلا
‹هئالخبونامزلامائلىلععطاقلاتوملاانأ:ىنعملا.هريغومظعنمقلحلايفبشنيام:اجُشلا
.مهقولحيفبشنيامممهبًاررضوًاكتفدشأينارتكلذل
نععفادأ:ىنعملا.تباثلاقحلانماهلامب:اهقحب||هفرشوهتزع:ناسنإلاةيرح||عفدأ:دوذأ

.ةوقنمتیتوأاملکبرهدلانمیلتباوحلکرصنأامك«يتيرح

اهعامتجالءاطلاعتفالاءاتتبلق؛ميطتسأ:عيطسأ||ءيشلكىهتنمو‹نيثيشنيبزجاحلا:ّذحلا

‹يتعاطتساردقيتيرحنععفادأيننإ:ىنعملا.ةعفرلا:الُملا||ءاطلايفءاتلاتمغدأفءاطلاب

.ةعفرللًازاجنإةعفادملاءاضمإبلغشنميلثمو

:قابطأ||يتماقإويلولح:ينوكس||دارملابلطيفلذبلاوداهتجالا:دهجلا||عيضأ:لطبأ

:ىنعملا.بارتلا:ىرثلا||ربقلابارتتاقبطاهبدصقوءرخآقوفًادحاوةيطغألانهو«قبطعمج
.ريخألاياوثميفيانکسدعبيتليحمدعنتیتحًايحتمداميداهتجاعيضأالو
هدارأامكرديهبلطوهلعفىلعبظاووهتمههيلععطقورمألعفدارأنمنأًانيقيتملعيننإ:ىنعملا
.تاياغلانم

ءكلجتباهتبثاوواهتعراقمتعطتسانحملاوايالبلايفيننأامك:ىنعملا.ةبثاوُملا:ةرواشُملا

.قلخلانمهتلهجامتفرعو
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|ء۶و۔,ء
ل

ةشاذوافلامىجاالو

 

رهاظاذاقلَميباعالو

ةئالثئالوټاَهجَويلام

ةَميمذاهلُكءايحخلاىَرأ

يافاىلعرملااهججي

هفكأافصىدنَنالشيهي

ةقعتاوخشباينّدلاحبزُتال

و
)۱(4ءاذإَوَرمأالو

(۲ * ٤لاتاغاُِب WF

oء

ىَرطنااَمَعەرِهاظيلفش

”ىئجلاوشنكولحمنكملنإ
ِ222%٤ ”ىضئرُتِناَمَّرلادنعاهسيلو

ىدىلإاهھرشواهريَحو

هتئملادنعةفآلارَيظَئو

”ىفطضااملكثراولِلرخي

ىتِضلاْلُخنِعماجلاعضوام

ىئأامبىئهَترُمالُكو

(۱)

(۲)

(۳

(4)

)0(

)1٦(

(۷)

.رمالادصقاذِإينعهدريفرصقأالوءةوادعىلعادالجوأميئلمايقبلطأالوريثتسأال:ىنعملا

تباثوأنئاك:هريدقتفوذحمهربخأدتبموهو؛هرقحُم:هُماذ||لاملانمئلتمملاعساولا:ئلاملا

مذذلا:اثنلا||ثيبخلالجرلا:عيقفلاو«ثبخلايهوءةعاقفعمج:تاعاقف||ًادقح:ًاضيغ||

ظيغنممتشلاثيبخبيلعًادقحهمذوءانغلجألًاينغيرادأال:ىنعملا.ءانثلاضيقن؛متشلاو
.دسحو

ء؛هوهجوةثالثبحاصتسلوءيتافصكلت:ىنعملا.رامثلانمهاوسوىنتجُملارمتلا:ىنجلا

.مقلعوميهجونمىنتجُملافًاولحنكأملنإ؛دحاوًامئاديهجوف

نمرثكألهكالتمامدعوهتاباحممدعنمةقباسلاتايبأللةراشإيف:ىنعملا.يهسيلىنعمب:اهسيل

.اهبنامزلاىضريال-كلذعم-يتلااهلئاضفوهصئاصخىلعدكؤي‹نيقفانملاكهجو

.لجأىلإ:ىدَمىلإ
روضحةعاسالإرهظتاليتلااهتافآبءرملاةفرعممغرةميمذاهتفصبةايحللهتيؤرلهحيضوتدعب
هثريسنملنزخيهنألهمكةافصىدنتاليذلايرثلاىدلّيرشبلالخبلاةصيقننعثدحتي؛لجألا
ةراجحيه:ةافّصلاو.نيرخآلاقوقحهنميطعيوأهبمتمتسينأنودهاجوىنغنمهافطصااملك
الواهيلعامضبقتةافّصلانألءحيحشلافكءادنإمدعلاهباهيبشترعاشلااهراعتساءاسلملايداولا

ًادياهنملقؤُملامركلاويعيبطلااهقوعتوٌفكلاىدنةقرافمىلعبعالتةيرعشلاةروصلايفو.هيدنت
.رصتعُتاليتلاةدلّصلاٍةافّصلابليخبلاديهبشكلذلءةيناسنإ

ةيغروطاشنبايندلابلطيفعرسناننإ:ىنعملا.لوزتوفشكتت:يرسنت||طاشنلاوعارسألا::بلا

.اهيفانتبغرالوانعارسإانعفنيالدوحللاتحتانلامعأبنينهترمىقبنفشكنتنيحوءًاديدشًاعارسإ
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اًَهِصيلخَتيفةوُهُْجَملاصِلختشاف

اًهكاَرْنِيشايفةَصرُملازهتْلاو

اَهِاياغىلإاونَعاَهلإ
ثبيفَررلمټبنال

اهليكبَئالسافنألامدَوُت

ةَعضبببلجاراهنيلكلاو

ُهَتُفَووججيرَيسافنألاوخآو

ريانيفتزكفاَميْرَو

اصلخمُماهنيقابلاعُدَوُف

اَيكازرداريابُماَيكاَرَد
تةذوُأةالقرئاق

اغيزوثلامعا
ثملات:رئايئضرقول

Bيشأييِصنُیتیت
i

ىَدُهلاجاهنم,دشؤلاةُماَمِإ

ىَوَهلاكاَرشَأَوبنذلاةطزرَونم

َنةنَعاقووشلاريا
ىَي

ةقاكثرَدَوڭافاودحلاو

ىجتزيالەئغدَراَمغرو

َنداذإەريخأَنىَرَتليف
؟ا

اججلاركفنمكلىناُنوكَي
اقللايِفٍتاحيلاّصلاٍتايِقابلاب

یےرغثللُدوُدغعَملالجالاف

°ىقتللالوموٍتوملاٍةَصُب

”ىَوُملاُناَهيِإهنيودلمحيف

ىدَمِريُغىلإِراَنلابفيكف

”ىئملايِنوُدْعَتَفهللاةرضُتيف

ُ©تلَفاذإَدَشلايفٌدادزَي

كردأ:ىنعملا.ىضق:الخ||كردأكردأىنعمب؛رسكلاىلعناينبملعفامسا:اهكارداهكارد()
.دودعملاكلجألمتكاوىضمدقفءةليلقسافنأنمكليقبامكرادتو

.تدعو:يأ؛هلعافعسيملاملٌينبم:تّْؤوأ(۲)

اهذقنأواهلقفشاوكسفنمحرا:ىنعملا.سشنلاةدش:ىوقلا||ليلقلالقأ:رذ||تبعت:تحلط(۳)
.ةَّرذرادقمناكولواهلذيوسفنلانيهيمئإلاليلقف«رازوألاوماثآلالمحنم

دعقأىتمىلإ:ىنعملا.ءالب:يأءهونميانوءالبلاينعت؛ميملاحتفب:ىنقلا||ينبعتت:ينبصنت(8)

.هتينمتامعايالبلاينتفرصهترصنيفةينمأينتماقأاملكف؟هللاةرصننع
اهنأتدقتعااملكدشتاهلابحءهللاةرصنبمايقللاهنمتلفأالةديصميفلكُميننأك:ىنعملا(٥)

.تمعص

 



ًايراشساهلاعجّملارطاشأ
ىِتشاشحځحٌثشَهَنفأَنأك

ةَرفَريبلقبرانلانمىكذأ

٠.ىزشلايفيِنيَعَومْجّنلابْرغَف
”ىشخلاباَهلِيوعَهلابزالْنِم

°"ىشسالاخنممولظملااهُجِرْخُي
..ىلإيوليال؛فصنشالتوغال

Vىردالوەريَعًابابقرطشعلابابئهاف

ىَوضلااهَراَصأيخَملاقلحلاك0راايخفسشتئةربقو

محلاةَميِدَعٌيحلاًةَموضُهَم
4

أم

ىَيّضلاةاَوشأَورُمَملاةَعقبجاشمييَيىلعةَرُفُصو

”(افعلاىلعةيِفاَعهَللَموةميرأافعلاىلعًاشرتفمم

لحوألالغجدوغغةنأكاَمَسلاتحتًايجاضيسمووُدْغَي

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

(1)

(۷)

.دصقملاغلبأالهلوفأدعبًارهاسلظأنيحيف«هدصقعضوملصيلءارسميفمجنلاعباتأ:ىنعملا

نأولامكءمونلاةلقورهسلانمترص‹مزالُملاوتباثلامهلاةدشلو:ىنعملا.هتياث:مهلابزال

رانلانمدشأةرفزيبلقبو:ىئعملا.هلاعتشاةدش:ىسالارح||ءاكذدشأيأ؛ليضفتلعفأ:ىكذأ

.نزحلاةدشنمهقحجارخإىلعنيعمالوهلرصانيذلامولظملاةرفزبهلتك

نمةدرفميهو؛هيلإجلوهبىمتحاوهامحيأءيرذهيرذيُءارذ؛ًاجتلُملا:(لاذلاحتفب):ىَرْذلا
ميمص .موهفموحضاوتيبلاىنعموامادختساةيناملاةجهللاميمص

||انزحوءاكبردصلايفاهددرتوأ«نيعلانمضيفتنألبقةعمدلايهوءتاربَعاهعمج:ةربقلا
:لاقيفنايبللفاضيدقوءيلابلاقَلُحلا؛بايثلانم:قخّسلا||هنولريغتملايلابلابوثلا:قلحلا
مهلاكلذنم:ىنعملا.مظعلاةقدولازهلا:ىوّضلا||اهكرتواهريص:اهراصأ||بوثٌيخَس

مهماسجألازهومهفعضمهريصنيذلالاجرلانمءافعضلاوءاسنلانملمارألااهبكستةربعمزالُملا
.ةيلابلاباوثألاك

ةخبسلاشرتفيميتيلاكلذ:ىنعملا.مسجلاهبدارملاوءدلجلا:ميدألا[|خبسلابارتلا:ىفعلا
.لاحلاكلتىلعوهوةيفاعوةحصهلىقبتسلهف..هلاحءوسل

نعهدعبوهتقدل«داكيالورصيداكيديعبنمرظنُيقيقدلاءيشلا:لالخ||رتتسُمريغًازراب:ًايحاض
ًازرابيسميوميتيلاكلذحبصيو:ىنعملا.ءالخلاهبدارأوءةيرعشلاةرورضللهرصق:الخ|[يئارلا
هلالحمضاةدشلًايلاخءالخدهاشتكنأكلب«هلوحنةدشلهارتالوهارتداكتءالخلايفلالخدوعك
.هلوحنو



فعلاقاهشَتلغميِقَتةجَوْثكَهَنغاَبفيسْنةَبرَضَو

سو

ىقثئالومركنيةبيرضةغيرئالةتزرحلاكهتني

ىقَرَءاشاموءاشامكويبهِبسوُتَديَصشالاَيعىَرَي

عyو۳ھ2ٍ

٩يظلادحْنِممالشإلللتقاةتابشملاظنيَو

۳(

)٤(

”ىبؤلاليلٌاملَبىتحع4ًايماطِءالبلابالبلاساجب

(۱)

(۳)

)٤(

(0)

يبلقبيذلاميظعلامهلانمو:ىنعملا.شخجلا:افقلا||قيهشلاكردصلايفءاكبلاددرت:قاهشت

ريغصلاشحجلاقاهشتكقهشي؛قحهجويغبهبرلًاعئاطًايقتًادبعتكلهأملاظغابنمةلطابةبرض
فيسةبرضهيبشتيفةبسانُمهجودجأمليننأةقيقحلاو.هودعىلعهلرصانالهرمأىلعبولغملا

قاهشتوقتلاقاهشتنيبةلئامُملاةبارغيلتدبو«شحجلاقاهشتبيَقَلاهجوىلعيغابلا
تيكسلانباهدشنأاميف-هنمةقئاذلاروفنوهيبشتلاةبارغىلع-دهاشلاُتدجويننكل«شحجلا

مَعفعلايقاهشَتكنغطو||هيانكشسنعماهلاليزيبْرَضب»:يقْرَشنبةلظعناحمطلايبأللصَفملاو
!«ٍقْهَلاب

فوصوملاةيمستبابنمهففخو.هتأطواهبدارأوءلعنلا:ةابشلا||رهقلاوةلوصلا:ةوطسلا

فيسلادح:ىبظلا||التتدشأيأ‹ليضفتلعفأ:ُلتقأ||هابناجيأ:لعنلاةابشاهلصأوءهتفصب

ةروثنملاررّدلاققحماهانعمنعزجعدقوء«ابضلا»يسرافلاحرشيفتدرو].رجنخلاونانسلاو

...؟خيشلاهركذامدجأملفمجاعملانمريثكيفتثحب»:قلعف‹يواطنطلايلعدمحملداع.د

:بوعلاناسليفاهدجول«داضلا»نعًاضوع(ءاظلا»بابيفقّقحُملاوهوثحبهنأولةقيقحلاو

اهانلصو«ِتابطلادع||مهلانينأاوتُءامُكلااذإ:يلشهنلاىرحنبةماشبلاق.ةيطلا:اهلصأو
.هذحوهفرطوهو«فيسلاةُطعمجيه؛ىبظلاباوحفان:بلاطيبانبيلعثيدحيفو.انيدياب
.فيسلادحنمنيملسمللًاكالهوالتقدشأهمدقةأطووءدعتمملاظنمرهقوةلوصو:ىنعملا

ًامئادملاظلاكلذنإ:ىنعملا.ناسنإلانمةيجسلاوةعيبطلا:ةبيرضلا||هعنمتالوهدرتال:ُهْعيِرّتال

مرکةيجسكلذنعهعنميالوهدريالمهيلعيفبلاودابعلاملظبهدودحىدعتيوهللامراحمكهتني

.هلعدارقتالوهسفنيفززعتو

ءاشنمدایطصاراتخيهسوقكلُهتعاطلهأو[هلايع]هللادابعىريهربكتوهملظةدشنمو:ىنعملا

.اشَيملنمًاكراتهسوقبهیمریلمهنم
رب||ًاربكتمًايلاع:ًايماط||هتاراغبرودلاوتويبلاىلعًاددرتمءاصقتسابءيشلابلط:ساج

نيحرومألاةدشيفبرضُيلثموهو«ضرألانمعفترااميهوءةيبزعمجروصقم:ىبرلا||بلغ
ةيلغلابمهيلعًاربكتمًايلاعتمنيملسملادالبيفيغابلاملاظلااذهددرتدقل:ىنعملا.ًاعيظفًاغلبمغلبت

.ًاعيظفًاغلبمهروجغلبىتحرهقلاو
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°”ىشألااهيروُيوفوُحلااَهئِفْطُيهريمضيفنيؤملاَريو

"”يللاإلثبُهَلاَمَوهُْيِدَويضرعووميرخيفناَهُب

ةَدعامالمرصيفةَرارشهةَنكلٌسرَماَيَمحْثلايياح

)٤(دعبالهبارقيفُفيَسلاواهيَمكَميفةَريِغلافننام

ىَعَولايفِتافصاعلاٌيوَميوهًاطقاشًافشكليحلاوكتىتح

ىَضّلاِناديِسكاسمشًاسباوغعًابّرشةامكلابأازمجرمت ١

٩ىلِاتاذديعَبيراجألارماعًضاجاجلًابوُشًاجزاَوَم

(۱)

(۲)

(۳)

3

(0)

)٦(

(۷)

نيبنيدلاىلعهتريغبذبذتتيذلافيعضلانمؤملاةلاحفصولتيبلااذهنمءادتبالقتني:ىنعملا

.اهراوآدقوینزحواهئفطيفوخ
هميرحكتهيفناهُمفيعضلاليلذلانمؤملاو:ىنعملا.هتراقحلضرألاهجوىلعحرطام:اقل

.ضرألاىلعحرطوهتراقحلهنعينفُتسااملاحهلاح؛هلاموهنيدةحابتساوهضرعو

ءسارملاديدشيأ:سرق||ناسنإلاهيلواموةزوحلا:ايمحخلا||هسفننععفادملاوعناملا:يماحلا

امال:يأ«فوذحمىنثتسُملاوءانثتساةادأ:ادعام||هيفان:ال||بطحلا:مَرضلا||لِمُفنزوىلع

نععفادمهرْمأةقيقحيفنمؤملااذهنإ:ىنعملا.الِإسيلءاذكواذكرمألا:كلوقككلذادع

يفةيهاوةفيعضرانةرارشكوهفءهلنيعُملامدعبلوذخمهنكلةماهشوةدشوذهمَرَحوهتزوح
.كلذنملقأالورثكأال-هيفرانلادقتتداكلابنيلقيقربطح

.هدمغنمٌلَسُيال:ىضتنُيال||فيسلادمغ:بارلا||راتسالاوءافختسالاناكم:نمكملا

الدمغمفيسنمةدئافالوءالعفاهيلجتواهروهظنودةنماكلانمؤملاةريغنمةدئافال:ىنعملا

.ةرورضلاوةجاحلاتقولسي

-نيسلاحتفب-ةفسكعمجهبدارأاميروءًاعطق:ًافسك||برحلايفةلمحلا:ةوكلاو«لمحت:ركت
||ةديدشلاحيرلايهوةفصاععمج:تافصاعلا||لفسأىلإىلعأنمًاعقاو:ًاطقاس||ةعطقلايهو
يوهتهللادوسأاهناسرفليالإءدمغمفيسالوعفنتةريغال:ىنعملا.ةالفلاوبرحلا:ىغولا
.فصاعلااهضاضقنايفتاطقاسًاعطقءادعألاىلع
عمج:ًاسباوع||ةرماض:ًايرُش||ناعجشلا:ةامكلا||ودعلاةدشوبوثولا:ًازمج||تبثت:زمجت

||لاحلاىلعتبصناهعيمجو«بعصلايوقلاهرهظلعناملاوهو«سماشعمج:ًاسمُش||سباع
ليللاًاضيأينعتو-ةاضغهتدحاوءلثألارجش:ىضغلا||ةميظعلاةيحلاودوسأعمج:ناديشلا

ًاديدشًاودعودعتوبثتاهناسرفبءادعألاىلعمجهتيهوليخلافصويفتيبلا:ىنعملا.ملظملا
.ميهبلاليللايفتايحلاوأدوشألاهبشتءادعألاهوجويفةحلاك«نآيفاهتنوشخواهرومضل
وهوبيرغعمج:ابرُغ||ديدشلاعقاولاتوصلاوبراقتملاوكرادتملاوهو«جزاهعمج:ًاجزاوه

=:ًاعبض||ةموصخلاةدشنمءيشلايفددرتلاةجاجللاوجوجلعمج:ًاجاجل||طشنلالاحلا

0۳



غَعًداوورإ2.
°”عضلادارىجذلاضرألاللحيهناكزاةكلاحقليفيف

)۲(ِeoاص.-018ص یَرذلابغَصبچلساخرمغعطفنغزأماهلرجم

(۲)

(۳)

)٤(

”ىرشلاىلإلِصَيملىَوضَرِويلَعىوهولاجاجععولايفم

(طآحللويلإٌشحولاطمنَتوهياّضحخأيفنايقُعلاششَعُت

|ليلانمداوجلاوهوءرماغعمج:رمُغ||هيرجةعاستّوصُملاحباضلاوهوعياضعمج=
نههاوفأتاحتافيأ:يحاوشليخو.ءيشلكنمعساولا:ىحششلا||ريسلاديدش:ّيراجألا

قوفتيفةدكؤملاوحأتيارخآىلإًاجزاوهباصتناو.ةوحشعمج«نيتوطخلانيبامينعتًاضيأو

تاوفألاوتاوطخلاةعساوسأبتاوذةبراقتمتاوصأيأءجزهليخلاكلتلو:ىنعملا.ليخلا

.ةفيرشلاليخلافصويفيرجيهلمجمبتيبلاو
داوس:ىجدلا||وسكي:للجي||هتاهج:شيجلاناكرأ||ةدوسم:ةكلاح||ميظعلاشيجلا:قليفلا

فصويفتيبلا:ىنعملا.اهلاوزىلإعابوحنسمشلاعافترانمنامزفرظ:ىحضلاَةاَر||ليللا

ريصيىتحضرالاوسكيهترثكل«عبرالاتاهجلانمةكلاحهناكرأميظعشيجيفنوكتنيحليخلا

.هماتقةدشلاليلراهنلا

لتقاذيأ:ماَهَلاذ:ماهلبدارأامبروءريثكلاددعلا:ماهللا||ميظعشيجيأ«قليفلتعن:رج
هل:نعرأشيجوءضرألاىشخييذلاعساولاشيجلا:نعرألا||ةدحاوةرمهعلتبا:همهلورسأو
:ساحدلااضرعولوطهليذلاشيجلا:عّلطَهلا||عاطقناريغنمعابتأ:يأءيفاوقولوضف
عمج::ىرّلا[|نشوشخملاديدشلا:بعص||برطضملا:بجللا||ضرألاالمييذلاشيجلا
فصودعبف.لكلاىلإءزجلانمرعاشلالقتني:ىنعملا.لبجلاةورذكء؛ءيشلاىلعأيهو؛ةورذ

ضرألاىشغيهلوطوهضرعوهعاستاب«هتاذشيجلافصويفأدبيشيجلانمدحاوقليفيفليخلا
الهناجیهدنعرحبلابارطضاکبرطضم؛ةدحاوةرمهاقالاملكًاعلتبماًلبجوالهساهالميوةبطاق
.هاهتنمكردي
:ىوه||شيجلاهريثييذلارابغلا:جاجعلا||ضرألاوءامسلانيبءاوهلا:َوجلا||ميقيوريثي:لقُي

لبجللمسا:يسرافلاخيشلاريسفتقفوهنكل]ءةنيدملابلبجمسا:ىوضر||طقسوعقو

وهو:ىنعملا.ضرألا:ىرثلا||هحوفسنمحفسيفنفديبنمسابىوضريگشوء[رضخألا
هلمحلبضرألاىلإهتنيملهرسأبرضخألالبجلاهيلعطقسولءانيخثًافيثكًارابغوجلايفريثيشيج
رابغةفاثكفصييذلاتيبلايفةيغاطةغلابُمةكثوءاضرأطوقسلانمءايِإًاعنامفيثكلاشيجلارابغ
ِ.هرسأبلبجلمحعيطتسييذلاشيجلا
هيفششعتفالبجنابقعلاهبسحتشيجلاهريثييذلافيثكلارابغلاوجاجعلاكلذةفاثكةدشلو:ىنعملا

رابغهنأمغر«همكارتةوقوهتبالصةدشلكلذوءىعرتلنكامألاعيمجنمهيلإشوحولاجرختو

=ءةيرعشلاهتليخماهيفحطشتيتلاملسميبأتايبأنمدحاواذهو.يعارملاوضرالاكاهلیڈبت

Oo

 



°ىَفقلاوَماَمألاشيجلادهيملهبِتايِفَرشَملاقورُبالول

”بملاغارشَتَودرجلاكبانش

لنااعرنطَبيفضرألاف
)4(cfدقڊيدحرخَبيِفشيجلاف

°معاليللااذإليللاُهُؤاَمَر

(۱)

(۳)

)٤(

(0)

“معلابكللوم

هنأالإ؛مرمرعلاشيجلاوليخلافصويفىمادقلاءارعشلاهلاقاملةلثاممةغللاوةينقتلانأمغرف=

.هيفششعتنابقعلانأةجردل«شيجلاهريثييذلارابغللفصولااذهلثمبدرفتي

ىرقنمفراشملاىلإةبوسنملافويسلايهوءةيفرشمعمج:تايفرشملا||قربعمج:قوربلا
هقيرطىلإشيجلاىدتهااملهتملظةدشلشيجلاهريثييذلاجاجعلاكلذو:ىنعملا.برعلاضرا

دشرتةكلاحلاةملظلايففويسلاضيموالولافقنمهمادقالوهترسيمنمهتنميمفرعيملو
.حيحصلااهقيرطىلإناسرفلا

:ابشلا||برضلاوقدلاةدشوهوءًاعارقتهعوفردصم:عارقُتلا||ليخلايهوءدرجأعمج:درجلا

رسكتواهيشميفليخلارفاوححدقةرثكلةدقوتمارانضرألالعشيشيجوهو:ىنعملا.فيسلاٌدح

.لاصنلاىلعلاصتلا

:عافيلا||ةضفخنملاضرألا:روغلا||اهتيؤس:ضعبىلعاهضعبضرألاتطلخو.يَرسُي:طلخي

:اهّللا||شيجلاردص:ىحولا||هقالطناوهيشم:هعقو||ضرألانمعفترااميأ«نابثكلاولالتلا
اهتحتبضرألاقوفيوسيشيجوهو:ىنعملا.قلحلانطابىلعةفرشملاةمحللايهوءةاهلعمج
ناسنإلاقلحيفةاهللاكًاريغصودبيشيجلاكلذردصمظعلاهيلعنمعيمجىرتفءاهيلعهعقوةدشل
.ةفعاضمفاعضأباهتاذضرألانمعسوأهنأكفءاليلقالإهاحرنمذخأتمل

شيجلاىلإدئاعريمضلاوءهطاشنوهتعسيفيأ:هلاعر||حالسلا:ةكّشلا||معتلتوعمتجت:محتلت

ةدحاواهفدارتوهجاومأةمطالتملارحبلابشيجلاكلذةحلسأًاهبشمءهتاذحالسلا:رحبلابدارآو

ةيليختةراعتسافوذحملافءديدحلاهمزاولنمركذوةحلسألاوهو؛هبهبشملافذحف«ىرخأقوف

ىلعاهضعبمتليوعمتجتهتحلسأنأشيجلاكلذتافصنمو:ىنعملا.مفتراوالع:ىغط||ةيليثمت

«مطالتمرحببسریوولعيًاضعبعبتيهضعبافدارتمًادحاوًاثيشريصتفءهتعسىلعهريسيفضعب
.هتحفصىلعهریسميفعفتريوشيجلاولعيديدحنمرحبهنأالول
هلئامي:ەۋاھر||ردهاذإٌلمجلامزمزو؛لجزلاوريدهلا:مزامز||ضيغلاوةوادعلاةدش:رغولا

ديدشهريسوهيشميفالجزهلنأًاضيأهتافصنمو:ىنعملا.نسعشعكملظأ:ليللاىسع||ههباشيو

.ليللاةملظكهترثكلملظمءءادعألاىلعةوادعوًاضيغًادقوتمبخصلا
=:رغادلا||لاتقلايفراركلا:كيتعلا||سانلانمميركلاوميلحلاوعاجشلاديسلا:ديدنصلا(1)



f} = so ُهَنيَحىَهشَيَوفتخلاُبَِقځختشَي

ةحفروةفيَسروُسُشلاىَوُهَت

ةَميزَعيفعؤَرلاَبلقعَدضَي
هبلقنيۇزارججلاممنأك

شسرامُمسرضشمسرج

»يدًهاراَصَيلافعلاكَ
)۲(-م۰ًَ.۶َ

ىرَقلاَنماَيلِناحيِتُياَمِل

)۴01۳-„0و.

یظلنمیرؤاوفربنمعرش

“”ىرفالإةبَيرَضيجتنيال

حُشبْطْحلااذإَبطحلاسرت
۳مسماشٍةارَسىلع مّبطُش

(۱)

(1)

)٤0ءس۶„
ىَوشلالبعهيزجيفٍفرَتْغُش

.ةلوّصلاوشطبلاريثك:اطّملادادش||برحلايفةلمحلا:ةيكلا||بعرملاولوهملاوعفادُملا=

.مهيلعهتلمحبهئادعألعزفملاتقلايفركلاريثكميركعاجشمهشلكشيجلاكلذبحصي:ىنعملا

ذجنأاومهنُيينإف»:يدبعلاقزمُملاىنعملاةبراقمىلإهقبسدقو-توملابلطي:فتحلابقحتسي

فتحللهمادختسايفوهملسُتيبأديدجتنكلء«يقرغأبرحلايبقحتسماويمغُتنإو|مكيلعًافالخ
.راصتنالاينعتًاضيأو«توملالولحتقو:هنيح||ىّهشتي:ىهشي||برحلانعًاضوعءًاباقحتسا

ناكنإءًاتامموًاراصتناُءاهشتيلبءهيفبغريوتوملابلطيشيجلاكلذيفعاجشلك:ىنعملا

.ةيادهلاوىدهلاةرصنلقيرطرخآفتحلا
دعيءادعألاءالشأدصقي؛ماعطلااهنابهيامهنألءهحمروعاجشلاكلذفيسروسنلاىوهت:ىنعملا

ً.مهليتقت

برحلاتالوهمًاقزفمعزفلابلققشيعاجشلاكلذ:ىنعملا.عزفلا:عورلا||قرفيوقشي:عدصي

.رانلاىظلنمًاروأدشأوقربلانمعرسأةميزعب

:ىنعملا.عطق:ىرف||فيسلاببورضملا:ةبيرض||دصقيال:يحتنيال||عطاقلاهفيس:هزارج
.هعطقاّلِإهفيسبًادحأبرضيالهبلقنمٌدُفهفيسنأولامكبراحملاكلذةعاجشوةلاسبةدشل
يأ«سرحُم:يسرافلاخيشلاحرشيفتدرو]ايالبلاهتباصأيذلاروماللبّرجُملا:سّرجُملا
تافصلاعمميقتسيالتيبلاىنعمنأللءةروثنملاررلاققحمًاطخوهأطخبدقتعنوءظفاحم

بورحلاهتسرضنم:سورضحملا||[سؤجُم:دمتعُملالصألايفاهدورونعاَلضفءىرخألا
||ميظعلارمألا:بطخلا||ٌكتحي:سرتمي||ةيهادلا:سرامُمملا||هتمكحأوةتبؤجيأ؛بوطخلاو
هتسرضنمو‹اھايالبببوطخلاهتربخيذلابرجُملاعاجشلاكلذنإ:ىنعملا.حتفناوعسو:احش

.هيعارصمىلعحتفنااذإللجلارمألاسرتميةيهادبورحلا

ئلتمملانيمسلا:مّهطُم||هرهظلعناملا:سماش||داوجلاوهو«بوكرملارهظىلع:ةارسىلع

وأ«سأرلافحقونالجرلاوناديلا:ىوشلا||هظيلغوهمخض:ىوشلالبع||مسجلاقيقدلاو
يرجلاديدشانمسئلتممهرهظلعنامميركسرفىلعبكارعاجشلاكلذو:ىنعملا.هلكسأرلا

اناكولامك«قيرفتنودءهسرفوسرافلاحدتميرعاشلانأظحالن.نيديلاونيلجرلاوسأرلاظيلغ
.قحاللاتيبلايفهظحالنساموهوءةكرعملايفامهماحتلاةدشلةدحاوبرحةلآًاعم
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°”ىقولاماَتْعَيَولؤَهلاضراَعُي

”ىوثةؤطلاهَيْفطَحخيفكضول

طقلاكلاغرلاساَدُكَأشوجي

اسبقًاباهِشُلَقَصلاُهَصَلُخَأ

ةزازيممابلفخجلاضش ضمضمُ

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

يملاىلعهبُثوملاَنِمكَو
ڪ °ءةقمنإعشألاغتر یرهلإمساارتجيیرەهنه

:ىدّورلاماتعي||عزفلاوفوخلاىقلتي:لوهلاضراعي||برحلا:سيطولا||لاتقلاةدش:ةموحلا

توملايفضوخياهلاوهأىقلتيبرحلايفلاتقلاةدشقرتخيوهو:ىنعملا.توملايفضّوخي
.ةالابمامنود

||ةفطاخلاهتعرس:هتفطخ||رخآلاامهدحأكص:ناثيشلاكطصاوءةوقبءيشلاعفد:كَص
ةفطاخلاهتعرشْنِمالبجعفدولءةضقنمةقعاصناكولامك:ىنعملا.كدنا:ىوث||لبجلا:دوطلا

.ًامامتڭدنال

تنغضوءىرقهقلامجريهنأكيرجييذلا:نوغضلاوءديدشلادقحلا:ًانغطضُم||ًابضغُم:ًاشمتحم

رردلايفتدرو]برضاذإالإودعيالويرجيالليخلاوءتايقلاىلعتبعصتسايأ؛ةبادلا
يذلامراصلافيسلاينعتًاضيأو«رمألاىلعممصُملا:ةماصمص||[اذخآىنعمب:ًانفطضم:ةروثنملا

نمةعطقلا:لاعرلا||اهريسيفتمحدزاليخلاىنعمبانه:سادكأ||قوسي:شوحي||ينثنيال

نيبعمجيملسمابأنإفهالعأترشأامك:ىنعملا.فورعمرئاط:اطقلا||رثكأوأنيرشعردقليخلا

فصويفةثالثلانيبقراوفلايحمتثيحبءةدحاوةيرعشةروصيفهسرفوسرافلاوفيسلا

امهسوسيًاعمداوجلاوفيسلاحورلهجمدىلإتيبلااذهيفبرقأهنكلءةكرعملاضرأوموجهلا
ةيناكمإةطاسبىلعوءاطقلانمعيطقكهمامأءادعألالويخسادكأقوسيثيحببضغلاسرافلا

يتلاتايبألانماهقباسعمءرملااهنراقينيحهيلعودبتاممًاديقعترثكأيهفءةيرعشلاةروصلاليوأت
ةكرعملافصويفلاغيإلانمهتنكمةلكاشلاكلتىلعكراعملهسفنملسميبأضوخنعنيبت

.فرتحميئامنيسجرخمىلعىتحةبعصلااهتاطقلىلعكاسمإلل

:ابّشلا||دصر:َنِمك||القصءالجلا:لقصلا||ًارهوجُمًايفاصيآ؛ًاصلاخهكرت:لقصلاُةصلخأ

ٌدحىلعهيفُتوملانمكيذلاباهشلاكراصفلقصلابرهوجتفيسوهو:ىنعملا.فيسلاّدح
.هیترفش
ةروثنملارردلايفتدرو]فورعماهانعم:ةزازتهاب||عساولاشيجلا:لفحجلا||قري:ضفضفُ

ءةنم»بتيبلازجعيفةعوبتماهنأاميسالهيفهسفنةروصقملاققحممقوأًأطخكاذوء«هزازتهاب»

دروامك]عفترملالبجلاانهينعتالوءعفترملا:عشألا||عطقي:ٌرتحي||[!فيسلانمةزازتهابيأ
فئألاةبصقعافترا:مَمّشلااهنموءاريكتهسأرًاعفاررمييذلالجرلاينعتلبء[هققحموخيشلاىدل
=ريغالهنمةدحاوةزازتهابشيجلالفحجقورفيفيسوهو:ىنعملا.عقو:ىوه||ءاوتسايف
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ىوطْنابفتخلاىلعاشقرٌلَصغأةماطسمذهَلبةغعِفشي

"ضشماغرىغوعوژؤلاغريىقذدقییکنيبٍقزأَميف

بلاغارقُتمهلاطويامكقليفبأقليَويفطوي

(۱)

(۳)

هسأرعفارلاسرافلادسجٌعطقيامك«هنمةزازتهابالماكًاشيجوفيفيسةفصيفةغلابموًاناعمإ)=

ًاشيجقرفيفيسهنأضرتفيوهفءةغيلبةيرعشلاةروصلاوءهسرفنعهطوقسءانثأةكرعملاىفًاربكت

.هطوقسلالخةيناثةزحبهناسرفلضفأدسجزحيو«هلمكأب
ةخسنيفتدروهعفشي]ًاجوزهلعجي:ًاضيأوءهيلإهلثممضييأ؛ًاعفشءيشلاعفشي:هعفشي
ةحِصىلع دمتعُملالصألايفدروامىلإ«فرِةيلامجبابسأل؛ليمناننكلءهفعسي»:خيشلا

:ءاشقرلا||ةبالصيفجوعملافيسلا:لصعألا||هح:ةماطِس||عطاقلافيسلا:مذهللا||[هفعسُي
ًاشيجٌقرفيفيسهنألو:ىنعملا.توملاىلعًلمتشا:ىوطنافتحلاىلع||اهدلجةشقرلهيكل
لبكلذبيفتكيالهنإف؛ةكرعملايففًاربكتهسأرعفارلاسرافلادسجمطبامكنمةزازتهابالماك

ءاشقرلاةيحلاكهتبالصىلعجومتغلاهفيسٌدحنمةدحاوةبرضباًلدنجشهيلإهمضيرخآسرافبهعفشي
فيسةبالصىلإمضرعاشلانأظحالنىرخأةرموءديكألافتحلاىلعًاجومتوٌةبالصهئاوطناةدش
ءةيرعشلاةروصلاقمعلًاديكأت«ىعفألاكءانثنالاوجومتلاىلعهتردقوبرضلاءانثأحودمملاسرافلا

ىلعيقليلسرافلتقنمةفطاخلاهتظحليفىهتناهنأل«هفعسي»نعًاضوع(هعفشياانلضفكلذلو

۱.ةظحللاتاذيفرخآًاسرافهتثج
يهو؛ءامذلانم:ىقذ||عاجشلا:ئمكلا||لاتقلاعضومانههبدارأوءجرحلاقيضملا:قزأملا
لاطفعزتلاهذخأاذِإًايمذيمذيُليلعلايمذ:(ناسللايف)يعمصألالاق.حوبذملايفحورلاةيقب
:اذتدروةروثنملارردلايفوءاهتحصبدقتعنملو«ىقَدتدرودمتعملالصألايف].توملاهيلع
.اهريسفتعماهاندروأامكءىتذاهنأانجاتتساو-ًاضيأاهتحصبدقتعنملوء؛ضرألاىلععقويأ

اصش||لطب:ماغرض||هيفحورلالزتاملوتوملارغرغي:جرشحُي||[ناسللايفركذلاقباس
دردلايفخيشلافلاخندیکأتلابو]صاشوهف«ءالجروهاديتشتراوخفتنا؛ًاوصشوصشيتيملا
يفضوخيفيسوهو:ىنعملا.[هرصبصخشيأ:یصشوصشياصش:اهرسفثيحءةروثنملا

رخآلطبوتوملابرغرغتريخألاعزتلايفهحورتلازامتاظحللبقلدنجمعاجشنيبلاتقلاعضوم
.هالجروهاديتعفترادقوةيشاملاثثجكهتثجتخفتناوةكرعملايفهتومققحت

يفقزأملاىلإدئاعريمضلاو«ضعببامهضعببرضيمثدحاوعضوميفنيئيشطلخي:طوسي
عرقت]طولا:ابَّشلا||هبرضىنعميءهعرقردصم:عارقت||ةميهبعمج:مهجلا||قباسلاتيبلا
رردلايفيسراقلاهدروأامانبوصتسااننكل«ىرشلاماغرض:دمتعُملالصألايفتدروءابشلا

يبأکًارعاشنأدقتعنوءتيبلااذهلقباسلاتيبلايفتدرو«ماغرضاةدرفمنأاميسالقروشنملا

قيضميفو:ىنعملا.[نيعباتتمنيتيبيفةدرفمروكينل(تاذلابةروصقملاكةديصقيفو)ملسم
همانغأيعارلابرضيامك«فطاخرسيبءاشامفيكامهبلقيقليفبًاقليفطلخيهارتجرحلاةكرعملا
.هاصعفرطب
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ۓعُكئاشاتمشااجبرني
انقوقحځمْنَعٌرِجْغَنىتىلإ
يفځَدَقَيالميّضلاَابأانُك

ينغَمطَيالفلألاةامحلانُك

انيجخَمداُمنُهَولاٌقرطَيال

ةليزُيوأرانّشلاعظفأام

انشيلۇُيالوىَرُخُنىتىلإ

°ىفَعْشاظِعَلاوُحَأيفيّسلابناكنإ

اصولاهنيبلاطانيناكنإ
ىنمملايِفوَتشَنَواينّدلاويذلايف

”نأدلاىّضْوَنانييديفىتمىلإ

ادعلاَميضلاانُموُشسَيىتممىلإ

“فصلاحَدَقَنولُذلاانِتافَص

ىَرُدلاليتيفغياّطلاانور
ابكفدجتمشرعاَنلَلَتمُكو

“اضعنمىتُفأولنمعبنأ

ىَلطلاقوقْنِمماَهلاليزُيبوَ

ابشلارحةمِلوُبالتيملاك
طلاهلظنموًأانُرُذَفَو

(۱)

(۲)

)۳(

)٤(

(0)

نمانبولقباميربن-ةروصقملاةكرعمجئاتنرعاشلاصلختسي-اهتركذيتلاةقيرطلاهذهب:ىنعملا
يفرمتسيوهو«ضيغلاانرودصنعحيزنلانناسرففويسبانيفتشانإءانئادعأىلعدقحلاوضيغلا
.ناكمبئراقللحوضولانميهوءتيبلااذهلةيلاتلاتايبألايفةطخلاكلتهجوأدادعت
هتکرعملاجرضاهنتسايفأدبيءاهلهفصووةكرعملاراسمىلعهتفقودعبو«تيبلااذهنمءادتبا

عجارتلرعاشلاخيبوتلهحرشيفمهلالئاقء«هتعاطلهأوهللابزح»يسرافلاخيشلامهاعدنيذلا

مکنیديفناوهلاولذلانوضرتىتمىلإو؟مكنيدراهظإومكودعلاتقنعمكطبثيذلاام:مهممه

.تايبألاخلإ...؟قحلا

.لذللًاضيقنهتزعوناسنإلافرشنعءانهءاهبىنكوءءاسلملاةاصحلايهوءةافَصمج:افّصلا

‹ءادعألاانيلعهضرفيذلاريصمللانمالستسايفماوعلاكةقّوَسانرصفيكو:ىنعملا.عوطأ:ىتقأ
تایبأففختمغرو«یرنامك.مهّيصعنمٌةعاطرثكأومِنممهاغتبملومهلبأانرصاننأةجردل

حاصفإلاوطيسبتلاهبدارملاءزجلااذهيفرعاشلادجنءاهيفلوقلاةلازجواهتغلةماخفنمةروصقملا
يفاميسال؛ملسُموبأاهبزاتمايتلاةيغالبلاتافيظوتلانمملسيالاذههتيبنأالإ«هئارقمومعل

!یصعنمیتقأولِنمعوطأ:هریبعت
.قنعلا:الملا||سأرلانيبجيهوءةماهعمج:ماهلا||بيعلاوراعلا:رانشلا
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g
ل )۱(ًةُملايدخناَهَتيلَو«دوَبَعاطيفمطلۃَمىلإ

ىختئُمال؛ىهتنشال؛ىجتْلمالمهبانذأيفعَرُهَتىتىلإ

ىدمملاقوَعمُهْرفَكومُهُروَجومُهريكنانفرغَيىتىلإ
(۲)

“ضقغلاٌدبَعمهلنحتىتهمىلإمهشارضأانهِضقَتىتىلإ

؟ىتممىلإىتىلإىتىلإمُهُئاكحتأانكرغَتىتقىلإ

)٤(هيحخملاَناَهلت4اقَدَصولًاقياضانيفشاُتجُمَنيأ

“”قللامْرَعلاىلإليللامراعَماَهَناَوَرَفْثَشفَنذِإيهتنَيال

هلگح:ًاضيأينعتهقرعوءاهيلعمحلالةيلابًاماظعهكرتىتحهمحللكأ:اقرعهقرعيهقرع:انقرعي(۲)

(۳)

3

(0)

نمهبنونيديامراهظٳهيلعمهراکنإريكنلابدارأامبرو؛مهركنُم:مهژيكن||قيطيالامقاشملانم

قزَعلمتحنىتمىلإ:ىتعملا.نيكاكسلا:ىدملا||يدعتلاوملظلاوفيحلا:روجلا||تادابعلا
:ةظوحلم.ةحيبذلاماظعنممحللاخلستيتلانيكاكسلاٌقَْعانيفمهرفكراهظإومهيدعتومهركنم

ء؛ىدُملاقرعمهرفكومهروجو|مُهزيلكنإانكرعيىتمىلإ»:يلاتلاكنايعألاةضهنيفتيبلادرو
اهتلمأةيسايسفادهأُةُدرَمةغايصلاىففيفطلافيرحتلانأانداقتعالءاهيفدروامبدعتملاننكل

ةضهنيفدروامةظوحلملاهذهيفانتبثأكلذعمو.ةنمزألاكلتتاماقمريشبيبأخيشلاىلع

.ةدئافلانمديزملءنايعألا

ًانوكسهبهمكحتيفًاوتعوًاربكتهكولمملديسلايشيامكءاصعلابةراشإلانعريبعت:اصعلادبع
.ةكرحو
هرذحنوهفاخنامانيلعلهسوناهلٌبححلاقدصولف..؟لعفلابقداصلاهللاٌبحُمانيفنيأ:ىنعملا
.ءادعألاملظنم

حرشيفدروامكءعرقلاةرجش:ناوزقلا||هقيرفتوفوُصلاثيعشت:شفنلاو«تقّرم:تشفن
اهلصأدجألاهنعتثحبفءناسللايفًامامتقباطُملاىنعملاسفنباهدجأمليننأالإ«يسرافلاخيشلا
فصييلذهلاكلاملاق«ناورقوءارقاعمجلاوينايحللانع]:سوماقلارهاوجنمسورعلاجاتيف
عمجلاورسكلاب(ناورقلاك)‹«بهارقلارودصلارعشلااهببشأ|تتفلتواهناورقتشفناذإ»:عبضلا

ءفلالانمةلدبمهنيعنأكيبارعالانبانع«لكؤيىذلا(عرقلا)ارقلاو«ىناغاصلاهلقنتاناورق
ءارقلاةنيبرهظلاةديدشلالاقُيو(مانسلا)ةليوطحاحصلايفورهظلاوهوارقلا(ةليوطءاورقةقانو)

يتاتو.عبّضلافصويفيلذهلاكلامتيبنمىنعملالتساملسُمابأنأودبيوء[ىرهوجلاصناذه
كلذل]«تيبلااذهىنعمملسُموبأدصقاهّيأبنهكتلاءرملاىلعبعصيتابارغبىنعملايفاهتانيرق
=||ةدارإلا:مزعلا||هفواخم:ليللامراحم||[يسرافلاخيشلاهدروأامًايفرحىنعملاحرشيفدروأس

O0۰



'ادعلادقلادقرمألابرخدقمهبيلنمةَريْفلاوؤذَنيأ

Euهووااِع٤ te eا(( یقتوربوىهَولاثعشُيْنَمےيقاَرىلعقرُخلاعسا

ىنولاباهنيةَيضَفالءاَوعَشةيهائاَيهَنأمترعشا
ً شعلافيسارَشنيباَمُمابْنَتًةَيعنإٍتامؤَتلانماوُبُه
o .ً ّ ِ )۰,إامداً

°محلاظفحجىلعتومُهَتيلوونماۋُّرلاتوَملاىلعىتخ

vv
3

و

يحلاوةايخلاضزألاانموہکنیډدِتاَمرُحاوُحابتشادق

(۱)

(۲)

(۳)

(£)

(0)

)١٦(

هليزنتلانهزاجوءارعشلادعجلاك»:ةفاضإبابنمنيفرعم«مزعلاىلإهتفاضإوقاقالملا:اقللا=

مهُيْغِبيهتنيال:لوقي:ةروثتملارردللًاقفو«ىنعملا.هسفنءاقللابسفنلايفةدارإلامزجيفمزعلا

ًايوقًامزعمزعننأىلإمهملظبانوقرفوانعمجاوقرفوانيفمهبولطماوباصأنيحكلذيفهلةياغالو
هضعبدضععرقلارجشبضعببمهضعبمهيماحتومهدضاعتيفنيملسملاهبش:مهلاتقومهتاقالمل

.ملعأهللاو«هتقزموهتلكأفهيلعتدعمنغبرافكلاهبشو؛ضرألاىلعىشحىتحًاضعب

ةدلجلا:الّئلا||عطقناوقشنا:ًدقنا||[ةروثنملاررّدلايفرمألابرختدرو]ٌدتشا:رمألاٍبزح

لئاسأ:ىنعملا.مظعلانيكسلاغلب:كلوقك؛هاصقأرمألاغلباذإ«نطبلايفديلولااهيفٌُنّوِكَتييتلا
.هاصقأوهتياغغلبوٌدتشادقرمألانأل؟مهنيأ؛مهنيدىلعنوراغينيذلاةريغلاباحصأنع

|!قرخلاوقشلا:ىقَولا||حلصُي:بعشُي||هقرخدشيوبوثلاعقرينم:عقارلا||قشلا:قرخلا
نمدجويلهفءهعقارىلعقرخلاعستافرمألامظع:ىنعملا.حوتفملالكآتملاحرجلارثأ:ىأثلا
؟انيفةدسافلاحورجلامئليوقرفتملاعمجيودسافلاحلصي

امانتبثأاثنكلء«ىَلَولا»:دمتعُملالصألايفتدرو]يناوتلاوءطبلا:ىنولا||صالخال:ٌةيِضْفال
مكلصالخالوءةميظعةيهادمكيلعءادعألاطلستنأمتملعامأ:ىنعملا.[يسرافلاخيشلاهدروأ

.مهلاتقنعمکیناوتومكدوعقباهنم
عمج:فيسارش||طسبنت:عابنت||ءادعألااهبًادصاقليوهتللاهركنونإمسايهوءىعقأ:ةيح
ريسألاوديقُملاريعبلا:ينعتًاضيأو«فتكلافورضغلثمعلضلكبقلعمفورضغوهو؛فوسرش
ىنعملاو«شركلاولاحطلاودبكلاّنِمُهَلُكنطبلايلياممباجحلانودام:اشحلا||فوتكملا

.تیبلاقايسنمحضاو
نأوأًاتومناكهتيلو..؟مكمونومكتلفغنوكتهيركلاتوملاىلعىتح:ىنعملا.هيركلا:مالا
..مکمراحمومكامجنعنوعفادت
ةغيصبيسرافلاخيشلاىدلدريوهف]هتفيصةحصبًاداقتعادمتعُملالصاألايفهاندجواماندروأ

قايسلانمحضاوىنعملاوء[؟ايلاوةايحلاضرألااوعنمله|مكنيدتامراوابتساله:لؤاست
.هلةقحاللاوةقباسلاتايبألاقايسنمًاروتبمالاؤسهتغيصبسيلوءةيلاحلاهتفيصيف

١0



مکقزِرَومككلُميفاومُكَحُت

مكلِفءاذْبمكيلَعاوُنَم

مكفيرلالنممُكوججَزأو

مكزدالبيفمُكوقياضو
اوالۓعكيفًئوبُئرَيال

ثكهتْلاَومكؤاميثكْفشدق

هَلبللالهنياكييسيلأ
مهمعابُناىلعالمو

ةيهاتاَيَعظفأاقمش

عياشڻيلَوءاعايَصايف

.رثبلاولدبح:اشولا(١)

”فولااوُعطَفورثبلااوشبكو

ابّصلاَوَحُفَنوِءاَملاةَوشحو

وجيَعْرُتْنَلمُكتيلو الملانماوجب

ىَرشلايفٍتيَمِنْفْدَمىلعیتخ

ىرنممماقؤوأنيدةو
الالواشالومكتقزرحم

؟یکبْنَمَویکشنمُدافَمامو
ىَهُّتلاىلإانزاكفأثعَجَر

..الولضقالتمكجالئيدال
ىفطضُملاعزّشِبتيِغاَوطلاُفشَع

ىَصحلااذاهہلةبيصش

ىتجوءىسدفألاانُنيِدف

ىمَعلاَنِمانُيوُلُُثيِفوُغول
تيجيلَويِتُحْرَصل یدمٹیج

اعرو‹عدتراوفكًاوعر:اعر||نيميلاودهعلا ةزمهلارسكيلولا:الإ|نوظنحيا:نوبقريال(۲)
اعر:ینعمہرتًاضیأو-«اهتياعرىحاهوعَرامف»:ززيزعلاليزنتلايفو.هظفح:ةياعرواعرءيشلا
تیمیالوًادهعمكيفنوعاريالمهو:ىنعملا.[اًعَو:يسرافلاخيشلاىدلتدرو]هتمرحوأهدهعهل

.مکنمهدهعبمهلیفوأنمةمرخالومكنيدةمرحالوهايإمكوطعأ

.ءانثتساتاودأ:الحالواشخحالو()

ىنعملالالوءةمذلالهأنمذخؤييذلاجارخلاوهو-ةَيرِفٌممج«یرهك-ةيزجمج::یزج()

.هبابوهيأيفةحضاو

‹ىعدنمانا:ًاركنتسُمرعاشلالءاستيءهموقنمهتوعدلدحأهيلعدريملنيحو!هاحابصاي:هیبنتلاب

:اذكهيسرافلاحرشيفىنعملادري].بئاجعلاةبيجعوبئارغلاةبيرغكلت..؟يسفنبيجألهف

عماسيدحأسيلةلاحلاو«مهلاحبمهربخأفىلإسانلاعامتجالجألةميظعةحيصحيصأينإ



۰و4۰

ةهشُمَداذهوكلمملاعبذَف

َوو6ً

4Sأً>0و Jرو”

ةَئأشيعْتأاراععَسيلأ

ٍ 2o ىتدُهلارختنيفحباذلاٌةَيْذُمَو

ىرشلادشأاَيراّلابالكنيب

ىقَرْنَمِلأاضَرَعوأاََللالثم

ىرَياَمانيلَعلذَّتلامكخَيووراكؤأىلإيزُخلاانُفلَي

)۳ءاابَسيلَوهُضمنِاًنباَمماَرَملاءاملاترش

”ىركلاتالَنافجْألامينوهرادُكَأىلعشيعلاأنَتَو

°”ىَدّصلانِماشحلاٌناَرَعفيَسلاوراٌضيدَصبنحبانينو

©ىتجامبملاىَراِجُياَعَأهّمحعنمبفيلاملنمك

(۱)

)۲(

)۳(

)٤(

(0)

ددعتك هجوألاةددعتماهتاباطخلحارميفةغالبوًابولسأوةغلةروصقملاَرْوطتظحالن

نمسنيءتيبلااذهنمءادتبا؛ملسُمابأىرنكلذل.باطخلاةغلهنعنيبًامغانت-بطاخُلا

لاحءوسلٌميمعتيزاوُملاِهقمُغيفوه)صيصختىلإيوقلازاجميفميمعتنم٠«نیتلحرم
ىلإهحاملإيف.ءاكذلانمناكدقو.(ريبكلانطولالاحِءوسيفًانمىض4هنعًاريعُمريغصلاهْنطو

ىلإٌةراشإ-«مكلالقتسا»ةدرفممادختساربعتيبلااذهيفًاعمامهعمجثيحبماعلاوصاخلا

ةصيصخلنوكيامبرقأحلطصُمَلباقمءرامعتسالانميرهاظلاةيبرعلالودلالالقتساحمالم

ةيهادلاوةبيصملاٌصاخًاجمادءجراوخلاٍةارُّشلانعةيانكء«ىرّشلادسأ»:نيبضابإلاهينطاوُم
-ةيئانلارابجنزيفرصبتسمملانيعب-غباتُملارعاشلاآرامك-ًاروهدترثكألااهماعيفاهرهظمتب

-مويلااهيلإىرنامك-ماعةئامدعبتلازامٍتالالقتسامايأماشلاورصميفثدحيناكامل
ريثبتيفتيبلااذهلةقحاللااهتايبأيفةروصقملارمتستلءلايجألااهنمكحضتسٌةكوحضأ
اهرطعبتخيضةيبولسأُءانربخيذلاعيضاهنتسالاوعيفرعملاوولداهلًاجارختساٍةمكحلا
يفًارواجُموًانرقم«ىرخألاةينطولاهدئاصقىفامكءةئنونلاهتديصقيفىلسكلاٍةقئاذللزفتسُملا
۱.ريبكلاوريغصلاهنطوينبهباطخ
.قلحلايفبشنيام:اجش||ملأ:ضضَ||يفاصلابذملا:حارقلا

.مونلا:ىركلا

||شطعلا:نارح||ليلذلا:رغاصلا||هشطعدتشانم:ّيدّصلا||مسجلاقلطُمهبدارأ:بنجلا

نمهوحنوديدحلاولعتةشهةقبطو؛ًادّصلااهلصأ:ىدّصلا||هاترفشوأءاّدَح:فيسلاىشح
هعقوأيذلاناشطعلاكءادعأللةرغاصةللذتمانماسجأنوكتنأانيلعراعلانمو:ىنعملا.نداعملا
.اهلاننارجهةرثكلاهالعيذلاًادّصلاببسبةيماضانفايسأوءةناهملاولذلايفهشطع

؟ەتيانجوهبسكوهلمعبملاظلابقاعُيالأ..؟انيلعاهلبجاولااهقحفويسلاملظنىتمىلإ:ىنعملا

o۳



:مفوُيُسلانإ اهّفحِلثعبط

ًايزاخۇَقَيالؤححٌفيَسلاو

ًابجاَصَليلَذلاىضْرَيالُفيَسلاو

ذأيزاخملاُءاَلَجبُفيَسلاو

تثَقَياَضَتاذِإحاتفمفيّملاو

املاججرلانمقدّصلاكفيّسلاو

سلاو دَيؤُموبوزُمتيففيل

هرشأيفوَبِيَقَنوُدفيمسلاو

ًامكاعيقوقحځلابىَضْقأُفيَسلاو

ُهَتْشَفاَربڃاَصىفزأُفيَملاو

لجيَعُشجرنويففيلاو
ُهَتِيَهَمْشايذلاٌكيطغُيفيّسلاو
اَيبابوَأثَدَماَعفويشلانإ

٩طلاىلَعاEَءاَهّفحو

فكنَمىّففأَودبنَمقدا
ىفَعشالاَصْنِإوميِضْنِإلوُصَي

»ىوشرانّشلابليلَذلانإ

الغلاىلإةمركُينَمعبضب
©”هلُاءارآوحلامامُهلاىلع

ِ َ YW
مَرَزتهەلخطiةإلامقتضى

e

ىلتجَتِفويُشل؛َموُمعلانإ

ىهًتشاامكومحنمهلوُتنإ
¢٤-(WD.

اصلابيرقّتَوىَصقالارذدضَملاب

فويسلاملظنفيك:ىنعملا.ءرملاسفناهحتفبو‹قانعألا-ءاطلامضب ىلطلا||تعنص:تعبط)۱(

.ءادعألاباقرنماهنيكمتيأ:هلجألتعنصيذلاواهلبجاولااهقح

هقحبلطيفدهتجانممًاقدصدشأوهفءهقحلعيضمريغهتاذيفلطبعاجشفيسلا:ىنعملا()
۔افاکنممةيافكدشأو

نمهظيغلىفتشالاصنإوملطنإُلوصي«يزخىلعرقتسيالودهيالوحهعيبطبفيسلا:ىنعملا(۳)
.هودع

.هل

يزاخمللفاشكفيسلا:ىنعملا.ةعفرلا:الغلا||طبإلاوُديلاوُبكنملا:عبضلا||فاّشك:ءالج(٥)

.ةعفرلاوحنهبومسيلبهمركينمديلذخيالو
.تيبلاقايسنمحضاوىنعملاوءلوقعلايوذٌءارآ:ىهّنلاُءارآ||ترشع:تقياضت(١)

.ديعبلايأ؛ىَصقوّصقييِصقردصم:اّصقلا||اهباحصأ:اهبابرأ(۷)



: قلاهنيبزحلال r

تَدَعَرَأوتقرأثلعحدذجَماو

”ىريلابلوُحُملاْنَدَْفَيَنُهو
,o)ءا2

ىغتريَوهِيَعنمتبني

)۳(2حَاِ
”ىلجلاَنهيلَعريِصاقملاَنِم

ىّعَولاتاموحبوكلا:ٌةَرِعلاو

9

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

ادىللداهجلانعمكُباتككمڭلكارشلاوب9

ةَنِيأابظلابوالجلاتيراننِي (”ىقلاباعلى

ىلعكرّشلاصفرامكَديِجوَتمُتْفَدَصولديڃوتلاوُثَب

اهبدصق؛تلبحوحاقللاتلبق:تحقل||اهديدانصواهناعجشبرحلالوحفبدارأ:برحلالوحف

عمج:ىرثبلا||لسنللةلباقلاثانإلاببرحلاو.عامجللةلهأتملاناركذلابفويسلاهبشدقف«برحلا

.ةمزالاقلطم:اهبدارأهنألمتحيوءهفنأةمحليفوأريعبلافنأيفلعجُتةقلحيهوءةارُب

لوحفلابذجينمنهوءاهتادولومدلتلبرحلاحقلتاهنموبرحلاناركذفويسلا:ىنعملا
.اهسيطوىلإناعجشلاو

يفدعرلاوقربلاةجيتنو«فويسلاتدعرأوتقربأثيحنوكيءهتقيقحيفءذجملاو:ىنعملا
ءيناثلارطشلايفةروصلارمتستلءءادعألاءامدفويسلارطمنكلءرطملاوهةيزاجملاةروصلا

.هنآيفیعترُبوهتعاسيفدجملاتبنيثيح

نمةعونمميهو.ةميركيأ؛ةليقعمج:الئاقع||نيصحناكميفاهعضنواهعنمن:اهنصحُت
ريصاقأ:اهتءارقزوجيوءةروصقممج:ريصاقملا||ةيرعشلاةرورضللتفرضءلئاقَع:فرصلا
يهوءةيلجعمجءاحلارسكب:ىلجلا||ةميركلاةأرملانافجأيأ؛(يسرافلاخيشلاىريامك)

ةنصحمانفويسعضنانلابام:ىنعملا.ادّضلاىنعمبءاحلاحتفبو-فويسلاهبنيزتيذلاغوصلا
.برحلايفاهتمهمبمايقلانعًاضوعءأدّصلااهولعياميفغوصلاوةنيزلابةالحُمةءوبخمانئاسنك
ةيمحلاوةميشلاوذوهو؛ميشمٌممج:ميئاشم||فويسلا:ابظلا||برحلادايسأ:دالجلافيراطغ

دقفءاموشلاةرجشبمههبشهلعلوءودعللمؤاشتلانمقتشمىنعملااميروءهعبطيفةقيلسةدشلاو
ناكنمىلعقلطييذلا«؛؛مشنمرطع»يبرعلالثملااهنمو.اهبتكّرعتاّلاتقتدارأاذإبرعلاتناك
ةقلعميفدروو؛حضاولثملالامعتساو.دولاكلذرخآامهيلعدسفأمثدووءافصمهدحأنيبوهنيب
:ناعطلا||»مشنمرطعمهنيباوقدواونافت|امدعبنايبذوًاسبعامتکرادت»:یملسيبأنبریه

ربصلاباحصأءءاخسلاوفرشلابابرأةداسلانيأو:ىنعملا.حامرلايهوةانقعمج::انقلا||نعطلا

.مويلامهنمًادحأىرأال..؟حامرلاوةنسالاوفويسلاببرضلاو

لهآنمهتالامكبنيذخأآلادارأوأءةيمالسإلاقرفلاعيمجنمهبنيسبلتملامهببدارأ:ديحوتلاونب
فذحوهءانه«فذحلاو؛مالسإلاىلعڭرشلاصقرام:دصق::لعكرشصقرام|ةماقتسالا

.ءافتكا
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OERىوشلااوُعَرنَتومظَعلااوومُهَنوأ1.وامش

)0ًاوبٽيرخُنيدلاوكللاومكُنوكشامرارخألاوُتبدني

”ىرّملايفماعلانِإیَرکفرطا:عِداَحخويبمكيمانُياذمگ

ygو
آ

1

٤ىولاةَيِم۰ٌَثلاًةضيرَمةمصاقَلَدشعلم

كلاراعسترَعشُتًامئازمعاوُبدناواباركتزعلىلإاوبُث
و

فماتييزوتافاقمُدرَتةطُخحافصلابأبارينإ

۷فكلاسأَرىلعٍيذَهلاَرَحُنَنوهلأمارخإللنادَقق

ىّشمعلاموّصلابضَقْرَأملالەرطفٌتقَومئاَصللنآدق

(۱)

(۲)

3

)۱٦(

(۷)

ملو؟رارحألانيأ:ىتعملا.ناكملاقلطُماهبدارأوءةيحانلايه:ارخلا||بولسملا:بيرحلا

ىتحنطوالورقتسممكلقبيملو.ہکیدبآیبنمبلشمکنیدومککلمو؟دقارملايفیکنوکس

.ًاكولممتنکنأدعبنیکولمممترص
نأديريلفطلاةاغانمهنموءءيشهلممهفُيالظفل:ةاغانملالصأو«مکیرابیومکینادی:مکیغاني

نملبرضُيلثم:ىركقرطأ||عداخم:عداخ||ةمأاللكلهملا:ريبش||عيطتسيالفاهلثمبقطني
ءیرکقرطأ»:هلئاقىلععقأملتيبنمماتريغسابتقاهلصأوءةلئاغلاهبداريفطلُمممالكبعدخي
يفهنكل؛مالكلالؤشغَمِبمكودعمكيلإبرقتاملاط:ىنعملا.«ىرقلايفماعنلانإ|ىركقرطأ

.مكبكتفلاىوسديريالومکلامآلكلهموعداخمةقيقحلا

||اوعلقت:اوعزنت||هورسكت:مظعلااورصهت||ةميخو:ةليبو||لقثلا:مشجلا||هولمح:هومشج
رسكتةميخوةلمحعداخملامكودعىلعاولمحا:ىنعملا.نيلجرلاونيديلاوسأرلافحق:ىوُشلا
.هناسرفمجامجوهماظع

|ارمألامرطضاوبرحلاتدتشايأ؛سيطولايمح:لاقي:ةيمحرونلاةفيعض:سمشلاةضيرم
ةفيعضسمشلاريصتىتحةديدشةمصاقةلمحمكئادعأىلعاولمحا.لاجعتسالايفلاقت:ىخولا

.اهعارستيفبرحلارابغوجاجعةرثكلرونلا
.ةججأتملاناريتلاكرعستلمكمئازعاوثحوًاماركتوملاىلإاوعرسأ:ىنعملا.رانلا:الّصلا

يفاهلاتبثتوجوعملاميقتوتئافلادرتةديمحةلصخفويسلابمهتعراقموءادعألالاتقنإ:ىنعملا
.تباثلاريغ
قلحلادعبهمارحإمرخملاكرت:هُت||ءادعألالاتقنعكاسمإلاهبدارأوءلالحإلادض:مارحأإلا
ىدهُيام:يذَهلا||ًاقلطمحبذلا:رحتلا||همارحإيفهيلعناكاممالالحريصيىتحريصقتلاوأ
هيفلحنيذلاتقولانآ:ىنعملا.ءاسلملاةاصحلايهوقافَصغمج:افّصلا||ًابؤقتوأٌءادفةبعكلل

.مهئامدةقارإبهللاىلإًابؤقتءادعألاةلتاقمنعانمارحإ

o٦
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“ىضقلاعُتهَلَداكاماكوةميَسلَسحِلاَصلافَلَسلاو

4

یمغيفواجرفلعلينواورعنَعاَهنيَبدوشحبت1

ىَسَبنَمَوٍثراححوسراغلةحِلاَصةَتيطُتافْؤلاكلَ

(0)

ىمَعَولهولقعلاَعيَصضوةفيحئةييفأاذِإكلي
الغلاقبسْنَعغفضتناننكلىقباوَساَيلَوحافمانل

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

)0(

)٦(

حوفسملاءادعألامدةقارإبانرهطهيفمدهنوانءوضوهيفضقتننأانيلعيذلاتقولاناحو:ىنعملا

ةرمثبيهيبشتلاهجزمتيبلايففيرطلاو.مهيفلتاقُملكيتيلكنملب«بسحفمهتدروأنمسيل
.مدلاهبشيناقرمحألئاسبةزنتكملاوةيلكلابالكشةهيبشلا(توتلا)داصرفلا

ملاذإ:هتيبسلحنالف:لاقي.تيبلايفشرفيبوثهلصأو«سلجعمج:سالحأ||مزالن:ٌرَقَن
.ةبيصُملاوةيهادلارصبتالةضمغمراصبأبنينيكتسمنيللذتماهحربنالانتويبمزالن:ىنعملا.هقرافُ
.ىفكوىلاعتهللاانبسح:ديدرتبنيفتكُم«فالسألاخيراتسردنلسالحألايفانتويبمزالن:ىنعملا
ةيلصفمةصيصخيهو.داهجلانعنيسعاقتملااهئاملعوةمألاءانبالخراصدقنتيبلايفًاعبط
فرشیعنتةمأليعنوحراجيعونعتيبلااذهلةيلاتلاتايبألانيبتامك«ملسُميبأرعشيفاهدجن
مهفويساولسنولوألاف.اهضوخنعةيفاكتسيلبرحلاتاياكحنأًادكؤم«مهصصقواهفالسأ
سیلوءینبوثرحوسرغنملةحلاصةنيطمهتافرف.ةثارولاباهبستكننلرثامنممهلناكامناكو

ةينمأءنْذِإكلت.هتاذءاقلتنميتأيًاجرفٌلعلوىسعيفةمهوتمةزعنعمهتافرنيبثحبينمل

.ىمعولهجولقعللةفلتموءةفلخم

مكيلعغبستنلفالسألاماظعنإ:ىنعملا.نيلحارلافالسألاماظعاهبدارأو؛مظعمج:ماظعلا

.مكتكرعميفاورصتنتلةيفاكنوكتنلمهتالوطبنعةيورملاصصقلانأامك«فرشلاودجملا
.هئاضقناوهعاطقنایتحمهلناکامناکوءهداجمأانلتيقبوهفيسٌلَسحلاصلامكفلس:ىنعملا

ثراحللةحلاصةبرتءرمألاةقيقحيف«مكفالسأتافر:هلقحاللاوقباسلانيتيبلاوتيبلاىنعم
نممكيتأتةيناجمةزعنعنوثحبتأ:رعاشلالؤاستيتأيل.مهفلخنممةعلقلاينابوةرجشلاسراغو
ًاجرفٌلعلوىسعدادرتبًايجرتوًايتمتاهنعنوثحبتسمكتداعكمكنأمآ..؟لمعنودتافرلاكلت
ةينمأيهفءكلذكرمألاناكنإ:قحاللاتيبلايفهمكهتُلمكتسيمث.ءامسلانمانيلعلزنتي

.لقععايضویمعولهجاهنوكنعاَلضفءافومدعوردغةينمأيأ؛ةفلخشم

o۷



ٍةَئاَرِإنكلميالدجملاو
اقتوُبُغتلاامىلع

°يشلاىَلَعابّشلاميطختبنكل
عامغافدْناويلاعملابسك

ثَبعَيملاهلمأًلاعفانَلقولو ىرّشلاراصيَهبرأفلاثبعب

)8(يقوىگارًاهاواهبُمعبغمنهركذبوَمنيَميفشيعن

يكدملاذإدجلاينالاهًنكلىباوسمُهلْمَعَت

”ىَدَعُفاميماهللابمامُهاَلإاهليالةوزَللادموُضغَم
ىلانماذإدجَملاملسَيملممييلَعادَدغعَتاْلكنااإ

“ىقئوُملابغَصمْرعلاباوُحَوَدو ُتَتشْناَفيڍاَوَهللميزحلااوُدَش

(۱)

(1)

(۷)

(۸)

ءيلاعملاقبسنعانسفنأعمحماستنمويلااننكلءةروهشمقباوساهلفويسانل.معن:نيتيبلاىنعم

.فويسلابفويسلاعرقبامنإوفجنعاباٹّرويالدجملاف

دقو|لئمٍدجملىعسأامنكلو»:سيقلاؤرمالاق.هَلّصأ:َءيشلالثأو«تمدقتوتلُصأت:تلثأ

اهبابرألزعفويسلاف:ىنعملا.ءانعوىنعونعينم«لزن:انع||«يلاثمأَلٌنؤُملادجملاكردي
.تاروذحملانملزانلاةلازإويلاعملابلطيهوءاهبةمئاقلاقيئاومللنيظفاحلا

.داسآلانمكمبرأفلاثبعيمل«فويسلاكلتلهأةنسانعبتاول:ىنعملا.دسألا:راصيه

اندادجأركذباننيباميفمغمغن:ىنعملا.ةمغمغلاكمهفُيالمالكبملكتملاو؛يفْحلاتوصلا:ةمنيه
ىتموىنأ:نيدّدرمءءادعألاليحربينمتلاوهوأتلاكولنلب؛مهلعفلثملعفننأنودءديدانصلا

.نولحري
مهلنأحيحص:ىنعملا.طقس:ابك||ولعلاوظحلا:ّدجلا||هضهنأوهراثأيأ؛هشعنأنم:شعتت

.ًاطقاسًادجموًاظحريثتستالكلتمهقباوسٌنكلءةدوهشمقباوس

سائلانملسابلاميركلاوقباسلاداوجلاوهو؛ماهلعمج:ميماهللا||عاجشلاديسلا:مامهلا
عاجشلالسابلاالإاهغلبيالفويسلابابرألةعيفرلاايازملاوقباوسلاكلتنإ:ىنعملا.ليخلاو
.مهلاعفبيدتقُملا

برحلانعدعاقلاميثللالماخلانابجلا:ينعتو؛«انلكتا»لعافنملاحلاىلعبوصتم:ددعقلا
نمًاميئلناكنم:دّدغقلاوءربكألاٌدجلانمبيرقلاوءهباسنأهبدعقتنمًاضيأو‹مراكملاو

نودعاقنحتوانفالسأىلعانلاكتاواندامتعاناكاذإ:ىنعملا.هتيبيفاهعيمجاهدصقو«بسحلا
.ءادعألارشنمدجملاالوفرشلاوجنينل«فرشلاودجملابلطنع

خيشلاحرشيف)ةيدهعمجوأةيداهعمج:يداوهلا||رومألايفطبضلاومزحلا:ميزحلا
ةمرخلاوذلجرلاوه؛يدهلاويدها:اهنم؛ىنعمنمرثكأىلعناسللايفتعقويننكل‹(يسرافلا
=هلئاوأ:ليللايداوهو«سورعلا:ٌةيدهلاويدهلاوءًادهعمهنمذخأيوأمهبريجتسيموقلايتأي
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اَهِمِيَضَءاَبأبولااوشمحممخ

ەقياريلااولم
مهمْرَعءاضُمفيلااومَلَعمُم

وشذامه هلوُبَياَمبًلوَهلااوشَع

هبضيئاامبدُجَملااوُدَيَشمه

مهمَمَنيَعٌّرِملاباودَقَعمه

مهيكزَريزَعمِيَضلاٌقرطَيال

ىلايعثكىتاهلمهلب

”ىدىتېشساَرملادعَبىَهَتْنامث

”ىَوَعْلاُثيعمهيَْعُنيِرَفوهف
ىىضلابًايِكَشلوَهلاًأافكناف

طعیتخحمِهِرَْديِڍداَوَعُدَوَف
ىمجمُهلألإينادُنالف
)۷(.ءاهبٌذِئاَعما4الو

(۱)

(۲)

(۳)

3

(0)

(1

(۷)

نإ:ىنعملا.اهقانعأتدباذإينعت:ليخلايداوهتلبقأتلقاذإًاضيأوءقانعألامدقتكاهمدقتل=

:رخآهجواهلو«(يسرافلاخيشلاريسفتيف)«مهئادعأنمدوهعلااوقثوتساومهمزحاودشفالسألا

.مهمئازعببعصلاىقترملااوخودوءةمدقتملاليخلاىلعمزحلااودشمهنأ

:تكذ||برحلاىلإةدئاعءاهلاو؛ملظلاوصاقتنالا:اهميض||يبأغمج:ءابأ||اودقوأ:اوشمحأ

‹مهئادعأيفبرحلاراندقوأنممهو:ىنعملا.هسفناكذلا:اكذلانيع||اهبيهلدتشاوترعتسا

رانرصحهناكتیبلااذهيفرعاشلاف.اهدوقوواهبيهلواهراعتساةدشمهتاذمهاوناكترعتسانيحو

.مهاوسنودمهيفبرحلا

نمرهدلاغلبىتحهدئادشةسراممَرهدلااوملعمه:ىنعملا.ليلد:ىدتهُم||هدئادش:رهدلانرق

كثلوأميلعتاهردصمامنإرهدلايفقتٍةَدِشلكنأثيحب؛دئادشللالیلدراصنابهايإمهميلعت

.دئادشاذوًاديدشًارهدَنوكييكرهدللناعجشلا

ًابحاصُتراصفمهمزعَءاضُمءهئاضُمىلإٌةفاضإفيسلاملعنممهاوسنودمهءاضيأو:ىنعملا

.اوژاشومهایاونتءاشثيحاهلًانيرقومهتدارإل

ىوضيّيوض:ناسللايفاهاندجوامكءاهنكلء[تيبلااذهلهحرشيفخيشلااهيلإرشُيمل]:ىوّضلا
ًايكاشٌلوهلائفكنيل«هلوهيامبلوهلااوشهدأمهنأ:ىنعملاوءاّليزهًافيعضدلوينمينعت:ٌئوض

داعسانلافيخُييذلالوهلانأيه؛تيبلايفةيغالبلاةقرافمملاو.مهنمهلاهاممامأهفعضوهلازه
يأ:اووضُتالواوبرتغا:ثيدحلايفءاجدقو.هتدالوذنمٌةَقلْخهفعضًايكاشديدانصلاءالؤهىلإ

!لزهتوفعضتيأ:مكدالوأىوضَتاللءبئارقلايفالباسنألاداعبلايفاوجوزت

يداوع||ندألايلياممسأرلارعشمظعم:دْوَفلا||بيشلاضايبهبدارأوٌدَوساسكع:ضبا

بقاوعرعشضيباىتحةّنبلهَلهوماقأودجملااوديشمهو:ىنعملا.الع:اطّع||هبقاوع:رهالا
.مهدجمنایبالعیتحمهرارصأإلرهدلا

نادتملكلذل؛زعلابممهلاوممهلابزعلااودشفءخذابلازعلاوةيلاعلاممهلااوعمجنممهو:ىنعملا
.مهعبارمومهامجُةّلذلا

.مهامحبًأجتلانمملظُبالو‹مهبناجروجلاوصاقتئالاوميضلاقرطيال«كلذلو:ىنعملا

0۹



ىوطيفِتامركمللمُهْرْهَدفمقرتامركمللاوبُمشَأمه

”يعحَوٌتيَغللاضرألمُمَومهِرُفَونيعهحوشاوبدجمأمم
”ىئغلاعوُيْنُيسانلايفاوُرجَفوميدوججبمهناَرْنُغاوِبَضُْنَأمُه

اىتتىجشوالئاتوالئاضوىڌدُموًامولُحًنؤَكلااويومه

°”ىَّرَولاعابلااولّوطواوُدَقفأواوُدَبوَأواودجلنأواوُدججشأمه

ىدجلارختباوُدَرؤأواوُدَفْوأواودرطواودرشواورجمه

(۱)

(۲)

(۳)

(۱)

)٦(

ةهغاجأنممهو:ىنعملا.عوجيف:ىوطيف||عوجلا:بغئلاو؛اوشطعأواوعاجأ:اوبغسأ

.مهتامركملًاشطعتمًاعئاجهتمربرهدلاىحضأىتحتامركملل
مهرفو||روُدلاوعوجنلانيبحوتفملاءاضفلاوهو؛حاسغمج:مهحوش||اولخشأ:اوبدجأ

-مهنكل؛اهونطقيتلامهخوشاولحمأدئازلامهمركةَدشلو:ىنعملا.تابنلاوقزرلا:ايع||مهمرك

هللاضرألىعرملاوتابنلاورطملامه«مهمركةدشللحمةنأبًايرهاظادباممغرو-رمألاةقيقحيف

‹مهيعارماوبدجأواولحمأامردقمهنأيه؛َةيلُكلاهتروصيفتيبلااهلّسوتييتلاةقرافُملاو.ةبطاق
.ىعرملاورطملاوةايحلامه-كلذعم-مهنإف

اورجفمهنكل؛مهمركةدشلمهناردغاوبضنأنم-مهاوسنود-مه؛ةريتولاتاذىلعو:ىنعملا

.ةبطاقسانلايفىنغلاعيباني

تبثفلاىلإًاسايقهباوصبدقتعنملو«؟ىدتحوالنانوائاطوف:ةروثتملارردلايفيناثلارطشلادرو]

يآ؛ملجغمج:ًامولحځم.[يّلُكلاىنعملاقسنل«اّلئاط»بشانتمدعلًاضيأوءدمتعملالصألايف
؛ًامادقم:اّلئاَص||داشرلا:ىدُأهلا||لقعلاةنازرًاضيأينعتوءلاجعتسالامدعووفعلاوةانألا
هيلعداج:نالفىلعلان:اّلئان||مادقميأ:ةلوّصاذنوكيبرحلايفلوصينمنأ:ىنعمب
نودمهنماملابلطيفرَصُفنم:ىدتجمملاو؛هاطعأ:ُةادجأو«ىطعأ:ىدجأ:ىدتجُم||ةيطعلاب

ًمادقإهوعسوامكًامامت«مهداشرومهلقعتومهربصومهتانأبنوكلاعسونممهو:ىنعملا.مهاوس

.مهاوسدصقيالةيطعلابلاطراصىتحًامركوًادوجوبورحلايف

||نيديلادمردق:عابلا||اوتامأواومدعأ:اودقفأ||اوناعأ:اودجنأ||اًلاتقمهودعاوعبشأ:اودجمأ

اوعبشأنيذلامهو:ىنعملا.هرسيوةنميهقافنإوداهجلايفلامللمهلذبهبدارأوءعابلاريصق:ىَزَولا
نیرصقُمريغمهدارماولانومهباورفظیتحدالبلکيفمهلاتقلاوجرخومهونخثأولاتقلايفمهودع

.مهبرححلاصللاملالذبيف

مهو:ىتعملا.ءاطعلاومركلارحب:ىَدجلارحب|[اوعدواوعرسأ:اودَعوَأ||مهفويساولس::اودرج

نممهوفنومهئادعأعومجاوقرفوداهجللمهناطوأنممهسوفناوجرخأومهفويساولسنيذلا
.رئاخذلاواياطعلاكلذيفنيلذابمهلاتفيفسائلااوعدلب؛كلذباوفتكيملو‹مهعتارم

o۲٥



)۱ے٥هلاواَمُذَشواَمُدَجوامدحسيمي[حلاتاكلمه

ىلاوَمماَرَتعؤَرلاِقِزأَميفاهربککرنرحججزاليلااذإُمُه

ىحَولاڭاذمكعامشأيفناكنإمهرُخَفُتيِصوموقلاًكئلوأ

(4)ىَرَكْفُيالمُهَدعَب؛تيدحعالإمهيجَمنمانلامَوانمئالشأ

(9 2ے AIPA ELE ل۰و ِ ys J مامل اجضرألايفمْوَقلاِتافُرًدنِعفرشيفمهدعبيُجحَتل

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

||برحلايفةلمحلا:ينعتًاضيأوءلاتقلايفةريبكلاةعفدلايهو؛ةيكغمج:سيمخلاتاك

يفمهنأل‹«اهدودجم»لقيملو«تالمحلاكلتمهيلإتبستنانيذلااهؤابآ:اهُذج||اهتياغ:اهُدَح

||اهتوق:اهُدش||اهتقيقحيأ؛(لزهلادض)دلااهبدارأهنألمتحُيودحاوٌلجرمهتلمج

امكءاهنونوصيواهنومحينم:دصقهنأىنعملالمتحيو-اهراوأاورهسمواهودقوُميأ:ىمتحُملاو

.هحرشيفيسرافلاخيشلاريشي

ةليقث:حاجروحجارةأرماو‹نيئيشنيببذبذتلاوهحُجرتلاوءةّمبعقووألاموآتها:َنحڄرا

هدروأامانبوصتساانٌثكل«؛نخجترا»:دمتعُملالصألايفتدرو].ةراؤج:حجُربئاتكو؛ةزيجعلا

.تومللاوعفدنا:ىدّللاومارت||عزفلاعضوم:عورلاقزأم||.[هاندمتعافيسرافلاخيشلا

نيتباثيماطلااهڑحبليخلااهمازتوليخلاةرثكلتفجتراوضرألاتزتهااذإنيذلامه:ىنعملا

.هبنيلابُمريغتومللًاعارسنوقفدنيلوهلاوعزفلاعضاوميف

نيذلاموقلاكثلوأ:ىثعملا.نيرخآلاىلعىفخيمالكببطاخُملاملكواموأوراشأ:ىخَولا

ريشأاممكعامسأٌلصيناكنإءهوبستكايذلامهرخفتيصببسبلب«رعاشلاةغلابمنودمهحدتمأ

.مكنمضعبلاناذآيفوسأوهيلإئموأو

يفءافتكالاانيلعو.مهدحومهلقحوهف«مهدجميفانلقحالنكلو.اتفالسأمهءىلب:ىتعملا
.ءارتفانودمهرکذبانثيداحأ

فرشيفمهيلإًاباستنافالسألاوءابآلابءاحتنالااهبدارملاف؛اهظفللفلاخماهانعمةملك:يّجحتلا

هتدمعت:ينعتيّجحتلانأتدجوفاهلصأنعناسللايفتثحبيننكلء[يسرافلاخيشلادروأامك]

ادال|ةعیرشیّجحتشابغأبتءاجف»::ةمّورلاوذلاق.تبثوماقأ:ًاوجحناكملاباجحوءهتدصقو

:اجحلاوءهفطعتُم:يداولااجحو«ضرألانمفرشأام؛اجحلا:اجح||«اهّلابتحاواهيمَراهيلع

اهنأىرأتيبلاقايسءارقتسانميننكلء[لقعلايأ:اججدصقهنأركذيسرافلاخيشلا]ًاجلملا

؟مكيلإهنوبسنتومكفالسألًافرشنودصقتتونودمعتمل:ىنعملانوكيهيلعو.ًاجلملاىنعمب؛اجح

ررُدلايفدروامبانذخأنإو].مكفرشال؛مهفرشلديكأاجلمضرألايفةمثموقلاتافردنعف

نوكدنعمهفرشبمكفالسأدعبنوختنتونورختفتءيشيالموقلااهيأ»:ىنعملاناكلءةروشنملا
.(ملعأهللاو.فرشللمكنمءاعداكلذفمهلعفكنولعفتالمتنأومهماسجأءالبومهئانف

o۲٥



يلاكليانيشكنماَهنأكدتئَنوانسُفنَأنمُمُفْرَن

۲(2.2مِ“ا۔ووو

ى5ْنِإفاضملانعةَلفجُمثتثنععاذإةَوضمنَعفرغت
"يسرنوَهلاامطنإنشأجنل-ذرامرغس۰و

ةّملاةاساقشمىلعامريضُيةَيبأرسمنايفادشال
74lرَالًمب:ابا7ا۰ AT0ألإ(

عساالإناستإللسيلفمهيغتشَوذحَوَذخلفَمَلَم
ىطpحلاانرَصَفواوُدَجمُهَنِكلملُغييطُنالاًلاجبِراوشيل

ê . oَّءً

“طلانعثَّرجَعوًافسأايمينويشانُشكأُتَلَواَنُت

نمحفلاكلذناكولامك«نيرختفمانسفنأنمعفرن:ىنعملا.راختفالايهوءةوخنعمج:اخُتلا()

ر(۲)

(۳)

)٤(

(0)

)1٦(

(۷)

.اتبسک

ريمضلاونحن:يآ؛ملكتملاىلإدئاعريمضلعافلاوءةعراضملانونلامضب:ًاسفنأنهين

لاقثأ:ىَنَولاراقوأ||ةعيطبةلقثمًاسفنأاحلاكلتٌبحصُتيأ.قباسلاتيبلايفاخنلاىلإدئاع

الوقستتاليتلاةئيطبلاةلقثملاانسفنأةوخنلاكلتبجصُتلب؛كلذبيفتكنالو:ىنعملا.ءطبلا

.انسفنأىلعًةونعُةانغبسأيذلاانفالسأرخفنمهيعدنامعمقفتت

ًافيضىعدُيليزنلاكلذلو«جاتحُم:يأ؛فوضقلجروءةجاحلا:ةفوضَملا||فرصتت:فزعت
ءضوهنللةّوقهلتسيلولاطبألاوليخلانيبعقونم:فاضحلا||ةرفان:ةلفجُمت||هتجاحل
؛ةغرافةوخناهمظعنواهعفرنيتلاسفنألاكلتو:ىنعملا.هبطيحأنموه:برحلايففاضُملاو

نيبةوقالوهللوحالبرحلايفهبطيحأنمةرصننعةلفجمرفنتةجاحلاسيسمدنعفرصتتاهارن

.ناسرفلاوليخلا

امهمةيسارةتباثشأجتاذٌسوفن..؟برحلاريبادتفرعتةدارإومزعتاذًاسُمنأىرأالأ:ىنعملا

.ةكرعملايفلوهلاجاموجاه
سالايفءاعؤالا:ىتعملا.برحلاينعت:(ةيناثلا)ادّشلا||هيلإاعد:رمأللادشو.ءاعُدلا:ادشلا
..؟برحلادئادشةاناعمىلعاهريصُيةيبألا

نم:ُهَلُصأ||ترُهَط:تّكز||عيفرلابسخلاودجملاوهوبحعمج:ًاباسحأ||عيتت:غفشت
:ىنعملا.ءادتقاىنعمب:ىَشأ||[نيينعملانيبقرفالوهلأ»:ةروثنملاررُدلاىفتدرو]ليصأتلا
.لصاألاُهلّصأوُةَماقأامبٌءادتقا؛اهلباسحألثمًاعيفرًابسحغبتتةيبألاسوفنلاكلتو

.شطبلاوبرحلايفلوّصلا:اطّملا

o۳٢



مُهُليبَسانێوُدنمٌثَسَمَطْنااَم
مهنأَشنَعةطُحانْتَدَباَكاَم

اوُيَمَأواوفوشواوُبَورَعمُه

مهدُيججومهدچباورشمحو

ةُحماَشًانتشاوشاقأممم

اهلبيجارَسلادرجيلااوُمَدْفَأمُه

ىوصلاواهيفَمالغألااوُبَصَندق

ىأقئاقةودباكاممعْفأ

ىرذلاائلاودّيمواوُمأشَأو

ىرملابغمُهَحاَبَصاوف
انسَوًاعافيزابهشلالئت
ىُعَولارانىلإيداّصلاشع
“طلااهنْتلْفِجْلاوبدلالث

غلااومتيأورِيلالقاعَماولَمزأيريِشَعَويلاميَا

كولاتئُدوضؤوحلاَمدُهْدُفممراَغَنيأشالاجرنبأ

ملانفالسأٌييرط:ىنعملا.ءادتهاةمالعقيرطلايفعضوترجحيهو-ةوُكك ةّوُصعمج:ىوُصلا(۱)
وحناهبيدتهنلتامالعراجحألااوعضووقرايبلاانلاوعرشأمهنألءاهراثآسردنتملوحت

رمألاىلإلوصوللهودباكاممعظفأانقيرطيفدباكنمل:ىنعملا.جرفنا:ىلا||ةقيرطلا:ةطُحلا()
.بابلاحتفناوقيضلامهلجرفناىتحميظعلا

دمحيحابصلادنع:لثعلاىلععيونتٌثيبلاو؛هتبقاعيأ؛هغتدمع:لوقن‹ءيشلاةبقاع:بِلا()

.«ىرّلامولا

؛بوحرسمج:بيحارّشلا||قوبسلاليخلاوهو؛درجأعمج:درجلا||اوقلطأواولسرأ:اومدقأ()

(0)

١(

(۷)

.برحلابيهل:ىغولاران||نآمظلا:يداّصلا||قّوشُتىنعمب:شّطعُت||ليخلانمليوطلاوهو
حضاوىنعملاو

تعطقتوتعلقنا:تلفجنا||ابّصلاحيرلباقُتځير:روبلا||شيجلاقوفتوقوست::سيمخلايفت

الفحجفالفحجءادعألاشيجقرفتوقوستةلسابلالويخلاكلتنإ:ىنعملا.بحځُشلا::اخطلا||

.اهنعقرفتباحسلاريثكيفتبهاذإروبلاحايرك
لعف:اولمرأ||قيدصلاوبيرقلا:ريشعلا||ثداحرمأنمبجعتلللاقُتةبكرُمةملك:يلاميهاي
||فرشلاوزعلادهاعم:دقاعَملا||ءاسنلانمتالمرتملاكاهوكرتيأ؛فالسألاريمضهلعافضام

اهنععفاديالةفيعضةلمرأفرشلاوزعلادهاعماوكرتواولحرفالسألانإ:ىنعملا.اوُمتي:اومتيأ
.مهليحردعبةميتيةعفرلااوكرتامكءدافحألانمدحأ

.ءاقتساللةدودعملافزانملاورابآلا:اكؤلا||تسبك:تمُد||مهتريغ:مهراغ
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)۱(ةعئلا#يييلاؤدلااَهنأكمهتَميشثضصلخَمُسانيذلاَنُي

0ِتاَرَذَكُممُيُتَريِسٌثَصَحَمنيذلاَنيأ

”ىدُهلانيدلاومليلاَءامَسيِنمأاملاىلإاوجمرَعنيذلاَنيأ

لداارْتَلفأىّنأضرألاسومُشنأ

°يرولااذهنِمةَو۳ماو۳صومهبنوُكلاٌذئاَعلاراَيْخلان0ُ

“اةدفلاالواهَتيَغالابرحاياهتمنأضزألاغيبنبأ

ىقلاُدئاقوشائايوابىفشااياقتبنأ

ىرَضَواَتيِفُبلعِشلاَدَسأدَُقاَهلاَتُغااذامليملادوُشأنأ

(۱)

(۲)

(۳)

(۷)

ةميتيلاةردلاكههجولةصلاخهللمهعئابطومهتميشتفّصنمنيأو:ىنعملا.تّفَص:تصلختسا

.ةاقتُملا

[ىدُهلاُنيدلاو؛ململاَءامسينعأ|امّشلاىلإاوجّرَعنيذلانيأ]:اذكهتيبلاةءارقناكمإلاب

.سمادليلةكليفسانلاتكرتتبرغوتلفأىتميتلااهسوُمُش/ضرألاءاملُعنيأ:ىنعملا
؟قلخلاعيمجنمٍةوفّصلاةوفصنيأ..؟نوكلامهبذيعتسينيذلاءالضفلارايخألانيأو:ىنعملا

.فورعملا:ادشلا||لاقثتساللٌءارلاتحف-ءابزحاو:اهلصأ؛عجوتوبدنةملك:ابَرَحاي
.فورعمالواهيوريثيغال؛يحيواي..؟اهرطموضراألاعيبراوناكنمنيأو:ىنعملا

ديدشلا:ذيِقَولا:َذِئاَقو||هقلخضصاوخ:هللاٌُنئانض||هدابعنمنوليلقلاهتعاطٌلهأ:هللااياقب

اذإ«ُبرعلاكلهتىتمملعأينإ»:لاقهنأمعثيدحيفو.توملاىلعفرشأيذلاضرملا

يآُهذْهَيف:هلوق؛ُغَرَولاُهَذْقَيفمالسإلاةكردُيملو‹اهقالخأبذخأيفةيلهاجلاكردُيملنماهتاش

يفتدرو].عرولا:ىقّنلا||.«لُمِجَيالولحيالامكاهتنانمهعنميًاغلبمهنمغلبيوهنيو
:يسرافلاخيشلااهرعفو؛«ىقّتلاُدئاقو»ةروثتملاررُّدلايفتدرواهنكل««ذئاقو»:دمتعُملالصألا
يذلا:دئاقلابدارآوفلخنمقئاسلاومامأنمدئاقلاف«قئاسلاضيقنةبادلادوقييذلا:دئاقلاو»
يفىقتلادئاقو»ىلإُتلِميننإلب«تيبلاريسفتيفِءاطخبُتسسحأف««همامزبذخأيونيدلايمحي

نمتملعتيننألءرمُعثيدحيفاهتدجوناسللاىلإتدعنيحيننكل«ىقتلالعشىنعمب؛ةيادبلا
دقناكهنأالإءرمالالوأةغاستسُتريغوةبيرغتدبامهمءةدرفمبيتأيالهنأملسُميبآىلعيلاغتشا

نممهقلخٌصاوخوهللادابعنمٌةردنلانيأو:ىنعملا.[حيحصلااهعضوميفاهعضوىلإقبس

..لمجيالولحيالامكاهتنانممهلعناملارولامهنُكس
ًاضيأينعتوءنامجشلامهبدصقونيمكلاعلتمشلاميظعلامالغلا:ليّقلاو-دسأغمج:ليلادوس
فشتسُيىنمملاوءيراوّضلاككتف:ىرَض||ًادسأريُصولمحي:بلعثلاَدّسَأ||راجشألاريثكيداولا

.تیبلاقايسنم

o٤



اَهَلخَرثَدَشموقلادعبتاهيَع

عضويفييووُشْنَمذأملف
اممرارحخأىلعثاٌنةَلَمَرأ

مےغهتدَعتبائئزژهاوهاو

ٍتَّتُشوعقادنمىمحلايفاَم وكُم

اَهْيوَصدعبةَمرححلاٍتَعاَضْدَف

وجبُباثئِذيحلاقَرطو

موروښفييِيحلاعروغْذأ
ومشالااهلوغأ

ىئبامفةبقلايماولااَهُيَأاي

و

ىسئنُمثَراَصَونيدلاةّيِمح

ىدتئممفممجَمنہًیئَمف

ىَرثلاُنُمفَراَهنَأُتشَدحَحمث

&e SOOO 4 Te, Ee۲((
ىَرثنَميفةمِبساتَولمن

یضَمْنَكَعفل-يفانتو

ىَقَّنُينَمالوّيزْخلابَ

محلارفعىنرالاتُم1

ىعقترُملاساحوُبزْرلارِيُغُدو

اعرْ'نَمَءاَعُدُتيَملاَعمَسلإ

ة4ام

۶

م

ىَعَونَممهيفؤًلَعَلمهئايحخا

”ىعَراَمَوامتاَميمارَملالوح

“”َنلااذمةجعْرُينَمناكول

(۱

(۲)

(۳)

)٤(

)0(

روصنمخيشلاٌنكل؛دمتعُملالصألايفدروامكوءانهانتبثأامك؛ىنعموىنبمحضاوُثيبلا

رردلا»ققحُمنف«هرودبو.اهدمتعايتلاةخسنلايفًاطخلاميرء«اهلحرقدّش»دروييسرافلا

تارابعبليلجلاخيشلالاوقأحيحصتبهسفنلغشينيحيفءاهلهبتنيمل!ةروصقملاحرشيفةروثنملا
«ققحُماكهسفنفلكينأنود««ربخلاركذيملوًادتبملاركذحراشلاىلعذخؤُياممو»:لثمنم

نعءكانهوانه«يضافتلاىلعانبأداننكلءةروصقملاحراشحورورعاشلاحورلءاغصإلايبدألمعل
الوليذلا«يسرافلارصاننبروصنمةمالعلاخيشلادهميفءٌةقيقحتناكانتدئافنأل؛كلتوهذه

.ةروصقمللهطيسبتوهحرشبسانئتسإلاةلواحمىلعؤوجتلاانعطتسااملهدهجج

‹جهنمفدهعمفدجسمنم(نيدلاةيمحدصقي)اهنعٌلأسأيأ؛اهُدشنأ:ًاعابتءةئالثلاتايبألاىنعم

اهلاحءانعاولحرنمرودُصيفىرثلاةسيبحاهنأُتثسدحفءاهيلعروثعلايفحلفأمليننكل..خلإ
.بارتلايفمهلثماهريصمناكوهرارحألاىلعتحانيتلاةلمرالاك
ىعرييذلا:ىعترُملا||دسف:ساخ||ةبيرزلا:برزلا||ٌقّرُم:رثعُد||ليللابنايتإلا:قرطلا

.مانغألايعارمدسفيوبئارزلارثعديلاليلمجهييذلابئذلابودعلاىنك:ىنعملا.لكؤيو

.یعرتووغثتةاشكيعارملوحقبيملف؛يعارلااهيأهبتنا:ىنعملا
خص:لاقيو.اهئصافهنأبرص:احَص-اًنالفو.عقلادنعتّوص::اًحِيخَصواخص:خصي
=:يسرافلایدلتدرو]اتّوصفامهقرط:بلّصلاىلعَبلضلاو.هُوَُتوصلا7ةَعمس

oo



ا٤٤و۰ِ2۳ »ىقۇلاتيَعَوثّطلااَهبيعًةرابتحميييزعبضأ
©”معلالعايعلاراثآكالإمهبابلأىلعحضُتلارثأاق

٩”ىَدَصلارْخَصلايِفُحَسْرَيامكالإمهيولفنمظغَولاحخوشُراَمو

)9ي٤ےودولالوهم٬Sَمغ:عمالكلارارخألالو

ىَرَتِخَنالمُمراَدماَرِكلاَذِإمشراَيِدىَرَئجُتفمُهُحصنت
(0)

“”مجبءاموأباذوامجبىلإثثبَمَدولاحئاَصَتمُهُضعفأ
“قلااهيفنيوموللااَهّضرَقَياهراكتميجِئاَصَنيَْكْنَتَف

)۳(

)٤(

(0)

(1)

(۷)

-نيميملاحتفب-ىلوألا:اعيسقوًاعمسَم||[دمتعُملالصألايفدروامانسحتسااننكل«جضي»=
عضوميأ؛سلجَعلاوعلطملاكناكمفرظهنأىلعةيناثلاميملارسكب-ةيناثلاو؛عمَسردصم

امك«ةريثكًاناذآحصييئادننإ:ىنعملا.ءادّنلا:ادّنلا||هقلقي:هجعاي||ريثكتللهراركتو‹عمسلا

.تاهيهنكلو«باجألءادنلاكلذهقلقينمدجُوولءهغالبةدشلاهُمصيوينذأخصي

راص:ىنعملا.ةيفاشلاذيواعتلا:ىقؤلا||قذاحلارهاملابيبطلا؛ءاطلاحتفب:ّبْطلا||زجع:يع

.ذيواعتلاوُءابطألااهنعزجعةدرابةثجحلاصلافلسلاعابتامهيلعانينمتنيذلاموقلا

راثأكالإ|مهيابلاىلعخصُتلاَرَنأام:يلاتلاكيسرافلاخيشلاىدلتيبلادرو]هتامالع:حصتنلارثأ
الإمهبولقيفةخيصنلاأام::ىتعملا.رجحلاقلطُم:ىّصحلا||رطملا:ايحلا||[اصخلاىلعايلا

ءځصنلارناام»:خيشلاهحرتقاامعًاضوع«حصْنلاونام»انرثآوءةدماجٍةاصخحيفرطملارثؤيامك
يفةحيصتنلانإف؛هيلعًارثأكرتيالوىصحلايفرطملارثؤيالامكف:هيبشتلاةقرافُمدارأرعاشلانل

.اهلرثأالءًاضيأ«مهبولق

‹خسرياليذلالابجلاىدصكهنألءاهبقلعيالومهبولقيفخسريالءهرودبءظعولاو:ىنعملا
.ءامّصلاهروخصيفةادانملاوتيوصتلادعب

.رارحأللمهيدلمارتحاالو«سيفنلامالكلارحلمهيدلميركتالو:ىنعملا
.ههرکينعت:هتيبیوتجلاْنَمو‹ماللارايدكءهرکتيا:مهرايدیوَتْجُت

يتلايحئاصنةرثكمغرو:ىنعملا.فقوودمج:اسجج||حصُنلاْصِلْحَأ:ًاحئاصتمُهُضحْأ

ىلإوأءاهريثاتوحنمّباذلامجىلإتبهذحئاصنلاكلتنأولوءاهرامثتؤتملمهلاهتصلخأ
.نايرجلانعفقوتلِءام

امكءةقالملا:موُللا||ضارقملاباهعطقي:اهضرقي||ةهوركمحئابق::ًاهراکم||عجرتودرت:ينثنت
:القلا||اهدعبئواهيحنُي:اهيفني||[يسرافلاىدلموْللا»تدروو]دمتعُملالصألايفتدرو
اهدعييامك«هضارقمبموللااهعطقيحئابقىلإترتمهلاهتصلخأيتلايحئاصننكل:ىنعملا.ضغبلا

.ضغئلاوةركلا

A



۱پ<لا2اذإيأَرلاُْمُياَرَعدوخازلعضّلاكرذيَس

وً

”ىغدملليِتَنِيَب؛مُهبيِذكَتمُهَتيِفأذأرِجغأييَنِكل

اًدِيلابلفْتَلَرْلَزمُهُئَنُكَسولةميِشلاجَورلاينَعْثّفَت
۰

(

ىوهلاىلإاهمالخأثكَراَتُفةلبجثرَعشتشاَبولّشملانإ

“”ىَوُغنَمِلةَيِداَماَهيسحبثفّشكَتنإُوُعلاروُصعلاسيل
)لامشبةرمشلابفوتلاوه۰َمهل.۰٠:ِءىرثاُرك

69

(۲)

(۳)

3

(0)

)1٦(

4و77ًّءٍَ

ى5هتيلَوليَملاةلمخَبالفاغٌتثئاَرُفینٌيتث{ُشعَتف

ترصقوٌءالجلااهلصأ:الجلا||اهلرهاقلارومأللرمشُملاقذاحلا:ذوخُملا||عاجشلا:زازللا

‹ةنيدملابٌلبج:هلوقباهرسفو‹«الخلا»خيشلاىدلتدرو]رمألاحوضينعتو؛ةيرعشلاةرورضلل
اليأرلامئازعفءيفاوخلاهتوفتالقذاحٌغاجشيحصنةقيقحكرديس:ىتعملا.[!ةدشلاهبدارأو

.تحضتاوتّلجتاماذإاهباوصةقيقحىرُتلبءةلهولوألكردت

نأنمزجعأيننكلءءادعألابولقتلزلزلمهبولقتنكسولةميشينعموقلاىفندقل:نيتيبلاىنعم
يذلاقحلايأ؛ىعّدمللتبثتسهلوقأامىلعةنيبلانإفكلذلءابذكيدضاهوعدايتلامهاوعدَلطبأ

.ىوعدلاهيفتعفو
دحاولككرتينأيهو؛ةلعافُم:ةكراتملاو«ترجهوتضفر:ثكَرات||ةعيبطوةقيلس:ةلبج

هبناجنملككرتلالعفباماقيأ؛هبحاصاهنملككرت:نامصخلاكراتتو‹نيكراتتملانمهبحاص

قحلانعٌليَملا:ىوهلا||مكلايفيناتلاولقعلاوهو؛ملجغمج:اهمالحأ||تقولاتاذيف
ءاقلتنمتملعيتميشلعاوركنأنيذلالاجرلابولقنإ:ىنعملا.لالضنمٌسفنلاهغّوسُتامىلإ

اهيلعُالمأامىلإٌةلاَملقعتلاهيلمُيامبيلعمكحلايفينأتلاتضفرف؛هلوقأوهيعذأامةقيقحاهتاوذ

.هتالالضواهاوه

وأةعدبىلإُدوعيفوذحماهلعافو«ترهظنإ:تفشكتنإ||لسابلا:َرُعلا||ميركلا:روُصقلا
نمةيادهلاهنسحبعدبلاهلتفشكتنإلسابلاميركلاسيل:ىنعملا.َلض:ىوغ||اهوحنوةلالض

.ةياوغللنيلباقلااهلهأيفكلذكودبتيهف؛ىوغ

فيسلافرشامالإو«هرادقملفسيوأولعيكلذبو«هنيشوهلعفنيزهنعربعيناسنإلك:ىنعملا
.ةناكَماصعلاىلعقوفتو

ةروصقملايفةصالخلاةصالخىلإملسُموبأيهتني؛ةروصقملايفتاصالخلاىلإلصونأدعب
نيحينيعتنلينإ»:يعازخلالبعدعمددريناكولامك؛هلةيلاتلاتايبألاوتيبلااذهنمءادتبا

...يردينأنودليسلاهلمحاّلفاغىريفهنيعځتفيكلذل««ادحأىرالنكلو؛ريثكىلع|اهحتنأ
.تايبألاخلإ

o۷



هنامثجميفزراَّنلاوًامئاَنَو

اختفازايفارق

اهگەبازقالقا

؟يعَردَماَمَيشاانللَهَق

مُهَدنِعُءاَفَولاسانلاُبَلغأو

ميځحبكَتالِءاَوُهألايفورجيب

٩”ىعَواَمَوىضَّعلالزجُهَّنأك

ىَرَدْزُمَوًايزاخشْينأب
يوللاىلإاجورلانمةممِلاظ

“دلاوخلِلءارآالادذَشَزأو

اىتلُقاذإناكامرَعشأ

”ىَدَولايهواألبةَمُفَلِب

ىَرَناَمَكةموُوُشَمانْلاحو
TEEفشىلعمُهُدْهَعو

مُهَتْوَعَدْنِإلضْفلاُءايِعدأو

EAەرتازهكيفعه"

)۱(

)۲(

)۳(

3

)0(

)ا(

(۷)

(۸)

(۹)

„oe ً )(َ%
یوممالولحدنَعةَميكَش

ىىغللاومارئاًليلاََرمُِل

“”ىمعتزُملادايرايفماوَسلامَع

:لزجلا

:ىنعملا

.حلطلاوهليقو«فورعمرجش:ىضغلا||ظيلغلابطحلا

.توملاءاجرىلإةايحلاءاجرنمخزربيفهلاحوءهملاظهزمغيًافعضتسُمًانمؤمثيأرو
.رارحألاٌءاوديهءارآلادشرأنأمغرءهلوقيفًاكوكشمهیأريفًامهتمالقاعُتيآرو:ىنعملا

.تبخاهنأتدقتعااملكًابهلترثكأرانٌبسحتةمعنلًادساحءتيأراميفءُتيأرو:ىنعملا
هيفأشنودلويذلاهنطوعابنمتيأرامك:ىنمملا.بطعلاوكالهلا:ىَولا||هيفدلوواشن:اشتنا
.هنيعبالهلاىھوءاهذلتسيٍةمقلىلعلصحيل

ڭيهان«ساتلابلغأىدلًانجهتسُمىحضأدوهعلابءافولانإفهاننامزيفیرنوىرنامكو:ىنعملا
.ةظحلةيأيفاهلركنتلاافشىلعمهفاهباوثكنيملنإيتلامهدوهعنع

:لججولاىوه.كاله:ىَوَه||عادخلالجرلا:لحلا||ةفنألا:ةميكشلا||مهعدرتال:مهحبکتال

ًايرجنوتفاهتيمهو:ىنعملا.«ْنيتَعٌببَسٍةيَملكل|ٌدايِزیوهًنوتماشلالاقو»:ةغبانلالاق؛تام

.كالهالوادخوثبخنعةفنأمهعدرتالمهئاوهأءارو

|١ةّدشلا:ةَرمُعلا||مهتيدان:مهتوعد||ءاسؤؤلاوبتارملاوبصانملاباحصأ:لضفلاءايعدأ
:ىنعملا.هبمامتهالامدعورمألاكرت:ىرَعلا||اوخارت:اومارت||للجلاميظعلارمألا:الُجلا

ةيسايسلاوةيعامتجالاوةينيدلابتارملاوبصانملاباحصأ«لضفلاءايعدأ»تيداننإكنأةلضعُملاو

ةساّسللعذالدقنتيبلايفو.كتوعدىلإاوتفتليملووخارتلةمألابقيحمملاللجلارمأللةّدشلايف

.مهبقدحامبننيثرتكُمماللاونيثطاوتملارمألايلوأونيدلالاجرو

=ءايعدأو:ىنعملا.ىعرقملا:ىقترملا||يعوللتقلطأيتلالبإلايهوءةمئاسعمج:ماوشلا
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ىجێيوۇئرزئنيىلفَأولولالاععنعمهر
"يانٌجعَلَباَْنِإوًاصقاَنىنافَتدِجَملااَعَداذإ

”ىئلالاَْنَمسعْفألاديَسلاووريفلقمعمولاترشا

قضنإةغَدَو؛يسيكلائلمأإةأرييئلارمُملانيف
)°”يضْنِإوةّمَحُفَصثسجبْنِإوًةونمعُباقورلاهَلثَعصاحت

طانبامالظلايفىّفُحَييسيلوانلاعمكلتمالسإلابئاَصَع

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

1٦(

`ردقةيعولاوةمألالاحبنوثرتكيالةقيقحلايفمهنأل؛مهتاوهشالإمهلمهالءالؤهلضفلا=

دقتنيىرخأٌةَرمو«ىعرملانعثحبلابلبإلامامتهاكءهلمهالنممهوهو.مهتاوهشبمهمامتها

.مهتهافتنمرخسيلبءرمألاةالُورعاشلا

وهءالؤهريدقتيفميركلاولقاعلاو:ىنعملا.ةنطفلاولقعلا:اّجحلا||مهُميركومهلقاع:مهُيرَس

.ةنطفلاوةءورُملانمسلفأولوءلاملاعمجنم

خيشلاريشيامك-ًامجخممًاعجاريأ؛ًاصكانةتءارقزوجيو]ءًارساخ:ًاصقان||ًاكأكتورخأت:ىدافت

ةارُسو:ىنعملا.[هتخسُتيفهتبثأامكلصألاٌثبثأيننكل«هزيوجتىلعهقفاوأو-هحرشيفيسرافلا

لكفتهخذبللاوُعُدنإو«نيمجحُمنيصكانهنعاورخأتدجملاوُفرشلامهاداناذإ؛ءالؤهموقلا

!انآ:مهنمِدحاو

تبلقناكلذل:ىنعملا.هزعيفتباثلاعينملا:سققألا||موقلافيرش:ديلا||مدعم:رتقُم

.لاومألاعماجلبءلقعلايفحجارلاسيلةعيفرلاةلزتملاوفرشلابحاصفءاننامزيفنيزاوملا

قاضردصم؛قاض:اقّض||مهاردلاءاعو:سيكلا||ليلذلاءيِنَدلا:َينلا||لهاجلا:رمل

همالتفذځءاقضردصموأ؛ُءاقضوًاقضوقضياقضنمضاملعفوهوأًاقضوًاقيضقيضي
دعبّينّدلالهاجلانمديدسلاّيأَولاذخاذهٌُلاحلاو كلذل:ىنعملا.لخَب:ءانعمو«ّيوَرلالجأل

تيبللةسوكعمةءارقةئث].ًاياركحنمينلفكسيكقاضوتلخبنإوءامهاردةسيكالمتنأ
.[دمتعُملالصألايفدرواموهوء؟سيكلاالقْنِإ»ب«سيكلائلمٌُنِإ»ٌتلدبتسالاحيفءانعمو
تبلصت:تسجج||ءاركإنودًادايقناوءةّدشالب:ًةونَع||تعضخوتللذت:تعضاخت

باقّرلالعجتةبيهوةوطسلاملابحاصلف:ىنعملا.ملظ:ىمض||همك:هتفحص||تنشوشخاو
نإوٌةرطفهلعضختٌسانلافامركىدنتالهسفنكةبلصتشهفكتناكولوءًادايقناهلللذتتوعضاختت

.مهملظ
ةبارقلاووذ:ةدرفُملالصأوءةبطاقمالسإلاتاعامجمهو«بصاععمج:مالسإلاَبئاصع

نبميحستيبهلصأوءهئافخمدعوءيشلاروهظيفبرضيلثم:الجبنبا||ءرمللنوبصعتملا
اي:ىمعملا.جاجحلاهبَلثمتدقوء«ينوفرعتةمامعلاعضأىتم|ايانثلاالطوالجبنباانأ»:ليثو
.حوضووءالجباهصئاقتنوفرعتيتلاةيرزُملاانتلاحمكلتهبئاصعومالسإلاقرف

0۹



مكتبطسامَتلايفًنوُرظْنَتاَم

َوُكفافيلاالإاهليسيل

ثنِفطٌسومنالإاهلسيل

دجارابتميلاف

ةذنحاراَيشوفتثَمراذإ

°يضلَافَنْذَأوغزجلاىكدق

)9ىدنًئُمممبىدًتششوَوُفب

)۳ًةملااهيِفتلَعَتشاواهنانا

7وا٤حولاوو

é .۰ 09رشاتاو؛ثمةَراَمو
(A

ىتەيىأاىېتى

ىختئلنُيأهجَوةجبؤألاتّناكو

“دشنموةَنُمفنمثيِفَصف

.مزالُملاضرملا:ىنّضلا||هؤرُبرشعىتحدسفولكأت:حرجلائكن(١)

(۱)

(۷)

(۸)

مترصدقوامأ:ىتعملا

؟مكداسجأنمنكمتنأدعبلاضُملاانضرمُءاودامفءانلاحهيلإتلآامنوفرعت

ةوقنمانيدلاملكعمجوةدحاوةملكىلعانعامتجاالإكلتانتلاحلجالعال؛يرظنيف:ىنعملا
.رخآلاباندحأيدتقي

يفتلعتشاسوفنءداقحألانماهناريندامخإوسوفنلاةيفصتبالإكلتانلاحلءاودالو:ىنعملا

.ناميإلاراونأاهنطاوب
.ًاداشروةيادهاهئالتمادعبهللااهدصقمًادحاوًابلقناميإلااهمليٌسوفن:ىنعملا
نلاهتعاسو؛ةدحاوسوقبهيمرتاهفالتئاواهعومجمباهنأولامكءاهودعتمراذإٌسوفن:ىنعملا
هللاٌنكلوتيمرذإَتيمرامو»:زيزعلاهباتكمكحميفءاجامك«ىلاعتوهناحبسلبةيمارلايهنوكت
.ةميركلاةيآلانمٌسبتقميناثلارطشلاو-؟ىقر

مكوقبسنمءادمكيفىرسدقل:ىنعملا.ةيهاركلاوضغُبلا:الّقلا||مكعفصيك؛مكمطلي:مكُعفسي

مكيلإٌبد»:يوبتلاثيدحلانمسابتقاتيبلايفو«ضعبلامكضعبلةيهاركلاوضغبلاودسحلانم
.دسحلامكلفمقالاُءاد

نماجنفةيهاركلاودسحلاةلعهتباصأنملقدقفءةكلهُملااهللعنممكسفنأاوصلخف:ىنعملا

.ةرخأواينداهكاله

يفمكهجوأتناكو«مكناميإىلعمتفلآتول:ًاعابت«نيتيبلاىنعم.قرفتلا:اذشلا||بستي:ىحتن
تصححميذلاناميإللمكبسننوكينيح؛باسنألانمكلذءاروامنيكراتًادحاوًاهجوناميإلا

..قرفتلاوةنتفلانمتفصلمكتولقُةراونأ

0۳۰



ةنتثيحنمٌساكزإلاهدَعومكَنوُدُءاَضَّفلامضحلاىلعقاض
ًمووووول20ے.ِ

اًنَعاَمىيِفحلافطللابليزيمكلوُيَياَمَرَدَُفيذلاىسَع

يودناكناوضؤَرلاهضئَفمكعولژىلعحوَرلازرطمُو

قاضلمكناميإىلعمتعمتجامكنأول:ىنعملا.بثو:ازن||سيكنتلا:ساكراإلا||هلذدرع)۱(

.هتوطختبثوثيحنمالذُهُرعسكتنالو؛مكمصخىلعٌءاضفلا

تبني:رضني||ةايحلا:حوؤلا||عقوام:انغعام||ةميظعلاةيهادلا:لوهلاو«؛مكعزفيام:مكلوهيام()
ليزينأىسع:ًاعابت«نيتيبلاىنعم.قئادحلاورضخُملايهوءةضورعمج:ضوّرلا||رضخيو

ةايحمكعوبررطمُينأىسعوءيفْخلاهفطلببئاصملاويهاودلانممكياصأامالعولجهناحبس

.ةمتاخوءاعُدناتيبلاو«ُتَوذنأدعباهضايررضختورضنتل

o۳٥



“ِةيِنوُنلا ص

(ناميإلاوِفِيَسلايفناوضّلاوحتَفلا)

ُنانزِمَنهيِداححقراَوبلاكلت

ْتعَرَتُهاَوَءاَجْرَألااهمراوضُثّفَش

اقيميقذَولاميزهُثَسجَبَت

هبٌصْعَو(یَوْضَر»ْنِمَنِاَوُشلاىّقَس
لْهَسلاَلَّلَجَو ًادمتغشَراَعْوَألاَو

اَهَيحاَس«ِءادرجلا»لمضٌيتاَرَو

لٌَميِيَرهنيوَجلايفٌڻيرُي
ثَرَهَسدققوُجَشاذقزبلاجيمنِ

ىلععسيذأيفدغشاي
يِقَمَرزطتشاَفيڍاؤُفترطتشاكَم
ُْتلَقَتْنااَهِبيدْهَعامُدِماَعَملاكلت

نانشَووُجشلااذايكفوطِلامف

ناَعِيَقَوعاهبثوانیتح

«ُنانوجج»ُهنِمتّصَعَو«ٌفْؤوَجااو(ي»

؛نالغجَوماتْنِع»عضامعوز
؛نانُخَصو؛نانُفَض»درامَمطَو

ناولقبلاءاننمهوُيف
ناَريِيسْفَنلاوُجَشِلثَيشَويِنِيَع

نامَظضْألايفامكبش:قوباي

ُناَطْوَأ؛قوَباي.يليهاَقَوضزأ

ُناَجْشَأهيفيلداعمىلإ
وئس۶

ناكشنالا‹يريمضطشَونهو

مامإاهبحدمدقو»:يعرفناونعبىشوم-لاجلاي»:ناونعب؛دمتعُملالصالايفءةينونلاتدرو(#)
اهاونُعهيلإًافاضمتءعئاشلااهناونعانرثآاننكلءهللاهمحريصورخلادشارنبملاسنيملسُلا
نيتخسنعضوانرثآ؛ةينونلايشاوحةرثكل:ةظوحلم.ناميإلاوفيلايفناوضّرلاوحتفلا:يلصاألا

o۳٢

 



اهُنِراَفَأالكلواَينَعتأت

هپوجيقاشيمبلقلاىلعاَل

هملاَعَأالمكباَهْنَعثخر

اهبماَرَملاَويباَرِياَوياك

اهرجاحميفيِنْنلَعَجىَوَلايه

ثئکَسنكتْنِٳيموُمُهكورقرباي

ُهُرِبضْأَويميبطئَيلاَزام
ادو«عضاعض»نيايانخلاوعوَ

ةيِشْحُم«ةارقملا»ك«صفَقلا»یَرُدْلَمَو

اهبعشبشيلازينواهيده
يمبئرُمَويِتاَضْؤَرَوءاَهيِفتش
اهيغانزأ ينرَهبِيفالخ»ىلإاهيف

هئيينيبىَركلاعحلاف

ُُهَبْرُفَرْهَدلاىضاقتأىتمىتح
ٍرشَبىلعيِقبُتالوهايمام

ٌدَمأاَهَلمأايبزعكيأَرْلكأ

يِيعِسىلإيِيْفِلُصَأَوَلاقِلالح

َُهّشَحِراَرخألاسچابايرهداي

تْصنِإ؛ِلضَفلالهبيصقَنلاميف
ےبئايِعثّمَحْنَِوَنوُلُمشَيال

رب

o۳۳

نامشُجَوځوُرثقَرَتُفامك!ىّلَب
ُنانطُبدلُحلابانجنيبٌنُهَو

ناولِناَرْلُشلااذِليدلعغن

نالُزَومارايريَفاشنإ

ُناَميِإِناَطْؤألايفبحلاپءاينِ
ناسموُتخَملاَرَدَفلاُبِلْغَيال

ُناَرخَأغُبهْعَفَلَحخیضَفعح

ناَمثُجتيجوُرَولاخلالش

ناِكقايزّتلاىلإسيلَويمر

ُناَسْرَأهيوزتالمهلاطِشاَنَ

ُناَيَمَمُهاَيع؛فطلا»ما

اوُثاَب؛راق»ايلَعبٌنيطَقلمَ
ُناَوُحِإبْهُشلاَوِةَلْفَميفرُهَدِلاَو

ناعَرَودْنَرالةَليِضَلا $e

حور

ُناًَفرِعَوٌفوُرُعََودضَفَوٌقْدِص
ُناَوُحَرُمَدلاََأثْئَقيَبانُه

ُناَدْلْولامآلاورههمَّدلاو

:ىَءاَمَحَورح ناسخوحلايص

ُناَولَأتالاعللَويدبنإ

ُناَسْرُفِناَدِيَملِلكنوُجُشيفق
ناَيَدشاَدِإءةلنعلاطفأ

اوُناَرىَرَولاناشْنِإَواوُداَرڭانشسحم

احجزملِجلابمُهَلَو؛ىَدّنلانَع



مُهَنِساحَميردايكرابَعىَمحأ
ًادَسَأذذَتملمهيٌيحلافرغتنإ
ح«ةَيِدَباايلَعْنِمسيعلاَلِقاَناي
لاو«َبريضُملا»وwازع»ڭَءاَرَوُفْلَح
اهلمفشأَواهالغأ«ءاربإ»لَحَو

هدفيئعاشعاهد
«ةبَشضأ»تبرعنإڭكءاَرَوْغَدَو

ًايجتنُم«َءارضحلا»َو«عؤَدلا»ِنِماَيَو

اَهلِفاِسأوهْظتساَو«فؤجلا»ىلإذا
اهلَنيِبَتسَيىّنحديلااهيقرُفاَو
ُةَصخاَشُءاَروحلاٍتَنَماَيَتْنِإَف

اهتجباحعًنِإاَهْنَعكُمْيَدْف-لزا
اهتَهجِونإاَهْنَعٌكُْمْيَدَفلزل
ثَبَنةَبْرُتْلبَفَولزاكِلاَنُه

go ۰
وىو

.نسدناهلكٍتاَضَرَعىلعلزا

ثَوَحُثيَحٍروُنلاِتاَبَتَعىلعلزنا
مُهَدِهاَشَمْثّلتخاٌةكيالَملاُثيَح
ثكَرَوثروُبةَسَدقُمضر

هداشايميماَقَواإ

o۳٤

4

اوبنيفمُهَتْوَعَدْنَِف
ناَيَريحلاريَعَودوُرؤلاٍنَع

ُناَطُتدخملاَنوُرِئاحلا(دَمحَيلا»ثي
نالااهبيِساَولا«َلباَقلاهَو«َريِرَذ

ُناَطْخَفسائلاكولمُنيِطَقلاُثيَح
«ُنالْيَك»يحلثخ«حَتَملا»«رِساَيَم»

؛ناَرْذَس»يهواهيفةَرِجَملاير
نانو»حولاثیح«َنيِفْلح»َءانفأ

ُاطؤألضَملالأرماعِلٌضؤأ
ٌناَوْنُعمالشإلاةّضيباىلع«ٌقرَف»

ناكرأدخَمللاهبْتَّفاطَو«ىَوْرَلا

ناسحخِإَوٌفاَصنِإَوُلضَفَولْذَع

اوُناكذُمَوثناكذمةمِئألاثي

ناميناملارقاللااَهب

ناَتْفأَوراَمرأنهيفيحلل

ُنارُفُظَوداَعِيَقنيدلاةئأ

ُناَمْذِإجيرغَتلاَوللاىلَعاهل

نانغشراونألانياَهيِفثَصْنَت

نَوَدييأَتلاَووِصَلاَوځْتُفلاَو

ناميِإَوملِعومينميلاَو
ُاَيخَألئعلاراياْثضَقنِ



اهُدِئاَعيذلاَداَعركَذلاُةَميِدَق

ةخِماَشمالشإلاَةَيُكاَهبْثَاَق

ةَمِصاَع؛ِلُدَعلِلةَصْرَعلَرَتمَلَو
ىّدُهماسحمنماَهيِفهلاَرَهشَأمك

اهلِقاَقّشلايفثَماَقهاتجب
اًَبمِئاَُفهلاصاصتحاَواَمرسل

ايبصئتقشاُءافملَُحخثبقاَعَت

ىشدس‹ميضلاُءابُأٌءارُسيص

ْمُهَُداَفسالاُهاَذُهاجلانفس

ايعمججأِنآرُشلاعدماوُلَيَقفُّت

لَنِتاحِلاَصلاٍِتايِقابلاىلإاوُدَج

اوطَسَواومالا«نيرَمُْعلا»ةَريِسِب

ْنِإَفِهَلِإلاِتاذيفمِئاكّشلاٍبُعُص

سيْكنَعَودجْنَعريحاىلإقبس

ٍيَلُحيِفَوٍيَلَحيِؤوُملامهام

مُهْرَصْنَأَويعيفسالاغمشأمه
اهُنوُحُرَواينُدلاةَرْمَرمهلتمل
مُهَيِناَفِناَوَضرلاةَيِقابباوُاَب
ودوهسءاًضعبلاٍةّيْسلاىَلَعفْفَو

ُمُهُيْعَس

o۳٥

«ُناَويكاَوماربَعضاَوَتی

اطلسوهلاهيفةماقيشالل

ُناَطِيَضَواطلسرؤجللناكذم

ُناَمرْبَواَمرعْعَفلاَو؛ٍرضّتلاب
؛ُناَرَع»لكلامْعَحَو«ىدْنلُجلا»نُ
ُناَيَْأشانيلليموينم
ُناَبَْرَنوُاَوَأمِئاَرَعلاسمشش

ُناميإشا ۶ءّ
عيديحَتشااذإ

ناسحخِإَوٌناَميِإُدضَملاَوةججَولاَو

ُناَمْطَعركلاِناَوَرْهَملاِةَبوَمِل

اوُنالةَهوُركَمْنَعقلامُهانحع

ُناَبْزُفهلاليبشسيفمُهحماَوَأ

اوُناَدامُقيعتَرَعُفَسوُفّتلااوُناَد

اوناكىدُّهلاناكامُنيَعمُهُعََو

نايُمَومصمههاوسيفَو

ُناَوضِروُلُئَيخلاصمُيُمَمأ
ُناثزأشيعلااذمهَدَلَأَُك

اوناممْنِإَواوُرَعْنِإ؛نْيَداَهلايِفَو



و مُهُّنَوطُحراتخملاةَوطَحُتَلَياَرام

هِتَفيرطيفاوماقَتشاَواوُدَماَجَف

مُهَمكحځحشادودحمباوطلَسَو

مهبٌتیِدُه‹يِراَوُنَأرشاكيلو

مُهُنُجحَميِنيڍءيِتدُمُغ.يِتقِث

ےييييريُغنيراليفيال

مُهغزُغَرَنالدحأَورذبدُهَعنم
اونأَوهباوُناَداميلا

raُ.وفوشي مهتووشباينَذلايفسالاف:

هَعَمىَدُهلاناكامنيَعيِيَصلاىكزأ

مُهَلماَرِكلارُهُرلاةَيِضاَبَألامُه

مهيَماَفَيْسايفالإلذعلافرعيرال

b
b

.

