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م

،مابـديممضطد مم–اظدوحديممم1984-3-2،معقاظقددمميمأغبدماىدعداغ

م.األدؼىماٌع وفمأغبدمسؾدماظؾطقػماىدع

ألردن،مودردددًماظطددىمؼبماىوععدديمممدب جددًمعددـمعدددارسمامم

ماألردغقيمؼبمسؿقبون،مودبصصًمؼبماألع اضماظؾورـقيمؼبماألردن.

سؿؾًمؼبمعلؿشدػقوتماألردنموامعدورات،موأحؾدًماظ واؼديمعـد مممممم

اٌقضدعممماظصغ ،موظدؼفومدؾعمرواؼوتمعـشقرة،موعؿدقص ةمبوادونمسؾدكممم

مظؽرتوغلماظشكصل.ام

وتفدومأطد مماظشدكقصممممادؿغ قماظعؿؾمؼبمطؿوبيمرواؼيمهؿؾمؼبمرق

سؾكموجفماظؾلقطيمددـقـًو،موعدومؼد الماىفددماٌؾد ولمصقفدومضؾدقً مٌدوممممممممم

تلؿقؼ،موظؽـمطونماهلدفماألولمعـمطؿوبيماظلريةماظـؾقؼيمسؾدكمذدؽؾممم

ىدؼدماحملىمظؽؾمرواؼيمػقمتؼ ؼؾفومظعؿقمماظـوس،موبوألخصمظؾفقؾما

م.عومػقمعـري

"تؾلدقطماظعؾدقم"ممم مسؾكمأغوسمضدمضوعقاممبدومأؤعدـمأغدفممممصعـدعومأعؾب

أجدمصقفؿمأغوددًومددوػؿقامؼبمإاد احلمايضدورةممبدومػدقمس ؼدؼ،مودسؿدقاممممممممم

م.حقوتـوممبومػقمأدودل،موطلؾقاماظؼؾقبمبؾلورؿفؿموسػقؼؿفؿ
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م،ماٌقاصدؼمم2007-12-9بدأتؾبموؿقدعماٌعؾقعدوتمواألحدداثمؼبمممم

مػد،موادؿؿ موؿقعماٌعؾقعوتمإظبميظيمرؾوسيماظؽؿوب.29-11-1428

م،م2014-7-18اٌعؾقعدوتمط واؼديمعؿؽوعؾديمؼبممممموبدأتؾبمبؿـلقؼ

مػدمؼبمرعضون.1435-9-20اٌقاصؼم

وأغفقًماظؽؿوبيماألدودقيمظؾف حلماألولماظ يمؼـؿفلمإظبماهلف ةم

ػد،مطؿومأغفقدًمم14/7/1439م،ماٌقاصؼم31/3/2018اظـؾقؼيماظش ؼػيمؼبم

مػد.8/6/1441م،ماٌقاصؼم2/2/2020هؼقؼفماظـفوئلمؼبم

ةمبلدددؾقبمضصصددل،مإغفددومظقلددًمطؿوبددًوممػدد همرواؼددي،معلدد ودم

أرجدقمممظؾؾقٌ،موالمصبدقزماالضؿؾدوسمعـفدو،موالماددؿـؾوطمأيمتشد ؼع.ممممم

ماظؿعوعؾمععفومطليمطؿوبمتورطبلمضصصل.

وعـماىدؼ مبوظ ط مػوػـومأنمعبقعماألحداثمعؼؿؾليمعدـمطؿدىممم

ايقاراتمضدممتممطؿومأنم،اظلرية،موظقسمعـمخقولماٌمظػيمصقفومعـمذلحل

مطد ممرددقلما ممممؿـودىمععمأدؾقبماظ واؼي،معومسددامؼمتػصقؾفوممبو

ؼؾمطؿدومػدقمسدـماٌ اجدعماٌؾقـديمؼبممممممصؾؿمغ دمسؾقفمح صًومأومغـؼص،مبؾمغؾب

أضدػمإظبمذظدؽمأنماألحودؼدٌماٌدلخقذمبفدومػدلمظقلدًمممممممممغفوؼيماظؽؿوب.

ضطعقيماظصقي،مصفلمعومروىمأشؾىماحملداقن،مطؿومأغفومظقلًمعؽ وبيم

مؽوؼيمهقيماظددوئسمعـمأيمغقع.أؼضًو،مصؾؿمغعؿؿدمسؾكمأيمح
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ؼؾدأممبع صؿف،مصف هماظ واؼيمعومػدلمإالماًطدقةممممحىماظـيبم

األوظب،موالمؼؽػلماالدؿؿؿوعمبوظلرية،موإمندومحدىماظدـيبمايؼقؼدلمػدقمممممم

مسؾقفمأصضؾماظص ةمواظل م.مبوالضؿداحلمبلصعوظف
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م

ػ هماظ واؼيمإظبمأعيمامدد م،موإظبماظعدوأمأعبدع،معد ط ةمممممأػديم

اظؾشدد ؼيمبقحدددةماًؾددؼ،مووحدددةماألغؾقددوحل،مووحدددةماظعؾددودةمظؾكددوظؼمم

ماظقاحد.

مطؿومأػدؼفومإظبمزوجلماظع ؼ موبـوتلماىؿق ت.

مرضمعبقعًو.اظؾفؿمأدمماحملؾيمواظل ممبنيمأػؾماأل

مم

مداغيمأغبدماىدع

Danajada84@yahoo.com 

www.dr-danajada.com 
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م

مايؿدم ،مواظص ةمواظل ممسؾكمردقلما ،مأعومبعد:

تؾدأماظ واؼوتمب ط متػوصقؾماظ عونمواٌؽدون،موجد ورماظشدكقصمممم

مواألحداث.

ؼبمرواؼؿـددومػدد ه،ماؿدددماىدد ورمإظبمجدد ورماظؿددورؼ ماظؾشدد ي،مم

م.وغؾدؤػومبكدمم

غؾقدوحلممعـديماألمخؾؼما مآدممظقؾدأمحقدوةمامغلدونمسؾدكماألرض،موبكبممم

م.ظعؾودةمخوظؼماًؾؼ

،موػـومحددثممطونمإدرؼس،موعـمبعدهمغقحمممعـمذرؼيمآدم

سـماظؽدوص ؼـ،موطوغدًمممماٌمعـنيماظطقصونماظعظقؿماظ يمعق ما مصقفمسؾوده

م.دـيما مؼبماظؽقنمأنماظغؾؾيمظعؾودهماظصويني

وتؽوا تماظؾش ؼي،موزف تماظؼؾوئؾ،ماظصوحلمعـفومواظطوحل،موأم

كماظـوسمسؾكمض هلؿ،مصلردؾمؼبمطؾمأعيمردقاًلمؼفدديمإظبممرتقؼؽـما مظ

ػدقدموصدوحلموظدقطموذدعقىممممممعدـفؿممايؼموإظبماظط ؼدؼماٌلدؿؼقؿ،مصؽدونممم

.وإب اػقؿم
ورزضدفمم،مماؿماخدؿصما مأغؾقدوحلهمعدـمذرؼديمامعدوممإبد اػقؿمممممم

م.بنمسوسقؾماظ بقح،موإدقوقم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

8 

م



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

9 

وممـموعـمذرؼيمإدقوقمطونمػـوكمأغؾقوحلمعـؾمأؼقبموذيماظؽػؾ،م

اخؿصما مؼبمذط ػؿمبندفوبمؼبمطؿوبفماظؽد ؼؿمػدؿمذرؼديمؼعؼدقبمابدـمممممم

م.مإدقوقماظـيب

ؼعؼقبماظ يمأرؾؼمسؾكمغػلفمادؿمإد ائقؾ،موطونمبـقهمعـمبعددهمم

م.بـمؼعؼقبممإد ائقؾ،مأردؾما معـفؿمؼقدػمػؿمبين

مطونماظـيبماظقلع.موعـمذرؼيمؼقدػم

ذرؼدؿفؿمعقددكمممأعومبؼقديمامخدقةماألحددمسشد ة،مصؼددمطدونمعدـمممممممم

رد مإظبمص سقن،موح رامبينمإد ائقؾمعـماظع ابم،ماظؾ انمُأوػورونم

ماٌفني.

األظقاح،ماظيتمطوغًمػددىمظدؾينممممسؾكماظـيبمعقدكمما مأغ ل

مإد ائقؾ،موعـمػـومبدأتماظدؼوغيماظقفقدؼيمبؽؿوبفوماٌؼدس.

وعـمأغؾقوحلمبينمإد ائقؾمطونمإظقوس،موؼقغس،مواٌؾدقكماألغؾقدوحلممم

م.وابـفمدؾقؿونمداودم

م.وعـمذرؼيمدؾقؿونمطونمزط ؼوماظـيب،موسؿ انمواظدماظلقدةمع ؼؿم

وظدممبعف ةما مضبقكموظدًامظ ط ؼو،موسقلكموظدًامٌد ؼؿماظعد راحلممم

اغؾـؼدًمممعـمشريمأب،مصؽوغومآخ مأغؾقوحلمبينمإد ائقؾ،موعـمسقلدكمم

م.اظدؼوغيماٌلقققي
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م؟ممسوسقؾموظؽـمعوذامسـمذرؼيمامعوممإب اػقؿمعـموظدهمإ

أمؼؿؼققبلمأحددمعدـمذرؼديمإمسوسقدؾماظـؾدقة،موطوغدًماظعؾدودةمؼبمممممممم

اى ؼ ةماظع بقيمطؿومسّؾؿفؿمإؼوػدومغؾدقفؿمإمسوسقدؾ،موطوغدًمحقدوتفؿمممممم

ععّؾؼيمبوظؽعؾيماظيتمبـوػدومأغؾقدوؤػؿمإمسوسقدؾموواظددهمامعدوممإبد اػقؿممممممم

عومس صفدومممدخؾقنمسؾوداتلبإظبمأنمبدأماظـوسمضب صقنمعومس صقا،موؼؾب،م

بوؤػؿمعـمضؾؾ،موصـعقاماألصـومموسؾدوػو،موتقاراؿفوماألجقول،موظؽدـممآ

مع ّط .عومطونما مظقرتطفؿمدونمغ ؼ ،موعومطونما مظقرتكمضقعًومدونم

،مخواًومىؿقدعماظددؼوغوت،مبعـدفممممصؽوغًمبعـيماظـيبمربؿدم

ما مغؾقًوموردقاًلمظؾعوٌني.

مصطؾعماظؾدرمسؾكماظعوأمأعبعني.
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م
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م

 م تقريبا  011- | هـ632-

 عـب  ـت  

م

ػـدوكمأصدقاتمتعؾدق،موأغدوسمممممم،(1)دؼـديمؼـد بممسؿًماظػقضدكمعم

مت طض،موغودىماٌـودي:ماىقشماىقش!مظؼدموصؾماىقش!

،مواخؿؾلتماظـلوحلمواألرػول،مواجؿؿعماظ جولمؼؿـوضشدقنممسؿماظػ ع

م:مطقػمظـومأنمغؼوتؾفؿموػؿمطـ ةموذومخربةمؼبماظؼؿول؟صقؿومبقـفؿ

مضولمآخ :مدـؼوتؾمإظبمآخ مرعؼمؼبمس وضـو.

،مالمروضديمماغؿؼوعًومٌؼؿؾمابـفم،مضدممعـماظقؿـ(2)تؾبؾقبعضولمآخ :مإغفم

مظـومبفؿ.

ضولمآخ :منؿعمعبقعمرجوظـو،موحؾػوحلغدومعدـماظقفدقد،موغؼدػممممم

مظـقاجفف.

                                                           
 ؼـ بمػقمادؿماٌدؼـيماٌـقرةمضؾؾمػف ةماظـيبمإظقفو.م(1)

 تؾقبعمػقمظؼىمعؾؽمغبريمؼبماظقؿـ،موػـومامسفمتؾقبونمأدعد.م(2)
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طؿمسـدػومدؾبؿعمصدقتفبمعدـمبعقدد:مؼدومأػدؾمؼـد ب!مددّؾؿقامدؼدورمممممممم

م!وأعقاظؽؿ،مص مروضيمظؽؿماظققممسؾقـو

ضدوئؾني:ممغظ مأػؾمؼـ بمإظبمبعضفؿ،مووضػقامِوضػديمرجدؾمواحددمممم

مإغفوماي ب،موظـمغلؿلؾؿ.

ؼقاجفقنمجدقشماظدقؿـمبؼقدودةممممموخ جماظ جولمضبؿؾقنماظل ح،

م،موادؿؿ مضؿولمسـقػ،مأدركمصقفمتؾبؾقبعمأغفمؼؼوتؾمرجواًلمأذداحل.تؾبؾقبع

ؼـد بموضبد قمشبقؾدفو،مممموطونماظققمماظـوغل،مصؼ رمتؾبؾقبعمأنمؼؾبػلدم

ؼبمح قماٌدؼـيممصلوضدواماظـور،موٌومس فمأػؾمؼـ بمغقؿفؿمصلع ماظ جول

مأدرطقامأغفؿمػوظؽقن.

ٌدؼـدي،موعشدكموحددهممممخ جمرجؾمعلـمعـمبوبمامؼبمػ هماظؾقظي

قفدقد،مأوضدػمتؾبؾقبدعمأتؾوسدفممممم،مووضػمأعوعدف،مإغدفمطدؾريماظمممإظبمحقٌمتؾبؾقبع

ماظقفقدي.ايربملؿؿعمإظبمعومدقؼقظفمظق

طونمػ امايربماٌلـمأسؾؿماظقفدقدمبوظدؼوغدي،موأطـد ػؿمخدربةمؼبممممم

أؼفدوماٌؾدؽ،مممؾفؿمحؽؿي،مغظ مإظبمتؾبؾقبعمبعنيمصودضيموضول:مايقوة،موأصض

عـؾؽمالمؼؼؿؾمسؾكماظغضى،مصد متؿلد ع،مصنغدؽمالمتلدؿطقعمأنمدبد بمممممم

م.ػ هماظؼ ؼي

موضول:موأ؟مىمتؾبؾقبعمهل هماظـؼي!تعف
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أؼفوماٌؾؽ،مػ هماظؾؾدةمربظقزي،مصنغومندمامسفومأجوبفمايرب:م

م.مإمسوسقؾفوجؽب مغيبمعـمبينقؾي،موإغفومعؾبؼبماظؽؿوبمركب

وأذورمايربماظقفقديمبقددهمودوهمعؽديموضدولمبصدقتمإ دوغل:ممممممم

م.طب جمعـمػـوك

ميدربماضشع قبمبدنماٌؾدؽ،موذدع مبن دونموؼؼدنيمعدومؼؼقظدفمػد اماممممممم

ايؽقؿ،موغظ مإظبمحقٌماظؽعؾي،موادؿشع مسظؿؿفومورػؾؿفو،مػؾمػ هم

ػلماظؾقظيماظػورضيمؼبمحقوتف؟مػؾمػـومؼؿقدقلمعؾؽدفموضقتدفمإظبمإ دونممممم

مؼقى؟وت

الغلددقوب،موتدد كمؼبميظدديمإ وغقددي،مأذددورمتؾبؾقبددعمإظبمجقشددفمبو

،مهدؼدداًممواوفمووهمعؽي،موإظبماظؽعؾديماٌشد صيمممؼـ بموأػؾفومبلعون

،موأسؾدـمأغدفمؼدمعـمبدوظـيبمممممروفمبفو،مصعؾؿمؼؼقـًومأنمايؼمػـودخؾفومو

مأع مأتؾوسفمصصدـعقامددؿورًامظؾؽعؾديممماظؼودم،مإذامعوميؼفمأومأمؼؾقؼف،مو

م،مصؽونمأولمعـمدرتماظؽعؾي.بؿ ؼقـفوموضوعقا

م

 

م

م
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني ــــــــــالفصل 

م

 تقريبا   م341 | هـ067-

 (0)هاشم

م

 احلمإظبمزاوؼديمبعقددًامممطوغًماظظفريةمؼبمعؽي،مواجؿؿعماظعؾقدماظػؼ

ـماظ احي،مبقـؿومطونمأددقودػؿمؼؿلدوع ونمممؼلخ ونمضلطًومعمسـمأدقودػؿ

موؼلطؾقنماظ بوئح.

م:مؼومأصقوبل،مإغفمػوذؿ!اظعؾقدمراطضًومإظبمأصدضوئفمؼؼقلضدممأحدم

غفضماظعؾقدمدعقدؼـمبلؿوعمػ اماالدؿ،مػوذؿماظعطقفماظؽ ؼؿ،م

مطونموحدهمعـمؼؿ ط ػؿمبوظطعوممواٌوحل.

ظعؾقد،مصؽونمطونمط  ًوموحؽقؿًو،موسطقصًومسؾكمامسؿ ومبـمسؾدمعـوف

مضبض مهلؿماٌوحلمواًؾ ،موؼفشؿفمظققزسفمسؾقفؿ،موعـفمظّؼىمبفوذؿ.

ماآلهلديمأسدوغؿؽؿمموزقبعمسؾقفؿماظطعومموػقمؼؼدقل:مطؾدقاموارتدقوا،مممم

مسؾكمعومأغؿؿمسؾقف.

                                                           
 ػوذؿمػقمسؿ ومبـمسؾدمعـوف،ماىدماألطربمظؾـيبمربؿدمبـمسؾدما مبـمسؾدماٌطؾىمبـمػوذؿ.م(1)
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صقض مأخقهمسؾدممشسمبـمسؾدمعـدوفمؼـظد مإظقدفموؼد دريمعدومممممم

سؾدكمممؼػعؾ:مظـمؼطعؿؽماظعؾقدمبنرعوعفؿمؼومسؿ و،موظـمؼؽقغقامظؽمسقغًو

ماظلقودة.

ؾبمروظؾدًومممم ابؿلؿمػوذؿ،مصفقمؼعؾؿمشريةمأخقفمعـف،موضول:معدومطـد

ماظطعوممعـماظعؾقد،مأعوماظلقودةمصفلمبوظعدلموايؽؿي.

اؿمغظ مإظبمأخقفموضول:مخط تمظلمصؽ ةمؼومسؾدممشدس،مأزدـمأنممم

مصقفومخريًامٌؽيموأػؾفو،ماعبعمظلمطؾورماظؼقممؼبمااؾس.

تؽقنمصؽ ةمسظقؿيمألعبعمظدؽمممردمسؾقفمسؾدممشس:مؼلؿقلـمأن

مدودةماظؼقم.

م.اآلهليضول:مإغفومط ظؽممبشقؽيم

عبعمسؾدممشسماظؼقم،موجؾسمػوذؿمإظقفؿمؼط حمسؾقفؿمصؽ تف:م

ؼومضقم،مضبضد مإظبمعؽديماظعد بمعدـمعبقدعماألسبدوحلمظقطقصدقامبوظؾقدًممممممممم

اظعؿقؼ،ماظؽعؾي،موسبـمغعؿؿدمسؾكماظعؾودةمووورةمعؽديمؼبمعؽوددؾـو،ممم

موممؼصقؾـوماىقعمواظػؼ ،مصؿومبوظـومالمغؿوج مخورجمعؽي؟وبنيماظعوممواظع

صؿًماظؼقم،ماؿمبدؤوامؼؿفوعلقنمصقؿومبقـفؿ،موضولمضوئؾمعـفؿ:م

معوذامتؼرتح؟

ضولمػوذؿ:مغؿوج ،مغ دؾموورغومبؾضوئعـومإظبماظقؿـمؼبماظشؿوحل،م
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موإظبماظشوممؼبماظصقػ،موضبض ونمبضوئعمعدـمػـدوك،مصؿ دػد ماظؿفدورةمممم

مؾ.طؿومأمتؽـمعـمضؾ

غفضمسؾدممشسمضوئً :مرحؾيمرقؼؾيمطف همخطريةمجددًا،مػـدوكممم

ظدـمتلدؿحمظـدومبدوٌ ورمبفد همممممممعماظط ق،مواظؼد ىماادوورةمظؾط ؼدؼمممضطو

ماظلفقظي.

ضولمػوذدؿ:مأعدومبدوًطقرة،مصؾلدـومبوىؾـدوحلمأوماظضدعػوحل،مأعدومممممممم

اظؼؾوئددؾمااددوورةمظؾط ؼددؼ،ماتػؼـددومععفددؿ،موآظػـددومبقــددوموبقددـفؿ،مممم

بدوظعؾقر،موؼضدؿـقنمظـدوماألعدونممممممصقفوقمؼلؿققنمظـومصؽوتؾـوػؿمسؾكماتػ

مظ جوظـوموعؿوسـو،مصقؽقنمإؼ صًومبقــو.

الضددًمصؽدد ةمػوذددؿماظ ضددك،مبددؾمارتػعددًمعـ ظؿددفمؼبمضدد ؼشمممم

وازدػ تمعؽيمطؿومأمت دػد ممحبؽؿؿف،مواغطؾؼًماظؿفورةمخورجمعؽي،م

وطلؾًماٌولماظقصري،موبوتًمعؾؿؼدكماظؿفدورةمظؾؿددنماادوورةممممممعـمضؾؾ

مهلو.

إرعدومممعفؿيمؾريًا،موأدـدتمإظقفمطونمصضؾمػوذؿمسؾكمأػؾمعؽيمط

مودؼوؼؿفؿ،موإظبمأبـوئفمعـمبعده.مايفقٍ

ئؾ،محؿكمطوغًمظدفمودورةمممواذؿؾبف مصقؿفمبنيماظؼؾومواق مػوذؿ

مودؾبصـمصقفو.مإظبماظشوممع ضمصقفو،موتقؼبمؼبمش ة
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مخورجمحوعً مبوبـف،موسـدعوموضعؿفمؼبمػ هماألاـوحلمطوغًمزوجؿف

ظقؼدقمممماٌّطؾىأخ همسؿفمصؾؿومصورمصؾقًوم،م(1)أرؾؼًمسؾقفمادؿمذكبقؾيمعؽي

ؼ طدىمممذدقؾيمموٌدومدخدؾماٌطؾدىمعؽديمطدونممممم،مبنيمأدقودمض ؼشمبرتبقؿف

مخؾػف،مصؼوظًمض ؼش:مجوحلماٌطؾىمبعؾد.

مضولماٌطؾى:مبؾمػقمذكبقؾيمبـمػوذؿ.

موأرؾؼًمسؾقفمعؽيمادؿمسؾدماٌطؾى،مواذؿف مبف اماالدؿ.

وطدونمربؾقبدًوموحلدـماظصدقًمؼبمعؽدي،موورثمممممممطربمسؾدماٌطؾى

أػدؾمعؽديمػقؾديممممموضوممبفومأحلـمضقوم،موطدونمأطـد ؽبمممواظلؼوؼيم(2)اظ صودة

مووجوػي.

ػوذدؿممققبي،موورثمسدـمأبقدفماظغدريةمعدـمممممبقـؿوموؾبظدمظعؾدممشسمأع

وبـقف،مصؾقـؿومطوغًمأعقرماظعؾودةمدبصمبينمػوذؿ،مددقط مبـدقمأعققبديمممم

م.يسؾكمأعقرماظلقود

م

 

م

م

                                                           
 ،مظفمدورمؼبماظلريةمضؾؾماظؾعـي.ػوذؿمػقمسؾدماٌطؾىمجدماظـيبممذقؾيمبـم(1)

 اظ صودةمػلمإرعوممايفقٍ.م(2)
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م

م
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م
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م

 م تقريبا  401 | هـ003-

 عبد ادط لب

م

رأىمسؾدماٌطؾىمبـمػوذؿمرؤؼومؼبمعـوعف،مػـوكمرجؾمؼؼدػمأعدومممم

اظؽعؾي،مالمؼ اهمأحدمعـماظـوسمدقاه،مودقؿمورقؼؾموغريماظقجدف،مطدونممم

إظبمسؾدماٌطؾىمعؾوذ ةموؼؼقلمظف:ماحػ مركبقؾي،ماحػ مب ؽبة،ماحػد مممؼـظ 

ماٌضـقغي،ماحػ مزع م.

عـمعـوعفمؼؿصؾىمس ضًو،مغفضمؼغلؾموجففممادؿقؼظمسؾدماٌطؾى

موؼلؿ ط محؾؿف،معـمػ ا؟معوذامؼؽقنمػ امايؾؿ؟

م،موطونمسؿد همااـدومسشد مممبـمسؾدماٌطؾىمدخؾمسؾقفموظدهمايورث

موجفمأبقف،مصللظف:مػؾمػـوكمخطىمؼومأبل؟سوعًو،مأحسمبوظؼؾؼمسؾكم

مضولمسؾدماٌطؾى:مػقمعـوممأضؾؼين.

ؽبمؼومأبل؟ مدلظفمايورث:موعومرأؼ

مضولمسؾدماٌطؾى:مزع م.
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اظؼدؼؿماظد يمرؿ تدفمجد ػؿمضؾدؾمممممتعفىمايورث:مزع م!ماظؾؽ م

مرحقؾفؿمعف وعني؟

مضولمسؾدماٌطؾى:مػلمذي،مزع مماٌؾورطي.

متعفىمايورث:معومطوغًماظ ؤؼو؟

ابؿلؿمسؾدماٌطؾدىمالبـدفموضدول:مإغدفمحؾدؿمؼدومبدين،مالمسؾقدؽ،ممممممممم

مظـطػمبوظؽعؾيموغش فمسؾكمإرعوممايفقٍ.

أروعماالبـمأبوه،موأذد صقامسؾدكمإرعدوممايفدقٍموددؼوؼؿفؿمطؿدوممممممم

إظبمأنمأرؾددؼماظؾقددؾ،موسددودمسؾدددماٌطؾددىمإظبممسددـمأبددقفؿمػوذددؿوراقػددوم

ؼؼقلمظدف:مإنممم جؾأنمرأىماظ ؤؼوماوغقي،مذاتماظمص اذف،موعومطونمظفمإال

بددنيممزعدد ممالمتـدد فمأبدددًاموالمتؾبدد م،متلددؼلمايفددقٍماألسظددؿ،موػددلم

م،مسـدمض ؼيماظـؿؾ.(2)سـدمغؼ ةماظغ ابماألسصؿمواظدم،م(1)اظػ ث

وأنمسؾقدفمممؿمؼؼقـًومػ هماٌ ةمأنماظ ؤؼومحدؼمؼعؾمادؿقؼظمسؾدماٌطؾى

مأنمصبقى.

ده،مظقلوسغفضمعـمص اذفمإظبمصلدف،موغودىمابـفماظقحقدمايورثم

مؼ ط معومضصفمسؾقفمواظدهمعـمأع مزع م.مصودؿفوبمايورثمعـمصقره

م***

                                                           
 اظػ ثمأيماألععوحل.م(1)

 األسصؿمأيماظ يمسؾقفمبقوض.م(2)
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وضػمسـددماظؽعؾديمؼؾقدٌمممممحبٌمسؾدماٌطؾىمسـماٌقضعماٌؼصقد،

سـدددممظمهلدديسددـماظدددم،مصددنذامب جددولمجددوؤوامبؾؼدد ةمظقدد حبقػومتؼ بددًوم

اظؽعؾي،مصلوظًمدعوؤػو،مورطضًمتف بمعـماظ احبني،مإظبمأنمأعلدؽقامم

و،مصعد فمسؾددماٌطؾدىمأنمزعد ممبدنيماظددمماألول،مممممممبفوموذدؼقامأععوحلػدمم

ودؼطيماظؾؼ ةمبلحشوئفو،مصـظ مصنذامبفمصبددمبقدًممندؾ،موظؽـدفمطدونمممممم

طؾريًا،مإظبمأنمرأىماظغ ابماألسصؿمضبض موؼـؼ مؼبمبقًماظـؿؾ،مصعد فمم

بـدف،مصوظؿػدًمضد ؼشمممموبدأمايػد مػدقموامممأنمػ اماٌؽونماحملددمظؾ ؤؼو،

البـمسؿف:معوذامتػعؾمؼدوممم(1)ؾدممشسضولمأعقيمبـمسمحقهلؿومعؿعفؾني!

ؽبمطـ ًامػـو؟ مسؾدماٌطؾى؟مأهػ ماظصق احل!مػؾمدصـ

مضولمسؾدماٌطؾى:مبؾمأحػ مزع م.

ممماظؼد ديماؿمضدقؽقا،مضدولمأعقدي:مزعد مممممجػؾماىؿقعمٌوممسعقا

مبؾمعومذط كمبفو؟مؾقفومزعـمرقؼؾ،معومأدراكممبؽوغفو؟ػـو!مظؼدمع مس

مأعقي،موإغلميوص ػومطؿومُأع تؾب.مضولمسؾدماٌطؾى:مإغفوماظ ؤؼومؼو

مأوتصطػقؽماآلهليمعـمبقــومب ع م؟مأعقي:موعـمأع ك؟ماآلهلي؟ضولم

رشددؿممطؾددى،موتددوبعمايػدد معددعمابـددفمايددورثأمؼؾبفددىمسؾدددماٌ

مضقؽوتمض ؼشموادؿف ائفو.

                                                           
أعقيمبـمسؾدممشسمػقمجدمأبلمدػقونمبـمح ب،مدورهمؼبماظلدريةمإظبمجوغدىمسؾددماٌطؾدىمممممم(1)

 جدماظـيبمصؼط.
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واغػضماظـوس،موتعىمسؾدماٌطؾدىموايدورث،مصفؿدومممممرولمايػ 

وذدددقبممممأعقديمإظقفؿدوممورثمصدغريماظلدـ،مصؼددممموحددػؿومضبػد ان،موايدممم

ايورثمعـمذراسفمؼؼدقل:مطػدومسدـمػد اماهلد احل،مظؼددمددك ماىؿقدعممممممممم

معـؽؿو.

صلحسمسؾدماٌطؾىمبضعػفموضؾيمحقؾؿفمبوبـدفماظقحقددماظصدغري،مممم

ص صعمؼدهمإظبماظلؿوحلمضوئً :مأؼؿفدوماظلدؿوحل،مإنمرزضدؿكبينمبعشد ةمأوالد،ممممم

مصنغلمغوذرموظدًامعـفؿ،مأذحبفمسـدماظؽعؾي.

وأبعددمممرضمصورتطؿًمحبفورة!متقضػمسؾدماٌطؾىودققبمبػلدفماأل

ماظرتابمبقدؼف،مصنذامبفمحف ماظؾؽ ماظؼدؼؿ،مإغفومزع م!

م!مإغفومزع م!مإغفومزع م!ؼوما !مؼوما ص خمسؾدماٌطؾى:م

اجؿؿعًمض ؼشمحقلمسؾدماٌطؾى،مإغفومصعدً مزعد م!معدومطدودواممممم

ؿددصؼ،ممؼصدضقنمأسقـفؿ،متوبعقامايػ موخ جماٌدوحل،معدوحلمسد بمبدوردمعمممم

مإغفومزع مماٌؾورطي.

أض قبتمض ؼشممبؽوغيمسؾدماٌطؾىمبدـمػوذدؿ،مممت اجعمأعقي،مبقـؿوم

مصؾؿومرأىمأعقيمذظؽمضولمظؾفؿقع:مػ همزع ممعؽي،مإغفومظـومعبقعًو.

وأممب ؤؼددومؼبمعـددوعلمسؾدددماٌطؾددى:مبددؾمأخصددينما مبفددومصؼددولم

مضينمأحد،مػلمظلموألوالديمعـمبعدي.ؼصدقب
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 وم:مػد امأعد مطدؾري،مسؾقـدومأنمممممصؼولمرجدؾمآخد معدـمبدينمزبدممممم

منؿؿعمظف.

صرتددماظؼقم،مصؾؿومرأىمسؾدماٌطؾىمت ددػؿموتشوورػؿمضول:مػد امم

مصصًمبفمدوغؽؿ،مصوجعؾقامبقــوموبقـؽؿمعـمذؽؿؿمأحوطؿؽؿمإظقف.أع مخؾب

صؽ ماىؿقع،مصؼدولمأحددػؿ:مسبدؿؽؿمإظبمطوػـديمبدينمددعد،مؼبممممممم

مععونمؼبماظشوم.

وظؽدـمأعد مزعد ممؼلدؿقؼمممممماؿؿماىؿقع،مإغفدومعلدوصيمبعقددة،ممم

عبعقامواظعـوحل،مصؼولمسؾدماٌطؾدىمعدـمصدقره:موأغدومأحدوطؿؽؿمإظقفدو،مصدممممممم

مأعؿعؿؽؿ.

م***

وف ماىؿقعمظؾك وج،موخ جمعـمطؾمضؾقؾيمرجؾ،موخد جمعدعممم

مرجدً معدـمبدينمسؾددمعـدوف،مصؾؿدومطدوغقامؼبموددطمممممممممسشد ونمسؾدماٌطؾىم

قعدًو،مصدلوضػقامممعـفؿماٌوحل،مصعطشقامعبماظط ؼؼمؼبماظصق احلمإظبماظشوممغػد

ماٌلريموجؾلقامؼؿشوورونمبقـفؿ.

:ماظط ؼؼمعومت المرقؼؾي،موأممند مسؾدكمممسؾدممشسضولمأعقيمبـم

مبؽ مواحد،موػ همأرضمصق اوؼي،مظـمندماٌوحلمض ؼؾًو.

مضولمآخ :مإغفماهل ك.
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ىمأنمضبػ مطؾمرجؾمعـؽؿمحػ ةمظـػلف،مصؽؾؿدوممصؼولمأحدػؿ:مأر

ؿمرجً مواحدًامصقؿقتموحددهممعوتمرجؾمدصـفمأصقوبفمحؿكمؼؽقنمآخ ػ

مدونمداصـمأؼل معـمأنماقتقامعبقعًومؼبماً حل.

صلعبعقامسؾكمذظؽ،موبدؤوامضبػ ونمؼـؿظ ونماٌقت،مواذؿدمبفؿم

اظعطشمأطـ ،مصؼدوممسؾددماٌطؾدىموضدول:موا مإنمإظؼوحلغدومبلؼددؼـومػؽد امممممممم

ظعفدد ،مأالمغ هددؾمؼبماألرضمصعلددكما مأنمؼ زضـددومعددوحلمبددؾعضمػدد همم

ماظؾ د.

تمسؾكمػ همطونماىؿقعمع ػؼقن،موظؽـمأيمربووظيمأصضؾمعـماٌق

وضدوعقامإظبمامبدؾ،موضدوممسؾددماٌطؾدىمإظبمإبؾدفمممممممماظشوطؾي،مصودؿفوبقامظدفم

هؿفومسدنيمعدوحلمسد ب،مصفؿدػممممممتوماغػف ص طؾفو،مصؾؿومأزاحًمضدعف

م!مػ امعوحلمس ب!سؾدماٌطؾى:مؼومضقم

 وا،موذد بقامم،موحػصفؿػقاصوجؿؿعماىؿقعمؼ ونماٌوحلمبلسقـفؿ،م

معبقعًومحؿكمارتقوا،مصؼولمسؾدماٌطؾى:مظؼدمدؼوغوما .

،مواجؿؿعددقامحددقلمسؾدددموأحلددقامبفقؾدديماٌقضددػمػدددأماىؿقددع

ضلمظؽمسؾقـو،ماظد يمددؼوكمػد اماٌدوحلممممماٌطؾى،موضولمأحدمدودتفؿ:مضدمُض

مبف هماظػ ةمػقماظ يمدؼوكمزع م،مصقا مالمشبوصؿؽمصقفومأبدًا.

إظبمعؽيموأمؼصدؾقامإظبماظؽوػـدي،موخؾدقاممممص ضلماىؿقع،موسودوام
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وبنيمزع م،موأذ فمسؾقفوموسؾكماظلدؼوؼيمعـفدوممممووظدهبنيمسؾدماٌطؾىم

مبـػلفمػقموأوالدهمعـمبعده.

م
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م

 م تقريبا  444 | هـ61-

 (0)بن عبد ادطلب عبد اهلل

م

عضًماظلـنيموهؼؼمظعؾدماٌطؾىمسش ةمأوالد،مأطربػؿمايدورثمم

مبـمسؾدماٌطؾى،موأصغ ػؿمسؾدما مبـمسؾدماٌطؾى.

أبوػؿمؼبمذدمونماظ صدودةممممطونماألخقةماظعش ةمعؿقوبني،مؼلوسدون

ؼـؿوم،موؼلخ وغفمععفؿمأأصغ ػؿمسؾدما مواظلؼوؼي،موطونماىؿقعمضبى

مذػؾقا،مطؿومطونمؼػضؾفمأبقهمسؾدماٌطؾى.

ممأعقيمبـمسؾدممشدسمإظبممؼدكبسؾدما ماظـوظـيمسش معـماظعؿ ،مصموبؾغ

ابـمسؿفمسؾدماٌطؾىمبـمػوذؿمؼبماجؿؿوعماظؼقممؼؼقلمظدف:مضددمبؾدغمأوالدكمممم

ماظعش ةمؼومسؾدماٌطؾى،موبؾغمأصغ ػؿماظ ذد،مأالمؼ ط كمذظؽمبشلحل؟

تظـمؼومأعقيمأغدينمأغؼدضمسفدديمعدعمممممضولمسؾدماٌطؾىمحب م:مالم

ؾبمغ ريموأمأطـمألغسؽبمغ رًامعـمضؾؾ ،مصؼددمغد رتؾبمؼدقممممماظلؿوحل،معومغلق

                                                           
 اظـيبمربؿدمبـمسؾدما .سؾدما مػقمواظدمم(1)
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زع ممأنمإذامعومرزضؿينماظلؿوحلمبعشد ةمأوالدمؼؽقغدقنمسقغدًومظدل،مصدنغلمممممم

مبػودمأحدػؿ،مأذحبفمسـدماظؽعؾيمغبدًامظؾلؿوحلمواعؿـوغًو.

دمطدونمضدقاًلمممضولمأحدمايوض ؼـ:مالبلسمسؾقؽمؼومسؾدماٌطؾى،مظؼ

مؼبميظيمذدة،مظقسمسؾقؽمأنمتعؿربهمغ رًا.

مصؼولمسؾدماٌطؾىمحب م:مبؾمػقماظـ ر،موإغلمٌقصقف.

ضددٍماٌؽددونمبوظـؼددوش،مسـدددػوموضددػمأعقدديمؼؼددقل:مصؾـضدد بممممم

بوألضداح،مغضعمأمسوحلماألبـوحلماظعش ةمسؾكماألدفؿ،موؼلقىمسؾدماٌطؾىم

مادؿموظدهماظ بقح.

ن،موظؽدـمسؾددماٌطؾدىمضدولمممممصؿًماىؿقعمالمؼطقؼقنمعدومؼلدؿعقمم

محب م:موػقمط ظؽ،مإظلقبمبوألضداح.

اضرتبمرجؾمضبؿدؾماألضدداحموسؾقفدومسشد ةمأددفؿ،موضدػمسؾددمممممممم

مؼرتضؾقنمايدثماظعظقؿ.اٌطؾىمؼبمااؾسمأعوممطرباحلمض ؼشم

رصعمسؾدماٌطؾىمدفؿف،ماؿمغظد مصقدف،مؼؼد أماددؿمأحددمأوالده،مممممم

م:مسد..مسؾدما .أحؾوئف،مأص ذمطؾده،مؼـظ مؼبماالدؿموؼؼ أمبؾطحل

ًماىؿقع،مسؾدما مأصغ مأوالدهموأحؾفؿمإظبم مػ امحدثمجؾؾ.مضؾؾف،صؿ

أخ مسؾدماٌطؾىمغػلًومسؿقؼًو،موادؿفؿعمضدقاهموضدول:مإغدفماظغدد،ممممم

مدقؽقنماظ بحمسـدماظؽعؾيمؼبماظغد.
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حبدؼممسـدػوموضػمأحدماظ جولمعـمبينمزبد وممضبدؾماٌقضدػ:مممم

مـف،مصؿصؾحمسودةمؼبماظـوس!اآلهليمالمت حبفمصق بحماظقاحدمصقـوماب

أعبعماىؿقعمععف،موظؽـمسؾدماٌطؾىمضدولمشوضدؾًو:مإغدفماظـد ر،ممممم

موإغلمذاحبفمؼبماظغد.

مضولمأحدماظ جول:مغػدؼفمجبؿقعمعوظـو.

مضولمسؾدماٌطؾى:مالمؼؽقنمذظؽمأبدًا.

صؼولمأحددػؿ:مػـدوكمطوػـديمسوٌدي،مغعد ضمسؾقفدوماألعد ،موإنمممممممم

مأع تؽمب حبفمصؾؽمأنمتػعؾ.

ماٌطؾىمضؾقً ماؿمضول:مسبؿؽؿمإظقفو،موغ ىمعومتؼقل.صؽ مسؾدم

ص ػىماظؼقممإظبماظؽوػـي،موس ضدقامسؾقفدومأعد ماظـد ر،مصػؽد تمممممم

وصؽ ت،موحدقبضًمبوىؿقع،ماؿمأععـًماظـظ مؼبمسؾدماٌّطؾى،ماؿمضوظً:م

مشدًا،مآتقؽؿمبوًرب.

اغص فماظؼقممسـماظؽوػـي،موسودمسؾدماٌطؾىمإظبمعـ ظدف،مؼـظد مؼبممم

مـظ مإظبمسؾددما م لدؽمبلخقدفمأبدلممممـمالمؼع صقنمعومج ى،موؼأوالدهماظ ؼ

م.(2)ؼشدهمظقعؾؿفماظؼؿول،موؼضقؽمععفؿومأخقػؿومسؾدماظع قبىم(1)روظى

                                                           
 ،مظفمدورمأدودلمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماظؾعـي.أبقمروظىمبـمسؾدماٌطؾى،مسؿماظـيبمم(1)

سؾدماظع ىمبـمسؾدماٌطؾىمػقمأبقمهلى،ماذؿف مبلبلمهلىمظؿؾدفىموجفدفموغب تدف،موؼبممممم(2)

 سقـقفمحقل،مظفمدورمأدودلمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماهلف ة.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

34 

غودىماألبمأبـوحلهماظعش ة،موضصقبمسؾقفؿمعدومحصدؾمؼبمااؾدس،مممم

موطقػموضعماظـ رمسؾكمسؾدما .

متشؾقبٌمامخقانماظؿلعيمبلخقفؿماألصغ مسؾددما ،مالمؼ ؼددونمأنمم

قامواظدػؿمسؾكمأالمؼػعؾ،موظؽـمسؾدماٌطؾىمضولمدقبوحـؼؼعمظفمأيمعؽ وه،م

محب م:مدقؽقنمعومهؽؿمبفماظؽوػـي،مأؼقبًومطون.

جػؾماىؿقع،مواظدػؿمعص مسؾكمعومؼػعؾ،مواألع مؼبمشوؼيماىد،م

ل:موظؽـدفمبعددمصدؿًمرقؼدؾمضدوممممم،مؾدما مصوعؿًومالمؼدريمعومؼػعدؾمزؾمس

م.ؼ ط غلمذظؽمجبدغومإمسوسقؾ

اظصؿًماٌؽون،موأمؼعّؾؼمأحد،مبؾمزدؾماىؿقدعمعلدؿقؼظنيمممممدود

اظؾقؾمبطقظف،مؼـؿظ ونمض ارماظؽوػـيمؼبماظقدقمماظؿدوظل،موجؾدسمامخدقةممممم

معبقعًومإظبمجوغىمسؾدما ،مالمؼطقؼقنمص اضف.

أذ ضًممشسماظقدقمماظؿدوظل،موذػدىماألبمواألوالدمإظبماظؽوػـديممممم

مماظؽوػـديمؼلدلهلومممؼـؿظ ػؿمدودةمض ؼشمػـوك،مووضػمسؾدماٌطؾدىمأعدومم

سـماًرب،مصـظ تمإظبمأوالدهماظعش ة،موإظبمسؾدما مبصقرةمخوصي،مادؿمم

مضوظً:مطؿمدؼقبيماظؼؿقؾمصقؽؿ؟

مأجوبفومرجؾ:مسش ةمعـمامبؾ.

ضوظًماظؽوػـي:ماض بقاماألضداح،مدفؿمظعؾددما ،موددفؿمظلبدؾ،مممم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

35 

صننموضعًماظؼ سديمسؾدكمسؾددما مص ؼددوامؼبمامبدؾمسشد ًامإظبمأنمت ضدكمممممممم

مظلؿوحل.ا

طددونمذظددؽمسددوداًل،مورضددلماىؿقددعمحبؽددؿماظؽوػـددي،موُأحضدد تم

األضداح،موُطؿىمادؿمسؾدما مسؾكمددفؿ،موسشد ةمعدـمامبدؾمسؾدكمددفؿممممممم

مآخ ،موبدأمسؾدماٌطؾىمؼلقىماألدفؿ.

م.ص صعماظػداحلمإظبماظعش ؼـمإبً دقىمدفؿمسؾدما ،م

ماؿمدقىماظلفؿماوغقي،مصؽونمسؾدما ،مصلصؾحماظػداحلما اني.

ذدقبمأبقمروظىمؼدهمبقدمأخقفمسؾدما ،ماظد يمطدونمصدوعؿًومالمؼؽدودممممم

ؼدهمسؾكمطؿػمأخقدفمؼشددقبممممأبقمهلىلماٌقضػ،مووضعمؼؾؾعمرؼؼفمعـمػق

م.واظدػؿمؼؼػمحب مموؼلقىماظلفؿوعـمأزره،م

ماظلفؿماظـوظٌ،مسؾدما ،مصلصؾحماظػداحلمأربعنيمإبً .

ظلدفؿممتصؾىماظع قمعـمجدؾنيمسؾددما ،موددقىمسؾددماٌطؾدىماممممم

ماظ ابع،مصؽونمسؾدما ،موزادماظػداحلمإظبماًؿلني.

جػؾمددودةماظؼدقم،موضدولمأعقدي:مؼؾددومأنماظلدؿوحلمظدـمتد ضؽبمإالممممممممم

م.بوظ بح

وظؽـمسؾدماٌطؾىمتوبعمدقىماظلفوم،ماظلفؿماًوعسمظعؾدما ،م

مأصؾحماظػداحلمدؿنيمإبً .
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ماظلفؿماظلودسمظعؾدما ،مأصؾحماظػداحلمدؾعني.

ؿقدع،موسؾددماٌّطؾدىمؼددسقماظلدؿوحلمبشددقبةمأنمممممممبدأماي نمؼعدؿماىم

مؼفققبنمسؾقفموؼػدؼفمامبؾ.

ماظلفؿماظلوبعمسؾدما ،ممثوغقنمإبً مأخ ى.

دسوماألخقةماظؿلعيمألخدقفؿماألصدغ ،ماظد يمطدونمصدوب ًاميؽدؿممممممم

ماظلؿوحل.

م.ص صعماظػداحلمإظبمتلعنيمإبً ماظلفؿماظـوعـمظعؾدما ،

م.إظبمعؽيمعـمامبؾم،مورصعماظػداحلاظلفؿماظؿودعمظعؾدما 

مرصعمسؾدماٌطؾىماظلفؿماظعوذ ،مصؽوغًمامبؾ!

بـمسؾدماٌطؾدى:مإغفدومامبدؾ!مممممأبقمروظىجػؾماىؿقع،ماؿمص خم

مظؼدمرضقًماظلؿوحل!

،موسؿًماظػ حيمض ؼشًو،مإغفوماٌؽديممص مامخقةماظعش ةمؼؾؽقنوتؼو

ئً :مإبؾمصدؼيمسؾدما مبـمسؾدماٌطؾى،موظؽـمسؾدماٌطؾىمصوحمؼبماظؼقممضو

مالموا محؿكمأسقدػوما اًو،مصلطقنموااؼًومعـمرضكماظلؿوحلمسؾلقب.

صؼولمأحدػؿ:مٌوذامؼومسؾدماٌطؾى؟مإغفدومعؽديمممدودماظصؿًماٌؽون،م

معـمامبؾ!

م.سينظـمأضؾؾمحؿكما اًو،مصؿؽقنماظلؿوحلمراضقيمضولمسؾدماٌطؾى:م
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جػؾمامخقةماظعش ة،موأذورمسؾدماٌطؾىمإظبماظؽوػـمظقعقدمضد بمم

ضداح،مصعؿقبماظؼؾؼماظؼؾقب،مودقىمسؾدماٌطؾىماظلفؿمعـمجدؼد،مإغفوماأل

مامبؾ.

بؼددلمدددفؿمواحددد،مأشؿددضمامخددقةمأسقددـفؿمؼدددسقنمحبدد ارة،ممم

ضؾقنماظلفؿماألخري،ملخقفؿماظصغري،موغظ مدودةمض ؼشمؼرتو لؽقنمب

مودقىمسؾدماٌطؾىماظلفؿ،مصؽوغًمامبؾ.

كمسؾدددمصددوحماىؿقددع،موتعددوغؼمامخددقةماظعشدد ةمحبدد ارة،موبؽدد

وط ظؽمصعؾمامخقةماظعشد ة،مممًا،اٌطؾىمطـريًا،موغبدماظلؿوحلمغبدًامطـري

وسوغؼمسؾدماٌطؾىمابـفمايؾقىمبعشؼمذددؼد،موبدوتمسؾددما مأددطقرةممممم

معؽي،مصؼدمصداهما ممبؽيمعـمامبؾمب مذؽ.

صؽونمسؾدما مبـمسؾدماٌطؾىماظ بقحمعـمبعدمجدهماظ بقحمإمسوسقؾم

م.بـمإب اػقؿم

م

 

م

م

م
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م

 م تقريبا  454 | هـ51-

 رحلة البحث عن احلقوقة

 (0)ورقة بن ىوفل

 (1)وزيد بن عمرو

م

اظغدد،مممطوغًمض ؼشمتؿقض مالحؿػولمطؾري،مووف مصـؿفومظققم

اٌوضدلمعدـماظصدـؿ،موضدومماألشـقدوحلممممممماظعدومممضومماظـقوتمبنص حمعومتكطدؾم

بؿ ؼقـفمبوظ ػىموايؾل،موعبعقاماًؿقرمظغدمصوخىمؼؼقؿقغدفمهلد اممم

ماظصـؿمؼقعًومطؾمسوم.

                                                           
ظدفمدورممم-زوجديماظدـيبمعدـمبعددمممم–ابـمسؿماظلقدةمخدصبيمبـًمخقؼؾددمممورضيمبـمغقصؾمػقم(1)

 أدودلمؼبماظلريةمإظبماظؾعـي.

وابـمسؿمسؿ مم-أحدماظعش ةماٌؾش ؼـمبوىـيمعـمبعد–واظدمدعقدمبـمزؼدمزؼدمبـمسؿ ومػقمم(2)

 بـماًطوب،معـماظشكصقوتماٌفؿيمؼبماظلريةمضؾؾماظؾعـي.
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ؼبماظققمماظؿوظلمددودتماالحؿػدوالتمإظبماظؾقدؾ،مشـدًماٌغـقدوت،مممممم

ودفدماظـوسمظصـؿفؿ،موروصقامحقظدف،موسبد واماٌقاذدلمأعوعدفمتؼ بدًومممممم

موتلوع وا.وتعؾدًا،موأطؾماىؿقعموذ بقام

ذؾوبمؼؼػقنمعدـممميبقـؿومطوغًمض ؼشمؼبمهلقػو،مطونمػـوكمأربع

بعقدمؼـظ ونمإظبمعومؼػعدؾماظـدوس،مإغفدؿمورضديمبدـمغقصدؾ،موزؼددمبدـممممممممم

م.(2)،موسـؿونمبـمايقؼ ث(1)سؿ و،موسؾقدما مبـمجقش

إظبمابـمأخقفمؼؼقل:معومبوظؽمتؼػمػـومؼومم(3)ضدمماًطوبمبـمغػقؾ

مماظؾفقمواٌ ح.زؼد؟متعولمذوركماظشؾوبمؼب

مضولمزؼدمبـمسؿ و:مالمحوجيمظلمصقؿومؼػعؾقن.

تعفددىماًطددوبمضددوئً :مأالمت شددىمؼبماظعوزصددوتماىؿددق ت،ممم

مواًؿقرماظػوخ ات؟

:مؼػرتضمأغؽدؿمتعؾددونمصدـؿؽؿ،معدومحوجؿدفمبؾدفقطؿمممممممضولمزؼد

موظعؾؽؿ؟

مشضىماًطوبمضوئً :مإظبمعومت علمؼومزؼد؟مأالمتعؾدمأصـوعـو؟

                                                           
لريةمإظبمعومبعدماهلف ة،موغ جقماظؿػ ؼؼمبدنيمسؾقددما مممسؾقدما مبـمجقش،مظفمدورمؼبماظم(1)

 بـمجقشموسؾدما مبـمجقش،مط ػؿومأوالدمسؿيماظ دقلمأعقؿيمبـًمسؾدماٌطؾى.

 سـؿونمبـمايقؼ ث،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(2)

 اًطوبمبـمغػقؾمػقمواظدمسؿ مبـماًطوب،موسؿمزؼدمبـمسؿ ومبـمغػقؾ.م(3)
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ػمػـوك،مؼـؿظ معـمؼعؾدهموؼ ؼـفموؼعؿينمبف،م:مإغفمؼؼضولمزؼد

مالمحوجيمظفمبل.

مسعماًطوبمأصقاتًومتـودؼف،مصؼدولمظ ؼدد:مإغدفمسقدد،مالمتػلددمممممم

مسؾقـومص حؿـو،مطـمطشؾوبمض ؼشماظػيت.

وشودرماٌؽون،مسـدػومضولمورضيمبدـمغقصدؾمظ ؼددمبدـمسؿد و:مظؼددممممممم

مطدتمتؾؼلمبـػلؽمإظبماظؿفؾؽي.

مؿمإظبماظؿفؾؽيموظلًمأغو.:مػؿمعـمؼؾؼقنمبلغػلفضولمزؼد

مضولمسؾقدما مبـمجقش:مصؾـؾؿعدمضؾؾمأنمؼ اغوماآلخ ون.

ابؿعدماألربعيمسـمهلقمض ؼشمإظبماٌلوحل،موضؿفومطونماىؿقعمتعؾًوم

وشودروامإظبمعـوزهلؿ،موت طقامصـؿفؿموعومبؼلمعدـماحؿػدوالتفؿمظقـظػدفمممم

مسؾقدػؿمؼبماظصؾوح.

واظلددؿوحلمصددوصقي،مماظؿؼددكماألربعدديمذبددددًا،مطددونماىددقمػودئددًو،م

اضرتبقامعـماظصـؿماظؽؾريماظ يمطونماىؿقعمؼعظؿقغفموؼطقصدقنمحقظدف،ممم

مصنذامبفمعؾؼكمسؾكماألرضمأمؼـؿؾفمإظقفمأحد!

مغقصؾموضول:مػومػقماظصـؿماألسظؿ.مابؿلؿمورضيمبـ

ضولمسـؿونمبـمايدقؼ ث:مإغفدؿمحؿدكمأمؼـؿؾفدقامإظقدفمسـددعوممممممم

مدؼط.
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مـمسؼدقلماظـدوس؟ممضدولمزؼددمبدـمسؿد و:مػد امددكػمواضدح،مأؼدمممممممم

مؼطقصقنمبصـؿموؼرتطقنمبقًمإب اػقؿ!

سـدددػومضددولمسؾقدددما مبددـمجقددش:ماصدددضقامايدددؼٌ،موظقؽددؿؿم

مبعضؽؿمسؾكمبعض.

مضوظقا:مأجؾ.

تعؾؿدقنموا معدومضدقعؽؿمسؾدكمدؼدـ،ممممممسـدػومضولمورضيمبـمغقصؾ:م

وظؼدمأخطموامايفيموت طدقامدؼدـمإبد اػقؿ،معدومحفد مؼطقصدقنمبدفمالمممممممم

مـػعموالمؼض .ؼلؿعموالمؼؾص موالمؼ

أذورماظـ ايمبومصبوب،مصؿوبعمضوئً :مؼومضقم،ماظؿؿلدقامألغػلدؽؿممم

ماظدؼـ،مصؿومأغؿؿموا مسؾكمذلحل.

غظ ماظـ ايمإظبمبعضفؿ،مضولمزؼدمبـمسؿ و:مصلؼـمغؾدؿؿسماظددؼـممم

ماظصققح؟

ضولمسـؿونمبـمايقؼ ث:مغد ػىمإظبماظشدوم،مصػقفدوماظؽدـريمعدـمممممم

ماظعؾؿوحل.

روامبداؼديماظ حؾديمظؾؾقدٌمسدـماظددؼـممممممواصؼفماظـ اي،موػؽ امض 

ماظصققح.

م***
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سدودمزؼدددمبددـمسؿدد ومإظبمعـ ظدف،مادددؿؼؾؾؿفمزوجؿددفمصؼددولمهلددو:ممم

مجف يمأعؿعيت،مدلرحؾمإظبماظشوم.

ضوظًمعلؿؾش ة:مصؾؿقػظؽماآلهلي،موظؿعدمإظقـدومبؾضدوسيممثقـديمممم

موربحموصري.

:ماآلهلديمظدـمهػظدين،مادسدلما مأنمؼفددؼينمإظبماظط ؼدؼمممممممضولمزؼددم

م.اظصققح

ضوظدًمزوجؿددف:موعدوماظػدد ق؟ماآلهلدديمتؼ بـدومإظبما ،مغدددسقمهلددومممم

مصـدسقم .

:مبدؾمػدلمحفدورةمالمتضد موالمتـػدع،متشد طقغفومبدو ممممممممضولمزؼد

ماظقاحد.

تـفدتمزوجؿفموضوظدً:مالمتػؽد مؼبماألعد مطدـريًا،مرطد مؼبماظؿفدورةممممممم

ماآلن.

م***

ورضيمبـمغقصؾموزؼدمبـمسؿد ومععدًومممسـؿونمبـمايقؼ ثمومارهؾ

ضوصؾدديمواحدددةمإظبماظشددوم،مطددؾمعددـفؿمؼ جددقمأنمؼؼددعمسؾددكمايؼقؼدديممممؼب

اٌعؾقدمايؼ،مبقـؿومبؼلمسؾقدما مبـمجقشمؼبمعؽيمماظؽوعؾي،موؼصؾمإظب

مسؾكمعومػقمسؾقف.
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،مطدونمطدؾمعدـممممؼبماظشدومممبقـؿومطوغًمضد ؼشمعـشدغؾيمبؿفورتفدوممم

ورضيمبـمغقصؾموزؼدمبـمسؿ ومؼللظقنماظـدوسمسدـماظددؼوغوتماظلدوئدةمؼبممممم

مد،مصدهلؿماظـوسمسؾكمرػؾونماظـصورى.اظؾ 

اظؿؼكمورضيمبـمغقصؾموزؼدمبدـمسؿد ومب اػدىمذومسؾدؿموحؽؿدي،مممممم

رحىمبفؿوموس ضمسؾقفؿوماظـص اغقي،موضصمسؾقفؿومعدومطدونمعدـمأعد ممممم

مسقلكموع ؼؿ،موأع ماظدؼوغوتماظلؿووؼي.

خ جماالاـونمعـمسـده،مصؼولمورضيمبـمغقصدؾ:مإغدفمرجدؾمحؽدقؿممممم

موظدؼفمسؾؿموصري.

مبـمسؿ و:مضدمؼؽقنمط ظؽ،موظؽـمظقلًمظدؼفمايؼقؼيماظؽوعؾي.مضولمزؼد

م:معوذامتعين؟ضولمورضي

م:مدؼـمإب اػقؿ.ضولمزؼد

م:مسقلكمسؾكمدؼـمإب اػقؿ.ضولمورضي

ظقسماظدؼـماًوظص،موظقلًمسؾقدؼيما ماظقاحد،مػ ام:مضولمزؼد

مأأمت متعظقؿفؿماظصؾقى؟

م:مإغفمتعظقؿفؿمظشلنمسقلكمبـمع ؼؿ.ضولمورضي

ؼدمبدـمسؿد ومرأددفمصؼدولمورضديمبدـمغقصدؾ:مظؼددمأسفدؾينممممممممممػ مز

مأع ػؿ،مأزـمأغينمدلالزممػ اماظ اػىمحؿكمأتعؾؿمعـفماظعؾؿماظقصري.
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م:مإغفمأولمعـمغلللمؼومورضي،متعولمغض بمؼبماألرضمأطـ .صؼولمزؼد

واصؼفمورضيمبـمغقصؾمسؾكمأنمؼؾقـقامسـمسوأمآخ مرشؿمأغدفمطدونممم

مػىماظعوأ.ضدماضؿـعمبلع ماظـص اغقيمعـماظ ا

اره مععًومإظبماٌقصؾ،محقٌمدظفماظـوسمسؾكمراػىمسوأمصقفدو،مم

صؾؼقوهمورحىمبفؿو،موطونمظدؼفمعـماظعؾؿماظؽدـري،مصػد حمبدفمورضديمبدـمممممم

اضؿـوسًومبوظـص اغقي،مبقـؿومعدومؼد المزؼددمبدـمسؿد وممممممغقصؾمطـريًا،موزادم

معـفومؼبمذؽ.

:معـمأؼـمالحظماظ اػىماػؿؿوعفؿومؼبمذلنمدؼـمإب اػقؿ،مصللهلؿو

مأضؾؾؿؿو؟

م:معـمبقًمإب اػقؿ.أجوبفمزؼد

مدللماظ اػى:موعومتطؾؾون؟

م:ماظدؼـ.ضولمزؼد

مصؼولماظ اػى:مصؿومرأؼؽؿومبوظـص اغقي؟

م:مأغومأضؾؾفو،مإغفومسؾكمدؼـمإب اػقؿ.ضولمورضي

م:مالمحوجيمظلمصقفو.بقـؿومضولمزؼد

صؼولماظ اػىمظ ؼدمبـمسؿ و:مارجع،مصنغفمؼقذؽمأنمؼظف ماظد يمم

مؼبمأرضؽ.متطؾى
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ادؿؾش مزؼدمبـمسؿ ومطـريًا،مبقـؿومزؾمورضيمبـمغقصؾمسـدمرأؼفم

مؼ ؼدمتعؾؿماظـص اغقيمسؾكمؼدماظعؾؿوحلمؼبماظشوم.

م***

مػ عمزؼدمبـمسؿ ومسوئدًاموحدهمإظبمعؽيموػقمؼؼقل:مظؾقؽمحؼًومحؼًو.

غد لمإظبماظؽعؾديموردوفمبفدومؼـظد مممممموصؾمزؼددمعؽديمبلد سي،موممم

دؼـمإب اػقؿ،موضػمضوئً :مظؾقؽمحؼدًومممحقظف،مدقعقدمدؼـمإب اػقؿ،مػـو

محؼًو،متعؾدًامورضًو.

أمتطؾمص حؿفموادؿؾشدورهمردقؼً ،محقدٌمسدودمؼـظد مإظبمضقعدفممممممم

ؼلفدونمظألصـوم،موؼ حبقنمهلو،موؼلخ ونماألعقالمعـماظػؼد احلمتؼ بدًوممم

مظمهلي،موؼش بقنماًؿقرموؼؼؿؾقنماٌقاظقدمامغوث.

آعـًممبومآعـمبفمإب اػقؿ،مغظ مإظبماظؽعؾي،ماؿمإظبماظلؿوحلموضول:م

موس تمبؽممبومسوذمبفمإب اػقؿ.

مدفدمسـدماظؽعؾي.و

غظ مإظقفماظـوسمبودؿففون،مواضرتبمعـفمسؿفماًطوبمبـمغػقؾم

موضول:معؿكمسدتمعـماظشوممؼومزؼد؟

م:مسدتمظؾؿق،مورػًمبؾقًمإب اػقؿ.ضولمزؼد

م:مصؿومطونمعومتؼقلمضؾؾمضؾقؾ؟ولماًطوبض

مإب اػقؿ.م:مآعـًممبومآعـمبفضولمزؼد
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م:موسبـمأػؾمبقًمإب اػقؿ.ضولماًطوب

:مبؾمتشد طقنمبدو موتعؾددونماألوادونماظديتمتصدـعقغفومممممممضولمزؼد

بلؼدددؼؽؿ،موتؼؿؾددقنماظؾـددًمعددـماٌقاظقددد،موتددلتقنماٌـؽدد ،موتلدد ضقنمممم

موتؽ بقن،موعومطونمػ امعـمإب اػقؿ.

موضول:مأترتكمدؼـمآبوئؽمؼومزؼد؟مشضىماًطوب

 همسؾدكمجدددارماظؽعؾديموضددولمؼبمممسـددػومرطد مزؼدددمبدـمسؿدد ومزفدمممم

مؼومععش مض ؼش!معومسؾكماألرضمإغلونمسؾكمدؼـمإب اػقؿمشريي.اظـوس:م

غػقؾمشضدؾًومذددؼدًا،ممممضٍماظـوسممموممسعقا،موشضىماًطوبمبـ

م:مصلغًمترتكمدؼـمآبوئؽ!وضولمظ ؼد

:محفورةمالمتض موالمتـػع،مظؼددمضدؾؾؿؿمأغدؿؿموآبدوؤطؿ،مممممضولمزؼد

وإغدلمسؾدكمدؼدـمإبد اػقؿ،مظدقمأسؾدؿمأحدىمممممممموأغومالمأذ كمب بلمذدقؽًو،مم

ماظعؾوداتمإظبما مظؿعؾدتمبفو.

ماوغقيمإظبماظؽعؾيماؿمأغشد:ودفدم

مأربددددًومواحدددددًامأممأظددددػمربمم

مس ظددًماظدد تمواظعدد ىمعبقعددوًم

مصدد ماظعدد ىمأدؼددـموالمابـؿقفددوم

موالمػدددؾً مأدؼدددـموطدددونمربدددوًممم
م

مأدؼددددـمإذامتؼلددددؿًماألعددددقر؟م

مطددد ظؽمؼػعدددؾماىؾددددماظصدددؾقر

مسؿددد ومأزورلمبدددينموالمصدددـؿ

مظـددومؼبماظدددػ مإذمحؾؿددلمؼلددريمم
م
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م:مإهللمإظفمإب اػقؿ،مودؼينمدؼـمإب اػقؿ.وضول

ةمابـمأخقدف،مصؼدول:ماذػدىمصؿعؾددمممممشضىماًطوبمبـمغػقؾمى أ

مدؼـؽمخورجمعؽي.

مضولمزؼدمبـمسؿ و:ما مؼبمطؾمعؽون.

صص خماًطوبمبـمغػقدؾمؼبمذدؾوبمضد ؼش:مؼدومذدؾوبمضد ؼش،ممممممم

قبمعؽيؿمب ؼدمبـمسؿ و،مالمؼدخسؾقؽ موالمطبوظطمأػؾفو.مؾ

وغدفممؼط دمبمض ؼشمودػفوؤػومحقلمزؼددمبدـمسؿد ومممصؿفؿعمذؾو

:ما مؼبمطؾمعؽون،موػ امبقًمإب اػقؿ،موأغومأحؼمأعومماظـوس،مصؼولمزؼد

ماظـوسمبف.

اٌؽونمع شؿًو،موذػىمإظبمعـ ظفمحقٌمتـؿظ همزوجؿف،ممشودرمزؼد

م؟ضوظًمبؾفػي:مطقػمطوغًماظؿفورة؟مػؾمػـوكمعـمعولموصري

مضول:مدـغودرماٌـ ل.موظؽـمزؼدًا

مضوظً:معوذامحدث؟

مضول:مدـلؽـمأسؾكمعؽي،مدـؾؿعدمسـماظؼقم.

مضوظً:معوذامصعؾً؟

مإب اػقؿمػـوك،مالمحوجيمظلمؼبمض التماظؼقم.مإظفضول:مدلسؾدم

ادؿوحلتمزوجؿفمطـريًاموضوظدً:معدومدؼدـمإبد اػقؿ؟مأتدرتكمدؼدـممممممم
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مآبوئؽموتغودرمضقعؽ؟معومػ امب أي.

اظ أيمواظصقابمواظـفوة،ماح علماألعؿعي،مدـك جممضول:مبؾمػق

محواًل.

غظ تمإظبمخورجماٌـ لمصنذامبلػفوحلمض ؼشمؼؾؼقنمايفورةمسؾدكمم

اٌـ ل،مصق عًمأعؿعؿفومتؾقممزوجفومسؾكمطؾمعدومجد ى،موخ جدومإظبمممم

مأسؾكمعؽيمؼلؽـونمبعقدًامسـماظـوس.

إظبما موصعً مخ جمزؼدمبدـمسؿد ومؼلدؽـمأرد افمعؽديمؼؿؼد بممممممم

وؼعؿ لماألصـوم،موطونماًطدوبمبدـمغػقدؾمؼؾعدٌمإظقدفمذدؾوبًوممممممممحداظقا

مودػفوحلمعـمض ؼشم ـعقغفمعـمدخقلمعؽيمإنمحوول.

م***

أعومسـؿونمبـمايقؼ ث،مصؼدمطوغًمرحؾؿفمإظبماظشوممذاتمػددفمم

وحوجيمض ؼشمظؿفورةممزبؿؾػ،مصؼدمرأىمسظؿيمضقص ،موسظؿيماظ وم،

يمؼلدقدمصقفدومعؽديمممموبدوتمؼ شدىمؼبماظلدؾطي،موصؽد مؼبمر ؼؼدمممممماظشدوم،م

وحدداًمظدفمضصديمبدنيمضقصد ممممممضقص ،مصؿـصقبد ،مموؼضؿفومععفمإظبمحؽؿم

م.(1)وض ؼش،معوتمسؾكمإا ػومعلؿقعًو

                                                           
مقؼ ث:ضصيمسـؿونمبـمايم(1)

تـص مسـؿونمبـمايقؼ ثمودخؾمسؾكمضقص مؼؼقلمظف:مأؼفوماٌؾؽماظعظقؿ،مجؽؿدؽمعدـمبد دمممم

تدؼـمهلوماظع ب،مجؽؿؽمعـمعؽيمصقفومبقًمتطقفمإظقفماظع ب،مجؽؿدؽمعدـمبد دمتؿدوج ممممم
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إظقؽماظع بمطؾمصقػ،مصؾقمضؿؿؿفومأؼفوماٌؾؽمإظبمعؾؽؽ،متؽقنمزؼدودةمؼبمعؾؽدؽمطؿدومعؾدؽممممم

مخودعًومسؾقفو،معطقعًومزبؾصًومعومحققً.طل ىمصـعوحل،موأطقنمظؽم

ت جؿماٌرتجؿماظؽ ممظؼقص ،مصلسفؾفمعومضول،موواصؼمسؾقف،موعّؾؽمسـؿونمعؽي،مؼؽقنمواظقدًومم

ظفمسؾقفو،موطؿىمظفمطؿوبًومؼؼ ؤهمسؾكمأػؾمعؽيمزبؿقعًومبوظ ػى،موبعـفمسؾدكمبغؾديمسؾقفدومممم

مد جمسؾقفماظ ػى.

قل:مؼدومضدقم،مإنمضقصد معدـمضددمسؾؿدؿؿ،ممممممموصؾمسـؿونمبـمايقؼ ثمعؽي،موروفمبوظؾقًمؼؼ

أعوغؽؿمبؾ دهموعومتصقؾقنمعـماظؿفورةمؼبمطـػف،موضدمعّؾؽينمسؾدقؽؿ،موإمندومأغدومابدـمسؿؽدؿمممممم

وأحدطؿ،موإمنومآخ معـؽؿمبعضمعـؿفوتؽؿمصلعبعمذظؽماؿمأبعٌمبدفمإظقدف،موأغدومأخدوفمإنممممم

مأبقؿؿمذظؽمأنم ؿـعمعـؽؿماظشوم،مص متؿف وامبف،موؼؾبؼطعمع صؼؽؿمعـف.

ػولماألع مأػؾمعؽي،موخوصقامضقص ،موخوصقامسؾدكمودورتفؿمإظبماظشدوم،مصدلعبعقامسؾدكمأنمممممم

مؼلؿعقامط ممسـؿون،موؼعؼدوامسؾكمرأدفماظؿوجمؼبماٌلوحل.

حؾماٌلوحل،موروفماظـوسمحقلماظؽعؾي،مصقضػمرجؾمؼبماظـوسموصوح:مؼومسؾودما !مأعؾؽمؼبم

مض ؼش؟م

صدقمواظ تمواظع ى،معومطونمؼبمض ؼشمعؾؽمصؿقضػماظـوسمسـماظطقاف،مووؿعقامؼؼقظقن:م

مضط،معومظـوموهل اماألع ؟مغعطلمأعقاظـومإظبمضقص موشبضعمظؾؿؾقك.

وغظ وامإظبمسـؿونمبـمايقؼ ثمؼبمشضى،موضوظقا:ماغص فمسـو،مصؾلًمعؾؽًومسؾقـو،موظدقسمم

مظؼقص معـومذلحل.

مص دمسـؿونمضوئً :مصؾـ ىمإذًامدكطمضقص مسؾقؽؿ.

ضقصد مظقعؾؿدف،مأعدومضد ؼشمصؼددمأرددؾًمإظبمرجوهلدومؼبماظشدوممممممممممورطىمحصدوغفموذػدىمإظبممم

ظقػلدواماظع ضيمبنيمسـؿونموضقص ،مصؾعـقامب جؾمإظبماٌرتجؿمظقق فمط ممسـؿونمظؼقص ،م

موصعً موصؾمسـؿونمإظبمضقص مؼؽؾؿف،مصلللمضقص ماٌرتجؿ:معومضول؟

مضولماٌرتجؿ:مذبـقنمؼشؿؿماٌؾؽ.

ع مبلفـف،مصؿ مبعـؿونمرجؾمعـمأصقوبمضقص معدـممشضىمضقص موأرادمأنمؼؼؿؾمسـؿون،موأ

مأصقلمس بقي،مصؼولمظفمسـؿون:مإغلمأراكمس بقًو،مصؿؿـمأغً؟

مضولماظ جؾ:مرجؾمعـمبينمأدد،موأغومأط همأنمؼدروامبـليب.

مدللمسـؿون:مصؿومدػوغلمسـدمضقص ؟

مضولماظ جؾ:ماظرتعبون،مطونمضبقلمط عؽ.

مواحدًا.مضولمسـؿون:مأرجقكمأدخؾينمسؾكمضقص معدخً 
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 (0)آمنة بنت وهب

م

طؾى،مواشب رقامؼبمأعقرمض ؼش،موبوتمسؾددما ممطربمأوالدمسؾدماٌ

بـمسؾدماٌطؾىمذوبًومؼوصعًومودقؿًو،مط ؼؿماًؾؼ،مذ ؼػماظـلى،متؿطؾدعمم

مإظقفمطؾمغلوحلماظؼؾوئؾ.

دورمسؾدما مؼبمر ضوتمعؽي،مصودؿقضػؿفمإحدىماظػؿقدوتمتؼدقل:ممم

مؼومسؾدما ،ماضضماظؾقؾمؼبمغودؼـو،مدؿشفدمظقؾيمأدعدمعومتؽقنمإظبمضؾؾؽ.

قبمؼدومصؿقدوتمممممولمهلومسؾدما صؼ اهلدقى،ممم:معدوظلمحوجديمؼبمظقدوظقؽ

ماحبــمسـمشريي.

                                                                                                                       
واصؼماظ جؾ،مواحؿولممدخولمسـؿونمبـمايقؼ ثمإظبمضقص ماوغقيمبقجدقدماٌرتجدؿمذاتدف،مممم

صقاىمسـؿونمسؾكماظرتعبون،مصعؾؿمضقصد مأنمظعـؿدونمضصدي،مصطؾدىمعرتعبدًومآخد ،موصفدؿمممممممم

اظؼصي،مصعوضىماٌرتجؿماألول،موأعقب مسـؿونمبـمايقؼ ثمسؾكموورمض ؼشمؼبماظشوممؼعوضدىمم

ؽـفموأاـوحلمتقاجدهمؼبماظشدوممضدوممودورمضد ؼشمبددسماظلدؿمظدف،موضؿؾدقهمممممممممعـمتكع مسؾقف،موظ

ٌُؾؽ.  علؿقعًو،موذػؾًمععفمضصيما

 ،مهلومدورمؼبماظلريةمضؾؾماظؾعـي.أمماظـيبمم(1)
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مصؼوظً:معومؼبمشريكمعومؼبموجفؽمؼومسؾدما .

علدريهمبقـؿدومضوبدؾممممأذورمإظقفومأنمالمصوئدةمعدـماىددال،موتدوبعمممم

ماظؿؿلحمبوألصدـوممواظؿؼد بمإظقفدو،ممممعـاظ يمص غمعـمتقهممهلىمأبوأخوهم

ونمؼومسؾدما ؟موضدمحوظػدؽمايدظمؼبموجدفممممؼؼقلمظف:معومظؽمت صضمايل

معبقؾمصبؿ بماظـلوحل.

قبمعـمحوجي،مإمنومأرؼدمزوجيمصوييمؼدومم ضولمسؾدما :معوظلمصقف

مأخل.

وضول:مزوجيمصويي!مإنمض ؼشًومتؾودلمزوجوتفوممأبقمهلىضقؽم

معؼوبؾماظؼؾقؾمعـماٌول،موأغًمت ؼدمزوجًومصويًو.

عدومتػعؾدفمضد ؼشمظدقسمممممماغ سٍمسؾدما معـمض التمأخقفموضول:

مضق ًوموإنمصشك.

ؼوئلًومعـمأخقف:مدؿؾؼكمحقوتؽمممؾيمؼومأخل،مأعدومممأبقمهلىضولم

مأغومصلدؿؿؿعمبؽؾميظيمصقفو.

ؽبممؼبماظؼؿدورممضولمسؾدما :محؿكمسـدعومخل تؽبمعوظؽ آهلديمممودد ض

ماٌعؾدماظ ػؾقي.

خشقيمأنمؼؽقنمأحدػؿمضدممسعمعومضولمسؾددما ،مممأبقمهلىتؾّػًم

ؼدهمبشدةمؼـفوهمسؿومتػقهمبفموضدول:مظؼددماضؿصقبدًمضد ؼشمعدـممممممماؿمأعلؽ
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ماظػوسؾ،موظقسمظلمذلنمبف ا.

ابؿلؿمسؾدما مؼؼقل:ماضؿصقبدًمعدـماٌلدوطنيماظد ؼـمأعد تفؿممبدوممممممم

تمعدـماظعؼدوب،موضد ؼشممممعؾف،موظقالمغلىمأبقؽموجدكمٌدومغػد ممأردتؽبمص

معبقعفومتعؾؿمذظؽ.

ضوئً :مإؼوكمأنمأخوهمبؼقةمشوضؾًومممومؼؼقل،موت طفممأبقمهلىدصعم

اًؿد مػد هماظؾقؾديمممممقرمالمدبصقبؽ،مابؿعدمسين،مدلطـ معـقدثمؼبمأعتؿ

محؿكمأغلكمظؼوحلغومػ ا.

توبعمسؾدما مدريهمؼبمعؽي،مواودفمسبدقماظؽعؾدي،ماظديتمطوغدًمممممم

ذػدىموخشدىموحؿدكماظؿؿدقرمممممهقرفوماواقؾماآلهليمعدـمطدؾمعؽدون،مممم

متشؽؾًمبلذؽولماآلهلي.

أرؼدددمزوجددًوممأؼؿفددوماآلهلددي،م:وضددػمسؾدددما مإظبمإحددداػومؼؼددقل

مصويًو،معومظلمبشلحلمعـمض التمض ؼش.

روظىمؼـودي:مسؾدما !مؼومسؾدما !مإنمأبوغوممسـدػوممسعمأخوهمأبو

مسؾدماٌؾطىمؼطؾؾؽ.

مضولمسؾدما :مخريًا؟معوذامؼ ؼدمأبلمعين؟

مضولمأبقمروظى:مأزـفمخريمؼومسؾدما .

صلدلظف:مأالمم مظؾكدرب،ممطونموجفمأبقمروظىمعش ضًو،مصورؿلنمسؾدما
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مت ػىمععلمإظبمواظدي؟

ضولمأبقمروظىموضدمتغريمظقنموجفف:مأغومؼبمر ؼؼلمألحؾمعشدؽؾيمم

ماظقأدمؼبمض ؼش.

مسؾدما :مصؿوةمأخ ى،موضققيمأخ ى.ضولم

ػ قبمأبقمروظىمرأدفمؼؼقل:معومؼ الماظ جؾمؼظـمأنمابـؿدفموؾدىممم

ماظعورموػلمعومت المرػً مرضقعًو.

روظىموضدعمؼددهمسؾدكمذراعممممماًرب،موظؽـمأبو نمسؾدما مبف امح

مأخقفمؼؼقل:ماذػىمإظبمأبقـو،مإغفمؼـؿظ ك،مودعمسـؽمض لمض ؼش.

م***

إظبمأبقفمسؾدماٌطؾىماظد يمطدونمضبؾدفمحؾدًومعّبدًو،ممممممسؾدما مذػىم

موؼ ىمصقفماًريماظؽـريمعـمبنيمإخقتفمعبقعًو.

مجؾسمسؾددما مإظبمأبقدفمسؾددماٌؾطدىمبدـمػوذدؿ،مؼ سدىمأوالدهممممممم

 ؼـمبوتومؼبماظـوغقيمواظـوظـيمعـماظعؿ ،معدومإنمذدوػدامممؾغب ةمواظعؾوسماظ

أخوػؿومسؾدما محؿكماغطؾؼومإظقفمؼعوغؼوغف،مصؼدمطونمحـققبًومبفؿدو،موطوغدوممم

مضبؾوغفمطـريًا.

رؾىمسؾدماٌطؾىمإظبمأوالدهمأنمؼرتطقهمععمابـفمسؾدما مظقحددػؿو،مم

ممعـمأجؾفمؼومأبل؟صػع ،مصؼولمسؾدما :معوماألع ماظ يمتـودؼين
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قبمرجدً مم ضولمسؾدماٌطؾى:مظؼدمطربتؽبمؼومبين،مواذؿدقبمدوسدك،موب

م.اظ جولت ؼدهمطؾمغلوحلمض ؼش،مصنغلمغوصحمظؽمب وجمؼؿؿـوػومعبقعم

كب؟ مضولمسؾدما :مصؿـمتؽقنمؼومأب

مضولمسؾدماٌطؾى:مزػ ةمض ؼش.

مضولمسؾدما :مآعـيمبـًموػى؟

ض ؼشمحلؾًوموغلؾًو،مواظدػومابؿلؿمسؾدماٌطؾىموضول:مأصضؾمغلوحلم

،موػدلممدقدمبينمزػد ة،موجددػومعدـمواظددتفومأددقودمبدينمسؾددماظددارمممممممم

مصوحؾيمبقونموذطوحل،موظلونمرؾقؼ.

ضولمسؾدما :معومأغؼصًمعـمحؼفومذقؽًومؼومأبل،مإغفومأصضؾمغلدوحلمم

مض ؼشموالمأسؾؿمأصضؾمعـفو،موؼل غلمأنمتؽقنمزوجل،موأممأوالدي.

صقرهمؼلخ مبقدمابـفموؼؼقل:مػؾدؿقبمموغفضمعـمابؿفؾمسؾدماٌطؾى،م

مإظبمعـ لموػىمبـمسؾدمعـوفماظ ػ ي.

م***

اغطؾؼمسؾدماٌطؾىمإظبمجوغؾفموظدهمايؾقىمسؾدما ،ماظقدقممالحدظممم

ؽبمبؿقاجددمم قبمأمؼلبف سؾدما مصؿقوتمعؽيمت عؼـفمبـظ اتمضقؼي،موبعضف

مواظدهمسؾددماٌطؾدىمإظبمجوغؾدف،مبدؾمتدقددنؽبمإظبمسؾددما متطؾدأمإظقدفمأنمممممممم

قب. مضبض مإظبمحف ػ
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اسؿودمسؾدما مسؾكمعظوػ مطف همؼبمعؽي،موظؽـمعدومضبددثماظقدقممممم

ؽبمأغفمذاػدىمًطؾديمآعـدي؟مممم طونمأطـ ممموماسؿودمسؾقفمعـمضؾؾ،مػؾمؼعؾؿ

مواظدهمضدمأصضكمبوألع مألحدمضؾؾف.مالمؼظـمأن

وظددخقل،مص حدىمممبواددؿلذغوممموص معـ لموػىمبدـمسؾددمعـدوفممم

ع حؾًومبؾينمػوذدؿ،مؼدومع حؾدًومبلذد افممممموػىمت حقؾًومحورًا:مؼومموبفؿ

ماظؼقم،متػضؾقا.

بعدمحقارمضصريمحقلمأوضوعمض ؼش،مضولمسؾدماٌطؾى:مؼومذ ؼػم

بينمزػ ة،مسبـمػـومغطؾىمجقارمابـؿؽماظش ؼػي،مزػ ةمض ؼش،مآعـديمم

مبـًموػىمالبينمايؾقىمسؾدما .

ابؿفؾموػى،موضول:مغكبعؿماظـلدىمواألخد ق،مالمؼد دمأحددمبدينمممممم

ملؿعمرأيمآعـيمؼبمذظؽ.ػوذؿ،مصؾـ

ؿبمسؾقفؿمرؾىموػىمأنمهض مآعـي،م تؾؾسمأصضؾماظـقوب،مصدخؾ

ؿًب:ممسعددًوم تدددخؾمحبقددوحلماألعددريات،موتؼددػمإظبمجوغددىمواظدددػو،مصلددلظ

موروسيمؼومواظدي،معوماًرب؟

صؼولموػدىمالبـؿدف:مػد امسؾددماٌطؾدىمذد ؼػمضد ؼش،مؼطؾدىممممممممم

مخطؾؿؽمالبـفمايؾقىمسؾدما ،مصؿوذامتؼقظني؟

ؿًب:ماظد قببقح،مابدـمحدوص ممممغظ تمآعـ يمإظبمسؾدما مؼبمحقوحل،ماؿمضوظ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

56 

مزع م،مابـمػوذؿماظـ ؼد،مابـماظ بقحمامسوسقؾ،مذ فمسؾكمذ ف.

غفضمسؾدماٌطؾىمؼؼقل:محػظؿؽكبماظلؿوحلمؼومآعـي،مط  يمذ ؼػيم

موذاتمظلونمرؾقؼ.

ؿبمآعـي،مراضقًومبفومزوجديمصدويي،ممم وضػمسؾدما مدعقدًاممبومضوظ

م.ظـمؼ ضكمسـفومبدؼً 

صؼولمسؾدماٌطؾى:ماظؾقؾيمغطعؿماظطعوم،موغ بحماظ بوئح،موتعد فمم

ماظؼقونمب واجؽؿو.

ؿبمآعـيمبـًموػىمظعؾدما مبدـمسؾددماٌطؾدى،مممم صؽونماظ واج،موزؾبّص

موص حًمض ؼشمب صوفمذ ؼػموغلىمسظقؿ.

وضضكمسؾدما ماظؾقؾيمؼبمعـ لمبينمزػ ة،مطؿومطوغدًماألسد اف،ممم

م  يمآعـي.قؾيمعبقؾيمععمزوجؿفماظؽوضضكمظ

ؼبمػ هماظؾقؾيمرأتمآعـيمعومأمدبربهمعـمضؾؾ،مغدقرمددورعمأضدوحلمممم

اٌؽون،مبؾمأضوحلمهلوماظددغقومبلطؿؾدفو،محؿدكمأغفدومرأتؿبمبعقـفدومضصدقرممممممم

ؿبمعـودؼدًوممممممم بص ىمؼبماظشوم،موطلنمحوج ًامضددمأزؼدؾمعدـمأعوعفدو،مومسعد

كبمبلقدمػ هماألعي. مؼؼقل:مؼومآعـي!مظؼدمغبؾ

ؿبمزوجفدومسؾددما مإذامعدومممممزؾقبماظصقتمؼرتددمؼبمأذنمآ عـي،موددلظ

ؿًب،موظؽـدفمضدول:ممممم ؾبمغدقرًامش ؼؾدًو،ممممأزـمأغدينممطونممسدعمعدوممسعد الحظد
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موظؽـينمأمأمسعمذقؽًو،مظ مبومطونماظؿعىمؼومآعـي.

ؿبمغؿددوجمامرػددوقمم ؿبمآعـدديمتػؽدد ،مأمؼؽددـمعددومرأتؿبمومسعدد أر ضدد

مواظؿعى،مصؼدمطونمحؼقؼقًومأطـ معـمأنمتؿفوػؾف.

م***

جنيمؼبماظققمماظؿوظل،موخ جمسؾدما مإظبمض ؼشمبوركماىؿقعمظؾ و

مؼؿوبعمذموغفومووورتفو.

ؽبمسـف،مصوجلهماظؿغريماظشددؼدمم الحظمسؾدما مأنمغلوحلمض ؼشمأس ض

ؿبمإظقدفمم قبموضدمطوغًمضدمرؾؾ ؼبمعقضػفـمبنيمؼقمموظقؾي!مصودؿقضػمإحداػ

بشدةمأنمؼلؿفقىمإظبمعطوظؾفومعـمضؾؾ،مودلهلو:معومبدولمغلدوحلمضد ؼشمممم

ؽب مسقبلمبف هماظط ؼؼي؟مؼع ض

مصؼوظً:مصورضَؽماظـقرماظ يمطونمبوألعس،مصؾقسمظـومبؽمحوجي.

ؿبمسـفموتوبعًمدريػومتؿقددمإظبمرجولمآخ ؼـ. موأس ض

متؼؾمآعـيمأغفومرأتؿبمغقرًامدورعًو؟غقر!مأأم

م***

بدأتؿبمض ؼشموف مأعؿعؿفومظؿـطؾدؼمإظبماظشدوم،موأم دِضمسؾدكممممم

ا معـطؾؼدًومعدعممممأؼدوم،موطدونمسؾددمممزواجمسؾدما موآعـيمأطـد معدـمسشد ةمممم

بددعقعماظعوذدؼمممػد اقمزوجفدومايؾقدى،موودسؿدفممممماظؼقم،مح غًمآعـيمظ
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متلؿقدسفماآلهليمأنمؼعقدمإظقفومدوًٌو.

عـديماظؿعد فمسؾدكمخدربمممممطوغًماظ حؾيمرقؼؾي،موؼصدعىمسؾدكمآمم

م.ومصربتؿبمواغؿظ تؿبمأخؾورًامسـمزوجفواظؼوصؾيموحولمزوجفو،موظؽـف

ؿبمآعـديمم ؿبمضد ؼشمبفد امممممممع تماألؼومموسؾؿد أغفدومحوعدؾ،موص حد

اًرب،موغلىمػ اماظطػؾماظعظقؿ،موذلغفماظؽؾريماظ يمؼـؿظ همؼبمض ؼشم

بنيمأض بوئدف،موظؽدـمآعـديمطوغدًمتشدع مبشدعقرمزبؿؾدػ،مإغدفمظدقسمممممممممم

مايلىمواظـلى،مإغفؿمظقلقاماألض بوحل،مإنمػ اماظطػؾمزبؿؾػ.

ش ؼؾي،مضددممممآعـي،موبدأتمت ىمرؤىـبأم ِضمذف انمسؾكمغبؾم

كبمبلقدمػ هماألعي.إ مظقفومرجؾمحلـمؼبماٌـوممؼؼقلمهلو:مإغؽمغبؾ

ؿبمآعـيمتؿصؾىمس ضًو،متؿؾؿسمبطـفدم وموحؾقؾفدوماظصدغريمممادؿقؼظ

مصقف،مدقدماألعي.

ؼبمظقؾيمأخ ى،مجوحلػومذاتماظ جؾ،موغظ تؿبمؼبمبطـفومحقٌمغقرم

ؼلطعمصقف،مصؼول:مؼومآعـي!مػ امدقدمػ هماألعدي،مصدنذاموضدعمإظبماألرضمممم

ماؿممسقبقفمربؿدًا.م همبوظقاحدمعـمذ مطؾمحوددظلمأسقصؼق

أصوضًمأعـي،موعومؼ المصقتماظ جؾمؼدرتددمؼبمأذغفدو،مربؿدد..مممم

مربؿد..

ع قبتماألذف مسؾكمغبؾمآعـي،موبدأمايؿؾمؼظف مبقضقحمسؾقفو،م
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غًمتػؽ مؼبمذدلنمػد اماظطػدؾمممموظؽـفمطونمغبً مخػقػًومؼلريًا،موبقـؿومطو

اظد يمردولممممًامسـمحؾقؾفومسؾددما ماظصربمخربمطوغًمتـؿظ مبػورغماظعظقؿ

مشقوبفمسـفو.

طونمسؾدماٌطؾىمدعقدًامبكعـي،موربؾقبًوميػقدهمضؾؾمأنمؼقظد،موطونم

ؼؼقلمظقظدؼفماظصغريؼـماظعؾوسموغب ةمأنمابـمأخقؽؿومسؾددما مددقؽقنممم

مخريمصدؼؼمظؽؿو.

م***

وػـوكمغ لمرحؾمسؾدماٌطؾىمؼبمضوصؾيمصغريةمظؿفورةمض بمعؽي،م

كمسوأمؼبماظؽؿىماظلؿووؼي،مص حىمبفؿمودلهلؿ:معـمأيمزع ؤهمسؾػقمو

مضقممأغؿؿ؟

مأجوبمسؾدماٌطؾى:معـمعؽي،مأػؾماظؾقً.

ادؿؾش ماظعوأموضول:مأجدمؼبماظؽؿىماظلدؿووؼيمأنمرددقاًلمؼؾعدٌمممم

ؼبمآخ ماظ عونمعـمػ هماٌـطؼي،موأزـفمؼقظدمػ اماظعدوم،موددقؽقنمامسدفمممم

مربؿد.

اعد أةمحوعدؾمؼع صقغفدو،ممممغظ ماظ جولمإظبمبعضفؿمؼػؽ ونمؼبمطؾم

وخط مبؾولمسؾدماٌطؾىمآعـيمبـًموػىمزوجيمابـفمسؾدما ،مػؾمؼؾبعؼدؾمم

مأنمهؿؾمبـيب؟موأمال؟مإغفمابـمأحىمأوالدهمإظقف،موأغلىمض ؼش.
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رحؾماظ جولمسوئدؼـمإظبمض ؼش،موطؾمعدـفؿمؼػؽد مبفد اماالددؿممممم

قدؾمماظ يمأمتؽـمض ؼشمضدمادب تفمامسًومعع وصًومبقـفو،موظؽـفماددؿمعبم

،مصـ روامإذامعومطدونماٌقظدقدمذطد ًامأمسدقهممممموضبؿؾمعدضبًومواـوحلمسظقؿني

م.(1)ربؿدًا

م***

،مووددطمددعودةمممونمض ؼشمؼبماظؿفورةمواظؾفقمواٌد حمودطمطؾمذم

سؾدماٌطؾىمحبػقدهموأوالده،مووددطمددعودةمبدينمزػد ةمبـلدىماظطػدؾممممممم

ػد امممذدلنمماٌؿؽ رهمؼبمًمآعـيمالمتلؿطقعمأنمتؿفوػؾمرؤؼوػواظؼودم،مطوغ

م؟وظؽـمعـمظفمأنمؼػل مهلومتؾؽماظ ؤىاظطػؾ،م

،مصؽ تمبؽفـيماٌعوبدد،مم(2)ب طيمبـًماعؾؾيادؿشورتمجورؼؿفوم

سدـمسدوأمؼلدوسدػوممممموموحبـؿو تؽبوصّؽأمتشع مبوالرتقوحمهلؿ،مموظؽـمآعـي

ورضيمبـمغقصؾ،مصؿولمضؾىمآعـيمهل اممب طياضرتحًمصقؿومت ى،موأخريًام

م،مواتؾعمدؼـمامظفماظقاحد.تـصقب مورضيمبـمغقصؾمضد،ماظ أي

مبدوممموديمأخًمورضي،محؿكمالمتعؾدؿمضد ؼشممأنمتـمب طياضرتحًم

                                                           
ذط معـمبنيماألوالدماظ ؼـمتلؿقامبودؿمربؿدمبعدمػ هماظ حؾيمعدعمربؿددمبدـمسؾددماٌطؾدىممممممم(1)

دماظػ زدق(،موربؿددمبدـمأحققديمبدـماىد حممممممردقلما :مربؿدمبـمدػقونمبـمذبوذعم)ج

 )أخقمسؾدماٌطؾىمألعف(،موربؿدمبـمغب انمبـمربقعي.

 ب طيمػقمادؿمأممأ ـ،مجورؼيمواظدةماظـيب،ماذؿف تمبؽـقؿفومأطـ ،موهلومدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(2)
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،مأنمهض مإظبمآعـديمم(1)تػعؾ،مصؼؾؾًمآعـي،موادؿدسًمضؿقؾيمبـًمغقصؾ

مصؾدؼفومبعضمعـمسؾؿمأخقفو.

جؾلًمضؿقؾيمإظبمآعـيموحدػؿو،موطوغًمآعـيمح ؼصديمأالمؼلدؿعممم

ومضوئؾي:مإنمأخدوكمورضديمبدـممممأحدمعومتؼقلموعومتػؽ مصقف،مبدأتؿبمحدؼـف

مغقصؾمؼمعـمبوألغؾقوحل،موالمؼعؾدماألصـوم.

ضوظًمضؿقؾي:مؼعؾدمامظفماظقاحد،موؼمعـمأنماألغؾقدوحلمػدؿمأذد فمممم

اًؾؼ،محدوعؾقامرددوظيماظد ب،مغوصدققاماظؾشد مإظبمعدومصقدفمصد حفؿممممممممم

موػداؼؿفؿ.

مضوظًمآعـي:مأأمؼؽـمجدغومإمسوسقؾمغؾقًو؟

مضوظًمضؿقؾي:مؼمعـمأخلمب ظؽ.

ؿبمآعـي:مأالمؼقجدمغيبمبعده؟دل مظ

ضوظًمضؿقؾي:مع مسؾكماظؾش ماظؽـريمعـماألغؾقوحل،موظؽـمأحدػؿمأم

م.ؼؽـمعـمأبـوحلمإمسوسقؾ

:مًؼبمسقـقفدوموضوظدمممتمضؿقؾديمذع تمآعـديمخبقؾديمأعدؾ،مصـظد مممم

ماصدضقينماظؼقلمؼومآعـي،معومؼؼؾؼؽ؟

ضوظً:مأذع مأغينمأغبؾمعقظقدًامظفمذلنمسظدقؿ،مإغدينمأطدودمأرىمممم

                                                           
 ضؿقؾيمبـًمغقصؾمػلمأخًمورضيمبـمغقصؾ،مدؿ ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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مؾمؼقم،مأرؾؼلمسؾقفمادؿمربؿد.اظ ؤىمط

مصؽ تؿبمضؿقؾي:مربؿد..مربؿد..مؼوظؾ ب!

:مإذامعدومطدونمذظدؽممممؿبمضؿقؾديم،مصؼوظدموتػوجلتمآعـيمعدـمردةمصعؾدفمم

ماظـؾقحلةمؼومآعـي.موصقققًو،مصنغف

ؿًب:معوذامتؼصد م؟ؼـضوظ

ؿبمضؿقؾي:مظؼدمأخربغلمأخلمغقصؾمبدـيبمآخد ماظ عدونمذؾبطد مؼبممممم ضوظ

مغبد.،مؼلتلمبعدمسقلك،مامسفمأامنقؾ

ؿبمآعـي:مأغبد!مأحؼًومعومتؼقظ م؟نيتعفؾ

:مػ امؼقممسظقؿمؼومآعـي،مإذامعومطونمحؼًومعومتؼدقظني،ممضوظًمضؿقؾي

كبمؼومآعـي. مصنغفمغيبمآخ ماظ عون،مبقرط

ذع تؿبمآعـيمبشلحلمعـماظلعودةمواظؼؾؼ،مإغفدومتعؾدؿمأغفدومهؿدؾممممم

ممبقظقدمسظقؿ،موظؽـفومذع تؿبممبلموظقيمأطربمإذامعومطوغًمصعدً مهؿدؾمم

ؿًب:معوذامأصعؾ؟ مغيبمآخ ماظ عون،مدلظ

م:ماسؿينمبفمجقدًامؼومآعـي،مواتؾعلماظ ؤؼو.ًمضؿقؾيضوظ

م***

ؿبمضؿقؾيمبـًمغقصؾمعدـمحفد مآمم عـديمبـدًموػدى،موعدومإنمممممخ ج

وػدىمبدـمسؾددمعـدوف،مممممماظدمآعـديموععممب طيمإظقفومًابؿعدتمحؿكمضدع
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موجففمح ؼـموضبؿؾمخربًامعػفعًو.

تؿبمبفدقلماًدربماظؼدودم،ممممضؿقبًمآعـديمؼددػومإظبمصددرػو،موذدع مممم

مدلظؿفمسؾكماظػقر:معوماألع مؼومأبل؟مػؾمعـمخربمسـمسؾدما مواظؼوصؾي؟

أعلددؽماألبمطؿددػمابـؿددفموأدخؾددفوماٌـدد ل،موأجؾلددفو،مصؼوظددًم

مبوغػعول:معوذامج ىمؼومأبل؟

ضولموػىمبصقتمح ؼـ:مظؼدمع تماظؼوصؾيمبوظشوم،مادؿمسدودتمؼبممم

 ضدًومذددؼدًا،موعؽدٌمسـددممممممعر ؼؼفومإظبمؼـ ب،موػـوكمعد ضمسؾددما مم

ؼعؿـقنمبف،موتوبعًماظؼوصؾيمر ؼؼفدوممماظـفورعـمبينممأخقالمسؾدماٌطؾى

مبدوغف.

ؿبمآعـيمعضط بي:مػؾمػقمخبريمؼومأبل؟ مضوظ

ؽًبموػدىمضؾدقً ،مؼػؽد مطقدػمظدفمأنمؼؼدقلمعدومددقؼقل،مادؿمممممممممم دؽ

ادؿفؿعمضقاهموضول:مطونمع ضفمذدؼدًاموأمؼلدؿطعمأحددمس جدف،موضددممممم

م.ودصـمؼبمؼـ بمعوت

طونموضعماظصدعيمذدؼدًامسؾكمآعـي،معومطوغًماظدعقعمظؿصػمحؾفوم

وذقضفومظ وجفو،مورشؾؿفومؼبمعشورطؿفمص حؿفمبوبـدفماظعظدقؿماظشدلن،مممم

ؿبمحف تفوماًوصي،موذرصًمدعقسفدوموحددػومم ؿبمبصعقبي،مودخؾ مغفض

ؿبمغػلفومسـماظـوسمألدوبقع. محل ةمسؾكمزوجفو،موس ظ
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ٌطؾىموأوالدهمإخدقانمسؾددمممط ظؽمطونموضعماًربمضودقًومسؾكمسؾدما

ا ،مص خمسؾدماٌطؾىمح غًومسؾدكموظددهموددطمعؽدي،موبؽدكموظددهمظددىمممممممم

األصـوم،مورؾدىمإظقفدومعد ارًاموتؽد ارًامأنمتػدؼدفمبوبـدفماوغقدي،موأغدفممممممممم

معلؿعدمظػدائفمبكالفمامبؾ.

سؿماي نمعؽي،موزؾمأبـوحلمسؾدماٌطؾىمؼؾؽقن،موسوغؼمأبقمروظدىمم

ؼشددع انمبددلأماألبمواألخددقة،موالممأخقؼددفماظصددغريؼـماظعؾددوسموغبدد ة

مؼؿصقرانمأغفؿومظـمؼؾعؾومععمسؾدما ماوغقي.

ؿبمدبوردىممم أعومآعـي،مصؼدموضعًمؼدػومسؾكمبطـفومايوعؾ،موضوظد

ظقعقشمإظبمػ اماظققم،ماظقدقمماظد يممممدمصدتفماآلهليممبؽيمإبؾجـقـفو:مظؼ

ؽبمصؼط. متقظدمصقفمأغً،مظؿقظدمأغ

م***

عدـماظدقؿـ،مأحددػؿمطدونمؼددسكمممممممؼبمػ هماألاـوحلمضدمما ايمأخدقةم

،مطوغقامؼؾقـقنمسـمأخمهلؿمضدمضوع،موضدمجوبقاماظدؾ دمم(1)ؼود مبـمسوع 

حبـًومسـفمدونمجدوى،موط ظؽمدلظقامسـفمؼبمض ؼشمطـريًا،موظؽـمالمأحدم

مؼع فمسـفمذقؽًو.

                                                           
 ،مصقوبل،مػقمواظدماظصقوبلمسؿورمبـمؼودد ،مظدفمدورمؼبماظلدريةمإظبمبداؼديمممممؼود مبـمسوعم(1)

 اظؾعـي.
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تعىماظـ ايمعـماظؾقٌ،موحونموضدماظ حقؾ،مضولمأحدمامخدقة:مم

مضدمأصوبفمعؽ وه.مأمندمظفمأا ًا،مأرجقمأالمؼؽقن

ضولماآلخ :مصؾؿقػظفماآلهلي،مسؾقـومأنمغعقدمإظبمب دغو،معومرأؼؽم

مؼومؼود ؟

ظؽعؾدي،مصؼدولمأخدقه:مممموظؽـمؼود ًامطونمؼـظ محقظف،موضبددقمؼبمام

مدقفمغعقد.مؼود !معومرأؼؽ؟

مضولمؼود :مظلًمأدري،موظؽـينمأذع مأغينمأرؼدماظؾؼوحلمػـو.

دغو،مسبـمالممنؾؽمذدقؽًوممضقؽمأخقاهموضولمأحدػؿو:مظـعدمإظبمب 

مػـو.

مضولمؼود :مأحؾؾًمػ اماٌؽون،موػ اماظؾقً،مبقًما .

مضولماظ جؾ:مسبـمسبٍمإظقفمطؾمسوم،مظقسمسؾقؽمأنمتظؾمػـو.

مضولمؼود :مسقدا،مدقفمأزؾمػـو.

عدوذاممم:مسبـمالممنؾؽمذدقؽًومػـدومؼدومؼودد !ممممتعفىماألخقانموضوال

مدقمذوغؽ.مدؿػعؾ؟

مموظـمأطقنمسوظيمسؾكمأحد.ضولمؼود :مأحوظػمأحدػؿ،مأ

مضولمأحدماألخقان:مػؾمدؿكدمماظؼ ذقني؟

موأدوسدػؿ،موأزؾمض بمبقًما .مضولمؼود :مأحوظػفؿ
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ضولماألخماآلخ :ماصعؾمعومتشوحل،مسـدعومتؿعىمدؿعقدمإظبمب دغو،م

مأعومأغومصلرؼدماظعقدةماظققممضؾؾماظغد.

مضولماآلخ :مأغومأؼضًومتعؾًمعـماظرتحول،مصؾـعدمؼومؼود .

مضولمؼود :مأغومجود،مسقدا،مدلطقنمخبري.

أمؼلؿطعماألخقانمإضـوعمؼود مبوظعقدةمإظبماظدؼور،مصعوداموحدػؿوم

،م(1)بقـؿومحبٌمؼود مسؿدـمضبدوظػ،مصد ػىمإظبمرجدؾمعدـمآلمزبد وممممممم

أعيمسـدهمتددسكممسقديممممفوحوظػف،موسؿؾمسـدهمصلحؾفماٌك وعل،موزوج

ػؾمأمسقهمسؿور،مصؽونم،موعومػلمإالمأذف محؿكموظدمهلؿومر(2)بـًمخقوط

م،موبوركمهلؿوماٌك وعلمبنسؿوقماظعوئؾيمطوعؾي.(3)سؿورمبـمؼود 

م

 

م

م

م

م

                                                           
 أبقمح ؼػيمبـماٌغريةماٌك وعل،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)

 مسقيمبـًمخقوط،مصقوبقي،مهلومدورمؼبماظلريةمإظبمبداؼوتماظؾعـي.م(2)

 سؿورمبـمؼود ،مصقوبل،مظفمدورمعفؿمؼبماظلريةمطوعؾي.م(3)
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م

 م1/460 | هـ42-/0

 عام الفول

م

أرؾدؼمممدًامحوزعدًو،ماظقؿـ،موطونمحوطؿًومذددؼمم(1)حؽؿمأب ػيماألذ م

سؾقددفمظؼددىماألذدد ممبعدددمعؾددورزةمأدتمإظبمذدد ممحوجؾددفموأغػددفموسقـددفم

وؼطؿحمؼبممؼ ضىمعبقعماألحداثمعـمحقظف،مؼدؼـمبوظـص اغقي،موذػؿف،

ؼؿقدددثمسـفددوماظؿددورؼ مإظبمآالفماظلددـنيممحؽددؿمممؾؽدديمرقؼؾدديموضقؼددي

ماٌؼؾؾي.

ادؿدسكمأحدموزراحلهمؼللظف:مٌوذامأرىماظـوسمواظؿفدورمؼؿففدقنممم

مإظبمعؽي؟معومعؼقعوتمنوحفؿمووورتفؿ؟

ؼ ورهمايفقٍمعدـمطدؾمعؽدون،مممممًوأجوبماظقزؼ :مإنمؼبمعؽيمعقضع

ؼطؾؼقنمسؾقفمادؿماظؽعؾي،مؼطقصقنمحقهلو،موؼؼدعقنماظؼ ابني،موؼدسقنم

ماآلهلي،موػلمعؼدديمسـدػؿ.

                                                           
 أب ػيماألذ م،محوطؿماظقؿـ،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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مدللمأب ػي:معومعوػقيمضدادؿفو؟

مآلهلي.أجوب:مؼؼقظقنمأنمغؾقًومضدمبـوػومععمابـفمبلع معـما

ضولمأب ػي:ماألغؾقوحلمالمؼعؾدونماآلهلي،مإغفؿمسؾكمض ل،مابعدٌمم

ظلمبلصضؾماظؾـوئنيموأذف ماٌصؿؿني،مأرؼدمأنمأبينمطـقليمضبدٍمإظقفدوممم

عبقددعماظعدد ب،مؼؿقدددثمسـفددوماظ حددولمواٌمرخددقنمصدد مؼلددؿطقعقنممم

مإسطوحلػومحؼفومؼبماظقصػ.

ػؽدد امعبددعمأب ػدديمأصضددؾماٌصددؿؿني،مواظؾـددوئني،مواظ دددوعني،م

أرؾددؼمسؾقفددومادددؿممتلدد ماظـددوز ؼـموبـددكمطـقلدديمسظقؿدديموايدد صقني،

وطددونمأطقدددًامعددـمخطؿدفمبودددؿؼطوبماظعدد بمإظقفددو،موغلددقونممم،اظُؼّؾدقسم

ماظؽعؾيماظصغريةماظؾلقطي.

ؾبمظدؽمممدقدهموبعٌمإظب عؾؽمايؾشيمبؽؿوبمؼؼقلمظف:مإغلمضدمبـق

ؾبممبـؿدفلبممم حؿدكممأؼفوماٌؾؽمطـقليمأمؼأمعـؾفومٌؾؽمضدمطونمضؾؾؽ،موظلد

مأص فمإظقفومحٍماظع ب.

م***

ذف مدونمأنمهظكماظؽـقليمب وارمأومحفدقٍ،موأمؼلبدفمممع تمأ

أحدمعـماظع بمبفو،مبؾموبعدمأنمبوتًماظؽـقليمطؽقؾيمظطقلماغؿظورػدومم

زائ ًام لحمسؾكمجدراغفو،موؼط بمأصـوحلػو،مبدأماىؿقعمؼلك معـفو،م
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م،مواغؿفدكماألذ ممؼبماددؿؼطوبمايفدقٍمإظقفدومممموؼلك معـمصؽ ةمأب ػي

موضضكمحوجؿفمؼبمأصـوئفو.ماألع مبلنمزارػومأحدماظع ب

دؾىمصشؾممسـم،موغودىموزراحلهمؼللهلؿشضىمأب ػيمشضؾًومذدؼدًا

اظؽـقليماظعظقؿيمالدؿؼطوبمايفقٍ،مصؼولماظقزراحل:معومتد الماظؽعؾديممم

متلقط مسؾكمغػقدفؿ،موالمضبفقنمإالمإظقفو.

وػدؾمتلؿعصدلمممعؾيمإذن!موضػمأب ػيمشوضؾًوموصوح:مصؾؿلؼطماظؽ

وأضقىماٌؼوتؾني،مإغومٌعؾؿقاماظع بمعـمماعبعقامظلماظػقؾيمسؾلمايفورة؟

مػؿماألحؾوش.

م***

اغطؾؼمأب ػيمجبقشف،متؿؼدعفماظػقؾيماظيتمأمتشفدػوماظع بمعـم

ضؾؾ،مػدصفمػدمماظؽعؾي،موعـماؿماظلقط ةمسؾكمب دماظع بموضدؿفومإظبمم

معؾؽفمودؾطوغفموممؾؽيمايؾشي.

وئدؾ،مصؾدؿمؼؽدـمهلدؿمضؾدؾمسد اكمعدعماظػقؾدي،مممممممممدودماًدقفماظؼؾم

ؿبمضددممم ؿبمععظؿماظؼؾوئؾماظقاضعيمؼبماظط ؼؼمإظبمعؽي،مواظيتمضوتؾد وادؿلؾؿ

مأصوبفومأذىـبمطؾري،موخل تؿبمجـقدػوموغؼقدػو.

ؿبمعلوسدةمأب ػيم وبعضماظؼؾوئؾمأمتؽؿػكبمبوالدؿل م،مبؾمس ض

إمندومسبدـمممعؼوبؾمسدمماظعؾٌمبوظؼؾقؾيموممؿؾؽوتفو،مضوئؾني:أؼفوماٌؾدؽ،مم
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سؾقدكمدوععقنمظؽمعطقعقن،مظقسمسـدغومظؽمخ ف،موظقسمبقؿـدومػد اممم

اظ يمت ؼد،مإمنومت ؼدماظؾقًماظ يممبؽي،موسبـمغؾعٌمععؽمعدـمؼددظؽممم

مسؾقف.

صؾعـقامععفمعـمؼدظفمسؾكماظط ؼدؼمإظبمعؽدي،مطبقغدقنمإخدقاغفؿممممم

مصقفو.

وصؾمأب ػيمأر افمعؽدي،مبقـؿدومطدونمأػؾدفومؼعقشدقنمبلد م،ممممممم

وج ون،مصفؿمأصقوبمس ضوتمرقؾيمعدعمعبقدعماظؼؾوئدؾ،ممممؼؿقوداقنموؼؿ

متلريمأؼوعفؿمطلوبؼؿفو،مالمؼعؾؿقنمعومؼـؿظ ػؿ.

إظبمأنمغودىماٌـودي:مؼومأػؾمعؽدي!مؼدومأػدؾمعؽدي!مإغدفماظعددو!ممممممم

ماىقشمضبقطمعؽي!

بلدقحلموصدقفؿماظؽعؾدي،معؼد ممممممضفقبًمعؽي،موعـمذاماظ يمؼ ؼددػؿم

مايفقٍ؟

ؿ،مبقـؿدوماغؿظد محبؽؿديمممماظؿػماىؿقعمحقلمسؾدماٌّطؾىمبـمػوذ

موصربماٌـوديمظقـؼؾمظفماًربماظقؼني.

جوحلماٌـوديمعل سًومإظبمسؾدماٌطؾى:مؼومذقكـو،مإغفؿماألحؾدوش،مم

مضدعقامبوظػقؾي،مؼ ؼدونمػدمماظؽعؾي.

م
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م

م
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اضددط بماىؿقددع،موظؽددـمسؾدددماٌطؾددىمضددول:مصؾؿصددعدماظـلددوحلممم

مواألرػولمإظبمجؾولمعؽي،موظقفؿؿعماظ جولمإظلقب.

قعمروئعنيميؽقؿفؿ،مواخؿؾدلتماظـلدوحلمواألرػدولمؼبممممأد عماىؿ

وضدمب طيممتلوسدػوماىؾول،مععفؿمت طضمآعـيمبـًموػىموػلمحوعؾ،

،موأاؼؾدفومصدعقدماىؾدؾ،موظؽدـماىؿقدعممممممسؾدكمآعـديممبوغًمآاورمايؿؾم

سووغفو،موأخ وامععفؿمغب ةمواظعؾوسماظصغريؼـ،مواجؿؿعموجفوحلمعؽيم

ظبمجوغؾفمأوالدهماظشؾوب،معدـفؿمأبدقممم،مإ(1)ؼبمدارماظـدوةمسـدمسؾدماٌطؾى

مروظى.

مضؿولماظػقؾي.ضولمأعقيمبـمسؾدممشس:مظقسمظـومخربةمؼبم

:مظؼدمػؾب عًمطـريمعـماظؼؾوئؾ،موُضؿؾمطـريمعدـماٌؼدوتؾنيمممآخ ضولم

ماظشفعون،مػ همظقلًمح بًومعؿؽوصؽي.

واصؼماىؿقعمسؾكمذظؽ،مصؼولمسؾدماٌّطؾى:مإغفوماي بمواٌقت،م

مضقع،مصؿوذامتشريونمسؾلقب؟أوماالدؿل ممواً

ؽبماىؿقع،مصؼورعفؿمصؿكمدخؾمسؾقفؿمعلد سًو،موضددمأصدوبفمممم صؿ

امغفوكمواظض بمؼؼقل:مؼومدقديمسؾدماٌطؾى!مؼومددقدي!مامبدؾ!مظؼددمممم

مد قماألحؾوشمامبؾ،معؽؿومإبؾماظيتمأرسوػومظؽ،مأمؼرتطقامإبً مواحدة.

                                                           
 دارماظـدوة،معؽونمصبؿؿعمصقفموجفوحلمض ؼشمظؾؾًمؼبماألعقرماٌفؿي.م(1)
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وًٌو،مغفضمسؾدماٌطؾى،موأعلؽمبوظصيبموضول:ماٌفؿمأغؽمسدتمددم

مايؼمأصقوبؽمإظبماىؾول،مواحؿؿمصقفومإظبمأنمؼصؾؽمخربغو.

ذػىماظصيب،مودخدؾمبعددهمرددقلمعدـمأب ػدي،مؼطؾدىمعؼوبؾديمممممممم

مرئقسماظؼؾقؾي،مصقضػمظفمسؾدماٌطؾىموضول:معوذامسـدك؟

ؼؼقلمدقديمأب ػيماألذ ممأغفمضدمجوحلمؼ ؼدمػددمممصؼولماظ دقل:م

اظؽعؾدي،مأوممبقـدفموبدنيممماظؽعؾي،موظقسمظفمبؽؿمحوجي،مصنعومأنمدبّؾدقامم

ماظؼؿولمواٌقتمظؾفؿقع،موػقمؼطؾىمعؼوبؾيمزسقؿؽؿ.

مه كمسؾدماٌطؾىمؼؼقلمظؾ دقل:مخ غلمإظقف.

ؼ ػىمبـػلدفمإظبمأب ػديمدونمممأنممخشلماىؿقعمسؾكمسؾدماٌطؾى

ح ادي،موس ضقامسؾقدفماٌ اصؼديموظؽـدفمرؾدىمإظبماىؿقدعمأنمؼـؿظد واممممممم

مأواع همحنيمؼعقد.

م***

ب ػيماألذ ممؼبمخقؿيماظ دقلمإظبمحقٌمصبؾسمأمتؾعمسؾدماٌطؾى

لحفوعفوماٌفقظديمظدـمممؾسماظػقؾي،مإغفمؼ اػومألولمع ة،مبإظبمجوغؾفومو

متصؿدمعؽيميظيمواحدةمضدػو.

ذبؾدسمأب ػدي،ماظد يمطدونمصبؾدسمؼبمأبفديمممممممدخؾمسؾددماٌطؾدىممم

وؼش بماظـؾق موؼضقؽمععمايوذقي،موسـدعوموضػمسؾددماٌطؾدىمأعوعدفمممم
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ً مذامػقؾي،موذقكًومسظقؿماظؼدر،مصـفضمؼلدؿؼؾؾف،ممرأىمأب ػيمصقفمرج

وجؾسمإظبمص اشمبلقطمجبقارمسؾددماٌطؾدى،موبقـفؿدوماٌرتجدؿ،مصؼدولمممممم

مأب ػيمظعؾدماٌطؾى:مدؽبؾمحوجؿؽ.

مضولمسؾدماٌطؾى:محوجيتمأنمؼ دمسؾلماٌؾؽمعؽيتمبعريمأصوبفومظل.

وؼطوظددىمماظدد باغدددػشمأب ػدديمهلدد اماظلددقدماظدد يمؼدددعمبقددًمم

ؽًب،موظؽدـمأتؽؾؿدينمؼبمعدؽيتممممممبوظؾعري!مصؼول :مظؼدمأسفؾؿينمحدنيمدخؾد

ؾبمهلدعدفمممبعريمأخ تفومظؽ،موترتكمبقؿًومػقمدؼـؽمودؼـمآبوئ مؽمضددمجؽد

موالمتؽؾؿينمصقف؟

ردمسؾدماٌطؾدىمبصدقتلبمواادؼمحؽدقؿ:مإغدلمأغدومربمامبدؾ،موإنمممممممم

كبمربًومضبؿقف. مظؾؾق

مصؼولمأب ػي:معومطونمػ اماظؾقًمظقصؿدمأعوعل.

مغًموذاك.أجوبفمسؾدماٌطؾى:مأ

وشودرمااؾس،موأخ مععفمإبؾف،مودخؾمعؽي،موأع مرجوهلدومأنمم

مؼصعدواماىؾول،موضبؿؿقامصقفو.

أروعماىؿقعمسؾدماٌطؾى،مووضػقامسؾدكماىؾدولمؼ ضؾدقنمايددثممممم

اىؾؾ،مبقدًمدؼدوغؿفؿ،موع طد محفدقففؿ،موعصددرمرزضفدؿ،مؼؼػدقنمممممممم

مسوج ؼـمسـماظدصوعمسـف.
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طدـريًامأنمضبؿدلمممما دسوماظؽعؾي،مومحؾؼيمبوبأعلؽمسؾدماٌطؾىم

موأغشد:مبقؿف،

مأنماظعؾدددددم ـددددعممم(1)ؿقبالمػؾبددددم

مالمؼغؾددددددددددأقبمصددددددددددؾقؾفؿ
م

مرحوظددددددؽرحؾددددددفمصددددددوعـعمم

مربوظددددؽمأبدددددًام(2)وربددددوهلؿ
م

أنمما داسقدًوممماؿمصدعدمإظبماىؾدولمعدعماظؼدقم،مورصدعمؼددهماوغقديممممممم

مطبؾصمبقؿف،مبقًمأغؾقوئف،مصفقماظؼقيماظؼودرمسؾكمذظؽ،موػؿمضعػوحل.

ؿبمعؽيمععمس ؿبمآعـي،مورددمغب ةمواظعؾدوسممودس ؾدماٌطؾى،مودس

م،ماحؿمبقؿؽ.ؼوما اظصغريؼـمععماىؿقع،م

ادؿعدمجقشمأب ػي،موصعدمسؾكماظػقؾ،موص خمجبـدقدهمضدوئً :ممم

مػ همغفوؼيماظؽعؾي!مايؼقامبل.

وأع مصقؾفمواىقشمبوظؿؼدممخؾػف،موظؽـمأحدًامأمؼؿق ك!مض بم

عؾدي،موظؽدـماظػقدؾمأممممأب ػيمصقؾفمظقؿق كمصدقبمعؽدي،مإظبمحقدٌماظؽممم

صػعدؾماظػقدؾ،مممؼطع،مط رمض بفموأواعد همدونمصوئددة،مأعد همبوالظؿػدوفممممم

مودورمععوطلًومظؾؽعؾي.

دػشماىـقد!مأسودمأب ػيماظؿػوفماظػقؾ،موأع همأنمؼلريمصدقبمم

اظؽعؾي،موظؽـماظػقؾمجؾسمسؾكماألرضمراصضًومأنمؼطقعمصوحؾف،مراصضدًومم

                                                           
 الػؿمتعينماظؾفؿ.م(1)

 احملولمتعينماظؿدبري.م(2)
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مػقمأسؾكمعـماٌؾؽ.أنمؼلريموؼفدمماظؽعؾي،مبؾمعطقعًومأع معـم

مص خمأب ػيمبوىـقد:متؼدعقا!م

فؿموخققهلؿمظؾؿقجفمإظبماظؽعؾي،موظؽدـمعبقدعمممض بماىـقدمصقؾ

ماظدوابمجؾلًمسؾكماألرض.

مذػؾماظع بماظؼودعنيمععمأب ػي،موسؾؿقامأنمأع ًامسظقؿًومضبصؾ.

