
  
  
 





 هيوازلا

 7 `؛٨١ درن

 اره كنتلا
 ٠٠. س و

ليلكلا ءافشو



 ىلوألا ةعبطلا
 م٢٦۔٢ - ه آ ٦

( م٧٦4 - ه ١٦٨٧ ةنس ةيناثلا ةعبطلا ىلع ًاريوصت )



  
 ذ . نييأت

 مه . ٠ / . 4¡ء.لر ٠

 يشرزصينلاءايض(الاختا
 رم ١٦ ؟؟ ٢ِ هنب قرتل ١

 رمع نينما رَب

لزالاةرَحلا





ب انكل رسي لصت





  

 عيرشت ىمساب انتمركو . اجامنمو ةعرش مالسالا انل تلعج نماي كدمحن

 ةالصلاو . اجات اهسار ىلع كلذي انكف ةبقاعتملا اهلايجا يف ةيرشبلا هتفرع

 اجارسو هنذاب هللا ىلا ايعادو . اريذنو اريشب انيلإ هتلسرأ نم ىلع مالسلاو
 نم هورهطف . ه مهنيد اوصلخأ نيذلا هباحصأ و هلآ ىلعو دمح انديس . ارينم

 ىلعو . مهتنسلأو مهمالقأب هدعاوق اوزكرو . مهتنسأو مهفويسب ساجرألا
 ةنامأ حلاصلا فلسلا نع اولمح نيذلا هروغث ةداذو هتعيرش يرشان هيعبات
 هللا يضر . اهراهنك امليل ةحضاو ءارغ اهوقلت امك اهوداو . ملعلاو نيدلا

 . نيمآ مهترمز يف انرشحو . نيعمجا مهنع
 سيفنلا ثارتلا اذهب هتعيرش داورو مالسالا ءانبأ ىلإ مدقتأ يناف دعبو

 زيزعلا دبع نيدلا ءايض خيشلل « ليلعلا ءافشو لينلا باتك » . ليلجلا رفسلاو

 ةرملا هذه زرمي نأ رادقالا تءاش ىذلا باتكلا كلذ . هنع هللا يضر . ينيمثلا

 ىلع ىضم نأ دعب . هلالجو هلامجب قيلي ليمجلا عبطلا نم بيشق بوث يف

 ةيمالسالا ةبتكملا دادمإ يف مهسن اناسع . ةنس نينامث نع ديزي ام ىلوالا هتعبط

 ىلا ةقيضلا هترناد نم هجرخيو . اهلامجل ةنيزو . اهتوق ىلا ةوق اهديزي ددمب
 ءانبأ نيب لوحت ام اريثك يتلا زجاوحلا هب كتهنو . بيحرلا يمالسالا عستملا

 رخآلا هقفب لك فرعتيو . ضعب نم مهضعب ديفتسي نأ ةيمالسالا بهاذملا
 ةليسو نسحأل كلذ يف تإو . ةيلصألا هرداصم نم ةفرعملا قح هفرعيو

ديدبتل ببس ىوقأ و . هعورف يف مهئارآ فالتخا ىلع مالسالا ءانبأ براقتل



 ققحتلا هليبس اميف ةاورلا رابخاب ءافتكالا نع ةنشانلا ماهوألا و كوكشلا نم رثك

 ٠ اهتاور الا رابخالا ةفآ امو ٠ نمتلا و

 يعادت هيلع ةدحلملا ممألا يعادتو - مويلا يمالسالا ملاعلا ةيمضو نا

 نأ ىضم رصع لك نم رثكا مالسالا ءانبأ ىلع متحتل ۔ اهتمصق ىلع ةلكالا

 ريخست يمه ةدحاو ةياغ ىلا اوفدهيو ٠ مهدوهج اودحويو ٠ مهفوفص اووسي

 نم هبراوغ تشاج يذلا داحلالا رايت دصل اهدينجتو . مهمالقا و معممامفأ

 ٠ حامتكالاو قا رغالاب دعاصلا انليجو ٠ شمهمانلا انبابش ددهتي بوص لك

 يف امرامظاو هتعيرش دييأتو . ها نيد ةرصنل ةقداص ةضهن ضهنن مل ناف

 نئل » هفلا ردق ال ةيضاقلا تناك . يلاثملا يمالسالا عمتجملاب قئاللا رهظملا

 . « نورساخ اذإ انإ ةبصع نحنو بننلا هلكأ

 انضعب فرعت وه - ىرا ام ىلع - ليبسلا اذه يف ةوطخ لوا لمعلو

 ةديدسملا مهنارآو . نيدهتجملا انئاملع جاتن نم ادمتسم ايقيقح افرعت ضعبب

 دهتجم لكو . بسحف دهتجملا ظحلم يف نكل . ةياغلا يف اهبلاغ فلتخي ال ىتلا

 ةمحرلا و ةوخالاو حماستلا حورب عبشم وج يف معفتلا اذه نكيلو . بيصم
 ٠ )» مهنيب ءامحر . رافكلا ىلع ءادشأ (« 8 ىلاعت هلوقل اقيقحت

 متت ريغ ال كلذب » نيرفاكلا ىلع ةزعأ . نينمؤملا ىلع ةلذا « : ىلاعت هلوقو

 لوح الف الإو ‘ ةليضفلاو قا موصخ ىلع يضقنو . انلمش مئاليو .انتدحو

 . ميظعلا يلعلا هاب الإ ةوق الو

 يدهہتجع ءارآ فدلتخا نم لمجن نأ هردق قح مالسالا ريدقت نم صل

 . هليلد ةوقل ال . كاذ وأ اذهل بصعتنف . ةيرصنع ةادأ وأ . ةقرفت بجوم ةمألا

 وأ .انت وك نه شعتنن ال هللا و يأ ٠ نيملسملا ةمئأ نم مامال هنامتنا درجمل امنإو

ةوةب رصب هلو . ح۔جرتلا لئاسو هيدل ترفوت نم رثؤي مل ام انتزع ديعتسن



 وأ هردصم نع رظنلا عطقب . هنيدلو هلوسرلو هل احصن . قحلا بناج ليلدلا

 ةلاض ةمكحلاو . انتياغ هتاذل قحلا بلطو . اندئار هيزنلا ثحبلا ماد ام هلناق

 . اهدجو ثيح اهطقتلا نمؤملا
 . كاذ وأ اذه نيب قرف ال . ةمألا يدهتج ءارآل انردص انعسو اذإ اننإ

 هوض ىلع انرصع لكاشم نم اريثك هب لحن ام اهنيب نم _ كش الو _ دج
 رصعلا تايجاح الو . ةكرتشملا مالسالا ةحلصم غوست ال لكاشم . ةعيرشلا

 ماهسالا ديري نم ىلع امازل ناك كلذل . ةضماغ ةقلغتسم اهءاقبإ الو . اهلافغا

 ام زاربإ ىلع هدهج لمعي نأ هتعيرش زازعاو يمالسالا هقفلا تاتش عمج يف

 ناك ام وأ 0 نئازخلا ضعي يف أنوفدم ناك ام ءاوس . ةنيفدلا هزونك نم رتتسا

 ءانبأ دوهج ترفاظت ىتمو . بابسألا نم ببسل ةفرعملا داور نم ًالوهج

 © هبابش نراقملا هقفلل ددجتو . اهتشاشب ةعيرشلل تداع ليبسلا اذه يف مالسالا

 . « هلا رصتب نونموملا حرفي ذئصويو »



 باتك ه لثم برغملاب ىوتفلا يف يضابالا بهذملا دمتعم « لينلا باتك » رمتعي .

 مج . ةداملا ريزغ . ةكرملا ميظع فلؤمل هنإ . يكلاملا بهذملا يف « ليلخ خيشلا
 ىلع اهنم نولطي ةذفانو . ةدوشنملا مهتيغب نراقملا هقفلا قاشع هيف دجب . ةدنافلا

 نوكي داكي . بناجلا رومغم . قحلا طومغم لظ يذلا يضابالا هقفلا ةقيدح

 ىتحو _ دلاخلا مهفالسأ ثرإ نم وهو _ مالسالا ءانبأ نم امامت الوهجب

 نم نإو . عيرشتلاب ةلص هل ام لك ةسارد يف نوقمعتي نيذلا قوقحلا يسراد نم

 . نييمالسالا نيدهتجملا ءارآ نع الضف . نيمادهلا ءىدابمو نيدحلملا تاعزن

 نم ةيانعو مامتها عضوم انمايأ ىلا هفلؤم ةايح ندل نم لازي الو ناك

 احرشو . ءاضقو . ءاتفاو سيردتو اسرد مهريغو . ةيضابالا ءاملع

 داكت الف . بالطلا تاقبط فلتخم نم الوبق كلذ ىلا هللا ءاتأو . ةمجرتو امظنو

 سأر ىلع « لينلا باتك » دجتو الإ صخالا ىلع بازيم يف - ماع راد دجت
 كلذ مغرو . ديقعتلا دح انايحأ غلبي يذلا هزاجا ةدش ىلع ةررقملا اهبتك ةمئاق

 ارظن هبولسأ ىلع ةبلطلا جرختلو . هقفلا تاتش هعمل بولطم غاستسم وهف
 هذاتسا ىلع فلؤملا هضرع يذلا ديحولا باتكلا هنا كيهان . هلوادت ةرثكل
 يف هسفن زيزعلا دبع خيشلا لاق . ةريثكلا هتافلؤم رئاس نود هكرابو هرقاف

 اضورمم . اعومج اباتك هكنودف » : هصبام هتمدقم يف باتكلاب فيرعتلا ضرعم

.« اعونمم الو دابعلا نع هلضف اعوطقمال . اعومج ذاتسالا ىلع



 هيلع بتك امو هفيلأت

 حيقنت ديزم ىلا ةجاح يف هدجوف هعجار همأ املف . ةرم لوأ هفلؤم هفلا

 هنمو 0 باتكلل يئاهنلا صنلا يه ةثلاثلا هذهو . ةثلاثف ةيناث هزجواف . راصتخاو

 ٠٣٢١ه ةنس رصم يف ةعوبطملا و بالطلا نيب ةلوادتملا ةيطخلا خسنلا تجرختسا

 شيفطأ فسوي نب دمحما خيشلا ةمئألا بطق هحرش دقو . ةينورابلا ةعبطملاب

 ةمخض تادلجم رشع يف ةيناث هحرش مث . همتي ملف ةرم لوأ الوطم احرش

 . ريبكلا عطقلا نم ةحفص ٦٥٨٦٢ ةمجرتلاو سرامفلا ادع هتاحفص غلبت

 لمكاو . ١٢٠٦١ ةنس رصمب ةينورابلا ةعبطملاب ىلوألا ةعبسلا هؤازجأ تعبط

 رصمب شيفطأ ميهاربا قاحسإ وبأ خيشلا موحرملا ةيقابلا ةثالثلا عبط

 حلاص جاحلا خيشلا هنازجا ضعب ىشحو . ةيفلسلا ةعبطملاب ١٢٤٢ ةنس

 نمض هتنازخ يف ةظوفحم ةيشاحلا هذه لازت الو . ينجسيلا رمع نبا

 . هتاطوطخس

 فالآ ةثالث نم رثكأ يف وسيزد نب ناميلس نب دمحما خيشلا همظن

 يف تادايز ضعب عم كلذك ينامعلا ليمج ني نافلخ خيشلاو . تيب
 رردلا كلس » : ءامسو . تيب فلأ ٢٨ ءاهز امهتايبأ غلبت نيرفس

 يبرملا باتكلا راد عباطم يف رصمب عبط . « رثألا ررغ يواجلا

 م ١٩٦١١ . ه ١٣٢٨٠ ةنس

 مسق مجرت . سيياز قرشتسملا ةيسنرفلا ىلا همجرت دقف ةمجرتلا امأ

 » ماكحألا باتك » نم تاموصخلا مسقو . «حاكنلا باتك » نم قالطلا

 ىلع دمتعت ةيسنرفلا فاننتسالا مكاحم تناكو . «“«ضنئارفلا باتك » و

 . لالتحالا تقو اهيلا عفرت يتلا ةيضابألا اياضقلا يف رئازجلاب ةمجرتلا هذه



 حلاص جاحلا لقعم وبأ ديسلا ةيسنرفلا ىلا هنم ةياصولا باب مجرتو

 . )١( يوادرفلا دح نبا

 فلؤملا تاطوطخم نمض اتيقب دقف ةيناثلاو ىلوالا ناتخسنلا امأو

 . يخمرات رثاك

 هؤالغو قرولا ةزع هيلع اهالمأ هفيلآت يف ةصاخ ةقيرط فلؤمللو

 احول ررح املكو . هتافلؤم اهيف دوسي حاولا ذختا هنأ كلذ . هرصع يف

 كيلاود اذكهو . رخآ حول يف هضيب مث اقيقحتو احيقنت هيلع فطع
 ىرت امك يهو . دغاكلا ىلا هلمن يئامنلا صنلا ىلع رقتسا ام اذإ ىتح

 هفلكت مل تقولا نم انيش هتفلك نإ ذنموي دغاكلا ةردنو بواجتت ةقيرط

 . اهلمح هدو ي ةقفن

 راصتخالا ىلع هل ثعابلا

 نع مهممه روتفو . ةعيرشلا هقف نع سانلا راروزا. هللا همحر ىار
 لمعب موقي نأ هل ادبف . امنانتقا ةبوعص ىلع ةعماجلا اهتالوطم ءاصقتسا

 تناك يتلا بهذملا بتك تاهمأ ضعب ىلا دمعف . نيصقنلا هب ىفالتي جودزم

 .ديحولا عجرملا نوكيل دحاو باتك يف اهعمجو اهرصتخاف ىوتفلا يف ةدمتعم
 . تدلماعملا و تادابعلا يف اباتك نيرشعو نينثا ىلع ُامتشم اعماج اقح ءاح

 جاحلا خبشلا ةمئالا بطق ذيمالت نم لوهجم يدنجو : نييماصعلا لاجرلا دحا وه ١(

 سرد . ةيسنرفلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا ىلاو ، لمعلا ملعلا ىلا عمج } هللا همحر شيفطا دمحما

 ةيعرش اياضق يف ةدوهشم فقاوم هل تناكو ث ةاماحا ةجرد خلب ىتح سيراب يف قوقحلا

 } ركسعمو ةنيطنسقو رئازجلا ف ةيضابالا مكاحم تسسأت هيعاسم لضفبو 0 هتعاربب دهشت
 ٠ىرخا ةبسانم ف ةمجرتلاب هاندرفا امبرو

 



 ةماخ لكلا ممع مث . ماكحالاو ةيعرشلا بادآلاو ةيصخشلا لاوحالا اهيف ام

 بيترتلا بممح كلذو ٠ ةقيقحلا قيرط كولسو . ةديقملا ةحص ق ةزجوم

 ؛ يتآلا

 حرشلا نم هعضوم همساو باتكلا مقر

 لوألا ءزجلا ةرامطلا باتك ) ١

 « ةالصلا » ٦(

 « زئانجلا » ٢)

 يناثلا ءزجلا | ةاكزلا » ٤(

 « موصلا « ٥)

 « جحلا « )`

 ٧ » نامالا «

 تا رافكلا و

 ٨) « حنابذلا «

 ٦) « قوقحلا «

 ١٠ ) « كلاثلا ءزجلا حاكنلا

 ١ ١) « عبارلا ءزجلا عويبلا

 ١٦) » سماخلا ءزجلا |تاراجالا

       ٧٣ ١) « نهرلا «

 هيلع ةظحالملاو هلصأ

 ةرصتخم ىلوالا ةعستلا بتكلا هذه
 يبأ خيشلل « حاضيالا » باتك نم

 ىفوتملا يخامشلا يلع نب رماع نكاس
 ىلع رصتقي ال دقو . ه ٧٩٦٢ ةنس

 نم ديزي لب . « حاضيالا » لصأ
 هلفغ ام هيلع « يشكيوسلا » ةيشاح

 ال يتلا ءايملا ىلع مالكلاك لصالا
 قلطملا ءاملا ىلع مالكلاكو اهب ىجنتسي

 . ءوضولا باب يف

 يبأل « حاكنلا » باتك راصتخا

 ربخلا يبأ نب ربخلا نب ىيحي ءايركز
 فصنلا ءاملع نم . يسوفنلا ينوانجلا
 . سماخلا نرقلا نم لوالا

 نم ةرصتخم ةتسلا بتكلا هنم

 يبآ خيشلل . اضيا « حاضيالا.» باتك

  باب الإ . ركذلا فنآلا . رماع نكاس



 همسا و ب اتكل ١ مقر

 ةعفشلا باتك ) ١٤

 ةبما « ) ٥ ١

 اياصولا » `١(

 م اكحالا ب احك ) ١٧

 تاقفنلا » ) ١٨

   ءامدلا » ) ١٩
   ويد » و « خايشالا

 حرشل ا نم هعضوم

 سماخلا ءزجلا

 سداسلا ءزجلا

» 

 ٦ ج نم ةذبن

 ٧ج يف ةيقبلاو

 عباسلا ءزجلا

»   

 هيلع ةظحالملاو هلصأ

 ةلاكولا بابو . ةلاوحلا بابو . ةلامحلا

 يداحلا باتكلا نم ءارشلاو عيبلا ىلع

 باب الإو . )١( «ناويدلا » نمف رشع

 ليق سيل باب » : هلوق الإو . ةطقللا

 باتكلا نم « كورتم دحوملا لام يف
 « ناويدلا » نم كلذ ناف رشع سماخلا

 ريبدتلا باب دعب ام الإو . ليلق الإ

 نم رماع خيشلا اياصو تهتنا ثيح

 .« نا ويدلا » نمف رشع سداسلا باتكلا

 يبال « ماكحالا باتك » رصتخم

 . ركذلا فنآلا ءايركز

 . « ناويدلا » نم رصتخم

 نب دمحأ سابعلا يبال « ءامدلا ةرهس «

 .ه ٥٠٤ ةنس ىفوتملا ركب نب ررحت

 ناويد » : امه هقفلا ف نيمخض نيباتكل مسا فيرعتلاب اذكه « ناويدلا » )١)
 نم ةعبس فيلأت « خايشالا ناويد » انه دوصقملاو . « ةبازعلا نا

 ةباتك ىلوت يذلا وهو ءايركز نب ىسوم نارمع وبأ : مهو ث عبارلا نرقلا ءاهقف
 ىيحي ءايركز وبأو 0 جونام نب هللا دبعو 0 يليمنلا ورمع وبأو ث هيلا بسنف ناويدلا
 اضيآ يمسيو . نيزوت رهج وبأو ، حلصم نب بابكو ، مامردس نب رباجو 0 زانرج نيا
 . ةبرجب « جامج راغب » هوفلأ مبنأل « راغلا ناويدب »

  

 



 تاققنلا باتك ٠ ٢)

 ضئارفلا » ٢٠١(

 لامفالا » ٢ ٢)

 ةكلمملا نم ةيجنملا

 لامفالا ةيقب ٢٢(

     ةمتاخلاو
 هخيشو باتكلا فاؤم نع ةملك

 حرشلا نم هعضوم همساو باتكلا مقر

 نماثلا ءزجلا

» 

 عساتل ا ءزجلا

   رشاعلا ءزجلا

 هيلع ةظحالملاو هلصأ

 .« ناويدلا » نم رصتخم

 يبا خيشلل « ضئارفلا باتك » نم

 يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسا رماط
 .ه ٧٥٠ ةنم ىفوتملا

 خيشلل « دابعلا لاعفأ نييبت » رصتخم

 ٠ روكذملا سابعلا يبآ

 » عماوجلا عمج » باتك نم ةماخلا

 يمفاشلا يكبسلا نيدلا جات مامالل

 .ه ٧٧١ ةنس ىفوتملا

 نب زيزملا دبع نيدلا ءايض خيشلا نع مالكلا طسب ىلا انب ةجاح ال
 انافك دقف . حلاص نب يحع ءايركز يبآ هخيش نعو . )١( ميهاربا نب جاحلا

 . « لينلا حرش » رخآ يف شيفطآ مماربا قاحسإ يبا خيشلا نم لك ةنوؤملا

 هب لخأ امل ليمكتلا باتك » رخآ يف فلؤملا ديفح ينيمثلا دمحم خيشلاو

 هباتك يف زوبد يلع دمحم ذاتسالاو . زيزعلا دبع خيشلل ةبسنلاب « لينلا
 . اعم نيخيشلل ةبسنلاب ١٩٦٠ ةنس ماشلاب عوبطملا « ةثيدحلا رئازجلا ةضهن »

 )٠( روهشم وه امك ميهاربا نب زيز-لا دبع ال هطخب دجوي امك .

  

  
 



 ولو امهنع لوقن نأ نود ةبسانملا هذه يف رمن نأ انب قيلي الف كلذ عمو

 ِ . ةزجوم ةملك

 ةبسنلاب ساكتنا لب . دوكر ةرتف رشع ثلاثلاو رشع يناثلا نرقلا ناك

 الول رتبني داك ىتح . هلبح كرو . هعاعش لؤض : بازممب ةيملعلا ةايحلل

 هاياوز ىلع هتعشأ لسرا اربنم اردب هئامس يف علطاف . هللا فطل هكرادت نأ

 . يلضفألا حلاص نب يح ءايركز وبا خيشلا وه كلذ . امراناف

 نجسي ةدلب يف رشع يناثلا نرقلل ىلوألا نيسحلا يف هللا همحر دلو

 ىلا لحترا مث . امخايشأ ضعب نع ةيلوالا هتامولعم اميف ىقلتو . (بازيم)

 دمحم نب فسوي بوقعي يبارهاملا هخيش ةقلح مزالف . هتسارد ليمكتل ةبرج

 عبرأ اهب لظو . كانه ةيملعلا ةمامالا هيلا تهتنا يذلا . ةبرج ليزن يبعصملا

 . ةنس ةرشع

 اهاوس نود ةبرج ىلا رفاسي نأ يحي خيشلل ثعابلا نأ يل ودبي يذلاو

 ةحنملا هبشي ام) ةبلطلا ةفاكل كانه ةدصرملا فاقوالا ١( : نارمأ راطقالا نم
 : وريو ينب نم امهيلك نأل . اهب يعصملا فسوي خيشلا دوجو ٦( ؛ (مويلا

 وريو ينب نم يحي خيشلاو . (ةكيلم ع رف) وريو ينب نم فسوي خيشلا

 . (لضفأ دالوا ةليصف . نجسي عرف)
 فدهلا قيقحتل هنطو ىلا اعجار لفق . هباطو ألتما و يملعلا هنيوكت مت املف

 . ددسو هجوو . دشرأو ملعف هباكر ودحي قيفوتلا ناكو . برتغا هلجأل يذلا

 اكارع اروط هجاجوعا موقيو هعمتجب داسف حفاكي لظو . رماو ىهنو

 بقلي نأ اريدج ناكو . هتسانر ىلا سوفنلا تنعذأ ىتح ةرسايم انايحاو

 . بازيم ةيحالصالا ةيملعلا ةضمنلا ددجمب

مهب راسف . بازيم ىرق رئاسو نجسي نم ةفرعملا بالط هلوح فتلا



 ةيلماجلا ةيبصعلا مويغ تذخاف . داسفلا شويج مه دلاجو اثيثح اريس

 ناكف . هيلع نميهتو طسولا يف ململا ةعقر عستت ام ردقب انيشف انيش عشقتت

 . حالصالا ةلصاومل هدعب ىدصتي نمل رسج سار ةباثمب هداهج

 دادعال غرفت لب . نيدلا ءايض هنيملتك ابتك فلا هنأ هنع رثؤي م

 بادآلاو ةيمالسالا قالخالا رشن : يحالصا يملع وج نيوكتو سوؤرلا
 ضفو ةمألا لكاشم ةجلاعمو . يوسلا جهنملا ىلع ريماجلا لمحو . ةيعرشلا
 عمتجا اهب جمي يتلا عدبلا ةتامإو . فينحلا عرشلا ىضتقم ىلع امايق
 هحدمب نسلألا تقلطناف . مهروهظ ءارو اهونبن يتلا ننسلا ءايحإو . ذئموي

 لوقيو . يتالتلا رمع خيشلا هحدم . هرصع دعبو هرصع يف . اجراخو ذعخاد

 : هقح يف شيفطآأ خيشلا

 ايندلا يمه انيدل هيصاقأ تراصف % يحي انل ايحأ ملعلا نونف نم مكو

 ايلملا ديلاب ازئاف افيرش راصف ه هدنع ملعلا مامت لماج مكو

 ايعا مكرودص تيعا هزاجاف ه حلاص نبا وحن ملعلا رارق مكيلع

 ةمدقم يف زيزملا دبع خيشلا ربكالا هذيملت هقح يف لاق امب كيمانو
 . اهرعوو اهلهس دالبلا باج ارهام اريبخ يل نأ الولو « :1 لاق » لينلا « هباتك

 .« خلا اهرفقو اهنارمع بصخاف حوسلا ىلع داج ا رماه 7 يناوابو

 - هب كيمانو - زيزملا دبع خيشلاك هلاح ربخو هب سرمت نمم هيونتلا اذهف

 اذه اهب قحتساف اه هللا ءابح ةليلج بهاوم نم يحي خيشلل ام ىلع انلدي
 حالصال هللا .رخس ام اذإ برغتسي الف . بارسلا هعدخي ال نمم باجتمالا

 . ماظن ىلا ىضوف نم هريم هاجتا ليوحتو . هتيغا وط ةعراقمو . هعمتحت

 دبع خيشلا لاثمأ هيدي ىلع جرخت اذإ بجم ال مث . دشر ىلا يغ نمو
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 . ينجسيلا جاحلاو مح خيشلاو . مح نب فسوي جاحلا خيشلاو . زيزملا

 .حلاص نب يحي نب ىسوم خيشلا هنباو . نامجب نب ميماربا جاحلا خيشلاو
 مهازاج . نسحلا هدالبلا حالصالاو ماعلا ناديم يف هدعب اولبأ نمم محارضاو

 . اريخ مالسالا نع هللا

 ه نيرعلا نومحي ًالابشأ هءارو كرت ىتح هبر راوج ىلا لقتني ملو اذه
 اهوثروأو . نيدلاو ماعلا ةنامأ ىلع اوظفاحو . ىمحلا اوناص اراهطأ لاطباو

 . ررح و لمكف هللا همحر بطقلا ىلا رمألا ىهتنا ىتح مهريغ مهرودب مه

 اجاوفا جرخا مث . ةميقلا ةريثكلا هفيلآت كلذ لك نمضو . كردتساو حقنو

 نيدلاو ماعلا ءاول اوعفر اهجراخو يداولا ىرق فلتخم يف ملعلا ةبلط نم
 انمايأ ىلا لازت ال مث . ةاعدلا ءادصأ تبواجتو ةايحلا تروطتف . اقافخ
 . هلل دمحلاو

 همحر ه ١٢٠٦١ ةنس نجسي هسار طقسم يف يحي خيشلا ةافو تناكو

 . هنع يضرو هللا

 زيزعلا دبع خيشلا امأ

 6 عرعرتو اهب بشو . ه ١١٢٠ ةنس نجسي يف اضيأ وه دلو دقف

 هل حتي مل انوفدم لظ هبهاوم زنك نأ ديب . ةيلوألا ءىدابملاو نآرقلا مامتو
 يفو اهيف. هدلاو كدلمأ ريبدت ىلا فرصناف . هربت جرختسي رهام بقنم

 دادعتسا اذ ناكو . نيثالثلا ىلع فانأ نأ ىلا كلذك لظو . نالجراو

 هعمتجم يسآم نم هدهاشت ام اهعوسي ةساسح سفنو 0 بهاومو يوق

 نيركسعم ىلا ةمألا ماسقناو ةدسافلا تاداعلا لصاتو 0 هيف لهجلا لاحفتسا و

 . ةيفئاطلا بيه راطتسا خ مويلا ىلا ملاعلا ق ناشلا وه امك ةيبصعلا يعادب
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 ماعلا نع سانلا روزاو . ةيحورلا ميقلا ةمرح تسيدو : نيدلا حبش ىفتخاف

 ءاسؤر مكحلا ىلوتو . عدبلا ترثكف . ديلاقتو تاداع نم هوثراوت امب نيفتكم
 ةديقملا حيحصتل نودصتي نيذلا ةمهم لعج يذلا رمألا . نوبصعتم ةلهج

 - مهاياضق لصف يف هميكحتو . نيدلا ةماقإ ىلع ربمامجلا لمحو . ماعلا رشنو

 . اهحالصال هيدصت بوجوب ةلاحلا هذه ءازإ رعشف . ؤايقث مهلمحو ۔ ةقاش

 ققحتف . ينطابلا اهلمع لمعتو هسفن ةرارق يف كرحتت ةركفلا هنه تذخأ
 ةظقي لغاشلا هلغش حبصاف . ماعلا وه هتياغ هغلبت يتلا ةديحولا ةليسولا نأ

 ءاكح اك . هقلتتو ءدواعت تكفنا ام يتلا ةروهشملا ءايؤر تناكف . امانمو

 فداصو « نيرحبلا جرم حرش . نيجوملا مظاعت » هباتك ةمدقم يف هسفن نع
 . حلاص نب يع ءايركز وبآ خيشلا وه قرشلا نم ليلج ملاع ةدوع كاذ ذإ

 لحارم يوطي كفني ملو . هغوبن رهظ نأ ثبلي ماف . هتقلح مزالو هب قحتلاف

 هخيشو فيلأتلل لهات ىتح . لعيو هلوقعمو هلوقنم نم لهنيو . يط معلا
 ةراشالا تقبس امك هيلع هضرعو «لينلا » هباتك فلأ : ةايحلا ديق ىلع

 . كلذ ىلا

 ةيلخادلا نتفلا هتدحو تقزم طسو رامغ هخيش بناج ىلا ضا_خ
 راصنأ نيب افينع هيف عارصلا لظف ىوهلا ناطلس هداسو . ةيلبقلا تاعزانملاو

 . اريشك هللا يف يذوأو نيرمألا كلذ نم عرجتف . لطابلا راصناو قحلا

 تلاطو . ناحتمالا اسقو رمألا هيلع مقافت دقف . هتيصخش ترهظ امل اميس

 قحلا موصخل فقوو . اناعملو ءافص الإ زيربالاك ةنحلا هدزت ماف ةكرعملا

 سيت » ب هنوبقلي هيلع مهقنحل اوناكف . مهسافنأ جرادم ضرتعي اجشلاك

 . اهنم هنكسم برقو هتيحل لوطل «ةرزجيمللا

 . اهنامحا نم ةأرملا باجتحا مدعك . ةدساف تاداع همايأ يف ترهتشا
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 . اراهج (ةمشلا) طوعسلا يطاعتو . ءاسنلاو لاجرلا نيب مشولا وشفكو

 ريكنلاب هتوص ناكف . اهريغ ىلا م ضورفملا بيصنلا ةأرملا ثيروت مدعكو
 ةيماح ةكرعملا لظت اذكهو . ارابكتساو ارارصإ اودادزا املك عافترا دادزي

 . لطابلا ىلع قحلا راصتنا نع اهرابغ يلجني وأ نيقيرفلا نيب سيطولا

 . « ضرألا يف ثكميف سانلا عفني ام امأو . ءافج بهذيف دبزلا امأ »

 الإ بعني ال ةلالضلا بارغو . ظقيتست ال ةيرصنعلا نأ زيبخ تنأو
 ةوق يف حلصملا ةميق تناك اذإو . نيدلا توص تفخو . قحلا يعاد مان اذا
 . هعاصم قدصو . هثادحأ نم هفقومو هعمتجم بسحب ساقت هذهو . هتيصخش

 ةلالض نم ؛ لضفا لاح ىلا ةلاح نم هليوحتو . هحالصتسا يف نسحلا هنالبو

 . ةلماش ةوخأ ةماقإ ىلا ةيفناطلاو ةيرصنعلا بكر ةبكاوم نمو . ىده ىلا

 ام نأ ديب . اقح حلصم زيزملا دبع خيشلاف . نيدلل عضخت ةلماك ةدحوو

 نم بلطي ال كلذل . ةلوهسب هعالتقا بعصي لايجألا لب نونسلا هتلصأ

 ةضهنلل عضي نأ هبسح . رمألا لوا نم ةيلاثم اهريصي نأ خيشلا لثم

 ارونب اهيف رذبيف اهضرأ دهميو . اهناينب اهيلع ىلعي ةنيتم اسسأ ةلبقتسملا

 رم ىلع ومنت _ ةماقتسالا ةرجش _ ةبيط ةرجش اهيف سرفيو . ةحلاص

 نم دي ىلع مت ام وهو . اهبيذشتو اهيقس يلاوي نم تفداص ىتم مايألا
 ىلا رمألا ىهتنا ىتح . ةاعدلاو خئاشملا نم زيزعلا دبع خيشلا دعب ءاج

 . اذه انموي ىلا هدعب نمو . ريبكلا شيفطأ خيشلا

 ىوقاو . هذاتسأ نم عمتجملاب اكاكتحاو اسرمت رثكأ ذيملتلا نأ رهظي

 . هللا نم مهرودص يف ةبهر دشأل هنأو . هتيغاوط ىلع فنعاو ةيصخش

 . مهدلخب لوجي ةرماؤملا رطخب سحاو مهنيبو هنيب رمألا مزات اذإ ىتح

 بكناف . هباب جاترب قثوتساو هلحمب مصتعا . مهتاكرح ىلع اهتارامأ ودبتو
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 . نيلماعلا يف هركذ هب دلخ ام ةيملعلا رئاخذلا نم انل ىقبأو . فيلأتلا ىلع

 . ريخ لك دئادشلا هللا ىزاجو

 قرط اذاف . هتدلب ءانبأ هجو يف هباب حتفي ال هلحم يف لزتعا . لجا

 بابلا نإ : هل لوقيف ١ لخدا : لخاد نم هادان ايتفتسم مهدحا بابلا

 هبيجيف ! لاسإ . مكسفنأ ىلع هومتقلغا نيذلا متنأ : خيشلا هبيجيف . لفقم

 نجسي ريغ ىرقلا ىدحإ نم لئاسلا ناك اذإ الإ مهللا . بابلا ءارو نم
 .. ههجو يف بابلا حتف نع عنتمب ال هناف

 ثداح الإ هتلزع نم هجرخم ملو . ةنس ةرشع ينامث ةدم كلذ ىلع لظ
 حبذ اوحبذل هتطاسو الول ةعامج هتيحض بهني داك . هليصفت لوطي . ماه

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو . مانغالا

 هتدلبب دجسملا ةخيشم ايمسر هيلا تدنساو . ةيملعلا ةمامالا هيلإ تهتنا

 _ ديعس يمع سلجن أسينر يمسو . اهعمجاب بازيم ةخيشمو 0 ١٦٢٠١ ةنس
 ةيعيرشتلا اهيتطلس نيب عمجت ةأيه ىمسأو . ةمألا اياضق هيلإ يهتنت سلج ىلعأ

 . هدعب ءاج نم مامأ ليبسلا جهنأو مايق لضفأ هيلإ دنسأ امب ماقف . ةيذيفنتلاو

 اقدالعأ مويلا ءانبأ اهدميو . ايب دهشتسي ةيخيرات قئاثوو اماكحا انل ىقباو

 : اهكنودف هفيلآت امآ . اهتنايص بجت ةسيفن

 لمجا نم . هعبط ةداعإ ددصب نحن يذلا باتكلا وهو «لينلا » _ ٠١

 . اهنسحاو هفيلآت
 لوصأ » باتك نم هرصتخا « لينلا باتك هب لخأ امل ليمكتلا » __ ٢

 . ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا يبأل . يرامعملا نفلا يف « نيضرألا

 ٢ _ » .تدالماعملا و ماكحألا يف « ماكحألا ضاير يف 0 ماسبلا درولا ,

 لينلل » ةمتت هلعج امهل « .
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 قوقحلاو يلناعلا ماظنلل عماج باتك « جاوزالا قوقح يف . جاتلا » _ ى

 . ةيجوزلا

 رشع يف . ةدمتعملا هبتك لجأ نم . هقفلاو ديحوتلا يف « جاتلا » _ ه

 خيشلل «نبغارلا غدالبو . نيبلاطلا جاهنم » باتك هيف رصتخا . تادلجت

 . ينامعلا سيمخ

 .روكذملا سابعلا يبأل حاولالا و . ةلاسم يبأ يباتك رصتخم «حابصملا » _ `

 ؛ مالكلا ماع يف ةينونلا حرش رونلا » _ ٧

 ؛ ةالصلا يف ةينارلا حرش « ةينارونلا رارسألا » _ ٨

 . (نيتموظنملا ىلع يتالتلا ورمع خيشلا حرشل راصتخا امهالك)
 ثالث يف ء ثيدحلا يف « بيبح نب عيبرلا دنسم ةيشاح رصتخم » _ 4

 . يبرجلا يصقلا رمع نب دح ةتس يبأل ةيشاحلا لصأو . تادلجس
 قطنملاو ةفسلفلا يف «نيرحبلا جرم حرش . نيجوملا مظاعت » _ ٠

 . همتي ملو هلا همحر يفوت هنأ الإ . عيدب نايبلا نم بلاق يف هغرفأ . ةسدنملاو

 ةقيرط هيه كلس : نيدلا لوصأو ةفسلفلا يف « نيدلا ملاعم » _ ١

 .هللا همحر ةمنالا بطق هنم اضعب حرش دقو . نيدلج يف باتكلا و .دضعلل فقاوملا

 ىلع زيزعلا دبع خيشلا زاتما دقف ةلمجلابو . ةديدعلا هيواتف ادع ام اذه

 : روماب هخيش

 ؛ هخيش نود هتدلبل ةيمسرلا ةخيشملا ةيلوت ١(

 ةسانر هخيشل اضيأ لجسي مل خيراتلا ناف . ديعس يمع سلجم ةسانر ٢(

 . هيحاون فلتخم نم بازيم ةايح ىلع فرشت يتلا ايلعلا ةأيملا هذه

 ٢( هخيش نه رثكأ ةماعلاب هنالتبا ةدشو ةمألا رومأل هترشابم ةرثك .

 شيجلا دادعإ ىلا هتيانع فرص دقف يحي خيشلا امأ . فيلاتلاب هدارفنا ٤(
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 لاطبأ نم ناك زيزعلا دبع خيشلا نأ كبسحو . عمتجا داسف هب هباجب يذلا

 . رفظملا هدناق لب . شيجلا كلذ

 كلت زيزملا دبع خيشلا ىلع تضرف يتلا ةرماقلا فورظلا الولو اذه
 فرصتنالو . اطوطخم افيلات انل ىقبأ ام ةنس ةرشع ينامث ةدم ةيربجلا ةماقالا

 نأ ىسعو » . ملس هللا نكلو . هخيش لعف امك سوؤرلا ىلل سورطلا نع
 . ملعي هللاو . مكل رش وهو انيش اوبحت نا ىسعو . مكل ريخ وهو انيش اوهركت
 . « نوملعت ال متنأو

 هعبط ديدجت

 بدلط 7 نأ دعب اميس ال . هيلا ةجاحلا تدتشا و باتكلا خسن تزع امل

 فلتخم نم نيدهتجملا ءارآ ىلع فوقولا يف اوبغرو . نراقملا هقفلا ىلع ماعلا

 كلذ يف نوكي نأ نيجار . هعبط ةداعإ ىلع هلا انرختسا . ةيمالسالا بماذملا

 ةيحيراب ةينمألا قيقحت ف نينيعتسم . ةعيرشلا بكر ةيجزت يف دومحملا رثألا

 نم هللا رثكأ . مالسالا ينبل ريخلاو ماعلا يبح نم . راسيلا يوذ ضعب
 . ةمألا يف مهلاثمأ

 رئامضلا عجرم نييبتب . هضماغ حيضوتو هحيحصت يف ادهج .لان ملو
 . هلمج ضعب حرشب و . ىرخأ اهعضاوم يف لصاوفلاو طقنلا عضويو . انايحأ

 حالطصالا انييبت وأ ماهال امفد لكشتست دق تاملك ىلع ةزجوم قيلاعت تابثإو

 . يلق كلذ ناك نإو

 ناتنثإ : ثدلث خسن يلعف ةديدجلا ةعبطلا هذه حيحصت يف اندامتعا امأ

 ةبيرق اهارت امك يهو .ه ١٢٢٧ ةنس ىلا امهادحا خيرات عجري 4 ناتيطخ

 ةعوبطملا ةثلاثلا امأ . ١٢٩٤ خيرات ىلا ىرخالاو . فلؤملا ةايح نم دهملا
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 ةمنألا بطق ىلع ةححصم . هللا همحر يي نب رمع جاحلا خيشلا ةخسن يهف

 يتلا خسنلا حصأ يمهو . هيلع هتءارق ءانثأ اهححص . هسفن « لينلا » حراش

 هحرش يف حراشلا هدمتعا يذلا صنلاب انتناعتسا كلذ ىلا فضأ . اهيلع اندمتعا

 هنم رصتخا يذلا لصألا ةعجارم لافغإ مدع ىلا . ةيهقفلا ةعوسوملا هذهف

 اذه . باوصلا هجو انل حضتي اهنيب ةلباقملاو املك اهيف لماتلابف . باتكلا
 باتكلا ثحابمل انعضوو . قباسلا يف نينثإ نم الدب ءازجأ ةثالث لا ءانمسق دقو

 اسرهف ءزج لك رخآ يف انعضو اك . ءارقلا ىلع ذايهست شماهلا ىلع نيوانع
 باتكلا يف امب ةطاحالا ىلع اصرح اهاب وأ اهباتك ريغ يف ةدرطتسملا لئاسملل

 وأ طلغ ةبناش نم ةصلاخ ةديدجلا ةعبطلا هنه نوكت نأ ىسعف . ةدئافلل امامتإو

 ؛ ناقتالاو نفلا عباطب ةعوبطم . قيقحتلاو ةقدلاب ةزاتمم . فيرحت وأ نحل

 يذلا هلل دمحلا » ف . رطاخلا جهبتو رظانلا رست . ليقص قروو : قينأ لكش
 . قيفوتلاو نوعلا دمتسن هنمو . « هلا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهف اناده

 . بينأ هيلإو . تلكوت هيلع . هلكاو هجو متأ ىلع هزاجنإ لا

 . ١٣٨٧ ماع مرحملا ةرغ رنازجلا

 : باتكلا ححصم

 رمع نب نمحرلا دبع يلكب
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 هل ركشلاو . معنلا نم انيلع هب لضفت ام يناوي ادمح هل دمحلا

 امك وه هيلع ءانث يصحأ ال . مركلاو لضفلا نم انالوا ام ىلع

 اميس الو لاح لك يف ةناعالاو فطللا هلأسنو . هسفن ىلع ىنثأ

 ديس دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو . هسمزب ناسالا لولح لاح

 هبحصو هلآ ىلعو . ممألا ةفاكىلإ عطاوقلاب ثوعبملا !مجعلاو برعلا

 ٠ ميشلا مراكمو فرشلا يوذ

 هقفلا يف ارصتخم عمجأ نأ يرطاخ يف ددرتي املاط دق :لوقأف ( دعبو )



 ةرابع ناف ؛ اعنام الخم الو المم ال بهذملا روهشم نم ىوتفلا هب امل انيبم ؛ اعماج

 اهعاب لاط نإو فلسلا ةراع نم حضوأ اهعارذ رصق ناو فلخلا

 كلذل يتيلهأ مدعو يتحيرق دومجو يرظن روصق هنع ينقوعي ناكو
 يحفصت ةلقلو كلاسملا كلت كالسا كلس يف مظنأ الف يتنطف دومخو

 ليب رفظا ملو هناديمو نفلا ناسرف نم دعأال دعاوقلاو لوصألل

 هرامضم يف قبسلا بصق زوحل لهأتأ ىتح دئاوعلا ظفحو دئاوفلا

 لالتخاو . هناطلس يلع ىلوتسا دق لاب لاغتشا نم هيف انأ ام عم

 تسمطناو همايأ تربدا دق ملعلا نأ نمو . هناهرب يدل نيبت دق لاح

 آرهام ريبخ يل نأ الول هدراوم تعنمو هرداصم تدسو . همالعا

 حوسلا ىلع داج ارماه اباحس يناوأبو اهرعوو اهلهس دالبلا باج

 ريحت نم هيلاو .ىدتقي هب ًابقاث امجنو . اهرفقو اهنارمع بصخأف

 لا دئاكم عفبل دمأ [اباص مهسو . ىدتعي غيزلا هبشو لالضلا
 نمآنيعو س نامزلا لزاونو رهدلا باونل ارخدم ازنكو . ناودعلاو ملظلا
 ردلا سيفن طقتلي هنم ارحبو . رجاوهلا يف دابكألا ةرارح ءىفطنت اهبذع

 : رابداو لابقإ ةكرح هل نأ الول راهنلا لدعم وه لب ٠ رهاوجلا عاونأو

 هل ريظن ال نمو . نالقثلا ملعلاب هدوجب قطنو ناولملا هلضفب دهش نم

 هلعفك همسا نم : تاقلغملا حتفو تاردخملا زارباو تالكشملا حاضيإ يف

 ءلاحهلا حلصأ حلاص نب يحي ايركز وبأ : هتايحو ملعلا ءاقبب رعشم

.



 هملعب ألمو . روذع لك هافكو . رورسلا هل مادأو . هتايآ راهظال هاقبأو

 | . روكبلاو يشعلاب رودصلا

 ال . تنصق امميل دب ال تلقو _ تمهلا ام ىلع يمزع دتشا املف

 ام ببسب ولو ملعلا ةايح ىلع نيعملل باوثلا ليزج نم دعأ امم تملع

 دنع ام ريغ يف يل بوغرم الو . ءاوس يل دوصقم ال ال .بابسألا نم

 عرجتأو دباكأ ام عم صرف مايالا ءانثأ نم هعمجل تسلتخا _ هاضرو هللا

 ذلتو سفنألا ههتشت امك ۔ دمحلا هلو ۔ هللا نوعب ءاجف . آاصصغ نامزلا نم

 جومتورشهد مايأ يف نسلألا هسردتو ةملاسلا رودصلا هظفحتو . نيعالا

 ذاتسالاىلع اضورعم اعومج ًاباتك هكنودف . نح عباتتو لجع ىلع . نتف

 اعونمم الودابعلا نع هلضف اعوطقم ال 0 اعومج

  

 دعف هنسح قاف نا ه همصلاط اديس اي

 دجو رهاوج ذخو ,إ ه همهف يف ءىدتبا مث

 دكن هيف دجت ملف ه هب رم انراق اي

 دجو دج نمل ًاعس ٥ . افصلا باب هل حتفا

 هب عفني نأ ىلاعتو هناحبس هللا نم ءاجر ( لينلاب ) هتيمسو
  

 .هرصعدعب نم تقو لك هنم ءيش ف ىعس وأ هلصح وا هأرق نم لك

 لوقلا ىلإ (زوجب) هبف اريشم م هرصح ريغ نم نإو ريثك لينلاب عفن امك

لقأ لب كلذك (هركبو) .همدعىلا ليلق (عنمبو) .كلذك (صخرك) زاوجلاب



 رذتعأ ينكل ٠ طرشلا موهفمو ةفصلا موهفم ميهافملا نم اربتعم

 عفنأ مهبو انب كلسو . قيقحتلا ملاعم مهلو: يل هللا نابأ بابلألا يوذل
 عرضتلا ناسلب .هتين تصلخو .هتيوط مهنم تملس نم لأسأو . قيرط

 . رابتعالاو اضرلا نيعب هف رظني نأ عوضخلاو للذتلا باطخو عوشخلاو

 امف . راكنالا ىلإ تاهمالا ةعجارمو هيف لمأتلا ةلاطإ لبق ردابي ال ناو
 صلخي املقف هحلصا أطخ نم وا . هلمك صقن نم كلذ دعب هدجو

 ٠ تارثعلا نم فلؤم وجني وا تاوفهلا نم فنصم

 لمعتسي نا ۔ هدجو همزع قدصو هدو افص نمي هيف رظانلل دبال مث

 رمأل ،هاوس يف هدجو امبرف هباب وا .هباتك يف هبولطمب رفظي مل ناف . هاوق
 ٠ كلاهلا فانصاو بطاعملا نم مكاياو هللا اناقو . كلذ ىلا يناجلا

 امورو هبطاعتم ىلع هظفح لهسيل هليلد وا مكح لك ةلعل هيف ضرعتأ ملو

 ةنسح ةمتاخب اهنم لك ًاموتخم اباتك نيرشعو نينثا يف رصحنيو . هراصتخال

 انمصعو انمتاوخ انئابآ حلاصو انناوخاو انخايشألو هلضفب انل هلا نسح

 فؤر مرك داوج هنإ . لمعلاو لوقلا ف انقفوو . للزلاو أطخلا نم

. ميحر
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 توكسلاو راتتسالاو داعبالا ناسنالا ةجاح يضاقل نس ( باب ) مانخبادآ

 . ثيدحل تصني الو . امالس دري الو ‘ لام وا سفن ةيجنتك مهم نع الا

 الو ةلبق ال احير آربدتسم ,الهس دتريلو ۔ لق نإو اهعم لمعلا هركو

 .ارانولو ةمرح يذ لكل الو . عرزك تبانل الو ،نيرمقللو اهل البقتسم

 ىراحصلايف ال ينابملا يف ليقو .اقلطم اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا (زوجو)

 نذا الب ريغلا تويب يف الو ٠تبني مل ناو ثرح يف ىضقت الو نكامألا

 رهظك رطضمل هحالصا طرشب هررض فخي اهب لع يف صخرو . تبرخ ناو ال يتلا

 وا راج رهن ىلع الو . رفاحرثاو ةرحجا يف الو . كلذك هيف وا دجسم _

 ةرجش وا نكسم لظ يفالو .باب يف الو . رماع قيرط ىلعالو .دكار

 لعفلاب ةرمثم تناك نإ ليقو . راتخملا وهو اقلطم

 ركذيلو ه نكمأ نا ةاقالملا نم رذحيلو . رذع الب اهيلا باهذلا فبحطصي الو

 ماع وا ؟كلذل ةدعملا ةنكمألاب صاخ لهو : لوخدلا ةدارإ دنع مولعملا درولا

 هبلقب هركذيلو .اهل ةدعملا ريغ يف بايثلا ريمشت دنعو . نالوق.:رهظألا وهو

٠ضاحرم ريغ يف اهاضق نإ : دعب امهنغدي مث نيترفح رفحيلو . هيسان



 لكو سدوع وأ رجحك نم هدعأامب - رذع نم الإ - هارسيي بطتسيلو

 ابطر ناك نا ليقو اقلطم شيشحب الو .ةمرح ينبال قنم رهاط دماج

 ٠ عرز ريغل نإو بصقب الو . ةميهبل نإو عيجرب الو مظعب الو

 6"لضاحرملا ريغفاهاضق نا كلذ نفديلو . راتيالا عم ةيقنتلا يف غلابيلو

 هانمي لزنملاو ى دجسم سكع هنم .اجورخ هءانميو هيف الوخد هارسيمدقيو

 . عادالبهتافتلا مدعو هئاخرتساو هيذخف جيرفت عم ةلازالا يف هلبق مدقيو . امهف

 . رحبلاك هيف مئاق ىلا افاضم نإو ءاملاب ءاجنتسالا ضرف ( باب )

 طلخ ءامب ال . هريغ وا غبصك هيف عقاو وا . لوقبلاك هنم جراخ وا

 . طقف احلم ولو ليق ماعط هيف خبط وا . هلاوز عنتما كدو

 قصتلي ردكمب (زوجو) . دسجلا يف رثا نا ةخبس وهامب الو

 دكارب الو . ءاوس ليقو ءوضو يف ال هلامعتسا دنع ديلاب هعم بارتلا

 الو فشنت الو يرجت ال نيع اذكو زوجو يرجت ال رثب ءامب الو لق

 يرجتأ يردي ال ةيقاس ءامب الو 0ًاليلق ولو هنم جرخي الو اهؤام دادزي
 ءامبالو ثجورخ الب هيلا دازي ةيقاس وا ضوح ءامب الو ٠ ال ما

 الو .ةيحكوا 0 بلخم وذوا ره ريغ بان وذ هيف غلو ءامب الو ،نيكرشلملا

 ناف مارحلاب الو 0 نالوق بارتسملا يفو٬ فوشكم ءانإ يف افيص سمشمب

 عنتما وا لق نا ناردفلا ءامب الو .هبرل ةميقلا مرغ مزلو ىزجا لعف

 قبص امب ةلمحلا هذه نع ءانغتسالا ىلوالا )١()

 ر امجتسالا

 ءاجنتسالا

 ماكحا و

 ءاملا

 لا هاملا



 الو . مئاهبلا نوطب هامب الو .محتسم اهبناجب لعج وا .هانب اهنم ذخألا
 ةلالدبال هلفط واريغلا دبع هاطعا ءامب الو .هريغ دجو نا(١)ةنسلا هامب

 درت نم وا ؤةلمجلا لهأ ال دحاو وا ليق شهتساجنب نانيمأ دهش ءامب الو

 .اهذخاي ال نل قوقحلا يفىطعيءامب الو )٢( .اوقدصي مل نإ ليقو .هتداهش

 ءانإ وأ . هبتشاو امهدحأ سجنت نيءانا ءامب الو ليق .هيلا رطضا هامب الو

 وأ موذجمك هرشاب ءامب الو 0 بئاغ وأنونجم وأ لفط ةينآب طلتخا

 ٠ ررض هنم فيخ نإ رودج

 ثبخلا مكح ةلازإ حصو . ركذ ام ريغ دجي مل نم مميتيلو

 )٣( تقولا جورخ عم رذع الب ادمع ءاجنتسالا كرات رفكو . ركذ ام بلاغب

 ولو ءانالا يف امهلاخدإ لبق اثالث هيدي لسغ ليللا مون نم ظقيتسمل بدن (لصف)
 هدي ىلع ءاملا ضيفي مث لوبلا جرخمل امدقم ءاجنتسآلايف ذخاي مث .نيترهاط

 امهعمجي مث:امهارسي مث .هيتضيب ىنميمث . لسفلاب ركذلا ميمعت دعب اثالث
 جرخم مث . نيبابلا نيب ام مث . كلذك هالا ضيفي مث . ركذلا عم

 لاهماب ءاخرتسا عم هل ةزواحم الب ًالفستم هباب قوف نم طتافلا

 نيل دعب ةنوشخ دجي نأ ىلا قيضب متخيو ةعسب يدتبي : ةرمب ال
 ٠ كلذك ءاملا ضيفي مث ٠ ءاقنلاب ةنينامط عم

 ٠ ًاطاتحا ةرسلا نم أدب عماج نإو

 وا ري زنخ محل وا ةتيم اهيف تعقو رثب نم هفرغ ةنسلا ىف دراولا ءاملا وه :ةنسلا .ءام ]١[

 ىنايس امك اهتم كلذ عزن دمب هنم .زج
 ةجح نيداا باب يف قبدصنلاف هب قدصي ام لكب موقت ةجحلا نا حيحصلا [٢]

 ىلع معينشتلا يف ةغلابملا امناو كرشلا ةملك فداري ام انه رفكلاب دوصقملا سيل (٣)
 (نيملاعلا نع ينغ هللا ناف رفك نمو) : جحلا ضرف كرات يف ىلامت هلوق دح ىلع ضرفلا كرات
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 ءوضولا

 ضورفملا
 نونسملاو

 حابملاو

 هت اب ودنم

 هتاه و ركم

 فاوطلو تنيعت نا ةزانجلاو ضرفلا ةالصل ءوضولا ضرف (باب)

 ٠ ةضافالا فاوطو . ةرمعلا

 مونلو س فحصملا سمو . عادولا فاوطلو . نتسلا ةالصل نسو

 حيأو . دجسملا لوخدو ث ءاعدلاو ةءارقللو ٠ ًاقلطم هل بدنو . ةبانجب

 ٠ رحبلا بوكرك فوخم لكل

 ءاملاب هب ثدحلا عفر ةينب ةالصلا تقو لوخدب فلكملا مزلو

 .هب سبلتلا دنع ةينلاك اهيلع ىفتملا هضئارف نم وهو . يتايسو ") قلطملا

 حسمو . اعم نيقفرملل نيديلاو .باعيتساب هجولا لسغو , اهمكح رارمتساو

 نيبكلا عم نيلجرلا لسغو . سلرلا
 ليلختو . قاشنتسالاو . ةطمضملاو .نيديلا لسغو . آلوأ ةيمستلا هننسو

 بيترتلاو , ثيلثتلاو ث امهنطابو نينذالا رهاظ حسمو . عباصالاو ةيحللا

 . هلبق كاوسلاو ث ضورفملا ىلع نونسملا بيترت . هتابودنمو

 نم ءادتبالاو . مئاص ريغل قاشنتسالا يف ةغلابملاو . نيميلاب ؤضوتلاو

 هئانثأ يف ءاعدلاو ركذلا عم .امل بص ليلقتو . سأرلا مدقم

 لوسغملا يف ةثالثلا ىلع ةدايزلاو . هيف ءاملا بص ن راثكالا هركو

 ركذلا ريغب مالكلاو . ءالخلا لحم يف ءوضولاو , حوسمملا يف ةرملا ىلعو

 ءانإ نم وأ تسمشملا نم ه.وضولاو . ملاعلا ريغل ةرملا ىلع راصتقالاو

  

 قلطملا ءاملا لام.تساب ءوضولاب ثدحلا مفري ينمي ١
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 انايرع ؤضوتلاو , مارح نيلوألا نم ليقو س رفص وأ ةضف وأ بهذ

 'هوحنوأ ليدنمب حسملاو . ريغتي مل فاضمب وأ . ةملظ وأ ةولخب نإو

 ةضمضملاو ديلا ةنس تمدق ليق . ديلا ضفنو . ءاملاب هجولا مطلو

 احيرو ًامعطو انول ءاملا فاصوا كاردال قاشنتسالاو

 فعر نمو . ًاقافتا داعأ قاشنتسالاو ةطمضملا كرت دمعت نمو

 هفنأو هيف يف املا لعج ناف : الوأ فنألا لسغل دصق الب قشنتساو

 هلعج نم ال ٠ نالوق نيترملابو , هازجأ آرثأ مدلل ري ملو آنالث ًاحم

 زوجو داعأ هلسغ لبق أضوتو هيف نم مد جرخ وأ ايقت نمو 0 ةرم

 ٠ دعي ال نأ اثالث ضمضم نا

 مظعلا ىلإ امهلخديو لحملا ىلع هيعبصأب رمأ هفنأ تلصؤتسا نمو

 مث .ميشايخلاب هالا بنج دعب هبجوم هنم يقب وأ ،نكمأو تملس نإ
 نمآذخآ نميألا هدش ةبابسلا لاخداب ضمضميو امهب سفنلا رثتسي
 كلذك رسيألا مث . ىلفسلا هتيعابر ىلإ ايلعلا هسارضاب رام هتيعابر

 نمو . الوط نقنلا ىهتنمل داتعملا رعشلا تبنم نم هجولا بعوتسي مث

 مث ًانطابف رهاظ اهقفرمل اهنك نم هانمي مث . اضرم نذألل نذألا

 ٠ عمجف آرهاظف نطاب هارسي مث . امهعمجي

 سأرلا حسم يفو :هسفن رذب ال رجح وأ دوعكب ناو لسنلا هيزجيو

 سأرلا لك بجاولا لهو .. لقأ ال رثكاف عباصأ ةئالثب تارعش ثالث
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 لاوقأ ؟ دحي ال وأ هفعضب وأ ثلثلاب وأ عبرلاب دحيو : هضعب وأ

 ليقو . همدع امهنم ريتخا .نالوق نينذألا حسمل ديدجتلا بوجو يفو

 ىنمي لسغ ءىدتبي مث ث هجولا عم امهنطابو سأرلا عم امهرهاظ

 بعكلا ىلإ اهرهاظب رام اهاربكل اهنيب للخم اهنانب ىرغص نم هيلجر

 هارسي ىربك نم مث ٠ بوقرعلاو مدقلا نطاب دصقي مث .رسيألا مث نميألا

 .باعيتساو ليلختو دصق عم رسيألل مث نميألا بعكلا ىلإ اهارغصل

 نإ زاوجلا ىلع انم رثكألاو ث فالخ ءاضعألا بيترت بوجو يفو
 .انبلا حصو . ركذلا عم ةردقلاب ةالاوملا بجتو .ةنسلا فالخ دصقي مل

 رنعو . ةينلا ديدجتب ال 6" امهدحأ دقف نإ لاط ولو مدقملا ىلت
 . هف ناث يف ال لوأ نايسن يف

 ىلع يقابلا وهو قلطملاب ثبخلا مكحو ثدحلا عفري ( باب )

 هنأ نم هنعانموق ضعب هب ربعأ ام هانعمبو ۔ طلاخ الب هتقلخ فاصوأ

 دمب باذ وأ ىدن نم عمج ناو ۔ ديق الب ءام مسا هيلع قدصي ام

 ضتاح وأ .رذقتسي وأ ٠ اهرؤس سجنتي ال ةميه. رؤس ناك وأ دومج

 افصو ريغي مل سجنب طلخ آريثك وأ فامهتراهط ةلضف وأ ؤ بنج وأ
 هثكم لوط.: وأ بلحطك هنم دلوتمب ريغت وأ هريغم يف كش وأ . هنم

 هيف حورطمب وا ۔ رثأ ناو زوجو ث رثؤي ملنا هضرأب حلمك هرارف وأ

 ركذتلا يا لاذلا مضب ركذلاو ةردقلا ىا ١

; ٣ 

 ءاملا
 قلطملا



 هيف عقاولاب بلسلا حصالاو . امهيلع هيرجب وأ تيربك وأ خينرزك

 لخنلا رسو رجشلا قروك : احير وأ اميط وأ انول ريغ نا دصقب
 تعقو نا ةسجنلا ثاورالاو قاروالاو -ارهاط ولو رئب يف عقو نا

 دجو نا اهب بلسلا اهثلاث : لاوفأ ةرهاطلا يفو(١).تريغو حيرب اهيف

 طلاخمب ريغت ناو . انول ال احبر وأ اميط تريغ نا زوجو . اهريغ

 بلسلا : راتخملا اهثلاثف ناحير وا نارفعزك خبطب ال ابلاغ هنع كفني

 ٠ ريثكلاب

 لينو . يتي مل ناو سجن ليف سجت نا ايثك ولو دكارلا
 ريثكلا رح يف راتخملاو .هيلع درو نا ال رهط سجنلا ىلع درو نا

 هلوأ نم مطقنملا يراجلا ىلع مكحو . مداخل اهمفر ةداتممب نيتلف ردق

 ريثكلاك . سجنلا .هيلع بلغي مل نا دسفي ال يراجلاب ةرمب لمح نا

 ضرألا تحت يرجت رئب ىلعو . رخآ لصي مل فرط نم كرح نا
 / ٠ نالوقف الاو .ةيراجلا

 ريزنخ مخل وأ ةلئاس سفن يذ يرب ةتيمك دسجتمب تسجنت ناو

 دكارلاهاملا

 مث . مد وأ رمخ وأ لوك مئامب نأ ال . عزن هن زجپب وأ ه ذ ناو ز ريهطت

 ًالاغاهل ديتعا ةرهاطب نوسمخ : ليقو ةنسلل آولد نومبرأ اهنم فرغي ةسجتملا

 "لبحلاو ولدلا عم اهت راهطب مكحي مث . حجارلا ىلع اهنالد ربكأب
 ولد هنم يقب نأو , ددعلا مامت لق ام سم نا لسغي : ليقو

 ٠ ةرشمب ناو غرف نا ترهطو . فرلا ديعأ ءاملا غارفلال

 ةحلصملا ليطعت نمه افوخو اهيلا ةجاحلا ةدشل اهؤام ريغت ناو زاوجلاب رابالا ءاملعلا ضبصصخ )\

 ىقلم يهو ةعاضب رئب نم لوسرلا ءاقتساب نيلدتسم دالتلا لك ىف نويعلاو راهنألا دجوتال ذا

 فيجلا موحلو تارذملاو قرخلا
 ةفاظنلاو ٠ةح صلا دعاوقىفاني هيف هل امعتسا نال برةلا ريغ ىلع روصقم صيخرتلا اذه نا رهاظلا و
 ةححصم ها .هنع ىنغتسا ام لوقلا اذه ىلا راصي الف كلذ مغرو ٠ ناميالا نم
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 سجنلا
 ىلع دراولا

 رهاطلا
 سكملا وأ

 رؤسلا

 للبلاو

 عجرناو . اهؤام رزغ نا سجنلا عزن دمب سجني ال ةنسلا ءامو

 ريهطت دعب اضيأ ددملا اهنم فرغ ىرخا يف مامتلا لبق حزنلا ولدب

 اهغارفا دمب وأ اهترخ وأ ولد فارحناب رئبل عجار رضي الو . ولدلا

 الب وا . مايا يف ناو قرفتم .وأ رئبب ال ةسجانب ناو حزنلا زوجو

 جرخ بلك دسج نم راج رضي الو :. دذملا طرشب حزنلا دصق

 ٠ افافتا دسج وأ بوثب لوب .ةرطق ءوضولا ردق رهطيو . رهن نم
 نا ضوحلاو ؟ ال مأ هدسفت له : هيف تعقو نا اهيق فلخلاو

 الاو . هبلغي مل سجن هيف يقلا ناو رهاط هيلا دميو هنم جرخي ناك

 ٠نالوق بصلاب هنم راط اميفف سجن ءام رهاط يف بص ناو .نالوقف

 راطف سجن لحمب بص .ام اذكو . لوألاك ليقو . هسكع سجنو
 قحلي مل نا ساب الف فشني لحمب سجن لسغ وا يجنتسا ناو .هنم

 ، فشني وا يرجي محتسم اذكو 4 اقلطم صخرو . لوألا رخآلا

 .حصالاىلع اثالث بصلا دمب ءاجنتسا وا دي لسغ نم رئاط رضي الو

 ٠ اقلطم ضرالا هلوصو دعب هيق صخرو

 كرشم زيغ يمدآك بلكم وا ره ريغ مبس وا ةلالج ال -ةميهب رسو
 طاخملاو قرملاك . رهاط رذع الب فلتا غلاب وا رمخ براش وأ

 رافلاو رهلا ف حجرالاو . اعامجا ضيبلاو عومدلاو نلللاو باعللاو .

 رؤسو . ةجاجدك سجنلا ًامدآ ناو لالجلا يفو . ةراهطلا بلكملاو

 ٠ مسب رذقتسما وا , سجن هضيبك ةيحو ىفاك
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 يتلا هاملا

 فلملا

 ضقاون

 ءوضولا

 نهارخاو نهالوأ ابس بلك هيف غلو انا لسغ نس ( لصف )

 هنم برش ضوح ةراهطو ٠ هريغك فثالثپ زاوجلا ححصو . بارتپ

 . نيتلق ردق هيف ناك نا مبس

 ركأوأ مايأ ةثالث ارهاطب هطلخي ال سجنب شام ام وه لالجلاو
 ٠ ةرم ولؤ ريزنخ محل وا امد وا ةتيم

 نئاب لمعتسمب الو 0 ثبخلا لازأ ناو فاضمب ثدحلا مقري الو

 ءانا يف دسج نم رطق امو . لسغ يف زاجو ءوضو يف وضع نص

 ةأرماو لجر ريهطت حصو . هدسفأ هب ًأضوتملا نم رثكا ناك نا ءوضو

 ٠ هسكمك هب تلخ ناو اهتلضفي هريهطتو ث ءانا نم

 : هيلخدموا ناسنا يجرخم نم جراخب ءوضولا ضقتني ( باب )

 رهطو ضئاف مدو ينمو يذمو يدوو ةبادو حيرو وجتو لوبك

 يذمفترم مدب ضقنلا يفو . فاعرو سلقو ێيقو ةبوطرو ةأرما نم
 6 لصأ نم ةرحش علب وأ 0 لجرب قاقش وأ سأرب ةحرق نم ناو لظ

 . اح غلب يكب وأ . يح رفظ وأ دلج وأ . مد الب سرض وأ

 همضوم نم نذأ وأ فنأ وأ نيمب هجورخب وأ ؤ مد الب حرجب وأ

 فيخوأ ث هعزن رذمتو رفظ وأ دلج لخاد هسبحب وأ 0 ضيف الب
 قازبلا بلغ نا ساب الو - نالوق هسبي دعب هعزنو هنكمأ مث ررض هنم

 .يفو هسكمب ضقتنيو . ةرثكلا يف ليقو ث نوللا يف مفلا يف مدلا

 لواطت ناو هفيفخ ال ريصي ناو ليقثلا مونلابو . فالخ خملا سم

١٦



 . ءامغالاو . ركسلاو . نونجلابو . عاجطضاب نكي مل نا راتخملا ىلع

 وأ . قحتسم ريغ نعلو . ةرجافلا نيميلاو ةميمنلاو ةينلاك4 مرحملا مالكلابو

 ركنم وأ . ًاقلطم رفك بجومب ملكتلاو س نيدلا يف نعطلابو . همتش

 بذكلابو . امهب متش وأ . مسا حبقأب ةرذع وأ . جرف ركذبو . شحف وأ

 عم عقاولا يف هب وه ام فالخ ىلع ءيش نع رابخالا وهو :دمع نع

 راهظا وأ بحاص وأ .راج وأ .محر يذل ةيقتك . غوسم الب كلذ ةدارا

 ةمحرلاو ةماركلاو ظفحلاو ةيفاعلاب ءاعدلاك ةحودنم هيفو :ضيرعت وأ ، ليمج

 سيلو ايندلا ران وأ . هريغ هب ادارم يلو ريغل ناو رانلا نم ةافاعملاو

 .اننف نم اذه

 يدؤي ام ىلع وأ هسفن ىلع صخش ءاقتا زاج ( لضف )
 دنع لوق لكبو ٠ناميالاب ةنينأمطلا عم كارشالاب اهفلتل هفلت

 رضح ول هركي اهب ىلوتملا ركذ ةضقانلا ةمرحملا ةبيغلاو فوخم روهظ

 سمبو )١(: هعم ضقتنتو ةالصلا يف ةهقهقلابو . ناتهبف الاو هب ناك نا

 . راتخملا ىلع يلوتل ناو . كلذك ديلاو اقلطم ةتيملاو بطرلا سجنلا

 ىشأب ضقنلا راتخملا اهثلاث : لاوقأ يبصلا يفو .ةبادلا ريغ جرف سمبو
 ؟ هيذاحمو ربدلاو نيجرفلا نيبامو نييثألابو ةناعلاب لهف هبجوم يف فلخلاو
 وهو نايسنب ناو نيلحملاب ضقنلا ريتخاو ؟ ربدلابو هب وأ ؟ طقف ركذلاب وأ

 ريغ يفو ٠ رتاس الب فكلا نطابب سملا ناك نا عضولا باطخ نم
  

 .اهيف ةهقبقلاب ءوضولا مم ةالصلا ضقتنت و )١)
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 مالكلا

 مرحملا

 زاوج

 حاقللا

 سملا
ضقانا



 ضقانا

 بتارم
 ىلا رظنلا

 تاوذ

 مر احمل ١

 زوجي ام

 هراهظإ

 عامسل ١

 هسفنك ةيرس وأ ةجوز ناو ريغلا جرفبو . فالخ اهرهاظبو . ديلا

 دي ةاهتشم ةيبنجأ ندب سملبو . دمع عم امهاوس سوملم نم ضقنو

 ' ةوهش ريغل ناو ث اقلطم لئاح الب ةيحنت وأ رارطضا وأ ةجلاعمل ال ث ةملاس

 ' نالوق ؟ال وأ ؟ حييأ ةتيم لكاب ضقتني لهو . رهظالا يف اهلثم درمألاو

 ةما ةبكرو ةرس نيب امبو . دمعب اهيفكو ةيبنجأ ةرح هجو ريغل رظنلابو

 ةجربتمل رظنلا صخرو . اقلطم اهبو ى سمللا اذكو . ةوهشل ال لجرلاك

 _ :هتوافتم مرح ثالث مراحملا تاوذ يفو . اهب ال ةماو ةيماهت زوجعو

 نودو . جورفلل رظنلا مهل هركو . هبحاص نم لك عتمت نيجوزلل حيأ

 بسنلاك عاضرلاو . تخألاو خألا نباو لاخلاو معلاو خألاو نبالاو بألا جوزلا

 نيطرقلا لحم مهل لحي ليقو . قاسلاو ردصلاو رعشلل رظنلا مهيلع مرحو

 هنباو جوزلا وبأ مهنودو . ةنطابلا ةنيزلا : يهو نيلاجحلاو نيراوسلاو ةدالقلاو

 موق وأ ؟هنطبب مداخلا وا ؟ءاسنلا يهتشي ال يذلا قمحألا وه لهو : عباتلاو

 ءالؤه نيب موقت نأ ةأرمال زوجو «فالخ» ؟ نامزلا كلذ يف ةنيدملاب

 .رظنلاك انه سمللاو ‘بابلج الب ديدج رامخو قيفص عرد يف اهكولممك

 ةروعلاو . ةنتف فخت مل نا ينجأ ةبكرو ةرس نود امل رظنلا اهل زاجو

 ريغلا لزنم فوجل رظنلاب ضقتنيو . فالخ امهلوخد يفو امهنيب ام

 ٠ حييا رجاتل وأ .ناونع وأ . ةلمسبل ال رس باتكلو . هنذا البو دمب

 رسل عامتسابو . رعش وأ . ناويد وأ .مكاحل ناو رتفد وأ ة باسح وا

 العف وا الوق اعرش مرحم لكبو .حاينو ءانغو رامزمو . لطاب وأ . وهل وأ
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 سمو ةوالتلا دوجس يفو .ةلذفانل ناو ءوضولا طارتشا ىلع رثكالاو

 . فالخ ةزانجلاو فاوطلاو ةءارقلاو فحصملا

 سمو ةعارقلاو موصلاو ةالصلل ةبانجلا نم لسغلا ضرف ( باب )

 .ةكم لوخدو . مارحالاو . ةعمجلل نسو . رثكالا ىلع فحمللا

 يعسلاو . فاوطلاو .ةفلدزمللو . فوقولل بدنو . ةماجحلاو . نيديعلاو

 : بجاولا ضورفو .مدلا عاطقنا دنع ةضاحتسالاو )١( تيملا لسغو

 دصقلاب دسجلا ميمعتو . هيف اهمكح باحصتساو . هب سبلتلا دنع ةينلا
 . ةضمضملاو 0 ركذلا عم ةالاوملاو . قلطملاب اهبئان وأ . ديلا رارماو

 ،ضورفلا نم ليقو ةيحللا ليلخت :هننسو . حجارلا ىلع قاشنتسالاو
 . اثالث سأرلا ىلع ءاملا ةضافاو . هلبق ءوضولاو . الوأ نيديلا لسغو

 هب ليجعتلا :هتابودنمو ٠ ةيمستلاو . كاوسلاو . نمايملاب ءادتبالاو

 نم راثكالاو ی سيكنتلا :هتاهوركمو . هئانثأو هلوأ يف ركذلاو . ءيش لك لبق

 هكرات كلهو . هيف مالكلاو . ثالث نم رثكأ لوسغملا ريركتو . املا

 رحب وأ . رهن وأ 8 ليس لخاد ليق يزجيو . عنام الب تقولا جورخب

 . ةيرس وأ ةجوزب ناو حصو . ةكرح هل تناك نا دب كرع نع هجومت

 نانف ؛ هنع ءاجنتسالا ريخأت مرحي الو . هنع ءوضول ١ ريخأت طوحالاو

 هب ةأرملا مزلي الو . لسنلا ف ال .همامت دعب ءوضولا ف رثؤي سجنلا

 . ثلثو لاطرأ ةسمخ وهو . عاصلاب ريدقتلا هيف متحتي الو . رئافضلا ضقن

  

 لوق ىلع تيال لسغ دعب يا )١(

١٩ 

 لاستغالا

 هضو رف

 هت اب ودنم

 هتاهو ركم

هماكحا



 تابجوم
 لاستغالا

 ةئالثلاءايمل
 اهماكحأو

 هيلا عوجرلا حصو . لقألا ءاقبا امهيف رفتغي الو . ءوضولا يف دملاب الو

 هنم ترطق نا مع لسغب ءازجالاو س هنع نبي مل وضع ءام نم ولو هحسمب ناو

 . ةدحاو ليقو ى ثالث

 الب ناو ءطوو ضيح نم ةراهطلا بوجو ىلع اوعمجا ( باب )

 يأ يف فلخلاو . حيحصلا ىلع ةأرمال ولو مالتحاب ناو هب وأ . لازنا

 : ةميهب وأ . تيمب ولو نيناتخلا ءاقلاب حجرو ؛ ريهطتلا هب بجي هطو

 ءامغا وأ س ركس عم وأ ًافوفلم ولو اهردق وأ )١( 6ةفشحلا بويغب حصو

 نالوق ؟هتذل دوجو وأ ؟ينملا جورخ هبجوم لهو . ةقافا دعب نونج وأ

 :لسغ دعب ام تقو يف اهنودب جرخ مث ةذلب هيراجحم لصأ نم لقتنا ناف
 لستغا نمف : لوبب ءاربتسالا بجي : ليق مث نمو 0فالخ هتداعا يفف

 ديعيو . اهيلع لوبي ءادوس ةقيلب برج الاو ٠ داعأ هتنكما ةدوارم لبق

 فاخ ينم هنم لصفنمل زوجو .ائيش اهب دجو نا ةالصلا ال لسنلا

 نمو ٠ ربتسي مل ناو لستني نا الخاد هدرف هركذ رصعف هجورخ

 . هيلع هبجوي مل جورخلاب هبجوأ

 ةوهشلا دجوت )٢( هب علطلاك ةحئار وذ ظيلغ ءام : ينلا ( لصف )

 اقيقر جراخلا وه يذللاو . ةبانجلا وهو هل هغنقو بيضقلا بارطضاو

 رسكني الو .هل ةحئار الو هشت وأ . ةعالم وأ . ةركاذمب بلاعللاك

 هدعب وأ لوبلا لبق جراخلا وهو يدولاب الو هب مزلي الو بيضقلا هب

  

هلاصفناب ٢( اهل ةفشحلا بويغب نيناتخلا ءاقتلا ققحتي يني )`



 ةحئار يذ قفدنمب مزلو . حيحصلا ىلع لسغ رفصأ آظيلغ [ابلاغ
 داسفل حيق وأ . مد وأ . ديدصك ريغتم ناو بيضقلا هب رسكنا ةذلب

 جورخب عامج نم ةلستغم ىلع ةداعا الو . نيتكارتم لازنابو . جازم

 ءوضو ۔طوو ةذل الب اهجرف ىف اهل ةلخدمك )١( هب اهمزلو هدعب ةفطن

 . اقلطم ليقو دراوب يذ ريغ ليللا للبب مزلو , لسغ ال . ءاجنتساو

 ماني ال شارف يف هدجو نا ليقو . ايؤرو ةحئار هعم دجو نا ليقو

 ال .هنخف يف وأ . )٢( هيلع وأ .هركذ يلي امم هبوث يف وأ . هريغ هبف

 نم هنوك لامتحال هنم هنوك مهوتي ال ثيح وأ . هبكنم وأ هسأر يف

 يفو . ًآحيرو انول لجرلا ينمك ليق هناف ؛ شافخ نبل وأ . هريغ

 رثكالاو . هيف ميقمل ال هرباعل زاوجلا اهثلاث :لاوقأ دجسملا بنجلا لوخد

 رذعا وأ ؟ هلثم ضئاحلا لهو ؛ فحصملا سمو ٠ ةءارقلا نم هعنم ىلع

 . فالخ اهل زاجو ؟ هنم

 اهقوف نم وأ . ةعفايلا نم جراخلا مدلا هناب ضيحلا فرع (باب )

 امف (٢)آموي رشع ةسمخ ةدم يف ةسيآلا نس نع رصقت ةياهن ىلا

 وأ ؟ لق ناو ضيفلا هطرش لهو . ضرم وأ ةدالوب ال . اهنود

 عطق الب اتعباتت وأ . ةرفص تحاص نا ضح ةقلعلاو «نالوق» ؟ رطقل ١

 تاقلع ال ٠ «فالخ» ةحاصملا طرشب وأ . ةالص وأ 7 بورغ وأ . عولط

 لوألا ردي ملو آعم رهطو مد رطق ناو . تمباتت ولو ةرفص الب

 يتأيس امك ةرشع راتخملاف الاو ضعبلا فيرحت بسح ىلع (؟ هرت ذ ىلع ٢( ةفطنلا جورخب( ١

٢٧١ 

 تاروظحم

 بنجلا

 امو ضيحلا
هب فرعي



 ءامنلا

 ةنالثلا

 موزلو

 ةقرفتلا
 اهن

 «فالخ» ؟ امهنم دحاوب ال وا ؟ طسوتملاب ول ؟ رئادلاب ذخأت لهف

 نيب اهارسيب حسمت نا اهرمأي ضيفلاب لتاقلاو . نيبت نا رخآلاب ذخأتو

 . هفرعت كلذبو ى ضرعلا ىلع اهملعب دوعقو مايق

 . ةضاحتساو ى ضيح :ةثالث محرلا نم ةجراخلا ءامدلا (لصف)

 عم اهلثم ضيحي نأ نكمي نم جراخ نتنم رتخ دوسا لكف : سافنو

 اهتضاحتساب مكحيف هتقو ىصقأ غلبت وأ ةفآ اهل ملعت ىتح . ضيحف ةحص

 ةضاحتسالاف : ةثالثلا نيب قرفلا فرعت نأ اهمزلو . عطقني مل نا

 )١( . اهبجوت ةلع ثودحبو . مدلا ماود عم هتاقوأ ىصقأ غولبب ضيحلا نيابت

 ةيلوفطلا يفير امف نامزلا اما :ةنياعملاو لاحلا لاوزو نامزلاب (٢)اهتفرعمو

 راتخملا ىلع ةنس نوتس وهو : )٢( سايألا دعبو غولبلا تاراما نم ضيحلا نأل

 امأو . سافنف نيتسلا دعب تدلو ناو .ءاسن ولو نييلمجلا ربخ هيف يزجيو

 ةرات نوكي دقف ؛ضيحف اهداتعم يف هتأر نا ليقو ، لمح عم ءير امف ةنياعملا

 (٤)ءابطألا هيلعو . لبح عم ضيح نكمأ كلذبو . نينجلا رغصو ةأرملا ةوق رفوتل

 امأو ٠ ةلع مد وهو بلغألا يف اهفعضو اهضرمب هضرمو س نينجلا فعضل ةراتو

 عامج وأ . ةزفق وأ ،بوكر وأ . ليقث لمح وأ ى فوخب ير امف لاحلا لاوز

 تماد نا ةثالثو . ضيحف الاو «ضيحب سيلف لاحلا لاوزب لاز ناف لوأ ريغ

 . ةضاتحساف اهلبق تعطقنا ناو . اضيح تربتعا اهيلع تدازو مايأ ةثالث ةأرماب
  

 ©نام٠١اا ىلعو( ٤ . سايالا دعب ءير امو ينعي (؟ ةلعلا ةفرعمو ٢( ةضاحتسالا بجوت(١
 .مهتاصاصتخا نم كلذ نال رابتعالاب ىلوا مهوءابطالا

٢٢



 لحب وا . ضاضتنا وأ .ءاود لكأب هارت ام وهو .اهببس نمف اهمامت ىلع ناو

 ىلع عطقنت ةبرجتلاو ةداعلابف .هب تدسفاام ةيد مرغتو مارح وهو ةدقعلا

 ؟ال وأ ؟اهمامت ىلع عطقني مل نا مايألا كلت اهتضيح نم بسحت لهو . ةثالثلا

 اهبقع وأ .اهذنخفب هتدجوام يهو : ةعبس ةهبشلا ءامدو .«نالوق» . رظنألا وهو

 . اهلمح دعب وأ . اهحسم رجحب وأ ى هنم تماق ناكمب وأ . اهصيمق رجح وأ

 ةضيرف اهمكح ةلهاج اهب تكرت ناف ؛ مدلا ىلا لوؤت ةرفص اهلثمو 4 اهسابأ وأ

 مد رظانتو . مايألا يف تكرت ام دعتلو اهموص مدهني الو رفكت ال : ليقف

 مدو 4 ةيلوأ ةفزخو ى يرصم ناوجرأك ةرمحلا يف غلابب لكشأ نا ضيحلا

 اصح ناكو ةالصلا تكرت اذه تأر اذاف ؛ ةحيذلا نم لوألاو .ةملح

 فلاخي ام تأر نا ليقو .رهطلا يف اهتقو لخاد هتأر نا نيتالص لكل لستفتو

 ةرفصلاو ضيحلل هيطعت ام لكب لستفتليقو .هب لستغت الو "ضيحف لمرلا نول

 & حصألا وهو امهقبس امل مكحلا ليقو . اقلطم ال همايأ يف ضيح ليق ةردكلاو

 ناو . ةقلعلاو سييتلاو ةيرتلا امهلثمو .اقلطم ال ليقو ٠ ًاقلطم ضيح امه ليقو

 . (١)ضيحف هسكعك ةرفص اهتفدرف ةقلع تمدقت

 يه : لهو ءاضيبلا ةصقلاب رهشو ضييالا ءاملا : رهطلا تامالع (لصف )

 اندنع دعقا ءاملاف 0 اضيأ فوفجلاو . نالوق ؟ قرولا نم وأ ؟صجلا نم ةعطق

 هرظانتو . ضعب دنع هسكعك . راظتنا نودب هتيؤرب لستغتف فوفجب ةداتعمل ناو

 قيرب وأ . نيطب لسغو شفن دعب ضيبأ شبك ةيصان فوصب اهيلع هباشت نا

 رورملاب مادقالا هتلكأ ىصحب وأ ةضف نم اهراوس نم اهعارذ يلي امب وأ . مئاح

 قبس امكرهط وا ضيح نم امهقبس امل مكحلا نا حصالاو ص لوق ىلع ١(

  

٢٢ 

 ةهشلاءامد

 عباوت مكح

 تامالع

رهطلا



 لاضغالا
 ضيحلا نم

 لاقتنا

 ضحملا
 رهطلاو

 لقا
 ضمحلا

 ٠ رثكا و

 لاثم

 سافللا

 هانداو

 يف ددشو .همدب عدت الو شيتفتلا رهطب يلصت الو . ديجلا مهردلاب وأ . هيلع

 رظتنت : ليقف ءاملاب ةداتعم تفج ناف ؛ هب الا دجت ال ةداتعل صخرو . كلذ

 ٠ تلستغا الإو اهاتأ ناف ,ىرخال ةعاس نم

 اهسأر طشمت مث 0 سجنلا عزنتف يجنتست مث . اهيدي لسغت نأ هتيفيكو

 عقاولا رعشلل شرفت مل نا سأب الو 0 .املا بصت مث هيقنت ىتح .املاو لفطلاب
 . ىري ال ثيح هيفختو هلسغ دعب هعمجتو ' يراجلا يف تلستغا نا اهنم