ي



۶
o

هميقحخ

ُعُهُنَأَشهلاتامْرنَعبدلايف

راعىلعمشايخةا

تشم يلعءايبنألادَلوألاثف

اولهَجاَمَكاَيْنُدلاُمُهَللئم

مُهْرُفِوذاحلافاقروشججلااورا

الفرورُملارادْنِمَنوُمْخُملاراف

مُهركْذَوروُنمُهراناَواوضم
قبارثِإيفةلزقاوشا

ْتَفَشكْناَفٌيرُدلاثكْوُكلاىَلجْناىح

o۳٦

ناٍيهّشَوسفنمُهَمْرَع

ناكَرأنيدلاحورُصِلمُّهُموُرُغ

ُناطلشهللامكححلماقتشاىتحم
ُناَرُُمَووفَعمهيبیب

ُناكْمِإِنْوُكلايفيبقاضاذِإيِئْوُغ

اوُناَدامبالإىدُهلاځِصَيالَو

ُناَمْرَأَوٌتاَمْرَأيلافقْؤوَمنَع

ناموطرلاخأهاذدَعامَو

اوراإشاوبرإش
احجُرٌي{حلايُفهلَوهَل

ُناَوُفَوځخيبشتِتالايُحلالئم

نازيمِلدعلايِف-مهلالإفوُيمَ
نامزجَولينمُمايْنُدُنأَشال

اوُناَتلاةغلْبلابُممُهَنأَك4اَيْنِم

ُناَصمُحُنطَبلاَوعبشيُِْلَقلاَق

ُاجيِتَرْفَملاَدأَكَفىمهقالخأ

ُنابْعُتشعلانأرشألاًةَقيَقَح

ُناَرَحشَورابضِإَوٌفوُحَودهر
نارمۈقلابالومهيَلَعفوُح

ناخيَرَوځورمُهُعَجْضمَو«ىمخۇ

نايحأَفٌنايخألشؤلاىلجامك
sy

داَيُمَأحلاووجمونعوروُتب

فالو

ن



ىلإةايحلاحورثشعبْنلاكِلانُه

تثبَْلاَمَدْغعَبأشيحللَماََو

هبځًياتيلضإهلاَتَلضأَو

هرئامضىَرْشُبْنَعُنوُكلاَبَرغَأَو
يعلممالشإلاقوةي
ثريُناذإٌتاَقَوأيناضَلو

9

ةنوآبيلِاروُدُحيفمَن

ْتَمِجَنْذِإِرْهَدلاٌفورُصاَهُثَرَواَسام
ةرِهاَتويبذَّملايفشاةَمُكِحَو
ةدِماججبُبابشسألاَوَءاشاميِضّمَي

اَهْفرضَيَوىمخۇلاپَءاشْنَمصحي
یدلُءاكَذلاُءاطاَعَبَبيذلان

ٍرَدْفيفمالاتظلاةَليجام

ُهَنَدحخَواهلاطبرنأَدُبال

اَيَقِلاَحِلاَهملَسَوكائأامُذُح

امُرِجاَعَمثِاةَلؤَدىلإرنا
اهِبصاَئَمْتَلتخاَفشاامَداَرأ

ايلباقتودغالةتسألاإ

اهيبورُملوطنماَهِلْذِجىلِإثداَع
اهنطوميلاموُدحخَتشاةَياَنع

اَمَوُبْوُبَوايْلُعلااهبدِخَبباوځنُت

اعيليفاكلاعاملاهشام

o۳۷

ُناَيْغطادرذقَودوجمولامچ

ُناَيْذأَوماكحخأِثراوكلانم

ُنارُفُكَويفَباَمَدَشًادععاوشس

ُناعلَأَوَديِراَمَأُتاَياَكلاَك

ُنآاَهَلبَرَضُيمَلشااَيحاَتأ

ُنانيإَوٌتايآىيناتقأللو

نالاكمشإشادارشمرلاقمَو

تاريحِراَدْشِملايفلمعلاُدِياَفَو
نايمراكفألاورشألام

ُنَمخَرنيمكححلايِفَوءُءاَشَيْنَمَع

ناتْهْبَوُنيِمُحَتريداقملامک

ناَذِإ۾مئزجَعَرروصفوالإ

ناعنفِإَوبيرفَتَلَواَطَتَوََو

ُناَيَداوالريَالنأّشلاَف

ناَمْرُبمَناهيءِلوُحُملاَيأَر
ُناِجشأنوكلاَوبَصَنيِفلشَعلاَو

ُنالطُبحلافيَسِلموميالَو

e

و

P
e

g2د۰..92
ناعطمقيفؤوَنلاَودجلابذشنإ

نالذجَجمالشإلاوشاةالخ

ناطَوأمالشإلايفةفالخلِلَو

ُناَصْلُخدخملاصاَصُمِلاَهُنأَشَو

ُنالَمِناميإلاةَصِلاحبرص

ُناَرُفإَوَدجاَهلمحىلعل



اريكًاعضؤَمهئمملِعلالِزنَيمل
اهُصحمَبَوىَوُفّتلاُهُصحمَتلارام

هردكُيالأروُنضحىىح

ٌةَفِراَعصالإلاَوهابمليلاو
هيَمححَرضيفنماَهُفاَسٌبهاَوَم
عهجوشراجحأْنِمسالااهدي

سيكيفِسْفّنلامَعَوءاهلُبنوش

تعَتشااَمَرِسيفٌسُشْنأامش
ُةَرِاَطُبابْلألاَوضزألايفلح

ةفرخُمتلابارشٌپةَناَيَر

اَهْل«ُماَمْلا»اذهيتلاسولاكلَ

ماتكا
4

افشكةقيقَحلاضاخ

ةَملَظُمضزألاوهُيَماَمِإُثَءاَج

o۳٢

ُناَصغأَولاَذجأدخملاةَبْضَحيف

ُناَرخأَولُسثَدهَشهِلضفب

ُناَمطحشرلاعضولبقُهُمْرَعَو

نايتياراضخقِلءاكَذلاَنم

أوهيفاَهَنَأك

ُناريِێوشامضًحبُىهَتاك

ناَفوعع4هيكذُيىٌدُهعنبويعو

ُناشلاَوُتاَذلاةنسمّشلاُلتَمُي

شلاَوكَلَم ُناَسُلنِإصح
op ً

نايعأَورايغأَووشَوويح

ُناذآَو
م
2

وو
هرس

نداسخإَوٌصيِصُحَتَوميركلاَنِم

ُنابسُحسانلايفاَهَلامسشفنأل

ثاتوكلَميفَنُمَو
َناَهْلَودوُهشَملاِبدجڄَولايفُلْشَعلاَو
ُاَوُكَأطَقةعململ
راإلالعىلع

اريححملااذيفكِلْفَعرْوُطَو

ااوألاذمكلواد

نارينَراَوُنأش؟يےحځلاب

رەىلعين

بْوُشلاُلُكَووخصُلاحلاَو

عاماياشلارزىووت

ناطلُسَوُليِمكَتوٌعوَشَوفك

ُداَبْؤُدوجُالهأَوىّضْوَفسالا

3
ل



يَقلَواهئاجزأيفُلذَعلاَقَرشأَف

اَهِيَعْيَأنِماعذبئاكامةُثَداَع

هَدَتخَمِءاَسْعَفلاةَّرِعلاءىِضُتِضيف

هَلِكولُملاديّصلا؛دمخيلا»ِةَوَرَذِب
4ممۈقللامسانلاركنيال
ُمُهُنيِدَومهيلاعَمَومّهُبهُئاسحخأ

الْمنِماوُفَصهلاُهَراَتَحاام

َنئا»ايْنذلاَونيدلا«مِلاَساي

اًهَبِڃاَصْ:نَقْيَأَوذمضأَوزيحأ

2
دخ(دشار

هنریميكينوفرضي
ةرظاَنشاروُبَدوُتمؤُملاَو

مكتيبايِادَولاجولَلاي

ملُوهاَهجلاأَيملألاجلاي

ےُكليسَقًدْزَواوُميِقألاججولَلاي

مكيلمَناَطوأاوظّفحالاجولَلاي

عُكِدْخَمباسخأاوُطْفححاِلاججولَلاي

مڭكتئريغشاوُبُدْلالاججرلَلاي
ئششالا!لاجوللاي ؟ص

مُكِيَماَهَشْنِمينورألاجولَلاي

مكنتشاولعجالاجرللاب

يمرعكنُرخَيملالاجوللا

o۳۹

ُناَهيإَوڻامزِإِديافملارع
؛ُناَرَعددخملاميمتنباهََجْنَم
ُناَندَعَرداَطخَترَحاَفَتاِإ
ناعئُبَوٌساساَرودججَمقار

ُناركُتسْمّشلاَنِيَعُيحْلَيفيكَو

ناوضرَوتاَياَدهَوپٻکاَوُك

ُناوغأزرادقألاوشاةَنابأ

نا
0

2Hkې

ودرس :دتكرشأألكأإ

ُناميإكڭالشألاربدامويح

ناَقيإشاروُنتَنَ

نَالَمفشكلاضويُفنمهَل

ُنارُفَتْوصلاإفءاَعُدلااوبل

نابأَرداَيإتاَنذَقَل!ىيَلب

ناَريِمطلاِنْزَولبقمكَلاَمَف

ُناَطرأنيدلادْذُحَدعَبمكَلاَمَف

ُناجشأنيدلِلمكيفنكَتملنإ

ُناَرِسُحطيِبْتَتلاَوقاضدفُتْفَولاف
نالنُحەروغيالشاورصان

تآتداولانإ

ُناَوضِرَوٌتْوَموأُحْشَفلاةَياَعلاَك

ُناَبُشُغطوهبُتاَعبلاَراط

وب

داس نادیيسَوذاش



مُكلوُمُعشذملألاجولَلاي
ثفزححدقوشاُدودحملاجولَلاي
مكعياسمقريملألاجولَلاي
ُهةلصافَمتَراَحْنادفعيِيَيلااَذَح

ويبلاججولَلاي
ُتَدَمَنيمِلِسُملاُءاَمِدِلاججَولَلاي
دَوَفالَوشزأالوصاصقالف

مُكِتابُسنِماوُميِفألاججولَلاي
مكدِيشُيُْرْجَعلاَلَطتوعلاةفيخل
همومدنعنبُجتؤوَملابجيال

مكفلاسِلتناكيلافويلنإ

ثّضِرَممأ؟ٍنافجألايفيهةضيِرَم
مُكَفِتاَوَعتلحاذإٌفويُشلاسب
ال

هدف

0ِو2٥دو

تممدهدفوهللات

و۶ش28 اميِماَعَميفًاثانإاموبُجحُت

ثَمِطَعاَهَنِإاود

ةرِهاَسراطخلايفقراوبثَناك

ٍثَذَجيِمْوَقلاُمهوُمُهْتَم

اهوننمىشالئَئنأُداكت
ةعرانزألانيامورو

eم

تيِلامنانذَعوتباهنوَوَعام

مكێنيزلْثَناَكاذإاهۇؤلمحخَنال

٥0

ُنابْلُصوٌناثوأَنيدلاعُكَينأ

ُناتهُبيلادنعٌيحلاًةَمضعو

اوناذإ؛ماتيألاولمارألاُثْوَص

ُناَمُحَتُماَلْلاَوعوجلاٍوةِبْلَجْنِم

يېناَدعلِلاَهلاََو ناولحځحَوبهن

ُنايبِصِءاملابُثشبَعامكاردَم

ُنالغجممالشإلايبمخلَنأك

ُناَودُحَوينبمكبطاعأُدَفَ

ُناَصَقُنِدوُدغَملالجلسيو

ناَعِجُشِتوملاذدغَوُمُدَمُيالو

ُنالمحځحداَسآلاىلَعثلاطتشااذإ

نادجِوَنُهْنَعىأَنأ؟مكُبوُلُف

ُناَرحأدخملانيَيَعِلاَهِباََو

ُناَرُكُدِتاَيِئاَمَيلاَكْلَبَِإَق

ُناَضطَعيلايِقالُيمكيفناكْنِإ

ناَرْهَسدخملايفاَهِباحضأُعَمَو

ناَتْسَوداملايِِقزبلارِهاَسَو

اوُناَك»ىّلَعًانزحوأ«'راض»ىلعًاظَِع
ناريِيبولاناويِفاَهَنأَك

ُداَبْضَمفيلاقوُشمُحِلمكامو

ُداَطخَفدملااهْتنكشَأالومنم

ُناَدْرَتفيلالغفبلاجولانإ
و

۰مس0٠م2.<۳

هختيلو ناريَْورغممكليخ



ٍيَلَفْنِمُناَرْهَسىّدُّهلافوطماع
مكرُصْنُطمناكذممكتسبتسيل

ْنَمَوظافحلالأايلِئاَبَملَلاي

مكافكاَرذِيْسايفمْئاَرَعلااوُدُش

مكتقَرُكَأهلاَنِإمراكملالأ
اهمَعنَأءاَمْعَتيِهللوردک

اهنَمعوَدلاُبائِذنأَّنِئأَك

ُمُهَنِإ(َويبِيَنُجلا»اهئَعَنأَو
ةفصاَعٍتؤملاحايرمُهُتاَراَغ

ُمُهُّنِإدرألافيس«ٌتثسِساَر»َنَِأَو

عُهرخَبامشا"رامّذلالَأنْيَأَو

ةَرِهاَشبؤزحلايفدختمهليدهم

مُكَلسيِمُحلاتاك«ِسْمَشْلاَ
عكَماَمِإاوُيَلىَّعَولاماممَن
مهلظافحلاَو«ىسيعدالؤأ»َنْيَأَو

ٍنَعَينمِكلُملايحهةَدْنِ»ميِمَص
اَهَلِاَوَبجنأمكُكْيَدَفاوُدُش

يفقمارِكلا؛ُتؤلااهُدَمحَي»َنْيَأَو

مكللاَرَيالمتهللانتاًتض

مكدماحمىلالَوُناَمَّرلاىلبَي

مكقَراَفدخملاُدْوَط«ُحِلاَص»ناكنإ

بأريلقذِصٌفَلَحمکَل«یسیع»

بسحيفًدْجَملاناقتِيناَوُسِص

رَشٌسِراَفراَرُكلاُدَسألاكيفَ

٥٤0

ُناَرْهَسمُلايفاًدِلاُفْوَطَومكيف
ُنامْرَانامْرَاللاكطعلاال

ُناَوْئُعرْهَدلانيجيفمشُداجشأ
ُنارُفِإلاراللمْياَرَعلاَِإ

ناكوُئرويْلذِإ؛لذَعلاةَمغنب

ُنارُحُشءامغَنلاطُبَرَب

؛نالغج»ُهَْبَرْنَفَومامنونا

اوُناک(ججذَم»ايلَعةريِشَعلادعس

ناَدْوَبرْكَذلاديمحبمُهْرُخَفَو

ُنابُكُرضزألايفهِتيصبثَراَس

نالَمَوضاَيُفلضملاَودخملا

َهامّنإَُف

ناَوغأشاقومحلےب
0ََو

ناكزأشادوشأاياَهَلمتن
r soو۶

؛ُنالغج»هللاروعبFنممكدنعو

نابَمنوُهاَوأُمغاَرضدخ

ناَويِإَونضجىڌدُهلِلمهبيدْهَع

ُناَولَُسنيدلاباضمِلعكفمأ

ناَريِنَوتانجموُقلامئاَرَع
ناطلشسَوتالوصهلاةرضبيف

ُناَعطمَوماعمدمَيءاَدام

ُنالْهَتَوىَورضَرمكحعالضإناف

ُناَوَصهيبْنججيفبهُشلاةَراَيَس

؛ُناَميلْس»يفاكلاامهَمَعنباَءاَك



ْتَلِمَشْنَم«ٍيلُحلاُتْوُغمراكملارب
ثَدهَشْنَمراَوُغِملاطلالالا

تسرحىنمردْجَملاِلاججرنمُُكيِفَو

ْنِمفراطعلاُديّصلا؛ٌةَرِكاَسَملا»َنْيَأ

وُبَِسَتنااذِإمُهَفنمدجَملاورديف اوست

وشرعاذإراَنءاومَرحاذِإعش

مُهځِراَسَمیَعْزُنالعلاٍباَوُك

وناو

لفييفىياقارششأنأَو

ةَفرشُباسل«دماعفَنْيأَو

مهُنِرْغعَتنيْمِصنمناَدَمَمَنِيأَو

ْنِم«بّيَسحللالا»ىُعَولارانَنْيَأَو

ةدهاَشراثآلاو«لِئاَو»نبَأَو

مُهَلدوشّرلالبق؛هةَلَوْغِم»نيَو
مُهَلَنِإمطُحلاُبائِإ»اَهْنَعَنِيَأَو

ةعصغم؛ِكْلُملاكادغوُشلحَنِيأَ

اَهَيَضيَبغماهيبَرجَأنَعَنِيأَو
الأباَعْطلاسبَعايبلاةَرْمجاي
اهدِقاَوَميفالإبرعلااولشال

ُمُكَدجَم؛َناَيِْبَذ»انّمَعينباَيَو

ُتَعَرُفدق«ِنْيَرْمَعلاِباَو(نضح»لاب

o٤٢

رَمَو ناكرأدجَملاِءائٻيفهلْنَم

ناسخِإَوىمهربنموكل

ُناَدْلِوَوءابآانبلوطب

نايبغلبيملو.يناوشلاةعق

ُناّشلاَودْجَملاُثيح۶درألابِئاَوُذ

ُناَفوطِلْوَهلامويعلُاهواَسَ

ومجڄبَراذإتثهُش ناََملضْشلِلءوت

اريجميضلايمهلغارتالو
هُناَسَاشادابِعنمعُهيفَر
ناَسوُفُناَسرُفلاَرْخَتُْفااذِإمُهَو

اوُنالْنِإَواوُدَصشْنِإدوجلاَودلا

«ُناليَعالضألاورِماَعنمكيان

ُناَدمَمناَدمَعذِإَوكَعكَعأإ

؛ُناطلْس»لضمفلارديلِضاعَملاماض

؛ُناَرْهَر»مولاعيِعَرَو؛ََعاَضُم»

ناجيَتَوتاَواَنِإ؛َنوُرَم»ىَلَع

ناَسيهيِناَدُيالبَقاَتَص
اطلسِناَطلْملِلىھف«ٌلئاَمَس

ناوسبعوُبِنابَرلاَ
ُناودُعويغبمکكرمججُنَئِفطُبال

ٌناَنْوُمنيالاىلعُاهجلاُثيح

ِصدخملايفعُكاَيإَواّن ناوئ

تافطغسالاغيمجَج؛اَلِبْنَوًاَرِع



انّتَوُحِإَداِيْبُذيِيَبتحداذإ

ِْخَبتوناَيَف مكْوََرَدضي
كبش«َءاَرِعّعلا»َو«ىسجاد»َناَسوُف

اَمَفخايزلااَموُرُذَتَنِئاَمضلااورد
مُكَعَفْلأِبىجزُثيلاظوُطحلانإ
ىَوِسروُدَصلاِتاَراَرَحُءامِشاَمَو

ُتّلَعفام؟بزخلاُسيطَو«يكزإ»َنْيَأَ

اوُيَنَنغاامٌرِعلالأ«ديُمحا

ةَلِمابَعُلاَيُفَأُديِدانَصٌديِص

نيَو

نمزرَيُمحهنأامم«ُماَيِر»ُتَءاجَج

ةُّتَرسَأَويِناّملااموَيمِڃنيَو
هةلهاوُكىلغألاددؤشلاهَلىفأ

اوُکَلَمانسخځالف»ارغ»ءاٌڏوُها

لاةَبِراَعَلاكلممهِعرَكْنِناَكَو

فیسلس مهتربسٍراَبحَأنَع«َبوغَي»في
مكلشْئَرُفايْلَع؛رفاُغيتباَيَو
هترضُتِلاوُدتحعاَوهاىلإ7

(مکخوُنَب»العلاامُداَوطأَنُي

اَهشِراَوُف«جفيَطَرنْيأَو
مُيُنَداَفسالارُشماَوُفَنئأَو

اَهَنَرِمٍباَعلاُتوُيْلاَهْنَعنيَو
مهلولارضوأ«ثيقاعَيلا»نأ

ةَِضغُملكيفىلالأنيَو
مكِتَدِجَنمْرَع«دغشلادايَنيأو

1

o٢۳

ُناَمَرُبنيعلايِاَهَلًاسْمَشُتْرَهْظأ

ُنامْرِإَوريحىلإقابِساَلَم
ُناَنِيَمَوُهَفداَهجْناَمَرلاَنم

ناَمْضأاميلاصلاحىلَعىفْ
ُناقَرُفلزلمكيف«نيلايف
ُناَميِإبلقلابلبدبينأ
؛ُناَنرَج»رشألااذمهةَدمُعًنِإف

اوُناَعالوًامويمهتِررغَوْنَع
نادرِءاجيَهلايفوِساَوُكٌدشُأ

ناَيْنُبِناِيْنِبلاىلَعماَفَو؛يجَم
؛ُناَهِبَ»سائلاكولميلاعملاوو

نالو؛ناميلشاَرومش

ُناسْعَنَوُهَوًانيجكْلملااوُهَينَف
تاشلاامكارااَمَو؛ماركلاديّص

ُناَعْلأَوثارُغِإفِيَعلاُيِطْنَمَف

ُناَصغألضألاًكاذِلمُمْنَأَوٌّلضأ

ُناَرُفُغَوتايبشادو

؛ْناَبِيَش»دخملاارس«لوُكْذلا»َنْيأ

ُنايلَك»ُدسألاَنِيَأَو؛ليکشوئ

اوُناَكذمنيدلاءاَمحح؟صوُرخوُنَبا

اوُناَدمكَواوُنيِداَم؛ءءاًنَموُنَبا

ناكِأرخفلِلمهرجاْمنَقَو

زسنٍِيلَعوُ
ناَصحخأشالوشرلعنو

؛ُناَذح»نأادؤس



اَهِيَرَضُنِبق«لالهَنْئا»اَبلَم
دذججيُنَتاَسارذَبِلآ»نَمنَِأَو

امفماَرِكلاُبِجشلااًةَنِساَوَحلا»نِي

ارَمُغوُنَبااَهيِداَوَعاَهْنَعَنِيَأَو

اَهِبميعُتلا»ٌلايفأَو؛كنض»َنِيأَو
"بكفْنِمحلاَنِأَو«بغَك»يَ
اإطحىَلَع«ساَيييَب»ُءاجَراَمَو

مهلليُحلاِتاَوَهَصىَلَعٌمْرُق
اولَرَنمُهَلْلْزْئَتنإبوحلاواسم

ْنِإَفحاملاومش.عُهْروُدُحٌدشأ

رال

مُهُمِراکَمبخشدس

عباسقزُنًاشايردوُتَعْفم

ٍةلَلَمُميدهفَصرِيََو
9ٍمِلاَوُمَأباأر.و

Ad
ّ ًّ 7 ۰

ٍةقّتُمُمبيجارَسسَشرِيعَو
اَهَتَدْجَنبزحلاسارِمْنِمْتَمْلَعَت

تثمَدَتحْلااذإ!هيِصاَعأربَُنأك

مُهُلِقْغَمَوسايينبنوضحمكت
مُهَنِيَأ؛شاطبوماَهْنَعنيَو
زِإَوفويسلاٍبيِضْحَت«ءيط»ُتاَداَع
ےُكْكْيَدَفاوُبُهمكُيداَقْولالاط
اًَهِمَمججأ«َناطخَف»ْنِمٌُبِئاَصَعلانِي
مكيقاَرَمْنِميلاعملاخالو
مكێرِعلاوُبُه«ىدْهلايِاَدِلاوُجُه

o٤

ُنايْنُبنيدلااذهبًدومِلسُملاف

ُناَعرُسِتاَرِيُحلاىلإَنوژِدابُم
ُناَرْفأبزحلاحامِكيفمهليِدْهَع

؛ُناَطْلْس»لضَفلاُدَوَطَو«فوُلصلا»َنِيأ

؛ُناليك»ُناَسَرُملاَو؛رِماَوَطلا»َنْيَأ

ُناَوُحَِوٌناَوُغأموفملااَمَّإَق

نابللاطبألامدنيهَلوبري

اوناَهاوُمَرُكأوأاوبُعَصاوبَراَحنإ

ُناَردُغريَاذإنُيََأك

نايْغُتِتوَملاِتاََتِياَهَنأَك
ُناتشأَووُكِؤاَهَلِراَعِدْبَعنم

ناَبزَمبزحلاماَتَفيِفاَهَنأك
ُناعِخشِناَعِجشلادبتحتنف

ناَبْذِنيِنِسَتلايفيِهَوىُعَولاران
ُناَدُفأَوراوَموقلانِصخبال

ُناَمْطَعويلاَوُمَو؛يفّقَُملااَ
نارليَسلاَوةَعِلاَطُسمشلاَق

اُناَنڏَع»دجخَملِلثجَعَنْنَمَنِأَو

امونءايلعلاڭردَتسَيسيلك



معِكضايجْنَعاوُدوُذهللاَبِئاَتك

ملليلذلاشيعامشاباعك
رَوُحمكبذدَهغُيمَّلشاَبياََك

مکِتّفيِنَحْنَعاوشماحللاببئاَئك

ٍيلطيفلانيڍدشابئاَكك

ٍفَرَشىلإمكوُألابئاَمك
ُےكُديِعِلوَهلاَمةوَيابِئاَك

ةلمرشممماكخألاوهلاًةَراَغاي

ُهةلرويَملاولاَوشاًةَراغاي

انيَناَبِديفىَّرُخَنشاًةراُغاي
يِفةَلبلاَكايخَنشاَةَراَغاي

1ٍ تَلَقَعْئاَُوُخَملاٍَنِيَأ؟ْمِئاَرَعلانِي

كاعام؟مالشإلايفتاكارَ

ُمُكَلوُصُثكَضيتلاَروبُّشلااولس
ەڭنابردشاوابڭىايماور

ةقرطميفالشألاةَنُشمُككَرُت

دْهْرلاَنَأَكًانؤَمنوشت مكَلَقْتَأَدُم

:مكځصانلاقْنِإمكروباأ

و
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ُناَكفِإنيدلارضَنِلمكيفمولف

ٌناَبْغُتمالشإلايفهيِعاسَمعح
ُناَرُفُكَويمَباَهَمُدَهُياليك
ُناَصْفُنٌّرِملاايائَميفالو؛شِيَع

ُناَرُفإتاقزألاىلَعلابجللَو

نابلُصَوريِزاََحاَهْثََولْذَق
ُناَقلطٍناَمْئألايِفُتاَيِفَرشَملاَو

ُناَوُأَولدارحسُبیک

ُناَوضرُتاَيّنلاقُدضَتنُإابْمُع

نابعشاضيمكَلاَمَ

ناَدزأليليغّملابٍدْزُحلانِاَهَ
اذعنَصلِلثَنَاامَوٌمدَص

ُاَيْرُحنيدلايماعَوًاراَعسيل

نالفُعلجولابامَوٍءوشلاق
اوُناَمْنِإَوًاماَوُفأئردي

؟ُناَشلاَورِعلاَْيَأَو؟ٌطاَمِحلاَنُي

اوناباتلِءاَبآعمايفا
اوُناَممهيديِمُأ؟َلّذلااوُتَطاَولَم

نابمزَوراَيَُتنآآلامشن

نالييقارطإلابتنويالو

نالتسُشَنلاناوُهمُتنأَو

ناَيزرُعلضألاُعْرَفَوساكلضألا

اوُناَشْنِإرارحخأللٌفَسأَيولاَو

نادباوبألاىلَعتَأوَيِلاَو



اهتَدِجَبنباتنكاذِإلوماذاَم

راوتنامةياط

دسْحنَعمالشإللتركتاذإ

جترادَكأوبحب

؟اهلَعْمَتمالشإلايفَكِبِيَشدعب

ٍلَمَعنيَوملِعنِكءاَرَعنسخءُ

ثتَيوطاَهَماَقُِمَفايٌقِباَوَسلاَنِي

اقا

هبؤوُدَنًابطَُفاَهَلُدوكَتالأ

امهمندانِيَديِّشلادْهَعنأ

؟اهُمسئئرارئألارابحدعب

اهئيبئراميةفتيب

هنکشَملحىحء(َدَمحَأاتون

دقرِئاَطحيفويبأدنعَراَصَو

َماَهَضَفْنَتَتْوَدَع

يفةَسايسلابابْنِمَكُنأَش:تلكَ

اهرب:ناَميالاَو؟تنأاهشوشت

ًةيِفاَكِنآرفلايللاةَساَيِس

هِيَساَيِسيفوُظْناَوهللاىلإغچؤاف
يفغنيربطلاكاباَتيَأَراذام

هتريِسِقاَرْشِإىَلَعُديِهّشلاتأ
2ثًّىيبثئاَم

0 ر 2g

-هک

ةدحاَوَوىَنُشَم

م دعبيحةَماَمِإيفأ

ايف.رذُغالذغال

ثبجبَواَمَدْعَباَهْنَعكُفاَرِحْنااَمُك

٦0

ُنارِكُنلغفلاَوةفرغملضألاو

؟ُناَشلااَم:هشاَىلَوكابألأشاف

نارشحتفَراَقيِزلِلُهَنَأَو

ناَداَشردبحلاَواهلليلحلايک

ُناَرُجَتِلوُدرَملاعملَىتأَو

ناطيَشَنهيواطهاُكَّداَعأ

ناَروأوزادذُألاعتاب

ُنايسنافغأذُتكْبارِصْنَكسَي

ًناجرَمَووداَمرخَبيفتَنَ

نايْنُبمذَهلااذَمدعبلَماش

نادْلوَوروځلوحنمِدْلُحلايف

ُاَوضِرَوروكامُهظعشاس

ُناَوُسِصلضفلاماَقَميفمُكْلُكَ

ُناَوُدُمَويغَبال؛بناجألاعفَد

اهربڭاَوُغَديفڭومعماقام

داَصَقُنْنآَرُملاىَلَعُديزَياَمَو

ناَيَرِنآرُملابرْشَمنمَتْنأَف

؟«ُناَّع»0Fاملنيدلاةَساَيِس

ار:01اذايتن؛اهُمحب

نايٍتنيدلايفاه؛فالخلاَرُذُع

اضَعوُمَواَهيَلَعورحالإ



هتَريِسَرَرَعْمَرْلاَوكَماَمِإلغبئات

سيكيفرمُعلااذَمةَيقَبُنصَو

عمطىلإالعلاكَئتفَراَك

ًةِلاَعكيفنوُيُطيمل

ُُوَلكَتمالشإللءررملاتنك

ظَقَيرَدْؤُجيَئِيَع؛كُتْيَدَف.غَتْفاف
ُتَرَدْكْنااذإيختالمئامعلاٌضيب

اهبديرُيالوحةحيِصَنذَمحْاَو
تَقَبَسدَفَفيجضُنيفقُدّصلافرمتنإ

راشدنعيجاڌملالدحلاي

ًمص

ُهَفَمَحَوأ

ماباضمئيكأ

اَهِحْاَصَنيلاَوُفأنقئاضمنِمذُح

مكناتمكاملأوُفاي

ةنَماَدُمءٌفوُحعكرلوط

عُكَدْنِعناميإلابعودع
هْكَبوُتحڄميرْفَييذلاقاشااذام

مكيلمداَرْفَأيففيلامُشَقَلطأ

مَرُاَهِپیثزُغمکفاَشأنأْبَع
ْتلَعَتْشاَورْفُكلاُتاَرُيمكيَلَعثَناَع

اهعمنكيمَنىترُقنيدلاأَ

O۷

ارشحموَيلاتن؛دمحلاَوهلل

ُناَطِيَشَسْفَّنلانِإ«سْفّنلاىَوَمغَدَو

ناسيك۔توكَفوَلڭرشهدنف

ُناَساَس:ِءوُشلالهالاقُدَقَلىح

ُنالِيَحمولاَنُهَو؛يلاعملانبااي

ُناَفوُطئملاَووبَتأَفَكْلاَعُث

ُناَرْجَضكوكيامرْفُكنِموَلاَ
ناَطفَيولمُناَمبَتاُكنِإَك

.ناَوُنُعِناميِإللَو.بوُلُشلاضب
ُناَرْذأَوتاَسؤأغياطملاكيب

ُناكَوأدمحلادوطِلكيفَوءاَمَذ

ُناسخحِإَوٌصالخُخِإَوقدمدوه

ُناَكَفِءاَروَعلايفيچاَدمملانإ

ُناَمَهَلَوُمَواظِيَمكَبِيَعكاَدُه
ُناَهلَوِننوُنكَملاكْينِمُمتْلَفلاَو

ُناَديَمبحلابمكيِريِمَضيفَو
ناميإئاضوَيالقوفَتلاَاِإ

ُنالذُحُءاَوأَبدسحعماطَم

اذنكم

۶

م

أ

؟ُناوُفَوثَلاَفَةَتش

ُناَوُحِإنيدلاِتاَذبَنوُتِموُملاَو

ُناَمأءادغألاِنَعهثَدَيَفَو

ُناثَوُعششاَئُعَياَدِعلاموليفق
ooo

ُناَعْضَأضلمكعبىلَعمكيف

ُناَيْذَأَو3وباَرحخأَوىَنْدَأَوىلغأ



مكتبنيدلاماَمِإاذَمموفي

هيأمبأاماوقهلاىلإوُدَي

ثبَجبَومكرميُِهُمَعاطموقاي
مكلفةنَعاوريذُتالموقاي

كهلبصياوربتموقاي

اوُنهَتالفمُكرُصْنَيهلااورُصْنَتنإ
مكتباميميماعلا

مكسدولاُنيَعُفوُعَبْسَتنإ

٤فاقار

و
هخصاتُيىنعالَنيَدلادصال

موئابيجكم

O4
د

o٤۸

ُناَطْلُْسَوكلمالٌيحلاهُدوُصقَم
ناسحخإَوطاسفإ:ناماسحمهل

ُناَمْذِإنيدلايِفامَومكيلَعاضف

ُنايضعرابذإلاوبساياب

ُناَوضِرمالشإلاَوٍتشَملايفوُمُكلاَف

نارسُحلحالإوةوُعيابَق

ُناَعذِإهللامكيمكيفناْكنِإ

ُناَيْغَطضاَرغإلافُهْنَعاوُضرْعُتوأ

ُ,اَهيِفَماَفَدَُف ُناَمورُبللامكب

ناميإحضُتلاريَعبعيالو
ناَفرُفحلاِءايِضنمكَلادَب



ةَيِنوُنلاحرش 7 “هە

(ناميإلاوِفِيَسلايفناوضزلاوحتَفلا)

مامإاهبعَّدَمدقو»:يعرفناونعبىشوم-«لاجّرللاي»:ناونعب«دمتعُملالصألايفءةينونلاتدرو(#)

هبترهتشايذلاناونملاباهميدقتةداعإانرثآاننكلءاهمحريصورخلادشارنبملاسنيملسملا

ًاعويشهنعلقياليذلاء(ناميإلاوفيسلايفناوضرلاوحتفلا):يلصألااهناونعبنيسوقنيبارن
ٌةَرْصُناهتافالخذبنلةينامغلالئابقلاضاهنتسالةبوتكملاةديصقلاهبتفرعناونُعامهالكو.ًاعويذو

وحنةمامإلاعاطقنارثإم۹۱۳٠يفعيوبيذلا(م۱۹۱۹-٤۱۸۸)يصورخلادشارنبملاسمامإلل

ُتلِيْرَأدقو.اًليوطهتمامإمدتمليذلا(م۱۸۷۱-۱۸۳۲)سيقنبناّرَعمامإلالتقمرثإةنسنيعبرأ

نينامُلانيبريظنلاعطقنُمىدّصتقالوءرابجنزةريزجْنِمMaصن؟st0٤وتشفيناملا؛نايبلاةديِصقلا

رايخألاةيمشتتّوفُيملوءاهبقانمبًاديشُماهمسابةليبقلكةبطاخماهيفدمعترعاشلانأاميسالكاذنآ

عيوُبيذلامامإلافصيفاوفقييكمهلًاضاهنتسالئابقلاكلتخياشموءاَمَعُرنمءادشألاوءامكحلاو

تلازاميتلاةديصقلاو.يسايسلارارقتسالامدعوداسفلاوملظلاعويشوىضوفلانمةليوطةرتفدعب

خٌرؤت ةينادجولاوةيخيراتلااهتيمهأبناجىلإةيفارغوتثإةقيثوكريظناهللقةناكمبىظحتمويلاىتح
ةقيثوللديرفٌيرعشلاثماهنأامكءاهنمترّدحتيتلاةيبرعلااهلوصأوةينامعلالئابقلامظمعُمل

اهقيثوتيفاهئاونأواهلابجواهجوشواهنايدوواهارُفواهنُدِبنامحملةيخانملاوةيفاَرْعُجلاوةيفاَرُغوبلا

؛ةيرشلاةعيابملاةلفاقةلحريفتيبتيبعوجنلاوعوبؤلاغبتيتلاهتغليفزارطلاعيفرًارعشبوكشلا
ًايزاجَموهزاجمميفًايعقاوءافتقاادباميفءةيلخادلاةقطنملاىتحةيقرشلاةقطنملانمتدتمايتلاكلت
فونتةدلبيفيصورخلادشارنبملاسمامإلاةعيابمليملاسلانيدلارونخيشلاةلحرلهتّيعفاويف

ۇثكأاهتباتكحارتجالَةّلِمتلا-ةلحولاراسموةديصقلايمارمّنكلءرضخألالبجلاحوفسىلعةعقاولا

اهججوأةلئاممٍتالحرنمةددعتُمتاقبطىلعاهئاوطنالحاتفملا ةلحولاعبتتْنِمًادصقدعبأوًاعاستا
حاصفإلايفهتاقبطينتاليذلايلالّدلااهئارثبيضاهنتسالااهباطختاقبطيفرمضُملايحوؤلاُءادنلا

.هترضنومامإلاةعيابملجذومنلا-ةلخولاتاذبموقتيكلئابقلاةفاكلةرِشابُملاةوعدلابهنومضمنع

.تايبألاكلتيشاوحيفةحضوماهيلةراشإلاوءهقّدموباتكلاعجارماهحرشةينونلايفتايبأةمث

0۹



»نانشسَووجّشلااذايكفرطِلامفنانرمربيداراولاكلت

°ناَديَمولايفهَلًاسيمُحيجزتَعَّرَتُهاَوءاججْألااهشراوضْتّفَش

(۱)

(۲)

هعفربهيفهتديصقعلطَمرعاشلاعقوأيولاطخهنآنطامف.ةينونلالطميفٌةاحُتلاونويوغللاراتحا
تناكيتلاةةريحلاكلتنونظتبهذامكنكيمل-لاحلاىلعايرهاظءاهبضُتبوججُومغر(نانشَو)ل

اطخيفسفنعقولناکامملشُميباکُةَماَلَعًارعاشنال؛علطملاةمالسىلإةناكتسالااهثعاوب

هتديرفةدارفباضنونظلامهسباهعلطمةباصإدمعتلب؛لتقَميفةدلاخلاهتديصقةلقُمبيصُييبارعإ
«لتاقلاءأطخ»مهلرشابملاريغهفيظوتنعكيهانءءارعشلانمنيقباسلادئارفوىواستتنأنم

.فوذحمأدتبملًاربخاهنوكعفّرلاوهرخآئبارعإلحم«نانسواالف.نانرملااهعلطمبًاقئاستواوم

وهو..؟نانشَووهأ وجشلااذايٌكفرطلامف:هدولخنيعبهيلإَرظُنولاميف«تيبلاةءارقٌلهستاذل

رّيَعُلاةمامإلامايقوهميظعثدحىلعهموننموحصييكمئانلاظاقيإلرَمضُمٌيراكنتساٌلؤاست
ثدحنعًاريبعتقرافلاعلطملاةقارشإيفيِعوُضْوَملاثّدحلالِداعُم/نانزملاٌنهيِداَحويقراوبلابهنع

ًابتاعموًابطاخممرعاشلاوهءاضيأو.دعبربخلاهغلبيملنمٌلُكوه«بطاخُملاٌنانسولا»ف.قرافُ
ربخ]نانسوعفرهرايتخاو.م۱۹۱۳ةروثبيصورخلامامأإلامايقةظحلرابجنزيفهدجاوتمكبهتاذ

ةمامإةدوعبلّلَجلاثدحلاربنديعصتةرورضىأترايذلارعاشلاةنطفهتمّئنح[فوذحملاًدتبملا

ناوفنُعاهراثأيتلاةلبلبلاىلإًافاضًُاماهسإ؛كاذقرافمملاٌيوحنلاةريحلاقلزمنعالضفءلدعلا

يتلاةتبعلنفيغَونعَدّصقَتاميف«بارعإلايفرتاوتملاوروهشملاملسُموبأفلاخكلذل.ثدحلا

رعاشلانايبلاخيش؛كاذنآ«ملسُمابأفلاخنمرهشأنمو.هتديصقبتراسامكٌنابكؤلااهبتراس
نباىلعادر هیخآنباوملسُميبأذيملت-ينالهبلاناميلسنبملاسٌحيشلابتكدقو«ناخيشنبا

ةوالعو.ملسشيبأهمعوهخيشلهيفرصتنا(ناخيشنباىلعدولايفناهرلاوةّجحلا):ُءاعَدناخيش
ءةّيوحنلاعلطملاةلضعُملوحرابجنزونامُعيفءاهقفلاوخياشملانيبراديذلالدجلاكلذىلع

تبصُتيتلاء[رثدملاةروش]«نيضرغشٍةرِكْذَلانعهَلامف»:ميركلانآرقلايفةّجُحملسُميبألنف
.ةدئاسلاةيوحنلاتاقايسلايفُمْفَرلااهقاقمنأمغر«نيِضرغُماهيف

بحاصملارطملالوطه-٢.ءامسلايفقربلا-١:يلاوتلاىلعيهناعمةسمخاهل:قراوبلا

يفةزنتكُماهيناعمةفاكوءهجولاريراسأجارفنا-٥.حبّصلاقورش-٤.فيسلاناعمل-۳.قربلاب
ةغلابمةغيص:نانزم||اهيشميفعرستيكًاثحءادحلابلبإلاقوسينموه:يداحلا||علطملاتيب

فوشلاومهلا:وجشلا||نفجلاةكرحونيعلا:فرطلا||هتينغأبهمنرتليداحلاراركت«نينرنم
وهو؛مراصعمج:مراوّصلا||مونلالحارمةيادبوهو‹ساعنلايفذأ:نانسو||نزحلاجبيهتو
:يجزُت||زرتها:فيسلاعزتهاو«تعرسأ:تعزتها||يحاونلاونكامألا:ءاجرألا||راتبلافيشلا
ءةمّدقملا::يهءقَرِفسمخنمنّوكمهنألكلذكيكسو«رارجلاشيجلا:سيمخلا||عفدتوقوست
تايلامجبٌنوحشمةينونلالطم:علطملايتيبىنعم.هترخؤميأ؛قاشلاوةَرَسيَملاءةنَميَملاءبلقلا

نانرملايداحلاف؛علاطملاداشنإفولأمنعةلقتسُملاهتعوضومباهنعدرفتمويبرعلارعشلاعلاطم

”ثحجتسُملاهتيوصتامأ.تازافملايفلبإلالفاوقيداحال؛اهرطمبمنرتملابخشلايداحوه
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ناَعِيَقَوعكأِهبثواسُنتیتحاقيبنُميفذَولاميزهثتخت

و'ٍ,
٩«نانوج»ُهنمتصرافوجاو(ٌسهبٌصعَو«یَوضَر»ْنِم٨َنجاَوُشلاىّفَس

:ةليختملبإٍبححُشلاامنأكف؛(قراوبلاتانوكمدحأوهو)دعرلاُتوَصوهامنإاهتكرحعارسإل=

بطخلللالجإوميخفترخآلاوتاذلانيبباطخلاةغيصيفةُجْمَدو.اهقوستيتلااهتادحاهدوعر

حفاطلااهناوفنعوقراوبلاضيقن:سعانلافزطلاةقرافمنمهيلعىوطناامبيناثلارطشلايفرهظمتي
اهيأينرِيحُي للجلاثدحلامغر:يراكنتسالؤاستةغيصبتيبلازجَعيتأيل«تيبلاردصيف

..؟دالبلاءاجرأتعمامإلاةروثووفغت..؟نانسووهأ:كفرطساعنؤِسهنزحبججأتملاقاتشملا

ءاحنألاةفاكتقشيتلاقراوبلافويسثيح؛يناثلاتيبلايفهانعملةحراشلاهتنتعلطمللو

ءءاوجألايفتلاعتةكرعمناديميف(سمخلاهقرفبلمتكمملابحخشلاشيجعفدتيهو)اهزازتهاب

يهف؛اهيناعقةفاكبٌةفثكُتقراوبلاةدرفُممدختساهنأىلإانرشأدقو.ةيديلقتلابورحلانيدايملًافالخ
هناديمبحُشلانمشيجلاهثحيفةعرسُممدقتتوزتهتفويُسلايهوءةرطاملاةباحسلاوءهتاذقربلا

يئوبتلاهئاحيإيفءارثلاغلابزيمرتاهعيمجوءهوجولاريراسأجارفناوحابصلاقورشيهوءءاوجألا
.لداعمامإبعاطقنالوطدعبةمامإلاةدوع:كّرابُملاثّدحلاىرشُبتفزيتلاةمايقلاتالالدب

هليلقوهفيثكءرطملا:قذَولا||دعولاتوصًاضيأينعتو«ثيغلاعاونأنم:ميزهلا||رّجفَت:سجبت

لالتلايهو؛ةمكَأعمج:مكأ||ءامسلاهنعتقشناولامكءةدشبوةأجفرطملالوزن:قيبنم||

ٍُكَأوكأعمجلاو«هلوحاممًاعافترادشأوهيذلاعضوملايأءلابجلانوداموةعفترملانكامألاو

ًاعمجدجألناسللايفاهنعتثحبف«تيبللراسكناكلذيفومُكَأضعبلااهعمج]اكوماكإوكأ

نمضفخناام:ناعيق||[رعاشلااهدصقيتلايهوأ:مجاعملانمهاوسيفٍقورطقريغاهل
يداولانمةعرفتملاباعّشلايهوءرجشلاريثكلايداولاوهو؛نجاشعمج:نجاوشلا||ضرالا
يففقو؛ًاصغءاملابٌصغوءالتما:ٌصغ||رضخألالبجلاءامسأنمعسا:ىوضر||سيئّرلا
اهعوقولعيدبلامسالااذهبتيمُسيتلا«ةرهاظلا»ةقطنميهو؛َرسلاضرأاهبدصق:َرِس||هقلح

اهتمصاعوءنامُعنمةيلخادلاةقطنملا:فوجلا||نامُغنميبرغلارجخلالابجةلسلسفلخ

.«رازن»و«نمي»:نيتقيرقلااًهِيَنَراَحِب؟يكزإ»ةيالولميدقلامسالا:نانرج||«ىوزن»
ءةرارحلاةدشلهيفامبيلغييذلالجرملاينعتنانرج؛ةيناملاةجرادلايف:نانرجلوحةظوحلم

اهخيراتلاوط==تشاعيتلايكزإنماهقلطنمواهلصأنامتيفنتفلامظعُمنأىلإةراشإكلذيفو
سجوتلاعباطباهلهألةماعلاةيصخشلاعبطيذلاعارصلاكلذءاهرازنواهنمينيبطقادهيملًاعارص

ةدشلقطبالميحجيكزإفيضفءةيمستلاهذهلديؤملاراحلااهخانمنعكيهان«‹منكتلاورذحلاو

ریکذتنانرجمساىلعرعاشلاحاحلإو.نامُغيفرخآخانمههبشيالفاجصراقاهژاتشوهر

بقليكزإىلعرعاشلاقلطأدقو.نامُعلهأمومعلصيخلتيفءًامودنيلتتقُملااهلهألاحواهلاحب

ةفيلوتلاىلإةفاضإلاب«قرطلاقرتفمىلعاهعقومف؛بورحلاونتفلاًادتبُماهنأل«برحلاسيطو
نانرجلوحةريخألاةظوحلملا].زايتماب«نانرج»بقلٌيحتستاهتلعج؛اهنطقتيتلاةرفانتُملاةلبَقلا

=.[هقفدُّموباتكلاعجارماهعضو

٥٥0ا



1ِ^4و01eo„م21® «‹ُنالغجڄجاَو«ُمادنع»عضامعورادمتغعغُممراعوألاَوليَملاَللَجَو

نانُخَصاو«ٌنانْفَص»دَرامَمطَواًهَّتحاَس«ءادرجلا»لُمضْنَيُتاَرَو

$

ناولقولاءاننمهجويفلطٌميْيَرةنولايفُييرُي

نأدعبف.ضرألاىلعهراثآًافصاويوامكلاقراوبلاثدحلًاممتُمثلاثلاتيبلايتأي:نيتيبلاىنعم=

ردصتادرفمليفاّصلايلاتتلاكلذةجيتنلاتناك؛يّوجلااهناديميفاهقلايفبحُشسلاشويتكرح

ىتحضرألارمغيذلاهلطهةدشورطملاةفاثكنعًاريبعت(ًاقعبنمقدولاميزهبتسجكبت):تيبلا
ةجهتبملاراطمألاهايمتقسنأدعب؛عاقوةمكأنيبًانكمُمقيرفتلادعيملوءاهلالتباهناعيقتواست
ىلعءةيلخادلاوةرهاظلا]فوجلاورَسلاضرأهباعشهايمبتّصغىتحرضخألالبجلاًنايدوثدحلاب

؛؟قراوبلاكلت:عرافلااهلالهتسابًاءْذَبةعبرألاةينونلاعلطمتايبأو.نانرجنعكيهانء[يلاوتلا

نعهبيکٌيكذريبعتوهو.دالبلاءاحنأةفاكمَعميمعرطمنعتضخمتدقوةّيوامسلااهتكرعمو

يذلايصورخلادشارنبملاسمامإلابيصنتديَعُبًاعيمجدالبلالهأىلعةمعتلاوءاخرلاولدعلاةدوع

.ءاخرلاونمألاولدعلاةمعنلاوزوسؤبلاوطحقلانمةليوطةنمزأدعبًامامإعيوب

:راعوألا||ضرألانمطيبنملا:لهّئلا||ميمعّلاىنعميفرطمللصيصختةمثو؛ٍمَع:َلَلج(١)

داو:مادنع||هيفٌلَزَنُيعضوملاورادلالوحامورادلاويلاوهوءعْبَرعمج:عوبر||اهنمبلّصلا

||توُځُمبرقبرعلارحبيفبصيلاهيحاونويبيضملاووانشبًارورمّقَعلالابجةلسلسنمطبهي
بصتلنالعجىتحلصتيتلاةيقرشلاةقطنملاةيدوأةفاكدصقيوءةيقرشلاةقطنملايفةيالو:نالعج

‹قَعلايداودعبحسفنُم:ءادرجلا||مَع:عط||ءاملابشري:حضتي||ًاطبأ:ثار||برعلارحبيف

ةنطابلاةقطنموطقسمةمصاعلاوةيلخادلاةقطنملانعاهلصفيوءنامُعنمةيقرشلاةقطنملاةيادبوهو

ینعم.لئامسيفيناثلاووانسبرقءاحطبلايداويفامهلوأ؛ءامادروم:نانخصونانفّص||
ىتحابونجةبيصخلاىرشبلاكلتتيَعدقف؛لويسلابةيلخادلاوةرهاظلاةقطنمتّصغامكو:نيتيبلا

نالعجعوبریتحاًلوصوناكسونادلبنممادنعيداوهمضامةفاكببرعلارحبولامرلاحسفتم
ةبذعلاهايملادراوممَعهنكلءءادرجلاةقطنملهّشريفرطملاءاطبإمغروءةيقرشلاةقطنملافارطأيف

.امهنمةياقسللةجاحيفسانلادعيمليتلانانخصونانفصك؛لخملاةنمزأيفسانلااهمؤييتلا

نيبءاوهلا:حولا||هبابصناوهطوقسعباتترطملا:للم||همّدقمورطملالوأ:قير||بصي:قيرُي()
ضعبًاطخبدقتعن]ءوضلاىنعمبًاضيأوءعافترالاوٌولْعلاىنعمبتتأ:ءانش.||ضرألاوءاملا

ماسلاةقدبء؛ملسُمابأنكلء(هِجْوَل/ٍةَحَْل):دورووهببكلاو؛تيبلااذهليوأتيفحارشلا
ء(ةيعابطناةحول):دصقهنأاودقتعانيذلاحازشلاليوأتنمدصقلايفدعبأناكءهلخاوديفيرطفلا
:ىنعملا.[ضرالاوءامسلانيبعوفرملاءاوهلارادج:(هجوُل»ةدرفُمبدصقدقف‹حيحصسكعلاو

يلاعلاءاوهلايفةفاثكلاوةدشلاٌبوانتيرطمهنألورجلايفهلوطهلحٍتتفُملاهقّيرهنمبصيرطموهو

يفعباتتملارطملابابصنانأيأ؛ًاعابتةريغتمًاناولأقفألايفهريثأتولعةدشنمهيلإرظانللودبي

.يلاعألايفقورباهناولأمسرتيتلاةيعيبطلاهتحولوه؛[ءاوهلا]حولا
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ُناَريِيسُفّنلاوجَشِلثبشَويِنِيَعتَرَهَسدققوُجَشاذقبلاجيمنإ

نمطضزألايفام؛كِبشسَح:قزَبايهئْانِمييفجَجقبلاَرِيَصَو

°ناَطْوَأقرباييليهامَوضزَأىلععسيذَايمشيعشايِ
ائ۽فيلدِهاَعَمىلإيَقَمَرطنافيڍاَوُقَتورطتشاكَم

9Vنالا؛يريمضطشَوّنُهَوْثتلَقَعْلااهبيدْهَعامٌدِماَعَملاكلب

(۱)

| (۲)

(۳)

)٤(

نزځلتشوترهسينيعنفءةديعبلاهضرأليلثمقوشونزماذقربلاجيهنإو:نيتيبلاىنعم

ماعلاىنعملانيبءانه؛ٌقرفيوهو«قوشونزحيذلقوربلاجييهتبنراقتالناريناهيوسفنلا
دهشملاخلسنيلسفنلاوجش:يناثلارطشلايفهصيصختنيبوتيبلاردصيفةدراولاوجشةدرفمل

ةبعللاٌقربلاارمتساثيحةريِطَملارابجنزىلإهبةدوعراكذتلادهاعميفةيحاتتفالاهتطقلنميئامنيسلا

هنجشنعُفكلابهايإًابلاطمهموليفنعميهنكل؛هبئاحسنمةباحشرعاشلانفجلاحأهنأةجردل

/رطملوطهببس(رابجنزقرتل)ًارسفُمرعاشلاةبيجيل«راطمألابةعبشمٍةنايرضرأيفمئادلاهرهسو

ببسٌنكل«ىشطعتسيلرابجنزنأفرعييذلارعاشللينمضلاهمولنعفقوتينأهينيععمادم
.ةيقيقحلاهضرأتاوميبيحيوهوقربلاىريلهنينحةقيقحلايفهعمادملوطه

:رشآ رعاشلادصقوءهبابصناةدشينعتولاسُءاملاورطملاوغمدلاحسو؛ليسي:ځشب|لخبآ:ځش

اهمةدرقملا لخبيوهف:هرربيامهلء‹رابجنزيقربلقباسلاتيبلايفهمول:ىنعملا.ًارطموًاعمداهيينعمب

همادختساو.هلًاطونوكتنلوملضرأىلعليسيوٍبصنينأهنفجةباحسنملاطهلاهرطم/هعمدب

يف)دحاولاهنطوىلعدوصقمديكأتلبءةيعاقيإةرورضلوأةغلابمتسيل؛ناطوأ:عمجلاةغيصل
يفةفرفرملاتايارلاناولأتفلتخانإوء(نيينامملانماهنطوتسانملًانطورابجنزهيفتناكنمز
.ىوزنيفءاضيبلاةمامإلاةياريهةيقيقحلاهنطوةمصاعفںرابہجنزوآطقسم

:رُياطَلاوٌةَراطِيسالا:زطتسا||تلعفينبسحايأ؛«ُتلعُفينبَم»:لاقي.َبَهَونمرمألعف:ْبَح

:ريطتسُمحصوءأعرسمهدمغنمهعزتنااذإ؛هفيسنالفراطتساو«راشتنالاوٌباهذلاوقتلا

:دهاعملا||حولاةيقب:قمرلا||عدصلاامهيفنيبت:طئاحلاوةجاجزلاتراطتساورشتنموعطاس

يتلانكامألايأ؛ُدِهاَعَملاغمجلاوءاثيشهبُدَهْعَتتنكوأكلىوهتذهَعوأهَتذهَعتنكعضوملا

طلستلاتعطتساكنأقرباي«ضرتفنلو:ىنعملا.ىحمتاليتلاهتايركذبهتايحاهيفءرملاشاع
رطتساف‹عودصلابهبيصتتردقوءنينحلاوقوشلاةوذجباَّلصأهيلعرطيسُملايداؤفىلعةرطيسلاو
يتلاعبارملاودهاعملاكلتيفرمغلاةلضُمنميقبتملايّضقألحورلاةيقبنميليقبتملابعرسأو
.مامإلامدقمبتّرضخا

اذهيفةسوكعمةيرعشلاهتبعلُدْعِصُيهابصعتارموهدهاعمنعًادسجهلاقتنانعهحاصفإدعب:ىنعملا

لقتنانميهلبءاهنعلقتيملهنأولامك:جودزملانينحلايفةبولقمةيرعشلاةَروُصلاودبتل«تيبلا

=يفانهيلإةأجفلقتنتنامُعيفاهدهعأيتلادهاعملاكلتلابام:الئاستُمءاهيفلازاموهوهنع
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7هجوځورثقَرتْفامک!ىلَباهقِراَفأالنكلَوءاَهْنَعثي

”نانطُبدْلحلاِنانجَنيَبَّنُهَواهجراسَميفيڍوُهُعىسْنأفيكَو

هتشهدنعريبعتللىحنملاةيللطةغلابملانأتيبلايفتفاللاو.اهبهَلوُملايبلقنكستلرابجنز=
هداعتبالبنؤملاهريمضتنكسدقاهنأفشتكيلءاهنعوههلاقتناسيلودهاعملاكلتلاقتنانم

ةلدابتملاهتءاميإوتيبلاةقرافُمكلتوءهبلقيحاوضيفةنكاسيسمتوحبصتوءاهنعيقيزيفلا

يبلقتنکسهنآ:هلوقلاذتبالهيشاحتنأامك«يلاتلاتيبلايفرهظيسامك«‹دسجلاوحورلاىلإ

نويقيقحلااهناكشةيحاضريغصلاهبلقنأىلعةَّلادلا«ناكُس»عمجلاةغيصيفځضتي«يريمضو

ىنكشلاهيلإليحتيذلاميمحلاءاحيإلاوىنعملابءةديعبلاعوبرلاكلتيفنونكاسلامه

كىلا
ءاهقرافأالنكلوءاهنعُتيأن:ىتعمللممتُملانكلو«صوقنملاهفارتعالتمّصلايتأيتيبلااذهيف

نعِهِداعُبمغرهنأىلعرطشلاسفنيفهديكأتوءهدالبنعيأنلاةبلثمبحيرصلاهقارتعادصقلاو

تقرتفامكلبا:قحاللائهدبلاهديكأتيتأيكلذل!اهقرافُيمل رمألاةقيقحيف-هنأالإءاهعبارق

ٌةأطوفخألاةيراعتسالاهتلالدنمىنعملاغارفإلًادّصقتلبءةيلزأٌةقيقحدكؤيلال ؛ُنامثجوحور

امب)دهاعملاكلتنعيقارفّنكلءاهنامثجنعحورتقرتفااملاطلف.ةيقيقحلاهتاناعُمصيرقتنم

ٌيلزألالعفللهديكأتفاذل.لعفلاباهحوراهتقرافةثجينَرِيَص(اهتاذحورلالبءحورللونصهيلعيه
ملء[ىلب]:تيبلازجع.حتتفميفمساحدكؤملاحعقاولهريرقتبنامثججلا/دسجلانعحولايقارتفاب

نملوألارطشلاًةقرافُمكلذبدارأامنإوءاهلاهحورةقرافمدعبٍةثجةيأهيلإلوؤتسامريرقتهبدصقت
حورلاودسجلاقارتفانمةلئاممملاتالاحللةيريرقتلاةغيصلانعء[اهقرافأالنكلوءاهنعُتيأن]هتيب

يفهعبارمًانادجوو(ًاحور)قرافُيملةنكلء(ًادسج)ىأتدقف؛اهجينادرفوهتلاحٍةَيصوصخىلعًاديكوت
.نامُغ

يهفضرألاِتّدهُعدقو.ةوهُعلاواهلاعمجلاوءرطملادعبنوكييذلارطملا:ُدهَعلا:يدوهُع
قتشموهوةالوللبتكُييذلادهعلا:اهلصأوءدوهُغهعمجوءقثؤَملادهَعلاوءٌةروطمميأٌةدوهعم
مب:نانطبلا||لبإلااهيلإحرستيتلاعضاوملاويعارملاوعبارملا:حراسقلا||دوهعمجلاوءهنم

رارقيهوءاهضايرواهنْزَحواهلهَسضرألانوطبيفًاطَوَتامضرألاُنانطُبو«ءيشلاطسو-ءابلا

نمًافوفجًاطبأيهوضرألانمًاتطابنالفذخأ:لاقيو.نوطبلاوٌنطاوبلايهو؛همقلتسموءاملا

يدان:ثيدحلايفو.اهطَسو:ةنجلاٌنانطُبو.هيفتوجوهنطبتلخد:يداولاتنبو.اهريغ

نمضماغلاوهو‹نطبعمجنانطثلا:ليقولصنم:ليفو؛هطّسونميأشرعلاِنانْطُبنمٍانُم

ٌناعيقلاهبیوي:ءاقستسالايف«مالسلاهيلع«يولعمالكهنمو؛شرعلالخاودنمديري؛ضرألا
اهنزخواهلهسبنهوءةريطملااهعبارميفيقيثاومىسنأنأيلفيكو:ىنعملا.نانطبلاهبليستو

ەدالبعوبرداسيذلايلدعلاعاعشىلإحيملتكلذينو‹ةنجلاطسواهحضاوواهضماغباهضايرو`

رظنيف-ثحضألبءةلومأملاةنجلاعبارملةلئاممعبارميهف؛لداعمامإةعيابمبترطمأيتلا
=امىفخيالوءشرعلانانطُبنمالدَعاهبرقةّدشلدلخلانانجةطسوتُم ةايحلاراثدنالبق؛رعاشلا
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اولشاَولشلااذييدلمعَاهَلِاَضَفيناولشنكيفيكأ

الزغومارايريفاَشِْإاهُنياحَماَهْنِميِنَفاَشًدِماَعَم

ِاناَطَوَألاىفلابَءاَبنِهبُءوْيَيقاثييلهلالعاَهَل

۶

ناسنِإعوتخملارَدَّقلاٍبِلغَيال؛هيلاَمَأالمكباَهْنَعُثحَرَت

(۱)

(۲)

(۳)

3

[اهيناعمةفاكب]ُدوهُعنأةجردلنامتيفتداسيتلالدعلاةلاحلهيفغلابمديجمتنمتيبلايف=

.نانجلاحراسمنمًاحرسمتحضأ

|[ناسحإنمقبسومّدقتام:لئاضفلا||هنمهسفنتباطوهبيبحيسننميفلاقتوءنايسنلا:ناولشلا

هځوفبوهبلشيفنيزحلاهبرشيءاودوءهبحنعالسهبرشاذإقشاعلانأُمعَرُيٌءام:(ةريخألا)ناولشلا

ناولُشلاةدرفمبملسُموبأبعالتيتيبلااذهيف:ىنعملا.تيبلا«تاناولس»رخآبدوصقملاوهو

لئاضفهيسنينأٌلواحُييذلانايسنلانايسنلهقايرت/هناولشلمعتسيثيحبءاهتالالدتاقبطدّدعتو

اذليدلءمعن»:يناثلارطشلايفهديكأتو.بيبحلاناولس:ةَميثليعوضوملاةلداعُم/هدهاعم

ٌيرحِسيقايرتىلعلوصحخلاهلىتأتيثيحايقيرفأيفهدوجموةقيقحىلإٌليحُي««ناولشسناولشلا
قشاعلاهبرشفرطَملاءاماهيلعٌبصنااذإهنأععرُبةزرخ«ةناولُسلا»نأاميسالحاتموهف.لئامُم

ىلعٌنكمُم حارشلاضعبكلذىلإبهذامك-ةريخألا«ناولش»ريسفتنأخيحص.يينيأ؛الس
يفهيلإانبهذامُدُكؤُي!معن:ةيديكوتلاةغيصللهمادختسانكل.اهتقباسكءنايسنلاديفتاهنأرابتعا

ةدرفُملكبةقئافلاهتيانعوملسُميبأدصاقمىلعٌديكوتاذهيفو«تيبلايفدرو[ناولش]رخآريسفت

يفهيلإٌليحُيهذجنايقيرفإقرشةفاقثنمقرافُملاىنعملاحرتجاامكفءةيئاحيإلاوةيوغللااهتالالدو
كيهان‹يلهاجلارعشلاةَمظعنمةفرتغُملاهعيبانييفيبرعلايمجعمملاثارتلايف«ٍةَّناولُسلا»ىنعم

شماوهيفكلذىلإانرشأدقوءنطابلايفوُصلاهمجعُمىلإٌليحُتةدرفُماهبعيفخلاهذاذتلانع

۱.ةيوبنلاهحئادموتائهلإلااميسال؛ىرخألاهدئاصق

نساحمىلإفراجلاهقوشتلديكأتتيبلا:ىنعملا.ضايبلاصلاخلايبظلاوهوميرعمج:مارآ
قایتشامهدئاصقيفاوداتعانممهریغفالخءملعوٍةليضفنمهيلعهتبرامبهابصعتارموهدهاعم
.نالزغلاومارآلابنهنعىّنكُملا؛ءاسنلانمتانتافلا

رطشلايف.اهيلإةونعهداتقيبلقلاىلعبحقاثيمدهاعملاكلتلو:ىنعملا.داعوعجر:ءوُيَي؛َءاب

-اهضقنيولامك-اهدكؤيةلوقماهنكلءناميإلانمناطوألابح»:لوقلارتاوتُمىلإةلاحإيناثلا

ككشتُملانيبناكولامك«صاصتخالاطرشينوياموهوء[ةيطرّشلانالهمادختسابكيكشتلا

ٌيرعِشُلاغيِإوهو؛ناطوألايفٌناميإبحلبعجرنإ:تيبلانميناثلارطشلاةَمكجْنِمٍنُقيتُملاو
.تاقّلعُللةتفاللاةَّيرعشلاعئالطةيبولسأنمهعځتمي
يحوزنويداعتباو:ىنعملا.هعفدعيطتسأال:هبلاغأال||ةليوطةبيغاهنعباغوهرايدنَعذُعَب:حزن

يترقبهعفدځيطتسأالمكحلةجيتنناكةببحملايرايددهاعمنعيبايغٌنأل؛ًارايتخانكيملاهنع

=نمجورخللهتعديتلابابسألاىلإٍتيبلايفئموُيهنكلءةبوتكملارادقألامامأناسنإكيفعضو

000



ناراغُبهْئفلَخىضُفعحاهبماَرَملاَويبارِيُغاَويِيَنآأك

٩نامشُجمتيڃوُرَولاَيُحلالشماهِرجاحميفيِنْثلَعَجىَوّنلايه

هافنمتاباذعاهيفروكييتلاىرخألاهدئاصقيفهتداعك«بابسألاكلتَعّضوُينأنودنامُم=

نمىلوألاهتلحردعببلاغلايفةيعامتجابابسألًايرابجإىفنمودبيهتاءاميإيفهنأمغر«يرايتخالا
اهنأامك-رابجنزىلإةيئاهنلاةدوعلابهرارقلبقءاليوطاهلالخثكميملةرايزيفهتدوعونامُع
قؤطتلانوداهيلإحمليًامئادلظهنكل«رابجنزيفِءاضقلابصنمِهيلوتدعبامٍيسالءةيسايسبابسأ
يفةنماكلاةروطخلااورعشتسا(رابجنزنيطالسلمهتاءاحيإب)زيلكنإلانأبلاغلايفوءةحارصاهيلإ

هيلإراشأيذلارمألاوهو«هبصنقايازمبِهِمتمتعم«رابجنزيفٍةّيربجٍةماقإتحتةعضواوأترافهتدوع
.«ًادئارينالهبلاملسُموبأ»هباتكيفيقورحملادمحم.دباضتقاب

هانعممهفُيمهبُمنامزفرظ:ُدعَب||اهءاروةتكرت:هتفلخ||هلَدُدُحيذلالجاألاغلب:ىضق

يرعّشلاهثولاثناكرأبتيبلااذهيف:ىنعملا.مّضلاىلعًاينبمنوكيفءهدعباملةفاضإلاب
يَحلاةنونكيبهثولاثناكرأُهيشُيرعاشلادجن-(اهبهمارغوهْيامُغنعهبارتغاءرعاشلاانأ):سدقُملا

هتايحىرُعمصفنتاليذلاثّلثملاعالضأليحردعبءهليحردعبنازحألاهتكرتدقوىفوتملا
هثولاثهيبشتنمةجزاطلاةيرعشلاهتراصُعدمتسيهنكل؛ةلهولوألايداعهيبشتلاودبيدق.هتاوقو

ءنازحألاىوسًائيشءءاروفليملوٌةفْلْجكرتيمليذلاىفوتملاب(بسحفءرعاشلاانأسيلو)

هثولاثميناقأنازحأروظنماللاقمغلايفاهنكل«هدحوهنازحأيهفيلامكيفداكلابهنالو

.سْدَقُملاعئاجفلا

“١يهورخيعج:اهرجاخَم||دعبلا:ىونلا رادام:نيعلارجحمًاضيأينعتوءةرّورسُمملاةقيدحلا

:ىتعملا.كانه:ىنعميءديعبلاىلإهبراشُيحسا:عَت||بئاغلافيطومهولاونظلا:لايخلا||اهب
:رابجنزنعةيانكءةقيدحلاىلإريشياداتتافهک.اهانركذيتلافالخ؛ةدّدعتُمناعمرجاحملل

ةبياغَملاىلإةينمضةراشإاذهيفو)ىفوتملافيطكًابيرغاهيفيشميثيحهيأنودعبةقيدح
-ليوأتلاحصنإ-ةبياغملانعفلتخيهنأادعء(يرشقلاىفنملاةقيدحىلإحيملتو؛نيروحسملا

ديعصتتيبلايفو.هراکذتدهاعمثيحهنطويفيأكانهاهكرتيتلاهحورنامثجبمهيلعزاتميو

؛نطولاعوبريفًانامثجمًايشتتهتلاحيفاهنكل«اهثرابىلإتوملادعبدعصتيتلاحورلاةلاحليرعش
هسودرفضيقن«ىفنملاقئادحيفًامئاهًابيغُمًافيطوالاخ[نامثجلا]وهًايشتياميف«دوقفملاهسودرف

ةروُصلاسكعنتسًانطابوًارهاظىنعملاتاقبطءارواميفٌيُّكدُينمنأةقيقحلاو.نطولايفلٍيختُملا
نًاديفمنوكيساميرو.اهلًاسكَعو«بيغُلا»ةروصلًابلقطبنتسيسوليوأتلاتالواحممايارميف

روُصلاتناكدقفءجيلخلالهأتاجهليفةفارغتوفلاةروصلليلحملاىگسُملاىلإءانه«درطتسن
ريبعتللةيكذةييعشةتافتلايهوء؟سكمع»:ةدحاولاةروّصلاو‹عمجلاةلاحيف«؛سوكمعلا»:ىعدت

نمبلقتتلاهضيمحتلبقمليفلانمةبلاكلاةخستلايفعقاوللًابولقمًاسكعُنوُكَتاهنألءةروُصلانع

عقاوللةقباطُمٌةروُصديدج
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°ناكْفِإِقايزّتلاىلإسيلَوءيِمُغَرىلعميلّسلاشيٍعةَبْرُغيفشي

ؤاكشِإَوكيرخَتيطعلُكَفثَئكَسنكتْنِٳيمومُهكوعقوباي

اسوأهيوزتالمهلاطشاَنَوُهرِبضصَأَويهميبطئيلاَرام

ُناَيَمَيُهاَيعافلاقاماًللادو«عِغاَعَض»نايانحلاولَنوبي

ونا(رِعاق»ايلَعِبنيفلَمَوFHةَيِشْحُم(ةارشملا»ك«صْفَقلا»یَرُذلمَ

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

‹مومشللعفادلاءاودلا:قايزتلا||ةغدللانمهئافشباًلؤافتكلذكيشوءىمنألاغيدل:ميلكلا
يفهتلاحءتيبلااذهيفءرصتخي:ىنعملا.مومُهلاعفدتاهنألكلذكتيمُسءرمخلا:ةقايزتلاو

اھانعملِمتحي«ميلكلا»ةدرفملةمادختسانأامكءلانملاديعبقايرتلابهتطووغيدللابةبرغلا

ىنعملانطاوبةيروتلدّصقتُمٌيرهاظىنعمهَنكلءميلسلاشيعيامكةبرغلايفشيعأيأ:يرهاظلا

ليمنالىنعملايفبفيعضِلامتحالءةقايرتلاىنعماندروأاننأامك.تيبلازُجَعيفاهنعحضصفُملا

.مومهلاةدراط؛ةقايرتلاكلتىلإهلثمخيشلناكمإالديكأتلابوءةيرغلامومهغيدلهنأيف؛هيلإ

ءنوكشلاوروتفلانمهقوشوهنينح/همومهىلعًافُوختقربلاةبطاخمملديدجنمءدوعي:ىنعملا
رطشلاامأ.اهنوكشستارامأتدبولاميفمومُهلاكلتكرحُينأ(حماجلاهيينونكرحُم)قربلابلاطيل

ناشيجنعًاريبعت؛(ناكسإلاوكيرحتلاودعتاليتلاهظوظحراغصتسايفهحوضومغر)يناثلا

رعشلاةعنضىلإةزماهٌةراشإىنعملافيعاضتيفالامجإٌلمتحَيتيبلانكلءاهروتفوأهمومُه

ًاعافدةيلعفلاةكرعملانوضوخينمىلإًاسايقاهنيكستوتاملكلاكيرحتيفمهتقولاهباحصأعييضتو
ضرآىلعٌءاوسمهِمَمِهلًاضاهنتسامهعمضّوخيسنمناشنمءالعإكلذيفو«نطولاونيدلانع

.ةدلاخلاهتينون:يعوضوملااهلداعُميفوأقحلاةكرعم

:ليقوكلبىلإدلبنمعطقاذإكلذكوء؛جرخ:طينيناكملانمطّشنو٠‹لسكلادض:طشني

هئضعوهّنعدل:هكطّْنأوًاطشنهطْشنتوهنتحلاهنودسجلانمناكاي‹ّنغطلاطنا

:ُنايمِهلاقو؛اهبجاصبطيغوُعُهلاوكلبىلإدلبنمطينيرامجلا:شفخألالاق.اهباينأب

ربّصلابرميأدص:هربضأ||؛اطِساوًارْوطورؤيبماشا|اطياملاتيبرمثنسأ

تْئَوَزو.هضبق:ُءاورو.ىځنَفهاحّن؛ىوَرْلافًايِوُزواَزهيوَءيشلاىوزردصم:يَرلا:هيوزت||
ٌناسزأ:جءبفْأىلعمامزنمناكاموبلبحلا:ٌةكوحمءُْنَسَولا:ناسرأ||هتضبقوهتعمج:َءيشلا

يننكلءةدوعلاقيرطعطقاليبطشنيينينحويقوشويمهلازام:ىنعملا.ماجللاوهونشو

.ماجللاهعنميالوهضبقيالمومهطشانيلثمناكنمنل؟یتمیلنکلوربصلابهرمآنأُتدتعا
.يناعملاكلتعومجمدصقنالطشنييناعمةفاكاندروأدقو
يځّللاوجاجحلامْظَعك٠«جاجوعالابشوأجاجوعاهيفيشلك:ونحلاو«سوقلااهلصأ:ايانحلا

نمبجاحلاتحتيذلامظعلاوهجاججلاوونِحلاو؛يداولاجّرعْموفقفلاوفّقلاوعَلّضلاو
=(صفقلا»و؛َتفطلا»و«ماتللا»و«عضضاعض»||فليعُتَيثيحهججَرَعنُ؛يداولانمةينخملاو‹ناسنإلا
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ناَوُخِإبْهشلاَوٍةلمُغيفرُهذلاَواهبَحضَيشيلاريِضنَواَهِبيِدّهَع

الهَلضي.رلل
ناحَرَودْنَرالةليِضملاحؤَريِبَنْرُمَويِتاَضْوَرَوءاَهيِفُتأَشَن

ُناَفرِعَوٌفوُرُعَمَودْضَفَوذِصينهيلخ»ىلإاهيفاَت

(۳)

(۲)

(۳)

||هیابشعلطماهیفرعاشلاشاعثيحمرحَميداويفباعشونایدوونکامآتایمسم«رعاق»و=

ُائاسُب:نيتيبلاىنعم.اولحرواودعب:اوناب||ٌلوُطَه:نوُتَهرطمو.مئادلافيعضلارطملا:ناٿه

لباواهغلبله-تفطلاوماتّللاوعضاعضنم(اهيناعمعومجمب)ُءايانحنأءايإًاركذُمقربلا

يفيلتخيناکثيح«اقزق»ةدلبىلإقيرطلايفداوبعشوهو)صفقلايلاعألهو..؟كرطم
هامروطاقهبدجويديعبلزتعمتيفيليلخلانافلخنبديعسنبدمحأخيشلاهليمزعمةيفوصلاهتاولخ

يفاهبيدهعكةبشعُمةارقملاوىرذلاكلتله-ُهَنئاسُي«(يقيسومنحلهلعمسيويداولانملزنتي

ناتيبلاو؟رخآناكمىلإاولحترامهنأمأ؟كانهنيميقمرعاقيفنونطاقلالازاملهو..؟مايألاكلت
ةابصىضقثيح؛ةلالدلاةغلاباهئامسأبباعشلاونايدولاوقطانملاكلتىلإًافراجًانينحناقفدتي

.امهبطيحملاملاعلانعلازعتالاوفّوصتلاوسردمتلايفهقيدصةيعمب
؛هلالخيفداوسهُغَدْصَيءضايټنول:ةبهشلاوُبَهّشلا:بهشلا||هرارضخاوهتراضن:شيعلاريضن

عبارملاكلتبهدهعىلإىرخأهرمُدوعي:ىنعملا.داوّكلاىلعَبَلَعيذلاضايبلاةبْهُشلا:ليقو

ًايغانم«ءيليلخلانافلخنبديعسنبدمحأخيشلاهقيدصعمهبابشخرشاهيفىضقيتلاباعشلاو
بهشلاوءٍةلفَغيفرهّذلاناكنيح«شيعلاريضناهبحصيءكاذَموَيءاهبيدهع:هتينونقراوب

امهيتيحلداوسامهطلاخينيتللاامهيتمامع:بهشلابدصقوءهقيدصىلإوِهيلِإةراشإيهو؛ُناوخإ
ءموجنلادصقهنأاونظوءحرشلانمهقحتيبلااذهاوطعُيملنيريثكنأةقيقحلاو.ابّصلاخرشيف
ءارقتساكلذحلمتسنملاننكل«ناوخأناباهشامهنأيأ:ىنعملاكلذباهليوأتلةلباقاهنأمغر
.يرعشلاريبعتلاتاقاسمل

نيبةلباقُملاىلإانلماننكل؛اقدارىنعم«ةليففلاحورنممابال]اهثيمشوحيلاميسن;:حولا

رُخَبُييذلادولاوه:ليقو؛سآلا:ناحيلاوُدنَرلا||[ناحيرلاودنرللًادضحيلاميمشش؛حولا
يفتأشندقل:ىنعملا.فورعمناحيرلاوءةحئارلابيطوهوةيدابلاراجشأنمرجشوه:ليقوهب

ةلزُعةليضفلاحورًاعمانعبترمناكثيح[ديعسنبدمحأخيشلا]يقيدصويونصعمضايؤلاكلت

.ناحيؤلاودنؤلاميمشلحايترالاالرکذتاولخوفوضت

ذختاو::ميهاربإيبنلايُفثَرَصحنانآرقلايفو.لَلُحهتبحميفسيليذلُابحُملاليِلُحلانم:لج

ُدْسَيامهنمدحاولكنأةّلُخةقادصللليقو؛اهيفلَلَحالةئاتةبحمهبحأيأ؛اَلِلُحمیهاربإهللا

میهاربإلثمي:نآرقلايفف.ةجاحلاوةّدوملايفهبحاصلَلح ةقيقحلاىلإهعلطتيفيناسنأإلاركفلامي

ةفصلالخنمىقرتبمثءوتاسومملايفهدوبعمنعثحيبيهارنف«هجضنلحارمربعةقلطملا

دوجوىلعمهناهربةقيرطيفنوعجرينيملكتملاضعبو.ةقيقحلاهلىلجتتف«ديرجتلاىلإتوبثلا
=:روهشملاينآرقلاصنلايفكلذوءةهلآابتسيلتالفآلانأميهاريإجاتتتساةقيرطىلإ؛قلاخ
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ء[ماعنالاةروس]«نيلفآلاٌبثحأاللاقَلفأاملف«يبراذهلاقابكوكىأرليللاهيلعنجاملف»=

ء؛لوسريبن؛قيدص:وهفءمالسلاهيلعميهاربإاهبققحتيتلالامكلابتارمىلإراشأنآرقلاف
يفعمجتيتلا«لماكلاناسنالاةقيقحلزمرليلخلاميهاربإ:يبرعنبادنعامأ.قحلاليلخوءمامإ

لماكلارهظملاوىلجَملاولحملا؛ىرخأةيحاننموءةيهلإلاقئاقحلاعيمجءةيحاننمءاهنوك
‹ميهاريإةروصللختيقحلاف:«ليلخلا»ةملكىلعةبترملاهذهنايبيفدمتعييبرعنباو.قحلل
لدابتهيلعليلدلاو«لّلختلالعفيفلدابتكانهفءةيهلالاتاذلاهبتفصتاامعيمجللختيميهاربإو

وبأو.نطابلاورهاظلاىوسلّلختُملاولّلختُملاسيلوءرخآلاتافصبقلخلاوقحلانملكروهظ
ينؤيضُي:ينرهبي||يليلخلانافلخنبديعسنبدمحأخيشلايفولاهقيدصلخلابدصقمِلسُم

رهيو.ڙهابرمقلاقي.بكاوكلاَءوُضُءوضبلغىّئحءاضأ:رمقلارَهَبو«هتعارببينشهديو

مظعُمدصقملسُموبآوءةيلغلارُْهَبلا:يبارعألانبا.بجعلابءاجاذإٌلجَولارَهَأو.ٌعَرَب:لجرلا

وهففري؛فرَعردصممةغلنافرعلا:نافرع||ةعبرلاينعتًاضيأوءلدعلا:دصقلا||اهيناعم

يتأتيتلاةفرعملايهوءةينيدلاةيحانلاىلعرصتقي[فّوصتلا]يفنافرعلاو.ملعلانافزعلاو«فراَع

ةيرجتلاويسفنلاقوذللامنإوءةيناهربلاةسيقاللةفرعملاهذهعضختالكلذلوءةيلقعلاةنهربلاةلابق

ماهلالاوفشكلاقيرطنعةفرعملاىلعلوصحلاوهءنذإ؛نافرعلاف.ناسنإللابةصاخلاةيروعشلا

اذهنءناهريلاوثحبلاقيرطنمةفرعملاليصحتنعاهباحصأدنع عفترتةقيرطيهو«ضيفلاو

وهنافرعلافكلذىلعو.نيينافرعلانأشنمفىلوألاةقيرطلاامأءامكحلاوءاملعلانأشنم

نارمأكلسملااذهىلإنينيدتملاعفددقو.قطنمللةعضاخريغةقيرطبةينيدلاةفرعملاليصحت

ةفوصتملاكءمهتادقتعمةحصىلعةيلقعلاةهربلااوبنجتيل:باتكباحصأ:():مهتعيبطبسحب

ةينيدلاةفرعملااوربتعاءالؤهو:باتكلاباحصأريغ:(ب).نيملسملاوىراصنلاوسودنهلانم
سيلىنعمبءةيدرفةلاحكنافرملاادتبادقو.نوطالفأمالسإلالبقءالؤهنموءةيلخادةيتاذةبرجت

رورمعملوحتتةركفيأكنكلوءنييئاهناللانيفراعلاددعبةيئاهنالتانافرعلبءدحاونافرعكانه

‹ةينيدلارارسألا»مهفلواحيرايتكنافرعلادجوف«يعمجلاقانتعالاىلإةيدرفلاةسرامملانمنمزلا
لئاسرلاوبتكلاهلوحتفلأفءلاحلااذهىلعهمظعميفلظوءاهبدوجولاونوكلاةكرحريسفتو

يأکو.ةيئادنملاوةيوناملاك؛نيدىلإضعبلاعمنافرعلاىقتراروهدلايضممث..هديلقتسركتيتلا

؛سيقمريغيقطنمالوهاممريثكنافرعلالخدفءهقارتخالهسلانمهنإفًايقطنمطبضنمريغلمع

نأةقيقحلاو.فورحلارارسأوتامسلطلاوءايميسلاوميجنتلاورحسلاوةروطسالاوةفارخلاهتجلوف

لمحينأنكميامبنآرقلايفءاجنافرعلانأالإءةرشابمنافرعلاعوضومىلإضرعتيملنآرقلا

ناکنوءقايسلااذهيفلخدتنأنكميريسفتنمحورطموهامبسحب«ءايبنألاتازجعم#فهيلع

دقفء[يورخألالآملاوهللادوجوتابثإك]بيغلااياضقامأ.نافرعلانعاهجرخُيامباهليوأتنكمي
نآرقلايفنافرعلاىلإتدروةراشإمهأو.ةيناهرلاةيقطنملاىلإةينافرملانمهتاذنآرقلااهجرخأ
باحصأبسنييرهاظلايفلسلاريسفتلاوءفارعألاباحصأركذبفارعألاةروسيفتناك

=رادجالفءةلاحيهفارعألانيمدقتملاضعبدنعوءةيفارغجةبسنيهف‹ناكملاىلإفارعألا
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وَحرُمَلاَذَأُتثْئَميَئانُهمُهَنيَبَوينيبىَوّنلامكحملاف

ُناَدْلوُلامَالاومرهيوفَّدلاومُهَبْرَفَرُهَدلاىضاقتأىتىتح

ب

(۲)

"ناسخرحلامصماَّحَويحرشبىلعيِقِبُتالرُهَدايماتَ

اولاتالاعللَويدفعناكدَمأاَهَلأيبزرحكيأَرلكأ

۱)
ر

(۲)

(۳)

(£)

«قلخلانمةئف»مهامنإو«فارعألاباحصأبنوفرعُيلاجرهيلعفقيرانلاوةنجلانيبالصاف=
لاوحأبةفرعممهل«تفشكت»ءرانلاوةنجلانيبةيسحتسيلوةيونعمةكرحيهو«نولجار#نوكرحتم
«ةيديسجتلاةيصيخشتلاةينهذلا»ةبلغلًاردانالإنيرسفُملاىدلرضحيملليوأتلااذهنأديب.نيقيرفلا

.نيملسملادنعةينيدلامولعلايفىوقألانورظنملاةنسلالهأمهمهأوءفلكلاقرفىدل

الإءاهلًايقطنماليوأتاودجينأنورسفملالواحدقو«نآرقلايفدّدَحُتملةفرعملاهذه«فاشكنا»و

اهيفُتأشنيتلاعبارملاوتاضورلاكلت:ىنعملا..يويندلاقطنمللةعضاخريغةرخآلالاوحأنأ

اًلدعوًاقدصةقادصلاوةعبّرلايفهتعارببينشهديوينؤيضُيناكقيدصزعأىلإاهيفځاترأتنك

هنيبةقالعلاةصيصخلدّكْوُملاتيبلااذهيفهبينك.هللابو؛هللايفمطقنَيالفوضتنافرمعوًافورعمو

ىلإُتبتك|امّنإوكيلِإْبُتكأملوُثبتك»:جالحلاتيبديعتسيهبينأكديعسنبدمحأخيشلانيبو

.امهتعمجيتلاةيحوُولاوةيئافرملاةقالعلاقمُعنعًاريبعت«؟باتِكريغبيجوُر
نيبوينيبلاحقارفلاودعبلاّنكل:ىنعملا.ةنايخلاريثكنمةغلابمةغيص:ناوخ||دعبلا:ىونلا

ٌنكلءةيرهاظٍةجاذسبتيبلايحوي:حيملت.ناّرخنوؤخهتلبجبرهدلاٌنأتنقيتفءةبحألاكثلؤأ

تيبلارهاظيفنيتكرظنلاديعينّعَمتُملالعجتء[تنقيتانه]:يناثلارطشلاةغيصيفنُممتُملا
ءرملاثرتكياليتلارهدلابئاونةيعئاجف[ليلخلاِهَلْخنعهقارتفادعب]رعاشلادصقدقف؛هنطاوبو

درويذلاهتنایخلعفبلتقَميفرعاشلاباصأرهَدلاٌنأينيقيلاديكأتلااذهبدارأدقوءاهٹودحلبقاهل

تايبألايفدقفلاةعجافلًامئتشماليلعتاهمدختسايتلاةغيصلانأامك.ناوَخ:ةغلابملاةغيصيف

.رارحأللهتانايخورهدللهتمالماهيفدعييتلاتايبألانميتايساملالالهتساځبصتشةقباسلا

هتْضبَفيأهيلعيلامُتِيَضَْا:لاقيو.هینازجفهيَراجَتيأهبناضقُتيّفحهيض:لاقي:یضاقتأ

اهتتموربكلاىصُقأ:مرهلا||هنمهّضبَف:َنيَدلاءاضاقئو.هَيِضْفَينأهيلإبّلط:ءاضتساو.هتّذخأو

ىتمىلإو:ىنعملا.يبصلاوديلولانماهلصأ؛فّدجتلاوديدجتلاديفت:نادلُو||تانئاكلارمعيف

-ًامئادتناکامک۔يلامآنکل«مرهوباشىتحيتينمأقيقحتضفريوهو؛رهدلانممهبرقىضاقتأ
.لامآٌةدالو

يف-ٌبسحتورارحألاىلعيقبثالرهدايىتمىتحو:ىنعملا.ملظلا:ميضلا[|ىتمىتح:ماتح
.مهيلعكنيٌلضفتوٌناسحإمهلكملنأ-ةلياخُملاكيعرش
الو::زيزعلاليزتتلايفءاج.كرمعىهتنميأ؟كُدمأام:لاقي؛ىدَملاكةياغلاوىهتشلا:دمالا
:رهالاًابطاخمُلوقي:ىتعملا.مهبولقْتسََفدملامهيلعلاطفلبقنمباتكلاوتونيذلاکاونوکت

كتالاحلدبتورعتفرعأيننأل..؟ةياهنكلتكبرحلنأمآ؟يتاداعمويتبراحمبىلعكمكحمله
؟امًامويينملاستويتاداعمنعلدعتسلهف؛كناولأو
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ناَسْرُفِناَدِيَملِيكْيوجُشيفكيعبىلإييفٌطأَولاقملالح

اكدهفالِإ؛ةَلتعلاطغأعَهّمحراَرخألايسخجابايؤمتاي

(۱)

وُناَرىَرَولاناشْنِإَواوُداَرڭانسحن تثصقَنْنِإ.ِلضَقلالأبيّصقّتلاميف

احملجلابمُهَلَوءىَدنلانعمعهاثّفَحْنِإَوَدوُلُمشَيال
»وابةبكَنيفمُهَتْوَعَدنف7يرقياخین

نايَرى۶لاويَعَودورْؤلانعجًادسأدذَتملمهيِفٌيحلافرغت

۷ُاطُفدهلاَنوُرِئاَحلادمُلا١تیسع«ةَيِدَب»ايلَعنِمسيعلاَلَقاَناي

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

۱٦(

(۷)

ةرصانُمنمنكمتأيكضرألانمعستااميفيتعسىلإينقلطأوهبينتطبريذلالبحلاكف:ىنعملا
.نيزانزلاال«بورحلانيدايممهناكمًاناسرفرهدايتنجساملاطفءلداعلامامإلا

قحيفهدايءاڵلداعنُكو:ىنعملا.رشلاوريخلابزاجشموئفاکش:ناید||صقتنُم:سخاب
.لعفامبرهدَلُكيزاجيسهللانأسنتالوءةعورشملامهقوقحنمتصقتنانيذلارارحألا
نولمكيمهنأبكتفرعممغر..؟نيحلصمملامهرارحأومهلضافأوموقلارايخأٌيياضتملو:ىنعملا

.ةعاجشوىقتواعروواًلضفاونازساتلابتارمتناشاملكمهنأفرعتامك؛كانسححىلعنوديزيو

امًاضيأوءعاتملااهيفنوكي‹مدَأنمٌءاعوةبيعلا:مُهُيايِع||نوؤكأكتيالونوعنتميال:نولقثيال

ةدراشلايفمهقياضتنيذلاءالؤه:ىنعملا.مركلا:ىدنلا||عاتملابئاقحيأ؛بايثلاهيفعضوت

امٍةفْخلمهرقفكلىدبنإو؛ّيرطفلامهمركنعًاموياوعنتميملمهنأ«رهدايتفشتكال«ةدراولاو

ال:يفنُمكَتتيبلاةقرافُم:حيملت.ةديدسلامهئارآةحاجرومهملجنعكيهان«عاتمنمنولمح

.عقدُملامهرقفلمهبئاقحاتمفخنإوىدنلانعنولقثي

ءالیوطًانمزمهتيفخأامكاهتيفخأكنأل؛مهنساحمَبجححكرابغنأ؛ًاقحٌفِسؤُياممو:ىنعملا

كفاحجإببسياودعتبامهنألةرصانُمللكمامأمهدجتملتابكنلايفمهيلإًاجاتحُمتعجرنيحو

.ىصحُتالودعتاليتلامهتآورمومهلئاضفلومهلكبجحو

اضّرلايفُبَرضُي««طابؤلايفريفريعبهذنإ»:لثملايفو.رامجلا:ريعلا||عنمتمل:دذتمل
‹ةلادعبمهتلماعلهنوقحتسياموقحلاتابجاوُفرعتًاقحتنكولو:ىنعملا.بئاغلاكرتورضاحلاب
دصق:حيملت.دورولاةرثكلةنابرةبئاسلاحلاريمحامنيبءاملادورونعناعجشلادوسألاعنمتملو

مهكاردإمغر؛كلذنوعيطتسيالوةمامإلاةرصانشنوديرينمنيبقيرفتلادحاجلارهَذللهتبتاعمنم
.كاذنآةرضانُملاةيمهأاوكردُيملنموءاهتيمهأل
ىلإةليبقنملقتنانم:برعلالقاونو«ىرخأىلإلقتتتةليبق؛لصألايفةلقانلا:سيعلالقا

لاقژإدعبنم‹ّنُهل»:بعكلاق؛لبإلاىلعصتو«سرفلامئاوقلقنةعرش:ٌلقنلاو؛یرخأ

=ةقطنملايفةيالو:ةّيدب||لبإلا:سيعلا||رفسلايفلحارملايه؛ًاقاقتشا«لقانملاو«ليِقنتو
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مًر٤ً-ەك

°”ناّشلااهبىياَولا«َلباَقلاهَو«ًريرَذلا»و«بريضُملا»و«ازع»ڭَءاَرَوُفْلَح

العبدصقو«برتنُملااهتمصاعتادلبةدعمضتوءدلاخينبيداوولباقلاةيالونيبعقتةيقرشلا=

||مامإلاةعيابحلهتلحريملاسلانيدلارونخيشلاًادتباثيحلباقلاةيالولةبيرقلا(رهاظلا»ةدلبةيدب

يفدصقدقو«لئابقلانممهاوسوثرحځلاوليلخينبوصورخينبلمشتلئابقةمامضإ:دمحيلا
ملموبأئدتبي؛تيبلااذهنمًاقالطنا:ىنعملا.نوميقمناكُس:ناطُف||«ثرحلا»ةليبقاذههتيب
دشارنبملاسمامإللاةرزاؤُمليملاسلانيدلارونةمالعلاخيشلاةلحرلحدتمُملاٌيرعشلاُهَداشنإ

«لباقلا»ةدلبيفهثوكُمدعباهيفةماقإاللًامئادًانكساهراتخايتلا«رهاظلا»ةدلبنمًاقالطنايصورخلا

كلذخايشأاهيفذملتتيتلايثراحلايلعنبحلاصخيشلابستحُملاةمالعلاةسردميفًاسراد

يزاومملااهريظنةيرعشلاهتلقنيفًامدختسُم«يصورخلادشارنبملاسعّيابملامامإلامهنمو«نامزلا

ةلحرةلفاقًأادبتل«لاحرتلاٌلِقانَمهيلإُريشُتام؟لُكبءءسيعلالقاناي»:يلهاجلايرعشلاثارتلايف
يف«لباقلا»ةدلبلةيذاحُملاءرهاظلا»نيدلارونخيشلاةدلبنعةيانك««ةيدبيلاعأ»نمةقيابُملا

كلتنماًلِعاجءةميدقلالفاوقلاقرطنايدووىرقوتادلببًارورُمةيلخادلاةقطنملاىلإاهقيرط
هحايتجاةظحلمراعلاهنينحنعريبعتللًاخراصًايلامجاكتم«سيعلالقان»اهيفٌبطاَخُييتلاةلحولا
ةينونلاهتديرفلرخآلطمتيبلااذهٌنِإفءاذل.رابجنزيفًاربَجوأًاعوطريسألاملسُميبأصئارفل

.لداعلامامإلااورصانييكةفاكنامُعلئابقلًاضاهنتساتيبلااذهنمُءادتباةنفلااهتلقنادبتيتلا

ةيفارغوبطبةيعاوةفرعمنعنابأ-ةديصقلاميدقتيفباضتقابانرشأامك ملسُابأنأٌقرافُملاو

ةعزانتملالئابقلاكلتلمشٍعّلِلكّنحُملايسايسلاءاهدًامدختسُمكانهوأانهةنطاقلااهلئابقونامُع

ةيلبقةعومجملفاحجإنودءةيحانةيحانوةليبقًٌةليبقاهنايعأواهتالاجربقانمبًاديشُمءاهنيباميف
اميففشتكنلء«مالسإلاةضيب»«ىوزنىلإاهقيرطيفةلحرلاهذهقفارنساذل.یرخأباسحىلع

ءاجرأةفاكْمُعَتل«يملاسلانيدلارونةمالعلاةلحرلعبتملايلعفلاخيرأتلازواجتتةلحراهنأدعب

.دالبلا

علطملا/حتتفُملادعب:ىنعملا.لباقلااهشأرتلباقلاةيالويفتادلب:لباقلاوزيردلاوبريضمللاورع

حالمتاراشإبحيحصلاقيرطلاىلإُءايِإًادشرُمةلفاقلاليلدةبطاخميفرمتسيءةديصقلليناثلا
دعبةدحاوثرخلاتادلبكءاروكرتاكقالطنادعب:هلالئاق؛رابجنزنمرعاشلااهثئيسڙرمتُم

دمعتملمابأنأظحالمملاو.ُناشلااهبيسارلا«لباقلاهو«زيردلاهو«بريضُملاو«زم»:ىرخأ

؛اهنأشوسرثيحنمهروبيامهلځيدمهَنكلهيفًاغلابُمودبيدقحيدمبةريغصلالباقلاةدلبصاصتخا
-سايقريغىلعيناملالداعُملا]ةيقاتسرلاوةيناوزتلاةسردملاتربوقفوملعةسردمتحضأاهنأل

تحضأاهنأللبءاهيلإُجَحيوُموُثلبقاهتيمهألال نامزلاكلذيف[ةفوكلاوةرصبلايتسردمل
نيالارونرهاظلاةدلبيفاهرواجويثراحلايلعنبحلاصبيتحملاةمالعلااهنطقهقفوملمعةسردم

رونىمعألاخيشلاةلفاقليلدلتع..خلإ«بريضملاوًاّرِعكءاروفّلخ:هلوقيفو.يملاسلا
.هلاحرتلّقتنُميفيتآلالابقتسالنيّذلا
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eواو۰۰ِِِ
°ّناَطْخَفسائلاكولمُنيطَقلاُثيعاهلفشأَواهالحأ«ءارنإ»لُحَو

”؛نالْيَك»ئحلاُتيح«حنفلا»؛ريايقل ءيمس»يتححاشنَعاههُجْوأَبُذُحَو

۳(.۰.۰ههے212>

°”«ٌناَرْذَس»يِهَراهيفةَرِجَملايرجَتةبَشحأ»تنوعنإكءارَوغَدَو

ىلإةمسقنُملاتايالولانمةدحاويهوءةيرعشلاةرورضللًاقطُتاهدَموءاربإةيالودصقفي:ءاربإ)۱(

(۲)

(۳)

‹نايدولاوجالفألاىرجملًاقفوضفخنُملاىلإًاسايقءًايفارغوبطعفترملايأ؛«ةلافس»و«ةيالع»

اهنكست«ةلافسلا»وةركاسملاةليبقاهنكست«ةيالعلاف؛نامُغتادلبنمريثكهبمستتميسقتوهو

:ىنعملا.ةمورألاةيناطحقلئابقلا:ناطحق||اهيفنونطاقلاُناكسلا:نيطقلا||ثرحشلاةليبق

ءهباختناةلمح]مامإلاةعيابمةلفاقروبعءانثأحدتمنلء(ةيالعوةلافس)اربإعدكلتكقيرطيفو

:ىلعألامهبسنيفمهايإًاعماجءثرحلاوةركاسملانمةيالولاكلتاونكسنملَك[ىرحألاب
ء؛مهفنبكلامنبةميلسدالوأنم(مهنمقشيف)ةركاسملاوءدَمحَيلانمثرحلاف؛ناطحق

:ربكألاةليبقلاتحتةيوضنُملايليعامسإلاةليبقًاضيأمهنموءَةباَعَلاضعبكلذىلإلامامك
.ةركاسملا

ةدلبدصقبلاغلايف:رسايم||يبيضملاةيالولةعباتةدلبيهوءناشلادمَسمسابُفرعُت:دَمَس

ةيالولةعباتىرخأةيرق:حتفلا||بيبشلآاهنكسيوءناشلادمسلةعباتلاىرقلاىدحإيهوءرشيملا
‹كقيرطيفو:ىنعملا.لئابقلاضعبهيلإبسنتبسن:نالهك||سوبحلاةليبقاهنكستيبيضملا
.حتفلاورسيملايتدلببًارورمءناشلادَمَسوحناهِمامإلةبخانلاكتلفاقلحاورذخ

ةماقتسالِءادتبإلافأاهيلإفاضأوءيبيضملاةيالولةعباتةدلبيهوء«ةبَشْحلا»ةدلبدصقي:ةبشخأ
حَرَّش:ةرجملا||«هبّقْحلا»:ينامغلاجرادلانماهقطنيفبرتقتلًافّمخَتماللافذحعمنزولا
ضايبلايهوءامسلابابٌةَرَجَملا:سابعنباثيدحيفو.ةبقلاةئيهكيهواهبابيهلاقيءءامسلا

ىتحرادحنالايفجردتيناكملاينعتةّرجملاًاضيأو.اهيبناجنمناَرشّتلاوءامسلايفضرتعملا

||ينامغلاجرادلايفىعدُتامك««ةرزاجلا»يهوءءاملانماهغيرفتلءالدلاوجناريثلاىلعلهسي

هرصبريحت:ٌةَراَدَسوًارذَس؛َرِدَس.قرافيخيراتثدحنماهتوجميفيرجياَمعةلفاغيأ:ناردس

:ىنعملا.هئات:يأ؛ئغلايفرداسوه:لاقيو.ڙڍاسوهف؛عنصياملابملوحلاةّدِشنم
ُلوأناكثيحءلباقلانمارستقلطناىتلاةعيابملاةلفاقهبدصقرعاشلانمبيجعهيبشتةّرجملا
تناكةريغصلاةبشخلاةدلبنأتيبلابرعاشلادصقوءًاقحاليكزإيفءاملغلانممهاوسةاقالملِءاقل

اهيفترجوةّرجَملااهتلصونيحميظعبطخوءللجرمأنمقفالايفموحياميردتالةرداس
ليصافت:نايعألاةضهننمدارطتسا.(عجارملا)مهلدمليليف[يرشلاةعيابملابكومنعًريبعت]

ءويام٤]ةرجهلل١۱۳۳ةنسىلوألاىدامجرهشنمنيرشعلاوعباسلامويلايف:ةّيرسلاةلحرلا

مث«لباقلابيذلاهتيببرهشلاةيقبماقأوءةيقرشلانمرهاظلابهتيبنمنيدلارونيديسجرخء٢٥
دوعسمجلفبماقأفء[م۱۹۱۳ویام٩]ھ۱۳۳۱ةيناثلایدامجرهشنميناثلامويلايفهنمجرخ
=ء[عيابيسيذلامامإلا]يصورخلادشارنبملاسڂيشلاهتبحصيفوء[بريضُملاةدلبيبرغ]
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«نانرج»حولاتح«َنيِملحا»َءانفأايحتنُم«َءارضحلا»َو«عؤدلا»ِنِماَيَو

هنباو؛يشيبحلارصاننبملاسوءيلوعملارصاننبدومحو‹يمشاهلادشارنبهللادبعخيشلاو=
ناكملايفهتيبمناكفءدوعسمجلفنممويلاكلذرصعحارمثء[نايعألاةضهنفلؤُم]ةبيشدمحم

نمهئاقدصأدحأباهيفعمتجافءديعسوبلآلباقيثلاثلامويلايفلاقوء(اَملظوبآ)فورعملا

هيتأينأ[يملاسلانيدلارونيأ]هيلإساف؛يفاحجلاصاّنقلا؛يديلبلانبدمح[ودبلا]بارعألا

ءلبإلاراضحإلدمحجرخف«روزعلاةبشخدلبيفاهبهيقالُينأو«هترجهرادفونتىلإهلمحتلبإب

نموهيذلاسيمخنبرماعكلاموبأةمالعلاوهنيبدعوقبسدقو«يبيضملاىلإنيدلارونهججوتو
بحاص]يصوصخلاهبحاصءافاواهبوءيبيضملالامعأنمةدلبيهو؛قراشلابهافاوف؛كلاميتب

ىلعهلنيدعاسُملانموءٍيرّسلاهلوسروهو)يمشاهلاهللادبعنبديعسةَميشُهوبأ[نيدلارون

يأ]اولاقف«روكذملارهشلانمسداسلامويلاةرغًاعيمجاوجرخمث«‹(بختمملاةسوساجو«هضرغ

هتقفريفعمتجانمةلمجمناكف«باكولابصاّنقلادمحمهاتأمويلاكلذيفوءةبشخألادلبب[اوليق

نبملاسخيشلا-٢.يملاسلاديمحنبهللادبع؛مهسيئروهوءةينامحلاةمألاميعز-١:الجر۳

سيمخنيرماعليلجلاخيشلا-۳.[ةمامإلاهيلعتدقُعيذلا]يصورخلاناميلسنبدشار

نبّيلُعنبرماعملاعلاخيشلا-٥.يمشاهلاحلاصنبدشارنبهللادبعةمالعلاخيشلا-٤.يكلاملا

هيقفلاخيشلا-۷.يرجحلاديبعنبمّلَسُمنبيدمحفراعلاخيشلا-١.يسبحلايناذيشلادشار

مداخنبهللادبعنبديعس-٩.يشيبحلارصاننبملاسعرولاخيشلا۸.يلوعملارصاننبدومح

غّيوصلادلوديمحنبفيس-١٠.يبيهولايفاحجلاصاّنقلا«يديلبلانبدمح-١٠.يمشاهلا

الء[باكولافانط]يبارعإ-١١.فيحاحجلاىلومديازنبرطيوخ:همداخ-١٠.يمشاهلا

فانامددعءروتنلافورحددعمهددع.يملاسلانيدلاروننبةبيشدمحم-١٠.همساينرضحي

ضارتعاسانلايفعاشدقفءاطقلاللستنوللستي؛نيِفْختِسُمىدارفاوجرخروسلانمةثاملاىلع

ىلإرَسأوءًايفختسُمجرخف«بلطلااذهنعلدعينأ؛نيدلارونل[يثراحلاحلاصنب]ىسيعريمألا

[اولِيق]اولاقفءاهنماوجرخرجفلاليبقوءاهبهوفاوف؛ةبشخألاةدلبباوعمتجينأنيروكذملاهناوخإ
باوسّرعفءرصعلادعباهنماوحارو(رماوعلانادلبنم)لقاعلادلببروكذملارهشلانمعباسلاموي

يبأريبكلاهذيملتىلإلسرألقاعلا[نيدلارونيأ]لصوذنموء(يكزإبرقةريغصةدلب)«تيكز»
مالعألانمهدنعنمبهيفاوُينأ«يكزإنكسيناكوءيوكزإلايمايرلادمحمنبهللادبعديز
كلذرصع[يمايرلا]ديزوبأهافاوفءةكوبلابلاقو«تيكزنمجرخنماثلامويلاةرغيفو.ةعواطملاو
رداصملايفءنايعألاةضهنعجار].هللهسفنعيابراشمهلكاَلُجَرنوتسةارشلانمهدنعو؛مويلا
يفوهو)اهبٌجلُمملسُمابأنأةلحرلاكلتليخيراتلاحرشلاقايسنمءظحالن:ةظوحلم.[عجارملاو

.اهمارطضاوهتينوُنةيكرحاهيلعىنبو«(رابجنز
=||ةبيهوةليبقنمفيحاحجلااهبميقييتلاةيدابلاقطانمىدحإ:حودلا||نيميلابناجذخ:نياي)۱(
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°”ناطؤألضَملالأرِماَعيلضزأاَهَلِفاَسأزهظتشاو«بفؤجلا»ىلإذمو

ناو(مالشإلاةضيب»ىلع«قرق»اهلَنيِبَتشَيًیديبلااهبقْوُفاَو

(۱)

(۲)

ُءاحيْالاو:ًايحتُم||يكزإووانسنيبرفاسملاقيرطىلعةعقاولاعافدينبءارضخةيرق:ءارضخلا=
ةليبقيأنمىردُياليألئابقلاءانُفأنملجرو:ءانفأ||رسيألابناجلاىلعاهريسيفلبإلاداما

ةفاكدصقو«مهبعشتومهراشتناسانلاءانفأكلذكوءاهناصغأترشتناوتعستااذإءاونَفةرجشوه
تاياهننممبنياو:نيفلح||هنكستيتلالئابقلاعونتونيفلحيداوبصخىلعةلالد«اهيئاعم

يكزإةيالومسا:نانرج||توحمةيالويفبرعلارحبيفهبصمىتحيكزإبرُميلرضخألالبجلا
حتناو«كنيميىلإعافدينبءارضخوحولاعدكقيرطيفو:ىنعملا.هركذقبسامك؛ميدقلا

.يكزإىلإاهحسفنمتيفكدوقتكانهحويسلاةفاكُثيحنيفلحيداوبوصًاراسيكتلفاقب
نايدونميقوفتملاٌباعشهفوجيفٌثصتيذلاةيلخادلاةقطنملاضوخح:فوجلا||دّصقا:دمعا
يفيحاونلاكلتنكسنمدصقي:رماعلضرأ||اهتاردحنُم:اهّلِفاَسأ||:رهظتسا||رضخألالبجلا

:نيتقطنملادودحنيبةلِصافلاىرقلانماهاوسولقاعلاوؤيلحلاوديدحلالبحورماوعلاةعلق
هارتامرهظتسانيفلحيداوًادصاقءءارضخللكتنمايمدعبو:ىنعملا.نامُعنمةيقرشلاوةيلخادلا

يفةيروطسألاهتمظعوليلجلاناكملاةباهمروهظلبقءاهونطوتسايتلارماعضرأنمكمامأ

ةرؤبلا؛يكزإزكرمتتُثيح[ةيلخاّذلا.م]اهاغتبمو[ةيفرشلا.م]ةلحولاقّلطنُمنيبةلصافلاحويشلا

.ةيخيراتلا

ةعقاولاةدلبلا«قرف»:نيجودزمملااهيينعمبانهتتأ:قوف||تازافملا:ديبلا||قوفويش:قؤفا

رتملمالظدوهعنعًارعُمًايراعتساًازاجمةغللايفقرافلااهانعمًاضيأينعتو؛ىوزنموختىلع
وهو؛یوزنيه:مالسإلاةضيب||ىوزنةعلقيفةلادعلاعبترُمغيرتيسيذلالداعلامامإلانمزاونأ
ًاعردىوزننوينامُلاذختااملاطلوءةذوخلاليقوءعرّدلاةضيبلامسالصأوءةمامإلاةمصاعمسا

تازافملايشوٌيلفاُنانرج/يكزإنمكجورخدعبو:ىنعملا.ىربكلاةيخيراتلامهتاملميفةريخأ

اهيلإجَحيتلامالسإلاةضيب؛دَصقَملاوٍدصقلاناونع:«قرف»ةدلبكلىءارتتىتحكقيرطيف
ةدلبنملعجيذلارعاشلاةعاربىفختالو.لداعلامامإلاةعيابموبيصتنتليملاّسلانيدلارونخيشلا

باختنإلاةيلآ]ةعيابملافيراظمحتفلبقةلاسولاىوحفىلعالادًايزمرًاناونُعقرافُملااهمسابقرف
الجبفوجلاٍةقطنٍةيفارغجىلعنميهُملايفارغوبطلادعبلانعاَلضف؛[رصملاةغلب«يطارقوميدلا
ةغالبامأ.ةيلبقلااهتافالخاهتدحوتقشيتلاٍةكَأللروصملاربعاهتكئألئاسرزيمرتوٍةكئألاةمصاع

ءةمأللاهروطُسيوبةذقنملا«تالاسّلاةلاسر»مالسإلاةضيبهرابتعايفةنماكيهفٌيرعشلالوقلا

نأٍقِرافُموقافيقفْنِمهلايفءةلاسولاكلتىلعبوتكملاناونلاريصتيك«قزف»ةدلبلهِفييكتو

ٍةنيدَملاكلتناونُغ«قزف»ةدلبنمًلعجّيوءاتالاسرطبهق»ىوزنةنيدَمْنِمرعاشلالعجي
.ةيلوسرلا
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اَضخَأَوتانكابخشلاعماهل ةضخاّشاززخلاتمانإ
اكوادمللاهبْتْفاطَو«ىَوْرَُتّكَلَباَهَنإاَهْنَعكَلحَرطف
”نابفغءاطلاعمهاكاَيَتَئايأبُتتَدَحَواَمْلاَطَك

(۱)

(۲)

(۳)

لبجلاديعاهبدصق:ةصخاش||ىوزنىلإقرفنمهقيرطيفرفاسُملانيميىلععقيلبج:ءاروحلا
||هيلإمضنتثيحهيجاون:يداولاولبجلافانكأ:فانكأ||حانجبهنأكمدقتيفهنم.جرخيصخاشلا

كروبعدعب-ءاروحلاتنمايتنإف:ىتعملا.هبفيطُياموهيحاون:لبجلاُنْضحو«بنجلا:نضحلا

..ةيلاعتملااهبحشبلبجلايحاونىلعلعنمظنتاهتحنجأبًةصخاش-قرفل

؛ريغوٍدْنُجوٍكِلَمنمهبىّوقتاموةيوقلاةيحانلا:ُنكْولاو::ناكرأ||هتلومحوريعبلابكرم:لحولا

هئكوهانذخأيأ؛هدونجوهانذخأف:ىلاعتهلوقكلذليلدوێگۇبىلَوَتف:لجوزعهلوقرسفكلذبو

ُنكرو.نكزألاديدشكيَُكإغزو:ةبؤرلهيوبيسدشنأ؛ّنُكْرَأوناكزأعمجلاوءهبىلوتيذلا
هُدَدَعوهموق:لُجَولاُنُكرو.هبناجوهوءرصقلاولبجلانكركلذكوءهتّدشوهتوف:ٍناسنإلا

[قباسلاتيبلاةمتت]:ىنعملا.ديدشنكرىلإيوآوأٌهَوُفمكبيلنأول:زيزعلاليزنتلايفو.هتدامو
‹كتلفاق)كتقاننعكّلحرطورايستلااصعيقلأ؛مارملاغولبدعبءةظحللاكلتيف...

نااهقحنمراصو‹یوزن:دارشلااهدصقتغلباهنأل«-سيعلالقان؛اهليلدًابطاخُم-(ىرحألاب

ئراقلاىلعًاريسعىسيلو.ريِسلايفخّرؤيسيذلااهدجمَناكرأاهغولبلفاوقلاولحاورلاةيقبيهاب
هغلبتيذلاتيبلانميناثلارطشلاءادتبايفاهاهتنُموةلحرلاةياهنةركفلعطاقلاهمادختساةظحالم

هبيحوتاممغرو!«یوزن»تغلباهنأةأجففشتكتلءيألدعب ةزافمبعتتناكولامك-ةلفاقلا
وبأف؛خذابٌيرعِشٌتطَمُهّنكل«ىوزن «ناكرأدجمللاهبتفاطو»بدوصقملانأةيحطسلاةلالدلا

.لنؤُملااهدجمتلوحاهناكرأثفاطيتلامامإلاةعيابشةلفاقُدِصقيملسُم
دتةقانلاٍتَدَحو:لاقي.يشملايفوطُحلاةعسوهوءلبإلاريشنمٌبرضُدُحَولا:تدخو

.ُنوُحَلالومامّرلايفطوْطَح|برعُتاذٍكِفِمِبتَدُحَرامّف»:ةغبانلالاق.تعرسأيأ؛ًادّحو

هتي||ماعلايشمكهمئاوقيىمر:ليو؛رطُحلاشووعرش:اادُحَوَوًادُخَوديريعبلاخوو

رويطلانموهوغ

:ىنمملا.ةحراجلا ىلإةيقرشلافتمنمقاشلاهريسدعبحيرتنأةلارلاكتندقو

قح08(اهقيرطيفاهوطخلاجُمعِسوُتيهو)ثهاللااهعارسإبخيفءةيلخادلاةقطنملا

-ةيرعشلاةلوثمألاقايسنمةفشتسُملا اهتجاحنكل.اهيلإتعسيتلااهتجاحيقاقحتسا

امامتيااعارسانمسوتيرواواطاياساارجاق
؛ديعبنمةلفاقلاكلتلامجىرينم«اهارينمنأةجردلءةلحرلافدهُلّوؤُنوطبنتستتناكولامك

ةليضفللىشطعلاحولاةحنجأباهمرذتيتلايفايفلايفةقلحممًانابقعلازُهلاةَّدشلاهبسحيواهلاخي
=يفاهِتاذادعًائيشلئامُتالو‹حومجلالييختلاوةيفارغوتوفلاةغلابةيرعشلاةروصلاو.ةلادعلاو
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2۱١َاكِيَدف-لزا

C
uُناسحخِإَوٌفاَصنِإَولضَفَولذَعاهّتججاع

4 واكذُمَوتناكذمةمِئألاثُْخَتاهتَهججونإاَهنَعكُيْيَدَف-لزا

rL 2Ù ۰ ِ . çt 2. 2% ۲(2ً °ناميأناملارةالجلااَهبثَئبَنةَبَرُتلِبَفَولزاكِلاَتُه

(۱)

(۲)

يهوءةبهالةريهظيفلِيختُملاهحاضحضىلعٍةفرفرمٍنابَقُعَك«بارَّسلاءاميفٍةفرفرُمةلفاقليخت=
ةلاحإوءليختملاىلإعقاولاةلاحإيفةنتافلاةمزالتملانماهتيرعشوبنيٌدمتستةيرعشةروص

وهةّليختُملاةيبارسلاةروصلاطرشف؛«نابقعءاضنإلاعمنُهَّنأك»:ةلمجمليفعقاولاىلإليختملا
هبشأةمخضةيضرأتانئاك:ةيعقاولااهتروُصنماهدّرجُينأعاطتسايذلاقونلاكلتِلازُه«مِاو»

حراوجللنوكتامبرقأةقيابملاةلحردعبعبصتل«ضرألاباهتقلخٍنانطأيقاصتلايفةليفلاب
.تانئاكلاُلقثأاهيلعتبَديتلااهلاحوأوضرألالاقثأنمٌتصّلخَتيتلااهجاورأةحنجأبةفرفرملا

؛بسحناميفءةينوُتلاثلعجيتلابابسألانمةدحاوءةقورطماللااهتغالبةغلبواهزاجمبةقرافُملاو
بحبىغطتسيتلاةيرعشلااهيفاثكدُاصتنم«ُهَلَخَت»امورعاشلا«هعقوت»اميفًادلاخًايرعشًارثأ

نيتعوضومامهدارفنايفيرعشلا«لايخلا»و«عقاولا»يتعوضومىلعومسيفضئافلاهينطاوم
لوحيفوصلاباطخلايقارموتايوتسمنمةحتاملاةركفلاتاذيهوءاهضيقنامهنملكلمحت

.رهاظلاونطابلا

ناكملاءهينعتاميف‹ينعتو.برعلااهمدختساةيسرافيهو«بايثلاهيفٌناصُتٌءاعواهلصأ:تخت

هفصويفدصقنعرعاشلااهمدختساوءشرغلللباقمكمدختستءءاهجّولاسولجلعفترملا

ۇسنماهبتطاهتواهتلذتبايتلاةيويندلااهلالظبشرعلاةدرفُممادختسالًايشاحتةمئألاسلاجمل

ةجاحنألءاهرفسءاثعونماليلقحيرتستاهعدواهنعُلزناكلذل:نيتيبلاىنعم.ينابّرلاشرعلا
مساوميفُدتعتملٌناسحِإوٌفاصنإوٌلضفلبءريعشوأوبيفلفاوقلارئاسةجاحكتسيلكتلفاق
.اهزوافمودالبلاحوسنيبمهنؤُموقافآلارابٌةلقثُميهو‹يداعلااهلُخرت
دقتعُمقفو-اهتيرارمتساوركبيبأورمحيفًةلثمُمةيدشاّرلاةفالخللةيزمَرلاةدوعلااهبدصق:ةفالخلا
.بيذكتلاهّدض«قيدصتلاينعتورفكلادض:ناميإلا||نامُعٍةكئأيفةروريسوةروريص-ةيضابإلا

.ناميآونميعمجلاوءْمَسَفلاوٌفلحلا؛ُْنيِمِلا:نامْيَألا||موقهببذکوموقهبَنَمَأ:لاقي

تنآءموقتنأكيلعاهرودبتماقامكف؛بشحوكتلحارنمبسحفلزنتنأيفكيالو:ىنعملا

امك]ٌيحلاناميإلاوةّفحلاةفالخلااهيفتتبنيتلاةيرتلاليبقت:ًابوجُوكبطونملاكرودبرخآلا

دعبءمالسإلاةضيبيفءانهةداعتسُملالدعلاميقترهزأثيحركبيبأورمُعدهعيفامهاندهع

ةفالخبكْياميإىلعةياغلاكغولُبدعبفلحاومىيقاف؛[ةفالخلااهيفثئِروُوُتٍلَوُديفاهعاطقنا

.ةيدشارلاةفالخلارارمتسابكناميإلٌدُكؤُمٌناميإ-هتاذٌدَحيف مسقلافءةمألاةتبختنايذلامامألا

=ملوءٌناميِإوٌناميإ:(م٤٠۱۹)ه۱۳۳۲ةطوطخمكلذيفامب؛ةرفاوتملاخسنلامظعُميفتدرو]
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”ناَتُفأَوراَمْزَأهيفيحللسدفاهلكٍتاَضَرَعىلعلزا

۶۶ٌ-y>0ً:َعم۰ نارفيظَوناعيَقنيّدلاَةَمِيَأثتَوحُثيحروُثلاٍتابَتَعىلعلزا

(۱)

:حيملت.[اهاطخواهباوَصلمتحُتيدنعنمةجيرختوهحرشلايفدرواموءاهتخصبدقتعأ=

يفُديشُتةديصقلاردصيفةحوُدمَملاةلحاولاتناكامكف؛باطخلاتايوتسُمةّدعتءانهءظجالن

يفاهدجنءيملاشلانيدلارونةلحربهتلاسرويرعشلالوقلاموختيفهنعحصفُيمليذلانطابلا

ةلحلابةختتفُملا]ةيضاهنتسالاةلاسؤللًاميمعت-ءاخلارسكب-بختنُملانطاوُملاباخترهاظلا

كلذل.مالكلابفيعاضتيفرتتسُملالوقلانابلًاراهظتساوًاراهظإ[يملاسلانيّدلارونلةرطسْؤُملا

ىلعًايلات«؛بجسنيولوقلاميمعتيفرهظمتيلهنونكمنع-ةنوُتلاىلإةبسن-ينوُنلاٌباطخلاصفي
؛ملسُميبأةنطفىوساهُديجُتالةيرعشةليحكلتو.ةعيابملاٍةيلآربع«بحتنُملامامإلاعابتأةفاك

حتتفملايفًاصيِصخت«بطاخملا)نملُكةّيزمريلْؤحتىلإهبتنينلعلطملاتايبأةَرسَمارقينمف
‹ةيغالبةمِسكلتوء(لدعلابصخبرطاملايحَولالطمدعبةرهْمَجلايف«بطاخُملا)و«(قرابلا

.ملسُميباکرعاشیوهتشسالشسيفسومغملوقةروعوءهتكيرعنقيالوُهُديِجُيالیباخټناعّدتبمو

يباحصألمحت:بيَولانبكلاملاق؛ءانباهيفسيلٍةعساورودلانيبٍةعّفُبلك:تاصرَع

لكيهوءةصزععمج:ُتاصَرَعلاو.«ايواثءٍرادلاةصزَعيفةفاخأ|اوڙداغواضع

كناميإبمسقلاواهيفلوزتلابكمآيتلاتاصرعلاكلتيفو:ىنعملا.هيفءانبالعساوعضوم

ةرهزُمةحوداهياحاسيفيحللنأدجتس؛ةكرابمةبرُثةسدقُملاوةسّدقتُملاسّدقلااهروُدنيب

نمرابكإوٌءالعإهلمجُميفويبعتلاوءاهتدقتفايتلاٍةايحلاةايعىلإٌكْاديعُيِنََفوٍةرهزنمرثكأب
۱.مالسإلاةضيبنأش

؛اطوُتيتلابابلاُةَمكسَأ:ٌدَعلا.ةبئعةجؤُدلانمةاقريلكء[اهيقارق]:ةجؤُدلاتابّئَع:تائعلا

:ِاتضِراعلاو؛ىلْفلا:ٌةّمُكشألاو؛ٌبجاحلا:ىلعألاقوفيتلاٌةبَتُحلاو.ايلُعلاٌةيَعلا:ليقو
اهيقارم:جَرَدلاُبَتَعو.اهذختا:ٌةبَعَبّنَعو.جّرَلاُبَتعلاو.ٌتابتَعوٌبَتَع:عمجلاو؛ٍاتَداضُملا

ُتّدحُيوهوءمنببعكللاق؛ماحتلانباثيدحيفو.ّةبتَعاهنمٍةاقزِمُلكو؛بّشُحنمتناكاذإ
اهُفرُعَيتلاةجَردلابتسيلاهنإيأكيماةبئَعكتسيلاهٌنِإامأ:لاقف؟ٌجَرَدلاام.دهاجمملاٍتاجَرَذِب

دمتعُملالصألايفتدرو]٠ضرألاوءامسلانيبامك«نيتجردلانيبامنأيوردقف؛َكمأٍتيبيف

ةخسنيفتدرواهنأامكءقيقدلاهُفَرَط:ناسللاٌةبَّذَعو«فويسلافارطأهينعتاميفينعتو؛(تابذع)

رثكالاوبسنألااهّنأل؛خاكتلامالقأاهتريغدقو«تابتَعاهنأانداقتعايفو«(تابزع)«نايعألاةضهن»

تابذَعيفانروثُعمدعوءروُثلاتابتعنعًاريبعتعئاشلانعكيهان«بسحناميف«ىنعمللةقءالُم

ءاهيلإًاقابسةُدِهاشناكوالإةدرفمضياليذلاملسُميبأنماندوعتامك؛ةحارصىنعملاُديفام
||[اهآرقوقبسنمماهدوروبارغتسادیفی١۰۱۱۹۱ةطوطخميفًافيفخًاطخاهتحتتدجويننأامك
=الوٌعافزاالواهيفةنوُرححلالةرةيوتسمةنثمطمةلهَسةعساوضرأ:غيقلاوٌةعاقلاوغاقلا:ناعيق
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نرملاجلاىلَعاَهلمُهَدِهاشَمثلاةكئالملاُثيع

(۱)

عَاهيلاوحامو؛رجشلاتينتالوةراجحالواهيفىضخالوماكاولابجلااهنعجرف؛طابها=

نمأتنورهظامهبدارآو؛نطلافالخءيىشزكنمرهظلا:نارْهُظ||هايملاثّصَموهواهنم

امبنيدلاةكئأتوحيتلارونلاتابتعىلعلزنا:ىنعملا.ناعيقلايفاهنمراغامفالخ؛ضرألا

دقارمةينارونهبدصقوءاهفوجيفضرألاهتنطبتسااموءةمئألانمءايحألالدعضويفنماهنمرهظ

نعةخسنتسُملا«نايعألاةضهن»يفدروامبذخألا7ًاسأبىرنال:ةيحيملتةراشإ.ةمئألا

ءاقستسالاثيدحيفحالطصالاتاذىلإراشأبلاطيبآنبىلعمامإلانأاميسالءةطوطخملا

 ملسُميبآلوقيف-ٌةّجَحوةّجحَدَعُتنلجاتنتساللةةزفحتملاةليخُملانمريسيلابوركُذلافنآ

يفملسُموبآهدروأاميفقلغنشلالیواتلاانکرادتولامیف«بلاطيبآنبيلعثيدحىلعهدامتعاو

لْوعُياليذلاءاهرهاظ»يفةّديصقلاهْنرَهظأاممغرءّيحلا«نطاب»ىلإهزايحناب«ةيناورهنلا»هتديصق
«"اهيلعليالعونتتالٍةفٍرعٌَلُك»:برعنبانيدلايحخيشلالاقامكو.ليوأتلاٍةْفْطَحيفهيلع

ىلعًاريثكلّوعُيانٌنكل-«هيلعلويالودرجلبقنيدنعنكيملامايطعالجازتكەد
يفرمضملاهكبسبانداقتعالءةيناورهنلاهتديصقيفبلاطيبأنبلعلملموبألاقامجازتما

هتبتاعُميف«تاملكلاعميمفْنِمرّجفتيلعدلاٌنِإ»:يموؤلانيدلالالجٍةلوقملةَدلاخلا«هتيتاورهن»

ةّيرعشلااهضارغأيفملسميبأيايثناوءناورهنلاةعقوميفثدحاملوحمولعمامإللةفيفشلا

دقل»:ًافيضُم يموؤلانيدلالالج-لاقامكءهلولعقوعيبهذملايفالخلاٍةَلِعنمهِفِقوَملةحرسمُملا
نابلةيليوأتةراشإكلذيفوءءفورحخللًاريسأءاوهلاتلعجكلذبو«قيلطلاوحلاىنعملاتسبح

راكفأصحًوارقملسُمابأنأٌدقتعن؛لوقلايففًادارطتساو.مئاشلااهرهاظلضقانملا«ةيناورهنلا»

نباومالسإلاةّجُحنمحتاملايليلخلانافلخنبديعسهخيشكلسمببفتكَيملو؛ةفّوصتُملارابك

ولو-«اناروُت»ًاجاتنتساجتنتسننأ-ةيشاحلاهذهٍةلَوطُمقايسيف-ًابيرغنوكينلكلذل.ضرافلا
ةفرعقنلطاوبيفللهرهظُبملنإو)ملستيبأخيشلاىلعيفخهنأٍبسحنال-نيكِضرأانك
:يرفّنلاراجلادبعنبدمحمخيشلل[وُدَِيامفقوم]:لاثملاليبسىلعءانآرقولاميف (نافرعلا

يففق:يللاقو«ینعمنوکیفینعمالوودییفیفخیالوىفخيفودبيالهيأرفودبياميفينفقوأ»

ةَضالُخو.«رانلايفهبٌبذعياموهنجلايفهبمعنيامُتيأروءٌةنجاهتيأروءاهبٌبذعيهئيأرف«رانلا

يفلثمتُحلايحوؤلاقّشلابملميبأناميإىلعديكوتلاوديكأتلاوهةّلاطإلاهذهْنِمدارملاوىغتبملا
ىفصملاهداقتعاةركفبضحادةّضحدياليذلاِءدقتعُمنعكيهان؛هييراوخوحودمملامامألا

يفرَمضُحلاٌينطابلادعبلاوهو؛ًاتاومأوءايحأمهتناكملومهلاعفريدقلايلعلانذلنممهئافطصاب

.ىرخألاةيضاهنتسالااهتايبأيفرهاظلايضاهنتسالااهدعُببياجىلإةينوُتلاٍراونأحالت

:نامدإلا||مهعمجموساّنلارضحمدهشقلاوءاهيفاوماقأيتلامهنكامأومهتطاوم:مهدهاشق
=تيبلاحرشيفهيلإانبهذامٌدُكْوُبٌيريسفتتيبلااذه:ىنعملا.رمخلابراشنامدإكءةرقاعُملا
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2(۱)نانغُمراونألانِماَهيِفبصتثكَرَوثكروُبذَفةسدقُمضزأ

ًاكبت(ًانارهُظوًاناعيق)ًاتاومأوءايحأاهيفاوماقأيتلامهنكامأُتّلتحاةكئالملانأ:لوقيوهف؛قباسلا=

نمىرخأعاقبيفمهبةطانملا[ةكئالملايأ]مهتابجاومغرو؛دحألادحاولاىدلةعيفرلامهتاماقمب

ةرمتسملامهتارایزکًامامت٠.عطقتتالءايحأاهوفليتلامهنكامأومهنطاوملمهتاروزنأالإ«ضرألا

قيرطيفاهيلعًاجيرعتوتاوامّسلانمًايولُعًاطوبهاهيلعمهيامدإٍةَدشل؛مهليحردعبةمئألارباقمل

‹«نامدإجيرعتلاوللاىلعاهل»:هريبعتيفقيمقعلايفوّصلادعيلاءافصحضتي:حيملت.مهتدوع

ةكئالملاىلإركُسلاكلذدادتماوللابركُشلانعريعُملايفوُصلاحلطصجملانيبًاجوازموًامئاوم

وحنًادوعُصنوجعُياهنيَوءاهيلعنوجرعُيمالسإلاةضيبيفةيضرألا«مُهَتناح»اودجونيذلا
هذهيفملسُموبأةنطبأيذلاقالخلايرعّشلادعبلانعاّلضفءةيحوولامهتوشندعبتاومسلا

هرثأتنعكيهان«ساوُنيبأكنييضرألاءارعشلاتايرمختاعدتبمبهباجعإنعريبعتللتايبألا

رعشوةريسبحضاولا ملهفدهٌّنكل-يسابعلارصعلاءارعشنمامُهاوسو‹جالحلاروصنمنبنيسحلارعش
ةذئاّسلاةقئاذلل ةينونلاتايبأضعبيفهزازفتساولب-هجيرصتردق‹ٌيوينُدركةلاحلحاملإلانكي

ةَدّدشَتُملااهميلاعتب«مالسإلاةضيب»يفكاذنآ «ًاجورخ»رمألايلوالادبامىلإًاعوزنليفتاليتلاةد

دارأامٌلاقوكلذبهبأيمل-ىرنامك-ملسُمابأنكل.ميقتسُملاطارصلافيصرىلعحرميوحرسي
ءافيدجت»مهلادبامهاجتةملكباوسبنينأرصعلاكلذُءاهَقُنمطتشَيمليتلاهتغلبهيينونٍرقَعيفهلوق

تفّرَعامكًامامت؛هنطاوبببفراعنافرمعنمٌرداصهنأنوكردُبمهنأل«لوقلارهاظيفغاستسُمريغ

.رمخلارقاعُشَنامدإاهترايزىلعثتنقدأىتلاةئألاوءايلوألاورايخألارباقمىلإاهقيرطةكئالملا
هجوىلعيراجلا:ليقوءلئاسلاءاملا::ةيعَملاوٌنْعَملا::نانغُم||راهدزالاوءامّلا؛ءاكّرلا:تكز

ٌّنْعُمعمجلاوءرهاظلاءاملا:نغَعلاو.ةلوهشلانمكلذلكوءريزغلابذعلاءاملا:ليقو؛ءضرألا
ترهدزاوتمنوتکروبةسّدقُمضرأ(ىوزن)مالسإلاةضيبف:ىنعملا.نانغُمٌةايمو؛تانْغُمو

يفٌسوبحمةيرعشلاةروصلاءارث:حيملت.ةريزغلاراطمألابابصناكةلئاسراونألااهيفٌبَضنت

ةوقوءبذعلاُءاملاليسيامكيرعّشلاهقفديفرعاشلااهّلِيَسيتلاراونألانيِمَمبابصنا؛هضيقن

نمًابصنُملئاسلارونلاب«يهيبشتطيسونودءةرشابماهطابتراو«نانعُم»ةدرفميفةفثكُمةراعتسالا

مونقأجراخةيرعشلااهتفيظوبموقت«سوسحملاماقميفةدرجملايناعملالعجياماذهو..هللاءامس
ةاونف.لوُلدملاولالانيبةيقطنملاةقالعلارتاوتنعةئشانلاةلالدلاكلتةيدودحمبٍدّدحملااهتلالد
‹ةنراقملاىلإليحُملاهيبشتلاربعسيلوءاهرصانعنمةيلييختلااهتقاطدمتستةيلخادةيرعشلاةينبلا

رعشلايفةيديلقتلاتاراعتسالاف.ةيعيدبلاهتانشحشيقيربًاسايقٌيرعشلارهوجللٌديِبأتكلذيفو
تازاجمللاجملاتحسفأيتلاكلت؛ةثيدحلاةيرعشلاتاحوتفمامأدومصلاعطتستمليكيسالكلا

عيطتسيامعٌلصفنينيحىنعملاةيدودحمقيضيفةسيبحلااهقافآنانعُم/نانعٌّيلطتنألِيختُملا

يفاحلاوهامك«يلامجلاويرعشلانيوكتلاةراهُصيفةقالخاهجئاتننوكتتافدارتنمهقلخ
.تيبلااذهراونأٍنانعُم
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ُناقوعَوناةبِإِناَحاَنَجلابستخشمنهلاهوئاطراطام

°ناوغأُديِيأَلاَووضَّنلاَرُحْتَفلاَودعاسشانيمَيماَفَو

”ناميِإَوملِعهرمينميلاَواَهحَفنَتلاُتاكَرَبةَنوُميَم

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

.هللاتاذبةينطابلاةفرعملا:نافرعلا||ناميإلايهانتهبدصقوءكّشلالاور:نيقيلاونقيا:ناقيإ
فرفرينيبستحمللاةلادعلابالطوموزغلالاجراهءاملُعةسدقملاضرألاكلترئاطبدصق:ىنعملا
.ةيلاعتملاةيهلإلاتاذلابةينطابلاةفرعملاويناميإلانيقيلا:ناحانججمةئنارونلامهتاَونأب

ناكوالإء[مالسإلاةضيبةيسدقلنوظفاحلااهُتَكنأمُهو]ةسدقملاضرألاكلتوئاطراطامو:ىنعملا

ٌناوعأ-ىلوأبابنم-يهفدييأتلاورصنلاوحتفلاامأ؛رئاطلاكلذلنميأًادعاسةنميوهللاقيفوت
ءةوسقلاونيللانيبةجوازُملانعهتينونيفزِعاشلاينيال:حيملت.ينارونلاهاعسميفهلةرزاؤُم

يفف.اهناشبفالخالٍتاملسحمبةعوفشمءةيرهاظلاهتفلايثناو؛ينطابلاهدعُبيفباطخلاةوطس
انافرعوًاناقيإهيحانجبمامإلايفًاققحتمنوميملارئاطلاوهو؛[نطابلا]نعثدحتيلوألارطشلا
اهتاحوتفوىلوألاةيمالسإلاتاوزغلايفهتدهعامبةرهمجلاعومجلبطاخُييناثلارطشلايفو