ظ مإظبماظؽعؾي،موتضعمؼددػومسؾدكمممطوغًمآعـيمتؼػمسؾكماىؾؾمتـ

م.ؼوما م،مضقتؽؼوما بطـفو،م

ضبؿؾمؼبمعـؼورهموددوضقفممم،ريمإظبمجوغؾفوسـدػومذع تمبطوئ مؼط

تؾعفدومدد بمسظدقؿمعدـمممممميمحفدورةمعشدؿعؾي،متؿفدفمإظبماظؽعؾدي،مممما ا

فدفمسبدقماظؽعؾدي،مادؿمإظبممممم،مطؾفومهؿؾمايفورةماٌشدؿعؾي،متؿماظطققر

مجقشمأب ػي،متشؽؾمشؿوعيمدقداحلمسظقؿي.

اظػقؾيموأصقوبفو،مضدممرققرراضىماىؿقعماٌع طي،مإغفومعع طيم

حفورةمعشؿعؾي،متؼؿدؾمبفدوماظػقؾديموأصدقوبفومبنصدوبوتممممممماظطققرت علم

معؾوذ ة،موه قمخقوعفؿ،موتـريماهل جمواٌ جمبوىقش.

موامبف هماظطققر؟عـمأؼـمجوحلمص خمأب ػي:معومػ ا؟

مؼداصعمسـمبقؿف!ما صص خماظع ب:ماظ ب!م

غدًمموصوحمسؾدماٌطؾىموععفمض ؼشمعدـمأسؾدكماىؾدؾ:مؼدورب!مأمممم

م!ؼوما !ماظشؽ مظؽمؼوما اظؼقيم
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أصقىماىدقشمبف  ديمصودحدي،موُضؿدؾمعـدفماظؽدـري،موأصدقىمممممممم

أب ػيمإصوبيمذدؼدة،موػ بمععمعـمبؼلمععفمعـمعؽدي،موتد كمعقضعديمممم

محورضي،موأذ حلمعؿػققبؿي،موح بًومأمؼشفدمعـؾفومأحدمعـمضؾؾ.

عدـمممي،موغد لمسؾددماٌطؾدىموأػؾدفموضد ؼشمممممرطضماظع بمإظبمعؽدم

عقدؼـمععظؿددنيمظؾؽعؾددي،مرددوصقامعبقعددًومحقهلددومدددعقدؼـمماىؾددولمددد

ذوط ؼـمععظؿني،موبوركمهلؿماظع بمضوئؾني:مػ اماظؾقًمسظقؿ،موأػؾدفمم

مسـفؿموطػوػؿمسدوػؿ.ما أذ اف،مػؿمأػؾماظ ب،مضوتؾم

وأعلؽًمآعـيمبلدقارماظؽعؾي،مووضعًمؼدػومسؾكمبطـفدومضوئؾديممم

ؽبمؼومربؿد،مػ امػقمربماظؽعؾي. مظطػؾفو:مأرأؼ

ؿوموصؾمأب ػيماألذ ممإظبماظقؿـموضدمدوحلتمحوظؿفمطـريًا،مضولمبقـ

مألتؾوسف:مظؼدمداصعمربماظؽعؾيمسـفو،مصدقماظشق .

معف وعًو.وعوتم

موأغشدتماظع بمألػؾمعؽي:

مطددـمعؽدديمإغفددوسددـمبم(1)تـّؽؾددقا
م

م(2)طوغًمضدد ًومالمؼؾبد اممح  فدومممم
م

مدوئؾمأعريماىقشمسـفدومعدومأرىمم
م

مقؿفدوماىوػؾنيمسؾم(3)وظلقفمؼـيبم
م

                                                           
 تـّؽؾقامتعينماغص صقا.م(1)

 المؼ اممح  فومتعينمالمتؾبطؾىمأرضفوماي ام.م(2)

 ؼـيبمتعينمؼدصع.م(3)
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مأرضدفؿمم(1)دؿقنمأظػدًومأمؼموبدقامم
م

م(2)وأمؼعشمبعددمامؼدوبمددؼقؿفومممم
م

مضؾؾدفؿمم(3)طوغًمبفومسدودموجد ػؿمم
م

موا معدددـمصدددققماظعؾدددودمؼؼقؿفدددوم
م

وضػمرجؾمعدـمضؾوئدؾماظعد بمؼؼدقلمؼبمضد ؼش:مأغدؿؿموا مأػدؾمممممممم

مح عي،مووالةماظؾقً.

صػك مأػؾمض ؼشمبلغػلفؿ،مصؼولمضوئؾمعـفؿ:مسبـمبـقمإبد اػقؿمم

ػو،مصؾدقسمألحددمعدـممممقأػؾماي عي،مووالةماظؾقً،موضطونمعؽيمودوطـو

ماظع بمعـؾمحؼـوموالمعـؾمعـ ظؿـو.

صقضػمآخ موضدول:مصددضً،مظـدومعدومظدقسمظؾعد بمعدـمح عدي،ممممممممم

مصوغظ واممبماق ونمأغػلؽؿمسـماظع ب.

ضولمآخ :مسبـمظـمغؼػمبع صيمعـ ماظققم،موسؾدكمددوئ ماظعد بمممم

مأنمتؼػمبع صي.

م امعـمأػؿماظشعوئ !ضولمأحدػؿ:موظؽـمػ

،مسبـمأػؾماي م،مالمشب جمعـمايد م،ممغوص دمسؾقف:مػ امظغري

مسبـماُيؿس،مأػؾماي م.

صؼولمآخ :مسبـمايؿس،مظدـمغلطدؾماظلدؿـموسبدـمحؾبد م،موظدـممممممم

                                                           
 ؼموبمتعينمؼ جع.م(1)

 دؼقؿفومتعينمع ؼضفومػقمأب ػيماألذ م.م(2)

 سودموج ػؿمأمسوحلمضؾوئؾ.م(3)
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مغدخؾمبقؿًومعـمذع .

مصؼولمآخ :موظـمغلؿظؾمإالمؼبمبققتمايفورةمعومدعـومحؾب عًو.

مؾمض ؼش.اص ضقامسؾكماظع بمخ فمأػصؼولمآخ :م

أنمؼلطؾقامرعوعدًومجدوؤوامبدفمععفدؿمإظبممممممضولمآخ :مالمضبؾمظؾع ب

اي ممؼبمايٍمأوماظعؿ ة،موالمؼطقصقنمبوظؾقًمإذامضدعقامأولمرقاصفؿمإالم

مؼبماقوبمعـمايؿس،مصننمأمؼشرتواماقوبًومعـمأػؾمعؽيمروصقامس اة.

مصػ ضقامذظؽمسؾكماظع ب،مواظؿ عقاممبومأض وهمسؾكمأغػلفؿ.

م(3)واظقصدقؾيمم(2)واظلدوئؾيمم(1)امبدؾماظدؾقريةمممعـمضؾؾمسقاطؿومابؿد

مواتؾعؿفومدوئ مضؾوئؾمعؽي.حلىموالدتفو،مم(4)وايوم

م

 

م

م

                                                           
 اظؾقريةمػلمامبؾمابـيماظلوئؾيمايودؼيمسش ة،متشؼمأذغفوموترتك.م(1)

اظلوئؾيمػلمامبؾماظيتموظدتمسش مإغدوثمظدقسمبقـفدومذطد ،مالمؼ طدىمزف ػدوموأمصبد ممممممممم(2)

 ػ.وب ػوموأمؼش بمظؾـفومإالمظضق

اظقصقؾيمػلماظشوةماظيتمتؾدمسش مإغوثمعؿؿوبعوت،مصقظقددػومايدوديمسشد مؼلطؾدفماظ جدولممممممم(3)

 ورب ممسؾكماظـلوحلمإالمإنمطونمعقؿي.

ايوممػقمذط مامبؾماظ يمأغؿٍمعـمصؾؾفمسش مإغوثمعؿؿوبعوت،مالمؼ طدىمزفد هموأمصبد ممممم(4)

 وب ه.
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م

م

م

م
م
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 قبل اهلجرة

 قبل البعثة ( أ)

  بعد والدة النيب (2)
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م

 اإلثنني م11/3/460 | هـ42-/01/2

  بن عبد اهلل حممد
م

،مب طديمطوغًمآعـيمبـًموػىمتلريمؼبمأدقاقمعؽيمععمجورؼؿفدومم

وضدمأوذؽًمأنمتضعمغبؾفو،معومإنموصؾًمإظبمعـ هلومحؿكمرأتمضؿقؾديمم

مبؽمؼومضؿقؾي؟بـًمغقصؾمتؼػمسؾكماظؾوبمتؾقٌمسـفو،مضوظًمآعـي:معوم

تلريمدونمآالم،موعومؼ الماظطػؾمؼبمبطـفدومممغظ تمضؿقؾيمإظبمآعـي

ؿب:مإغفوماظؾقؾيمؼومآعـي. مأمؼقظدمبعد،مصؼوظ

ؿبمآعـي،موظؽـفومأدخؾؿفومإظبماٌـ لمحؿكمالمؼلؿعمأحددػؿمم تعفؾ

محدؼـفؿو،مصللظؿفو:معومبولماظؾقؾيمؼومضؿقؾي؟

ؿبمضؿقؾي:مأخربغدلمأخدلمورضديمأنماظؾقؾديمددققظممممم دمغديبمآخد مممضوظ

ماظ عون.

:مؼومضؿقؾي،مدقدتلمالمتشع مبليمآالم،مووالدتفدومضددمممب طيضوظًم

مالمت المعؾؽ ة.
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ؿبمضؿقؾي:مإغفماظققم،ماظققمموإعومأغفمظقسمػق. مضوظ

اغ سفًمآعـيموضوظً:مرمبومأخطلمورضيمؼومضؿقؾدي،مضددمالمتصددقمممم

ماظؿـؾماتمدوعًو.

كبمبلمؼبماٌ ةماألوظب،ماألح ى أنمتـؼدلمبدلممممضوظًمضؿقؾي:مظؼدمواؼ

مػ هماٌ ةمأؼضًو،مأخلمظدؼفمسؾؿمعـمامظفماألوحد.

عؼدؾمأنمتؾددماظقدقم؟مإغفدوممممم،مػدؾمؼؾبمب طيغظ تؿبمآعـيمإظبمجورؼؿفوم

معؿشقضيمجدًامظ ؤؼيمرػؾفوماظعظقؿ.

م***

شودرتؿبمضؿقؾي،موحؾماٌلوحل،موبدأتؿبمآعـيمتشدع مبدكالمماظدقالدة،مممم

وؼلوغدغفومؼبممغفوت،مووضػـمعبقعًومحقهلومؼلوسداظؼوب مب طيادؿدسًم

موالدتفو.

م،ماظققم.ب طيوضوظً:مإغفماظققممؼوممب طيغظ تؿبمآعـيمإظبم

ؿبم ؿًب:ماصدربيمؼدومددقدتل،ماظقدقممغلدؿؼؾؾمممممممب طيابؿلؿ ،ماؿمضوظد

محؾقؾـوماظعظقؿ.

ػ امطونمأطربمدسؿمآلعـيمؼبموالدتفدو،مودد سومنومأذد ضًمآلعـديممممم

همطدؾمعدـممماألغقار،موأبص تماظشوممعـمجدؼد،موسؿماظـقرماٌـد ل،مأبصد مم

مطونمػـوك.
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وجفدفممماظطػؾمورأددفمؼلدؿؼؾؾماظؽعؾدي،مغدوز ًامإظبماظلدؿوحل،مممممموؾبظد

راصعًومدؾوبؿف،مبنيمطؿػقفمضطعيمصغريةمبورزةمعـماظؾقؿ،مؼؾؽدلممماظـقر،

ممطونمعؼطقعمايؾؾماظل ي،مزبؿقغًو.مطؿوبصقتمع ئؽلمظطقػ،م

أبص تفمآعـيموذرصًمدعقسفو،متعفىماىؿقعمألع مػ اماظصيب،م

بعددمصد اقممممظبمصدرػومحبـون،مطدؿماغؿظد تمظؼدوحلهمممإؼوهمظؿضؿقبفمإوغووظـفوم

مواظدهمايؾقى.

هؿؾماظصيبموتـوديمبعؾدماٌطّؾى:مؼدومددقديمؼدومممممب طيخ جًم

مدقدي،مؼومدقدمض ؼش!مإغفمابـمسؾدما !مأرؾقبمابـمسؾدما !

ضدددممسؾدددماٌّطؾددىمعلدد سًومؼدد طضمخؾػددفمأوالده،مأسؿددومماظطػددؾمم

قدهمابـموظددهمايؾقدى،مورصعدفمؼبمأرجدوحلممممماظقظقد،مغبؾمسؾدماٌّطؾىمحػ

ودخؾمبفمداخدؾماظؽعؾديمممعّؽي،موروفمبفمحقلماظؽعؾيمدعقدًامبفمجدًا،م

مأنمضبػظفموؼ صعمذلغف.ما ودسوم

اؿمسودمإظبمآعـي،مدخؾمسؾقفومووضعماظطػؾمبدنيمذراسقفدومضدوئً :مممم

مهل اماظطػؾمذلنمسظقؿ.

مفمؼشددع مجبدد لماظطػددؾ،مصدد مدبػددكمسؾقددفابؿلددؿًمآعـددي،مإغدد

م،ماؿمضولمهلو:مأرؾؼلمسؾقفمادؿمربؿد.،مصقجففمعش قمطوظؾدراظػ ادي

مابؿلؿًمآعـيمص حًو،مإغفوماظ ؤؼو،مصؼوظً:مإغفمربؿد.
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أمتؽـماظع بمتلؿلمبفد اماالددؿ،مصلدللمأبدقمروظدىمأبدوهمسؾددمممممممم

م؟ؼومأبلماٌطؾى:مأمابؿعدتمسـمأمسوحلمآبوئف

ضبؿددهممصلجوبمسؾدماٌطؾى:مأردتمأنمضبؿدهما مؼبماظلؿوحل،موأنم

ماًؾؼمؼبماألرض.

م***

ابؿففددًمعؽدديمبددوٌقظقد،موطددونماألدددعدمبددفمبعدددمأعددفموجدددهمممم

أسؿوعف،مؼؿـوضؾقغفمصقؿومبقـفؿ،موؼؼػ مغب ةمواظعؾوسمظؾطػدؾماظصدغريمممو

مدعقدؼـمبفمجدًا.

تؾش همضوئؾي:مؼومددقديممم(1)أعومأبقمهلىمصؼدمرطضًمإظقفمجورؼؿف

مؼومدقدي،مأبش .

مضولمأبقمهلى:معومبوظؽ؟

مدمربؿدمبـمسؾدما مبـمسؾدماٌطؾى.ضوظً:موظ

مغفضمأبقمهلىمدعقدًاموضول:مأحؼًومعومتؼقظني؟

مضوظً:مظؼدمروفمبفمسؾدماٌطؾىماظؽعؾي،مواىؿقعمضبؿػؾقنمبف.

مضولمأبقمهلى:مصلغًمح ةمبؾشورتؽمػ ه.

ادؿؾشدد تماىورؼدديموضوظددً:مأحؼددًومؼددومدددقدي؟مػددؾمتعددؿؼينمممم

                                                           
 .جورؼيمأبقمهلىمامسفوماقؼؾي،موػلمعـمع ضعوتماظـيبمم(1)
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مبؾشورتلممبقؿد؟

ميمأغًمح ة،مإغفمابـمسؾدما .ضولمأبقمهلى:معـ مػ هماظؾقظ

بقـؿومحضد تمزوجديمأبدلمهلدى،مأمممممممأمتلعماىورؼيماظػ حي،

تـظدد مإظقفؿددومدددعقدؼـ،مصؼوظددً:مأرىماظلددعودةمم(1)عبقددؾمبـددًمحدد ب

م،معومػلماظؾش ى؟وتغؿ طؿ

ضوظددًماىورؼددي:موظدددمربؿدددمبددـمسؾدددما ،موأسددؿؼينمدددقديممممم

مبوظؾشورة.

مراه.ضولمأبقمهلى:موظدمػومشلمسظقؿ،مأغومذاػىمأل

ابؿلؿًمأممعبقؾموضوظً:مطؿمطونمسؾدماٌطؾىمؼـؿظد ه،مددلبوركممم

ملمسؾكمشريػو.ظفمصقؿومبعد،مأعوماىورؼيمصلسقب

مضولمأبقمهلى:مالمسؾقؽ،مظؽمجورؼؿنيمبداًلمعـفو.

ورطضمأبقمهلىمإظبمحقدٌمواظددهموإخقاغدفمؼشدورطفؿماظػ حدي،مممممم

م.موؼؾوركممبقؿدمبـمسؾدما 

م***

ومتؾدؽماظؾقؾدي،مصؼددممإظبمذبؾدسمممممطونمؼبمعؽيمؼفدقديمؼؿفد مبفدممم

مض ؼشموضول:مؼومععش مض ؼش،مػؾموظدمصقؽؿماظؾقؾيمعقظقد؟

                                                           
أممعبقؾمبـًمح ب،مزوجيمأبلمهلى،موأخًمأبلمدػقونمبـمح ب،مهلدومدورمؼبماظلدريةمممم(1)

 .ضؾؾمػف ةماظـيبم
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موظؽـماىؾقسمأمؼؽقغقامؼعؾؿقنممبقظقد،موضوظقا:معومغعؾؿمأحدًا.

صؼولماظقفقدي:ما مأطرب،ماغظ وامواحػظدقامعدومأضدقلمظؽدؿ:موظددمممممم

مػ هماظؾقؾيمغيبمػ هماألعيماألخرية،مبدنيمطؿػقدفمس عديمصقفدومذدع اتممممم

معؿقات ات،مطلغفـمس فمص س،مالمؼ ضعمظقؾؿني.

صؿػ قمااؾسمواظـدوسمعؿعفؾدقنمعدـمضقظدف،موددلظقامغلدوحلػؿممممممم

وأػؾفؿمسـمعقظقدموظدماظؾقؾي،مصعؾؿقامبلع مربؿدمبدـمسؾددما مبدـمسؾددممممم

اٌطؾى،مص ػىمأحدػؿمإظبماظقفقديمصلخربهمسـمربؿد،مصؼدول:مخد وغلممم

مإظقفمأغظ مؼبمأع ه.

ورؾؾددقامعددـمآعـدديمأنمدب جددفممم،مصلخدد هماظؼددقممإظبمربؿدددمم

ظؾقفقدي،مصلخ جؿفموطشػقامظفمسـمزف ه،مص أىمتؾدؽماظشدوعي،مصقضدعمممم

وأد سقامإظقفمبوٌوحل،مصؾؿومأصوقمضوظقامماظقفقديمعغشقًومسؾقف،مص ػؾماظـوس

مظف:معوظؽموؼؾؽ!م

صوبؿؾعمرؼؼفمعـمػقلماظصدعي،موضول:مضدمذػؾًموا ماظـؾدقةمعدـممم

م مض ؼش.بينمإد ائقؾ،مص حؿؿمبفومؼومععش

م***

حقدٌمهدوظػماظقفدقدمعدعمممممم(1)وؼبمعؽونمآخد ،مؼبمعدؼـديمؼـد بممم

                                                           
 إظقفو.مؼـ بمػقمادؿماٌدؼـيماٌـقرةمضؾؾمػف ةماظـيبمم(1)
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،ماجؿؿدعمؼفدقدمبدينمض ؼظديمواظـضدريمؼد ط ونمصدػيمممممممماألوسمواً رج

طونمحلونموماظـيبماٌـؿظ موعومذوػدوهماظؾقؾيمعـمرؾقعماظؽقطىماألغب ،

ددـقات،مؼؾعدىمعدعماظصدؾقيمؼبمممممماظـؿدونم،ماظصيبماظ يمؼؾؾغم(1)بـماوبً

،مسـدعوممسعمرجً معـمسؾؿوحلماظقفقدمؼؼدػمسؾدكمصدك ةممممدوحوتماٌدؼـي

سوظقيمؼؼقل:مأؼفوماظع ب!مأؼفوماظعد ب!مظؼددموظددمصدقؽؿمغديبماظؾقؾدي،ممممممم

زف ماظققممنؿمأغبد!مػ هماظؾقؾيمؼقظدمصقفومآخ ماألغؾقدوحل،موالمؼ ضدعممم

ما ايمأؼوم!مأبش وا،مػ امؼقممسظقؿ!

اظديتممتعفىماظـوسمممدومؼلدؿعقن،موظؽـفدومأمتؽدـماٌد ةماألوظبمممممم

صؼدمطوغقامطؾؿومغشىمذفورمبقدـفؿمممؼ ط مصقفوماظقفقدمغيبمآخ ماظ عون،

ؼؿقسدونمهلؿمبـيبمآخد ماظ عدونمممم-األوسمواً رج–وبنيمس بمؼـ بم

ػدؾمؼعؼدؾمممماظ يماضرتبمأجؾف،مؼؼؿؾماظقفقدمصقفماظع بمضؿؾمسودموإرم،

مأنمؼؽقنمضدمأرؾمزعوغف؟

م***

أمظؽـفدوممو ؼبمعؽيمطوغًمآعـيمهوولمإرضدوعمرػؾدفومربؿددمممم

تؼدقل:مالمبدلسمسؾقدؽمؼدوممممممب طديمتؾبػؾح،ماغؿوبفوماظؼؾدؼ،مصقؿؾؿدفمسـفدومممم

مدقدتل،مأحقوغًومؼصعىمإرضوعماظطػؾماألول.

                                                           
 حلونمبـماوبً،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلريةمبعدماهلف ة.م(1)
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يمأمصؼوظًمآعـي:مؼؽودمغفدورماظقدقمماظؿدوظلمؼطؾدعمسؾقـدو،مووظددمممممم

مؼش بمذقؽًو،مأيمأممدقؽيمأغو.

ؼدػومسؾكمذراعمآعـيمتؼقل:مالمتؽقغلمضوددقيمسؾدكممممب طيوضعًم

مغلوحلمطـ ًامواجفـمغػسماظصعقبوت،مصؾـقوولماوغقي.مغػلؽ،مأس ف

إظبمأعدفمآعـديمظؿقدوولمإرضدوسف،مممممممًااظطػؾمربؿدمب طيغووظًم

صعؾؿمبد ظؽمسؾددماٌطؾدى،مممموظؽـمغفورماظققمماظـوغلمضدمرؾعمدونمجدوى،م

أممحدووظـمعدعماظطػدؾماظصدغري،موظؽدـمربؿددًامممممممصطؾىماٌ ضدعوت،موم

قـب،مصؾوتماىؿقعمضؾؼنيمس م.ؾكمربؿدمؼ ضعمعـمأيمعـف

ؿبمآعـديمص سدي:مإغدفممممم اؿمحؾماظؾقؾمإظبمغفورماظققمماظـوظٌ،مصـفضد

ماظققمماظـوظٌ،مدقؿقتمابين!

عـمروعمآعـيمتؼقل:مإغفمخبريمؼدومآعـدي،مدقشد بممممب طيمػدقبأتمم

مسؿومض ؼى.

ؿبمآعـي:مإغؽمتؼقظنيمػ امعـ مؼقعني،مأمتػؾحماٌ ضعوتمععدفمم ضوظ

مأؼضًو!

ؿبم منمعو،ماصربي.:مالبدمأنمؼؽقنمهل امذلب طيضوظ

ؿبمآعـي:مإذامصربتؾبمأغومضدمالمؼصربماظطػؾ. مضوظ

ؿب:مممإظبماظطػؾمربؿدممب طيصـظ تؿبم ؼؾدومػودئًوموودؼعًوماؿمضوظد
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مأزـمأغفمصوب .

ؿبمآعـيمدعقسفو،موضؿقبًمرػؾدفومإظبمصددرػومتشدع محبـدونممممم علق

ؿًبمإظبمرػؾدفوماظؾقدؾمطؾدفمهدوولممممممممم طؾريموحدىمالمؼلدووؼفمحدى،موجؾلد

مإرضوسف.

ؿبمآعـيمهدوولمعدعمابـفدو،ممممأذ ضًممشسم اظققمماظ ابع،موعومزاظ

:مإغدفممب طديماؿمذع تمبفمأخريًامؼش بمايؾقدى،مابؿففدًموأؼؼظدًمممم

مؼش ب!مربؿدمؼش ب!

ؿًب:ماظشؽ مظمهلي،مأأمأضؾمظؽمأنمظفمذلغًومعو.مب طيابؿلؿًم موضوظ

ؿبمدعقعماظػ حمعـمآعـي،موضؿقبًمرػؾفومحبـونمؼ ضعمظؾؿد ةمم اغفوظ

شدد مسؾدددماٌطؾددىموآلمػوذددؿمبعوصقدديماظطػددؾمتؾمب طددياألوظب،موخ جددًم

ماظصغري.

،مبنرضوعماظطػدؾمربؿددمممموبعدمأدؾقعمضوعًمجورؼيمأبلمهلى

وطوغًمضدمأرضعًمسؿفمغب ةمبـمسؾدماٌطؾىمعـمضؾؾ،مصؼولمسؾدماٌطؾىم

من. ة:مأغًموربؿدماآلنمأخقاالبـفماظصغريمغب

مربؿدمابـمأخلمسؾدما ؟مدللمغب ةماظصغريمأبوه:مأخقان!مأظقس

ى:مأجدؾ،موظؽـؽؿدومرضدعؿؿومعدـمجورؼديمأبدلمممممممؼولمظفمسؾدماٌطؾص

م،مب ظؽمتؽقغونمأخقؼـمؼبماظ ضوسي.هلى
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م،موبوتمضبؾفمأطـ معـمذيمضؾؾ.ذع مغب ةمبؼ بمعـمربؿدم

م***

،موضددعًمضوصؾديمبدينمددعدمإظبمممممع تمأؼوممسؾكموالدةمربؿددمم

إظبمأعدفمآعـدي،مادؿممممممًاقؿؾمسؾدماٌطؾىمحػقدهمايؾقىمربؿدعؽي،مص

،معدـمػدقازنمممبدينمددعدمبدـمبؽد ممممإظقفومؼؼقل:مظؼدمضدعًمضوصؾديمممجؾس

اظؿؿللمإظقفمع ضعيمتعدؿينمبدف،موتعؾؿدفماظػصدوحيمواظؾ شدي،مؼؼدقىممممممم

مسقدهمؼبماظؾودؼي.

ضوظًمآعـي:مإغفمظقق غينمأنمأصورقمربؿدًا،موظؽـماظلؿعمواظطوسيم

مظلقدمض ؼش.

ضولمسؾدماٌطؾى:معبقدعماظـلدوحلمؼػعؾدـمذظدؽمؼدومآعـدي،مإنمػد امممممممم

مقيمربؿد.ٌصؾ

أنمتؾؿؿسمع ضعيمظقظددػومربؿددممممب طيأروسًمآعـي،مورؾؾًمإظبم

.م،موذػؾًمبفمإظبمحقٌمع ضعوتمبينمدعد

قبمؼؾقــمسدـماظطػدؾماظغدينمظقددصعممممماٌمحض تمبعض  ضعوت،موُط

سؾكمع ضدعي،ممممًااظطػؾمربؿدمب طيأػؾفماٌولماظقصري،موطؾؿومس ضًم

ؿبمأغفمؼؿقؿ،مرصضًمإرضوسف،محقدٌمظدقسمظدفمععقدمممم ؾمؼددصعماٌدولممموسؾؿ

ماظقصري.
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،مضددعًمعدعممم(1)طوغًمػـوكمع ضعيمعـمبينمدعدمتددسكمحؾقؿديمم

وأوالدػدوماظشدقؿوحلموأغقلديموسؾددما مممممم(2)زوجفومايورثمبـمسؾدماظع ى

وضدمتلخ وامسـمبدوضلماٌ ضدعوت،محقدٌمطوغدًمت طدىمغبدورًامضدعقػًومممممممم

بطقؽًو،موطونموظدػومسؾدما مؼؾؽلمعدـمضؾديمحؾقدىمواظدتدفماظديتمطوغدًممممممم

مؾيمبلؾىماظػؼ مواظضعػ.ػ ؼ

ضولمهلومزوجفومايورثمبـمسؾدماظعد ى:مػقدومؼدومحؾقؿدي،مظؼددمممممم

متلخ غو،مودؿلخ ماٌ ضعوتمأوالدماألشـقوحل.

ضوظًمحؾقؿي:مػدومضددموصدؾـو،مأرجدقمأنمسبظدكمبقظددمذومسوئؾديمممممممم

مط  ي،مسبلـمبفومأحقاظـو.

بدأتمحؾقؿيمتؾقٌمسـمعـمت ضدعف،موؼددصعمهلدومواظددهماألجد مممممم

،مؼبموجفددفمامذدد اقمؾقؿدديمربؿدددًامبددـمسؾدددما مرأتمحاى ؼددؾ،م

:مإغدفمرػدؾمعؾدورك،ممممب طديمواىؿول،ماضرتبًمعـفمظؿلللمسـف،مصؼوظدًمم

صقفماًريمواظـقر،مأجددادهمذدققخمضد ؼش،مؼعؿـدقنمبدويفقٍموأعدقرممممممم

ماظؽعؾي.

مضوظًمحؾقؿي:معوذامسـمواظده؟

ؿًب:متقؼبمضؾؾموالدتف.مب طيتـفدتم ماؿمضوظ

                                                           
 ةمؼبماظػصؾنيماظؼودعنيمصؼط.،محؽوؼؿفومؼبماظلريحؾقؿيماظلعدؼي،مع ضعيماظـيبمم(1)

 ايورثمبـمسؾدماظع ى،مزوجمحؾقؿيماظلعدؼي،مظفمدورمؼبماظلريةمإظبمجوغىمحؾقؿيمصؼط.م(2)
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ت ددػددومؼبمأخدد ممب طدديفؿددًمت اجعددًمحؾقؿدديمسددـماظصدديب،مصػ

ؿبمتؾقٌمسـمع ضعيمأخ ى. ماظصيب،موذػؾ

أعلؽًماظشقؿوحلمبقدمأعفومتؼقل:مظؼدمطونمصؾقًومعبدقً مؼدومأعدوه،مممم

مٌوذامالمتلخ ؼف؟

ؿًب:معبقدعماٌ ضدعوتمؼؾقدــمسدـمممممم ابؿلؿًمحؾقؿيمالبـؿفوموضوظد

قـب،مدـقظكمبطػؾمألبما ي. ماٌول،موظلـومبلضؾمعـف

تع فمأغفومأضعػماٌ ضعوت،موأنموظؽـمحؾقؿيمؼبمض ارةمغػلفوم

حؾقؾفومالمؼؽودمؼؽػلمابـفومسؾدما ،موحوجؿفؿمذدؼدةمإظبماظغ احلمواٌدوحلمم

مواٌوذقيماظؼقؼي،موظؽـمعـمأؼـمهلومبؽؾمػ ا؟

اضرتبًمع ضعيمعـمبينمدعدمإظبمحؾقؿديمهؿدؾمرػدً معدـمبدينمممممم

زب وم،متؾػفمبؾقوفمعبقؾمبوػظماظـؿـ،مالبدمأغفمابـمأبمشين،مضوظدًمم

مؿي:مأأموديمرضقعًومبعد؟يؾق

ؾبمأحبٌ. ؿبمحؾقؿي:معومزظ مضوظ

ؿب:مسؾقؽكبمأنمتل سل،معومبوتمػـوكماظؽـريمعـماألرػول. مصؼوظ

طونمذظؽمصدقققًو،مصؼددمحصدؾًماٌ ضدعوتمسؾدكمأرػدول،موػدلمممممممم

موحدػومعومت المخوظقيماظقدؼـ.

سودتمإظبمزوجفومدونمأنمهظكمبليمعقظقدمتؼدقلمظدف:مزوجدل،مممم
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رجعموأمآخ مرضقعًو،موا مألذػدأقبمإظبمذظدؽماظقؿدقؿمممموا مإغلمألط همأنمأ

مصمخ غقبف.

م،ماؿمضول:ماصعؾل.غظ مايورثمعـمبعقدمإظبمربؿدم

،مب طديم،مصوبؿففدًممتطؾدىمربؿددًاممممب طديمسودتمحؾقؿيمإظبم

رشؿمأغفومت ىمؼبمحؾقؿيمأضدعػماٌ ضدعوت،موظؽـفدومأمتؽدـمت ؼددمأنمممممم

م.ؿدًامتعقدمإظبمآعـيمتعؾؿفومأنماٌ ضعوتمالمؼ دنمرب

،موسودتمبفمإظبمزوجفو،مصلدلهلو:مضددمممغبؾًمحؾقؿيمربؿدًام

مأخ تقف؟

مضوظً:مغعؿموا ،مذظؽمأغلمأمأجدمشريه.

كب،مصعلكما مأنمصبعؾمصقفمخريًا. مصؼول:مضدمأصؾ

ظطػؾماىدؼد،مصوحؿضدـؿفمحؾقؿدي،موحووظدًممممابؿففًماظؾـوتمبو

ت،مصدنذاممإرضوسفموػلمالمت جقمعـمايؾقىمإالماظؼؾقدؾ،موظؽـفدومتػوجدلممم

حؿكمؼ تدقي،مادؿمهؿضدـمابـفدوممممممحبؾقؾفومضدمطـ ،مؼش بمربؿدم

مسؾدما مصؿلؼقفمعـمحؾقؾفومحؿكمؼ تقي!م

وضعًمحؾؿقيماظطػؾنيماظشؾعني،مؼـوعونمغقعًومػـقؽدًو،مادؿمضوعدًمممم

إظبمشـؿؿفددوماظضددعقػي،مصقؾؾؿفددو،مصلخ جددًمحؾقؾددًومطددـريًامسؾددكمشددريم

ماىؿقع!ماظعودة،موذ بًمععمزوجفوموبـوتفومحؿكمارتقىم
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غوعًماظطػؾؿون،مصفؾلًمحؾقؿيمإظبمزوجفومتؼدقل:مسفؾدًومهلد امممم

اظققم،معومطونمحؾقيبمؼؽػدلمسؾددما ،موعدومطدونمحؾقدىماظغـؿديمؼؽػدلمممممممم

مأحدغو!

مضولمايورث:ماسؾؿلموا مؼومحؾقؿيمأغؽمأخ تمغلؿيمعؾورطي.

ؿًب:موا مإغلمألرجقمذظؽ. مصؼوظ

م***

مموسؾدددماٌطؾددىموفدد تماظؼوصؾدديمٌغددودرةمعؽددي،موودسددًمآعـدديممم

مبؼؾ تمحورة،متؼقلمآعـي:مصؾققػظؽما مؼوموظدي.مربؿدًام

مضوظًمحؾقؿي:مرػؾمعؾورك،مدقصؾحمذامذلن.

مابؿلؿًمآعـي،مالبدمأنمحؾقؿيمضدمالحظًمج لمرػؾفو.

بددنيممشددودرتماظؼوصؾدديمإظبماظؾودؼددي،مهؿددؾمحؾقؿدديمربؿدددًامم

أنمدبقبدًمممصؿومطدونمعدـمايؿدورمإالمممذراسقفو،موت طىمغبورػوماظضعقػ،م

اعد أة،ممصقفماظؼقة،مودورمؼلؾؼماظؼطقع!مصؼولمأحدماٌلوص ؼـ:موضبؽمؼوم

ركمغػلفماظ يمخ جًمبدفمعدـماظؾودؼدي؟ممممأبطؽلماظلري،مأظقسمػ امغبو

مطقػمظفمأنمؼلريمػؽ ا؟

ؿًب:مغلؿيمعؾورطي. مابؿلؿًمحؾقؿيموضوظ

ؼـدوممعطؿؽـدًوممممصؿؾلؿمايورثمواظؾـدوت،مؼـظد ونمإظبمربؿددمممم
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مبنيمؼديمحؾؿقي.

دمرحؾيمرقؼؾيموصؾًماظؼوصؾيمدؼورػومؼبماٌلدوحل،مودخؾدًمحؾقؿديممممبع

مععمزوجفوموأوالدػومعـ هلؿماظؾلقط،مهقرفمحدؼؼيمأغفؽفوماىػوف.

غومماىؿقعمعـمسـوحلماظ حؾيمإظبماظقدقمماظؿدوظل،محقدٌماددؿقؼظًممممم

وسؾدددما مإظبمأنمارتقؼددو،ماددؿمدبدد جمإظبممممحؾقؿدديمت ضددعمربؿدددًامم

اٌقدً،مظدرتىمعدومتعفدىمعـدف،مغدودتممممممممايدؼؼي،مظؿؾدأمتؼؾدقؿماظـؾدوتمم

مزوجفو:مؼومزوجل!متعولماغظ !

مخ جمايورثمؼللل:معوماألع ؟

مأعلؽًمحؾقؿيمغؾؿيمؼبمايدؼؼيموضوظً:ماغظ .

غظ مايورثمصنذامبوظ رعمضدمأزػد !مغظد مإظبمذدف ةمأخد ىمضددمممممم

اخض قبمورضفو،موضػمإظبمجوغىمحؾقؿيمؼؼقل:مأمغطؾىمإظبمأحددمددؼوؼيممم

مظؼدمسؿقبماظؼقطماظدؼور.مذبؾمضؾؾمأنمشب ج،م رعمألغفمطونمضداظ

ؿبمحؾقؿي:مػ همعع مف ة!مأمتؽـمػ هماظ ػقرماظؾورحي.ضوظ

مضولمايورث:ماسؿينمبفو،مػ امرزقمعـمسـدما .

مضوظًمحؾقؿي:مدقفمأضقممبنحضورماٌوحل.

ؿبمحؾؿقدديماٌـدد لمصددنذامبفددوماظشددقؿوحلمهؿددؾمربؿدددًاممم مدخؾدد

موتداسؾفموتغينمظف:
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مممممممممممػ امأخمأمتؾدهمأعل

موظقسمعـمغلؾمأبلموسؿل

ممممممممممم(1)صدؼؿفمعـمخقلمععؿقبل

مصلمنفماظؾفؿمصقؿومتـؿل

ؿبمحؾقؿيمتؼقل:مأالمت سؾنيمسؾدما ؟ مابؿلؿ

ؿبماظشقؿوحل:مأحىمتؾلقبؿمربؿد،مإغفمعبقؾمجدًا. مضوظ

ؿبمحؾقؿي:مإغفمأطـ معـمذظؽمبؽـري،ماسؿينمبفمجقدًا. مضوظ

عومسدودمايدورثمإظبماٌـد لممممضوعًمحؾقؿيمبلؼوؼيمايدؼؼدي،مسـددمم

ؾقؾي،ماىؿقعمؼعوغلمؼؼقلمهلو:محؾقؿي،مزرسـومػقماظقحقدماٌ ػ مؼبماظؼ

ماظؼقطماظشدؼد.

ؿبمحؾؿقي:مزوجل،مط غومؼع فمعومصب ي. مضوظ

مؼؾعىمععماظصغور،مؼدبماًريمأؼـؿومحؾ.مغظ امإظبمربؿدم

م***

،مصػد حمسؾددممم(2)وؼبمغػسماظعدومموؾبظددتمصدػقيمبـدًمسؾددماٌطؾدىمممممم

مؾىمبوبـيموحػقدمؼبمغػسماظعوم.اٌط

                                                           
 .خقلمععؿلمأيمط ؼؿماألخقالمواألسؿومم(1)

 وأمماظ بريمبـماظعقام،مهلومدورمؼبماظلريةمطوعؾي.مصػقيمبـًمسؾدماٌطؾى،مسؿيماظـيبمم(2)
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م

 م462 | هـ40-

 شق الصدر

  (0) بن أيب قحافة الكعبةعبد 

 (1)وفد إىل سوف بن ذي يزن 

م

مطدربموذدىمبلد سيمأطدربمعدـمأيمممممسدوعني،مممبوتمسؿ مربؿدم

وطوغدًمحقدوةمحؾقؿديموسوئؾؿفدومؼبمازدػدورموب طديمممممممصيبمؼبمعـؾمدـف،م

مرقالماظعوعني.

طـ تماألشـوم،مواظ رع،مواظؾأ،موبوتمعبقعمعـمؼبماظؼؾقؾيمؼضد بمم

                                                           
وصيمػقمادؿمأبلمبؽ ماظصدؼؼمضؾؾمامدد م،موأمسدوهماظدـيبمسؾددما مممممسؾدماظؽعؾيمبـمأبلمضقم(1)

بعدمامد م،مػقمأولمعـمأدؾؿمعـماظ جول،مأحدماظعشد ةماٌؾشد ؼـمبوىـدي،مأولماًؾػدوحلممممم

 اظ اذدؼـ،مظفمدورمرئقللمؼبماظلريةمطوعؾي.

امدقػمبـمذيمؼ ن،محؽؿماظقؿـموظفمضصصمرقؼؾديمؼبماظؿدورؼ ،مددق ط مؼبماظؽؿدوبمؼبمػد مممممم(2)

 اٌقضعمصؼط.
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ماظلعدؼي.مـمسؾدماظع ى،موزوجؿفمحؾقؿياٌـؾمؼبمب طيمآلمايورثمب

اظؼؾقؾدي،ممأشـدوممموطوغقامؼ ونمأشـوعفؿومأطربموأش رمظؾـًومعـمبوضلم

مقلماظ جولمظصؾقوغفؿ:مخ واماألشـوممإظبمحقٌمت ػىمأشـوممحؾقؿي.صقؼ

صق ػىماظصؾقونمبوألشـومموؼعقدونمالمضبؾؾقنمعـفومذقؽًو،مبقـؿدومم

متلؿـمأشـوممحؾقؿي،موهؾىماظؾأماظغ ؼ .

ؼؾعدىمعدعماظصدؾقي،مجؾدسمايدورثمإظبمممممممبقـؿومطونمربؿددممو

مل سي.زوجؿفمحؾقؿيمؼؿـوضشون،مضولمايورث:مظؼدمع تماظلـؿونمب

مضوظًمحؾقؿي:مسؾقـومأنمسب ممأعؿعؿـوموغعقدمربؿدًامإظبمأعف.

عدةمأردقل،مصؼددمذدفدغومممممولمايورث:مأحىمأنمؼظؾماظػؿكمععـوض

مصقفماًريمواظربطي.

ؽب أح صمعينمسؾكمذظؽ،مطؿومأغينمتعؾؼًمبدفمممضوظًمحؾقؿي:مظل

مجدًا،مأحؾفمحيبمظعؾدما ،مطقػمظـومأنمغؼـعمأعفمأنمتؾؼقفمععـو؟

ؼبمبددينمدددعد،ممسدد رمؼؼـددعمآعـدديمأنمتؾؼددلمربؿدددًاممصؽدد امؼب

ماظصقي،ماظػصوحي،ماهلقاحلماظـؼل،مامخقان،مرمبومطؾمػ امععًو.

وف تماظؼقاصؾموأمؼعدمػـوكماظؽـريمعـماظقضدً،مسؾدكمحؾقؿديمممم

مإظبمعؽي،محبـًمحؾقؿيمسدـمربؿددمممموايورثمأنمؼعقدامربؿدًام

مظؿفو:مأؼـمطـؿؿو؟ظقـطؾؼقا،مصقجدتفمؼلريمععماظشقؿوحلمؼبماي ،مصلل
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مضوظًماظشقؿوحل:مطـومغؾعى.

إغددفمصددغريمالمؼؿقؿددؾماظشددؿسمم!مػدد امايدد ؼبضوظددًمحؾقؿددي:م

مايورضي.

ضوظًماظشقؿوحل:مؼومأعل،معوموجدمأخلمح ًا،مرأؼدًمشؿوعديمتظؾدؾمممم

مسؾقف،مإذاموضػموضػً،موإذامدورمدورت،محؿكموصؾـومإظقؽؿ.

،مالبدددمأنمتعقدددهمععفددو،مصؼوظددًمغظدد تمحؾقؿدديمإظبمربؿدددم

مظشقؿوحل:مػؾمصعً مدؿعقدؼـمأخلمإظبمعؽي؟ا

مضوظًمحؾقؿي:مإغفماألجؾماٌؿػؼمسؾقف.

،موظؽـمحؾقؿيمح غًماظشقؿوحلموأغقليموسؾدما مبػ اقمربؿدم

أخربتفؿمأغفومدؿقوولمامبؼوحلمسؾقفمبقـفؿمصرتةمأرقل،مصؽدوغقامؼدلعؾقنممم

مذظؽمطـريًا.

ععمايورثموحؾقؿيمعؿففنيمموف تماظؼوصؾيمورطىمربؿدم

معؽي،محقٌمطوغًمآعـيمتـؿظ مابـفوماظقحقدمبػورغماظصرب،مصؽؿمرولمإظب

ماالغؿظور،موغػدماظصرب.

وصؾًماظؼوصؾيمعؽي،موػ سًمآعـديمالددؿؼؾولمابـفدوماظد يمطدربمممممم

م.بفمجدًا،مؼؾدومؼبمصقيمجقدةواذؿدمسقده،محضـؿفموضؾقبؾؿفمدعقدةم

ب ؤؼيمأعفمخبريموسوصقي،مواوفمبصدقؾيمب طديممممص حمربؿدم
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دماٌطؾدىموأسؿوعدفمظقؾؼدلماظؿققديمسؾدقفؿ،مؼبمػد هماألاـدوحلممممممممإظبمجدهمسؾ

،م تمآعـيماظـؼقدمظؿدصعفومإظبمحؾقؿيمأج ًامسؾكماظعـوؼيممبقؿدمحضقب

وظؽـمحؾقؿيمضوظً:مطـومغ ىمأغوموزوجلمأنمعـماًريمحملؿددمأنمؼعدقدممم

ععـومإظبمبينمدعد،مظقشؿدمسقدهمأطـ مؼبماهلقاحلماظـؼلمواظؾقؽيماظصويي،م

ؼبمعؽي،موذؾوبفومؼعؿودونمايقوةماظ شقدة،مظدقمأبؼقؿدفمممطـ تماألع اضم

مععـومؼؿعؾؿموؼؽربمظؽونمخريًامظف.

كب بفمؼومحؾقؿي،مالمأظقعؽ،مصفدقمممابؿلؿًمآعـيموضوظً:مظؼدمتعؾؼ

موظدمعؾورك،موظفمذلن.

ضوظًمحؾقؿي:مأزـمأغفمعـماًريمظفمأنمؼؾؼكمععـومبعضماظقضً،م

مإذامأمؼؽـمػـوكمعوم ـع.

ـوكمعوم ـع،مإالمأغـوماذؿؼـومظفمجدًا،موظدؼدفممضوظًمآعـي:مظقسمػ

مجدموأسؿوممضبؾقغفمطـريًا.

ضولمايورث:مسبـمسوئؾؿفمأؼضًو،مظدؼفمإخقانمػـو،مؼؾعىمععفدؿمم

موضبؾفؿ.

احؿورتمآعـيمصقؿومتؼقل،ماؿمضوظً:مدلدؿشريمجدهمسؾدماٌطؾى،م

مصفقمطؾريمأػؾمعؽي.

أرىمأنمس ضًمآعـيمسؾكمسؾدماٌطؾىمعوماضرتحؿفمحؾقؿي،مصؼول:م
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اغظد يمإظقدفممممربؿدًامضدمادؿػودمعـماظؾودؼيمطـريًا،مإغدفمبصدقيمجقددة،ممم

ماظقضً.مع ؼدًامعـرمبومؼػقدهمأنمؼظؾمػـوكممطقػمؼشؿدمسقدهمػـوك،

مغب ةمواظعؾوس:موظؽــوماذؿؼـومظفمجدًا،مٌوذامؼػورضـوماوغقي؟ضولم

مضولمسؾدماٌطؾى:مػ امظصويف.

م***

ظيتمطوغًمتـؿظد مأنمتعقددمممػؽ امأخ تمآعـيموظدػومإظبمحؾقؿي،ما

مععفومبػورغماظصرب،معومإنمواصؼًمآعـيمسؾكمإسودةمربؿدممربؿدًام

إظقفومظعوممآخ محؿكمطودتماظدعقعمتـفؿ معدـمسقـقفدو،موضػد ماىؿقدعممممم

مإظقفؿ.مص حًومبعقدةمأخقفؿمربؿدم

ص حديمبدفمجددًا،موزؾدًمإظبمجوغؾدفمممممممسوغؼًماظشقؿوحلمربؿدًام

ابـفدومايؾقدىمبددعقعماظشدققممممممآعـديمرقلمرحؾيماظعقدة،مبقـؿومودسدًمم

م.وايـني

سودتماٌقوهمإظبمذبورؼفدومؼبمعـد لمحؾقؿدي،موبعددمذدف ؼـمعدـممممممم

ؼؾعدىمعدعمأخقدفمسؾددما مخؾدػمممممممسقدتفؿمإظبماٌـد ل،مطدونمربؿددمممم

اظؾققت،موبقـؿومػؿوم  حونمإذمرأؼومرجؾدنيمعفقدؾنيمؼؾؾلدونماظـقدوبممممم

مزعد مممفمعدوحلماظؾقضمؼؼرتبونمعـفؿو،مأحدػؿومضبؿؾمإغدوحلمعدـمذػدىمصقدمممم

مواؾٍ.
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وسؾددما مممطونماظ ج نمش ؼؾونمسـماظؼ ؼدي،مصؿقضدػمربؿددمممم

مسـماظؾعى،مصؼولمسؾدما مظؾ جؾني:معـماظ ج ن؟

عؾوذ ة،مووضدعوهممموظؽـفؿومأمصبقؾو،مبؾماوفومسبقمربؿدم

م:معوذامتػع ن؟معـمأغؿؿو؟ضؾؼًومسؾكماألرض،مضولمسؾدما 

نمأنمؼؾؿػدًمإظبمسؾددمممدومسـدػومبدأمأحدػؿومبشؼمصدرمربؿدم

ما ،مص عمسؾدما مٌومرأى،موػ بمإظبمعـ ظفمظقطؾىماظـفدة.

يم،موادؿك جومعـدفمسؾؼدممبقـؿومتوبعماظ ج نمذؼمضؾىمربؿدم

مدقداحل،مصط حوػومأرضًو،موضوال:مػ امحظماظشقطونمعـؽ.م

اؿمشل ماظؼؾىمبوٌوحلماٌدـؾٍمحؿدكمأغؼقدوه،موألعدوماىد ح،مصؼدولممممممم

معش ةمعـمأعؿف.أحدػؿومظصوحؾف:مزغفمب

عدـفؿ،مصؼدول:مزغدفممبؽديمعدـمممممممأاؼؾمصقزغفمبفؿمصؽونمربؿدم

مأعؿف.

مأوزنمعـفؿ،مصؼول:مزغفمبلظػمعـمأعؿف.مصقزغفمصؽونمربؿدم

أوزنمعـفؿ،مصؼول:مدسفمسـؽ،مصدقا مظدقممممصقزغفمصؽونمربؿدم

موزغؿفمبلعؿفمظقزغفو.

وصؾمسؾدما مإظبمأبقفموأعدفمؼؾدفٌموؼ ودػ،مضدول:مذاكمأخدلمممممم

مل!مضدمأخ همرج نمسؾقفؿوماقوبمبقضمصلضفعوهمصشؼومبطـف!اظؼ ذ
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أذدماًقف،مورطضدًمعدعمزوجفدومممممخوصًمحؾقؿيمسؾكمربؿدم

مإظبمحقٌمطونماظقظددانمؼؾعؾدون،مصؾدؿمصبدداماظد جؾني،مووجددامربؿددًامممممممم

مجوظلًوموجففمذدؼدماظؾقوضمعـؿؼع،مصقضـؿفمحؾقؿيمتؼقل:معومظؽمؼومبين؟

اقوبمبقض،مصلضدفعوغلمم:مجوحلغلمرج نمسؾقفؿومضولمربؿدم

موذؼومبطين،مصوظؿؿلومصقفمذقؽًومالمأدريمعومػق.

غظ تمحؾقؿيمإظبمزوجفوماظ يمطونمضؾؼًومػقماآلخ ،مضوظًمحؾقؿديمم

م:موػؾمأغًمخبريماآلن؟مػؾمتشع مبليمدقحل؟حملؿدم

أغفمخبري،موالمؼشع مبلذى،مصقؿ همإظبماٌـ ل،ممربؿدممأذور

مواسؿـقامبفماظؾقؾيمجقدًا.

م***

جؾددسمايددورثمإظبمزوجؿددفمحؾقؿدديمممممغددوممربؿدددممسـدددعوم

ؼؿقووران،مضولمايورث:مؼومحؾقؿي،مظؼدمأس رغومأعفمظـعقدهمععـو،مظؼددمم

ؾب أنمؼؽقنمػ اماظغ ممضدمأصقىمبلدقحل،مصؾـعددهمإظبمأػؾدفمضؾدؾمأنممممممخشق

مؼظف مذظؽمسؾقف.

معـماظشقورني؟موضوظًمحؾقؿي:مػؾمتظـمأغفؿومطوغ

غفمؼؾددومؼبمأحلدـمحدولممممضولمايورث:معـمؼدري؟مطؾمعومأس صفمأ

ماآلن،مإغفومأصضؾمص صيمظـعقدهمإظبمأعفمضؾؾمأنمضبصؾمظفمعؽ وه.
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،موظؽـفدومػدلمممأمتؽـمحؾقؿيمهدىماالددؿغـوحلمسدـمربؿددممممم

األخ ىمخشقًمأنمضبدثمظفمعؽ وهموػقمؼبمعـ هلو،مصلروسًمزوجفو،م

مؼبمصؾوحماظققمماظؿوظلمظقعقدوهمإظبمأعف.موأخ وامربؿدًام

مامتعقدوغف؟مأم ضمسؾكماظقضًمإالمذف ان!ضوظًماظشقؿوحل:مٌوذ

مضوظًمحؾقؿي:معـماألصضؾمظفمأنمؼؽقنمععمأعف.

وأمتـوضشمابـؿفومأطـ ،مصؼدمسؾؿدًمأنمعدومحددثماظؾورحديمطدونمممممم

مدؾىمهقلماآلراحل.

ععمحؾقؿيموايورثمإظبمعؽي،موسفؾًمآعـديمعدـممممسودمربؿدم

قؿديموضددمممبدفمؼدومحؾمممسقدتفؿوماظل ؼعي!مصودؿؼؾؾؿفؿومضوئؾي:معومأضددعؽكبم

مطـًمح ؼصيمسؾقفموسؾكمعؽـفمسـدك؟

ؾب اظد يمسؾدل،ممممضوظًمحؾقؿي:مظؼدمصؽ تمؼبماألع معؾقًو،مصؼدمضضق

مطؿومهؾني.مودبقصًماألحداثمسؾقفمصلدؼؿفمإظقؽكب

ضؾؼيمبعضماظشلحل،مصؼوظً:معومغظ تمآعـيمإظبمحؾقؿيماظيتمطوغًم

مغؽ،مصوصدضقينمخربك.ػ امذل

مً:مػقمذاك.غظ تمحؾقؿيمإظبمزوجفوماؿمابؿلؿًموضوظ

مضوظًمآعـي:مظقسمصقققًو،ماصدضقينماظؼقل.

بؼقًمآعـيمعص ةمسؾكممسوعمايؼقؼي،مصؼوظدًمحؾقؿدي:مضددمطدونممممم
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ابـؽمؼؾعىمععموظدي،موحض همرج نمضوعومبشؼمصددرهموضؾؾدف،موظؽـدفمممم

مسودمبصقيمجقدة.

مصؽ تمآعـيمضؾقً ماؿمضوظً:مأصؿكقصًمسؾقفماظشقطون؟

مرلرلتمحؾقؿيمرأدفوموضوظً:مغعؿ.

لؿًمآعـيموضوظً:مط موا معومظؾشقطونمسؾقفمعـمددؾقؾ،موإنممابؿ

مالبينمظشلغًو،مأص مأخربكمخربه؟

مضوظًمحؾقؿي:مبؾك.

ضدوحلمظدلمممأضوظًمآعـي:مرأؼًمحنيمغبؾًمبفمأغفمخ جمعينمغدقرمم

ضصقرمبص ىمعـمأرضماظشوم،ماؿمغبؾًمبفمصقا معومرأؼًمعـمغبؾمضدطمم

وإغدفمظقاضدعمؼدؼدفممممطونمأخػمسؾلموالمأؼل معـدف،مووضدعمحدنيموظدتدفممممم

مبوألرضمراصعمرأدفمإظبماظلؿوحل،مدسقفمسـؽمواغطؾؼلمراذدة.

غظ تمحؾقؿيمإظبمزوجفومايورثماظ يمضول:مإغفمغلدؿيمعؾورطديممم

مب مذؽ،موضدمخشقـومسؾقفماٌؽ وه،موضدمرددغوهمإظقؽمععوصًو.

مضوظًمحؾقؿي:مدـعقدمإظبماظؾودؼي.

عوئؾؿفدوممعقدسيمبدعقعمحورة،موسودتمبمضؾقبؾًمحؾقؿيمربؿدًام

مح ؼـيمإظبماظؾودؼي.

م***
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ددعقدةمإظبماٌـد ل،موؼبماظط ؼدؼمممممسودتمآعـيمبقظددػومربؿددممم

رأواموؿعماظـوس،مطونمأبقمضقوصيم شلمبؼؾدؼمأعدوممعـ ظدف،مؼؼدػمإظبممممم

جوغؾفمبعضماظـدوس،مطدونمؼددسقماآلهلديمأنمؼلدفؾماظدقالدةموأنمؼـفدقمممممممم

اغفومظعددةمماٌقظقد،محقٌمطوغًمزوجؿدفمتعدوغلمآالمماظدقالدة،موآالممصؼددمممم

مأوالدمضؾؾماآلن.

طونمأبقمضقوصيمؼدسقموؼ جقمعـمطؾمضؾؾفمأنمؼـفلما موظده،موأنم

عقائؾ،مرصعمؼددهمودسدو:مؼدوما ،مإنممممؼؽقنمظفمسقغًومودـدًامطؿومؼبمدوئ ماظ

نوموظديمػ امصنغينمأػؾفمظؾقؿؽ،مؼؽقنمسوبدًامظدؽمععقـدًومسؾدكمروسؿدؽممممم

موخدعؿؽ.

قت،مصد حماىؿقدعمألبدلممممصلؿعمصقتمبؽوحلماظصيب،مونومعـماٌدم

ددعقدةمبدفممممظ يمدخؾمسؾكمزوجؿدفموضددمطوغدًمهؿدؾمابـفدومممممضقوصي،ما

مجدًا،مصؼوظًمظف:مظؼدمأسؿؼفما معـماٌقت،مإغفمسؿقؼ.

مصؼول:مظؼدموػؾؿفمظؾؽعؾي،مػقمسؾدماظؽعؾي.

صقؿؾفمدعقدًامبفموروفمبفماظؽعؾدي،موأوأمظؼد ؼشمطؾدفومص حدًوممممم

م.قظدهمسؾدماظؽعؾيب

م***

،مسؾكمجدهمسؾدماٌطؾىمموػىمبوبـفومربؿدبـًممدخؾًمآعـي
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محقٌمطونمسؾدماٌطؾىمؼؿفف مظؾلػ ،موصبؿؿعمحقظفمأبـوؤه.

ص حمسؾدماٌطؾىمحبػقدهمطدـريًا،موغبؾدفموضؾقبؾدفموودسدف،محقدٌمممممم

دقطقلمشقوبف،مصللظفمحػقدهمإظبمأؼـمدقلوص ،مصلجوب:مأغدومذاػدىمعدعمممم

ضقيمجددًا،مموجفوحلمض ؼشمإظبماظقؿـ،مػـوكمحوطؿمجدؼدمصقفو،مؼؼولمأغفم

موأسوغفماظػ سمسؾكمر دماألحؾوشمعـمبؾده.

مضولمأبقمروظى:مدقؼوبؾمدقػمبـمذيمؼ نمؼومربؿد.

سؾدكمضد ؼشمأالمممضولمأبقمهلى:مظؼدمبورطًمظدفماظعد بمعبقعدًو،مممم

،م(1)أعقديمبدـمسؾددممشدس،موسؾددما مبدـمجددسونممممممممتؿلخ ،مدق ػىمعع

مـؿقـي.،مواظعدؼدمعـماظقجفوحلمربؿؾنيمبوهلداؼوماظ(2)وخقؼؾدمبـمأدد

وإالمتدلخ ت،مأغدومددعقدمأغدينممممممضولمسؾدماٌطؾى:مسؾلمأنمأغطؾدؼم

مرأؼًمربؿدًامضؾؾمأنمأرحؾ،مصفقمدائؿًومؼشع غلمبوظلعودةمواظػك .

اظيتمشودرتمعؿففيمإظبممإظبماظؼوصؾيماىؿقعمأبوػؿمسؾدماٌطؾىتؾعم

ماظقؿـمحقٌمدقػمبـمذيمؼ ن.

وصدؾقامماغطؾؼمسؾدماٌطؾىمععموجفوحلمضد ؼشمإظبمصدـعوحل،موػـدوكمممم

ضص هماظؽؾري،مووجدواموؿعوتمطؾريةمعـماظـوس،مصؼولمأعقديمبدـمسؾددمممم

                                                           
سؾدما مبـمجدسون،مأحدمدوداتمضد ؼش،مظدفمدورمؼبماظلدريةمضؾدؾماظؾعـديمصؼدط،متؿدداخؾممممممممم(1)

 حؽوؼؿفمععماظصقوبلمعصعىمبـمسؿري.

 عـمبعد.مواظدماظلقدةمخدصبيمبـًمخقؼؾد،مزوجيماظـيبمم(2)
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مشس:مأأمأخربطؿمأنمتؾؽ وامؼبمايضقر،مظؼددمحضد تماظعد بمطؾدفوممممم

مضؾؾـو.

ضولمسؾدماٌطؾى:مسبـمدودةماظع ب،مجؽـومأواًلمأممآخ ًا،مارؾؾدقامم

مايورسمظقعؾؿفمبقصقظـو.

شماٌؾدؽممدخؾمايورسمسؾكمدقػمبـمذيمؼ نماٌرتبدعمسؾدكمسد ممم

واظلؾطي،مضولمظدفمايدورس:مظؼددمحضد موصددمضد ؼش،مػدمالحلمأذد فممممممممم

ماظع ب،موإظقفؿمضبٍمعبقعماظع ب،مهلؿمعؽوغيمالمؼلؿفونمبفو.

م.ًاضولمدقػمبـمذيمؼ ن:مائ نمهلؿمبوظدخقلمإذ

اصطقىمايدورسموصددمضد ؼش،مسؾدكمرأددفؿمسؾددماٌطؾدىمبدـممممممممم

اٌطؾدىممػوذؿ،مووضػقامؼبمحض ةماٌؾدؽمددقػمبدـمذيمؼد ن،متؼددممسؾددممممممم

ظقؿقدثمبودؿماظقصد،مصؼولمظفمدقػمبـمذيمؼ ن:مإنمطـًمممدـمؼدؿؽؾؿممم

مبنيمؼدماٌؾقكمصؼدمأذغومظؽ.

صلجوبمسؾدماٌطؾىمبؽؾمصصوحي:مإنما مضدمأحؾؽمأؼفوماٌؾؽمربً م

وأغؾؿؽمعـؾؿًومرقؾًو،ماؾًمأصؾف،مورصعمص سفمرصقعًومصعؾًومعـقعًومذوزبًو،م

وسؿقدػدو،ممماظعد ب،مورأددفو،مممصلغًمعؾؽمؼبمأط ممعقرـموأرقىمععدن.

،موأغًمظـومعـفؿمخريمخؾػ.موسبـمأؼفدوماٌؾدؽمأػدؾممممودؾػؽمخريمدؾػ

مح مما ،موخداممبقؿف.
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مصللظفمدقػمبـمذيمؼ ن:موأؼفؿمأغًمأؼفوماٌؿؽؾؿ؟

مأجوبمسؾدماٌطؾى:مأغومسؾدماٌطؾىمبـمػوذؿ.

مابؿلؿماٌؾؽموضول:ماضرتب.

اظؼدقمموضدول:مممصوضرتبمسؾددماٌطؾدى،مصقضدػماٌؾدؽمواضدرتبمعدـممممممم

ع حؾددًوموأػددً مودددفً ،مضدددممسددعماٌؾددؽمضددقظؽؿ،موسدد فمضدد ابؿؽؿ،ممممم

مودقؽ عؽؿمإط امماٌؾقك،مصلغؿؿمأػؾماظعؾودةمؼبماظؾقؾمواظـفور.

موغودىمايورسمضوئً :مأط ممضققصـومأصضؾمإط ام.

مضولمايورس:ممسعًوموروسيمؼومدقديماٌؾؽ.

اظطعومماظؾ ؼ موذػىمسؾدماٌؾطىمععمضقعفمإظبمدارماظضقوصي،محقٌم

مواظش ابماظطقى،مودعدوامبوالدؿؼؾولمايوصؾ.

زؾمسؾدماٌطؾىموعـمععفمؼبماظضقوصيمذدف ًا،مالمؼصدؾقنمإظبماٌؾدؽمممم

والمؼمذنمهلؿمصقغودروا،مصؿـوجقامصقؿومبقـفؿ،مضولمسؾدما مبـمجدسون:م

مؼومضقم،معوذامغػعؾمػـو؟

فمضولمأعقيمبـمسؾدممشس:مؼؾدومأغـومخدسـو،موػـوكمص مؼـصدؾقغم

مظـو.

ضولمخقؼؾدمبـمأدد:موظؽـفؿمأمؼمذوامأؼًومعـدو،موعدومظؼقـدومعدـفؿممممم

مشريماظؽ ممواظضقوصي.
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مضولمأعقيمبـمسؾدممشسمعـ سفًو:مأالمت ىماظعققنمت اضؾـو؟م

مضولمسؾدما مبـمجدسون:مبدأتمأذع مبوظؼؾؼ.

مضولمسؾدماٌطؾى:مدلحوولمأنمأرؾىمظؼوحلماٌؾؽمذبددًا.

سمعـمسؾدماٌطؾدىموضدولمظدف:ماٌؾدؽمممممؼبمػ هماظؾقظيماضرتبمايور

مؼطؾىمظؼوحلكمذكصقًو،معـػ دًا.

مضؾؼماىؿقعمأطـ ،موظؽـمسؾدماٌطؾىمضول:ممسعًوموروسيمظؾؿؾؽ.

بفماٌؾؽمدقػمبـمذيمماغػ ددخؾمسؾدماٌطؾىمسؾكماٌؾؽمبـؾوت،مو

،موأدغوهمؼبمحدؼٌمالمؼلؿعفمأحدمشريػؿو،مصؼول:مؼومسؾددماٌطؾدى،مممؼ ن

ـمسؾؿل،مظقمطونمشريكمعدومأخربتدفمبدف،موظؽدينمممممدلخربكمد ًامطؾريًامع

ممرأؼًمصقؽمس عوتمايؽؿي،مصؾؿؽؿؿفمسينمإظبمأنمؼلذنما مصقف.

مضولمسؾدماٌطؾى:مأطؿؿفمأؼفوماٌؾؽ،مصؿومػق؟

إغددلمأجددمؼبماظؽؿددوبماٌؼددسمخددربًامسظقؿدًو،مصقددفمذدد فممممضدول:مم

مايقوة،موصضقؾيمظؾـوسمسوعي،موظؼقعؽمطوصي،موظؽمخوصي.

ؾىمٌومؼلؿع،مصؼدول:مأؼفدوماٌؾدؽماٌدقض ،معدومػدقمممممممتعفىمسؾدماٌط

مذاك؟

أجوب:مإذاموظدمظدؼؽؿمش ممبفمس عي،مبنيمطؿػقفمذدوعي،مطوغدًممم

مظفمامعوعي،موظؽؿمبفماظ سوعيمإظبمؼقمماظؼقوعي.
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مابؿفٍمسؾدماٌطؾىموضول:مبش تينمخبريمعومؼؾش مبفمبش .

توبعمدقػمبـمذيمؼ ن:مػ امػقمزعـدفماظد يمؼقظددمصقدف،مأومضددمممممم

د،موامسفمربؿد،م دقتمأبدقهموأعدف،موؼؽػؾدفمجددهموسؿدف،مؼؽلد مممممممموظ

األواون،موطبؿدماظدـريان،مؼعؾددماظد غبـ،موؼددح ماظشدقطون،محؽؿدفممممممم

مسدل،مؼلع مبوٌع وفموؼػعؾف،موؼـفكمسـماٌـؽ موؼؾطؾف.

رؿعمسؾددماٌطؾدىمبوٌ ؼددمصؼدول:مأؼفدوماٌؾدؽ،مداممعؾؽدؽموردولممممممممم

مسؿ ك،مػؾمت ؼدغلمصقفمبعضمامؼضوح؟

مؾؽ:مأضلؿمؼومسؾدماٌطؾى،مأغؽمىده.ضولماٌ

صك قبمسؾدماٌطؾىمدوجدًا،مصؼولماٌؾؽ:مارصعمرأدؽ،مػؾمأحللدًمم

مذقؽًومممومذط تمظؽ؟

رصعمسؾدماٌطؾىمرأدفموضولمؼبمصك مودعودة:مأؼفوماٌؾؽ،مطونمظلم

ابـمطـًمبفمععفؾًو،مص وجؿفمط  يمعـمط ائؿمضقعفمآعـيمبـًموػدى،مم

وتمأبقه،موػدقمسـددمأعدف،مأسدؿينمبدفممممممصفوحلتمبغ مممسقؿفمربؿدًا،مصؿ

موط ظؽمأسؿوعف.

ضولماٌؾدؽ:مػدقمطؿدومضؾدًمظدؽ،مصدوحؿػظمبوبـدؽ،مواحد رمسؾقدفمممممممممم

واطدؿؿمعدومممم،موظـمصبعؾما مهلدؿمسؾقدفمددؾقً ،ممماظقفقد،مصنغفؿمظفمأسداحل

ذط تمظؽمسـمأصقوبؽماظد ؼـمععدؽ،مصدنغلمظلدًمآعدـمأنمؼغدوروامممدومممممممم
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ؽباصُط ؾقنمأومأبـدوؤػؿ.موظدقالمأغدلممممبف،موؼـصؾقامظفماٌؽوئد،مصفؿمصدوسممػق

ورجؾدلمحؿدكمأصدريممممأسؾؿمأنماٌقتمآتقينمضؾدؾمعؾعـدفمظلد تمخبقؾدلممممم

صنغلمأجدمؼبماظؽؿدوبماٌؼددسمأنمؼـد بماددؿقؽومممممممبقـ بمدارمممؾؽؿف،

أع هموأػؾمغص تفموعقضعمضربه،موظقالمأغلمأخدوفمسؾقدفمألسؾـدًمسؾدكممممم

محداايمدـفمأع ه.

أخريًامددؾىمتدلخريممممأاؾٍمايدؼٌمصدرمسؾدماٌطؾىمطـريًا،موسؾؿ

اٌؾؽمسـفؿ،مظؼدمطونمؼ اضىمأع ػؿموؼدرسمعومظدؼفمؼبماظؽؿدوبماٌؼددس.ممم

مػؾمؼؽقنمحػقدهمربؿدمػقمصعً ماظ دقلماٌـؿظ ؟

ضورعماٌؾؽمأصؽورمسؾدماٌطؾىمسـدعومأع مايوجىمأنمؼدخؾ،موضولم

إعدوحل،مومبؽديمممموسشد مظف:مع مظؽؾمرجؾمعـموصدمضد ؼشمبعشد ةمسؾقدد،مممم

ليمأررولمعـماظد ػى،موسشد ةمأرردولمعدـماظػضدي،ممممممإبؾ،مواقوب،موػب

موعوحلماظعـرب.مأعومسؾدماٌطؾىمصوسطفمسش ةمأضعوفمعومأع تمظؽؾمعـفؿ.

أذ قموجفمسؾدماٌطؾى،مػؾمؼلد مبدنط امماٌؾدؽمظدفمأممبؾشدورتفمممممم

مأطـ ؟م

مضولمايوجى:ماظلؿعمواظطوسيمأؼفوماٌؾؽماٌقض .

ؾدؽ:مؼدومسؾددممممصقضػمسؾدماٌطؾىمظقغودرمععمايوجى،مصؼولمظفماٌ

ماٌطؾى،مإذامع ماظعوممصوتين.
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ضولمسؾدماٌطؾى:مبؽؾمتلطقد،ماظشؽ ماى ؼؾمظؾؿؾؽمسؾكماظؾشورةم

مواهلداؼو.

طونماظقصدمؼـؿظ ونمسؾدماٌطؾىمبػورغماظصرب،مبؾمطوغقامضؾؼدنيمأنمم

مضولمسؾدما مبـمجدسون:مظؼدمتلخ مصوحؾؽؿ. لفمعؽ وه،م

مضولمأعقيمبـمسؾدممشس:مرمبومضؿؾقه.

مخقؼؾدمبـمأدد:ماصربواموالمتؿل سقاماألحؽوم.ضولم

وضرتبقامعـدفمعلد سنيمظقعؾؿدقامعدومجد ىممممممصم،دخؾمسؾقفؿمسـدػو

بقـفموبنيماٌؾؽمعـمحدؼٌ،مصؽؿؿمسؾدماٌطؾىمعومطدونمعدـمأعد مربؿدد،ممممم

موضولمهلؿمسـماهلداؼو،موأغفؿمعغودرون.

ؿعفىماىؿقعمهل اماظؽ مماظعظدقؿ،مصؾدؿمممصأحض ماًدمماهلداؼو،م

ؽمأحدًامعـماظع بمطؿومصعؾمععفؿ،موالحظقامأنمسؾدماٌطؾىمضددممؼؽ مماٌؾ

حصؾمسؾكمسش ةمأضعوفمعومحصؾقامسؾقف،مصؼدولمأعقديمبدـمسؾددممشدسمممممم

مظعؾدماٌطؾى:مأرىمأنماٌؾؽمضدمخصؽمبوظعطوحلمسؾقـومعبقعًو.

ابؿلؿمسؾدماٌطؾىموضول:مؼومععش مض ؼش،مالمهلدوغلمجب ؼدؾمم

ظؽدـمظؿقلددوغلممبدومؼؾؼدكمظدلممممممسطوحلماٌؾؽموإنمطـ ،مصنغدفمإظبمغػدود،مومم

موألوالديمعـمبعدي،مذط هموصك هموذ صف.

مضولمسؾدما مبـمجدسون:موعؿكمذظؽ؟

مأجوبمسؾدماٌطؾى:مدؿعؾؿقنموظقمبعدمحني.
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شودرتماظؼوصؾي،موظؽـماٌؾؽمدقػمبـمذيمؼد نمتدقؼبمبعددمأذدف ممممم

مععمسؾدماٌطؾى.مظفضؾقؾيمعـمآخ مظؼوحلم

م***

وحلماظقفقدموددطماظـدوس،معدـممممصؼدموضػمرجؾمعـمسؾؿمأعومؼبمؼـ ب

ؼفقدموواـقني،مؼؼقل:ماظؼقوعيمضوئؿي،مواظؾعٌموايلوبمواٌق انمحؼ،م

مواىـيمواظـورمعصريماظـوس،مصوسؿؾقامآلخ تؽؿمتػؾققا.

أمتؽـمػ همأولمع ةمؼـصحمبفدوماظقفدقدماظدقاـنيمبوظعؿدؾمظؾددارمممممم

صؼدولمماآلخ ة،موذط مغيبمآخ ماظ عون،محؿكماسؿودمأػؾمؼـ بمسؾدقفؿ،مم

عـماظقاـقنيمؼـؽ ماظؾعٌ:موضبؽ!مأوت ىمػد امطوئـدًو؟مأنماظـدوسمممممرجؾ

مؼؾعـقنمبعدمعقتفؿمإظبمدارمصقفومجـيموغور،مصب ونمصقفومبلسؿوهلؿ؟

مصؼولماظقفقدي:مغعؿ،مواظ يمؼؾبقؾػمبف.

مصؼولماظقاين:موضبؽ!مصؿومآؼيمذظؽ؟

مضولماظقفقدي:مغيبمعؾعقثمعـمسبقمػ هماظؾ د.

مإظبمعؽي.موأذور

موعؿكمت اه؟صؼولماظقاين:م

صـظ ماظقفقديمإظبمصيبمرضدقع،مصؼدول:مإنمؼلدؿـػ مػد اماظغد ممممممم

مسؿ همؼدرطف.
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م

 م464 | هـ36-

 وفاة آمنة بنت وهب

  (0) عثامن بن عفان
م

ظؾلػ مععمأعفمظ ؼورةمأخقاظدفمممؼؿفف مطونمربؿدمبـمسؾدما م

،مدخؾًمسؾقدفمأعدفممم،موضدمبؾغمدـماظلودديوزؼورةمضربمواظدهؼبمؼـ ب،م

ععفومجورؼؿفومب طيمتؼقل:مػؾمأغًمجوػ مؼدومربؿدد؟ممممبـًموػىمآعـي

ماظؼوصؾيمدؿـطؾؼمسؿومض ؼى.

بومصبدوبموغبدؾمأعؿعؿدفمعدعمواظدتدف،مورطؾدوممممممممأذورمربؿدم

ماظـوضيماٌكصصيمهلؿو،مواغطؾؼو.

صقفدومممرحؾيمرقؼؾي،موظؽـمآعـيمطوغًمهددثمربؿددًاممممطوغً

                                                           
ـمممممم(1) ؼبممئدؾماألوامسـؿونمبـمسػونمأحدماظعش ةماٌؾش ؼـمبوىـدي،ماوظدٌماًؾػدوحلماظ اذددؼـ،معد

 امد م،مظفمدورمطؾريمؼبماظلريةمطوعؾي.
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سـمواظده،متؼقل:مطونمدقدًامؼبمض ؼش،موأطـ ػومذ صًوموأحلدـفومغلدؾًو،ممم

طونماظقظدماٌػضؾمظدىمجدكمسؾدماٌطؾى،مصؼدمصداهما ممبؽديمعدـمامبدؾ،مممم

موأرؾؼًمسؾقفمض ؼشمظؼىماظ بقحمابـماظ بقحمإمسوسقؾمغيبما ...

سـمبينمدعد،موسـمأعفمع ضعفمحؾقؿيمأعفممثمربؿدمطؿومحدقب

ماظلعدؼي،موأخقتف،مطقػمطونمؼشورطفؿموؼؾعىمععفؿموؼؿعؾؿمعـفؿ...

ععمأعفمسـدمأخقاظفمموصؾًماظؼوصؾيمؼـ ب،مصـ لمصقفومربؿدم

مجدًا.معـمبينماظـفور،مصودؿؼؾؾقػؿمحبػووةمذدؼدة،مودعدواممبقؿدم

مععمأعفمذف ًامؼبمؼـ ب،مالحظمصقفومربؿددمممعؽٌمربؿدم

اً فمبنيمضؾقؾيتماألوسمواً رج،مطؿومتع فمسؾكماظقفقد،موظؽـدفمم

الزممأعفمععظؿماظقضً،موزارمضربمواظده،مومسعمسـمأخؾدورهمعدـمأخقاظدفمممم

مبينماظـفور.

م***

ؼبمؼقممطونمؼلريمصقفمععمب طي،ممسعومرجدً مؼؼدقلمآلخد :مػد اممممم

مػقماظصيب.

مقفدقد،مطدونمماظغظ تمب طيمإظبماظ ج ن،مصدنذامبفؿدومعدـمأحؾدورممممم

ؼؾدومسؾكمأحدػؿومأغفمأصغ معـماآلخ موأضؾمسؾؿًومعـف،مضولمظؾعوأ:مػ ام

مػقماظصيبماظ يمحداؿؽمسـف.
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وب طدي،مصشدع تمب طديمبشدلحلمعدـماظؼؾدؼمممممممماضرتبومعـمربؿدم

اؿمضولمظربطدي:مممؿمؼبمربؿدمقمايربماظعوظكب،محدقبوأعلؽًممبقؿدم

مؼومجورؼي،مأخربؼـومسـمػ اماظصيب.

مضوظً:موأيمذلحلمت ؼدان؟

مل:معومامسف؟ضو

مضوظً:مربؿدمبـمسؾدما مبـمسؾدماٌطؾى.

مضولمايرب:مصلؼـمأبقه؟

مضوظً:متقؼب.

مضول:مصؿـمأعف؟

مضوظً:مآعـيمبـًموػى.

مضول:مػؾمظـومأنمغـظ مإظقف؟

مضؾؼًمب طيمصؼول:مظـمغمذؼف.

،مصـظدد امإظقددفموضّؾؾددوه،مصقجدددامطددؾمممت طددًمب طدديمربؿدددًامم

ؿمظصوحؾف:مػ امغديبمػد هممماظعوظكبنمسـفو،مصؼولمواظع عوتماظيتمطوغومؼؾقـ

ماألعي،موػ همدارمػف تف،مودقؽقنمبفومعـماظؼؿؾمواظليبمأع مسظقؿ.

بعقددًامسـفؿدو،ممممضؾؼًمب طيممموممسعدً،موددقؾًمربؿددًامممم

وأد سًمبفمإظبمأعفمآعـيموأخربتفوماًرب،مصؼؾؼًمسؾقدفمآعـديمطدـريًا،مممم
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موبدأتمتؾقٌمسـمضوصؾيمتعقدمبفومإظبمعؽيمؼبمأد عمص صي.

م***

وجورؼؿفومب طيمظؾ حقؾمعدعمممدؿعدتمآعـيمععموظدػومربؿدما

عد ةمأخدريةمظ ؼدورةمضدربممممممابـفومربؿدًاممأولمضوصؾيمت حؾ،موأخ تم

واظده،موضػًمػـوكمهددثمزوجفدو:مزوجدلماظع ؼد ،مػد امػدقمابـدؽمممممممم

ربؿد،مصيبمعؾوركموخؾقق،مإغدفمطدؾمعدومتؿؿـدوهمأمموؼ جدقهمأب،مطدؿممممممم

م.اـقًمظقمت اهمطؿمأصؾحمضقؼًوموعبقً 

،مادؿممًومظ وجفدومسؾددما ممدودماهلدوحلماٌؽدون،مصددععًمآعـديمذدقضمممم

موضوظً:مػقومبـو،مدـؿلخ مسـماظؼوصؾي.مغظ تمإظبمابـفومربؿدم

حقدٌمطوغدًمتـؿظ ػؿدومممماظؼوصؾديممموصؾًمآعـيموابـفومربؿددمم

ؾبممب طيموػلمتؼقل:مظؼدمتلخ ادو!م اظؼوصؾديمبصدعقبيمأنمؼـؿظد وامممممأضـعد

مضؾقً .

مـو.ضوظًمآعـي:مآدػي،مػقومب

وأرطؾًمابـفدوماظدابدي،موجؾلدًمإظقدفمظقؾددآمرحؾديماظعدقدةمإظبمممممممم

مؼبمؼـ ب.مض ؼشمعقدسنيمأخقالمربؿدم

م***

بقاظدتفممؼبماظط ؼؼمبدأتمآعـيمتشع مبومرػوق،موذع مربؿدم
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تؿع قمبشدة،مضؾؼًمسؾقفومب طيموضوظًمهلو:مػؾمغلرتؼحمضؾقً ؟متؾدؼـم

مذوحؾي.

ممخ ماظ طى.ضوظًمآعـي:مأغومخبري،مالمغلؿطقعمأنمغ

ضوظًمب طي:مالمبلس،مدــؿظ مضوصؾيمضودعي،مسؾقؽمأنمتلرتضبلم

مضؾقً .

مضوظًمآعـي:مدلطقنمخبري،مالمتؼؾؼل.

موضؾضًمسؾكمطؿػمابـفومحؿكمالمؼؼؾؼمسؾقفو.

أتعؾًماىؿقع،ممؾيمر ؼؼفو،مإظبمأنمػؾًمرؼحمسوصػيتوبعًماظؼوص

صددرػوممأنمتمذؼفماظد ؼح،مصضدؿؿفمإظبممممضؾؼًمآعـيمسؾكمابـفومربؿدم

جبلددمواظدتدفممممبشدة،موغبؿفمجبلدػومعـماظعوصػي،مذدع مربؿددممم

اظلددوخـ،موس ضفددوماٌؿصددؾى،موظؽددـمآعـدديمأصدد تمأنمهؿقددفموتػدؼددفمم

بـػلفو،موحووظًمب طيمأنمتؼـعماظؼوصؾيمبوظؿقضػمواالدرتاحي،موظؽـفؿم

مأبقامسؾقفومإالماٌؿوبعي،مودؿ ولماظعوصػيمسؿومض ؼى.

طوغًمت دادمدقحلًا،مضؾؼمسؾقفدوممتقضػًماظعوصػيموظؽـمصقيمآعـيم

وب طيمطـريًا،موأجربتفومب طيمأخريًامأنمتؿقضدػموتلدرتؼحممممربؿدم

مضوئؾي:مإغؽمذوحؾيمجدًا،معـماًط مأنمغؿوبعمػؽ ا.

ػ هماٌ ةمأموودلمآعـدي،مصؼددمطوغدًمتشدع مبدوٌ ضمبوظػعدؾ،ممممممم
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صـ ظًمسـماظدابي،موجف تمهلومب طيمص اذًومادؿؾؼًمسؾقف،موأذد بؿفومم

ماظؾأ.اٌوحلمو

ضوئؾدي:مممبقـؿومطوغدًمتؾؿلدؿمظدفممممسؾكمأعفمطـريًا،مضؾؼمربؿدم

مدلطقنمخبريمؼوموظدي،ماٌفؿمأغؽمخبري.

ضوظًمب طدي:مطدونمسؾقدؽمأنمتعدؿينمبـػلدؽمأطـد ،مظؼددمخدورتممممممممم

مضقاك،مإغؽمذوحؾيمجدًا.

تقضػًماظؼوصؾيمعـمأجؾمآعـي،موغ ظقامؼطؿؽـقنمسؾقفو،موظؽدـمعدوممم

ؼبمع ضمذدؼد،مددللمذدقكفؿمب طدي:ممممإنمغظ وامإظقفومحؿكمسؾؿقامأغفوم

معـ معؿكموػلمسؾكمػ همايول؟

ضوظًمب طدي:معـد مبداؼديماظط ؼدؼمتؼ ؼؾدًو،موظؽـفدومأبدًمإبطدوحلممممممممم

ماظؼوصؾي،محؿكمػؾًماظ ؼحمص ادماألع مدقحلًا.

بؼؾؼمادؿمرؾدىمعدـمصؿقوغدفمأنمضبضد وامظدفماألسشدوبممممممممغظ مإظقفوم

من.واظدواحل،موظؽـفمطونمؼعؾؿمأنمعومعـمذلحلمضدمؼػقدمآعـيماآل

ؾب ماىؿقع.مضوظًمظفمآعـي:مآدػيمٌومج ى،مظؼدمأوضػ

أذددورماظشددق مبددوظـػلموضددول:مالمتػؽدد يمؼبماألعدد ،مادددرتضبلمممم

مصقلى.

اظ يممغوولمآعـيمبعضماألسشوب،موطونمؼـظ مإظبمابـفومربؿدم
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طونماظؼؾؼمواضقًومسؾقف،مصؾقسمظفمؼبماظدغقومإالمأعفموضدمتدقؼبمواظددهمضؾدؾمممم

مأنمؼ اه.

ضعمدوسوت،موظؽـمحولمآعـيمطونمؼ دادمدقحلًا،ماغؿظ تماظؼوصؾيمب

موسؾؿًمأغفماٌقتماٌمطد.

غظ تمإظبمابـفومحبـونموح ن،مووضعًمؼدػومسؾكمخددهمت رػدفممم

قغدؽ،مطدـممموتؼقل:مربؿد،مإغلمأحؾؽ،موجددكمضبؾدؽ،موأسؿوعدؽمضبؾممم

ؾبمرجً مضقؼًوموذ ؼػًو،مإن ذظؽمع مغبؾًمبؽ،مإغؽممظؽمذلغًومسظقؿًو،مسؾؿ

ؾؼدًوممصؾقون،موظقسمؼبمض ؼشمعدـمػدقمأصضدؾمعـدؽمخؾبممممتـشلمأعبؾموأغؾؾماظ

موذ صًوموغلؾًو.

حدىمأنمم،مصؿوبعًمآعـيمضوئؾي:مالمُأونتدععمبدأتمسقـومربؿدم

مأرىماظدعقعمؼبمسقـقؽ،ماؼماوعًومأنمػـوكمعـمػقمإظبمجوغؾؽ.

ؼؾؽل،مصـظ تمآعـيمإظبمب طيماظديتمطوغدًمتؾؽدلمممممبدأمربؿدم

مػلماألخ ىموضوظً:ماسؿينممبقؿد...

تمب طيمبومصبوبمحقدٌمأمتلدؿطعمأنمتـطدؼمبدليمطؾؿدي،ممممممأذور

مصـظ تمآعـيمإظبمابـفومغظ ةمأخريةموضوظً:مأغومدعقدةمأغؽمخبري...

أعددفمحبدد ارة،مموأشؿضددًمسقـفددومإظبماألبددد،مصؾؽددكمربؿدددمم

وضؿؿفمب طيمإظبمصدرػومتؾؽلمػلماألخ ى،موضدمماظشق مؼـظد مإظقفؿدوممم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

125 

وبؽدكمسؾدكمصددرػومممممحب نموذػؼي،مظؼدمتقصقدًمآعـدي،مسوغؼفدومابـفدومممم

حب ارة،مظؼدمبوتموحقدًامبد مأبمأومأم،مظؼددمصؼددمحـدونمأعدفماظؽدؾري،ممممممم

مودقعقدموحقدًامإظبمعؽي.

مممدصـددًماظؼوصؾدديمآعـدديمبـددًموػددىمؼبماألبددقاحلمؼبماظط ؼددؼ،موزددؾممم

 بًمسؾدكمذدع همحبـدون،ممممؼؾؽقفومإظبمجوغؾفمب طيمتضؿفموتمربؿدم

ماؿمسودامإظبماظؼوصؾيموتوبعوماظط ؼؼمإظبمعؽي.

صددؾماًددربمعؽددي،موصفددعماىؿقددعمبقصددوةمآعـددي،مخوصدديمسؾدددمو

مممممماٌطؾددى،ماظدد يماغؿظدد ماظؼوصؾدديمبػددورغماظصددربمحؿددكمضبضددـمحػقدددهممممم

موؼضؿفمإظبمصدرهمحبـون،موؼعؿينمبفمبنيمأوالده.مربؿدًام

أسؿوعددف،مورحؾددقامبددفمجدددًامبقددـفؿ،ممعبقددعؾبمدددوغدمربؿدددًام

م.صؼدهمواظدتف،موض بقهمعـفؿمووادقهمسؾك

م***

طونمبـقمػوذؿمؼبمس ائفؿ،مطوغًمبـقمأعقيمهؿػدؾممبقظدقدممممبقـؿو

ذ ؼػفومسػونمبـمأبلماظعوص،مصؼدمأوأمظؾفؿقع،مواحؿػدكمبوبـدفماظد يمممم

أرؾؼمسؾقفمادؿمسـؿون،مصودؿؾش تمبفمبـقمأعقيمخريًا،موأنمددقؽقنمظدفممم

مذلنمؼبمبينمأعقي.

إظبموظقؿديممم(1)ذػىمأبقمضقوصيمععمابـفمسؾدماظؽعؾيمبـمأبلمضقوصي

                                                           
 أبقمبؽ ماظصدؼؼمعـمبعد.م(1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

126 

عقي،موطونمسؾدماظؽعؾيمأمصبووزماألربعمدـقات،مالحدظمأنمأحددًامممبينمأ

عـمبينمػوذؿمأمضبض ماظقظقؿي،مصلللمواظده:مأبل،مٌدوذامالمأرىمأحددًاممم

معـمبينمػوذؿمؼبماظقظقؿي؟

ضولمأبقمضقوصي:مظؼدمتقصقًمزوجيمسؾدما مبـمسؾدماٌطؾى،مآعـديمم

مبـًموػى،موػؿمؼع ونمحػقدػؿمايؾقىمربؿدًامسؾكمصؼده.

مضولمسؾدماظؽعؾي:مػؾمغلؿطقعمأنمغع ؼفؿ؟

ضولمأبقمضقوصي:مدـػعؾمبوظؿلطقد،متلؿطقعمعقادوةمابدـفؿمربؿددممم

مأؼضًو.

سؾكمص اقمأعدف،مإالمأنمجددهمسؾددماٌطؾدىممممممورشؿمح نمربؿدم

طونماألدعدمبقجقدهمإظبمجوغؾفمدوعًو،مصؼدمطدونمؼد اهمصدؾقًومذطقدًومغؾقفدًومممممم

معؾؼفمبف.عف بًوموعؾورطًو،موطؾمؼقممؼ دادمحؾفموت

م

 

م

م

م

م
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م

م
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلادي عصر ـــــــــــالفصل 

م

 م465 | هـ35-

 عبد ادطلب بن هاشم جده يف كفالة

م

اجؿؿعمأوالدمسؾدماٌطؾىمحقلماظؽعؾديمصبفد ونمص اذدًومألبدقفؿممممم

ػدد اشموالمضؾددؾمأنمضبضدد ،موطوغددًمػدد همسددودتفؿ،مصؽددوغقامؼػ ذددقنماظ

مصبؾلقنمسؾقفمإج اًلمظف.

غبد ة:مػدؾمذػؾدًمإظبممممـوحلماظؿففق اتمددللماظعؾدوسمأخدوهمممموأا

ماظصقدماظققم؟

مغب ة:مبؽؾمتلطقد،مأحىماظصقدمطـريًا.ضولم

مضقؽمأبقمروظىموضول:مدؿؽقنمصوردًومضقؼًومؼبماٌلؿؼؾؾ.

مغب ة:مإغينمصورسمضقيمعـ ماآلن.ضولم

مؼ احلةمواظؽؿوبيماظققم؟ضولمأبقمروظى:موػؾمتعؾؿًمذقؽًومعـماظ

مغب ة:مغعؿ،مؼؼقلماٌعؾؿمأغينمأتعؾؿمبل سي.ضولم

:مذددممضولمأبدقمهلدىمعقجفدًومحدؼـدفمإظبمابدـمأخقدفمربؿددمممممممم
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ماظػ اشمعـماظـوحقيماألخ ى.

ؼلوسدػؿ،موجفد واماظػد اشمووضػدقامؼـؿظد ونممممممصؽونمربؿدم

دخؾماظػ اشموجؾسمسؾقدف،مممضدوممأبقفؿمسؾدماٌطؾى،موظؽـمربؿدًام

أسؿوعفموػ سقامإظقف،مضولمأبقمهلى:مضؿمؼومربؿد!مػ امىدكموالمصفػؾم

مصبقزمظؽمأنموؾسمسؾقف!

ش،مؼـؾغدلممؼوضولمأبقمروظى:مؼدومربؿدد،مإنمجددكمذد ؼػمضد ممممم

مسؾقـومأنمغصقنمػ اماٌؼوم،موغعظؿفمسؾكمدوئ ماألذ اف.

مسـدػومحض مسؾدماٌطؾىموضول:معوذامػـوك؟

إظبمأبدقفؿمسؿدومممؼعؿد رونمممت كمأبقمهلىموأبقمروظدىمربؿددًاممم

مصبفؾمأػؿقيمااؾس.مصؼولمأبقمروظى:مآدػمؼومأبل،مربؿدج ى،م

مػ امذلغًو.ميػقديضقؽمسؾدماٌطؾىموضول:مبؾمدسقه،مإنم

ابؿعدمأبقمهلىموأبقمروظى،موجؾسمسؾدماٌطؾىمإظبمجوغؾفمحػقدهم

،موربددًمسؾددكمزفدد ه،ماددؿمغظدد مإظبمأوالدهموضددول:مماظع ؼدد مربؿدددم

ماظؼودم.أخربوغلمسـموفق اتمايٍم

كب ،مظؼددمضؿـدومحبلدوبمعدومرؾؾدًمإظقـدومعدـممممممممضولمأبقمهلى:مؼومأب

دع ػومطؾريًا،مددقـؼؾمطوػدؾممماظطعوممواظ ادمواٌلوسداتمظؾقفقٍ،مصؽونم

مآلمػوذؿمعبقعًو.
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ٍمؼومأبومهلى؟مضولمسؾدماٌطؾى:موعـ معؿكمطـًمأخبؾمؼبمأؼومماي

م.ذ صؽؿموذ فمأجدادطؿموأبـوئؽؿمعـمبعدطؿمأط عقامايفقٍ،مصف ا

وسؾدما مبـمجددسونممم(1) ماظقظقدمبـماٌغريةدققضقبضولمأبقمروظى:م

موالئؿمطؾرية،مصبىمأالمتؽقنموالئؿـومأضؾمذلغًومعـفو.

أذورمسؾدماٌطؾىمبومصبوب،ماؿمدللمسؿـمزارػؿمعدـماظشدع احلمؼبممم

اظػرتةماألخرية،موادؿؿعمإظبمأبقوتمحػظفومأوالدهمؼبماظلدقق،مادؿمدخدؾمممم

ضوئً :محػظؿؽؿماآلهلديمؼدومآلمػوذدؿ،مهلدـقنمممممقدمبـماٌغريةمسؾقفماظقظ

متعظقؿموجفوئؽؿ.

ضولمسؾدماٌطؾى:متػضؾمؼومذ ؼػمزب وم،مأغدًمع حدىمبدؽمؼبمممم

مأيموضً.

صبؾدسمإظبمجوغدىمجددهمممممغظ ماظقظقددمبدـماٌغدريةمإظبمربؿددممممم

عؽ عًومؼبمااؾس،مصوبؿلؿموضول:مأيمذ فمؼؾبفؾسمربؿددًامإظبمجوغؾدؽممم

مدونمدوئ مأبـوئؽ؟

وضدول:مظدفممممطؾىمووضعمؼدهمسؾدكمطؿدػمربؿددممممابؿلؿمسؾدماٌ

مذ فمأسظؿمعـمذظؽ.م

ماؿمغظ مإظبماظقظقدموضول:معومجوحلمبؽمأؼفوماظقظقدمإظبمذبؾلـو؟

                                                           
 اظقظقدمبـماٌغرية،مواظدمخوظدمبـماظقظقد،مذكصقيمعفؿيمؼبماظلريةمإظبمبداؼوتماهلف ة.م(1)
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اظقظقدمبـماٌغريةمعػدوخ ًا:مجؽدًمأرؿؽدـؽؿمأنموالئدؿمايدٍممممممضولم

وموحدديمدلحضد ػوممممتؼؾؼقامبشلغفومؼومآلمػوذؿ،مصلغدمجوػ ةموطوعؾي،مال

معبقعًومػ اماظعوم.

أوالدمسؾدماٌطؾىممبػوخ ةماظقظقدد،موسؾؿدقامأغدفمؼعريػدؿممممماغ سٍم

بػؼ ػؿمؼبمذبؾلفؿ،موظؽـمسؾدماٌطؾىمضولمبوت انمحؽدقؿ:مبورطدًمظدؽمممم

اظلؿوحل،مط ؼؿمطؿومسفدغوك،موظؽــومالمؼـؼصدـوماظؽد ممواظشد فمظـؽد مممممم

مط عفؿ.مغؿوجايفقٍ،موعومصؼ مآلمػوذؿمإالم

 اممؼقعفدو،ممدقعؾؿمايفقٍمعـمؼؽ عفؿمأصضدؾمامطدممضولماظقظقد:م

مأطودمالمأصربمحؿكمأرىمذظؽماظققم.

وضقؽموشودرمااؾس،مصـدورمامخدقةمععدًومممدوممسعدقا،موضدولممممممم

م.بل،مصبىمأنمتؽقنموالئؿـومأصضؾمعـموالئؿفاظعؾوس:مأ

مضولمأبقمهلى:مالمغلؿطقعمذظؽ،مصفقمأشـكمأشـقوحلمض ؼش.

مضولمأبقمروظى:مظـمغدخ مجفدًاموالمض ذًومؼبمدؾقؾمايفوج.

اٌطؾددىمبومصبددوبموضددول:مابدد ظقامعددومؼبمودددعؽؿ،مممممأذددورمسؾدددم

وووػؾقامعومضوظفماظقظقد،مإغفمعػوخ موخبقؾمؼبمآنمواحد،مؼصد فمسؾدكممم

ماألشـقوحلموؼرتكماظػؼ احل،موعـمظؾػؼ احلمشريمبينمػوذؿ؟

م***
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اغػضمااؾس،مودورمسؾدماٌطؾىمععمابـدفمأبدلمروظدىموحػقددهممممم

قصدقن،مصقضدػمممحقلماظؽعؾي،موطونمػـوكموصدمعـماظعد بمؼطممربؿدم

،موطونمعـمأػؾماظػ ادي،موادؿقضػمصددؼؼفممأحدػؿمؼـظ مإظبمربؿدم

وتفوعلو،مصوغؿؾفمإظقفؿومسؾدماٌطؾىموضول:مماظع بلمؼـظ مإظبمربؿدم

مػؾمرأؼؿؿومس عوتماظـؾوػيمسؾكمحػقدي؟

ابؿلؿماظع بلموضول:ماحؿػظمبف،مصنغدومأمغد مضددعًومأذدؾفمبوظؼددممممممم

معـف.م(1)اظ يمؼبماٌؼوم

ؾدماٌطؾىمٌوممسع،موغظ مإظبمابـفمأبلمروظدىموضدولمظدف:ممممابؿفٍمس

مامسعمعومؼؼقلمػمالحل.

م***

إظبماٌـدد ل،مػـددوكمممسددودمسؾدددماٌطؾددىمعددعمحػقدددهمربؿدددمممم

ادؿؼؾؾؿفؿمب طيمبؽؾمدعودة،مصؼولمهلومسؾدماٌطؾى:مؼومب طي،مالمتغػؾلم

مسـمحػقدي،مصننمظفمذلغًو.

شدلنمابـفدومممابؿلؿًمب طيموت ط تمأعفمآعـي،موطؿمطوغًمتمعـمب

،ماؿمضوظً:مؼومددقدي،ماجؿؿدعماىؿقدعمؼبماظدداخؾ،ممممماظع ؼ مربؿدم

مدقعدماظطعوممبعدمضؾقؾ.

                                                           
 .اٌؼوممػقمعؼوممإب اػقؿمم(1)
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دخؾمسؾددماٌطؾدىماٌـد لموضددماجؿؿدعمأوالدهمعدـمحقظدف،موبددأممممممممم

اظعؾقدمبؿقزؼعماظطعوممأعومماىؿقع،موضؾدؾمأنمؼؾددأمسؾددماٌطؾدىمتـدوولمممممم

محبػقدي.ماظطعوممضول:مسؾلقب

ؾلؿفمإظبمجوغىمجدده،مادؿمبددأمممم،موأجصلحض تمب طيمربؿدًام

ماىدمبوألطؾ،موأطؾماىؿقع.

عومإنمأغفقاماظطعوممحؿكمدخؾمرجؾمذبؾسمسؾدماٌطؾدى،موضدول:ممم

مؼومدقدي،مظؼدمضوسًمامبؾ،مأمغعـ مسؾقفومؼبمأيمعؽون!

محقٌمت سكمدائؿًو؟ممسـفوضولمسؾدماٌطؾى:مػؾمحبـؿؿم

مضولماظ جؾ:مأمغرتكمعؽوغًومإالمحبــومصقف.

وضددولمظددف:ماغفددضمؼددوممطؾددىمإظبمحػقدددهمربؿدددمغظدد مسؾدددماٌ

ربؿد،ماحبٌمععماظ جدولمسدـمامبدؾ،مصؿدومأرددؾؿؽمؼبمحوجديمضدطمإالمممممممم

مأدؼؿفومظلمأحلـمأداحل.

ظقؾقدٌمسدـمامبدؾ،موردولماظؾقدٌ،موتدلخ ممممممممغفضمربؿددمم

حبػقدهمايؾقدىمممسـمجدهماظ يمبدأمؼؼؾؼموؼـدممأغفمضدمبعٌمربؿدم

،مربؿدمسؾكمدراؼديمجقددةمبطد قممممغب ة:مالمتؼؾؼمؼومأبلبعقدًا.مضولمظفم

معؽيموعومحقهلو،مالبدمأنمؼعقدمععمامبؾ.

مضولمسؾدماٌطؾى:مظؼدمغلقًمأع مامبؾ،مأرؼدمأنمأرىمحػقدي.
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مورصعمؼدهمؼـشد:

صب مخؾػفمامبدؾ،موضددموجددػومممممصؿومظؾٌمإالموضدمجوحلمربؿدم

ؽي،مصػ حماىؿقع،موطونمسؾدماٌطؾىمأطـ ػؿمدعودة،مؼبماظط ؼؼمحقلمع

دورمإظبمحػقدهمضبؿضدـفموؼؼدقل:مؼدومبدين،مظؼددمح غدًمسؾقدؽمح غدًوممممممممم

مذدؼدًا،مالمتػورضينمأبدًا.

م

 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مربمردمإظددلمراطدديبمربؿددداًم
م

مؼومربمردهمواصدطـعمسـدديمؼددامممم
م
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني عصر ـــــــــــــــالالفصل 

م

 م0/465 | هـ35-/01

 احلج

م

حض ماظع بمعـمزبؿؾػماظؼؾوئؾمإظبمعؽي،ممضوعيمذدعوئ مايدٍممم

وتعظقؿماظؾقًماي ام،مطؾمعـفؿمضبؿؾمآعواًلمأنمتػ جماآلهلديمػؿقعدف،ممم

موأنمتؾوركمهلؿمأعقاهلؿموأوالدػؿمودوئ مصوحلمأعقرػؿ.

تلوبؼماظػؼريمعـفؿمضؾؾماظغين،موتؽؾػمسـوحلماظلدػ مظقؼدػمأعدوممممم

ؾمصقب،موؼد بحمسـددػوماظد بوئح،مممماظؽعؾيماظيتمهقطمبفوماألصـوممعـمط

موؼدصعمهلوماظـؼقد،موؼ جقمعـفوماًريماظؽـري.

وظؽـمايٍمأمؼؽؿػمسؾكماظعؾودةمواظشدعوئ ،مبدؾمطوغدًمضد ؼشممممم

تؿوج مؼبمأطربماألدقاقموأػؿماظػد صمظؾد بحماظدقصري،مصؽدوغقامؼؿدوج ونمممممم

بوظؿؿ مواظلؿـمواظعلؾمواًؿد مواٌ بدسموامبدؾ،مطؿدومتعؼددمحؾؼدوتممممممم

مطىمواٌػوخ ةمبنيماظؼؾوئؾ.اظشع مواً

عدـماظعؿد ،ممممؼبمأوادطماألربعنيماظقظقدمبـماٌغرية،موضدمطونوضػم
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ؼبمودطماظلقق،مؼػدوخ موؼـوذدد،مضدول:مأؼفدوماظعد ب!مأذدفدطؿمهلد امممممممم

اظعوم،موطؿومسفداقغلمعـمضؾؾ،مأغينمدلتؽػؾمبؽلقةماظؽعؾي،موإرعدوممم

مايفقٍ،مص متقضدمغورمؼبمعـكمشريمغوري.

لماظ جؾ،موصك تمبفمض ؼشمجدًا،مصلللمأحدماجؿؿعماظـوسمحق

ماظشؾوبمزعقؾف:معـمؼؽقنمػ اماظ جؾ؟مؼؾدومسؾقفماظغـكمواظػكور.

وغدديمأجوبددفمزعقؾددف:مأالمتع صددف!مػدد اماظقظقدددمبددـماٌغددرية،مرضب

وأشـوػومسؾكمامرد ق،مظدؼدفمعدـماٌدولممممممض ؼش،مأحدمأذ اصفوموزسؿوئفو

وحدده،موسوعدًومآخد مممممواألوالدماظؽـري،مإغدفمؼؽلدلماظؽعؾديمسوعدًوممبوظدفممممم

تؽلقفومض ؼشمطؾفوممبوهلومذبؿؿعي،مصدلرؾؼقامسؾقدفمظؼدىماظعددل،مأيممممم

مأغفمؼعدلمض ؼشًومطؾفو.

مضولماظشوب:مؼؽلقماظؽعؾيموؼطعؿمايفقٍموحده!م

ضددولمزعقؾددف:مؼػددوخ ممبوظددفموأوالدهمدائؿددًو،مإغددفمتددوج مطددؾري،مم

موؼؼ ضماظـوسمبوظ بومدوعًو،موظدؼفمعـماظعؾقدماظؽـريماظؽـري.

ماظشوب:مطؿمؼؿؽؾػممرعوممايفقٍمؼومت ى؟مضول

مضولمزعقؾف:معومالمؼؼؾمسـمسش ؼـمأظػًومبؽؾمتلطقد.

مادؿعظؿماظشوبماظقظقدمبـماٌغريةموضول:مػ امرجؾمسظقؿ!

مضولمزعقؾف:مإغفمالذؽمط ظؽ،مظفمأنمؼػوخ موؼػوخ مطؿومؼشوحل.
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مضولماظشوب:مػؾمؼؼ ضينمعواًلمإذامعومرؾؾًمعـف؟

ضؽماظقظقدمبـماٌغرية،مصؿـمؼػعدؾ؟ماظـدوسمممضولمزعقؾف:مإنمأمؼؼ 

مضبض ونمإظقفمخصقصًومظطؾىماٌول.

ضولماظقظقدمبـماٌغريةمؼبماظـوس:مأؼفوماظع ب!معدـماحؿدوجمعدـؽؿمممم

عواًلمصلغومظف،مأضلؿموأضلؿموأضلؿمأغفمظـمصبدمعدـمػدقمأطـد معدينمعدواًل،مممممم

موأصربمعينمددادـب.

أنممشضلؿًمسؾقؽمؼدومرضبوغديمضد ؼمممضولمرجؾمعـماظع ب:مبف امأ

تمجؾمسؾلمددادي،مصؼدمضوضًمسؾلماظلـقن،موأتعدؾينماظؼقدط،موظدقسمممم

مظديمعولمؼؽػلمضقتمسقوظل.

وظؽـماظقظقدمبـماٌغدريةمضدقؽموضدول:مأمأطدـمأتقضدعمعدـمرجدؾمممممممم

مضعقػمعـؾؽمشريمذظؽ،مأعفؾؽمظؾعومماظؼودممبضعػماٌؾؾغماٌؼرتض.

عبعمضعػفموأغومالمأعؾؽمضولماظ جؾ:مضعػماٌؾؾغ!مطقػمظلمأنمأ

مفمذقؽًو؟عـ

ضقؽماظقظقدمبـماٌغريةموضول:مطونمسؾقؽمأنمتػؽ مؼبمذظؽمضؾؾمأنم

ؽب عـمددكلموضددمأسطقـدوك،موظدؿعؾؿمأغدفمعؾؾدغمتوصدفمممممممممتؼرتض،مظؼدمرؾؾ

مدكقػمبوظـلؾيمظ جؾمعـؾل،موظؽـمسؾقؽماظلدادمأوماٌضوسػي.

مضولماظ جؾ:موظؽـ...
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ظؾعضمسؾقدهمأنمؼؿقظقامأعد ماظ جدؾموؼؾعددوهمممممسـدػومأذورماظقظقد

سـمايشد،مصػعؾقا،موتوبعمضوئً :مأؼفدوماظعد ب!معقسددغومعـدك،مأضلدؿمممممم

وأضلدؿموأضلددؿمالمتشدعؾمغددورمتطعددؿمايفدقٍمشددريمغدوري،مأغددوماظؽدد ؼؿممممم

اظش ؼػ،مأغومأرعؿمايفقٍ،مأعوماظققممصلغومأدسقمغؼؾوحلماظؼؾوئؾمإظبموظقؿيم

مػ اماٌلوحل،مظـؿقودثموغؿلوع موغؿػوخ .

عّبوسدًومظؾؿدول،مطدـريماظقظدد،ممممممػؽ امطونماظقظقدمبـماٌغرية،مشـقدوًم

ؼفنيماظـوس،مالمؼلبدفمبلحددموالمؼؾدوظلمإالممبوظدفمووظددهمممممممػوخ ًامحّ صًوع

موصك ه.

م***

ؼبماظـوعـمعـمذيمايفيمبوتماظـوسمؼبمعـك،موغودىمصقفؿماظقظقدم

مبـماٌغريةمبؽؾمصك :مأالمعـمأرادماظؾأمصؾقلتماظقظقدمبـماٌغرية.م

جمطؾدفؿ،مالمؼشدورطفمؼبمممةمايفدومـوكمأرعدؿماظقظقددمبدـماٌغدريمممموػ

مإرعوعفؿمأحد.

واغصوسًماظؼؾوئؾمظؼقاغنيمضد ؼشمؼبمايدٍ،مصؾدؿمؼطدػمبوظؾقدًمممممم

أحدمؼ تديماقوبًومعـمخورجمعؽي،مبدؾمعدـمأمصبددماٌدولماظؽدوؼبمظشد احلممممممم

اظـقوبمطونمسؾقفمأنمؼطقفمبوظؾقًمس ؼوغًو،مصؽوغًماٌ أةماظػؼريةمتطقفم

مػوموتؼقل:بوظؾقًمدونماقوبفو،متغطلمسقرتفومبقد
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اُيؿدس،موأمممسؾدكمطؿومأنمض ؼشًومح عقامسؾكمأغػلفؿمعومح عدقامم

طب جقامعـماي م،موأمؼػقضقامعـمس صدي،ماسؿد ازًامعدـفؿمأغفدؿمأػدؾمممممم

ماي م.

وادؿغؾموورموأشـقوحلمض ؼشمحوجوتماظـوسمؼبمايٍ،مطؿدومطدونممم

ؼلخد وػومععفدؿمؼبمددػ ػؿمممممـوممظؾقفقٍمحؿدكمطـريمعـفؿمؼؾقعقنماألص

ؼبماظط ؼؼ،موأش وػؿمبدصعماظؽـريمعـماظـؼقدمطلمت ضكمسـفؿمموؼعؾدوػو

اآلهليموتؾوركمهلؿ،موطؾماظـؼدقدمطوغدًمتعدقدمإظبمأشـقدوحلمضد ؼشمممدـممممممم

مؼلؿغؾقنماظـوسموؼؽ بقنمسؾقفؿ.

ب ظؽمطوغًمسؾودةماألصـومموورةمراحبيمظؽـريمعـمأػؾمضد ؼش،مم

مأشؾكماٌعودنموأرخصفو،مؼؾقعقغفومظؾغينمواظػؼري.ؼصـعقغفومعـم

رجؾمواحدمطونمؼؼػمأعوممض التمض ؼش،مػقمزؼددمبدـمسؿد و،مممم

طونمؼطقفمعدعماظـدوس،موؼد ػىمإظبمعـدكموس صديمدونمضد ؼش،موطدونمممممممم

اظع بمؼـظ ونمإظقفموؼؼقظقن:مأظقسمػ امعـماُيؿس؟مأظقسمض ذقًومعدـمم

مأػؾماي م؟

مذامؼؼػمسؾكمس صي؟ضولمآخ :مبؾك،مإغفمض ذل،موظؽـمٌو

ضولمآخ :مأالمتعؾؿون؟مإغفمالمؼعؾدماألصـوم،موؼؼدقلمأنما مواحددممم

ماظقدددقممؼؾددددومبعضدددفمأومطؾدددفمم
م

مصؿدددومبددددامعـدددفمصددد مأحؾدددفممممم
م
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سلمأنمالمذ ؼؽمظف،موأغفمسؾكمدؼـمإب اػقؿمعـمدونمضد ؼشمطؾدفو،موؼددقبممم

ض ؼشًومأخطلتمؼبمإظغوحلمذعوئ معـمايٍمألغػلفؿ،مبؾمضدممسعًمأغدفمالمم

م.(1)ؼلطؾمممومذبحمسـدماألصـوم،موؼؽػؾماٌقؤودة

فمصنذامب ؼدمبـمسؿ ومؼؾيبموؼؼقل:مظؾقؽمالمذد ؼؽمظدؽمممغظ وامإظق

موالمغدمظؽ،مظؾقؽمالمذ ؼؽمظؽموالمغدمظؽ،مظؾقؽمحؼًومحؼًومتعؾدًامورضًو.

اؿمأصوضقامعـمس صيموغ ظقامإظبمأنموصؾقاماظؽعؾدي،موبددأمزؼددمبدـممممم

مسؿ ومؼطقفمبفوموؼؾيب:مظؾقؽمالمذ ؼؽمظؽموالمغدمظؽ...

،مظؾقدؽمالمذد ؼؽمظدؽمممموطوغًماظـدوسمتؼدقل:مظؾقدؽماظؾدفؿمظؾقدؽممممم

ظؾقؽ،مإالمذ ؼؽًومػقمظؽ،ماؾؽفموعومعؾؽ،مظؾقؽماظؾفؿمظؾقدؽ،مظؾقدؽمالممم

مذ ؼؽمظؽمظؾقؽ...

مصقؼقلمزؼدمبـمسؿ ومظؾـوس:متقضػقا،مصؼطمإظبمػـومتقضػقا!

صقؿوبعقنمتؾؾقيماظش ك:مإالمذ ؼؽًومػقمظؽ،ماؾؽفموعومعؾؽ...

وممسعفمصؿكمعـمض ؼشمورطدضمإظبماًطدوبمبدـمغػقدؾمؼؼدقل:مؼدمممممم

مدقدي!مؼومدقدي!مإغفمزؼدمبـمسؿ و،مؼعقىماآلهليمأعومماظع ب.

شضىماًطوبمبـمغػقؾموضول:مأالمؼؽػمزؼددمسدـماألذى؟مطقدػمممم

مت طؿؿقهمؼدخؾمعؽي؟مابعٌمإظبمأصقوبؽمصؾقك جقهمعـفو.

                                                           
 اٌقؤودةمػلماظؾـًماظيتمؼدصـفومواظدػومسؾكمضقدمايقوةمخقصًومعـماظعور.م(1)
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أروعماظػؿك،مووؿعمذؾوبمعدـمضد ؼشمبدلع ماًطدوب،مودصعدقامممممم

ئ مايٍ،مايدٍمموزؼدًامبـمسؿ مخورجمعؽي،مصؽونمؼؼقل:مإغينمأؤديمذع

م موحدهموظقسمعؾؽًومألحدطؿ.

ورآػؿمصدؼؼفمورضيمبـمغقصؾ،مص طضمإظقفمودصعفؿمسـدفمؼؼدقل:ممم

أدب جقنمرجً معـمبقًما مأنمؼعؾدمإظدفمإبد اػقؿ!مػدقمأحدؼمبوظؾقدًمممممم

معـؽؿ.

ؽب بوٌلقح،مصؿدوممموظؽـمأحدماظشؾوبماظلػفوحلمدصعفمؼؼقل:مظؼدمآعـ

مظؽموظؾقًمإب اػقؿ؟

ضول:مأؤعـمبنب اػقؿ،موبد بمإبد اػقؿ،موالممموظؽـمورضيمبـمغقصؾم

مأذ كمبفماألصـوم،متؾًومألصـوممالمتض موالمتـػع.

وظؽـماظلػفوحلمآذوػؿومحؿكمأبعدوػؿومسـماظؽعؾي،مصؼولمزؼددمبدـممم

مسؿ و:

                                                           
 اٌ نمػلماظلقوب.م(1)

مأددددؾؿًموجفدددلمٌدددـمأددددؾؿً

مدحوػدددومصؾؿدددومرآػدددوماددددؿقتم

ًمم ؾبموجفددلمٌددـمأدددؾؿ موأدددؾؿ

مإذامػدددددلمددددددقؼًمإظبمبؾددددددة
م

مؼددواًلظددفماألرضمهؿددؾمصددك ًامامم

مسؾددكماٌددوحلمأردددكمسؾقفددوماىؾددوال

مهؿددؾمسددد بًومزالالًمم(1)ظددفماٌدد نمم

مأروسددًمصصدددؾًمسؾقفددومددددفوالًمم
م
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ذؽ مزؼدمبـمسؿ ومصدؼؼفمورضيمبـمغقصؾمسؾكموضقصفمإظبمجوغؾف،م

وظؽـمالمصوئدة،مصؼدمأسؿًماألصـوممأسنيماظـوسمسـمايؼقؼي،موسودمزؼددمم

جفمسدؾسموضوظدً:مممبـمسؿ ومإظبمعـ ظفمخورجمعؽي،مادؿؼؾؾؿفمزوجؿفمبق

مظؼدموجدكماًطوبمبـمغػقؾمعؿلؾً مبنيمايفوج،مأظقسمط ظؽ؟

مضولمزؼدمبـمسؿ و:مايٍم موظقسمظؾكطوبموالمدػفوئف.

ؽب متعقىمسؾقفؿمأصعوهلؿموسؾوداتفؿمصؾـمغعقش.مضوظً:مإذامعومبؼق

ضولمزؼدمبـمسؿ و:مايقوةمواٌقتمبقدما ،مواظ زقمواظصقؾيمبقدم

ما .

ضوظً:مدلبعٌمبصيبمصبؾىمظـدومبعدضماظؾدأ،ممممتـفدتمزوجؿفمو

مالمصوئدةمعـماظـؼوشمععؽ.

م***

اغؿفكمعقدؿمايٍ،مووف ماظـوسمظؾؿغودرةمإظبمدؼدورػؿ،موطدونممم

أذ افمض ؼشمؼؼقؿقنماظقالئؿمظؾـدوس،مإط اعدًومهلدؿموظؾقدٍ،موإزفدورًامممممم

مظشلغفؿمبنيماظـوس.

محض تمضوصؾيمهؿؾمسؾقدًامظؾؾقع،مصودؿقضػفومسؾدما مبـمجدسون

موضول:مأغ لمإظلمسش ةمصؾقيمؼش صقنمسؾكماٌقائدماظؾقؾي.

ضولماظؿوج :مأصضؾماظصؾقونمظؽمؼدومددقديمسؾددما مبدـمجددسون،مممممم
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مإغفؿمربظقزقنمبوظؽ ؼؿماظلكل.

ضددولمسؾدددما مبددـمجدددسون:موتعددولمإظبمخددقؿيتمتؿـددوولماظطعددوممم

ماظؾأموتلرتؼحمعـمدػ ك.اًؿ مووتش بم

مبـمجدسون،مدقدمض ؼش.ضولماظؿوج :مػ امسفديمبعؾدما م

طددونمعددـمبددنيماٌلدبددوتماظشددفريةمؼبمضدد ؼشمعلدبدديمسؾدددما مبددـم

جدسون،مسؾكمخ فماظقظقدمبـماٌغرية،مصؼددمطدونمسؾددما مبدـمجددسونمممممم

مط  ًومدكقًومودودًاموربؾًومظؾكري،مؼؽ مماٌلؽني،موؼلوسدماٌلوص ؼـ.

فؿمطوغًماظع بمتؿ احؿمؼبمعقائدمسؾدما مبـمجدسون،موطونمؼؽ ع

وؼؽـ معـماًؿ مهلؿ،مصؽونمظفمدقاضلمظؾكؿ مؼش صقنمسؾكمتؼدؼؿمعومظ م

موروبمظؾفؿقع.

حظلمسؾدما مبـمجدسونممبؽوغيمرصقعيمؼبمض ؼشموبنيماظعد ب،مم

صؼددمطدونمشـقدًومذد ؼػًومط  ددًومخؾقضدًو،مؼؾؿدػمحقظدفماٌلدؽنيمواٌظؾددقمممممممممم

مظقلوسدهموؼـصػف.

وماظـدوسممضددمحضد ماٌلدبديمعدعمأسؿوعدف،موبقـؿدممممممموطونمربؿدم

صقضدعممم،مصدصعفمربؿدم(1)تؿداصعمظؾطعوم،متداصعمسؾقفمسؿ ومبـمػشوم

سؿ ومسؾكمرطؾؿفمصلصقى،مصؾدأمؼؾؽل،مضدممإظقفمرجؾمعـمضؾقؾؿفم لحم

                                                           
 سؿ ومبـمػشوممبـماٌغرية،مأبقمجفؾ،مظفمدورمطؾريمؼبماظلريةمإظبمش وةمبدر.م(1)
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مج حفموؼؼقل:مإنماظدممش ؼ ،متعولمغ بطفمظؽمؼبماًورج.

وغبؾفموربطمظفماى حموضول:مج حمطف امضددمؼدرتكمأاد ًا،مٌدوذاممممم

اٌغريةمؼؼدمممبيمسؾدما مبـمجدسون،موسؿؽماظقظقدمبـتؿ احؿمدوعًومؼبمعلد

معلدبوتمطؾريةمأخ ى؟

أذوحمسؿ ومبـمػشوممب أدف،ماىؿقعمؼػضدؾمعلدبديمسؾددما مبدـممممم

مجدسونمسؾكمعلدبيماظقظقدمبـماٌغرية.