 مايأ ةفرعمب رثكالا يف فرعيو . هسكعك رهطلل ضيحلا لقتني (باب)

 لوصالاو , تاقوالا : ةسمخ ىلع رودت ءامدلا لئاسمو . ةداتعملا راهطالاو.امدلا

 ةداتعمو ةئدتبم . نامسق اهيف ,اسنلاو . لوزنلاو عولطلاو . باستنالاو . راظتنالاو

 باستنالاو ءانبلا وهو لوصالا امأو . راظتنالاو تاقوالا يف ناكرتشت امهو

 ضيحلا لقاف تاقوالا امأ . ةداتعملا لوزنلاو عولطلابو .ةئدتبملا امهب درفنتف

 ناموي هلقأ ليقو . رشع ةسمخ ليقو , ةرشع هرثكأو . مايا ةثالث انم رثكالا دنع

 لوأ يف راظتناب ةجراخ لك ليقو . ذاش ةعفدلاك وهو ةعاس ليقو ث ةليلو موي ليقو

 اهب مادف . ىرخأ ةرم اضيح تأرف ةرشع اهل تقو نم ليقو . هتقوت الف اهضيح

 ةثالث ىلا اهدواع مث ۔ رشع ينثا ىلع ارهط تأرف نيموي ترطتناف ةرشع دعب

 ضيحلا ىف ةتقوم ريغ ليق تسفن ناو . رشع ينثا تتقو كلذك اهرهط مادف

 راظتنا دعب مايا ةرشع تلص مدلا اهب ىدامتو ارهطرت ملو نيعبرا ىلا اهب مادف

 ةرشع ىلا ةثالث تدر اميف كلذ دعب ارهط تأر ناو .ضيحلل يطعت مث

 هاصتاو . همايا تداز ضيحف سافنلا اماو . ضيحلل اهتقو ناكو تلصو تلستغإ

٢٤



 ليقو . نوتس ليقو . اهلبق آرهط رت مل نا اموي نوعبرا رثكالا دنع حيحصلا ىلع
 ةرشع رهطلا لقأو . ةعفدلا ليقو ، ةعبس ليقو . حيحصلا ىلع ةرشع هلقأو . نومست

 ىندأو ث هل دح ال ليقو ، نوتس هرثكأو ، رشع ةسمخ ليقو . رثكالا دنع

 رهشأ ةعبرا ليقو ، نوعست ليقو ، نوتس اهاصقأو ةرشع ةالصلا تاقوأ

 تقوت لهو . ضيحلل تقوت ىتح اهل تقوت الو ، ىصتقالاو ىندالا نيب ام تقوتو

 لاقو . نالوق ؟هل تقوت ىتح وا ؟ضيحلل تقوت مل ناو سافنلا تقو دمب اهل

 دعب ليقو . ضيح مايأ ةرشع رهط دعب دجو مد لك : ىلاعت هللا همحر عيرلا

 ىلوالا ةيؤرلا يف ضيحلا هيف متي ةرشعلاو ةثالثلا نيب ام : ليقو ، رشع ةسمخ
 .ةلوالا امهيف متت الو ، ةلوالا ريغ يف راظتناب رشع ينثاو رشع دحأ ىلا علطت الو

 ىلوالا متتو .ةلوالا رغ ىفامهيلا علطت الو رشع ةعبرأ ف الو .رشع ةثالث ف الو

 :لهف ا هنم تطبهف اهتتقو نمو . اهريغ يف اهيلا علطت الو ، رشع ةسمخ يف

 : ةلوالا ريغ يف ولو اهتيقوتو اهيلا عولطلا زوجو . «نالوق» ؟ الوأ اهيلا عجرت

 ؛ ةرفصب طلاخي مل ًانيخث دوسأ امد نوكي نأ طرشب طقف ةلوالا اهتقوت ليقو

 تتقو نمو نالوق اهنود اميفو 2 تقو متت مل ةرشعلا دعب اميف اهب طلوخ ناف

 هب تلصف آرهط تأرف ةرشع اهب مادف مد اهاتاف نيرشع ةالصللو ةرشع ضيحلل

 تضاح ناو .لبق اهداتعم يلصت ليقو ي ضيحلل هيطعت ليقف : مدلاب تفدر مث

 ةرهطتمك : ةالص نوسمخ اهيف متت مل ةرشع تلصف اهضيح مامت ىلع ترهطف
 ةالص نيسمخ تلص وأ 0 مدلاب تفدر مث رشاعلا نم بورغلا ىلا يلصتف احبص

٢٥ 

 رهطلا

 دعاوق

اهتاعارم



 ال تاقوا

 تق وت

 دعب تفدر مث رشاعلا رصع يلصتف رصعلا ةالص دعب ةرهطتمك ةرشع متت ملو

 ليقو . نيسمخ عم ةرشع متت ىتح ضيحلل يطعت الف بورفلا لبقو اهنم غارفلا

 مل ناو سافنلل تقوتو .هسكع ليقو ةرشع متت مل ولو ضيحلل تطعا اهتلص نا

 . ضيحلل تيقوتلا دعب هتدجو ام ةالصلل تقوت امناو . ضحلل تقوت

 ةتقومكمدب طلوخ رهط:اهلوأ .تلاط ولو رهطلل تاقوأ ةسمخ اهل تقوت ال ليقو

 اهب مادف امد تأر .نيتسلا ىلارثكأ وأ ةرشعاهتالصلو لقأ وأ ةرشعاهضيحل

 . مدب تفدر مث ى مايأ ةتس هب تلصف آرهط تأر مث ش اهتقو مايأ

 اهتقو ناك نا اذه مدب تفدر مث ةرشع هب تلصف آرهط تأر ! ةليلو

 ناو . ضيحلل هيطعت رشع ةتس نود امف ةرشع رهطلا يف كلذ لبق

 تقوت الو . ضيحلل يطعت مث اهتيو مامت ىلا تلص اهنم رثكأ ناك

 آرهط نوكي ال اهنود امو .ةرشعلا لخاد مدلا اهتيؤرل ةالصلل رشع ةتسلا

 ةتقومك : تقو نم رثكأ اهل ناك ناو . هذخأت ال اذلو ؛ هتماقتسا مدعل

 يطعت مث ، نيرشع مامت ىلا يلصت نيعبرأو ث نيثالثو ، نيرشع
 تلستغا ناف ؛ نيمبرال وأ .نيثالث ىلا تلص تءاش ناوء ضيحلل

 عجرت اهناف لستفت نأ اهل ادب مث , ضيحلل يطعت نأ تأرو نيرشعل

 يطعت نأ اهلف تلستغا نا اذكو .اهتلبقتسا ةالص تقو جرخي مل ام

 . رهطلاو ضيحلا تاقوأ نيبتت (١)اهبو . لصت مل ام عوجرلاب ضيحلل

 مادف اهضيح لوأ تأر ناو . اهتبيرقل تبستنا رهطلل تقوت مل ناو

 دعب وأ , ةالصلا تقو جورخو لاستغالا لبق تفدرف رهط تأرف ةرشع نود
  

 ةالصلابو يا ١(

٢٦



 اهتقو كاذف تلستغا نا ليقو .ضيحلل تطعا ةالصلا لبقو لسنلا
 لستغت ام ردق تدعق نإ ليقو . هل يطعت الف ةالصلا لبق تفدر ولو

 مدب تفدرف ةرشع ىلع ًآرهط تأر نإو . اهتقو كاذف يلصتو

 تزواج نا ليقو .هنودب يلصتو لستغت ليقو . ترظتنا لاستغا لبق

 . لسغلا لبق مدب تفدر ولو اهتفو كلذف آرهط تأرف مايأ ةئالث

 . لسفلا لبق مدب تفدر ولو تلص آرهط تأرف ضيحلل تتقو ناو

 . اهريغ يفو (١)ىلوالا يف نوكيو راظتنالا ىلع هبيصت رهط :اهيناث

 .نيتسل ةرشع نم رهطللو . مايأ ةسمخ ضيحلل ةنقومك : هنايب ىتأيو
 آرهط تأر ناف . نيموي رظتنت ةسمخلا دعب ىدامتو امد تأر

 اهتقو ىلا رظتنت لب . اهتالصل )٢( اهتقوت الف رشع ةسمخ هب تلصف
 ناك ناو . صيحلل تطعأ رشع ةسمخ نود ناك ناف : ةالصلا يف
 ىلوالا يف انم دق امك تلعف اهتيو ددعت ناو )٣(. اهيلا تلستغا اهقوف

 دمب هتباصأ آرهط اهل تقوت امناو .اهتالصل رشع ةسمخلا تقوت الو
 اهتتفو نا اهل ًآتقو نوكتال اهتقو ىلع ةدايزلا كلتو . ضيحلا تقو

 ىلا تعلط تارم ثالث ىلا كلذ اهل ىلاوت نا الا . (؛)اهلاقتنال

 ناو )٥(٠ اهدعب رهطلا نم هتدجو ام ذخأتو . ضيحلا نم تقولا كلذ

 .يتأيسو (٦)اهتلص نا تبستنا ةرشع دعب ترظتناو ضيحلل تقوت مل

 .مايأ ةرشع هل ةتفومك :ضيحلا يف اهتقو لخاد هبيصت رهط :اهثلاث
 تلصف ًآرهط تأرف ةسمخ ىلا امد تأر . رثكأو كلذك اهرهطلو

 ةسمخلا تقوتف .نيترم اهل ىلاوت نا الا رهطلل اهتقوت الف رشع ةسمخ هب

 ءةالصلا ىلا (ع) ٠ رشع ةسمخلا يا )٢( , ىلوالا ةضيحلا يف يا(١)
 ةلأسملا يف مايا ةعبس يهوةديزملا ةضيحلا ٠ )٥( ضيحلا ى اهل قبس ام اهيدعتل )٤(

 ٠ راظتتالا دعب كلذو ةرشعلا يا )٦(
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 لصتا رهط

 سافنلا دعب

 ةظحالم
 اهنم دب ال

 يطيت اهناف اهنم لقأ تتقو نا اذهو . اهرهطل رشع ةسمخلاو اهضيحل

 ام ىلع الا اهتقو مامت ىلا تلص اهنم رثكا تتقو ناو \ ضيحلل

 . اذه يف هل طعتلف 6غضيح ةرشع رهط دمب دجو مد لك : ليق
 :لمحلا عم ضيحلا ءافتنال هتقوت ال لمحب لصتا ارهط :اهعبار

 ةعبرأ هب تلصف ًارهط تأرف . ةرشع اهب مادف اهضيح لوا ةيئارك

 .رهطلا نود ضيحلل ةرشعلا تقوتف . لمحلا كرحتف آرشعو رهشأ

 ةالصلل تيقوتلا لبق ةلماحك .سافنلا دعب هبيصت رهط : اهسماخ

 تفدرف ًاموي هب تلصف رهط تأرف نيعبرا ىلا مادف تسفن , ضيحلاو

 لهف ةالص نيسمخ هب تلصف رهط تأرف ةرشع وأ .ةثالث اهب مادف مدب

 ةرشعلاو ؟اهضيحل رهطلا موي دعب ةثالثو ؟اهسافنل اتقو نوعبرآلا نوكت

 يذلا مويلا دعب ام يطعت نأ اهل زيجملاف ؟ آلوأ ؟اهتالصل اهتلص يتلا

 ىلصتو لستنت اهنإ : لئاقلا مناملاو . اهل تاقوأ اهتبثي نيعبرألا دعب هتلص
 )١(. اهيفني فالخ الب ةضاحتسمللاك عنصتف آربط رت مل يتلاك

 رهطلا اذه تيقوت داسفل رهطلا موي دعب ام ضيحلل يطعت امنإو

 تيقوت دعب هتدجو ام الإ اهل تقوت ال اهنألو . رصت وأ لاطاهت الصل

 نأل ضيحلا ماقم موقي ال سافنلاو .هب نورقم رهطلا نأل ضيحلل

 ضيحلا نم رثكأ رهطلاو . هنم ًانارود عرسأو سافنلا نم لقأ هتقو

 ةالصلاو ضبحلل تتتو نأو .سافنلا تقو دعب هبيصت ام تقوتال مث نمو

  

 اتاقوا نهربتي ال عناملاو :ينعي دتبملا ربخ ١[

٢٨



 مث نيرشع هب تلصف آرهط تأرف نيعبرأ اهب مادف اهسافن لوأ تسفنف

 تأر نأو )١( ترصق وأتلاط ةالصلل رمملا تقوتلف مدب تفدر

 اهنأل اهتقوت الف نيعبرأ هبتلصو تلسفف ةلأسملا يف ةرفحلا ىلع رهطلا

 سافنلاو ضيحلل تقوت . . هل تطعأرهطلا اذه يف مدلا تأر ول

 مدلاو لصأ رهطلاو . نيتسل ةرشع نم نيسمخو ىدحإ رهطللو ادحاو

 تلمح نيرشع د . ةرشع اهضيحل ةتقؤم يف :ليقو . ثدح

 مدب تف درف ةرشع هب تلصف ًارهط تأرف . اهتقو اه ما هذ تعضوو

 تسفننيمب رأ اهسافنل ةتقوم يفو.اهل اتقو ةرشعلا نوكتو ةالصلا كرتت )٢( اهنإ

 مدب تفدرف ةرشع هب تلصف رهطلا تأرف ةرشع اهب مادف ىرخأ ةرم

 نالوق ؟ اهتاقوا ىلا كرتت ال وأ ؟ضيحلل يطعتو ةالصلا كرتت له

 الصأ ةأرمال نوكي امبف فلتخا (لوصالاو .انبلا يف لصن)

 يفو ٠ ناموي ضيحلا ىف : ليقف اهسافنو اهضيح لوأ يف هيلع ينبت

 ليقو 0 موي ليقو . امهيف ةثالث :ليقو . حيحصلا وهو . ةثالث سافنلا

 نيموي اهب موديف مد لوأ ىرت نا كلذ ناي . هسأرب لصأ سافنل

 رشاعلا يفو . مايأ ةعبس هب يلصتف آرهط ىرت مث .يأر ىلع آموي وأ

 مدلا مايأ قفلت مايأ ةثالث اهتقو : ليق هنهف ؛ لاز مث . امد تأر

 اهل تقو الو . عيمجلا قيفلتب ةرشع ليقو . رهطلا مايأ كرتتو

 نوكي ىتح ًاضيح اذه نوكي ال : ليقو . ءانبلا يف ةثالثلا طرتشم دنع

 امد اموي تأر نا الا هلثم وأ ٠ امهللخت رهط نم رثكأ نامدلا
  

 ١[ كرتت اهنا ليقو:ينعي ةزمهلا رسكب (٢؟ ةالصلا كرتت الف صقن وا اهتقو نع داز الخ٠ :
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 ءانبلا لصا
 ضيحلا يف
 سلفللاو

ةلثمأ



 متف ترهط مث امد اموي مث رهط نيمويو امد ًاموي مث ث آرهط نيمويو

 نيب للختي مل ذإ هنم رثكأ رهطلا ناك ولو . ضيح وهف رهطلا اهل

 نيمويو امد نيموي تأر ناو .هلقأ : ليق يبه مايأ ةثالث رهط نيمد

 : ةمبرأ اهتقوف ًامات آرهط تأرو . امد نيمويو كلذك مث ث آرهط

 امهيف فلخلاو . رهطلا نم نيلوألا دعب نيذللاو مدلا نم نيلوألا قفلت

 رهطلا مدقت نأ : ءانيمو مطاقلا رهطلا دعب ام عمجت الو .مدقت دقو

 ححصو )١( هدب ام عمجت الف ٠ هتتوت امم مدلا مايأ نم هعمجت ام

 ةدابع هب عدت الو . لمتحم مطاقلا دمب امو .ةثالث ضيحلا لقأ نأل

 نوكيف ةرشع نود ناك نا عطاقلا نيب ام عمجت ليقو . ةنقيتم

 ث ره امك هيلع ينبملا طرش هلفتنال اهل تقوال :ليقو . ةرشع اهتقو

 ربط تأرف . ةثالث نود اهب مادف اهضيح لوأ ةيئار يف : ليقو

 .لقأ ىلع ينبت الو ٠ ضيحلل هتطعأ مدب تفدر ناو .يلصتو لستفت اهنأ

 ىلع ىنبت الوضيحلل يطعت لسفلا لبق هب تفدر نأ اذكو . ةثالث نم

 تمت ىتح مد اهب ماد ناو ث هل تقوت مل نا ٠ الوا تأر ام

 ضيحلل هتطعأ مد لسنلا لبق اهدواع مث . ربط تأر مث ٠ مايأ ةثالث

 مدب تفدر ا هيلع ىنبت ةرشع ىلا تدر ام نك ة ىلع تنبو

 ةرشعلادعب ام عمجت الو . رم ام ىلع لصت مل ام هديب وا لسفلا لبق

 اذكهو رهط يناثلاو امد موي لوأ تأر ناو ٠ امد هيف تأر موي نم

  

 ادعاصف مايا ةثالث مد همدقت ينلا وه مطاقلا رهطلاو عطاقلا دمب ١(
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 ناو . قباسلا فلخلا :دحاولا ىلع ءانبلا يفف : مويب اموي :ةرشع ىلا

 ةثالثو , آرهط امويو 'ًامد نيمويو ث ارهط اموي مث ٠ امد موي لوا تأر

 مضب : لئاقل اف . اهل متف ترهط مث . امد امويو . آرهط امويو . ام

 نيمويلل ةرشعلا نم مضلاب : لئاقلاو ث ةسمخ اهل تقوي نيمويلل ةثالثلا

 ةرشملا نمو . آضيأ ةتس رهطلا مايأل ناو ةثالثلا نم امهيلا قفلملاو :ةتس

 ينابلاو .ةسمخ اهيلا قفلملاو . ةعبرأ ةثالثل مضلاب : رئاقلاو . ةينامث

 فلخلا ىلع سافنلا اذكو٠ ةرشع ةرشعلا ىلا قفلملاو ٠ةعبس دحاولا ىلع

 آرهط تأرف ٠ مايأ ةئالث ىلا مادف اهسافن لوأ تسفن ةأرماك هلصأ يف

 هب تلصن آريهط تأرف . مايأ ةثالث ىلا مدب تفدرف ةرشع هب تلصف

 آضيأ كلذك هب تلصف آرهط تأرف مايأ ةثالث ىلا مدب تفدرف ةرشع

 ذخأت الو إ نيمدلا نيب امب رشع ةتس سافنلل اهتقو : هذهف ۔ امد تأرف

 نود ام -اسفنللو ةرشع نود ام اهل مض نمو .ضئاحل ٠ عطاقلا دمب ام

 سافنلا لقأ يهو . ضيحلل ةرشعلاك سافنلا رثكأ هدنع يهف نيعبرأ

 ةرفحلا ىلع آرهط تأر ناو .هيلع نباو هلمأتف كلذ ءازابو ‘ ضيحلل ةثالثلاك

 ليقف ارهط تأرف . اموي اهب ادف امد تأرف . اموي نيثالثو ةعست هب تلصف

 . ةثالث اهرخأتو ةثالث مد اهقبس نا الإ سافنلل نيعبرألا تقوت ال

 مل ولو موي اهرخأت نا ليقو ث موي اهرخأتو .موي اهقبس نا اهتقوت ليقو

 , هدنع هسفنب لصأ سافنلا نأل :مد اهقبسي

 اموي اهتدع ءاضقنال تلص ضيحلا يف تقو ةأرمال ديتعا نا ( لصن )
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 دادتعالا

ضيحلاب



 . هرخآ يف امد رت مل ناو هلوأ يف اموي ليقو . هرخآ يف رخآو هلوأ يف

 كلذو . ةئدتبملاك ةدعلا هب يضقنت الو . ةثالث نم لقأ لصأتت ال ليقو

 مث اموي امد تارف ةثلاثلل تءاجف تقلط ةرشع اهرهطك اهضيحل ةتقومك

 جوزتتو اهتدع يضقنت ليقف : ةرشعلا مامت ىلا هب تلصف رهط تأر

 ىتح ليقو . امد رشاعلا يف تأر نا الا . ال ليقو . حصالا وهو ةت دتبملاكال

 رفصلا يف مكحلاو . تدوع امك ةمات ىرت ىتح ليقو . مايأ ةثالث هارت

 طعتلف اهتقو طسو يف ناك ناف : ًاعم رهطو اصح تأر نمو .قبس امل 2

 تأر ام لوأ ًآرهطو امد ةيئارك :ليق 6 .رظنت ا ال فارطالا يفو ٠ بلغألل سسرطلاو

 . رهطلل ىرخالاو ۔ ضيحلل ىلوالا ةرشعلا تتوتف آموي نيرشع اهب كلذ مادف

 ىلوالا يف وأ ًاعم رهطلاو مدلا ىرخالا يفو امد اهلك ىلوالا تأر ناف

 . كلذكف رهطلا ىرخالا يفو ث ًامم مدلاو رهطلا

 رخآ يف ناك ناف ؛ اعم رهطلاو ضيحلا ىرت يتلا ليق هذهكو

 فقولا اهلوأ يفو . بلاغلل طسولا يف ناو . بلاغتب ناو هرظتنت امل طعتلف اهتقو

 ىرخالاو ضيحلل ىلوالا طعتلف نيرشع ىلا اهب ماد نا : ليقو . لئاوالا دنع

 عولط لبق هتأر نا لهو . امهدحأ هيف ىرت يذلا مويلا بسحتو رهطلل

 .لاوقأ ؟ رهظلا ةالص نيبو اهنيب ام وأ ؟سمشلا وأ ؟رجفلا

 ف مدلا راظتناف . ةردكك هعباتو مد : ناهجو راظتنالا ) لصف ( راظتن

 اهمزلو . امهيف ةليلو موي ةردكلا راظتناو . ةثالث سافنلا يفو ناموي ضيحلا هعباتو مدلا
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 (٢) يناثلاو .سافنلا يف نيعبرألاو ٠ ضيحلا يف ةرشع مامت دنع امهين ( ١)لوألا

 سلفنلاك ةثالث ضيحلا راظتنا ليقو . امهيف اهتقو مامت دنع
 . ال ليقو . سافنلا اذكو . حصألا ىلع ضيحلا مكح يف راظتنالا مايأو

 راظتنا ليزي مدلا راظتناو . اهيف تكرت ام تداعأ ًآمد هيف رت مل ناف

 ليقو :: هريغ يف فلخلاو . هيلع قفتم مدلا مكحو . سكع الب هريغ

 يف اهتقو دعب مد اهب ىدامت ةأرماك كلذو . ال ليقو . رخآلا ليزي لك

 : لئاقلاف نيمويلا نم لوألا ف ةردك وأ 'ةرفص "تأرف ترظتناف ضيحلا

 اهلمكأ :ةلازالاب : لئاقلاو ث هدنع نيموي رظتنت هعبتي ام مدلا مكح ليزي ال

 .تفدرف مدلا زيغب راظتنالا يف تلخد نا اذكو . ةعاسل ةعاس نم طقف لوألا

 . ةلازالاب لوقلا ىلع نيموي تلمكأ مويلا مامت لبي هب اهمدعب لوقلا ىلعو

 اماتاف ةعبرأ وأ اثالث ضيحلل تتقو نمو . طقف هب تلخد يذلا يفوتست

 " ةرفصك مدلا ريغ ناك ناف ؛ رخآلا مويلا يف آرهط رت ملف اهتقو رخآ ىلا مادف
 “ ليقو .دغ بورغ ىلا ةليللا كلت بورغ نم ةليلو اموي ترظتنا سييت وأ

 ةرمثو . نيمويلا راظتنا وهف يلصتو لستفتو .ادغ اهلثمل ارهط اهيف ىرت ةعاس نم

 "نم رظتنت لوالابف هرت ملف تقولا ءاجف الثم رهظلا لبق ارهط ىرت يلا يف فلخلا

 ' دغ رهظ اهمزلي الو بورغل بورغ

 . )٢( لمت اهنامزليو ادغ هلثم رهطلا هين ىرت موي رهظ لبق نم
 : هدعبو ضصحلل تيقلا لبق ةالصلا تاقوأو رهطلا ف باستنالا ) لصن (

  

 ةبسنلاب ينادلا راظتنالا ( ٢ ةلدتبملل ةبسنلاب سافنلاو صيحلا يف وال مدلا راظتنا ١(
 ماساو لدعايناثل ١ نكلىولبلا موح هل روهمجلا ةجادسب قفرا و طبضا لوالا لوقلاو )؟ ةداتعملل
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 ۔ موي ليقو .

 : يناثلابو . . ضح راظتنالا ذا . هرصع وأ

 رظتنت ىتم
 ضئاحلا
 ءاسفنلاو

 ؟امه

 دورو

 يلع مدا

 ر ا لا

 سكعلاو

 باسةالا

 رهطلا يف
 لبق
 تيقوتلا

 ضيحلل
هذه ٠ و



 مث . ةعبس هب تلصف آرهط تأرف ةتس وأ . مايأ ةسمخ مادف اهضيح لوأ ةيئارك

 اهلاؤسب اهتبيرقل بست مث . مايأ ةرشع منت ىتح تلصو تلستغا مدب تفدر

 ةسمخ تلاق ناو ث ضيحلل تطعا مايأ ةرشع تلاق ناف ؛ ةالصلا يف اهتقو نع

 وأ .اهتخأ وأ .اهما اهل تلاق ام متت ىتح تلصو تلستغا . نيرشع وأ ى رشح

 نا اهنم ابرق دشألاب ءادتبالاو. ةتيم وأ س ةكرشم وأ .ةماولو .اهتلاخ وأ .اهتمع

 اهتبيرق داتعم فلتخا ناو .ةيبنجأ ولو اهلع يف ةملسم لك ىلاف الاو . دجو

 رهط تأرف ةسمخ اهب مادف مد لوأ تأر نا اذكو : رهظالا ىلع رثكألاب تنخأ

 ملو ةسمخلا تمت اذاف ؛ ضيحلل هتطعأ امد تأرف ًاموي نيتس نم رثكأ هب تلصف

 عجرت اهل تقو ال ذا بستنت مث .ةرشع تلصو تلستغاو ترظتنا رهط رت
 . اموي نيتس نم رثكأ اهتالصل تقوت الو .هيلا

 تمت اذاف موديف مد لوا ىرت نا (١)رضيحلل تيقوتلا لبق هيف بستنت امو
 . مدلا اهيتأي ىتح تلصو تلستغا هدعب هتأر اذاف .ترظتنا آرهط رت ملو ةرشع

 اهب ىدامت اذلف . ضيحللتطعأ اهجراخ ناو ٠ تبستنا نيتسلا لخاد اهماج ناف

 رشع ينثا ةالصلا عدت : ةلعب ةالتبم تناك تمت اذاف ؛ ةنس تبستا راطتنالا دعب

 هللا جرفي ىتح امهعمجتو نيتالص لكل لستغت ةطاحتسم يهف ةرشع يلصتو آموي
 .عيرلا دنع اهل باستنا الو اهبام

 رظتنت مث . سافنلاو ضيحلا يف بستنت اهنا اهب ماد امد تأر ةئدتبم يف ليقو

 تاقوأ ىصقأ ىلا ةالصلا كرتت ليقو .ةضاحتسم يه مث س اهتبيرق تقو دعب

 ام ديعت :لهو . حصالا وهو ةضاحتسم يه مث ،رظتنت مث ،ضيحلا
 هرخآ ىلا مد لوا ىرت نا لثمف ضيحلا ف تيقوتلا لبق هيف بستنت ام اما : ةرابعلا حيضوت ١(
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 نقيتت مل ذا ثيش ديعت ال وأ ؟ ضيحلا لقأ وه و ةليلو موي ةالص الا تكرت

 . « نالوق ». حصالا وهو ؟ ضيحلا ىصقأ غولبب الا ةضاحتسالاب

 دوعي نأ ىلا يلصتو لستنت مث اهئارقا تقو ةطاحتسملا كرتت لم مث

 ؟ اهلثم لصتو رشع ةسمخ عدت وا ؟ىرخا يلصتو ةرشع كرتت وأ ؟اهمايأ لثم

 داتعمل نيرشعو ةعست يلصتو ةليلو اموي كرتت وأ ؟ نيرشع يلصتو ةرشع كرتت وأ

 وا م ضحملا ريغ هلامتحاب درو ۔ كلذ هلتاو ةنآب عنمي مل نا رهش لك يف ضيحلا

 . «لاوقأ» ؟ اهنع هللا جرفي ىتح يلصتو لستغت لب تضرع ةهبشل ةالصلا كرتت ال

 دعب اهئالتباب مكحي لهو .رهشأ ةثالث دتعت ليقو. تقلط نا اهتدع يضقنت كلذبو

 :« فالخ » ؟ اهضيح لوا نم وا ؟تارم ثالثب وأ ؟ ثالث وأ نيتنس وا ؟ةنس

 يف )١( امهيف ةرشعل ةثالث نم هصقنو مدلا ةدايز ` لوزنلاو عولطلا ( لصف )
 نيمويلاو مويلاب عولطلاو : سافنلا يف نيعبرال ةرشع نمو .هل تيقوتلا دعب ضيحلا

 رهط تأرف ترظتاف اهدعب اهب ىدامت مث مايأ ةثالث ةنقومك . ةرمبو . ئكالابو
 ىلاف ىلاوتو اهدعب تداز ناف ؛ ةسمخل لقتنتف تارم ثالث اهل ىلاوتو نيموي ىلع
 اهتقو ةثالث نم اهب ىدامت نا اهيلا ةرمبو 0 ةرشع ىلا كلذك يه مث ، ةعبس

 . . اهيلا لقنلا حص آاثالث اهل ىلاوتو متو ترهطف ةرشعل

 ةأرما تدجو نا : ليقو '. نيترم ىلاوت نا ةرملابو . تاجردلاب لوزنلا اذكو

 .«نالوق » ؟ال وأ ؟رظتنت لهف يلصتو لستفت نا لبذ لازف راظتنا ىلع آرهط

 لستفت ملو راظتتالا مامت لبق ًآرهط تأرف ترظتناف رهطت ملو اهتقو مت نا اذكو

 اهنع مالكلا ءانختسال «امميف» ةملك طاق۔ا لوالا ١
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 مدل ١ ةدايز

هناصتنو



 ةلثمأ

 . علطت همدع ىلعو 4 علطت ال راظتنالا ىلعف تارم ثالث اهل ىلاوت نلف : لصت ملو

 اتقو اهل راص نيترم مادو تقول لوحت نا :لهف ء لاقتنالا يف فلخلاو

 ال وأ ؟لوزنلاو عولطلا يف ةرمب وأ ؟ضح ثالث مودي ىتح وأ ؟ لوالا عدتو

 ثالثب علطت امناو . «لاوقأ» فعضالا وهو ؟صقن وأ داز ولو لوالا نع لوحتت

 دوجوب تبجو ةدابع ةدايز عم هيف هئافتنال نيترمب لوزنلاو ةنقيتم كرت نم هيف امل

 مايأ يف تماص ام ديعت هيف مدلا اهعجار نا : لهو . تقولا لخاد ءير رهط

 «نالوق» ؟حجرو نيبلا هاقنلا يف تماص ام ديعت ال وأ ؟هتقو يف هعوجرل رهطلا

 اهضيح تقو ةأرماك :زوجو ةرفصلاكب ال صلاخلا مدلاب لوزنلاو عولطلاو

 تأرف ترظتناف ةرفص تأر سداسلا يفو ةسمخ اهب مادف ةرشع اهرهطو ةسمخ

 ىلع اهتسمخ يف يهف تارم ثالث اهل ىلاوتف ةرشع هب تلصف عباسلا يف آرهط

 يفو ةرفص سماخلا يف تأر ناو . يناثلا ىلع ةتسلل لقتنتو .ححصو .لوالا

 ٠اهتفو لخاد تئير ةرفص اهرضت الو ةتسلل تعلط ىلاوتو امد سداسلا

 اهرضي مل ىلاوتو امد سداسلاو سماخلا يفو آرهط عبارلا يف تأر نا اذكو

 سداسلا يفو آرهط سماخلا ف تأر ناو . اهعولط حصو اهتقو لخاد هير رهط

 . رهطلاب اهتقو لامكل علطت الف امد

 الف امد سداسلا يفو ةرفص سماخلا يفو رهط عبارلا يف تأر نا اذكو

 . رهطلا مكح ين انه ةرفصلا نال علطت

 يفو ةسمخ مد اهب مادف ةرشع اهرهطلو ةعبس اهضيحل ةتقومك : لوزنلا اذكو

 . راتخملا ىلع ةتسلل لزنت الف ىلاوتو متو ترهط مث ةرفص تأر سداسلا
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 رهطب ساب الو . تلزن ىلاوتو امد سداسلا يفو رهط سماخلا يف تأر ناو

 تقو لخاد نم الصتم آرهط ىرت ىتح لوالا نم علطت الو . تقولا لخاد ير

 امرهطلو ةسمخ اهضيحل ةتقومك : رثكأ وأ تعلط ام ددع هجراخ ىلا اهرهط

 مدب تقدرف ةرشع هب تلصف آرهط تأرف ةينامث اهب مادف امد تأرف رشن ةسمخ

 . اهرهط لخاد ءير مدب ريض الو ي ضيحلل يطعتو رشع ةسمخ لصتلف

 وأ رشع ةسمخ هب تلصو ًآرهط:تأر نا الا ىلاوت نا ةينامثل علطت الو

 ةرشع اهضيحل ةنقومك : لوزنلا اذكو . ىلاوت نا علطتف عببرلا يآر ىلعالا رثكأ

 مدب تفدر مث ة ةرشع هب تلصف آرهط تأرف ةسمخ اهب ماد مدب تفدر اهرهطك

 : . رم ام ىلعالا ىلاو نا ةسمخلل لزنت الو يلصت اهناف

 هباشت :الملا تكرت امد تأرف ةرشعل ة ةعبس نبب 1 اهتقو هباشت نا(لض)

 تقولا .ذخا ةعبس اهنقو ناك ناف : :ماد نا ةثالث ترظتناو , تنقيت ةعبس ىلا

 ناو . .7 ةعست ناك ناو .يمويف ة ةينامث ناك ناو . ةثالث راظتنالا :لئاقلاب

 .هم دعف ةرشع ناك

 ءاهتقو ىلع يهن ةنامث لوالا ناك ناف . اهتقو ةينامث ىلع آرهط تأر ناو

 ةنامثل تلزن ة ةرشع وأ ة ةعست لوالا ناك نا اذكو . ةنامثلل تعلط ة هعس ناك ناو

 ' .مك "يردت ال ينلا يف مهفالتخال ! ترطضا نا لاوقالاب ذخأتو . ةرمب اهب لوقلا ىلع
 ةلالا اهضيح مك اهتيرقل رظنت لبف .اهضيح مايأ الو . تقولا ملع عم اهربط ماي .ةلهاج

 اهرهط وأ ؟ىرخأ يلصتو ةرشع كرتت وأ ؟ رهظالا وهو تقولا تلهج نا امك اهرهطو

 اهضيحو . امب تلمع زيمتلل لهأتت ل ناف ؛ فاصوأب فورعم ضيحلا مد نال زيمتملاب لمست
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 ماكحا

 كرتت ىتم
 لماحلا
 ةالصلا

 قحتستو

 مسا

 ؟ يلصت مث نيموي رظتنت مث اهضيح مايأ نم تنقيت ام ردق كرتت وأ ؟ مدقت

 .«فالخ»

 لوزنلاو عولطلا ىري نمل قفاوم وهو . تضاح ام لوأ ةئدتبملاكف نقيتت مل ناو

 تتقو رهشلا نم تقو يأ ردت ملو اهرهطو اهضيح مايأ تملع ناو . ةرمب

 . عيرلا يأرب ذخأتف ءاهضيحل

 تلصن رهط تأر مث رثكأ وأ . ةرشع اهب مادف ةأرما تسفن اذا ( لصف )

 .الاو . لبق اهل تتقو نا يلصت تناك ام ىلصت ىتح هب لفتشت الف مدب تفدر مث هب
 نا اماو . سافنلل ًاتو الوأ تأر ام نوكيف سضيحلل يطعت مث .ةرشع لصتف

 ينبتو . سافنلل طعتلف لسغلا لبق مدب تفدر مث . رثكأ وأ ةرشع ىلع ترهط

 نإو . رم امل فلاخم وهو ةرشن نم لقأ ىلعال اهيف مدلا اهب ماد يتلا مايالا ىلع

 مل ام رهطلا موي تلصو مدلا موي تكرت ًاموي رهطلاو ًاموي مدلا اهب مادف تسن

 . ةرشعلا نود ام مدلا اهب ماد نإ اذكو . اتقو كلذ اهل نوكي الو . نيعبرأ غلبت
 . كلذك ةثالث وأ . آرهط نيموبو امد نيموي ىرت وأ

 يف اهحاتفم ليق ةبهاذلا يهو : عييضتب اهرهطو اهضيح مايأ ةلهاج يف ددشو

 وأ ؟ ةدالولل دكرت ىتح وأ ؟ امد تأرو تضحمت اذإ ةالصلا عدت لهو . رحبلا

 . «فالخ» حصألا وهو ؟ ددعت نإ ريخألا وأ ؟هعضت وأ ؟ دلولا ضعب جرخي

 امب وأ ؟ءاملا هبوذي ال امب لحتو ٠ توفتو طقسب اسفن مسا قحتست لهو
 . «لاوقأ» ؟ ةقلخلا مامتب وأ ؟ةحراج هيف ؟هاسفناا
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 رظحي ام موصلا نمو . , اهئاضق بوجو الب ةالصلا نم:ضئا_خلا عنم (٥ باب )ه

 ضئاحلا .ةرافك مورل الب هتلخد نإ نماسأو . مارحلا دجسملا لوخدو "فاوطلاو . همورلب

 . ة:ارقلاو ؤ فاكتعالا نمو : «فالخ» ؟ دجسم لكب مان وأ ؟هب صاخ لهو

 .رفظك هب هب لصتم عطقو . , ماجتحالاو .جوزلا عم .قارفلاو 7

 :جرفلا ف ثطولاو ٤ كايتسالاو . ,باضتخالاو . رذع الب لاحتكالاو رعشو

 ُطو . ترهط نإو نيعبرألا ىف ؤ اس هط هرد و . . ةننلاب كلذ ريغ غ اهنم حييأو
 ضئاحلا

 ءافنلاو تئطو نإو :. . رثكألا دنع حصألا ىلع رهاطل ١ مكح ين ف يهو ةصاحتسم نم حييأو

 و

 ةضاحتملا هللا همحر ةديبع ييأ دنع اهيلا دوعلا م۔ء ديأتب اهقارف بدن ةرفصو ضيح ىف

 . و. . با :. 4 : .. اهل ليلحتلاو ميرحتلا يف هفقوت عم

 ناف .ةنعأاهل ميرحت الب صاع ءىطاولا : ليقو :: رضئاحلاك ةنس ءاسفنلاو

 اي زر زوجو ةهتسلذ نا هنود اهمرثو اهيلع الف الإو . ١)رانيدب لك قدصت ةتعواط

 وأ .ةقدص ط لشلا لبق رهط يفو . هفصن ةرفص ف الك : :ليق مزلو .رانيد ةعواطم ف

 لبقو . فاكتالاو جحلاو موصلا هذافاك . ميرحتلا ىلع انم رثكألاو . مايص

 دعبو لض لبق .طولاو .مرحتف ةمبارلا لا كلذكف داع ناو ث رفغتسيو بوتي

 77717 .اوكألادني ضيحب :طوك رمط
 نا افوقوم سابع نبا هاور ام ىلع ادانتسا ا شارفلا ر انيدب هنع ماوع » ()

 'رانيدب قدصتيلف ضيح مدلا ناكنا : ضئاح يهو هتأرما عماج لجر ف لاق (ص) .ىبنلا
 هححصم هدا رانيد فصنبف ةرفص ناك ناو

 . خ .4 3 . . ! -- ح :

 (.. ام ۔۔٠ « بح ..::. ..: . ب ‘= ..: .
. : _. 
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 خابي ام
 ضنئاحلانم

 الف 5 همامت لبق حبصاف لسغ يف تعرشو ناضمر يف ليلب ًارهط تأر نإو

 ر : هيف مايأ ةثالث تزواج ضئاحل زوجو . هلكأ اهل هركو . اهموي موص متي

 :غاجنتسا نود لستغت نأ همدع تفاخو ءاملا نع القنت وأ ارفس تدارأو .

 لسغ دعبو رهط دعب .طاو ىلت مرحت الو . نيلجرلا ىلع اهدوعقو اهدسج مضب

 نامدلا ناك ناو ءاسفن هب مرحت الو هبشألا وهو . ضئاحلا مكح يفتسيلو ممت
 ةنسلاو نآرقلا مارح جرفلا يف ضئاحلا عامج نأ لصحتف ؛ ةدابعلاكرت يف .اوس

 همزلت اهضيحب لهج وأ ،نانزنب ناف : هلحل داقتعاب ال هلعف نمف . عمالو

 رثكألا دنع هيلع تمرحو , دمعو هب ملعب هامزلو: مثإ الو قرافك

 ةلبقبو . ضئاح نم ةبكرلا تحتو ةرسلا قوف امب ركذلاب عاتمتسالا حيأو

 رفس يف ترهط ناو . ةمالا ضحبو اندنع جرف نود امهني. امبو ى ًاعامجا ةقناعم

 . «نالوق» ؟ لستغت ىتح وأ ؟ححصو اهؤطو حابي : لهف تمميتف ءام دجت ملو

 : ليقف اهتلبقتسا ةالص تيو جرخ ىتح لسغلا عيضت دعب تئطو نإو ,

 تفاخ نإ نسحتساو . ضئاحل ةلبقلا لابقتبماو ةءارقلاو ركذلا زوجو . مرحت ال

 رقصلاو طشملا ه ءاسفنلاو امهلسغ طرشب نيديلا باضخو نعللا اهل زوجو . نايسن

 . ضئاحل اهركو

 لهو . طشم الب ,هرفضتو هنهدتو اينار حتفت نأ تبلج نإ اهل صخرو

؟كل اضوتو ةرم وأ ! رجفللو ؟نيتالص وأ ؟ لص ركذ ةضاحتسم لستنت



 7 مد ه هفدري ملو راهنلا ضعب آرهط تأرف حبصل تلستغا نإو . «فالخ» |

 :ةب , . :٠ ي .!, . ۔ () (. . هفدر نإ اهمزلو أ ۔لسفلا اهل

 لانتنأب ة رور : ةيارت ةراهط اعرشو .دصقلا ةنل مميتلا (باب )

 .هوضول 1 ةمألا هن هب تصخ ش امم , وهو . 'هاملا مدع وآ زجمل ١ دنع لمعتست ةصوصخح

 عمجلاو . فطللا : | :هتمكحو ه . مئاقلاو ‘ كلثلاب ةصولاو - تملا ىلع ه هالصلاو

-... . 
 س ٢ .. ٠

4 . ٠١ . 
,. 

 -ه , .. : . !: - . ه ٠
.. . 

 . ۔ ... ::. ث ::.. ب ...: ٣ .. ۔:ه ' .: ..ه انح .ه. .د <

 قافشا نم نهتلاح هعدتبت ام كردي ءاسنلا دنع ةموبلا ض لا اياضق سردي ن نم نا ١)

 آءانبو باستنا ةضاحتساو اساقنواض > ۔نهوامد طبضف نيحت امفيكو .ريسيت نمهبجوتست و
 رمألا "نهتذاع »رثيوشت نم (صي صيح) يف اقح نهنفنا ندجو۔الوزنو اعولط٠آراظتتاو

 ةيقفلا ىلعامتح ناكف:ءاسنلا تاجذاسو ةماعلا نع الضف آرئاح هءازإ هرقفلا فقي يذلا

 نهتراهط رما رسيتو نهرهظ ضقنا ىذلا رزولا نهنع عفرت ةلهس ةطخ نهل ررقي نا
 جرح نم ني دلا ف مكيلع لعج امو» ريسيتلا بلجت ةقشملاو . امرغم نهيلع نوكت الف

 . ٣ يه ملعا هللاو ه .اهرصخا و قيرط لهسا نا ىدنعو

 َىذااوبأزيم ز ف نآلا يرفلا يراجلا ب بيبح نب 7 لا مامالا لوق دمتعن ن نا _- : ١

 ٤ : ... ضيح وهق مايأ ةرشع رهط دعب دجو مد لكه نا ع صني ؛ .

 ئلع بحسي اماع امكح :امهيف ةرملاب لوقي نم لوق: لوزنلاو عولطلاف دمتعن نا ج ," .
 لمعن انمد ام اهنيح تقو اهيلع هب هب اشت َ ىطع . هرصقن نا لدب ضيحلا عيمج

 - .نيملسملا ةمئأ نم مام] 77
 ٤

 عاس .ارج نم نيتفملا لانو ءاسنلا ىمعا "ىذلا دقعملا لكشملا اذه طسن :كلذبو م
 ط تنا ...و... !. 79 : !لماتيلف راودو

 .-. . ۔ ۔ .. ..

 4 ....: باتكل ١ ححصم

٤١ 

ةمالاهب



 هطورش

 هتصو رف

 وه لم
 نم لدب

 ىرفمصل ١

 ؟ىربكلاو

 حابي نم
 ؟مميتلا هل

 . غولبلا : هريغك هطورشو . اهتايح ببسو اهداجيا أدبم وه ام نيب اهتدابع ين اهل
 امئان الو , اماس ال ركاذ فلكملا نوكو . تقولا لوخدو . مالسالاو . لقعلاو

 سافن وأ ضيح عنام الب اهركم الو

 ىلا نيديلل ىرخأو هجولل ةبرضو ٠ هلوأ ةينلاو .هلبق مالا بلط : هضورفو

 _: هنسو . رهاطلا ديعصلاب نيفكلاك حسملاب هجولا مومعو .ةالاوملاو . نينسرلا

 . ةيمستلاو . قفرب امهب قلعت ام ضفنو , نيفكلل هديدجتو . هجولا حسم ميدقت

 . ىرغصلاك اندنع :ىربكلا يف فلخلاو . ىرغصلا نملدب هنأ ىلع اوممجاو

 . .وضول رخآو . ةبانجو ءاجنتسال مميت ءوضوو لسغ نع زجاعلا بنجلا ىلعو : :

 مب ة لكل :ليقو . حص ةبانج يناثلبو . هوضوو ءاجنتسا لوألاب ىون نإ ليقو

 )١(. مهدنع هازجا دحاوب ركلا ىون نإو . لوألا ححصو ةثالثلل دحاو ز روجو

 نود موصلل هازجأ اهاون نإو .ةبانجللو اهل هازجأ ةالصلا هب ىون نإو

 ضئاح عماجتو .ءام دقف نإ مميتيو عماجي نأ رفاسملو . امهل زوجو 6 ةالصلا

 .ىربكلا نم الدب سيل .هنأ لئاق كلذ عنمو . كلذك تمميتو رفس ف ترهط
 يف فلخلا :عامجا ءام مدع رفاسو ضيرمل مميتلا حيأ ( باب )

 .«نالو» ؟ تاق نإو هبلطي وأ ؟ لصيو تقولا توف فاخ نإ مميتي له : همدع

 « ءاملا لوانت نع زجاع ءاضعألا يهاو ىنضم لك :كلذ هل حابملا ضيرملاو

 . بورج وأ احيرج ناك وأ . هرب ريخأت وأ , ضرم ةدايز هلامعتسا نم فئاخ وأ

 بطاخ هناضعأ ضعب ملاسل او . هعم اهب ررضتي ةلع وأ . ليمامد وذ وأ . آرودجب ا

  

 .اهلك لارقالا باحصا ١(

٤٢



 ؟ رئابجلا ىل ولو ءاملا حسمي له : ليلعلا يف فلخلاو .هل مزال ضرفلاو .. هب

 هنع طقس وأ ؟ هضرفب وضع لك ليلعلل مميتيو ملاسلا لسغي وأ 6 لمعلا هيلعو

 نإو . لسفلا ءوضولاكو . «لاوقأ» ؟ مميتلا همزلو ءوضولا وأ ؟ ليلعلا ضرف

 ءوضولا ةحص ذإ ؛ ركلل مميتلا زوجو . حيحصلا لسغو . هل مميت ليلملا سجتت

 . رذعت دقو سجنلا لاوز

 ال حرج وأ . فوج لاسرتسا و آ لوب لسك ةلعب ءاجنتسا نم عونم اذكو

 وأ . هترارح وأ ٠ .ام ةدورب نم ًآكاله فئاخك . حيحصلا وهو .مميتي عطقني

 وأ . هب هلوانني ام وأ هام دقن نإ حابم يف رفاسمل زاجو ٠ هلامعتساب هيلع ثدحي ام

 نإو ًاثطع فاخو هعم ناك وا ٠ تقولل توفم دعب وا ء ودع وا ء عبس هنود لاح

 : لهو . ريثكلا نمثلا الإ دجي الوا لاثملا يف ولو هتقفر نم هريغل وا 2 هتميهل

 ةيصعم يف رفاسملا ىلع ءاضقلا بوجو يف هترمث «فالخ» ؟ةصخر وا ؟ةميزع وه

 . لوألا ىلعال يناثلا ىلع همزلي بوصفمب مميتم وا

 رثكألا دنع ض رف ةينلاف . تقولا لوخدو ث بلطلاو . ةينلا هطرش (باب)
 هزجت مل ةيصعم وا . تافل وا " ريغلل اميلعت اهب وا . اهب ال مميت نمف ؛ ةليضف ليقو
 ن ؟ بلط نود دقاف ىمسي له : فلخلا بلطلا يفو - رثكألا دنع ةرضاحل

 نمثلا ةدايز نود .ارشب وا هريغ نديب ناو همزلو . راتخملا وهو ؟بلطي ىتح وا

 لهو . بلطلا نع ريغلا لام ةيجنت ولو مهألاب لغتشمل مميتلا همزلو . ضرقب وا

 . «فالخ» ؟ هفصن وا ؟ ليم وا ؟ ميقمل ردإو تقولا جورخ لبق هلوصو : هرادقم

1 

 طرش
 مميتلا

ءاملل دقاف



 ال .ءاملا مدع ًانقيتم يزجيو . هئوضوب هلاغتشاب هتقفر تاوف فئاخ مميتيو

 مميتف هلحرب ام يسن رفاسم ديعي لهف : حجزتي مل نا هب نظ وا . لهج عم
 زوجو . تقولا يف ركفت نإ هتداعإ رهظألاو «نالوق» ؟ ال وا ؟ ركفت مث ىلصو

 وا © هبلطي مث ى بنجا نإ الوا مميتلا همزلو . هرضحي مل نإ هبلطي ال نا رفاسمل

 نا كلذك رفاسملا لهو . هب ذتشي مث مميتي ًافوفج دجي مل ضيرمك لسنلا لح
 نا ميقم ىلع بجي الو «نالوت» ٥الوا ؟ ءاملل ديربتلاب وأ 0 نيخستلاب لغتشا

 حبصأ ولو كردأ ام لعفي لب لسغلا لحمل ناو دادع الا وأ ؛ بلطلاب لغتشا

 .مميت فلت د هدجوف ظقيتسا مث بنجأو ءام دعأ نا ليقو : عيضي مل نا هلع

 هلصوت ةادأ وأ .هتالصل ءام دعأ ناو .لحملا دادعإ يف همزلي الو .رفاسملاك بلط مث

 .هناريج دنع ناو بلطلا يف دهتجأ .اهبأ . هب بيصأ مث .هيلإ

 مهدنع دجي مل نأ مميتيو «نالوق» ؟ةئالث وأ ! تويي ةعبس هيزجي لهو
 مهدادعإ زاجو : هرمأ الب ناو هل مهبلط دعب هلوسر وأ هتمأ وأ ى هتجوزب ناو

 هقدص نازوجو انيمأ نكي مل نا مهريغ ال هل .املل

 نيعب هملعل ءام دعي ملو نيخسرف نود هل تحيأ ةجاحوأ هثرحل جرخ نمو

 :بلطلاب لغتشا نا تقولا توف فاخو ةمدهتم وأ . ةرئاغ اهدجوف كانه رتب وأ

 .«نالوق» هل مميتلا زاوج ىفف

 فلت وأ "تضقتنان ةراهطلل هعم ءام لمح وأ 6تقولا يف هلزنمب رهطت نا اذكو

 رد عيض ولو عوجرلا هنكمي مل نا مميتلا هيزجي : لهف يلصي نأ لبق

٤٤



 دمب فلت واه تضقتناف تقولا لبق جرخ ناو «فالخ» الوأ ؟ هيف يلصي ام

 الو يزجيال رثكالا دنعو . ةالصلاو لسنلاردق عيض نا فلخلا ىلعف : هلوخد

 لبق فلتلا وأ ضاقتنالاو جورخلا ناك ناو .تقولا جرخي ملام ًاعيضم دعي .

 لبقهرهطتل املا دوجو دعب ةالصلا ديعيو ۔مميتلا هل زاج عوجرلا هنكمي ملو تقولا

 عنمي مل نا ءاملا دادعإ همزلو .مميتب ىلص ام لك ميقملا ديعي ليقو . بطاخي نا

 الوأ س دادعالا همزليف هيلع لكتي ال ففجتي ام ردق دعب نا له مث .ودعكب هنم
 : 7 ؛نالوق» همل

 عفار وه:له هراثم : ءوضولاك ال ليو . حصألا ىلع هطرش نم تقولا لوخدو

 وأ هطسو وأ ؟تقولا لوأ زاج لهف : لوألا ىلعف : ٥ ةدابعلل حيبموا ؟ ثدحلل

 نملو : هرخآ هدوجو نظ نملو ٠ هلوأ دمل ا مدع نقيت نمل راتخملاو .لاوقا ؟ هرخآ

 .هطسو هبف كش

 ريغل رتاس الب سيكنتب ناو هلفسأل هالعأ نم مميت هجولا ممعي (باب)

 .مع نا فك نم ةدحاوب وأء نيعبصاب صخرو . نيفكلاب نذال نذأ نمو .رذن

 وضولاك ةيمست عم دممب دعصلا ف عضولا دنع عباصألا قيرفتب هريغ نم ال

 اهارغص نم ىنملا عباصا رهاظ ىلع ىرسللا رارماو . هجول عفر دنع ضفنو

 امهعمج مث 6كلذك ىنميلاب ىرسيلا ىلع مث . فكلل ًاممعم اهني اللخ اهاربكل

 ىلع ناو . ةحيحصب ةدحاو عطق عم وأ رذعل نيتنوفلم ناو حصو .حسملاب

 تمطقنا نيفكلابو ٠ اهقفرم نم تزح نا اهدضع وأ ةعوطقم عارذ نطاب
 ؟ ءاضعألل بارتلا لاصيإ بجي لهو . نيغسرلا نم امهزحب طقسو عباصالا

 ٥؛

مميتل أ ةفص



 .فالخ ؛؟الوأ

 نأو هريغبو ٠اندنع حسألا وهو . ًاعامجا تبنم يقن بارتب زاجا لصف )

 فلخلا ىلعدلوتم لكبو 3 ًابشخ وأ ةجلث وا .ةرون وأ .ايش وأ ءًاخينرزوأ .ىصح

 ، مميت ةلضف وأ ؤ،بوصخم : . كرشم تيي نم. وأ سجن بارتب ال

 الو } نيطب الو . ضرألا لصي ىتح لسرأ نا همض دب قرتفب الىرثوأ

 امإ زاجو . ًابوث ناو سوجنم ىلع عضو بارتب الو .ربقكهيلع ىلصيال لحمب

 ىلا مث نيديلا نم مث ههجو نم هب هادتباب هءاضعأ يفكي ال اليلق هنم دجو نمل

 ضعب نع كلذ لقن .نيوضعلا ئلع نايتالا .ب يقابلا ىلع ءيش الو غلب ثيح
 . ةبانج نع هازجأ بنج ليلقب أضوت ناو ءانتمنأ

 ءام ليلق دوجو عم هب ليقو ٠روهشملا بجاولا وهو اضيأ اهل مميتي نأ نسحو

 . ىلصو آامميت ت بارت وأ ء هام دقاف : ليق ىونو . ءوضولا يف ه ءاضنأ يفكي ال

 ىونلا زوجو .ىلصو هسفن يف ءوضو ىون هدجي م ناو .يرحب عاتم بارتب زوجيو

 ٠ راتخملا وهو . ال ليقو , ءام دجو اذإ تقولا تاف ولو داعأو أضوتو ءاوهلا ىلع

 فاخو ءاملا هزاع يرضح ىوس حجرو ,دعي مل هب , ىلصف هل حيأ وأ مميت همزل نمو

 «نالوق» هتداعا يفو ٠ مميتلا 7 0 لبق توفلا

 ردق مث مميتب ىلصف توفلا فاخو .زاعو لوانمبالا هلامعتسا هنكمي الو هل دجاوو
 ` هداعأ لوانملا ىلع

 سجن هب وأ . نيتسوجنمب مميت سف ؛ قافتاب هلصأ ضقا هضقني (باب)

 حرج وأ .حرق هب نمو هلضأك ال روجو . سجن عم هؤوضو حصيال امك حصي

 هعطقي مل ام دحاو هنزجي وأ ةالص لكل مميتي لهف : ةطاحتسا وأ :همد ىقري ال

٤٦



 الوا ؟ ةيناثلا ةالصلا ةدارإ ةبانجل ناو هضقني لهو «نالوق» هب ام ىوس ثدح

 :هراثم اضيا «فلالخ» ٥الوأ ؟دحاو هي زجي له نبتالص نب عماج اذكو «فالخ)»

 ةزانج وأ ؟ةلفان هب يلصي له “ضرفل مميت نم اذكو .حجرو ؟عفار وأ ؟حيبمله

 اندنعف فالخ ؟ رخآ نم دب الوأ ؟ كلذ وحن وأ ؟ افحصم سمي وأ ؟ أرقي وأ

 يف عورشلا لبق هب ضقتنيو ٠ هلصأك وهو ال ليقو . هضقني ثدح ءاملا دوجو
 :له ضقانلا مث ؛ اهيف عورشلا دمب () هب هيف فلخلاو .اندنع ًاقافتا اهدعبو ةالصلا

 «نالوق» ؟ راتخملا وهو تقولا لوخد عم هلامعتسا ناكما وأ ؟ هتيؤر

 ىلع امه : ليقف امهدحأ يفكي ام ادجو مث ءاملا مدعل نانثا مميت ناو

 .له ءام دجي ملو حارتسا مث ؤرذعل مميتي ميقم اذكو. ضقتني ليقو :هباحصتسا
 . ممت ٥ال مأ مميتا كش نمو ؟ هلامعتسا هنكميو هدجي ىتح وأ ! هلع ضقنتني

 ٠ هضاقتنا يف كش نا ال

 هب ةالصلأ نم ةعناملا يشلاب ةمئاقلا ةفصلاب ةساجنلا تفرع (باب)
 هعسيو .هالصمو .هبوثو ث هندب نم ىلصملل مزال وهو . ريهطتلااهتلازاو . هيف وأ

 نأ هلكأ ةدارا دنع هنكمي موعطم لك لسغ بجيو ٠ اهتقو رضحيل ام كلذ لهج

 ليجصتلا نسحتساو . هيلا جيتحا يمذ نم هنوكب ناو . سجتنت ءانإ لكو .سجن

 ,املا رذعت دنع حسمب ناو.سجنلا ةلازاب

 .ءاملا دوجوب مميتلا ضاقتتا ف فاخلاو يا )١(

.٤٧ 

 ةساجنلا

اهريهطتو



 ۔اشالا

 دعاقلا

 ةساجنلا

 نايعا
 ةساجنلا

 سيل ام

 يور امل ةبانجلا اهدشأو .شارف وأ 6ںدب ر بوث ف ةساجن عم مونلا هركو

 . ءامسل ١ باب نم بخجلا حدد درتو اهقلاخ دجستف شرعلل يهتنت حاورألا نأ

 سجنلا هف دعق ام الا ‘ًاشغ ناك ااو . سجتنلملا عي دنع سجللاب رابخألا مزلو

 رصي ا لحمب ناك نا صخرو . اسل دتو اع دعي الف ةميهب وأ ناسنا نم ناو

 رودلاك ام عيي يف رهاط هب عفتني لحمب ناك نا وهو . باعي ال نا ةاش نرقك

 . اهحلاصم نم فينكلاو . هب ربخي مل نا بيع
 فرعب ديتعا نا هيف هتجاح ءاضقب نذأل فيضك نذاب راد لخاد جاتحي مث نمو

 الب ريغلا ةعتمابو © امهريغ دجو ام ةرورض الب بوثلاو ديلاب سجنلا لوانت هركو

 لاكشو . ةسفنطك نكت م نا . كلذ ةعابت نم ليلحتلا وأ ه مرفلا هب مزلو . هنذا

 ةقيلو ء لايع ةينآ عاقو . زامهم وأ . روبشأ سأرو .بلك غليمو .لسغمو . ةميهب

 سجنلا هف دعاقلا امم اهزحنو . غابد ةبرصقو . هتطرشمو . همجاحمو [ . ماجح

 ًاماعطوا ادجسم ننجن نمف ددشو . اهتساجنب نقتي م ام ةراهطلا ليقو . لاغ

 . هل ناو دهعب

 يرب لك : يهو 77 ةعبرأ اهلغ قفتملا اهناعاو اهعاونأ (باب)

 حوفسم مدو قلطم ريزنخ محلو . ةعرش ةكذت ريغب هتأبح كلاز ةلئاس يذ

 :لعجو . روبنزو . برتعل ةلئاس الو . رثكألا دنع رخو يمدآ اثخاو . .يرب نم

 : ; ي 77 ' :اهوحنو . توكنعو ةلمنو" بابذو . ءاسفنخو

 ف تان ناو . هدسفي ال عدفضك رحبو رب ف شعي ام ءام ف تام نا ليقو

 مظعلا يف فالخو . اقافتا ةتيمب سيل ربولاو: رعشلاو .فوصلاو . هدسفأ ماعط

٤٨



 .حصالاو )١( محللاو مدلاكف اهنم محشلاو ديدصلاو خملا امأو .نرقلاو رفظلاو

 هوركم هرك امو . مارح مرح امو . غبد ادعب ةرهاط هلكأ لح ام دولج نا

 يهو «لاوقأ» ةهوركم وأ ؟ ةمرحموأ ؟ ةحابم :له ريطلاو شحولا عابسو

 .ركذ ام اهيف ناو ةجعن ليق عبضلاو . رواسيو ودعي ام ليقو . محللا لكايام

 يزابلاو رقصلاو باقعلاك بلاخملا تاوذو .ضيحلل بنرألا هركو .بلعثلا اذكو

 اهلو ةمخرلاو بارفلاك بلخم هل نكي مل ناو رسنلا اهنمو .يطلا عابس نم
 اهثلاث .«لاوقأ» ليفلاو .ةيلهألا ريمحلاو ه لاغبلاو . ليخلاك رفاحلا تاوذ يفو . رفظ

 تاناطرسلاو يحاشألاو ةحلاك ماوهلا تارذقتسم عابلاكو ةيهاركلا

 .امهوحنو عوبديلاو ذفنقلا بنرالاكو .ةافحلسلاو ءاب رحلاو غازوالاو

 رهاط هتتمك يرحب مدو . هوركم ةفاطخو ٠ د رصو ج عدفضك هلتق نع يهن امو

 'هريغب لقتنا ناو .هتاذب رخآل ناكم نم لقتنا ام : اندنع حوفسملاو . حصألا ف

 . .حوفسم ريغف حرجلا مف المناو زواجي م امو .«نالوقف» : دوع وأ ‘ ںابذك

 ةملحلاو "ثوغرللا مدو .حرق مدال .ًالىلق ولو اطر جرخ مد لك وه : لقو

 .دبكلا وأ ؟ مدلا مكح يف : له ةدماجلا ةقلعلاو ى بلقلا مدو . لمقلاو ء نادرقلاو

 نم جراخلا ءاملاو . املظ ليتقلاو ديهشلا مد يف فلخلا اذكو .«نالوق» ؟ لاحطلاو

 لوبلاو يدولاو يذملاو ينملا سجتنت حيحصلاو 5 هوحنو ديدصلاو دلجلا تحت

 ليقو بشعلاو بحلا لكاي ام اذكو . هلكأ حابملا ناويحلا ثاورأ ةراهطو .اقلطم

 > سجن وأ . محلب ىذغتي ام فور ةساجن حصالاو . دارج نم ناو كل ذ ةساجن

 هناخدو سجنلا رابغ يفو ۔سجن يمدآلا ءيقو . باعللاو قرعلاك محلل عبات :ليقو

 يح نم تعزن اذا ) ١

٤٩ 

 شحولا
 ريطلاو

 ت ١ ر ذّمَتسم

 ماوهلا

 مدل ١

 .ءامدلا

 اهنع وفعملا

 ثاورا

ناويحلا



 رهاطلا

 ةئيطبلا
 لالحنالا

 هتعيرسلا و

 شاشرو مدلاك هنع وفعموا ؟مدلا ريغ يفوا ؟ًقلطم هريثكك هليلق زهو .نالوق

 ؟رفظلاب هريغو مهردلا ردقب مدلا ديدحت ال ي ضفي مل عمتجا ول ثيحب لوبلا

 . فالخ

 نأك : هيف هرثأ رهظ نا ًاسجن ىقال رهاطلا ةساجنب مكحي (باب )

 نم سجنلا ذبج ام ليق سجني الف رهاطلا ناك ناو.(١)سجنلا وأ .نيلولبم انوكي
 مدلاك لالحنالا ةئيطبلا ةبطرلا يف اذهو . سجتت هتاقالم درجمب ليقو . لولبملا

 يفتاخدأف سجن ءام وأ .لوبك ةبطرلا ةعيرسلاب دي تسجنت ناو ءيقلاو ةفطنلاو

 تحسم وأ تقصل نا ةرهاط اهدعب امف ةعبارلاف : ةثلاثو ةيناثب مث. تيز ةيباخ
 ةرهاط لي س ىلوألاف ؛ ةئيطبلاب ناو . ةعبرألا تسجنت الاو . لك نم عزنلا دمب

 ىقال نا ليقو . ىلوألا دعب ام سجن الإو . تحسم وأ ،تقعل نإ ةسماخلاو

 ةدهاشمب الإ هيف دعقأ يهو هتراهط حصالاو . سجن نيسباي ناورجنلا رهاطلا

 هاقلأ بارتب وأ . هديكب هسج وأ . هسفنب هبف هرثأ ىأروأ "قدص نادحاو وأ.نيلدع

 نا ةملظب رظانلاو ىمعالاو. ةءاربلا لصألاف الاو . هلسغ هب نقيت ناف . هيلع

 عيض ناو . ةراهطلا لصألاف الإو . سح ناف هدي رهاظب سسحت هدحو ناك

 لسفلاب طاتحا هيف ففجتي ام ردق هملظب وأ 7 اليل سحلاو راهن بارتلا يمر

 لصالاو همدع لامتحال .الف هب نقبتي مل نا ليقو . سجنلا لوص و يف كش نا

 تيز وأ .اك عئام نم سجن هيلا راط هنأ كش نا ةساجنلاب مكحيالو . ةعاربلا

 دق هآرف هحرج وأ هركذ نم للب جورخ سح وأ . ةيؤرو سح رذعت ثيح

 . لامتحاف ارث اري ملف ابارت ىمرو حسم

. الولبم سجنلا ناكوا :ينعي . ١(



 حصالاو . هريغب افالخو . عامجا رهاطلا .املاب سجنلا لازي (باب )

 .ادماج ناو رهاط لكب ليقو : لخك :ءاملا ىنعم يف رهاط عئام لكب هلاوز

 لك نم هليزي هوحنو ءاملاف :خابدلاو . رانلاو ححيرلاو .نامزلاو . حسملابو

 ۔خبط وا ٠ هب نجع ءام وا " سجنب طلخ تيزو نبلك رذعتم نم ال . هلسغ نكمم

 ندب لكيف حسملا درطا و .ءاملا هيلا ذفن لخد ثيح نم لوقبلاو رامثلا يف حصو

 حيرلاو .نامزلاو ۔ هلصو نا اسجن فشنيال اميفو. ةقوقشم مدق وا ث جرف ريغ

 اذكو ذنالوق هنم عنص اميفو" تابنو طئاحك اهب لصتا امو ضرالا يف سمشلاو

 رانلا اولاق مث نمو .نامزلاب رهطي سجنلا بهذي ام لكو . ناويحلا يف

 ناو دولجلا رهطي غابدلاو . اهلمحتي امم هنيع ةلازا يف حيرلاو سمشلا نم ىوقأ

 . نالوق رفظلاو مظعلاو نرقلاو عابسلا دولج يفو . حصالا ىلع ةتيم نم

 كح الب غارفالا وهو حضنلاب و .ًآاعامجا كحلاعم املا غارفاب لازي (لصف)

 ةبطرلا لاوبالا يف زوجو . نالوق ؟ركذ نم وا ؟ اقلطم لهو . عيضرلا لوب يف

 : كرع الب دسجلاو بوثلا رهطي ريزغلا رطملا ليقو . سجنلا ءاملاك يفو . اقلطم

 حصو. ندب ال بوث نم ريشقتو سيي دعب اهلسغ لهسي ءيقلاو طئاغلاو ةفطنلاو
 - ليق - - بعصيو . سجن نهد سأرل نيرتلا لهو نعلا لاوز ملءد ريهطتلا

 لبق هي هيلا ( قبس نا راخفو ةعصقك عونصم يفو .هب حلم محل نم هممطو حلملا لاوز

 ؟قاري مث ةليلو اموي ةرم لك هيف هئاقب اب اثالث املاب رهطي :له عئام لك

 ثيح اهغولبو ةراهطلاب نظلا ةبلغ الا كلذ يف دح الوأ ؟ةليلو اموي دحاو ءاهب وأ

٥١ 

 تايفيك
ريهطتلا



 سجنلا رثأ

 ةلازالا

 حسملاب

 ةلازالا

 رو رمي

 نامزلا

 لصاال ؛ءاضيبلاب بيرتتلا ةتيملا فوص يقني امنا ليق مث نمو .لاوقا ؟سجنلا غلب

 ؟نيملا لاوز عم لقألا وهو اثالث هددعت سجنلا لسغ طرش لهو . لسنلا

 يقس لقب يف لاق هطرش نمو .نالوق م سفنلا ةنينأمطو هلاوز ىلع مكحلا وا

 نسحتسا لسغ يف داهتجا دعب سجنلا رثا يقب ناو .اثالث يقسلا هرهطي امنا سجنب

 .عطق الب رث الا صقتنا ام هيف داهتجا ريغ فلكي مل ليقو .انول فلاخمب هرييغت

 مكحيف ةرمب ولو نيعلا لاوزو ءاقنلا الا ليزملا حسملا يف دحال ليق (لصن)

 ليقو . يفكي ام لقأ وهو .لاوزلا عم ءايشأ ةئالثب حسم نم دب ال ليقو .ةراهطلاب

 عبسب هافحسم أيقت نا حيرلا هبرضو ةنس زواج يبص يف : ليق مث نمو . ةعبسب

 .اهمامت ىلا سكعي مث ىرخألل لاصيا الب ةيحان نم ءادتباب تاقرخ وأ . تاقيل
 نا رهاط وه مث اعبس قزبي هلسغ دجي ملو هيفب مد جرخ وأ ث ريبك ايقت نا اذكو
 فوص برتيو .رثالا لاز نا ةرم زوجو . ًاثالث ليقو .همعطو هرثأ لاز

 برضلاو هيلع رذلاب دامر وأ قزال نيطبال لمرو سبجك اهريغبو ءاضيب ةتيم

 ليزيو .دحاوب زوجو . اثالث ليقو. اعبس يصعلاو ةنكمالا ديدجتو 'ضرالا ف

 .ةرمب زوجو . اثالث هسنك تيي نمو . دصحو ثرحك اهب لوانت دي نم سجنلا

 . هيرج طاخمو قيرك للبلا يراجم نمو .ريطقت غارفاو ليك .اعوو رايع نمو

 . جراخ نم سجتنت نا هحشر حشار ءانا نمو

 .حصالأ ىلع هب ةلازالا يف نامزلا رورم نم دبال ه(ةمتاخ)ه

 لاوزالا دح الوا ؟ةثالث وأ ؟ةعبس وأ ؟ رشع ةسمخ وأ ؟ اموي ن وعبرأ لهو

 .لخاد ءاتش حيرلا الو سمشلا هبيصتال امل رشع ةسمخف : لاوقأ ؟ رثالا
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 نوعبرألاو . اجراخ هب ةثالثلاك افيص لخادلو .اجراخ اهب هبيصت امل ةعسلاو

 لالجلا ةسمخو ى ةماعنل ةتسو ث ةاشل ةرشعو . ةرقبل نورشعو رمخ براشو لبا لالجل

 , لبا نطعمو طقس نفدم ةنسو ث ةمامحل فصنو مويو. ةجاجدل ةثالثو . سواطل

 .نيملا لاوز لصألاو :ناسحتسا مهنم كلذو ٠ًاقلطم ليقو .كرش دولجو ريصحلو

 غابدلا لكو . ًاحلم وأ .ليق نامر وأ .انيتوأ ءارمت ناو هب غبدلا ديتعا ام ليزملا غابدلاو

 حشرلا روث وأ . لمج دلجك ظوسبمو ةبرقو قز رهطيو . غابدف هداسف نم دلجلل عنام

 غبد ام مكح لهو . هداتعمب غابد عم ةيرصقب لعج امو . جراخ نم هحشر

 «نالوق» .حصألا وهو ؟غبد ۔عب لسفلاب رهطي امنا دلجلاو سجنلاوأ ؟ةراهطلا

 ٠ يناثلا نود . لوألا نم عوزنمب ىرخأ ةتيم دلج غبد حص ل ألا ىلعف

ئ  





 
 

۔ باتك .



 ةجاولا

 تاقوا
 تاولصلا

 رهظلا
 هتقوو

 رصعلا لوا

 فالتخا
 رهظلا

 فالتخاب
 ةنسلا ر وهش

 .ةسمخ _ًاعامجا۔ هلقع حصو غلب نم ىلع تضرفو .نيدلا ناكرا نم يهو

 ةبجاولا ننسلا نم وهو ؛ ةرافكلا هكرات مزلو بجاو :ليقف : رتولا يف فلخلاو

 باثيو اهريغك حصتو : حصألا وهو .ال : ليقو .ءاجنتسالا و . ناتخلاو . مجرلاك

 اهتنسو اهرهشو اهمويو ليق . اهروضح دنع اهتقوو اهصخشو اهبوجوب ملعلاب اهيلع

 امك لمعلا وهو اهلاثتما ةيفيكب و اهيلع باوثلا بوجوبو :ال حصالاو .خيراتلا يف

 يرحت يهو ةينلابو .هباقع هكرت نم ًفئاخو هللا باوث هب ايجار 7 مزلا اكو هب رما
 سفنلا فك وهو عرولاب . هدنع ةلزنملل ابلطو هل ةعاط هضرف ءآداب رمآلا ةاضرم

 .اعرش مرحم لك نع

 ةلبقلا ءرملا لابقتسا هتقو ىلع اضيا لديو . لاوزلا رهظلا لوأ (باب)

 .اضيأ رثكألا ءامسلا نم اهعطقو . هالص سمشلا ري مل ناف . ءاتش هانمي ضغو

 ىذلاو ءاتش نذالا مادق يذلا مظعلا سمشلا برضو لابقتسالا رصعلا ىلعو

 برقألاو . ًاقلطم نيبجاحلا نيب اهترارح برض عم اضيا اهلابقتساو. افيص هفلخ

 هفرط ىلع طخف فقو اذاف ؛ صقتنا ام هلظل رظنيو وتسم يف الدتعم فنوي نا

 داز اذاو . رهظلا لصف هنم اجراخ طخلا ىف لظلا فرط لزن اذاف .هب آريدتسم

 . رياني فصنب ةرشع ىلع اضيأ رهظلا لصبو . رصعلاف مادقأ ةعبس رادقملا ىلع

 ىلعو ،ليربأب ةثالث ىلعو " سرامب ةسمخ ىلعو . رياربف فصنب ةينامث ىلعو
 ىلعو 8 تشوغب نينثا ىلعو 6 زيلويب رخآ ىلعو ٠ هينويب دحاو ىلعو . هيامب نينثا

 اذه . ربنجدب ةرشع ىلعو . ربنونب ةينامث ىلعو .ربوتكأب ةتس ىلعو . ربنتشب ةعبرأ

 هيلثم ءيش لك لظ راص اذا : ليق رصعلا رخآو : هيحاونو سافك انضرع يف رصعلارخآ

٥٠٦



 رهظلا ليقو : سمشلا ن۔م نرق بويغ وهو رارفصاا ليقو : لاوزلا ردق دعب

 :ضيألا ليقو : رمحالا بويفل اهبويغ نم ءاشعلاو برغملاك ناكرتشم رصعلاو
 )0١ . عسوم ريغ ليقو . رمحألا بغي ملام ليق حصالاو

 زييمت مدعو ةلبقلل هضرمتو قرشملا نم ليللا عولط برغملا ىلع اضيأ لديو

 بويغ نم هاشعلاو .هرظانل رمقل عاعشو٠تيب رانل هوض دوجوو . هريغ نم بيغملا

 عولط نم حبصلاو :؛ رجقلا عولطل ليقو ؤهفصنل ليقو ، ليللا ثلثل رمحالا

 رحلا يف رهظلل دارب الا نسحتساو . لضفأ تقولا لوأو . سمشل قداصلا

 عولط دنع هالصلا نع يهنو .اقلطم ةمتعلا ريخاتو ليق .ءاتش هليجعتو ريخاتلا

 بورغلا دنعو . لوزت ىتح اهطسوت دنعو .اليلق عفترتو لمكي ىتح سمشلا
 ىلصت الو . بورفغلل رصعلا دعبو ث عولطلل حبصلا ةالص دعبو . لمكي ىتح

 كردأ رصع مامتا زوجو . ىلوالا ةثالثلا دنع ةتئاف ىضقت الو . ةلفان الو ةضيرف

 امهيف امهؤاضقو ٠ عولطلا دنع كلذك حبصو : هدنع بورغلا لبق ةعكر هنم

 ةالص امهيف عقوتو . لفاونلاب صاخ امهيف يهنلا ليقو .امهنع مين وأ ايسن نا

 ةالصو بورغلا نيبو ث رجفلا عولط دعب لفن الو . نيفسخلاو ةلزلزلاو ةزانجلا

 . ..برضملا

 ليقو .ةيافكلا ىلع ةعامجلا روضح دنع دجاسملاب ناذألا نس (باب)

 ليقو . اضيأ نهيلع ةماق الو ناذأ ءاسنك ذف ىلعالو : بدن ليقو . ضرف

 نوك بدنو . ىنثم ىنثم اندنع امهو .هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ : :ىلا اهب نرمؤي

 ءانما نونذؤملا :يور امل : اهب افراع . تاقوألل ًاظفاح . اعرو . اهيقف ء انيمأ نذؤملا

 ١[ عسوم ريغ رهظلا : ليقو يا .