ىلعءمهنمىخوتُملاىغتبملانيبوةينآرقلاةيآلانيبقيثولاهطبرربعمامإللاهدييأتبرفظيلء[ةرهاظلا]
نأبىيتحُملاهللارئاطلقبسامةَّنواعُميفًاعمفتاكتترصانعةئالث[دييأتلاو]رصنلاوحتفلانأرابتعا

.هنافرعوهناقيإنمامهشيرلودجملاهاحانجهبماف
ملعلا:نييَنسُحلاداحتالةرمثاهُتمُيوءهتاكربباهحفنهللاَنألةنوميقةّسّدقُملاضرألاكلتو:ىنعملا

.مهترخآومهايندلنيبستحُملانيدهاجُملامهناوعأوةمئالانماهرايخأرودصيفناميإلاو

ةرخصلك:ليقو؛ةدحاوةرخصنمَقِلُحلبجلك:ٌةَبْضَهلا:مالسإلاةبضه||تّرقتسا::تسر

وأِقَدحاوٍةَرْخَصنمَقِلُحلبجوأ؛ضرألاىلعطلُالبَجلا:يأ؛َةمُحَضبلصءٍةيسار

ةضيبنأشًابيرغسيلو:ىنعملا.لابجلارمحيفالإُنوكيالوءكرفْنْملاُغْيَتمُملاليوطلالبجلا
نأ0ءةبقحدعبةبقحةبلصلااهروخصيفقحلامالسإلاةنيفستسردقف؛ةسّدَقُملامالسإلا

ؤتاليتلاةتمكجوقلاخلاةئيشمڭلتف؛ًانايحأاهيفٌلدعلارتتسانإوءىلوألاهئدابملرکنتت

9لتقمنيبةلصافلاةرتفلايففينوًاماعنيعبرأوحنةمامإلاعاطقناىلإةراشإتيبلانمضتي)

لئابقلاءامعزضعبلتاراشإنضتيامك«يصورخلادشارنبملاسديدجلامامإلاوسيقنبناّرَع
نيبمهنيًاطلخىلوألانورقلايفاهقبساموبقحلاكلتيفمهتوربجومهناطلسبوغمنيذلا
هباطخحلاصنمتسيللدعلاراتتساىلإةراشإلانأمغر:حملت.(ةيلبقلاوةينيدلا:نيتقاعزلا
ًامئادتناكهللاةئيشمنبةَموقًاركذُم«هضاهنتساحلاصلةيعافدهلااهمدختسيهنكل«يشاهتسالا

ءةلادعلامايقلةديدجةلحرمهذهنأاوكردينأمهيلعو«توربجلاوملظلابقحدعبلدعلاُرهظُت
.كلذمهنکمأاماهرامثتسامهيلع
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ناوُفَوديڃجْوَتعبضأمويْنِماهذئاَعَنيدلاداَعركذلاٌةَميِدَف

ةَيُفاَهبْثَم «ُناَويِەَو«ماَرْهَب»عضاَوَتىًّمحةحخماَشمالشإلاََبُك

وعزفنمناسنإلااهبىقرُيةيقولا:ُديوُعَتلاوُةَداَعَملاوةذوُعلاو.هبمصتعاوهيلإًاجلوهيفذال:ذاع(١)
ةضيبلةيحوؤلاةناكملاىلعٌديكأتتيبلايف:ىنعملا.راصىنعمب:حبصأ||اهبذاعيهنألنونج

نآرقلاةّيرشبلاتكردأذمميدقلااهركذديكوتلاباطخيفءًانمضءهيلإفاضملااهنيسدقومالسإلا
ناكذم[اهُذئاعَنيدلاذاع]ةسورحمتحضأنيدلااذهلضفبيهو.نيلوألارافسأيفديحوتلاو

كالهلانماهيمحتةيقُروأةذيوعتوءهبمصتعاوأجل:اهيينعمبذاعمدختسيوهوءنآرقوديحوت
ىلإًابنج«نآرق»و«ديحوت»يتدرفممدختساهنأظحالن:حيملت.مالسإلاةريضحاهلوخددعبرامدلاو

روهظلبقميدقديحوتلافءهبابسأكلذلوءركذلاةميدقىوزن/مالسإلاةضيبركذلًاريربت«بنج
يبنروهظلوحىراصتلاودوهيلارابحألاوناّهُكلاتايورمىلإحاملإلاوةراشإلادارأهنكلمالسإلا

ٌنإفاذل؛ءايبنألانممهاوسوىسيعوىسومزجاعملًافالخبولاُتاملكهتزجعُمبرعلاةريزجيف

ريسفتلاحاضحضرهاظيفدقتعندقامكءًافازُجٍتأيمل«(ىوزنركذبناجىلإ)نيتدرفُملانيبهطبر
.رعاشلانطبيفهيطابلفلاخُملا

!ڑیشُيملايآنأدئاسداقتعالًافالخ:ىنعملا.لحزبكوك:ناويك||خيرملابكوك:مارهب ,

۳دصقءبلاغلايففأانداقتعال«نامُغىلعمهتامجهيفسرفةدافوأكولمءامسأ

هنأاميسال«ىوزنيفةخماشلامالسأإلاةبقمامأةعضاوتُمهلتدبيتلاةيوامسلااهبابقيفموجنلاو

كلفلاملعبهعالطاىلعليلداذهيفو.نيلوألابقجيفاهركذمدقىلإنيقباسلاهيتيبيفريشي

دعبلاتاذتاضايؤلاوموجنلاباسحوةيفوصلاقرطلابهتامامتهالةيزاوُممولُعيهو؛ةئيهلاملعو
ةفرعممالسإلالبقبرعللناكدقوءموجنللةيسرافءامسأيهاهدروأيتلاءامسالاف.يفؤصتلا

مهلنيرواجملاماوقألانمهوذخأامىلإةفاضإلاب«مهدادجأثارتنممهيلإتردحناةيكلف

اولدتساوةيمويلاةظحالملابيبيرقتلااهريسوموجنلاعقاومبنيملُملانايرسلاوسرفلاونيينادلكلاك
وأةيسرافلاوأةيبرعلااهئامسأبموجنلاوبكاوكللمهتفرعمنعكيهانءةنسلالوصفىلعكلذب
اوراعتساةقحالةرتفيفمث«خودرم:يلبابلاينادلكلامسالانمهوبرعيذلاخيرملالثم)ةينادلكلا

خيرملاويرتشملاولحزىلعاهوقلطأيتلاديهانأ؛مارهب؛سيجرب؛ناويك:لثمةيسرافلانمءامسأ

مالسأإلاةفةنأشنمءالعإلادارأرعاشلانأ؛مضءارتفلانليوأتلاانريدقتيفو.يلاوتلاىلعةرهلاو
.ةيكلفلانوكلابابقكًاخومشقماستيًايرهدالداعم بتانهفتاهلبهذامديكوتيفمهسمسو

مالسإلاةضيبيفةخماشلاةيقلانراقتلء[حاوُشلاضعبكلذبلاقامك]مهكولموسرفلادافركذ

تارتفيفنامُعاولخدنيذلاسرفلاداوقوكولمنمهبةنراقُملاغصتالامبسيلويكلفلااهنيرقب

ةعلقنمكلذىلعٌلدأالو«مالبسإلاروهظلبقاهتناكمءالعإنمرعاشلاهدارأامىلإًاسايقةرخأتم
ىوزنةمصاعللًايبرغالخدمتناكاهنأذإ؛مالسإلاروهظلبقينبملانيصحلااهنصحبةرواجملاالهب

تدقُيتلاامهخيراوتب[نانرج]يكزإو[لأوَمَس]لئامسنملكقرشلاىلإاهنمايت؛روصعلاكلتيف

.فساأللاهليصافت
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داطلشثەمهذلااَهيفةماقيشالِلةَمصاعءِلدَعلِللصرعركملو

نانجأشافويشلاَيَنأَُكىّدُهماسحنِماَهيِفهاَررَهْشَأمك

ناطعشَوَوناطلشرؤجللناكذمثقَرَفامشاماهسبلةَناَئك

ناميربحلاِتاَنَفّتلايِذنيدِباَهَلِقاَمّشلايفثَماَفاةّجححب

(۱)

(۲)

(۳)

3

ةموميدىوساهيلعناطلُسالةماقتساللةمصاعولدعللةحاسةنيدملاهذهلزتملو:ىنعملا

ناطلسلليهفلئامس)هتينونيفرعشلانمًاتيباهلدرفأولئامسبحأامردق:ةظوحلم.رهَدلا

ىلعدهاشلارهّذلاوهو؛مكاحلااهناطلسبىوزنٌصخيمّدقتُمْلاتيبلااذهيفهدجنء(ٌناطلس

رعاشلااهنيبٍةلِمَل.ةقجاللاحراطملاوطقاسَملااهنأشوحمتالٍنأشلاةيرهدةمصاعاهئاقبواهتموميد
!ةماقتساةمصاعوٍلْذَعًةَصْرَع:هزجَعيفةيخيراتلاهتصالُخغولبلبق«تيبلاردصيف
مهرهشأنمَعلءاستتنأكلو.مالسإلاةضيبىلعبيرغبكلذسيلو:ىنعملا.هّدمْغ:فيسلاُنْفَج

ىوةسّدقُملاةنيدملاهذهنكتملولامك«ةمخاتملااهتاحاسواهتعلقيفةيادهولدعفويسل
ةيزاجملااهتفروتيبلاةغالب:حيملت.هتلادعقيقحتلالإاهنوفجلنمىضتنُتاليتلاهللافويشلٍامغأ

ءةَهادب«ينعتيتلا«نافجأ»:ةدرفُملهلامعتساةطاسب؛يلالّدلااهلومحَمضيقنيفةرمشتسُمةيزاولا

مهتيدميففريشلاكلتٍةلَمَحٍةيساسحوبفطلىلإ(عيفخفرطْنِم)ليتاهنكلفيلادمغ
ضامغإوهللافويسةَدَهْذَهاهتكَهَمةنيدَماهنأ-تيبلارقتتنأو-بسحتكنأةجردل؛َةسّدَقُملا
اهلفدهاليتلاةكرعملايفقاشمويدعبهللافويسةفاكخيرتستل؛رخآدعبًافیساهيلعاهينيعينفج

ثيح؛ةردانةّيرعشةراعتسايهو.دحألادحاولاةملكلٌءالعإلدعلاءاوتساىوس مالسإلاةضيبةَيشُثيح

فويسةفاكِهيلإيواتئاھيدلجِءابخباهيحاوضيفعرزتسُلاواهلحاقءاهرعوواهلهسعومجمب
.هئادعأدضٍةقاشةكرعمدعبحيرتستل؛هرومعميفهللا

يشلك:ُنِكلاوءاهيفدولجالبشخنموأاهيفبشُحالدولجمنمدختماهلاةبغجب:ةنانكلا
غرفتملهللاماهسلةبعج[اهعومجمعومجب؛ةنيدم]تحضأكلذل:ىنعملا.هئانكوهكوهفًاثشىفَو
امراهظإلبلومديدنٌناطيشوهمسابدابعلامقيٌناطلْشضرالايفملظللناكذم؛ماهشلانمًادبأ
.نينمؤُملاهللادابعىلعروجنمهبلقيف

نمقيرفلكنألًاقاقِشكلذيمُس«نينثانيبفالخلاونيقيرفنيبةاودعلا؛ينعترسكلاب:قاَقّشلا
برضَتيتلا:لبإلانمهنيا:تانفثلايذ||هبحاصٌقِشريغةيحانيأًامِشدصقةاودعلايفرِف

بهونبهللادبعيكسو«ناسنإلاٌةبُكؤٌةنفَّلاو.روُجَضلانمًارمأرسييهوءبلحلادنعاهتانفب
||ملسُموبأهدصقنموهوءهتانفتيفرَنأناكدوجسلالوطّنَألو«هيالصةرثكلتانيااذيبسارلا
:ديبعوبألاق.هَنَِسَحاذإًاريبختءيشلاتريح.هنيسحتوملعلاومالكلاٍريبخَِملاعلاهانعم::ربحلا

لاقوربحلوقيمهضعبوربحلوقيمهضعبف«مهيفاوفلتخادقءاهقفلانإفنابهؤلاواباامأو
‹ملاعللكلذلاقيو«ٍلغَفنودٍاعَُأىلععمجيهنأل؛حصفأوهو«رسكلابءڙيحوهامن:ءاغلا
=لاقو:لاق.بتكبحاصناكهنأكلذوءببتكييذلاربجلااذهناكملرجلابعكليقامنإو
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نامووناَهوُبخش-داورضَْنلاباَبمئاَفاصاَصَيخاَواممرِسِل

”«ُناَرَع»زكلاُمُتْحَو«ىَدْئلُجلا»ُدنُماَهبِصئمشاُءاََلُخثبقاعت

(۲)

(۳)

هربخلاهنأيدنعيذلاو:ديبعوبألاق؛ملاعلالجرللربخلاوأرجلاوهأيردأاليعمصألا=
.حتفلاب«مهلكنوئّدحُملاهيورياذكهو:لاق.هنيسحتوملعلاومالكلاريبحتبملاعلاهانعمو«حتفلاب

ةناكمنميلعُتةغلابمةغيصوهملسموبأهدارأامٌنكل«عئاشلايسوماقلاىنعملاداريإءانه«اندععت]

اهدوجوٍةجُحىلإرعاشلاريشيءاهتيسدقوةنيدملاهذهةناكملًاديكأت:ىنعملا.[بهونبهللادبع
ةيهلالاةيكححلاكلتباتكيت‹نيملسُملاننيبةوادعلاوقاقشلاةظحلةناكماهلتماقنيحهلاوجلضفب
لصافَمةنوشخةدشلتانفثلااذ:ةريهشلاُةتينُكىققحتسايذلابهونبهللادبعةمالعلاربخلابهذمو

لزعیاترايذلابهونبهللادبعفقومبناهذألاوُكَذُتانه‹هتحاملإو.دئعتلاةرثكلهفارطأوهيك

.(ميكحتلالوبقبًايئاقلتةسفنلزعيذلا)بلاطيبأنبولعمامإلالزعونايفسيبآنبةيواعُم

نمرثكأيفملسُموبآاهيلإراشأيتلاةلأسملاكلتنمةيضابإلافقوملٌءالعإهيربتيبلا:ةظوحلم

ةئمحلاهذخأت_تيبلااذهيفملمابأنأةقيقحلاو.«ةيناورهنلا»هتديصفيفامسال‹ةديصف

-ناورهنلاةعوضومُبةلاغشناهلرويامو«ىرخأدئاصقيفحماستنمهيلعاندتعاامفالخ«هبهذمل

باختناةيضقنأشنميلعتوديتةيناخيراتةفرعمنمهلځيتأاملَكدشحبهمامهناوهانداقتعايف

.مالظلاومالطابقحدعبةلادعلاناملٌديعيسلداعمامإ

للاصاصتخانمةختاملا)ةنيدملاهذههبتّصتخاسلكلذو-؛قباسلاتيبللةكنَتوهو:ىنعملا

دكؤُمٍناهرُبرثإٌناهرُبهولتيٌناهربوٌةجيتنوهفځتفلاامأ؛(رصنلاباهتموميدواهتروريصمماقأيذلا
:يلاتلاكم١۱۹۱ةطوطخميفتيبلادرو].ينابؤلاصاصتخإلاةصيصخبظوفحملااهرِسىلع

ةحرتقملاةغيّصلايفيلمانلئأتدقوء«ناهربوٌناهربجتفلاوٍرصْلاب|اهمئاقهاصاصيخاواهيل

ريصيل(ًابوحًناقايسءرورجَملا)رصتنلانعحتفلالصًفاسايقواداهتجاانرثآاننکل؛؛ةطوطخملايف

ةعقاوثودحدعبتيبلاقايسيفاهعقوتلسيةجيتنىلعًافعاضُمًاناهرُب ءاحلاعضب-ختفلا

مرتالانتايندنعنمةءارقللئيلامارتقاوهو؛امهنيبةَدَعابُمةالصافنتملايفانعضوكلذل؛رصّنلا

مدقأيفلب«بسخودمتعملالصاألايفسيلء؛هّضقانُياماندروأامكفاندروأاننكلءأدحأهب

.[ةينونللطوطخم
هذهبصنمو:ىنعملا.سيقنبنازعمامإلادصقي:نازع||دوعسمنبىدنلجلادصقي:ىدنلججلا
نبرفيجنبدوعسمنبىدنلجلامامإلابٌءادتباهضرأيفنوبستحملاللاُءافلُخهبقاعتةسّدقُملاةنيدملا

دهشتساو(م۰٥۷)ھ۱۳۲ماعنامُعيفعيوبمامإلوأوهوءربكتسملانبىدنلجلاينبدحأىدنلج

نبنازعنبسيقنبنازعةمئألارخآىتحةيسابعلاةلودلاداوقدحأةميزخنبمزاخديىلعرافلجيف

اهرثإتعطقتانيماعوحندعبلتقليليلخلانافلخنبديعسخيشلاهعيابيذلاديعسنبدمحأنبسيق
.يصورخلادشارنبملاس؛ةديصقلايفحودمملامامإلاعيوُبىتح«فينوًاماعنيعبرأوحنةمامإلا

7*مهبةميلّسلاهتيعجرمتظننيذلافينحلانيدلاةئأمهمهترماغُمرَماخنموءالؤه:ىنعملا

o۷٤



نابَمنوُماَوَأمِئاَرَعلاسمشیرشدسميلاهابارشيص

(۱)

يفنُعَمتُمللىفخيالو.بهاذموًاعيِشاوحبصأونوملسُملاهيفقّرفتيذلاموؤشملامويلاذنم=
نمكلذىوسوةعيشوةنُسىلإةفاكنيملسمملاةقرفنمملسُميبآنزححوملأتتيبلانيماضم

.ىتشبهاذم/نايدأىلإدحاولاهللانيدةيدّدعت-تيبلاىفَءاجامك-اهتجيتنتناكىتلابهاذملا

بهاذملافالتخادعبحبصأوءمالسإلاوههللانيدف؛ریسفتنمرثكألمتحتةراشإاذكه:ةظوحلم

ءّدحأًدحاو(هتقيقحيف)هللانيدنأىلإ«ديعبنمولو«حمليتيبلاواضعباهضعبٌرُمِكُيًاعيِشوًاقرف
؛تالِعَينمتيبلاهرمضأامعاستاليوأتيفلاسرتسالااندرأولو.دحألادحاولاهللاتاذيهامك

ءاوفلتخاىراصنودوهينمنيدحوُمملاةفاكىلعىنعملاميمعتل؛ةيمالسإلابهاذملاانزواجتل

.مهبهاذَقاقشناوقاقِشيف«مهرودب

ةءورملاينعت:ةارش||هتافتلاةّلَقلكلذبيكسو؛موقلايفكِلَملاينعتو؛ديصأعمج:ديِص
يأامشءاَرَساذإ‹يرّسلانباو|هسفنبلاجرلانميرَصلایقْلْت»:رعاشلالاق«فرشلاو

دو:ميضلا||هلوبقىتايفَءيشلالجرلاىلعضرعتنأ:ءابإلا:ميّلاةابأ||مهتر

١:سمشلا||ىرّشلاُدوسُأالإمهام:ِناعِجُشلللاقيءُدشألاهيلإبستٌمضوم:ىرشلا

تاشو.«اوُوَدُقاذإًامالحأسانلاْمَظْعَأو|مهلةاَقَسُيىتحٍةوادقلاُسْمّش»:لطخألالاق.هرهظل

ٌدذحاو؛ٌبههاَولا:نابهژ||هللاةيشخنمهوأتلاوريثك:نوهاّرأ||هدناعوهاداع:ًاسامشوًةَسَماشُم

ىنعملاهتراعتسابدصقوءادجاوُنوكيدقءُناَبْهْولاوأ.ةنابهَرلاوةيهولا:هرَدضصَموءىَراصّنلاٍنابُهر

الفارشأوكولممهف؛مهحيدملسركُمُتيبلا:ىنعملا.مهتدابعىلإنوعطقنممهنأ؛ةينارصتلانم

ئرجتسُموأٍدتعُممشاغءادتعانممهتيفقأومهروهظلنوعنامداسآو«ضزلايفةملظملانولبقي

يفمهارت؛كلتةيراهنلامهتريسقوفو‹ةدافولامهمئازعلضفب؛مهاطقُسوسانلاٍةَعاعَرنممهيلع

يفريصقتلانمًافوخنوموتياميف؛مهدُعتةدشلىراصنلاسئانكلاٍابهؤكنوُماَرأةئهلدُملايلايللا

:ةيخيراتةراشإ.ماَلْلاعقدوريخلالعفبهتاضرماورتشيلًافلسمهسفنأاوعابمهنأمغغر‹قلاخلايح

:يصورخلاملاسةمامإوسيقنبنازعةمامإنيبامةرتفيفملعلارشنلنييرجحلامعدبقلعتياميف
يفمهعمشيعلليدمحيلاناميلسنبدمحهيقفلاخيشلالاقتنابيثراحلايلعنبحلاصخيشلااوبلاط
.لاؤسلانعىنغيفنوكيىتحةعرزموالزنمهلاورتشاومهلًايتفموًايضاقوًاملعُمنوكيلةيدب
نيملعتمللعفدُيناكفمهتادلبنمدلبلكيفتويبلاوليخنلاوءهايملانمةريثكلافاقوألادجتكلذل
مهتجاحلةياتكلاونآرقلانوملعتيودبلاءانبأدجتكنإىتحملعتلاىلعمهنيعتةيرهشتاصصخُم

الاميرجحلاديبعنبناطلستنبةملاسةلضافلانمبلطيملاسلاخيشلانأركذياممو.لاملل
قفونملنإوةلودلارومأبمايقلللاملاذخاأتسفرمألامتنإاهللاقوملاسمامإلابيصنتىلعمهنيعُي

هبفرصتْنكلو؛لإمجربالهللالبسيفءيشيدنعنمجرخيام:هلتلاقفكيلإلاملادرتسف

ةرثكنمو.بتكلاءارشلءامرثأبىصوأيرجحلادمحنبرماعنأًاضيأركذُي.ملعلارشنيف

ةيفلألاوءناشرق«ةحِلُملادوء«نايبصلانيقلت»باتكسرادلةضفشرق:نيملعتمللّضرُففاقوالا
=هذهلو.نومّلعُملاهاضاقتيامعالضفاذه«شرق١٠٠٠فاقوألاةلغتضافكلذعمو«شورق٤

o۷٥



°ناطيحمالشإللررئارّسلارهطْمُهُتَداَفسانلاُءاَدُهِةاَجّملانُ

ٌناَميِإاعيدمٌيقحَتشااذإ۶rEأناداعَدِماولَيََت
(۲)

”نالغإووِسىَقّنلايفمُهْتَشَيْمَلُفٍتاحِلاَصلاِتاَيِقابلاىلإاوج

(۲)

(۳)

فاقوألالفكتوملعلاعيجشتنمهسملاملهلانكسمةيدبيملاسلانيدلارونذختابابسألا=

نأةقيقحلاوء«نابهرنوُهاّرَأ»هلوقبملسُموبأهيلإريشياماذهو‹نيملعتُملاونيملعُملافيراصمب

ءنامججلاطومُسىلعنامعنلاقئاقش»هباتكىفيبيصخلازَّيزعنبدشارنبدمحمبيدألاهيقفلا

باتورايخأوءاملُعنييرجحملانمةّيدبيفو»:الئاقءةيدبيلاهأنملضافألاركذيفكوني
بتكيلةّيوحلا[ةدلب]نكاس«يرجحلارصاننبملاسنبيلعمِلاعلاخيشلامهنعُتثحبدقوءءابطأو
يفتلخديدوهيلاويحيسملانّيدتلاتادرفُمضعبنأحيحص:حيمل.«لیصفتلابمهءامسأيل

اهتناكماهلظفحيملسممابدجناننآالإ؛اهلنيهقيفتُملاضعب؛يشاحتمغر«يمالسإلاحلطصُملا

يفًاجئارًاحلطصُماهيلعلوعُيلبءةديصقنمرثكأيفاهمادختسافكنتشيالوءةيلالّدلاوةيوغللا
‹رخآللِءاصقإامنودءهتديصقليوأتتاناكمإةفاكنمىغتبُملاَبصغععاهبٌدشيلرصعلاكلذةفاقث

ةئبهذملا]مهءاوهأبسانتلهدئاصقريسفتاولواحنيمنورخأتُملااهبيظحولُءرَملاىنمتةيزَمكلتو
.ليوأتلانمتملاحتفنميفعشتملاىلعاهقييضتيف[ةقيضلا

ةفرعملاتاريحُبيفىقرغللةذقتُمةاجننُمُس-ءانركذنأقبسامبناجىلإ-مهو:ىنعملا
ةعينمٌناطيح_كلذبناجىلإ مهنأامكءةرهاطلامهرئارسبمهُنادُهوسانلاةداقوءاهتاطيحُمو

هذهرضاوحيفةَّدّقتفملاهتلادعوٌيحلامالسإللاةحفصضايبلامعألاحلاصبُدَوسُتةنيصحالقو

وديدقامك-ةلهسةيفاصةغلبةدورسملاهيجودممملئاضفبزنتكُمتيبلا:ةظوحلم.ةفعضتسملاةمألا

فيثكتوباضتقاوةحايلةكنحبءًايرعشءهيلعلغتشُمهنكل؛عرستملاليوأتلالحضيف-هئراقل

.اهتاذةغالبلانالذخَي
ضعبيفنآرقلاحئادملًاكولُسمتهباشُمانهدصقلاوءهَبّشلايفهيلإعّرناذإ؛ءيشلاليفت:اوليقت

:اهبمهيشتيفنآرقلاحئادمنملصألاقبطاوناكلب«اوهباشكلذلو:ىنعملا.ءايينألاوءايلوألا
هللاحيدمقحتسااذإ»:هلوقف؛رابكإلاراهظإهبَدِصُفنطبُمراغصتساتيبلايفف؛ظحالنامكو

امتيبلازُجَعيفينثتسيل؛هتحدميفمهناميإنأشنمءالعإلاهبدارأيلاتلارطشلايفء«ُناميِإ
نإنيلؤألاتافصنعميركلانآرقلايفةروكذملاحئادمللةقباطملامهتايكولسومهتافصُةتحُسَر
قلاخلاخيدم-رعاشلارظنيف-ٌيحتسَينآرقلاحئادمبمههيشتومهليفتف؛هللاخيدمُناميإلاٌيحتسا

يتلاهحئادمراونأيفمهلهللاةفاضتسابمهتيقحأنعاَليوطًانقزاورخأتْنِإو؛مهكولشومهتافصل
.هللاةملكلٌءالعإ؛روجلاةنمزأيفاهريفاذحباهوقبطو-مُهاوِسنود-اهولثمت

لمعلاحلاصنمىقبياميهو؛تاحلاصلاتايقابلاغولبيفءةعاطوىقُتءاودهتجادقل:ىنعملا
يفهيلعظفحتلاوأ_-كلذبجوثيح-مُهاقُتُنالعإىقثلاىرشَميفمُهتَْيملوءهتاممدعبءرملل

ًانالعإوًافوشكمارس::نيلاحلايفهللانمعرويفاوناكامكاوناكمهتلبجيفمهف؟مهسوفنرئارس

.ةيورخألامهتاوذحلاصملبق«بوبرملاحلاصلتاياغلارَمضُم

o۷٦



8ءإَوٌناَميِإد ًةلاَوةجَولاَوُمُهْرِيَسءارُهَرلاةَيِفيِْنَحلاىلَع

ناَمْطَعلكلاِناَوَرُهَنلاٍةَبرَشِلاوطَسَواومالا«نيرَمحلا»ةريِسب

ونالةهورُكَمنَعقحامُهانَع ْنِإَفِهَلِإلاتاذيفمِياكَشلابغض

ىّتعملالصأوليما:ةغللايف[ًاقالطإ]ةيفينحلاىنعمو؛؟ميقتسُملاملسُملاوهفينحلا:ةيفينحلا(١)

(۲)

(۳)

ءافئعٌلجِروفتالجمهلوقنمفتحاذأدقو!مالسإلانيدوهّللانيدىلإفحميهاربإنأ

1.اهيومُعيفمالسإلاهل:ةئفينحلاو.اهعباصأباهتخأىلإةدحاولكهامّدقيمتيذلاوهو
.رينتسملاضيبألا:رهزألاو.هجولاٌقرْشُمضيبأيأرَهْزَألجرو؛ضايبلانمةذوخأم:ءارهزلا

هيلعهللاىلصءهللالوسرانديسةفصيفءمالسلاهيلع؛يلعثيدحيفو.رِيَلاضايبلا:ةَرْهْرلاو

اهزمربةقافخلاةيضابإلاةماقتساملسُمتوبأدصقو].ييَهَمَألاضيبألابسيلِنْوّللاَرَهْزَأناك:ملسو
ځحضاومهاعسمومهريَسو:ىنعملا.[ءاضيبلامهتياريفميتيلا متالءةحاضولامهتريسكهبفسلالحض

ًاناميإدصقملاضايباهنعفشيامك؛مهُكوُجُواهبحضنتيتلاءاضيبلامهيفينحِءافصبنومزتلُم
يفًادبأوًامئادةرظتنملاةينارونلاةقارشإلاىرذلرايستلااصعيفًاغولبهتعاصنلمهيعسيفًاناسحإو
.ةيخيراتلاتافطعنُملادحأ

سبلُلاقُب:اومالتسا||نيمسالاَفْحَأهنألرمَبلُغدقو«باطخلانبرمُعوركبوبأ:نيرمُحلا
.بزخةّدُعاهعيمجو؛لبَنوبفيَضورّفْعِموٍةّضيَبوحشرٍةَدُعنمهدنعاملجرلاسبلاذإ:يأ؛هتمال

رهقلا:ُةَوْطَسلا:اوطس||.حلصلاهانعموءةمءالملانملْعِف:منللاو.عّرَدُملا:ديدشتلاب«َمالُملاو
بلاطيبأنبيلعمامإلانيبناورهنلاةكرعمىلإحاحلمةراشإ:ناورهنلاةبرش||باقعلاوشطبلاب

تناك:ىنعملا.ةكرعملاكلتيفمهحاورأتكفنمءامد؛ةبرشلابدصقوءميكحتلاةضفّرو

؛رکبيبأورمُعةريسبهرشيوقحلاةوطسيفنيِعَرَذُمءارهزلاةيفينحلاًادبمىلعتلازامومهبولق

لوسرةباحصنمرايخألابتبهذيتلاناورهنلاةكرعمنمةيفاصةَبْرَشىلإىشاطغتاولازاممهنأل
دجن:ةظوحلم.ةنجلايفحارقِءامبةقايقلاويفاكمهئامدئِكزبٌةداهشاهنوديعتسيمُهّلع؛هللا

ىغتبُمللًايحوروًايرعشًاديعصت؛ةّيورخاألاوةيويندلااهجئاتنوناورهنلاةكرعمنيبيزاوُيانهرعاشلا
ًاباذتجاءمالسإلاخيراتيفةتفاللاةيداهشتسإلاةقورألاكلتلنيمتنملاءادهشلاحاورأليماشلا

مامإلاةروثءةثلاثلاةروثلا؛ًاخيراتلئاملايلاثملابعْفتنتلةيضابإلارودُصيفلغومملااهنينحايجلاتسونل
.يصورخلادشارنبملاس

:ًاضيأينعتو.سرفلامفيفةضرتْعُملاةديدحلايهو:ماجُنلانماهلصأةميكّشلا:مئاكشلابغُص

وأةراشإلانعمهسفنأنوُمِجلُي:ىنعملا.مهعضخأومهلامأ::مهانم||مُلْظلانمراصتنالاوُهفََلا
هلاونالههراكمىدحإنع[هللا:يأ]ٌيحلامُهانعنفء[هودقتعاامّقفو]هلإلاتاسدقُمبٌئسملا
يفمواسُتالةفنأووذموقمهنأل:حاضَوَوحضاوببسلنيلتاليتلامهمئاكشةبوعُصمغراعوط

دعبعطاسلاٌيحللوهلالإنونحنيالمُهاَرَتكلذل؛مهسوفنٍةيرُحيفنومواسُيالامكءهلإلاٍتاذ

.هنیناروُنٍتانوكُمْنِممهنقيت
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نايبءاضيبةَنُسمُهُيْدَمَويقلُحيِفَوٍقلَحيِفروُنلامُهاَميِس
واكىدُهلاناكامُنيحمُهُمَمَو مهتَمكجرشامكباوُديَقُث
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نموهوءاهنابكراهيلعوةلسزُملاةمّوَسُملاليخلاو.عيبلاىلعٍةَعْلَسلاضرع:مْوَسلا:نيمّرسُم
اميّسلااهيلعيتلايهةمّوَسُملاليخلا:ليقوديريامويأهمؤشوهِيَلحاذإًانالفتوس:كلوف

ةيحضألاینعتو؛اهريغوأةكيِسَننمىیلاعتهللاىلإبوفام:نابرق||ةمالعلايهوةموشلاو

؛هللاةرصندازميفةيلاغلامهسوفُتاوضَرَع:ىنعملا.ةينثولاتانايدلاعابتأضعبىدلةيحضتلاو

يفاهوتفأيتلاحاورألاكلتةصالخنمًاصلختسشًانابزُفمهحناورأنوكتنأءاهدعبءًابيرغسيلو

ناد:اوناد||ةماهفلاودّموتلاوةّمْخلا:سيك||ةَوّظحلاوُتْخَبلا:ّدجلا||هيلإنوقابس:ريخلاىلإقبس

ةوظحنعريخلاىلإنيقايساوناك:ىنعملا.ٌّنيادوهف؛ْنيَدهيلعراصوضرقتسا:ًانيَدُنيدِينالف
۔اونادامثیحتّرعفهللاىضرةاغبممهسوفناوضرقأمهنكل؛يآرٍدقوتو

يفحاضولارونلايفامك‹مهتقلخيفيلجتُملامهرونيفةراؤونمهلةزيمُملامهتامالعو:ىنعملا
.اهیفءارمالءاضیبنُةشاسأيذَهلانال؛مهقالخأ

وه-ةريآةطاسبب مهُهوءمهسوفنيفهللامكلسالسبمهتمكحنودّيقُممهف؛ورغالو:ىنعملا

.مهقيرطلًارينمىدهلالعشمناكثيحنونوكيمهنأ
مغر:ةظوحلم..نايمغومصلطابلايفمهنكل؛‹قحلابمهرصبأويسانلاغمسأمهفأ؛هيلعو:ىنعملا
نإ‹يريربتلاهقسنبُثبجعأيننکل؛ەحوضۇىلإفاضيحرشلئراقلاةحاحمدعو‹تيبلاةطاسب

ةئراقلتاخُيدةدجنقحلابوردلمهراصبتسايفمهتلادعنشنمًاعفر-لوقيوهف.لوقلايلكص

ُهُماصت:ضيقنلاب اوملستسامهنأثیحبءهورصبتساوهورصبأيذلاٌقحلايأ؛هاوسامعمهيماعتومهُمُم

اهليوأتو«ناسنإلاقوقةعرشيفّيوينُدلااهُليوأتاهلٌيحلاو)ٌيحلاةّدابعهيلإمهتريصاملًاعوط
؛ًانايمثواقصاوحضأمهناةجردل؛(ىنسحلاهللاءامسأنمًامسااهليوأتءيشلكلبقو‹يتوهاللا

نيديعصلاىلعمهنارسخكلذيفناكولوءبمهمازتلاٍةّدشلماوسنعٌدحأمُهثَذحولاميف

.لطابلامامأهتكرەميفيكيتکلاويجيتارتسلا

نعمههلُتملاهيياطابةحاوفلاهترهزوايندلافرخزنأفرعيس؛مهتريسنعرسفتسانمل:ىنعملا
.ةرخألايفٌناوضرهعبتيايندلايفِلامعأحلاصىوسنوجتريالمهنال٤مهماَرَمومهدصق

OVA
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ناثوأشيعلااذمهذَلَدأَكمُهَيِناَفِناَوضَولاةيِقابباوُحاب

وئاْمنِإَواوُرَعْنِإ؛نَداَهِجلايِفَومُهِيْعَسِءاًَضبلاٍةَّنُسلاىَلَعٌفْفَو

)۳(7ھےاو
ْناطيورَتمُهَمْرَعىنالَومُهُتَوطُحراتخُملاةَوطُحتيارام

ناكزأيذلاحورُصِلمُهُموُرُغعِهِيَقيِرطيفاوماقتشاَواوُدَماَجُف
(4)2

eطاےهللاوا5سایتخُےُهَمكحڅملادودځباوطَّلَسَو
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(۲)
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هتافاكمةظحلقولخملانمقلاخلاطخشسمدعنعًاريبعتءةنجلاهبدصقريبعت:ناوضرلاةيقاب
اذهينفقوتسادقل:ىنعملا.مانصأ:ناثوأ||ايندلاهبدصقريبعت:مهينا||ّيورخألاميعنلاةقوميدب

ٍةَدُعنمرفاوتملاب]هحرشلقايسنإلايناكمإبناكوءاريثكتيبلا ثیاترايننکلء[اهڍددَعوليواتلاةَ

ينافلاةجيشونيبهطبروه-اقبسُمةنَوكيذلايداقتعايفو.ةليوأتةفزاجمبِءالدإلالبقهيفركفتلا

الطىلإتلصوتنآىلإهللادنعناوضروىضرنمقولخمللىقبيساممدبأتملادبآلالباقث

مهتمًاداقتعا«مهداسجأنمىنفيسامناوضرلاةيقابباوعابمهنألوقلادصقرعاشلاف:يفخلاىزغملا

ضرألاهذهىلعاهودبعامكءكانهاهنودبعيسٌناثوأةرخآلايفامك«ايندلاةايحلايفشيعلاةذلنب

ءاهرودب‹يحتستيتلاةرخآلايفكانهىرخألاةايحلااهقحتستامكءانهةايحلایحتستيتلا]

طرفاميفملسُميبابيييالفيدجتياللىلإُتنطفيننكل‹[اهناوضرىلإيِضفُملاتامَملا

دصقهنأوهو؛ليوأتلالاليفملسُمابآيضريوينيضرُيامُتثدجونأىلإ«يليوأتنمطرفتساو
نوعتمتيوهيلعنولصحيسيذلاناوضّلاب(ىرحألابءاهوضياق)ٍةينافلامايداوعابةاقتلاءالؤهب

ةيموكحمءاهتنادعبكانهمُهَنأذإ؛ةينافلاايندلاهذهيفشيعلاةذللاليدب؛یرخألامهتايحيفهب

مامأوءقلاخلاةفرعمب-اهولوادتيلناوضّولاٍةيقاببذذلتلانوعيطتسيءةينافلامهتايحيفمهرابتخا
نإ:ةزكرُمةصالخ.اتقلاخةدابعبقولخملاىدلٌيرطفلاذاذتلالانعمُهلًةليدبٌةَذل هرصبوهعمس

.ةينافىهوًامْهَوةدوبعملاناثوألاكًامامت.ةيمهووةينافشيعلااذهةذل
مهاغتبمومهْيعَسو:ىنعملا.ةمألاءادعأدضداهجلاوءيصاعملادضسفنلاداهج:نيداهجلا

ًاداقتعابهذملابنيبهذمتُملاطاسوأىفلوادتُمٌفيرعتوهو)ءاضيبلاةنُسلاىلعًارصحءهوفقوأ

سفنلاقلازمٌدض نيداهجلاالکيفمهارتكلذلو؛(ىرخألابهاذمللٌرَمضُمءيطختوءهباوصب

؛مهلةنيهُممأهوجهتنااملٌةرِمُمةعِفارجئاتتلاتناكنإقرفالو؛هتنشلنوعبُّم ناطيشلاةسوسوو

.ةلداعُملايفرطنم«فاطملاةياهنيف«ىمسأفدهلانأل

نِيملو.راتخُلايبنلاةوطخةديقعوًاجهنمقرافتملمهتاوطخو:ىنعملا.تقرافام:تلیازام

.رخآقیرطعابتالاهئادیوشلٌسوشوُمناطیشوآسفنیوهدُقوتُملامهقزع

ًاناكرأمهُموزُعتحضأىتح؛هتقيرطنعناجرخيالًاجهنوةماقتساداهجلاقحاودهاجف:ىنعملا
.فينحلانيدلاحورصلةخسار

ماقتساىتحاهعرشيتلا[هللادودحلًاقفو]دابعلاىلعمهماكحأاوطلس؛كلذلةجيتنو:ىنعملا
.هدابعيفهمكحځةلادعُناطلُس

o۷۹



مهبُثيِدُهءيراَوُنأمولاكيلو۱

مهتجخَمينيډءيِتدُمُغءيتق

ُعهْنيِدَريَعًانيداُلبُشَيال
و

مُيهغزغَرَتالدخاَورذَبدْهَعنِ
اوَنأَوهباوُناَداميحلاًةَقِيَقع

مهترايلايِفسالافرشن

ُهَعَمىّدهلاناكامنِيَعيْيَصلاىكزأ

مُهَرَيَصليللاريمضيفُمُهاَرَت

م¢۰ےکِدو
َحَمىَبمَع نارفمغَروفمَعمهيب

ُناكْمِإنؤُكلايفيبقاضاذإيِْوُع

وئاداميالإىدُهلاځِصَيالو

ُناَمْرَأَوتامرحلافَقْوَمْنَع

ناعُحَوطيلاخأادعامو

"ناقيِإَوصالحموقلاَُوَرَمَف

اوئاتبْإشاوُئبورُقْنِإش

ناريلاُيهَلَو؛ُعهْيَدَل

ُدارُفَوعييِتتالايُحلالم

موقِنأشنمٌءالعإ قايشلانمحضاووهامك-اهعومجَميفتايبألا:ًاعابت.ةثالثلاتايبألاىنعم(١)

(۲)

(۳)

(£)

مهنأامك«مهتجحَمينيدو«يتدمُعمهف؛يلاثمألنارفغووفعمهتبحمنال؛مهبىدتهُملاراونألا
يف-هللانأل؛ريغتيالولدبيالمهيفيداقتعاو.نيضراألاُناوكأيبتقاضنإيقيقحلاتولا

مهجاهنملءرملاعابتابالإٍناحصَيالىدُهلاوةيادهلانأامك«هودمتعايذلاريغًانيدلبقال يرظن
.هبءادتقالاو

فقاومةبالصبادبءةلادعلاىلعمئاقلاهجهنوىفطصملاحورلةيضابإلاٍةَكئأعابتادصقي:ىنعملا

اودتقا-نامزلارخأتنإو-مهنأل؛دححأوردبيتكرعميفرايخألاةباحصلانمءادهشلامهفالسأ

نعنامزألاتانفالتخاوتامزألاٹثداوحمهعزعزتنأنودهبةرهاجُملاوٌقحلامتتهتيفمهفالسأب

.اهاوسامىلعرعاشلاداقتعايف-املاةقيقحلاٌثَصينفشلامهفقوم

ةَمامُحلا:ناَمُخ||امهمدعنمةباوضوهتيكصةلئاقُفِرعَيالءلوقلايفطلخلااهبدِ::طبلاخأ

:ناكُحلاو.فيعضلا:حشؤلانمُناُحلاو.رثبلابارتنممحياموءةانكلاينعتو؛ُّةَمامّملاو

ةحازإوملِعلاينعت:ناقيإ||[اهيناعمًةفاكدصقهنأدقتعنو]باوصريغىلعًايأروٌةقلْخفيصلا

ةلواحُتْنِمهيحودمملًاصالخإفشأنيتيبلاحوض:ًاعابت«نيتيبلاىنعم.رمألاٌثيقحتوكشلا
ضوغُعلابالغًامئادناكځوضّؤلاف؛امُهلانحرش

هوكرتامو«؛باسحلامويلًارخذهوعمجامدهلل:ًاعابت«نيتيبلاىنعم.رهطأ:ىكزأ||اودي:اوناب

ک؛یدلاهقفاراموهدقيقح‹مهعينصدهطأف‹نايِسءاودعبوأاوبرف-ايندلاعاتمنم قفاراک

يفیغتبُمبشًافدَهَوةليسويحللمهرايتخاِتاحجُويفُنُمُكَيمهزايتمانکل‹نيدتهُملانممهاوس

.فاطملارخآ
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طلRلاقوقللاوَبمُهَلمارِكلارُمْرلاةَيِضاَبَألاعه

ڭازيمدعايفمهلالإفوممهتمايفالإلذعلافرغيال

8 ى y

اوجءَعُماننأَشالهُنأَشهللاِتامْرححْنَعبدلايف

ئاتاةعلابُمُهَنَأَكاَهْنِمرذحىلَعمُهاَيْخَمٍةَْلِبِباوضَر

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

ةبّقُح:تالايخلا||رخشلاتقوىتحهرخآوهليللاريمضنأليقو«رطاخلاٌلْخادووَلا:ريِمّضلا

||ةمَهُموةَسوشحممفايطألااهلمجُميفينعتوءناسنإهنظتفمئاهبلاوريطللُبَصْنُتدوشبايثاهيلع

رهزألاو.هجولاٌقرْشُمضيبأيأرَهْرَألجروءلاجرلانمٌضيبألاٌنسحلاوهو؛رهزأغمج:رهلا

حيبستلامهرِيصدقوليللاريمضيفداتغلاداهزلاءالؤهىرتو:نيتيبلاىنعم.رينتسملاضيبألا
لضفبمههوجوةرّونُملاةيضابإلامهمهاوينود-مهنأل؛ديعتلاةدشلحابشألاكنآرقلاةوالتو

خَسّتلاضعبنمتيبلااذهَفِذُح].ىرولاقوفلداعلامهناطلشزايتماةصيصخبمهنكميذلامهعرو

ًاديملءانيناجنمءاصقإ.[م١۱۹۱ةطوطخمودمتعُملالصالايفدروامكةتبثنوءةَرخأتُملا

نعكيهانءهبابسأوهتابيسُمرظَنرصفْنِمولختالبابسألملسُميبأثارتىلعسروُميذلاِءاصقإلا

ةيضابألاناطلش»يتدرفُمعوجيفةحضفَياموهوءرعاشلاروظنملًارضقواًلُؤاطتاهييستُم
.هره
ليكلافوُيملكلذلو؛مهتماقتساةعاصنيفالإ؛روُهُدذنمُدَهعُيملفرّصلالدعلاو:تيبلاىنعم

ًاقفو]ءةضوقنملامهتالادعريياعمباوقّذشَتنمممهاوسنودمهلالإفاصتإلاوةلادقلانازيم

ةظوحلم.[رايغإلالبياكميفاهاوسبٌدتعناليتلااهسيياققوةلادعلاليياكملوحةيئدبملاانيارابتعال

جاودزالوحزافلتلاٍثّدحُميفهانعمساملاطحلطصمتيفُرُكفَأينلعجاذهكتيب:قايّسلانعةجراخ

يبأروتيفءديدجنمءركفألءارولاىلإةنسةئامدوعأل؛ةلداعلااناياضقلهرظنيفبرغلاريياعم
مليتلاةضهنلاداورنممُهاوِسويناغفألانيدلالامجوهديعدمحمركفل‹كاذموي‹«يهاضُملاملسُم

.ةثلاثلاٍةَيْفلألانملوألادقعللءٌءايحءانتقحالمدعبىتحققحتلااهلبتكُي

اهماطځنملئازلاباولغشنيملو؛هللاتامرنعمهعافدايندلايفمهنأشناكدقل:تيبلاىنعم

«لدعلاًادبميفهدستتيبلااذهيفظجالُت:ةظوحلم.هنينامرحوأٍءاطعليزجوأةيزجلينبًاحرف
اولدعمهنأل؛ىذتحُيالاثمهيحوُدمَمنمًاذختُمهلسّسؤُملاسايقلادبعهرابتعايفاميسال

ءةيئافلاايندلاهذهتاماقيفمهلْفسُنومهيلعُتيتلاهتاجردبسيلوءهتاذلدعلاةصيصخبنيعوفدم

دوهُعيفٍةّمِجلاهقاشمبِهْلكتوءاضقلابنيفهتاناعمْنِمتيبلااذهصلختساهنأيرمعلو

حيدميفةليلقلاهدئاصقكلذبيشتامكءمهيلإومهنيبرقتلا(هعرووهملعب)عاطتسانيطالس

.مهرايخأ

=افشىلعيتلامهتايح:رطخىلعمُهايَم||اهنعُلضفَيالوءةجاحلاٌدَسليفكياميه:ةغلبلا
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بالاوعَبَّشيِبْلَقلاَئنَلالجمُهوُسُكَتفْفَعتلاامي

(۱)

عطقلاعضوقوءركذلانمٍنثُحلاعضوقوهو؛ناتلااهلصأ:اوناتخا||اهتنونيكواهياذنمٍةيواه=
اذإ:يِورَملاثيدحلاهنمو؛ىشنألاوركذلانمعطقلاعضوموه:روصنموبألاق.ايابّطلاةاوننم

:نْتُحلالصأو.ةيراجلاجرفومالغلاركذنمعطقلاعضومامهوءُلِسُملابجودقفناناتخلاىلا
اهانعم:رذخىلع||قمّولاٌدَسىلعاومطُميأ؛اوُمِطُم:ىنعمب(اوناتخا)يتأتامكءًاقالطإ«مطقلا

لصألايفاهدورومغر؛اهاندمتعادقوءاذكهم١۱۹۱ةطوطخميفتدرواهنأدكؤناننكل«حضاو

:ىنعملا.ةايَحلانملَعْفَموهو؛؛ايشملاِةَعْلُبْنِميأ:اهنم||(رطخىلع»:ىرخألاخسُتلاودمتعُملا

نأمغرقَمَرلاٌدسلمهيفكيامبهنماوضرمهنأل«قبساملكباوفتكيمل؛ءالؤهرايخألاهللاىمادّنو

تمرىلعًاظافجوءهللانمًافوخ«فشقتملامهشيعبولسأنمقدحشرطخيفتناكاهتئربمهتايح

سيلِكّلشَملااذهيفمهلاحو.هليبشيفداهجللاوقيفََيىتح؛ةايحلاديقىلعمهيقيي داكلاب
نأولامك«ِشيعلافافكنملاحلاكلتاودّؤعتدق«مهوغلُبلبقلبمهرغيمذنماوناكمهنأل؛ابيرغ

هريكاووابّصلاخرشيفةبقنملاوةليضفلاكلتباونيُحلب«بسحفًافُععتوٌةَلِبِجهيلعرطفُتملهتوف
‹َقمَولاُدِسَيامىلعاوُملعُممهنألوقيرعاشلاف؛اومطُم:باوناتخاريسفتانريختولاميف:فاضُمینعم

.فُمعتلاوةهازنلايفٌةياغلا-يرمقليههذهو؛ايندلاٍةنتِفنمنورٍذحنولجَومهف؛كلذمغرو
ةحاصفةيهانتماللااهتايناكمإوىحصفلادئارفيفةيقنُملاةينونلاتايبأنمدحاواذه:ةظوحلم

«اوناتخاةغلبلابمُهَنأك»:تيبلازجيفقرافُملاريبعتلاف؛ًاقورطمُذُعَيملًايكيتوريإًاروفُشسوةفافشو
تالالدلانمنماكلابةخُحفُملاةيبولسألانعكيهانءكاذنآةلوادتملاةْغللافارعأءاروامىلإٌليحُي

اهطامنأوأءةيهقفلااهتايعجرميفٌءاوس؛ةَعّنقُحلاهيِسوريإيفرباعلاىنعملاءاروةروظنملاريغ
امف«كاذنآةدئاشلاةقئاذلاهدتعتملٌيريبعتىنحنميفقورطمريغريبعتةرؤًُاراكتبا‹ةدئاسلاةيريبعتلا

خيشلادجيملٍةحاضفٍةيكيتوريإبةيرعشلاةعنصلاريياعمٍةناَصَرىلعزفاقتملاوجراخلااهانحنممبكلاب
طابنتسانعهقيعتالٌةَدرْفُماهمادختسايف-ةاضقلايضاقوهو-ةضاضغينالهبلاملسُموبأةماعلا
رثكألادسجلاعضاومميفولو؛(ءاوسدحىلعءةيُكيتوريإٌةيكجو.ًاهُفْفَن)بفّمعتلاتالالدیصقأ

عئاشلااهانعمب]ةئكيتوريإوأء[عرّشلانم]ةئعرشةعوضومنعَرّبعيلال‹ىشنالاوركذلانتخ:ةي

ولو-ٍةايحلاٍةغليبنيراتخُلاهرايخأىضرنمىمسأوهامعلب؛[ىحضُملاةَحوُصفأنمثّدحُملايف
هيلعةدايزلانودققّرلاةجاحٌدسب[لهسأريبعتبمهسفنأاونتخ]اوناتخامهلرذخحىلع

تب|مهرناذإءامييمُهلو»::يدعةروصقتاميلابابيفرمشدشنأةقمالغلا:اميّسلا

هلاىلءيبنلابتیار:رباجثيدحيفَءاج.نطبلارماضلاُغئاجلا:ناّصُمُحلا||'ْنَأَسناکنم

يهوركبودمتيأًاناطبځووتوًاصامخودعتريطلاك:ثيدحلاهنمو.ًاديدشًاصمَح؛مّلسوهيلع

يأروهظلافاقٍنوطيلاصاع::رخآلاثيدحلاهنمو؛فاوجألانَهيهواشمحورتواي
=:ىنعملا..اهرزِولقينمروهظلاُفافْجاهلكأنمنوطبلاورماضمهف«سانلالاومأنعٌةّمِعَأمهنأ
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ناركشَوراضُفوُحَودهرُمهرفوداخلافافخروسااوزاج

(۱)

(۲)

(۳)

مهرقفهلنیبتيسمهارنمف؛هبمهسفنأاولغشيملىنغةباهممُهوسكتايندلانعمهففعتحمالمو=
ةرعشكءةقيقدلاةقرافُملاكلتوءهناحيروهللاحورةَميلونمةنايَولامهبولقبنروقولاميف‹عقدُملا

.ةرادجباهوقحتسايتلاةناكملامهبهواميه؛ةيواعُم

.جاتلامئامعلايمستٌبرعلاو.جيوْتَلالعفلاو‹ٌناجيِتوجاوتأعمجلاو«فورعمجالا:ناجيت
دارا؛رهوجلاوبهذلانمكولمللغاصياموهوجاتعمج«برعلاناجيمئامعلا:ثيدحلايفو

.سوؤۋرلايفوشکميداوبلايفنونوكيامرثكأمهنألكولمللناجيتلاةلزنمببرعللمئامعلانأ

ايحُميفحضاولاءايبنألايدهوكولمجلاقالخأبةمستُملاةثيهلاكلتىلعمُمارينمف:ىنعملا

اموهمهّرقفنأَفرعلىرخأةيوازنمرمأللرظنولهنكل؛ءانيعارتامٌقّدصُيالداكيمهقالخأ
ِءالؤهلئاضفلضفبكولُملاناجيتلةقٍافُمًاناجيترقفللنأجتنتسالو؛ةيعفرلابتارملاكلتلمهلصوأ
فثكملايغالبلايهانتلاةصالخ.هناجيتاوسبلالدعاهوضهنتسافضرألارعقنماوضهننيذلاةئألا
مايألانمموييفنكيملرقفلاٌنأل؛«ناجيتَرقفلاٌنأكف»:اهعبتياموهيبشتلا؛فاك»يهتيبلايف
اوحضأف؛ةلداعُملابلقاوعاطتساًاصلاخًانيدتوةمصعوًةَمكِجذاذفألاءالؤهّنكلءهبىهابتيًاجات

يفحيملتلااندئمعتدقو.مهيديأتاوذرقفنمٌلجاملالاحلاهبدهشياممغريلدعلادُيستبًاكولُم

لثملاةلوثمأفشنملسمتابأٌنأل؛برعلاناجيتئامعلا:ةلوقمىلإةحضاولاناجيتةملكىنعمحرش

هضيقنىلإًايويؤروًايلامجءىتعملاةلاحإيفٌةَعيفَرلاةتلوثمأحرتجيل«تيبلااذهيفةيضاقلاةبرضلاب
.رعاشلاةقرطمكلتوءقورطماللا

تاذلملابةعرتملاهخاخفوهروُصةفاكيفشقربمٌنابْعلأيهو؛ايندلامهلتلثمت:ىنعملا

رذحلااوملعتماسٌنابعثاهيفشيعلاف؛رمألاةقيقحنممهنُفيلاهنمنيرذحاوناكمهنكل«تاوهشلاو
.هنمةيشخلاو

هاينُدىلإًاروبُعءرملااهعطقياينالاءاينُدتازافماهبدصقورطانقلاينعتو؛رسجعمج:روسجتلا
رسج:طارصلافلخروسجةئالثداصرملا:داًَصومْلابَلكبرنإ:هلوقيفشمعألالاق.ةرخألا

:ثيدحلايفهلوقهنمو؛لاحلا؛ينعت:ذاحلا||برلاهيلعرسجو«محرلاهيلعرسجوقنامألاهيلع

نوکیوءلاملاليلقيأذاحلافيفخلجرو.رهظلافيفخيأذاحلاُفيفخلاُنمؤملاسانلاطبغأ

رقونوكيامةداعو«سأرىلعوأرهظىلعلمحلقتل:رسكلابوْفِولا:رثِلا||لايعلاليلقلاًاضيأ
مهترخآىلإمهايندتازافمورطانقاوربعدقو:ىنعملا.نارُفُكلافالخ:ناركُشلا||بطتحُمبطح

لامحأن؛اًلايعوالامايندلاعاتمنمةففختممهروهظنأمغر؛ةسالسباهخزربواهطارصاوربعيتلا

ءارَسهمعنىلعهلمهرکشوءاولبىلعمهرابطصاوهلانممهفوخومهدهزیوسنكتملمهروُهَظ

=‹اذاحلافافخ»:تيبلاتادرفمملقيقَّدلاهرايتخانعمتُملائراقللةبسنلابىفخيال:حيملت.ءارضو
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حرمُهركِذَورونمُهراُثاَواوضم
٩٨ىمح ایروځورمهغِجْشمَو«ىمخ

نايفنايخألشؤلاىلجامكٍةَمباَسرُثِإيفةلؤَداوُعَباََت

(۱)

(۲)

(۳)

نايُعأٌيحلاووجمُونَعهروب ْتفَشكْناَفٌيرُدلاُبكْوُكلاىَلجْلاىح

نأئراقللنيبتيل؛ليقثلارقولاوذاحلانملِيختملافينيامنيحاهتالالدٌضيقنلةلماحلا«رقو»و=

رابصإلاوفوخلاودهزلابمهلاحرتتاداوزِءالتمانعهتقيقحةيفافشيف-جتانهيحودمممرهظلقي

نازيميفٌلقثألهاجلانازيميفهيفىلعدازلااذهنأيهءانهءةتفاللاةقرافملاو.ناركشلاو

.روهظلاوٌبكانملاةتلَمَحرقوَورقوفلآنمفراعلا

الف؛ةينافلامهايندعاتمنم-مهلاثمأ-نوففختملازافكلذلو؛قباسللةفاضُمةمتتتيبلا:ىنعملا

.ميركلايآلانمٌسابتقاتيبلازجعو-نونزحيمهالومهيلعٌفوخ

مهدعبلظنملیمحُژمهرکذو«ىفصُرونمهراثآٌنكلءعٍرَورثإيفًاعرَواوضمدقل:نيتيبلاىنعم
ةفالخيفاوعباتتنأدعب«سيدارفلاُبيطاهنمقبعيتلازاموتناكةرينلامهدقارموةايحلاديقىلع

سيلو.ديدجنمروهظللدوعتاهنكل؛نيياحألاضعبىفلدعلاةمامإىفتختل«ىرخأرثإةلودةمألا

لسؤلاتاروهظوتالاسرلابقحتعطقناوتعطقتدقف:هتمكجةينادرفوهللاىلعبيرغبكلذ
لسؤلالاحنععاطقنالاوروهظلاةدباكُميفُفلتختالانتئئأٌلاحو«نيحدعبًانيحءايبنألاو
نملباقُمعرولاتالاجروةميئألانمنيلحالانأشنمءالعإةمثىرنامك:ةظوحلم.ءايبنإلاو

ةمامالاعاطقنادعبدشارنبملاسمامإلاةعيابمبراشبتساهيربتیبلاو؛ةقحالبقحيفنورهظيس

.نامزلانمنرقفصنوحن
ةبركلاقفأقالفتااذههتيبيفدصق:ىنعملا.ءامكلاءافصلرتاسلاميغلاوهو؛نِيَغغمج:نايغأ
ٌقحللةرتاسلامويغلاهراونأبَفشكتتلًايرُدًابكوكينارونلاهروهظودشارنبملاسمامإلاعوزبب
نعرعتةيلاثِمةعوضوميفولو«ريبعتلايفملسُتيبأةفدىفختال«ىرخأةت:ةظوحلم.ةقيقحلاو
ةيجاحلارئاتسلاّيحلاەوجۇنعفِشكنتلهتعيابمومامإلابيصنتبرماغلاهحرفوةشايجلاهفطاوع

[ٌّقحلا]نأىلإفّرصتُملاسدحٌبنطفرعاشلانأُدِجَيًايلَمٍتيبلايفىلمتينمو.ةقحلااههوجول

جولًايناقحًاعانقتدبْنإو؛اهتعنقأتاقبطليوأتىضتقتةّدّدعتُمهوجوبرهظَمتُمهنألءدحاوسيل

كاتلسرأانفنيلسرملااهبلسرأيتلاةعيرشلاوأعرشلا(ب).هللاوهقحلا(آ):نآرقلايف.دحاو

الوءقحللادعونإربصاف».بوجبؤلاوقدصلا-قحلا)(ج).[1۱/۲]«اريذنوًاريشبقحلاب

ضرألايفةفيلخكانلعجانإدواداي».لدعلا-قحلا(د).[۳۰/١1]«نونقوُيالنيذلاكنفختسي

لئاسللٌيحمهلاومأيفنيذلاو».ظحلا«بيصنلا قحلا(ه).[۳۸/٦۲]«قحلابسانلانيبمكحاف
قهللايفاودهاجو».قاقحتسالانيعبءيشللبجوامىنعمب«قحلا(و).[۷۰/٤۲]مورحملاو

-۲-۱/1۹]هةقاحلاامكاردأامو.ةقاحلاام.ةقاحلا».ةمايقلا=ةّكاحلا(ز).[۷۸/۲۲]«هداهج

-فصولکنعةدرجُلاهتاذثيحنمالءهللاوهيبرعنبامالكيفقحلانإ:يبرعنبادنع.[۳
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ناَيْْطاقرأذَقَودولامجىلإةايحلاځورتثثَعَبْناكلانُه
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اشكویُغَبامدادعاوسهب.۱14-ل7إلیا2ے۱.و

Wa ُّ ® ۳ ِ ِ ء٤Çِِ؟7 »الأوديِراَعَأتاَنياكلاَفهرئامَضىَرْشُبْنَعنؤُكلاَبَرغأَو

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

(0)

نااهلبرشْيمَّلشاايحانأاهنعلطمالشإلابقَرةي

=مّدعلا=)لطابلالباقميفريخلاودوجولاوهقحلاو.ققلخللهتيهولأثيحنملب؛ةبسنو=
دبعبرقلخقح:اهيهجوبةيونثءاهتاذبةدحاو يبرعنبالاقفو-ةيدوجولاةقيقحلانإ.(رشلا
انه«قحلاف».اهدادعتيفربكالاخيشلاعربيتلاتايئانثلانمكلذريغىلإ«ثداحميدق ريثكدحاو

تافصلكلعماجلارخآلاهجولا«قلخلا»لباقميفءمَدقلاتافصلكلعماجلاةقيقحلايهجودحأ

يفراغرثببفشلفتلِهريثبَتحوضويفةيفاصةيفوصلارعاشلاةيعجرمنأهيفكشالاممو.ثودحلا
ءرعاشلاهدارأاموهوهجوةَلاَكَحَلظتةقيقحلب؛ةدحاوٌةقيقحنكيملٌقحلاف؛ىنعملابهايغ
تاذ[ٌقحلاهوجوب]مئاقلا[لداعلامامإلابيصنت]؛ةدحاولاةقيقحلارضيباطخقايسيفءانه

.نيرخأتُملاهقلخنسحأيفًايلجتُميحللةرتاسلامويغلاترْثَكوأليوأتلادّدعتنإودحاولالصألا

امكءهنكل-ءارْغلاهتمامإوهحودممحيدماهرهاظو-هتعوضومىلإتيبلااذهيفدوعي:ىنعملا

انايعرهظوادبامكءةفّوصتُملاهجوةينارونىلإفرجنُملاهنينحايجلاتسونهناطبتسايفديعتسي«ىرن
؛اهيلإرقتفُملادوجّولادسجيفةلادعلاميقبةجزاطٍةايحلاحورثعبنتلامنأك؛ىرخألاهدئاصقيف

رقفلاجاتبجّوتُملامامإلااذهتاقارشإغوزببةديعسلاتاياهنلاالول.نايغطلاوملظلاءادرأنأدعب

.قباستيبيفِهيلإراشآامك-ىوقتلاوعرولاو
لاقو.مهيلعَدِسْفأ:ًابْعَلءامهيفحتفلابءبّعْلَيموقلاىلعٍتُّمَلوءايغإلاوٌبَعا:توُمْللا:تبل
ٌبِئاصاللِساف::بفالكو-«يبفَلويبردمكنعُفِرضَأو|يِرضَنويؤاِابكَمَ:ناقرْبّرلا

ماقةلداعلاهتمامإلضفيو؛كلذل:ىنعملا.كمالكئيسيأكَلاًنَعفك:لاقيو.ٌدِصاقالو

.داسفلاوملظلاةباغيفماكحألاوٍنايدألاداسفدعبقحلاناشماقتساو
||ليقصلافيسلا:تيلصإلا||هنذَوَجيأفيسلاُتَلِضأ.يوّتشسملاُرِرابلا:ُتْلّصلا:تيلصإ
هدابعبًافوؤرناک؛هتداعکهللاٌّنكل؛يريدقتيفقولارخأتنإو:ىتنعملا.عطقي:سجي

.ةربابجلاتوغاطورفكلاةفاشهبعطقيل(ىقئوٌةرفش)ٍليقّصلامامإلااذهفيسطلسف؛نيفعضتسُملا

اهنعحصنأيتلاءافخلاىلويهيفًافلسٍنونكملایرشُبنعهرسأبنوكلانلعأكلذل:ىنعملا

ِتاشارفوريفاصعاهانئاكنأةجردل؛لدقعللةَدَتْفُملادالبلامَعءاخروًانمأوًابصخقّلأتًاراشبتسا

دقواهرسأبدالبللةيعمجلاحولاظاقتيسابةبُحرُملااهناحلأبةدرغمٌةَحاَدَصاهيعارميفعترتلتداع
.للابمصتعُملانيملسُملامامإصخشيفثتلثَمت

=دقوء؛مالسإلاسومشاهتعلطترظتنا هتعيابمومامإلابيصنت-ةزيزعةينمأكلتو:تيبلاىنمم

O۸٥



1.20ء
ثريدتقاذإٌتاقَؤأيافاللو

ةّنوابيعلاِروُدُحيفد

 

تمندرُهَدلافوضاهٌنَرَواَسام

ٌ..كِ
ةرهافريبدّنلاىفولاةَمكحَو

ناذيإوٌتايآيناقاللو

”ناسحخِإَولدَعىلجْناَفُتَلَجْنامت

لىنإشاوارمۇرلاتَو

ناريحرادقِملايفلّشَعلاُدِاَفَو

(۱)

(۲)

(۳)

23

نمتملو‹ةلوثمالااهتسنأيتلااهيسآميفةقةقراغلاةمألاحالصلبسانُملااهتقويفهللااهحاتأ=

.الفلاصغيفةعقوتتعتلحليفد‹مهلاوحأبةمحرهنّدلنمتطبهيتلاةيئابؤلاةظحللا

َنْذَأ:لاقيو؛مالعإ:ناذيإ||تامالع:تايآ||تاقوألاكلتتربدوتسيقنإ؛؟ىنعمب:تّرِدُك

ىنعم.مالغإيأ؛سانلاىلإهلوسروهللانمناذأو:لجوزعهلوقو.َمِلَعاذإانذِإهبندينالف
كللاامك؛فراعلاريدقتبتبسمولاميف؛ةبوسحقملاةددحُملااهتيفاومينامألاكلتلو:تيبلا

.اهثودحتيقاومبنذأتوْمِلعُتتامالعوتايآينامألا

كاراواملكراصمث:تيبلاةيحانيفةيراجللدميوِبوهو؛ردخځمج::رودخ||تبجحَت:تعنمت

ال|ابايقلاملغعيتتّ:لاق؛بوُيُعوٌبايِغهعمجوءكّشلا:بيغلا||ارجهوحنوتينم

يأ؛بّقلابنونمؤي:ىلاعتهلوقيفقحسإوب.كنعباغاملك:ُبييعلاو.ءاباتومالوًاكْفإاّلئاق

نعباغامًاضيأُتِيَعلاو.رانلاوٍةنجلاوبلٍارمَأنميبنلاهبمهربخأامم«مهنعباغامبنونمؤي

نال؛ةينونلايفينتفقوتسايتلاتايبألادحأاذه:ىنعملا.بولقلايفاّلَّصحُمناكنإوءْنويعلا
ةايحبهعتمتدعبدمحمىبنلاروُهظلةرطشؤُملاةّيوبنلاهحئادميفهحرطهلقبسامهيفداعتسارعاشلا

-اولواحوءيضابإلابهذملاُابتأاهيلعظفحتيتلارعاشلاةيؤرلًاقفو]٠؛بيغلابُجُحيفسيدارفلا

رعاشلاعافدمغر؛[مهتايبدأنمرتاوتملايفاهيناعملواهلقؤطتلامدعباهءافخإ مهدهجردق

هراكذأيفامسالءاهناشنمىلعأيتلاهتانوقياوهزومرىلعغلابلاهصرحوبهذملانعحاولا

ىلعةركفلاقرطديعتسيهارن؛اذهكتيبيفف.دئاصقلانمهاوسو«ينامحَولاسْفَنلا»يفتدرويتلا
اهعُمتواهبجحتدعباهتاروهظرظتنااملاطيتلاينامأللةفيفشلاهتداعتسالالخنمدّلصتمةركاذماخ
اذهةعيببأريخأ‹ينامألاكلتيلجنتليرهدلابيقحتلاسییاقمبتلاطٌةنوآبيغلارتَُءارو

كلتتّرَهظأيتلاهتريرسرونكًاحاّضوًامامإهتعيابتدعبُناسحإلاولدعلاىلجنايذلاعرولامامإلا
.يلاعألابوُيَغنِينامالا

بيغلارودخيفةعّبمتملاينامألاكلتلو:ىنعملا.ترهظوتعلط:تمججن||اهتباو:اهترواس

الف؛بيغلاءابخنماهروهظناحٌةعاساهتبّئاوُمرهّدلافورُصعطتستملكلذلو؛اهتاروهظتيقاوم
.ظوفحملاهحوليفًافلسةبتكوَُارأنأهللقبسامٌةَرلتغابملااهروهظةظحلناكمإ

ءانه«رعاشلاٌدُكؤي؛شاعُملاعقاولايفيألدعباهققحتوينامألافاشكناةدوعلًاريربت:ىنعملا

نأدعبمهتريحبولقيفتّدتراوءالقعلاتانهكتترسكناكلذل؛؛هدابعنوؤشثریبدتيفهللاةمكح

رستةحضاوبابسأامنود-هتاذنآلايف‹عّنمتملاو-ىطعُملارادقملاباعيتسامهيلعىصعتسا

الول٠ءاهلحتريغيفتناكولامكاهتاروهظتيقاوممهلتدبيتلاةنابؤلاةعكجلاتيقاوتوُ

.يشلكىلعرداقلارادتقابمُهُناميِإ
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نايمزاكفألاورشألاكبو ًةَدِماَجُبابشألاََوءاًشاَمِبيضفي

be )۲(60

۲نَمحخونيمكلایفَوءُءاشَيْنَمَعاَهْفرضَيَوىمځۇلابَءاَشْنَمصحي

اعهْبَونيمُحَتريداقملامخىَدَلءاَكَدلا؛اطاَعَتَييذلانإ

(4)2

14٠7c4و4

ىناتيشوگوُهَيَدحَوماَهُفألاطبوتنأدبا

(۱)

(۲)

(۳)

3

(0)

-يضتقتيتلااهبابسأوجئاتتلانعرظنلاضغبَءاشامبيضقيهنأمهلوقعروصقشهدُياممو:ىنعملا

رمألامكحأ ةيبيغلاهتردقب-ُهنأل؛ةناكتساودومجمنمودبياملةفلاخمجئاتن مهلوقُعمخزيف
-ببحكلاوةجيتنلا؛يأ:اهلولعمبٍةّلعلاريسفتنعءالقملاراكفأثيمَعنإو-يلاعتُملاِهبيَغةريصبب
ىلع«يرشبلاركفلاٍتاموظنَميفيتارهاظلافشلفتلاوقطنملاُءاولامهيلعدقُعناتيلآامهالكو
امىلإًاسايق«نيلوؤُملاليوأتيفًاروصقةجيتنلاوببلاقاشتامدعودبيكلذلءهبراشمفالتخا

يفرعاشلاةقاذحظحلنىرخأةَ:ةظوحلم.راكفألااهيفتراتحايتلاٍةَلِعلانايبتنودهرّدقوُءاضق
-تيبلاةراصُعهبحضنَتيذلارِشابُملادقنلامغر-لقيملوهف؛هباطخلةبسانُملاتادرفُملارايتخا

ژاكفالاو»:غيلبلاهراصتخايفّيفرعملاءامعلالاحهيضتقيصرجبرمألامزجلب؛مهراكفأىَمَع

.رطسلارخآيفٍةَمِتاَخةمزاجٍةطقُنبةياكحلاٌليوأتيهتنيلء«نايمُع
وقعلاةَرطفنعبٍيغُملاوزْفلُملااهقسندعبءكْكفُيمليتلاةيبيغلاةدعاقلاهذهىلعءانبو:ىنعملا
امنودٌءاشينمَعءاضيأءاهبجحيُةنكلءهتمحربهدابعنمَءاشنمصتخيُءارتكلذل؛ةرينتسُملا

نطاوبيفٌلداعٌنمحرهنأنييس؛ًاقحالرهظتسيتلاةجيتنلاقطنمنأل-زغللاةنونيكلحاملإ
.رثاحلاركفملالقعلادودٍتايضتقُميفكلذريغبامهرهاوظتلاقنإو.نيمكُحلا
رڍتقغلاريداقعمكريدقتمامأٌيرشتلاُءاكذلاءاطاعتيامهإُكلةيمتحلاةجيتنلاٌنِإَف؛كلذل:ىنعملا
-ةلِعلاٌنأل؛امهرودبنيرصاقًاناتهبوًانيمختاهتجيتنُنوكتسرصاقلاهقطنمةيدودحمباليوت
.ًافازجاهليوأتٌنِكمُياليامكطبسال۔هذهکلاحيفءًاصيصخت
ليلعتيفماهوألاوٌنظلاةليحام:تاببألاةيلاوتشيفةهادبسفنځرطيسيذلاٌلاؤسلاو:ىنعملا

-ًاناعذإحدافلااهفشلفتزجعالإ؛ةيرشبلاةلئخُملاروصقلًاقفواهتاسوكعَميفٍةَيرَدَقلاجئاتنلاضاعت

ىلعلماكلاٍينابلااهقسَنمهفىصعتسايتلاةلضعُملاةقيقحل-يَويؤُرلافيطلاصيصبيف

.ةركفُجلالوقُعلاكلتتالواحُم

ضقتنيطبؤلاكلذنودف؛ةلُكلاهِيدخَولماهفألاطبربوجمويه؛؛َيبيغلاثّدحلاةّضصالخو:ىنعملا

تارايتخاىلعةّلواطتُملاريسفتلاتالواحممغرءةرّسفُماللاهتئيشموقلاخلاٍةَدحَوليلعتیوتسُم

ربسنمىجترُتةدئافالاميفًافازجٍركفتلاوٍناعمإلاواهتالولعمٌفاوحىلإٍةلِعلاٍبيرقتبهتئيشم
.هراوغأ

O AY



ايقلاحِياَيمَلَسَوكڭائنأامذُح

امُرِجاَعَمثيَّىلإوُطل
ايبصاَنَمُتَلتُاَفشاامَداَرأ

ئوناوڭالل-ريَالُناّشلاَق
نامرُبعَناَهيِفَفيلفلاَيأَر

”ناجشأنْوُكلاَو۱مَنيِفلَمَعلاَو

(۱)

(۲)

(۳)

3

)18ىَاشلمهبالو

؛صوقنملاكلقعةَريصبيفمّهبُمْلارمألاصوصخبقلاخللميلستلابفارتعالاكيلعو:ىنعملا

همكریدقتواهليوأتواهمهفنعيرشبلاكلقعروصقيطنمٍبةَدودحملاةيرشبلاكتلضعُمنعالضف

ريكفتدودحممنعءادصقءهُدِصاقَماهتييغيتلاهبابسألةينايلكلاكتيرروُصقلاهزاشنكلادبيتلا
امِتاروهظلهِتیفاومریدقتيفوهّقلخيفوهيفريكفتلاةيزمباوزاتمايذلاهّيدبَعوودابِعنمءالقعلا

۱۱۱.هيایبيغرودخيفُءافخأ

.[عئاشلااهانعمرعاشلادصقيملو]ءةاوؤلا:لوحفلا||ءايبنألاتازجغمك؛ةزجعُمعمج:اهزجاعم
ةئهاَميفيحب«نوركفتينيمٌتنكو؛هتارُهظَمتوزاجعإلاتاروهظلئالدتدرأاماذإو:ىنعملا
رخآيفاهمايقُتازجعُم)تيعأٍةلودرمأيفءنذإءٍةنطفلانيعبلمت؛ىصحُتاليتلاقلاخلاقراوخ
سردّينوكلاثدحلانممهرُيحتيفف؛ةقراخلااهتزجعُمرمأاولوادتنيذلاٍةاوؤلاّيأر(نامزلا

.هييراوحلعطاسٌناهرُبوركفتملاكلقعل
ءينعت:ناجشأ||ِءانعلانمُءايغإلا:ُبَصّنلا||عجزملاولصألا:ٌباصُنلاوٍبِصْنَملا:اهبصانق
هدروأاميف«رعاشلالاق.ةعئاشلايناعملانمهادع«قايشلايف«ينعتالو«تناكامنيأةجاحلاءانه
اهُنوحُل:ىوريو««اهُنوُجُشىّنَشيقافآلانمٌقافر|ْتَقَلاو«؛شحَولانمساُثيحكرد:ناسللا
هزجعبيرهوجلادهشتساتيبلااذهوءًةجاحيًاانطَوالانشهلتناكًاضرأدارأوءاهتاغليأ

ىشٌسفنلاو«هبقافر|ْتَفَتْلاو«شحولانقأتساُتثيحِكّنركذ»:هزجعركذويربنباهمگتو
اهدارآ دشارنبملاسمامالاةلوديأ ةلوديهو:ىنعملا.حولُملانبسيقلتيبوهو«اهُنوُجُش

اهنامزيتنونيكيفاهلصأواهعضومعلتحتلةيدشاولاةفالخلاةلودةماقتسانعًاينمزترخأتولوءا
ادع«لئابقلاسوؤروةوطَسىلإنيمكتحمملانييمالظلالوقُعتباصأيتلاةشهدلامغرءاهناكمو
ئجافُملااهمايقرمأيفركفتلاِءانعنممهلوقعتلُهذكلذمغرو.اهاوقتواهعروبةَرينتسُملاةبخنلا

دعبةبِسانُملاةظحللاةورذيفرهظِذاَقنِإريشبللئتعاسجاتحُملانوكلاضوخوةنونيكلاةيطاقل

.رمعتسُمملاٍةَدوبببنيِسْنلَقتُمْلاماللانيطالّسوماَلْظلايلاحفتسا

هللاماهسبلب؛رافكلااهيرصانُمقينجنمباهءادعأمرتلعرولايقتلامامإلااذهةلودو:ىنعملا
يفاميسالءةمامإلالوحتلرامضإتيبلايف.لطابلاةجُحنالطبفيسباهّمحلىّدَصتنمًةمواقُم
ٍرايتخا:ثراوتملاٌيراضحلاليدللباقُم.ةثراوتمٍةنطلسجاتلناطلشنبديعسِءانبأدوهُعتاتش
ةمالاعاقصأيفةمئاقاهلمّقَتمليتلاِءايبنألارخآةعرِشهتّرقأامٌقفوبختنمللااهماقإلةئألا

ِهتلادعتنمیوزن/مالسالاةضيبنوكتلهَمُكِحوهللاراتخايذلارغثلااذهيفالإءةيمالسإلا
.ةلّمَوُملا
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ناعمقيفؤوَلاَوٌدَجلابدْصنِإاَهلَياقتمودغتالةتبيألاإ

°نالذججمالشإلاوشاةَفالجاهيبرَغلوطنماَهلْذجىلإثَداَع

ناطووأمالشإلايفةَقالللَواهنبطوميلاممودحخشادَباَتع

(۱)

(۲)

(۳)

هنمتبيصأاذإيتلاعضاوملايه؛ناسنإلالاقع:اهلياقع||زواجتتال:ودعتال||حامؤلا:ةّسألا
سردنمُءانفرعامو:ىنعملا.وُدَعللنْغطلاريثك:ناعطم||ظحلا:َّدَجلا||لَتّفَماهدحاوهَل

ةلثِقلايفلئمؤُملاوىخوتُملااهّلتقَمزواجتتالحاملانأانفرع؛هسفنسوفنلًامئادروكملاخيراتلا

ىلعًادامتعامهتكرعقيفءادعألليئاوشعلامهنعطيفنولتاقملاسرشتسانإالإ؛َهَلَْقلاو

هدامتعاوه؛تیبلااذهيفروظنمريغٌيونعمضاهنتساةمل:ةظوحلم.قيفوتلاوظحلا:نيتصيصخ
رثكأٍةّدُعِبهتلتاقُمنممهللاناسرفلدبُباليذلاودعانأشنمًارابكإقيفوتلاوظحلاىلعهِضاهنتسايف

جئاتتلليصحتلاح رعاشلارظنيف-وهيذلا؛هللاقيفوتىلعدامتعأإلابناجىلإءةنوشخ

.رارشألاورايخألانيبةكرعملا

عمجلاوءعرفلاباهذدعباهريغوةرجشنميقابلاءيشلالصأ:ميجلارسكبء؛لذجلا:اهلذج

.ةلوُذجمولوُدجولاذجولاذجأ

«لخنلاخيرامشلاثمىلعناكامناديعلانموه:ليقو٠عّطقَلارجشلالوصأنممّطَعاملْذجلاو

يذلاقيّشلاوأدولايأ؛هنيعيفلُذجلارصبيالوهيخأنيعيفىذَّقلامكدحأرصبي:ثيدحلايفو

خسنلايفاهرورسواهحرفىنعمب-ميجلاحتفب اهلذججدصقهنأباودقتعانمٍبِصُيمل].هنيعلخد

ةفالخلاةلودةدوعوهتيبلايفىغتبملادصقلاروغف؛اهحارُشحورشيفامكءةينونلانمةدوجوملا
كلتمهتلاسبدعبًابيرغسيلو:ىنعملا.رورسموحرف:نالذج||[ةبرغلوطدعبميدقلااهلصأىلإ
ٍلوُديفاهبارتغاوٍةَمَألاعوبرنماهثاثتجادعبهللااهراتخايتلااهلقاعملوصأىلإةفالخلادوعتنأ

.ةمألارصنبًاطبتخُمًارورسقًاحرف[هبنيبهذمتُملابهاذقةفاكب]ٌمالسإلادوعيل؛ىتش

اهطورشىلعظفاحمملااهيطوملدوعتلهللاةيانعاهتقاسةفالخوٌةلوديهو:ىنعملا.اهقوست:اهودحت

كلتدوعتل؛اهعاطقنالبقةيدشاّلاةفالخلانملوألارصعلايفتقيطودمحمئيبنلااهطرتشايتلا
؛ًاديدحت]اهتلاسرلًايقيقحًانطونكتملٍناطوأيفاهتبرُغدعبةكسامتمتماعفلأوحندعبةفالخلا

نودهنيعببهذيفةّيدشاّرلاةفالخلادعباممالسإاتركتحانيتللا[ةيسابعلاوةيومألانيتلودلادصقي
ةرتفلاوطتعمقيتلاةّيريونتلابهاذملانماهريغوةيديزلاوةعيشلاوةيضابإلاكبهاذملانمٌءاوس

يفُهَمحلاهبةيدِشالاةفالخلاروهظةدوعرعاشلارويكلذل؛ةئمالسإلاةلودلاتاسؤُم»راهدزا

:هضاهنتساعومُليفًاعطاس.لؤألااهتطوتنعاهليدبنطوريصتل(مالسإلاةضيبيفيأ)؛نامغ

يفءاوناكنيذلاءارمألا/ءافلخلاداسفىلعرمضُمٌديكأتكلذيفو.«ُناطوأمالسإلايفةفالخللو»

زيزعلادبعنبرمتءانثتساالولءةيسائعلاوةّيومألانيتلودلايفمهتاذلمومهسفنأَءافلخءرمألاةقيقح
مالسإلاةضيبديدجلااهنطوريصينأًابيرغسيلو:لوقلايفًادرطتسُم«نيحلاصلاءافلخلاضعبو

رُحْلا==مهداقتعابراحنأدعبءاهقراشموضرألابراغمعاقصأنمةيضابإلااهيلإرطاقتيتلا
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”ناَصْلُخدخملاصاَصُمِلاَهُنَأَشضَواممَوُبْوُبَوايلعلااهيَدِجَبَنْئاوحُنَت

المناميإلاةملاحيرْذَصيبىاهنبقبلال

ارفإودجاَهلمحعىلَعهَلاهيَمضِعليفاكلامِصاعلااهُماَمُه

وحشت)۱(

(۲)

(۳)

؛ەتیناخيراتنمضتیبلاحرشانتلواحممغر:ةظوحلم.مهروُدلقاعقيفيمسّلامالسإلازكرم
هتفالخنكامأةميدقلاةنمزألايفامكاتخيهللانابًانمؤُمناك ةديصقلاةباتكةظحل ملسُمابأٌنكل

هسقنىلع؛هسفن؛ملسُموبأةحرطيساميريذلاانلاؤشو.نييخيراتلاِهئافلُحدادنأوءارظُنفالختسال

ظفحوهللااهراتخاًاناطوأةفالخللنابًاحيحصُةُداقتعاناكله:هليحرىلعًابيرقتةنسةئامدعب

ةَموُكيدلًاسايقمرعاشلاُهَدَمتعايذلاَرهَدلانل«ناهذأللقرؤملالاؤُلاىلعبيجننل..؟اهّيسدُق
.لاستلاكلذىلعةيلابُماللاهتحارصبلفكتيسنموهمراكفأوهئارآ

لاقُي:اهيَدجبنبا||كدصقُتدصقيأ؛كَوخَنُتْوَحَن:لاقي.قيرطلاودضقلاوه؛ُوَنلا:
هلزيمُملاهلنقتملاءيشلابملاعللاهتَّدْجَبنباوه:لاقُيهنمو؛هملعيأ حتفلابكلذةَدْجَبهدنع
ءفرشلا:ُءالقلا:ايللا[|دشارنبملاسمامإلا:عئاشلاريبعتلابدصقو؛يداهلاليلدلللاقيكلذكو

وهف(نيملاعتقب)العلام٠ةفصلاعمجيأايلعلاعمج:الغعلاوالعلاتافصلابحاص:الُعلاوذو

ٍلِبَجلكٌسأر:بيذهتلايفو«لبجلاسارءايلعلا©لَقَملاىلعةيلاعلاةلْعَفللو‹يلاعلاناكمللمسا

َنلمحَت|ٍنِياعَظنمیرلَم«ءيليلخزصبَ»:ريهزلاق؛ِءيشلانمالعاملك:ليقوءبفرشم
.ذَّشهنأالإواولاهلصأوءٍقفصبسيلواهلسُاءامسلا:ءايلعلاومنويقوفنم؛ِءايِلَعلاب

‹ْعُلَعُملاُلاعلاًاضيأو؛لصألاينعت:وُبْؤْلا:ءامسلاعمج::ىلُعلاتاومئلاو

ناکاذإءهموقٌصاصُمٌنالف:لاقي.يشلکیصلاخصاصقلا:دجملاصاصُت||نيعلاُناسنإو

:ءيشلاىلإصَلَخوهوشهنعلاواض:ًاصالخوًاصوُلُخصّلَح:ناَصلُحلا||ًابسنمهصلخأ
ًاصولُحصْلْخَي«حتفلاب؛غيشلاصَْلُحو«نادخألانمصلاخلا:ناصلُخلاو.صلاخوهفءلَصَر
ةفالخلايأ اهنأشو؛هنيقينمنقيتحلايداهلاُهَمِلاعُليصألاٌفرشلادصقي:ىنعملا.ًاصِلاخراص
.هيفبئاذءدجملايفٌصلاخاهُصاصُمفاهبسُتصلاخل-ةّداعتسُملا

كلتنمدقيلاةطساوَدّلَقتاهنوؤُشىلعمئاقلااهميقردصف؛ىخنملاكلذتحْننِإورعالو:ىنعملا

ملاسمامإلايأ]اهردَصنأدقعلاكلذةطساوىوزتوأ/مالسإلاةضيبةعلقيفةسرتمتملاةفالخلا
.ةبئاشةبوشتاليذلاضحملاناميإلانمصلاخلاةصالخبئلتممدصهبلقِءاَضيوُ؛[دشارنب

:مصاملا||ةكولاميظعلايأءُمامُهلاكلملااهيأ:سفثیدحيفوءةهلاميظعلاكلملا:مامُهلا

ىلعلجرلاةوقُنارُفإلا:نارقإ||ةمظَع:ّدَج||عنملاوطلاٌةَمضيلاو:اهتمصمع||يماحلاعناملا
تيبلااذهيفمدختسي:ىنعملا.[حارشلاٌضعبدقتعاامكءاَرظّنلايأ؛نارقألانعيملو]لجرلا

ىفصُلافرّصللًاحورةيمتنشلاةلودلاكلتمامإميخفتلاكلذبدارأهتك؛كوللاميخفتبقيلتةدرف

كلتةمصعليفاكلامصاعلا[حودمملااهمامإيأ]اهمامُه:الئاقدرطتسيل؛ةيدِاولاةفالخلانم

.ةيندبلاهتّوقوةيحوؤلاهتمظعباهرومأساسواهلمحيتلاةمامإلا
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هَليرَهمَسلاردَصلٌثعَدِيَمُس

هَلاوبالعرقةءابَملابحر
م

ىلَنهُبأَريِذَوحخأرمشمش

ُناَصُمأَولاَذجأدخملاٍةَبْضَميف
2e . ۰ e % 0

ناَرخأَولُهَسُثَدهَشِهِلضَفب

ناَعَطحفؤلاعضلبقةشْرَعَو
x :۳ °”نايِبِييأولاضخِمءاكذلانمهيرِيصَبيفىِيَملأمَورُش

||يحاونلاُفانكألاو«فانكألاًاّعَوْعلاميسجلاليمجلاموقلاديسميركلاعاجشلا:عيعُلا(1)

(۲)

(۳)

)٤(

:رعاشلالاق!حامرللنفعاناكوندرجوزرهمَسىلإبوسنملاوءُبّلصلاځشْرلا:يرهمششلا
ةرجشلكلصألذجلا:لاذجأ||هوَعلاٌيرهمشلانعطبنكلو|تّدُشنيملابسيليخفغناصت

كلذكوءلذجءيشلالصأللاقيوفلصأيأهِلذجىلإءيشلاراص:لاقي.اهسأربهذينيح

يهولاذجألادحاولذجلا:يرهوجلا.كنيعيفالُذڄدولاليجامبرو؛عطقيرجشلالص

يفتطُخيتلاةينونلاةطوطخمنماهانححضف؛؛خسنلاةفاكيفلادجأتدرو]ماظعلابطلالوصأ

ًاطوُمموقديسوميركعاجشوهف:ىنعملا.[قئاثولاوروصلامسقعجارء(م١۹۱٠قفاوملا)ھ۲

.ةميظعلاراجشألاكةخسارعوذجوناصغأدجملاةبضهيفهل؛هتبالصيفحمرلاک؛فانكاألا

ثيحموقلالْزْنَمليقوءلزنملا:ةءابقلا :ةءابَملا:حاحصلايو.ِلبَجدسوأډاولبقنمنوابثيح

۱ْمُهَلو؛َلْهَس٠ةءابلاوييط»:ةفرطلاق.موقلاهلزنَيلزنَملك:لاقيوءعضوملكيفموقلالرم
||ءفكوريظن:ءاَوَب||مظعملاديسلا:لاجرلانمُمَرَقلامف||ارِعَوشحلَويفتئشنإلبس

ُهنفاضَمو:ىنعملا.ةرعولاةظيلغلاضرألايهو؛نْزَحعمج:نازحأ||ضرألانمطسبنملا:لهش

.البجوالهسضرألاهبتدهشيذلاهلضفلوهلریظناللګبُموقديسنال؛ةبحَر

اهنعضَوِعاليأ؛اهلرطحالةنجلانإفةنجللرَكَشُمدلهال:ثيدحلايفو؛هرمآيفٌڈاج::رُمشُش

‹ءيشاهنمهيلعذشياليذلااهلرهاقلارومألايفرمشملا:ىِذَوخألاو:يذوخأ1اهلَلْثِمالو

نمقلناام:كيرحتلاب«قََفلاو؛لاكشإدعبقحلانايبقَلْفلاو:قلف||.بِلْعَييذلاّيِذَرخألاو
وهو:ىنعملا.قّشلاىنعمىلإعجارلكوءرجفلاوه:ليقوءهنيعبحبصلاوه:ليقو«حبصلادومع

عضولبقهللاِءادعألناَطةمزعوءحاّضويلفهيأر«ههجاوتيتلاتالضعمللرهاقهرمأيفٌداجمامإ

, .مهرودصيفجمر
نيثدحُمةمألكيفنإ:عوفرملاثيدحلايفو.هعوژيفىقرمألاٌنأكمهلابوَرُملا::عرَرُم

هعوريفيقلأنموه:غوَرُملاًاضيأو؛رمُتوهفدحأمهنمٍةمألاهذهيفنكينإفءنيعوَرُمو

ةدرفُملارعاشلاراتخادقو.هبقطنفبئاغلاٌيحلابتدهنأكثّدحملاكلذكوءقّذّصلاوباوصلا
:يعمل||يصورخلادشارنبملاسمامإلالاعيوباطخلانبرمُعاعفهباشتىلعاّليلدتاهنيعب

وهوءٍعُعَللانمذوخأموهوءهنيقينودهنظبيفتكيءهرخآفرعرمألالواهلعملاذإيذلايملا
ٌداقوعَهلُم:ىعملا.هّصِلاخ:يأولاضحق||ةنطفلاودقوتلا:ءاكلا||عيفْخلارظنلاوةيفخلاٌةراشإلا
نملحرتقن].كلتهتريصبلهّجوُملايرطفلاهئاكذةدشلديدسلايأولاصلاخيفنايبتهل«هتريصبيف
.[تيبلادصاقملالظاهيلعغبسُتيتلااهحورشوتاملكلايناعمىلإعوجرلاعسوتلادارأ
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نافرِعويكيىدُهعذبرِيُعَوىدُهضخمشابةمْلعُهَراَصأ

وس۰َ:وو.۰ٍَ

اذارزاصبأدهيفاينأكُةّنَنطفيأَرلاليصأنمثمكحخت

ُنارينشامضحكاهرُشنَيَوىَوُفَّتلابمِئاَرَعيوطَي

(۳)

9لاغلاوُتاَذلا4هنمَسُمشلملالُشَمُيباريكًاعضؤَمُهْنِمْمُلِلازنيمل

نمنإ:یوروغُكخَيمُكحردصموهو‹لدعلابءاضقلاوهقفلاوْمّلِعلا:مُكُحلااهلصأ:“تم)۱(

(۲)

(۳)

)٤(

مُهَصَح؛؛راصنألايفمُكُحلاوشيرتيفةفالخلا:ثيدحلاهنمو؛مكخلاىنعمبوهو4ةمكحلرعشلا

.مهریغوتباثنبدیزوٍبغَكنبأويلجنبداعممهتم‹مهيفةباحصلاءاهقفرثكأنألمكحلاب

يفتدسجتكلتةقراخلاهتنطفنأك«لدعلابءاضقوًاملعيأَولابقاثنمتمكحتهتنطفو:ىنعملا

همادختسابدارأ:حيملت.رومألانمهمهفىصعتساويفخاملةطقالراصبإوعمستائجيِهييلُك

يفةسكعنُملا)هتنطفتحضأثيحبءةغلابملاةغيصتيبلانميناثلارطشلايفءهيبشتلافاكل

ةفاصحولدعلاةفيظوبمايقللاهفئاظولًازيكرتءاهبعمسيویریًاناذآوًاراصبأ(ةلادعوًامْلِعهصخش
.تاكردُملاوتاسوشحملانماهريغبهّساوحلاغشنانود«يأرلا

كنارمأنمكيفهيلعدّقَعاممْرَعلاوءاَهَبَجْؤَأيتلاُةضِئارَك:هللامِئازَعو.ىفْولامئازعلا:مئازع
ُهوعَي:لاق؛«مرَتغَيفًانايخأئلوخيوءارؤط|هتجاحْرلبَلاُبيِصِيَفاهبيمزَي»:تيمكلالوقو؛هّلِعاف

.هاجمناكنإهيفُجِليفإطخلاىلعمِْرَتْعَيتلقتئشنإوءهيفٌُدِيَتْيفباوصلاىلعْمْرَتْعََفيشرلايف
ةبسانُملاوةحيحصلاةظحللايفءاهرشنيومئازعلايوطيءاهاوسنودءىوقتلابو:ىنعملا

اهلبسحينأهيلعًانارينودعلارظنيفمئازعلاكلتةروشنممأتناكٌةئوطمودبتثيحب«ضاضقنإلل

.باسحفلأ

:ليزتتلامكحميفءاج.الَوَأنوكييذلاءيشلاوه؛عدلا:عاب||صلاخیده:یدهضحم

ةعذلاو.ريثكلسويلبقلسرأدقليرنمَلَوَأتنكاميأ؛«لشۇلانمًاعدبتنكاملف

ةينطابلاةفرعملاوملعلا:نافرملا||هريتيوهُدِقوُي:هيكذُي||لامكإلادعبِنيدلانمعدنااموثّذحلا
كلذاموءهعابتأةفاكىلعحضنيًاصلاخىدهٌهُملِعُهَرَيِصدقل:ىنعملا.يفوصلاحلطصمملايفهللاب

.ينابؤلانافرعلابدقوتُملاىدُّهلاسوبليفيناسنإلاهدسجنملحناةنألءهيلععتبالوبيرغب
تافص(ةقحاللاتايبألايفهيعباترايخأو)مامإلاصخشىلعيفضيملسُابأنأظحالن:ةظوحلم
مامإلانأيأ؛كلذريغلاحلاعقاوٌنكل؛مهاقتومهعرويهانتنعًاريبعتءرابكلاةفّوصتُملانافزع

نمعْفاَرلاباطخلايفغلوبامهمءرعاشلاهحدامهيلعاهافضأيتلايقارملاكلتغلبيملحودمملا

ةسماخلادودحيفليتغاوهرمنمنيرشعلاوةنماثلادودحيفلازاموهوبختناهنأاميسال؛هنأش
هنكل؛اهرهاظواهنطابيفعرولانئاكللةيلكلاةفرعملاخسرتتالرمحلااذهطيحميفو‹نيئالثلاو

ةمامألاةلودمايقبًاحرفهرطاخيفلوجيامهثاملودجِءافصيفسكعرعاشلانأٌدقتعنٌباطخ
.يصخشلاهنافرعهيحودمفىلعىفضاف

=دمتعُملالصاألايفتدرو]مهبلَزَٽومهيلعلَّرَٽومهلدقوءلولحلاوه؛لوُرُتلا:لزنيمل
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ê2. )2(۲ِووھل۶
ناَيغأَوابةردكُيالاروتضخىَّنح

ناسخإَوٌصيِصُحَتَوميركلانمةّقراَعصالُخإلاوهابمللاَو

نابشحمساّنلايفاَهَلامسُمنأالهيَمحخَرضيفنماَهَفاَسٌباَوَم

ةئئادرفل[م٤۱۹۱]ةطوطخميفدرواماندمتعااننكل‹«مملِعلاكويمل:ىرخألاخسنلاو=

.ءيشلاِءافصسكع:ًارڍُك||هئاصلخوهللاٍةاقثبلقيفملعلالوزنةدرفملةيلامجلاتاءاحيإلا

يفءالصأءكاذكعضومدوجومدعل)ًاردكًاعضومهنملزنتملنافرعلاوةفرعملاوملعلاو:ىنعملا
.اهتقارشإيفةعصانلاسمشلانالّتَمُيهتاذةنونيكوهنأشفء(هندبوهبلق

هيقنتىوقتلاف:ىنعملا.كالَم:كَلَم||هرودباهصحميامكءًاصلاخهلعجتوهيفصتوهيقنت:ُهُصحُمَت(١)

كلذنعحوبيالوهو؛مهتاسوسدمورايغألابئاوشناردأنماهصحميامكءًاصلاخنوكيلهيفصتو
صئاصخب(رهاظلايف)لبستٍلاعتُمكالم(هنطاب)َسنأل«ىوقتلانيبوهنيبلدابتملاصيحمتلا
يفراتخُملاهنأمامإنأشنمُةءالعإظحالن:صيحمت.ةرهظمتملاةيرهاظلاهتتصخشيفسنإلا

ةكئالملاةبترميفريدقلاعلعلاىدليلاعتُملاهماقمنمرعاشلايلعيل٠لیوقتلاصيحمتوهصيحمت

.نيمدقىلعيشميمهلثمًاطيسًباناسنإسانلاةئاعنمهوطلاخنملادبْنِإو«نيفطصملا

:يأ؛هبلقىلعَنيِغ:نايغأ||ةريْغتُملاهلاوحأورهدلاثادحأاهبدصق:رايغأ||ىّفَصت:ضمت)۲(

ىتحيبلقىلعاغيلهنإ:ثيدحلايفو.هيلعٍيطُعيأ؛لجرلاىلعنيو.سبأهيلعيطع
يفةبئاشٌلُكنمىفصتىتحلحارملاكلتلكومدقل:ىنعملا.ةرمنيعبسمويلايفهللارفغتسأ
هلاوحأريغتنمرهدلاتاقبومسوبلالوريخورشهرّدكُيالًايفاصاروندَجتيلدسجلاوحولا
.هيلعاهرتُسلادسإو

هبايتوريخلانمسفنلاهفرغَتاملكوهوركنادض:دحاوفورعملاوةفراعلاوفعلا:ةفراع(۳)
مهنأكاوؤۋاج:ةرْجُغنببعكثیدحيفو.ةعباتتمتلسرأةكئالملايه:ليقوءهيلإَنئمطّتو

.لسرلايهتالسرملا:ليقوءدحاوىنعملاوًافْرُعوافزعتئرقوءًاضعبمهضعبعبي:يأ«فزُت
هيلإبرقتلاوهّللاةعاطنمفرغاملكلعماجمساوهو؛ثيدحلايففورعملاركذرركتدقو
نموهوتاحفُملاوتانكحُملانمهنعىهنوعرشلاهیلإبذناملكو‹سانلاىلإناسحألاو

دعيلابرخبتملامليلاو:ىنعملا.هنورکتيالهزراذإسانلانيبفورترفيأةبلاغلاتافصلا

.مكيديأنيبيذلامامإلااذهلثماهبٌصتخايتلاميركلافراوعنمٌناسحإوٌةَقفراعلصالخإلا
ىلعملاعلاولهاجلانملَكراكنتساوبارغتساللاجمالو:ىنعملا.هتمحَرُرْهَن:هتمحرضيف()

كلتةناكمبهملعلءاهبمهصتخانمىلعهتمحرضيفنمريدقلاُيلعلااهقاسٌبهاوتكلتف؛ءاوسلا
كثلوأسيلوءةئاعلايأ)مهيلإُديعُبًانابسحسانلاةئاعاهلبستحتملْنِإوءهشرعيفسُنا
تفءلاحلاةعيبطبوءبابرألاٌبَرىدليلاعلامهرادقمباَلهجاهنعاولفغيتلاةناكملا(رايخألا
.يصورخلادشارنبملاسمامإلاهجوُدمَمصخشيفٌءاميإوًاحوضُوٍناحضنَيحيملتلاوةراشأإلا
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ناَهودوُهشَملابدجَولايُِلّقَعلاَوسيكيِفسَّْنلامههَرءاهَلُبَنوُشَمَي

ةغَسَتملْنَملالِإةعَسوبامأبلُقُدِصُشَيعْتَشلاَو اَرُكَأطَقهُعسُت

(۱)

(۳)

؛لصألايف:نابهش||ينامغلاجرادلايفحويشلايهو؛يحلاروُدنيبءالخلاوءاضفلا::حوس
ِهيبْشَلاىلعءاهيفضاميأبزححباهِش:برحلايفيضاملالججرلللاقيو؛رائلانمَةَلْعُلا

ِنابهُشو|كِلامبهنتءاهيمعادمَعاذإ»:ةملاوذلاق؛نابْهْشوبهشهشغمجلاو.پيشيفبؤكلاب

يتلاٌبههاوَملاكلتو:ىنعملا..میمننبورمَعيتب::ورمعِناِبْهُشِبدار.مِدْلِصَءاهرَشءورْمَع

راجحألاكهلةميقالرجحاهنأنودقتعيوسانلاموماهبسحي«رايخألاهتالاجرنامحرلااهبٌصتخا

اوكردأولءًاسيفنًاميركارجهقحتستامباهنيمثتنود«مهتادلببةطيحملاحولااهبتألتمايتلا
‹؛بسحفءادرجلامهجوُسيفسيل؛ءيضُمباهشرثإًاباهشةدّقوتجلابهاوملا/راجحألاكلتةميق

۱۱ِ .نوملعياوناکولللاٍتوكلميفلب
درتيهو؛هلَولا:دجَولا||ءاكذلادفوتومهفلاةفخ:ُسيكلا:سيك||ىقمحيأ؛هلبأعمج:اهلُب

||ةمايقلاموي:ينعتًاضيأوءهللاتاذ:دوهشملا||ةيفوُصلااهلالظيتممبًةصلاختيبلااذهيف

ْمامإلااذهو:ىنعملا.الَعولجقلاخلاتاذهبدصقوءبيبحلاْنادّفْفللقعلاباهذ:ُهَلَولا:ناهلو

يشميامك؛ةرينتسُملامهمئامعومهاحلبمكنيبٌنوشمَيسانلاةئاعاينورتامك-هيهیيراوحُصْلُخو
مُهتَرَيصيتلاهللانممهتفاخمومُهاوقتومهِعَرَوةَدشللب؛ةمالبلال«‹مكتادلبيفنيناجملاوءاهلبلا

ءالؤھبوبحَمٌنكل«بوبحملابًابيبشتةراحىلإةراحنمنوفّرطُيقاشُملاِءارعُشلاكمکْنويعيف
تاولوَمب«ديعبنمولورُكذُتفوُصٍدعُبةفتيبلاىلعىغطت:حيملت.العوزعهللاوهء[هْللا]

‹يكولشلاقسيلو)يسوماقلاءدعُبلالغبسأرعاشلانأانلودبييذلا؛يموؤلانيلالالجخيشلا
.ةديصقلايفحودمملانيملسملامامإعابتأنمنيِعِرَولاءايقتألاىلع(ًاحطش

.اهريغوأنيعنميرجيءاملاحْتَفلاو.رصتنلاحفلا:ةغللايف:حتفلا||قيضلاضيقن:ةعلا

٠[۷/40]«ءامسلاباوبأمهلحتفتال»قالغإلافالخ:(آ):نآرقلايف.هلَوأ:ءيشلاةحتافو
؟ميلعلاحاتفلاوهوقحلاباننيبحتفيمثانبراننيبعمجيلق».مكاحلا=حافلا.مکح=حتف:(ب)

٠[/٥۳]«اهلكىيمُمالفةمحرنمسانللهللاحتيام».ّقلطأولسرأ:ختف:(ج).[[/]
-حتفلا:(ه).:[۷۹/۲]«مکیردنعهپکوجاحیلکیلعهللاعتقامبنوئ..نيب:ځتف:(د)

موي=حتفلاموي:(و).[۸8٤/1]«انيبمًاحتفكلانحتفانإ».رصنتسا=ختفتساءءاضقلاليقوءرصنلا

(۱):يبرعنبادنع.[۲۹/۳۲]«نورظنيمهالومهناميإاورفكنيذلاعفنيالحتفلامويلق».ةمايقلا
ةدمتسماهيفهتارابعيلاتلابتناكو«نيفّوصتُملانمهقبسنمقفأاهبٌطختَيمل«ةينافرع»ةرظنهيلإرظن
)٢(..'نانرعحتن»هنآيآ؛؛يملعيناسنإحتفوهوءةفشاكمحتف-ةرابعحتف-ةوالححتف:مهنم

يفهبهذمبقوصللاةديدشةصاخةرظنيهوءهدنعيدوجولايلجتلابانرُكذت«ةيداجيإ»ةرظن

=حتافملا-ىلوألاحتافملا:ةصاخ؛ةيحالطصااهيفهتارابعتءاجكلذلو.تاضويفلاوتايلجتلا
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تفدصاَمنيخحخوسوللاحم

وَ.د2ٌ٠

ُهَمِلاَعَمثّدُسنإَواحُتُفكيطغفُ

هةنَيَحَممتثحکَصاذإكيلََعءالَق

لعشااَمروِسىفسُشْلأامش

ٌةَرْياَطتاَبلأألاَوضزألايفلح

ناملناكشإلاملاَعىلعاه
ناریحفلااذيِفَكِلْشَعرْوُطَو

واحوأيلحلااذهكَلىفَواذإ

)4(ناريرزوراَونأش؟بحځلاب

9

ىبهللالُمأهيفؤمّلاَعىف

قلخحتف»هنإ.هيفقولخملمدقال؛يداجيإيهلإوهحتفلااذهو.بابسألاحتافميناوثلا=

يراربُةْعَستملنمالإهاوسامىلعقيضلابلقلادصقيبولقلاحتفو:ىنعملا.خلإ..'داجيإو

.اهنيدودحمىلإًاسايقهبلقعاستامظَعِلءناوكألا

ڭرادمُهكردُتالناكمإلامّلاعىلعايريًايفخًاضماغًاناطلشاهلٌنِإف؛هللاةئحمقدصتنيحو:ىنعملا
ةنونيكيفزجعمملارسلاكلذاوفشتكالالإوءناكمإاللاملاعىلإاديعبرظنلانودءهيفاوقنرشتنم

هرارسأمهلفشكنتلتانكممملاوِءايشألاءاروامىرياليذلايريربتلااهقطنمبةقيضلامهماهفأ

يئرعتملا:هيضيقنبهللاٌصاوخىدلءدوهشملايعقاؤلاناكمإلاملاعىلعخذابلااهناطلسب
.يئرماللاو

لقعةلاحكقّدصُمريغتنأوءهقلاغمتّدُسْنأدعبعقوتُمريغًاحتفكيطعتقلاخلاةئحَمف:ىنعملا()
.رتاحلا

(۳)

€3

(0)

ثرتكتالو«كتيحقيفالومامإلااهيأكيفكشالو قلاخلاةيحميأ هتبحمتححصنإف:ىنعملا
يفباطخلالقتني:ةظوحلم.اهوناخمأءهللةصلاخلاكتبحمنمًاقالطناقئالخلاكلُتفَوٌءاوس

‹هئايفصأوهرايخأبرقأىلإحودمملامامإلانمًاقالطنا؛ميمعتلاىلإصيصختلانمتيبلااذه
.هتلاسرلةنوخمألداعلامهمامإللاوناكَءايفوأءةَينوُنلايفنيبطاخمملامومُعىلإًادعاصت

اهُتاونألعتشتنأاعذبسيلو؛صلاخلاهللابحبتّدُقوتيتلاسوفنلاكلتسفنأنماهلايو:ىنعملا
يتلابولقلايفءيضُتٌراونأةفةقأفطُملابولقلايفرعتستناريلامكفءهتيحمبةيناَوُجلا

۱.مهتحمبهوصتخاامك«هتبحمباهّصتخا

|ٍقدِصناملاهبيان:يعارلالاق.همدانييذلاْبيرّشلا:ميلا:نامدُن||لوقملا::بابلألا

لخت؛كلتمُهْشفنأو:ىنعملا.نييوامَسًاحاروًاحوُررمخلااهبدارأء«انيتحلاَبّنِملاوهريطلاَءاوِش

اموهيفناكيذلاماعلايفةقلحمةقرفرمةئاطبابلألاو[ءامسلانماهيلعلريأ]ىضرألايف
يبآتايبريسفتيلواحُمْنِمڙيڻک:حيصفت.هبوهيفمهتركشسْنِمدعباوقيفُيملنادتهللاُلهألاز

اونعمتولو.صلاخلايفوُصلااهقارشإويويؤؤلااهحوضومغرءتيبلااذهكٌتايبأمهتَمَدَصملسُم
صْلُخومامإلا]هيحودممسوفنلهعفريفيماستملالوقلاعوبتبنِاووترال‹تايبألاقايسيف
يأ؛[هللالهألُك]هترضحناكيِناَرَْنملاعيفةرئاطٌبابلألاوِءامّسلانمطبھتتيهوء[هيئراوځ
=ًادبمريعتسيامردق«رعاشلاف.ايلغلاتاذلاةنونيكةئحمبرخآلامهدحأيفاصُيٌنامْذُتهؤايفصأ

o۹٥



وارر
هخصلاخلاةفرخُمبحثلابارشبهنايَر اوشنبرملاُلُكَووخص

ناعاَهَليِفاَس1ُهُدرْوَموFاَهَل«ماَمإلا»اذهيتلاُسوُفّشلاكلب

(۱)

(۲)

‹ةفّوصتحلاتاحلطصُمفرعيملنمل]ىنعملاُبْرَقُيامردقءينارونلايلاعتلايفًافرصًايفوُص=
ىفهدصاقمنيبقرفلاكردألء(لاثملاليبسىلع)ساونابأأرقنمو‹[تايرمخلاتاحلطصممب

رثاتبمزجنداكنيذلا«جالخلاروصنمنبنيسحلادصاقمىلإًاسايق«يراوجلاوناملغلاببيبشتلا
توعنلاراسيىصقأ[اهدوبعمواهقلاختاذلامك]اهتاذلتذختايتلاةيفوُصلاهقئارطبملمييأ

:جالخلاهبرصامكءابهذمهبحرصُيملْنِإو,.ةقيقحلابكرمبكرملسشابأنال.هلةفاصَولا

ةَوسقىلعيبلقو|دوجولاِدَقَفِبةوجؤلاُتبِكَر||قديهيفةرابعلاىنعقو|يحيحللٍةقيقحلابوكر
للابيحوؤلانامدإلابانيامرايتخاانناكمإبناكاڵلِإوءدصقنعنيتيبلانيذهانرتخادقوقريال
نکل؛جالحلاناويدنم ملسُميبآناشنمءالعإلااندرأامردقءانلًافدهالوىعسعنكيملكلذٌنكل

نمماعةئاموحندعبنيحضاولانينيبلاهئادعأ:نيفرطلاالكنم«هتامَميفامكهتايحيفمِلْظيذلا

.ءاوسبٌءاوَسءهتڳحَمضوُيُفمهِيفنأيفءهبالهجءاودقتعانموءهليحر
:هدیسنبالاق؛اًيَرةأرماونابَرٌلجر:لوقتبرعلانأل«سايقلاىلعةنابرو«ناشطعدض:ناير
ةعامجلا:ءاولانوكشسونيشلاحتفب:برملا||ةفِصهنإفءاسنلاءامسأنماهنأاهبَنظُييتلااَاأو

بححلابارشبةنايرتاوامسلاءايلعنمةطئيهتُمْلاموقلاكئلوأسوفنو:ىنعملا.رمخلاَنوُبَرْشَي
ىمادُنُلُكو[يضرألاخانملاىلإًاسايق]وخصلاحلانأمغرهبةقورحمةقرحُميهامردقئهلا
نيفطصُملاتافصرعاشلاغابسإظحالُت«ىرخأٌةَرَم:حيملت.اهبمُهَّصتخايتلاهترمخبنوشتمهللا

الول]مهسفنأيفاهودقتعيملٍتافِصمهاّيِإًابيكُم(بسحفءهصخشسيلو)مامإلاعابتأنمرايخألا
ةينقت«ىرحالاب)ٌبولسأوهفلبقنمانرشأامكو...[وتشيفيناملا-ِهيينوُنيفمهلرععاشلاهيبنت

‹هيلإمامإلامهاعديذلاىدُهلاقيرطعابتالهيدّيؤموهراصنأوهعابتأتحاهبَدِصُم«(ةغلابشسيلو
مامإلااذهلوحءاهمويءةعزانتملااهلئابقوةئألاتاشف(نيَقّقحَتُمةلودتالاجرك)مهرودباوعديل

كلتلنيرخأتُمنيسرادكءنحن)اندقتعاءاوسو.هلقلطُملاءالولانأشباهرمأمسحتملوَرَهظيذلا

يضاهنتسالااهدعبواهمارمقدّسًامتحاننكل«؛ضحملااهبذكوأ«رعاشلاةبوذكأيقدصب(ةلحرملا
فقتسوءريدقلاولعلاهللاتاذنم[مهمامإكءنوراتخُمنوفطصُم]مهنأبمامإلاعابتأٍةّصاخيف

دعبمُهُشوفنلزنتتملنإ؛[ريدقتدعبآيفمهفالسأتاوذوأمهتاوذيف]هحيدممامأيديألايفوتكم
ةداهشلاوأرصنلادعبةمَدانملامهكراشتشوكلذٌلعفتسةلاحمالاهّنِإف«فالسألاكثلؤأكءامسلانم

.هللاةَميلويف

يفةّماَمِإلا.ًاصيصختوًاديدحتءيصورخلادشارنبملاسمامإلاهحودممىنعملابدصق:مامإلا

مامأةفيلخلاو.ةكئألامامإ[دمحم]غينلاو.روُمألايفمدعوءبیدتقانملک:مامإلاو»:ةغللا

ةملكتدرو:نآرقلايف.[٢۲ص١ج؛ةغللاسییاقممجعُم](نيملسُملامامإ:نآرّملاوءةيعّرلا

نمولاقءًامامإِسانللَكّلِعاجينإلاق».ًاباتِكمأًاصخشناكُءاوسءعربتملامُدقُملا:ىنعمبمام]
=نبادنع.[۱۷/۱۱]ءةمحځروًامامإیسومباتهلبقنیوُهنِمٌدِهاشولتيو»«[۲/٤۱۲]«يتئرذ
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نأىلإدئاعببسلاو.يركفلاويرظنلاىوتسُملاىلعمامإلادو«ةمامإلا»ثحبرذعتي:يبرع=
للملاوقرفلاٍقلَخىلعربكألاولوألاثعابلاتناكوءةسايسلاىمحيفثعرعرتوُتأشنةمامإلا

.[دمحم]يبنلاةافودعبنوُملسُملاهيففلتخاثدحلوأيهوءيمالسإلاناينثلااهيلإققشتيتلا

يذلاصخشلانألءفدارّكلاىلعةفالخوةمامإةملكاولمعتسانيملسُملالئاوأنأظحالملاو

نكلو.مامإلاوهةفيلخلا:ةماعةنسلالهأدنعوءةفيلخلاوهٌمامإلاف.ةفيلخهنوعيابيًامامإهنوضتري

يذلااهمامإلعجتنأبقفوتمليتلاةقرفلاف.اهؤاضرإلاحتساوءقَرْفلاُتَرثكنيدشارلاءافلخلادعب

ةعيرذامإوءةيقتامإاهتديقعتذختاوءاهمامإباهداقتعايفترمتسا.نيملسُمللةفيلخهبدقتعت

ىلعاهسفنضرفتنأةمامإلاةيرظنتعاطتسااذكه.بورلاوْنَتْفلابةلودلاناطلسىلعجورخلل

امعكيهان.ةيئيدوةيسايسةيلاعفنم«مامإلا»:يأ؛اهبحاصهيلإزمرياملةبسنلاب«مالكلاملعبتُك
كلێو]ةماعةروصبًامامإمئاقلاةفيلخلاٌنوضتريةنُسلانألءةعيشلاوةنُسلالهأنيبلدجنمهتراثأ

ءاڵلامكتسا‹يضابألاو]يعيشلاركفلايفاهتذخأيتلاداعبألاةيرظنلاهذهلدجنالكلذلوء[مُهُّتبلثم
يتلاةلكشملانمهفقومحُضوُينأالإ«يبرعنباخيشلامامأقبيملاذل.[لوقلاىوحفلءانبناجنم
دودځيفةمكحلا:يفوّصلامجعُملا:عجارملايفعجار].مويلاىتحهرجفذنممالسأإلاترصاع

ء«فؤصتلاوةيلوتلاومّدقتلا:يأءقلطُملاعساولالماشلااهانعمبةمامإلاذخأييبرعنباف.[ةملكلا

ًاصخشتسيلوةفيظووأةبترمءانه«يهف.نيمومأملاصوخشوأمامإلاصخشددحُينأنود

يهةمامإلانأملعا»:ربكألاخيشلالوقي.اهيفضوخلانعدعتبيةمامإللضرعلااذهبوهوءأنيعُم
ُمامإلاناكامل؛نيمسقىلعمامإلامكحوءاعومسقةمالكوًاعوبتماهيفلزانلانوكييذلالزنملا

مَالُكيفو؛باتكلاحيحصوهيذلامامإلاكًاقدصٌعدوُموٌقداصوءاقطُنٌنَمضُموقطان:نيقامإ
إف؛عبئاوهلمدقيذلاءيشلايفمجتملامامإلاذاختانمدبالوءاهسفنبسحىلعاهسفننمريذن
ةَيالولايهةمامإلاف.كارتشالابُداسفإلانرُثدقفءاتدسفلهللااَلِإةهلآامهيفناكولكلهرخآةَعزان
هريباعتوةصاخلاهتادرفُمهلةوبنلاكءهّياذبعئاقمّلاع[ربكألاخيشلادنع]ةيالولاو.رخآريبعتباهشفن

مكاحلاةفيلخلاوه؛[ٌرِهاظ]ٌمامإ:نيقامإدحاولانمزلايفيبرعنباتبثأ().ةيحالطصالا
نيذهنكلءةقيقحلاىلعةفيلخلاوهء[ٌنطاب]مامإوء[ةنشلالهأعمكلذيفًاقفتم]يسايشلا
بحاص»و«ثوغلا»و«بْطّقلا»بهنومسياموهيناثلافءلوألايناثلاٌدميلبءامُهنيبَرْفانتالنيمامإلا
ةفيظوهلمتخلانكلءربكألامامإلاب»متختةمامإلافكلذكءامتخةيالوللنأامكو(ب).«تقولا

-[يفوُصلااهمجعُميفميكحلاداعس.دريشُتامك]-اهعجاريلوءانهاهثحبننلءةيمهألاىهتنميف

هًابيرقتًايفرحةمامإلاوةيالولانيبيبرعنبانزاوُب(ج).«ةيالولامتخ»بابيفعُسوَتلاَءاشنم
ًامامتمجسنيكلذو.ًاضيأهللاوه«لولا#نأدريسامكءهللاوه«ىلعألامامإلا»نأىلإريشيهدجنف

.هبنوذولييذلامهُدِيَس؛موقلابطُق:بطُت||هللاوهةقيقحلايفءيشلَكنإ:ةلئاقلاهتيرظنعم
يهو؛ةفاضُمةَرِكن:«بطق»ةظفليبرعنبالمعتسي:يبرعنبادنع.ةيئآرقريغةملكلا:نآرقلايف
يسدنهلايوغللاىنعملابذخؤيءانه؛ٌبطقلاو.اهتفاضإواهصخشواهانعمبستكتلاحلاهذهيف
=الثم.لاوحألانملاحوأ«تاماقملانمماقموأ.رومألانمرمأهيلعروديصخشلك:نوكيف
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لماقساتًافشُكةقيِقحلاضا

(۱)

e ې4

د
ًَِ

ناطلُسَوليمكَتَوعْرَشَوفشك

رودتبطقاهنملكلءلاوحألاوتاماقملانمةفوصتُملاهدادعتىلإلصوتاملكولكوتلاودهزلا=
انعمًاصخشديفتانهيهوءةفاضُمريغيأءةقلطمةفرعُم(بطق»ةظفليبرعنبالمعتسيامك.هيلع
وهف«فرصلاداجيإللاةرضحبطقلالزنمف»:يبرعنبافيضيو.(ةّيبطقلا)ةنيعُمةبترميف(بطقلا)

ىلعهل؟لَجَُم[هللا]ٌيحلاودوججلانئازخهديبو؛مكححلافيرصتورمألاذيفنت:هماقموءةفيلخلا

ادعام‹تامجوناويحورسلَكهعيابُينأْنِمءةيبطقلاةبترميليامدنعبطقلكلدبالو«ماودلا

اهّشْظَأ:ةفينحوبألاق؛رمُحلاعيبغضوم:ٌةناحلااهلصأ:ناح||«مهنمليلقلاالإ؛ّنجلاوسنإلا
ءاتلا:يرهزألالاق.ةاَصاَّنلاوةيصانلاكٌةاناحلاوةيناحلاوُتوناحلا:لاقُيوءةناخاهلصأنأوةيسراف

ىلإانتراشإيفءًادصقءانلطأ:تاراشإ.ْياحاهبحاصوتوناحوٌةَّناحلاقُيءةدئازتوناحلايف

يذلا«يبرعنباربكألاخيشلاىدلونآرقلاوءةغللايفتدروامكبطلاةدرفمو«مامإلاةدرفُم

ءاهيلععساوعالطاىلعناكرعاشلانأ ًاطخمأتناكًاباوصءانجاتنتساوانتءارقلالخنم-اندقتعا

هحئادموهتايهلإوهراكذأيفسيل«لواحهنآانداقتعايفو.ةفّوصتُملارابِكعّدتبُمنماهاوسىلعامك

هلانتءارقيفهيلإانبهذامعُفشتيتلاءامصقلاهنيونيفلبةيؤْولاكلتراهظإ«بسحفةيوبنلا

ىلع[ةمّدَقُعلايف]ةدوجوماندودروءتاءارقلاكلتتاصالخىلعتنبنايتلاانتجاجاتنتساو

يتلاسوفنلا؛ةرهاطلاةينارونلا«سوفنلاكلت»نعةقباسلاتايبألاىفىثيدحو:ىنعملا.نيفلاخملا

دراوْنِمهاوسنود-يفاصلاُُدرومف«هروحملوحرودتاهلهًابطق»نوکیل«مامالا»اذهاهلئه
اهقوشواهقوحتىلإُترشأيتلاسوفنلاكلتنملبةماعلالبقنمسيل؛ُمْوُيٌةّصاخٌةَناح شاطعلا
يبرعنبادافتسا:ةفّوصتُملاضويفنمبضتقُمكاردتسا.ةقباسلاةثالثلاتايبألايفاهاورواهأمظو

طسوأىلعةلالدللءيَرلاوًامظلانيبهطُسوتوهلبقفوصتلايففورعملابرملاليثمتنم
ئدابملو:قوذلا»:لوقي.ّيرلااهتياهنوء(ىلعأماقمىلإلقنبيذلا)قوذلااهلوأيتلاتايلجتلا
:عمللايفيسوطلالوقي.«ماقملُكيفاهتاياغيتلاتايلجتلاطسوأ:بْرّشلا.ةيهلإلاتايلجتلا

كلذهبشفءكلذباهمعنتوتاماركلانماهيلعُةرَياملةرهاطلارارسألاوحاورألايفلتءبرُشلاو»

:نوُنلاوذلاق.[هللاةرضح:يأ]هديَسبوقةدهاشمراونأنمهبلقدريامبِهمُكنتوِهيّنهتلبشاب

۱.«هتوالخنِمُهَقَعْلأوفيذاذلنممُهَفَوُذهجمسأكنممهيقسينأدارأامل

هبدصقوءهيطغيوهيراوُيامعءيشلاكفر:فشكلا||هبوُجوورمألايحهيلإريصيام:ةقيقحلا
بطقلامامإللءرردلاورهاوجلا#باتكيفدرو.نطابلامولعيأ؛رارسألاملعوفشكلاملع
تلاس:هیفدروھ۹۷۳ةنسيفوتملاينارعشلادمحأنبباهولادبعبهاوملايبأهللابفراعلا

لصحييرورضملعهنإ:هنعهللايضرلاقف.فشكلاملعةقيقحنعهنعهللايضرانخيش

اليلدكلذلفرعيالوهسفننعهعفدينأردقيالوةهبشهعملبقيالوهسفنيفهدجيوفشاكملل

لصحييهلإلَجَتلوصحنعًارداصًاضيأنوكيدقوهسفنيفهدجيامىوسهيلإدنتسي

الإطقيتايالحيحصلافشكلاملعنإمثءايلوألاليكولسرلابصاخاذهّنكلءفّشاكُملل
=؟لجوزعهللايفتاداقتعالابابيففشكلانازيمامف:هلتلقف.ةرّهطُملاةعيرشللاقفاوم
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ناَبْؤُذرولاویّضْوَفسالاالشضزالاقهكاتاچ

(۱)

(۲)

الهجوبقولخملكىلإفرعتدقىلاعتقحلانألطوبضمنازيمكلذلسيل:هنعهللايضرلاقف=

:هنعهللايضرلاقف؟هللايفةريحلممكلافشكلخديلهف:هلتلقف.رخآقولخمهيفهكراشي

رظنلاباحصأنال:هنعهللايضرلاقف؟مِل:تلقف.راظنلاةريحنمدشأقحلايفمهتريح

اودهشومهدوهشيفناوكألانعاوعفترادقفشكلالهأوناوكألايفمهراكفأباوحربامركفلاو

لصونمفءتالالدلاضراعتةريحنمدشأتايلجتلافالتخابمهتريحتناكفدوهشملاكدهاشلا

تانايبلانمهلوسرىلعهللالزنأامملعهبدصق:عرش||لصودقفءايلوألانمةريحلاىلإ

يفلامكلاماقميفوهوللاءايلوأىلإٌليحُييفوضحالطصاليمكتلا:ليمكت||ىدُلاو
وبأف‹يليمكتلامهماقمبسحبانولصاولا»ةيفوّصلاضعبمسقدقو.ةقيقحلاوةقيرطلاوةعيرشلا

قلخلاميعيمجعفرأوهدمحمتيبنلاوءةباحصلارئاسنمليمكتلايفًاماقمعفرأالثمقيدصلاركب

ءاقمنأنوريرهف.ليمكتلادمحميبنلايطعأوءميلكتلاىسوميبنلايطعأ:اولاقكلذلوءًاماقم

فاشكتناوهميلكتلاامنيبدمحميبنلل«ةيهلإلاتافصلا»ةفاكفاشكناينعيهنألىلعأليمكتلا
ماقماقوفيذلاماقَملاىلإُتلَصَواملو»:يدنهرسلالوقي..مالكلايهوهلةدحاواةفص)

ءافلخللوءنيرونلايذةرضحماقمهنأيلنيبت؛راقتفالاراهظإوراسكنألابهجوتلادعب؛قباَّسلا

املوءهقوفماقمىلعرظنلاعقومث.ليمكتلاماقمماقملااذهوءماقملاكلذنمروبعنيقابلا

مث«؛ماقملاكلذنمروبعنيقابلاءافلخللوءهنعهللايضرقورافلاماقمهنأيلنيبتهيلإتلصو

يدنهرتلاتابوتكم]«خلإ...ًاضيأهيلإتلصووءهنعهللايضرربكألاقيدصلاماقمهقوفرهظ

ٌيقتلامكمامإف:ىنعملا.ناهوبلاوٌةجُْحلاوكِلَملاٌةردق:ناطلشلا||[١بوتكملا١١٠ةحفصلا

نأنودءافشكةقلطُملاةقيقحلاضاخءهتصيصخوقلاةقيقحهبمُكَتّصتخايذلااذهٌغرَولا

مكيعأأبنورتامك-ةعبرالاناكرألاهلتقاقتساكلذلو؛ٌيحلابٌيحلاةفرعمنمنيايفنداهُي

.ناطلسوليمکتوعرشوفشكنم-

:برعلانابْؤُذو«بئذُممج::نابؤذ||دضُقلانعليملاًاضيأينعتو‹ِلذَعلاضنملظلا:روجلا

مكيلعتطبهدقف؛يورخألاويوينُلااهُّاقحتساهتمامإلو:ىتعملا.مُهُكيِلاعَصومهُصوُصْل
نيذلا)روجلاُلهأو«ىضوفتاتش[سانلامومُع]سانلاوءاهيفنيدسفُملاروجبةملظُممكضرأو
.محرتالٌبائذ(مّهنوفرعت

ضرأ.ريثكلارطملاملا:ةفينحوبألاق.اهترؤيواهتورذ:دصسافملازع||اهيحاون:اهئاجرأ
ةنمزأيفرطملاكةَّدَسْفَملارامهنايأ::ضيقنلاملسُموبأدارأامبرورطملانمٌرِعاهباصأ:ةَروُرْغَم

نيعةضمغيفو:ىنعملا.بعت:ناهيإ||َلتْشيلٌكِرذَأْنَموه؛ُيقزُملاوءءايعإ:قاهرإ||يفبلا
مهَتَدَباكُمنمءايعإلاوبعتلامكِضرأيفنودسفُملاىناعوءاجرألاةفاكيفٌةلادعلاتقرشأٍةيهاس

.ةوُعنيحىلعمهتذخأيتلالدعلاةقارشأل
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”نارَع»دخملاميمنباهَدَجْنَماَهَيَكْيأنماعذبئاكامةنداع

اندواطرَكاَفئاإ ةتخماملارملءىيف
(۱)

(۲)

دمعتملايڍاحلا.اهقاسواهّفْلُحاهرججَر:دودمم‹ءاڌڃجواودعوُدحَياهبادعوليلاادع:ُهَنَداح

رافءاوُملاىّدحَتَأتنك:دهاجملوقهنمو:لاق«دحاوىنعمبهارحَتوهاًدحَتوهادح:لاقي.ءيشلل

ەتێزاباذٍإًانالفُتْيَدَحُت:يرهوجلا.مهدَعَيومهادحَييأسانلاايدوهو.مهديَعنَأيأ لعفيفهتي

انو.اًيَدْحلايهوهَبَلَعلاهعَزاَنوهاراب:هاًدحَتو‹ەذدمعتلجرلاىّدحتو:هدیسنبا.ةَلَعلاهتغَانو

مهينيةَعَراقُم|ًاعيمجممهلكسانلااًيَدُح»:موثلکنبورمعلاق؛هيفيلوبايأرمألااذهيفكايد

:يهتَداحَتو.ينراجوكدحخَويلزرايأرمألااذهبكايَدحانأ:لوقت‹بيذهتلايفو.«اًنيِنَبنع

قوباهثججاهوتاحَت|هّضووُعاماذإىحهلُتْفِرَأ»:ةيؤجنبةدعاسلاف؛ًاضعباهّضعباًح

:مهّشلاشيرلاادو.ويثَأنمةدِعهتامأمداذِإٍناَمُتيڍاحوتالتياعريغلللاقي.«اهريطت

فځيڃاَمَس|اهّنَأك‹يڍاوخلاويدايألاُلاولي»:لاق؛يديألاولتتاهنأللجمزألا:يڍاوحخلاو.هعبت

..يشلکيڍاَوَهلا:بيذهتلا.هعبتامَيراهنلاليلااًدحامهلعْفَأالوء«اهلاسُتاهنَعراط

هُدْحَيهريغنمَءيشلاٌدحو؛هلثمديدحتلاوًادحاهُدُحَأرادلاتدّدحو.ءيشهلكوْخاوأيډاوځلاو

ءانايعألاةضهناو١۱۹۸قشمدةعبطءادمتعُملالصألا»نملكيئتدرو]هز:ەدّدحوًاذح

نبحلاصويملاسلانيدلاروننبهبيشنبدمحمريشبيبأنيخيشلاالكنأودبيو«هةتءاج»:يملاسلل

قاتااهاندمتعاواهانغستساكلذمغر‹يتلا«ُهَتَداَح»:ةّدَرْفمَبارغإاغيستسيمليثراحلایسیع

‹الواحامهنأبانداقتعالوءاهټكصبانداقتعال)ع۹/ھ۱۳۳۲)ةينونلاةطوطخميفدروامعم

هجوُدمممةمامإللنازعةمامإقبسةقلغتسُمللاهتدرفُمِبدصقرعاشلاف.[ةئاعلاماهفأىلإاهبيرقتاعم

يذلاءيشلا:غذبلا:ًاعدي|[.ميوقلايحالصإلاجهنلاتاذلاهمابتاو«يصورخلادشارنبملاس

يلبقلسرأدقلسونمَلَوَأتنكاميأ؛لشؤلانماعذبثنكامل:ليزنتلايفو.اََوأنوكي
ميمتنبنازعمامإلاهبدصق:نازع||ًابيرغناكاميأ؛ًاعدبناکامبدارملاوںیئکلُسُر

نبنازعمامإللءةنسفلآوحتبًانمز؛قباسوهديكأتلابو«ثلاثلانرقلاةمئأنموهو«يصورخلا
فلآدعبيأء‹ةرجهللرشعثلاثلانرقلايفرهظيذلا(۱۸۷۱-۱۸۱۹)هتروثبرهتشايذلاسيق

ةئئأوتامامإء[ًانمضفكتفلختساو]ةلادعلاةزرابميفًاقبسُةتداحدقفءورغالو:ىنعملا.ةنس

هداجمأبةنسفلآوحنلبقميمتنبنازعدجةمامإاميسال‹لدعلاسوباقبدالبلامكىلعاوبقاعت

.خيراتلايفىستاليتلا

|ٍئِضِْضنمعئْنّضلايفكيذَجَو»:تيمكلالاق.ُندْغَملاوُلضألا:ۇضْؤُضلاوٍِضْنضلا:ئضئض

ُميَفَيوهو‹ملسوهيلعهللاىلصّيبنلاىّنَأالجرنأ:ثيدحلايفو‹«اراغّصلاهنمزباكألا۳"

واجيالنآرقلانوَُرقَيموقاذهيئضلِشنمجرخي:لاقف.لدَعَتملكنإفلدا:هللاقف.مئانغلا

ءاسْعَفلاةّرملاو؛ةتباث:ءقةع:ءاسعقلا||ةيمولانممهلاقريامكنيدلانمنقوي«مُهارث

«َسصْنَُفافهسأرئابملوعنتماوتبثياٌزِعلاسعاقئو.عينتٌريزعتباث:سعفلجروَرَعالِل

=تاذةيبرعلالئابقلادجناطحق:ناندعوناطحق||ميركلالصألا:دّئُحَملا||هعتبثف:ي
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يلا»ةَورَذِب ُهَلكولُملاديّصلاادَمخيل

مدَقنمموملِلامسالاوكنُيال

ُمُهُنيِدَومهيلاعمَومُهُباَسحأ

ناينُبَوٌساَسآَودجَمٌقارحإ

°”نارْكُنسمسانِيَعيحليَفيكَو

ناَوضِرَوتاَياَدِهَوْبِاَوُك
ناشهماركإنموُفّصلِلَوالإ

دُ«ًدِشاَرناايْندلاَوِنيدلا«َمِلاَس»اي

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

ناوغأدادقفألاوللاَناَأ

مامإلاقورَءاوتراكلذبدصقوءةيرضمملاوةيسيقلالئابقلاهيلإبسنتناندعوءةيناميلالوصألا=
ترخافتاماذإقارعألاكلتيفٌلّصاتمتباثردانلاهندعموميركلاهلصأ:ىنعملا.هفالسأِءامدب

.ناندعوناطحقبئاصع

ضعبلوصأىلإءانهءةراشإلاو.دمخيلاةليبقلعْمَجُدِماحلاو.دزألانمنطبوبأ:دمخَي:دمحكلا
هنكلءلئابقلانماهاوسوثرُخلاوصورخينبوةدماحيلاكةيناممعلالئابقلا ىلإًاديدحتءانهريشيةنكل

نينامشعنبهلادبعنيدمانييراشنبصورخىلإهبسنلصتييتةياطحقلاةدزلاةليلا

تبننبثوغلانب

||بعنلاخلإهدوميلانبناطحقنببرعينببجشينبابسنبنالهکنبديزنبكلامنب
لجروقوروقارغأعمجلاوءهلصأ:,يشلكقزم:قارعإ||مهتداسوموقلاكولُم:ديّصلا
يف|ةبيجَنُءْنَضتنألوٌدئحُأ»:ثرحلانبرضنلاتنبةليَتُفلوقهنمو؛مركلاوبسحلايفٌقرْغُ

لءِدجَمقارعأ::اهتءارقنمعنامال]‹ليصأبسنلاقیرعيأ؛«قرغُملحفُلخَفلاوءاهمؤُق

ةورذيفهقرِعمداقتناينبوساسأولّصاتُمٍدجمقارعإمامإلااذهل:ىنعملا.[فيفطىنعملايف

.اهكولُمودملاةداسنمةورذلا

رکانناركناهقحليالسمشلانيعف؛صورخينبةليبقدجمناركنىلعرداقدحأالو:ىنمملا

ةرينبكاوكمهتكئأةلالسيفمهنيدلمهظفحو«مهنأشيلاعقوةيعفرلامّهُباسحأف؛ورغالو:ىنعملا

.ناوضروتايادهو

(هِاذ)وفّصللوالإ«صورخينبةصالخنمةوفصلاةوفصنممامإلااذهرتخيملءهلاف:ىنعملا
.ةلزنملاهذهبمامإلااذهماركإْنِمناش

اهلاقثألابجوعاشلارعشتسييتلاهللاةنامأذخألهايإًايعاددشارنبملاسءانهءُبطاخُي:ىنعملا

ُرادقالاو»:نيينعميناثلارطشلايفڭردتسيلءةنامألالقتىلعهليُهَنكل؛مامإلاىلعاهرطخو
يف«رادقألانأهلًاحراش[اهتاعبتةفاكبءةمامإلايهو]ةنامألالقتبمامإلارمألهريربت:(آ)؛«ٌناوعأ
ءةئامألاكلتلهذخأنمهسفنلءاضتراامقيقحتل(اهعومجميف:يأ)ٌناوعأاهييَلُكِب؛فاطملاةياهن

تعمتجام۱۹۱۳ماعيف]:ةرغنيحىلعوغلامامإلاهبئجوفيذلاهبيصنتةياورىسنننأنود

=باختنا:ديحوفدهعامتجالااذهلناكو«فونتةدلبيفلئابقلاءاسؤروءامللانمةعومجم
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jا5وًُ

نانوويبدنتكرشألكداُهَيِدأَتَوالمحاَهبُميِلَضلاتنا

o =» ol ۰ 0 م؟م0?ٍمًٍ.