خ جمأحدمأبـوحلماظقظقدمبـماٌغريةمعـمعلدبيمسؾددما مبدـمجددسونمممم

اٌغريةمصغضىموأعلؽفمبشدةموضدمأطـ معـمذ بماًؿ ،مص آهماظقظقدمبـم

موضول:مأأمأغفؽمسـمذ بماًؿ ؟م

ابؿلؿمابـفموضول:مطؾمض ؼشمتش بماًؿ مؼومأبل،ماغظد مإظدقفؿممم

مطقػمؼػ حقنمو  حقن.

ض بفماظقظقدمبـماٌغريةموضول:مظؼدمذػىمسؼؾؽمطؿومذػىمسؼؾفؿ،م

ماغظ مإظبمغػلؽمطقػمأصؾقً!

عدـماًؿد ممممحقـفومضدممأبقمهلىمبـمسؾددماٌؾطدىمؼلدريمعؿـدوض ًمممم

سؾكمابـدؽ؟مطدؾماظػؿقدونمددعداحلممممممظؾقظقدمبـماٌغرية:معومبوظؽمتؼلكموضول

مػـو،مأوألغفوموظقؿيمسؾدما مبـمجدسون؟

،مصؼول:مالمذلنمظدؽممبدومممقظقدمبـماٌغريةمظؿفؽؿمأبلمهلىشضىماظ
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أصعؾ،مػ اموظدي،موأغومأعـعمأوالديمعـماًؿ ،مأعومسـمعلدبديمسؾددما ممم

عومضدعًمؼبمعـك،موطدؾمضد ؼشمتؿقددثمسدـممممممبـمجدسون،مصؽػوغلمصك ًا

موالئؿل.

ضولمأبقمهلىمعؿـوضً :مغعؿمغعؿ،ماظقالئؿ،مج تؽماآلهليمخدريًا،مم

مػؾمهض مععلمغوديماظشع احل؟م

مضولماظقظقدمبـماٌغرية:مدلصعؾ،مادؾؼينمودلتؾعؽ.

شودرمأبقمهلى،موتـفدماظقظقدمبدـماٌغدريةمؼؼدقلمؼبمغػلدف:مػد امممممم

ـ ًاموأصؾحمؼؿػوخ مبوٌدولمواىدوه،مالموجدفممممسؾدما مبـمجدسون،موجدمط

مظؾؿؼورغيمبقـفموبنيمعوظلموجوػل.

مودقىمابـفمؼمدبفمؼبماٌـ ل.

م

 

م

م

م

م

م
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصر ـــــــــــــــــالثالث عالفصل 

م

 م466 | هـ34-

 وفاة عبد ادطلب بن هاشم

م

وطونمدعقدًامؼبمعـ لمجده،مؼؼضلموضؿدفمماظـوعـي،ممبؾغمربؿدم

قؿ ةمواظعؾدوس،موؼدؿعؾؿمعدـمأسؿوعدفمممممأسؿوعفماٌؼوربنيمظفمؼبماظلـمطمعع

ماألطربمدـًومطلبلمروظى.

ؼبماظلققمععمسؿفمأبلمروظى،مضددممإظدقفؿمممموبقـؿومطونمربؿدم

اظعؾوسمعل سًومؼؼقلمواظؼؾؼمسؾدكموجفدف:مأخدل!مأخدل!مأبدلمعد ؼضممممممم

مقعًو.جدًا،مإغفمؼ ؼدمأنمؼ اطؿمعب

ظقفداممإظبماٌـ لمضؾؼمأبقمروظى،مورطضمععمابـمأخقفمربؿدم

ماظػ اش،موامسقوحلمبودمسؾقف،موتؿقؾؼمحقظفمبـوتف.مؼبسؾدماٌطؾىمراضدًام

ماضرتبمأبقمروظىمعـمواظدهموضول:مأبل،مػؾمأغًمخبري؟

مضولمسؾدماٌطؾى:مأزـفماٌقتمؼومبين،ماظ يمالمعػ معـفموالمعؾفل.

ميمظؽمعـمؼطؾؾؽ.ضولمأبقمروظى:مدلغود
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أذورمإظقفمسؾدماٌطؾىمبوظـػلموضول:مظؼدمشودرمظؾؿق،مظدقسمػـدوكممم

معومؼػعؾف.

دععًمسقـومأبلمروظىموضول:مأغدًمضدقي،موضددمدبطقدًمعدومػدقممممممم

مأصعىمعـمػ ا.

مابؿلؿمسؾدماٌطؾىموضول:ماٌقتمأضقىمعـومعبقعًو.

غبد ةمؼؾدفـون،ماضرتبدوممممدخؾمأبقمهلىمعل سًومإظبمجوغؾدفمممسـدػو

مضؾؼني،مصوبؿلؿمسؾدماٌطؾىموضول:مأزـمأغؽؿمعبقعًومػـوماآلن.معـمأبقفؿو

مغب ة:مدلحض مظؽماٌوحل.ضولم

مضولمأبقمهلى:مدؿؿعوصك،مإغفوموسؽيمصققيمالمأطـ .

،مغظ مسؾدماٌطؾدىمإظبمأوالدهموحػقدده،مصؿددمؼددهمإظبمربؿددمممممم

عـمجده،مصلعلؽمسؾدماٌطؾدىمؼددهموضدولمظدف:مإنمظدؽمذدلغًومؼدوممممممممصوضرتبم

مؽماظلؿوحلموظؿؾوركمؼبمغشلتؽمدائؿًو.ؿد،مصؾؿقػظرب

إظبمابـدفمأبدلمروظدىممممم،مصـظ مسؾددماٌطؾدىممدععًمسقـومربؿدم

خقتؽمسؾكمابـمأخقؽمؼومأبدومروظدى،مسفددتمإظقدؽمممممأغًمأرقمإوضولمظف:م

محبػقديمػ ا،ماسنِتمبفمجقدًا،موأط عفمواحػظف،مصننمظفمذلغًو.

بؽكمأبقمروظىموضول:مالمتؼؾؼمسؾكمربؿدد،مإغدفمابدينموأسد معدـمممممم

مأبـوئل.
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وضددمماظ يمبؾدغمايودؼديمسشد ة،مممماؿمغظ مسؾدماٌطؾىمإظبماظعؾوسم

ؼوماش ورضًمسقـوهمبوظدعقع،مصلذورمإظقفمأنمؼؼرتب،موأعلؽمبقدهموضول:م

بين،مصؾقشفدمعبقعمإخقتدؽمأغدينمسفددتمإظقدؽمب عد م،مإغفدومذد ؼبمممممممم

ماألسظؿ،مصؾؿلؼلمايفقٍموالمتؾكؾمسؾكمأحد،مصننما معؾوركمؼبمزع م.

وسمبومصبددوب،موأذددورمعبقددعمأوالدهمبوٌقاصؼدديمسؾددكمأذددورماظعؾدد

قبمؼدؾؽنيمم وصقيمأبقفؿمدونمغؼوش.ماؿمغظ مسؾدماٌطؾىمإظبمبـوتفماظ تلمط

قب م:مابؽنيمسؾلمحؿكمأمسعمعومتؼؾـمضؾؾمأنمأعقت.حب ارة،مصؼولمهل

م:صػقيمبـًمسؾدماٌطؾىصؼوظًم

موضوظًمأخ ى:

م

                                                           
 .بوطقيم(1)

م.اٌؽونماظ يم شلمصقفماظـوسم(2)

 .اىقاػ م(3)

م.أمؼدِعماظـلىم)غلؾفمذ ؼػ(م(4)

مبؾقددؾم(1)أرضددًمظصددقتمغوئقدديم
م

م(2)سؾددكمرجددؾمبؼورسدديماظصددعقدمم
م

مسـددددمذظؽدددؿمدعدددقسلصػوضدددًم
م

م(3)سؾددكمخددديمطؿـقدددرماظػ ؼدددمم
م

م(4)سؾددكمرجددؾمطدد ؼؿمشددريموشددؾ
م

مظددفماظػضددؾماٌددؾنيمسؾددكماظعؾقدددمم
م

مأالمؼددومسددنيمجددقديموادددؿفؾلممم
م

موبؽدددلمذاماظـددددىمواٌؽ عدددوتممم
م

مأالمؼدددومسدددنيموضبدددؽمأددددعػقين
م

مبددددععمعدددـمدعدددقعمػدددور تمممم
م



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

149 

،موغظد ممسؾدكمعدوممسدعمممصف مسؾدماٌطؾىمرأدفمبومصبوبمواظؼؾقلم

غظ ةمأخريةمإظبمسوئؾؿفماظيتمطوغدًمشورضديمؼبمايد ن،مواظددعقعمؼبمطدؾمممممم

ماظعققن،موأشؿضمسقـقفمعػورضًومايقوة.

م

 

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           
 .اظدوابم(1)

 .رقؼؾماىلؿم(2)

 .األصؾم(3)

م(1)وبؽددلمخددريمعددـمرطددىماٌطوؼددو
م

ماظػددد اتمأبدددوكماًدددريمتقدددورممم
م

مذددقؾيمذاماٌعددوظلم(2)رقؼددؾماظؾددوع
م

مربؿدقدماهلؾدوتممم(3)ط ؼؿماًدقؿمم
م
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابع عصر ـــالالفصل 

م

 م8/468 | هـ32-/00

 حرب الفجار

 (0)بن عوف عمروعبد 

م

سؿدفمماظعوذ ة،موضدمشودرمعـ لمجدهمظقعدقشمعدعممممدمبؾغمربؿ

غب ةمواظعؾوسمخب وجمابدـمأخقفؿدومعدـممممأبلمروظىموأبـوئف،موضدمح نم

مونمدعقدًامبفمجدًا،موعومطونمؼػورضفمأبدًا.اٌـ ل،موظؽـمأبومروظىمط

غب ةماظؼ احلةمواظؽؿوبديمواظػ وددقيمممؾؿمغب ةمواظعؾوس،موتعذىم

صؼدمبدأمؼعؿؾممواظصقد،مبقـؿوماذؿغؾماظعؾوسمؼبماظؿفورة،مأعومربؿدم

مؼبمرسوؼيماألشـوممظقلوسدمسؿفمأبومروظىمحقٌمطونمصؼريًاموذامأوالد.

رجمعؽدي،مصؽدونمؼـظد ممممطب جمبوألشـوممؼ سوػومخومطونمربؿدم

                                                           
سقفمضؾؾمامد م،مأحدماظعش ةماٌؾش ؼـمبوىـدي،مظدفمممسؾدمسؿ ومػقمادؿمسؾدماظ غبـمبـمم(1)

 دورمأدودلمؼبماظلريةمطوعؾي.
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ؼبماألرضماٌؿؿدة،مواظلدؿوحلماظقاددعي،مواظشدؿسماظلدورعي،موطدؾمخؾدؼممممممم

حقظفمؼؾػؿفموؼؿػؽ مصقفمبفدوحلموروؼي.مطؿومطونمرحقؿًومبوألشـوممح ؼصًوم

بفدومددوٌيمع سقديمإظبمممممؼعدقدمسؾقفو،معومتلخ مسؾقفومؼبمرعوممأومذ اب،م

وتػوغقدفممموأخ ضدفمموطونماىؿقعمدعقدؼـممبقؿدممأصقوبفومؼبمعؽي.

مؼبمسؿؾف.

إظبمعـ لمسؿفمبعددمأنمأعقبدـماألشـدوم،موضددمطوغدًمممممممسودمربؿدم

م تماظطعددومضدددمحضقبددم(1)صورؿديمبـددًمأددددماهلومشقديممماعد أةمأبددلمروظددىم

،مووضدعؿفمأعدومماألوالد،مصؿدداصعقامظقدلطؾقا،مبقـؿدومزدؾممممممممبلوسدةمب طي

حوجدي،مصقغدودرمممواضػًومبعقدًامسـفؿ،مؼـظ مإظقفؿمطقػمػؿمؼبممربؿدم

مأنمؼؿداصعمععفؿ،مصؿؼؾؼمسؾقفمب طي.دونم

سودمأبقمروظىمعـمأدقاقمعؽيمإظبمعـ ظف،مصقجدمأوالدهمؼؿدداصعقنمم

:مأأمؼعددممبقـفؿ،مصلللمب طيمدمربؿدًامسؾكماظطعومماظؼؾقؾ،موأمصب

مربؿدمبعد؟

اظصغورمؼؿداصعقنمسؾكماظطعوممص ػى،مضوظً:مبؾكمظؼدمسود،مص أىم

مسؾقف.نمؼلطؾمؼومدقدي،مأغومضؾؼيمارؾىمإظقفمأ

،مأخ مأبقمروظىمرؾؼًومووضعمصقفمرعوعًومذػدىمبدفمإظبمربؿددمممم

                                                           
 صورؿيمبـًمأددماهلومشقي،مأممجعػ موسؾلمابـومأبلمروظى.م(1)
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غووظفماظطؾؼمؼؼقل:مأسؾؿمأغؽمالمت ؼدماظؿداصعمععماآلخ ؼـ،موالمت ؼدمأنم

تـوصلفؿمرعوعفؿ،موظؽـينمأطػؾدؽ،موسؾدلمواجدىمإرعوعدؽمورسوؼؿدؽ،مممممم

مسؾقؽمأنمتلطؾمؼومربؿد،مػ امظؽ.

ؿدداصعمعدعمممؼدًومؼؽػقدفمعدـماظمممرؾمصؽونمأبقمروظىمؼضدعمحملؿددممم

اآلخ ؼـ،موطونمضبؾفموؼػضؾفمسؾكمأوالده،مصقؼ بدفمؼبمذبؾلدف،موؼـدوممممم

إظبمجوغؾف،مصؽونمؼلؿقؼظمأوالدهمبشع معـؽقش،موسققنمعؿقرعي،مبقـؿوم

مبشع مع تىمعدػقنموسققنمطققؾي.مؼلؿقؼظمربؿدم

دائؿًومطوغًمعقائدمأبلمروظىمصغرية،مالمتؽػلماظعوئؾي،موظؽـمأبوم

بقـفؿمؼشؾعمصقفوممؼومماظيتمؼلطؾمصقفومربؿدمروظىمطونمؼ حظمأنماأل

اىؿقعموؼػقضماظطعوم،موإذامأمؼؽـمبقـفؿمجوسقا،مصريبدًمأبدقمروظدىمممم

ؽبمممسؾكمزف مربؿدم ععـدومحؿدكمزادممممؼؼقل:مأغًمعؾورك،معدومإنمأطؾد

ماظطعوممسـمحوجؿـو.

ظؼدموظدمألخقاظؽمبينمزػ ةمصيبمأمسقهم:مضوظًمب طيمحملؿدم

مظبمعلدبؿفؿمظؿفـلتفؿ.بـمسقف،مدـ ػىمإمسؿ وسؾدم

أؼضدًوموضدول:مددـ ػىممممم،مودعدمأبقمروظىبوًربمص حمربؿدم

معبقعًومظؾؿفـؽي.

سـدػومحض مرجؾمؼ طضمإظبمأبلمروظدىمؼؼدقل:مؼدومأبدومروظدى،مممممم
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محدثمسظقؿ!مإغفوماي ب!

مغفضمأبقمروظىمؼؼقل:معوذامتؼقلمؼومػ ا؟معوذامحدث؟

مع.،متعولموامسؿؿعمؼبمدارماظـدوةضولماظ جؾ:ماىؿقعمذب

م***

وحػقددهمإظبمدارماظـددوة،مممذػىمأبقمروظىمعلد سًو،ميؼدفمأوالدهممم

صدك مبدـممممؼؼػمإظبمجوغؾدفمابـدفممم(1)ح بمبـمأعقيؽونمدخؾمأبقمروظىمص

اظقظقدمبـماٌغرية،ماظ يمؼؾؾغماظعش ؼـمعـماظعؿ ،موإظبمجوغؾفؿمم(2)ح ب

،معدعمطؾدورمرجدوالتماظؼؾوئدؾممممم(3)سؾدما مبـمجدسون،موسؿؾيمبـمربقعيو

مؼؿشوورون،مضولمأبقمروظى:معوذامحدث؟ماألخ ى

مص خماظقظقدمبـماٌغرية:مإغفوماي بمؼومبينمػوذؿ!

؟مػؾمغلقؿؿمأغـدومالمم(4)ذف ماي مضولمأبقمروظى:مأيمح بمؼبماأل

مغؼوتؾموالمؼؼوتؾمأحدمعـماظع بمؼبماألذف ماي م؟

                                                           
ح بمبـمأعقي،مابـمأعقيمبـمسؾدممشسموواظدمأبلمدػقونمبـمح ب،مددق ط مؼبماظلدريةمؼبمممم(1)

 ح بماظػفورمصؼط.

 بـمح ب،مذكصقيمأدودقيمؼبماظلرية.صك مبـمح ب،مػقمأبقمدػقونمم(2)

سؿؾيمبـمربقعي،مواظدمػـدمبـًمسؿؾيمزوجيمأبلمددػقونمعدـمبعدد،مظدفمدورمؼبماظلدريةمإظبممممممم(3)

 ش وةمبدر.

األذف ماي ممأربعي:مذوماظؼعدة،مذومايفي،مربد م،مرجدى،مالمؼؼوتدؾمصقفدومأحددمعدـمممممممم(4)

 اظع ب،موالمضؿؾمصقفو.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

154 

ؿؾمحؾقػـومرجدً معدـمػدقازن،معدومإنممممم:مظؼدمَضضولمسؿؾيمبـمربقعي

مؿكمؼفوعبقامعؽي.ؼصؾفؿماًربمح

ضولمح بمبدـمأعقدي:مسؾقـدومأنمغؿففد مضؾدؾمأنمضبضد وا،موأالممممممم

مغلؿحمهلؿمبدخقلماي م،مغؼوتؾفؿمؼبماًورج.

ضددولمسؾدددما مبددـمجدددسون:مػدد اماظدد أي،مصبددىمأنمغلددؾؼفؿمؼبممم

ماً وجمعـماي ممحؿكمغؼوتؾ.

ضددولمسؿؾدديمبددـمربقعددي:مصؾقؿففدد ماىؿقددع،محضدد واماظعدددةممممم

مد سي.واًققل،مدــطؾؼمبلضصكم

غبد ةمواظعؾدوسمممىدقش،مرطدضممماغؿش ماىؿقع،موبدأمهضريما

،مواذرتىمأشـقوحلمض ؼشماًققلمظققض وامغؾوهلؿ،مودوسدػؿمربؿدم

مظؾؼؿول،مووف واموجف وامأوالدػؿمظؾؼؿولمإظبمجوغؾفؿ.

،مإظبمجوغؾدفمؼؼدػمابـدفمصدك مبدـممممممضودماىقشمحد بمبدـمأعقديممم

مؼبماٌع طي.مؼؿعؾؿمعـفماظؼقودةمواظلقودي،موذوركماىؿقعمح ب

اظؿؼقامجبقشمضؾقؾديمػدقازنمممم جماىقشمخورجماي م،موػـوكخ

وحؾػوئفو،موبدأمضؿولمسـقػ،مؼؼوتؾقنمؼبماظصدؾوح،موؼعدقدونمأدراجفدؿمممم

مداخؾماي ممؼبماٌلوحلمظريتوحقا.

طؾؿومزـماىؿقعمأنماٌع طيماضرتبًمعـمايلؿ،ماعؿددتمألذدف ممم
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صقفومسقدماظشدؾوب،مممأطـ ،مبؾمظلـنيمطـرية،مطربمصقفوماظصغري،مواذؿد

طب جمصقفدومممةمؼبماظؼؿولمواظلقودي،موطونمربؿدموأصؾققامأطـ مخرب

مأؼوعًومؼـوولمأسؿوعفماظـؾولموؼصدػؿمسـفو.

ػؽ اماعؿدتمحد بماظػفدور،ماظديتمصفد مصقفدوماظؼدقممبوظؼؿدؾمؼبمممممممم

مم،مسش مدـني.ااظشف ماي 

م

 

م

م

م

م

م
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م
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م

م



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

156 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعصر ــــــــــ اخلامسالفصل 

م

 م470 | هـ30-

 أول رحلة جتارية

م

اظـوغقيمسش ةمعـماظعؿ ،موعومؼد المؼلدوسدمسؿدفمممممدمبؾغمربؿ

أبومروظىمب سوؼيمأشـومماظؼقم،موطونمأعقـًومسؾقفو،مؼ سوػومبؽدؾمسـوؼدي،ممم

موطونماظؼقممدعداحلمبفمجدًا.

،مطلدػؽماظددعوحلمممطؿومطونمبعقدًامسؿومؼؼقممبدفماظؼدقممعدـمصدقاحشمممم

وغفىماألعقالموسؾودةماألصـومموضؿؾماظؾـوتمواألبـوحلمخشقيماظػؼد ،موأمم

ؼؽددـمعـؾددفؿمؼبمذددلحلمعددـماسؿؼددودماً اصددوت،موذدد بماًؿدد ،موظعددىم

ماظؼؿور،مواظؿشوؤم.

ؼ سدكماظغدـؿمعدعمشد ممبدلسؾكممممممموذاتمظقؾيمبقـؿومطونمربؿددمم

،مددؿغينمموكمعلدبيمطدؾريةمظعؾددما مبدـمجددسونممممعؽي،مدلظفماظغ م:مػـ

صقفوماٌغـقوت،موؼش بقنموؼلدؿ ون،مظؼددمأصدؾقًمذدوبًو،مأالمود بمممممم

مذظؽمؼقعًو؟
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شـؿلمحؿكمأمس ممأبص مإظلقبضؾقً ماؿمضولمظؾغ م:ممصؽ مربؿدم

مػ هماظؾقؾيممبؽيمطؿومؼلؿ ماظػؿقون.

مابؿفٍماظغ مموضول:مبوظطؾعمأصعؾ،مالمتؼؾؼ،ماذػىموادؿؿؿع.

ارممبؽديممسدعمس صدًو،ممممحؿكمإذامطونمسـدمأولمدمصك جمربؿدم

معومػ ا؟:مصلللمعورًا

مأجوبف:مإغفمس س.

صفؾسمؼلؿع،مصض بما مسؾدكمأذغدفمصـدوم،مصؿدومأؼؼظدفمإالمحد ممممممم

اظشؿسمسؾكموجـؿف،مصدـفضموسدودمإظبماظغد م،مابدؿفٍماظغد ممبعدقدةممممممم

بعدمػ هماٌدةماظطقؼؾي،مالبددمأغدفماددؿؿؿعمبوظقضدًمطدـريًا،مممممممربؿدم

خربهمأغفمأمضبض مس ددًومأوممسد ًا،مممأمصللظفمعومصعؾ،موظؽـمربؿدًام

مبؾمعومذع مبـػلفمإالمأغفمغعسموغوم.

تعفددىماظغدد م،موظؽـددفمضددول:مالمبددلس،مػـددوكمدائؿددًومعلدبددوتمم

متلؿقؼمايضقر،مؼبماٌ ةماظؼودعيمدؿؼضلموضؿًومعبقً .

ؿد!مػـوكمؼؼقل:مربمؼبمظقؾيمأخ ى،مرطضماظغ ممإظبمربؿدم

 حدقنمددعقدؼـ،مممسمؼضقؽقنمو ،ممسعًماظـوعلدبيمظؾقظقدمبـماٌغرية

ؽبمػّ  ماظشؾوب،مدلجؾسمععماألشـوم.مظؿلؿؿؿعمععمذػؾ

إظبمحقٌمعلدبيماظقظقد،ماضرتبمعدـمخقؿديممممصعً مذػىمربؿدم
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اظلؿ ،مصلحسمبوظـعوسمصفلة،موجؾسمض بمجدارموغدوم،موعدوماددؿقؼظمممم

مإالمؼبمصؾوحماظققمماظؿوظلمسؾكمح ارةمأذعيماظشؿس.

ى،مصؼدولماظغد م:مػد امالمؼعؼدؾ!مممممسودمإظبماظغ ممطبدربهمعدومجد ممم

مطـريًامععماظشؾوب.حوولمع ةمأخ ى،مدؿلعدم

المصبدىمممفؼشع مأنمؼبماألع مد ًامعدو،موأغدممطونمممًاربؿدوظؽـم

مسؾقفمأنمؼ ػىمإظبمتؾؽماظقالئؿمواظلف ات،مصؿومسودمإظقفومأبدًا.

م***

:مؼدومربؿدد،مممؼبمصؾوحماظققمماظؿدوظلمضدولمأبدقمروظدىمحملؿددمممممم

مماظؾـوحلماظققم،ماذػىمععمسؿؽماظعؾوسمظؿلوسد.اظشؾوبمؼلوسدونمؼب

سؿفموذػىمععمسؿدفماظعؾدوسمظققؿدؾمايفدورةممممممأروعمربؿدم

سؾكمسؿورمبـمؼود ،مطدونمممـؼقؾيمععماظشؾوب،مػـوكمتع فمربؿدماظ

أجعددماظشدع ،مضبؿدؾمايفدورةمبـشدوط،مممممممؼؼوربفماظعؿ ،مأمس مرقؼؾ،

متؾودالمأر افمايدؼٌ،موغشلتمبقـفؿومصقؾيمرقؾي.

اظعؿددؾ،مودددطعًممشددسماظظفددرية،موبددوتماظعؿددؾمذددوضًومممرددولم

وايفورةماؼقؾيمتمذيماألطؿوف،مصؼومماظشؾوبمخبؾعماقدوبفؿمووضدعقػوممم

ماظعؿؾمس ؼوغدًو،مسؾكمأطؿوصفؿمحؿكمالمتمذؼفومايفورةماظـؼقؾي،موتوبعقام

أمؼػعؾمعـؾفؿ،مصؼولمظفمسؿورمبـمؼودد :مإغدؽمتدمذيممممموظؽـمربؿدًام
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ممطؿػؽ.طؿػؽمؼومربؿد،مضعماقبؽمسؾكم

طونمحقوؤهم ـعفمعـمأنمؼػعؾمطؿومؼػعؾقن،مإظبمموظؽـمربؿدًام

أنمرآهمسؿفماظعؾوسمؼمذيمطؿػدفمعدـمايفدورةماظـؼقؾدي،مصؼدولمظدف:مؼدومممممممم

مربؿد،مضعماقوبؽمسؾكمطؿػؽمطلمالمتمذؼفمايفورةماظـؼقؾي.

ايفد معدـمسؾدكمطؿػدف،موعدومإنمأعلدؽماقبدفمممممممممأغ لمربؿددمم

مسؾقف.مظقـ سفمحؿكمدؼطمسؾكماألرضمعغشقًو

سقـقفمصنذامبفمضدمغؾبؼؾمإظبمعـ لمسؿدفمأبدلمروظدىمممممصؿحمربؿدم

رؿلغفمأغفمالمؼشع مبدليمتعدى،مممماظ يمطونمضؾؼًومسؾقف،موظؽـمربؿدًام

موػقمسؾكمعومؼ ام.

ارؿلنمأبقمروظىمسؾكمابـمأخقفماظع ؼد ،موخد جمظقؿدوبعموفقد ممممم

مضوصؾؿفماظؿفورؼيمإظبماظشوم.

م***

ؿففد مظؾلدػ مسددةمأؼدوم،مممممؼ اضىمسؿفمأبومروظىمؼمزؾمربؿدم

ضبضدد موورتددفموزادهموعوذددقؿف،مصشددع مب شؾدديمذدددؼدةمؼبماظلددػ ،مممم

واً وجمعـمعؽيمألولمع ةمؼبمحقوتدف،مورؤؼديمأعدؿمأخد ىموحضدوراتمممممم

مزبؿؾػي.

عـمسؿفمأنمؼصدقؾفمععدفمممماضرتبمعقسدماظلػ ،مصطؾىمربؿدم
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ؼبمدػ همػ ا،موظؽـمسؿفمضول:مأحىمجدًامأنمأصقؾؽمؼومربؿد،موظؽـدؽمم

ملمصغريًا،مواظلػ مع ػؼمجدًا،مؼبماظلـيماظؼودعيمأصقؾؽ.عومت ا

رؾؾفمؼبماظلػ مععمسؿدف،موحدوولممممؼبماظققمماظؿوظلمأسودمربؿدم

إضـوسفمأغفمظقسمصغريًا،موأغفمظـمؼؿعؾفمؼبماظلدػ ،موؼلدؿطقعماالسؿـدوحلمممم

بـػلف،موظؽـمسؿفمضول:مأراكمعؿقؿلًومظؾلػ مؼدومربؿدد،موظؽدـماظلدػ ممممم

ملـيماظؼودعيمأصقؾؽمععل.ع ػؼمأطـ مممومتظـ،مؼبماظ

 مسدتددفمإظبمسؿددفمؼبماظقددقمماظـوظددٌموضدددمحضقبددممحضدد مربؿدددم

ف،مصلدؿـطؾؼماظؼوصؾديمؼبمصدؾوحماظغدد،مممممظؾلػ ،مورؾىمإظقفمأنمؼ ػىمععدم

موضول:مؼومسؿ،مإظبمعـمتؽؾينمالمأبمظلموالمأم؟

وإيوحفماظشددؼدممموغظ مإظبمربؿدممورققبمضؾؾف،مصؽ مأبقمروظى

،مصقضدعمؼددهمممؼبمذدلحلممؼؾدحمسؾقدفمممربؿدمسؾكماظلػ ،موغودرًامعومطونم

سؾكمطؿػفموضول:مدلطقنمدعقدًاممب اصؼؿؽمظلمؼبمدػ يمػ ا،موالمتؾؿعددمم

مسينمأبدًا.

وأّطدمسؾكمسؿفمأغفمدقظؾمإظبمجوغؾفموظدـمؼؼؾدؼممممابؿفٍمربؿدم

مأبدًا.سؾقفم

م***

األدددعدمصقفددو،مألولمعدد ةمماغطؾؼددًماظؼوصؾددي،موطددونمربؿدددمم
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ؼـظ محقظدفموؼؿلعدؾماظط ؼدؼمواٌلدوصوتمممممدقلوص مإظبمب دمزبؿؾػي،مطونم

اظطقال،ماألغقاعماٌكؿؾػيمعدـماألذدفورمواظصدكقرموايققاغدوت،مطقدػمممممم

بمؼؿشوركماظؼقممؼبماظطعوممواٌؾقًمواألحودؼدٌ،موطدونمأبدقمروظدىمؼؼد قبممممم

عـفمدائؿًو،مؼؿقداونمسـماظشدوممواظعد اقمواظدقؿـ،موطدؾمعدومممممممربؿدًام

مسؾقفؿمؼبماظلػ .مصبدنب

الدرتاحيمضصرية،ممبص ىمعـماظشوم،موغ ظًض بموصؾًماظؼوصؾيم

ػـوكمؼبماىقارمطـقليمضد ي،مطدونماظؼدقمم د ونمسؾقفدومؼبمطدؾممممممطوغًم

دػ مهلؿمإظبماظشوم،موأمؼؽقغقامؼ ونمأحدًامعـماظؼلووديمطب جمعـفومأوم

مؼـظ مإظقفؿ،مسؾؿًومأغفؿمؼعؾؿقنمأغفومشريمعففقرة.

معـمإبؾف،موجؾدسمهدًمذدف ةمض ؼؾديموحدده،ممممممغ لمربؿدم

م.صلعوظًماظشف ةمأشصوغفومظؿظؾمربؿدًام

طونمػـوكمراػىمؼبماظؽـقليمؼدسكمحبريىمؼـظ معـماظؽـقليمإظبم

مطوغًمتؿؾعفمشقؿيمتظؾفمعـمصدققمإبؾدف،مادؿمممماظؼوصؾيماظع بقي،مٌحمذكصًو

طونمضدمجؾسمهًمذف ة،موأنماظشف ةمضددمعوظدًمظؿظؾدف،مصـد لمسدـمممممم

محدطؿمرطؾونمتؾؽماظؼوصؾي.قض مظلمأاظش صيمعل سًومإظبماظصوظيمؼؼقل:مصؾقؾب

تعفىماظ ػؾون،مصؼولمأحدػؿ:ماظع ب!معوذامت ؼدمعدـفؿ؟مإغفدؿممم

م  ونمػـومؼبماظصقػ،مالمتلبفمبفؿ.
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وظؽـمحبريىمضول:مأردؾقامإظقفؿمأغـومدـطعؿفؿ،مودـقض مهلدؿمم

موظقؿيمطؾرية،موالمؼؿغقىمأحدػؿمسـفومأؼًومطونمصغريًامأممطؾريًا.

ؼومحبريى،موظقؿديمظؾعد ب!مممضولمأحدماظ ػؾون:مش ؼىمػقمأع كم

ممبمتػؽ ؟

ضولمحبريى:مأرجقمأنمؼؽقنمػدقمعدومأصؽد مصقدف،مأرددؾقامإظدقفؿممممممم

محواًل.

ؼلؿظؾمبظؾماظشف ةماظدقارف،مبقـؿدومطدونمبدوضلممممممطونمربؿدم

األشصددون،مأتعؾددؿفؿمحدد ارةمماظؼددقممضبددووظقنماالدددؿظ لمبشددف مضؾقددؾ

ـمم،مسـددػمبوألضدارمحؿكمؼطفدقماظطعدومممماظشؿس،ماؿمغودوا فؿموماضدرتبمعد

ؼؼدقلمظؽدؿمممصيبمردقاًلمعـمحبريىماظ اػدىمؼؼدقلمهلدؿ:مأؼفدوماظؼدقم،مممممم

ضدمصـعمظؽدؿمرعوعدًو،موضبدىمأنمهضد وامطؾؽدؿ،ممممممحبريىماظ اػىمأغفم

مصغريطؿموطؾريطؿ،مسؾدطؿموح طؿ.

ػ همأولمع ةمؼـ لمصقفومأحدػؿمعـمتؾؽماظؽـقلديممم!تعفىماظؼقم

مظقؿقدثمإظقفؿمبؾمظقع عفؿمسؾكمعلدبي!

مؼدددرونمعددومؼؼقظددقن،موأمؼؽقغددقامضدددمغظدد مبعضددفؿمإظبمبعددضمال

،مضولمسؿؾيمبـمربقعدي:مابعدٌمإظبماظ اػدىمحبدريىممممموضعقاماظؼدورمبعد

مبشؽ غو،مدـؽقنمسؾكماٌقسد.
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سؿؾيمبـمربقعيمؼؼقلمظدف:مممعـمذػىماظ دقل،مواضرتبمأبقمروظى

مإغفمؼطؾؾـومظشلن،معومصعؾفومعـمضؾؾمضط.

مضولمسؿؾيمبـمربقعي:مدــظ مصقؿومؼ ؼد.

مصؾي:مأػبدواماظـريان،مرعوعؽؿماظققممؼبماظؽـقلي.اؿمضولمظؾؼو

عّبعماظ جولمأعؿعؿفؿمودوابفؿمظق ػؾقامإظبماظؽـقلي،موظؽـمطدونمم

سؾكمأحدػؿمأنمؼؾؼكمض بماألعؿعي،مصـظد وامإظبمأصدغ معدـمؼبماظؼوصؾدي،ممممم

،مصوضرتبمعـفمأبقمروظدىمؼؼدقل:مآددػمؼدومربؿدد،مظؼددمممممممإغفمربؿدم

ؿوسفؿ،مػ مح دؿفومهلدؿمإظبممادؿصغ كماظؼقم،موظؽـفؿماحلاـقكمسؾكمع

م؟ؼعقدواأنم

،موجؾسمإظبماٌؿدوعمبقـؿدومذػدىماىؿقدعمإظبمممممأم وغعمربؿدم

مداخؾماظؽـقلي.

يمػـوكماددؿؼؾؾفؿماظ ػؾدونمبوظرتحدوب،موطدوغقامضددمأسددواموظقؿدممممممم

مطؾريةموذفقي،متػوجلماىؿقعمبفو.

جؾلقامسؾكماٌوئدةمبقـؿومضولمحبريىماظ اػى:مأػً موددفً مبؽدؿممم

لوص ونماظؽ ام،مغ جقما مأنمضبػظؽؿموؼ سوطؿمؼبمدػ طؿ،مطؾدقاممأؼفوماٌ

مواذ بقامػـقؽًو.

وضػمسؿؾيمبـمربقعيمؼؼقلمظدؾقريىماظ اػدى:ماظشدؽ ماى ؼدؾممممم
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سؾكماظؽ ممأؼفوماظ اػى،موظؽـمػؾمظـومأنمغلللمسـمدؾىماٌلدبدي؟مصؽدؿممم

مع رغومبف اماظط ؼؼ،موأمؼـ لمإظقـومأحدمعـمصقععؿؽؿ.

أؼفوماظ اػىمإنمظؽمظشلغًوماظققم،مصؿدومطـدًمممم صؼولمأبقمروظى:موا

متصـعمػ امبـوموضدمطـوممن مبؽمطـريًا،مصؿومذلغؽماظققم؟

ابؿلؿمحبريىماظ اػىموضول:مصدضً،مضدمطونمعومتؼقل،موظؽدـؽؿمم

مفموضدمأحؾؾًمأنمأط عؽؿموأصـعمظؽؿمرعوعًومصؿلطؾقامعـفمطؾؽؿ.قضق

،مؼؾقٌمسـفدوممصؾؿومغظ محبريىمجقدًامؼبماظؼقممأمؼ ماظصػيماظيت

مػمأحدمعـؽؿمسـمرعوعل؟صؼول:مؼومععش مض ؼش،مػؾمدبّؾ

غظ مبعضفؿمإظبمبعضماؿمضولمسؿؾيمبـمربقعي:مؼدومحبدريى،معدومممم

دبؾػمسـؽمأحدمؼـؾغدلمظدفمأنمؼلتقدؽمإالمشد ممأحدداـومددـًو،مدبؾدػمممممممم

مضب سمأعؿعؿـو.

ػ محبريىماظ اػىمرأددفمؼبماددؿقوحلموضدول:مالمتػعؾدقا،مادسدقهمممممم

مععؽؿ.ظققض مػ اماظطعومم

صؼولمأبقمروظى:مواظ تمواظع ىمإنمطونمظؾمممبـومأنمؼؿكؾػمابدـمم

مسؾدما مسـمرعوممعـمبقــو.

صؾعٌمإظقفمردقاًلمظققض موؼرتكمردقلمحبريىمضب سماألعؿعيم

مبداًلمعـف.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

165 

اظؽـقلديمحقدٌمصبؾدسمضقعدفموؼؼدػمحبدريىممممممممربؿدمدخؾم

صوحؿضدـفموأجؾلدفمممماظ اػىمؼـظ مإظقف،مصوضرتبمحبريىمعـمربؿدم

معماظؼقم.ع

،موتؼ ؼؾدفممتعفىماىؿقعمالػؿؿوممحبريىماظ اػىممبقؿددمم

عـددف،موجؾقدددفمإظبمجوغؾددف،موع اضؾؿددفمع اضؾدديمذدددؼدةمؼبمطددؾمح طدديمم

مؼؿق طفو،موطؾمظؼؿيمؼؾؿؼؿفو.

أغفكماىؿقعمتـوولماظطعدومماظشدفل،موغفضدقامظؾؿغدودرة،مضدولمممممم

 ام،مط عؿـومأيمإطسؿؾيمبـمربقعي:مذؽ ًامج ؼً مظؽمأؼفوماظ اػى،مظؼدمأ

مغودرماآلنمحؿكمغصؾمؼبماظقضًماحملدد.وظؽـمسؾقـومأنمغ

وظؽـمحبدريىمأمؼؽدـمؼلدؿؿعمإظبمسؿؾديمعطؾؼدًو،مأذدورمإظبمأحددمممممممم

اظ ػؾددونمأنمؼؿددقظبمأعدد ػؿ،مصلوصددؾماظ ػؾددونماظؼددقممإظبمبددوبماظؽـقلدديمم

وسؿدفمأبدلمروظدى،مضدولممممممظؾؿغودرة،مبقـؿوماغػد دمحبدريىممبقؿددمممم

دلظؽمحبدؼماظد تمواظعد ىمإالمممم:مؼومش م،مأحبريىماظ اػىمحملؿدم

معومأخربتينمسؿومأدلظؽمسـف.

أمؼؽـمحبريىمؼمعـمبدوظ تمواظعد ى،موظؽـدفممسدعماظؼ ذدقنيمممممم

ضدول:مالمتلدلظينمبدوظ تمواظعد ى،ممممممضبؾػقنمبفؿو،موظؽدـمربؿددًاممم

مصقا معومأبغضًمذقؽًومضطمبغضفؿو.
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مابؿلؿمحبريىموضول:مصؾو مإالمعومأخربتينمسؿومأدلظؽمسـف.

م:مدؾينمسؿومبدامظؽ.ؿدمصؼولمرب

سدـمأذدقوحلمعدـمحوظدفمؼبمغقعدفمممممممصفعؾمحبريىمؼلللمربؿدًام

طبربه،مصققاصؼمذظؽمعومسـدماظ اػىمموػقؽؿفموأعقره،مصفعؾمربؿدم

عـمصػيمغيبمآخ ماظ عونمؼبماظؽؿوبماٌؼددس،مادؿمغظد مإظبمزفد همصد أىمممممم

مخومتماظـؾقةمبنيمطؿػقفمسؾكمعقضعفمعـمصػؿفماظيتمسـده.

،مادؿمغظد مإظبمأبدلممممؿموضػمضبددقممبقؿددمممصؿًمحبريى،ما

عدومػد اماظغد ممممم،مصدوضرتبمعـدفموددلظف:ممممبؼؾدؼممروظىمؼـؿظ مربؿدًام

معـؽ؟

مضولمأبقمروظى:مابين.

ضولمحبريى:معومػقمابـؽ،موعومؼـؾغلمهل اماظغ ممأنمؼؽقنمأبدقهمم

محقًو.

متعفىمأبقمروظىموضؾؼ،موظؽـفمضول:مصنغفمابـمأخل.

مضولمحبريى:مصؿومصعؾمأبقه؟

مأبقمروظى:معوتموأعفمحؾؾكمبف.ضولم

ضولمحبريى:مصدضً،مصورجعمبوبـمأخقؽمإظبمبؾده،مواح رمسؾقدفمم

ؾبمظقؾغقب طدوئـمممففمذ ًا،مصنغدماظقفقد،مصقا مظؽـمرأوهموس صقامعـفمعومس ص
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مب ده.مامذلنمسظقؿ،مصلد عمبفمإظبالبـمأخقؽمػ 

طـريًا،مطؿومطونمؼـظ محقظفموؼ ىممضؾؼمأبقمروظىمسؾكمربؿدم

،مصلعلدؽمؼددهموخد جمبدفممممم ػؾونماآلخد ؼـمهددقممبقؿددممممسققنماظ

معل سًومعـماظؽـقليمدونمأنمؼلللمأطـ مسؿومصب ي.

وظؽدـمحبدريىممممحوولما ايمعـماظ ػؾدونمأنمؼؿؾعدقامربؿددًامممم

أوضػفؿموضول:ماذط واما ،موعومودونمؼبمطؿوبؽؿماٌؼدسمعدـمصدػيمغديبمممم

مفمأبدًا.آخ ماظ عون،محؿكموإنمأعبعؿؿمسؾكمأع مصؾـمدبؾصقامإظق

صكوصقامسؾكمأغػلفؿ،موت طقاماظؼوصؾديمتغدودرموتؿدوبعمددريػومإظبممممم

وسدودمبدفمدد ؼعًومإظبممممعـفمأطـ ،مماظشوم،موضدمض قببمأبقمروظىمربؿدًام

معؽي.

م***

م(1)ؼبمعؽيمطونمأبقمضقوصيمضدمأخ مابـفمسؾدماظؽعؾيمبـمأبلمضقوصديم

اظد يمممإظبماظؽعؾيموعومحقهلومعـمأصـوممسظوم،مغظ مأبدقمضقوصديمإظبمابـدفممم

بؾغماظعوذ ةموضولمظف:مؼومبين،مأالمت ىمأض اغدؽمؼلدفدونمظمهلديمطؿدوممممم

مؼػعؾمآبوؤػؿ؟

غظ مسؾدماظؽعؾيمحقظف،مصؽدونمؼد ىمأبدومهلدىمبدـمسؾددماٌطؾدىمممممممم

                                                           
 بؽ ماظصدؼؼ.سؾدماظؽعؾيمبـمأبلمضقوصيمػقمأبقمم(1)
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 لحماظغؾورمسـمصـؿ،مؼؿقللفموؼؿقؼـمعـماوددؽفموصد بؿفمضؾدؾمأنمممم

مطب جمؼبمرحؾؿفمإظبماظصقدمظقؾورطفومظف.

ؿددوبعمأبددقمضقوصدديمضددوئً :مظؼدددمأذددورمسؾدددماظؽعؾدديمبومصبددوب،مص

م،موسؾقؽمأنمتؿعؾؿمطقػمتؼدسماآلهلي.طربتؽب

وأذورمأبقمضقوصيمإظبماألصـومماظؽؾورموضدولمالبـدف:مػد همآهلؿدؽ،ممممم

مسّظؿفوموادفدمهلو.

زؾمسؾدماظؽعؾيمواضػًومعؽوغف،مصرتطفمواظدهمظقلخ موضؿفمععماآلهليم

مؼعظؿفوموؼلفدمهلو.

مموحده،مزؾمؼـظ مإظقفو،مزؾمسؾدماظؽعؾيمسؾكموضػؿفمأعومماألصـو

ماؿمضول:مأغومجوئع،مأرعؿقغل.

وظؽـمعومعـمصـؿمح كمدوطـًو،مصؼدولمسؾددماظؽعؾدي:مأغدومسطدش،مممممم

مادؼقغل.

موظؽـماألصـوممزؾًمسؾكمحوهلو،مصكؾعمإزارهموضول:ماطلقغل.

صؿومعـمذبقى،مصقؿؾمحف ًامصض بمصـؿًومبفدو،مصلدؼطموطلد ،مممم

عؾؿعدًامؼؼقلمظـػلف:مالممصـظ مإظقفمسؾكماألرضمالمطبقػفمؼبمذلحل،مصلور

متـػعقنموالمتض ون،مظلؿؿمآهليت.

م
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م

م
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،مؼ اهمسؾدماظؽعؾديممربؿدممسـدػوموصؾمأبقمروظىمعؽي،موععف

مؼـ لمعـمسؾكمإبؾفمبعدمدػ مع ػؼ،موظؽـفمؼؾدومدعقدًا.

رطضمإظقفمسؾدماظؽعؾيمؼفـؽفمبوظلد عي،موضبلددهمسؾدكمرحؾديممممم

وك،موطقدػمػدلمممعبقؾيمطف ه،موؼللظفمأنمضبدافمسؿدومرأىمومسدعمػـدممم

عـمسؿفمأنمؼ ػىمععمسؾددماظؽعؾديمؼؼضدقونمممممصودؿلذنمربؿدماظشوم،م

م،مصقاصؼ.ممععًو،مضبدافمسـمرحؾؿفاظقق

دثمصقددفمسؾدددماظؽعؾدديمسددـمموضؿددًومعبددقً مضبددمضضددكمربؿدددم

أطـ مطدونمؼغؾطدفمأطـد ممممم،موطؾؿوممسعمسؾدماظؽعؾيمعـمربؿدماظ حؾي

ؼلدوص مإظبماظشدوممممسؾكمرحؾؿف،موؼـؿظ ماظقدقمماظد يمؼصدؾحمصقدفمتدوج ًامممممم

مواظقؿـ،مورمبومأبعد.
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعصر ـــــــــــ السادسالفصل 

م

 م471 | هـ31-

  (0) طابعمر بن اخل
م

بعؾدماظؽعؾديمبدـمأبدلمضقوصدي،موبوتدومممممممربؿدمتقردتمس ضيم

وتمؼؿدوج مؼبمعؽدي،ممموبدمماظؿفدورة،ممربؿدممصدؼؼنيمغبقؿني،موتعؾؿ

مبقـؿومطونمسؾدماظؽعؾيمؼؿوج مإظبماظقؿـمواظشومموؼبمأدقاقمعؽي.

غب ةمبـمسؾدماٌطؾى،موبوتمطب جمإظبماظصقدموحده،ماذؿدمسقدمو

وضدمأتؼـماظ عوؼيموإصوبيماهلدف،موضدمضوضًمسؾقفمعؽي،موبوتمطبد جمم

ـًومسدـمصدقدمجدؼدد،مصدنذامممممإظبماظقدؼونماظػلققيموضؿؿماىؾولماظعوظقيمحب

ؼبممًورجددعمإظبمعؽددي،مورددوفمبوظؽعؾددي،موذددوركمض ؼشددممممحددونماٌغقددىم

موؿعوتفومومس ػومؼبماظؾقؾ.

ذاتمؼقممسودمايؿ ةمبـمسؾدماٌطؾىمعـمصقده،موردوفمبوظؽعؾديممم

                                                           
سؿ مبـماًطوب،مأحدماظعش ةماٌؾش ؼـمبوىـي،مواوغلماًؾػوحلماظ اذدؼـ،مظفمدورمأدودلمم(1)

 ؼبماظلريةمطوٌي.
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اؿممسعمأنمػـوكمعلدبيمظؾينمسديماظؾقؾي،مصلللمإذامعومطونمػـوكمعومػقم

ونمبينمت المضوئؿي،موطمجدؼدمصقؿومؼؿعؾؼمحب بماظػفور،ماظيتمطوغًمعو

مسددـماظلددػورةموحددؾماٌشددؽ تمبددنيمضدد ؼشمواظؼؾوئددؾمممسددديمعلددموظني

غبد ةمأنماألعد مزبؿؾدػماوعدًو،مبدؾمػدؿممممممماألخ ى،موظؽـمرجً مأخدربمم

مضبؿػؾقنممبقظقدمجدؼد.

وصدددؼؼفمسؾدددماظؽعؾددي،مصدد ػؾومإظبمموصددؾماًددربمإظبمربؿدددم

بـمغػقؾمؼلؿؼؾؾماظـوس،موؼطعؿماظطعوم،مماٌلدبي،موػـوكموجداماًطوب

جوغؾفماظقظقدمبـماٌغرية،مإظبمجوغؾدفمابدـمأخقدفماظصدغريمسؿد ومبدـممممممممإظب

م.(1)ػشوم

ظقضقفماظقظقدمبـماٌغريةمإظبمجوغدىماًطدوبممممتعفىمربؿدم

اظد يمطدونممممعـمبينمزب وم،مصلوضحمسؾدماظؽعؾيمؼؾؾماٌفـؽني،مصفقؼلؿ

عـمبينمزبد وم،ماظقظقددمبدـممممم(2):مزوجيماًطوباألغلوبضبىمعع صيم

م.سؿفوماآلخ وسؿ ومبـمػشوممؼؽقنمابـمماٌغريةمػقمسؿفو،

سـدػومأحض ماًطوبمابـفماىدؼد،مورصعفمبدنيماظـدوسموضدول:مممم

مػقمسؿ ،مسؿ مبـماًطوب،مصؾؿؾورطفماظلؿوحل.

                                                           
 سؿ ومبـمػشوممػقمأبقمجفؾ.م(1)

حـؿـيمبـًمػشوممػلمزوجيماًطوبمبـمغػقؾ،موأممسؿ مبـماًطوب،موابـيمأخماظقظقدمبـمم(2)

 اٌغرية،موابـيمسؿمأبلمجفؾ.
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وروفمبفماظؽعؾي،موأوأماظـوس،موطونماظقظقدمبـماٌغريةمح ؼصدًومم

مأنمؼعؾؿماىؿقعمأغفمضدمدوػؿمبوظؼلؿماألطربمعـماظقظقؿي.
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعصر ـ السابعالفصل 

م

 م2/478 | هـ22-/7

 هناية حرب الفجار

م

بؾغمسؿ مبـماًطوبماظلوبعي،موطونمواظدهماًطوبمشؾقظًومذدؼدًام

سؾقف،مبعـدفمظقعؿدؾمأذدؼماألسؿدول،متعؾدؿماٌصدورسي،مورطدقبماًقدؾممممممممم

تعؾؿماظؼ احلةمواظؽؿوبي،موطونماًطوبمؼض بفمطؾؿومأخػؼ،مواظشع ،مطؿوم

موبعـفمظريسكمامبؾمًوالتف.

صؽونمسؿ مبـماًطوبمطب جمبومبؾمإظبمودؼدونمعؽديمؼ سوػدومإظبمممم

ماٌلوحل،مبقـؿومطونمععظؿماظصؾقونمؼ سقنماألشـوممألدقودػؿ.

حض مش ممإظبمسؿ مبـماًطوبمؼؼقلمظف:مؼومسؿد ،مؼطؾدىمعـدؽمممم

أنمت دؾمإبً مإظبمخوظؿؽمظؿـق ػومسـددمجددارماظؽعؾدي،ممممواظدكماًطوبم

محقٌمرزضًممبقظقدمذط ماظؾقؾي.

مضولمسؿ مبـماًطوب:معؾوركمهلو،مدلبعٌمإظقفومبلمسـمامبؾ.

اخؿورمسؿ مأصضؾمامبؾموغوولمحؾؾدفومظؾغد م،ماظد يمضدول:مػدؾمممممم
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مت وقمظؽمرسوؼيمامبؾ؟معبقعماظغؾؿونمؼ سقنماألشـوم.

مؿومظقسمبوظعؿؾماظ يمأحؾؿمبف.ضولمسؿ :مالمص ق،مط ػ

مؾمؼومسؿ ؟ؿعدللماظغ م:موعوذامت ؼدمأنمت

ضولمسؿ :ماظؿفورة،ماظؿفورةمواظلػ مإظبماظشوممواظقؿـ،مورؤؼيمعوم

مػقمجدؼدموزبؿؾػ،مػ امعومأحؾفموأصؽ مصقف.

ابؿلؿماظغ مموضدول:مأزدـمأنماظؿفدورةمتـوددؾؽ،مددؿؽقنمتدوج ًاممممممم

مشـقًومؼقعًومعو.

وسمبـمسؾدماٌطؾىمؼؼػمسؾكمتؾيمؼبمعؽيممسعماىؿقعمصقتماظعؾ

ؼؼقلمظ اسلمعوذقؿف:مابعٌمظـومبـ ايمأشـوممغقأمبفدوماظؾقؾدي،مواخدرتمممم

ماظلؿقـيمعـفو!

ابؿلؿماظغؾؿون،مصؾقـؿومطونماىؿقعمؼؾعٌمبوظ ددؾمطدونمظؾعؾدوسمممم

ماظغد ممولمًومجفقرؼدًومؼلدؿعفماظؼوصدلمواظدداغل،مصؼدمممممبـمسؾدماٌطؾىمصقت

ؽبضوحؽًومظعؿ  ؾبمطؾمػ هماٌلوصي.ت سم:مظقمطـ مكمأشـومماظعؾوسمٌومضطع

عددـم ؾددؽمصددقتًوممضددولمسؿدد مبددـماًطددوب:مظددقسماظعؾددوسمصؼددطم

ىمعفؽبهلى،موظؽـمأبومهلىمؼلؿكدممصقتفمظؿؾبمجفقرؼًو،مػـوكمأخقهمأبق

ماألصـوممبف،مصقفف مبؿعظقؿفوموتؼدؼلفو.

:مالمأزـمأنمذظؽمضدمأحلدـمظدفمطدـريًا،مصفدقمشدورقمؼبمممممماظغ مضولم
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مر،مت ػىمغؼقدهمبل سي.اًؿ مواظؼؿو

مـمعـمض ؼشمالمؼغ قمغػلفمبوًؿ مواظؼؿور؟ضولمسؿ :موعؽب

مأراكمت شىمؼبمعشورطيمض ؼشمدف ػومومس ػو.:ماظغ مضولم

م:مبعدمسؿؾمذوقمطف ا،معومضريماظلف مواظلؿ ؟ضولمسؿ 

مامبؾموضول:مػ امصققح،مأراكمؼبماٌلدبيماظققم.ماظغ مأعلؽم

بوألشـوم،مظؼدمػفؿًمػقازنمماؿممسعومصقتمردقلمؼؼقل:مسقدوا

مسؾقـو!

أد عمعبقعماظ سوةمبوألشـوممإظبمداخؾمعؽي،مصؼدمادؿؿ تمحد بمم

اظػفددورمسشدد مدددـقاتمإظبماآلن،موطددونمػـددوكماظؽددـريمعددـماظؼؿؾددكمعددـممم

ماظط صني،موتعؼدتماألعقرمأطـ مصلطـ .

م***

اجؿؿعموجفوحلمض ؼشمؼبمدارماظـددوة،موضددمطدوغقامضددمتعؾدقامعدـممممممم

مـ ماظؼؿؾمبنيماظط صني.اي بموتؾعوتفو،موط

مضولمسؿؾيمبـمربقعي:مؼومععش مض ؼش،مأت ضقنمبلمحؽؿًو؟

ضولمسؾدما مبـمجدسون:مأغًمددؼدماظ أي،موعومعـومعدـمؼعدرتضممم

مسؾكمحؽؿؽ.

مضولماظقظقدمبـماٌغرية:معومتؼرتح؟
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ضولمسؿؾيمبـمربقعي:مدلر حمخقورماٌصويي،مػ همح بمالمصوئ م

مصقفوموالمغفوؼيمهلو.

موظى:مصدضً،مإغفومح بمسؼقؿ.ضولمأبقمر

أذورمحد بمبدـمأعقديمبومصبدوب،مصفدقمضوئددمجؾفديمضد ؼشمؼبممممممممم

ماي ب،موضول:مإغفومح بمدفولمودؿلؿؿ مظعش ةمأسقاممأخ ى.

غفضمسؿؾيمبـمربقعيمواغؿطكمإبؾفموذػىمإظبمحقٌمؼؼػمجدقشمم

م(1)،مطونمؼبماىقشمأبقمدػقونمبـمح بػقازنموجقشمض ؼشمظؾؿقاجفي

عدـمأضدقىمممماظؾد ؼـماذدؿدمسقدػؿدوموبوتدومرجؾدنيممممممىغب ةمبـمسؾدماٌطؾو

،موضػمبقـفؿوموضولمبصدقتمؼلدؿعفماىؿقدع:مؼدومععشد ممممممرجولمض ؼش

ماظع ب!مسؾكمعومتؼوتؾقن؟

مصؼولمضوئدمػقازن:معومتدسقمإظقف؟

مضولمسؿؾي:ماظصؾح.

مضولمضوئدمػقازن:مطقػ؟

مضولمسؿؾي:مغػديمضؿ طؿموغ ػـؽؿمرػوئـمسؾقفو،موغعػقمسـمدؼوتـو.

مػقازن:موعـمظـومب ظؽ؟ضولمضوئدم

مضولمسؿؾي:مأغو.

                                                           
 قمدػقونمبـمح بمػقمصك مبـمح ب،مذط مدوبؼًوموظفمدورمأدودلمؼبماظلرية.أبم(1)
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مضولمضوئدمػقازن:موعـمأغً؟

مضولمسؿؾي:مسؿؾيمبـمربقعي.

دؽًمضوئدمػقازن،مسؿؾيمبـمربقعديمعدـمأذد فمضد ؼش،موػد همممممم

ح بمج تمسؾقفؿماهل كمواًلور،مصقاصؼمسؾكماظصؾح،موبعـقامإظقفؿم

مأربعنيمرجدً مرػـدًو،مصؾؿدومرأواماظد ػـمؼبمأؼددؼفؿمسػدقامسدـمدؼدوتفؿ،مممممممم

مواغؿفًمح بماظػفور.

م***

،موؼبمبينمض ؼظيمبوظؿقدؼد،موػؿمأحددمأطدربمضؾوئدؾممممأعومؼبمؼـ ب

،م(1)ؿمطؾريمبدوظؿقراةمعدـماظشدومممماظقفقدمؼبمؼـ ب،مطونمضدمحؾمبقـفؿمسوظكب

حض مإظبمؼـ بموادؿؼ مبفو،موطونمؼؽـ معـماظصد ةمواظؿؼد بمعدـما ،مممم

،موؼعدقدونمإظقدفممموأسفىمبفماظقفقدمطـريًا،مصؽوغقامضبؿؽؿقنمإظقفمدوعًو

مؼبمأػؿماألعقر.

وذاتمؼددقممحددؾماظؼقددطمسؾددكماٌدؼـددي،موخشددلماظقفددقدمسؾددكممممم

ربوصقؾفؿ،مصدلرادوامادؿلدؼوحلماٌدوحلمعدـما ،مصؼدوظقامظؾعضدفؿ:مسؾدقؽؿمممممممم

ؿماظقفقديمعـماظشوم،مصؿومرأؼـومأسؾؿمعـدفموالمأضد بمعـدفمإظبما ،ممممبوظعوظكب

مصؾقلؿلؼما مظـو.

                                                           
 اظعوأماظقفقديمامسفمابـماهلقؾون،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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لؼلمهلؿ،مصؼدول:مالموا ،محؿدكمممص ػؾقامإظقفمورؾؾقامإظقفمأنمؼلؿ

متؼدعقامبنيمؼدؼؽؿمصدضي.

مصللظقه:مطؿ؟

معـمذعري.معـما ،مأومعؼدارًام(1)ضول:مصوسًو

سؾكماظػؼ احل،ماؿمخد جموخد جماظقفدقدمععدفمإظبممممممصػعؾقا،مووزسقه

أرضمص حل،مورصعمؼدؼدفمإظبما مبوظددسوحل،مؼددسقموؼددسق،مصؿدومبد حمعدـمممممممم

مذبؾلفمحؿكمع ماظلقوبموػطؾماٌط .

ونمضدمصعؾمذظؽمأطـد معدـمعد ة،موطدونماظقفدقدمؼعؾؿدقنمضددرهمممممممموط

وعـ ظؿف،مإظبمأنمحض تفماظقصوةموػقمبقـفؿ،موٌومطونمسؾكمصد اشماٌدقتممم

ضولمألحؾورماظقفقدمحقظف:مؼومععشد مؼفدقد،معدومت وغدفمأخد جينمعدـممممممم

ماظشوممأرضماًؿ مواًؿريمإظبمأرضماظع بمأرضماظؾمسمواىقع؟

مضوظقا:مأغًمأسؾؿ.

منومضدعًمػ هماظؾؾددةمأت ضدىمخد وجمغديبمضددمأزدؾمممممممضول:مصنغلمإ

زعوغف،موػ هماظؾؾددةمعفدوج ه،مصؽـدًمأرجدقمأنمؼؾبؾعدٌمصلتؾعدف،موضددمممممممم

قبمإظقفمؼومععش مؼفقد،مصنغفمؼؾبؾعٌمبلدػؽماظددعوحلممم أزؾؽؿمزعوغف،مالمتؾبلؾؼ

موديبماظ راريمواظـلوحلمممـمخوظػف،مص م ـعـؽؿمذظؽمعـف.

                                                           
 اظصوعمػقمعؽقولمبؼدرمععني.م(1)
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مأولمعـمؼؿؾع.مضولماظقفقد:مالمؼلؾؼـومإظقفمأحد،مدـؽقن

موأدؾؿًمروحفموضدمأدىماظـصققي.

م
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــعص الثامنالفصل 

م

 م5/478 | هـ22-/00

 حلف الفضول

م

ؼبماظصقػ،مخ جًماظؼقاصؾماظؿفورؼيمعـمعؽيمإظبماظشدوم،مذدوركمؼبممم

طونمأبقمدػقونمؼبماظؼوصؾيمؼ اصؼفمصدؼؼمظفمعـماظطدوئػ،مم،موأبقمبؽ اظؿفورةم

طؿدومبعدٌمممم،مطونمابـمأحدماظقجفوحلمؼبماظطوئػ.(1)ؼدسكمأعقيمبـمأبلماظصؾً

م.هلؿاظقظقدمبـماٌغريةموسؾدما مبـمجدسونمذؾوبًومؼؿوج ونم

هدثمأبقمدػقونمإظبمأعقيمبـمأبلماظصؾًمحقلماظؽدـري،مضد ؼشممم

،مأعقدديمبددـمأبددلماظصددؾًمضددؾقعًومبفددومحقددٌمطددونممواظطددوئػ،ماألذددعور

اظؿفورة،ماؿمضولمأعقيمبدـمأبدلماظصدؾً:مأتعؾدؿمؼدومأبدومددػقونمػددؼبمؼبممممممممم

مرحؾيتمػ ه؟

ضولمأبقمدػقون:مأنمتؽلىمأطـ مممومجـقؿفمؼبماظ حؾيماٌوضقيمإظبم

ماظقؿـ؟

                                                           
 أعقيمبـمأبلماظصؾً،مظفمدورمؼبماظلريةمإظبمبداؼوتماهلف ة.م(1)
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ابؿلؿمأعقيمبـمأبلماظصؾًموضول:مأزـمأغينمدلصعؾ،موظؽـمػـدوكمم

مسينمعومأخربك؟آخ مؼشغؾمبوظل،مصفؾمطؿؿًممًاأع 

متعفىمأبقمدػقونمهل اماألع ،مصؼول:موعومػق؟

:مأغومذاػىمإظبماظشوممألمسعمعـماألحؾدورمواظ ػؾدونمسدـممممضولمأعقي

مامظفماًوظؼ.

وضول:مالمتؼؾمظلمؼومملري،مصـظ مإظقفمأعقيتقضػمأبقمدػقونمسـماٌ

مأبومدػقونمأغؽمتمعـمأنمػ هماألصـوممتـػعموتض .

ؾبممؾددػوموغؿؼد بمإظقفدومإذنممموٌوذامغعمضولمأبقمدػقون: م؟مظؼددمدصعد

مإظقفوماٌولماظؽـريمضؾؾمأنمشب جمحؿكمتؾوركموورتل.

،مطقػمظفمأنمؼػفؿمعومؼػؽ مصقفمإذامعومطونمسؾدكمػد همممدؽًمأعقي

مايول؟موظؽـمأبومدػقونمضول:مدلطؿؿمسـؽ،متلؿطقعماظؿقدثمإظل.

:مػقمذاك،مأغومالمأؤعـمبوآلهلدي،موأرؼددمأنمأتعؾدؿمدؼدـمممممضولمأعقي

اػقؿ،مأظقلًماظؽعؾيمػلمطعؾيمإبد اػقؿ؟مإذنمأغدومأرؼددمأنمأسؾددما مممممإب 

مطؿومسؾدهمإب اػقؿ،ماظ يمأمؼؽـمؼعؾدماألصـوم.

ػ مأبقمدػقونمرأدفموضول:متؼدعمصقؿدوموضدعمصقدفمزؼددمبدـمسؿد ومممممممم

موأصقوبف،ماغظ مطقػمؼعقشمخورجمعؽيمعـؾقذًامعـماىؿقع.

مي.ضولمأعقيمبـمأبلماظصؾً:مظ ظؽمأخربتؽمأنمتؽؿؿمأع 
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 كمضدولمأبددقمددػقون:مأطددؿؿمأعد ك،موأرجددقمعدـماآلهلدديمأنمتؾصقبددمممم

ماظط ؼؼماظصققح.

موضول:مأرجقمعـما مذظؽ.مضقؽمأعقي

اظشوممصعً متػ غمأعقيمبـمأبلماظصؾًمظدراديماظؿقراةموامنقؾمؼبم

،موأسؾـمأغفمسؾكمدؼـمإب اػقؿمطؿومصعؾمزؼدمبدـمسؿد و،موأغدفممممسـدماظ وم

مؼبماظؽؿىماٌؼددي،مواـكمأنمؼؽدقنمػدقمممؼـؿظ مغيبمآخ ماظ عونماٌ طقر

م.ذاتفمذظؽماظـيب

م***

سودتماظؼوصؾيمإظبمعؽديموضددمرحبدًمودورتفؿ،مطؿدومطدونمػـدوكمممممممم

مرجولمعـماظقؿـمضدعقامعؽيمظؾؿفورةمصقفو.

بضدوسيمعدـمتدوج مضدودممعدـماظدقؿـ،مممممممم(1)اذرتىماظعوصمبـموائدؾم

دعومظؼدلممووسدهمأنمؼدصعمظفمؼبماظغد،مصوغؿظ ماظؿوج مإظبماظغد،موظؽـفمسـدم

مضولمظف:مدلدصعمالحؼًو.اظعوصمبـموائؾم

وػؽ امأمؼدصعماظعوصمبـموائؾمظؾؿدوج ماظدقؿين،موبؼدلماظؿدوج ممممم

معـ سفدًو:ممؼـؿظ مؼبمعؽيمؼطوظؾفمبوظـؼقدمإظبمأنمضولمظفماظعوصمبدـموائدؾمم

مأوهمأعومت المػـو!مأأمتػفؿمأغينمظـمأدصع،مظـمأدصعمظؽ،مسدمإظبماظقؿـ.

                                                           
 ،مظفمدورمؼبماظلريةمضؾؾماهلف ة.اظعوصمبـموائؾمػقمواظدمسؿ ومبـماظعوصم(1)
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يمالمأعؾؽمغؼقدًامظؾعدقدةمإظبماظدقؿـ،مممضولماظقؿين:موظؽـينمؼومدقد

مصننمأمتعطينمحؼلمصؾـمأدؿطقعمعغودرةمعؽي.

مضولماظعوصمبـموائؾ:مظقسمذلغل،مصؾؿػعؾمعومتشوحل.

سؾؼماظؿوج ماظقؿين،مصؾقسم ؾؽمغؼقدًامؼعقدمصقفومإظبماظقؿـ،موأم

اظد ػوبمإظبمممنمضبصؾمسؾكمحؼفمعدـماظعدوصمبدـموائدؾ،محدوولمممممؼلؿطعمأ

جفوئفوممبومحدث،موظؽدـمأحددًامأمؼلبدفمبدف،ممممموؿعوتمعؽي،موطبربمو

مظفمأنمؼصرب،موأنماظعوصمدقدصعمأخريًا.مفطؾمعومطوغقامؼؼقظقغ

ورصدعمصدقتفممممألؼدوم،موأخدريًامصدعدمجدؾً مؼبمعؽديمممممأمصبدمحدً مم

مؼلؿغقٌمعلؿعًومأدقاقمعؽي:

المصبدىمأنمغدرتكمممغدداحلماٌلدؿغقٌ،مصؼدول:ممممممسعمأحدمأبقمروظى

مػ ا.

مودسومإظبمإغصوصف.واجؿؿعمععموجفوحلمض ؼشم

                                                           
 صف مػقمض ؼش.م(1)

 غوئلمتعينمبعقد.م(2)

 األذعٌمػقماٌغربماظشع .م(3)

مٌظؾددقممبضددوسؿفمم(1)ؼددومآلمصفدد م
م

ماظددارمواظـػد ممم(2)بؾطـمعؽيمغوئلم
م

مسؿ تدفمأمؼؼضمم(3)ورب ممأذعٌ
م

مؼومظؾ جول،وبنيمايف موايفد مم
م

مإنمايددد اممٌدددـمادددًمط اعؿدددف
م

مالمحدد اممبـددقبماظػددوج ماظغدددرمم
م
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ذػىمإظبمسؾدما مبـمجدسونماظ يمدسوماظقؿينمإظبمذبؾلف،مومسعم

اجؿؿوسًومظؼؾوئؾمض ؼشممغصدوفماٌظؾدقم،مصؼدوممهدوظػمؼبممممممعـف،مورؾى

،مدارمسؾدما مبـمجدسونمؼضؿمبينمػوذؿموسؾدماٌطؾى،مععفؿمربؿدم

،موضولمسؾددمموبينمأددموزػ ة،موتقؿمععفؿمأبقمبؽ ،مصؿقوظػقاموتعوضدوا

دممبؽديمعظؾقعدًوممما مبـمجدسون:مؼومععش مض ؼش،مغؿقوظػمػـدومأالمندمم

سؾدكمزؾؿدف،مممموطـوععفممأضؿـوؿمعـمدوئ ماظـوسمإالمعـمأػؾفومأومعـمشريػ

م دمعظؾؿؿف.حؿكمت

وطونمأولمعـمردوامإظقفمصلرؾؼمسؾكمػ اماالجؿؿوعمحؾػماظػضقل،م

،موضدولمظدفمسؾددما مبدـمممممعظؾؿؿفماظقؿين،مصد ػؾقامإظبماظعدوصمبدـموائدؾمممم

جدسون:مأؼفوماظعوص،مردمإظبمػ اماظ جدؾمغؼدقده،موإالمضورعدًمضد ؼشممممم

موورتفومععؽ.

م،اظـؼدقدممعبقعمعـمععفمبومصبوب،مصوضط ماظعوصمإظبمدصعمصلذور

مموػؿػ:مػمالحلمأػؾماي م!مأغصػؿؽؿماآلهلي.موص حماظقؿين

مإظبمسوئؾؿف.مواظعقدةموادؿطوعماظلػ 

مؼـصػماٌظؾقعني.مزؾضوممحؾػماظػضقل،موموػؽ ا
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م

 م480 | هـ20-

  (0) بنت خويلد خدجيةالسودة 
م

ؾددموؾدسمإظبمجوغدىمزوجفدومأبدلممممممطوغًماظلقدةمخدصبيمبـدًمخقؼم

وػقمضبؿض مؼبماظػ اش،مأعلدؽًمؼددهموبددأتمتؾؽدل،مصـظد مإظقفدومممممممم(2)ػوظي

كب ؾبمممممموابؿلؿمضوئً :مظؼدمطـ ربظقزدًومبدؽممممغعؿماظ وجديمؼدومخدصبدي،مظؼددمطـد

ععطوحلة،مذاتماظؼؾىمايـدقن،مواظد وحممميموذ ؼػيموط  يمعبقؾمجدًا،مزوجي

كب.،معومطونمظ جؾمأنمضبؾؿمبلطـ مممومضدقب،مايؽقؿيماظ طقياىؿقؾي مع

وضوظدً:مأغدًمخدريمزوج،مطدؿمػدلمممممممذرصًمخدصبيمدعقسدًومأطـد مم

مصعؾيمػ هماظؾقظوت،مخػػمسقبومؼوما .

عـمبعدي،مواسؿينمبـػلؽمؼومم(3)بوبينمػـدضولمأبقمػوظي:ماسؿينم

مدصبي.خ

                                                           
 ،معـماظشكصقوتماألدودقيمضؾؾماهلف ة.خدصبيمبـًمخقؼؾدمم(1)

 أبقمػوظي،مزوجماظلقدةمخدصبي،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(2)

 فمدورمبلقطمؼبماظلريةمضؾؾماهلف ة.ػـدمبـمأبلمػوظي،مابـماظلقدةمخدصبيماظ ابع،مظم(3)
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وأشؿضمسقـقفمإظبماألبد،موارتػدعمصدقتمخدصبديمبوظؾؽدوحلمسؾدكمممممم

ؼؾؽدلمععفدو،ممممؼد طضمإظبمحضدـفومممػـددمصددخؾمسؾقفدومابـفدوممممزوجفو،م

م.ضبووظقنماظؿكػقػمسـفؿوودخؾمأوالدػوماظـ ايماآلخ ونم

صددـمأبددقمػوظددي،مواجؿؿعددًمضدد ؼشمظعدد احلمخدصبددي،موحووظددًمدؾب

ػودئي،متؾؽلمبنيممصدؼؼوتفومعقادوتفومواظؿكػقػمسـفو،مصؽوغًمصوب ة

محقـًومآخ .مػـداينيمواآلخ مطؾؿومت ط تمأؼوعفؿوماىؿقؾي،موهضـم

وذػؾقامإظبمذبوظلفؿمحقلماظؽعؾي،موطونمحقارػؿمؼدورممخ جماٌع ون

محقلمخدصبي،مضولمأحدػؿمظصوحؾف:مػؾمتظـمأنمخدصبيمتؼؾؾمبلمزوجًو؟

،موػلمفماظـلوحلموأعبؾفـضقؽمصوحؾفمضوئً :مخدصبيمعـمأذ 

بوظطوػ ةمصدوحؾيماًؾدؼممممتـعؿفوعواًلمطـريًامتؿوج مبف،موطؾمعؽيماؾؽم

ماظ صقع،مصؿـمأغًمظؿكطىمخدصبي؟

ماغ سٍماظ جؾموضول:موػؾمطوغًمظرتضكمبؽمأغًمخورؾًو؟

رصعمصدوحؾفمؼدؼدفمؼؼدقل:مظقلدًمظدديماىد أةمحؿدكمأنمأضد عممممممممم

ماظؾوب،معومهلومإالمذ ؼػمشينمعـمأػؿماألذكوصمؼبمعؽي.

ونمزوجفوماظـوغل،معـؾمخدصبيمظـمتظدؾممضولماظ جؾ:مأبقمػوظيمط

مدونمزواج.

م***
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اظؽـريمعـماًطدوب،مأذد افموأشـقدوحل،مممممصعً مر قمبوبمخدصبي

وظؽـفددومرصضددً،مبددوتماظشدد صوحلمؼؿـوصلددقنمصقؿددومبقددـفؿمعددـمطبطددىممم

خدصبي،موظؽـمخدصبيماعؿـعًمسـماظ واج،موذغؾًمغػلفومؼبماظعـوؼديمم

مووورتفو،مووضعًمأع ماظ وجمجوغؾًو.مبوبـفو

رتمخدصبدديمإحدددىمصدددؼؼوتفو،مادددؿؼؾؾؿفومخدصبدديموجؾلددؿومممممزا

متؿقداون،مضوظًمخدصبي:مأرجقمأنمؼؽقنمظدؼؽمعومػقمزبؿؾػمسـماظؾوضقوت.

أغدًموحددكمعدعممممضقؽًمصدؼؼؿفوموضوظً:موأمالمؼدومخدصبدي؟ممم

طدؾماألذد افمؼؿؿـدقنممممجدًمأوالدكماظـ اديماآلخد ؼـ،موممم،موضدمزوقبػـد

مخطؾؿؽ،مصؿـمأس موأذ فموأعبؾمعـؽ؟

خدصبيموضوظً:معومزظًمعؿلا ةمبقصدوةمزوجدل،مظقلدًمممممابؿلؿً

مظديمرشؾيمؼبماظ واج.

ضوظًمصدؼؼؿفو:مطؾـومؼػفؿمذظؽ،موظؽـمسؾقؽمأنمتػؽ يمؼبماألعد مم

مسوجً مأممآجً ،مالمت صضلماظش صوحل.

ػ تمخدصبيمرأدفوموضوظً:مػؾمظؽمأنمتـصققينمبشؾوبمأعـوحلم

مؼصؾققنمظؾؿفورة؟

،موظؽدـماألعـدوحلمضؾقؾدقن،ممممتـفدتمصدؼؼؿفوموضوظً:ماظشؾوبمطـ 

،مـمأرجقمأنمتػؽ يمؼبمأعد ماظد واجمؼدومخدصبديممممؽدلدللمظؽمزوجل،موظ
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ظـفؿؿدعمعدعمصددؼؼوتـوموغؼضدلممممممبوالحؿػولماظققم،مطؿومأغلمػـومألذط ك

موضؿًومظطقػًو.

مضوظًمخدصبي:مدلغظ مؼبماألع .

ػ تمصدؼؼؿفومرأدفومتؼقل:مبؾمسدؼينمعـماآلنمأنمتلتل،مصبىم

مأالمتع ظلمغػلؽ.

محض .أؿلؿًمخدصبيموضوظً:محلـًومدقفماب

ورضديمبدـممممؼؼؿفو،موحضد مابدـمسدؿماظلدقدةمخدصبديمممممخ جًمصد

ؼلددؿلذنمؼبماظدددخقل،مأذغددًمظددفموجؾددسمؼع ؼفددومؼبمزوجفددو،مم(1)غقصددؾ

مصشؽ تفموضوظً:محداينمؼومورضيمسـمامظفماظ يمتعؾد.

م.بـمغقصؾ:مظؼدمحداؿؽمسـفمطـريًامضولمورضي

م.أطـ دقين،محداينمسـفمضوظًمخدصبي:مايدؼٌمسـمامظفمؼقا

مضولمورضيمبـمغقصؾ:معومرأؼؽمأنمأحداؽمسـمغيبمآخ ماظ عون؟

مابؿلؿًمخدصبيموضوظً:مأؼـمسبـمعـمآخ ماظ عونمؼومورضي؟

مضولمورضيمبـمغقصؾ:مأض بمممومتظـني،مإغفمزعوغف.

تعفؾًمخدصبيموضوظً:مأتؼدقلمأغـدومؼبمزعدونمؼؾعدٌمصقدفمغديبممممممم

مطؿقدكموسقلك؟

                                                           
 ورضيمبـمغقصؾمدؾؼمايدؼٌمسـفمسـدعوماسؿـؼماظـص اغقي.م(1)
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ضول:مامسعدقينمؼدومخدصبدي،مظؼددمضد أتممممممأذورمورضيمبومصبوبمو

اظؽـريمؼبماظؽؿىماٌؼددي،مغيبمآخ ماظ عونمضدمحؾمزعوغف،مبدؾمإغدفمضددمممم

موؾبظدمعـ مزعـ،موصبىمأنمؼؾعٌمسؿومض ؼى.

مابؿلؿًمخدصبيموضوظً:مدقؽقنمعبقً مأنمغعقشمإظبمجوغىمغيب.

مضولمورضيمبـمغقصؾ:مإغفمبقــومؼومخدصبي.

مضدمضوبؾؿفمؼومورضي.مابؿلؿًمخدصبيموضوظً:متؿقدثموطلغؽ

ضددولمورضدديمبددـمغقصددؾ:مأس صددفمأصضددؾمعددـمأوالدي،مإغددفمعدد طقرم

بوظؿػصقؾمؼبماظؽؿىماظلؿووؼي،موػقمعـماظع ب،موػد همبد ده،موؼـد بمممم

عفف ه،موإذامبعٌمص مؼلؾؼقبؽمإظقفمأحدمؼدومخدصبدي،مصلغدًمحؽقؿديممممم

موذطقي،موت شؾنيمؼبمعع صيمامظف،موالمتمعـنيمبوألصـوم.

عؼدؾمأنمغؾقدًومؼلدريمبقدـفؿماآلن؟مضوظدً:ممممممصؿؿًمخدصبي،مػؾمؼؾب

محداينمسـمصػوتفماظيتمتع صفومؼبماظؽؿىماٌؼددي.

حدافومورضيمبـمغقصدؾمسدـمطدؾمعدومؼعد ف،موأردولمؼبماظقصدػ،مممممممم

وذع تمخدصبيمبوغش احمؼبمصدرػو،موطلنمورضيمصعً مؼؿقدثمسـمرجدؾمم

صبؾددسمإظبمجوغؾفؿددو،مواضددحماٌعددوأ،مطدد ؼؿماألخدد ق،مؼشددعماظـددقرمعددـم

مؼـؼ ماظؾش ؼيمعـمض التماىفؾمواظعؾقدؼي،معومأعبؾمعومؼؼقل.وجفف،م

م***
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ظ حؿػددول،موحضدد تماظلددقدةمحددؾماٌلددوحل،مواجؿؿعددًماظـلددوحلمم

خدصبيمبـًمخقؼؾدموجؾلًمإظقفـ،مودارماظؽـريمعـمايدؼٌ،مص حًم

خدصبيمأنمصدؼؼوتفوموـأمايددؼٌمسدـماظد واج،موص حدًمخدصبديمممممم

مبوىؾليماٌؿؿعي.

قبموودطماالجؿؿوع،مإذا ،مطونمضدمحض مب جؾمؼفقديمؼدخؾمسؾقف

إظبمعؽيمعـ مأؼدوم،متعفؾدًماظـلدوحلمظدخقظدف،مصؼدول:مؼدومععشد مغلدوحلممممممممم

ض ؼش!مأػؾقبمزعونمغيبمآخ ماظ عون،مصؿـماددؿطوسًمعدـؽـمأنمتؿ وجدفمممم

مصؾؿػعؾ.

تعفؾًماظـلوحلمعـمعداخؾؿدفمتؾدؽ،موأعلدؽـمايفدورةمورعقـدفمممممم

ؾمإغفومظؾؿ ةماألوظبمبفو،مإالماظلقدةمخدصبي،مابؿلؿًموأمتشورطفـ،مب

معـ موصوةمزوجفومتلؿعمسـماظ واجموالمتشع مبوغ سوج.

م

 

م

م

م

م
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م

 م481 | هـ21-

 (0)صهوب الرومي

ار قريش  جت 

م

عـماظعؿد م د حمممم،مطونمػـوكمصيبمؼبماظلوددي(2)ؼبمعدؼـيماألبّؾي

ؼبماظؾلوتنيمبنيماألذدفورماٌـؿد ة،مواألغفدورماىورؼدي،مؼؾدؾسمأعبدؾممممممم

اظـقوبماظػوردقي،موؼطوردماظطققرمحقظف.مطونمذظؽماظصيبمؼدسكمصفقىم

مبـمدـون،موطونمدـونمحوطؿماألبؾيموسوعؾفومسـدمطل ىماظػ س.

أردؾًمأممصفقىمخودعؿفدومإظقدفمتؼدقل:مددقدي،مأعدؽمتددسقكممممممم

م مواظؿفف مظؾ حؾي.ظؾعقدةمإظبماظؼص

مص حمصفقىموضول:محواًل،مأغومضودم.

                                                           
 صفقىماظ وعل،مصقوبلمظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(1)

األبؾيمعدؼـيمؼبماظع اقمض بماظؾص ة،مطـريةماظشف موتطؾمسؾكمغف ماظػ ات،موػلمؼبمذظدؽممم(2)

 اظ عونمضؿـمحؽؿماظػ س.
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رطضمصفقىمإظبماظؼص ،موسوغؼمأعفمضوئً :مػؾمأدؿطقعماصدطقودمم

ماظطققرمؼومأعل؟

ضقؽًمضوئؾي:مدـؿـ همضؾقً مؼبمايؼقلماىؿقؾدي،مادؿمتلدؿطقعمممم

مأنمتػعؾمعومتشوحل.

إظبمايؼدقل،ممموايد سمخ جمصفقىمععمأعفمضبقطمبفؿوماًددممم

دًامجدًا،مؼـظد مإظبماألذدفورمواألغفدور،موايققاغدوتممممموطونمصفقىمدعق

ت طضمػـوموػـوك،مؼـؿظ معـمأعفمأنمتلؿحمظفمؼبماظصقد،مالحظدًمأعدفممم

مأغًمعؿقؿسمظؾصقدمؼومصفقى.تشقضفمظ ظؽمصضقؽًمضوئؾي:م

أذورمصفقىمبومصبوبموسققغفمتربقمذقضًو،مصؼوظً:متلؿطقعمأنم

متصطودمػـو،مطـمح رًا.

عل سًومودطمايؼقلمدعقدًا،موبدأمغ لمصفقىمسـمجقادهمورطضم

مؼرتضىمح طيمايققاغوتمعـمحقظف.

ظقلددًممدددؽـماٌؽددون،موذددع ميظدديمحب طدديمش ؼؾددي،مإغفددومممم

مزبؿؾػمسـمطؾمع ة.ممحققاغوت،مػـوكمذلحلمش ؼى

مسعمصفلةمأصقاتمأحصـيمايد سمتضدط ب،مغظد مخؾػدفمصدنذامممممم

بوألحصـيمتلؼطمأرضًوموؼؼعماي سمواحدًامتؾقماآلخ !محدوولمايد سممم

منمؼف بقامبلعف،موظؽـفومطوغًمتص خ:مصفقى!مابين!أ
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دورمصفقىمظقؼرتبمعـمأعدفموايد س،موظؽـدفمأحدسمبشدكصمممممم

 لؽمبف،مظؼدمضؾضمسؾقفمبشدة!محوولمصفقىماٌؼووعدي،موظؽـدفمغظد مممم

حقظفمصنذامب جولمؼ تدونماقوبماظ وعونمضبقطقنمبوٌؽدون،مإغدفمطؿدني.مممم

مص خمصفقى:مأعل!مأعل!

ىمعومحدثمألعف،مددقؾفماظ وعدونمممتػ قماىؿقع،موأمؼعؾؿمصفق

إظبمب دممرتةمغبؾقهوضعقهمبنيماألد ى،موبعدمصضقدوهمإظبمععلؽ ػؿ،مو

م.اظ وم

بؽكمصفقى،مأؼـمؼلخ وغف؟موعوذامحؾمبلعف؟مإغفمؼعؾؿمأنماظد وممم

ػؿمأظدمأسدائفؿ،معوذامدقؽقنمعصريه؟موعوذامظدقمس صدقامأغدفمابدـمحدوطؿمممممم

ماألبؾي؟

األوظبمذدع مبوظغ بدي،ممموصؾمصفقىمبد دماظد وم،موعدـماظؾقظديممممم

مأغوسمزبؿؾػقن،مظغيمجدؼدة،ماقوبمش ؼؾي،معوذامدققؾمبف؟

دقؾفمرجؾمعـماظؼوصؾيمإظبماظلقق،موػـدوكموضدػمؼبماظددورمبدنيممممم

اظعؾقدمؼـؿظ مأنمؼؾبعد ضمسؾدكماظـدوسمظقشدرتؼفمأحددػؿ،مظطوٌدومحضد مممممممم

صفقىمعـؾمػ هماألدقاق،موظؽـفمطونمععمعـمؼشرتي،موظقسمعـمؼؾبؾدوع،مم

ريمؼبمحقوتف،مػؾمدقعقدمؼقعدًومإظبماظؼصد مواٌؾدؽ؟معدومممممذع مبؿغريمربق

ماظ يمؼـؿظ همػـو؟
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وصؾمدورمصفقى،مأمؼػفؿمعومطونمؼؼقظفماظـوس،مصوظؾغيمزبؿؾػيم

اوعًو،موظؽـفمذع مأنماظـوسمطوغقامؼ اودونمسؾكمددع ه،موأخدريًامأسؾدـمممم

ماظؾوئعمأنمرجً مضدمس ضماظلع ماألسؾك،موضدماذرتىمصفقؾًو.

بدأمؼؿقدثمإظبمصدفقىمممـصيمإظبماظ جؾ،ماظ يغ لمصفقىمسـماٌ

أمصبىمصفقى،مصؼولمظفمرجؾمجبقارماٌشدرتيمبوظؾغديممم،مبؾغيماظ وعون

م؟ظغيماظ وعوناظػوردقي:مأالموقدم

مأذورمصفقىمبوظـػل،مصؼولماظ جؾ:متؾدومعـماألدقود،معـمأغً؟

مضولمصفقى:مامسلمصفقى،موظلًمعـماألدقود.

ؿ،مودددورمعدعمدددقدهمإظبممأمطبدربمصدفقىمأحدددًامأغدفمابددـمايدوطمممم

معـ ظف.

وأتؼـفدو،ممودعًومعدةمعـماظ عـ،موتعؾدؿمظغديماظد ومممممسؿؾمصفقىمخ

موتـؼؾمبنيمدقدموآخ ،موأمؼلؿعمأخؾورًامسـمأػؾفمؼبماألبؾي.

م***

حؾقبماظصقػ،موبدأموورمض ؼشمصبف ونمأعؿعؿفؿمظقؿوج وامبفدومم

مؼبماظشوم.

صدددؼؼفماظع ؼدد مأبددومبؽدد مؼبمهضددريماظـقددوبممدددوسدمربؿدددم

دلظفمأبقمبؽد :مأظدـمتلدوص مػد هماٌد ةمممممماألضؿشيمظقؿوج مبفومؼبماظشوم،مو
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مأؼضًومععـومؼومربؿد؟

أغفمع مدوص مععمسؿفمأبدلمروظدىمإظبماظشدوم،مممممصؾنيمظفمربؿدم

وػقم ـعفمعـماظد ػوبمإظبمػـدوك،موطبشدكمسؾقدف،موظؽـدفمواادؼمأغدفمممممممم

مدقؿوج مإظبمجوغؾفؿمؼقعًومعو.

عدـماظد عـ،مصفؿدومبوتدومممممح نمأبقمبؽ مظػ اقمصدؼؼفمعددةمرقؼؾديممم

دائؿًومععًو،مودمربؿدًامحقٌمودمأبومبؽ ،موودمأبومبؽ محقدٌموددممم

مربؿدًا.

اظـوظـيمواظعش ؼـ،مبوتمعدـمأطـد مذدؾوبمضد ؼشممممممبؾغمربؿدم

ودوعيموبفدوحل،مطدونمعؿقددطمماظطدقل،مظدقسمبدوظـققػموالمبوظلدؿني،مممممممم

أطقددؾمموادددعماىددؾني،مأبددقضمإظبمايؿدد ة،م،علددؿقيماظصدددرمواظددؾطـ

رقؼدؾمممذددؼدةماظؾقدوضمواظلدقاد،مرقؼدؾماظ عدقش،ممممموـني،مواددعيمماظعق

ودضقؼمايوجؾني،مرضقدؼماألغدػ،مواددعماظػدؿ،مطدـريماظؿؾلدؿ،مش ؼد مممممممم

أذغقدف،مماظشع مظقسمبوألجعدموالمبوألعؾس،مؼصؾمذع معؼدعيمرأددفمإظبمم

مطـقػماظؾققي،موادعماًطقة،معفقؾًو،مطـريماظؿعط .

دضقؼماظلوضني،معؿقدطممإظبمجوغؾفمؼلريمصدؼؼفمأبقمبؽ ،مطونمسبقػًو

اظطدقل،معبقدؾماظقجدف،مأبدقض،مشددوئ ماظعقدـني،مبدورزماىدؾني،معدددبىمممممممم

ماألغػ،مطـقػماظشع .مبوتمظدؼفمرأسمعوظفماًوصماظ يمؼؿوج مبف.
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وصدؼؼفمأعقيمبـمأبلماظصدؾًماظد يممممأبقمدػقونمطؿومطونمؼبماظؼوصؾي

،موسـؿدونمبدـمسػدونمعدعمممممعومؼ المؼرتددمسؾكمعدـمؼؼد أماظؽؿدىماٌؼددديمممم

مبـمسقفمععمواظده.مسؿ واظده،موسؾدمو

طونمسـؿونمبـمسػونمضدمبؾغماظلوبعيمسشد ة،موتعؾدؿماظؿفدورةمعدـممممم

ة،مبـمسقفمؼبماظـوظـديمسشد مممسؿ وواظدهموذورطفمصقفو،مبقـؿومبوتمسؾدم

ؼؿعؾؿماظؿفورةمعـمواظدهمأؼضًو،موؼؼػمإظبمجوغىمصدؼؼفمسـؿدونمؼلدوسدهممم

موؼؿقدثمإظقف.

بوألعوغديمماظؼؿدوش،موضددماذدؿف ممممطونمأبقمبؽ مؼؿوج مؼبماظـقدوبموم

وحلـماظؿعوعؾمعدعماظـدوس،مومندًموورتدفممممممواظصدقمواظؾضوسيماىقدة

أطـ مطؾمسوم،موأمؼؽـمػـدوكمؼبمضد ؼشمعدـمػدقمأحلدـمخؾؼدًومعـدفمإالمممممممم

ؼبمم،مبقـؿومؼؿدوج مأبدقمبؽد مؼبمأعدقالمطدـريةمممممصدؼؼفمايؿقؿمربؿدم

ربمؼبمضد ؼش،موؼضدومممؼؿوج مؼبمرأسمعولمصدغريمم،مطونمربؿدماظشوم

ؼبموورتفؿمعؼوبؾمعؾؾغمعـماٌول،موضدمطدونمأعقـدًومجددًامسؾقفدو،ممممممظؾؿفور

موضبؾفماظؿفورمؼبمض ؼشمطـريًا.

ضدممصفقىمإظبموورمظؼ ؼشمظقشرتيمظلقدهمبضوسيمرؾؾفومعـدف،مم

اظػوردقي،مصـظ مإظقفؿومؼلؿؿعمإظبمعومماظؾغيمؼؿقداونمرجؾنيػـوكممسعم

مم،مػؾمتػفؿمعومؼؼقالن؟ؼؼقالن،مص حظفمتوج معـمض ؼشمصللظف:مؼومش 
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م.ضولمصفقى:مأجؾ،مأتؼـماظػوردقيمجقدًا

صؽدد ماظؿددوج ماظؼ ذددل،مػدد امصدديبمصددغريمؼؿقدددثماظػوردددقيممم

واظ وعقي،موػؿومعـمماظؾؾددانماظديتمؼؿدوج مصقفدوماظؼ ذدققن،موؼبمسؿد ممممممم

اظع بقيمأؼضًو،مدقؽقنمسؾدًامشوظلماظدـؿـمؼبمممتعؾقؿفصغريمطف امدقلفؾم

مؼومش م؟عؽي،مدللمصفقؾًو:معـمدقدكم

أخربهمصفقىمسـمدقده،مص ػىماظؿوج ماظؼ ذل،موس ضمعؾؾغدًومم

م.وبوسفمبفمصفقؾًو،مصؼؾؾماظلقدجقدًامؼشرتيم

ؼبمأعد مممووجدمسـددهمطوػـدًومؼؿقددثمإظقدفمممممسودمصفقىمإظبمدقده،

عفؿ،مطونمؼؼقلمظف:مظؼدمأرؾمزعونمطب جمصقفمعـمعؽيمؼبمج ؼ ةماظع بم

ماىفدؾممزؾؿدوتمـوسمعـمظسقلكمبـمع ؼؿ،موطب جماغيب،مؼصدقمردوظيم

مإظبماظـقر.

ػؾمؼعؼؾمأنمؼؽقنمػـوكمغيب؟مسـدػومتعفىمصفقىمممومؼلؿع،م

رآهمدقدهمصلذورمإظقفمبوالضرتاب،ماضرتبمصفقىمؼؼقلمظف:مدقدي،مظؼددمم

مأحض تمظؽمعومرؾؾًمعـماظلقق.م

صؼولمظفمدقدهمدونماطرتاث:مظؼدمبعؿؽمؼومصفقىمظؾع ب،مدقدكم

مح ممأعؿعؿؽمواذػىمععف.اىدؼدمؼـؿظ كمسـدمضوصؾيمض ؼش،ما

أمتؽـمػ هماٌ ةماألوظبماظيتمؼؾبؾوعموؼؾبشرتىمصقفومصفقى،موظؽـفوم
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اٌدد ةماألوظبماظدديتمدددق ػىمصقفددومإظبماظعدد ب،موسؾقددفمأنمؼددؿعؾؿماظؾغدديمم

مصورس.مؼومت ى؟مإغفمؼؾؿعدمأطـ مسـمب دماظع بقيمأؼضًو.مأؼـمؼؼقدهماظؼدر

م***

دؼددماظد يممموف تماظؼوصؾديمظؾ حقدؾ،موتؾدعمصدفقىمددقدهماىممممم

موشودرماىؿقعمسوئدؼـمإظبمعؽي.دقؾقعفمؼبمض ؼش،م

وصؾًماظؼوصؾيمعؽيمبعدمرحؾيمرقؼؾي،مربحمصقفوماظؿفورماظؽـري،م

وضوبؾمصقفومأعقيمبـمأبلماظصؾًماظؽـريمعدـماظعؾؿدوحلمعدـمأػدؾماظؽؿدوب،مممممم

مواوفماىؿقعمإظبماظؽعؾيمؼطقصقنمحقهلومظؿؾوركمهلؿمأعقاهلؿ.

ظؽعؾددي،مؼـظدد مؼبمعؾؽددقتممطددونمزؼدددمبددـمسؿدد ومصبؾددسمسـدددمامم

اظلؿوواتمواألرض،مضبوولماظؿؼ بمعدـمامظدفماًدوظؼ،مربماظلدؿوواتممممم

واألرض،موؼدسقمأنمؼفدؼفما ماظلؾقؾماظصدققحمظعؾودتدف،موأنمطبػدػمممم

مسـفمأذىمضقعفموؼفدؼفؿموؼؾعدػؿمسـماألصـوم،موؼطف ماظؽعؾيمعـفو.

صونمبـمسؿ مسـدماظؽعؾي،موطوغومؼع مًاظؼلمأعقيمبـمأبلماظصؾًمزؼد

أنمطؾقفؿومضدماسؿ لماألصـوم،موؼؾقٌمسدـمدؼدـمإبد اػقؿ،مصؼدولمأعقديمممممم

مظ ؼد:مطقػمأصؾقًمؼومبوشلماًري؟

مضولمزؼد:مخبري.

مضولمأعقي:مػؾموجدتمعومتؾقٌمسـف؟
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مأجوبمزؼد:مال،موأمأتقضػمسـماظؾقٌ.

موأغشد:

أػؾمصؾً:مأعومإنمػ اماظـيبماظ يمؼؾبـؿظ معـومصؼولمأعقيمبـمأبلماظ

ماؼقػمؼبماظطوئػ،مأومعـؽؿمأػؾمض ؼشمؼبمعؽي،مأومعـمأػؾمصؾلطني.

طونمأبقمبؽ مض ؼؾدًومعـفؿدو،موضددممسدعمذدقؽًومممدومدارمبقـفؿدو،مممممممم

مغيب!مإغفومأولمع ةمؼلؿعمصقفومذقؽًومعـمػ اماظؼؾقؾ.

ؼبممًاموضوبؾمصدؼؼفماظع ؼ مربؿددممتوبعمأبقمبؽ مدريهمعؾؿعدًا،
مودعاظلقق،مجؾلومععًوموهداومسـمأعقرماظؿفدورةموضد ؼشمواظشدوم،مادؿممممم

ومإظبمبقؿددفمبؾضددوسؿفمؿددطددؾمعـفظقدد ػىممصدددؼؼفمربؿدددًاممأبددقمبؽدد 

مموغؼقده.

أممحوعدؾ،مبقـؿدومربؿددممممم(1)أبقمبؽ مضدمت وج،مواع أتدفمطونم
ؼؿ وجمبعد،موطونمؼد ػىمإظبمعـد لمسؿدفمأبدلمروظدىمؼلدوسدهمؼبمضدقتمممممممم

مسقوظف.

ؼؼفمإظبمعـ ظف،متقضػمأبقمبؽ مسـماظلري،مبوتمؼػؽ ،مػدؾممؼبمر 

أمؼؾبعؼؾمأنمؼؽقنمػـوكمغيب؟مإغفمأمؼعؿـدؼماظقفقدؼديمأوماظـصد اغقي،موممم

                                                           
لمبؽ ماظصدؼؼ،مأممروعون،مػلمأممسؾدماظ غبـمبـمأبدلمبؽد موسوئشديمبـدًمممممأولمزوجيمألبم(1)

 .أبلمبؽ م

مطدددؾمدؼدددـمؼدددقمماظؼقوعددديمإالممم
م

معددومضضددكما مؼبمايـقػقدديمبددقرممم
م
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زؼدمبـمسؿ و،موظؽـفمععمذظؽمؼػضؾمام دونممؼعؾـمايـقػقيمطؿومأسؾـفوم

ب دؾمعـمسـدما مسؾكمسؾودةماألصـومماظيتمالمتض موالمتـػع،معومبوظدفمأمم

مأنمؼػؽ ممبوممسعفمعـمأعقيموزؼدمسـدماظؽعؾي؟مؼلؿطعمإال

دورمإظبمعـ ظفمبضعمخطقاتموظؽـفمتقضػ،معـمظفمأنمصبقؾفمسدـمم

زؼدمبـمسؿ و؟مأعقيمبـمأبلماظصؾً؟مصؽ مضؾقً ماؿمتد ط مورضديممممأدؽؾؿف؟

مبـمغقصؾ،مإغفمسؾكمار عموادعمؼبمػ هماألعقر.

اصعمعـمصقرهمإظبمورضيمبـمغقصدؾ،مالمؼددريمٌدوذامؼشدع مبددمممممماوف

أحدػؿمؼؾقٌمسدـمغديب؟موػـدومؼبممممطؾريمظؾؿلطدمممومؼلؿع،مػؾمؼؾبعؼؾمأنم

مض ؼشماظغورضيمؼبمسؾودةماألصـوم!

وجدمأبقمبؽ مورضيمبـمغقصؾمجوظلًومأعوممعـ ظفمعغؿضماظعقدـني،مم

،مابؿلدؿموضدول:مأػدً مممموضػمأعوعفمصـظد مإظقدفمورضديمممؼفؿفؿمؼبمت طق ،م

بؽد ،معدومجدوحلمممممصقعمأبدلمغلونماظؽ ؼؿمذوماًؾؼماظ بوظؿوج ماظـوجح،مام

مبؽمظ ؼورتـومصقرمسقدتؽمعـماظشوم؟

أجؾسمأبقمبؽ مإبؾفماظيتمطوغًمعومت المهؿؾمبضوسؿفموغؼدقده،مم

وجؾسمإظبمورضيمبـمغقصؾمؼؼقل:مجؽؿؽمبلمال،ممسعًمصدؼؼؽمزؼدمبـم

سؿ ومؼؿقدثمإظبمأعقيمبـمأبلماظصؾًمسـمغيبمؼؾعٌ،مػدؾمػـدوكمصعدً مممم

مسمأنمػـوكمغؾقًومدقؾعٌ؟عومػقمعؽؿقبمؼبماظؽؿىماظيتمتدرؾب
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وضول:مغعؿ،مأبدكمأػدؾماظؽؿدىمواظعؾؿدوحلمإالمأنمػد امممممممابؿلؿمورضي

اظـيبماظ يمؼؾبـؿظ معـمأودطماظع بمغلؾًو،موظدلمسؾدؿمبوظـلدى،موضقعدؽممممم

مأودطماظع بمغلؾًو.

مدػشمأبقمبؽ مظـؼيمورضيمبـمغقصؾ،مصللل:موعومؼؼقلماظـيب؟

متظوأ.م:مؼؼقلمعومضقؾمظف،مأالمإغفمالمزؾؿموالأجوبمورضي

مابؿفٍمأبقمبؽ مٌوممسع،مصؼول:مػ امأعبؾمعوممسعً،مبقرطً.

وغفضمبنبؾفمظقعقدمإظبمعـ ظفمبقجدفمشدريماظد يمجدوحلمبدف،مظؼددممممممم

رب،موذع مأنماألع مددقؽقنمطدؾريًا،موأسطدكمورضديمبدـممممممابؿفٍمبف اماً

غقصؾمبعضماظـقوبمواظـؼقدموضول:مالبدمأغفمؼلتقدؽمبعدضماحملؿدوجني،مممم

مواظـقوب.أسطفؿمذقؽًومعـماٌولم

ابؿلددؿمورضدديموضددول:مطدد ؼؿمععطددوحلمطعودتددؽ،مبددوركما مظددؽمؼبممم

موورتؽموأػؾؽموعوظؽ.

م***

سودمأبقمبؽ مإظبمعـ ظف،مػـوكمادؿؼؾؾؿفمجورؼؿفمتؼقل:مددقدي!مم

مإنمزوجؿؽمتضعموظدػو.

ابؿفٍمأبقمبؽ ،مإغفموظدهماألول،موضعمرحوظفمودخؾمإظبمزوجؿدفمم

مظً:مإغفموظدغوماألول.إظبمجوغؾفو،مدعدتمبعقدتفمطـريًاموضوموجؾس
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أعلؽمؼدػوموضول:محػظؿؽؿدوماظلدؿوحل،مددقؽقنمرػدً معؾورطدًومألممممممم

معؾورطي.

مبؽ موضوظً:معومأدعدهمبقاظدمعـؾؽ.مابؿلؿًمزوجيمأبل

ردوفمبدفمحدقلمممممػلمدوسوتموطونمأبقمبؽد مضبؿدؾموظددهماألول،ممم

ماظع ؼدد مموطددونمأولماٌؾددورطنيمصدددؼؼف،م(1)أمسددوهمسؾدددماظؽعؾددياظؽعؾدديمو

وذورطفمععمبينمػوذؿمؼبماظقظقؿدي،موسؿدًمممظفمطـريًا،مم،مص حمربؿد

ماظػ حيمبينمتقؿممبقظقدمذ ؼػمظقاظدمذ ؼػ.

ط ظؽمأوأمسؾدما مبـمجدسونمٌؽي،مص حًوممبقظقدمعـمبدينمتدقؿ،ممم

وأاـوحلماظقالئؿمضدممتوج مإظبمسؾدما مبـمجددسونمؼؾدوركمظدفموؼؼدقل:مؼدومممممم

ؼدؿؽؾؿماظػورددقيمممدقدي،مػـوكمسؾدمالمؼلدؾؼقبؽمإظقدفمأحدد،مإغدفمشد ممممممم

ـموذطدل،مددقؽقنمخودعدًومممقد ًامممممظ وعقي،مبدأمتعؾؿماظع بقيموػدقمصطدمموا

مظلقدمممق .

مضولمسؾدما مبـمجدسون:موػؾمػقمععؽ؟

مضولماظؿوج :مأجؾؾفمظؽمسؾكماظػقر.

أذورمإظقفمأنمؼػعدؾ،مصلحضد ماظؿدوج مصدفقؾًوموضددمأظؾلدفماقوبدًومممممممم

دؼدمايؿد ة،ممطونموجففمذ،مـي،موطوغًمع عحماظـؾؾمواضقيمسؾقفحل

                                                           
سؾدماظؽعؾيمبـمأبلمبؽ ،مػقمسؾدماظ غبـمبـمأبلمبؽ مبعدمامد م،معـماظشكصقوتماظديتممم(1)

 هلومدورمؼبماظلريةمطوعؾي.
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م.ذومسقـنيموادعؿنيمذدؼدتلماظؾقوضمواظلقاد،مش ؼ ماظشع 

حدقمبفمسؾدما مبـمجدسونموضول:مإغؽمعـمأصؾمذ ؼػ،معـمأؼـم

مأغً؟

مضولماظؿوج :مامسفمصفقى،موضدماذرتؼـوهمعـمدقدمروعل.

ايدددؼٌ،مصؼددول:ماذددرتؼؿف،مؼددوممؼطددؾمسؾدددما مبددـمجدددسونممأم

مصفقى،مادؼمضققصـوماًؿ .

م:مأع كمدقدي.ضولمصفقى

ًؿد مؼبموالئدؿمسؾددما مبدـممممموعـماظؾقظديمبدوتمصدفقىمددوضلمامممم

وطدونماىؿقدعمضبؾقغدفموؼػضدؾقغفمسؾدكمبدوضلممممممممجدسونماظديتمالمتفددأ،مم

وتعؾدؿماظع بقديمواغلدفؿمعدعمممممموطونمرعد ًامظؾلد ورمؼبمضد ؼش،مممماظعؾقد،

وطونمسؾدما مبـمجددسونممموسؾب فمبصفقىماظ وعل،مسوداتفؿمووالئؿفؿ،

دعقدًامإظبمجقارمدقدمطد ؼؿموذد ؼػ،مممموطونمصفقىمإظبمصفقى،ضبلـم

مصؼدمطونمأصضؾمدقدمع مسؾقفمع مطونمؼبماظ ضقؼ.

م***

سودمأعقيمبـمأبلماظصؾًمإظبماظطوئػمبؾضوسؿف،موبؽؿدىمؼدرددفوممم

عـمأػؾماظؽؿوب،موادؿؼؾؾؿفمصؿقوتمعـماؼقػمؼلؿف ئـمبدف:مأعدومزظدًمممم

مسؾكمعومأغًمسؾقفمعـمإغؽورماآلهليمؼومأعقي؟م
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ـمأبلماظصؾً:ماغؿظ نمحؿكمؼظف ماظـيبماٌـؿظ ،مصؿومضولمأعقيمب

متلؿطعـمأنمتف أنمػؽ ا.

موعوذامؼػعؾمغيبمبنيماظع ب؟ضقؽـموضؾـ:مغيب!م

ضولمأعقيمبـمأبلماظصؾً:مأزـفمدقظف معـماظع ب،مبؾمأزـمأغينم

مدلطقنمػق.

،موؼظدـمأغدفمممجبددمموت طفـمسوئدًامإظبمبقؿفمؼدرسماظؽؿىماٌؼددي

مظ عون.رمبومؼؽقنمػقمغيبمآخ ما

م***

وماصفؿددبددـمسددقفموسـؿددونمبددـمسػددونمبعدددمرقمسؿدد وتػدد قمسؾدددم

مبوظؽعؾي،مطؾمسوئدمإظبمعـ ظف.

أخد قمرصقعدي،ممممًومؼبمضد ؼش،مطدونمذوممسـؿونمبـمسػونمطونمعع وص

وحقوحلمذدؼد،مالمؼؽ بمؼبمودورةمأبددًا،موضبؾدفماظـدوسمحؾدًومذددؼدًا،ممممممم

مصؽونمأحىمض ؼشمإظبمض ؼش.

ع ماظد أسمواظؾققدي،مأعبدؾممممطونمسـؿونمعؿقدطماظطقل،مطـقػمذ

ماظـوسموجقػًوموصؿًومؼبمعؽي،مرضقؼماظؾش ة،معوئؾمإظبماظلؿ ة.

س فمسـفمأغفمالمؼ غل،موالمؼش بماًؿ محؿكمالمؼد ػىمسؼؾدفممم

وؼؼقممبلصعولمزبؾيمبلخ ضف،مطؿومأغفمأمؼؼؿـعمؼقعًومبعؾودةماألصـومموأم
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مؼلفدمهلومضط.

صدـؿمتعؾددممممع مسـؿونمبشؾوبمعدـمضد ؼش،مصؼدوظقا:مسـؿدون!مأيمممم

مظقؾوركمظؽمؼبموورتؽ؟

ضولمآخ :ممسعـومأغؽمت بحمؼبمطؾمذلحلمتؿوج مصقدف،مسؾؿـدومدد مممم

منوحؽ.

ظألصـوممؼددمؼبمذظدؽ،مصفدلمالمممممابؿلؿمسـؿونموضول:مبوظؿلطقدمظقس

متؽودمتعؿينمبـػلفو،موهؿوجمإظبمعـم لحمسـفوماظغؾورمطؾمؼقم.

البددممتغريموجفماظشؾونمخقصًومعـمشضىماآلهلدي،مصؼدولمأحددػؿ:مممم

مأغؽمدؿكل مؼبموورتؽماظؼودعي،مظؼدمأشضؾًماآلهلي.

مضولمسـؿون:مصؾؿغضى،مإذامعومطوغًمتشع .

ظؾشدؾوب:مدسدقامسـؿدونمممممهؿؾمابـفدوماظصدغريمممسـدػومضوظًماع أة

موذلغف،مظقؿؽؿمتؽقغقنمغصػمسـؿون.

،مصوبؿلؿًماٌد أةمظعـؿدونموضوظدًمظقظددػو:مأحؾدؽممممممابؿعدماظشؾوب

ماظ غبـ،محىمض ؼشمظعـؿون.و

مؿلؿمسـؿونمظؾصيبماظصغري،مودورمسوئدًامإظبمعـ ظف.اب

ػـوكمادؿؾدلماقوبفمبـقوبمغوسؿيمبوػظيماظـؿـ،موطوغًمأعدفمضددممم

حض تمأصضؾماظطعوم،ميؿمر يموسفنيمعـمأجدقدماألغدقاع،موعدومطدونممممم
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ؾمعـمذظؽ،مصفقمذ ؼػمابـمذ ؼػمشدينممسـؿونمؼلطؾمأومؼؾؾسمعومػقمأض

معـمبينمأعقي.

ة،مصؼدولمسـؿدونمظقاظدده:مظؼددمطوغدًممممممجؾسمإظبمواظددهمسؾدكماٌوئددممم

ماظؿفورةمراحبي،مػؾمظلمأنمأتص فمبوٌولممبومأراهمعـودؾًو؟

مابؿلؿمسػونموضولمالبـف:مإغفمعوظؽ،موظؽمأنمتػعؾمبفمعومتشوحل.

م:موعوذامتـقيمأنمتػعؾمؼومسـؿون؟(1)دلظًمأعف

ضولمسـؿون:مػـوكمعـمضبؿوجمإظبماٌلوسدةمعدـمأضوربـدو،مأصؽد مأنمممم

ؽًومعـماظطعومماظ يمأحض غوهمعدـماظشدوم،مددقػ حقنمبدفمممممأوزعمسؾقفؿمذق

مطـريًا.

إظبمزوجؿدفمادؿمضدول:مإنمبدينمأعقديمضبؾقغدؽمدونمأنممممممممسػونغظ م

متؿقددمإظقفؿمؼومسـؿون.

ضوظددًمأعددف:مأغددًمبشددقشماظقجددفمعبقددؾماظـغدد ،محلددـماًؾددؼم

مواظؽ م،مزؼورتؽمإظقفؿمطوصقي.

ـو،مغؾؾسمأذورمسـؿونمبوظـػلموضول:مظؼدمطلؾـومعومؼ ؼدمسـمحوجؿ

مأصضؾماظـقوبموغلطؾمأصضؾماظطعوم،مأحىمأنمصب بمأضوربـومرشدمايقوة.

مضولمسػون:مطؿومتشوحل،ماٌولمعوظؽ،موطؾمض ؼشمهؾؽ.

                                                           
 أممسـؿونمبـمسػونمػلمأروىمبـًمط ؼ ،مهلومدورمبلقطمؼبماظلرية.م(1)
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مضوظًمأعف:ماىؿقعمؼـؿظ معـمدؿؿ وجمؼومسـؿون.

ابؿلؿمسـؿونموضول:مظؼدمبدأتمأحلـماظؿفورةمحددؼـًو،مأعفؾدقينممم

مؼومأعوهمبعضماظقضً.

أزوجؽمأذ فماظؾـوتمؼومسـؿون،مصؼطمأذ ممضولمسػون:مأدؿطقعمأن

مإظقـومعـمت شىمأنمتشورطؽمحقوتؽ.

مضولمسـؿون:مأعف غلمبعضماظقضً.

م***

ـمممع تماألؼومموحدؾماظشدؿوحل،مووفد ممم ،متماظؼقاصدؾمظؿفدورةماظدقؿ

سدقفمممبـمسقفموسـؿونمبـمسػونمظؾلػ مععمواظدؼفؿومسؿ ووادؿعدمسؾدم

م.بـمسؾدمسقفموسػونمبـمأبلماظعوص

بدـمممسؿد ومةمؼبماظقؿـمسؾكمأصضؾموجف،موربدحمسؾددمممدورتماظؿفور

سقفماٌولماظدقصري،مووسددهمواظددهمأنمؼضدعمظدفمرأسمعدولمؼؿدوج مصقدفممممممممم

بـػلف،مبقـؿومطونمسـؿونمبـمسػونمؼؿدوج مبد أسمعوظدف،موضددمتضدوسػًمممممم

مأربوحفمأطـ معـمأيمؼقممآخ .

ضولمسؾدمسؿد وممبصقؾؿفؿومونوحموورتفؿو،مطوغومدعقدؼـمجدًام

ؼددموسددغلمواظدديمأنمؼضدعمظدلمرأسمعدولمخدوصمؼبممممممممظصدؼؼفمسـؿدون:مظم

موورتـوماظؼودعيمإظبماظشوم.
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ضولمسـؿون:مدؿؽقنمسؾكمأحلـمعدومؼد ام،مظؼددمأحؾدؽماظـدوسمؼبمممممم

ماظقؿـمواظشوم،مت ط مدائؿًومأنماظصدقمػقمعومؼؾقٌمسـفماظـوس.

ضولمسؾدمسؿ و:مواظؾضوسيماٌؿؿوزة،مطلمالمتؽ بمسؾقدؽمأنمتؾقدعممم

مأصضؾماظؾضوئع.

مصقتًومؼـودي:مضوصؾيمض ؼشمجوػ ةمظؾؿغودرة.اؿممسعوم

مضولمسـؿون:محونموضًماظعقدة،مػقومغل ع.

،ماجؿؿدعمعدعممماضرتبمرجؾم ينمإظبمضوصؾيمض ؼشمضؾدؾمأنمتغدودرمم

رجً معـماظع بمضددمعدوتممممضولمهلؿو:مأؼفوماظؼ ذققن،مإنم،سقفموسػون

ٌمأنممغ ؼددمؼبماظقؿـ،موظدؼفمعدولمظقراؿدفممم ػدؾمظؽؿدومأنمممإظقدف،ممبدفمممغؾعد

مهموتقص همإظبمأػؾف؟تلخ ا

مضولمسػون:مغقصؾفمإظقفمبؽؾمتلطقد.

وسـؿدونمؼؿقدداونمددعقدؼـ،مممممسؿد ومؼبمر ؼؼماظعقدة،مطدونمسؾددممم

ضدول:مأؼفدوماظؼ ذدققن،مػدؾممممموصفلةمادؿقضػماظؼوصؾيمرجؾمعـماظعد ب،مم

مهؿؾقنمعواًلمعـماظقؿـمإظبمورايمرجؾمعـمضؾقؾيت؟

مضولمسقف:مسبؿؾمعواًلمأعوغيمإظبماظقراي.

مأسطقغلماٌول،مأغومأوصؾفمإظقفؿ،مإغفؿمأض بوئل.مضولماظ جؾ:

اؿمضول:مػ اماٌولمأعوغي،مصبىمأنمغقصؾفمإظبممسقفمإظبمسػونغظ م
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معـ لماٌقًمحقٌمأػؾفمووراؿف.

مضولماظ جؾ:مإغفمض ؼىمظل،مأغومأغبؾماٌولمإظبمأػؾف.

م:مآدػ،موظؽـماألعوغيمأنمغقصؾفومإظبماٌـ ل.سػونضولم

مًوسقصدمععمرجوظفمسؾكماظؼوصؾي،مورعـمص صعماظ جؾمدقػف،مواغؼضقبم

موسـؿدونممسؿد ومدمؼبمصدره،مبقـؿومادؿطوعمسػونماهل ب،مودقىمععفمسؾ

م:مأبل!مالمترتطقامأبل!مسؿ وعؾؿعدؼـ،مص خمسؾدم

عؿعدي،موزدؾمسؾددمممموظؽـمسػونمتوبعماىد يمػوربدًومبوظقظددؼـمواألممم

سؿ ومؼـظ مإظبمواظدهمطقػمدؼطمص ؼعًومسؾكماألرضموددطماظ جدول،مػدومممم

مؼدمدـدهمؼبمػ هماظدغقومظقظؾموحقدًامعـمبعده.ػقمؼػ

قامبعدددمأنمضطعددقامعلددوصيمطددؾرية،مأوضددػمسػددونماظ حددول،موغ ظددم

مقا.ضبظقلرت

جؾسمسـؿونمإظبمجوغىمسؾدمسؿ وماظ يمطونمؼؾؽلمأبدوهمحب ضدي،ممم

صعؾًو،محقدٌمطدونممموضعمؼدهمسؾكمطؿػفمظقكػػمسـف،موظؽـماٌقضػمطونم

محمليمسني.مسؾدمسؿ ومؼشفؼمبوظـققى،مظؼدمصؼدمأبوهمؼب

اضرتبمسػونمعـفؿو،مووضعمؼدهمسؾكمطؿػمسؾدمسؿ وموضول:مظؼددمم

مداصعمسـماألعوغي،مظؽمأنمتػك مبف.

أذورمسؾدمسؿ ومبومصبوب،مصـفضمسػدونموضدولمالبـدف:مالزعدف،ممممم
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ماظصدؼؼمايؼقؼلمػقمعـمؼلوغدمصدؼؼفمؼبمأصعىماظظ وف.

مأذورمسـؿونمبومصبوب،موالزممصدؼؼفمسؾدمسؿ ومطبػػمسـف.
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون ــــــــــالفصل احلادي والعص

م

 م482 | هـ17-

  خدجية السودة من زواج حممد 

 (0)زيد بن حارثة

م

طوغًمػـوكمضوصؾيمت هؾمبنيماظؼؾوئدؾ،مهؿدؾمصدؾقًومصدغريًامؼبممممم

اظقجدف،مأمسد ،ممماظلوبعيمعـماظعؿ ،مامسفمزؼدمبـمحوراي،مطونمظطقدػمم

وتد موت سؾف،مهؿؾفمظق ورمأخقاظدف.مددللمزؼددمأعدف:مممممم(2)الؽفمأعف

معؿكمدـصؾ؟

مابؿلؿًمأعفموضوظً:مظـمؼطقلماألع ،مغصػمغفورمسؾكمعومأزـ.

ضولمزؼد:مؼبماٌ ةماظؼودعيمارؾديبمإظبمأخدقاظلماظؼددوممإظبمضؾقؾؿـدوممممم

مظق وروغو.

                                                           
 وراي،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماهلف ة.زؼدمبـمحم(1)

 دعدةمبـًماعؾؾي،مدؿ ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(2)
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د،مإغفدؿممضقؽًمأممزؼدموضوظً:مسؾقؽمأنمتد ورػؿمأؼضدًومؼدومزؼدمممم

مضبؾقغؽمطـريًا.

مضولمزؼد:موأغومأحؾفؿ،موظؽـماظط ؼؼمرقؼؾي.