0 ٧ 

 تاق و ال ١

 ال يتلا
 اهيف ىلصي

 نا ذألا

 نذؤملا

هتيروم امو



 4 رر اص

 زوجيالامو

 هتوص هب دميلو .هناذأب عمسيلو تاقوالا طبض يف دهتجيلو . انمض ةمئالاو

 ليقو. ًاعامجا حبص ريغل هلبق زوجي الو . تقولا هطورش نمو . هللا دنع ام ءاغتبا

 ةماءا الو ناذأ الو : هدنع رخآو هلبق ناذأ هل ليقو. هريغك هداعأ هلبف هل نذا نا

 ةعقبو بوثل ناو ةراهطب بدنو . نيبتي مل نا ميغب نذؤي الو . تقولا جرخ نا

 .هعم ملكت نا ديعي لهو . طئاغ وأ كلوب وأ . فاعر وا ءيق ثدحب دسفي الو

 بيترتلاو ٠ ةالاوملا بوجوبو «نالوق» ؟الوا ؟ راتخملا وهو برشوأ . لكا وأ

 .دجسم ماما هركو .ال ليقو رذع الب دعق نا ديعيو .مايق عم لابقتساو .ةيب رعلاب

 داعأ نيفرح وأ فرحب هيف طلغ ناو .لبقتسا نا ايعسو ايش امو ابكار يزجيو

 عمسيال ناكم ىلا نكي ملنا ررضل رخآل ناكم نم لقنتلا هعم زاجو .كانه نم

 . امهعم ءانبلا حصو . ريغلال املناو ةيجنتلاو . )١( هنع لقتنملاب نم هنم

 . ةأرما وا ، كرشم وأ ء نونجم ال .دبع وا . لفط ناذا ةعامج ءىزجيو

 الو . ًاعمدجسمب ددعتم نذؤيالو .هيف ناذا هل نم نذاب لحملا ريغ يف نذؤيو

 مايقب رارمحا ىلا ةهينهب خارتب حبصلا ناذا دعب بيوثتلاو . رخآ دصب دحاو

 هطررشو همكحو . حالفلا يلع يحو ةالصلا ىلع يحب توصلا عفرو لابقتساو

 هريغ ماقأ رذعب عنم ناو . نذانم بوثي امناو . ضقنلا اذكو .ناذالاك

 . بيوثت الب

 نا هسفنل ذفلا ميقيو . دكآ يه لب. ناذالاك ةنس ةماقالا (باب (

 ٦ .ةالص نع مان نم ليقو . ةداعالا اهكرات مزلا اهبجوأ نمو . تقوب ىلص

 ١[ هنم لقتنا يذلا ناميا ف وه نم لضذرر٠

٥٨



 طرشلالخاب هيلع تدسف نمو. اهتقو وهو ركذوأ.هاتنا نيح ةماقاب اهالص اهسن

 اهنودب اهداعأ تضقتنا مث لامكاب اهلخد ناو : جرخ نا ال 6 ماقأ اهتقوباهداعأف

 .ةالصلاك ةراهطلا يف اهممكحو لق نا مارحا لبق مالك اهرضي الو :تقولاف ولو

 وأ ه فاعر وأ سفىيقب نا ال . اهداعا وجن وأ .لوب ثدحأ وا .اهبف ننجت ناو

 ٠ نونجمكو . ًاجطضم نا ال . رذعل اموم , .دعاق ذفلا ميقيو . شدخ

 هقدصبو .اهرضحي ل ناو هعم الخاد هسفنل ذف ةماقا .ىزجتو .لفط اهيف كرشمو

 .هسفنل اهميقم ةداعا يفو . مهعم لصم ريغ لصم ةماقا ةعامج و. تمقأ : لاق نا

 . «نالوق» ةالصل ١ كلت ىلصت ام ردق اودعف وا . اهدعب دعق نا ةعامجل وا

 ٠ اهالص وه اذاف اهلصي ل هنأ اناظ ىلوالل م اقأ ص اهدعيو .هتزجأ ةين الب ماقا

 . ىلص ام اهب دمعت نم اذكو

 هرهظو لصم ةروع رتاس رهاط بوث هلقاو .ساب ابلب ةالصلا حصت ; (باب)

 ٠ ضيبالا بدنو : تابن وأ { رعش وأ . زب و وأ ، نطق 71 فوص نم هردصو

 ًاطانتحا عزنلا بذنو . «نالوق» نيلعنلا يفو . قرق وأ, رهاط فخب تحصو

 ةيقوأ ردق زوجو ' اقلطم بهذلاو مسيربالاو ريرحلا سابل لجرلا ىلع مرحو

 يورو ؤ مهارد ةعبرا نم رثكا عنمب ليقو. سمالاب اهيف ناو بوثب ريرح نم

 .رثكالا دنع اهيف ةضف ريغ دسج لك عنمو . اهيف بوثب نيعبضأ عضوم ةزاجا

 ام تغبد ناو ورف ريغ دولجب يلصي الو . ًاقلطم ءاسنلل بهذلاو. ريرحلا زاجو

 رتاس ريغب الو .حصأ عنملاو . «نالوق» ريواصت يذ بوث يفو .زوجو اهريغ دجو

 ؛هرعش هب وا } هلسغ لبق هجسن وأ ى هتطايخبوأ ة كرشم وش الو .ذوفن وأ . رصقل
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 ة ةالصل ١

 مرحي ام
 لجرلا يلع

 هسابل

ىلصب ال ام



 ةارملا

 تايلا
 ` اهنع ىهنملا
 ةالصلا ف

 ءامصلا

 ءابتخالا

 لدسلا

 امهب تحصو .بنجوأ . ضئاح وأ . فلقا غلاب وأ .درق وأ . ريزنخ رعش وأ

 ءاوس وهك يهو . هسكعك ةنتف فخي مل نا ةأرما بوثب لجر يلصيو . لسغ دعب

 نيب هب دعقت امب اهل .صخرو . اهيفكو اههجو فشك ريغ يف ددشو .سابللا يف

 . طيخب ناواهقنع دلقتو اهتيب رامخ الب تلص نا ساب الو .مرحم عم وا .ءاسن
 . ةرحلاك تسيل ةمالاو

 بوث فرطب هتبكرل هترس وا هطبا نم حشوي نا لجرل بدن (لضن)ا

 . هتروع سمي مل نا هنودب حصتو ٠ هيقفرمل هيدي فليو لاورسو صيمقو ةبجبو

 الب هللجتو هندبو هيدي ىلع هدشو هبوث لجرلا سبل وهو : ءامصلا نع اهيف يهنو

 رازالا فرط يمر وأ . ضرالا هئاضعأ لاصيا هعم لهسي الف ؛ هنم بناج عفر

 هنم فرط يمر وهو :ءابتحالا نعو : ناليوات .هترو هب فشكتف قتاع رسيا ىلع

 هؤاضعأ تلصوو فشكنت مل ناف هيلعو ؛ فشكنتف رسا ىلع رخآو نميأ ىل

 لفس ال بكنملاو سأرلا ىلع بوثلا لدس وهو :لدسلا نعو تحض ضرالا
 فلخ نمو ماما نم نوكيو ' طقف لفس ال نيبكنملا ىلع وأ هفارطا نيب ًاقرفم

 الف قوف ىلا هاتبكر تدر اميف تعمتجا ناف . هفارطا قرفث عم نيبناجلا نمو

 لدشسالو . ادعاق يلصي نم اذكو . اهيف صخرو ۔ ضرالا نود اميف زوجو .ساب

 دراماذكو .لفس ال هيبكنم ذخآ ريغ هقتا: ىلع رخآ آ وث لعج ناآصيمق سبل نمل

 رج نعو .ةروع فاشكنا عم بوثب لدس هنع يهنملا ليقو :لدسب سيل لفسا )١( رازالا رج

نابخنلاا ١(



 مل نا ةيشاشو ةيزركو ةمامعك سأر سابلو .اهريغ يف ولو ءاليخ رازالا

 حلت ءاخرا الب اهب سأرلا طسو ةيطغتو ةمامعب حلت عم هب ىلصي اطسو بقثت

 ؟حلت الب ىلص نا ديعي لهو . نقذلا تحت هركو .بلقلا مظع نم لفسأ

 ترود ةيزرك وا .ةمامع نع ةجراخ ةيشاش سل نا اذكو .نالوق ؟ال وا

 مزلي الو س سأرلا طسو لباقم اهنم ةجراخ ةيزرك ىلع ةمامع وا ٠اهيلع

 ريغل مثلتم ةداعا يفو ، درب وا ضرمل ةمامعب هدش نا هطسو ةيطغتو حلت

 وه وأ . عبرم وا ةياقو نم اهب ةأرما سأر طسو جرخ ناو .نالوة رذع

 .كلذكف ةياقو نم

 نا بهنكب وا .اريرح وا ءاسجن ناو بوثب ىلصي ه(لصف)

 .حيحصلا ىلع تقولا يف ناو دوجو دعب ةداعا الب كلذ ىوس دجوي مل

 ةبيرلاو ؤهسكع ليقو .هوحنو بهذلا لبق وهو .ريرحلا نم ىلوا سجللاو

 .سجنلا نم ىلوا هسجنت نقيتي مل نا كرشملا بوثو . .الؤه نم ىلوا

 مدقي لهو .هيف تنيوع ام لبق ءانما هتساجنب ربخا امو .هسكع ريتخاو

 اهدعبو .ةفطن ءيق دعبو . نالو .؟هسكع وا ؟ ,يق يذ ىلع ةفطنب سجنتم

 هيف فلتخمو .هنم رذقا لوبلا ليقو ٠ طئاغ مث . رمخ هدعبو . مد

 )١( امهيلباقم نم نوها هب دمعتي مل وا هلقا سجنت امو ث هيلع قفتم نم نوها
 هلسغي ال ثيح سجنف رهاطب جرخ رفاسمك عيضي مل نا اذهو ءءاوس ليقو

 هشارف وا .هبوث سجن ضيرم وا .رهاط نع زيو تتولا جورخ لبق هيف

 هرثكا وا ادمع سجنت امم يا )١(

٦١ 

 ةالصلا

 لاح

ر ١ رطضال ١



 ةالص

 بايثلا

 ىلصي ام
 امو هبلع

 ال ام

 هل ةمرح

 ' كلذك ىلص نا ديعي الف ؛هريغل لقنت نع زجعو هضرم دعب هناكم وا

 ةرفحب هتروع نفدي وا ٠ رجح وا .تابنب ناو رتستب ىلص هبايث بلس نمو

 هنكما نا ادعاق هب اهرتس ارجح وا .ابارت ال ،ءام دجو ناو ٠دوعق عم

 .دوحسو عوكرو مايق نم دكآ دوعقب ناو ةروعلا رتسو .هيف امئاق ىلص الاو

 عم هبايث هنم ظفحت الو فل هدري ال لوبو مدك ةلع وذ دعاق يلصيو

 ةروع رتسل الو . رهاطل لدب الو } هنم بجوا دوعقلا مم ةراهطلاف ؛ (١)امهب مايق

 :اهيف داسف حالصاو ةيجنتك رخآ يلع ضرف لوخد نم كلذو

 ؛تعلق ناو ةربقم نكت مل نا تتبنا امو ضرالا ىلع تنس (باب)
 وا ةسينك وا .امامح وا ‘انطعم وا .ةرزجم وا .ليسب تلصؤتسا وا

 بلاج داو نطبب تهركو ث كلذك اشارف وا 0اسجن الحم ول ٠ ةعكل ارهظ

 'ةيدعت وا رجح ىلع نوندمل ةمرح الو 0قيرط ةعراقبو داسف الب دعب نم

 لحملا علق نا ناسنا ضعبو , طقسل الو سفلقا غلابو ٠ غابو ؤ كرشمل الو

 . هسمي ناك نا لصمب لصتا انطاب ولو سحنتم ىلع ىلصي الو ٠ لصؤتساو

 رضي ال ليقو ةماق ردق اديعب ولو هتحت وا هيوف هنوكك هب لصتا اموأ

 عافتنا هيلع مرحو . نالوق اهبصاغل ةبوصغم يفو . هماما ولو عرذا ةئالث ردق

 . بوصغمكف :الاو ؤهنودب ناو هيف ىلصي نذاب لخد امو ن لالظتساب ناو ةبوصغمب

 نا ريرسو ٠رجشو ثتابن ىلع يلصيو .ابصغو انذا ضرالاك .بوثلاو

 الب بوث وا .ريصح هيلع شرفي مل ماعط ىلع تهركو .هيلع تنكماو تبث
 دوجسو عوكرب ١(
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 اذكو . ةرغم وا 0 ًاخينرز وا 6ًاحلم ولو امهنودب ندعم ىلع )١( هبو . داسف

 لهو . هيلع ىلصي ال هب ىلصي ال امو . رجآو صجو ىرثو نيطو ةخبس

 . (نالوق) ؟ اهتابنو ضرالاب صاخ وأ ؟ هيلع ىلصي هب ىلصي ام لك

 لخادو .هدمع نيبو ،هقيرطو ،هباببو ، برقب همامأو ؛ دجسم قوف تهركو

 . (نالوق) هبارحم راسي نع دحسمب هدحو لصم ةداعإ يفو . ةداعإ الب هبارحم

 يهو .اهروضح دنع هب ملعلا مزلو ةلبقلا لابقتساب حصت « باب »

 ةلبق يهو ث ةكم ةلبق وهو . دجسملا ةلبق يهو « مارحلا تيبلا . ةبعكلا »

 . فوخو ءاجرو ب رقتي . حراوجلاو بلقلاو هجولاب ._ قافآلا ةلبق وهو . مرحلا

 ةهجلا يزجتو . ليهس علطمل لادتعالا يف زمشلا علطم در ام ةلبقلاو

 برقعلا بلقبو . مهدجاسمو نيملسملا روبقب اهيلع لديو . ةبعكلا رصبت مل نإ

 نإو . رسيألا فتكلا يف ىرغصلا شعنلا تانب لعجيو . ةبعكلا ىلع هعولطل

 : اهثلاث. ( لاوقأ) ؟ هؤاطخ ناب نإ ديعي لهو :: ىلصو دهتجا ريحت

 .اهيف ناب نإ اهعطق الب فرحنيو ۔ تقولا جرخي مل نإ راتخملا

 . نيمأ ريغ نإو دتهمب ريحتم يدتقيو . نيمأب نإو فنأتسيو اهعطقي ليقو

 . قفاو نإ .ال ۔ ليقو .قفاو ولو داعأ ىلصو هداهتجاب نيمألا فلاخ نإو

 فلخلاكف هل دشرم الو ىلصو هداهتجا فلاخ نإو . اقافتا داعأ أطخأ نإو

 مهداهتجا عمتجا نإو . رخآب لك دتقي الف ةعامج تريحت نإو . نيمألا عم

 ريحتمو ىمعأك يلصي ليقو . داهتجا يف هفلاخم عم لك لصي الو . ًاعم اولص

 )١( وا ريصح نودب ندعم ىلع ةالص داسفب مكحيو يا ثوب٠

٦٣ 

 لاقتسا

 ةفرعم

ةلبقلا



 . حاون عبرأل اعبرأ دشرم ال ثيح

 . ةبشخك يلع طبربو . لام ىلع نإو فوخ ةدشب : ليق لابقتسالا طقسو يتم
 لفنت حصو . دشري ةقث ال ثيح ىمعو ةملظبو . هجوتلا هعم رذعت ضرمبو لازنالا

 . اهيلا مارحإ دعب ةلبقل ال ةلحار ىلع .

 ةرتس همامأ فيس وأ . ىصعك لعج لصم ىلع بجو _ « باب » 3 ةلا
 ؟بارحمك ًاسوقم لهو . ًاطخ هديب طخ .الإو . ةيراس وا .رادج نكي مل نإ
 نيب رام رورم هرضي ال مث الامشو انيمي ًاضرعتم وأ ؟ ةلبقلل البطتسم وأ

 . لحرلا رخؤمك رابشأ ةثالث دعص ام ةرتسلا ليقو . (فالخ) ؟ هيدي دسفت ىتم

 ؛بنج وأ ضئاح رورمب رثكألا دنع تدس طخب نإو اهنودب ىلص نإو م :

 درق وأ . ريزنخ محل وأ . مدوأ { ةتيم وأ ، فلقأ غلاب وأ ، كرشم وأ

 . ناويح هجو وأ 0 قيرط وإ . ربق وأ , ةساجن لابقتسابو . ابلك ناو عبس وأ

 طئاحب ةروصو ۔ فحصم وأ حولو لجعو : ةديوم رانو { لطاب دوبعم لكبو

 .دمع الب نإو تيمو ،عجطضم مئانو

 ال وأ ؟ةئالث وأ ؟ةعبسوأ 5 اعارذ رشع ةسمخ نم لقأ يف : لهو

 ملام فلخوأ ، بناج نم رضيالو . )١( ( لاوتأ ) ؟ هيلع دجسي مل ام لكلا رضي

 ادودمم البح ةالصلا تيلط ةرغلا ضب مئاعو بويس نباو عيرلا لق ()
 الف . هروجف اهعطقيو بلقلا رب اهلصي :ءامسلا ىلا جرعت امناو .اهعطقي ءاج ام لك
 «.ةساجن سم نا الا هدوجس نيبو هنيرم ولو هوحنو كلذ نم ءيش اهعطقي

 هعفديو هعنمي نا يلصمللو . لعف نا مثآ راملاو .يلصملا يدي نيب رورملا نع يهن معن

 هححصم ها .هبر نببو..هنيي ةحور ةلص اهنأل هتالص رثؤي ال كلذ مغرو فنعب ناو
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 مل نإ فنعب نإو راملا عفد هلو ء لصم يدي نيب رورم يف ددشو . سمي

 زواجي ىتح مومأم يدي نيب رام رضي الو . هفلخ نمل ةرتس مامالاو . عجري

 زواجو هفلخ رم نإو . همامأ بلك رورمب مهيلعو هيلع دسفتو . مامالا افق

 مامالا ىلع ال 2 مهيديأ نيب هرورم يناثلا ىلعو لوألا فصلا ىلع عطق هافق

 ردق هنم يقب نإ رضي مل رادج ىلع مامالا مامأ رم نإو . كلاثلاو لوألاو

 . هغرفتسي مل عبصأ

 امهنيب ةدعابم الب لادتعاب هيلجر ىلع مايق رداق ىلع بجو _ «باب »

 رضم ريخ أتو ميدقتب فلاختو 4 عباصأ ةعبرأ ردق وأ ث ةبصق نم رثكاب

 الب دوجسلا لحمب رصبلا در هل بدنو . عقو طقس ول طئاحك ىلع دانتساو

 وحن هرصب عفر وأ .هفلخ نم ىأر نا تدفو . ًامامأو الامشو نيمي تافتلا

 نينثا وأ ث دحاوب ىلص ماما مدقتك هانمي ىلع اهنانبب هارسي ميدقتو . ءامسلا

 ناو . مض عم ةأرمال تبدنو 6 هيلجر ةيوست الجر رضي الو . ليلقب هنيمي نم

 مدقو كانه اهكرت هارسي ميدقتب زواج نإو . اهب قئال لحمل اهرخأ هانمي مدف

 عضو الب امهلاحب هيدي لسريو . ت ىرسيلاو مومأملاك يهو . اهيلإ هانمي

 ' هينع ضمغي الو . ةءارق نم غارف دعب هقلغي الو , هاف حتفي الو . ةرصاخ ىلع

 نإو . ةملظو رونو داوسو ضايب نيب زرفي ام ردق امهحتفيلو . ارظن امهب دحي الو

 ٠ اهدسجب اهيدي قاصلاو راتتساو ضافخنا ةأرمال نسحتساو . داعأ زواج

 آدعاق ىلص . تزحوأ . هيدي وأ 0 هيلجر ىدحإ تلطب نم _ « لصف »

 هركو .نكمي دوجسو عوكرب امئاق : ليقو . بارآ ةعبس ىلع دوجسلا ءافتنال ءامياب
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 ةالصلامايق

 ةأيه
 ةالصلا

 تالاح

يلصمل ١



 كلذ وحنو ةمامع تحت هدر وأ مهرعش صقعو . همك وأ. بوث ريمشت لصمل

 .. اهل هدمعت نا ةءاسإو ةحص عم

 زجع نإو . هامياب ًاعجطضمف الإو . ردق نا ادعاق مايق نع زجاع يلصيو ةالص

 وأ ؟ اعبس ربكي هنع زجع نإ لهو . اهلامعأ عيمج هسفن يف فيك كلذ نع زجاعلا

 . (لاوقأ) ؟ تاريبكتلا لك وأ ؟ اعبرأ وأ ؟تس وأ ؟ اسمخ

 ءاميل نع نضيرم زجع نإ ليقو . نيتالص نيب ريبكتب لصم عمجي الو

 دعقي لهو . حصألا وهو . ريبكتلل عجر عاجطضا عم دوجسو عوكرب دومقلاةفص

 جرفيو هنكمأ نإ ضرألل هيلجر لصويو هيتبكر فقوي وأ ؟ دهشت دوعق

 ادعاق هسأرب ءىموي له مث . (ںالوق) ؟ اهنانبب هارسيل ميدقت عم امهني

 عوكر ىلعردق نإ اذكو ٠ (فالخ) ؟ ردق نإ ضرأل دجسي وأ ؟ لكلل

 . هريغل ءىمويو هيلع ردق ام لمعي ليقو . لكل ءىموي ليقف دوجس ال

 ام هحراوجب .لمعيو هناسلب لمعي ام هسفنب ناسللا هوفأم فيكي لهه فيكلا

 ىلص نإو . (نالوق) ؟ ادعاق لكلا فيك فيكتل عجر نيح وأ ؟ هنكمأ

 . شارف ىلع ولو ردق نإ دجسي ليقف ىلصم يف وأ دجسم يف ضيرم
 . اقلطم دجس ةحارلا رظتني ال ناك نإ ليقو . )١( اقلطم أموأ امهيف الوأ

 ضفخأ دوجسلل وهو . درفنا نإ ءىمويو ٠ مامإ فلخ ناك نإ دجس الإو ةفص

 دوجسلاو قنعلا دمب عوكرلا ءاميإ ليقو . حصألا وهو , عوكرلا نم ال
 . عاجطضال مث دوعقل مايق نم هتالص ذخأيو . هسكع ليقو . همضب

 )١( مامالا عم وأ ادرفنم اموأ ىلصملا ف الو دجسملا ف ال ىلص نإو : ينعي .
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 عجطضملا حارتسا نإ ليقو . قباس ىلع ءانبب مايقل ةحارب ًاجيردت هنمو

 نم عجريو . ضرمب دوعق وأ س مايق نم هيلإ عجر نل اذكو . فنأتسا

 ام _ ةدحاو يف رثكأ وأ نيترم نإو ضرمو ةحارب هسكعك دوعقل مايق

 ام ىلإ يهتني ىتح لمع امهنيب لمعي الو . قباس ىلع ءانب _ متت مل
 هيف وه ام متي نأ لبق ةحص وأ ضرم هيلا ثدح نإو . امهنم هدص

 همتي . ملو | لمعلا لوأ ف ذخأ ناف ٠. هلبقتسا امف همتأ دوجس وأ . عوكرك

 وأ > ةءارقك ام دوعقو مايق نيب لمع نإو . هللا ىهتنا اميف هفنأتسا

 اميف هداعأ الإو . دمعت نإ هتالص داعأ ريبكت وا . حيبست وا ث ميظعت

 . ىلتي امم هريغ وأ رافغتسا وأ . هوحن وأ ريبكت اهيف داز نإ ليقو . لبقتسا

 وأ . اهن وأ .آرمأ هب دري مل نإ اهب رضي مل . اهأرقي ةروس ريغ نم نإو

 الو . هسفنل ال نإو ًارض عفدي وأ . اعفن هب رجي وأ ث اباوج وأ . اباطخ

 زجع نإ ضيرمك يلصي ليق ةنيفسلا بكارو . وهسب هدارأ نا اهدسفي

 ةلبقلل مارحإ دعب رابدتسا هرضي الو . هنكمأ امي دوجسو عوكرو مايق نع

 يلصي لمجلا بكارك ليقو . هنكمأ امك مرحأو ًالاقتسا ىون الاو . هنكمأ نإ

 : هنكمأ نا مايقبف الاو . تراس نا ليقو . ًاقلطم دعاق

 اهديعيؤ . ضرف ليقو ى حصالا ىلع ديكأتب هيجوتلا نس _ «باب »
 بدلنو _ كريغ هلا الو - ىلا - مهللا كناحبس وهو يناثلا ىلع هكرات

 الو . «خلا يسفن تملظ۔ ينا برو» . هبلا مالسلا هيلع ميهاربا هيجوت مض

 نا اهديعي لهو . اهحالصال ال لمع وأ .مالكب مارحالا نيبو هني عطقي
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 بكار
؟ ةنفسلا



 ة ذاعتسالا

 مارحالا

 وأ . تام ناو . هداعأ مامالا ميدقت لبق هجو نمو . (نالوق) ؟ هب عطق

 يف ةماقالاك وهو . هداعأ . رخآ ثدح وأ . مارحالا لبق دترا وأ . نج
 مث هأرق ناو . هداعأ ةالصلا يف هعم ىنبي ال ام هيف ثدح ناو . ةراهطلا

 هنم هل عمسي ال نلكم ىلا لقتنا نا ليقو ٠ اقلطم هداعأ هناكم نع لقتنا

 هداعأ آرهظ لصي مل هنأ ركذتف رصعل هجو ناو ٠ ةماقالاك هنع لقتنللاب نم

 . مرحي مل ام هركذ ثيح هأرق هيسن ناو ى تضقتنا نا ةالصلا عمو . هل

 . مرحأ نا هيلع الو

 . اهكرتب ةالصلا داعتو . ضرف ليقو ٠ ةنس ةذاعتسالا _ « لصف »

 ةيناثلا يف نسحتساو . تركذ ثيح تليق تيسن ناو . الف . بدن ليقو
 لهو . دمعت نا هتالص داعأ اهب رهج نمو . ةمجعمب يهو ةءارقلا لبق

 . (نالوق) (١)؟ هدعب وأ مارحالا لبق اهلحم

 مارحالا ةريبكت يهو « ربكأ هللاب » اهيف لوخدلا هب يوني _ «باب »

 ميظعلا يفو . زعأ وأ 0 لجأ وأ .مظعأ هللا هيزجيو . تضرفو . حاتتفالاو

 فلالا دمي الو . هوحنو ميلعو .ملعأ هللأ .ال : (نالوق) زيزعلاو ليلجلاو
 حصو ٠ (نالوقف) الاو ث ةالصلا داعأ انحل هيف دمعت نمو . ةحتفب ناو

 ىلع ءانبلا زوجو ٠امهتالاومو نيظفللا بيترت بوجوبو ٠ راتخملا ىلع ةييرعلاب

 اهينذأ عمست نأ ةأرمال بندنو . امهنيب ةسطع وأ ةلعسك عطقل لوألا

 . اهداعأ رس يف ناو ماما وأ . اهب رسأ ناو ديزأب ذفللو . ارهج ريبكتلا

 )١( حجارلا وهو .

٦٨



 هلبق تبجوو . (نالوق) ةءارقلا يف عورشلا دعب اهيف كش نا اهتداعا يفو

 ةالصلا فنأتسا نايسنب ثلاث دحل اهزواج ناو . اقافتا

 لهو . رهجلا لحمب ةحتافلا مم ةروس ةءارق اهيف ضرف _ «باب »

 ؟ ةليوط ةيآ ءىزجت وأ ؟ اقلطم وأ . لقأ ال . رثكأف تايآ ثالث اهردق

 . همزلت ال ليقو . حيحصلا ىلع طقف ةحتافلا ةءارق ًامومأم مزلو . (فالخر

 مامالا بحاصي لهو . ال ليقو . حجرو . ةروس اهعم أرق نإ هتالص دسفتو

 ةلمسبلا ةيضرف يفو . (لاوقأ) ؟اهنم غرفي ىتح وأ ؟ هقبسي وأ هعبتي وأ ؟ ةحتافلا
 :راتخملا ىلع ةروس لك لوأ نم ةيآ يهو . ةحتافلا عم تمزلو . نالوق اهتينسو

 يسن نإ اذكو . هتالص داعأ اهكرت دمعت نإو . رهج يف آرهجو . رس يف ارس

 نا اهيلا عجري لهو . ىضم عوكر يف ةلمسبلا ركذت نإو . رثكأف ةحتافلا فصن

 . عجر نا أرق ام ديعيو . (نالوق) ؟ ةروسلاو ةحتافلا متي ملام ةءارق يف اهركذ

 ' ليقو ؟ يقب ام هنم هىدتييو اهلحمل عجري اهركذ مث اهيسن نا ضورفلا اذكو

 ولو ليقو . اهلحم زاوج دعب عوجر ال ليقو . اهدعب ام ةداعإ الب اهدحو ةيمستلل

 اهدمعت نإو ث يسن نإ ليقو . )١( اقلطم ةحتافلا ريغ لوأ يف اذكو . اهكرت دمعت

 . ضقنلا هيلع فيخ ةروس هانثأ يف

 .برغم ةرخآو , رصعو . رهظ يف ةءارقلاب رسي هنأ اوعمجأ _ « لصف »

 عامسإ هلقأو . ريبكتب رصعلاو رهظلاب رهجي امنإ ليقو . ءاشعلا نم نيتريخأو

 عامسإ رهجلاو نذألا عامسإ رسلا ليقو . هنودب فورحلا عيطقت رسلاو . نذألا

 . ادمع و ١ آ وهس ) ( ١
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 ةءارقلا

 ةلمسبلا

 رلا
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 نإ ننسلا رئاسك . دمعت نإ هتالص داعأ رسلا لحم يف ةحتافلاب رهج نإو . ريغلا

 وأ اهب رهج نا رس اهتءارق ديعي ليقو . لقألاب رهج نإ ال ليقو . اهكرت دمعت
 . رهجي ثيح رس نإ فلخلا اذكو . ةءارقلل نإو ةداعإ الب يضمي ليقو . اهضعبب

 هل فقو ناو . (نالوق) ةروس ال ثح ةحنافلا عم ةروس أرق نا ةالصلا ةداعا يفو

 يف رفتغاو . هدجي مل نا يقابلاب يضملا صخرو . هدجي ىتح هددر اهنم فرح

 داعأ الاو . اهمامتل هنم أرقو هيلا عجر هزواج ام دعب هركذ ناو . رذعل اهنم لقألا

 يف ريخ نيتروس نم ناو تايآ ثالث أرق ناف : ةروس نم هل فقو ناو . ةالصلا

 ام اهيلا عجر اهريغ أرقف اهاون ةروس ىلع مرحأ ناو . رخآ لحمل زاوجلاو عوكرلا

 بجيو . ىضم نا سأب الو . اهرثكا أرقي ل ام ليقو . اهأرق يتلا نم غرفي م

 ةءارقل ديعم عجرو . دمعت نا تدسف الاو ةحتافلا عم ةروسلل ناو بيتزتلا

 ةيرعلا ريغب نآرقلا أرق ناو . رثكألا دنع ليترتلا بدنو . مهو نا هيف فلاخ ام

 ىنعم لدبي مل نا ملعت هنكمي مل نم نحل رضي الو . تدسف ةلزنملا نم هريغ وأ نحللا
 ج دفي ينلا
 باذع ةيآب ةمحر ةيآ وأ «ىدهف » لاد ماجعا وأ » حرشن أ » ةزمه طاقس ةالصلا

 . كلذ وحنو . هسكعو

 نيأ
 عوكرلاو متخلا نيبو . ةءارقلاو مارحالا نهب توكسلا يغبني «لصف » بحتسي

 ةارقلا ءانثأ يف فصب ةجرف ىأر ناو . اهداعأ داز ناو ء قير علب وأ سفنت ردق توكلا

 . رطمو حيرك نم لاقتناك اهحالصال لغش لك اذكو . أرقي وهو اهدس ةدايزلا

 ىلوألا يف ةروسك روسلاب سيكنتلا هركو . ةيجنتك اهل ال )١(. حالصال اهعطقيو :7

 )١( ةالصلا ريغل حالصالا ناك اذإ ةءارقلا عطقيو ينعي .
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 ريغ ىلفسلل عجر اهتءارق ءانئاب ركذت ناو . داسف الب ةيناثلا ىف اهقوف ىرخاو

 . عوجر الب ةيناثلا يف «قلفلاب » أرقو ىلوالا يف «سلنلاب » أرق نا نيتذوعملا
 ةيآ ةمارق ىلع وأ . هنم رسيت ام أرق تقولا يف همتي ال ام ةءارق ىلع مرحأ ناو

 أرقي ال نأ ىلع مرحأ نا ةداعالا يفو . هاون هرضي الو . هيزجي ام أرق.طقف

 .برش وأ .لكاك عورشم ريغ اهيف لمعي نأ ىلع مرحأ نا اذكو . (نالوق) ارقف

 حجرالاو . هلمعي ملو عبرأ ىلع ميقمو ٠ نيتعكر ىلع رفاسمك اهيف ديزي وأ

 ةيناث يف دازيو . ةروسو ةحتافلاب حبصلا نم ىلوألا ةءارقو . ال لبقو . ةداعالا

 نيترملا يفو . اثالث مظعي مل ام اهيلا عجر اهيسن ناو . صالخالا ةروس امهعم

 نمو . سأب الف ةحتافلا عم اهأرقو ماما ةروسلا وأ .اهكرت دمعت ناو . نالوق

 اهينثيو . سمخلا يف هتزجأ تقولا رضحو هملعتي مل ناو ء اهريغ ملعت طقف اهفرع

 ريبكتلاب ىلص هلبق رضح ناو . اهملعت همزل اضيأ اهلهج ناو . ةروسلا لحم يف

 .ملعتلا دعب _ليق۔ديعيو ادعاق

 عضوو ريبكتلاب ءانحناب عوكرلا ةءارقلا دعب ضرف _ « باب »

 سأرو رهظ ةيوستب 2 لادتعابو . عباصألا قيرفت عم هيتبكر ىلع هيدي ةحار

 نإو . اهداعأ ًايلدتم هيتبكر هسأرب زواج نإو . هرهظب الو هب ابوصم ال

 هسأرب لجرو اهفلخ نم ةأرما بوصتو . (نالوقف) طقف هتبقربو هب ىنحنا

 مض نإ دسفت الو . ءانثإ الب هيتبكر بصنيلو . هفلخ نمال ٠لتعا نإ

 وأ .هيذخف وأ .هيترصاخ ىلع هيدي كسمأ نإو . امهعضو يف عباصألا

 .ال ليقو . تدسف عضو الب ةدحاوب وأ ٠ امهب ىلدت وأ . هيتبكر تحت
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 وأ ، نطب قاصلا هركو .داعأ امهعفر وأ .هسأر عم وأ . همامأ امهدم ناو

 .اهيتبكر نع اهيدي ريخأتو عباصألل ناو ةأرمال مضلا بدنو . ذخفب عارذ

 تهركو . صقن وأ .داز نإ ضقن الب اثالث مظع هعوكر ىوتسا اذاف

 تجو . انم رثكالا هيلعو .ثالث ةنسلا ليقو .ذفل تبدنو . مامال ةدايزلا

 .لكلا يف صخرو .(نالوق) نيترملاو ةعبرألا يفو .قوفو ةسمخبو ةدحاوب

 مظع نإو . يضميو هيف هديعي ليقو . عوكرلا لبق مظع نإ تدسفو

 داسفلا يفف مايقب ءاوتسا لبقو عفرلا دعب همتأ وأ ث ءانحنا دعبو ءاوتسل لبق

 هسأر عفريو هفدارم ءىزجيو .ديدشت الب « ميظعلا يبر ناحبس » وهو . نالوق ةنيم

 مومأملا لوقيو . هلحل وضع لك عوجرو ءاوتساب «هدمح نمل هنا عمس » ب 7 امو

 نيلوقلا ريغ هركو . سكع وأ .امهنيب عمج نإ ريض الو .«دمحلا كلو انبر » هنم عفرلا

 نم كلذ لوقي ءيف اكرابم ًابيط آريثك ًدمح» ةدايز بدنو . داسف الب اومامادق

 مايقلا دنعو هنم عفرلاو دوجسلاو عوكرلا دنع ريبكتلا اذكو . هعفر .ادتبا

 رخأ وأ . اليلق مدق نإ ريض الو . ىطسولا ةسلجلا نم

 ةهبجلا عضو هلمكأو . عوكر لاك دوجسلا ضرف _ « باب » دوجلا

 طوقسلاب نيمدقلا عباصأو نيتبكرلاو نيفكلا عم امهنيكمتو ضرالاب فنالاو

 . نيديلاب مث . آلوأ نيتبكرلاب ,دصقب امهني امل اقرغتسم ريبكتب دام هيلإ
 مدقتو . سكع الب هنع ءىزجيو 0 قبس نا ريض الو. فنألاف ٠ ةهجلاف 7

 .بتري مل نا ريض الو . ناتبكيلاف . ناديلا مث. فألا مث ث عفرلا يف يئر
 .امهقصلي الو هيلجر حشرفي الو .دوجسلا يفهيتبكرنيب جرفيو . رخأ وأ .مدق وأ دوجلا يف
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 شرفي الو . هيدضع يناجيو . هعباصأ مضيو . هسأرو هيتبكر نيب هيدي عضيو

 تدسفو . ضرألاب هردص قصلي الو . كروتي الو . هيتحار ىلع دمتعيو . هيعارذ

 . هيف بوث وأ . رعش فك الب ةعبسلا ىلع دوجسلاب رمأ دقو . هيديب دجسي مل نا

 وأ . امهلقأب وأ. ةدحاوب وأ . امهيبناج ىلع امهعضو وأ ث هيدي رهاظب دجس ناو

 ناو . نالوق ةداعالا يفف 6 هسأر لباقم وأ ٠ هيتبكر عم امهعضو وأ .امهدقع

 دجس ىتح عفرلا دنع ضرألاب امهكرت وأ . هيتبكر نع امهرخأ وأ . هنع امهمدق

 ىلع )١( امهعضي مل نا ال ليقو . داعأ ءاوهلا يف امهكرتو امهعفر وأ 6 ىرخأ

 ىلع اهفقوي ليقو ث هيلجر نانب نطابب دجسيلو . ىرخأ دجس ىتح هيتبكر

 .اثالث « ىلعألا يبر ناحبس » : الئاق اهرثكأ ضرألا غلب نا ريض الو .اهسوؤر

 ريبكتلاو . الحو ًافالخوآنايي رم اميف ميظعتلاك وهو )٢( . ددشنا كرشأو تدسفو

 )٢( امهو . عضاوت ةدايز دوجسلا رركو . «هدمح نمل هللا عمسك » عفرلا يف

 ةمارقو ث دهشتلا دعب يذلاو ٠ ةءارقلاو مارحالا ةريبكت ريغ ةالصلا لاوقأو . نانكر

 دوجس نم عفر ناو . دهشتلا يتسلج ىدحا الا . ضرف اهلاعفأو . ةنس تايحتلا
 آدام رذع ريغل كروت الب مايقل رهملاك ضهنيو . دوعقو اوتسا دعب ناثل عجر

 ام ردق دعق نا ليقو . تلطب رذعل ال ميظعتلاك حيبستلا كرت دمعت ناو . ريكتب

 مل نإ ةمامع ىلع هركو . تدسف )4٤( هل ال هسأر عفري ملو همنأ وأ . هيف مظعي

 ةحئار مش نإو . رذعل ال امهيلك وأ س دي فل اذكو . ةهبجلا ضعب ضرألا سمي

 .ًالامشف اسجن وأ :اضيأ هب همش نإو . نيمي ههجو لوح دوجسلا لحم نم لو

 عمجلاوا ةينتتلا وني مل ولو «“يبر» ءاي ديدتت درجا هنا ديفي فنصملا مالكرهاظ )٢( مقي(
 نم كا رشالا رطاخ نياو ٠دصق نكي ملاذا كانه ميئأت ال نا قحلاو : ديدشت يا ديدش: وهو ٠كرشا
 رذملال )٤( ٠ناتدجساا يا )٣( .ىرخا ةبسانم ف عوضوملا ىلا دوعنسو ؟ دجاسلامكارلا
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 حيبستلا

 لاوقالا

 ةنونسملا
 لاعفنالاو

 ةضورفملا

تالاح



 دوعق ةفص

 دهشتلا

 دومق
 ةغلا

 ءاعتألا

 عي رت
 كولملا

 ءاض رقلا
 كيدلا رقن
 تافتلاو

 بلعلا

 دجو ناف : رظنيو اضيأ اهدجو نإ غرفي ىتح ىضمو اليلق رخأت ,آضيأ هب نإو
 لوحتف اسجن ًالوأ مش نإو . ليوحتلا يف لوألا حيبستلا ىلع ءانبلا حصو . داعأ

 . ررض الب دجي ام ردق هدوجس دنع هدسج دم لجرل بدنو . )١( تلطب انيمي
 بدن ليقو - صخرو . تلطب هزواج نإو . هنود وأ { لوألا لحم يف يناثلا ديعيو

 نإ ليقو . لوألا لع يف لكلا لعج ليقو . ةعكر لك ليقو . ةدح ىلع لك لعج
 دجسي الو . داعأ دمعب هيبقع ىلع وأ . رذعل ال ًايبتحم هتدعقم ىلع دعقو هنم عفر

 . ضرألا ىلع )٢( ابدن ليقو " رصحلا ىلع بدنو . لومعم ريغ نإو فوص ىلع

 ليق تدسفو . رضي مل اهل سام ريغ ضرألا نع عفترم فرط ىلع دجس نإو
 . ضرألا هلصوأ ىتح هسأرب هدمتعا نإ

 ًالعاج هيلجر ىلع لجرلل بننو . دهشتلل دوعقلا ضرف _ « باب »

 نا ريض الو . ضرألا امهلاصيإو امهيلع دامتعاب هارسي صمخأب هانمي نانب

 دوعقب تدسفو . ةيحانل امهدر وأ. ىرخألا شرفو امهادحإ فقو وأ . سكع

 يقعب رهشو . هيمدق ردص ىلع سولجو هيبقع ىلع هيتيلأ عضو وهو . ةشبحلا

 هيقاس بصنو ضرألاب هيتيلأ قاصلإ وهو . ءاعقألا نعو . هنع يهنملا ناطيشلا

 . درقلا دوعقو كولملا عيبرت نعو . تاليوأت اهيفو . بلكو عبسك اهب هيدي عضوو

 ىلع هيديب يبتحملا دوعق وهو ، ءاصفرقلاو . هيمدق بصنو هيبقع ىلع دوعقلا وهو

 ىلص . دوجسو عوكر هنكمي مل نإو ى بلعثلا تافتلاو س كيدلا رقن نعو . هيقاس

 .هسكع ليقو ٧ هب عاجطضا نم ىلوأ وهو ى هب مايق نم ىلوأ وهو . ءامياب ادعاق

 )١) قبس ام عم اهب راضتل آوهس ةلمجلا هذه ف لعل . )٢( يأ ١ فوفول ١و د وجسل .
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 نا ةشبحلا دوعق نم ىلوأ وهو 4 عاجطضا نم ىلوأ نيلجرلا ىلع دوعقلاو عيزتلاو

 دعاقلا عضيو . مئاقك هدسج عم هيدي عجطضملا دمي الو . كلذ الإ هنكمي م

 ين امهكرت نا تدسفو . هيتبكر فارطأل هلمانأ الصوم هيذخف ىلع هيدي دهشتلل

 . رصخرو .نايسن وأ . رذعل ال ضرألا ىلع وأ . ءاوهلا

 ةءارق وأ .اهكرت دمعت نم ديعيو . تايحتلا ةءارق بوجوب نس _ « لصف »

 تايحتلا وأ ليق دهشتلا غلب نإو . تابيطلا ىلا لصو نإ ال ليقو . اهيسن وأ . اهرثكا

 دهشتلا ردق دعق نم ديعي ال ليقو . هرضي مل هعم ىنبي ال امب ثدحأو , نيحلاصلا

 وأ - دوجس كرت دمعت نم مزلو . ائيش اهنم أرقي مل ناو ثدحأ نا مامإ فلخ

 اهنم فرح هل فقو نإو . ةرافكلاو لدبلا - مارحالا ةريبكت وأ . دوعق وأ ,عوكر

 اهفرعي ال نل صخرو . ةمات اهب نايتالا همزل ليقو . ىضم الاو 0 هدجي ىتح هددر

 غلبي ثيح اهمتأ ناو . يقب ام ملعتو . هأزجأ اهضعب فرع ناو . ةحتافلا أرقي نأ

 هب ركف اهيف عرش ناو . اهسكن نا ديعيو م ضقن الب كلذ هل هرك طقف دهشتلا هيف

 ىلع ىنب هيف ىنبي امب اهيف ثدحأ نإو . البقتسم ًايشام اهتءارقب ماق . وجن وأ ' لوب

 عمس اذاف . هيزجي الع غلي نإ ماق ءوضو راسكنا مومأملا فاخ ناو . أرق ام

 . هنعلاز ناو . ميلست الب نإو فرصنا الإو . ملس ضقتني نأ لبق مامالا ميلست
 اهلدب ةحتافلا أرق ناو . هناكم ملس هعوجر دنع مامالا ملس ناو . عجر بركلا

 ولو ةروس ىلع .ىزجت الو . تضقتنا الاو ٠ اهيلا عجر ركذت ناو . هرضي مل هاس

 اهتغيص ةروسلا وأ .ةحتافلا أرق هلبق ركذ ناو . تلطي عكر ىتح ركذتي مل ناف . وهسب

 امريسفت» ( مئادلا ءاقبلا وأ ؟كلملا يه لهو .ةيحت عمج «تايحتلاو» .عكر مث ٠ اهلحمب
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 ميلستلا

 ةالص

 ةعامجلا

 طورشو
 دتقالا ٩

 نم الك نأل تعمج امناو (تاليوأت)؟ تافالا نم ةمالسلا وأ ؟ ةمظعلا وأ

 «تاكرابملاو» , «هلل تايحتلا» : لوقن نأ انرمأف اهب ىيحي ةيحت هل مهكولم

 ؟ سمخلا يه له «تاولصلاو » .ىنسحلا ءامسألا ليقو .تايمانلا تاتباثلا

 «تابيطلاو» (فالخ) ؟ ةمحرلا وأ ؟ءاعدلا وأ ؟تاداعلا وا ؟ةالص لك وأ

 تايقابلا يهو . لجو زع هل تابيطلا تاملكلا ليقو . تاحلاصلا لامعألا

 . تاحلاصلا

 يفو . ريبكتلاب مرحملا ليلحت وهو ميلستلا نم _ «“لضف»

 ۔ًآلامشو ًانيمي هب ينعي لهو (نالوق). رذمل ال هنودب اهنم فرصنم ةداعإ
 ريض الو (فالخ) ؟ ًافارصنا وأ ؟ امامإ ناك نإ هفلخ نم وأ ؟ ةظفحلا

 لبق هيف كش نإو . ههجو لوحي مل وأ . همامأ وأ ث طقف ةيحانل ملس نإ

 كش مث هنم جرخ لمع لك اذكو . ملس ةالصل ال لمعي عرشي نأ

 . هب لفتشي ال هلمعي مل هنأ نقيتي ملو هيف

 طرشو . حيحصلا ىلع ةيافكلا ىلع ضرف ةعامجلا ةالص _ «باب »

 سنج نع مامالا ةالص سنج لزنم ريغ مومأملا نوكو . ةينلا ماماب ءادتقالا

 رهظ ىلصي الف هيف متؤملا ضرفلا داحتاو . آضرتفم مؤي لفنتمك هتالص

 ةعامج دجو مث ىلص نمف ث ةقواسملاو . ةعباتملاو . هريغ وأ . آرصع لصم فلخ

 هلوخد لبق ىون نإو .نيتعكر لك نيب ملسو . ةلفان اهاونو مهعم ىلص يلصت

 لوخدلا دعب ركذت ناف . مامالا عم ىضم ةضقتنم وأ . ةعيضم يضقي نأ

 . هل هتزجأ ةالصلا كلت لثم هيلع نأ
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 ةنسلاب مهملعأو . باتكلل موقلا أرقأ مامالا نوك بدن . «لصف»

 :ميقملاف . اوراتخا اووتسا ناف . ًامالسا مهمدقأو ء انس مهربكأو . مهعروأو

 ةمامإ يفو .. )١( اهتالباقم نم ىلوأ لستغملاو يدترملاو ريصبلاو لهأتملاو

 دعاق هفلخ نم يلصي دعاقلا زاوج ىلعو . (نالوق) زجعب دعاقلاو دبعل

 الداع اماما ناك نا ءاحصألاب .هزاوج راتخملاو : امئاق ليقو .حص ناو

 دعاق اهمتيلف اهيف ضرم هيلا ثدح ناو . « ملسو هيلع هنلا ىلص » ءيبنلاب ءادتقا

 .سجن هقرافي ال نمك حيحصب ليلعلا ةماما يف فلخلا اذكو . لدع ريغ ناو

 هعزن رذعت بهذنك ام هدسجب وأ . هاوس دجي ملو هب يلصيال بوث سبالو

 لفنت نأ أ رمال زاجو . هلثمي صخرو . هريغب يلصي ال نأ حجرألاف

 .دسفم اهيف لخدي مل نا فلاخم فلخ تحصو . نهطسو دعقتو ءاسن
 مدق نمف هءارو يلصملا ريع همدق نا زوجو ٠ قفاوم قفانم فلخ ال )٢( اهل

 لمحت هيلع فيخو .انبر ىلا اندفو ةمئالا ناف . فلسلا ةنس فلاخ قفانم

 ميقملاوأ . نذؤملا ميدقتب بدنو . ىثنخ فلخ الو . اهبف دسفأ ام رازوأ

 وأ . همدقي نم نكي ملو كلذل لهأت نا زاجو . هسفنب هركو . مامالل
 " قفريو . هب ضري مل ماما ةالص لبقت الو . هيلع اوقفتا لزنم ماما ناك

 . هفلخ مومأملا موقيو ‘ اباستحا هتوص مهعمسيل و .{ ًأطاتي ( الو هفلخ نمب

 .هفلخ افطصي نا نيلجربو . فلاخ نا داعأو هنيميب موقي نأ دحاول نسو

 ناك نإ بارحملل مامالا لخادلا عفد ناث هلع لخد مث دحاوب لص ناو

 مث . هلق ال هجوي نأ دع هربغ ف ناك ِ نا هبحاص هلا رجو . دجسمب

 يهشت هلعفي مل هنال اندنع آدسفم ربتعا ناو هبهذم ف )٢( . مهيلباقم نم : ىلوالا )١(
 ٠ نيدهتجملا ةمئالا نم ماماب ھهازذتقا لب اطابتعا وا
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 قحألا

 همامالاب

 دصلا ةماما

 دعاقلاو

. ١ ١ - ١ 

 هتماما ف

نيمومأملا



 ةلضفا

 فوفصلا

 ةيوست
 فوفصلا
 اهصيص رتو

 رخأت ناو . داعأ مارحالا دعب رج ,أ عفد ناو . هعم فطصيف مرحي

 فطصا ناو . رضي مل هعفدب ال مامالا مدقت وأ . هرجب ال هبحاص هيلإ

 مرحأف قوف ال ةعبرأ وأ .ةثالث اوناك ناو ٠ اليلق امهمدقت هنيمي نالجر
 لخد نا هدحو سماخلا ديعيو . (نالوق) مهتداعإ يفف ءهنيمب نع مهيلع

 . انيمي ةرشع ىلا زوجو .اهداسف حجر هراسي نانثا فطصا ناو . هيلع

 .فالختسال جاتحا نا هدي غلبي ام ردق فصلا نيبو هني جرفي نا هل نسحتساو

 )٢( اهليوطتو . ررضت الب دوجسلا ردق )١( فوفصلاو . زواج نا ريض الو
 فلخو ٠ كلذك مث . هيلا مث . لوألا يف لضفلاو . مامالا عامسل ردق

 اووتسا نا هراسي مث . ةعبسل ليقو . ةثالث ىلا هنيمي مث . . لضفأ مامالا

 . اووتسي ىتح راسي لضفلا عجر رثكا هنيميب ام ناك ناو

 - ةالصلا ريغ يف ؤ ناو ۔ عماجملا يف لضفألا ميدقت نس - «اصضخ

 ه سيردت وأ . لاتق فقوم وأ { ةرواشمل ناو سلجي ريبك وا .ماما ىلا

 ملعلا يف بتارم سلنلاو . كلذ وحن وأ . ثيدح عامتسا وأ ض ءاتفا وأ

 .فلسلا هيلع امك هلجأل عمج اميف ةيافكلاو ،نسلاو هفرشلاو "لقعلاو .نيدلاو

 ؟ةعبرأ وأ : ؟ةسمخ وأ ؟ةثالث ةعامج ةالصلا اودارأ نا فصلا مزل لهو

 له مث.(٢) نيميلا نع فوقولا يف فلخلا ؟ ةرشع ىلا وأ ؟ ةعبس وأ

 ةيوستب رمأدقو . امهلوأ ححص .(نالوق) ؟بدن وأ ؟ بجاو فصلا

 يفف ىنعي )٢( فوفصلا ليوطت نسحتساو يا )٢( فوفصلا جرفنتو يا )١(
 روكذملا فلخلانيميلا نع فوقولا موزل
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 دجي ملو لجر لخد نإو . )١( ريطلا ردصك لوالا نوكو . اهصيصرتو فوفصلا
 . داعأ هدحو فص فلخ ىلص نإو . هدعاسيلو فص نم رخآ هيلا رج فقوم

 ناو . هتالص تدسف الإو 6 مامالا نم دمبألا وهو اهيلات ةجرفلا دسيو . زوجو

 بهذ ناف . فص يف همامأ اهآر نا هدس زاجو . اهنايلي ناذللا اهدس هفلخ تناك

 لحمل جرخ الاو . هنكما نا هناكم فقو دس ناو . هناكمل عجر هريغ اهدسف اهيلا

 هل صخرو . داعأ لمعب مامالا هقبسف اجورخ دجي مل ناو . ةالصلا هيف هل ترسيت

 . عفر نا ريض الو . دسلل بهذ نا أرقي وهو هيلجر رجيو . هناكم هسأرب ءاميالا

 ةمرحم تناك نا فص ردق امهنيو رسيألا هفتك ءاقلت ماما فلخ ةأرما فقتو

 نا تضقتتا رسيألا هناج نم هتمرحم تلص ناو : اهدحو ةسنجأب يلصي الو . هنم

 نم حصت الو . امهدوجس ىواست ولو زوجو . ال ليقو . هبكنم اهدوجس زواج

 ىلع امرحا نا طئاح وأ . ةرتس امهنيب الو همادق اهنم الو . ةأرما فلخ لجر

 .دحاولا فلخ ناتأرملاو . مامالا نيمي دحاولا فقيو . (نالوقف) الاو ء كلذ

 مامالا نيمي تفقو ناو . اهيلع فص ال ذا تءاش ثيح وأ . كلذك ةدحاولاو

 فوفصلا رضعب يدتقيو . هنود تداعأ الاو . ملع نا داعأ كلذك اهيلع مرحأو

 نا هداعأ ءاسفن وأ ضئاحك هنم حصت ال نم ىلع مرحأ ناو . ترثك نا ضعب

 ةجرف ىلع مرحأ نا مارحالا هفلخ نمو وه ديعيو نينيعم ىلع مرحي الو . هدمعت

 نا اوداعأ لاجر فص ءاسن فص ىذاح وأ ةأرما هيف تناك نا اذكو .فصب

 مهنيب تناك نا اذكو . نهل امرحم نكي مل نا نهيلات داعأ الإو . كلذ ىلع مرحأ

 )١ ) هريغك هتيوست حيحصلاو .
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 ةجرفلا دس

 لك فقوم
 لجرلا نم

 ةأ رملاو

مامالا



 تالاح

 ةالصل

 ةعامجلا

 ةالصب ةأرما ةاذاحم لجرل هركو . كلذ ىلع مرحأ نا ًاقلطم نوديعي ليقو . ةجرف

 . ندي اسالمتي مل نا ضقن الب هسكعك

 نإو . تدسف عارذ ردق موقلا ىلصم نم هدحو عفترمب مامالا فقو نإو

 .فالختسال هجايتحال هنم دب ال ليقو . دحأ هعم فقي مل نإو تحص مهنم لفست

 الو . هزاوج راتخملاو , هجراخ مام) ىلا دجسم لخاد نم لجر ۔ ليق ۔ يلصي الو

 .قيرط وأ . رهن وأ. عراش هفلخ نم نيبو هنيب لاح نإو . اقافتا نيمامإ ىلع دقعتت

 الو . صخرو . ةداعالا حجرألاف . كلذ وحن وأ مسجن وأ . ةلبزم وأ . ةربقم وأ

 لخاد مامإ مرحأ نإو . تعقو نا ضقن الب )١( ةدحاو دجسمب ناتعامج يلصت

 مرحأ نا امأو . دعب هيف ةالصلا كلت ىرخأ يلصت الف رذعب هجراخ اهمتأف دجسم

 .ىرخأب أضيأ هيف كلت ىلصت نأ ساب الف رذعب الخاد مهب اهمتأف اجراخ سلنب

 دجسم يف ىرخأ دعب ةدحاو تاعامجب سأب الو . هيف مرحأ لحم ىلا رظنلا نأل
 عمج نيرفاسمل هركو .قوس وأ .لحاسدجسمك .اهتالص تدحتا ناو رومعم ريغ

 دجسملا يف هل نكي مل ناو مهنم دحاو نم زاجو . مهنذا الب نيميقم دجسمب ةالص

 .هنطوال هلزنم لخاد وأ , ةأرما وأ . نونجم وأ . لفط وأ , دبعك نكي مل نا ءيش

 تاراح تاذ ةنيدم اذكو . هيف ةماقا ىلص ,ام لزنم نم هنطو عزن ميقم نذا زاجو

 رفاسم الو . هلهأ نذا الب لك دجسمب )٢( لك لهأ يلصي ال اهدجسمب لك
 عوكر نم عنام مهماماو موق نيب لاح ناو . ىرخأ لهأ نذاب ةراح دجسمب

 ناك ناو . اوداعأ لمعب مهقبس ىتح اودجي ناف . مهنكمأ نا اولوحت دوجسو

 )١) ةدحاو ةالص يأ )١٢ خل ا دجسم لك لهأ ةعامجب يلصب ال .
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 ناو . ضرم مهيلا فدح نا آدوعق وأ . هفلخ اماق اوموأ نمط وأ . ءامك رذعب

 . )١( هعم اوقرتفا عاجطضا ىلا اوعجر

 لغتشا سفن وا ، لامك هداسف فاخ ام لصم ىأر نا _ « لصف »

 اهرصتخا اهتوف فاخ ناو . هيلا عجرو ىلص الاو . ىنبو اتيم ناو هحالصاب

 . هيلا عجر مث ث لعف ريبكت وأ ءامياب الا هنكمي مل ناو ٠ هداسف لبق هغلبي ام ردق

 آداسفو ًاتوف فاخ ناو . دعب دسف نا هيلع الو لعف هبو اهب لاغتشا هنكما ناو

 هوبقترا مهمامإ هحلصا ناو . ًاتوف فخي مل نا حلصي نيح أرقي الو . اهرصتخا

 ناك ناو . اوضم فلختسي ملو جرخف هيف ىنبي امب ثدحأ ناو . مهنع بغي مل نا

 عوجرلا زاجو . كلذ مهعضوم يف اونبو هعم هيلا اوضم ةماعلاب حلصي امنا داسفلا

 مل نا هيلع ضقن الو . زوجو . داسفلا هحالصا لاح ماما ىلع لخدي الو . لوألل

 ف اهمتأ ناو ٠ مهب متيو هدعب موقلا ىلا عجريو . ةلبقلا رابدتساب الا هحلصي

 ضقتنت لهو . ةهارك عم هتالص تحصالاو , هل اوعمس نا زاج كلذ هعضوم

 ثح نم ذخأو همامال عجر مومأم هحلصأ ناو . (نالوق) ؟ نونبي وأ ؟ مهيلع

 مل نا هيلع تدسف هناكمب ىلصو عجري مل ناو . هب هتاف ام كردتسي مث . هدجو

 موقلا غرفي ىتح هلباقم كسميو . هلباقي مل نم ىضم تام ناو . مامالا غرفي

 تيملا لابقتسا عم ىضم ناو . هلوحت نم ىلوأ هكاسماو . هناكم نم عفريو

 ريتخا الاو . متأو هنكمأ نا لوحت هلباقم الا نكي مل ناو . ال ليقو . هيلع تضقتنا

 . هتداعا

 . ًامجطضم ال . ادعاق وأ . امئاق مامالا فلخ مومأملا ةالصب تءاج ةنسلا نأل (١ر
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 حالصإ
 ءانثأداسفلا

ةال۔_ لا



 طبترت لم
 ةالص

 مومأملا

 ةالص

 ؟ مامالا

 أ دتقالا

 مامالاب

 نم ىلع تضقتنا اهدسفي امم هعم ىنب ال امب ثدحأ نا __ « لصف »

 دنع ىدارف هفلخ نم متيو ؛ هيلع ضاقتنا دعب فلختسي الو . ال ليقو . هفلخ

 سجن بوثب وأ . ءوضو الب وأ . ةبانجب مهب ىلص ناو . مهيلع ضقنلا ري مل نم

 جرخ ولو نوديعيو . رثكألا دنع ةبانجلا يف مهيلع تدسف غارفلا دعب ملع مث
 نيريخألاب مهيلع دسفت لهو . اوديعي نأ مهمالعإ حجر اوباغ ناو . تقولا

 . (لاوقأ) ؟ مهفوفص قزتفت مل نا وأ ؟ تقولا جرخي مل نا وأ ؟ ةبانجلاك اقلطم

 . كلذب هلوق لوبق مهمزلو ` اقافتا لكلا ىلع تدسف اهئانثأ يف كلذب ملع ناو

 ۔هدمح نمل هللا عمس ريغ -لاوقالا يف مامالا عابتا بجي _ « لصف »

 عوكرو ريبكت يف ةنراقمب . هتزاجاب لوق ىلع اسلاج لصي مل نا لاعفألاو

 ؟ مايق مهو ضرالل دجسي ىتح وأ ؟ هتوص عطق دنع نودجسي لهو . دوجسو

 ليقو . هنم جرخ دحل عجر يسن نمو . داعأ هقبس دمعت نمو . (نالوق)

 قبسلا يف ىعاريو . (نالوق) . هب بحطصم ةداعا يفو . هكردي ىتح هناكم كسمي

 ليقف : ىرخأ ةرم مامالا عجر ىتح دوجس وأ . عوكرب أطبأ نمو . لعفلا لوأ

 ؟ال وأ ؟ هفلاخ دقف لمعب هتاف نا لهو . نيلمعب هتوفي ىتح ليقو . هيلع تدسف

 ؟ اهيف لمعي امو ةعكرلا وأ ؟ عوكرلاو يه وأ ؟ لمع ةءارقلا لهو . (نالوق)

 . نالوق داسفلا يفف رصعب رهظك هماما عم هتين تفلتخا ناو . (فالخ)

 ال . اقافتا ىلوألا ةءارق موماملا ىلع لمحبو ؟ال وأ ؟هب ةطبترم يه له : امهراثم

 لمع لك هلمح يف صخرو . نالوق تايحتلا يفو . حجارلا ىلع هريغ وأ . ميظعتلا
 . فيعض وهو ' مارحالا ةريبكت ىوس
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 - لمع يف طلغ وأ .فرح هل فقو اذإ ۔ مامالا هبني _ « باب »

 ىتح هكرت الإو هبتني مل ام ليقو ‘ تارم ثالث ىلا هريغ زاجو . لوألا نم هلباقم

 الو) ب رس يف رهج يفو ؛ (هل فقو فرحب) ةءارقلا يفف : نومتيف هيلع ضقتنت

 عماودعقا) ب دوعق يف مايق يفو . (اهب تفاخت الو) ب هسكع يفو ؛ (كتالصب رهجت

 ريبكتلا) ب هلحم يف ال ميلستلا يفو . (نيتناق هلل اوموقو) -ب هسكع يفو : (نيدعاقلا

 ام هوعبتا ماقف آوهس ملس ام دعب هبتنا ناف . نوموقي مث نوهبني ليقو . (دوعق مهو

 أرق ناف ؛ ىرخأل )١( مايق وأ . لكا وأ . مالك وأ . يشمك المع دعب ثدحي م

 ؟ال وأ ؟ هب.ههبن ام ههبنم ديعي لهو . اوضمو تضقتنا «كدمحبو مهللا كناحبس»

 نا هيبنت ءاسنلا ىلع سيلو . « هثلا ناحبس » ب لكلا يف هبني امنإ ليقو . (نالوق)

 ذخف برضو قيفصتب اهريغف الإو م تدجو نإ هتمرح هتهبن الإو .لجر نهعم ناك

 مان نإو . هفلخ نم اهيف ىضمو هيلع تلطب يشغأ وأ . هيلع يمغأ نإو . )٢( دي

 دوعكب هرسيأ ىلع ةأرما ىنميبو . لجر ىرسيب هسأر وأ . نميألا هبكنم ىلع كرح

 هفلخ نم يضمي الو . ةرشابم الب اهديبف الإو , ناك نا ةمرحم ريغل دي ةرشابمب ال
 توف اوفاخ ىتح أطابتو . دعقي ثيح دعق نإو . هبتني مل نإ هيلع اهضاقتنا لبق

 نإ هفلخ نمب يدتقيو . هيلع دسفت ىتح هوبقترا اوفاخي مل نإو . اوفناتسا تقول
 . مهعم لصم ريغب ال مهضاعباب صوخشلاو فوفصلاو . )٢( هب ىدتقيو كش

 ولو لصم ريغب ءادتقا عيضم ال لهاج ءىدتبمو هيلع طلوخ ضيرمل صخرو

 . خلا تضقتنا مهللا كناحبس يف عرش قاف ىرخأل امايق ثدحي وأ يأ . )١(
 )٢ ءاسنلا قفصتلو لاجرلا حبسيلف رمأ مامالا ينع اذإ : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل .

 )٣( لوعفملل .انبلاب .
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مامالا هيبنت



 فالختسالا

 هماكحأو

 فالختسالا

 دقف ملس : هل لئاقب يدتقي نأ ذفل زاجو .فلكم ريغ ولو نسحأ نا نيمأ ريغ

 كش نإ اذكو . هقدص نم لكب زوجو . انيمأ ناك نإ اذك كل يقب وأ . تممتأ

 كلذ تلعف هل الئاق قدصب نيعم بوثب ةالص وأ . مميت وا . ءوضو وا . لاستغا يف

 اهعيمجب رهجي نا كاشل زوجو . اهفئاظو عيمج اذكو . هفالخب نقيتي مل نإ

 . ملعتلا ةرورضل متأ اذإ هربخيو هملعيو هنع ظفحي نم هعمسي ىقح

 . اهيف ولو زوجو . تيم ريغ ةالص يف فالختسا زاج _ « باب »

 لهف . كلذ هندب وأ .هبوث لصو ناف . فاعرو شدخو ءيق عم ءانبلا حصو

 ال كلذب نقيت نإ فلختسيو . (نالوق) ؟ال وأ ؟ ينبيو آضوتيو هلسغيو فلختسي

 هربخا نإو . اهضقني ام ثدح نإ اهداعأ هدجو ناف . متي ىتح يضمي لب . كش نإ

 . كشلاك ةلمجلا لهأو . نالوق دحاولا يفو . فلختسا شدخ وا ء فاعرب نانيمأ

 ثيح دم احلاص هيف دجي مل ناف . لوألا فصلل هدي دميو . يأر ىلع نيمأ اذكو

 رهظألاو . (ددرت هيف) ؟ هريغ نم فلختساو لوألا يف دجو نإ دسفت لهو . دجو

 بارحملل ايضام هكرتيو هديب هذبجي ليقو . فرصني مث هفقومل هذبجيو . داسفلا
 ال نم فداص نإو . دح الب ليقو ، ثالث ىلا هريغ ذبج هعواطي مل نإو . بهذيو

 نإ لكلا ىلع تضقتنا هعم يلصي ال نم وأ . لفط وأ . ةأرماك هفالختسا حصي

 ةفيلخلا نوكيو . هاوس عديو هانع يذلا ذخايلف دحاو نم رثكأ ذبج نإو . هب اودتقا

 نا ريض الو . دوجس وأ , عوكر وأ . ةءارقك لوألا مامالا اهيلع ناك ةئيه لع

 : هناكمب لاق ًاعكار هفلختسا ناو . مامالا غلب ثيح نم نسحألاو . ةءارقلا أدتبا

 ف هفلختسا ناو . مهب دجسيف مامالا ماقمل مدقتي مث . « هدمح نمل هنلا عمس ه
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 نم عطقني ال ام ردق ليلق مدقت ىلوألا يف ناف . رهجب ريبكتب هسأر عفر دوجس

 عفر ةيناث يف نإو . مامالا ماقمل مدقت ماق اذاف . ةيناثلا مهب دجسي مث ى فصلا

 أرقي مث . فصلا نم زربي ىتح دعاق مدقت دوعق يف ناو . مدقتو ارهج ريبكتب

 ملو جرخ ناو . ناكمالا ىلع رادملاو . مدقتيو > موقي مث ، تايحتلا

 هسفنب دحاو مدقت وأ , اوفلختسا نا تدسفو . مهتالص يلع اوضم فلختسي

 ٠فمصلا زواجي ىتح فلختسي مل نا اوضمي الو . ال ليقو , راتخملا وهو .هب اودتقاف

 . صحف ين اوناك نا هزواجي ام ردق فصلا مامأ يشمي وأ , دجسملا نم جرخي وأ

 فالختسالابو ث رثكألا دنع اوداعأ هب اودتقاو لعف ناف . اثلاث يناثلا فلختسي الو

 كلجر فلختسا ناو . مهيلع تدسف الاو . هعابتا مهمزلو عورشلا لبق ًامامإ راص

 هثدحل ماما مميت ناو . هدحو هيلعف الاو ,هب اودتقأ نا لكلا ىلع تدسف هريغ مدقتف

 عم متأو عجرو أضوت مومأم ثدحأ ناو . تحص هوعبتاو ىضمو رذعل هعضوم
 فلختسا ناو . اهنم مامالا غرفي مل نا تدسف هعضومب اهيلع ىضم ناو . همام]

 .حصي الو . ةفلخلا اهنم غرفي م ناو ةداعا الب هل هرك هعوضوم عضومب ىلصو

 ثدحأ ناو . هريغ ىلا وه لخدي الو . زاج الاو , فلختسا نا كانه هيلع لوخدلا

 . مهلبق أضوت نا مهرظتني الو مهعضوم يف هب اودتقا اوؤضوت مث هفلخ نمو وه

 .اوداعأ هيف نولصي ام ردق هورظتناو هلبق اووضوت ناو . هيلا لخد مهنم أضوت نمف

 . اضيأ اهوداعأ اهنم مهغارف لبق ًأضوتو هورظتني م ناو

 ةفلخ يلصيو . هسكعك رفاسم ميقم فالختسا زاج _ « لصف »

 ىلص ناو . هتالص دح زواج اذا آرفاسم ميقملا فلختسي ال ليقو . مامالا ةالص
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 فالختسا
 ميتلا
 رزالل
سكملاو



 عاقرا

 ةالملا

 هفلخو رفاسم ثدحا ناو . هب اودتقا نا لكلا ىلع تضقتنا رفس ةالص مهب

 نوميقملاو وه ميقي مث س ةيرفس هب متا اميقم فلختساف نوميقمو نورفاسم
 ثدحا مث ةعكرب رفاسملا مامالا هتاف ناو . لكلا ملسيف ملسي مث . ىدارف نومتيف

 هتتاف يتلل وه موقيو هفلخ نودعقي ليقف : هفلختساو اهيف هيلا لخد يتلا يف

 دعقيف مامالا ةالص مهب متي ىتح فلختسا ثيح نم مهب ذخأي مث اهكردتسيف

 ىتح دعق متا نمف { ىدارف نومتيف نوميقملاو وه يضميو كانه نورفاسملا

 متي ىتح فلختسا ثيح نم يضمي ليقو ٠ ًاعم نوملسيو ملسي مث اومتي
 الا هنوبقتري الو ىدارف نوميقملا يضميو هتتئاف كردتسي مث 0 ةيرفسلا

 .اهلامكأ ىلا عجري مث ةتئافلا يضقي ىتح ميلستلاب

 ثدحو «داسف حالصاو 6 وهس وأ . مونبو ء ماما توفب لصوت _ «باب »

 ام لهف :هيلع لوخدلاب اهعقريف ، هيف رذعو هب ضقنال امب كلذ وحنو تانبلا هعم حصي

 تئافلا كاردتساو لوخدلا ةحص راتخملاو . نالوق ؟ ملسي مل ام وأ ؟ دهشتي م

 هتاف هتاف نمف ى طقف مايقلا يف ۔ليق- لوخدلا حصي امناو . اهريغك تيم ةالص يف

 لك يف ليقو . آدوجسو .ًاعوكرو ,مايق لمشي ام ةيعرشلا ةعكرلا نال عوكرلا
 .( نالوق ) ؟ عمتسي وأ ؟اهأرقي لهف : ةحتافلاب هتافو مايق يف لخد ناف ء عضوم

 مامالا غارف دعب اهكاردتسا همزل لهف : مايقلا ضعب كردأو ةءارقلاب هتاف ناو

 ؟دعب ةحتافلا كاردتسا همزلي ال رهج ف ةمات ةيآ ةتارق هعم كردا نا وا ؟الوا

 .فالخ ؟ اهلوأ نم وأ ؟كردا ثيح نم اهذخأي لهف : ةحتافلا ضعب كردا ناو

 :ارقلاب قوبسملاو . اهتءارف يف الو ,اهرخآ ىلع هكردا نا اهكرت يف هيلع ريض الو
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 ةءارقلل تعرش ذا . ال رهظالاف ؟ مارحالا لبف ذعتسي مل نا ال مأ ؟ ذيعتسي . له

 . ىلوالابصاخ كلذو . مامالا غارف دعب ةءارقلا دنع ذيعتسي نكلو . هتتاف دقو

 ملسيو : ىلوألا ةعكرلاك اهكاردتسا همزل ةءارقلاب هتافو ةيناثلا يف لخد نا اماو

 ناك نيأ فرعي مل نا لخدي الو . اقلطم دوعقلا يف ليقو . لخد ثيح لخادلا

 ناف : اميقم وا ناك آرفاسمأ فرعي ملو فرع ناو . كلذ لع لخد ناديعيو اهيف

 ناوء برغم وأ حبص يف نكي مل نا مامالا ةالص هتالص ىون رفاسم لخادلا ناك

 عم هضرف ءادا ىون اميقم ناك ناو .نالوق قفاونا هتداعا يفف كلذ وني م

 . ناتلوألا يهو هتالص زواجي ملام هسكعك ميقم ىلع رفاسم لخديو . ةعامجلا

 .اهطسو وأ . اهلوأ هتوفي نأ لوألا : ناهجو كاردتسالا _ « لصف »

 نأ لوألاف . اهرخآو وه وأ . اهطسوو اهلوأ وأ ساهرخآو اهلوأ :يناثلاو ؛ اهرخآ وأ

 ام يلصي ناتعكر وأ . ةعكر هتتاف لخادك ى ملسي مث كردتسيو هتاف ام ىلإ دصقي

 مث هيف لخد لحم ىلا هكردتسيف اهلوأ ىلا ريكت الب وه ماق مامالا ملس اذاف كردأ

 نأ لبق ثدحأ وأ . مان مث هعم دهشتو اهلوأ نم نيتعكر هعم ىلص نإ اذكو . ملسي

 ماق ملس اذاف ةعبارلا هعم كردأف ةعكرب هتاف ىتح أضوتي وأ .هتني ملو ريبكتب موقي

 هعم ىلص ام داب ثدحأ وأ . مان نإ اذكو . تئاف كاردتسال دهشتلا ريبكتب وه

 هتتاف لخادك : يناثلاو ؛ هلع امك هتالص متأ ملس ىتح أضوتي وأ 4 هتني ملو آنالث

 ىتح أضوتي وأ . هبتني ملو ثدحأ وأ . مان مث نيتعكر هعم ىلصو لوأ نم ةعكر

 ميقمكو ؛ ملسي مث دهشتلل دعقي مث ةعبارلا مث ىلوألا نم أدبي هناف مامالا ملس

 موقي مث ىلوألا يلصيل ريبكت الب وه ماق ملس اذاف ةعكرب هتاف رفاسم ىلع لخد

٨٧ 

كا ردتسال ١



 ةالص

 ةعمجلا

 .ملسي مث . يقابلا متيو اهل ريبكتلا عم ةينثلا ةدجسلا نم عفر دعب دهشتلا ريبكتب
 مث س ىلوألا كردتسي مث . متي ىتح دهشتلا ريبكتب وه ماق رفاسملا ملس اذا : ليقو

 وأ . هبتناف ثدحأ وأ 6 مان مث ،دهشتلا عم ةيناثلا هعم ىلصو هتتاف ناو . ملسي

 عفر اذاف اهيلصيف ىلوالل ريبكت الب ماق ملس اذاف ؛ ةعبارلا هعم ذخأف أضوت

 ىلا اهمتي ىتح ةثلاثلا يلصي مث ، دهشتلا ريبكتب ماق اهريبكت عم ةدجسلا نم

 مونب ةعكرب هتاف مث دهشتلا عم نيتلوألا هعم لصمكو . ملسي مث هيف لخد لحم

 موقيف مامالا ملس ىتح ثدحأ وأ . مان دهشتلل دعق املف . ةعبارلا هعم ذخاف هبتناف

 ٠ هيف لخد لحمل يهتني ىتح ماق اهتدجس نم عفر اذاف . ةثلاثلل دهشنلا ريبكتب وه

 ناو .اهريغ اهيلع سقو تايعابرلا يف اذهو . ملسي مث ريخالا دهشتل دعقي مث
 عوكرلاو مايقلا تاريبكت عمجت ليقو . هلحمب الك ىضق ةالصلا تاريبكتب هتاف

 وأ . مايق يف اقلطم اهعمجي ليقو . دوجس يف دوجسلا تاريبكتو . دحاو مايق يف

 .عوكر ب هتاف ناف . هب هتاف نا حيبستلا وأ .ميظعتلا تاريبكتلاكو . دحاو لحمب دوعق

 امرس عمج تاءارقلاب هتاف ناو . ىرخا دعب ةرم .لحمب هلك هاضق دوجس وأ

 . دحاو مايق يف اهرهجو

 غلاب رح لك ىلع آرئاج ولو اهميقم عم ةعمجلا تضرف _ « باب »

 . رح وأ ي ضرم وأ . ودع نم فوخك رذع نم الا . نيع ضرف لقاع ميقم ركذ

 . توق بلطب لغش وأ ، تنيعت ةزانج وأ ` آرض هنم فيخ رطم وأ .درب وأ
 ةالصب ىلص اهقاطا ضيرم وأ . رفاسم وأ . ةأرما وأ . لفط وأ .دبع اهرضح ناو

 ال نم الا مامالا عم قي مل ناو . اقافتا ضرفلا هنع طقسو نيتعكر مامالا

 . نيتعكر ىلع مرحي مل نا اعبرأ ىلص هيلع بجت
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 . رصملاو ، دجسملاو . هبئان وأ مامالا : يهو طورشب تصخ _ « لصف »

 لهو . رثكألا دنع رئاج فلخ نإو بوجو طرش هئان وأ . مامالاف ٠. ةعامجلاو

 . ةنيدملاو . ةكم : يهو . «هنع هللا يضر» رمع اهرصم ىل ١ ةعسل ١ ق وأ ؟ ًاقلطم

 ٠ (نالوق) ؟ دحاو نامعو وهو نيرحبلاو . نملاو . ماشلاو ‘ ةرصبلاو . ةفوكلاو

 لماع رمأي الو . اعبرأ اولص الإو . مهراصمأ ين اهتماقاب هلامع رمأي نأ مامال زاجو

 سانلاب هتفيلخ يلصيو . رفاس نإ هريسم يف اهيلصي الو : همامإ نذاب الإ اهب هريغ

 ترضحو تام وأ . رذعل اهنع فلخت وأ ه ضرم نإ اذكو . نيتعكر ليقو . اعبرأ

 ريغ يف وهو اضيأ هتفيلخو رفاس نإو . كلذ ريغ ليقو . اعبرأ اولص مامإ ميدقت لبق

 :عماج رصم يف بجتو . رصف وأ . ةيرق لهأ لثم هعم ولو اهميقي الف ةعامج ةيرق
 لهأو برعلل ضرأ لك يف مامضو . مجاعألا ضرأ يفال . مدقت اميف ةديع واف

 ؟ ةعبرأ وأ ؟ ةثالث وأ ؟ نانثا ةعامجلا لقأ لهو . دودحلا اهيف تميقأ نإ ةمذ

 . هدحو اعبرأ ىلص مرحي نأ لبق هنع اوبهذ نإو . هب حصت ام لقأ وهو . (لاوقأ)

 . نيتعكر اهومتأ مهب اهمتي نأ لبق مهكرت نإ اذكو : ةعمج اهمتأ هدعب نإو

 . هدعب اهتبطخب حصتو . لاوزلا وهو . تقولا اهئادأل طرش _ « باب »

 نمل زاجو س حاكنلا اذكو . ناعيابتملا ىصعو زوجو . هدعب عيي دقعني الو . ناذأو

 . ناذألاب ةلصتم يهو ء اهب الإ ةعمج ىدؤت الو , ةبطخو ناذأ دعب ولو همزلت ال

 ةبطخب الإ ةعمجلا (٢)حصت الو . ةالصلاب ةماقالاو . ةماقالاب يهو . اهب )١( لصتيو

 . اهنودب تزوجو . حصألا ىلع نيتعكرلا نم الدب تسيلو

 ناذالاب ةلصتم يهو :لاق ولو .اهب لصتيو : هلوق نع ءانغتسالا يدنع ىلوالا . ١١(

 . اهب الا ةعمج ىدؤت الو : لبق هلوق عم راركت هيف )٢( حضوا ناكل اهلبق
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 لو رش

 ةعمجلا

ط و رش



 نسي ام
 اهلبق مامالل

 تاصنالا

 ربنملل ادصاق دجسملا يتأي مث . هتيي يف لفنتي نأ مامالل نم _ « لصف »

 ريخألا نذؤملا غرف اذاف . نيتآلاو نذؤملا رظتنا ىوتسا اذاف .هانمي هعولط يف امدقم
 ربنم دوع وأ ء فيس وأ , زاكع وأ . ىصع وأ . سوقك ىلع ادمتعم ربنملا يلع افقاو ماق

 ةالصلاو 2 هيلع ءانثلاو © هللا ركذب ائدتبم ةبطخلا يف عرشو ههجوب سانلا لبقتساو

 ىتح لزني ال مث . مهداعم مهفوخيو مهظعيو سانلا ركذيو . مالسلا هيلع هيبن ىلع

 . نآرقلا يف امب ظعولاو يهنلاو رمألا هل بدنو . هةالصلا تماق دق»:نذؤملا لوقي

 امب ملكت نإ بيطخلاو : نسحأ كلذ كرتو . وغلي ىتح رعش وأ , ةياورب ضقن الو

 . طقف هيلعف الإو . مهمامإ ناك نإ مهتالص هفلخ نم ىلعو هيلع تدسف يغبني ال

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا » : حاكنلاو . نيديعلاو 6 ةعمجلا ةبطخ يف ليق ام لقأو

 متاخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو . نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو . نيقتمللةبقاعلاو

 ؟ ةفيفخ نيتبطخلا نيب سلجي لهو ة « نيملسملا عيمجلو انل مهللا رفغاو . نيئيبلا

 كلذ ثدحأ امنإو . (نالوق) سولج يلعو رمعو ركب يأ نع عفري ملذإ ؟ال وأ

 ( . ربك نيح نامثع ليقو ث ةيواعم

 اهدنع دجسملا لخد نمو . ةطخلل تاصنالا بوجوب نس _ « لصف »

 هاوس لمع لك نع يهنو . عمسي ال ناك ولو اهل تاصنالا همزلو . عكري الف

 تدسفو . هل ةعمج الو اغل دقف ، هص وأ . تصنأ رخآل دحاو لاق نإو . كاذ ذإ

 عم رخآ باب نم الوخد ديعيو جراخل جرخي ملو هثكم ىلع رمتسا نإ هتالص

 ٠ةضيي ىلا ةندب نم ةعمجلا يف يور دقو . وغللاب هداسف ال هل قيسلا باوث توف

رمآ ىلع ولو تقولا يف يهنو :عمسي ال وأ . دعب نم ىلع ولو بجاو تاصنالاو



 .جرخي مل نإو ضرفلا دسفي ال ليقو . هوركملا لوقلا وه دسفملا ليقو .فورعملا

 نأ لصحتف : فقسل رظن وأ . ءابتحا رضي الو .. باوثلا لامكل وه امنإ يبنلاو

 نأب تقولا تاف نإو ب امهيف ةءارقلل راهجاب اهدعب ال اهلبق ةبطخب ناتعكر ةعمجلا

 . اعبرأ اهاضق رصعلا تقو لخد ىتح ريخألا دهشتلا متي مل نا ليقو 0 هيف ملسي

 يف تام نإو . هعم ىني ال امب ثدحأ نإ اذكو . اهداعأ ةراهطب ال بطخ نإو

 ثدحأ نإو . فنأتسا لوألا تام نيح رخآل اودقع نإو . اعبرأ اولص هتبطخ

 ال نم فلختسا نإ اوداعأو , نيتعكر مهب ًايلصم فلختسا هتبطخ نم غارف دعب

 مث اهنم غرف دق مامالا نأ ًاناظ هتيب يف ةعمجلا رهظ ىلص نمو . هب اودتقاو همزلت

 هلثم ليقو اهريغك تسيل ةعمجلاو : ضرف ةيناثلاو , ةلفان ىلوألاف هعم اهكردأ

 ( . الفن نوكت

 . فضظنتلاو . مادقألا ىلع ودغو © روكبو . لاستغا اهل نس « ةمتاخ »

 : لفنتلاو ٠ ناذألا بقع تقولا لوأ دجسملل ةعراسملاو . بيطلاو . كاوسلاو

 له :هراثم . (فالخ) ؟ مامت وأ ؟ رصق رفسلا ةالص له « باب »

 حيحصلاو ؟ رضحلا يف ديزف نيتعكر وأ ؟صيخرتل تصقنف اعبرأ الوأ تضرف

 رفسلا دحو . ميقم فلح ىلص نإ الإ اعبرأ رفاسم يلصي ال نأ رثكألا دنع

 لايمألا نيبتتو . لايمأ ةئالث يهو 0 عارذ فلأ رشع انثإ خسرفلاو ناخسرف

 وأ ؟ نيخسرفلا زواج اذإ رصقي لهو . (نالوق) ةرهشلا يفو ث ةدهاشملابو ءانمألاب

 ىتح عوجرلا يفو . يتأي (فالخ) ؟ امهتزواجم الب نإو رفسلا ةين ىلع جرخ نإ

 ىلا رصقلا يفو لزنملا روس دح ىلا ليقو . هنارمع متا اذا ليقو . هنطو لخدي

٩١ 

 ةعمجلا

 ةالص

 رفسلا

اهماكح!و



 ضرف
 ذاختا

 نطولا

 نطو

 نيفسلا

 يراشلاو

 يدابلاو

 حن اللاو

 لايمألا لا عجرف رصقي ملو هنطو لايما نم جرخ نمو . هداتوا ىلا صخلاو :هباب

 بوثب ةيرفس وأ . رهظك ميقم فلخ هيف ىلص نا اذكو . اهجراخ رصقي مل ذا متا

 رصقي ةالص تقو هيلع جرخ ناو . برغمك ىلص وا .هيلع تضقتنا وا ء سجن

 تقو رضحف لايمالا لخد مث . نايسن وا 6 ادمع اهلصي مل وا . لايمالا جراخ اهيف

 . هنطو لخدي ىتح رصق ىرخأ

 نمل حصتالو . ةالصلا روضح دنع نطولا ذاختا ضرف _ « باب »

 ‘ جوزو ، بأك : هرمأ هيلا عجر نم نطو هنطوف .الاو . همزل نا نطوب مل

 هجاوزاو . هديبع ىلص هسفنل نطوي مل ناو . هيف ةماقالا زاوج هطرش نمو . ديسو

 مهسفنأب اونطو هسفنل نطوي نا ىيأ نا ليقو . نطوي ىتح ريصقنلاو مامتلا هتانبو

 نيفسلا نطويو . هالوم فلاخي الو نطويال دبعلا ليقو ث هيف نومتي ًانطو

 يراشلا ديبع يفو . هاصع حئاسلاو .هدومع يدابلاو .هفيس يراشلاو . هتنيفس

 هداتعا رحبلا رفس ىلع مئادلا نيفسلاب دارملاو . مهذاختا ةزاجا نكميو . ددرت

 .نيخسرف زواجيو ىسرملا نم علقي ىتح متأ هبكرم ىسرأ اذاف 6 هؤابآو وه

 :رئابكلا نم ةثالث :اندنع روهشم يور امل .مهسكعال رارقللالؤه عوجر حصو

 ماكحالا نم اهيفهيلع يرجي امل انطو كرشلا راد ذاختا وهو : كتمأ نم كجورخ

 ةقرافم ىلع هاركاو 2 لسن رييغتو ث قاقرتساو 4 مد ةحابإو 3 منغو ك يسك

 ىتح نيملسملا ركسع يف كنوكك كتقفص لما لاتقو . كلذ ريغو . نيدلا

 ةرجهلا دعب بوتلا وهو كتنس كليدبتو . هيلا تعجر ودعلاةلتاقمب اوفعض اذا

 عوجرلا مهل حابي ال هناف . راش ريغل ةيداب يف هدرو رارق نم نطولا عزنك
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 ناو . ةثالث نع اوصقني وأ ں كلذ ىلعاوجرخ نا الا مهرارق ىلا مهفويس نم

 & غولب دعب حاكنلا تزاجأ نا ، داب تحت ةلفط اذكو.تكلهايداب ةيرارق تجوزت

 ةجوزتم بلطتو.هتالص يف هعبت داب هارتشا نا دبعلاو . قتع دعب اهسفن رتخت ممأو

 عانتم ال آرصقو امامت تلص ىبا ناف . رارق يف اهل نطوي نا لهجب ايداب

 امهئابآ نطو ةأرملاو لجرلا نطو نا ليقو .ةيدابل رارق نم اهعوجرو هتفلاخ

 مل ام قتع نا هديس نطو ىلع دبعلاو .ةأرملا جوزتت وأ . انطوي ملام اتاومأ ولو

 بلطي وأ " بلجت مل امو . كلذك هنم تقلط وأ . اهنع تام جوز تاذو . نطوي

 . هتنبو هدبعو هتجوزل هلايمأو هنطو نيبينا لجرل بدنو . اهيياكف اهبلج

 عوجك وأ ث ودعب الا هنم جرخي ال دلبب هذاختا بدن _ «“لصف »

 . رثكأف ةزوح نيطوت زوجو . رثكأف اهردق هيلع ةالصلا نكمت رهاط ىلا دصقب

 ؛هرادك هنع ينغتسيال دارا تقو لك هلزني الحم نطويو ٠ ايندلا نطو نمل نطو الو

 زاجو .ةربقم وأ .ةلبزموا ى عذجوأ . فقسك ال . هالصم وأ . هناتسب وأ

 . ةدحاوب لك عبرا حاكنك رخآلا لايما نع جراخ لك : ةزوح يف عبرا نيطوت
 ةأرملا نطوتو . ىلوألا ةعبرألا تحص تعباتت ناف . ةعبرأ نم رثكا نطو ناو

 الا تنكس نا ريغلل تيب وأ . رادب ناك نا هنطو لجرلا لخدي الو .. ادحاو

 , هب ةماقالا ةين وه سيل هذاختاف امامت هيف ىلصي لحم دصق نطولا ذاختاف ٧ هنذاب

 هتس داب ىن ناو . متا ماقملا ىون اذاو ى رفسلا ةن ىلع ماد ام رصقي رفاسملاف

 : رارق الو هل تيال حئاسلاو . هلخدي ىتح 17 . متي نا همزلو ًامقم ناك

 هعاتمب لزن اذا متي هاصعالا هل نطو ال عار اذكو . هلحرب لزن اذا متي
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 نطو

 ةجوزلا

 دبعلاو
 ةمالاو

 ىعا ريام
هذاختا يف



 ذختي فيك
 ؟ نطولا

 نطولا عزن

 جرخ نا هلايما نم جرخ اذا متيو هلزنمب رصقي يراشلاو ى تيبم وأ . ليقمل

 ىتح متأ ليس هب بهذ وأ ى قرتحا وأ .هني داب عدوتسا ناو .عجريال نا ىلع

 رصق هلايمأ يف عجر مث رصق ناو . لحم نم هنطو عزانك لايمألا نم جرخي
 هؤانب لهو . ًانطو هذختاو هل ىونلا ددج هكلم لخد ناف . اتيب فنأتسي ل ام

 جاتحي ال ليقو . فالخ ؟ هنارود وأ ؟ يناقوفلا ريصحلا لعج وأ ؟ شيرعلا عفر

 هنم بصغ وأ .هنهر وأ . هارك وأ . هتيب راعأ ناو . ىونلا ديدجت ىلا

 ضعب قرتحا ناو ٠ هنطوت بصافل حصي الو : هعزني ىتح ليقو . هنطو هنم لاز

 ةعبرالا هيف زواجي ال هصخ قرف نمو ب نطولا وه يقابلاف ليس هلمح وا ى تيي

 تيي دومعلا لهأ كارتشاك آدحاو ددعتم ذاختا زاجو . اهنم الك ىنب اذا متيف

 ليقو .امهب الا عزني الو .امهب وأ .ىونلاب وأ " ظفللاب ذختي « باب »