نافهيوختالوللانمفيساًيَبحاصنإُنَقِيأَوُدعضأَوردحلا

يصورخلانكل«يصورخلادشارنبملاسملاعلاحيشرت[نيدلارون]يملاسلاهللادبعحرتقا.مامإ=

هنأالإ!ةعيجلايقللالءهِيَعِيبءاطعإلىتأهنألوقلابرذتعينألواححارتقالااذهعقوتينكيمليذلا
اذهنعرذتعينأ؛ديلاقتلاثيحنمالوءةيبهذمرظنةهجونمالءهرودقميفالوهقحنمنكيمل
اذهلثمنأواميسالهيفءامللااهعضويتلاةقثلاضفرينعيناكحيشرتلاضفَرف.حيشرتلا

ةيمالسإلاةيطارقميدلا:نامُع»عجار نيملسُملافوفصماسقناءًاضيأ«ينعينأنكميناكضفرلا
ذإ؛كاذماهلاهباتكيفشابغمناغنيسح.دهركذامعةفلتخمتناكةقيقحلاٌّنكلء[ةمامإلاديلاقتو

دجسميفهلءيُهيذلاعامتجالايفةأجفلاقيملاسلانيدلاروننأيهءةعطاسلاةقيقحلانأ

نوملسملا:يصورخلادشارنبملاسلهمالكًاهٌجوُملاق؛ديدجمامإباختنالفونتةدلبب«عرشلا»

نوكأنأحلصأالوءاذهلمكتبحصام:الثاقدشارنبملاسهيلعدرف!مُهلًامامإكوعيابُينأاوأترا
ديزابأاهتعاسىدانفًافلّسهرمأمزحيملاسلانيدلارونٌّنكل.ًاعيابمالءاعيابشمكتنجدقفءامامإ
رهشفء[دشارنبملاسءةقيابجحلاضفارسأريأ]!هسأرعطقا:هلالئاقءيمايرلادمحمنبهللادبع

يتلزنمنوكتام:يصورخلادشارنبملاسلاقف.يملاسلانيدلارونهخيشلاّلتمُمهفيسدیزوبآ

اقرفُمءةعيبلالوبقكضفربنيملسُملااصعَتققشكنالكنمأربَن:هلليق..؟ينومتلتقنإمكعم

ُءاضتراامبُتيضرءةلزنملاهذهلزنأنأهللابذوعأ:دشارنبملاسلاق.تَأَنلاامدعبمهنيبتاذ

'ناوعأرادقالاو»ةلمجمليحُت:(ب).يمايؤلاديزييبأفيسديدهتتحتًامامإعيوفيلنوملسُملا

الايتغا-هنسرغصىلإًاسايق-َرْغلامامإلااذههيلإُلوؤيسيذلاريصملليئوبّتلارعاشلافافشتساىلإ

تدجوةءوبنلاناونعبناويدلااذهيفةديصقةمثنأركذلابريدج].هبيصنتنمتاونسعبسوحندعب

اذهيفءظحالُت:حيملت.[رخآعضوميفاهعجار-عافدينبارضخيفهلتقممويمامإلاةرابضإيف

همساعضيلءادشارنبملاس»:مامإلامسالولدملُككفْحلابُالتلايفهتتطفورعاشلاٌةَّفِد«تيبلا
مساوهوءدشار»:هیبآمسارکذيفهدارطتسالبق(ًانيدوًاينُد)هتمالسهيلإًافاضم«ملاس»لوألا

هلبقتبيدوجولاهقزأمَنِمايندوًانید«ملاّسلا»مامإلايفىخوتُملاداشلاتالالنمولخیال«هرودب

.هيبكنمىلعةنامألالمع[فيسلادعىلعًاهركوأاعوط]

.ظيلغلاديدشلاهبفصويمَلْضألاوءةعالُّضلانيبٌعيلَض:لاقي.ديدشلاقلخلاميظعلا:عيلضلا

وأاعوط]«ةنامألا»لقتىلعاًلمحوٌةَيداتحودمملامامألاٍةَعالَضىلعتيبلايفديكأتةت:ىنعملا
يأ]ههٌنأل؛اهلمعلوبقبديدلاهيأرةحصهلًاغوسشموًاحدتممتء[فيشلاديدهتتحتءاهرك
.اهيأرتختىلعنوكيلهلًافيرشتنوملسُملاهبختنايتلاهتلودةرادإلٌناقتإوزيبدت[بحتنملامامإلا
ءىقترااذإدص؛ثيللالاق:ديصأ||ءلْفُشىلإولُعنمهرُدحَت,يشلكنمُرذحلا:ردح
اهتقباسبناجىلإيهوءداووأرهَتوأروُدعلبقَتسُمراصاذإٌدمضُموهفءًاداعضإدميَدَعْصأو
تيبلااذهيف:ىنمملا.فيكلادمغوهو؛نفجعمج:نافجأ||برغوْقرَشللباقفلا«ريحأ»
>نمهيلاويشْنَمو)ُالاوْنَمىلعًافطع؛مامإلاهحودممىلإينمضلاورشابملاثيدحلانمٌصلخت
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مىصَتغشلابنمؤُماهشوشي

سفوريدَشَتىفةَماَمَيشالل

و

ُهَفِلُحخَِفٍءيَشيفركْفلافرضيال

ةَرظاَلهلاروًبنوُتمومُملاَو

”ناميإڭالشألاربكامويَحَو

)ا۰داهللارون22.٨ئع2

لمفشلاضوهُتيهنأ
”نايغأللانيعبَو؛مُهُنوُيُح

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

؛ةمامإلابحاصٍةالومبناقيإلاةرورضىلعديكأتهيفوء(هتعيِبلدعب«بجتستمليتلالئابقلا=
يفٌدَمْعيال؛هصخشيفٍةَقْقَحتُملاهتيعقاووضخماهديرجتيفٌقّفحتُمهللافويسنمفيسهل

نمٌءالعإلااهبَدِصُمةغلابُمكلتوءعّيابُملافيسلابمامإلاىّنكهنأئراقللحضاولانم:حيملت.هبارق
.هبارقٍنافجأيفهيترفشضمغُيالةّلادعوٍلدَعفيسبختنُملامامإلانأش

ةلودلاهذهسوسيننأ؛ِناشلااذهبملِعكلصيملنإملعتلو:ىنعملا.اهنوؤشريدي:اهشوشي

يآ]كلُملاةقموُميدريدياميهء[ةسايسلاسيلو]ناميإلانأكيلعىفخيالو؛للابمصتعُمٌنمؤُم

.ًانوجشوًانوؤش[سيَسُملااهدعُبيفءةمامإلا
هللارونتحتٌدُكوُمٌناقيإةَّظوءةماقتساللبقهريدقتيف:ىنعملا.رانلانمةلغُشلا:سجقلا
۱.هبءزظتسُملا
ءيشلانايرج:():نآرقلايفضيفلاو؛ةفوصتُملاتاحلطصُمنمحلطصم:فشكلاضويف

نمموقلاضافأ:(ب)(Ara«قحلانموفرعاممحمدلانمضيقتمهنيأیرت»:ةلوهسب

ضافأ:(ج).[۱۹۹/۲].«هللااورفغتساوٌسانلاضافأثيحنماوضيفأمث»:اوعفدااذإ:ةفرع

نبادنع.[١1۱/۱]هيفًنوُضيفتذإًادوهشمكيلَعانكالأ»:هيفاوعفدنااذإ:ثيدحلايفموقلا
نودءدوجولايفٌقحلابناجىلإتاقولخملادوجوو«قلخلالعفَرِسفُينأيبرعنبالواح:ييرع

هتانربعدوجولاةدحوىلعظفاحُتروصوتادرفمبىتأف.ةيدوجولاةدحّولانعجرخينأ

يبرعنبابهذميفقلخلاف...تاضويفلا«يلاجَملاءروُصلاءايارملا:(قلخ قلاخ)ةدوهشملا

قحلاف.تادوجوملارَوُصنمهددعىصحُبالاميفيهلإلجتوروهظوهلب؛مَدَعلانمًاداجيإسيل
نالکشپ«ناعونيهلإلاضيفلااذهو.اهتروُصيفىلجتي:(يبرعنباةغلب)تاقولخملاقلخي

ضيفلاف.سدقُملاضيفلاو«سدقألاضيفلا:رمألاعقاواليدوجولاماظنلاقطنميفنيتلحرم
نأوهءربكألاخيشلادنعرمألاةقيقحنأىلعءدوجولاقطنميفسّدقُملاضيفلاقبسيسدقالا

هحوروهبلقءالتما:يلَجببسل؛هفلخيفرمأيفهَركِففرصيالوهف:ىنعملا.زمتسُمئادضيفا
:.فشكلاضويفيقارمةفاكبهدسجو
نايعأاهبدصقيملديكاتلابوءّنايغأوٌنويُعوٌنِيْعأعمجلاوءةثؤميهوءايؤرلاةساح:ُنَعلا:نايعأ

يفةبارغالوءهللارونبهيلإةرظانمهنويعنينمؤملاةفاكو:ىنعملا.مهفارشأومهتارس؛يأ:موقلا
.ةرصبتٌنويُعهللارونيفةمشفرمال

 



َقتوَصلاناقَءاَعدلااوبلےکبلايعاَدَولاجلاي

كارائرتانذَقَل!ىَلَبمكداَهجلاِنْإَيملألاجبولَلاي

اْبناَريِمطشَقلاِنْرَولبقمكَلاَمُفكليسنزَواوُميِقَألاجيولَلاي

ۇاطؤانيلالْذُحدعمكَلاَمَتسمكيلًِداَطؤأاوُطّمحخالاجلَلاي
ايشانيللعكيِفنكتملنإ عُكِدِجَمباسمااوُطفحنالاجلاي
نارسُحطلاَوقاضدفُتفَولافمكريَاوُبُدَنالاجلاي

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

)١(

مهايإًاثحتسُمءةلماخلامهمَمِهًازفتسُمًاضهنتسُمُهبعّشرعاشلاٌبطاخُيتيبلااذهنمءادتبا:ىنعملا

؛هبتزيمتوةينوُتلازيَميضاهنتساباطخٌبولسأوهو«يصورخلادشارنبملاسمامإلاةرصانُمل
نبحلاصدهاجمملاخيشلاةرِيْحَتيذلا)؛«لاجرللاي»:ناونُملاكلذبفرعُتتحضأاهنأٍةجردل
اهعبطواهبَلّفكَتيتلاملسُمييأناويدةطوطخمِهيلإتلصونأدعبرصييفوهوافنيفیسیع
يبأبرعلارعاشىركذلٌءافووًابُح؛(قشمديفم١۱۹۸ماعوءةرهاقلايفم۱۹۵۷ماعنيترم

اذوهاه؛هتازجعملنيرظتنُملالاجوللاي:تيبلااذهيفيضاهنتسالاهباطخحتتفُمةصالخو.ملسُم

الملف.هتوعدباجتسُتٌنآرقهتوصفءءادنلااوجلتلتقولاناحدقف.مكينارهظنيبهللايعادمامإلا

؟هتوعدنورصنتوهنورصنت
ملألاقي.تابنلاهبمهضعبصحو«كرذأوناح..؟داهجلاتقونحيملوتعبلصيملأ:ِناَيمل

نيملا:هلوقينعيءزيزعلانآرقلاهبلزنامنُهُدَوجَأوءكللييملأوكللَملأوكليَمَأوِنأ

تقولانحيملأ:ىنعملا.تاقوأوتاقوأ:نابِإونابِإ||.نيئيكلَنآوينيىنانموه؛اونمآنيذلل
.رمألااوكرادتفهوُمتّوفوتقولاتافدقل؛ىلب..؟مامإلااذهةيارتحتداهجلل

مكلنازيمالف.مكنيبلدعلانازيماوميقأهترصانشيفمكعورشلبقو:ىنعملا.مكِلدَع:مكطسق
وعدييتلا(ةّيوانهلاوةيرفاغلا)ةئبَصَعىلإحاملإةمثءةيلبقلامكتافالخذبنبمكسفنالمكطاسقإلبق

.لداعمامإةيارتحتاهنابوذلرعاشلا

دعبمکلنطوالذإ؛مكتديقعناطوأاوظفحا؛يتينونمهتضهنتسايذلالاجرللايو:ىنعملا

يناثلارطشلايفروكتتسيتلا(مكتلِمناطوأ)ريبعتلهمادختساظحالن:حيملت.دقتعُللمكيالذخ
:اهثاطوثددعنوءٍةلِملاةيدحاوىلعديكأتاذهيفو‹(ناطوأنيّدلا)ِلذخدعبمكلامف:ةبولقم

ناجشأتيسامّنإو«تاجاح:ناجشأ||عيفؤلابسحلاوفرشلاوهو؛بسحعمج::باسحأ

مكفرشاولظفحافننيدتللحاحلمةجاحمكيفنكتملْنِإو:ىنعملا.اهببلقلاقلعتواهسابتلال
ةجيشونمًافْفختةيلبقلارتوىلعءانه«برضي::حيملت.امهبمترخافتاملاطنيذللامكبسخحو

مكتيدلنوثرتكتالمتتُكنإىنعمب؛هتيضقبكزَميفمهدشحرعاشلادارأنيذلاعابتألاىدلنيدتلا
.هنعمتعفاداملاطيذلامكبسحلاوثرتكاف

=:هطيَوًاطَءيشلانعهطبّنو«هلعفيءيشلانعَناسنإلاكدر:طيبثتلا||اوثيغتساواونيعتسا:اوبدنا

0:



نالنەروغتبالشاوصاَئُف؟هصمتئشمشالا!لاجوللاي

اتيسَرداَسآَتياَوَحلاَأإمكيَماَهَشنمينوأِلاجولَلاي

اوضرَوتؤموأُخَْفلاةَباَملاَفمكئَدجَنهشاولعجملالاجبولَلاي

نابْمُعطحناَوهبتاعِبلاَراَط ٌنمَرعكرخبملالاجوللاي
نابلُضوٌناثوأَنيدلاعمُكخَيأمكَلوُمُغشهيملألاجبولَلاي

اعهبيلادنعيلاةَمضِعوثفذححدقوشلاةودحميلاجولَلاي

(۱)

(۲)

(۳)

3

(0)

)٦(

مکفرشنععافدلايفنولشفتسمتنکنإللاباوثيغتسافءلاحلاهذهيفو::ىنمملا.هتګنوهير=

ءةلمجلابمكنارسُحةجيتنلاٌنأل؛رخآلامكدحأطيبثتورمالايفةركفتللقاضُتقولاف؛مكدجمو

.نومننتيلقركسعميال-اهتظحلًاماهسیلو
اذهيفٍةَدَسجتُملاهتملكوهللرصتنينممكعومجميفدجويالأ!هلوقعم:ىنعملا.هبيصي:هورعي

.هيلإىعساميفنالذخلاهبيصُيالهللارصانْنَمنأمتيسنمكنأمأ..؟مامإلا

يسامتروٌةديِسىٹنالاو‹ناديسلاعمجلاو؛لمَرديسلاقي«بئذلاديلا:ناديس||دوسأ:داسآ

ثداوحلاف«مكقارعأيفةلُّصأتُمةماهشنمايرينومتدّوعامىرأينوعدكلذل:ىنعملا.دسألاهب

ةبصُحللهتراثتساتيبلايفىفختال:ةظوحلم.بئذلاودسألاهمسحياميفةيمحلملااهجئاتنلت
نيذلالئابقلاءامعزنمنيسعاقتمللهنمًاضاهنتساواحاهباثذوةباغلادوُسأبَلّتَمَتْنِإوءةيلبقلا
‹ضاهنتساللينيدلادعئلابةعريغةضيرعلامهحئارشألءاَيوينُدايدامًادودرمةوعدلانمنورظتني
.ةيلبقلاةيصحلاونيدتلا:نيساكحلانيرتولاالكببعالتيو«رعاشلابعليكلذل

يتلاةداهشلاوأ«اينلايفءادعألاروغثحتف:تاياغلاةياغف؛هاوسنودهلمكتدجننكتلو:ىنعملا

ةرصُنلًادحاوًاّفَصمتفقوولاميفنيرساخمتسلنيلاحلاالكيفف؛ًايورخأًاناوضراهتافاكمنولانتس
.ذقنملامكمامإ

رويطلانموهوءباقُععمج:نابقُغ||ةعيضولارويطلانميهوءَةَمْحَرعمجمحلا:ثاغبلا

مولاهيفتراطنمزمکنزحيملأ:لوقلادارأءالازتخا:ىنعملا.تاوامسلايفٍةَمادقملاحراوجلا

اضاهنتسامخّولاونابقعلابهزيمرتيفنايلجتُم؛ناحضاوةلداعُملااًقِشو؟ءامسلانابقعهيفتطحناو

نيبهِلباقُميفثيِبلاةسايسكلتوءنيضهنتسُملاهيوقتالاجرْنِم«اونبفَعََي»ملو«اوُمخاَرت»ْنَمِ
.باقعلاوةمْخولا

ىراصتلاتابثيحب؛مكلاحهيلإلآاهيمكلوقُعشدتالأموقلاتالاجرايلقعُيلهو:ىنعملا
ءكاذنآءاهنيطالسرءاطقسمةنطلس»عوضخلةيراكنتساةراشإتيبلايف:حيملت..؟مكنومکحي

.زيلكنإلل

.تيبلاقايسنمحضاو:ىنمملا



ونامذإ؛ماتيألاوليارألاٌثْوَصمكقياسمقريملألاجوللاي

و7OP.؟$2۰1.۰
نامُحَتماَلظلاَوعوجلاٍةِبلَجْنِمهلصافممُتزاحخنادقفُميَيَيلااذَم

او۰ە2ن

اولوثنَناَدلِلاَهلاََوثتىيُهذقشاتويُبلاججللاي

ايبِءاملابثثبَعامكًارذَهتدعَنيمِلسملاُءامِدلاولاي

العجممالشإلاينبمحلَنأكدوفالَوشزأالرٌصاصضقالف

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

)٥(

لءاستي؛ةبقحلاكلتثادحأيفركفتُملاف؛هيفغلابحلاضاهنتسالاتحتجردنيتيبلااذه:ىنعملا
نال؛ًاقالطإءيشال-انداقتعايف-باوجلاو؟ماتيألاولمارأللةمامإلاةلودكاذنآ«هتمدقامع
.(عجارملا)مهبًاتعمنكيملاهعورشم

دعناعبش:ناَمْخَت||ملاظلايفةغلابُمةغيص:ماّلظلا||"عوجلاةدش:ةيلُجلا||تولت:تزاحتا

.تيبلاقايسنمحضاو:ىنعملا.ةمختلا
.هتۇبخاذًاناولحهولهبْوَلَح:هنملوقت؛وتناَهَكىلعهللَعْجُيوُنهاكلاهاطعُياموءةوشلا:ناولخځلا

لبقنمفاقوألالاومأةرداصُمىلإرعاشلاريشي:ىنعملا.ًةصاخياّلدلاةرجأناولحلا:ينايحللالاقو

ءاقحالءةيضقلاهذهتبعشتدقو.يّلحَملاداصتقإللًامهمًادفارُلكشُتلاومألاكلتتناكدقوءةطلشلا

:مساًبايلحَمٍفرُغاميفءلاومألاكلتدادرتسالملاسمامإلااهذختايتلاةمساحلاتاءارجإلابقع

نبرماعخيشلاىربناىتح«ةمامإلايحانجنيباهلوحيوقلدجوطغلرادو.(ةَعَلْطلالاومأقيرغت)
نيضرتعُملاهاوفأهبمقا؛(قيرغتلاماكحأيفقيقحتلاةياغ):ناونڭباهلٌيمظنُدَرعضوليكلاملاسيمخ

ينيميلاحانجلاحاجندعب:ةراشإ.ميمأّنلا-راصتخاب-ينعيقيرغتلاحلطصُم:حيضوت..الیقثارج

مامإلاةعيابمو«يصورخلادشارنبملاسمامإللالايتغادعب)ةمامإلايئروثويئراسيءاصقإيفنڍاهُملا

يدنكلارصاننبديعسخيشلاويثراحلاحلاصنبىسيعريمألالقثبًادونسميليلخلاهللادبعنبدمحم
نييليفيطلاقلستدعبةريثكنادلبيفثدحامكًامامت«نيقباّسلااهيبصتغُمللاومألاكلتتديعأ؛(نيرخآو

ماهيمل؛ةقيقحلايف:ةحراشةراشإ.نادللاكلتيفءةدعاوةيكارتشابراجتبقعةطلسللمهلوصوو

نيالاتاذبنيدي-هّدِضضَهنَتسُملا-رخآلافرطلالب؛كاذنآناميفهدودحلطيوأهللاتويبدحأ

ةربنيفديعصترمألايفاممج.ةسردملاتاذنمهتالاجروهتاضُتلكف«ماكحألاتاذقيطُيو«بهذملاو
.(عجارُملا)نكمُمىدمدعباليضاهنتسالاباطخلا

جالقألاهايمبنايبّصلاثيعيامكءادعألااهتماركيواهبثبعيًاردهنيملسملاءامدتدغدقل:ىنعملا

.مکارفيراوحيف
هيد:شزألا||هرثأصتقاهنأكف‹لوالابهلعلثمهب,لَعَفُيهنأكلذوءحارجلايفذصاصقيلا:صاصق

يهو؛لعججعمج:نالعجم||؛ليتقلالدبٍلِقلالَوٌصاصقلا:دوَفاهوحنوٍةّجشلاكتاحارجلا
«؟مگیئارهظنیبلیتقللةدالوشرآال؛صاصقال:اذهمكتمَصلقيلهو::ىنعملا.ءاسفنخلا

؟لغجميباوسفانخلاوتارشحلاكدتحملاةعيضونيملسُملاموحلثناكولامك



ُناودُمَويغبمكبطاعأدَفُفمكِتابشنماوُميفأيلاجبولَلاي

ةاصقُبدوُدُعَم١لججأللسيومكدِعُفُيُرْجَعلاَلَطِتوملاةفيخأ

اعجبُثِتؤوملاًدُعَومديالوهعقوممدنعٌنبُجَتؤوَملابجي
وٿصص

الحداَسَآلاىَلَعْثلاطتشااذإمُكُتَطيِفَحتلددَقَللاولاَب

Vنافُكأَوىرمهعَماهيَضاَممكفلاسلثَناَكيلافويلانإ

ناَدجوَنُهْنَعىأتمأ؟مكُبوُلُفثضرَأ؟نافجألايِفيهٌةّضيرَم

ارخايدجملاقييعلاَهِباَمَو مكَفِتاَوَعتلحاذإٌفويشلاقب

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)
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نأمآ..مکبناطيحملاناودغلاويغبلانورتمتنأولاطيذلامكتابشنماوقيفأ:نيتيبلاىنمم
دعونأنوفرعتمكنأمغر..؟نيعناخنيزجاعلْذلاضبارميفمكدعقأاموهتوملانممكعله
ءردوفقوملاةهجاوملةبولطملاةعاجشلانمليلقبصقنينلديكاتلابوءًافلَسموسحممكياج

.مكبقدحُملارطخلا
هال‹ناعجشلاٌةعاجشُهَدِعوَممدتالامكلحومٌنبُجُهلُجْوُيالهعوقوةظحلتوملاف:تيبلاىنعم
.ةَّلاحَمالٌقاو
اذهىلإمكيؤرتهلفسؤياممو:ىنعملا.فورخلاوهو؛لَمحغمج:نالمحلا||دوسألا:داسآلا

نيح؛مكلًانيهُماَلالذِإمكتوخنومكفرشومكتؤورُتتحيبتسانأدعب موقلاتالاجٍمتنأو كَرَدلا
.دوسألاىلعنالمحلاثتلاطتساونامزلاةيآتبلقنا

رخآو:ىنعملا.بارتنمربقلاىلعىثحُيامًاضيأينعتوءربق:سَُر||حلاصلامكفلس:مكفلاس

اونانإالإ«هيلعنوظفاحتسٌثرإاهبيدهع«رارحألامكفالسأنعاهومتثرويتلافويسلابيدهع
؛تيبلايوطني:حيملت.ةرهاطلامهداسجأكْتنفُكومهروبقيفمهعماهوبحطصا-هللاحمسال-

يئرَمَتو؛مهتابُسنمضوهنللهموقضاهنتسااهنمهفدهةوُمةعذالةيرخسةغالبىلعءلاحلاةعيبطب

.هيلعمهتبَلعتايلآحارتجانممهنكمُتيتلاٌساوحلابيرزملامهعقاو
.سيصاحألاورعاشملاوًاقشعهلولا:نادجولا||دعب:ىأن||فيسلادمغوهونفجعمج:نافجألا

ةرداقدعتملوءاهدماغمتيفةضيرممكفويشله:ةعذاللاهتيرخشىهتنُمءانهءرعاشلاغلبي:ىنعملا
اهُنادجواهبهايغيفراغنأدعبثضرَيتلايهمكتولقنأمأ..؟كراعملاتاحاسيفةزرابملاىلع

؟بيجُمْنِملهف؛مكلأسأ..؟ةنماكلااهتاراثنماكملرّوَتُملاوكرحُلا
نالفسيل:لاقُيءةنيزلاينعتةلُحلا:تلح||حدملايفمعندضوهو؛مذلاعاونألعماجلعف:سئب

:ىنعملا.مومُه:نازحأ||مَدقلاغلاب:قيتع||يثغلاوبكتملانيبام:ُيياعلا||هحاليسيأهتل
تابسانملاسلاجميفرخافتلليلحاهلامعتساوههيلعمتردقاممجناکْنِإ؛لاجولافويسسب

ليلصنمىضمامىلعٌعُجوتوممدجملاديتعلاهيفقبيملْنِإميحجلاىلإبهذتلوءدايعألاو
.رباغلااهجَرف



»نارُكُدتايِناَمَيلاكلينِإَفامدِماَعَمىفًاثانإاكول

ٌناَضطَعيلايقالُيمكيفداكنإثّشطَعاَهّنِإاموُدِرؤوَأمكُمْيَدَ

”نارهَسدخملايِاهياحضأُڄَمَوةَرهاَسراطخألايفقراَوَبُتَناَك

°”ناَتسَودامغألايفيقربلارِهاَسَوٍثَدَجيفمْوَقلاموُمُهتمانَموَيِلاُف

”هوئاك»ىلَعانوأءاراض»ىَلَعأظيَغاهوننمىّشالَتَتْنأُداكَت

(۱)

(۲)

(۳)

(£)

:ىتعملا.نملبسنتةرفشلاةّداحةفيرشلافويشلانمٌبْرَض:تايئاميلا||دمغعمج:اهدماغم

يففرشلاوةروكذلاميهافميالظب)هموقيفةئبرعلاةوخنلانماكمرعاشلاريثتسيتيبلااذهيف

يف-مُهرُكذُيل؛مهءاسننوبّجحُيامكءاهدماغميفمهفويشلمهبجحنمًازماه؛(يممَجلايغَواَللا

امبموقتٌناركذةيناميلامهفويسنأيهو:اهوسانتنيِضَهْنَسُملالاجولانأودبيٍةقيقحب تيبلازُجَع
اليتلابفويشلاةَروكذناوفنُعيفةرمضمملاةيكيتوريإلاةلاحإلاىفختال:حيملت.لوحفلاهبموقي
Eroticيكيتوريإلالداَعُملا)ءادعألاباقريفاهدامغإىوسةحماجلااهتبغرحملاتئفطُي

Correlativeاهُناوأنآةيزمرٍةّيرذُعلًاكاهتناعارتفإلامّدبةخكضُمملاةثونألل).

‹رىكلابءيولا||ءادعألاءامدبفويسلايرلاهمدختساهنكل«لبإلايقسعضومدرٍلا:اهودروأ
ناكنإ؛مكئادعأءامدلىشطعلافويشلاكلتاودروأمكتيدف:ىنعملا.شطعلانمءاوترالا:ينعت

.لاتقلاتاحاسيفّيولاودروملاعضوميقاليٌناشطعمكيف
تناك:ىتعملا.نحملاودئادشلااهبدصقوطخعمج:راطخألا||فويسلاناعمل:قراوب

ةورذيف«هرودبءًارهاسمهتماهومتثرونممهناكامك«دئادشلايفةرهاسقراوباهناعملبمكفويس
عاجرتسالايه؛؟ةدوهعمةيئامنيسةينقتتيبلااذهيفمدختسيرعاشلاناكولامك):حيملت.مهداجمأ

ةددعتُملايناعملاةفاثكةمامضإنمًادّدحُمىنعم«تيبلااذهيفُديعتسَياميفF135طb22يئامنيشلا

علطملاةماخفنينرلًايرَضَبًاعيجرت٠«..قراوبلاكلت»:ةينونلاعلطميفاهمادختساهلقبسيتلا
هبزاتمايذلاناينيلاونايبللثٌّنوُملاباطخلاجيسنتاطوبهوتادوعصبهلًاطبرءهيلإةلاحإونانزملا

.(ديرفلاةينوُثلارامعم
ربقيفبفهكلالهأةقونمكممِهتقاندقفمويلاامأ:ىنعملا.ناسعن:نانسَو||.ربق:ثدج

هيلعمحمهنأالول«ةزرابمللٌدعتسُممكفويسيفيلاعتملاهضيمووقرتلاراسنأمغر؛يعامج
روبقيفاهتومناوألبقمونلابةيلاعلامكِمَمِهىلعمتمكحمامكءدامغألاكلتيفساعنلابفسأل
.ًافلّساهلةأئهُم

یاصامىلعًاظيفیشالتتناهقوختٍةَدشلداتاهدامغأيفةرهاسلافويسلاكلتف:ىنعملا
ملاةورذلا:ةظوحلم.فويسلاكلتاهتدقتناةعاجشنمهيلعمتنكامىلعًانزځوءلامهإنم

رعاشلانأاميسالديدشلا«اهيوحتنمىشالتتنأُداكت»:هريبعتيفةنماكةيرعشلاتيبلاةروصل

.يشالتللفويسلاكلتتعديتلابابسألاتيبلازُجَعيففاضأ
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ةَلعشمراتزألانرمامومُتُترروا
e„ِو.2

ةَبضْحُميهومكيفطَمْغَتَءوَيِلاَو

نارينبزلِاناَحُديفاَهْنأَك
2a2.“,#)(

ومحلمكبامَو نابضَعفيلاقوقل

نامتدملااهثنكشأالومكنبثيِقَلامًناًنلَعوتباهُنَدَوَعام

0زئبيعلالعباجودنإمكيئيزلثتناكاذ|اھۇليخئال
0( مكَلواَعَمتَراَصمكفاَيْشَأتلفلق

(۲)

(۳)

€3

(0)

رغمعُكَلِيُحَتَلَ

دبعثيدحيفورأثلابلطومالاوهو؛رسكلابءرتوعمج::راتوالا||اهايإمترو:اهوُُثرَْ
؛رُتَولانموه:يرهزألالاق.مكرأثاوريومكئادعأنعفويسلااوُدِمَُتال:ىروشلايفنمحرلا

.ةَدَقَُم:ةّلعشُم||رأثلاعضومهنألُوُدَعلاانههُرأَلاوهنوَتوَأوروپهتبصأاذإًانالفتَنَ:لاقي

يفلوصتنيحاهنأةجردل؛مكئادعأنمراثلابلطومّدلابةّدقتُمةلعتشميهواهوتثرودقل:ىنمملا

.ءادعألاءامدبيفُشتللىظلتتنارينلب«ةقرابًافويسودبتالبرحلاناخد
ًاراقحتساو.ةناهتسامكيفمكفويسمضتتمويلاو:ىنعملا.راَقحِتْسالاوةناهتشسالا:طمعا:طَمُْت

بضاغمکنیبدعيملذٍ؛اهقوقحبذخألانعمكيخارتليرزلامكلاحعقاونمةبضغميهومكب

.هّمحواهفحذخأي

امُهالكو.ةيناميلالئابقلادج:ناطحق||رضشموسيقىلإةبستنُملاةيرازنلالئابقلاةفاكدج:ناندع

وهوءايلعلااهترجشباسنزومرباَّلُشوتةئبرعلاةيمحللةراثتساتيبلايف:ىنعملا.برقلاةفاكدج
.ءاوسٌدحىلع‹نييناطحقلاونييئاندعلامهدادجأتاداعنعنيلذاختملاهقوقبتاعي

ءافتناىلعًادیکوتیرخأةغيصبنكلو«قباستيبيفةدراولاراركتلاةينقتلءانهدوعي::ىنعملا

نلسيلومهفويُشسياعفبنوهدزيونونادزينييقيقحلالاجولانال؛بسحفةنيزفويشلادّلقتةرخفم

.تابسانُملايفاهضارعتساب

مكفويستراصولتينمتُتنكل؛فويسللمهريدقتىهتنشاذهو«مكلاحهذهتمادامو:ىنعملا
مکلویختناكول؛(ثلاقايشلااذهيف-ىنمتأسامك)«مكضرأةثئارحيفاهنمنوديفتستلواعت

.تاناويحلاكمكتشيعمرمتستلاهنوبلحتواهمحلنولكأتًااهايشوءةحالفلايفاهنمنوديفتستًاناريث
یدلًادوهعمنكيملورشابُمريغًايضاهنتساًابولسأرعاشلامدختسارثؤُملاتيبلااذهيف::ةظوحلم

يمت:لجخملاّيِمََقلااهضيقننمنييناملاةركاذيفةيضاهنتسإلاهتميقتمعربتكلذل؛نيئنامحلا

يفهنمدافتسُينأنكمُياملاهليوحتبورحلايفمهلويخومهفويشبنيرخافتُملاهموقىلعرعاشلا
مهلويخومهلوقحيفاهنمدافتسُيلواعَم(اهبرخافُملا)مهفويشريصتنأك؛يرزُملامهعقاو
ةرصُتةيمهأوةرورضبنيعنتقُمريغاومادام«لوقحلاكلتيفحادكمةنويلتاناويح(اهبرخافتُملا)
همولديعصتنيهيفرِعاشلاحجن؛لتقتيفمهتباصأهذهكةمِصاقةيرخشنأةقيقحلاو.لداعلامهمام]

.رشابملاهضاهنتسابتايبألايلاتيفةلعفيسوهلعفابرثكأهتدلجينبىلعهتمئالو
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ارهمُلايفاًدِلافوطمكيفقلفْنِمناَرْهَسىڌدملافرطَءاَتَح

امرانامرألاكطحلاامُإَومكرُضصْنُعاكذممكينتسي

ناَوُْعرهَدلانيبيفمهُداجمأْنَمَوٍظافحلالأايلِئاَجَّقلَلاي
نارقكارذاللَمْياَرَعلانِمكافكاَرذدَيْشايفَمُِياَرَعلااوُدُش

اكوبروججلِلُِإ؛لذعلاةمغيِبمكتَرُكألانإمراكَملالمأ

ناركُشءامغنلاطبرَيامُنِإَناهمعتأءامغَنيفهلااورُمكَنال

(۱)

(۲)

(۳)

(1)

قلقنمًارهاسةيادهلافْطملظَيَسىتمىلإو:ىنعملا.ىتمىتح:ينعيبكرميوغلتحن:ماََع
نويعامنيبیدُهلاوةيادهلانيعنعنوسعاننولفاغمتنأو«(مكيلع:لّفَيملهنأظحالن)مكيف
؟مكيلعضاضقنإللةيتاؤُملاةظحللاصانتقالةرهاسماَلظلامكئادعأ

لشثمنأىضماميفمكنعهدهعأامو:ىنعملا.بسحلاولصألا؛ينعت:مكرصتع||مكتداع:مكتنش

يهامكودبيامك-ظحلاٌنكل؛ةديتعلامكلوصأننشنمالومكياداعنمنكيمللذاختلااذه
دهعلامداق[..يفًانمض]فلاسيفةقرشُملامكدوهُعيفمكارأنأيلظحالوءاهبلقتيفنامزألا
.نامزلاو
||ناطحقوناندعيتبّصُملةيمتنُملالئابقلاةفاكضاهنتسارعاشلاهبدصق«يضاهنتساءادن:لئابقللاي
هئادننعىلختيتيبلااذهيف:ىنعملا.دوهعلاةظفحايوءةفنألالهأاي:ظافجلالهأاي
تاذًاميعُم«ًادرفًادرفموقلاتالاجرلريثتسُملا««لاجوللاي»:ةديصقلايفرهشألايضاهنتسإلا

اهظفحةصيصخواهتفنأبرعاشلااهيفيختييتلالئابقلاتوصيفيوضنُملاعومجملاىلعءادنلا
مهلاعفنسححلىسنُتالداجمأاهنأبمهايإًارُكذُم«مهداجمأبعومسمريغادنحباميفًاتْوَصُم«دوهعلل
.هنيبجىلعةقرافلاهتقالعنوكتلاهبَنَوُنَعَتهتاذرهدلانأٌدَحل؛ىضماميف
ةوُث؛فلألارسكب:نارقإ||هنامزُتُكَرْذَأىتحٌتشععوهتكرذَأىتحتيشم:لاقي«قاحللا:كاردإلا
؛تافامكاردتسايفمكمئازعاوُدشف:ىنمملا.هيلعيوقاذإهلَنَرْفأ:لاقي.لجرلاىلعلجرلا
نابحاوشلاضعبریسفتيفًاهجوىرنال].هڭاردتسامكتافامىلإيعشلايفُفاضنتٌةوُممئازقلانأ
:ارقألاسيلو«سأبلاوةّوقلاوهوءنارقإلادصق-انليوأتّقفو-رمعاشلاف«كاردإلاةنيرقمئازعلا
مهنيًادحاوتنكامتڳڙو-هاووءااهيفُمِقوُييتلاملشُميبآدياصَمنمةدحاويهوء[دادنألا

.هملعميمعويلهججبطرفل
لداعلامامإلااذهاهخسريتلالدعلاةمعنب«ةليبقةليبقء‹مكقركأهللانإ؛مراكملالهأايو:ىتعملا

ملظلاوروجلاف‹ةميدقلامكيفىلإاوفرصنتلهترصانُمنعاوعجارتتالو«مکیدیاثيتوأامبهورانف
٠اهتابستكُمىلعاوظفاحتمليتلاةمعنلاةَرُكَسنمنوقيفتةعاسدهينلٌناكرُبًاعيمجمكبناقدحُلا

تيبلايف«مراكملالهآاي»:ةنداهملاباطخلاةغيصبالقنا؛تيبلااذهيفءظحالن:ىنعملا

7ماودطرشنال؛مكيلعاهبمعنأيتلاهئامعنيف«اهللااورفكتال»:رمأةغيصحبصتل«قباسلا
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نالغجب»ُهْعَبَرْنَمَومامنونَب»اهموَدلاُبائِذنَأنِئأَف

وُئاگ؛ججُذَم»ايلَعةريِشَعلاُدْعَسمُهَنِإنوُيبيَنُجلا»اَهْنَعَنيَأَو

(۱)

(۲)

:حيملت.اهبهاولنانتمالاواهريدقتنعًاريبعتءاهركُش مكلثميقولخَمنمثناكْنِإو-ةمعنلا=
يكذلاهكاردتساوء«ةينوُنلا»Manنگestoوتسفيناميفةبطاخُملالئابقلاٍةفاكلِهِفْصَودعبظحال

اذهيفمهلهحيدمىلعًابلقنمدوعيُءارناميف؛(ظافجلالهأ»مهتفصب؛بطاخُملاهِعْمَجلًاريكذت

؛حيدملاكلذهبجوتساامتابجاوبطيرفتلانودءمهيفهحئادمبابسالًاسيسأتءهقبسيذلاوتيبلا

رظنةَهجِونم-ِءامعّلاكلتلهنوُمَدَقُيامطسبأو؛هبمهيلعمعنألداعمامإبمهلقلاخلاٌماركإوهو
.ناركُشلاتاحفننمٌليلق رعاشلا
نمغبتراحةنيَيغيه:دِیَرُكنبالاق؛هنملسفلابىفْشَتشُيراحءاماهيفءامنيعٌةكَحلا:اهّنَكَح

ايرجادعاهيأعلانمملللئتتيدحلايورەالمشش

ثيدحيفو..نومنتييآنوفماوقأيقبوموقاهبعفتنادقواهؤامراغذإكلذكيهانيفُب

تاولفلابائذ:َوّدلاباثذ||.ماشلابعضوم:ُرَغْزوءاهنيعيأ؛َرَعُرةعنعينوربخأ:لاجدلا

لصتيءةيناطحفةيدزأةليبقمهو؛يلغوُبينبمهبدصق:مامتونب||ةَيراضلاةيوارحصلاتازافملاو

نببجشينببسنبنالهكنبديزنبكلامنبتبننبثوفلانبدزالاىلإمثمامتىلإاهبسن
:نسحوبينبنالعجىلإمسقنتوءةيقرشلاةقطنملايفنالعجةيالو:نالعجب||ناطحقنببرعي

ةدوعلاتيبلااذهيفظحالن:ىنعملا.ةرورضلابةئيهذموةيلبقةمسقيهوءيلعوبينبنالعجو

يفاهاهتتُمىلإيملاسلانيدلارونخيشلاةلفاقب«سيعلالقان»لوصودعبةيقرشلاةقطنمىلإةيفارغجلا
ةينامعلالئابقلابقانمبًاديشُمءامصمعلاهتينونيفيلاتلاةلحرترعاشلائدتبيل«ىوزنمالسإلاةضيب
رابجنزيفوهوةيفارغوتوفنيعبهدالبىّصقتيديرفيفارغوبطحسميف[ةيوانهمأتناكةیرفاغ]

اهنعنيأو:ىنعملا.ناندعوناطحقبئاصَعٍةفاكلةضهنتسُملاهتديصقيفاهتناكمةليبقلُكءاطعأل
‹مامتونباهتمَحمُهو..؟ءارحصلاهذهلثميفةّريغُملاوّدلاباثذ؛[ًابيقحت]نولهاجلااهباثذ
اوناكنسحوبينب؛نييئالعجلاٍةيمحلةراثتساتبلايفةگث].نالغجبهَرنممعةرخافموًابسنكيهان

ةلظمبمهيلعطبهيذلامهيامإةرصُتيفًاعماورفاضتيلةيلاتلاتايبألانمځضتيسامك[يلعوبينبمأ
مام]ةيارتحتدالبلاروغثديحوتوهٌُدصقلاف-ةّنُسمأاوناكةيضابإ-رعاشلارظنيفقرفالو؛ىوقتلا

1.لداع

نببرحنبديزينببنجىلإاهبسنلصتيءةيناطحقةليبقيهو؛ةبنجلاةليبقمهبدصق:نويبينُجلا
ناطحقنببرعينببجشينبأبسنبنالهکنبدیزنببیرعنببجشينبديزنبكلامنبدماغ
.دمحيلانبيراشنبصورخينببمهبسنلصتيفمهنمةلعاجملاامأ.مالسلاهيلعيبنلادوهنب
رزاجلاونالعجوروصيفنطقتو«سراوفلاونيلايغلاءةّناخملاءامارعلا:ذاخفأةعبرأةبنجلاو

ةَملَسنبديبزيفةبراضلاةبنجلالوصأهبدصق:ةريشعلادعس||قطانملانماهاوسوةريصمةريزجو
نبددانبكلاموه:جحذمبسن:ججذَ||جحذمنبةريشعلادعسنببعصنبهبنمنبنزامنب

=دقفجحذمامآ.ةدنکوةلماعوماذجومخلهدلونمونالهكنبديزنببيرعنبورمعوهوبجشي
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ادريرُكَذلاديمحبمُهْرُخَفَوةفِصاَعتْؤَمل|حايرپمُهُناَراَع

ناکضزألايفموسُمتَراَسُعُهَنِإدّزالابفيساپِساَرَ»نَأَو

ُالمَوضايقلىًةلاودمابمهربمما٠رامّذلالَهنِيَأَو

وقوشۇةَرِهاَشبزحلايفؤُهَدِخَنمهليِدْهَع
(4)2

اکاشادوشأاياهَلعُيْنأمكَلسيمحلاُتابَكَوسَمايو

«ُنالغج»هللاِروُمُثْنِممكَدْنَِومكَماَمِإاولىُعَولاماميمتن

(۱)

۴)
پ
ر

(£)

١(

اهيلعدلوءارمحةَمكَأيهلب:ليقوءهدلوهيلإبسنددأنبكلامنبجحذمموقلاقفهيففلتخا=

.قايّسلانمحضاو:ىنعملا.هدلواهبفرعفددأنبكلام
ةجاحامنودءرُكَذلاديمحبٌنادزممهرخفوءدجملاحايربةفصاعموقلاكئلوأتاراغف:ىنعملا

.ينويفمهركذل
نبناعدیمنبكلامنببسارىلإاهبسنلصتيءةيناطحقةيدزأةليبقيهو؛بسارينبةليبق:بسار

.قايسلانمحضاو:ىنعملا.يبسالا:درفملاو.دزالانبرصن

هتيامحوهتطايحوهظفحكمزلياملكوهوٌللجرلارامْذو.ًاعمشضخلاوملا:رمَذلا:رامذلالهأ

نبثوغلانبدزألاىلإاهبسنلصتي«ةيناطحقةيدزأةليبق:مشهلا||موللاهمزلهعيَضنإوهنععفدلاو
ةالصلاهيلعيبنلادوهنبناطحقنببرعينببجشينببسنبنالهكنبدیزنبكلامنبتبن

ةيالوودلاخينبيداويفمهضعبويفاولاولماكلاةيالويفنوميقيو«يمشاهلا:درفملاو.مالسلاو

.قايسل|نمحضاو:ىنعملا.نامُعنمةيقرشلاةقطنملايفةيدب

.قايسلانمحضاو:ىنعملا

لصتي.ةيناطحقةليبقيهو؛نسحوبينبنالعجيفنيميقُملا«نسحوبينبمهبدصق:سمشلآ

نببسنبريمحنبعسيمهلانبورمعنبنطقنبثوغلانبلئاونبسمشنبنسحىلإاهبسن
ةجهللايفةفورعمةليبقيهوءمالسلاوةالصلاهيلعيبنلادوهنبناطحقنببرعينببجشي

:اهنم؛عورفىلإنومسقنيو؛نسحوبينبنالعجمهرايدو؛نسحوبينب:ىمسمبةيلحملا
.ةسمخلاهقلايفبراؤرجلاشيجلا:سيمخلاتاك||ريراسملاوةخياشملاوةنعاطملاوعيواوّصلا
.قايسلانمحضاو:ىنعملا

ءركذلاةفنآيلعوبينبنالعجىلإةمسقنملا؛نالعجةيالو:نالعج||برحلامس:ىغولامامي
ةفحتلُملاتاوزغلاكلت-نامُعىلعةيدوعسلاتاوزغلاةيادبذنم:ىنعملا.نسحوبينبنالعجو
ةلودلاعشوتةلحرميفامك«روفثلانمًارغثنالعجنوربتعينوينامملاو-يبامولابهذملاِءادرب
نالعجف؛مويلااهضفرنرعاشلااهدكؤيةللضُمةيمستيهو.سابعلاوةّيمُأينبمكحمنايةيمالسإلا

.(عجارمملا)هتمىتؤُنًارغثتسيلوءنامُعنمبلقلايف

١۹



نا4ؤنوشمعارضا4دمُهْلظافحلاَوایَسيیعُڭالوأ»ىنيَو

)1َويِاَونضج۔یدلمهبيِدْيَعٍنَمَيِمكْلملايح؛ةَدْنِكيمص

ناولنييذلابا2هِلكيفمأاَهَلاَوَبمكميناعكُيِيَدَفاوُدُش

و

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

اويوتاتمؤقلامئازرَعيفقماركلا«ثزجلااهدمحي»يأ

اهبسنلصتي.ةيناطحقةيدزأةليبقمهو؛ةّيدبةيالونطقتيتلانييرْجَحلاةليبقمهبدصق:ىسيعدالوأ

ضعبودزألانبنزامنبةبلعث‹سيقلائرمانبةثراحنب(ءامسلاءام)رماعنبنارمعنبرجحلاىلإ
ُدجنتسُينوثيغموءادشأ:دجخُت||نويناطحقٌلُكلاوءةدنكىلإنييرجحلابسنينمنيينامعلاةباسنلا

:ىنعملا.ةدابعلاىلإنوعطقنم:نابهژ||هللاةيشخنمهوأتلاوريثك:نوهارآ||دوسأ:مغارض||مهب

نوبسنيةباكنلاضعبنأيهاهروذج]ىسيعدالوأ:ةبئحشلامهتينكبنييرجحلاًابطاخمهئادنيفؤمتسي
؛برخلاتائلُميفمهبُدِجنَتسُينوثيغمٌدوُسأمُهف؛ظافجلايوذ؛[ةدنكنبىسيعىلإنييرجحلا

بتتكملاةّيوفعىلعاهحاتفناوةيدابللبرقأمهتابنأمغرو.ليلايلايليفنيهالًنابهاوناكامك

كلذلو«كلتمهتاراهنفويسةعاجشبناجىلإ ةدابعلاىلإمهعاطقناومهنيدتلريشي:هنأاّلِإ؛يودبلا

ةيفوصلاةيرجتلابناجىلإ؛نيملعتملافاقوأودهزلاةبرجتىلإحمليهنأانداقتعايفف؛هرسفُيام

عونيفتالبرستُملاتالزتعملاتادهازلاتادباعلاءاسنلابةوسأ«لصاولاةدلبيفةدرفتملاةّيوسَنلا

لئامسيفنّدلاتادباعوءدبدبيفةرافرفلاتادباعك؛نامُعنمىرخأقطانميفامكءنُيْهَرتلانم

.مّدقتُمتیبيفهحرشانلقبسامعكيهانءةيدبيفلصاولاتاهئأو

نييرجحلابسنلٌءاقتلارعاشلاُهُدُكْؤياموهوءةَدنِكىلإنوبستنينيئرْجَحلانأاهبدصق:ةّدنِكميمص

ذنمميظعلامهنأشوةّدنِكٍكولُمىلإةلمججلاريشُت:نمَينمكلمملارح||رعاشلابسنةرجشيف

نموهوءيدنكلارارملالكآرجحنبورمعنبثراحلانببركيدعممهكولُمنمو؛ةيلهاجلا
عوهو«كسىيلابفلغتنملوا:ليقامك-هنأل؛«ءافلغلااببقليءةيلهاجلايفنميلاكولم
هئ:مكحملايفوءةميظعلاٌةفْصلا:ُناويإلاو:ناويإ||'رجحنبسيقلائرما»روهشملارعاشلا

ايفءًابسنةدنکميمصنممه:ىنعملا.ىرشكٌناويِإهنمو.يمجعأوهوهجولادودشمريغجّ

.ةبادهلاوىدُهللشرعونصحمهنأءًامئادمهبيدهعفءنميلايفلّئؤملاكڵلُملابالهسوالأ
ىسيعدالوأايمتنأف؛ةمهلاومزعلااوُدشءنْذِإ:ىنعملا.نايسن:ناولش||اهناعجش:اهلساوب

يفهيلعلوينممُنأأ:اّلئاقمهبطاخُيارنمهتلاسبلرعاشلانمًاَثحوءاهبنوقيقحلااهناعجش
؟نيدلايفحدافلاانباصشومكباصُمٌنوسانتتسمكّنأمأ-اندهعامك-دئادشلاوتاللا

لصتيءةيناطحقةيدزأةليبق:ثؤزحلا||دمحَيربكألامهدجىلإءامتنا«؛ثؤحلاةليبقةوزَع:دَميلا
ثراحلانببعکنبنارهزنبرصننبنامثعنبهللادبعنبدمحيلانببعكنبثراحلاىلإاهبسن
«لباقلا»يتيالويفنوميقيو«يثراحلا:درفُملاو.دزألانبرصننبكلامنبهللادبعنببعكنب

يفًاضيأمُهله؟ماركلادملاةلالشنمماركلاُتوحلانيأو:ىنعملا.ةيقرشلاةقطنملانم«اربإو

.رارشالاوَراْجُفلاخفلتٌنارينورايخالاوءايلوألاٌلبقتستٌتاَنَجمهتريِسمئازعنمُهنْذهَعامف؟بكولا

۳



ُناَطلُشَوٌتالوَصهللاةَرضُنيفمكللاَرَيالمتنانياَتض

ناَعْظَِواعطدميمادام مكدماحمىلبتالَوُناَمّرلاىب

نالْفَكَویوضَرةعالضإنفمكقَراَفدخملاُهْوُط«ځحِلاَص»ناكنِ

(۱)

(۳)

هبصتخأيننآينعتيّئِضو٤يناوخإنيبنميشفنالف:لاقُي.نيبرقُملاهدابعصاوخ:هللانئاتض
متناف؛كلذيفوغالو:ىنعملا.صئاصخي؛(نئانضهللنإ»:ثيدحلايفوهتدومبُنِضَأو

ٌتالوصهترصُتيفمكلتلازامو«ءهِييِنَضلنينّضلاةصيصخبهنعنوعفادمملاهنئانّضوهللاطصاوَخ

.باقحألاونامزألاءاهتنابيهتنتالةهبأوٌناطلسو

:ناعطي||مرُكلايفةغلابمةغيص:ماعطم||ةةديمحلامكلاعفأ:مكدماخم||مَدَقلايفىهانتي:یلبي

نوزتعتنمايهادوًامَدقىلبيدقنامٌرلاف:ىنعملا.ءادعألانعطةرثكل؛ةعاجشلايفٍةغلابمةفيص

ځيرکُدَمْحُيمادامرهُدلاةموميديفُدَدِجتَتلبءًادبأىلبتالىلوطلامکَدِماحَمكل؛دمحلاب

تيبلااذهيفةيلَجةراشإةمث:حيملت.ناعطلاٍةّدشمغرةبَرَحىلبتالٌمادقبٌماجُشوءفايضي

نيتللاةعاجشلاومركلايتصيصخل[يمالسإ-دعاملاو]يلهاجلاموهفَملاىلإثرحلاةليبقلسركُملا
ءافضإءانه؛ىَءارتيديكأتلابو؛ةبترملاكلتيفاهساسأىلعتفّنُصو؛تاقلعملاامهبتزيمت

.ثوخلاهيحودمَمىلعةقوميدلاصئاصخلرعاشلا

ھ١۱۳۱ھ۰يثراحلايلعنبحلاصيلولابستحملاخيشلاهبدصق:دجَملادوطحلاص

ملعلابلطيفةبغركلذهدازفريغصوهوهوبأهنعيفوت.لباقلاةيالوبدولوملا(م۱۸۹۷-م۵)

مهيلإراشينممحبصأنأىلإهنعذخأفيليلخلانافلخنبديعسخيشلاهرصعةمالعىلإلحرف
نمجوعااملًاحلصُمركنملانعًايهانوفورعملابًارمآوءاملعمهسأرطقسموهدلبىلإعجرفنانبلاب

هافوتنأىلإهمايأترماذكهواكولسواركفواهقفيملاسلارونلاهيديىلعذملتتنممناكوءرومالا

ءنامُغيفرضخألالبجلاتايمستنمىوضر:نالهثوىوضر||.(م۱۸۹۷)ھ١۱۳۱ةنسهللا

يلعوىسیع::بستحُملاخيشلاينبانعنيلبجلابرعاشلاىكدقو؛نميلايففورعملبنالهنو

مكحالصناف‹مكقرافدقهللبيتخُملاحلاصمشألامكدجملجناكنإو:ىنعملا.حلاصنب

.نالهٹڻویوضرکء(مکلًائحوروًايونعماَلَقث)امُهالكو؛يلعوىسيع::هیتفيلخيفمكحالصإو

حلاص]ربكألادْوُطلاىلإًاسايق«نيلبجبحلاصنبيلعوحلاصنبىسيعنعةينكتلامدختسا:حيملت

ٌناضتحاوءهيدلَولزييمتوةيزيمرتةفلابمورابكإكلذيفلاحلاةعيبطبو«تيبلارديف[يلعنب

يفباذجٰيسايسرودبحاصحلاصنبيلعنكيملاذزف.امهتليبقمامأامُهلرعاشلانميونعق
ةبترقمٌدُمَصُيناكاميف«٠حلاصنبىسيعيفْثقُّقحتوترهظعتملميبأةءوبأالإءةلخزملاكلت

ًيلاوتوًايزاوتةرامإللةيسايشلاةسرامملاموختىلإاهايإاَلُحرُمضحملاينيدلايحالصإلااهدعبهيبأ
نملَكاهيفعطاقتيتلاتاماعزلانمًاريثكتسيتلاةشلاوةصيصخلايهوءينيلادعجلاعم

ينبوةنهابنلانعًاقحالثيدحلايفكلذظحلنسامكءءاوسٌدَحىلعءيلبقلاوينيدلا:نْيَذعُبلا

.ماير
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االِأولء۱يفَوبأريخِلقذِصفْلَحمكل«مممہع)

ناصهيبيفبُهُشلاهريسبسحيفدجَملاناقتِيناَوُنِبِم

وِو1د؟7ِ

؛ُناَميلُْس»يفاكلاامهعَعنباءارشُسِراَفؤاوُكلادَسألاعكيفَو

ماِءائپيفهَلنَممومكِتَوطَس/فيساديَمُحُنئا»ُديَسل۱ ناگرادجمل

(۱)

(۲)

(۳)

رونىلعنيذملتُملاملعلاخويشنموهو؛يثراحلايلعنبحلاصنبىسيعخيشلادصق:ىسيع
ةريغلاوةعاجشلابًافورعمناكوءيلعنبحلاصهيبأنعةرامإلاوةماعلاثرودقو«يملاسلانيدلا

ءعقونموههنأامكء«لئاسملابيترتيفلئاسولاةصالخ»:باتكيفهيواتفتعمجمدقو؛ملعلل

نبيلعخيشلاوه:يلع||م١۱۹۲ماعةنطلسلاوةمامأإلانيب›؟بيّسلاةيفافتا»نيينامغلانمًاضوفُم

بآریخلفلخحلاصنبیسیعف:ىنعملا.ةدجنلاوةعاجشلابرهتشادقو؛يثراحلايلعنبحلاص

ىلإًاسایقةيمكاحوًانيدتوةسايسءرَهظَيملْنإو]حلاصنبيلعهيخأحوريفو«مكينارهظنيبدجاوت
.ايلُلاوىلعلاىقترُموحنهبناهتسُيالٌنأشًاضيأهيففء[ىسيعهيخأ
ةسمخلابكاوكلانمضناباهشامهنأريبعتلابدصق:بهُّشلاةرايس||ناريظنوناليثم:ناونص
هيخأيفو«هيبالقداصفلخ؛ىسيعف:ىنعملا.ررشلالاعشإلاهبحَدْفُيةراجح:ناوّصلا||ةرايسلا

تايبألا:حيملت.حلاصنبىسيعهيخأبةنراقُمةّسايسلانعدعبنإو«هبُناهتسُيالىلئللٌنأشيلع
اهلقثببختنملامامإلارِصانُتيكةيفرشلاةقطنمىلعةرطيسُملاثرحلاةليبقلضاهنتسااهعومجميف
.ةيدابلايفامنإو«بسحفرضاوحلايفسيل؛يعامتجالا
هللادبعنبديمحنبناميلسخيشلاوه:ناميلشس||ءادعألالاتقيفرُكلانمةغلابمةغيص:راكلا

هسرفمساوهو]«ءافرّشلاسراف»:اهبرهتشايتلاهتينكو«حلاصينبايلعوىسيعمعنبا؛يثراحلا

ىرخأةراشإ:ديمنباديكلا||ةقئافلاهّيسورفوهتعاجشلهتينونيفرعاشلااهيلإزيي£يتلا؛[ةريثالا

مکعرفيفاذهكدجملةةسّسؤملامكتليبقيفو:نيتيبلاىنعم.ديمحنبناميلسافرشلاسرافىلإ

نبحلاصيباىسيعويلعنمٍملُكععنباءراوغملاافرشلاسرافاهلثمُمِب[ديمححلآ]نمرخآلا
وبأةبيشلادروي:ءافرشلاٌسراف.لشؤلاتائهمليفاكلاناميلشءانهءًاديدحتدصقأيننكل.يلع

نبدمحمنبناميلسنبهللادبعنبديمحنبناميلسسرافلاخيشللةمجرتنايعألاةضهنيفريشب

درفناةلاحبةلزنملاةلالجوةهلادعُبوردقلاٌولُعنمديسلااذهناك:اَلئاق«يثراحلادشارنبىسيع

ءهژاخسوهدوجامآ؛ةعاجشوٌةيسورفوًادجموًامركواَلضفوابدأهرهددرفوهفءهنارقأنوداهب

ةلاسبلانماهيفىدبأةثداحيفنييدجنلالاطبألادحأكابنباهفقاومضعبدهش.جرخالوثّدحف
ىلإعجرفهجرسیلعوهوهداوجىمرىتحءفقوملاكلذيفهؤارظُنهنعمکعکتامةيسورفلاو

تلجنااملو؛هيلعهباوُتضف؛هتمغيلجنتنأىلإیغولاةَموحيفهيلعفقيرخآًاداوجبلطيهموق

ناكو)يدجتلاباجافءربخلانعمهلأسء[يئراحلا]يلعنبحلاصخيشلاىلإاوعجروةكرعملا
.مهدنعاَّلثَمةملكلاهذهتيقبف«ناميلشمهمعطأو؛ثرخلابمض؛حلاصاي::(مُهلًافيض
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ُاسحخإَوىمحژوربنمټؤكللثَلِمَشنمءيقْلُحلاُتْوَعمراكملاوحب

°ناَدْلِوَوءابآانمُيلوطبثَدهَشنمراَوُمِملالطبلاُليابلا

نايبهليمَلَو‹يِفاَوَقلاُهْنَعتسرْحنَمدجَملالاْجنِممُكيِفَو

املاودخملاُثيحدرَألابِئاَوَذْنِمفراَطعلاُديّصلا؛ُةَرِكاَسَملا»َنْيَأ

°ناَفوُطلؤَهلاعويٍتؤمملاُِواَسَأاوستااذإمهَفنمدخملاورديف

نمراّوُغِملاُلطبلاُلِساَبلاوهف؛ريَُزنباليمتنيريبعتلاىحنميفعيلهاجتيباذه:نيتيبلاىنعم(١)
؛افرشلاسرافهقیدصلحیدمتیبلاو؛رابجنزيفیتحمهدافحأونامُعٌءابآهمرکنیمیلوطبتدهش

كاذنآ«نودجاوتُملاةركاسملاخايشأكلذلعفامككاذنآرعاشلايرصانشنيًادحاوةقيقحناكُهنأل

.رابجنزيف
نبدمحنبملاسخيشلانماهئعمسءتیبلااذهْنَعةريثكتايورَمينهذيفترتاوت:تيبلاىنعم()

؛يثراحلاهللادبعنبدمحأءقرشلاراش«يبأنموء[هسلجمسالمدحأُتنُكو]يثراحلاناميلس
ديمحنبهللادبعخيشلاوهو:ريهشلاءافرشلاسرافاخأتيبلااذهيفدصقملسُتابأنأ:الاقثيح

دنتسياذهكيأرىلإليمأتنكًايصخشو.ةينطابلافراعملاوبطتلاوةسارفلاوةمكحلابروهشملا
خيشلاهمعنعالقن]«يثراحلابوقعينبفسوُيخألاًةياورٌنكل؛ءارعشوءاهقفتايورمىلإ

؛دمحنبهللادبعخيشلاف؛ةلأسملاليوأتيفعجارتأينتلعجء[يثراحلاناميلسدمحنبهللادبع

نايعأضعبىلإامنإو؛ديمحنبهللادبعىلإتيبلااذهيفريشيململسُمابأنأ-ةئاورللًاقفو ىاترا
فارشأنممهاويوأةمراحملاوأةنواربلاوأةرجانخلاوأةشغّدلاٌنءاوس«ثرحلاةليبقذئاخف
.كاذنآموقلاتالاجر

(ءامسلاءام)رماعنبورمعنبنارمعنبدوسألاىلإاهبسنلصتيءةيناطحقةيدزأةليبق:ةركاسَملا(۳)

نبكلامنبةميلسىلإبستنينممهنوطبنموءدزألانبنزامنبةبلعثنبسيقلائرمانبةثراحنب
:ديّصلا||ةيقرشلاةقطنملاب«اربإةيالو»نوتطقيوءدزألكلاوليعامساونبًاضيأمهنوطبنم.مهف

.هيافتلاةّلقلكلذبيمسو:اولاق.ديّصلاهعمجوءكِلَملا:ديِصألا

عمج:دزألابئاوذ||ريخلاريثكلايجسلاُفيرشلا:فراطفلا||ٌةقلْخديصأُنوكيْنَمسانلانمو
كولُملاةركاسملانيأو:ىنعملا.سأرلارَعَّشنمروفْضَملاعملايهو؛ِةباَُذعمجيهو؛ةئاؤذ
.ًارخفمهافكوءدزألابئاوذليمتنتمهقارعأف..؟نوريخلاءافرشلا

امك؛مُهَنبكلامىلعألامهدجىلإاوبستنااذإدجملاةورذيف-ةركاسملايأ--مهو:تيبلاىنعم(4)
:هریبعتيفةجزمىفخيالو«نارمعنبدوسألاىلإمهباستنايفتوقةراسأرخألامهقشيفيهنأ

نافوطلابةهيبشلامهلفاحجبلاوهألايفةلتاقلادوسألاةعاجشوبسنلاةقارعنيب«توملادواسأ»

.ڌَرُياليذلا

17



غ٠ ناَتَملصقلءاومجبراذإكفشاوشَّرَعاذإَراَنءاوشَّرحاذإعش

.داتمجميشلابمهغرومُهځِراَسَمىَعزُنالٌرِعلاباوك

ناسمهشادابعنممُهيفَرمّدِقْنِمليلاماَرِك«ٌسبح»نيَو

ناسُفناَسورْملاَرخَتْفااذإمُهَواهمُيشأَواَهيلاَوَعَواهقويش

وناْلنِإَواوُدَشنإدوجلاَوٌدَجلا لهأ؛ةبيِهَو»نماَهاَرَشدسنيَو

نيَو

0

)۲(

(۳)

)٤(

(0)

نالي»ُلضألاَورماعْنِمكيانةقرشُمباخألاواومان

ولُلاوةعفرلانعةيانكوهوءفوُنألالاوطًاضيأينعتوءةفنألايوذلاجؤلاينعتو؛مشأعمج:مُش
حضاو:ىنعملا.ةقافدلامهلاضفأنعهبىتكوءءامسلانمرطملابابصنا:ناته||سُفشنالافرشو

.قايسلانم
.ملظلا:ميضلا||عَرَفلاعلااهبدصق:عارت||لبإلااهيلإحرستيتلاعضاوملااهبدصق:مهحراسم

.تيبلاقايسنمحضاو:ىنعملا

:درفُملاو.ةريونلانبباهشىلإاهبسنلصتيءةيناندعةليبفيهو؛سوبحلاةليبقاهبدصق:سبح
ءىوقتلاوعرولابهدارفأزاتماسوبحلاةليبقنمذخف:نائغ||«يبيضملاةالو»نوتطقيو.يسبخلا

مدّقنمليخلامارك«سوبحلاةليبقنيأو:ىنعملا.تيبلانميناثلارطشلايفاوزيُمكلذلو

.هاوقتوهعروبريهشلاناشخفمهبفأاميسال..؟نامزألا

ناسرفمهنألءناسرفلارخافتاذإرخفلامهليحكلذلو؛اهُمُهْسأواهحامرواهفويسمهو:ىنعملا

.ماهسوفويسوحامرنمةليبقلااهكلتمتيتلابرحلاةلآومهتعاجشب
نبطبضألانبربكألابهوىلإاهبسنلصتي«ةيناندعةليبق:ةبيهو||ناعجشلااهداسآ:اهارشدسأ

نبسيقنبةفصخنبةمركعنبروصنمنبنزاوهنبركبنبةيواعمنبةعصعصنبرماعنببالك
ةبيهولامرعزوتتةريبكةليبقمهوءيبيهولا:درفملاو.ناندعنبدعمنبرازننبرضُمنبناليع

نموبرعلارحبلةمخاتُملاتادلبلاىتحيبيضملاةيالوب«وانشس»نمءادتباةمخاتُملانادلبلاو

دش‹مركلاوظحلاباحصأمهف؟ةبيهوةليبقةنيأو:ىنعملا.(افيحاحجلا»و(هلیفغونب»:اهعورف

.ًانيلو

نبرکبنبةيواعمنبةعصعصنبرماعىلإاهبسنلصتيءةيناندعةليبقيهو؛رماوعلااهبدصق:رماع
.ناندعنبدعمنبرازننبرضُمنبناليعنبسيقنبةفصخنبةمركعنبروصنمنبنزاوه

ءةيقرشلاوةنطابلاوةيلخادلايفنامُعنمقطانمةدعيفرشتنتةريبكةليبقيهو«يرماعلا:درفملاو

هبدصق:ناليَع||رماوعلاةعلقوعفاشونامزريوديدحلالبحلثم؛تادلبلانمريثكمهبلإبستتو

كيهانءاهداجمأبةقرشُممهباسحأف..؟رماوعلاةليبقنيأو:ىنعملا.رضُمنبناليعىلعألامهبسن
.نالیعىلإقماستيمهلصأف«رماعنم
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ًومم:غم4٤:و0س0مأَو

°ناَدمَعُناَدمَمْذِإَوكَعكَعذِإمُهُنرُعَتَنيْفِصْنِمناَدمَمَنِي

°ُناَطلُس»لضّفلارذَبلضاعملاماسمصكراَعَملاثلمُهُدِئاَفَنيَأَو

ناَرْهَر»مْوَقلاُميِعَرَو؛ةَعاَضَهنم«بّيسمملاْنآ»ىّعَولااَنَنْأَو

(۱)

(۳)

يذلاميكحتلابتتهتناو؛نايفسيبآنبةيواعموبلاطيبأنبيلعنيبتعقويتلاةكرعملا:نيفص

نماوناکءكَعةليبقبناجىلإ نادمهيأمهواطانبعلهالادلاضول

کی:اھنلاقةديصقبنادمةليقحدميذلابلاطيأنبيلعاعيشنيانيراحفلاجش

نمٌسراوف||ينباجأفةوعدمهيفتيدانو»|«يماسححويتنجرمأباناذإ||مُهمُهنيذلاَنادْمَم

بابىلعًاباؤبتنكولو»:مهحيدميفيلاغُملاهتيبهنديصفاهنيفلاقنلإماماريغنادمه

دصقي:نادمه||نيئوانُملانمحراجدقنليلعمامإلاضؤعوء«مالسباولخداٌنادمهلُتلقل|ٍةَنَج

نببحرأىلإاهبسنلصتي٠ةيناطحقةليبقيهو:نادمهىلعألادجلاىلإةبستنملانييبحلاةليبق

ةعيبرنبةلسوأنبديزنبكلامنبنادمهنبليکبنبنامودنببعصنبةيواعمنبكلامنبماعد

درفملاو.دوهيبنلانبناطحقنببرعينببجشينببسنبنالهكنبديزنبكلامنبرايخلانب
نوفورعملانادمهنيأو:ىنعملا.نيئاطلايداوودبدبولئامسيتيالويفنوميقيوءيبحرلا

ءتيبلايفءرعاشلاٌنكلءنادمهنادمهوكَعٌكَعتناكموي..؟نيفصةكرعمذنممهفقاومب

ةوسأ‹هتديصقيفحودمقملامامإلااورِصانُييكنادمهىلإنيمتتملانييبحولاةوخنتيبلايفريثتسي

نمةعقوتُملاةيلبقلاةالاوُملاةينقتمدختسيرعاشلانأةقيقحلاو.اهئامعزوةينامغلالئابقلارئاسب

يبآنبيلعمالامهتليبقترصانامكءدشارنبملاسمامإلاةَرَصانُلنادمهدافحأ؛نييبحولا
ةمامإلاةَرَصانُمليضاهنتسالاهباطخيففكنتسيالملمابأنأ«تيبلااذهيفىرنامكو؛بلاط
-ةيحالصإلاهتوعدحلاصيفاهنأل؛اهبدهشتساواهنأشنمىلعأةيخيراتثداوحءاعدتساةثلاثلا

حيدمبملسُموبأبجعأيتلانادمممةليبقىلإكتمتاهروذججتناكنإو ىرحألاب«هتديصقوتسفينام
راثي»هباتکِنتَميفباجعإلاكلذىدمفشتكنساننأامسال؛اهلبلاطيبأنبيلعمامإلا

ولامک؛بلاطيبانبيلعونامثغوباطخلانبرموركبيبالةريصقدئاصقبىتأثيح‹رهؤوجلا

يفصيصختامنود‹يدِشاولااهئدبمفْلْخاوفطصانكلو««؛مکيهاذمكلت:لوقلادارأهنأ

يفهرازإكٌيشنُملاهنطوعدبأَرملسُموبأاهبدارأةقالخةيرعشةليحكلتيرمعلو؛[نيَرَمُْعلا]

.رابجنز

ناطلسنييبحولاميعزنعلئابقلاتاماعزليونعملاويحوؤلاهدشعنمضءانه؛لءاستي:ىنعملا

.راتبلااهلضاعفبيسوكراعملادسأ؛يبحرلامالسنب

ىلإاهبسنلصتي«ةيناندعةليبقيهو:نيئبايشلاةليبقمهبدصق:بيسُملالآ||برحلاران:ىغولاران
نبمشجنبريهزنبةرمنبةعيبرنبةريونيبأنبريهزنبثراحلانبورمعنبةريونلانبباهش
نبدسنبةليذجنبيمعدىصقأنببنهنبطساقنبلئاونببلغتنبمينغنببيبحنبركب

“بسندقو؛دیدبولئامسيتيالونونطقي.يبايسلا:درفملاو.ناندعنبدعمنبرازننبةعيبر
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ایدخيراملايفلاَُدْجَمَرًةَدهماَشراكثآلاَونلئاَو»نو

اعتاَرراَتِإ؛َنوُرَ»عمُهَللوشَولالبق؛َلَوغم»َنِأَو

ناسنإئهيناتُبالبقائَممُهَلَدِإمطحلاُبائْو»اهْنَعَنِيَأَو

نطلناَطلشلِليه؛«لئامسةمضغيءِكْلُملاًكاَدموملَنِئأَ

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

؛بورحلاران؛نويبايّسلانيأو:ىنعملا.يبايسلانارهزنبنسحممهخيشىلإمهتماعزرعاشلا=
..؟نارهزنبنسحش؛رهازلاٌنِسحُملامهميعزنيأومهنيأ..؟ةعاضقىلإًابسننومتتملا

لوهذلاوءنابيشونبويمرضحلااتليبقمهنمو«بلغتوركبىلإةبستنُملالئابقلادجهبدصق:لئاو
نمةمامضإهيلإتبستنايذلالئاوونبنيأو:ىنعملا.يلئاولارذجللةيمتتُملالئابقلانماهاوسو

.نابهشخيراتلايفمهف؛لئاودجمىلعةدهاشراثآلاف..؟هدافحأنيأ..؟لئابقلا

نبسمشنبةّلَوْغعِمىلإاهبسنلصتي؛ةيناطحقةيدزأةليبقيهوءةقيرعلايلوعملاةليبقدصقي:ةّلَوْعِم
كلامنبهللادبعنببعکنبثراحلانببعكنبنارهزنبرصننبنامثعنببلاغنبمنغنبورمع
نماهريغواكربولخنبرقلواعملايداونونطقيمهو.يلوعملا:درفملا.دزألانبرصننب

دحأ:نوزم||سمشنبةلوعمىلإةرشابمنوبستنيو؛دوعسمنبىدنلجلامامإلامهنموءنكامألا
نمةيلهاجلاكولمهيلعذوحتسيناكامو؛جارخلايهو؛ةواتإعمج:تاواتإ||ةميدقلانامُعءامسأ

؛ناجيتوٌجاوتُأعمجلاو؛فورعم:ناجيت||ةلودلاةبيرضرصعلاةغلبينعتوءةراجتلاىلعمنغم

مهبئارضةيلهاجلادوهعذنممهلف؛سمشدبعىلإنومتنُملاةلوعمنيأو:ىنعملا.ُجيوْتلالعفلاو

.مهكلمُناجيتنامعىلعاهئضَرفيتلامهشوكمو

نبديزنبددانبءيطىلإاهبسنلصتي٠ةيناطحقةليبقيهو؛ةبدادّهلاةليبقمه:مطخلابائذ
يتلااجنفمهدلبوءيباذهلا:درفملاو.دوهيبنلانبناطحقنببرعينببجشينبًأبسنبنالهك

ةقطنمبةيقرشلاوةرهاظلاوةيلخادلاقطانملصوملايداولارغثىلعفرشُملامطخلاجرببرهتشت

ءمطخلاجربباثذةبدادهلااهنعنيأو:ىنعملا.لواعملايداوولخنوقاتسرلاتايالووةنطابلا
.ینادُتالبقانممهلف

||ەدِعاس:همصعي||هبحاصتامعتاذإو«توّصلاوسفئلاجرخمتوهو؛قلحلا:موقلحلا
ةمصاعو«ىوزن»ةمامإلاةمصاعنيبيلّصفمرغثيهوءةيلخادلاةقطنملاندُممدقأنم:لئامس

نبةسامشنبةعيبسنبةبوضغنبنزاميباحصلادلباهنأامكءدالبلاةذحولبقءطقسم»ةنطلسلا

نملواوهو؛يطنبثوغلانبناهبننبدعسينبنم-يدعسلايناهبنلايئاطلانايحنبَرُمنبنايح
ًاتوصعمسفةحيبذمويتاذحبذف«لئامسًبامنصندسيناكهنأهمالسإببسو؛نامُعلهأنمملسأ

اذهنإ:نزاملاقفكلذرركتوءيبنلاروهظنعئبنُترعشلانمتايبأوهو؛منّصلاكلذفوجنم

انلقفامددیرُيزاجحلالهآنملجرمدقكلذىلعنحنامنيبف:لاقيبدارُپريخلهنإو«بجعل

=؛هللايعاداوبيجأهاتأنمللوقيء[دمحميبنلايأ]دمحأهللاقُيٌلجررهظ:لاقف؟كءاروام:هل
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qءَنِيَأَو ناَيِبذَوسبعومبِنابَرلاَواَهِيَضيَبُعُنَماَهيَبَرُجَأْنَع

تمدقیتحيتلحارتبکروءًاذاذجهترسكوهيلعتبثوف؛منصلانمتعمسامأبنهللاواذهُتلقف=

ىلإهلاحرتًافصاولاقو«ُتملسأف‹مالسإلايلحرشف؛هلثعُبامعهتلأسف؛ةنيدملابهللالوسرىلع
ريخاييلةشتل»||جزعلاىلإٌنامُعنميفايفلاُبوجت||يتيطَمتخهللالوسركيلإ»:الئاقيبنلا

ينيدمُهنيدالف||مُهَنيدهللايفُثبناجرشعمىلإ||«ٍجْلَفلابعجرافيريلرفغيف|ىصحلائطونم
نبنافلخخيشلاوءيليلخلاهللادبعنبدمحممامإلادلبلئامسنأامك.؛يجزرشمهُجْرَشالو||

تيبلااذهيف:ىنعملا.ذاذفأءارعشوءاهقفةيبدالاوةيهقفلااهتسردمنمجوختدقو‹يبايسلاليمج

اهربتعايتلا؛(لئامسسمشيفهنايبرحةلظميفخُي)ملمابأجنناسِللكىلععئاذلامئاشلا

هتيبةموميديفالايتخاء[لئابقلانممُهاوِسوءهييرباجو؛هيئحاورو؛هيئليلخب]لُتؤُملاكلُلاموقلح
ةعيبطبليلخينبوةحاورينبورباجينبليسيلوءءاحيفلالئامسلةتبسي-كاذنآ دارأيذلااذه

يفارغجم-ونثإلاقنغلا؛كاذنآ«تناكٌلئامسوءقنلاىلإةرشابميحوتموقلح»ةّدرُهف؛لاحلا

نبملاسمامإللةثلاثلاةروثلاةمصاعىوزن؛مالسإلاةضيبوطقسمنيبقّرطلاعطقتىلعنييهملا

رعشلانمًاتيبلئامسَبَمَودقف-دودححملاقيضأىفءايرعش ظجالُتامكو.يصورخلادشار

اهِاطُتسیلو؛لئامسحيدمهرایتخالرعاشلابابسأنوريثكفرعينأنود«ليجدعبليجلوادي

يفءكاذنآ‹ةلجفتسُملاةنتفلافقوأاذل.رباجينبنيبومهنيببرحلاراوأرعتسانيذلاةحاورينب

نيبًاربعَمةعيفؤلااهتناكمىلع-ديكأتلالب-ساسلانودساسأرغ«لئامسَدْلَخرعشلانمتيب
:موسحملاومساحلاهلوقباهمركأهنألب؛بسحفكلذسيل.لخادلانامةمامإوطقسمٍةنطلس
-ًامامإءاهناطلُسوهفاهنصجلتحاواهّلانْنَم«ٌعينَمرغاهنأاهبدصقو؛ُناطلُشناطلشلليهفلئامس
نأيجيتارتسلاويخيراتلااهُنَدْيَدٌةنيدمماهنأل_دکشقنيطالسْنِمًاناطلشمأ؛ٌلوقلايلباطنإناك

.ةغصاتلااهتيارضايببوردوةلادعلاقئارطاهبرصبتسُملاهتمامإرونوٍناطلشلاٌناطلشنوکت

سبعىلإنيتبيتتملارباجينبوةحاورينبيتليبقدصقوءبرعلانمنانطَب؛نابَرجألا:اهيبرجأ
ءأطخكلذو«فيسلادمغ؛يأ:برجأىنثم؛اهيبرجأحاشلاضعبدروأ]يلاوتلاىلع؛نایبذو
ليقوءهُبارق«ديدشتلاومضلاب‹بفيسلاُناڳوُجودمعيفيأ.هنائزجيففيشلاو::ثيدحلايف

ةضيبلكشىلعاهنألكلذبتيشءحالشلانمةضيبلاو؛اهتامحواهتضيتةوُن:اهتضيتعنق||[هُدع
ينب:نمزلافلاسيف‹نيترحانتجلانيتليبقلانملئامسٍةامححنعةيانكريبعتلاوءةذوخلا7؛ماعتلا

نبورمعنبةعيهلنبةعيطقنبةحاورىلإاهبسنلصتيءةيناندعةليبق:ةحاورونب||رباجينبوةحاور

:درفُلاو.ناندعنبدعمنبرازننبرضُمنبنالیغنبسيقنبنافطعنبثیرنبضیغبنبسبع
نبفوعنبةرمنبضيغبنبعوبرينبرباجىلإاهبسنلصتي«ةيناندعةليبق:رباجونب||يحارولا
.ناندعنبدعمنبرازننبرضُمنبنالیعنبسيقنبنافطغنبثیرنبضیغبنبنايبذنبدعس

كاذسورتنيأو:ىنعملا.ىرخألئابقبناجىلإلئامسنانطقتنيتليبقلاالكو.يرباجلا:درفملاو
مهنيا..٠نايبذوسبعىلعألاامهبسنبامهنعىنكملا«رباجينبوةحاورينبنم[لئامس]موقلحلا

؟ةمامإلابناجىلإفوقولانم
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5 ناودُعويغبمكر؛َتِفطُيالالأِناَعّطلاسبعايبزغلاةَرمَج

°”ناتوُمنيغغابلاىلعُداهجلاُثيحاهدَقاَوَميفالإَبرحلااوليشالل

اونمدجملايفمارعُكَدْجَمهايانكيبا
فمسائلُاعيمَجءالعُنَوعثقدق«نێرمَعلاب»َو(نصح»آب

39

(۲)

(۳)

)٤(

ءانه؛دصقلاو؛مهسأبةّدشومهتلاسبنعةيانك؛ةيلهاجلاةنمزأذنمسبَعينببقل:بؤزلاةرمج
نومضنيالوًادحأنوفلاحيالمهلتاقنملاتقلنوربصيموقلكء؛لصالايفةرمجلاوءةحاورونب

ثيدحلايفو.سيقلئابقلٌِبَعتربصامكلئابقلاعارقلربصتةَرْمَجاهسفنةليبقلانوكتكحىلإ

سراففلأانكنينمؤملاريمأاي:لاقفسيقلئابقاهتمواقموسبعنعٌةَئيطُحلالأسهنأ::رمعنع
.مهنعانئانغتسالانيلإاوعمتجينأانريغلأسناليأ؛ُفلاحُتالووِمْجَتِسَنالءارمحٌةَبَهَذاننأك

يتلاِراَمِجلاعضاوملليقاذهنمو؛لئابقلارثاسنماهأواننمىلعةدحاولاةليبقلاعامتجا::ُةَرْمَجلاو

لاقي:رخَبنبورمَعلاقو.ٍټارمجثالثيهورجاهنمىحمعجمٌلكنلٌتارمجمیئمِپیمرت
؛اركأاهبضرألايفسيلثارتالا:يريعلاةعيبألدشنأو؛تارمجلاريموةوسل

:ناعطلاسبع||؛بؤاكريَمُهُساوقةبّضو|اهئاَفَنفَيسبعووِ||«ٍبِراجَتلالكَنْبرُجدقو

ولامك«برعلالئابقنماهاوينودكلذيفاهزيمتلبرحلايفملايأاملاىلإسبعتي

:ىنعملا.ةحاورينبهتليبقفالسأرعاشلااهبٌصخحيدةغيصيهوہاوسدیجتنكتملاهنأ
ةرمج]ةرمجلاكلتعئفطيالأمهايإًابلاطُم.رباجينبةليبقعمةبرتحُمملاةحاورينبهتليبقبيختني

.لئابقلاعيمجفتاكتلةمألاهيفجاتحتتقويفءهنمةدئافالناودغمويغب[برحلا

صاعقناتوُهسانلايفُنوكي:ثيدحلايفوءُتْوَملاينعت:ُناتوَملاوُناتوُملاوُتاوُملا:ناتؤُم

ينبمكناوخإعممكبارتحا:ىنعملا.عوقولاريثكلاُثوملايأ:ٍنالطبلانزوب؛ُناتوُملاو.منغلا

‹مامإلااذهةدايقب؛مكئادعأدضاهدقاوميفبرحلااولعشأكلذل؛نآلاىنعمهلدعيملرباج
.ةلعشلائفطنموتيم-ىرأامك-ةيغابلاةئفلاىلعداهجلاثيح

نيبسلانل؛ةحاورينبعمةقومُعءانبأمهوءنايبذلنيمتنُملارباجينبءانه«بطاخُي:نايبذ

:ىنعملا.ناريظن:ناونص||ناليعنبسيقنبنافطغيفنايقتلينايبذينبوسبعينبنمنِييَولُعلا
دجَملايقارقيفمتنأو-ةحاورينب نحنف؛مكدجمنداعماورهظأ:رباجينبانتمومعءانبأايو

.دحأامهرظانُبالناونص

||افلتخاناذللاسبعاميعز:نْيَرْمَعلا||هتوخإوةفيذمهو؛نايبذءامعزمهبدصق:نصحلآ
:ىنعملا.ناليعسيقنبِدْغَسنبُناَفطَغوه:نافطغ||تعوفت:ًاضيأينعتو.ءًافَرَشتّلَع:تعرف
:ةظوحلم.نافطغربكألااندجليمتتًناعيمجاننكل؛؛نيرْمَعْلاونصحلآنمٌءادتبااناتليبقتعرفتدقل
رخليفتدباك؛رعاشلااهبإواةنج«نافطغسانلامجد:ريبعتلهمادختساودبيدق

انيفسانلاعيمجنأءكاذنآ«نيترحانتملانيتليبقللَلوقيل؛ًادئمتمًادياعكلذدصقُهنكل؛قايشلا
يفيدجمملاريغرحانتلااذهٌنُكاذاملف-بسحفنحنسيلو؛نافطغلنومتني(ىرخألئابقيفامك)

؟ةمساحلاةلحرملاهذه
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اهبنيَعلايِاَهَلاسمشُتْرَهْظأانَنَوخِإَناَْبَذيِيَبُتحځَدَماذإ

ناقزإريخىلإقابسيالعمۇرتضيِفَبتولا

نوهفداهجِناَمَرلاَنِمكش«َءاَرْبّعلاَو(َسحجاَد»َناَسوُف

”ناَكضأِناميإلاصلاحىلَعىقامفغايرلااهوُرُذَتَنِئاَمّضلااورد

“اولبزنكلامكخشيفءنيدلايفمُكَمَفلأِبىجمزُثيتلاظوُطحلا

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

يفیفخيالاهناهرُبةعطاسًاسمشيحدميترَهظأدقف؛انتوخإنايبذينبُثحدماذإو:ىنعملا
راشأامك)ةمومغءانبأمهنأمهلٌدُكؤياميفءةحاورينبموقنمموللاَبُنِجتكلذبدارأدقوءنويعلا
.داقحألانعيضاغتلاوبولقلاءافصليعادلاتيبلااذهيفَدُكأامكةوخألب«(قباستيبيف

نبنافطغنبثيرنبضيغبرباجينبوةحاورينبيتليبقدجهبدصق:ضيغَب||دوشاي:ثويلاي
يفامهبسنيقارتفالبقًابسَتنيتليبقلادودجبرقأهنألضيغبراتخاو«رضُمنبنالیعنبسيقنبدعس
||[ًاضيغبنيتليبقلادجدصقرعاشلافء«هيركلا"بضيغبريسفتيفحاوشلاضعباطخاو]نايبذوسبع
ُتاهژإو:ناهرإ||مكضعبيفمُكويخةازوَرُكَك:دصقلاو؛بيلحللةقانلاراردإرّدلاُلصأ:مُكوَدرَ
يفحاوشلاضعبًاطخأ].هيلعتوبثلاوهتمادإوريخلاىلإقباستلاهبدصقوءهّمادإوهنابثإ:ءيشلا
‹ناهّرلايأ:ىنعملاتاذلقرطترعاشلانأاميسالعلصتالاهنأل؛ناهؤلاوةنهارملاباهليوأت

ريخلااورثكأ؛ضيغبمكدجىلإمكعيمجنومتنُملادوسألااهيأايو:ىنعملا.[يلاتلاتيبلايف
دجمسالقفوُملاهرايتخاظحالن:ةظوحلم.هتمادإوهيلعتابثلاطرشريخلاىلإاوقباستو؛مكنيب

ةقرافُمدارأُهّنكلنافطغهدجىلإةدوعلاهناكمإبناكو«ضغابتلاىلعةلادلاهتالالدبضيغَبنيتليبقلا

!ضيغبامهُدجبهيفامُهَرُكْذُيتيبيفنيتليبقلانيبحلصللهتوعد
ىلعناهرببسبنايبذوسبعنيبًاماعنيعبرأتماديتلاةفورعملابرحلايه:ءاربغلاوسحاد

الئحتنأدعبفوعنبثراحلاوناتسنبمرهامهنيبحلصأىتح؛رخآرصتنیوقیرفمزهني«نیسرف

َناَيُِذَواسبَعامُعُكَراَدَم»:هتقلعميفىملسيبأنبريهزاهنعلاقيتلابرحلايهو.ىلتقلاِتاَيِد

[ةحاورينبورباجينب]ءاربغلاوسحادناسرفايف:ىنعملا.مشنرطِعمهياومداوات||امدغَب

ةرصنلمستيٌناديمهال؛داهجلامويلاهنممکبسحو‹ميدقلاناهولانعاوفقوتو.ةنتفوًاقاقشمکافک

.دابعلاودالبلاذحويذلامكمامإومکنید

اهوسانتتومكداقحأاوكرتتلتقولاناحدقل:ىنعملا.داقحألاوتاوادعلا:نئاغضلاوناغضألا

تيهتصلاخناميإلاناكنموهلمُقصلخأْنِإُناميإلامكحاورأيُّفصُييكءحايؤلايفًةوُرذَم
.ةوادعلاودقحلاناردأنمهشم

رهف؛لطابلاوقحلانيبهبقرفاملكو.نآرقلاُناَقَوُملا:ناقوُم||مكمحارتومكبراقت:مكتفلا

ةمقرلةلكؤملاظوظحلانإ:ىنعملا.ناقرفلانوراهوىسومانينآدقلو:ىلاعتهللالاقاذهلوناقرُق
=ٌقحلانيبنيبوحضاوقزفليزنتلامکحُميفلب‹نيدلامحميفيه؛مكفلاتبدالبلاونيدلا
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و2200

'ناميإبلقلاثطبًدبتشَينأىوِسروُدُصلاٍتاَراَرحاقشاو

ائررفألااذهةتنلفعام؟بزخلاسيويكليَ

(۱)

(۲)

هتوعديفلطابلاوقحلانيبزييمتلاناقرفلاةدرفممبدصقرعاشلانأمغر:ةظوحلم.لطابلاو=

ريغهتاقبطوىنعملاَلاللظرتيالملمابأنأالإ؛قايشلانمحضاووهامكنيتليبقلاةفلأودضاعتل
ةغلابشثيهوءهتاذٌدحيفنآرقمكفلاتٌنِإ:نيتليبقلاالكللوقينأدارآامنأكفءاهيهاوَعىلعةروظنملا
قيرفتلا؛يأ:لوألاىنعملازربأهنأحيحص.سانللٍةَيادِهٌباتكٌنآرقلاف؛ىنعملايفىنعملللاخدإو

ءةملكلالولدملهنيًاقيرفت«ليزنتلامكحشميف»:ةلمجنيدلاةدرفمدعبفيضيللطابلاوقحلانيب

وهو««ناقرفلادو«ليزنتلامكحم»نلكبفؤارتيفةيروتخلاباوىنعمرهانييدحميفنكل

.ةيقيوئقُتيفِهيلإانبهذامنلعبهئكلءانلیوأتيفهيلاانبهذامسكعرهظُيفدارت

ٌرارَحمثإلا»:ثيدحلايفءاجءوحنوظيغنمبلقلايفعجوةَّراَرَحلا:رودصلاتازازح

ًابيبطِناميإلادادبتسابالإظيغلاةُّدشنمهلڭاتوبولقلاتازازحلءافشالو:ىنعملا.(بولقلا
هريبعتيفةركبملارمعاشلاةهابتناءانهءظحالن:دارطتسا.اهللعنمًاربتلاهيفشيًايسفنًاجلاعمو

اهنمىضنموءهعورفىتشبيسفنلاجالعلابمويلاهفرعننراكعًاريبعت؟بلقلاَبلع»:ًابيكرتِتفاللا
‹ةتفالوةشهدُمنيريبعتلانيبةبارقلاوكمعMaصدععصعصTءطصنونعs!؟بضغلاربدتتاينقت»

لالظىفختاللاحلاةعيبطبو.ظيغلانمهئافشو؟بلقلاٌبط»:ركتبُملاهحالطصايف؛اهرودب

ءقرافُملايكل«قراخلاعنوقيألاوناميإلاهريثأتبوهبًاناميإ[نآرقلاببجطتلا]ىلإةيعجرملاةلاحإلا

نأىلعةلالدلل؛«ناميإبلقلابطبٌدبتسَينأ»:هلوقيف«دادبتسالا»ةدرفملهمادختساوهءًاضيأ

سيل«صلاخلاناميإلادادبتساٌبلطتيلبءالهسسيلاهنئاغضواهتازازحنمبولقلاصيلخت
.هتبابطوهيطبلب«بسحفهذحوبلقلاب

هحرشقباسلا«نانرجميدقلااهمساىلإراشأدقو«لئامسوىوزننيبةعقاولايكزإةدلبدصق:يكزإ

نالفولاقي؛هديمع:رمألاةدمُع||اهرفاوحباهشلطتليخلانألةكرغملاسيطَولا:برخلاسيطو||
ةدشلءنانرجيلهاجلااهمسالالظبيكزإدصقهنكل.مهُبْرْحَياميفهنودمتعياوناكاذإهموقدمع

ةبوتينبوةمكاردلاك«قحلاباَللظُمالطابواحةينامغلالئابقلانمريثكنيباهيفتعقويتلابورحلا
لبجلاحفسىلعفوجلانمطسوتملااهعقوممكبتناكاهنأل؛رماوعلاوروزعلاوةحاورينبو
..؟يکزانيأو:ىنعملا.ةيلبقلاتانحاشملاونئاغضلارارهفكاًايفارغجلتبانةحاسرضخالا
يهف؛نيملسملامامإلوحقلحتلاناشبهتلعفيذلاامو؟اهنأشام.ةدوهشمبورحسيطواهتحاسو

ردميرعاشلانأةةديصقلليبيكرتلاقايسلايفظحالن:ةظوحلم.مّدقلاذنمرمألاةدمُعنانرج

ركذيرمالايعدتسينيحوءمدقلايفةلغوملاوةيلاحلااهئامسأبلئابقلانيبجزملايضاهنتسإلاهئادن
ِنَذُمءامسأبةيضاهنتسإلاهتایبآضعبيفهئادتبابناجىلإ؛مامإلاةةرصنلهنمًاثخهمسابةليبقميعز

اهلئابقبقانمدادعتبهدصقموحنةركاذلايفخسارلاةدلبلاىگسممنمقلطنيليكزإولئامسلثماهنيعب

.مهئامعزو

1



9)ولامالزموټمهترمرقنوُبَتَتحاامٌرملالأ؛ريمڃ»نيَو

ينبناياىلعقودجَمنمريمةتَلغأام(ماَيِر»ثَءاجب

ءةيلهاجلايفنميلاتكلميتلاةليبقلانمنيغّرفتُملامايرينبوةنهابنللعماجظوفلم:ريمح(۱)

(۳)

ءاوعجرام:اوبتعاام||فونتولتسموىوزنويكزإوزوملاةكربورضخألالبجلانونطقيمهميمجو

نممهامفاوُتَْتسُينإو:زيزعلاليزتتلايفوءرّشلانمبَتَعىلعلمحو؛ةّدشلا:بّتعلالص
املهللاةعاطباوُلَمْعَيمل:يأ؛اوبِيْعُيملايندلاىلإمهدرو‹ىلاعتللامُهَلاقأنإ:هانعم؛نتف

وُ ةروعؤلاوءضرالانمطسبنملالهشلاٌدض؛رعَولا::مهترِعرغَو||ِءاَقَشلانمِهّللاملِعيفمهلقبس

.ريقحتلاويزخلايهو؛ةئاهملانم:اوناه||ىنكشلاةروُعوىلإةّرِعلاةروُعُوعمجهنكل؛ةفورعم
/ةتهابتلاىتحمايريتبنممهنيأب.؟لؤألاريجىلإةبستنُملالئابقلانمٌرِعلالهأنيأو:ىنعملا

نيهُممهناهالومهرِعةروعُونعًاموياولزانتامنيذلامه؛مهيلإةّسامةجاحلاف

هاوجألامهو«موقلااداسمه:ديدانض||ًاربِكهسأرعفرييذلاو؛كِلَملاوهو؛دَيِضأعمج:ديص
مهةلهاَبَعلا:ةَلِهابع||ريمكولمنمكلما؛ًاصيصختوارح:لايقأ||ركسملاةامحځوءامّلحلاو

وهو؛رساکعمجرساوكلاوأعمجد:رساوكٌدشأ||هنعنولارالمهكلمىلعاوانيل

تركذاذإفءعوقولاديريضَّقَْيىتجهيحانجعض:ًاروشُكوًارشكريكيؤئاطلاَرسَكوءباقحلا
ٌنطب:رشكونبو«ضاضقنالاديريوهفًاثيشامهنممصاذإوهوءارشُكهيحانجَرَسَك:تلقنيحانجلا

.بِلْفَتنم
يأرَرِسُحةيسرافلابوهبعم-سُّْفلاُكِلَممسا:اهرسكوفاكلاحتفبًاعيمج«ىرشكوىرشكو
ةرىِساكأعمجلاوءاریثكثيدحلايفكلذدروو؛ىرشك:تلاقفبرعلاهَعُفكلملاعساو

يفكلُملالالىلإيهتنيلدوسألاىلعرساوكلانابقغلاةفصجزمرعاشلانأودبيوقرِساسكو

ئراقلاىلعيصعتسينلف:ىنعملاامأ.نوبضاغنوجاتهم:نادوح||برخلا:ءاجيهلا||ةيسرافلا
ىلعةرداقةئتهذةروُصنيوكتلًاعباتتاهبيكرتةداعإطرش؛اهيناعموتيبلاتادرفُمةءارقدعبهبرفا

.هتابثإبولطملاىنعملاقاقتشا

_ريمحنينادملادبعنبثراحلانبءارمألانبرمقنبمايرىلإاهبسنلصتي«ةيناطحقةليبق:ماير
ریمحنبداهلانبدادشنبدیزنبكلامنبيدعنبفوعنبدعسنبثوغلانبديزنبنیعرنب=
.دوهيبنلانبناطحقنببرعينببجشينبًأبسنبربكألانبريمحنببعكنببسنبرفصألانب
نبرمعانبادمحأودمحممهو؛نيمدقتملاةنهابنلاكولممهبدصق:ريمج||يمايرلا:درفُملاو

«ناهبننڀرمعنبدمحمنبناهبننبنالهکيلاعملاوبآو؛رمعنبلهذنبناهبندمحموبآوءناهبن
دقاهو:ىنعملا.٠ةقحاللاتايبألايفاهركذدريسيتلاءةيناثلاةلودلايفكولملانممهدعبءاجنمو

هدمناينبناينبلاخماشىلعموقيلءريُمحهتعفريذلاخماشلادجملاقباسبمايرةليبقتءاج

.هبٌدِضتعَيو

٤۹۲



َوًو۰ِء
ناهينساّنلاكولميلاغعَملاوودةُتَرشأَوياشلااهورَيُمحَنِئأَو

نالو(ناميلشاو177هلهاَوُكىلغألاةَدؤُسلاهَلىئ

ناسَتوُهَوًانيجكْلملااوُهَينَف اوُكلَمنيشمالاءارارَعادوها

”ناّملااماراامَو؛ماركلاديّصلاةبِراعيلاكْلُممهِعرَفنمَناكَو

(۱)

(۷)

(۳)

(4)

ريمنبناميلسخيشلادلاو‹يناهبنلارصاننبريمجخيشلا[انداقتعايف]هبدصق:يناثلااهريمج

يفیوزنكلمدقو؛ناهبننبنامیلسنبنسحمنبناطلس:نیرخاتملامهكولُمةمامضإنعكيهان
ءناطلسنبسامهط:مُهدالوأةثالثًاكراته۷۳٩ةنسيفوتو؛ه7٤۹ةنستاكربمامإلامايأ

رصاننبريمحخيشلا]يناثلااهرَيْمِحنيأو:ىنعملا.ناطلسنبرفظُملاوناطلسنبناطلس

مامإلاعيابييكريمحخيشللثحتيبلايف:حيملت.ةنهابنلامهسانلاكولمف؟هترسأوء[يناهبنلا

؟سانلاكولممهرمألاةقيقحيفةنهابلانأبهريكذتةينقتًامدختسُمهيلعبلقنيالأو«هرصنيو

ةضهن»يفريشيوبأةبيشلاهدكؤياماذهوءميابحلامامإلاةرصانُمءةفصلاكلتلةموميدءمهيلعو

؛رصاننيريمحخيشلانمةعيبلاثكنمدعبدوهعلاوقيثاوملانيدلارونخيشلاذخأنيحء«نايعألا

.هتئوبرمألانمهلطنتنمًافوخ

:نالهكوناميلشورّفظُم||تاململايفهيلعدمتعُينموهولهاكعمج:هلهاوك||ةدايسلا:ددؤسلا

نبناميلسنبنسحمنبحالفكلملابموقيلهتوخأىلعمدقتملاوهريخألاو؛ناطلسنبرفظُملا
عبسكلُملايفمادوالهبىلإءاجرفظمهيخأتومبملعنيحو؛تاینقمىلعًاکلمناکدقو؛ناهبن

نبرفظملانبناميلسو.ةسايسلاوةحامسلابرهتشاو؛ه٩۹۹ةنستامىتحهکلميفلدعونينس

ءظفاحنبریمحنبنالهکهبدصقف؛نالهکامآ؛هرمعنمةرشعةيناثلايفوهوكلمدقو؛ناطلس
يفهوقبسنمةدايسلاهلىقبأنمف:ىنعملا.ناطلسنبرفظملاونسحمنبحالفمعءانبأنموهو

!نالهكوناميلسورفظم:كلُملا

ةنهابنلاءارعشوكولممهالهركذدعب:ىنعملا.نيرخأتملاةنهابنلاكولمنم:نسحمءرارعدوه

‹ەنانئمطاوهنمأٍةَّدشل‹ناسعنوهو-ًامئادسيلو-ًانيحكلُملااوهنف:ةتفالةنوقيأبتيبلااذهمخي

ركذرعاشلانإفلاحلاةعيبطبوءرخآلادعبًادحاومهكولُميفًايلاتتهبقحوهدوهُعتلاطامةرثكلو

.توغاطلاوربجلامهكلمىلعبلغدقفءنيحلاصلاةنهائنلاةئ

.ةنهابنلاةلودضاقنأىلعةيراعيلاةلوداوسّئأوةنهابّتلانماوعوفتءةيساسأةينامُعةليبق:ةبراعيلا

-م١۲١٠۱)يبرعيلادشرمنبرصاناهتمئأمهأوءيلاغتربلالتحُملااودرطونامُعديحوتباوماق

ءتيبلااذهيفءرعاشلائدتبي:ىنعملا.يلاغتربلالتحمملادرطوةبطاقدالبلادحويذلا(ع۹

عرفنمناكو:اّلئاقءةبراعيلاةلودىلعيخيراتلاءوضلايقليلةنهابنلاةلودلهحيدمنمخالسنالاب

يفاهتمجاهوةيلاغتربلاةيروطاربمإلاىوقتعراصيتلامهتلودهبدصقوءةيراعيلاكلُمةنهابنلا
.دنهلليبرغلالحاسلاوءايقيرفاليقرشلالحاسلايفًاقحالونامُعيفاهيلعترصتناواهلقاعق
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ُناْلَوٌبارُغِإفيلُاڻِطْنَمُف مهترييِرابُحَأنَع«َبوعَي»فيسلس

”لاصغألضالاكاذِلمُمْنَآَولضأمكلششئرُفايْلَعارْفاَعيِنَب»اَبَو

نايأيأبرعوهناسلهنعبرعأ:لاقُي؛ةنابإلاوهوءدحاوامهانعمبيرعتلاوبارعإللا:بارعإ(١)

يفَنحَلو.نوحلوناحلهعمجوءةعوضوملاةغوصملاتاوصألانم:نخللا:ناحلا||حصفأو
اذإسانلاُنَحْلَأوهو.برعلانوحُلبنآرقلااوُؤرقا:ثيدحلايفوءناحْلأباهيفٍبّوطودوغاذإهتءارق
ةيخيراتلاتاحوتفلاوداجمألاىلإةراشإلاتيبلااذهيفدصق:حاضيإ.ءانغوأةءارقمهنسحأناك

نبرصانمامإلاةافومويبختنايذلا(م۸۸٦۱-م۹٤١۱)يبرعيلافيسنبناطلساهبماقيتلا

تراشأدقو.ةيبرعيلاةلودلاءانبنمىلوألاةلحرملايفكراشونييركسملاهداوقدحأوهو؛دشرم

Curنوزيمدنارغروكولةيسنرفلاةخرؤملاهتمامإةرتفىلإ Grandmaisonيدقت»اهفلؤُميف1ع

Présentation(نامُعةنطلسل du Sultanat Omanيبرعيلافيسنبناطلسدهعفصويفةلئاف:

دقو.حتفلاةداعإدجمهيلإدوعييذلاوهًارصانهّهعنبافلخيذلالوألافيسنبناطلسنِإ»

درزامك«تقؤمماسةلاحشيعتتناكيتلادالبلادادتماىلعًافيثكًاطاشناذهذفلايجيتارتسالالذب

يفو؛فيسنبناطلسنأةقيقحلاو.«نييلاغتربلاىلعهراصتنانيماتبةليفكتناكةيوقةيرحببدالبلا

هذهلضفيو.ةيناملاةلودلاءانبىهنأونامُعروحوراصتنالاقمحدهعةيادبنمةنسنملقأ

نماهذوفنواهتطلسةطساب‹يدنهلاطيحملايفةيرحبةلودىوقأكاهعقومنامُعتداعتساءةلحرملا

ككًلاعطق«ةريشلاكلترابخأنعيبرعيلاناطلسفيسلاساو:ىنعملا.ايقيرفإقرشىلإجيلخلا

ديعتسيوهوءعامساللفّنشُمٌبِرطُمةليلصوءهلاعفيفعلجحضاوفيلاقطنمف؛مراّصلاهنيقيب
.ايقيرفإودنهلايفمهلقاممنمنييلاغتربلاّشَصوةلولادودحميئؤيوكلخلا

نبكلامنبرهفنببلاغنبيۆليبةياسىلإمث؛رئاغلإاهسنلصتبةياثدعةلت:رفاغونپ
.ناندعنبدعمنبرازننبرضُمنبسايلانبةكردمنبةميزخنبةنانكنبا(شيرقوهو)رضنلا

ةيالويفرفاغينبءاعنصيفوءقاتسرلايحاونيفرفاغينبيداونونطقيمهو.يرفاغلا:درفُملاو

نبناسنبفلخخيشلامهئاملعنمو.يربعةيالولنيتعباتلانينيعلاوزيردلايتدلبوءقيوشلا
ةسردميفجرخت«نامُعنايعأنمفشكلالهأنمءرعاشوهيقفملاعوهو؛يرفاغلاميثعنبنافلخ

=هقفلايفًاميظعاغلبمغلبو«ةريثكنكامأنطوتساو«ىوزنلامعأنمرومعملاةدلبيفدلو.نيربج
ءبدألاوةغللايفهملعةرازغىلعلديديجرعشهل.ةريبكةبتكمكلتمادقوءةيعرشلامولعلاو=
نمناكوءنيملسملاةمئألحئادملاوتاحوتفلاوظعاوملاومكحلاوحئاصنلايفهراعشأرثكأو

رثكأنعيفوتو(م۱۷۱۱)ه۳١۲٠٠ةنسناطلسنبفيسنبناطلسمامإللةعيبلااودقعنيذلاءاملعلا

ناويدهل.ةيعرلابٌيفرا:هللاقوهًاييضناکاملدیعسنبدمحأمامإلايفسرفتدقو.ةنسنيعستنم
يلصأولعمكل«شيرقىلإنيبستنملارفاغينبايو:ىنعملا.«فشكلاملاع»:همساباتكوعوبطم
.ةرحفملاكلتٌناصغأمتنأو«لئابقلانيبهبوخاف
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هِتَرضُْلاواولاارش

امكحوتبايلُعلااَمُداَوطأني

نارُفُغَوتائشادو

نابضدخملاهار؛لوُهْذلا»نِي

”نابلَك»دلَانِيأَ؛لیکشوُب اهشراوُق«حمشيِٿَياطر0

أَو

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

9اکذمٍِنيدلاٌةاَمُح؟صورخوُب»مُهُئَداَفسانلارشأماَوُمَنن

؛مامإلاةرصُتيفرولبتملامهنيدلٌةَرصُنهللاىلإمايقللرفاغينب«تيبلااذهيفبيهي:ىنعملا

مهمامضناجئاتننودصحيسو-مامإللاورصتناول ديمحلامهلعفىلعاومَدنَيْنلمهنأمُهايإًارُكذُم

.اياطخلاوبونذلانمقبساملًانارفغوٍتانجةعيابملافْلِحل

ةربعىلإاهبسنلصتيءةيناطحقةيدزأةليبقمهو:نييربعلاةليبقمهبدصق:مكحونب||اهلابج:اهداوطأ
.يرثغلا:درفملاو.يدزألارصننبكلامنبهللادبعنببعكنبثراحلانببعكنبنارهزنب

||يربعةيالوبيقارلايفًاضياوءرضخألالبجلاحوفسىلعنّييربقلاةافسموارمحلايفنونطقي

ىلإدعاصتيمهبسنيقابو«لئاونبركبنبنابيشنبلهذىلإاهبسنلصتي«ةيناندعةليبقمهو:لوهلا
هؤادنمعينآدارآوءنابيشينبنمعرفمهو.يلهذلا:درفُملاو.ناندعنبدعمنبرازننبةعيبر

قاتسرلاویوزنومدويربعنيبنامُعنمةفلتخمقطانميفنوعزوتيمهو.نابيشينبولوهذلا
ولُعنعةَيانِك«لابجلاولعبمهصتخاو«نويربعلايأ؛مكخونبةيلاعلااهّلابجنيأو:ىنعملا.يباوعلاو

ءرضخألالبجلاحوفسىلعةقلعُملاةدلبلا؛نييربعلاةافسميفمُهانكُسيقارنعًاحاصفإو؛مهتناكم

.نابيشينبنمدجملاةارسولوهذلاةرصنلثحتسمملاهحيدميناثلارطشلايفلمكتسيل

ىلإ:ليقوءةرشعلانوداملاجرلانمٌطهرلا:ليقوءهّلهَأولجرلاةريِشَعمُهءٍطُهرلا:طهر
حفينبةليبقىلإةراشإ:حمفشيب||هتليبقوهشوق:لجرلاٌطهَروءةأرمامهيفنوكيالونيعبرألا

رکبنبةيواعمنبةعصعصنبرماعىلإاهبسنلصتي؛ةيناندعةليبقيهو:ليكشونباهيلإيمتنييتلا
.ناندعنبدعمنبرازننبرضُمنبناليعنبسيتنبةفصخنبةمركعنبروصنمنبنزاوهنب

ةيناندعةليبق:ناَُْكونب||الهبةيالولامعأنمتيسوايسبيتدلبنونطقيو.يليكّشلا:درفحلاو
ءةعنملاوزعلايفلثملاهببرضُييذلالئاوبيلكبفورعملاءةعيبرنببيلُكىلإاهبسنلصتي

یصقأنببنهنبطساقنبلئاونببلغتىلإمهبسندعاصترمتسیل««لئاوبلكنمزعأ»:لاقیف

يفنونطقيو.ينابلكلا:درفُملاو.ناندعنبدعمنبرازننبةعيبرنبدسأنبةليدجنبيمعدنب

لاكل؛؟حمسيتبىلإةيمتنُملارئاشعلانيأو:ىنعملا.نامُعنمةرهاظلاةقطنملابيربعةيالو

؟نابلكونبناعجشلاُداسآلانيأو؟مهنيأ.ليكشونبناعجشلااهسراوفنميتلاةقيرعلا

نبصورخىلإاهبسنلصتيةيناطحقةيدزأةليبقيهوءةريهشلا؛دمخَيلا»لئابقنم:صورخونب

نبهللادبعنببعکنبثراحلانببعكنبرهازنبرصننبنامثعنبهللادبعنبدمحلانبيراش
=نببرعينببجشينبًابسنبنالهنبديزنبكلامنبتبننبثوغلانبدزألانبرصننبكلام
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اوُئاَدمكَواوُتيِدام«ٌةَءاَنَمرئاَهُنَوِمباَملاُتويَلاَهْنَعنيَو

EZرارحلمُهرْجاَمَمْنَممُهُكْلُمرْسلاضر«ُبيقاَعَيلا»نأ

ةغشزكيفىنِغلالَأنيَأَو )۳اكنيازسنبناعمةلضغعُم

أو

(۳)

)82أهللالوشرلم3مكَتَدِجَنْمْرََعءادُعَسلآاي٤

يتيالويفمهضعبو«صورخينبيداويفنونطقي.يصورخلا:درفُملاو.دوهيبنلانبناطحق=

۲۷ةليبقلاهذهدارفأنمعيوبدقو«ىوقتلاوعرولاونْيدتلابرهتشانماهدارفأنيبو«ىوزنوقيوعلا

سانلارمأبنومئاقلانيأو:ىنعملا.ةديصقلاهذهيفحودمملادشارنبملاسمهرخآناكًامامإ

هصيصختظحالن:حيملت.مهدوهعىلعنوظفاحلاهللانيدةامحءةلادعلاولدقلاحاربىلإمهتداقو

ةليبقاهنألكلذوء«نيدلاةامح»و«رمألاماوُت»يهو؛اهباودوفتةّيزمبصورخينبلهتحدميف

.مهدوهعيفلدعلاباوماقلِضافأءاملعةمئأءخيراتلارَىلع«تبجنأ

‹ةيناطحقةيدزأةليبق:ةءانهونب||ةّندِشويقلُحلاٌةَوُف:ٌةَرِملا:اهُنوِم||ةباغلاُدوُسأ:باغلاثويل

نببعکنبنارهزنبهللادبعنبناندعنبسودنبمنغنبمهفنبكلامنبةانهىلإاهبسنلصتي
يداووتافاغلانونطقي.يئانهلا:درفُملاو.دزألانبرصننبكلامنبهللادبعنببعكنبثراحلا

لالهدالوآمهژامعزمهاسدقو‹لضفلاوةلاسبلاباورهتشاءامعزمهنمو؛تايرفيداوونيعلا

نعنيأو:ىنعملا.يصورخلادشارنبملاسةمامإخيسرتيفيملاسلانيدلارونخيشللمهتدناسمب

.سانلانممهاويلاونادمكوءدحأمُهْنِدُيملنيذلااهثويلةمامإلاهذه

نبديزنبددآنبةرمنبثراحلانبيدعنبماذجىلإاهبسنلصتيءةيناطحقةليبت:بيقاعيلا

:درفُملاو.دوهيبنلانبناطحقنببرعينببجشينبًأبسنبنالهکنبدیزنببیرعنببجشي

ضرأ»:ناَنفلايخيراتلااهمسابةفورعملاءيربعةيالونمزيرّدلاةدلبيفمهانكس.يبوقعيلا

مرخافَمفءرسلاضرأةباهماوكلَمنيذلابيقاعيلانمةمامإلاهذهاوراننيأو:ىنعملا.رلا

.رخفللةدمعأوناكرأ

نبيراوحلايبانبيدابىلإاهبسنلصتيةيدزأةليبقيهوءةادبلاةليبقمهبدصق:دؤّسنبيلعونب
بعکنبنارهزنبرصننبنامثعنببلاغنبمنغنبورمعنبسمشنبنادحنبناټحضنبطيقل
تيبلايفناكامبر].يدابلا:درفمملاو.دزالانبرصننبكلامنبهللادبعنببعكنباثراحلانب

.الاننكل«يرجهلاثلاثلانرقلاةيئأنموهوءةدوسنبيلعينبنمديمحنبكلملادبعىلإةراشإ
نبيلعينبعمتفلاحتةادبلاةليبقنأركذلابريدج.لنيةيالونطقتيدابلاةليبقو.[كلذبمزجن

نبيلعينبنمىنملالهأنيأو:ىعملا.ناّدحوةادبلافلحلوحملسُموبأهيلإريشياموهودوس
.نامزلاٌلِضاعَممهلاثمأبُلَحُتنيذللانادحودؤَس

نبةفصخنبةمركعنبروصنمنبنزاوهنبركبنبدعسىلإاهبسنلصتيءةيناندعةليبق:دعسلآ(4)

=قيوسلايتيالونونطقي.يدعشلا:درفُملاو.ناندعنبدعمنبرازننبرضُمنبنالیعنبسيف

1۲۸



وو

اهر0بمق'ِلالهنبهاَيملَح

دُجُنةَداَساردَبيلا#نَمنبأَو

امفمارِكلابخشا«ةَنِساَوحلا»نِي

نائبنيدلااذهبَدنوُمِلشسُملاف

”ناعوشٍتارِيَحلاىلإًنورِدابُم

(۱)

(۷)

(۳)

)٤(

(0)

۳ oe AW

ارَمُغونياَهيِداَوَعاَهْمَعَنيأَو

اهبميَعّشلا»ُلاَيْفأَو«كُنض»َنِأَو

نارابزحلاحافيفمُهَليِدْهَع
نارمُغرُخفلابمهبناجنف

ُناَطْلْس»لْضَملاُدَوُطَو«ُفوُلصلا»نبأ

نيذلاركبدعسءةريشعلادعسنممهو«سيقنبنازعةمامإمهلهاوكىلعتماقدقوءةعنصملاو=

يدعسلاسيمخنبليمجخيشلامهئاملُعنموءدمحميبنلاةعضرمةيدعسلاةميلحمهنمتلوت

مامإلاةلودناكرأدحأ‹يبراغلامّيلسنبدمحمخيشلاةمالعلاوءةعيرشلاسوماق»فّصُمبحاص

..؟نازعةمامإيفًاقباسةدوهشملامكتدجنموزعدعسلآاينيأو:ىنعملا.نازعنبسيقنبنازع
.هومتعضرأولوسرلامتتضخمكنأاميسالءةتفلاةلودلاهذهةرصانُمنممتنأنيأ

ءكاذنآءةباهموةوطسهلتناكيذلايدعسلالالهنبدمحخيشلادعسلآميعزهبدصق:لالهنبا

لآميعزوعديتيبلااذهيف:ىنعملا.اهيحاونوقيوشلايفةريغصلاةرامإلاهبشُيامسّسأهنأةجردل

اذهبضعيىلإهضعبدضاعتُمنايبنيملسملانألءةمامإلاةلودةرصنللالهنبدمحخيشلادعس

١.مامإلللئابقلاةفاكءالويفهغسنلّئمتُملانيل

ثیرنبضیغبنبنایبذنبةرازفىلإاهبسنلصتي؛ةيناندعةليبق:ردبلآ||ناعجشةداس:دجنداس
ةيالونونطقي.يردبلا:درفُملاو.ناندعنبدعمنبرازننبرضُمنبنالیعنبسيقنبنافطغنب

نوعرسيتاريخلاىلإنوردابملاناعجشلاردبلآةداسنيأو:ىنعملا.ةيلجاملاةنطابلاةعطنمباكرب

.طبتممهيالواهيلإ

ةليبق:ةنساوحلا.ءارظُنودادنأ:نارقأ||بيسخلاميركلالجرلاوهو؛بيجنعمج:بجَنلا

نبدعسنبرصننبديبعنبعمصأنبسودسنبدوسلاهمساونسوحىلإاهبسنلصتيءةيناطحق

يبنلانبناطحقنببرعينببجشينبًأبسنبنالهکنبديزنبءيطنبثوغلانبورمعنبناهبن
ةنساوحلانيأو:ىنعملا.ةنساوحلايداووةروباخلاةيالويفنونطقيو.ينسوحلا:درفُملاو.دوه

.ءارظْنودادنأبرحلاحافكيفمهنأهتدهعامف؟ءامركلا

ددانبكلامنبةريشعلادعسنببعصنبديبزنبرمعمىلإاهبسنلصتيءةيناطحقةليبق:رمُتونب
.دوهيبنلانبناطحقنببرعينببجشينببسنبنالهکنبديزنببيرغنببجشينبديزنب
ءٌّقحلاةمامإنعنيأو:ىنعملا.ىولوصانشوراحُصومحضتايالونونطقي.يرمعملا:درفُملاو

كلتنعاولزانتلهف؛راخفلاورخفلابنآلممهبناجٌنألمهنمهاندهعاماندهعدقف«رمعونبهذه

؟ةيزملا
=اهبسنلصتيءةيناطحقةيدزأةليبق:معلا||كولم:لايقأ||ةرهاظلاةقطنمتايالوىدحإ:كَ
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ومووحےکِوَنْيأَو
نال»ناَسَرملاَو«وِهاَوظلا»نأ؛بَف»نمْيحلاَنِئَأَوغك»

”ناوخِإَواوناموملاامَّنإُفطحىّلَع«ساَيينب»ُءاججَراَمَو

(۱)

نبنزامنبةبلعثنبسيقلائرمانبةثراحنب(ءامسلاءام)رماعنبورمعنبنارمعنبميعنیلإ=

ءميعنلاةليبقنمذخف:فولّصلا||كنضويميربلايتيالونوئطقي.يميعنلا:درفُملاو.دزألا

ميعنلاةليبقبسنباهبسنلصتيءتارامإلاونامُغلئابقىدحإيهو:رطاوخلاةليبفنملسلستي
خيشلاىلإتيبلااذهيفرعاشلاريشُي:ناطلشس||لبج:دوط||تارامإلاونامُعنيبنوعزوتيو
ميعّنلالآكولموكنضنيأو:ىنعملا.كاذنآ«يميربلاةقطنممكاحءيميعنلايلعنبناطلس

يلعنبناطلسخيشلاالُعلاولضفلالبجنيأو؟ةمامإلاهذهةرصانمنعفولصلانيأ..؟اهماكحم
؟رمالااذهةرصانُمنميميعنلا

نبرکبنبةيواعمنبةعصعصنبرماعنبةعيبرنببعكىلإاهبسنلصتي؛ةيناندعةليبق:بعك

.ناندعنبدعمنبرازننبرضُمنبناليعنبسيقنبةفصخنبةمركعنبروصنمنبنزاوه
ىلإاهبسنلصتيءةيناطحقةليبق:بتق||يميربلاوةضحميتيالويفنونطقي.يبعكلا:درفُملاو
نببيرعنبنطقنبناديحنبثوغلانبورمعنبكلامنبنامدرنبكولمألانبنامدنبنابتق

.دوهيبنلانبناطحقنببرعينببجشينببسنبربكألاريمحنبعسيمهلانبنميأنبريهز
ىلإاهبسنلصتيءةيناندعةليبق:رهاوظلا||اهرواجامويربعةيالويفنونطقي.يبتقلا:درفملاو
.تاندعنبدعمنبرازننبرضُمنبناليعنبسيقنبةفصخنبةمركعنبروصنمنبنزاوه
عمًابسننوقتليوتارامإلاةلودنمىتشقطانميفو؛يميربلاةيالويفنونطقي.يرهاظلا:درفُملاو

بتقونبوبعكونباهنعنيأو:ىنعملا.ًايلاحتارامإلاةلودماكحماهنمٌرّدحتييتلاةليبقلاسايينب
؟نالهكىلإنومتنمملامهناسرفو«رهاوظلاو
يصاقأنمةلومأملاةَرَصانُملايفلمألاهبدصقوسيلاضيقتوهو؛لَمَألانمءاججولا:ءاجر
اهاگسىئلبقء«نامُغلحاستارامإ»:يخيراتلااهامسبكاذنآ«فرعُتتناکثیحنامُعلجاس

نبسايىلإاهبسنلصتي«ةيناندعةليبق:سايينب||«ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلود»:ثيدحلا

نبناليعنبسيقنبةفصخنبةمركعنبروصنمنبنزاوهنبركبنبةيواعمنبةعصعصنبرماع
نمز«حلاصتُملانامُعلحاستارامإناكسمهو.يسايلا:درفُملاو.ناندعنبدعمنبرازننبرضُم
ءاملعونوخرؤملاهيلعقفتااملًاقفوو.[ًايلاحءةدحتجملاةيبرعلاتارامإلاةلود]ةديصقلاةباتك

؛'ةسالفوبلآ»ىلإمهلوصأعجرت[موتكملآوءنايهنلآ]تارامإلاةلودماكححنأ«باسنألا
يبدماکحځ««موتکملآهف؛كلذىلعنوخرؤملاعمجأدقوء؟سايينب"ةليبقنمنورّدحتيمهعيمجو

لآ»لثمكلذيفمهلثم«سايينب»ةليبقيفعورفلازربأدحأ«ةسالفوبلآ»ىلإمهلوصأعجرت
ءانبأنايهنلآوموتکملآنأينعيامم‹يبظوبأ»ةرامإماكح«نايهنلآ»اهنمردحنييتلا«حالفوب

ىلإهتبسنعجرتيذلاءارماعنبساي»ىلإاهلصأيفبسنتيتلاسايينبةليبقىلإنومتنيةمومع
يف؟يبايسلادومحنبملاس»ينامُلاةباكنلاوخّرؤملاهرکذاملًاقفو«ناندعنبدعمنبرازنلئابق

=ردحتييتلا«سايينب»ةليبقنأهباتكيفيبايسلادكأدقو.«نامعباسنأيفنايعألافاعسإ»هباتك
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ةليبقلابسنبقلعتياميفو.نامُعجيلخلحاسىلعلئابقلارهشأنمدعتيبدو«يبظوبأ»ماكحاهنم=