ضوظًمأعف:مظقلًمطد ظؽ،مدـصدؾمودؿـلدكمسـدوحلماظلدػ مسـددعوممممممم

مؼلؿؼؾؾقغؽموؼفدوغؽمأعبؾماظـقوب.

مضولمزؼد:مؼبماٌ ةماظؼودعيمدققض مأبلمععـو.

تقضػددًماظؼوصؾدديمصفددلة،مصـظدد تمأممزؼدددمحقهلددومصددنذامب جددولممم

خشقًمسؾكمزؼدموضؿقبؿفمإظبمصدرػو،موظؽـمددفؿًوممؼؼرتبقنمعـماظؼوصؾي،م

د ؼعًوماوفمإظبمامبؾماظيتمهؿؾفؿو،مصلؼطًمامبدؾموددؼطمزؼددموأعدفممممم

سؾكماألرض،موعومإنمرصعًمأممزؼدمرأددفومحؿدكمرأتمزؼددًامبقددمرجدؾمممممم

ورطضدًمخؾدػماظ جدؾ،موظؽـدفمطدونممممممطبؿطػفموؼؾؿعدمسـفو،مصد خًمم

ماألددد ىمبعددضمابؿعدددمبػ دددفمعددعماظ جددولماظدد ؼـمأشددوروامععددفمسؾددكم

ماظؾضوسيمواألعقال.و

تص خ:مابدين!مابدين!مأسقددومظدلممممممرطضًمأممزؼدموراحلماألحصـي

مابين!

وظؽـمرجً معـماظؼوصؾيمتؾعفوموأعلدؽمبفدومظؿعدقدمضؾدؾمأنمتضدؾمممممم

ماظط ؼؼ،مزؾًمتص خموتؾؽل:مزؼد!مابين!مأسقدومظلمابين!م
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ـددبمحظفدو،مظؼددمصؼددتموظددػومممممموجـًمسؾدكماألرضمتؾؽقدفموتمم

رتمص أتماظؼوصؾيمضدمصفعًمبؼؿؾكموج حدكمعدـماظ جدولمممماٌدظؾ،مادؿدا

مضطوعمر ق.مظؼدمطوغقامواظـلوحل،

عدـممم(1)ضؾدؼمحوراديمممتؾؽدل،ممزوجفدومإظبممععماظؼوصؾيمسودتمأممزؼد

ممذدةموجؾفو،مودلهلو:معوذامحدث؟مأؼـمزؼد؟

بػد اقموظددػوماٌددظؾ:مظؼددمدد ضفمضطدوعمممممممدماسؿص مضؾؾفدوممضوظًموض

ماظط ق،مصؼدغومابــومايؾقى.

رطدىمص ددفمممورايممموممسع،مودونمأنمؼ ؼدمطؾؿيمواحددةممصفعمح

م.ظقؾقٌمسـمزؼدعـمصقرهم

ضوعمأا مزؼدمبـمحورادي،مصؼددمبوسدفمضطدوعماظطد قمسؾددًا،موبقدعمممممممم

بعدػومأؼضًومسدةمع ات،موأمؼلؿطعمحورايمأنمؼؼؿػلمأا مابـفمبعد،مظؼدم

مضوعمابـفماظغوظل.

م***

،م(2)خقفوؼبمعؽيمذػؾًماظلقدةمخدصبيمبـًمخقؼؾدمظ ؼورةمابـمأ

ر ضًماظؾوبمصػؿحمهلوموابؿفٍمبؼددوعفومإظقدف،مضدول:مؼدومأػدً مبعؿديتممممممم

مخدصبي،متػضؾل،مطؿمأدعدتينمزؼورتؽ.

                                                           
 حورايمبـمذ احقؾ،مواظدماظصقوبلمزؼدمبـمحوراي،مدق ط مؼبمضصيمزؼدمصؼط.م(1)

 امسفمحؽقؿمبـمح اممبـمخقؼؾد،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(2)
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،مطوغًمضددمبؾغدًماألربعدني،موعدومتد الممممممدخؾًماظلقدةمخدصبي

،مجؾلًموضوظً:مأحؾؾدًمأنمأرؿدؽـمسؾقدؽ،مصؾدؿمت رغدوممممممعبقؾيمورضقؼي

معـ مزعـ.

مًا،متػضؾل.ضول:ماس رؼينمؼومسؿيت،مظؼدماغشغؾًمطـري

ضدممهلومرعوعًو،موتؾدودالمأرد افمايددؼٌ،مادؿمغفضدًماظلدقدةممممممم

خدصبيمظؿغودر،مصؼولمهلو:مأتعؾؿنيمؼومسؿديت،مظؼددماذدرتؼًماظقدقممؼبممممم

ماظلققمشؾؿوغًومحلوغًو،مػؾمظؽمبغ م؟

صؽ تماظلقدةمخدصبيمضؾقً ،موظؽـمابـمأخقفومأمؼـؿظد مأطـد ،ممم

ومبنيماظلودديمواظعوذ ةمورؾىمأنمضبض ماظغؾؿون،محض مأربعيمشؾؿونمع

اخؿوريمش عًومؼؽدقنمذامسدقنمممعـماظعؿ ،مضول:مظؼدماذرتؼؿفؿماظؾورحي،م

مظؽ.

غظ تمخدصبيمؼبماظغؾؿون،مإغفؿمظطقػقن،موظؽـفومادؿؾطػًمزؼدم

بـمحورايمأطـ ،مصلذورتمإظقفمصؼولمابـمأخقفو:مإغفمظؽ،مػدؼديمعدين،ممم

ةمط  ديمماذػىمؼومزؼدمإظبمدقدتؽمخدصبي،موأحلدـمإظقفدو،مإغفدومددقدمممم

موذ ؼػي،مدؿؽقنمدعقدًامإظبمجقارػو.

مغظ تماظلقدةمخدصبيمإظبماظغ مموضوظً:مامسؽمزؼد؟

مضولمزؼدمبـمحوراي:مغعؿ.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

216 

م.ػـدضوظًماظلقدةمخدصبي:متعولمععل،مدلس صؽمسؾكمابينم

ةمظطقػدي،مإغفدومممايمصقرًامأنماظلقدةمخدصبيماع أذع مزؼدمبـمحور

غفمؼ جقمأنمتعوعؾفمععوعؾيمعبقؾيمورضقؼي،متؾدومذطقيموحؽقؿيمأؼضًو،مإ

وموأروسفومؼبمطؾمأع ،موأمتؽـمتـؼؾمسؾقدفمؼبمذدلحل،ممم،مذػىمععفحلـي

طقػًومععفمأؼضًو،موظؽدـمزؼددًامطدونمعدومؼد المممممماظ يمطونمظمػـدفمإظبموتع قب

مؼ ؼدماظعقدةمإظبمأعفموأبقف،مإظبماظلعودةموايىمواظدالل.

م***

أبدلممضدمبؾغماًوعليمواظعش ؼـ،مؼعقشمععمسؿفممطونمربؿدم

روظى،مؼلوسدهمؼبمأسؿوظفموضدقتمؼقعدف،موظؽدـمايدولمطوغدًمعدومتد المممممممم

ؼقعدًومممضقؼيمسؾكمأبلمروظىموسقوظف،مصفؾدسمإظبمابدـمأخقدفمربؿددممممم

ؼومابـمأخل،مأغومرجؾمالمعولمظل،موضدماذدؿدماظ عدونمسؾقـدو،ممممؼؼقلمظف:م

وأيًمسؾقـومدـقنمصعؾي،موظقلدًمظـدومعدودةموالمودورة،موػد همسدريممممممم

فومإظبماظشوم،موخدصبيمبـًمخقؼؾدمتؾعٌمرجدواًلممضقعؽمضدمحض مخ وج

عـمضقعؽمؼبمبضوسؿفو،مصقؿف ونمهلومؼبمعوهلو،موؼصدقؾقنمعـدوصعمهلدؿ،مممم

صؾقمجؽؿفوموس ضًمغػلؽمسؾقفومألد سًمإظقؽ،موصضؾؿؽمسؾكمشدريك،مم

ٌومؼؾؾغفومسـدؽمعدـمرفورتدؽموأعوغؿدؽ،موإنمطـدًمأطد همأنمتد ػىمإظبمممممممم

مندمعـمذظؽمبدًا.ماظشوم،موأخوفمسؾقؽمعـماظقفقد،موظؽـمال
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حبوجدديمسؿددفمإظبماٌددول،مورشؾؿددفماظشدددؼدةمؼبمممصؽدد مربؿدددم

عؿدؾممعلوسدتف،موظؽـفمأؼضًوم ـعفمحقوؤهموس ةمغػلفمأنمؼع ضمغػلفمظ

همعـماٌقاصؼي،مصؼولمظعؿدفمأبدلمروظدى:ممممأمؼؾبطؾىمعـف،موشؾىمسؾقفمحقوحل

مصؾعؾفومت دؾمإظلمؼبمذظؽ.

ؿمؼؼقـدًومرشؾؿدفممم،مصفقمؼعؾأمؼؽ رمأبقمروظىمرؾؾفمعـمربؿدم

ؼبمعلوسدتف،موحقوؤهماظشدؼد،موأخ ضدفماظ صقعديماٌكؿؾػديمسدـمذدؾوبمممممم

مض ؼشماآلخ ؼـ،موظؽـفمضول:مإغلمأخوفمأنمتقظلمشريك.

ـوضشدومؼبمذظدؽمأطـد ،موظؽدـمممممؿعـمسـدمسؿفموأمؼمخ جمربؿدم

،مصد ػىمإظبممأحدمأوالدمسؿفمطونمضدممسعمعومدارمبنيمواظددهموربؿددممم

اظ يمطونمؼش فمسؾدكمعبقدعماظشدؾوبماظد ؼـممممم،م(1)خودممخدصبيمعقل ة

ؼؿوج ونمؼبمبضوسيمخدصبي،موؼـؿؼقفؿمبعـوؼي،موؼلدووعفؿمؼبماظـؼدقد،ممم

م؟اظطوػ ةذػىمإظقفمؼؼقل:مؼومعقل ة،معـمدقك جمؼبموورةمدقدتؽم

مضولمعقل ة:مبعضماظشؾوبمممـمادؿعؿؾـومعـمضؾؾ،مٌوذامتللل؟

عدني،موطدؾمممضول:مصؿومرأؼؽمأنمتلؿلج مربؿددًا،مإغدفماظصدودقماألممم

معـفمسؾكمبضوسيمدقدتؽ.أأعـمض ؼشمتع فمأخ ضف،مظـمودمأصضؾموالم

مأذورمعقل ةمبومصبوبموضول:موػؾمؼ ؼدمأنمطب جمإظبماظشوم؟

                                                           
واٌلمولمسدـموورتفدو،مددق ط مؼبمذدمونمودورةمممممممعقل ةمخودمماظلقدةمخدصبيماٌكؾص،م(1)

 اظلقدةمخدصبي.
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مضول:مأمال؟مأزـمأغفمؼ شىمؼبمذظؽ.

ذػددىمعقلدد ةمإظبمدددقدتفمخدصبدديمبـددًمخقؼؾددد،موادددؿلذنمؼبممم

ربؿدمبـماظدخقل،موجؾسمإظقفومؼللهلو:مؼومدقدتل،مأرىمأنمغطؾىمعـم

مسؾدما مأنمطب جمؼبمبضوسؿؽمهل اماظعوم،موغضوربمظفمبلع مجقد.

مضوظًمخدصبي:موػؾمؼ شىمؼبماً وجمإظبماظشوم؟

مضولمعقل ة:موصؾينماًربمأنمظدؼفمرشؾيمؼبمذظؽ.

وأغومأاؼممبـمتع ضدفؿمسؾدلمممضوظًمخدصبي:مإغفماظصودقماألعني،م

مابعٌمبفمإظل.ؼومعقل ة،م

ظلدقدةمخدصبديمتطؾؾدؽ،مصد ػىمممممأنمامبعٌمعقل ةمإظبمربؿدم

إظقفوموادؿلذنمؼبماظدخقل،موجؾسمإظقفومصؼوظً:مإغفمدسدوغلمإظبماظؾعدٌممم

إظقؽمعومبؾغينمعدـمصددقمحددؼـؽموسظدؿمأعوغؿدؽموطد ممأخ ضدؽ،موأغدوممممممممم

مأبعـؽمبؿفورةمإظبماظشوم،موأسطقؽمضعػمعومأسطلمرجً معـمضقعؽ.

بطؾىمخدصبي،مصؼدمطونمؼػؽ مبعؿدفموحوجؿدفممممابؿفٍمربؿدم

اظـؼقد،مورشؾؿدفمؼبمعلدوسدتف،مصقاصدؼمسؾدكماظػدقر،موسدودمإظبمسؿدفممممممممإظبم

طبربهممبومج ىمبقـفموبنيمخدصبي،مصػ حمسؿدفمأبدقمروظدىموضدول:مإنممممم

ػ امظ زقمدوضفما مإظقؽ،ماذػىمؼومابدـمأخدل،مواحد رمحد رًامذددؼدًا،مممممم

موإغفمظقق غينمص اضؽمجدًا.
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ظؾك وج،موبعـًمخدصبيمبـًمخقؼؾدممبقل ةمموف مربؿدم

عدـمددػ ممممؼبمرحؾؿف،موؼؾؾغفدومعدومصعدؾمربؿددممممممؼمربؿدًامظرياص

ووورةموأخ ق،موضوظًمظف:مالمتعصمظفمأعد ًا،موالمدبدوظػمظدفمرأؼدًو،ممممم

موسدمإظلممبومصعؾموعومطلى.

بضدوسيمخدصبدي،موددورمعدعممممممربؿددممماظؼوصؾي،مغبؾاغطؾؼًم

م.عقل ة

م***

،مصؼددمتدقؼـمأنمأخد قممممطونمعقل ةمدعقدًامجدًامب صؼيمربؿددمم

ػلمطؿوموصػفماىؿقعمبؾمأصضؾ،موذدع مأغدفمؼـدؼمبدفمعـد مممممممربؿدم

مبداؼيماظ حؾي.

أاـوحلماظلريمذدع معقلد ةمأنمأذدعيماظشدؿسمالمتمذؼفؿدو،مصـظد ممممممم

صقضفمصنذامبغؿوعيمتظؾفؿ،مصد حمبفدومواـدكمظدقمتظدؾماظغؿوعديماظط ؼدؼمممممممم

مطوعؾي.

ع موضًموػؿدومؼلدريان،مغظد مإظبماظ جدولمؼبماظؼوصؾديمؼؿصدؾؾقنممممممم

شدريمتعدى،موػدقمأؼضدًومالمممممعـمؼلريمبفدوحلممدمس ضًو،موغظ مإظبمربؿ

ؼؿصؾىمس ضًومطوظؾوضني،مغظ مصقضفمصنذامبوظغؿوعيمعدومتد المتظؾدفؿمردقلممممم

ماظط ؼؼ!مم
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 متعفىمعقل ة،ماؿممسعمرجً مؼؼدقل:مصؾـلدرتحمضؾدقً موسبضقبدمممم

مذقؽًومغلطؾف.

متقضػًماظؼوصؾي،موغ لماظ جدولمؼلدرتضبقن،موأغد لمربؿددممممم

هدًمممبمضؾدقً ،موجؾدسمربؿددمممموعقل ةماظؾضوسيمظؿلدرتؼحماظددوامم

طدونمممذف ةمظقلرتؼح،مذػىمعقل ةمظقفؾىمبعضماظطعوممهلؿو،موٌومسود

م.فةماقؾمبلشصوغفومظؿظؾـظ مإظبماظشف ضدمغوم،مصمربؿدم

ػمأػدؾممأطـد مممدومؼصدممممبدأمؼشع مأنمربؿدًاممتعفىمعقل ة!

معؽيمبؽـري،مإنمظفمذلغًومعو،مت طفموذػىمؼطعؿماظدواب.

حدربمعدـمأحؾدورممممعؿماظددواب،ماضدرتبمعـدفممممبقـؿومطونمعقل ةمؼط

موظؼ بمعـماظؼوصؾي،مضول:مأغؿؿمس ب؟اظقفقدمطونمعورًامب

مضولمعقل ة:مغعؿ،معـمعؽي.

مضولماظقفقدي:معـمػ اماظ جؾ؟

ؼـدوممهدًماظشدف ة،مصؼدولمعقلد ة:مػد امممممممموأذورمإظبمربؿدم

مربؿدمبـمسؾدما ،مصؿكمعـمصؿقونماي م.

ؾسموأمصبؾسمهًمػد هممضولماظقفقدي:مػ اماظػؿكمغيب،مالمصب

ماظشف ةمإالمغيب.

تعفىمعقلد ة!موضؾدؾمأنمؼلدللمأطـد مطدونماظقفدقديمضددمتدوبعممممممممم
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معلريهمعغودرًا.

موغددودىماظ جددولمظؾؿلددري،مصدد ػىمعقلدد ةموأؼؼددظمربؿدددًامممم

مظقـطؾؼو،موعومإنمرطؾوماظدوابمحؿكمالحظمعقل ةماظغؿوعيمتعقدمظؿظؾفؿو.

مؾمتلوبؼين؟:مػأرادمعقل ةمأنمطبؿربماألع ،مصؼولمحملؿدم

م،مورطضدو،مصؽوغدًماظغؿوعديمتؿدوبعمربؿددًاممممممواصؼمربؿدم

أع مسفقى،مموتؾؿعدمسـمعقل ة،متقضػمعقل ةموضدمتلطدمأنمحملؿدم

موحؽوؼيمصبىمأنمؼؿؼػكمأا ػو.

وصؾًماظؼوصؾيمأدقاقماظشوم،موأغ لماىؿقعماظؾضوسي،موبدأماٌدورةمم

ورة،مبدد حلمحلددـًومؼبماظؿفددمؼشددرتونموؼلددووعقن،موضدددمأبؾددكمربؿدددم

وأحؾفماظـوسمعبقعًومألعوغؿفموأخ ضف،موصضؾقاماظؾضدوسيماظديتمؼؾقعفدومممم

مسؾكمأض اغفمعـمض ؼش.

أاـدوحلمممػ اموضدمطونمعقل ةمعومؼ المؼ ىماظغؿوعيمتظؾمربؿدًام

مسؿؾف،مبقـؿومؼؿصؾىماظ جولمس ضًو.

مؼللظفمؼبماظؾضوسي:مبؽؿمػ ه؟ماؿمجوحلمرجؾمعـماظقفقدمإظبمربؿدم

ماظقفقديموضول:مأتؼلؿمبوظ تمواظع ى؟م،مصلووعفأجوبفمربؿدم

وضول:موا معومدفدتمهلؿومحؿكمأحؾدػمممصوغب موجفمربؿدم

مبفؿو.
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مصوبؿلؿماظقفقديموضول:مغعؿ،مأذرتيمعـؽممبـؾمعومضؾً.

صوذرتىماؿمغظ مإظبمعقل ة،موأذورمإظقفمأنمؼؿؾعف،مصؿؾعفمعقل ةم

من.صؼولمظفماظقفقدي:مإظ ممػ اماظ جؾ،مػ اماظ جؾمغيبمآخ ماظ عو

ظؼدمدوص معقلد ةمطدـريًا،موتدوج مطدـريًا،موتعوعدؾمعدعماظ جدولمممممممم

وععودغفؿ،موظؽـمأما مسؾقفمرحؾيمأسفىمعـمػد ه،مظؼددمرأىماظؽدـريمممم

ضؾؾ،مطدونمؼبمذدققمظؾعدقدةمإظبمعؽديمظدقؼصمسؾدكممممممممومسعمعومأمؼلؿعمعـ

ماظلقدةمخدصبيمعومرأىمومسع،مصؿـمؼصدقمعومحدث؟

أعدقاهلؿ،موظؽدـمممأغفكماىؿقدعمودورتفؿ،موح عدقامأعؿعدؿفؿمومممم

طونمضدماذرتىمبوألعقالماظديتماطؿلدؾفومؼبماظؿفدورةمبضدوسيممممممربؿدًام

معـماظشوم،مغبؾفومععفمظقؿوج مبفومؼبمعؽي.

م***

سودتماظؼوصؾيمإظبمعؽي،موأد عمعقل ةمإظبمددقدتفمخدصبديمبـدًمممم

عـمصدقرهمممخقؼؾدمظقؼصمسؾقفوماظؼصصماظعفقى،مبقـؿوماوفمربؿدم

ظشوم،مصؽلىمضعػماٌؾؾدغماظد يمؼؽلدؾفممممإظبماظلقق،موبوعمبضوسؿفمعـما

ماظشؾوبماظ ؼـمتلؿلج ػؿمخدصبي.

دخؾمعقل ةمسؾدكمددقدتفمخدصبديمؼددقمضؾؾدفمبشددة،مابؿلدؿًمممممممم

مخدصبيموضوظً:مأرجقمأغؽمهؿؾمأخؾورًامدورة،متؾدومع تؾؽًو.
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ضددولمعقلدد ة:مدددقدتلماظطددوػ ة،مظددـمتصدددضلمعددومحدددث،مإغددفممم

مذلغًومبؽؾمتلطقد.اظعفى،مربؿدمبـمسؾدما مأسفىمعـمرأؼً،مإنمظفم

ممممحؾلددًمخدصبدديمأغػودددفومذددقضًومظؿلددؿعمعددومرأىمعقلدد ةمعددـمممم

م،مصفلمالمتلؿعمسـفمإالمأصضؾماألخؾورموأحلـماظصػوت.ربؿدم

ضصمسؾقفومعقل ةمعومطدونمعدـمأعد ماظغقؿدي،موعدومطدونمعدـمأعد ممممممممم

ايربانماظقفقدؼون،موعومأخرباهمعـمخربمغيبمآخ ماظ عون،موسـمأخ قم

بف،موصدضفموأعوغؿفموحلـمععوعؾؿف،موػقموااؼمواؼيماظـوسممربؿدم

مأغفمدقعقدمإظقفومخبريموصري.

خدصبيمبويدؼٌمسـماظؿفورةمبعددمعدوممسعدً،ممممماظلقدةمأمتؾول

ظؼدمت ط تمحدؼٌمابـمسؿفومورضيمبـمغقصؾمسـمغيبمآخ ماظ عدون،موضددممم

مػقماظـيبماٌـؿظ ؟ممعـ مزعـ،مػؾمؼؾبعؼؾمأنمؼؽقنمربؿدغلقًمأع هم

أنمتؼقلمذقؽًو،مودورتمخورجيمعدـماٌـد لممممغفضًمخدصبيمدون

ـمغقصؾ،متػؽ مؼبماظط ؼؼ،معؿففيمعـمصقرػومإظبمعـ لمابـمسؿفومورضيمب

أذ فمض ؼش،موػقماظصودقماألعدنيمايلدـماًؾدؼ،مممممربؿدمبـمسؾدما 

ماحملؾقبمعـمضؾؾماىؿقع،مأظقلًمتؾؽمصػوتماألغؾقوحل؟

ًموصؾًم قفدوممبوظددخقل،مصـظد مإظمممعـ لمورضيمبـمغقصؾ،ماددؿلذغ

مورضيمؼؼقل:مػـوكمأع مػوممجؽًمبفمؼومبـًماظعؿ.
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مضوظً:مالمأػؿمممومجؽًمعـمأجؾف.

موجؾلًمإظبمورضيمتؼقل:معومتؼقلمؼبمربؿدمبـمسؾدما ؟

ضولمورضيمبـمغقصدؾ:مأضدقلمصقدفمعدومتؼدقلمطدؾمضد ؼش،ماظصدودقممممممممم

األعني،ماظش ؼػماهلومشل،مايلدـماًؾدؼمواظلدرية،ماظقضدقحلماظقجدفمممممم

ماىؿقؾماظـغ .

مخدصبي:مظؼدمادؿلج تفمؼبموورةمظل.ضوظًم

مضولمورضي:محلـًومصعؾً،مصؿـمأصضؾمعـماألعنيمظؾؿفورة؟

ضوظًمخدصبي:موضدمبعـًمععفمخودعلمعقل ةمظقؿؿؾعمأا هموسؿؾدف،مم

مصعودمخبربمأطربمعـماظصدقمواألعوغي،مظؼدمضصمسؾلمأخؾورًامسفقؾي.

ضصًمخدصبيمسؾكمورضيمعومأخربػومبدفمعقلد ة،مصدوبؿفٍمورضديممممم

ظؽـمطونمػ امحؼًومؼومخدصبي،مإنمربؿددًامظدـيبمػد هماألعدي،مضددمممممموضول:م

س صًمأغفمطوئـمهل هماألعيمغيبمؼؾبـؿظ ،مػ امزعوغف،موظؽدـينماغؿظد تممم

مرقؼً ،موادؿؾطلتماألع موضؾًمإظبمعؿك؟

موأغشدمؼؼقل:

موطـًمؼبماظ ط ىمىقجدوًمم(1)ىفً

مووصدػمعدـمخدصبديمبعددموصدػممممم
م

م(2)هلددؿمروٌددومبعددٌماظـشددقفومممم

مؿظدوريمؼدومخددصبومممصؼدمردولماغم
م

                                                           
 جلقب:مأحلقب.م(1)

 اظـشقٍ:ماظؾؽوحل.م(2)
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مسؾدددكمرجدددوئلم(1)بدددؾطـماٌّؽدددؿني

ممبدددومخربتـدددومعدددـمضدددقلمضدددسمم

مبددددلنمربؿدددددًامدقلددددقدمضقعددددوًم

موؼظفددد مؼبماظدددؾ دمضدددقوحلمغدددقرمم

مصقؾؼدددكمعدددـمضبوربدددفمخلدددوراًممم

مصقدددومظقدددؿينمإذامعدددومطدددونمذاطدددؿم
م

محدددؼـؽمأنمأرىمعـددفمخ وجددومم

معددـماظ ػؾددونمأطدد همأنمؼعقجددوم

معـمؼؽقنمظفمحفقفوم(2)وطبصؿـ

م(3)اقجددومؼؼددقممبددفماظربؼدديمأن

م(4)وؼؾؼددكمعددـمؼلددوٌفمصؾقجددوممم

م(5)ذفدتموطـًمأوهلدؿموظقجدومم

م

ص حًماظلقدةمخدصبيمب ظؽمطدـريًا،موادؿؾشد تمخدريًا،موبددأممممم

م.اػؿؿوعفومؼ دادممبقؿدم

م***

ؼـؿظ ػددومحددوعً ممسددودتمإظبمعـ هلددو،موػـددوكمطددونمربؿدددمم

اظؾضوسيمواظـؼقد،مدخؾًموادؿؼؾؾؿفمظقؿقدثمإظقفومسـمأعقرماظؿفدورة،مم

معقالماظيتمسودمبفومإظقفو،موطؿمدؿؽقنمحصؿفمعـماظـؼقد.واأل

،مووضعمإظقفدوماظـؼدقدممممبومصعؾمؼبماظشومموعؽيمأخربػومربؿدم

طوعؾيمبؽؾمأعوغي،موأمتلبفمخدصبيمحؿكمبوظؿلطدمعـمأعوغؿفمؼبماألعقال،م

                                                           
 (.ؼـ ب)اٌّؽؿني:معؽيماٌؽ عيمواٌدؼـيماٌـقرةمم(1)

 خصؿ:مشؾىمبويفي.م(2)

 اقج:متضط ب.م(3)

 اظػؾقج:ماظػقز.م(4)

 اظقظقج:ماظدخقل.م(5)
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إظددلمبددلعقالمتػددققمضددعػمعددومطددونمؼعددقدمبددفمممبددؾمضوظددً:مظؼدددمسدددتؽب

أسطقفؿ،موأحدىمأنمدبد جمؼبمطدؾمممماٌلؿلج ون،مظ ظؽمأسطقؽمضعػمعوم

موورةمظل.

سؾكماؼؿفو،مسـدػومدخؾًمصدؼؼيمًدصبدي،مممذؽ ػومربؿدم

مصؼوظً:مأخورؾًومؼومربؿد؟مصقجدتمربؿدًام

مضول:مط .مجػؾًماظلقدةمخدصبيمورفمضؾؾفو،موظؽـمربؿدًام

،موظؽدـممذع تماظلقدةمخدصبيمبشلحلمعـماي نمظ دمربؿددمم

مهلو.معومؼبمض ؼشماع أةمإالمت اكمطػمًامصدؼؼؿفومضوظً:موأمال؟مصقا 

وضعًمتؾؽماظؽؾؿوتمؼبمضؾىمخدصبي،موأراحًمصدرػو،مغعؿمإغدفمم

طػممظؾ واجمبش ؼػيمعبقؾي،موطؾمصؿقوتمض ؼشمؼعؾؿـمذظؽ،موعوم ـعفم

معـماظ واجمإالمضؾيماٌول،موحولمسؿفمأبلمروظىماظصعؾي.

ؼبماً وج،موزؾًماظلدقدةمخدصبديمتػؽد مؼبمممممادؿلذنمربؿدم

ه،مبؾمصورمع ط ماػؿؿوعفو،موزؾًمتلللمسـفموتلؿػل مسـمأخ ضدفممأع 

وأصعوظفموأصدضوئفموأصؽوره،موطؾمؼقممت دادمإسفوبدًومبدف،مواسؿؼدودًامأغدفممممم

مرمبومؼؽقنمصعً ماظـيبماٌـؿظ .

م***

بوهلوموتػؽريػو،موظؽـفمأمؼطؾىماظ واجمعـفدو،مممذغؾمربؿدم
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لدؿطقعمأنمتؽلد مممطؿومأمؼطؾىماظ واجمعدـمأيماعد اةمؼبمضد ؼش،مػدؾمتمممم

ماظػؼ مظقػؽ مؼبماظ واجمعـفو؟مإغفومظقلًمحبوجيمإظبماٌول.حوج م

أخريًامصؽ تمخدصبيمأنمتلؿشدريمأضد بماظـدوسمإظقفدو،مصددسًمممممم

م،موخؾًمبفؿومتللهلؿو.(2)وأس مصدؼؼيمإظقفوم(1)أخؿفو

متماالػؿؿدوممواألرقمؼبموجدفممذع تمصدؼؼؿفومسؾكماظػدقرمبع عدومم

مي؟خدصبي،مصؼوظً:معومذلغؽمؼومخدصب

جوبًمخدصبي:مظؼدمعبعؿؽؿومألع مأغؿؿوماظقحقدتونماظؾؿونمأاؼملص

بؽؿومؼبمحػظف،مأع مربؿدمبـمسؾدما ،مأمأرمعـؾفمعدـماظ جدول،محؾدقؿمممم

مط ؼؿ،مذفؿمحلقىمغلقى،مصودقمأعني،موصققمذظؽمظفمذلن.

مابؿففًمصدؼؼيمخدصبيموضوظً:مأخريًامػقماظ واجمؼومخدصبي.

ع ،موظؽـمطقػمظلمأنمأخدربهممضوظًمخدصبي:مصؽ تمطـريًامؼبماأل

مب شؾيتمؼبماظ واج؟

ضوظًمأخًمخدصبي:مإغلمألرجقمأنمؼؽقنمظؽمزوجدًو،مصفدقمصدققمممم

ماظقصػماظ يمتصػني،مودـ ىمر ؼؼيمغللظفمصقفومسـماظ واج.

مضوظًمصدؼؼؿفو:مػؾمتلذغنيمظـومأنمغدب ماألع ؟

مضوظًمخدصبي:ماصع .

                                                           
 ضعمصؼط.ػوظيمبـًمخقؼؾد،مدؿ ط مؼبمػ اماٌقم(1)

 غػقليمبـًمعـقي،مدؿ ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(2)
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ؼدب ممخ جًمأخًموصدؼؼيماظلقدةمخدصبيمعـمسـدػومطؾمعـفؿو

ؼلدريمؼبماظط ؼدؼممممأع ًا،مأعومأخؿفومصؼدماغؿظ تمإظبمأنمرأتمربؿددًامم

ععمصدؼؼفمسؿورمبـمؼودد ،مصوددؿغؾًماظػ صديموغدودتمسؿدورًا،متقضدػممممممم

ؼـؿظ مسؿدورًامأنمؼـظد مؼبمذدلغفو،ماضدرتبمسؿدورمعدـمأخدًمممممممممربؿدم

خدصبي،مصلدد تمظدفمضوئؾدي:مأعدومظصدوحؾؽمػد امعدـمحوجديمؼبمتد وجمممممممممم

مخدصبي؟

مأدري،مأدلظفمظؽ.ضولمسؿور:مالم

مضوظً:ماصعؾ.

ؼؼدقل:مػد همأخدًممممموت طؿفموشودرت،مصعودمسؿورمإظبمربؿددمم

اظلقدةمخدصبيماظطوػ ة،مدلظؿينمإذامعدومطدونمظدؽمعدـمحوجديمؼبمتد وجممممممم

مخدصبي.

م:مبؾكمظعؿ ي.صلجوبفمربؿدم

وظؽـمعومؼ المحوج ماٌولم ـعفمعـماظ واج،موسودمإظبمعـ لمسؿفم

ػـدوكماعد أةمتـؿظد كمؼبمذدلنمهدداؽممممممأبلمروظى،مػـوكمضولمظفمسؿف:م

مصقف.

،مصددخؾمصدنذامبفدومصددؼؼيمخدصبديماٌؼ بدي،مممممممتعفىمربؿدم

مرحىمبفوموجؾسمإظقفومصؼوظً:مؼومربؿد،معوم ـعؽمأنمتؿ وج؟
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مصؼول:معومبقديمعومأت وجمبف.

ضوظً:مصدننمُطػقدًمذظدؽ،مودؾبسقدًمإظبماٌدولمواىؿدولمواظشد فمممممممم

مواظؽػوحلة،مأالموقى؟

مضول:مصؿـمػل؟

مخدصبيمبـًمخقؼؾد،ماظطوػ ة.مضوظً:

مضول:موطقػمظلمب ظؽ؟

مضوظً:مسؾلقب.

مضول:مصلغومأصعؾ.

ابؿففددًمصدددؼؼيمخدصبددي،موأمتصددربمحؿددكمدبددربمصدددؼؼؿفومم

عؿففديمإظبممماظع ؼ ةمبوًرب،مصك جًمعـمصقرػومعدـمسـددمربؿددمممم

خدصبي،مأخربتفوممبومدارمبقـفدوموبقـدف،موأنمظدؼدفماظ شؾديمؼبمذظدؽ،مممممم

مصؿوذامأصعؾماآلن؟مصؿشفعًمخدصبيمودلظؿفو:

مضوظًمصدؼؼؿفو:مادسقفمإظقؽ،موهدالمإظقف.

،مصقض موجؾسمإظقفو،متشفعًمخدصبي،موأردؾًمإظبمربؿدم

صؼوظً:مؼومابـمسدؿ،مإغدلمضددمرشؾدًمصقدؽمظؼ ابؿدؽمووددطؿؽمؼبمضقعدؽ،ممممممممم

موأعوغؿؽموحلـمخؾؼؽموصدقمحدؼـؽ،موضدمُطػقًماٌول،مصؿومتؼقل؟

ماظطدوػ ةماظشد ؼػي،مممصفدلممرشؾؿفمؼبماظ واج،مبنيمهلومربؿدم
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وأخربػومأغفمدقفؿؿعمععمأسؿوعفموأضوربفمعـمبدينمػوذدؿمظققضد وامإظبمممم

مأضوربفومعـمبينمأدد.

إظبمسؿفموأخدربهمب شؾؿدفمؼبماظد واجمعدـماظلدقدةمممممممسودمربؿدم

وػ ة،مخدصبيمبـًمخقؼؾد،مص حمأبقمروظدىموضدول:مإغفدوماظشد ؼػيماظطدممممم

 مؼـؿظ معقظقدهمغب ة،محؿكمصدؼؼؽمأبقمبؽوضدمت وجمأت ابؽماظعؾوسمو

اظـوغل،موأغدًمأذد فمضد ؼشموأصضدؾفؿمخؽبؾؼدًوموخؾبُؾؼدًو،مغد ػىماظؾقؾديممممممممم

مظـكطؾفومظؽ،موؼعقــومآلمػوذؿمسؾكماٌف .

غب ةمبدـممععمسش ةمعـمضقعفمعـفؿمسؿفمؼبماٌلوحلمذػىمأبقمروظىم

م.(1)ًطؾيمخدصبيمعـمسؿفومسؾدماٌطؾىمععمربؿدم

ماظد يمجعؾـدومعدـممممجؾسماىؿقعمصؾدأمأبقمروظىمضوئً :مايؿددم م

ذرؼيمإب اػقؿ،موزرعمإمسوسقدؾ،موععددنمععدد،موأصدؾمعضد ،موجعؾـدوممممممم

حضـيمبقؿفمودققباسمح عف،موجعؾمظـدومبقؿدًومربفقجدًوموح عدًومآعـدًو،مممممم

وجعؾـومحؽومماظـوس.ماؿمإنمابـمأخلمػ امربؿدمبـمسؾدما مالمؼقزنمبدفمم

ضدؾمصدننممممبفمذ صًوموغؾً موصضً موسؼدً ،موإنمطدونمؼبماٌدولممممرجحرجؾمإالم

اٌولمزؾمزائؾ،موأع محوئؾ،موسورؼيمعلرتجعي،موػقموا مبعدمػد امظدفممم

غؾلمسظقؿ،موخط مجؾقؾ.موضدمخطىمإظقؽؿمرشؾيمؼبمطد  ؿؽؿمخدصبدي،ممم

                                                           
 سؿماظلقدةمخدصبيمامسفمسؿ ومبـمأدد،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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موضدمب لمهلومعـماٌف مسوجؾفموآجؾفمػبلؿؽيمدرػؿ.

م.(1)صؼولمسؿمخدصبي:مػقماظػقؾماظ يمالمؼؾبؼدعمأغػف

م***

طؾدفومبوظشد ؼػنيماظؽد  نيممممممتماظ واجماٌؾورك،موص حًمض ؼشو

أعبؾماهلداؼو،مماظطوػ ؼـ،موص حمأبقمبؽ مظصدؼؼفماظع ؼ مطـريًا،موأػداه

مغب ةمواظعؾوس.طؿومصعؾمأسؿوعفم

ؼلوص مؼبموورة،مبؾمبوتمؼـظؿمأعدقرمودورةمممموأمؼعدمربؿدم

ععمعقلد ة،ماظد يمأػدتدفماظلدقدةمخدصبديمظ وجفدو،ممممممممعؽيخدصبيمؼبم

مأسؿوهلؿ.وؼؿوبعقنممصؽوغومؼقزػونماظ جولماألعـوحل

أمتؽؿػكبماظلقدةمخدصبيمبنػداحلمعقل ةمإظبمزوجفومايؾقى،مبؾم

أحؾًمأنمتفدؼفمش عًومؼ زعفموطبدعف،موضدمطوغدًماؾدؽماظعدؼددمعدـممممم

اظغؾؿون،مصع ضؿفؿمسؾقفموضوظً:ماغظ مإظبمػمالحلماظغؾؿون،ماخدرتمعدـفؿممم

معـمتشوحل.

بقدـفؿمممبـمحورايمعـمًاإظبماظغؾؿون،مواخؿورمزؼدمصـظ مربؿدم

معبقعًو،موصورمخودعفماٌؼ ب.

                                                           
ػقماظػقؾماظ يمالمؼؾبؼدعمأغػف:مح صقًومتعينمػقماظ ط ماظؼقيمعـمايققاغدوتماظديتمالمؼ عدكممممم(1)

 د.ذلحلمسؾكمأغػفمصريتد،موععـكماٌـؾمأغفماظؽ ؼؿماظ يمالمؼؾب 
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موصعً مطونمزؼدمبـمحورايمخدريمشد م،موأسفدىمبدفمربؿددمممممم

أؼضًو،موسؾؿمأغدفمزبؿؾدػمسدـمممممجدًا،مطؿومأنمزؼدًامضدمأسفىممبقؿدم

ممبددوضلماظ جددول،موبوتددومضدد ؼؾنيمطددوألبموابـددفمؼبمصددرتةموجقدد ة،موربددوهم

ردقلمممسؾكمعؽورمماألخ ق،موحلـماظصػوت،موزؾمؼبمجدقارهممربؿدم

ماظقضً.

مخدصبديمعدعمممماظلدقدةممأعومب طدي،مصؼددماغؿؼؾدًمظؿعدقشمؼبمعـد لممممم

طبربػدومأغدفمؼ ؼددمأنمؼعؿؼفدو،مممممم،مصفؾسمإظقفدومربؿددمممربؿدم

وتصؾحمح ةموتؿ وجمح ًا،موظؽـفومضوظً:مأغًمعينمعـؾمابين،مالمأرقؼم

مص اضؽ.

م:مأغًمأعلمبعدمأعل.صؼولمهلومربؿدم

حقوةمددعقدة،موددقظؾمممموبنيمهلومأغفمؼ ؼدمهلومأنمتؿ وجموتعقش

مؼصؾفوموؼ ورػو.

والمؼؼطعفدوممم،موسوذًمح ةمؼ ورػومربؿددمم(1)ت وجًمب طي

مأبدًا،موغبؾًموأنؾًمأ ـ،موبوتماىؿقعمؼع صقغفومبودؿمأممأ ـ.

م***

ؼبمض ؼيمبعقدةمطونمواظدمزؼدمبـمحورايمعومؼ المؼؾقٌمسـمابـف،م

                                                           
 ت وجًمب طيمسؾقدمبـمزؼد،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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ـظد مإظبماظؼؿد ،ممموظؽـمأحدًامالمؼع فمعؽوغف،مجؾسمإظبمتؾديمؼبماٌلدوحلمؼمم

موضول:

موبؽكمابـفماظع ؼ .

م***

عمأعددومؼبمبددينمػوذددؿ،مصؼدددمطوغددًمصددػقيمبـددًمسؾدددماٌطؾددىمتضدد

مؼـؿظ مبػورغماظصرب.م(5)اممبـمخقؼؾدعقظقدػو،موطونمزوجفوماظعققب

                                                           
 شوظؽ:مؼعينمأػؾؽؽ.م(1)

 جبؾ:مؼعينمحلى.م(2)

 أصؾ:مؼعينمشوب.م(3)

 غصماظعقس:مح صقًومؼعينمحٌماظدابيمبشدة،موؼعينمدلسؿؾمطؾمجفدي.م(4)

اظلدقدةممماظعقاممبـمخقؼؾد،مػقمواظدماظ بريمبـماظعقام،موزوجمصػقيمبـًمسؾدماٌطؾى،موأخقم(5)

 خدصبيمبـًمخقؼؾد،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.

مبؽقًمسؾكمزؼدموأمأدرمعومصعدؾم
م

مأحلمصريجكمأممأتكمدوغفماألجؾ؟م
م

مصددقا معددومأدريموإغددلمظلددوئؾممم

مصقوظقًمذع يمػؾمظؽماظدػ مرجعي

متؾب ّط ؾبغكبقفماظشدؿسمسـددمرؾقسفدوممم

موإنمػؾًماألرواحمػدقفـمذطد همم
م

مبعديماظلفؾمأممشوظؽماىؾؾم(1)أشوظؽم

م(2)ؾصقليبمعـماظدغقومرجقسؽمظلمبؽبفؽب

م(3)وتع ضمذط اهمإذامش بفدومأصدؾمم

مصقومرقلمعومح غلمسؾقفموعوموجؾ
م

مؼبماألرضمجوػدًام(4)دلسؿؾمغصماظعقس

محقددوتلمأومتددلتلمسؾددلمعـددقيتمم
م

موالمأدلمماظؿطقافمأومتلدلممامبدؾممم

مصؽدؾماعدد ئمصدونموإنمشدد هماألعددؾمم
م
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ضدعًماظلدقدةمخدصبديمبـدًمخقؼؾددمٌلدوسدةمزوجديمأخقفدومؼبمممممممم

عماظ جددولماظدقالدة،موحضد مغلددوحلمعدـمبددينمػوذدؿموبدينمأدددد،مووؿدمممممم

غبد ةموأبدقمممػ،معـمبقـفؿمإخقةمصػقيماظعؾوسموؼـؿظ ونماٌقظقدماظش ؼ

م.مروظىموأبقمهلى،موابـمأخقفومربؿد

بعدمدوسوتمخ جًماظلقدةمخدصبيمهؿؾمرػً معبقً ،مابدؿفٍمم

مطـريًا،مأسطؿفمألخقفومؼؼؾؾفموضبؿؾفمإظبمأسؿوعفموأخقاظف.ماظعققبامبفم

ارؿددلنماىؿقددعمسؾددكمصددػقي،موسؿددًماظػ حدديمض ؼشددًومبددوٌقظقدممم

م.(1)اماممادؿماظ بري،مصؽونماظ بريمبـماظعققباظش ؼػ،موأرؾؼمسؾقفماظعققب

وسدؿمايد نممم،مخقؼؾددماممبدـمموممحؿكمُضؿؾماظعدققبموظؽـمعومػلمإالمأؼ

اممؼؿقؿدًو،متعدؿينمبدفمأعدفمصدػقي،موؼبمممممموبوتماظ بريمبـماظعققباظعوئؾؿني،م

مطػوظيمسؿفمغقصؾمبـمخقؼؾد.

م

 

م

م

 

                                                           
 اظ بريمبـماظعقام،مأحدماظعش ةماٌؾش ؼـمبوىـي،مظفمدورمطؾريمؼبماظلريةمطوعؾي.م(1)
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني والعصرون ــ

م

 تقريبا   م486 | هـ14-

  زيد بن حممد

 (0)بن ساعدة قس

 (1)هند بنت عتبة

م

بوظلدقدةمخدصبديمبـدًمممممعضًمبضعيمأسقاممسؾكمزواجمربؿدم

جونمأدعدمعـفؿو،مصؼدمطوغومعؿػوػؿنيم،موأمتشفدمض ؼشمزومخقؼؾد

ممإظبمأبعدمايدود.وعؿقوبني

األول،موطدونمممأصؾقًماظلقدةمخدصبديمحدوعً مبدوبـمربؿددممممم

ؿفموتعؾقؿف،موطدونممسؾكمت بقمؼلؽـمععفؿو،مؼؼقممربؿدممػـدابـفوم

،مصؼدمسقضفمسـمحـونماألبمبشؽؾمطدؾري،ممايىمحملؿدممذدؼدمػـد

                                                           
 ضسمبـمدوسدة،مأحدماألحـوف،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)

 ػـدمبـًمسؿؾيمبـمربقعي،مهلومدورمطؾريمؼبماظلريةمطوعؾي.م(2)
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وؼعؾؿفموؼ بقفمأؼضدًو،موطدونممممحورايؼؼ بمزؼدًامبـممطؿومطونمربؿدم

أ دومإسفدوب،مصؾدؿمؼد مؼبمحقوتدفمرجدً ممممممممزؼدمععفؾًومبلقدهمربؿدم

أظطػموأحؾؿموأرضكمعـف،موبوتمضدوتفمؼلريمععفمطبدعدفموؼ اضدىمطدؾمممم

مفموأخ ضف.تص صوت

غعؿماظ وج،ممطؿومطوغًماظلقدةمخدصبيمغعؿماظ وجي،موربؿدم

ؼ ورمسؿفمموطوغومطـرياماظصؾيمظألضوربمعـماظط صني،مصؼدمطونمربؿدم

أبومروظىمؼقعقًو،محقٌمح نمأبقمروظىمالبؿعودمابدـمأخقدفماظع ؼد مسـدفممممم

ح غًومذدؼدًا،مصؼدمطونمؼؼ بفموضبؾفمجدًا،مطؿومطوغدًماظلدقدةمخدصبديمممم

سؾكماظعـوؼيمبوبـمأخقفوماظ بريمبـماظعقام،موادؿؼؾوظفمحبػووة،مح ؼصيم

مضبؾفموؼؼ بف.مطؿومطونمربؿدم

ازدػدد تموددورةماظلددقدةمخدصبددي،موذددورطًمزوجفددومأعقاهلددوم

وخدعفو،موطونمؼش فمسؾكموورتفوموؼـؿقفو،مطؿومطوغومح ؼصنيمسؾكم

اظؼ ؼدىمواظؾعقدد،موإسوغديمأيممممإرعومماظػؼ احل،موعلوسدةماحملؿوجنيمعدـمم

معظؾقم،موإط اممماظضققف.

طددونمحددىماظلددقدةمخدصبدديمظ وجفددومؼدد دادمؼقعددًومبعدددمؼددقم،ممم

بؾموبوتًمتشع مبصدقمحدددفومؼبمموإسفوبفومبلخ ضفمؼػققمطؾمتصقر،م

دب جمإظبماظؾوبموتلخد ممموغًمإذامدخؾمسؾقفوصؽطقغفمغيبمآخ ماظ عون،م
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مبقدهموتضؿفمإظبمصدرػوماؿمتؼقل:مبلبلموأعل،موا معومأصعؾمػ امظشلحل،

ؾعٌ،مصننمتؽدـمػدقمصدوس فمممموظؽينمأرجقمأنمتؽقنمأغًماظـيبماظ يمدقؾب

محؼلموعـ ظيت،موادعمامظفماظ يمؼؾعـؽمظل.

ؾبصقؼددقلمهلددومزوجفددومربؿدددم أغددومػددق،مضدددمم:موا مظددؽـمطـدد

كب سـديمعدومالمأضدقعفمأبددًا،موإنمؼؽدـمشدرييمصدننمامظدفماظد يمممممممممماصطـع

متصـعنيمػ امألجؾفمالمؼضقعؽمأبدًا.

م***

ىم ودورةمعدـمبد دمزؼددمبدـمحوراديمإظبمعؽدي،موؼدمممممممممؼبمؼقمما 

قلمأحددػؿ:مأظدقسمػد امممم،مصقؼدماظؿفورمزؼدًامؼلريمإظبمجوغىمربؿددمم

ماظ يمؼؾقٌمسـفمواظدهموؼؾؽقفمطؾمؼقم؟مزؼدمبـمحوراي

ضولمآخ :مأزـمأغفمػق،مصؾـؾعٌمإظبمأبقف،مدققض مسؾدكماظػدقر،ممم

مظؼدمجوبماظؾ دمطؾفومحبـًومسـف.

وغفمأنمابـفمؼبمض ؼش،مسـدمرجؾمؼدسكمصؾعـقامإظبمايورايمطبرب

خ جمعل سًومعدعممومادؿؾش مربؿدمبـمسؾدما ،موعومإنموصؾفماًربمحؿك

م.أخقفمإظبمعؽي،مظقؾؿؼقومزؼدًا،موؼطؾؾوهمعـمربؿدم

طونمايورايمضدمعبعماألعقالمظقػديمبفموظدهماظع ؼ ،موطونمسؾدكمم

نمسؾدكممعؼوبؾموظده،مبدؾمطدومممادؿعدادمأنمؼدصعمأيمعؾؾغمؼطؾؾفمربؿدم
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مإظبمب ده.مٌلؿققؾمظقعقدمبوبـفماظع ؼ مزؼدادؿعدادمظػعؾما

أمؼؽـمحورايمؼصدقمأغفمدقشوػدموظدهماوغقيمبعدمردقلمشقدوب،ممم

طقػمأصؾح؟مػؾمأحلـقامإظقف؟مػؾمؼع بقغف؟مػؾمؼلطؾمجقدًامأممصبدقع؟مم

ػؾمؼؾؾسمجقدًامأممؼربد؟مأيماظ جولمؼؽدقنمربؿددمبدـمسؾددما ؟معدومإنمممممم

مـمعـ لمربؿدمبـمسؾدما معـمصقره،مصدظقهمسؾقف.وصؾمعؽيمحؿكمدللمس

ر قمحورايمبوبماٌـد لمبقددمت جدػ،مصدؿحمهلدؿمشد مماظؾدوب،مممممممم

مودلهلؿو:معـماظ ج ن؟

ضولمحوراي:مسبـمعلوص ان،مػؾمظـومأنمغؿقدثمإظبمدقدكمربؿدم

مبـمسؾدما ؟

أنمػـددوكمعلددوص انممأدخؾددفؿوماظغدد مموأسؾددؿمدددقدهمربؿدددًامم

م،موأجؾلدددفؿموأرعؿفدددؿؼؾؾفؿمربؿددددمؼ شؾدددونمؼبمظؼوئدددف،مصوددددؿ

م،مالمؼع فمع ادػؿمبعد.وأط عفؿ

وظؽـدفموجددمممطونمعـمماظقاضحمأنمحورايمع تؾدؽمبعدضماظشدلحل،مممم

ؼومابدـمسؾددماٌطؾدى،ممممضول:م،مادؿؼؾواًلمط  ًو،مصظـماًريمؼبمربؿدم

أغؿؿمجريانما مؼبماظؾقًماي ام،متطعؿقنماىدوئع،موتلدؼقنماظعطدش،مممم

موتغقـقنماٌؾفقف.

عـماظقاضحمؼبمط عفؿومأغفؿومؼبمرؾىمضبؿوجمإظبمرضديمضؾدى،مممطونم
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توبعمضوئً :موإنمابــومسـدك،موضدمجؽـوكممبوممنؾدؽمعدـمأعدقال،مغ جدقممممم

معـؽمأنمتػدؼفمظـو.

م:موعـمابـؽؿو؟صؼولمربؿدم

مضولمحوراي:مش عؽمزؼدمبـمحوراي.

م:مصفؾمظؽؿمؼبمذلحلمخريمعـماٌولمواظػداحل؟ضولمربؿدم

مك؟ضولمحوراي:موعومذا

:مأغودؼفمظؽؿ،موأخريه،مصننماخؿدورطؿمصفدقمظؽدؿ،ممممضولمربؿدم

موإنماخؿورغلمصقا معومأغومبوظ يمأخؿورمسؾكمعـماخؿورغلمأحد.

تعفىماألبمواظعؿمعـمػ اماظع ض!مدقكؿورماظقظددماي ؼديمعدعمممم

مواظدهمبؽؾمتلطقد،موظـمؼدصعقاماٌول،مصؼولمحوراي:مبوظغًمؼبمامغصوف.

راديمصفدوحل،مغظد مإظبمواظددهموسؿدفممممممزؼدًامبـمحومصـودىمربؿدم

وب ضدًمسقـدومممماظؾ ؼـمأمؼ ػؿومعـ موضدًمرقؼدؾ،موطدونمعشدؿوضًومهلؿدو،ممممم

م:مأتع فمػ ؼـ؟صللظفمربؿدممايورايمب ؤؼيمابـفمؼبمأحلـمحول،

مصؼولمزؼدمبـمحوراي:مغعؿ،مػ امأبلموػ امسؿل.

ظ ؼد:مؼومزؼد،مصنغفؿمأتقومظػدائؽ،موإغدلمأرىمأنمممضولمربؿدم

ورأؼدًممععفؿدومأومتؾؼدكمععدل،مصلغدومعدـمسؾؿدًمممممممنمت ػىمأخريكمبنيمأ

مصقؾيتمظؽ،مصوخرتغلمأوماخرتػؿو.
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أمؼرتددمزؼدميظدي،موضدول:مبدؾمأبؼدكمععدؽ،موعدومأغدومبوظد يممممممممم

مطبؿورمسؾقؽمأحدًامأبدًا.

تعفىمحورايمممومؼلؿع!مأطبؿورماظعؾقدؼديمسؾدكماي ؼديمبدنيممممم

مبـ ظديممم:مأغًمظدلمأػؾفموبؾده؟موظؽـمزؼدًامتوبعمؼؼقلمظلقدهمربؿدم

ماألبمواظعؿ.

صؼولمحورايمالبـفمزؼد:موضبؽمؼومزؼد!مأدبؿدورماظعؾقدؼديمسؾدكمممم

ماألػؾ؟مأدبؿورماظغ ؼىمسؾكمأبقؽموأعؽموسؿؽ؟

ؾب عـمػ اماظ جدؾمذدقؽًومأمأرهممممصؼولمزؼدمألبقف:مؼومأبل،مظؼدمرأؼ

معـمإغلونمضط،مووا مأرؼدمأنمأبؼكمععفمالمأصورضفمأبدًا.

وخ جمبفمإظبماظط ؼدؼمادؿمددورممممموأخ مبقدمزؼدمصوبؿلؿمربؿدم

ؼددمزؼددمأعدوممممممععفمإظبماظؽعؾي،موتؾعفمحورايموأخقه،مص صعمربؿدم

طؾماظـوسموأعوممحورايموأخقفمؼؼقل:مؼومععشد مضد ؼش!ماذدفدوا!معدـممممم

ماظققممزؼدمابين،مؼ اينموأراف،ماذفدوامسؾكمذظؽمؼومععش مض ؼش.

صوبؿلؿمحوراي،موذدع مبدربودةمأاؾفدًمصددره،مظؼددمطدونمابـدفمممممممم

صوضرتبمعـمابـفموضؾقبؾمجؾقـدف،موغبدؾمغؼدقدهمممم،مودقؽقنمخبري،مخبري

وأعؿعؿفمععمأخقف،موضولمالبـف:مالبدمأغدفمددقدمزبؿؾدػ،موػدقمواظددكمممممم

ماآلن،ماظ عفموطـمعـؾف.
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سوغؼمزؼدمواظدهموسؿفموودسفؿومؼؼقل:مأخربامأعدلمأغدينمأحؾفدومممم

موأذؿوقمإظقفو،موظقطؿؽـمضؾؾفو،مصلغومدعقدمػـو.

مفماىؿقعمزؼدمبـمربؿد.وت طقهمؼبمض ؼش،مؼـودؼ

صؼػ مزؼدمإظبمددقدتفمخدصبديممممععمزؼدمإظبماٌـ ل،مسودمربؿدم

مؼؼقلمهلو:مدقدتل،مػؾمتعؾؿنيمعومحدثماظققم؟

مابؿلؿًماظلقدةمخدصبيمظلعودةمزؼدمودلظً:معوذامج ى؟

قبمعـماظققممزؼدًامبـمربؿد. مضول:مظؼدمب

ظؿؿلطدد،مممتعفؾًماظلقدةمخدصبيموغظ تمإظبمزوجفومربؿددمم

ربػوممبومج ى،موطقدػمصضدؾفمزؼددمسؾدكمأبقدفموأػؾدف،مصوبؿلدؿًممممممممصلخ

خدصبيمظ ؼدموضوظً:مصلغومعـماظقدقممأعدؽمؼدومزؼدد،موأغدومصكدقرةمبدوبـمممممممم

معف بمعـؾؽ.

ؼومزؼدد،مأغدًمممموضولمظف:مص حمزؼدمجدًا،مصوضرتبمعـفمربؿدم

معقاليموحكبؾقبل،موعقبلموإظلقب،موأحىماظـوسمإظبمضؾيب.

ـددمميظديمسؾدكمصد اقممممماألددعد،موأمؼمدععًمسقدقنمزؼدد،مطدونمممم

واظده،مصفقمإظبمجوغىمخريماظؾش ،مصؽوغًمددعودتفمأنمؼؽدقنمإظبمجدقارمممم

م.ؼبمطؾميظي،موبوتمحكبىقبمربؿدممربؿدم

ضوظًماظلقدةمخدصبي:ماظغداحلمجوػ ،مػقومؼومزؼددمتـدوولماظطعدوممممم
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مواظ بري.مػـدععم

مضولمزؼد:ماظ بريمػـو!مػ امرائع،مدـؾعىمبعدماظغداحل.

موم.وضػ مإظبمعوئدةماظطع

ؿماألوالدمأالمؼعّؾددمطوغددًماظربطدديمتعددؿماٌـدد ل،موطددونمربؿدددمم

ؼؿداصعقامسؾكماظطعوم،موأنمضبؿدواما مسؾدكماظدـعؿ،موؼدلطؾقامععدًومظدؿعؿمممممم

ماظربطي.

ن،مإظبماًدورجمؼؾعؾدومممأغفكماىؿقعماظطعوم،موخ جمزؼدمواظد بريم

،موحض تمصػقيمبـًمسؾدماٌطؾىمأممؼؿقدثمإظبمربؿدممػـدوجؾسم

اظ بريمؼؾعىمسؾكمسؿؾيماٌـد لمعدعمزؼدد،مصـظد تمإظقدفممممممماظ بري،مص أت

معـ سفيمصؿقضػماظ بريمسـماظؾعى،مودخؾًمإظبماظلقدةمخدصبي.

رحؾًماظلقدةمخدصبيمبلمماظ بريمزوجديمأخقفدوماٌؿدقؼب،موظؽدـممممم

مصػقيمضوظًمعـ سفي:مأمأحض ماظ بريمإظبمػـومظقؾعى،مأغًمتػلدؼـف.

عـماظعؿ مؼومصدػقي،ممضوظًماظلقدةمخدصبيمبؾطػ:مإغفمؼبماظـوظـيم

مإغفمسؿ ماظؾعى.

ضوظًمصػقي:مظقسماظ بري،محقوتفمظقسمصقفدومهلدقموظعدى،مإغدفممممم

مايقوةمضودقي.ؼؿقؿموسؾقفمأنمؼع فمأنم

ابؿلؿًماظلقدةمخدصبيمتؼقل:مؼومصػقي،مإنمظفمسشدريةمتـصد هممم
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مظـمؼرتطقهمؼبماظشدة.وتعقـف،مبـقمأددموبـقمػوذؿم

مؼؽقنمصؾؾًومذدؼدًا.ػ تمصػقيمرأدفومغوصقيموضوظً:مسؾقفمأنم

موخ جًمإظبماظ بريمتؼقلمظف:ماظؾعىمالمؼـودؾؽ،مػقومبـو.

مودورتمودورمخؾػفومعطقعًو.

م***

بؽ مإظبمدققمسؽوز،مطدونمػـدوكممممععمصدؼؼفمأبلمخ جمربؿدم

عبعمطؾري،ماىؿقعمعـشغؾمبوظؾقعمواظؿفدورة،موػـدوكمحشدقدمتؿفؿدعممممم

ؼددةممرماىدحقلماظشع احل،مواظؽـريمعدـماىددلمواظـؼدوشمحدقلماألذدعوممممم

واظؼد ي،مواظؿغينمبوٌعؾؼوت،موطدونمعدـمأذدف ماظشدع احلماٌػدوخ ؼـمؼبمممممم

،مطونمعبعمطؾريمصبؿؿعمحقظفمظقلؿؿعقامإظقدفمم(1)ض ؼشمدفقؾمبـمسؿ و

مؼؾؼلمأصضؾماظشع .

بوسؿ اظدفممودطماىؿقعمحض مذق مؼدسكمضسمبـمدوسدة،ماذؿف م

اظؾدقن،مماألصـوم،مواتؾوسفمدؼـمإبد اػقؿ،مؼ طدىمعبؾدفماظ عدوديممممممسؾودة

طونماظقضورمواظش فمبودؼًومسؾقف،مدورمسؾكمعبؾدفمبدنيماىؿدقعمؼؼدقل:ممممم

أؼفوماظـوس!مامسعقاموسقا،موإذاموسقؿؿمصوغؿػعقا،معـمسوشمعدوت،موعدـممم

عوتمصوت،موطدؾمعدومػدقمآتمآت،مإنمؼبماظلدؿوحلمًدربًا،موإنمؼبماألرضمممممم

                                                           
 و،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.دفقؾمبـمسؿ م(1)
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،م(2)وحبورمالمتغقرم(1)ظعربًا،معفودمعقضقعمودؼػمع صقع،مونقمماقر

،م(5)،مومسددوحلمذاتمأبدد اجموأرضمذاتمصفددوج(4)وغفددورمدددوجم(3)داجمظقددؾ

أنم مدؼـدًومػدقممممؼؼلؿمضسمبدو مضلدؿًومالمرؼدىمصقدفممممموحبورمذاتمأعقاج،

أرضكمعـمدؼـؽؿمػ ا.معوظلمأرىماظـدوسمؼد ػؾقنموالمؼ جعدقن؟مأرضدقاممممم

بوٌؼوممصلضوعقامأممت طقامػـوكمصـوعقا؟متؾًومألربوبماظغوصؾيمواألعؿماًوظقيم

،مأؼـماآلبدوحلمواألجدداد؟موأؼدـماٌد ؼضممممم(6) ونماٌوضقي.مؼومععش مإؼودواظؼ

واظعقاد؟موأؼـماظػ اسـيماظشداد؟مأؼـمعـمبـكموذققبدموزخ فموّند؟مأؼـم

وضولمأغومربؽؿماألسؾك؟مأأمؼؽقغدقامأطـد مممم(7)عـمبغكمورغكموعبعمصلوسك

،موعد ضفؿمم(8)عدـؽؿمآجدواًل؟مرقدـفؿماظـد ىمبؽؾؽؾكبدفكبممممممعـؽؿمأعقااًلموأرقل

اظدػ مبؿطووظف،مصؿؾؽمسظوعفؿمبوظقي،موبققتفؿمخووؼي،مسؿ تفوماظ ئوبم

ماظعووؼي.مط مبؾمػقما ماظقاحدماٌعؾقد،مظقسمبقاظدموالمعقظقد.

ماؿمأغشدمؼؼقل:

                                                           
 اقر:متضط ب.م(1)

 المتغقر:مالمت ػىمؼبمداخؾماألرض.م(2)

 داج:معظؾؿ.م(3)

 دوج:مػودئ.م(4)

 صفوج:ماظط قماظقادعي.م(5)

 إؼود:مضؾقؾيمضسمبـمدوسدة.م(6)

 أوسك:ماحؿػظمبوٌولموخبؾ.م(7)

 طؾؽؾف:ماؼؾف.م(8)
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زؼدمبدـمسؿد و،مغد لمإظقدفممممممفابؿعدمسـفماظـوس،مبقـؿوماضرتبمعـ

مؼؿقداون.

م.رذقدابؿلؿمأبقمبؽ موضول:مإغفمرجؾمحؽقؿمذومسؼؾم

عؿشوبفًومؼبماالبؿعودمسـمموأبومبؽ مربؿدمموطونمرأيماظصدؼؼون

مومماظيتمالمتض موالمتـػع،مواظؿػؽ مؼبمخوظؼماظلؿوحلمواألرض.األصـ

م***

،موطدونممزارمسؿؾيمبـمربقعديمابـؿدفمػـددمبـدًمسؿؾديمؼبمعـ هلدومممممم

ؼػؿحمدارًامظؾضقوصيمظػؿقونمضد ؼش،مؼددخؾقنموطب جدقنمطؿدومممممم(3)زوجفو

ضبؾقمهلؿموعؿكمؼشوؤون،مجؾسمسؿؾيمإظبمابـؿدفمؼطؿدؽـمسؾدكمأحقاهلدوممممم

موأحقالمزوجفو.

                                                           
 عصدار:مأدؾوب.م(1)

 شوب :مبوضل.م(2)

 بـًمسؿؾيمػقماظػوطيمبـماٌغريةماٌك وعل،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.زوجمػـدمم(3)

مؼبماظدددددددد اػؾنيماألوظددددددددنيم

مومرأؼدددددددًمعدددددددقارداًمٌّددددددد

مورأؼدددددًمضدددددقعلمسبقػدددددومم

مالمؼ جددددددددعماٌوضددددددددلموالم

مأؼؼـدددددًمأغدددددلمالمربوظددددديمم
م

معددددـماظؼدددد ونمظـددددومبصددددوئ ممم

م1قتمظدددقسمهلدددومعصدددودرمظؾؿددد

م ضددددلماألصددددوش مواألطددددوب م

م2ؼؾؼددددكمعددددـماظؾددددوضنيمشددددوب 

محقددددٌمصددددورماظؼددددقممصددددوئ م
م
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مقػمزوجؽمؼومػـد؟ضولمهلو:مط

ضوظً:مزوجلمعومؼ المؼلؿؼؾؾمصؿقونمض ؼشمطؾمؼقم،موؼؾدفقمإظبمم

مآخ ماظؾقؾ.

مضولمسؿؾي:مإنمض ؼشًومهؾفموهض مذبؾلفمطؾمؼقم.

دخؾمزوجمػـدمسؾقفؿو،مورحىمحبؿوهمسؿؾي،موأط عدفموضددممظدفمممم

وشدودر،مممسؿؾديممأرقىماظطعوم،موجؾسمإظقفؿومإظبمأنمحؾماٌلوحل،ماددؿلذنم

وجفومؼبمدارماظضقوصي،مواددؿؾؼقومؼلدرتضبون،مغوعدًممممزمإظبصفؾلًمػـدم

مػـدمبقـؿومغفضمزوجفوموخ جمعـمدارماظضقوصيمظؾعضمحوجؿف.

ؼبمػ هماألاـوحلمجوحلمصؿكمعـمض ؼشمممـمطدونمؼ تدودمدارماظضدقوصيمممم

سودة،مدخؾمسؾكمػـددمص آػدومغوئؿدي،مصدقّظكمػوربدًو،مصؾؿقدفمزوجمػـددمممممممم

مطب جمعل سًو.

عدـممضدوئً :مممفومب جؾفمؼقضظفدوموض بأد عمزوجمػـدمإظقفومشوضؾًوم

مػ اماظ يمطونمسـدك؟

مػـدموضوظً:معومرأؼًمأحدًا،موالماغؿؾفًمحؿكمأغؾفؿين.تعفؾًم

مشوضؾًو:مإيؼلمبلبقؽ.مضول

ضوظً:معومحصؾمذلحل،مأضلؿمبوظ تمواظعد ىمظؼددمطـدًمغوئؿدي،ممممم

موعومرأؼًمأحدًا!
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مص خمضوئً :مإيؼلمبلبقؽ!

قفدو،مأخربتدفمعدوممممػـدمبقًمزوجفومعؿففديمإظبمبقدًمأبممشودرتم

حدثموػلمشوضؾيموعلدؿوحلةمعدـمردةمصعدؾمزوجفدو،موظؽدـمسؿؾديمطدونمممممممم

مخوئػًومأنمؼـؿش مخربمػـد،موتمذؼفومأظلـيمض ؼش.

وػددقمعددومحدددث،مبدددأماظـددوسمؼؿقددداقنمسددـمػـدددمبـددًمسؿؾددي،م

ماظش ؼػيمبـًماألذ افمدبقنمزوجفو،موؼ دؾفومإظبمبقًمأبقفو.

سؾدكمطدؾمظلدون،مممممتعىمسؿؾيمعـماظؼقؾمواظؼول،موبوتمخربمابـؿف

صدخؾمسؾكمػـدموس عوتماظؿعىمبودؼيمسؾقف،مضوظدً:معدومؼد الماظـدوسممممم

مؼعقؾقغين؟

ضدولمسؿؾدي:مؼدومبـقدي،مإنماظـدوسمضددمأطـد وامصقدؽ،مصددلخربؼينممممممممم

خربك،مصننمؼؽـماظ جؾمسؾقؽمصودضًومددلًمإظقدفمعدـمؼؼؿؾدف،مصقـؼطدعممممم

مسـؽمحدؼٌماظـوس،موإنمؼؽمطوذبًومحوطؿؿفمإظبمبعضمطفونماظقؿـ.

ػـدمبؽؾماؼديموصد اعيمضوئؾدي:مأضلدؿمبدوظ تمواظعد ى،مممممممغفضًم

وبلشؾظماألضلوم،مإغفمظؽوذب،موعومحصؾمذلحل،موعومرأؼًمأحدًا،موإغدينمم

مذ ؼػيموالمت غلماي ة.

محدقبقمسؿؾيموضول:مأسؾؿمأغؽمصودضي،مدلتؽػؾمبوألع .

ذػىمسؿؾيمإظبمزوجمابـؿفمؼبماظلقق،موضولمظفمأعومماٌأل:مؼومػد ا،مم
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مبلع مسظقؿ،مصقوطؿينمإظبمبعضمطفونماظقؿـ.إغؽمضدمرعقًمابـيتم

ضولمزوجمػـد:معقاصدؼ،ماجؾدىمععدؽمذدفقدًامغ هدؾمععفدؿمإظبممممممم

ماظقؿـ،موحددماٌقعودمطؿومتشوحل.

بوتددًمايودادديمحدددؼٌمعؽدديمطؾددفو،مواجؿؿددعماظشددفقدمعددـمممممم

وجؾؾقامععفؿمعبوسيمعدـمغلدقةممماظؼؾقؾؿني،موجوحلمسؿؾيموػـدموزوجفو،م

وسـددعوماضرتبدقاموبدوتمبقدـفؿممممموخ جقامعدؿففنيمإظبماظدقؿـ،مممض ؼش،م

وبنيماظؽوػـمعلريةمظقؾيمواحدةمتغريموجفمػـد،مصؼؾؼمسؿؾيمأغفومط بًم

سؾقفموضولمهلو:مإغفمضدمأرىمعومبؽمعـمتـؽ مايول،موعومذاكمسـددكمإالمم

مٌؽ وه،مصلالمطونمػ امضؾؾمأنمؼشؿف مظؾـوسمعلريغو؟

وه،موظؽـمػـدمأذوحًمب أدفوموضوظً:موا مؼومأبؿوهمعدومذاكمٌؽد مم

وظؽينمأس فمأغؽؿمتلتقنمبش ًامطبطدهموؼصدقى،موالمآعـدفمأنمؼدؿفؿينممممم

مصلبقًمحدؼٌماظع بمرقلماظعؿ مزؾؿًو.

مصؽ مسؿؾيماؿمضول:مإغلمدقفمأخؿربهمضؾؾمأنمؼـظ مؼبمأع ك.

ص ػىمإظبمعف ه،مووضعمحؾيمب مصغريةمؼبمذبد ىمبدقلماٌفد ،مممم

ـ،موخؾلػددومػـددوكمظقلددللماظؽددوػـمسـفددو،مووصددؾًماظؼوصؾدديمإظبماظؽددوػمم

صلط عفؿموسب مهلؿ،مصؾؿومضعدوامأعوعفمضولمظفمسؿؾي:مإغومضددمجؽـدوكمؼبممم

مأع ،موإغلمضدمخؾلتمظؽمخؾلمأخؿربكمبف،مصوغظ معومػق.
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مضولماظؽوػـ:محؾيمعـمب مؼبمذب ىمبقلمعف .

مارؿلنمسؿؾيمظؾؽوػـموضول:مصدضً،مصوغظ مؼبمأع مػمالحلماظـلقة.

يمبقدـفـ،مموس ضقامسؾكماظؽوػـمغلوحلمعـمض ؼش،موػـدمبـًمسؿؾ

صفعؾماظؽوػـمؼدغقمعـمإحداػـمصقض بمطؿػفوموؼؼقل:ماغفضدل.محؿدكممم

دغومعـمػـدمبـًمسؿؾي،مصضد بمطؿػفدوموضدول:ماغفضدلمظلدًمزاغقدي،ممممممم

موظؿؾدنقبمعؾؽًومؼؼولمظفمععووؼي.

صقاىمزوجمػـددمإظقفدومددعقدًامعلؿؾشد ًامبوظقظدد،مصلخد مبقددػومممممممم

قـبم سؾدكمأنمؼؽدقنممموظؽـفومأبعدتفومسـفموضوظً:مإظقؽمسين،مصقا مألح ص

مذاكماظقظدمعـمشريك.

صـفضمسؿؾيمدعقدًامبرباحلةمابـؿف،موبشورةماظؽوػـ،موأخ مابـؿدفمم

وضولمظ وجفو:مإغفومالمت شىمصقؽمزوجًومبعدماآلن،مودلزوجفومأذد فمم

مصؿقونمعؽي.

سودتمػـدمب ؼؽديمذد ؼػي،موهدداًمعؽديمبرباحلتفدوموبؾشدورةممممممم

طوبدًوماظقاحددمممابـفو،موت طًمزوجفوموسودتمإظبمبقًمأبقفدومتلدؿؼؾؾمخمم

متؾقماآلخ .

م
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث والعصرون ــــــ

م

 م10/01/487 | هـ12-/02/6

  (0) عيل بن أيب صالب
م

ؼعؾؿدفممم(2)ؼؾعدىمعدعماظؼوددؿمبدـمربؿددمممممممربؿددمطونمزؼدمبـم

قػًومظ ؼد،موطونمزؼدماٌشل،محقٌمبؾغماظؼودؿمدـؿفماألوظب،موبوتمأخًومظط

مضبؾفموؼؾعىمععفمدائؿًو.

راطضدًومإظبمزؼدد،مطدونمجعػد موزؼدددمممممم(3)جدوحلمجعػد مبدـمأبدلمروظدىممممم

ؼبماظعوذ ةمتؼ ؼؾًو،مطونمجعػ مصؿًومعبقً ،مأبدقضمعدوئً مإظبمممعؿؼوربوماظعؿ ،م

ايؿ ة،معدورماظقجف،موادعماظعقـني،مرقؼؾمايقاجىمواظ عدقش،مش ؼد ممم

م.بـمسؾدما ممًاؼشؾفمابـمسؿفمربؿدماظشع مبنيماألجعدمواألعؾس،

                                                           
،مصقوبل،مأحدماظعش ةماٌؾش ؼـمبوىـي،مرابعماًؾػوحلماظ اذدؼـ،مسؾلمبـمأبلمروظىمم(1)

 ظفمدورمأدودلمؼبماظلريةمطوعؾي.

م،مأولمأوالدماظـيبمعـماظلقدةمخدصبي،مظفمدورمضصريمؼبماظلدريةمضؾدؾمماظؼودؿمبـمربؿدمم(2)

 اظؾعـي.

 جعػ مبـمأبلمروظى،مصقوبل،مظفمدورمرئقللمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماهلف ة.م(3)
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مضولمجعػ مظ ؼد:مزؼد!مأؼـمابـمسؿلمربؿد؟

ضولمزؼد:مإغفمععمصددؼؼفمددقديمأبدلمبؽد مسـددماظؽعؾدي،معدوذامممممممم

مج ى؟

خ جًماظلقدةمخدصبيمعـماٌـ لمسـددعوممسعدًمجعػد ًا،موضددممممم

مؼومجعػ ؟م(1)طوغًمحوعً ،مضوظً:مػؾموظدتمأعؽ

ـد ميظدوت،مأغدؿؿمأولمعدـمممممضولمجعػ :مغعؿ،مظؼدموضعًموظددًامعم

مسؾؿ.

غبؾمزؼدمأخوهماظؼودؿموضولمظف:مظؼدمبوتمظؽمابـمسؿمتؾعدىمععدفممم

مأؼفوماظؼودؿ،مػقومغ اه.

ضوظًماظلقدةمخدصبيمظ ؼد:ماذػىمإظبماظؽعؾيموأخربمأبوكماًربم

ماظلعقد،مدلذػىمإظبمعـ لمأبلمروظى.

مرطضمجعػ موزؼدمحوعً ماظؼودؿمإظبماظؽعؾي،مطبربانمربؿدًام

مدةمابـمأبلمروظى.بقال

ؼـظد ونمؼبمماجؿؿعماظعدؼدمعـمبينمػوذدؿمؼبمعـد لمأبدلمروظدى،ممممم

ددعقدًاممماظصيبماظصغري،مطونماظـقرمبودؼدًومؼبموجفدف،مغبؾدفمربؿددممممم

مبف،موض قببفمعـمزؼدمواظؼودؿ،مضولمزؼد:مطؿمػقمعبقؾ.

                                                           
 أممجعػ موسؾلمابـومأبلمروظىمػلمصورؿيمبـًمأددماهلومشقي.م(1)
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مابؿلؿمجعػ موضول:مدقؾعىمععماظؼودؿمطـريًا.

مروظى؟مدللمزؼد:معوذامأمسقؿفمؼومسؿلمأبو

مضولمأبقمروظى:مظؼدماخؿورمظفمابـمأخلمربؿدمادؿمسؾل.

دقؽقنممضولمأبقمهلى:مسؾلمبـمأبلمروظى،مؼؾدومأنمابـمأخلمػ ا

م.ظفمذلن

،ماؿمدخؾدًممص حمأبقمروظى،مصؼدمطونمصعً مؼ ىمصقفمبشورةمطؾرية

إظبمصػقيمبـًمسؾدماٌطؾىمتؾوركمألخقفومبوبـفماىدؼد،مؼلدريماظد بريممم

معضماظؽدعوتمسؾكموجففموذراسقف.جوغؾفو،موضدمطوغًمػـوكمب

غظ ماظ بريمإظبماظطػؾماظصغريمسؾل،ماضرتبمعـفمؼ بًمسؾكمرأدفم

مبؾطػ،مضولمظفمجعػ :مأظقسمأخلمعبقً ؟

مضولماظ بري:معبقؾمجدًا.

ماؿمغظ مإظبمخوظفمأبلمروظىموضول:مػؾمظلمأنمأغبؾفمؼومخوظل؟

مضولمأبقمروظى:مبؽؾمتلطقد،مإنمامسفمسؾل.

بدفمجددًا،مصؼوظدًمصدػقيمظؾد بري:مسؾقـدومأنممممممممغبؾفماظ بريمدعقدًا

مؼومزبري.مغ ػىماآلن

أسطكماظ بريمسؾقًومإظبمخوظف،مصؼوظًمخدصبيمظصدػقي:مإظبمأؼدـمؼدومممم

مصػقي؟مضبىماظ بريمأنمؼ سىمابـمخوظفمضؾقً .
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مضوظًمصػقي:مػـوكمعـمؼـؿظ غومظقعؾؿفماظؼؿول.

ابؿلؿًمخدصبيمؼبمرصدؼموضوظدً:مإغدفمؼبماًوعلدي،مظدؼدفمطدؾممممممم

مظؿعؾؿماظؼؿول،مدسقفمؼ سىمابـمخوظف.ماظقضً

وظؽـماظ بريموضػمإظبمجوغىمأعفمؼطقعفومؼبمطؾمعومتلع ،مصؼوظدًمم

صػقي:معؾوركمظؽمؼومأخل،مإنمسؾقًومظطقػموعبقؾ،مدقؽقنمذ صًومظدؾينمم

مػوذؿ.

مخ جددًمصددػقي،مصؼوظددًماظلددقدةمخدصبدديمظ وجفددومربؿدددمم

مػوعلي:مإغفومتؼلقمسؾكماظ بري،موتض بفمبشدة.

م***

وسؿؿدفممم بريمطـريماظرتددمسؾكمعـ لمابـمخوظفمربؿددممطونماظ

ؽـمأعفمصػقيمأمتؽـمهىمسؾقفمطـريًا،موظمحـقغونخدصبي،محقٌمطوغوم

مأنمؼ ػىمحقٌماظدالل.

،محقدٌماددؿلج مظدفمعدـممممم(1)ذػؾًمصػقيمبوظ بريمإظبمسؿفمووظقدفم

ؼعؾؿفماظؼؿول،معدومإنمخد جمعدـمعـ ظدفمؼلدؿؼؾؾمابدـمأخقدفمحؿدكمرأىممممممممم

لمظصػقي:معومػؽ امؼؾبضد بماظقظدد،مإغدؽمظؿضد بقـفممممماظؽدعوتمسؾقف،مصؼو

مض بمطورػي.

                                                           
 سؿفمغقصؾمبـمخقؼؾد.م(1)
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ضوظًمصػقي:معـمضولمأغلمأط ػفمصؼددمطد ب،مإمندومأضد بفمظؽدلمممممم

مؼؼقى،موؼف مماىقش،موؼؽقنماظػورسماظؾطؾماظؼقي.

ب محقؾيمأعوممإص ارموضلقةمصػقي،مصؾؿمتؽـمتلدؿؿعممطونماىؿقعم

عدومؼد ىمممإظبمأحد،موطوغًمتد ىمؼبمذددتفومعصدؾقيمابـفدومسؾدكمسؽدسممممممم

ماآلخ ون.

بقـؿددومطددونمسوئدددًامإظبماٌـدد لمذاتمؼددقممموتعؾددؿماظدد بريماظؼؿددول،م

ادؿقضػفمصؾقيمأطربمعـفمدـًو،مدك وامعـفموعـماظؽدعوتمسؾدكموجفدف،ممم

مضوظقا:مػومضدمأتكماهل ماظضعقػ،مابـمأعف،ماغظ وامإظقفمطقػمؼعوغل.

شضىماظ بري،مواغؼضمسؾقفؿمرشؿمصغ مدـف،موطل مؼدمأحدػؿ،م

 سي،موتقسدوامظف:مدـؼقلمألعدؽمعدومتػعدؾ،مدؿضد بؽمطؿدوممممممصف بقامبل

متػعؾمدائؿًو.

أمؼلبفماظ بريمبفؿ،مصؼدمػ بقا،موظؽـفؿمصعدً مذػؾدقامإظبمصدػقيمممم

بـًمسؾدماٌطؾى،مؼؼقظقنمهلو:مابـؽماظ بري،متع ضمظـوموسبـمأمغصـعم

مظفمذقؽًو،موضدمطل مؼدمصدؼؼـو،مدقغضىمواظدهمسؾقؽؿ.

مجداقه؟مأػ ًام قحلمأممأددًامؼ أر؟ممابؿلؿًمصػقيموضوظً:مصؽقػمو

مجػؾماألوالد،موشودرواماٌؽونمالمؼؿع ضقنمظؾ بري.

م***
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بعدمبضعيمأذف موظدتماظلقدةمخدصبيمبـؿًومعبقؾي،مأرؾؼمسؾقفوم

ًم(1)ادؿمزؼـى،مصؽوغًمزؼـىمبـًمربؿدممواظدػومربؿدم م،مأخد

ماظؼودؿماألوظب.زؼدمو

ؾدديمواظ أصدديمازدادتماظلددعودةمؼبماظؾقددًماظلددعقد،موسؿددًماحملم

مض بمبفؿوماٌـؾ،موأوالدمأصقوحلمعؾورطني.اىؿقع،مزوجونمؼؾب

م***

تؼدممًطؾيمػـدمبـًمسؿؾيماظؽـريمعدـمصؿقدونمضد ؼش،موظؽـفدوممممم

طوغًمتؼقلمألبقفومسؿؾيمبـمربقعي:مإغدؽمضددمزوجدؿينموأمتشدوورغل،ممممم

مصنذامأردتمذقؽًومصشوورغل.

مصؼولمسؿؾي:مظؽمذظؽ.

بـمسؿ و،مصؼولمهلومسؿؾي:مصكطؾفومأبقمدػقونمبـمح بمودفقؾم

خطؾؽمدفقؾمبدـمسؿد و،موػدقمددقدمضقعدف،موخطؾدؽمأبدقمددػقونمبدـمممممممممم

مح ب،موػقمعـمتعؾؿني.

مضوظًمػـد:مصػفؿو.

ضولمسؿؾي:مأعومدفقؾمبـمسؿ ومصػدلماظشد فماظصدؿقؿموايلدىممممم

اظؽدد ؼؿ،محلددـماظصددقؾي،مإنمتوبعؿددفمتوبعددؽ،موإنمعؾددًمطددونمععددؽ،مم

                                                           
 ،مهلومدورمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماهلف ة.زؼـىمبـًمربؿدمم(1)
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ػف،موأعدومأبدقمددػقونمصػدلممممماؾؽنيمأػؾفموعوظف،موتؽؿػنيمب أؼؽمؼبمضدعم

ايلىمايلدقى،مواظد أيماألرؼدى،مسد مسشدريتف،مؼدمدبمأػؾدفموالمممممممم

،مذد س،مالممذدددمسؾدقفؿمممسصدقهمبفدؿ،موإنمممرأفؼمدبقغف،مإنماتؾعدقهمم

متؿؽؾؿنيمإالمغفوك،موالمدبوظػقـفمإالمض بؽ.

ضوظًمػـد:مزوجينمعـمأبدلمددػقون،مصدننمأتدكمعـدفموظددمؼؽدقنمممممممم

مدمصؾقسمؼؽقنمإالمأغبؼ.دقدًا،موأعومدفقؾمصننمطونمعـفموظ

و،موأوأمهلوما ايمأؼوممدعقدًامبفدمصؿ وجًمأبومدػقونمبـمح ب،م

موػـدمعلؿؾش ةمبقظدمذ ؼػمعـمزوجمذ ؼػ.

م(1)وذػىمدفقؾمبـمسؿد ومإظبمعـد لمأخقدفماظلدؽ انمبدـمسؿد ومممممم

اظؾدوب،ممم(2)ؼشؽقمردمػـدمًطؾؿف،مصػؿقًمزوجؿفمددقدةمبـدًمزععديممم

موادؿؼؾؾؿفمحبػووةموأدخؾؿفماٌـ ل.

طوغًمدقدةمخػقػيماظظؾمضقؼيماظؾـقي،مبؾغًماظلؿنيمعـماظعؿد ،مم

موهلومأرػولمطـ .

جؾددسمدددفقؾمبددـمسؿدد ومإظبمأخقددفماظلددؽ انمبددـمسؿدد و،مصؼددولمم

مدفقؾ:مظؼدمردتمػـدمخطؾيت،مأتصدق؟

                                                           
ةمدقدةمبـًمزععي،مظفمدورمصدغريمؼبماظلدريةمإظبممماظلؽ انمبـمسؿ و،مصقوبل،مزوجماظلقدم(1)

 عومضؾؾماهلف ة.

 دقدةمبـًمزععي،مأمماٌمعـني،مهلومدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(2)
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ؼدولمأغفدوماخؿورتدفممممضولماظلؽ ان:مرأؼدًموالئدؿمأبدلمددػقون،مؼؾبمممم

مبـػلفو.

ظشددؼدمسؾدكمممدخؾًمدقدةمتضقؽموتؼقل:مسفؾًومهلـد،مأدبؿدورمام

ماظؾنيماهلققبـ؟

قبمضط. قـب،معومادؿطوعمرجؾمأنمؼػفؿؽ مضولمدفقؾ:مسفؾًومظؽ

اظشدد ؼػوتمطـدد ،مارؾددىمعددـمتشددوحلممضددولماظلددؽ ان:مالمسؾقددؽ،مم

مودؿؽقنمظؽ.

دؽًمددفقؾمصوبؿلدؿًمددقدةموضوظدًمعوزحدي:ماظعشدوحلمسـددغومممممممم

ماظؾقؾي،مأممأغؽمدؿؿعشكمؼبموالئؿمأبلمدػقون؟

ؽ،مالمػـدوموالمؼبموالئدؿمممغفضمدفقؾمؼؼقل:مخػقػيماظظؾمطعودتدم

مأغظؿماظشع .اٌـ لمذاك،مدلزؾمؼبم

موشودرمإظبمعـ ظف.

م

 

م

م

م
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع والعصرون ـــــــــ

م

 م511 | هـ11-

 وفاة القاسم بن حممد 
م

دخؾمابـمسؿؾيمبـمربقعيمسؾكمواظدهمؼؿدلصػ،مددلظفمواظدده:مػدؾممممم

مخل تمؼبماٌؼوع ة؟

مضولماالبـ:مط ،مذؽوغلمسؾدمأغينمخبلًمحؼفمؼبماظؾضوسي.

مضولمسؿؾي:موبعد؟

مضولماالبـ:مُرؾىمإظلمأنمأحض مذفقدًا،مصشفدمأخل.

مضولمسؿؾي:مجقد،مصفؾمظؼـًماظعؾدمدردًومظـمؼـلوه؟

مجؾسماالبـمعؿلصػًومؼؼقل:مبؾمردوامذفودةمأخلمبشوػدماظعؾد.

مفودةمأخقك؟معـمذفدمضده؟تعفىمسؿؾيموضول:مأوت دمذ

مضولماالبـ:مربؿدمبـمسؾدما .

صؿًمسؿؾيمبـمربقعي،مص حظمابـفمتغريمع عحمأبقف،مصؼدول:مالمم

متؼؾمظلمأغؽمت دمذفودةمابـؽمأؼضًو!
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ابؿلؿمسؿؾيموضول:مإغفماظصودقماألعني،ماظد يمالمتد دمذدفودتف،مممم

سـددهمممارقماألع موطلنمذقؽًومأمؼؽـ،مصلغومذاػىمإظبمربؿدمألضعمودؼعيت

مضؾؾمأنمأدوص ،مػؾمتعؾؿمأؼـمت طؿف؟

ضولماالبـ:مإغفمععمأبلمبؽ مسـدماظؽعؾي،محقٌمعومؼؽدقنمربؿددممم

مؼؽقنمأبقمبؽ ،موحقٌمعومؼؽقنمأبقمبؽ مؼؽقنمربؿد.

م***

،م د ممصبؾسمإظبمأبلمبؽد مؼؿقدداونمممسـدماظؽعؾيمطونمربؿدم

سؾقفؿومبعضماألصقوبمبنيمايدنيمواآلخد مطعـؿدونمبدـمسػدون،موسؾددممممممم

مم.هلىغب ةمواظعؾوسموأبقم ،موأسؿوعفموسؿورمبـمؼودبـمسقف،مموسؿ 

رطضمإظقفؿومزؼدمؼـودي:مأبل!مأبل!مأخلماظؼودؿمعؿعدىمموصفلةم

مجدًا.

وأد عمإظبماٌـ ل،محقٌمطوغًماظلقدةمخدصبديمممغفضمربؿدم

مضدمبعـًمبفـدمظقلؿدسلماظطؾقى.

طونماظؼودؿمسؾكماظػ اش،مؼؿع قمبشدةموؼؿـػسمبصعقبي،مجؾدسمم

ظقكػدػمسـدفمإظبمأنمجدوحلماظطؾقدى،موصدػمظدفمبعدضمممممممممؿددممإظقفمرب

ماألسشوب،موظؽـمع تماظلوسوتمدونمأنمؼؿقلـ.

فدوممؼبمسـوؼديمأخقؼمت طًماظلقدةمخدصبيمابـؿفوماظصغريةمزؼـدىمم
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إظبمجوغدىمابـفؿدوممممػـدموزؼدد،مبقـؿدومجؾلدًمعدعمزوجفدومربؿددممممممم

أطـ معدـمعد ةمممماظؼودؿ،موع مأبقمبؽ موأبقمروظىموبوضلمأسؿوممربؿدم

مطؿؽـقامسؾكماظؼودؿ،موظؽـمحوظفمعومطوغًمتؿقلـ.ظق

وؼبمعـؿصددػماظؾقددؾ،مبدددأمتددـػسماظؼودددؿمؼصددعىمأطـدد مصددلطـ ،مم

حؾلًماظلقدةمخدصبيمأغػودفو،موبدأتماظددعقعمتـفؿد معدـمسققغفدو،ممممم

مأعلؽًمزوجفوماظ يمبدأمؼؾؽلمسؾكمابـفماظ يمؼػورقمايقدوةمأعوعفؿدو.مم

دثموؼضدقؽ،ممت ط اهمطقػمبدأمؼ ضدع،مادؿم شدلموؼؿعـد ،مادؿمؼؿقدمممممم

تش قمهلؿومؼقعفؿو.مأؼـمذػىماظـقر؟موأؼدـممؼلؿقؼظمطؾمصؾوحمبوبؿلوعيم

مذػؾًماالبؿلوعي؟

عوتماظؼوددؿموعدومطدونمضددمبؾدغماظـوغقديمعدـماظعؿد ،مبؽدكمسؾقدفممممممممممم

دسدقاما مأنمؼصدربػؿمسؾدكمممماىؿقع،موسؿمح نمذدؼدماٌـ لماظلدعقد،موم

م.صؼده

م

 

م

م

م
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلامس والعصرون ــــــــــالفصل ا

م

 م511 | هـ11-

  (0)رقوة بنت حممد 

  (1)عبد اهلل بن أيب بكر 

 (2)رملة بنت أيب سفوان

م

ذىقبمصفقىماظ وعل،موعومؼ المؼعؿؾمسـدمدقدهماظؽد ؼؿمسؾددما ممم

مبـمجدسون،مؼلؼلماًؿ مؼبماظقالئؿ،موطب جمظؾؿفورةمإظبماظشوممواظقؿـ.

ورة،موأسطوهمسؾدما مبدـمجددسونمغلدؾيمجقددةمممممتعؾؿمصفقىماظؿف

جعؾًمظفمرأسمعوظفماًوصمؼؿوج مبف،موطونمصفقىمدعقدًامجددًامسـددممم

مدقده،مصؼدمطونماألط ممواألظطػ.

                                                           
 ،مهلومدورمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماهلف ة.رضقيمبـًمربؿدمم(1)

 سؾدما مبـمأبلمبؽ ،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(2)

 أممحؾقؾي،مأمماٌمعـني،مهلومدورمؼبماظلريةمطوعؾي.رعؾيمبـًمأبلمدػقون،مػلمم(3)
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ؼبمإحدىموالئؿمسؾدما مبـمجدسون،مطدونمصدفقىمؼلدؼلماًؿد ممممم

مظؾضققف،موطوغقامؼـودوغفمدعقدؼـمبفمظقلؼقفؿ.

كماظقالئؿ،مغودىمصفقؾًو:مؼدوممطونمسؿ مبـماًطوبمدائؿماظرتددمسؾ

مصفقى،مادؼـو!

اضرتبمصفقىمعـمسؿ مودؽىمظفماًؿ ،موضولمظف:مدقديمسؿد مم

مبـماًطوب،مطقػمطوغًموورتؽمإظبماظشوم؟

مضولمسؿ :مجقدة،ممسعًمأغؽمطلؾًماظؽـريمعـماٌولمؼومصفقى.

ؾبم صدرتةمؼبماظشدوم،مأغدومأسد فمعدومممممممابؿلؿمصفقىموضول:مظؼدمسشد

مامطؾمعومؼبماألع .ؼ ؼدهماظـوسمػـوك،مػ 

مضولمسؿ :مإنمدقدكمدعقدمبؽمجدًا،مأغًمربظقز.

ملؿعمضققصـومذقؽًومعـماظشع ؟ضولمصفقى:مػؾمظؽمأنمتؾب

اظؿػًمسؿ مإظبمأصدضوئفماظ ؼـمذفعقه،موظؽـمضؾؾمأنمؼؼدػمسؿد ممم

مطونمسؾدما مبـمجدسونمضدموضػمؼؼقل:مأؼفوماظضققف،مادؿؿعقامإظل.

ون،ماظ يمأذدورمإظبمصدفقىمأنممماظؿػًماىؿقعمإظبمسؾدما مبـمجدس

ؼؼرتبمعـف،موضػمصفقىمإظبمجوغىمدقدهماظ يموضدعمؼددهمسؾدكمطؿػدفممممم

مؼؼقل:ماظققممأسؾـمأعومماىؿقع،مأنمسؾديمصفقىمػ امح .

تػوجلمصفقى!مغظ مإظبمدقدهماظ يماظؿػًمإظقفمؼؼقل:موػقمعدـماظقدقمممم
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محل.ذول،مظفمأنمؼؿص فمؼبمأعقاظفمطقػؿومحؾقػلمؼبماظؿفورة،موظقسمسؾدًامظ

مابؿلؿمسؿ موضول:مع حكمظؾعؾدماحملظقز.

مضولمصفقىمظلقده:مأحؼًومؼومدقدي؟

مضولمسؾدما مبـمجدسون:متلؿقؼمذظؽمؼومصفقى،مأغًمجدؼ مبوي ؼي.

مضولمسؿ :مصؿـمؼلؼقـوماًؿ ماآلن؟

مضقؽمصفقىموضول:مدلزؾمأدؼقؽفوموأغومدعقدمب ظؽ.

ؿفورؼدي،ممؼبمرح تـوماظبفومومأذورمسؿ مبوظـػلموضول:مبؾمذورطـو

مأؼفوماي .

طونمصفقىمذوط ًامجدًامظلقده،مإغفمؼغددقمسؾقدفمبؽ عدف،موطدونممممم

مصفقىموصقًومظلقدهمدائؿًو.

م***

طدونممخ جمسؿ مبـماًطوبمعـموظقؿيمسؾدما مبـمجددسونمتعؾدًو،ممم

سؿ مضكؿماىلد،مردقؼً معػؿدقلماظعضد ت،محلدـماظقجدفمأبدقضمإظبممممممم

رًامبوٌصدورسيممايؿ ة،مأصؾع،مدد ؼعماٌشدلمجفدقريماظصدقت،معشدفقممممم

مواظشع ،مؼػوخ مبشع همؼبماألدقاق،مذومعؽوغيموعولمؼبمض ؼش.

إظبماظؽعؾي،مووضدػمأعدومماألصدـوممؼؿؾؿلدفوموؼؼدقل:مممممممسؿ ماوف

ؾبممممؼبمطوغًموورةماظشوممأصضؾ سؾدقؽؿماظعطوؼدومممماظعومماٌوضدل،مظؼددمأشددض
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مصؾؿوذامصعؾؿؿمبلمذظؽ؟

ؾورطقامظدلمموظؽـماألصـوممأمه كمدوطـًو،مصؼولمسؿ :مأرجقمأنمت

ماظ حؾيماظؼودعي.

أمؼطؾمسؿ ماٌؽقثمأعومماظصـؿمحقٌمطونمتعؾًو،مصعودمإظبمعـ ظف،م

ػـوكمذع مأغفمأمؼؿعؾدمطػوؼي،موأنماألصـوممضدمالمتلؿفقىمظف،مصقجددمم

ؼبمعـ ظفما ًا،مصشدؽؾفمسؾدكمذدؽؾمرأسمظقؿكد همإهلدًومؼعؾددهماظؾقؾدي،مممممممم

م.عـمب رةماظؿؿ ،موزؾمؼعؾدهموخ ممسقـقف

عدـماظؿعؾددمواظؿؼد ب،مذدع مسؿد مبدوىقع،مصدوطؿػكممممممممبعدمصدرتةمم

مبوظؿعؾد،موأخ ماظؿؿ ماظ يمذّؽؾفموبدأمؼلطؾفموؼلدمجقسف.

طقدػمممصّؽ :معدوذامصعؾدً؟مطقدػمأطؾدًمإهلدل؟ممممممادؿؾؼكمسؿ ،ماؿ

مدقؾوركمظلموورتلمػؽ ا؟

خوفمسؿ ،موأخ ما ًامآخ موذّؽؾفمعدـمجدؼدد،مووضدعفمأعوعدفممممم

مل،مأغومحبوجيمإظقؽ.وضول:ماس رغلمؼومإهلل،مبوركمظلموورت

وبعدمصرتةمعـماظؿعؾد،متعىمسؿ موجوع،مغظد مإظبماظؿؿد مأعوعدفمؼـظد ممممم

مإهلفمإظقف،مصؼول:ماس رغلمؼومإهلل،مأغومجوئع،مأرجقمأنمتؾوركمظلموورتل.

موأخ ماظؿؿ موأطؾف.

م***
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رجدعمزؼددمبدـمسؿد ومعدـمودورةماظشدوم،موغد لمسـددماظؽعؾدي،ممممممممممم

إبد اػقؿموإمسوسقدؾ،مالمممموادؿؼؾؾفومصلفدمدفدتنيماؿمضول:مػد همضؾؾديمم

،م(1)بدحمظدفموالمأدؿؼلدؿماألزالممممأسؾدمحف ًاموالمأصؾلمظف،موالمآطؾمعدومذؾبم

موأغومأصؾلمهل اماظؾقًمحؿكمأعقت.

اؿمرأىمرجً مؼ بحماظشوةمأعومماألصـوم،مصقضػمإظقفموضول:ماظشدوةمم

خؾؼفوما ،موأغ لمهلومعـماظلؿوحلماٌوحل،موأغؾًمهلومعـماألرضماظؽأل،ماؿم

مسؾكمشريمادؿما !قغفومت حب

طونماًطوبمبـمغػقؾمؼلدريمعدعمابـدفمسؿد مبدـماًطدوبمحدقلمممممممم

أخقفمزؼدمبدـمسؿد ومسـددماظؽعؾديمممممابـم أىماًطوبمبـمغػقؾماظؽعؾي،مص

،مص ػىمإظقفموضدول:مأالمتـؿفدلمسؿدومتػعدؾ؟مممممؼعقىمسؾكماظـوسمأصعوهلؿ

مظؼدمأصلدتمسؾقـومدؼــو.

ـمسؿد وممضولمزؼدمبـمسؿ ومظعؿف:مؼومسؿل،مواظد يمغػدسمزؼددمبدمممم

بقده،معومأصؾحمعـؽؿمأحدمسؾكمدؼـمإب اػقؿمشريي،ماظؾفؿمظقمأغدلمأسؾدؿممم

مأيماظقجقهمأحىمإظقؽمسؾدتؽمبف،موظؽينمالمأسؾؿف.

ودفدماوغقدي،مصؼدولماًطدوبمشوضدؾًو:مددلبعٌمإظقدؽمددػفوحلغومممممممم

مظقؾعدوكمسـماظؽعؾيمإذامأمتـؿف!

                                                           
 االدؿؼلوممبوألزالم:مإخ اجمدفؿمعـمبنيمدفوممطؿىمسؾقفومخقوراتمعؿعددة.م(1)
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مضولمزؼدمبـمسؿ و:ماصعؾمعومتشوحل.

أالمم؟ذامتلدؿحمظدفمبددخقلمعؽديممممضولمسؿ مبـماًطوبمألبقدف:مٌدومم

مؼلؽـمبعقدًا؟

ضددولماًطددوبمعـ سفددًو:مظؼدددمتدد وجماعدد أةمتشددورطفمرأؼددف،موالمم

مدبربغومبدخقظفمإظبمعؽيمط وجؿفماظلوبؼي،مدسؽمعـف،مالمؼلبفمأحدمبف.

وابـدفمزؼددممممربؿدمبـمسؾددما مممفظؼقت طفمسؿفماًطوب،ماؿم

م؟(1)ذـػقكم:مؼومابـمسؿ و،معوظلمأرىمضقعؽمضدربؿدمم،مصللظفععف

عينمصدقفؿ،مممطونمبـمسؿ و:مأعوموا مإنمذظؽمظقسمظلقحلمصؼولمزؼد

ظؽـمأراػؿمسؾكمض ل،مصك جًمأبؿغلمػد اماظددؼـ،مصلتقدًمإظبمأحؾدورممممم

ؼـ بمصقجدتفؿمؼعؾدونما موؼش طقنمبف،مصؼؾً:معومػ امبوظدؼـماظد يمم

أبؿغددل،مصك جددًمحؿددكمآتددلمأحؾددورمخقددرب،مصقجدددتفؿمؼعؾدددونما ممم

ؼؾً:معومػ امبوظدؼـماظ يمأبؿغدل،مصؼدولمظدلمحدربمعدـمممممموؼش طقنمبف،مص

أحؾورماظشوم:مإغؽمظؿلللمسـمدؼـمعومغعؾدؿمأحددًامؼعؾددما مبدفمإالمذدق مممممم

بوى ؼ ة،مصك جًمصؼدعًمسؾقفمصلخربتفمبوظ يمخ جًمظدف،مصؼدول:ممم

ؽبمؼبمض ظي ،مصؿـمأغً؟مضؾً:مأغومعـمأػؾمبقًما ،موعدـممإنمطؾمعـمرأؼ

فمضددمخد جمؼبمبؾددكمغديبمأومخدورج،مضددمممممممأػؾماظشقكمواي ،مصؼول:مإغ

                                                           
 ذـػقك:مط ػقك.م(1)
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خ جمنؿف،مصورجعمصصدضفمواتؾعفموآعـمبف،مص جعًمصؾؿمأحسمذدقؽًومم

مبعد.

اظلدػ ة،موضددعفومإظبمممم ضبضقبدمعـمابـدفمزؼددمأنممممصطؾىمربؿدم

زؼدمبـمسؿ و،مصؼول:مإغلمظلًمآطؾمممدومتد حبقنمسؾدكمأصدـوعؽؿ،موالممممم

مآطؾمإالمعومذط مادؿما مسؾقف.

ؼطدقفممموابـف،مص ػىمربؿدممدًامت كمزؼدمبـمسؿ ومربؿ

بوظؽعؾيمععمابـفمزؼد،موطونمػـوكمصـؿونمعـماظـقوسمؼؼولمهلؿومإدوفم

موغوئؾيمسـدماظؽعؾديمؼؿؿلدحمبفؿدوماظـدوسمإذامردوصقا،مصؼدولمربؿددمممممممم

مالبـف:مالمالفؿوموالمالحمبفؿو.

صؾؿمؼػعؾمزؼد،موظؽـمؼبماظدورةماظـوغقيمضدولمؼبمغػلدف:مألعلدفؿومممم

مأبل.محؿكمأغظ معومؼؼقل

م:مأأمتؾبـفف؟صؾؿلفؿو،مصؼولمظفمربؿدم

مصعؾؿمأنمأبوهمجودمؼبمذظؽ،موأمؼؾؿلفؿومزؼدمبعدمعـمذظؽماظققم.

م***

إظبمرجدؾمؼـدقيمدصدـمابـؿدفمحقدي،مصلوضػدفممممممممذػىمزؼدمبـمسؿد وم

وضول:مالمتؼؿؾفو!مأغومأطػقؽمعموغؿفوموأربقفو،موسـدعومتؽربمدبؿدورمأنمم

متعقدمإظقؽمأومأربقفومسـؽمأؼضًو.
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مؼماظ جؾ،موسودمزؼدمبـمسؿ ومإظبمعـ ظفمبؾـًمجدؼدة.صقاص

اظد يمطدونمؼبمممم(2)وابـفمددعقدمبدـمزؼددمممم(1)ػـوكمادؿؼؾؾؿفمزوجؿف

،مغظ تمزوجؿفمإظبماظؾـًماىؿقؾيم(3)اظؿودعي،موابـؿفمسوتؽيمبـًمزؼد

مبنيمؼدؼفموضوظً:معقؤودةمأخ ى؟

مضولمزؼدمبـمسؿ و:مأرجقكماسؿينمبفومجقدًا.

ػؿوموضوظًمسوتؽي:مددعقدةمبعقدتدؽمددوًٌوممممسوغؼمدعقدموسوتؽيمأبو

مؼومأبل،مػؾمجؾؾًمظـوماهلداؼو؟

ابؿلؿمزؼدمبـمسؿ ومالبـؿفموضول:مطؾماهلداؼومألحؾوئلماظصدغور،مم

موظؽـمػؾمظؽؿوممبومػقمأعبؾمعـماهلداؼو؟

مضولمدعقدمألبقف:موعومػقمؼومأبل؟م

جؾسمزؼدمبـمسؿد ومإظبمأوالدهموضدول:مؼدومأبـدوئلماألحؾدوحل،مأغدوممممممم

ؾقًومعدـموظددمإمسوسقدؾ،مادؿمعدـمبدينمسؾددماٌطؾدى،موالمأراغدلممممممممممأغؿظ مغ

أدرطف،مصؼدمطربتمؼبماظعؿ ،موأغومأؤعـمبفموأصدضف،موأذفدمأغدفمغديب،ممم

صننمروظًمبؽؿومعدةمص أؼؿؿوهمصدوض آهمعدينماظلد م،موددلخربطؿوموصدػفمممممم

ماظ يمسؾؿؿفمؼبمرحؾيتمػ همحؿكمالمطبػكمسؾقؽؿو.

                                                           
 زوجيمزؼدمبـمسؿ وماظـوغقي:مصورؿيمبـًمغعفي،موأممدعقدمبـمزؼد.م(1)

 ورمؼبماظلريةمطوعؾي.دعقدمبـمزؼد،مصقوبل،مأحدماظعش ةماٌؾش ؼـمبوىـي،مظفمدم(2)

 سوتؽيمبـًمزؼد،مصقوبقي،مهلومدورمبلقطمؼبماظلريةمطوعؾي.م(3)
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مضولمدعقدمبـمزؼد:مطقػمػقمؼومأبل؟

زؼدمبـمسؿ و:مػدقمرجدؾمظدقسمبوظطقؼدؾموالمبوظؼصدري،موالممممممضولم

بؽـريماظشع موالمبؼؾقؾف،موخومتماظـؾقةمبنيمطؿػقف،موامسفمأغبد،موػ ام

اظؾؾدمعقظدهموعؾعـف،ماؿمطب جفمضقعفمعـفوموؼؽ ػقنمعومجوحلمبفمحؿدكمم

كددسومسـدف،مصدنغلمرػدًمممممؼفوج مإظبمؼـ ب،مصقظف مأع ه،مصنؼوطؿومأنمتؾب

إب اػقؿ،مصؽونمعـمأددللمعدـماظقفدقدمواظـصدورىممممماظؾ دمطؾفومأرؾىمدؼـم

وااقسمؼؼقظقنمػ اماظددؼـموراحلك،موؼـعؿقغدفمعـدؾمعدومغعؿدفمظؽؿدو،ممممممم

موؼؼقظقنمأمؼؾؼمغيبمشريه.

ضوظًمسوتؽي:مدقؽقنمعبقً مإنمرأؼـدوه،ماألغؾقدوحلموؾدىماًدريممممم

مسؾكماظؾش .

ربًمزؼدمبـمسؿ ومذع مابـؿدفموضدول:مإغدفماظػكد مطدؾماظػكد ،ممممممم

مغقوموعومبعدػو.واظع مؼبماظد

ماؿمأغشدمؼؼقل:

                                                           
 ؼ بؾ:مطـ ميؿف.م(1)

مًموؼبماظؾقددوظلمععفؾددوتمؾددسف

مبددددلنما مضدددددمأصـددددكمرجددددواًل

موأبؼددددكمآخدددد ؼـمبددددربمضددددقم

موؼبماألؼددددوممؼع صفددددوماظؾصددددريم

مطدددـريًامطدددونمذدددلغفؿماظػفدددقرم

ماظطػددؾماظصددغريعددـفؿمم(1)صريبددؾ
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م***

تعدؿينممم(3)إظبماٌـ لمععمزؼد،مػـوكمطوغًمأممأ ـمسودمربؿدم

مبوظلقدةمخدصبي،مصؼدمطوغًمتشع مبلأماظقالدة.

ًمأممأ دـ:ممسـمأحقالمزوجؿدفمايؾقؾدي،مصؼوظدممممدللمربؿدم

مؼؾدومأغفومدؿؾدماظققم.

اؿمغظ تمإظبماظطػؾيمزؼـىموضوظًمهلو:محؾقدؾيتمزؼـدى،ماظعديبمممم

مخقاغؽمرؼـؿومغعؿينمبلعؽماظع ؼ ة.إععم

مضوظًمزؼـىمبؽؾمب احلة:مػؾمدؿؽقنمأعلمخبري.

ؼومأخيت،مضدمتؾدمظؽماظقدقممممضولمزؼد:مدؿؽقنمخبريمبعقنماظلؿوحل

مأخًومعبقً مأومأخؿًومعبقؾي.

مى:محؼًو!ضوظًمزؼـ

                                                           
 .المتؾقروامؼعينمالمتفؾؽقام(1)

 حوعقيمدعريمتعينماظـورمذدؼدةماي ارة.م(2)

 أممأ ـمػلمب طيماظيتمأسؿؼفوماظـيب،مدؿ ط مبؾؼؾفوماألطـ مذف ةمؼبماظلريةمعـمبعد.م(3)

موظؽدددـمأسؾددددماظددد غبـمربدددلمم

مصؿؼدددقىما مربؽدددؿماحػظقػدددومم

متددد ىماألبددد ارمدارػدددؿمجـدددون

م قتددقاموإنوخدد يمؼبمايقددوةمم
م

مظقغػددد مذغددديبماظددد بماظغػدددقرم

م(1)عؿددكمعددومهػظقػددومالمتؾددقروا

م(2)وظؾؽػددددورمحوعقدددديمدددددعريمم

مؼ ضددقامعددومتضددقؼمبددفماظصدددورمم
م
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إظبمجوغدىمممابؿلؿمزؼدموأخ مأخؿفمؼ سؾفدو،موجؾدسمربؿددمممم

زوجؿفماظيتمضوظً:مأزـمأغـومدـ زقماظؾقؾيممبقظقدمؼومزوجلمايؾقدى،مم

مأدسقما مأنمؼؽقنمغقرًامودعودةمؼبمعـ ظـوماظلعقد.

عبقؾدي،مممبـؿدوًممورزضدممإظبمجوغدىمزوجؿدف،مإظبمأنمممزؾمربؿددمم

تضدوفمإظبمددعودتفؿو،موطوغدًممممأرؾؼقامسؾقفومادؿمرضقي،موطوغًمدعودةم

مزؼـىماألدعدمبلخؿفوماظؾطقػيمرضقي.

بقظددد،مأمسددوهمسؾدددما ،مممموؼبمغػددسماظعددوممرزقمأبددقمبؽدد ممم

صوجؿؿعًمسوئؾؿوماظصدؼؼونمايؿقؿونمؼبموظقؿديمطدؾريةمظؼد ؼش،متعؿفدوممممم

ماظػ حيمواظلعودة.

م***

صددخؾمم،م(1)خطىمرعؾيمبـدًمأبدلمددػقونمسؾقددما مبدـمجقدشمممممم

،مأغًمصوحؾيمحلىموذد ف،موسؼدؾمممؼقل:مؼومابـيتسؾقفومأبقمدػقونمؼ

وضدمخطؾؽمسؾقدما مبدـمجقدش،ممماهلقـيماظؾقـي،م،موعبولموعول،موسؾؿ

وػقمعـمتع صنيمحلؾفموخؾبؾؼف،موعدومأغدومبؼدوضمأعد ًامحؿدكمؼؽدقنمظدؽمممممممم

ماًقورمصقف،مصؿومرأؼؽ؟

                                                           
قدما مبـمجقش،مطونمععمزؼدمبـمسؿ وموورضيمبـمغقصؾموسـؿونمبـمايدقؼ ث،ماسؿد لمممسؾم(1)

 سؾودةماألصـوم،موظؽـفمأمؼدخؾمؼبماٌلقققيمأوماظقفقدؼي.
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ضوظًمرعؾي:مخريماألبمأغً،موخريماظد وجمسؾقددما ،مأرجدقمأنمممم

مدغو.ؼؽقنمعؾورطًومظلموألوال

ابؿلؿمأبقمدػقونموضول:مأغًمتعؾؿدنيمأغدفمالمضبدىماألصدـومموالممممم

ؼعؾددػو،موأغدومأسؾدؿمأغدؽمتعؿد ظنيماألصدـومموسؾودتفدو،مأزدـمأغدفمطؿدوممممممممممم

مت شؾني.

دؽؿًمرعؾي،مصفلمتعؾؿمأنمأبوػدومؼعظدؿماألصدـومموؼعؾددػومظقدؾمممممم

غفور،موؼ جقمعـفوماًريماظقصري،موأمتؽـمهىمأنمؼعؾدؿمأبوػدومأغفدومممم

سؾدكمسؾودتفدو،ممممًوض ؼشدمم،موظؽـمأبومدػقونمضول:مالمهوربوأيدبوظػفماظ 

مواصع معومتشوحلان.

،مصؽوغًمرعؾيمغعؿماظ وجديممػؽ امبوركمهلؿومأبقمدػقونمزواجفؿو

اًؾقضيماظؽ  يماظش ؼػي،موعومطوغًمهىمسؾودةماألصـومماظيتمؼعؽدػمم

سؾقفومواظددػوموعدـمععدفمؼبمضد ؼش،مصؽوغدًمددعقدةمبدوسؿ المزوجفدوممممممممم

مسوذومععًومحقوةمدعقدة.األصـوم،مو
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس والعصرون ــــــــــــــــالفصل السا

م

 م512 | هـ08-

  (0)بنت حممد  أم كلثوم

ار قريشـت    ج 

م

،مععدفمممظ ؼدورةمصددؼؼفماظع ؼد مربؿددممممم محض مأبدقمبؽدمم

اظديتمبؾغدًمممم(2)أوالدهمسؾدماظ غبـماظ يمبؾغمايودؼديمسشد ة،موأمسدوحلممم

اظـوعـي،موضبؿؾمسؾكمذراسفمابـفمسؾدما موضدمبؾغمددـؿفماألوظبمظقؾعؾدقاممم

،موسؾلمبـمأبلمروظىماظ يمبـوتمربؿدمععمأصدضوئفؿمزؼـىمورضقيم

مطـريًا.مطونمؼرتددمسؾكمعـ لمابـمسؿفمربؿدم

رطضماألوالدمؼؾعؾدقن،مت تػدعمأصدقاتمضدقؽوتفؿمععدًو،مبقـؿدوممممممم

ؼؿقدداون،موأاـدوحلماىؾلديممممم مإظبمصدؼؼفمأبدلمبؽدمممجؾسمربؿدم

                                                           
م،مهلومدورمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماهلف ة.أممطؾـقممبـًمربؿدمم(1)

 أمسوحلمبـًمأبلمبؽ ،مصقوبقي،مهلومدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(2)
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دبربهمأغفومبدأتمتشع مبكالمممغودتماظلقدةمخدصبيمزوجفومربؿدًام

زؼدًامظقـوديمأممأ ـ،مبقـؿومبعدٌمأبدقمبؽد ممممماظقالدة،مصؾعٌمربؿدم

مظقلوسدنماظلقدةمخدصبي.م(1)ابـفمسؾدماظ غبـمظقـوديمزوجوتفم

 ل،مـماٌـدمػلمدوسوتمومسعماىؿقعمصقتمبؽوحلمرػؾديمعبقؾديمتد ؼقبممم

ددعقدًامبفدو،موغووهلدومإظبممممموت ؼدهمدعودةمسؾكمدعودة،مغبؾدفومربؿددممم

اظ يمبوركمظدفمص حدًو،موهؾدؼماألوالدمحدقلماظطػؾديمممممممصدؼؼفمأبلمبؽ م

ماظصغرية،متفؿػمطؾمعـمزؼـىمورضقيمص حوتمبلخًماوظـيمتؾعىمععفؿو.

غب ةمواظعؾدوسموأبدقمهلدى،موعبوسديمعدـمآلممممممحض مأبقمروظىمو

مأممطؾـقم.مةماىؿقؾي،ماظيتمأمسوػومربؿدمػوذؿ،مودعدوامبوظصغري

م***

ماغشدغؾماظؿفددورمؼبماظؿقضددريمظؿفدورةماظددقؿـ،مجفدد مربؿدددممم

لدىماظؾقدع،ممموورةمزوجؿفمععمذؾوبمعـمض ؼش،موتعوضدمععفدؿمسؾدكمغكبمم

مبـػلفمظؾؿفورةمبوظـقوبمواظؼؿوش.مبقـؿومخ جمأبقمبؽ م

طؿوموف مظؾؿفورةمطؾمعدـمسـؿدونمبدـمسػدون،موسؾددمسؿد ومبدـمممممممم

،موأبقمدػقونمبـمحد ب،مم(2)وسؿ مبـماًطوب،موخوظدمبـماظقظقدمسقف،

                                                           
ت وجمأممروعون،موػلمأممسؾدماظ غبـ،مطؿومت وجمضؿقؾيموػدلمأممسؾددما ممممقمبؽ مطونمأبم(1)

 وأمسوحل.

 خوظدمبـماظقظقد،مصقوبل،مذكصقيمأدودقيمؼبماظلريةمطوعؾي.م(2)
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م،موشريػؿ.(1)وأعقيمبـمخؾػ

خوظدمبـماظقظقدمطونمأحدمأوالدماظقظقدمبـماٌغريةماٌؿؿقد ؼـ،مطدونممم

طدونمضدكؿًوممممسؾكمحداايمسؿ همعصورسًومضقؼدًو،موصورددًومالمؼلدؿفونمبدف،مممم

اظدهمظقدؿعؾؿمموضدمجف همومرقؼً ،مودقؿًو،محـطلماظؾش ة،مش ؼ ماظشع ،

ماظؿفورةمؼبمغؼقدمواظدهمظقؽؿلىمظـػلفموؼؾينموورتفماًوصي.

أعومأعقيمبـمخؾدػ،مصؼددمطدونمؼؼدوربمسؾددمسؿد وماظعؿد ،مطدونممممممممم

ت طق هماظدائؿمسؾكماٌدول،موطدونمؼؿدوج مؼبماألصدـوم،موؼلدؿغؾماظعؾدودةممممممم

وايٍموحوجوتماظـوسمؼبمايصقلمسؾكماٌول،موضدمجـكمعـدفماظؽدـري،ممم

مألوالد.طؿومطونمطـريما

طونمأعقيمبـمخؾػمصبف موورتف،موؼلع مسؾقددهمبـؼدؾماألعؿعديمممم

وغبؾفومسؾكماظدواب.مطونمضودقًوموظؽقؿًومسؾكمسؾقده،مؼدلع مبضد بفؿمإذاممم

عومتعؾقا،موؼللحلمإظقفؿمبؽؾماظط ق،موطونمعـمبنيمسؾقدهمذوبمحؾشل،م

م.(2)ؼدسكمب اًلمبـمربوح

ع ،موطونم ؾؽمطونمب لمأدقدماظؾش ة،مسبقػًوموضصريًا،مطٌماظش

مصقتًومعبقً مؼطؾىمإظقفماظغـوحلمؼبماظقالئؿ.