 هنطو لايمأ زواج رفاسمك هل انطو نكي مل دلب ف نطو نمو . هذاختأك

 هنأل رصق نيخسرف نم لقا هذختا ام نيبو هنيو اهلبقتسا ةدلبب نطوف لوألا

 هنطو ام نيبو هنيب نكي ملو نطوو غلب اذا لفطلاو . هنطو لايمأ لخد رفاسم

 نم جراخ اذكو . لايمالا جراخ رصقي مل هنأل 0 هلخدي مل ناو متي ناخسرف

 دبعك . متي امهنيب رصقي ملو ةالصلا هترضحف رخآلا لايمأ لخدو هنطو لايمأ

 تجرخ ةأرماو . رصقي ملو رخآ كلم لخدو هنطو لايماو لجر كلم نم جرخ

 نطو عزني الو .ةالصلا رصقت مل و اهجوز لايمأ تلخدو اهييأ لايمأ نم

 رصقي ملام هنم عزن لحمب لجرلا متيو . هريغ نكي مل نا رخآ نطوي ىتح

 رصت عم نيخسرفلا ةزواجمب ريصقتلا بجوت عزنلا ةين نأل ؛ هلايمأ جراخ

ا٩



 جرخي ملام ليقو .هماقالاب مامتلا بجوت ذخالا ةين نا امك . لعفلاب ةالصلا

 ةعجارو . ديس كلم نم جرخ دبع اذكو ه اهزواجي مل ناو رصقي ليقو . اهنم

 - رفاسم وهو هيلا اولقتنا نم كلم يف اوغلب اذا ديبعلا راغصو . اهجوز نطول

 نم لايمأ يف ولو نورصقي كلذك غولبلا دعب اهحكانل حاكن تزاجأ ةريغصك
 اوسيلف عبتب الو لالقتسالاب ال غولبلا لبق مهل نطو ال ذإ ؛ هنع اولقتنا نم

 هلايمانم جوزلا اهجرخأ ولو اهيياك تلص ًاحاكن ةلفط زجت مل ناو . هنطو عزانك

 وأ 4 لفط وأ . دابو يرضح وأ .ءاسن نيب ناو كرتشملاو . اهيف تغلبو تعجرف

 لايما يف ناك ناو . رصق مهلايمأ نم جرخ ناف . هتاداسك لق اع غلاب عم نونج

 مث انامز هتالصب ىلصو ًادبع ىرتشا نمو . لك ةلودب يلصي ليقو . منا مهدحأ

 . هيرتشم دنع ىلصام داعا ةيدوبع يف لصأتي ملو آرح جرخ وأ . خسفنا وأ . قحتسا

 قفاو وأ ء هنطوف هديب ناك نم نطو هاونب دصق نا ديعي ال آرح جراخلا نكلو

 وأ . ىلوألا هتدلب نم صخشل عيبف قتعف هتيدوبع تلصأت نم امأو . هيبا نطو

 فنأتسي مل ام قثعلا دعب هديس نطو هنطو نال ؛ديعي الف مامتلا ىلصف لوألا هدسل

 ال ليقو . اقلطم كلذك هحاكن خسف جوز دنع تلص ام ةأرملا دعتو .هسفنل

 دقعلا دنع هتطرش نا . هنطو نيطوتل دصقب اهسفنب اهنطو رما تلوت نا

 . عبتلاب ال

 ضرمو ى تقو هب ىردي ال ميغو . رفسل نارقلا نس _ « باب »

 .لضفأ دارفألاف . ةحارو زجعل ال . لال ناو توف هب ف يخ رنعلو . قاش

 ة ,يخالاليجعتو ىلوألا ريخأتب ءاشعو برغم نيبو ، رصعو رهظ نيبذفل ناو زاجو

٩٥ 

 نيتالصلا
هب ابساو



 :الص

 فوخلا

 د وجس

 نم نرق بيغمل لاوزلا نم زاجو .ةريخالا رخآ وأ 6ىلوألا تقو لوا هب ريط الو

 نم يوني نأ دعب رجفلا عولطل وأ مهفصن وأ : ليللا ثلثل اهبيغم نمو م سمشلا

 . برشو . لكأو .مالكب لطبيو .هسكع ال .ءاش ناقرف عمج ىلع مرحأ نمو.لوا

 تقو لخد ىتح ىناوتف درفي نا رفاسم ىون ناو . لجر وأ ' دي لمعب ال

 يف صخرو . عمجلا ةين مدع عم ريخأتلاب ىصعو عمجلا هل زاج ةريخالا

 . ضقتنا اهمتي ام ردق ةالصب ال لغش ناو .هيلا جيتحا مالك ريسي

 ناو ذئنيح امهنيب عطقيو هيلع مرحا نا الا قرفي الف تقولا ىلا اهرخا ناو

 .ام لصاف وا . مالكب

 رضح يف وأ . ًابرغم نإو فوخ يف ةالصلا ضرفل نس _ « باب »
 . ةفئاط ودعلا هجاوتف نيتفئاطلا ىلع مارحاب ةعكر ةفئاط لكلو " مامالل ناتعكر

 ىرخألا رظتني مئاق مامالاو . ودعلا هجاوتف اهتحلسأ ذخأتف ةعكر هعم ىرخأ يلصتو

 اذهو . اعم اوملس ملس اذاف ٠ دهشت ىلوألا ىلع سيلو © ةعكر اهب يلصيف يتأت ىتح

 ىلع نإو فنئاخل زاجو . مهنكمأ امك اولص دتشا نإو . اندنع حيحصلا وه هجولا

 لغتشا نإ اذكو ٠ ميلستلاو ريبكتلا ىلا ولو ناكمالا ردقب اهفئاظو ريصقت هلام

 نمأ مث كلذك ىلص نا مث . هكرتب يصعي وأ . دسف نإ همرغ همزل ام حالصاب

 لصح نا اهنوعطقي لهو . زئاج هجوب اهالص ذا حجارلا ىلع ديعي الم قاب تقولاو

 .(ددرت هيف) ؟اهنوديعي مث اهنومتي وأ ؟نمأ ةالص اهنومتي وأ ؟اهيف نمأ مهل

 لهو ة ميلستلا دعب ناتدجس ذفل وأ ' ددعت ناو وهسل نس _ « باب »
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 يلصيو ؟ال وأ ؟امهنم عفرلا دعب ملسي له مث ؟ رفغتسي وأ ؟ ةالصلاك امهيف حبسب

 . هعم اودجسالإو هدحو مهو نا مامإ امهدجسي .. (فالخ) مالسلا هيلع ءينلا ىلع

 اههو . مهولا هنع عفار مامالا ليقو :امهدوجس هدحو مهو نا مومامل ححصو

 اتمزل نإ : ليقو . لوألا ححصو . مالسلا لبق امهلحم ليقو ًاضقنو ءانب ةالصلاك

 دعب امهدجس نراق ىلوألا يف مهو نإو - هدعبف ةدايزب ناك نإو : هلبقف صقن

 اذكو . ةيناثلل مث :ىلوألل دجس امهيف مهو نإو . امهنم غرفي ىتح ليقو . اهمالس

 امهدجسو نيتعكر ىلص وهسب امهك رت نإو . تاولص يف مهو نإ بوجوب ال بتري

 لمع ةدايزك اهضقنت ال ةدايز وأ 8 صقنب نابجتو . امهنودب زاجو . ميلستلا دعب

 صقنكو . وهسب ةارق وأ , دوجس وأ . عوكر وأ : دوعق وأ . مايقك . نيلمع ليقو

 هلقت تح ماق نإ مهولا بجي امنإ: ليقو . ضرفال . ريكت وأ ميظعتك :ةس
 هيمدق ىلع ىوتسا نإ ليقو . طقف هسكعحك .دعقي ثيح كاروألا قرتفتو مادقألا

 لكل نا ليقو . هلصفمل وضع لك عوجرو ءاوتساب دوعقلاو . هكاروأ قرتفت مل نإو

 . حصألا ىلع ؟ال مأ ؟ امهدجسأ كش نإ امهل وهس الو . نيتدجس-ددعت نإ- مهو

 مأ عكر وأ ؟ةرم مأ نيترم دجس وأ ؟ رثكأ م أ ةعكر ىلصأ كش نمو . امهل ليقو

 كش نم يلصيو . كشب لغش ال ليقو . اهديعي مث اهمتي ليقو . نيقيلا ىلع ىنب ؟ال

 دجس و 4 . اذف ناك نإ اهيف ناك ني :ا يردي الداس اهديميو ؟ال م أ ؟ ىلصأ تقولا يف

 ملو لوضفب تبشتو لغش يف كامهناب اهيف هتين تبزع نمو ٣ أم ناك نا وهسلل

 ام صخرو .تحص درو ركذت نإو . هتداعإ ريتخا اهنم غرف ىتح اهيف هرظن دري

 . رشع ىلا سمخ وأ .عبر ردق اهنم ظفح
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 ضقاون
 ةالصلا

 لاعفألا

 ةضقانلا

 لعفلا

 فيلا
 يذللا

 هيف حماتي

 . لاعفأو لاوقأ ةدايزلاف . صقنو ةدايز اهضقن بجوي _ « باب »

 تناك نإ لاوقألاو . ةدارإو داقتعاك ةنطابو . نوكسو ةكرحك ةرهاظ لاعفألاو

 لخدأ نم لبقف . نآرقلا يف ىلتي امم هلل دمحلاكو . ريبكتلاو ميظعتلاك اهسنج نم

 ملام باتكلا صن ىلع هركذ نإ .ال ليقو . اهداعأ اهحالصال ال اهنم سيل ام اهيف

 . وهسب نإو اهداعأ مالكلا سنج نم تناك نإو . مدقت دقو . يهن وأ . رمأك هب دري

 . لاعسو 0 سطعو . بؤانتك ضرع نإ قاوف رضي الو . حصألا ىلع نايسن وأ

 ةءارقلا هعم تحصو . بؤاثتل هقلغو مف ىلع دي لعجك هيطاعتو عطق ةاناعم زاجو

 ام لوزي ىتح هيف وه يذلا لمعلا وأ .اهعطق اهمامتإ نع هلغش نإو .اهفورح متأ نإ

 توف فخي مل نإ هنع لزي مل ام زاج ليقو . هلبقتسا المع هيف متي ام رمق دعقي مل
 وأ . خأ لاق وأ . هايحل عقعقت ىتح بءاثت نإو . هنكمأ امك اهرصق الإو . تقولا

 . مسبت رضي الو . هدمعت نإ الإ.ال:ليقو . تدسف حنحنت وأ . خفن وأ ث هآ

 . نالوق يورخال ءادعصلا سفنتو ءاكبلا يفو . ةهقهق ءوضولاو اهضقنتو

 مهملال . ةحابم نإو اهنم نكت مل نإ ةرهاظ لاعفأ اهضقنت _ «“لصف »

 .اهيف هعم نم وأ ى هتضراع نإ ةبابذ وأ , ةبح وأ , برقعك ذؤم لتقك : ًاعرش

 ديعي ليقو . هرضي مل ناو هفاخ نا هلتق نم ال © اهيف نكي مل نمع عفد نم اهديعيو

 عفري مل ام نيتوطخك ناو اهرمأ يف ناك نا فيفخ لعف زاجو . ًاقلطم هلتق نا

 . ىذأ ةطاماو . ءادر ةيوستو ٠ رازا اذكو . اهلك لحنت مل نا ةمامع دشكو . امدق

 . دوجسل نكمتم ىلا ةثوعول - ًابيرق-لوحتو ,هلحم ةيوستو" دوجسل ىصح حسمو

 يفو ب ضقني ال لعفلا : اولاق مث نمو . هدمعت نا الا ضقنيال اندنع فيفخلاف
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 ال هيف يف نيت ةبح رساك . آوهس كلذ لعف نا ضقنلا ةثالثلا يفو . نالوف نينئالا

 هجرخأ وأ . هف يف هناسل كرح ناو . اقلطم تدسف اهعلب ناو . دمعتي مل نا ديعي

 لعج وأ . آرظن هب دحا وأ . هرصب ضغ وأ .هذجاون ىلع وأ . هتفش ضع وأ هنم

 ه بوث هارو نم هجرف اهب سم وأ . هدسج نم نطاب ف 5 هنيع وأ . هفنأ يف هدب

 تدسف ءاوهلا يف وأ . هسأر قوف اهعفر وأ . هفلخ اهدر وأ . هنم اوضع اهب كسم وأ

 تدسفو . رضي مل وهسب نيعبصأ ولو قلغأ نإو . نالوق وهسلا يفو . دمعت نا

 ال ليقو . اوهس ولو اهلك دي قالغإ يف ددشو . ةدحاوب ناو دمعلاك . رثكأف ةثالثلاب

 .هب ولو اهب متأ نإ رضت اوهس ضقنت ال لاعفأ اذكو . كلذك هتالص متي ملام رضب

 ربدتسي مل نإ هفلخ نمي اهمتيو عجرينأ ىشم وأ .ماقو ملسفاهس مامال صخرو

 نم لاعفأ ةدايز اذكو . ةضيرف صقن هيف نكي مل نإ وهسب دسفت الف هيلعو ٠ ةلبقلا

 عوكرلاو وهف ميظعتلا متأ نإ هداعأف اهسف دوجس دارأ عوكر نم عفرك اهسنج

 نا اذكو . دوجسلا ىلا لزن مث عفر همتي نأ لبق ركذ نإو . تدسفو نالمع

 ءاوتسا الب هيلا عجر آلوأ عوكر ىون ناف . حيبستلا متي مل ام عجر عوكرلا كرت
 آوهس اهضعب كرت نا اهضورف عيمج اذكو . عكر مث ماق ًآدوجس ىون ناو . ماق

 . لمعلا ردق يف فلخلا رم دقو . اهنم نيلمع لمعي ملام كانه نم ذخأو هيلا عجر

 . رخآ لمع يف لخد نا هيلا عجري الف ننسلا نم ًائيش يسن ناو

 غوسي ام 'نكي مل نإ ادمع اهدسفي وهس اهضقني ال لعف لك _ « لصف »
 هملوحتلا , رطم وأ , حييرك داسفا هنم فاخ ام هيلا ثدح مث اهيف لخد نمف . اهحالصال

 ةالصلاءانثا

 7 اهيلع ىضمو لوحتب اهحالصا ف ذخأ ٠ راغ وأ . تس طوقس فوخ وأ ‘ ناخد وأ
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 هأ رحتي ام

 اهحالصا يف

 غلبي ىتح هتءارق ف داز الإو ٠ كلذ ف هنكمأ نا دجسو عكر هتءارق متأ اذإو

 ناك : هنكمأ امك اهرصقو اهفنأتسا الاو ث توفلا نمأ نا كلذ هبف هنكمي الح

 مل نا هحتفو . رصب ضخبو.لوزن وأ . عولطب وأ . جورخ وأ . لوخدب كلذ

 نا داعأ امهلثم نم اجرخم وأ . الخدم دجو نمف . حير وأ ؛ ناخد ىلع اهلخدي

 عم هنكمأ نا دعقيو . ناكمالا ردقب حتفو ضغ دجي مل نمو . كلذ ىلع ضغ

 . ضخب اهمتأ ولو هيلع ثدح نا اذهو . ضخنيو موقي ليقو . ضغي الو حتف

 دمعب اهحالصال ال هدسج نباغم سمي الو . كلذ ىلع اهيف لخد ولو صخرو

 ىلوأ وهف رظنب حلصي ناك ناف . دي ةروعك اهرشابي الو . هنم دبال رذعب الا

 . هريغ نكمأ نا كاسماو هيلع دي ضبقب ال آرضم هسفن نع عفديو . ةرشابم نم

 امهتحت ام ىنميلا هلجربو . ةروع يف نكي مل نا .قوف ناتبكرلا درام هانميب حلصيو

 . هسكع وأ . لجر لحمب ًادي لمعتسا ناو . هيفب ام هناسلبو . ًامئاق ناك نا

 ام هنانسأب كح وأ . هديب ال هسأرب ام عفد اذا اذكو . نالوق هب ضقنلا يفف

 نا هناسلب هعزن ماعطك هسارضأب هرض ناف . هفنأ وأ . هيفب ائيش ىفن وأ . هيتفشب

 . هناسلب هنم هجرخأ هيفب هلغشي نأ فاخ نا اذكو . دي ال دوعبف الاو . هنكمأ

 يف ةدايز يهو ۔ زواج ناف . دعب هديب هذخأو { هيتفش ةرمح زواجي نأ رذاحو

 هعلبو۔ انيمي هنعيهن دقو _ هارسي لباقم ًالامش هامر قازب هلغش ناو .داعأ - لمع

 نم علاط وأ . هسأر نم لزان يفو. الخاد زاج اجراخ هعفد زاج امكف . نكمأ نا

 : ترضحو ًآمد ليسي حرج هيفب نم اذكو . هب ضقنلا يف نالوق هعلب نا هردص

هسأرب أطأطو هماما مدلا قربو هنكمأ امك ىلصالاو . هلاوز رظتنا اهتقو عستا ناف



 بارت هب اليدنم عضوو ادعاق ىلص هنكمي مل ناو . هبوث لصي الئل ىلصو ضرألل

 ف الدب هل نأل , مايقلا نم دكآ هتراهطف . هبوث نم ارذح هبف قزبيو هيتبكر ىلع

 فلكي مل هعنم دجي ال امد علب ناو . بوثلا ةراهطل لدب الو . دوعقلا وهو عرشلا

 هيف نيبتي لحم يف اهبؤرغ وأ 'اهعولط فاخ نا سمشلل رظنلا زاجو : هتقاط قوف
 وأ "علطت اهآر ناف . هرظتني ام متي مل ام ليقو . اثالث ليقو . ةرم هفلخ ولو

 مل نا داعأو . ريخأت دمعتي مل نا متي ىتح هيف ناك لحم يفاهنع كسمأ برت

 .هسحأ نا رظن لحمب فاخ نا اذكو . كلذ عم ولو ىضم هدمعت ناو . كسمب

 : وأ . دلج علق نانف . هعصأب هكح هدسجب ءيش هرض ناو . صخرو . داعأ الاو

 هلغشي نأ فاخ ام هسفن نع هديب فرصيو . ضئافب ىمدي ىتح ليقو . داعأ ةرعش

 اهف حوزرقي الو . نالوق وهس هلتاق ةداعا قو . هلتق دمعت الو . ةضوعب وأ ‘ 7 ابذك

 .نم رذحيو . هبوث لصي نأ هدسج نم سجن لحمب اقرع فاخ نا الا ةحورمكب

 نع حنت هل زاجو :لاعفألا نم دشأ اهيف هتساجنف ؛سجنلا لحم لب نا بوثلا سم

 .دصق نا داعأو . حيحصك عفدي ال ذا .هرضي نأ فاخو ىمعأك هلباق نا هعضوم

 هركف در الاو ٠ لمعتسا نا داعأ هركذ كرحت ىتح اهيف هسفن تلغش ناو ‘ هعفد

 توف فخي مل نإ نكسي ىتح قبس نإ كلذ ىلع اهلخدي الو . لوزي ىتح هترخآل

 .بوثب اهلخدي الو . همايق هتني ملام صخرو . هركف درو ىلص هفاخ نإو . تقولا

 .اهنع هلغش نإ هب لغتشي اهحالصإ هيف ام لكف ةلمجلابو .تقولا عستا ناءام رطق
 لبقتسم لمع ردق غراف دوعق وأ . مايقك نوكس اهضقني _ “ لصف »

 كرت مرحمك :هف كلذ ريغ ليقو . داعأ _ لق نإو هدمعت نمو ٠ اهسنج نم نإو

 ةالمصلا

 نوكسلاب
 لاضألاو

ةنطاللا



 ضئارف
 ةالصلا

 هتالصل هئزجت ةءارق ردق وأ ء لوألا ىلع قير علي وأ ، سفنت ردق نم رثكأ ةءارقلا

 دمعت نإ ةليلق ةنطاب لاعفأو : ادمع حيبستلا كرتو دجس نإ اذكو . يناثلا ىلع

 الحم ظفح ام صخرو : هسفن يف بيجي وأ . اهب بطاخي مل ام ليقو .هبلقب اهفييكت

 ةبحمو . ملسم ضخغبك . اهل داقتعا وأ . ةيصعمل فييكت نكي مل نإ ث هيف ناكاهنم
 , ناميإ رطاخ هضراع نإو . هيف كش وأ هللاب كرش وأ . طونق وأ .سايا وأ . رفاك

 . بجوأو اهنم مهأ اهيف يفنلاو تابئالاب لاغتشالاف .تافصلا يف وأ . هيف ساوسو وأ

 . عنتمم عنمو , زئاج زيوجتك هيف فقوتلا عسي ال امب تانايدلا لامعأ رئاس اذكو

 ةوادعلاو . ةيالولاو ث ةلاسرلاو . ةءوبنلا تابثاك قح قيقحتو . بجاو باجياو

 ديحوت تابثإ نكي مل نإ رضي ليقو . بجوأ وه لب هدقتعم كلذ رضي الو . اهلمأل

 . دمعب ننسلاو . وهسب نإو ضئارفلا صقن اهضقنيو © هنع هابشالا يفنو ىرابلا

 عجر ضرفل ناف : اهيف صقنلا ركذت نإو . رجألا يف رثؤتو . اقلطم بئاغرلا ال

 هدمح نمل هلا عمسل سانك . كانه اهلاق ةنسل ناو . ثلاث دحل هزواجي مل ام هيلا

 . ةينلاو ،ناكملاو ؛ دسجلار ى بوثلا ةراهطك اهضئارفو . هيف هلاق دوجسلا يفهركذو

 . مارحالل ريبكتلاك ناكرألا رئاسو . ةردقلا عم مايقلاو ث تقولاو ، لابقتسالاو

 دحاو نايسنبف . دوعقلاو . هنم عفرلاو دوجسلاو , هنم عفرلاو عوكرلاو , ةءارقلاو

 ٨ ةءارقلاب رهجلاو . ةلمسبلاو ليق . ةذاعتسالاو ، هيجوتلاك ننسلاو . دسفت اهنم

 . ميظعتلاو دهشتلا نم مايقلل يذلا ريغو :ليق . مارحالا ريغل ريبكتلاو .اهب رارسالاو

 ثيش اهنم سان ديعي الف . ميلستلاو . تايحتلاو ث حيبستلاو . هدمح نمل هللا عمسو

اذكو . ضرف ةلمسبلاك ةذاعتسالاو هيجوتلا ليقو . هتالص رثكأ يف نكي مل نا



 . تايحتلاو هيجوتلا لك يسن نإ الا ةداعإ دحاو نايسنب اومزلي ملو . تايحتلا

 . ةداعا اهكرت بجوي ال لفاون ه برقتلاو . ميلستلاو . ةذاعتسالاو . هيجوتلا ليقو

 ىلع ةدايزلاو : عوشخلاو . مالسلا هيلع ميهاربا هيجوتك بئاغرلاو . حصأ لوألاو

 . ذفل مايقلا ةلاطاو . ةءارقلا يف ءىزجملا

 لضفأ اهرادو . اهتيب نحص نم لضفأ اهعدخمب ةأرما ةالص _ « لصف »

 وأ ء دوع وأ . بوثك اهفلخ نم ةرتسب الا كلذ ريغ يف حصت الو . دجسملا نم
 حييأ رفس يفالو 6 ليل يق اهل جاتحت الو .اهنم مرح وأ .ءاسن وأ ء ةميهب وأ .طئاح

 غلاب ةدجاس وأ ء ةعكار اهفلخ رم نا الا اجراخ تلص نا ديعت ال ليقو .اهل

 . هيثبخأل عفادم الو ، لوبب نقاحلا وهو ءانز يلصي الو . ينجأ رظنلا حيحص لقاع

 . هافق فلخ هرعش صقاع الو . زمأ امك اهب ىتأ نا دسفت ال ليقو . دشأ وجنلاو

 صق : يهو هسأر يف سمخ : رشع ناسنالل نس دقو . ةأرما ولو همامأ هدقاع الو

 هدسج يف سمخو . قاشنتسالا " ةضمضملاو . كاوسلاو , رعشلا قرفو . براشلا
 براشلاف . هناتخو ث ء:اجنتساو ث هدادحتساو . هرافظأ ميلقتو . هيطبا فتن : يهو

 لاط نا ىرخأل ة ةحان نم تارعش ك ثالث زواج نا قرفلاو . داعأ هيف يف لخد نا

 ةناعلاو . عارذلا قاصلا دعب هنم جرخ نا طبالا رعشو . رثكأف عباصأ ةعبرأ ردق

 مم ال . كلذ عم حص ليقو . عبصأ. .5 زواج نا رفظلاو . عبصأب راد نا

 . (ًآقافت ( . قاشنتساوأ . ةضصمضمو . ناتخو . ءاجنتسا كرت

 اهتقو جرخو اهنع مين وأ . تيسن ةالص ءاضق بجو _ « باب »

 كرات . ةرات لصم ف ددشو . (نالوق) ؟ ال وأ ؟ ادمع تكرت نا بجي لهو . ًاقافتا

 اهبئاغر

 ةأرملاةالص

' تالاح



 هيلع يمغأ وأ , نج نم مزلو . اهديعي ال نأ بات ىقح اهكرات يف صخرو .ىرخأ

 ادالاك ءاضقلاو . موزللا مدع حجارلاو . نالوق هلبق اميفو . هدعب قافأو تقولا يف

 ىمخغملاك امهوحنو يسلانلاو مئانلاف اتفلتخا نإو . بوجولا ف ناتفصلا تقفتا نا

 الإ ث ركذتي وأ هبتني ملو اهنع مان وأ ٠ ةيرفس يسن نمف : مهريغك ال٬يأر ىلع هيلع

 : مالسلا هيلع هلوقل . اهسكع يف ةيرفسو . تقولا يف ولو ةيرضح اهالص رضحلا يف

 بوجو تقو لهف . « اهتقو كلذف اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم »

 لخد ىتح ةيرفس كرت دمعت نمو . هلحم يف فالخ ؟ اهئاضق وأ . حجرو ؟ اهئادأ

 اذكو . ةيرضحف الإو . ةيرفس اهاضق رفسلا دح يف تقولا جرخ ناف ث هنطو

 .هسكعك . ةيرضح اهداعأ رفس يف اهداسف ناب مث رضح يف لص نإو ۔ اهسكع

 ةالص اهاضق تقولا دعب اهداسف ناب مث ميقم فلخ رفاسم ىلص ناو

 ثدح نا امأو . للخب اهلخد نا اذهو . آرصق تقولا يفو . مامألا

 . نيتعكر هفلخ ةعمج ىلص ميقم اذكو )١(. اقلطم مامألا ةالصبف اهيف هبلع

 تقولا ينو . مامألا فلخ تبجو امك اهاضق تقولا دعب اهداسف رهظ مث

 . اهنود امف سمخلا يف اهني اميف تايضقملا بيترت بوجو يفو . اعبرأ

 ؟ ةادؤمللاك تاقوأ اهل له : هراثم . فالخ ةرضاح نيبو اهنيي امو

 هلوق نم كلذ أشن ؟ ةعسوم وأ ؟ ةقيضم : لهف لوألا ىلعف ؟ ال مأ

 . تمي مل ام ًاعسوم هيلع انيد اهلعج اهبوجو تقو لاق نمف : اهتقو كلذف

 ردق ركذت وأ . هاتنا لدعب اهكرت دمعت نمف . هقض اهئادآ تقو : لاق نمو

 .هدعبوا تقولا ينمامالا ةالصب اهلصيلف ةالصلا يف يلصملا ىلع للخلا ثدح نايا )١(
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 يلصي ةدحاو كردي ثيحب رصع رخآل آرهظ يسانلاف . كله هيف اهيلصي ام

 هدعبو . هيف لوخدلا لبق اهركذ نا اذهو . 7 : ليقو رصعلا مث . لوألا

 تقولا يف ةرضاحلاو ةتئافلا كارتشاب ليقو . رهظلا يلصي مث . هيلع يضمب

 : :هتاذؤم كارتشاك ةرضاحلا مث ث ةيسنملا يلصي اهتقو يف هبتنا وأ . ركذ نا

 مسو نا ةرضاح مث ٠ لوألا يلصي قح ةلفان اهلعجي ةرضاحلا يف ةيسنم ركاذف
 ىتح ةالص كرت دمعت انمو . ةيسنملا مث هاون ىلع ةرضاحلا متا الاو ى تقولا

 اهتوف فاخ نا اهيلصي :ليقف ء ةرضاحلا يلصي نا دارأ مث . اهنقو جرخ
 اهتقو عسوم ةكورتملا ليقو . ةرضاحلا مث . الوأ اهالص الاو . ةكورتملا مث

 ؟روفلا ىلع رمألا له : كلذ راثمو . اهكرتب نيترم رفكي الذا تمي ل ام

 ىتح ملعي مل لح وأ . ندب وأ .بوثب سجنب ىلص نمو ؟ يخارتلا وأ

 جرخ ىتح اهكرتو ملع ناو ٠فلخلا نكميو هتمذب يهف تقولا جرخ
 يف نايسن هلخد ناو .لوق يف هدعب هبتنا نا دعب تقولا لوأ مئانك : رفك

 يتح اهكرت دمعت نمؤ . دمع مئانلاك سيلو .رفكي مل هدعب ركذف تقولا

 هب اهمتي ال ىتح اهكرتف لسخلل لهأت ناف . رفك تقولا ين اهفئاظوب اهمتي ال

 اهرخأف مميتل لهأت ناو . رذعي ال ليقف : ىلصو مميتف رذع هب ثدح مث
 ءامياب وا 3 ريبكتب لصم اذكو .رفكي مل حارتسا مت هب الا اهمتي ال قح

 . ضئاح ترهطوأ . نونجب افا وأ . لفط غلب ناو . لاحلا اذه ه ىلع حارتسا

 اهنورصقي الو . اهل نيكردم ريغف اهفئاظوب هف اهنوكردي ال تقو يف " ءاسفن وأ

ام ردق هنم اوكردا نا ليقو .اهعسي ال تقو يف اوبطوخ مهنأل مهريغك



 ننسلا
 ةبتارلا

 رتولا

 دوجس
 ةوالتلا

 ت ١ لحس

 نآرقلا

 لبق ةعكر رصع نم كردمفاهوكردأ دقف نؤرهطتم مهو ةعكر عسي
 .هك ردم بورغلا

 زاجو © ناتنث اهمدقتي ةعكر اندنع هلقأو . ضرف ليقو :بوجوب رتولا نس (باي)

 هنا مالسلا هيلع هنع غلبي ملو . زجعلا دنع ةدحاو زوجو . ميلست امهني

 .(١)امهنيب ميلست الب ثالث وه ليقو 0 عبسب بدنو . ةرشع ثالث نم رثكأب رث وأ
 .همزلي مل علط اذا ليقو . هركذ اذا هلصي هيسانف . رجفلاو ءاشعلا نيب ام هتقوو

 ةروسو اهبو . ىلوألا يف نيرفاكلاو ةحتافلاب ناتعكر رجفلل ديكأتب نسو

 . رضح الو رفس يف مالسلا هيلع امهكرتي ملو ه ةيناثلا يف اثالث صالخألا

 ىلص نمف . دجسملل باهذلا مث. تيبلاف امهتالصو امهيف فيفختلا بدنو
 .ال ليقو 0 رجفلا يتعكرل هاتزجأ هدعب امه اذاف هنظ يف حبص لبق نيبتعكر

 نمأ نا هجراخ امهالص امهعكري نا لبق ةالصلا تميقأف ادجسم لخد نمو

 .عولطلا دعب امهاضقو ٠ امهنم ىلوا يهو هعم ةرضاحلا لصالاو مامالا توف

 دنع حبصلا ةالص دعبو { هقحليو ةماقالا دعب ولو دجسملا يف اهتالص تزاجو

 هللاب ريجتسي نا لصمل بدنو . هتالص دعب برغلل اتعكر امهلثمو { ضعب

 . امهني ابس رانلا نم

 : هدعب مالس البو .مارحا الب دوجسلا ةوالتلل نس «باب»

 «جحل ١و» «ميرمو» «ارسالاو» «لحنلاو» «دعرلا» قو «فارعالا» ةمتاخ ق

١١) مارحا الو . هجوت ال كلذكو . ةكاخاو نيتعكرلا نب يا .



 دنع۔«ميحرلانمحرلانمليزنت محو» «صو» «ليزنت ملآو» «لمنلاو» «ناقرفلاو»

 دعو ناك نا انبر ناحبس» .لوقي مث . هيلا يوهي نيح ءىراقلا ربكي .۔نومثسيال

 هروصو هقلخ يذلل ىهجو دجس :الئاق اضيأ عفري مث ' اثالث الوعفمل انبر

 اهب مظعا مهللا . هل الا اندوجس لعجي مل ىذلا هلل دمحلا .هرصبو هعمس قشو

 هيلع دواد كدبع نم تلبقت امك ىنم اهلبقتو . ىرزو اهب عضو ؛ ىرجأ

 اهطرشو . « ملسو هبلع هللا ىلص » ءيبنلا ىلع يلصيو . لقوحيو ؛ هتدجس مالسلا

 ىلصيال تقوب دجست الو . حيحصل ولو مميتب صخرو . ةراهطلا ةبوتكملا
 .مامأب ةعامج ولو عمتسمو ءىراق دجسيو . لضفأ اهل لابقتسالاو )١( هيف

 ,هنكما نا بكار لزنيو .شام اهل دعقيو . زجعب مئاقو .عجطضمو .دعاقل ءاميابر

 عمتسملاو عماسلا مزلو . ناكما عم زوجو . ةلبقل ال ناو ههجو ءاقلت أم وا الاو

 .اهئافتنال اهيجهمو اهبتاك ال . امهتالص تحص نا ةيآ امهيلع تيلت نا

 غرفي نيح لصمو . لستغا اذا اهدجس هيلع تئرق وأ . بنج اهأرق ناو

 عمتسم يفو . طقف ءىراقلا مزل ليقو .اهارقي نيح لفنتملا : ليقو

 لهف : اهتءارق ررك نمو . موزللا امهنم حجرو (نالوق) اهعامتسال ال سلج نا

 ٠ ف الخ ؟ لحملا ددعت نا اهأرق املك وأ ؟مويلا يف ةدحاو وأ ؟ همزل ةرم لكب

  

 هققحام ىلع نيتعكر وا . ةعكر سيل ناءرقلا ةءارق يف دوجسلا نا قحلاو )١(
 وهو ةالصلا تاق وا ريغ يف هعنمن الف ةالص سيل ناك اذاو ةالص سلف .ءاملعلا ضعب

 ىلع :قزقأالو ركذلا رئاسك ةلبقلا ريغ ىلاو , ضئاحلاو . بنجللو ث هوضوالب زئاج:كلذللا.
 هححصم ها .لمأتيلف . لوقلا اذه ىلا ريشي هسفن فنصملا عيرفت نا

يف لاقي ام



 مالسلا هيلع هالص دفو . هيف بغرو ناضمر مايق بدن _ " باب » ناضمر مايق

 )١( ةنسلا تضمف . كلذك رمع مث . اهلثم ركب وبأ داز مث . تاميلست عبرأ

 عبرأ ىلع هفلخ نمب لك حوريو ٠ ةمئأ ةثالث نيرشعو عبرأ يلصي نأ : كلذب

 الإ نكي مل نإو . لك بوجوب ال . تاحلاصلا تايقابلاب يتأي ام ردق تاميلست

 لبقو ةمتعلا دعب بدنو : هفعض وأ ' اثلث زجاعلاو . ًافاصنأ ال ًاثالثأ هايلص نامامإ

 . راهن هاضق اليل هتاف نمو . رجفلا علطي مل ام دعب وأ لبقب ريض الو . رتولا

 يلصمب بدنو . هتقو ماد ام ناضمر يف اهب رتولاو . هتقو جرخي مل ام ةعامج هيلصتو

 نإو مايقلا مهعم لصمب صخرو . هريغب ال هعم اهالص نمبف رذع نم الإ ةمتعلا

 متعتي مل نمو . اهب اوماقأ ولو اهب نورتوي الف ةعامجب اومتعتي مل نإو . مهعم متعتي مل
 .اهب مقي مل نا ةعامجب رتوي الو : زوجو ٠ هعم ماقأ ولو هعم رتوي الف مامالا عم

 . ناضمر ريغ يف ولو اهب رتوي نم هزوجو . اهب رتوي الف ةمتعلا ىلع مايقلا مدق نإو

 دعب لفن ال ذإ هدعب اوماقأ نإ بطخي الو . هدعب اوبطخ رتولا عم اومتعت نإو

 هنع لقن ذإ ` ةعمجلا رهظ دعبو . رصعو , رجف دعب نوبطخي اوناك مث نمو . رتولا
 ةطخلاب دارملاو : نيتعكر يلصيف فرصني ىتح ةعمجلا دعب لفنتي مل هنأ مالسلا هيلع
 نمو .ًاضقنو ًاطرشو ءانب ضرفلاك مايقلاو . ةعمجلل ةدوهعملا ةبطخلا ال .اعدلا انه

 هيلا امهدر ناتعكر همايق نم يقب هنأ هل ناب مث ٠ رتولا لبق نيتعكرلا يف عرش

 اهلثمل ةلفان در يفو . هسكع ال. ةلفانل ةضيرف در ىلع اوقفتاو . ال ليقو . ىونلا

 در حصو . ةلفان نع تزوجو.. ةدحاو نع ةضبرفل تدر ةلفان ءىزجت الو . نالوق

)١( لوسرلا ةريسال 6 ةنسحتملا ةريسلا دارا .



 امهيف زوجو . رتولا اذكو . ةريخألا تايحتلل دعقي مل ام ةعكر ةفاضاب لفنل برغم
 . . همتي مل ام دهشتلا زواح ولو

 ةءارقو . مارحإو . هيجوتب ناتعكر نيديعلل بيغرتب نس _ « باب »

 : ةيناثلا ىفو ؛ « ىلعالا كبر مسا حبس » : ىلوألا يف اهن وك بدنو . ةروسو ةحتافلاب

 نم رطفلا ريخأتو ىحضألا ليجعتو ا ميلست دعب ةبطخو : « اهاحضو سمشلاو »

 ضحو .لزنملا نم جورخلاو : دغ حبصل رخأ هدعب حص ناو . لاوزل عافترا

 وأ ؟ةسمخب وأ ؛ ماماب اثلث نينثاب ناو ىلصت لهو . ىرةلاو راصمالا لهأ هبلع

 اهيلصي نأ مامال زاجو . ديبع وا.داسنب ولو ددعلا متيو : (لاوقأ) ؟ ةرشع وأ ؟ ةعب۔

 نسو . اهدعب رحنلا يفو . اهلبق رطفلا يف لكألاو . امهريغ اهرضحي مل .اا طقف امهب

 كراتو .سابل نسحأو .لاستغاو'بيطو .امهوحن وأ :ماشب وأ . كارأب كانتسل اهيف

 ؟ ةرشع ىدحاب وأ ؟عست وأ ؟ عبسب اهيف ربكي لهو . سيسخ رذعل ال اهتالص

 دعبو . ًاعبرأ ىلوألا يف مارحالا دعب ربكي لوألاف . (لاوقأ) ؟ةرشع ثالث وأ

 يف ثلاثلاو ؛ اسمخ ةيناثلا يفو . اعبرأ ىلوألا يف يناثلاو ؛ اثالث ةيناثلا يف ةءارقلا

 نمو . اعبس ةيناثلا يفو © اتس ىلوألا يف عبارلاو ؛ اسمخ ةيناثلا يفو , اتس ىلوألا

 هتداعا يفف هريغب لمعف لوق ىلع مزع نمو . داعأ اذه ىلع اصقن وأ .ةدايز دمعت

 لبق ىلوألا يف وهو . تاريبكت ثالث صقني وأ .ديزي ىتحف دمعتي مل ناو . نالوق

 . ديعلل امهاونو نيتعكر ىلص هنسحي مل نمو . افالخ ةيناثلا يفو . ًاعامجا ةمارلا

 يف ربكي امب لدتسا الاو . ىلوألا ىف ربك ام ملع ںا هكردتسا ءيشب مامالا هناف ناو

 "تحصو ٠ هب قثي نمب وأ . ءانمأب ربك ام هل ناب نا هيلا لخد امهب هتاف ناو . ةيناثلا

 ةالص

نيديعلا



 ةالص

 فوسخلا

 فرسكلاو

 ةلزلزلاو

 .ةالص

 لفاونلا

 اندنعف ى فالخ اهدعب وأ .اهلبق لفنتلا يفو . داعأ الاو . قفاو نا ملع الب لخد نا

 مل نا اهيف عىضوتمو مميتملو . هلبقو رطفلا دعب نولصي ليقو . اهدعب ال اهلبق

 . سافن وأ . ضيح وأ . ةبانج نم لستغملو . لستغم لضف كلذ الا امهنكمي
 . ًاضيأ كلذ لوألا نم هغارف دب اهل هاونو ءام ضافأ

 ذفب :اهنودف ةليوط : ناتعكر ةلزلزلاو . نيفسخلاكل نس _ « باب »

 نم سيلو ٠ (نالوق) ؟ رسي وأ ؟ ةءارقلاب امهيف رهجي لهو . تقولا يف ةعامجبو

 يف ىدارفو ى رمقلا يف ةعامجب ىلصت ليقو . حألا ىلع اهب ةبطخ اهطرش

 مالسلا هيلع هنع يور امل . ةعكر ف ناتعكر امه ليقو . هسكع ليقو . سمشلا

 مث } لوألا نود ًاليوط ماق مث . اليوط عكر مث . أرقي ًالبوط ماقف امهالص هنأ

 : سمشلا تلجت دقو فرصنا مث .دجس مث + اليوط عكر

 ولو ىنثم ىنثم يهو . اهرثكأل ةياغ الو لفاونلا ف بغر _ « ةمتاخ »

 ةزواجم الب عبرأ وأ . ثالث وأ . ناتعكر وأ . ةدحاو : ةضيرفلاك ليقو : راهنب

 عم ناو ۔ ءامياء { دوعقو , مميتب تزوجو . رهطتو مايقب ةروسو ةحتافلاب

 الو . ءامياب نيطب نم الو . ابوث دجي مل نا نايرع يلصي الو . ةباد ىلعو ةحص
 نم الو ؛ سجن بوث وأ ناكمب طيبر الو . هبوث سجنتي ليلع الو 6 عجطضم

 هب ىدؤت امب ىلصت نأ راتخملاو . برغملاو رجفلا يتعكر ريغ هفلخ هادي تلغ

 طايتحال اهلعج زاجو . اهتتئاف ىضقت الو . ريبكتلاو فيكتلا ىوس ضئارفلا

 .صخرو , ةطوحلل برغملاو رجفلا يتعكر ريغ اضيأ ننسلا لعج زوجو . تاولصلا

 الب ضراقمو . ريجأو .ةجوز يلصتو .هلبق تلص دقو مامإ عم ةك ردمبو . امهب نإو

١١٠



 مايقو . ةل زلزلاو . نيفسخلاو . ةزانجلاو . ةدجسلاو . برغملاو : رجفلا يتعكر نذا

 . نيديعلاو , نيتعكرلا دبعلا يلصيو . ننس يهو . ماقملا فلخو , نيديعلاو ء ناضمر

 اوءاش امب اولفنتي نأ ةجوزلاو ضراقملاو ريجألل صخرو . ةدجسلاو .ةزانجلاو

.اوعنمي مل نإ





 





 دسج يف رظن دحي الو . رضتحا اذإ هل ةداهشلا نيقلت يح ىلع تيم قح نمو

 هراضتحا دنع هيليو . ىلوتم هجو ليبقتب ساب الو . هرتس بدنو .. ههجول ناو تيم

 الو . هلبق ال هحور جورخ دنع هيف قلغو . هينيع ضمغ نسحيو . هتروع رتسي لقاع

 نوكسلابو . هبوقرعو هيبعك نيب قرعب ربتعيو . هلبق نإو هيديو هيلجر ةيوست رضي

 نازيمب لماح تومو .هسفن عاطقناو . هنول ريغتو ث هدسج ةدورببو ٠6 ةكرحلا دعب

 .بدنو . اهلمج نقيت نا ةيحف ةفك تكرحت امف : اهترس ىلع عوضوم قلعم

 وأ . مده وأ ء ءام وأ . غدلب تمي مل نإ هنغدبو هتوم ققحت نم زيهجتب ليجعتلا

 ,نفد يغبني ال : ءابطألا لاقو . آدغ اهلثمل اهيف اوتام ةعاس نم ءالؤهب رطتنيف . ناخد

 الو : هريغكف الإو . الوأ قفي ملو هتوم ققحتي نا .ثالث دعب الإ تام تكاس

 همزلت ال نمم وأ , هنغدل ۔ هيلو ولو راظتنا لبق كلذب باصم نفد ديرم كرتي

 .. . مهريغ ال ءانمأ هب ربخأ وأ . كلذب هتوم دهوش نإ هقوقح

 .بننو . ةيافك ضرف وهو . ةدحاو هلسغ اتيم ارضاح مزل _ « باب ».

 'بوجوب ليقو .. روفاكو ءامب اهتثلاثو . ردسو ءامب اهتيناثو . حارق ءامب اهلوأ : ثالث

 نفكيو'ءابيط نمي الو . ردسو ءامب لسغي مرحملاو . حصأ لوألاو . ثالثلا

 ةكرعم ديهش ال . ملسم لك لسغ بجاولاف , هسأر رمخي الو . همارحإ يبوش

 قرقلاو + هيلع ممعي مل نإ سونربلا هنم عزنيو . ايح اهادعت نا لسغيو : برج

 نفكو هنع هللا يضر رمع لسغ دقو . هبايث يف لمزيو ث متاخلاو نافخلاو لاعنلاو

 .. هل ممتي الو . لسغي.ال هموي حيرج تام نإ ليقو : مايأ ةثالثب هنعط ديب هتومو
 : ريثك طقف ةرخآلا ديهشو . ةرخآلاو ايندلا ديهش روكذملا ليتقلاف . ءاسفنلا اذكو

:١٥ 

 قوقح
 رضتحملا

 ةرامأ

 جورخ
 حورلا

 تيملا لغ

ءادنلا



 ىلوتي نم

: 

 . عبسب ليكأو . غيذلو . مده يذو . قيرغو . نوطبمو . ًاقلطم املظ ليتقك

 ةملك نوكت نأ ديري هشارف ىلع تام نإ همون دنع هللا ركاذو . لولسمو . ءاسفنو

 يفو . ثيدح يف يور اذكه . نوعطمو . ىلفسلا اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا يه هللا

 يف لخدي نأ لبق ثدحأ نا تيم لسغ داعي لهو . ديهش هلام نود ليتقلا : رخآ
 هثدح لسفي وأ ؟ ةالصلاك هل أضوتيو ؟ ال وأ ؟سمخ ىلا وأ ؟ نكمأ ام هنفك

 . لوألاب ءافتكا عم هل ؤضوتلاو هثدح لسغ راتخملاو . (فالخ) ؟ طقف

 لسخت لمهو . ًاقافتا ءاسنب ةأرملاو ‘ لاجرب لجرلا لسغي _ « لصف »

 اهل مميتي وأ ؟ ًاقلطم هسكعك "بوث قوف نم اهجوز مهيف سيل لاجر عم ةدرفنم

 . (فالخ) ؟ هسكعال ؛ هيجرف ريغ اهمرحم ةأرملا لسفت وأ ؟حصألا وهو كلذك

 الإو . اورضح نإ لاجرلاف اهزواج نإو . ءاسنلا هلسغت اعبس زواجي ملام لفطلاو

 . ًاعيرأ زواجت مل نإ اهولسني نأ صخرو . طقف لاجر اهرضح ةلفطك هل مميت

 وأ ؟هلسفتو هتيرس ديس لسغي لهو اتوم وأ ،ةايح هسكعك هتجوزب ىلوأ جوزلاو

 لكشملا يفو . هسكع نود اهل هلسغ ححصي دقو .(نالوق) . رهظألا وهو ؟ال

 . هل مميتلا اهنسحأ : لاوقأ

 زوجو . لقأ ال ةئالثو . ةعبرأبو (لاجر). ةسمخب تيم لسغ حص «باب »
 كسميو : زجع نإ مميتب نإو رهطتلا هلساغل بدنو . هل مميت الاو . نكمأ نإ

 . عبار هفلخ نم هكسميو : ثلاث ءاملا بصبو . هتبكرل هترس نيب ام نانثإ هنع رتسلا

 نكمم ردقب ةرفح ىلع هاملل جرخم ريصحك ىلع سماخلا هلسغيو هيتبكر ففويو

 ضرملا هفندأ ناف . هدي فلي مث 6 هارسي مث ' تيم ىنمي مث . هيدي لسغب ائدتبم
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 نيبابلا دصق الاو ى لاخدتساو شيتفتب ال . هسفنك اهلسفغيف هتروعل هترس نم أدب

 . حصألا وهو . هسفنك هل أضوتي مث 6 ةقرخلا عزني مث ٠ هيتبكرل هترس تدرام مث

 الاو . دجو نا يمطخ وأ " ردسو ءامب هلسغ ف أدىي مث . هل ءوضو ال :ليقو

 . اهيلاتو . هانمي. مث . هقنع مث رسي الا مث نميالا هسأر قش نم هدحو هاملابف

 ,.٠٠ ٤; مث .هرهظف هنطب مث .امهيلاتو رسيألاف 6 نميألا هبناج مث . كلذك هارسي مث

 نم رذحو قفرب هممعي مث . كلذك هارسي مث ٠ هيلجرل هيتبكر ىنمي نم
 اونسحا نا صخرو .ةلمجلا لهال ىلوتم كرتي الو . رعش وأ . دلج ةلازإ

 ؟الوأ ؟ ةبانجلاك هلبق هلسغ حصي لهو.. الوأ هدسج نم سجن عزنيو . هلسغ

 ضقتني لهو . هيلع لصي مل ام يح ىلع ضقني ام هضقنيو . هل أضوتي مث (نالوق)
 ناو ه.وضو حصو . (نالوق) ؟ الوأ 7 هعومدب وأ ؟ جرخ نا هطاخ وأ ؟ هباعلب

 لوقيو بارت يف هيدي مميتم عضيف . تيمل هب زاج يحل مميت هب زاج امو . لاجرب

 نميألا هدخ ىلع هانمي اعضاو ههجول مميتيو قفرب امهضفنيو . امهعفري مث هسفنك

 تيملا ىنمي لعجيو امهعفريو ًايناث هيف امهعضي مث . هسفنك هرسيأ ىلع هارسبو

 امو .هازجأ اذه ريغب ناو هنكمأ ام لعف ناوءهارسيب اهحسميو وه هارسي رهاظ ىلع

 ءاملا دجو نا هيلع ةالصلا ةداعاو هلسغ بجي لهو . اتيم يزجي ال ايح يزجي ال

 السغ اهمراحم نم ىشأب ىلوأو . « ددرت هيف » ؟الوأ ؟ همدعل هل مميت دقو هنفد لبق

 لحي مل الجر تناك ول ةأرما لك نهو ؟ بيترتلا ىلع لهف الاو . ناك نا اهجوز

 .. ةبارقلا دعب ةيبنجالا مث . ةبارقلا ببسب اهحاكن هل

 نيفكتلا ضيأ رهاط ناتك بوث ف هرضاح ىلع تيم نيفكت ضرف « باب »
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 بجينملع
 نفكلا

 نفكي الام

 جاوزألا ريغ هتثرو ىلعفالاو . هل ناكنا هلام نم نيدلا لبق وهو . رسيت نا ديدج

 هدجي مل ناو . هرضاح ىلعف الاو . هورضح نا ةبصعلا نم اونوكي مل نا ةلالكلاو

 دع الاو . ذخأ هثراو وأ . كلاهلا لام نم هتميق دخأ ىلع دهشا ناف . هلام لكب الا

 ,هتايحب هتالص يبوث هنوكو ةعبسل دحاو نم رتوب نيفكتلا بدنو .مكحلا يف ًاعربتم
 ريرح اهل زوجو . ةارما ولو هيف نفكي ال ةالص هب حصت الامو . كلذ نس دقو

 عضويالو . ةضف ريغدسجو ،سجنو 6 ريرحك لصم هسمي ال ام سم نم رذحيو

 دجو ناو . ةرورضب زاجو . هيلع ىلصي ال ندعم يف نفدي الو . ةرورضل الا هيلع

 هترسل هلجر نم وأ . هتبكرل هسأر نم مع ناف . هتروع هب رتس هلك هرتسي ال نفك

 .هبحاصل درن وفكمدجوف تيملزفك هجو ناو.(١)ةالصلا يف يحلا اذك و .لوألاب لمع

 درلا يف فلخلا اذكو . ءارقفلا نافكأ يف لعجي : ليقو .اضيا هيف هنيفكت زوجو

 . هبرل در تام مث ايح دجوف تيسنا ىلعيلا لسرأ ناو . ًانوفدم دجو نا لعجلاو
 .نافكألا ىلع فوقوم نم وأ لاملا تيي نم نفك نمو . هيف هنيفكت صخرو

 يف دحاو يف نفك هيف نفكي امب صوي ملو دحاولا ىلع ةدايزلا يف هتثرو عزانت وأ

 ؟هتثرول د ري لهف : الاو م نكمأ نا(؟)هيف هدر يلع تيمل نفك عزان ربجيو .رهظألا
 هبناج تحت نم نفكلا لخدأ لسغ اذاو . (نالوقر ؟ ءارقفلا نافكأ يف لعجي وأ

 هريغ نم وأ .هنم لعج دحاوب نفك ناو . رسيت امكفالاو . نكمأ نا نميألا

 ‘آريغص ولو تيم لكل بدنو ٠ الوأ هلامش نم هلاخداب هيتبكرل هيطبا نم احاشو
  

 هنأل :يناثلاب لمملا ىلوألاف ةالصلا يف يحلل ةبسنلاب اماو . معن تيملل ةسلاباما )١(
 لوالا فالخب عوكرلا ىدل ةروعلا فاشكنال هعم ضرعتيال

 . نكما نا نفكلا يف تيملا در ىلع يا )٢(
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 ناو . هلكهرتس : ليقو ..طقف هتروع رتس بجو الاو . هقوقح تمزل نا ًاقيف٫ وأ

 ازج دحاو يف نفكي الو . يقابلاب فل مث .هيلات نم حشو دحاو نم رثكأ يف نفك

 لعجي نا دعبف .امهنيب قيرفت لبقو جورخ دعب همأ عم تام دلو ريغ ددعتم

 لعجيو . هدحو هفل دعب دحاو يف اهدلو عم مضت مث . اهننس نم اهنكمأ ام همأل

 اهماما لعج الكشم ناك نا هلعلو . ىثنا ناك نا اهفلخو اركذ ناك نا اهمامأ

 بننو . اتيم جرخ دلو قوقح مزلت الذا ى توم دمب امهنيب قرفي الو .اضيا

 مزلو . نفدي ملام هل لمع يسن وأ .هقوقح نم عيض امو . مرحم ريغ تيم بيطت

 ;. هيلجرو هسأر ىلعدقعيو . طاخي الو 6 نفكلا هيلع للخيو . ةبوت اهعيضتب

 لمح هسأر جرخيو بوثب هيلع رتس شعن ىلع عضوو نفكو لسغ اذا _ «باب»

 ا هب قفريو نكمأ نا ربق وأ ىلصمل ريسملا يف مدقيو . هيف ناك نا تيبلا نم الوأ
 ركذلا بدنو . هللأ مهازخأ ىراصنلا . بدك الو . دوهللا بيخك ال .. هف

 نيمي مدقتلا ق هلماح لضفلاو . « توميال ينلا ىحلا هللا الا هلا الب » هفلخ

 هيلع ترم نمو )١(. ةعبات ال ةعوبتم ةزانجلا نأل رخأتلا هعيشملو . شعللا

 طبري الو . « هلوسرو هللأ قصو هلوسرو 1 دحعو ام اذه « : لاقو هلاح لع يغب

 . «مالسلامهيلع» ماركلا ةكئالملا نم روضحو عابتال ةباد بكريالو : ًاقرق هعشم

 )١ ) لاوقا ةسمخ ةلاملا ف لب . ءاهقفلا نسب قافتا لح ةلعلا هذه تسيلو . لوق ىلع :

 نم هدورول لضفا ةزانجلا ماما يشملا نا ۔ يعفاشلاو روهمجلا هيلا بهذ ام وهو . لوالا

 هلع ىرج ام وهو لضفا اهفلخ يشملا نا۔ ين اثلا . محنع هللا يضر ءافلخلا لعفو (صر) هلعف

 .اهلامش نعو . اهنيمي نعو . اهفلخو . اهيدي نيب يشمي هنا ۔ تل اثلا . هللا همحر فنمملا

 .يشمي يشاملا نا . عبارلا . ةزانجلاب عارسالا ةنس قفاوي وهو .نيعيشملا ىلع ةعسوتلا هفو

 .اهفلخف الاو اهماما يشفي ءاسن ةزانجلا عم ناك نا ۔ سماخلا . اهفلخ بكارلاو .ءاش ثيح
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 تلا ةالص

 لصيال نم

 بيترت
 نيلمملا

 الاو . نهاوس لماح دجو نا اهعابتا ءاسنلل هركو . فارصنا دعب كلذب سلابالو

 ماما نم لمح دحاو عم ناك ناو . نيلجر عم ناك نا شعنلا فلخ نم نمفر

 نمعجري ىتح ركذلاب الا اهيلا جورخلا دنع مالكلا هركو . رهظألا يف نيميلا

 :يهو ةعبر الا اهفانكأب ذخألا ةزانجلا مامت : ليقو ٠هءاملا شري ىتح ليقو . ربقلا

 ال ناو ،مهموا . ركذ نعالا تمصلاو 6 نفدلاو ' ةالصلاو . نيفكتلاو . لسفلا

 .اهيف مالسلا در هركو . لاجرلا قتاوع نع عضوت ىتح دعقي

 ال ث ادحوم ناك نا هيلع ةالصلا هنيفكتو هلسغ دعب نس _ « باب »

 ًانعاطالو . اقح ًاعنام الو . مارح شارف ىلع دعاق الو . اقبآ الو س اليبس اعطاق

 ران يف هسقن ايقلم الو . ةبوت الب اموجرم الو . ادمع هسفنل ولو التاق الو . نيدلا يف

 ٠فلق الا ةداهش درتو . اهجوز نع ةزشان الو ء رذعل ال فلقا اغلاب الو . قرحلل

 الو 0 نومعطي ال ةسمخ : ليقو . هفلخ ىلصي الو . هتحيذ لكؤت الو . هتحكانمو

 ءاملظ لتاقلاو .ةزشانلاو .قبآلا مهو :مهيلع ىلصي ال امك مهيلع ملسي الو ںنوقسب

 ىلصيو ٠ ةنرمو ةحئانل ةمرح الو . قحلا عنامو « مارحلا شارفلا ىلع دعاقلاو

 اذا هيلع ىلصي نم اهب دصقيو (نالوقف) الاو . ًاعامجا هتايح تفرع نا دولوم ىلع
 .هيلع ىلصي ال نمب طلتخا

 . نبالا مث ٠ جوزلا مث . هوبا تيملا يلع ةالصلاب سانلا ىلوا _ « لصف »

 : ةأرما ولو هيلو نذأتسي ىتح هيلع ىلصي الو . برقألاف برقألا مث .معلا مث
 وأ مامالا : ليقو .اهريغك هيلع ةالصلل هب اوضر نم موقلا مدقي:ليقو . هنفد اذكو

 . يقابلا نع ضرفلا طقس دحاو هيلع ىلص ناو . ةعمجلاك ىلوا شيجلا ريمأ
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 ةأرما هيلع تلص ناو .هسكع ليقو .اهردص ةأرما نمو هسأر لجر نم لبقتسيو

 نا ةدحاو يزجتو + اقلطم هردص لايح رباقي ليقو - لجرلا هلقتسي ام تفلاخ

 حلاصو لفطو دبعو ةأرماو لجرك ةلبقلل ىتوملا ماما لضفألا مدقيو . ددعت

 غلابلا رحلا مث . لضفأ ركذلا غلابلا رحلا حلاصلاف : مامالا مامأ : ليقو .هريغو

 . غلابلا دبلا ليقو . رحلا لفطلا مث . ركذلا

 نيميلا ىلع ًاعجطضم وا . ًايقلتسم برغملا وحن هسأر لعجي _ « لصف »

 . اهراب دتساك هسكعال , ةلبقلل هالجرو ايقلتسم ناو تزاجو . هنفدك البقتسم

 . رسيألا ىلع اعجطضم وأ . ايقلتسم قرشملا وحن هسأر لعج - ةداعا الب ۔هركو

 الو .هثل دمحلاو .هلا ناحس» : ليقو . ضرفلاك اههيجوتو .ةنسلا ةفلاخمل اهب ليقو

 مث . ارس ةحتافلا أرقيمث .ذيعتسي مث ء مارحالل ربكي مث . «هللا ىلاعتو . هللاالا هلا

 ءيبنلا ىلع يلصيو ىلاعت هلا دمحي مث ث ةثلاث مث ٠ ةحتافلا مث ث ةيناث ربكب

 : ليقو . هل حتف امب وعديو تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسيو «مالسلا هلع »

 هتبفوت كتما نبا كدبع نبا كدبع انالف نا مهللا »لوقي : ليقو . نسيف دحي ال

 هبف ديز ىلوتم ناك ناف . «هدعب انتفت الو . هرجا انمرحتال مهللا . هدعب انتيقباو

 هرارق نم آريخ رارقو . هلها نم آريخ الهأو .هراد نم آريخ اراد هل لدبا مهللا»

 ةحصلا اهبف ىقبت راد يف هنيبو اننيب عمجاو . نيحلاصلا حاورا يف هحور دعصاو

 اهب حفصي ةفيفخ ملسي مث 2 ةعبار ربكيو .« وغللاو بصنلا اهيف بهنيو

 ناك نا لفط ىلع محرتيو . مالسلا هيلع هلوسر ىلع يلصي مث 6 الامشو انيمي

 الو هرجأ انمرحت الو . آرجاو ًاطرفو فلس انل هلعجا مهللا » : لوقيو 6 ىلوتل
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 عضو

 ةزانجلا

{



 تالاحلا

 ال ىلا

 ةالصاهعم
 تلا

 ربقلا رفح

 ريغ : ليقو ، رم امك رفغتسا هريغل ناك ناو ' ملسيف ربكي مث «.هدعب انتفت ال,

 ةسماخ :ليق رضت الو .تقولا قاض نا تاريكت ثالث زوجو . ةعدألا نم كلذ

 اهطورشو . تاريبكت عبرأ هتزجأ ةحتافلا نسحي ال نمو . اوهس تديز نا

 وا . انايرع وأ ٠مميت وأ ' لسغ لبق هيلع اولص ناو . حيحصلا ىلع ةبوتكملاك

 يف هيلع ىلصي الو .اوداعأ سجن لحم ىلع وأ . هيلع وه وا ى سجن بوث هيلع
 : لكلا يف ةداعا الب ثنح فوخل دجسم يف هركو . هيف حصت اللحم وأ ' ةربقم

 هلوط سايقب هيف هنفدو تيمل ربق رفح ةيافكلا ىلع بجو _ « باب »

 ةزواجب الب بكنملل وأ .وقحل وا 'ةكرل قمعيو . اهل جتحي مل ةدايز وأ .صقن الب

 .همادقال . نكما نا هفلخ رفحلا دنع هبا ,ت د بو . حيرضلا نم ىلوا دحللاو . هنع

 جاتحيو ث ةصاخل فرعت مل نا ةحابالا اهضرا يف دعاقلاو . رثكأف ةثالث نم ةربقملاو

 ذهنم تيم عزن ملعي مل نا هيف نفد روفحم اهيف دجو نمو . تفرع نا نذال

 ال اهضوم اودصق ةربةم موقل نكت ملناو . همانع هرفاح يطعأ تيمل رفح ناو

 نكمي مل ناو . عرازمو .قرطو . ةرامع يفال .مهتيم هيف نونفديف آدحأ رضي

 الف الاو . هنم دب الف حابم وأ .مهكلم دجو ناف :هيف هونفد هيف تام لحم نم هلمح

 نم ال 6 مهلاومأ نم هورتشا ءارشب الا ربق اودجي مل ناو { قاطي ال امب فيلكت

 هف بارتلا هيلع اودر هنم هلمحو هيف رفحلا عنتمي لحمب تام ناو . كلاهلا لام

 هيلا طبريو رحبلا يف تيم نفكيو , هب هرتس مهنكميام وأ . ةراجحلاف الاو دجو نا

 مهجورخل رخأ الاو 2 هداسغفيخ نا ةرورضلا دنع ربقلاك : وهو هاملا يف هلزني ام

 فنؤتسا ةيذؤم ةباد وأ }نيظ وأ . ءام هيف دجوف ربق رفح ناو . برق نا رحبلا نم
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 ام لعفن انعد :هيفدجو امل ليق فانئتسالا رذعتوأ .لكلا يف دجو ناف . ةثالث ىلا

 . كلذك هيف نفدي مث : اضيأ هب ترمأ ام تنأ لعفاو . هب انرمأ

 ناو .هماما عضو هقرشم ةهج نم ناف : ربقل تيمب يتأ اذا _ «لصف»

 نم هب ريدا هبرغم نم ناو ٠ هماما عضوي مث : هيلجر نم هب ريدا هفلخ نم

 مهنكما نا اذهو .كلذك عضو هتلبق نم ناو 'هماما عضويفهيلجر نم مث 6 هفلخ

 هوعضو ناو . هبلع ال رخآ ربق ميرح يف هوعضو الاو 6 سيكنتب هالجر قبست الئل

 ربقلا يف هلزنيو . هيف هونفد هنم هلمح هعم مهنكمي ملام هب ثدحو هربق ميرح يف

 هبنجف آلوأ هالجر لزنيو . ربقلا قوف نم مهل هيطعي ' هئايلوأ نم ةثالث وا .نانتا

 كرتو . هيلجرو هسأر ىلع دقع ام لح هيف عضو اذاف .هيلجر وحن نم هبابو . هسأرف

 اهزجع يليو اهمرحم لازنا ىشألاب ىلوأو ؛ ىنميلا هنيع نع فشكو ' هناكم طيخلا

 ةالصلاكف هنفكو هلسغ ىلع هؤايلوا عزانت ناف .نيمأف نكي مل ناو ء ادحاو ناك نا

 هعضاو .لوقيو ١ بارتب ىراوي ىتح ركذل ناو ربقلا ىلع رتسيو 0 رهظألا يف هيلع

 هيلع بارتلا د ري مث٬ىلوتم ناك نا «هثلا لوسر ةلم ىلعو» ديزيو «هللابو هثلامسب»:هيف

 هل شرفي الو «ةيآلا مكديعناهيفومكانقلخاهنم» :لوقيو ؛ قفرب ربقلا قوف ناك نم
 نمو هسأر نم تامالع هل لعجيو . هنع باتلا عنمي ام هل لعجي الو :دسوي الو

 ُجراخ نم هيلع ديز صقن ناو . هلك هيلع در بارتلا لضف ناف . هئالتما دعب هيلجر

 . عبسك نم هزرحت ةراجح هيلع لجيو . اهسكع هصقنو .ةنسح ةراما هتدابز لي
 .يعد نا بيجي نا هيلعو .ةناعالل وعدملا وا .يلولا كلذ مزلو .ران هتسم ام رذحيو

 .مهتيمعم اورضح نا ءايلوالاك ديبعلا تاداسو . نذاب الا غارفلا لبق فرصني الو
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رانلا



 مزلت ىتم
 قوقح
 تلا

 مزلتال نم
 هقوقح

 بيجحللا
 ةيزعتل او

 لزنم لمهأ ىلع وا ' اقلطم هرضح وأ ' ارفاسم ناك نا هعم بحطصا نم ىلعف الاو

 خلسنا ناف . هؤازجا قرتفت ملو هماظع هدلج ىطغ ام هقوقح مزلتو . هيف تام

 نود هتثج تدجو ناو . هنفد مزلو هيلع ةالصلاو هنفكو هلسغ طقس تقزتفا وأ

 نا لكلا مزلو (نالوق)؟ طقف هتاراومو هفل وأ ؟ةرثكلل آرظن اهب مزلت لهف :هسأر

 كرشمو 0 طقسك هقوقح مزلت ال نمف ةلمجلابو . لوألاك ليقو . هدحو سأر دجو

 حمألاو . هنفدو هفل مزل : محلو ، رعشو . دلجو .مظعكو )١( مدقت امم امهوحنو

 تمزل نمو . ةربقم ركذ نمل لعجي الو .رعشو .دلجو .محلو.مظع فل بوجو مدع

 مزلت ال نم كرت وأ ا نفد هل دعي ملف هربق نم عزن مث .هل تلعجف هقوقح

 مزل صحفب ادرفنم تام نمو .ال ليقو س كلذ نم دساف نمض نفد الب هقوقح
 هعنمي الو هداسف لبق هلصي ناك نا ثدعب ولو تاومألا ننس هل لمعبو هيتاي نا هيلو

 نكي مل نا هقوقح مهمزلت مل ادرفنم موق لايمأ نم اجراخ تام نمو . فوخ

 .هيلو مهيف

 عم ريدي نم مهنم : ننسربق نم فارصنا دنع انباحصال _ « ةمتاخ »

 يف ائراق هنيمي نع آرام هسأر نم ائدتبم امهيتلكب وأ ` ىنميلا هلجرب ةطخ ربقلا

 .لضفا كلذ لعفي .فرصني مثهئدبمل يهتني ىتح نورصبي الىلا۔سي لوا نم هنيح

 .ساق دي عزني الو . ربقلا ىلع مهيديا نوضفنيالو .كلذب لغتشيالنممهنمو .موقلا

 يغبو .ةنتف لهأ ال . نامز ىضم ناو اقلطم هتم يف ملسمىزعيو ، شعن بلقي الو

 ٦١٢ :ةحفص ف يا ))
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 ريع ناو مهلعف لها نم ال مهبيرق مهيلع ىزعيو . مهنم تام نمف عطقو

 ‘ فلخلا و ؤ ءازعلا نسحو . رصلاب هل ءاعدل ١ ملسملا ةيزعتو ‘ ملسم

 ىزعملا بيجيو . كلذ ريغو ايتدلا يف فلخب هريغر. ةرخآلا يف باوثلاو

 باوصلل قفوملا هللاو باوجلا نم قيليامب

 رم ٦

٢ ١





.ةاكزلا





 باصتنلل كلام .ملسم .لقاع . غلاب رح لك ىلع بجتو .ةالصلاب نرق ضرف يهو

 . اعنصي مل نا نيدقنلا يفو . بيبزو ى رمتو .ريعشو . رب يف ًاعامجا ًامات اكلم

 ُآدجعو انونجم . ميتي اهموزل يفو ةمئاس تناك نا منغو . رقبو .لبا يفو

 له : هراثم . (فالخ) نيدأ هيلع وأ . هل نمك كلملا صقانو , ًايمذو
 نونجملاو . ميتيلا ىلع اهبوجو حيحصلاو ؟ينغ ىلع جاتحمل قح وأ؟اهريغك ةدابع يه
 ىراصن نم نكب مل نا. ةيزجلا هيلع امناف يمذلا نودو هديسل هلامو هنافدبعلا نود

 . رشعلا هيف مهمزل اميف سمخلا وهو . نيملسملا ىلع ام فعض مهيلع ناف برعلا
 نيد يف ابوجو حصألاو . مهيلع .ةيزج الو معنلا يف اذكو .هعبر يف هفصنو

 . انيع ناك نا نيد نم هيلع ام نايدملا طقسيو . سلفم ىلع نكي مو هلجا لح نا
 ولو نينيعلا يفو ى تلسلاو ةرذلاو ةقباسلا ةعبرالا : ةتسلا بوبحلا يف بجت اندنعف

 ةراجلا لبالا يف اهبوجو مدع حصألاو .فالخ ةمئاسلا ريغ ماعنألا يفو . نيعونصم

 . ريمحلا : يهو ةعسكلا يفو . لايعلا . توقب ةعجارو ةبهاذ مامزب رجت يتلا يهو

 .. لسن اهب دصق ناو ليخلا : يهو ةهبجلا يفو . قيقرلا يهو ةخنلا يفو
 اميف ال . رثكاف قاس وأ ةسمخ تناك نا بوبحلا يف بجت _ « باب »

 . عاص نوتس قسولاو . هعبرب ليقو عاص فصنب دحي ليقو . ليلقب ناو اهنود

 (١)اندلب رايعب ةيثح ةئامب قاس وا ةسمخف . ثلثو لطر دملاو دادمأ ةعبرا عاصلاو

 مضيو نيرشع ليقو ى عوصا ةرشع متي ىتح ليقو . ةاكز لق ناو اهيلع داز اميفو

 ردقب هعومجم نم ذخؤتو باصنلا هب لمكيف هديجل بحوا ٠ رمت نم فنص هىدر

 ىلع هسكعو ربل ريعش مضيو . ًاقافتا هطسوا نم تذخا ًافانصا ناكناو .لك

 )١ . نجسي دلب يا .
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 ىلعو ةاكزلا

 بجت نم

 ىكزيام

 ىكزيالام

باصن



 رادقم

 ةاكزلا

 لبق امهادحا تكردأ ناتعيرز هل نمو . نيدقنلاك . راتخملا

 مضت لف : طقف ةدحاو يف باصنلا غلبدقو امهتنس يف ىرخألا

 نيتلغب لخن ىتا نا اذكو .(نالوق) ؟رهشا ةثالث امهنيب نكي مل ناو ؟ًاقلطم اهتخال

 :مهضعب ىلع بجت الوا .لضافتب ولو كالم وأ . كلامل باصنلا اذهو. ةنس امهتعمج

 كيرشب متتسي امنا ليقو . هتصح ردق يلع يطعيو .مهصصحب هتمزل نم متتسي

 وأ ءاعرز كرتشا نمو . ًاقلطم ال ليقو . ريقفو . دجسم لامو ث كرشمك ال همزلت

 ناو ىكز غلب ناف : هءابصنا مض هيف بجت اردق لك عم غلبي ملو لاجر عم ةلغ
 يف تمزل نا الا مهعم هيف متت ملاميف همزلت الو . هعم ىدا ضعب عم متتسا

 .ال ليقو .نيرخآ لامل مهضعب لامبو . هراغص لامب لجرلا متتسيو .هئابصنا عومج

 وأ , رطهب امهوحن وا . رمت وا . بح نم يقس اميف بجي _ « باب »

 .لامكتسا دعب هفصن بورغلاو يلاودلاب يقس اميفو . رشعلا امهب وأ ث نويع

 رظنب ةمساقمب وا ؟كردأ ام ىلع وأ ؟سسأ ام ىلع ثيغو رجزب يقس اميف لهو

 نويعب مهضعبو . ةجلاعمب هيقسي مهضعب: ددعتمل ناك نا اذكو .(لاوقا) راتخملا وهو

 . غرفي ىتح رشاع لزعيو . عست هسفنل ليكي مث يمسي نا اهجرخمل بدنو
 فلخلاو . ًابيعم نكي مل نا ًاعامجا زاجو . ةكربلل اهريغ نم ال هتلغ نم اهيطعيو

 ءيدر :نم ليك لدب ربك ديج نم ليك ءاطعا زاجو . حصا عنملاو ةميقلا يف

 . امهريغ اذكو © هسكع ال : ريعشك

 .فلع وهذا ًاعامجا هكاردا ءادتبا لبق بح يف بجت ال 7 باب »

 ؟قاسوا ةسمخ ردق هنم كردي ىتح وا ؟ لق ناو كاردا هلخد اذا بجت لهو

 عيبكب هكلم نم كلذ جرخا نميف : هتدئاف . (فالخ)؟ كردا اميف بجت امنا وا

 . رافلاو .ةقدصلا نم ارارف ال . كردا دقو ةجاحل هوبا هلكأ وا . ةبه وا
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 ؟ يدؤي لهف هتجاح ءاضق عم هدصق نمو . هيش هنم كردي مل ناو )١( يدؤي

 وهو ؟اهيف هتمزل لهف : اهكاردا لبق هكلم ةلغ تلخد نمو . «نالوق» ؟ الوأ

 اهرشع هثراو مزل هتلغ كاردا لبق تام نم اذكو . «فالخ» ؟ الوأ .هبشالا

 ال ليقو . تكردا دقو رضتحا اذا هب ءاصيا همزلو . اهب مامتالاو هتلغل مضلاو

 ناو. حصألا وهو هتلغل اهمضي الو . هب صوي مل ناو هنع هجارخا ثراولا ىلتو

 ليس وا ث ران وأ . حيرب هجارخا ناكما لبقو اهيف قح بوجو دعب ةلغ تفلت

 ‘ داتعم ذاذج وأ .داصح دنع كلذ وحن وأ . ةميهب وأ . بصاغ وأ ' صل وأ

 هيلع ىكز اهضعب يقب ناو . اهيف ةاكز الف طيرفتب ال ليك يف عرشي ملام وا

 ال ناف : جارخا نم نكمت دعب تحاتجا ناو . اقلطم ليقو . هيف تبجو نا

 ؟الوا ؟ نمضت لهف : رخآل عضوم نم اهل لقن وا . ليك عوقو دعب طيرفت
 طب رفتب تحاتجا ناو . هطوقس ىوقالاو . نيمضتلا ىلع رثكألاف . «فالخ»

 5 .اقافتا نمض

 داصح لبق رمت وأ ب بح نم لكأ ام۔ليق۔ بسحي _ « لضف »
 هلايعو وه هنم لكأي نا هبرل زاجو .ال ليقو . هيف ةاكزلا بوجو دعبو ذاذجو

 فلعيو ، هفيض معطيو , هراجو ث همحر لصيو ث يواديو . فرس الب قدصتيو

 هلع ىضم اماذا نتح ةاكزلا هيف بجت لام هل يذلا وه رافلا ؟ رافلا وه نم )١(

 يدؤي ؟ يدؤي اذامو ٠ هتاكز يدوي ال يك هوجولا نم هجوب هكلم نم هجرخا ةنسلا ضعب

 كردت ل ناو هتالفسم عيمج ىلع يد 3 كلذكو . ةلماك ةنس ةاكز ال. هتنس نم ىضم ام ةك ١

 ١٤ ص حاضيالا نم ي ز اتلا .رجلا ي ف ّ“ هللا همح ر» رماع خيشلا ىرج اذه ىلع.. كلذ دص ة اذا

 هححصم ا ! لمأتي

_ 
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 انيفةاكز
 ةفآ فلت

داصحلا لبق



 تقو يف بهذا نا الا ؛ هلك هلكأ ولو هداصح نم غرفي ملام باسح الب هتباد

 الف هيف بجت ام هنم عمتجاو رادنالا لصو امو .هيكزيف رثكاف باصنلا ردق

 ليقو . اماعط وأ . ًانيجع وأ . اقيقد ولو ذئنيح دوجوم لك بسحيو .دعب هنم لكاي

 . مهلايعب ناو هداصحو هتمدخ يناومأد ام هنم لكأ كلذ ةمدخل زاجو.كلذ هل سيل

 مهيوقيو مهنيعي امم هوجاتحا ام هنممهل لعجيو .هنومدخيالموي ال ءرادنالا لصو وأ

 ناكمب هنم عمتجي وأ.ةمرعلا فقت لام هب الا هرمت وا ' عرزل لصي الام لكاذكو

 بسحي لمه :ملسمل ال ء نيكسم وأ . ريقفل ىطعا اميف فلخلااذكو . هيف بجت ام

 ؟هلك هعرز ىطعأ ولو هللا هجول ىطعأ ام باسح همزلي الوأ ؟ هرشع يدؤيو

 همزلت ةعابت فاخ وأ . اهبارتسا وأ ث اهتميق نم رثكأ هتلغ ءانع ىأر نمو .«فالخ»

 كردأ ناعرز هدنع نم اذكو . نالوق؟ الوأ ؟ اهرشع مزلي له: اهكرتف اهب

 .هريغل مض نا الا دحاو يف باصنلا متيالو " رخآ داصح لبق هلكأف امهدحا

 عمج نم كلذ لصأ . ًاقلطم رخآلا هيلا مض هيف بجت ام لوألا يف ناك ناف

 لكألا هلو . دصحي ملناو دعب هيلا مضي ام عيمجنم لكأي الف هيف بجت ام هدنع

 مدقت ام الا لوق ىلع رادن الا لصي ملامهيف مزلت ام هنم عمجي مل ام

 عناملاو . كلذ زاجأ نم لوق ىلع لاملا برل عبات لماعلا _ «لصف»

 مهسب ضرلا ثرحل رجأتسمك هؤانع لماعللو رذبلا بر ىلع رشعلا : لوقي

 ةزاجالا ىلعف : اهرمت نم مهسب هب مايقو لخن يقسلو . اهبر نم رذبلاو

 وأ . عرزلا بر ىلعو . هانع ريجأللف عنملا ىلعو . امهطرش ىلع امهنيب ةاكزلا
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 ثلهجلل عنملا ىلعف : مولعمب ثرحل ءام وا .اضرا وأ . ةباد طعم اذكو .ةاكزلا رمنلا

 : امهؤانع ةبادلا برلو . عرزلا بر ىلع رشعلا : ءزجب ةعرازملا نع يبنلا وا

 اذكو . اقفتا ام ىلع امهنيب وهف : ةزاجألا ىلعو .هتميق ءامللو ٠ اهناصقن ضرأللو

 ًافاصنا ضرألا العج ءاوس ًاثالثا رذبلا العجو ث ًافاصنا ًاثرح اكرتشا نالجر

 مهلوق لدف . لاومالا ىلع : ليقو . اقفتا ام ىلع نارشعيو نامسقي ليقف : ًاثالثا وا

 هبرل عرزلاف : هثرحف اعرز بصغ نمف هيلعو . ضرألل ال عرزلل قح ةاكزلا نا

 هبرل هتميق وأ رذبلا لثم مرغو . هرشع هيلعو بصاغلل : ليقو . هتاكز هيلعو

 . هليكو هسنج نم هلثم مرغ هكلهتساف ًآنوزوم وأ ' اليكم بصغ نم : يور امل

 . رشعلا هيلعو تتبن ام اهبرلف هرذيب اهثرحف اضرأ بصغ نم اذكو . هنزو وا
 بصاغلل ليقو . «نالوق» ء انم رثكألا هيلعو ؟ الوأ ؟بصاغلل رذبلا يطعي لهو

 هلف اهبر نذاب اضرا ثرح نمو .اهبرل ضرألا ناصقن يطعيو هرشع هيلعو

 هفف ةيناثلا يف تبنو ىلوألا ةنسلا يف هرذب تبني مل ناو ء رشعلا هيلعو عرزلا

 ضرألا برل دتنيح نوكيف هدسفي اردق اهيف ثكمي وأ . هدعي ثرحت ملام هيلعو

 هلف هريماطم لوح وأ . هباود ةنمد وأ 'هردنا يف تبن ام اذكو . هرشع هيلعو

 اهبحاصل هدعب تبن امف دصحف هنذاب لجر ضرأ ثرح نم اذكو هيلعو

 رشعلا نا وهو .دحاو لصألاو . دعب ثرحت ملام رذلا برل ليقو :هرشعيو

 هبلط نا اذكو . هيلعو هلف زاجأف هنذا الب هريغل ثرح نمف هيلعو . عرزلل قح

 هرما رذبلا هل دري نا ىلع هل ثرح نا اماو . هسفن نم لعفف هل ثرحي نا

 دري نا ىلع هل ثرح هنأ ريغ ال مأ هرما نيح فلسلا هل ركذ ءاوس : هرمأي م مأ
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 ام مكح
 هارتشا

 نميمنلا
 ململا

 ام مكح
 هارتشا

 نمملسملا

 برعلا

 ةاكز
  

 امهباصنو

 حاتجا ناف .عرزلا كاردا لبق هرذب ضوع ذخأي ملام هل ثرحلاف رذبلا هل

 ضوعلا هنم ذخأ ناو .هكلم نم جرخي ملام هلام هنأل هلصف
 ىلع ةيضوعلاب ضوعلا هنم ذخا نم كلم ىلا عرزلا لقتنا كاردالا لق

 هعرز بهاو : هريظنو . هتاكز همزل كردا ىتح ائيش هنم ذخأي مل ناو .امهقافتا

 لاقف رذبلا رضحا نا اماو . هل بوهوملا هلبقو هتاكز هتمزل هكاردا دعب صخشل

 هدي لخد ام دعب هثرح مث هتكرش دارا نا هفصن وأ .بحلا اذه كتضرفأ هل

 ؛ريقفل هبح نم ثراح اذكو .هضرقا ام هطعي مل ناو امهنيب ةاكزلاو عرزلاف

 .هتاكز همزلت الو هل ثورحملل عرزلاف رجألا نم هاوس وأ " دجسم وأ , نيكسم وأ

 :الاق امهنا زيزعلادبع نباو عيرلا نع ركذ هنا ريغ عرزلل قح اهنا لدف
 لاقو . رشعو جارخ عمتجي الذا اهيف رشع الف آاجارخ ضرالا تناك اذا

 هبهذم نا ىلع لد عيبرلا نع ركذ ام حص ناف . اهيف امهعامتجاب دابع نبا

 ‘كلذب لوقي انم اضعب لعلو .ةفينح ىباك ضرألل قح ةاكزلا نا ةلثمملا يف

 ولو نيملسملا ضرا نم معن وأ .لخن وأ . ضرا نم يمذ هارتشا ام نأل

 عنميو ،نيملسملا لاوما نم هلصا ناك نا ةاكزلا هيفف رخآ دعب يمذ هلوادت

 هارتشا امو . ىكزت تناك نا كرشلا ضرأل مهضرا نم ةيشام جارخا نم

 قح اهنا لدف ‘هرشع همزل سمخلا هف يرجي ام برعلا ىراصن نم ملسم

 . معنلاك ضرألل
 وهو : باصنلا لامكتساب رشعلا عبر نيدقنلا ف بجو _ « باب »

 ٠كلملا رارقتساو لوحلا نارودبو 0 ةضف قاوأ سمخو 4 ابهذ الاقثم نورشع

 طسوا رياش نم ةبح نوثالث طاريقلاو .ةضف نم طيرارق ةثالث هنزو : لاقثملاو

١٢٣٤



 نينامثو اعبرا هنزو نوكيف . رانلاب تابح تس ۔رايندلا وهو _ ككسم نم صقنو
 عبرأ طاريقلاو . آطاريق نورشعو ةعبرأ لاقثملا :ليق ام اذه يناني الو . ةبح

 ناطاريق مهردلاو . امهرد نوعبرأ ةيقوالاو . بهذلا طاريق اذهف . رب نم تابح

 لك يفف : الاقثم نيرشعلا ىلعو اهيلع داز امف. مهرد اتئام ةضفلا باصنف

 . ريطانق تغلب ولو لاقثم رشع ليقاثم ةعبرا لك ىفو ث دحاو امهرد نيعبرأ

 هبف بوجولاب ليقو . انم رثكألا دنع ءيش ةعبرألاو نيعبرآلا نود اميف سيلو
 .ةضفل بهذ مضيو . نينيعلا يف هكيرش مهسب كيرش متتسي الو . لق ناو

 امهيلع راد مهرد ةئامو ليقاثم ةرشع كلامك :اندنع سنج امهو هسكمك

 اهادحا : لئاسم يف رصحنت مضلا ةمصو ٠ دابع نبال (افالخ) عنام الب لوح

 يتئامو الاقثم نيرشع .كلامك باصنلا نع رصاق ريغ امهنم لك نوكي نا

 .. رخآلل امهدحا رسكي الو . هبام لك ىلع يطعي هناف مهرد

 تقولاذخأل رخآلل امهدحا فرصيف هنع لك رصقينا: اهتيا

 . الاقثم رشع ةنسمخ وأ . مهرد ةئامو ليقاثم ه رشع كلامك . ءادالاو

 د۔ذع ةاكرزلل حلصي امهيال فرصيو تقوف كلذ وحن وأ .امهرد نيسمخو

 ةئاموا . اجاور اهيواست ليقاثم ةعستو مهرد ةئام كلام اذكو . اهتقو لولح

 تيقوتل رخال امهدحا فرص ليقاثم ة هعستو . الاقثم رشع دحأ يواست مهرد

 .:ليقو . ةاكرلل الصا "نوكت امك . مهارد ةثالث ةضف نم هللا هفرصي ام لقاو .ءاداو

 لكلا يفناك ناف : امهرد وأ . . مهارد ةثالثو . الاقثم رشع ةعست كلامك : مهرد

 ةثالث ىلا : ليقو : لق ناو بهذل فرصيو .ىداو تقو مهزد يتئام فرص

 ‘ يأر لع لقا وأ . ريناند ةنالثو مهرد ةئام كلامك : ةضفلاك رثكأف ريناند

١٣٥ 

 طورش

النقدين٠:.