نيئئاندعلانميهله:ةليبقلاءامتنالوحباسنألاءاملعونوخرؤملافلتخادقفىلعألامهدجىلإ

نممه«موتكملآوءنايهنلآ»يلاتلابوسايينبنأىلعاوعمجأةباشنلابلغأنأالإ؟نيئناطحقلامأ

ءيئاطلايريغملاديزنبدمحنبنمحرلادبع»هركذاملاًّقفو«نييناطحقلانماوسيلونييئاندعلا

ونبو»:(برعلالئابقبسنركذيفبختنملا)هباتكيفدروأيذلا«نييدوعشلانييخرؤملازربأدحأ
ةصيبقنبسايإلنوبستنينممنامُعلهآسايٳينبنِٳ:لاقيوءةعازخنمةيشبحنم:نطبسايإ
الإ«نيياندعلانممهنإىلإلوقلابءاهتنالاو«سايينب»بسنلوحفالتخالاكلذمغرو.«يئاطلا

ةطقنةمثو.مالسلاهيلعليعامس]انديسىلإنوهتتيبرعلانأرابتعابيرهوجريغفالتخالااذهنأ

فلاحتمآةليبقمهله:«سايينب»ةليبقبقلعتتوءاهمسحباسنألاءاملعلواحىرخأةيرهوج

دجىلإيهتتتسايينبةليبقاهمضتيتلالئابقلالكله:رخآىنعمبوأ؟نوطبلاولئابقلانمددعلا
يفمامضنالااهتحلصمنمنأتأترايتلاىرخألالئابقلانماًددعمضيمسادرجماهنأمآدحاو

بلغأنأنوخرؤملاعمجأدقفءةيلاكشإلاكلتمغرو.؟اهنععافدلاواهحلاصمظفحلدحاوفلح

اهیلإتمضنامثءارماعنبسای»وهودحاودلاوىلإبستنتدحاواهلصألئابق(سايينب)عورف

نمعرفيهفريموبلآ»ةليبقيفكلذرهظيامكةرصانملاوفلاحتلادصقبةرواجملالئابقلاضعب

لئابقلاهذهلوخدنوخرؤملاعجرأدقو.سايينبلئايقنمتقولاسفنيفيهوءريصانملاةليبق

ينبةليبقنإ:لوقلاةصالخوءمساوقلانمونامعيفةبراعيلانممهفوخىلإسايينبفلحيف

يفةليبقلاءانبأناكو«لحاسلانمقطانملايقابيفنولقيمثيبدونيعلاويبظوبأناطقمهساي

بسنلاباًرازتعااًرداناًليلقالإيريهمالويسالفويحالفلاقيالف«يساي»:اولاقاوبستنااذإقباسلا

مكوءلئابقلاعيمجنمبناجلاةيوهرمتناكوءةريزجلايفتالوصوتالوجةليبقللوءدحاولا

ةزعلاتاجردىلعأتلانىتحاهيضارأنعتعفادمكوءةيزاغشويجنمةليبقلاهذهترسك

ءىرخألاةينامعلالئابقلاىلإًاسايق«سايينببسنحرشيفةلاطإلاهذهنأةقيقحلاو.ددؤسلاو

ةيناندعلالئابقلانماهاوسنودءًأتيب١٠بةليبقلاهذهٌصخرعاشلاف؛ضحممجهنمهببس

ءمايرينبوةءانهينبوثرحلاوةنهابنلاك؛اهحادتمايفلغوأيتلالئابقلاكلذيفامبءةيناطحقلاو

يخيراتلایطعُملابًلغشناهنکل؛هتینونلاحلاةعيبطبءاهتحدتمايتلاةحاورينبنمهتليبقنعكيهان

ينبورباجينبنيبيلبقلافالخلاىلإرصعلاكلذثادحأنمًاقالطناءاحيفلالئامسةتدسجيذلا

نبطوبخشنبهفيلخنبديازنبناطلسنبديازخيشلاسايينبيفموقلارابكرخآنمو..ةحاور

ناف‹لاقُيقحلاو.يسايلالالهنبحالفنبلالهنبحالفنبنايهننببايذنبىسيعنببايذ

نهترانمزيفةلودلالجروةليبقلاخيشةوخننيبةعماجلاةغيصللالاثمناكءناطلسنبديازخيشلا

يبآةراشإيفةبارغالو.ًاكولُموأ.ٍلوُدءاسؤرمُهَسْفنَأاوگَسنيقاَفأقافآذاذشليبرعلاملاعلاهيف

دبلوألاةفيلخنبديازخيشلامهسأرىلعناكدقف؛حلاصتُملالحاسلاخويشىلإ؛كاذنآ؛ملسُت

ةيدايفةيصخشناكدقو؛ةدحتمملاةيبرعلاتارامإلاةلودسّسؤُمناهنلآناطلسنبديازخيشلا

-فارشإلاةمهمةضّوفيذلايكرتنبلصيفناطلسلاعمدعباميفو«سيقنبنازعمامإلاعمنواعت
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نابكرُفابكرمُهْلِضاَعُتْنِإَواولَرَن4لنْتنِإبزحلاواسم

2Pيشدمشلاكليقجايهلابشْنِإَف؛حاقولاوؤمشعُهروُدُحدش

(۱)

(۳)

هذهروهظيفسايينبٌلُمأتسيلو:ىنعملا.يربعاهتمصاع؛كلذيفامبءةرهاظلاةقطنمىلع=

ميسقتةئيشملقراخيئوبنفارشتساةمث:ةظوحلم.ناوخإوناوعأموقلافءاطخىلعةمامإلا

رعاشلاناكولامك«ىلجتيومويلاانلىآرمتيءٌناوعأوٌناوخإموقلاامنإف»:دّكؤُملاهريبعتوءةلودلا

ةظحللاكلتيفسيل«ناوخإوناوعأسايونبيأءمهف.لاوحألاهيلإلوؤتساملبيغلانيعبرظني
.لبقتسملايفلبءةنهاولا

تيبلااذهيفةداّمولاملسُميبأةيرعاشضيفت:ىنعملا.امنوداز:ءابرواوبروُبرَيءيشلاابر:وبڙي

ضويف»راونأِهبلقيفتضافامكءاقحرثؤملاهجيدَمليلصةنشنشنعكيهانءةيرعاشعيدبلا

يومألانيرصعلايفمهعبتنمومالسإلاردصويلهاجلارعشلانيطاسأهبِتأيملامبيتأيل«فشكلا

مهديلونمُءادتبا؛(موتکملآوناهنلآيفاهِيَفشب)سايينبةليبقرِعاسَمفُصارتف؛يسابعلاو

نمةعاموأ)ومآنبلىلعقسيل«(ةعُهطُملاليخلاتاوهضىلعهماطف)دعبوبريوهوعضوا

تاوهصرارحتكٌةَرارخةزُفوتُملاهقورُغيفيرسييذلالاطبالامَدىلعلبء(زعاملاوقونلانابلأ

؛يآوبريوهف:يليوأتیوتسُمنمرثكأىلإْليحُيثيبلا:حيملت.ًاريغصاهبوكژةّوعتيتلاليخلا
لًاضيوعتءادعألاءامدلييشتبهتافاكمتومآبيلحنعهماطفوليخلاتاوهضىلععرعرتيوىبرتی

ىنعمب؛كلذنمدعبألبهذي_ةرياْغُمٍةِيليوأتةءارقيفىنعملاناكاميروهابيلحلهدقفنع

ءقورحملايفًاناروفبوڑڙَيلمهقورُغيفهتاذملاخافتناینعمب؛لاطبألامدنمٌنابلأهلوبرتامبريأ

َ.نغشلايفٌنبللابوريامك

يفوءاهڈقوُم:برحلارَعشِمو؛دیدحوأبشخنمرانلاهبكحاموهو؛رعشِمعمج::رعاسَم

Ilةَدْجُنلاوبرحلايفةغلابملابهفصي؛باحصأهلناكولبزحرَعشِكَل:ریصبېبأثیدح

ٌعْمَڄوه:شفخألالاق؛باوّدلاٌنوُدرّقكلايفليإلاٌباحصأبكا:ًابكر||مهعنمت:مهلضاعُت

لزنتنإف:ىنمعملا..مهنمةعامجلاٌنابكؤلاو«ليإلاباحصأنابكولا::نابكر||مُهَقوفامفةرّشَعلامهو

لبنابکروبكرمهتعاجشيفموقلاف؛ًابكرمهتلضاعومهتعنمنإوءاهلاولزنبرحلارعاسممهل

يذلايويحلامهلاجميهيتلاءارحصلايففنابكولاوبكولاةفعاضُميهتيبلاةركف:حيملت.ةنالث

.رابُماهيفمهيرابيال

:هنيِرَعهَرَدُحَأوماقأوهرذْخمزل:ًاروُدُحٌدسألارَدُحو؛؛مهلةبجاحلامهرسيأ:مهرودخدش

رفمُهرودخ:ىنعملا.برحلايفلاتقلا:جايهلا||ةديجلاحامرللةفص:حامؤلارخش||ءاراو

.ةبقاثلابهشلاكحامرلاكلتقلطنتلاتقلاٌدتشانإوءحامرلا
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وئاماومَرُكأوأاوبُهَصاوبرانإ مهُمِراَكَمبخش«مُهمِياُكَ

نارٍد.لأاذإٍ/REةَمباَسقوناشارةا

اغتوملابافتباَهَنأُكةللَفُمىدئهِحفَصرِيََو

سشِلاَوُغَأباينَرِيَو DE)اووذاَهَلِداَعهعنِةَئت

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

)٥(

ُناَبرُغبزحلامافيِفاَهنأَكٍةَفّنَفُمبيارسَمرِيَعَو

.فخيأ«ءيشلاهيلعناهردصم:ُنوهلا:اوناه||مّلظلاَنِمسفنللراصتنالاوُةَقنَألا:ةميكشلا
؟كاذواذهقوفمهوءيراربلاعيمجىلعٌلطهتبځشلاكمهمراكمّنكلءةبعصمهمئاكش:ىنعملا
مهفيضماركإمهيلعفح(لاحلاٌضيقن)اومركأْنإو«مهبَراحْنَعىلعاوبُعَصاوبراحنِ
شايؤلا:ًاشاير||ةبشكلا:ةنُملاوءهباستكاوءيشلاءانتقادصقلاو؛نوذختيال:نونتقيال

||فاولاكيأعباسءيش:ةغباس||رخافلاٌنسحلاٌسابللاوُثاثألاوٌلاملاوشاعملاوبضل

.ظيقلاىلإىقبيالهنأريغءاريبكوأناكًاريغصءرطملاِءامعقنتسشمُريَِّعلاو؛ريدغعمج:ناردغ
مهيَبْلَمرخافواهشاعمومهضرأبٌصنوبستكيال يودبلامهدَحَمةقيلسب-مهو:ىنعملا

يعارتيفهيلإنورظنيالءابستكُاّلَمأًايشتتًةشاعإوأتناكًابصخ«؛شايؤلاكلتف....الماک

مهتمكَمنعاودعتباو(ةيِجَسوٍةَلِبِجنعًاعبانًامرَك)اهوقلأامّلُكشايؤلاكلتىلإَنوَرَيلب؛مهتايح
راركتلمهوعدتةييصخًاناردغةّلجاملامايألامداقيفمُهلىءارتتنأةمركملاكلتتبلتال؛ثر

.ةَمرثإةَةوكلا

يفوءفيسلايفملتاوهلا:ةلّلْفُم||دنهلاىلإةبوسنملافويشللااهبدصق:ّيدنهةحفص
ًابضَع|ةحاشوِءادرلاتحتدِعشَتشُما:يلذهلاريبكوبألاقناکيشيايفمُلا:مكحمملا

مهنامكو:معلا.عابيش:ثا؛ثاق|سوقاوه:غاشولاو؛رأويدلامو

يدنهبفيسةحفصىوسايندلاعاتملكنمنوديريالًاضيأمُهف؛دصقنعشايؤلاكلتنونتقيال

.هفوجنمتوملايعافأبفنًانابعثاهارينملودبت؛فارطألاملثم

امكوءنيطايشلايهليقوءاَلاوُمَأتايحلايمستبرعلاوءةالغشلاوهو؛لوغعمج:لاوغأ
نونتقيالمهنأامكو:ىنعملا.ةكلهميفعقواذإ«لوغكاعلاقي.لوغوهفهكلهأفَناسنإلاَلاَتُعا

باينأبىوسنوحلستيالكلذكفءةلّلفْملاٌيدنهلابفيسلاةحفصادععباسشايرلاكلتقوف
ةااهانسأبداعموقذنمةميدقلاتايجولوثيملايفةروكذملاكلتءٍةحافللاةنئسُملاتايحلا

:مهادكيتيالًاعقاووًامقوتلالایخةعزفُملا

دقوءتوبعملَرقتسَياليذلاباودلانمرولاوهو-نيشلاحتفب سوُمَشعمميه:سخش
لسرف:بيحارش||سوُهَنٌسوُرضٌسوُمَشٌسوشعلاهنإ:ةقانفصييبارعألاق؛ةقانلاهبفصوت

=‹بيحارشعمجلاوءروكذلانودُثانإلاهبفصوتو؛ضرألاهجوىلعةليوطيأ؛ٌبوحزُش
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ّم۹َء2۰0ً1٤
داعشناعجشلادَيتحتنفاهتدجنبرورخلاساَرِمْنِملڳ

نابودنيستايفيِهَوىًَولاژانثقدَتحئااذإريِصاَعأيهنأ
ناَدْفأَوراوشأَمْوَملاعبالُهلِقْغعَمَرساييبن2ر

(۲)

(۳)

اموئكأو:يرهزألالاق؛فيفخلاُنييِتَعلا:ليخلانمو‹ةليوطلاٌةعيرشلا:لبإلانمةبوحورشلاو=

ميمصنمةدحاويهوءةَمُكنُموةفرتُم:ةَقّنفُم||ليخلانمىثنألاهبمهُضعبصحوميلاهبتعي

ال]تیبدعبرعاشلامادختساظحالت:ةظوحلم۔اهرابُغ:برحلاماتق|ينامغلاجرادلاتادرفُم

نأشنمَءالعإوًاراهظإ؛تايبأةثالثيفاهمدختسايتلا(..ريغو)ءانثتسالاةغيصل[..ًاشايرنونتقي
ء؛ىرخآتالاحيفقونوأ]ٍلويخريغو...:ىنعملا.سايينبةليبقاهبتزيمتيتلاتافّصلا

ةيهبٌءاوسءِءادعألانوييفبرملااهلوطلواهيبيَهلةرفنمةّروفَنةحماج[..ةبوُكَولاتناكامفيك

دئازلاقينفتلاكلذمغر-ودبتاهنألءاهلفرتغلاليلدتلاوةمعنلاةرثكلاهْقّفتِبوأةكرعملايفاهِلاعف

يف)ئراقلاىلعىفختال:حيملت.ةكرعملاكلتيفمهيلعمؤشلابةقلحُمًانابرغبرحلارابغيف
ُدتشتنیحةيهافرلامغربرحلايفاهسأبوسايينبليخةيهافرنيبهغ(قّنفتملاتيبلااذه

ةملظهديزتيذلابرحلارابغيف.مهِئاريټبغومهسجاوديفةرجمزُمفصاوعىلإلّوحتلةجاحلا
باهْنابرغموزيحءادعألانويعيفودبتاهنأةجردل«قرافمملايرعشلاروضحللةفثكُملااهداسجأب

.تاواملانم

.ةدّشلا:ىنعملامومُتيفةّدجنلاوءسةديدشلايه::ليقوازُغِملا:لبإلانمدوُجَنلا:اهتدجن

اهيارمةرثكلةكيرعلايفاهتّدِشواهتدجنواهترصُتتمّلعت[..قونلاوأ]سارفألاكلتف:ىنمملا
.مهياسرُفةةَميزعتحتةعاجشسايينبٌقونوسارفآتناككلذل؛بورحلل

"رادةظفليهو]صعق:سرفلاٌنَتساو«ليخلاولبإلانانيشاُنّنِسلا:نينستلا||تبهتلا:تمدتحا
تنتشا:ليخلاثيدحيفووشيأليخلانمٌنَئَسءاجو.[نيئتارامإلاونييناملادنع وأفرشتتش
لاقهيلعبكارالونيطوشوأًاطْرَشهطاشنوهحرملادعيأًانانيشانعيُسَرفلائا؛ِنِيْفَرش

لويخلاكلتو:ىنعملا..؛نورُقلا«اهكبانسىلع|ُنَسُتمؤيلكفَدارّطلااهو::یمُلُسيبآنباریهز

اتيفبذابرعلاۋانتيهايلاشللو
َِذْفلاسرکوان|اهداَتُفأويډيلاجُتىبثي»:يدبعلاُبّقَنُلالاق؛ُديِشَملارْصّفلا:ُنَدَفلا:نادفأ

-ًاتيب١٠بمُهّصتخانيذلاسايينبلهځیدم:تیبااذهيفمتتخي:ىنعملا.نادأعمجلاو؛هِدَيْؤُملا
قتيلءةينونلايفةروكذملالئابقلاةفاكنمةليبقهبحّدتمُتتايبألانمددعربكأوهو-انرشأامك
دقدقف:هُرريامكلذلوءلاثملاليبسىلعءةنهابتلاوثزحلااهبٌصخيتلاتايبألاىلعددعلا

كلتنمييجيتارتساٌدعُبةكثو؛ةيتفلاةمامإلاةلودةرصتللجاسلالئابتشييجتوباطقتسارعاشلا
هبشاهؤالو-رضقلاكلذلىزيضلاةمشقلاقفو_اهنيرفاغواهجيوانه‹ينامُعلالخادلالئابق:ةغلابملا

ٍةفَعاضُمىلإةجاحب_-رعاشلارظنيفتلازامنامُغلحاسىلعةفوشكملاةيجانلاٌنكل؛نومضَق

7ظاظنكاىلعةيصعتسملاةيرحخبلايقافآلاحائقاهعقوممحب«موختلاكلتلئابقلةبليقتسملادوشحلا
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ُناَدْحَأبزحلِلمُهَومهبيللَممهَنيَأ؛شاطببوُنب»اهْنَعَنِيأَو
وب

ٌناَضطَعويلاَوُهَوءفّقَتملااوزوفويشلاُبيِضُحَت(ءيط»ُتاداَع

ناومليَلاَوٌةَعِلاَطسمّضلاَفمكُتيَدَفاوُيُهمكبداقْولاَلاَط

(۱)

(۲)

(۳)

اورظناو:ىنعملا.لومأملااهيشوتلاَلاجماهليتنليتلااهتيفارغجةروُعُردودحمبةقامإلاٍةَلاسر=

ٌراصنأموقمهف۽-اهنورمشتستفيكمتفرعول-ملةحوتفميهف؛مهلقاعموسايينبنوصحمىلإ
ءةَدِيشُملامهروصقراوسأفلخعوُمللاةركفلاةرارشنعًاديعبنونصحتيالوءرظنلامتنعمأول«مكل
.مهاويلعفيامك
لکيفكعمنوكيفكْنِداَحُييذلا:ًاضيأينعتٌندْجخلاو‹ٌقيدصللعمج:نيدُحلاوُنُدْخلا:نادخأ

كانهنكل؛ءيطنمةليبقاهنأنييئامُملانيبهيلعفراعتملاوروهشملا:شاطبونب||نطابورهاظرم

.ءيطىلإمهتبسنركنأيذلايشاطبلاسماشنبدمحمخيشلاءالؤهنمو.دزألاىلإمهبسنينم

نبدمحمنبيدعنبرمعبقلرهاظلابسحبشاطبف.ةيناطحقةيدزأةليبقيهفخيشلاةياورلًاقفوو

نبمهيالانبةلبجنبورمعنبثراحلانبعبرمنبدمحمنببرعلبنبةلبجنبمحازمنببرعلب
نبءامسلاءامرماعنبءايقيزمورمعنبةنفجنبورمعنبةبلعثنبثراحلانبةلبجنبثراحلا
نبثوفغلانبدزألانببكرلادازنزامنبلولهبلاةبلعثنبقيرطبلاسيقلائرمانبفيرطفلاةثراح

هارتف«مالسلاهيلعدوهنبناطحقنببرعينبابجشينبابسنبنالهكنبدیزنبكلامنبتبن
ةيقبومهفنبكلامبكلذكوءدزألانبرصنيفةلوعمبو«رماعنبورمعنبناهبنلآبيقتليًابسن

نمريثكمهيلإبسنُيو«نييئاطلاوامدوتايرقيتيالويفنونطقي.يشاطبلا:درفُملاو.دزألالئابق

خيراتيفنايعألافاحتإ#:باتكبحاصيشاطبلادومحنبفيسخيشلامهنم؛لضافألاءاملغلا

ريثكهل.(دزالاىلإشاطبينببسنييذلا)يشاطبلاسماشنبدمحمخيشلاوء«نامُعءاملُعضعب

يفنطقتةليبقشاطبونبو.«بدالاوعورفلاولوصألايفبهذلالسالس»:اهمهأ«تافنصملانم

هذهلٌنادخأمُهف..؟شاطبونبةمامإلاهذهنعنيأو:ىنعملا.طاطحيداوونيياطلايداووتايرق

طقسمنيطالسنعًاخالسناشاطبينبةليبقهتلواحامىلإءانه«رعاشلاريريشُي]ًارهاظوًانطاببرحلا
لئابقلارخآوهوءءْيطلحدتممملاتيبلاىلعمّدقتيلاتلاتيبلانأدقتعناميفوء[ةمامإلابقاحتلالل
.ةيلاصألاةطوطخملايفللخثودحبانداقتعال‹ةخحودمملا

ابسنبنالھکنبدیزنببیرعنببجشینبدیزنبددأنبءيطىلإبسنت«ةيناطحقةليبق:ءيط
بيضختءييطتاداعنمهدهعأامو:ىنعفلا.يئاطلا:درفُملاو.ناطحقنببرعينببجشينب

ءادنللمتتخُمتيبلااذه:حيملت.ناشطعمولاهتكل؛اهنممهاحمرءاورإو«ءادعألاءامدبفويل

ناكيح؛ةنوُتلانمةيلاتلاةيضاهنتسالاةلحرملل-يلاتلاتيبلايف-ًاديعصت‹يضاهنتسالا

باطخلاباهلهضاهنتساةظحلءاهبقانتدّدَعنأرعاشللقبسيتلالئابقلاةّاكةوملاهذه«ٌبّطاخُلا
.ةياطحقوٍةيناندعٍةليبقلكلبِانُملا

=يف].ىئْغَشاورَعسانملُبَرْضُي:«هيْلُحىئجأوهيڍاوعَرمأ»:لّتَملايفو«بيصخح:ناعزم
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يفاهنعثحبلادعبو؛ليلاقفاوُياهلًابسانُمىنعمدجنملف‹نَعَريف«ناعرأ»نعانثحبةقيقحلا=

اهتنيرقوأ«ناعرأ»:ةفاكخسنلاهتدروأامدجنملاننكل؛بصخلاديفتيتلا«ناعزم»اندجوء«عيرق»

رعاشلاداريإانبرغتسادقو.(م٤٠۱۹)ءه۱۳۳۲ماعةطوطخملاةخسنلا؛كلذيفامب؛«ناعرإ»

ةهاجووةبسانُمرثكأيهفءناعزي»مادختساهناكمإبناكنيحيفءقايّسلايفةذاشانلتدبٍةدَرفُمل

.ليكللاهفصويفةقيقدلا«ناعرم»ب«ناعرأ»لادبتسابانرماغكلذلبسناميفءدصقلاغولبل

وأًاخسنتسُمءاعوبطمناكامءةحاتملاخسنلاةفاكيفرخآىلإخساننمرتاوتطخهنأبسحناميف

يتديصقةيادبذنُمةليبقةليبقمكتبطاخنمايًاعيمجاوُيُهف«مكبداقؤلالاطدقل:ىنعملا.[ًاطوطخم

جاتبجوتُملااهمامإبدالبلاءاحنأةفاكتبصخألويشلاوءديدجرجفبةقرشُمنورتامكسمشلاف؛هذه
ةرثعرجحةلوحنملاوةعوبطملاوةطوطخملاخسنلاةفاكيفتيبلااذهدرو:حيملت.هلٍةمالاباختنا

هبِسانُتاليتلاةيطسولاكلتنمهليحرتانيأتراوءءيطلحدتممملاتيبلاوشاطبينبةليبقتيبنيب
ناندعلئابقبئاصععومجم)رعاشلاهيفبطاخيذلاباطخللًاحتتفُمت(رعاشلاهدارأامك)نوكيل
باطخلماتتخاتیبوهف؛شاطبينبةليبق«تيبلااذهيف«بطاخُباليلادباميفنال؛(ناطحقو
يتلالئابقلاةفاكليضاهنتسالاهباطخراركترعاشلاهبديعتسيميمعتباطخىلعحتفنيصيصخت

ڙمتسيل؛ناندعوناطحقبئاصعٌلِمجُي يلاتلاءيطةليبقتيبدعب-هنأاميسالءةنوُلايفاهركذ

لئابقلاعيمجبطاختيتلاهضاهنتساتايبألبقء٠...وُبُهءاوبُه»:عيمجللةثحتسُملاةادانملايف
لئابقلاةفاكىلإاهتلالد«داقؤلالاط»ٌليحُتبيترتلااذهلثمبف.«هللابئاتك»:ةلمجميفاهلًاديحوت

لئابقلاةفاكءيطةليبقمتختلامنأك.قايسلايفغاستسُمِصْلختَنسُحةديصقلايفةروكذملا

قسنللصيحمتدعبركحجاتنتساوِءارقتساىلعةينبملاانرظنةهجوكلت.ةديصقلايفةروكذملا
بّصعتنيذلااذهانحارتقانأةقيقحلايف:حيملتلاىلإةفاضُمىرخأةظوحلم.ةديصقللينايلكلا

ءادتباقئاثولايفجرادلالسلستلاةيعوضومبانججوححمْنِإو-ًاعانتقاوٌةعانقهبْمَلسُنانلعجءهتقاجول
ةحصبدقتعن«كلذمغراننكل-ىرخألاخسُلانعكيهانءًافْيآاهيلإراشملام١۹۱٠ةطوطخمنم
تايبألابيترتيفًاريخأتوًاميدقتاذهانفؤصتيفنييطخُمونيئلوخشمنوكندقديكأتلابو؛ءاندقتعاام
فصوباهؤادتباناكةينوُللةرئادةمثنأبءاضيأءُدقتعننحنف.ةيخيراتلاهتيلوؤسمٌلكحتنيذلا

يرعشلاهرادمنمضرعاشلادوعيلىوزناهغولبويملاسلانيدلارونخيشللةيرسلاةلحّرلاوةلجالا

خايشالاورباجينبوةحاورينبلئامس«ثرحلالباق«نييرجحلاةيدب«نالعج:أدتباثيحىلإ

ةديصقلاطبهتلةرهاظلايفرسلاضرأىتحةعرغُملاهضرأيفدعايًادوعُصيكزإو؛نيكليلخلا

سوقيفكيلاوداذكهوءدعسلآةعنصمو«ردبلآاكربوصورخينبيداووقاتسرلانمًادٌّدجُم
/مالسإلاةضيبلوحءاهفاطمرخآيف‹روحمتتةيزكرموةديصقلايفةيرئادةّيروحمةمشف.ةرئادلا

لحاشوةرهاظلاوةنطابلاوةيقرشلاوةيلخادلايفةيساسألاروغثللةيقيثوتلاتاراشإلاعمءةمصاعلا

يفضيفتسيلءكاذنآ«يرابتعالاهعضولملسُمابأاعداموهو«زيلكنإلااكسامك]حلاصتمملانامُع

نود‹يلاخلاعبرلاموختيفٍةَصاوَغٍةيلمروةّيرحبةهبجنمرثكأىلعاهموينيفرشُملاسايينبحيدم

=هنأانداقتعايفو.ةيلبقلاهتاماعزلقثبناجىلإءةينثإلاوةيفارغوبطلاهايازمبرغثلكةيمهألافغإ
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ءُناَنذَع»دخملثجَتَنْنَمنيَو اًهِعَمجأ«َناطخَف»نمُبِئاَصعلاَنِيَأ

اموتءالااكردمقمُكدْقةاَرَمنِميلاعملاِذحألاوبه

ا3دمشتتبقمكێريلاوهُه‹؛ىَدُهلايعادلاوُهُ

)8نيدلارْصَنلمكيفموَيلاَكکبدرطنيِفعكفاوُدجم

(۱)

(۲)

(۳

(4)

؛ًافازجمسايينبةليبقركذيفهبانطإدعبنيتيبيفمهركذءيجيلءيطينبوشاطبينبنعلفغيمل=
مسرياميفنيئئاطلايداووتايرقىلإًاقرشةدوعلاب؛ًايفارغجةينوتلاةرئادلهقلغماكحإدارأهنأللب
تاذهروغثبءًابونجوالامشءًابرغوًاقرشهيلعًامكاححودمملاهمامإرعاشلاىأترايذلاهنطوةطيرخ

.نامُعلحاسوروُص‹نالعجيفةيرحبلاوةيربلاةيمهألا

تيبىلعًاطخْمُدُيذلا]ريخألاتيبلايفهصلختدعب:ىنعملا.امُهركذقبس؛ناطحقوناندع

دعبناندعوناطحقبئاصعيفلوصالاليصأتىلإُدوُعيةدجنء[انحضوأامك؛عوطينبضاهنتسا

كنيذىلإةيمتتملالئابقلاةفاكمساباهايإًاضهنتسُم؛ةينامعلالئابقلاةفاكيفاهباسنأعيرفت

تتةدحاوةعامجمامضنإللةئنونلاهتديصفةعماجيف-مُهايِاعاد‹ناندعوناطحق:نيدَّْحَملا

هتركفةلاحتساقّفحتتلامنأك؛؛علطملاقراويبنانرملاهتينونباطخاهخحرتجايتلايلاعملاوحن

تبثيسيتلاةلادعلاةقتوبيفناندعوناطحقبئاصععمجقيرطنعهييوتولا قفحتتنلاهنأخيراتلاتبثيس

ةيناطحقلابئاصملااهتغزفايتلاِهنينوُنةيراطبملموبآامهبحشنيتللاايؤؤلاوةيؤؤللًاقفو
.جهنَمُملاغارفتسإلاةمهَملامكتسال«جراخلاولخادلاءادعأ»غؤفتلبقء«اهبازيت»نِةيئاندعلاو

اهكردتسيالَءايلعلاٌنألءيلاعملاةهكاففاطتقالمكدقارمنماوثُهف:ىنعملا.مونلاريثك:ناَمْوَ

ةفاكلهباطخهبحتتفييذلاتيبلااذه:كاردتسا.ةراثُملاودجلاباهٌدُوبطخنعٌلساكتمنامون

ةفاكيفرتاوتُملابيترتلاقفو]«مهدحو«شاطبينب»دصقيملُةنأبًاقباسهيلإانبهذامدّكؤُيلئابقلا
لبانفلسأامكشاطبينبيفرِصحتيال(تيبلاكلذنمءادتبا)ظجالُتامكبطاخُملاٌنأل؛[خسنلا
ةمامإنيبةلصافةنسنيعبرأوحن هتئنونروظنميف-ةدماخلااهمَمِهرعاشلاضَهتسايتلالئابقلاةفاك

ةّدرفُحلاتاذلهمادختساٌةداعإانءاعداُدُكوُيامو].يصورخلادشارنبملاسةمامإوسيقنبنازع
يفدروامك-لاحلاةعيبطبو؛(مكيقارمنميلاعملاذخألاوُيُه):ناقونلادقاولاىلإليحُتيتلا

وحندعبثدحًاطخءًافلَسكردتسينلوملنامونيلاعملاكلتكردتسيْنل ةديصقلاباطخ

.[ةينونللرعاشلاةباتكنمٍةنسنيعست
وحننومانتفيك!يبجعو؛ةداعتسُملامكتزعلاوبُهىرحالاب«ىدّهلليعادلامكمامإلاوُيُه:ىنعملا

ةمامإوٍةمامإنيپنرقفصن

ناك]ٌناكمإمويلاةمثف؛مكنيدرصنيفاودهتجاءيبأويمأبمكتيدف:ىنعملا||اودهتجا:اوُذج

مالابوبغنبحولاارش‹يقتلاعرؤلامامإلااذهةلودمايقلضفبنيدلاةرصنل[اًليحتسم
.ءاوسٌدحىلع؛ضرألاوءامسلاةلادع:نيتلادعلاٌةفكًابدومُعوايقميقتستل؛ناودملاويفَبلاو
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ُناَبْعُتمالشإلايفهيِعاسممضُحمكتّضيَبلتخَيالشاَبئاَك

اَرُشُكَويُمَباَهَمُدَهُياليكمكضْانَعاوُدوُدهلاباك
ُناَصْفُنٌرِملااياميفالو؛شيَعمكَلليلذلاشيعاملابئاََك

”ناَرُفإتامزألاىلعلابچللوروحمكبذَهغُيلساَبئاََك
۾

اک

م

4OH.موساس „- $ tg ُنابلُصَوويزاَيُحخاَهْتَتَولُدَقمكێتفيِنحْنَعاوُماححهللاب

نع[ليختُلامونقأيفاَلِخت]رِعاشلاهبىكعيضاهنتساٌءادن:هللابئاتك||ىوزنةعلق:مكتّضيَب(١)

)٥(

ءةيلاتتايبأةعستيفهمدختسيسٌءاديوهو.ةرجانتملالئابقلاثعشعتعاطتسايتلاهيديصقحاجن

ًاريبعتءاهللاةراغاي»وهو؛اهلةيلاتلاةسمخلاتايبألايفرڙکتيسرخآیضاهنتساِءادنبهلدبتسیل

يف]هراصتناتاظحلؤُبْوُبيفىرّيوهو-هللابئاتكيفهموتامءاَيوَيؤُرفیتلب فزاجُپ
ىخوتامك؛هبئاتكلعفلابهللاٌبئاتكثناكْنِإاهلويكذتهنأىأتزاام[عقاولايفالءةديصقلا

اهبدجنتسُملا«هللاةراغ»يه؛جالفألانعٍةديعبٍةَجْرَشيفةيمضلاةّصصاحُملاليسطشنيل رعاشلا
ةنايجخلاةَصَصاحممل ًاقحال«خيراتلاهبٌدَهشيَساموهو-ةّديصقلانتيفهبئاتكيقافخإرثإبرغش

دباتملولةَصقانُلظتسةداهشلاّنكلءةينونلاباطخيفيعوضوملااهلداعملاليدبةئعوضوملا

خوش::لادةلالدكلذيفةو؛[ةيئعمجلاةركاذلانعةتيمتسمملااهئاصقإتالواحممغر]ةينوُملا

نمكاكفالاگاهصالخًةموُميَدثقستسانإو؛ةيخيراتلاهشماوهيفشمالاهضراعلاوزونتملا

يفوأمالظلاروُصُعيف؛ءاوسباوسءِةَحاّضولاهيئارقوةينونلاِنآرُفلنميهُملاباطخلاةوطسيف
هنوءةّيرشلاةركاذلاناوفنُمةروريسلٍةداضُمٍةقئاذضزفنيُنُكَمتتساهنأتدقتعاةضهن»روُصُح
املحاكملاملقلارحسبٍةنونُملا«هيون»يفخساريضاهنتساباطخخةّضانُماهناكمإبنوكيس
.ىقايشلالالخنمحضاو:ىنعملا.نورطسَي
.فايّشلالالخنمځضاو:ىنعملا||ضايجوضاوحأعمجلاواملاُعَمَتْجُمضْوحلا:ضايحلا

ىنعملاموُمُعو؛ةَّدبآلاةيبرعلاةيرعشلاتايلامجُفععاضُتورضحتستةيكيسالكةغيصتيبلا:ىنعملا
ٌرِعلاةلتقميف-رعاشلادرطتسي-ىرأالو؛شيعلايحتستةشيعسيلليلذلاشيعنأ:قورطَم

ِ.ًاناصقت

َنَرَفأ:لاقي.لجرلاىلعلجرلاةّوُنينعت؛نارُإلا:نارقإ||ةرؤبمريغةناكتساو«فعض:روُح
ةيبلاغيفتدرو].تامزألادئادشلاهتعراصُميفلابجلاةوىنعملابدصقوءهيلعيوقاذإهل
:ىنعملا.[هيناعمولوقلاِءاوتسايفنِي±ًاطخكلذينو‹نارقأ»:ةقّفحُمنهادحإوخلا

ركذيفو«فعضمكبدهعُيمل:لوقياميف؛لوهجملاةغيصيفتيبلااذهدومعٌءءانبظا
ىلعِكابجللو:تيبلازججَعيفةرفُملاوةلوؤُملاةَوَقلاوةّدشللعرفخضاهنتسافعضلاةظفل

.اهتهباجُمىلعةرداقةف-تناكامفيك-تامزألا
=اودقتعايتلامهتفينحنعةاماحُملاةيهمببمايقلل[هللاَبئاتك]مهوعديتيبلااذهيف::ىنعملا
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ٍيلطيفوشانيدلابئاَتك

ٍفَرَشىلإمكوشئأللابئاَك
مُكُديِعِلؤَهلاموياباعك
ةلمرشماكخألاوشاةَراَغاي

ناقلاملايفُتاَيِفَرْشَملاَو

ناَوُهَأَولُدامَرُخسييكل

ناَوضر-تايّنلاِفُدصَتْنِإُهاَبَّمُغ

اتبعشاضيفعلمكلامت

نادراليلطغتلابنزلانِاَهْل

(۳)

(۱)

(۲)

)۳(

)٤(

)0(

يفةاعّدُملاتايفينحلاةسكاشُمنمٌةأجفلقتنيل؛اهتعُدايتلاتايفينحلارئاسىلعًادِضءاهباوصب=

ريغتيبلااذهنأيداقتعايف:حيملت.اهلِنابلُّصلاوريزانخلاثيولتىلإىرخألابهاذملاتاباطخ

ٍةئفينحىلعظافحلابأدبيُهَنكلءةديصقلاةغايصةظحلهژيربتَدِجُوُنِإو«باطجلاجيسننمضقفوُم
يفوءنابلصلاوريزانخلانيبهعمججيفغاستسُمريغميمعتىلإَبَخذيل؛بهذمنمرثكأاهيعُدي
.ةدئاشلاهموقتاباطختاقايسعمًانماطتةداقولاهتيرِعاشنعىلختينيحرعاشلاةبَلثَماهنأيداقتعا

ءقّلطلانيبو-هيلإراشملاىنعملاوهو-قّلعلانيبقزفةثو]دولجنمديف:كيرحتلابقَلطلا:قّلط
||ديقبديمنيدلانأدوصقملافء[!ةدالولاةٌدش»باهرئفو«حارشلاضعباهدروأيتلا؛ماللانوكسب
ٌدِيقُمهللاُنيد:ىنعملا.عدارالبةقولطم:ناقْلط||ُمَسّقلاوفلحلا:ناميألا||فويشلا:تافرشملا

.اهراسإنمةقَلطُمةظيلغلامكێاميأفويشامنيب«روسأم

:اهَرُحسُي||ُنَوهاونيَونَهوهفءَلُهَس:ًانؤهولد:ٌةَناهَموًاناوهو«مضلابءًانوُناه::ناوهأ
:هرُحَسوًايٍرُخُشوًابرْخِسرُخهرځسو.هرُحَسَتكلذكوءةرجأالبالمعهفلك:ًاريخستةَرُحَس

.قايسلانمحضاو:ىنعملاو.هرهقوديريالامهفلك
.قايسلانمحضاو:ىنعملا

.تيبلاقايسنمُفشتسُيىنعملا:ىنعملا.ةمايقلاموي:لوهلاموي
ءادنلاةغيصبرعاشلااهمدختسادقو؛َردَعلاىلعةراغإلانممسالايه؛ةراغلا:هللاةراغاي

نماهاوسنعاهلًازييمتءهللاةراغ:اهاعدكلذلءهللاليبسيفنيلتاقُملاممهلاًاذحشوةساَمحح
ژیواغمموقو؛كلذكرواغُمو‹هيادعأىلعتاراغلاريثكلتاقم:راوغلانيبراوُمملجرو‹تارافغلا

يأ؟نيراغلانيذهنيبعمجرمابكطام:لمجلامويلاق:يلعثيدحيفو؛ةريغمليخو

هِقوُصْلِلامإوءهلاحٍةَفِرامإ«نيثيشدحألكلذبيكسءهدازدفنيذلا:ليزمملا:ةلمرم||نيشيجلا

ىلإةفاضإ.ادارفإوةتنيينعملاةخصبدقتعنو‹ريغصلاديقلا:وهف؛لقزملاامأ.هرفَفنملمولاب
اننکلءةليارألاولمارألاوةلمزألامهو؛ةجاتحم:ةلتؤَأةأرماولقالجرو:عئاشلااهانعملال

اهدازدانيأ:ىلوالاىلإليمنوءةلمرُمماكحالاو:ريسفتيفهيلعلّوَعُيىنعمهبوصتسنال

||هيلعثِبَجَونمىلعماقُتالنأ:دودحلاٌليطمعتو‹غيرفتلاوه:ليطعتلا||اهذافنإلللا
مكمّدقمنوا:هديسنبا.نذؤلاعساوصيمق:لاقي.مُكلالصأ:مضلابءُنْدْولا:نادرأ
ەؤادنلوحتي:ىنعملا.ةّندرَأوٌنادْرَأعمجلاوءهلكعكلاوه:ليقوءهلفسأوه:ليقو«صيمقلا

=ماكحألاليطعتلاهبثيغتسيوهوللاةراغاي:حبصتل؛تيبلااذهنمُءادتباضّرحُلا
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ُناذآعللثَتَْأامَوٌعُذَصُهلرويَملاهحلاَوشاًةَراَغاي

ٌناَيْرَُحنيّدلايماحَوًاراَعَسِيَلَألأانيَناَيِديفىَرُحَتشاَةَراَغاي

غلجولاپاموءولامعهةلبلاكايخنشاةَراَغاي

وناْمنِإَوًاماَوُفأعفويفيئسلاَوانَئَناَهَمىّضرَنمكشاةَراَعاي

نأ

َنِئَأ

©›؟ناّشلاَوُرِعلاَنِيَأَو؟ظاًفِحلانبأتلَقَعْئاُةَوُحَنلاَنْيَأ؟عئاَرَعلا

وئاباتلِءابآعماَهُنَطأتَلَعَفاَم؟مالشإلايفمُياَكّشلا
4َو31٤و0۰1رُا1 ۹9م4یووم؟ل۱ؤا0۱او۸1وا۱71۴95رم4۱۱

ووےسسو0وًعو

۱jر SJاهرو1ًنالاوو5کامر«ئاوا2ظ

(۲)

(۳)

)1٦(

(۷)

(۸)

اهنادرأتلاطىتحاهليطعتدعباهتقاقإباهدنسُينمىلإاهجايتحاواهدازدافنلٍةَلِرُملااهدودحو=
ِ.ليطمتلانماهيزحمٍةَدشل
:مالسلاهيلعهيبنلةَناحبشلاقهعضوملوقلابَباصأفءاراهجهبملكتاذإ؛ٌيحلابعّدَص:عدص
اذإرويغلاوحلا:ىنعملا.مهقيرفتوودعلافوفُصقش:ينعتفةيناثلاعدّصلاامأءٍرَمْؤُتامعَدصاَف
.ءادعألافوفُصيشبنِذْوُتةيغاصًاناذآمكنمدجيملقحلابقطن

.قايسلانمحضاو:ىنعملا||ناهُنولَذُن:یزخن

ىقستالوفلعتالاهبحاصربقدنعٌدشُتءةيلهاجلايفُْلَقْعُتتناكيتلاةبادلاوأةقانلاةلبلاو:ةيلبلا

دصق:نالقُغ||ريعبلاهبٌلقعُيُلبحلا:لاقع||اهيلعرشحياهبحاصنإنولوقياوناك«تومتىتح
اندشيٍلاَقِعامنوداهبحاصربقىلإةدودشملاةقانلاكايحننحناهو:ىنعملا.لجّولالقعَياماهب
۱ِ.انتشتوانلذاختیوس

اولذنإواماوقأفريقابٌعاعشمفيئلاو؛انتناهميضترن-هللاةراغاي-ىتمىلإو:ىنعملا
.اورقُتحاو

:ىعملا.ًابسنوًافرشةقرحلاةياعرودهعلا:ظافجلا||سفنلاءايإوُرُخَفلاوؤبكلاوةَمطَعلا:ةوخنلا
ىقئرُشموٌرِعلانيأو..؟دوهعملاموقلاظافجنيأ..؟تلقتناةوخنلانيأو..؟موقلامئازعنيأ
۱؟نأشلا

سفنألاُءابإنيأ!بيرغرمأنمهلايو:ىنمملا.اودعب:اوناب||بلقلاةؤفوسفنلاءابإ:مئاكشلا
.نيلحاولاءابآلاعمتلحردقاهنأودبي..؟مالسإلاىلعاهظافجو
هللاحمسال مهنآمآ..؟اّلثمٌلذلااوأرمتساله:مكلوصألٍةاّضلامكفالسأروبقاولأساو:ىنعملا
اه۱۱١۱؟مهنيديفاوناه

وبزوةلملاكلتاونضتحا:ىنعملا.مكدقتعُم:مكتلي||حامؤلا:رمشلا||فويسلا:ابظلا
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ةقرطمفالشألاةئُشسمُكُكَرَت

مكَلَقْنأدُهْرلاَنَأَكًانؤَمنوشت

مكانڵائ|مكڭرعبئام

ناموقوبندو

نالجَحيقارطإلابنوبالو
نالترسفنلاِنناَوَهِبُمُشنَأَو

”ناَيرُغلضألاغْرَفَوساقلضألا

ونْانِإرارخأللفأيحلاو

°9نايُدباوبألاىَلَعتَأْوَيِلاَو

(۱)

(۲)

(۳)

23

(0)

نم:هتقيرطىلعلك«ةيضقلابنورجاتتنابهروراجتىوسمتسلمويلامكنكل«مهحامرومهفويسب=
ًاديفُمنوكينأنودفئازلاكسنتلابينُعنموءةمامإلاةلودهتبجوتساامهنمعفديملولاملابينُع

.نأشلااذهل

ةئُسمتكرتو:ىنعملا.اّلجخوأًافوخُتوكشلاورّصبلاضغ:قارطإلا||فرطلاةضفاخ:ةّقرطُم
.مکلفاكٌءايحمكرصبضغف..؟مكمولألهنكل.مكلاعفأنمومكنمةلجخمكفالسأ
ءفئازدهزةنيكسبنيخوفنمتاقرطلايفنوشمت:ىنعملا.يزخلا:ناَوَهلا||ًاراقووٌةنيكس:ًانوه

.مكسفنأناوهبنولقثُممكنآيهمكتقيقحنكل

اذإًايزرُعّيرَعدقيذلاٍتنلانمٌنايزُعلا:اهلصأو؛يياكلادض:نايرُع||ٌرِملابوثبستكُم::ساک

دجملابورسكَممكترجشلص:حبيمانلامكللاقْنإةئدصلامكسوفنكحامأ:ىنمملا.كلناتا

ءمهنعًاريعُمهموقلًاحصانهسفنرعاشلاربتعااملاط:حيملت؟فسأللٌنايرُعهعرفٌنكل؛فرشلاو

نيذلاكئلوألةهُجوُمءاهعومجميفءتايبأيهوءتيبلايفهيلإراشملاحصانلابهسفندصقدقو
.ةينونلااهتحضفيتلاججحخلاوعئارذلاىتشبةمامإلاةلودةرصانُمنعاوأكأكت

بفِآلاٌبجلاةقالمباطخ ملسُموبأٌبطاخُيتيبلااذهنمءادتبا:ىنعملا.اونازسكع:اوناش

نبهللادبع؛ةمداقلاايب٢٤لالاوطيليلخلانافلخنبديعسينابؤلاملاعلانباًابتاعُم-فييألاو
مامإلاةَعيابُمْنِمرؤبُملاريغِهِلَعْزل[يليلخلاهللادبعنبدمحممامإلادلاو]يليلخلانافلخنبديعس

ُةاَعَدفرصلبقعوزتبرعاشلاىريامك-فصتُملاهكولشبًاحصفُم؛يصورخلادشارنبملاس

ةِيئاجهلاهتربنيفباطخلاةوسقمغرو..كاذنآءطقسمناطلشيکرتنبلصيفديلاةالاوُمل

رشعمرئاسوهثانبأكبفوقوللهتلصوبريبغتلهوعدياميف؛هفقوَمنعنيبونيبرعاشلانأالإءةحداقلا
خيشلاًايعادء«ةيلاعكيفنيملسملانوع»نأهلًادكؤُمميابملامامإلاٌفَصيفنيطبارملانيئليلخلا
قيلتالوءةتطّرويتلاعماطملاناردأنمةقحاللاتايبألايفدريسامكهيديلسغوهبوثريهطتىلإ

ينفيؤُيالوقمكنيضعتلللوقا:ىنمملا.هتناكمب يتلابابسالاف«غلاببفسأنعهلوقليرارطضاين

ُفَسأأهشلڅعاشيننآةطاسببهعجرمءةقحاللاتايبألايفةقايللانعًاجراخودبيدقامداریينتَعَڌ

.مهفقاومومهلاعفأتناشوءاوناشْنِإرارحاألل

نيراتخمملاةبخنلاةوفضيفتنكدقف:هروبامهلةغاستسشماللاَكِيَلَْتنيشْنِميفسأو:ىنعملا

=كدلاوموحرملامهيأرىلعو)كيوقنمرايخألاكولشعمًانئاطت-ليلقلاٌملقأيف-ِنماضتلل
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ارتلغااوةفرغَملضألاَواهيَدِجَبنباتنكاذِإُلوُمَتاذاَم

ناَوُحموماذيجہ7هيفناكنإهنِراَوتندمةَفيِحَصغِلاَط

”؟ُناّشلاام:هشايلوكابألاشافيمسحنعمالشإللتركتاذإ
ُِs۴ے1.

0نارسعتُفَراَتيذلُهُنأَوهئطَختُفَراَفدَكناڭوِبُحُب

امكتلعفسيلبإكلنيزنأدعبَكّفِصنَأنأينمُديرتفيكف؛(يليلخلانافلخنبديعسةقالعلا=
بابذلاكًارغاصتًُارغاصكموقنيبَرَهظتل«عامجإللفلاخملاكفقوملهبتتتملكنأدع؛كلَنيزت

نيلوؤسملاطقسمنيطالسفلحىلإهللادبعخيشلامامضناكلذبدصقوءءاقؤللاباوبأىلعماوحلا

ديلاقت-ةيمالسإلاةيطارقميدلا؛نامحم»:هباتكيف:يليصفتحيملت.عرولاهدلاولتقمنعةرشابم
يتلاسيقنبنازعةمامإطوقسرثإءةيلاتلاثادحألاشابغنيسحدرويء؟يساينسلاخيراتلاوةمامإلا

يليلخلالوبقنمرهشدعب»:ينيلااهَرظنُْمويحوؤلااهابأيليلخلانافلخنبديعسةمالعلاناك
عمةلباقُمىلإيليلخلاخيشلايعدّتساوء[دمحم]هنبادضوهدضةرماؤمتكيحءةعلقلانمجورخلا

متلعفوانناطوأنمانومتجرخأ:هللاقوءهبضغب‹يملاسلالوقيامكءهملعأيذلايكرتناطلسلا

عمهدييقتبرمأْنأالإيكرتديسلانمناكامف.ةعيرشلاهيضتقتامالإانلعفام:خيشلادرف٠..متلعفو

رياربف۱۷يفوءيليلخلاةافوتنلعأم١۱۸۷رياربف١٠ةحيبصيفو.يلالجلانجسامهعاديإوهنبا

هقثىلعلصحواهاعروتاضوافملابردقناكيذلا؛ياورجيملاحتفو.دمحمهنباةافوتنلعأ

ةيمسرلاقئاثولانيبْثو.هنباوماعلااذهلضماغلاتوملالوحايمسرًاقيقحتءيليلخلاخيشلا
ناک..يناريملاةعلقيفانفمث«توملاىتحايرّشونيسةلماعمالموعهباوخيشلانأةيناطيرل

ياورجيملاامأ.«فوخلاولاهسإلا»نعمجنهنباويليلخلاتومنأةينامُلاةطلسلليمسرلاريربتلا

نأالإهنمنكيملءةيبدألاهتيلوؤسمبهنمًاسحتو؛ريربتلااذهنمقوصدقفةقيقحلافرعيذلا

.(رحتناوهسأريفسدسُملاعضو

ءهتدمُغوملعلابيبرتنأو..؟هبٌدرتلكيدليذلاام:ىنعملا.هتدمُمواهيلبيبر:اهِيَدجَبنبا(١)

ملاعلاكدلاوٍةلتقلٌكُنالاوُماميسالءاريربتهلدجأالنارككلعفوةفرعقيلادبامك لصألاٌنِكل
.ليلجلا

ديكاتلابو؛هنثرويذلاكدجَمةفيحصعملاطلب؛ًانازجلكؤجهَيملششابأنأنفتالو:ىنعملا()
ځحصُتكنعغدو‹ناوُحلاوِنووُحلاْنِماهؤلُح‹ڭدادجأداجمأبةعصانلاةفيحصلاكلتيففشتكتس

.َءاجِهوأاباتهرهاظيفكلادبْنِإو؛كياسحأوكباسنألٍعيفولاملسُميبآ

يقتلانيملسمملارايتخادعبعقابملكل-مومذعيليقدشاحتنعمالسإللتركتاذإو:ىنعملا(۳)
باوجلادجتسو؛نيملسُملاةفاكوللانمىلوتملاكابألأساف-يصورخلادشارنبملاسعرَولا
ينابؤلاملاعلاكدلاويفابكاجهيذلاملسُميبأكبِتاعُمنموءناشلابكنغلعأةنألدنع
٠يحوؤلايخأويليمزناكيذلاديعسنبدمحأكيخأونافلخنبديعسخيشلا

=يفةرهاطلاُةحوُژًايجانُمةتلأسوَتْقيْفَتنإو:ىنمملا.ُهَقَصالوُاناد:هريغوٍبنذلافراق:تفراق()
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°ناَداَشزبحلاواهلليلُحلايكبي؟اهلعُمَتمالشإلايفكيشدعب

J2 ِ ۰ s2 2oo 4ِوى80
۳:ريلوذهلا:مطالَتنأَورَهَءنمَوملعنمكَءاَرَعنسحا

اطيبهيرالُاكَداَعأُْتَيوُطاَهَماَفَمَفاييباَوَسلانبأ

ناروازادفاشاعمالةعفوبتماُمدِإلذَعلاكَءاسأ

°نالْمَعدوهغَملااَهِْطُتْنَعتألَمهيؤودتًابطُتاهلُدوكئالا

(۱)

(۲)

(۳)

(£)

(0)

لبقءروُدهَملاهلاليحيفبنذنمةتفرتقااملرحتُمُهَنأو«هتطختقرافدقكنأڭوبخيس؛هربق=

.سورضلاكبحاهيلعتنلعأواهتبناجيتلاةمامإلاٍقوقحم

ناكوءيرجهلاسماخلانرقلايفعيوبدقو‹؛يصورخلاناذاشنبليلخلامامإلاهبدصق:ليلخلا

لدولانابهؤثصيةيدوهتلوصأوذويعتوهو؛رحلاقالا:ريخلا||ةاقتلاراربألاةگئألانم

تلّصلامامإلانبناذاشوه:ناذاش||ةنبهولاتالالدتاذبًاعوفشمةمادختسانمٌبَرَعلافكنتسي
كبيشدعبةلعفلاهذهلثمٌلعفتأ.بولقلاراوألٌبهلُمونزحُمكمآ:ىنعملا.يصورخلاكلامنب
.امهيربقيفناذاشوليلخلانيقاقإلايكيءةعينشٌةَلْعَفلشاواهنإ..؟مالسإلايفًاعروايق

ليلخلانيمامإلاموللايرخبلُةرايتخاهنيدىلعرويغلاٌبحُملارعاشلاباتعيفظجالن:حيملت
ليلخلا»مامإلامسالجودزُملارامضإلاىفخيالو؛خيشللهباتعييايِسيفنييصورخلاناذاشو

عيفؤلازارطلانمةيرعشٌةلوعفأ-يرمعليهوء«يليلخلاهللادبع»خيشلاةبتاعُميف«يصورخلا
تلالب؛لوقلاتايِمَعيفرمضملامولانمًاديزماهڍاريإْنِمَدصقترعاشلانأودبيال«قّتفُملا
.ةينيدلاوةيلَقلا:نيتماعرلاةَجِيشوطارتشالدنتستمليتلاهفقاوَمخيشلاعجارُييکءارلا

هدْنَوَرَدلوءجاتؤلابابلافنأللاقيو؛بابلالجاهيفروُدَتيتلاةبّمُحلايه؛ُنارجَنلا:نارجَن

امأ.اهيفروُدَييتلاةبشخلاوه:ًاراصتخادْيَرُدنبالاقو؛ُفاجّنلاواهسرتِمِلوءُنارْجَنلا

زیعتوهو؛اهيلعىنسُييتلاةلاحملا:وهف«برَعلاناسليفروظنمنباكلذُحّضوُيامك-روجْنَملا
كلدقننأانليدقف؛خيشلااهيأينرذعاو:ىنعملا.ناكمبعوُيشلاوعويذلانمٌميمَصٌنامُع

روديامكهلوحوهيفرودتلوذرملاعملكفعضدعب؛لمعلاومللا:تكلمامٌرعأكدقفلءازعلا
.قلغلاوحوتفلاتاماقميفیرخآرثإةَرْوَدةراودلاهيبشْخىلعُبابلا

هباتعبرُميففُهَرُكْذُي:ىنعملا.لضفلاعساولاريخلاريثكلاديسلاوريثكلاُءاملاورخبلا:ماقفقلا

!يردالٿاما؟تيرطله.ًامَرَكمهرحبايوموقلاديساي؟ةدومحملاكقباوسنيأو:اڵلئاق
.كلتةدومحملاكّلئاضفىوطنموهناطيشلانأاديجفرعأيننال
اثراهكهامةناهلتصلخأيلاةلادملاكل..؟هتلادعطارتشاولدقلانمتأتساله:ىنعملا

..؟ريدقلايلَعلانازيمةَيفرايملاةَنازوأو‹ةليدبرادقأباهغَمِهةتلدبتسايذلاايلا

ناکامك..؟دشارنبملاسةمامإيفًايروحًيابطُمنوكتالمل:ىنعملا.ةماعزروحموةرؤُب:بُت

موحرملاهلعفامعلفاغتنألهو..؟اذهکٌدجَمكيفكيالأ..؟سيقنبنازعٍةمامإبطقكوبأ

.سيقنبنازعةمامإبطقءكدلاو
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»ايسنافغأذدَقكْنارِصْنَتسَياممنيَذللانْيَديِهّشلاَدْهَعنط

اجورمَوۇداهرخبيفَتنَأَو؟اهُّمسْئَتراربألاڭرابخأَدعبأ

"اينمنهلااذمدغبلَماشاهشيفبتَرداَميإيُتينَب

ادوڙوهلؤحنمدْلُحلايفةتلحىع؛دمحأ»توت

شيوئامُّبُظعهلاسدُفرِئاَظَحيفويبأَدنِعَراَصَو

°اوئِصلْضَفلاماقمتيفمُكَلُكَوةَدِجاَوَوىئَْماَهْضُمْنَتَتْرَدَع

«رئقوبال؛بناجألاعقديفةَسايّسلابابْنِمكْنأَش:َتْلُفَو

(۱)

(۲)

(0)

(1)

(۷)

يفهبتمقامبتمقكلذلدمحمكيخأوكيبأ؛نيديهشلادهعتيسنكنأودبي؛ْنكل:ىنمملا

.ةديلولاةمامإلاهذهتح
وهوءاهنعطت:اهفينت||نافلخنبديعسخيشلاهدلاوىلإحيملتلاوراربألاكدادجأ:راربألاكرابحأ

.هفداريوىنعملافدريىنعماهبسأبالوءٍعّلقلاينعيًاضيأفشّنلافءانداقتعايفرعاشلاهدصقام

لاضنتاراسميفعبطلابنوريثكهلبقوء(كدلاوموحرملامهرخآو)راربألاكرابحأدعبأ:ىنعملا

ضراألاوءامسلاةلادعبرداهلااهرحبيفةنونكمةؤلؤلٌكنأمغر..؟ًافسناهفسنت؛ةمامإلا

ٍةملكيدهدعبله!هللاكل..؟ًامياهويلااهيتأتوءكرمُعلاوطناميإةفٌثينبدقل:ىنمملا
.اهضاقنأىلعنايبموقي؛كناميإ

كلعفكژِواجُيملفتراتلقاذإف«دحاوىنعمبهنَتناوًانالفُترطَن.َترظتناىنعمب:ترظن

بّئاعملاخيشلاوخأ]يليلخلانافلخنبديعسنبدمحأخيشلاوه:دمحأ||تلهمتوتفقوهانعمف

لجىلإاهيفڅاترأ:ةديصقلاسفنيفقباستيبطخ«رعاشللًاقيدصناكدقو«تايبألايف

.كتلعفلعفتلهليحرترظتناَكنأرعاشلادصقوء[نافرعوٌفورعموٌدصقوقد|ينرهئيف

رثإركبُلاهليحربانغجُفيذلارعاشلاليمزدمحأيناثلاءاخأدصق]كيخأليحرترظتنادقل:ىنعملا

كيخأوكيبأكرخآلاَوُهَ]لحدقف؛هيلعفختالنكلء[عرّصلابهتباصإلةجيتنجلفيفهطوقس

.نودلخُملانادلولاونيعلاروحلاهبٌطيحت؛دلخلانانجيفّيورخألاهنكسقتء[دمحم
ينابرلاملاعلاامكيبأعمدلخلانانجيفراصىتحء[كتعنشبموقتل]دمحأكاخأترظتناو::ىنعملا
ينامُعحيملت.ةثالثلاظخحناوضرلاوزوفلاُثيح؛هللاسدُقرئاظحيفدمحمهيخأونافلخنبديعس

ةنيبملاكاياوننعحصفتل.ءجلفلايفعورصملاكيخأويخأمدقتقلزناىتحتضر!ينعي::حق

؟سيقنبنازعةمامإوةروثرّطنُم«يليلخلانافلخنبديعسةمالعلاربخلاامكوبأانبامهاجت
ةليضفلاضقنتلًاثهالتضكرلب«كلذبفتكتملو:ىتعملا.ناريظن:ناونص||تضكر:تودع

عيفرلادجملاتاماقميفناريظن[دمحأخيشلاكوخأوتنأ]ًاعيمجمكنأًايسانتم؛ثالثوىنثم
.رودغملاامكدلاونمبستكُملا
=نوؤشنمڙمأهنأ:الئاقمهيلعتددر؛ةلضافلامككئاملومكنوفحُملالءاستنيحو:ىنعملا

٤٤1

 



اهكوْتَيناميإلاَو؟َتَنأاهشوشت

ةَيِفاُكِنارملايفللاةَساَيِس

هِيَساَيِسيفْرُظْناَوهللاىلإغچؤاف
يفغنضَيرْهْطلاًكاَبَأَتيأَراذام

هتَريِسِقاَرْشِإىلَعُديهّشلاتأ

ڻاهوباوديفكومَعمافام

ناَصقُتِنآَرُملاىلعديريامو
ايِرنآرُشلابوشنمتنا
نَاءاقاهلِنيذلاةَساَيِس

اميدوهملابرنابالو

(۱)

(۲)

(۳

(4)

(0(

)٦(

(۷)

ارحتلااذايتنا؛اَهّتع !لاريخ بللاادايتب؛اًهمحِب

(Vv)۰۰ً۰9ّو

نايبِتنيدلاىفاهلءفالْخلاَرذَع

يلعكحضتله.كيليوكتدلجءانبأىلعًاناودعوًايغبسيلو«بناجألاعفدديعبلاهفدهةسايئشلا=

وهكفرصتعبنمنأًايخيراتانلروبفيك:يحيضوتحيملت؟هللادبعخيشايدلااذهلثمبمهيلعو
نيمنطولا)طقسنيطالسىلعنورطيسُملامهناملعتكنآنيحيف..؟زيلكنإلا[بناجألا]عقد

له..؟دودحملامهكلمىلعةيناطيربلاةيروطاربمإلاطلستنممهلخاوديفنيبضافلاوء(ايبسن

؟اذهکریربتبانیلعكحضت
ىلعًاكحاض؟ةسايرلاوةّسايئسلاوةسايكلاوةمكحلاباهشوشتكنأيعدلكلذدعبينيتأتو:ىنعملا

عفديفةميكحةسايسُهَنأبكلعفحيبقانلًارؤبش..؟كيلعًافشاتوىشأاهُنارعشُتثّضَبايتلااننوقذ

ولو..؟كقّدَصُتْنأانلفيك!كيلعلاب..؟اهيلعًاناودُعوةمامإلاهذهىلعًايغبسيلوءبناجألا

؟ناميإلانازيم:ىرخألااهتفكاهكرتتنيحةلداعُملامهفانلفيكءللادبعخيشايالَدَجكانقُدص

امهمنيبناصقننآرقلاىلعدازامف؛هباتكىفهللاةسايسانيفكت:لوقلاكلرصتخأس:ىنعملا

0.ةمألارظنيفةيهاولاكعئارذبتعوذ
اليتلاهتسايسيفهللاىلإرظنتلنيتكَرَصبلاعجراوءرومألاليوأتنمخيشايكعدو:ىنمملا
.بذقلاهبرشَمنمناَيَر باتملاولوقلاليصأتيف َكْنأال؛موقىسئاساهيلعقّوفتَي
ديعسخيشلا]رهاطلاكوبأهلعفيذلاامف..؟ًامحلوًامحشكعلضنمرمألايفلاثيكلو:ىنعملا
ينبجأاهدعبوءةلوثمألايفرُكفَت..؟سيقنبنازعةمامإتماقَنيح(نيدلاةسايس)يف[نافلخنب
...هنینونيفَءاجَملوكيلُهَترَرطضايذلاملميباىلعدرو

نأهدهعنوةفرعناموءكيبألةليلجلاةريشلاكلتقارشإىلعٌديهشءكاوِيسلبقتنو:ىنمعملا

.هبٌنِمؤُنوُنِقوُي؛[رمألايفاهتريصبركفتتنيح]رئاصبلا
غمادلااهّفحبثتبثلبء[ًاملظاهُناكرأثِحعُتمل]يحةمامإيفراحتنأ؛نطوفلااهُيأ.ُّلَقعُيأ:ىنعملا

يفيفنَملاملسُتيبأنم[باطخلايفاًلاسرتسا]ُديرتفيكو..؟اهرمأيفكتريخيعّدتل؛دوهشملا

.انخيشايًكرمأبجعأام!كلتكتنطفيباغتَقّدصُينأرابجنز

=تعطقيتلااهناكرأيفةنياكةمامإلاةراهطةيجُحنلءانمامأهبرّذعتتلكلرذُغال!ًاوفع:ىنعملا
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ُنايضَعوُهَواَهيَلَعجوُرُحالإثبجَواَمَدْعَباَهْنَعكُقاَرِحُنااَمَف

نارسُحعويلانأ؛يمحلاوهللاهُّشفْْنُتتِ!ًاماعنيتيَدْعَبأ

°ناَطِيَشيفلان؛سْفّنلاىوهْغَنَوهيَريِسَرَرَعْمَرْلاَوكماغبْئاَق

اسيتركۇلڭرمدرفسيكيفرمشلااذمةَيقَبْنُصَو

اساس:ِءوشلالألاقذَقَلىئععمىلإالعلاَكَتَرِعتفرق

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

(0)

:لجوزعهلوقىلإةيئمضةراشإةمثو.نايبتوحوضنيدلايفاهلنلءاهلوحفالخلارذغ=

.نيدلارمأنمكٌتمأوتنأهيلإجاتحتامملكهيفكلنيبيأ؛«ءيشلكلًانايبيباتكلاًٌكيلعانلزنأو»

يأ)اهنعكفارحنا:هللوقياعايذلاهفقوميعادتةعطاقلاةلدالابهلنيبنأدعب:ىنعملا

ٌناَيصِعانرظنيفوهوءاهيلعجورخ؛نيملسمملاةفاكىلعوكيلعًاعرشاهيوججُودعبء[ةمامإلا
.كدتشَمناكامهمءهِليوأتيفٌمِواَسُنالځضاو

ةفاكيفتدرو].نارشُحمويلاتنأهتمعنىلعًادمعهللايفوهللاهتقفنأًاماعنيتسدعبأ:ىنعملا

:يناثلارطشلانمُدارملاىنعملاريصيلءاهُمَضىلإليمناننكل-ءاخلاحتفب-نارشُح:خسنلا

ِ.[لوقلافاوطتةياهنيفءنيدلااذهىلعنارشسُخنأ؛فسالل

وهفبشخوآدیدحنمناکاذزفءةزورخمدولججمنملخرلاباكر:ليفولولاباكرُرْرَعلا:زرغ
هللايضر«رمعللاقهنآركبيبأثيدحنم.ٌّرْرَعبكزملايفنيلجوللًاكاسمناكاملكو«ٌباكِر
يذلاكَروَعلاهلراعتساف؛هِّْلاَخُتالوُةّلعفولوقناوهكيمأوهبقلتعايأهِزَعِبكىيمَتشا:امهنع
ةريسزرغنمتبثاممْزلاو؛مالكلااذهنمكيلخو:ىنعملا.هريسبريسيوبكارلاباكربكىيمُي

.رخآلاىلعامهدحأٌفئاكتنيبمٌناطيشاهنالونلءسفنلاىوهكنعدوءاذهنيملسُملامامإ

مهفونبتناكدقف؛راّدَغ:ناسيك||هتتيزولقَعلاةنازراهبدصقو؛قمححلافال:سيكلا:ىنعملا

نميقبتملانوصينأهبىرحأكلثموءرمعلانمنيتشلاتغلبدقل:ىنعملا.ناسيك:َرُدَملايكست

ٌراَدَغملميآرهدوكرهد-رهانال؛ةنسخلاةظعوملاوةمكحلاوةنازولاهطرتشتامیفِهرُمُع

.ةيلزألاهتعيبطب
:يأءرَوَنلانع[ًايعامتجافّطلُملا]ريبعتللنامُعنمةيلخادلاةقطنملايفةّلوادتمةّدرفُم:ناساش
ضعباطخأ].كاذنآ«يعامتجالابتارتلايفايندةبترمنولتحياوناكنوهلبَجموقموء(طرلا)

كولمناساسلآنمكنأكرمالابةفرعموةسايسوذيآ»:ناساسلمهريسفتيفةينوُثلاحاوش

تيبلااذهيف:ىنعملا.[حيدملاالذلاوهُدصقملاف؛فقوقلاةيهدبولاحلاةعيبطيو«سرفلا

ءطقسمنيطالسلاجتلايذلا؛[هوُتمومذم]كللادبعخيشللهباتعتاياغىهتتشوىصقأينالهبلاغلبي

ةفاكىدلٍةَسدقتعلاهيبأةناكموهتناكمًايسانتش؛اهتاذةلآضلانميلأضألامهليهجلًابلطءكاذنآ
ولعنيذلانييليلخلاهاجترعاشلاةّسايكتيبلايفظحلنانّنكل.رعاشلاىدليهامك؛نيينامشلا

=يفاهنكلء[لئامسيفةنطاقلاةحاورينبةليبقىلإيوضنمملايحاوولاوهو]هيلعمهلضفبهفارتعاو
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°ناليحويلاَّنُهَو؛يلاعَملانباابٌةَمِلاَعكيفنويَنيمِلشملِل

(۱)

ريبعتلانوكيل؛هناسلىلعيتأيالأملسُموبأدمعت«مومذملاخيشلايفحاضَوځدقرمألاةقيقح=

اوراصءوشلالهأنأ:كلذبدصقوء؛ٌناساسءوشلالهألاقدقلىتح»:حيملتلالاليفيراوتُملا
يفمهيلإانرشأنمىلعقلطتتناكةيبعشةدرفُتيهو؛«ناساس»كنأبكبالطتةرثكلكنعنولوقي

ًاناهتماء«طز»مُهَنَأمههوجُويفلاقُيالينكءابُدأتاهبنودانيو)نامتنمةيلخادلاةقطنملا

؛ةبّلطلايفمهقحبةبَلاطُملل.ةيعامتجإلامهتبترقيندتببسبنوؤطضُم؛ءالؤهوء(ةيمدآلامهتقاركل

نماهرباماهلوءهللادبعخيشلايحيفةعذقُمةميتشيهو.نهملارقحأيفنولمعيمُهارتكلذلو

قحتسيثدحطقسمنوجسيف[مومذملايبأ]ليلجلاخيشلاليحرنأىأترايذلارعاشلارظنةهجو

هيبأراثبةبلاطملا[يليلخلانافلخنبديعسنبهللادبعخيشلايأ]هتمبجاولاناكو؛عونخلاالرأثلا

رمألاكلذنكيملنإءكاذنآطقسمنيطالسنمهتلئاعلوهلنيهُملابالطتلانعًاضوعءلقألاىلع
دمحأبيدألاذاتسألانمُتثعمشس:ةقوثومةياور.مُهاَيَمُحوموقلاةيمحوبجاولاونيدلاِءادنل

يبأةينونيفتايبألاهذهنأ:يليلخلايلعنبهللادبعخيشلاريبكلارعاشلانعًايوار؛يحالفلا

ىلعرعاشلادر.ةيلاتتممايأةثالثىلاةتباصأاهأرقاملكوءماودلاىلعهجعزتتلظملسُم
ملسُميبأىلعدولايفًاطوطخمًاباتكفأيليلخلايلعنبهللادبعرعاشلانأةقيقحلايف:رعاشلا
ةيخيراتثداوحًادنفُم؛رصعلاكلذثادحأىلإهيفًاقرطتُم؛ءارعشلاوءاهقفلاوخايشألانمهاوو

ملنکل؛هتايحيفهرشنلواحدقو.ةقيقحلا»:ناونعبةطوطخمَمَسَودقو.(ليلخينبروظنم)نم

ُةُضرفَتامعاًلضفءةقايللاوةسايكلابابنمو.نامُعيفهرشنبئّمسَرنذِإىلعلوصحلايفقفوُي
رعاشلاهدروأامماهانسبتقاملسُمابأصختةرقفدروناننإف؛يجَهنَملاانلاغتشاتابجاوانيلعهبجوتو

لوقيوهوءينالهبلارعاشلاىلإٌبئرشأيندجتو»:هيلإراشُملاهطوطخميفيليلخلايلعنبهللادبع

حلاو|بفسأنعوهومكنمضعبللٌلوقأ:لوقيثيحيليلخلاىلإًاريشُمةشيجتسُملاهتينوُنيف
«ناسنإهلعل(ُناطيشٌنهيواطهللاكذاعأ):لوقيثيحو.اونيهْنِإلاقولفءاوناشْنِإرارحأللفسأي

ىلعتنأو):لوقيثيحو؟ءوشلالهأىرتنمفء(ٌُناساسءوشلالهألاقدقلىتح):لوقيثيحو

لئاقلا؛نيفرطللةماركلاروحمىلعهلئاقبرودياملوقلاميركيفسيلأيرمعلء(نابذباوبألا
؟بذعلاهريمنبَتيذغتويليلخلاناضحأيفتيئرتيذلاَتسلأ!ملسُمابأايهللاكل.هيفلوقملاو
بجيامكيدلسيلأاًاقح..؟ةيالولاٌبجوُيامعمستوىرتفءًايلصُمءاروفقتتنكيذلاتسل

نمةءورتاكديملأ؟هتيالوبلولو«هتقادصبقيدصلليفيًاهجوحصنللسيلأ؟كيلولهبرفتفتنأ
ىلعءاقبإلاوءهيخأضرعظفحكيلعمتحتٌةبحُصوٌةريسديعسنبدمحألظفحتملأ؟اهنابلأ
لصألاوهيذلاو؟نيملسُملاةماعهيلعلمحييذلانظلانسححىلعهلمحوهلرذملاةماقإوءهفرش

ققحُملايليلخلافطعنمٍةحوبحبيفاهشاعيتلاةبيطلاهتايحميركلاكدلاولتيسنمأ.مكحلايف

.(؟هنانځو

نط:ةلوُليُحوةليخموةلاخوًاناليإحوالجوالاخوةليحوةليخوالحلاخيَءيشلالاخ:ناليخ
=:لاقي.هبتشا:ءيشلاَلاخأوءاهتاوخأوتننظبابنموهونييأْلُحَيغَمسَينم:لثملايفو
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ناَفوُطئَملاَوهبَتأَمَكْنامثةَلمحخَتمالشإللةنيِفَسلاء

:كیش۽ےلھاےس۰ء٤وء۽ نارجض؛كوكشيامرثكْنِم‹َمْوَيلاَوهۇلكتنمالشإلرَ±.Jiک

انبولمئاَمباكنإظََبردْؤُجيَنِيَع؛كيْيَدَف4ٍځَكْفاَف

(۱)

(۳)

ضازرِع|ةّدَوَمنماننیبىقبأتلخامو»:ىشعألالاق.لكشُياليأدحأىلعليخُيالرمألااذه=

-ًافّسأ-اهنكلكيفةيلاعنيملسُملاةفاكنونظتناكدقو:ىنعملا.«اصئالقلاٍتافيشُملايكاذَملا
.كلت«لييختلاونونظلاحايرجاردأتبهذ

؛ًابرغوًاقرشمالسإلاراونأقراشمتلمحيتلاحونةنيفسكصسفنٌتنأتنكدقف؛ورغالو:ىنمملا

يبأةقرافُمءانه؛ظحلن:فاضتسُمحيملت.نافوطعغلاوء[مالسإلاةلاسريأ]هبتافكناكّنكل

ماکحإوماكتحايفيليلخلاهللادبعخيشلايغهبدصقدقو‹نافوطيغلا:ةيكذلاهتحاملإوملسُم

يکرت؛كاذنآ«طقسمةنطلسماکحميآء[ةينونلارعاشرظنيف؛ةيغابلاةئفلا]ىلإهريصمريداقم

نافوطكنافوطغلاناباًِاركذُم؛تيبلااذهيفباوصلاةّداجىلإهديعُيل؛يلاوتلاىلعلصيفو

ايرحبلااذهيفةلهلهملاكتنيفسملستنأَكَّلىنأف«حونةنيفساهنيتملداكلابيتلاراحبلا

؟انخیش
كلُكَتوًائيلُكَتمهتتيفسغوقلاالك:هؤلكت||ناكاماريحهنمًباصأ:ةئزوقوًاءْرُهوريهأَرَر:اررملا

حوژةمئاقبموقيسهنأاننظْنَمكّلثِم:ىنعملا.اهوشبخحوطلانماهوَنذأ:ٍةمِلُكَتوميلكتلاثمىلع
ةياور.انخيشايكنمًارجضىحضأ تلعفامدعبهحوربقانميفكليعافأاكشيذلامالسإلا

نأء(يليلخلايلعنبهللادبعرعاشلانعاَّلقن)يحالفلادمحأذاتسألا۴زربخأ:ةينونلالوحىرخأ

دشارنبملاسةمامإنع[يليلخلانافلخنبديعسنبهللادبعخيشلا]ِءُدَججورخَرْوَبريبكلارعاشلا
«ةينوتلامومذم]ديعسنبهللادبعخيشلانأ؛يكرتنبلصيفديسلاطقسمناطلسبقحتليليصورخلا
نيدلارونوملاسمامإلانملُكنعَءابنأىقلتء[يليلخلاهللادبعنبدمحميضّلامامإلاداوو

نعهجورخةجحبةلاحماللوتقمهنأومداردهأامُهنأبديفت[دشارنبملاسةمامإرظنُمَ]يملاسلا

نبهللادبعرعاشللتلازامةياولاو-ًارجفىأرديعسنبهللادبعخيشلانأوءنيملسُملامامإةعاط
فعاضتفءهوأرنيحاوبرهفءهلزنملوحنوموحيًاسانأدجسملاىلإجراخوهو-يليلخلا

ذاتسألافيضُيامك)ةياوولاهذهكل.طقسميفلصيفناطلسلابقاحتلإللاهرثإوطضاف؛هكش

يهوءةنوآلاكلتثادحأتاسابتلالًارظننيئنامغلانمريثكاهتخصيفٌككش؛(يحالفلادمحأ

اهتاياورواهرابخأيفقدمصحاافخرۇمةجاحبو«ضومغلااهفنتكي-يحالفلللوقلاو-ثادحأ

.ةضقانتُملا

امبتاك||رِذَأَجعمجلاو‹ةيشحولاةرقبلا:حاحصلايفوءةرقبلادلووه:ۇدوُجلاورُدؤُجلا::رذؤجج

اهنويعشحولارقبحتفتامككيئيعحتفا؛كيلخيهللاو:ىنعملا.ناظفاحلاناكلملاهبدصق:هيلمُ
كييعالمبعدختيالوهفاللاهتاوامسيفٌناظقيهيلمتامبتاكنال؛ةباغلاداسآنمًارذحةعيسولا

.رابجنزيفىتحٌةَهْجوَوًةَهاجووًاهجواهلرنمليتلاةريغصلاةيسايّسلا
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اِوناميِإللَو«بوُلُشلاٌضيِبثتَرَدْكْنااذإيدجُتالمئامَعلاٌضيب
ڻارُڏاَوخاَسؤأعماطملاكيتاَهَفكيَتَحاَرلِسُغاَوكبايبوُيط

”اكوأدملادوطِلكيِفَوامداهبذيرُيالرحةحيِصَنُدَمءو

”ناسحخإَوٌصالُخِإَوقذصُدوُهُعثقبَسذَقَفيحضنيفٌقُدّصلافرغتْنِإ

نائفِءارؤعلايفيڄاَدمملاَدإٍةَنِياَشدنعيجادُملاليلُحلاسل

T4اقَهَلوُهَوًاظِيَعكِبِيَعكَادُهَأُهفَفحَوًابيَعىأرنم

؛كبلقُءاديوُستردكنااذإكعفنتالءاضيبلاةيضابألامئامعلاءهللادبعخيشاي‹نيدعبو:ىنعملا(١)

(۲)

(۳)

(4)

(0)

)١(

اذهيفءةمث:حيملت.ةيادبلاذنمهدصقَتدرأولفورعمٌناونُعدبالو«فرعتامك-ناميإللف
خيشلاٌّنِإلوقلاعيطتسنو.نينيدتُملاضعبقافُينمانعمتجُميفىرشتساامعريطخحاصفإءتيبلا
ىلعماعةئامدعب]ثدحيامانلوحانيأرولاميفاننكل؛رعاشلادّصقَملةئحضىحضأيليلخلاهللادبع

اموهوءنيدلاتالاجرضعبىلعهتوسقوءهليلحتيفًاقحُمناكرعاشلانأانفشتكال؛[ةينونلاةباتك
دجاسملاٍةمثَأدحأنيرعاشلااهيفرخسييتلاةديصقلاكلتاميسال«ىرخأدئاصقيفهنعحصفيس

ليحُييرذجفقوموهو.ةئاعلانممهقّدصنميلوقعومهلوقعًبابعلوًاوزُهنيدتلااوذختانيذلا
.ةّيدقعلامهتاموظنميفهلازتخانوريثكلواحيذلايريونتلاملسُميبأركفةلاصأىلإئراقلا

؛ءيشلَكلبقكسفنقحيفهتفرتقااممكيديلسغاوخيشايٌكبايثرهط؛راصتخابو:ىنعملا
.اهنارداوةلابزلاخاسوأْنِمرثكأالوٌلقأالةيويندلاعماطملاكلتنأملعتتنا

الإ؛كلحوصنلاتايبألاهذهيفيتلاطإمغرو:ىنعملا.دمحلالبج:دمحلادوط||ركشا::دمحا

نابنيقيىلعينال؛كيفًاقذوًاحدقاهبدريملينالهبلاملسُميبألئمومةحيصنرُكشتنأكيلعنأ

.هناركشودملادمعىلعةرداقًاناكرأةيفاصلاكحورنميقبتملايف

دوهُعةقثف؛كليحصتيفصلاخلاقدصلافرعتتنكنإدجتس؛ًاطلاغُمنوكأاليكو:ىنمملا

ةيحوؤلاهتقالعىلإرعاشلاريشي:حيملت.ناسحاألاوصالخاإلابةعوفشماهاسنأالةميدققدص

نمًاديكأتء[ةيئونلايفًامومذمادبيذلاخيشلايخأ]نافلخنبديعسنبدمحأخيشلاعمةةريبكلا

نيذلا[نيئايلخلا]نم[يساوولاعاشلااهلانيتلاناسحإلاوصالخإلادوهعلهئافوىلعهبناج

مكدقنأومكيباحأالامردقيننإخيشلللوقيةنكل«رابجنزىلإركبملاهليحرلبقهتعافَييفهونضتحا
يليلخلاهللادبعخيشلاةياكحووتنأيسفنلحمسأالرحرعاشيتلبجبيتنکل.؛مکفقاومضعبيف
.ءامصقلايتينوُنيفرهدلالاوطاهُدّبؤوَأفوسلو؛ماركلارورُمةمامإللهتنايخو

ىتحكلاجوكقفاننمالكأدنعَكقَدَصوكبيعكادهأنموهيقيقحلاقيدّصلاو:ىنعملا

.للرلايفكعوقودنع
بلطيءكثطخنمظاتغمٌكيلعفهَلوهو«كبيعكادهأنموهيقيقحلاقيدصلاٌنكل:ىنعملا
.كلذكبضغأْنإوكحالص
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هدِعابُتًامضُحيِفَسَأنمكير

مكُفْلاُحَتمكِناَمُعلأموماي
ٌةنَماَدُم؛فؤُحمكِرمَتلوط

ُمُكَدْنِعِناميإلابَعُشِءِذَمَأ

هُكَبوُتجميرُشَييذلاُثاقّشلااذام
مكيلمداَرُفأيففيلاعُعَقَلْطأ

ٌمَرُفاَهِبىثزُغمكْفاَيشأنأْبَع
ُتّلَعِتشاَورْفُكلاُتاَرُتمكيَلَعْتَناَم

اَهَعَمنكيلىبزُفٍنييدلاُةَملَأَو

مُكَنِيَبيذلامامإاذموماي

°”ناَهْلَونوُيُكَملاكبحْنِمُبْلَقلاَو

2بځلابمکَليريِمَضيِفَو

اميإ:اضوريالقوؤفَتلانإ

الزارابدسحْعياطَم

؟ناوُقَولاندُيشاذنكمأ

°ناَوُحِإنيدلاٍتاذيبًنوُتِمؤُملاَو

ناَفجأءادحغألاِنَعُهُنَدَيَفَو

نناثرُعشائغَياَدِلاموليفق

ُناَعْضَأضغبللمكِضغَبىَلَعمكيف

0'ناَيذَأَوباَرحخحأَوىَنْدَأَوىلحنأ

ناَطْلْسَوكلماليلاد

.هيفنونكملاكبحنمٌناهلو-كلذعميبلقٌنكل«هدعابُتًامصخءكيلعيفسأنيكيرأ:ىنعملا(١)

دقنلااذهينملبقتويحصن-خيشاي ذخ:ىنعملا.مالكلاقئاضماهلصأءةعشلاضيقن:ُقيضلا(۲)

.مكتٌدومومکٍځبيلميلقن‹حراجلا

ُهاضرَيال رعاشلارظنيف-قؤفتهنأل؛نامُعلهأيقوفتلهتراشإيفقايشلانمحضاو:ىنعملا(۳)
.ُناميإلا

:وابلاوءةَمظَعلا:ءاواب||قفانُملا:نهادملاو؛نطابلافالخراهظإونيللاوةعناصُمملا:ةنهادملا()

اذكهأ:اًلئاق‹مِلُكلاطايسبمهدلجولب‹هتدلجينبعيرقتيفرعاشلارمتسي:ىنعملا.رخفلاوربِكلا

؟غرافرثکتودسحوعمطوقافنوفوخ:مكرهدلاوطمتن
.؟هُلوسروهللالاقاذكهأ؟مكدنعناميإلاناكرأيههذهأ:ىنعملا(٥)

.ماهفتسا

الراکنتساةغيصهذهعبطلابو.

.قايسلانمحضاو:ىنعملا.سايقلاىلع«مكداسجأ:مكيونجج||عطقي:يرفي(1)
قايسلانمحضاو:ىنعملا.دامغأ:نافجأ(۷)
عيطقتيهتشتمكفايسأنأضرتفتلو:ىنعملا.ناعوج:ناثرغ||؛محللاىلإةوهشلاةَدش:مرقلا(۸)

.اهيوريذالممهئامدومكئادعأموحليففكلذانضرتفاولمحللا

.قايسلانمحضاو:ىنعملاو.واولانملدبهيفٌءاتلاو‹هتثروللجرلاهفلخيام:رفكلاثارت)۹(

.قايسلانمحضاو:ىنعملاو.هبارق:نيدلاةفلأ(١٠)

.مكيلعطلستلاال٠قحلاةماقإهفدهوهدصقمكنيبنيدلامامإاذه:ىنعملا(١٠)



هتأمبأماوقشاىلإوحت

ثيمومكرميفعاوا
مكلفةنَعاوزيذمالموقاي

مكهبشياوريذُنِإموقاي

اوُنهَتالفمُكرُصْنَيهااوُرُصْنَتْنِإ

ےكَنيبلاؤيميماقإلاأإ

اتيشامكيمکيلعئاق هّنُجح

ڭىدولايع

هئيحمنإويفهفااوبَقاَرَق

فهوُعَبْتَتْنِإ

”اسحخإَوطاسقإ:ٍناَماسحمهَل

”ناَمْذِإنيدلايفامَومكيلَعًاضرَك

اضمژابذإلاوثياب
نابضَعهاومكؤِجْلَمَنْيَأَك

°ناَوْضِرمالشإلاوتملايفرُمُكلاَق

نارمسُحلحالإوەوُغيابَق

ناَعُذِإامحلمكيفناكْنِإ

“ُنايْعَطضارغالافُهْنَعاوُضرشُتوأ

e

(۱)

ناموشامکڅځبباهَيماَفذَك

نلاسحعمالشإللمولاييفثبتمكَلٍناَسَحةَيِصَو

.قايسلانمحضاو:ىنعملاو.ُلدَعلا:ٌطشِقلاوطاسقإلا:طاسقإ||نافيس:ناماسحم

.نايصعلااذهىلعمكبساحيسو٠هللةيصعمهنالذخف؛مكمامإةرصننعاوربدتالموقاي:ىنعملا

.قايسلانمحضاو:ىنعملاو.شْلاوةعناصُملا:ناهدإلا)۲(

)۳(

.قايسلانمحضاو:ىنعملا)4(

(0)

(9

(۷)

(۸)

(۹)

نانشلاف««مكقادقأتجثيومكرصنَيهللااورّضنتْنِإا:ىنعملا.ضغبلا:تقملا||اوفعضتال:اونهتال

.بللٌةاضرمىقثؤلامالسإلاةورُبكاسمتسالا:ةشُكَعوابرفُكضغابتلاو

مکيلعلحالإوءوعيابتٌنإف«هدابعنيبهللاعرشلليثمتوهامب«؛مكنيبهللاُدَيمامإلانأيأ:ىنعملا
.رسخللا

.هللامكخلنيعئاطنينعذممتنكْنِإءةّجُحلامكيلعتماقهللامكحبو:ىنعملا

.مّيغطدقفكلذريغناكنإوءداشولاَنِيَعمتكلسدقفهومتعبتانإف:ىنعملا

.ديكأتلاديكأتل؛ةقباسلاتايبألايناعملراركتورارمتسا:ىنعملا.هناهرُب:هتجح

ةيرقبعةتفلاهبتباثنبناسحىلإرعاشلاةلاحإ:ةظوحلم.نيملسملاًاحصانو؛مالسإلانعًاحفانُم

ةباحصلايقابناكنيحيف«هرعشوهناسلبمالسإلانعًاحفانمناكًاناسعنأكلذو؛ملسُميبأنم

لعفلابمامإلاةرصننعهزجعيفملسُمابأٌنأكوءهللاليبسيفةيخسمهئامدميدقتيفنورابتي

.رعشلامظنىلعهرودرصتقايذلاتباثنبناسةلاحكًامامتءرعشلامظنبًايفتكُم«يندبلادهجلاو

.[هققدموباتكلاعجارتعضونمةظوحلملاهذه]
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ناميإ1٤هبميالَووةحخصاَنُيْىنَمالإَنيدلاقُدضَيال

ىركلايبملامكرئاَصَبنميحضَننْكَمَتنف

.قايسلانمحضاو:ىنعملا)۱(

ًاناقرفهومترصبأل‹مكرئاصبنميجصُتنكمتْنِإَف:ىعملا.لطابلاوقحلانيبهبقرفاملك:ناقرف(۲)

.ءامصقلاهنويفةثوثبملاهءارآهبدصقو«لطابلاوقحلانيبٌقّوْفُب«قحلاِءايضنم
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“ينطو

(ةّيِميِملا) 0„©0„ى

°ەجاوسشەلغعلْفُيىتمأَنلُممِئاَمَعلاِكْعَفَسيِراكْذَتَدِماَعَم

راضُحةاهولاَووضُخكحوسفهوقاعُبحسءاونألادَماَعت

(۱)

رعاشلالسرأ»:هدلاوىلإةلسرملاةديصقلانمةخسنبظفتحي(ملئُميبأرعشتاتشعماج؛يئراحلا

ملاسمامإللهترصنىلعهركشييثراحلاحلاصنبىسيعةقالعلاخيشلاةيقرشلاريمأىلإةديصقلاهذه
امكوءةديصقلانأىلإريشن«يخيراتلاقيثوتللو.«نامُعنأشعفرىلعةّضُحخيو«يصورخلادشارنب

نبیسیعخيشللمِلشسُميبأنمضخيهوءمامإللخيشلاةعيابملبقتلِزأاهتايبأنمحضاووه
يفاهيلإراشُملا)يملاسلانيدلارونخيشلاةلحرنمرهشوحندعبتدعاموهوةَعيابُييکحلاص

هذهنأركذلابريدج.فونتةدلبيفًامامإهبيصنتوهتعيابملةيلخادلاىلإةيقرشلانم(ةينوُنلاهتديصق
لهأةيرخبنايعألاةضهن»باتكيفهبتدرويذلاناونلاوهو؛[ةيميِملا]ناونعبتعاشةديصقلا
رادعباطمءةرهاقلا-يملاسلاديمنبهللادبعنيدلاروننبةبيشدمحمريشبيبأخيشلل«نامُع

ةعئاذةديصقللًايزاوُمًايعرفًاناونُعهجاردإانيأتراو«يواينملايملحدمحم-رصمبيبرعلاباتكلا

.تيّصلا
وأاَليلقلاس:رطملاوعمدلامجس||عطقتيالًامايأماد:رطملاثللاقي.ماقأ:ٌتَللعفلانم:ّثلُم
.عطقتبتلاسمأهرطمةدحتفخوتعلقأهنطو/هراكذتدهاعملرطامحتتفمعلطملاو.ًاريثك
||كحويس:كححوش||ةرازغبةأجفهلوطه:رطملاٌقاعُب||لفاسىلإٍلاعنمَلاَس:خَس

اهتفدارمىتعمبذخأرعاشلانكلءئيشلكنمعساولاريثكلاينعت؛لصألايف:مراضخ
ةيلهاجلاكردأنم:مرضخُماهتقيقشوةرشبلاضيبأهوبأوءادوسةرشباذناكنع:مرضحُم

تيبلاهبځضنييوغلناتتفاتيبلايفو«راربغاورارضخانيبداهولاوءارضخحويسلاف.مالسإلاو

.ةيميملاعلطمللمكملا

1



اهّنيِنَحثّتِعُءاَطَوُتَلَمجأاذإ

ًارضاوَنضاَيرلاكليثحربالو

اَهُّمُكَأتايكاًرلاباَهححِفاَصُت

هلاَوقوشاَهَليِؤَريفمارت
ييميادَمةْتقَباَسقربعالاذإ

يڍهاَعَمطخَشبيِرهَديِنَناحنل
ُتأَنْدَفَواَهيِفبلقلامايهَنَِو

ىَوججلاَوځيرابَتلاامءيِداَوُفَلايف

ًادهْغَمَوًادُهَعسُئَلرُكِذنأىلَع

زارتفطؤراَعؤألانفىلَع

ُْمْياَسَلامالَسلاَبيطاهُحَضُت

9ارضالاَهيِفبسيف

ُمِداَمَتُملااهحځزَبيلقبلَو

اربالنأربَصلاناَويْبَصَو

صابعليقوَبلاَءامطْلاَتَِلَو

ئاَمنهيِفطخَشلامغربيِبلَقَق

يفلِئاَسَو

ش

ُمِراَوَلَوىوَهلاعز
مْياَوَللاويَلَعتادااذإ؟َنْلَعَف

°يقارألاجمئئاَمماَهبضقأ

(۱)

(۳)

)٤(

)٥(

)١(

[|لبجلاةمقيهوةنقعمج:ننق||ءاملانماهلومحملقثلاهفارطأتلدتدقوةباحسلا:ءافطَو

يعوضوملاويتاذلاسكعتيتلاهعلاطميفهتداعىلع.مزاورغمجءعطقنملاريغثيغلا:مْزرلا

هلیواتبراشمبتیبلااذهيفكلذكهدجناهبيكرتوهتادرفموهدصاقمليوأتةبوعصيفاسكعنيل
وهءمزجنودءهدصقمنكل.بالقإللةلباقلاتادرفملابارعإلًاقفواهدحأرايتخاةبوعصو

عطقنتالراطمأاهنينحتفقلتراكذتلادهاعمنمةباحستلفجأاملكف.هعوضومىلعهتاذساكعنا
ًاريقُمقفادلارعاشلانينح‹نينحلاباكسنارمتسيل(راعوألاننق)لابجلاممقىلع(مزاورفطو)

١.مزاورلا/ءاونألا/مجاوسلا/مئامغلاةميثبهنع

دريفتيبلاةمتتوءهبميسنلااهخّمضتمالسلابيطب(قباسلاتيبلا)ةرضنضايرلاكلتمدنلو
ضايرنيبمجَرةقالعةمثنأبدهشملليئارلالمحتيتلاضايرلاٌفُكأ/تايكازبميسنلاةحفاصم

.هعلاطممئامغهيورتاليذلاهنينحلةراعتسايهىرخأةرموءاهمئاسنوةرضنلاعبارملا
هنكل..خلإ«نهذلا«سفنلا«بلقلا:عوؤلادصقيهنأاودقتعاواوطلخنموثُكو.برحلا:عوولا
ءكعبلاويأنلاىلعرباصلاربصوبحمملاقوش:ناشيجاهيفمحازتييتلاهايانحبرحنعثدحتي

.محازُي/مجازيالنأربصلاَنآ:اًلثمةءارقنمرثكألمتحيتيبوهو
برغلااورسفضعبلانأمغرحضاوتيبلا.اهُمّدَقُمونيعلارخؤموعمادلاليسموعمدلا:بْرَغلا

یمقأوبرغنمپرغآليواتهنکل«عومدنمتلاسأامةرثكلولدلابهنيعهيشيهنأوةميظعلاولدلاب

.هليسَموغمادلاوهبرقألاىنعملاف«برغنم
.يانودعب:طحش

.ةثيبخلاتايحلاروكذ:مقارألا
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يټريچييڍاحعأنعياللاذ

هِناميهمىلإيلمعاملشسُنالَو

هرباطليشتنمم

ربغايلاُهورُغَيَفموشي
يتيبكيلاتارىلع

ُتَدَشامبالايفًاسيسَرثراث

”يِئابُلىلزاكذَتامئليلَح
ثعَوانَتِهيَلَعيفاعلااهُهُبَرالو

اعتزوُفَعلاَوُماَرالاهبیَداَهَت

بماءاتيقَلبحيبنالو

هلأنابدَهغَميِناجشكلو

ثَوَمدعتموجُتلابمُهْنِمعشَو
هواشُعُْرَتُءايلَعلاِوبُتَداَمَت

هبىدَئْهُملاُدَهعَملامغل«يِرغَعل
ًةمَأَوًاّضرأنوُميَملاُدَهغَملاَوُح

يتلاةمحولابزوطمَملاُدَهعَملاَوُه
EÊ

.ميقم:مئاخ)۱(

.يتجاح:يتنابل)۲(

ُعياَمحلااَهْنَعَواَنْنِإاَهِبُنِضأ

اَهْلَومؤَقلاببحب:ينِإف ُمُئاَمنال

ُمِياَمَنَویقُريدنجمُهْرُكِذَف

َاوُهَوىَسألاترانو‹مهيلإ

مُواَنّتلاالإوبّصلاىتايرضَنِب

ْمْياَنُناظْفَيَوُهَفءانُهَوصك

ْمْياَشَبلاَوابّصلاځيرثمنيَمامك

ُمىياَريِتُشجَجِءاَمنموضاق

ُمِئاَهَتلااهُنَوعوأدجَنبثاقأ

ەئامعلاُهْعَكَبودووًابَص

ُمِعاَرَنلاُتاَئكْهبلاىداَهَتَتاَمُك

©غابٍةَليِمُحلايففشُحاتراامك

مِراَكَملاَومهِرُنإيفىلاناب

ُمِلاَعَملاداليلالأىلعثعُت
كألاأارشلاويفتَلُثأامي

ُهرا

مالَطاِيْنُدلاالَمُدَقَو
ُمِلََو

يجروليثَرجْفَرْنِإَو
ُِراَمَران

ُمِجاَرَملانيلَسزُملاماقِإْنِمثّقَس

حير:روبلا||درابليلميسن:ابصلا||سردنملاميدقلا:يفاعلا||لوهأملاناكملا:عرلا()

.ةيبظلاتوص:ماغبلا||ريغصلاةيبظلاديلو:فشخلا(٤)

.دعتبا:ناب()



ُهَلُهَأضؤخلاىلَعاداروركي

انذلااهيبحَميفيِنْمَفَراَصوَ
بَرجأةَدلجرهدلاسلوينو

اسپاوعالاكليللاو
اَهَنيَبَوينيبربَصلاَوييُمشڄجَت
تدلىتحرتاتوش,0ى

يبلاطَمعيطَتشأنأيِنَّرِجأَو

وک2

.ًامزآغبضُيبطلانأملغأل

ةَلَبيِسفَنرُهَدلارِلَيمكىلإ
اهئوُنَيٍلوَهِلًانيج“ثأَشَجامو

هنودفيَسلاابَنولأرشألواحأ

ىلغلانَعيرهَدفيَسلاكيندم

ًةَضاَضَمالإمادشملاًةكهاَقَر
داعريُعأدياَحيمتبكي

ُهِياَمُلكلاَورشحخلاموييَءاججاذ

ُمواَمُمَنيِدِماَشلالحمُبيِذَكَتَو

ُعراكَملاَنيِمَلاَعلاريحةَوُغَدب

ميارَكلاُراَيدلاكليهُبَناجَت

ُمزاَوَمداعبلليبتَدَرَشْنِإَو

ُمِداَناَنأاَمَراَهُنِماَهِبُتثيسِضَر

مراحملاحميلامآَويهاجت
7راجُتراَوُكلِيناَكَيَلَع

اعلاغمماهليعاَفأ

ُمِتاَفوجلاَو

ُْمُيئاَرَعلاُهكِلَتمَتملامهللانم

مِزاَوألاءارتَلحُنادَفيسمو

”هئاظعلاُدديرَتاعيِنُعطْشَيَو

مواقيالامراًتدفألانمنكلَو

ُمِداَصَُتةُنَعراَدُفألاَوبيعامل

راويلاعفلالُبتَدمُحاَمَو

نيفخَأاَمُتوصبأَو

هجاسلايفوَءارشألذعلاهل

كيلدت:اهديلولمالاكعنماهلصأوءكّنحُملر:لاقُي.رومألابرصبتلاوةبرجتلا:كئححلا(۲)

4.هک
4

:ەبهنرقوهبهقزأ:ءيشلابءيشلالوءهبهقصلا:ءىيشلاهبٌرَأ:لاقيو.هقصلاودش:ًازارأورَر)۳(
.عرفًةوأٍنْزُحنمثّشاَجو؛ءيقللثراث:ُهْفَ:تأَشَج(8)
.رهدلافورصهتدمخأوهتتبکيذلاههدصقيوءلاعتشإلاديدشلارمجلا:محاجلا(٥)



امراالةرمأاسفتوبضأو
همَمداَرْنَمعزَرلاَدْنَرحَدَفَيَو يفسيل؛َتؤَملاوسحخأنأًانّرحىّفَك
ُمَشمَّشُغورحمعؤّرلاَرْهَطتكوَيَو
ًائّنَهُميمخَلُءاَدغألاُمدَتأَيَو

اهلؤطٍتيِيْشَعِبيفكثِجَّفْانو

هذدجمُدهَدلااذهلزُبأ

مُمَدنِعىحلاَوهللالمأضَهْنيأ
يِتَميِزَعيماَرَماينداقَرَواَمَو عالَردّصلاضَّفْضَفعهسْفّنلايفر

ُمِذاَهللاِهيَلَع٠كئاالواتمع
(Ds ets

Lt ُمِراَضَيِدْنَرِلاَمىَوُفأَوءب ي
W2 E ُمِداَوُفَوىلشللٍفاَوخيجاِ

ُْمُئاَوَملااطتئااَيَع4م7

مارتلاججورلاٌباسحلأٌثيحعىلإ
°ةيامَسلاَيَّلَعْتْفِتْلاامكًاهافِس

eم

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

(0)

(1)

(۷)

يدنزةوقوءيمهكهمهدازنماهدنزحدقيبرحلانأدصقي.هبضغدتشايذلاولعتشملا:مراضلا

نزوىلعمراضفءىنعملاةفكحيجرتبتيبلااذهيفٌبعالتي:ةظوحلم.بضغولاعتشادرجم

تيبلاهبيحويامردقو«برحلاحداقدنزفالخءفيسلاضبقتيتلاديلادصقتةيناثلادنزو؛مراص
اهضوخنمنكمتيمليتلابرحلادانزحداقمهبهمههيبشتباهنأشنميلعيهنكل؛هتاذلریغصتنم

.ینمتامک

.هريبكورئاطلاحانجشيرريغص:مداوقلاويفاوخلا

دمتعملالصألايف.ًافوخهداؤفبهذًاضيأينعتو.هلامبهذ؛نافجفلأ:لاقي.تمدع:تجفلا

نالاهتحصبدقتعنملو«نئأرخآردصميفو«نئل«نإو»تدروامك«تجفلتدروىرخألاخسنلاو
...رهدلايلعملي:يلاتلاتيبلايفدراووهامكلمتكيالطرشلا

موشمَسلاقينامُغيفو.عسلييذلالمنلانمعون:مسامسلا||سانلالذارأوةقوّسلا:هقوُسقارعأ

فافتلاكسانلالذارأمليرهدلانأ:تيبلاىوحفو.داتعُملالمنلانمربكأيهو؛عسلتةرشحل

.ةغادللامسامسلا

.اهمحلعزنةمظعىلإرايخالاٌليحُييذلارهدللٌباتِعتيبلاو.محللامظعمهنمذخأمظعلا:قزعلا

.تدصق:تعرمأ||ةيفرضملااهقاروأواهمهاردواهريناندواهتجهبواهلامج:ايندلاقرو
.ةعطاقلاهنيكاكس:ملايصلاهادم
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ىنملارَصُفأهبيِضُفأامُلَوطأَو

ثَضَئاَمَوُتِيَضُتاثًافَهَلايَ
ُةضزأقَراَكُدوُصُْشَملاُعِزاَنلااَمَو

امدالبعلاعْراَتقوبحالاذإ

يتجِهةَيِقَبنيًانزحمعشؤأپ

اًفَولاوِصاقوأعبطلاعيهينا

ُزالُيولاَهَنِيَبرابطضالاح
راَوَعلاغوُمُهلااَهيِلاَعَمقوقحح

°”مْئاَوَملالابجلادشيِفَونِي
غزاللبحلاَوتاللاىلعوكيف
ءزاحتملارياّصلايّنإُتْلُكْنِإو

°”ِلاظٌيحلاوأمولظَممضحلاوأ

=

0

ئانيفيسَوداجفأنامأب
ُمِراَصَنواهنايَديفؤياوُت

ُمِعاونلاِنانجلاروحلاهمسكك

۰9ن72

0
%

۱

ةيبأدشأشامدورجت

ًةداَهَش«ْناوَرُهَنلا»لُأمَْفَيَو

ْمْيالحلابَلطَميفمُهَمالْنِإَومهرةاَضرَمِبمُهاَيْنُدًدوُعيبَي

مِكاححموقلاِةَياَغْنَعيِنُمُكخَيَو ”ىنَولاكَرِبَمىّلَعًاشوُشُحَمُدْعْفاَو

بيرغلا:عزانلا()

.ردصلانمةدالقلاعضوموهوةبلعمج:تابللا||نزحوظیغومهببيصأنم:مداسلا(۲)

ةيقبنيبو(هسفنوهيذلا)بيرغلا/عزانلانيبٌلصفيانهوهوءهلنيقباسلانيتيبلاةركفلةمتتتيبلا()

.همزاحتوهربصبلاقنإوءاهبيرغنمرثكأةنوزحملاهتجهم
رمعكهرمععايضىلعةسفنمولي.رقتسُم:مثاج||لبجلا:دوطلا||ءاكذلاودقوتلاوةفخلا:سيكلا()

.قحلاةرصنيفةكراشمللاهتمهوهسفندقوتمغرءايقيرفإقرشيفزجاعلا

.فيعض؛نابج:عبطلاميهك)0(

تاييأهنعتحصفأاملاطيذلايسفنلاهمزأتنعحصفُبهلنيقباسلانيتيبلاوتيبلااذهيف:ةظوحلم(١)
ِ.اهنعحصفيالواهيلإحملييتلاعناوملانيبونامُعىلإهقوشوهنينحببسبهرعش

-شخْملااهتمًاقاقتشاوءابْخُملاينعتوءامادختساينامُملاجرادلاتادرفمرثكأنم:شوشخم(۷)
كَربَميفهلاحهيلإلصوامعًاريبعتءةجهللايفحراجلايزيمرتلااهبراهظإلًادطقتاهمدختستو
ببسلاامنكل.قونلاكبتثيحوهكربملاف؛هنعريبعتللكربَمةدرفممادختسادصقتييذلافعضلا
٠مكاحموقلاةياغنعينمكحيو:تيبلانميناثلارطشلايفباوجلادجن؟ةّشحلاكلتلءاعديذلا
.رابجنزةرداغمعيطتسينكيملهنأنمليقامعحاصفإتيبلااذهيفف
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يتلاىجأِتؤوَملااسياسيل

ٌنُدوُمنيينشححلاىدإلياني
ٌةَيَنُدىَضزرُترضَنلاحوُمُننودا
ٍدمَحُمَدْعَبضزألايفثّدمحملمَ

مُعَصُمالإءايلعلابَراَق

ةَيحَُتينمهللادوشأغ

ذم”ءاَرِيبّغلاَديِدانَصمُكيلا

شالاتولمك

ًابلاقَوأابلتشارشأبمئا

0

\

ةحُذمَاَم

اهمضَحنيدلاةَّرِعْنَعمُنخَفاكَو

ليعملاو

ُتَعَّشضِْعَشَتىتحطشقلامكبمُمْمُفَو شش

مكبَررضَنيفَراَطخألامُترَاَصَو

ةبشسجشلذعلاماَيِقمّىْنمَض
ْتَقَدححأَونيِجِلاَصلاَدوُهُعمّنزكذ

ىدُهلاةَئُشثرثئآاممُنْرُثاَف

كلِيهابوزغملاپرخللع

ريمفشٌيحلاذُخألمكثَرَع

ُُرالَتاياتملاَوييينأىلَع
ےتاضصتأهنيذأتنعدُغَقأو

ميانُدْلُخَيسودوفلاىوِسيفلَعَو
عِماَمصلاُءاَرُشلااَلِإهباكضأ

ْمْياَسِجلاتاجِعْرلاِءِيَدَلنوهت
±ےل2

ُمِاَوَرودحَتَوكلفاهيو

ُمِياَعَديقابّطلاعبشلایَرُذيفاهل

مالعاكلياأَوثّرَعُ

ُمىِصاومععلاَوالملاديبوراونأب

ُْمْياَظَعللاداهجليفمکیءُتَناَمَو

دمحبءٍَماَمَف ُمغاَرروُجلاَویفللادلمخحب

)٥( ُمِفامَتُمامركرشدقئاوَب

مِقاَتهشاامفيئلابمَّترَيغَو

ُمِئاَكَشثناکنمملانَع
2T

هنالءامهلينىلعهتردقمدعىلعهسفنموليرعاشلاىرنو.ةداهشلاوأرصنلا:نيينسحلاىدحإ()

.ءادنلانعمماصت

يوغلځارتجاوهو:ةينُدىلإبرقأةقباسلاتايبألاقايسنمضو«تيبلااذهيف(ةيند)ةدرفمليوات)۲(
.ايندلا/ةييَدلاليريقحتريغصتهبَدِصُق

.دمحميبنلاهباهامسدقو؛ْنامُعءامسأنِ:ءاريبعلا()
.شرعلاةلمحىلإةكئالملابرقأ:نوييورُكلا()
.رورشلاويهاودلا:قئاوبلا)0(



„oof 7ً

اَملاطَوماطملظلالِيَسَومّشَْفَو
ًاغىساخيژخلابشادمحبءَءابَف

ةتتىلافيلوومكاو

ًاتِباَتةعرشاناطلشَعَبضْأَو

ُةُساَسأَرُقمالشإلاضبىَلَع
اهباممِإلمروججلاناُمتَناَكَو

اهتاضَرَعيفشاروُنَقَرْشَأَف
ْتَيرَحَتلاجلاُتاَيِمَعثَّناكَو
ارِماَشَم:نيِدَتْعُملاُداَهجَراَصَو

و
مُهُنوُيُسَومُيهُبابلأم

مهئاسيخارمهئاميإمُهفلَوُي

.ةسبايلانمُبلّصلا:مزايحلا||ققشتت:دقنت)۱(

.ىوزن؛ةمامإلاةمصاع:مالسإلاةضيب(۲)

مئاوعرضثئاباماما

۴ايحلااَيئِيدقتةَيِهاَدِل

مهادمللفعلَانأوُشبُب

ململالبعلاعاماكوت

مِياملايقاقّشلانزفىلعُتَاَفَو

ُعِصاَعَويلالجلايِذنمٌدَدَماَ

ماعسفْتلاغوزاهيفعافاك

ُمِلاوَعلااَماَنَسْنِمُتَءاَضأْنأىلإ

”ةعامعلاتيِّشلادّشعلاكَعَيضأَق

ُمِظاَعلاًنوُطسْشُملااهيلإعي
مانلليىحلاَومهُئاَيِنَ
مِراَعلُخَدلاَوِراَصْنألافَلَتومَك

يفاهدارفأنأمغرلئابقلابزحتوبصعتوقرفتىلإةراشإاذهيفو؛ةمومعلاءانبأ:ممعامعلا(۳)
.ةمومعءانبأاهعورفومهلوصأنمديعبلاوبيرقلا

يرعشلاتيبلاةدحولهكيكفتيه؛مِلِسُموبأاهيلإاجلييتلاةيرعشلاتاينقتلانمةدحاو:ةظوحلم()

ةيغبهرضاحوهيضامبنمزللةتخجرأىرناهللاثمكو؛ريبعتلاقاطنلةقيضلاةبلحلانمهناصحًباتالفنا

ەدجن؛هلةقباسلاةعبرألاتايبألاوتيبلااذهيفف.نينمزنيبهتلضافميفةيةيريبعتةورذىلإلوصولا

(هللارونقرشاف):هيلييذلاتيبلايفو«لاحلاهيلعناكاملًافصو(روجلانامُعتناكو)بئدتبي
راصو)::لينمزضيقنيهيتلا(لاجرلاتايمحتناكو):ىرخأةرمدوعيلءهيلعراصاملًافصو

دّرْشسَملايفًابوانتوًايزاوتنيثدحلاعباتبئراقلالعجييئامئيسدهشميفولامك؛(نيدتعملاداهج
.ريخألادهشملايفهلاطبأراصتناحلاصلفظوملاينمزلا



و۸»دى هبمغهترَنَردرُنمُيُعَكجَن

مهِراَصَتْلاقدِصٌيحلالهألًائييَم

اًضرلاَوطخشلايفهللااياضَوباوُفَو

ىَوَهلايِفشعلاٌةَرُهَرمُهُنبَلَتْحاالو
ةرذللاةمغلننماودسخالو

ىَقّنلابِصنقيفِرْذَّقلااذاورقّتحلاالو

عمطملجأنمِنيدلايففاوُنَهاَدالو

هئامبأبزشِنآرُملاىلَعاوَماَرَت

مُهشوُمُنَومُهُبابلأَةَسَدَقُش

تيائةَماقيشالايفٌمَدَقمهل
رِصاَوُفراَصقايلانَعديأَو
اًحَولاَوسؤۉښلِلِنالاحعمهيؤمت

ثرناشااطةانتو

ةُهَوشاىلإأشمهيش

اجلاَنِمهحجَو:ِناَهجَُومُهَبْداِجُت

ابّصلاهبُتَراَطكشملاف؛اوُمّلاَحاذإ

غهْنِمُبزحلارِيبَعشَتاوبرانِ

ُهراَضُحلاُماَهللاَوكاذِإاَن

ُمِياَنرُهَدلاَوشايفمُهُْظْفَيَر

ُمِاَرَُكماركلالاَعفأَوامري

ُراحملاةقِيضاماوُمَسَرالو

مئامعلايزاكعلايفمهترلر

مساملضْفلاوُدَوٌموُسَمَملضملاؤإ

ُمِلاوَعلاويفرَفّشلِيُتثَدهَرولو

ُِراَوربِكلاَنِمفأوبليسَ
ُمِياَمُناَيَركلامُفَرَدضأَف

ُمْياَرَعلاَوىعَتْنلاَوم

مافهلصالخإلاىلَعٌمَم

عصاوقلاومهيداعأٌقوفو

ِالُمرُفَو«ِنَلاحلاىلَع«مهيِفَو
مِداصُتلاحلفيملنِويَلَع
ُِراوَصلاِهيَلَعوبنتىَوَفلاُديِدَش

مِهاَسةفاخملابةجَوَوويضل

°”هِلايعلااجلايهفاولّضْفأْنَِو

مجالملابوورحللمُماَرَينال

:فاضألبءاهرَصَي:ضيقنلابرعاشلاتكيملءءادعألاىلعمهيديألوطةلباقمل:ةظوحلم(١)

يعيدبلامنغملانكل..ةيرعشلاةروصلاينعييلامَجدعب«هتاذدحيف«نيتدرفملافدارتلو.رصاوق

غلبيملنموهًاعرشرصاقلاف؛يلالدطاقسإنمرصاوقةدرفمهنزتختاملةديحولاةيغالبلاهتيغُبسيل

نيليفًاناعمإ«هسومشوىنعملالالظغيسأهنكلءةكيرعلانسغلبيملنموءةثرولانمدشرلاٌنِس

ًاراهظإهيلييذلاتيبلايفهمارمحضتيسباطخةغْلبيهو.مصاوقلاوطدايأىلعءاهفنُغوةقرافُملا

.ینغوًارقفمهتابثوهيحودممةنازرل
.ةعيسولا:ملايعلا||هقمُعكرديالءاملامظعميهوءةجلعمج:جاجللا()



ةَدِجَنودجشاليبشيفمهل

تمجخأمهلااذإماعزُِضماَدُقِإَو
ً

١ٍ
اإسوس

ةبثَوهلامُهاِيحءاوْبَتَوُدَقْل

هريللشؤلامزَعباوُدَشَو

زهابروججللطسقلاروُنَواوُءابَف

عىِضاَوَحةامبلاٌقانحنأيلو
ٌةَلهأيكخَتییاليخلاطبأَو

هرُهَفَو(نيمِلسُملاماقإ»ُمْنَفَو

اَهُنِإ«يليلحلازائاهمَمْنَر
ُهؤامِدحايؤلاَجاَرْأثمُذُنأ

ُمْياَرَصَوىُغَولاتاكُلتثْبَتَو

ُمِهاَمَهلامولِاناذابُتثمَصَو

عْياَهبلاَوىديلازامثأ؛َناَيشَو

ُعِصاَوَملاُتاَيِزْخُملااَهْنِمَرْفُكلاىر
”(عئاَرعلايِبأَتمْرَعلالمهأٍرْذُفىلَع)

كيانعلالااجويز
مصاعَمنهيبيفمُهُعْرْاَو
ُميابَملااهم؛ِنويَملاِرَفْظلام
ماعاوبمكحمىلإوُو

ےصاع م
هنع ٍيِجَتنَيالُهُناطلُسَو

مداَصُت«سيقنبِناَرَع»تاراش
ەئازعلااَهُتَرَيُطهَتَرُكَداذِإ

ءهنعءانغتساوینغيفناکبيطلايبآنمعئاشيرعِشمطبيقليمهمئازعفصويفهلاسرتسادعب

ردقىلعيتأتو):هنهِذيفهلئراقلامامتإهتيبزُجَعيفيبنتملاتيبردصلهعضونمهدارُمنكل
ةفايضتابجاوبموقيسنمو.هَتَحْذِمهكراشييكرعاشلرعاشنمةميركةوعدء(مراكملاماركلا
اًدلاسيلوُعدَملاةفاضتساو

)۷(

.نارغثللًافافخأودغتلاهلالذإ

)۳(

.اهلَمَع

.يصورخلادشارنبملاسمامإلادصقي()
.ةرماض:بّرُش(5٥)

.يليلخلانافلخنبديعسخيشلاىلإريشي(1)

.ئراقلالب6

لبءبارتلايفلالضلاناجيتغيرمتيفسيلٌناعمإُتيبلاو||ريعبلافخوهو؛مسنقعمج:ميانَ

١٦۹

:ماصعلاىلإدتميىنعملانكلءاهتاذديلاوهوءديلانمراوسلاعضوموهو؛مصعمعمج:مصاعم
سنجنمادابةاغبلاعرذأدييقتنعةيانكءاهبقلعُييتلاءاعولاةورعوةبرقلاهبدشتيذلالبحلاوهو



اَلميضلاىّضَتْراَوُهْنَعَماَحْنِإف

وراغبادخالَ

ةَعاضُمَءاَمّدلاٌنأاويسحخنالف

اهنوُقحَفاَهلُهأاهُيَعيَضْنِإو

دَصرَملكيفللالوُيُحاييِذُح
'حلاَض«ربحلاريسيساالو

ًًابستخششەرھىضُق

َوهللاَءَرُكَأنأىِنءاَساَمَو

۰71م

ی 1

ىلعةداعُيلطُتٌةيُس؛يضْاَرلا:ةظوحلم(١)

هجانشزعلايفهجولاكادُءالألَو

اقشابۀنآیو

انشاألايفرتليلوُفْرطَو

ُعِتآَمِاcgلايفهمنالِلَو

ُءراوش2:قلاومۇشانار

ُْمِلاَسُيسيلٌناميإلافءَمّلاَسَو

ُمواَمُملا!ماكيحخالادنعُرَجْعَيَو

ُْمِلاَظَملااهاَوَميفاهُتُكفَساذإ

ُمْياَمطسَقلابلذَعللاَهَلراغي

ُمدالَصلااَهيَتَنَتِظيَغةَلمحب

ور
gooo eo)(

َتهمللِلهتريِسف
0ملامنيد

جاشفْياذَقلاَوًاديهَشَتاََو

ُمِراكألانوبيطلاُهاججَرتټوممب

نبديعسخيشلالِياقىلعاهقَلطأمِليردنالوءيِعيّشلا

.رعاشلابّهذَمسفنْنِموهويليلخلانافلخ

.هنجسدعبنافلخنبديعسخيشللةعينشلاةيدسجلاةيفصتلالوحتاياورلاددعتىلإةراشإلا()
ةعيابملاضفريذلانافلخنبديعسنبهللادبعرودغملاخيشلادلوهبدصق؛هرأثبىَلَْألا:ةظوحلم(۳)

.دشارنبملاس1ةرصنو

ةيذغُملاداوملابًاينغًاحلامًاظيلغنوكيوءاهتدالودعبةاشلانبلُلّوَأوه:ابللا||نبجومحو:ماخ)4(

نمعريبعتللقيقدوحيحصبلمرعاشلاقاقتشاوهًابيلحریصيوةدالولاىلعنيعوبسأرورمدعبقري

«ابلم»مهيلعتلكشأنيذلاحارشلاضعبهيلإبهذامفالخهيبراثبذخأیملوميضلایضترا

.ًاسيلَم»:ريصتلاهوريغفخاكّتلاءاطخأنماهنأاودقتعاو

هيلإةلسرملاحلاصنبىسيعخيشلادلاو؛يثراحلايلعنبحلاصبييتحُملاخيشلادصق:ةراشإ()
.ةديصقلا

.لئاَمَسيفندوةليجلاةيرقبتالمحلاىدحإيفدهشتسا(1)



04َو4مَ
اومركأَداَهُشلابمْوُمِبىّ

و
®”٥„®ك مېياقتنَعةمِهَُنَرَصُفاَقَو

ةَمموفينأ(ىسيع»َدنِعْلَهَف
ةضيرَفداَهجلاَنأدنعلَمَو

نئاكَرَدَقمملاَأهننلَفَو
لاةَبعَصىلاعملانأَدنِعْلَمَو
لطبدوُدححلارأدنع؛لَمَو

تقرأيهائملانأهَدنِعلَمَو

ًةَداَعضلالنأ«ىسيع»ًدنِعْلَمَو

ِهِضَرَفةَداَعضرمايِذىلَعضْرَفَو
اهبمف«عياض»نبااييَكلدف
«حِلاَص»عْياَقَورُكْذاَواَهَلدرجت

اهئباَهِشَتنأَوىلججلِلكيدا
همبضب«َنيِمِلْسُملامامإ»نمدُحَف

2ظ
هم

ادللاونجيفٌنطْؤوَممَ
راكملاُتاَرُتلاَوىلَوَتنأىلإ
”ةراحمدوُعشلانأهَدْنِعلَمَو

ُمِئاَحمضحلاَوُناكشاإلاعضَودَقَو

زالهرملابفشلَاعوُفَوأَو
ُهِماَهَللاارسلااَهوُلُهأَو«يقارم

مرافزُغلايفشايداَعأُباَنَو

°ياقملااهُتَدَدَجركؤةَميَِق
زاوللاراَمّذلايماعثقلاذإ

ُمِئاَمىِضابألافيللكن

ُممماَرَصضماركفالشأٌكَنوُدَو

ُمِراوَصَنيِنمؤُملاَبوُلُقَنِإُف
ُمِقاَمَقلااَهُتَرَوُغأْنِإاَهُماَفمُفَو
“”هئاظَعلازوشمألاوُعذَتنَمَكّلْثِمَف

n

ا

“



١

يلعنبحلاصبستحملاخيشلاهدلاوماقمموقينأىسيعخيشللحضاوضعتيبلايف:ةراشإ)۱(

.مامإلابناجىلإبراحيوعيابينأوءيثراحلا

ةلخنفلخابتخلافراملهتدراطمدعبمسالااذهبيمسيذلاىسيعخيشلافيس‹ضرفلا»ىلإريشي)۲(

.رعاشلااهذكؤييتلاتاياورلاتورامكءاهءاروئبتخُملالاضلاعطقواهعطقفضف

ردصيفضرفلاةدرفملهمادختساةغالبحرشلانععنغو«ضفلاهفيسبمامإلاةرصنلهتوخنريثتسي(۳)

بحاصلهنياضاهنتساءهِضرَفةداعضرفلايذىلعضْرَفو:ةثالثلااهيناعمبتارمثالثهتيب

.فيسلا

ةفاكبانهاهمدختسيوهو.ملظوراج:ًاعبضٌنالفعبضو؛فيسلابهديدموهريسيفعرسأ:َعَبض(8)

دقملظنعهعدرينمكلثمفملظوأراجنإو«هفيسةرصنلكفيسبكديدموهيلإعرسأ:يأ.اهيناعم
.مئاظعلارومألاهوعدتلبءىَعْذُيالكتناكميفوهنمنالءهنمردي



هفعَومامإلاماكأبَتنأَو

اهنجدجنأدعبامموُلمُْتالَف
ةَعامجبَرتُشاَموُمَوْلاَفالا

مڭكدهجٍذچاَوّنلاباَهيَلَعاوُضَُو

ةَوشُأهاىدذَمنميمُلن

هلأتاعاللعكلَو

دكضزألايفَنيِيِضاَبلانو

مكێيډةَعرِسِبىَنَويذلانو
ىَدُمىلَعنيمِلشملاَءاَمإنو

ابنٌاضرَفَويحةُتَات

ەرشاةعاطبىّنَويذلانو
ِفلكمرُكقوقًداقيغااذمَو

اوُنَواَعَتنيذلالاركُضدَقْل

ٍةَماَرُكْنِميدَنْهُملامامإلاٍبشحَو

هةُمِيَسُنيدلايِضَكْنَينإىَدُهلامام

ٌسوُخَأنسْللاَودملاكيفروب

ييئانكيفراكفألادِشرَتشَأَ

ەزالشۇدقَوقذىصةَعيَب٤ل
ُمِلاَعةَيالَولاماكو؛كيلَع

ْمْياَرٍتفَولااذلبقنماَهَماَرمكَو

يانةَعيِرشلابسحعاهيماقَو
ُمِلاَوَعلااَهيِلِإْثَّئعاَمَلاَطدَقَو

ُمِياَوُحلاَوىدُهلاُتاَياَدِاَهِيِفَف
ُْمُيالُتَنيفطضُملاِتافِصىكزأل
ملاعتَتوابلُےکادُهو

ُمِلاَعَوُهْنَمَولهججيؤ:ِساّنلاىّلَع
ُِلاَسُكَشالَوُهَءاَهيَلَعَتاَمَو

ْمِلاَظحلاىلَعغابةشِلاَحُش
مزالئنامُعلارضملاينكاَسىّلَع

ُعصاخملاُوُدَعلاَقالِإَولَو

ْمْياَعَداعفنيدلالوُصأنمهَ

اوُمَواَقهلايِفَوىَوفّتلاَووبلاىَلَع
ُمْغاَرُنًاعيمجايْندلاَوَماَقنأ
ُهواَمُملاَاَدقوُلُخَملاُهََواَقَو

ُمِقاَوئِلاَوعملاكيفطبأو
مِهاَوياكياهاحاب

ُمِجارتلاييغُتُتيعاَلِإَكِلْضَملييياَدَبغلبتملِتاهِيََر
EEE

.اهليطبتوةمامإلافيعضت:دينفتلا()

0٦1



ةراككحذمِلىضزأاميليُلناَو

رقموخليلؤقلاوحٌنكلَو
امنَِوكيفَديجمتلاىَيَكْنَأاَمَو

اغيللبقفعلاكينوباسي

ًاهؤَمُمكيفدملاىّضئأبثل

هلمأغنمهلاُتيأَركلو

ُمهيَلَعىَنُنأَعُتِويَلإمُماَدَم

ةبيالَونيععشاعلَردمعَو

مكيلَعِءاتْتلابيئايَرْلَكَف
ٌةيِمَمْيّفَوَأنإيظوُظحمىئشأَو
مُهْنِم-بنرال-مؤَقلابشنِإَف

مكېزُشِبيئايځنِأزفلوا
)0ىِناَشًكْنَعيِيَدَصرَُدِلينا

هديديفلحميفيأرلامزحردا

ُهُعْفَنُثِيَحْنِمقبلاميِيَأينو

لئؤُشمىخؤأجيرُفّئلابڭۇيَو

٩راصُمًاعيمجايندلِلكاأل

°”ەهئائيلاوځحْنَتناجلنأاَمُك
ئالغامالكلاوهڅىداكلِ

ُمِراِكَمهيفدمخلانالاذَح

اَيرغشييناملاضَرَعلاىلإ

ُمِتاَوُحلاَواطعلاُءذَبِهلَضَفْنَِو
ُمزالَتُشهناسخإيفكِلذَو

ُمجاشسشاَرمضيفريَقْوَتَو
مناغتَويلشادنعوئاُحَذ

ُمِياَدةَماَيَقلامويىلإبح

NRُمِراَمَموأعنفنإ:

مداحكَلىهُنلاَويِفِيَسَويِءاَرَي

ُمڄاَوانآهفرَصنمىمینو
ُمِراَحَوىعةُنِماَيغأ!ِتاَهِيَمَو

ُمئاَشانأقراىدجأكَنإَو
)٥و

1:ُمِزاَوبلاينوتتاوبنألاٍتّدَسنِإَو

يملعلكحدمنعياضرهركأ:لوقيءايندلانعهفارصناوءاقومامإلاعٍرَولةراشإيف:ةظوحلم(١)
.كلذودعتالاهؤاشغلبامهميتحذيوءّيوينُدوهاملكلكتعطاقموكفارصناب

فداصلالوقلاوفخف؛قباسلاتيبلايفهنماهعلخيذلااهاقتتيبلااذهيفةتحذِبيكي:ةظوحلم(۲)
رَرُعيفاهتازقمةميركلاراجحألادئارفومئاتيدصقتامكءًاصيصختوءاقتناُْرقَموهدصقدصقي
.حودمَملاوةحذمللحيدَمتيبلايفو؛ناجيتلا

.حودمملا

.هراک:ئناش()

دوعن|اًنَماوَسنإ«نيعلايارماوُلُح:سرخألانبةرتنعلدشنأو؛ٌمزاباهتدحاوُلئادشلا:مزاوبلا)0)

مَزبلاٌنِسلانومسُينمالهأوءّنسلا:مّرِِلاو..مزاوبلادنعسبحلاَلوُط



ةَرطُحبيلضَوءهللاَيلَوايلصف
لعارفءايلزألابوُنُئااف

تَرَُثِيعاهريثأَتنمعذبالف

ٌصِلخحمَلكيفشادمحبيلو
مُهُروُدُصتثّشاَجِءادغالِلَويلامَو
هلأهللايفُتثَلاَويِنَّنأىَلَع

املايلًالَذحَأنأهَلنممو

هَليَنَدنولانياللاحماذ

ةُمِيِرأَوملاشنَعينوريد
مهشوُيججماووجَويمشجچاوُبَصَنولو

ًدغألاسنآاقَو

تَنافنيدلاىَلَعيڍوُغاومجَعَمكَو

ىَوُملاٍِتّرَعيتلازيِداقَملاالؤلَو

هئاوللظتختيتاُحترَذَن

ٍ o
اقي

°”زاوألااَهِيَلَعىَقِبَتالبْلقلاىَّلَع

التايينشررئربا

ْمِلاَوَعلاهْعَسَتْمَّلُذِإثعىيَرهَل

7(اظيلااهنيكثيِيعولو

ُجِصاَوُحلاِءالَولايفيِيْئَمَصاَحولو

قولعارشلايرغئاعبثّ

ُمْثاَملاِهيَلَعثطيِنْنَمُتْيَداَعَو
ُمِلاظةَيالَولابينمْومظَبو

AEE
°”(عِلاَسفئنألاونيعلانيب

ءزاوجلاينغرَتملياعر
هاگكعلاوشذئيعیالإهللاىأ

عِجاَوَعلابيلّصلاوخلانعالالك

ُمِاَوَعلاُبوطُحلاينِمثبَسَتُكاامل

ُمِصالعلارحتذإيلضُحُتْزَرخأَو
ُمِراَوَصلايقوُرُملاقوقتَمصيُقاذإ

ءهمغبضبقاذإهيلعّزَأ:ديبُعوبألاق.همُفحتفيملوضغاذإهيلعَعَزَألاقي:يرماعلالاق:مزاوالا(۱)