                                                           
 أعقيمبـمخؾػ،مظفمدورمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماهلف ة.م(1)

 ب لمبـمربوح،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(2)
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طونمب لمضبؿؾماألصـومموؼضعفومسؾكماظدوابمسـدعومحضد مسؾددممم

سؿ ومبـمسقفمظؾؼوحلمأعقيمبـمخؾػ،مضولمسؾدمسؿد و:مإغفدوماؼقؾدي،مأالمممم

متؿوج مؼبمشريػو؟

ابؿلؿمأعقديموضدول:مالمأذدع مبـؼؾدفو،مبدؾمأذدع مبـؼدؾمغؼقدػدوممممممممم

موورتؽ؟اظؼودم،مػؾمجف تم

مضولمسؾدمسؿ و:مطؾمذلحلمععد،مامبؾمتـؿظ مخورجمعؽي.

مضولمأعقي:مسؾقؽمأنمتؿوج مبوألصـوم،مإغفومتدرمأعقااًلمطـرية.

ػ مسؾدمسؿ ومطؿػدفموضدول:مودورتلمتددرمسؾدلمأعدقااًلمطدـرية،مممممممم

مبورطًمظلماظلؿوحلمبفو،مظلًمحبوجيمإظبماألصـوم.

مـمبوآلهلي؟غظ مأعقيمإظبمسؾدمسؿ ومودلظف:مأتعينمأغؽمالمتمع

ضقؽمسؾدمسؿ وموضول:مالمتؼؾدؼ،مظدـمدبلد مإذامأمأذدرتمعـدؽمممممم

مصـؿًو،مصوظؽـريمعـماظع بمؼمعـقنمبفو.

ابؿلؿمأعقيموضول:موػؾمتظـينمأدفدمهلو؟مأغومأسؾؿمأغفدومالمتضد ممم

موالمتـػع،موظؽـفوموؾىماظؽـريمعـماٌول،ماٌولمؼض موؼـػع.

ربدًمسؾددكممسـددػومحضد مشد ممطبدربمدددقدهمأعقديمأنماظؼوصؾديمضومممممم

االغطد ق،مصصد خمأعقديمظدؾ ل:مأؼفدوماظؽلدقلماظضدعقػ،مظؼددمددؾؼـومممممممممم

ماىؿقع،مدـؿلخ مبلؾىمإػؿوظؽ.
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ؼدؾممرلرلمب لمرأدفمؼشع مبلأموتدقرممؼبمذراسقدفموضدعقدفمعدـمامممم

دػمؼومددقديمأعقدي،مأمؼؿؾدؼمإالمآخد ممممماألصـومماظيتمضبؿؾفوماؿمضول:مآ

مطقس،مدلحض همصقرًا.

دلبقعفمؼبمعؽي،مصؾؿـطؾؼمامبؾمسؾدكممضولمأعقيمعؿلصػًو:مالمداسل،م

ماظػقر.

م***

اوفمسؾدمسؿ ومبـمسقفمععمأعقديمبدـمخؾدػمإظبمحقدٌموؿدعمممممم

اظؼقاصؾ،مصقجداماظؿفورمعدؿقؾؼنيمحدقلمعؿصدورسني،مصؿقضػدومؼـظد ان.مممممم

مدللمسؾدمسؿ ومبـمسقفمأحدماظ جول:معـماٌؿصورسون؟

ضولماظ جؾ:مإغفمسؿ مبـماًطوبموخوظدمبـماظقظقد،مطـدومغـؿظد ممم

مطؿؿولماظؼوصؾي،مصلردغوماالدؿؿؿوعمبؾعضماظـ ال،موعومأعبؾفمعـمغ ال.ا

غظ مسؾدمسؿ وموأعقيمإظبماظـ ال،مطدونمسؿد موخوظددمعؿؼوربدونمؼبممممم

اظعؿد مواىلدد،مط ػؿدومذددؼدمضدقي،موطدونماظؽدـريمعدـماظ جدولمضدددمممممممممم

معـ مدـني.ماألضقىوؿعقامظقلؿؿؿعقاممبشوػدةمضؿولمضدمؼؽقنم

واذدؿدتمايؿودديمممممؼلدؿفونمبفؿدو،مموط ظؽمطون،مطونماالاـونمال

اهلؿوف،مطؾمعـمسؿ موخوظدمؼففؿموؼضد بمبؼدقة،ممممبنيماظ جول،موس 

موؼصورعمبؽؾمجدؼي،موبوتماظـ المأضقىموأضقى.
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ازدادمػؿوفماظ جولموغبودؿفؿ،موطونماظقظقددمبدـماٌغدريةمواظددممممم

خوظدمؼؼػمبقـفؿ،مضبددقمبوبـدفماظؼدقي،مؼ جدقمأنمؼػدقزمصقػدوخ مبدفمممممممم

مض ؼشًومعبقعًو.

صؼدماغؿفكماظـ المبض بيمذدؼدةمعـمخوظدد،مطلد ممموطونمظفمذظؽ،م

مبفومذراعمسؿ مععؾـًومغفوؼيماظص اع.

س ماهلؿدوفمأطـد مصدلطـ ،مواظؿصدػقؼمًوظددمدوىمؼبماألرجدوحل،ممممممم

ػؿػماظقظقدمبـماٌغريةمعػوخ ًا:مإغفمابين،مصورسمزب وعلمالمؼلدؿفونمم

مبف،مدقؽقنمصورسمض ؼش.

ػومضدمطونمسـدمحلـمزـفموزـمآلممغظ مخوظدمإظبمأبقفموابؿلؿمظف،

مزب وممعبقعًو.

أخددريًامتػدد قماظ جددول،مووفدد تماظؼقاصددؾ،موبعددٌمسؿدد مبددـممم

ماًطوبمرجواًلمسـفمؼبموورتف،مواغطؾؼماظؾوضقن.

م***

ضدممرجؾمإظبمأبلمبؽ مؼللظف:مؼومأبومبؽ ،مػؾمؼبماظط ؼؼمإظبماظقؿـم

مؾمع ة؟تلفدمظ تمواظع ىمأنمؼؾورطومظؽموورتؽ،مصؿ دػ مأعقاظؽمط

مضولمأبقمبؽ :موعوماظ تمواظع ى؟

مضولماظ جؾ:مبـوتما .
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قب؟ مضولمأبقمبؽ :مصؿـمأعف

مدؽًماظ جؾ،موتوبعمأبقمبؽ مدريهمعؿفوػً مايدؼٌمسـماألصـوم.

ؼبماظقؿـمدورتماظؿفورةمسؾكمأطؿؾموجدف،موطلدىمودورمضد ؼشممممم

اظـدوسمتؿقؾدؼمحدقلمممممالحظمأبدقمبؽد مممماظؽـري،موبقـؿومػؿمؼبماظلقق

صوددؿقضػمرجدً معدـماظدقؿـمممممؾري،مؼؾدومسؾقدفماظقضدورمواهلقؾدي،ممممذق مط

مودلظف:معـمؼؽقنماظ جؾ؟

ماظعؾؿوحلمضؾؾدفمغفمسوأمطؾريمؼبماظؽؿىماٌؼددي،موسؾؿمعـمصلجوبف:مإ

سؾؿًومطـريًا،موصبقؽدفماظـدوسمعدـمطدؾمعؽدونمؼلدلظقغفموؼطؾؾدقنماظعدقنممممممممم

مواظدسوحلمعـف.

واددعًو،موعدوممممغظ مأبقمبؽ مإظبماظ جؾ،مؼؾدومصعدً مأنمظدؼدفمسؾؿدوًممم

زالمأبقمبؽ مؼػؽ مؼبمأع ماظـيبماظ يمأخربهمسـفمورضيمبـمغقصدؾ،مرمبدوممم

مؼؽقنمظدىمػ اماظعوأمسؾؿًومأسؿؼمممومؼع صفمورضي.

اغؿظ مأبقمبؽد ماغػضدوضماظـدوسمسدـماظشدق محؿدكماضدرتبمعـدفممممممممم

ظقؿقدثمإظقف،موعومإنماضرتبمحؿكمالحظمأنماظشق مؼ عؼفمبـظ ةمحودة،م

مًو.طؿـمؼؿػقصمذقؽًومعفؿ

وضػمأبقمبؽ مأعومماظشق ،موضؾؾمأنمؼؿقدثمضولماظشق :مأحلؾؽم

معـماي م.
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مأجوبمأبقمبؽ :مغعؿمأغومعـمأػؾماي م.

مضولماظشق :موأحلؾؽمض ذقًو.

مأجوبمأبقمبؽ :مغعؿمأغومعـمض ؼش.

مضولماظشق :موأحلؾؽمتقؿقًو.

تعفىمأبقمبؽ ،مصفقمغػلفمسؾكمسؾؿمطؾريمبوألغلوب،موظؽـدفمأمم

مق معـمضؾؾ!مضول:مغعؿ،مأغومعـمضؾقؾيمتقؿ.ؼؿقدثمإظبماظش

مضولماظشق :مبؼقًمظلمعـؽمواحدة.

مضولمأبقمبؽ :موعومػل؟

مضولماظشق :متؽشػمظلمسـمبطـؽ.

متعفىمأبقمبؽ موضول:موأمذظؽ؟

ضولماظشق :مأجدمؼبماظعؾؿماظصققحماظ طلماظصودقمأنمغؾقدًومؼؾعدٌممم

ضمشؿد اتمماؼبماي م،مؼعووغفمسؾكمأع همصؿكموطفؾ،مصلعدوماظػؿدكمصكدققبممم

وعمععض ت،موأعوماظؽفؾمصلبقضمسبقػ،مسؾدكمبطـدفمذدوعيموسؾدكمممممودّص

صك هماظقل ىمس عي،موعومسؾقؽمأنمت ؼينمعومدلظؿؽ،مصؼدمتؽوعؾدًمظدلممم

مصقؽماظصػيمإالمعومخػلمسؾل.

صؽشػمأبقمبؽ مظفمسـمبطـف،مص أىمذوعيمدقداحلمصققمدد تف،مصؿفؾدؾممم

ملع مصوح ره.وجفماظشق موضول:مأغًمػقموربماظؽعؾي!موإغلمأخربكمب
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مضولمأبقمبؽ :موعومػق؟

ضولماظشق :مإؼوكمواٌقؾمسـماهلدى،موالؽمبوظط ؼؼيماظقددطك،مم

مػما مصقؿومحقظؽموأسطوك.وخكب

حػظمأبقمبؽ معومضولماظشق ،موضدمحدافمبلطـ مممومطونمؼ جدقمأنمم

ؼلؿع،موسـدعومح ممأعؿعؿفمظقغودرمإظبمعؽيمأتوهماظشق مظققدسدف،مصؼدولممم

ماظشق مسبض مإظقف،مالمهض مإظقـو.أبقمبؽ :معـؾؽمأؼفوم

مأحوعؾمأغًمعينمأبقوتًومضؾؿفومؼبمذظؽماظـيب؟صؼولماظشق :م

مضولمأبقمبؽ :مغعؿ.

مضولماظشق :

م***

زوجفدومايدورثممموم(3)حؾقؿيماظلدعدؼيمؼبماظط ؼؼمإظبمعؽي،مطوغًم

سؾدكمبعدريمضدعقػمعؿعدؾني،مغظد مايدورثمإظبممممممممبـمسؾدماظع ىمضودعني

                                                           
م.وظلًوواطـومؼعينمجم(1)

 .اظعفوػـمؼعينماظطؾوخم(2)

 .حؾقؿيماظلعدؼيمع ضعيماظ دقلمم(3)

موأغًموربماظؾقًمتؾؼكمربؿدداًم

مصقددلمردددقلما مسددينمصددنغينمم

مصقددومظقددؿينمأدرطؿددفمؼبمذددقؾيتم
م

مبعوعددؽمػدد امضدددمأضددومماظرباػـددومم

م(1)سؾكمدؼـفمأحقوموإنمطـًمواطـو

م(2)ظفمسؾدًامأومإالماظعفوػـومصؽـً
م
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مصؼول:مآهمؼومعؽي،مع مزعـموأمغ رك.موجؾولمعؽيمبدأتمتظف مأعوعفؿ

أحقالمضوظًمحؾقؿي:مطربغوموذؼمسؾقـوماظرتحول،مت ىمطقػمػلم

مابــومربؿد؟

ابؿلدؿمايدورثموضددول:مالمبددمأغددفمؼبمأصضدؾمحوظددف،مإغدفمغلددؿيمممممم

معؾورطي،مأؼـؿومحؾمهؾماظربطي.

،مصقجدداهمؼبمأصضدؾممموص مإظبمعؽي،مودلالمسـمابـفؿومربؿددمم

ممممممحددولمعددعمزوجدديمط  دديمذدد ؼػي،موأرػددولمرائعددني،موعددوممإنمرأىمممممم

ـمممربؿدم اددؿؼؾولمممأعفمحؿكمص شمهلومرداحلهمظؿفؾسمسؾقدف،موأحلد

واظدؼفموأط عفؿو،مطؿومطوغدًماظلدقدةمخدصبديمددعقدةمجددًامبدوظؿع فممممممم

،موددلالمسدـمأحدقالممممإظقفؿو،موضدعومهلؿوماظطعوممواٌدلوىمصد حنيمبفؿدوممم

م.إخقاغفماظـ اي

ضصًمحؾقؿيمسؾكمابـفومعومؼعوغقنمعـماىدبمواظؼقدطموددقحلممماؿم

صؼددممايول،مصؼوظً:مؼومبين،معومسشـومؼقعًومطوظ يمطـومسبؿضدـؽمصقدف،ممم

طـومؼبمأحلـمحول،موعومإنمشودرتماٌـ لمحؿكمدوحلتماألحقال،موجػًم

ماٌقوه،موذبؾًماألذفور،موجوسًماٌقاذل.

و،مورقميوهلؿدومطدـريًا،موعدومإنممممإظبمذدؽقاػؿممادؿؿعمربؿددمم

وعومحؿدكمهددثمإظبماظلدقدةمخدصبديمؼبمحوهلؿدو،مصع ضدًمسؾقدفمأنممممممممغ
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مموضددقبمماحفدو،مبوضرتم،مصلد مربؿددمممؼؼدعومهلؿومأربعدنيمعدـماٌقاذدلممم

ماٌقاذلمظقاظدؼفماظؾ ؼـمص حومجدًامبؽ ممادؿضوصؿفموعلوغدتف.

طونمسؾقفؿومأنمؼعقدامإظبمضؾقؾؿفؿو،موحوغًميظيماظقداع،مووسدام

مبوظ ؼورةمطؾؿومادؿطوسومظ ظؽمدؾقً .

م
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م

م
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعصرون ـــــــالفصل السابع و

م

 م513 | هـ07-

 وفاة زيد بن عمرو

  (0)فاصمة بنت حممد 

 (1)معاوية بن أيب سفوان

 (2)حفصة بنت عمر بن اخلطاب

م

م،وف تماظؼقاصؾمظ حؾيماظصدقػمإظبماظشدوم،مبعدٌمربؿددممممم

ؼبمودورةمممنيـاظشدؾوبماألعقدمماظ يمطدونمضددمبؾدغماًوعلديمواظدـ اني،مممممم

،موأطدمظدفمم مأبومبؽ مزوجؿفماظلقدةمخدصبي،مطؿومودعمصدؼؼفماظع ؼ

                                                           
 ،ماظ ػ احل،مهلومدورمؼبماظلريةمطوعؾي.صورؿيمبـًمربؿدمم(1)

 ععووؼيمبـمأبلمدػقون،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(2)

 حػصيمبـًمسؿ مبـماًطوب،مأمماٌمعـنيمعـمبعد،مهلومدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(3)
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مأغفمدقعؿينمبلػؾفموسقوظفمرؼـؿومؼعقد.

وخ جمؼبماظؿفورةمسـؿونمبـمسػون،ماظ يمبدوتمعدـمأشـدكمأشـقدوحلممممم

ض ؼشموأصضؾفؿمؼبماظؿفورة،مإظبمجوغؾفمطب جمصدؼؼفماظؿوج ماظػد مسؾددممم

مسؿ ومبـمسقف.

طؿومخ جمطؾمعـمسؿد مبدـماًطدوب،موخوظددمبدـماظقظقدد،موأبدقمممممممم

ًمممدػقونمبـمح بمإظبمج ،موددفقؾمبدـممموغؾفمصدؼؼفمأعقيمبدـمأبدلماظصدؾ

موشريػؿمعـموورمض ؼش.موأعقيمبـمخؾػمسؿ و،

ح ممزؼدمبـمسؿ ومأعؿعؿف،مصقضػمإظبمجوغؾفمابـفماظصغريمدعقدم

بـمزؼدمؼؼقل:مأدسقما مأنمتعدقدمددوًٌومؼدومأبدل،مطدـمحد رًامأنمؼمذؼدؽمممممممم

مأحدػؿ.

ـؿدومطدون،مممدسقما مأنمؼؽؿىمظلماهلداؼيمواًدريمأؼمضولمظفمزؼد:ما

موالمآبفمبوظلػفوحل.

غدلمأزدـمصقدؽممممابـفمووضعمؼددهمسؾدكمجؾقـدفموضدول:مإممممماؿمغظ مإظب

ماًريمؼومبين،مأغًمذطلموحؾقؿ،مدققصؾؽمسؼؾؽمإظبمخري.

مابؿلؿمدعقدمألبقف،موظؽـمذقؽًومطونمؼؼؾؼفمؼبمدػ مواظدهمػ ا.

بلعدؽموأخؿدؽمؼدومددعقد،ممممممغؿطكمزؼدمدابؿفموضولمالبـدف:ماسدنتِمما

مكمذظؽ.وادؿعـمبو مسؾ
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ضولمظفمدعقد:ماوفمعـماىفيماظغ بقي،محقٌمالمؼؼدػمأحددػؿممم

مؼبمر ؼؼؽمظؾقوقمبوظؼوصؾي.

شودرمزؼدمبـمسؿ ومعقدسًومأػؾدف،مؼلدريمعدعماظؼقاصدؾمإظبماظشدوم،مممممم

مسـمايؼقؼيمضؾؾماظؿفورة.ػدصفماظؾقٌم

م***

حؾماٌلوحلمسؾكماظؼوصؾي،مصلرخدًمأغبوهلدوموجؾلدقامظقلدرتضبقاممممم

ؾؼددوت،موبدددؤوامؼؿلددوع ونموؼـشدددونماظشددع مموؼـددوعقا،مصؿقؾؼددقامؼبمح

موؼش بقنماًؿ .

س ضمرجؾمسؾكمأبلمبؽ ماًؿ ،مصوسؿ رمظفموأمؼشد ب،مصؼدولممم

ظفماظ جؾ:مٌوذامالمتش بمؼومأبومبؽ ؟ماظ حؾيمرقؼؾي،مخ مطلدًومطبػدػمم

مسـؽمسـوحلماظلػ .

ضولمأبقمبؽ :مأغومالمأذ بماًؿ مألصقنمع وأتلموأحػظمس ضل،م

ريمؼبماظط ؼؼمؼش بماًؿ ،موؼؿـوولمأودوخماظددوابممصؼدمرأؼًمذوبًومؼل

معـماألرضموؼلطؾفو،مصلضلؿًمأالمأذلمغػللمػ هماٌ ظي.

إظبمسـؿونمبـمسػونمظقلدؼقفماًؿد ،موظؽدـمممممصرتطفماظ جؾموذػى

سـؿونمأؼضًومأمؼؿـدوولمطلددًو،مصؼدولماظ جدؾ:معدومبدولمذد صوحلمضد ؼش،ممممممممم

مؼلغػقنمعـماًؿ ؟



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

287 

لدل،موأددؿقلمممدومؼصدـعفمممممضولمسـؿدونمبدـمسػدون:مالمأػدنيمغػمممم

ممذوربقاماًؿ مأنمأصـعمعـؾفؿ.

ـممققزعماًؿ مسؾكمرجولماظؼوصؾديمتلصػماظ جؾموت طفمظ ،ماآلخد ؼ

صفؾسمسـؿونمبـمسػونموسؾدمسؿ ومبدـمسدقفمإظبمأبدلمبؽد مالمؼشد بقنمممممم

ماًؿ ،موؼؿقداقنمإظبمبعضفؿمؼبمأعقرماظؿفورة.

أغشدمم،موأغشدمدفقؾمبـمسؿ و،ماؿأغشدمسؿ مبـماًطوبمعػوخ ًا

مػقًومصؼول:أعقيمبـمأبلماظصؾًمذع ًامحـق

م ىما ماألجددؾماٌدد حلمغقحددوًممجدد

ًمم ممبددومغبؾددًمدددػقـؿفموأندد
م

مجدد احلماظددربمظددقسمظددفمطكبدد ابممممم

م(1) بشددداةمأتددوػؿماٌددقتماظُؼددممم
م

مسقدددولم(2)وصقفدددومعدددـمأروعؿدددف
م

م(3)ظدؼددفمالماظظاؿددوحلموالماظلمبددغوبمم
م

ػدقمممصؼولمظدفمصددؼؼفمأبدقمددػقون:مواظد تمواظعد ىمإنمظشدع كممممممم

غوماألصضؾ،مأالمتؽدػمسدـمامظدفماظقاحددموتـشددمظـدومذدقؽًومؼدـؾٍمصددورممممممممم

معبقعًو؟

ضددولمأعقدديمبددـمأبددلماظصددؾً:مأغشدددمعددومؼددـؾٍمصدددري،موؼغدد وممم

متػؽريي،موؼمرقمغقعل،متلوص ونمظؾؿفورةموأدوص مٌومػقمأسظؿ.

                                                           
 ظؼ بمػقمع ضمؼصقىماظؼؾى.ام(1)

 أروعؿفمأيمغلؾف.م(2)

 اظظؿوحلمأيماظعطشون،مواظلغوبمأيماىوئع.م(3)
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ابؿلؿمأبقمدػقونموضول:مح اريمأنمتصؾحمط ؼدمبدـمسؿد و،مظؼددمممم

ماآلهلي.مر دهمأػؾفمعـمعؽيمألغفمؼعقى

مقزونمؼبماظدغقوموؼػقزمؼبماآلخ ة.ػضولمأعقيمبـمأبلماظصؾً:مت

أمؼشلمأبقمدػقونمأنمؼدخؾمؼبمعشوحـيمععمصدؼؼف،مصؼدمطدونمعدـممم

اؼقػموالمتفؿؿمض ؼشممبومؼمعـمبفمروٌومالمؼما مؼبموورتفؿموأعقاهلؿ،م

ؾليماظشع ؼي،مبقـؿومغفضمأعقيمبـمأبلماظصدؾًمؼؼدقلمألبدلمممموتوبعماى

ؾمظؽمؼومأبومدػقونمؼبمسوأمعـمسؾؿوحلماظـصورىمإظقفمؼؿـوػكمسؾؿمدػقون:مػ

ماظؽؿوبمتللظف؟

ضولمأبقمدػقون:مالمإربمظلمصقف،موا مظؽـمحدداينممبدومأحدىمالمممم

مأاؼمبف،موظؽـمحداينممبومأط همألجدنمعـف.

إظبمأنممىمإظبمطـقلديمض ؼؾديمؼلدؿعمإظبمسوٌفدوممممػدمذأعقي،موصرتطفم

مؿؾدلماقوبفموؼـوممععفؿ.اغؿصػماظؾقؾ،مسودمإظبماظؼوصؾيمؼل

م***

اغشدغؾماىؿقدعمؼبمممبعدمرحؾيمرقؼؾيموصؾًماظؼوصؾيماظشوم،مبقـؿوم

أعؿعؿفؿمووورتفؿ،مذػىمزؼدمبـمسؿ ومؼؾقٌمسـماظ ػؾدونمواألحؾدورممم

ظقللهلؿمسـماظدؼـمايؼ،مطؿومشودرمأعقيمبـمأبلماظصؾًمأؼضًومظقلللمسـم

مغيبمآخ ماظ عونماظ يمطونمؼظـمأغفمػق.
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ؿ ومسوًٌومعـماظقفقد،مصللظفمسـمدؼـفؿمصؼول:مإغدلممظؼلمزؼدمبـمس

ملمأنمأدؼـمدؼـؽؿمصلخربغلمسـف.ظعّؾ

ضولمظفماظقفقدي:مالمتؽقنمسؾكمدؼــومحؿدكمتلخد مبـصدقؾؽمعدـممممم

مشضىما .

مذدقؽًوممضولمزؼد:معومأص مإالمعـمشضىما ،موالمأغبؾمعـمشضىما 

مكمأدؿطقعف،مصفؾمتدظينمسؾكمشريه؟غقبأبدًا،موأ

مؽقنمحـقػقًو.ؿفمإالمأنمتضول:معومأسؾ

مضول:موعومايـقػ؟

مضول:مدؼـمإب اػقؿ،مأمؼؽـمؼفقدؼًوموالمغص اغقًوموالمؼؾعدمإالما .

صك جمزؼدمصؾؼلمسوًٌومعـماظـصورى،مصؼولمظف:مإغلمظعؾلمأنمأدؼدـمم

مدؼـؽؿ،مصلخربغل.

ضولماظـص اغل:مظـمتؽقنمسؾكمدؼــومحؿكمتلخ مبـصقؾؽمعـمظعـيم

ما .

المعـمظعـديما ،موالمأغبدؾمعدـمظعـديما ،موالمعدـممممممضول:معومأص مإ

مشضؾفمذقؽًومأبدًا،موأغكمأدؿطقع؟مصفؾمتدظينمسؾكمشريه؟

مًو.قؽقنمحـقػضول:معومأسؾؿفمإالمأنمت

مضول:موعومايـقػ؟
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مضول:مدؼـمإب اػقؿمأمؼؽـمؼفقدؼًوموالمغص اغقًو،موالمؼعؾدمإالما .

 جمورصدعمؼددهمممخدممصؾؿومرأىمزؼدمبـمسؿ ومضقهلؿمؼبمإبد اػقؿمم

مصؼول:ماظؾفؿمإغلمأذفدمأغلمسؾكمدؼـمإب اػقؿ.

وأمؼلؿلؾؿ،موروفماظدؾ دمؼلدللماظعؾؿدوحل،مإظبمأنموصدؾمراػؾدًومممممم

سوًٌو،مضولمظفمعـؾؿومؼؼقلمظؾعؾؿوحل:مإغلمأحبٌمسـماظدؼـمايؼ،موأرؼدمأنم

مأسؾدما ،مصعؾؿينمدؼـؽ.

صؼولمظفماظ اػى:مإغؽمظؿطؾىمدؼـًومعدوموددمعدـمضبؿؾدؽمسؾقدف،مممممم

،مؼؾعدٌمماظديتمخ جدًمعـفدومممموظؽـمضدمأزؾؽمزعونمغيبمطب جمعـمبؾدك

م،مصويؼمبف،مصنغفمعؾعقثماآلن،مػ امزعوغف.ػقيقـبدؼـماي

ػ تمػد هماظؽؾؿدوتمزؼددًامبدـمسؿد و،مورطدىمدابؿدفموأدد عمؼبممممممممم

اظعقدةمإظبمعؽي،مطؾفمذققمظؾؼوحلماظـيبمايـقػل،موت كماظؿفورةموضقاصدؾمم

مض ؼشمؼبماظشوم.

وأد ع،مؼؼقلمؼبمغػلف:مأغومععمػ اماظـيبمؼوممرطضمبدابؿفموأد ع

ما ،ماجعؾينمعـمأغصورمػ اماظـيبمؼوما .

أحدسمبؿق طدوتمع ؼؾدي،مصـظد محقظدفمصدنذامممممممموؼبمودطماظط ؼؼ،

،محدوولمأنمؼدداصعمسدـمغػلدفمممممبؼطوعماظط قمؼـؼضقنمسؾقفمبل سيموخّػي

رعـدقهمرعـديمممصؾؿدومحدوولمردسفدؿمممموظؽـفمطونموحقدًا،مصل ضقامبضوسؿفم
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،مصـظد مضبددقمؼبماظلدؿوحلممممؼـ فمدعًومش ؼ ًام،مدؼطمسـمإا ػومأرضًوضوتؾي

ذفدكمأغينمب ظًموددعلمؼبماظؾقدٌمسدـمايدؼ،مممممؼؼقل:ماظؾفؿ...مإغلمُأ

وأغومسؾكمدؼـمإب اػقؿمالمأسؾدمحف ًامأومصـؿًو،ماظؾفؿ...مإغلمأتققمظ ؤؼيم

ؽبمح عؿينمعـمػد امم غؾقؽ،موأد سًمإظقف،موشدروامبل،ماظؾفؿ...مإنمطـ

ممه ممعـفمابينمدعقدًا...اًريمص 

زبؾصًوم موحدده،مبقـؿدومطدونممممموحقدًامؼبماظصق احل،مروحفوأدؾؿم

دعقدمبـمزؼدمجوظلًومإظبمأخؿفمسوتؽيمؼـظ انمإظبماظلؿوحل،مضوظًمسوتؽدي:مم

مأرجقمأنمؼؽقنمأبلمخبري.

دؽًمدعقد،مصؼدمطونمؼشع مأنمرحؾديمواظددهمػد همزبؿؾػديمسدـمممممم

مدوبؼوتفو.

م***

 المتؿوج مؼبماظشوم،موضدماطؿلؾقاماًريمطوغًمضقاصؾمض ؼشمعومت

ماظؽـري.

رأىمضؿ ًامضدمشودرمعـمحؾؿًومش ؼؾًو،مموؼبماظؾقؾ،محؾؿمأبقمبؽ م

عؽوغفمؼبماظلؿوحل،موغ لمسؾكمعؽيمحقٌمو أمإظبمضطعموأج احل،متػ ضدًمم

ؼبمعبقعمعـوزلمعؽيموبققتفو،ماؿمسودتمإظبمعومطوغًمسؾقفموسدودماظؼؿد ممم

محف مأبلمبؽ .إظبمذؽؾفماألول،موادؿؼ مؼبم
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مادؿقؼظمأبقمبؽ ،مؼؿلوحللمؼبمغػلف:معومػ هماظ ؤؼوماظغ ؼؾي؟

أرادمأنمؼؾقٌمسـمتلوؼؾدفو،ممؼبماظصؾوحمزؾمؼػؽ مؼبمأع ماظ ؤؼو،مو

صوظؿؼكمراػؾدًومسوٌدًو،مصواـدفمسؾدكمرؤؼدوه،موضصدفومسؾقدف،مصقددقمصقدفمممممممممم

مودلظف:معـمأؼـمأغً؟موضدمتفؾؾموجففمدعودةماظ اػى

مضولمأبقمبؽ :معـمعؽي.

مول:معـمأؼفو؟ض

مضول:معـمض ؼش.

مضول:مصليمذلحلمأغً؟

مضول:متوج .

ؾعدٌمبدـيبمعدـمضقعدؽ،متؽدقنممممممضول:مإنمصدقما مرؤؼوك،مصنغفمؼؾب

مزؼ همؼبمحقوتف،موخؾقػؿفمبعدمعقتف،موضدمأرؾمزعوغف.و

مدؽًمأبقمبؽ ،موأد مذظؽمؼبمغػلف،موتلعؾمطؾماًري.

م***

طلدىماظؿفدورمممأخريًامح عًماظؼوصؾيمأعؿعؿفومظؿغودرماظشوم،موضدم

اظؽـري،موسودمأعقيمبـمأبلماظصؾًمععفمطؿىمعـمبعضماظعؾؿدوحلمظقؼ أػدوممم

محنيمؼعقدمإظبماظطوئػ.

ضدممراطىمعـمخؾػماظؼوصؾيمطبربػؿمبعـدقرػؿممماظعقدةموؼبمر ؼؼ
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مسؾكمزؼدمبـمسؿ ومعؼؿقاًلموعل وضًومؼبماظط ؼؼ.

ح نماىؿقعمسؾكمصؼدػؿ،موطونمأطـ ػؿمح غًومأبومبؽ موعـمؼـؾد مم

مممععف،موطونمسؾقفؿمإخؾورمأػؾفمبوًربماىؾؾ.األصـو

،مطدونماالددؿؼؾولمحدوصً ،موعبقدعماألػدوظلممممممعؽديموصؾًماظؼوصؾديمم

ؼـؿظ ونمشوئؾفؿمحوعً ماألعقالمواهلداؼو،موطونمدعقدمبـمزؼدمؼؼػمبنيم

اظـوسمؼؾقٌمسـمأبقف،مطونمؼلللماظؼوصؾيمرجً مرجً :مػؾمتلخ مواظديم

مسـؽؿ؟مأػقمؼبماظط ؼؼ؟

لمبنيمعـمؼشقحمبقجففموبنيمعـمطبربهمأغدفمالمؼددريموأمممطونماظ جو

مؼ مأبوه،مإظبمأنمدللمرجً :مأؼـمػقمواظديمزؼدمبـمسؿ و؟مػؾمتلخ مسـؽؿ؟

صقضعماظ جؾمؼدهمسؾكمطؿػمدعقدمبـمزؼدماظ يمج تمؼبمجلددهمم

رسشي،مضولماظ جؾ:مؼومبين،مواظدكمضدمتع ضمظدفمضطدوعماظطد قمبقـؿدوممممم

مطونمؼلريموحده.

مأد وه؟مػؾمد ضقه؟ضولمدعقد:مػؾم

مدؽًماظ جؾمضؾقً ماؿمضول:مظؼدموجدهماظ جولمعؼؿقاًل،مأغومآدػ.

أمتلؿطعمضدعومدعقدمأنمهؿ ه،مصفقىمسؾكماألرض،مظؼددمطدونممم

ظؼدمعوتمواظده،معوتمألغفمؼلدريموحقددًا،معدوتمألنمض ؼشدًومممممعومطبشوه،م

متـؾ هموالمتمعـممبومؼمعـ.
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ؾكماظصيبماظقؿدقؿ،ممبدأمدعقدمؼؾؽلمودطماظؼوصؾي،مح نماىؿقعمس

اضرتبمعـفمأبدقمبؽد موسـؿدونمبدـمسػدون،مجؾلدومإظبمجوغؾدفمؼشدورطوغفممممممممم

مح غف،مضولمسـؿون:مؼومدعقد،مصؾـعدمإظبماٌـ ل.

ضولمأبقمبؽ :مدـلريمععؽ،مإذاماحؿفًمأيمذلحلمصد متدرتددمؼبممم

ماظؼدوممإظقـو.

دورامععدفمضؾدقً مصوددؿقضػفؿومسؿد مبدـمممممموماظـفقض،مسؾكدوسداهم

م.(1)صطقؾفمبـػللمإظبماٌـ ل،مإغفمابـمسؿلاًطوبموضول:مدل

تعفىمدعقدمبـمزؼد،محقٌمطونمسؿ مبـماًطوبموأبوهمعـمأذددمم

اٌعودؼـمظقاظده،موظؽـفماصطقؾفمصعدً مإظبماٌـد ل،موأخدربمأعدفموأخؿدفمممممم

وضدول:مددعقدمعدـمأذد افمممممماًربمبفدوحلموس احل،مووضعماً فموراحله

مبينمسدي،مظـمغرتطؽؿمؼبمحوجيمأبدًا.

دعقدمرػؾقفومتؾؽلمزوجفو،موخوغؿفدومطدؾماظؽؾؿدوت،مممممسوغؼًمأم

م.األولصوظؿػًمسؿ مظقغودر،مصؼوظًمظف:مذؽ ًامظؽ،موعؾوركمعقظقدكم

مغظ مسؿ مإظقفوموضول:مػؾموظدتمزوجيت؟

مضوظً:مرػؾيمعبقؾي.

م(2)اوفمسؿ مبـماًطوبمإظبمعـ ظفمعل سًو،مدخدؾمسؾدكمزوجؿدفممم

                                                           
 زؼدمبـمسؿ ومابـمسؿمسؿ مبـماًطوب،مودعقدمبـمزؼدمػقمابـمابـمسؿمسؿ .م(1)

 زؼـىمبـًمعظعقن،مصقوبقي،مزوجيمسؿ مبـماًطوبموأممحػصيمبـًمسؿ .م(2)
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مؼـوديمدعقدًا:مأؼـمابـيت؟

ؿؼؾؾف،مصدد حمسؿدد مبفددوموضددول:مػدد همغبؾددًمزوجؿددفمابـؿددفمتلدد

محػصي،محػصيمبـًمسؿ مبـماًطوب.

م***

ظقلدؿعمسدـمممماوفمأبقمبؽ مإظبمعـ لمصددؼؼفماظع ؼد مربؿددمممم

دعقدًامبدفمجددًا،ممممأخؾورهموأخؾورمعؽيمؼبمشقوبف،مصك جمإظقفمربؿدم

وضبؿؾمبنيمؼدؼفمابـؿفماظ ضقعي،مبوركمظفمأبقمبؽد ماظطػؾديماىؿقؾدي،مممم

مسوػومصورؿي،مصؼولمأبقمبؽ :مإغفومأطـ مبـوتدؽممأغفمأموأخربهمربؿدم

مذؾفًومبؽ.

سـدػومضػ تمزؼـىمورضقديموأممطؾـدقممؼدؿقؾؼـمحدقلمأبدلمبؽد ممممممم

مفؿماظصغرية،مضوظًمزؼـى:مطقػمطوغًماظ حؾيمؼومسؿلمأبومبؽ ؟وأخؿ

ابؿلؿمأبقمبؽ مدعقدًامبفـموضدول:مطوغدًمجقددة،موضددمأحضد تمممممم

قب ماظؽـريمعـماهلداؼو.مظؽ

مؾمػـوكماقوب؟ضػ تمرضقيمتؼقل:مػ

قب.أبقمبؽ ماوفم مإظبمدابؿفموضول:مأصضؾماظـقوبمظؽ

نخ اجماظـقوبمواهلداؼومظؾفؿقع،ماؿمدخؾمؼبمزؼورةمضصدريةممبوبدأم

ورحؾًمبدفماظلدقدةمخدصبدي،موضددعًمظدفمايلدوحلمممممممظقؿؾودالماألخؾور،م
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سدـموصدوةممممأخربمأبقمبؽد مربؿددًامممواظطعوممظقلرتؼحمعـمسـوحلماظلػ .م

أبدومبؽد مأنممممقفمطـريًا،موطؿومأخدربمربؿددمممزؼدمبـمسؿ و،مصق نمسؾ

وعدومحقهلدو،مممعؽديممػ اماظعوممطونمصعؾًومسؾكمأػؾمعؽي،موضدمسدؿماظؼقدطممم

مواىؿقعمؼـؿظ ماظؼقاصؾماظؿفورؼي.ماؿمادؿلذنمأبقمبؽ مظقعقدمإظبمعـ ظف.

م***

طونمح نمدعقدمبـمزؼدمطؾريًامسؾكمواظده،موذع مبقحدةمطدؾرية،مم

يمواىؿقدعمعدـمأجدؾمامظدفماظقاحدد.موؼبممممممصؼدمطونمواظدهمضدماسؿ لماظؼؾقؾ

اظؾقؾمت ط مصدؼؼمواظدهماظع ؼ ،مورضيمبـمغقصؾ،مػقماظقحقدماظ يم ؾؽم

ماظع احلمايؼقؼلمٌصوبف.

خ جمعل سًومإظبمصقععيمورضيمبـمغقصؾ،ماظ يمبوتمذقكًومطدؾريًامم

ضدمضعػمبص ه،مادؿلذغفمؼبماظدخقل،مصك جمورضيموايد نمبدودمسؾقدفمممم

معـمأغًمأؼفوماظصيب؟مؼـظ مؼبمدعقدموؼؼقل:

مضول:مأغومدعقدمبـمزؼد،مابـمزؼدمبـمسؿ و.

ص صعمورضيمبـمغقصؾمرأدفمإظبماظلؿوحل،موبدأتماظدعقعمتلدقؾمعدـممم

مسققغفماظض ؼ ة،موضول:مرحؿما مأبوك،مظؼدمطونمزبؾصًومظلظفماظقاحد.

ماؿمغظ مإظبمدعقدموضول:متعولمؼومبين،مادخؾ.

ضديماظصدودضي،مضدولممممدخؾمددعقدموضددمذدع مبدوظع احلمؼبمدعدقعمورممممم
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دعقد:مؼومسؿل،مظؼدمجؽًمإظبمػـومألس يمغػللمؼبمواظدي،مصؼددمغؾ تدفممم

مض ؼش،موظقسمظفمصدؼؼمحؼقؼلمشريك.

مصؼولمورضيمبـمغقصؾ:

ؽبمرذدتؽب مابـمسؿد وموإمندوممموأغعؿ

مبدددؼـؽمربددًومظددقسمربمطؿـؾددفممم

موإدراطؽماظددؼـماظد يمضددمرؾؾؿدفمممم

ؽب مؼبمدارمطدد ؼؿمعؼوعفددوممصلصددؾق

موأمتؽددـت ضددلمخؾقددؾما مصقفددوم

موضدمتددركمامغلدونمرغبديمربدفمممم
م

ؽبم معدـماظـدورمحوعقدوًمممموـؾ متـقرًا

موت طؽمأواونماظطدقاشلمطؿدومػقدوممم

موأمتؽمسـمتقحقددمربدؽمددوػقوًممم

متعؾدددؾمصقفدددومبوظؽ اعددديمالػقدددو

معـماظـوسمجؾورًامإظبماظـورمػووؼدوًم

موظقمطونمهًماألرضمدؾعنيموادؼًو
م

بدوهمددعقدمممأاؾٍماظشع مصدرمدعقد،مطؿمػدقمعبقدؾمأنمؼدمعـمأنمأممم

موآعـمسـدمامظفماظ يمسؾدهموضقكمعـمأجؾف.

م***

سؿفمأبومروظى،موضدمالحظمسؾقفممؼبماظققمماظؿوظل،ماظؿؼكمربؿدم

مممضددقؼمايددول،موػددقمضبددوولماالضددرتاضمظددقطعؿمسقوظددفماظؽـدد ،مصدد ػىمم

إظبمسؿفماظعؾوس،موطونمعـمأؼل مبينمػوذدؿ،مصؼدولمظدف:مؼدوممممممربؿدم

قول،موضدمأصوبماظـوسمعومتد ىمعدـمممسؾوس،مإنمأخوكمأبومروظىمطـريماظع

ػ هماألزعي،مصوغطؾؼمبـومإظقفمصؾـكػػمسـفمعـمسقوظدف،مآخد معدـمبـقدفممممم
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مرجً موتلخ مأغًمرجً مصـؽػؾفؿومسـف.

مصؼولماظعؾوس:مغعؿمغػعؾ.

ععمسؿفماظعؾوسمبـمسؾدماٌطؾىمإظبمأبلمروظى،ممص ػىمربؿدم

قبمطدـريماظعقدول،موإغدومممممدخ مسؾقفمصؼولمظفمربؿدم غ ؼددمأنمم:مظؼدمبد

شبػػمسـؽمعـمسقوظؽمحؿكمؼـؽشػمسـماظـوسمعومػؿمصقف،مآخد مأحددًاممم

معـمأوالدكمأربقف،مواظعؾوسمؼلخ موظدًامؼ بقف.

مصؼولمأبقمروظى:مإذامت طؿؿومسؼقً مصوصـعومعومذؽؿؿو.

صلخ ماظعؾوسمجعػد مبدـمأبدلمروظدى،موضددمطدونمجعػد مؼؼدوربممممممممم

روظى،موضدمطدونممصؼدماخؿورمسؾقًومبـمأبلمماظلودديمسش ة،مأعومربؿدم

مؼؾؾغماًؿسمدـقات.

اظ يمطونمضددمممصؾ ظؽمت بكمسؾلمبـمأبلمروظىمؼبمعـ لمربؿدم

ت بكمؼبمعـ لمأبقفمأبلمروظى،موضوعًماظلقدةمخدصبيمبوظعـوؼديمبعؾدلممم

موت بقؿفموضؿفمإظبمأبـوئفو.

بؾـوتفدوماألربعدي،موابـفدومػـدد،مممممطؿومطوغًمتؼدقممسؾدكماظعـوؼديمممم

متؾـقوه.م،موزؼدماظ يواظ بريمبـماظعقام

م***

،مطونمسؾلمبـمأبلمروظدىماألددعدمبصدقؾيمابدـمسؿدفمربؿددممممممم
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ؼؼ بفموطبصف،موؼضعفمؼبمحف ه،موؼضؿفمإظبمصددره،مممصؽونمربؿدم

م ضغماظطعومماؿمؼؾؼؿفمسؾقًو.موؼضؿفمؼبمص اذف،موطونمربؿدم

وطونمسؾلمؼؿؾعدفمأؼـؿدومذػدى،موؼ اضؾدفمؼبمطدؾمأصعوظدفموأضقاظدفمممممممم

اظد يمطدونمؼدلع همممممـمأخ قمربؿدمؼؿعؾؿمعـف،موؼعفىمبف،مصلخ مع

بوالضؿداحلمبف،موسؾؿمعـفمأنماألصـوممالمتض موالمتـػدع،موأنمععؾدقدهمػدقمممم

مخوظؼف،مصؾؿمؼلفدمسؾلمظصـؿمضط.

ؼؼػمسؾدكمس صديمؼبمايدٍ،مممممحؿكمأغفمطونمؼ حظمأنمربؿدًام

ؾمبقـؿومح قبمماظؼ ذققنماظقضقفمسؾكمس صيمألغػلفؿ،موأمؼؾدؼمإالماظؼؾقدمم

م.اظـيبمإب اػقؿمممـمالؽمبشعوئ م

م***

وضًماٌغقى،مطدونمأبدقمبؽد مؼ تدىمأعؿعؿدفمظقغدودرماظلدقق،ممممممممؼبم

اظ يمطونمؼبمايودؼيمسش ةمم(1)صوضرتبمعـفمابـمأخقفمرؾقيمبـمسؾقدما 

معـماظعؿ مؼؼقل:مسؿلمأبومبؽ ،مػؾمدؿعقدمإظبماٌـ ل؟

أجوبمأبقمبؽ :مدلع مسؾكمصدؼؼمظدلمأواًل،مػدؾمهدىمأنمتدلتلممممم

مععل؟

بومصبوب،مصؼددمطدونمضبدىمسؿدفمأبدومبؽد مطدـريًا،مممممممممأذورمرؾقي

                                                           
 اظعش ةماٌؾش ؼـمبوىـي،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.رؾقيمبـمسؾقدما ،مصقوبل،مأحدمم(1)
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موضبىمحدؼـفمواظلريمععف،مطؿومطونمؼؾعىمطـريًامععمأوالده.

اصطقىمأبقمبؽ مابـمأخقفمرؾقيمععفمإظبمصدؼؼف،موظؽدـمرؾقديممم

الحظمأغفؿومذاػؾدونمإظبمحقدٌمؼددصـقنماٌدقتك،مصؼدول:مسؿدل،مإظبمأؼدـمممممممم

مغ ػى؟

مابؿلؿمأبقمبؽ موضول:مإظبمصدؼؼمس ؼ .

،مأمسدعمم(1)ؾقي:مالمؼلؽـمػـدومإالمأبدقمسؾقددةمبدـماىد احمممممضولمر

مععقظفمضبػ مضربًا.

مضولمأبقمبؽ :مػؾمطبقػؽمػ ا؟

ضولمرؾقي:مالمأخشكمأبومسؾقددة،مصفدقمظطقدػموبشدقشمدائؿدًو،مممممم

موظؽـينمالمأحىمحدؼٌماٌقتك.

أعومأبومسؾقدةمبدـماىد اح،مصؼددمطدونمعـشدغً مبدويػ مب راسقدفمممممممم

ًوموخػقددػماظؾققددي،مؼؾؾددغماًوعلدديممماظؼددقؼؿني،مطددونمرددقؼً موسبقػددمم

واظعش ؼـمعـماظعؿ ،ممسعمصقتمخطقاتمخػقػيمتؼرتب،مصـظ مصنذامبفم

دعقدمبـمزؼدمؼؼرتبمبفدوحل،متقضػمأبقمسؾقدةمسـمايػ موضول:مأظلدًمم

مابـمزؼدمبـمسؿ و؟

أذورمدعقدمبومصبوب،مطونموجففمػودئًوموح ؼـدًو،متعفدىمأبدقمممم

                                                           
 أبقمسؾقدةمبـماى اح،مصقوبل،مأحدماظعش ةماٌؾش ؼـمبوىـي،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(1)
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ورجمعؽي،موأمؼدصـفمػـو،مضدولممسؾقدةمظؼدوعفمإظبمػـو،مصؼدمعوتمأبقهمخ

مأبقمسؾقدة:متػضؾمؼومصغريي،مػؾمظؽمحوجي؟

مضولمدعقد:ماـقًمظقمدصـمواظديمػـو،مبنيمأػؾفموؼبمب ده.

ابؿلؿمأبقمسؾقدة،مودؽىمعوحلمغووظفمإظبمدعقدمظقشد بموصبؾدس،ممم

مضول:مأأمؼؽـمواظدكمؼمعـمبومظفماظقاحدمعوظؽمطؾمذلحل؟

ف،موسدوشمحقوتدفمعدـممممضولمدعقد:مبؾدك،مآعدـمبدفمبؽدؾمجقارحدممممم

مأجؾف.

ضولمأبقمسؾقدة:مأأمؼمعـمواظدكمأنمػـوكمجـيمؼ ػىمإظقفدومبعددممم

ماٌقت؟

مغظ مدعقدمإظبمأبلمسؾقدةموضول:مػؾمتمعـمب ظؽ؟

غظ مأبقمسؾقدةمإظبماظؼؾقرمعـمحقظفماؿمضول:مؼومصغريي،مأالمت ىم

ػ هماظؼؾقر؟مإغدينمأحػ ػدومعـد مزعدـ،مػدؾمتظدـمأنمػد همػدلمغفوؼديمممممممممم

دهمأعدف،موؼؽدربموؼشدؿدمددوسده،موؼدؿعؾؿموؼؼوتدؾ،موؼػؽد ممممممممامغلون؟متؾ

ماؿمؼ ػىمػؾوحل.وؼؿلعؾ،مؼؾينموؼفدم،مؼعدلموؼظؾؿ،ماؿم قت،م

مدلظفمدعقد:مػؾمتمعـمبوىـيمواظـورمؼومأبومسؾقدة؟

صؼددمآعدـممممقكضولمأبقمسؾقدة:مالمأزـمأنماٌ حلمؼ ػىمػؾوحل،مأعومأبدم

مبوىـي،مودقفدمغؿقفيمعومآعـمبف.
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مأغفمؼبماىـي؟مضولمدعقد:مػؾمتظـ

ضولمأبقمسؾقدة:معومأزـفمأغفمظقسمعفؿًومإذامعومدصدـمػـدومأومؼبمأيممم

مكمصوحىمخؾؼموسؾؿ،مودقؽقنمخبري.،مص مه ن،مطونمأبقعؽونمآخ 

ضولمدعقد:مػؾمتعؾؿمأنمواظدديمطدونمسؾدكمعقسددمعدعمغديبمآخد مممممممم

ماظ عون،مطونمؼـؿظ هموؼمعـمبف؟

مدؽًمأبقمسؾقدةمب ػيماؿمضول:مػؾمجؾسمإظبمغيب؟

أذورمددعقدمبدوظـػلموضدول:مأحد نمسـددعومأذطد مطدؿمطدونمضبؾدفمممممممممم

وؼـؿظ ه،موؼمعـمبفموؼؿقدثمسـف،موظؽـفمأمصبددهمبعدد،موظدـمصبددهممممم

مأبدًا.

أبومبؽ معدعمصديبمصدغريمؼؼرتبدون،مممممسـدػومٌحمأبقمسؾقدةمصدؼؼفم

مـمؼصطقى.ضولمأبقمسؾقدة:مأػً مبوظؿوج ماظؽؾريمأبومبؽ ،موأػً ممب

ممسؾكمسؿؾؽمؼومأبومسؾقدة،مٌـمهػ ماآلن؟ضولمأبقمبؽ :مأسوغؽما 

ضولمأبقمسؾقدة:مذكصمالمتع يمض ؼشمبقصوتف،مإغفومأعديمتعؿدؾممم

مظدىماظقظقدمبـماٌغرية،مخبؾمسؾقفومحؿكمأنمؼدصعممثـمضربػو.

مأبقمبؽ :مهػ همهلومبواون؟ضولم

مضولمأبقمسؾقدة:مإنمأمأصعؾمصلؿلطؾفوماظ ئوب.

أػً مبؽمؼومدعقد،مػدؾمأغدًممممسـدػومرأىمأبقمبؽ مدعقدًا،مصؼول:
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مخبري؟مػؾمأعؽموأخؿؽمخبري؟

أذورمدعقدمبومصبوب،مصؼولمرؾقي:مآدػمؼدومددعقدمٌدومجد ى،ممممم

متلؿطقعماظؼدوممإظقـومعؿكمتشوحل.

ظعقدةمإظبماٌـ ل،مصؼدولممؽ مدعقدمأبومبؽ مورؾقي،موادؿلذنمؼبماذ

ؾكؾمسؾقؽمؼبمعومتشدوحل،مظؼددمطدونممممأبقمبؽ :مأغًمتعؾؿمؼومدعقدمأغـومظـمغ

معبعقًو.معؼ بًومعـوكمأبق

سؾقددةموحؿدكمسؿد مممممدمأبومبؽ ماوغقي،مظؼدمطونمػقموأبقذؽ مدعق

وسـؿدونمبدـمسػدون،موسؾددممممممبـماًطوبمط  نيمععف،مط ظؽمربؿددمم

سؿ ومبـمسقف،مأمؼؾكؾمأحدػؿمؼبماٌلدوسدة،موظؽـدفمعدومؼد المؼشدع مممممم

دونمأنمؼؾؿؼدلماظدـيبمممموحقدداًممبعظقؿمصؼده،موخقؾيماألعؾمأنمعوتمواظددهم

ماظ يمؼـؿظ .

م***

وظدتمػـدمبـًمسؿؾيمألبلمدػقونمصدؾقًومأمسقدوهمععووؼدي،مصؽدونممممم

ععووؼيمبـمأبلمدػقون،مغبؾؿفمػـددمت سؾدفمؼقعدًومأعدوممعـ هلدو،مصؿد ممممممم

إغدلمألرىمرػدً مإنمممسؾقفومأس ابلمذومص اددف،مصقددقمؼبماظطػدؾموضدول:ممممم

مسوشمظقلقدنقبمضقعف.

م .ابؿلؿًمػـدموضوظً:مإنمأمؼلدمإالمضقعفمصلعوتفما
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م

طونمسؿورمبـمؼود مجوظلًومإظبمواظدؼفمؼـظ معـماظـوصد ةمإظبماظلدؿوحلممم

ماٌؿط ة،مضولمألبقف:ماٌط مؼفطؾمبغ ارة!

مبعدمحني.ضولمؼود مبـمسوع :مالبدمأغفومدؿفدأم

ط ظؽمطونمسـؿونمبـمسػونمصبؾسمإظبمصدؼؼفمسؾدمسؿ ومبـمسدقفمم

ذفدمأعطورًامبفد هماظغد ارةمممؼـظ انمإظبماظلؿوحلماٌؿط ة،مضولمسـؿون:مأمأ

معـمضؾؾ!

ابؿلدؿمسؾددمسؿد ومؼؼدقل:مإذامعدومزؾدًماألعطدورمتفطدؾمػؽد ا،مممممممممم

مدؿصؾحمؼبمعؽيمشوبوتمطغوبوتماظشوم.

قبمأذدع ممممغظ تماظلقدةمخدصبيمعدـماظـوصد ةمتؼدقلمممم ظ وجفدو:مبد

مبوظؼؾؼ،مإذامعومادؿؿ تماألعطورمػؽ امصلؿؿفدممعـوزلماظػؼ احل.

سـدػومرأتمرجواًلمضبؿؾقنمأعؿعؿفؿمؼـؼؾقغفدومعلد سني،مخد جمممم
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مزؼدمبـمربؿدمؼللهلؿ:مإظبمأؼـمت ػؾقن؟

مضولماظ جؾ:مدؿؿشؽؾماظلققل،ماصعدوامإظبماىؾول.

غؼقدػؿمغبؾماىؿقعمعومؼلؿطقعقنمغبؾفمعـمأعؿعؿفؿموحؾقفؿمو

قاًلمتضد بمايفدورةمممإظبماىؾول،موراضؾقاماألعطورماظغ ؼد ةمتشدؽؾمددقممم

موتفدمماٌـوزل.

هؾؼًماألغظدورمسبدقماظؽعؾدي،محقدٌمطوغدًماظلدققلمتضد بفومممممممم

مبشدة،موبدأتمتؿشؼؼموتؿصدع.

اغؿظ ماىؿقعمإظبمأنمػدأتماألعطدور،مصـ ظدقاماىؾدولموبددأمطدؾمممممم

عًمبعدضماظؾقدقتمسدـممممؿمخلورتفمؼبمعـ ظفموعؿوسف،مصؼدمتفدعـفؿمؼؼققب

مآخ ػو،موأصقؾًمجدرانماظؽعؾيمبوظؿؾػ.

اظلقدةمخدصبديمعدعمبـوتفدوماألربعديمؼـظد نمإظبمعدومحدؾمممممممممسودت

إظبماظؽعؾي،مواظؿؼكمبقجفوحلمض ؼشماظؼؾؼدنيممم،مواوفمربؿدمبوظؾقً

م.وسؾكمحوهل

ص خمسؿ ومبـمػشوم:مظؼدمدؾب ضًماظؽعؾدي!ماظغد الماظد ػيبمضددممممم

مظؾصقصماظلققل.اخؿػك،مواىقاػ ،مظؼدمادؿغؾما

ضولمأبقمدػقونمبـمح ب:مأمؼعدموضعماظؽعؾيمجقددًا،موأبقابفدوممم

مضدمتصدسًمعبقعًو.
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ضولمأبقمروظى:ماغظ وامإظبمػد اماىددار،مإغدفمعؿصددعمبوظؽوعدؾ،مممممم

مدقلؼطمؼبمأؼيميظي.

ضولماظقظقدمبـماٌغرية:مسؾقـومأنمغػعؾمذقؽًو،مظؼددمتدلذتماظؽعؾديمممم

معـماظلققلمبشؽؾمطؾري.

اٌؿضد رمعدـممم:مسؾقـومأنمغعقدمتد عقؿماىد حلمممؿ ودفقؾمبـمسضولم

ماظلققل.

ضولمأبقمهلى:ماظرتعقؿمصعى،ماى حلماٌؿض رمطؾري،موظـمتصدؿدمم

ماىدرانماٌؿؾؼقيمأؼضًو.

مضولمسؿؾيمبـمربقعي:مػؾمتؼصدمأنمسؾقـومإسودةماظؾـوحل؟

مدؽًماىؿقع،معـمصب ؤمسؾكمػدمماظؽعؾي؟

دارماظـددوة،مسؾقـدومأنمممضولماظقظقدمبـماٌغرية:مظـعؼددماجؿؿوسدًومؼبممم

مغؼ رمعومدـػعؾ.

م***

اجؿؿعماظقجفوحلمعـمطؾمضؾقؾيمؼبمدارماظـدوة،موهوورواموتشووروام

ؼبماألع ،مطونمعـماظقاضحمأنماظرتعقؿمظقسمخقورًا،مطونمسؾقفؿمأنمؼعقددومم

ماظؾـوحل.

ضولماظقظقدمبـماٌغرية:مإذنمظؼدماتػؼـومسؾكمإسودةماظؾـوحل،موظؽـمعـم
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م؟ف يايعـومصبقدماظؾـوحلم

مبدويف مواًشدىممدؽًماىؿقع،مصؼولمسؿؾيمبـمربقعي:ماظؾـوحلم

اظ وعدلمإذامعدومطدونمممممػقمدبصصمأػؾماظشوم،مػ مددللمأحددطؿمصدفقؾوًممم

م؟صبقدماظؾـوحل

بدويف مماظؾـدوحلممم،ادؿدسقامصفقؾًومؼلدلظقغف،موظؽـدفمضدول:مغعدؿمممم

عع وفمؼبماظ وم،موظؽـينمأمأطدـمأددوسدمؼبماظؾـدوحل،موظقلدًممممممواًشى

وظؽـينممسعًمسـمرجؾمحض معـماظ وم،مأزـدفمؼدؿؼـممممظديمخربةمصقف،

ماظؾـوحل.

ىمسؾددما مبدـمجددسونمسدـمممممدللمأبدقمروظدىمصدفقؾًو:مٌدوذامتغققبدممممم

ماالجؿؿوعماٌفؿ؟

ضولمصفقى:مإغفمؼبمحوظيمصدققيمددقؽي،موددلسؾؿفمبؼد اراتؽؿ،ممممم

مطؿومدقشوركمؼبمأيمأعقالمدبصمبـوحلماظؽعؾي.

ؿومأغـومحبوجديممضولمسؿ ومبـمػشوم:مصؾـلؿدعماظ وعلموغللظف،مط

مإظبماًشى.

ضولمأبقمدػقون:مظؼدممسعًمسـمدػقيمروعقيمهطؿًمسؾكماٌقـوحلم

معـ مبضعيمأؼوم،مضدمؼػقدغومخشؾفو.

ضولماظقظقدمبـماٌغرية:مدلذػىمبـػللمععمبعضماظ جولمغـظ مؼبم
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مأع ماًشى،مظعؾـومندمبـوئنيمعوػ ؼـمأؼضًو.

قماظشدورهممح مماظقظقدمبـماٌغدريةمرحوظدفمورجوظدف،مواودفمسبدممممم

حقٌمهطؿًماظلػقـيماظ وعقي،موصعً موجدمػـوكماظؽـريمعـماًشى،م

وبعضماظ جولمعـماظ وم،مدووعفؿمسؾكماألخشوبمواظؾـوحلمإظبمأنموصدؾقامم

مإظبماتػوق،موغبؾماألخشوبموبعضماظ جولمسوئدًامبفؿمإظبمعؽي.

اجؿؿعماظؾـوؤونماظ وممععموجفوحلمضد ؼشمؼشد حقنمهلدؿمر ؼؼديممممم

ف ،موطؿمحفد ًامددققؿوجقن،موطدؿمعدـماًشدىمممممماظؾـوحلمبوًشىمواي

دقـؼؾقن،موأوضققامهلؿمأنماًشدىماظد يمحصدؾقامسؾقدفمضددمالمؼؽػدلممممممم

مسودةمبـوحلماظؽعؾديمؼبمحفؿفدوماظؽدؾري،مضددمؼضدط ونمظؾـوحلػدومحبفدؿمممممممم

مأصغ .

طونمػ امعومحصؾقامسؾقفمعـماًشى،موظقسمظدؼفؿمخقدورمآخد ،ممم

مؼبمحوظيمدقؽيمجدًا.مصؼولمأبقمهلى:مصؾـأمعومغلؿطقعمبـوحله،ماظؽعؾي

ضولمسؿؾيمبـمربقعي:ماتػؼـدو،ماعبعدقاماظ جدولمظـؼدؾمايفدورةمممممم

مواألخشوب،مبقـؿومغؼقم...

دددؽًمسؿؾدديمبددـمربقعددي،موصددؿًماىؿقددع،مغعددؿمسؾددقفؿمػدددممم

ماظؽعؾي،موظؽـمعـمصب ؤمسؾكمذظؽ؟

م***
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خ جماظ جولمعـمدارماظـدوةمووضػدقامأعدومماظؽعؾديماٌؿصددسي،مالممممم

همايول،مطؾؿومغظ وامإظقفومأؼؼـقامأنمالبدمعدـممؼلؿطقعقنمت طفومسؾكمػ 

ماهلدمموإسودةماظؾـوحل.

دبماًقفمؼبمغػقسماظ جول،مضدمالمؼ ضكما مسؿومؼػعؾقن،مضددمم

مؼـوهلؿمشضىمودكطمعـماظ ب،مصؿوذامؼػعؾقن؟

ضولمأبقمروظى:مالمغلؿطقعمػدمماظؽعؾي،ماظ بماظ يمغبوػدومعدـممم

مأب ػيماألذ ممدريدؾمسؾقـومدكطفمبؽؾمتلطقد.

:موظؽــومالمغـقيمػدعفو،مإغـومغـدقيمإسدودةمممدفقؾمبـمسؿ وضولم

مبـوئفو،ماغظ مإظقفومطقػمتصدسً.

دؽًماىؿقع،موأخدريًامتؼددمماظقظقددمبدـماٌغدريةمبؼددمماوبؿدي،مممممممم

وأعلؽماظػلسمووضػمأعومماىؿقعموضول:ما مؼعؾؿمعدومغـدقيمصعؾدف،مأغدوممممم

مأبدأطؿ.

ـدومالمغـدقيمإالمممورصعمرأدفمإظبماظلؿوحلموضول:ماظؾفؿمإغدؽمتعؾدؿمأغمم

ماًري.

،معـمإحددىمزواؼوػدوماٌؿصددسيممممورصعمصلدفموض بمجدارماظؽعؾي

جػؾماىؿقعموسؿماظؿقت ،متقضػماظقظقدمبدـماٌغدريةميظدي،مأمضبددثممممم

ذلحل،مإغفمخبريموايف مسؾكماألرض،مصؽ رمض بماىدارمإظبمأنمأدؼطم
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ةمج حلًامطؾريًامعـفمودطمذػقلمورػؾيماىؿقع،موتقضػمؼـظ مإظبمايفور

سؾكماألرض،موػقمخبريموالمؼشع مبشلحل،مصـظ مإظبماظ جولموضول:مظؼددمم

مسؾؿما معومغعؿؾ،موأزـفمضدمرضل.

مبعدمحني.صؼولمسؿ ومبـمػشوم:مظ مبومحؾماظلكطم

دؽًماظقظقدمبـماٌغرية،مصؼولمسؿؾيمبـمربقعي:مغـظ ماظؾقؾي،مإنم

أمضبؾمسؾقـوماظلكطمواظغضىمصؼدمرضلماظد بمسؿدومغػعدؾ،موغؿدوبعمؼبممممم

ماظغد.

اتػؼماظ جولمسؾكمذظدؽ،موشدودروامإظبمعـدوزهلؿمؼـؿظد ونماظغدد،مممممم

موؼ اضؾقنماظقظقدمبـماٌغريةموعومدققؾمبفموبوظؽعؾي.

م***

ؼؼدقل:مممبدـماظقظقددمممسودماظقظقدمإظبمعـ ظف،مص طضمإظقفمابـفمخوظد

مأصققحمؼومأبلمعوممسعـو؟مػؾمض بًمجدارماظؽعؾي؟

عدومأصعدؾمذظدؽمإالمممممضولماظقظقد:مبؾمأسقددمبـوحلػدو،مواآلهلديمتعؾدؿمممم

مًري.

:مأالمتلؿطقعقنمت عقؿفومبداًلمعـمػددعفومم(1)ضولماظقظقدمبـماظقظقد

مؼومواظدي؟

                                                           
 اظقظقدمبـماظقظقدمبـماٌغرية،مأخقمخوظدمبـماظقظقد،مظفمدورمصغريمؼبماظلرية.م(1)
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مضولماظقظقد:مطؾـومسؾكماتػوقمأنماظرتعقؿمظـمؼصؾح.

م:ممسعًمأغؽؿمأحض متمخشؾًومعـماظشوم.(1)ضولمسؿورةمبـماظقظقد

ضولماظقظقد:مبؾمػلمدػقـيمروعقيمعؿقطؿي،مغبؾـومعدوماددؿطعـوممم

مأخشوبفومإظبمعؽي.عـم

مضولماظقظقدمبـماظقظقد:موعـمدقؼقممبوظؾـوحل؟

ضولمخوظدمبـماظقظقد:مطؾـومدـعؿؾمسؾكماظؾـوحل،مإغفماظشد فموطدؾممم

ماظش ف.

ضولماظقظقدمألبـوئف:مسؾقؽؿمأنمتعؿؾقامعبقعًوممسودةماظؾـوحل،موظؽـم

مدسقغلماآلنمآخ مضلطًومعـماظ احي.

م***

ومطوغًمػودئدي،موحدؾمممطوغًمظقؾيمرقؼؾيمهؾسماألغػوس،موظؽـف

اظصؾوحموخ جماظقظقدمبـماٌغريةمعؿففًومإظبماظؽعؾي،محوعً مصلدفمؼؼقل:م

مؼومأػؾمض ؼش،مرضلما مسؿومغػعؾ!

ص حماظ جول،موغبؾقامصمودفؿ،موددوسدواماظقظقددمبدـماٌغدريةمؼبممممم

ماهلدم.

ػدعقامحفورةماظؽعؾيماٌؿصدسيمإظبمأنموصؾقاماألدودوتماظيتمبـكم

                                                           
 قد،مظفمدورمصغريمؼبماظلرية.سؿورةمبـماظقظقدمبـماٌغرية،مأخقمخوظدمبـماظقظم(1)
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طوغًماألدودوتمحفورةمخض احل،موضعمرجؾمسؿؾيمم.سؾقفومإب اػقؿم

حدؼدؼيمظقؼؾعمبفومايف ماألخض ،موعومإنمح طفومحؿكماػؿد تمعؽديممم

،مصػ عماىؿقع،موأوضػدقاماهلددمممم،موٌعمب قمدورعمهًمايف بلد ػو

مإظبمػ امايد.

وأاـوحلماهلدم،موجددماظ جدولمؼبماظد طـمطؿوبدًومبوظلد ؼوغقي،مصؾدؿممممممم

ؾمعـماظقفقدمؼؿؼـماظؾغيموؼعؾؿمعدـماظعؾدؿمممؼع صقامعومػق،مصؾعـقهمإظبمرج

اظؽـري،مصؼولمهلؿ:معؽؿقبمػـومأغدوما مذومعؽدي،مخؾؼؿفدومؼدقممخؾؼدًمممممم

اظلؿوواتمواألرض،موصقرتماظشؿسمواظؼؿ ،موحػػؿفومبلؾعيمع ئؽديمم

حـػوحل،مالمت ولمحؿكمؼ ولمجؾ ػو،معؾوركمألػؾفومؼبماٌوحلمواظؾأ.مأغدومم

عـمامسل،مصؿدـموصدؾفوموصدؾؿفممممما مذومعؽي،مخؾؼًماظ حؿموذؼؼًمهلو

وعـمضطعفومبؿؿف.مأغوما مذومعؽي،مخؾؼًماًريمواظش موضدقبرتف،مصطقبكم

مٌـمأج ؼًماًريمسؾكمؼدؼفمووؼؾمٌـمأج ؼًماظش مسؾكمؼدؼف.

اددؿعدماظ جدولممممابؿفٍماظؼ ذققنمبوظؽؿوب،مواحؿػظدقامبدف،مادؿممم

ظؾؾـوحل،مصؼوممرجؾمحبؿؾمحف مؼـؼؾدفمظقضدعفمسؾدكمأدوددوتماظؽعؾدي،مممممم

صقاىمايف معـمؼدهموسودمإظبمعؽوغف،مجػؾماظ جدول،مصؼدومماظقظقددمبدـممممم

اٌغريةمؼؼقل:مؼدومععشد مضد ؼش!مالمتؿشدوج واموالمتؿقودددوامؼبمبـدوحلممممممم

اظؽعؾي،موضلؿقػومأربوسًو،مظؽدؾمضؾقؾديمأومأطـد مجددار،موالمتددخؾقامؼبمممممم
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بـوئفومعواًلمح اعًو،مالمتدخؾقامؼبمبـوئفومإالمرقؾًو،موالمتدخؾقامصقفمعفد مم

مبغل،موالمزغو،موالمعظؾؿيمأحد.

صعً ماتػؼًماظؼؾوئؾمسؾكمتؼلقؿماظؾـدوحلمحؿدكمالمؼؿشدوج وامصقؿدوممممم

فموزػد ة،ممبقـفؿمؼبمذ فمبـوحلماظؽعؾي،مصؽونمذؼماظؾوبمظؾينمسؾدمعـو

 ومموضؾوئدؾمموطونمعومبنيمرطـمايف ماألدقدمواظ طـماظقؿوغلمظدؾينمزبدمم

ظددارموبدينمأدددممممؾينمسؾدماوطونمذؼمايف مظعـمض ؼشماغضؿقامإظقفؿ،م

موطونمزف ماظؽعؾيمظؾينمعبحمودفؿ.وبينمسدي،م

سؾكمحدة،موذدوركماىؿقدعمممموبدأتماظؼؾوئؾموؿعمايفورة،مطؾ

ؼبماظعؿؾ،موطونماظ جولمضبؿؾقنمايفورةمااـنيمااـني،موطوغدًماظـلدوحلممم

مضبؿؾـمعومؼطؾكمبفمايف .

طوغًمػـدمبـًمسؿؾيمتش فمسؾكمعبعماظطد حل،موهدٌماظـلدوحلمممم

وسؿدفماظعؾدوسممممذوركمربؿدمطيمؼبمذ فمبـوحلماظؽعؾي،موسؾكماٌشور

بـمسؾدماٌطؾىمؼبمغؼؾمايفورة،موطعودةماظشدؾوبمؼبمضد ؼش،مطدوغقامإذامممم

آذتمايفورةمأطؿوصفؿ،مخؾعقامع بلفؿمووضعقػومسؾكمأطؿوصفؿمظؿؼقفوم

معـمأذىمايفورة.

اقوبدفمممخؾعماظعؾوسماقوبفموغبدؾمايفدورة،موخؾدعمربؿددممممم

يظؿفومخ قبمسؾكماألرض،مأظؼكماظعؾدوسمحفد هممممظققؿؾمايف ،موظؽـف
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ورطضمعل سًومإظبمابـمأخقفمؼطؿؽـمسؾقف،مص آهمؼـظ مإظبماظلدؿوحلمصقضدف،ممم

مصؼولماظعؾوس:معومذلغؽ؟معوذامحدث؟

ؾبمأنمأعشلمس ؼوغًو.صؼوممربؿدم م،مصلخ ماقوبفموضول:مغؾبفق

اقوبف،موطؿؿماظعؾوسمعومجد ىممموتوبعوماظعؿؾ،مؼ تديمربؿدم

مبفمزبوصيمأنمؼؾبؿفؿمبوىـقن.موأمطبربمأحدًا

م***

 تمسؾقفؿماألخشدوبمواظـػؼديمممأغفًماظؼؾوئؾمبـوحلماىدران،موضصقب

وجعؾقامظؾؽعؾيمصؾـقًمأصغ معـماظلوبؼ،مؼبمبـوئفومسؾكمأدودفوماألول،م

بوبًومواحدًامعدـماظـوحقديماظشد ضقي،موجعؾدقهمع تػعدًومظقصدعىماظددخقلمممممممم

مإظقفو.

وئؾمتعؾؿمأنماظش فماظؽؾريمطؾماظؼؾاؿموضػقامأعوممايف ماألدقد،م

دقؽقنمؼبموضعمايف ماألدقد،محؿكموإنمتؼومسًماظؼؾوئؾمبـوحلمجدرانم

ماظؽعؾي،مصننمايف ماألدقدمطونمأسظؿماظش ف.

ضولماظقظقدمبـماٌغدرية:ممبدومأنمبدينمزبد وممضدوعقامبددصعماٌؾؾدغمممممممم

ماألطربمؼبمبـوحلماظؽعؾي،مصلرىمأنمعـمحؼـومأنمغضعمايف ماألدقد.

ربقعي:مظقسمطؾمذلحلمؼؼوسمبوٌول،مذ فمايفد مممضولمسؿؾيمبـ

ماألدقدمػقمذ فمظؼ ؼشمطؾفو.
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ضولمأبقمهلى:متعؾؿقنمأنمبينمػوذؿمػدؿمخددامماظؾقدً،موإظدقفؿممممم

متعقدمأعقرمايٍمواظلؼوؼي،مأرىمأغـومأحؼمعـمؼضعمايف ماألدقد.

ضولمأبقمدػقون:مالمذلحلمؼربرمذ فموضعمايف ماألددقد،مػد اممم

مبينمأعقي.ذ فمالمصبىمأنمطب جمعـم

حؿدكمموط ظؽماخؿؾػًمعبقعماظؼؾوئؾموتشوحـقا،مواحؿدماىدال،م

طودتمتـدظعمغريانماي بمبنيماظؼؾوئؾ،موهوظػدًمضؾوئدؾمسؾدكماظددم،ممممم

موبؼلماً فمأربعمظقول،مأمؼلؿطعمأحدػؿمت جقحمضؾقؾيمسؾكمأخ ى.

م***

طوغًمػـدمبـًمسؿؾيمجوظليمإظبمزوجفومأبلمددػقونمؼؿقدداونمؼبممم

مدقد،مدلظً:مػؾمعـمجدؼدمبشلنمايف ماألدقد؟أع مايف ماأل

ضولمأبقمدػقون:مظقسمعـمجدؼد،مغؼدوشموجددالموذدفور،موغدورممممم

ماي بمتؾقحمؼبماألصؼ.

ضوظًمػـد:مالصبىمأنمؼضقعمعـؾمػ اماظشد فمسدـمبدينمأعقدي،ممممم

مواظديمظـمؼؿـوزلمعفؿومحصؾ.

ضولمأبقمدػقون:مالمأرؼدمذظؽمأؼضًو،مطؿومالمأحىمأنمأرىماألض بدوحلمم

مؾقن.ؼؿؼوت

مضوظًمػـد:مالمتضعػموالمتػقتماظش فماظعظقؿ.
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ؾبمم ضدعقػًومؼدومػـدد،مإمندومػدؿمإخدقةموأوالدممممممممضولمأبقمددػقون:مظلد

مسؿقعي،مإذاماغدظعًماي بمصلقؽقنموضعفومصعؾًومسؾكماىؿقع.

،مصودددؿؼؾؾؿفم(2)أممدددؾؿيإظبمزوجؿددفمم(1)أبددقمدددؾؿيطدد ظؽمرجددعم

ف:مطقدػمطدونمممبوبؿلوعيمرضقؼي،مودوسدتفمسؾدكماددؿؾدالماقوبدفموددلظؿمممم

ماظؾـوحلماظققم؟

مضول:معومؼ الماظ جولمزبؿؾػني.

مؼصعىمحؾف،معوذامضولمبـقمزب وم؟ضوظً:مػ امخ فم

مضول:مرؾعًومظـمؼؿـوزلمأحدمعـفؿمسـمػ اماظش فماظعظقؿ.

ضؾدقً ،مصؼدولمهلدومزوجفدو:مإغدؽمصدوحؾيمرأيممممممممأممددؾؿيمدؽؿًم

محؽقؿموسؼؾمدؾقؿ،معوذامت ؼـ؟

عدـفؿ،مذدكصممممظقسفؿمب أيمرأدفوموضوظً:مسؾقمأممدؾؿيػ تم

مدونحؽقؿمربوؼددمإظبمحددمطدؾري،مؼـؼدقنمبدفموؼدلا ونمبدلع هموالمؼد مممممممم

مض اره،موإالمصفلماي بمؼومزوجلموشضىما مسؾقـومعبقعًو.

مبومصبوبموضول:موظؽـمعـمظؼ ؼشمب أيمحؽقؿمالمؼؾب د؟مأبقمدؾؿيأذورم

م***

                                                           
سؾدما مبـمسؾدمأدد،مأبقمدؾؿي،مصقوبل،مأخقماظـيبمؼبماظ ضوسي،مابـمسؿيماظـيبمب قبة،مظفمم(1)

 دورمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماهلف ة.

 ػـدمبـًمأبلمأعقي،مأممدؾؿي،مأمماٌمعـني،مهلومدورمأدودلمؼبماظلريةمطوعؾي.م(2)
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قنمؼبماظققمماًوعسماجؿؿعمرؤدوحلماظؼؾوئؾمسـدماظؽعؾي،موعومؼ اظدم

ظققدؾماًد فمممم(1)زبؿؾػنيمعؿشوحـني،مصقضػمأطربمأػدؾمضد ؼشمددـوًممم

وضول:مؼومععش مض ؼش!ماجعؾقامبقـؽؿمصقؿومدبؿؾػقنمصقفمأولمعـمؼدخؾم

معـمبوبمػ اماٌلفدمؼؼضلمبقـؽؿمصقف.

غظدد مبعضددفؿمإظبمبعددض،مدددققؽؿمبقددـفؿمرجددؾمالمؼعؾؿددقنمعددـم

قدٌمؼ جدقمممدقؽقن،موإظبمأيمضؾقؾيمؼـؿؿل،موظؽـماً فمطونمذدؼدًامح

ماىؿقعمأنمالمتـدظعماي ب،مضولمسؿؾيمبـمربقعي:مغعؿمغػعؾ.

مضولماظقظقدمبـماٌغرية:مغقاصؼ.

مضولمأبقمروظى:مغعؿ،مالمغ ؼدمح بًومبقــو.

ػؽ امواصؼًماظؼؾوئؾ،موجؾلقامؼـظ ونمإظبماٌددخؾ،معدـمددقؽقنمممم

مأولمايوض ؼـ.

ؾلًماألغػوس،موطؾمضؾقؾيمتؿؿـكمأنمضبض مرجؾمعـفومضبؽدؿممحؾب

وطوغًمدضوئؼمرقالمإظبمأنمٌحماظ جولمذكصًومؼلريمعؼرتبدًو،ممصويفو،مظ

م.مبـمسؾدما مإغفمؼدخؾ،مإغفمربؿد

مضػ مسؿؾيمبـمربقعيموضول:مػ اماألعني!مرضقـو.

مضولماظقظقدمبـماٌغرية:مربؿدمبـمسؾدما ،مرضقـومبفمربؽؿًو.

                                                           
 قظقدمبـماٌغرية،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.ػقمأبقمأعقيمبـماٌغرية،مأخقماظم(1)
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مضولمأبقمروظى:مػقمأصضؾمعـمضبؽؿ.

 حقامظددفمخصددقعؿفؿمؼبم،موذددواضددرتبماظ جددولمعددـمربؿدددم

ايف ماألدقد،موبقـًمطؾمضؾقؾديمأحؼقؿفدومؼبموضدعفموايصدقلمسؾدكمممممم

ماظش فماظؽؾري.

ػودئًو،مادؿؿعمإظبماىؿقع،موت طفؿمؼؿقدداقنمؼبمممطونمربؿدم

،مرشؾؿفؿماظشدؼدةمؼبمايصقلمسؾكمػد اماظشد فمإظبمآخد مرجدؾمعدـفؿممممم

مبعدػومضولمبفدوحل:مػؾؿقامإظلقبماقبًو.

لخ مايفد مبقدؼدفمووضدعفمؼبماظـدقب،مادؿممممممصلحض وامظفماقبًو،مص

مضول:مظؿلخ مطؾمضؾقؾيمبـوحقيمعـماظـقب،ماؿمارصعقهمعبقعًو.

صػعؾقا،مورصعمعـمطؾمضؾقؾيمرجؾ،محؿكمبؾغقامعقضدعف،مصقؿؾدفممم

مبقدؼفمووضعفمؼبمعؽوغف،موبـكمسؾقف.مربؿدم

ػؽدد امرضددلماىؿقددع،موطددونمذدد فمايفدد ماألدددقدمعقزسددًوممممم

موحؼـًماظدعوحلموػدأماىؿقع.بوظؿلوويمبنيمعبقعماظؼؾوئؾ،م

مثوغقديمسشد مممب ظؽمأادًمضد ؼشمإسدودةمبـدوحلماظؽعؾدي،مصؽوغدًممممممم

مذراسًو،موضوعقامبؽلقتفو،موأسودوامهلومػقؾؿفومبنيماظع ب.

م
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م

 م515 | هـ05-

 غار حراء

 (0)يب وقاصسعد بن أ

 عبد اهلل بن جدعانوفاة 

م

إظبمزوجؿفماظلقدةمخدصبيمطبربػدومسدـمذدلحلمممممجؾسمربؿدم

ش ؼىمبوتمضبدثمععف،مصؼدمبوتمؼ ىمؼبماٌـوممرؤىمتؿقؼؼمطؿدومرآػدوممم

اوعًو،موضدمتؽ رمػ امبشؽؾمعؾػً،مصوبؿلؿًموضوظً:مأبشد ،موا مإغدفممم

مًريمأرؼدمبؽ.

األصدـوم،مواظظؾدؿممممهدثمإظقفومسـمضد التمضد ؼش،موسؾدودةممماؿم

اظعوم،مواالدؿعؾود،مصؽوغًمتقاصؼفمسؾكمطؾمعومؼؼقل،موتـوضشفمأنمضقعفوم

                                                           
 دعدمبـمأبلموضوص،مأحدماظعش ةماٌؾش ؼـمبوىـي،مظفمدورمأدودلمؼبماظلريةمطوعؾي.م(1)
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مضدمشريوامدؼـمإب اػقؿموإمسوسقؾ،موت طقامبعضمذعوئ مايٍ.

ب شؾؿفمؼبماسؿ المعومؼػعؾمض ؼش،مواظد ػوبمممأخربػومربؿدم

بعقدددًامؼبمشددورمؼػؽدد مؼبماًددوظؼ،موؼؿؼدد بمإظبما ،مصؼوظددً:مأرجددقمأنممم

م،موغصربمسؾكمص اضؽ.ا مإظبمخريمؼفدؼؽ

وضوعًماظلقدةمخدصبيمبؿقضريماظطعوممواظش ابماظؽوؼبمظ وجفدومم

حؿكمؼؼضلموضؿفمؼبمتعؾدماًوظؼ،مصقض تمصورؿيمذاتماظلـؿنيمت اضىم

مأعفوموػلمهض مطؿقيمعـماظطعوممصللظً:معـمدقلوص مؼومأعل؟

مضوظًماظلقدةمخدصبي:مواظدكمؼ ؼدمأنمؼؿعؾدموحده.

م:مػؾمدقغقىمرقؼً ؟دلظًمصورؿي

مضوظًماظلقدةمخدصبي:مرمبومعومؼؼوربماظشف ،مظعؾفمصبدمضوظؿف.

مضوظًمصورؿي:موعوذامأضوع؟

ابؿلؿًماظلقدةمخدصبيموربؿًمسؾكمذع مصورؿيمتؼقل:مأمؼؾبضعم

مداؼيمعـمربف،موظـمؼضقعفمربف.ذقؽًومؼومحؾقؾيت،مإغفمؼؾقٌمسـمػكب

مضوظًمصورؿي:مػؾمأدوسدك؟

،مزادهمطعدوممواٌدوحل،موغبدؾمربؿددمممممذورطًمصورؿيمؼبموضعماظ

واوفمإظبمجؾولمعؽيموحدهمبعدمأنمأخربمصددؼؼفمأبدومبؽد ممممموودعمأػؾف،

م.وظعـوؼيمبعوئؾؿفبم،موأوصوهأغفمدقغقىمصرتةمعـماظ عـمظؾؿعؾد
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أنموصؾمجؾً ،مإظبممعومؼؼوربماألربعيمطقؾقعرتاتمربؿدممدور

ؼصدعىممحل،موػقمشورمصغريمؼؿلعمظؾضعيمرجدول،ممشورمح اتلؾؼفمودخؾم

اظقصقلمإظقف،مظفمبوبموصؿقيمصغريةمتطؾمسؾدكماظؽعؾدي،مصؽدونمؼد ػىممممم

إظقفمأؼوعًومؼؼضقفومؼؿعؾددما موحدده،مؼطؾدؼمغظد همؼبماظلدؿوحلمواألرض،مممممم

موؼبمطؿولماًؾؼموات اغف،مؼعظؿماًوظؼموؼدسقهمؼبمطؾمػدوحلموخشقع.

م***

ؼبمعؽيمطونماظ جولمذبؿؿعنيمحقلمص سمػوئٍ،مؼؾؼلمبؽدؾمعدـممم

،مطونماىؿقعمؼضقؽمعلؿؿؿعني،موبدؤوامؼ عقنماظـؼقدمضبوولمت وؼضف

ؼؼوع ونمسؾكمايصون،مإظبمأنمضولماظقظقددمبدـماٌغدرية:مأراػدـمأنمابدينمممممم

مؼلؿطقعمت وؼضماظػ س.مًاخوظد

اذؿدتماماورةمأطـ ،مواضرتبمخوظدمعـماظػد سماىدوعح،موبعددمممم

ع اوشوتمضصريةمادؿطوعماغؿطوحلمزف ه،موتشؾٌمبفموايصونمؼ طؾمػـدومم

موك،محؿكمابؿعدماظـوسمؼـظ ونمعـمبعقد،موخوظدمعومؼ المعؿشؾـًو.وػـ

بعدمصرتةمبددأمايصدونمؼؿعدىموؼفددأ،موبددأمخوظددمؼلدريهمطؿدوممممممممم

ؼشوحل،موادؿطوعماظؿقؽؿمؼبمايصون،مصؼولماظقظقد:مرحبًماظ ػون،مػد امم

مصورسمبينمزب وممخوظدمبـماظقظقد.

علمعدـمموعبعماظقظقدمغؼقدًامطـرية،مبقـؿوماغطؾؼمخوظدمبوظػ سمؼ 
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مؼصقىمبفومطؾمػدفماوبًموعؿق ك.واظ عوحمسؾكمزف هماظلفومم

طوغًمض ؼشمدعقدةمبػؿكمعـؾمخوظدمبقـفو،موطوغًمبـدقمزبد ومممم

تػك مبفمجدًا،ماضرتبمسؿ ومبـمػشوممإظبماظقظقدمؼؼقل:مابـدؽمصدورسمالممم

مؼلؿفونمبف،مدقؽقنمظفمذلن.

ؾم،مإغفمذطدلموضدقي،مضدممم(1)ضولماظقظقد:مالمأذؽمب ظؽمؼومأبومايؽؿ

مظل...معومحصؾمبعؾدما مبـمجدسون؟

م:مأزـفمؼؾػظمآخ مأغػودف.سؿ ومبـمػشومضولم

مضولماظقظقد:مصؿـمدقؽقنمدقدمتقؿمعـمبعده؟

،مصفقمأذد صفؿموأضد بفؿممم(2)أبقمضقوصي:مأزـفمسؿ ومبـمػشومضولم

مظؾفؿقع،مطؿومأغفم ؾؽماٌول.

م***

مصفقىماظ وعلمصبؾدسمإظبمصد اشممؼبمدارمسؾدما مبـمجدسونمطونم

م،تعؾدوًممطدونممدقدهمؼعؿينمبفموؼلؽىمظفماٌوحل،موظؽـمسؾدما مبـمجددسونم

مضول:مالمبلس،مالمأرؼدمعوحل.

ؽب عؿماٌدقظبممغكبمبدأمصفقىمؼؾؽل،مصؼولمسؾدما مبـمجدسون:مظؼدمطـ

مؼومصفقى،مواىؿقعمضبؾؽ،مظلًمضؾؼًومسؾقؽمعـمبعدي.

                                                           
 أبقمايؽؿمػقمظؼىمسؿ ومبـمػشوم،مطؿومدقلؿقفماظـيبمأبقمجفؾمعـمبعد.م(1)

 أبقمضقوصيمػقمواظدمأبلمبؽ ماظصدؼؼ،مظفمدورمصغريمؼبماظلرية.م(2)
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ؼومدقدي،مأغًمأصضؾمدقدمسؿؾًمععدف،مالمممؿبؿؾبضولمصفقى:مالمتؽب

مطين.ترت

ابؿلؿمسؾدما مبـمجدسونموضول:ماصدضينماظؼقلمؼومصفقى،مأغدًمم

ؽب ؽبمظل مذ ؼػًومؼبمب دكمأظقسمط ظؽ؟مسؾدًا،مظؼدمطـ

مضولمصفقى:مبؾك،مظؼدمطـًمابـمسوعؾمطل ى،موضدمأشورماظ وممسؾقـو.

مضولمسؾدما مبـمجدسون:موظكبؿمأمتعدمإظبمب دكمسـدعومأسؿؼؿؽ؟

قارك،مصلغدًمطد ؼؿموذد ؼػممممضولمصفقى:مأحؾؾًماظؾؼدوحلمإظبمجدمم

موحؽقؿ،مطؿومأحؾؾًمعؽيمواظؽعؾي،مظـمأشودرمػ اماٌؽون.

ضولمسؾدما مبـمجدسون:ماغبؾمسينمردوظيمإظبمدقدمبينمتدقؿمعدـممم

مبعديمأؼًومطون،مأغينمأوصلمبؽمخريًا.

بؽكمصفقى،مصؼولمسؾدما مبدـمجددسون:مأغدومأمأطدـمشـقدًو،موأمممممم

اظ عونموتغريتماألحدقال،مأعدومممىمؼؽـمأحدمضبؾينمؼبمذؾوبل،موظؽـمتؼّؾ

مأغًمصؿؿؾؽماٌولمواحملؾي،مالمدبشؽبمذقؽًو،مدؿؽقنمخبري.

بدأمسؾدما مبـمجدسونمؼضعػمأطـ ،مصدخؾمسؾقدفمأبدقمبؽد مؼعدقده،ممممم

مصـظ مإظبمحوظفمؼؾػظمأغػودفماألخرية،مصؼولمأبقمبؽ مظصفقى:مػؾمأوصك؟

مضولمصفقى:مصؼطمأوصكمبلمخريًامظلقدمتقؿمعـمبعده.

ؽ مإظبمجوغىمصفقىمبفدوحل،مإظبمأنمظػظمسؾددما مبدـمممجؾسمأبقمب
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جدسونمآخ مأغػودف،مصؾؽكمصفقىمطـريًا،موسوغؼدفمأبدقمبؽد مادؿمضدول:مممممم

ماىؿقعمؼـؿظ ونمؼبماًورج،مطـمضقؼًومؼومصفقى.

خ جمأبقمبؽ مإظبماظـوسمذبؿؿعديمعدـمبدينمتدقؿمخدورجماٌـد ل،ممممممم

نمط  دًوممضضكمسؾدما مبـمجدسونمددقدمتدقؿ،مظؼددمطدومممموضولمبفدوحل:مظؼدم

موذ ؼػًوموربؾقبًو،مودق ط هماىؿقعمبوًري.

بؽًماظـلوحل،موح نماظ جولمسؾكمعصوبفؿ،مواضرتبمأبدقمضقوصديممم

مؼؼقل:منؿؿعمؼبماٌلوحلمظؾدصـ.

تػ قماىؿقع،مودخؾمأػؾمسؾدما مبـمجدسونمعـد هلؿمصبؾلدقنممم

أنمسؾقددةمممقمضقوصديمألبدلمبؽد :مأخدربمصددؼؼؽمأبدوممممممإظبمجوغؾف،موضولمأب

مظش ؼػمبينمتقؿ.مصبف مضربًا

صـمسؾدما مبـمجدسون،مواجؿؿعمبـقمتدقؿمؼـصدؾقنمأبدوممممؼبماٌلوحلمدؾب

واضرتبمأبقمبؽ معـمصفقىموضولمؼبمايوضد ؼـ:ممضقوصيمزسقؿًومسؾقفؿ،م

صفقىماظ وعلمعـماظققممحؾقػلمعـمبعدمسؾدما مبـمجدسون،موػدقمحد ممم

لدـممؼبمأعقاظفموحقوتف،موضدمأوصكمبفمسؾدما مبدـمجددسونمخدريًا،مصؾققممم

ماىؿقعمإظقف.

دعدمصفقىممبوممسع،موضولمألبلمبؽ :مأذدؽ كمؼدومددقديمأبدوممممم

معؿمايؾقػ.بؽ ،مأغًمغكب
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ضولمأبقمبؽ :معـ ظلمػقمعـ ظؽمعـماظققممؼدومصدفقى،مأغدًمعدـممممم

مأػؾماظؾقً.

دعدمصفقىمأنماظلقودةمبوتًمؼبمآلمأبلمبؽ ،مصؼدمطوغقامط  نيم

مإظقف.مؾؼمرصقع،موأط عفمأبقمبؽ موأحلـوذ ؼػنيموأصقوبمخؾب

م***

دخددؾماظدد بريمبددـماظعددقاممسؾددكمأعددفمصددػقيمبـددًمسؾدددماٌطؾددى،مم

مصللظؿف:مطقػمطونماظعؿؾ؟

مضولماظ بري:ماظـفورةمالمت وقمظل.

مضوظًمصػقي:مػ امعؿف مأبقؽ،معوذامتـقيمأنمتػعؾ؟

مضولماظ بري:مدلبقعماظؾققم،مػ امؼ وقمظلمأطـ معـماظـفورة.

ظـفدورةمأؼضدًو،مممابؿلؿًمصػقيموضوظً:مػ امؼ وقمظدلمأطـد معدـماممم

مصفلمسؿؾمظطقػمظ جؾمعـؾؽ.

طدونمردقؼً معدوئً مإظبماظلدؿ ة،مطدـريممممممذىقبماظد بريمضقؼدًومصدؾؾًو،مممم

المضبىمعومػقمدفؾموظطقػمورضقؼ،مبؾمتعؾدؿمماظشع ،مخػقػماظؾققي،م

اًشقغيمعـمبداؼيمحقوتف،مورطد مسؾدكماظؼؿدولمواظػ وددقي،موسؿدؾمؼبمممممم

ماى ارةمؼؾقعماظؾققم.

م***
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ؼدؿعؾؿمصدـوسيماظؼدقسممممماظـوغقديمسشد ةمممؼبمبقـؿومطونمػـدوكمصديبمم

دسكمدعدمبـمواظ عح،موؼدربمغػلفمسؾكماظ عوؼي،موؼشغؾمغػلفمبفو،مؼؾب

م(1)أبلموضوص،مادؿقؼظمؼبماظصؾوحماظؾوط ،ماوفمإظبمحقٌموؾسمواظدتدفم

الحمأصـوعفومظؿؿعؾدمإظقفومؼؼقل:مصؾوحماًدريمؼدومأعدل،مػدؾمطوغدًمممممم

مظقؾؿؽمجقدة؟

اظع ؼ ،مظؼددمحؾؿدًمحؾؿدًومع سفدًومممممضوظً:مصؾوحماًريمؼوموظديم

مأرجقمأنموريغلماآلهليماظعظقؿيمعـف.

تـفدمدعدمعـمتعؾؼمواظدتفماظشدؼدمبوألصـوم،موظؽـدفمضدول:مػدؾمممم

مهؿوجنيمإظبمذلحل؟مأغومخورجمإظبماظلققمأصـعمبعضماظلفوم.

ؾب معومأحؿوجف،مظؼدمدؾؼؽماظققم.م(2)إظبمأخقؽمسوع مضوظً:مظؼدمرؾؾ

وماظؿلددوبؼمإظبماظقصددوحلمبوظقاظدددةممحدد نمدددعد،مإغددفموأخددقهمدائؿددمم

وروسؿفو،مصؼول:مدلع مؼبماظظفريةمألدلظؽمإذامعومطـًمحبوجيمإظبمذدلحلمم

مآخ ،مالمت ػؼلمغػلؽ.

مضؾقبؾمجؾقـفو،موشودرموػلمدعقدةموراضقيمسـفموسـمأخقفماظؾور.

اوفمدعدمبـمأبدلموضدوصمإظبماظلدقق،موذػدىمإظبمحقدٌمؼدؿعؾؿممممممم

                                                           
 دعدمبـمأبلموضوصمػلمغبـيمبـًمدػقونمبـمأعقي،مهلومدورمصغريمؼبماظلرية.مأمم(1)

 سوع مبـمأبلموضوص،مصقوبل،مأخقمدعدمبـمأبلموضوص،مظفمدورمصغريمؼبماظلرية.م(2)
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يمبعدضماظ عدوح،مصد طضممممصـوسيماظؼقسمواظ عح،مصقجدمأبومبؽ مؼشدرتم

مإظقفمؼؼقل:مأػً مبوظؿوج ماظؽؾريمأبلمبؽ .

ؽب رربًومجقددًامممابؿلؿمأبقمبؽ مظلعدموضول:مأػً مبلعد،مػؾمصـع

مأذرتؼفمعـؽ؟

ؾب واحدًامعـ ما ايممضولمدعد:مظقسمأضؾمعـماألصضؾمظؽ،مظؼدمصـع

مأؼوم،متلؿطقعمو ؼؾف.

ـعيمجقددًامؼدومممأعلؽمأبقمبؽ ماظ عحموتلعؾفمضوئً :مأغًمتؿؼـماظصدم

مدعد،مأزـؽمتػقضًمسؾكمععؾؿؽ.

اظققم؟مأرؼددمأنمأددؿؿعمعـؽؿدومممممضولمدعد:مػؾمدؿفؾسمإظبمربؿد

مسـماًوظؼ.

إظبمظؼوحلاتـدومأطـد معدـمعد ة،ممممممابؿلؿمأبقمبؽ موضول:مظؼددمتد ددتؽبمم

مأزـؽمالمهىماألصـوممؼومدعد.

إظقفو،موالمأجددمهلدومغػعدًو،مأغدومممممماظؿؼ بضولمدعد:مإنمأعلمتؽـ م

مطـريًا،موظؽـينمالمأحىمعومتػعؾ.أحىمأعلم

ضولمأبقمبؽ :مطـمط  ًومععمأعدؽ،مإؼدوكمأنمتغضدؾفو،ماظشد ؼػممممم

ماظؽ ؼؿمؼؽ ممأعفموؼع ػو.

ماظ عح؟مضولمدعد:مبؽؾمتلطقد،مطقػموجدتؽب
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إغدفمعدؿؼـمصعدً ،مأعدوممممممضولمأبقمبؽ :مدلذرتؼفمبليممثـمتع ض،

مصؼدمخ جمإظبماىؾولمؼؿعؾدماًوظؼموحده.مسـمربؿد

مطبؿؾلمخبوظؼفمظقفدؼف؟ضولمدعد:م

مضولمأبقمبؽ :مغعؿ.

مضولمدعد:مػ امعبقؾ،مأرجقمأنمؼفدؼفما مإظبمخري.

ؾدؼمسظدقؿ،مممًمأبقمبؽ مسؾدكمطؿدػمددعدموضدول:مإغدفمسؾدكمخؾبممممممربقب

مودقفدؼفما مإظبمخري.

بدنيمصدـوسيماظ عدوحممممماذرتىمأبقمبؽ ماظ عح،موسودمدعدمإظبمسؿؾف

اظعـوؼيمبلعدفمواظؿـدوصسممماظ عوؼيمواحرتاصفو،موبنيممواظؼقس،موبنيمتعؾؿ

مععمأخقفمسؾكمإرضوئفو.

م***

،مادؿممعؽدي،موردوفمحدقلماظؽعؾديممممإظبممبعدمصرتةمسدودمربؿددممم

ادؿؼؾؾؿفماظلقدةمخدصبيمبؽؾمذدقق،موطوغدًمددعقدةمممماوفمإظبمعـ ظف،م

أغفومت ىمزوجفوموضدمحصؾمسؾكماظلؽقـيماظيتمؼ جقػو،موسدودمددعقدًاممم

معشؿوضًومإظقفوموإظبمأوالده.

ضقعدفممم ةماألخدريةماظديتمؼعؿد لمصقفدومربؿددممممممأمتؽـمتؾؽماٌ

وأسؿوهلؿماىوػؾي،مبؾمط رمس ظؿفمؼبمشورمح احل،مطؿدومددوغدتفمزوجؿدفمممم
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اظلقدةمخدصبيمؼبمخؾقتدف،موفد مظدفمعدومؼؽػقدفمعدـمرعدومموذد اب،ممممممممم

ـ لمواألوالدمؼبمشقوبدفمدونمذدؽقى،موطوغدًمإذامعدومضؾؼدًمممممموتعؿينمبدوٌم

ؾقونمؼطؿدؽـمسؾقدفموؼعدقدممممسؾقفمإذامتلخ مؼبماظغورمتؾعٌمإظقفمأحددماظصدمم

مسؾكماظػقر.

م

 

م

مم
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م

 م516 | هـ03-

 مقدمات البعثة

م

طددونماظ جددولمجوظلددنيمؼؿلددوع ونمؼبمإحدددىماظؾقددوظلمؼبماؼقددػ،م

أونماظـفدقم،موظؽدـماظؾقؾديمطوغدًمزبؿؾػدي،مصؼددمممممممصـظ وامؼبماظلؿوحلمؼؼ 

الحظمشريمواحدمعـفؿمأنمػـوكمنقعًومتؿؼوذفمؼبماظلؿوحل،مصقدؾماظػد عممم

مبنيماظ جول،موبدؤوامؼؼقظقن:مالبدمأنمسظقؿًومضدمعوت.

موؼؼقلمآخ :مبؾمإنمسظقؿًومضدموظد.

موضولمآخ :مبؾمػقمػ كماظدغقو.

ؼدقنمسؾقددػؿممم،موؼعؿأومؼلدقؾقػومموبدأماظـوسمؼـقد ونمأغعدوعفؿمم

صؾـد ػىمإظبمددقدماؼقدػممممخقصًومعـمػ كماظددغقو،مإظبمأنمضدولمأحددػؿ:مممم

مؼػؿقـومؼبمأع ماظـفقم.

ص ػؾقامإظبمرجؾمعـفؿمطونمأدػكماظعد بموأصضدؾفومرأؼدًو،مصؼدوظقاممممم

مظف:مأأمت معومحدثمؼبماظلؿوحلمعـماظؼ فمبف هماظـفقم؟
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مضول:مبؾك.

مضوظقا:مصؿومتلوهلو؟

اظـفقمماظيتمؼؾبفؿدىمبفدومؼبماظدربممممضول:ماغظ وا،مصننمطوغًمععوأ

واظؾق ،موتع فمبفوماظصقػمواظشؿوحلمٌومؼصؾحماظـوسمؼبمععوؼشفؿ،مػلم

اظيتمؼؾب عكمبفو،مصقا مرلماظدغقوموػ كمػد اماًؾدؼماظد يمصقفدو،موإنممممم

 مبفمػد اممطوغًمنقعًومشريػوموػلماوبؿيمسؾكمحوهلو،مصف امألع مأرادما

مأعقاظؽؿ.ماًؾؼ،مصوغظ وامعومػق،موأعلؽقامسـ

مصؽوغًمنقمماهلدىماوبؿي،مصؿقضػقاموت ضؾقا.

م***

ؼبمعقدؿمايدٍ،مخ جدًمضوصؾديمعدـمضؾوئدؾماظعد بمعؿففديمإظبمممممممم

ؼؾقدٌمسدـممم،م(1)ؼددسكمسؿد ومبدـمعد ةماىفدينمممممعؽي،مطونمصقفومرجدؾمم

اًوظؼ،موظؽـفمؼعؾدماألصـوممععمضقعف،مصؾؿوموصؾقامعؽيمبوتماظؼقممسؾكم

،مرأىمغقرًامدورعًومعـماظؽعؾيمحؿدكممرؤؼومؼبمعـوعفمسؿ وأر اصفو،مص أىم

وصؾمإظبمجؾؾمؼـ بموأر افمضؾقؾؿف،مومسعمصدقتًومبدنيماظـدقرمؼؼدقل:ممممم

مزف مامد م،موطل تماألصـوم،مووصؾًماألرحوم!

عـمغقعفمص سًو،مصللظفمضقعفمسـمحؾؿف،مصؼولمهلؿ:ممسؿ وادؿقؼظم

                                                           
 سؿ ومبـمع ةماىفين،مدق ط مؼبمعقاضعمضؾقؾيمعؿػ ضي.م(1)
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قبمهل امايلمعـمض ؼشمحدث. موا مظققدا

 وامذقؽًومشريمعلظقفمهلؿمؼبمعؽي،موأخربػؿماظ ؤؼو،موظؽـفؿمأمؼ

مأغفقامايٍموسودوامإظبمضقعفؿ.

م***

جوظليمإظبمزوجفومسؾقدةمبدـممم(1)ؼبمعؽيمطوغًمزؼـىمبـًمخ  ي

حقٌمح طيماظـفقمماظغ ؼؾي،مصلؿعومر قممؼـظ انمؼبماظلؿوحلم(2)ايورث

ؼؼدقل:مؼدومددقدتلمأممممممؿقًمزؼـىماظؾدوبمصدنذامبدفموظددمؼؿدقؿممممماظؾوب،مص

موم؟بؾعضماظطعاٌلوطني،مػؾمظلم

مضوظًمزؼـىمسؾكماظػقر:مػؾمأغًموحدك؟

ـدوعقنمدونمسشدوحل،موأعدلمهدوولمممممأؼضًومؼمعـمإخقاغلمضول:مااـون

م.إدؽوتفؿ

مضوظً:ماغؿظ .

مأد سًمزؼـىموأخ تمرعوعًوموغؼقدًاموظؾـًومممدوموجدتدفمسـددػو،ممم

طؿومأد سًمإظبمبعضماظـقوبماظيتمطوغًمضددمأغفدًمخقورؿفدوماظؾورحديممممم

مدماٌلؽنيمظقلطدؾموؼطعدؿمإخقاغدف،مصشدؽ ػوماظقظددمممممظؾقظموأسطًمطؾمذظؽ

                                                           
ماظلدريةمإظبمعدومبعددممممزؼـىمبـًمخ  ي،مأمماٌدمعـنيمعدـمبعدد،مأمماٌلدوطني،مهلدومدورمؼبمممممم(1)

 اهلف ة.

 سؾقدةمبـمايورث،مصقوبل،مظفمدورمبلقطمؼبماظلريةمإظبمش وةمبدر.م(2)
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مضوئً :مبورطؿؽماآلهليمؼومأمماٌلوطني.

،مبقـؿومغظد تمزؼـدىمإظبماظلدؿوحلمممموذػىمدعقدًامإظبمأعفموإخقاغف

ماوغقيموضوظًمظ وجفو:مػومػقمنؿمآخ مؼؿق كمؼبماظلؿوحل.

زوجفومسؾقدةمبـمايورثمعؾؿلؿًو:مؼؾددومأغدفمرآكمتطعؿدنيممممضولم

م كمظقـ لمإظبمجقارك.اٌلوطني،مصؿق

ل؟مإنمض ؼشًومتؼلدقممابؿلؿًمزؼـىموضوظً:معـمظؾؿلوطنيمؼومزوج

مسؾكماألراعؾمواظقؿوعك.

مضولمدعقدًامبفو:مبورطًمظـوماظلؿوحلمعومتػعؾني.

قمماظغ ؼؾدي،مػـدوكممموظؽـمزؼـىمصعً مطوغًمضؾؼيمعـمح طيماظـفدم

محدثمجؾؾمب مذؽ،مضولمهلومسؾقدة:مػؾمزرتمأخقاتؽماظققم؟

مدؿطفقمظـومرعوعًومذفقًو.م(1)لزورػـمؼبماظغد،مصؿقؿقغيأجوبً:مد

ابؿلؿمسؾقدةموضول:مإغفومصعً موقدماظطفق،مظقؿؽمهضد ؼـمظـدوممم

مرؾؼًومممومدؿعدمؼبماظغد.

مضوظً:مظـمتؾكؾمأخيتمسؾقـو،مصفلمرقؾيموط  ي.

م(2)ؼبماظققمماظؿوظل،مذػؾدًمزؼـدىمبـدًمخ  ديمإظبمعـد لمأعفدومممممم

                                                           
 عقؿقغيمبـًمايورث،مأمماٌمعـني،مهلومدولمؼبماظلريةمطوعؾي.م(1)

مػـدمبـًمسقف،مت وجًما ثمع ات،مأممظلؿيمصؿقوت:م(2)

 عـمايورثمأنؾًمظؾوبيماظؽربى،موظؾوبيماظصغ ى،موعقؿقغي. 
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ؼبماغؿظورػدومتؼدقل:ماىؿقدعممممم(1)اظؽدربىممظؿؾؿؼلمبلخقاتفو،مطوغًمظؾوبي

مػـو،مسبـمؼبماغؿظورك.

مابؿلؿًمزؼـىمتؼقل:متؼصدؼـمؼبماغؿظورماظطعوم.

مضوظًمعقؿقغي:ماظطعوممجوػ ،مػقومؼومبـوت.

إظبماٌوئددة،مبقـؿدومضوظدًمهلدـمظؾوبديممممممم(3)وددؾؿكمم(2)ضػد تمأمسدوحلمم

مبـدوتم:معومبدوظؽـ؟مالمتؿصد صـمطدوظػؼريات،مأغدنتمط  دوتمممممم(4)اظصغ ى

م  وت.ط

مضوظًمأمسوحل:مػقماىقعمؼومأخؿوه،مأظقسمط ظؽمؼومدؾؿك؟

أذورتمدؾؿكماظصغريةمب أددفو،مصؼوظدًمعقؿقغدي:مػـدوكمرعدوممممممم

مظؾفؿقع،مػقومتػضؾـ.

جؾلًماألخقاتمؼلطؾـماظطعومموؼؿؾودظـمايدؼٌ،مدلظًمعقؿقغيم

أخؿفومظؾوبيماظصغ ى:مطقػمػقمزوجؽماظقظقدمبدـماٌغدرية؟مػدؾمتلدريممممم

موورتفمجقدًا؟

                                                                                                                       
 عـمخ  يمأنؾًمزؼـى. 

 عـمسؿقسمأنؾًمأمسوحلمودؾؿك. 

ظؾوبيماظؽربى،مصقوبقي،مأمماظػضؾ،مزوجيماظعؾوسمبـمسؾددماٌطؾدى،مهلدومدورمؼبماظلدريةمممممم(1)

 طوعؾي.

 أمسوحلمبـًمسؿقس،مصقوبقي،مهلومدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(2)

 دؾؿكمبـًمسؿقس،مصقوبقي،مهلومدورمبلقطمؼبماظلرية.م(3)

 ،مزوجيماظقظقدمبـماٌغرية،موأممخوظدمبـماظقظقد،مدؿ ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.ظؾوبيماظصغ ىم(4)
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وظًمظؾوبيماظصغ ى:موورتفمممؿوزة،موبوتموظدديمخوظددمأؼضدًوممممض

مصبؿعما وةمػقماآلخ .

مضوظًمزؼـى:مالمخقفمسؾكمآلمزب وم،مطقػمػقمزوجؽمؼومعقؿقغي؟

مضوظًمعقؿقغي:مخبري...

مضوظًمدؾؿكمضوحؽي:مسؾكماألضؾمؼضؿـمرعوعًومذفقًو.

ضقؽًماظػؿقوتموتوبعـماظؿلوع موتـوولماظطعوم،ماؿمضوظًمظؾوبديمم

ربىمألمسوحل:مأزـمأغؽمدؿؿ وجنيمسؿومض ؼى،ماح صلمسؾكماخؿقدورمماظؽ

مذ ؼػمابـمذ ؼػ.

ضوظًمأمسوحل:مأصضؾمأنمأت وجمعـمبينمػوذؿمطؿومت وجيتماظعؾوسم

بـمسؾدماٌطؾى،مسؾدكمأنمأتد وجمعدـمبدينمزبد وممطؿدومت وجدًمظؾوبديممممممممم

ماظصغ ىماظقظقدمبـماٌغرية.

شـدكمأشـقدوحلممم:معومبولماظقظقد؟مإغدفمأمعـ سفيمضوظًمظؾوبيماظصغ ى

مض ؼش،مواىؿقعمؼع صف.

ضوظًمزؼـىمعغريةمووهمايدؼٌ:مج بلمػ اماظطؾدؼمؼدومظؾوبدي،مممم

مإغفمذفلمجدًا.

مضوظًمدؾؿك:مأرؼدماٌ ؼد.

 تمرعوعًومؼؽػلماىؿقع،مطؿومأغدينمجفد تمممضوظًمعقؿقغي:محضقب

مرعوعًومألزواجؽـ.
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مابؿففًماألخقاتموضضنيموضؿًومرقؾًومععًو.

م***

عـ لماًطدوبمبدـمغػقدؾمطبطدىمابـؿدفمممممممذػىمدعقدمبـمزؼدمإظب

،مص حىمبفماًطوبموضؾؾمغلؾفموذد صف،مصفدقممم(1)صورؿيمبـًماًطوب

عـمسوئؾؿفمسدي،محؿكموإنمطونمسؾكمخد فمعدعمأبقدفمزؼددمبدـمسؿد وممممممم

حقلماظؿقحقد،موظؽـمواظدهمضدمواراهماظرتاب،مووضدعماًد فمجوغؾدًو،مممم

ظؿقددي،مموعومطوغًمذكصقيمدعقدمتشؾفمذكصدقيمأبقدفمؼبماٌقاجفديمواممم

صؼدمطونمدعقدمالمؼعؾدماألصـوممطؿومأوصوهمواظده،موظؽـفمأمؼؽدـمؼقاجدفممم

مربؾقبًومعـمضؾؾماىؿقع.ظطقػًومومبفومأحدًامعـمض ؼش،موطون

،مصؼدمطدونمضبؾدف،مممدعدمسؿ مبـماًطوبمخبطؾيمأخؿفمعـمدعقد

وؼبمايػؾماضرتبمعـفؿو،مووضعمؼدؼفمسؾكمطؿػفؿوموضول:مبورطًمظؽؿدومم

مػمؼبمبينمسديمدق ط هماىؿقع.اآلهلي،مزواجمذ ؼ

موغظ مإظبمدعقدموضول:مصورؿيمصوحؾيمخؾؼمرصقع،ماسنِتمبفو.

أذورمدعقدمبومصبوبموضول:مأسوغينما مسؾكمإط اعفدو،موأسوغفدوممم

ما مسؾكمإدعودي.

ظدفممموغظ مسؿ مإظبمأخؿفمصورؿيموضول:ماؼلمأنمدعقدًامرجؾمصوحل،

                                                           
صورؿيمبـًماًطوب،مأخًمسؿ مبـماًطوب،مزوجيمدعقدمبـمزؼد،مصدقوبقيمهلدومدورمؼبمممم(1)

 اظلرية.
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مضبىمأػؾفموضبؾقغدف،مسؼؾمالمؼفدؼفمإالمإظبمخري،موػقمػودئموعلوأ،م

مطقغلمظفمخريمععني.

مأذورتمبومصبوبموضوظً:مذؽ ًامظؽمؼومأخل.

م***

مجؾلددًماظلددقدةمخدصبدديمبـددًمخقؼؾدددمإظبمزوجفددومربؿدددمم
بقـؿدومبؾدغمممؼؿقداون،مطوغًماظلقدةمخدصبيمبؾغًماظ ابعيمواًؿلني،م

أبدقممم(1)اظؿودعيمواظـ اني.مضوظً:مؼومس ؼ ي،مإنمابدـمأخديتمممربؿدم

عـماظ جولماٌعدودؼـمؼبمعؽيمعدواًلموأعوغدي،موظدؼدفممممم(2) بقعاظعوصمبـماظ

مرشؾيمؼبماظ واجمعـمابـؿـومزؼـى،موأرىمصقفمرجً معـودؾًو،مصؿومت ى؟

المطبددوظػمرأيمزوجؿددفمايؽقؿدديمخدصبددي،مموطددونمربؿدددم

صقاصؼمسؾكماظ واج،موػؽ امسؼدتموظقؿيمؼبمعؽيمب واجمأبدلماظعدوصمبدـمممم

غدًمخدصبديمددعقدةمبدفمجددًا،مممممم،موطواظ بقعمعـمزؼـىمبـًمربؿدم

موتعدهممبـ ظيموظدمهلو.

مخبطؾديمبـدوتمربؿددممممموسؿقؾديمطؿومضوممأوالدمأبقمهلىمسؿؾيم
مرضقيموأممطؾـقم،مسؾكمأنمؼؿقددمعقسدماظ صوفمؼبموضًمالحؼ.

م***

                                                           
 أخًماظلقدةمخدصبيمػلمػوظيمبـًمخقؼؾد،مأممأبلماظعوصمبـماظ بقع.م(1)

 ًمخقؼؾد،مظفمدورمصغريمؼبماظلرية.أبقماظعوصمبـماظ بقع،مابـمػوظيمبـم(2)
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وضدددمبددوتمظؾدد ػوبمإظبمشددورمحدد احلمظؾؿعؾددد،مموفدد مربؿدددم

دوحل،مح ؼصددًومأطـدد مسؾددكماظدد ػوبمإظبمػـددوك،موؼشددع مبوظلددعودةمواهلددم

،مرآػدومسؾدلمبدـمأبدلمروظدىممممممصفف تمظفماظلقدةمخدصبيمرعوعًوموذ ابًو

مماظ يمبؾغماظؿودعي،موف ماظطعوم،مصللهلو:مأؼـمؼغقىمابـمسؿل؟

مضوظً:مؼعؾدما .

مضولمسؾل:مػؾمصبىمسؾقفمأنمؼعؾدهموحقدًامؼبماظغور؟

مضوظً:مؼشع مبوظلؽقـيمواهلدوحل،موؼؾؿعدمسؿومتػعؾمض ؼش.

ابـمسؿلمأالمغعؾدماألصـوممطؿومتػعؾمض ؼش،ممؿـوضولمسؾل:مظؼدمسّؾ

مصفؾمسؾقفمأنمؼعؿ هلؿ؟

عددهمطدـريًا،موظؽـدفمصبددماظ احديممممممضوظًمخدصبي:مؼصعىمسؾلمبؾب

مواظطؿلغقـيمػـوك،مادسقما مأنمؼفدؼفمإظبماًري.

ػدؾمظدلمأنمأذدورطؽمؼبمممموضوظً:مماؿمذػؾًمإظبمزوجفومربؿدم

متعؾدكمػ هماٌ ة؟

عفمإظبمشورمح احل،مصؽوغدًمم،مواصطقىمزوجؿفمعواصؼمربؿدم

،موؼؿدوبعممبدوألوالدمتشورطفمذقؽًومعـماظؿعؾدماؿمتعقدمإظبماٌـد لمظؾعـوؼديممم

مـع اًلمسـماىؿقدعمأؼوعدًومضددمتصدؾمإظبمذدف مطوعدؾ،ممممممتعؾدهمعمربؿدم

وطدونمأحقوغدًومؼبمر ؼؼدفمؼلدؿعمممممموطونمؼطعؿماٌلوطنيمإذامعومع وامسؾقدف،م
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م.ؼؼقل:ماظل ممسؾقؽمػؿلًو

مؼد ىمددقىمايفدورةمواظ عدولموبعدضممممممصؽونمؼؾؿػًمحقظدفمصد مم

ماألذفور!مصقؿوبعمر ؼؼف.

م،مادؿمؼعدقدمإظبماٌـد لمممعؽيمؼطقفمحقلماظؽعؾيوسـدعومؼعقدمإظبم

ؿلؿؼؾؾفمزوجؿفماظلقدةمخدصبيمبؽؾمذققموربؾدي،ممصبعدمرقلمشقوب،م

صقفؾسمإظقفوموطبربػومسـمأؼوعفمؼبماظغور،ماؿمؼؼقلمهلدومسدـماألصدقاتمممم

ط ؼؼ،مصؿؾؿلؿموتؼقل:مادؿؾش مخدريًا،مظدـممماظيتمطونمؼلؿعمأحقوغًومؼبماظ

مؼضقعؽمربؽ.

وظؽـفمضولمهلو:مؼومخدصبي،مإغلمأرىمضقحلًاموأمسدعمصدقتًو،مظؼددمممم

مخشقًمأنمأطقنمطوػـًو.

ضوظً:مإنما مالمؼػعدؾمذظدؽمبدؽ،مإغدؽمتصددقمايددؼٌموتدمديمممممممم

ماألعوغيموتصؾماظ حؿ.

ظبماظغدورمذدقضًومظ سؿد الممممصؽوغًمتطؿؽـفموطونمؼعقدمبعددمصدرتةمإمم

مظؿعؾد،موطؾؿومتلخ مسؾكمزوجؿفمتؾعٌمبوظغؾؿونمؼطؿؽـقغفومسؾقف.وا

عؿففًومإظبمشورمح احلمظؾؿعؾدمواالسؿؽدوفممممطونمربؿدموؼبمع ة

موحده،موبقـؿومػقمؼلريممسعمصقتًومؼؼقل:مؼومربؿد،مأغومجربؼؾ.

،مالمأحدمحقظف،موظؽـدفمأطقددمأغدفممسدعممممموغظ متقضػمربؿدم
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ماظصقت!مصلد عمإظبماظغور.

اظؾقدوظلمؼؿعؾددمبعقددًامسدـمأػدؾمعؽدي،موطوغدًمممممممممشوبمربؿدم

مزوجؿفماظلقدةمخدصبيمتؾعٌمإظقفماظطعوممطؾؿومتدلخ ،موتطؿدؽـمسؾقدف.ممم

اىؾؾمسوئدًامإظبمأػؾفمؼبمعؽي،موؼبماظط ؼدؼممسدعمصدقتًومممممغ لمربؿدم

مؼؼقل:ماظل ممسؾقؽ.