 لحلا ةاكز

 نا اهتنلاث . كلذل تقوي هناف مهرد اتئام هبف متت ام جاورب امهفرص يفو

 يف فلخلاو . تيقوتلا مزل رخآلا هنع رصقو امهدحا عم باصنلا لمك

 ارانيد نيرشع كلامك ؟الوا ؟ لماكل مضي له : صقولا باصن نع رصاقلا

 يدؤيف نيعبرا غلبت ىتح ءيش نيثالثلا يف همزلي ال ليقف :امهرد نيثالث و

 فرص اهيف ناك نا اهيلع يدؤيف نيرشعلل نيثالثلا فرصي ليقو . امهرد اهيلع

 ةاكزلا حلاص ىلا رظني :لاق نمو . هيف فلتخملل لصا هيلع قفتماف - ريناند ةعبرا

 امهرد نيثالثلا يف انم دق ام ىلعف ريناند ةثالثو . مهرد يتئام كلام اذكو . طاتحا

 ةملسلا ىرجي يرجي هنأل , بهذلل لصا مهدنع ةضفلا نا ريغ .فالخلا نم

 )١( . هسكع نم ىوقا ةضفل بهذ فرص آذاف صقنتو هتميقديرتف

 هنزو ىلع وا ؟هتميق ىلع وا . هيف لعج ام ىلع يلحلا ىكزي له «لصخ»

 ءادوس مهرد يتئام وا .ةئيدر الاقثم نيرشع كلام اذكو (لاوقا) ؟ ةنس لك

 كلذ . هللا همحر فضملا هيلا بهد ام سكع ةضفلل الصا بهذلا رابتعا ىلوألا )١(
 روحملاو ميقلا هب ردقت ىذلا رايعملا لودلاو ممألا فلتخم ىدل لازيالو ناك بهذلا نا

 لقو ةيلاملا قاروالا هف ترشتنا ىذلا رصعلا اذه ف امس ال . اهتالماعم هيلع رودت ىذلا

 اعافترا هديصر عبتت اهتميقو ةيبهذلا ةلومعلا لثمت قاروالا كلتف سانلا نيب يندعملا دقنلا

 إ:دعم لودلا ضعب يف نآلا تحبصا ةضفلا نا ىلع: الصا كانه ةضفلل لخدالو اضافختاو

 . يناوالاو تآلالا ةعانص يف لمعتست تلا نداعملا رئاسك

 ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاوءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز» : ىلاعت هلوق يف ةرظندرجملو

 مهملاو هتيلصا ةضفلا ىلع بهذلا ميدقت نم حورتسن نا اننكمي « ةيآلا ةضفلاو بهذلا نم
 ضع هددح ام ىلع امارغ نوعستو ةثالثف اب اصن ربتعي ىذلا بذلا نازيم اما . مدقملا

 .نيققحملا هاملعلا

 هححصم ه ١

١٣٦



 مهاردلا نوكت ىتح همزلت الوا ؟ ةشوشغم ناو اهنم اهتاكز يدؤي له : ةفيزم

 ' . (نالوق) ؟ ًاشوشغم ال آربت ريناندلاو ةفاص ةرقن

 همزل كلام ديب باصنلا رقتسا قتمف (١)كلملا رارقتسا اهف طرش «باب»

 اناكولو )٢( طةف كلا ا۔م.ف ىعاريذ ا۔ه امأو , نيدقنلا ريغ يف اذهو ٠ هلتيقولا

 . لحي مل نيد ىلع يكزي الو . رمام ىلع لح نيد وا . ضرقب :ريغلا ةمنب

 ىدا هفلحي مل ناو ث همزلت مل هفلحف نايدملا دحج ناف هيلعو . سلفم ىلعوا

 ابئاغ وا .هنم قحلا ذخا ىلع ردقي ال نمم نايدملا ناك ناف . لح اذا هيلع

 هنأل \ كلذ يف همرلت هلع لهج نيفد هل ناك وا . هفرعي الوا . هنم سبأ

 لخد نيح نم هتقوف هيلع علطي مل ثراك هب ملعي مل الام كلم نمو . هنم عنم

 :لوقي امهيلع اهبجومف قافا وا . غلب مث انونجم وا .الفط ناك ناف : هكلم

 نامز نم لوقي امهنع اهطقسمو .امهكلم لوخد وهو . هاثرو نيح نم امهتقو

 .فللكللا

 لبف : سمت ملو ةاكزلا هيف متت نيع ةجورتل ضرف نا _ “لصف

 لم : امهراثم (نالوق) ؟ سمت ىتح فقوتو تقوت وا ؟ اهيكزتو اهل تقوت
 تيقوتلاوقادصلا بجو تسم ناف :حاكنلا خسف ناف .سملاب وا ؟ دقعلاب هقحتست

 ال ليقف : الاقثم نيرشعب ريجا يف فلخلا اذكو .تذخأ ام در اهمزل الاو .هل

 اهل تيقوتلا همزلو اهقحتسا عرش اذا : ليقو . لمعلا متي ىتح اهل تقوي
 لودع ةميقل ًاعوجرم وأ ؟ةرجأب جح ةيصو ذخآ اذكو . لمعلا مامتاو

 هرارقتسا نود )٢( العف كلاملا دي هتوبث )١()

١٧ 

 فئازلا
 شوشخملاو

 تيقوتلا

 ىك زي ىتم
 ضرفام
 اقادص

؟ةجوزتمل



 لامكتسا
 لوحلا

 ةدئافلا

 كلذ طقسي الف ءتاعابتو لاوما داسف نم هريغك وا ث ةعتمو ، شراو . ءانعك

 ىلع امهنم ضارتب وا ٠ مكاحب موقي ىتح هقحتسي نم هل تقوي الو .همزل نم
 نايدملا طقسي نيدقنلا يف كلذكو . طاقسالا حصيو تيقوتلا بجيف ةميق

 وا .ةلماعم نم كلذ ناك : لح نا هبابرا فرعي مل ناو امهنم هيلع ام

 ؛ سمخ وا .لاصتنا وا ة ةاكز وا ،دجسم لامك نيعمل نكي مل اميفو .ةيدعت

 يكزيو همزل نم هطحي لهف س تيم ةيصو نم مزال وا .نيكاسمل وه ام وا

 رسيا ام لمحت ام ليمح طقسي الو . «فالخ» ؟ الوا ؟ يقابلا ىلع

 ناو .سلفم ىلع لمحت ام طقسيو .هتلزنمب ليمحلا ناك ناو ميرغلا

 ناف .ميرغلا رسيأ ام المحت ام ناطقسي الف ليمح ىلع ليمح ذخا

 حص ميرغلاك لوالا رسعا ناو .رخآلا ال. لوألا ليمحلا طقسا سلفأ

 ةنكما يف ناو رثكا وا ٠ناليمح ميرغلا ىلع ذخأ ناو رخآلا طاقسا

 نا اذكو . سوؤرلا ىلع هبانم لك طح سلفا ناو . ميرفلا رسياام طحالف

 نع رضاحو . تيم نع امهنم ايح مزتلي نا نيدلا بر امهيلع طرشو المحت

 لك طحرسعأ ناو ، هنع لومحملا رسياام ناطقسي الف رسعم نع ًآرسومو "بئاغ

 نا اماو . طقف هبانم رضاحلا وا ٠ يقابلا طقسا باغ وا .امهدحا تام ناو , هبانم

 حص اذا كلذ لصاو . نيدلا عيمج رخآلا طقسا ميرفلاك امهدحأ ربعا

 . نيدلا ءاطعا همزل ناو طاقسا هل حصي مل هريغ ىلع ليمحلا عوجر

 :لهو . لوحلا لامكتسا ماعنالاو نيدقنلا ةاكز يف طرش _ « باب »

 اهل تقوي وا ؟لوح اهيلع لحي مل ناو هعم ىكرتف اهلصال ةعبات ةدئافلا

١٣٨



 باصنلا ىلع درت نا اما : اهنا اهليصفتو (فالخ) ؟ اهيلع هنارود طرشب

 تجرو امل ةعبات اهلعج نمف لوألا ناك ناف . هنم لقا ىلع اماو , ادعاصف

 اهلوح ربتعا مكحلاب ةلقتسم اهلعج نمو ى دحاو لام امهنأل هلوح اهلوحف هبلع
 درت نا اماف : يناثلا ناك ناو . هتابضنال حصأ لوالاو ٠ اهتدافتسا تقو نم

 لوالاو . صقتنا ىكزم ىلع اماو . هتلقل طق كزي مل لام ىلع انبا

 . اقافتا لمك موي نم امهعومجب نم باصنلا لمك نا لوحلا لبقتسي

 لصالا ىلع ةدئافلا لمح نم لوق يف هيلع تدرو ام ىلع لمحت اهنا يناثلاو

 ىلع تلمح امك هيلع تلمحف لبق هيف تبجو هنال . باصنلا نم لقا ول

 مهرد ةئام كلام كلمي نا :طق هيف بجت مل ام ىلع اهدورو لاثمو . بامنا

 كلمي وا ءىرخألا هف دافتسا موي نم تقوي هناف ىرخأ اهدعب ديفتسي مث

 ةيمست وا ارانيد اهنم يطعي مث ساهل تقويو مهرد يتئام وا .ارانيد نيرشع

 دعب دافتسا ناو ،هتقو ضقتني هناف لوحلا لامك لبق عبر وا , فصنك هنم

 ولو اهنم ءيش هكلم نم جرخ نا اذكو ٠ هنيح نم تيقوتلا فنأتسا رانيد

 لهف :ديب ادي ىرخأب نيتئاملا وا 0 نيرشعلا لدبا ناو .هتقو ضقتنا بصخ

 الو ؟هريغ وا ؟ ءيشلا وه ءيشلا لدب له : هراثم .(فالخ) ؟ الوا ؟ ضقتني

 يف وهف هسيا دقو هنم بصغ ام هيلا در ناو ۔ اهضعب وأ . اهضرقا نا ضقتني

 مكحو . سايالاو عوجرل ا دعب ًاتيقوت فنأتسي ليقو . ضام ىلع يدؤيو هنقو

 سلفا مث ‘ اهل تقوف آرانيد نورشع دحا ىلع هل نم اذكو .لاز دق لوألا

 :هيف تبحو ام ىلع اهدورو لاثمو . فلخلا ىلعف اهنم سيأ ناو . هتقو ضقتنا

١٣٩



 ىلع اهلمحي هناف ىرخا ةئام ديفتسي مث.اهل تقويف مهرد يتئام كلمي نا

 مث ىرخا دافتسا مث ودنع رانيد نيرشعل تقو نمف هيلعو . لوالا باصنلا

 ىكز نمو .هيلع تدرو ام مكح ةدئافلا مكحف : هتقو تبث ىلوالا تفلت

 اهمضي هناف ىرخأ دافتسا مث .اهضعب فلت مث .اهلدع وأ آرانيد نيرشع ىلع

 . ريناند نم . هل يقب ام تباث وهو . لوالا هتقو ىلع يكزيو يقابلا لصألا يلع

 ليقو .معنلاو نيدقنلا يف لصالا لقا يهو . ةثالث اهيلع ىكز ۔مهارد وأ

 .سخجلا داحتال هسكعك ربتل ككسملاو ء اهسكعك مهاردلل ريناندلا لصأتتو .نانثا

 اهنع يكزي نا لبق تبهذف صخش دي رانيد نيرشع ىلع لوح لاح ناو

 باصتنلاك اهمكحو . اهنع كزي مل ںاو اهيف تبجو نيح تلصأت ةثالث اهنم يقبو

 . بصخغب ناو كلم جورخ نم اهتقول ضقان هتقول ضقان لكف :هيف بجت نا لبق

 رانيد نيرشعك لوح هيلع لاح ًاباصن كلم نمو . اهريغب اهلدبا نا فلخلاو

 مث ؛دؤي ملو اضيأ هيلع لاحف ةيناثلا ةنسلا ىق هلثم دافتسا مث . هتاكز عيضف

 يدؤي نا مزل يكزي الو نينس نامث ىلا كلذك مث ٠ كلذك ةثلاثلا يف دافتسا

 ام مكح ةدئافلا مكح نا انلصا دق انال م ةنس لكل ريناند ةعبرا ةيضاملا ىلع

 رثك ناو دافنسا ام لك ىلع ىكز بوجولا دعب كزي مل ىتمف . هيلع تدرو

 ةيناثلا ىلعو . رانيد فصن ىلوألا ىلع يطعي ليقو . همكح اهمكحو . لوألا عم

 ليق هنأل .نينس نامث متت ىتح اهنم لك يف بجي ام رخاوألا ىلعو 6 رانيد

 ام هللا همحر حلفا مامالا نع ركذ دقو ءيش تقولل دعب ةدئافلا يف بجي ال

 فنأتسي ةاكزلا هيف بجت امم منغ نم دحا هدافتسا ام اما : لاق ثيح اذه هبشي

١٤٠



 هناف هيف بجت ال ام دافتسا نا امأو . هيف كروش وا . لكلا هل ناك تيقوت هل

 : هلمات كلت لثم هنهو . لكلا ىلع يكزيو منغ نم هدنع ام ىلا هفيضب

 : هحاضيإ يتأيس امك ةدئاف هتلخد مث ضعب نود هتاكز ضعب ىطعا نمو

 هيلع طعي مل ام ردقب ةصصاحمب وا ؟كلذك الوأ ؟ اقلطم اهيلع يطعي لهف

 . اهبوجو يف طرش لوحلا نا حصف (فالخ) ؟ لاملا نم

 ملعيل ةينو دصقو برقتب مولعم رهش تيقوت بدن «لصف»

 ناضمر وا . آابجر وا . مرحملا هنوكو بجو ام ءادا هيلا يهتني تقو كلذب

 رخآ دنع هل هدري مث هريغل جيلوتب هكلم نم هجرخا اهريغ يف لام هلخد ناف

 لهتسا اذاف . هترغ نم تقوي الو ٠ هل اتقو هلك رهشلا نوكيف اهدحا نم موب

 هلام فلت ناو . خلسني ىتح عيضي الو ذئنيح اهؤادا هيلع بجو هتقو ام

 مل ىطعا ام دعب هيف دافتسا ناو . عيضم ريغ هنال ءيش همزلي مل هتقو رهش يف

 موي هنم ىضم اذاف رهشلا لوا نم تقو ناو ى آضيأ دافملا ىلع ءيش همزلي

 يف مهدنع دجي الف راظنلااماو .ءاهقفلا دنع وهف هلك ركذ امو . عيضمفكزي ملو

 ء تقولا يهف اهيف هكلم لاملا لخد ىتلا لاحلا نكلو . رهشلاو مويلا تيقوتلا

 باوجك لاحلا يف مهباوجف . ءادالا هيلع بجي تقولا كلذ ىلا ةنسلا نارودبف

 لبق ةقدصلا ليجعت يف فلخلا ليق كلذ ىلا مهاعدو . رهشلا يف ءاهقفلا

 جايتحال هفعضو رهشالا ةنسلا يف قبي م نا زوجي وا ؟ ةالصلاك عنمي له اهتقو

 ' ؟ ءارقفلا

١٤١ 

 تقو ذاختا

 ددح

ةاكزلل



 عوجر الو )١(. هلع بلطاف كلذ نم رثكاب هزاوج ىلغ لدي ام ثيدحلا يفو

 ؟تقولل هيكزي له : تقولا لبق رخآ دافتسا نا فلخلاو .لاملا فلت نا اهيف

 يطعي ليقف ؛رثكا وا ` ةنس نيبرا اهكزي ملو رانيد نيرشعك كلم نمو ؟ال ما

 اهلثمو اهاطعا نينامث اهكرت ناو . نيعبرا اهكرت نا اهريغ همزلي الو نيرشملا

 فصن ىلوألا ةنسلا ىلع يطعي ليقو . ةرشمف نيرشع اهكرت ناو ث هسفن نم
 ةنس نيعبرا اهكزي ملو رانيد نيعبرا كلام اذكو هريغ همزلي ال مث . رانيد

 نمو . اهلك اهءاطعا همزلا ةالصلاك ةمذلا يف هلل اقح هدنع ةاكزلا تناك نمف

 ةاكزلا نم هيلع ام ةنس لك هنع طحي لاق ءارقفلل لاملاب قلعتم قح اهنا : لاق

 اهدعب عبرا ىلع مث . رانيد لوالا ىلع يطعي نا هلاثم . نونسلا ترثك : ناو

 ةضيرفلا ىلع دئازلاو ءارقفلل قحتسملا رانيدلا ةصح طقسي و , ًارشعالا ادحاو

 هنم ةعبرا لك يفف نيرشعلا ىلع دازام نال ريناند ةعبرا نودام وهو آضيا

 نم ةضيرفلا رسكنت نينس عبرا دعبو .اهنود اميف ءيش الو رانيدلا رشع

 . ًاسمخالا ارانيد ةنس لك طعيلف 6اهنود ام ربتعيف اهنع صقنلاب نيثالثو ةتس

 نم ًاضيا صقنلاب رسكنت ىتح نيثالثو ةتس نم ًاضيا قحتسملا ةصح طقسيو

 صقنلاب رسكنت ىتح . هراشعا ةثالث الا رانيد ةنس لك ىلع دؤيلف نيثالثو نينثا

 ىتح .ةنس لك ىلع نيسمخ الا رانيد كلذ دعب دؤيلف نيرشعو ةينامث نم

 نم رسكنت ىتح . رانيد فصن ةنس لك ىلع دؤيلف نيرشعو ةعبرا نم .رسكتت

 .نيماع ةقدص سابعلا انفلساف انجتحا انك اننا : لاق هنا (ص) هيبلا نع يود )١(
 .كلذ يف هل صخرف لحت نا لبق ةقدصلا ليجعت يف (ص) يبنلا لأس سابعلا نا :يلع نعو

١٤٢



 دعب هيلع الف طاريق فصن ناصقنب نيرشع

 7 لعجام ىلع لهو . رجت اهب دصق نا ضورعلا يكزي «باب ه

 ةراجتلا ىلعف تصقن ناف اهيف لعج ام ىلع صقنت ملام اهتميق ىلع وا ؟نيع نم اهيف

 كلذ ليصفتو .(فالخ) ؟ تصقن وا ى تداز نا اهتميق ىلع وأ ؟اهيف لعج ام

 وا ,هضرقا وا ۔رجتل عاتمفلعجناو۔ هيلع يدؤي هناف اهيف لعج ام ىلع لاق نمنا

 'اهيلع اهاكز اهتميق ىلع لاق نمو .هب عاتملا عبي مل ام لصالا ىلع ىدا هملس

 رجت عاتم يف اهلدعوا آرانيد نيرشع لعاجك باصنلا نم لقا اهيف لعج ناو

 لوحلا هيلع لوحي نا لبق عاتلا ضعب فلتف لبق اهنع دؤي ملو

 نا اذكو . هتقو ضقتنا تيز ال .نارطقب ريغتب وا ى قارحا وا ؛ عطقب ناو

 هيف لوعجملا عاب ناو . اضيا ضقتنا ةضيرفلا نع تصقنف بح يف تلعج

 هعاب ناو . لواك نيرشعلا ىلع ىكزو تبث رخآ اهب ىرتشاو اضيا نيرشعب

 لقاب ناو .لوالا هتقوىلع يناثلا يف لوعجملا ىلع ىكز ٠ ناث يف اهلعج مث ديزاب

 الاو ٠ هاكز هنع يدؤي ام دجو ناف لوحلا مامت ىلع ةميقلا ىعارتو : ضقتا

 ناف : اهيف لعج ام ىلع ىكز ًاقلطم اهتميق ىلع لاق نمو . هتقو ضقتناو الف

 ناصقنب لغش الو اهيف لعج ام ىلعف صقن ناك ناو .اهنع ىدا ةدايز تناك

 عاتم يف رانيد نيرشعك نم لقا لعاج اذكو )١( نيبهذملل عماج ادهو . رعس

 لعج ام ىلع تصقن وا ث تداز ءاوس ميوقتلا مويرعسب ةعلسلا ردقت نا لدعلا )١(

 اعماج فلؤملا هآر ناو نيلوقلا نيب قيفلتلا اما . ةلاسملا يف ةررقملا لاوقالا دحا وهو اهيف

 هححصم ها ملعا هللاو .ريقفلا دروم وه ىذلا رجاتلا قحب افاحجا هيف نال .الف نيبهذملل

١٤٣



 ةاكز

 ضر اقمل ١

 نا ضقتنا دعب تصقتنا ناف . ميوقتلا نيح نم تقو نيرشعب دعب موقي مث

 -هتميق نم۔ يقب ام تبث هدعب ناو .لبق كزي ملاع يهو تقولا لبق ناك

 فلت نا اذكو . نيدقنلا ةلزنمب اذه ىلع ةميقلاف . مهاردلا اذكو . ريناند ةثالث

 :لوح هيلع لاحف رجت يفلبق هنع ىكز ًاباصن لعج نمو . هتميقل رظن عاتملا ضعب

 ٠لوعجملا ىلعف رعسب صقن ناو : دئازلا ىلع ىكز هيف لعج ام ىلع داز ناف

 مضي ام هدنع ناف : الاو { رثكأف باصنلا هتمق يف ناك نا ىكز هنيعب ناو

 لدو .نيلوقلا نيب عمجلا ىلع اذهو . ىكز لصالا يقب ام تباث تقولاو هيلا

 فلت ناف رجت يف لبق هنع ىكز لام نم ةثالث لعج نم :ليق ام هيلع

 تقولا لولح دنع ىكز باصنلا ردق هيف دجوو موق ناف الاو ضقتنا هضعب

 ىلع لدي فلجلا اذهف . رجتلا عيبي ىح ءيش همزلي مل :ليقو .ةميقلا ىلع
 نمف ةلمجلابو . هلباقمو هنع ىدا ىذلا لاملا ىنعا . مهدنع نيرمالا يواست

 .هماكحا يف هنع ىدؤي ىنلا دقنلاك هدنع عاتملغ هيف لعج ام ىلع هاداتسا

 .هلاح رهاظ عماجلاو هنع ىدؤملاك هدنع يبف ةميقلا ىلع هادأتسا نمو

 حبر لاملا يف ناك ولو ةاكز (١)اضراقم ليق مزلتال _ “لصف»
 مل وهو رجت يف لعج ام ىلع هادأتسا نم ىلع اذهو : هل حصي ام ملعي ىتح

 ردق همهس يف دجو ناف . موق حبرلا ناك ناف :موق نم ىلعو .ائيش هيف لعجي
 عم مستقا اذا ليقو .هسفن نم هنع ىداو ميوقتلا نيح نم هل تقو باصنلا

 ًانصيا حبرلا ىلعو عفد املع لاملا برو 3 ةيضاملا نينسلا ىلع ىدا لاملا بر

  

 . حب رلا نم ءزجب رجتي ىذلا لماملا وهو ءارلا حتفب ( ١)

١٤٤



 وأ ى تام ناو . هنيمأ هنأل .ةنس لك يف هحبر هنا هرجات هب هربخا امب ناب نا

 اذكو .يضاملا ىلع كلذك دؤيلف . ةنسلا كلت يف هل حص ام رظن كلذ ملعب م

 .ىلع هادأتسا نمف :نوعبرا هتميقو ارانيد نيرشعكب نيدب رجتل ًاعاتم رتشم

 تقو نيدلا :لولح لبق نيعبرأب ناف هعيبي ىتح ائيش همزلي ال رجتلا يف لوعجللا
 هيلع ام لباقي ام هنع طح لحاذاف . هبر هنع يدؤي ال امك لجؤملا طتسيال هنأل اهل

 دريو ذ يهك وهذإ رجتلا اهب ىرتشملا نيرشعلل تقوي : ليقو . يقابلا ىلع ىدأو
 لامع الا امنا :مالسلا هيلع هلوق نا ريغ ءهسكع ال ىونلاب بسكل رجت لام

 “لدبم منغ وأ ء لخنك ةلغ نم رجتل يرتشي نمو ٠ زاوجلا ىلع لدي تاينلا

 .نيعب عيبي ىتح هنع ابطقسي لوعجملا ىلع يداتسملاف : ًابوبح ولو رخآب ًاعاتم

 :اذكو . هايا اهمزلي موقملاو . هيف همزلت ام . هرجت يف لعجي مل ذا ؛لوحلا لوحيو

 :ذوخأملا عاتملا ةميقب تقوي ناك نا اضيا فلخلا ىلع ةميقلاب لدبي ناك نا

 اذكو ۔ ىنعملا اذه ىلع ةئيسن رجتل عاتل ءارش نوكي نا هبشيو ؟ال ما رخآ يف

 لكلا موقي لهف : صعب نود ضعب يفوا ارخآ نود عاتم يف انمث لخدا نا

 ىرتشا همنغ فوص نم ابايث عناصك ؟ طقف نمثلا هلخد اموا ؟ هنع يدؤبو

 موقت وا ؛ هتميق ىلع وأ ؟ هيف لعج اما ىلع يدؤي لهف : نمثب ًاناوجرأ اهملعل
 .(فالخ) ؟ باصنلا هيف غلب نا لكلا ىلع يدؤيف اعم ناوجرألاو بايثلا

 ةاكزلا هيف بجت ام هنم دصحف هثرحف رانيد نيرشعكب رجتل ابح ىرتشا نمو

 ..طق لوألا ليقو : آضيأ رشملاو لعج ام ىلع ىدأ
 رانيد ةئام هل نمو . فلخلا ىلع رجتل هلعج نا. هيف بجت ام لك اذكو

.١٥



 منفلا ةاكز

 هباصنو

 ىرخا ةئام لجرلا دي يفو نيتئامب ةئيسن لجرل اهعاب مث ادقن ةعلس اهب ىرتشاف

 .ةعلسلا نود هدي يتلا ىلع يناثلاو .ةعلسلا يف ةلوعجملا ةئاملا ىلع لوالا دؤيلف

 ةنامث الث كلاثل يناثلا اهعاب ناو . لحي ذا نيدلا نم همزل ام طقسيالو

 فلخلاو : همزل ام طحي الو ةعلسلا ىلعو اهيلع دؤيلف ىرخا ةئام هديو كلذك

 اهيلع يدؤي ىلا ةناملا طقسي له :لوالا نم ىرتشا ام عاب ام دعب يناثلا ي
 ميرغلاف هبر هيلع يدؤي لام لك نال ةاكرلا همزلت مل لوالا ىلمف؟الما ؟لوالا

 ىلعف .اضيا ثلاثلا اهطقساو اهطقسا نوسمخالا يناثلا دنع نكي ملزاو .هطقسي

 روصتي اذهو . لوالا اهيلع يدؤي ىلا ثلاثلا طقسا ءيش يناثلا دنع نكي ملنا اذه

 هيلع بعص رجتل اهارتشا ةعلس يف ةاكز هتمزل نم نال مكحلا يف ال فصولا يف

 يف هل ةجحاهيلع يدؤي هنا هلوق نوكي الو .ال ما اهيلع يدؤي اهعتاب نا ةفرعم

 ما طقسي ام هل نارخآ عئاب نم اهارتشا نا هل نيا نمو . هيلع ضرفلا طاقسا

 نيتئامب رخآلا هعابف ةئيسن نيسمخو ةئامب هعابف رانيد ةئامب ًاعاتم ىرتشا نمو ؟ال

 نيسمخلا ىلع يناثلاو .ةئاملا ىلع يدؤي لوالا :هب هارتشا ام لك دنعو كلذك

 يدؤي و:هدي ناك نا عاتملا موقيو نيتئاملا ىلع كلاثلاو .لوالا ىدؤم هنع طحو

 .همزل ام لك طح نيدلا لح اذاف. هديب ام ىلع لك يدؤي : ليقو . عيمجلا ىلع

 لامكو .لوحلاو. كلملا رارقتسا نيدقنلاك منغلا ف طرش _ (باب)

 ناتاش اهيفف .ةئامو نيرشع ىلا ةاش اهيفو اهنود امال ةاش نوعبرا وهو: باصنلا

 تداز ناف .ةئام ثالث ىلا ةدحاو تداز نا ةثالث .نيتئام لا ةدحاو تداز نا

 ناو ةاش مسا هلع قدصب امب باصنل ١ متيو . ةاش ةئام لك يفف : اهيلع
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 ولو تاهمألا مم دعت لهن : راغصلا ف فللاو . ةليلع وأ . ةليزه وأ . ةعم

 ؟مسالا هيلع عقو ام وأ ؟اهريغ نع تنغتسل اذا وأ ؟ ىعارلا اهلمحي الاخس

 . «لاوقأ» ؟ يرجي ناك اذا وأ ؟ اقلطم يداولا زواج ام وأ ؟ اهتنس تمت اذا أ

 يدؤيو هكيرش مهسب كيرش متتسيو .'سنج امهو ي هسكعو ناضل زعم مضيو

 . ىنعمو . لحفو . بلحو : ضبرمو . عار اهطلخي : ناو هتصح ردق ىلع لك

 كرتشملا وه عمتجملاف . ةقدصلا نم رارفلا هسكعو عمتجم نيب قرفي ال . يورام

 :كلامو عاسل يهنلا هجوتو بلحو ؤ ضبرم هعمج ولو موسقملا وه قزتفللو
 قرفي الو . مزلت ال ثيح اهنم ذخأيل ىتش لاجر منغ نيب عمجي نا لوألا

 هتمزل نيرشعو ةئام كلامك : ةقدصلا ةرثك ةقرفلا دجوت ثيح عمتجم نيب

 _ عامتجالاك ۔ ةقرفلا بجوت ثيح كلذك يناثلاو . ةئالثف اهقرف اذاف ' ةدحاو

 : اهاقرف نا ناتاشو اهاعمج نا ةدحاو امهتمزل نيعبرا لك دنع نيلجرك :اهتلق

 .عمج ىتمف . يدؤي رافلاو .ارارف اهقرفي نوعبرأ لجر دنع ناك نا اذكو
 ىتمو فلاختب وأ .اهريغب وأ . تعمتجا .ازجألاب ةاكزلا هتمزل كلامل باصنلا

 : اذاو . ةدحاو مهتكرش نوكت نا طرشب هتمزل باصنلا هئاكرش عم هل عمج

 . نمو .باصنلا ضعب ىلع ههجو نم هتمزل ناف : رظن نيهجولا نم هل عمج
 . نما هريغ نود هتمزل ناو 6 ةدحاو ىكزو ضعبل هضعب مض هلك ىلع رخآ

 :هيلا فاضم لام ةاكز ىكز رخآلا نم رثكأ امهدحأ ةاكز نا الا امهيلك

 ٠.كرتشا نا اذكو ٠ همزلتف نيعبرا لجر كلمي نا : لوألا لاثم . ترثك وا " كلق
 نيرشع دحاو مم وأ 6 ءازجألاب هلامكتسال همزلت ةاش لك عم نبنامث عم

١٤٧ 

راغصلا



 ءازجألاب هضعب فلاختب ناو باصنلا لامكل تيقوتلا همزل نوثالث ۔ةصاخب۔ هلو

 عم يكزي هناف نيعبرأ هريغ عم كرتشي نا : يناثلا لاثمو .اهريغب هضعبو

 لهف : ًاثالثأ ىرخاو ثًافاصنا نيرشع كرتشا نمو . باصنلا لامكل هكيرش

 ؟ناتكرش ما ؟ ةكرش يه له :امهراثم .نالوق ؟ ال مأ ؟ اهل تقويو هتمزل

 عم ىكز ضعب عم متا دقو ددعتم عم كرتشا نمو . اهداحتا انطرش مث نمو

 نيعبرا عبر هل نمك : باصنلا هيف متف هلام عمج نا الا ،هريغ عمال متا نم

 نم عم يدؤي هناف . رخآ عم ةرشع فصنو 4 رخآعم ىرخا عبرو . اهيف كروش

 :هتقو ددعتيو نيعبرا متي مل هلام عمجول هنال ةرشعلا بحاص عم همزلت الو متا

 امنا :ليقو .همنغ هيف يكزيف لوالا هتفول عجر نيعبرا هب متيام دافتسا ناف

 يف اهيلع يطعي منغ ىلع ةنسلا نم ضام ىلعو . هلبقتسا تقو دنع اهيكزي

 اهل تقويف نيعبسو ةينامث لجر عم كرتشي نا :كلاثلا لاثمو . اهكرت تاقوأ

 لكلا ىلع يدؤيف كيرشلا عم هلام هيلا مضي هناف ةاش هسفنل ديفتسي مث

 نينامث نالجر كرتشا ول اذكو . طقف ضعي ىلع يدؤي ناكل مضي مل ولو . ةاش

 ىداو هلام عمج ةثالث هسفنل امهنم دافتسا نمف ه ةدحاو امهتمزل ًافاصنا

 ؟ال ما ؟نيتاشل مضي لهو . اضعب كرتيو ضعب ىلع يدؤي الئل ةاش هيلع

 كرتشملا نأل . طقف ةاش فصن همزل نينامث يف كروش نمو (فالخ)

 ليقو .ضعب دنع هلافطا نيب اذكو . هلفط منغب لجرلا متيو .امكح دحاولاك

 نانثا كرتشا ناو .الف الاو ث هلامكف هيا نم لفطلا لام لصأ .ناك نا

 هسكعال رجاتلاب بساكلا متأ بسكل رخآلاو رجتل امهدحأ مهس : نيعبرأ
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 نيدقنلا يف هكيرشب كيرش متي الو . اهيف لعج تماص ىلع رجاتلا ةاكز نأل

 دقن نم اهيف لمج ام ىلعو منغلا نم هلام ىلع رجاتلا يدؤي هنا :لوق ىلت الا

 . مدقت دقو . اذه ىلع بساكلاب متيف اضيأ

 نم هيلع تدرو ام مكح منغلا ةاكز يف ةدئافلا مكح _ «لض

 تبجو لام نم ناك نا هنم لقا وأ . لق كرزي ناو باصنلا وهو ى لصأ

 . تفلتق نيعبرأل تقو نمو . نانثا ليقو ث ةثالث هلقاو . نيدقنلاك ىدؤتو . هيف

 :امهأشنم . (نالوق) ضاقتنالا يفق: لسنلا يقبو 'تقولا مامت لبق اهضعب وأ

 نيعبرألا تقو نمق : ةدئافلا اذكو ؟ال ما ؟ تاهمألا مكح لسنلا مكح له

 ىطعا ناو . فلخلا ىلعف دافتسا ام ددع ىلوألا نم فلتف ةرشع دافتسا مث

 ىطعأف طقف اهنم ضعبل دصق ناو . هتقو تبث دحال نيعبرألا نم ًامهس

 هنم ىطعا ناو . هريغ عمالو 6 هدحوال : اباصن كلمي مل ذا ضقتنا امهس هنم

 .كلذك ةيطعلا زيم دنع تبث كلذك ةرشع نم اهمس وأ . عايشلا ىلع ةرشع

 هبانم ىطعا نمو . يطعملا مزلو هنع يدؤي الو ء كلذل هل ىطعملا تقوي الو

 يطعأ ول ذا 0 تيقوتلا هل ىطعملا فنأتسا تقولا لبق هكيرشل نيعبرألا يف

 تام نا اذكو .طرش دقو . لوحلا لبق لام ىلع ايطعم ناكل لوألا ىلع

 هثرو ام نأل تشث هريغ مم هثرو ناو ضقتنا هكيرش هثروف امهدحأ

 امهتقو تبث هكيرشل همهس نم ةيمست ىطعا نمو.. باصنلا عم ةدئافلاك

 اكرتشي مل ذا .ضقتنا ةنيعم ةاشنم همهس هل ىطعأ ناو . يأر ىلع

 تقو تبث هكيرشل هلك همهس امهدحأ ىطعأ ناو . هدحو .هكلمي ملو ًافاصأ

١٤٩ 

 ةدئاف ةاكز

منغلا



 ةيعرف ةلشما

 ناو . ضقتنا ةاش اهنم تفلتف نيعبرألا ىقو نمو : يطعملاك هنال كيرشلا

 ام دعب اهدجو ناو .اهنع لقتني مل هكلم نأل تبث تقولا دعب ولو اهدجو

 مث هنم تبصغ نا اذكو .ةاش هتمزل تقولا مامت دعب اهلك منغلا تفلت

 ناو . عوجرلا تقو نم فنأتسأ اهنم سيأ نا ليقو . اهنيعب تعجر

 كلت نم فلت ناو .هتقو تبث هريغ منغ يف اهضعب فلتف نيعبرأل تقو

 كنت يف يقب ام هتقو مامت دنع ىدأو لوألا طاتحا اهيف فلت ام ردق مننلا

 لبق هكلم نم اهضعب وا .اهجرخا نا اذكو .ةاش هل تفلت نا ةدحاو منغلا

 تيقب نا ةلصأتملا ةثالثلا مكحو . ههجوب هيلا تعجر ناو ضقتنا هتقو مامت

 . ةروكذملا هوجولا يف هنع دؤي مل باصن مكح ةاكز هيف تبجو لام نم

 ىأرف ةنسلا بلاغ هنع ىضمف نيعبرأل تتو نم - «لصض»

 اهنم يقبو همامت لبق تفلتف ةاش اهيلع ىطعأف لوحلا لبق ءارقفلا ةجاح

 دافتسا ناو .تقولا ىف هنع ىدا ام الا .ال: ليقو . ةدئافلل تلصأت ةنالث

 ةجاحلل لوحلا لبق اهنع ىدا نيعبرأب ةئامو نيرشع هب متي ام هتقو مامت دنع

 همزلتو . كلذ هل عرشلا ةزاجال الوا ىطعا ىلا هتزجا دقو ءيش همزلي مل

 ىلوألا نال . ةئامو نيرشعو ىدحا هب متي ام تقولا مامت دنع دافتسا نا ىرخا

 هتقول ءاجف ةئامو نيرشعو ىدحا ىلع الوا ىطعا نمو .نيعبرألا ىلع اهاطعا

 .ىرخا تيقبو ةدحاو ىطعا نيتاش هيلع نأل ىرخا هتمزل نيرشعو ةئامب

 نيعبرألا نع صقنت مل ام هيلع ىطعا ام لباق نيرشعلاو ةاملا نم صقن امو

 ةئامو نيرشعو ىدحاب هتقو مامتل .ىجي ل نا : ليقو . ذئنيح هنع طقستف
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 . نيتاش باصن مامتلا دنع كلمي ملذا . الوأ ىطعأ ىتلا ريغ همزلت م

 ليقو . اهلك اماطعأ اهكزي ملو ةنس نيعبرا هدنع تثكمف نيعبرا دافتسا نمو

 ىدحا ةيناثلا يف تغلبف مامتلا دنع اهنع دؤي مل نوعبرا هل نمو . طقف ةدحاو

 اهيكزي الو ةسماخلا ىلا اذكه مث . ةئامثالث ةثلاثلا يفو . ةئامو نيرشعو

 يف ءاوس هيلع تدرو امو ةدئافلا نأل .ةسمخ ةنس لك ىلع ىدؤي : ليقف

 ةعبارلا ىلعو .ةسمخ ةسماخلا ىلع يدؤي ليقو . هنع دؤي ملام تقولا ىضم ولو مكحلا

 لب . هتقويضم دعبهيلع تدرو املع ةدئافلا لمحيال اذهو .ةدحاو ىلا اذكهو ةعبرا

 هتمزل نينامثو ىدحا دافتسا ىتح اهنع طعي ملو نيعبرأب هتقول٬اجناو . اهلوحل ربتعت

 { { يقابلا فصنلا يدؤي نا لبق دافتسا مث ةاش فصن ىدأناو . نانتاش

 ام ىلع ةدئافلا مسقت :ليقو . آضيا يقابلا فصنلاو .اهلك ةدئافلا ىلع ىدا

 . ًافصنف ًافصن ناك نا : ىطعا ام بان ام ردقب اهنم طحيويقابلا ىلعورطعأ

 اهيف همزلي ال ليقو . . ةدئافلا نم هبانمو هيلع يقابلا يطعي مث .اذكهو

 . هب دوعوملا وه اذهو . اضعب ىطعأ ام دمب 7

 ناضةعذجب سأبالو زعم ةيعابرو ناض ةينث ىطعت _ «باب »
 'لحفو ث ةلوكاو . ىبرو ةلخس اذخوت نا يهنل . كلذ نودال زعم ةينثو

 , اهرابكو : . لاومالا مئاركو . لماحو . ءاروعو ٠ ةليزهو 0 فراشو
 زوجو . اهريغال ةنسم اهنع ىدا نافرخ اهلك همنغ نمو . اهنودا يطعي ناو

 امهتميق ولو ةنسمب ںافورخ منغ ىلع ىدؤيالو . حجرو اهنم فورخ

 نمو ؛ طسوأ قدصملا ذخأي امناو . لقا نكت مل نازوجو . اهتميق م رثكا
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 يف ىطعيام
منغلا ةاكز



 لبالا ةاكز
 باص

 اجارخاو

 رقبلا ةاكز

 قدصملا راتخيو . هىيدرلا و ديجلا اهبر ذخايف اثالثا منغلا مسقت : ليقمث

 ايواست ناو . بلغالا نم ىدا زعمو ناض همنغ نمو . مزلام طسوألانم

 ءاطعا نسحتساو . ةيناثلا ف زم نمو . ىلوالا يف ناضنم ىطعأ
 ىشاب ركذ ءاطعاو ث امهتميق تواست نا هسكع زاجو ث زعمب ناض

 ءانثتساب ةاش الو . يصخب ىثنخ ىطعيالو . اهنم رثكا هتميق تناكوا . كلذك

 ,نسوا . نذاوا .نرق لاوزب ناو ةيعم الو" فراشالو .اهلمحوا . اهتزج

 ةبورجموا ثةليزه همنغ نمو . اهعم بيعلا ةميق ىطعا نا زوجو 0 سرضوا

 . ةملاسلاالا .ال : ليقو . حجرالا ىلع اهنمقتاش هتزجأ ةبيعموا ؤةضيرم وا

 ةسمخ غلبت ىتح ةاش لبالا نم سمخلك يف ضرف _ « باب »

 اهلدب نوبل نبا زاجو . ضاخم تنب اهيفف نيثالثو سمخ ىلا . نيرشعو

 . نوبل تنب اهيفف نيعبراو سمخ ىلا نيثالثو اتس تفلب اذاف . دجوت مل نا

 اهيفف نيعبسو سمخ ىلا تداز ناق .ةقح اهيفف نيتس ىلا تداز ناف

 نيرشعو ةئام ىلا تداز ناف ث نوبل اتنب اهيفف نيعست ىلا تداز ناف . ةعنج

 نيسمخ لك يفو ث نوبل تنب نيعبرا لك يف كلذ ىلع دئازلاف : ناتقح اهيفف

 ,نايبلاو 6 ةدئافلا مكح يف نايس امهو ث منفلاك كيرشلاب اهيف متتسيو ٠ ةقح

 تنب هتمزل نمو . بيعب عنملاو . زاوجلاو " لصألاو .توبثلاو ضقنلاو ، لاثملاو

 نا ضاخم تنب نع نوبل نباك ١ اقح اهلدب زاج هلبا يف اهدجي ملو نوبل
 . لضفا هتميق تناك نا ىتألاب ركذلا ةزاجا ىلع لدف .دجوت مل

 نيرشعو سمخ ىلا ةاش رقل ١ نم سمخ لك ىلع _ » باب «

١٥٠٧٢



 ةلجاع ةريصق رقبلا نانسا نا ريغ لبالا نم ذخؤي ام ذخؤيو . ةيلوح اهبف

 ةيلوحلا ىهو انس اهتريظن ضاحم تنب ناكم ذخؤتف .لبالل دعبام نينسلا نم اهل دعيف

 انيع لضفلا درو هقوفام ذخأ هتضيرف نسرقبوا .لبا يف قدصملا دجيإ ناف اذكهو

 هنا : زيزعلا دبع نباو عيرلا نعو . ةيرمقلا ةنسلاب ةاكزلاو . لودع ةميقب

 هنا :دابع نبا نعو . نيتس غلبت ىتح هيلعالف ةرقب نوعبراو ىدحا لجرل ناك نا

 لمعلاو .هباسحب نيتس ىلا دئازلاواهرشع عبرو ةنسم اهيفف :لوح اهيلع لاح نا

 . اندنع روهشملا وهو لوالا لع
 ءارقفلل تاقدصلا امنا :يناهيلع هلا صن دقو فانصا ةينامثل ىطعت «باب »

 الو .هسكعليقو .الاح نسحا ريقفلا ليقو .ءاوس ليقف نيكاسملا و ءارقفلا اما .ةيآلا

 نوسمخ هل نم ينغلا لهو . اقافتا ال ام لث أتملالو . يوس ةرم ىذل الو ك ينغل ىطعت

 لام هل نموا ؟ اهفصنوا ؟نوثالثوا؟لايع يذ الو ء نيدمب سياو هدي ةمات امهرد

 . حجرو ؟ باصنلا كلم نموا ؟ الوح ةن ؤمو ةوسك و ةقفن هلايعو هيفكي

 :ليق مث نمو . «“فالخ» . لوحل هباصن هيفكي ال لايعاذ نوكي امبر هنأ ريغ

 نانجو ث اهبكري ةبادو . همدخت مداخو ث هنكسي تيب هل يرضحل لحتال

 منغو ؛ ةنس توق هل يودبل الو . نيدمب سيلو . ةنس توق هلو 6 هرامث لكاب

 فلخلاو . نيدمب سيلو تيبو . مداخو . ةبادو 6 هلقثل ةلومحو . اهبلحب

 .همأل الو . هيأل هلام ةاكز يطعيالو ؟ الوأ ؟اهماقم موقت له ركذام ةميقف

 لهو اتنب ناو غلاب زاجو . هلفطوا ث هتجوزل الو . جوز تحت تناكا اهل زوجو

 اهل جوذ بلج يهو : اهتزاحا تحصو .(نالوق) ؟ اهزاحأ نا وا ؟ اقلطم

 نا اراغص ولو هيلاوملو . اقلطم هبنب دالوالو . هتدجو هدجل اهيطعيو . غلبت مل ناو
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 فراصم

 ةاكزلا

 ىطعتال نم
  

 هل ىطعت نم
براقالانم



 اهلع لماعلل

 ةفلؤملا

 باقرلافو
 مرافغل او

 ريغصل حصتو . اقلطم اهدالوأل و .اهجوزل ةأرملا اهيطعتو . ةرافك ريغل مهقتعا

 .هتقفن همزلت ال نم لكل اهيطعي لجرلاف ةلمجلابو . هييا نم ناو ةفيلخب

 ىلع اهب ىوقتي نمل الو 0 لفطو .ةجوزو . بأك ينغ هنومي نمل ىطعت الو

 هنم ملعي مل ريقفل تزوجو 4 جاتحم قفاومل اهعفد رثكألاو .ريقف ولو. ةيصعم

 قرفيو ٠ دلب لك نم نيثلثلا مامالا ذخأي روهظلا يف ليقو . بهذملا فالخ
 تجرمو . هيلا عجر نيح نامتكلا يفو . كلذ يف رظانلا وهو . هئارقف يف كلثلا

 .مالسالا هب زعي نم لك يف اهعفد ءيلم لك ىلعف ةنامألا تلقو .دوهعلا

 ٠ىلوتم ريغ ولو ريقفل تزوجو .ةيالولا لها يف كلذ ققحتيو .هلها هب ناعيو

 :نالوق ؟ هالوت نا الا .الوأ ؟هل آلو نكي مل ناو ينغ نم ريقف اهذخأي لهو

 لحو . ملعي مل نا هركو .هفالخ ملع نإ فلاخم نم اهذخأ جاتحمل زوجو

 ىطعتو .اهريغ وأ .ةاكز هنا هربخي مل ناو هذخأي نا ائيش فلاخم هاطعا نمل

 مهلغشو . مهئانع ردقب راشو . لاوو . ضاقك هانعمب ناك نملو ٠ اهيلع لماعل

 نيح ةفلؤملا مهس «هنع هللا يضر» رمع دهع نم طقسو .اونغتسا ناو مهتعفنمو

 يضر نم لزب دقف نآلا اماو. انقح مالسالا ناك ذا كلذ : مهل لاقف هوبلط

 مامالا ماد ام هطوقس ىلع اندنع وهو : طخسلا هلف طخس نمو ث ىضرلا هلف

 هفعض مهنم فبخ ةلزنم مالسالاب موق لزن نا زاجو . اينغ مهنعو ايوق

 دارملا وهو :بتاكمل عفدتو . هل مهعفن بلجو 6هنع مهرش عفدل مهفلأت

 .لجا لحي مل ناو داسفو فرس الب نيدملا وهو مراغلو. «باقرلا يفه وب

 ال رست وأ . حاكنل جاتحمو . تارافك وأ طايتحا وأ . ةعابتب ناك وأ .نيدلا
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 جح وأ . فيض ماعطا وأ . قيرط حالصا وأ , نفك ءارش وأ .دجسم ,انل

 نكي مل نا هللا ليبس يف زاغلو ٠ محر ةلص وأ 6دالوأل جيورت وأ .ةلف

 ردق هل ىطعي هلهأ نع عطقنملا وهو :ليبسلا نبالو . فافك هوفلا يف

 ؟ هكسمي وأ ؟ هلامو هلصو اذا هديب ًايقاب قفني لهو .هدلبب ىنغتسا ولو هنلبم

 ام مرغيو . هدلبب ىنغتسا ولو اهل جاتحملا رفاسملا وه : ليقو (نالوق)

 . لصو اذا ذخا

 ينغ مسقي الو . مامالا ىلا روهظلا يف ةقدصلا رمأ _ «باب»

 دلب لك يف ثلثلا قرفي لهو . مامالا هرما نا هيزجتو . هسفنب هتاكز

 زعل يقابلا ذخأيو نيقساف وا .نيفلاخم ناو ءارقفلل فصنلا وا ؟رم امك

 نا ًاقساف ولو هلماعل عفدبو هذخا اهعيمجل جاتحا ناو (نالوق) ؟ ةلودلا

 اهعفد نمو . فوخ نكي مل نا انيما ناك ناو .الف . الاو "ىلوتم وه ناك

 ىدا ثرح ضرأب ملسم ناك ناو .نيملسملا يف اهداعأ هنم ةيقت هلماعل

 لبق تفلت ناو . لدعلا مامالل اهثعب الاو . هدجو نا ملسم ريقفل هتاكز

 ربخا نا اهنم هىرب لاملا تيب يف اهلعاجو . ال ليقو . اهنمض لوصولا

 مهتعامجل هلام ةاكز مامالا عفديو .نيملسملا جئاوح يف اهفرص وا . مامال

 هيف اهلعج ناو .هيف وه اهلعجيو هل اهنودري وأ .لاملا تيي يف اهنولعجيو

 الو ءاحلصلا نم رظنلاب فنص لكل يطعيو . هازجا مهرضحم الب الوأ

 يف لضف وذو .زوجعو ' ريبك لضفيو . بئاغل أبخت الو .إ ةيده ثب
 نمو . كلذ يور دقو . ىنغ تقبا ام ةقدصلا ريخو . لاع وذو ه مالسالا

٥ ١ 

 هللا ليبسو

 نباو
 ليبسلا

 عفدي
ةقدصلا



 اهعض نيا
 ؟ مامالا

 ينغتسي ىتح ليقو .ىرخأل ةرمث نم هيفكي ام ريقفل ىطعي نازوج مث

 هلوسرلو هلل ةحيصنلا هيلعو ىأر ام ةفلؤملا مامالا يطعيو . دعب هل لحت الو

 ىلع يهف ةلمجلابو . نمثلا نم رثكأ لماعل ىطعي الو ليق . نيملسمللو

 . داهتجالاو رظنلا ردق

 تويبو, ليخو .حالسو ,ةدعو .ديبعوباود ۔ ءارش مامالل زاج -؛لصف»

 ءاملعلاو ءاحلصلا رظنب هنم هلايعو هتنؤمو ء كلذ ةرجاؤمو ى لاملا تيب نم- نيزخل

 .هيف درلا همزل ةروشمب هنم فلستو جاتحا ناو .دحب ال هفكي ام ردق

 تام نا درلا هثراول نسحتساو . رضتحا اذا هب ءاصيالاو ىنغتسا نا

 عي يفو 6 هيلع لمعتسا اميف رظانلا وه لماعلاو . هجئاوح يف هفرصي ملو

 باود ولو فلعيو يعسلا لاح لكأيو ؛ هؤارش حلاص ءارشو ؛هل حلاص

 امم ذخأي نا لبق لزع ناو .اهلع ةلومحملاو . هعم نيمئاقلا هباحصأ

 نامتك يف اهعفد بدنو .همهس هثراول وأ هل مامالا ىطعا تام وا ؛هابج

 .مامالاك وهو هل هتاكز عفاد أربتو .مهنيدل راتخيو مهرمأ هيلا دنسي نمل

 اهلهال اهبحاص اهعفد ناو . اهبحاص ىلوتمل ليقو . ءالوتمل الا وه اهعفدي الو

 اهلعجا : عفادل لاق نمو . تلصو نا تزجا الاو ' ترضح اذا عفدتو . هازجا

 اهضقا هل لاق وا . هيف هل اهلعجي ءاعو هلوان وأ 'يءاعو ف وأ ،اذك ناكمب يل

 اذكو اذك اهب يل رتشا وا . يلع هل اميف نالفل اهعفدا وا . يلع كنيد يف

 هل فرصت ال اهذخآو . نيدلاك هتمنب اهقلعتل ب تلصو نا الا اهنم أربي الف

 نالف ىلع وا ' كيلع يلام كل تيضق عفادلا هل لاق ناو . هيلا لصت ملام اهيف
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 يهذا هيزجت ليقو . نيدب نيد عيبك ضعب دنع آضيا هزجي مل يلام ةاكز يف

 اذك كلام نم ينع عفدا : صخش هل لاق نا اذكو . ةمذلا يف امل ةبهلاك

 نال س هيلع درف كيلع درا نا ىلع هل لاق ولو٬هزجي مل يلام ةاكز يف نالفل

 نامض دقع اهنال .ةقيقح ليكوب سيلو هتمزل نم ةلاكوب ىطعا صخلا

 ضخشلاو ٧ هديب هفرصت نال 6 هنم هعزن لكوملل زاج اميف هلكومو ليكولا نيب

 لجرل الئاق تيأرا : ليق ناف . عوطتملاك راصف هكلم يف فرصت امنا انه

 هيزجي سيلأ 0 ىطعأف يلع هل نيد يف اذك نالفل كلام نم ينع طعا

 -' ةاكزلاو نيدلا نيب قرفلل ءاوس اسيل هل ليق . كلذك انه ام نكيلو ؟كلذ

 . .ةاكزلا كلذك الو .ذخا الب هنم هميرغ ءاربا هل زاجو : هبر نيعت هنأب

 اهعفادو " صاع هنال هزجي مل هتاكز يف هعفد نا ةيدعتب هريغ لام ذخآ اذكو

 ةميقلا وا .لثملا مرغ دعب هيزجيو . ةيصعمو ةعاط لحمب عمتجي الف عيطم

 نا اقافتا هيزجيو .مرغلا هيلعو ًاقلطم هيزجي ليقو . هكلم يف هلوخد وا , هبرل

 نمو . هازجا هلفط لامنم هتاكز ىطعا نمو . همرغ همزلو طلغب هذخا

 ماق نا حص هل زاجأف هرما الب اعنم همزل ام دحا لام نم ذخأ
 زاجاف هالوتمل اهاطعأف هتمزل نم لام نم اهذخا نأو . هزجي مل الاو . هنيع

 .ءىرب هلصت نا لبق تفلتف ةرضاح يهو ىلوتل اهعفد نمو .حص
 اهنم همعطي نا عفادلل زوجو ٠ ةقالخب جاتحا نا تام ىلوتم لفطل ىطعتو

 اهعفدي امناو )١( يهك وه ناكو اهنودب ناو هيلا جاتحاام هل يرتشيو هوسكيو

 )١( ةفيلخلاك عمادلا ناكد .
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 مك : احيحص يور دقو . آرض عفدي وا 6 ًاعفن اهب رجي ال هالوتمل هتمزل نم

 مل نم رضتحا اذا اهب يصويو . آدغ رانلا هل هللا لام يف ضوختم نم

 دعب هماقم همايقل ةيصولا ةفيلخ فالخب وه ءالوتمل هثراو اهيطعيو 0 اهعفدي

 ناو .هل همسرو هيف هلكو ام نيع يف هتايح يف هلكوم ماقم ليكولاو . هتافو

 فلاجخمل هتاكزب تيم ىصوا نا اذه ىلعف . ةفالخلاك ةلاكولا نم جرخ هادعت

 اهدر همزل ةريبك وذ اهذخأ ناو .هل هثراو اهطعي الف قساف قفاومل وأ

 اذا عفادلا يف فلخلاو .هماما اهعضو هنم اهذخا نم ىبا ناو .هل اهعفادل

 هل زاج امك اهعفد نيح ؟الوأ؟اهليبس يف اهعضيو اهذخأي له : هيلا تدر
 اهدري الو ءارقفلل اهقافنإ هل لحي ال امك اهنخآل زوج مث نمو . رهاظلا يف

 لاصتنالاك اهقفني ليقو .هملعي مل وأ 0 هنم اهنخأ نم ىبا نا امك .هل عفادلل

 مث هل لحت ال نمل اهعفد دمعت نمو .اهدر همزلي مل بات نا ليقو . هفرعي ملا
 . كرشمو دع نم الا مكحلا يناهدر كردي مل بات

 رايتخا بننو . ةفيلخوأ . ليكوب ناو اهعفد ىنغل زاج _ « باب » عندتفيك
 ١ ةاك زلا
 تلصو نا أربتو . الفطروا ‘ اكرشموا ٠ ادع ولو راتخا الاو . دجو نا نيمأ ر

 نوددحا و اهعفدي الو . ددعتملوا 6 اهعفد لع لكومل ليكوتلا حصو . اهقحتسم ليكوتلا

 هبحاصل امهنم لك عفدي الو . ةرمب امهلكو نا لكوملا هلزاجا ناالا رخآ عفدلا ىلع

 ىبأو ةلاكولا امهدحا لبق ناو . ننجتوا . امهدحا تامنا : يقابلا الو

 اذكو . هبحاصل لك عفد زاج ةدح ىلع الك فلختسا ناو . كلذكف رخآلا

 راؤلا نذاب لخ عفد لبق بر تام ناو . مدقت ن -‘تةهرراولا نذابالا كسما هتفلخ عفد لق لاملا بر تام ناو . مدقتام ىقبت له
 . برحلارادب قحلوا . ليكولا دترا نا اماو . دترا وا . ننجتنا اهعفديال اذكو من من امه

 عمر ٠ ؟ ]عفت ر٠
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 لعفللةحيبم اهنأل ةلاكول ا نم لازي الف ملسأ وأ . عجر وأ . قافأ مث ننجت وأ
 .ةحابالا كلت لطبت الو ه هل حابم لامعتسا نم هعنمتال ىناعملا هذهو

 .هتقافا دعب هلكاي نا هلف دحالا .ىلع يمغاف هماعط لكأ دحال حيبم هريظن

 دترا وأ "ىنغتسا وا ٠ةريبكب ريغت وأ. ننجتف نيعمل اهعفد ىلع فلختسا ناو
 لطبتالو ` هيلا تعفد نونجملا قافا ناو .كلذ يف هل عفدت مل ادبع جرخ وا

 وا دترملا ملسا نا اماو.نونجملل ةاكزلا عفد زاوجل .رم امك كلذب ةفالخل

 نالطبل ابضفدي مل دبعلا قتع وا . قسافلا بات وا .ينغلا رقتا

 ولو هتلاكو تلطب لكوملا هعاب مث .ىش عي ىلع لكو ول امك .كلذب ةلاكولا

 ملو هعزن مث :اهعفد ىلع هفلختسا نا اذكو .دعب ةيناث هل لكوملا كلم لخد

 رهاظلا وهو . ملعي مل نا :ال ليقو .نمض هيلع فلختسا نم عفد مث٠ملعب

 .كتاكز هل عفدت نمل يتاكز عفدت ناإ كتفلختسا هل : لاق ناو

 هدجت مل ناف يتاكز يف نالفل اذه عفدا : هل لاق ناو . لوق يف زاج تئشم وا

 هدوجو ىجري ثيح وا . هلزنم يف وه امنا هدوجوو . رما امك لعف نالفلف

 رخآلل يطعي الف ذخالا نم ىا وا .ينغ ول .انونجم وا . ًادترم هدجو ناو . هيف

 دارا ناو . رخآلل عفد آرفاسم هربخ عمس وا ءًاتيم هدجو ناو .هدجو دق هنأل

 لوألا دجو مث .رخآلل اضعب عفد ناو .هيلا عفد لوألا دجو مث .هل عفدلا

 نا اذكو .امهنيب ةمسقلاب رمؤي مل هنال رخآلل هلمكي ليقو . يقابلا هل عفد

 اذالمعلاام اعم نيلجرل عفدلاب هرما ول امك امهل اهطعي الف نالفلو . اذك نالفل طعا هل لاق
 ةد ايز دجو

 اناسقن و لاملا يفدجوف اذكنالفلواذك نالفل طعا هل لاق ناو .هل زوج نا الا اهمسقيالف
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 فالختسالا

 ذخالا ىلع

 لقأ يقابلا يف دجوف هرما ام لوألل ىطعا ناو . يقابلا هلدر كلذ نم رثكا

 هريظن .امهنيب همسق لقا الوأ هدجو ناو . هبلع الو هل هاطعا هل ىمسام

 يمس امم رثكا هيف دجو ناف : اذكو اذك هيفو نالفل اذه عفدا : هل لاق ول ام

 اذهو ة يقابلا عفد هضعب فلت ناو . كلذك هاطعا لقا هدجو ناو . دئازلا در

 ناو . ريغ ال امهيف ةداهشلا يف ةئزجتلا اوزوج دقو نوزوم وا - ليكم ق

 وا. هلدب ناو . هب رما ام هيف لعف هنيعب در مث بصغ وا .ءيشلا هنم قرس

 ام لك هل نيبف نالفل امهتاكز عف نالجر هرما نمو . ناثرمأبف هتميق

 نا دحاو هرما نا اذكو .امهل هدري ليقف : لكل ام هيلع لكاشتف هعفدي

 هتاكز لسرا نمو ؛ هيلع لكاشتف لصنتلا يف اذهو .ةاكزلا ىف اذه هنع عفدي

 ءارب. نقيتيل ؟ال ما؟تلصو له :هلأسي نا همزل هريغ وا .نيما عم نيعمل

 ناك نا لاؤسلا همزلي ال ليقو . طاتحا هلوسر دجي مل نا اذه ىلعف هتمذ

 . نيمألا عم

 .هلعفدلا ىف رئاجلا هيفزاجو اهذخأل فالختسا حص _ «باب »
 .كلذ ىلع فلختسم فالختسا حصو . فالخ اكرشم دحوم فالختسا فو

 نازوجو . هتاكز هلوه يطعيالو . هالوتي ال نم فالختسا دحا لبقيالو

 و] . اعم هافلختسا نا نينثالو اعم هفلختسملو هسفنل ذخأيو . عفادلا هفرع

 الف ذخالا يف هل تقو نمو . ةريبك هل فرع نم عم ذخأيالو . نيقرتفم

 ذخأيو , طقف ةنس ةاكز ليقو . عزني ملام ةفيلخلا ذخأيو . هل تقوام ىدعتي

 ءاوس ةاكزلا و يهف ةقدصلا يلذخ هل لاق نا اذكو . هيف بجت ام لك نم هل
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 قوقحلا نم نيكسملا ذخأي ام لك هل ذخأ ةنكسملا ذخا ىلع هفلختسا ناو

 ىلع ناو . لكلا هل ذخأ قوقحلا ىلع ناو ' طقف تارافكلا ليقو .

 رشعلا فصن ىلع ناو ث معن نم الو . نيع نم هعبرال . هفصنو هذخأ رشعلا

 اهيلع هفلختسمل ةاكزلا ذخأيالو .هب رمأ ام ىدعتيالو . رشعلا ال هل هذخا

 هعم هل لحت ال ثدحب اهنالطل عجر ولو دجب اهنم اعنام ثدحا نا

 ه تينغتساوأ 0 يل اهذخأت نأ لبق كتعرن هتفيلخل لاقف هل تذخا نمو ٠ رمامك

 لاوز عدم هنأل هماما اهعضو ث هتبرتساوا ث يدنع مارح يل هتذخا اموا

 :ءارقفلا ىلع هقفنا هبارتسا ام ةفيلخلا ذخأ ناو . كلذ نيبتيل نا هب قلعتام

 اهذخأي الف باغوا . ننجت دق هدجوف نالف نم ةاكزلا هل ذخاي نا هرما ناو

 وهف . كلذ هنم فرع نم اهيف هلماعي الف ةريبكوذ اهذخا ناو . هتفيلخ نم

 ` .ةلأسملا يف فلخلا ةرهشل اقلطم زوجو . بصانلا

 وهو هيف بغرم لفن ليقو . ضرف رطفلا ةاكز _ « باب »

 دبعو . دلوو 0 ةجوزك . هتقفن هتمزل نمعو . هسفن نع ءرملا اهجرخي : راتخملا

 ليقو . غلاب نبا نعال . بلجت ملام تجوزت وأ ١ تفلب ولو ًاتنبو .كرشم ولو
 الو . هدلول ةعضرمك ٠ ًاقافتا لماح ةقلطم نع الو .اهنويدك ةجوز نعال

 نعال :ليقو هيف ةكرشلا ردق ىلع كرتشملاو ،مزلت ليقو . ةراجتلا ديبع نع

 ولو هتوق بلاغ نم ينغ لك ىلع عاص يهو . كرشم دبعو 6 ةكرشم ةجوز

 . هماظع عزن دعب امحل وأ . بلحي نح انيل وأ . هعطق دعب لاكي الت

 جارخا زوجي ال :ليق .امهيف سانلا ءاوتسال شيشح وا .ديصب شاع نا ال
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 ةميقو .رب نم عاص سفن نع(١)ىزجي ليقو .زوجو . سفن نع نيسنج
 . ةاكرلاك ىلوتملل يهو انيع عاصلا

 رجف عوللطب وأ ؟ناضمر رخآ بورغب بجت له _ «ةمناخ»

 مزلت كولمم وأ .ةجوز وا دلو نم ثدح نميف : امهتدئاف (نالوق) ؟ رطفلا

 جرخ نميفو . هدعب ثدح نا ال . بوجولا تقو لبق ناك نا هنع

 رطفلا موي اهجارخا بدنو . كلذ سكعبف تام وأ . ةمصع وا٠كلم نم

 . يحضألا ىلا ليقو . رهشلا تومل ناو اهدعب زاجو . ةالصلا لبق

 . ةاكزلاك ناضمر يف اهليجعتو

 «هيزجي»و «يزجملا» و "ىزجي»و «ىزجا»ب ريبعتلا نم هللا همحرفنمملا رثكي(١)

 نال . ةغللا لصال ةياعر باتكلا نم عضاوم يف هتفلاخ نا دعبو . ةملكلا ليهستب اذكه

 يف انسلو . هفنب ىدعتي هناف ازومهم ۔أزجا» فالخب نعب ىدعتي زمه نودب «ىزجا»
 ةظفاحم هلا بهذ اميف هيراجا نا ول ادب كلذ دعب لحا .لاصيالاو فذحلا لحمت ىلا ةجاح

 هححصم ها !هبتيلف شيوشت عقي ال ىتح ةغل هلامعتسا اغئاس كلاذ مادامةنامالاىلع
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 وأ . ناضمرك نيعم ي امأ :لوألاو : بودنم وأ . بجاو اما : وهو

 تارطفملا نم هب قلعتي امو ناضمرب ءىدتبنو .رذنك باجيال وأ .ةرافكلاك ىنعمل

 حيحص .رضاح .لقاع,غلاب لك لع ضرف ناضمر موص :لوقنف نيرافملا ماكحاو

 بجيف ملعلا امأ .ةينو لمعو ملعب هريغك حصو 0 سافن وا ضيح نم عنام الب

 بوجوو ههلاثتما ةيفيكو .هموص همزلي هنا ملعي نا ناضم ؛لخد اذا فلكملك ىلع

 رفكي كرتلاب رفكي نيحف كلذ ملعي مل نا كلهو .هكرت ىلع باقعلاو .هيلعباوثلا

 اما . ةدعلا لامكاو . ربخلاو . ةيؤرلاب : لصحي رهشلا لوخدب ملعلاو . لهجلاب

 رطفيو . هريغ هدهاشي مل ناو هموص همزل لالهلا هسفنب ءرملا ةدهاشمبف ةيؤرلا
 .نايببالا مرحم ةحابا عدم لك قدصيال ذا . هدحو ولو ًالاوش دهش نا آرس

 ءىير ناو . اقافتا دنلا نمف هدعب لالهلا ءىير ناف : بورغلا اهرابتعا تقوو

 حصألا وهو . ةلبقملا نمف هدعب ناو .ةيضاملا نمف سمشلا فلخ لاوزلا لبق

 آراهن ناضمر نم نيثالثلا موي لاوش لاله رصبا نم ليقو . رثكالا هيلعو

 موص همزلي لهف : رطفأف تقولا يف هترصبا ام ةيضاملا نم هنا الول : لاقف

 دقف ربخلا اماو . (نالوق) ؟ دمعتملاك سيلو طقف هلدب وأ ؟همويل ةرافك رهش

 يفو . رطفيو امهب ماصي هناف لالهلا ارصبا امهنا نالدع دهش اذا هنا اوقفتا

 نيثالث اولمكأ ۔ حصالا وهو هب سانلا ماص ناف . (نالوق) دحاولاب موصلا
 ةداهشو . لاوش لاله حص نا الا ناضمز نم هنا دهش ىنلا موي ريغب

 فالتخالا لك اهعلاطم فلتخت م نا دالبلاو .آملع ال المع بجوت نيلدعلا

 ...تبراقت ولو .هتيؤرب دلب لك ليقو . ةيؤرلا ف ضعب ىلع اهضعب لمح بجو

. ٦٥ 

 موصلا
 هماسقاو

 توبث
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 نمو .اعم المعو ًاملع هباجيال ةداهشل جتحي مل رتاوتلا دح ربخلا غلب ناو

 .لايمالا يفو ۔ رثكاف ةنالث وهو لالهلا ةبؤر يف ةلمجلا لهأ روهشم زاج مث
 ناو(٢) .اوبارتسي مل ام )١( يتأي امم كلذ ريغو :هيف يه لحم ىف ةمامالاو .سايالاو

 . مهلوق زاج اذك ةليلوا "ةحرابلا وا. ةليللا ناضمر لاله انبأر مهنم ةثالث : لاق

 لها نم ةثالث نعامه وأ ،نينيما نع وأ . ةثالث نع ةثالث:لاق نا اذكو

 نمو )٢( ثيداحالاب لمعلاو نيدلا نم وهو . زاج هانمالا نموا ٠ ةلمجلا

 نم لبقيو .هلوق ىلع لقي مل نا هلوق در لالهلا ىأر نالف نب نالف : لاق

 ىضقنا دق ءيش يف ءانمالا ريغ لبقي الو . رهشلا خلسني ملام ةلمجلا لها

 رهشلا نا روهشملا يدنع مت :لاق نا ةقثلا مكاحلاو .ةمذلا هنم تئربو

 وا . وه : لاق ناو .هب ىدتقملا نيمالا اذكو ٠ ًآراطفاو اموص لبق اذك موي

 كلذ ةلمجلا لها ىور ناو . ًآراطفا هدحو لبقي مل لالهلا تيار : مكاحلا

 نا اوعمجا دقف ملعلل بجوملا لامكالا اماو . زوجو . مهلوق لبقي مل هنع

 ةيؤرلا ترذعتو مغ ناو . نيثالث نمو . نيرشعو ةعست نم نوكي يبرعلا

 .توملاو . حاكنلاو :بسنلاك )١(

 هتيؤر دحا يعدي نأك :لالهلا تابثاب قلعتت تناكاذا ةربتعم نوكت ةبيرلا )٢(

 نمال .قبطم ميغ موي يف سانلا نيب وا 'هنم هتيؤر نكمتال عضوم نم وا .هيف رذعتت تقويف

 يلمجلا ىنعم امف الاو . لالهلا توش ةلص هل سل امم ةيصخشلا ةريسلا ثيح

 هححصم ها ... !لمات ؟ نذا

 يتلا ةداهشلا باب نمال ةجح هبف قيدصتلا نوكي ىذلا ربخلا باب نم يل )٢(
 هححصم هأ . ةلادعلاو ددعتلا اهيف طرتشي
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 .نآضمر نم هنا:هيف كش ىنلا مويلا فرعو . رثكألا هيلعو . لامكالا بجو

 وا ؟هرك وا ؟ همئاص ىصعو هموص مرح لهف . كشلا مويب نابعش نم وا

 ىحض ةاعرلا عوجر ىلا كاسمالا هيف بنن و. «لاوقا» ؟طوحا وهوا ؟ هيف ريخ

 حصي لهف : ناضمر :نم هنا حص ناف . اقافتا ةنسلا نم وهو . ربخلل راظتنا

 ؟هردص يف ءاج ولو .الوا ؟ًاقلطم مويلا كلذ يف ربخلا .اج نا همئاصل

 راتخملا ىلع نوكيو رهشلا ءاضقنا دعب حص نا رثكألا دنع لدبالو .(نالوق)

 موصلا وهف : لمعلا اماو : ناضمرب صاخ ليقو . ماصي الف لفاونلا يف ولو

 ناك ذفنم يا نم فوجلا دري رطفم لك نع صوصخم كاسما هب دارملا

 . اعامجنا بورغلا هرخآو ٠ موصلا نامز دمعب ينملا جارخا نعو ،ذغم ريغ ناو

 بجوم لهو ةالصلل حيبملا ضيألا ريطتسملا رجفلا عولط رثكألا دنع هلواو

 (فالخ) ؟ رظانلل هنيبت 'وأ؟ رثكألا هيلعو . حصألا وهو عولطلا سفن كاسمالا

 ؟هموي يضقي له :ري ملو رظن دقو حابصالا دعب لكا هنا فشك نميف هتدئاف

 اوبجوا مث نمو . تاقوألا رئاسك عضولا باطخ نم هنال هبجوي لوالاو الوا

 ام له: مث . بغت مل يه اذاف لكأف تباغ دق سمشلا نا نظنم ىلع ءاضقلا

 هبتنم لكأي الو . (نالوق) ؟ رثكألا هيلعو حصألا وهو طقف هموي وأ ؟ىضم

 حابصألا دعب هنا ناب مث .هلبق الكا دمعت ناف : لأسي ىتح ميغ ةليل مون نم
 هرحست داتعا نم فلخلا اذه ىلعو .هموي ةداعا يف صخرو . هيضام دسف

 لكاف روحسلل هنظق هريغل كرحت ًاموي :هعمسف هروحسل ,هراج كرحت عامسب

 يورذا ث طاتحاعولطلا لبق :كاسمالا بجومو . حبصا دق وه اذاف هتداع ىلع
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 لزان امكح

 سارنم

 ردص نم

 لبق هطو نع فك مزلو . كشت ال ىتح : ًاضيا يورو . كشت ىتح لك .