.هيفٌدقمبناكاذإمرو

يأهيلواذكواذكميرينالف:بيذهتلا.مكلطينوبلطايأمكتُعارِإينوُميِرَأ:لاقيو::يننوغيرُي(٢)
:ةراشإ.لاسبفئألاوٍنيعلانيدلو|هُيوملاسنعيتنوريول:ثيللادشنأو.هريديوهيلي

مسافيظوتهبًادصاق«هتبسانُمبوهببجعأرعاشلاناودبيو؛ثيللانمنيمضتهلمكأبتيبلا

ةدلجلاكهيلإةبسنلابوهفءهترصنىلإاعدوهبرعاشلاكسمتيذلايصورخلادشارنبملاسمامألا
.فنألاونيعلانيبةفيهلا

امفژيعبلامرج:لاقيو.ةجزلاكهَمَأوَفاهذلوةِسحَتلةقانلاءاييفَلْحْذُيءيش:مْزجلا:مزاوجلا)۳(
‹ۇمِزاوَجلبإومزاجريعبوءءاملانمتيِوَراذإُلبإلاٍتَمَّرَج:ءارفلا.رسكنااذإمظعلاَمَرَجْناوحري
.مظعلاراسكناوهىنعملابدوصقملانأودبيو



اهعيجَنييزُءالْجتلاُةَئْسلاوأ

ةَميَقُسُحْبأهشارمعل.كْلَتَو

«دِشاَرنبانيِنِمْؤُملاريمأ

ىتدُهلابةَلالَضلاعابنمةَبَحَم

ةيمدينيءايمكلِ

وو
١تحب

4
و

مكئيِديهَراَهِمُدْذَعاَفُتًاقحأ
مكفويشٌضفبشاداًباقحأ

ُےُكاَوُكضغبشادابِعأقخأ

يؤمورِهشُيِتوُماطلاِّرِعيا
مكرايخنألادابعأاقخأ

لِذاح:ِناَفِيَسعرفاَبٴکفویش

مكنرملىتاملامي

ه:َءْنأافَسأاَبَو هّنْئْفَرَمُعلامشت

ْتَدَبذُعْفًانيجيُحبمُهاَتْفَرَع
اهعاباوُتاَكَنايلامُهَتََصُت
ةحعَلُلدعلاَرَهْظَينامُكِينَمُت
لذيذَعلاَنِممأٌفِيَحِلذَعلايفأ

ىقُتلاُهُمَمنملذعلايڍداَعُيفِيكَو

ُةشوُنُتايازَولاَورابمُسْمَمَع
2tgورحتىمةنا اهبمُتش

11۸

عِراَهْللاَوىلّطلاينماَهِْروُمَت

عارُناَيْزَحمضحلاٌفْنأَو؛ُنيَِأ

ُمواَسيَرانيؤشيِرُشَيَوغيبي
ُْمِلاَسُيَوىدُّهلانيديفٌبِراَحُي

مزاجهللانملوَقاهژربُب

ُْمْياَرَعلاميّقمُملاٌرِملانَعتَراَحَو

ياعوةماقيشالالغأةَوُغَدِل

اعدبيلصلاداَيَُعغوقل

اهاهيخأيفيوُهَتوًاماسحم

اَفُنَوىدُهلامَرُبِماَنُت

ُمِزاَحَنيَمِحُملايففيَسَويحل

ُمِداَمفْلألاوورفلاءايَفيكَو

ُمىِصاَعَملاجراهيچْزُتَونوب

ُمِقاَرالاالإبنملمُهورئارَس
ُمِراَصُملاميمّدلااَهْنِمُمُهُديَصَو

مزاللذعللريلُالُكَومُكيَلَع

هَر ۓےِمائشانيلذعاهيقغر

مهالملارواهُئايأُےكضُْفَت

ُمِكاعلطجلايفهلاماسحدو

مرامملاَلإلاراعاذإأَو

ُمِياَقةُميِيحلاناَريِمَوءازيزَع

غ

A
r


ا



“ناارفلاينباوقيفأ

(ةّينيعلا)

عماشضزألايفهللايعادللَمالأ
اعجزاقعهشىَرَيْنَملَمَو

Eاَعَديتلاٌقوُمححلانأىَرَيْنَم

ثتأَرَدَتَفيرّشلاَعرَشلاىرَيرَمْلَهَو

ُداَصمرقايشارشأبيُنِاَق

ُمِقاَوكشَصالنيدلاَرأَوهيل

ُعِئاوضلفغشالوشَراهيلإ

ٴناخوويش؛تالاثحهيلع

ىلعاهتردقوةمكحُلااهتغالبواهتمكحواهتيلومشلةيرعشلاملسُميبآدئارفنمةدحاوةديصقلاهذه(*)

لاحيفلماتورکفتاتنيهو.مالسإلاٍةََأعاقصأيفةضيرعحئارشىلإةحضاولااهتلاسرذافنإ

صلخأوهيلعرفيذلارعاشلابهذملةبزحتملاهدئاصقلًافالخءاهداشرواهحالصلةوعدلاوةمالا
نود‹نيملسملاةفاكىلعاهتلاسرحاتفناىلعليلدتلل«نآرقلاينباوقيفأ»اهناونعرايتخاناككلذل.هل

مهماسقناومالسإلارايديفنيملسُملالاحلةدقانةيؤرىلعاهتايبأيوطنتو.هنيعببهذمتلطارتشا

‹غِراقتتىوهلاعابتأتالالض|ىرنيذلاوٌدحاوالإُنيدلاامو:دحاونيدلانأًادكؤم«مهئادعأمامأ

ةرورضباهبطاخيةيمالسإلاةمألاةفاكلةيضاهنتسالاهدئاصقنمةدحاويهو.اهتایبأدحأيفدریامك

درويامک-نیبتةديصقيهو.ةمألاءادعأٌدَصلهميِشوهبهاذموهعورفال؛نيدلالصأىلإةدوعلا

هتاملکوءةقاربلاهتاراعشب«رامعتسالاتاءاعدافيزملسميبأفشك»-هتسارديفيقورحملادمحم

روننبةبيشدمحمريشبيبأل«نايعألاةضهن»باتكيفًاضيأتدروةديصقاهنأركذلابريدج.«ةنانرلا
اهناونُتانتبثأكلذل؛رصعلاكلذيفتجارامك««ةينيعلا»:ناونعب«يملاسلاديمحمنبهللادبعنيدلا
.يزاوُملا

.لطابلاوقحلانيبقفموقلانيبيضاقلا:عداضلا)۱(
.كلهم:ريبُم ةئيردلابرتتسا:ًاضيأوءربجتولواطت:أرَدَت(۲)
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اهقماَسةفييعلانأىرَيْنَملَمَو

اهنأكديِصحلاسْؤوَداهنوشوُدَي

ُُكاَدُهنِنآارفلاينبدَباوميفأ

مکباتكِننآرملايِنَباوميِفأ

ىدُهلاٍةَّنُسيفتبُلهوُرُفتيت

ةَنخُهَوًاتفُبشانيدَدوُدُعَي
ةىسفُمضزالايففنيدلاَعوُفُوَنأَو

لكلشۇؤلاوبثءاججيذلاَنأَو

ٌةَمْلْظضزألايفمالشإلاىّدُمنأَو

ةَيجَمَميفمالشإلايَنأَو

هئاطضزألايفِناسنإلاينبأو

تثَعَوَتلِهكاَرشِإىرُغالْولَو

انيبيةَلبجغّطُفَنانبلَم

ىَوَهلاىلإسوفنلاراَيطألسن
ًةَبرُتحيؤلايفااياَصَواوُرُذَنَو

ُةَرضْنَوىزَمليطّْنلاٍةَلوَديِفَو
ةتعيبطللالإدوكالو اَهَّنإ

ةَساَيِسنيلاهبِشلِحَتْنَنأَو

)۱مغِداَحُشٌنيَِلمينمَءاشامب

اهللاىوِسدعمهلسيلَو

ِغشاُحرشألايفاميلاوُحأَو‹ئقَل

ٌعِراَضندلايفٍتوُعاطلاَو”تبجلاىلإ

ُمْياَتَشثَءاججَءاعنَشاودَفَعاذإ

عِياَرَشهللابؤَصنمسيْلنأَو

ُْمِئاَظَقءاملاَنيِناَوُقنأَو

غراَصُشميقّرلابابشأليضم

غعلطاَوَسىقۇللثنالارولو

عِدافضوأالفلايفىَداَعَتشوخۇ

ُعِقاَونيحاَنجلارعٍكَرَشىلَع

ُثيعمُهُكِراَدَم ُمْياَوَملاُدوُدحلاُثيع

عاتنُدَمَّتلاروُننَعُنيدلاؤإ

عياججةدناعَئللاهاَوَمنإ

ُعِْفاَنهللاوفُمَتشأ_اهبسلف

غقالبلازايّدلانيدلاةَؤَديفَو

غفانملاَواهناَوُكأيفوصلااَهَل

.ةنيبوليلدتيبلاقايسيفوءاهاوسنودنيلدصقهنأدقتعنو.ِنِيَعا:مهضعباهّروأ:نيل)۱(

.طيقللا:ًاضيأينعتو؛هڼاوهلكئعرام:ىقّللا(۲)
فءاج؛هللانودنمدبعامکونهاكلاورحاسلا:تبجلا)۳(

.«توُغاطلاَو

.یداعت:یداعت(٤)

ِتبچلاپنونمؤي»:زيزعلاليزنتلايف



ةلؤَدَونيِدَوِداَيَص'ةَلابج

مكلوُمُغَغنْيأِنآرملاينلايف

انروُدُصْنِمىَهنلايِذَعةَبوُلسَمأ
مُهَريَغلاعَيُفالاوبَذكامأ

ةيرزخَوأكفإقاَنآلااوالمدل

مُهْنَعنمدمالشإلاًةَلِماوُفَت

مهيلَعقاضمالشإلااولولو

اعتزِةَلاذَولايفمُّيْثَقَلطأالو

ُةظاَطَفَوأَوِيمهشرعالر

مهجاقرُدِيَصمالشإلايتبأك

ةنابِدنِماوُمِكْنَتشسَينأورعالف

اووَياَسَنيدلااولطَعذِإمُهَنَِلَو

ُهُشأملظلاَوعاقراممعٌيأف
مُهُنافِصثرَقمالشإلاينبَتِيلَ

(اريحُماروُنباوشاشسمينو

ُمِياَدَحَرتِيناسلنإليطغَتَو
ُغِزاَعَّرلاحايرلايِذَمْثُفَصَعْذَفَو

غياسملاوانراضبأثَدَقُنلَمَو
°”ةكياوّللاهوجْولاكلَْثحَلْفأالو

غعماطملاالإدوُصْفَمالَوءايْمَبَو

عاطفلوُشُعلامكحميِمراحم
غىساَوُسْفَنلايهَشَتامىلإٌليِبَس
يطاةاامهممهلان

اَتوُ€ثِإےگالفاز

عيارّذلاامادَعاَميِفتلذو

اوُعَباَتَوراَمَعلانيوكَتةعيبط

غعقالبنيمِلاَضلاُراَبِفل
غزاَعَّرلاِروُرُملِلاَهُتَعَرُغَرامنف

غقاَرَقلااهَْعُعاَبذِإمهكِلاَمَم
و2َ.2وطاو

.اهبهداصوةلابحلاهلبصن:ديصلالح:لاقي.ةديصملا:ةلابحلا69

.ميئللا:عّكْللا)۲(

وأبلايفشيعيوهوءفافتلالاةينوزلحةدرفمةفدصهمسجلوحزرفيوخريراقفالناويح:عقوقلا(۳)
ىلعحيحصعقاوقللتيبلايفهمادختسانأدقتعن:حيملت.ةعقوقهتدحاو؛«بذعلاءاملاوأرحبلا

دمحمنيدبمهتلوداوساسولنمةهجاوميفنيتغابملاموقلاةناكمريغصتدصقيوهفءهتبارغ
ضعبىعديذلابارغإلامغرو.(عدافضلاب:قباستيبيف)نيملسملااوفصونمىلعاورصتنال
ولختالةديصقلانأاميِسالءهتحالقوهرايتخاةقدبدقتعأيننأالإء'عطاوقلا»باهلادبتسالحارشلا

.ةنطبُمٍةَهاكفنم



انادانءادغألاكَمدَقْل

ةَلمَحوضغَبقوقضُبةَروَسَو

بقذمللكنيدلااذهٌييِزمَتَو
یَرَنيذلاءدحاَواّلِإميلاامو

ةنايدفلأراتُحخملاڭَرَاَقَو

اوُفَرمَعَيملنيدلالأتلف
اهطزَشنيدلاةَرِعْنِماوُمَرَتلاول

اننويشالإمالشإلاعبَداََو

ةَوُحَأىمينِيَفِيَسلاٍتلَسولو
همضُحفيْسنِممالشإلاٌةَعْدَصامَو

هيبعادوَأرعغابفيَمَكَف
ىَوَهلاىلَعًاشيطَوايْندلاىّلَعاشاره

وحاَمَو ملسُمبلفيفَناغضألاششک

اضُغابتَيملفابلقلاعَصتولو

ةَميِقْرْنَفاَهَلاِيْنُدلاوِذَماَمَو
اهيئإَرِيَغاَلِاَماَهْنِملاَناَقَو
ىقةعَرلَمفلايفتدولو

اهيوب

اهنونتقبيتلاايندلاهذهامأ

لاُجبَلْطَرلاجضاَرُف

.تازافملاويراحصلا:هماهملا||بارس:لآ(١)

غيلوياهلايفلآعالدقو
غدارمئامَوورفعىلَعدب

مياشُتءاَعَدااميفعيشهَل

عَراَمَتَتىَرَهلاعابنأتالالض

ُعُراَتلااذمَمِنآرَملايفَءاججالو

غيابلكلنيدلاَءاَظِنَتيلَو

°ُغراَوُفلاناَعَرلااَهْنِم

عَراَقَتَئاَهِيُفَنيفتثَلَعَجدَقَو
ُغراَصَملاَنيِدَمُْعُملالابثُكَدل

عِقاَرولأنيَباَمِممظغأب

غابكولايِذٌفيَساَِعّضْنب

ُمِْفاَنءةقيقحلايفسكِلذَو

غِزاَويفّنلاَنِمالِإملمىَلَع

اهمتعَضَناامل

ِناعألانورثاتمغلااهرادوَو

غعزائَملاقاقشلاَوخَتُثَعَرَناَمْل

ُاَوَقلاادمتبتيؤريَىّلَع
غئاجفلااهنمرامغألابضتقتس

ُئاََوانيلِإاَهيِماَتلُيخََو

.عرافلازرابلاصخاشلالبجلافنأوهو؟نغرعمج:ناعّولا(۲)

.هتحیبذاقفهبغلبوحبذلايفغلابنم:مجاب(۳)
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اًنبَرةاَضوَمَوىشلاانبامف

انضغَبضغبلالَتْفَييشيأىَلَع
ًاعداَوبلتلّشَعلامغربءانشْلَو

ًابئادفلاانّقاسْنَعفيكَ

البفُمرمغلاَنِميِتأَييذلاسل

ًارصَبَتسوملااًنِمثبرشأولو

اهَراَصَأاليدادثيرشَأىل
اهرېكناكاَهِياَدنَعثبولَو

ەريصتقَراَهِلضَأيفثَرْكفوَلَو
مكرورشنإِناسنإلايًبادْئَوُر

ًامرحُمامُهناَسْنإلالساامك

اصلاح ٌكسْفَنَتأَوَبْنِإَوتشو

لياءاًدلاَورارشألااهم

عهولاينفRCجاجكَ

اهووُشسفتغِرَرًابيعىس
ثكَراَمَلِءامكلاُسيماَوَنالوَلَو

دابرابيخخالانشنمو
َُءالَبأبَصَءاّشنَمىلَعُثصَي

هعانطضاءافيخحالاننْسنِمَو
ED

عنابعنزلااهبيمنيةعيَباَهِب
غماطَملاسوُفُنلاِتاَظاَظَفيِكڏُنَو

ُغِداَوشاْعنِإَواًَدعأالو

عافتللابينلفنر
؟ُغراصملاٍهيِفَوىلَويذلالمك

اَنةَراَرَشلِلاَهنِبَناكاَمَل

ُغِراَفألانمِرخچيفثكامك

نانلارةديَفالبهئمَف

غْضاَرتلااهنيِربكلاَمءاَدَعفاَدَل

عيائَملااَهلْبَومُكيَلَعُدوُعَي

غچڄاَرےيماَررَتيفهنأیو
عْاَرَدِهيَلِ]ىوغدلاَووشلانِ
ُعِقاَنغشلاَوهيفًاكارِشاينو

ُعْئاَرنفلءِراكؤأيفعاَراَمْل

غئابطلاِهيَلَعاهيدقسفقلانب

غراردَصخُيعزَّرلااصَحدْنِعَو

ُعِفاَنَووضمفرعْيمَلَو؛سوُفُن
غفاَدعّلضَيَرعوُفْنَمعُلضيل

ُعْياَسَصلاَوىبلاَوُهَومُهؤالْئإَو

مياججبهاوملِلءالكاذَو

ويضوماىشنۇ
غعِاورهوا

ْوَلَو»:زيزعلاليزنتلايف.جوُجَلوهفءهنعفرصنينأىبأوةمزال:ٌةجاجَلوًاجاَجَلرمألايفجل(١)
.«مهنايُْطيفاوُجَلَلوُضنم۾مهباماًنْفَّشَكَوْمُهاَنْمِحَر



اطعلايفلضافتلاهللاننسنمو

ىغطنَمِبينأّملاهللاننسنمو

ملاظبموُلَطنمماقتنااهنمو
ًاكرششطَلَسهللانأرتملأ

تداحيأيفلدعلاالإُنأشلاامف

ىهُنلايذلتّلجترارسأٍنأشلايفو

ثعظفأهللافرعتالةطلشىرت

ةرفلتملَتركفاذإتنأف

ةَودَعئهلإلاتقملابجوُيامو

هدوُدحمنودڭالجرثتبثولو

ةمحريهلإلاةوُجلاٍبجوُيامو
ُهرظَحكتهتمئأرمأرظحيأ

يحتنتطخشللداعيإلاعمتنآو

مصاعُمنمَيللاديِعَرنيامق

انئونياممبيلاعيجضضن
ةبغرةيغملاءاوسأٌعواطُش

انباقرقوفراقوألاهذهامو

لجعُشٌذخأمئإلاباقعضعبو

ثَرهظألٌلقعريدقتلاضحشأولو

تباعشطتلاهليجغتيفوُهامف

ًاتئافرنحَيلاجإلابوُالو

هنوؤشوهمکځيراجميفْلُجَف

.ةمرَهلاقونلا:بيّنلا()

٤1۷

غئاجلققلاوذوٌروفوَملهجلاوذف

ُمُقاوُتذِإةوفَهىبقحتمہجعتو

عطاقملاظمللماسحاذهو

غزاومزكلللدعلاوملشُمىلع

غدارغيّرللفطللاعِفَحاڵإو

عياشفطللابهللالامجاهيلع
غعئاظفلاكلتلدعلاوهفراعب

ناصهللاهلءيشيفملظلانم

غراشوهاميقزخيفاهبَتوَدَع
غعطاقكلوناوضرنعناكامل

رازبوَللهنمبوتولضفو

غماططخاسملانايتِإُثيعنمو

غزاوهللاةمرحمنمغزيملاذإ
"غراسهيضتقتامىلإنحو

ُعواطُتِءازجلادومانسلو

غفادُمانعَنُمابَقمُُتغفادُي
غداوهيناجِءالمإلاىلعٌضعبو

ناوميناملايفهتضَراَعالو
عراسيتوفلبقىلاعتاوي



هنوؤشءاضتقابسِحهِلدَعيفو

ِهِلدَعماكحأمهنيفنطبُحختالف

هلدعلکشيفلِعءالببو
هلأوهوريفوتللالاذنيف

ەليعَرَوهَراذنإُهُميدقتو

ٌيقحُملضفِلدعلااذهنيَعيفو

مزاليهلإلادوجلايفكلذو

دبعداقنإ|راذنإلاةبقاعو

هلضفبەهيلإوُعدَياموحنْمُمف

ًاعراسممارتاممنبجُغتالو

هرمأرتنمويفانضُفأامىلإ

مُهرأجونيملسملاارضميغف

ٌقئاَرَطيقاقشلابيلاسأيفمُهل

ُءىِناشةماقتساللمهيلغأو

لَرَنملةماقتشالاانتلمشولو

اهوطفلاتبنتًاضرأهلاىق

(ادمحُشارونشادمحب.غوبُر

اضرلاوحؤرلابهللانيمَبثيحو

ًاكرابشًايغشللاوعشٌلاجر

.نيلداعلا:نيطسقُملا||مهتوصعفر:مهراج(١)

غنامتالزينادحوريبادت

عِقاوَملاواهلاكشأثفلتخااذإ

ُمقاوفطللاوُلضفلاالإوهامو

غناملدقعلانعدعودِبَعىلإ
غعفاددوجلاولضفلارقَتسُمىلإ

غزانعزنيويمهاللارُكَذل
عِفاشوٌفلُحليقامممڭراذخ

ٌعساو؛امخربويقفكيعادف

ُعفاَنبوُتلاًةَحالإَكَلامف

عراسمملااذههللالدعفانيلإ

ُعِداَصلذَعلاوِتاَيهْنَمِنايتإو

زاننيطيقممللمهبلغأو

ُغراشةلالضلايفٍقيرطلکو

ناشهللایمجيفيدعّتلافيعب

ُمماطَملااهنعضقتفأانل

غارحلاوملعلااهابژَنيَبو

اُمځَلْبأشارونباهيلع
غبارَمٌصارِعلاكلتمهلالاجر

ُمطاَوَقلاءاضِرْنَعمُهُنَعْطَفامف

تحتلدعلاققحتبهملحليعوضوملالداعملاءنامُعهنطوىلإتيبلااذهنمءادتبارعاشلاُدوعي)۲(

ظفحيفمهتميكشومهعروومهاقُتنأشنميلعُينيذلااهتالاجرةيلاتلاتايبألايفحدتميل«هللاةيار

.يصورخلادشارنبملاسعرولامهمامإٍةَرْمِإتحتهتياروقحلا



هليبسعابُناهللاىلإاوبانأ

ُْمهِيلَعمايقلاضورفَمباوماقو

ةَعمجأاقۇرنامارعمجبامف

ىقُتلاةَصلاخبالإاوفرَشالو

ىدُهلاويذَهلاوململايفىَدتقُيمهب

ةلابجتثسَْألشؤلاژاقومهيلع

ةَمكِحعزشلانطابْنِممهلثلِجَت
ثَرُجفتىتحصالخإلاىلعاول
هَرَدرسلاةمكجنماورَهظأولو

ًانطابعْرّشلاَعَباَطامليكرويف

هيضزأمحررالهاكعلوأ
ةُتوُمَودوججْولاُداتوأكئلوأ

ٍفَعْشُملصامقحلالأكشلوأ
مهنراجاممهفلالهأكشلوأ
مُهُئايعائأ؛ريخلالأكعلوأ

اوُتَفولوىتحلضفلالأكئلوأ

مهلشمبينشچفيخايشأكلوا
مهلشمبدوججؤلايفٍءاجِبَتسلو
(اديحُم»)نمقداصٌثرِإموقللو

هيفدملالبينأىسَعاذامو

غِداوَصلاليبّسلايفمُهَتَعَدَصامف
ُغعِراَضلذالوراڳجٌّرَعامف
ُعِماَجللاامنيَدلايفاوقفالو

غعِماوجلازوحشبلااهنممُهظوظحُح

غطاولاموُجُتلايوْتمِهَقْلُخنعو
ُمِلاطَمِسوفّشلاٍتالامكلمُمو

ُعئاَرّشلااهُتَضقاناهورَهظأولو

اوُعَقاَوكشلا؛رهاظلامكب«اوناكل

عاقرذُعللماكحخألارهاظينو
°”ةماوهلاٌباحسلاّضرألارطمُتمهب

ُعِْفاَوَشِرابتحنالايفمهلاوحأو

غباتشمهيَلَعيوميالو؛مُهادُم
غراشوُهامويضفياَمهللانع

غيارذنفمهركِؤاأوعنف

ُعفانَمواندلايفٌتاكَرَبمهل

'«غياجملاريرجايانتعمجباذإل
عياشٍةَيالولايفٌنأشموقللو

غياجكشاللشۇللدهلكل
ُعِلاطَمنيلَشوُملاِءايضلمهو

رضختلبحسلارطمتومهبُمامغلاىقستسبنيذلاهللالهأنأقرافمملانم:ةيخانُمةيرعشةقرافم(١)

!(عجارملا)روصملاةفاكيفًانيزُماَلخَمللادالبٌدشأنممهُدالب؛مهتكرببضرألا

ايأٌنكل«مهلثمبينثجفيئابآَكثلوأ:هئابآبريرجرعاشلاًارخافتقدزرفلانمسبتقتيبلازيجع(۲)

.مهتهازنومهاقُتومهطستىلإًاباستناءخايشألا»ىلإتيبلاردصيفئابآلادرعملسُم



مهمْتَخبلقيفلشْؤلاَروُتنِمعن
مهريرسيفهللابمهملىر
ةَياغلعابنالايفاوقدصامو

هَرفوخنمناكرألاقرتخُمو

ةفيحضميِدَقلاملعلاادَعاَمهل

نمِتوكلملاوٍكلُملايفنكيامهمو
هراضمريغيشلكیری
ةتفلقئالقلاةنمُثسَّلاخولو
همزغعبدوججُولاِتافآُدراطُي

ِهْيِيَقَيَءاَرَواينٌّدلاضَرَعىقَر
عمطقةَدوُبُعغنماسفنررحب
ىنلاةَرضُنيفكالمشألافأهب

ًاعزاجبٌلءاَضتىرخألاَركَداذإ
ثققعضأوىنافتايندلارُكذْنِإو

انفلاةتغَبنمنجلايفٍةشححَو
ًاقنورَقاَرنِإواينُّدلافورامو

غطاعلبأمتخلاژونموقلايفو
°غباتنيَعابثإلاقصلاذهو
غزاَوَنمهيفللابِينكلو

غراصضتوُةنيَبٌتاَمَعَصهل

ُعيادبلاكلتهبُجخَملعئادب

ُغِزاَعَزحايرثٌّدَتشاهبادار

عِناَمُمةنَعيتيفوُنلاَنَماهافك
عىِانمْرَعلاو؛ةنعىرشحمٌصکنتف
غراسُيًانأشٌدحلاٌءاَرَولأب

ُمِماطهللاىلإهيفبریوي

غعباصألالَقُتامهنيلانامو
قاُرءابأَيجاهنإلانمومو

عِضاَرَملاسبشيلااذهتالو
غعمادملااهيلعثلااذإبشت

رمغلامداهنمهةَعاَرنأك ُمُياَر

ٌغراوقلاتاعّصلاكلتەرعاشم

غِزافَملافيكِتوقملامويَفْلُحامو
عْباَجفلاوانعلاالإوييىلع

.هللارماوألمهعاباولوسرللهباحصأابتاُدصقي:نَِعابتالا(١)
يذلايصررخلادشارنبملاسمامإللهتحديصيصختلوعيةيكزلامهتريسوهللالاجرلهفصودعب()

ايندلاسندنمًادؤجتوهيرلةاضرمءارقفلاهئافلخولدعلاٍةكئأَلاصْختيبلااذهنمٌءادتباهيلعغبي

.اهفرخزو

.همدقوبوثلاىلبدش:جاهنإلا|يلابلابوثلا:رمطلا()



ىقّشلاووبلاهسافنأىلعَلاعأ

امَسلايفُفَرْعُيَوروُكنضرألاىلع

هتيَبَدَمَعليللاامىتمؤۇاَرَت

هبلقزراونأنآرقلابغي
لكائةَنَرِروُجْيَدلايفغبَرُي

ةفاختمَع:ِنامَمةحُحوانُي

ةملخهلامحزياذنهلائمأب

اهعرِضاسلالمحتاذهِلاثمأب

ةضزأهللابصخُياذهلاثمأب

اهعجڄَرٍبحشلالئتاذهلاثمأب

ةطخشااغفدَياذهيلاشمأب

عفانقلخللٍبوُّشلايفلزممهل
ىلألاةيِضابألازارإبأكشلوأ

مهبُتثَمَسدوججولارارحأموقلامُه

اضلايفتبأاهب؛ينيډدمُهّنَبحَم

ةمعامجبَوةُئُشيلمُهُنوُغَدَو

ًادَدْعَففيصلاينكؤرتينِإوينإو

ًاعباقزجعلانمايحأْنأهللاىضق

ائرينتقّنقأيسفنُتْشَلاذإ

يِفتشتلوقلاولوقلابيتَرْصْنامو

غعياَوطاهيلعىوقّتلاوربلِلف

غاروهوٍهپبارخمىلعوغم

ُغرادَملانويمللثَششهشهُ

غعڄجاوَسلامامحلاڅانامكًابيحن

عچاَوَماياربلاوياجرغَ

ُعئانشلاومّهُئادحأُتثَمظَعْنِإو

ُعِناَيُفطقُيولوزهتمنَمشيو

غئاجغبشيوناشطعٌبرشيو

٠غالبيهوِضرألاعْذَصُرضْنَيو
عادضرألايفهللاطخشلسيلو

ُعِفانَملاكلتفيكٌقِلطأوثّدحو

غراوکدزوصوقفزرهنىلع
ُعزانَملااويطحنعوشاىلإ

ْئاَرَدذيلمُمَوىفْلُرلاوهللاىلإ
غراقأواهئايحإيفُدهاجأ

عفادأاليذلارئأاللكلذف

ځباقشاىلإيهميفءانأامو
عناقشرضّتلانودءانأامو
غناوَميمزعَنوُداالولءظيغلانم

:عقالب||ةرضخملاةيورملااتلةرجشللاقيملاجرالايوءرجشلارارضخاةدش:رضني(1)
يشلَكنمةيلاخلايضارألا

 



يتهدصاَلئاحوكشأهللاىلإ

؟ًايِباَعبفيّسلاوسفّنلاريكايخأأ

هَذهنرحلايندَمنِٳينالع
افحلاوجلامِلاعيدضقملغ

O َ ۰ دو:َ

لَهُمفويشلاليلهتبىحضأن
هبزخنطاوَميفيهلإىضْزَيو

ًادهاجُميفتحُتثيقالْنِإيملعل
ے۶

عىِضوَمِءزَمللِتوملاعوقونإو
ةسفنشاىلإىقلأنمتامامو

ةَجَحنييِسدعبِءاجريأو
ةظحلشرمملاماطقناالَهف

بناسٍةَلضُفريغهنيَقبَيملو

ٌةّنِإمتاوخلاُناسحإهللاىلع

°ُغداوُجلاٌنابجلاشاعامكُتثشيف

راشمضُحلايفَنيِيِضابإلافيو
۲۶٩داقها۰ةايمهَْهَلو

ُمْناَمَدَسْنِإويونيامدبقللو

ىياوهللانملوحي

”غئاقولاداهجلاوحنُتّلَعِيَحیتم

غراَوكامرلاو؛هيلإيمايق

ُغزانأهيفهثشعزوفكلذف

غىِضاوَمداهجلاكٍتوَمِيلسيلو

عِجاضملادوځشللاطشَوتلوحْنِإو
e ho4£(,و۰(

غاررْمُعلانمضاملهو‹شيل

غطاقويلبيزمُئلاوهبقع
غقاوتوملارئاطْنِماهفطْجَيَس

عِماَجريخلاودبَعلانيبَءاشاذإ

هنطونعهدعُبببسبهتايضاهنتسااهثباملاطيتلاهاوكشلدوعيةقباسلاتايبألاوتيبلااذهيف:ةراشإ(١)
.اهبحيرصتلانودًاحيملتاهيلإريشييتلاعناوملاباللعتم؛مامإلاٍةَرْصُنىلعهتردقمدعو

.ينامُملاجرادلايفةعئاشلاتادرفملانميهو.عنام:عداق||رجزلاوفكلايهةهنهَنلا:ينهنهن()

نم-تايرخأبناجىلإ-ةدحاويهو.قيرطلايلعْمَدْفتال:قيرطلايفُفقينملءالثم«لوقت
.حيصفلانمرومغملاويسنملاىلعةئكتُملاةجهللهتامادختساعدبأ

ةدرفملاينغُيملسُموبأو.(ةالّصلاىلعئيح):هلوقب:نذؤُملاَلعِيَحُلصألاو.تعَد:ُتلَعِيَح(۳)

.قوبسمريغًايداهجًادعُباهبسكيو
نيتسدعبِءاجريأو:تيبلاريشيامكءهرمعرخاوأيفةديصقلاهذهبتكهنأفشتسُي:ةظوحلم(4)

.تيبرثإًاتيبةمكحلافارتغاىلإعطقنملايبولسألاويّنفلااهجضننعاَّلضف؟ةّجح



“برعلااهيأدجملاىلإ

يلاجورلاَءايحأتعمشأدقليلاعملاَتَرصايكيبلال

يلاوطلاضيبلابمزعلاُلاوطماركبحجيُنةَاَسكاج
لاقُتلامهيولححيفلابجاودُشَيِْإتِاوُصلاكٌتافج
”لازثلاثاموحععُهححراسَماهوُمَيَايجمُهلَقاَعق
لاكشيفعُراَمَتلاَعَمنيفميدقنم:-06ەبلعت

نيباورتارشميفمهبلاستأإف

يق

(۲)لاضوموش

نماهانفضأدقو.ىرخأعجارمنمانیلإلصواميفالو‹ادمتعُملالصألا»يفاهدجنملةديصقلاهذه)*#(

(۲)

هریباضأيفاهدجوف-باتكلاقدموحّحَصُم يدنكلاقحسإنبرصانذاتسألااهنعثحبٍةْخسُ

قلعيذلايحالفلادمحأذاتسالللاقميفاهلًاركذاندجودقفاهيفتليقيتلاةبسانملاامأ.ةميدقلا

حفانيواهبرختفيواهدجمينامعهدلبلقشاعملسموبأخيشلاو»:هيفلاق؛رعاشلانعٍلاقميفالئاق

دقو«نسحلاثيدحلاريغباهنعثدحتيوأءوسباهلانينمىلعدرلايفةيماحدئاصقلالسريواهنع
بتکیتحاهلهآنممیرکتلاوةوافحلاعضومناكويفطلرمعهمسارابجنزنكسًايرصمًارعاشنأركذ
هذهملسُموبآبتکو«مهدنعهتلزنمتطحنافمالکلانمقیليالامبناملهآاهيفسَمةديصق
9.هيلعدرلايفةديصقلا

.هلهأفرثملايبصلانفيامكمشتتلا:قّنفلاو«شيعلايفةمغلا:قثفَلاوٌنانملاويتَفلا:اهوقف

للذتامكةقنفُملادايجلاكلتُليلدتهبدارأوءهلهأىلعهتماركلبكريالَمرْشفُملالحفلا:ُيينْفلاو
.ةديصقنمرثكأيفملسُموبأاهمدختساوءيناملاجرادلايفةرئاسةدرفُملاو.يراوجلا

نموروكذلانمموُصِيَقلا:ةفينحوبألاق؛لهسلاتاتابننموهو«بشعلانملاطام:موصيقلا

قاسىلعضهنتيهوءارفصةَرْوَنهلو«بَذَههقروو«ربلانيحايرنمةحئارلابيطوهوءرارغألا
رذشلا:لاضلا||موشيقلاوباجفجلانعأنو|اهمشلٍباطفهتيمثكبن»:ريرجلاق؛لوطتو
لالضمبُتْعطَق»:ةدايمنبالوقهنمو؛ٌةَلاِضهتدحاوءايذِعناكام:رذلانمُلاّضلاويوبل

.اليِدَجوٌةَلاضءاهنمهزُكلاىلع|اهوشاشخلا
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يداعألامدبمهديلوعاضر

ًاريعشساوبشمُّهَتخَرَصَمشااذإ

جيجأمهلبورځلاڑيعاسم
مهنمًلاطبألاٌيَعصَتُبعاصم

يرجيرجفلاَتيأراومجَماذإ

موجزهفوحزيفكُوُرَت

ايِزناطوألابلحاماوأر
عينشژارجبراضطخو

ًايينهأابه;مُهلاومأاوأر

ايابتراصمُيكالمأاوأر

روُنِناميإلانممُهقَرحأف
ثءاجرشةريغاوراغو

ٍناَمأيفكلامملاتحبصأف

ِنامُعيفةرايرلابلّضفَت

ايانملانيةتمئقامذجُت

ًاناشمالسإلاةبيمنمذجُت

ٍتامعصُميلاجرلاعمهذجُت

ديعونمُتمنيقرشلانيف
اومانفالوأ؛اندتنعاوموقف

مكنعؤوذتنومُكقَحذُحأنَس

ه4ؤكردو ليتاتمكمن

1۸ا

لاصفالبعاضرلايفايحيو
لاَصَنلاُةغقعقمجنلاصو

يلاجولاتايمحعثمَّدتحااذإ

يلاوعلافارطأبمهبئاغر

يلايللايفمراوّصلاةقرابب

لابّنلاوِفّيعغلارمشلانم

لاتقلاداسآًناندحعنيو

لاَبَولاوعئاظفلابعراسي

يلابيالةنايدلابيحضب

لالحلاريعمرحشملكو

لابجلابحراوجلاةقُنوُم

ِلاَمّصلابضلىلعةُقراوَب

يلاكملابمهيلتيغابلاىلإ

الجبيفًةَلادعلاتحجبصأو
يلاجولارارحألاعفأذجت

يلاثملاِتازيزعتباسحأو

ِلالضلابزجيفهللالويخ

لاذقلاضيبمرفكلاويلع

لامكلاديدانَصمكيبننف

لاججلاِتابَرنيبأئينمم

لامشلابونيميلابأادايذ

يلالخلاَرمديمحلابرثئاكت



موقبرملانأنوفرتعتو
ٌديدجٌنقزمكافاودقو
ًارخَممكيفىلاي

يِضاوملاءاريبّعلاِفايسأب

انأباينُدلامَلَعملعتيو

اهيفواغوألاَعياطقأو

اودارأامكنوركمُورذ

لنددنعىلعانكإو

ايازملاتاميدقيفايسأي

°”لابسلابْهُصاودبغأًاميدق
يلاوخلانَنُشلاِوبمکكتفاوو

لاغريبأٍيزخملظلايزخُيو

يلاقألاولفاتشألاؤضخت

يلابثالغفاخفلاِءاضوضب

ياللاُةغرافيهوغجرَتَس

”لاحملانموكيامىوقأب

لاحالكبنيلتالبالص
ِلاحملانمليلقلاوصنامف

لالحتنالامويرشخلامويو

لاعفلاورجافملاةَدَلخُم

(۱)

(۳)

ُتدَبْعَأةغللالهأدنعفورعملاو::يرهزألالاق؛ءايإهًكادبعهدبغَأوءارعمتجا؛اهلصأ:اودبعأ
دنعيهو؛ةَلبَسعمج:لابشلا|سأرلارعشيفةرُششلا:ةبْهّصلا:به||هذبعَسايأاالف

اذإلڳسشوليشلجر::كلذكناكاذإلجرلللاقي؛ردصلاىلعاهنملشاموةيحللامدَقُمبرعلا
عيَلُستءاجو»:خاشلالاق؛دكَوََيَءاجاذإهتلبسرّشَتدقونالفءاج:لاقيو.ةيحللاليوطناك

لالظف:لاقو؛لابشلاٌبْهُصمه:ءادعألللاقيو.«اهّلابسعيقبلابيلؤحرشت|اهِضيِضَقباهّصَ

.'لابسلاَبْهَصموقلايففيقانتغاو|يسأرَنِيَففويسلا

ةكمنيبهربقو«مويلاىلإمجريهربَقفًارئاجلوألانمزلايفراكعالمونا:ليقو.ةينك:لاغريبأ
ناکدبَعفلخمنبدیزهمسالیقو؛مالسلاوةالصلاهيلعوانيبنىلع«ءبيَعشلًادبعناكو«فئاطلاو

امک|هومجمراففدزرفلاتاماذإ»:قدزرفللِهئذيفةياكحلاًاملهتسُمريرجلافو.يبنلاحلاصل

.قيرطلايفتامفةكمىلإاوهجوتنيحةشبحللاليدلاغروبأناك:ليقو.«لاغريبربقنومو
نيبلُعْزَأمالُعو:لرغَألاكلذكو؛فلقألا:لُغرَألاو.ةلوُملاكةْفْلُملا:ةغللايفاَلصأةلغلاو
/لئييرادكنو|رماعينبنمؤرماين:رعاشليربنبادشنأو؛فْلقألاوهوءلَرغَأيألولا

:ينعتتيبلااذهيفلتيَئلاو«لغولا:لتيتلا.«ُلَعَرَألاةعذَولاوذلابامك|هفنأىلعقولالوب

تليقيتلاتايبالاولاغريبأةياكحانتبثأدقو.هرادمزلييذلا:ةيِراَذلاوءءاسنلاعمدعقييذلا

ةحارصُةرهظُيملَءاجهاهيفَرَمضأيتلاةديصقلايفملسُموبأهدصقامىلعٌةّلاداهنأل؛اهلوح

.يفطلرمُغهموُمذمل
.ليجلابرمألامْوَروديكلا:لاحملا

۸Y

 



رازنينبدوشأاهبلوُصَت

انيلإمقفَنايعلاتعُشنِإف
هيفًنوذهَيامبلفحتالو

وحلثيةقيقحخلارصنامو

زدابواهلريِصَّتلاتثنأنكف

ولعَيِداَضلافرخفيكذهاشُت

ىمايهىوقتلاةَبصُغدِهاشَُت
اياقجلابّرَعلايفنأذهاشُت

ِنيَعنودعمسبغتقتالف

1A۳

يلازّنلالايفأَااطحقنيو

لاقملاٌقادصملاعفألاىَرَت

يلاقوليفيفحلاسيلف
لاصخلاديّتُمردَصلارين

يلاوخلاوُلطاوَعلاٌكّلباَقُث

يلالهالونيتسمشالب

يلاوملافزالشايب
يلادجلاممالقأنيقابللو

يلاوُينمويبنلاباحصأل

يلايخلاكةقيقحلاٌنيَعامو





عبارلابابلا

ظعاوملاومكحجلادئاصف

1۸0





“لجُأهشاتْنَيلأ

لَوُداهنإيلايللابثرَتكَتال

اهلَقَتينفاياضقلابٌيِضَنالو

ةلَسرُمرهذلافورُصتوتااذإ

ةفبْطَحيفتركتنإو
هدفٍيءيشيفركْفلاعزرانق
ةكلمَيسيلاميفءرَملاةَرْكِفام
ةردقَمدنعِءاكذبٌسرتحتال

ةيراجرادقألاوعزَحلاضقت

فاوِدلْجّتلابيلايللافورسدلا
اهيناهمميفايازؤلادقواني
ةرِصبُمهيَرُْمَأيفُءرَملابحضيل

ةئيزَميدبيامؤحلارَصببأول

هتحْفَصوشيدبُيلئاَضّفلاىئشأ
ُدَلَجةمشابحَببوُطُخلاك

 

لذججالونزححلاهلۇيتشبال

ليتنيتيرالإلكّشلارهظُنال

للمخديدشلكطيف
لَقُناهَلكاياضقلانأتنقيأ

ليلافركثوشيارلاةو

لبُحلاةَعازيأىَمَصمارابتعاا

لطخاركيالإالومرفانم
لَقُملايفتترمأفنألامشهيدق

بقالاماشقربإع

لجتزرشَرلجاهلاوحأَلأنط
لمألاةلىذختساوٌدجلاهبامس

لقتْنَئلاعلاٌأبنيقيلانم

ليلاكَدنِعثباطوراكملانم

للعلامراّصلاٌدَحَبابيعناكنإ

كةتئوئايازرلادِضنأك

لبةُصخَشملجبروُشألالاو

.انعضونميلاحلاٌناونعلاوء(ظعاوملايف):ناونعبةديصقلاتدرو(#)



اقيمالواسكيالسانلاعئاضو

ةُتَريسكرتملنإڭرُهَدِللسبلاو

ُةنِداوحيبيرغُيرهَدللويلام

ىذّقنامزلانيَعيفيلضفأك

هلتاقَميفميسيعمناك

ْثّضَرَعىللايفيّفحلُتطَشَناذِإ

ينمراقُتالدَكزَدينوام

ينيبقارتاللضفبتئمالو

ةَيِماَسرهّدلابوطُخبىلغثلاىَرأ

هتئيزَرنمًادخَمُدْجَملاٍبسكُيدق
ْنِإفكارلااهلِسزأ:رهّدلللوقأ

ثّشِنأاذإايقجلانمُتفيأينإ

ةربدشيهوًاروُمأتدهشنإام

ٍثَعَشيفونيليفَرهَدلاُنَمَآال
ينكراشُينأالولشيلاتيطأام

هەدكەباتمءامداترأُتسلو

يترَواسُمودعتالتاَوَحلاتيل

اهمئازعُثّضقنأاذإطّلَسأملنإ

ًامَدَفيبلَرزاَمِإدجلامَلْغيل

ةحِلاكزاطخألاوكَموُمُهزِداَص

ةحِلاَصضّدجلاُءوُشَكَناَفأْنِإف

1۸۸

لجبرلاوئاقلينمكوشَيامب

للْخلاوبوكزَتاملُمجّملانم

لزهئاَواللعيربصناك
لځحكەوييَعيهنأىَرَددَقل

لكهلجريفىلغلايفيبقذقو
لَلِعےِضارحغإيفيمزَعما

لعَتشَتلاوُهألااهمامتإَنوُدو

ليغلاورهدلاُتابَكَنِهنوُدنم

لَلجةطْخوهيلعايازولانم

لبشىلغللايازولاقرطأك
لَعشلاةَئسححيبتبتلاروك
لبَهلاوليَولافاهيطخلغَرجڄَأ
لسعلاوٌباَصلایدلیَراسَتدقف

لضُعلادجاملاٌيرَسلالايتغاالإ

َلُظاهلُكيلايللاُتالزاَنو

لبقاهيادضأنمبقغأواهل

لمتخُمردعلاوافوللةعبطو

لُعَدوباَميرهناكاذإالإ

للَشيداكرمددَيىرَعالو

لعحزاهلرتهُممزعلاَرِداوَب

لزوباممزَعدجىلعيأ

لكَولالاخلاالإنهَولامزلَيام
لدَباهكاردإيفكيَمُدَحَف



ضف ةئراقُتالاكعمزعلاًةلي

ثيِلَبةمغنفرطةحملثسشبل

لٍجيَدَييفريُحللذامف
ثًَنشحيتلابينامزفْرَصُتْفَراَص

زآَمءاَّمح

يتريابماَيالامضتميفو

يفُسفانُياليِضزَعوَكْوَجسيلا
ةَرُعاهلكعاصمنَعينصت

اهنئارَبيفريقَعباكظحلاو

:يندِيْنَيفيرضنيفدلاُبقارأ
تحطنإءايلعلاىلإيراذٍيعااذه

رَدَفاهلاتْي
تربيشنرۇمدلاوثي

ةَمِساَمَسيبىرتخځَراطتاذإ

ء22-.
ثلقذهلديقىففش

اتغَيةَينفأبنذام

ًاهُفَسيناسيلاَوَنُتثطسبنإو

ةييزَموكزتامةّيضملايْلِع

ُامتشُشمریحلابثمركامفءاربَص

لمأ؛ەنغبإۇشلتثغزجالو

ُلضُملااهلثّرتهاودجَملانْيعَأيف

لخَدلاراَولانسوريَولاَلعف

ليْفلاوُتافآلااهنآاهِضارحأ
لجِحهِقاَسيفوأرهّذلاةَّهِبَجيف

رياةشاتئيلمأةنأك

المجالواذهىفئلةقاَنال

لَشَنالواهنعرَوُحينّرَلام

لقتمغيشاُءاضُقَراهرمأىف

ايجلايعثضاحمتوكئنإو

؟لبّنلالضفَييأرةَمافَسْنَعأ

لذتءيشاللاو‹لضفلاعضويف

لثمهلامٌلِعشايفلضَملاو

.هلدلويالوَنُهسماليوَنهُسِضاحِيفءاسنلايتأييذلاوهو؛رْفعلانيبهلدلويال:ويِقَعو:ريقع(۱)
اهزيمرتوءةيلاعلااهييرعِشلةديصقلايفةتفاللاتايبألانمهلقحاللاوقباسلاوتيبلااذه:حيملت

نعهدصتيتلامايألاةبتاعُميفئدتبيوهفءةيفاصلاةمكحجلاوهوماعلااهدصقميفرولاديعب

لعاباإًاهبشُم«مايألاكلتننثاربيفدؤلَوريغباكظحلاكل«رهدلاةهبجيفةحاضولايعاسملا

ىلعهرصنيهلعظحلاٌبقارُبوهو؛يلاتلاتيبلايفيرعشلالوقلاىعسمةريتوَدّعِصِيل‹توَملاهفتني

ةراشإ.لمججالواذهيفيلٌةقانال:قزاملانمًاصلمتموًاصلختمدشتيهتاذظحلاركل؛مايألا

.لبسلاىتشبُهُدِكانييذلارهدلاعمءاولبلرعاشلاديعصتظحاليسةيلاتلاتايبألاعباتُبنم:ةيحيضوت



ةِبِهُذُيعيزوتلاىلعءارشلاوكزي
هَلىِضاَوفيذافنإيّبرُتْدَورَع

ثتبرتإويلىنغأهللاُدئاَوَع

ُهُدِماحَمىَقبَتنأرْفَولاَنِميفك

ًارَرُغاطعلايفتناكلاملاٌيئاقحح

ٍدَيلضَفلافنألاةبلاسِلبؤ
بيوغايرلاةورذتلاملاٌتبلَينل

ُةيفاكناسنإللهللاَةناَمَض

دغقزريبذگلابكلغتنكنإ

ثميحځخامريبذّتلارجغأدقلالك

اياتااميناَنِيَقَيتبث

يشيبلاساملالين
هبرامغلاتضخذِإرهَدلالَهجَيأ

یجڈدُبوُطُحلاوًاباهشُتْذْفَنلهو

يبدأنمدجملادَيدَلَقَتلهو

ُهَلَراَرَفالرشاتجُبنبااتأ

اهلينمايألاينحَتمالَع

اهشكغتفيراطوألضفىلعونت

اهلُثيذُحیتحاهراوطأُتثَْراَق

رشنممظَعلاضيردغلافججرأو

همقاوَمنعيلضُفرشالِقغَينإ
ُتثععَرنرولضانميلحاَكَراذِإ

اهيأِبجنمالإفلايفتال

1۹۰

ُلَيُحلاووُهللاسيلدمحلاوهللايف

لمَهنَيضيوغّنلاينَدَرَعوهيف

لنجمعنيرةَمعنويفك
ليتأَيدمحلانسخرفَولادَمحأام

لفَنلامعبئتالأأةيزمالو

لَفّنلاوءاطحنإلااهيلامّنإف

الخلاهبثدَشامُهاَيافَصنمىق

لوحاهلاعماطحمنةرابضِإ

لجقلاوضرجلاوهربتميفف

ليلاكرمأنماتاكغجئزتلف
لوُحخالودالفؤوشمألاهب
ليتمالوتوقالكيتآدُبال

لطحخدنعيباوضْنكلويرد

لشَولاضونعينُرجعُيسيلنأ
لَمَعلاوٌلوقلا:ْناَمراَصلاّيدنعو

لممحلاوُءاَروَجلاةشفانُنالام

لحُراهلٌسأَوَطْجىلعاهل
للَحخاَهَناَشامِةَلُْجىلعالج
ليفْنَيسيلأرمأمرباُثسلف

لبججلالمحيالامربّصلاَنِميبو

لِصّتُمَرهَذلايئافوْنِكلومعن

للْجلا-اهيالَعىلع-يلامكلاىلإ
لثئؤُيلاملاسيلسْفَنلايفُلضّفلاو



اهُغَرْنُتواهاتؤُتيلاملالئاَمَع

هبتذمحځرمأىلعَتْلبججاذإ

ةرهاسرهدلاُنويُحوننالو

ةيقاَوَعىشخُنامٌقئاَقعٌذُحو

عمطىلعىزُحُتنأكىيفنبٍبُعزاو
هبماستنأًاًرِعلذلاىلعزتخاو

هبماركلاًّرَعاذإٍنامَّرلاظيَ

1۹۱

لقَتْنَتسفنلالضفةليِقَعاتو
اولُرَعنإواوُدَجنإومدُكڭاَدَع

اهذنيرهدلاُداؤفكنيداكي

لوألاتنتآاعيرخازألاني

لَمَهلااهَيزْخىعزَتعماطملاع
ليشهكاردإيفكهجَوًنوُدف

لّفِسلااهوخنوطغترخافملاٌظِيَع
لىسترَتفْثحلايفولوناَمّرلاَبْلُق



“اينّألا

اهيناعُتناينٌدلانمٌديرُثاذا

تَدَعَوْنِإوًادهعتَّكَوامةَراَدَع

اهشمالمتنالْنِإوكُيَصْلاَُحام

اهُنراضنٌنازحأووكقووځي

نتفاهنإاهنمتكَتيَدَفرِْفْناو
ًةقِفانُماهيواعتيفةَباَذَك

اننُصضخَتُالاسشىبوقوَقَعأ

اهُمَلأنڭكفننالورارقلاسئب

ةَرِحاَسيهواهيفٌسانلاسفانت

اهقراوطنمهرنمليذلاٍنَم

ثكَتَفامبروتومةيربلاك
ةشهدشمنسحللةَعوَرمهورت

اهيئاعمنعاهيفسانلالفغأام

اهيداوَعاهييفتفيكىَرَتاَعأ
اهيروُتبرخلافُتَمْلاَسْنِإوُتناخ

اهيفاضصُمقديىلإٌنأَمطاالو
اهيومتوًاركممتسلااذإرذحاف

اهيواَعَدتنازْنِإو؛كتَعَدْنِإو

اهيناعمميلوقىلعُتادهاّشلاو

؟اهيواسممثناباَمأ:اهيقشاعاي

اهيعاسممتءاسنإووقتسنو

اهيجعافأنمموممشِءاذغىلع
اهيداعُيْنَمىَوْهَتيسفنلابجام
اهيفاوكلهَينأمهُمَمومهب

اهيناجمنمٌفاَعَذهوَتحجامو

اهيدافتىولبلانمسفنيأو

اهيفكتئراصنأالدخوبَرأثال

اهيفختواهيدبُتلئابحلايهو

اهيهالقماهنممّهَفاَرامنإو

.(ًاظِعاَولاةَمِحَرلاقو):ناونعبدمتعُملالصألايفتدروةديصقلاف.انهضَونمٌناونعلا(#)



اهيقيَِقعاًلاكشألَوغتلوُم

انغَرَْضتفاهيفةياغىلإيرن
اهبجاصنّدحعىلإأرادنإو

ثنحطانءابآيتلايِفاَصُتىّنأ

ةقَنالبوفلىلعۇؤَيتست

اهزاحمواهنَعىانمتملاام
ُهَدِلاَوهنَعيرثلفطلامحزنال

ةحراصوجَننمژوُدلاادهمل

اهألمتءاتيألاوقوطلابۇن

ةقلغُشٌباوبألاوفورطلالسونو

مَمَرَقَماهيفاونغنيذلانيأ
عُهْتَكَفنيأاندهمعنيذلانيأ

ةطلاخُتانكيذلاميمحلانيأ

اهبُفوطتتناكنموكولُملانيأ

تلعفامؤاجلانيأدعابألانيأ

:ُمُهُمْطُنناك؛ٌيطنعوُقلانكمأول
اهلئاعَلاعلَبثَرْخَتمُهُماظِع

ُمهتافُرنيالإضرألايفريشال

لسحبىنميلاكاذوَدوُصَفلاينج

ةوغاترَتالسانلاييیاو

ةيِسمُمتحتحبةراغنيبام
ًةدِصاحعحاورألاىلعيِسفُئووُدُعُ

مَقَرِيِصَموځْننمهرثإيفنحو

1۹۳

اهيدزئَساهيفاهَتَشيِعلأب
اهينادماهنعيوَعرَيالوركَص

اهيراجميفراجعزنِدبال
اهيفاضنالانأرمألامّرحَأنِ

اَهيِفيفُباَيْنألاانينآلاو

اهيفاعُتسفَنالونامأالو

اهيجادُينممءاعطَقٴِلاسُتالو

اهيقاَمتلاشولو‹ىلاكتلاالو

اهيفعدوتسمنمؤرباقملااألو

اهيوؤُيناكنميفؤكفنالو

اهيلبُيوهَدلاوةغرافروُدلاو

اهيوطتضرألايقابطيفمُهُسظأ
اهيناغمىقبتنملُنورقلانيأ

اهيئزنواهيكبنةَيجألانيأ

اهيرادُينموأاهجبزانُينموأ
اهيِضاَقَتيفيلايللاُتانَبمهب

اهيداوعانيفثَرَجِنونَملاُبْبَر

اهيفاَوَعاهوُرُذَتحيلاىدلًابوُث

اهيطاومميفًاقفرًكَّلجِرلُحف
اهيفاوُقّرُمًاضرأُثوخَنولاب
اهيععانځاتزَيالوشوُمّشلانم

اهيدانممىَداَنذإُسانلابقارُي

اهيقاوبىَنفَتوأُدصحلايهَتُنَيال

اهيرشّنوانوُُدَتدحخللاٌةَعوَجو



يمالفنارةايعلو

تعطهيهتشَناميفسْفَّنلاةَمْهَنو

اوهبتنافساهُكألالمعاذكَمام

اهكلسقمزژاربألاكَلَسالواقع

اهفراُحَرْنَعًاربَصميزايخلااوُدش
تئلشماهنإاهيفنظلانسخن

اهتَوفَعبىَوُفَيْنَموحلاسيكلاف

اهسبالمنيوزوواذوذ
الَجأاوأراهانعملنوكردملاو

ُعُهَسوُمُناوُفاَتشاوليذااورشف

ةَرِهاَشيهَراَهْنِمنوُديرُياذام

اهفرُحُرتحٍتكلالَمكابِشثَد
اهيشاشبيفًاعذُحسئاسدلايفخُت

اهبنيرصبتشُملاىوِساهنمجنيمل

اولشتماويلامحنألاعِلاَصاوُلُثئأَت

ُمُهَورُمَنالْنَأمهيأشنمَناكو

اهُنَراجتاينُدنمهللاىلإاوف
امرَّمحهڭلانأبًانيقياوأز

اوبنّتجڄاوناطيشلاوسفنلااوبراخو

اهتوضوحنٍلاجرموُمُمكلت

اهيفاوُتىبقحتىلإٌبنذُداّرلاو

اهيغطٌتلاَمآآلاوةئزألاىلع

اهيتاوُنٍتايامعوِةَلُفَمنم
اهيفامواينداَنِمًاصامخاوراس

اهيزاحَمنمةَتّفَرُحَراملكذإ
اهيوامعَديفاهوُمبْتَتالوارذَع

اهيفانُترادىلإٍكولشلاىلع

اهيرئيسيلوهجلات
اهيهاَرَديفاهيلإًدوكْولاىعنَي
اهيمارمنعًاعارسصالقلاقوس

اهيلمأليِڻرَتالماللفيفس

اهيجنابويَغاهيفطَرَوت

اهيفاخراصبأللنابةنكل

هيواويغاهيفَقكَوَتالو

اهيلانوحناوميقتشيملوًاضغُب

اهيرفُتُتاَيحلااهوؤشحراض

اهيلاصُتتاقآوعَووُ
اهيمعاَدِلاوغضُيملواهودَباَف

اهيقاوشسنميرلةايحلاالذ

اهيواَنُتمُهايْنُدةَراَضَمتسيل

؛تيبلااذهيف(ٌيُهَوت»:لثمةحيصفيهوءةينامحلاةجهللايفةجرادتادرفُممِلسُموبآمدختسي)۱(

.طّرَوَت:ینعمب



مهنَعانقاهنممهيَعتاضبىكزأ
اهغممجتُلاومألاالٌةَعاضبلاكلت

مهلنيفّدلاجارخإدعبْنِمتنفذ

اهيثأمبًانوُهرَمربقلايفترصو

اذإباسجلانيحيفكبود

ُهقِئاَقَحيطعناللاملانزحتمك

ةمكرَتتشعرجبديرُتاذام

امبوءابجلائَكالةمالّسلايه

رّقَسىلعیوقتالڭكىيىفنبٌيفرا

اهتَرُفَربىلضُتنأكماظععمرا

اطخنمتنّدقامكْلوُهَيالأ

اهبَبونذلاوخمتٍةبوتىلإزاب

ثَرَكَاامَلَكسفنةبزالزڍاب

طممزَعغزُعاوربصلاتشو
۳ةدابعلاىفيففيلايللاایاطَمبكراو

ٌومَراهبىتسحالردى

ةغفدتُلاوهألاٍبَقعَيریوهالو

ENED

ميدقبوث:رمط(۱)

1۹0

اهيلملألىقبتنأوِءافكلاىلع

اهيقلتٍتاَرْولاىلإبيرقنو

اهينمباماسفنُعتمُْيأوفض

اهيفزتِءادعأللكنفدَراَصو

اهيفالّتىبقحلايفكسفنتاو

اهيرجُتفيكوأثتأفيكَتشقوُن
اهيِصقُيدعالٌةرشححىهتنمملاو

اهيواكممْنِمىألمُنزاخملاكلت

اهيكذُتصزجلادادتشابةميِحَج

اهيفكَيشيلااذهروشيَمٌسفنلاف

”اهیزاوُیالیرشکكْلُمٌةَميظَع

اهيزنتهيفىُحَوتَتالَتْرَنَك
اهيزخيَسبنذنمهللاىلإغزفاو
اهيذؤُيتزكفولةضوعلارخو
اهيفوُتقوسنويدَبونذلانإ

اهيجاممصالخألاٍةَبْوَأىوامف

اهيوشتفوخلارانةئيطخلاحبق

اهيوطَتواهيِيْغُتسفنلاًكبزعيف

اهيهنُمَسىبقُغنعكايندباَلْغُش
اهيفنَتَءاعنشالوًاعفنكيدجُت

اهيوختنواهيتأتدِشارمالو



ًةيِمانلاَُطَبايامغُبڭوذغت

هطخاسميفايلَمىوقتتنأو
ىبطنُمَبنذلانإعمَدلاغرُفأف

اهتحاشٌُنايضعلاالمٍةلقُمنم
تُحسَنااهبًاناردألستكاسَع

ةكرابُءابذحلافكتايحْبُدناو

ةَعْقاويهوايانملاكيلعُثَماحع

:تيأبيتراترسلديا

اطبيديأنمرمُعلاةَحشُفذُح

ىىىرسقئاليتلا

ُتَذَحأدقرْهْظلالنونيَدلاولا
همةذَملوجمزتمكوتنفكدقمك

اهتياغدلادنمجهالك

ْتَعَكْفَقاذإركف

اهناىصقأنمباستځورلاو

اهغزنَيليئارزِعوًاعيِرَصىقلش
زريقمبقوالعاصملاكات

اهفيشكتماكحنأالواهنمدب

امتشارمىوقتلللانيبدق

ًادبأرمتىوقتلاةطخىلعثبث
اىاكىنىىسال

ةجَرشححِردَصلايف

٦1۹

اهيجزُتتابؤحلاوعئاظفلابو
اهيقالتنأًامتحِلدَعلاةَذُخأو

؟اهيزجتِنارفكلابهللاةَمغْيأ

اهيقولخمالهنم

اهيلجُيبولاريغسيلةكغ

اهيلازعًابّضصنُمفوخلانماهغَد

اهيجاونتدَوشااملاطةفيحَص

اهيقاربىدزَئالبابلاةبْتَعب

اهيفيفحراساروُناممألافيك

اهينَوُتىوقّتلابتولاُهَبهأو

اهيدزُيفيوستلاوينامألانإ

اهيرجُتِتاياغلاىلإداياهل

اهيدافتمهيفاهلعفنمّتنأو

اهيرغُتيلامآلابكْسفَّنتنأو

اهيفكتلاحلاكلتلاملابنأله

اهيمعَيٌبزُكلاوةَصْخاشٌنيَعلاو

اهيلموقلحلايفعْرَتلاُةصُم
اهيقالمىقوُبنأنواحالو

اهيلاتِناسحإيفٌُنأشلاامنإو

اهيهانممنماهادُهكنفخُيمل

اهيواَهَميفيوُهَتكسفنقلنال

اهيواَمُهاَرحَأيفسانلاهسخأف

٠هَمُغْنب



اهيواغۇشُخاهنيَنِيبتامكاهكراتزوُماهنيمنيبتدقف

اهيتؤُيناوضرلاوهلااهبىقلتٍةمتاخِناسححإيفهللاىلإبّعزاو
 اهيدشُي؛ةنملضفب؛ميركلابرلاىسعژوشألاميتاوخلابامنإف

4
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س
ف

“رسناضاهنتسا

اعَرَولاٌصِلُحُتىتهلايِضْرُتنل

ُةَيدوُثْنَلضفةدابيلاحح
اهلەادألۓغيطستشاةنامأ

هيَعْنَصناقتإعِياَصذيملو
اهلليلَدالقيرطيفىضَمْنَمو

هيئاقلجاتخُمنيَعلاُدَقافَو

تَلهَجامٍكاَرْذِإيفَنسفَّنلاضهنتشاف

اهتلبجآريسفّتلاوذَهف

ٌةضراَعراَدكألاوتاّذلاةعيِضُش

رطحنمٌتيلْوَأامفرُشملِعلاو

كحضبرشيلاو اذإموللاةاتزمبحب

رشَبيفملِعلاراضجناانضَرفولو

ةعدصقلاةجوفلىلإفرضا

اغمتخُملجلابًاعَرَوىرَتْنلو
اعيتمشوًاضورفملَهِجَتتنكنإ
اعرشامهللانوعبءَتمِلَعاذِإ

اعطقناولصءيِدْهَتمِلاعَمالو

"عدسوأراجامُهَمِرْذَيملالول

اعبطنااهبالإًانئاكتلباقام

اعدَصناةَئيَلجَتشااذإفءاهروُتل

ىشئانشنيرمينلعاب

اعمُطهپىّضرياَريغرجحترال
اغطقنممِاَوْكَلانعدايرناك

اعيتقُنيدلايفهعفنأبكف

اغفتامرشاوججَوويَغهَدصقو

ىعَسُتثيحعُناسنإلاف‹مّلِعلاَلئاقَع

.'دجملالوانت»ىعدُتةيئعمجرابجنزيفاوسّسأثويغلاةليبقنمةعامجيفةديصقلاهذهلاق(#)

.یدتها:عدس(۱)



هبتيِنُعاَمىلاللابمّلِلاو
1

رعالوويئالبفأركن

هبضُشَتِتاعاطلابململامدو

ًاطبتخُشيلاكشألايفسدنهملاغد

الىتششمهللاروُنبًاهيَقَفذصقاو

ةّسدنَهرشحلاَموَيكمُهَيالف

كَلَمةطَخباتكنمىرنلو
ربايتاكلوشاولعبلمان

ر ىَرَتَتسَلفاًَلاطَبرمُغلاٍقِْفْنُث

درىاكنرەشةعين

لمععالوملالبترشحاإ

البۇمتمايقألا

ةظجاَولثَماَنْنِإعزعلاظقيأو

ٍةمتاخلِءدَبنمكتايَحعفرضاو
ةبَقاوَعىجرتيذلامهلَاوُه
تغفرٍةَمْعِيىلعأململاٌةيزَم
ةيتزَماتخلاةبتزمقوفام

ادققولللملك

یدُهماموأرونةرذلو

نفابارتلاركلتلشو

الفوايرراللٌةَلباَف1

1۹۹

اعَرَنوكاَرُذِإىلإاويساقو

اعنضنمتالآلابعلانِت

انەىگەاڭت

اًعَدهيلإاَموأوروظطخملاقخ

اعَلطْنِإمجّنلاىيمجّنلابجاَضو
اعستشلهجاهنَعقاضامكيري

اعّطَفمكخيؤملانعلاؤال

اعّرَولاوَبنذلاالإةمايقلاموي
اعمججامَويلمُئامكتومالف

اعسّتُملامحغاللةَماَدَنلاَموَي

اعرُراَمهابقُغيفُدَصحخُيفوَسو

اعدَحْنُمطيرفَّتلابكنْؤَُكٌتفَرَع

اعرفدقرمُعلاَراَِجَننافلَم

اعلمالوانوالوشدلاين

امرقئنارشللكيوملين

اعمهَوأكايحأتش%نإ

اعفتزانممركذُيملالولوءادبع

اغىيَوامٌقْوُفوُمشَتةَعاَسَوالو

اعبنورخبنمُهْبِقُعَيفوشوأ

اعّلطىفطضحملاروُتفراشنمف
اعَمَجامقوفاملييِيدِزٌبَرلق
اعضَناهَنوُدعيفأٌشلُكو



اھدِشرُمةلعجلاواهجؤليفُهمَُقةراف

اهميخَيلامغأللمّلِعلابلطف

نَعدربالمليبديراذام

اهِمرافشألانمرامحلايسيل

ْمَلَوموللاىَعؤَأنَمِلُلاشملاسعب
ةَقبوَمَفاَيْنُدلاوِبَتبَلطُنِإو

هلاشُياليشلكنيذرج
ٍةَحِلاَصِليدياَمليلافرقو

بشنالوٍلاَميفُةَايسلاسيل
مےُيُئنقفرارتأةبخش

ًاسبَيمهدعَباوقْبافَراحبلااوُناك

ٌةَلطاَمملِعلاُثويغومُّهَتْبِحَص

ثتّدسفنإضرألاحلمموقلاًكثلوأ

ثتلزناهكالفأنمفراعمللام

هدِعوَمضْعناَمزيفمهبيلنم

المعهپيفْينَمثومههر
ةعِشنششاحزَرفِئاطَلىس

فلَحخْنَعءءايألاُهَرِبُغيلجْئَتَف

بجيئوَيتِفيفالقأيلف

مهفلاَسناكرأنمةجهلااولوانت

اعضُؤاَهْلٍلاَمُعأتئاقحمىلإ

اغتنمايإاهلاقلئأريَمب

اعربمِلاَعنالت:الإەنينُت

اعقَتنألُهَجلاسيحنِاَهِبىَرَحأ

اعممطلاَنَراَمامْهَمململاحبقأام

اَعَدَريُسنَعاََواردوكت

'اعَرَولاقفارامهمملعلااهنكل
اَعَرَفمهداومْبأفَناَمألااوناك

قمُهَدْعَباوقْأفَباحَسلااوُناک

اعطقناوُثيغلانفينوُترافو
اَعَرُفدفضرالاداسَفومُمنيأف

لكلاضرألاَنوطُبتلحنآلاو

اعِفرُذَفملِلااذَمَوموُلُعلاُمْفَر

اََدَعْباولصنَميفلعولوأرب
اغيطلاريشياباسايلدعب

اعلطضُمقلخلاعفنبموفيفدِص

اعّضحةگاَرذِإاولواححامثَرو

اعملمهفاطغأيفةليضفلاقب

.ةدوصقملايهةيناثلافىلوألاركذنالو؛راقعلاولاملا:بشن()

.باحسلانمةقرفتمةعطق:عزف(۲)

.ثويغلاةليبقةعامجىلإةراشإ:ململاثويغ(۳)

.باضهلا:علا)٤(
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قلفمهباسحخأيفُدجاَمأدت

اهبداملاٌيشنَيبقانملارُهُر

ٍلَمَعيفَوملِميِفبِاَوَكلالش
اوقيتشاوٍدْجَملاءانتقايفاوشفانت

ةحِلاكماَيألاورهَدلااوبضصانو

ُمهِعاَميجابدجَمدقَعاونو
ُمُهَنأريغٌبعَصادجَملالْؤانت»
ُعكَنإدجَملاًءارُساَيخبخب
نقزيفؤاَرخألابحَيلاَرام
علوهيفَءارهّرلاةَرُملامُكنُكف

انرشبدخملاًنأبءانهلاانل

مكيَعزنليتأيالبقتسُشناو
يلدَهشيٍقدّصلاُناسلومكنإو

ةَسَردَمنيدلامولُعلُمُتسَشأ

اومهذِإملِعلاباسكالاوشطعت

عُهغَمدلَالوُيُذنيرشُش
ةَرِصاقريغلوقُعمهيلإتع
ةضراعُيالمزعوطاشنىلع

مُكلأِإمليلااعايمكارشجب
21

ةرونُمبابلأبنودعشتو

امَّلطاهيناضغأيفرذبلاامنأك

اعبَنُدَفُءاضيبلامهيِداَيأنمو

اعَدَصْلااهِجبُصْنَعوأسمسابجانع

اعرتخشسيلدخملىلجُلكلاو

اعكَراهتحتريزعكُلَكف
اعفدنافرارألاةيرححلضفب

اعيمتجشلانيبادقلارال

اعسّبلاهلاوُدشاقووُلَوانت

اغتنماموىطغأامدجَملامُترَكذ

اعمشالوالمكنلمابزمي

اعنتقُمسيليلاعملارضعنوُدْنِم

اعطقناامفعلالابنمُمُكلَصَو

اعضااملهجلامغربيلعُيملِعلاو

اعّفَئنُشوًاراونأسمّشلاةَلاَهك

اعفتْلُمفادضألابرُدلانمىفضصأ

اعَنشىجحلامكيفِةَلاَهِجلاَنوُك

اعَرشيذلاهجۇلابهللااودبعَينأ

اعيناَهلاوداقنافمعلاةرورض
اعدمرحبلاٌةأَكفضراعش
اعزهنُملْهَجلاهيفغجزيَسًاموي
اَعَدِبلاَءىرمتشَتنأهلااهنوُصَي



عُكِْيِسَحضرألاَتوُيُعاي«يتّدمُعاي

ُمكِلاججِرنمادزفينولبقتله
2وَ فرشهلكٍنأشبمُيضِصُتُحادَق

مڭكتّضهنيلاثمأىلإاوعدأُثلزام

ُمكدازومےکاعشقهللاتیثف

V٢

اعَمحالفلااذهىلعشيعتىتح

اعرشانلىقبٍينأبًنوځَمشَتله

اعمتششلضفلالاجرايمُكنكَف
اعَلطٌبكْوَكاماللايفًامُدَقَت



“امَضلاناوخإ

افّصلاىلإَسوُمْنلاَعَرَوامُلضَّفلا
يجشوةهازنلكلامكو

رئاطلهجَجحانججببغفتزيمل

يتريِصبنخلوشبَسوفّنلاوأ

ىوقهلاهُدِيقُيالرامضلاؤحح

هبوجمرأيِتَمْكِحْنِمادّصلادص

يتَيْهُنِثداوحلاةلوازُمثهَنأ

افرشأِفراعملاكاردإُتثيأرو

افّقَوَتموللافَرَشىلعادب
افّرفَرمليبمكولامكلاَوخَت

افَولايداحادعاذإلامكلاورحت

افشلاكاردإِنوُدنموَلِعيف

افجلانَعِءافّصلاىلإسوفنلاَعْذَص

افقوممةليضملاةيقوتلُثّفَفَو
pow

ةديصقلانألناونُلااذهاهلانرتخااننكلء(ًاضيألاقو):ناونعبدمتعُملالصألايفةديصقلاتدرو(#)

يدان)مسابتفرُغرابجنزيفةيقيسومةعامجىلإ هتسارديفيقورحملادمحم.ددكؤيامكريش

ءبعشلايدان)هدعبرهظيل١٠۹٠ماعسسأتثيحءعونلاكلذنمدانلوأوهو.(افصلاناوخإ

نبدمحمنوناقلاةلآفزاعوراقيسوملادوهجريثأتبتسساتيتلاةيقيسوملايداونلانمامهو٠

اهيلإشغربديسلاُهَلَسرأيتلاةرهاقلانمهتدوعرثإرابجنزيفيقيسوملاسحلابعفترايذلاميهاربإ

يفةرملوألفرعتةيقيسومتاودأبةيساردلاهتلحردعبرابجنزىلإداعدقو.اهتسارديفصصختيل
مهملعيذخأءنيسرادلانمةعومجمنّوكدقل.ةجنمكلاوءفّدلاءيانلادوعلاك؛ايقيرفأقرش

ءينيسحلا«يزاجحلا«تسرلا؛يرعشلا«يتايبلا:تاماقمىلعمهبرديوءةيبرعلاىقيسوملالوصأ
رهمجتامكءهتيشاحوشغربناطلسلااهرضح(بياجعلاتيب)رصقبةلفحماقأدارأامهلمتامدنعو

راطقأىلإهتلحريفدمحمنبدومحديسلادعباميف«يقيسوملااذهقفاردقو.رصقلالوحسانلا
هباتکيفيرُدلابكوكلا»:بقلهيلعغبسأامك؛هحدتماوملسُموبهنعبتکوءةيفرشلاايقيرفأ

نبديعسنبدمحمنبدومحمظعملاناطلسلاانالومةلحريفةيقربلاعماوللا#:موسوملايلحرلا
.اةيقرشلاةيقيرفألاراطقألابناطلس



يتوغَدِبلامكلاىلإُتثطسبناولو
اهساَرغنأٌبابلألاوعشتله

اذتذَجَوُسوفنلاٍتَلَجاَسَتاذإو

اهلامَكحوربمُكشُشنأيخلف

اهجالفلمكزاكفأةبتثتلو

ٌرِجاَعٍبداَوحلايفَدَلَقُملانإ

اوماَرَومارِكلاممههاودلَقَتف

هبامبسوفُثلارِيَساوځحِلْضتساو
:الئاقمكيفُدْجَملاموقيىتح

V٤

افلكتموللاريغىلإتناك
افّطقُبنلپيطملمبالا

افرششمرْجافَملادختىلعبأ

افرصتشىلحلاةعماجبًابزج
افععاممبَرراكفألاةيرححم

ىمَتَشُيِثِداوحلايففيارُلكام

افَولاوٍةَلِيضفلارارفاتكأ

افوؤسشلامكلااورَذَتالووكْرَت

ءافّصلاُناوخإ»سانلالَكسانلا



“احصانلاقو

وطحلاَتدَلقَتدقةقاقإلااذاي

رياقميظَعىلإكوُدَنؤأدق

مهتاوللاىلإةوفؤلا ۱

ةَدافويجتشتلرايخلانكف

ئاقًكفلخنإَكّالَصنىس

هِتالَصنامشنمملئرق

ُدَعصَتَءاَرُهَزاهبيتأي و

الُحِإيفُنيِكشملاُبَلَصتَي
4ضصالخإلاهنيمل

اهَئذَلُفيتلاكتناقأنح

مُهُمَوَتنيذلاىلعتْرِجَّنادقل
EEE

رَذَفوأةَعيرّشلاطرَشىلعلمحاف

ردِلاقشِمْنِمَلقأكيلَعيصحب
رطَحلاُباَبرأدافيإلاةيزَمب
زيْخلاوثهاَوَملاكِدَيىلعىّضْفُت

رَرَضلاكتءاشسإنمي

هسيامبَتأَسأنإ

5زرطلاةَمِلظُممَءاَدوَساهدْرَتف

رَدُفاَمَةَياَغَناطيشلابراحُيو

هيلإيتأي

ثماقتشاولو

ومألادتفأتنزوةالّصلاكلت

رَهَظامووستامةَماَمحلاقو
رجّتُملائرِناَرسُحلاىلعرتُحاف

ء«يشيغدلاقيقحت»ىلعًادامتعااهانلمكأف؛دمتعُملالصألايفتايبأةعستةصقانةديصقلااندجو(#)

اهيفركنيتلاىرخألاهدئاصقلًافالخ:ةظوحلم|اهيفدروامبةطوطخملاانلترفوتنأدعباهانرافو

موينميفًاحضُنزصحتتةديصقلاهذهيفاهناءيفالجلااهدعُبيفةلماشلااهتلالدبةمامإلاةدرفُم

ةيرخشنمولختالءةالصلاةمامإطورشبزنتكتامردق«ةديصقلاو.ريطخلاهرودلنفَُمريغةالّصلا

مهنىلعاأوًيدةبجاولاطورشلامهسفنأىلعاوطرتشيملنيذلادجاسملاةاضعبيفةحداق

.اينڈواني«مهبيانيالرود۽ادال

.ةمامعلادصقيوءبوثلاةفاحيهوقوُمممج::ررطلا)۱(



ةنومضتقمةناتأڭودلقدق

اهردَقةنامألاكيِياَهلفرعاو

اهتاوثتلنواوُلأَناهربنإ

اهلغفنمٍةَمالَسنيبفوَمشاو

اهطورشواَهَفوقحتغطتشانإف

اهلعفةعاطيشاعمتكَرُتاذإو
اهشئاقتوبصنتقةَماقإلانإ

ًاعترتواهبًاخذباهفبَبال

الصالُخإلاىلعاهتَماقإكَل

اهّمِيكمَلْعَيبابلألاذِصاققو

ُةُمْلعوهيمّضلاُةطلاغُبیر

اعفانةيربلاعمعاَدْخلابف

هلكرهاوُظلاورئارسلالَمَع

ةرطفكرلغَدَو

اهُنافآيتلاًكتريرَسرهط

ةملمححامِنيدلادومَعلمحْلاو

مهتالّصدنعشسسانلاتوضحاَمْهَم

غىِضُتالوكيلعالومامألانكن

ًايادةلطظألااَعارشاهنم

هرلدابهلاريبألانإ

اهلضَقبترٍتاقوألالئاوأو

زنحلالَكعيضُمامضرذحاف

رفتغيًانامضاهبُنامّضلاسيل

ززئؤملاتنآواوملَساَهَعْنُحوأ

رظَتلايحاهكزرَتنمٍةَمالَسو

رَحَدملامغيفمَنُغاكاديترت

رطَحلانعديلاّكيَرُمَأُيحأو

زدقنممْزْلُيعييضّملابمثإلاف

رَقَتفاربِكلانمصالخإِديزَمل

رقَسيفأمويؤايجلاَكَيِكيَف

رشجلاكمًعاعوبتمًنوُكتل

ڑهجنمورساْنَمٌءاوَسصخش
زتَمْشابيغلامَلعَيكُعءارُثأ

رَصحْنادقبويُعلامالَعمليف

زذقلاوصئاقنلااهُتْغبِصوٌءوُس

زيدتقملاعيلضلاهبكارنع

ُدَفتلارجلأبىيتحلاوةَعاَمَجلاضوف

زطَولاكڭاذنمٍتاقوألاُلئاوأو

زبُحلايفٍةَلِظاللياريدبع

رمتشااهيفةَلعفويبنلاٌضحح



لاوتاقوألالَوأكررُناوضر

اتّشلاليليفٍتامتعلاييشتشاو

ٍةَعاَمَجراظتناراتخَيضغبلاو
اهلكةَعاَمجلاتأيهتاذإو

نكَتْنِإةماعلاكَدّلَقتزذحىاو

هبىَنغَملادسفَيملنإٌحِصتو

ٍةَمخَرةَيآَتلَدبنإضعجلاو
زىشبأديحوتتلّدبنإضعجلاو

لاُلّدِبُيفوقولاخللاُءإياشُبو

لايفماجُغإلاولامهاُهريظَنو

وزخځللجراحملالهبةريظَنو

وناسلبۆةفآومهو

امناكْنِإٍِةنكَليذنمحصو
نُكَينإفزحبافرحملّدبشو
الزوهشملالالينيسٌتثيدخو

النرُمنوكتنأفئاَظَولانمو
الناكزاللفيفختلاةفيظوو

وشرنيًالاعُمیقالامكيهاَن

نكيلفىتشلاوحألايفُسانلاو

هسفنبفوفُصلاةَيوشَتعزيلو
ًايتآًةماَمإلاكيتاوئيلو

يكميلشّشلاوَريبكَشلامزيلو

دزيلفعمشيلوأوربِكُيیو

Vey

ورَحَألايفوفَعوهتَمخَرطاتوأ

مخمايأيفديربتللرهظلاو

رهامكٌتيدحلاراتخَيضغبلاو

زظنلانسحمْنِمٌبابلااذهوزبك
رألاموقلاأرقأذإناحل

بتحب؛بيدحلامكحميفتشلذإ
مُنَئْثُئالاهّإةءاتإلاالإ

زبتحناكزشلابةيجوتلاوٌدَضلاب
زصااذهىلعامهتشعوأ
رضأديڃوتبأذإليقو«ىنعم

ريِفلاىلإلوؤَيامهپذإنرم

رَرَضهبموينملةالّصلاىلعف

زسكنافرخلاهلهَجنعنكيملنإ
رقمشايآلانموبةالّصلايزجُت

رئألاعقروَرطفوأوفآنع

زقأاهبباتكلاصنىرتاقمَرأ

رَفَننمَرُفنُملانكتالولمْ

زَوُشلاليوطتبرجَرنمليل
رطفلالاحًايعارشممامإلااذه

زشجلاريخنملغفلاكهرِيَعوأ

رضْعنَمولوخُدلادعبْنِمَءاجينإ

زئالاىلعدعبمومأملاَنِماَعقَي

رَدَفلاعمَّسلاوتوصِلهِيفَريف



يفموُمأَمللَدضصَملاّنَصلُحيلو

هريغوألزنموأدجشقيف

ىحَكْنااذإنيميلاَبوَصفرحنيلو

عينيةيضفألااذبْختْنيلو

ةبترةتماتإلايزلَنألاذمه

اًنَعامْهَموفالُخَيشالنويو
امِشءاعُدلادنعدهتجخيلو

ُهواعُديلَولايحيفُۇغُغعيف

ةَماركلانينأىجخأٌدفولاو

ةنإفميركلايفكنيعبمَع

ُهَوُخَنةَريرَسلاتَهَيَوُتاذإو

ٍةَبزَأقداَصمحورلادِصَقَيمل

اهنإفةالّصلايفكتموَمُهلَعجلاف

اَهَئاَيِعَواهوكّبَرلظفحلاو
اهغوشُحواهصالخإاهُنايحو

طئاَسَرضخمناكرألارهاَوظو

يفٍتانكَسلاوِتاكرحلاٌةدابعو

الَبلقلاماقملااذهىلعطبراف

هرونويفوفاثيَبٌبلقلاو

وڍوُهشماقميفكبلقصقتشاف

اهريغوٍةالصلايفكماقمملِصاو

هرنقفرعافهللاتركذاذإو

رهطاموِتانطابلادوُدححلاظُفح

رقمىلإةالّصلايِضقّيامدعبْنِم
؟ظتنياذامفُهُيَماَمِإْتَلاَر

رَدَقاذإمامألافىراحّصلاالإ

مهوَبحاذوُةَتَوُمَقَدشسَبو

ربزيرشَتوبىڵلؤالافوبلايف
زيخلابةفالخلاىفامورشأ

زذَيىرخألاحلضمليلَولاادعو

ربليتلميركلاربلاىلإدفو

زىَضححةَئَجاَعسفنلايفنكَيملنِ
زقتفاوةجَوُتْنَمِلِنوُتْظلادنع

رطَولاةَدْئاَعِب؛هِيَمحځَرب«؛ثعجَر
زسحنافماققيفًابهروًابعَر

زرجحلاوًاتيَمتوضأولنايس

رظَتخُمقئالعلاببلقعوضُحو
رهظامعلضأرشلاىكَرتاذإف

رَصَحْنلاٌنأشلاانهاهوبولقلامكحم

رَوصلاىلإسيلهيلإميركلاَرظَن

زَمُغيفأرطشوًارطَشوطنا

ردّصلاوكروناسحخإلاىلعًادبع

ڑركِفلافورضَمفوخلاواجّولانيب



ناللڭدنعظعالباهرةيشخةلالجلاتحتًاريشتسم

ضوعفنيفهيلإريقفلاتنأاهلكنطاومملايفكڭَروُطدَال

:َهةَدوُبُعغولطمهغففةرمالااذهغامچحو ردكنمّؤوفَصموضخم

v۹



“*طاطحجتا

ةَملُظعويلااهنكلٌسُشنأانل
انراخَفَدوُهُعانعَلاطنحناذإ

انطاطجنااَياَضَقانّطعالنُتنإو

انيجَمشرعىلعماوقأَرَدَصَت

انيومُحلبقدجملاجارِانكو
«مکٍیطَمرودُصيئآينبراوميقأ»

انراَعلبُسيفدخملاحوربيحضن

دملاىفدغَباَهَّتكلةئِشان

يدبنالوديعُنالاماظعانيأر

يڍدوملاانّتفآلْهجلاأبانمكحع

دجلانعدوُعشمللالإكاذامو

ديَعلارجآانياجمأنمناكالف
.11۰.9 دجنالورزيسنرؤغىلإانشلف

"ءدجَملانمءاييِسأراهلتسكن

.(هنعهللاافعلاقو):ناونعبدمتعملالصألايفتدرودقفءانعضونمٌناونعلا(8)

ارفاياغ|مکیردشيئاين

`.دججَعلانمءايعيسأرلكت|ةننعنابل

اوميقآا:ىرفنشلبرمايمالنمنيمضت)۱(

V۰



وفضلالزانم

اهّمياقحعىردنالسفنلالزانق

ًارَطَن-اهتاذالإڭردُتنيَعلا

لَماهكاردإْىنَعسىفنلادماي

اهُيَبجَيبابلأللَقلمتلانإ
الٌكِبِيَعكڭاَدُهَأنمبلاَصّلُحأدق

سانلالقغأو

امبِداقِيْنالابابٌدَسيفٌيمححلاو

ثعمَسولسفّنلايفىٍرَتالامتيار

نيلمجخأكيفودعيأربرو

ثفّشكناولارابكِ]كفرٌضُمف

ِصئَت.#دُتثيعنمعُهّنَرْذُعتلو ميف

تثبجَعيتلاسفنلابُكڭَرورُغذبناو

هِليِضَفنِمًأظحعسانلاُدَعشأو
مموس

ھر2 ةعضاَوُتىدْبَأْنَم

هبآریارسفنیارنو

EEE

اهيردَيلاقذَفوج

اهيفًامضغيالإُضبْفَتفكلاو

اهيجڄادُينكورغمٌسفّنلاو

اهيمغُيراصناللةواشفلالث

اهيومتِءاَروعلاىلعجادرطش

اهيفاملخلاداقتنالهيفننم

اهيواَعَديفٍناوُمْنُعْنِمسفن

رغُيسفّنللضراقةَلْخيذ

اهيوطَتءايشأنعزئارسلاكل
اهيِفخُتَءارآنمكيفمهيأَريف

اهيدامتنمغيلقأوءيشريغب

اهيدهُيليضفُتلاىلإداقتنالاوذ

اهيلاققىشيفُسفّنلافاوي

آ

١

2

)ل

.(ةمكحلادئارفنًاضنألاق دئارفنميهوًاضيألاقو):ناونعبدمتعُملالصألايفتدرودقفءانعضونمناونعلا(#)
 



[۱]“ةحبشسلاواضقلا

ايِصعوثَعرشأًاحامرُتثَرسُكًةحبُسلِمححأتنكفئصعلااولمح

مَعتلمعامبُتُمَصُقمكلو4هُيِصععجايهلادنعمهتناخ

.(لاقو):ناونعبدمتعُملالصألايفتدرودقفءانعضونمٌناونعلا(®)
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[۲]“ةحبشسلاواصلا

ِصعاولمححع يحالِسومهحاليَنيَبنامشةحبشلمخأومهي

حابشملابشيجلاُثمَصَفمُكلومهِمْلَظلماسلارصتناامفاومَلَط

EEE

.(لاقو):ناونعبدمتعُملالصألايفتدرودقفءانعضونمُناونعلاًاضيأ(#)

V۳





سماخلابابلا

يثارملا
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*ةءوينلاةديصقف

اديجقلازتنلزِشبأٌيالوم
ٌنذؤُمرئاشبلابڭرهتدلابقإ

اهُنيعةَداعّسلانمكيلإُتَرظن

ىتأدقةئيشملاهَمفحُندعو

ةمايأثقرشأوُنامزلابوَ

يمترتٍتاعرسُمَبياجقلاىرتشس
قداصٍناسلنمةَراشإلاذححف

يتراشإباهلبقكُشيتأدقلو
ED

ادومحملاكتقاقمهلإلاطفح

ادوسوتقرشًأادودجميجز

ادوبغَملارُكشتلكيديغفراف

ادوعومملاكلذٌفرعَتفوسلو

اديعبلوقأامبٌنامزلاسيل

ادوقفمأتيَماراهجييحُت

ادوهشملاڭكمويدهاشُتىتح

ادوهعملازؤكذتكنأُنظأو

٢3شاعيذلا(م۹٠۱۹-م٤۱۸۸)يصورخلادشارنبملاسمامإلايعنيفةيئوبنلاةديصقلاهذهتليق(#)

اهنإلاقيو-هلتقمخيراتلبقرودفغملامامإللتلسرأدقوعافدينبءارضخةيرقيفاردغلتفوةنس

يورتامكءهتافوفارشتساملسُموبآٌلدتساوءهنايمیهوأهتمامعوأهتلحارجرحيفتدجُو

نمو.ةديصقلاةياكحنماونقيتنملٌعئاشوهامكءلمّولاملعوأرشلاملعقيرطنعءتاياولا

مامإلاوهو«رودغملامامإلافلخيسيذلامامإلامسابابنتتوريشتاهنأاهتايبأيفنعمتينملحضاولا
وبآاهدروأدقوء«دمتعُملالصألا»يفةجردمنكتملةديصقلانأىلإريشُ!يليلخلاهللادبعنبدمحم

؛«نامُعلهآةّيرحبنايعألاةضهن»هباتكيفيملاسلاديمحمنبهللادبعنيدلاروننبةبيشنبدمحمريشب

:ةمدقُملاهذهب«نايعألاةضهن»يفاهلمُدفو.دمتعُملالصألايفاهدورومدعلباتكلانماهانلقندقو

مامراةرضحليحاورلاميدعنبملاسنبرصانملسُميبأايقيرفإببرعلارعاشنمةديصقلاهذهتدرو»
نايميهيفاهاندجواهفورحصنبيهاهفھ۱۳۳۸ماعنملاوشرهشيفيصورخلادشارنبملاس

سماخةليلهتافوتناكومادنعيداونمارضخلادلبب[مامإلادصقي]مويبهتافودعباهمظانطخبمامألا

.؟م٢۷/۲/١۱۹۲ءاعبرألامويلقفاوملاةروكذملا۱۳۳۸ةنسنمةدعقلايذنم



اديدج‹كڭاذدعبءانامزىرتوەريمضُنكَيامبنامرلاىدبأ

°دورقةليحبءاضقلاسيلاضقلابنَقيأنمحولاةفيلخأ

ادوقفملاڭكريعبتدجوزشبأٍةعيضمَمبَريعَبَضأنماي
ادوُعتوَملابقرافمالا«ْناَفِلَأااهّدعَب؛ٌلاد»و(ءاخ»ىضقنااذإف

اديلجراحبلاكيتاهريصتومنهجيِراحبلارعقنمروفتس

اديدحعواًلَدنجَجيافألاييرَيًادوسأبئاحشئلاضيبشُدوُعَيو

ادوجمۇدارجللةطيسبلاقوفىرتالفودارجلاءارضخٌديبتس

ةمامإلاديلاقت؛ةيمالسإلاةيطارقميدلا:نامُت»باتكلًاقفو:مامإلالايتغفاصوصخبيخيراتدارطتسا(١)
ماظنطاقسإ:طاقنعبرأىلعموقييصورخلاةمامإجمانربناك-«ثيدحلايسايسلاخيراتلاو

ىلعةمامإلاةماقإةداعإًاريخأوءدالبلاديحوتىلعلمعلا«نييناطيربلاذوفنلاودوجولاءاهنإءةنطلسلا

-م۱۹۱۳)تاونسعبسىوسمدتمليصورخلادشارنبملاسةمامإنأفيؤملاٌنكلفالبلالك

.ةمامإلاةلادعنمتلفأًابراهًايودبهلتاقناكوءمامإلاليتغا«بيسلاةدهاعمميقوتلبقف.(۹

دئاقناکيصورخلانالو.ةروثلاسأرىلعتاونسمبسبتجّؤوتداهجةياهنمامإلاةافوتناكدقو

دقو.يصورخلامامإلاةرو:تيمُسدقف؛(ثيدحلاخيراتلاتاروثلوطأ).ةثلاثلاةيضابإلاةروثلا

نودنكلوءهميلستطقسمناطلشنماوبلطف.لتاقلاىلعضبقلاءاقلإًاثبعةمامإلاةداقلواح
برهلتاقلا»:ّنأةظحالمبةيفتكُمةطقنلاهذهلوحليصفتيأيطعتالةيزيلكنإلاقئاثولاو.ةجيتن

لصأ].ءةيضقلاتنفدو؛ءيشُلَمَعلاحيأىلع؛نكمُيملوءةنداهُملالحاسلاةقطنمىلإ
:.I.O.R:]ردصملا R/15/6/377, Confidential: Administration Report of the Muscat

Political Agency and consulate 1920, p.220لحاسلا»وأناملحاس»ةقطنمنأةّقيقحلاو

ةيضقلاريرقتلاُبتاكربتعاببسلااذهلوءةيناطيربلاةطلسللةرشابملاةرطيسلاتحتناكء«نداهُملا

نييمامإلانيبيمسرءاقللوأنأةقيقحلاو.ةيلوؤسملابًافارتعايواسيځحيرصتهنكلءةيهتنم
تاحارتقاوةديدجلاتايطعُملاةساردهفدهناكوم١٠۹٠ماع(سطسغأ)بآيفیرجنییناطیربلاو

ايناطيربتررقف.تاضوافملاكلتتهتناولشفلاتناكةجيتنلانكلءطقسمتاحارتقارخآومامإلا

ةقرولابعلمثءالوأيداصتقاراصحللخادلاةقطنمعاضخإ:رواحمةثالثتاذةسايسقيبطت
ةموكحيأ]دنهلاةموكحىلإةلاسر)×سكوكلسرأدعباميفو.تقولابسكًاريخأوءةيلبقلا
اماهيفلوقي[اهتارمعتسُمنوؤشاهلالخنمةيناطيربلاةيروطاربمإلاريدتيتلاةيقرشلادنهلاةكرش

لوقلاو-ةريخألاةرابعلاهذهو.ركبملامامإلاتومراظتنايفتمِسُرهذهلمعلاةطخنإهاوحف
ةطخعضونوونياوناكزيلكنإلانأبنظلاىلإوعدت-ةيمالسإلاةيطارقُميدلا:نامُعباتكفلؤمل

؟هتومرسياذاملف:ًائسُمالوًاضيرمنكيملمامإلاف.مامإلالايتغال
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اخَروُةحتانفڭارأو aورسنزاخَوو
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َتعنفتطقسأ ۰1ر2
وادن ونُبتعفرذإ1

|ةاعلاطةقاقتسإلل ۱و

اهةخاتفمەهلفمففيف 2م7ٍ|
اد

الجلاوةداعمليفع
دل۱

اديجَم



“ةّمئألابطق

لَجَعيفوِءْطُبيفرْمُعلايضقنيسلججألاةَعِجَفبقاروُءاشّئامشع
لمالانعيهلُيامكيبنجبنيبوًاطبتغشلامآلاڭريوضتبوُهلَت

لِقتنُمريغمويكماجِياموٍةَعجارويغإلايلكشَلَقانَت

ِلّلَرلاىلإاهارجمونونملابهناهُنَراَضَناينُدنمكوُمَياذام
لَسَعلايفمشلابثحعَرَصدق:ُتلقواهفرُحُزيطيفاهشياَسَد:اولاق
للعىلعاللاهبءانهلاالوًةمّلاخُمْذُحأَتملوابيعفُحُتمل

لَمالاًةَعنَشاهيلعليحملارذُحتكتفمهبِلايجأعراضَميفله

لبتقممبملِعالوضامبلهباهكلاهميفانيُتُفاهَتلاامف

ليِفلاًراغًانئأةذِماعُبملوةةئداَصُماهيراوَعكتنَياَبام

لَلَجٍكِلهُميباننيَباهوؤفَصوةّمَساهيافآىلإنوُكْولايأَر

لجأىطُحولتيلجباامنإودعاىلعايقبلااهتالوصنأشام

بهذملايفةمالغوٌةالَع-شيفطافسوينبدمحماخيشلاةئئألابطقءاثريفةديصقلاتليق(*)
۱۸۱۸ماعةيادرغيفدلو.يبرعلابرغملايفحالصإلاءامعزدحأوهوءرئازجلانميضابألا

مولعنمریثكيففْلأ.ةاضقوةاعدوةمئأوخياشمهتاقلحيفجرخت.م١٤۱۹۱سرام٢۲يفيفوتو

٢٠۳3راثآنمهكرتامزواجت.كلفلاوةفسلفلاوباسحلاوقطنملاوبطلاوخيراتلاوةغللاوةعيرشلا

وءعّسوُملراصتخاوأ‹رّصتخمملځرشاهبلاغيفيهو؛مجحلاطسوتموريبكوريغصنيبفلؤم

ءليلعلاءافشولينلاحرش»::نراقملاهقفلايفةدئارلاهتعوسومنعاَلضفقیاسحرشىلعةيشاح

.ةموكملاةكَميفجحللهتلحرلالخملسمتوبأُةاقتلا.يضابألاهقفلايفساسأعجرمودمعيهو

V۰



ىنراهِشيَعىنمنأةَراَرَقلاقسئب

رظَتَنُمِتوَملاباهداعيإراجن
اهببوشملاردغلابملِعلاقدضأام

ةحفاطرادكألابعبطلاةَسيىسَح

الوبابشلاِناعيَرلعيقتستال

اهلُكأتمثاسفنتبنتلازَت

دراوهجويفةرداصَنيَبام

انلقنتتوملااياطقوالابام
هبالبلاينبنيذلا۳”الملانإ

اهنطاقديلختانإزيدقتناكول

اهبداتَعالءايَحيهوفيكن

ةركاغُموجرتالفتحلاةيِحضأ

اهلتننذأاميعنلوَرفَزمك

ةَعِداَصِناذَآلايفبذّنلامِراَمْز

اهغعَمُدَمٌفججامةَبِدانبراي

انرِفحَتُلاججبآلاونحنىتىح

مُمُدَقفلجموقعراَصَمىر
و
êووغرر Le
هبْنظَنْنَميثزنوعوُمدلايِنغن

 

لشألاوراكبألابٌفتحلاهبي
لعَتفُمريغاهاضتقُمنعلوقلاو

لقمالاوريرغتلايفٌّنّظلاَبذكأو

ليجلاببابلألابِلختًةلاَتخ
لذِجلاظخلاهنيبيّشلاعيارل
لُغَدىلعاَهنِممُهَّلِصاَحوءاهب

لڭأللُتاَرحلاتروحيامنإو
لّقلاوحبصلابرخبَنبهتناامم

لجألاراغاياقبلَُفَنبَكنَي

«”قتلايفٌرِلاٌنِإ»:َليقامبوُهْلن

ِلَوالارُصحغالابتلفننمُتافْر

للملاىلعىقلُتنألقَعلابجو

لجبَهلاوليَولاواقشلابٌةَموُجْغَم
لمعلايفارجلاولبنضرألاو
“لحجضصخرانمةعفششالو

لىصتملٍبابلألابيعىلإْنكل
لَلځلاويللاماظنيفاهُميعو
لالاغباتانيلزَهلاوٌدجلاو

لَمَعلاحلاَصضيهالملايفاندقْفك

لُمُشنمدشؤلاِءاثربانلامو

|:سمشلابورغلييتقولاو«هتملظبراهنلاىلعليلاُلابقإ:لّفملا|ةثلتمم:ًارْخُب()
.ِلَقلايفٌرِلانأءُتُدحُتاميف|ٌةقداصيهوينتثّذحالحلاٌنِإ:يئارغطلاةيمالنمنيمضت()

.توّصلاغوت:لج)8(



مېعِراَصَمنيإٍاَمأيفاننأك

ًاطَرَفانلاوراضمُهَّنكلوالك

ُهَقيْنأتاعاسلاهذهنكتنمو

اهبلاسعمّدلاُتْلْخَفيسفنُتْدَقَق

ةحردامبتاذاذإًاعدبسيلو

ٍدَلُْحنميقبُتملةَرْزَحانلثم

اهكرأوايحأنأٍبسحخحأتنكام

ةكجاضيهوًاضرأوَءامَستثكِبأ

اذإنونَملابيَرنملواحُناذام

انلَرألايجأثنحطاَمدغعبأ

مُهفينتزاربألااهلاجحإدعبمأ
مهبئاصقنمعمداقريتاهيه

ًادبكىحتنتاماهاَماَرَتامأ

ُهۇِكنُتٌتيَراَلِإعرجلاكرتتال

اهرُصنَيُناطيشلاوسفنلاُعِراَقْث

بْخْطضُمتولاُءادنانلكيف

رقئفشويغأربىىسشؤتالف

ُةَبَْذَأمثانزحوبّصلاعفادول

هُمِواَقُيولٌبطحخبطخلاَنِمْنكل

.ةقانعمج:قينأ()

لَسُكيفِءايځألانعايانملاوأ

لجتزشرثإيفلجتزُمٍبكَولاو

ٍلطَتملولُنَمَيملةفاسملاىضق
ليتملمويلالبقسفنلابدهَعلاو

لبجلاولهّسلاروخَصضاهيلعٌتباذ

ليفنشنازحألاةَدلاخريغب

لطعلابدجخملاديجُدَلَقُتَادَي

لْطَتملوثلاطنإةمالّسلاىلع

لهدنُمليوهتلانمبلقبثُقَر
لمیلصيريواایتنحالف

لمآىلعايقبلايفزخاوألاىقبي

لِجَعلانعاهاهنُتعزاعّرلافشنر

ملاوقممهتموكلايص

ليدنشمريغأاحارچوةحوُرَقَم

ليجنمِتوَملاعارقبانلاقو

لجألانم“ووداهبرادلكو

لقتغُمريغأربضصغفادُنالو

لبَجلاكربّصلالاَجنيَبتنل
لشفلاوضَخدلابىنثناديلجلاٌربَص

اھژوَداهۋيجيسرادلكنأ ىلوألاةلاحلاقفو-ىنعملانوكيلتيبلازجَعةءارقناكمإلاب:روُد/رود(۲)

ةددعتماروُدرادلكيفنأرابتعاىلعهتءارقناكمإلابنأامكءاهبتوملا/لجألاروبعيفموتحملا
.ءايحألاال؛لَجألااهنطقي



ينلُمُكيناكرابطضاَلْشِكتدقق

عمطنمنيدلاباّصَمدعبسيلف
ُتيِقَبنَمَتزَصبألهنيدلايماناي

ةَجَرشَحِناوكألاسّفنأيفتردا

ةفسيآناوكألاتضافنإووال

ٍفَّلَُحنمَتيقاللهِثوعلايماناي

ثكَرَتلهراربألاديسًايعاناي

ُةفِقوَمماقاذنمبطملايماناي

اهيمجأبايندلامأأدرفَتيَعَت
براكععشبأي
خوَنيكلاسلاكتففشوُينباىَعْنَت

مهوردادمالادمادعم

°ىلّفَجلاميطُملانيفَرّشلاَسّدَقُم

اهبلحعَوامالَحضرألااًرَرُم

اهبلازتالأبولقتللحعمعن
رتویلمالاوفرينا

اهللاينالاىفاعنوياي

هيامزيزعئيفكبَرتخضان
ُهْعَفنَتنوكلااذهًةمحَرتنكدق

اهمظمعُاذًابولقتمرالك

وشباننإانيفكباَصُمربجملاف

دم

ED

.سانلانمةعامجلا:ىلُفَجلا()

VY۳

يلفتكشننآلاناخن‹تابئانلايف

لزمنشربضلابعرجواربايف

مالولمتوكلايضفن

لمتششاوكألاىلعدردُشُ
ِلَعَمنمَترَدَقلَوَتيعُننم

ِلَدَبنمويلاايانملاانيفهللاب

لمعلامليلاادمبَطراَصف

للمماششتيسِحَأي
لشؤلاخزربىتحكئالملاىتح

لمكلاسفْنالايبَرُمَنيلِصاولامت

ِلَفَيْنِإولَمْغَيْنِإسفنلاعّوَرُم
لَلْخلارِماطىجرغلاۋةافُكلاياك

لځَتملوللت“ئملةمالئلاكل

ِلَرَتملبابلألايفوٌتنأنيأف

لذجلاوناحيَولاوحورلاورشبلايف

لججَولاوِنازحألايفدقفللُنحنو

لقتنُمريخاياهلتکرتاذْنَم

للملاريجابذويلاحضتتلف
لشؤلامئاخنعأمئاقةفيلخ

لَقمملاَنِمْتْلاَسدقوٌكيلعًانزحم

ولكِسافنأىلإراقتفاانيف
 



ةمدخَتمالسإللكسفنتدرج

ٌةقرابراونألاوَعيَرلاِراَفُ

اهيديألطلابثطسَبٍةَجححمك
هبتئجراکفألاَرِجُغَألكشُممك

اهشنميهلاليشيفعلاقمك
ةئريِصباءوضتاللاجمك
تفكاهناطلشايفراعملامش

عّرَجيفَنيدلااذهڭوتَئويِضت

اهنَمايقثَماقدقةعيِرشللْنَم
ٍدَسَجيفحولاَناكَماهيفتنكدق

اهبراشميفضينمٍةقيرطللْنَم
اهيئاكَروُدحَتاهيِداعتنكدق
اهًدذهاعَمثقاتشافكتوصَتعحَر

ةبقوُمِتاَيِندللاموللااذاي

هبَتلعَرمأانيفَكَمْلِعتفلح

اهرَعوَجٌتيعؤأيتلامولُعلاكلت
ًاطقتلمِنآرقلايفځبشتَتلزام
ةفرعلقعلاةارُمتالىتح

ًايوكحخشِءارهّرلاةنشلابَتزُو
9

افشتكُمماكحألاونيڈلابتئجو

VY

لَشَفيفمصخلاوٍةَدِجَنيفَتنأو

ِلَنَشيفيهفاهيفٌيحلابَتْغَدَص
لبشلاعضاوارونرجفلاةَعيدَص

ليتششأارونيطاسبناٌتاذ

لمحلابسمشلاىعدُتكلٌةَريِصَب

للَرلاىلعاهكردأرشكلارباباي

لبُحيفرهدلاوةَمِلظُمضرألاو

لَيِْغلانميمحينواهيلإيدهَي

لَلُحلاعضوماهنمُُدَسُينمو

ِلَلخلايففيلااقماهيفَتمُقو
لَهّنلاوللعلاسوؤكَنيكِلاَسلِل
لشۇلاةرمُراهئنححلةَمغتنب

ليلاٍيداحاينمِليغضُتمويلاف
ِلرملاةَربعيفمأسشَولايفَتنأله

لقتنُئمريغأروُنُدِماشأينإ
لعشلاكسودرفلايفكهججَورونو

لحَتملوزرجشضتمليفراعملاوُ
لججالاةظخلىتحضيّفلاةَدوُدمَم
لمجلاوليصفتلاوِتاراشإلاىلع

ٍلْحَديذريغًافشكلققلاولقنلل



ةخسارليوأتلاةججؤأًاطبنتششم

ٍفَرَشيفوٌدَعيفپاوكلاني

ُْتَلَصَودقوايندلانعَتّلَصفناالو

اهيَرَضِلايندلانعتلزتعاالو

ًافرخحتشهللادارمباهتلماع

اهقنؤَرِناَّتفىلإَترظَنالو

لمعالوملنعكَدَُصَتملو

ةقداوُقىمضأامراطًارئاطاي

لطععيفاايندنمَشتفَّقَو

اهقلاخةاّضرَميفكسفنتده

ةبجوُمَتشمَدَفامكّميَدفځترا

ادينأتخبضأدقفكارشُدَمحا

ةبعاتَمُتَلاطدقفكارشذَمحْا

هرئاوجمَدُغُتملفاريحَتشضَدَف

اًلِمتشُمبارخملايفكفَنتْذَقْأ

الجغفوحلاواجيلاباهّتْدَقوأ
اهكلشسَمِبىفْلْرلاوتاماقملا"ونت
اهتمَكُغَدضَتملٍتاماركلاتِن

لتشمل:ءأتاماركلانإ
EEE

.دصقت:وځنت(۱)

VYo

ِلّلَرلانعٍتانوُصَمصوُصّشلاىلع

لَتَميفوييارشإوعامترايفو

لقتنُمريغرمغورققىلإ
لصفنُمريغًايحمفراعملاكل

لرتغُمباينُدلانعتنأوالإ

ِلَفْعلاوشيلاتيضَيفاهبلفت
لمَعلابكابقُعنمكبيصَّنىلإ
لبَتَمُملىنسحلاىوسَتْرْحَدَأالو

ليلايفلاتخُملارظنَتامبالإ

لمسمقعالوشالورورشالو

لَللاويللانيبنالاحرشتلف

ِلَزألاةَمحَرحبزاسشنلادهجُماي

لكُتملونَروُتملٌةَعاضبلامغ
ِلَرَتملوينالكيفرابدق

لقتغافيلامايَتلَلَحدقو

لَمَعلاحلاَصىبقغُعَرئاوججلانإ

لىيعُعارثؤكلاوحنناعرشأف

لچعلادقاَولاىوشمهلادوباي

لىتملدلاالولو.َتْلَصَودقو

لمتملوبَجعَتملودوهُشلاٍنَع
لفتشممبرکقوأشانعاهب



تَرْفَسذإكالوَمْنِممهلاكتافام

اهعقوَمَترَدَقةبهوَم

ةنوزُعلحالوبّصلاڭوبَصو

امُهنيبلدعلاتنكْناماقَماَمُه

امفبولقلابابزأدنعامتْرَصح

ِنَرَحنمدشْولايڍاؤُمَتافأنَماي

OR

ىوەبوطبلاشيقين

يلمالاشًاحوژَكُميَدَفليزا
هةلعافهللالأعاورأنِإف

ٌةَلَصوُمنينوكلايفٌةَماَرَكلااهل

تدفندقواينّدلايفَكُّيأرناكام

ةتنوآهللااياَصَوَور
؛للااياضصَرَواهتفَلخ

هرُعَسَتنميبلقُءىدَمَأىتم

مكلمخمبالهموِشْعَنيلياجاي

تلمحام؟ٌفاتكألاإِمَتْنَمَنوردَت

هبنيمِلاعلالكًفاديوُراوڑيِس

ُهَتَجاَحبارخملانميضفيوُرذ

ًابستحشميفورعملابرمأللءورذ

ثطقسدقفويلجُيململلوذ

$

هكلكاث

.يابتمليآ:لتمل(١)

V٦

لَنَيْنِإولمعْيِإٌيئاقَّدلاكل

ڏجيفونزحيفهللركشلاب

لشفلانموُنذَيالويالبلادنع
)۱(

لَوُدلاَةَلوَدالإكلاماققم

للعلايِفاَشاييلةخِلِضأيلع

ليتششهشاروُمببلقويب

ليفنشولفيففّوَصتلاهل
لّضعلاولُكَّشلايفالٌبححلايفسلاف

يلَمشهبيلغمجاوكجورسْنِم

لقّنلاولجلاباليحلاةَوقِب

ِلِيَبُْمريَاَلِضَوطشبلاوضبقلايف
لطَهلاضراعلالثِمكمَيراَرشأ

ثَماَمدقكڭاياعَررظناف لَمَهلاعمْثَم

ٍلَجَويفمالسإلاوملِعلاولضفلاو
لجَرىَلَعىلغاللالملاَنَرَو

ِلَلَجلاةَلخْولاايازمُكَمتحخافيك
لقينمناوكألاهذهودعبنم

لجَعىلعىضقُيالملاوعلاُنفَد

لبُحلانماينداىلعفاخأيلِإ

ِلَلْظلاكععدقركنُمنعيهل
لعدلاورابآلايفٌةَلاهجلاانب



امفقاقّشلاٌقانغغأُعمطقَيۂورذ

امنيقافنلاًداطيشمجرُيهوُرذ

ةمرَكَملكيلعيكجبتوذ
نِإفُتييحامهيلعيكبآأور

ثتَدقفامئحلاَدافأَءاكبلاتيل

مُهكراتمالسإلاينبنعالجاراي

اهبذنإءارهزلاكَدهاَعَمْغدَو

ُمُهْلوَقُعثنابدقٌكلاجبزغدو

الحترشترونإُءاَباَصُمشاَوُف

ەهبديرُئاذامنفكيفوُ

هبژوفتولأبارُتڭكوَُدوأو
ةَعِداَصنآرقلايفوُءاثّرلااذام

مُهْبُدنَينغّظلابيقَعًايجَّشاا
دمخملأراكذتكييثَرامو

رطاَمبارلاعوزهللاىق

ةباَدهلاتابهكثرشاو

o
o
n

1
9
6

يفكخوژناوضرلابللاحّرَرَو

يفَكَئاَدُناحيرلاوغْؤَرلالَصاَوَو

هبلاننأانارفُغهلالأشَّنو
EES

لُرُعلاةَبضُحلاريغةَيقَبلانحن

لدججنُمريغًاميجزأديرىَقْبأ

لكنىلعايحت؛دتعباهنإف

ِلَقُمالبيِمظَعىلايفیکثثآ

لالاوفيلالعفةباكللو

لسيملرخبلارمغلتاولامع
لىجئزمعيدوتنملقملاعج
ليفريًغادادحُدادملاراض

يلدَبنيمالسإللكءارَوامو

للميفهللابحروُننمتنآو

لبَّملانمهْتَنْفألنانجلاژوحم
ِلَوَألاوراربألارخآىلعيشت

لَلطلاىلعاعدْثّفَقْؤأةَلَقُشو

يلبٌناَمّرلاناكْنِإوءًادمحعَتْذّلُح

لضصألاوراكبألابهللاةمحَرنم
٩”لطهنُملضفلاميظعنمضواعب

يُرُنلاوداعشإلاوبوّشلالزانَم

لمَهنُمنَمخَرلانيمالشىکا

لشؤلاوهللاراوجيفُةَناوضر

یدلریهشلا[بازمداو]بازیميداوريغيهو؛ةليسملاةيالويفرئازجلاببازىرقنم:بازلا()
.يغيزامألامسالابراقتلًانايحأامهنيبطلخيوء؛بطقلاخيشلاةرهشببسبنيينامُملا

.تباحس:ضراع)۲(



لبكلاورهدلالغَنيَبانَّشيَعوانّتَدحَوشاىلَو؛كيلإوكشن
لوألايفمخولارَتمكبوُلَقيففبولقلالهأايشاهلا

لِذَحْنُمَريغأيخَوهللانمارضَنمكَلَإلاومألاعمانوُكوُتَتال
لّشُْملاىوهنمانولشتناولوطَتمكباهُنِإراصقييأباوُدُح

لجَعيفشاءايلوأاي؛ثْوُمللاوبيدَتناوشالامجلاوُهجيوت
لبئهشعفيفثّطبكلاةألاوثسمْطناٌةَلِملاومكراَصتنايأ

.رطَملا:ثئارلا()

VY۸



“بطقلاٌةّيثرَم

ُديبَتيهوڭاينُدىلعبكَ

ٍتِئافلينىلعًاحاحليژواسُت
مڭئودَئواهُلمأاهيفَبَلاَكَت

امؤمرمشلاصينيٍتاظحلىلع
ةلدجتملةتفَرداالمأولو

اهلوصحميفةّينمأُثَقّفاَوولو

سرادضفهُيءانبينبو

ةرةّطِلاختملًانيطناكولو

نقْئأوايندلانعرَعُت اهنأبني

اهتكَرتاهيلإكشتنإكنو
شيهوِلامآلابًكيسَمْت ةي

ڙڍاغُءاَمْوَشيهوًانسحمئاخ

ةَعْدُخواركويومتلابُيَلْذَحت
ةفاناكالئاطاهنيتليولو

افّصلاوٌقدّصلاسِنؤۇُئىتحڭينادن
EEE

ديقفتنأويئاّلادَقتمفَتو

ةوفُنويفَتسشفاَنامةياغو

ُديِصحةاَصحلاوجمرياَملَكمعن
ُدوذَّت«َتوَبتعاتنكول؛كرمححو

ُدثيزّئواقبلاَلامآدُكوُث

ةوُهُعةنكبحضتملوُءاَقَب

ُهوُيَقلاَوَرللاهيفوكتتأ

ُديدجبرورغلاوًامويسري

ُديدصوةرنلكلو؛ٍتي

ُدوُعَتِتابهلايفعبطةَميئل

ُديمحعَتكَرتاَمِماهبسيلو
وقحيهوِلوقلاَنيِلكيطعُتو

ديمَعداؤملاىنضمماهبَتنأو

ديدَسويعدتامممَءيشالو

دذيكَتواهرورغَماهبيجادُت

ُديصقودئاَصالإُدنأشلاامو

.ناونعلاراركتلًايشاحتءانرايتخانمٌناونملا-شيفطافسوينبدمحمخيشلاءاثريفىرخأةديصق(#)
 



اهبذِكّيطيفقدّصلافُتقَدَصولو
لالخنعاهراوطأيفُفّشكَت

اهئزذحعءاشئولقًدكلذو
ڙِءاشيهفاهرعشيفاهلْنْطفت
ُتّفَجُتَلَصاَوامشياهارتَتسلأ

رصبُمزيذختِتالاحلاوذهيفو

اهنيبرّشلاوريخلالاجناو
اهفورُصنمهبيتأتيذلاَنِإو

ٍلزنَملكيفځوّنلاويوعزتالأ

اهلُمأوُتَوُفأروُدلاويوعزالأ

"لاَثَّنَشٍتاراغلاىرتَتسلأ

دماجغمَّدلاوماتيألاكبوت

ىَسألاومعلادوتاِنوطُبلاصام
تَمَلظألزانملاوحناوعجَراذإ

ةَرِعأكيلعلافطأعَيِيِيَس
ًةَبرُتلاملاوُلافطألاوځبصتو

اهُفورُصفيكواينُدلاًةَياغىرن

انبنذًبيَرالُبنذلاواهُحُبَوُت

عرافمكلاولالابقعشنو

ةوطخءزجمىلعياوليل

.اهتافص:اهلالخ(۱)

ذيعَروهفدغَولابثّدَماعاذإ

ُديهَشراتشسلافلخاملتنأو

ُديفُمتلقَعولحضُنو؛ييلع

ُديِصَفحيصّنلابيلاَشأيفاهل

هودشالتًانيحتَلبقأنإو

ُهوُدَوهيفترکفاذإ۔عضو
ُديدَملوقشللرابتعالاجقم

دودُسَواهقيدضتنعفراوص

دذيقفوٌدَقافمهيفتشْعنَمو

هولدوُشللاقوفثَّفّمُشم

ُديلَوَودلاوىَدْوَأهيلع

دومجمبارتلاتحتمُهؤابآو

ولجوُمظغأمُهاَهف؛مهيلع

ُدوُفوُبولقلاومهيلعثَقاضو

ديعبرازملاومُّهنِمبرقلاىلإ

ديزَيەهيلعامديزبيضفيو
ذيتمَعوهوَتشَدَقامڭردُتو

وكرِوُكْولايأَرىلعنحَتو

ُدوهُشُتاقراطلاوُتَرَذُعَأدقو

ُدوُعَتيِضُملادعبنموءانوطَح

٠.خلإ؛ىدوأٌنهيلع|اهّناَعرتتشٍتاراغلاىرتَتسّلأ:ًاضيأتيبلاارقي(۲)



ُتَوُحْذِإلزانملاوحنيدباذُح

اهلاحفًابيجماهنيدجملاذإ

ثرَيْغترودبلاكأاهوجموأو

الغلاودجملااوظقيأًاماركنأو

اروقَفيناعيقُتنأامتشْشنِإو

ُهُعْشَأبيَتيفينالُذغتْنإو
هبیسَعأحَسَعمَّذلاكأيناَعَد

ةباكليزيغمَداميليلخ
ينراَضأنيظِراَقلاظرفئليلخ

يتوغَدناكرأُثوملاٌدَميليلخ

مُهَلاقتناالإرهدلاِناثَدَعىكأ

دمايحلارادقينإالأ

ةَراَضَنضايرثَعاَرْنِإيليلخ
اهثايحتثضاغُءاملااهنعضيعناف

انئايعكبتملعلالهأكَلنف

مهدقفبًامغرهدلايداوعيِْئنح

اللاةرجناودولاىّطشَتنأىلإ
ثّطقاستسومشنعيناثٌدَحاذُح

اهرقتسشىلإيجئثّنؤُكمعن
ىدهلانيًاعاعشسمُشتّلَشرأاذإ

انراهننأتوملاوارشأ
ةغعيذَتايازرلاويعمدتكفا

ٌلِصاحتولِادَييفيحلكلا
اهيودحملشمرامغألاَبَدَنامو

۷۳۱

ُةوُرَتٍتامملالمةَشححَوانل

ةومُحداؤفلايفعغدقاول

ُديدَشَنيظِراَقلاظرفَنكلو
وُمطوحؤَتنمدحججلامك

هوُلُخهيِضتَقَيلاقتنااذهو

ُدوُدححءاقجحلاَلاُطُنِإواهيلع

ُهوُجُوضايرلاكلتيفِءاملِلف
ُدوعَيبارُللًاميشقمتداَعو

دوغوضنَيِءاملابامكمهيلع

ُدوؤَمبوطُحلايفٍدوُغبَّلضأو
ُديرُتكانهاذامءىرشلانطجب

وكرادميرجييذلاكو

ذيمعَصدومُحللثَلفءاهاَعَد

ذيدَمنيلحاولاليلوويصق

ُديرَشغوُمُدلاوٌنيطَفينزحف

ذديفُينييقافلاُءاكباذامف
۰ر۰

 



ىدًرللٌغِداوَصيبلقتثَعَدَصدَقل

ثَرْطفتمويبطُّملاباضمكالو

ُهةَقميطُنالٌعداصيرمقعَلكاذف

ذئابزمُلاورملاُرْزَنراجدقل

مَُدَمُمويح:ْنازُنُكهلوىضَم

ًاحلاَصتقالملعلاٌكيلَمًائينَك

همدةَيشُحشيعلالوضُفتضر
هَدَحُتومملاورهَّدلاميتنِإو

عَمطَمِيكيلإايندلاحجتملو

ُءظَلڭدنعداطضتثرَدقالو

ىکَردقغزَّرلافٍثْرحللاهتئشمعن

أُمتوُعاييذلااذهطقايف
ًاديؤُمابرقڭالومنمتُبَرَقَت
لكائألقشممالسإلافَتْلحَرَت

بؤكللهوذغاَلتْلَحَرت
ًاحلاصدعبشيلاتكرتالهف
ًادماعكديَعُبايحأنأثششاذإ

ًةَياغيحللأيرئالينو

هلأتوميفململاعفَرٌنكلو

.توملا:مامجلا)۱(

هوُصوىسالابرادحناَنُهل
ۇوبكَرانلەاعنمببولق
ُديدحعهيلعىوقيالولابج

ديبيسيلەاقبأامّنكلو

ديتدابهللمولُغنكو

ديدحجبوهووهداىلبيململانم

ُديعَستنأويقابللَتزَدابو

ذيمحَتييحامئِيتنأو

ٌديِهَرزيبَملادنعولوجيت

ُديكأكاَدَعنميفاهُمَمطو

ديِصخحوهفنَمحْحَرلاةَكَرابو
و

ُديِحَم'مامجلااذنعامكُكْيَدف
4

ذيِعَبتنأودُعبَتالڭكوغُدأو

دوشسةَتاعسلامايأةجبؤأو

ديلديلٌابؤَأابرعاوَو
ٌديغَرٍنيزحلاٌشيَعامتاهيهو
وذةايعللةايُحتْدَرأ

دوروناكتثيحأارودشنأو

ُديهَشمايقلاطارشألاذهو

ًاسؤُرٌسسانلاذختاْمِلاعقبيملاذإىتحءهلهأباهذبليلاٌمفرُي:يوبّنلاثيدحلاىلإرعاشلاريشي()

.موَفافاًلاهُج



انرةنامألهجبىلعيضقتأ

ةكولشليجتسيٌيقيِضَماذهو
زِماعلهججلاوٍنافرعلاَدِيَسمق

هَلوُدُسخزشليللاوانكوتتأ

ًةَعِمأانيفتفَلخدقتنْكنإو
اهلْتّلثَتُماًةَرايَسلاةَعِبَسلاىرَن

ٌةطَقُنرخبلايفَتْرُنأامكلو
انباضشيفٌةَرْظَنرظناَفشوُيابأ
ٌةَمَألهجلاىلعىقبتنأرشحلانِ
ةوغَدوًاملعبهللالوسرَتثرو

هنيدةحيصنيفأآدهجبلاتملو

لطباطلسليوأتلاىلعَتْرَسَك

هضايجلوحُلاوقألاتبلغشت

ىدُلاُهَلَصْنَمناَهربلانمٍفيسب

ثحجبضأويفالخلاقانحئأعطف

ىدعلاةَضِراَعِناهربلابَتُحَرَدَو
يقرفتتاللطبلاءاقُراييفق
ثغطدقويسفنٍنيدلامامإلىد

رصقملةُتيَرْأإوياو
هئاثرقوقنيُءافَويبشخحو

EEE

.هيلإليمن:هيلإُدوُهَن()
.ُنارّملا:ةفّنْخُمرقت؛نزولايلالظةماقتسال()
.ًابرههودَع:لجمولاُديِدَف()
.ليئشُم:ديقَوعه(8)
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ديعَرَوهلدعَراهبُقرَيو

هوؤَكهنعلجولالردوو
ُهويُقدويقلاقوفثولدقو

ۇوُهَنهيلإواماننيبامو

ُهوُحُحٌنهِقارشإنمسمشلااَرَع
ەوججشَواهَلوحعوُكُرنهن
وُوژاخبلاوطيشتنأو

ُديدشَنيفراعلاباصنِإف

ذيشروذِشرشاهيلعسيلو

ُدوَمَتوهجاهنميىلعقوشت
وشنوهمضخةنَعراقت

ُديجَمنيبُملاٌقحلاىلعتنأو
وذةُنثيللاتنأوتمّ
ودحم'ةآرشلاالإهلسيلو

ةيبعيهوللاجاجولم
ركنَعيزخلاباهلْتْلَوف

ُديرطوتثباثُءاوَسسيلف

ونجمميقشلانزلانيلع
ُةِيِقَوداؤفلايفعمىبشخو ق

ةوغئويلإعوفرام



بانرخَصلاُمِضَقَييربضبيدوهغ
ٍبفشوُينبادعبنأيردأتنكامو

هّيوُهدعبضراألالاحِإُتنكو

هقارفدعبكڭالفألاىرأثنكو

ثَرَمشأيفراعمللٌسوُمشَواأ

ُةضيفأًاعمدوبلااذهناكولو

ْتلبْشأفينتّدلقهيفنزلاىرأ

مكللهةَماقتشالالهأرِشاعَم

ُةجَضبرغلاوقرشلاُجِضَيمالع

ًاقرطُمَناهْلَوِنوُكلااذهلابامو

راغنشدق"”يلاوملألاوبأسيلأ

ٌفزآرشنلاورشحلاَنألسيلأ

ةَمْجَهٍتومملاًةَقُعَصاننْذآدقل

انرايجتومدعبيججبَرُناذامو

مُهَدعَبِتوَملانمىفعتْنأبوجمزن

.سانلانعيځنتُملاذبتملا:ديرخلا(۲)

.توَملا:لاوهألاوبأ()

ەوججيُنواهلڙاوخغألَرْلَرَ
وكرِتاحباَّسلاووُغَيويوهتش

ديىكلەوبيئنإورافشأب

دوؤَمموقَيالهيفّيربّصو

دوُجَيوهوكُشلاهيلإٌتثبسن

ُدوُغُرَنُهَبيَجثّفَشوءأعوشُ

ُديعَسُدَعُيشيَعلهوٌءازَع

ەومشَوَوشهديفردوب
یرءايوقألانیبيِامك

ُديِقَفنيفراعلاُبطَكوَءابف

“ديهشوئاسالإقبيملو
ُديعبروشُتلامويوباحخضأو

ُدوُفررورُغلادهَمىلعُنخَنو

ُديزتداسفلاغاونأوًاصاعق

ُةوُلُحُءايحلاوىغليشحلاوأ

دذييشو؛َدحیفششیفاوو

\

آ
1

.دیهشوئاساهعمسفنلكثءاجو:ٌلَجورعهلوقىلإةلاحإ(8)



اننيدفثيدحلاٌقاَدصممخصدقو

دراوةمايَقلاطارشأوثكأو

ِامنااذهلظفيت راعظنا

يهتننشاااباصوينام

ةظحللَكيفلاجألاهذهامأ

)۲(,2!ر
رمي

€

0
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دخحْوَموىنثَصمرايخألا

ةَليِلَكِتاربذمملايفٌنْيُغعأانل

انعارفانملاجبآالاوظتنتأ

ىَهُشلاةَعِداَوءايشألابجغأنمو

عچفُشمنيباهوهَلةنمٍبجعأو

رصبشحضُتىلعانذعاوئالَهف

يدّهَعَتتمكنزلاِتاقَعَصايف
اقبلاوصولاتبًثابولقثسثبو

لِئاحبثلانإًابولقثصشبو

ًافراطواداليرغيامُب
اهمامأوثقنإًابولقثسثبو

يڍدَتُغَتوځورتذإًابولقثسبو

ٌفقاوَمٍتاثداحلايفورُصيفاأ
EEE

°ديڃَوِءاديبالاموكبیرغ

ُهوُرُوليلقلايقابللٌكشؤأو

ةيِصَرتيراينكيفرخآو
دينةنتنكؤزرمأكلذو
دوُكَتَسيهتنتءايحنو

ُدوُهُشريذّنلایوغَدىلعنهب

ديدابعلارارشألىقبيو

ُديدحِتالبقملاظّلٌنكلو

ُديعَب؛قايحلالبقنم؛ُتوملامأ

ُديدَعوةذِعايانملابوو

ديمةنعسيلټآوىلَوت
ِغَ

ُديعضوُلَدنجَجالإُتأشلاامو

دودجموانللشنمملوٌتافْر

ٌديِكَمريِصقلااهايختونشاأب

ىبوطف؛أَذَبامكًابيرغُنيدلااذهُدوعيس:فيرشلاثيدحلاقوطنملًاققحتزعاشلاُءاريامىلإةلاحإ()

.ءابَرُعلل
.هاوسنودًارايتخاىقتنُب:رّقتْي()

 



؛َرفادهأنحنامىلع؛ُْنحَنو

انيكَرَئايانملابوحايٍكّنلَبَم
ةشورَتاميفلامآلاٍتَرافىتم

دمحِمءايلوألاكيلدعأ
اهتادجهيفٌناوكألاسبلتالأ

عماَدَمٌضيفَتوأردَصعلشيأ

مکباَصَمنأمالسإلاينبُءازَع

ةاتجاقأنافرملانمعير
ةضاَيرثرَعشُفاوترَهفُكاوىَوَذ

يتَربَعِتاومّسلاجشنىلإمضأ
ًاديؤُمنيمّلاعلاءاكبسيلو
انُئایعثشاعشاعولٍدِيَسىلع
َبْوَصهَرنمُةَتاذىق
اوبسحڅافٌنزُحلارخآلاعيبريفالآ

م9
همر

.لظنع:دبع)۱(

ُديِدَمٍتايقابللانيمشيفو

ديرويهتشناميفعرفو

يبهوهودَهّشلاٌقاذَمٌقوذن

ەوجۇُدوجۇلااذهلهوقاب

ةيِدَسوكلٌاياَولهوانيلع

ُديغَرْذليواويضئقوری

ونُبهيفنيدللتسكنامك

ديعُبَوهَنُغعَبلقَعُءىدبُيو

ُديدشهيفَدزححلاَنأوعيظَع

دييدمنفةُغعفناتأوبلم

هوُهُشدعبلّظلاوىئجلللَهف
وُعَتجيلايغثعجرتشااذإ
ُديزيودحخلاقوقالوءاقب

ةودجيبَوسماثتاقمتامذإو

ُةوُلُحنيِفطضمملانيباقالو

”يفمةافولاخيراتلاذهف

.دمتعُملالصألايفَءاجامك ةيرجه۱۳۳۲ةنسةديصقلاتبتک(۲)

V٦



“نونملابير

راَمحغألاضراقمنونَملابر

ىَدَولاِراَيَتقوفوهلتُسفنلاو

لطابفرُحْزوقَنَرىلعترف

يفۂايخَمنيَءرَملاوعياذام

اهياَوَهَليفرورغَملاطقاستي
ةرُهَجتدانواهرئارَسثفَشك

اهفورُصِنوؤُشنمميشَقِبَيمل

ىلعثععاَبامواهُنَراجَيُتَقََْن

اهتاكَلَميفرامُعلاُتثَّفاَهَتَي

ىلعأايغشاهتاوَهشىلإيرن
ىدَولاتّرذنأواهتلابجثَبَصَن

تملوهيلعثلجاميثعَدص
ىلإرضبيذُنوُكشِروُرُملاْوَش

شسشفلاأوفورُصلااهُنوَلُتربع

يَعَدازلَك ذهنعودكش

EES

رامضملاىلإودعتانُنايخو

رايَتلانمتثَرِذحاهتيلاي

رامريفشىلعرارقلالم

رادكألاةَرارَفيهوأاينُ

رافظاألاوباينآلابويرُفَت
راضصحُأالارئاشيفاهبويُمب

رامضإلاىلعانيلتأتَنيف

راجُثلاىلعثبذككالورر

ٍراَنلابيهلىلعشاَرَملالعف
رامغألانمثقمدَمامضاقنأ

راذنإلازرعُصاننتأكو

راًصضبِتشاىلعايندلايفتنكول

.يملاسلاديمحنبهللادبعةالعلانيدلارونءاثريفتليقةديصقلاو-انرايتخانمناونعلا(#)



ةرْبِعكتايحيفوَتْرَبتعالَم

ةحمَلةَمالسلاكلمتال

نيُنحَنوديقفلايكبنانلابام
انفلاةيِقارُيامبسوُمنلاُفَّعَش

زباعكهجَوماَمأٍنونملارش

وكذُملوقَيامبُتاظلاسيل
ٍدَينيانربتحناولنونمللمك
ىدرلادوصقملانتفلإنزحلاام

الزاھانيفٌنيبلاٌدجَيىرأ

ذجاينُدلاكّئايَحتوتااذإو

يفتيیرخأوةكَرعَمَنيبام
ترئاغلءاقبلاڭرتشُبَناكول

انرايخٍتْوَقَعْناٍتوملاةَعْرَصاي

ىدُهلاراونأءافطإنمٍِكيهان
ىقشلارابخأمادغإنمٍِكيهان

مهنإفةارشلاصفنمِكيهان

يّقَبامفماركلاكلهنمِكيهان

.حمؤلابَنَعْط/لف:صعف(١)
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رادقملادَيهنرَصُناكم

رارمتسايفمايألاُلِئاوُعَو

راتهيشايفاَدرَأيذلابح

راطوألاةيحموىوَهلاْوُتأ

رامشلاعماربغَتفوسلو

ِرازوأنمتزَقؤَأاملفتنم

رامحغألاعرضمبِتاظملالشم

راكذّيلابعاورألااهبليف
رادضإلاوداريإلايفلاتغَي

راشثإلاوءايحخألاةتامإب

راذنحغألاةَتظةةايحخلاأ

راصبألاووذ3يقابلالقأ

راَرَبألايسُمنأةينملاإيَم

يراّسلاهيفًللضوُالظلاَيِشَع

رابخأالبىقبيالنيدلاف

يِراوَسوىفطصملانيلروش

راجلاأامحمالوماركلامشر



ىلألانمرايدلاتشحوأهالو

باطقألاوٍثاوغألايفٍتعَرشأ

يتّرِعألكنيرِقتْغَتِتلزام

اهموجُجُنواهؤامشّنيأُالْبَو

لياكيعدلعَورَألكنم
اهُماَوُمءاهبطُفةنايدلاُدُمُع
مهنافرينمناوكألاألالئت
ليترتلاوخيبشتاعُمهاَضنأ

مُهَتيأرمالظلانجاذإٌثبُح
اَضفلاىلعمالظلادجاذإوُ
امٌنأكوء؛مُهَروُدُصُبيِحَنلاعطف

مُهُميِمَنومهاورأمّهُناَبْرُف
اعمملاوةقيقحلاوةَعيرّشلااورَصح

مُهوِسوِتانئاكلاُتايغميف

انفلارادنمُلاجَالامهلت

مُهَبِيِقَعٌصارملاتحبضأواوججَرَد
EEE

.ءارِعألانماهولخلةَيراع:ىنعمب)۱(

.عشُح:تبخ()

راتخملاةتُشسفالحاوناك

راتزأللنيأرتواهيزدُق
رايخألاولادبألاومالعألاو

رادلاٌضوَرفججوُنيطَفلاعَرَن

°”يراوَعرايدلاوواخۇجلاف
يرامفأنمويبُهشنمٴةالَو

يراجلاسُشاکاوبَهَذ..اهشوُمُشو

راطحخلاانقلاكًافرُعُْرَتْهَي

راونألاوحبأمراكملابش

راطقألالكيمألمتسمشلاك

راحشألاحناوجنيبديجْهتلاو
رارشألاٍبتوُكَلَملاىلإاوراط

راجخځألاكٍتاَنّفتلاىلعاودجَس

رافشألاعضومَبئاحَسلااوعضَو

راكذألاوتاحبشلاىلّعٌبأَد

راَهطألاسُمنأبلامكلاوفر

راونألاغبنقوسوفنلاُدَدَم

رادلاىبقحغتَءادعشاؤَوَبَتو

راربألاكلاسَمباوقُتوإ

راثألاةوَبُفُممهدقَُفنم

ًابيكرتاهتَرْدُل؛ئراقلانمًايزمرًادوجشٌيحتستيتلاةيرعشلارولانمةدحاو:مالظلادوجش(۳)
.يبرعلارعشلانويُعيفًافيظوتو

 



ذصتقافًةَرِعألاتينفأتوماي

ًازرَعُمُثنُكراربألاكعلوأب
ٍبداحبفانخلاقاضاذإيِرزأ

انهلاَبَلَسمهيفكعَفَوتوماي
ةُنخَوانْذِإعوُنلامامحلاكرت

ةَعدَصبُتثئِزُرتحمهلمل
امّسلاٍتعَتْلاونيدلامظكبثذخأ

دمحمبرجبولقبُتَرثأَتساو
نمُدَشأروشُشلاموييفٌلوَهلاام

فغلاةَدمُحددَجُعلابطلاماعلا

يذلالضملاعبركراعملاكي
ايندلاملغمةطيسبلابْوُغ
حممالسإلایمجيياخح هيج

الارددسُملامكلاوِفراعملارحب

ينملارمحشيبآيمِلاَسلا

ًةَعورَمكارلااهلىيزُنويمت

يذلاامةَماقتشالامامنالَم

اهنامححقتيحاهيلإغجرا

ُهرُصنُممَتمالسأإلاىلإغجرا

ثقترأةماقتشالانإفغجلرا

فيلاغمدفيكداشتغجرا

رتشش:كنأبينظاموغجاا

اهميظَعتنویلجلِلكوشدأ

V٤

رارحخألاًةَربَعمزتتنكنإ

يرابأثنكراربألاكثلوأب

رادكألاِفلاسةيقبتذل

رارذملاعمذَملاباهلثکبن

راغيشاإالاڭاذعجق

راربالاديسبيللايلوح

ةبغهارُطِءامَل
رانَمنيجتالورانملاَعُفَر

راجلازيزَعانالوَمميّضلابأ

راتبلاٍةَلِملافيَنيدلاعش

رابدالاولابقأإلايفلامع

يراّسلاردبدجَملاِدوطركْذلاف

يراوضٌباثئذلاوجادليللاو

ِراَعُذِإنيويلومنمتکا
راسلاىلعْتَلاطةَرجهاي

راَدلابيرَغايكيدغجرا

راَصنألامئازَتتحٌنرِلاف

يراجلاُنيِدوهوكَميَتَيمَحرِإ
رافشألاومالقألاولاسعلاو

رارشألا3بغك

رارشالاةريجكبَرراوجب

راغلاذيدشاهلتنأويدهَع



هلىعذُتيذلارمأللڭوعدأ

ىلعايعأيذلابطحللكوعدأ

نملكنميدَيثّمَرفذِإكوعدأ
يتوغَدِلعيمّسلاتنْكنِإڭوعدأ

يفٌتنُكوِناوَعلابزحللكوعدأ

ەسفشكتۈټنآرقللڭوعدأ

تفااهنإةرينمملاننشللكوعدأ

لاوماكحألاوعامججإلللكوعدأ

دقوىعجژالُءافسأايَتاهيه

اهباخحِصدعبراثألابَنوُلشَي

ايضلاانَعيرتشا«سمّشلاٌةَعْلطاي»

نارفس

اضخلارْبَصيلَناكوَريِصّنلاتنك

يتبينواَقْيادلجبيلُترَدُفأ
اضۇلابينيقَييِڍَلَجنمكيهان

م۰ً

لايفراطةضرُغَءرَملااڏذهنأبو

ًادّشزأدرشولايدَمنإ

ُهَليِدَعُتيأَرينيَعنمضاغام

ًارععششيعتنأكسفنللوس
اهًديَصٌتاكردُمُبئاَصَملاكلت

يتريصبِفورّصلايذهيفُتنَعُأ
ED

رارحألاةيهويلاجرلاعيش

راظنألاذمنأولوحفلايأر

رامفجوةئانىَعَذُي

راذنإلاوريشبتلاةباطُحِل

راغلاَءافكيفكتاهتاول

رارشألاضيماوغهنيُنيبَتو

راصبألاىلإامنِصاقَمتَرَ
راكذُتلاوريیكذلاوِنايدأ

راجخألافئاحَصكيلعثَمثج

راثآالابكيفينزححراشتقو

اراونألاقراشقم»ةادحجلايذخو

يراصنأيفويربَصيفُتبِِصَأف
يرادفإالويدلالعويلاف

يراجَرَدقُملانأيفطخلاو

رادقألابلاخَمتحتناثَدح

راهنفزطوةيجادفرطنِ

راَدلايفةَبنُئلُدِيتشسَتيه

رامضيىلإدتأەهَيكل

رارقتشايفورَُفيفنايس

رابشملابهيِضقَتامثْرَبَسو

«سمشلاةعلط»:اباتك؛ةديقعلاوهقفلالوُصأيفيملاسلانيدلارونةمالعلاتافّلؤُمنمامهنارمل)۱(

.قياسلاتيبلازججَعوٍردَصلةيرعشلاةينبلاجيسنيفامهيناونُترعاشلافظوناذللا«راونألاقراشم»و



ازعلاناسحإشيلادربُتيأرف

هباضُشؤحرخصلاَباذأنماي
ىسالانطَولاونيدلانيبَتغَرَو

صلةوعَدمالسإلايفا

ةَيبَُوٌبئاَصَعكيلإثب

ىدُهلايف اوتامتشاوايانعلااوقعةع

ُهَدَشاوُدَشنفمهّبَرلاوبضغ

اورغضتسافمُهَرودُصنقلاالق

ٌِزاَومهيفِنايغألامئازقيل
مُهتشوفنهلإلاءاضرمِلاوُغاَب

امَأفُكةفالخلاِءابغألاوُضَرَو

ىقتلاوٍةَلابّنلاوةلالجلاكلف

راوبَغنباويملاِترَو

ريباكنعاراکةماَمالاَذَحأ

اهجاتقَرمََمواهَلِهاَعُهَتْفَرَع

ايتاتقأراهذامتأفهبُتذاَع

يرابلامُكححتحتةنانمطالاو

رارألاةلولتكرتاذنت
راوطألايفٍتاعاطلاكَعيزوُت

راصبألاووذاهبكيلإثباث

رازندشأونمييذدشأنم
ٍراَدلامويونيمصلبقنم

رانلافؤوخومهّبَربحنم

رامَعيدُهىلعَنيفتاكتُشس

راطخألامئاظَعتنيقيلادنع

راعلاعومُهاشاحعَوًانيد

يراششلامغومهيعيببخبزأ
راظنألاينوُمداجُنلاطبي

راهنِءايضنعايحملايدبُي
راهطألاودادجأنم'”ُتلّصلاو

راجشألازهاوجرامُّتلاَذُحأ

راكنإلانمثلاملاطلو

رايعملاوِنازيملاةِيرَمُح

ىلعنيملسمملايملاسلانيدلارونضعيذلا؛يصورخلادشارنبملاسمامإلاىلإهتايبأيفريشي(١)
.هتعیابُم

.يرجهلاثلاثلانرقلاةمئأنم«يصورخلارفيجنباًنَهُملامامإلا(۲)

.يرجهلايناثلانرقلارخاوأيفعيوب-صورينبةقئألوا؛بعكنبثراولامامإلا)۳(

.يصورخلاكلامنبتلا!مامإلا)4(

يصور



ًايتآامزحوأامزمَعاهداتقاف

'ملاشويملاّسلانيبُءارهز

تقجبؤزتشاىتحركشاقعَفوُثمل

هنإفنيملسملاماَقِإًاربَص

ۇُيُءاَسأتلاووبّصلاكنعفًاربَص

الودحأىلعاينُلاتمماَدام

زالوسوفنلايذهةّيِراع

اهلكصزمايألابهاوتو
ةتيَلختشااميرشيعسئبلو
ةنأالتثيبلاهلۇيتسيال

انّميَعُبقاعُيامرئاّصبلاتأر

يلنِإفِءاثرلايفلمجلأوغاي

اهئرُكالإ؛ءاسنخلا»يفَدازله

ىرشلايفُةيِحألاَوَقنإرِبَصاي
مهقارفدعبربّصلاالإلجال

مهئزقاغةيحأةلإلامج

مُمَدعَبُفْلخَتلايلَمأيفناكام

هةَئَقَوثلطينائدحلاةنكل

ىوهلايفځرغأواينّدلانَعاوججَرَع

اونسحڅأنمىلإىنسحلامهيكبت
EEE

رايملاومجتنهةيلزأ

راصبألانعثسمُطزجاعمبي
رايخألااهيامحمنيبوثأشن

راكَّملارباّصلادقفبأربص

يراجبةيربلالكىلعمك

رارخألالئاضقلكولبءذُح

رارضألاوءارسلاىلعُتثقاَد

راعُشكلدعلادرتسَينأ

رايخغريغباهَُرُنَتفوشذإ

رايغألااراغويلعتورك

)9رادلاباببهلبوُمَشُتثّفَكو

راصبعشالعايخَننأيأَرلاف

راشعألاكنازحألانيأبلق

رادصسبلودرنوغش

يرارقًلمتالويدلثبثئانف

رادتقألاذزانلريملأ

راذْغلايرهدةَبُخُصُتثمزلو

ِراكذتلاوناجشألايفشيعلاو

رادقيىلعيتأتةيْيَتو

يرارقومهرارقَنيَبَااَتَش
ٍرابخألايفرولانوكڃاضيو

.يلاوتلاىلع«يصورخلادشارنبملاس:عّيابملاويملاسلانيدلارون:يزلةراشاإلا(١)

.ةنَملاىلعملعمسا:بوُعَش()



۰وêو

مُهَرُثِإُبَدنأكفنأالثيل

مهريبلقُءافِشومهبيڍَدَم

مُهرارشأمهتامقومهيايحبي

م<

.