عـمحقظفموظؽـمالمأحدمػـوك!معومعـمذلحلمشريمماظؿػًمربؿدم

مً معؽي.ايف مواظشف !مصلد عمداخ

وصؾمعؽي،مروفمبوظؽعؾيماؿمسدودمإظبمزوجؿدفماظديتمرحؾدًمبدفمممممم

دعقدًةمبعقدتف،موهؾؼدًمبـوتدفمحقظدفمددعقداتمبعقدتدف،موأجؾلدؿفممممممم

خدصبيمإظبمجوغؾفومهودادف،موجؾلدًمابـؿدفمصورؿديمؼبمأحضدوغفموضددممممممم

بؾغًماًوعلي،موتعؾؼًمبقاظدػومطدـريًا،مددلظؿفمخدصبديمسدـمرحؾؿدفمممممم

ؼؼقلمظفمأغفمجربؼؾ،موضدول:موا مخشدقًممممصلخربػومأغفمضدممسعمعـودؼًو

مأنمؼؽقنمػ امأع ًا.

صوبؿلؿًموضوظًمبؽؾمػدوحل:مععوذما ،معومطدونما مظقػعدؾمددقحلًامممم

مبؽ،مإغؽمظؿمديماألعوغي،موتصؾماظ حؿ،موتصدقمايدؼٌ.

صؼولمهلومأغفمؼلؿعمعـمؼؼقلمظفماظل ممسؾقؽ،مصؼوظً:مأبش مصدننمم

ماظل ممخري.
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عـ ظفمبفدوحلمبعدمأنمرؿلغؿدفمزوجؿدفمممموغوممؼبمادرتاحمربؿدم

موخػػًمسـف.

ؼبمػ هماألاـوحلمحض مأبقمبؽ مإظبمعـ لمصدؼؼفماظع ؼ محقٌممسعم

أغفمضدمسودمعـمخؾقتف،مرحؾًمبفماظلقدةمخدصبيموبـوتفدو،مادؿمرؾؾدًمممم

إظقفمأنمؼلؿعمحدؼـفوموضوظً:مإنمربؿدًامطؾؿوماخؿؾكمبـػلفممسعمصقتًوم

ؾفمإظبمابدـمسؿدلمورضدي،مصفدقمممممصطقكب،مااأومرأىمضقحلًا،موإغلمألزـفمخري

مسوأمبوظؽؿىماظلؿووؼي.

مضولمأبقمبؽ :موػؾمخشلمسؾكمغػلفماىـ؟

مضوظً:مإغفمضؾؼمبف اماظشلن،موظؽـينمأرؿؽـفمؼبمطؾمع ة.

مضولمأبقمبؽ :ما مالمؼضقعفمأبدًا،مدـ ورمورضيماظققم.

ؼلدؿؼؾؾمصددؼؼف،ممممأؼؼظًماظلدقدةمخدصبديمزوجفدومربؿددًاممممم

عقرمعؽي،مواًؾقةمؼبماظغور،مصللظفمأبقمبؽد مسؿدوممموجؾلومؼؿقداونمسـمأ

ضؾقً مادؿمضدولممممإذامعومطوغًمػـوكمأعقرمهدثمػـوك،مصلر قمربؿدم

مظصدؼؼف:مإغلمإذامخؾقتموحديمأرىمضقحلًاموأمسعمغداحل.

مضولمأبقمبؽ :مأرىمأنمػ اماألع معؼؾؼؽ.

م:موا مخشقًمأنمؼؽقنمػ امأع ًا.ضولمربؿدم

ـومإظبمعـمػقمأسؾؿمعـومبفد هماألعدقر،مممغفضمأبقمبؽ موضول:مػؾؿقبمب
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مورضيمبـمغقصؾ.

ععمصدؼؼفمأبلمبؽ مإظبمعـ لمورضيمبدـمغقصدؾ،ممممذػىمربؿدم

ودخ مسؾقفمحقٌمطونمجوظلًومؼؿقلسماظؽؿىمحقظفموضدمضدعػمبصد هممم

موعألماظشقىمرأدف.

مجؾسمأبقمبؽ مأعوعفموضول:مسؿًمخريًامأؼفوماظ اػىماىؾقؾ.

قماظؽد ؼؿماظشد ؼػمأبدلمبؽد ،مممممابؿلؿمورضيموضول:ماظؿوج ماًؾق

متػضؾمبوىؾقس.

ضددولمأبددقمبؽدد :مأصددطقىمععددلمصدددؼؼلمربؿدددًامظ ؼورتددؽ،مإذامم

ممسقًمظـومأنمغؿقدثمإظقؽمؼبمأع مخوص.

أغلدىمضد ؼشممممعدمورضديمؼددهمظقفؾلدوموضدول:ماظصدودقماألعدني،مممممم

متػض مبوىؾقس.موأحؾفومإظقفو،

سـمجؾلومأعوممورضيمبـمغقصؾ،مصؼولمأبقمبؽ :مسبـمػـومظـلؿػل م

مأع محؾمحملؿد.

ظقكربمورضيممبومؼ ىموؼلؿع،مصؼدولمممغظ مأبقمبؽ مإظبمربؿدم

:مإذامخؾددقتموحددديممسعددًمغددداحلمخؾػددل:مؼددومربؿدددمأغددوممربؿدددم

مجربؼؾ.مصلغطؾؼؾبمػوربًو.

ربؼؾمؼؾبد ط مؼبممتػوجلمورضيمٌوممسع،موضول:مدؾقبقحمدؾقبقح!موعومى
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وظبمسؾكموحقدفممعؾدمصقفوماألواون؟مجربؼؾمأعنيما متعػ هماألرضماظيتمتؾب

مبقـفموبنيمردؾف.

وضولمظدف:مإذاممسعؿدفمصد متفد ب،مممممماضرتبمورضيمعـمربؿدم

مااؾًمحؿكمتلؿعمعومؼؼقلماؿمائؿينمصلخربغل.

إظبمط ممورضي،موسودمإظبماٌـ لمضبدثمزوجؿدفمممارؿلنمربؿدم

ؼبماٌـ لموبنيمأػدؾممممبومج ى،مصطؿلغؿفمػلماألخ ى،موضضكمبضعمظقول

ؼشع مبوضرتابمأع مسظقؿمدقغريمحقوتدفموحقدوةممممبؽ مصؽونمعؽي،مأعومأبق

مصدؼؼفمإظبماألبد.

م***

طونمأبقمروظىمضددمذدع مأنماظؾقظدوتماظديتموؿعدفمبدوبـمأخقدفمممممممم

ضدمبوتًمضؾقؾي،موأغفومتد دادمبعددًامبؿدقاظلماألؼدوم،موػدقمالمممممممربؿدم

ؼطقؼمص اضفمأوماظؾعدمسـفمظػرتةمرقؼؾي،موطونمؼلدللمسـدفمصد مصبددهمؼبممممم

ؾفمؼبمعـ ظدفمأخربتدفمخدصبديمأغدفمعـؼطدعمسدـفؿمممممممذعوبمعؽي،موإذامرؾ

مظققعنيمأوما اي.

طونمأبقمبؽ مضدمبؾغماظلوبعيمواظـ اني،مؼشغؾمغػلفمؼبماظؿفدورةمم

سـدعومؼ ػىمصدؼؼفمإظبماظغور،موطونمدائؿًومعومؼػؽ مصقؿومؼػعدؾ،موؼػؽد ممم

ؼبماظؿعؾدمظؾكوظؼ،موظؽـفمطدونمؼشدوركمؼبماظد ح تماظطقؼؾديمإظبماظشدوممممممم
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مأوالده.مواظقؿـ،مؼعقؾ

سـؿونمبـمسػونمطونمضدمبؾغماظـوظـيمواظـ اني،مؼشغؾمغػلفمأؼضدًومم

وأمؼؿد وجمبعدد،موطدونمذاممممؼبماظؿفورة،موضدمبوتمصوحىما وةمطدؾرية،مم

حقوحلمذدؼدم ـعفمعـمطؾماظ ذائؾ،موطونمأػؾمعؽيمضبؾقغفمحؾًومذددؼدًامم

دموؼعطقفؿماٌول،موطونمؼلدوسممأضوربف،مصؼدمطونمؼصؾمؼ دادمؼقعًومبعدمؼقم

ماظضعػوحلمواظػؼ احل.

م،اظؿفدورممطؾورمادؿعدمسـؿونمظؿفورةماظشوم،موصقؾفمأصدضوؤهمعـ

سؿ مبـماًطدوبمععدفمددعقدمبدـمزؼددممممممسؾدمسؿ ومبـمسقف،ممأبقمبؽ ،

اظ يمبوتًمظفموورتفماًوصيممرؾقيمبـمسؾقدما وماظ يمأتؼـماظؿفورة،

اؼقػمصدؼؼفمعـم،مطؿومطونمععفؿمأبقمدػقونمواظيتمت دػ مؼقعًومبعدمؼقم

م،موشريػؿ.،موأعقيمبـمخؾػأعقيمبـمأبلماظصؾً

ضضقاموضؿًومرقؼً مؼبمأددقاقماظشدوم،موؼبمظقؾديمعدـماظؾقدوظلمجؾدسممممممم

مؼلدؿعمسـؿونمبـمسػونمظقـومموؼلرتؼحمعـمسؿؾمؼقممرقؼؾ،مشػكمصنذامبفم

مؼـودي:مؼومغقوممادؿقؼظقا!مػ امأغبدمضدمخ جممبؽي!معـودلب

دمعـودؼًو،مػدؾمطوغدًمممادؿقؼظمسـؿونمعـمغقعف،مغظ محقظفمصؾؿمصب

مرؤؼومأممعوذا؟مػؾمحدثمذلحلمؼبمعؽيمأاـوحلمشقوبف؟

اظد يمبؾدغممممؼبماظصؾوحماظؿؼكمسـؿونمبصدؼؼفمسؾدمسؿ ومبدـمسدقفمم
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م،مدلظف:مػؾممسعًمذقؽًوماظؾورحي؟اظؿودعيمواظعش ؼـمعـماظعؿ 

مضولمسؾدمسؿ و:مال،مػؾمحدثمذلحل؟

حددثمؼبمممت ددمسـؿونمضؾقً ماؿمضول:ممسعًمعـودؼًومؼؼقلمذقؽًومضد

معؽي.

مضولمسؾدمسؿ و:مأمأمسعمذقؽًو،مسلكمأنمؼؽقنمخريًا.

مدللمسـؿون:مػؾممسعًمسـمرجؾمؼدسكمأغبد؟

دؽًمسؾدمسؿ ومادؿمضدول:ممسعدًمعدـماظ ػؾدونمأغدفمغديبمآخد ممممممممم

ماظ عون،مٌوذامتللل؟

مضولمسـؿون:مطونماٌـوديمؼؼقلمأنمأغبدمضدمخ جممبؽي.

غعدقد،مظددؼـومممدؽًمسؾدمسؿ وماؿمضول:مددـؿق ىماألعد مسـددعومممم

مسؿؾمرقؼؾماظققم.

م***

ؼبمجفيمأخ ىمطونمرؾقيمبـمسؾقدما ماظ يمبؾغماًوعليمسشد ةمم

إذمموضدماغ وىمضؾقً مسدـمودورمضد ؼش،ممممعـماظعؿ ،مصبؿفدمؼبموورتف،

رأىمراػؾًومؼؼػمودطماظؿفورمؼؼقلمبدلسؾكمصدقتف:مؼدومععشد ماظؿفدور!مممممم

مأصقؽؿمأحدمعـمأػؾماي م؟

ؼؽـمحقظفمض ذل،مضدولماظ اػدىممممتعفىمرؾقي،موغظ محقظفمصؾؿ
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ماوغقي:مؼومععش ماظؿفور!مأصقؽؿمأحدمعـمأػؾماي م؟

اضرتبمرؾقيمؼ ؼدمأنمؼع فمعومبولماظ اػى،مصؼولمظف:مأغدومعدـممم

مأػؾماي م.

صـظ ماظ اػىمإظقف،مإغفمصؼطمؼبماًوعليمسش !مصؼدول:مأغدًمعدـمممم

مأػؾماي م؟

مضولمرؾقي:مغعؿ.

مضولماظ اػى:مأزف مصقؽؿمأغبد؟

مي:موعومأغبد؟مالمأس صف.ضولمرؾق

ضولماظ اػى:مػ امذف هماظ يمؼظف مبف،مغيبمآخ ماظ عون،موإغفم

مدقظف معـمبقـؽؿمأغؿؿمأػؾماي م.

تعفىمرؾقي،موظؽـماظ اػىمأخ مبقددهموضدولمظدف:مؼدومبدين،مالمممممم

مؽمإظقفمأحد،مإؼوكمأنمتؾبلؾؼمإظقف،مظش فماظدغقومأنمتؽبلؾؼمإظقف.ؼلؾؼقب

زدؾمرؾقديمواضػدًومعؽوغدف،معدوذاممممممت كماظ اػىمؼدهموشودرماٌؽون،م

سلوهمأنمؼػعؾ؟مسودمخبطقاتمعؿـوضؾيمإظبموورتدف،مطقدػمظدفمأنمؼؿدوبعممممم

ماظعؿؾ؟معومأغبد؟موطقػمظؼ ؼشمأنمؼؽقنمهلومغيب؟م

جؾسمسـدمبضوسؿفمؼػؽ ،مغيبمآخ ماظ عون!مػؾمؼؾبعؼدؾمأنمؼؽدقنممم

مؼبمعؽيمغيب؟معـمأغبد؟
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،مؿوبعديماٌاغشغؾمرؾقيمسـموورتف،موأمتعدمظدؼدفمأيمرشؾديمؼبممم

ح ممأعؿعؿفموض رماظعقدةمإظبمعؽي،مإذامعومطونمأغبددمؼبمعؽديمصعؾقدفمأنمممم

مصبدهمػـوكموؼؿقؼؼمبـػلفمممومضولماظ اػى.

م***

أعومأعقيمبـمأبلماظصؾً،مصؼدمطونمجوظلًومإظبمجوغىمأبلمدػقونمبـم

وضؾؾماٌغقدىمضدولمممؼؾقعموؼشرتي،ماظ يمبؾغماظؿودعيمواألربقعـ،مح بم

أبدومددػقونمؼبمسدوأمعدـمسؾؿدوحلماظـصدورىمإظقدفمممممممممألبلمدػقون:مػؾمظؽمؼدوم

مؼؿـوػكمسؾؿماظؽؿوبمتللظف؟

ضولمأبقمدػقون:مالمإربمظلمصقف،موا مظؽـمحدداينممبدومأحدىمالمممم

مأاؼمبف،موظؽـمحداينممبومأط همألجدنمعـف.

أعدومأبدقمممم،صرتطفمأعقي،موذػىمإظبمطـقليمض ؼؾيمؼلؿعمإظبمسوٌفدوم

مىمجورؼيمؼؼضلمععفدوموضؿدف،ممدػقونمصؼدمطونمضدمرولمبفماظلػ ،مواذرت

الحظمتغقىمصدؼؼفمإظبمعـؿصدػماظؾقدؾ،مصكد جمأعدوممممممموؼبمإحدىماظؾقوظل

أنمؼعقد،مصؿ مسؾقفمذق معـممأعقيمبـمأبلماظصؾًؼـؿظ مماظؽـقلي،موضػ

ماظـصورى،مصللظف:مػؾمت ؼدمأنمتدخؾ؟

مضولمأبقمدػقون:مط ،مأغؿظ مصدؼؼل.

مضولماظشق :معوم ـعؽمأنمتدخؾموتلؿعمٌـمصقفو؟
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مضولمأبقمدػقون:مظلًمسؾكمدؼـف.

مضولماظشق :موإن،مصنغؽمتلؿعمعـفمسفؾًوموت اه،مأاؼػلمأغً؟

مضولمأبقمدػقون:مال،موظؽـمض ذل.

؟مصدقا مإغدفمظققدؾؽؿموؼقصدلمممممؿاظعدوظكبمضولماظشق :مصؿوم ـعؽمعـم

مبؽؿ.

يمدزدؾمؼـؿظد مأعقديمإظبمأنمخد جمؼ تدمممممأمؼؽرتثمأبدقمددػقون،مومم

نمسدـماغؿظدورهموضؾؼدف،موغدوممطؽقؾدًومممممماقوبماظ ػؾون،ماسؿد رمألبدلمددػقوممم

مح ؼـًومالمؼؿقدثمإظبمأحد.

م***

ؼبمعؽيمطوغًمػـدمبـًمسؿؾيموؾسمإظبمابـفدومععووؼديمبدـمأبدلممممم

دػقونمتـظ مؼبماظلؿوحلموتؼقل:مرولمبؽماظغقوبمؼدومأبدومععووؼدي،موازدادمممم

ماظشقق.

مسعفومرجؾمطونمضدمع مبوظشوم،مصوبؿلؿموضول:مأغًمػـومؼبمذدققمم

مجورؼيمعبقؾي.مظفموػقمؼؾفقمعع

مغفضًمػـدمعـ سفيموضوظً:معوذامتؼقلمؼومػ ا؟

كًب،مظؼدمرولمبفماظغقوبمصوذرتىمظـػلفمجورؼي. مضول:معوممسع

شضؾًمػـدد،مودخؾدًمعـ هلدومبلد سي،موطؿؾدًمألبدلمددػقونمممممممم
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ردوظيمأرددؾؿفومعدعمأولمرددقلمعؿفدفمإظبماظشدوم،موصدؾًمأبدومددػقونممممممممم

ماظ دوظيمعـمػـد،مصؿقفومصنذامبفمؼؼ أمصقفو:

مضؾقددؾماظقصددوحلمعددومطددونمصقؿددومؼددوم

مطقػمؼؾؼكمظؽماىدؼدمعدـماظـدومم
م

مطدددونمعـدددومإظقدددؽمعدددومت سوغدددوممم

م(1)سمإذامطـددًمتطدد حماًؾؼوغددوم
م

،موضقؽمضوئً :مأمتؾدمغلدوحلمضد ؼشمعـدؾمػـددمممممابؿلؿمأبقمدػقون

مبـًمسؿؾي.

موبوعماىورؼي.

م***

بعدموورةمطوغًماألصضؾ،ممح عًمض ؼشمأعؿعؿفومظؿعقدمإظبمعؽي

قمدػقونمضبلىمأربوحفمبدضي،موضبد ممأعؿعؿدفمبعـوؼدي،مممموبقـؿومطونمأب

اضرتبمعـفمأعقيمبـمأبلماظصؾًموضدمطونمذوحؾًومبعضماظشلحل،مدلظفمأبقم

دػقون:مأؼـمطـً؟مظؼدمصوتدؽماظؽدـري،مطدؾماظؿفدورمضددمرحبدقامأربوحدًومممممممم

مروئؾي.

مضولمظفمأعقي:مأالمت حؾ؟

مضولمأبقمدػقون:موػؾمت ؼدمأنمت حؾمضؾؾفؿ؟

مضول:مغعؿ.

                                                           
 اًؾؼونمؼعينماظؼدؼؿ.م(1)
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ؾماظؼقاصؾ،مالمؼؿقدثمأعقيمبدـمأبدلماظصدؾًمسدـمذدلحل،ممممممدورامضؾ

واظؽكبيمبودؼيمسؾكموجفف،موبعدمظقؾؿنيمسؾكمػ همايوظديمضدولمأعقديمؼبمممم

ماظؾقؾيماظـوظـي:مالمهدثمعومأحداؽمبفمؼومأبومدػقون.

ضولمأبقمدػقون:موػؾمبؽمعـمحدؼٌ؟موا معدومرأؼدًمعـدؾماظد يممممم

مرجعًمبفمعـمسـدمصوحؾؽ.

ؾبممممضولمأعقي:مأعومإنمذظؽم ؽبمصقف،مإمنومذظدؽمظشدلحلموجؾد ظشلحلمظل

معـفمعـمعـؼؾيب.

مضولمأبقمدػقون:موػؾمظؽمعـمعـؼؾى؟

مضول:مأيموا ،مألعقتـماؿمألحقني.

مابؿلؿمأبقمدػقونموضول:مػؾمأغًمضوبؾمأعوغيت؟

مضولمأعقي:مسؾكمعوذا؟

مضولمأبقمدػقون:مسؾكمأغؽمالمتؾعٌموالمهودى.

قبماددؿمصضددقؽمأعقدديماددؿمضددول:مبؾددكموا مؼددومأبددومدددػم قون،مظـؾعددـ

قبمص ؼؼماىـيموص ؼؼماظـور. مظـقودأقب،موظقدخؾ

مضولمأبقمدػقون:مصػلمأؼفؿومأغًمأخربكمصوحؾؽ؟

ملقبموالمؼبمغػلف.دضولمأعقي:مالمسؾؿمظصوحيبمب ظؽ،مالمص

ملمظقؾؿني،مؼعفىمأعقيمعـمإغؽورمأبدلمزؾمايدؼٌمسؾكمػ اماٌـقا
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أنمضددعقامض ؼديممممدػقونمظؾؾعٌ،موؼضقؽمأبقمدػقونمعـمأصؽورمأعقدي،مإظبم

عـمض ىماظـصورىمؼبمدعشؼ،مصقضدعقامعؿدوسفؿمؼلدؾؼقنماظؼوصؾدي،موطدونمممممم

اظـوسمؼع صدقنمصقفدومأعقدي،مصؾؿدومرأوهمجدوؤوهموأػددوامظدف،مواددؿؾدلممممممممم

دمإالمبعددمعـؿصدػماظؾقدؾ،مممماقوبف،موذػىمععفؿمإظبماظؽـقلدي،مصؿدومسدوممم

فمورعكمبـػلفمسؾكمص اذف،مصؿومغوم،موأصؾحمح ؼـدًومطؽقؾدًومالمممصط حماقب

ؼؽؾؿمأحدًاموالمؼؽؾؿفمأحدد،مادؿمضدولمألبدلمددػقون:مأالمت حدؾموغلدؾؼمممممممم

ماظؼوصؾي.

مضولمأبقمدػقون:مبؾكمإنمذؽً.

صلؾؼوماظؼوصؾي،موطونمأعقيمح ؼـًومطؽقؾًو،مبعدمدوسيمضدول:مؼدومأبدومممم

مدػقون.

مضولمأبقمدػقون:معومتشوحل؟

ضددولمأعقددي:محددداينمسددـمسؿؾدديمبددـمربقعددي،مأصبؿـددىماٌظددوأممم

موااورم؟

مػقون:مإيموا .ضولمأبقمد

مضولمأعقي:موؼصؾماظ حؿموؼلع مبصؾؿفو؟

مضولمأبقمدػقون:مإيموا .

مضولمأعقي:موط ؼؿماظط صنيمودطمؼبماظعشرية؟



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

353 

مضولمأبقمدػقون:مغعؿ.

مضولمأعقي:مصفؾمتعؾؿمض ؼشًومأذ فمعـف؟

مضولمأبقمدػقون:مالموا مالمأسؾؿ.

مضولمأعقي:مأصؼريمػق؟

مطـري.ضولمأبقمدػقون:مالمبؾمػقمذومعولم

مضولمأعقي:موطؿمأتكمسؾقفمعـماظلـ؟

مضولمأبقمدػقون:مضدمزادمسؾكماٌوئي.

مضولمأعقي:مصوظش فمواظلـمواٌولمأزرؼـمبف؟

مضولمأبقمدػقون:موأمذظؽمؼ ريمبف؟مالموا مبؾمؼ ؼدهمخريًا.

مضولمأعقي:مػقمذاك،مػؾمظؽمؼبماٌؾقً؟

مضولمأبقمدػقون:مظلمصقف.

متوبعوماٌلريمععماىؿقع.صودرتاحومواغؿظ اماظؼقاصؾ،ماؿم

،موظؽـمأعقيمبدـممتقضػًماظؼوصؾيمظ درتاحي،مؼبمعلوحلماظققمماظؿوظل

مأبلماظصؾًمضولمألبلمدػقون:مؼومأبومدػقون.

مضولمأبقمدػقون:معومتشوحل؟

مضولمأعقي:مػؾمظؽمؼبمعـؾماظؾورحي؟

مضولمأبقمدػقون:مػؾمظؽمصقف؟
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مضولمأعقي:مغعؿ.

صؾي،مصؼدولمأعقدي:مؼدومأبدومممممصلورامسؾكمغوضؿنيمحؿكمابؿعدامسـماظؼو

مدػقون،مأخربغلمسـمسؿؾيمبـمربقعي.

مضولمأبقمدػقون:معومتلللمسـف؟

ضددولمأعقددي:مأصبؿـددىمااددورممواٌظددوأموؼصددؾماظدد حؿموؼددلع مممم

مبصؾؿفو؟

مضولمأبقمدػقون:مإيموا مإغفمظقػعؾ.

مضولمأعقي:موذومعول؟

مضولمأبقمدػقون:موذومعول.

مضولمأعقي:مأتعؾؿمض ذقًومأذ فمعـف؟

مأبقمدػقون:مالموا معومأسؾؿ.مضول

مضولمأعقي:مطؿمأتكمظفمعـماظلـ؟

مضولمأبقمدػقون:مضدمزادمسؾكماٌوئي.

مضولمأعقي:مصننماظلـمواظش فمواٌولمأرزؼـمبف.

ضولمأبقمدػقونموضدمضوقمصدرهمعدـمأددؽؾيمصددؼؼف:مطد موا معدومممممم

مأزرىمبفمذظؽ،موأغًمضوئؾمذقؽًومصؼؾف.

عـفمعومػقمآت،مصننماظ يمرأؼًمضولمأعقي:مالمت ط محدؼـلمؼلتلم
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أخربغدلمسدـمممأصوبينمأغلمجؽًمػ اماظعوظكبؿمصللظؿفمسـمأذقوحل،ماؿمضؾً:م

ؾبمأغدفمممػ اماظـيبماظ يمؼؾبـؿظ .مضول:مػقمرجؾمعـماظع ب. ضؾً:مضدمسؾؿ

ػق؟مضول:معدـمأػدؾمبقدًمهفدفماظعد ب.مممممممعـماظع ب،مصؿـمأيماظع ب

 ؼش.مضدول:موعدـمإخدقاغؽؿمعدـمضدممممممضؾً:موصقـدومبقدًمهفدفماظعد ب.مممم

صلصوبينموا مذلحلمعومأصوبينمعـؾفمضدط،موخد جمعدـمؼدديمصدقزماظددغقوممممممم

ؾب م:مصنذامطونمعومطونمصصدػفمظدل.ممواآلخ ة،موطـًمأرجقمأنمأطقنمإؼوه،مضؾ

ضول:مرجؾمذوبمحنيمدخدؾمؼبماظؽفقظدي،مصبؿـدىماٌظدوأمواحملدورم،مممممم

اظعشرية،مموؼصؾماظ حؿموؼلع مبصؾؿفو،موػقمط ؼؿماظط ؼػني،معؿقدطمؼب

ضؾً:موعومآؼيمذظؽ؟مضول:مضدمرجػًماظشوممعـد مممهمعـماٌ ئؽي.أطـ مجـد

وبؼقدًممم،مثوغنيمرجػدي،مطؾدفومصقفدومعصدقؾيمممممػؾؽمسقلكمبـمع ؼؿم

مرجػيمسوعيمصقفومعصوئى.

ضولمأبقمدػقون:مػ اموا ماظؾورؾ،مظؽـمبعٌما مرددقاًلمالمؼلخد هممم

مإالمعلـًومذ ؼػًو.

دػقون،متؼقلمإنممؼومأبومضولمأعقي:مواظ يمحؾػًمبفمإنمػ امهلؽ ا

مغلمحؼ،مػؾمظؽمؼبماٌؾقً؟ا ضقلماظـص

مضولمأبقمدػقون:مغعؿمظلمصقف.

صؾوتومحؿكمأؼؼظؿفؿوماظؼوصؾيمظؾ حقؾ،مصؿشًماظؼوصؾديمحؿدكمطدونمممم
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،مضدممراطىمعـمخؾػفؿمعـماظشوم،مصلدلظقهمعدوذاممميمظقؾؿنيبقـفوموبنيمعؽ

ج ى؟مصؼول:مأصوبًمأػؾماظشوممبعددطؿمرجػديمدعد تمأػدً موأصدوبؿفؿمممممم

مفومعصوئىمسظقؿي!صق

صلضؾؾمأعقيمبـمأبلماظصؾًمإظبمأبلمدػقونمصؼول:مطقػمتد ىمضدقلممم

ماظـص اغلمؼومأبومدػقون؟

ضولمأبقمدػقونمعـدػشًو:مأرىموأزـموا مإنمعومحداؽمبفمصدوحؾؽمم

محؼ.

مضولمأعقي:مػـومعػرتقمر ؼؼـو.

مضولمأبقمدػقون:مأظـمتدخؾمعؽي؟

مس فمايؼقؼي.ضولمأعقي:مظقسمػ هماٌ ة،مدلرهؾموأرهؾ،موأ

شودرمأعقيمبـمأبلماظصؾًمؼبمحل تف،مصؼددمسؾدؿمؼؼقـدًومأنماًدريممممم

مغصقؾف،مبقـؿومتوبعًماظؼوصؾيمر ؼؼفومإظبمعؽي.عـمواظػك مظـمؼؽقنم

م***

ؼؽـ معـماظؿعؾدمؼبمشورمحد احلمأطـد معدـممممموؼبمعؽيمطونمربؿدم

لمسؾقفماظؿققي،مصقؾؿػًمص مؾؼكبأيموضًمآخ ،موبوتمؼلؿعمأصقاتًومأطـ متؾب

 ىمدقىمايف مواظشف ،موبوتمؼ ىمرؤىمؼبمعـوعدفمصؿؿقؼدؼماوعدًوممممؼ

طؿومذوػدػو،موتؽ رمذظؽمع ارًا،موطونمطؾمع ةمطبدربماظلدقدةمخدصبديمممم
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مبومصب يمظف،مصؿؼقلمبؽؾماتد ان:مأبشد ،موا مإغدفمًدريمأرؼددمبدؽ،ممممممم

اظضقػ،موظـمؼضقعؽمربدؽممموتؽ متعنيماحملؿوج،موتصؾماظ حؿ،مصلغًم

مأبدًا.
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل احلادي والثالثون ـــــ

م

 م518 | هـ02-

 البعثة

م

ؼبمعؽونمآخ موسوأمخػل،مطوغًماىـمتصدعدمإظبماظلدؿوحلمظؿلدؿعمممم

مسدوأمامغدسمطؿدوماسؿدودت،موظؽدـمػد هماألؼدومممممممممخربػوموتـؼدؾمعـدفمإظبمم

ةمصقؾب عدكمماخؿؾػماألع مسؾقفؿ،مصفومػؿمؼفؿقنمإظبمعؼوسدماظلؿوحلماٌعؿدودم

مبوظـفقمماـعفؿمعؼوسدػؿ.

وغظد وامإظبمبعضدفؿمالمؼددرونمعدوممممممتعفىماىـمعـمػد اماألعد !مم

ج ى،موالمؼلدؿطقعقنماالرد عمسؾدكمأخؾدورماظلدؿوحلمػؽد ا،مصؿشدووروامممممممم

ػؿ:مػ هماظـفدقممضددمدؾبدّؾطًمسؾقـدو،مػـدوكمأعد مضددممممممممبقـفؿ،مصؼولمأحد

محدث.

مضولمآخ :مصؾـلللمطؾريغومإبؾقس،مسّؾفمؼع فمدالظيمذظؽ.

اغطؾؼًماىـمإظبمإبؾقس،ماظ يمطونمصبؾسمسؾكماظع شمؼبماظؾق م

هقرفماألصوسل،موضػماىدـمأعوعدفمصؼدوظقا:مسظقؿـدومإبؾدقس،مجؽـدوكممممممم
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مبلع مأمغعؿدمسؾقف.

مقػيمؼؼقل:معومصعؾؿؿمبومغس؟غظ مإظقفؿمإبؾقسمبعققنمزب

غظ ماىـمإظبمبعضفؿموضوظقا:ماس رغومؼومسظقؿـو،معومجؽـومبلخؾورم

مسـمامغس،مإمنومحدثمأع مؼبماظلؿوحلمعوماسؿدغومسؾقفمعـمضؾؾ.

مضولمإبؾقس:موعومحدثمؼبماظلؿوحل؟

غلؿؿعمإظبمعومصب يممضولماىـ:مذػؾـومغؼعدمعؼوسدغومعـماظلؿوحل،

بعضمامغس،موظؽــومُض صـومبوظشفىمواظـفقم!مظــؼؾفمإظبممػـوكمطعودتـو

معومادؿطوعمأحدغوماظػ تمعـفو.

غظ مإبؾقسمإظبمعبوسؿفمعـماىـمصلذوروامبومصبوب،مصؼول:مػ ام

غوربفدو،مواتدقغلمممألع مضدمحدثمؼبماألرض،مصوض بقامعشدورقماألرضموعم

م.بوًرب

مضولماىـ:ممسعًوموروسيمسظقؿـومإبؾقس.

مواغطؾؼقامؼؾقـقنمسـماًرب.

م

 

م

م
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالثالثون ـــــــــــــــــ الثانيالفصل 

م

 م3/8/518 | هـ02-/16/8ثنني اإل

 لولة القدر

م

ضدمأحىماًؾقة،موطؾؿومسودمإظبماٌـ لمالمؼؾؾٌمأنممطونمربؿدم

ؼطؾىمإظبمزوجؿفمأنمتعدمظفماظ ادمظققؿؾفمإظبمشورمح احلماوغقي،مصلسددتمم

ومإظقدفممؿظفمرعوعًوموذػؾًمععفمإظبماظغورمعصطقؾيمابـؿفؿومصورؿي،موجؾل

مؿعؾدانمععف،ماؿمودسؿوهمظقرتطوهمؼؿعؾدموحده.تبضعمدوسوتم

طبؿؾلمبـػلفمؼبمشورمح احل،مؼؿؼد بمإظبمممع تماألؼومموربؿدم

خوظؼفمبعقدًامسـمض التمض ؼش،موحؾماٌلوحل،مصودؿؾؼكمظقـوممبعدمتعؾدم

مرقؼؾ.

بـقرمؼبماظغور،مصؿحمسقـقدفمصدنذامبدفمؼد ىممممممذع مربؿدمصفلةم

،مؼؼدػمبدوظؼ بمعـدف،مضبؿدؾمبدنيمممممم،مؼشعمغقرًااظ جولرجً معـمأعبؾم

مصقفمطؿوب.مإغوحلمعـمح ؼ مؼدؼف

مخوئػًو،مصوضرتبمعـفماظ جؾمصكوصفمربؿددمممغفضمربؿدم
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وضدول:ماظؾدفؿممممزبوصيمذدؼدة،مصقضعماظ جؾمؼدهمسؾدكمصددرمربؿددمممم

ضؾؾف،مؼومربؿد...مأبش ،مصنغؽمغيبماحططموزره،مواذ حمصدره،مورف م

مػ هماألعي.

مرصعماظ جؾمؼدهماؿمضول:ماض أ.

م.(1)وضول:معومأغومبؼورئمتعفىمربؿدم

مصوضرتبماظ جؾمعـفموشؿقبفمبؼقةمإظبمصدرهمأاؼؾًمسؾدكمربؿددممم

موأجفدتف،ماؿمأردؾفموضولماوغقي:ماض أ.

ماوغقي:معومأغومبؼورئ.مضولمربؿدم

أطـ معدـماألوظبمحؿدكمزدـمممممًامصلخ همصغؿقبفماوغقيمأتعؾًمربؿد

مأغفمدقؿقت،ماؿمأردؾفموضول:ماض أ.

مأنمؼؿكؾصمعـماٌقضػمصؼول:معوذامأض أ؟محوولمربؿدم

ممدمظدـماظؾدوطمعدكمبلدفمسؾدوأجؾلمدمددمربؿدؾمؼدؽماظ جدأعل

ۡ:مواظقوضقت،ماؿمضول
ۡ
َٟۡۡثِٱۡق٥ِۡۡٱَٝۡؿأ ِ ِيَۡرّب َٜۡۡٱَّلذ ١ََٜۡۡػ٤َ نَص٨َََٰۡۡػ٤َ ٨ِ٦ۡۡۡۡٱۡۡلِ

ٍٜۡ َ٤ ۡٱ٢َۡٔ
ۡ
ََٟۡۡٝۡؿأ ۡزَؿمَُۡۡوَربُّ

َ
ِي٣ۡٱۡۡل ٤ذ٥َۡۡٱَّلذ َِٔۡۡ٥َ٤ َٞ ٤ذ٤َۡۡ٥ثِٱ٣ۡ نَص٨َََٰۡۡٔ ۡل٦َۡۡۡ٥َةۡٱۡۡلِ

ۡۡ٥َ٤ ٕۡ م.٥2َح

                                                           
 ؼعينمالمأجقدماظؼ احلة.م(1)

 .5-1دقرةماظعؾؼ،ماآلؼوتمم(2)
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صؼدولممبوظؽؾؿوتموطلغفومطؿؾًمؼبمضؾؾفمعؾوذد ة،مممذع مربؿدم

ماظ جؾ:مالمدبػمؼومربؿد،مإغؽمردقلما .

عؽوغفمعصدوعًومممدومممأخريًامت طفموغفضموشودر،موزؾمربؿدم

زؾمواضػًومعؽوغدفمإظبمماظـقرمسـماظغور،موسودماظؾقؾمايوظؽ،مموشوبمج ى،

م،مصـفضموخ جمعـماظغورمخوئػًو.أنمرووسؿفمضدعوهمؼبماٌلري

وبقـؿومػقمؼـ لماىؾؾمعل سًو،ممسعمصقتًومعـماظلؿوحلمؼؼقل:مؼدومم

مربؿد،مأغًمردقلما موأغومجربؼؾ.

رأددفمإظبماظلدؿوحل،مصد أىماظ جدؾمذاتدفمصدوفممممممممماظدـيبمص صعم

جـدوحم دألمعدومبدنيمممممم600صبؾسمسؾكمس ش،موظفممؼبمأصؼماظلؿوحلضدعقفم

وحلمطؾفو!مصؽونمأع ًامسظقؿدًوممؿل،مأؼـؿومغظ مؼ اهمضدمعألماظاٌش قمواٌغ ب

زؾمؼـظ مإظقفمالمؼؿؼددمموالمؼؿدلخ ،مصؼدولماٌؾدؽمجربؼدؾ:مأغدومجربؼدؾمممممممم

مردقلما مإظبمأغؾقوئفموردؾف،مصلؼؼـمبؽ اعيما مصنغؽمردقلما .

ةمخدصبديمأنمأعد ًامضددمحدؾمب وجفدو،مصوددؿدسًمممممممذع تماظلدقدم

ووضػًمتـظ مؼبماظلدؿوحلمممأردؾؿفؿمإظبماىؾؾمؼطؿؽـقغفومسؾقف،شؾؿوغفومو

موتدسقمؼبمد ػو:مؼومخوظؼمػ اماظؽقن،مردهمإظلمدوًٌو.تشع مبوظؼؾؼ،م

واضػًومؼـظ مؼبماألصؼمحقدٌماٌؾدؽ،موأمؼؿقد كمإظبمأنمممممماظـيبزؾم

موأد عمإظبماظط ؼؼماٌمدؼيمإظبمعؽي.ملؿطوعصق كمضدعقفمضدرماٌشودرماٌؾؽ،م
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ؼبماظط ؼؼمطونمطؾؿومع مسؾكمذف مأومحف مرآهمددوجدًا،مومسعدفممم

م:ماظل ممسؾقؽمؼومردقلما .ؼلؾؿموؼفـؽفمبوظـؾقة

ايفورةمواألذفورمتلؾؿمسؾقفمبؿققيمرددقلما ،مممماظـيبٌوممسعم

المؼ ودػمعدـمممطونمعومؼد ممس فمط اعيما مإؼوه،مودخؾمذظؽمؼبمضؾؾف،موظؽـف

مخدصبيمؼبمادؿؼؾوظف.ماظلقدةمأد عمإظبمعـ ظف،موطوغًماًقف،

عومإنمرأتفماظلقدةمخدصبيمالحظدًمتغدريمظدقنموجفدفموج سدفمممممم

اظشدؼد،مصػ سًمورطضًمإظقف،موبددأتمالدحموجفدفموتؼدقل:مظعؾدؽمممممم

مج سًمظؾعضمعومطـًمت ىموتلؿعمضؾؾماظققم.

م.(1)ؼ وػ:مزعقبؾقغلمزعقبؾقغلمصؼولماظـيبم

ورؾؾدًمإظبمابـؿفدومصورؿديمأنمممماظلدقدةمخدصبديماٌـد ل،ممممأدخؾؿفم

هض مشطوحلمألبقفو،مصػ سًمصورؿيماظصدغريةموؾدىمشطدوحلمتغطدلمبدفمممممم

وحـوغفدو،ممض بفدومهقطدفمبعـوؼؿفدومممماظلقدةمخدصبيم،موأجؾلؿفمواظدػو

ؼومأبوماظؼودؿ،مأؼـمطـً؟مصقا مظؼدموظً:م،ماؿمضواغؿظ تمحؿكمػدأمضؾقً 

ؾب مقامأسؾكمعؽيمورجعقامإظل.ردؾلمؼبمرؾؾؽمحؿكمبؾغمبعـ

ؾبضولماظـيبم مسؾكمغػلل.م:مظؼدمخشق

صعودتمتؼقلمبؽؾماؼيموح م:مط موا معومطب ؼؽما مأبدًا،مإغدؽمم

                                                           
 زعقبؾقغلمأيمظّػقغلمبغطوحل.م(1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

367 

ظؿصدؾماظدد حؿموتلدوسدماظعددوج ،موتعطددلماحملد وم،موتؽدد مماظضددقػ،مممم

م.وتعنيماظـوس،موتصدقمايدؼٌموتمديماألعوغي

كب ؾبمصؼولمهلو:مؼومخدصبي،مأرأؼ اٌـدوممواظصدقتمممأرىمؼبمماظ يمطـ

اظ يمطـًمأمسعمؼبماظقؼظيموأػولمعـدف،مصنغدفمجربؼدؾمضددماددؿعؾـمظدلممممممم

ؿين،موأض أغلمط عًومص سًمعـف،ماؿمسودمإظلمصلخربغلمأغلمغيبمػ هموطّؾ

ؾب ؾبم،راجعًوماألعي،مصلضؾؾ سؾكمذف موحفورةمصؼؾدـماظلد ممسؾقدؽمممممصلضؾؾ

مؼومردقلما .

ؼدومابدـمسدؿمممممابؿففًماظلقدةمخدصبيموضوظًمبؽؾمدعودة:مأبشد م

ؾبوااؾً وإغلمألرجدقممأسؾؿمأنما مظـمؼػعؾمبؽمإالمخريًا،مم،مصقا مظؼدمطـ

مأنمتؽقنمغيبمػ هماألعي.

 تمظددفمرعوعددًومبؼقدًماظلددقدةمخدصبديمتفدددأمعدـمروسددف،موحضقبدمممم

موذ ابًو،موبؼقًمإظبمجوغؾفمإظبمأنمأطؾموذ بموػدأموغوم.

م***

ددؿؾدظًممرؾؾًماظلقدةمخدصبيمعـمبـوتفومأنمؼعؿـنيمبلبقفـ،موا

ماقوبفوموخ جً.

اوفًمأواًلمإظبمراػىمض ؼىمعـمعؽي،مصؾؿوماضرتبًمعـفمس صفدومم

موضول:معوظؽمؼومدقدةمغلوحلمض ؼش؟
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ؾب مإظقؽمظؿكربغلمسـمجربؼؾ.مصؼوظًمظف:مأضؾؾ

تعفىماظ اػىموضول:مدؾقونما مربـوماظؼدقبوس!معومبولمجربؼدؾمم

عنيما مورددقظفممعؾدمأػؾفوماألواون،مجربؼؾمأؼؾب ط مؼبمػ هماظؾ دماظيتمؼؽب

مإظبمأغؾقوئفموردؾف،موػقمصوحىمعقدكموسقلك.

عومإنممسعًماظلقدةمخدصبيمػ اماظؽ ممعـماظ اػىمحؿكمأؼؼـًم

أنما مضدمخصمزوجفدومبؽ اعديمسظقؿدي،مصرتطدًماظ اػدىموشدودرت،ممممممم

وظؽـفوماوفًمإظبمسؾدمغص اغلمتعؾؿمأغدفمؼؼد أماظؽؿدوب،مصلدلظؿفمسدـمممممم

ا مورددقظفمإظبمأغؾقوئدفمورددؾف،مممممجربؼؾ،مصؼولمهلو:مجربؼؾمػقمأعدنيم

وضقعف،موطونمععدفمحدنيمطؾؿدفما مممممطونمععمعقدكمحنيمأش قما مص سقن

مسؾكماظطقر،موػقمصوحىمسقلكمبـمع ؼؿماظ يمأؼدهما مبف.

ابؿففًمخدصبيموشودرتمعؿففيمأخريًامإظبمابـمسؿفومورضيمبدـمم

ظً:مؼومغقصؾ،مادؿؼؾؾفومورضيمبؽؾمحػووة،موأجؾلفومظقلؿؿعمإظقفو،مصؼو

مابـماظعؿ،مأخربغلمسـمجربؼؾ.

صؼولمهلو:مجربؼؾمػقمأعنيما موردقظفمإظبمأغؾقوئف،مٌوذامتلدلظنيمم

مسـف؟معوذامحدث؟

صؼوظًمظف:مأدؿقؾػؽمبو مأنمتؾؼلماألع مد ًامبقــو،موأنمتؽؿؿمعوم

مدلضقل.
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مضول:مأحؾػ،مإغينمظـمأخربمأحدًا.

و معدومطد بمممضوظً:مإنمابـمسؾدما مذط مظل،موػقمصودقمأحؾػمبدم

والمط ب،مأغفمغ لمسؾقفمجربؼؾمحبد احل،موأغدفمأخدربهمأغدفمغديبمػد هممممممم

ماألعي،موأض أهمآؼوتمأردؾمبفو.

ذس مورضيمٌوممسع،موضول:مضدقبوسمضدقبوس!مظدؽـمطدونمجربؼدؾمضددممممم

ادؿؼ تمضدعوهمسؾكماألرض،مظؼدمغ لمسؾكمخريمأػؾماألرض،موعدومغد لممم

ا مإظدقفؿ،موضددمممإالمسؾكمغيب،موػدقمصدوحىماألغؾقدوحلمواظ ددؾمؼ ددؾفمممممم

صدضؿؽمسـفمصلردؾلمإظلمابـمسؾدما مأدلظفموأمسعمعدـمضقظدفموأحدادف،مممم

صنغلمأخوفمأنمؼؽقنمشريمجربؼؾ،مصننمبعضماظشقورنيمؼؿشؾفمبفمظقضؾم

بفمبعضمبدينمآدمموؼػلددػؿمحؿدكمؼصدريماظ جدؾمبعددماظعؼدؾماظ ضدلممممممممم

مذبـقغًو.

ـممممصؼوعًماظلقدةمخدصب ؼػعدؾممميمعـمسـدهموػلموااؼديمبدو مأغدفمظد

نمضددمػددأتمغػلدف،مممم،موضددمطدوممإالمخريًا،مص جعًمإظبمزوجفدوممب وجفو

دخؾًمسؾقفؿمورؾؾًمإظدقفؿمأنمؼؾعؾدقاممم،موسؾلموجؾسمإظبمبـوتفمععمزؼد

موحدػؿو.مؼبماًورج،موجؾلًمإظبمزوجفوماظـيبم

دلظؿفمطقػمؼشع ،مصلخربػومأغفمضدمػدأ،مصؼوظً:مؼومابدـماظعدؿ،ممم

ؾب غفمرددقلما مإظبمأغؾقوئدف،مممورضيمبـمغقصؾمسـمجربؼؾ،مصؼولمأمظؼدمدلظ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

370 

وظؽـفمضبىمأنمؼؾؿؼقؽمظقؿلطدمأنمعدومتد اهمظدقسمبوىدونمؼؿصدقرمإظقدؽممممممم

مظقػلدمسؾقؽمسؼؾؽ.

بـؼؾمسؾكمصدره،مورـنيمؼبمأذغقف،موأوحكمإظقفممصشع ماظـيبم

٥َ٤ِۡۡٓنۡ ما ماآلؼوت: َٞ ُؿونََۡۡو٦َةَۡوٱ٣ۡ ُُ ١ۡۡٓيَۡك ٩َخ٦َۡۡة
َ
٧َحِۡۡأ ٕۡ ِ َٟۡۡثِ٪ ِ ٢ۡث٧َِۡض٪ُٮنۡ َۡربّ

َِٟۡۡإَونۡذ َ ۡصًؿاۡل
َ
٣ََٟۡۡم٧ۡ٪ُٮنۡ َۡدۡيََۡۡۡل َلَِٰۡۡإَو٩ذ َٕ َ٣ٍٜۡۡ ًمۡ ُۡػ٤ُ ِْ م.٤1َٔ

مصؼولمهلو:مط موا مإغفمىربؼؾ.

مصؼوظً:مأحىمأنمتلتقفمصؿكربه،مظعؾما مأنمؼفدؼف.

،موذػىمععمزوجؿفمإظبمورضيمبـمغقصؾ،مصلدخؾؿفمواصؼماظـيبم

سؾل،موػدومػدقمممموجؾسمإظبمورضي،مصؼوظًمظقرضي:مظؼدمأخربتفممبومأذ تؽب

مضدمجوحلك،مصؿقؼؼمعـماألع .

،موبدأمؼلدلظف:مؼدومابدـمسؾددما ،مػد اممممممجؾسمورضيمإظبماظـيبم

ماظ يمجوحلك،مأجوحلكمؼبمغقرمأومزؾؿي؟

زفقرمجربؼؾمؼبماظغدور،موعدومطدونمظدفمعدـمممممممصقصػمظفماظـيبم

غقر،مواظؽؿوبماظد يمععدف،موطقدػمرآهمؼبمأصدؼماظلدؿوحلمبلجـقديمادألمممممممم

موحكمإظقفمعـمآؼوت.اٌش قمواٌغ ب،موعومأ

جػؾمورضي،ماؿمضول:مأذفدمأنمػ امجربؼدؾ،موأنمػد امطد مما ،مممم

                                                           
 .4-1دقرةماظؼؾؿ،ماآلؼوتمم(1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

371 

صؼدمأعد كمبشدلحلمتؾؾغدفمضقعدؽ،موإغدفمألعد مغؾدقة،مصدننمأدركمزعوغدؽمممممممممم

مأتؽبؾعؽ.

إظبمخدصبيماظيتمطوغًماظؾففيمواضدقيمسؾقفدو،ممممغظ ماظـيبم

صؼولمهلؿومورضي:مأبش مؼومابـمسؾدما ممبومبشد كما ،مؼدومظقدؿينمطـدًممممم

مك جؽمضقعؽ.ذوبًو،مصلطقنمحقًومإذمؼؾب

م:مأوزب جلمػؿ؟دللماظـيبم

صؼولمورضي:مأمؼلتمرجؾمضطممبـؾمعومجؽدًمبدفمإالمسدقدي،موإنمممم

مؼدرطينمؼقعؽمألغص غؽمغص ًامعمزرًا.

غري،ماآلنمتؾددأممإظبمزوجؿفماظيتمطونموجففومضدمتمغظ ماظـيبم

ألػدؾمم،مرحؾيمايؼمضدماظؾورؾ،مرحؾديمؼعودؼفؿدومصقفدومامممرحؾيمسصقؾي

مواألضورب.

رشؿمطؾمذظدؽمزؾدًماظلدقدةمخدصبديمتصدؾقب مزوجفدو،موتشدفعفمممممممم

موتػك مبف،موطوغًمظفمخريمسقنمسؾكمعومؼ ضلمودق ضل.

م***

إظبمشورمح احل،مطبؿؾلمبـػلف،موؼعدمغػلدفمظؾؼدوحلممممسودماظـيبم

جربؼددؾ،موعددومدددقؾؼلمسؾقددفمعددـمآؼددوتموأواعدد مإهلقددي،موؼؿػؽدد مؼبما م

م بمإظقف.وخؾؼف،موطقػقيمسؾودتفمواظؿؼ
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يمدؾمؼبمػقؽدوحلهمجربؼدغوئؿًومؼبماظغور،مإذمجموبقـؿومطونماظـيبم

َ٭ةمكمإظقف:دف،موأوحدؿ،مصلؼؼظدؾمط ؼدرج حُّ
َ
ـذ٢ُِ٦َّۡۡيَٰٓد ١ِۡۡ٥ُٝۡۡ٢َۡٱل٧ُۡ ۡۡٱحلذ ۡإِّلذ

ۥ٤َٝ٢ًِۡۡٓٗلۡ ٫ُ َٛ و٩ِِّۡۡۡى
َ
ۡهۡۡأ ُٞ و٤َٝ٣ًًِۡۡۡل٦ِۡۡۡ٪٫ُۡۡٱ٩

َ
٫ًِۡۡۡزِدۡۡۡأ َ٤ ؿَۡءانََۡۡوَرد٢َِِّۡۡٔ ُٞ ۡٱ٣ۡ

ََٟۡۡق٪٤ُِۡؾۡۡإ٩ِذة٤ۡدَۡؿتًًِلۡ ًۡ َ٤ ٩ِۡۡ٢َۡةِمبَحَۡۡإِنۡذ٥ۡزًًَِٞلَۡۡٝۡٮّٗلَۡۡٔ َمؽُِّۡۡهَۡۡٱحلذ
َ
ۡةَۡٔٗۡوۡطۡۡأ

ٝۡٮَمُۡ
َ
َٟۡۡإِنۡذ٦ۡرًًِلَۡۡوأ َ ٮِيٗلَۡۡقۡجٗعةۡٱجلذَ٭ةرِِۡۡػۡۡل َٟۡۡٱۡق٥ََۡۡوٱۡذ٠ُؿ٧ََِۡۡ ِ َۡودَبَذذ٢َۡۡۡرّب
ؿِبِۡۡٱل٧َۡۡۡشِقِۡۡرذب٨ُّۡۡدَبۡذًِٗلۡۡإحَِل٫ِۡۡ ۡ٘ ََّٰۡۡلَٓۡۡوٱل٧َۡ ٫َۡۡۡإَِؾ ِۡؾه٬ُُۡۡٮَۡۡإِّلذ م.٩1َوكًِٗلَۡۡٚٱَّتذ

مإظقف: َ٭ةموأوحك حُّ
َ
زِّؿَُۡۡيَٰٓد ٩ِؾرُۡۡۡر١ۡۡۡ٥ٱل٧ُۡؽذ

َ
٢ََٟۡۡٚأ َۡۡۡوَربذ ١ََٚ٣ّۡبِ

َٟۡ ًَةثَ ّ٭ِؿَۡۡۡوثِ َُ ـ٤ََۡۡذ ٦َٟۡۡتَۡكذ١َِۡثَُۡۡت٧ُۡنَۡۡوَّل٥َۡۡٚٱ٬ُۡضؿۡۡۡوَٱلؿُّۡص ِ َۡولَِؿّب
م.٧2َٚٱۡوِبۡۡ

اظطفقرمواظعؾودةم ،مصك جمسـمطقػقيماظؼقوممومصؿلوحللماظـيبم

إظبمغوحقيماظقادي،موض بمبؼدعفمصوغػف تمعـدفمسدني،ممممبفمجربؼؾ

صغلؾمطػقفموصؿدفموأغػدفمووجفدف،موشلدؾمذراسقدفممممممصؿقضلمجربؼؾم

ؼـظ مإظقفمؼؿعؾؿمموعلحمسؾكمرأدفموأذغقف،ماؿمشلؾمضدعقف،مواظـيبم

صؼدولمممم،مادؿموضدػمجربؼدؾممممعـف،ماؿماشؿلؾمطؿومسّؾؿدفمجربؼدؾمم

:مؼدومربؿدد،مضدؾمأذدفدمأنمالمإظدفمإالما موأذدفدمأنمربؿددًامممممممممظؾـيب

مردقلما .

                                                           
 .9-1دقرةماٌ عقبؾ،ماآلؼوتمم(1)

 .7-1دقرةماٌدا ،ماآلؼوتمم(2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

373 

م:مأذفدمأنمالمإظفمإالما موأذفدمأنمربؿدًامردقلما .صؼولماظـيبم

عؿففًومإظبمبقًماٌؼدسممب دقلما مرطعؿنيممجربؼؾمصؾكاؿمم

ِِۡۡمۡسِبم،مض أمظفمصقفوماظػوهي:ؼبماظشوم ِۡۡٱۡۡل٧َۡؽ٥١ُِۡۡۡٱلؿذِظًۡٱلؿذِنَٰمۡحۡٱّللذ ّۡلِلذ
٣ِٟۡۡٱلؿذِظ٥ًِۡۡٱلؿذِنَٰمۡح٢ۡٱ٣َۡػ٧َِ٤َٰيَۡۡرَّبِۡ جُؽُۡۡإِيذةك٤َۡۡٱّلِي٨ِۡۡيَٮۡمَِۡۡؿ٤َِٰ ٕۡ ِۡإَويذةكََۡۡج

َسََٰطۡۡٱ٬ِۡؽ٩َة٥ۡنَۡكذَِٕيُۡ ِي٨َِۡۡوَسََٰط٦ۡۡٱل٧ُۡۡكذ٥ًََِٞۡۡٱلّىِ ٧ََٕۡخۡۡٱَّلذ ۡج
َ
ًۡ٭٥ِۡۡۡخ

َ٤ َۡدۡيَِۡۡٔ
ٮبِۡ ٌُ ۡ٘ ًۡ٭٥ِۡۡۡٱل٧َۡ

َ٤ َِۡۡوَّلَۡۡٔ ٓا٣ّ ٌذ م.م٧1يَۡٱل

وسّؾؿفماظص ةمب طقسفوموددفقدػو،موغديبما مؼؿؾعدفمؼبمطدؾمعدومممممم

م،مصلّؾؿموشودر.مؼػعؾ،مإظبمأنماغؿفكمجربؼؾ

ب احيمطؾرية،موبلعودةمشدوع ة،مإغدفماآلنمؼعؾدؿممممذع ماظـيبم

،موأمؼعددمطبشدكممممطقػمؼعؾدما ،موبوتمض ؼؾًومإظبمردقظفمجربؼدؾم

موحلهماظؼودم.ظؼوحله،مبؾمسؾكماظعؽس،مبوتمؼرتضىمظؼ

إظبمعـ ظف،معل سًومظقكربمزوجؿدفمايؾقؾديممبدومممممغ لماظـيبم

أوحكمإظقفمربف،موؼشدورطفوماظصد ةماظديتمسؾؿفدوما مإؼوػدومسدـمر ؼدؼمممممممم

مردقظفمجربؼؾ.

ابؿففًماظلقدةمخدصبيمبلعودةمزوجفو،موبدوظـقرماظد يمأذد قمممم

ؼبموجفف،مصلخ مؼددػو،موذػدىمبفدومإظبمغؾدعماٌدوحل،موسّؾؿفدوماظقضدقحل،مممممممم

                                                           
 .7-1دقرةماظػوهي،ماآلؼوتمم(1)
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،مصؽوغًمددعقدةمجددًامبفدو،مممممععفومرطعؿنيمطؿومسؾؿفمجربؼؾموصؾك

مووازؾومسؾكماظص ةمد ًامؼبمعـ هلؿومظقً مععًو.

م

 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالثالثون ـــــــــــــ الثالثالفصل 

م

 م6/8/518 | هـ02-/21/8اخلموس 

 بدايات الدعوة

م

وزوجؿفماظلقدةمخدصبيمسؾكمضقومماظؾقؾمععدًومؼبممميبموازىماظـ

اٌـدد ل،موؼبمإحدددىماظؾقددوظلمدخددؾمسؾقفؿددومسؾددلمبددـمأبددلمروظددىموػؿددوم

،م،مصؿعفدىمممدومؼػعد نمممبؾغماظعوذد ةمعدـماظعؿد ممممضدم،موضدمطونؼصؾقون

مواغؿظ ػؿومحؿكماغؿفقو،مصـظ مإظبمابـمسؿفموضول:معومػ امؼومابـمسؿل؟

وضدول:مدؼدـما ماظد يماصدطػكممممموض قببفمعـفممجؾسمإظقفماظـيبم

ظـػلفموبعٌمبفمردؾف،مصدلدسقكمإظبما موحدده،موإظبمسؾودتدف،مواظؽػد ممممم

تمواظع ى،مصوذفدمؼومسؾل،مصنغلمأدسقكمأنمتشفدمأنمالمإظفمإالما مبوظ 

موأغلمردقلما .

تعفددىمسؾددلمٌددوممسددع،مصؼددول:مػدد امأعدد مأمأسفدددهمعددـمضؾددؾ!مم

مؽ.ثمأبلمأبومروظىمؼبمذظصلغظ غلمحؿكمأحدقب

أنمؼػشلمسؾقفمد همضؾؾمأنمؼلدؿعؾـمأعد ه،مصؼدولمممممط هماظـيبم
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مظف:مؼومسؾل،مإذامأمتلؾؿمصوطؿؿ.

مصؽ مسؾلمضؾقً ماؿمضول:مصلغظ غلمحؿكمأصؽ .

سودمسؾلمإظبمش صؿف،موبوتماظؾقؾيمؼػؽ مصقؿدومرأىمومسدع،ما ...ممم

ردقلما ...مابـمسؿفمأصضدؾماظـدوسموأطد عفؿ،موػدقماظصدودقماألعدني،ممممممم

مـمضؾؾمأالمؼلفدمظألصـوم...وسّؾؿفمع

بوتمسؾلماظؾقؾيمطوعؾيمؼػؽد ،مإظبمأنمأوضدعما مؼبمضؾؾدفمامدد م،ممممم

وضدولمظدف:مأسددمسؾدلمعؼوظؿدؽمممممممصؾؿومحؾماظصدؾوحمدخدؾمسؾدكماظدـيبممممم

مبوألعس.

:متشدفدمأالمإظدفمإالما موحددهمالمذد ؼؽمظدف،ممممممصؼولمظفماظـيبم

موتؽػ مبوظ تمواظع ى.

أنمالمإظفمإالما ،موأغؽمرددقلممصؼولمسؾلمبؽؾماؼيمواؾوت:مأذفدم

ما ،موأطؿؿمسـؽ.

بوتمسؾلمبـمأبلمروظى،ماظصيبمذوماظعش مددـقات،مؼصدؾلمعدعممممو

ابـمسؿفموزوجؿفماظلدقدةمخدصبدي،موؼؽدؿؿمإدد عفمسدـمأبقدفموأػؾدف،مممممممم

مىمامد ممؼبمضؾؾف.ودخؾمامد مموحؾب

م***

واظلقدةمخدصبيموسؾلمبدـمأبدلمروظدىمطب جدقنممممممطونماظـيبم
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ظبمذعوبمعؽي،معلؿكػنيمسـمأسنيماظـوس،مؼصؾقنم ماظقاحددممؼبماٌلوحلمإ

معومذوحلما مهلؿمأنمؼصؾقا،ماؿمؼعقدونمإظبماٌـ لمدونمأنمؼ اػؿمأحد.

وؼبمؼقممأمؼلؿطعمأبقمروظىمصقفماظـدقم،موأصدوبفماألرق،مصدـفضمممم

وحدهموضودتفمضدعوهمإظبماظؽعؾيمظقطقفمحقهلو،ماؿمشودرمودورمؼبمذعوبم

ؼصدؾل،مممك،مصوضرتبمظريىمابـمأخقفمربؿددًاممعؽي،مصلؿعمصقتًومػـو

مإظبمجوغؾفمابـفمسؾلمؼؼؾدهمؼبمح طوتف.

ؼدـمموسؾدؿمأغدفمدمممٌومؼػع نمعـمرطدقعموددفقد!ممموظىأبقمرمتعفى

اضرتبمعـمابـمأخقفمودلظف:مؼومابـمجدؼد،مصوغؿظ ػؿومحؿكماغؿفقو،ماؿم

مأخل،معومػ اماظدؼـماظ يمأراكمتدؼـمبف؟

ؼدـمع ئؽؿدف،مممامدؼدـما ،مودم:مأيمسؿ،مػد م مأجوبفمردقلما

ودؼـمردؾف،مودؼـمأبقـدومإبد اػقؿ،مبعدـينما مبدفمرددقاًلمإظبماظعؾدود،ممممممم

وأغًمأيمسؿمأحؼمعـمب ظًمظفماظـصدققي،مودسقتدفمإظبماهلددى،موأحدؼممممم

معـمأجوبينمإظقفموأسوغينمسؾقف.

ضولمأبقمروظى:مأيمابـمأخل،مإغلمالمأدؿطقعمأنمأصورقمدؼـمآبوئلم

موا مالمطبؾصمإظقؽمبشلحلمتؽ ػفمعومبؼقً.موعومطوغقامسؾقف،موظؽـ

اؿمغظ مإظبمابـفمسؾلموضولمظف:مأيمبين،موعومػ اماظدؼـماظ يمأغًم

مسؾقف؟
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ؾبم بددو موب دددقلما ،ممصلجوبددفمسؾددلمبؽددؾماؼددي:مؼددومأبددً،مآعـدد

موصدضؿفممبومجوحلمبف،موصؾقًمععفم مواتؾعؿف.

م.ابؿلؿمأبقمروظىموضول:مأعومإغفمأمؼدسؽمإالمإظبمخريمصوظ عف

اظؿػًمأبقمروظىمظقغودر،موظؽـمسؾقًومتؾعفموضولمظف:مؼومأبً،مإغلم

مأدسقكمهل اماظدؼـ.

تػعؾدفمأغدًمممعدوممغظ مإظقفمأبقمروظىموابؿلؿموضول:مؼدومبدين،مأعدومممم

صلرعمربؿدًا،مواظ عف،مصنغفمظـمؼؼقدكمإالمإظبمخري،موأعومأغومص مأدؿطقعم

مأنمأصورقمدؼـمآبوئل.

موت طفؿوموطؿؿمسـفؿو.

م***

سؾدكمابـدفمزؼدد،ماغددػشمممممعومأوحلمإظقفمماظ دقلمطؿومس ضم

ؾبمممممزؼدمٌوممسع! أنمظدؽمذدلغًو،موعدومممممصػؽ مضؾقً مادؿمضدول:موا مظؼددمسؾؿد

سؾقؽمط بًومضط،موظـمتؽ بمسؾكما مأبدًا،مأذفدمأغؽمصودق،موأنممذفدتؾب

ما مأردؾؽمؼومأبل.

أع ماظقحلمسؾكمبـوتف،موضصمسؾدقفؿمعدوممممطؿومس ضماظ دقلم

ؼـىمورضقيموأممطؾـقمموصورؿي،موس ضًمزؼـىماألعد ممج ى،مصلدؾؿًمز

صؼول:مأعومأغومص مأصورقمدؼـمآبوئل،مسؾكمزوجفومأبلماظعوصمبـماظ بقع،م
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مأعومأغًمصؾؽماخؿقورمعومتشوئني.

م***

،موضددمحدداؿفومممممأ دـمتد ورماظدـيبمممم قماظؾدوب،مصؽوغدًمأممُر

وددلظً:مممماظدـيبمسؾدكممدخؾًمص،ماظلقدةمخدصبيمسـمبعضمعومج ى

موممسعـو؟مػؾمبعـؽما مردقاًلمظؿـ رمعـمس ابماظـور؟أصققحمع

،مصددسوػومإظبما ،ممماظدـيبممأجؾلًماظلقدةمخدصبيمأممأ ـمإظب

وتؾكمسؾقفوماظؼ آن،مصؼوظً:موا مإغينمأسؾؿماظـوسمبؽمعـ ماظصدغ ،موإنمم

ظؽمظشلغًو،موضدمطوغًمأعؽمت ىمصقؽماظؽ اعوتماظعدؼدة،مأؤعـمأنمالمإظدفمم

ما .مإالما موأغؽمردقل

،موزؾقامؼصؾقنمععًومبعقدًامسدـممماظـيبآعـًمأممأ ـمععمسوئؾيم

مض التمض ؼش.

م

 

م
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م

 م518 | هـ02-

 األوائل

م

عـ ظدف،موإذامبدفمضبؾدؿمبـدقرمممممطونمدعدمبـمأبدلموضدوصمغوئؿدًومؼبمممم

،مربؿددمؼطؾمعـفمطؾمعـمأبلمبؽ موسؾلمبـمأبلمروظىموزؼدمبدـممموظؼؿ ط

متعفىمدعدمظ ؤؼؿفؿ،موضول:معومبولمػ اماظـقر؟

معدمأبقمبؽ مؼدهموضول:متعولمؼومدعد،ماغضؿمإظقـو.

ؼددؼفؿومؼؼدقالن:ممممسؾلموزؼددممعدقبتعفىمدعد،ممبمؼـضؿمإظقفؿ؟مو

مأد ع!

مادؿقؼظمدعدمعـمغقعف،معومأسفىمػ هماظ ؤؼو!

م***

ربؿؾديمبدوظـؼقدمواًدريماظؽدـريمألػدؾممممممماظؼوصؾيمعـماظشدوممسودتم

معؽي،مطونماالدؿؼؾولمحوصً مواىؿقعمدعداحل.

عـمسؾكمدابؿدفموبددأممماظ يمبؾغماظـوعـيمواظـ اني،مم،غ لمأبقمبؽ 
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اؿماوفمإظبمعـد لمصددؼؼفمممؼطقفمحقلماظؽعؾيمطعودتفمبعدمطؾمرحؾي،م

مربؿً مبوهلداؼومواظؼصصماىؿقؾي.ماظع ؼ مربؿدم

اظؾدوبمظصددؼؼفماظع ؼد ،موطدونمددعقدًامجددًاممممممممؿحمردقلما مص

افممبومج ىمظفمعـموحدقبوأمؼؾؾٌمإالم مظفماظطعوم،مبؾؼوئف،مأدخؾفموحضقب

أع ماظقحل،مصؼول:مؼومأبومبؽ ،مإغدلمرددقلما موغؾقدف،مبعدـينمألبؾدغمممممم

ردوظؿفموأدسقكمإظبما مبويؼ،مصقا مإغفمظؾقؼ،مأدسقكمؼومأبدومبؽد مإظبممم

مهمالمذ ؼؽمظف،موالمتعؾدمشريه،مواٌقاالةمسؾكمروسؿف.ا موحد

صلجوبفمأبقمبؽ مسؾكماظػقر:موا معومج بدًمسؾقدؽمطد بًو،موإغدؽممممم

ًؾقؼمبوظ دوظيمظعظؿمأعوغؿؽموصؾؿؽمظ غبؽموحلـمصعوظدؽ،معددمؼددكمممم

مصنغلمأبوؼعؽ،مأذفدمأنمالمإظفمإالما ،موأذفدمأغؽمردقلما .

ظفمسؾكماظػقر،مصؾؿمؼلللممطـريًامبؿصدؼؼمصدؼؼفمص حماظ دقلم

ك،موبورطدًمظدفممموأمؼشؽؽموأمؼرتدد،موتؾكمسؾقفماظؼ آن،موتقضلموصدؾّم

ماظلقدةمخدصبيموظ وجفو،موطوغًماظلعودةماألماٌـ ل.

م***

مسش ةمعـماظعؿد ،مماًوعلي،ماظ يمبؾغمذػىمدعدمبـمأبلموضوص

ؿمسؾكمواظدتف،موتلطدمعـمأحقاهلوموحوجوتفدو،موبددأمممإظبمسؿؾفمبعدمأنمدّؾ

مؼصـعماظ عوحموػقمذوردماظ ػـ،مؼػؽ مؼبمعومرأىمؼبماٌـوم.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

382 

صؿدومإنمرآهمددعدمحؿدكممممم،أبقمبؽ مؼبماظلدققممؼبمعـؿصػماظققممع قب

،معلؿؾشد ًامخدريًامؼبمعدومرأىمؼبمعـوعدف،مممممغفضمبل سيمددعقدًامب ؤؼؿدفمم

موصعً مجؾسمأبقمبؽ مإظبمدعدمؼؾودظفمايدؼٌ.

ولمددعد:ممدللمأبقمبؽ مدعدًامسـماظعؿؾ،موبعدمحددؼٌمضصدريمضدممم

مظ ؤؼؿؽماظققممأطـ معـمأيمؼقممعضك.مايؼقؼي،مظؼدمادؿؾش تؾب

مابؿلؿمأبقمبؽ موضول:مٌوذا؟

ضولمدعد:مرأؼًمرؤؼومعبقؾي،مصقفوماظـقرمواًريماظؽدـري،موضددممم

ؽب مػـوك.مطـ

ؼدومددعد،معدومبدولماألصدـومماظديتممممممممصؽ مأبقمبؽ مضؾقً ،مادؿمضدول:مم

متعؾدػومض ؼش؟مأالمؼ ونمأغفومالمتض موالمتـػع؟

تعؽدػمممضولمدعد:مآدػميوهلؿ،مواظدتلمعـمأذدماٌمعـنيمبفو،

مؿماظؼ ابنيمهلو.سؾكمسؾودتفوموتـظقػفوموتؼدؼ

مضولمأبقمبؽ :موظؽـؽمالمتشورطفومذظؽ.

ضقؽمدعدموضول:مػلمحفورةمالمتض موالمتـػع،متؿؽل مطؾمؼقمم

موهؿوجمإظبمعـمؼصؾقفو.

مظقاحد؟ضولمأبقمبؽ :مأهىمأنمتع فمر ؼؼيمتعؾدمبفوماًوظؼما

غظ مدعدمإظبمأبلمبؽ موضول:مسبـمغطقفمحقلماظؽعؾيمطؿدومطدونممم
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مؼػعؾمإب اػقؿ،مػ امعومغع صفمسـمامظفماظقاحد.

ضولمأبقمبؽ :مبدؾمبعدٌما مأغؾقدوحلمبعددمإبد اػقؿ،موأغد لمطؿؾدًومممممممم

ممسووؼي.

مضولمدعد:مػؾماسؿـؼًماٌلقققيمأمماظقفقدؼي؟

مدقلمجدؼد.دؼـمجدؼد،موطؿوبمجدؼد،مورضولمأبقمبؽ :مبؾمػـوكم

متعفىمدعدممموممسع،مصؼول:مأػقمؼبماظشوم؟

أجوبمأبقمبؽ :مبؾمػقمػـو،مؼدسقمإظبمسؾودةما ماظقاحدد،موتد كممم

مسؾودةماألصـوم،موؼدسقمإظبماىـيموضب رمعـماظـور.

م؟عـمؼؽقنمردقلمؼبمعؽي!ضولمدعد:م

مابؿلؿمأبقمبؽ موضول:مػقماظصودقماألعني،مربؿدمبـمسؾدما .

موعـمتؾعف؟مؿمضول:دؽًمدعدمضؾقً ما

مأجوبمأبقمبؽ :مأغوموسؾلموزؼد.

ؾبممجػؾمدعد،مػ امبوظؿلطقدمتلوؼؾمرؤؼوه،مصؼول مألبلمبؽ :معومطـد

ماظ ؤؼوماظيتمرأؼؿفومهلومػ اماظؿلوؼؾماظعظقؿ،مخ غلمإظبمربؿد.أزـمأنم

ىمبددفم،مرحقبدداصددطقىمأبددقمبؽدد مدددعدًامإظبمعـدد لماظ دددقلمم

ربؿد،مأخربغدلمسدـمممموأجؾلفمإظبمجوغؾف،مصللظفمدعد:مؼوماظ دقلم

مػ اماظدؼـماىدؼدماظ يمجوحلك.
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،موتؾدكمسؾقدفممممعوممسعدفمعدـمجربؼدؾممممصش حمظفماظ دقلم

وضدول:مػد امأعبدؾمعدوممممماظؼ آن،مصؽونمظفماألاد ماظؽدؾريمؼبمغػدسمددعد،ممممم

ممسعًمؼبمحقوتل،مأذفدمأنمالمإظفمإالما موأغؽمردقلما .

وزؼددًاممص حمعبقعمعـمؼبماٌـ لمبند ممدعد،موسدوغؼمددعدمسؾقدًومممم

مدعقدًامبؿلوؼؾمرؤؼوه.

م.(1)اؿمأدؾؿمخوظدمبـمدعقدمبـماظعوص

                                                           
خوظدمبـمدعقدمبـماظعوص،معـمبينمأعقي،معـماألوائؾ،مدق ط مؼبمػد اماٌقضدعمصؼدط،مضصديمممممم(1)

مإد عف:

سوئدًامإظبماظلقق،مصدنذامخبوظددمبدـمددعقدمبدـماظعدوصممممممممخ جمأبقمبؽ معـمعـ لماظ دقلم

،متقضدػمؼلدؾؿمسؾدكمأبدلمبؽد ،مصلدلظفمأبدقمبؽد مسدـممممممممممؼلريمعؿففًومإظبمعـ لماظ دقلم

مؼومرأؼؿفوموأحبٌمسـمتلوؼؾفو.وجفؿف،مصؼولمخوظد:مرؤ

مدللمأبقمبؽ :مخريًامإنمذوحلما ،معومرأؼً؟

ضولمخوظد:مرأؼًمأغينمأضػمسؾكمحوصيمغورمػوئؾي،مالمؼ ىمبداؼؿفومعـمغفوؼؿفو،موطونمأبدلمم

ؼدصعينمألضعمؼبماظـور،موأرىمربؿدًامبـمسؾدما مالمؼؼعمصقفو،مصػ سدًمممدومرأؼدً،موأردتمممم

مأنمأحبٌمسـمتلوؼؾمرؤؼوي.

ؿلؿمأبقمبؽ موضول:مأرؼدمبؽمخريًا،مػد امرددقلما مصوتؾعدف،مصنغدؽمددؿؿؾعفمؼبمامدد مممممممماب

ماظ يمضبف كمعـمأنمتؼعمؼبماظـور،موأبقكمواضعمصقفو.

مضولمخوظد:مأػقمردقلمعـما ؟

مضولمأبقمبؽ :مادؿؿعمإظقف،مصنغفمالمؼدسقمإالمإظبمخري.

ودخدؾمسؾقدفمصوددؿؼؾؾف،ممممم،توبعمخوظدمبـمدعقدمبـماظعدوصمر ؼؼدفمإظبمعـد لماظ ددقلممممم

موأجؾلف،مصلللمخوظد:مؼومربؿد،مإظبمعـمتدسق؟

:مأدسقمإظبما موحدهمالمذ ؼؽمظف،موأنمربؿدًامسؾدهموردقظف،مودبؾدعمعدومممصؼولماظ دقلم

أغًمسؾقفمعـمسؾودةمحف مالمؼلؿعموالمؼؾص ،موالمؼض موالمؼـػع،موالمؼدريمعـمسؾدهمممدـمم

مأمؼعؾده.
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عـموورتدفممم،ماظ يمبؾغماظ ابعيمواظـ اني،رجعمسـؿونمبـمسػون

إظبمعـ ظف،موظؽـمطونمعوممسعفمؼبماظشوممعـمغداحلمؼشغؾمتػؽريه،مصد ػىمم

وضدمطوغًمطوػـي،مدخؾمسؾقفومصؼوظً:مأػدً موددفً مبدوبـممممم(1)إظبمخوظؿف

منماظش ؼػماظؽ ؼؿماظؾطقػمايقل،متلعدغلمرؤؼؿؽمدوعًو.أخيت،مسـؿو

ذؽ ػومسـؿونمسؾكماظؿققيموضول:مذؽ ًامظؽمؼومخدوظيت،مايؼقؼديممم

مجؽؿؽممبومأضؾؼين،موإغلمألحؾؽموأسؾؿمسؼؾؽ.

مضوظً:موعومذاك؟

ؾب ؾبمضول:مطـ عـودؼًومؼـوديمبؽؾموضدقح:مؼدومغقدوممممممؼبماظشوممصلؿع

مدثمأع مؼبمعؽيمؼبمشقوبـو؟ادؿقؼظقا!مػ امأغبدمضدمخ جممبؽي!مصفؾمح

مجؾلًمخوظيمسـؿونموبدأتمتفؿفؿموتؼقل:

                                                                                                                       
مد:مصنغلمأذفدمأنمالمإظفمإالما ،موأذفدمأغؽمردقلما .وتؾكمسؾقفماظؼ آن،مصؼولمخوظ

بن ونمخوظدد،موبدوركمظدفمطدؾمعدـمؼبماٌـد ل،موخد جمبد وحمعؾؿففدي،مممممممممممدعدماظ دقلم

موارؿلغًمغػلفمظؿلوؼؾمرؤؼوه.

اؿمبعدمصرتةمعـمإد عفمأسؾـًمزوجؿفمأعقؿيمبـًمخؾػمامد ممأؼضًو،موضدمتع ضمظؾع ابم

 بعدمإد عفموصرب.

 سـؿونمبـمسػونمػلمدعدىمبـًمط ؼ ،مدؿ ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.خوظيمم(1)

مظدددؽماىؿدددولموظدددؽماظؾلدددونممم

مأردددددددؾفمحبؼددددددفماظدددددددؼقبون
م

مػدددد امغدددديبمععددددفماظربػددددونمم

موجددددوحلهماظؿـ ؼددددؾمواظػ ضددددونم
م

موندوظؽماألوادؿدغدفمالمتدعدؾدوتدص
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صؼولمسـؿون:مؼومخوظي،مإغؽمظؿ ط ؼـمذقؽًومعدوموضدعمذطد همبؾؾددغوممممم

مل.ضققفمظلوعـمضؾؾ،مص

مصؼوظً:

جػؾمسـؿون،مربؿدمبـمسؾدما !ماظصودقماألعني،مردقلمؼدسقمإظبم

ما !

خ جمسـؿونمعـمسـدمخوظؿفمبغدريماظقجدفماظد يمدخدؾ،مذدلحلمؼبمممممم

ػد امممضؾؼ،مطقػمظفمأنمؼؿقؼؼمعـمصقيمذظدؽ؟مغػلفمضدمادؿؾش ،موآخ م

م مسظقؿمودؼـمجدؼد.أع

،مصدؼؼفمأبدقمبؽد ،مممأخريًامض رمأنمؼلللمأسؾؿماظـوسممبقؿدم

مظدؼفمسؼؾمرذقدموصقًمطؾري،معومرأؼفمؼومت ى؟

حبدٌمسـؿدونمبدـمسػدونمسددـمأبدلمبؽد مإظبمأنموجددهمعؿففددًومإظبمممممممم

معـ ظف،مرحىمبفمأبقمبؽ ،مصطؾىمعـفمسـؿونمأنمؼؿقداومعـػ دؼـ.

أبومبؽ :مؼومأبومبؽ ،مػؾممجؾلومبعقدًامسـمأػؾمعؽي،مصلللمسـؿون

ؽب مذقؽًومادؿقدافمصدؼؼؽمربؿد؟ممسع

صفؿمأبقمبؽ مسؾدكماظػدقرمأنمسـؿدونمؼلدلظفمسدـماظ ددوظيمواظددؼـمممممممم

مربؿددددددددمبدددددددـمسؾددددددددما 

مجدددددددددددوحلمبؿـ ؼدددددددددددؾما 
م

مرددددددددقلمعدددددددـمسـددددددددما م

مؼددددددددددددسقمبدددددددددددفمإظبما م
م
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ؽب مؼومسـؿون؟ماىدؼدمبؽؾمح ر،مصؼولمأبقمبؽ :موعوممسع

ؾبم عـودؼدًومؼبماظشدوممؼؼدقلمأنمأغبددمضددمخد جممممممممضولمسـؿون:ممسعد

ؾب دما مرددقلمعدـمسـددما ممممخوظيتمصؼوظًمأنمربؿدًامبـمسؾدمممبؽي،مودلظ

مؼدسقمإظبما موت كماألصـوم،مصفؾمحؼًومتؼقل؟

ضولمأبقمبؽ :مصدضًمخوظؿؽ،مأتعؾؿمؼومسـؿدون،مأراكموا مرجدً ممم

،موأرىمأنمػ هماظصػيمالمتؼقدكمإالمإظبمامد م،مصلرىمأنمت ػىم(1)حققًو

وتلؿعمعـمردقلما ،موأغدومأسؾدؿمأغدؽمددؿؾبفدىمإظبمايدؼمألغدؽمرجدؾمممممممم

محقل.

مدللمسـؿون:موػؾماتؾعؿفمأغً؟

ضولمأبقمبؽ :موضبؽمؼومسـؿون،مإغؽمظ جؾمحوزممعومطبػكمسؾقدؽمم

ايؼمعـماظؾوردؾ،معدومػد هماألوادونماظديتمؼعؾددػومضقعـدو؟مأظقلدًمعدـمممممممممم

محفورةمصؿمالمتلؿعموالمتؾص ،موالمتض موالمتـػع؟

مضولمسـؿون:مبؾكموا مإغفومظؽ ظؽ.

دقلما مربؿدمبـمسؾددممػ امرمؿؽمخوظؿؽ،َضضولمأبقمبؽ :مصؼدمصدؽب

مضدمبعـفما مب دوظؿفمإظبمخؾؼف،مصفؾمظؽمأنمتلتقفمصؿلؿعمعـف؟ما 

مضولمسـؿون:مبؾكمأصعؾ.

                                                           
 حقلمعـمايقوحل.م(1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

388 

،مصددخ مماصطقىمأبقمبؽ مسـؿونمبـمسػونمإظبمعـ لماظ دقلم

مسؾقفموضدمطدونمجوظلدًومإظبمسؾدلمبدـمأبدلمروظدى،ماضدرتبمأبدقمبؽد معدـممممممممممم

معمإظبمعومأردؾؽما مبف.ؿؿظف:مإنمسـؿونمؼ ؼدمأنمؼلموضولماظ دقلم

سـؿونمإظقفموضولمظف:مؼومسـؿون،مأجىما مإظبممأجؾسماظ دقلم

جـؿف،مصنغلمأراكمصدوحىمسؼدؾ،موإغدلمرددقلما مإظقدؽ،موإظبماظـدوسممممممم

مطوصي.

وض أمسؾقفمذقؽًومعـماظؼ آن،مصؿوماحؿؿؾمسـؿونماالغؿظدور،موضدول:ممم

مأذفدمأنمالمإظفمإالما ،موأغؽمردقلما .

بنددد ممسـؿددون،ماظدد يماغطؾددؼمسوئدددًامإظبمخوظؿددف،مصدد حماىؿقددعم

مأخربػومبلع مردقلما ،موأغفمضدمصدضف،مصوبؿففًموضوظً:

م***

حؿدكمخطد مبؾوظدفممممبؽ ،مصؿدومإنمأددؾؿمسـؿدونمبدـمسػدونمممممممأعومأبق

صدؼؼفماٌؼ بمسؾدمسؿ ومبـمسقف،مإذامعومطونمسؼؾمسـؿدونماظ ذدقدمضددمممم

مأرذدهمإظبماظصقاب،مص بدمعـمسؼؾمسؾدمسؿ ومأنمؼفدؼفمأؼضًو.

،ماظد يمبؾدغمممذػىمأبقمبؽد مإظبماظلدقق،محقدٌمطدونمسؾددمسؿد ومممممم

مإظبماهلددىممػدىما مسـؿوغدًومبؼدقظلمم

مصؿددوبعمبددوظ أيماظلدددؼدمربؿددداًمم
م

موأرذددده،موا مؼفددديمإظبمايددؼم

موطونمبد أيمالمؼصددمسدـماظصددقمممم
م
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شدورطنيمؼبممؼدقزعمحصدصماظـؼدقدمسؾدكماظؿفدورماٌمممممماظـ انيمعدـماظعؿد ،مم

منمبعقدتفمشومنًومأطـ معـمأيمتوج مآخ .دعقدووورتف،مواىؿقعم

عومإنمرأىمسؾدمسؿد ومأبدومبؽد مؼؼدرتب،محؿدكمأدد عمؼبمتقزؼدعمممممممم

ماظـؼقدمظقلؿؼؾؾمأبومبؽ .

اغصدد فماظـددوسموادددؿؼؾؾمسؾدددمسؿدد ومأبددومبؽدد مضددوئً :مع حؾددًوم

مبوظؿوج ماظؽؾريمأبلمبؽ ،مػؾمظؽمعـمحوجيمسـدغو؟

إالمأنمظدلمحوجديمممابؿلؿمأبقمبؽ موضدول:مبدوركما مؼبموورتدؽ،مممم

مشريماظؿفورة.

مضولمسؾدمسؿ و:مظؽمعـومعومت ضكموتشؿفل،متػضؾ.

جؾسمأبقمبؽ مسـدمسؾدمسؿ وموحدػؿو،مصؼولمظفمأبقمبؽد مبؿدلن :ممم

ؼومسؾدمسؿ و،مإنمظؽمسؼدً مرذدقدًامظدـمؼفددؼؽمإالمإظبمخدري،مصؿدومػد همممممممم

ماألصـومماظيتمتعؾدمض ؼش،مأالمؼ ونمأغفومالمتض موالمتـػع؟

م:مظؼدمسؾدػومآبوؤػؿ،موػؿمؼػعؾقنمطؿومصعؾقا.ضولمسؾدمسؿ و

ضولمأبقمبؽد :موعدوذامسدـمدؼدـمإبد اػقؿ؟مأأمؼؽقغدقامسؾدكمدؼدـممممممممم

مإب اػقؿمضؾؾمسؾودةماألصـوم؟

مضولمسؾدمسؿ و:مإظبمعومت علمؼومأبومبؽ ؟م

مضولمأبقمبؽ :مدؼـمجدؼد،مسؾكمدؼـمإب اػقؿ.
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مدللمسؾدمسؿ و:مأػلماظقفقدؼي،مأمماٌلقققي؟

مبؾمدؼـمجدؼد،مجوحلمبعدمإب اػقؿموعقدكموسقلك.ضولمأبقمبؽ :م

عدٌمؼبممصؿًمسؾدمسؿ ومضؾقً ،مصؼدولمأبدقمبؽد :مػـدوكمرددقلمبؾبممممم

معؽي.

متعفىمسؾدمسؿ و:مؼبمعؽي!مردقلمػـومبقــو!معـمؼؽقن؟

ضولمأبقمبؽد :مػدقمذد ؼػمصدودقمأعدني،معبدعمطوعدؾماألخد قممممممممم

مواظصػوت،مهؾفمض ؼشموضبؾفؿ.

ددللمسؾددمممم!ردقلمؼبمعؽديمابؿلؿمسؾدمسؿ ومالمؼع فمعومؼؼقل،م

مسؿ و:معـمؼؽقن؟

مضولمأبقمبؽ :مربؿدمبـمسؾدما .

صؿًمسؾدمسؿ و،معومس فمأحدػؿمسؾدكمربؿددمطد بًومضدط،موضددمممممم

عبعمطوعؾماألخ قمواظصػوت،مصلللمسؾدمسؿ و:مػدؾمضدولمربؿددمصعدً ممممم

مأغفمردقلمعؾعقثمعـمسـدما ؟

مضولمأبقمبؽ :مغعؿ،موضدمغ لمسؾقفماظدقحلمبؽؿدوب،مػدؾمظدؽمأنمممم

متلؿع؟

مضفمأحد؟ضولمسؾدمسؿ و:مبؽؾمتلطقد،موظؽـمػؾمصدقب

مف،مطؿومصدضفمسـؿونمبـمسػون.ضولمأبقمبؽ :مصدضؿؾب
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أبقمبؽ موسـؿونمػؿومصددؼؼونمض ؼؾدونمممػـومدؽـمضؾىمسؾدمسؿ و،م

عـف،موهلؿومسؼؾمراجحمظـمؼفدؼفؿومإالمإظبمخري،مضول:موأؼـمػقمربؿددمم

ماآلن؟

مؾؽمإظقف.ضولمأبقمبؽ :مؼبمعـ ظف،مأدؿطقعمأنمأصطق

أجقبؾمسؾدمسؿ ومذمونموورتف،موذػىمسؾكماظػقرمعدعمأبدلمبؽد مممم

أنمم،مصلخربمأبدقمبؽد ماظ ددقلممممخ مسؾقف،مودإظبمعـ لماظ دقلم

مسؾدمسؿ ومبـمسقفمؼ ؼدمأنمؼلؿؿعمإظبماظؼ آن.

بعؾدمسؿ ومطدـريًا،موأجؾلدفمإظقدف،موأخدربهممممممرحىماظ دقلم

سؿد ومبدـمسدقفمإظبممممبلع ماظقحلموتؾكمسؾقفماظؼ آن،مصوغش حمصدرمسؾدم

امد م،موضول:مػ امأع مظفمذلن،موإنماألصـوممالمتض موالمتـػع،مأذدفدمم

مأنمالمإظفمإالما ،موأغؽمردقلما .

:مأغدًممابؿفٍماىؿقعمبند ممسؾدمسؿ و،مصؼدولمظدفماظ ددقلمممم

مسؾدماظ غبـ.

ـمممص حمسؾدماظ غبـمبومسفماىدؼد م،مواغطؾؼمإظبمصددؼؼفمسـؿدونمبد

ادؿمأبلمبؽد معدـمسؾددمممممطؿومادؿؾدلماظ دقلمسػونمؼؾش همبند عف،م

ماظؽعؾيمإظبمسؾدما .

م***
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طونماظ بريمبـماظعقام،ماظ يمبؾغماًوعليمسش ،مؼبمرحؾديمصدقدممم

ؼبمعؿفد ه،مسدودمإظبمممموحقلمعؽي،معبعمصقفومذدقؽًومعدـماظؾقدقممظقؾقعفدمممم

ماٌـ لمصودؿؼؾؾؿفمأعفمصػقيمبـًمسؾدماٌطؾدى،مرحدىمبفدومصؼوظدًمظدف:ممممم

مطقػمطونمصقدك؟

مل:مصقدمواص مورزقمط ؼؿ.ضو

مضوظً:مػ امزينمبؽ.

مضول:مػؾمظؽمعـمحوجي؟مدلذػىمإظبماٌؿف .

ضوظً:مالمتـسمصؾيمأضوربؽ،مسـدعومتػ غمعـماظعؿؾمزرمخوظؽمأبدومم

مروظى.

مضول:مأصعؾ.

غبؾماظ بريمعوماصدطودمواودفمإظبمعؿفد ه،موبددأمؼؼطدعماظؾقدقمممممممم

ظد بري:مإغدؽمأمممضدممإظقفمرجؾمظقؾؿوعماظؾققم،مضدولمظدفماممموؼؾقعمظؾـوس.

متدصعمظلمأج معوماذرتؼًمؼبماٌ ةماٌوضقي.

مضولماظ جؾ:مأدصعمظؽمػ امامظفمعؼوبؾمعوماذرتؼؿفموعومدلذرتؼف.

رصعماظ جؾمصـؿًومعصـقسًومعـماًشدىمظقؼدعدفمظؾد بري،مصغضدىممممم

ماظ بريموضول:مأتلك معين!م

مارتؾؽماظ جؾموضول:مػ امامظفمؼلوويمأطـ مممومتطؾى!
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ؾًبص خماظ بريمؼبماظ صوغعفومؼددضفوممم جؾموضول:مػ همأخشوبمرأؼ

موؼشؽؾفو،مأمتؽؾػفمربعمعومتشرتؼفمعين!

ضولماظ جدؾ:موظؽـفدوماآلنمآهلدي،متلدؿطقعمهؼقدؼمرشؾوتدؽمإذاممممممم

مدسقتفو.

رعكماظ بريمدؽقـفمجوغؾًوموضول:مػ همظدـمهؼدؼمذدقؽًو،مإغفدومالممممم

متض موالمتـػع،مإعومأنمتلتقينمبـؼقدمأومأنمتغودر.

مؼؼقل:مدقؽؾػؽمعومتؼقلمشوظقًو.شودرماظ جؾموػقم

طونمأبقمبؽ مضددمعد مضد بماظددطون،مومسدعمجد حلًامممدومدارمبدنيممممممممم

اظ جؾمواظ بري،مصؾؿوماضرتبمورآهماظ بريمضول:مأػً مبوظؿوج ماظؽؾريمأبلم

مبؽ ،مأسؿ رمسؿومج ى،مظؼدمأصؼدغلمػ اماظ جؾمصقابل.

مصؽ مأبقمبؽ مضؾقً ماؿمضول:مؼومزبري،مػؾمظؽمؼبماًريماظؽـري؟

متعفىماظ بريمٌومؼؼقظفمأبقمبؽ ،مصؼول:موعومػق؟

ماضرتبمأبقمبؽ معـماظ بريموضولمظف:مخريماظدغقومواآلخ ة.

طدؾري،مأضػدؾممممؼبمأعد مصؿًماظد بري،مأحدسمأنمأبدومبؽد مضبدادفمممممم

ماظ بريمدطوغفموجؾسمإظبمأبلمبؽ موحدػؿومودلظف:معوماألع ؟

ؽمربؿدمضولمأبقمبؽ :مإغفمدؼـمجدؼد،موضدمأوحكما مإظبمابـمخوظ

مبؽؿوبموردوظي،مودسقةماظـوسمعـمسؾودةماألصـوممإظبمسؾودةما ماظقاحد.
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متعفىماظ بريموضول:مأوحلمإظقف!مأػلماظقفقدؼي؟

 مبدفمسؾؿدوحلمممأذورمأبقمبؽ مبدوظـػلموضدول:مبدؾمدؼدـمجدؼدد،مبشقبدمممممم

ماظقفقدمواظـصورىمممـمخربغوػؿمؼبماظشوم.

مدللماظ بري:موعـمتؾعف؟

ومتؾعفمدعدمبـمأبلموضوص،موسـؿدونممفمأغو،مطؿضولمأبقمبؽ :متؾعؿؾب

بـمسػون،موسؾدماظ غبـمبـمسدقف،موسؾدلمبدـمأبدلمروظدى،موزؼددمبدـمممممممم

م،موخدصبيموبـوتمابـمخوظؽ.ربؿد

مضولماظ بري:مخقورماظـوس،موأؼـمابـمخوظلماآلن؟

م؟ضولمأبقمبؽ :مؼبمعـ ظف،مػؾمت شىمؼبماالدؿؿوعمإظقف

مضولماظ بري:مبؽؾمتلطقد.

،ماظعدقاممإظبمعـد لماظ ددقلممممذػىمأبقمبؽد معدعماظد بريمبدـممممم

ىماىؿقعمبوظ بري،مصفدقمعدـفؿ،موطدونمدائدؿمايضدقرمواىؾدقسمممممممص حقب

مبقـفؿ.

مجؾددسمإظبمابددـمخوظددفموسؿؿددف،مومسددعمعددومحدددث،موتؾددكمسؾقددفممم

عومغ لمسؾقفمعـماظؼ آن،مصقضعمؼبمضؾؾفمسؾدكماظػدقر،موضدولممممماظ دقلم

إالما مماظ بري:مػ اموا محؼ،موإغؽمًؾقؼمبوظ ددوظي،مأذدفدمأنمالمإظدفممم

موأغؽمردقلما .
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ص حماىؿقعمبند مماظ بري،موبوتمػـدوكمذدعقرمبومضؾدولماظعدومممممم

مسؾكمامد م.

م***

طونمرؾقيمبـمسؾقددما ،ماظد يمبؾدغماًوعلديمسشد ،مضددموصدؾمممممممم

أخدربهمممصقؿدوممبعدمسقدتفمعـماظشوم،موعومؼ المؼػؽ ممضؾؾماىؿقعمعـ ظف

موظؽـفمأمؼشع مبؿغريمؼبمعؽي.بفماظ اػى،م

ظعؾفمؼلدؿعمذدقؽًومػـدوك،موظؽدـممممممبضوسؿفمواوفمإظبماظلققمغبؾ

فمأبددقمبؽدد مسؾقددف،مهددداومسددـمسؿقبددماألوضددوعمطوغددًمػودئددي،مإظبمأنمعدد قب

اظؿفورة،مودلظفمسـماظلؾىماظ يمجعؾفمؼغودرمعؾؽد ًا،مصدلخربهمرؾقديمممم

مسـماظ اػى،مصؿؾلؿمأبقمبؽ موضول:مصدقموا ،مظؼدمزف ماظـيب.

ممعؽيمصعً ؟جػؾمرؾقي،موضول:مػؾمػـوكمغيبمؼب

مضولمأبقمبؽ :مإغفمربؿدمبـمسؾدما ،مأوحلمإظقف،موػقموا محؼ.

صؼولمرؾقيمعـمصقره:مربؿدموأبقمبؽ ،متدو مالمصبؿؿدعماالاـدونمممم

سؾكمض ظيمأبدًا،موظؼدمبؾغمربؿدماألربعنيمعـمسؿ ه،موعومسفددغومسؾقدفممم

خ لمػد اماظعؿد مط بديمواحددة،مأصقؽد بماظقدقممسؾدكما موؼؼدقلمإغدفمممممممممم

مؾينموأردؾمإظلموحقًو؟مصف امػقماظ يمؼصعىمتصدؼؼف.أرد

ابؿفٍمأبقمبؽ مظ جوحيمسؼؾمابـمأخقف،مص بًمسؾكمطؿػدفموضدولممم
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ؾب مأنمظؽمسؼً مراجقًومظـمؼفدؼؽمإالمإظبمخري.مظف:مسؾؿ

مضولمرؾقي:ماس ضمسؾلمأع مربؿدمابـمسؾدما .

صلخربهمأبقمبؽ ممبومطونمعـمأع ماظدقحل،مواظؼد آن،مواظؿقحقدد،مممم

وجفمرؾقي،موسؾؿمأنمػ امحؼ،مصؼول:مخ غلمؼومسؿلمإظبمربؿد،مصؿفؾؾم

مأذفدمظفمأغفمصودق.

،مودخد مسؾقدفموضددمطدونمممممص ػىمأبقمبؽ مبطؾقيمإظبماظ دقلم

بدفمطدـريًا،موأضد أهمممممرؾقيمعؿألظهماظقجفمعلؿؾش ًا،مصػ حماظ ددقلمم

اظؼ آن،مصؼولمرؾقي:مأذدفدمأنمالمإظدفمإالما ،موأنمربؿددًامرددقلما ،ممممم

مألصـوممالمتض موالمتـػع.وػ هما

مص حماىؿقعمبندد ممرؾقديمبدـمسؾقددما ،موددعدماظ ددقلممممممم

مومبلوغدتفمعـ مأولمؼقمممد عف.مبصدؼؼفمأبلمبؽ 

م***

مموحدددػومإظبمعـدد لممم(1)وؼبماٌلددوحل،محضدد تمصورؿدديمبـددًمأددددممم

واظلقدةمخدصبي،مر ضًماظؾوبموادؿؼؾؾفومابـفومسؾدلمبدـمممماظ دقلم

مإظبماظعوئؾدديمحقددٌمطددوغقامؼصددؾقنمععددًو،مأبددلمروظددىمدددعقدًا،مجؾلددًمم

أغفمضدمأوحلمإظقف،موأنمػ اممصؿعفؾًمٌومؼػعؾقن،مصلخربػوماظ دقلم

                                                           
 صورؿيمبـًمأدد،مزوجيمأبلمروظى،موأممسؾلموجعػ مابـومأبلمروظى.م(1)
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صؼوظدً:موا مإغدلمأسؾدؿماظـدوسمبؽدؿ،موبػضدؾؽؿمسؾدكمممممممممدؼـما ماظقاحد،

ؼبمشريطؿ،موبؽ عؽؿموحلـمأخ ضؽدؿ،موإغدؽمؼدومربؿددموظدديمت بقدًممممممم

ؽب مزبؿؾػًومسـماىؿقع.مبقيت،موطـ

بـمأبلمروظىموضول:مصنغفموا مايؼمؼومأعل،مصكعينمادؿؾش مسؾلم

مبو موحدهموات طلمأصـوعًومالمتض موالمتـػع.

ضوظً:مػلمأصـوممالمتض موالمتـػع،موإغلمأذفدمأنمالمإظدفمإالما مم

موأغؽمؼومربؿدمردقلما .

طوغًمص حيمسؾلمبدـمأبدلمروظدىمشدوع ة،موبدوركمعبقدعمعدـمؼبمممممممم

،مهـدقمسؾقدفمممحؼقؼقديمظؾ ددقلمممماٌـ لمإد ممصورؿدي،موطوغدًمأعدوًممم

موتؿػؼدمأحقاظفمسؾكماظدوام.

زوجيماظعؾوسمبـمسؾددماٌطؾدىموحددػو،ممممم(1)اؿمحض تمأمماظػضؾ

واظلدقدةمخدصبدي،مصقددافومممممربؿدممسـمأحقالمتط قماظؾوبموتللل

دتمصورؿديممسـمامد ممطؿدومصعدؾمعدعمصورؿدي،محقدٌموجدممممممماظ دقلم

ظفمإالما موأنمربؿدًامػـوك،مصودؿؾش تمومسعًماظؼ آنموذفدتمأنمالمإ

مردقلما .

م***

                                                           
أمماظػضؾ،مػلمظؾوبيماظؽربى،مزوجديماظعؾدوسمبدـمسؾددماٌطؾدى،مأخدًمظؾوبديماظصدغ ى،مممممممممم(1)

 وحلمبـًمسؿقس،مودؾؿكمبـًمسؿقس.وعقؿقغيمبـًمايورث،موزؼـىمبـًمخ  ي،موأمس
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أخريًامشوبًماظشؿس،موغومماظـوس،مبقـؿومدف ماٌلؾؿقنماألوائدؾمم

،مددعقدؼـمبصدؾؿفؿمخبدوظؼفؿ،ممممؼصؾقنمؼبماظؾقؾمطؿومسؾؿفؿماظ دقلم

موػداؼؿفؿمإظبمايؼ.

ؼبماظدسقةممأبقمبؽ موأم ؾقبمأذ قمصؾوحماظققمماظؿوظل،موأمؼؽؾقباؿم

ونمذطلماالغؿؼوحل،مخؾريًامبوظـوس،مسؾؿمعـمدقش حم،مصؽاظدؼـماىدؼدإظبم

ا مصدرهمإظبمامد ممممـمدقصعىمسؾقفمػداؼؿدف،مصؿدومطدونمعـدفمإالمأنممممم

متقجفمإظبمصدؼؼفمأبلمسؾقدةمبـماى اح.

ؿمايشوئشمحقلماظؼؾقرمسـدعومأضؾؾمسؾقدفمأبدقمممطونمأبقمسؾقدةمؼؼّؾ

م.بؽ مؼبماظصؾوحماظؾوط مضوئً :مسؿًمصؾوحًومؼومأبومسؾقدة

ابؿفٍمأبقمسؾقدةمبنضؾولمأبدلمبؽد مسؾقدفموضدول:مسؿدًمصدؾوحًو،ممممممم

مغشقطمطعودتؽ،متػضؾ.

ممأبقمسؾقدةمظفماظؾأماظطدوزج،ممجؾسمأبقمبؽ مإظبمأبلمسؾقدة،موضدقب

مصؼولمأبقمبؽ :مػؾمعـمأخؾورمجدؼدةمؼبمشقوبل؟

ضولمأبقمسؾقدة:مالمأزـمأنمأحدًامؼػضؾمحددؼٌماٌدقتكمؼبماظصدؾوحمممم

ماظؾوط .

مػؾمعـمحوداي؟دللمأبقمبؽ :م

تـفدمأبقمسؾقدةموضول:مرضقعيمعلؽقـي،مدبؾصمعـفومواظددػومؼبمم
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ماظؾقؾ،موجدتفومض بماٌؼربة،مصؼؿًمبدصـفو.

ح نمأبقمبؽ مٌدوممسدع،مصؼدولمأبدقمسؾقددة:مأرجدقمأالمأطدقنمضددممممممممم

مغفورك.مسؾقؽمأصلدت

ضولمأبدقمبؽد :مؼبمايؼقؼديمظؼددمجؽؿدؽمؼبمأعد مطبدصمضد التممممممممم

مض ؼشماظؽـرية.

دةماظؾأموضول:مإغفؿمحبوجديمإظبمضوئددمؼقضدحمهلدؿمممممذ بمأبقمسؾق

مؼ ذدػؿمإظبماظط ؼؼماظصققح.سقاضىمأصعوهلؿ،مذكصمذ ؼػمحؽقؿ،م

مابؿلؿمأبقمبؽ موضول:مظؼدمجؽؿؽمؼبمػ اماألع مبوظضؾط.

غظ مأبقمسؾقدةمإظبمأبلمبؽ موضول:مأغًمخؾقدؼمبوظلدقودة،مإذامعدومممم

مطـًمتػؽ مؼبمدقودةمض ؼشمصنغلمأولمعـمدقدسؿؽ.

مأبقمبؽ موضول:مظقسمأغوموظقلًماظلقودة،مبؾمأسظؿ.مابؿلؿ

صؿًمأبقمسؾقدةمووضعمطلدفمجوغؾًو،مصؼولمأبقمبؽد :مػدؾمظدؽمؼبمممم

مأع مسظقؿ،موخريمطـري؟

اظػضقلماظشدؼدمؼومأبومبؽ ،مأوضحمملقبدصمضولمأبقمسؾقدة:مظؼدمأا تؽب

مظلمرجوحل.

ي،مؼفدديمبفدومض ؼشدًومعدـمممممضولمأبقمبؽ :مغيبمؼؾعـدفما مب ددوظمم

م.ض التفو
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مغيبمؼبمعؽي؟معـمؼؽقن؟ضولمأبقمسؾقدة:م

م؟بـمسؾدما معومضقظؽمؼبمربؿدضولمأبقمبؽ :م

مسـفمض ؼشمعبقعًو،ماظصودقماألعني.ضولمأبقمسؾقدة:معومتؼقلم

إذامضولمأغدفمغديبمغد لمممممؽ بماظصودقماألعنيضولمأبقمبؽ :موػؾمؼؾب

م؟سؾقفماظقحلمعـماظلؿوحل

م؟فمصقؿومؼؼقلصؿًمأبقمسؾقدة،ماؿمدلل:مػؾمتؾعؿؽب

بمسؾكماًؾدؼممؽ ضولمأبقمبؽ :مػقموا ماظصودقماألعنيماظ يمأمؼؽب

محؿكمؼؽ بمسؾكماًوظؼ،مأالمتلؿعمعـفمعومؼؼقل؟

:مأصعدؾ،ممصفؿمأبقمسؾقدةمأنمأبومبؽ مضدمتؾعمصدؼؼفمربؿدًا،مصؼدولم

مخ غلمإظبمربؿد.

ؼبمعـ ظدف،مودخدؾمممماصطقىمأبقمبؽ مأبومسؾقددةمإظبماظ ددقلممم

ؾلفمإظقف،موس ضمسؾقفمعدومجدوحلهمبدفمممموأجمىمبفماظ دقلمسؾقفمص حقب

اظقحل،موض أمسؾقفماظؼ آن،مصوغش حمصدرمأبلمسؾقددةمٌدوممسدع،مصؼدول:ممممم

وأغؽمردقلممألبدان،مأذفدمأنمالمإظفمإالما وا مإنمػ اميؼمتؼشع مظفما

ما ،موأنماىـيمحؼ،مواظـورمحؼ،موأنما مؼؾعٌمعـمؼبماظؼؾقر.

دة،مبقـؿومغفضمأبقمبؽ مبوركمعبقعمعـمؼبماٌـ لمإد ممأبلمسؾق

ؼلؿلذنمظؾؿغودرة،مصللظفمسؾلمبـمأبلمروظىماظ يمسؾؿمأنمأبومبؽ مؼـؿؼلم
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معـماظؿوظل؟خقورماظـػقس:م

مابؿلؿمأبقمبؽ موضول:مدعقدمبـمزؼدمبـمسؿ و.

طبػكمسؾكمأحدػؿمضصيمزؼددمبدـمسؿد ومممممابؿلؿماىؿقع،مصؿومطون

مععماظؿقحقد.

م***

وممتعؾدًو،ماددرتاحمؼبمممطونمدعقدمبـمزؼدمضددمسدودمعدـمودورةماظشدممممم

اسؿـًمبفمجقدًا،ماؿمجؾلدوممعـ ظفمإظبمزوجؿفمصورؿيمبـًماًطوبماظيتم

وؼللهلومسـمأحقالمض ؼشمؼبمشقوبف،مإظبمأنممسعومر قماظؾوب،ممؼؿقداون

صؿحمدعقدمصنذامبفمأبقمبؽ ،مادؿؼؾؾفمدعقدموصورؿديمحبػدووة،موأجؾلدوهمممم

يمعومطـًمآلتدلمؼبممظقؿـوولماظطعوممععفؿو،موظؽـمأبومبؽ مضول:مؼبمايؼقؼ

مػ اماظقضًماٌؾؽ مإالمبوظؾش ى.

مابؿفٍمدعقدموضول:مصؿومػلماظؾش ىمؼومخريمبشري؟

ضولمأبقمبؽ :مغيبمآخ ماظ عون،ماظ يمحبٌمسـفمواظدكموآعـمبدفمم

واغؿظ مزفقرهمؼبمعؽي،مضدمأوحلمإظقف،موػقمبقــومؼدسقماظـوسمإظبمت كم

مسؾودةماألصـوممواظػقزمبوىـيمواظـفوةمعـماظـور.

مجػؾمدعقد،مضول:مػؾمزف محؼًو؟معـمػق؟

مبـمسؾدما .لمأبقمبؽ :ماظصودقماألعني،مربؿدمضو
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غظ مدعقدمإظبمصورؿيمعؿعفؾًو،ماؿمغظ مإظبمأبلمبؽ موضول:مأوحؼدًومم

معومتؼقل؟

مضولمأبقمبؽ :مأوحلمإظقفمط ممسظقؿ،مسؾقؽمأنمتلؿؿعمإظقف.

أنممدععًمسقـومدعقد،موضولمعؿلا ًا:مصددقمواظددي،مظؼددمأوصدوغومممم

غؿؾعماظ دقل،مأغبدما مأنمواظدديمسد فمربؿددًامورآه،محؿدكمضؾدؾمأنمممممم

مؼقحكمإظقف،مايؿدم .

وأعلددؽمبقدددمزوجؿددفمصورؿدديموضددولمعؿقؿلددًو:مزفدد مغدديبمآخدد مم

اظ عون،مػ امأع مسظقؿ،مظؼدماخؿورغوما مظـؽقنمإظبمجوغؾف،مػ اموا مصقزم

ماظدغقومواآلخ ة.

معومؼؼقل.مضوظًمصورؿي:مصؾـ ػىمإظقف،مأحىمأنمأمسع

مضولمدعقد:مبؽؾمتلطقد.

وغظد مإظبمأبدلمبؽد موضددول:مػد هموا ماظؾشد ى،موا مإغدؽمخددريممممممم

مبشري.

ضددولمأبددقمبؽدد :مايؿدددمواظػضددؾم ،مربؿدددمؼبمعـ ظددف،موػددقمؼبم

ماغؿظورك.

ؼبممضػ مدعقدممملؽًومبقدمزوجؿفمصورؿيموأدد سومإظبماظ ددقلممم

عمددعقدممعـ ظف،مدخ مسؾقفمووجففؿدومعشد قموعلؿؾشد ،موعدومإنممسدممممم
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اظؼ آنمحؿكمذرصًمسقـوهماظدعقع،موت ط مواظددهموعدومالضدكمؼبمددؾقؾما ممممم

مودؼـمايؼ،موضولمعـمصقره:مأذفدمأنمالمإظفمإالما موأغؽمردقلما .

اؿمضوظًمصورؿدي:موا مإغدفميدؼ،مأذدفدمأنمالمإظدفمإالما موأغدؽممممممم

مردقلما .

اىؿقعمسوغؼًمخدصبيمصورؿيمدعقدةمبوسؿـوضفومامد م،موبوركم

ظلعقدماظ يمطونمذدؼدماظؿلا مبظفقرمغيبمآخ ماظ عونمأخريًا،ماؿمضدول:مم

ؼومردقلما ،مأعدلموأخديتمأؼضدًومتـؿظد انمغديبمآخد ماظ عدون،مددقفممممممممم

مأجؾؾفؿومظؿلؿعومط مما .

وأخؿدفمسوتؽديمبـدًمزؼدد،مممممم(1)اغطؾؼمدعقدمبـمزؼدمإظبمعـ لمأعف

ـميبمآخ ماظ عونمضدمزفد ،مإغدفمربؿددمممموأخربػؿومأنمغ سؾددما موػدقممممبد

خؾقؼمبوظ دوظي،موأحض ػؿومظؿلؿعومطد مما ،مصع صؿدومايدؼمدد ؼعًو،ممممم

ؿوماظشفودةمدقؼًو،ماؿمتعدوغؼقامعبقعدًومؼؾؽدقنموؼد ط ونمزؼددًامبدـممممممموغطؼ

مسؿ و.

ا ،مإنموضدول:مؼدومرددقلمممممماؿمجؾسمدعقدمبـمزؼدمإظبماظدـيبم

ؽبمأبلمزؼدًامبـمسؿ و عـمبدؽ،مموطؿومبؾغؽ،موظقمأدرطؽمآلمطونمطؿومضدمرأؼ

مصودؿغػ مظف.

                                                           
 أممدعقدمبـمزؼدمػلمصورؿيمبـًمغعفي،مدؿ ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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صلوحكما مإظبمردقظف،مصلجوب:مغعؿ،مأدؿغػ مظدف،مصنغدفمصبدلحلمممم

مقش مبقينموبنيمسقلكمابـمع ؼؿ.ؼقمماظؼقوعيمأعيموحده،مؼؾب

،موأمؼشع مب احيمطؿومذع مبفوماآلنمعـ موصدوةممتفؾؾموجفمدعقد

مواظدهمؼبماظط ؼؼمسؾكمؼدمضطوعماظط ق.

م***

ممممؾددف،موأخددربػؿمخددربممسددودمأبددقمبؽدد مإظبمعـ ظددف،موادددؿدسكمأػمم

،موأغددفمضدددمأوحددلمإظقددف،موأغددفمؼدددسقمإظبمسؾددودةما موتدد كممربؿدددم

ضفموتؾعفمسؾكمعومؼؼقل،مصع ضمسؾقفؿمأنمؼؿؾعدقامماألصـوم،موأغفمضدمصدقب

م(1)زوجؿدفمأممروعدونمممضًوؼـؾد وامضد التمضد ؼش،مصصددقبممممماظ دقلم

اظديتمطوغدًمؼبماظ ابعديمسشد ة،مممممبـًمأبدلمبؽد مممأمسوحلمموط ظؽموآعـً،

،موظؽـمسؾدماظ غبـمبدـمأبدلممم يمطونمؼبماظلوبعياظبـمأبلمبؽ مدما موسؾ

ؾمأنمؼظدؾمسؾدكمعدوممممصضقبدمبؽ ماظ يمطونمؼبماظلوبعيمسش ةمرصضمبشددة،موم

تؼقلمض ؼشمودوداتفومعـمتعظقؿماآلهليمورصضمعومػدقمدخقدؾمسؾدكمعدوممممم

مس صقه.

م***

                                                           
أممروعونمزوجيمأبلمبؽ موأممسؾدماظ غبـموسوئشيمبـًمأبلمبؽ معـمبعد،مهلدومدورمبلدقطمممم(1)

 ؼبماظلرية.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

405 

أعومأبقمدػقون،مصؽونمضدمص غمعدـمأعدقرموورتدفمؼبماظشدوم،مووزعممممم

معؽي،موأد عمؼبمهضريموورةماظدقؿـ،مواغطؾدؼمتورطدًومعؽديممممماظؾضوسيمؼب

موعومؼدورمصقفومدونمأنمؼعؾؿمأخؾورًامسـمأع ماظ دوظي.

م
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلامس والثالثون ـــــــــــــالفصل 

م

 م518 | هـ02-

 أوائل السور

م

،موطدونممؼصؾلموؼؿؾدقماظؼد آنمممؼبمإحدىماظؾقوظل،مطونماظ دقلم

م،(1)ػـوكمرجؾمؼـظ مإظقفمعـدػشدًومممدوممسدع،مإغدفمخؾدوبمبدـماألرتمممممم

صدوغعمددققفمربددرتف،موسؾددمظلددقدةمممممذدوبمؼبماظلدوبعيمواظعشدد ؼـ،مم

،مرأتمصقددفماٌقػؾدديمصودددؿعؿؾؿف،موبددوتمعشددفقرًامؼبمصددـوسيممم(2)ضقؼددي

ماظلققف.

ماظؿ وةموشدودر،مصؾدؿمممزؾمخؾوبمؼلؿؿعمإظبمأنمأغفكماظ دقلم

مؼلؿقضػفمخؾوبموأمؼللظف،مبؾمشودرمإظبمعـ ظف.

م***

جؾلًماظلقدةمخدصبيمإظبمابـفومػـدمبـمأبدلمػوظدي،مضددعًمظدفممممم

                                                           
 خؾوبمبـماألرت،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(1)

 ألممأمنورماً اسقي.خؾوبمبـماألرتمسؾدمم(2)
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اظغداحلموضوظًمظف:مؼومبين،مإغؽمسوذ تمزوجلمربؿدًا،موطونمظدؽمخدريممم

ماألبمواظصوحى.

ضولمػـد:مربؿدمأبل،موضدمشؿ غلمحبؾفموسطػف،مػؾمحددثمظدفممم

مذلحل؟

عؾددؿمأغددفماظصددودقماألعددني،موأمضوظددًماظلددقدةمخدصبددي:موأغددًمت

مؼعؾؿؽماظؽ بموأمؼؽ بمسؾكمأحدمضط.

مضولمػـد:مػقمط ظؽمبؾمأطـ ،معوماألع مؼومأعوه؟

ؽمَؾدمضوظً:معـ مأؼوم،موبقـؿومطونمؼؿعؾددمؼبماظغدور،مغد لمسؾقدفمعؽبمممم

ؼدسكمجربؼؾ،موػقمرددقلما مإظبمأغؾقوئدفمبوظ ددوظيمواظدقحل،مأوحدكمممممم

ؼؾؾغمط عدًومعدـما مإظبمسؾدوده،مأالممممإظقفمأغفمغيبمآخ ماظ عون،موسؾقفمأنم

مؼعؾدوامإالما موحده،موالمؼش طقامبفمحف ًاموالمصـؿًو.

ابؿلؿمػـدموضول:مربؿدمطدونمدائؿدًومؼطؾدىمإظقـدومأالمغؿقددؾمإظبمممممم

ماآلهلي،مأعومأنمؼـ لمسؾقفماظقحلمعـماظلؿوحل،مصف امأع مسفقى!

مضوظً:موػؾمتظـمأغفمؼؽ ب؟

مى.ضولمػـد:محوذوه،موظؽـماألع مسفق

ضوظً:مادؿؿعمإظبمعومؼؼقل،مصؼدمأوحلمإظقفمطد ممبدوظغماظؾ شدي،مممم

مظفمح وةمظقسمطؿـؾفمذلحل.
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مضولمػـد:مأصعؾ.

سفىمم،موادؿؿعمإظبمآؼوتمعـماظؼ آنجؾسمػـدمإظبمردقلما م

إظبمأنمأدركمماألع ،موراجعمغػلفمأؼوعدًوموظقدولمممهلومطؾماظعفى،مصػؽ مؼب

تم قب،موأنمربؿددًامرددقلما ،مودؾبدمممأنماألع محؼ،موذفدمأنمالمإظفمإالما 

مبفمأعفمطـريًا.

م***

بدأمخربماظدؼـماىدؼدمؼؿل بمذقؽًومصشقؽًو،موبدأمرجدولمضد ؼشممم

وج ماظؽؾريمضدمأوحلمإظقف،موأنمصدؼؼفماظؿمؼلؿعقنمسـفموأنمربؿدًام

قضد مرجدولمعدـمضد ؼشمممممبؽ مضدمتؾعفمسؾدكمػد اماظددؼـماىدؼدد،مصمممممأبو

مؼؿؾدوػكموؼؿػدوخ مبلعقاظدفموأوالده،مممذبؾسماظقظقدمبـماٌغرية،موضدمطونم

مخوصيمخوظدمبـماظقظقد،ماظ يمب زمطؿؼوتؾمص مالمؼف عفمأحدمؼبمضد ؼش،م

:مأغًمصوحىماٌولمواىوهمواألوالد،موعدومخدصما مممدوخ ًامصؼولمأحدػؿ

محملؿد.مالاظقحلمإ

،موضددممسدعمبعضدًومممدومؼؿؾدقممممممأحسماظقظقدمبدوظغريةمتددقمصددرهممم

عدومم،مصؼولمهلؿ:مفمؼبمااؾسصضقؽمعـمععمضقؽ،موظؽـفماظ دقلم

وأغدومممؼؿدقؿمأبدلمروظدىمؼؿـد لمسؾقدفماظدقحلممممممػ همامذدوسوتماظغ ؼؾدي؟ممم

وعومػ اماظ يمؼؼقلمإالمأددورريماألوظدني،ممممصوحىماٌولمواىوهمواألوالد!
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مأرىماٌ ئؽي.ماىونمبنيمظقؾيموضقوػومظقؼقل:مإغينبؾمعلفم

ؿمبدوظعني،متفؾؽدفمممطأحددمضقؽماىؿقعمصؼدولماظ جدؾ:مصؾقصدؾفمممم

ملؽًمظلوغف،موتؾعدمسـفمصوحؾف.تؾبو

مضفمأبقمبؽ ؟دللماظقظقدمبـماٌغرية:موػؾمصدقب

ضولماظ جؾ:مدلظؿفمػ اماظصؾوح،مصلخربغلمأغفمسؾكمدؼـمصدوحؾفمم

ماظصودقماألعني،مودؼـمإب اػقؿ،موالمؼؿقاغكمسـمإخؾورمأيمأحدمب ظؽ.