 . هردق ليللا نم قي ل نا هنم جوز عنم ةأرمال زاجو : لسنلا ردقب رجفلا

 افوج دراولاب دسفو . هريغل حصو . ارمق ولو هبورغو يدر عولطل رحستي الو

 هب ةظلغم موزل يفو .مف نع ناب قير وأ. ًاطاخم وأ. اعمد ولو ادمع

 لعجي الو . رثكألا هلعو ، حصا لوألاو: هداسف مدع ىف صخرو .(نالوق)

 راطفالا يفو . هزيجم لوق عدو . قلحلل دؤم ىرج يف ءام وأ .ءاود وأ . نهد

 علاطلاب راطفالا راتخملا :اهثلاث . لاوقا سأر نم لزانو ب ردص نم علاطب

 مدهنا ًآدمع لبق وأ .اركف وا ٠آرظن مادا وا . هركذب ثبع نمو .لزانلا ال

 نمو . ىذما نا ال ٠ اقلطم عماجملاك ىنمأ نارثكألا دنع ةظلغم هتمزلو هموص

 آراطفا هب ضعب بجواو .حصالا ىلع اخيش ولو مئاصل ليبقتلا هرك مث

 ظعنا نمو . امهمويل ولو نايسنب ناعماجتم ديعي ال نا صخرو . اقلطم

 مل نا ال: ليقو : هموي لدبا ديكب ناو سمب ال ىنما ىتح هركذ ۔ليق۔

 هب تذتلا نا عبصا وا ءدوعك اهجرفب ةلخدم ىلع دسفؤ : هدري ملو هجلاعي

 ‘ عيضف راهن همزل وا ،حبصا ىتح لستغي مل نمو .ال ليقو . ةظلغم اهتمزلو

 لكبو ادمع بذكب همويل ضقنلا حصألاو . رطفا هادؤم ردق هلدب مميتلا وأ

 عبشب أيقت نم ليقو .اقلطم ال ليقو .هعرذ نا ال دمع نع ءيقبو . ةريبك

 ال هلوأ يف ليقو .هرخآ يف : ليقو . اقلطم اراهن ماجتحا هركو . هموي داعا

 لاحتكالا ةزاجا ىلع رثكألاو . فولخ ىلع راطفإل هرخآ كاوسو . هداسفل

 معط قوذي نا مئاصل زوجو .لكؤي ءاودب طلخي ملنا ليقو . اقلطم آراهن
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 يهف ةينلا اماو . رذح عم يبصل غضمي ناو . هناسلب ردق وا . لخ

 ناضمر يف اهلمها نمو )١(. حيحصلا ىلع لفن وا . ةرافكل ناو هتحص يف طرش

 حبصا نم موص يزجي الو . راتخملا وهو طقف وه ليقو .ةرافكلاو ءاضقلا همزل

 ةضب رف ًامئاص حبصا . هللا ءاش نإ دغ لوقي نأب :ليللا نم هتين دقاع ريغ

 اهلاق ناو : ىلاعت هل ةعاط بورفلل رجفلا عولط نم ناضمر

 بلقنا هريغل ناضمر يف يون موص لك : ليق . هرخآ ىلا هتزجا هنم ةليل لوا

 ليقو : هراهظ نع : ليقو . دحاو نع هزجي مل هراهظ نع هماص نا رفاسملاو . هللا

 ةينلا ديدجت بجيف . موي لك : ليقو : ةدحاو ةضبرف هنا حصألاو ئ ناضمر نع

 .اذه ىلع ةلل لك

 ريغ اليل غلبم لكا نع زجع ضيرمل راطفالا حييا _ « باب »

 رفاسملو . موصلا نع زجعو اماعط يهتشي ال ناك نا ليقو : اموص هب قبطم

 وا ؟ ةزوحلا نم جورخلا وه لهو : ًيئان رفاس نم ليقو . نيخسرف زواج اذا حابم يف

 ةالصلاك سيلو. لضفا هيف موصلاو .ةصخر وهو .(نالوق)؟ رثكأف مايا ةئالث ةزواجم

 ءاهتنا عم نيخسرف زواجي ىتح ايئان رفاسملا رطفيالو . رهاظلا قرفلل

 ماوعلا روهمج نيب رهتشا ام ال لمعلا وحن سفنلا هجوتو بلقل اب دصقلا ةينلاب داري )١(
 يتلاىناعملا اهب مه ونقليل ء املعلا ضعب اهعضو اهانعم نومهفي ال دق تارابعب ظفلتلا نم
 . ةيقيقحلا ةينلا يه راضحتسالا كلذف لمملا ةرشابم تقو بلقلا يف اهراضحتسا بجي

 ينلا نع ةلنلاب ظفلتلا تادابلا نم ءيش يف وري مل» : هللا همحر شيفطا خيشلا لاق

 . امهب ظفلتلا يور دمف ةرمعو جحب مارحالا الا نمعب اتلا و ةب احصلا نع الو (ص)

 هححمصم ها « . ةبجاو ريغ ةينلا يوقت ۔ ةنسحتسم ةعدب تادابعلا تاينب طفلتلاف
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 هز ح اينم

 راطفالا

ىتمو



 محص
 رفاملا
 ٥ ر اطف ١ و

 .امهزواجو يءانلل هلزنم نم زرب اذإ هل حابي ليقو . مدقت ام وهو هيف حيبا دح ىلا

 دقو رف اسم رطفأ ناو ،امهزواجي نأ لبق رصقو هللا همحر نابا لكا دقو

 .هموي ليقو . رثكألا هيلعو ىضم ام داعأ . هجورخ موي هدلب يف حبصأ

 .ضيرملاك رجفلا لبق رفسلا دح يف راص اذا ليللا نم راطفالا ةين تيبيو

 همزلو . هموي نم هجورخ لبق رطفا ولو ىضم ام رفاسم لدبي ال :ليقو

 مدق رفاسمل هركو .حصا لوألاو .كلذك ضيرملا نوك نسحتساو . طقف هلدب

 ناو زوجو . هلايما جراخ لكا نا سابالو .هلزنمب هموي ةيقب لكأي نا هدلب

 دسف هموي يف هجراخ لكأي ملو هيف لكا ناو .لزنملا لوخد لبق اهلخاد

 هتجوز ءطو ۔ هجراخ لكا دقو هلخد نا هل زاجو .ةظلغم هتمزلو هموص

 لبق لكاف هلزنم نم جرخمو . هموي ىف ضيحك نم ترهط اهدجو نا آراهن

 هلزنمب لكأ مث .هلبق عجرف هل ادب مث . ةزاجالا ىلع نيخسرفلا زواجي نا
 . رفاسم ريصي نا لبق آلوا هلكأل ةظلغم هتمزلو . اضيا دسف هلوخد دعب

 رفاسم موص متي لهو . رصقي نا لبق عجر مث .لايمألا نم جرخ نا اذكو

 ىتفملا حصألاو . (نالوق) ؟ نيرطف نيب نكي مل نا وا ؟ اقلطم راطفا هبقع ولو

 لكا يف فلخلاو .دساف هيف راطفا هبقع عباتت ولو رفس يف موص لك نا هب

 ؟ هيف ماص ام مدهني له : رفاسم وهو هاركا وا . شطع وأ : عوج ةرورضب

 .التق فاخ نا رضاح ةهركمل لكالا زوجو . كلذب لكا رضاحك ؟الوا

 رطتملو . هسفن فلتل هبلس ىدا نا هيف صخرو . لام بلسال ٠ ةلثم وا
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 هطلخي نا لوكأم قبس الب هدحو ءاملا برش نم آررض فاخ نا شطمب

 آراهن لكآ ءير ناو . لكأ ام يضقيو ةرتك مدقي وا . قيقد وا . لسكب

 رقأ نا لكنو . كرت ضرم وأ . عوجب رارطضا وأ 0 نايسنب رقا ناف : لئس

 .ريزنخ محلا ةيجنتل رطضملا مدقي لهو . ادمع مدك لكأب رقا نم اذكو .دمحب
 ىلع هاون رفاسم لعج ناو (فالخ)؟ ريخم وا ؟هسكع وا ؟ةتيم مث .امد م

 هعزن ناو حبصا ام دعب هدرنا مدهنيو .ال ليقو .مدهنا موصل هيف هدر مث ًاليل رطف

 ميقم هعرن ناو . لكأي ىتح ال ليقو . مدهنا لكأي نا لبق هيف.هدر مث آراهن

 .الل هعزن ناو .لكاي مل ام هرضي ملآراهن اناك وا .هيف هدر مث .اليل

 هيف تام مث رفس يف وا ,ضرمب رطفا نمو . لوق يف مدهنا احبص هدر مث

 هضرم يف تام ولو موصي نا ضيرملا ىلع ليقو .ةعابت الو ءاضق همزلي م

 هرفس نم مدق وا مهضرم نم يفع ناو .حصا لوالاو . هب ءاصبالا همزلو

 انيكسم موي لك يضاملا نعمعطاو . رضاحلا ماص يناثلا لخد ىتح مصي و

 مزلاو .هنع معطا ولو هموصي مث ثهموص همزل ام ردق عيض نا ءاشعو ءاذغ

 طرش امل الاو . ةرافكب سيلو ى هموصي نا لبق تومي نا ةطوخ ماعطالا

 ماعطا همزلي مل رضاحلا ىضقنا ىتح نايسن وا 0 لهجب معطي مل ناو . موي لك

 اذا هنع مصطا نا هب ءاصيا همزلي الو . طقف يضاملا موص هلعو .دمب

 ردق نا رضاحلا ماص يناثلا لهتسا ىتح هرفس وا \هضرم ماد نمو . رضتحا

 .امهموزلب ليقو .هراضتحا دنع هموصب ءاصيا الو يضاملا ىلع ماعطا همزلي الو
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 طرتشي لم
 عباتل
 اض
 ناضمر

 ولو رفاسمو ضيرمل ءادالاك اضقلا ف عباتتلا طرش -- «باب»

 شطع وا . عوج وا 6 هاركاب ضاق لكا ناو . )١( رهش ق هنودب راطفالا عقو

 رفسلا الا هلثم وه ليقو . ناضمر يف رذعي امب هيف رذعي الو . هؤاضق دسف
 رضي الو . هب ةصاخ لكالا ةصخرو . ناضمر ىف هدجي امك هيف هدجي ال هناف

 نا ةأرمال سافن وا . ضح وا 4 رخآ ناضم ر وا. رحللا موي ءاضقلا ف

 هعض دقو ءاضق هيلعو رضتحا نمو . ضعب دنع اهعم هيف ءانبلا حصو . هللخت

 دحا موص حصي ال 7 ٠ هب مهرما نا هتثرو هنع هموص هناف هموص ردق

 لك موصلاب ىصوا نا هنع اومعطي نا مهلو هنع ىلصي ال امك دحا نع

 اوفلتخا ناو . اوموصي الو اومعطا ماعطب ىصوا ناو . موي يف ال .انيكسم موي

 وأ . لوالا همتيل و مويلا نو زجي الو ثرالا ردقب دحاو ىلع اوربجا امهف

 مهنم دحاو هدسفا نا لكلا ىلع دسفو . دحاو دعب ادحاو اوموصيلو ء رخآلا

 نك نا ءاسنلا ميدقت نسحتساو . مهنع أزجا . دحاو لكلا ماص ناو . همزلو

 يف صخرو . يبنجا مهنع موصن الو . لاجرلا ليقو . نسفني وا ي نضحي نمم
 . اضيا ينجالا زوجو ثراولا ثراو

 )١( هل وقب هللل همحر حد اشلا راشأ هلاإ و . عب اتلا هاضقلا طرتشي ال ليقو :

 » دحاو رهش مايا ني عباتيال نأ مهضعب صخرو ٠ « ىرجام وهو لوق هنأ قحلاو

 عيرشتلا حورل قفاوملا ث ةمالا لاحب قفرالا هنأ ىلع . ةصخر درجمال _ . روهمجلا هلع

 « نع لئس (ص) هللا لوسر نا حص دقو« .رسعلا مكب ديرب الو رسلا مكب هللا ديري

 مهردلا ىضقف نيد مكدحا ىلع ناك ول تيارا .كيلا كلذ : لاقف ناضهر موص عيطقت

 نب رماع ةديبع وبا لاقو رفغيو وفعي نا قحا هللاف ؟ ءاضق كلذ نكي ملا نيمهردلاو

 مكيلع قش ناديري وهو هرطق يف مكل صخري مله : هنع هللا يضر ةمالا هذه نيقأحارجلا

 هححصم ها «متتش ام اوعنصاوةدعلا اوصحاف ءءاضت يف
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 ضيرمك .هيضقي الو رطفي نا اموص قبطي ال ريبكل حيا «باب»

 ليقو . رم امك موي لك نيكسم ماعطا امهمزلو . لوق يف هؤرب ىجري ال

 عايض اتفاخ نا عضرمو لماحل راطفا زاجو . موصلاك اضيا امهنع هطوقسب

 مث ض هاتلكا موي لك نع كلذك ماعطا اترطفا نل امهمزلو . اقافتا امهدلو

 رخآ امهيلع راد ولو : ماعطالا نود طقف ءاضقلا امهيلع ليقو ث دعب هماضق

 بوجولاب لوقلا ىلع اهلام نم معطت لماحلاو . فوخب كلذك هاتلكأو

 نج نا معطي الو . نونم يضقي الو . يبصلا دلاو لام نم عضرللاو

 .طقف كردا ام ماص هضعب يف نج ناو . هدهاشي مل ذا . هدعب قافاو ناضمر لبق

 دقف هضعب دهش نم نال آضيا ىضم ام يضقي ليقو . كردا ام يضقي ليقو

 وا ، يضقي الف نونجملاك هيلع ىمغملا لهو دحاو ضرف هنال ٠ هلك دهش

 . ًاقلطم موصلل دسفم ءامغالا نوكف و . (نالوق) ؟ يضقيف ضيرملاو مئانلاك

 اماف :هدعب وا رجفلا لبق صخش ىلع ىمغي نا نيب قرفي وا . اقلطم الوا

 هيف عقو موي لك ءاضت بجوي لوالاف (لاوقأ) هلقا وأ . راهنلا رثكا يضم دع

 ءاضق بجوأ رجفلا لبق هيلع ىمغا نا .هل دسفملاو . رطفا نا الا .ال :

 الب هف هل وخدل طوح ١ اذهو . هموص لقعي ال .نم لع هرجف علط موي لك

 ال كالاب داسفلا بجوا هلقاو راهنلا رثكا نس قرفملاو .هن اليو . لقع

 رجفلا هيلع علط نا كاذك نونجملاو . لكلاك هدنع رثكالا مكحو . لقالا

 ضام ءاضق هف ملسا ًاكرشمو . هضعب ف غلب اص مزلو . لدبا لقعي ل وهو

 امهمزلا اضرف اموي لك 'لعج نمو . ةدحاو ةضيرف هنا وهو ٠6 راتخملا لع
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 همزلي نم
 ءاضقلا

الزمو



 زوجي النم
 راطفالا هل

 مزليام
 دافالاب

 آدمءع

 .مالسا وا .ةقافا وا ,غولب هيف عقو موي ةيقب لكؤي الو . طقف اكردا ام

 . هاسفنلاو ضئاحلا ءاضقلاو راطفالا مزلو

 رمامم هل عنام ال رضاحلا رداقلا لقاعلا غلابلا مزل _ «“باب»

 دمعك : هتاهجو هجوم فالتخال رطفا نا ةفلتخم هماكحاو .ناضمر موص

 ٠ دجو نا قتعلاو ءاضقلا همزل عامجب هدافا ذمعت نمف . هاركاو نايسنو

 ربخلا ءاج كلذبو . انيكسم نيتس معطا زجع ناف ٠ نيعباتتم نيرهش ماصالاو

 لاصخلا نيب اهيف ريخم ءاضقلا ةرافكو .(١ر راهظلا يف اندنع بيترتلا اذه نكلو

 ليقو . هيضام ليقو . رهشلا ءاضت بهذملا روهشمو .رخآ كردملا حصالا ىلع

 ءىطو نم نا ىلع اوقفتاو . جوزلا مزل ام تعواط نا ةجوزلا . مزلو هموي

 رفكي نا لبق هيف اثطو ررك نميف اوفلتخاو . ىرخا هيلعف ءىطو مث . رفك مث

 رفكي مل ناو . لوالا نع رفكي مل.ام ةدحاو هيلع نا روهشملاف

 لازنال دمعتملا ءىطاولاكو . آضيا ىرخا هتمزل يناثلا ناضمر ءىطو ىتح

 . مالتحاب هيف وا ؤحبصل الغ عيض نم ىلع ةرافك الو .. ركفتب ناو ةفطنلا

 هموي ليقو . روهشملا ىلع ضام ءاضق همزلو .حصالا ىلع هادؤم ردق هلدب ءا

 . كلذكف هنيح يف لستغا حبصل هبتني ملف موقي نا ىلع ةبانج نع مان نمو . طقف

 اهركذت نا اذكو . دسف ليقو . اهركذت نيح لستغا نا حبصل اهيسان موص حصو

 اهلسني ال ةعمل هدسجب نمو . كلذك احبص لستغاف ناضمر يف هنا يسو

 ةضمضم نايسنب كراتك صخرو . ةدش هيفف لاستغا دعب اهل ميت يسنف

 ۔لتقلا يف ماعطا ال نكلو لتقلاو )١(:
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 حصالا ىلع رذع ريغب هيف برشلاو لكالا دمعب عامجلاكو . حبصل ًاقاشنتساو

 مزليف هيلعو ٠ ناترافك عامجلاو لكألاب ليقو . طقف ءاضق امهب مزل لبقو

 هتمزل ةريبك لمع نمف .ناتنث ًاليلو .ةثالث آراهن ًايناز وا . امرحم هيف الكا

 :برشلا وا : لكألا ريركتب اهريركت يف فلخلاو . قاثيملا ضقن ىلع اسايق ةظلنم
 ؟ رفكي ملام ةدحاو وا ؟ موي لكب وا ؟دعقم لكب وا ؛ ةظلغم ةعرج لكب له

 .ةثالث ليقو . ةسمخ ليق هيلعف آليل هداعا مث ٠ راهن امرحم لكا نمف . (لاوقأ)

 لكل نا ىلوألاو هذه نيب قرفلاو : ناتنث ليقو . ةثالثف راهن مث اليل هلكا ناو

 لعف نمف . نيمكح ةليلو موي لكل ناو . ادحاو امكح مهدنع مويوقلي
 هلعافك ناك آراهن مث اليل هلعف نمو . نيمويب هلعافك ناك اليل هداعا مث راهن اش

 ةتيم لكآك فلتخا ناو . سنجلا دحتا نا اذهو .قبسا ليللاو . موي نيترم

 لكب همزل قرس مث انز نمك ث ةثالث لكب همزل ىنز مث ث رمخ برش داعا
 رركتت ال موصلا ةمرح ةرافك نأل ناتنث هاوس يفو . ثالث لوألا يف ليقو.دح

 مدق ناو . ناتنث لكل همزل ًامارحمث .الالح لكأ نا اذكو . همادهنال

 وأ . رجح وأ . بارتك علب نمو: لالحلل ةدحاوو : ثالث هب همزل مارحلا

 (نالوق؟ بورشمك الو الوا ؟موعطمك : لهف نئاب قير وأ . عمد وأ : ديدح

 . طقف هب ءاضقلا موزل حصألاو

 ب ةأرم ءاضق لوألا بجف ةهبشو ٠4 عيضت و . دمع لع ناضمر نأ كلذ دو

 . حبصل السغ عيضمك . طقن ءاضق ينانلابو . ةبوتو ةرافكو

 كلاثلابو 6 ‘احص لكأ هنا فشك مث لكا نا . رجفل آرظن وأ . هف وأ
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 دمعت نم

 اراطنا

 اذكو . راهن وه اذاف لكأ حابصا مدع وا . ليل لوخد نظ نمك هموي لدب

 الا هيف فلتخي ملذا .ادهب قحتلي ؟الوا ؟ رطفم وه له: هيف فلتخن لك

 اضيا ةرافكو : ليق . طقف ءاضق ادمع ءاق نم مزلو . ةهبش نيبناجلا نم هيفو

 .هللا دمحلاو هيلع الف ًايسان برشوأ . لكا نمو .لكألا )١( هلصا مرحملا هلعفل

 هب ىطو نا همويو هموص ديعي لسغ نايسنب مئاصو . هموي لدب ليقو

 : لوألاو . هلع لدبال لسفلا يسان اذكو .مدقت دقو هطوقسب

 هقلحل قبسف يبصل غضموا . ردق وا .لخ موط قاذ وا . ةجاحل ءام هيفب لعج

 هلدي ليقو . لسغ وا .ءوضوك يورخأل ناك نا ال ليقو .هموي لدبا لزنف

 هداعا تقولا لبق ناك نا ليقو . ضر ةل ناك ناال ٠ لفنل ناك نا

 عامج ىلع هركأ نا عماجي الو . لكا ىلع هركم لكا ام ديعيو . هل ناو

 ال_ب . بارت وا٠ناخد وأ 0 بابذك هقلح لخد نمو .اقافتا هب ضقتنيو

 يلرابغ وا .بارت وا .قيقد جلاعمل نسحتساو . هيلع ساب ال نا وجرا دمع

 هقلحب همعط دجو ولو ۔ هلخد نا هرضي ال مث ,هرخنمو هيف ىلع بوث

 نا ةقلع براش اذكو ۔سان نم رذعأ وهو .بولغم هنآل . هنم همخن وا

 .ءام هيفب لخدأ نمو . هفوجل لزنو 6 هرخنم وا ؛ هيف نم مدلا سبح نع زجع

 هطو ىلع ةهركملو : هدهج دعب هفوج لصو نا هيلع سابال هاركاب ماعط وا

 نمو . ادمع ناضمر دسفم ىلع ام اههركم ىلعو . ال ليقو . اهموي لدب انز ولو

 ٠ طقف ةبوت هتمزلو .اسا لاوش نم هنا حص مث ؛ هنم موي رخآ راطفا دمعت لاوش 77

 ) ١ ) يا ١ لص ١ "ىقل .
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 دمعت ًاححص تمزلو ٠ هنم موي دسفمك ًاضيا ةرافكو ليقو. حصألا لع

 . تضاح مث هتدمعت ةأرماو هلكأل حيبم ضرم هيف هب لزن مث هلكا

 ناضمر - سبحب نم ىلع وا . ةالفب رفاسم ىلع طلتخا ناو . هيف سفن وا

 نم رطفلا بدنو : هلبق ام نا ال .هازجا هدعب ام قفاو ناف : ماصف دهتجاف هريغب

 . اهدعب لفن نمو س برغملا ةالص لبق ضرف

 رطفم لك نع اكاسماو ةين بجاولاك يناثلا وهو : بودنملا _ «باب»

 . رذعل ال هدمعت نا هاضق هعطق مث عوطت موص لخد نمف اضقنو افالخو

 ملام هاون ىلع ناك هل نع نا آراظطفا ىون ناو . اقلطم ال ليقو . اقلطم ليقو

 . راهنلا فصن غلبي

 . بجر نم نيرشعلاو عباسلاو ' ءاروشاع موص بدن _ «“لصف

 ةجحلا ىذنم عسلتلاو . عباسلاو 6 لوألاو ' ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو سماخلاو

 يهو : ةجحلا ىذ نم لئاوالا عسىتلاو ‘ لاوش نم ةتسو س بجر رهشو

 سماخلاو .عبارلاو . ثلاثلاو :ةليل نيعبرأل ةممتملا رحنلا مويب يهو . تامولعمل

 رطفلا يموي : ةنسلا نم ةتسيف ماصي الو . - ضيبلا يهو - رهش لكنم رشع

 يف ددشو . كشلا :مويو م قيرشتلا مايأ يهو هدعب ةثالثو . ىحضألاو

 . همئاصل موصال يورو . رهدلا موص نع يهنو 6 رثكا نيلوالا

 موصلا موزل ىلع انم رثكالاو ث بدنو فاكتعالا نم _ «باب »

 دجسمب هنوكو هنودب زوجو . هم زلي مل اليل فكتعي نا دحأ رذننول مث نمو .هيف

 عم رتسب دجسمب حصو ٠لضفأ اهتيب ةأرملا فاكتعاو . ةعامجب هيف ىلصب
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 موصلا
 بو دنلل ١

 ىلا مايالا
 بدني

 اهمايص

 فاكتعالا

هماكحاو



 .دب

 . فاكتع الا
 ؤ اهت او

 :امئانوأ . ايلصم وأ ث ائراق وأ ماركاذ الا نوكيال نأ بدنو . مرحموأ . جوز

 هدسفيال حيحصلاو . (نالوق) ضيرم ةدايعوأ ' ةزانج روضحب هداسفو

 نايتاو 5 هلايعل ناو هنع ئتغال ماعطو . ناسنالا ةجاحك هنمدبالامل هجورخ

 تيم ىلع وأ ١ ضرفل ةعامج روضحوأ . ءوضو وأ : برشوا ث لكأل هتي

 مالكوا . ةيزعتل فوقو الب ةجوزو . خأو . دلوو . باك هروضح همزل

 ريخم جورخ لكو . ةجاحيف جرخ نا ًايشام حفاصيو ملكيو . قيرطيف

 هنع ىنغال مهردب زاجو . ءارشو عيبك رايتخاب ايويند لمعي الو . دسفم هيف

 .هنهدو ٠ هليجرتو 3 هسأر لسغ هلو . هت رخآ هتمهو هلمع نكيلو . هلايعل ناو

 لمعنم لك أي ريقفلو . حابمب هعم ثدحتو هيلع لوخدب سأبالو . لاحتكاو

 فكتعينا هفاكتعا ءدب يف ىون نمو . ينغل داسفب ال هركو . لمعي نأ هدي

 عامجلا كرت هط ورش نمو . كلذ هلف هدي ةعنص هلزنمب ليللا لمعيو راهنلا

 طقف لدبلا ليقو . ةرافكلاو لدللا همزل هدمعت نمو + ليبقتلا ال ث ليلب ناو

 بيترتلا ىلعوا ؟ناضمرك رييختلا ىلع هت رافك لهو . نايسنب ءىطاوك

 اذكو .يسن نإ همويو ؛ هفاكتعا لدبا ًابرشوا . الكأ دمعت نإو .(نالوق)؟ راهظلاك

 ةثالثبوا ؟ رثكاف مايا ةرشعب حصي لهو . قيلا وهو ليق هب هطو
 (نالوق) ؟ كلذك

 فاكتعا رذن نمف . .جورخلا و لوخدلا تقوف _ « ةمتاخ »

 هدعنا اذكو ٠ هدعب جرخو . هرهش ةليل نم بورغلا لبق دجسملا لخد رهش
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 . هليل نم اموص تيبيل رجفلا لبق لخد ةرشعك مايأ ددع رذن ناو . مايالاب

 نم عنام ضرمك ةرورضل الا اضيا عب اتتلا هطرشو . بورفلا دعب جرخيو

 . رطضا نا لكأيو . جلاعيو هتيل جرخيلو .اسفن ةجل اعمل جايتحا وأ . دجسم

 7 انبلا ةحص ناضمرك وهو هنبح ف حص اذا ينبو

  

 سج
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 ملعو . ديحوتلاك هيلع مالسالا ينب امم ةالصلاو ةاكزلاو موصل اكوهو

 .غولبب بجيو . جحلاك ضرف ةرمعلا نا ىلع رثكالاو . ةرورض نيدلا نم

 ةحصوا ؟ ةلحارلاو دازلا يه : لهو . ةعاطتساو . ةيرحو . مالساو : لقعو

 . باحصالا ةقفارمو قيرطلا نامأ عموهوا ؟ كلذ عومجموا ؟ ندلا

 لعافلا ةكرح وهو هلعف جحلا ةغاطتساو “(فالخ) ؟اندنع هب ذوخأملا وهو

 ءافتتاو لاملا ىهو : ليبسلا ةعاطتسا ريغ يهو { هده اشمو همايأ يف هن وكسو

 نم ولو وأ ؟ لاملا ةلضف نم امه له ةلحارلاو دازلا يف فلخلاو . عناوملا

 هناف فالخالو ؟ جحلا نم غارفلا ىلا لايعلا ةن ؤم نم لضفيو عابي لصا

 فوخل احاكن وا . رضح اجح يفكي لام هلنمو . نيدلا ءاضقو لايعلا ةقفن دعب

 الاو . دجو نا مرحموا .جوز عم تجح ةأرما مزل ناو ' جحي هناف تنلا

 .جوز عمف للخل ةداعاوا ة الفن تدارا ناو . مهسفن أك اهن وعنمي ةقث عمف

 مالساب حصيو . غولب دعب يبصو .. قتع دعب دبع هديعيو . طقف مرحموأ

 نمو . حصالا ىلع خا ,ةم جحلاو . لباق نم هب هدسفم هديعيو . عامج كرتو

 بوجولا عم رذنعلال هپ ايصومالو اجاحال تام نمو . هب ءاصيالا بجو مث

 ضرموا .ربكب عنم ايح ناو ريغلا نعزاجو . روفلا ىلع وه : ليقو : رفك

 - لبق هسفن نع جحي مل نمم حصو . ةالصلاك اقلطمال : ليقو .اندنع

 دعب نالف نع ضرفلا تيدا : لاق ناو 0 ةرورضل الا حجرو ال : ليقو

 دنع دهشأ هتبانا ةزاجايف فلخلا عم الاو س انيما ناك نا هلوق لبق عوجرلا

 رازو هنع فقوو نالف ةجحب مرحا هنا ةرايزلاو فوقولاو مارحالا
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 طو رشو

 هب وحو

 ةعاطتسالا

اهيعونب



 هلعفيام
 جحلا ديرم
 ىدل

 جورخلا

 رافغتساو يورخأب ءاعد الب ىلوتم ريغ نع جح زاجو . فاطو هجح ىضقو
 تيب نم جورخلاو . هسكعك لجر نع ةأرما جح زاجو 0 عنملاب ليقو . هل

 ةكمىلا هنم برقأ نم اهب جاح جرخ ناو ؛ هدجسموأ ` هربقوأ ى تيملا

 .هغلب نا مديف قفناو تيملا دلبو هنم جرخدلب نيب ام ردق ةنؤم هلم تذخا

 برق دلب نم رظن : هدلب نم جح غولب نع هتقفن تزجع نمو . ةكمب قرفوأ

 تامناو . هلثم اهب نيعا هنع تزجع ناو ' هنم جحيلف غلبت ثيح نم ةكم نم

 نامضب اهذخا ناو . متي ىتح هل ةرجاال ليقف :اهمامتا لبق اهنم جراخ

 هترجأ هلف مارحا دعب تام نا ليقو ٠ اهب ىصوأ رضتحا اذاو . هتمذب هتمزل

 لهو .ترملا دلب نم اهب جرخنا ۔ مرحي مل ناو ۔ هل ليقو : تام ثيح ىلا

 جح نمل ةجحلا وا ؟ مهاردلاب ةنوعملا رجا ىص ومللو اهب جاحل اهرجأ

 ةالثلا لوخد ثيدحو . (نالوق)؟ حجرو نمثلا نم هذخأيام ريجاللو هنع

 . رجألا يف ةكرشلا ىلع لاد اهب جراخلاو ذفنملاو يصوملا : ةنجلا

 .ةلماعمب نأو ةعابت لك نم جحب جورخلا ديرم لصنتي _ «باب »

 نم هلاح ناف ءامهيضريو هراجو . همحر لصيو . نيمي ريفكتوا ٠ رذنوأ

 . هزوافم كولسو . هتباد بوكرو . هدالواو هلهأ قارفو . هجورخ ندل
 مارحالا يبوث سبلو . امهيف هشحوتو . امهلاوها ةاساقمو ٠ رحبلا قشو
 هعالخناو . ربغا ثعشا تيللا همودقو . هتيبلتو . داتعملا يرلل نيفلاخملا
 افسكنم . هرصب اصح اش هفوقوو . حابملا نم ريثك بانتجاو ٠ ساللا نم
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 ريكذتو ليثمت ۔ كلذ ريغو . هتعرسو لك ةضافاو . هدنئاقب قيرف لك . هلاح
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 ةدباكمو . ربقلا لوخدو . شعنلا بوكرو . دبؤملا قارفلاو توملا لاحب

 .فوقولاو .اهئيبن عم ةمأ لك رشحو . خفانلا ةباجاو . هنم مايقلاو . هلاوها

 قيرف لك ماسقناو .لضفلاو ةعافشلا ءاجرو ٠ لقعلا لوهذو ء فوخلاو . لجولاو

 يف عسوتلا هل بدنو . كلذ ريغ ىلإ زئاجو بكبكمو ٠ زئافو مورحم ني
 يلصيو . ءاركيف ةسكامملا هل تهركو . هترشاعم نسحتو هقلخ عستيل دازلا

 مهللا : لوقيو نيتعكر هجورخو هتاد ترضح اذا هل زنمب

 نيذلا كدفو نمو 0 باجتسا نمي ينلعجاف هب ترماو جحلا تضرتفا كلا

 راهظاب ملسيو . هلها عدويو . ًابستحم ةينلا صلخيو . تيمسو . تبتكو ' تيضر

 انلرخس يذلا ناحبس :لاقو اثالث ربك بكر اذاف .قارفلا روضحو ةقفشلا

 ىوقتلاو ربلا اذه انرفس ىف كلأسن انا مهللا . نينرقم هل انك امو اذه

 تنا مهللا .ضرألا انل وطاو رفسلا انيلع نوه مهللا . ىضرت امب لمعلاو

 انرفس يف انبحصا مهللا . دلولاو لاملاو لهألا يف ةفيلخلاو رفسلا يف بحاصلا

 رحبلاو لا يف انلمح ىنلا هلل دمحلا : لاق راس اذاو .انلها يف انفلخاو

 .ةردمو ةرجش لك دنع ركذلا بدنو .حبس طبه وا . ربك فرشا املكف

 هلل دمحلا :لاق لزن اذاو جحلا ركذب لاغتشالاو . سبايو بطر لك دنعو

 . نيلزنملا ريخ تنأو اكرابم الزنم انلزنا انبر مهللا ٠ نيملاس انغلب ينلا

 انل لدباو .هسأبو هرش انع فرصاو . اذه انلزنم ةكرب انقزرا مهللا

 .هنم ايخ

 ةنونسملا تيقاوملا وه ناكملاف : نامزلاو ناكملا ما رحالا طرش _ «باب»
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مارحالا



 تيقاوملا
 ةنونسملا

 لاتغا

 ما رحالا

 هسالو

 .ململي نميللو " نرق دجنلو . ةفحجلا ماشلل و . ةفيلحلاوذ ةنيدمللف : ةيحان لكل
 .اجح دارا اذا اهب رامل اهنم مارحالا موزل ىف فالخالو ١ قرع تاذ قارعللو

 الو . اقلطم ليقو . باطحك اددرت رثكي ملنا همزلي ليقفالاو ٠ ةرمعوأ

 يكم ريغل اذهو .امهديرمب صاخ ليقو . دحاوب نا و مارحابالا ةكم لخدت

 . ميعنتلا نم لحلا ىلا ةرمعلل جرخيو . ةكم نم جحب مرحيف : اهب ميقمو

 مرحي ملو تاقيملا زواج نمو . لضفالا وهو ةيبيدحلا نموا , ةينارعجلاوأ

 . مرحلا يف - ركذ ثيحف توفلا فا.خ ناو . اهنم مارحالاو عوجرلا همزل

 ىلعو مد هيلع ليقو . ءاسا مرحي ملو رجتل اهدصق نمو ؛ مد همزلو - هلبق ؤا

 .هريغ تاقيم نم ناو مرحي نا ةيحان لك لهأل زاجو . فاوط باطحلا

 .همارحا همزل هتيقوت نس ام لبق عضوم نم وا . هلزنم نم اهنود نم مرحيلو

 . تامولعم رهشا جحلا ىلاعت هلوق : هلصا نامزلاو . مرحملل هنع يهنم لك قتللو

 نمف ` انذخا هبو . مايا ةرشعو نارهش ليقو ةجحلا وذو . ةدعقلا وذو لاوش ليقف

 الو . مايا ةعستو نارهش ليق مث نمو . هتاف رحنلا رجف عولط ىلا هكردي مل

 لصمك : رهش لكيفاهتحصل ةرمع ناك مدق ناو .هرهشايف الا جحب مارحا حصي

 .ال_فنلوحي هتقو لبق اضرف

 طقف ءوضولا زوجو . بجو ليقو .مارحال لاستغا نس هبايد»

 ريض الو . نيطيخم ال . امهلسغ دعب اسبلي مل نيليسغ وا ث نيديدج نيبوث سبلو

 زاجو . ةبوتكم تقو رضحي مل نا ناتعكرو . ةسجنتم ال تسند ناو تسبل بايش

 . كيبل كل كيرشال هكيل مهللا كيبل : لوقيو جحب مارح الاةين دقعيو .اهرثا ةيلتاةنيص
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 هغالبو همامت جحب كيبل )١( كل كيرش ال كل كلملاو ةمعنلاو دمحلا نا

 ةردعو ةجحب لاق نرق ناو ,خلا اهمامت لاق ةرمعب عتمت ناو . هللااي كيلع

 نم لضفا وهو عتمتلا قبس بدنو . موقي مث هسلجم ىف اثالث خلا امهمامة

 ةيلتلاف . همارحا حصي ملو جح يف لخدي مل بلي مل نمو . عمجلاو دارفألا

 ةرمعوا . جح ركذ نع ناتيفاك ليق ةينلا عم يهو . ةالصلل ريبكتلاك هحاتنا

 ؛ هتلحار تراس املك اهب توصلا عفر بدنو . حصا لوالاو . ةيبلتلا يف

 . انج ولو تقو لكب حصو .ايبلم عمس وا ٠ ايداو طبه وا .افرش الع وا

 بكروا . سان هلبقتسا اذا ملعي اهبو جاحلا راعش يهو .لضفا اهب راثكالاو

 ضفخو - ةكم لصي ىتح اهعدي الو . هعمس قفا لك هبيجيو هل ىعديو

 . لضفا ةأرملل توصلا

 امهب نراق وا .ةرمعب عتمتم وا , جحب درفم اما مرحملا _ (ل هضف)

 وهو . ةيآلا جحلا ىلا ةرمجلاب عتمت نمف ىلاعت هلوقب دارلل وه عتمتللاف

 تيبلا لصي ىتح تاقيملا نم جحلا رهشا يف ةرمعب لهي نا (امهدحا). ناعون
 رهشألا كلت يف جحلا .ىشني مث ةكمب لحيو . قلخي مث ى ىعسيو ، فوطيو

 . جحي ملو هدلبل داع ولو عتمتم :هل ليقو ٠ هدلبل فارصناب ال هماع نم

 مث هرهشا يف ال رمتعا نمو . ةيآلا يف روكذملا عتمتلا يده همزلي نكلو

 مث اهيف رمتعا نا اذكو . هرهشا يف اهمتا ولو هيلع مد الف جح ىتح ماقا

 مهللا كيبل :ىه حاحصلا يفةدراولا ةغيصلاو .ريخأتو ميدقت ةغيصلا هذه ىقت )١(
 . خلا جحب كيبل .كل كيرشال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نا .كيبل كل كيرشال كيكلل
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 -- ١ ع اونا

عتمت ١



 نارقلا

 دا رفالا

 تاروظحم

 مارحالا

 .ةعتم جحلا رهشا يف ةرمعلا : ليق ام ىلع الا .هتنس يف عجرو هلمأل جرخ

 اذاف ؛ اعتمتم نوكيو يده همزلف ةرمعل هلوحي مث جحب درفي نا (يناثلا)

 عتمتلاو . ةكم ءاحطب نم جحب لهيف ىنل جرخي نا ىلا لحا ىعسو فاط

 كلذ : ىلاعت هلوقل امهيلع ةعتم الو اهب ميقمو يكم ريغل اذهو . قفراو لهسا

 ناو . يده امهمزلي مل اعتمت ولو .مارحلا دجسملا يرضاح هلها نكي مل نمل

 بدن ةرمعب امرحم لخد مث .جحلا رهشل يف ةجاحل ةنس ةكمب ميقملا جرخ

 عتمتلا هريغك يكمل زوجو . هجورخ يف رصقو رفاس نا ةعتم همزلت ال نا

 . رحنلا موي امهنم لحيو امهب مرحي نا نارقلا ةفصو . يده موزل الب عمجلاو

 ىتح امرحم موقي لب 'ىعسو فاط اذا لحيال ايده قاس نا عتمتملا اذكو

 مرحاو نيتعكر ىلصو فاطو لستغا ةيورتلا ةيشع دنف .هلع يدهلا غلبي

 فلخلاو .قافتا هيلا اهليوحت هل زاج هرهشا يف ةرمعب لخد نمو . جحلل

 ليقو . (نالوق) ؟ نايعسو نافاوط نراقلا ىلع لهو . هزاوج حصألاو هسكع يف

 نم هغارف دنع ةورملاب هتجحل ًامارحا ددج ىعسو هترمعل فاط اذا نراقلا

 ىتح همارحا مرتلي نا - طقف جحب لالهالا وهو درفملا ةفصو . ال ليقو . هيعس

 تيبلاب فطي الف جحب ًايبلم ةكم مدق اذاو رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمري

 ىعسو فاط ناو . هب فطي الو تيبلا ملتسيلو . همارحا ىلع دجسملاب مقيلو

 كرتو ث نيتعكر ىلص املك جحب يبليو . طقف فاط نا ال يده همزل

 . لضفا هل فاوطلا

 عامجو ثفت ءاقلاو ! بيطلا لامعتسا نم مرحملا عنم _ «باب»
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 .سنوبلاو م ةمامعلاو . ليوارسلا و ء صيمقلا نع يهنلل طيخ سبلو دايطصاو

 نعو نيبعكلا لفسا نم هعطق دعب آفخ سبل ًالعن دجي مل ناو . مرحملل فلاء

 لالظتسا زاجو . هجوو . سأر ةيطغت نعو . قوط نعو ث سرومو . رفعزم سل

 .مد هب مزلو اسم رذحيلو . اصعك ىلع بوثو . ةلظمو . ةبقو . ةميخو ى شيرعب

 نم بوث ىلع دجس رحلا ةدش نم ضرالا هتهبج سم نع زجع نمو

 فناو ةيحل ةيطغت يف صخرو . هرتسي الو ايش هسأر ىلع لمحي الو . تان

 ف ةأرملا مارحاو . هسأر نم لجرلا هجو نا حيحصلاو . هب رم نا نتنل

 الو . دقعي الو . مزتحي الو . دسج ىلع دشي الو. اهسأر ريغ وهو اههجو

 دش يف صخرو . هدي هكسما فاخ ناو . ازورح الو .اسوق الو . ًافيس دلقتي

 لوبك رطاقل ةباصع هركذ ىلع بصع ناو . هلخاد نم هيوقح ىلع هتقفن

 .بوثب هابتحابو . مان اذا هجرف اهيف لعجي ةقرخب ساب الو . ةيدف هنم
 .هيلع الو هنيح نم هعزن يسن ناو . مد همزل هنع يهنم سبل دمعت نمو

 هيلع الو . ىبلو لفسانم هجرخاو هقش صيمق ناف : مد همزل ليل ىلا هكرت ناو

 نمو . كلذك هيلع الو ىبلو هنيح نم هعزن هسأر ىطغ ناو . ليلل هكرتي مل نا

 .ءادفلا ةرافك هتمزل تقو يف لاورسو ` رصيمقو . عطق الب فخ سبل دمعت

 ضرم وا سدربل ةمامع وا ‘ صيمقكل جاتحا ناو . ثالثف تاقوا يف اهسبل ناو

 ةأرملاو . ةيدفف قلح نا ينعي ةيآلا اضيرم مكنم ناك نمف ىلاعت هلوقل هتمزل

 لدست نا اهلو . هجو ةيطغتو بيط الب هريغ يفام هيف سبلتو لجرلاك تسيل

 امعان . لسغ نا رضي الو . هبوثب ناو بيط نم منمو .هسمي مل نا ابوث هلع
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 عناوم
 مارحالا

 هدمعت ناف . هحيرب: ذتلي وا ء همشي الو ٠ هب طلخ نهد نمو ٠ حير هيف قي ملو

 هلكا نا سلب الو .هنيح نم هلسغ هدسج وا . هبوثب عقو ناو . مد همزل

 نابرض وهو . نيمويب مارحالا لبق هبانتجا بدنو . هب ذذلتو دصق الب هماعطب

 . ةيلاغو كسمك بلغي مل امو . نارفعزو قولخك هتحئار هنول بلغ ام

 نيزتلا نع يهنلل مد همزل .ابهذ وا ،اريرح ةأرما ولو مرحم سبل ناو

 عزنتو .مد هرك ناو ۔ هب ال هريغب مزلو 'ًامتاخ ناو يلحلا سبلو هيف

 لجرل ناو هيف صخرو . لحكب ناو نيزتت الو .هرسك فخت مل نا اهيلح

 بيطبال ث تورزنأكب طولخم ناو دمناب عجول

 صقك : خسو نم فظنت نمو ثفت ءاقلا عنم _ «“لصف»

 . كلذك صقلاو .اقلطم قلحلاو . طبالا فتنو . رفظ ميلقتو ذ براش

 فنتنيمزلو ء هليجرتو . اقلطم زوجو . طوحا وهو ةبانجلال سأرلا لسغو
 رفكي مل ناو . مد رثكاف ةثالثلابو . اهفعضب هفحضو . نيكسم ماعطا ةرعش

 . لوالا حجرو ٠ ةرافك موي لكل ليقو . ةدحاوف ىرخأ اثالث فتن ىتح

 . هلمحم دشو . باطتحا هلزاجو : مد همزل قلحناو . . رعشلاك رفظلاو

 ناو : ىدتفا هرعش تبهل ناف ؛ ران ءاقتاب خبطو , زابتخاو ٠ هتعيض مايقو

 .ةثالث موصي هناف ؛ قلحو هسأرب لمق هاذا نمك ىدتقاو هلعف عونممل رطضا

 ناك نمف ؛ هلوقب ينعملا وهو . ةاش ةكمب حبذيوأ ث نادم لكل ةتس معطيوا

 . ةيآلا اضيرم مكنم
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 الو ثن رال ثفر الف : ىلاعت هل وقل ءطولا نم اضيا عنم _ « لصف »

 ناو . نهيديا نيب هركذو ءاسنلل هب ضيرعتلا ليقو عامجلا ثفرلاو . ةيآلا

 همزلو لباق نمف الاو . ردق نا هماع نم هلدبا نايسنب ناو هب همارحا لطبا

 ٠ هتجوز هب مرحتالو يدهب لباق نم هديعيو كلذك همتي ليقو . اقلطم يده

 الو البقيالو . ةجوز ناو ةأرمال رظنب ذذلتيالو ٠ هنع ىهنمب ثبعبالو

 .ركذلا كرح ام لكب ليق۔ مزلو . ةكمب حبذ لعف ناف ؛ اهبايث تحتام سمي
 مزلو . نالوق هحاكن زاوجيفو . مالتحاب ال . لازنإ لكب مارحالا دسفو

 بضغ هب لصح نا لطاب يف لادجو ءارمو - نمؤم بابس ناو- قوسف لكب
 . نيكسم ماعطا

 ولو هديص لكا نمو . ربيف د ايطصا نم عنم _ «“لصفد»

 هللا هركذ ءازجلاو . لكأ ام ةميق همزل هريغ ليتق نم لكأ ناو . لحم هداص

 ٠ حلاملا كمسلا وهو يرحب لحو . ةيآلا لتق ام لثم ءازجف : هل وقب ىلاعت

 راشأوأ . اطخ ناو )١( هلتق نمو . ءاملا ريطو . عدفضلاو . نوركفلا يربلا نمو

 .هيلع اعمتجا نا دحاو هالتق نا نينثالا مزلو . :ازجلا همزل بيصأف هيلا

 ‘١در لازغ ةن دبب امكح ناو ٠ ناهيقف نالدع هب مكحي : دحاو لك ىلعفالاو

 مل نا هتنس امهملعو نيل دع هيفمكحي ىتح -اهيقف ناو - همزل نم هيطعب الو

 امكح ام ثعبو هيف مكحو . هدلبل عجر امهدجي مل ناو : ءاتفالا ىلع اهاملعي

 ةبعكلا غلاب ايده هلوقو . دحاو يزجي الو . هلحمب حبذيوأ 3 رحنيو هب

 رعسب اماعط ديصلا ةميق هنيكاسمل يرتشيو . هلك مرحلا يهو ةكم يأ

 ١ )١( ربلا دص يا .
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 ال و ق وف

 فلادج
 جحلا

 ربلا دص
هؤا زجو



 مرحلا دح

 مرحلا
 هدصو

 هؤالخو

 يدهلا يف ريخ و . اموي لكب موصيوا ٠ آرب نيدم لك ىلع قدصتيو . ةكم

 لكلا زوجو. ءاش ثيح موصلاو . ةكمب ماعطالاو . حبذلاو موصلاو ماعطالاو

 هبف آريط ولو ديص لكو . ىنمبالا يزجيال ةعتملا يدهو . دا رأثيح

 . ةماعنوأ ٠ ًايشحو آرامح لتق نمو . نيكسم هلقاو ةن دب هرثكا : مكح

 .دلوب دلولاو . ةرقب ةحود نودو ىوراو لعو يفو . ةندب هتمزل ةحود عطقوأ

 عوبري يفو . آ رجشو ءام عمج يدج بضلايفو ة دلوب دلولاو . ةاش لارغيفو

 خرفتنا اهضييبو . ةاش ةمامحكبو . ةلخس بنرأبو . ناضوأ ث زعمريغص

 . هفصن هضيببو . ماعط زم عاص مامحلايف ليقو . هفصنف الاو . مهرد

 رشعليقو ١ نيكسم ماعطا وا . موي موص ماعنلا ضيببو س شك عبضبو

 . ةموكح ةدارجبو . ةحوأ ث ةرمت ةلمقبو . ناقناد ةمخربو . ريعب

 . قبك هندب نم سيلام حرط هلو . ةبابذب يهو . ةضبقوا . ةمقل ةرذبو

 ةنيدملا قيرط نم لحلل ةبعكلا نم مرحلا دحو . هلتقال دارقو . ثوغربو

 تافرعنمو 6 ةتس ةماهت نمو ٠ رشع انثا ةدج نمو ى فصنو لايما ةعبرا
 . عيابي الف اذه ىلا دح همزل نم أجتلا ناو .ةعست قارعلا نمو . رشع دحا

 ميقأ هيف هثدحأ نمو . هيلع ماقيف جرخي ىتح ىوؤي الو معطي الو . سلاجي الو

 (نالوق) ؟ ال ما ؟ ءازج ۔ لحم وهو۔ ةنيدملاب ديص لتاق مزل لهو . هيف هيلع

 ۔اهفرعمل تلحو ۔ هتطقلو . هديصو ى مرحلا رجش ۔ لحمل ناو ۔ لحيالو

 .ةاش ىطسولابو . ةرقب ةحودلاب مزلو ليق . رخدألا زوجو . هؤالخ و

 ٠ عرزيملنا اذهو . هفصن دوع ريغصبو 6 نيكسم اهتقروبو ٠ مهرد بيضقبو
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 مرحلا يف هترجش لصاو ل> يف نصغ ىلع آريط لحم ىمر ناو : سرفي
 هنفد همحلب نإ و . هقلطا ديصب هلخد نمو . هسكمب همزلوا . ءازج همزلي

 هرجش لحيالو .ملع نا هؤازج هلكآ ۔ليق۔ مزل آدحأ همعطاناو . ضعب دنع

 . هيف ديضف هيلا جرخ نا هديص لح و . لحلل جرخأ ناو

 هب مزلو عنمو . مرحلا ف نإو مجتحي نا مرحملل زاج _ «باب »

 موزل يفف دمع الب ىمدأف هدسج كحوأ . كوست ناو .ارعش عطقنامد

 جرخأ لمد هب نمو . اقلطم مزل دلج وأ ؛آرعش عزن ناو . نالوق مدلا

 ۔ازجلا لازي الو هب ليقو .ىمدأ ولو مد موزل الب كوش عرت زاجو . هتدم

 ‘ًاضوعب وأ :ىذآ نا اباب ذ ولو مرحلاب ناو ذ ؤم لك لتق زاجو . ةرورضب

 رجش يف صخرو . هدرقيو هكحيو هيلطيو هلمج نهدي ناو ؛ ةلمن وأ

 .لاهسال هبرشو . هلصأ لتق الب يكملا انسلا عزن زوجو ٠ هركو . تبنكلكوب

 يعر هركو . قرولاك طقاسلا رمتلاو . تيملا سب ايلا بطحلاو ٠ سرضلوأ

 هلصأ نم ناو ريغص رجش عطق آرفاحرضيالو . هل فورعمب برقتيو هرجش
 . هرفحب هفداص نا

 بابب فقي ىتح ايبلم ىلفسلا ةينثلا نم اهمداق ةكم لخدي _ «باب»

 . تيبلا ىأر اذا ليقو . رجحلا ملتسي ىتح ليقو .ةيبلتلا عطقيو دجسملا

 مهللا : الئاق اث الث ريبكتلاو هلابقتسا هلب دن تيبلا لباقو بابلاب فقو اذاف

 :الئاق ةبيش ينب باب نم لخديو . دارأ امب وعديو ؛كدبع انأو يبر تنأ كنا

 تيبلا نم اند اذاو . مالسلا راد انلحداو : ىلا ۔ مالسلا تنأ كنا مهلل
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 زوجي ام
 امومرحملل

 زوجيال

 ةكم ل وخد

 لاقي ام

 ةلب اقمدنع

تيبلا



 فاوطلا

 ركذلا نم رثكيو .اميركتو آربو . ًاميظعتو افرش اذه كتيدز مهللا : لاق

 وعديو هلايح موقيو ثالث ربكيو هدي رجحلا حسميو ٠ رافغتسالاو ءاعدلاو

 دارا اذاف .. مالسلا هيلع ءىيبنلا ىلع يلصيو ٠ تانمؤملاو نينمؤمللو هبسفنل

 اثالث ربكيو انيمي هيف ذخأي مث ث بابلا لباقيالام ردق رجحلاب ذال فاوطلا
 كباتكب ًاقي دصتو كب اناميا كلأسأ ىنا مهللا :لوقيو . رجحلا نكر دنع

 ناحبس: لوقيو هيف يشمي مث ٠ مالسلا هيلع كنئيبن ةنسل ًاعابتاو ك دهمب ءافوو

 يلعلا هللابالا ةوقالو لوحالو هللا ىلاعتو ربكأ هللاو هللا الا هلاالو هلل دمحلاو هللا

 اثالث ربك بابلا دصقاذاف . ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا

 انلعجاو . انسفنأ حش انقو . انتقزر امب انعنقاو . انبونذ انل رفغا مهللا : لاقو

 بازيملا دصق اذاف ؛خلا هلل دمحلاو هللا ناحبس :لوقيو يشمي مث ؤنيحلفملا نم

 .باسحلا دنع وفعلاو : توملا دنع ةحارلا كلأسأ ىنا مهللا : لاقو اثالث ربك

 نكرلا ىتا اذاو ؛ خلا هللا ناحبس : لوقيو يشمي مث ث باذعلا نم ةاجنلا و

 نا نكرلا ملتسيو ةبآلا ةنسح ايندلا انآ ابر مهللا: لقو اثالث ريك يناميلا
 لصو اذاف . خملا هثلا ناحبس: لوقيو يشهي مث ٠ادحا يذؤيالو هحسميو ردق

 اثالث هدنع ربكي مث .ءاذيا الب هلايح ربكالاو . ردق نا هملتسا رجحلا نكر

 ةعبس متي ىتح فوطي مث رم امك كب اناميا كلأسأىنا مهللا :لوقي مث

 لخديو ه هلايح ربكالاو ٠ هنكمأ نا لكيف نكرلا حسميو رم امك وعديو ،طاوشا

 ثيحوا ى ماقملا فلخ نيتعكر ىلص ةعبسلا متأ اذاف . هفاوط يف ميطحلا رجحلا

 كلأسأينامهللا :لوقيو هسأر ىلع بصيو : هنم برشيو ام زمز يتأي مث .هنكما
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 اعساو الالح اقزرو ًاعفان املعو احلاص المعو ًاميق انيدو ًاتباثانيقيو ًامات ناميا

 . ليطيالو ءاش امب هلايح وعديو رجحلا نكر يتأي مث ٠ ءاد لك نم ءافشو
 ملعأ ينإ : هتكتالمل لجو زع لاق امل هنا فاوطلا لصأ _ «لصف »

 . مهمح رف اوعرضت و شرعلاب اوذالف مهيلع ىلاعت هنم ابضغ ا ونل ؛نوملعتالام

 ءارمح هتوقايب هاشح و دجربز نم نيطاسأ ةعبرا ىلع هشرع تحت تي عضوو

 نوعبسموي لك هلخدي : شرعلا اوعديو هب اوفوطي نأ مهرمأف رومعملا تيبلا وهو

 ٠ هلثم ضرالاف اونبينأ مهرمأ مث . آدبأ هيلا مهنم لك دوعي ال مث كلم فلا

 : هلوقل هكراتل جحالو .ةرمعلاو جحلا ناكرا نم هلعجو . هف اوطب اهب نمرمأ مث

 مالسلا هيلع ميهاربا نسو . ةرايزلا فاوط وهو . قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو

 ءاضي ةتوقاي نم ةنجلا نم مالسلا هيلع ليربج هب ىتأ ىذلا رجحلا نم هءادتبا

 دوعيسو ةنجلا نم وهذا ةملظلا نويع نع انالوم هرتسو . هل ةيلهاجلا سملب ريغو

 . ريبكتلاو . ليلهتلا و . ديمحتلاو . حيبستلاو . همالتسا نسو . قلخامك

 دمحمو . ميهارباو ٠ مدآو ث ةكئالملاب ءادتقا . ةيلصتلاو .ةلقوحلاو

 . بازيملا دنعو ٠ بابلاب فوقولا ذنع ءاعدلاو ٠ عيمجلا ىلع هللا ىلص

 نمو . هنودب حصي الو . رمامك ميطحلا لاخداو ٠ امهسمو نينكرلاو

 . رهطت ىتحف فاوطلا الا لعف لك لعفت ضئاحلاو . ةالصلاك ةرامطلا هطورش

 .زجاعل بوكرب حصو . داسف الي برشلاو لكالاو 0 مهمبالا هيف مالكلا هركو

 دنعال برغملا ةالص دعب امل عوكرل ١ ريخأتب رصع و حبص دعب زاجو

 . بورغلاو عولطلا
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فاوطلا



 يعلا

 يعسلا لصا
 امو

 هيفىعاري

 ليق و . بوجوب ةورملاو افصلا نيب يعسلا نس _ « باب »

 ءاعدلا و افصلا باب نم نيتبهذملا نيتناوطسالا نيب نم هيلا جورخلاو «ضرف

 لبقتسي ام ردقب هيلع دوعصلا بدنو .ةيآلا قدص لخدم ينلخدا مهللاب

 امك هلصاب ماق زجع نمو ٠ تاجرد سمخ ىلا ليقو .ولع يف ةدايز الب بيبلا

 ناحبسو آريثك هلل دمحلاو .اريبك :ةعباسلا رثا الئاق اعبس ريبكتلاو . ةورملاب

 هللاب الا ةوق الو لوح الو 6 انيقي اقح هلا الا هلا الو. الصاو ةركب هللا

 دمحم كئيبن ةنسل انلمعتسا مهللا :لوقيو رم امك رفغتسي مث .ميظعلا يلعلا

 ردحني مث .اثالث نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم انذعاو . مالسلا هيلع

 هتهرك يشم لكل ةرافك يشملا اذه لعجا مهللا : الئاقو ةورملل آدصاق افصلا نم

 اندهاو .ملعت امع زواجتو محراو ء رفغا بر : ًالئاق نيملعلا نيب لورهيو . ينم

 تناو ث برلا تناو 4 مركألا تناو . زعالا تنا كنا .موق الا طارصلا

 ىتا اذاف . نيدلا موي انزخت الو . نيملاس ًاعارس رانلا نم انجن مهللا ءمكحلا

 لباقيام ردقب اهدعصو اهيلا ىشمو ةلورهلا نع كسما ةورملل يلاوملا ملعلا

 ىلعو افصلا ىلع طوش لك يف اثالث افصلا ىلع اعد امب وعدي مث ةعكلا

 هسأر قلحي مث .اهنم ردحنبو اهب متخيو هب ءىدتبي : ةعبسلا متي ىتح ةورملا

 | . مرحلا ديص ريغ لالح لك هل لحو . هترمع نم لحنيف

 كانهآريغص كرت امل مالسلا هيلع ليعامسا نا يعسلا لصا _ «باب»

 ةورملاو افصلا ةيحان نم ءام هل بلطت تماقف ، شطعف رجاه هما عم

 نم لعج همدق تحت نم ًامزمز لجو زع هللا عبنا ىتح امهني ةددرتم

 عرست ةارملاو .مد هكرتب مزلو ‘يداولا ليسم يف لجرلا لامرا نسو . كسانملا
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 جراخلاو . لضفلل اكرات دعو هيسن نا همزلي ال ليقو . لمرت .ال يلللا

 . يش ۔ ليق۔همزلي الو ةنسلل فلاخم مدقت امم الو هباب نم ال افصلل

 ناو ث ةعيابملا ال "برشلاو لكالا هبف زاجو .لجرلل ةراهطلا هيف تبدنو

 نا اذكو . ىنبو حارتسا هبف يبع ناو . هبرشو هارتشا هب الا هام دجي مل
 فاوطلا لبق ىعس نمو . اهعطق نا ديعيو . يعسلا ةين عطقي ال مهل جرخ

 .ريصقتلا نم لضفا وهو ةنس قلحلاو . ةرورض الب بوكرب هركو . هزجي مل

 لحمب نسحالاو . هيلع الف هسفنل همارحا نم لحملا رصق ناو .امهيف ريخو

 مزلو. ةيوزلا موي جحلل مرحيو . فصو امك عتمتملا لحو . مرحمب ال هيب
 ةرمج يمر ذعب رحنلا موي ىلا - . ةرملل لوحي مل نا درفملاك همارحا نرال

 . رم امك ةبقعل

 جحب مارحالاو ىنل جورخلا ديرل بدن _ «“لص
 ةجحلا ىذ نم نماثلا وهو ةيوزتلا موي ةشع همارحا ىوث سيليو . لستني نا

 مارحالا دنع مويلا كلذ فاوطلا بجي الو نيتعكر يلصيو ًاعبس س فوطيو

 نجلا دجسم نم مرحا ناو .ىنم ىلا موقي مث . رم امك اثالث ةيبتلاب رهجي مث

 امبر مالسل ١ هلع هنع يورو ه مرحلا نم وأ . ءاحطلا نم زاجو . نسحأف

 فاط نم ليقو . ةيبلتلا دعب تيبلا دنع فقي الو هتلحار هب توتسا اذا لها

 ناو . هيلع الو أطخا ًاعوطت ةرايزلا فاوط وا . جحل هب فاط نا دمب هب
 :يهو . ىنم هذه نا مهللا :لاق اهاتا اذاف . ءاعدلاب لهتبيلف ىنب هجوتو بكر

 . كلئايلوا ىلع هب تننم امب اهريغ يفو اهيف يلع نمت نا كلأسا .كسانملا نم
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 ينب تيلل
 عمجو

 تاولصلا

 لو رتل إءاعد

 يلصيو اهب لزنيو . كتضبف يفو كيدي نيبو كدبع اذانا اهف . كئايفصاو

 ةكم نم هيشم بدنو . ركذلا رثكيو سانلا عم اهب تيبيو . اعمج سمخلا

 عنمي مل نا مظعالا قيرطلا يف اعجار ةكمل اهنمو 0 تافرعل اهنمو . ىنل

 . زجعم.. رمأ وأ . ودعب

 ليلخلا ىأر امل هنال كلذب ةفرعو ةيورتلا موي يمس : «لصف »

 هللا نمأ آركف هموي يوري حبصا هنبا حبذب رما هنا همانم ىف مالسلا هيلع

 فرع حبصأ املف اضيأ كلذ ةفرع ةلل ىأر مث ؟(١) ناطيشلا نم ما ؟مكحلا

 نسو : هلبق زاجو . رمامك ةيورتلا موي مارحالا بدنو .ىلاعت هللا نم هنا

 مد اهريغ ىف تاب نم مزلو . ةرع ةليل اهيف تاولصلا عمجو ىنمب تيملا
 : سمشلا علطت ىتح اهدخ نم جرخي الو .هتافو ديعب نم تأي ملنا

 نيمي نع ريبكلا لبجلا عمجم دنع ءاملا ضايح مارحلا رعشملا يلي امم وهو

 .تافرعب فقي مل نمل جحالو . ىنم ءامل عماجلا ريغصلاو " تافرعل بهاذلا

 . هلبقىنم زواجيالو ٠ سمشلا علطت ىتح هفوقو بدن آرسحم غلبو اهيلا ادغ نمو

 كيلاو , تدمص كيلا مهللا : لوقي : ليقو . هباهذ يف ةيبلتلا عطقيالو

 ينقلت نأو . يقزرف يل كرابت نأ كلأسأ . تدرأ كدنعامو تدصق

 اهب .لزناف اهتيتأ اذاف ٠ ينم لضفأ وه نم يب يهابت ناو . يتجاح تافرع يف

 ىنع فرصاو . ريخلا عماوج اهيف يل عمجاف تافرع هذهنإ مهللا : لقو

 ىنلعجاو كتعاط لهاو كمءايلوا تفرع ام اهيق ىنفرعو . رشلا عماوج
 . سمشلا لوزت ىتح دعقاو ,ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كيبن ةنسل اعبتم

 . ءامةفرعب لكي ملاذا هيف نوورتي مهنال ۔روهشملاوهو - : لق. ))
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 مامالا عم رصعلاو رهظلا لص مث .ءوضولا كازجأ الاو . كنكمأ نا لستغاو

 كيلع هللا حتف امب عداو فقف تغرف اذاف ؛ هنيميوا . هفلخ كنكمأ نا

 هدحو هللا الا هلاال نم ,دكاو . دهتجاو ةورملاو افصلا ىلع هب توعدامبو

 هديب :توميال ىيح وهو تيميو ىبحي . دمحلا هلو كلملا هل هل كيرشال

 رمامك رفغتساو مالسلا هيلع ءيبنلا ىلع لصو ريدق .ىيش لك ىلع وهو هلك ريخلا
 تافرع نم ضما مث. بورغلا ىلا ءاعدلاو لاؤسلا يف رثكاو كجئاوح هلأساو

 تدرا كدنع امو . تدصق كيلاو ۔ تضفا كيلا مهللا :لقو .مارحلا رعشملل

 ناك .مالسلا هيلع ليربج نأل . ليق تافرع تيمسو . تقفشا كباذع نمو

 مارحالاو اهب فوقولاو : تفرع : لوقيو كسانملا مالسلا هيلع ليلخلا اهب يري

 اهنم دحاو هتاف نمل ح الو . ًاعامجا ضرف رحنلا موي حبذلا دعب ةرايزلاو

 .. مد همزل رجفلا لبق اهلا ىنم نم لجعت نمو. مدب اهريغ ربجيو . هدسفأ وا

 .ًاعامجا ةراهط الب متو. فوقولل لسغلا بدنو 6 هللا الا هلا الب ركذلا نسو

 يزجيو .عادولاو ةرايزللو . ةفلدزمللو ى دجسملا لوخدلو . دكأتو مارحاللو

 .بجناو بورغلل فوقولاو . ةنرع نطب الا فقوم اهلك ةفرعو .كلذ يف ءوضولا

 سمشلا نم هيف كردا نم ةفرع جحلا :ليقو . هجح متي مل هلبق ضافأ نمو

 : نم لقو ٠ هتاف اهب فقي ملو تبرغ ناو . هكردا تاحلاصلا تايقابلا ردق

 دنف عمجب رجفلا ةالص سانلا عم قحلو ليللا نم ةعاس كلذ دعب فقو

 تزرنتعاو - تافرع موي فقاف هلوق درو هدحو رهشلا لاله .ىار نمو . كردا

 تتبث نا ليقو .قبس عوجرلا دنع اولاق نا مهدلب لماال جاجحلا ةيؤر
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 فوقولا .

 تافزمب

 ٥ و اع دو

 .اعد
ةضانالا



 تيملا
 ةفلدزملاب

 اهنمىسملا

 دنع ركذلا
 رعشلا

 مارحلا

 .قنعب ةضافالاو . مهجح اوداعا لودعب تحصو جاجحلا ةيؤر لبق مهتيؤر

 .ةنس بورفلا دعب صن وا

 اهيف يل عمجاف "عمج هنه نا مهللا : اعمج تآ لوقي _ لضف

 قلغت ال ءامسلا باوبا نا :ليق امل ءاعدلا يف هليل دهتجيلو . رم ام خلا ريخلا عماوج

 نيب عمجيو .مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف : ىلاعت هلوقلو . ةليللا كلت

 . ةقدنبلاك ةاصح نيعبس اهنم عفريو ء سانلا عم تيبيو .ءاشعلاو برغلل

 دنع فقي مث رجفلا عولط دنع يلصيو . اهلسغيو ث ةزوجلا وا "فذخلا وا

 هيلع ينثيو ىلاعت هللا دمحيو . ةورملاو افصلا ىلع هب اعد امب وعديو رعشملا

 عمج نم ضيفي مث ث رم امك رفخغتسيو مالسلا هبلع دمحم ثيبلا ىلع يلصيو

 عمجب تيبملا كرت نم مزلو . ةبقعلا ةرمج يتاي ىتح ةيبلتلاب عولطلا لبق

 عمجل اعمجو . ةكمو تيبلاك مارح هنأ نينمؤملا راعشأل ارعشم يمسو ۔ مد

 تافرع نم هيلا ةضافالا دنع بارتقالل ةفلدزمو . تقوب هيف ءاشعو برغم

 نم۔ليق۔ مزلتو .ضرف ليقو . رثكالا دنع ةنس هيف ركذلاو . هدنع فوقولاو

 مهك ردا نمو . هجح متو ةاش تافرعب هفوقو دعب سانلا عم عمجب فقي مل

 نوفقيو سانلاب رجفلا مامالا يلصيو .هيلع الف مهعم ةعاس فقوف عمجب

 نوريسيو ۔ ةنس وهو عولطلا لبق نوضيفي مث. ةيلتلاو ءاعدلاو ركذلا يف ةعاس

 عمجب ءاشعلاو برغملا نيب عمجلاو . ىنم اوتاي ىتح ةيبلتلاو ركذلاب اديور

 لبق ابرغم لصمو . هيلع الو أطخا درفا نمو .,ةنس تافرعب رصعو رهظك

ىلع :هلعف هركو .ال ليقو . هتزجا رجفلا عولط نم فوخب ال عمج نايتا



 نم جورخ ندل نم عمج دحو . رسحم نطبالا فقوم هلك عمجو . لوالا

 0 ضايحلا نم بيرقل تافرع يمزأم
 اندها مهللا :لوقيو ةبقعلا ةرمجدنع ةيبلتلا عطقي _ «باب »

 نطب نم اهيمري مث ؛ ىلوالاو ةرخآلا يف انفاعو ث ىوقتنل انقفوو . ىدهلل

 .فرصنا اهامر اذاو . دمحلا هللو ربكأ هللا : لك يمر عم الئاق عبسب يداولا

 نهلعجاو ى ىنم نهلبقتف ىنم نهل ىصحا تناو يتايصح هذه نا مهللا : لاقو

 مهللا : لوقيو . ىمر اذا فقي الو . كنارفغ اهيلع ىنبثاو . آرخذ ةرخآلا ف

 .حبذي مث . آرورسو ةرضن انقزراو . اروكشم ًايعسو . روربم اجح هلعجا

 نمو . ريبث لثم ناكل هالولو ٠ عفر ىصحلا نم ليق ۔ لبقت امو . قلحيو

 . بونذلا يمرب لؤافت وه ليق : يمرلا ببس ىف فلخلاو . داعا لحلا ىصحب ىمر

 {هفيرعتو تافرعل مالسلا هيلع ءيبنلاب مالسلا هيلع ليربج قالطن ال : ليقو

 هرما مث ث ىنمل عولطلا لبق هب هقالطنا مث ث رعشملا هفيرعتو عمجل هدر مث

 . نسف رامجلا عضومل سيلبا دصقل لك عم ريبكتب عبس يمرب هل

 ٠ كتيل ال . كبراش نم ذخو قلحاف تحبذ اذا _ «“لصف

 ةالص بجت الو. حبذلا لبق ناتعكر تبدنو .كتناع قلحاو . كرافظا ملقو

 ءاسنو ديص ريغ لالح لك _ قلحو حبذ دعب لح دقو : ىنمب ديملا

 نراقو عتمتم ىلع الا ةنس يهو ةيحضلا بجت الو . تيبلا روزت ىتح

 .راصمألا لها مزلت الو .هقسي مل نا درفم ىلع يدهالو . جح نع رصحو
 ممن ن۔ه الا ةعتمك ۔ يزجت الو مالسلا هيلع ءيبلا اهب صخو

 ةرمج

 ةقعلا

 ةلتاا

 اهدنع

 قلحلاو

 ثكفتل ٠ اقل ١

 يزجيام

 ايدهو
؟ نملع و



 ناضلا لحفو .يدهلا ىف ةاش نم يهو . ةرقب نم ريخ ةندبلاو . (١)مرحمل لحو ىدهلاريخ

 لضفا يهو . هاثناو زعملا ركذ نم ىهو .هثانا نم وهو ا هيصخ نم لضفأ
 قوف ال نيعتمتم وا ؤجاجح ةعبس كارتشا زاجو . ةيحض يف رقبو لبا نم
 ىلع تمرحا لاقي نا زاجو . هريغو ًاكسن فلتخا نا ال .كسنل ةندب ىف

 نوبل تنبو .هنود ال اهنباو ضاخم تنب يزجتو . يبحاص هيلع مرحا ام
 نع قوف امف ةينثو ،ةسمخ نع ةعذجو .دحاو نع ةقحو 'هنود ال اهنباو

 يف اذهو .ةعبس نع ةنسمو س ةسمخ نع ةيثو ٠ ةثالث نع رقب ةعنجو ؛ ةعبس

 يده يفالو اهيف يزجيالو ٠ ىلوأ ةيحضلا يفو ء يدملا
 قوقشم ال . ملاس زعم ينثو ناض عذج زوجو : منغ نم ةينث نود ام

 ۔ليق - بنذلاو سنرقلا اذكو . رثكأف اهفصن عوطقم الو .بوقثم الو هندا

 ,ءاروع الو .ءاجرع يزجت الو. رضي ال نذاو نبع ةمالس دعب صقن لكو

 دمر الو . ايعر عنمي ل جرع رضي الو ۔ ليق ۔ رهظ نا ءافجع الو

 يقب نا انرق الو . رتجتو هب لكأت ام يقب نا سورض طوقس الو هب هترصبا

 ليقو .رانب يصخ هركو .هرعش نم تجرخ نا ليقو . عبصا هيلع يولي ام
 ةثالث ىنم لها دنع ىحضألاو .ةنونجم يزجت الو . يقلخ صقن رضي ال

 هنم : ليقو .هدعب نيمويو هموي تزوجو .. حبذي ام دقافل رحنلا موي دعب مايا

 لبق راصمألا يف حبذي الو .رحنلا موي لبق يزجت الو . عبارلا لاوز ىلا
 راصمألا ىف هب ىلصي ام ردف سمشلا تعفترا اذإ داب حبذيو . مامالاو ةالصلا

 . ىنم نراقلاو عتمتملا يده لحمو .يلصي نأ دعب ىرقلاو

 نماللاو عباسلا ماص ةحبذ عتمملا دجي ل ناو . ةكمب هحبذ زوجو

)١ لعفنامد موزل الب لاغبلاو ليخلاك ديصب سيلام لكو معنلا ةيك ذت مرحملل لحو ى أ( .



 . (فالخ)؟ هلهأ دنع وا ؟قيرطلا يف لهو : عجر اذا ةعبسو .ةفرع مويو

 رحنلا موي هلام فلت ناو .. رشعلا لوا نم ىلوألا ةثالثلا . موصي ليقو

 يده هتمنب همزلو . همايا يف هئافتتال دعب موص هزجي مل يحضي نا لبق
 لام هلخد مث ،مايالا ةثالثلا مداعلا ماص ناو .دجو نا الباق ةكمل هثعي
 مميتب اهلخد ةالص ف ام دجاوك :ةيحض هتمزل بورغلل ناو رحنلا 7

 لضفأب اهلادبا زاجو . ةقآب تتام نا اهاونو ةيحض ىزتشا يرصم ىلع لدب الو

 اهامس نا مزلتو . لدبل ال اهعي وا . رحنلا مه لق اهحبذ ال اهلثم وا .اهنم

 هتيحض حبذ ديرمل بدنو .اهلبقال رشعلا يف اهامس نا ليقو . ًاقلطم ةيحض

 اهجذيف ىنم اهلبقتف يتيحضو ينابرق اذه ا : الئاق هديب اهرهظ حسم

 .هاش نا رخديو قدصتيو اهنم لكايو . ًاملسم ِ ناك نا هريغب زوجو ، هدي

 ًاباصق طراشي الو . ًاعامجا هتزجا حبذدعب تقرس ناو .اهدلج عيي هركو

 .هل هاطعا حبذ اذا نكلو ث ةيح يهو اهدلج ذخا يف

 رحنل قيس ام يدهلاو . ارقبو البا ندبلا معي _ “لصنف» .
 نم ليقو . رسيا نم مانسف زوجو . راعشلا هركو . رعشي ملو دلقي مل نإو ةكمب

 لمحلاو . يده هنإ لقي ملام هلادباو هيف عوجرلا هل زاج راعشإ الب هقاس

 بجاولاف ؟عوطتوأ \بجاو اما : وهو اقلطم زوجو . ةرورضب هنبل برشو ه هبلع

 .ةرافك بجوملوأ . لوق يف جح نع راصحاوأ . نارقوأ ث عتمتوأ . رذنب امإ

 رذنب ةقدصوأ . ةيدفوأ ث ءازجل وأ . اهل ناك نإ ليقف قيرطلا ف بطع ناو

 هبحاص هنم لكأ مرحلا لوخد لبق بطع ناف ؛ لضوأ . تام نإ هلدب مرل

 يذ لبق ةكم مدق ناف هازجأ تيبلا غولب لبق ولو هيف رحن ناو . معطاو

 يدهلا |
 بحاولا

 يعوطتلا و
امهماكحاو



 مدقنناو .هنم وه لكأيالو هقدصو ءاش نا هموي لبق نإو اهيف هرحن ةجحلا

 يدها امو . هب قدصتيو رحنلا موي ىنمب الإ هرحني الف ةرشعلا يف هب

 رحنلا مويف ةرمعو جحوأ . راصحاوأ . عوطتلامو . نيكاسملل مسي ملو هلل

 لوخد لبق بطع وأ . لضنا عوطتلا يدهو { هرثكأ معطيلو هنم لكايلو

 هنأ فرعيل ىنميلا هتحفص هب برشيف همدب هلعن سمغي مث .هرحنيلف مرحلا

 ناف . هيلع لدبالو ث هلكأب رمأيالو . هقيفر الو وه هنم لكأي الو ليق . يده

 ريخو . هنم لكأ نا بج اولا يف لدبلا مزلي امنا ليقو . لكأ ام لدبأ لكا

 هلحم غلب دقف بطع مث مرحلا غلب يده لك ليقو . اكرتو الدب هريغ يف
 حبذتو . راصحالا يده ديزو . هموي ىنمب قرهي نادب الف عتمتلا يدهالا

 ةرافك نملكاينأ جاتحمل زاجو . ةكراب ليقو :ىرسيلا ةلوقعم ةمئاق ندبلا

 ( .هتقفن همزلت ملنإ زوجو ٠ هقيفر نكي مل نإ هريغ

 رجيرعشلا مي دعو . ةرونب ناو رحنلا دعب قلحلا _ «لصف»

 ركشاو . ىبنذ يلرفغاو ى يثفت يف ىل كراب مهللا : هدعب ب دنو . ىسوملا

 برو عبسلا تاومسلا بر س نيملاعلا بر هلل دمحلا نم راثكالاو . يقلح

 لكيف ميكحلا زيزعلا وهو ضرالاو تاومسلا يف ثايربكلا هلو . ميظعلا شرعلا

 رغصالا ليلحتلاب )١( بيطلاو ءاسنلا ريغ هل لحو . ةرايزلل يضمي مث . تقو

 ب ةرايزلا فاوط وهو : ربكالاب ۔ مرحلا ديص ريغ۔لالح لكو .قلحلا دع

 بيطلا اما ٠ قب الا لصفلا يف مدقت امك ديصلاو ءاسنلا ريغ هل لح )٠(
 . هححصم ها عي رلاو سابع نبا دح هل لح وهف

٢٠٤



 هترمعب لعف ام لعفي رئازلاو . لضفأ اهليجعتو . نكر وه ذا ث هكراتل جحالو

 فاوط الب ىنمل فرصني مث : كلذ ريغو ءاعدو يعسو فاوطو لوخد نم

 . ةكمب تيبيالو ٠ اهدعب فئاط ليق ۔ ًأطخاو . ةرايزلا دعب ًاعوطت

 : ةراهطب بدنو . لاوزلا دعب رامجلا يمريو ` قيرشتلا مايأ ىنمب دعقيو

 اذاف 0 رم امك ريبكتو عبسب قرشملل ةيلاوملا ةرمجلا نم هؤادتبا نسو

 لعفي .ةورملاو افصلا ىلع هب اعد امب اعدو ةلبقلا لبقتساو اهم دقت غرف

 اراسي اهمدقت غرف اذاف اهيمريو هنيمي اهلعجيو ىطسولل يضمي مث . اثالث كلذ
 . يداولا نطب نم اهيمريو ةبقعلا ةرمج يتأي مث . كل ذك اعدو ليسملا دنع

 ؤ قيرشتلا مايا . كلذ لعفي . فوقو الب ءاج ثيح نم فرصنا غرف اذاف

 اهب ماقاو ةكمل سانلا عم حار لجعت نا يناثلا وا . ثلاثلا يف غرف اذاف

 نمو . عازل صخرو .اهيلايل ىنمب تيبملا نسو .فاوطلا نم رثكيلو ' هاشام

 تناكام توفي الو , لاوزلل هريخأت زاجو . راهنلا لوا هاضق سما يمر هتاف

 دنع فوقولاو .فوخل ال اليل ىمرت الو .ةبقعلا ةرمجالا قيرشتلا مايا

 .ريكتب عبسب هنوكو ث سكتم ةداع) بدنو .بيترتلاو ةريخالا ال ىطسولاو ىلوالا

 لوالا رفنلا عم ىنم نم جورخلا زاجو . هيلع مثا الف نيموي يف لجعت نمف

 ليللا هكردا ناو . ةبقعلا ةرمج لصاب صحلا يقاب نفدو يناثلا يشب

 .عادولل يضمي مث لاوزلا دعب يمريف كلاثلل دوعقلا همزل جورخلا لبق

 جاحلا هلعفي ام ىنمب لعف تافرعب فوقولا هتاف نم «باب»

 فقو نا : ليقو . لباق نم جحي ىتح ه ءاسنالو ادص بيصي الو .هدلبل حارو

.٢٠٥ 

 فاوط
 ة راب زل ١

 مايا
 قي رشلا
 لعفي ام و
 اهيف جاحلا

 لالخالا

 ناكرالاب
 كمسانملاوا

 م اكح ١ و

كلذ



 فاوط
 ة ايزل ١

 همزلو رمتعيو 2 هناكم نم ةرمعب مرحاالاو. هكردا رجفلا لبق عمج ةليل اهب

 © رصحملاك يدهلا موزل عم همارحا نم لحيف هيلعو ؛ لباق نم جحو يده

 © هثعبي هنأ هيف - ليق ۔ هنأ عم هرهشا ريغيف دقعنيال جحلاب مارحالا نأل
 تافرع دهشهنأ عم. ىنمب وه نمك ديصلاو ءاسنلا ريغ هل لح هنع رحن اذاف

 .ةرمع هلعجيو سانلاك عنصيلو . اهب فوقولا هتاف نمل جحالو . ىمرو اعمجو

 جحب مرحا نم ليقو . هداعأ بجاولا يف ناكناف ؛ همارحا نم لحي مث

 هلحم وهف تسبح ثيحفالاو يل تمتنا ةرمعف ةجح نكت مل نإ لاقو

 هعم نكن ملنإ همارحا نم لحيو . سبح نا ةرافك هم زلتالو هاون حص
 سبح ناو ، رسيت نا جحب مرحي نأ هل زوجو . هلحم غلبي ىتحف الاو يده

 مايأ تضم ىتح سبح وأ . تافرعب فقاولا ىلع يمغا ناو . ةرمعف هنع

 .هيلو هعمو هفوقو دعب تام نمو .روزي ىتح جرخي الو هجح مت ىنم

 فقي مل نمو . ةرايزلاو يمرلا يف هسفن مدقيو . زاج يقابلا هنع متاو هقيفر وا

 كراتو . آضيا تبي مل نمو . هب عدي مل نم ًاضيا ليق مزلو .مد همزل عمجب

 رضي الو .رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمرو : عولطلا ىلا رعشملا نم ةضافالا

 نم ًاجراخو : ال ليقو . هلبقآقلاح مزلو . هب رمؤي الو يمرلا لبق حبذلا

 ًاقلاحو ، كسنلا بيترت يف ةنسلل فلاخمو . ًارصقمالو ًاقلاحال ةكم

 هدعبوا . هماع نم ةرايزالب ةكم نم اجراخ عوجرلا مزلو . يمرلا لبق

 نا يعسلاو ةرايزلاو عوجرلا دعب هجح متو اضيا مدلاو هرصم غلب ولو

نم ليقو . لباق نم مدلاو جحلا همزلو دسف الاو . ةأرما وا ادص بصب



 . هدعب داعا يمرلا لبق راز نمو .هجح دسف ةجحلا وذ ىضم ىتح رزي ل

 يزجي الو . ال ليقو .دعي مل نا مد همزلو . قلحلاو حبذلا لبق راز نا اذكو

 دسفي الو . مد-رفن نا۔ ةينامثب آرئاز مزلو رهظلل عبراك طاوشا ةعبس نم لقا

 برقب وا, مزمز هارو نم فاط نمو . امومع ةالصلاكسيل هنأل (١)هل سمخك

 كش نمو . هفلخ نم فاطناال . هازجا۔ ةمحازم الب ناو۔ دجسملا ةلظ نم

 , نيقيلا ىلع هديعي مث . عكري مث اعبس متي ىتح هيف نقيت ام ىلع ىنب هيف

 نيط وشوأ .اطوش مث ًاعبس فاط نمف ؛ سيكنتلا هيف يزجيالو .لفن لوالاو

 ٠عكرو هنيح نم ج رخ نيعوبسأ نيب عمجلا هرك هنأ ركذ مثا رخآ عوبسأ نم

 اعسات داز ةينامث فاط نا ليقو . عكري مث رخآلا نم يقابلا متيو دوعي مث

 دئازلا ناك نا لعفي اذكهو . عكري مث ةسمخ متيمث ث نيتعكرلل جرخو

 فاطنإ ليقو . عكري مث متي ىتح هيلع ينبي مث . ك مث آرتو هريصي رتو ريغ
 اتسفاظ نإ و . عكري مث اعيس فن أتسيو ع مث اتس دازو . عكر ةينامث

 فاوط يف رجحلا ملتسي نمو . عكري من اعبس مث عكرو آدحاوداز عكرف
 امهلحمو . ماقملا فلخ نيتعكر كراتك مد همزل ليقو . ءاسا ماحز الب

 1 ىتح امهك رت نم ليقو . طقف ماقملا امهتحصل طرتشي ملو مرحلا

 . ناك ثيحف هنم جرخ ناو . مرحلا يف ماد ام امهعكر دجسملا نم

 نا مد ةتس ىلع افصلاب امتاخو ايعس اكرات مزلو . ةاش ىدها هلزنم ىنا
 .نصصملعلا نس ( لامرالاو . رم امك هف بيترتلا نسو لحل

. رهظلل يا )١(



 فاوط
 عا دولا

 لقالا كرات طوش لك معطيو . آضيا همزل لحاو هرثكا وا { هكرت نمو

 ناو ؛ ىنبو عكرو هعطق عكري مل هنا هيعس يف =ليق۔ركذت نمو. انيكسم

 يعسلا لبق عماج ناو . هيف عكر ىنمب ركذت ناو هيلع الو ىلص همامت دعب

 . عارل صخرو .مد لكب مزل اهب ال ىنم يلايل تاب نمو . هجح متو )١( حبذ

 يف هلدبا نيطسو الا نيموي يف ناو ٨ ةاش حبذ رحنلا موي ىربكلا يمر هتاف نمو

 نمو : (فالخ) تابقعلا بيترت بوجو ىفو .هيلع الو مايألا ىصحب ثلاثلا
 ةبقعلا ةرمجب ةرشاعلاو ةعست كلتف ةاش موي لك ةرمج لكب همزل هلك هتاف
 دمعتو ةعبس نم لقأب اهامر هنا نقيت ناو .هرخآو هلوا همظعاو . رحنلا موي

 لقالا كرت نا ةاصح لكب انيكسم معطاو حبذ همايا تضقنا ىتح هكرت
 ةدايزلا يف داسفالو . همايا تضقنا نا رثكالاب مد همزلو . اقلطم يمرلا يف

 ريبكتلا يسن ناو . ًاتس دازو ةدحاو اتدعاعم نيتاصح ىمر ناو . ءىش الو

 داسعا اهفعض وا .ةدحاو يسن ناو ةاش ليق ىدها هتاف ناو . هداعا هعم

 افورعم عنصالاو 6 هنيح يف ركذت نا ه نيتاصح وا ' ةاصح ىمر ليقو . كلذ

 . مرحلا ىصح نم ناك نا ةداعا الب لبق هب يمر ىصحب يمرلا هركو

 فداص ناو ٠ انكسم معطا الاو ثهداعا ةرمجلا نم دعبا هيمر راص ناو

 هعوقو دعب ناو ةرمجلا ىلع عقو نا يزجيو .هداعا ناسنا ريغ ولو هب

 .مساوملا يف ةعيابملا تزاجو : اهريغ ىلع

 يتاي نا ةكم نم فارصنالا دارا نل نم _ «ةمتاخ»

 يتاي مث عكري مث - مد هكرتب مزلو ۔ عادولل اعبس هب فوطيو تربلا

مد همزل )١(



 ةرايزلاوا ٠ ةرمعلا دنع لاق ام لثم لوقيو .هسأر ىلع بصي و ٧ هنم ب رشيو ًاهزمز

 هتفكسا ىلع هانمي دمعتيو رجحلاو باللا ني موقيو عجري م . ءاعدلا نم

 وعديو رادجلاب هنطب قزلي مث ث راتسالا ىلع هارسيي ضبقيو هدي غلبت ثيح

 ةأرملا و. مد۔ع ادولا دعب نإو ۔ فاوطلا يتعكر كرتب مزلو . هل حتف امب

 مث . تفرصناو تضاحف مكرتملو هل تفاط نإ ليقو . لجرلاك ركلا

 بننو . اهيلع سأب الف ءطولا لبق مرحلا يف تعكر ناو . مد اهمزل تئطو

 . مالكلاب ةنضلال . اهانكرت ةليلج ةيعدأ هيفو . ماقملا اذه يف ءاعدلا ةلاطا

 هالوم لأسيو تيبلا قارف ىلع انيزح رميو . عادولا دعب يرتشيالو عيبيالو

 . ماتخلا نسح هلأسنو

 









 . هريغوا . حابمامأوهو .دقعنموأ . وغلاما :نيميلا ناف

 راتخملاو . هب دادتعالا مدعو هطوقسل ةرافكالو لوالا يف مئإالو

 ,هللاو الك : ةيندقعو دمعبالةعرسب مالكلا لصول ناسللا هيلإ قبسام هنأ

 فل احلا نظ يف يعطق ىلع نيميلا وه ليقو . آدصقالالسرم هللاو ىلبو

 حابملا ريغو . دقعلل قطنلا ةفلاخم ليقو , هيلع فلحام فالخ نيبتيمث

 الو . هسأرو نالف ةايحو . ةبعكلاو . دجسملا قحوك : هللا ريغب فلحلا وه

 هللاتو . هناب فلحينأ : (اهدحأ): ةعبرأ رفكملا حابملاو . اضيأ هيفقرافك

 ٠ تاومسلاو ص شرعلاو ؛ دجسملاو س ةبعكلا برو ئ كبرو ث يبرو ى هللاوو

 هلالجو هتزع وك ةفصب ناو 0 نيميلا دصقب هل ظفل لكبو : نآرقلاو ى ضرالاو

 طرشلاو مازلالا جرخم ةجراخب فلحينأ : (اهيناث) . ثنحنا ةرافكاهب مزلتف

 ناميأ نمىهو . قالطوأ . قتعوأ ٠ ةقدصبوأ . تيبلل يشمو ٠. جحب فلحلاك

 دهعب لاق نمف ؛ هيلإ فضي مل نا مزلت الو . ةظلغم هنناب دهعلا ةرافكو . قاسفلا

 : ليقو . ددعلا .ردقب ادهع نيسمخ فلاح مزلتو . ةدحاوف هتلافكو هقاثيمو هللا

 .ينارصنوا . يدوهي هناك مالسالا نم هجرخيامب فلحينأ : (اهثلاث) . ةدحاو

 ةظلغم همزلتف اذك لعن نا اهوحنو نيقفانملاوأ , نيملاظلا نموأ ث سمش دباعوا

 وا . ههجوحبقوأ ؛ هنعلوا ٠ هللا هحبقوأ . هنلاهازخا اذكو ث ةلسرمليقو : ثنحن]

 فلحينأ :(اهعبار) .هيف ةرافكالف ءاعدلا لمتحيو ۔ هللابذايعلاو ۔ منهج ران هلخدا

 ءهللابذوعأ وأ ۔ هللا ذاعموأ { بفلحوأ ۔ كلع تمسقاك هاونل دريف نيميلا ىنكمب

 دارأنإ ةلسرم همرلتف هلارمعلوأ ، ديهشيلعهللاوأ . ؛ هللابدهشأ وأ . هلل شاحوأ

٢١٢ 

 ماسقأ
 نيميلا
هم اك-او



 ءانشرالا

 نيميلايف

 بجوم
 ثنحلا

 اذكو _ ليق _نيميهئلابتمسقأو . موزلالو هيفزيميال ليقو . ثنحف انيمي

 هتمزل هيلا داعمث ةيرسوأ ، ةجوزناو الالحمرحزمو .هيف هللا ركذل نآرقلا قحو
 . ةظلغم ليقو . كلذكف هلعفمث اذك لعفيال لالح هيلع مارحلا لاقناو . ةلسرم

 . هلع ءيشال ليقو

 ناوأ ث هللا ءاشينا الاكب لك نم ضعب جارخا ءانثتسالا _ « باب »

 همده هبديرأ نا اقلطم هثلا ركذب زوجو : نيميلارثا نذأوا . ىضقوأ { هادارأ

 ؟ الما ؟ همدهي : لهف هتينتثدحوا ، طقفىونوا ٠ هعباتت دقفناو . اعامجا

 طارتشا راتخملاو . اهداقعنا نم عناموا ٠ نيميلل لاحله هراثم . (فالخ)