ُراَضَنشابءلاتعُت
اقبلارادىلإهلزيصملاميم
لاوحوَرلابةحيرضةلإلاايح

هدَمَمبسوفنلاَتَقَفْزَأماعاي

ططنيدلاديقفذُعبَيالماعاي

م4

شدملوقونزحىلعنزح
ٌةَدوَعكشطبلتداعالماعاي

مهكردقرشالايممعزا

طخةنايدلاتقمهزاعاي

هيرىفاووىنسخُلاهلتثَميُح

yo َ 72
دهشَممدسدفوٍثوعنمتسلف

2:

راجخألايحنفرذَتمادام

رادكألاوِنازحألاعزاونب

يراوأبيهلىفطُبمهبحځبو

يرارشأىلإاهبهاويجون
رارذملاوهبيسبَموشرلاييي

راهزألاالءارمَرلاةنشلاب

رادنمثلدُئبڙادمعغلو

راكبألاولاصآلابِناحي
راطَميأنيّدلاحوَتورطأو

رابكإلاديغتمايانتلااَل

رارکتيفُمَعلاوىذدَملايضم

رابجلاةشطباهنمكيفاك

راطخأىلعمهيأليؤاطخلا

رارشوبئاوذتاذرانلاك

رادكألاةملظبتئجوأءوض

راهطألاةيزملالبقتش
يرابلامُيَسَناكامىوساهنم

يراوچويتوعديئلَنالمِل

يراوشسموُجُتلاككلضنفُدوهُعو

راونألامِلاوَعكيفهُيَطَبَم
يرازمنوکَيىتتاممملاذدعب

راطعملاةبزُتلاكلتريبعب

اوجياوبنَيفتي
ٍراركلاانفوخلَتيِضَرتح



رثاطةفطَحِتاعاطللتقلع

ٍةَعيَبعتبزأتليفءايحلاتغب
اهبىرشجثلاڭكلةَتَسامش

ىدّرلابَلاملاطاماهخيرأت

EEE

ةنؤمةوزغيفدهشتسايذلابلاطيبأنبرفعج()
.رايطلارفعج:َبّفلف؛ةنجلا

.م١۱۹۱:يآءةيرجج۱۳۳۲بةديصقلاُتثْحَرَأ(۲)

Vo

”رايطلارفغجبعرشَمَتلَلَحف

راصحإيفراَّنلاكاهبانلو

°”راصبألايلوأايىرخأرْبَصلا



“للملاريحايمالعألايسكن

للِملاريَحخايمالغألايسكت

ىقشلاانافجاعئَدايزيتلاو

ۃشاوُبلَقايرطفناو ىشسالاصقتش

ةَرُذَاتيلعقربالقعشأ

ًاحوافًاباصُم«قربلالمح

غكءاجلهنيدلالاجراي

مكلانهئالنيدلالاجراي

انبلزنَيملنيدلالاجراي

اضقلابالمهأنيدلالاجراي

ىسالااذهامِنيدلالاجراي

ازعلاُنسححامنيدلالاجراي

دبدنففي
ی6

لَلجلابطخلابمالسإلاَءيِزُر

لمعلاليتغاوملِعلابيِصأدق

لتبثنلاسشألابنيدلالبحعنإ

لعشلاانيفُتَدَقَّناوافطناف

لمحامالمجةايغأُةتيل

لفأضرألايفنيدلاَردَبنأ

لحرهدلاباصشنإةَضصرُف

لرَتدقاكيمظعأځداف

لبجلاڭدْناووحبلااذهضاغ

لمَلقعلاولقعلابىشألاو

لججضرالاواملايفٍديقفنع

لنبةنَعاممليلاديَقَنو

نزألاحوليفقلخلااذهلبق

.يملاسلانيلارونخيشلاءاثريفتبعكةةديصقلاهذه؛اهتقباسكو-انرايتخانمناونلا(#)

نأبلاغلايفو.هرصعيفلاصتإلالئاسوعرسأ-ةيقربلاىلإژيشُيءاذههتيبيف؛رعاشلاناكامير)۱(

]:ثلاثلاتيبلايقايسنم-ةيقربلاةيرابخإىلإٌةفاضإ-ُمِهَفُيامكءاهتقباسلبقتجتكةديصقلاهذه

.ليوأتلاةلواحُمتْحنِإء[لَناسمالابٍنيدلالبَح



اهبيذميتلاليئامتلاو

انجچاورأنمٌفتحلاديريام

ث@َىُقأُتاعتوتسماهنإ

یدولاتببرتدعوةايعحخو

ودراهريفي

ەەيقاس

اهئوشنياَهَقاَرٌسوفنو
اهرثشأاذنمهوايندلاوذه

هبئششئىلعانزياغُتمل

اهبلفختاللقاعلااهيأ

امرزخسينلكلواهانوأَبدق

ايئئنيانطيئاز

ED

رجالعطقيلتقأ
امالاا2.وص

لثملابوَضوأَنأّشلاانْهَقَّفول

4ضأوًاروكب؛اضاقتي

لمكنإأاميشومغلاازبال

ليِحلابيرزُنوايخملاُمدهَت

لفتئاانيأرالحام

ملا؛غرملاوكفولءامؤشعی

لَمألاىَعذتشاوَبابلألابلس

لَيِغلاشيلايفوشيلٌايَنَر

لتسقلااذهيفمُسلاانترأو

شليمالليمافتليف

إلاىلعأنسعضخألان

ليجلاباهنمسنأنامنيب

فأِرْدَفلايف؛َءيشالنيوهو

ءاهقلخيٌروُصيهامنإءاهبيذهنيتلاليئامتلاف؛اهراوغأيفلئاتمللةتفالةيرعشةروص:حيملت(١)

هيَ:لبجلالاف()

 



اهينعِءابنألاقَدصأ

ئ4ءةتعملاءىحك

ربعيفاهيايآثَمَقَر

ِريفكبيلابُنال اهم

مكيفىدؤأململااجراي

ىضترملائمِلاَسلابثكو

اكل؛شرالاترواكتفف

A۲((

انتغۇَوذإهللايلَواي
ىجتورملاتالكشملاللحينم

نتولهجلاملظيلجنم

esٍ

ينارجلاَرَعألاوقين

هليارنَعبرخلاريدينمم

ُةسْفَنفُفَوفورعملاىلعنَم

نممِناسحإلاولدعلالذنم

اڻابتفلخاهألُك

و .مُس:ةمحج(١)

؛رججألاوخلااهملامعالوءال

ليجلاواهيفيِقاَرلاتيحأ

لروتحطنورقب

لَوَختنكوأجاتلاپَرتنك

زمعلاوىدؤأململاغيمجبلب

لوجاهنععام#اوغشرا

اقَىشااهيفاموٍتاوملاو

زرشتاألاغقوايفاالوءال

لممتشانوكلاىلعوهوةت
؟لزنربقلايفملاعلاىرثأ

ركىملاويلعآلارمن

لجبَوقَدنمغفتيالٌثیح

للجللًاعالطشضاَنيدلاوُصنَي
ليلايِفشَينمنزولاميَقُينَم

لشۇلامزعتىلعارضن
رلحملاقاضاذإرحبلادعي

لحمشاولوتوُكتلاوبو

ْلَمَنلايلوغُينمولكلالمحي
لمكنميكبتنيدلاديِمَعاي

.ُةشيَجاهنممخيملٌةكتف:يلاتلاكتيبلااذهدصأرقيدقو(۲)

.حمؤلا:لسالا(۳)

.ةفّدّصلا:لفَنلا|فيعضلا:َلكلا(4)



ارغتۇنياكقد

ابيئنلئبدتقدلُحلاتاجر

یدًوارونسمشلاهيفتنك

ايححوًاعيبرسانللتنك

ىدُهلارشنيفسفنللادهجشم

ركوأطضَُيفاربا

ىطشلاَبوهوَمةحفَصلاسمح

اهرزصقيالةَرظنلاعساش

ىطحلاموُصعَمِناميإلاعجار

انعلاتقفمنأهللاليبشيف

ًادهاجبوعدتهللاليبشيف

ىرشلاتذهللاليبتين

هنأشتر

EEE

لشقرمدلايفدجَملاُتاميو

لَزَوسانلاُبَلغأويفلص

إججألَبًاعافتناوًاعافتراو

لدويحلاىلإداقنمريح
لَدَبواثوَتناوكاللتنك

نذَبنمیدنآویفَونمريح
لَهَتكملاديدشمزعلاَتباث

لَلُبلاةومامةقزعلارهاب
°لَوُحَوةاجَوايندلافور

لغتلاقأاولضفلالوت
Meaبرّدلاىلعراسنم

لتعلاتتنادارتين

لسعلاسأكوأباّصلاَتيِقشأ

نلجألاىقلتوأطضقلاميل

لرَموأبطَحخدجنإذحَتمل

لحُْرَواهنَعُناويكاننأ

لَرَنُدنجلاامسلالهأنمكل

.مّشحلاوعابتالانممهاوسوءامإلاوديبعلاومقنلانمهللاةيطع:لّوُحلا()
.ُلَصَوبرّدلاىلعراسنملك|هْابرأبهذدقلقتال:يدژَولانباةيمالنمنيمضت)۲



املالهأنمرُدجَيدقلو

هیررزيخحىلعليربجومه
ىفطصملاشيجبهللااورصن

بيانيYVُنإهللائلواي
ينعمجينأُتلئأاملاط

يندَعُفأيذلااميسفنفهل

ىّضَقاًللحرتُتعَقزأامأُك

امدعبيلاحترايأىلإو

يتلاحيفةرظنوجرأتنك

اهلوجبزأنمم'ةبِيَشابأاي
ىقتلملارَعةبيششابأاي

ةليجثرَعةبيَشابأاي

لحُتلاريُحخيفمئاقلاهَرصُن

لمًتڂخُيٌسايفردتبىلعو

لبُهغايشآيزخلابینشناف
لوألاتاماركلااهيفُتَرَهظ

غطَوروكُبرادامكل

لمأللادمنافرهدلااذهكب

ليحلاايغأيذلارويغمُكنَع

لبًئْبُمزهدطيبثتلابيل
لَلطلاتشحؤأوؤجلاملظأ

لقتعشيئاجزرالاف؛كنم

لبُكَولبمويلافعوشض
لجورَعاذإهللايبسشخح

لقَّنلاغوطقمسشفّرلاُنيطَفو

لججالالضَووأتوملاعافدنع

فشضتنُمنامُعىلإداعيذلاديمهنبابقلةبيشو-يملاسلانيدلارونءيثرملا:ةبيشابأ(١)

ىتحةمئاقتلازامةبتكموهقفوملعسلجمسّسأثيحةيدبةيالوببرتنُملايفميقيلتاينيعبسلا
فلؤموهو‹ينالهبلاملشُميبأناویدةطوطخماهنمو؛تاطوطخملاوبتكلاتاهمأاهبوءمويلا

يملاسلانيدلارونهدلاوُءأدبيذلانامُعخيراتلامكإهيفتأيذلا«نامُعلهأةيرحبنايعألاةضهن»
ديبعنيسح.دهدروآامرکذءانه«فيرطلانم:حيملت.(نامُعلهأةريسبنايعألاةفحُت»:يف

؟؟ثيدحلايسايسلاخيراتلاوةمامإلاديلاقت؛ةيمالسإلاةيطارقميدلا:نامُع»:ماهلاهباتكيفشابغ

باشلاناطلسلانكيمل»:اّلئاقيملاسلانيدلارونويكرتنبلصيفناطلشلاةقالعركذيُثيح

ةنطلسءانبىلإيمريهرمعنمنيرشعلاوةعبارلايفمكحلاىلوتيذلا[يكرتنبلصيفدصقي]
.ةمامإلا:ةيمالسإلاةلودلليضابإلاجذومنلابءةنيعمةجردىلإءاضيأًارثأتُمناكلب؛طقفةلقتسم

ةباتكب«يملاسلاهللادبعنيدلارونماعلاَفّلكو.ناطلسبقللدبمامإبقلهسفنىطعأكلذلو
.انامُغلهآةريسبنايعألاةفحت»بفورعملانامُغخیرات



ىدتفُيأتيقنأانشرفول

ثَدَدححءايحثوملايضتقت

فأيدنعلضفلاديقفاي

ةُكلَواعولوربّصلابفن

ثيىتحنوكلاكاَعَنام

يفكدعبنميشيعلاديمحعام

ىَوججلايفشيالؤملاءاكبلاو

ًادرفمأامامجمكڭاندقفام

يفكُنافرعوڭاندقفام

ٌدلاخيخمليلابَرنإ

ثكَرَتىتحًنوَكلاتكررتام

عتأَميرمَدِنافريلاديَس

اثولايفيناسللوَهلاسَر

ةتفرافذُمشيلاتئمام

ىلعٌيحلانيؤملاُءانهام

ًاحداقاءرملعأالاتأ

املُغلاعفربململاغفزرُي

ىلعٍتوملاَدَيلاىقَراي

هبهشارثئأاتشا؛اتلَ

ان٤؛4“آےہبامرکأ

ثكرتامةلخرنماهلاي
اهبثِخةَلخِرنماهلاي

Vo

لذَتبُمىندأيجوُرثّدغل

نلجارثإىلعيتأايلجا
لمعلاجربىلعثلغتشاولو
لسئالةنقورانلانعلش

لجمرلابىرخأربّصلاليمجبو
لجبوفكلاومالسإلاةبضغ

لَذِجلاىنعمماموايندلاهذه

لَممملايرمتشأرهَدلاثقفول

ُلَمَلكلاحمٍتوَملايفيهو

لحملكيفريحلااندقفلب
ليتشيٌءوُضِنوُكلاِتاحفَص
فَلاتوملابتاذلانأولو

؛رلجلادمحلاكلدمعلاطُح

لئأواعجنقرشأامكيف

لبجلايرفيَنَحيناسلو

للُملاُدرَبامونيدلاةَعْذَص

لمُكلاصقنوأنيدلاباصمك

لبَحوكْلُمململاغافتراو

لَلشلابأبيئرشايبعزما
لزارهظىلعمليلايبو
لعحرنفاعتمئةمرُب
لقتالمركنياےفلخ

لحمىكزأيفمالسإلاَةَبرُش



ليلااةيهاتاهنإازعلانشممكَلريُحلاَةمَأ

لمألاطشدقتاهيهىدُهلللمأىقبيشايبَعدمعب

1اضلاليللاكءايمعةنَتْفيوتلتديمححَنُبااياهلَح

لبشلافوثلابمنُدإثسمُطدعااهيفكنعينعيسيل

لۇئنريخخىلعەلاقريجيفسودزيفلابكلأشييقو
لجبوَرِءالبوووشماعويفتعلاكبانامامععنإ
”هاَلملاريُحايمالعألايسكنٍنزحيبةُكيراتىتأف

هيلعوء«للملاريخايمالعألايسكننزحب»:وهءلمججلاباسحلًاقفوةديصقلايفخيرأتلادهاش(١)

.م١۱۹۱:يأها١۳۳ةنس:ةديصقلاةباتكتخرأدقف
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“ديعسنبدمحأةمالعلاخيشلاءاثر

ةدماخاضشقلايفانرزئاصب

ىمقلاتحتُرُؤصَتلاميف

انئارآبيّصقتلاتیار

ةبوُمهؤممبيأرَرافولو

ٍبوؤُشلارخببدوججولالكو

اًضَفلاتحتيأولابًكطبُحو

ةًئكمنيابَمَوامو

ةًلاعنأشاىلإملسنف

اضقلاؤرَيلوحكلامنف

ةكرِشنيرشألايفكلامو

اضولاريغبءاضقلايقال
ىیرجأارمأاركڳَاذإ

اًضقلاًدىِفَكيأَرضهنأ
ESED

نجارهيِضقاكو

ەتهاَشالويواَعَذلامينو

Le tt .ب ەدئازةلضفاضمقلامتحبپ

ەًدِلاَوهلءاصاُمأن

تكارتطشتئةُيقيقع

ەدرابةفرجعولود

هدراوءاضقلايفرب؛كلتف

هذمعاقلاىلعژوممألايرجتل

هدياقلاكزجقعلاُوَدياذو

ەنلجاوۇۋرذالو..بدأت

ەتفانۇرنُتىلعتلأو

ەنلِبسافلاانريبادتمغرب

تعاقةَضفبَلاهبهؤأف

يليلخلانافلخنبديعسنبدمحأخيشلاةساردلايفهليمزوهتلوفطقيدصءاثريفةديصقلاهذهتليق(#)
ىلإاهيفغاترأ:«ةينونلا»يفهيلإراشملاقودصلاقيدصلاهتاذوهو؛(م٠٠۱۹ھ١۳۲٠يفيفوتملا)
.ٌناسحإوٌفورعموٌدصقوٌقدِص|ينرهبيفلح



بانريفاركنفو
انأاسايسوانراكفأو

ىوقلالكوسوفتنلاُدچو

ةركفنيدالئاكنإو

امُمنابقغونيَنأشّملايفو

روُرُغلايارميفيوَعرَتامأ

ضقئشئفزختزىلإشه
ثذفلئأدقوايانملاىسنّنو

نتأَمىلعودغنوځوُرُت

ىدَرلاَمومجُهلاهينفنمأنو

انعارزأُررانجلاييو

ىرتلاانيلعيفاوشلاريشت
اهيطبيفغزفلاولضألاىوش

اهقزَرتَرَدلابدقَتاهيمو

يئدُقوُملاىلإءالبلاولغَيَس
ً..ودو

نيمرسمشلاةبفيفعدضيو

ةَروُدَقَم”نيَديدجلايلبُتو

ەتجاوًةبتُرلبقفشيفو

ەتياخژزرشانرزيبدّتو

ەذئابلاة3َمزْبلاەهذهيفق

هدراولاوتوَملاةَرِياصو

ەدصارىهتنملاةَدئاصو

تقاناهېفتخةبقارو

هدبأآلاانرادنعضرغتو

اصلامُيشألاانلَتاَقَم دراصل

هتياجاننيغأةعفكو

هدياَهلاعظحألاافلاڭاذو

ەدنحاَةَبوَنثقبدقو

ەنصاعلااهلجانتمتد

ەتباللبذيقلاولَعدتقو

هدلاخلاَةبخُصلابهَتْنَي

ەذدعاصةَعذَصلاو
مت

مدختسُمحیصنفریبعتوهو«ةدرابلاحيلاًاضيأينعت‹ةدراصلاو.ُبىِصُيمل:مهلاَدَرضَأ:ةدراصلا)۱(

.ينامغلاجرادلايف

.راهنلاوليللا:ناديدجلا(۲)

 



هيامغَنبعيدَولايهذثو

اعمللدساحىدَرلاأك

اًنيلاؤلُغوُمشيَنيأىلإ

ىممقلايفثسبححاهنكلو

هكثفنعٌتوملاعَرْنَيىت
ظراقأابَشةايعحلاوؤحب

ىهتنشىلإئايخنو

انلامآديغُئأَيفَئو

ييدَتغعمملاةَحِيَصىلعلاَصُي
اهئاۇشًعباوسلاملي

ىدرلادحعجبدمملايري

اليلاالإزمدلارنخيامو

ةَداَيَمنرفشلاكويلايل

ةبطخنِينِيَفْوَرُتاذثََد

اهريفيأرالوثوڪکڪنف

صراتاهشُۇيالثى

اهلاومأتيخايّصلارُؤُت
EEE

ەتغارلاويمييقلاَوَر

هدباَهلابفظَشىلعىتحو؛ش

°ةدعاقلابلواعملاحرف

تياَيهلاانئاسجأكيتاَهف

ەتهاشانجاوزألنسيلو

دياعاهبلدوُمتفوشو

هَدلاولااهيووملىقبتف
ەتقارلاەنمبَتْنَبملو

ەدافالباأوجَيألليَح
ەذقافلاةُحوصىوِسٌءانَع

ەتنقاغلاذيقغَناملجو

هَدراَّرلااهّللانيببَشْنَتَْذ

دراسلاةنعطلااهجمرُفْتَ

تياهلاةكشلاغنذَئامن

ەتبالەئيتثحجشأنإو

هدياعلاةَليللانكتملو
م4

هدماةذدماَتُاولبت
ص

 

ەديصاتۇتمقمئرئۈوَمب

هدراشلابريماهتافالو
هدراملاجيربئألايقتالو

"تياكلاانيابكألابامف

(تيبلااذهلنييلاتلانيتيبلايفةرمتسُملا)ةيرعشلاةروصلاهذهملسُميبأرعشيفرركتت:ةظوحلم(١)

.ضارغألانمضرغاهنمولخيداكيالىتح.ةفلتخمتانيولتب

.لواعملااهيفلمعتاليتلاةيلصلاروخصلا:ًاضيأينعتو؛ريجهلاووحلاةدش:ديخايّصلا)۲(



لملاءامڍنمُتثُفَرنَتسةساامف

وللاءامسلتثسَرَتشاالو

اهبأرائرهَدلاَفَدناَصلهف

ةراغيندجملاِتَتقَرحت

انريخخىلعُبوُمَشُتَراغأ

الُغلاَدوطررملااتئزژ

الملاۇغُغعَيأشيَادزُر

ىدولاتثبَرَدَمحخحَأَفطَحَتطے

ةقمرُبەهباامَرلاانذَمح

ُهؤارآضراورعلادادش
اهلا:۳٭فراللاينف

.ةينَملاىلعملعمسا:بوُعَش(١)

Vo

هدجاولاىَسأنمتفرنَتساامكب

ەذدماملاتكَدكَدَتىتحم

ەنحجاردگتدامُېُئُکَدَف

تياقعَلعاهبیادو

هدئاَماهبیوضَرٍبیْخاَنش

”ةدصاراهتاقيملتناكو
هدراولامَليَعحلاضصضابأ

هدئارلااهَتيَعثتقمدحغأدقو

هذدماحخلاودمحخلابَرحايف

هدفاولابَوُتلارَمضأامو

تناتنٍءىرئاۋايعألكو

ەدِسافلاانيُمنأغالضإو

ەدياخِثَدجىلإتثَراَصف

هذدصاقلافقَتىهتنملايفون

ەَدياَبىرولاسوفتكلو
ەنهاشەهبلاَمكلاتاذو

تهانثقرَتحااذإ
ەتكاراهُتوشثحبضأدقل



ابكالفأريَنناكدقل

اضقلافورصلابرحاوف

لئاواًضَفلافورنيامو

ىدرلالِمشفتنمدُبالو

انجاورزأبُنِضفَلفيكو

ىشالادشؤزوولشلاُتَوَلَس

وجبؤولايفهشفنثَدهَرزدَقل

قيلاأاتأىتحدر 4

16

ەرمغُغىفضزألاتّفلاحت
4

هبارآةُم

ىوثاملنوكلاشهددقل

اَوَلاَرلزضرألاُثلْزلْزَو

هئزرنمضرألايقئاشضاسمو

هاذىلإمييمِلاعلاىَوط

4

اےتلف

Voy

تيارترنځىلإارکُن

هدراكاضقلايفورصلامو

يافەتنعىفقۇللامو
١انُكلتو

هتقافلاةمفإأثَعفَنلاذإ

ەدياخةشافنأدذمخأو

ەتهازآاعتمةايحلللهفو

وور
-4 هدراب4

هدباعلاسشنألاهلثباذفني

تجاتلارُُرلاهےہارآو

ەتيارلاةبرُتلاىلبُهُتَفَو

ەدشارلاامدشُژرثَدَجَرامف

تياماهئاَرججأبثَّناَضو
هدلاخلاَُنملاتَئاضامك

هدلاَتلاويجملاةقراطب



“نوئمللةعثار

نيِقَيلاُأايتإيحلادعَوِنوُنَملاًةَقياَرَرمغلاد

نيميلابولاَمّشلابٌدُحْؤُنويلابُنالورورُملاباوه

نىيرقلاونيابمللاهيلَئسىرخأوةفاٌقعَرججالأ

ِتووَحةَبِزاكريرْمَتىلإتافِصاَعكلاَهملاونكتو
وكلامغرىلعاهُعطُفنَسةدودححلاهلةايحلاأأىلع

°”نيِتَولايفيرفَيفتحلارُفطوءانوذةَوابّملاىلعسيلأ

نيمكلاوحتنانريسَمأبيردنُنخَنو”ناظِراقلاؤمي

ِبويُملايأَرشطبكلومءافُحىلعنيمكلاأولو

ٍنيبُملاقلابمُمَولاىلجخُيوعفرلامآلانماتبي
ِنونُظلاُغعطقنُملاججألانمدضَرِلامأآلالرادذقمنوُدو

"نوكؤلاىلإفَرُتاهُلِصاَوَعًاناطيانُرانجبانبؤُمت

ةريزجلايضاقيمايرلادمحأنبملاسةمالعلاخيشلاءاثريفتليقةديصقلاو-ءانرايتخانمٌناونعلا(*)

صلخأنميثرملاناكدقو.(م۱۹۱۸ةنسىفوتملا)رابجنزلامعأنمPbابميبءارضخلا
يتلاةجيشولاةوقىلعاليلدتوًاببحت(حاضولاوبأ)هتينكبةديصقلايفءاداندقورعاشلاءاقدصأ

.امهتطبر
.ءرملاٌءايحتعطقناعطقنااذإٌقرِع:نيتَولا(١)
.رمحلاناظْرَقَيامهنأل؛راهنلاوليللا:ناظراقلا(۲)

ىلإرويطلاكتْفُزدقولصاوحلاناطبيهوانبانزئانجومتثيح؛لماتللتفالرخآتيب:حيملت(۳)
.نكولاباهنعىنكُملاءاهروبقيأ؛ةيدبألااهشاشعأ

VoOo۸A



ًاصامجخاهيجيارمميفودغتو

انطبتشُاوةيجألانعدقل

تثَعَلأانبةادحشلاىَرَنحَنو

ليلقنعر؛وضَفاميضَفُْث

ريقشيعیوييِضْفنلهو

ًاقيرطيِذُحروُدَُغايكُلبَح

ىرَضُملابلكلارجْرَمٍكُشكَرُت

يمهاودلاةئحمايٍكُنؤلَب

يواسملانمراجَفايٍكبشحو

وبُحِكيَدَلفمُهَنيأينيرأ
اوراموقلانإسيلتايد

ايامقلاينبُتابُحاييرَغَف
ED

نيطجلاصمحلَانِممادمع1

ونجميذةطبنوكرتامب
1َن۱ثتام.ومُ

ِنوُعْظلاِتاخانمىدلۇيِصن
°”نيِضَولابويُشَمرْهْظلابج
ٍنيجَلاِتاقوأكصضغىلع

ةئقادشىلعذَلَي نينّضلاِوَنَم

نيقيللاكئازهنيكُبيصَن

نيهملاينافلايفُنأشلاسيلف

ينيلئالوٍكيلأالكقالط

؛ينيِداينايكنمينيمق»

؛ينيمَدُحَتلاحالٍكَنإو»

نوشملاقابهفيَسلاڭاذك

نىيميلاَتاذذجآينإف

ينيیډدرشألكنبناکامیوي

نيِمعلاءاعلايفملاتنكف

٠كورلايفةَريدتشملاكار

نِيحلاةF5ةدَبُمايأنيحط

"”نيبتشملاعااعادنعيشكو

.نطبلارياض:نيضَولابوق|مانشلاعوطقم:رْهطلاٍبجبَأ(١)
.ايندلايه:راجف(۲)

.ايندلايهءاضيأ:ثابخ()

 



راجكْتَملاو؟يغتبأكمل

يدجُيسيلتًعشَنامِكَّناَمِد
)9ورفعأانعٌسأكلاتشبح»

يرفعماكروُجُتييفأامف
ابركيلإُوُبأالِكينير
يقذِصريغةبخُصٌسانلاِتْبِحَص

هيفرضافكََليلإتئل

يدهمذنمةبالخلابِكتفَرَع
يلهأويباخضأَنيأيييِرأ

ايانملابَوُنمَهْلَرُنُتملأ

وشبراهطألاةتايلادغبأ

يموقِتاورَسنمديَصلادعب

لسناثيطييبيطلادغبأ
مينمِفانمألامديد

يلاعملارامقألوُنأدغبأ
نيمث”يقلِعىلعمهبُثيِيَح

ِنوُبَزبرحيفكيدلنحو

نيهّدلاموُملُحدصقلاّأل

يِنيمَييفكربَسأكييعأو
نييألا3َصلاختفلاخدقو

اقَم نيعللالجمورلاكبئذلاماقَم

نيِفءاديفكنياوشاعو

ٍوحثللاكلتيفرشلاُلُكو

ِوُرُحلابعصهنأكِلهسي

يبرأًاباقحخځمأكورَمَعنقو

ِبوطيللأُطَوُملارهَظلانَع

ِنويشثلامونيففاطُلایُح

ِنيزحخحلابلقلاةيَحوِشابُب
ينوفلخوروبقلايفاوقماَرَت

'”نوكشلاىلإُليبَسلاتاَهيَمو
نيدوٍقَأُخيفموقلاٍبيطو

نيلباَفِناكسانلاألظق
نينخلاو”ةعايتلاىلعال

نيمثلاللابمويلايلنمف

نميناثلارطشلاىلعغيونتوعيسوتيناثلارطشلاو؛موثلكنبورمعةقّلعُمنمٌنيمضتلوألارطّشلا(١)
.ٌنيميلااهارجَمٌسأكلاَناكو|ورفعأانعسأكلاٍتْنبَص:نمضُملاةقّلعملاتيب

.هلقباشلاتيبلايفهلؤاستىلعٌباوجوةتتيبلااذه(۲)
.ديقفلاىلعَءاكُبٌليوعلا:ةحاينلا(۳)

.بولقلاهبیلعتتءيشلکنمسيلا:قلعا)٤(



انعبزكلافشكباونيمه
ًانيمأأادلبانلاوناكممم

ًايغَرَوًايقَسامعئلااوناكمه

ٍتاغباسشًاضايراوناكمه

ٍِكْلَمراصعإمهتارَضَحىوط
ينعأوذأفمهدقُمبتثير

يشاتلااهئدَيُيالعال

نكلوەهبٌتككشاحفژولو

يداؤفنمٌمومُهثحرَبامف

ىرخأبنحبيفٌةَرِبَعفكك

ِتاجِلاشبروُدُصلايذهامو

نشولةَئِفاَرتومَملايفامو

ىتحټبابلألاەنهوبَصُت

ريطتشجحبِءازقلامَرُكامو

دَرغمطالتعکلو

انيفدَجلاًنونَملايفكيالا

نيكتدزطىلعثقْزأدقل
يجايدلاحابصمميّضلايبأ

ED

نيِمّضلاىلعُبوُعَشُثَتْحأدقف

نيماألادلبلاىلعابرعاَوُف

نيطَفلانعءامَئلاٍتَعلُفأف

ِنوُصملاًةرِضانةوجرتامب

”نيجللايقَرَولاكِراثآلاىو

ٍوؤُشلاخشنيدأفطُيالو

نوطشلاكيالاتقرا
)۲(

ِنوُمَشبقربهبقَمْرُنملو

ينيووادبأاهُنيِدكلذو
ًم۰۰ُ.

ٍنيِيضلاَنِميقارفلاضضَمىلع

نيخشفرطىلعايقُبالو

7وشأةيجانبوجينتالو

تيىألاووالابثا

ٍِنيزخلاغبْترُمربّصلانسحمف
۱ً74.-.أ۰

22oي
.يكملادوطلاةلشفتتناكف

)4(.,ا.

ٍنيملاٍباقَوميلاميرك

بشيانهءوهو-لبإلااهفلغتلريعشوأييفدبتطلُخوتطبخدقوراجشالاقاروأ:نيجْللاقّرَولا()

.مهنُدُمومهتارّضحاوزدعبطيلخلاكلذباهراثدناةدشلمكَراتآ
.ًارخاسوًأاهراكهنيعرخؤممبرظانلا:نوفُشلاوٌنِفاّشلا()
.نشأ:اهعمج؛رتفتالورّثعَتالةنومأملاةيطملا:نوُمألا()
.ةيجشلاولصألا:ميخلا)4(



يدايألاضيبُشمءاجلاضيرَع
اياضقلالاَصفيمليلاطيحُش

هيَتحاَرلِتامرزكملاميسج

Lesانينىمشأزاصهب

انئزردقدَمحُحأنباايكيد

يناَدَّملاتاهيمموذُغبَنالف

ىفصملاُدلااهيأًكّيبحَصض

يِنكْرَرَعْذِإيلكولاتنكو

ڙڑشوريخيفذوَعلاَتنكو

رشُورشُييفوعلاتنكو

اهاتَررقجوخأةَيهاَدو

يمارِيخايفكشفنٌكيلعنوهت

يهاجفُذحاودارأِءادحغأو

ًادغروًاقزبمُيلزنحختملف
اوُبأَرشااذإماسححلايلتنكف

يباعُملاَلْشُتلالماحلاتنكو

ًاءذرتنكوعانجلايلتضفُح

.يمايرلادمحأنبملاس:يثزَملا(١)

نيبجلاحاضَوردَصلابير

نيصّرلافَرّشلايذلضفلاديمَع

ِنوتَهلالئَولابنْرُملاُءاُحَس

ٍنيِفّدلانفكيفريُحلاُلُكو
نيِصحلانضحلابكاَوَنمويب

ِنونملابثَيِرِوبثطَشنَمب
نيزرلارحځلاةَبحُصتناكف

نينجلاشسارالّسلاَدَفدَُقو

نيډوةممُثيخنمكُيئَدَق

ينيبنعكَنيبَجاهلَتْبَصن
نيدَحنمرككيلَعُترِصو

نيرعلاتيلنّمٌرَعأتنأو

ِنوُكشلاتالابمُهَترَسَك
نييطلاوةبابْذلاأشامو

”تاوبّشللعدلاڪَتنكو

نوُغولاكځڍداوفلاتشراذإ

نيموتثَمبلفختملو

ِونحلاةعِذُغَذُمللىحشضَتو

فقودقايقيرفأيفءارضخلاةريزجلايضاق؛يثرَملانأهيلتيتلاتايبألاوتيبلااذهنمحضاو:ةظوحلم(۲)

.قحألتيبيفحضتيسامك؛«ههاجفذح»اودارأنممدئاكملاهلتّديِكنيحرعاشلابناجىلإ

.فيشلادعيهو؛ةَوِبَشغم(۳)

.مُهتقرف:ّيأ-بئاونلامُهتَعذغعذورهَذلامُهَعذُعذ:لاقُي()



تَرافكتمصةحيرضنإو

يلاعملاوفراعمللڭؤاقب

عونرشحلابارتقالكُدَقَفو

اولوتاذإلامكلاٌبابرأو
ىججزُينيدلالاجرُےكَدغبأ

ليلخنمكُميَدَفٍبَمذَتالف
بوشىلعُنامزلاويضمنأ
تابانلكاشملاويضمتأ

ەاخرانلابام-كيبأوالف

ينيبحاّضَولاابأايفللاىتم

نمرتنوُءاقمللاتاهيمهو

عاطتشممبكيلعدلجامو

ربِودَلَجنعترَصبَّعشااذإ

ٍلاَبءاخَرايلاوجرتىتم
ًاسفنَتزئاغلهركَذلاديمحع

تاونمحَرلاةوعَدنعامو

بلوباچجيإبىضقيامو

يرجيفوَسانغَرَجمأانزربَص

يربضصځانجبضيهحاضَولاابآ

يواكملاىلعمومّهلانمتف

V۳

ِويغعلابفَّرنُيسيلرخڄب

ِبوججُدلاِفَدُسيفردجبلاُءاَقَب
ِتورَملاىرخأيفطاَرشألانم
نيډواينُديفويخلاىلَوت
نيهَولاربجبوأضرألاالص

نيمّنلادمعللتيَقْبأناو

نيمَضىلعتدمتعادقٌتنكأ

ٍنيِطَقلاىلعُبوُعَشثفَصَعدقو

بوُجعلاكيلردعبكنيبو

ِنيهَرلاسبحةُمَمسفرل

نيِطلااذلتترلَمكيف

ِتوُدُمهوأِءوُدُهنمًأاتشوؤي

ِنوُجُْشلاجَويفربّصلاىشالت
نونملابدَسخُتلثغردقو
ِتويغعلالُحُبوأَربَصلاُييطُت

ينيِقَئالوكيقأالكييف

ٍنيِنَرلايفَتْبُشَتلاِتَرَيَطَف
نيتلبحنمِءرَملابشحو

نيكتشسُمل۔صيجمالو-ُنوُكي

نيقيلاوقحلابشاُءاَضَق

ينوتشمنمةيزَرلاِتَلَلَقو

نينشلابرَقلاةرِبَعتدار



اأيئاشحأنيبوفيكو

يجاوّنلاةفِساك'”«َءاعُنَص»ىرأ

ًايلَملكئلااهُب1Eكَداذح

نرححاسنحخايالانضأدقف

اعضكيلعرادصلامرحامف

اياريلااعنصايِتْدَلَقمكف

ىرعَتذإرونملاادجشتو

هيفماَوَفلاُهُباَرخمىك
ىنرّتدقوءاكبلاةلوخحو

هيلعيجون”رافشأايو

ٍنايَبنمكلله«عزّشلانايب»
يليلحلاانييَساًديهمت»اايو

ىحشأسابقملاملاعلانِإف

ًابابيةثبارَمثحخشضأدقل

ًامويماكخألابنمتملأك

ىنوشلايفاكلابَنُغَتملْنأك

ًافُمحَحتيقالنإحاضَولاابأ

عتْشساىمظُلاةَمححَولاٌكيلع

يفيمايرلادمحأنبملاسخيشلايثرملاةعرزممسا:ءاَعْنَص(١)
.ةئنميلاةمصاعلابطبارنمامو

نيبطلارمجلانعَُهدعاَصَت

نيبجلاةرهازكنيثناكو

ِنوصلاءافزرَوعونكحؤونو

ينيييشأفٍكيدلاميدنعو

ِنوججُشلابضّفْضَّفَتدقٍكرْذَصو
)۳(.دک1هدلاكأ۰.م

نيبشلاركدلاومانم

نوفجيلانيبىركلالاجاذإ

9'نوجيرولاَبيَقَعةيدزأب

نيزحُحلاطشَوىلبلليرو

ٍنيطَقلادعبنممولاحونل

بونظلاقوفىَدَتلانيزاوقمم

نيحلارجقمءروملااإف

وتهلااهبيصبةَدَموسم

‹رابجنزلامعأنمءارضخلاةريزجلا

ىلعءاعنصةعرزمنزځوةيواعمورخصاهيوخأىلعءاسنخلاِنزُحنيبةجيشّوعاشلاحرتجي(۲)
.ديقفلااهبحاص

٠.نونكملا:نينكلا(۳)
.ءادوَسٌسةَيِدزَأ(٤)
ميهاربإنبدمحمخيشلل«عرّشلانايب»باتك(نيقجاللانيتيبلايفدريسامك)اهنيو-هک:هژافسأ(٥)

.يليلخلاناملخنبدیعسخيشلل«ناميإلادعاوفلديهمت»)باتکو‹يدنكلا

 



“ربَصضلاليمجباوذخ

لسواوضراوربّصلاليجاوُذُح

انتايحعنإشاِءاًضقَبأضر

لئابعايانملاءوبُحختواوه

اهليوعرَناللاَجالاانُشَماَنَت

يلتفترباقملاواهيلإًانوكش
ىرّتلايفموقلاوٍثادحألاىلعومَن
ةنابإنيطقلادنعاَمتاهيمو
مهئاونلوطدوُدلالَمالاوَوُت

ىَلبلاعَجْضَميفضرألاُكوُلُمىراس

فيِسولايفجملاُبَرغچ
رعشزَعىلعًاطوبْغَمٌحذاَبَت
ةئافُرُتاحتالايفاوّئلازي

ًاتتفُشًاتافرىحضْأنَمراتامو

؟هذهكىبقغغامظطألاٍبلتختأ
EEE

عئحُشنيمَّلاَعلاَءانَفناف

ُمَرَصَتَتاصرلاواًنِمطخلاىلع

ُمُمَوَتَوَةَلُفَغاهيلإٌنوُكر

ُمَوحَُوغوقُوؤاهيفانحجُماورأو

ُمَعْنَنواهيفُءاَسأبلاانُطِبُحَتو

َُدْهُتونيلڃاَرلاُثويبوُلُخَتو

؟عُتْنأفيكانبابخأايف؛ًادومُه
عّشَهَتًاماظععاوراضصمهناىو

اوُمَلشأةَعاَسَنوُلُمألامهمو

ُمظَأوىنذأعام؛ُمُهَرِيَو

مَرَرَتَيةُمناًاربكشاعنإو
ُمىسْنَموُلْعَيفوليلقاعو

متکيرامجواايحُبكلَ
ُمَسججَأُبطحلاُهَدْعَبْمَلَسٌبَرايو

دحأوهوءيثيغلاميلسنبدشارهيقفلاخيشلاءاثريفيفتبتُكةديصقلاو-انرايتخانمناونملا(#)
.ءافعضلاوىماتيللًاجلمناكامكرابجنزيفحالصإلاتالاجر



هرِيَغهوُلَتَيوٌبُكَرانبوُمَي

باكريغمهاريميفمَعنَت
اهلملأعراصماينُدلاوُبىسئيأ
ةرعأانيدلٌءابآوًنوَُب

اهُبأدوندضرالايذهلاتأك

انمخَللأنمُساقزألاٍتَعَلَضَت

ٌمِئاَدَوالإحاورألاەذنهامو

ةَعرَصدعبةَعرَصانُثَرَذْنأدقو
اننأكاهينلامآلاانَُناَدَت

انقوففرضُيباَّنلاويوعزنالأ

ُتَفَوَصَتنماهبشخايانملانأك

اهدوُدححدنعشازمعل«تسيلو

اهفزَصرُدَكُيملوفضصيأىَرُث
ًةيِضقكلتوايقيلااهُئزلنا

ةنيفسٌءايخلاواهنيُتَلفَنو
همس

عشقانيكارانلاانزع

حئانٍتوَصنمناذألاعرفتیتم

هيشَدحفاوشنمٌمْشَدفّشنَيو

WWE۰

ْثَبَنَطثيحنميحلمايينو

.ايندلاىلعمّلعمسا:معشقمأ(١)

:ةوقرّتلا()

Y٦

اوفضرألايفوٌبكَرُهَقبشَيو

ععنَتُعلاصعيبليلقامعو

غيمةهنمللپلقلكينو
َتَنالضرالايفمهدت يح
مَلِظَتَيافَولارشَكىلعٌميِرُع
ٍرَقَتمخللاىلإىثزُغثحٍرَبامو

ُمِلْظَيسيلدوتششماهذخأيس

ُمُكْخَيحيلاٌفِصاَعهيلعٌءابَع

ُمَصَفُيكلذوٍفوَحخىلعاذهف

ُملَقُماهنيَرُمْظلانأَكومهب

ۇرَصتَيالوآاشيَعةكراتب
مقفْلَعجاميملبارشأو
ُمْرلَيسيلاهمكحماهنممغرلاىلع
مطخُتجوملابجاولألاةوخَم

و. ِمَعشَفَوهيلعيقبَتثّدحامو

غهغَهُثياررتلاتحتدفعتو

مرضَتَيىسالاببلقربو
ُمُرْرَتىسيلاهلاقثأنملجاَوَر

ُمَعطَمضرأللراشبألاهذهالا
ُميْحُملاكڭاذضرألاريمضسيلأ

.يقارتاهعمجوءفتكلانميمامألاءزجلاةمظع



مُهَدعَبَنيِفاعُمانزُحأتانسلو

مهرثإبومهَلجآمهْنُنَوُت
ىوَهلاىلإرِقَتسَيالنمممزخلاوخأ

سيكلقوزَتاينُدلاُةَرَضَنامو

فرخْرباهنمژرورغملااهممِلاسُب

ةَعاَدَوروُدُصلاُدَرَببجنمو

اهنونَماهُتَعَداَواستاولو

ًاكوَشُمًاديصريععاّدلارذنأدقل

اننإشسانلااهُيأًاتايبراذح

املؤمبداَوُتلاريغْنُكَيملولو
ةَرشسحَحقوفيوطنتالإسفنالو
ءډشُربنجىلإبلوذلشالو

مُيّنأةَماقتشالالاجردنعأ

ثَمَصُفْنِإو بكَمراكملاَرُهَظُثَمَصُف

ًامتأمدَراهبيتآلااهُشويامو

°”ءادِشار»سائلاىلإيعاّنلاىت

اهلهأوءءاملاُبُذَنينَارْمَعن

ُهففَسهحلضفلاِتيَبةجضو

ُءيِيَسِءزَرُملايانايكڅحاَبَص

ًادبؤشًانزحمبابلألاىلإتشع

(ادشار»

 

.يثزَملامسا:دِشار)۱(

V۷

منَُيادَمرمُغةنكلو

مداووَقَتشاُثيحىلإيسن

َّرخأهيئيَعلىبقحلابَصَننقو

9ىلېلاباھارَنُنحَنو

ُمَلِسَيَوُهالورملتملَتاهيَمو

ةينملانأثّنقيأدقو ُمُجْبَتةينَملا

ُمَرَقُمِروُدَصلايفحمربفتحللو

مرضَيسالإَعرَرالكلو

ُمُلَحَتةرانَّنلابانأكنحو

مَوُنِفوُحلابناقيإلاةَدِشىلع
ُمَلاتتاهلافطأيمييُمىلع
متسُمراطفنابالإبلقالو
ُمَدُمُتلواعملابرادڭراتو

اسيلاهكتفنماهُلماعو

وُِيَِوَنيمِلسُمملابفاوبِيِصأ

ُمِصْفَتويرفترهدلااهيلعيِضُمَيَس

متارهَدلانميتأيامّنكلو

7وتتمألضفلاَتيَعَنأقحأ

ُمطَحَكَتذإدجَملاشرَعُناكرأو

ملَهتَيذإدوُجلادوُطةَلَمَو
ماشكويطوسونَكوو

ءمُصضَتَنئاهُبأَدأرانتدقوأو



ةمامحىقالنيدلاُديِمَعًاقحأ

ثحبضأةماقتسالادامعأقحأ

ُمُكْلِيفىدؤألضفلاكالمًاقحأ

ىدّرلاُةطَقشأمليلارانمًاقحأ

انفلاُةَضَراعدُممْرلامامإًاقحأ

وونعَلُفأربلاباحاقحأ

ًةعُمدِماعملاكيتاهبأقحأ

يتّربَعځْفشَيٌنزُحلاوابَرَحاوف

اهلامججبنمةُمايأهبثّضَقَت

ىدملابلطيٌبكاَرالإءرَملاامو
ةرضرألايفُتشنآدقلادور

اهّنإةماقتسالالاُجءازَع

ًٌءاسممثكلأذإرورشلكف

اَهَلاَملضفلاوٍنيدللًةَمْلثايف

ةَهْرُبُتثوَمايراربأللكينانح

مُمَدوُجُووخترايخألايفراست
ٌفلتُمتنأامو؛ْغِلَقُتملفْلَتلانع

عفانبكنمعوجفملاُبَئْغَمامو
ةباغليرجيئحلانأهلاىضنق
ىدولاُبَيْعَتشسُمَباتغألاكرديىتَم

دلتىدُهلاَسُفَنىرأيُناف

ُمَسرُتنيبلانمٌتاِيجَوُعأهب
هَذَافكلاوُءاَلَشادجلانيمي

ُهَتْعَمفثحللمليلاطوقشنأك
معزيِدُهرلانماناينُدٌفْنألهف

غىيؤَترللُدَغعَبىئاتَيلهف
منتووتىلوطلايهثّئاكو

ُمَعَعُمدلةاراوذإنزلانم

ُعظعملاميركلاوبلاةبخنىضق

مَلُعَمهيدانوراطمأويدايأ

َتَيرمغأامويدُبالو ميج

؟ُمَلاَيسانلاكضرألاَبلقنأىَرُت

ُمُظْغَتزهَدلاىقبامنيډٌةَبيصُم

ُمُدَمَترهَدلاُمُدَمَيذإالوٌداَدَس

ُمَحْرَتِتوملاةَوشَقتسيلَتاهيَمو
مُقَرُيلثملابةوځمتامٌتيلايو

مَرْغُيسيلٌتئافٌنُهَررَعْنِإو
مريبشادَيصءاَضَفتنأل

مَُلَقتُمالوويخأتعَئامف
و03%2|.ہء
ممضصشمياروىدصةَمْرَعهل

.عقرُينأهلناحوًايلابراصيأ؛َقَلْخَأ:بوللامُدلت(١)



ةمُْهَسشاطامبالاٌروُمَع کک

اهلعفوِنونَملابدهَعمدافئ
اًلتقَمدصقتلأامهشُْتَلَسَرأاذإ

اوُدَلُخأفمُهنَعئحلاٌسغَدفلت

لاةحْرَصٍتوَملايفانبسيلو

ٍدَقافُبُذَنًأكلاهيدِخُيناكولو

ُةَبْضَملضفللرهَدلاِناثَدَعىحط

اقبلافزنتشيهلاَبيَرهلاكل

ةبكَنَربّصلافزنتشتنأورعالو
هډجَمِكمُسيفُدوْطلاىعادتًةادغ

اوڑَدولوِلاجرلافاتكأهتَداَهَت

رخَبدوجلانمثّمضٍةَرْفححىلإ

ىرثلايفُسمّشلاتسبخُتنأٌبجَعامف

ُهُدْلِجباوضوَولاَعََقاكانم

ځربشنزحكفنَيالرهدلایدمم

ىَرُتنمتاللايفىقماتَيلالآَم

ظئافحثَعاضحاوژألابكاَنْيَدف

ىشالابڭدعبريُحلاُءاغُبیدَرت

اهدحَوكنمٍءىرشماسفناونفدامو

تىلدارتشمملاَبانجلاَتنكو

.دخلاىلعُهليِسَم:عمدلابرع(١)

.بيصُتاملصاتستةيهادلا:مّليصلا()

ریهتُم:مچشُع(۳)

.جاتحُم:تیشُم(4)

v۹

ےلتموټاوکيفوهالو

هِشهَتوورذَترادلالالخثَساججو

مُهشأمغرلابةامزملاىلإهتل واو

مَرُځيفصمُشوُلغَيءار
ُرَجَتَيىشسألابميتيبلقو

دلاويرُعنمعدلاناكلاسل
مَعْذُتمراكملابضماهبتناكو
ُمَجْرُفَس„امابالإسمفنالف

ُمُرَعُملااهِقاَرطَتْنِمَرُصَقَي

ءايصُءاجوَعُءابُذَعهبتَراطو

ماُهاَداهَتنأأاقيقحعناكل

ُمِدْمَدُيطيحلازخبلاَوُم

َتف
ْف

اظموجلاومايألابيَ

ركىلذو مُوَسَتُملاَةَمْغعَّلاْضوَر

)۳(

وهيو

مًاديوژ

مجْشُمعمدلانمٌباكشَتوكيل

َُراَترُمدلامراذِإمهلَتُكَرَت

ُمْسنَتُملاكفورعماهبىمحَت

ُمَدْعُمكيفدعبنممُهُداوف

ُمَدْرُتكجيرَضيفٌسوفُنكلو

ُمَرضُْحكوبروضخمكضورو



ُهوَجٌدَبزاوضوّرلاويضَنفج

الئومثداوحللاءزدتنكدقو
اهّنكُرنيكاسملاٍتاجاحلٌتنكو

ًاعّنَهُماوفَصِرادكألاعمٌتنكو

يذلاوُكَدنعلامآلاٍتعاضامو

اهُغيِضُتتسلَماعزألاىَرَولانك

ٍةَراَرُغنمالاملايراجميزغ
لنسباعزهدلاورهدلاكيلعومي

هلهألًانصجقلاليفكٌتثنكو

ةجْهُمبُدوُجَتذِإيِسفنكلدف

ةّجَحنينامثىنسححلاىلعٌتييَح
ًامزالماهيفٌناميإلاځرَبامف

هرشأتيكل#اكڭاعتاملو

ًاددَسُمًاديمحايندلايفكشِيَعو

ىسالاوةبآكلاَتفَّلَحوتِيضَم

ًاهلومهنيبلقلاديلجبلطي
ىدرلاٌةَمِصاقكڭايخمتَمَدَمنيل

ُةُساَسأَوُفدجَملاىفٍةَروُسىلع

ًامجينأدماحملاٌتيقْبوتين

ًاسدقُمأاماقتمايندلابَتلدبَت

ًادهاجبرُخلاووللاَنيَبتذَعاصت

.فاض:مُذِيَلُف(۱)

VV
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ُمْطِمطَغٌتايِماطڙوځُبثضاغو
ُمُهِجَتُملاثةرراكلااهنمشاجاذإ

ُمَدَهُممُهنَعنكْولاوومُّهلنمف

مششاررتا

مطاريُحلانيرَدْفُيملوتيتون

مرِجُشورَبلضَولايفةوم
مَرُكَألضفلامرُكأنماهيا
ديفدوجوحبنكلاملاَنِ

مسبُمهجَولاَؤهعذأهيفكلضنفو

دملاغهألاوهيفشو

ُمَلَسُتنيمجاَولاريُخديىلإ

ُءُوَكَتلااهانجبٍتاريِضَنًاضاير

مغووزياسحإلاوكِل
ُمَرَُكُيراجلاوهللاراجتحبضأف
مَتُحُيةداعسلابًارمُتَتيفْلَف

ُمَهبُمنزخځلاوِءاَسأَملاوهاظهب

ُمَدَهُيالاخماشىقبَيڭدجمف

ُمُجنَينيكامشلاقوففرشهل
مٌحنُهاَدَمنَعيئانتناس
ُمَرَصُياليذلاطلاكلأعينم

ءئَبَتَناهقاقآنماىلإ



ًاملاستذَعابتْنِإميَلُسنباايف
اهّراَرَشيمزتسانلاَروُدُصتكررت

مقنزمياەتوتلاساو

ةَمحَرَنوكلارمتاثْوُ

ةاتاعاقلدياب

اهجبكلىّدَصَتیولبلايقْرطَتىت
ثحبضأوٌسينألاغَرلاشحوأدقل

اهّنذَرَولامكلابطَُقابراَوُف

ًارفاوفخصلارِيناهيلعَتفَقو

ٍةَماَرَكماقَميفادفَوتفَدَقأف

اكبلاغِيَمُْيوأكنمىّرَعَتَنىتَم

انۇلشنيملسمملاتيش

اعطاحاولايفًاظاوشناك

فاكنزحلابرهَدلاهجءوكيد

مهڍاشزرلىرولاعابصمتنكدقل
ةَبْعَكتنكدقسمألاهافَسأاوف

مهؤاجَرغَجَنوُئاَعلاكبفوط

ةرفححةنيهَرًايثزَمتُځخبضأف
ىضَمنبيّسأتلاالولًانزحىفك

EEE

سكَدعبأ

.يثيغلاميلسنبدشاريثزملاةليبقمه:ثوُيْغلا()

مزملرۇويکلشی

ەرابانۇڭالا

مجنَمنزللوكلااذهبْنِكلو

ٌءَدْفأتنألبِاَدْبألايفُتثوغلالب

هوويزهوهوشنبصل

ُموَقُملاوهفسانلارشأجواوأ

ُْمَلْعَمقبيملٌيحلالهآمِلاعَم

مُمذُياَكِمضزرملارهِطداَرلانم
مَعنَترئاشبلابودغتوځحوُرَت

ُمِيُحُمبولقلاطشويفكشفَرو

مرحوشزيزعلاناولشويشب

عجخَيُدُفَوُتلافحدقتلقاذإ

مِجْزَتُمريِمضلايفامَعهولايفو

عنكَرابغلانكۇلاكتيمي

ُمَرُمَركدوجمومُهاعشممًكيداَّنو

مُشْرَنَووشتجيؤلاُيِفَسكيلع

ےكحخشِءانفلابٍتآوُهامو

قبسدقوءلادبألاو(هتليبقنمقتشملا)ثوغلاك؛يثرملااهيقارمغلبيتلافوصتلاتاماقمىلإريشي()

.رخآعضوميفةيفوصلاتاحلطصملاضعبحرشانل



زعلاركنعسفنلامَعقو

المجخُمَربصلاعمايّنإتلقاذإ

زِكاَمُمعادجايندلانمانارَع

اهئابكّنانمهفنعثبَّرَعامو

اهشيَعحلاَصبايقبلاانُمهوُتو
اهبارشانتدَرؤَأانتأمُظَأىتم

انرارفرفةِكنملااذهلثمىلع

اَهَهجَويشنحفلااذهلثميفو

ةحعَلَديَتثنسحأنإاهنىلع
اهُنوُحَتالةحبُْصاهيلعٌماَرَح

مهلتىتځِناسنإلاينبيمال
اهّرورُعًاقحمسفنلاريرَعنْظَي
اهكزتريغانراصبِيشاجتنأامو

ةُفورُصىلبَترهَدلاِناثَدَحىرُت

ةَمْعِيلضفلاكلىسنياللضفلاابأ

ليامغمّدلاوكيثرأبفسأىلع

ًارهوجلضفلانميطحناممسحت
يذلابّقَعلايفرشكلااذهربَجىسَع

ثهتناكلجرامقألاةَسُمُحلايفو

.لکات:مهل)۱(

َُرُْكَأَويرعَتلاكيَرُمألششأو
ُمزُهُيَسعمَجربّصلاغيمَججيلاَب

مدتيهامضاقنآيفځَربنُف
عَهْفَننحنامُءاوهألاٍتّطَعىل
ُمُمَوَئلااذهلايجألانحطدقو

ُےمسُمدزووهفٌءاَمناكإو

مكِتكلَهلاوِكمَهلابانئبابلأو

ےيتُماهنيأاوهيامب#إكف
Ftشيعلااذلرادكأبيتأتس

ُمِيَهَتَُفلوطتنأاهيلعجمحو

ُمُرَحَتلااهيَقَّتيالرفحمىلإ
ُهَدْنَيةَعاَسقلاُنيبَيفوسو

ُءرُكَتَينمتابُحألاڭوتَيامك

جاويصفايندلايفلبيملو
ُمَدْحُتدمعلابَمويلافهلَتْشَدَح

ُمَلَكُمينفؤوٌقورحميبلقو

مسجتُملارَهوجلايئائررركف

ءرُكَيووزيدجملاغرفتكر

شولاهيضتقَيناسنون

ىتحاهتعيبطبنوؤخايندلافورصنأىلعديكأتلاكلذبزعاشلادارأامر-ةاّدْغلاةو:ةحبّصلا(۲)

الةَبُحُص:دارُملانأدقتعانمكانهوءاهايانمرظتنتيتلاسوفنلاحيرتةادغةمونباهدعوىلع

.اهنوخت
.مهيبأنعاهوثرويتلامهتباجنوةسمخلاىفوتملالاجنأىلإريشي(۳)



اوَوَتْرافةباجّنلاٌقيوافأمُهْتَفَس

رونرحبيفنآرَملامهبیَقَر

ةعيفَرليمجلايفٌتاجَرَدمُهل

ةضيمُغةثمنكاموشنمهل

ةَعْرَفُبيطلاراللضأَباطاذإ
منةايمكلاغيم
ُےكيبابمكِلْضَفيفةوامكل

ةَرينُمنيحلاّصلايفننسمهل

اهّلٹِمركذلانمىقبأنمتامامو

هةدعبدِخَملاًةَومَصايمكَلَعل

ثَهَتناهنريرايخألافّلَسلاىلإ

ٌةِعقَبمكيفمالسإللَلازالف

امّنإوهنيرجښألاعيظَعاولانت

ىهتنشودحرامغنألانملكل

ٌتئافتافاذإىيْغُبٌفَسأالف

ةَربَععمدلانمځفشتملَنيَعالف

امنإوڭاويسبنتالمزحلااخأ

اهَمايِملَعجڄاونيعلاعومُدفكفكف

ةنينججاممنازحألاىمجراَوَو

EEE

اوُمكَيُثيَعمُهُفاَرُغأمُهْشَناَرَو
وسباتكلابادآبلكف

مَسَقُبهللانمقيفوتباذهو

ُمُجْنَتلضألاكلذنممُهُتالخاف
عِمنَيبيطلاب'َدّنلانأرَتملأ

مكْلَكاوىقُلاضخىلعمشنِرش
اومدمَدقأيعمكيلَعيحب
ُمَصُْمُتسيلىرلاُتانيتٍَماَوَر
مکنهللاراباهيلعاونوكف

4

هيف4ةماقيشالابفلل

ئحمثؤإلانمامىاكلو

ُمِحْلْيويدسُيديدسَتلادَدَممكل

ُمِْشِجَيمُسُْجَيٌبطخلاامأءِدِبَعلاىلع

ُمَْظْعَيرألرباصلاماقَمبشحب

ُمَدْعُيسيليذلايقابلاىلإعجَٰرو

محرِبّصلاوميلشتلاىلعْنكلو

مطبعئاجفلابالإرصالو

ُمَدْعُتفوبكتمثيرجَتكِييحل

ُمُفرُيةفيِحَصلايفبنذلاروُهط

منهجبوُثَتْنأاَلِإكَنوُدف

.ُبضفتال=ضمغتشتال:ةينامعلاةجهللايفوبضع:ةّضيِمَغ()
.ەدوڭبوحبيتابنلانمٌبْرَض:ٌدَنلا()



خبهشاامبىضزتنأدُبالفًايقاواشاىضقاميدجَتملاذ
ْمَلغاوىلؤأربّصلانشبمتناوململكنوينَعكيرا
عنينميفٌسودزفلاةنكشأوٍةَمححَرُبْوَصهلعاسفرهللاىق

VV



“ناوكألاةربنع

اهبانجنميتبنمًاحوشهلاىق
اهياشبباضورلاُبيبآشُثَحَسَو

ثانْنِإوعَلَكنماهلترك
اهّياَصَرَعيفسفنلاطابتراناو

اهريغبيجايټراويولفيكَ

انقاقتفاانيلإاهاوكشبتباَمَأ

يجناوجبيفثَدَقوأقربحالاذا
ييجهشٌةَراَرَشىوكشلاحدقتملو

ُهُنَببللبلاىوٌشنكلو

ٍةبابَصيِىلإوشتنمّيسفَنِب

 

اهباخحرواهنايفكرابو

هبابشبطوفثئيقالو
اهيابيميرُثاليسفنثفلخو
اهباريُغانيبسفنلاخيريدوُهش

اهبارُتسُِنناَوُكألاُةَرَبُنَعَو

اهباممفاعضأقوقانيلإاهيفَو

اهياقإغفلرانلايسنُتعماول
اهباقإلِسفّنلاقوشٌنارينو

اهياذَعيفىَوجلاحيرابتٌديزَم
4

اهبارُغَراطَمثَراطىوّنلاتيلو

هذهاهتحتتدرووءمكحلايف»:ناونعبدمتعُملالصألايفتنونُعدقو؛انعضونميلاحلاناونملا(#)

يناعمنمكلذمهفُيامكءتومَرْضَعيفموقلاضعبلةراشإلاناسيلباهلاقُهلَعل):ةظوحلملا

ةيعادوهوءطيمشلادمحأخيشلاىعدُيةيعادِءاثريفةبوتكماهنأاندجوفانيؤحتاننكلء(تايبألا

ةيهلإلافراعملايفةرهشمهلمهنمعرفنمفيرشلايوبنلاتيبلالآنمبهذملايعفاشيمرضح

,٠ةعمُجلادجسملقالرابجنزبيدنيلاميفاِيماقمهلو٠.(عجارملا)هللاىلإةوعدلاو

نملكأتٌءاشملشُملايلاميخ:ةدابتثيدحيفءاج.هبُكاتسُيمغطلاوحيرلابيطرجش:ماشبلا(١)
.ماشبلاوداتقلاقَرو

 



اهّفلِإُتقَراَكرْهَدلاِتانبمكب
ةنإوًامغَرَْللاتثكرَتنهب

ٌتّتشُمٌنيَبوهدلاأشئليلخ

لزتملنيبلابرهَذلاُغولَوالولو
اهّنينعِنوُنُملاقوفثَعيَرالو
ىقّتلاولئاضفلاروُدتثيلَحالو

اهمكححدفنتزادقألااذكممامأ

اهراَرُكَوَقَُتنأينامألاديرُت

ًةعيِدَوناملعتلهامكشيعب

اَهَبرَغغُشّدلاالميملٌةلقُملهو

يتَوشأكتنإَرذُعلاعلَعاضيِفأ

بفصنغةلخرمدلااذمملت
رَتَقوَفةَتْغطهنيلكللو
ًاءرشابقْتنأماياللويلنمو

اهريمضيفيذلابانئفّشاكدقل

اهونردغلاٍبِسنَينممدمع

اهيبطِتاذْنَعقيقارهظُتملأ

اَهَقْلُحسيلامايالابّنظْنَمو
اهؤاضٍتقافيكراضبألايوذتَدافأ

اهيأكبًادهَشعوُدُحَملاٍتَقَسدف
اهزوفدعبمهمايأنمٌسانلااكش

اهشولأُثشلواهنميكتشأالو

اهلاضخيفشَكمايألافشكنمو

VV٦

اهباعشنيبسفنلاٌءايحعكرل
اهباتَتمناالإنيتئالاةفْلإامف

اهباخىصبانّفلاويِصاَعَأثَراطو

اهباجعنمٌةَلْصَحاذهنإ!ىلب

اهبايِناَريَغرادقألااَهلىبأتو

اهبالصنيبربَصلاوَحَرَراَتميل

اهبابةَبْيَعرادكألاقرطتملو

اهباعصلهآرهدلاِتالَعَفیدل

اهيالقنالبقضرألالابجلوُرَت

اهبىَنَئاَلإِءرِبللينشنَتالو

اهياوججنمثقفنأامىَرَولاعَعو

اهباوصلضألعرفاهُميرضتو

اهباعباهنمرارحخألاةقُيامف

اهباسجْنِمنكَيملاماهلَفاَضأ

اهباتكيفمهِسرَدنماونقتأامب

اهباَصَسأَكءىَرَدولُهَتَرَصَبدقف

اهيارشواهئامميرخَبنيبمهل
اهبارشيفيذلارُملاووللاىلع

اهباججتفلحيلاحلاةنُكذَماشو



اهزوُهُظُميَقَتلربصباهاقَر

يتڳڃأدعبربّصلاوينآىلع

مهڍوُهُعيضاملاربيِعدأىتم
تعدوسئاَرَعلالاشمأكدوه

اهفارصنادعبنزلادُهَعلُتمقأ
ٌةَوْلَسضزألايفنيطبْسلاينبدعبأ

يادهتاقرشملاموجُشلاةعبأ

مشاهنيِارَعنعيدارفناًدعبأ

مكؤقَمنيأموقلاةارشلايف

ٌعطاَسضرألايفروُتلاومكبيدْهَعو
اهزاخبٌلوُشَولانأمكبيدُهَعو

اهۋاسكِءاسكلالأمكبيدهَعو
امّئلادِبَكيفغللاومكبيدْهَعو

اهثويُعمُلاضراألاومكبيدهَعو
ُمترَسُكرايحالابامململاينب

اهححوروًاسفنملااذهناكدقل

اهشورُغينابَممكنةمنيدَم

اهئافطنادعبراونألابيلنمف
EEE

اهباقريفهلعىقلأويبلع

اهباقُدبيِقَعاهيقالبتشو

اهبادعايانملايداحعًانَّرحعاوو

إرزيسلامتَنئاَعظ
اهباكرَرئ

وليفمهتَرَمضأدقو
هنايب

اهبايإلىجترمالتَلفأدقو

اهبابقُدادهناينيَعيفوٌءانَع

اهبارحبترمدقمُكُدِهاَعَم

اهىَوَنيأمويلافمكهجموأب

اهبابِروُمِبأيحَوىّضَقاذامف

"هبايثنمثيرُعدقابرحاَوُف

اهبىجَسمالظلالابامفاجار

اهباضتنادعبنزحځلابهَدِهاعَم

اهباضيقادعبُناشلاامعكتايحع

اهبابُءانبأءءارهرلايب؛ْمشنأو

اهباتيميهللاأعُكْتّضعو

آبلصتملاٌيثرَملابسنلةراشإكلذيفو«بلاطيبأنبلعءانبأ؛نيسحلاونسحلاامهناطبشلا(١)
.تسلا

؛مهوفلاخُمتمهيلعهركتيو«تيبلالهأةمامإيفةعيشلاهيلعدنتسيامماسكلالهأُتيدح:ةراشإ()
ءاسكلااذهبفاحتالابيني.ةقباسلاتايبألايف«نيطبلاينبالهئاثردعبرعاشلانأظحالمملاو

!(عچارملا)
.(عجارملا)«اهبابٌيلعوءملعلاٌةنيدمانأ»:يوبنلاثيدحلاىلإةحضاوةراشإ()



مكوًهدعَبِراتُحخُملايِنَباوقيفأ

ُةُشَأضقناولضفلاىَعاَدَتاوقيفأ

تَلَطعتٍتامرُحكَملانإاوقيفأ

ثكِروُبوًانيحٌناوكألامكبثكَز

ةبقحٍيلُحلايفلضفلاَباَصِيمتنكو
ةَعِجُنيهلهضرألاَءابَرُغايف
لئاحسشورلاولافقأالتاهيَهف

اهفويُسنممكنأيردتضرألاىرأ

ددَجُمليجَولااذهمكُدَجأ

مكحيِلْطًناَرجلاىقلأدقو؟ًاشيَعأ

كتوايوساقژألاىلإمُّنُغَرن

مكتافىيِءاثرلابييقطنأدقل
ةربشءاثولاريبأتأولو

ځربُمنيالاغربياب
يعلْضأنيب؛ئسأنم«يلايللاٌبوذت
ححولو اهفوُرُصَنِيَبويِنيَبثَّرَج

اهباقتنالذلونغتاهُنكلو

اهداّصححمۇؤَيًرادَقكشؤأو

هَتْنُمهللاالخامييشلکاذک

ةبغَرِكنَعامِراَرْبألاةَصْرَعايف

ةيقبكيفٌنأوجبرأليلو

اهباحينادعبفورعملاةْنغَدَت
اهباديناُبُدَنِءايلعلاىلعٌّرَعو

اهباضمىشسرمكَدْئاواهملاعَم
اهباينمُتثُِرْفَأٍتاكرَبايف
اهباصيناداقتُادعبىلغللنمف

اهبارتغاَبيقَعاهاعجربنمت
اهبابهيفىدولاِرامظَأيُئْيَأَو
اهيارِقيفمكداَمغأاهبأَدنمف

اهبامَذبًاضرالإمكقالخج
اهباثيكالوطسْفّللممندقو
اهباميځايرلااهوُرذتَءازيزب

اهباَمنعىئتْنُمالمكومَعل
اهبالىينابيِتَشُهَدينتََرُحأذإو
اهباهتلالوعشسُمنكل‹سفنلایس

اهباسيحاٌلضُفسفنلاُءازعُنكلو
اهبارجَنيَبوينيبٍكلَرَتُغممب

اهبارىضيفيلمزَعلاناكل«فورُص

اهيالتخاباهلجيرشتريداقم
اهباكتنانيحبيتأيمفادالب

اهباغملوطحابشألابماَدنإو
اهبانمحالضيفىعشَتِتِيَبلاَنِم

.ءابهلا:بابهلا||ةقانةئيهبةفطصمبكاوك:ّقاوُنأوُيّثيَأ:رافظأني(١)
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هبتثمأتلاامدشامشدُمْعَتو

ٍةضوَرحذَميفلضفلاايميرجو

ىوَهلاةَرشَعيفيلامآلاځَمطَمانه

مگلوشايلاعمنمانوشجوالف
تَرطْمَأُبخشلاامهللامالَسمكيلع

ُةحْوَردِماشملاًكيتاهَلَّلَعو

اهباعشنادعبشانيدرئاعش

اهيارشضيفيخَولانيمأفك
اهبانِذنمىفطضملالامكنأ

اهباذجناٌقذِصلضألاعوفغبطو
”اهباكيناُتانياَرًامايشیزو
"هبانچقَرَبعالامهُناَحَْرَو

اطةراشالان. مابشةنيدمىلإةراشإلانأءعلطملايفةدراولالصألاةظحالشىلعًافطعوقايشلانمودبي()

.رجنخلا:يأ؛ةينِجلاىلإةراشإلاتناكامير()



“مامإةعيبلخادتماومامإءاثر

السيفشماقمامإلتقلالملادعتزاوٌناوكألاترهادق

الحاميسيڵشاهبزؤيسيةمْكڃوالدمعيقورافلاةرييىلع

ديقفلاةافولهخيراتدعبلاقو):دمتعملالصألايفاهناونعتدرودقف؛انرايتخانميلاحلاناونعلا(*)

لتقيذلايصورخلادشارنبملاسمامإلاءاثريفةديصقلاهذهتبتك:ةيخيراتةظوحلم|.(موحرملا

مامإلاهتفيلخلنيملسُملارايرايتخانسحبديشتةديصقلاو.عافدينبءارضخةدلبيفم۱۹۱۹ماع

ةراشإلانمانلدبالو»:ملسُميبأنعهتسارديفيقورحملادمحمدروي|.يليلخلاهللادبعنبدمحم

يأ]عوبطملاناويدلايفدرتملْنإو-ةحّضوملاةراشإلاو؛صنلامهفىلعاننيعتةيخيراتةسبالمىلإ

ركذدقو؛ه۳۷۳٠نابعش١٠يفةخرؤملاةطوطخملاةخسنلايفاهاندجواننأالإء[دمتعُملالصالا
؛ملسُميبآمظننمةديصقلافءيحاورلاملاسناسلىلعاهبتكهنأةديصقلاهذهلوآيفملسموبآ

لوقيءاثرلابصاخلاءزجلادعبفءارمأكلذءارونمفدهيهنألءهيخأنباةيصخشاهيفراعتسا
ءانثلاطومسىلإهتاراشإوملسميبأتايبأدروييقورحملاو«يليلخلادمحمديدجلامامإلاًابطاخم

زيلكنإلاضرفوهودبيامكءةجحلاو.يليلخلانافلخنبديعسديدجلامامإلادجىلإحيملتوهو

‹رامعتسالاباهيفددنيةينطوتالوطملهتباتكدعباميسال؛ملسُميبأىلعةيربجلاةماقإلانمعونل
وبأوهةديصقلاةياهنيفروكذملاخيشلاو.رامعتسالاةعينصماكحلاونيدلاونطولاءادعأبًاضرعُم
‹مامإلالصتيكاهريرمتلء(هناسلىلعتبتكةديصقلانأموعزملا)هيخأنباهاعرييذلا«هسفنملسم
ملاسبيدألاخالاهدلونعةراشإلاناسلبلاقو»:هتساردشماوهدحأيفيقورحملاهحضوياموهو

ھ۱۳۳۸ةنسلوتقملاهللاهمحريصورخلادشارنبملاسنيملسملامامإيثريريمعنبناميلسنب

يذنم١٠مويةمامإلابصنمهتيلوتبيليلخلاهللادبعنبدمحمربألاثوغلاوربكألايلولاينهيو
ةرضحب-يحاورلاملاسيأ-خالااذهناكذإ؛افنآهيلإراشملامامإلالتقدعبةنسلاهذهنمةدعقلا

ةينملااياطميديسبتخانأىتحءهمادقأئطاوممسرتيوةرهازلاهبادآبقلختيومولعلاهنمسبتقييديس

فدهلتجتكةديصقلانأانلودبيو.«نامحببحيسلادلبهيدلبوبحملاهنطوأمثهرجحيفكاذذإوهو

=ةدوعنمنوفوختياوناكنيذلازيلكنإلاةضبقنمهجارخإلديدجلامامإلاعمهتلواحموهو؛يسايس

V۸



ًارزؤمارضنهاءابحمات

هِضرَألأيفشاطسقبماَقَو

هممشاَةَمْلِكيلغيدَرجَ

ثبهلأٌبرحلااذإمادقيوةَوطَسب

هيزعببوُطُخلاتامامُيَلفُي

ِهِمطَقِلماقتشافىزاروجلاىا
ُةَسْفَننْيَداَهجلاِتاذيفعاَبدقل

هبَرِتاذيفضيرخَّتلاىلعشاَعف

اَهُنوضَينَمالاٍتامْوححمىأر

ريغريمشتمزعلاليكوكشف
ًاربكتشمالراربألاريل

ةبغَروًافوُحهللايانيتيب

هےتانماركادارنأىلإ

ًامعاتِدْلْحلاةعوبحخبهکيفعَبضأف

هدبنيدلاهياميفدامك

يفدرتملیرخآةديصقىلعانروثعوهلوقلااذهمعديامو.نامُعىلإملسُميبأ=

ٌهَيملو اؤایوياخيدج

الملاچىڭەرىانيۇ

دقمألاملىزنممش

ىَلغلاُكَرْذَأدَقَوالإييشنيالو

الصقشءالغأيغبلاُنَرَقماقاذإ

الرزهيأَرانوناكاتو

الضْفأَوميلظعلاعيبلاعبدرأاَمف

ااطعتبأشادحةئاخت

التبمملادريلدععالوٌّيوُف

اللغمًاشزَعيملاشرعحبضأف
اللعتشوألذعلايفًانهاَوالو

فأياهلوعداك

الننَئاَهيِفراَدلامغرولفن

الْبّمُتَواهبيزوجْنَمِلیبوطو
اليكمُمايىضَراينقَراَنَو

الوةطوطخملا
يذلامامإلاىلإاهيفوكشيء(ىضترمملامئاقلا:ناونعبناويدلااذهيفةدوجوم)دمتعُملالصألايف

|ُتيضقيّنإٍيتايحكرداف»:ةقحاللاةديصقلايفاّلئاقء[ةديصقلاهذهنمةلئؤُملا]هتدجنيفرخأت

نأٍيقحةاكدقف|دابعلاُبَركناعأينعاد:ةديصقلاسفنيفدرطتسيلءاضفلاباثذوىرشلادسأل

نأحضاولانمو..اضفدقيرابطصاناف|؟ٌدقنُمجاريلنألهف»:الئاقهتديصقيهنيلءاضَرفُي

يفامكءةديصقلاهذهيفهتراشإلًاقفو؛ملسُميبأريرحتليشلعفهتعاطتسابنكيملمامإلا

امك-هيخأنباناسلىلعءكلتهتديصقَرَوَمامبرفءةخرصتسملااهتايبأضعبانسبتقايتلاىرخألا
دعب؛ناکمنمرثكأيفكلذنعحصفُيهرعشنأاميسالءةثيسٍةلاحيفوهو-يقورحملا.ددكؤي

.زيلكنإلاةرطيسةضبقىلإةريزجلاماكتحاونيرخأتُملارابجنزنيطالسفعض
.فوخوأدربنمدعترايآ؛لكفأهذخأ:لاقُي.ةّدعولا:لكفألا()



ie

ةَمحَرځْؤَرُهَكمَضأرِبَفهلاىق

ارًمانيمُطِويِدُفَأيجو
اَهَتاذلابَيطسفنيدوججَي

العاجحوولابنَمحَولااَهَلَيَفَت

رچجانِةَئْعَطبًاموُلْظَمضاقدقل
ًَداَهَشَتْلِْنْاييأًاميْنَعم

ُةَبيطكاَنْيَدَفٌسْفَُنتَيِدوُفولو

ەىۇر

ةايوللااتعلاىز

اهشويج۔يثشاَجَءاجَصهنتاوأر

رشنيلامنيةرياثو

اهلاربحَتنافللايحًبامايق

داجَنطبسعَهلاميظَعٌديجَم

اهنوزُشنَعأرِاقالاَعَدْلَقَت
هكاسكأبوثشاريمأدَرَت

نيءاجروثلانملايرهلل

ەهيشوبنيزَنالابزىيلازالن

.الوتقمعرض:لّدجج(۱)

ماقراويلَعىّلاوُتا اللَيَتُم

9Y°لّدجمةَعاَسروحشلاىّدفُمَناكو

الؤحَتيبتشزَعلاٌبَرِدَيىلإ
الزىمةَداَهّشلااوزاحميباهل

اليبُملاَئَقّشلالازالليَولاهل

البمنيبرکكذتيقْبأو

ىلبلاىلإيضمنلاجآلااهّنكلو

البلايفوبصُلمْرلَينِكلوليلجج

ىلهَلنيملشملاماقإنأب
المْهُمِنيدلاىماوليملٍةَعاَسِب

۷۶والگتصف«یسیع)اهَواقف

“ىلجراَعموَيْنِمريغمهل
اليَقَتتاموكملازكِلًامامُم

البفأمئاظعلاىربُكثلقأاذإ

ىليلاٌملَبالوسنديملكهل

الراراداطحَقينبكولش

الخْنَموٍتلَصَوٍناذاشنبليل

الهڵلُموكينآرشملاوخىلع

.يصورخلادشارنبملاسرودغملامامإلاىلتيذلايليلخلاهللادبعنبدمحممامإلادصقي(۲)

.يثراحلاحلاصنبىسيعخيشلاىلإريشي(۳)
مويدهشتسايذلاءرساينبراعيباحصلاىلإةيثرملاهصوخشةلاحإنمرعاشلارثكُي:ةراشإ(٤)

.ةيغابلاةئفلاهلتقتراكعحيو:(ص)يبنلاهنعلاقيذلاونيف



اهماسحءڭوُدَلَقالاجرانوش

هًنةَساَرْفلاكيفثقَدَصدقف

ُمُن2َAهکللايلاججرلايفو

WP4^
اَهَقفألجََنوُهَوهومَتزرَوَنَت

ەۋائثىلتئشاٍتوكَلَمیدل

ةرُغرُمَدلاةَهبَجيفاَدَعماَقإ
هررورا

ىغَولاٍةَموَحيفماغرضلالِسابلاوه
امَسلاوضرألاىففورعملاًدَيحُم

ةلالخاأِتالعلاىلعروض
و0Boo۔م0

ازرُشملوُهجلالهبىلععيل

هةُيْعَصشيجلاُنِهوُيالامرُبَدُي

ةَمكحجبِروُشألاتاَعوَرمربُيو

لرنُميخَوياولاديٌدنأك
ثحبصأفًابعصيأَرلانملحمكل

ةبكَنويلايلنمةَتَمَداَصمكو

بدالَتيبَينأهيلَعمارح

ةلاَسرنينمۇملارييأكيلإ

ادبدقعليلُحلاوسْنأبنفت

اَعَدذِإيليلحلارينابنفت
ەسەلاىسدَُناَيةوغَداَعَد

السلسوسوٍناميإةتارف

الجلاوٌّيحلاىلعالإُثعقَوامف

الّضفملاماقإلااذهمُترَرَعو

العشمرونلابوكلااذهعَبضصأف

الوولاشألىلغألااليللو
ىلغلايفوٍتاحِلاَصلايفمَدُقهل

الهبَمُتراَوُكلاهنثّفَرَعدقو

الملايفٌليولافلاَملااأورُهرف

الكوتشاتباثايازرلايداي
الَصيَفَوًاحشژرهيفدرجيملولو

الّضؤُمًايأَرِتامزألايفردصُيو

الّشَرُمابوهلقنِكلواشاحو

اليسارمأرمألاڭاذٍبِعاَصَم

االضغثئَفّمَكَواَلالُمَأككك

الجمعمءالجلاةحخبَصُيملاذإ

اليرَكَلنكنارقيبسخو

اللَهَتاقربنوُميَملاكهجَوىلع
»ىلاجۇلىلَعوضَنهَليأ

يتلافشكلاوفّوصتلابتارمىلإةيميظعتةراشإ«يليلخلارِس»:هقبسيذلاوتيبلااذهيفهلوق()
ةلسوتملاهتالاهتبايفيليلخلاهللادبعنبدمحممامإلادجءيليلخلانافلخنبديعسخيشلااهبيظح

.نامُعيفقحلاةمامإةموميدبًادبأ



هريمضنمثقاتشطومش

اَيبابلايلغيملةوغَدايف

ًارهاوَزيلايللادوشاهبىّضَقَف

هةنحَوشاىلإراصنأبيلْنَقَوو

ةباجإءاَعّذلاكاذيفتځبصأف

ەذدججةوعدللالوشَرناكل

مانريحنيؤُدلادوقُحلَوانُت

ًارهاوججبينَأتيعؤأامَلاطدقل

ثقّوطعشلاولالضُفيَِتلْؤأو

اعتبرتعدَوُأيأبفنيو

شقرلاورمالوو فعافأيي

ُهَباَصَأانيَوُهلايِشمَياضعلافيل

اهقوقحمىَعرأويفيّبَرةِيصَر

ەهبرقپزوفأيكويلِإتلر

لصقنيدلااذِءاَدعأىلعْتَناكَف

الَرلزَتئيِمِلاَظلاشرُعنُكْراَهِب
الصوتاعطللاشرعِلٍتوَصب
المَبئاَعانانييائنةوُغُب

يلْنَمو الكلاوَماَهلاغطقَيبفيسب

الأناكوذَفيَسلاكاذتبصأو

الئْنَمڭاذيفهللانيِمأتنكو

ىفكدىقۇروك

نيزاومملايفاهنيناكدقل

ااو

المجوحلابربَصلاُتيأَرنكلو

الهممًابطُحبلقلابامحبصيف

القنّتلاغيطتسيالىعخيشل

°”القؤحًفانهَوَنيتْسلايِنَبٌباصُش

الحزميِسفنلبصنأملءالولو

الوختملالزنملاةنُتثيفلأف

المذُشمڭوحَنحيولاريشسٌقباسل

البلاودئادّشملابرهَدمڄاوُن

ممودقلامطملنإ٠هلئاق.ةراشإلاةغلبامالاىلإرعاشلاشانباثدحتي:ةظوحلم)۲(

يفانبامك«(ملسمتوبأ«يقيقحلاةديصقلابتاك)وهوءنّسلايفنعاطخيشبهمازتلاببسبءةمامإلا
.لّوطُملاشماهلا



ٍلَوَعُمنُِهَلاينُدلايفقبيملو

هرابطضايفًانهاويٰجيَشناکامو

ُةُساَرِمبعصرُهَّذلاَبيَرّنِكلو

ُهَلعَبىتحرحلايزرججدْناَعُي

ةنيسنَنالِءارُهرلاكيَميشب

اَهّنِإيليلخلاطبايكيَنانحع
هكاكفَباَوَتخبزاوًايِناَعثعأ

ادFTؤُمأارضَننمحَولاكلحاتأ

كوعتنأُنكْولام

البيُفأرَبْدأثيحِءالَبنيبو

لوطأڭانمُيناسخإلايفَتلزالف

ععنوكڭاوي

الذختشورفأيفًاشئاطالو

الزلزتئةتحئوحلكىت
الجمشلضفلاولبضوڭۇتيو

الوَحتَتْنَلريُحلاىبقُمكينان

الملاهنووشقريحريخ

الثوقموًانضجمالشإللتلزالف

الِيَكُمًامضُحنيّدلاعضُحَلازالو

هيخأنباناسلىلعءهلاًلئاقديدجلامامإلاملسُموبأفطعتسي؛هلبقيذلاوتيبلااذهيف:ةظوحلم(١)

رهدمجاونيفهکرتتسمآ؟ەتبرغيفنينسلاهلهاكتلقثأيذلاخيشلااذهكرتتسله:(ءاعرييذلا)

الئاق؛هسفنرعاشلاوهوالأ؛ةديصقلايفهنعثّدحتُملاخيشلاةقيقحدكؤيرخآتيباذهو:ىنعملا(۲)

يضقيلهجارخإعيطتستوءىلوطناسحإلايفكديفءنامُعىلإهعوجررمآریبدتئطبتال:مامإلل

اذهلايحءيشلمفمامإلاةعاطتسابنكيملةقيقحلايف::حیضوت.مكتمامإمليفهرمعرخاوأ

ةدجنوًاثوغرظتنيرابجنزيفعطقنملاملسمابأنأودييوءنامحعاهشيعتتناكةيسايسبابسألرمألا

ًادمحممامإلاًاركَذُ؛‹قباسشماهيفاهيلإانرشأيتلاىرخألاهتديصقبتكءهلصتملامدنعوءهنم

ئاقءيصورخلادشارنبملاسيثرملاةمامإوهتمامإىلع(ضرفُتنأتداكيتلا)هقوقحبيليلخلا

.اضَرْفُينأيقحداكدقف|ِابعلاٍثَرًكناعأيّبعأ:ةرابعلاحيرصب



“ىضترُملامئاقلا

ىضَتزملامئاقلاىلَعمال

عبيممُجلواحأيلمكَو

ةئررقميلايللاؤفأ

مايفلبيرفقبافأ

كَمنَعليِفلاساعىم
اَهبانقلععلابجالولو

نيملسملارشفتممُكَللَهَف

مكتابائعيشأعطقتَت
ىدتبملامئاقلااهبصم

ماتقإلادنعشاجرَتىس

هَلفأايوي[لاةرمانإ

اضولاةني#اةفحلأو
اًضَقلامكحموُمُخَمبتير

ىضَقناالييرب

اًضعلارمجبيمَمطشالل

افرفأافاطأاعقتو

اضيُتدَقيسبَحقلاطَم

اضمأهللابفإابق

اًضَقَوَأدقةومللليےکف

ىضتقاَميف۔دمَمحأةَموحخب۔

ذاتسألاةبتكمفيشرأنماهانفضأفءكمتعُملالصألايفالوةطوطخملايفةدوجومريغةديصقلاهذه(#)

هنآرکذلابریدج.يليلخلاهللادبعنبدمحمنيملسُملامامإلتلسرآةديصقيهوءيحالفلادمحأ
ٌنكل؛هرسأكقمامإلانمبلطيو«رابجنزيفًايونعموًایحوروايدامهبعتنعءانهءانلعځصفُ

.خَرضتسُملاىدّهلامامإنمىجترُملاثوغلالوصولبقىضقرعاشلا



ييئائدقدَمحأَناكأمل

ىدُملامامإايينتأفامف

ُثيَضُفينيِيايعراف
ًايناعاءرفااتيأرنياك5و

دابيلاُبَركَناَعَأينبع

لئاعضرَعىلإٌثسلق
يفلأّيرشأكفولَو

ىۆنلابيلاىّضقكلو

ًاخرصتششمتمتىّدّهلاَمامإ

؟ذِقنُمعجاريلتنألَهُ

ضورلاشحمشانمويلَع
"ضقئأئممعرتكنأب

اًّضقلاباثؤوىرّملاِدشَأل

اًضعمشأاجبرُفمكبباص
“ضربايمعداَكذَقَ
اشجعأاملشيلكتبَصت

ىّضتئُيْنِإكِفيسلأرارغ

اًضَهناْنَلفحانجلارشسُكَو

اًضَمشضَندقكرذنَصليمَم

اضوُنذئيرابطضاأإف

مهو

هارينأنودلحريذلايليلخلانافلخنبديعسنبدمحأخيشلاميمحلاهقيدصىلإءانهريشي(١)

نموءيليلخلاللادبعنبدمحممامإلامَعوهوءةينونلايفهيلإراشأوءةديصقبهاثردقوءرعاشلا
نلكلذلءةريهشلاهنينونيفهيبأيفملسُميبأخدقسنيملمامإلاٌنكل«هاركذبهفطعتسيهنأحضاولا

يتلاةيعوضوملافورظلانعكيهانءهنطوىلإةدوعلاهبلطميفءاهرودبءةديصقلاهذههلعفشت
.يصورخلادشارنبملاسهفلسةمامإنعًايرذجةفلتخملايليلخلاةمامإبتطاحأ

.هتشيعمدراومةلقلريشُيانهو؛مهازومهُماعطَدِفَن:موقلاضّفْنَأ:ضفنأ()
نبملاسكفلسةمامإاهلبقوءةيلاحلاكتمامإ؛ةمامإلللايفوتللظيننإ:اّلئاق؛هتناعإلمامإلالسوتي()

.ةبجاوةضيرفنوكينأداكمكيلعيقحفءيتنحميفيّئِعأف«؛يصورخلادشار

VAY





سداسلابابلا

بتكلاظيرقت

VYA۹





“لهنملاباتكڪظيرقتيف

يڍاوّصسلابولقلليحلاُدَلَم

هيلإبولقللحلاة

لابلطيفراثآاللاوخدعب

دليحلاََدحخَوكاردإدعب

ةدهيلسئالٌُخڅخلاووآ

وُشلاجَمَراهباذأسفنيل

لاىلإيڑىسبيڙسوکشاثم
لانمييلإْثقْلاعن

انيلإذيملاثكارلااهُيأ

انيلإًاربِشكنمَتْلحَرَتله

رصألكنيراوغألاتزَبَسول
َوَسدولاسبالملاتلحول

 

داذمالاوراونألایقلمنُ

.دامرلافشندوجْولافشندعب

دارملاُنيَعديرُملاٍنوكوِنيَع

داْلإلاََنخَوِءافْلِإوتلخ
ادويذىلعآمارخو

ډانرلايزَوُكىوكّشلاًداكفبح

يڍاَرُماييتڳحَميفربطضا:ٌيح
يڍاَولاكاذتفراشلَمیرٌتاي

يدامتُمىوهلازكرميفتن

داوطألاكرايغألاىشجت

يداّنلاطشويلاجولانيبكان

م
ا

دئاصقلاوةديصقلاهذهيفلاحلاوهامك؛اهظيرقتبماقوءاهقفلاوءاملعلاضعببتكبملسُموبآين(#)

هتيبهذمهعنمتملو.ركبيبأنبدمحأخيشللءدارولالهنم»باتکلظيرقتةديصقلاهذهو.اهيلتيتلا

ملسُعيبآبضعتمدعىلعلديامم‹يعفاشلاركبيبأنبدمحأخيشلا

ةيناطلسلاةعبطملايفاهعبطىلعفرشأ؛اهظيرقتبرعاشلاماقيتلابتكلانأركذلابريدج.هتيبهذمل

یرخآدئاصقيفءكلذعمهارناننکلءيمالسإوٌيبرعدلبريغيفكانهنم«تجارو.رابجنزيف

.حضاوٌيبهذَمٍدُدشتبالبكم«ةيئاورهنلا»و«قحلاةعشأ»ك



يردتتنكولزنكلاااتفمتنأ

نكلوكنمنحَنوانمتن

بلاطملافجللكضراعنول

وُبشمةَرذكيفيحلاىأرام

لانيأيدمحُمصَلخَتَف

ىلايحالفانيَفنُفاَو

مبجتخڂٿالويبكنمبجتخْاو

شالاومشرلاوكلتواذنمكد

يډځوانآيتېحمنيقرتخاو

ةيحَملاةحخصمین

تحضاذإو ختملةبَحَملاتحض

 

يدوجؤنيرنلكيفيل
نعىوهلاوىوَهلانمىّنضَتَت

ٌةوُدُصماقَملاولضَولابلت
ىلغأيحلاجكيبلبَر

وغختَرءانفانألاو؟انأنق

عفَرَولاحانألاو؟انآنمم

ءظورزاجمانألاو؟انأنم

داريإلاورادضأإلازإادتقو

يداعألاداوسانتيَباملاح

دادولاوفَصَوىوغّدلايقدصبك

داعبلاُنيَعُبْرَقلافاويو

دابلاسوؤُرىلعخطشاوةَ

دافّتلادعبِءايخألاأايحخو

داعثئاإلاودَصلابيذغتبِ

داكنإلاوميعّنلاصقَربلم

يدابعنعاهُشْيَوَطدقةَمكڃح
ڍداوبهنتنأواوبك

يدارمبیوَهلايفتکَسَمتو

داتقلاطرُحَواَصحلاضفلبق

داصزملابلالجلانويو

ڍداشرلاُسمَّشٌيحلاٍتالاَمَكنم

|اهلابيذعتلاماقميف

اشژإلاوباطلاماققيف

اداعبالاماقَمىف

رعبٌنروُثولاميفءةيكيسالكلاتايبدألايفدان[فيرعتلامال]بًةقوبنم«انألا»مادختسا(١)
.ةفلكتُمريغوملشُميبأرعشيفةيعيبطاهنكلءةثّدخُملاةئبرعلايفاهتامادختشا

باطخلانعٍلزعمب)ةيليلحتةيرعش/ةيفسلفةءارقرطشلااذهئرُمول-[ةزِظوٌراَجَمانألاو؟انآنق]()
=/ئراقلاطبنتسال(يفؤصتىعسمنمةحتاملاهدئاصقٍلُجوذههتديصقيفنميهُملايركفلا



لارثأىلإةبشنانألب
هيلإيباسيناُثيححنمانأو

هيلإيباسيناٌثيحنيانأو

هيلإيباسيناُثيحنمانأو

نأىلإينتفّرَصحلاة

ٌديهشعمَسدوججولايفْنكَينإ
يئنالاللديدعلاُتثنلأام

كحجلاوِتالامكلاوضيّملاُتِراَو

لليحلابئيكلاكلالوم
ارحبنوكلاىلعهِضيَفنمدم
لاعمجتودَمنيانذهَشف

امكفراعملاكلتىملتف

ثطييةَوْبنلاو”الويَمنم

ركبيبأنبدَمحخألضفلارَدْصَم

-لعيد{شيولع ad -

دارفتالابيحللَديهَشيح

داجملاوانشلاودملاكِلَم

يدادعيفٍةَمضصَرَوصقنك

داسجألاُثعابحوؤلاشنت
دامججلانيبرويَرلاولتأثق
يداشُنصسخأدوججْولايفانأنف

دادذحلاةمغنبودشأتم

يداهلالوشولاودجبنية

دادشإلاقراشميلجشويح

ِصَفيف دانَولارَموجلاكدي

دابوكانُهضماغنمنير

يڍداوعللؤارآعنبوري
دارفألاةميبَحىيععغلاف

داجيإلازاشَنرابظإَلبق

دادجألاوءابآلافير

دادّسلااميسنيتبشّنلاانسنم

(يفسلفلاويرعشلانيينعملاب)رعاشلاةليخُمفاصنإىلعةرداقةيرعِمتازاجموالاللّلحُملا=

.ةقيّضلااهدودحنمفاهجهفلاهُنيماضتوهدئاصقتشسورُكيتلارطألاجراخ
تفاللاهِلْؤانَتيفملسُموبأهنمٌيلطنييذلافرّصلايفوصلايفسلفلادعبلاتيبلااذهيفىلجتي()

.قولخملابقلاخلاداحتاةعوضوَمل

.ايندلامولعنمبسئكمملا:يأ؛نيبشكلامليلاويهلإلامليلاهيفىقتلانم:نيرحبلاعمجَم()

.دارولالّهنَمفلؤمركبيبأنبدمحأهځودمَمءانُه؛دِصقَيو

.رَوُصلاىتشيفريوصتلاوليكشتللةلباقءةنيعُمٌةروصالوٌلكشاهلسيلةّدام:ءاَمَدُملادنعيهو

.ةّياملاملاعلاءازجأاهنمهللاَمنَصيتلايهو

 



قتلانيوازميفملعلاعمجج
اراشإلامولُعنَموُدلاینتقاو

هنافاهئاشُكنميسفنلاوجب

تاميلكەورنمىملتو

ىلكثبُهَولابِراضَمنمُتزَرَب

شلااذهبمظغأواهلاحرَشنك

لغلاورياضمنييلاقربي
وُغدَيةَقيَق{حلاوعزشلابَماَق

اياوزايابُحوبرونلكَ
كجلاوململارئاخذنمعماج

فيامموقلايفراعمنيوصاح

ڭللادكموراشتنابُتعَلَ

بطلاكَلنمويلعثتّرادأف

- و۰

$

دازملاكاذغمجبلوىو

يداوتلاَروُدَُصضهبىلحَفِت
دادشإلافئاطلاهيلعتلا

دادملاسابليفضيفلااهيَص

دادجيفاهلهأدقُفنميهف

داد{علاَتيرَناهُثَوطت
دامننمهَلنإامارنحرس

داشَرلاوىدُهللنيتاسللاب
بقر دارفألازئاوكاهُئ

داعملامويلىقبيأرخُذةَ
ڍدارمملابابنيكِلاشسللځت

دالبلايفراونأيرشتل

داعشأإلاوقيفوتلاُموُجُنع

اشنإلاقرفملأاجاتناك
ايازۇلالهنمبةوبرشأفليبجنزاجازيليبل

ًاعبتفلتختليلدلانمٌةروص:ةقليانملادنعهنكل«هتروشوءيشلاةثيهو-سبتلملارمألا:لُكّشلا(١)
.ربكألاورغصألا؛نيرخآلانيّدَحلاىلإطسوألادلاةبسنل

يواسيوءاداشنإلايقرفَملًاجاتناك»:تيبلادهاشيفءدارْولالهنمباتكةعابطخيراتلخرؤيانه(۲)

م۱۹۱۳:قفاوملاه١۳۳١ةنسلكُجلاباسحب
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(*)دازلانايُمه»باتڪظيرقت

اهاَرَمنَعاَهَهْناَوسفّنلادرج
فّنلاغلفُتامفىوقّتلاباهُكَز

ايبَولايمعارملانَعاهليتشاو

اهنيديكلادارميفذْخُناو

زرُجَعةذَِشباتملايفاهلو

يفَحرَكَمباتملايفاهلو
ًافيعُضناكٍناطيشلاديكنإ

فثالانكنئأدقواهلظّميتف

وحلابدهْرلاكَرِبَميفاهلْقَتغاف
اهرثأفىوُملاتلحنااذإف

بطلافالثنوتقرأاذإو

روهُراهيفنيقيلاجورُمف

ىمالتَئاهيَيفامهزذُئال

اهارُشفَتىلعالإاحبس
امارتىلإثلوتشااذإ
اهاوُمَبُعَصنورسیاسرع

اهادمَعاماهيبطنعهُتَفَنول

اهارُغثطيِينفيوشّتلاتاد

ىھاضَتَنالسوشفُلايهاَوَدو

اھانمَواهكرتمزحلاامقر

امالكالازمهودبَتنأىلإ

اهاوطيفشتنيقيلايماَرَمل

اهاكُبَواهتيِيَعضُزافع

اهابژيقشُتقيفوتلاُتارصعُم

يبازيملاشيفطأفسوينبدمحمجاحلاةمئألابطُمًاحيامةديصقلاهذهلاقدقو-انرايتخانمٌناونغلا(#)

رادىلإداّرلانايمم»ةمئألابطقباتكلًاظيرقتتبتكةديصقلاو(رئازجلا-بازيميداوىلإةبسن)
ةيهقفلابتكلاعبطلةيناطللاةعبطملارخسيذلاملسميبأةمهبرابجنزيفهعبطةبسانمبء‹داعملا

.طسولايفشبةقفنللسيك:نايمهلا.١۱۹۱ماع«حاجنلا»ةفيحصللوالهرادصإبناجىلإ



يمالوشاعفيحاهاَعَرام

ليلبنوزحلاالسُهدلابراف

الإكشسفنناطوأللثرسام

اقيتعلاموشؤلاهذهيفتن

اًدلانطومللزرادبلارادبلاو

جَعامفٌمايْخلاكلُتَءاَرَدق

بحضاوًليللابكزاوليذلارمش

بطُحٌلُكلمتافنيألاىلعو

ْتَلاطكياسملاتَّمَاذإو

ْنِإةَرِماَسقوربلاوىركلاام
لحؤزاوئعيبطلامّلاَعلايفلح

ماقتكترريم

خألايفرفولاىلإثقلاهتيل

لاللكحءاقزَراييجبر
جلاىسَعميدقلادَهعَملايبدناو

ًاقوّشٍِكنجسيٍكلاَرشِإنميذقناو

هللاتوکلنمضایرلايفيڃجَرشاو

يبلاةَعولنمراكذّتلاِكاجَشول

اهباسفلاووكلاماع

v۹

اهاعرَيامشيَريځخَيملفٌتث

اهاذّشعافَواهتاضورنيب

اهافخواهيلالكنيأانيآ

اهارشموجبصبغتدمع

البراهلُحفبيرغت
اهاًصَعْتّفْلأايلاُثيححمث

امانفطشلختنأنَعكو

اهاويڭولشلاامفربَصَتاذ

اهابقُعيفُبوُطُحلاولتفو
اهادممبيبحللٌقوشلارصف

اهاوغدًاقداصيقوّشلايفناك

اهاويراتلىلخُئنمليتلل

اهانغمماورممغَنالاهووبحناف

اهاقَربفيطللاملاعلارتُ

اهاقشَراهلئَويلثفاجتو

امانعلوحيالنأثّتَمتف

اهاوقوذغتژاونألاثيحرض

اماوجتثبتىَهلَولانلفيف
اماهيلثنادقة

اهابژرَنيَبِتأشَنضايرل

اماشتدقةينمبفوشلب
اماضنيف٤ۀَضيَفنيز
اهاووًاهآَبلقلاتُفّرَملن

اهاذدَعاميفرايتخالاكلت



بيلغلاةرضحللٌفاطلألاٍكتحشَر

اسيفّنلاسوفنلاىلعيِسفنفهل

ٍضفأيفيلابِراضَمنمُتزَرَب
ًايعرسدَقممملايداَولافنأت

ةئكردأاهصالحثَّنَمَت

احلايفوحّرلاةفيجنمثدارأام

يغالۇئاقحلااهلىلجتَت

ضَوللَنيِعْدَيلامجلاتاراي
هيلإثّنأَمُطافليجلااهَوَ

بيعلاةخشُتيفروطشملاتدهشول

ئَّقيَأكيفروتشملاتفشكو
رفأةئيبَحلكيميفٍتنأ

فخملاكوليفُكيَلَعايافخلاف
رمُغنيةيقبلاوسفنايوأ

طقمالفاهيكرأسفنايوآ

حفَنىسَعتاحلاّصلاباهيعدَو

شىلعةايخلاهذهيفتسل
طَعاهلطابرامنْنَعيردضاف
بللغطقأشاطعلاريِسَقَو
يبينآويبواوئمطاف

ادعأُيئالعلاوسفنايوأ

ًادجَنُبُدنأوىوللانوبدني»
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؟امايقُليفنيبغزتامأءا

امالغوامزرادقأثععاضأت

اهاومَماهابتشافرشألاة
اهارَفيرفّتُداَسآلاثيحتَعَرَو

اهامجڃچطشَوغارتالثَدغو

اهادُمليبَسثَرَصُبأولل

اهالجختمواشميُغالوس

اهاَوُهَتنأسوفّنلاىبأتفل

اهاًمَشلضأسوفنلالهبنإ

اهاتلقَعلاورمَغٍتاقيِمَعيف
اهاتّتَدثَوحامانعَمَوب

ىھانَئٍكيفةوجمؤلاَذأبت
اماضفأةَمكحِلميكنم
اهاُبإيكرذُثااو

اهاطغاهنعتفَشكامولاظو
اهاهتنمُمىلعتفرشأدقاأ

اهايقليف«يقارِفلادعب؛َعَم
اماشغَئةَمحشَرَوبوت

اهابقُعيفَنيِفلَتامىوءي

اهاَورُأاهِشاطعىدضأفءىش
اهافحخأامءامظإلاويخودي

اهالبواهيافآنييصّلخاو

اهارشأنمٍتنأوءٌدادشم

«اهاجشامىلعيکبتنيَعلك



ونلايلتجلانجي»بيناتيل

ضيفيفضويُشلامش مولاوضيف

ےبتىب

ىحلاو-ٌيئاقحلاُهنَعيلتفك
اسىراار

يبلاةيفينعلاةلملاڭرأ

”ءاقحعل

اربألابينتةَعوُرَمىَنَضَتَت

-يغلاورهنلابرشةُثَراثأف
لاڭانكواهتاَسَراماَمعَ

مشلعشوُبدَرلشياهر

سْفَّشبزغلاَنِمثقَرشأًابجَع

نبالأاكأإوةيآاهُنإ
خاللضملاولامكلاُتاججَرَد

تادهماشەلەزالئآكلت

ا٤ًلاوبعضُيلابجنمُتعلط

ودلاكَّلَملاكضرالابثرادمن

دقةزجغفغمُمبەرزيسفتۇَءاجج

لغلاهرداصضمنيٌيحلاقربي

ًامكحځمٌنَملايفُلوقحلاُهْنَدحَو

وئالرفْئَضَملاةَضْهَتيضهناف

ةَعاطنمدانجألايديَتشاو

َهئيالوللاةَعاطنأيمَلحناو

فةدلب::نجشي)۱(

ىھابُياليذلاماعلانير

امابُرُلويشلاأ
اهاًّضَقِنامَّرلاسفنيفةحباحح

امامًئنشەنأآب۔يديهش

اهادَعنمىلإاهنعريْفَسَو
اهاوكشهَلثضَۇوفذإَءاض

امافطضشماضريفر

اهامجَواهَنيرَعيمخَندش

امايىِضَواهروُتباغدقوس

امانىعشيقزمللانئأف

ًالمتوأئب

اهاوزشنينيفراعلانيع

اهالغأةنأآشراعدقوى

اهاعَرطقمولُللەهنإ

اهاشزأويلنملابجب

اهاًضقأىهُنلايصخُتالرا

اماطشعاديبالالهأثَرَهَب

اهمالنيململالَهنَيواي
امابشألاوةادنألاانيَمَن

اهاوسرزيصّتلالَرَعدقفوشلا

اهانيءًاعطق‹ملِعلابالإضب

.رئازجلابشيفطأفسوينبدمحمةمئألابطق

V۹۸



افنأويفيمغرُفأدلاكنود

تاملكنمَراونألايدمتساو

رجلايليقتلافنيراجرَميه
اوماهفاهنمنوفِراعلابرش
ةنرَهظأامروتشلافلخغار

اسرافحلايننإ

اهنعفْْللاوئاتشساهتبجحع

وطأنعشاةَيانعاهُئتذُحأ

لقثقَرخأيتلاةَذُحألاوذه

ةايعَفلأتبدأىّنأتيل

دجيتالزغاتمتنقاتل

اوزأبيمشتلاالولسفنيل
فالافرِيَملاميتُوْوَملاكينِ

ًاجيسنلالّضلاولبقنمكاع

تألاوكرميُءاقوُحخاييِتَر

ديالوٍتلَرَمامِكيراَوُيال

خلاجستيتلالحلاهذه

تنمىلعلوقشلاٌةَرطِفكتمل
دلَةصضيبَناهن

فقلاملاعنميضويُتلاووشو

يملايندمحُمايَتيَفَلَتام

روُنسابقمكنمًنوكلالش

قورنالاُتايآلاكتَعضأ

خلايذتاماقيفكشَماقأو

۷۹۹

اهادمُهنَعقاضلرزَهلافكس

اهادمُميحبىدُهلانإهللا

اهاوخُفنياڭاذواذنير

اهالطييحَرنينيقاذَمب
اهافَحخيفامفيكفٍلامجبني

امافخأٍوِيدُقنياييف

اهالجبامورشأنياهالجيو

اهامجيفاهبتّهتنافاهر
اهاوُتحتياوُقثشاطويب

هابنيةخشليلثاازتو

اهابژرنيبدنَولاُتاليمحو

اماۇجۇبثااهاب

اهاومَمبولقللوىٌشءاو
امهاتشلەۋاقوَحُهَُلَرَع

اھايبزجباهَنوُمظوُدحَتاو

اهاسكِءاتُشلاةَربَسيفيف

اهاتشسواهشاحلإًانيصَري

اهاوُنياهُمنُصسيلاهلاو
اهانشاذهوينابَرلثم

ىماَنَتَتالِنافزيلالهألب

اهاَصَلُحنمتنأوالإةض

ااعضكةيِيَعترانأف

اهاضتقُمايدامثَنَمْوَبَفاهي

اهاولييداوَتْلَرَنتحيتيق



دَتَيالٌيحلاَفشوُينبااياذكمه

ًافشكيئاقحلااهلىلجُتوأ

مخلابوِءانّتلابَكنَعثَرَصُق

هجوىلعءانشلابتثكَرَبَتدَق

يخلاغمتةَوُغَدِبينْزڄأف
امارَكدوججولايفكنمُتثَرَهظ
ءاَرَّعلاًةَيِضاَبإلاةَلخّتلاىتأله

اّسلاُرَدَملاوٌييفوتلاحاتأذإ

گهىلع'اعبطريِسفتلاماَممَتِب

رشبودجچماوَد:ڂرَأتلق

باَر:ُتلقزوابارځّدمافلي

ّضتزاواهبحعأًاسفنأ
اما

اهالشإينرَعَوينال

اهامشطشَوموُجُنلانيبو

اَماجلاعقوبيفبأك

اهابقُغيفوايندايفيلتار

اهاوذنجنيةدادشإلاثْوججَرت

امانشئازتبث{ٻلفأنأ

اهاواٌننملكماغرإيب

اهارّشدشأواهكالفأ

امالياشرشيلاوخير
قانتًاعبط«ِداَّرلاَنايغه»نإ

9

املجةَمْلظ لهجلاَمِلَع

.رابجنزيف«داعملارادىلإداّرلانايفِم»باتكعبطمامتدصقي(١)
ءاهنإبةځحرفوُةوهزف«رابجنزيفشيفطأفسويدمحمةماعلاباتكةعابطيفريبكرودمِلِسُميبال)۲(

عبطخيراتىلعليلدتلل«لئُجلاباسج»اهيفمدختسايتلاتايبألانمعلج(دازلاُنايمه)ةعابطلا

نكمُييتلاو«تيبلااذهيفةدراولا«ىهانتًاعبطدازلاَنايمِهنإرشبودجَعاوَد»ةرابعيفباتكلا
.م١۱۹۱:قفاوُملا.ھه٤:باتكلاةعابطنمءاهتنإلاخيراتنوكيللمُجلاباسجقفواهّنَمجرت

یرناننکل؛(لیُجلاباسح)خيراتللةيكيسالكتامادختسايفىتحملسُميبأروطتظحالن:ةراشإ(۳)

يهفءاهلٌءارطإوةداشإبازةدلبركذياميفنيترماهراركتب«خيرأتلارصانعةديصقلاهذهيفروطيهنأ
تسيلريخألاتيبلاىوحفنإف«كلذل.رئازجلايفبازيميداوبغيزامألاةقطنمسفنيفةعقاوةدلب
يداوىلإةبسن]ًاباز:ُثلقءدزوًابازحدماف:راركتبةيكيسالكةيرعِشةّلْفق-ةداعلاترجامك-

؟هدهاشنمضبازةدرفُمداريإلولكُلباسجمادختسابباتکلاعبطخیراتدیکأتللبء[بازیم

‹«اهالجفٌةملظَلهجلامِلَعٌباز»ةلمجيفلئججلاباسحقفوءيديكأتلاتيبلايفدهاشلاو
.بازیميداويفةدلبيهبازو؛ه١۱۳۱:ًاضيأةجيتتلاو



“بيترتلاةيشاح»باتكظيرقت

ُدِياَصَمبوُلقللفراعملادإ
اهكاَردإيفبشسكلالبقٌدَجلاو

ئججنعنْاقحلاتبّجحتاذإو
افّصلاًةبَلِجَمديرجّتلاٌةَساَدَقو

ىوَهلانمُبولَملاٍتَسَدَقَتاذإو
ُهَدَمنإرنرئاصبلاانشو

ثلجْناوةَعشألاٍتَدَراَوُتىتقمو

الصقّئلابفرئغافَكِلاَمَكىلعو

عاقكتافنمٍدِصاَرَملاىلَعف
عفاَدجراغملايفجرادملاىلعو

ةربْجةَداعَسلانعكتتأالم

يومنفئاحَصعبطلامكب

تحئاراهئاوءيلخځخُ

اهٍروُتنيىَدُّهلاعوّرلاىلإيجون
حباموللاسيتقحلاهيف
ةعضيقفياطَلوفراعتو

ُدماخبمهَوريغبلوقُملاانشو

ُڈراَوٍبْهَوقيقختلايفٍبشكلاو

ُدِكاَوَرويفِءاوُمألافئاشكف
ُدِقاَنلازيِصبلاَوُهسوفّشلاافَضَو

داشبويْعلارارشأنلف

دقاَوًروُنهللاروُنخبني

ُدِياَقكَقيرطيفكنفدِصُفاف
ُدِسافلالايخلاوكمُهَوكومي

ُدِاَذدراوملٍانوُدنمكومو
ُدِعاسُميِقْولايفكلْنكَيملْنإ
ُدِهاشفراعَملاضيْفنِمكاتأو

ُراوَمسوفّشلاىدُهلِوَيِع

ُدئاَرَُحباججلايفلحنيش

دَقاَولاُءايَضلاََووُهىبنلایدو

ُدِصاقتقوفقاوقومِلاعتو

ذهاَشَموةِيِسْدُفرهاظتو

نمًاضيأوهوءينالجرولاميهاربإنبدمحمل«بيترتلاةيشاح»باتكلًاظيرقتةديصقلاهذهتبتك(#)
.رابجنزبةيناطلسلاةعبطملايفاهتعابطبملسُميبأينُعيتلابتكلا



اهًدشُرىَوُهَنواهبٌبولقلاايحت

اهئاميكًارموججوشنتُءاَرهَر
هبيټزتيف)هےیھاریإُٹباَراحع

هَلثدقَعولسمشلاُدَوَتنسم

ُهّنإمحملااقلىبوُط
مُهَروْغُتضوىدُهَموُصُحلاَعطَق

ٍبِلاَغُيُّفَولاوولُغَييحلاو

ةَمْكِحبباطلالصفىَرَتاََوأ
۹

ةحځؤداريێشمأاعتَرىراََوأ

هِياحْفَصىبىلعغافلاتَن
اسبةفراعإكدباوأثَعتَر

دم{ٻُمَعرَشتدهدمت

اهباُطوتألمةَيِشاَحعَتطَسَبَو

لاىَلجْلاوُةَداعَسلاٍتَرُفوتدقلو

تناامنيجرئاشبلاوَرٌُتقْلأتو

اهلامكنوُكوًاعبطاهلامكب
وأَبيتزَّتلاسرا:يخيرأتكاتأو

ةحيراتوهاظؤب:تششروأ

ُدِماَوَشٌبولقلاىَوُهَتاملكلو
ُدِئاَرفوٌسئامفتموللانهو
دجاَوَسموجيثلاوُرهَلأفَرَش

ُدِيالَقموجنلاأَلَنأوًاجات

ُدجاَسنشحملَكفشوُبنشحځحِلو

ُةئاقلاوانمُاماَمْلامغني

ُدِاذُيِياقحلانَعيملااذكو

ُدىسافُيُمَلُملاوُيَمْرُيلطبلاو

دراومَورياَصَمهيفيح{

ُدراطَمموللانارملهيف

اوامُنآوقلاويقي
دياَصَمَةارأنملييفويح

دذدهاَملامغنَوانلُداهملامغ

دلاخۇىنىکئ4لاڭاذوان

ُدِساحلاُؤُدَعلاشمكناوُلابقإ

دِيالقنيمشلااهرموجلثم

ذقاعَملامكلاتايافُلهيف

دصاقَمهيفعزشللاَبًارَمَق

”ڈئارفثيدحلاةيِشاحع:ُلوُقوأ

.ينالجرولاميهاربإنبفسويةيشاحلافلؤموه:ميهاربإنبا(١)
.ءاملااهولعيالةيبارلا:ٌةييْرلا:ىبُّز(۲)

ملشُموبآجختي-ةقباسلاةديصقلايفامك لئُجلاباسحلهمادختساربعوءهلبقاموريخألانيتيبلايف(۳)

ادبًارمق»و«بيترتلاسردا»:امهو‹باتكلاعبطخيراتٌنهيفنمكينيتلمجب«بيترتلاةيشاح»ةعابط

.م۹:قفاوُمملاه۷٠٣ماع:ةبسحلاةجيتنو؛ادصاقمهيفعرشلل



“*”لامكلاجرادم»باتڪطظيرقت

المعلاُكَرَوملِملاطبنتشا

یِدلزَهلايفهذسافنألاكرتن

اهئغَِيَضاذإسفّئلاُةَرَموجج

هبانجبنيكبرذربملول

هترضحىلإَتببَوَتْنِإف

ًاعنانامْلعتشفاَرامويح

ةرثَُكموجُنلاكموللان

ًاذئاعَتسشَلفعوشلابكيبلَع

اسكانإشانريژوُ

زناتىلععشانرمتن

ًاعماوجرزجتخڅْاوبرافوُددَس

هبىقزتيذلارفشلاكَنوُدو

م

اللېېبسۇۋرفبشېىتالو

ىلغلاَدجلاي

التباهنيّقلتملبهليف

اللجلاَتبكزراذإكردت

البُسلايدُبَيولقعلابهيمل

المجلادوقَيمليلايتفارف

ادموييفًاعُمشمًاعفاشو

العرزياغوسمّشلاقيتحئاف

الئومهنيفنكلئؤَمب

الهجبنمىلعًاناطلشتحخبضأ

الشزُمايبَنمليلابتفلح

الصومىزلامكلاجِراَدَم

ىفودجنُمكَرْذأ

يتلابتكلانمدحاووهًاضيأوءيملاسلانيدلارونةمالعلل«لامكلاجرادم»باتكلًاظيرقتاهلاق(*)
.رابجنزيفةيناطلسلاةعبطملااهتجرخأ

.نونټالولامځفنيالعويدصقي:الموي)۱(

.هابإكاس:هکاسک)۲(

 



ةنأالإءافطَرتباعشس

هروغُتنيهمليلاځورُتثُشفنَب

ىَربْنافموججُثلاكاراشناك
ىمعغلاتاشَكةَعْرنلايقوم

رداصتمنيدوُدمَملااود
4

۰.