سضماظقظقدمسؾكمأغوعؾفمودودماظصؿًماٌؽون،ماىؿقعمعؿكقفمعـم

مطقعمأحدماظؿع ضمظف.،موػقمدقدمبينماقؿموالمؼلؿصقًمأبلمبؽ 

،موجؾلوئفمعومضوظفماظقظقدمبـماٌغريةمقلمدلماظ ددؿماظقحدصلسؾ

م ماآلؼوت: ما  ونَََۡۡٚكتُجِۡصُۡوأغ ل ًُِّس٥ُۡۡ٥َويُۡجِصُ ي
َ
ذُٮنُۡۡثِأ ۡٛ ۡإِنۡذ٦ۡٱل٧َۡ

َٟۡ ٬ُُۡۡ٥َ٤ٮََۡۡربذ ۡٔ
َ
٢ذۡۡث٨٧َِۡأ ٥َ٤ُۡۡو٬َُٮََۡۡقب٫ِ٤ًِِۦ٨ًََٔۡۡ ۡٔ

َ
ََِٓۡۡٚل٧ۡۡۡ٭ذَِؽي٨َۡثِٱل٧ُۡۡۡأ ُِ ۡدُ

بِيَۡ ٨ْۡۡٱل١َ٧ُّۡؾِ َٓۡۡۡوَّل٩َۡۡذًُۡؽ٬ِ٪ُٮنَۡۡدُۡؽ٨ِ٬ُۡۡلَٮَۡۡۡودُّوا ُِ ُۡۡكذۡۡدُ ف  ٭ِيٍَۡۡظلذ ۡ٪مذ
ةز ۡ ةٓء ٧٬َۡۡذ نذ ٪ذةعۡ ٫ۡثِ٪٧ًَِمۡ ٦ۡذ َؼۡي٦ِۡۡذ

ذَؽ٤ِّ٣ٍۡۡۡ ٕۡ ثًِم٦ٍُۡۡ
َ
ؽَُۡۡخذ٢ُّۡ ٬ۡأ ٕۡ ََٟۡۡب ِ َٰل ۡ٭َزجًِمٍَۡۡذ

ن
َ
٫ًُِۡۡۡتۡذَلَٰۡۡإِذَاۡٮَوبَجِي٦ََۡۡةلۡ ۡذَاََۡكنَۡۡأ َ٤ َٰذُ٪َةَۡٔ ُِيَُۡۡٝةَلَۡۡءاَي َسَٰ

َ
٣ِيَۡۡأ وذ

َ
ۡٯٱۡۡل

َۡۡقجَِك٫ُ٧ُۥ ٮمََِۡۡعَ َُ م.1ٰٱۡۡلُۡؿ

م ِي٨َۡۡيََسةدُِۡۡإَونوأوحلمإظقف: ْۡۡٱَّلذ ُؿوا َٛ ََٟۡۡز ٮ٩َ ُٞ ِ٣ ثَۡطَٰؿ٣ۡۡۡ٥ِ٬َُُِيۡ
َ
ۡثِد

                                                           
 ،مغ ظًمؼبماظقظقدمبـماٌغرية،ماٌػؿقنمأيمااـقن.16-5دقرةماظؼؾؿ،ماآلؼوتمم(1)
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ة ْۡۡل٧َذ ٮا ُٕ ٮلُٮنَۡۡٱَّّل٠ِۡؿََۡۡق٧ِ ُٞ ٬ُۡۡٮَۡۡةَو٦َۡۡړل٧ََۡض٪ُٮنۡ ۡإ٩ِذ٫ُۥَۡويَ ۡذ٠ِۡؿ ۡۡإِّلذ
م.1ڔ٤ِّ٣َۡػ٧َِ٤َٰيَۡ

م***

أبقمددؾؿيمؼشدرتيمعـدفمممموورتف،مع مسؾقفممذمونمؼبأبقمبؽ موبقـؿوم

ضصدريمددلظفمأبدقمبؽد مسدـمرأؼدفمؼبماألصدـومممممممممبعضماظـقوب،موبعدمحددؼٌمم

وسؾودتفو،موأغفومالمتض موالمتـػع،مصؼولمظدفمأبدقمددؾؿي:مإغفدومحفدورةمالمممممم

مممؿقغومأنمغؿؼ بمإظقفو.ممسؽػقامسؾكمسؾودتفو،موسّؾتض موالمتـػع،موظؽـمآبوحلغوم

مصؼولمأبقمبؽ :مػؾمظؽمؼبمخريمعـمذظؽ؟مغيبمزف مؼبمعؽي.

متعفىمأبقمدؾؿي،مصؼول:مغيب!مػـومؼبمعؽي!معـمؼؽقن؟

ضولمأبقمبؽ :مأخقكمؼبماظ ضدوسي،مابدـمسؿؿدؽماظصدودقماألعدني،مممممم

مووا مإغفمظصودق.

قحكمػدقمغديبمؼؾبدممممػؾربؿدمبـمسؾدما !متعفىمأبقمدؾؿيموضول:م

مإظقفمطؿومؼؾبؼول؟

ضولمأبقمبؽ :مإغؽمصوحىمسؼؾمالمؼفدؼؽمإالمإظبمحؼ،مأوالمتلؿعم

معومؼؼقل؟

مصؽ مأبقمدؾؿيموضول:موعوذامؼؼقل؟

                                                           
 .52-51دقرةماظؼؾؿ،ماآلؼوتمم(1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

411 

مضولمأبقمبؽ :مط ممالمؼؼقظفمإالمخوظؼماًؾؼ.

دؽًمأبقمدؾؿيمؼػؽ ،مصؼولمظفمأبدقمبؽد :مظدـمدبلد مذدقؽًومإذامممممم

مؿوذًومعط زًامععفو.ادؿؿعًمإظقف،موػ هماظـقوبمأسطقؽمض

ابؿلؿمأبقمدؾؿيموضول:مدؿػ حمأممدؾؿيمبوظؼؿدوشماٌطد ز،مؼؾددومممم

معبقً ،مدكخ ماظـقبني،موذؽ ًامسؾكماظـصققي.

ؾدسمإظبمأممددؾؿيمؼؼدقلمممماوفمأبقمدؾؿيمعـمصقرهمإظبمعـ ظدف،موجم

سؾقفمأبقمبؽ ،مصؼوظًمأممدؾؿي:موا مظؼدمغصدقؽمصدوحؾؽ،ممممهلومعومأذور

ؼؽمإالمإظبمخدري،مصوذػدىمإظبمربؿددمواددؿؿعممممموإغؽمظصوحىمسؼؾمالمؼفد

مإظقف،ممنمطونمحؼًومصفقموا ماًريمطؾف.

،موسـؿدونمبدـممم(1)طؿومع مسؾدكمأبدلمبؽد ماألرضدؿمبدـمأبدلماألرضدؿممممممم

،موسؾقدةمبـماظ يمطونمؼلك معـمسؾودةماألصـومموذ بماًؿ م(2)عظعقن

م،موغصقفؿمأنمؼلؿؿعقامإظبمعوصقدافؿمسـمأع ماظـؾقةمخػقي،م(3)ايورث

واظؿؼقامبدلبلممم،مص ػؾقامعبقعًومإظبمعـ لماظ دقلمربؿدممجوحلمبف

مؿؿعمإظبمعومؼؼقلماظقحل.قلدؾؿيماظ يمطونمضدمحض مظ

                                                           
 األرضؿمبـمأبلماألرضؿ،مصقوبل،مدريدمذط همؼبمػ اماٌؽونمصؼط.م(1)

 سـؿونمبـمعظعقن،مصقوبل،مظفمدورمبلقطمؼبماظلرية.م(2)

ثمبـماٌطؾى،مزوجمزؼـىمبـدًمخ  ديمأمماٌدمعـنيمعدـمبعدد،مظدفمدورمؼبمممممممسؾقدةمبـمايورم(3)

 اظلريةمإظبمش وةمبدر.
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اظؼ آن،موذ حمهلؿمأعد ماظدقحلموسؾدودةمممممض أمسؾقفؿماظ دقلم

أنممفؿمامد م،مصوبؿفٍماىؿقعموذفدمأربعؿفؿا ماظقاحد،موس ضمسؾق

ا ،موخ جمأبقمدؾؿيمدعقدًامعفؾً مإظبمأممالمإظفمإالما موأنمربؿدًامردقلم

دؾؿيمؼؾش ػومأنماظ دقلمحؼ،مواظقحلمحؼ،موػقمغديبمآخد ماظ عدون،مممم

ممممموهلدددؿمصكددد ماظددددغقومواآلخددد ة،مصوبؿففدددًمأممددددؾؿي،موذػؾدددًمإظبم

ومسعًماظؼ آن،موضوظً:موا مإغفميؼ،موإغـدوممعـمصقرػو،مماظ دقلم

مومإنمذوحلما معلوغدوك.غقبوإما ،مصوعضمإظبمعومأع كما ،مععؽمؼومردقل

م(1)وذػىمسؾقددةمبدـمايدورثمإظبمزوجؿدفمزؼـدىمبـدًمخ  ديممممممم

طبربػومبلع ماظقحلمواظـؾقة،مصوبؿففًموأبش ت،موذػؾًمععمزوجفوم

م،موأسؾـًمإد عفو.إظبماظ دقلم

بددلع مم،موأخددربػؿ(2)فذػددىمسـؿددونمبددـمعظعددقنمإظبمإخقتددمطؿددوم

سـؿدونممابدـمم،موأدؾؿمعبقعًوم،مص ػؾقامإظبماظـيبموأسؾـقامإد عفؿاظ دوظي

م.(3)بـمعظعقن

م***

                                                           
 زؼـىمبـًمخ  ي،مأمماٌمعـنيمعـمبعد،مهلومدورمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماهلف ة.م(1)

أخقامسـؿونمبـمعظعقنمػؿومضداعيموسؾدما مابـومعظعقن،مدريدمذط ػؿومؼبمػ اماٌؽونمصؼدط،ممم(2)

ىمبـًمعظعقن،مزوجيمسؿ مبدـماًطدوبموأممسؾددما م)أمؼقظددمبعدد(موحػصديممممممموأخؿفمزؼـ

 بـًمسؿ ،مأدؾؿًموطؿؿًمإد عفومسـمزوجفو.

 اظلوئىمبـمسـؿونمبـمعظعقن،مصقوبل،مدريدمذط همؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(3)
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طددونمؼبمدطوغددفمؼعؿددؾمسؾددكمصددـوسيمممأعددومخؾددوبمبددـماألرتمصؼددد

اظلققف،موظؽـفمطونمشريمطؾمؼقممذوردماظد ػـ،مؼػؽد مصقؿدوممسدعمعدـمممممم

سـدماظؽعؾي،مصفوحلهمغػ معـمض ؼشمؼلدلظقغفمسدـماظلدققف،مممممربؿدم

مؽؾؿمغػلف:مإنمأع همظعفى!وطونمؼؾب

ؿمعؿعفدؾني،مصلدللمأحددػؿمخؾدوب:مأيمممممغظ ماظ جولمإظبمبعضدفم

مأع ؟

مصؼولمخؾوب:مػؾمرأؼؿؿقه؟مػؾممسعؿؿمط عف؟

خؾددوبمغظدد وامإظبمبعضددفؿماوغقدديمالمؼػفؿددقنمعددومؼؼددقل،مصؼددولمم

ؼًمايؼمؼؿػف معـمجقاغؾدف،مواظـدقرمممظـػلف:مأجؾمرأؼؿفمومسعؿف،مرأ

مؼؿألألمبنيماـوؼوه.

:معدـمػد اممم،مصصدوحمأحددػؿممصفؿماظؼ ذققنمأغفمؼعينمربؿددًامم

مظ يمتؿقدثمسـف؟ا

أجوبمخؾوب:موعـمدقاهمؼدومأخدوماظعد ب؟معدـمددقاهمعدـمضقعدؽمممممممم

مؼؿػف معـمجقاغؾفمايؼ،موطب جماظـقرمعـمبنيماـوؼوه؟

مصفىمآخ مع سقرًامؼؼقل:مأراكمتعينمربؿدًا.

ػ مخؾوبمرأدفمضوئً :مغعؿمإغفمػقمردقلما مإظقـومظقك جـومعدـمم

ماظظؾؿوتمإظبماظـقر.
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قهمبوظل دددؾ،مودددكـقامحدؼدددممصفؾددقامإظقددفموضدد بقه،موأواؼددمم

اظلققفمحقظفموض بقهمبفومإظبمأنمصؼدموسقدف،موعدومإنمأصدوقمحؿدكمرأىممممم

دقدتفمتلؿشقطمشضؾًومممدومأخربػدومبدفماظ جدول،مصؼوظدً:مأغدً،مػدؾمممممممم

صققحمعومؼؼقظفماظ جولمأغؽمت طًمسؾودةماألصـوم،مواتؾعًمعومجوحلمبدفمم

مربؿد؟

قفمعؾؼقديممغظ مخؾوبمحقظف،مصنذامبفمعومؼ المؼبماٌؿف ،مواظلدقم

حقظف،مواظـريانمعشؿعؾي،موؼداهمعقاؼؿدونمبوظل ددؾ،مغظد مإظبمددقدتفممممم

موضول:موا مإغفمظقؿػف معـمجقاغؾفمايؼ،موطب جماظـقرمعـمبنيماـوؼوه.

شضددؾًمدددقدتفمودددكقبـًمايدؼدددمبوظـددور،مووضددعؿفمسؾددكمرأسم

وسـدعومصؿحمسقـقفمرأىمددقدتفمتـظد مممخؾوب،مصص خمإظبمأنمصؼدموسقف،م

مع ممًو.طؾؿومذط تمةمتؼقل:مػ امعومدؿ ضلمبؽؾمضلقإظقفم

مابؿلؿمخؾوبموضول:مظـمأذط مإالمربؿدًامردقلما .

ؼبماظؾقؾديماظؿوظقديمأممممًمدقدتفموتوبعًمتع ؼؾدفمإظبماظػفد ،ممشضؾ

صؿحمزؼددمبدـمربؿددماظؾدوبممممم،مؼصربمخؾوب،موذػىمإظبمعـ لماظـيبم

ريمضؾؼًومعـمرورقمؼبمدوسيمش ؼؾي،موظؽـمخؾوبمضول:مأسؿد رمسدـمحضدقممم

م؟ردقلما ؼبمػ اماظقضً،مػؾمظلمأنمأرىم

وغودىمواظدهمطبربهمأنمخؾوبدًومممًوخؾوبمأدخؾادؿؾش مزؼدمخريًا،مو
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م.سـمردقلما صوغعماظلققفماٌع وفمؼلللم

ؼومردقلمبل ور،مصؼولمخؾوب:مادؿؼؾؾفم،موادؿؾش ماظ دقلم

م،مظؼدممسعًمعومتؼ أمسـدماظؽعؾي،موا مإغفمايدؼ،موإنمض ؼشدًومسؾدكممما 

مبورؾ،موأذفدمأنمالمإظفمإالما موأغؽمردقلما .

اظلدقدةمخدصبديمظدفمرعوعدًومممممتمد ماظؾقًمبندد ممخؾدوب،موأسددقبممم

موغصققهمبوظصربمسؾكمعومؼ ضلمإظبمأنمؼؼضلما مأع ًا.وظؾودًو،م

م
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م

 م518 | هـ02-

 مرحلة الدعوة األوىل

م

ؼلدؿؿعقنمممؼبمعـد لماظ ددقلمممطونمعبقعماٌلدؾؿنيمصبؾلدقنممم

اظؼ آنموعومؼؼصمسؾقفؿمعدـمأعد ماظدقحل،مواألغؾقدوحل،مواىـديمواظـدور،ممممممم

موؼػل مهلؿمعومطبػكمسؾقفؿمعـماآلؼوت.

،محقٌمطوغًمتعظدؿمم(1)طونمدعدمبـمأبلموضوصمؼؽؿؿمإد عفمسـمأعف

ومبشؽؾمطدؾري،موظؽـدفماخؿؾدكمبلخقدفمسدوع مبدـمأبدلمممممممماألصـومموتؿؾوركمبف

واظؼد آن،مموضوصمطبربهمسـمأع مربؿدمبـمسؾددما ،مواظ ددوظي،مواظدقحل،مممم

م،مصػعؾمسوع .فظقلؿؿعمإظبمعومؼؼقظموأضـعفمأنمؼ ػىمإظبماظ دقلم

محقدٌمطدونماظ ددقلممممماظ ددقلممدخؾمدعدموسوع مإظبمدارم
ظقفمظقؾيماؿمشدودر.موظؽـدفمممصودؿؿعمإاظؼ آنموؼعؾؿفؿ،ممؼؿؾقمسؾكماٌلؾؿني

ؼبماظؾقؾيماظـوغقيمأحىمأنمؼعوودماظؽ ة،موؼلؿؿعمإظبمعومؼؼقلمردقلما ،م

                                                           
 م.أممدعدمبـمأبلموضوصموسوع موسؿريمابـومأبلموضوص،مػلمغبـيم(1)
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،ماؿمذد حممؼلؿعماظؼ آنمعلؿكػقًوماظ دقلمدارممإظببضعمظقولمص ػىم

ؼشفدمأنمالمإظفمإالما موأنمربؿددًاممما مصدره،موجؾسمإظبمردقلما م

مردقلما .

م***

وػدقمم،معـمبينمأعقديممعـمدوداتمض ؼشنمطوم(1)سؼؾيمبـمأبلمععقط

،موطونمظعؼؾيمراسلمشـؿمؼؾؾدغمم(2)وأبلمبـمخؾػمألبلمجفؾمصدؼؼمغبقؿ

قػدًومم،مطدونمآدممسبم(3)عـماظعؿ مؼددسكمسؾددما مبدـمعلدعقدممممماظـوعـيمسش 

مكماظغـؿمعـمأولماظـفورمإظبمآخ ه.صؼريًامؼ سموضصريًاموسبقؾماظؼدعني،

 احلمعؽدي،معد مسؾقدفممممؼبمصدقمموذاتمؼقمموػقمؼ سكماظغدـؿمظلدقدهمم

وأبومبؽ ،موطوغومسطشدني،مصقضػدوممممرج نمأمؼع صفؿو،مطوغوماظ دقلم

م:مؼومش م،مػؾمعـمظأ؟قد،مودلظفماظ دقلمعسـدمسؾدما مبـمعل

مصلجوبمسؾدما مبـمعلعقد:مغعؿ،موظؽينمعماـمسؾقف.

ص حددًومبلعوغؿددف،مصؼددول:مػددؾمسـدددكمعددـممممصوبؿلددؿماظ دددقلم

مبعد؟م(5)ظػقؾأمؼـ لمسؾقفومام(4)ج سي

                                                           
 وداتمبينمأعقي،مظفمدورمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماهلف ة.سؼؾيمبـمأبلمععقط،معـمدم(1)

 أبلمبـمخؾػ،مأخقمأعقيمبـمخؾػمدقدمب لمبـمربوح،مظفمدورمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماهلف ة.م(2)

 سؾدما مبـمعلعقد،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(3)

 اى سيمػلماظشوةماظصغرية.م(4)

 غريةمالمتدرمظؾـًو.اظػقؾمػقماظ ط ،مؼعينمػؾمعـمذوةمصم(5)
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مأجوب:مغعؿ.

وأذورمإظبمذدوةمصدغريةمالمظدأمهلدو،مصلعلدؽفومأبدقمبؽد ،موبددأممممممممم

اغؿػ ماظض عموؼؼ أماظؼ آن،مإظبمأنمم لحمسؾكماظض عموؼدسقماظ دقلم

ممؿؾؽًومبوظؾأمأعوممسنيمسؾدما مبـمعلعقد،مادؿمجؾدىمأبدقمبؽد مصدك ةمممممم

اظد يممموعألػو،موضددعفومإظبمأبدلمبؽد ممممصقفومعؼع ة،مصقؾىماظ دقلم

اؿمضددعفومإظبمممصش بموارتقى،مذ بموارتقى،موأسودػومإظبماظ دقلم

صش بمعـفدومعـدػشدًومممدومرأى،مصؽدونمظؾـدًومذدفقًوممممممممسؾدما مبـمعلعقد

مؼدهمسؾكماظض عموضول:ماضؾص.مصوصقًو،ماؿموضعماظ دقلم

مموغؽؿشماظض عموسودمصورشًومطؿومطون.ص

 اػومرأيماظعني،مػؾمسؾدما مبـمعلعقدمٌومرأى،مإغفومععف ةمؼذؾب

مصؿولمإظبمأبلمبؽ مودلظف:معـماظ جؾ؟

مأجوبفمأبقمبؽ :مػ امردقلما ماظقاحد،ماظ يمالمإظفمإالمػق.

صؼولمسؾدما مبـمعلعقد:مأذدفدمأنمالمإظدفمإالما ،موأغدفمرددقلممممم

ما .

وأبقمبؽ ،موزؾمسؾدما مبـمعلدعقدمؼػؽد مؼبمممموشودرماظ دقلم

مؾفموؼلؿؿعمٌومؼؼقل.،موض رمأنمؼؿؾعفموؼ اضاظ دقلم

م***
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،مبعضفؿمطونمأطـ مصلطـ ـماىدؼدمدقنمسـماظدؼدوبدأماظـوسمؼلؿع

 آنمعـمبعضمدعماظؼدضمؼلؿدؾ،مواظؾعدلمؼبماظؾقدؼصؾمقلمد ىماظ ددؼ

وم،مدـدودةماألصدقامسؾد طدوسمتد ونمبلغدعددؤوامؼشد،موبدددـماىداٌلؾؿق

صدماظؼؾقؾمعـماظـوسم،موتقاسـدماظؽعؾيمظبمت وةماظ دقلمقنمإدوؼلؿؿع

ؼعؾؿممقلمدونماظ دد،موط(1)ؿدقامإد عفدوأسؾـمقلمد لماظ ددإظبمعـ

ؿمدؼعؾمقلمدونماظ ددومطدي،موبقـؿدؾمظقؾدفمطد آنمؼبمعـ ظدـماظؼداٌلؾؿق

ضولما مس موجؾ:مضلؿًماظص ةممي،مطونمؼؼقل:دقرةماظػوهدـمدداٌلؾؿق

ِۡۡٱۡۡل٧َۡؽُۡامضولماظعؾد:مومدلل،مصنذدفمعدـ،موظدديمغصػقدبقينموبنيمسؾ ّۡلِلذ
ۡٱلؿذِنَٰمۡحول:مددي،موإذامضدؾدلمسددغدؿدولما :محد،مض٢ٱ٣َۡػ٧َِ٤َٰيَۡۡرَّبِۡ

ِٟۡ،مضول:مأاـكمسؾلمسؾدي،موإذامضول:م٣ٱلؿذِظ٥ًِۡ ،م٤ٱّلِي٨ِۡۡيَٮۡمَِۡۡؿ٤َِٰ

جُؽُۡۡإِيذةكَۡصف امظل،موإذامضول:مملمسؾديدضول:مذبدغ ٕۡ ٥ۡنَۡكذَِٕيُِۡۡإَويذةكََۡۡج
َسََٰطۡۡٱ٬ِۡؽ٩َة ِي٨َِۡۡوَسََٰط٦ۡۡٱل٧ُۡۡكذ٥ًََِٞۡۡٱلّىِ ٧ََٕۡخۡۡٱَّلذ ۡج

َ
ًۡ٭٥ِۡۡۡخ

َ٤ ٮبَِۡۡدۡيَِۡۡٔ ٌُ ۡ٘ ۡٱل٧َۡ
ًۡ٭٥ِۡۡ
َ٤ ٓا٣ِّيََۡۡوَّلَۡۡٔ ٌذ م،مضول:مص اكمظف.٧ٱل

ظقلؿؿعمإظبماظددؼـماىدؼددمؼبمممم(2)حض مخـقسمبـمح اصيماظلفؿل

ؾؿمأغفؿمدونمأنمطبربمأحدًا،متػوجلمبلغوسمأمؼؽـمؼعمعـ لماظ دقلم

                                                           
عـماألوائؾماظ ؼـمأدؾؿقا:معلعقدمبـمربقعي،مدؾقطمبـمسؿ و،مسقوشمبـمأبلمربقعديم)وظدفمممم(1)

 دورمبلقطمؼبماظلرية(مواع أتفمأمسوحلمبـًمد عي،مسوع مبـمربقعي.

 خـقسمبـمح اصيماظلفؿل،مصقوبل،مزوجمحػصيمبـًمسؿ معـمبعد،مضؾؾمزواجماظـيبمعـفو.م(2)
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ذدفدمأنمالممموبعدمادؿؿوسفمٌومؼؼقظفماظ دقلمم،ضدمأدؾؿقا،مرحؾقامبف

مإظفمإالما موأنمربؿدًامردقلما .

،ماظد يمطدونمضددمتد كمسؾدودةمممممم(1)وحض مبعدهمسؾقدما مبـمجقش

األصـوممععمأصدضوئفمورضيمبدـمغقصدؾموسـؿدونمبدـمايدقؼ ثموزؼددمبدـمممممممم

وأبددقمأغبدددمبددـمم،(2)سؿدد و،موحضدد مععددفمأخددقهمسؾدددما مبددـمجقددشم

م.ؿإد عفوأسؾـقامم،موادؿؿعقامٌومؼؼقلماظ دقلم(3)جقش

م***

طونمسؾقدما مبـمجقشمضؾؼًومعـمإخؾورمزوجؿدفمرعؾديمبـدًمأبدلممممم

خربمإد عف،مصفلمعدـمبدينمأعقدي،موخدربمطفد امضددمؼـؿشد ممممممممم(4)دػقون

مبل سيموؼلؾىماظؽـريمعـماٌؿوسى،مأومرمبومترتطفموتػ معـف.

طكبيمعـماي نمواظؼؾؼ،محؿدكمطوغدًمظقؾديممممارتؾؽًمأعقرهموسؾؿفم

ادؿقؼظمؼبمجقصفوموزـمأنمزوجؿفمغوئؿي،مصلخ مؼ تؾماظؼد آن،موؼصدؾل،ممم

وؼطؾىمعـما ماظلدادمواظؿقصقؼ،موظؽـمرعؾديمأمتؽدـمغوئؿدي،مصلدؿعًممممم

بعضًومممومؼؿؾدق،مصددخؾًمضؾؾفدومتؾدؽماآلؼدوت،مصوضرتبدًمعدـمزوجفدوممممممممم

                                                           
جقشمزوجمأممحؾقؾيمبـًمأبلمدػقونمضؾؾمزواجماظـيبمعـفو،مغ جدقماظؿػ ؼدؼممممسؾقدما مبـم(1)

 بقـفموبنيماظصقوبلمسؾدما مبـمجقش.

 سؾدما مبـمجقش،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلريةمإظبمعومبعدماهلف ة.م(2)

 أبقمأغبدمبـمجقش،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(3)

 نيمعـمبعد،مهلومدورمؼبماظلريةمطوعؾي.رعؾيمبـًمأبلمدػقونمػلمأممحؾقؾي،مأمماٌمعـم(4)
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مبفدوحل،موضوظً:مأظلًمغوئؿًومؼومزوجل؟

سؾقدما ،مصـفضمضوئً :مط ،مطـًمأصؽ مؼبمأعد معدو،موأمممارتؾؽم

مأدؿطعماظـقم.

مضوظً:موعوذامطـًمتػعؾمضؾؾمضؾقؾ؟معومػ اماظؼقلماظ يمطـًمتؼقل؟

مضول:مأمأضؾمذقؽًو،موأمأصعؾمذقؽًو،مصؼطمأمأدؿطعماظـقم.

ؾب ط عًومعبقً مطـًمتؼقظف،معومطونمذدع ًامممضوظً:مبؾك،مظؼدممسع

مأمسعفماوغقي.موالمطفوغي،مأحىمأن

وذع مبطؿلغقـديمؼبمصددره،مبدؾمادؿؾشد مؼبمإدد ممممممممػدأمسؾقدما 

ؼومرعؾدي،مػد امممملزوجؿف،مصفلمحؾقؿيمراذدة،مضول:مدقفمأصدضؽماظؼق

دؼـمجدؼدمجوحلمبفمربؿدمبـمسؾدما ،مؼدسقمإظبمسؾودةما ماظقاحد،موت كم

مسؾودةماألصـوم.

سلممؼددقبمضوظًمرعؾي:مإذنمامذوسوتمصقققي،موربؿدمبـمسؾددما م

ماظـؾقة.

مضولمسؾقدما :مبؾمػقمغيبمآخ ماظ عونمؼومرعؾي،مامسعلمعومؼؼقل.

مضوظًمرعؾي:مخ غلمإظقفمؼبماظغد.

مضولمسؾقدما :مبؾمآخ كماآلن،مصفقمؼدسقمد ًا،موأمؼلؿعؾـمبعد.

،مواظؿؼدًمب ؼـدىمممإظبمعـ لماظ دقلممرعؾيمععمزوجفومذػؾً
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اػؿدومأخقػؿدومسؾددممممبـًمجقشموأخؿفومغبـيمبـًمجقشماظؾؿونمأخرب

قب قبمإد عف عدمسؾقددما مم،مودؾبدم(1)ا مبند عف،مصودؿؿعـمإظبماظؼ آن،موأسؾ

مجدًامبند ممزوجؿف،موزالمسـفماهلؿمواظؼؾؼ.

م***

 ونمظعد سمجعػد مبدـمأبدلمممممؼبمػ هماألاـوحلمطونمبـقمػوذدؿمضبضقبدمم

روظى،ماظ يماخؿورمأمسوحلمبـًمسؿقسمزوجيمظف،محقٌمأنمأخؿفومظؾوبيم

ماظ يمربوه.اظعؾوسمبـمسؾدماٌطؾىموجيمسؿفماظؽربىمػلمز

مطددونماالحؿػددولمعبددقً ،مواٌقائدددمطددؾرية،موحضدد ماظ دددقلمم

موذوركمؼبماظقالئؿ،موطوغًمبـقمػوذؿمؼدًامواحدة.

وذاتمؼقممطونمجعػ مبـمأبلمروظىمجوظلًومإظبمزوجؿفمأمسوحلمبـًم

صؼددموصدؾمإظبمعلدوععفمأعد ممممم،مسؿقسمؼػؽ مؼبمأع مابـمسؿدفمربؿددممم

كبمؼومأمسوحلمبلع مابـمسؿلمربؿد؟ىدؼد،ماظدؼـما مضول:مػؾمسؾؿ

مضوظًمأمسوحل:مػؾمتعينمأع ماظـؾقة؟

مضول:مػؾمتظـنيمأغفمغيبمصعً ؟

                                                           
مامخقانمسؾدما موسؾقدما موأبقمأغبدموزؼـىموغبـيمأبـوحلمجقش،مأوالدمسؿيماظ دقلمم(1)

أعقؿيمبـًمسؾدماٌطؾى،مظعؾدما موسؾقدما موغبـيمدورمصغريمؼبماظلرية،مأبقمأغبدمدق ط م

عدـمبعدد،مهلدومدورمؼبماظلدريةمممممؼبمػ اماٌقضعمصؼط،مأعومزؼـىمبـًمجقشمصفلمأمماٌمعـنيم

 طوعؾي.
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ضوظً:مػقمابـمسؿؽ،موأغًمأسؾؿماظـوسمبف،موإنمطؾمض ؼشمتعؾدؿمم

أغفماظصودقماألعني،موضدمسؾؿًمأنمأخيتمزؼـىمبـًمخ  يمضددمتؾعؿدفممم

مسؾكمعومؼؼقل.

ممبومؼؼقل؟مًحؼًومتؼقظني؟مػؾمآعـتػوجلمجعػ موضول:مأ

زوجفومسؾقدهمضوظًمأمسوحل:مالمدبربمأحدًاممبومدلضقل،مغعؿمػلمو

زوجديمسؿدؽممممعدومربؿددًا،مطؿدومأنمأخديتمأمماظػضدؾمممممبـمايدورثمضددماتؾمم

معًمربؿدًا.اظعؾوسمػلمأؼضًومضدماتؾ

صؿًمجعػ معؿػوجؽًومممومتع فمأمسدوحل،مصؼدول:مإذنمػـدوكمعدـممممم

مؿؿقنمذظؽ.قمبـؾقةمابـمسؿل،موػؿمؼؽصدقب

ضوظًمأمسوحل:مؼؽؿؿقغفمألغفؿمؼعؾؿقنمأنمض ؼشدًومدؿؿصددىمهلدؿ،مممم

موػؿمضؾقؾ،مالمروضيمهلؿممبقاجفيمض ؼش.

مـومغلؿؿعمإظبمعومؼؼقل.ضولمجعػ :معومرأؼؽمأنمغ ػىمإظبمربؿد،مظعّؾ

مضوظًمأمسوحل:مغػعؾ،مشدًامغ ورػؿموغؿقدثمإظقفؿ.

ٌلدوحلمماغشغؾمجعػ مبـمأبدلمروظدىمؼبماظعؿدؾمعـد ماظصدؾوح،موؼبماممممم

مصشدوػداماصطقؾفمأبقمروظىمععفمؼؿقدثمإظقفموؼطقصقنمحدقلماظؽعؾدي،ممم

سؾدؿمجعػد مأنمػد اممممم،سؾلمؼصؾلمإظبم قـدفمو،مػـوكؼصؾلمماظ دقلم

ؽب مبلع مابـمسؿلمربؿد؟مػقماظدؼـماىدؼد،مصؼولمألبقف:مػؾمسؾؿ
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ؾبممم إظبمسؾدلمأنمممضولمأبقمروظى:مغعؿ،موإغفماظصدودقماألعدني،مورؾؾد

مؼؾ عف.

 موضددول:موسؾقددؽمأغددًمأؼضددًومأنمتؾ عددف،مصؾددـماددؿمغظدد مإظبمجعػدد

مؼفدؼؽؿومإالمإظبمخري.

مصػد حمكمسدـمؼلدوره،ممموصّؾمص حمجعػ ،مواضرتبمعـماظ دقلم

عـمصقرهمإظبمزوجؿدفمأمسدوحلممممجعػ موسؾلمبفمطـريًا،ماؿمسودماظ دقلم

بـًمسؿقسمطبربػوممبومج ى،موأغفمضدمأدؾؿ،مصػ حدًمظد ظؽمورؾؾدًمممم

مظؿلؿؿعمإظبمعومؼؼقل.ملمإظقفمأنمؼصطقؾفومإظبمعـ لماظ دق

ص حمسؾلمبـمأبلمروظىمحبضقرمأخقفمجدًا،موأجؾلدفمض ؼؾدًومعدـمممم

وزوجؿف،موادؿؿعمجعػ موأمسدوحلمإظبماظؼد آنماظؽد ؼؿ،موإظبممممماظ دقلم

ًُؾدؼ،مممعومؼؼقلماظ دقلم وعومؼدسقمإظقفمعـمتقحقدماًوظؼ،موخريما

م.وصؾيماظ حؿ،موب ماظقاظدؼـ،مواظـفوةمعـماظـور،مواظػقزمبوىـي

حدؼـفماظؾقؾيمحؿكمأسؾـمجعػ مبـمأبدلممممعومإنمأغفكماظ دقل

،موطدونممأعدومماىوظلدنيمممروظىموزوجؿفمأمسدوحلمبـدًمسؿدقسمإدد عفؿومممم

مدعقدًامبفؿومجدًا،موط ظؽمسؾلموعبقعمعـمؼبماٌـ ل.ماظ دقلم

م***

إظبماظؽعؾديمممأعومسؾدما مبـمعلعقدمصؽونمؼـؿظ مضدومماظ دقلم
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ؼؿؾدقماظؼد آنممممصقؿومؼػعؾ،مصلؿعماظ ددقلممظقلؿؿعمإظبمعومؼؼ أموؼـظ م

،معـمدقرةماظػوهيمواظعؾؼمواٌدا مواٌ عؾ،مصلسفىمبدفممؼبماظؾقؾماظؽ ؼؿ

سـدعومص غمصؼولمظدف:مؼدومرددقلممممموذػىمإظبماظ دقلمإسفوبًومذدؼدًا،م

ما ،مسؾؿينمعـمػ اماظؼقلماظطقى.

وضددمطدونمؼبمسقدقنمسؾددما مبدـمعلدعقدممممممممصـظ مإظقفماظ دقلم

مؿعؾؿ،مصؼولمظف:مإغؽمظغ ممععّؾؿ.ب ؼؼمظؾ

ؼبمصددرمسؾددما مبددـمعلدعقدمرشؾدديمممممزرسدًمطؾؿديماظ دددقلممم

طـريًامؼلؿعممذدؼدةمؼبمتعؾؿماظؼ آن،موبوتمؼرتددمسؾكمبقًماظ دقلم

ماظؼ آنموضبػظفموؼؿعؾؿمطؾمتػوصقؾف.

م***

بعددمأنمممطؿومتقاصدمبعضماظ جولمواظـلوحلمإظبمعـد لماظ ددقلممم

م.(1)ذبؿقسيمعـفؿمًدؼـمجدؼد،مصلدؾؿمسعقامبعضمامذوسوتمسـم

،م(2)سؾدمأددقدمؼددسكمسدوع مبدـمصفدريةممممممعـمأدؾؿقاموطونمعـمبني

                                                           
ممـمأدؾؿقامؼبمػ هماظػرتةمحورىموخطدوبموععؿد مأبـدوحلمايدورثماىؿقدل،موزوجدوتفؿمممممممم(1)

صورؿيمبـًمااؾؾماظعوع ؼي،موصؽقفيمبـًمؼلور،مطؿومأدؾؿماٌطؾىمبـمأزػ مبـمسؾدمسقفم

عدوع يممواع أتفمرعؾيمبـًمأبلمسقف،موغعقؿمبدـمسؾددما ماظعددوي،موحوردىمبدـمسؿد وماظمممممم

)أخقمدفقؾمبـمسؿ ومواظلؽ انمبـمسؿ ومزوجمدقدةمبـًمزععي(،موأبقمح ؼػديمبدـمسؿؾديمممم

 بـمربقعيم)أخقمػـدمبـًمسؿؾي(،موواضدمبـمسؾدما .

 سوع مبـمصفرية،مصقوبل،مظفمدورمبلقطمؼبماظلرية.م(2)
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ضددمسؾدؿمبدلع ممممم(1)وآعدـمعدعمعدـمآعـدقا،موظؽدـمددقدهممممممممسعماظ دقلم

إد عف،موادؿغؾمضعػفموضؾيمحقؾؿفموبدأمبؿع ؼؾف،مصؾؿومرأىمأبدقمبؽد ممم

كمأشـدومممذظؽ،مس ضمأنمؼشرتؼف،مصوذرتاهموأصؾحمسوع مبـمصفدريةمؼ سدمم

مأبلمبؽ .

م

 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           
 دقدهمػقماظطػقؾمبـمسؾدما ،مدريدمذط همؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالثالثون ـــــــ السابعالفصل 

م

 م501 | هـ01-

 دار األرقم

م

إظبمعـ ظفمطؾممس ضماألرضؿمبـمأبلماألرضؿمأنمضبض ماظ دقلم

ؿمضد ؼشممظقؾي،مصبؿؿعمبوٌلؾؿنيمؼعؾؿفؿمامد ممواظؼ آن،مح رًامأنمتعؾ

صقاصدؼممموتقاصدػؿمعؾوذد ةمسؾدكمعـد لماظ ددقل،مممممبلع ماٌلؾؿنيماىدد،

،موبوتمعـ لماألرضدؿمبدـمأبدلماألرضدؿمضد بماظصدػومع طد ًامممممممماظ دقلم

ؿعؾؿقنمصقفمامد ممخػقيمطؾمظقؾدي،موؼلدؾؿمصقدفمعدـمؼ ؼددممممممظؾؿلؾؿنيمؼ

م.(1)اظدخقلمؼبمػ اماظدؼـ

م***

ؼؿفدودظقنممؼبمضد ؼش،موبدوتماظـدوسممممماغؿش مخربمرددقلما مم

صقؿومبقـفؿمؼبمأع همؼبمأدقاضفؿمومسد ػؿمواجؿؿوسدوتفؿ،مصؽدونمأحددػؿممممم

                                                           
دارماألرضؿمػؿمخوظدموسوع موسوضؾموإؼوسمبـقماظؾؽريمبـمسؾدمؼوظقؾماظؾقـل،ممأولمعـمأدؾؿمؼبم(1)

 دق ط ونمؼبمػ اماٌقضعمصؼط.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

428 

ؼؼقل:مربؿدمبـمسؾدما مبوتمظقؾؿفمضبدثمغػلف،مإغفمؼؼدقلمأغدفمؼد ىمممم

مع ئؽيموأذقوحلمالموجقدمهلو،مإغفمذبـقن.

ضقؽماظ جول،مصؼولمأحدػؿ:مبؾماح روامعـف،مإغفمسؾدكماتصدولممم

م وه.واقؼمبوظشقورني،مأخشكمأنمؼصقؾؽؿممبؽ

ضولمآخ :مسـمأيمعؽد وهمتؿقددث؟مربؿددمبدـمسؾددما معدومطدونمممممممم

مظقمذيمأحدًا،مإغفمصؼطمع ؼض،مؼ ىمعومالمغ ى.

٧ُۡفۡۡإِذَاوت:مدفماآلؼدقظدكمرددكما مإظدلوحدص ِۡإَوذَا٠ُ١ّۡٮِرَۡتۡۡٱلنذ
َجةُلِۡۡإَوذَا٢ۡٱ٩َسَؽرَۡتۡۡٱجلُُّضٮمُۡ َۡتۡۡٱۡۡلِ ٤َِۡخۡۡٱ٣َِٕۡنةرُِۡۡإَوذَا٣ُۡقّيِ ُّ ۡذَاِإَو٤ُۡخ
َؿۡتۡۡٱۡۡلَِعةرُِۡۡإَوذَا٥ُۡظِۡشَۡتۡۡٱلۡٮُُظٮُشۡ ٮُسِۡۡإَوذَا٦ُۡقّضِ ُٛ ِۡإَوذَا٧ُۡزوَِّصۡخۡۡٱجلُّ
ي٨ُِّۡۡقه٤َِۡخۡۡٱل٧َۡٮُۡءۥَدةُۡ

َ
ِۡۡإَوذَا٩ُۡٝذ٤َِۡخۡۡذَۢنتۡ ۡثِأ ُٙ ُع ِۡإَوذَاۡ٪نُِۡشَۡتۡۡٱلىُّ

٧َةٓءُۡ ۡخۡۡٱلكذ َُ َِؿۡتۡۡٱۡۡلَِع٥ًُِۡۡإَوذَا٠ُ٫ِۡن ّٕ ۡۡٱۡۡلَ٪ذحُِۡۡإَوذَا٬ُۡق
ُ
ۡخۡأ َٛ ٧َِ٤ۡخۡۡ٭ۡز٣ِ َٔۡ

ۡ ف  ۡٛ َٓۡۡج ة ۡظََضَۡت٦ۡۡذ
َ
ِٝۡك٥ََُۡۡٚلٓۡۡٮأ

ُ
٢ِٰۡۡۡٱ١ُۡ٣جذِفۡۡٱۡۡلََٮارِۡۡٯثِٱۡۡلُجذِفۡۡأ ۡإِذَاَۡوٱحلذ

ََٕفۡ ۡك ۡجطِۡۡٱَٔ َفۡۡإِذَاۡوَٱلىُّ ٛذ ۡٮُلۡۡإ٩ِذ٫ُۥۡٲَت٪َ َٞ ةٍۡۡذِيۡٳ٠َؿِيمۡ ۡرَُقٮلۡ ٣َۡ ُۡٝٮذ
َٕؿِۡشۡۡذِيِۡٔ٪ؽَۡ ةعۡ ۡٴ١ِ٦َيۡ ۡٱ٣ۡ َُ ٦َِۡۡث٥ۡذ٦ُّۡ

َ
ۡٶث٧َِۡض٪ُٮنۡ َۡوةِظجُُس٥َۡو٦َةۡٵيۡ أ

ؽۡۡ َٞ ِٜۡۡرََءاهَُۡۡو٣َ ُٚ
ُ
٬ُۡۡٮََۡۡو٦َةۡٷٱل٧ُۡجِيِۡۡثِٱۡۡل ًۡتََِۡۡعَ َ٘ ٪ِيۡ ۡٱ٣ۡ ٌَ ِ ۡٮل٬ُِۡۡٮََۡۡو٦َةۡٸث َٞ ِ ۡث

ًَۡع٨َٰۡ  ۡح٨َۡۡٹرذِصًمۡ َۡم
َ
٬ُۡۡٮَۡۡإِنۡۡۡٺدَۡؾ٬َجُٮنََۡۡٚد َۡمةٓءَۡۡل٨٧َِۡٻ٤ِّ٣َۡػ٧َِ٤َٰيَۡۡذ٠ِۡؿ ۡۡإِّلذ

ن٦ِۡ٪ُس٥ۡۡ
َ
م.1ټ٥ًَۡيَۡكذَِٞۡۡأ

                                                           
 ..مضقلمردقلمط ؼؿمػقمجربؼؾ،معومصوحؾؽؿممبفـقنمػقمربؿدم28-1دقرةماظؿؽقؼ ،ماآلؼوتمم(1)
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:مإذنمجفدؾ،مصوبؿلدؿموضدولمممموصؾًمتؾؽماآلؼدوتمإظبمعلدوععمأبدلممم

مص ظؽمإظقـو،مإنمذؽـومادؿؼؿـوموإنمذؽـومأمغلؿؼؿ.

ٓۡۡتََنةُٓءونََۡۡو٦َةف:مدددقظدكمرددكما مإظدلوحدص نۡإِّلذ
َ
ُۡۡيََنةٓءَۡۡأ ۡرَبُّۡۡٱّللذ

م.1ٽٱ٣َۡػ٧َِ٤َٰيَۡ

م***

ؼؿؼد بمإظبما ،موطدونممممإظبماظؽعؾي،موروفمبفدومماوفمردقلما م

مؼ حظمأغظورمض ؼشمت حؼف،مواهلؿسمواظؾؿ مؼ دادمؼقعًومبعدمؼقم.

 أماظؼ آنمظـػلفموؼ اجعفمحؿكمالمديمؼؼددارماظؽعؾددمجدسـمسدجؾ

َٟۡۡٱۡق٥ََۡۡقّجِطِۡوه،مصلوحكمإظقفما متعوظبماآلؼوت:مدؼـل ِ َۡۡرّب َۡعَ
َ
ِي١ۡٱۡۡل ۡٱَّلذ

َٜۡ ىََٰۡۡػ٤َ ِي٢ََۡٚكٮذ رََۡۡوٱَّلذ ِي٣َۡۡٓذَ٭َؽىََٰۡۡٝؽذ ۡػَؿجََۡۡوٱَّلذ
َ
٫َُ٤َٕۥ٤ۡٱل٧َۡۡؿَعَٰۡۡأ ََۡٚض

ۡظَٮىَُٰۡۡدسَةٓءًۡ
َ
٥َٟۡۡأ ؿِاُ ۡٞ ٦ۡۡدَجَسَََٰٓۡۡٚلَۡۡق٪ُ ُ َۡۡمةٓء٦ََۡۡةۡإِّلذ ٥َ٤ُۡۡإ٩ِذ٫ُۥۡٱّللذ ٕۡ ۡٱۡۡلَۡ٭ؿََۡۡح
ُك٧َََۡۡيَۡؽََٰۡۡو٦َة ىََٰۡۡو٩ُحَّّسِ َٕخِۡۡإِنََۡٚؾ٠ِّؿ٨ۡۡۡل٤ِۡحُّۡسَ َٛ ؿ٩ُۡۡٱَّّل٠َِۡؿىَٰۡۡجذ ٠ذ َۡقًَؾذ
ۡمَؾَۡۡويَذََض٪ذجَُ٭ةۡ٪ََيَۡش٨٦ََٰۡۡ

َ
ِي٫ۡٱۡۡل َّۡلُۡۡث٥ۡذ٬ۡٱ١ُۡ٣ۡبَىَٰۡۡٱجلذةرَۡۡيَۡىَلۡۡٱَّلذ

٤َۡٚطََۡۡٝؽۡۡۡ٭ََيَۡيََٰۡۡوَّلۡۡذًَِ٭ةَۡح٧ُٮُتۡ
َ
٨٦ََٰۡۡۡأ ّكذ ـَ ََٰۡۡرّب٫ِِۦۡٱۡق٥ََۡۡوذ٠ََؿَۡۡٮدَ ۡٯََٚىلذ

ۡجًَةۡٱۡۡلًََٮَٰةَۡۡدُۡؤزُِؿونَۡۡث٢َۡۡ َۡۡػۡي ۡۡوَٱٓأۡلِػَؿةُٰۡۡٱلُّ
َ
٣َِۡۡؽَۡۡفََٰؾاۡإِنۡذۡٱۡبَؾََٰٓۡوخ ِٙ ُع ۡٱلىُّ

وَلَٰۡ
ُ
ۡۡٲٱۡۡل ِٙ ٥ًِ٬ََُٰۡۡوُع م.2ٳَوُمٮَسَٰۡۡإِثَۡس

                                                           
 .29دقرةماظؿؽقؼ ،ماآلؼيمم(1)

 .19-1دقرةماألسؾك،ماآلؼوتمم(2)
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صطؿلنما متعوظبمغؾقفمأنما متؽػؾمحبػظفمظؾؼ آنمصؾـمؼـلدكمعـدفممم

طؾؿومتؾكمػ هماآلؼدوتمؼؼدقل:مددؾقونمممممإالمعومذوحلم ،موطونماظ دقلم

مربلماألسؾك.

م***

ؼبماظؿغدقريمممأعً معدـفؿممدمامد مريمعـماٌلؿضعػنيماظعؾقدخؾمطـ

طؾؿوماطؿشػمدقدمأنممواالدؿعؾود،موطونوإغفوحلماظظؾؿممواظعدلموامغصوف

بدأمبؿع ؼؾفمأذدماظع اب،موس ضفمأعومماٌدألموددورمبدفمؼبمممممسؾدهمضدمأدؾؿ

ايدد مودددقؾفمسؾددكمرعددولماظصددق احل،موطؾؿددومرأىماٌلددؾؿقنمسدد ابممممم

مامؼؽؿؿقنمإد عفؿ.إخقاغفؿ،مح غقامسؾقفؿمودسقامهلؿ،موظؽـفؿمزؾق

وضًومظؾؿلوسدة،مصؼدمطوغًمض ؼشمتعؾؿمبشدلنمموظؽـمأبومبؽ مطونمدؾقب

إد عف،موطونمشـقًومذ ؼػًومصقفو،مصؿومطونمعـفمإالمأنماذرتىموأسؿدؼمطدؾممم

سؾدمأدؾؿموس بفمدقده،محؿكمص فمسؾكماظعؾقدماظؽدـريمعدـماألعدقال،مممم

وقماظعؾقددمموزـًمض ؼشمأنماظؿوج ماٌوػ مبدأمطبل مأعقاظفمؼبمدؾقؾمإسؿدم

ماظػوذؾني،موظؽـمأبومبؽ مطونمضبؿلىمأج هموأعقاظفم موحده.

طونمدقدػومضدمسؾؿمبند عفو،موأخد ممم(1)أعيموطونمممـمأسؿؼفؿمأبقمبؽ 

مؼع بفومأعوممض ؼش،مصقضػمأبقمبؽ مأعوعفموضول:مأالمت حؿمػ هماٌلؽقـي؟

                                                           
 رية.األعيمامسفومزغم(1)
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مضولماظ جؾ:مصوذرتػومعينمطؿوماذرتؼًماظعؾقدماظػوذؾنيمضؾؾفو.

مأبقمبؽ :ماذرتؼؿفو،مصلسؿؼفو.ضولم

ضولماظ جؾ:مػلمظؽمبوظـؿـماظ يمت ؼدد،مإغفدومالمتلدوويمسـدديممممم

مذقؽًو.

ضولمأبقمبؽ :ماذرتؼؿفومعـؽموػلمأسظدؿمسـدديمعدـمعدولماظددغقومممممم

مطؾفو.

رطضًماألعيمتشؽ مأبومبؽ موتؼؾقبؾمؼدؼدف،مصؼدولمهلدومأبدقمبؽد :مممممم

مأغًمح ة،ماذػيبمإظبمعـ ظلمظؿعؿينمزوجيتمجب احؽ.

عدمب ظؽمدقدػوماظؼددؼؿممضعيمأؼوممصؼدتماألعيمبص ػو،مصلوبعدمب

م:معومأذػىمبص كمإالماظ تمواظع ى.سـدعومضوبؾفومؼبماظلققموضولمهلو

صؼوظًمظفمبؽؾمإخد ص:مطد بًموربماظؽعؾدي،معدومتضد ماظد تممممممم

مواظع ىموعومتـػعون.

واغؿش مخربمسؿوػومبنيمضد ؼش،موأنماظد تمواظعد ىمضددمظعـدًمممممم

دؼٌمحقلمذظؽ،مواذؿدموضعماظؽ ممسؾكماألعي،موطـ مايماألعيماٌلؾؿي،

وأنمسؿوػومضدمآذىماٌلؾؿني،مص دما مإظقفدومبصد ػو،موأس ضدًمضد ؼشممممم

مسـفو.

م***
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ضدمأدؾؿؿو،موطوغؿومأعؿنيمالعد أةممم(1)طؿومع مأبقمبؽ مسؾكمأعيموابـؿفو

شـقيمؼبمض ؼشمسؾؿًمبلع مإد عفؿو،مصصورتمتؼلقمسؾقفؿومطدـريًا،موذاتمم

مقنيمهلوموػلمتؼقل:موا مالمأسؿؼؽؿومأبدًا.ؼقممبعـؿفؿومبط

مصلؿعفومأبقمبؽ متؼقلمذظؽ،مصؼولمهلو:محؾلم قـؽ.

ص شؾًمبوٌولمعؼوبؾفؿو،محقٌمتعؾؿمطؾمض ؼشمأنمأبومبؽد مؼددصعممم

اٌولماظطوئؾمؼبمإسؿوقماظعؾقدماٌلؾؿني،مصؼوظً:مػقمحؾ،مأغًمأصلددتفؿومم

مصلسؿؼفؿو.

مضول:مصؾؽؿمػؿو؟

ًا،موظؽـفمأمؼرتددموضدول:مضددمأخد تفؿوممممس ضًمسؾقفمعؾؾغًومطؾري

موػؿومح تون.

ماؿمغظ مإظبماألعيموابـؿفوموضولمهلؿو:مأرجعومإظقفومرققـفو.

مصؼوظؿومبؽؾماغؽلور:مأوغػ غمعـفمؼومأبومبؽ ماؿمغ دهمإظقفو؟

مضول:موذظؽمإنمذؽؿؿو.

م***

،مصوودفمم(2)سؾؿمسؿ مبـماًطوبمبند ممجورؼديمظدؾعضمأض بوئدفممم

                                                           
 األعيمػلماظـفدؼي،مطوغًمأعيمالع أةمعـمبينمسؾدماظدار.م(1)

 جورؼيمبينمعمعؾ.م(2)
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قل:مإنمجدورؼؿؽؿمضددمتؾعدًمربؿددًا،موػدلمتػعدؾمممممممإظقفؿمسؾكماظػقرمؼؼدم

موتؼقلمعومؼؼقل،مأوالمتـفقغفو؟

مصؼولمدقدػو:مػلمظؽمؼومسؿ ،ماصعؾمعومت اهمعـودؾًو.

صلقؾفومسؿ مبـماًطوبمأعوممض ؼشمطؾدفو،موأخد مؼبمتعد ؼؾفومممم

عـماظصؾوحمإظبماٌلوحل،موػلمتد صضمأنمتؽػد ممبقؿددموعدومجدوحل،مصؽدونممممممم

ؾقب،مصقؼقلمهلومدوخ ًا:مإغدلمأسؿد رمإظقدؽ،ممممؼض بفوموالمؼرتطفومإالمإذامع

م.(1)إغلمأمأت طؽمإالمع ظي

مصؿؼقلمظفمبؽؾمإص ار:مط ظؽمصعؾما مبؽ.

صؿدد مأبددقمبؽدد مسؾقفؿددومؼبماظقددقمماظؿددوظل،موضددولمظعؿدد :مؼددومابددـمم

ؾب ماىورؼيمعـمدقدػو،مصدسفوموذلغفو.ماًطوب،مظؼدماذرتؼ

ؼـػؼمعوظدفممابؿففًماىورؼي،موضولمسؿ :معومبولماظؿوج ماظؽؾريم

مؼبمذ احلماظعؾقدماظػوذؾني؟م

مضولمأبقمبؽ :مأحؿلىمأج يمسـدما .

م.(2)صوذرتاػومأبقمبؽ موأسؿؼفو،موأسؿؼمجورؼيمأخ ىمبعدػو

م***

                                                           
 ع ظيمأيمعؾمعـمتع ؼؾفو.م(1)

 أسؿؼمأممسؾقس.م(2)
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جؾسمأبقمضقوصيمإظبماظقظقدمبـماٌغريةمؼؿقداون،مضولماظقظقدد:مؼدوممم

مأبومضقوصي،مػؾممسعًمعومجوحلمبفمربؿد؟

مغف؟ضولمأبقمضقوصي:ممسعًماظؼؾقؾ،موعومذل

مسلمأغفمؼقحكمإظقفمط ممعـماظلؿوحل.ضولماظقظقد:مؼدقب

مضولمأبقمضقوصي:موػؾمآذىمبفمأحدًامعـمض ؼش؟

ؾب معطؿؽـًو.مضولماظقظقد:مظقسمبعد،موظؽـينمظل

مضولمأبقمضقوصي:مدسفموعومؼ ى،موادعماآلهليمأنمتشػقف.

مضفموتؾعفمصقؿومؼؼقل؟ضولماظقؼد:مأأمتعؾؿمأنمابـؽمأبومبؽ مضدمصدقب

قوصي:مغعؿمأسؾؿ،موظؽـفمالمؼمذيمأحدًا،موأمؼؽـمؼعؾددممضولمأبقمض

ماآلهليمعـ ماظصغ .

ضولماظقظقدد:موػدؾمسؾؿدًمأغدفمؼصد فمغؼدقدهمؼبمإسؿدوقماظعؾقددممممممممم

ماظضعػوحلمصؼطمألغفؿمؼشورطقغفماظ أي؟

صؿًمأبدقمضقوصدي،مصعدددمظدفماظقظقددمبدـماٌغدريةمأمسدوحلماظعؾقددمممممممممم

دصعفومؼبمإسؿدوضفؿ،ممماظضعػوحلموأدقودػؿمواٌؾوظغماظيتممسعمأنمأبومبؽ مضد

موضول:ماغصقف،مإذامادؿؿ مسؾكمػ همايولمصننمض ؼشًومدؿظـمأغفمدػقف.

موجؾسمإظقدفمصبودظدفموؼؼدقل:ممممذػىمأبقمضقوصيمإظبمابـفمأبلمبؽ 

مظقلوغدوكموؼعووغقك.مراكمتعؿؼماظضعػوحل،مأسؿؼماألضقؼوحلؼومبين،مأ
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مصلجوبفمأبقمبؽ :معومظ ظؽمأسؿؼ،مبؾمأسؿؼفؿمظقجفما .

ضقوصي:مؼومبين،مإنمادؿؿ ماألع مسؾكمػد همايدولمصنغدؽممممضولمأبقم

مدؿكل مغؼقدك،موظـمودمعـمؼعووغؽ،مودقلػفؽمأض بوؤك.

مضولمأبقمبؽ :مؼومأبً،مإنما مععل،مورضوهمأبغل.

مضولمأبقمضقوصي:مأخشكمأنمطب ظؽمإهلؽ.

ضولمأبقمبؽ :مإهلدلماظؼدودرمسؾدكمطدؾمذدلحل،مخدوظؼمطدؾمذدلحل،ممممممممم

مفمدونمدقاه.اٌؿص فمؼبمطؾمذلحل،مأدؿعنيمب

مصفؿمأبقمضقوصيمأنمالمصوئدةمعـمإضـوعمأبلمبؽ ،مصرتطفموذلغف.

م***

ضبؿدؾممماظؿؼكمأبقمبؽ مبؾ لمبدـمربدوح،مسؾددمأعقديمبدـمخؾدػ،مممممم

األصـومماظـؼقؾيمسؾكمزف همظقـؼؾفومإظبماظلدقق،مضدولمأبدقمبؽد :ماظلد ممممممم

مسؾقؽمؼومب ل،مطقػمؼقعؽ؟

 ،مصلدؼطمإحددىمماظؿػًمب لمدعقدًامبؾؼوحلماظؿوج ماًؾققمأبلمبؽ

األصـوممسؾكماألرضمصوغؽل ،مػ عمبد لمإظبماظصدـؿمؼؿػقصدفموضبدوولممممم

عين،مأرجدقكمأالمتؾبغضدىمممأرجقكمأالمتغضىممإص حفمدونمصوئدة،مضول:

م،مأتقدؾمإظقؽمأنمتلرتمسؾل.أعقيمبـمخؾػ

ح نمأبقمبؽ ميولمب ل،موتقدؾفمألحفدورمالمتضد موالمتـػدع،مممم
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ؼومب ل،مظـمؼعؾؿمأحدمبدلع مػد امممصقضعمؼدهمسؾكمذراسفموضول:مالمسؾقؽم

ماظصـؿ،مألغفمظـمؼشلمبؽ.

ضولمب ل:مدقغضىمأعقيمبدـمخؾدػمطدـريًا،مػد امامظدفمؼلدوويممممممم

ماظؽـري.

ابؿلؿمأبقمبؽ موضول:مإذامسؾؿمصدلخربهمأغدؽمددرتدمسؾقدفممثـدف،مممممم

مودلدوسدكمؼبمذظؽ.

اددؿمضددول:مآدددػمأغددينمأصلدددتمسؾقددؽمؼقعددؽمممػدددأمبدد لمضؾددقً 

مبلذغوظل.

موضول:مبؾمإغينمح ؼـمٌومحدث.مابؿلؿمأبقمبؽ 

مضولمب ل:مصققح،مإظفمطف امضدمؼقضعمبـوماٌصوئى.

ػ مأبقمبؽ مرأدفموضول:مظـمؼقضعمبؽمػ امايف مأؼديمعصدوئى،ممم

ماؼمب ظؽ،مصفقمحف مظـمؼض ك.

مغظ مب لمإظبمأبلمبؽ موضول:مأالمدبشكمشضىماآلهلي؟

رةمابؿلؿمأبقمبؽ موضول:مإمنومأخشكما موحده،موالمأخشدكمحفدومم

حػ ػومتوج مؼؾقعفومبلشؾكماألمثون،معومبوظؽمؼومب ل؟مأالمتعؾؿمعـمغؼشم

مػ اماظصـؿ؟

ضولمب ل:مبؾكمأسؾؿ،مإغفمؼـؼشمأعبؾماآلهليمظلدقديمأعقديمبدـمممم
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مخؾػ،مصقؾقعفومظفمبلع مرخقص،مصقؾقعفومأعقيمبلدعورمبوػظي.

ضولمأبقمبؽد :مإغفدومودورةمؼدومبد ل،موظقلدًمبعؾدودةمخوظصديممممممممم

مػ امايف ؟مظؾكوظؼ،مػؾمخؾؼؽ

مضولمب ل:مبؾمطـًمسؾكمضقدمايقوةمضؾؾف.

ضددولمأبددقمبؽدد :موأغددًمطلدد تف،مصفددؾمؼلددؿطقعمأنمضبدد كمؼدددهم

موؼ دػومإظقؽ؟

مضولمب ل:مأبدًا،معوذامتعينمؼومأبومبؽ ؟

ضولمأبقمبؽ :مأسدينمأنمعدومتػعؾدفمضد ؼشمعدومػدلمإظبمضد الت،مممممممم

ػد قمخوظؼـدومممادؿغؾفوماظؿفور،مسؾودةماًوظؼمالمهؿدوجمإظبمغؼدقد،موالمؼمم

مطؾـومسؾقدهموحده.بنيمدقدموسؾد،م

ضقؽمب لمضوئً :مػؾمتعينمأغينموأعقيمبـمخؾػمعؿلووونمسـددمم

ماًوظؼ؟

مضولمأبقمبؽ :مبؾمرمبومتؽقنمأصضؾمعـفموأسؾكمعـ ظي.

طػمب لمسـماظضدقؽمسـددعومرأىماىدؼديمؼبموجدفمأبدلمبؽد ،ممممممم

مضول:مػؾما ح؟مطقػمظلمأنمأطدقنمأصضدؾمعدـمددقدي؟مإغدفمذد ؼػمؼبمممممم

مض ؼش،موشينمجدًا،موعومأغومإالمسؾدمحؾشلمأخدعفمظقؾمغفور!

أبقمبؽ :موظؽـفمؼعؾدمأحفورًامالمتضد موالمتـػدع،مبدؾمإغفدومممممضولم
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دؿفؾؽفمؼبمحقوتفموبعدممموتف،مأعومأغدًمإذامعدومسؾددتما موحدده،موأممممم

متش كمبفمحف ًاموالمصـؿًو،مصنغؽمتػقزمؼبماظدغقومواآلخ ة.

محقوةمبعدماٌقتمؼومأبومبؽ ؟مدللمب ل:موػؾمتمعـمأنمػـوك

مضولمأبقمبؽ :موعـمظؾظوأمؼبماظدغقومشريما مؼبماآلخ ة؟

ؾبممممم ،موظدؿعؾؿمأنممصؿًمب لمؼػؽ ،مصؼولمأبدقمبؽد :مصؽد مصقؿدومضؾد

وت كمسؾدودةماألصدـوم،ممممض ؼشمؼدسقماظـوسمإظبمسؾودةما مػـوكمردقلمؼب

وأغـددومممددـماخؿددورػؿما مظـصدد تفموعلددوغدتف،موػدد امذدد فماظدددغقوممممم

مؽمإظقؽمأحد.واآلخ ة،مص مؼلؾؼقب

معـمؼؽقن؟م!تعفىمب ل:مردقلمػـومؼبمض ؼش

ضولمأبقمبؽ :مإغفمربؿدمبـمسؾدما ،ماظصودقماألعني،موا ماظد يمم

المإظفمإالمػقمإغفمسؾكمحؼ،موإغفمضدمأتكمبؽ ممعدـمسـددما ،مأهدىمأنمممم

متلؿعمعـفمذقؽًو؟

ومإظبمددقده،ممغللمب لمأع ماألصـومماظيتمؼؿقجىمسؾقفمأنمضبؿؾف

وجؾسمإظبمأبلمبؽ مؼـصًمإظبمعومؼؿؾق،مصوضشع مبدغفمٌومؼلؿع،موسؾؿمأنم

موأخػدكموأدؾؿمسؾكمؼدمأبلمبؽ موتعؾؿماظؼ آنمواظص ة،مػ امط ممسظقؿ،م

م.إد عفمسـمدقدهمأعقي

بوتمب لمعـمظقؾؿفمؼصؾلمظؾكدوظؼماظقاحدد،مؼـؿظد مإظبمعـؿصدػممممم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

439 

ؿؼؾؾماظؼؾؾديمؼبمبقدًممماظؾقؾمحقٌمؼـومماظعؾقددماآلخد ون،مصقدـفضموؼلدمممم

ماٌؼدس،موؼصؾلمعومتعؾؿمعـمأبلمبؽ .

وظؽـمذاتمؼقممرآهمسؾدمآخ موػقمؼصؾلماظؾقؾ،مصعؾؿمأنمػد امممدوممم

عوضىمسؾقدفمضد ؼش،مصد ػىمإظبمأعقديمبدـممممممؼلع مبفماظدؼـماىدؼدماظ يمتؾب

خؾػمطبربهمأنمسؾدهمب لمطونمؼػعؾمعدومؼػعؾدفمأتؾدوعماظددؼـماىدؼدد،مممممم

مؾكمب ل،موتقسدمظفمبلذدماظع اب.صوذؿوطمشضىمأعقيمبـمخؾػمس

دقىماظعؾقدمب اًلمإظبمأرضماظصق احل،موأظؼقهمهًمأضدداممأعقديممم

ؽببـمخؾػ،مصؾدأمؼللظف سؾدودةماظد تمممم:مػؾمصققحمعوممسعً؟مػؾمت ط

ؽب مربؿدًا؟مواظع ىمواتؾع

أمؼؾولمب لمؼبمإخػوحلمإد عف،موضولمبؽؾماؼدي:مأسؾددما موحددهمممم

متـػدع،موإغـدوممماظ تمواظع ىمالمتض موالموالمأذ كمبفمصـؿًوموالمحف ًا،

مدقادقيمأعومما ،مإظقفمغ جعموإظقفماٌصري.

مشضىمأعقيمأطـ ،موضول:مدقادقي؟معـمتعين،مأغوموأغً؟

ضولمب لمبؽؾماؾوت:مالمصد قمسـددما مبدنيمسؾددمحؾشدلموددقدممممممم

مذ ؼػ،مطؾـومسؾقدما ماظقاحد،مػقمخؾؼـوموإظقفماٌصري.

ل:مأذددفدمأنمالمإظددفمإالما موأنمورصددعمصددقتفمظؿلددؿعفمعؽدديمؼؼددق

مربؿدًامردقلما .
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عـمذظؽماظقضًمأمؼؿقاغكمأعقيمبـمخؾػمسـمتع ؼىمبد لمبلذددممم

أغددقاعماظعدد اب،موطددونمؼؿػددوخ مؼبمضدد ؼشممبددومؼػعددؾ،مصؽددونمؼلخدد همؼبم

اظصق احلمودطماظظفرية،موؼـ عماقوبف،موؼؾؾلفمدروعمايدؼدد،موؼؾؼقدفممم

سددةمرجدولمععدًومظقضدعقهمسؾدكمممممممسؾكماظرتابموؼضعمحف ًامطؾريًامضبؿؾف

مصدره.

زؾمب لمصوعدًامرشؿمطدؾماظؿعد ؼى،مؼؽدودمأنمؼـصدف معدـمذددةممممممم

أعقيمبـمخؾػمبعددماظلدوسؿنيمواظـ اديمؼلدلظف:ممممممإظقفاي ارةم،موؼعقدم

ؾب ماظلقدمواألع مظلموحدي؟مطقػمرأؼًماظع اب؟مأظل

ص مؼ دمب لمسؾقف،مصقؼقلمأعقي:ماطػ مبو مؼومب ل،موأسؾـمأعدوممم

شمأغؽمتعؾدماظ تمواظع ى،موأغلمدقدكمعدىمايقوة،مأرصدعمسـدؽمممض ؼ

ماظع اب.

مصقؼقلمب لمطؾؿيمواحدة:مأحدمأحد.

صق دادمشضىمأعقيمبـمخؾػ،موؼ ؼددماظعد ابمسؾدكمبد ل،مصؿدومممممم

مؼ ؼدمذظؽمب اًلمإالمإص ارًاموس  ي.

ع مأبقمبؽ مسؾكمب لمؼع بفمأعقيمبدـمخؾدػ،مصعد ضمسؾقدفمأنممممم

،موأصد مإالمأنمؼعد بمبد اًلمإظبمأنمؼؽػد ،مممممؼشرتؼف،موظؽـمأعقديمرصدضمم

:مالمت المػؽ امحؿدكمميوب لمعومؼ المصوعدًامسؾكمعقضػف،مصقؼقلمظفمأعق
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ماقتمأومتؽػ ممبقؿدموتعؾدماظ تمواظع ى.

وتؽ رمس ابمب لمؼقعقًومصرتةمرقؼؾدي،معدومإنمتصدؾحماظشدؿسمؼبممممم

ف معـؿصػماظلؿوحلمحؿكمضبؿؾمأعقيمب اًلمإظبماظصق احل،مؼضعمصقضفماي

مأعوممض ؼشمطؾفو،مؼلع همأنمؼؽػ .وايدؼدم

:مػوعلدوًممضدولمظدفمموضرتبمعـدفموموتعىمأعقيمعدـمصدؿقدمبد ل،مصدمممم

،مطؾؿيمتؼقهلومأرصدعمسـدؽماظعد اب،مإغدلمالمممممبو ب ل،مطـمسوضً مواطػ م

أؤعـمبويفورة،مػلمالمتض موالمتـػع،موظؽـفدوموؾدىماظـؼدقد،موػدلممممم

اظعد اب،ماطػد ممبقؿددممممموورتلموطؾما وتل،مطؾؿيمتؼقهلوموأرصعمسـؽ

موأرعمدقدك.

موظؽـمب اًلمزؾمصوعدًامؼؼقل:مأحدمأحد.

ؼؽسمأعقيمبـمخؾدػمعدـمبد ل،موزادمسؾقدفماظعد ابمحؿدكمطدودمممممممم

ؼؼؿؾفمبنيمؼدؼف،مص طضمإظقفمأبقمبؽ مؼؼقل:مأعومتد حؿمػد اماٌلدؽني؟مممم

محؿكمعؿك؟

مأخريًامضولمأعقيمألبلمبؽ :مأغًماظ يمأصلدتف،مصلغؼ همممومت ى.

مبؽ :مغعؿمأذرتؼف،مبؽؿمتؾقعف؟ضولمأبقم

مضولمأعقي:مأبقعفمبؿلعمج اتمعـمصضي.

وضدمطونمػ امعؾؾغًومطؾريًامجدًامسؾكمسؾدمحؾشل،مصؽونمأعقيمؼؾوظغم
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مؼبمذظؽمظؿعفق مأبلمبؽ ،موظؽـمأبومبؽ مضول:ماذرتؼؿف.

وظؽـفمضدقؽمسؾدكماظصدػؼيممممموجػؾماظـوسمحقهلؿ،متعفىمأعقي،

ؽبماٌ حبيموضول:مأتعؾؿمؼومأبومبؽ ،مظ إالمأنمتلخد همجبد ةمواحددةمممممقمأبقد

مظؾعؿفمظؽ.

صلجوبفمأبقمبؽ :موأغوموا مظقمأبقًمؼدومأعقديمإالمأنمتؾقعدفممبؽديممممم

مج ةمالذرتؼؿف.

صلؽًمأعقيمبـمخؾػمأعوممس ممأبلمبؽ مؼبمإسؿوقمبد ل،موظؽـدفممم

ت طفمورصعمسـفماظع ابمعومإنمضؿـماظصػؼيماظ احبي،موت كمب اًلمألبدلمم

مبؽ .

م***

بد اًلمإظبمعـ ظدف،مواسؿـدكمجب احدف،موطدونمبد لممممممممأخ مأبقمبؽ 

وؼدرتددمسؾقدفمممموؼ ػىمإظبمدارماألرضؿمؼ ؼدمأنمؼلؿؿعمإظبمردقلما م

طؾمظقؾي،مصؼولمألبلمبؽ :مإنمطـدًماذدرتؼؿينمظـػلدؽمصلعلدؽين،موإنممممم

مطـًمإمنوماذرتؼؿينم مصدسينموسؿؾما .

ؾب م.د احؽمظقجفما ،مصوصعؾمعومتشوحلمصؼولمأبقمبؽ :مأرؾؼ

ؼؿعؾؿمعـفمامد ممموعـمؼقعفوموب لمبـمربوحمؼ زمماظ دقلم

مواظؼ آنمسـمض ب.
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طوغًمػ همزوػ ةمسفقؾديمبوظـلدؾيمظؼد ؼش،مأنمؼـػدؼمأبدقمبؽد ممممممم

اظؿوج ماظد طل،مأعدقااًلمروئؾديمؼبمذد احلماظعؾقدد!مصؾددؤوامؼلدريونمبدنيممممممممم

اظـوسمؼؼقظقن:مػؾمتعؾؿقنمٌوذامؼعؿؼمأبدقمبؽد ماظعؾقدد،مألنمبد اًلمبدـمممممم

م،مصريؼدمأنمصب ؼفمبفو.ؼبماٌوضلموحمظفمسؾقفمغعؿيرب

٢ِۡۡم:وتمسؾكمردقظفمدوظبماآلؼد لما متعدصلغ َشَٰۡۡإِذَاَۡوٱحلذ ۡ٘ ١َۡح
َٰۡۡإِذَاَۡوٱجلذَ٭ةرِۡ ََٜۡۡو٦َة٢ََۡتَلذ ٠َؿََۡۡػ٤َ ٩َثَٰٓۡۡٱَّلذ

ُ
ًَُس٥ۡۡۡإِنۡذ٣ۡوَٱۡۡل ٕۡ ََٰۡۡق ة٤ۡلََنّتذ ٦ذ

َ
َۡٚأ

ى٨٦ََٰۡۡۡۡ َُ ۡخ
َ
َق٥ۡۡوَٱتذَؾَٰۡۡأ ُهُۥ٦ۡثِٱۡۡلُۡكَنَٰۡۡوََوؽذ ىَََٰۡۡٚك٪ُحَّّسِ ة٧ۡل٤ِۡحُّۡسَ ٦ذ

َ
٨٦َۡۡ َۡوأ

َنَََٰۡۡب٢َِۡ ۡ٘ َب٨َۡۡوٱۡقذَ ُهُۥ٩ۡثِٱۡۡلُۡكَنََٰۡۡوَكؾذ ىَََٰۡۡٚك٪ُحَّّسِ ُّٕۡسَ ِ٘ۡنَۡۡو٦َةۡ٪ل٤ِۡ ُۡح
ۥَٓۡۡخۡ٪٫ُۡ ًۡ٪َةۡإِنۡذ٫ۡدََؿدذىَٰٓۡۡإِذَا٦َۡةُُلُ َ٤ وَل٣َٰۡۡٓأَۡلِػَؿةَۡۡجَلَةِۡإَونۡذ٬ۡل٤َُۡ٭َؽىََٰۡۡٔ

ُ
ۡ٭َوٱۡۡل

٩َؾۡردُُس٥ۡۡ
َ
ى٩ََٰۡۡةٗراَۡٚأ ْذ َّٓۡۡلۡۡٮد٤ََ ََٰ٭ة ۡۡيَۡى٤َى ۡمَؾۡۡإِّلذ

َ
ِيۡٯٱۡۡل َبۡۡٱَّلذ ٠ََٰۡۡؾذ َٰۡودََٮلذ

ۡتَؾۡۡوََقًَُض٪ذجَُ٭ة
َ
ِيۡٱٱۡۡل ٦ََٰۡۡةَُلُۥۡيُۡؤِتۡۡٱَّلذ َظؽٍَۡۡو٦َةۡٲَحََتَّكذ

َ
٨ِ٦ِۡۡٔ٪َؽهُۥِۡۡل

٧َح ۡ ٕۡ ِ ىَّٰٓۡۡج ـَ ۡۡٳَُتۡ ةٓءَۡۡإِّلذ َ٘ ِ ِۡۡوَۡص٫ِۡۡٱثۡذ ٫ََِٰۡۡۡرّب َۡعَ
َ
م.1ٵيَؿَۡضََٰۡۡولََكٮَۡفۡۡٴٱۡۡل

صقسدما مأبومبؽ مبوظ ضكمواى احلماألوصكمؼبماآلخ ةمسؾكمإسؿوضدفمم

ماظعؾقدمظقجفما .

م***

ظصدػقانمبدـمأعقديممممم(2)وتوبعمأبقمبؽ مإسؿوقماظعؾقد،موع مسؾكمسؾد

                                                           
 .ماظ يمؼمتلمعوظفمؼؿ طكمػقمأبقمبؽ ماظصدؼؼ.21-1دقرةماظؾقؾ،ماآلؼوتمم(1)

 اظعؾدمامسفمأبقمصؽقفي.م(2)
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،مطونمصػقانمضدماطؿشػمإد عف،مصلرددؾفمإظبمأبقدفمؼؼدقل:مممم(1)بـمخؾػ

مصوبه،مالمؼـػعين.مإظقؽمػ اماظ

صدد بطمأعقدديمبددـمخؾددػمؼبمرجؾددفمحددؾً مصفدد همحؿددكمأظؼددوهمؼبممممم

مبـمخؾػمصؼول:مزده.ماظصق احل،موجعؾمطبـؼف،مصفوحلمأخقمأعقيمأبلقب

صشدمأعقيمبـمخؾػمسؾكمسـؼفمأطـ محؿكمزـمأغفمعوت،مصؿ مبفدؿمم

مأبقمبؽ ماظصدؼؼمصؼول:مأعقي،مأذرتؼفمعـؽ.

عدؾقبمعدـمتع ؼؾدفمممممأظؼكمأعقيمبـمخؾػماظعؾدمسؾدكماظصدق احلموضددممم

موضول:مػقمظؽ،مالمغػعمعـف.

مواذرتاهمأبقمبؽ موأسؿؼف.

م***

طونمعـ سفًومعـمػ اماظددؼـماىدؼدد،موطبشدكمممممأعومأبقمجفؾمصؼد

اددؿغؾمزدوػ ةمإ دونماظعؾقددمممممومسؾكمودورةمضد ؼشمأنمتؽلددمبلدؾؾف،مممم

وامعددوحلماظضددعػوحل،موبددوتمؼؼددقلمؼبمضدد ؼش:مأالمتعفؾددقنمإظبمػددمالحلممممم

مطونمعومأتكمربؿدمخريًاموحؼًومعومدؾؼقغومإظقف.موأتؾوسفؿماظضعػوحل،مظق

وطونمطؾؿوممسعمبوظ جؾمضدمأدؾؿموتوبعمربؿدًامسؾكمدؼـدفمتؿؾعدفممم

وتعؼؾف،مصننمطونمظفمذ فموعـعديمعدـمضقعدفمأغقبؾدفموأخد اهموضدولمظدف:مممممممم

                                                           
 ماظلريةمطوعؾي.صػقانمبـمأعقيمبـمخؾػ،مظفمدورمؼبم(1)
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مت طًمدؼـمأبقؽموػقمخريمعـؽ،موا مظـك ؼقبؽمؼبمض ؼش.

ظدـفؾؽـمعوظدؽممموإنمطونمتوج ًامضولمظدف:موا مظـؽلددنموورتدؽموممم

محؿكمالمؼؾؼكمظؽمعول.

موإنمطونمضعقػًومض بفموأش ىمبفمدقدهمظقع بف.

م***

ؿماظـلدوحلمموطوغًماظلدقدةمخدصبديمؼبمػد هماألاـدوحلمحدوعً ،موتعّؾدمممممم

مامد م،مطؿومطوغًمتمج مسؾقدًامبـؼقدػومظقؿؾعقامزوجفدوماظ ددقلممم

ـمم مظقؿلطدوامعـمد عؿف،محقٌمبدأتمعؽيمتعؾؿمأطـ مصلطـ مسـمأعد ماظددؼ

م.اىدؼد

وؼبمظقؾيمعؾورطي،موظدتماظلقدةمخدصبيموظددًامعبدقً ،مددعدمبدفممممم

طـريًا،موأرؾؼمسؾقفمادؿمسؾدما ،موطونماىؿقعمؼ ونماظـقرمماظ دقلم

ماظطوػ مواظطقى.واظل ورمؼبموجفف،مصؾوتقامؼـودوغفم

م***

،موطونمؼـؿؼؾمسؾكمذػـمواعمطونمخؾوبمبـماألرتمحوصظًوموصوحى

 ئفؿماظؼدد آنموؼػؼففددؿمؼبماظدددؼـموؼ ذدددػؿمإظبمدورماٌلددؾؿنيممبؽدديمؼؼدد

األوضوتمدػريًامأعقـدًومماظؼقوممبوظعؾوداتموحلـمأدائفو،موطونمؼبمطـريمعـم

م.بنيمػمالحلماٌلؾؿنيماظ يمهقلمز وصفؿموظؼوحلماظ دقلم
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وطونمسؿورمبـمؼود مؼبمسؿؾفماظققعل،موطونمضدممسعمبعضماظؽد ممم

ؼؿؾدقماظؼد آنمممم ددقلممواظـؾقة،موؼقعدًوممسدعماظممممربؿدمصدؼؼفمسـ

وضدولمؼبمغػلدف:مؼؾددومأنمامذدوسوتمممممسـدماظؽعؾدي،مصلسفدىمٌدوممسدع،ممممم

مصقققي،مػ امػقماظدؼـماىدؼدماظ يمجوحلمبفمربؿد.

ص تفموشدودر،موزدؾمسؿدورمواضػدًومؼػؽد :مإنمممممممأغفكماظ دقلم

ربؿدًاماظصودقماألعني،موؼؾدومأنمػـوكمدؼـمجدؼدمصعدً ،مػدؾمؼؾبعؼدؾمأنمممم

مقف؟موعـمهلومؼبمعؽيمإالماظصودقماألعني؟ؼؽقنمغؾقًومؼقحكمإظ

ض رمسؿورمأنمؼؿق ىماألع مأطـ مضؾؾمأنمؼمظىمض ؼشًومسؾقف،موبدأم

،مأومؼلدؿعمسدـمػد اماظددؼـمممممؼلللمبل ؼيمسـمأغوسمآعـقامععمربؿدم

صؽونمممـمدلظفمرجؾمضددمطدؿؿممم،مدونمأنمؼ اهمأحدمؼؼرتبمعـمربؿدم

ضول:مامسعمؼدومسؿدور،مممإد عف،مص أىمتعؾؼمسؿورمبلع ماظدؼـ،مصلد مظفمو

اطؿؿمػ اماألع ،ماذػىماظؾقؾيمإظبمدارماألرضدؿمبدـمأبدلماألرضدؿ،موددؿفدمممممم

ربؿدًامؼعؾؿماظـدوسماظددؼـماىدؼددمػـدوك،مصدننمأسفؾدؽمصوتؾعدف،موإالمممممممم

مصوطؿؿ.

مموضول:مػ امبوظضؾطمعومطـًمأحبٌمسـف.مص حمسؿورمب ظؽمطـريًا

دد عممواغؿظ ماظؾقؾيمبػورغماظصرب،موعومإنمش بدًماظشدؿسمحؿدكمأممم

إظبمدارماألرضؿ،موظؽـفموجدمصفقؾًوماظ وعلمؼؼدػمسـددماظؾدوب،ماضدرتبممممم
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مسؿورمعـفمودلظف:مسؿًمعلوحل،مػؾمت شىمؼبمذلحلمعـماألرضؿ؟

ضولمصدفقى:مسؿدًمعلدوحل،مأردتمصؼدطمأنمأظؼدلماظؿققدي،معدوذامممممممم

مسـؽ؟

دؽًمسؿدورمضؾدقً مادؿمضدول:ماصددضينماظؼدقلمؼدومصدفقى،مٌدوذامممممممممم

مػـومؼبمػ هماظلوسي؟محض تؽب

مفقىموضدمسؾؿمأنمسؿورًامضدمضددممظقلدؿعمعدـمربؿددمممممابؿلؿمص

موضول:محض تؾبمٌومحض تؽبمأغًمظف،مأرؼدمأنمأمسعمعـمربؿد.

ابؿلؿمسؿورموضدول:مصفدقماًدريمطؾدف،مربؿددماظصدودقماألعدني،مممممممم

مصؾـلؿعمعومؼؼقل.

مر ضوماظؾوب،مودخ مظقفدامبضعمرجولموغلوحلمحقلماظ ددقلمم

 دونموا مواٌ ئؽدي،مممسدـمامممؼؿعؾؿقنماظؼ آن،موضبددافؿماظ ددقلممم

موبعضماألغؾقوحلماظلوبؼني،مصفؾلوموادؿؿعو.

كما مبفومددةمأوحدقرةمجدؼديمدداظصقوبؿمدؼعؾمقلمداظ دونمدط

ۡضؿِۡإظقف:م َٛ
ۡۡش َۡۡوحَلَةل١ٍَۡۡوٱ٣ۡ َٔ٢ِۡۡٓ ۡٛ ٣ِۡۡ٢َۡوٱلَۡٮدۡؿَِۡۡوٱلنذ ٤ۡۡ٢ۡ٬َۡيَّۡسِۡۡإِذَاَۡوٱحلذ

َِٟۡۡػۡ ِ َٰل ِيََۡٝك٥ۡ َۡذ ل٥ۡۡۡ٥َِظۡضؿٍَّّۡۡلِ
َ
ۡۡدَؿَۡۡخ َٙ ًۡ ٠َۡۡ٢َ َٕ ََٟۡۡذ ةدٍَۡۡربُّ َٕ ِ ۡذَاتِۡۡإَِرم٦َۡۡث

ٜۡۡۡل٥َۡۡۡٱ٣ذِّت٧ۡۡٱ٧َِٕۡ٣ةدِۡ َٰؽِِۡۡػ٦ِۡۡۡس٤َُ٭ةَُۡي٤َۡ ـَ ِي٨ََۡۡوَث٧ُٮد٨َۡۡٱۡۡلِ ْۡۡٱَّلذ ۡؼؿََۡۡصةثُٮا ۡٱلىذ
ۡٮن٩َۡۡثِٱلَۡٮادِۡ َٔ ۡودَةدِۡۡذِيَۡوِٚۡؿ

َ
ِي٨َۡۡ٪ٱۡۡل ْۡۡٱَّلذ ۡٮا َ٘ َٰؽِِۡۡػََۡۡ ـَ ٫ْۡۡٱۡۡلِ وا ۡزَثُ

َ
ۡذًَِ٭ةَۡٚأ
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َكةدَۡ َٛ ٬ۡۡٱ٣ۡ ًۡ٭٥ََِۡۡۡٚىتذ
َ٤ ََٟٔۡۡ َؾاٍبَۡۡقۡٮَطَۡۡربُّ َٟۡۡإِنۡذۡ٭َٔ ۡٮَۡلِٱل٧ِۡۡؿَوةدَِۡۡربذ

ة ٦ذ
َ
نَص٨ََُٰۡۡٚأ ٦َُۡۡ٫َٰةۡإِذَاۡٱۡۡلِ ۡزَؿ٫ُ٦َۥَۡرب٫ُُّۥۡٱۡبذ٤ََى

َ
٫ُ٧َۥَۡٚأ ٕذ ٮُلَۡۡوَج ُٞ َٓۡۡذًَ َۡرّبِ

ۡزَؿ٨٦َِۡ
َ
ٓۡۡٯأ ة ٦ذ

َ
٦َُۡۡ٫َٰةۡإِذَاَۡوأ َؽرَۡۡٱۡبذ٤ََى َٞ ٫ًَِۡۡۡذ َ٤ ُٞۡۡرِۡز٫َُٝۥَۡٔ ٓۡۡٮُلَۡذًَ َفََٰنَِۡۡرّبِ

َ
اٰۡۡأ ۡلََكذ

ۡۡث٢َ ٮنََۡۡوَّلۡۡٱٱحۡلَت٥ًَِۡۡدُۡسؿُِمٮنَّۡۡلذ ٌُّ َٰۡۡدََحَٰٓ َٕةمََِۡۡعَ ۡٲٱل٧ِۡۡك١ِيََِۡۡ
ُز٤ُٮنَۡ

ۡ
َاَثَۡۡودَأ ۡزٗلۡۡٱ٣ُّتُّ

َ
ةۡأ ذ٧ّٗ اۡۡٴَجّٗةُۡظّجٗةۡٱل٧َۡةَلَۡۡوُُتِجُّٮنَۡۡٳل ٓ ُۡد٠ذخِۡۡإِذَاۡلََكذ

ۡرُضۡ
َ
ةۡٱۡۡل ةَۡدّزٗ َٟۡرَۡۡوََصةٓءَۡۡٵَدّزٗ ُٟۡۡبُّ ةۡوَٱل٤٧ََۡ ّٗٛ ةَۡو ّٗٛ ۡيَٮ٦َۡهِؾ ۡۡوَِصةْٓيءَۡۡٶَو

ؿُۡۡيَٮ٦َۡهِؾۡ ِِۡبََ٭٪ذ٥َۡ  نَص٨ََُٰۡۡحذََؾ٠ذ َٰۡۡٱۡۡلِ ّنذ
َ
ٮُلۡۡٷٱَّّل٠َِۡؿىََُٰۡۡلَُۡۡوخ ُٞ ًۡتَِنَۡۡح َ٤َٰ ٦ُۡخَۡۡي َۡٝؽذ

َۡۡذًَٮ٦َۡهِؾۡ ۡٸِۡلًََةِتۡ ّؾُِبّۡۡلذ َٕ ۥُٓۡۡح َؾاث٫َُ َظؽۡ َۡٔ
َ
َُٜۡۡوَّلۡۡٹأ ِ ۥٓۡۡيُٮز ظََۡۡوزَة٫َُٝ

َ
ۡٺؽۡ أ

ذَُ٭ة حذ
َ
ُفَۡۡيَٰٓد ۡٛ ٧َهِ٪ذحُۡۡٱجلذ ُۡ ِٟۡۡإَِلَٰۡۡٱرِۡصِعٓۡۡٻٱل٧ُۡ ِ ًَحَٗۡۡرّب ًِ ًذحَٗۡۡرا ًِ ۡؿ َۡٚٱۡدُػِلۡۡټ٦ذ
م.1پَص٪ذِّتۡۡوَٱۡدُػِلۡۡٽَِٔبَِٰؽيِۡػۡ

حدددافؿمردددقلما مسددـماألعددؿماظلددوبؼي،مسددودمومثددقدموص سددقنممم

م.،موطقػمابؿؾقامبوظؽوص ؼـوأغؾقوئفؿ

ؼبمجؾليمواحدة،مواغطؾدؼمسؿدورمإظبمأبقدفمممممأدؾؿمسؿورموصفقىاؿم

وأعفمضبدافؿومسـماظدؼـموا موام ون،موتؾكمسؾقفؿوماظؼؾقؾمممومحػدظ،مم

مصوغش حمصدرػؿوموآعـو.

م

 

                                                           
 .30-1دقرةماظػف ،ماآلؼوتمم(1)
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالثالثون ــــــــ الثامنالفصل 

م

 م501 | هـ01-

 فتور الوحي

م

سقمإظبمامدد ممواظؿقحقددد،موزؾدًماآلؼددوتمممؼدددمزدؾماظ ددقلممم

،ماظد يمطدونمؼؿصدقرممممتؿـ لمسؾقفمإعومبوظقحلمأومسـمر ؼؼمجربؼدؾمم

واظعؾقدمسؾدكممماألح ار،موأضؾؾمسؾكمذؽؾمرجؾمؼؿقدثمإظبماظ دقلم

مصلدؾؿقاموطؿؿقامإد عفؿ.مامد م،

وؼبمػ هماألاـدوحلمتدقؼبمورضديمبدـمغقصدؾ،مصق غدًمسؾقدفمابـديمسؿدفمممممممممم

مًا،مصؼدمطونمخريمض ؼى،موح نمسؾكمص اضفماظؽـريون.اظلقدةمخدصبيمطـري

غديبمممطونمضؾىمورضيمبـمغقصؾمعطؿؽـًومبوم ون،موبلنمربؿدًام

:مؼدومابدـماظعدؿ،ممممصللظًمخدصبيمزوجفومسـمابـمسؿفومورضيموضوظًما ،

قمبـمغقصؾمطونمطؿومتعؾؿمعـماظعؾؿمؼبماظدؼـ،موضددمصددقبممإنمابـمسؿلمورضيم

ذوبًومصقلوغدك،مصفؾمظؽمعـمسؾؿمأؼدـمػدقمممعومجؽًمبف،مواـكمظقمؼؽقنم

معـما ماآلن؟
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وضدولمؼطؿؽـفدو:مظؼددمممموضددمأراهما مورضدي،ممممماظ ددقلمصوبؿلؿم

رأؼؿفمص أؼًمسؾقفماقوبًومبقضًو،مصلحلؾفمظقمطونمعدـمأػدؾماظـدورمأمؼؽدـممممم

مسؾقفماقوبمبقض.

ابؿففًماظلقدةمخدصبيموارؿدلنمضؾؾفدو،موزالمح غفدومبؾشدورةممممم

مهلو.ماظ دقلم

م***

،مبدؾمأممع تماألؼومموأمتؿـ لمآؼوتمجدؼدةمسؾكماظ دقلمماؿ

عدـمذظدؽممممظؾؼوئفمسؾكمامر ق،متعفىماظ ددقلمممضبض مجربؼؾم

وذع مبوظؼؾؼ،موظؽـماظلقدةمخدصبديمرؿلغؿدفموضوظدً:مالمتؼؾدؼمؼدومابدـممممممم

مسؿل،مدققض مسـدعومؼلذنما مظف،مالمتعفؾمأع ما .

م***

اصددؾ،موتؼؿددوتمعددـماظط ؼددؼمسؾددكماظؼقمشػددورمضؾقؾدديمتؼطددعطوغددًم

طدونمردقؼً مممم،(1)ذرماظغػدوريممأبق،موطونمعـمدودتفؿمذوبمؼدسكماظل ضي

وضدمطونمؼصدؾلمظد بمواحدد،موالمؼدمعـممممممسبقً موأمس ،مذدؼدماظؾففي،

مطونمؼدسقمإهلًومواحدًامرقلماظؾقؾمواظـفور.وبوألصـوممواظؽقاطى،م

أواًلمؼلددؿعممأخددقهأبددقمذرموأخددقهمأبددقابمعؽددي،مصدخؾددفوموصددؾم

                                                           
 أبقمذرماظغػوري،مػقمجـدبمبـمجـودة،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(1)
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مصللظف:معومأخؾورمعؽي؟مأبلمذرصقفو،مصعودمإظبماألخؾورم

وجدتمرجً مؼؼقلمط عًومعومػقممأجوب:مػلمسؾكمحوهلو،موظؽـين

األخ ق،موؼد سؿمأغدفمغديبمؼلتقدفماًدربمعدـمممممممبوظشع !مؼدسقمإظبمعؽورمم

ماظلؿوحل.

موعومصعؾمبفمضقعف؟مغيب!م:تعفىمأبقمذر،مودلل

مضول:مط قببقه،موضوظقامسـفمذوس موذبـقن.

م:مصؿومرأؼؽموأغًمذوس ؟ضولمأبقمذر

ؾب ؾبمممممضول:مظؼدممسع ضقظدفممماظؽفونمصؿومؼؼدقلمبؼدقهلؿ،موضددموضدع

سؾكمإض احلماظشع ،مصقا معومؼؾؿؽؿمظلونمأحدمأغفمذع ،مووا مإغفمظصدودقمم

موإغفؿمظؽوذبقن.

مصؽ مأبقمذرمضؾقً ماؿمضول:مػؾمتـؿظ غلمحؿكمأغظ مؼبمأع ه.

ميمسـفمعؾوذ ة.صؼولمأخقه:مغعؿ،موظؽـماغؿؾف،مالمتلللمضقممعؽ

مصؼول:مٌوذا؟

مذيمعـمؼلللمسـف.ضول:مض ؼشمتم

عدـمصدقرهمجد ةمعدوحلمورعوعدًومممممممؾغبدمأذورمأبقمذرمبومصبوب،مادؿمم

وجؾسمسـددمممفوصدخؾم،موضدممسعمبـصققيمأخقف،ظقـطؾؼمإظبمعؽيواقوبًوم

معؾي،مؼعؾؿمأغفمالبدمأنمؼ اهمػـوك.اظؽ
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،مماظؽعؾدي،موظؽـدفمأمؼؾقدظمربؿدداًمممممسـددماغؿظ مأبقمذرمؼقعًوم

مٌشؽؾيمأغفمالمؼع فمذؽؾفمأدودًو.وا

غوئؿدًومسؾدكمجددارماظؽعؾدي،موأذد ضًممممممحؾماٌلوحل،موزدؾمأبدقمذرممم

م،فمأؼدـمربؿددممممشسماظققمماظؿوظل،موط ظؽمع ماظقدقممدونمأنمؼعد مم

مقمماظـوظٌموايولمسؾكمعومػلمسؾقف.وع ماظق

مؼلريمض بماظؽعؾدي،ممـوظٌمطونمسؾلمبـمأبلمروظىؼبمظقؾيماظققمماظ

قد ماوعدًومعدـمؼ شدىمؼبمظؼدوحلمممممموطونم مسش ةمعـماظعؿ ،مودؼيطونمؼبماي

أبومذرمػـوك،مصعؾدؿمأغدفمظدقسمعدـممممموجدمممـمؼ ؼدمإؼ احله.مماظ دقلم

ماظ جؾمش ؼى؟مم،مصووفمإظقفمؼللظف:ض ؼش

مغعؿ.مصؼولمأبقمذر:

مضولمسؾل:متعولمععلمأضقػؽ.

موذػىمععمسؾلمبـمأبدلمروظدىممدونمأنمؼؼقلمذقؽًو،مغفضمأبقمذرم

وصد ماٌـد لممم،مأمؼؿقداومؼبماظط ؼؼمسؾكمامرد ق،ممبلمروظىإظبمعـ لمأ

موأطؾمأبقمذرموغوممإظبماظصؾوح،ماؿمشودرمدونمأنمؼؿقدثمؼبمأيمذلحل.

دونمممسودمأبقمذرمإظبماظؽعؾي،مادؿـدمسؾقفومؼؾقٌمسـمربؿددم

وغ لماظؾقؾ،موجوحلمسؾلمبـمأبلمروظىمإظقفمذبدددًا،مورآهمسؾدكممممجدوى،

ممؼؾًو؟أعوزالماظ جؾمش محوظفمصؼول:
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مغعؿ.م:صلجوبمأبقمذر

مضولمسؾل:متعولمأضقػؽ.

م.دونمأنمؼؿقداومصلخ مسؾلمأبقمذرماوغقي،مصلطؾموغوممإظبماظصؾوح

،موسودمسؾلمظريىمأبدوممسودمأبقمذرمإظبماظؽعؾي،موع ماظققممإظبماظؾقؾ

ؼـؿفدلمعدـمش بؿدف؟متعدولممممممأعومآنمظؾ جؾمأنصؼولمسؾل:ممذرمسؾكمحوظف،

مععلمأضقػؽ.

عوماظ يمؼدسقماظ جؾمإظبممععمسؾل،مصلللمسؾل:مبؿـوضؾأبقمذرممضوم

ممؼلتلمؼؾقًمسـدماظؾقًما ايمأؼوم؟أنم

مصؼولمأبقمذر:مإنمأسطقؿينمسفدًاموعقـوضًومظرتذدغلموتؽؿؿمسين.

مضولمسؾل:مغعؿ.

ؾبضولمأبقمذر:م مجؽًمأمسعمعـف.فمغيب،مسلمأغب جؾمؼدقبممسع

ؾعينمػقموا محؼ،مػقمردقلما ،موأغومابـمسؿف،مصوتصؼولمسؾل:م

عدـماظغدد،مصددننموجددتينمأظددؿؼطمعدـماألرضمذدقؽًومصددوسؾؿمأنمػـدوكمعددـممممممم

ماظققمماظؿوظلمسـدماظؾقً.وغؿؼوبؾمؼبمؼؿؾعـو،مصوغص فم

ذرمبعقددًا،مصؿؾعدفمأبدقمذرمممممؼبماظققمماظؿدوظلمددورمسؾدلمأعدوممأبدلممممم

ؼ اضؾف،مذع مسؾلمأنمأحدػؿمؼؿؾعف،مصوظؿؼطمذقؽًومسـماألرضمصعؾدؿمأبدقممم

مسـفمحقٌمأنمػـوكمعـمؼ اضؾفؿو،مصػعؾ.رتقمذرمأغفومإذورةمأنمؼػ
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ذر،مػ هماٌ ةمأمؼؿؾعفؿوممققمماظؿوظلمسودمسؾلمؼلريمأعوممأبلؼبماظ

مصبؿؿعمبلصقوبف.أحد،مووص مدارماألرضؿمحقٌماظـيبم

،موددّؾؿمسؾقدفمضدوئً :مممماظ ددقلممدخؾمأبدقمذرماظغػدوريمسؾدكمممم

ممردقلما .ماظل ممسؾقؽمؼو

ؾقفموس ضمسصلجؾلفمد م،مب شؾؿفمؼبمامماظ دقلمصودؿؾش م

مصؿدومإنمأغفدكماظ ددقلمممم،موأبقمذرمصوعًمعـصًمبعققنمحودةماظدؼـ

ممردقلما .مفمإالما موأغؽأذفدمأنمالمإظ:مط عفمإالمضولمأبقمذر

مممـمأغً؟مبفمص حًومذدؼدًاموضولمظف:ماظ دقلمصػ حم

مضول:معـمشكبػور.

رمشػدومم،أصوبعفمسؾكمجؾقـفمسفؾًومممدومؼلدؿعممماظ دقلمصقضعم

مصؿـمضققبػؽ؟م:اؿمضولضّطوعماظط ق!م

سؾقددًوممما ادديمأؼددوممشددريمأنمبؼقددًمسؾددكمعددوحلمزعدد ضددولمأبددقمذر:م

مأخ غل.

إظبمصقوبؿفمأنمؼضدقػقامأبدومذر،موعؽدٌمأؼوعدًوممممممرؾىماظ دقلم

،مصقػظموصفؿمطدؾمعدومضقدؾمظدفمبعؼدؾمعؿػدؿحمممممممؼؿعؾؿماظؼ آنمعـمردقلما 

ؾؿدؽموادسفدؿمإظبمممدمإظبمضؾقسؾبدم:مم،مإظبمأنمضولمظدفماظ ددقلمموذػـمراذد

مقبلمػ امحؿكمتعؾؿمأغلمزف ت،مصعد.امد م،مواطؿؿمس
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قبمبفومؼبمعّؽي.واظ يمبضولمأبقمذر:م معـؽمبويؼ،مألص خ

عـمدارماألرضؿمبنيماظصقوبيمؼبمعـؿصػماظؾقؾ،مواظصقوبيمموخ ج

إظبمجؾدؾماظصدػو،محقدٌمطدونمعدـمممممممؼـظ ونمإظبمعومؼػعؾمصوعؿني،مواوف

مؼومععش مض ؼش!مؼومععش مض ؼش!مأسؾكماألعوطـمؼبمعؽي،موص خ:

ؿب رػؿمؼبمض ؼشمصقتماٌـدودي،موبددؤوامطب جدقنمعدـمدؼدومممممممسع

أذدفدمأنمالممعـؿصػماظؾقؾمؼ ونماٌـودي،موسـدعوماجؿؿعقامضولمأبقمذر:م

مما موأذفدمأنمربؿدًامردقلما !إظفمإالم

مصػفعماظـوسموبدؤوامؼص خقن:ماض بقامػ اماظصوبه!

ضد بًومموامؼضد بقغفمبلحد ؼؿفؿمممذر،موبددؤممصعدماظ جدولمإظبمأبدلمم

طضماظعؾوسموصؼدموسقفمعـمذدةماألذى،مص مذدؼدًا،موطوغقامؼـقونمضؿؾف،

ذرمضبؿقدفموؼؼدقلمظؼد ؼش:مممممفمسؾدكمأبدلمم،مورعدكمغػلدممبـمسؾدماٌطؾدىم

الممإظبماظشدوم؟مماد مبغػدورمموودورتؽؿممموؼؾؽؿ!مأتض بقنمرجً معدـمشكبػدورمم

متؼؿؾقه!

،ماظد يمصدؿحمممذرصؿقضػماظ جولمسـمض بف،موغبؾماظعؾدوسمأبدومممم

قبمبفومشدًا. مسقـقفمبصعقبيموضول:موا مألص خ

مؼبماظققمماظؿوظلمطوغًماى احمعوت المسؾكمأبلمذرموععمذظؽمصدعدم

ممإظبماظصػومحقٌمطونمبوألعسموضول:مؼومععش مض ؼش!
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أذفدمأنمالمإظفمإالما موأذدفدممصوجؿؿعقامأطـ معـماألعس،مصؼول:م

ممنمربؿدًامردقلما .أ

وطدودم دقت،موظؽدـماظعؾدوسممممممذدمعـماألعدس،مصؼوعقامؼض بقغفمأ

قيمإظقف،موغبوهمعـفؿمؼؼقلماوغقي:موؼؾؽؿمأتؼؿؾدقنمرجدً معدـممممرطضماوغ

ممشكبػور!

موأخ جفمعـمبنيمأؼدؼفؿ.

صؼدولمظددفممأخد هماظصدقوبيمورؾؾددقه،مادؿموضدػمأعددوممرددقلما م،ممممم

سدمؼومأبومذرمإظبمضقعؽ،موادسفدؿمإظبمامدد م،موالمتدلتينمممم:ماظ دقلم

مزف .حؿكمأ

إظبمضقعفمشػور،مواوفمصقرًامإظبمأخقفماظ يمطدونممأبقمذرمسودمماػؽ 

ؽبضؾؾفمضدمسودمإظبمشكبػور ذاكماظ جؾماظ يمتؽ بدفممم،مصؼولمظفمأبقمذر:مأرأؼ

مض ؼشمألغفمغيب؟

مضولماألخ:موعومذلغف؟

ضولمأبقمذر:مصنغفموا مصودق،موإغلمضدمأدؾؿً،موإغلمأدسدقكمإظبمم

ماتؾوعمعومؼؼقلموعومدلخربكمسـف.

ؾبضولماأل ؾبمخ:مظؼدممسع عـؾفمضدط،موإغدلمععدؽ،مممممضقظف،موعوممسع

مصوعضمؼومأخلموصؼؽما .
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ؾبوأتقومأعفؿو،مصؼولمهلومأبقمذر:م ة،محلرجً مأصضؾمضقعفمعد وممرأؼ

وأحلـفؿمخؾؼًوموأط عفؿمزبوظطي،موأحلـفؿمجقارًا،موأسظؿفؿمأعوغدي،مم

واألذى،محؿددكممسددوهمضقعددفممشوأصدددضفؿمحدددؼـًو،موأبعدددػؿمعددـماظػقدد

مدسقمإظبما مبويلـك،موؼـفكمسـماظػقشوحلمواٌـؽ ،مصشفدتؾببوألعني،مؼ

مأنمربؿدًامسؾدهموردقظف.وإالما ممأنمالمإظف

ؿبم ؾبممممممعدومظدلمرشؾديمممضوئؾدي:مممصلددؾؿ مسدـمدؼـؽؿدو،مصدنغلمضددمأددؾؿ

ؾب م.وصدض

ؿ،موبدأمأبقمذرمؼعؾؿماظدؼـمؼبمشػورمضطوعماظط قمإظبمأنمأدؾؿمغصدػفم

مؿدماتؾعقه.صؽونمرأؼفؿمإنمزف مربمأعوماظـصػماظـوغل

م***

مم،موأمؼؿـدد لمذددلحلمسؾددكمممعدد مذددف موأمضبضدد مجربؼددؾممم

بوظؼؾؼموايد ن،موصدورمؼدرتددمسؾدكمممممم،مصشع ماظ دقلماظ دقلم

ماىؾول،مضبوولمأنمطبؿؾلموؼؿعؾد،مظعؾماظقحلمؼـ لمعـماظلؿوحل.

إظبممزؾماألع مط ظؽمظشدف ؼـمآخد ؼـ،مصد ادمذدققماظ ددقلمممممم

ت ددهمسؾكمجؾولمعؽيمبعقدًامسـمماظقحل،موإظبماظؼ آن،موزادمضؾؼف،موزاد

ماظـوس،موأمؼقحمإظقفمذلحل.

زؾًماظلقدةمخدصبيمتـؿظ همؼبمطؾمع ةمراجقيمأنمؼعدقدمخبدرب،ممم
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 هموتؼقلمظف:مخدريًامإنمذدوحلممموظؽـفمؼعقدمطؾمع ةمدونمأيمجدؼد،مصؿصؾقب

ا ،مدقفمؼـ لماظقحلمبلع معـما ،مالمتؼؾؼمؼومابـمسؿل،مصنغؽمتددسقمم

متؼص مؼبمذلحل.مإظبما مطؾمؼقم،موأ

م***

ؼبمػ هماظػرتةمسودمأبقمدػقونمعـمرحؾيماظدقؿـ،موطوغدًموورتدفمممم

ع دػ ةمواألربوحموصرية،مصلد عماظـوسمإظبمعـ ظفمؼفـؽقغفمبوظعقدةمدوًٌوم

فؿ،مصؽدونمضبلدىمهلدؿمغؼدقدػؿ،موؼدقزعممممممعشومنًو،موؼللظقغفمسـمبضدوئم

مسؾقفؿماظغـوئؿ.

ؿدفمػـددمممعـ لمأبدلمددػقون،موطوغدًمزوجمممإظبممحض ماظ دقلم

مؿماظ ددقلممبـًمسؿؾيمجوظليمععمأبلمدػقونمت سىمأرػوهلؿو،مصلدؾّم

وأمؼد ط مذدقؽًوممممقونمدوًٌومودلظفمسـمدػ هموعؼوعفورحىمبعقدةمأبلمدػ

مسـمبضوسؿفمسـده،ماؿمشودر.

ػ امظقعفؾين،معدومممونمإظبمزوجؿفمػـدموضول:موا مإنغظ مأبقمدػق

سـفو،موعومدلظينمػد اممعـمأحدمعـمض ؼشمظفمععلمبضوسيمإالموضدمدلظينم

مسـمبضوسؿف.

مصؼوظًمظفمػـد:مأوعومسؾؿًمذلغف؟

مضولمص سًو:موعومذلغف؟
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مضوظً:مؼ سؿمأغفمردقلما .

جػؾمأبقمدػقونموت ط مطؾمعومطونمؼدورمعـمأخؾدورمأاـدوحلمددػ ه،مممم

موأع مصدؼؼفمأعقيمبـمأبلماظصؾً،مص حظًمػـدمذ ودهمصؼوظً:معوظؽ؟

امهلقماظؾورؾ،مهلقمأسؼؾمعـمغظ مإظقفوماؿمضّطىمجؾقـفموضول:مػ 

مأنمؼؼقلمػ ا!

سؾدكممزوجؿفمضوظً:مبؾكموا مإغفمظقؼقظـمذظؽ،موؼدسقمإظقف،موإنم

مدؼـف.

مضول:مػ امػقماظؾورؾ!

،مصؼولمظدفمموخ جمعـمصقرهمواوفمإظبماظؽعؾي،موظؼلماظ دقلم

سؾكماظػقر:مإنمبضوسؿؽمضدمبؾغًماًريماظؽـري،مصلرددؾمعدـمؼلخد ػو،مممم

ؾب مومعومآخ معـمضقعل.آخ ًامعـؽمصقفموظل

مذظؽموضول:مإذنمالمآخ ػو.مص صضماظ دقلم

ضولمأبقمدػقون:مصلردؾمصك ػوموأغومآخ معـدؽمعـدؾمعدومآخد معدـمممممم

مضقعل.

،موأردؾمرجواًلمؼلخ ونماظؾضدوسي،مودصدعمإظبمممصقاصؼماظ دقلم

مأبلمدػقونمعومدصعفمشريه.

وضدولمؼبمغػلدف:مالممموظؽـمأبومدػقونمطونمعؼؿـعًومبعؾودةماألصدـوم،مم
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ؽـمأنمؼؽقنمربؿدماظصودقماألعنيمؼؾؿدعمأع ًامسظقؿًومطف ا!مإغدفمػدنيممم 

مظنيمععماىؿقع.

م***

روظًمصرتةماالغؿظور،موأمؼـ لماظدقحلمعدـماظلدؿوحل،موأمؼظفد ممممم

مم،موذددع ماظصددقوبيمبوغؼطددوعماظددقحل،موزددؾماظ دددقلممجربؼددؾم
رؤوسماىؾدول،مواذدؿدمسؾقدفماالغؼطدوعماظطقؼدؾ،مممممممسؾدكمطبؿؾلمبـػلدفمم

مؼقعًومؼؼقل:مؼومربؿد،مإغؽمردقلما محؼًو.مصلؿعمجربؼؾم

أمؼ دمسؾكمذظؽممٌوممسع،موظؽـمجربؼؾممدؽـمردقلما م

إظبمزوجؿفماظلقدةمخدصبيمطبربػو،مصؿؼدقلمممذقؽًو،مصعودمردقلما م

مظف:مإذنمػقمأع ما ،ماصربموالمتؼؾؼ.

سؾؿًمض ؼشمبلع ماغؼطوعماظدقحل،مموسؾكمذظؽ،ممأذف ع تمدؿيم

ؼلؿعماظؽ مماىورح:ماددؿغـكمسـدفما ،مطدوذب،مأمممممماظ دقلموبدأ

ؼـ لموحلمسؾقفمعـمضؾؾ،مغللمعومطونمددقؼقل،مطدونمؼؾؼـدفمورضديمبدـمممممم

 غقصؾماظ يمعوت...

أممعبقؾ،متضقؽموتلدك مممأبلمهلى،موأخريًامظؼقؿفمزوجيمسؿف

م.(2)إالمضدمودسؽموض كم(1)وتؼقل:معومأرىمصوحؾؽ

                                                           
 .صوحؾؽمتعينمجربؼؾمم(1)

 ضؾكمؼعينمػف كموت طؽ.م(2)
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بلقرتنيممتـ لمجربؼؾمإظبمأنممطـريًامؿمردقلما مدؾمػداؼ

َحَٰۡممومأصوبفمعـمشؿ:ممومصدرماظ دقلمؿونمبفدتػ ج ٌُّ ١ِۡۡ٢َۡوٱل ۡوَٱحلذ
٦ََٟۡۡة٢َۡقَجَٰۡۡإِذَا َٔ ََٟۡۡودذ ََٟۡۡػۡي َۡۡو٣ٓأَۡلِػَؿة٣ََُۡۡٝلََٰۡۡو٦َةَۡربُّ وَل٣َۡۡ٨ِ٦َٰۡۡذ

ُ
٤ۡٱۡۡل

ََٟۡۡولََكٮَۡفۡ ً ُِ ٕۡ َُٟۡۡح ل٥ۡۡۡ٥ََذَُّتَۡضََٰٓۡۡربُّ
َ
َۡووََصَؽك٦َۡۡةَوىَََٰۡۡٔۡفۡۡيَت٧ًِٗةََۡيِۡؽكَۡۡخ

ۡ
ٗ
ٓاّّل ۡدَنَََٰۡۡعٓنِٗلَۡۡووََصَؽك٧ََۡۡذَ٭َؽىًََٰۡۡ

َ
ة٨َۡٚأ ٦ذ

َ
َ٭ؿََۡۡۡٚلۡۡٱحۡلَت٥ًََِۡۡٚأ ۡٞ ة٩َۡت ٦ذ

َ
َۡوأ

ةٓن٢َِۡ ةۡ٪َتۡ٪َ٭ؿََۡۡۡٚلۡۡٱلكذ ٦ذ
َ
٧َحَِۡۡوأ ٕۡ ِ َٟۡۡثِ٪ ِ ۡثَۡۡرّب م.٫1ََٚعّؽِ

ل٥َۡۡ
َ
حۡۡۡخ َٟۡۡنَۡۡشَ َ َ٪ة١َۡوۡؽرَكَۡۡل ٕۡ ًَ ََٟۡۡوَو ٪ ِي٢ۡۡٓوِۡزَركََۡۡٔ َيۡۡٱَّلذ َٞ ٩

َ
ۡأ

ۡ٭َؿكَۡ َ٪ة٣َّۡ ٕۡ ََٟۡۡورََذ َ ََٓۡۡٚإِنۡذ٤ۡذ٠َِۡؿكَۡۡل ُّٕۡس٦َِۡۡ اۡٱ٣ۡ َٓۡۡإِنۡذ٥ۡيُّۡسً ُّٕۡس٦َِۡۡ ۡٱ٣ۡ
ا َخَۡۡٚإِذَا٦ۡيُّۡسٗ ۡٗ َِٟۡۡإَوَل٧ََٰۡۡٚٱ٩َىۡتََۡۡٚؿ ِ َٗتَۡرّب م.٨2َٚٱۡر

وادؿؾش ،موضولمظصقوبؿف:مأبشد وا،مأتدوطؿممممصوبؿفٍماظ دقلم

ماظقل ،مظـمؼغؾىمسل مؼل ؼـ.

واظصدقوبي،موسدودماظدقحلمؼؿـد لممممممدرماظ ددقلممود يمسـمص

مبوآلؼوتماظؽ  وت.

م

 

                                                           
وأمم.مصقفدومردمسؾدكمأممعبقدؾمأنما مأمؼففد ماظ ددقلمممممم11-1دقرةماظضقك،ماآلؼوتمم(1)

 اظدغقو،موظلقفمؼـعؿمسؾقفمؼبماآلخ ة.مؼرتطف،مبؾمأغعؿمسؾقفمؼب

 .م8-1دقرةماظش ح،ماآلؼوتمم(2)
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالثالثون ــ التاسعالفصل 

م

 م500 | هـ00-

 مرحلة الدعوة الرسية

م

اٌلدؾؿقنمصبؿؿعدقنمؼبمدارماألرضدؿمؼؿعؾؿدقنمامدد ممدد ًا،مممممممزؾم

وأوحدكما مإظبمرددقظفمددقرةممممصد ةمضقدومماظؾقدؾ،ممممموطوغقامؼقازؾقنمسؾدكم

مؿفومظؾصقوبي.اظعص مواظعودؼوت،موسّؾ

طؿومطونماظصقوبيمؼ ضقنمعضوؼؼوتمعؿقاصؾيمعدـمضد ؼش،مصؽؾؿدومممم

مسؾؿًمض ؼشمبند ممأحدػؿمإعومس بؿفمأومآذتفمؼبموورتفموعوظف.

ع ضدًومذددؼدًا،ممممبدـماظ ددقلممماعد ضمسؾددما مممؼبمػ هماألاـوحلم

دةمخدصبيماظؾقوظلماظطقال،موأحض وامظفمواظلقمظ دقلمودف مسؾقفما

األرؾوحل،موظؽـمحوظؿفمزؾًمتؿدػقرمؼقعًومبعددمؼدقم،مإظبمأنمظػدظمأغػوددفممممم

ح غددومسؾقددفمح غددًومذدددؼدًا،مواحؿلددؾوممم،ماظ ضقؼدديمبددنيمؼددديمواظدؼددفم

موادددرتجعو،مودصـددفمأبددقمسؾقدددةمبددـماىدد اح،مودسددومظددفماظ دددقلمم

م.مسؾكمردقلما موصعىمص اضفواظصقوبي،م
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بعددموصدوةمممم(1)اظعوصمبدـموائدؾممموؼبماظققمماظؿوظلمادؿقضػماظ دقل

ؽب(2)ؼؼقل:مضدماغؼطعمغلؾؽمؼومربؿد،مأغًمأبرتسؾدما م اغؼطعمم،مظقمػؾؽ

مذط كموادرتحـومعـؽ.

ممممصؿلذىمردقلممشمععف،د ؼدقاديمضدؽمغد ًاموؼؾبضقدوخدؽمددوؼضق

ٓۡوت:مفماآلؼدقدكما مإظدلوحد ًا،مصدقدـدؽمطدـمذظدعما م َٟۡۡإِجذة ًَۡجَٰ َُ ۡخ
َ
ۡأ

َََٟۡۡٚى١ِۡۡ٢ّٱ١َۡ٣ۡٮزَؿَۡ ِ َٟۡۡإِنۡذ٢ۡوَٱۡۡنَؿۡۡۡلَِؿّب ۡبَُّت٬ُُۡۡٮََۡۡمة٩ِبَ
َ
م.٣3ٱۡۡل

:مؼومرددقلما ،معدوماظؽدقا ماظد يمممممصلللماظصقوبيمردقلما م

مأسطوكمربؽ؟

صؼول:مغف مطؿـؾمعومبنيمصـعوحلمإظبمأؼؾيمعدـمأرضماظشدوم،مآغقؿدفمممم

م.(4)ؼ دهمرريمهلومأسـوقمطلسـوقماظؾكًأطـ معـمسددمنقمماظلؿوحل،م

مصللظقا:موا مؼومردقلما مإغفومظـوسؿي؟

مصؼول:مآطؾفومأغعؿمعـفو.