 5 حاكنو ء قالطريغ نيميلكل - مدقتبناو لصتانا - مدهلاو ث هبظفلتلا

 ؛ هللا ءاشنا نالف تيب تلخد نا قلاط هتجوزك : ءيشب قلعي مل نا قتعو ث راهظو

 : ليقو . ضاميف عفنيالو . انيمي نكيل ناو ليقو . همدهيف انيمي ناك قلعنا هنأل
 دقو ناكاموا .} هتلعفاموا . هلعفيملو اذك تلعفدقل هللاوك سوماغلا يه

 . لبقتسملا يف عفني امناو. هنيحيف رفكيو ثنحيف ناكوا { هلعف

 فلحام لعفك : نيميلا دقع ةفلاخم ثنحلا بجوم _ « باب »

 فلاحكهلعفل ريغلا قبسب ناو ث هيف نكميال تقول ىخارتنا هسكعك “ هكرت ىلع

 كلذب قسف بانلا اذه نقلغيلوا ث ةاشلاهذه نحبذيلوا ‘ فيغرلا اذهنلكايل

 ىتح هكرتنا اذك لعفينأ فلاح ثنحو .هعفني هقلغ داعا مث هحتفولو . ثنح

 اذك لعفينأ فلاح تامناو ٠ ىضقناىتح هكرتف ادح هلعفل تقو وأ ٠ تاف

 . ثنح مويلاوأ ث رهشلا لوخ دلبق اذكموي هنيد هميرغ نيفويلوا “ ناضمريف
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 . كلذىلا تشعنا هنيمي يف لوقينأ نسحتساو . راتخملا وهو : ال : ليقو
 قبسدقو ءاعولا ينام نلكأيل فلاحك هءاقبنظي مودعم لع فلحنا فلخلا اذكو

 فلاحك هريغب نإال "هسفنب هلعفاذا اذك لعفيال فلاح ثنحي امناو ,هنيمي لبق هلكال

 هكراشف هثوروم تامف هميرغ قرافيالوأ " ةقر قتعيالوأ ث لامأنالف كراشيال

 رسعا ناو . هميرغرف وا “ هيلع تقتعفهماكثرو وا ؤ هيلع فلح نم هلام

 دعب نالف ةكراشمب يضرنا ليقو . رافلاك ثنحيال هناريتخاو .(نالوق) هيفف
 هيفطقس نا ًاتيلخديال فلاح ثنحيالو : ثنح هنيح اهلزي ملوا ث اهبملع نأ

 : عيمجلاب وأ ؟ لتاب ناو مسالا هيلع قدصيامب هبجوم قلعتي لهو . ةلخنك نم

 لعفلاىلع فلاح ىئرييالو 3 (فالخ) ؟ هضعب لعفف ادودحم لعفيال فلاحك

 قلعتو ث ةداعلاو )١( ث دصاقملا ىلع نيميلاو : دودحم نيعمفاذهو . ضعبلا لعن

 تييفو . ًآدجسمولو لخدنا ثنح ًاتي لخديال فلح نمف . اهتايمسمب ءامسالا

 اكمسلكأنا ثنحيإل محللا لكاأيالفلح ناو . هبثنحلا حجرالاو. نالوق رعشلا

 ملهمالغ برضي نأ فلحنمف هيلعو . ظفللا ىضتقمب همزلو ةداعلاو فرعلاب

 هلكاأف ةنيعم محل لكأينأ فلاح اذكو ٠ لوالابمزلو ث هتوم دعب هبرضنا ثنحي

 ىف وأ دق وأ ث ةأرما جوزتوأ ع ةرجاهلا ىلصدقلوا ثاهفنا فتح اهتوم دعب

 يفف : ةضقتنم ةالصلاو .هتمرح ةأرملاو ' افويز تجرخف :هيلع هل مهارد انالف

 انلق ولف . نيديو هاون فلاحللو سداتعملا ىلع جراخب ثنح الو .(نالوق) هثنح

 ظفللاب ذئنيح ةربعلاف ۔ دحا قح هب قلعت نا الا ث حصألا ىلع دصاقملاب ةربعلا )١(

 . مهناف .ملظ نا الا فلحتملا ةين ىلع فلاحلاو
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 ىلع وا . فقسلا تحت تيبي ال فلاح ثنح مزل طفللا ىضتقمب هثنحب

 ال فلح نمو .هب لئاق الو ضرألا ىلع وا .ءامسلا تحت تاب نا شارف

 فلاحك ى هثنح ريتخا هنم هبرشف رخآ يف هبصف ءام زوكلا اده نم برشي

 .رسب ىلع فلاح ابطر لكايو : هاناب هنم برش نا تارفلا نم برشي ال

 ىلع فلح ناو )٢(. هيلع فلاح )١( لخلاو سبدلاو .امهيلع فلاح آرمتو

 محشلا لكا محللا ىلع فلح ناو . اهرسب هل زاجو ` امهنم عنم ةنيعم رمت

 لكا نا ثنحو ، محللا ىلع ام لكأي ال :ليقو :هسكعك قلطم صلاخلا

 'خمو ٠ موقلحو ؤقلحو .داؤف يفو . )٢( امحل لكا هيلع فلح ناو .محل هنأل اسأر

 هلكا نا غامدب ثنح الو .(نالوق) محل ىلع فلح نا فورضغو ٠ةولكو

 ءاهدبزو . اهنمس نمو . هنم عنم ةنيعم محل ىلع فلح ناو .هرشق ال

 برش نمس ىلع فلح ناو . عنملا حجرالاو . (فالخ) .نبللاو .محشلا يفو

 .دبز ىلع فلاح انبل برشي ال اضيأو . دبزلا ريغ نمسلاو . هسكعك آنبل

 فلح ناو ٠ هنم اجراخ لكاي الفانبل نيع ناو . بيلحلا برشو هسكع زاجو

 امهب ثنحي مل اهضبقف ةيده هيلا يدها وا . هريغل لوحتف نالف لام نم لكاي ال

 امف هلكأي نا فلاحل اماعط هلام ىلع فولحملا برق نا ليقو . دعب لكا نا

 لام نم لكأي ال فلح ناو . ثنحي الو هل راصو هلكأب هضبق دقف هنم لكا

 ريغنيتلأسملا يف ليلعتلا )٢( .رمتلا ىلع )٢( .لخلا قلطمال رمتلا نم لومعملا ١١(
 امهيف مكحي نا يلوالاف . ةداعلاو فرعلا ةيناثلا يفو . ظفللا ىمسم ىلوألا يف ربتعا دقف درطم
 .لمأتف .ماع لكاب ثنحي ال صاخ لكأ ىلع فلح نم دارا هناكو .همدعب اماو ثنحلاباما اعم
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 نالفل انيعم تي لخدي ال فلاحلاف .هنع لاز ناو هلكأي الف نيعم ىف نالف
 نيعي مل ناو .اهلخد نا كناح ةعرزم راصف مدهنا وا .هنع لوحت من
 فلح نيعم لكو . ثنحي مل آتي تناك ةعرزم لخدو تيي لخدي ال فلحو
 )١( ثنحي مل هنمث لكاو هعاب ناو . يأر يف ثب ثنح هلدب لكأو لدب نا هيلع

 . ثنح الب زوجو . هنم لكأي الف رثأف هعرزف نيعم بح ىلع فلح نمو

 . مادا ىلع لخب مرلو

 رثكأف ةثالثو .ولؤلب يلح سابل ىلع ةفلاح تثح _ «لصضخ
 .هلثامم اذكو . ًاباث سلي الوا ، الاجر ملكي ال وا . ءاسن جوزتي ال فلاح

 ريعشلا دعقت ال لاق نا ةبحبو . بوثبو . لجربو . ةأرماب ثنح لأب اهفرع ناو

 آرب ىرتشف ريعش يرتشي ال فلح ناو . هلكأي الوا . تيبلا اذه يف

 آديدح يرتشي ال فلاح ثنحي ال امك .ةعارزب ناك نا ثنحي مل ريعش هيف

 ىون وا . بشخ اهب راد ىرتشاف ًابثخ يرتشي الوا . ديدح هيف ًاباب ىرتشاف

 الوا 0 اهفوصب منغ هتلخدف فوص هتيب لخدي الوا . ىون هبف رمت ىرتشاف
 ءامسألا ىلع ناميآلا نأل هوحن اذكو : ريعش هيف زبخ لكأف ريعش زبخ لكاب

 هيفام سبلنا ثنحيل هتأرما لزغ نم ابوث سبليال فلاح اذكو .دصاقملاو

 سبليال فلح ناو .اهلز غ نم ابوث سبلي ىتح اهلزغ
 اهربخ لكأي ال فلح ناو . هسل نا لقأب ناو ثنح اهلزغ

 تنجع نا ال .لكأ نا كنح اهريغ رونتلا يف هحرطو تصرقو تجعف

 ناو . رانلا يف هتلعج ام لكأي الف تخبط ام لكاي ال ناو .اهريغ زبخو

 ؟مكحلا يف ءاوس اسيلا ةميقلاو لدبلا نيب قرفلا ام يرعش تل )١(
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 الناو .لكأ نا ثنح اهريغ رانلا يف هلمعو تنجعفتعنص مابعط ىلع فلح

 باب نم اهيلا جورخ الب ناو كنح اهيلا بلقناف نالف رادل بهذي

 . ثنح هيلا ايضام تاوطخ ثالث اطخف نالفل يضمي ال نا اذكو . رادلا

 نالفل جرخي ال ناو "عوجرلاو رورملا اذكو . هلصي ىتحف لوصولا ىون ناو

 ثنحي مل هرادل يتأي ال ناو . هيلا ادصاق رادلا باب نم جرخ اذا ثنح

 بهني ال ناو ‘ثنح هلخدف ةزانجل رمف قوسلا يتاي ال ناو ٠ اهيتاي ىتح

 نبهذنيل فلح نا لئاسملا سكع اذكو . ثنحي مل هب رمف اهل جرخف هيلا

 رب دقف رمو بهذو ىضم اذاف : هيلا نرميل وا . نيضميل وا . قوسل

 اذه يف يسمي ال فلح ناو . هتين ىلعف هلوصو ىون ناو ث هلصي مل ناو

 بويغ ىلا ليقو . ليللا فصنل بورغ نم هيف ىسما نا ثنح تيلا

 فمصن نم رثكا هيف تاب نا ثنح لزنملا اذه يف تيبي ال ناو . رمحألا

 اتيش لكاي ال ناو }رجفل بورغ نم تيبي ىتحف ةليللا لاق نا اماو . ليللا

 شيعلا لكأ ىلع ناو ث قوذلاوأ . لكالا مسا هيلع قدصيامب ثنح هقوذي الوأ

 هنم سيلو ليق . ثنح معطيام لكاف ماعطلا لكايالنأو . هبشاعيام لكب ثنح

 وأ ؟ثنحيلهف امهنيب ةردس نم ًاقبن لكاف ائيش هيخأ لام نم لكأي الناو .حلملا

 الكأ هلكاخامف عضوف اقيوس برشيال ناو .( نالوق) ؟ هتصح نمرثكأ لكايىتح
 اتيز لكأي ال وا ٠ ءامب اقيوس برشف ءام برشن ال نا اذكو . ثنح آابرثال

 . ثنح قيقد عم هلكأف ةباتكلا لم

 لوسرلاو

 ىئرقوأ . هأرقف هيلا بتكف الجر ملكي ال فلح نم _ « لصف » ملكتلاك
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 ملعم نقل ناو . باتكلا نم ىوقا وهو هغلبف الوسر هل لسرأنا اذكو . ثنح هيلع

 . اذكو اذك هل لق : هلوسرل لسرم لاقناو : كنح اهنع هلأس ةملك هنعافولحم

 . لاقف بهذف ياتكدلنتالوأ ه كل هتلقام هل لقتال :هل لاق مث - اباتك هعم ثعبوأ

 ىتح اذنكم اهقالط بتاك ةجوز ۔ ليق ۔ قلطتالو . كنح ءأرقف . لانأوأ

 فلح نمو . مهفناو ًامالك ءاميالا الو . باتكلا نوكيالف هيلعو . هناسلب قلطي

 ليقو . هدصقي ىتح ثنحي مهيلع ملسو انالف مهيف اموق بطخفانالف ملكي ال

 اعم مهملكي ىتحف واولاب نالفو ًانالفو انالف ملكيالناو ث هريغ دصقيملنا ثنح

 ىلعرفكيو . دحاوب ثنح ًنالفالو انالفالو نالفل نأو ٠١ بيترتلا ىلعف مثزاو

 امهيلع ماقف نيلعن سبليالناو .وأب ىتأ نا اذكو . دحاو نم رثكأ ملكا ددعلا

 لعنلا ذه سبلينأ فلحناو ٠ ثنحي مل امهيف لجرلا لاخدا الب درب وأ . رحل

 . ثنحي ملاهسبل مث اليلق اهنم عطقف

 . آاامر لكاف : هلةيالو ةهكاف لكأيالفلح نم _ « لصف »

 رايخالو . خيطب الو . ءاثق اهنم سيلو . ثنح امهانع ناو . ثنحي مل اطروأ

 نامرلاليقو .اهوحنو ث قبنو ث خوخو \ شمشم اهيف لخدو . اهوحنو رزجالو

 هيلععقيام لقاب ثنح هنكاسيالو نالفىلا يوأي ال فلح نمو ٠ اهنم لخنلاو

 نا هنا هتجوز نكاسيال فلحنا مهدنع ىنكسلاف ةداعلاو فرعلا اماو . مسالا

 . سعتفمانوأ . هدنع لكأنا اهريغاذكو . ثنحلكأوأ ى اهدنع مانوا . اهئطو

 ثنحيال تيريغوا ى قيرطوأ : رفسف ناكنا اذكو . سعنيملنا ثنحيالو

 . ثنح اهلكاو وا .اهعماج امثيحليقو : ةبقوا . ةميخوا ى تيبكينالا . عماجولو
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 .داتعملا اهنكاسي ىتح ثنحي ال ليق تيبك ىف اهعم ساعنب مونلا صحو

 تاب وا 5 لاق وا 6 هدنع مانف آرئاز -هنكاسي ال هنع فلح نم ىلا - لصو ناو

 ىتح ثنحي الف نيعم نم لقتني ال نا فلح نمو .ثنحي مل عجر مث

 عيبك ناسللا لعف نع فلح ناو . داتعملا وهو هريغ يف تيبيو هعاتمو هلها لقني

 . رب دقف لعفف هب رمأف هيلع فلح ناو . ثنح هل العاق رمأف ةبهو جاكنو

 .رفحو " دصحو . ثرحك : هلعفيالنا ناسللا ىوس ةحراج لعف ىلع ناو

 هلعفي نا فلح نا هنيمي نم كلذ هئربي الو . ثنحي . هلعفب رمأف ءانبو

 انالف رواجي ال ناو , ثنح هيلع ىشمو هحطس العف نالف تيب لخدي ال ناو

 نوعبرا ليقو .ةلصتم اهمامت ىلا هلزنم نم ًاعارذ نوعبرا راوجلا دح : ليقف

 . رانلا سبق ردق ليق ةالفلا يفو . ربتعا اهردق هبف حارب اهنيب ناك ناو . ًاتيي
 ثنح طقسي الو . بلك هيمحي ام ليقو .ردقلا ةحئار هيف كردت ام ليقو

 هفلح نمف :لعف ال لوق يف عستو ةيقتب لعف نا هاركا الو . هب لعف نا نايسنب

 الوا ،ينزي ال وا امارح لكاي الوا . آرمخ برشي ال نا قالطب رابج

 يف (١)هيلعو . هلعف نا مثأ هلعف ىلعربجا مث اعرش مرحم نم اهوحنو ملظب اسفن لتقي

 ىلع ههركأف هنيمي رابجلا ربخا نا ثنحي الو.امهيلع هركا نم ىلعام انزلاو لتقلا

 هدعب ههركأف اهيلع فلح ىتلا هنيميب هربخا نا هنع طقسي امناو . ثنحلا

 لاق وا .اهنود وا . اهنم طلغأب هربخا وا ٠نايسنب ناو اهب هربخي مل ناو

 ىلا هنيمي تناك ءاوس : لعف نا ثنح ههركاف هنيمي مسي ملو تفلح هل

 لكف اذه ىلعف ث مارح وا ،لالح نع وا 0 ةيصعم وا . ةعاط نع اهب فلح

 رابجلا ىلعو )١(
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 بودنم وا " بجاو وا . هلعفي ال نا حابم وا .مرحمك هيلع فلحلا هل زاج لعف

 ثنح ال هتيميب ههركمل هرابخا دعب ثنح ىلع فلاحلا هركا مث لعفي نا

 ةيصعم لعفي نا ول بجاوك ةعاط لعفي ال فلح نا اماو .هيف هبلع
 نيميب ههركا ناو . ههركم هملظي ملذا همزل ثنحلا ىلع هركا مث .ام تقو

 مل هفلحف فلحب الا ةاجن دجي ملو 8فلحي مل نا اهلعف ىلع مث ةيصعم لعف ىلع

 لك اذكو .دهعالو ٠ دقع روهقم ىلع سيل: مالسلا هيلع هلوقل , كلذ همزلي

 ام لعفي نا وا ث هلام نم هيطعي نا رابج هبلط نمك هلعف هنم بلط حابم

 هللا حابا ديو . كلذ همزلي مل فلحف هب الا ةاجن دجي ملو ههركاو همزلي ال

 بجوي ملو هلتق وا .هبرض فلحي مل نا هنأل . هيلع فلحلاو هدوحج همركب هل

 . هثتح مدع ريتخاو . هل غاس هنيمي عنق املف هيأرب الا هلام نم هيطعي نا هيلع

 .ثنح نا همزل هيلع هفلح نا هكرت وا هلعف بجاو لك اماو

 نا الا . همزل ثنحف هفلح نا دبعل ناو هيلع قح وه ام لك اذكو

 ام لك اذكو .لوأتم كلذ زيجي الف قاتع ول .قالطب فلحي نا ههركا

 ىنغلب هل :لاق نا ۔رابججلل بضغم وهو ۔ هلوق وا .هلعف هل امع ىضمو هلعف

 مل..زاق وا . لعف دق وهو كلذ هنم ناك ام هنا هيلع هفلح مث .اذكو اذك كنع

 متشك هل زئاج ريغ لعف ناو ٠ هل زئاج ,لع املظ هبقاعل رقا ول هنأل 0 ثنح
 هبقاعي ناك نا ثنحي مل هنم ناك ام هفلحف همتش هل سيل نمم هريغل ناو

 . ثنح هلمتحي امب وا هردقب ناك ناو .هبنذ ىلع همزلي امع رثكأب فلحي مل نا

 ابرض وا . التق فاخ نا ءاقتا هركمل زاج . «“لصضف»

 طوس وا هفيسب هيلع راشي ىتح : ليقو ٠ ةلثم وا 6 ٠ نجسلا يف دولخ وا ,افينع

٢١ 

 زاوج

هركلةقنا



 هاركالا

 ميلا

 ةر افك

 طظرلنتلا

 ه رافكل ١

 ةلسرملا

 مامطألا

 وا .قوسك نم لجر ذخؤي نا : ةعيبلا ىلع هاركالا ىنعمو . قيلا لوألاو
 يف عرشي مل امف :اهيلا هنم رايتخاب نايتاب ال قيرط وا . هجراخ وا ء لزنم

 عورش دعب لعفنا ثنحي الو .هيلع هركا امب فلحي نا هعسي ال برضلا

 فلحام همزل رابجلا هفلحف بهذف ةعيبلل اولاعت سانلل يف يدون نا اماو . هيف

 ,هسفنب فلح نمو . ًاقلطم امهعوقو مزليف قتعو قالط ىف ددشو . ثنح نا هيلع

 هفلحتسمل ةينلاف . لدع ماماب وا . مكاحب ناو ثهملظ نا هاون هلف رئاجب وا

 ال هنا جيحصلاو . نونجو لفط ىلع نيمي الو . ملظي م نا هتين هعفنت الو

 قتع دعب ثنح ادبع الو . ةرافك هغولب دعب ثنحو فلح ۔ ايبص مزلت

 نذاب الا ثنح نا رفكي الو فلحي ال دبعلا ليقو ! مالسا دعب كرشمك

 هازجا هنع رفك ناو . فعض ماص ناو معطي وا ' قتعيف كلمي ال ذا هديس

 فلحلاب هرما ولو .هبر نذاب الا رفكي الو , اموي هقتعل هتمنب تقلعت الاو

 .هنع طقست و . هب يصعيو . هنذا الب نإو موصلاب رفكي ليقو

 ماعطا وا . نيعباتتم موصوا ى قتعاما : ظيلفتلا ةرافك _ «باب »

 يف فيفختلاو . هيف ماعطا الب لتقلاو راهظلا ريغ يف ريرختب : انيكسم نيتس

 ( نيكاسم ةرشع ماعطا هترافكف ): ىلاعت هلوق يف ام يهو :ةلسرملا ناميالا

 ةرشعلا ماعطاو .مايا ةثالث ماص دجي مل نمف ٠ىلوألا ةثالثلا نيب ريخت .ةيآلا

 ٠ مايا ةرشع ىف دحاو زاجو . عبشب ءاشعو ءاذغ لخب ناو ناتمودأم ناتلكا

 يثلث باهذ هرخآو ءاشعلا لوا وهو . لاوزلا هرخآو رجفلا ءاذغلا لواو

 لكل نادم ليكلاو .دصقب امهبراقت هركو . تقو يف نامعطت الو .ليللا
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 عم مزلو بيز وا . ديج رمت وا . رب عم مادا مزلي الو. ةتس بوبح نم

 الو اعيضرال ماعطب شاع نا اريغصوا . ىثا ناو دحاو ماعطا زاجو .اهريغ

 وا ٠ ةيروكذب داحتا رضي الو .موزل هنومي نم وا ' ينغو كرشمك ادبع

 اهجوزل ةارما اهمعطتو . نيكسم يمذل ناو ةففخم تزوجو ٧ةيثونا وا

 ةسمخ ماعطا الو ,ءاشعو ءاذغ يف ريعشو ربكب فلاخت الو "اهوبا ال اهدلوو

 ءىزجيو - ال ليقو زاج ريعشو رب نم نيدم دحاول لاك ناو .ىرخال ليكو

 وا .ةمامع وا . ًاصمق وا . ارازا ولو مسالا هيلع عقي ام مهتوسك يف

 .ةبكرل ةرس نم ةروعلا هب رتست ام ليقو ٠ةالصلا هب حصت ام ليقو . ًالاورس
 ضرفلا طقسو . قتع عم امهعمج وا . ماعطالاو ةوسكلا فلاختلا رضيو

 (نالوق) . حصو . ناميالا طرشب وا . اقلطم ةبقر .ىزجت لهو . لعف دحاوب

 نا راهظلا يف روعالا زوجو . هطرشو ريغصلا قتعو . عنتمملاو رئاجلا يتأيسو

 .. باستكالا نم هعنمي م

 ةثالث ليقو .امهرد نيرشع كلام موصي ال _ «لضف»

 ىنلا ينغلا معطي امنا : ليقو ٠ مداخو .نكسمو ،بوثك هنم دب ال ام قوف

 كلذ نع لضفي نا طرشب ليقو . لوحل هلايعو هينغي ام هلام ةلغ نم هل

 معطا معطي ام دجوو اضعب ماص نمو . ريقف كلذ هل سيل نمو . رشع ةسمخ

 نا اهطوقس يف فلخلاو . اعامجا ثنحلا دعب نيميلا ةرافكو .لفن هماص امو

 رفكي هسكعوأ .دحاو ىلع نامياب بلاحلاو ؟داعت وا ؟هىزجت له هتمدقت
 رفكيو هدصقي ملا ناو ديكأت لهف دحاو ىلع اهررك ناو ثنح اذا اهددمل

٢٢٢ 

 موصلا يف
م اعطالا و



 ةر افك

 مازلالا

 هانعم دحتاو ظفللا فلتخا نا اذكو . (نالوق) ؟ هدصقب ملنا اهددعب وا ؟ ةدحاو

 :فحصمب فلاح ثنح ناو . اذك نلعف ال هقلاخو ءىش لك برو ث هللاو وحن

 ؟ ةرشع وا؟ةروس وا ؟ ةيآ وا ؟ةظلغم فرح لكب هيلع لهف

 .لاوقا ؟ ةدخاو وا

 نف : ثنح عم مزتلا ام لعف مازلالا ةرافك _ «لصف»

 امباتتم كلذ موص همزل اذك لعف نااهفعض وا : ةنس موص هيلع لاق

 .اذك لعفا ال راهظلا ةرافك وا ، ةففخم وا , ةظلغم هبلع لاقوأ ث ثنح نا

 فلح نا يش الو .هب فلح نا تيللل يشميو . مزتلا ام همزل هلعف مث

 نا قالطلا همزلو . رذنلا ىنعم يف وهو ةعاط هيف امب مزليو . هريغل يشمب

 رقفب زجع ناف . هتمزل ةجح نيثالثب ناو . اقافتا كنجلاب راهظلاك هب فلح

 معطا موصلا نع زجع ناو ‘جحيلف دعب ردق ناف . نيعباتتم اهنم لكل . ماص

 هيلع ردق نا : ليقو .هريغ ال جحلا همزل لبقو .نيتلكا انيكسم موي لك نع
 برشف عجر شطع املك هب فلح نيح لاق نميف ليقو .هيلع الف الاو

 طقست مل هذه هنيمي نع رفكي ملو تام ناف .ةندب يده همزل نامع نم

 رذن ال : يور امل ءيش همزلي الف عنتمم اذه ليقو . ىلوتم ناك نا هتيالو

 زجع نا نيترم ابكار جح هيلا يشمب ۔ ليق ۔ فلح نمو . عاطتسي ال اميف
 وا .نيكاسمل هلامب فلج نمو “شمي مل نا هلام نم نيبكار ججحي وا . هنع

 طقف ىكزي لام يف همزلي ريخالا يف ليقو ٠ ثنح نا ,هرشع همزل ةقدص

 نيكاسمل هنود امف هلام ثلثب فلح ناو .ماعف ةقدص هكلما ام لاق ناو
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 فمصنف هفصنب فلح نا : ليقو . رشعلا هرثكأبو . ثنحنا مهل هجارخإ همزل
 همزلو ءيش همزلي آريقف ثنحو ىنغاذ فلحولو . ثنحموي هاثلث هيثلثبو ٠ هرشع

 نيملسملارومألوأ 'دجسملوأ . ةعكلل هلامب فلح ناو . هثنحموي ربتعاو هسكعب

 :ثنح نا ءارقفلل هرشع جرخأ هللا ليبس يف هلام لعج نم ليقو .ثنح نا هلك همزل

 ليقو ث ءارقفلل هرشع همزل ليقف : ليبسلل لاقناو ٠ نيدهاجملل نوكي ليقو

 ءاينغالاو نيقفانملاو ىراصنلاو دوهيلاك مهل لحي ال نمل هلعج ناو . هيلع ءيشال

 كلذوحنوأ مئاهبللوأ . نجللوأ : ةكئالملل ةقدص لاقناو . نيكاسملل هرشعمزل

 . ةاصعلللاقنا امأو . ءاينغالاىلع ةقدص يلام لاقنا اذكو .ال ليقو . هرشع همزل

 نالف وا . هنبا : لاق ناو - نيملسملا نيكاسمل هرشعف نقفانملا وأ م نيكرشملا وأ

 ث مهاردلاءذنه : لاقناو . ةبقرقتعاو ثنحنا ةندب ىدها يده - هيلعايبنجاولو -

 غلبامليقو .هيلعالو هتميق وا . هنيعب هادها تيبلل يده ادبعولو هريغوا . بوثلا وا

 قدصتيوأ . ةيعكلا هب بيطي نا هلف اهغليالامو هتزجا ةاشوأ ٠ ةرقبوأ ` ةندب هنمث

 هراد لاق ناو ى تيبلا ةمدخل هادها يده همالغ لاق نم ليقو . ةكم ءارقف ىلع هب

 . اهيف هنعرحنتف ندب هب ىرتشي ةكمل اهنمث ثعب

 . ماعلا جحا نا ًالام ىنقزر نإ يلع هلل :لاقو رذن نإ _ «باب »

 نئل وأ ءاذكو اذك نموص ال وا .نيلصال مالغ يل دلو نئل وا

 همزل ةعاطوهو . هقيطي امم اذك نلعفال هضرم نم ىئربوأ . هرفسنم نالف مدت

 ث ةرشعموص يه : لهو : رذنلا ةرافك هتمزل ثنحناو . لأسام يطعأنا كلذ

 ؟ ةظلغموأ ؟نيمللا ةرافككوأ ؟ ةرشع ماعطاوأ ؟ ةثالث موصوأ ؟ اهلثم ماعطاوأ

 ناك نئل لقي ملو كلذ وحن وآ . موصا وأ { جح انا رذنيلع : لاق ناو .(لاوقا)
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 ةر امك

رذنلا



 هب 0 افول ١

 رذنلا نص

 بجيالامو
 . مرحيامو

 رذنيلع لاقناو . اهرفكي نيمي يهامناو . هىيشب سيلف اذك نلمفال اذكو اذك

 هللا هلعف وا .اذك تلعف نا تاعاطلا نم كلذ وحنوأ . موصأوأ . جحأ نا وأ

 نمليقو . مرتلاام لعف بجوي لوالاف : ًانيميليقو ٠ رذن ىمسي ليقف : يل

 . ثنح نا امهلثم ماعطاوأ . نيمويوأ ى مويموص هيلعف هلل لقيملو رذن هيلعلاق

 . رذنلا ةرافك هتمزل لعفيملو اذك لعفأ انأو اذك يل لعفا مهللا لاق ناو

 لوالاو . حابموأ ‘ةصعموأ . ةعاطامأ : هبروذنملا _ «“لصف »

 نيعم ةمولعمآمايأ فكتعينأ رذننمف ؛ هيلع قلعام ىضقنا هب ءافولا بجي

 . هلدب يهو هدقعب ۔افيالانع هزجعل هرذن ةرافكهتمزل هريغوأ ى مدهب هنم عنمف

 لمحتف ةقشملاو ةنؤملا ردقب ءارقفلا ىلعقدصتيوأ ؟ ةلسرم يه : له مث

 امهنيب لضفلاب هنومزليف ةنؤملاو ةرافكلا نيب ءارقفلل رظنلا وأ ؟ فاكتعالا

 . رذنلا ةرافك هتمزل عيض نا ليقو . (فالخ) ؟ مهيلا رايخلاو

 هلام وأ 6 هبئاغ ملسنإ رذننمف هيلعو : راتخملا وهو لحملا مدعب رذعلل الفالاو

 ناو , ءارقفلل همتينا همزل تامدق نالفو كلذ ملسو اذك ريقفلا انالف يطعي نا

 بوجولا لبق همادعنال هلطعيمل ثيح ةرافك همزلتالو .نسحف ريقفلا هثراول همتأ

 . فقولاف فلسلا بهذم لعو . هيلع

 نارذنام ددع دحاوف ىلص دجسم ةئامب لصي نارذننم ۔_ ةمتاخ »

 هنعيورامل )١( رذن ام هيف يلصيو دحاو يفاهددع طخي ليقو . ةئاملا يف يلصي

 ىلصت نا ترذن ةأرما رمأ ال (رص) لوسرلا نال. طقف ناسحتسا طخلا اذه )١(

 يورملاب لمعلا ىلوالاو . طخت نا اهرمأي مل دحاو يف ةعكر يتئامب يفتكت نا دجسم ةئام يف

 هححصم ها ريسيتو ءافو هفف . دحاو دجسم ٣ ةعكر يتئام يلصي نأ يني موصعبلا نع
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 .دحاويفةعكر يتتامب يفتكت نأ كلذ يلصتنأ ترذن ةأرما رمأ هنا مالسلا هبلع

 ةرافكهفعضوا . [يكسم ۔ ليق - معطا اهيف لصيرلو دجاسملا نيع ناو

 اذك لمفا نأ يلعهللنالف مدقي موي هرذنيف لاقناو . ءاش ثيح ىلصو . هرنن
 ليقو . همزليرل راهنلا وهو نيعم تقوب هديقناو . هاون قلطأنإ هرذن همزل اليلمدقف

 ؟ هلدب هيلع لمو : همزلي آراهنمدقف مويلا كلذ موصيلعهللف نالف مدق اذا لاقنا

 هب ءافولا مرحي( ىناثلاو ). ليل مدقنا همزلي الو (نالوق) ؟الوأ ۔ راتخملا وهو

 .عيطتسيالاميقالو . كلميالاميقالو ء ةيصعم يف دبع ىلعرذنال : مالسل هيلعملوقل
 موصينأ رذننمو . ال : ليقو ؛ هلدب نيميلا ةرافك هيلعو . محر ةعيطق هيفاميفالو

 ليقو . هيلعالو طقف همايأ ليقو . مايا يلايللا لدباو مايالاماص اهيلايلو مايأ

 الو آرهش موصينأ رذن نمك هب ءافولا بجيال (كلاثلاو) . نيمي ةرافك اهلدبي

 . هفعضوأ ث انيكسم معطي ليقو ٠ هيلعالو ملكت 6ملكتي
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 للحمنم تامام يهو : ةتيملا مكيلع تمرح : ىلاعتهلوق اهيف لصالاو

 ةوهف طوقسوأ © برضوأ . قنخبوأ . كمسوأ . دارجريغ هفنا فتح لكالا

 ۔ملسمب ناو۔ هللا ريغل حبذوأ .عبس سارتفا وأ . حطنبوأ . لبجكنموأ . رثبك
 . هيلع رودقماما : هتاكذ طورشملا ناويحلاو . عورشمبهتاكذو هتايح كردت

 رحنلا لبالا ف نسو . ةبلوأ . ةرجنح ةيع ش ةيكذتب لحيامنا : لوالاف . الوأ

 حبذي امرحتنا لكؤي لهو . اقافتا ناهجولا رقبلا يفو . حبذلا ريطلاو منغلا يفو

 تفرعو .ًاعامجا ةرورضل لكلا زاجو .( نالوق )؟ الوأ ؟ ۔راتخدلا وهو - هسكمك

 ركذلاعم ۔رفظوأ نسال- . ددحمب نيجدولاو ، ۔ىبرملاو . موقلحلا عطقب ةاكذلا

 يف صخرو . كلذ نع يهنو . تمرحو تبذع نيجدولا ريغ عطقاذاف . داربالاو
 ىتح تكرتف اهئيرم عطقنا ليقو . ءيرملا نم ىلفسلا ةرشقلا ترقبنا اهلكا

 همرقلحالو هقلح عطقي ملو لمجلا رحنناو .نيجدولا دحا عطقيرلنا تدسف تتام

 يليامل اهترجنح تعجرو تحبذنا تهركو . حبذكال هنودب زوجو . دسف

 رحنلاو .امهطسو وأ ء امهلصانم موقلحلاو قلحلا عطق زاوجل . داسفبال رحلا

 تبلقناق داتعملا دمعت ناو . اطخب ناو اففنم حبذ اهدسفيو . ةبللاو رحنملايف

 تعجرف افقلا فداصف طلغف احبذم دمعتناو 3 تلكأ اهكرحتب افقلل ىسوملا

 تحتنم ديدح لاخدا هركو . دسفتمل هنماهحبذف اهسانتخاب حبذملل ىسوملا

 عطق آضيا هيفو . ميرحتالب هنع يهنلل قوفلا ةاكذلا ءاضعا عطقو قلحلا

 تدسف دلجلا نيو هنيب موقلحلا قوفمحل يقبناو . افقلاال ةبللا ةهج نم ءاضعالا

 ةليلكب حبذلا وهو دادرتلا نعو . روكذملا لاخدالا وهو : لزخلانع يهنو

٢٢٣٦١ 

 مرحبام
 هلكأ

 ةاكذلا

 تايفيك
 حبذلا

اهنع ينملا



 لكؤت الام

 ةحيذلا

 : عخنلا نعو .حبذلا دعب ةبقر يف ةديدحلا سأرب نعطلا وهو : زخولا نعو

 تدسف هدنع اهسأر نابا ناو . نيلوألاب ال نيريخالاب تمرحو . ةبقرلا رسك وهو

 ًرحنم بئذك بعوتسا نا حبذلا حصي الو .(نالوقف).الاو . دمعت نا

 زوجو .اهحبذم نم ءيث يقبو رحنملا ملس نا لكلاو ، هسكع حصو لكاب

 نيسأر تاذ حصو .هتايح تكرداو هسأر لكا نا هقنع نم كيدك حبذ

 نا تدسف تتام ىتح اهكسماو ةاش حبذ نمو . هب تتام نا امهدحأ نم

 نا ال . اقلطم ةحيحص تناك نا اهلكا راتخملاو . اهقالطا دعب كرحتت م

 .ةضيرم وا دعب كرحتت مل ناو اليل تحبذ نا زوجو . ةضيرم تناك ا

 اهضغو .اهنيع حتفو . اهبنذو . اهنذاو . اهلجر ةكرح تربتعاو . اراهن ناك نا ال

 ةكرحو . ريطلاو . روثلاو . لمجلا بؤلثتو .امهنودب اهتكرح ال .حبذلا دعب

 ملو اذك نم تكرحت : هل ليقف : اهكرحت حباذ ري مل ناو . نذألاك هحانج

 نا ىمعا ولو ؤهحبذ حصي ناك نا لئاقلا قدص لحملل حباذلا رظن نكي

 نمو .هنم اكرحت ري ملو لحملل رظان ن اك نا ال .اهريغ وا .هديب هسم

 هقلح لصي ملو رئب يف ىدرت ناو . دسف تامف لبنب هامرف هلمج درش

 .ةرورضب امهيف زوجو . هداسف ىلع رثكألاف ةاكذلا لحم ريغ يف هنعطف هتبل وا

 ‘بارطضاب اهنم ال ۔اهب ثدح نا ةحيذ لكؤت ال _ «لصخ
 .اهتوم يف كارتشاك , ةيح تناك ول اهلتقي ام ۔ ةرخصل ناو سأر برض وا

 رثؤي الو . تدسف هحبذ حصي ال امهدحا ةاش نالجر حبذ ول مث نمو

 عوقوو فنعب اهامر مث اهحبذ نا لكؤت الو . اهنطب هب قرخنا ناو اهبارطضا
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 اهلثم هب تومي امب حبذ دعب لاع نم وا ٠ ثام يف تدرت ناو . اهتومل نيعم

 اتيم طقسف هيلع ىمسم مهسب لاع يف يمر نا رئاط اذكو . تدسف ةداع

 . هيف هطوقس ءام ريط رضي الو . هيحانج رشان طقس نا هلكا زوجو . ًاقلطم

 نمو . ًاضباق طقس نا ال. زكا آرشان طقس مث راطف ريط حبذ نا اذكو

 تناك ناف : ايناث اهحبذ مث . اهديرو لبح نبي ملو تماق مث ةحيبذ حبذ
 دعب ةدشب اهبنذ ضع ناو ء يناثلا زاج لمتحا ناو . تدسف لوألاب تومت

 .هب اهتوم ىلع ناعا نا تمرح تتاما مث " تكرحتف اهتوم آربتخم حبذلا

 وا .ديتعا ناف تام مث كلذ ىلع رحنف قيض رئبك يف لمج عقو ناو

 رحن ناو 6 لكا الاو .مرح رحني مل ولو .ناكملا كلذ لثمب هلثم توم نظ

 . صخرو .ةدش هيفف رحانلا ديب ضبقملاو ديدح هرحنم يف يقبو لمج

 حبذي ام حبذ ديعا وا ٠ةرجنحلا يف مث . ةبللا يف حبذ وا .ديعا مث ٠رحن ناو

 عطق مرحو .لكا حبذ مث هريغ رحن وا .رحن مث لمج حبذ ناو . مرح
 ىصعو . ًاعامجا يقابلا زاجو .اهنم عطق ام لكؤي الو .داربا لبق ةحيذ نم
 . دمعت نا عطاقلا

 هتمالعو . هتقلخ تمت نا اندنع هماةاكذ نينجلا ةاكذ _ «لصشض»

 ةاش حبذ نمو . ةكرحلاب ربتعت ليقو . ةايحلا مامت نم وهو . رعشلا دوجو

 . اهنم هعضبك اقلطم زوجو . الفالاو & حبذلا دعب كرحت نا لكا دلو اهبو

 اهتوم اناظ حبذلا دعب ةاش نطب قش نمو .لق ناو رعش هب ناك نا ليو

 ةميهب لك اذكو . هما تمرحو . هلكا زاجو 0 هحبذ حص ايح آدلو عزف
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 ةاكذ

نينجلا



 طو رش

 ةاكذلا

 هتايحل ايح دجو ناو _ لكؤتف بنرألا الا قشلا دعب ايح اهنينج دجو

 هماو هحبذو ث ابح اهنم عزنو ث حبذلا لبق ةميهب نطب قش نمو . اهتوم دعب

 .هنود تلكا حبذو تحبذ مث ثاهنم هسأر جرخ ناو . ىصعو احم الكا

 . هردص جرخ نا لكؤيو

 . ةلبقلا لابقتساو ث ةينلاو ‘ةيمستلا ةاكذلا طرش نم __ «باب»

 ؟ دمعب كرت ام وا ؟ اقلطم هيلع ىمسي ال ام وهله :حئابذلا نم لكؤي ال امو

 نمل ةيبرعلا ريغب ناو - ءىزجتو . (فالخ) ؟ هريغل ال منصل كرشم هحبذام وا

 ٠ اهيف هل كرابال: لاق ناو) : ىلاعت هلل ركذ لكبو . ةقث ناك نا اهملعيال

 ليق نمو . يناثلا يف مرحت : ليقو “ىصعو تلكا اهحبذ مث (هللا اهنعل وا

 اهيلع ةيمست هب دارا نا حبذ مث ث هللا مسب لوقا ال :لاقف هللا مسب : لق هل

 ؟اهركذ له كش مثاهب نيدتم حبذ ناو . فقولاف يفنلا دارا ناو . تلكا

 رضي الو .هيف كارتشاب دبعت ولو حباذلا نم عفني امناو . تلكا ؟ ال ما

 ىلوالا ىلع ىمسف نيتاش حبذ ناو . ةيمستو حبذ نيب لصف نا مالك فيفخ

 حبذف ىرخالا ذخاو نيكسلا ىقلا مث ىمس ناو . ةريخالا تدسف طقف

 لاطا ولو ةيمست دعب ةيناث ديدحت يف ذخا نا اذكو .زاج هتيمست ىلع اهب

 صقتسي ملو حبذو ىمس ناو . اهدعب هتلاطا هركو . اناسنا ملك وا . هيف

 دسفت مل ركذ الب هيصقتسم ءاج ة ىرخا انيكس سمتلي بهذف حبذلا

 نعط ول مث نمو .ةينلاب اهريغك ةاكذلا حصتو . لوألاب برطضت تناك نا

 لابفنسالاو .هيلع يمس ولو لكؤي مل ةاكذ ةين الب رحنم يف حمرب لمج
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 نا اذكو . ةنسلا فالخ دقتعي مل نا ةلبقلا ريغل حبذ ام مرحي الو بودنم

 رسيالا اهقش ىلع عجضت نا ةعورشملاو . ةفلاخملا دصقل ال هلامشب حذ

 .ةمئاق تحبذ نا مرحت الو .ةيمستلاو ةينلاب نيميب حبذتو اهب البقتسم
 تجوعا وا . تفرحنا ناو “ ةداح ةرفشكب ةاكذلا حصت _ «باب»

 .ضيبا ناك نا ليقو ٠ اقلطم ددحم رجحبو , ىسومو . ضارقمو .فيسبو

 فزخوا .ماخر وا . جاجز وا . رفظ وا“ نس وا . مظعب الو . امهريغ ال رمحا وا

 ديص ريغ يف ًابرض ال آرج هبرجيو بشخ وا . بصق وا . ةضق وا .بهذ وا

 ال ليق مث نمو .ةتيم وا .ناسنا هب برض ديدحب هركو ٠ هتوف فيخ نا

 تدفو . هنودب مرحت الو ‘بارت وا . دامرب هحسم معني تح فيسكب حبذي

 . ران ىمحمب ةحيبذ لكؤت الو. هناباو امحل ذبج نا لجنمكب

 .اقيقر وا . ىثنا ناو 6 لقاع . غلاب ٠ دحوم ةاكذ حصت _ «“لصض»

 .نونجم وا .اناركس وا . قراس وا ساصاغال .انايرع وا ٠ ابنج وا . ًاضئاح وا

 زوجو ۔ نتتخي مل ناو ۔ نسحا نا زاوجلا حجرالاو . (نالوق) يبصلا يفو

 اموي نيعبرا يف رذعيو فلقا غلاب نم حصت الو . هركو انوتخم نامث نبا

 بوبحو يصخ نهو : ًاقلطم ءافلق نم تحصو .ءاتشلا ىف اهلثمو فيصلا يف

 ؟قراسو بصاغ نم مرحت لهو . قدب يصخ نا لكؤت ال ليقو .لصتسو
 وا . يسوجب ةيدمب وا 'سوجنم وا "٠ بوصخغمب حبذ ام اذكو (نالوق)؟الوا

 رما الب حباذ اهنم حبذف سرع وا ث ديعكل حبذل منغ تسبح ناو ى ينثو

 ماهتسا مهيلا بلطف ةاش ةعامج ترتشا ناو . هريغ كلذب رمؤي مل نا زاج

٢٥ 

 ةاكذلا

 حصت نم
هم ;ا6ة د



 ميلعت
 ةحراجلا

 .مهل اهحبذ نا زاجو . ىدعت نا تمرحاهحبذف مهنم دحاو ماقف اهيف مهعم

 ٠ ادغ وا ٠ مهموي اهحبذ يف اوفلتخا ناو . ًاعم هورمأي مل نا مرحت ليقو

 عنملاو . (نالوق) يبرحلا يفو . دهاعم يباتك ةاكذ حصتو + اوقفتي ىتح زجي مل

 وا . يسوب لخد ناو . يباتك يصك . (فالخ) برعلا ىراصت يفو. رثكا

 حاكنو حبذك { اودهاع نا مهنم لح ام هنم لح باتكلا لها ةلم ىف ينثو

 .مهيلا دترا نا ملسم نم ال .ديصو

 تام وا ء ريزنخ وا ى بلك ةروصب ولو رحبلا دص لح «بابب»
 حابملا شحوتملا وهو : ربلا ديصو . هيف تام ام لكؤي ال ليقو .هامر وا 5 هيف

 لكؤيو ، بداو ميلعتب زاب وا . بلكبو ث حمر وا ث لبنبو ٠ ديب داصيو ث هلكا

 ىمسو هنم ةحراجلا لكات ملو هتايح كردت مل نا حبذب ال .اهب لتق ام

 رخآ هلك عم دص لع دجو نمو: دب دص ام حبذيو . اهل اسرا دنع دئاصلا.

 كردت مل نا دوع وا .(١ا)صاصر وا 6 رجحك ددحم ريغ ليتق مرحو . هلكأب الف

 بلكب زاجو . هتحراج وا . همهس هلتق هنا ملع نا باغ ناو لكأيو . هتاكذ

 لكب زوجو . افالخ هتاكذ كردت مل نا هبو . ًاعامجا دوسا نكي مل نا ملعم

 . ادهف وا ًاباقعع ناو بلكم

 2 رجزنتق رجزتو ى بيجتف ىعدت ىتح ةحراج ملعت _ «“لصف

 دقو جرخيف صاصرلا يمرت اهنال . لح نآلا ةفورعملا قدانبلاب لتق ام نا رهاظلا ) )١

 نم نيققحملا ضعب بهذ لوقلا اذه ىلاو . همدصب ال هدحي لتقف ليلاك دورابلا ران هترص

 هححصم ها . ثيدحلا ةمئا
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 امك ورج ذخؤي ليقو .هنم لكأت الو اهبحاصل كسمتو . لثتمتق رمؤتو

 هعمو سجن نم ظفحيو آرهاط معطيو لسغيف هما عضري نا لبق دلو

 بلكملا ليقو .املعم ورجلا راص اهظفح اذاف ة صالخالا ةروس ملعتي يبص

 هتاكذ كردت مل نا ةتيمك ًاسجنوا . هنم لكآ ليتق لكؤي الو .هنم دلو ام

 دنع ةيمستلا بجتو . هيف غلي مل نا ديص مدب بلك باضتخا رضي الو
 لوالا ىلعف . هيلا لسرم وا . لسرم ةداراب خارتب هدعب وا . هلبق ال . لاسرالا

 لكاو ءامهلكأ زاج نينثا فداصف دحاو ىلع مهسك وا \ ةحراج لسرا نم

 3 رخآ فداصف ديص ىلع ىمس نا اذكو . يناثلا ىلع طقف هيلع يمس ام

 وا ٥ هآر نا دعب ديصلا ةهج يف ال 0 ىضمو ىمسف ابلك وا . آريط لسرا ناو

 داع مث اقلطم هبر ىلا عجر نا ال .هلكا هلتقو(١رهيلا اهيف عجر مث هري مل

 راعا ناو .نايسنب ناو هيلع مسي مل ليتق لكؤي الو . هلتقف هيلا لاسرا الب

 ام ةحراجلاو . ًاقلطم مهسلا هلتق ام لكا امهس وا ؤ ةحراج املسم يسوجب

 تلتق اه لكأي الو : اهبداو اهملع هل اهبهو وا . ملسمل اهعاب ناو . هتاكذ كردا

 الاو . هتاكذ ىلع ردقي مل نا ليتق لكؤيو .هتاكذ كردت مل نا ميلعتلا لبق

 ةردقلا ءافتنال تشحوت نا ةيسنا ةميهب يمر زوج مث نمو . اعامجا تبجو

 اذكو . هلكأيف تومي ىتح اهسمتلا حبذلا ةلآ دقاف ايح هدجو ناو . اهيلع

 ليقو . هتاكذ ىلع ةردقلا ءافتنال تام ىتح رحج وا . ةردسك يف عنم نا

 راسكنا فاخ وا . هعزن نع زجعو زاب بلاخم يف بشتنا ناو .لكوي ال

 فت ولو ` هليتق لكؤيو هتلصوح يف ناو هحبذ ديصلا توم وا 6 هلجر

 ديصلا ىلا ةهجلا يف )١(
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 ربلا دئاص
 هماكحاو

 اهل هسبح وا .اهريغ اديص ةحراج ىلع در ناو . هنم لكأي مل نا هشير

 هدنع بلكلا دجوو ۔.ليل ناو ۔ ديص نود لاح ناو .لكا هلتقو هذخا كلوتف

 .افيصال ءاتش زوج مث نمو .ةغدلكب هتوم لامتحال هركو . لكا مهلا وأ

 تبرهف ةاش حبذ نم اذكو . هريغ رثا هف ري مل نا امهيف زاوجلا حجرالاو

 يقابلا لحو وضعلا مرح . هسأر ريغ اوضع هنم ناباف اديص ىمر نمو . هنم

 مرحالاو . اتيم هدجو نا لكلا لكا هسأر نابا ناو . هاكذالاو . اتيم دجو نا

 ديص عطق ناو . رم دقو اهسأر نيبا نا ةماعن رحن حصو . ةاكذلا لحم دقفل

 ريخالا مرحو سأرلا يلي ام حبذ الاو ث اتيم دجو نا هلك لكا نيفصن

 ناو محل دلجلا عم ناك نا نئاب ريغ وهو امكح نتابف دلج ًانئاب كسما ناو

 نعطب ناو ساب الف الاو "تبجو هتبل يف ديص ةاكذ ىلع ردق ىتمو . لق

 .هلتقف رخآ هامر مث هنهواو . هقثوأف مهسب اديص ىمر نمو . ةيمست عم

 رخالل وهف هبرضب لوالا هتبثي مل ناو . هتميق نامض رخالا ىلعو . لوالل وهف

 هكبش يف عقو وا همهس وا ' هدرط نم يبع ىتح اديص درط نم اذكو . هتبثا نا

 ناك ولو هسفن ةيجنت ىلع ردق نا زاجو .هدايطص ا هريغ نع مرح هتلابح وا

 دايص نم هملع نا هذخأي الف هل ًانهوم دصب احرج دجو نمو . هفلخ ريثملا

 .هدخأ هيلع مرح لبن هب دجو ناو .زاج الاو ، رخآ

 طرشب دازو ًاعنمو ازاوج حباذلاك ربلا دئاص _ «“ لصف ه

 .هلكأ مح مرحب اتيم عقوف ىمسو لحيف اديص ىمر نمو . امرحم نوكي النأ
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 . آراهن وأ , هريغ ولو دري نأ لبق دروملا ىلعو . هركو نم اليل ريطلا ديص هركو

 ؟هيلع مرحي لهف ريغلل فادنمكبوأ .حمركبوأ.سره اديص لتق نمو .هدعب زاجو

 تبصن ةكبش وأ ٠ ًافادنم دجو نمو .(نالوق) ؟هبرل كلذ ءارك مرفيو هكسمي وأ
 ديصلا هلف هريغ ماعط ىلع هفادنموأ , هتكبث بصان اذكو . اهبرلف ًاديصاهيلا درو

 ًاديدح بصن نمو . هبرلف هريغ ةحراجكي هلتق ناو . ماعطلا برل دسفا ام مرغيو

 ك ديدحلا برل امهف رخآ اشحو ديدحلاب شحولا برضف هديدح هذخاف شحول

 . هنخأ ريغلل لحيالو . هلف هسفن ىلع هقلغأف هباب كحف ديص هتيب لخد نا امك

 . بابلا قلغي مل نا زاجو

 دارجلاو ۔ كمس ريغ ناو _ رحلا دص ةاكذ _ « لصف »

 صاخ ةتمف ىح نم عطقامو . يسوجم و ينثو نم ناو انل لحو . امهديص

 . هنذاب الا كاسما دعب هئاعو وأ . داص ةكش نم طقاس لحيالو . امهريخب

 ذخأل هفلخ هتكبش رخآ ىخرأو . هرجو كمس لع هتكبش داص ىخراول مث نمو

 .ةكبش يف لخدو اهيفام جرخف تقرخنا هتكبش لوالا جرخأ املف اهنم جراخ

 ةجوم هتب رضف هماجال كمسب ءاج نم كلذ نمو . يأر ىلع لوألل هب مكح رخآلا

 . هريغل لحو , لوالا نم هتالفناب ملاعل هذخأ لحيالف رخآ دلبل بهذف(١) هتفكف

 { ايراج نكي مل نإ مهنذاب الا دصي مل كمس هلخدق موق ضراب رهن رجفنا ناو

 دلب نم كمس لمح دايصل لحي الو . اهذخآل ىيهف ةنيفس يف ةكمس تعقو ناو

 . نمث نم داتعمب هوجاتحا ام مهل عيبي ىتح هلهأ هجاتحا نا رخآل هبف هداص

 )١( هتبلق وا 6 هتعنم يا اهفيفختو ءافلا ديدشتب .

٢٩ 

 رحبلاديص
هماكحاو



 ريعستلا

 ةقبقملا

 ىلع ماما رعسيال ليقو . طسولا ىلعف نمثلا يف طرش ناو . كلذ ىلع ربجيو

 نا نكلو . كلذب مهسفنأ بطت مل نا اهعيب ىلع مهربجي الو ٠ مهلاومأ سلا

 مهرابجا هل زاج ث هنع مهئانغتسا عم هعنم ىلع هلها مزعو ماعطل ةجاحب او رطضا

 . هتميق يف الدع نوكي نمشب هعيب ىلع
 ٠ نيتاشب هل كسني نأ ركذ هل دلو نمل بدن _ « ةمتاخ »

 3 لكالاو ض ءازجالا يف اهمكحو )١( ةقيقعلا ىمستو . ةدحاوب ىشنالو

 . ةيحضلاك ةقدصلاو

 نازوجت نيتنسمنيتاش هعباس موي هنع حبذ مالغ هل داو اذا هرملا نا ةنسلا نم )١(
 كلذو . هيوبا يف عفشي مل الفط تامو هنع قعي مل اذاف هبميو هسأرا قلحيو اياحضلا يف

 اضيا اها نس لب ماقملا اذه يف ةأرملا بناج لفغي ملو اذه .ةمعنلا ركشف بيغرت (ص) هنم
 هححصم هأ (نيشتالا ظح لثم ركذللو) ةدعاق ىلع ةدحاو ةاش

٢٤٠



 





 نيدلاولا رب برلا ةصعم ف ال . نيرفاك ناو هيدلاو رب دلولا لع ضرف ا باب «

 ىضرو . مالك نلو . نديو . لامن : افورعم اشاعام امهبحاصلو ٠ ىلاعت

 .هب هارمأ نإ هلامو هلها نم جورخب ناو امهعيطيو ث امهب هطخسو هناحبس برلا

 عجار داهجوأ ٠ هلايعل ناو توق بلطو جحك نعمت ضرف رغ ف امهنع جرخي الو

 ليقو ث هاعنم ولو زاج الاو . هيلااجاتحا نا امهنذاب الا هل جيتحاو هيلا هرمأ

 . جح ةلفان نم هعنم امهلو . نيعت ضرف ريغ يف هنع اونغتسا ناو امهنذا نم دبال

 اهدسقا نا اهلادباو اهمامتا همزلو . هدعب ال اهب مارحا لبق ضرف "اضق دعب

 عورشكال . هب ارمأ نا هيف لخد ولو همزلي مل داهج نم جورخ هلو . هاعنم ولو

 سيك ليق حصيالو - رثاكتل ناكنا دعب يف رجت نم هاعنميو . الفن ولو جح يف

 ةنتفك امهدعب ةبوتلا ديدجت بجو مث نمو .هنيد لامك يا ناوبا هل نم

 ‘هسكعك ةنجلل باب امهل يضرم حبصمل حتفو . امهنزحا نم امهقعو . طحقو

 همساب لق هاعد وأ . بجي ملف هدلاو هاعد نمو . فسلا نم دحا امهتوعدو

 ةلازال ال > همادق ىشم وا .هنمتا دقو هناخ وا : تبا اب ال ٠6 هتنك وأ

 هتوم دعب ناو همتشل ضرعت وا “هيلع ردقي وهو لاس ام هعنم وا ىنا
 هب ءارما نا هل حابم لكف ةلمجلابو . ةباجا عرسا مالا ةوعدو .هقع دقف

 وا ح رجتو . حاكنو . ملعتك فورعم نع هاهن ناو ' ةعاطلاب هف عرسيلف

 امهدري ىتح عرضتب امهل فطاليلو . هيلع قضي مل هل قحتسم ريغ رجهب هارما
 كرت ف امهل ةعاط الو . هير ةعاط نع هاغنمي الو . ةرب اكمب ال . هدارم

 امهو ملاظ ةنواعم يفو ث نيملسملا أجف اذا ودعلاو . لالحلا بسكو . هتعاط

.٢٤٢٣



 دل ولا قح

 نيدلاولا

 امهلاح فرعي مل نم ليقو : طسقلاب مايقلاو .ةءاربلاو ةيالولا يف امهريغك

 امهل رهظا امهالوت ناو .فقوتي ليقو ٠ امهتءارب حصت ىتح ةيالولا امهل دقع

 يف مهرواش هبجومب نوملسملا امهرجاه ناو .اهسكعب هيفخيو اهاضتقم

 اقرتسا ناو . ابوتي ىتح همزلت ال ليقو . فك هوعنم ناف . اجاتحا نا امهتلص

 هب رضي ` ال امب وه قرتسا نا امهلصيو 'امهقتعاو هلامو هسفنب امهلصاو

 .اهفلت فخي مل نا هسفنو هلامب امهاساو ماذجك اضرم ناو هكلام

 رافغتسالاو . مدنلا هتبوتف امهتومل امهقع ناو . هريغ سفن نم ىلوا اهتيحنتف

 تمزلو .مظعا مالا قحو .هلل ناو امهنويد ءاضقو امهل بيرقل ناسحالاو
 معلاو .هدقف دنع بألاك ريبكلا خألاو . نيوبالاك براقتب دادجالا ةلص

 . مألاك ةلاخلاو لاخلاو . كلذك

 راقفالل هتومب ءاعدلا نع ايهنو .قح هيوبا ىلع دلول _ «“باب»

 بدنو . مالسلا هيلع هنع كلذ يور :هرب ىلع هدلو ناعا ادلاو هللا محرو
 هيدات امهيلع هقح نمو . ادغ رانلا نم ارتس(١) هب نهنوكل تانبلل ناسحالا

 هايدو هنيد حالصو . هجاتحي امو .هضئارفو .باسحلاو . نآرقلا هميلعتو

 هلاوخا .رايتخاو . بلطلا ىلع ردقيو ةيبرتلا نسحب غلبي ىتح هب امهمايقو

 رظنلاو . هليبقت راثكاو : يبص حيرفت بدنو . ءاحلصلاو ءايبنالا ءامساب هتيمستو

 موي اهحرفم حرفو ث هل رفغ اهل قر نمو ٠ ىثنا نم فيرطب ةيادبلاو .هيلا

 ةنجلا هل تبجو نهرتسو نهلفكف تاوخاوا . تانب ثالث هل نم : يورو .نزحلا

 رثكو .اضيا معزأل ةدحاو ولو هل :ليق ولو .معنأف ناتنثا ولو :هل لبقف

 ناسحالاب يل )١(

٢٤٤



 . كلذ ف بيغزلا .

 .حرلاةلص ريخلا عرسا يورو . اعطاق ولو محرلا ةلص بجت __ «باب»

 يف فلخلاو ث رفاك محرلا عطاقو . يغبلا ةبوقع رشلاو ٤ محرلا ةلص [اباوث

 ؟ةعبرأل وا ؟ةسمخل وا ؟ءابا ةعبسل ول ؟كرشلا نودام له: ةبارقلا دح

 هسفنب ناو رداقلا ىلع يهو . ةلصلل دحالو ؟ طقف كثريو هثرت نموأ: راتخملا وهو

 لوصو نع ۔ لغشب ناو زجاعلاو . عوجب مهكاله فيخ نا هلام يف بجتو

 . ةيدهلا ةلضلا لضفاو . هاون عطقي :مل ام هب ناد نا مهعطقي مل هماحرا

 غيلبتب ناو مهيلع ملسو مهراز نم مهلصاو دقو . مالسلا لاسرا اهفعضاو

 دجي مل ناو ثلوخدلا نم ءايحتسا مهبابب فقو وا .مهلحمب مهدجي مل نا

 .نسحأف عجر ناو ءدعب كلذب مهملعا امالس هعم السرم وا هل الخدم هب

 .اهباسنا برعلا تظفح مث نمو ، تطاقت تسانت اذا محرلا نا يورو

 هملكي الو . همحر لصي ال ةجح نيثالث وا .نيرشعب فلح نم ليقو

 همالسو هفورعمب هلصاو همدقب هلصي ال فلح نا الا . ثنح هلصاو امفيكف

 هدلب ريغ يف ناك ناو . هيلع در ولو هقح نم ءيرب لصاولاو .ثنحي الو
 كلذل تقو الو :امالس ولو هيلا لسرا الاو { هنكما نا همدقب هلوصو بدن

 ليقو . ردق امب نزح وا ث حرف وا .ضرم دنع هلصي اولاق ام الا

 مهو .هدلب نم هئالجا ىلع اومزعو هورقحو هوضغب ولو هماحرا ةلص همزلت

 نا مهنع فعيلو ةعيطقلا نع يهنلل مهيلع هبلق رغوت ولو كلذب نوقفانم

 ةيدهب مهنكسيلو باتكب ناو . مالسو ةلاسرب مهفطاللف الاو .همد ىلع نما

٢٤٥



 قوقح
 ميتيلا

 هل نمو . اهمطق دقف اه ي ملو لزنمب هتبيرق ىلع زاج نم ليقو ،لضفا يهو

 هسفن ىف اهنم سياف قيرطلا ضعب اهبلطل مهيلا ىشمف هتبارق دنع ةجاح
 ىضرملاو ةبارقلا ةرايز يف بغرو , مهعطق دقف مهعنل ابلك ىنتقا وا عجرف

 دارا نمو .اورواجتي الو ` اوروازتي نا براقالا رما ليقو ،باوثلا ليزجب

 دارا نم هتبارق رواجي الو . هتريشع ريغ سلاجيلف هلمع رثكي نا

 نا لجرل زجي مل مث نمو . ىثنا ىلع ناو ةلصلا بجتو .مهتدوم رثكت نا

 امالس امهل حلباو ةرايز امهعنم ناو امهمحر لوصو نم هتنبو هتجوز عنمي

 امالس ولو لسرت نا اهئزجيو .لضفا ةأرملا رتس نأل 6 كلذ هلف ةيدهو

 ‘ةرسم يف ةئنهتو 0 ةبيصم يف ةيزعتب اهمحر ةردخم لصتو . مهتلص دقتعتو

 الو . هل غلبم عم غيلبتب .ا .هلزنم اهلوصوب اهسفن هل رهظت ال نمل ناو

 . رذعل الا كلذ عدت

 نم وهو ث هلامبو هب مايقلا هتريشعو ميتي يلو مزل _ « باب »

 ىلعو . نيملسملا نم رضح نم ىلعف باغ وأ © يلو هل نكي مل ناو . ةلصلا

 نا هل لامالولو ٠ هوبأ هيلع فلختسي مل ميتيل نيمأ مئاق فالختسا ةريشعلا

 موقي اليكو رابج هل ماقأ ناو . كلذ ةعامجلاوأ . مكاحلا ىلعف الاو ى ترضح

 .هنم عييضتبال لعف اميف ءىيش هنم عاضنا نمضي مل ظفحو فرصتف هلامبو هب

 اومتي مل وأ . لعفي مل ناو ث نيملسملاب رابجلا لعف متي نأ هل نسحتساو .روجوأ

 هعنم مهل لحيالو . نمضي مل هيف فرصتي ماقو هتني ملو هنع هوهن وأ 0 كلذ هل

 هومهتا ناو ۔ ةيافكلا ىلعهب مايقلا ضرف دقو ۔ . ايوق ةقث ناك نإ كلذ نم

٢٤٦



 لعف نم قحأو زوجأ وهف هاوس اليكو اوماقأ ناو . هنم ريخ ةماقاو هعزن مهل زاج

 . طلغ الب لعفام زاج الاو . مهليكوب ملع نا هتلاكو تلطبو . هليكوو رابجلا

 : ىرخالا لعفب ملع الب اليكو ةفئاط لك هل تماقاف اوقرفت نا اذكو . روجوأ

 عوطتملاو . طلخي وأ .ملعي ملام نمضيالو رخالا لعف دريالو : ليكولا وه لوالاف

 اجو . لعف اميف احالص ىارو لدع نا عاض ام نمضيال هل ميقمالب هب مايقلا
 . عيضوأ . ناخ نإ بأ ةفيلخ ناو مئاق عزن

 ًاعوطتم وأ . هيلو وأ ث همأ ناو _ ميتي مئاقل زاج _ « لصف »

 اوناكنا هئايلوأ ملعب ةجاحلاو نمثلا ردقب جاتحا نا هلصأ نم عيبي نا ۔ ةفيلخ ال

 مل ناو هيلع قافناو عيب ىلع مهدهشيو . لدع مكاح نكي مل نإ ءاحلصلاف الاو

 ردقو ةحصب عاب اميف هعزانو دعب ميتيلا ماق ناو . لدعو هسفنب كلذ ىلوت اونوكي

 لصأ عابيال ليقو . هناخام ءاش نا هفلحي هنأ ريغ هيلع ليبس الف ةجاحلاو نمثلا

 ميتيلا ىلع وهو هبلع رتشم عجريف بستحم لعف دريو . ليكو وأ . ةفيلخبالا ميتي

 نم هيف دعاقلا لصالا ريغو . هيلع قفنا امب ًاعربتم دع الاو . كلذ ىلع دهشأ نا

 . حيحص هجوب الا هريغل لقتني الف هل فورعم لصالاو .هعي زاجف ؛ هديب ناك

 هديب نم لك اذكو . مهغولب ديب مهلاوما مهل انعفد اذإ مهيلع داهشالاب ان رمأ دقو

 . هلام اهلعجو الجر هتيصو ىلع فلختسا نمو . هب الا هجرخي الف نايبب ءىيش

 هتفالخ توث لبق ةادانمب ءاصقتساب هنم انادف ةيصولا ةفيلخ عابف رخآ هدالوأ ىلعو

 ٠ كلذ ىلا هكرتيال نكلو مهتفيلخ هضراعي الف س مكاحلا دنع ةيصولا ىلع ماصخلاو

 نم ماتلا يرتشملا عفدي الو . هدنع هرمأ تيثئي ىتح هل زاجام لعفب هرمالو

٢٤٧ 

 تافرصت

هب مث اقلا



 قثوي ملو كلذك ةفيلخلا نم ىرتشا نا هيف هل اولخد نا مهغولب دعب نادفلا
 هلو .هيف هغلص بجاو نم الاهريغ معطي الو هل ام نم ميتي مئاق بهي الو .هسفنل

 . رثكأ هل لمعي ناك نا هماعط لضف لكأو , هل احالص هبف ىأر نا هطلاخي نا

 ث هغولب دعب هللاحيو . رسيأ اذإ دريو . جاتحا نا هسفنل هلام نم ضرقيو

 هلام نم هلامل زرحملاو . هقح ىلع مصاخملاو “ هبيبطو . هملعم ةرجأ يطعيو

 نم كلذ ىطعأ نا هيلع بسحيو . هودع نم هيدفيو . كلذ ىلا جاتحا نا

 ٨ فرط عيو . هتمدخل لمجوأ { دع ءارشو ٠ هلصأ عي هل زوجو ٠ هسفن

 يف هجاتحت ام ةميتيل لعجيو . كلذف احالص ىأرنا بيرقوأ ، لخاد ءارشو

 سانلا ماعطا هل صخرو : اهلصا ةميق نم يلحو . نوعامو 4 ةسفنطك جيورت

 ىدأ ام بلطف غلب اذا ليقو . كلذ نم رثكا وه هلام نم هل فلخي ناك نا هلام نم

 كلذ ءادا ىيصولا ىلعف . غولبلا لبق هتوم دعب هثراو هبلط وأ . رابجل هيصو هنع

 نا ام ىلع لمحيوأ . هفالخ قفر الاو ؛ ةدشلا نم هيف ام ىفخيالو : تلق , هبلاطل

 همطاف ميتيل قح همزل نمو . )١( هيلع هنم رابجا الب هب هنم اعوطت كلذ هل ىطعأ
 هل عفديالو . لدعالا وهو ةوسكلا يلبي ىتح ليقو . هنم ءىرب هاسك وأ . هنم

 نمضو .هلق هل عفاد أربيالو - هلامل هظفح وهو - هدشر سنؤيو غلبي ىتح هلام

 . هلام عاض ىتح ةفيلخ الب ميتي كرات

 همزل هفلت ىلع فرشأ ملسم لام رداق ىأر نا _ « لصنف » ظفح

 ناف . همالعاو هراذنا همزلي دحأ لتقب نودعاوتي اموق عمس نم اذكو ٠ يز العملا
 . هدشرتسم قيرطلا دشري م نإ اذكو . هدحو هلام يف هتيد هتمزل هولتق ىتح ىناو

 )١( ءاطعالا ىلع رابجلا نم رابجا الب هنم اعوطت رابجلل يصولا يطعا يا .

٢٤٨



 راصاذإ لاملا ظفح همزلي امنا ليقو .كلذب كله نإ هتمزل هيقستسم قسي م وأ

 انيلع قاضل اقلطم كلذ مزل ولو . همزل نإ حصنب دهتجيلو . هجوب ةن اماك هدنع

 . همدعو هلام يف لوخدلا يف ريخم مكاحلا نا ليقاملو . هوحنو بئاغلا لام كرت

 ىلع هظفح ضرفي ملو . هتدهاشم دنع هعايض فيخ اذإ ميتيلا لام هنم قيضاو

 نوكي دقو © هنيعب دحاب هنامض قلعتي مل نإ نورداقلا هب بطوخلب ث نيع لك
 لبق نم شطعوأ . قرح وأ . قرغكب هفلت فيخ اذا غلابلا لام يف اضيأ اذه

 نامضال ليقو . هنامض هب قلعت فلت ىتح هذاقناو هظفح ىلع رداق رصق نا هللا

 دقو آركنم ركني مل نمك مثأ دقو آرصقموأ .ارداق ولو هل دهاشم ىلع اذه لثم يف

 ضوعال ذا ؛ مثاو نامض يف قافتا لحم سفنالا يف كلذ لعا معن . هيلع ردق

 لايتحا وأ . لامب ملاظ نم سفنلا ةيجنت ىلع رداقلا ليق هنا ىلع . لاملاك اهن

 ًاقيرغوأ ٠ ًاقيرح نمضي معن . نسح وهو هلتاقب هقلعتل نماض ال رصقنا مثآ

 ملاظ هبلع ىدعت نإ اضيا لاملا يف اذه نوكي دقو . قافتا مهكرت نا رداق امهوحنو

 لدعلاب مايقلا بجاول هنامض همزل فلتف لعفي ملف هنع عفدلا يلع رداق دهاشملاو

 راص اذإ هنالو ، هرودقم نع رصقي نأ هل سيلف . هيفردق لحم يف رداق لك ىلع

 مدعلوأ ، مهتييغلوأ ۔ هنع عفدلا نع هلهأ زجعل ةنامالاك هدنع راص ةباثملا هذهب

 نكاسملا قحو . ًاقافتا اهعيضم اهنمضي ةنامالاو ٠ كانه هيلع هعم هلثم رداق

 ميظع كلذ يفو . مهل ةعناصملاو مهيلإ ناسحالاب انرمأ دقو بجاو

 . رجالا

 راوجلا قح هلام : وهو . هف دروام ةحمل راجلا قح ضرف » باب «

٢٤٩



 قحو امه وأ ، ملسمك مالسالاو راوجلا قحوأ & رفاكك طقف راوجلا قح

 ولو راجلا نع ىذالا فك مالسالانمو ۔ بيرق ملسم راجك ًاضيا ةبارقلا

 فلخلاو .مهلوزنو نيرفاسم ةلحر يف ناو نكاسملاب راوجلاو..اينثو وأ .ايس وجم

 نانثا الامشو انيمي ترطس اذا تويبلا يف وه ليقو )١(. رم دق هدح يف
 دحاو فلخو لامشلابو نانثا مامالا وا .طقف نيميلابو ٠ الامش دحاوو انيمي

 نا ال تطلتخا نا ليقو . بابقلاو ةيبخالاو صوصخلا رودلاو تويبلاكو

 ةوك مهنيب تناك نا الا . آراج هماما نم الو ى هفلخ نم دعي الف ترطس

 نيمي نانثا ةثالث راجلاف هيلعو . مهنيب ىذلا طئاحلا مدهنا وا ءاهنم نولوانتي

 انيمي طعيلف هقوف تيب ناك ناف الامش دحاوو . هىش لك يف هنم ءادتالاو

 .ةعبرا ىلا انيمي يطعي ليقو .ةثالث لمكت مل نا 6 تحتف . قوفف الامشف

 امهبرقا نم ةيادبلا ليقو : دحاول فلخو . نينثال اماماو ث ةئالث ىلا الامشو
 جوز نا هنيناجمو هلافطا ال .هناما ريغ اوجوزت نا هديبع هيف دعيو . هيلا اباب
 ال نم لكو 0 تاجوزتم ريغ هتحت نك نا تاغلابلا هتانبو هديبعك هءاما مهل

 مهزاحا نا نيغلابلا هدالواو ةنئابلا هتجوزو هبوبأك لجرلا لايع نم دعي

 :اوجوزتي مل ناو ابلافطا ةأرملا نعو ، هقح هنع عطقيو . هراوج نم دعي

 قبآلاو .اهراوج نم نودعيو اهترضب ناو .هدحو تييف نكس نا اهجوزو

 نودعيو مهل ىطعي :له . دترملاو .عطاقلاو .عناملاو ء نعاطلاو ٠ ةيصاعلاو

 نا داوو ، قيرطو . قوس ةقاوذلا عطقيو .(نالوق) ؟ ال وا ؟هقح نوعطقيو

 اهيف نكس ناريغ وا ذ صوصخ وا ستويب اهنيب ناك ناو ث رود نيب ناك

 ٢٢٠ (ص) يف ىأ ( ) ١
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 له : هراثم (فالخ) ؟ال وا ؟ هبناوجب راد راوج اهضعب عطقي لهف :لاب

 : الجر توي اهيف راد ترواج نا اذكو ؟ مهل ىطعملا وا ؟ رودلا ددع ىعاري

 طقف اهيف هيلي نمل وا ؟فيرط هيلا ثدح نا اهب نكاس لكل يطعي له

 باجح اهنيب تالايع نكس ناو . (لاوقا)؟لخد اذا هنيميب نمل وا ؟ ًاقلطم

 نا تيناوحلا يف ربتعي الو .(نالوق) همدعو اهني راوجلا رابتعا يفف تيب يف
 .اهيف نكسي

 هنيعتو ، .كبلط اذا هضرقت نا راجلا قح نم _ (لضف)

 ,تام اذا هتزانجدهشتوءضرم اذا هدوعتو . كاعد اذا هبيجتو س كناعتسا اذا

 كردق راتقب هيذؤت الو ٠ هبيغم يف هظفحتو ث ةرسمب هينهتو ةءاسمب هيزعتو

 هراج دنع نكي ملام دحأل ثدح امو .مالسلا هيلع بوقعي ةيلب وهو - ليق -

 هل ىطعا نا الا , بطرو نبلك۔موي لك ثدحي ناك ناو هنم هتقاذا همل

 ىطعا موي لك هب ضخمي ام هل ىطعا ناف . اهبلحي ةاش وا, اهفرخي ةلخن

 :هسكعو ناض نبل هاطعا زعم نبل هراجل ناك ناف . ضخمي ال موي دبزلا هل

 رامثلا سانجا فالتخا اذكو ' دحاو نبللا نا يف صخرو .امهريغ يف اذكو

 محل ديدج اذكو .امهب ايطاعت نبج رخآلو نبل دحاول ناك نا . اهعاوناو

 كراج نع اهرتساف ةهكاف تيرتشا نا: ليقو .اهميدقو ةلغ ديدجو ٠ هديدقو

 . هب ملعي مل نا هلعلو . هيف هراجل قحال حيري ال ام :ليقو . اهنم هلنان الاو

 مهيلا ناسحالا محرو بحاصو راج قح نمو . هارتشا اميف هل قخال ليقو

 مل ام ليقف : اهيلع تردقو اهوجاتحا ةجاح كولأس۔ ناو ، مهنع ىذالا فكو
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 قوقح
راجلا



 ةقاوذلا

 مهيلع راكنالا يف مهمكحو ث كيلع الف مهتعنم نا مهفلتو مهكاله فخت

 مل نا رازجلاو . رجتل ىرتشا نا رجاتلاو .عيبل داص نا دايصلاو . مهريغك

 مهلافطاو مهديبع هنم ذخا ولو ،كلذ مهراجل مهمزلي الف كلذ نم اولكاي

 مهدنع سيل ام هعمو موقب رباع فيض لزن ناو . مهنذا الب مهجاوزاو

 موق خبط ناو ، هنم لكايل كلذ ءاعو حتف نا هراجلو ء هنم مهيطعي نا همزل

 ةلاح هىزجت الو . هيف لكا تيب راج ءاطعا مهمزل رخآ يف اولكاو تيبب

 هاطعا ام هل در ناو . ضعب ىلع ضعب ريجحتب لغش الو .لصاوت عنم يف راج

 هبارتسا ولو ءاطعالا همزلو . دئازلا ليقي الف هل داز ناو . هيلع الو هكسما

 ناو . لكأل اهحتف اذا ةرم سيلتو ةرومطمو ةياخك نم هيطعيو . هراج

 .ضعب دنع قالغالاو حتفلا ددعت ولو حتف املك ديدجتلا همزل دعب اهقلغا

 نم ليقو . هلامتحا نكمي امب ديقو . هنع هفك ال هاذا لمحت ۔ ليق ۔ هقح نمو

 ناو هيلع راكنالا نع زجعو وهل بحاص وا . رمخ براش ءوس راج هل

 ملو هب رداق هناسلب ركنا ناو .هلجال هلزنم نم هلوحت الث هبلقب همزل هناسلب

 ءىيس راج رجه زاجو . محرو بحاص اذكو .رذع هب أزهتساو هنم هلبقي

 هل زاجو . رفك الأو .ضرف كرت ةينب ال .هايندو هنيدل احالص هيف ىأر نا

 دلولاو .ةجوزلا قيدصت نع يهنو . قفان نا تومو رقفب هيلع وعدي نا

 هنذاتسا نا هرادج ىلع ةبشخ زرغي نا مكدحا هعنمي الو .راج ىلع هيفسلا

 . رفاك هيذؤمو ث ًاعامجا هعنم زاجاللو . هرضي ملو

 ناو ةجوزو جوزك لاملا بر ةقاوذلا مزلت _ «لصف»
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 وا ،هدبع ناو .هب قثي نم عم هراجل لسريو : هنود اهمزل هلام يف اهضوف

 .لجرلا اهب دصق مهتي يف مهلك مهناريج دجو ناو. هسفنب هيلا لمحي وا 6 هلفط

 مهيلا اهاطعاف اجراخ مهضعب وا . مهيقل وا . هتيي يف مهافاوو مهيلا اههجو ناو

 لامتحال ء الف الاو ں هيلا ثداح نم مهمهس كلذ نا مهربخا نا ءازجا هيف

 . هتيب يف راجلا لاصيا دايتعالاو .كلذب لضفتلا

 هيلا ناسحالاب انماو " بنجلاب بحاصلا قح ضرف _ «باب»
 : نيرفاسمل ںاو ةحصلا قح مزلو . ةجوزلا ليقو . رقسلا ف بحاصلا وهو

 هبحاص ىلع لكلف : لايمالا جراخ ولو اهودقعو اهيلع مهلزنم نم اوجرخ اذا

 مزلي لهو .اهل هيلع ةرجاب كرشم وا . ىثنا وا ء ًاقيقر وا . الفط ولو اهقح

 اهدقع بجي الو .(فالخ) ؟طقف هديقع وا ؟ هبحاص بحاصل قح ادقاع

 ؟الوا ؟كلذك ابحطصا نا هب مزلي لهف : تكسف هيلا بلط نمو . اقافتا

 عطقنيو . طقف هلكاو هداز هعم طلخا نم - ليق - قح مزلي امناو . (نالوق)

 اقفتي مل نا اضيا عوجرلا ىلع اهودقع اؤاش ناو . هيلا اورفاس لزنم لوصوب

 اوعمتجا نا ممهتمزلو ٠ مهيلع الف لوصولا لبق ةرورضب اوقرتفا ناو .الوا هيلع
 ملظب لتاقو . نعاطو ث عنامو . رجاهمو . غاب عم دقعت الو . اولصي ىتح هلبق

 اهدعب هثدحم رجه مزلو . كلذ ثودحب اهدقع خسفنيو . ةزشانو . قبآو

 ىري ام لثم كل ىري ال نم ةبحص يف ريخال .يورو .هثدحب هقح طوقسو

 . هلثم هلكاو .هبحاص داز مث .هداز نم امهلكا ءادنبا الك مزلو . هسفنل

 نا حانج مكيلع سيل» ىلاعت هلوق نا ريغ . ةعابتف هيف هنبغ ناو هنود وا
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 بحاسلا
 بنجلاب

ةحصلاهعم



 مللا قح
 ماسملا ىلع

 نع لك يجاني الو . رسف ام ىلع هفالخ ىلع لدي ًتاتشا وا ء اعيمج اولكات

 ردق امب هيساويو .هنذاب الا ةرورض الب هنود برشي وا ،لكاي الو . هبحاص

 رظتنا هلام وا ،هسفنب هل ةجاح يف لغتشا ناو .هبحاص دنع نكي مل ام

 فقيو هسكعك لاحترالا دنع الوا هبحاص ةلومح ىلع عفريو .اهنم هغارف

 ضرم ناو .هعفن ىف هتقاط نع هل رصقي الو .رض لك نم هيقيو . ةعيابمل هل
 لصويو . هتيصوو هتكرت ظفحيف تومي وا . أربي ىتح هلامي ناو هجئاوحب ماق

 تيسن اذاو ، كناعا تركذ اذا نم كباحصا ريخ :يورو . هثراول كلذ

 هايند يف هحصن هيلع هنم ملعتلل ملاع عم بحطصا نا ملعتم قح نمو . كركذ

 لز ناف ث ريسو بداو ملع نم هدنع امم مهفي ملام همهفي ناو ء هارخاو

 هملعمل هيلعو . هبولطم يف هبغرو هركذ لفغ ناو ثهيلع رتسو هرجز

 اذا هلأسي الو . هركي نم عم بحطصي الو هنع جانتب هبلق ضرمي ال نا

 . سولجو مالكو رظن يف ناو هفطالبلو لاؤسب هتنعي الو ى بضغ وا . درح

 انقفو ىصحت ال هقوقحو ٠ هقوف وا . بأك عوشخو عرضتب هعم بدأتيلو
 . اهيلا مكاياو هلا

 اذا هيلع ملسي نا هيخا ىلع ملسم لك قح نم _ ه«باب»
 هظفحيو “سلجملا يف هل حزحرزيو .هاعد بيجيو ' سطع اذا هتمشيو .هيقل

 هدالوا يف هظفحيو .هتزانج دهشيو ه ضرم اذا هدوعيو . هجوع موقيو ك باغ نا

 رتس ايندلا يف ملسم ىلع رتس نمو .هسفنل بحي ام هل بحيو . ردق ام هدعب

 رجاهي ںا ملسملا لحي الو .هاخا ناعا ام دبعلا نوع يف هلاو .ىرخالا يف هيلع
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 اهقوف هرجاه نم ليقو . مالسلاب هىدابلا امهريخو . مايا ةثالث قوف هاخا

 .كلذ ىلع تام نا ىلوتي الو .هملكي ىتح هنم ءىرب اهدعب هملكي مو

 نيعطاقتمل عفرت الف نينثالا ةيشع هناحبس هثلا ىلع ضرعت لامعالا نا يورو

 يستكيال نا لك قح نم ليقو . همد كفاسك ةنس هرجاهم ليقو .ةثالث قوف

 عنمي الو . ةلقب همدعو اجوزتو ًاعبشو اعوج افلاختي ال ناو ث هوخا ىرعبو

 الو } هيخا ةآزم نمؤملا : يورو ى ردق نا هعابتسا وا ث هضرقتسا نا هاخا لك

 . آدج ةريثك كلذ يف رابخالاو ؤاوباحت ىتح نونمؤت

 عطقنملا وهو . بوجوب ليبسلا نبال ناسحالاب انرما _ “«باب»