= -

ع
40۰

هيدرصلهللاهك
م

يذلابيَمححمنبائملالا

ًادصَرًاباهشلطجبلاىلعَراَص
اىنلاقبيأوشاەَديأ

امل”مبطلابلاّرَمُثيحو
يذلاعَهلايذناطلشلاةئهب
ةنافييذلانيدلاذيؤُم

ىَئَفلضفلارتضَميلعيبأ

هنوزيفءامغقلاةايذ
باَغيِراَسنيمَرُكأ
هدعشأامبأنوكلاَلَلَهت

9صو
هل0مال۰وُأ0ُِ-

رهازرفىيبساتلاوُشَبأ

لسعځَمټبَراروُنوطمپ

االجثاشاَرمبلقويادفإ

الصًفارمؤزجباهيفالف
«الَع»يخولسدَقلاحورِثفنُك

البلاامجادقووصل
الجبنبالوقغلارشُغٌبعؤوتشُم

ىلتجلاوىلتفاهيلإىَفَر
الطبأنمىلععشاةجيحمو

السينِءامئيلاموُيَقلَماَف

ہےشياف ؟النجُااموبناطيش

اللعمئائسمئأاقوش

اللفورونبۇۀرَربأ
اللدكولملاهَلثةعاصت

الثمتراسدومخملاهوكؤو
الغلاماقمقوومحديحم

الوُحموُجُنلااَلإيضترتال
الملاتَكطَفاهيلازَعتيَص

اليئايَمُحلابيدحَوُثشلو
اللتورونبەئاک

نبدومحديسلاةقفنىلعُةعبطناكو.يملاسلانيدلارونةمالعلللاصخلارصتخُمباتكعبطدصقي(١)

وبأناكوءنيرشعلانرقلاعلطمةفاحصلاورشنلايفةعساوةضهنىلإرابجنزيفةعبطملادوجوىدأ(۲)
=يفةيريونتةيحالصإتالاقمبتكو١ماع«حاجنلا»ةفيحصردصأذإءاهبلتيفملشُم

 



المكعبلامكلاراَذَم'”هكارشُبايَمًاقذصِصهُتحأ

افدقفء؛دئاصقفبتدر. ماف؛هدئاصقيفبتكلاضعبلهظيرقتنمحضاووهامكو؛ءهتالاقمتنضتحايتلاةفاحصلا=
يفبتكلاكلتدب .ايقيرفإقرش

ايهًاقدص»ةلمجدهاشلافرشنيفربكرو س‹ةقباسلادئاصقلايفامك«لكُجلاباسمدختسي)۱(
6۱ ۴قفاوُمْلاھ۳۱۷٠ماع؛ةجيتنلاوالًكاعبطلامكلارادمكارشب

Avo





عباسلابابلا

رابجنزنیطالسحئادم

۸A۷





یوللاممه

اهئماظغنإاهلججألولمملاممه
ينبلامكلاوبأملحلاو

ةُرلُكَوځاورأملحلاو
ًارحفَمُسمْنأمالحخألايانو

تلَلَهَتوثَمَزاينُدلاِوبكِلَم

ولملااهلؤختهئازَعكِلَم
ىغَولايفمِراَضُحلاةشِئاَرفٌدَسَأ

اهرميئلكالط
هيأرهتلدادضألاىلعفح

ةُفحَبءاًَضَقلاَنوُداَمبالش

هرهقةلالجنمرداوبلاىشخت
ُهدونججمًنوكتنأٍثداوحللنم

لاةتاييبويرَعةَلافكالول
EEE

اهماضععسوفُّشلانِداسملجلاب

اهشالخأهناكؤأىلعثعفر
اهشاسجأاهمنشبماركلاعلو
اهشاريدوشيةَرَخفَملكنم

اهشاوقواهكالممٍتانئاكلل

اهشماظحأةرطفلفاضينأنم

اهشادقأيرتشملامامٌقوفَوك

اهئاقمُئتقبيتكلكاوج
اهئاتضيةَميظَعلكاعف
اهشامجّنُهَنوُدوفويشلانمل

اهشمارِكةوشراحَوِءامسلاُدَدَم

اهمارِضبشيامفِفوُرُصلاُبَوُن

اهُماهيةادُعلادبكيفنوكتو

اهُماَدقإىغولانعافكاين

.(ينيونبدمحديسلاحدميلاقو):ناونعبدمتملالصألايفتدرو.انعضونمناونعلا(#)
 



الضاوفلامُكلانشهَلكل
ويشلاِءارُفإبويداَيأثعَلَو
ادعلامخجلىلإثقرقاذإاقع

ٌتِاَوتحايرلاكٌتامَّهطمَو

سباَوَعروُدصلاةبَيكُمدوج

هباببداهجلاةطبارُمثَماَس

اهتابلىلعتَلَصامَّلاطلو
ٍيِشاَعةَوبَصاومالاىلإوُبْضَت

اوشلابهشلاكيلاجبآالابٌضفنَت

ثزرخأَوةامكلاةَعَراَقُمُثَمِلَع

اهراَرَفوَقَيالىبضَعادرج
ةلاُحَتموجنلاغمَّلاهريشي

اهلعَتمامإلاينبكوُلُمثشاَع

مهلًاكالفأيكفرودبلااوناك

اذكموماَمَدلااهاَُتَوَفْتَلْبأ

ةَمرُحىَعاَرَوًادُهَعىفَوْمكَلَو
ًارِيُفُمىَنغأوةلضانفعاتأو

بێذمةَديدجبنَعرَواَجَتمكلو

ًامئارجبلابجلالاقثأبىتؤُب

هماناجلادعىلعىتح
اهشاقمؤماركلاىلعكاذوامدف

اهشارُمإًارُحَوُمًرلظَيالنأ

اهُمايهبورلامدىلإلحق
اهماظمعديدحلاةَعَراَمُمْثفلأ
اپشايىمَراهئاهجلش
اهئماسححواهشاَهِسديدحلاوَمُر

اهُماَرَعبورحځحلاِءاَطمشب!ًابجَع

اهشاوأناورهتلاِءاَمدورو
اهماسججأامدلابٍتامَعِراَدبق

اهئاَهفأًاديجَجكراعملامْلِع

اهشمارجةادغلانمحابتسُيوأ

اهماتقَراثنيجمِراَوَصلاعمل

اهمايأوِياَهبَجيفةَتَمسَر

اهشماجِلدابعلايفمُهنِملذَعلاو

اهشالظلوهيًةَلضغُمحازأو
اهماتحغنإاهنأآشًاسفنوقأو

اهشاثإلعلزراجئالول
اهشالخأاهُتيزتكوللانِإ
اهشازلميظعلاوفعلابٌلوزيف

و

.رجنخلاونانسلاوفيسلاٌدحوهو؛هبطعمج:ابظلا)۱(



اهكيلممباقؤلاُكِلَتمَيًكلتبو
ةطونمليئألادجملاُةِيضقو

لامكلامكلاةَعماججِلٌلضأ

ُةُمَميلاعملابفتهَيلازام

ثقرشأةفالخلارِسىَرَتامَأ

اهششرَعَلَلَمَواهڑبنيرتو

نأدعبةطيسبلامالشإتاغأو

يتلابمارشلاسومانٌدأو

ُهَديرطِنامزلاىلعويجيكِل
ةناكربةَميظَعالبلاتوغ

اهناَرفدوججْولاًةنطْلَسةُتفاَو

سشنأبَناَمْرلااوداقرشفنم

اهشيجوججامفالُعءامشلااولي

رهمسلاناَدَللاعُهُنيرَعدش

رمليلكِتاوَهَصىلعاوقلُح
ركاَسَدلاوةَوِسألااورجمَح

انّملاوبيضاوقلاَلَّلظاوشيفَتو

جملاةيدزابكالفأبمظغأ
مُهرائآسماقمبوطُخلاؤبن

امفمُهُعِزانَماينُدلانعٌثخَمش

يمتشملاومهليزنقوقرشد

1

9

0

هَبعَر

١۸

اهُمامُمَباعّصلااتقيكلتبو

اهشماكحخأهباعنطضملامجب

اهشمايفدوججوللځورسمشلاك

اهُمامزِهيَدَييففَعاضُتىتح

اهشماموأتَرصَُومورقلامَمِه

اهشالغأثرشابتَوهروُهُظِب

اهئالشإاهلملأعدويتَداك

اهشمايقداهجلانمةلإلايضرب

اهئاكحمهتامصوواذبو

اهشماضمامجيفتداولاىتح

اهشمامإواُهوؤفكاهامَعَردقلو

اهشئارهبالومهلداقتساالإ
اهشاخلإًامكحُمُعباوئلاوةي

اهشامجِءامئلاباوثأكقز
اهشامزموُعَيةحباَسَءادزجب

اهشاهلوميةكرعَملاهنَع

اهشايخِتامزكملابتتةَ
اهُماظينِنامَّرلاديجىلعدَقَع

اهماطخخَواهُتاَذَلهيبُ

اهشامِؤعاضُبالقوقححممهبذ



ًارخافَمدوججّولايف«يِنَْوُت»ىقبأ
اتُاكِلَعلاهكیتأف

لاةلملازوُنُناطلشلاديَسلا

تثَضَراَعولُهناَوَطَسيذلا(ُّدَمع»

اهئاُكَوَةَبيِغَرلكءاطغي

هلالججرونبةْبَفانَمثمر
هرضحنعيذلادمحلاَلَيَقَتو

اوَعوججزأيذلاكِلَملااهيأاي

ةًلالجبذئاعكَبابمآغك

ڭرزياغيملكباببدبع

ٌزئاَعويجتشسُشكباببّدذبَع

ًايآكوفَعلابجبكىيم

ىبّرلاغلبدقليَسلانإيالوق

البلامميِدألاملحدقيالوق

ُتثَضَفْناِدَفِناَمَّرلاةلكشأيالوَم

اوميندروأرهَّدلانإّيالوم

ًانرقُمكدوُدُصىلعتسليالوق

ملاظبَتسلفدخأَتْنِإٍيالوَم
عالدَعَفلدعَتْنِإيالوَم

ةَميظَعُبوُنُذلانكْتنِإٌيالوَم
جوشكُراَدِْفاوكملالوم

ثَبّضُفعئارذلاُلصَوْنِإٍيالوَم

ةَوطُحونَمُملابَْنِإَيالوَم
عجضموهمتنرنإيالوم

A\Y

اهُماَوَدَواهزيسَمموُجُشلايلي
اهشارمٌّرَعَوثلجيتلافرش
اهماوُقَواهيايحخحځوَرَوار

اهشارججأثمللابجلاَش

اهيشالقأةللأمكَوالغلاديب

اهشمالكدويقلايفحئادَملانسل

اهُماملإيتينُحمفاوائ
اهشماقشمَواهداعشمؤاعملاويح

ابيشئائآوبثمَلعدقوالإ

اهشارنإيدَييفضقنُيسيلنأ
اهشناؤُرِديرطلاسفنىلعیتآو

اهُمازجقاضنيبيطلاىلعىتح
اهشماؤزفجءادعألاةساملو

اهشارعدؤُيردصاهلامةر

اهُمامجسوفّنلاىلعكڭاذسيلوأ

اهشمايقَيَلَعيعةّجحكل
اهُماظحنإهَنوُدكملجماقمف

اهُماَرَغةاّصغلاىلعَءوُيَيالنأ

يدلْىَلخُبُمكاَرُذَُف

اَهِسشيلطَتٍوےَيِماَربْرَلَف

يارهدِجَمِهزرُملاىلَعف



امَءافكژوشأالادرتْنِإيالوم
اهنيكُنوؤُشلامرتْنِإٌيالوم

ًاعقالببوُطُحلارذَتٌةَرظَتلَم

ينتيضقْأنِإمايألاييتَمَصَح

افصلاوُمحجاَرَملاولِضاوفملانيأ

لوثيرَعالوتثّصقَناممشاو

ييباتإَدوذتنأُمركأتنال

يزوردرتنأمحرأتنألو

امّنإوميظقلابركللكوعدأ

مكلضترُشنَتماَبألِتَلاَزال

ًادلخشعيمّتلاوًادبعرُهَّدلاو

.نوصحح:موطأ)۱(

A\۳

اهشارمزيزمعلاىلعألاكّلالجف
اهُمامَتكاَدَنىلَعَوةُصوقنَق

اهُماَمَمميمَرلاييحُيٌةَرطَموأ

اهشماضختيراذإيلعلَ
اهشاكأُتاياولاموللاَنيأ

اهشماركنيسئابلاُتالماشلات

اهشماوقظوظخحلاىلعَروُمألانك
اهُماَمُهتنأَواَهبيرخلاانأف

اهشاوأظاوشلاككوفَعضوْخنَع

اهمامحمحيتبركدقویَرشسَح

اهشارَفةَميظعكلىد

اهُماظينواهورشتمكيلَعفَ

هشاتجضفُيالرمشموُطََو



*یفعنميدايأ

ىفَعْنَميڍايأدمحلاَُحَاَف
امهنارمَربدُِجَملاْرهَدْرَي

اسّنلادجملافرْينَمثجَتنام

اهيانمناسحإلاةَدِئاَم

يدتْبَيالنمماعنأالاكلضدق

هفارُغأنيُاطلشلاادمح»
اموعضشلاُكلاَمَملاهلان

يفسنويوشمتيرغنِمك
هدادجأنمولملاوُبكلَ

هلايناللديبعّتلامتاحنم

اهدذُغَرتخٌشضاَيفلاهمكْنَم

ةءاذحغنأهمےیمخثرَدام

الغلاتاماقمللٌلضأعلجلاو

ىحضلاداريفسمّشلاِءالجْنالئم

ىَصَعنئكَعامُّهنِماولُحناكول
اًضولايلوياملضَّملاىكْرَأَولف

ىَدُهلاك؛يِنِنَوُتنا#ولمنِ

ىَرَولاتيغهِنافرمعنمضيفلاو

ايعلاتايمالإلافنأ

اصحلاَداَدُغ|بنداوكيولو

اجتًنَقاَعَدوَعمَوَملُظ

ىمَتنُمملاويمتنشلامغِنوٌڈوُه

ىشىكافشوُيطابقألابناكنإ

اذملاماميفماضمّصلامزامز

الفلايفىعْرَصرجلاباحلث

ةديصقلاو.(ىنعملايفهنعهللاىفعلاقو):ناونعبدمتعُملالصألايفتدرودقفءانعضونمناونعلا(#)

.اهتايبأايانثيفهمسادرييذلاينيوثنبدمحديسللحيدموراذتعااهتقباسك

=ريثُمحاحلإبةيخيراتلاتاراشإللاهذهطقلتنعملسموبأفقوتيال؛هحئادميفىتح:ةظوحلم(١)



اهذنععيداوَعلادرجلامرسم

هبیَصقالافرشاقؤاَرشإ

انَرييرطلاتبَكزان

ةفياَرتلرأك

ونيؤمملاووهبرهَّدلاحلفأدق

لاهفيسُدعَرناقرُفهاَدُه

ءارعُشلااهنَعرجعيةُنافِص
لضََرودجتْنيأٴلمكو

ةَمْرَعىندابرهَدلابذَجول
ئاسرافىلجئانإ ثجبرش

هِيَمخَرْنِميفاعلالبقتشَي
ُصثلزَتيراردلاول هَلثُم

ESED

السلاحوُمسَملخّتلاباعلش
ىفطضملايقارُبَرائآغبت

ىَمحلادوصقَمِفنألائمءُ

ىئلاميرعلغذجلاطق۽
ىَوَتشاٍكْلملاىلَعاملهني

4

ىلتجُتِءايبنألايڏَمتغمفسب

°”ىڌدعمهاٌنهيلِإجلاضَرَفْنَم
ىدُهلانمييفِنؤُكلاحالون

انسلاكادنمفروُننمسمّشلاب

ىَمَعلاَوِلالّضلاصميفقورا

اضخلاضْفنَعلمّنلازجَعلثم
یدَمىلإيهتنيالصضصقنم

نَعلاتيك ىحَرَوتوك
ىقەلا3طمةبمولاُكِلاَمَم

ايحلاكبولّشلاررججلاهبايحَت

ابيديأثرةزادصأ

ىَوقلاَفانضًأرِجحَأأَريِصَن

الدترمالوسيابلاقي

ىَركلاَركاَرَماهازغأفافَض

هلتق؛بلاطيبآنبيلعمامإلاباحصأنم؛يدنكلايدعنبرجحوه:رججلاف؛لؤاستلل=

.ماشلاةطوغبهربقويباحصوهوءمالسإلاينًاربصلتُفنملوآوهليقوءاربصةيواعم

ناكمإبناكو؛هحودممىلعتافصلاهذهلثمءافضإيفلغوةفلابمةمث؛تيبلااذهيف:ةراشإ()
.هحودممىلإًاسايقءحادملاِتاماقموةحذملاماقمب؛ةنزاوُم«قيلامبهحودممرکذرعاشلا

٠(عجارملا)؟مورلاكلاممهنميهتحتهتیلکبٌعفاووهوملسمابآايكلذفیکو)۷(



همزَعديِصَمُداَّصلاكيْنَمو

امبوطُحلارَمُرةتضَراَعول

نيزشئلكدايغأهُشماأ
تَلَصُفَوثمظندقوهاَوجَج

نقواينُدلافرُحُرويهَدزَيال

ذكحُموبءاجبامبماَق

هلمأومهَوشاُدومَعادات

ءدجڂَم«ِتارُجحح»يفلزَيملو

اممَرُفوُتالماحلا«ُتايراذلا»و

ةميضَئاماروطلا»كدكدب

اهاميها(رَمقلا»ىطاعَتولو
اندُثيحنم(نَمحخَولا»اندیتح

عفاريتضنااًةَعقاَوا

بڍع»ْنِمالويسِرفْكلاىلعثبَص
اهروُيُظيفًناتزألالياجُت

لاَلوَأًدأبوفكلاىرامو
t«ۇوباَوَدلرشألاانجمش

وءالشارمأ«فَصَوف

وقةلوَديِفروصشلا(نباغت»
هروشنقمىلع؛كلغلا»عقَردَق

؛يهَلَفَواونَتُفااموَُلاثأ
و م

َ
A٦

اًدَعاَمَديِصَينأاعذبسيلف

ابّشلاغضٍاةَلَكأیوِستناك

ىقلاَونهبُنيَدلاطبت
ىَدُّهلاٍِكلِسيفِناسحأإلاولذعلاب

ىٌّضَفوباَمدشْؤلاُنيَعَفىَروُش

اممُرلااَهنموِتثَيملاهلذبي

ىلجلئافالججبِفاقحألايشج

ىقَعَرلَميفوپنتشاو
الغلايفًاحتَفَكَلانحَتَفنإ

اختلاوُهاَدَندقنممطَوحخأ

ىَرْذلاُُےشمئازَعهشورَي

ىوزنا«عجّنلا»كلفثُكَرَتولو
ابكوأىَوُهأمارهبوأٌيشنال

ىَوّشلاىلعاهبڭوشسلانسكن
ىتبرلاليلاٌعلَبىتحدنهلاد
ىَرَشلابديىِصَولانأُثَرَدامو

ىَمَداَمميظعلاوُءاَمَدارشح

ىتقًىثئاللبورقللم
اتعْنَمقافيوكرشادةَعمَب»

اخولااوشوَعَواينُدلااوُقَلطم
الغللاوتاغئذإنوؤشلانم
احولاؤزنكامينمالاثأدإ

ىهشلاساراهلوحپتَلَوانَت



غراغعتقوريلأاكلتماي

ەدرزطتنملَموَيلامِصاَعال

هابلوَهلنجلاتحْضنَم

ءرماةَمايَقموَيلاتَماَقدَق

السرلااباَهَتِيْفحأةَمك

هةَنْدَرَعاَماميظعلاأبنلاو»

ٍبضَسوفنلل«ٍتاَعزاَنلاو»

ًافنجبىلوتويره«

ذُمكيفيِبيقَي؛سمّشثَرْوُك»ام
ةبكنليدېک؛داطفلا»عاد

امَرافيفطَئاَءاّضقلاَفَداَصو

هفورُصيفكبيقؤۇثؤالول
ةذيشقمأدبأييزقع«ځوُرُبا

يِنَقزْنِمًاقراط»ىّشحَأفيكو

هبُطنِماَةَيِشاَم»ثجحبَداَمو

؛دَلَب»يابتشعیسعالول

ىَدُهلاسمَشاَيمَلاَعلاكِلَماي

ىقهتنمملانيأف؛عجّنلاارواجن

یَوَغالهنباوحوبطحك

ىدۇللىئذأُفيِمّضلارشبلاف

افحعْنَمىفويلاَتنأملجلاب

ىَضَقكنماجبؤلابيشأتلاالول
«ىئألم»:َنمِضُلقاَعلارطل

ىنجبٍدبَعنَعوفعلاحايرنمت

ىلقودزطَوضارحغإوكنم

ىَرُغلاِتاقيثَوبكنيُثكَسثأ
ىَوَهَلىَوضَرَلالقثفداضول

ىَمصضصَويئمزقلاغردىیشنال

الكمْزَعلافكيفَىلَعالإ
ىَمحلاَويِذاَعَمىلغألاكيجَوَو

ىجبدلاًكيِدايأاوجالجبالإ

اًنُدلالمآىلعشاةيحاي

هدرطينملمصاعالناكنإءافصَواهلعيطتسأالةريبكةبلثمهذه؛هيلإبوتأويبرهللارفغتسأ(#)

.(عجارمملا)؟حودمملا
.eو6 ۰ 2 e

نأانداقتعايفوء«اروكذمًاثيشْنُكَيملرْهُدلاَنِمٌنيِجٍناسنإلاىلعىتأْلَم»:ةميركلاةيآللةلاحإ()

.ملكلاِتالزْنِماهنكلرعاشلاةناكمبقيلتال«تالاحإلاهذهلئم



ىجشدقليلةَلزلاَوڭلوُمدأ

ّضَوو»يدضَتوخَرشَنْمَلَأ»يفو

یَرَكْفايذلاوبنذلاقرفكوفَع

ةبزاكةيِصاَفُثفَلَراَم

ةبترأاجأ؛ىلغالادكۇذقو

ةيتامركملايفهَلنماي

هياَيليفءالتشااذإنمو

ىغَّولايف
يقلاجبطحلااذإنمو

ىتُبلائيةميكشألْنَم

هفوُرُصنعارصعلا»لديزينمو
مللاوزغهلا»ٍتاوُطُخكْصَينمو

ەلؤحبپُأهُبَريزنو

ٌةَلحِرشيَرُف؛فاليإك»نتو

يفقرفتشاوهللاىلَوَتنتو
هياطَعنمَناَوكألاابحنقو

اربرفكلاىدَرنو
يرقماتأشادينتو

ةتنواابشيُغبلااذإنمو

هَيَعاطيف(صالخإلا»ىلعْنَمو

هٍَيتشَديفهةتذمَماشاذإنمو

ف«تاَبِداَعلا»ويئينمو

هريظَنتنَمفاٌسانلااَوُهنمو

ييياشناقلاويراثعلفأ

A\۸

اًضولاقراوبكنمًارطمتشُش

«ىځحضلاو»اهيفځملتةَرظَنو

ىَرِسالَميظَعلا«كڭَرْزوكنعان

یَرَكْفااَمیفَلُي«نيتلا»رخآيف

ىدولااهئجافُيملفقلعايف

ىَرَعزادبَعَبْوَتَدرَتنأنم

اجّشلابثَصَّعَو«ضرألاٍتّلَرلر»
اسَعليللااذإليلاعطيتك

افسلاىېبةفبتادَعراق»

اَهَلنَميِفارئاكت»ْنَعويهلُت
اَصَعلاذبععورشألةنأك

اطخخنِملاذَفيفليَوبز
ىتَراليَفملاهوبامب#ءادعأ

ىَفَناَوىطغأَوَوبلاَفلأدق

ىوُشلاوايلانيدلاةا
الملاُبحځحَروهبقاض'رثز

اعّلالَواهبوؤفكلاطقسف

ىَوَناَملَل'حتفلا»وارضّنلاب»

ابّشلابامصيغلاُذدَياُتي

ىّنغلايِضقتشيوىَّنشُحلاثتماضٍ
ادبيناثلاءَقلَملا»نأتنقيأ

ىدتُميفُهُمْلبَبنموم

ىضتزرُملاُعيِفّشلاَّرَعْنِإكيل

م

)
۰



ةعيرذاميعبنمنكتإو
فرتقُمْنَعَبولقلازواجت

روندتلو

اَهُننهَعيتلابكنمُثقُث

يازڭنيرفعأۇ

ةَيِداَصيلقأميُهتذَروأ

هلُمأتنافوفعلااهيشَتنإ

رعليذبترتسَناي

هلغتۇلارشبويفٌثعبو

هئالَويفرمهَدلاٌُتظغأنتو

مكيئالورمدلاِظغينإ
رصتلافماَمّذلارهَدلارفُحدق

اَيَيطيوطتئمءاألارذنئال

نئامَرەهنيننئامليهنف

هتَهبَجىلعزهدلاحربال

END

اججلاووذاهلبقيٍوَليصسَو

امهنمُءاِجَروفعلاةمضعنف

هحفصو ىحولابطُتويدجَمل

ىقهتاكهجَولدِخَملاودخمل

ىركللواعطيجغلاكَلَفلاك
ىضقععوأعاطأنَمِلِوَمحَرنم

ىنُملاةَياغَواينُدلايهيدنجب

ىدضللىَوزأوُموكيَدَيَرحَب

افقعلاظحلاىلعفامْدنَيإو

افلاكارشأورهذلاٍةَليُغنم

“ىرّكلاقوقنمواينُدلاويره

ىتَرنمزافومهَملاَبَّرَصف

ىدَرلاسأكيفعلاُءاقَسًاظيَع

ىَرْشلارفْئضْفراجلائماحعاي

ىمجلايفوُنْغَتَوالكلاطح

اَنقلاِفاَرطأبكيابشیهو

ىرّتلاربقُبىَلغألاأيل

.(عجارملا)هلعنكارشكلًائينه:ملسمابآايهذهدعباذامو(*)



“اطبتغاوذجَملازاف

اطبتُغاَودخملارافربكأهللا

اهطرشيدجَملالازيالٍةَلوَدب

ُهلأًادياعأئييشناَمَإلاَتَع

ةيبآمايألاةَمغاَرُمٍبَقَو

ُةتَلْوَصهاىلعأُدِجَملاَوُهْلَبال

ةلِعافدجملااذامئحلاُمَلعَيَس

ةدروممويقلاَملاةَداَرِإ

هبموقتالاميِفرُكْفلاعزوُتال
ُهَذُحأَتثيىعشَيَرْهَذلاىَرَناأ

ةُئهَئيَعثّشفَتِناَمْزلاعو
الوناقزلابيرىلعًابعضٌسيلأ

لليالوعبطالٍثداَوَحلامون

ُهُرِداَصَمٍعظْعتْلَوذدجَملااذلغعَيل

هئَمتاَفرمألىدَصَناَو

هيموقتئولماققيفةّنكل

اطسَبْئاَوِناَوُكألايفوشبلاَرَفشَأَو

اطرشاممبافاَوُفِناَمّرلاىلع
اطّلعهيناسحخإنمدجملاعنمينأ

اطّشَتةلاَباَمىلغلالاقتعاالإ

اطاماىتححرْهَدلاىلعىح
اطشكدقرهذلاراَرِيُغاليِيئنَيوأ

اططخيهتشَتالامبفوُرُصلاىلع

اطَسَوًابياجبمَّرلاوريداقملاالإ

اطرَفاَمةنىقالتيەنأك

اطبتْغموًايعشُةَيِهاَوَديِفبَي

اطخحششدقٍتاَمْرأألاجردیضتقُمملب

اطنيجالومهَلىَدَصَتدقف

اطَرَفهَدنِعتناكرخافملاك

اطرحةرايكلاةعبشلاهوُنِ

حيدميفةديصقلاو.(ىنعملايفلاقو):ناونعبدمتعملالصألايفتدرودقف.انعضونمناونعلا(*)

.رابجنزناطلسءينيوثنبدمح.ديسلا

 



ORIN

هِتَوُغِءالالنمعشغشتئام

دهشيلالجلاتشديفَرَدَصَتاذِإ

تييفَوامارشُبضرالاتره

دعشقمژادقألاهَلٌنوكَتنمو

ۇئتنعاذيجعلرا

ةبِقانَمًاروُنثقرشأيذلااذه

لإنمُناسحإلاولدعلامشْينَم

هتميشكاقاربفيصلادنعْنَم

ةئرفشنأالإروُئلانمُلضَت

ثتبلاتيللةايعلكنأك
عةمقْلَرْفُكلاَنأملعَيناكوأ

اهيأوَصًنوُدايانملاهتَدَرَجام

ةقِاَصمهجلاماهلَنيَبضقنَي

حجلهيديىرشلادشأُدالي

ةرُخفَمراثآنمرهَدلاىلعاتو
ٌفَرَشمهفلخيلايللاوشححَواوضق

الوِناَمّرلابِيرىلعًارسقنوضَقَي

لابطولفورعملابٌنوطيحُيوق

مهبقانمنمءيشبانلدَعولو
مُهُّنَكِهِدجَملايفثخَمشالانم

لاِلزأيفناكًاروُنشارَهظأدق

رشبەاناللتئنوتئڙروُت
مرَكنممايألارهَبامبىتأ

A٢۱

اطرَتشااملايندلاوٍتاوَمَسلاَنِم

اطسباذإهيدايأضايبيكي
اطمحدقراوُدلاٍكَّلَملابردلاان

اطرَّتُخُمفيّسلابامضرألابنأك
اطبئزشويضفيامبُناَمزلاراَص
اطَسَوِةَورُغىفوأنيدلاةَوَرُعل
اطقمبيشلاراثنلةُتظأ

اطَرَفهِنايْضععيفطرفممللوي
اطرَتُْحاامثيحخايانملاةتْفَلاحدق

اطيُمنإِتومملاحيريباتران

اطسبنااَهضبُفىنمَتنإهب

اطرَساَهطرَسىّنَمَتاَماذِإهيَ

اطحَواهجاَعزإىلإىشَمتالإ
اطمَوامجشلالابجلاةتفَداَصول

اطقُتاهًدنعتَراَصضرألاسمالق

ىطُحَومهلژاثآفٍتامركقو

اطسَولماشملوٌتازجعمو

اطَسقْنإوىْونإومهيلَعيِضقَي
اطّنقامٌتاَمْنَممهلضفنمةايح

4م

و

اطبضتنُم4لوزهلاهملعا

اطقَشسامَتلاُردبهلالجإرل

اطبتُحُمانعميفرهَدلاعبضأف



هلئاسلاينُدلابَهَينأَءاّضول

ثلَمحعاَمباينألاَعىسَوٌءرَرُش

قرتخُمراَنلاِءوضبعاريلالئم

ةَمِصاَعبدوُدمَمٍتاوَمَسلاَنِم

ةَصخاَشُناَوكألاوةفالخلاىَقاَو

بِجَعالَووجمريامَنوكلانسنآف

امفمافشابلوحنكينمو

مرکنهوملجنمنيَماَفِْذىَعَر

اطّلعلاورِيِصقّتلاَدَقَّمُعاوُهاطعأ

اطعوًارفاَوًاملجوًاملموالدَع

اطبخهِيِسرُكىلعكولُملاىَرَت
اطخشساذإيڍرُنةَمِصاقويمت

اطُحَودقرهّدلابيشوٌسؤُبضرألاو

اطَمَشاَمدعبالطرهَذلاحبضأو

اطبتغشَنوكلادوَينأهُدووَي

اطِلنيدلابامًيهظفحناكف

اطحُفولرهدلاتاَوَمىيخُبثيَعلادسمدييفورشمبعلَملاوهو

لاكلماىَعَرولايازملائلَعاذك

لابعَّوطَءاًّشوليذلاميِظَعلاَوُه

.مهبِصنَملشجلايداوعلاٍكوُلُملانبااي
لادمع»ايمالسإللفلاةَبْخُناي

ْثَئَمَورعْنِميذلاكلمانبااي
ةمظنَتئسزكلاةيآًارهوجبدُ

ًاعجتنشويّنَعًادئاراهُلسرأ

اهبطيحبأاظوفحَمدكينذلازال

AYY

اطمنالغلانشححْنِمَنأّشلاىأَرىلعأ

اطبَريرَتشمملاطبَرَءاَشولواين

اططُحلاعيبمملا«يِنْيَوُثَنبا»ايروُمعملا

اطبعهَلڭِرْذُتملويلايللابعص
اطَرَفاَملينَعًاعفاّشهكلَسْأ

اطدعبشرعلايِىلإَنيبئاتلايف
اطّحَسلاٍذبناوځفضافكمَلثويُغ

اطبتخُشممضللًامطاخحاهرهقو

ْنَماَينالقمیمَ



“*همرعرادقمبتاسایس

هِسفَنيِفاَمقَباطَق هسفَنردقەهِسمفَن

ثعمجَفىًّنشٌرِعلااياقَبُثَّناكو

مدلبقنمُءايلعلاُةْبَقرَتَو

وئاشبهنينوكلاسوفتثكَعو

ةكيلممآٍكلمملاريرشىرشْيُف

EEE

سشألابهذَمنِمسمألادوتُداكَت

سمّشللةئِعألافيرصتكهيلا

ٍسمّشلاكلفيِفِسمّشلاٍنيَع
سمحلاهعبصأنيبْنِمهرِصْنُحل

يذلارضيفروشلاكادبنأىلإ

ٌسحلاملاَعْنِمسلاماقَمثن

ِسفْنلايِفحولالزنمهنيلّرنَت

َءرادقمب

 

يلسلستلااهقايسيفودبتثيحء(لاقو):ناونعبدمعتملالصألايفتدرودقفءانعضونمناونعلا(#)

ىلإريشتيقورحملادمحمةسارديفةراشإنكل.ينيوثنبدمحديسللةقباسلاهحئادمىلعًافطع-

ضعبىلإةلحريفرعاشلاهقفاريذلا(١٠۱۹-۳١۱۸)دمحمنبدومحديسلاحيدميفتليقاهنآ

٠'ةيقربلاعماوللا»هباتكيفةلحرلاكلتثادحأليجستلةيقيرفألاراطقألا

AY۳



“نیمڪوٌذضرَم

ُنويُغِناَمّرلانيَعىلعهنيفٍةَسْغَنريَغيفمايألاوطفيت

نييىكَوويأَرئيدصرَمهَلورهلياشمنيِروُعلكيف

نوطُبوىّضتقُملابشخبروُهْظةُنووُشويِضتقَترمألكيفو

ُنوُكيَسوأَداكاميفمكحتَفهيارلاعفأدجلالعفيبات

وكسوُوزهَدلاةنٌفجمريوٌبقارشَوُهوفرطلاٌضِيِضَعاَت
وصمموهورمألاةئُككرديفٌدفاَنرشالاسلميفرَصَبل

نيبَيدكيالاميفيأولانمٌةَللاَصأنيبُملايحلاهَليجوُشو

ووشِبوؤشلايفُةَتَرَجاَشاذِإةمكِحوعكححركلالبقِهيِفاَوُي

نونعَكتشااَميفاَهُماكحأويازمهتيفڑاكفالاتهك

نيطَقوهوِتاَراغلاهَلشَيُةُّشيَجيأرلاومزحلانيبرِهاظب

نيَِقَيَنُهنيَبىلَجَتڭوكششهمزحلوحنمرهَدلاراَمِغٌنأك

نإديدحتلابفرعنالو...(هيفلاقو):ناونعبدمتعملالصألايفتدرودقفءانعضونمناونعلا(#)
دوصقملاوهيناثلانأحجرنانكنإودمحمنبدومحديسلامأينيوثنبدمحديسلاوهدوصقملاناك

ىتحبصانملايفىّقرت-هتسارديفيقورحملاريشيامك-ملسُممابأنأنممغرلاىلعف.ةحدملاب
لظهنأالإ«(رابجنز)نيطالسىدلةيلاعةناكمبهظافتحانممغرلاىلعوءةاضقللًاسيئرحبصأ
ةقيقحلاٌنكل؛ةريصقوةدودعمتاعوطقمبدمحمنبدومحىوسحدميملف؛مهحيدميفًاظفحتم

يفناکولامك-ءایإهرافغتساوءينيوثنبدمحاهيفحدمييتلاهتروصقميفاميسال؛كلذريغلوقت

ڌودحمفرعيِنفوصتُمةمالعِهيقفرعاشبقئاللاريغحيدملايفاللوًاراغصتساهيايهلإنمةدحاو

.اهنيةََلاضوٍةَمكحلا

AY



“ههجوءاميفردبلاهايم

$

ميالُياَموراَوطأيفسبلليوةليضفةرمألكيفةنراقُثد
عراككولشوأماققملۇۇودمحبِتابيطايادولار

اوا.ٍِ
مِجاَسرشبلارموججنماَهَفرفَرُيههجمَوِءاَميفردبلاايينأك
مْيازَعلاكليڭالفألانراسنإفهيزغةَلحځريقافآلايقولحي

ُمِكاَحدملابسِكهيلَعكلووردرمأيفلادعبمكحلاهل

ُمِزالدمحلانيٌيلُحهلكلوهلعةومحمُبابشألابثسكتامو

ED

.ةقباسلاةديصقلاشماهعجار-.(هيفلاقو):دمتعملالصألايفدرودقفءانعضونمناونعلا(#)

AYo



“”رمقلايفسمشلاعاعش

ةتلالجبثّلعذإرمألانمدب

رَدَفهَلييزۇذُملااهلمعن
ٍفَرَشيِفسمشلااهتَدَسحَعٌةَياَرس

هممجأبىلعألاملاعلااهلدق

هلمشنشالارنمةفيلَح

طَرَفهِناسحإنمِرهَدلانِساحَم

هَرِجغألًاقيطنيؤرهَدلارَوَصول

ەيرطفژوُنويِفلقعلاٌقرافُي
هَلءانثلايِفوتسّندملارهاَوظ

ُهرصنُعدملاميمَصنمرَهوججو

هجاركنمورادقممام
هدماحَمْنِمأركذلوقلاروشنيام

رَتملالالفألايفةيارّسلاكلت

ِرَدَفىلعُتثْبشَتملضرألاقراُفول

رطحيذلاسُمبِاَوُكلاىت
رشجلابلاقيفةشسفَنُتَرَمْوَجَت

رُهْرلاهراوطآيفِكِيالَملاامي

ِرَمَقلايفسمشلاُغاَعشفاَدَباو

رِصحْنُمريغىنغترهَدلاُبِرْغْيف
روُصلانمانعمقياقحعيفام

ِرظَنلافقومهنيلقعلاٍكَردَف

ٍركِفلاىلعىفخيامدمعيفُنأشلاام

رَصَبلاةيؤرنمىحضلاِتاذٌماقَم

ِرَرُغىلعايوطترڑدصيوالإ

ديسلاحيدميفتليقدقوء(هيفلاقو):ناونعبدمعتملالصألايفتدرودقفءانعضونمناونعلا(*)

ليجستلةيقيرفألاراطقألاضعبةلحرىفرعاشلاهقفاريذلا(١١۱۹-۱۸۵۳)دمحمنبد ضعبىلإيفرعينبدومح
.'ةيقربلاعماوللا»هياتكيفةلحرلاكلتثادحأ

.غيلبلا:قيطنملا(١)



اهفرشأعاقضألانمكتلقاتئ

ةصخاشمايألاولفرَيًلظو

هَلزنَتُثيعرطُفُسِراَدوضخ

اهبتزفَساَملايقيرفأَتكَراَب

ديتشسُمريغأيقشَتكَرَتامف
طبتمدجملاباضهَنيَبتنو

لجترمكنيأدجرهَدلادقيال
هبَتدَجَورطُقنَعتلراذإ
ةيراَسِناَوكأالايفكسفَننأك

هِيقيِقَحيفدرُفسمشلاٍبكوكو
ثتدَعَفامللحْرَتملوَتشكَمولو

ثيِلَبولوىقبّياميلايللاوشحُت
ُةُعظْنَأتوقايلاوَرُدلايِيتعزاَن

مكِبءاشحأيفَيِرغِشناك
مكجێئادعيفيجَهقِرافَألو

EEE

رِصتقُملشمويفيلوقلاملبأو

رثألافرشأةنمدنعوالا

رَمقلاوجاربألايفسمشلاةّيجَس

رَبْحلانعىئغتشاوٌنيَعلادَهاشف
رَمْظلاوٌرِلاَنيَبٍكِلاَمَملاطشو

رجشلاوِءاملاىَعرَمِبِراَضّنلاىَعْرَم

رضخلاٌةعاَرويفكلِناك

رفيفوالحجيفكَرابُملانأ

ِردَصيفودرويفَرهَدلافرصت

رضعيفكنٌيمَهِلًدوكشالو
رثألاحلاُصنموبميقُنامل

لوشنريغاولاقُةْرَقلازهوجلاو
ريتشمباينألاراسْنَعيسيلو
طفلاطيحتّرَعكنمةَسايِس
رخَتفُمتالىتحرجالانِ

رِقَتْفُمفكيفرُتنَتوًاحَم

ٍرْكَذلامراّصلادعلشييضبشو
رطملاوضرألاَنيَبهلاقرفوأ

لجسواهلالخرعاشلاهقفاريتلاايقيرفأراطقأضعبىلإدمحمنبدومحناطلسلاةلحرىلإريشي)۱

.اةيقربلاعماوللا»:هباتكيفةلحرلاكلت



یكالفألاعسات

كالفألاَعِساَتُتلُقْنِإوبهشلاةعبئلانماثناكٌيطنَم

كارذْإلاغىِساشةانعتقوغملاذهشياممةنيلقعلادَهشَي

كرحبتثنآلاتافؤوأًاتارُكًابذنعناكرحبلااحتنول

ِكالشأللايفردلاكناعَموًاروُنرطمُتبځخشلاكٌتامِلك

كامسلاريصبنمَروُنلاَفطحُءايضدوججْولاَةَحفَصُثْغَبَص

يكاذممُتثَراَصمالقألاىتماللفقألااهبيرجُتُثيعوصلاعملي

يكاَوَرلايدايألامأىلعأتطلملاانشوأةُهجَرَأيردأتسل

ككششلاثَمذَمهيفيبقمذَمةنيّريلاولالجلاُءاييضمأ

كارشلامشيلاينُدلاوُخَتوًاجاَهِتْباَديِمَتنأضرألاتدا

كالملاسوفتثرشسَفلوقلاةَمكنمكالملاىقلأموي
كارعلاِتالسزممُكماحعدزايفِهيلِإيفِضناوكألاسومو

يفیرخأةديصقيهو.(هيفلاقو):ناونعبدمتعملالصألايفتدرودقفءانرايتخانمناونعلا(*)

.دمحمنبدومحديسلاهحودمم

AYA



ى
0

ے

هقراشمنمالإژوُنلاىلتجُيال
تلمعًارُصنُملامكىلوتاذإ

نمفلامُكلاِروُننممَسجَتلأ

بسخحْنِمَناطلُسينبِكولُملاٍبسحح
ةكرذُتنسيلاممهياقحألاوقْبأ

ُتَلْفْناامفمهيمارم(دوُمححاىَمَر

EEE

“944رڪ

هيناجمنمالإرُذلاىنتجُيو

هيناغمويفتَرَسَوةُوُرُف

هيفنِمَنوُنكَملارَهوِجلاينجينأ
هيلاتقارشإلواقارسشإ
هيِنابَمْنِمانكرُسمّشلابستنأ
هيزنُئَوِدجَمنمبْهُشلاُةَراَيَس
هيلاغمامديقُتملمود

هحودمميفتليقدقو.(لاقو):ناونعبدمتعملالصألايفتدرودقفءانرايتخانمةديصقلاناونع(#)

.دمحمنبدومحديسلا

A۲۹



”هلقعنازیمبيطعي

هلَقَعِنازيمبيطعُيهنِكل

كجوةعرذكلاثيلقي

ةِيِكزًاسفَّنفارشإلانَعُديِحَي
ٍدَينمٌسْفّنلايهتشّتاَميِفمافولو

ةَمْكِحطشبلاوضبقلانيبدبقفارُي

بئاقحلارجُثشايلآقئامح

بئاحَسلافكَوَدوُدثيَللفاون

بهاَرَملاِتاحِلاَصيفاهُمِصغَيف

بكاوكلاطانماَودججَيَياَضل

بهاذملاديخدوُجلايفهيَهذَمْف

.(هيفلاقو):ناونعبدمتعملالصألايفتدرودقفءانرايتخانمةديصقلاناونع(*)

A۳



نماثلابابلا

تابسانملا

A۳١





“”يمالسإلارمتّوُملا

زشبلاژاودأملاعلاتّرَع

ةلرزهدلاصقررودلك

ًادذجايغسملاَعلااَهُأ

مهمعوضوَمنعفشكلاٌليفكنم
ىلعرمهدلادفسلفنكت

اسناكأيبظدَيشأامُر
مكيزَعنملَمناسنإلايباي

مكفولامىلعنووقتام

لعُريفةيِفانثفنول

ەزكزمْنَعناسنإلارفطي
ُتثتّضَرتعافيكضارعألاٌسَراَم

EES

رحلراودأبژودلايضقني

زمقلاداتراوملاعلاياض

زخشلاوليليللافصنإ

مقتششوأعدوتسلله

وريخلاانكزرألوألااهدح

رجحلاطاقشإُتثبلَيالمث

ورمّنلاداطضافژودلاهيفتد

رَدَقلامكحمهبيرجيامغف

رطَولاُنيَعمكزچغياملك
رقتغُتوأمُكلعَهلاتناك

زرشلابيمزتسفّنلاژورشم

رَفطُثيحعْنَمغربَيالوهو
رطحىنأاهرطخأیحتناو

ريِفلالوَعالوزجعلاُطُح

عديالامب؛ُدُكؤتةديصقيهوءاشابضايرديىلعرصييفلسشؤُملايمالسإلارمتؤملايفاهلاق(*)
ةدحوُمةمأبملاحلاعلطُملاةعباتمةيمالسإلاوةيبرعلانيتمألاثادحألملميبأةعباتغ«كشللاّلاجم



للحجېپطخح؛اقعؤأاذنإف

ًادحاواسرقُتنانلمك

ىقًنُيالنقنقأنانلمك
وتختقژرلحتانلمك اضقلاموتح

هبزهدلاينمبطخبر

انماقوأيفوءاهانكرتام

اهءاقبإىضتقالدعلاامنإ

ةيداعامليلاَييطَقاي

اهريغثظاغورشمثقلقأ

ىشألالَكىسالاويموقلاي

ًاقلطُميمعارملايفمكوقياض

مهرادقمنممظعأاوبلط

مُهَرطْبأيذلااميرعشتيل
مهّفَعيفىفطضمملااياَصَومأ

امدعبمهنعنيّدلاحفصلمأ

اوٰلفجناوةتقغناوت

الادا* هللام صا مل

انژاجبانلقومهانغنطشضاف

انرزضيمكلتطابقألاينباي
لفاحعاليّئلااذمهإ

A۳

رمصتئاوةنعةوطُحلاَرصَق

هجوبضلاذرهَدلاوكوهو

زبكلاىدحإوركمنمثلزن
زذحلاينغُيرودقملانيو

ردلاقثيءانأريف؛ُۀهُنزو

رسدعَبًارهججلدقعلاٍنوُصغيف
زرّضلاكاذثكرتدقاهنأ

رزجشلاُماتعتوءاملاٌبرشت

زَهَسيفاهنمنيدلانجتاب
ورمتؤملاكاذوطبقلاةطخ

زدقلااذهىلعاينلاىرجبنإ
هَشَأوصاصتخالاوُبأرشاو

وغدىاناسراوطفش

ربيمُمهانغصيرمُهانكلمنإ
زُبذلاانالَوًدنويلئانشيج

زقتيرزأتضةابشأ؛وخن

دخلاىلجو رفّظلابانأوعضخل

زجًتخشٌبضهيفرذضصبو

زبطضملاليمجراجلاىذأو

رقأوىھدابارۇۋاجةر

زَهَتَقُملانحنوكنحلامتننأ

زنيواهنمَغضرَياْلُك



ًامدمئائبلاهتعشر

يمترتاماهُغنقياليهو

ىلعىسوماصقبانترُكذ
ابعديرجيبزَعلايفالين
مُكَوَغٍلالتىحاشيجبنكينإ
مكلالقتشابشيجلاديريام

هةَيْغَميولتةَيُعَملاوَءج

اهطابقأايةفوجلاتيط

يفملشمملاوُنارطملاعبص

مكێارابىلعمتبردتدق
نألبقًايخَوةدحولااوعبشاق

تقرمعاللجررضميفذنإ
ةرئاتمُلوزابنال

مُهَركنفمحلكيفاودكَص

ريَمهينةمكجلاؤثأ

ارمتؤممهترييناولتَم
املازدلابلامآلااوئلَو

الوميضلاىلعًدنوُتيبَيال

مهبشواوبدوميها
دقلرضميفديجوتلاييَباي
مكيضفنىلعللاعبي

9$$
۱داممل۰و۶4:ر

Ao

]اروتوجتاشمبان

رَبَوَوش
رجلااباهتقالوال

رشبلاعاورآفقلتينأ

زفخځلايفىَاَرَعَنانيَقَبِو

قاراضعىقلأامدعب

رفكمأأاموييرضملاَنمآ

رقعفىطاغعَتمثیرتشاف

رقتنئالةبئأماهتإ
زىقنتمملخنزاجغأاهرمُع

رطحتانيساقةبزُ
رظتخملاميشهكىعادتت

زدتفيكوأَرشألايتأتفيك

رَمَقلابفشكىلعمُنْلَتحخاولو

رَبَحَوِءادتباعكحاونمُقاف
رىشاشالا

لاياعسرو

رِجَفْناُبْطحلااذإنُهّذلاةَريع

رَصَبنمىّدُهأييِقخَملاىلإمُم

دَرُعِرُمَدلاةَهِبَبيفمتر
زصتتاشاعمااكْنَمأإ
رََأَوءايراهشسذيمل



اور0اوم-Sبواو.۰

اومأشتالمكتفجاوڑباث

ىلقععومتنأةئألااَوفص

ىلغلاماقمُقمالسإلالطب

ىَهُنلاغوُصغَمةجحلاغىِصان

ُتَدَغْنَم(ضاير»ٌرِعلاباص

اهنامجخأنيةريْفلاَدَرَج

ىطشلاُبوُهرَمٍةَلخنلاعِصَع
ىَرّشلاَتَلايفنألايماي

اهبوُئغَينملرصمغتال
اهئاجبزرأىلعَتنأمئاق

نزاملارضتوعُشلاُدوُكَيول

ىلإغچزَنملفيلاانكلمول
هرنيدبُيوؤُحلاُروُيْغلاو
امدعبءانثيرغشاوذُحف

شويو؛ضايرأيحمُدَيلو

A۳٦

وبَصنَمالإعجنلالانيال

ورطتنشرشأځتَقيلادبدق

رزضصبلابحملكحتفلابق

وظَنلابابرُهَوُفمَصمكرشأ

زيتقملامامُهلادخملاُلجَر
ريّدلامزَعلاوُدةعهلاُدلَج

رَرَويفةنيديجؤَتلاُةَرطف
ەهسَوَءاسامبلدعلاُهنأش

ردعنَمىَرْحأَوحلاىم

زذحلاَدجدَقَفضْؤحلانَعد

رغألاحلاورشألاكالمب

ويبعلامآثنکشمآُثَصَقَر

رَرُنلاىَضرأالمعجينألاظنأ

زتَعماقذإرضُتلايفملف

دہضونپثحَدَم زوشلايآمكتضن

زمتؤمملااذهةريلاتباث



rir “ابناء۵
۰

ِفوُنألااملاسبمَعاخأاي

ۇشلاوٌةَوتفلاولضفلاكوع

كلا:مختأررمانيفتنأ
ًابيجمعسيلفىلغلاَتْدَصَفنإ

اتلايفجاتلاةَرنُكانمتنأ

سبعِلرخف؛فيصوتلاَنوُدتن

ًافورححةارشللدخملَامَقَر
الضفوًادجمَنامزلاتألمدق

قملاوكوأشٍنوُدنمواشك

يواسيَراخفلايعدينمسيل

تقيأدقولاجرلابكفِراصأمل
يلضفُدَحِجَيَنامزلاُتْئنظام

يمضَهليداعألارمكشاملاط

يرهةريِسويترييەذه

ًامويىسنأملَءايشألاُتثيسَننِ

EEE

ِفورعملابفوصوملاميركلاو
فويشلازازتهاكدجلاوُدَد

ِفوهلَملاةئيزَريفنَّتول

يبفيرشلاريغيفيرشلاٌدصقسيل
بفيرخلاَوذحعيبّرلالثموج

فيىصوتلابكالعيفذزُتمل

يبفررزحلاكلتمُفَرڭانميبو

ِفورظلاغشوقاضدق!اليلَقتِ
بفيرطودلاتيأنژاد

فييممباونبامكالوك

ِفوُيزَوجرهبمهنيت

فورصلاعجبًنامزلانأريغ

فونألامغربيدجقمُماهَدف

يفورغَماوركنأوينوذَسحح

بفويشلاَرارجغمهيفيلتنك

ىلإفقويذلا«يحاولاملاسنبنمحّرلادبعخيشلايفةديصقلاتليقدقو.انرايتخانمناونعلا(#)

.رابجنزيفاهبيظحيتلاةعيفرلاهتاماقمىلعداسحلاهلداكنأدعبهبناج

 



يلامكنمةُممُقَراماولواخح

ًاروُرليكلااوفّمطوينوشسُحَب
رهَذلاٍيأَربقانملااخأاياذكه

ىفشتسيلةلِعرمدلاينجب
لامكبمُيجباللواحُنال

يّطلاةحفنيفُنالغجيلاُتوُمَتو

ًاماقتقينتدجفأمليلاَرِع

ًامويرهَدلايوَعْرَيلهيرعشتيل

ذّنلاةَعْفرنمُنامّرلاُديرُيام

يسباقأامينامزلاريذععو

فنلامَرَُكاهريشُيموزُو
ويالعَّرلايفديجملاماحتقاو

ماقيفيلنمولادبعتم
هووكنأامًدودِْللاَرَكَلأ

ضارمَروُدَُصمهنث;حشَر

يزاخملاطاسبىلعمّيْغَدَتمل

ِءوُسنطاوبنمُءوُشلارَهظَي
ڭملازَموجلاةَنأَكيئانثذُح

يّنإبيذكَتلاويزاخملايف و۶ مهعد

AYA

بفيجضتلاويفيرختلاباقنع

بفيفطتلاةَروشكنممُهلو

فيرششلالامكيفًناكدق

يفوتخُلاِءاقلىتحاوب
بفيرشلالامكيفرهدلاةفآ

4

ِفيخسياررکتثنیبتَ

فوخځخقلاقروُهُذلاِتانَبنم

فوذنقتۇرخصبرلك
فيفعلاميركلاوَلِذنيوو
فورعملابماركلادارفناو

ِفورّصلاٌسأَربيسيمَفَوس

ٍفوُحَمليشنوأًادعشبق

ِفوفصلامْلُطَكويفينوُمَلظ
فيرغتلابريِكنَتلاُتْدَدَرف

فينعتلاوءوشلاِتازازحب

بفيصحعيأربىوغّدلاتضخلب

بفورظملارمُوفْرَظلاځشزَي
فونُشلالحميفُهلَعجلاونون

بفيرّصلاضخممالقألاغيدبو

بفيلكئالباينُألايبنتش



“لِجّنلاكروب

ُءانَهلارَمتشاوُلجَنلاڭروُب

ابلاللوءاجبمويلجّنلاكروب
لشضنةَعبَنُدوُعلجّتلاڭِروُب
فأىلعأمجتنياعلطأ
ةتذمغَولامكلامأُتَدَلَ

شالومِلءاكزيفءيشان
الخأيفرجفلاةَعيِدَصلوانم
لارهَرعقلااذلىجتزُيالفيك

نب‘ةَوءالعلاةنَعديم

فيلاومسالايفوهِتاذيفَوُه

اّنلابسّئلارِهاَطضرعلاقرش

هيفاإاعنايةبذَهُنال
افميتهلارقوجلاكوش
ارشُتافِصوپيرشفو

ُءارَسلاكلثعمجتشاوكل

هبنويشللورشپپب
ُءالَضُملاةَليِضفلاَتبَناإ

ُءاَمَسلاَتنأوادعسيلاعمملايت

ُءاضولالالخلااَهنابلأب

ُءاكّرلااذههيلإيرشسيشك

ُءاكذمُيني؛وجموؤلاومهتق

ُءارُمَرلامطافلضألاودجم

ُءالعلاييشاقهللالإثب

ُءازوجلاَوُهلُقوثّدَحععص

ء اكةميشتالمكلل

ُءافَصلاكاذباسيكالابسيل

ُءارشإلاوجارغملااهيففش

.ديدجدولوممودقةبسانمبيزيجعلايرابلادبعطاطخلاهقيدصلةئنهتةديصقلاهذهرعاشلابتك(#)

ناونعلا.فراعملاةراظنلاريدمرابجنزةموكحهتنيعيزيجعلايرابلادبععرابلايرصملاطاطخلاو

.(اضيألاقو):ناونعبدمتعملالصألايفتدرودقفءانرايتخانم



فلانهشامكاعر

دقوالئاخعبتوه

دابالاويكو

ايكزامالُعوباعييَهنف

وتشَيفراعَملاةَضوَرأيا

ًاعبطةليضفلانمىنادََي

البياععلاراقأبكوُك

جښوىتۇهللەنابفيَ

تاكرَبوُبَريةتَحسَم
كلايلجلاذديتلااهيأ

شلافكبَرَرَُكشبلقلاألما

اضعألاومراوّصلااندالوأنإ

فنألاعضبلبويشللَوُق

ثلاعلاصًاكراتتاَميذلااق

لعىٍوتاممملادعبرجأسيل

هيبألأحِلاضنيالاًةوعَد

يناضعينڼايبلااعشاب

تىرشثلانأريغ

oeهيفل

 

امامييَْقَس

ُءالجلاوُدبَيفوشسواَهنَعٌبيذ

ءاIنےسايازمللوٌتاقرا

ءامًّنلاوةَناذميلاقفار

ُءاضملاماسلادُجمَيامشي

ُءابآالاهبثَماقًاقوقحميف

ُءايشألاغجرُتعبطلاىلإو

ُءامَبلاىقبيثيخوًارمغوأد

ءارمَرُدرجيهلو.
ارواب5ۇنيتبەبسخ

ُءامغعَنتلاكلثممسبأدقلاشا

ءاطعلاةنيازدازاذإوك

ُءاضعألاوتابئانلايف

ُءافكألااتتافكمُملبس

ُءاوَسغيطقلاؤرتالاالولش

ُءانبألاوهيزجنريخوم

ُءاجَراَهيِفباوثلاميظقعل

ُءاشنإلاوضيرقلااذهكيف

ُءاشيناَعاَريلاڭَورحيذلاف

نم«ءاّرلاهو«ءابلا»يفرحيفروفضملايلاهبسحو«ديلولااذهتحسمدقهللانمتاكربنأدصقي(١)
.تاكربلاكلت



اَهَننعىطُحلاِرصاقيملق
ىتخحبلقلايفُءافَصلايِنافكام

اهلځورصالخألاتادسلو

لقلايفةبحملاتُحَصاذإو

ٍقوقحمنمٌبْناَجرعُشلاىلعو

ىبَعرْعشلالومَيياَمورِبتحثاف ُ

هليرفلارُدلاينَعهنُح

اجبادمباننيبدولامكح

اضيبأيرقلاتءاججاذإف

غافينايتيدّصلابويقيدضصاي

اماهيرَيناَمّرلاتيأَرلَم

يريفَسٌتنأويمارلااذهللق

ۇدعِنامّرلااذليدحَوانأ

يرابطضاُتْزْزَماذإينآريغ

٤۸ا

ُءاخإولشفطنكلوكين
ُءافّصلاَيَكأاموُغُشلارَهظأ

ُءاكذوينموسڃولق
ءايضُيلامرائآفب

ءافحلاهاوحاتمضعت

ُءالالےکفضولعاعشنب

ُءابإيفاوقللايفويفاَوَقلا

ُءارُبيراكِتفاوعبطلاملاش

ءادوسلاةَعاَرَيلايلضفنفة

ُءاقدضألافَرعُتقيّضلاىّدلو

ُءاَمَرلايِناذَعلَوٍتازهججُش

ءاكضصضارخصكاتونأ

ُءاكَرُشئادايفيلسيل

ُءاذعلاناَمَّرلانميدنععنام



“ءافشبةوعدوهئنهت

غَرَكلاوتيِفوُعذِإيِفوُعُدِجَملامقالوٌسؤُبالشدمعلا
ُمَلألاكئادغأىلإكُنَعلاروًةيِفاَعِفاطْلألاللحمنمتسل

ُمَمهلاولاورألاكيحِصيلاحبُثشَعَكْلاوًاحاتوشُلضفلاحَبْصأدق

ُمّفَسلاكبىَدْؤأذإكنماهمَعاردقامكًةايحلايِسفنثمْيَسامدعبْنِم
ُمِلَكلااهيارطإنعًكُّئافِصتلجدقفضيرقلاىَلوَماييجوُرَكيِدفَت
ُمُهَتْشُفَموَيلاَتنأويواسينموأٍةَْرَكَمَورخَبيفكيراجُياذنم

ُمُكِحلاوِراَيتيفزحبلااذيعايوياشنِراوُطَأيفسدتوحب
ُمُفويلَعييشَينمممَرُكأتنأفامركاَضرلابيلذجسانلامَرُكأاي

تايبأةعضبيناوربلاسيمخنبيلعنبدمحمهقيدصهيلإبتكفشارفلاهدعقأملابرعاشلابيصأ(#)
ُدجملا:يبنتملابيطلايبأةديصقنمتيبلكنميناثلارطشلاواهنزوراعتسادقو.ةمالسلابهئنهي

تايبأىلعةيباوجةديصقبملسموبأدردقو.غلألاكئادعأىلإٌكنعَلازو|مركلاوٌتيفوعذإيفوع
.ةننهتلا
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هملشميبأباَوِج

رضيىيلأركشهشورشا
ةرِكْذَنَرصيجمتلالبلايتأَي
ۇرضامؤوشحراَدراَدلاهذهو

ٍةَيِفاَعَورضيفريِداَمَملاضاق

الوءالبلاوكشأالاوفغتشأ

عَلَحاهءاساميفسفّنلاهلي

تضخلَيالايفسفنىلعمكاف
اهيريِصَبيديأيفسفنلاٌةَرطفو
لماقجلالوطنيسلايفوىل
اهرياخُب#ادانيفنأُتاقآ

هبباَصُنامىكلأنيدلاٌبِئاَصَم

انلِءالبلانشحميفرجالارُفَوُي
ٍةيفاَعِءاقبإىلعصرحبرو

الوٍروُمَألالكيفرجلألاىلعصراف

ُمَلَقلاهبيرجَيامقِفاوُيًارکش

ععنلزانِءالبلكأأك

ُمَئَتُْحُيِارفغلابربّصلاعقكل
ُمَدَقاَضرلابالإُثُبمَيسيلف
غركةَئاَسءافتخلاالإاأ

متريٍتايغطلابَرَسَملايفو
عَكعاهلاوحأيفُلقَعلاف؟ش
ُْمَحَتَفُتسفنلاٌثيحةَريِصلاماف

ُمَُلالالعفَياميبصًلكاذو

ُمِرَطَضَيِءارَسلابوىغطَيسؤبلاب

مَتتْغُيرڄښألاديفّنُهاَدَعامو

مَنهفوفلضُفٍتْوُفىلعصرح
ُمأسلاةَلِملاٌسأرفءالياست

ُمَقَساهيُطيفوَيِفاَعّبرَو

دمحمنأحضاولانمو‹ةقباسلاةديصقلايفةدراولاةتنهتلاتاييأىلعملسميبأدرةيباوجلاةديصقلا(*)

.يبنتملاةديصقةاراجملةينمضةوعدهاعددقيناوربلا



ىلعدابملاريحيفوصلاعا
انقرافيالاميفعطنّكلام
مهتريخلًاماوقأةراكملايأت
اهعةؤأثيييفنلاعيوش

اخَرَوةَلِشييفنهلاظفختشأ

مكبويببفطللاشحمهللاُلأشَأَو

دقلءافششلابءانَمينابحعٌنَماي
هلضاَوفنيءانثيناسنمو

هبموَقَيالاًلاَمَُككيفُتفَرَع
ٍقِلَمحياىوغَدكلامكامو

اورَصتقافاجالایَرججامیفَتیَرَج
ثبَصتنافلضّشلاايازمكتّدَماَعو

ًاحيتعُمكيفيِاعملاىگزابيلْنَم
المحبرکاذيآحدملاَنِميبشح

رصتقشكيفينمحذملاُلَوُطأو

ةموُرأاَزضننيتأشَت

ُعُكُدِجَمَومُهايازمًكيلعطوَش
نقوماركلاراثكإدنعلقي

ةلباَولهناويلإتشطععال
اهرهظُيفًواروشأكيفُلاَحِإ

ثَرَهظاإامانركَشانيقنف

يفةَيادهلاكارذِإهاكلىَضَف

A

ممهالومَزعةُغفادُيالو

اوُمِلَعامثيوأُمهمْلِعُثيعنم

ُمَضَتُهُّتءوشلابةشِئاَدَوثسيل
ميتاتجببولقا
داهلىيىفتۇۆَلزانلكيف

ُمقَسلاىلجناوءافِشُءانَهلاَراَص

ُهَظَعْنيُتوقايلاوُوُدلاةنأك

ُعَرَكلاووخفلاهامَتنُمنَمورحب

ُمِلَْكلاهِفَضويفُتَرُمَكولوفضَو

ُمَلَقلاوفيصلا:ْنادهاّشلاامنإو
هتف7

ُملَعلاُدَرَمُملاتنأوكيلإيموت

ُمِجَعنُمكنَعيناسلْنايبلاَنوُد

ُمَدّقلااهليصفتىّدَمنعيبُلزَي

ُمَمألاولايجألااهرجافَمولَتَت
ُمزَتلُمطورشملاوطرشللَتنأف

مهدبيفوتامكافرىدا

؟غهتْلُتملِلالكَءاياقبلايب

ُمَلَظلاهبثباجناوكوبتو

ُمَصِعلاكِلوقعَم:نيرهدلاحفصيف

ُمَدَعلاانَمضْنِإًافَلَسذُحف«الوأ

ُمَلَملااهبيرجيرذِإهللااهُفوشَي

ُمرَصنَيسيلاميجنووجاهني

ذإًارذقكوأشٍنوُدنم



“انهملااڪ

ثفلتخاوادمحباًنَهُملاَداَع

ةشكغَيٌييِقحَتلاوُلَقّنلاءىطخُيدق

ريبتالزيداقملايرجت اهلِقعَي

ةقدخُمُءاَوشألاوةمالّسلايتأت

ًاطبئغُشروذحملابناكامرو

كرشيفروفصحملاملَسامرو

هينُجبرمأيفرملاَذُحأيدق

ُهَلُدَلتساكنيٌءرَملاُبَرشيو

ىلعٍبيبللاةيبنتٍنأشلايفوسلاو
ۓعيحتنشهلاأاضتقأرمأنو

نَرحلاوعَهلادعب'”كلسلاٌةَياَوِر

دذضأٌنيَعلاو نوانمُءابنإقَد

نىِصتخممباهيداوممنمؤرشاالو

نكتملءاَوشألاوُءرَملاكلهو

ِنَرُفيفريُحخلاىبقغوهانتاذإ

ِنَسَويففاطٍلايخكاهلضأو

كولايفُنيكَشسلاءاامڳرو

نُنجلابموتخَملاُرَدَقلاٍبَمذيف

ِنبحنملخَنلاَدْهَشَراتشاامرو

”رسرلابداتقَتالريداقملانأ
ِنْطَولاوِرافشألاوبفوخلاوِنُشألايف

.هتباضإءوشبًاربخىّقلتنأدعبانهُملاِهِدَلَوهيررث]اهلاقانرايتخانمٌناونحلا(*)

ىرخأةديصقيفاهيلإراشأيتلاةيقربلاسيلو«فتاهلاكلسلابدصقهنأانداقتعايف:كلشلا)۱(

ةلودلابتبتاکمضعبيفامنإو٠مجللًرفاوتمفتاهلانكيملماياكلتيفو.قرَبلا:اهاعدو

قيقحتلاولقنلاءىطخُيدق:يناثلاتيبلانملوألارطشلاُهُحضوُباموهو.راجتلاةوفصو

.بتكلانمءابنإقدصأفيتلا:ماعتيبأتيبءماقملاُءاضتقاءييوحتلبءالماكًانيمضتسيل(۲)

.شغلا:نكَولا(۲)

.ماجللا:نّسولا(8)



نكّسلاىلعٌدخأوأرجلاىلعذخأاهُيياغناسنإلاةيفاعنو

ٍنَسحلاَِروُصيفاهخئابُتيبنةةمعررممايأنيبانإو

ِنْحَدلابِفورعَملااهدهمعىوادهمبتةتزُمريغاهيفٌبللاوذقِبل

A٦



“نامّرلاىلعَيَنُبًاربض

هِفرَصَوِناَمّرلاىلعَئنُبأرْبَص
ىتشلِلردَمملانعراَرفلاَنيأ

ةنإنميَهُملاىلإرولالَو
ٍهفرَصَوِناَمّرلانمديرُتاذام
هسفنيفأرُنؤُناَمَّرلایرتأ

يفتنكنإخجانكنإفزيضاو

نملانتلًاكلشمكحالَصلَعاو

اهُناطينقاَضَوثلزنٍةَبرُكمك
هرلَرومألالكَونممباخام

نإرطضُملاةَوُغعَدلٍبيجُملاوهو

اهلكقئاضملابويلإغّرفاف
ًادمحُشمروُمألاةطسياوللَعجاو

ةنإلششَوتىلعالاوماجبو
يىّلاعثقاّضفلالوشَراي:ْلُث

رارحخألابراَمنامّرلانإ

رادقملاُنئاَمَرَروشألان

راكفالاىلعيِضقَيەريبدَت

يِابلانيعملاىلعَتْلكَناالَقأ

يراتخشىلإةعجرمزمألاو

ِرابّصلاجهنَمبفورُصلابَوُث

رارثألاتهاَوَمميركلاوب

راسيإلاوِبفطالابتثجڄبَرفَتُف

راسغإلاةبرُكغرفلاوهف
رارضألاُثراَوُكهيلعثقاض

رازؤألامئاظَعوخةلأساو

راونألاًديعتةيربلاريخ

رادقملاحذاَبنميَهمملاَدنع

راجمَرُكأتنأوويجتشأكب

لاقو):ناونعبدمتعملالصالايفتدرودقو.انهُملاُهدلوًابطاخُشاهلاقدقوءانعضونمناونعلا)%5(

.(هبطاخي



راطخألاوذهبريجمملانكفيديَسكهاجبريغبريجتشأال
2oرانلاباذَعنيييفنةاجنَمايجاركبابوحتيهجَوُتْهبَو

A۸
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َصَنو ىدولادَرَشيلتب

:ًكوعدأ دئورينرُطصنت

ييبيعادلانريبااتش

صبتفوشسكنأُتملَعو

يفضيفكيأرااكام

نجملاربطيلتبلَقو

F7اتَّفلاطورَحىينتمشج

م8ص یزنعشيصسرر

لكللىيخل

۱ونيفيِضعتمكبو

مم

.رغحلاهيفظفحتمحضٌءاَعِو:ّندلا(١)
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غاجُنلاىلعةنمتلَصحف
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ځابُممهةشهنتودوشلاب

خايرلاءورنتموقلايد

خالملالُلحلاعياجاي

ځخامرلافارطأيهوةش



يٌقاىأتثملقو

لطبىلانأتملَعو

e,ee

انصنعرُفتوُقَو

وطحيفكررُتدَنَصو

مُبتئفتاضأثري
اضفلاةقعئارَتثنبپأو

اللىلعمشمرئاطتبيع

الللئاوأتئنظق
)٢(./ٍکک:الك

رزرُصسلابَوُنىَدَلاموأ

وبكلادوشنَئَمأتال

.راتلا:لحّذلا()

خازيوادڇنلکب

غانججهالووزيټولاة
ځغالّصلاويمَعنباايك

غالفلاياريتبيقتقلت

خارتسشكيأرتلَعڄبَو

ځارتبالوكتديقب

غخامجلادعباهُشَوَرَو
خارِشنالانامزلاردذشضص

غاقۇاللججوېطخنم

غازُيالادقعكانم

خالصنيولخيِءزرَملا۱

غاليىلرىللتنئۇ
خادقلانريِتازئنافلاب

غخانجبميلَتضّفَحألئ

خافشلانوميرارخ

ځارِشنايفمينَعماي

ځاوَروأاودغا1

”ءابطشضاوقابااهليف

غخابتمغعمەرشبرفو

.ءاوغإلابمهيلعٌنِيلوتسال:ىنعمبريسافتلالمجميفٌنكنتحألىنعمءاجدقو؛مهبيصت:مهّنِكْنتَْت(۲)

.ةيِشَعلاٌبارشوحابّصلابارش:قوبقلاوحوبّصلا(۳)



٤۸0

خايرلااهغزغَرُتملء
ځخارُصلاَنبللاجزمتال

غانجمالفتيقتلااقوإ

خاقرلاببتاعتالفلي
خاريُقالاَءاسبرخلائ

خاج؛اياوطيفوتن
خامرلاحيفنشمءانغوي



‹*)ٹوراحلايبأىلإ

اهُئاجخن|قارتطقىلعىرجباثيدحعغمشإٍثِراحلاابأ

اهئابخاسفنلابِيِجَياذكمكايقْللأامويُتقَوشُت

يلعنبدمحمخيشلاوهثراحلاابأنأديفيام(ةرصتخملاةذبنلا»يفوءةطوطخملاةخسنلايفاندجو(*)

بهذملانع-يحاورلاناميلسنبملاسدرويامك-جاردنإلايفءابأدلقيذلا)يناوربلاسيمخنب

وهوءرعاشللميمحقيدصثراحلاوبأو.(ًابيدأةعلطلافيرظًارعاشوءايعفاشناكف؛يضابألا

يبأتاماقم»لهتباتکةفورعملاهراثآنموءاهتفاحصيفبتكيناكوءرابجنزيفةينكلاذهبفورعم

ريثأتلوح[ةديصقلاهذهىلعًاقيلعت]هتسارديفةفيرطةياوريقورحملادمحمدرويو.(ثراحلا

ءثراحلاوبیعديمهلًاقيدصهباحصأدحأوملسُموبآراز»:رابجنزيفةايحلليعامتجالابناجلا
راظتنالاكلذءانثأمهو(...).ثيدحلامهعماوءاسأولوخدلابمهلاونذأيملمدخلانآريغ

ناخدفئاكتدقوءصقرلاوىقيسومللحرسمىلإلّوحتثيحلزنملايفروديامنوظحالي
ةيفانملاديلاقتلاهذهلهداقتنانعرشابُمريبعتهآراملرعاشلاليجست»:يقورحملافيضيو.ةراجيسلا

ررقف؛بابلاىلعمهفوقووءهبحاصورعاشلاراظتنالاطدقو-اهدقتعيامك يمالسإلانيدلاميلاعتل
.ضرألاتلزلزو«نجلاتغثىتحءاركاذهبرحبسوهلهللاءاشامىلصفءيلصُينأملسُموبأ

رعاشلاىنتيانمزلااذهلالخوءهلزنميفيرجيامعلفاغرادلابحاصولاوطنونسترمو(...)

نملوخدلابنذإلاراظتنايفكلذلكوءهلتبجنأةجوزًنَراقوءدنهلانماهباشخأتذخأةراح

‹قرافُميلايخلكشباهراهظإرعاشلالواحييتلاةديدشلاةلفغلااهنإ(...).لفاغلارادلابحاص

نأاّلِإءهلزنمىلإدوعينذإلالوصحنمرعاشلاسأييامدنعفءكلذدنعثادحألالسلستيهتنيالو
ملهيلإىدتهاامدنعوءهلزنمىلإيدؤملاقيرطلارعاشلاَلضاذلةنيدملاملاعمتسمطةليوطلانينسلا

عايضيفلثمتتايالبنمملسمابآفداصاملکوءهبتكوهتيرذتكلهدقوءةلحامًاموسرالإدجي
ًايدقنًاقيلعتهتسارديفيقورحملادرويامك.ثراحلايبأهقيدصةلفغاهببسءهبتكوهلهأهنادقفوهتقو

رعاشلا:مهاهصوخشفءةلماكتمةصقلارصانعدجنةديصقلاهذهيف»:اّلئاقةديصقلاهذهىلعًاتفال

=مدعيفلثمتتاهيفةّدقعلاوء(ربنق«باوبلاءةئجنزلا)ثراحلايبأمدخءثراحلاوبأ؛هبحاصو

۸00



مكبابىلإصُاثزرسف
روُرزملارادبُتلَلحاَكلَو

ةيجلزبابلابُنحَناذِإ
انرثأيفغلبأ:ايلانلتقف

يفبنَيامكانيلعتَرَ

اهبنجىلإصحملانلقف

ةَهجَرانهجَرنَعلوف

لجاعرئالىَشضشين
؟انلوججزتربّصلابو:تلقف

فوقؤلالاطَوتحصن:ُتلقف

'”راجيشلاناخمكُناديِعو

ريطَبعوفَرطحيجْوُفَو

اَيئاعثإيسفّنلاَيقمزأدقو

اهُباعزترادلاوَتاعنهو

ايئابشأواياضقتءاجو

اېئاوَبتنألَمكُميَدف

اہبارشاووخڅخًنةَلمجمو

اهُئازححأَوبزنَحناَمف
۱:اتنيوفا"لاً

اهُبادآوجولايذهن
اهباضؤأسفّنلاىلعتخت
اهئاعشأوجيونُرلاىنفغتف

اهباحضأرادلايفمَلعَتو

اهئاتجَبكربضصب:لاقف

اهُالضأوموشحمثضاقو

ابُئباَْلارادلاىلعظاوشش

اهُئاقعْلأويراوجلاصفرو

رعاشلانيبحضاولكشبراوحلااهيفدجنكلذكءرازُملالزنملوخدبهبحاصورعاشللنذإلا=
ماكحإيفثادحألاتدلاوتدقوءهسفنرعاشلاتوصوهيوارلاتوصو‹مدخلاورعاشلاوهبحاصو

كلهوةراحاهلالخترمعلاوطنونسترمثيح«ریبكلکشبنمزلاعراستكلذنم؛ديجيرعش

يلقعلاعانقإلاىلإدصقيالثيحينفلاقطنملابلبقُيكلذلكءنذإلارظتنيرعاشلالازيالو«سانآ
.ادوصقملاوهينفلاعانقإلانکلو«ثدحامةيعقاوب

٠صُتدقفرهاملكو.هَعفر:ًاضنهٰصُيَيثيدحلاصن.,يشلاكغْنر:صّلا:صنأ)۱(

.راجيشسلاسيلو«بلاغلايفرياجشسلادصقي(۲)



ولخىل|ىلصاشثمقن

ةويلويتالضصتلاطو

ةيضلعةالّصلادعتو

اهلؤمَمنمنجلاىغثنأىلإ

اَهَلازلزضرألاتلزلرَو

ماقَملالاَطَواعيشنشتملف
ةَراححالاب؛هنتاهيفو

ثقرخزةنجَجاهلوخحنيو

1
9
1 1

ةجبْوَريلزنتميفُثثَراقو

مکينجءنينْذإلاقَرزُنملو

ىلإانبأقناانرجضامملو
UF ۶ًَ

قيرطلاانلهججعوججُولادنعَو

نينشلاإفاذهَووَالو

ثَدبنأىلإيرادُتثْلَلشضأو

اهلك

خخيب2گفلو ةروش

ىقهتنغلابراحلاابأاذهن

اهارضأولاعشط41

ايئباهشإلاطدقووشو

اهئارخيرادلايفنيت

اهثارآرشقنأىلإ
اهئازحخحأبئطاركذلانم

ابثئاتَرَأراَدلانعرو
اهئاهفأضرألاىلعذخر
اهئباقخأونونشتَلاحو

اهباشخأيدنهلانمُتثّمشَو

ايئانغأفطقأوثَنازَو

اهُباجنأبجنأوثلاطأ
اهئاججحځمراَدلايففععوضَو

ابئالقَئلوزاطنرايو
و

ابباصلأبؤزدلانعلازو

اهكئالودسانلاىلعؤروُدَي

۸o۷

اهئاتخحنأنُيُنَوحمور

اهباقغأباشىدملالوُِ

اهُئارُغنإلاطةبوجخل
اهئبابشأكشموتنو؛كيلَع



)*(دجؤاصهذدق

بيلدنَعلاكِناوكألايفجزهَيهوقاسىلعدججلاضَهندق
بيضقلاِءاننالئمبَرطْنِمييئئنالةيقيرفإلامق

ْبيغَملادعبعلطملايفسمّشلاكاهُبَرامِراطقأيفعاشسدق

بيردهيفليحَربرةلدجةَلحورلاوداعو
0-ىس0۴Oََو

.ةطوطخملايفاهيلإانعجرف؛دمتعُملالصألايفاهدجنمل(٭)

.ةطوطخملانماهانفضأف؛دمتعُملالصألايفاهدجنمل(*)

AOA



(*) < y۳

ِناَمْغعُنِءانفأنکشنيارطَوتضف

اهييبباهنيبلقلاروشثنا
ثَصّلقتاَملسلألالالنأك

ثََوموياهنآيبامَجيَمَو
انياربعنيعقلاطيسناك

اهيبلقويبلقويبامماهبُتّلَوف

اهشفنةاَدُْملاويِتايحيدم

اهيطَمنوعْظلابُتَلَعَمشااملو
اكُبالونيطَفلارثأىلعُتيكَب

ِناجشأبَنِيَضَفبابلأبُثطَضَف

ِناَرخأرشَنيفديلائطبثّدَجَو
)۷(.ناب7A3صالاهيڍيأباهُنَوط

ِناکيِرَشٌنحنفيوجَشىوّنلااهاجش
ناجورشوردرشتنهَنانيفَِتاعىلع

ناٍتدججَولل-يييرمَّلاةَعِياَرِي-

یيلو2و

يفُةَعِباَرَمَوٌةَعِبَررعاشلااهيفديعتسييلهاجلارعّشلانمةحفنٌعُجَرَتةديصقلاو-انمضَونمناونُعلا(*)

.ایقیرفأقرشيفلحنأدعبنامُع

.صالي:اهغمَج؛قْلُحلاةعمَتِجُمةَيَفُلبإلا:صولَفلا(١)
عيبانيىلإٍطمنلاراركتنمةتلفنُملاةيرعشلاةروُصلاهيباهيفينتفقوتسايتلاتايبألانمٌدحاواذه(۲)

لحىلع٠‹يلامجلاويدقنلاتافتلإلانًمادايتعاوأ ٌةونُعىصقُملاهبيرغ‹قاَلخلاِهبيرُغيفرعّشلا

ف.ةيفاقلابديقُملاريبعتلاٌةّقاحرهتاممدعبأىلإنيفّدلااهنينعلمحتثيحبةبُكرُمةروُصلاف.ءاوس

-ةلجاَرلاةكرععميزاوتلاب(رعاشلاةَرِكاذيفُلِجَمضتيهو)ًاديوژًاديوژةّضّلقتملا«سنألالاللظ»

ديمليتلا(صالقلا)يديابةريصحلاكىوطلًايرعِشُدَعَصُنوفكيلبىءاهلالخمضابيفتكتال

ةروُضلاةراسجب::يعوضولااهلداعُمءامشالمتامكءءامشلاالمتنابقغلاكٌةحّنِجُتلبءًاديئواهيشم

هتديصقيفىنعملاسفنىلإقّرطتدقو.ليوأنلاءاضفيفةحّبجُمةراسجبنماهمزالياموةيرعشلا

.«نابقُعِءاضنإلاعمٌنهَنأك|اهتئابُأيغبتثَدْخَواملاطف»:ةينونلا



ىوهلاةَرِياَبراكذّملاوئليلخ

جعزملريطتاليسفنبيدْهَعَو
اولگحتقيرفنعيناثٌّدعاذُح

ًةَقرَُرعجبرُهَدلانإئليلخ
ٍةِجْهَبَرطاسبنابنمُتثعّشَمَت
انُماظْنَواهوفَصانتقشايل

انلمشغمجَجاملاًامدَقناكدقل

لهنمفيلَوللاقأ؛ِناليبَت
؛ةَديلَم»بانشايأثَدِعَسنذل

اهُمابجالبُنضرةَمصامل
اهلوُصُتىندأْلَضَفلا؟ةالبلاتاق

طحيأيفًنوُماَسَبليلاَهَب
مهبمُهشيلَجىقشيالموقلامُه
مهلشضَفةيآراقفإلاةَيَآثخ

ٌبِعاَصَملهًُنوُباََوځيِماسَم
مهڍجَتمهسانيبيماهيُتْلَجأ

ينايځحأويدْهَعٌبابحألاكَرْذألَم
ِنانْدَعِتاناَبَنِيَبيلادبةاَدَ

نامتقربثراطدقفاعاعَش
يِناحَرَويڃؤَرَويناعُمركِذف
ِناَدئقتْلُملَمَویضقُيْلَمَألَهَف
ِنآىلعۇَفَياليطَورشََو

ِناََفويلايلنمنشمعْئاَرَو
ِناَوُخِإرامقأوباحضأباوك
ِباَيَكيِيْثَقَرافذُميدبكىلع
ناديدجلاالإريسكتلاةماسامف
ناومرُدَعللاتأوىف

”يادزأقرشلاةيقيرفأبوجا
ٍبافزعوفرعيىرشلااهبوفهَتَو

يِێاّدلاتَدَعشأَويِصاقلاتجَهَبأو
ناطقبئاوذنميڍدايألالَو

يناثلاِيَلفلاكٍرهَدلايفمُهُيانَص
ِباطلشبِلاَمُكلارضحىلعاوءاجو
نالعإكًارسشےبعاسقم

ِناَرقأَنيبالغلاُتثذِجْشأو؛تَرافف

.اهۋارآواهُمَمِهتقوفت:ًاعاعّشُهْسْفَنْتَبَهَذ:لاقُب.رشتتملاقوفتملا:عاعش)۱(

.راهنلاوليللا:ناديِدجلا(۲)
.رابجنزيف«هدنيلم»اهلعلو«تدرواذكه(۳)



ھباهُنْذَيقفيلامآُتدَراَطو

اورلآواوكفًارهقمُهُكَفاَصَو

دروملالإرارحخألأَمطامو

لسعاقَمبوطُحلازيغ

مُشَراَمِذنوظفاحلاِفونأالاةامحم

لسباوَعٌسوشميضلاةاَبأءامُك

مکكلوا

ِناَمْيأبمُهنِمَنميلاوىنشلاٌنأك

ٍناَعٌسِيَتبُمرمهَدلاوٍةَلغىلع

هيلع

ِس

ِنالَمدععلابدِجَملالاج

°”نانوجبدْزَأنميلاارشموُرُك

ِنادْلوُكًابيِشتاللاىلعمارك

اصرخلجيفناَسَرُملاتوكاذإ

.زازنوْنَمَي:نيتقيرعلانيتراحلاتاذيكزإةدلبلميدقلامسإلا:نانرججب(١)

A۹١



“نامءابدأضعبلباوج

ُهَقيطُناعيشدغبلاامانتَيِحأ
اهرزيطتشتئانئبابلأانتيجأ
ىشسألانيرانوايقللاامانب

ىَوَتمكدرومَوانيمكدِراَوَم

ادّصلاغفنيالوىَركدلانييز
ىوّنلاُّصَصُىوجلاخيراتريشر

انبَرفظلنمحوؤلاباعىع

اهيوضحيسنألاضاَرلَعَو
اهمايهدعبميهلاشاطعلايورَنْف
هةرشأءرملاكيمَيالانتيجأ

ُةفلأوًاطابيغاوًارارّقديرش

هدابعرمأمَخرلاَرَبَكدَقل
ةَسايِسيهوراتخياموُبَدُب

اًضقلاهبءيجياميفىّضَولاانيلَع

نزلايفمكحلاةَلمجمنمةّنِكلو

لستالوِءافّصلاُتاقالَعمكيلإ

لبجلااهرحنمباديّسأَملاالولو

لِمَاىلعدومايلومكي
لَعْشلانمٍبوُلُشلايف یکذآيهالا
لَمَدْنااهزجاذإىركلاهنو

لصفناامدعبنملمّشلاعجبى
لمَهْنَتلاةَمحخَرنيرطامي

للعلاولهَنللُءاملااهيلإونيو

ليلاَنِمٌبرضرادقملاغفدَيالو
للعلاىلإفاضالٌنأشكلذو

لَهَویسَعوأیتمموآیت:كنَعغد

لبكلااهبِنوِيُعلايأَريفَقاَضْنِإو

‹رابجنزيفماقملاهبلاطيذلارعاشللاوقاتشانامُعيفءابدألاضعبنأودبي|.انرايتخانمناونملا(*)

هللابيطهلوق:هيلعانرثعاممو»:ناونعتحتدمتعُملالصألايفتدرو|.ةديصقلاهذهبمهيلعرف

.«ءابدألاضعبًابيجمهارث

.قسيلبةهبشُملاامربخاهنأل؛[,يش]تبِصُت(١)



A۳





سايقبلايفسيل

ىيميَهئَناهزَدلِزاعلااهُبأ
ًانيممأائيشگیثلا

جحشٌتضانأوولُحتن

ةنإييالتمويلازرتاف

ةَعاَسيبيبحعےبنعلشنأانأ

0٦۸

رطبسايقبلايفسيل
ذزَولفيعتشداذن

دنبيمَلاَماذإءيّملاڭَرِمُب

ەذعاشاوممليلوذعاي



فرطلارحاس

ةنفجَجبعيقشفوطلاوجا

هقدرليِقَترضُحلالجان

اندرنيةَئِذيجارُيلمه

ةرْظَنيلبَعِفْرُطلاضيِضعاي
يفورانلاًدَدُحيفأابججَع

ىوهلايفيداشَرٌضعَبيِتَئاَق
ىوهلايفيداشَرباغا!اوقّدَص

ابصضلادهععةُنوُكَذاذإو
ىلعبلقلادهمطغفتشااذإو

رظتنُملهنشححلامامإاي

ىوقهلاعوقُهَلوكشأاذإو

رَعشلائليلوجَولايرَمَق

زرطخلائيئَدردقلاسئاَم

ردلاتقاذإدۇلاةومفمضص

رَدَُغنَممافَولاتاهيمهَرال

هقأَوىقئأكْشضارمإنإ

رَرَشَوٍبيهَلاهنييتجفش
رك:اولاقدقلادمنإ

زبكلاىدحإىوهلاتاقالعو

زَّمّصلاٍبيعالأكلت:يللاق

'رقَعَفىطاعتوينيلعف
زظتنمملامامإلايدنجملزَتمل

(ارشجلاريخىلعلصف:يللاف

يفكلذكوءرقَعَت«ىطاعتف«يناقرف|هتئيِزيفيبٍديعلاعويوَم»:سيقلائرمالةديصقنمنيمضت(١)

.(عجارمملا)]۲۹رمقلا]رققعفیطاعتفمُهَبِحاَصاودانف»:ميكحلاركذلا



0 “*قيمع¢

ىوهلايفًازاجممييفننتثَبَصن

مهلالطأيزفريَسلاكيفأ

يفعاَضأيبظدشنأامشيز

ىضتيشنعَربَعلاتشب
نريِشيَعوفَصنميَنإ
ًافلاتاديعركذأاملك

ىوهلاْنأشيفَتدَعاَساذإو

مهتاحاشسىلإينعتثفَتلاو

ينالاَرَمنيأىرُناي

ةّقيِقَعورَيملعشّدلاقيَقَعنإ

.مدَا31۔()مارآیدو

ُةَفيِتَفځيرلايلیدُمهأاهكشم

ُةََميرطيرذيالةيفدلاوذه

ةقيِلْطلاىنافجأسبناهتيل
مم6ُعو

ةّقيرَغشيعلاةَذَليفاهلُك

هرب ے2.و ةقفوشَمراطْؤأَوىوطُتةَينُشم
ةّقيِرٌصتشأوألّصلاقيرريغ

ةّقيرحيبلقيفراكذّملابهل

ةّقيِرطيباباركِذنيذْختاف
ةّقيِرَشعفدلااذبينيَعن

ةّقيلخلاراحَسفطغملاجيم

[لاقو]:دمتعملالصألايف||انرايتخانميلاحلاٌناونعلا(*)
.لازغلاوهو؛ميرغمج()



.2ِأاهبدشؤلالمةرئَفويلَعنفجلاروياك
4

ةّقيِشَولاديلامألاويئعَئيفنفقاىطعأفيماني

.لايملاُهَتصُغ:ُهَْلأ(١)

A۸



“اليللامجللاىلعًاباجحاي

روبنياةقيقَعيقيلثا

تثمَح اباداولالغيفثك

بالشزشرئاديفثفعخاام

يفیدُهلاکاهروُنَویفُحَتفيك

دَءَوداوسلاملاَعيفانأ

نوُمجُجالإداوسلايفىوهلاام

.انرايتخانممُناونُعلا(*)

اليدنقامهروُيثّاّكاد

اليهمئًةُقرَواداوشو

اليللامجلاىلعًاباججاي
°”اليلىضييَنرِيَصيلايللاك
اليثقعاتيبالراضسلم
اليِيَعَلَطحافتلاضايريف
اليقُمَوقأضايبلايفىوَهلاو
اليبسىتملأڭاذنف.ليلب

اليبَرًأاذخأبلايفينتذخأ

ةقلعميفتيبىلعٌعيونتتيبلاردصو.ليلضلاكلملاب؛يدنكلاسيقلاؤوماءارعشلاويمأبف(١)

.العلاىلإتارزشتشُماهرئادغ:سيقلائرما

۹٦۸

 



[1]يمارغلاؤس
(يناكڪربلاسيمخنبدمحمرعاشلاهيلإهَهجو)

هبماَرْعلاَداَرْنِإءرَملالعفَيام

هَلليبشسالاذنهفأكونماَرنإ

مِلْسُميبأباوج

AV +

وو

لوغشممريغلابحبٌڳہینمو

لولخَمربّصلاُدَقَعَفًارْبَصَماَروأ

و

ليلذَتَوفطلورسنمٍبحُلاو

ليڍدبَتبلايفاموحزبځو



]11[يمارغلاوس

(يصورخلارصاننبفيسُهَهَجو)

َايِتمُمم ُمىلعامرضصعل ماًهَتشسُم

مارح:لاقَرابضُمُمىنثناف

مِلسُميباَباوج

ٍبوُنجمغونِقاشغلاْناَمَيَع
تششاَمكەنم7ءاىِ?۾

AV \

w jg Gڼ

بوغ

بيبعللأاعجارمثلاىرأو

بولملادنعفيلكَتلاطاََقَو
۳F ِ 9 ِ Ê ِ

بونذلاَنيَبَوينيباولخَو



“افلا

افجللضرعَنناي
ُتافلاسلادوُيبُغلاَسيأ

لاضولابأَنُبَعتشفلخأ

بَاب

زورلابييفثفْرلَو

؟انفرلاريأيفلتمشماي

افكلااقمآريأو

افيحخئكنَيعاَقَو

انض4لاڭاوججني

اُمتئاويسمتاقناذإ

افقهوألياَمُئاذإ
6

بيدألاةبتكمفيشرأنماهانفضأفءدمتعُملالصألايفالوةطوطخَملايفةدوجومريغةديصقلاهذه(#)

.يحالفلادمحأ

AVY



“تيمممارغ

ةَباَبَصًڭاَوَميفيلٌققّرَقأ
ًاضرغشكبيبعىقلتنأكُؤوسَي
هبنَمبيِماَرُغىولبلامّظعَأْنِمَو

افجلابلبالضَولاةنتعشاذإ
يِتليجئهاقشادابععايال

مَرْغُميِنوُدرِيَملابحلبَتنأَو
ُءرْجُمينايْحنَعضرر

ملأبُلابَوُهَويريغبماَرَع
4
۰

AAW

مرحموهف

ُْمَّلْسأُتوَملاَو«َتوَملاقوذأنأىو

WAPو1ى2
هنعاربضصضتنشنإَو

فيشرأنماهانفضأفءدمتعُملالصألايفالوةطوطخملايفاهيلعرثعنملةيرعشلاةعوطقملاهذه(*)

.انعضونمناونعلاوءيحالفلادمحأذاتسألاةبتكم

AVY



“›ريسكلاداؤْفلا

ُهراطَممكيفَراُطًاداوُفٍتبَصَأ

ٍدىِساحةَيشُحعمدلاُدرأيلمكَو

رّصقُممكيفبلُايأَرَوُثوَبَص
اَهَلُكبلاةَهجِومكيلإٌتفَرَص

يِتَبابَصتولَساِيلَرذُغالو

ننإفءافجلااذُمىلعىموُدَف

هييسكۇاؤوفلااذنهافشسأايف

ۇيزُغَوهَورحتبلادَربيلْنَقَو

ويصفكنملضَولالبولْخُم
ُريمَضَوواطيڍوُهُشضعبَو
ُريذَعمارغلايفيدنجٍِكُّنشسحَو
روُبَصبيبحلايلاعفأاکىلع

يفةدوجومريغةعوطقميهو‹يركسملالشاهنبملاسنبفيسخيشلااهلاقتايبألرعاشلالذت(*)

٠يحالفلادمحأذاتسألاةبتكمفيشرأنماهانفضأفءةطوطخملايفالودمتعُملالصألا

AY



“قيقعيفويميفويف2

يقيجولاعْعّطاذكَم:تًلاقفًاسوؤُك»ياشلانماهلواَنأ

يقيقَعيفقيقعيفييقَع'”اهيفواهيَييفَسأكلاأك

؟يقيرمكيِاَشبرُشْليِغاڭىىضوبَلامؤليَولوقت

يقورُشلاٍتقَوىلإيبغمت:ثلاقوينياهَرغثثَّْذ

ِقيِرَشلااهممسبمتبرمجُفشرَأواهيَئَنجوةَدوَوصشأثق

ُْتَلَقْدَأاَملف

َع

يقيرطلايدااي:ُحيِصَأُتَقْيَطييشرَويلق

مكو؛ناويدلايفاهتلقىلع«هتايلزغفطلأنمةدحاوةعوطقملاهذه:حيملت.انرايتخانيٌناونملا(#)
.نييناملاءارعشلادئاصقيفقنبنيلوغشانوبرطمناكولءةنحلشموٌءانْعُماهعمسأنأُثينمت

ضاعتسانإلب«دئاصتةّدِهيافصيفبتكوهبَنيعوُلَولانمملموبأناكوياشلاوه:يهاشلا()

اهبٌصخيتلاتابيألاضعبيفامك«هدئاصقضعبيفيعوضوملااهّلِداعُمهنملعجوحاولانعهب
.ياشلا

.اهيف:اهيف()

AV o





رشعيداحلابابلا

AVY





“ياشلا

ةفِلُحاهن”ىهاّسلابارشَماقَو

دلوحبرَوٍنوَليفلضفلال

ٍبَكْرَكِطشَويفِتوقابلانمباو
جمطشَوةُباَوُكأُثّفشمضاذ

سل

انىيئَأسِلاجميواملكىا

يهاّنلارمآلاكحاوزألامّلاَعىلع

يهاللاةعتُملبمومْهَملاحرفهب

اَوليِوهَتِرْْرلاَموُجُنَتیأر

ياشلااهُناَطْلُسمهلاعفّدِلًادونجم

.وللاةمكجنِيرحتلاكلذىتأ|نفماَدملاهللمرحاذإ:تيبلااذهاَلبذُماهّلاقياشلايفُهئايبأ(*)

.جيلخلاةقطنميفىرخأتاجليفامكءةينامغلاةجهللايفيالا:يهاّملا(١)



ياشلاحيدم

ةجأامقوقدينوكذاسلومُهحْئاَدَميهاّشلايفٌسانلاركدق
ذَسججلاوحوُرلااهنعىحةَوُشَنَواذّشُبيطَوجيرتفتَونوُلَوعغط

ُدَقَْنُمطولُخَملااًدَوىَلْؤَأُفوصلافانيلهبطلحَتالو'ًافوصةبرشاف

نيرصعلاويلهاجلارصعلاتايبدأرعاشلارضحتسينبللابهطلخنودافرياشلابرشلهتوعديف(١)

ةيرشالانمٌءاوسوأءاملاباهيّدِحرشُكنودًافزصةرمخلابرشحادتمايفيسابعلاويومالا
.ةهكنملا

AM



ياشلاكشِم

لْضّفلاةبتؤمنيَفْضَولايفياّشللفُهَذَلَوسوفأاسلآتفؤراذإ

يلمنعَتْرَصُف:لخَنلاقاذيانيةحيركشملاحفنيٌقيقَعِءامك

A۸\



ياشلاكليل

نامرلايًنءُغانلثَناكف

اهبينجأضفلابقألاني

يهتشأامكاهينفڅٍراطأ

جخأ"بطلاولؤللانياروُطَق
ٍباَورُشلاسوؤُكانيلراَدُت
نِيِجْللاباۋذُكضننيف

امانمكيياتلازالف

انلييولضَولاَةَليَلايف

ءامَّتلارنبكًأانشحموُءاَهَب

ْماسولاكٍةَروُصىلعُثَناُكو

ُمءاَمَّعلاريمَناهاقارور

ُمءالكلاءارشةارشلامارك

ْماظّتلاَدوَقُعارْوُطَواراشي
مادُملاييقَعنِمالياشلانم

ءارَضلابيهَلَكرمحخأنمو

ْماقمملايلَعيدايألاليوط

اركلايلُحبولاييلُحلانِ
ماوَدديعششيعاسيلو

ماسيئاوةَرضَنيفدغلام

ُمالشسلاكيلَعمالشسلاتنأف

.ًامظنوًارثن:نيعونهمسقهنأرَتملأ؛مِلُكلائلآلوثيدحلابيلدصقلب(١)

AAY

 



“رشلالاجر

”الاجربىفحأُوشسلا

ايكيلإ

سم

يرشأضعبدوُع

يوُضَديِدَشموِيلابفشكتلإ
ربلازمانلعنِتإكَل

يرجيُثيحبهذيالفرُعلاَو
6۰26و

رشيلاىفةَتذدَعاَبْنَمبْرَو

رشكلادنريُحلالاجرَنيأ

رغَولاَومهليفمُهّتفَرَع
رضقعلالملألاكشأوذمهَو

ِ 0

هخغلاريغزرارحألافرعيال

رمَدلابيربأروسأَمثحبضأ

رجألاتافعاضمايب

ركشللأزئاحَعلاَرَتلَو
رطضمللتايفلامُتْلأَو

طلاضشَندنعانوع:أ
4

رخبلاِءاَملثجاجبأوفض

1اف يرضإىّنَع‹ْسْفنلاكتَدَفطط

دمتعملالصألايفةدوجومريغةديصقيهو‹يركسملالشاهنبملاسنبدوعسمخيشلاىلإاهلسرأ(*)

.يحالفلادمحأذاتسألاةبتكمفيشرأنماهانفضأنءةطوطخملايفالو



عامتجالالضفيف

ليمجلكسوفُتلايفالِعافًافيطأاحؤَرعاميجاللدإ

لوماسرععاجالاَعَمَو۳ّوكدا2ِ1بلَ

لوقغَملاَولوقنملاٌصانتقاواعدلامكمكبأ

ANA



ی

ةشسرضشُمئغَرضاخەنأكةججشوبواتهملاَءاج

ةّسردملايفِناَيِبَصلاعقمىتاهقاسىلعٌبرحلاٍتَماَقدق

.رعاشلادلوانهُملا)¥(

A۸0



“هحاَوَرينبردهلل

دقوُملاىلعأرِعلاَرانَماوفرمًُبثتإةحاررييتبؤَدش

يدتغمملاراددنهلاضيبباوخحمومهيارَشدشأبمُهَراَيِداومحو

.ملسُموبآاهيلإبستتييتلاةحاورينبةليبقيفيدنكلادمحمنبهللارصنامهلاقناتيب(*)

AA



U

(e) ےک ` هيسبعهطخ

e ٍ $ ۰
دَسحلاباقراهيرِمِيلٌثَعضَحةّيِسْبَعةطخكخحيدَمثقب

ددعافبكاوكلاوحنممفالواانيجَمةَروُشءارطالانعُثَلَج

دَدؤُشلاُتارتانلواهتارشواهنارمججاننألئابقلامِلَع

.يدنكلاهللارصنتايبأىلعملسُميبدر)*(

AAV



نامزلاايازم

هفورضشذأالويريخغأوكشياَمْناَمّرلاَنِموكشأتسل

هفيرّشلاايازملانميدنعيهابيعرهَدلاىلعةَدودعملك

AAA



بجَعنمويداحلااًهحقلأُءاَرُشَع

ةَيراَسليللامانتالةنانزمي

ًاحرَفالوًانزحلالكحضتويكب

اهرّشَبداليملاانداماذإىتخح

مُهُمُدَقَيَرايطلاًارفعجبُتيأَر
ةمصغيفنيُدهَلاَممُهَلُكو

اووفدقواتيبقوقمُّهَتيأَر

اوُصَقَردقِناكرألاومرمرنيبو

مهترحِتنارينلانمَنوجهرَيال
ثومعمكراضرامهاثرمک

اَهُنكْسَمِضرألايفالوحوژثاذال

(»)ءا

يڍاحلاوهلخَفْنِمْلوُشلاعقلتنأ

دازالوِءاَمالبدالبلايوطت

”واگنابيسمدقویرشبِبوُدْغَت

دالوأعمجَجنَعاهترشبشف

دايُعريَلَوفلالأيف
داججسوباانيبمُهلكو

داعلإبويفاذنباودارأامو

داًوَعَورامزنيبمهٍيغب

يڍاَولابليّسلامانسنوبكريو

داجيإوماذغإريغاَهنأشام
داسجألثڌدأمكوتَداَعأمكو

ِدادُغأبىَصخَنالوءاملاالو

زغللانإليق:ناويدلاخساننمةظوحلماهبوءةطوطخملانماهانفضأودمتعملالصألايفاهدجنمل(*)

؛يحاورلامُيدعنبنامیلسننبملاسهعضاولء(لادلاةزغلم»ناونعبتدرودقوَةَقاَقّدلاةعاسلايف

.ناويدلاةطورطخمعماج

احرفالوًانزحالكحضتويكبت.زوريفاهتّنغ‹ريغصلالطخأللةديصقنمسبتقم«كحضتويكبت)۱(

فًارطسطختِشاعک|
.(عجارملا)

AA

احتفنافحيلاهتلمغرمك|ئتفووِتاذللايفسومٌبلق#احقوىوَهلايف



رجحالوځيرالوباحشالو

اهيئاوذدوشساهتعلطُءاضيب

ىلعوقتاَميلايللافورّصيكحُت

لبراَهْاشحأيفحيڙللويرجت

ٍقَرَعْنِمًنوُنُكَملاروجلارشنتف

۸۹

دالوآبجَتنُتملوٌتابَنالو

يداجلابَءاجرألاُمَبْصَتةراتو

يالاطشسوأاههاَرأيعکو

يڍاڄلااَهْنيولَتيفلوُعلاكولكَش

يڍاعلاُهظِيَشلااهنعرَصَقَي

داوطأباينُدلامجمرَتةَراَتو

Ê
امل



*'باتعيفهقالععطق

يِقَكْنأوافحصسمشلاَروُنُدسَجأ

خللاَهُلَعجأو الِاَسَرنيل
هلكڭاذنيريِصقتلاُدِقتُعأو

اللعَتمكنملامالابٌثُكَسَمُت

اننيوفضلامُعفَرَعمنكاذإ
مُكَعْبَطقِفاوُيًأاعبُطانلاوُناَهف

اذنكملتمفُيدولالبحعناكاذإ

يِتباحضصنيبويِنيَبلحبَرايو

عےكنيأَزاججإلاويباتجاذهو

ِديرَفلكِنوُيُكَملاؤلؤللانم
يډوجمؤلجهبشسلاكلذو
ِديمَعٌبلَقِراكذَتلابيبلقو

ديمحعريَولايفمكرو
دويَمبةقوثوماَهَنكلو

يدوُهُغضقنبًامكحمُمُتُشَرْئَأو

ديربنامليفرجةطقُتو
دوُدَولكلبحغطقإٌبَرايف

ديدحدسبىَوغَدلاهذهىلع

4

دودذصبمتذوَعتاَمكويلَع

ناونعلا.ةمدقملاعجار ناويدلليشيغدلادشارقيقحتنماهانفضأو«دمتعملالصاألايفدرتمل(٭)

.«هئاقدصآدحأباتعيفلاقو»:ناونعلااذهبتدرودقفءانرايتخانميلاحلا



“ةبتاعُم

مكلابويلاباممبلقلاةَيِحأ

يتقيةنغَياَباذِإخبيلْنَم

ًاعلطضُشنامزألاىلعًادلجبُثنكو

کاشيایک

اهژڍیاوبومشتئگتەوۆئىزا

ىلعءاخإلازتمُكلعابامف
ثنقَوامنفةائينججًابنذناكنإ

امفناَمّإلايأَرىلعايرجناكوأ

انيلكرتيفانلرذحتياف
خلاكلذك

اوشبلدقوانيدامعأنورتامأ

يٌيناَمّرلاَدَشْنِإينوُمُتْغْفَد

ِديبأديأادقنافَولادقَّنبىفوأ

ھويرشُمُمعِيَضنيف ڍلیَمَو
ِدَصتقُمريخمکنيفرُلاطشوأو

ِدشَرلايِذرمألاريغًنوُمْوَتامف

°”دسخلابسمشلااهتقَريقارَمىلإ
دَوألاوديدملاوةمالملاريع

دُؤَتملاوطألااَهَنإمكشولحم

ِدَنُفنيوسأَبنمدولانطابب

دمتعُمميأرذُغلأمُكلمعن

ِدَلَخىلعەنيزُدَيملامراذعأ

ِدَرَرلايفاضًاعرددضاعّتلانم

دمتعملالصألايفاهدجنمليتلادئاصقلانميهو.يرمعملاديعسنبفيسخيشلاًابطاخماهلاق(8)

.ةمدقملاعجار-ناويدلليشيغدلادشارقيقحتنماهانفضأو

.بعصلاىقترُملااهنموءلابجلانمبعصلاوهو؟یقرَقعمج:قارم()



اوشماتلافقيرفتلابَنوُلذُياوُداك

لكتنالرخلاأاذيالوَمتنأو

هبٌييضَيبطخيفڭانولَبمكف

ٌدسَجمهِلْضَفيفىَرَولاَلُكَنأك
ةثِكامضرألاييَيءاملاكتدججبَو

ةَمرُكَملَكيلاعملاَنْباايَتينَع

A۹۳

دالاةتبلنيىمجرَعأمُهف
دبكلاةَهورُكَمىلعٍييِدَصلاٍنَع
دكتملولكنتملفيللاع
ددسلاكِلاعفأيفكلاندک

ِدَسجلايفحوؤلاكمهنيَبْنِمتنأو

دشةَداَسدوُدجمنماهَتثرو



“*هكمتشلا

ةڭكرشملاويعدتامعلَجبة؛ةوفكنالشالمهأئحتن

ةكبَشأاديصعفرتأألبقانبابلأيفأاميإلاخسر
ةكمئلاربطبشاردُفثمشردقامبداَيَصَءاجج

قرئاطحأرقيملكرهاظيبرَعتباتكب

نأىورُياميف»:ةطوطخملاخسانركذدقوءةطوطخملانعاهانخسنودمتعُملالصألايفاهدجنمل(#)

ىلعلديامماهريغوأصالخإلاةملكامإ؛ةردقلاملقباهرهظىلعبوتكمةكمسبرعاشلاءاجًادايص

.(تايبألاهذهكلذيفلاقفءیلاعتهللاديحوت

.ةكرشُملاماوقألادصقي(۱)

A۹٤



)»و_۲

رنإزفىتتوختئيةرشتوكلايفثرظت
.¢۴1ُ4 ارطشيرشدتبلخىتنحفوزطلاىَتثنئااَمف

.ةطوطخملايفاهيلإانعجرف؛دمتعُملالصألايفاهدجنمل(#)

۸۹0



اطقلا

رفَسلللاتخَيىَرجَجِراطقلاعَْو

هِيْفَردنعليوطٍناوشفألاك
ًاعفدنُميقزبلاكهريَسيفضَقنَي

هَيَعْنَصماكحإ]اوُمثؤأكدب

هلکيَمبلصيفاوبُكَرٍةَعطقمك
ةَصئاغكالسألاوريماسملانم

ةَهُفَرُمِءايشأوجاجزلابو

اوسلجبدقٌسانلااهيلعيساركلاهيف

(4%)

2

رظَنللعالامذإويحييش

ٍرفسلايفجيلابوبهكةّنكل
رذّنلابضرألايبتقعاوّصلاكو

رجحلابلاطزطديدحلام

رجحنمنطبلايفهئاشحأبمكو

رشجللملاقورُعكهمسجيف

روضنمتئِشامىلعونیزدق
رَمَشلاةَولخيفمُهثيداحأيرجت

ناسنإلااهيلعناكيتلابارغتسإلاوةشهُدلادنعةربخموهتاردقوهتأيهوراطقلانعثدحتتتاييأ(#)

اهدجنملتايبأيهوءهيدلةفورعملاريغةثيدحلاتاعانصلارمعنمةركبُملاةرتفلاكلتيفيبرعلا

هديطخباهنمةخسنانئاطعإبيحالفلادمحأذاتسألامكتدقوءةطوطخملايفالودمتعُملالصألايف

.ةيشاحلايفاهعضوانياترايتلاةَمّدَقُملاهذهبةعوفشم

|هلکيَمبْلُصيفاوبُكَرٍةعطِقمك:يلاتلاک۽يحالفلادمحأذاتسألاطخبةطوطخملايفتيبلادرو(١)
ءاشحأيفةبكرحلارفحللرعاشلامادختسابرغتسايننأةقيقحلاو.رفحمْنِمنطبلايفهئاشحأبمكو
رخاوأوأتانيعبسلاةرتفىلإهتركاذبداعف؛يحالفلادمحأذاتسألاعماهنأشبتركاذتفراطقلالكيه

ةقّرَمُمةميدقةطوطخملاتناكو‹لّوادّمنتناكةميدقةطوطخمنماهلقنهنإيللوقيل؛تانيتسلا
عشتيفسفنًاطخهئكل.كاذنآءةعرسبىنعَملالمكأف؛تیبلااذهةياهنيفاميسال؛ةئرتهُم

قايسو!ًاطخللهبيوصتُتبَوضتشافء[رفحلا]سيلوء[رجُحلا]بلاغلايفدوصقملانأيلَدكأو
ةلسلسوهةيارغلاعبنمنأذإ؛ًاعمِهيلإانبهذامكويءكاذنآءةبيجعلاةلآلاهذهنمشاهدنالا

.راطقلايفتكردقوةيهانتماللاتارجخلا



رطخلايراملاكاهيصةليقثهلخادبثمُدمُهلاَمحأويفو
م00و۰.0

ردحتموجَنىلإهاطُخيضمتتَسَرَوتبتٍديدحنمدمعيف
رصُعلايباَساهْلنَتملانرضتيف ثتَدَبِناَمْرلابيجاعأنمةَبوحجعأ

A۹۷



“ىلاعملا

ةَليرألوقلاوحوختوحىاي

تثُقشَراَملُكماهيهتسكاَعَو

طحاهلكًارامغثضُحنآلاو

ٌبرتقُمُروفلاَواهُسطصوَتىتح
ىلإُءوُبأالًادرفينومتكرت
مهئالكثرَمذإينوتلذخ

یویمارکایمكيفيدهَعناکام

رَوُحیلإوندتمكتَماَهَشاشاع

ىلإموقَيالّظعيظحعكل
ةمِلاَعَممُيسَشَأَورمأبمتم
ثلمعذإميضلاًةاَبأايمكباَرله

البحُتَلرلَزبارُمنمةنمآ
ًادَسأثعَرفأمكيفدرقلاَةَرْمَنمأ

انلةايخلاىنعممامفاذهناكنإ

يبطُحنمويرعشْنِمغفرأَتنأو
۰

يبلطُمرَیتحيچوژلذبب

بألاةينُمثباخونامزلاُبلَق

بشكنعيابقإلابقربيُمُلَفلاو
بدننُمديضعئالوڑځحريبدت

يبّضَغىدليراضنأدلامئنأو

ٍبَوُتلاَوتالعلاىلعِءافَولانسخ

ٍبُهُشلاكدخملاِءاَمَسيفمكبيدهَع
بقعلاىلعالاحيثنيامفِنأش

و ببَشسالبمتمجحَحأَماقاذإىتح

بجقعلابجغأْنِمغكرمَعَلاذه

بطقلاًةَحْفَنُتراَصاغلاٌةحفنمأ

يبُيَفَرَأةخللانفءْلْجَعتواي

.ةطوطخملايفاهيلإانعجرف؛دمتعمملالصألايفاهدجنمل(#)



انشطغممضحلاٌنأكًادامجبانرص

ثثبَعْنِإرارحألايفدخملاًةَءوَساي

ُعُكيأَرِرارحألاينباياذكمأ
انشَهَتءوشلاىعفأَوالُدتومن

انمىصخينيدلاَوانلُتَقَيَهلاو

عكبسَعميّضلاًءابأايعكوُدأ

هبعصاحضُتنميتوضځئدق
ْتلَعَفامرارحألاينبايمُكَتيَدُف
هَلَنامزلانإعكتْيَدَفمُني

انمشهيفارخضصانؤادعأناكام

انِڍاحَميفيكبځبِصْنَويسمن
یسعویتيفينغُتبهاوَمانل

بهليفودجيَِءايشاکيرجَٽ

بَرْجلايفخاسوالاكةباجَّدلاهب
2aاك

بننإَوزضحتنإميضلاىلعربَص

ٍ8
بضصَنىفظخلاوبِعشنُمُبْششلاَو
)۱(۰۹إ۰.وَ 'بغَشيفُرهَدلاَولفغيفُنحَنَو

بقللاوِرانلارمجبنيبٍةَموُنْنِم
بتمعمشْنِماندجيجللاتيل بِستخم

بّنذلايفٌسأَولاراَص؛ثداوحلاانب

برحلابرځلايأَرلزلزُييأر

بضتقُمتحتعافَعّفُفنكتملو

بَرُشلايِفٌنُهاتوَمزئاجَعلاَبْذَن

تاريدلاةياہن

.لالهلاروهظ:َلَهلا(١)

۸۹۹



عجارملاورداصملا

راد«توریبءحارجلافاون:ميدقتءةيكملاتاحوتفلا‹نيدلاييحم؟يبرعنبا.۱

.رداص

.۱۹۹۷.رداصراد«توریب«برعلاناسل؛مرکمنبدمحم؛روظنمنبا.۲

ءزجلا؛نامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ؛دومحنبفيس؛يشاطبلا.۳

نوؤشللناطلسلاةلالجلصاخلاراشتسملابتكمرشانلاءةيناثلاةعبطلالوألا
۱۹۹۸.٠ءةينطولاةعبطملاء(نامُغ)يورءةيخيراتلاوةينيدلا

ةعبطلاءيناملعحلاص:ةمجرتء؛رعشلاةعنصء؛سيوليخروخ؛سیخروب.٤

.۷٠٠۲ءىدملاراد«قشمدءىلوألا

ءىلوألاةعبطلا«توريبءىلوألاةعبطلا«يفوصلامجعملاءداعس؛ميكحلا.٥
.۱۹۸۱‹رشنلاوةعابطللةردند«توريب

ءامسأىفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم؛يبيصخلا.٦

`4٤01۹8ءنامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«نامعءارعش
ينامعلارعشلايفةسارد:دادجألارجنخورعشلاةدرو؛ءايض؛ريضخ.۷

.٢٠٠۲ءنامعةنطلسبةفاقثلاوثارتلاةرازوءىلوألاةعبطلا«ثيدحلا

.ىسيعءامسرعاشلاةبتكم؛طوطخم.ةَقيقحلاءيلعنبهللادبع؛يليلخلا.۸

:(ينالهبلاملسُموبأ)ملاسنبرصان؛يحاوّولا.۹

ةبتكمءنامُعءةيناثلاةعبطلا.«ينالهبلاملسميبأراكذأيفينامحّرلاسفنلا-

.٢٠٢٠۲۰ء؛نامعةنطلس؛طقسم

ىسيعنبحلاصةعبطءرادنزخلانمحرلادبع:قيقحت؛ملسميبأناويد-
١۱۹۸٠«راتخملارادعباطم؛يثراحلا

عباطمء(نامُع)يورءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورادصإءملسميبأناويد-

.۱۹۸۷رشنلاوةفاحصللنامعةديرجراد

٠حتفلارادةكرش؛يشيغدلايلعنبدشار:قيقحت«ينالهبلاملسميبأناويد-

4۰ +



؛طوطخم؛ينالهبلاناميلسنبملاس:بيترتوعمجءينالهبلاملسميبآناويد-
.ىحالفلاهللادبعنبدمحأةبتكم

ةلئاعلبقنمعزوتةروص)؛طوطخمرهزألاعرشلاملعيفرهوجلاراثن-

٠.

۱١.

. ۲

. ۳

٤.

٥\

۱۹

. ۷

. ۸

۱۹

٢۲.

٢۲.

.(فلؤملا
ءىلوألاةعبطلا«ثادحأوتايصخش:رابجنز؛للادبعنبرصان؛يمايرلا
.۹٠٠۲فمكحلاراد؛ندنل

عباطمءةرهاقلا؛نامعلهأةيرحبنايعألاةضهنءهللادبعنبدمحم؛يملاسلا
.يبرعلاباتكلاراد
ةعبطلا«شبحردنكسإ:ةمجرتءارعاشنوكتنأ«فالسوراي؛ترفيس
.۷٠٠۲ءىدملاراد«قشمدء؛ىلوألا

ءداضلاةعبطمءبلحءىلوألاةعبطلا«فحازلارجفلادمحمهللادبع؛يئاطلا
٦.

خيراتلاوةمامإلاديلاقت:ةيمالسإلاةيطارقميدلانامعءديبعنيسح؛شابغ
.۱۹۹۷«ديدجلاراد«توريبءىلوألاةعبطلا«ثيدحلاىسايسلا

:دادعإ؛ةروصقملاحرشيفةروثنملاررُذلا«رصاننبروصنم؛يواجنفلا.
.٥٢٠۲‹نامعةنطلسبنوناقلاوةعيرشلاةيلك‹يواطنطلايلعدمحملداع

ىدتنملاءةيناثلاةعبطلا‹يحاورلاينالهبلاركفيفتاءارف‹نیثحابةعومجم۰

ِ.٢٠٠۲ء«نامعةنطلسبىبدألا
ءًادئارينالهبلاملسموبأ:ثيدحلاينامعلارعشلارصاننبدمحم؛يقورحملا
0۱۹۹4«يبرعلايفاقثلازكرملا«توريب-ءاضيبلارادلا«ىلوألاةعبطلا
ةبتكملاءلوبنتساءطيسولامجعملا؛(جارخإ)نورخآو‹ميهاربإ؛ىفطصم

.ةيمالسالا
دمحم:قيقحتءرابجنزخيراتيفرابخألاةنيهجيلعنبديعس؛يريغملا.

ءنامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءةيناثلاةعبطلا«ىبيلصلاىلع

٦۱.
ءىلوألاةعبطلاءنامُعناسح:يحاورلاملسموبأ؛حلاصنبدمحم؛رصان.

١٦۰.۱۹۹ِطقسمةيتكم:عيزوت١٠طقسم

ديعس:ةعجارموميدقتءةيفوصلالامعألارابجلادبعنبدمحم؛يرفنلا

ء‹لمجلاتاروشنمءدادغب-(ايناملأ)اينولوكءىلوألاةعبطلاءىمناغلا

.Y۷
۱ ۳ - ۰

رادءتوريبءىلوألاةعبطلاءجالحلاناويد؛(ميدقتودادعإ)هدبع؛نازو

.۱۹۹۸‹تیدجلا

۹0



سرهفلا

اةيِيْفُمةايحرعاش٠بيْغُمرعاشٌةايح:ةمّدَقُملا

اةّصِلاخةيرعشٌةوبَأ[1]
ممالعاُنمزوخيشلاُنمز[۲]

SSنطاَبلاورِهاطلاْميناقأ[۲]
الَبقتسُملاٍنوُرتكِلِإوةليبقلاطفننيبرعاشلا[٤]

و؟ًایمحلَمًارعاشناکلَم[٥]

EESةيوبنلاحئادملاريطاسأ[٦]

اةقيقحلازاجَموزاُجَملاٍةَقيَفَحنيبهفوصت[۷]

ESةيبولسأوةّيلامَجرهاوظ[۸]

EESمامرٌريصَْنوناطلشسلضاق]۹[ (Persona non grata)

ا«نطَوللءافولاٍناَمضلةليسولضفأىفنَملا»[1]
اةئنونلاوةروُصقَملاتاحورشلوحتاراشإ[١]

0ةيبرعلاةريزجملاِءارعُشىلعةّينونلارثا[١٠]
اراكذألانوتُميفراركتلاوةلاطإلايف[]

قeةيناطلسلاحئادملا[]

ايقيرفإقرشيفةينامُعلاةفاحّصلانمةلوهجمقاروأ[٥]

e(رابجنزيفةيفاحصلاةضهنلاءداورلا«روذُجلا)

ارابجنزيفةيناطلُسلاةعَبطَملاراَمْيوبتكلايرق[٦]

REEلُمْجحلاباسوملسُموبأ[1۷]

ا...................ةايحلاوةأشّنلاايفارغويلبب[]

EOE هبسنوهمسا [I]

sesseeeهتافوخيراتوهدلوُمخيرات[1]

ايفرعملاويفاقثلاهنيوكتوهميلعت[11]



اهذیمالئوُهُحويش[1۷]
ا(ةايحلاناكرأنمنكرةحايّسلا)ايقيرفإقرشيفًةلخرت[]

[VI]زيلكنإلاتاحالصإبهباجعإوةيبرعلانادلّبلايفيزيلكنإلارامعتسالانمهبضغ

WEESرابجنزيف

EEEنانټماورکش[]

مةمتاخ[٢۲]

SRSقئاثولاوروضصلاقحلم

e(ينامحرلاسَفنلاىلعًةلمتشُم)ةينيدلاذئاصقلاوُتايِهلإلا:لوألابابلا
ESهلالجلجهللارکذيف

SEESسدقُملايداولا

eىنْسحلاهللاُءامسأ
WEEEهلالجلجهللا

EEREهلالجلجسوُدُّقلا



SREهلالجلجضفاخلا

هلالجلجعساولا
هلالجلجميكحلا

هلالجلجدودولا

هلالجلجديجملا
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اهلالجلجكلُملاكلام



اهلالجلجطِسْفُملا

TSهلالجلجباسحلاعيرس
RESهلالجلجبنذلارفاغ
اهلالجلجبوتلالباق

REEهلالجلجباقعلاديدش
REE.هلالجلجثيفُملا

اهلالجلجبيرقلا
EEEهلالجلجديرياملَلاُعْفلا
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EEEGهلالجلجناّنَملا
EEREهلالجلجقالخلا
سهلالجلجلوطلاوذ

TEESEهلالجلجةوَقلاوذ

EEEهلالجلجكيلَملا
CRESSىلواألاةمتاخلا

EESىرخألاةمتاخلا

WSىنسحلاهللاءامسأيفىنسالاسومانلا

WSSةعماجلاٌةَرضَحلا:ىلوألا

EESةيدحألاٌةَرضَحلا:ةيناثلا

SSGةينافْرعلاٌةَرضَحلا:ةثلاثلا

CREEةيِسدّفلاٌةَرضَحلا:ةعبارلا

Tsةيتوُمُحَرلاٌةَرضَحلا:ةسماخلا

مةّيحوتفلاُةَرضَحلا:ةسداُسلا

اةيتورَبجلاٌةَرضحلا:ةعباسلا

اةيبرَقلاةَّرضَحلا:ةنماثلا

TSةَّمِصاقلاٌةَرضحلا:ةعساتلا

TTTةداعسلاةمتاخ

TTةحتافلاءامسأبلسوتلايفةحئافلاةحفنلا

DEEهللا

ابلا

eنمحرلا

اميحرلا

TOكِلَملا

ةمتاخلا
e

اىنشسحللاهللاءامسأمظنيفىنشسألاجَرْعَملا

TT(ركذلاطورشيفٍةَمْدَقُم)

لرَألا
TEE(سدقلاتادراوبسفنلاةيكزتلاؤسيف):ىلوألاةفيطللا

ااا(ةّييكحلاٍراَرْسألاوةيملعلاراونألادادمتسايف):ةيناثلاةفيطللا

ی(تافاخملاٍيقراوطْنِمةءالكلاوتافآلاعفدلءاعذلايف):ةثلاثلاةفيطللا

sees(راززألاِتاقبوُمنمرافغِتْسالابسَنلاريهطتيف):ةعبارلاةفيطللا eee
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ا(مّرُكلاضوُيفطاسيناومَعَنلانئاَرَححتفل):ةسماخلاةفيطللا

7(داتملالأٍةَّلئاَصمحواسلايوذٍةكَوُشرْسُكيف):ةسداسلاةفيطللا

EESةمئاخلا

اانثلاٍطوُمُسسيخيفىنُملاُكْرَد
eeهبَرنمةَبوَنلاهلاؤُسوهبنذبهِفارتعايف:لوألامسقلا

ا.هلاَمآوهيناَمأللوُصحبهڼاقيإوهلاهتباوهئاعُدصالخإيف::يناثلامسقلا

هعطقِنايبوهدودُجموشةياكشلهدوُبعُمىلإهعرضَتيف:ثلاثلامسقلا

EESهدولييفًاعّمطبابزألابربِهِلاَصَّناوَبابْسألا

eماكخألاليطُغتومالشسإلانسٌةَعاضِإهيلإهياكشيف:عبارلامسقلا

مهرخآومهلرألاصئتساومرباعطقبهئادعأىلعءءاعلايف:سماخلامسقلا

3هالَرُممئادِدَيىلعهللانِڍُراهظِٳوهوىَنْسألاِدَصقَملايف:سداسلامسقلا

ُعِجْرَملاهيلإوةّيمالساإلاةّلِملاَبطُقهنوکبِهِسْفنِلهِئاعُديف:عباسلامسقلا

SREةيدُمَحُملاةَّعيرشلاٍةَماَقإىف

اةَمِياَخلا
REESEسوُفتلاسد

EESبّيطلالكلا

Eتاحلاصلاتاّيقابلا

WSتاّيحابّصلا

7(حيبستلايف):ىلوألاةيقابلا

EES(ديمحتلايف):ةيناثلاةيقابلا
WS(ليلهتلايف):ةثلاثلاةيقابلا

SG(ريبكتلايف):ةعبارلاةيقابلا

Seتاّئاسُملا

TEES(حيبستلايف):ىلوألاةيقابلا
Ee(ديمحتلايف):ةيناثلاةيقابلا

TRG(ليلهتلايف):ةثلاثلاةيقابلا

Ee(ريبكتلايف):ةعبارلاةيقابلا

اروُنلافّرخَأءاعُد

EEEدَدَملاحیتافم

TSSةيزمهلاةديصقلا

ESةيئابلاةديصقلا

اةكرابُملاةرجشلا



oooهعرفوعرشلالصأ

soeدوجولابجاوِتاذيف eee oe eee oes

WEESقلامِلَع

TESرايتخالاقلاخللعفلك
اقحلاقيرطلقعلا
EEهلالجلجهللاةمكج
TEEفراوَعلاتابّيطوفراَعَملاتارُمث

eةسدَقُملاةايحلاغرف

.eرابجلاتاذةيؤُركاردإنعراصبألاٌلسُمط

REEسدقُملايداولاةديصق
Se (بانط]إ)

EESةيناوَرهّنلاةديصقلا

WS ٌقحلاةّعِشأ

eee ooo ooo ooo ةماقتسالاناهرب

ةيوبنلاحئاَدَملا:يناثلابابلا
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اعيفشلابيبحلابعيرّسلاتولا

مةيدُمحُملاةأشنلا

RESةّيرَبلاريخحدميفةّيرذلادئالقلا
ملوُسرلابسن

TEsنيبنذُملاعيفش

اميدقلابيغلايفكّركذ
SSةيضاهنتسالاوةينطولادئاصقلا:ثلاثلابابلا

ا(ةَحِراَششاَوَحَومْيِدْفَةلْيَذُم)ُةَرْوُصْفَملا

ا(ناميإلاوبفيّسلايفناوضَرلاوُمفلا)ةّينوُنلا
(ناميإلاوفيّسلايفناوضّرلاوْمَتَفلا)ةّينوُنلاحرش
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ا(ةّيميِملا)ينطَو
و

e(ةّينيَعلا)نآرقلاينباوقيفأ

EEEبرعلااهيأدجَملاىلإ

EEلَجأهشر

eeeEFيثارملا:سماخلابابلا

SSSةءوبنلاةديصف

اةُمئألاُبطُق

ابطّقلاٌةيثرَم

eديعسنبدمحأةمالَعلاخيشلاءاثر

EESنوُتَملاٌةَعئار

TOEناوكألاةربنع

ooo oe eee eee eo eo eos مامإةعيبلحادتماومامإُءاڻر

ESىضّتْرُمَلامئاقلا

ابتكلاظيرقت:سداسلابابلا
EEلهنُملاباتكظيرقتيف

eee«دازلانايمهباتكظيرقت

TEES؟بيترتلاةيشاح»باتكظيرفت

EES«لامكلاجرادم»باتكظيرقت

TEESرابجنزنيطالسحئادم:عباسلابابلا

اكولُملاُْمَمِه



رمقلايفسمشلاعاعش
WEEE

WEEEكالفألاعسات

WEEE ةموُركأ

كروب

تايحاَوَر:عساتلابابلا

EEEباتعلاةدصق

ايلهاجنينح

WEESالیلَدِلامّجلاىلعًاباججاي
u

(يناكرېلاسيمخنبدمحمرعاشلاهيلإههجو)[1]يمارغلاؤس

امِلْسُميبآٌباوج

TF(يصورخلارصاننبفيسُهَهُجو)[II]يمارغلاؤس

WEESمٰلسُميبأٌباوج

e e © o o oe

CTE$© ۰

EEEيمالسألارَمَتؤُملا
0ىو

ESايندلاءىبنتم

الجل
TSءامشبةوعدوةئنهت

SEESملميبآٌباَوُج

ااًنَهُملاَداَع

eنامّرلاىلعينبًاربص
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SSSيقيقعيفقيقَعيفَقِيقَع
تانقّرفَتُم:رشعيداحلابابلا

۹۱۲
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