 هلال نيدت الو . اضرق دجي ملو “لام هدنع الو هلايما نم اجراخ هلها نع

 لزن نا فيضلا وه ليقو .غابك نكي مل نا هيلع زاج نم هقح مرلي
 هلاب نمؤي ناك نم يورو . ةقدص اهقوفو .مايا ةثالث هيلا ناسحالا بجيف

 .ةقدص اهقوفو . ةثالث ةفايضلاو . ةليلو اموي هتزئاج :هفيض مركيلف رخآلا مويلاو
 موقيو ث همركي نا هب لزن نمل بدنو © هفيضم قلقي ىتح ميقي نأ هل لحيالو

 يف هدنع ام نسحأ نم هيلإ مدقي نأ هقح نمو . مركلا نم كلذو . هسفنب هب

 يقسو فلعب هتبادو ةالصلا تاقوا هل ظفحبو هشيعب هل عرسيو . تيلا
 مدقيو ؟ال وا ؟ ائيش كل مدقا لأسي نا مؤللا نمو .ههجو نع بيغي الو

 اكلم نكي مل نا هعم تيبلا بر لكا ءافجلا نمو .هنود ال ءامب ماعطلا هل

 ادحا لوانت الو رخآ نود اضعب ليني وا ، يجاني الو . الضاف وا . اسيئر وا

 مهمدختست الو 'اوشحوتيف كفايضا نع ًآتوكس لطت الو . كريغ ةدئام ىلع ائيش
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 ناسحالا

 نبال
ليسلا



 نم ىلع

 ةناضلا

 بجت نم
 نموهتفايض

 بجتال

 .كتما ىلع ناو مهترضحب بضغت الو .مهيلع لقثي نم مهعم سلجت الو

 مرحتو :كفيض يرقتف رجت ال نا طورش ىلع باجأف ماعطل هيقف يعد دقو
 . كدنع سيل ام فلكتت الو .كدنع امب نضتف نخت الو ` كلاع

 هوحنو ارفاسم ال .لزنم لهاو ايح ةفايضلا مزلت _ «لصف»

 ءىزجت الو . هريغ نع طقستو هتصاخب همزلتف ادحا دصقي مل نا , ةيافكب

 .نيظايقلاو هيبخالا لها اذكو ۔ابراقت ولو - رخآ ىلع لزنم لها ةفايض

 راجك ال نايدمل ميرغك ۔لزنم لها ناو هقح نم فيضلا هاربا نم أربتو

 وا ٠لزنمب فيض ماقا ناو .ةللاحمب طقسي الف هلل امهقح نأل . محرو
 ىقالت نا اذكو .هقح مهنع كلذب طقسي مل دحا هفيضي ملو مايا ةثالث يح

 اميقم مزلتو .مايألاب ال ث ةمذلاب هقلعتل امهنيب افياضتف هوحن وا . لزنمب نافيض

 وا ٠ ليقم دنع اودصق نا ةقفرو .هنطوي مل ناو هيف انكاس وا . هلهاك لزنمب

 مقي ملو هدازل اهبلط نا زئاجل مزلت الو . تم

 دجيل نا لايما يف ناو صاع ريغ جاتحمل بجت _ «“لضف»

 : ليق فيضلاو . هتمزل ناو مدقت نع صاع دنع فاضي الو . هلزنمل الوصو

 كلذ وحن وا . جح وا .ةرايز وا . ملع بلط ف يشلملا وهو : هللا فض : ةثالث

 الو “ةضعم ف يشاملا وهو : ناطيشلاو . هل حابم ف يشملا وهو :ةنسلاو

 مهريغك مهتمزلو :كلذ ىلع تآل ابيبط الو ' ًايتفم الو .ايضاق الو. قوس لها مزلت

 لزنم لها مزلت الو . هماعطب ناك ناو اهدصقب مهدنع تيبم وا ث ليقمل

 مدقي الو ` هلها ىلع - اهلال _ ةجاحل الع تآل ةفايض الو . رجتل هدصاقل
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 ث ةرشعل هتقفن فعاضتو . هل مدقام رقحي ال نأ هيلعو . فيضل لزنمب ريقح

 ضرالا لهأ لازي ال هناو . احيحص كلذ يور . نيعبسل هلايع ىلع لجرلا ةقفنو

 ءيرب هناو . قحلاب اولمعو “ فضلا اورقو ` ةنامالا اودأو ٠ اوباحت ام نيموحرم

 ال نأو . هموق ةئانلا ف ناعأو : هفيض ىرقاو ٠ هلام ةاكز ىدأ نم لخلا نم

 لحريو هقزرب لزني هنإو ، مكضغبيف هللا اوضغبتف ٠ هوضغبتف . فيضل اوفلكتت

 . تيبلا لهأ بونذب

 تيبلا بر مولب هقزر ملي الو . هل مدق ام رقحي ال _ «لصف »

 ربخيالو . نذاب جرخيو لخديو . هيحاونل هرصب يمريالو . رفكيف هللا موليف

 مل ريقف رذعيو . هاعد اذإ هنذا الب هريغ هعم هبرل بلجيالو . تيبلا لهأ رس

 . كلذ ىلع هدنع مقي نأ فيضل لحي الو : هب فيضي ام دجي

 كلام لك مزلو . مهب قفرلاو ديبعلل ناسحالاب انرمأ _ « باب »

 ‘هدي ةنامأ هناف ؛ رض لك نم هيقيو ردق امب هلمعتسيو هوسكيو هقيقر عبش نأ

 فيرط لكأ داتعا نا هماعط نم هيطعيو ى بلط نا هعيبيو . هيلع هللا نم ةمعنو

 . بايثلا دوجأ وه سبل ناو . آدربو آرح هنع دري امب هوسكيو ٠ هب ملعو هنود

 رجفلا ةالص نم هلامعتسا زاجو . هيلعالف هنذاب هبسكل ًايعاس هسفنب ماق ناو

 نا راهنلا عم ناو اليل همادختسا صخرو . هراهن ىصقتسا نا اهدعبال ةمتعلل

 الو بلطا هجوزيو : نالوق هريغ لمع يفو ٠ هلمع ىلع هربجيو . ءيشب هاضرا

 . املظ هبرضي الو . ةنعل كرتي

 هظفحو . هتعنض ق هتحصانم هيلع ٠ لع دس قح نم _ &{© باب «
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 بدا

 فيضلا

 ناسحالا
 ديبعلا ىلا

دبعلا ىلع



 دجسمل ١

 هيف ىعاري

 .هلل ةيصعم نكت مل نإ هلاوحأ يف هتعاطو . هتمدخ يف هناسحاو ى هيلع هنمتتا اميف

 .هنودب ناو موصوأ . ةالصب طاتحي نازاجو . هنذاب الا هل مدقت ام ريغب لفنتي الو

 ىعسامم عييوأ . يطعي الو { اهبماق ۔ هبر هعفني الو -هسفنب مايقل رطضا ناو

 هبر ريغل هلمع يفو .آضيا هنم ذخؤيو . هنم ف ورعم عنص هل صخرو . هنذاب الا

 . هتميقك ناك نا هنذإ الب ناو هبر لام ىلع لتاقيو 6 هنم هعنمي ملو هلمع رضي مل نا

 اميف صخرو . هنذاب زاجو . هريغ لام ىلع ال ٠ لقالا يف فلخلاو . رثكأوأ

 . ضرف وه ذإ ؛هاهن ولو هسابلو هحالسو هسفن ىلعو . ًاقلطم رحلا هيلع لتاقي
 لوؤسم يعارلا نأ :يورو . هسابلو هحالس يمرو تومل هسفن ميلست هل لحيالو

 امو جوزلا قحب مايق نع ةجوزلاو . هسكعك هتيعر نع مامالاو . ادغ هتيعر نع

 ,هراج قحنع راجلاو .هسكعك عيضامو هبر قح نع قيقرلا و " هسكعك تعيض
 مهنلئسنل كبروف : لدعلا مكحلا لاق كلذكو . هسكعك هدلاو قح نع دلولاو

 اوملعي نأ مهرمأو مهبدأ اميف كلذو . ةيآلا مكسفنأ اوق : لاقو ةيآلا نيعمجأ

 « ماثالا باكتراو مارحلا مهرذحيو ى مهلهأ وهزمو مهديبعو مهدالواو مهجاوزأ

 . ماركالاو لالجلا يذ ةعاطب مهرمأيو

 دجسم ناينب ىلع اوردقو لزنم اوناك موقل بدن _ « باب »
 مهلاومأ بيطأ نم ةحلاص ةحابم اضرأ هل اوراتخيو . هيف لضفلا مهلو هونبي نأ

 .ءايرلال ادجسم هلل ىنب نم يورو . ركذللو ةعامج هيف اولصيل هللا هجو ءاغتبا

 اورواش هءانب اودارأ ناو . ةنجلا يف تيب عسوأ هل ينب ةطق صحفم ولو ةعمسالو

 قفتي مل نا ال ٠ هيلع هلهأ قافتا دعب - مهلزنم ريغ نم ناو _ مهتوعد لهأ هيف
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 . هحلاصم يف لعج لضف ناف . هنم هونب الام هل اوعمج اذاف . هلهأرايخ هيلع

 نايتالوأ . رجح عطق وأ ٠ بوطل ناو الماعو ايناب هنم اورجأتسي نأ مهلو

 مل نإو . دجسم ةين ىلع هساسأ اوعضو . هب الا ىنبيال امم نيط وأ ٠ ءامكب

 دجسم ىلع عضو نا ىلصم لمجي الو . تقبس نارضي مل عضولا دنع رضحت
 . ناث عضوب هيلع درو عزن دجسمل هدر ديرا مث ىلصمل سسا امو . هسكعك

 ناال .هيلا لكلا در ديرا مث هريغل ضعبو . دجسمل ضعب سسا نا اذكو

 ' راد طئاحل دجسم ۔ليق ينب ناو . ةينل جيتحاف ةبرق دجسملا هانبو . هريغل

 دجسم هضعب ءيش نوكيال ذا . هسيل ليقو . كلذ طئاحال دجسم وهف تيب وا

 ؛ اضيا هيلعو هفقسو هنيطو هبشخو هطئاح ىلع عقي همسا ناف ، هريغ هضعبو

 ال هريغل ينبامف . هاسيل امهنال دجسمب سيلف ناكد وا : فقس ىلع ينب ناف

 .راغ رفح نا ليقو . دجسمف ةرفح يف وا . راغ ىلع ينب ناو . هايا نوكي

 هايا هنوك ةحص يفف : دجسم ينعو بجوا . صخ وا . شيرع عنصوأ

 يف نوكي هناف ؟ ال ما ؟ همسا يناعملا هذه ىلع عةي له 6 امهراثم نالوق

 دجسم سسا نا . اضيا هيلعو اهيلع عقيتوييلا مسا نا ريغ ءانبب رهظالا
 همدهب ناو زاج .هربك ديراو اريغص ناك وا ت هيف ةدايزلا ديرا مث

 حالصل همدهو ٠ اهطوقس فيخو تفعض نا هناطيح ديدجت زاجو 4 هصقنال

 هيف لعجيو . هدعب هريغ هانب ولو هب عبتيف داسفل ناال . همداه ريغ هانبولو

 ةنفان قلغ زاجو . حالصل ةذفان ريغ ناو تاوكو هدمع نيب داوعاو داتوا

 نم ال - هقومص رخآ ف هدعب هث ودحو . هئانب دنع هف رتس لعجو . هسكعك
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 ام حالصا

 هف دفأ

 هقوقح مزلت الو . هسكع ال ىلصم نم هيلا دازيو ۔ هحالص نم وه ناو - هلام

 رودو سسا اذا ليقو . تلاز ىتح مده نا اذكو .ةبتع هل لعجي ىتح

 . هناكرا ىلعاهيف صخرو . تافارشب ناو نيزي الو .كلذ ليزا اذا طقستو

 حصي الو . صخرو . فوخل راغ هيف رفحي الو ث ةملظلا فيخ نا تزوجو

 .ضوعلا نامضب غلب نا هنبا ضرا يف زاجو .اهبصغ ضرأب بصاغل هؤانب

 .هتيقوت هعفني الو دجسمف ةمولعم ةدم هيف سانلا يلصيل هضرأب هانب نمو

 .ةسينك وا )١( دجسم ءانبل ۔ يباتكك _ فلاخمل اهتبهو نضرا عي مرحو

 .هلام نم ال .هيحاون نم ىلصم هل ىنبيو

 هحالصا دمع الب ناو هيف ًادسفم مزل . «“لصض»

 اذكو . اقلطم ةقدص نم لكب صخرو .هرمأب انيما ناك نا هريغب هئزجيو

 هراكناو } نيملسملا عامجال هتفلاخمب نيدلا نم قراملا فلاخملاب دارملا )٠(

 ىف ةطمارقلاو ةينطابلا قرف لثم هبف فالخلا زوجي ال امم ةرورضلاب نيدلا نم ملع امل
 . فلاخملا قلطم ال ثيدحلا رضعلا يف ةينايذاةلاو ةيءاهبلاو . ميدقلا

 دهعتمرفكو » : فنصملا لوق دنع هللا همحر لينلا حراش هلا راشأ ام كلذ ديؤي

 هتمرحل فالخلا لهال ناك ولو » : هصنام لاق « ث هقرحأ نا اذكو . دجسمداسفا

 زوجيالهنا ىدنعو .لاق مث : ركذلاو . ةالصلاو . نآرقلاو ث مالسالاو ث ديحوتلا مساب

 مهفالخ نمضت نا الا اهقارحا الو ث اهيف داسفا دمعت الو . نيفلاخملا دجاسم مده

 هححصم ها هها . ةمسجملاو ضفاورلاك اكرش
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 دجسملا كلذ يف هلثم حالصا همزل ًاحلصم هداسف دجو ناو . همزل ام لك

 .هحلاصم يف هلعجي ىتحف الاو . انيما ناك نا همئاقل هتميق مرغ الاو ، ناك نا

 مه ناك ناو هل هلها ليلحت هئزجي الو . هداسف عضوم هيلع لكاشت نا اذكو

 نامضلا لازيو .هنود ليح وا ،مدهنا نا هريغ يف هداسف لثم حلصيو . هل نينابلا

 .دحاويف حالصا دجاسم يف دسفمل زوجو .امهيف طاتحا هريغب لكاشت ناو . لدي

 هلام نم هحالصا همزل هتميهب وا . هدبع هدسفا ناو

 لبق غلب ناف . هل دسفملا ناك نا هلفط لام نمو . هب ملع نا

 دصلاو . هتبقر نودام همزل دقف هلق هقتعا نا دعلا اماو . وه همزل هحالصا

 ءهدبع وا . ميتي هدسفا ناو. هكلم نم هجرخا وا ث تام نا اذكو . اهقوف ام

 دجسمب دسفا نمو . هنع طقس الاو . ناك نا هتفيلخ هلام نم هحلصا هتميهب وا

 _ فالخل هملع نا ال سهحالصا همزل فالخ وا . قافو لهال هردي ملو

 وا هقرحا نا اذكو ` همده وا .دجسم داسفا دمعتم رفكو هلعف هرك ناو

 .هدمعت نا مارحلا دجسملاب رفكيو ،هسجنم مثايو . ةيدعتب الام دسفا

 لعج لام نم هفقسو هدمعو 3 هناطيحل لعجي . لصف

 لعجي الو . ريصحو . حابصمك :هلهأل ةعفنم هيف امل ال . (نالوق) هباب ينو . هل

 هلام نم زئاكرب هريودت زاجو . هيف صخرو : هسكعو دجسمل لعج ام ىلصم

 هنم ىنبتو . كلذ يف حالص هير نا هءانبب هناطيح ةيوقت و .اجراخو الخاد

 دجسمل ءاصياو لعج زاجو . هنع تجرخ نا ال .هف تناك نا هتعموص

 هلالغتساو هكرت زاجو . نمثب عي دعب لخنو ضرأكب ناو .هحلاصمل فرصيو

 هنيعب ال دجسمل ىصوا نمو .ال ليقو . برخ نا هريغل دريو . هلهأل رظنلاو
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 ٠ دحاو ىفف تواست ناو ٠هيلا برقالا ىفف الاو " هل ناك نا هدجسمل لعج

 ام ريغ ءارش زجي مل حيباصمو رصحو .للقك هلها عفتنمل لام لعج ناو

 بثاو . هسكعك هل لوعجمب مهعفتنم ءارش زوجو : صخرو ثهنم هل لعج

 اهيف قبت مل نا هنم اهجارخا زاجو . ةعطق هنم تيقب ام هل ريصح لعاج

 عافتنادعب اجراخ ىمريو . ريغصب زوجو . ةريغص ناو اهداوعأب عفتنيالو . ةعفنم

 ال .هيف هريصح ىلع دوعقلاك دوقرلاو .(نالوق) هدسفا نا هتميق نامض يفو . هب

 وا اهتميقو ه اهسجنم اهلسغ مزلو . اهريغ اذكو . اهب عافتنال هنم اهجارخاب

 زرحل هنم اهجارخاو ،فيصك اهل حلصي نيح اهعفر راجو . اهدسفم اهلثم

 ث بئاغلاو . ميتيلا لامو . هلامو , هل لعجي هناف ةلمجلابو . اهيلع فيخ نا

 نا هل زاج هعير مث ةدم دجسمل ًاريصح لعج نمو . مهل حلصي ام ةاكزلاو

 لكال هرصح ىلع ماعط لعج يف هرامعل سأبالو . هريغ اذكو . كلذ ىون

 لعجيو . اهل اوجاتحا نا اهيلع هبوبح رشنل هنم اهجارخاو . اهرضي مل نا

 تقوب هدقويو هب موقيو هظفحي هل عمج وا . هحابصمل لعج ام نيما ديب

 ال ليقو هلام نم لئاتفو . ليدنقو .هتيزل ءاعو ءارش زاجو . هيف هل حلاص

 هيف هدر هئأعو نم ناو .هيف هدر حابصم نم ًاتيزدسفا نمو .حابصملا الا

 دعقي مل ںاو هدق وأ نا هئزجيو . دقوي ىتح دعقيو حابصملا يف - ليقو . اضيا

 . هباب ةبتعت.ىلع دقويو .رانب هيف لخدي الو ث داقيال دجسم نم جرخي الو

 هتيز ناك نا هلصي نا لبق هنم لكا ام ةعابت هتمزل هدقوأف هنم هجرخا نمو

٢٦٢



 الو هل ال حابصم هنم دقوي الو . دجسملل هنم العج ال .هل اكلم هتليتفو

 سلب الو . حص نا هئوص صقن ليق عنملا ةلعو . صخرو .هريغ ةجاحل ةلعش

 .هف دقوتل ران هنم ذخؤت نأ

 ىتح هلام ىلا هل حلصي ام فلستي نا دجسم مئاقل زاج _ لضف

 حياصم داقيا زاجو . هريغل هضرقي ال هتبز اذكو . هريغل هفلسي الو : هنم. هدري

 أؤرقيلو . رمعي مل ناو هلك ليللا دقوي ناو . هلهأل حلاص لحمب لعجتو. دجسمب

 كدوب دقوي الو . صخرو . هتجاحل صخش هيف هعفري الو مهبتك وا 'مهحاولا هيلع

 ريغل ناو خفنب ًأفطي الو ث هتاذ يف وه وا .سجن تيز وا .ةليتفب وا . ةتيم

 يف وا .هيف ةرجش تتبن ناو .هتليتف دري لب ث ةلع ثروي هنأل . دجسم

 جرخ ناو . هعفانملف رمتلاك كردا ناو عرزلا اذكو . اهعطق زاج هميرح

 هترض نا نفدتلو :ناويح يقس وا س رجش وا. عرزل اهئامب عفتنب الف نيعيف

 ؟براقتب هب عفتني لهف : ضرالا ىلع ىرجو هنم اهؤام جرخ ناو “ نكماو

 . رطم نم هفقس ىلع امب ال .هبازيم نم بوبصمب ساب الو (نالوق) ؟ الوا

 اهيقاسم ىلع زاجو . اهب هررضتل اهيلع ىنيي الو .اهلها اهب عفتنا نيع هتقبس ناو
 .هيف لستغمل بنج هلخدي الو سجن لسغي وا ى اهيف ىجنتسي الو

 ظفاح نيما هل نذؤم ذاختا هلها ىلع دجسم قح نم _ لضف

 . بقاعتب ناو نيتعامجب ةدحاو الو { ىدارف ال . اعمج هب ةالصلاو تاقوأل

 لضف هيف ةضيرفل شامل : ليق هحابصمو . هفيض نوظفحيو . ركذلاب هنورمعيو

 بيرق نع هنم رادلا ديعب لضفو ٠هلفنك لفنلو .ةضيرف جحل ةكمل شام
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 ت افرصت

 دجسملامئاق

 ام و غ وس ام

 غوسيال

 ع افتنالا

 يعهئامب
 ابصوا

هتر امع



 هنع ناصتام

 دجاسملا

 دعب هيف ةالص راظتناو . هاطخ براقت هلا شامل بدنو . دعاق نع زاغك هللا

 رهم ليق وهو . رخآل تقو نم سنكب هدهعتو طابرلا وه ركذلاب ىرخا
 سكالا هلوخد يف مدقيو .هب عفتني الو ءهسينك سجنت دمعتي الو . روجلا

 :لوخدلا ديرم لوقيو . رم ام ىلع ىرسيلاو ىنميلاك رغصالا هجورخ يفو

 ىلخدا بر : جورخلاو . ميلعلا عيمسلا - ىلا - كتمحر باوبا انل حتفا مهللا

 هنيمي هل ةيحت نيتعكر عكري مث عرضتيو وعديو هبارحم دصقيو ءاريصن ۔ىلا-

 با رحسلل هيبشت اذهو . ءاش ثيح عبارلاو ٠ هلباقم ثلاثو 0 هراسيف رخآ ىتا ناف

 دمحلا كل مهملااب : امهدعب وعديو هللا ركذ عوكرلا هنكمي مل ناو مامالاب

 هتينالعو هرس 6هرخآو هلوا : هلك رمالا عجري كيلاو . هلك ريخلا كديبو . هلك

 . نيمحارلا محرااي تنا الا بونذلا رفغي ال هناف ۔ىلا۔

 وا .دودحلا اهيف ماقت نا نم دجاسملا ترهط . «“لصف»

 عنهيو ء ةعيابم اهب عقوت وا . ةلاضب اهيف دشني وا اقوس وا س قيرط اهب ذختي

 وا . فلحي وا ٠ اهب مكحي الو . هتني مل نا رهنيو جرخيو اهب كلذ لعاف

 .ةالص يف ناو ةيحك لتق ۔ ةرورضب ۔ زاجو . يمدي ام اهيف لتقي الو « برضي

 نكمي مل ناو .داسفب ال اهجورخل ليتحا اهطئاحب برقع وا تلخد ناو
 لتق ناو . رأف رحج وا .لمن نكسم دجسمب نا اذكو . هيف اهيلع نيط هب الا

 . هطئاحب هيلع نيطي وا ،لام هين نفدي الو .هنيح يف رهط مد هغلبو هيف
 هصحلصا وا ، هيلع مدهي مل نا ةعابت كلذ لعاف :مزلت الو . هل ناو

 لصف رخآ نم جرخيل باب نم هبرام ادجسم لخد ناو . هريغل ناك نا هنمضيو
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 . هريغل ناو هبابب ةلاض داشنا زاجو يهنلا نع جرخيل ءاعدوأ . عوكرب امهني

 . قحلاؤس وأ . ركذ وأ ٠ ةالصب ال هيف مالك لك: يورامل يويندب هيف ملكتي الو
 ؤ فورعم عنص ىلع قافتاو . فيضك نم حالس ذخأو ٠ ةحفاصم هب زاجو . وغلف

 . هيلو تام نم هيف ىزعيو . دوقفم تومو . رفاسم ةمالسو رطم نع رابختساو

 . كلذ وحن وأ . هبئاغ مدقوأ 2 ديدج سبل وأ { اثيش ىرتشا وأ . هل دلو نم أنهيو

 ؛مكاحدنع هيف مصاختي لهو . عجاريو ٠ ةنسلل قلطيو ء حكنيو . هيف بطخيو

 (نالوق) ؟الوا ۔ًآضيا هيف زوجو ۔ ؟ هجراخالا مكحي الو- قح لاؤس نم وهو -

 در الاو .نكما نا جرخا تيم هيف تام ناو ..قزبي وا . هيف مخني الو

 ثدحم عنميو 0 هررض هنم فيخ ١ نمع هقلغ زاجو . هناكم يف بارتلا هيلع

 رشع ةينامث : وه لهو .هميرحب سجن وا . ةباد طبر وا ؤسورغ وا .هانبك

 هرسك ناف :هرضم ىلع رجحيو (فالخ) ؟نونامث وا ؟ نوعبرا وا .اعارذ

 لعف نا اهسجنم اهريهطت مزلو . سجنت الو " ىلصم راجحب عفتني الو . بدا

 هولخدي نأ مهيلع رجحيو ` نايبصلل ةرضحم دجسم لعجي الو . اهناكمل اهدرو

 هيف رطاق وا . بنجك لوخد هركو . هلهأب رضا اسجن ابوث هب عضو نمو

 نم رذحيو هيلع هتلتاقم زاجو . هيلا ودع هرصح نموا مهحلصم الا هعلطي الو

 ف ران هب دقوت ناو ٠ كلذل تلعجنا زاجو . هتراجحب يمري الو . هداسف

 روخب الو . نتت الو . لمق هران يف ىمري الو ث اهحالص ثىير نإ نوناك

 . ةعامج روضح دارأ ميقمل ناو صخرو . رفاسملهيف داقرلا زاجو . ابيط ناو

 ةلئاق يف وه امنا ليقو . ةالص تقو ناحوا . .سلجم لهاب رضا نا ماقيو
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 ةيحللا
 ةحفاصم

 ةقناعمو

 هر اي رل ١

 ةداملاو

 . احالس ولو هلام هيف نزخي وا . هزبخيو . هماعط رفاسم هيف خبطي الو

 . اناويح ال { هلا رطضا نا كلذ زوجو

 رثانتت ىتح هللا يف نيحفاصتم افك قرتفت ال _ «“لصف»

 تزاجو . ينحفاص امناكف املاع حفاص نم هناو \كلذ يور . قرولاك امهبونذ

 ةحفاصمف : غابك نكي مل نا اقيقر وا .اريغص وا . ىثنأ ناو دحوم ةحفاصم

 ةقناعملا هبرل قيقرلاو ريبكلا هيخأو هلاوخاو همامعاو هدادجاو هبوبال لجرلا

 ناحفاصتي لبقو . ةقناعم ممهقنع بناوج هللا يف هيخألو ‘سأرلا ليبقتو

 ةأرملاو .ةمحر دلولا ةلبقف :هقنع الو نيما ريغ دي لقت الو .اهل ليبقتو ديب

 ريغص لبقيو ٠نيز هللا يف خألاو . ةدابع هديب لدعلا مامالاك دلاولاو . ةوهش

 اهلبقيو ةلفط سأر لبقم هدي لعجيو .. اركذ ناك نا سأرب هريغو .دخب دلو

 ةقناعمب ةرهاصم وا .عاضرب نااو مرحم ةلبقو . لفطكف الاو .ةنتن فاخ نا

 ءارو نم ريغلل هنوك نسحتساو . مالكب اهريغكف الاو ..اضيا فخت مل نا

 .قنعب ناو ةمأك ىهتشت ال زوجع ةحفاصم راجو . باجح

 نم يدون اضيرم داع ول . هاخا راز نم يور «“باب »
 يفو ، كلذ يف بغرو .الزنم ةنجلا نم تأوبتو “كاشمي باطو تبط :ءامسلا

 موي رصيرمل راسي لهو .مهتسلاجمو مهتحفاصمو ءاملعلاو ةبارقلا ةرايز

 مت دقو ث ةعبس محرلو .مايا ةثالث ملسمو (فالخ) ؟ ىحضل وا ؟ةلئاقل وا

 كرتيو . ركذل رئاسل ام رئازلو ، مهقلاخو نيروازتم نيب داهتجاو مزع ليق

 . هقحب ماقيو رئاز خال لغش
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 اايويند ناو مهم ىلع عامتجا فلسلا ةريس نم _ «“باب»

 اوواست ناو 6 ءاعدلاو 0 نآرقلاب ماتخو سلجمب ركذلل مهلضفا دنع ةمتع دعبو

 مهنكما نا اليل هيف اوعمتجا دجسم مهل ناك ناو 5 انس مهربكا دنع لضفلا

 يجانتلا كرتو .ءافصالاو .ةنيكسلا و ,للخ الب ريودتلا هقح نمو . سلجمب
 اذاف" هجولا رونب بهذيو بلقلا تيمي هناف كحضلاو . يويند يف مالكلاو
 نا الا هدوعق رجا سلجمب كحاضل سيلو . ةجم هملع نم جم ملاعلا كحض

 ساب الو .هناكمب بات نا صخرو .ةبطخ دنع افل نمك عجر مث ماق

 قوطم عزنب ساب الو .ةقلحلا هجول برقيو .هل لهأتملا حزحزيو .مست

 ناك ناو .هيف سبلت الو . سلجمب لجر وا . سأر سابلو . صيمقو : ةبجك

 مهحالصهنم اوعمتسيو ،هورضحي نا مهيلع هقح نمف موق دجسمب سلج ملاعل

 يف مهحصن هبلع مهلو ٠مهسفنأب ناو مهنم ملعتي نمو هونيعيو .مهايندل ناو
 نامتك عسي الو . مهيلع هدنع ام متكي الو . مهل ربصلاو . ءارقالاو . ملعتلا

 .اهلع نم بلطتلف ةريثك بابلا لئاسمو . ملسم لئاس نع ملع

 موي اهلضفاو . اهقلاخ اهيف عاطي نا مايالا قح نم _ «باب »

 موقتو .هيف تامو . هيلع بيتو ي ضرالا ىلا طبهاو ، مدآ قلخ هيف :ةعمجلا

 هسمش عولط دنع صالخالا ةءارق هقح نمو .ةباجالا ةعاس هيفو ةعاسلا

 . لاستغالاو 0 ركذلا سلجم روضحو .هبورغو هرصع نيب ليقو .ةرم ةئام

 ةحتافلاب هتالص لبق تايحت عبسب عوكرو . ةرايزلاو . ةقدصلاو . ةفاظنلاو

 بلطت هلضفو هقوقحو . هاحضب ةالصو .موصو . ةعكر لك يف آنالث صالخالاو

 هلحم ين
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 هيحي نا هاخا يقل ملسم لكل بدن _ « باب»

 نا هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مالسلا مكيلع وب درلا همزليف . مكيلع مالسب

 غابك ال غلاب دحوم لك ىلع ملسيو .مالسلا مكيلعو :ىلع رصتقا الاو " ىلوتم ناك

 ىلع الو تلق ام كيلعوب يدوهي ىلع دريو . ملس نا هيلع هدر بجي الو

 ‘هالخ يف وا ،برش وا .لكا وا .اهل رهطت وا ٠ ةالصكب هدر نع لوغشم

 .ربق رفح وا .ةزانجب وا 'دجسم يفوا ةءارق وا ٠ ركذب وا .ةماقا وا 2 ناذاب وا

 . هيلع درلا يف اذكو .(نالوق) ىبصلا يفو . نونجم ىلع ملسي الو . هنفد وا

 .هيف ةأرما ىلع لجر مالس هركو . صحفب وا .لزنمب ءاسنو لاجر نيب زاجو

 مئانو ى ناركسو ث عدتبمو ،هطرشو . رابج ىلع ال هسكعك هتمرحم ىلع زاجو

 ىلع وهو ث بكار ىلع شامو ٨ ريبك ىلع رينصك ع ريثك ىلع ليلق ملسيو .ىملمو
 .در وا ث ءادتبا يف ةعامج نع دحاو ءىزجيو ءىدابلا امهلضفا نايشاملاو . دعاق

 . ريبك ىلع ريغص ملس قيرطب نالجر ىقالت اذاو .زاج مئاق ىلع دعاق ملس نا ليق

 يذو 5 فئاخ يلع نماو . ريقف ىلع ينغك هسكع ليق بدنو . لضاف ع لوضفمو

 .هريغ ىلع سرف بكارو ث ليلق ىلع ريثكو . شام ىلع بكارو ءقيض يذ ىلع عسو

 ىقالت نا ليقو . عضاوت هب ءادتبالا نال . فاح ىلع لعتنمو ؤعلاط ىلع لزانو

 ىلع ميرغو ث هيضاقو . هلماع عم اذكو .هسكع بدنو هيلع اوملس هتيعرو ماما

 مل نا ديعم ىلع دريو . هجولا ةقالطو سبتب فيعض ىلع يوقو ،نيدم

 هعمسي مل نم ىلع سيلو . ةيلع زيو فارصنالا ديرم ملسيو . هب انتاف نكي

 الو. ةنسلا ةفلاخمل "ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا» : لئاقل بجي الو . هدر
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 غابو كرشم هىزجيو (نالوق) لفطلا يفو . نونجم در ةعامج نع ءىزجي

 .هريغل ناو كيلع هللا ال ۔ كيلع هللا مالس ىلوتل لاقي نا زاجو .هوحنو

 ال ليقف . كايح وا . ةيفاعلا هللا كقزر دارلا لاق ناو .درلا يف "ىزجي الو

 لوالا يلع ناف مالسلا كيلع : دارلا لاقف ةيفاعلاب ءاعدلاب أدتبا ناو “هئزجي

 ةغل يأب بجيو .درلا دارا نا ال .مالسلا ءادتبا رخآلا هب دارا نا درلا

 هدريو . ةراشاب ناو احصو هنم تمهف نا ۔اهئدتبم ىلع مهفت مل ناو_ ءىزجيو

 مل ام دريو . هكرت دمعتم ىصعو ٠ ركذت نيح ءىدتبم ةبيغ دعب ناو سلن

 نكس تيب يف الوخد دارا فلكم لك مزل _ «باب»

 الوخدم مزلو )١( هركنا نا كرشاو .هنودب لخد نا ىصعو . نذأتسي نا ريغلل

 جرخي يسلنلا اذكو ث هب الوخد ددجي نا هرمايو ،هاهنيو هدري نا هيلع

 مرحو . نايسن دعب اضيا اوركذ ناكلذب هورماي نا هلهالو ركذ نا نداتسي مث

 .كلذك تويبلل رظنلا
  

 ريبعت . يأرلا ءىداب ىئراقلا ليهتسي دقو . باتكلا صنب تبثام ركنأ هنال ا١)

 ىتم نكل باتكلا نم عضاوم يف انايحا «رفك» بو . انيح «كرشأ» ب فنصملا

 : نايبلا كنودو + لاكشالا عفتراو بطخلا ناه كلذ نم هدوصقم كردأ

 ربكالا وهو ۔ يلكلا كرشلا ىلا :نيقالطاب برغملا ةبضابا دنع قلطي كردلا

 كرشلا ماكحأ هيلع بترتت يذلا وه ربكالاف . رغصالا وهو - ي.زجلا كرشلا ىلاو
 ٠ كلذ ريغ ىلا . ةجوزلا ةمرحو ث لاملا لالحتساو . ةيرذلا يبسو . مدلا ةحابا نم

 بكترم ىلع هنوةلطي امناو ربكالا كرشا ماكحأ هيلع بترتتال ىذلا ومنو رغصالاو

 ىوخا نا» : هلوةلو « كرشا دقف ةميمت قلع نم » (ص) : هلوقل تايداقتتالا يف ةريبكلا
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 يف لوخدل هسفن فلت هب فاخ ام لكب وا , رطم وا .حير ول .درب وا

 . لامل ناو ةيجنتل هنودب زاجو . هل نذؤي مل ناو لخديو نذأتسي نا تي

 دلاو ىلع لفطك .كلام ىلع كولمم لوخد زاجو : ءاعدلا بجحي ام ليق وهو

 لفطل هنودب اهيف هركو .ءاشع دعو 0 رجف لبقو .ةلئاق ريغ يف نذا الب ناو

 رح وا 0 عبس وا ٠ ودعكب رطضملو ٠ةكولمم ناو ةلفط وا .قوف امف يسامخ

 هنومسيف تايداةتعالا ريغ يف اما « ثيدحلا ءايرلا ۔ رغصالا كرشلا مكيلع هفاخأ ام

 . ًاكهتنمو .آةفانمو . ةمعن رفك آرفاكو 6 ًاقساف

 هتريبك تناك ءاوسو كرشملا نود ةعبرالا فاصوالا هلع نوةلطيف ةقراشملا دنع امأ

 رقكال ة.هعنلا رفك اهب دارملاف رفكلا ةملك نيةيرفلا قالطا امأ .ةيداقتعا ريغوأ ةيداقتعا

 بكترم وه ةمعنلا رفاكف هيلعو .كهتنملاو قفانملا قسافلل مهدنع فدارم وهف ؛ كرشلا

 بكترا نم لكف ؛ ةبراغملا دنع تايداقتعالا ريغ يفو ث ةقراشملا دنع اقلطم ةريبكلا

 فالخ رهظاو . هنيد ةمرح كهتتاو ث هرمأ نع قسفو " هبر ةمعن رفك دقف ةريبك
 دراو قالطالا اذه نأ ىلع . فاصوالا هذه هيلع تةلطا نا مرجال . دةتعاو نطبا ام

 نمو اليبس هيلا عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو : ىلاعت لاق . ةنسلاو نآرقلا يف

 مكضعب برضي آرافك يدعب اوعجر تال » : «ص» :لاقو « نيملاعلا نع يخغ هللا ناف رفك

 حالطصا ةريبكلا بكترم ىلع رفاكلا قالطا نم دروام نأ ىرت تناف « . ضعب باقر

 يراخبلا مامالا نأ كيهان : اضيأ ثيدحلا لهأ بهذم وهو . ركذام هب داري باحصالا

 ةيضابالا بتك ىلع نيعلطملا ريغ هدقتعي ام ال : رفكلا دعب رفكلل هححص ىف بوب
 ىلرالاف كلذ عمو . ءاوس دح ىلع ةريبكلا بكترم مد نولحتسي نيذلا ةقرازالاو مهنا

 هلاال : لاق نمع فكلا : ناميالا لصأ نم ةثالث» : (رص) هلوق ىلع ءانب _ ىدنع

 ىلع رصتقن نأ - « ثيدحلا . لمعب مالسالا نم هجرخت الو . بنذب هرفكت ال هللا الا

 اميف باحصالا دنتسا ناو ث ًاطايتحاو ًابدات ثيدحلا رهاظ عم ايرج قسافلا فصو

 .هححصم ها ! ربدتف . حالطصالا يف ةحاشم الو ٠ ةنسلاو باتكلا رهاظلا هلا اوبهذ
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 مصألا اذكو .هل نذأي نم نكي مل نا هب هعفني امب فندم ضيرم ىلعو

 .مهعفن ىلع هب هديرمل يلصملاو مئانلاو

 نذا ناف اثالث نذاتسيو لوخدلا دبرم ملسي _ “باب»

 :لاق ناو ٠ اهب نكي مل نا رادلاو تيبلا بر نذاب زاجو . عجر الاو هل

 وا .هتيبل لجر لسرا نا اذكو .هنودب ناو هيلا لخد لاعت لخاد نم هل

 . ًآدبع ناو هيف دجو نم نذاب حصو . هحاتفم هاطعا وا 5 هيتاي نا هيلا لسرا

 الب وا “بصخب هلوخد ملع نا الا تيبلا بز ريغل ناو .الفط وا . ىثا وا

 مث تيللا مث رادلا لخد تيب يف ةنازخلا لوخدب هل نذا نمو . نذا

 جورخو لوخدب ةجاحل هريغ تيبل فلتخي نمو . ةنازخلا

 اذكو ٧ (نالوق) ؟هيف الوخد دارا ةرم لك يف ددجي وا ؟ لوالا هيفكي لف

 هددجي له : لمعلا كلذ ريغب لغتشي مل نا رجا الب ناو هتيب يف رخآل لماع

 عفتنل ام ةميق مرغ مزلو مارحلا تويبب عفتني الو ؟ لوخدلا داراو جرخ نا

 هبرل ناو تيبلا جراخ دجو نا لفطب الو . بارتسم نذاب لخدي الو .اه
 ليق اذكو . هيلع انذاتسيو لوخدلاب امهرمأي نا زاجو . كلذك هدعب الو

 تيبلا بر لاق ناو . هب الا لخدي ال نم نذاي الو . تيبلا بز ريغ لفط

 ىتح ربصا هنم ةأرما هل تلاق ناو .ءاش نا لخد تئش نا لخدا :نذأتسمل

 تلاق نا هل نذات' ىتح لخدي الو .هتطغ نا لخد لخدا مث يسأر يطغا

 ىتح هلخدي ال تئش ىتم يتيب لخدا :هبر هل لاق نا لهو . اليلق ربصا

 هتيب الخ ناو . (فالخ) هنودب ناو دحا هب نكي مل نا هل زاجو ؟نذاتسي
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 الو . دحاو نم رثكا هيف يقب ام نذا الب مهيلع لخدي نا لكل زاج هفايضال

 هيلع لد نمل زاج تيبلا بر رضحي مل ناو : ليق . هنذاب الا هيلع لخدي

 نمو .انيما ناك نا زوجو . اقلطم هب لحدي الو هلخادل نذايو .هنودب هلوخد

 ناك ناو هنذاب لخدي نا زاج كاسما وا. ةيراع وا .ءاركب هريغ تيب هديب

 هاهنف هيف الخاد هنم جراخ رما ناو .هلخاد ناك نا هبر نذايو . هجراخ

 لخدي الو . هنكاسب سيل يهانلا نال . هبر نذا دعب هيهنب لغش الف هيف نم
 ضري مل نا نيجوزلا دحا نذاي الو 6 تيلا هل نمل رظنيو . كلذ سكع يف

 افلتخا نا نيكرتشم لام نم لكؤي ال امك . هتكرش يف الضافت ولو رخآلا

 دبعلا رما نا ال . هاهن ولو هب رمابو هدبع تي لوخد ديسل زاجو ٠ اعتمو انذا

 . هيف نكاسلا هنال دعلل رظنلاف الاو .هل ناك نا اذهو . ديسلا ىهنو

 ربو نم ناو تنكس نا ريغلا توي يف بجي _ “«“باب»

 كلذك ماد ام هتيبمو “ رفاسم ليقمو : صوصخلا اذكو ث دولج وأ . رعش وأ

 ينالو . هلهأ كلذ راوي مل نا بجيالو - ةبرزملا ةنجالاو .اهلهال نفسلاو -

 ث قلغم تيب لك يف بجي ليقو . هعاتم هيف رفاسمل قدنفك : نكسي مل تيب

 عضو اذإ ليقو ٠ ًاقلطم توناح يف نذإ الو . ماقام نكسي مل ناو رعشك نم وأ

 رصقوأ . ةرضحم وأ دجسم ف الو . اومله سانلل ليقو . اهباب حتفو عاتم اهب

 . مامإ سلجموأ ث ءاضقلل ضاق سلجمو ث ةروصقمو .مامحو ' قدنفوأ ث ةماعل

 عفادل وأ “ هزهجمل تيم هيف وأ " هلايعل ال عناصل وأ ث ةالص وأ ث ركذل تيب وأ
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 هعاتمال ث هتي نم هلايع جرخأ نمو . كلذل هبر هالخ سرع ماعط وأ ث هنع .

 ىلا اليل مهنم جاتحم جرخ ناو . هنم دب ال ليقو . نذا الب هولخد هفايضال

 :بالكلاوأ “ نذأتسا نا مهظاقيا فاخو تيبلا لهأ دقر دقو “ عجر مث جورخ

 جوزل زاجو . فالخ ؟ هنم دب ال وأ ؟الوأ ؟ ًاقلطم لخدي مث نذأتسي لهف

 يف رخآ ىلع لخد نا لك نذأتسيو ٠ هسكعك نذا الب اهتيب يف هتجوز ىلع

 الو . امهريغل ناو تيي يف انكس نا ال ؤ هدحو هب نكي مل نا هريغل تي

 رهاظوأ ثاهنم ىلاء وأ ؤ ًايمجر اهقلط ولو اهيلع لخديو . اهدحأ عنمب لغش

 حنحنيو ملسيو هيلعن قفصي ليقو . هسكعك نذاب ال ث ةمصع امهنيب تيقب ام

 هب ناو اهتيب يف ىرخأ ىلع الوخد تدارأ نا ةرض نذأتستو . اهيلع هدارأ نا

 ٠ هب نم نذأب كرشم تيب لخديو 3 هيف دحوت مل نا هنودب زاجو . اهجوز

 هيف تيب لخديو ب عنمي مل نإ لخديف؟ لخدن ؟ انهاه نم : هلخاد لوقي ليقو

 ٠ نذابال هتمهت تققحت وأ ث ملع نا 'هرييغتل مرحموأ © ركنموأ ث ملظ

 ٠ هنم عنتما نإ ۔ هرك ىلع ناو ۔لخدو هرسك لخادلا نود هباب قلغأ ناو

 الب ناو هيلإ لخد هيلع لوخد نم هعنمو هريغ تيب ىف لام هل نم اذكو

 ءافتنال ؛ هبالاالف هل نذأي نم وأ ؤ تيبلا بر دجي مل نا اماو ٠ هنذا

 مجهي الو . هنودب هيف هبر هيلع مجه هتيب بصغام بصاغ لخدأ ناو . عنملا

 بصاغك عوري الو هنم هيق ىراوت نا هتيب يف نذا الب نيدم ىلع ميرغ

 . هراسنا لا هل يدؤي امدجب ل نا هميرغ لم ىراوتي نا هلو . قراسو

٢٧٢٣



 تي وأ ٠ هتيب يف لجرلا ناذثتسا ءافجلا نم _ «ةمتاخ» الام

 نونذأتسي ةدجلاو دجلاو مالاو . مهريغ هب نكي مل نا هديبعو هلافطأ نادعم
 نم لكل زاجو . نونجمو ميتي ةفيلخ اذكو ‘ مهلافطأ تيب يف

 مهعم نكسي مل نمل هبو ث مهلك هونكس نا نذا الب لوخد تيي يكرتشم

 نم لوالا ءزجلل هللا نوعب مت

 ليلعلا ءافشو لبنلا ںاتك

 هلواو . يناثلا ءزجلا هليو

 » حاكنلا باتك «
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 اهباتك وا اهباب ريغ يف ةدرطتسملا لئاسملا لودج _ ١

 ` ةماع ةيهقف دعاوقك ةربتعملا لئاسملا لودج _ ٢

باوصلاو اطخلا لودج _ ٤



 0 لودج ك

 ةدرطتسملا لئاسملا

 اهباتك وا اهيباب ريغ يف

                
 م تارا اط :  

 . لزنملاو دجسملا ف جورخلاو لوخدلا بدا

 .ءوضولا ىف لمعتسا اذاهبرل مارحلا ءاملا ةمق مرغ

 ا . ضيبرعللاو ةقتلا ةلاسم

 .هتوبث يف هربخب لمعي نمو سايالا نس ديدحت

 . ةثلاثلا اهتصح تلتخا اذا ةداتعملا ةدع ءاضقنا

 اهتيد مرغو ةدقعلا لح ةمرح

 .ةالتملا قالط ةدع ءاضقنا

 . هريغل لحتو اهجوز ءاسفنلا توفت ىتم

 . ةمالسالا ةمالا تاصورصخ

 سجنلا لوانت نم ةعبتلا نم ليلحتلا وا مرغلا مازلا

 . ةساجنلا هيف دعاقلا نكي مل اميف ريغلا ةعتماب

 ايع كلذ دع الاو سجنلملا عي ىتم سجللاب رابخالا نم دبال

 .ايع دعب ال ىتمو .اسيلدتو
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١٧ 
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٢٢ 

٣٥ 
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٤١ 

٤٨ 
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 افرع نذالا مدع هيه دعي اميف فرعلا ميكحت

 ةاللا

 . ةيجاولا ننسلا

 .ضرف ىلع ضرف لوخد

 . ةالصلا ريغ يف ناو ءاليخ رازالا رج نع يبنلا

 .اهل ةمرح ال يتلا ءايشالا

 . لالظتسالاب ناو بوصخملاب عافتنالا ةمرح

 ٠ ةبوصغمكف الاو هنودب ناو هيف ىلصي نذاب لخد ام

 .اهريغك تيملا ةالص يف تئافلا كاردتسا حص

 . .اهريغك تيملا ةالص ىف تئافلا ىلع فالختسا حص

 .خلا ةعمجلاك خاكنلاو نيديعلا ةبطخ يف لاقي ام لقا

 لها هلاتقو .. هتما نم ناسنالا جورخ : ثالثلا رئابكلا ركذ

 . هتنس هليدبتو . هتقفص

 .انطو كرشلا راد ذاختا راضم

 .اهحاكن تزاجاْنا داب تحت تنلب ةلفط تكله

 .قتع دعب داب نم اهسفن رتخت مل ةما تكله

 .عوكر وا ،دوجس كرت دمعت نمل ةرافكلاو لدبلا مازلا
 . . دوعف وا
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 زئانجلا

 هلجر نم رخآو هتبكرل هسأر نم معي ابوث ناسنا دجو نا

 . لوألاب ىلص هترسل
 هفلخ ةالصلاو ، هتحيبذ لكا مدع . هتحكانم { هتداهش : فلقألا ماكحا

 ٠ ةنرمو ةحئانل ةمرحال

 ٠ مهيلع ىلصي ال امك مهيلع ملسي الو . نومعطي ال ةسمخ

 5 اكرل (

 . ةعرازملا لئاسم ق ةلشما هدع ردوا

 ٠ نوزوملاو ليكملا بصغ

 . كرشلا ضرا ىلا مالسالا ضرا نم ىكزت ةيشام جارخا عنم

 . تنىلا ةزاحا فيرعت

 هلكومو ليكولا نيب نامض دقع اهنأب ةلاكولا فرع

 ٠هنم هعزن لكوملل زاج اميف

 قرفلا :الئإتب اهيلع ليكولل ةبسنلاب ةاكزلاو نيدلا نيب قرف
 الب هنم هميرغ ءاربا هل زاجو .هبر نيعت هنأب ةاكزلاو نيدلا نيب
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١١٨ 
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» 

» 
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» 
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 - ةاكزلا كلذك الو ذخا

 :هلوقب كلذ اللعم فرصتلا يف ليكولا نيبو ةيصولا ةفيلخ نيب قرف

 ليكولاو . هتافو دعب يصوملا ماقم همايقل ةيصولا ةفيلخ نا

 ناوث هل همسرو هف هلكو ام نيع يف هتايح يف هلكوم ماقم

 .ةفالخلاك ةلاكولا نم جرخ هادعت

 : هلكا هلزاجو هتحابا ىلع وهف قافا مث ننجتف ماعط لكا هل حيبا نم

 . ءامغالا لبق هل حيبا ام لكا هيلع ىمغملل حابي

 لخد ولو هتلاكو تلطب هلكوم هعابف .يش عيب ىلع لكو نم

 ٠٠ دعب ةيناث هل لكوملا كلم

 . نوزولملاو ليكملا يف ةلاكولا ةئزجت زوجت

 هف لعفي نا . هنيعب بوصغملا وا قورسملا در اذا ليكولل

 " ناثرمأف هتميقوا .هلدب اما 0 هب رماام

 مونلا
 . ةلمجلا لها روهشمب اهيف لمعي ىتلا نطاومل
 . قاثيملا ضقن ىلع اسايق ةظلغم همزلت ةريبك لمع نم

 . .ناضمر يف ءطو ىلع ةأرما هركا نم مكح
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 جل
 هتقو لبق يلص اذا لفن ىلا ضرفلا لوحتي

 .هنا۔اب قلطي ىتح اذكه اهقالط بتاك ةجوز قلطت ال

 قتع زاوجو “هطرشو ريغصلا قتعو . قتعلا يف عنتمملاو زئاجلا ركذ

 .ةالفو انارمع راوجلا دح نييبت ىف ةفلتخملا لاوقالا داريا

 . باستكالا نع هروع هعنمي مل نا راهظلا يف روعالا

 . افصو ءاتش فلةالا اهيف رذعي ىتلا ةدملا
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٢٢٢ 

٢٢٥ 

 ٢٤٠ . غوسيالىتمو اهعيب ىلع مهرابجاو سانلا لاوما ريعست مامالل غوسي ىتم
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 قوقحلا

 ٢٤٢ . نيدلاولا تومو ةنتفو طحق دعب ةبوتلا ديدجت باجيا

 13 . هديب نم هيف دعاقلا لصالا ريغ

 « .هب الا هجرخي ال نايبب ءيش هديب نم لك
 ٢٧٢ .اعنمو انذا افلتخا اذا نيكرتشم لام نم لكؤي ال
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 ` لودج

 ةهقف دعاوقك ربتعت لئاسم نم باتكلا ف درو ام

 ءىراقلا هبقفت ىلع ةناعا انه اهانتبثا ةماع

 .لسغلا يفال .همامت دعب ءوضولا يف رثؤي سجنلا ه

 .ضيحلل تقوت مل ام ةالصلل ةأرملا تقوت ال ٠

 . ضيح وهف مايا ةرشع رهط دعب دجو مد لك ه

 . ضيحلل تقوت م ناو سافنلل ةأرملا تقوت ه

 , .نيتسل ةرشع نم نيسمخو دحا ةالصللو دحاو الا سافنلاو ضيحلل تقوت ال ه

 « . ثدح مدلاو لصا رهطلا ه
 حيحصلاف ضيحلا يف اما :اهسافنو اهضيح ةارملا هيلع ينبت ىذلا لصالا ه

 . ةثالثف سافنلا يف اماو ناموي

 .عطاقلا رهطلا دعب ام ةأرملا عمجت ال ٠

 .ةنقيتم ةدابع هل عدت ال لمتحم عطاقلا رهطلا دعب ام مد ه

 . ةرشع سافنلا مايأ لقأو . ةرشع هرثكأو ٠ ةثالث حيحصلا ىلع ضيحلا مايا 7

 . نوعبرا ٣7

 .اهقبس ام مكح مدلا عباوت مكح ٠

 آ

  

  



 راظتناو . ةثالث سافنلا يفو ناموي حيحصلا ىلع ضحلا يف مدلا راظتنا مكح .

 .ةليلو موي سافنلاو ضيحلا يف هعباوت

 تيقوتلا لبق نوكي امكو رهطلا يف نوكي ضيحلا يف نوكي امك باستتالا ه

 . هدعب نوكي ضيحلل

 .هاضق موزلب موصلاو اهءاضق موزلالب ةالصلا ءاسفنلاو ضئاحلا كرتت ه

 .رهطلا مكح يف اهنال ةضاحتسملا نم حابيو اهجرف يف ضئاحلا ءطو مرحي

 . رثكالا دنع ضيحلا يف ثطولاك لسغ لبقو رهط دعب ءطولا

 .رثكالا ىلع ىربكلا نمو ءاعامجا ىرغصلا نم لدب مميتلا

 . حصالا ىلع ضيحلا مكحف راظتنالا مايا

 .هيلع قفتم مدلا مكح نال . سكع الو هريغ راظتنا ليزي مدلا راظتنا

 .نامزلاب رهطي سجنلا بهذي ام لك .

 . هنودب ناو هيف ىلصي نذاب لخد ام .

 . هيلع ىلصيال هب ىلصيال ام ه

 .هتالص داعا ةالصلا يف ننسلا رئاس كرت دمعت نم ه

 .ايندلا نطو نمل نطو ال ٥

 .هبصغ تيي نيطوت بصافل حصي ال ه

 :هالوم فلاخي الو نطوي ال دبلا .

 ٥ هدومع يدابلاو . هاصع جئاسلاو ‘ هحفس يراشلاو . هتنس نفسلا نطو .
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 .انطوي مل ام اتاوما ولو امهءابآ نطو ةأرملاو لجرلا نطونا .

 .هيف ةماقالا ةينال 'ًامامت هيف ىلصي لحم دصق وه نطولا ذاختا ي

 . رفسلا ةين ىلع ماد ام رصقي رفاسملا .

 .هربغ نكي مل نا رخآ نطويىتح نطو عزني ال ى
 .ةماقالاب مامتلا بجوت نطولا ذخا ةين ي

 " . هلايما جراخ رصقي ملام هنم عزن لحمب لجرلا متي ه

 .لعفلاب ةالصلا هرصق عم نيخسزفلا ةزواجمب ريصقتلا بجوت عزنلا ةين ه

 تعجرف هلايما نم اهجوز اهجرخا ولو اهياك تلص احاكنزجت مل نا ةلفطلا ي

 . اهف تلصو

 . رخأ لمع يف لخد نا هيلا عجري الف ننسلا نم اثيش يلصملا يسن اذا ه

 ملام كانه نم ذخاو هيلا عجر اوهس ةالصلا ضورف نم اضرف كرت نم

 , نيلمع لمعي

 . اهحالصأل نكي مل نا ادمع اهسفي اوهس اهضقني ال لعف لك .

 ٠ هتقاط قوف فلكي مل هعفد دجي ال هتالص يف امد علب نم :

 ٠ ةالصلا داعا اهتفلاخم وا . ةالصلا ننس نم ةنس كرت دمعت نم ه

 . هيف مرحا ىذلا لحملا ةعامجلا ةالص يف ربتعملا ه

 .اهنع هلغش نا هب لغتشي ةالصلا حالص هيف ام لك .
 . رجالا يف رثا ناو اقلطم بئاغرلا ىلع نانلا رثؤي ال ه

 .هب لغتشيال هلمعب مل هنا نقيتي ملو هيف كش مث هنم جرخ لمع لك ٠
 .هيلو مهيف نكي مل نا هقوقح مهمزلت مل موق لايما نم اجراخ تام نم .
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 تقرتفاو خلسنا اذاف . هؤازجأ قرتفت ملو هماظع هدلج ىطغ ام تيملا قوقح مزلت ه

 ٠ هلع ةالصلاو هنفكو هلسغ طقس

 . ةصاخل فرعت مل نا ةحابالا ةربقملا ضرأ يف ةدعاقلا ه

 ٠ نفلاو 1 ةالصلاو نيفكتلاو . لسنلا : يهو ةعبرالا اهفانكاب ذخالا ةزانجلا مامت .

 ٥ هقوقح مزلت الو همأ نيبو هنيب .قرفي ال تيم دلولا جرخ اذا .

 ل باصن مكح ةاكز هف تبجو لام نم تيقب نا ةلصأتملا ةثالثلا مكح ٠

 ‘هنع دؤي

 ٥ امكح دحاولاك كرتشملا .

 بساكلا متأ ى بسكل رخآلاو . ةراجتل ادهدحأ مهس :نانثا كرتشا اذإ ه

 . سكملا ال. رجاتلاب

 . ةاكزلا تقول ضقان باصنلا تقول ضقان لك ه

 ٠ ميرفلاف هبر هيلع يدؤي لام لك يسقطه٠
 سوؤيملا لاهلا كلذ هيلا عجر مث . ةاكزلا تقو هطقساو لام نم دحأ سيأ اذإ

 .لاز دق لوالا مكحو تيقوتلا فنأتسي لب ، ىضم ام ىلع يكزي ال ۔ ليق - هنم

 ٠ نيدقنلا يف هكيرشب كيرش متيال .

 .ضرالل قح ةفينح ىباو عيرلا دنعو .ضرالل ال عرزلل قح ةاكزلا

 .: رشعو جارخ عمتجي ال ذأ اهيف رشع الف اجارخ ضرالا تناك اذا

 .ىكزت تناك اذا كرش ضرا ىلا نيملسملا ضرا نم ةيشام جارخا عنمي ٥
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 .هنزو وا هليكو هسنج نم هلثم مرغ هكلهتساف انوزوم وا اليكم بصغ نم

 .: نيدلا هاطعا همزل ناو طاقسا هل حصب مل هريغ لع ليملا عوجر حص اذا

 يقب ام تباث هتقو نا ينعي (ىلكب) : ةثالث معنلاو نيدقنلا يف لصالا لقا

 : “ ةثالث ۔اهيلع ىكز ۔ مهارد وا ريناند نم

 نع ةرابع بهنلا لاقثمف ث ةضفلا .)اقثُمو .بهذلا لاقثم :نالاقثم لاقثملا

 ةلالث ا ةضفلا لاقثمو ز رب نم تابح عبرا هطاريقو .اطاريق نيرشعو ةعبرا

 ٠ طسوا ريعش نم ةبح نوثالث اهطاريقو ‘ طيرارق

 ٠املع ال المع بجوت نيلدعلا ةداهش

 ضعب , ىلع اهضعب لمح بجو فالتخالا لك ا اهعلطم فلتخت مل نا دالبلا
‘ ٠ 

 .ةب و رلا ىف ١ ؤ

 .اعم المعو اماع هباجيال ةداهشل جتحي ملا رتاوتلا دح غلب اذا رلا

 ٠ ةمذلا هنم تئربو ىضقنا دق ءيش يف ءانمالا ريغ لوق لبقي ال .

 ٤ بلسلا ماقم يفال باجيالا ماقم يف ناك اذا ريغلا لعفب ثنحلا عقي .

 سنجلا دحتا اذا ادحاو امكح مويو ةليل لكلو . نيمكح ةليلو موي لكل نا ه

 هلعف نمو 6 نيمويب هلعافك ناك اليل هداعا مث اراهن اثيش لعف نم ناهانعم (ىلكب)

 .مويب نيترم هلعافك ناك اراهن هداعا مث اليل

 ٤ قاثيملا ضقن ىلع اسايق ةظلغم هتمزل ةريبك لمع نم .

 . ةهبش ربتعي ؟الوا ؟ رطفم له هيف فلتخم لك .

 ٠ فاكتعالل دسفم هيف ريخم لمع لك ,
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 . هتقو لبق هب مرحا اذا ةرمع ىلا جحلا بلقني ه

 نا دب الف عتمتلا يده الا هلع غلب دقف بطع مث مرحلا غلب يده لك ٠

 . رحنلا موي ىنمب قربي

 . ةرورضب جحلا يف ءازجلا لازي ال

 . ىضاملا ف ال لبقتسملا يف عفني نيميلا يف ءانثتسالا .

 الو : عيطتسي ال امف الو 0 كلميال اميف الو . ةصعم ف دع لع زذنال

 . محر ةعيطق هيف

 .دارجلاو كمسلا ريغ يف ةتيمف يح نم عطق ام }.

 . ىذالا فكو ناسحالا يف راجلا مكحك محرلاو بحاصلا مكح ه

 ٥ نونجملاو ةاكزلاو بئاغلا و ميتيلا لامو . دجسملا لام يف حلصالا رابتعا .

 .ةعفنملا ةميق مرغ عفتنملا مزلو مارحلا تويبب عفتنيال .

 . ةيدعتب الام دسفأ نم رفك ه

 عفادي نا هيلع ضرفو هسابلو هحالس يمرو تومل هسفن ميلستملسمل لحي ال .

 ٠ كلذ نود

٢٩٠ ...







 ةحفصملا

 باتك نم لوالا .زجلا تايوتحم

 ٩: ليلعلا ءافشو ليللا :

 باتكلا ريدصت ١٨ ۔-١

. ١ 
٦ 

 نلكامالا ٠ ةجاحلا ءاصق بادا ٨

 :اهب ىجنتسي ال ىتلا هاملا : ءاملا ٩

 باتكل ا ةمدقم

 «تا ر اهطل ”١

 اهبف ىضقت الىتل

 . ءاجنتسالا ةفك 7

١١ 

١٣ 

 : ءوضولا

 حابملاو "

 "هتاهوركم : هتابودنم

 هننس . هضئارف .

 . هتفك ‘ هف لالخ الا مكج

 ١ ءامل ١ قلطمل ٠

 عوضوملا

 نونسملاو ضورفملا

 ةحفصلا

١٤ 

١٥ 

١٦ 

١٧ | . 

١٨   
٢٩٣ 

 عوضوملا

 ءاملا ؤ ةجتملا رثبلا ريهطت

 . . دكارلا .
 أ . رهاطلا ىلعدراولا جنا ١٥

 .للبلاو رؤسلا مكح "سكملا
 .لالجلا بلك هيف غلوءانا لسغي . ١

 مكح اهب . عفريال ىتلا هايملا

 .ثدحلا:.

 مرحملا مالكلا : ءوضولا ضقاون :

 . ضقنلا

 رظنلا بتارم “ ضقانلا رظنلا

 زوجي ام . مراحملا تاوذ ىلا .

 عامسلا ث هراهظا ةأرملل
 ‘ :مرحلا

  

 



 عوضوملا ةحفصلا

 هتابودنم هننس.ةضورفلاستغالا ٩

 ٠ هماكحأو . هتاهوركم

 هايملا . لاستغالا تابجوم ٠

 . اهماكحاو ةثالثلا

 ١ بنجلا تاروظحم . ليللا للب . )

 .هب فرعي امو ضحلا

 ةقرفتلا بوجوو ةثالثلا ءامدلا ٢

 . اهنيب

 .مدلا عب اوت مكح © ةهبشلا ءامد ٢٣

 . رهطلا ةمالع

 ٤ ضيحلا نم لاستغالا ةيفيك .

 لقأ . رهطلاو ضيحلا لاقتنا

 ىصقأ 3 لاثم . هرثكاو ضيحلا

 هاندأو سافنلا .

 بجت دعاوق : رهطلا تقو ٥

 . اهتاعارم

   رهط . رهطلل تقوتال تاقوأ ٦

 عوضوملا ةحفصلا

 مدب طلوخ
 رهط . راظتنالا ىلع هبيصت ربط ٧

 .ضيحلا يف اهتقو لخاد هبيصت

 هبيصترهط ، لمحب لصتا ربط ٨
 دبال ةظحالم . سافنلا دعب

 ةيقيبطت روص . اهنم

 “سافنلاو ضيحلا يف ءانبلا لصأ ٩

 . ةيقيبطت ةلثمأ

 .ضحلاب دادتعالا ١

 امم رهطلاو ضيحلا ةيؤر ٢

 , هعباتو مدلا راظتنا

 اسفنلاو ضئاحلا رظتنت ىتم ٢

٣٥ 

٢٩٤ 

 ف هربع ىلع مدلا دورو . امهيف

 برباستنالا . هسكع وأ 6 راظتنالا

 ضرلل تيقوتلا لبق رهطلا يف

 .هدعبو

 ٠ هناصقنو مدلا ةدايز

 



 عوضومل ١ ةحفصلا

 :ةلثما ٦

 ةلهاجلا مكح , تقولا هباشت ٧

 .اهضيخو اهرهط مايال
 'قحتست. ىتم .سافنلا ماكحا ٨

 .ةالصلا كرتتو ءاسفنلا مسا لماحلا

 .ءطو . ضئاحلا ىلع رظحي ام ٩
 ةضاحتسملا ءاسفنلاو ض د احلا

 .ض هئاحل ١ نم حابي ام ٤٠

 ٤١ ١ مميتل .

 وه له :هننس ،هضورف هطورش ٤٢

 . نم 4 ىربكلاو ىرغصلا نم لدب

 : مميتلا هل حابي

 ءامللآدقاف ر رتعي ىتم مميتلا طرش 1

 .مميتلا ة هفص ٤٥

 .اهز هطتو ةساجنلا هضقاون ٧

 ٤٨ نايعا ةساجنلا اهيف دعاقلا ءايشالا |
 ةت مب سيل ام . ةساجنلا

    

 عوضومل ١ ةحفصلا

 تارذقتسم .ريطلاو شحولا عابس ٤٩

 ءامدلا ثحوفسملا مدلا . ماوهلا

 ٠ ناويحلا ثاورا 6 اهنع وفعملا

 ةئيطبلا ث انسجن يقالي رهاطلا ٥٠

 ‘ هتعيرسلاو لالحنالا " ا

 ريهطتلاتايفيكو تارهطللعاونا 0١

 حسملاب ةلازالا ءسجنلا رثا ءاقب ٥٢

 نامزلا رورمب ةلازالا ء بيرتلا

 حشرلا ِ غابدلا ٢.

 ٥. «ةذدصلا» `

 تاقوا ث ةبجاولا ننسلا ٥٦

 لوا .هتقوو رهظلا ّ تاولصلا

 فالتخاب رهطلا فالتخا . رصعلا

 رصعلا رخآ ةنسلا روهش

 ٧ حبصلا ' ءاشعلا ڵ برغملا .

 ناذالا اهيف ىلصي الىتلا تاقوالا

 . هتيرومام نذؤملا ةفص

 ةماقالا :زوجي ال امو هل زوجي ام ٥٨

٢٩٥ 

 



 عوضوملا ةحفملا

 . اهماكحاو

 لجرلا ىلع مرحيام.ةالصلاسابل 0٩

 هب ىلصي الام . هسابل

 يهنملا تائيهلا ٠ةأرملا صخي ام ٦٠
 . ءءاتحالا .ءامصلا :ةالصلا ق اهنع

 .رازالا رج . لدسلا
 رارطضالا لاح ةالصلا سال ٦١

 ' هبيترتو

 ىلصي ام .بايثلا بولسملا ةالص ٦٢

 ال ام .هيلع ىلصي ال امو هيلع

 .هل ةمرح
 ىتم ءاهتفرعمو ةلبقلا لابقتسا ٦٢

 ىتم ‘ةرتسلا٠لابقتسالا طقسي
 . ةرتس الب ةالصلا طقست

 تالاح ةالصلا ةأيه .ةالصلا مايق ٦٥
 ,يلصملا

 .دوعقلا ةفص ض زجاعلا ةالص ٦٦
 . ءاميالا ةفص .فيكتلا

   هيجوتلا .ةنيفسلا بكار يلصي فيك ٦٧

 .عوضوملا ةحفصلا

 مارحالا ةريبكت . ةذاعتسالا ٦٨
 رهجلاو رسلا .ةلمسبلا . ةءارقلا ٩

 ٠ ةالصلا دسفي ىذلا نحللا .

 ةدايزلا , توكسلا بحتسي نيا

 ةالصلا حالصال
 ء اه_ٍف هيلع مرحا ام ةفلاخم ١

 عوكرلا دسفي ام .هتفصو عوكرلا
 عفرلا يف لاقي امو ميظعتلا ةغيص ٢

 هتفصو دوجسلا ءامومأمو اذف هنم
 , دوجسلا يف هتاعارم بجي ام
 لاوقالا احيبسنلا ةغيص
 لاعنفالاو . ةنونسملا

 ث دوجسلا تالاح ةضورفملا

 ٤ ةشبحلا دوعق .دهشتلا دوعق ةفص .

 كولملا عيبرت ءاعقالا ، ءاصفرقلا

 كيدلا رقن ٤ بلعثلا تافتلا .

 اهتغص 6 تايحتلا ةءارق ٥

 . اهريسفتو

 ٦ ةعامجلا ةالص .ميلستلا ,

٢٩٦ 

 



 عوضوملا .ةحفصلا

 . ءادتقالاطورش

 دنعلا ةماما .ةمام الاب قحالا ٧

 ..هتماما ىف فلتخملا . دعاقلاو

 نيموماملا ماظن
 ٧٨ .ءافكالا ميدقت © فوفصلا ةيلضفا : .

 . اهصيصرتو فوفصلا ةيوست ٩١ رفسلا ةالص . ةعمجلاتانونسم

 نم لك فقوم ث ةجرفلادس ٩

 ٠ مامالا فلخ ةأرملاو لجرلا

 . ةعامجلا ةالصل ةفلتخم تالاح ٨٠

 ةالصلا ءانثا داسفلا حالصا ٨١

 ةالصب موماملا ةالص طبترت له ٨٢

 مامالاب ءادتقالا . مامالا

 . مامالا هبنت ٢

 ةفيك . هماكحأ و فالختسالا ٤

 : فالختسالا

 ميقملا فالختسا ٨٥

 ., ٠1 . .سكعلاو

 . ةالصلا عافرإ ٨٦

   | رفاسملل

 عوضومل ١ ةحفصلا

 ' كاردتسالا ةيفك | ٨٧

 .ةعمجلا ةالص ٨

 .اهتحص طورش . ةعمجلا طورش ٩

 تاصنالا ..اهلبق :مامالل نسيام ٠

 اهماكحاو ...

 نيفسلا نطو ؛نطولا ذاختا ضرف ٩٢

 . حئانلاو يدابلاو يراشلاو

 ام . ةمالاو دعلاو ةجوزلانط و ٣

 هذاختا يف ىعاري

 نطولا عزن ؤ نطولا ذختي فيك ٩٤
 ٥ هبابسأو نيتالصلا عمج .

 ٦ وهسلا دوجس . فوخلا ةالص .

 ةضقانلا لاعفالا :ةالصلا ضقاون٨

 .هيف حماستي ىذلا فيفخلا لعفلا ..

 ٩٩ ةالصلا ءانثاهعم لوحتلا غوسي ام .

 ٠٠ اهحالصا يف هارحتي ام .

: : ٢٧ 

 



 عوضوملا ةحفصلا

 لاعفالاو توكسلاب ةالصلا ضقن ١٠١

 . ةنطابلا

 ٠٢ اهننس ، ةالصلا ضئارف .

 تالاح ث ةأرملا ةالص ي اهئاغر ٣

 , نيعتتىتم ، ةرطفلا ننس . ةنق
 . ةالصلا ءاضق

 . « برغملا ةنس : ةتارلا ننسلا ١٦

 ةوالتلا دوجس . رتولا . رجفلا ةنس

 . نآرقلا تادجس

 هنمعفرلا يفو دوجسلا يف لاقي ام ٧

 . ناضمر مايق ٨

 . ربكي مك . نيديعلا ةالص ٩

 . فوسكلاو فوسخلا ةالص ٧٠

 . لفاونلا ةالص ٠ ةلزلزلاو

 ١١٢٣ « زن اتجلا »

 ءادهشلا . تيملا لسغ ` حورلا   جورخ ةرام . رضتحملا قوقح ١١٥

٢٩٨ 

 عوضوملا ةحفصلا

 . هلسغ ةفك ' هلسغ ىلوتي نم ٦

 نيفكتلا ٧

 أ هتمص .ي هف

 ةزانجلا لمح . نفك يف ددعتم | ١٩

 .اهب ريسلاو

 .هيلع ىلصي ال نم. . تيملا ةالص ٠

 نيلصملا بيترت

 ةالصلا ةيفيك . ةزانجلا عضو ١

 . اهيلع

 ةالص اهعم حصت ال وتلا تالاحلا ٢

 . ربقلا رفح ٠ تيملا

 رابقالا ةفك | ١٢٣

 ال نم & تيملا قوقح مزلت ىتم ٤

 ةيزعتلا ٠ بجحلا . هقوةح مزلت

 ١٢٧ » ةاكزلا «

 ىكرزيام ٠0 بخي نم ىلعو ةاكزلا ٩



 عوضوملا ةحفصلا

 . بوبحلا باصن ٠ ىكزي ال امو

 بجت ىتم 4 ةاكزلا رادقم ١٢٣٠

 فلت اميف ةاكزلا بجت له ١
 . داصحلا لبق هلكا حابي ام . ةقآب

 7 ةاكز لماعلا ىلع له ٢

 ىلع وا بصاغلا ىلع ةاكزلا له ٢

 .ضرالا بر

 لع ملسملا هارتشا ام مكح ١٣٤

 . لع ملسملا هارتشا ام مكح ،يمذلا

 نيدقنلا ةاكز . برعلا ىراصن

 .امهباصنو

 . نيدقنلا مض طورش ٣٥

 . ىلحلا ةاكز ٦

 ٠ تقوتلا . شوشنملاو فئازلا ٧

 ؟ةجوزتملاقادص ضرفام ىكزي ىتم
 .. ةدئافلا مكح . لوحلا لامكتسا ٨!

 . ةاكزللددحم تقو ذاخت! ٤١

 ٠ةراجتلا ضورع ةاكز ١٤٢٣

 .ضراقملا ةاكز ١٤٤

٢٩٩ 

  

 عوضوملا ةحفصلا

 ٤٦ هباصنو منغلا ةاكز .

 ٧ ؟ راغصلا دعت ىتم

 ٤٩ منغلا ةدئاف ةاكز .

 ٥٠ ةيعرف ةلثما :

 ١٠ منغلا ةاكز ف ىطعيام .

 إ اجارخاو اباصن لبالا ةاكز ١٥٢

 هل ىطعت ال نم . ةاكزلا فراصم ١٠٢
 .براقالا نم هل ىطعت نم

 ىفو . مهبولق ةفلؤملا .اهيلع لماعلا ١٤
 .مراغلاو .باقرلا

 يف ، ليبسلا نباو ب هللا ليبس يفو ٥

 .اهميسقت . ةقدصلا عفد

 ٦ مامالا اهعضي نيا .
 ىلع ليكوتلا .ةاكزلا عفدت فبك ١٨
 ماق نا هتلاكو ىقبت له 4 عفدلا

 ؟عفترا من عنام ه
 وا ةدابز دجو اذا لمعلا ام ٩

 .اناصقن

 



 عوضومل ١ ةحفصلا

 ٠ هلدبو ءيشلا نيب قرفلا .

 ث ذخالا ىلع فالختسالا

 ٠ مهتاكز مزلت نم : رطفلا ةاكز .

 اهرادقم .مزلت ال نمو . ,

 .اهجارخا تقو . بجت ىتم ٦٢

 «موصلا»

 ناضمر توبث ٠ هماسقاو موصلا ٦٥

 علاطلاو رار نم لزانلا مكح ١٦٨

 ٠ ردص نم

٠١٦٢ 

 ١٦٩ ىتمو : راطفالا هل حابي نم .

 .هراطفاو رفاسملا موص ٠

 ؟ناضمرءاضق يفعباتتلاط رتشي له ١٧٢

 ٣ همزليال نمو ءاضقلا همزلي نم .

 مرلي ام . راطفالا هل زوجي ال نم ٤

 . ادمع داسفالاب

 ٥ اهمكحو عييضتلا بتارم .

 نم هنا حصف راطفا دمعت نم ٦

 عوضومل ١ ةحفصل ١

 بدني ىتلا مايالا .بودنملا موصلا ٠

 . هماكحاو فاكتعالا . اهماص

 ٨ ه هؤاهتناو فاكتعالا ءدب .

 «هطورشو جحلا»

 ةعاطتسالا . هبوجو طرشو جحلا ١٢٣

 .اهيعونب .

 .جورخلا ىدل جحلا ديرم لعفيام ٤

 ٥١ مارحالا .

 مارحالالاستغا .ةنونسملا تيقاوملا ٦

 . ةيبلتلا ةغيص ، هسابلو

 ٧ عتمتلا ةيفيك . جحلا عاونا .

 ١٨ دارفالا ةفص . نارقلا ةفص ٠

 مارحالا تاروظحم .

 ٠ مارحالا عناوم .

 .جحلاف.لادجالوقوسفالو ثفرال ١٩١

 . هؤازجو ربلا دص

 هدص . مرحلا رجش ث مرحلا دح ٢

 . هؤالخو هتطقلو

١٨١ 

 وس  
 ١٩٣ زوجب ال امو مرحملل زوجي ام . - لا

٣.. 

 



 عوضوملا ةحفصلا

 .تيللا ةلباقم دنع لاقيام .ةكملوخد

 . هتيفيكو فاوطلا ٠٩٤

 3٠ . فاوطلا لصا ٥

 .هيف ىعاريامو يعسلا لصا .يعسلا ٦
 ث ةيورتلا موي جحلاب مارحالا ٧

 : ..ىنم ءاعد .ىنملا جورخلا

 . تاولصلا عمجو ىنمب تيبملا ٨

 . تافرعب لوزنلا ءاعد

 هاعد . هؤاعدو تافرعب فوقولا ٩

 .ةضانالا

 ىصحلا عفر . ةفلدزملاب تيبملا ٠

 . مارحلا رعشملا دنع ركذلا اهنم
 .اهدنع ةيبلتلا عطقو ةبقعلا ةرمج ٠١

 .ىزجيام تفثلاءاقلا .قلحلاو حبذلا

 ؟نم ىلعو ةيحضوايده

 : ٠' يدهلا ريخ ٠٢

 اهماكحاويعوطتلاوبجاولا يدهلا ٠٢

 . ركالاو رغصالا ليلحتلا ٠٤

١ 

  

 عوضوملا -.. ةحفصلا

 قيرشتلا مايا ةرايزلا فاوط ٥
 لالخالا : .اهيف جاحلا هلعفي امو

 كلذ ماكحاو كسانملا وا ناكرالا
 عادولا فاوط ٨

 ١ تارافكلاو ناميالاه «

 مانا ٠اعماكحاو نيميلا ماسقا ٢
 .رفكملا حابملا

 ثنحلا بجوم .نيميلا يف ءانثتسالا ٤

 ٧ مسقلا ظفل لولدم . .

 ٨ ؟ملكتلاك لوسرلاو ةباتكلا له .

 .ةقيطت ةلثما ٩

 ١ هركمل ةيقتلا زاوج ..

 ظيلغتلا ةرافك .ةعيبلا ىلعه اركالا ٢
 , .ماعطالا ةلسرملا ةرافكلا

 موصلا يف لصف قتعلا ةوسكلا ٢
 . ۔ماعطالاو

 ٢٤ مازتلالا ةرافك .

 ٥ رذنلا ةرافك 6رذنلا باب ٠

 بجي ام :هماكحاو هب روذنملا ٦

٢ 5 



 عوضومل ١ ةحفصل ١

 . بجي ال امو . رذنلا ى هب .افولا

 . مرحي امو
 ٢٢٩ حن ابذلا» »

 تايفيك ٠ةاكذلا .هلكا مرحي ام ١

 . اهنع يهنملا حبذلا

 ٢ ةحيبذلا هعم لكؤت ال ام .

 ٢٣ نينجلا ةاكذ .

 ٤ ةاكذلا طورش .

 هتاكذ حصت نم .ةاكذلا هب حصت ام ٥

 .ةحراجلا ميلعت . رحبلا ديص ٦

 .هماكحاوربلا دئاص ٨

 .هماكحاو رحلا دص ٩

 ٢٤٤٩٠ ١ ريعستل . ١ ةققعل .

 ٢٤١ » قوقحلا «

 ٣ نيدلاولا رب .

 ٤٤ نيدلاولا ىلع دلولا قح .

 ٥ محرلا ةلص .

 .ميتيلا قوقح ٤٦

   . هب مئاقلا تافرصت ٤٢ا٧

 عوضوملا ةحفدرلا

 .اسفنو الام ملسملا ظفح ٤٨

 . راوجلا قح ٩

 . راجلا قوقح ٠

 . ةقاوذلا ٥٢

 ال نم . بنجلاب بحاصلا قح ٥٢

 . ةحصلا هعم دقعت

 ٥٤ ملسملا ىلع ملسملا قح .

 ٥ ليبسلا نبال ناسحالا .

 بجتنم 2 ةفايضلا بجت نم ىلع ٦
 . بجت ال نمو .هتفايض

 ىلا ناسحالا . فيضلا بدأ ٧

 . دبعلا ىلع ديسلا قح . ديبملا
 هف ىعاري امو دجاسملا ءانب ٨

 ٢٦٠ هف دسفأ ام حالصا .

 ٦١ دجسمل لعج ام فرصي نيأ .

 غوس ام . دجسملا مئاق تافرصت ٦٢

 انيع هئامب عافتنالا . غوسي ال امو

 . اهلضفو هترامع . ًابصو



 باكلا عوصرم ةحفدملا باتكل ١ عوضوم ةحفصلا

 مالسلا ٠ ٢٦٨ دجاملا هنع ناصتام ٦٤

 ناذتتسالا ٩ ءالسقتو ةقناعمو ةحفا هم : ةحتلا 1٦

 ٢٧٠0٠ ںاذثتسالا بادآ .
 ةداعلاو ةرايزلا .

 ٧7٢ ناذخسالا رجي ىم .

 ء مابالا .ةح . ذلا لجم ٧

 .يغبنيال اميف ةناخ ٢٧٤ | :الا قح ٠ رك م ٢٦

   . هف ناذثتسالا ٠ ةعمجلا لضفو
 سرهفلا ىهتنا

  





 اطخلا

باوصلا و
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١٤ 

١٦ 

١٧ 

١٦ 

٣٢ 

٢٧ 

٢٨ 

٢٨ 

٢٩ 

٢٩ 

٣٥ 
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 ةءارقلا لق اطخلا حيحصت ,ىراقلا نم ءاجرلا

 س

 ا

١٦ 

١٦ 

١٨ 

١٨ 

١١ 

. ٦ 

١٧ 

 اطخلا ا

 ذيمالث نم

 رطخب

 ١ رطسلا لوأ نم طقس

 ن وملعت ال : دعب طقس

 باوصلا . .

 ذيمالت نم وه

 رطاخب ..

 [رهاوجلادقع]باتك۔٢

 [رطانقلا] باتك رصتخم
 هسأر طقسم يف تامو

 . ١٢٢٣ ةنس نجسي

 ر 7 هنع ىضرو ىلاعت هللاهمحر

 مكحلا
 اهتقو لخاد هبيصت رهط

 ضيحلا يف
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٦١ 

٦٢ 

٦٤ 

٨٦ 

٩٥ 

٩٧ 

٩٧ 

٦ 

١٠٧ 

١١٥ 

١١٦ 

١٦ 

١٢٣٠ 

١٤٠ 

١٧ 

٠ ١ 

٣٠٨ 

 باودلا



١٤٠ 

١٤٢ 

١٤٩ 

١٥٠ 

١٦ 

١٩٦ 

 آ

١٩٢ 

١٩٦ 

١٨٣ 

٢٠٤ 

٢٢٣ 

 آ

 جع

 اطخلا

 دافنسا

 بلطأف

 اهمس

 فناتسأ

 هللا دمحلاو

 ماعطالاو . حبذلاو موصلاو

 هتعطقل و

 لارغ يفو

 هبوجو طورشو

 با وصل ١

 دافتسا

 بلطاف

 امهس

 فنأتسا

 هلل دمحلاو

 لازغيفو

 .هبوجو طرشو

 متيمر اذا ( ص ) هلوقل

 مكل لح دقف متقلحو

 الإ ءىيش لكو بيطلا

 ءاسنلا

 امإ

 ملسوأ نالف



٢٢٠ 

٢٢٢ 

٢٢٢ 

٢٢٤ 

٢٦٢ 

٢٦٦ 

٢٦٦ 

١٤ 

١٦ 

 باوصلا