م***

،موطدونمؼؽد همممسدـماظ ددقلمممم(5)دققمسؽوز،ممسعمرجدؾمأاـوحلم

                                                           
 اظعوصمبـموائؾمػقمواظدماظصقوبلمسؿ ومبـماظعوص،مظفمدورمؼبماظلريةمإظبمعومضؾؾماهلف ة.م(1)

 األبرتماظ يماغؼطعمغلؾفمعـماظ طقر.م(2)

 .3-1دقرةماظؽقا ،ماآلؼوتمم(3)

 اظؾؾبكًمػقمغقعمعـمامبؾ.م(4)

 دسكمسؿ ومبـمسؾليماظلؾؿل،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.اظ جؾمؼم(5)
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مصؿعفدىمأنمػـدوكمغديبمؼبمعؽدي،مصؼد رمأنمؼلؿػلد ،ممممممم،سؾودةماألصدـومم

مودلظف:معومأغً؟مص ػىمإظبماظ دقلم

م:مأغومغيب.مصلجوبفماظ دقل

مصؼول:موعوماظـيب؟

م:مردقلما .صلجوبفماظ دقلم

مضول:ما مأردؾؽ؟

م:مغعؿ.ضولمردقلما م

مضول:ممبومأردؾؽ؟

:مبلنمتعؾدما موحددهمالمذد ؼؽمظدف،موتؽلد مممممضولمردقلما م

ماألصـوم،موتقصؾماألرحوم.

مردؾؽمبف،مصؿـمتؾعؽمسؾكمػ ا؟ضول:مغكبعؿمعومُأ

م.(1)د:مح موسؾضولمردقلما م

صؼولماظ جؾ:مأذفدمأنمالمإظفمإالما ،موأغؽمرددقلما ،مصلتؾعدؽممم

مؼومردقلما ؟

أغلمضددمممخربتؽب:مال،موظؽـمايؼمبؼقعؽ،مصنذامُأصؼولماظ دقلم

ؾب مصوتؾعين.مخ ج

م***

                                                           
 ح موسؾدمبشؽؾمسوم.م(1)
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وؼبمظقؾيمبقـؿومطونماٌلؾؿقنمؼصؾقنمحقلمعؽديمؼبماًػدوحل،مزفد مممم

ؾؿقنمبفؿمأعوعفؿ،مسؾقفؿمغػ معـمعش طلمعؽيموػؿمؼصؾقن،مصػقجهماٌل

وتػوجددلوامبعددددػؿماظدد يمأمؼؽقغددقاممموصددقجهماٌشدد طقنمبدد ظؽمأؼضددًو،م

،مصؾددأماٌشدد طقنممؼؿقضعقغدف!موظؽددـمأحددػؿمأم قدد ماآلخد مؼبماظظؾؿدديممم

ترتطدقنممم؟وعومػ اماظدؼـماظ يمادؿقداؿؿم؟ؼؼقظقن:معومػ اماظ يمتػعؾقن

مدؼـمآبوئؽؿ،مخل متموخل معـمتؾعؽؿ.

ؿؿماًود ون،متعؾدونمحف ًامالمؼضد ممصؼولمأحدماٌلؾؿني:مبؾمأغ

والمؼـػع،موتؼقظقنمػمالحلمذػعوؤغومسـدما ،ما مأمؼطؾىمذدػقعًو،مإغؽدؿممم

متؽ بقنمسؾكما موتؽوب ون.

ضولماٌش طقن:مأغؿؿمضعػوحلمتلدؿرتون،متعؾؿدقنمأنمالمروضديمظؽدؿممممم

مبؼ ؼشمودوداتفوموضقتفو،مصلؼـمت ػؾقن؟

مضولماٌلؾؿقن:ما مأضقى،مػقمغوص غو.

مضىماٌش طقنموضوظقا:مإذنمصؾقـص طؿما مسؾقـو.ش

وػؿدقامبضد بماٌلدؾؿني،موطدونمبقددـفؿمددعدمبدـمأبدلموضددوص،مممممممم

وتشوبؽماظط صون،موبدأماظعـػمؼدبمبقـفؿ،موأمؼؽدـمبدنيمأؼددؼفؿمعدـممممم

مأع ػؿمبوظؼؿول،مبؾمبوظصربمواالدؿكػوحل.مأدؾقي،موأمؼؽـماظ دقلم

لحلمحقظدفممتضوربًماىفؿون،مصؾقٌمدعدمبـمأبلموضوصمسدـمذدمم
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ؼضدد بمبددف،مصقجدددمسظددؿمصددؽمبعددري،مصؿـووظددفموضدد بمبددفمرجددً معددـم

اٌش طنيمصف حفموأدولمدعدف،مصفد بماٌشد طقنمسؾدكمذظدؽ،موحؾػدقاممممممم

وتقسدوا،موظؽـفؿمأمؼعؾؿقامبوظضؾطمعـمطونماظ جولمػـدوك،موطدونمػد امممم

مأولمدممأرؼؼمؼبمامد م.

م***

ةمؼبمعؽدديمطددونماظـددوسمذبددؿؿعنيمؼبمغددقادؼفؿ،موبدددأتماٌػددوخ مم

ودبوصدؿمبـدقمسؾددمعـدوفمممممموطوغًمتؾؽمسودتفؿ،مواذؿدتمبنيماظؼؾوئؾ،

وبـقمدفؿمسؾكماظش ف،مصؿعوغدماظلودةمواألذ افمأؼفؿمأطـ ،مصؼولمبـقم

مسؾدمعـوف:مسبـمأطـ مدقدًاموأس مس ؼ ًاموأسظؿمغػ ًا.

وضولمبـقمدفؿ:مبؾمسبـمعـمظدؼـوماظلودةمواألس احل،موسبـمأسظدؿمم

مغػ ًامعـؽؿ.

ـوفمأنمؼعدواماألذد اف،موصعدً مضدوعقامبوظعدد،مممممصطؾىمبـقمسؾدمع

صؽونمأذ افمبـقمسؾدمعـوفمأطـ معـمأذد افمبدينمددفؿ،موظؽدـمبدينمممممم

دفؿمرصضقامامض ارمبوهل  يمبدؾمضدوظقا:مغعددمعقتوغدومعدـماألذد اف،ممممممم

مصـقـمأطـ .

صؽونموصعً مذػؾقامإظبماظؼؾقر،موبدؤوامؼعدونمأذ اصفؿمؼبماٌؼوب ،م

عـوف،مصلعدوامظ ظؽموابؿففقا،مصلغ لما مأطـ معـمبينمسؾدممدفؿبـقم
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َُٰس٥ُۡوت:مدؿماآلؼدقفدكمصدوظدتع لَۡ٭ى
َ
١َٰۡۡٱتلذََكزُؿُۡۡخ ةثِؿَُۡۡزۡرُت٥َُۡۡظّتذ َٞ ٢ۡۡٱل٧َۡ ۡلََكذ

٧َُ٤ٮنََۡۡقٮَۡفۡ ٕۡ ۡۡث٥ُۡذ٣َۡت ٧َُ٤ٮنََۡۡقٮَۡفۡۡلََكذ ٕۡ ٤َۡۡت ٧َُ٤ٮنَۡۡلَٮۡۡۡلََكذ ٕۡ ٥ۡٱحۡلَِٞي٥ۡ٤ََِِٔۡۡۡۡت
ُونۡذ ُوجذَ٭ة٣َُۡۡث٥ۡذ٦ۡٱۡۡلَِع٣َۡۡ٥ًََُّتَ ٨َِٔۡۡۡيَٮ٦َۡهِؾ٨ُ٤ٍۡۡۡذ٣ََۡٔۡتُۡسُۡۡث٥ۡذ٧ۡٱحۡلَِٞيَِۡۡخۡيََُّۡۡتَ
ِۡ٥ًِ م.٨1ٱجلٕذ

م***

طونمأبقمدػقونمبـمح بمضبوولمأنمؼـوصسمبينمػوذدؿمبومغػدوق،ممم

ف،مصؽدونمموظؽـفمطونمخبقً مؼبمرؾعف،مضبدوولمأنمؼظفد ماظـد احلمواظشد مممم

اظعدوصمبدـمممذبدحمغدوضؿنيموععدفممممموذاتمؼدقمممؼـق مؼبمطؾمأدؾقعمغوضؿني.

ذدقؽًومعدـمممموائؾ،مؼش صونمسؾكماظـقد مواظؿقزؼدع،مصلتوػؿدومؼؿدقؿمؼلدللممممم

اظؾقؿ،مصؾكؾمسؾقفمأبقمدػقون،موأبعدهماظعوصمبـموائدؾمبعصدوهمؼؼدقل:مممم

مماذػىمأؼفوماظقؿقؿ،مظقسمظـومحوجيمبؽموالمسقن.

رََءيَۡخۡكما مإظبمردقظفماآلؼوت:مدلوحص
َ
ِيۡأ ١ۡثِٱّلِي٨ِۡۡيَُسّؾُِبۡۡٱَّلذ

َٟۡ ِ َٰل ِيََۡٚز َۡۡوَّل٢ۡۡٱحۡلَت٥ًَِۡۡيَُؽعُّۡۡٱَّلذ َََٰۡۡيُيُّ َٕةمََِۡۡعَ ََۡٚٮي٢ۡۡ ٣ۡٱل٧ِۡۡك١ِيََِۡۡ
ِي٧ُۡ٤ِّ٣٤َۡۡ٨َى٤ِّيَۡ ِي٥َۡۡ٨َقة٬ُٮنََۡۡوَلدِ٭٥٬ُۡ٨َٔۡۡۡ٥ِۡۡۡٱَّلذ ٦ۡيَُؿآُءون٥٬َُۡۡۡۡۡٱَّلذ
ُٕٮنَۡ ٮنََۡۡوي٧َۡ٪َ ُٔ م.٧2ٱل٧َۡة

م

                                                           
 .م8-1دقرةماظؿؽوا ،ماآلؼوتمم(1)

 .7-1دقرةماٌوسقن،ماآلؼوتمم(2)
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م

 م501 | هـ01-

 اجلهر بالدعوة

م

ع مبلعودةمشوع ةمد احل،مؼشدورمحدلمشددمصدؾدؼؿعملمدؾدودماظـدس

واٌلؾؿقنمؼؿعؾدونمخؾليموطبػقنممؾمردقلما ،دوحلمجربؼدوبمظؾؼدوارتؼ

موذاتمؼقممأتكمؼبمدارمأبلماألرضؿ،مقلما مدؿمب ددؿمواظؿؼوحلػدإد عف

٩ِؾرۡۡمعـمربف،مصؼول:مآؼؿنيؼقحلمإظقفمم ؼؾماظـيبمدجؾ
َ
ََٟۡۡوأ ِنَيدَ َٔۡ

َٝۡؿبِيَۡ
َ
ؿِۡضۡۡدُۡؤَمؿُۡۡث٧َِةَۡٚٱۡوَؽعۡۡ،م٢١٤1ٱۡۡل ۡٔ

َ
٨َِۡۡوأ م.2ٸ٧ٱل٧ُۡۡۡشِكِيََۡۡٔ

حؿكمسؾؿمأنمإذامبددأمبفدومضقعدفمددريىممممممعومإنممسعفوماظـيبم

إنمأمتػعؾمعوممعـفؿمعومؼؽ ه،مصصؿً،مصؼولمظفمجربؼؾ:مؼومربؿد،مإغؽ

مأع كمربؽمتعوظب،مس بؽمربؽ.

إظبماٌـ ل،مؼعؾؿمصعقبيماٌفؿي،موعومدق ضلمعدـمممصعودماظـيبم

                                                           
 .214دقرةماظشع احل،ماآلؼيمم(1)

 .94دقرةمايف ،ماآلؼيمم(2)
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األذىمواظؿؽ ؼى،مصلخربماظلقدةمخدصبيماظيتمطوغًمتعؾؿمأنمػ اماظقدقممم

مآت،مضوظً:ممسعًوموروسيم موظـيبما .

نمسؾقًومابـمأبلمروظى،موضولمظف:مؼومسؾل،مإماؿمادؿدسكماظـيبم

ا مضدمأع غلمأنمأغ رمسشريتلماألض بني،مصوصـعمظـومؼدومسؾدلمذدوةمسؾدكممممم

مظأ،ماؿماعبعمبينمسؾدماٌطؾى.م(2)عـمرعوم،موأسدمظـومسسم(1)صوع

 ماظطعوممواظش ابموعبعمبينمسؾدماٌطؾىمأربعنيمأروعمسؾلموحضقب

ماظشدوةممععفؿ،موضلقبؿمهلؿماظـيبممرجً ،مطؿومجؾلًمسوئؾيماظـيبم

مؾؼ،ماؿمضول:مطؾقامبودؿما .ووزسفومؼبماظط

صلطؾقامحؿكمذؾعقامسـمآخ ػؿ،موغظ وامإظبماظطؾدؼمصدنذامبدفمطؿدوممممم

مممطدونمأولمعدد ة،مأمؼددؿغريمصقددفمإالماظؼؾقددؾمعددـمآاددورماألصددوبع،ماددؿمضددولمم

مظعؾل:مادؼفؿمؼومسؾل.ماظـيبم

صلحض مسؾلماظؼدحموذ بماىؿقدعمحؿدكمارتدقوا،مصؾؿدوماغؿفدقامممممم

ـؼصمذقؽًو!مصؼولمأبدقمهلدى:مظؼددمددق غومممممغظ وامإظبماظؼدحمصنذامبفمأمؼ

مربؿد!مم

ؼؼقل:مؼومبينمػوذؿ،مأغؼ وامأغػلؽؿمعـماظـور،مالممصؾدأماظـيبم

                                                           
 اظصوعمؼعينمامغوحل.م(1)

 اظعسمؼعينماظؼدح.م(2)
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أشينمسـؽؿمعـما مذقؽًو،مؼومبينمسؾدماٌطؾى،مأغؼ وامأغػلؽؿمعـماظـدور،مم

المأشينمسـؽؿمعـما مذقؽًو،مؼومسؾوسمسؿماظـيبمأغؼ مغػلؽمعـماظـدور،مالمم

ؽًو،مؼومصػقيمسؿيماظـيب،مأغؼ يمغػلؽمعدـماظـدور،مممأشينمسـؽمعـما مذق

المإشينمسـؽمعـما مذقؽًو،مؼومصورؿديمبـدًمربؿدد،مأغؼد يمغػلدؽمعدـممممممم

اظـددور،مصددنغلمالمأشددينمسـددؽمعددـما مذددقؽًو،مإالمأنمظؽددؿمرغبددًومدددلبؾفومم

م.(1)بؾ ئفو

م:مصؿـمعـؽؿمؼمعـمبف ا؟دودماظصؿًماٌؽون،مصؼولماظـيبم

مـمأبلمروظىمصؼول:مأغومأؤعـمظؽ.دؽًماىؿقع،ماؿمضوممسؾلمب

صضقؽمظ ظؽمسؿفمأبقمهلى،مودك معـمطؾمعومضقؾموج ىموضول:م

أهل اموؿعـو؟مػمالحلمػدؿمسؿقعؿدؽموبـدقمسؿدؽ،مصدؿؽؾؿمودعماظصدغور،ممممممم

قبمسؿدومتؼدقلمصفدقمممم واسؾؿمأغفمظقسمظؼقعؽمبوظع بمضورؾيمروضي،موإنمدؽ

مؾبأؼل مسؾقفؿمعـمأنمؼـىمبؽمبطقنمض ؼشمواددػؿماظعد ب،مصؿدومرأؼدمممم

مأحدًامجوحلمسؾكمبينمأبقفمبش مممومجؽؿفؿمبف.

طقدػمماٌؽون،مصؼوممبعدهماظـدوسموشدودروا،ممموغفضمؼضقؽموشودرم

م؟بوظـورموػؿمالمؼمعـقنمأنممػـوكمحقوةمبعدماٌقتم ط ػؿمربؿدمؼؾب

عدـمردةمصعدؾمسشدريتف،مصؼوظدًمخدصبدي:مالمممممممح نماظ دقلم

                                                           
 دلصؾفو.دلبؾفومبؾ ئفومؼعينمم(1)
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م.تقاجففؿمصقفومس غقي،ماصربمسؾقفؿسؾقؽ،مإغفومأولمع ةم

ظعؾلمبـمأبلمروظى:مؼومسؾل،مسدمموؼبماظققمماظؿوظلمضولماظـيبم

ظـوممبـؾماظ يمطـًمصـعًمظـومبوألعسمعـماظطعوممواظشد اب،مصدننمػد امممم

ؽبم(1)اظ جؾ مضؾؾمأنمأطؾؿماظؼقم.مضدمبدرغلمإظبمعومضدممسع

صفف مسؾلمبـمأبلمروظىماظطعوممواظش ابموعبعفؿماوغقيمإالمأبدومم

طعوممواظش ابمطؿومصعدؾمبدوألعس،مصدلطؾقامممماظمهلى،مصؼدقبممهلؿماظـيبم

:موذ بقامحؿكمذؾعمآخ ػؿمواظطعوممطوعؾمطؿومػق،مادؿمضدولماظدـيبمممم

ايؿدم مأغبدهموأدؿعقـفموأوعـمبفموأتقطؾمسؾقف،موأذفدمأنمالمإظفمإالم

ا موحدهمالمذ ؼؽمظف،مإنماظ ائدمالمؼؽ بمأػؾدف،موا ماظد يمالمإظدفمإالمممم

وإظبماظـدوسمسوعدي،موا مظؿؿدقتـمطؿدوممممممػقمإغلمرددقلما مإظدقؽؿمخوصديممم

تـوعقن،موظؿؾعــمطؿومتلؿقؼظقن،موظؿقودأممبومتعؿؾقن،موإغفومظؾفـيم

مأبدًامأوماظـورمأبدًا.

صؿًماىؿقعمصؿوبعمضوئً :مؼدومبدينمسؾددماٌطؾدى،موا معدومأسؾدؿممممممم

ذوبًومعـماظع بمجوحلمضقعفمبلصضؾمممومجؽؿؽؿمبف،مضدمجؽؿؽؿمبلع ماظدغقوم

مالمأشينمسـؽؿمعـما مذقؽًو،مدؾقغلمعـمعدوظلمعدومذدؽؿؿ،ممممواآلخ ة.موا 

واسؾؿقامأنمأولمآتمؼقمماظؼقوعيماٌؿؼدقن،مصدننمتؽقغدقامؼدقمماظؼقوعديمعدعممممممم

                                                           
 ػ اماظ جؾمؼعينمأبومهلى.م(1)
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ض ابؿؽؿمص اكموإؼويمالمؼلتقنماظـوسمبوألسؿولموتلتقنمبوظدغقومهؿؾقغفوم

مسؾكمأسـوضؽؿ،مصلصدموجفلمسـؽؿ،مصؿؼقظقن:مؼومربؿد،مصلضقلمػؽ ا.

متوبع:مصؿؼقظقن:مؼومربؿد،مصلضقلمػؽ ا.صص فموجفف،مو

موص فموجففمإظبماظشؼماآلخ .

:معومأحدىممبؾطػمدودماظصؿًماٌؽون،موأخريًامضولمسؿفمأبقمروظى

دمتصدؼؼـوميدؼـؽ،موػمالحلمبـقمومععووغؿؽ،موأضؾؾـومظـصققؿؽ،موأذإظقـ

أبقؽمذبؿؿعقن،موإمندومأغدومأحددػؿمشدريمأغدلمأدد سفؿمإظبمعدومهدى،ممممممممم

صقا مالمأزالمأحقردؽموأعـعدؽ،مشدريمأنمغػلدلمالممممممصوعضمٌومأع تمبف،

متطووسينمسؾكمص اقمدؼـمسؾدماٌطؾى،موا مظـؿـعؽمعومبؼقـو.

:مأؼؽدؿمؼؼضدلمممواصؼماىؿقعمسؾكمردمأبلمروظى،مصؼولماظـيبم

مؼين،موؼؽقنمخؾقػيتمؼبمأػؾل.سينمدؽب

عدـمدسدقةممممصلؽًماىؿقع،موصفؿقامأنمعومدقؼقممبدفمربؿددممم

سؾقفمصقؽؾػفمحقوتف،مصلسودمضدوئً :مأؼؽدؿمؼؼضدلمممممض ؼشمضدمؼؽقنمخطريًا

مؼين،موؼؽقنمخؾقػيتمؼبمأػؾل؟سينمدؽب

مصـفضمسؾلمبـمأبلمروظىموضول:مأغومؼومردقلما .

م:مأغًمؼومسؾل،مأغًمؼومسؾل.صؼولماظـيبم

واغػضماالجؿؿوعمسؾكمذاك،موأمؼمعـمظفمأحدمعـمضقعف،مصعؾؿمأنم
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ظدسقةمض ؼشًو،مصلخربماظلدقدةممسؾقفمأنمؼػعؾمأطـ مممومصعؾ،موأنمؼؾودرمبو

خدصبيمأغفمددقؾؾغمض ؼشدًومبدوألع ،مصؼوظدً:موا مإغدلمألخشدكمسؾقدؽمممممممم

مض ؼشًو،موظؽـفوماظ دوظي،مصوعضمألع مربؽ،موإغـومععؽمعوضقن.

م***

وبعـًماظلدقدةمخدصبديمممواوفمإظبمجؾؾماظصػو،ممخ جماظـيبم

وموغدودى:مؼدممماظدـيبمممصصعدسؾقدًامهلومظقطؿؽـقامسؾكمد عيمزوجفو،م

صؾوحوه!مؼومبينمصف !مؼومبينمسدي!مؼومبينمشوظى!مؼدومبدينمظدمي!مؼدوممممم

مبينمع ة!مؼومبينمط ب!مؼومبينمسؾدمعـوف!مؼومبينمضصل!...

مسعماظـوسماظـداحل،مصووفقمإظبمجؾدؾماظصدػو،موعدـفؿمعدـمبعدٌمممممم

مردقاًلمظريىمعومخربماٌـودي،مصوجؿؿعماظـوس،مصؼوظقا:معوموراحلك؟

ربتؽؿمأنمخقً مبوظقاديمت ؼددمأنممؼؿؽؿمظقمأخ:مأرأصؼولماظـيبم

متغريمسؾقؽؿمأطـؿؿمعصدضل؟

مضوظقا:مغعؿ،معومج بـومسؾقؽمط بًومضط.

مضول:مصنغلمغ ؼ مظؽؿمبنيمؼديمس ابمذدؼد.

تعفىماظـوسمممومؼلؿعقن،موظؽـمسؿفمأبدومهلدىمضدولمعدـمبدنيمممممم

ماىؿقع:متؾًومظؽمؼومربؿد،مأهل امعبعؿـو!

إظقفموحدلمعدـماظلدؿوحلمممممسلمأغفمضدمغ لاؿمضولمظؾـوسمدوخ ًا:مؼدقب
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ظـعؾدما ،مػومػلماألواونمتؼ بـومإظبما ،مصودؿعقـقامبفومؼصؾؽؿماًدريمم

ماظؽـري.

ؿمعؿعفؾقنممموممسعقا،موت طقامدؽ،موػدكمذظدوسمسؾدضماظـدواغػ

َٓۡۡتجذۡخۡاآلؼوت:مما مإظقفكمددًا،مصلوحدوحقمقلداظ د ِبۡۡيََؽا
َ
ۡۡلََ٭تۡ ۡأ ١َۡودَتذ

ۡٓ ۡدَن٦ََٰۡۡة
َ
م.٣1لََ٭تۡ ۡذَاَت٩َۡۡةٗراَۡقًَۡىَل٠َ٢ََٰۡۡكَتَۡۡو٦َةۡةُُلُۥ٦ََۡۡخۡ٪٫ُۡۡأ

ٌـدد ل،مصوددؿؼؾؾؿفماظلددقدةمخدصبدديموضدددممإظبمامسدودماظ دددقلمم

سؾؿًمأنمض ؼشًومأمتصغمإظقف،مبؾموإنمسؿدفمضددمأاؼدؾمسؾقدف،مصلجؾلدؿفمممممم

موخػػًمسـف.

م***

كب عدومممأعومأبقمهلىمصؼدمسودمإظبمزوجؿفمأممعبقؾ،مصؼولمهلو:مأرأؼ

ىمض ؼشدًومواظعد بمسؾقـدو،موؼؽلددمممممـدقيمأنمؼمّظدممـو،مإغفمؼؼػعؾمربؿدمب

مسؾقـومعؽودؾـومووورتـو.

مصعؾ؟دلظًمأممعبقؾ:موعوذام

رمعـمسد ابممقلمعـما ،موضب قبأغفمردصعدمسؾكماظصػومؼعؾـممضول:

ماظـور،موضبٌماظـوسمسؾكمت كمسؾودةماألصـوم.

ؼ ؼددمأنمؼؾعددمممأوجفد مبفدومؼبمعؽدي!ممممصفعًمأممعبقؾموضوظدً:مم

                                                           
 .م3-1دقرةماٌلد،ماآلؼوتمم(1)
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سؾودةمآبوئفؿ؟مبؽسمعومجوحلمبف،ماألصدـوممرسدًمعؽديمأسقاعدًوممممماظـوسمسـم

مطـرية،مأالمطبشكمأنمتغضىمسؾقـوموتػلدموورتـوموحقوتـو؟

سلمأغفومحفورةمالمتض موالمتـػع،مآهمظقممسعدًماظعد بمممضول:مؼدقب

ممبومؼؼقل،مظؿفوظؽًمعؽي.

ضوظًمأممعبقؾ:مسؾكمبينمػوذؿمأنمؼقضػقهمسـدمحده،مالمروضيمظـوم

مش.ؼبمعقاجفيمض ؼ

م.صؼطمل:مأمؼصدضفمأحد،مزوجؿفمواألرػول،موبعضماظعؾقدضو

ضقؽًمأممعبقؾموضوظً:مػ امسفديمبؼد ؼش،معدومطدونمهلدؿمأنممممم

لق وامبؽ ممؼػلدمسؾقفؿمحقوتفؿ،مسؾقـومأنمغؾؼـمربؿدًامدرددًومؼعؾدؿمممؼؾب

معـفمأنمض ؼشًومظـمتلؿؿعمإظقف.

لموخموتؾؼقفومأعوممعـ دقاكمواألوددؾماألذدؾمهؿددأتمأممعبقدوب

طؾمصؾوح،موطؾؿومصؿحماظؾوب،ماضط وامظؿـظقػماٌؽونموغؼؾمماظ دقلم

د٫ُُۥوت:مدداآلؼمفمددقظددكمرددكما مإظدلوحددقاك،مصداألذ
َ
ََۡحذة٣َحََۡۡوٱۡمَؿخ

تِۡ َُ َكؽ ٨ِ٦َّۡۡۡظۡج٢ۡ ِۡصًِؽ٬َةِۡػ٤ۡۡٱۡۡلَ ـمدكمسدوتماألوظديمظمؼد،متؿؿ٦٥1ذ

مأبلمهلى.

م***

                                                           
 .5-4دقرةماٌلد،ماآلؼوتمم(1)
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،مدخدؾماظلدققمظقشدرتيمممم(1)جؾمسوأؼبمػ هماألاـوحل،موصؾمعؽيمر

بعضماظـقوب،مادؿماودفمإظبماظؽعؾدي،مصد أىماظعؾدوسمبدـمسؾددماٌطؾدىممممممممم

مجوظلًومػـوك،مصفؾسمإظبمجوغؾفمؼـظ مإظبماظؽعؾدي،مصد أىماظ ددقلمممم

ووضػمظقصؾلمعلؿؼؾً ماظشوممواظؽعؾي،ماؿمجوحلمسؾلمبـمأبدلمروظدىممممضدم

ـدًمخقؼؾددمممووضػمسـم قـفموزؾمجبقاره،ماؿمجوحلتماظلقدةمخدصبيمب

ص طددعمسؾددلممووضػددًمخؾػفؿددو،موصددؾقامعبقعددًو،مص طددعماظ دددقلممم

صلفدمسؾلموخدصبي.متعفدىماظ جدؾمممموخدصبي،ماؿمدفدماظ دقلم

مأع مسظقؿ!م،وضولمظؾعؾوس:مؼومسؾوسم!ممومرأى

موضول:مغعؿ،مأع مسظقؿ.مصـظ ماظعؾوسمإظبمابـمأخقفمربؿدم

مصلللماظ جؾ:معومػ ا؟

مضولماظعؾوس:مدؼـمجدؼد.

مؾ:مصؿـماظ جؾ؟دللماظ ج

متعفىماظعؾوس:مأوالمتع صف!

مضولماظ جؾ:مال.

مضولماظعؾوس:مػ امابـمأخل،مربؿدمبـمسؾدما .

مدللماظ جؾ:موعـماظغ م؟

                                                           
 اظ جؾماظعوأمامسفمسػقػماظؽـدي،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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مضول:مابـمأخل،مسؾلمبـمأبلمروظى.

مدللماظ جؾ:موعـماٌ أة؟

ضول:مخدصبيمبـًمخقؼؾد،موا مالمأسؾؿمسؾكموجفماألرضمعلؾؿًوم

مشريمػمالحلماظـ اي.

صلدللممظ جدؾمممدومرأى،موزدؾمؼد اضؾفؿمحؿدكماغؿفدقا،مممممممتعفىما

ماظعؾوس:موعوذامصعؾمبفمضقعف؟

مبقهموػقماظصودقماألعني.أجوبماظعؾوس:مط قب

مصؼولماظ جؾ:موعوذامسـؽمؼومسؾوس؟

مأجوبماظعؾوس:مأغومسؾكمدؼـمأبلموإخقتل.

مؼبماالضرتابمواظلمالمسـمػ اماظدؼـ.اظ جؾمرتددمص

م***

اظ يمرأىمعـوعدًومم-م(1) ةماىفينسؿ ومبـمعؼبمضؾقؾيمس بقي،مطونم

جوظلًومإظبمضقعدف،مصلتدوػؿمصدوحؾفؿمسوئددًامعدـممممممم-ظ دقلما مضؾؾماظؾعـي

ٌمأغبدمضدمبؾبأع مسظقؿمحدثمؼبمعؽي،معؽيمؼؼقلمهلؿ:م ؼددسقماظـدوسممممعد

مإظبمسؾودةماًوظؼموت كمسؾودةماألصـوم.

،مصؾوتمؼلللماظ جدؾمسدـمطدؾمعدوممممم،مػ امتػلريمرؤؼوهسؿ وجػؾم

                                                           
 سؿ ومبـمع ةماىفين،مذط مؼبمصصؾمعؼدعوتماظؾعـي،مظفمدورمصغريمؼبماظلرية.م(1)
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عـمأيمضؾقؾديمػدق؟مػدؾمػدقمذومذدلنمؼبمضقعدف؟مػدؾمممممممممعومامسف؟مؼع ف:

مؼؽ ب؟مػؾمطبقن؟معوذامصعؾمبفمضقعف؟

ضولماظ جؾ:مسؾكمردؾؽمؼومسؿ و،مإغفمربؿدمبـمسؾدما مبـمسؾددمم

أحددًامماٌطؾى،معـمبينمػوذؿ،مأودطمضقعف،موػقماظصودقماألعدني،موظؽدـممم

منمأػؾمعؽيمتؿفؿفمبوىـقن.إأمؼصدضف،مو

ممػ اماظؿـوضضماظعفقى؟معـمصقرهمؼؼقل:معومسؿ وغفضم

موحبٌمد ؼعًومسـمرددقلما ممموح ممأعؿعؿفمواوفمإظبمعؽي،

ؼدومابدـمممم:صفؾسمإظقفموأخربهماظ ؤؼوماظيتمرآػومضؾؾمددـنيممإظبمأنمضوبؾف،

ؾب غدقرًامددورعًومطبد جمعدـماظؽعؾدي،موصدؾمإظبمؼـد بمممممممممسؾدما ،مظؼدمرأؼ

ؾبمم م،مصدقتًومبدنيماظـدقرمؼؼدقل:مزفد مامدد ممممممموأر افمضؾدقؾيت،مومسعد

ؾبموُط مبدؽماظقدقم،موحضد تؾبممممل تماألصـوم،مووصؾًماألرحوم.موضدممسعد

موعومتؼقلمصقف.معل سًومإظقؽمألدؿؿعمإظبمػ اماظدؼـماىدؼد

وضولمظف:مؼومسؿ ومبـمع ة،مأغدوماظدـيبممممىمبفمردقلما مص حقب

اٌ دؾمإظبماظعؾودمطوصي،مأدسدقػؿمإظبمامدد م،موآعد ػؿمحبؼدـماظددعوحل،مممممم

ا ،مورصضماألصـوم،مصؿدـمأجدوبمصؾدفماىـدي،مممممموصؾيماألرحوم،موسؾودة

مـمؼومسؿ ومؼمعـؽما معـمػقلمجفـؿ.وعـمسصكمصؾفماظـور،مصكعكب

صؼولمسؿ ومعـمصقره:مأذفدمأنمالمإظدفمإالما ،موأغدؽمرددقلما ،مممم
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ؾب ؽبمآعـ معـمح لموح ام،موإنمرصضمذظؽمطـريمعـماألضقام.ممبومجؽ

ماؿمأغشد:

م:مع حؾًومبؽمؼومسؿ ومبـمع ة.صؼولمظفمردقلما م

قب سؾدقفؿمممصؼولمسؿ و:مؼومردقلما ،مابعـينمإظبمضقعلمظعؾما م 

مبؽ.مومعـمسؾلقببلمطؿ

:مسؾقؽمبوظ صؼمواظؼقلماظلددؼد،موالمتؽدـمممصؼولمظفمردقلما م

مصظًوموالمعؿؽربًاموالمحلقدًا.

سودمسؿ ومبـمع ةمص حدًومإظبمضؾقؾؿدف،موبددأمؼددسقػؿمإظبمامدد ممممممم

مبؽؾمصربموصطـيموتػون.

م***

إظبماظؽعؾيمبصقؾيمأبدلمبؽد ،مممماوفماظ دقلمؼبماظققمماظؿوظلم

 تمأممعبقؾمهؿؾماظؼدوذوراتمواألذدقاكمظؿؾؼدلمممموبقـؿومػؿومػـوكمحض

                                                           
 اظؼػ متعينماألرضماًوظقي.م(1)

 اظدطودكمػلماألراضلماظصك ؼي.م(2)

 ايؾوئؽمتعينمعلريماظـفقم.م(3)

مذدددفدتمبدددلنما محدددؼموإغدددينم

مددوقمامزارمعفدوج اًممـمومش تمسدم

مغػلدًوموواظدداًممألصقىمخريماظـوسم
م

مآلهلددديماألحفدددورمأولمتدددوركممم

م(2)بعدماظدطودكم(1)إظقؽمأجقبماظؼػ 

م(3)صققمايؾوئؽمعؾقؽماظـوسردقلم
م
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وخدصبدي،مص آػدومزؼددمبدـمربؿدد،مممممممبفومسؾكمبوبمعـد لماظ ددقلممم

صلوضػفومضوئً :مطػلمسؿومتػعؾني،مصفدقمرددقلما مصعدً ،موددقع بؽما ممممم

مظ ظؽ.

دصددوسلمسـفددو،موأغددؿؿمممضددقؽًموضوظددً:مدددؿؾوركمظددلماآلهلدديم

مؿف.دؿؿقتقنمذ معق

ؿعلمأنما مأغ لمؼبمذلغؽموزوجؽمدلدتؿمدول:مأظددموضدؿمزؼدلدؿداب

َٓۡۡتجذۡخًۡو؟مددد آغدض ِبۡۡيََؽا
َ
ۡۡلََ٭تۡ ۡأ ١َۡۡٓودَتذ ۡدَن٦ََٰۡۡة

َ
٠َ٢َۡكَتَۡۡو٦َة٦َۡةُُلُۥَۡخۡ٪٫ُۡۡأ

د٫ُُۥ٣ۡلََ٭تۡ ۡذَاَت٩َۡۡةٗراَۡقًَۡىَلَٰۡ
َ
تََِۡۡحذة٣َحَۡۡوَٱۡمَؿخ َُ ٨ِ٦َّۡۡظۡج٢ۡ ِۡصًِؽ٬َةِۡػ٤ۡۡٱۡۡلَ

َكؽ ۡ م.٦٥1ذ

مضؾًوموضوظً:مأومضولمربؿدمذظؽ؟اغب موجفمأممعبقؾمش

مضولمزؼد:مبؾمربمربؿد.

أظؼددًمأممعبقددؾماألذددقاكمشوضددؾيمواوفددًمإظبماظؽعؾدديمحقددٌممم

ؼدػومحفورةمضودقي،مصقصدؾًمممبؽ مجؾقس،مهؿؾمؼبموأبقماظ دقلم

مممممورأتمأبددومبؽدد مجوظلددًوموحددده،موضدددمأخدد ما مبصدد ػومسددـممممممماظؽعؾددي

ؼدومأبدومبؽد ،مإنممممم،مصقضػًمأعوممأبدلمبؽد موضوظدًمشوضدؾي:مممماظ دقلم

صوحؾؽمضدمبؾغينمأغفمؼففقغل،موا مظقموجدتفمظض بًمبف همايفورةم

                                                           
 .5-1دقرةماٌلد،ماآلؼوتمم(1)
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مسصقـو،موأع همأبقـو،مودؼـفمت طـو.م(1)صؿف،معؾب ممًو

جدوظسمإظبمممذوشودرتمشوضؾيموأبقمبؽ معؿعفدى،مصوظ ددقلممم

مجوغؾفماوعًو!مصلللمأبقمبؽ :مؼومردقلما ،مأعومت اػومرأتؽ؟

مين،مظؼدمأخ ما مبص ػومسين.:معومرأتصلجوبفماظ دقلم

واوفًمأممعبقؾمإظبمعـ هلو،موطدونمزوجفدوموأبـوؤػدومػـدوك،ممممم

ؽب معومؼؼقظفمابـمأخقؽمسـو؟مصؼوظًمشوضؾيمألبلمهلى:مأعوممسع

مضولمأبقمهلى:موعوذامؼؼقل؟

غدورًامذاتمهلدى،موأغدينمددقؽقنمظدلمممممممددـدخؾمضوظً:مؼؼقلمأغـوم

محؾؾمعـمهلىمؼؾػمحقلمسـؼل.

ضدؾًومذددؼدًا،موطد ظؽمأوالدػؿدو،مصـظد مأبدقمممممممشضىمأبقمهلىمظ ظؽمش

مهلىمإظبمأوالدهموضول:مرأدلمعـمرأدؽؿومح اممإنمأمتطؾؼومرضقيموأممطؾـقم.

مصددوغطؾؼمسؿؾدديموسؿقؾدديمابـددومأبددلمهلددىمعددـمصقرػؿددومإظبمعـدد لمم

وخدصبي،مصط ضدوماظؾدوبمبؼدقة،مصؿقدًماظلدقدةمخدصبديمممممممماظ دقلم

وريبمابـؿقفدو،مماظؾوبمهلؿومضؾؼي،موظؽـفدومرمسدًمابؿلدوعيمرضقؼديمًدممممم

موضوظً:مأػً مودفً مبؽؿو،متػض ،مػؾمعـمخطىمعو؟

م،مػؿومروظؼ.ابـؿقؽصؼوالمعـمصقرػؿو:مالمغ ؼدم

                                                           
سؽلًموصػمامسدفمإظبممم،مطوغًمض ؼشمإذامػفًمربؿدًامتعينمبفماظ دقلمربؿدًامم(1)

 ع عؿ.
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موت طوػومسؾكماظؾوبموحدػوموشودرا.

زؾًماظلقدةمخدصبيمواضػيمتؿقؿؾماالبدؿ حلمتؾدقماآلخد ،مطقدػممممم

مهلومأنمدبربمزوجفوموبـوتفومخربًامطف ا؟

تصؾقب مغػلفو،مصلؿعًمصدقتمممأشؾؼًماظؾوبمبفدوحل،موحووظًمأن

مرضقيمعـموراحلماظؾوبمتؼقل:مظؼدمرؾؼوغو.

اظؿػؿًماظلقدةمخدصبيمظرتىمرضقيمعؿػوجلةممموممسعً،موبددأتمم

اظدعقعمتلقؾمعـمسقـفو،مصعوغؼؿفومأعفومدبػػمسـفوموتؼدقل:مالمسؾقدؽممم

ؼومحؾقؾيت،مسؾقـومبوظصرب،موإغؽمعبقؾيموذ ؼػي،مودقعقضـوما مخريًام

معـفؿو.

طؾـقممعـمأعفوموأخؿفومتلؿػل مسؿومصب ي،مصضدؿؿفوممماضرتبًمأم

اظلقدةمخدصبديمعدعمأخؿفدوموضوظدًمبفددوحل:محؾقدؾيت،مصؾـددسقما مأنمممممممم

مؼعقضـومخريًامعـمسؿؾيموسؿقؾي،مظؼدمض راماظعداحلموت طوماًطؾي.

ح نماىؿقعمٌدومجد ى،موصدربوامسؾدكمعصدوبفؿ،مودسدقاما مأنممممممم

مؼعقضفؿماًريماظؽـري.

م***

بوظؽعؾدي،مممذمونموورتف،موردوفماظ ددقلممممسودمأبقمبؽ مإظب

وت كمسؾودةماألواونماظديتمممؼؾؾمسؾكمذبوظسمض ؼشمؼدسقػؿمإظبما وبدأمؼؾب
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،مصؾؿدومضدوممعدـمااؾدسمممممظدفمالمتض موالمتـػع،موعومطونمأحدمؼلدؿفقىمم

اظ يمطونمصقفمأبقمايؽؿمبـمػشوممضولمٌـمحقظف:مؼومععشد مضد ؼش،مإنممم

دؼــدو،موذدؿؿمآبوئـدو،موتلدػقفممممممربؿدًامضدمأبكمإالمعدومتد ونمعدـمسقدىمممم

أح عـو،مودىمآهلؿـو،موإغلمأسوػددما مإنمرأؼؿدفمددوجدًامأنمأردلمسؾدكمممممم

وظؼدمسؾؿؿؿمعدومبفدومأحددممممم، موجففمبوظرتاب،موعومظفمأتؾوعرضؾؿف،موأسّػ

مأطـ مغودؼًومؼلوغدمعين.

ماظعؾوسمبـمسؾدماٌطؾىمغفضمأحدماىوظلنيمؼبماٌلفدمواوفمإظب

أبقمايؽؿ،مصؼؾؼماظعؾوسمسؾكمابـمأخقدف،مصد ػىممموأخربهممبومؼفددمبفم

،مادؿقضػفموح قبرهمضوئً :مؼومابـمأخل،محوذرمأبومعل سًومإظبماظ دقلم

ايؽؿمبـمػشوم،مصؼدمأضلؿمبو مظؽـمرآكمتلفدمسـدماظؽعؾيمظقطلنمسؾدكمم

مرضؾؿؽ،موظقعػ نقبموجفؽمبوظرتاب.

،ممموممسع،مواوفمعل سًومسوئدًامإظبماٌلفدمشضىمردقلما م

مصؼؾؼماظعؾوسمأطـ موضول:مػ امؼقممذ .

اظؽعؾيمحؿكممػمابـمأخقف،مصؿومإنموصؾماظ دقلمد عمخؾدوأد

ۡق:مدؾدؿدوضػمؼ
ۡ
َٟۡۡثِٱۡق٥ِۡۡٱَٝۡؿأ ِ ِيَۡربّ َٜۡۡٱَّلذ ١ََٜۡۡػ٤َ نَص٨َََٰۡۡػ٤َ ٨ِ٦ٍٜۡۡۡۡۡٱۡۡلِ َ٤ َٔ٢ۡ

ۡ
ۡ
َٟۡۡٱَٝۡؿأ ۡزَؿمَُۡۡوَربُّ

َ
ِي٣ۡٱۡۡل ٤ذ٥َۡۡٱَّلذ َِٔۡۡ٥َ٤ َٞ ٤ذ٤َۡۡ٥ثِٱ٣ۡ نَص٨َََٰۡۡٔ ٥َ٤ۡۡۡل٦َۡۡۡ٥َةۡٱۡۡلِ ٕۡ ٥َۡح

ۡٓ نَص٨ََٰۡۡإِنۡذۡلََكذ َغَٰٓۡۡٱۡۡلِ ُۡ ن٦ۡحَلَ
َ
َنَٰٓۡۡرذَءاهُۡۡأ ۡ٘ َٟۡۡإَِلَٰۡۡإِنۡذ٧ۡٱۡقذَ ِ م.٨1ٱلؿُّۡصَعََٰٓۡۡرّب

                                                           
 .8-1دقرةماظعؾؼ،ماآلؼوتمم(1)
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مصلتكمرجؾمأبومايؽؿموضولمظف:مؼومأبومايؽؿ،مػ امربؿد.

،ماؿموضػمصفلةموتغريمغفضمأبقمايؽؿمظقؼرتبمعـماظ دقلم

ؼؿؼلمبقدؼف،موأوحكما ممئػًومإظبمذبؾلفًو،موسودمخودىمس ضدؾوتصموجفف

رََءيَۡخۡ أماآلؼوت:مدؼؼمقلمدإظبماظ د
َ
ِيۡأ َٰٓۡۡإِذَاَۡخجًۡؽا٩َۡحۡ٪َهَٰۡۡٱَّلذ ۡ٪َولذ

رََءيَۡخۡ
َ
ََۡۡكنَۡۡإِنۡأ و٫ۡۡۡٱلُۡ٭َؽىَََٰٓۡۡعَ

َ
َمؿَۡۡأ

َ
َٮىَٰٓۡۡأ ۡٞ رََءيَۡخ٬ۡۡثِٱتلذ

َ
َبۡۡإِنۡأ ٠َۡؾذ

َٰۡٓ ل٥َۡۡۡ٭َودََٮلذ
َ
٥َ٤ۡخ ٕۡ نۡذَۡح

َ
َۡۡثِأ ۡۡٮيََؿىَٰۡۡٱّللذ َٕ اۡيَجذ٣ِۡۡ٫َذ٣ۡۡۡ٥َه٨ِۡلََكذ َٛ ۡٯثِٱجلذةِوًَح٣َِۡۡجَۡك

بَح َۡۡؽَِٰؾثَح٩ٍَۡۡةِوًَح ۡ َِ بَةجًَِحََۡۡق٪َۡؽعُۡۡٱ٩َةدِي٫َُۥ٤ًََٚۡۡۡؽعَُٰۡۡػة ـذ ۡۡٲٱل َّۡلۡۡلََكذ
ُۡ٫ ٕۡ ُِ م.1ٳ۩َوٱۡرَُّتِبَۡوۤۡدُجۡسٱۡدُ

م،مصؼولماظ جول:مؼومأبومايؽؿ،معومبوظؽ؟مودفدمردقلما م

وأبقمايؽؿمؼ وػموؼؼقل:مأالمت ونمعومأرى؟موا مظؼدمددمأصدؼمم

ماظلؿوحلمسؾل!مإنمبقينموبقفمخـدضًومعـمغور،موػقاًلموأجـقي!

بعددمعدوممممدفدتف،موغفض،مصلدلظفماظعؾدوسمممأغفكمردقلما م

م:مظؼدمخشلمأبقمايؽؿمأنمؼؼرتبمعـؽ.رأى

ألخ تددفماظ بوغقدديمم(2):مظددقمصعددؾمأبددقمجفددؾصؼددولمردددقلما م

مئؽيمسقوغًو.اٌ 

م***

                                                           
 .19-9دقرةماظعؾؼ،ماآلؼوتمم(1)

 سؾكمسؿ ومبـمػشوممبداًلمعـمأبلمايؽؿ.أبقمجفؾ،مظؼىمأرؾؼفماظـيبمم(2)
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إظبمعـ ظف،مصؽونماٌـ لمػودئًوموح ؼـًو،مأجؾلًممسودماظ دقلم

اظلقدةمخدصبيمزوجفوموأخربتفمبفدوحلمعومحصدؾمعدـمسؿدفمأبدلمهلدىمممممم

قبمممم بفد هماظصدقرة،مممموزوجؿفموأوالده،موطقػمح غدًمبـوتدفمعدـمتطؾدقؼف

صصربمواحؿلى،مووادكمابـؿقدفمسؾدكمعدومأصدوبفؿو،مورؾدىمإظقفؿدومأنممممممم

موحلما . مصلقعقضفؿومخريًامإنمذمتقط مأع ػؿو

،مؼدسقمربدفممإظبماظؽعؾي،موروفمبفوح ؼـًومموخ جمردقلما م

:مظؼدمرّؾؼـومبـوتدؽ،معدومممصؾؼقفمسؿؾيمبـمأبلمجفؾ،مصؼولمظ دقلما م

ؽب قبمعـمحوجي،موإنمسؾ قبممممظـومبف آهلؿـوموآبوحلغوموأعفوتـوماوغقديموا مظدـؼػ

مؼبموجفؽ.

اظلؿوحلموضول:ماظؾفؿمدؾطمسؾقدفمطؾؾدًومممؼدهمإظبممص صعمردقلما م

معـمط بؽ.

ارتعدمسؿؾيموضول:مأالمتؽػمسـمدق كمػ ا!مددلضػمؼبموجفدؽممم

معومحققً!

ـموشودرمعل سًومإظبمبقؿف،موأخربمأبدوهمأبدومهلدىمعدومضوظدفمظدفمابدممممممم

وظؽـمأبومهلىمخدوف،موزدؾمصدوعؿًومممممأخقف،موزـمأنمأبوهمدقغضىمألجؾف

مسقةمربؿدمتصقؾين؟قمأنمدؼػؽ موؼػؽ ،مصؼولمسؿؾي:مػؾمتصدقب

ضولمأبقمهلدى:مالمتلدوص ،موالمتغدىمسدـمعؽديموعدومحقهلدو،مالمممممممم
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قبموحدكمأبدًا. موؾل

مخوفمسؿؾيمأطـ موضول:مػؾمتظـمأنمعومضوظفمربؿدمضبصؾمظل؟

مصلؽًمأبقمهلى.ممم

م***

ؾديمبدـمأبدلممممقطونمسـؿونمبـمسػونمؼعؿؾمؼبموورتف،مصؿ مسؾقفمسؿ

وعؿدكممم:ظفمسـؿدونمهلىمؼطؾدىمبعدضماظؾفدورات،موأاـدوحلمايددؼٌمددلمممممم

مدقؽقنمزصوصؽمأغًموأخقك؟

صوبؿلؿمسؿقؾيموضول:مظؼدمرؾؼًمرضقيمبـًمربؿد،مؼ سؿمأنمأبوغدومم

مؼدخؾماظـور،موأعـومدؿطققمحبؾؾمعـمهلى،مالمحوجيمظـومبفؿو.

متػوجلمسـؿونمودلل:موأخقكمأؼضًو؟

ضول:مرؾعًو،مػ اماظدؼـماىدؼدماظ يمابؿدسفمدقفؾىماظدعورمسؾكم

مأنمؼؿصدىمظف،موسبـمأولمعـمؼػعؾ.ض ؼش،مسؾكماىؿقعم

مؾي:موعـمؼ ؼدمأنمؼؽقنمصف ًاماـقن؟قصؼولمسؿدؽًمسـؿون،م

جػؾمسـؿون،موت كموورتدفمواودفمإظبمعـ ظدف،موعبدعمسوئؾؿدفمممممم

موضولمهلؿ:مظؼدماخرتتمس ودًو.

ص حًمأممسـؿونمجدًامبوًربماظلدور،موأخدريًامحؾقدىمضد ؼشمضد رمممممم

ممحظقًمبؼؾىمحؾقىمض ؼش؟اظ واج،مدلظؿف:موعـمػلمدعقدةمايظماظيت
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ضولمسـؿون:مبؾمإغينمدعقدمايظمإنمحظقًمبؼؾؾفوموضؾىمأبقفو،م

مإغفومرضقيمبـًمربؿدمبـمسؾدما .

ضولمواظدمسـؿون:مذ ؼػيمابـمذ ؼػ،معوممسعـومسدـفؿمإالمأرقدىممم

مايدؼٌ.

ضوظًمأممسـؿون:مبقركمظؽؿدو،مددلذػىمصدقرًامألهددثمإظبمأعفدومممممم

مخدصبيمبـًمخقؼؾد.

ونمعدـمصقرػدومإظبماظلدقدةمخدصبدي،مص حؾدًمبفدومممممممذػؾًمأممسـؿ

أعبؾمت حقى،موس ضًمسؾقفومأممسـؿونمخطؾيمابـؿفدومرضقدي،مصؿفؾدؾمممم

وجفماظلقدةمخدصبي،موأخربتفومأغفومؼش صفومأنمتؾدوركمػد اماظد واج،مممم

مممودددؿع ضماألعدد مسؾددكمزوجفددوماظؾقؾددي،موأخددربتماظلددقدةمخدصبدديممممم

ش،ماٌلدؾؿمموابـؿفومخبطؾديمسـؿدونمبدـمسػدونمحؾقدىمضد ؼممممممماظ دقلم

ايقلماظعػقػماظشد ؼػمالبـؿفدو،مصشدع ماىؿقدعمأنما مضددمسقضدفؿممممممم

ضدد ماىؿقددعمظؾ صددوف،موطوغددًماٌقائدددمسظقؿدديمعددـمطؾددكممخددريًا،موّه

اظط صني،مصؾورطًمبـقمأعقيموبـقمػوذؿماظ واجماظؽ ؼؿ،مطؿدومأنماظعد بممم

أمتلؿعمبد واجمأصضدؾمعدـمزواجمسـؿدونمب ضقدي،مصؼددمطوغدومعؿػدوػؿنيممممممممم

مغشدمهلؿو:ؼ ؼـ،محؿكمأنمذع ًامضدمُأعؿقوبنيمعلؿ

مأحلددـمزوجددنيمرآػؿددومإغلددونمم
م

مرضقددددديموزوجفدددددومسـؿدددددونممم
م
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ـمعددقزػنيموتدد كمسـؿددونمبددـمسػددونماالرهددولمظؾؿفددورة،موسددققبمم

ؼؿعؾؿمعـدف،موبددأمؼؽؿدىمعدومؼـد لمممممممؼ هؾقنمسـف،موالزمماظ دقلم

معـمآؼوت،مصلصؾحمعـمطؿوبماظقحل.مسؾكماظ دقلم

م***

مورسدًوموضقؼدًو،مردقؼً مآدمماظؾشد ةممممعؼدوتً مبمم(1)طونماٌؼدادمبـمسؿ و

لضؾؼفماألعد موبددأمممؼـوديمسؾكماظصػو،مصمطـقػماظشع ،ممسعماظ دقلم

جـيموغور،مربمىؿقدعماظعؾدودمأممحفدورةمالمتضد موالممممممؼػؽ مصقفمعؾقًو:

تـػع؟موا مإنمظلمسؼً مظـمؼفدؼينمإالمإظبمخري،مددلذػىموأددؿؿعمإظقدفمممم

مبـػللمألض ر.

ؼلددؿؿعمعـددف،موسدد ضمسؾقددفمامددد مممممذػددىمإظبماظ دددقلم

واظؼ آن،مصؼولماٌؼداد:موا معومتدسقمإالمإظبمخري،مأذفدمأنمالمإظفمإالما م

موأغؽمردقلما .

م***

،ماظشدوبمذوماظ ابعديمسشد ،مؼلدريمؼبممممم(2)طونمعصدعىمبدـمسؿدريممم

ر ضوتمعؽيمؼؾؾسماي ؼ ماظدعشؼل،موؼضعمأشؾدكماظعطدقر،مبدؾمطوغدًممممم

                                                           
 اٌؼدادمبـمسؿ و،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلرية.م(1)

 عصعىمبـمسؿري،مظفمدورمأدودلمؼبماظلرية.م(2)
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حؾدؿمطدؾمصؿدوةمؼبمممممإغدفمطؾؿومدورمؼبمأيمزاوؼدي،مماظـلوحلمؼـظ نمإظبمعبوظفم

معؽي،مصؼدمطونمشـقًومع صفوموودقؿًو،موطونمظطقػًوموعدظً .

عشكمذوبمؼبماظط ؼؼمبعددهمؼـظد مإظبماظـلدوحلمؼـظد نمإظبماظشدوبمممممم

ماٌوذلمبعقدًا،مصللهلـ:معـمذاك؟

ضوظًمإحداػـ:مإغدفمعصدعىمبدـمسؿدري،مأالمتشدؿمرائقديمسطد همممممممم

ماظػقاحي؟

يماظعط معومت المؼبماظط ؼؼمحؿكمبعدمأنمابؿعد،مصعً مطوغًمرائق

مإغفمط ػ ةمعؿػؿقيماشلمسؾكماألرض.

حبػووة،مصفقموظدػوماٌدظؾ،مم(1)دخؾمعصعىمعـ ظفمصودؿؼؾؾؿفمأعف

ؿب اظؾضوسيماىدؼدةمعـماظشوم،ماغظ معوذامموضوظًمظفمسؾكماظػقر:مظؼدموصؾ

ؾب مظؽ.مجؾؾ

لؿمعصعىمووضعًمأعوعفمذبؿقسيمجدؼدةممثقـيمعـماظـقوب،مابؿ

ؾبعشريًامإظبماقبفماظ يمؼ تدؼفموضول:م مػ اماظـقبمألولمع ة.مظؼدمظؾل

ؽب تـقيمأنمت تدؼفمع ةماوغقدي؟ماغظد !مػد همممممضوظًمأعف:موػؾمطـ

ؿب ماظشوم.ماظـقوبمػلمأعبؾمعومصـع

اضرتبمعصعىمؼـظ مإظبماظـقوب،مإغفومصعً معبقؾيموب اضي،مطؾفوم

                                                           
 أممعصعىمبـمسؿريمامسفومخـوس.م(1)
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ظ مإهلقوموابؿلدؿمضدوئً :مممعـماي ؼ ماظ يمأمضبؾؿمأػؾمعؽيمب ؤؼؿف،مغ

مذؽ ًامؼومأعل،مأغًمدائؿًوماألصضؾ.

ص حًمأعف،مورؾؾًمعـدفمأنمؼلدؿؾدلماقبدفمبـدقبمجدؼددمضؾدؾممممممم

ماظ ػوبمإظبماالجؿؿوعمععمأػؾماظؼؾقؾي.

ؼبماظـددوسممطددونمعصددعىمخددورجمعؽدديمسـدددعومغددودىماظ دددقلم

عٌمإظقفؿ،موظؽـفممسعمبعضماظـدوسمؼؿقدداقنمسدـممممطبربػؿمأغفمغيبمبؾب

ؼبمغودمسؾفمؼلؿعمتػوصقؾمعومحدث،مصفؾسمإظبمجوغىمأحدممذظؽ،مصفؾس

ؽب معومضوظفمربؿدمبـمسؾدما ؟موجفوحلمضقعف،مصللظفمعصعى:مأمسع

ؾب محوض ًا.مضول:مغعؿمؼومعصعى،مظؼدمطـ

ه كمعصعىمغوحقؿفمظقؽدقنمسؾدكمعؼ بديمعـدفمادؿمضدول:موربممممممم

ماظؽعؾيمأالمهداينممبوممسعً.

ؾب ألتلدؾؿمعـدفمبعدضمممممأعوممحوغقتمدعدمبـمأبلموضدوصممضول:مطـ

اظـؾؾمواظلفوممادؿعدادًامٌقدؿماظصقدماظ يمض بًمأؼوعف،مسـددػومر ضدًممم

ؾبم.واصؾوحوهم:أذغلمصقتمربؿدماألعنيمؼـوديمسؾكماظصػو علد سًومممصوغػؾ

ووهماظصػومتورطًومخؾػلمدعدًاموغؾؾفمودفوعف،موسـدعوموصؾًمإظبمػـدوكمم

ؿدد:مؼدومآلممم،ماؿمضدولمربمعـمبطقنمض ؼشمضدمدؾؼؿينمطوغًمطـ ةمطـرية

وسددمبطقنمض ؼش،مظقمأخربتؽؿمأنمخقً موراحلمػد اممم!شوظى،مؼومآلمصف 
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اظقاديمت ؼدمأنمتغريمسؾقؽؿمأطـؿؿمعصدضل؟مضوظقمظدف:معدومج بـدومسؾقدؽممممم

صد دمسؾقدفمسؿدفمأبدقمممممم.ضولمبعدػو:مإغلمردقلما مإظدقؽؿمم.ط بًومؼومربؿد

أعوعدفمممواغػضماظـوسمسـف،موأمؼؾدؼمم.هلىمضوئً :متؾًومظؽمأهل امعبعؿـو

مؼبماظلوحيمإالمبعضماظعؾقدمواٌقاظلموضعػوحلمعؽي.

مضولمعصعى:ماؿمعوذا؟مأأمؼؼؾمشريمذظؽ؟

ضول:مظؼدممسعؿفمؼؼقلمإغفمؼقحكمإظقف،ماؿمت مبعضمطؾؿوتمممدومم

مؼ سؿمأغفومتـ ظًمسؾقف.

مضولمعصعى:مأت ط ػو؟

ؾب ؾبمضول:موربمػ هماظؽعؾيمؼومعصعىمصفؿ بعضدف،مممبعضفموجفؾ

مؿوتفمصدسًمضؾيب.وظؽـموايؼمؼؼولمطؾ

ػؽ امسودمعصعىمؼػؽ مصقؿوممسعمإظبمأنمحؾماظؾقدؾ،موضددعًمظدفمممم

ؽب طعودتؽمأنممأعفماظطعوممصؾؿمؼلطؾ،مدلظؿف:معومبؽمؼومعصعى؟مظعؾؽمغلق

ما مسؾكمآهلؿـومظؿؾورطؽموتؾعدمسـؽماألع اضمواآلصوت.

مضولمعصعى:مالذلحلمؼومأعوه،موظؽـمأرؼدمأنمآويمإظبمص اذل.

ذلحلمعومطونمؼمرضف،مؼ ؼدمأنمؼلؿعمعـمموأمؼغؿضمٌصعىمجػـ،

مردوظيماظلؿوحل.مربؿدم

،معومإنمحؾماظصؾوح،محؿكمادؿػل معصعىمحب رمسـماظ ددقلمم
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،مصلدلظفمسؾدل:مإغدفمؼبممممووجدهمسؾلمبـمأبلمروظىمؼلللمسـماظ ددقلمم

معـ ظف،مسـمأيمذلحلمتللل؟

مضولمعصعىمحب ر:مأرؼدمأنمأدؿؿعمإظقفمصقلى.

،مصدوضرتبمعـدفموضدولممممخشلمسؾدلمسؾدكمعصدعىمعدـمأذىمضد ؼشممممم

ح رًا:ماحض ماظؾقؾيمإظبمدارماألرضؿمبـمأبلماألرضؿمض بماظصدػو،مددؿفدهممم

مػـوك،مواطؿؿماألع .

دارماغؿظ معصعىمإظبماظؾقؾمالمؼؽودمؼطقدؼمردقلماظـفدور،مودخدؾممممم

ظقفدمعبوسيمعـماٌلؾؿنيمػـوكمالمؼعؾؿمأحدمبندد عفؿ،موجؾدسمممماألرضؿ

معومغ لمسؾقؽمعـماظلؿوحل.ؼؼقل:مؼومربؿد،ماس ضمسؾلممإظبماظ دقلم

سؾقفمآؼوتمعـماظؼ آن،موادؿؿعممض بف،موت مصلجؾلفماظ دقلم

إظبمعومؼ ذدمبفمأصقوبف،موعومذ حمهلؿمعدـماظؼد آن،مصعؾدؿمأغدفمايدؼ،مممممم

موؼدسقمإظبماظ ذدمواًري،مصلسؾـمإد عف،موطؿؿفمسـمأعف.

،موؼؽـد ماظطدقافمممبوتمعصعىمضبىماظع ظيمسـمض التمضد ؼشم

فو،موطبؿؾسمشػؾيمض ؼشمصقؿففمإظبمربدفمؼصدؾلمممإظقبوظؽعؾيمواىؾقسم

مرطعدوتمورطعددوت،مصددنذامجددوحلماٌلدوحلمأددد عمإظبمدارماألرضددؿمظقلددؿؿعمإظبممم

موؼؿ ودمعـمغقرمام ون.ماظـيبم

م***
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صعؾدؿمسدؿماظد بريمبدـمممممبدأمأعد ماٌلدؾؿنيمؼـؽشدػمذدقؽًومصشدقؽًو،مممممم

نمبلع مإد مماظ بري،مصؼوممبؿع ؼىمابدـمأخقدف،موجدوحلهمبددخوممممم(1)اظعقام

طدودم دقت،موظؽدـماظد بريمطدونمؼؾؿلدؿمممممممسقـقفمورئؿقدفمبدفمحؿدكمممممصؿأل

موؼؼقل:مالمأطػ مأبدًا.

م(2)ط ظؽمذاعمؼبمبينمأعقيمخربمإد ممسـؿونمبدـمسػدونمصـدورمسؿدفمممم

شضددؾًو،مصلخدد مسـؿددونموربطددفموضددولمظددف:مأتددرتكمعؾدديمآبوئددؽمإظبمدؼددـمم

معلؿقدث؟موا مالمأحؾؽمأبدًامحؿكمتدعمعومأغًمسؾقفمعـمػ اماظدؼـ.

مصؼولمسـؿونمبـمسػون:موا مالمأدسفمأبدًاموالمأصورضف.

وأمؼؿ ح حمسـؿون،موأمؼػؾحماظؿع ؼىمؼبمتغقريمرأؼدف،مصرتطدفممم

فب معومصعؾفمبفمأممال.مسؿفمالمؼدريمأحل

وحووظًمض ؼشمأنمتضدقؼمظدفمؼبموورتدف،موظؽـدفمأمؼؿدلا موأمممممم

أنممؼرتكمدؼـف،مبؾموبدأمؼعؿؼماظعؾقددمطؿدومؼػعدؾمأبدقمبؽد ،مصؾؿدومرأوامممممم

اٌؼورعيمأمتػؾح،مبؾموضدمتض رماظؿفدورماظؾدوضقنمعدـمعؼورعديمسـؿدون،مممممم

مأوضػقاماٌؼورعي،موسودتموورةمسـؿونمأصضؾمممومطوغًمسؾقف.

طؿومحووظًمض ؼشمأنمتما مسؾكموورةمسؾدماظ غبـمبدـمسدقف،ممم

                                                           
 سؿماظ بريمبـماظعقاممػقمغقصؾمبـمخقؼؾد.م(1)

 سؿمسـؿونمبـمسػونمػقمايؽؿمبـمأبلماظعوص.م(2)
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:مأغًمأعدنيمموظؽـفمطونمعومؼ المأصضؾماظؿفور،موضدمضولمظفماظ دقلم

مصوحلمبور.ممقػؾماظلؿوحل،مأغًمصودؼبمأػؾماألرضمأعنيمؼبمأ

وأمؼعدمؼلؿكدممادؿمسؾدمسؿد ومعطؾؼدًو،مصؽدونمصددؼؼفمايؿدقؿمممممم

أعقيمبـمخؾػمؼـودؼفموؼؼقل:مؼومسؾدمسؿ و!مأرشؾًمسـمادؿممسقبوكمبدفمم

مأبقك؟

مصؼولمسؾدماظ غبـ:مغعؿ.

صؼولمأعقي:مإغلمالمأس فماظ غبـ،مصوجعدؾمبدقينموبقـدؽمذدقؽًوممممم

بومسؽماألول،موأعومأغومص مأدسقكممبدومممأدسقكمبف،مأعومأغًمص موقؾين

مالمأس ف.

مصؼولمسؾدماظ غبـ:ماخرتمعومذؽً.

مصؼولمأعقي:مصلغًمسؾدمامظف.

مضولمسؾدماظ غبـ:مغعؿ.

مصؽونمؼـودؼفمسؾدمامظفمصقفقى.

وسؾؿًمأممرؾقيمبـمسؾقدما مبلع مإدد عف،مصؾدؿمتؿؼؾدؾماألعد ،ممممم

ظبمسـؼدفمظقفؾددهممموس بؿفمسد ابًومذددؼدًا،مصؼددمطوغدًمت بطدفمبويدؼددمإمممممم

ماظـوسمبوظلقوطمسؾكمزف ه،موتشؿؿفمأعومماىؿقع،موظؽـفمأمؼرتاجع.

أعومدعقدمبـمزؼدمصؽؿؿمإد عفموأم لفمأحدمعـمضد ؼشميلدـممم
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رجؾنيمعـمصؼ احلممععوعؾؿفمهلؿموذ صفمبقـفؿ،موضدمضؿمإظقفماظ دقلم

ماٌلؾؿنيمؼطعؿفؿومععفمؼبمعـ ظف.

فؿ،مصدوب ؼـمسؾدكماألذىممموػؽ امزؾماٌلؾؿقنماوبؿنيمسؾدكمعدقاضػمم

معـمأض بماظـوسمإظقفؿ،مؼـؿظ ونمأع ما موص جف.

م***

م(1)،مووجدمأصـوعًوموضعؿفومأعدفمعـ ظفسودمدعدمبـمأبلموضوصمإظبم

ظفمؼبمش صؿف،محؿكمتؾوركمظفموهؿقف،مصقؿدؾماألصدـومموأخ جفدومعدـممممم

،م(2)ش صؿف،موؼبمغفورماظققمماظؿوظلمرأىمأعفمهؿؾمأخدوهماظ ضدقعمسؿدريممم

ألصـوممؼبماظصوظيمصؼولمهلو:مسؿًمصؾوحًومؼومأعوه،مػدؾمتد شؾنيممموالحما

مذقؽًومعـماظلقق؟

اضرتبًمأممدعدمعـفموضوظً:مسؿًمصؾوحًومؼوموظديمايؾقى،مظؼدم

ظؽمآهلديمبوػظديماظدـؿـ،مهؿقدؽموتؾدوركمسؿؾدؽ،مٌدوذامأراكمممممممممأحض تؾب

مأخ جؿفومعـمش صؿؽ؟

وركمظلمضولمدعد:مؼومأعوه،مػ همحفورةمالمتض موالمتـػع،موظـمتؾ

موظـمهؿقين،ما موحدهمايوعل.

                                                           
وع موسؿريمبـقمأبلموضوصمػلمغبـيمبـًمدػقونمبدـمأعقدي،مهلدومدورمصدغريمؼبمممممأممدعدموسم(1)

 اظلرية.

 سؿريمبـمأبلموضوص،مأخقمدعدمبـمأبلموضوص،مظفمدورمبلقطمؼبماظلريةمإظبمش وةمبدر.م(2)
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جػؾًمأممدعد،موٌوممسعمسدوع ماظـؼدوشماضدرتبمعـفؿدومظقكػدػمممممم

ورلةمعومدققصؾ،موظؽـمأممدعدمضوظًمعلؿوحلة:معومػ اماظد يمتؼدقل؟مأالممم

مدبشكمأنمتلؿعؽماآلهلي؟

ضولمدعد:مؼومأعوه،مػ همحفورةمالمتلؿعموالمت ى،موالمتضد موالمم

مينما مأتربكمهلوموأدسقمهلومعـمدوغف.تـػع،موالمأخشكمإالمأنمؼلؿع

ؽب ؟معدومػد امممص خًمأممدعدموضوظً:معومػ اماظؽ مماظ يمادؿقدا

ماظدؼـماىدؼد؟

ضددولمدددعد:مإغددفمظددقسمدؼـددًومجدؼدددًا،مإغددفمدؼددـماألغؾقددوحل،مدؼددـم

اظؿقحقدم ماًوظؼ،مصوت طلمسـؽمسؾودةمايفورة،مواسؾديماظ يمخؾؼؽم

مؼومأعوه.

مومسوق؟ص خًمأممدعدمضوئؾي:مصؾلتمؼ

مضولمدعد:مبؾمأدؾؿًم .

حوولمسوع مأنمؼؿدخؾمبقـفؿوموظؽـمأعدفمضوظدً:مؼدومسدوقمأعدؽ،مممممم

قبمدؼـؽمػ امأومالمآطؾموالمأذ بمحؿكمأعقت،مصؿؾبعققب مبلمصقؾبؼول:مؼوم ظؿدس

مضوتؾمأعف.

مصؼولمدعد:مالمتػعؾلمؼومأعوه،مصنغلمالمأدعمدؼينمػ امظشلحلمأبدًا.

ابؿعدمؼومدعد،موأغًمؼومصقضػمسوع مبقـفؿومؼؼقل:مطػومسـمذظؽ،م
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مأعلمات طقفمؼمعـممبومؼشوحل،مصنغفمظـمؼمذؼؽ.

م؟ص خًمأممدعدمضوئؾي:مأومترتكمأخوكمؼفنيماآلهلي

ضولمسوع :مات طقفمؼمعـممبومؼشوحل،مددـظؾمبدورؼـمبدؽمؼدومأعدوه،مممممم

مصلغًمأشؾكمعوممنؾؽمؼبمػ هماظدغقو،موضدمأوصوغومدؼــومبوظقاظدؼـ.

مؽ؟خقؾًمأممدعدموضوظً:موػؾمصؾلتمععمأجػ

مدؽًمسوع مصص خًمأممدعد:مؼومعصقؾؿوه!م

اؿمرطضًمإظبماألصـوممؼبماٌـ ل:مؼومآهلديتماظعظقؿدي،ماددؿفقيبمممم

سؿدومؼػعد ن،مؼدومآهلديتماظعظقؿدي،مأبعدديماظشدؽقكمممممممممظلمواادينموظدديقبمم

واظعصقونمعـمعـ ظـدو،مؼدومآهلديتماظعظقؿدي،ماذدػلموظدديمعدـماظلدق ممممممممم

مواىققد.

وموتعظقؿفومؿأع مواظدتفممعـغظ مدعدموسوع مإظبمبعضفؿومؼوئلني

مظألصـوم،مصؼولمدعد:مأغومذاػىمإظبماظ عل،ماصعؾلمعومتشوئنيمؼومأعوه.

مؼفددئفومضبدوولمأنمممعد،موظؽـمسوع ًامزدؾمإظبمجدقارمأعدفمممخ جمد

تمبؼلؿفومصؾدؿمتلطدؾموأمممدونمأنمؼؽػ ،موظؽـفومطوغًمسـقدةمجدًا،موب قب

متش بموأماشطمذع ػومؼقعًومطوعً .

فؾسمإظقفمأخقهمسدوع موأخدربهمأنمأعدفمأممممسودمدعدمعـماظ عل،مص

تلطؾموأمتش بمذقؽًومظققممطوعدؾ،موػدقمضؾدؼمسؾقفدو،مصؼدولمظدفمددعد:مممممممم
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دؿلطؾمسـدعومؼشؿدمبفوماىقع،مودؿش بمسـدعومؼشؿدمسؾقفوماظعطدش،مم

مالمتؼؾؼ.

وظؽـمأممدعدمعؽـًماظققمماظؿدوظلمالمتلطدؾموالمتشد بموالماشدطممممم

قدمددعدموسدوع مسدـممممذع ػو،موجؾلًمؼبماظشدؿسمالمتلدؿظؾمحؿدكمؼعدمممم

رأؼفؿو،مصؾؿومسودمدعدمعـماظ عوؼيموجددمض ؼشدًومذبؿؿعدي،مصلدللمسؿدومممممم

ج ى،مصلخربهمأحدػؿ:مػ همأعؽ،مضدمأخ تمأخدوكمسدوع ًا،متعطدلما مممم

مسفدًامأالمؼظؾفومزؾموالمتلطؾمرعوعًوموالمتش بمذ ابًومحؿكمؼدعماظصؾووة.

واضدرتبمعدـممممعـمتص فمواظدتف،مودخؾمبنيماظـدوسمماغ سٍمدعد

مؼومأعوه.مفموأخقف،مصـظ مإظبمأعفموضول:ماحؾػلمسؾلقبأع

مضوظً:مأ؟

ضول:مألنمالمتلؿظؾلمؼبمزؾموالمتلطؾلمرعوعدًوموالمتشد بلمذد ابًومممم

محؿكمت يمعؼعدكمعـماظـور.

مور.ضوظً:مإمنومأحؾػمسؾكمابينماظؾورمسؿقب

صؼولمدعد:موا مظقمطوغًمظؽمأظػمغػس،مصك جًمغػلدًومغػلدًو،ممم

معومت طًمدؼينمػ امظشلحل.

ؽبممم أنما ممضوظً:مأحؾػمأغينمظـمأطؾؿؽمحؿكمتدرتكمدؼـدؽ،مزسؿد

مأوصوكمبقاظدؼؽ،موأغومأعؽ،موأغومآع كمبرتكمدؼـؽ.
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ت كمدعدمأعفموذدلغفو،موزؾدًمتضدغطمسؾدكمسدوع ،موظؽـدفمػدقمممممممم

اآلخ مصربموأمؼلؿفىمهلو،موؼبماظققمماظـوظٌمزؾدًمهدًماظشدؿسمالمممم

اددؿقؼظً،ممومأحددػؿمحؿدكمممتلطؾموالمتش بمحؿكمأشؿلمسؾقفو،مصلدؼوػم

مسؾكمدعد،موتص خموتمذيمسوع ًامأطـ .مصفعؾًمتدسق

،مفمسوع مإظبماظ دقلمدعمأخقدوصمعدلموضدـمأبددمبدىمدعدص ػ

َۡجََٰ٭َؽاكَِۡۡإَوناآلؼوت:ممفمدؾ،مصلوحكما مإظبمردقظدهمعومحصا دوأخؾ
َٰۡٓ نََۡعَ
َ
٣ََٟۡۡحَۡف٦َۡۡةِۡبۡۡتُۡۡشِكَۡۡأ َ اََۡۡٚل٥ۡ٤ِٔۡۡۡ ۡث٫ِِۦۡل ُ٭٧َة ٕۡ ُِ ۡجًَةِۡػۡۡۡجُ٭٧َةوََوةظِۡۡدُ ۡٱلُّ
اۡ ة ٗٚ ُؿو ٕۡ ٦َۡۡۡٓ ٩َةَب٨٦ََۡۡۡۡۡقب٢ًََِۡۡوٱدذجِ

َ
ُُٕس٥ۡۡۡإَِلۡذُۡث٥ۡذۡإَِلذ ۡۡخ ٩َبِّبُُس٥َۡمؿِۡص

ُ
٠ُۡ٪ذ٥ُۡۡۡث٧َِةَۡٚد

٤٧َُٮنَۡ ٕۡ م.1ٯَت

م

 

م

م

م

م

م

                                                           
 .15دقرةمظؼؿون،ماآلؼيمم(1)
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احلادي واألربعونالفصل 

م

 م8/501 | هـ01-/00

 موسم احلج

م

بدددأمعقدددؿمايددٍ،موبدددأتماألدددقاقمتػددؿحمأبقابفددو،مواظعدد بممم

مؼؿقاصدونمإظبمعؽيمعـمطؾمعؽون.

ضبض ماادوظس،موؼعد ضمسؾدقفؿمامدد م،مممممموبدأماظ دقلم

وعوم ؽـمأنممسؾودةماألصـوم،مصػ سًمض ؼشمظ ظؽمودؼـماظؿقحقد،موت ك

م.ضبدثمإذامسؾؿًماظع بمبلع مربؿدم

اجؿؿوسًومسوجً مؼبمدارماظـدوةمؼـوضشقنمصقفمعدوممسؼدمرؤدوحلمض ؼشم

وضدمطونممؼرتأسمااؾسماظقظقدمبـماٌغريةم،موطوندقػعؾقنممبقؿدم

أطربػؿمدـًو،مصؼول:مؼومععش مض ؼش،مإغدفمضددمحضد مػد اماٌقددؿ،موإنمممممم

وصدقدماظعد بمددؿؼدممسؾددقؽؿمصقدف،موضددممسعددقامبدلع مصدوحؾؽؿمػدد ا،مممممممم

قامصقؽد بمبعضدؽؿمبعضدًو،موؼد دمممممصلعبعقامصقفمرأؼًومواحدًا،موالمدبؿؾػدم

مضقظؽؿمبعضفمبعضًو.
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،مصؼدؾمم(1):مأغًمطؾريغومودقدغومووحقدمضقعـواظعوصمبـموائؾضولم

موأضؿمظـومرأؼًومغؼقلمبف.

مضولماظقظقد:مبؾمأغؿؿمصؼقظقامأمسع.

م:مغؼقلمطوػـ.أبقمجفؾضولم

ضولماظقظقد:مالموا معومػدقمبؽدوػـ،مظؼددمرأؼـدوماظؽفدونمصؿدومػدقمممممممم

مالمدفعف.بدغدغيماظؽوػـمو

م:مغؼقلمذبـقن.دفقؾمبـمسؿ وضولم

ضول:معومػقممبفـقن،مظؼدمرأؼـوماىـقنموس صـوه،مصؿومػقمبصقتفم

موالمودقدؿف.

م:مصـؼقلمذوس .أعقيمبـمخؾػضولم

ضدول:معدومػددقمبشدوس ،مظؼدددمس صـدوماظشدع مطؾددفمرجد هموػ جددفممممممم

موض ؼضفموعؼؾقضفموعؾلقرف،مصؿومػقمبوظشع .

م:مدوح .أبقمهلىضولم

بلدوح ،مظؼددمرأؼـدوماظلدق ةموددق ػؿ،مصؿدومػدقممممممممضول:معومػدقمم

مبـػـفؿموالمسؼدػؿ.

مضوظقا:مصؿومغؼقل؟

                                                           
 وحقدمضقعف،مظؼىماظقظقدمبـماٌغرية،مألغفمطونمرئقلفؿموأشـوػؿ.م(1)
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صددـفضماظقظقدددمبددـماٌغددرية،مودددورمبددنيماظؼددقم،موصؽدد موسؼدددمممم

حوجؾقف،موأرولماظؿػؽري،ماؿمضدول:موا مإنمظؼقظدفميد وة،موإنمأصدؾفممممم

 فمأغدفمم،موعومأغؿؿمبؼوئؾنيمعـمػ امذقؽًومإالمسؾب(1)ظع ق،موإنمص سفمىـوة

ورؾ،موإنمأض بماظؼقلمصقفمألنمتؼقظدقامددوح ،مجدوحلمبؼدقلمػدقمددق مممممممب

ؼػ قمبفمبنيماٌ حلموأبقف،موبنيماٌ حلموأخقف،موبنيماٌ حلموزوجؿف،موبنيم

ماٌ حلموسشريتف.

واصؼماىؿقعمسؾكمذظؽ،موتػ ضقا،موجعؾقامصبؾلدقنمؼبماظط ضدوتممم

،موذط وامظفمأغفمدوح مؼػد قممالم  مبفؿمأحدمإالمح روهمعـمربؿدم

مماٌ حلموسشريتف.بني

َۡٚإِذَاأع معؽ ػؿ،موأوحكمإظقفماآلؼوت:ممفمدقظدؿما مرددصلسؾ
٨َٟۡۡٱجلذةُٝٮرِِۡۡػ٩ُِۡۡٞؿَۡ ِ َٰل ِكيٌۡۡيَٮۡمٌۡۡيَٮ٦َۡهِؾۡ ََۡٚز َٔ٩ۡۡ ِؿِي٨َََۡۡعَ َٰٛ ۡ٪يَِكي َۡۡدۡيُۡۡٱ٣َۡؿ
ُخَۡۡو٨٦َۡۡۡذَۡرِنۡ ۡٞ ٤ُۡخ٫ۡۡوَِظًٗؽاَۡػ٤َ َٕ ٧ُۡؽوٗدا٦َۡةّٗلَُۡۡلُۥۡوََص ۡ٭ُمُ٭ٮٗداَۡوبَجِي٬َۡۡمذ

ُُٓۡۡث٥ۡذۡٮَت٧ۡ٭ًِٗؽاَُۡلُۥَۡوَم٭ذؽتُّۡ ٧َ ُۡ نَۡۡۡح
َ
زِيؽَۡۡأ

َ
اۡۡٯأ ٓ َٰذِ٪َةََۡكنَۡۡإ٩ِذ٫ُۥۡلََكذ ۡٓأِلَي

٪ًِٗؽا ٫ُۥَٰۡٔ ُٞ ر٬ِۡ
ُ
ٮًداَۡقأ ُٕ ؿَۡۡإ٩ِذ٫ُۥۡٱَو ر١ََٚۡۡذ ذ٢َِۡۡٲَوَٝؽذ ُٞ َۡۡذ َٙ ر٠ًََۡۡۡ ۡث٥ُۡذۡٳَٝؽذ

ُۡۡٝذ٢َِۡ َٙ ًۡ ر٠ََۡۡ ؿَُۡۡث٥ۡذۡٴَٝؽذ َْ ۡدثَؿَُۡۡث٥ۡذۡٶَوبََّسَۡۡبََفَُۡٔۡۡث٥ۡذۡٵَج
َ
ۡٷَوٱۡقذ١ََۡبَۡۡأ

ةَلۡ َٞ ٓۡۡإِنَۡۡۡذ َۡۡفََٰؾا ٓۡۡإِنۡۡۡٸيُۡؤزَؿُِۡۡقۡعؿ ۡۡإِّلذ َۡۡفََٰؾا ۡو٫ًِ٤ِۡۡٹٱ٣ۡبََۡشَِۡۡٝۡٮُلۡۡإِّلذ
ُ
َۡقأ

                                                           
 ص سفمجـوة،موصػمعبقؾمظشف ةمهلومص وعمطـريةموعـؿ ة.أصؾفمس قموم(1)
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ؿَۡ َٞ ٓۡۡٺَق ََٟۡۡو٦َة َٰ ۡدَرى
َ
ؿ٦َُۡۡةۡأ َٞ ًَۡ٭ةۡٽ٤ِّ٣ۡبََۡشِۡۡلَٮذاَظح ۡۡټدََؾرَُۡۡوَّلُۡۡتۡجِؾَّۡۡلۡۡٻَق َ٤ َٔۡ

حَۡ َٕ م.1پَۡشََۡٔۡۡتِۡك

م***

دخؾمأبقمجفؾمذبؾلًومعـمذبوظسمض ؼش،مصوضرتبمأحددػؿمعـدفممم

مضؾؼًوموضول:مظؼدمضولمربؿدمؼبماجؿؿوسـومط عًومطؾريًا.

مضولمأبقمجفؾ:موعوذامضول؟

ضددولمظددفماظ جددؾماآلؼددوت،مصضددقؽمأبددقمجفددؾموضددول:ماؽؾددؿؽؿممم

وطبدربمأنمخ غديماظـدورمممممإنمربؿدًامؼؿقسدغوموطبقصـومجبفدـؿمأعفوتؽؿ،م

سش ،موأغؿؿماىؿعماظعظقؿ،مأؼعف مطؾمسشد ةمعدـؽؿمأنمؼؾطشدقامممممتلعي

مبقاحدمعـفؿ؟

:مأغدومأطػدقؽؿمعدـفؿمددؾعيمممممأبلمبدـمخؾدػممضقؽماظ جول،مصؼولم

مسش ،مواطػقغلمأغؿؿمااـني.

َۡو٦َةومؼؼقظقن،موأوحكمإظقفماآلؼوت:مدمبمفمدقظدؿما مرددصلسؾ
ۡٓ ٤ۡ٪َة َٕ ۡوَدََٰتَۡۡص
َ
ۡۡٱجلذةرِۡۡأ اۡۡإِّلذ ٤َۡ٪ة٦َۡةو٦َََۡۡلَٰٓه١َِٗح َٕ َتُ٭٥َۡۡۡص ِۡۡٔؽذ ِي٨َِۡۡٚۡذ٪َحٗۡۡإِّلذ ٣َِّّۡلذ
ْۡ ُؿوا َٛ ِي٣َۡۡ٨ِحَۡكت٨ًَََِٞۡۡۡز ْۡۡٱَّلذ ودُٮا

ُ
ـَۡدادَۡۡٱ١ِۡ٣َتََٰتۡۡأ ِي٨ََۡۡويَ ْۡۡٱَّلذ َۡوَّلۡۡإِيَفَٰٗ٪ةَۡءا٦َ٪ُٮٓا

ِي٨َۡۡيَۡؿدَةَبۡ ْۡۡٱَّلذ ودُٮا
ُ
ٮَلۡۡوَٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ُٮنَۡۡٱ١ِۡ٣َتََٰتۡۡأ ُٞ ِي٨ََۡۡوحِلَ ٦ۡۡذ٤ُُٝۡٮبِ٭٥ِِۡػۡۡٱَّلذ َۡؿض 
ُِؿونَۡ َٰٛ َٓۡۡوٱ٣َۡؿ َراد٦ََۡۡةذَا

َ
ُۡۡأ ََٰؾاۡٱّللذ ٦ََٟۡۡسَٗل ۡۡثَِك ِ َٰل ٠َُّۡۡ٢َز ٌِ ُۡۡيُ َۡويَۡ٭ِؽيۡيََنةٓء٨٦َُۡۡۡٱّللذ

                                                           
 .م30-8دقرةماٌدا ،ماآلؼوتمم(1)
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٥َ٤َُۡۡو٦َةۡيََنةُٓء ٨٦َۡۡ ٕۡ َُٟۡۡص٪ُٮدََۡۡح ِ َۡۡرّب ِۡۡهََۡۡو٦َة٬َُۡٮ ۡۡإِّلذ ۡۡٿل٤ِۡبََۡشِۡۡذ٠َِۡؿىَٰۡۡإِّلذ ۡلََكذ
٧َؿِۡ َٞ
٢ِۡۡۡڀَوٱ٣ۡ ۡدثَؿَۡۡإِذۡۡۡوَٱحلذ

َ
ۡجطِۡۡځأ ٓۡۡوَٱلىُّ ؿَۡۡإِذَا َٛ ۡق

َ
ۡڃٱ١ُۡ٣َبَِۡۡۡلِۡظَؽىۡإِجذَ٭ةۡڂأ

ن٦ِۡ٪ُس٥َۡۡۡمةٓءَۡۡل٨٧َِۡڄ٤ِّ٣ۡبََۡش٩َِِۡۡؾيٗؿا
َ
مَۡۡأ ؽذ َٞ وَۡۡۡحذَ

َ
ؿَۡۡأ ػذ

َ
ِٛۡۢسُۡكُّۡۡڅَحذَأ ۡث٧َِةَۡج

ٓۡۡچر٬ًَِ٪َح٠ٌََۡۡكجَۡخۡ ۡوَدََٰتۡۡإِّلذ
َ
َٰخۡ ِۡػۡۡڇٱحۡل٧َِيِۡۡأ ٨َِٔۡۡۡڈيَتََكةَٓءلُٮنََۡۡصجذ

ؿَِۡۡػَۡۡق١ََ٤ُس٦َۡۡۡ٥ةۡډؿ٦ِِيَۡٱل٧ُۡضۡۡ َٞ ْۡۡڊَق ُٟۡۡل٥ََۡۡۡٝةلُٮا َۡول٥َۡۡۡڋٱل٧َُۡى٤ِّي٩َۡۡ٨ِ٦ََۡۡ
ُٟۡ َ٩ُۡۡ٥ِٕ ُۡ َََٓۡۡنُٮُضَۡۡوُك٪ذةۡڌٱل٧ِۡۡك١ِيَُۡۡج ي٦ََۡۡ ٌِ ِ ُبَۡۡوُك٪ذةۡڍٱۡۡلَةٓن ۡبًَِٮۡم٩َُِۡۡسّؾِ
َٰٓۡۡڎٱّلِي٨ِۡ َٰ٪َةَۡظّتذ دَى

َ
ُ٭٥َۡۡۡذ٧َةۡڏٱحۡلَِٞيُۡۡخ ُٕ َٛ حُۡۡدَ٪ َٕ ََٰۡۡمَؽَٰ ۡلَُ٭٥َۡۡۡذ٧َةۡڐِِٕٛيَۡٱ٣ضذ

ِۡ٨ َِٔۡۡ يَۡۡٱتلذۡؾ٠َِؿة ًِ ؿِ ٕۡ جذُ٭٥ۡۡۡڑ٦ُ
َ
ۡكتَ٪َِٛؿة َُۡۡحُؿ ٠َۡۡد ۡث٢َۡۡۡړَٝۡكَٮَرة ٨ِ٦َۡۡۡٚؿذۡتۡۡڒ٦ُّ

ن٦ِّۡۡ٪ُ٭٥ۡۡۡٱۡمؿِي ُۡۡكُّۡۡيُؿِيؽُۡ
َ
ةۡيُۡؤَتَٰۡۡأ ٗٛ َةُٗۡۡوُع جَۡشذ اۡۡڔ٦ُّ ۡۡث٢َۡلََكذ ََۡيَةُٚٮنَّۡۡلذ

ٓۡۡڕٱٓأۡلِػَؿةَۡ ٓۡۡيَۡؾ٠ُُؿونََۡۡو٦َةۡڗذ٠َََؿهُۥَۡمةٓءََۡۡذ٨٧َۡږۡؾ٠َِؿة ۡدَۡۡإ٩ِذ٫ُۥۡلََكذ نۡإِّلذ
َ
ۡأ

ُ ۡۡيََنةٓءَۡ ٬ُۡۡ٢ُ٬ۡٮَۡۡٱّللذ
َ
َٮىَٰۡۡأ ۡٞ ٢ُ٬ۡۡۡٱتلذ

َ
َِۡۡوأ َِٛؿة ۡ٘ م.1ژٱل٧َۡ

م***

ؼؾؿؼددلماظؼؾوئددؾمواجؿؿوسددوتفؿ،موؼدددسقػؿمإظبممزددؾماظ دددقلم

سؾودةما ماظقاحد،موت كمسؾودةماألصدـوم،موؼؿؾدقمسؾدقفؿماظؼد آن،موزدؾمممممم

رجولمض ؼشمؼؿؾعقغفموؼؼقظقنمسـفمأغفمدوح ،موضب رونماظؼؾوئؾمعـف،م

حنيمدخؾمسؾكمإحددىماظؼؾوئدؾ،مممموع ةمطونمأبقمجفؾمؼؿؾعماظ دقلم

صؿؾعدفموضدولمظؾ جدول:مػدد اماظ جدؾمددوح مذبـددقن،مجدوحلمبؽد ممعددـمممممممم

                                                           
 .56-31دقرةماٌدا ،ماآلؼوتمم(1)
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مسلمأغفمؼ ىماٌ ئؽي،مصوح روامأنمتلؿعقامظف.اظشقورني،مؼدقب

لؿؿعقامظف،مصننمأسفؾفؿمعومس ضمسؾقفؿمأنمؼموظؽـماظ دقلم

صؿؾكمسؾقفؿمآؼدوتمعدـمممؼؼقلمآعـقا،موإنمط ػقهمت طقه،مصقاصؼماظ جول،م

دسقطؿمعـف،مػقمؼد ددمػد اماظؽد ممرقؾديمممممماظؼ آن،موظؽـمأبومجفؾمضول:

ماظقضً،موضدمص قمبنيماٌ حلموزوجف،مواألخموأخقف،مواظ جؾموضؾقؾؿف.

ملمصؼدممسؿ مبـماًطوبموأبعدػؿمسـماظ ددقممصؿًماظ جول،

ممضوئً :مالمؼلق طؿ،مالمؼلق طؿ،مالمتلؿؿعقامظف.

،مصفومػدؿمأػؾدفموضؾقؾؿدفمالمممموأمؼؼؾؾمأحدػؿمسؾكمردقلما م

،موزدؾمؼؾؿؼدلماظؼؾوئدؾممممؼمعـقنمبدف،موعدعمذظدؽمأمؼقدلسماظ ددقلمممممم

مواجؿؿوسوتفو،موزؾًمض ؼشمتـػ ماظـوسمممومؼؼقل.

ؼؼددقلمظؾـددوسمؼبمددققمذيمذبددوز:مؼددومأؼفددوممماظ دددقلمموضدػم

مضقظقامالمإظفمإالما متػؾققا.مس!اظـو

،موظؽـمسؿفمأبومهلدىمطدونمممظقلؿعقامعومؼؼقلمصوجؿؿعمسؾقفماظـوس

ؼل عمإظقفمحقٌمذػى،موؼلػمسؾقدفماظدرتابموايفدورةمحؿدكمتدلذتمممممم

،موؼؼقلمظؾـوس:مإغفمصدوبه،مطدوذب،مأؼفدوماظـدوسمالمممممضدعوماظ دقلم

سؾدودةمممؼغ غؽؿمػ امسـمدؼـؽؿمودؼـمآبدوئؽؿ،مصنمندومؼ ؼددطؿمأنمترتطدقامممم

ماظ تمواظع ى.
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ؼؼقظقن:مإذامطونمػ امرأيمسؿفمبفممصوبؿعدماظـوسمسـماظ دقلم

مصؿومذلغـوممبومؼؼقل؟

إذاممسدعمايفدوجمؼؾؾدقنموؼؼقظدقن:مظؾقدؽمالممممممموطونماظ دقلم

مذ ؼؽمظؽ.

م.(1)ؼؼقل:مضدمضد

موظؽـماظـوسمؼؿوبعقنمتؾؾقيماظش ك:مإالمذ ؼؽًومػقمظؽ.

م***

،مصؼدولممرامؼبمأعد ماظ ددقلممماظؿؼكمأبقمجفؾموأبقمهلىموهوو

مأبقمجفؾ:مإنمابـمأخقؽمػ امؼمظىمسؾقـوماظؼؾوئؾ،مػؾمترتطفمػؽ ا؟

اظـددوسمسـددف،موظؽــددومالممفموأبعدددتؾبضددولمأبددقمهلددى:مظؼدددمغفقؿؾبدد

غلؿطقعمصعؾمأطـ معدـمذظدؽمأعدومماظؼؾوئدؾ،مصؿدوذامددؿؼقلماظؼؾوئدؾمسدـممممممممم

مض ؼش؟

مضولمأبقمجفؾ:مغ ؼدمأنمؼـفوهمأضقمماظـوسمسؾقف.

مثمربؿدًامصلريتدع.هلى:مإغفمأبقمروظى،مإذامحدقبضولمأبقم

مضولمأبقمجفؾ:مػ امحؾمدؾقؿ،مػقومبـومإظبمأبلمروظى.

ذػىمأبقمهلىموأبقمجفؾمإظبمأبلمروظى،مصدخؾقامسؾقدفمشوضدؾنيممم

                                                           
 ضدمؼعينمحلؾؽؿمتقضػقا.م(1)
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معلؿوئني،مصؼول:مخريًامجوحلمبؽؿو؟

ضولمأبقمهلى:موأيمخريموابـمأخقدؽمؼددورمبدنيماظؼؾوئدؾمؼمظدىمممممم

مووورتـو؟ماظ جولمسؾكمآهلؿـوموسؾودتـو

ضولمأبقمجفؾ:معومسبـمؼدومأبدومروظدى،مإنمطـدًمصقـدومذامعـ ظديممممممم

بلـؽموذ صؽموعقضعؽ،مبؿورطلمابـمأخقؽمسؾكمػد امحؿدكمغؾبفؾؽدفمأومممم

ؼؽػمسـومعومضدمأزف مبقــومعـمذؿؿمآهلؿـومودىمآبوئـدوموسقدىمدؼــدو،مممم

وإغومالمغ ؼدمح بؽموسداوتؽ،مصؽدؾمعدومغطؾؾدفمأنمتؽدػمربؿددًامسـدو،ممممممم

ماؿماضضمإظقـومضضوحلك.مصوغظ مؼبمأع ك

متينممبقؿد.وصؽ مأبقمروظىماؿمغظ مإظبمابـفمسؼقؾموضولمظف:ماغطؾؼمص

واظشؿسمتلطعمؼبمودطماظلدؿوحل،موجددمسؼقدؾمممممطونماظقضًمزفرية

كمرددقلممورؾىمإظقفمأنمضبض مععفمإظبمسؿفمأبلمروظى،مظؾقبماظ دقلم

جفؾمػـوك،مضولمموهلىموأبموسؾكماظػقر،موٌومحض موجدمسؿفمأبما م

ظددفمأبددقمروظددى:مإنمبددينمسؿددؽمػددمالحلمزسؿددقامأغددؽمتددمذؼفؿمؼبمغددودؼفؿم

وسؾكمغػلؽ،موالمهؿؾينمعـماألعد معدومالمأرقدؼممممموعلفدػؿ،مصوبؼمسؾلقب

مأغوموالمأغً،مصوطػػمسـمضقعؽمعومؼؽ ػقنمعـمضقظؽ،مواغؿفمسـمأذاػؿ.

أنمسؿدفمخوذظدف،ممممص حمأبقمهلىموأبقمجفؾ،موزـمردقلما م

ؼومسؿ،مظقموضعًماظشؿسمؼبم دقينمواظؼؿد مؼبمممصـظ مإظبماظلؿوحلماؿمضول:م
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مظف هما مأومأػؾؽمؼبمرؾؾف.ؼلوريمعومت طًمػ اماألع محؿكمؼؾب

كمعددب ًا،مصوبؿلدؿمأبدقمروظدىممممم،مووّظدمودععًمسنيمردقلما م

موضول:موا معومط بمابـمأخلمضط.م

موغوداه:مؼومابـمأخلمأضؾؾ.

م،مصؼدولمظدفمأبدقمروظدى:ماعدضمسؾدكمأعد كمممممممصلضؾؾمرددقلما مم

مواصعؾمعومأحؾؾً،مصقا مالمأدؾؿؽمظشلحلمأبدًا.

ماؿمأغشد:

وسودمأبقمجفدؾموأبدقمهلدىمخدوئؾني،موددوغدمأبدقمروظدىمابدـمأخقدفمممممممممم

مةموايؿقيمحؿكمظقمطوغقامسؾكمشريمدؼـف.ودسؿفمبؼؾقؾؿف،مصؽوغقامععفمظؾـكق

م***

                                                           
 أوددمؼبماظرتاب،مأيمأدصـ.م(1)

 عومسؾقؽمشضوضي،مأيمالمالؽمإػوغي.م(2)

 اظربؼي،مأيماًؾؼ.م(3)

موا مظددـمؼصددؾقامإظقددؽمجبؿعفددؿمم
م

مدصقـددًوم(1)حؿدكمأودقبددمؼبماظدرتابمممم
م

م(2)عددومسؾقددؽمشضوضدديصددوعضمألعدد كم

ؾبمأغددؽمغوصددقل مودسددقتينموسؾؿدد

ؾبمبلغددفم ؽبمدؼـددًومضدددمس صدد موس ضدد

مظدددقالماٌ عددديمأومحددد اريمدؾبدددؾقبي
م

مأبشدد موضدد قبمبدد اكمعـددؽمسققغددوًممم

مصدضً،موطـدًمضكبددمؾبمأعقـدوًمممصؾؼدم

مدؼـددًوم(3)عدـمخددريمأدؼدونماظربؼقبدديمم

مظقجدددتينممسقددًومبدد اكمعؾقـددوًمم
م
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إظبممقلما مؼبماٌلوحل،مبعدمأنمؼعقدماظـوسمإظبمبققتفؿ،مؼؿففمرددم

ذدقؽًومعدـماألرضممممتـوولماظ دقلمؿمأصقوبفماظؼ آن،مؼعّؾدارمأبلماألرضؿم

مؿمعؼعدهمعـماىـيمواظـور.بقدهمصؼول:معومعـؽؿمعـمأحدمإالموضدمسؾبؾكب

م:مؼومغيبما ،مأص مغؿقبؽؾ؟ب لمبـمربوحصؼولم

ؾؼمظف،مأعوممسعؿؿما مؼبمطؿوبفمقامصؽؾمعقلقب مٌومخؾبدؾدؿدضول:ال،ماس

مددؼدؼ ةقل: ٦ذ
َ
ى٨٦َََٰۡۡۡۡۡٚأ َُ ۡخ

َ
َق٥َۡۡوٱتذَؾَٰۡۡأ ُهُۥ٦ۡثِٱۡۡلُۡكَنَٰۡۡوََوؽذ ََۡٚك٪ُحَّّسِ

ىَٰۡ ة٧ۡل٤ِۡحُّۡسَ ٦ذ
َ
َنَََٰۡۡب٨٦َۡۡ٢َِۡ َۡوأ ۡ٘ َب٨َۡۡوٱۡقذَ ُهُۥ٩ۡثِٱۡۡلُۡكَنََٰۡۡوَكؾذ ََۡٚك٪ُحَّّسِ

ىَٰۡ ُّٕۡسَ ِنَۡۡو٦َةۡ٪ل٤ِۡ ۡ٘ ۥَٓۡۡخۡ٪٫ُُۡۡح  بًمصقفم،معومعـمؼقممش٫1دََؿدذىَٰٓۡۡإِذَا٦َۡةُُلُ

مشلفمإالموجبـؾقفومعؾؽونمؼـودؼون،مؼلؿعفمخؾؼما مطؾفؿمإالماظـؼؾني:م

ماظؾفؿمأسطمعـػؼًومخؽبَؾػًو،موأسطممملؽًومتؽبَؾػًو.

م***

ممتددوبعماٌشدد طقنمتعدد ؼىمعددـمسؾؿددقامبنددد عف،موحددووظقاماددينمممم

سؿومؼػعؾ،موظؽدـمأبدومروظدىمطدونم دـعفؿمعدـمإؼد احلمابدـمممممممممماظ دقلم

قفمؼؼقظقن:مؼومأبومروظدى،مإنمابدـمأخقدؽمضددمممممأخقف،موطوغقامضبض ونمإظ

دىمآهلؿـوموسوبمدؼــو،مودػفمأح عـوموضؾؾمآبوحلغو،مصنعومأنمتؽػفمسـوم

موإعومأنمدبؾلمبقــوموبقـف،مصنغؽمسؾكمعـؾمعومسبـمسؾقفمعـمخ صف.

                                                           
 .11-5دقرةماظؾقؾ،ماآلؼوتمم(1)
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صقؾؿلددؿمهلددؿ،موؼؼددقلمهلددؿمضددقاًلمعبددقً ،موؼدد دػؿمردًامرضقؼددًو،م

مصقـص صقنمسـف.

قامإظبمأبلماظعوصمبـماظ بقعمزوجمزؼـىمطؿومحوولمرجولمأنمؼ ػؾ

،م،مضبووظقنمإضـوسفمبؿطؾقؼفدومظقدمذوامرددقلما ممممبـًماظ دقلم

سبـمغ وجؽمبليماع أةمعدـمضد ؼشمذدؽً،ممممصؼوظقامظف:مصورقمصوحؾؿؽمو

مصنغؽمسؾكمخ فمدؼـفؿ.

صلجوبفؿمرشدؿمأغدفمأمؼلدؾؿ:مالموا ،مالمأصدورقمصدوحؾيت،موعدوممممممم

م ؼش.أحىمأنمظلمبوع أتلماع أةمعـمض

،مصدوجؿؿعماظقظقددمبدـممممصؽ مرؤدوحلمض ؼشممبلدووعيماظ ددقلممم

،مصؼدولماظقظقددمبدـمممموتشدووروامماٌغريةموأعقيمبـمخؾػمواظعوصمبـموائدؾم

نمدؼدـمربؿددمؼددسقمإظبمطدؾمخدري،موإنمإضؾدولماظـدوسمسؾقدفمممممممممإماٌغرية:

مأؼدؼـو.بل سيمضؾؾمأنمتػؾًماألعقرمعـممغؿص فأنممـودق داد،موسؾق

سؾكمدؼـف،مصقؽدػمسدـمممموعيماظ دقلموض روامأنمضبووظقامعلو

مإؼ احلماآلهليمووورتفؿ.

بؾؼددوحلمدددودةمم،مصودؿؾشدد ماظ دددقلمرؾؾددقامظؼددوحلماظ دددقلم

اجؿؿعمبفدؿمصؼدولماظقظقددمبدـماٌغدرية:مؼدومربؿدد،مإغدومممممممممومصقض ماظؼقم،

مغع ضمسؾقؽمخصؾيمواحدةموظؽمصقفومص ح.
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مودلل:موعومػل؟مادؿؾش ماظ دقلم

 ىمددـي،موغعؾددمإهلدؽمددـي،مممممتعؾددمآهلؿـدوماظد تمواظعدممممضول:م

صـش كمسبـموأغًمؼبماألع ،مصننمطدونماظد يمتعؾددهمخدريًامممدومغعؾدد،ممممممم

ؽب ضدمأخ تمعـفمحبظؽ،موإنمطونماظ يمغعؾدمخريًامممومتعؾدمطـومضددمممطـ

مأخ غومعـفمحبظـو.

أنمرؤدوحلمض ؼشمضدمبددؤوامع حؾديماظؼؾدؼمعدـممممممذع ماظ دقلم

لمبداؼديماغفقدورمسؾدودةمممماظدسقة،موأغفؿمبدؤواماٌلدووعيمواظؿـدوزل،موػدممم

األصـوم،محؿكموإنمسودوهمصفؿمؼع صقنمأغفمايؼ،موعومطدونمظؾ ددقلمأنممم

مؼش كمععما مآهليمأخ ى.

ؼبماظؿػؽري،مصؼول:ماسؾدممالحظمأعقيمبـمخؾػمإر اقماظ دقلم

سؾددمععـدومآهلؿـدومذدف ًاممممماععـومآهلؿـومؼقعًو،مغعؾدمععؽمإهلؽمسشد ة،موم

مظـعؾدمععؽمإهلؽمدـي.

عـمااؾسممقلمد جماظ ددوت،مصكدفمآؼدإظبمردقظمكما دصلوح

َ٭ة٢ُۡٝۡۡوتؾكمسؾكماظـوس:م حُّ
َ
ُِؿونََۡۡيَٰٓد َٰٛ ۡخجُؽَُّۡۡل١ۡۡٓٱ٣َۡؿ

َ
جُُؽون٦ََۡۡةۡأ ٕۡ َۡوَّل٢َۡۡٓت

٩ذ٥ُۡۡ
َ
َٰجُِؽونَۡۡأ َٓۡۡع ۡخجُؽ٦َُۡۡة

َ
٩َة َۡۡوَّل٣ۡۡٓأ

َ
ةََۡعثِؽۡ ۡخ ٩ذ٥َُۡۡۡوَّل٤َۡۡٓخجَؽت٦ۡۡۡ٥ُّذ

َ
َٰجُِؽونَۡۡأ َٓۡۡع ٦َۡة

ۡخجُؽُۡ
َ
م.٦1دِي٨َِۡۡوِلَۡۡي٪ُُس٥ۡۡد٣َُِۡۡس٥ۡۡۡ٥أ

مقؽسمرؤدوحلمض ؼشمعـماٌلووعي،موسودوامخوئؾني.ص

                                                           
 .6-1دقرةماظؽوص ون،ماآلؼوتمم(1)
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 م502 | هـ8-

 بني قريش وادسلمني

م

أعومماظؽعؾيمؼ طعموؼلفد،موتؾكمآؼوتمأوحكممػماظ دقلمدوض

ل٥َۡۡف:مدقدومإظدفدا مب
َ
ۡۡدَؿَۡۡخ َٙ ًۡ٠َۡۡ٢َ َٕ ََٟۡۡذ ۡوَدَٰتَِۡۡربُّ

َ
ل١ۡۡۡ٥َٱ٢ًِٛۡ٣ِۡۡثِأ

َ
٢َٕۡۡۡخ ََۡيۡ

ًَۡؽ٥٬ُۡۡ ٢ًِ٤ۡ ِۡػ٠َۡۡ
ٌۡ رَۡق٢ۡۡ٢َدَ

َ
ًۡ٭٥َِۡۡۡوأ

َ٤ ۡيًاَۡٔ ثَةب٢ًَََِۡۡ
َ
٨ِ٦ِِّۡۡبَِضةَرة ۡۡدَۡؿ٦ًِ٭٣ۡ٥ِخ

 ۡ٢ً ٤ََُٕ٭٤ۡۡۡ٥ِقّضِ ََۡۡٚض  ٙ ۡى َٕ ُزٮل ٠َۡۡ
ۡ
أ م.٦٥1ذ

ظطقدقرمجقددًا،مصفد بًممممطونمطؾمأػؾمعؽيمؼع صدقنمضصديماظػقدؾمواممم

،مصؼؾدؼمددودةمضد ؼشمعدـمتدلاريماظؼد آنمسؾدكمممممممماظـوسمحدقلماظ ددقلممم

مرجوظفمظقؾعدواماظ ددقلممموطونمسؿؾيمبـمربقعيمجوظلًو،مصؾعٌماظـوس،

مسـماظؽعؾيموؼـػضماظـوس.

وضددممزؼددمبدـممممؼعؾؿمأصدقوبفمؼبمدارماألرضدؿ،مممموسودماظ دقلم

                                                           
 .5-1دقرةماظػقؾ،ماآلؼوتمم(1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

513 

دمػـدوك،متعفدىممم،مووجدمأخؿفمصورؿيموزوجفومدعقدمبـمزؼ(1)اًطوب

ظؾؼوئفؿددومحقددٌمطوغددومؼؽؿؿددونمإددد عفؿو،مصودؿؾشدد تمصورؿدديمبؼدددوممم

أخقفدو،موأخربػدومأغدفمؼ ؼدددمأنمؼلدؿعمعدومجددوحلمبدفمربؿدد،مصلجؾلددفمممممممم

م،موامسؿعمإظبماظؼ آن،مصلسفىمبف،موأسؾـمإد عف.اظ دقلم

طؿومحض تمعقؿقغيمبـًمايورثموددؾؿكمبـدًمسؿدقس،مأخؿدوممممم

اظؽددربىموأمسددوحلمبـددًمسؿددقسمزؼـددىمبـددًمخ  دديموأمماظػضددؾمظؾوبدديم

ماظؾقاتلمأدؾؿـمضؾؾفو،مصلسؾـؿومإد عفؿو،مصلصؾقـماألخقاتماٌمعـوت.

اؿمحض ماظلؽ انمبـمسؿ ومععمزوجؿفمدقدةمبـًمزععيمبعددمأنمم

مسعومردقلما مؼؼ أماظؼ آنمسـدماظؽعؾي،مصفؾلدومإظبماٌلدؾؿني،مومسعدومممم

م،موأسؾـومإد عفؿومععًو.معـمردقلما 

م***

غ لممعغودرتف حؾيموورؼيمإظبماظقؿـ،موأاـوحلمدػقونمظوف مأبقم

مؼبماظطوئػ،مواخؿورمضقوصيمصدؼؼفمايؿقؿمأعقيمبـمأبلماظصؾً.

جؾلومؼؿقداونموؼلط ن،ماؿمدللمأعقيمصددؼؼف:مؼدومأبدومددػقون،ممممم

مػؾمت ط مضقلماظـص اغل؟

متـفدمأبقمدػقونموضول:مأذط ه،موضدمطون.

                                                           
 زؼدمبـماًطوب،مػقمأخقمسؿ مبـماًطوبموصورؿيمبـًماًطوب.م(1)
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مغظ مإظقفمأعقيمبؿؾفػموضؾؼ،مودلل:معـ؟

مولمأبقمدػقون:مربؿدمبـمسؾدما .ض

متعفىمأعقيموضول:مابـمسؾدماٌطؾى!

مأطدمأبقمدػقون:مابـمسؾدماٌطؾى.

ضصمأبقمدػقونمعوممسعدفمؼبمعؽديمظصددؼؼفمأعقدي،مصدلر قمؼػؽد ممممممم

موضول:ما مأسؾؿ.

وغفضمؼدورمؼبمااؾس،موبدأمؼؿصؾىمس ضًوموضدول:موا مؼدومأبدومممم

 موأغومحلمألرؾأقبمعـما مسد ممدػقونمظعؾفمػق،مإنمصػؿفمهلل،موظؽـمزف

موجؾمؼبمغص همس رًا.

توبعمأبقمدػقونموورتفمإظبماظقؿـ،موؼبمسقدتفمع مسؾكماظطدوئػ،مم

اًدربماظؽدوؼب،مصفؾدسممممموزارمصدؼؼفمأعقيماظ يمسؾؿمعـمأع مربؿددمم

أبقمدػقونمإظقف،موبعدمحدؼٌمبلقطمدلظف:مؼومأعقدي،مضددمطدونمعدـمأعد مممممم

مف.اظ جؾمعومضدمبؾغؽمومسعؿؽب

مأعقيموضول:مضدمطونمظعؿ ي،مأعومإغفمحؼ،مصوتؾعف.صؿـفدم

مضولمأبقمدػقون:مصلؼـمأغًمعـفمؼومأعقي؟

مأجوبمأعقي:موا معومطـًمألؤعـمب دقلمعـمشريماؼقػمأبدًا.

اؿمجؾسمإظبمأبلمدػقونموأد مظفمضوئً :معوم ـعينمعـماتؾوسفمإالم
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قبم أغدلمػدق،مادؿمؼد ؼـينمممممماالدؿققوحلمعـمغلوحلماؼقػ،مإغلمطـًمأحدداف

ف،مادؿممتوبعًومظغ ممعـمبينمسؾدمعـوف!مطلغلمبؽمؼومأبومدػقونمضدمخوظػؿؽبدم

ؽبضدمرؾب ممتكمبؽمإظقفمصققؽؿمصقؽممبومؼ ؼد. بطماىديمحؿكمؼؾبطؿومؼؾبمبط

دك مأبقمدػقونمعـمتعؾقدؼمأعقدي،مصفدقمددقدمعطدوعمؼبمضد ؼش،ممممممم

مالمؼؼقىمسؾكمعقاجفؿف.موربؿدم

ف،موظؽدـممعـمصدؼؼدخؾمأبقمدػقونمعؽيموؼبمغػلفمذلحلممموممسعم

ضولمؼبمغػلدف:مصدلؼـمممبقنمعـمضؾؾماظلودةمع قبرأىمضعوفماٌلؾؿنيمؼؾبمعومإن

مجـدهمعـماٌ ئؽيمؼـص مأتؾوسف؟م

*** 

مأوحكما مإظبمردقظفمدقرةماظػؾؼمواظـدوس،مصفؾدسماظ ددقلمممم

ضد ؼشمؼ ؼددونمأنمؼلدك وامممممؼؼ أػؿومسـدماظؽعؾي،مصؿ مسؾقفمرجولمعـ

ربؽ،مأعـمذػىمػدقمأممعدـمممصؼوظقا:مؼومربؿد،مصػمظـومماظ دقلمعـم

صضيمأممعـمزب جددمأممعدـمؼدوضقت؟موػدؾمؼلطدؾموؼشد ب؟موممدـمورثمممممممم

ماظدغقوموعـمؼقرافو؟ماغلؾفمظـو.

٬ُُۡۡٮ٢َُۡٝۡۡۡؿ:مديمسؾقفدفمامجوبدكما مإظبمغؾقدصلوح َظؽٌۡۡٱّللذ
َ
١ُۡۡأ ۡٱّللذ

٧َؽُۡ ُۥۡيَُس٨َۡول٣ۡۡۡ٥َيُٮَلَۡۡۡول٥َۡۡۡيَِلۡۡۡل٢ۡۡۡ٥َٱلىذ ًٮاُۡلذ ُٛ َظُؽ ٠ُۡۡ
َ
م.٤1أ

                                                           
 .4-1دقرةمامخ ص،ماآلؼوتمم(1)
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صوغ سفقامعـفمواغص صقا،مبقـؿدومطوغدًمػد هماآلؼدوتمسظقؿديمؼبمممممم

مصدورماٌلؾؿني،موزادتفؿمإ وغًومإظبمإ وغفؿ.

م***

اذؿدماظع ابمسؾكماظصقوبي،موذددماٌش طقنماظع ابمسؾكمخؾوبم

وطوغًمددقدتفمممبـماألرت،مصؽوغقامؼؽقونمزف همبلققصفماظيتمؼصـعفو،

ؾمايفدورةمبوظـدورمإظبمأنمممتلكـمايدؼدموتضعفمسؾدكمرأددف،مادؿمتشدعمممم

تصؾحمغب احلموت عقفومسؾكماألرض،موت بطمخؾوبمبويؾولموو همسؾكم

األرضمصققمايفورةماحملرتضي،مصلصؾحمزف مخؾدوبمزبططدًومبوظلدقادمممم

غفكمأنمغدسقممصؽونمؼؼقل:مظقالمأغلممسعًمردقلما ممعـماي وق،

مبوٌقتمظدسقتمبف.

خدقاغفؿماٌلؿضدعػنيمممٌومرأىماٌلؾؿقنماظع ابماظد يمؼؼدعمسؾدكمإممم

أنمؼلذنمهلدؿمبؼؿدولمػدمالحلماٌعؿددؼـ،موظؽدـما مممممممرؾؾقامعـماظ دقلم

دؾقوغفمأمؼلذنمظـؾقفمبعدمبؼؿدولماٌشد طني،مسلدكما مأنمؼفددؼفؿمأوممممم

مطب جمعـمأص بفؿمعـمؼعؾدما موؼصدقمبوظ دوظي.

ؼطؾؾقنممػقنمإظبماظ دقلمواذؿدماظع ابمأطـ ،مص ػىماٌلؿضع

صقجددوهمجوظلدًومسـددمممم،مبدفمظقكػدػمسدـفؿمعدومػدؿمصقدفممممممؼدسقمرمعـفمأن

صفؾسمخؾوبمإظبماظ دقلمودلظف:مؼومرددقلما ،مأالمتددسقما ممماظؽعؾي،م
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مظـو؟مأالمتلؿـص ما مظـو؟

:مضدمطونمعـمضؾؾؽؿمؼمخ ماظ جؾمصقؾبقػ مظفمصلجوبفؿماظ دقلم

فعدؾممؼبماألرضمصقفعؾمصقفو،ماؿمؼمتكمبوٌـشورمصققضدعمسؾدكمرأددفمصقؾبممم

 شطمبلعشوطمايدؼدمعومدونميؿفموسظؿف،معومؼصدهمذظؽمسـمغصػني،مو

قـبما مػد اماألعد محؿدكمؼلدريماظ اطدىمعدـمصدـعوحلمإظبممممممممدؼـف،موا مظقؾبدم ؿؿ

محض عقتمالمطبوفمإالما مواظ ئىمسؾكمشـؿف،موظؽـؽؿمتلؿعفؾقن.

م***

ـمسؿدريمأنمطبدربمأعدفمبـؾدلمممممجوحلماظققمماظ يمض رمصقفمعصدعىمبدمم

ؾسمإظقفمضوئً :مػـوكمأعد مأرؼددمأنمأحدداؽممممإد عف،مصطؾىمإظقفومأنمو

مبشلغفمؼومأعل.

مضوظً:مخريًا؟مػؾمػـوكمعؽ وه؟

مضول:مبؾمطؾماًريمؼومأعوه،ماجؾلل.

كبممجؾلًمأممعصعىمإظقفمصؼولمهلو:مالبدمأغؽكب بدلع مربؿددمممممسعد

واظدؼـماىدؼد،موا مإغفمسؾكمايؼ،موإنمعومؼؼقظفمعـما ماظقاحد،موإغفم

كمسؾدودةمأحفدورمالمتضد موالمتـػدع،موغعؾددمخوظؼـدومممممممغيبما مإظقـومظدـرتم

موحدهمالمذ ؼؽمظف.

مجػؾًمأممعصعى،مصؼوظً:مالمتؼؾمأغؽمصؾلتمععماظػؼ احلمواظعؾقد؟
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ح مضولمعصعى:مػ امدؼـماظـوسمطوصي،مالمص قمبنيمشينموصؼري،م

م.وسؾد

ضوظًمعلؿلحلة:مبؾمػـوكماظػ قمطؾماظػ ق،ماغظ مإظقدؽ،ماغظد مإظبممم

ؽ،ماغظ مإظبمسطقرك،ماغظ مإظبمحصوغؽ،ماغظد مإظبمماقوبؽ،ماغظ مإظبمعـ ظ

معوماؾؽ،مأتؼورنمغػلؽمبوظػؼ احلمواظعؾقد؟

ضولمعصعى:مػ امظقسمعفؿًو،ماٌفؿمأنمغعؾدمعـمرزضـدومطدؾمػد همممم

ماظـعؿ.

ضوظًمشوضؾي:ماآلهليماظيتمغؿؼ بمهلومطؾمؼدقممػدلمعدـمت زضـدوممممم

موهؿقـو.

إظقدؽممضولمعصعىمبفدوحل:ماآلهليماظيتمتعؾددؼـمطدؾمؼدقممهؿدوجممممم

 مصلصدقؾـوه؟مطدؿمصدـؿًوماتلد مممممأطـ معـمحوجؿؽمإظقفو،مطدؿمصدـؿًومتؽلقبدممم

مصـظػـوه؟

ؾًبممممممم موضػًمأممعصعىموضددمادورتماوئ تفدومتصد خموتؼدقل:معدومطـد

مألدسؽمتصؾل!مإنمسوغدتمصللضقممحبؾلؽ.

دؽًمعصعىمؼعؾؿمأنمأعفمضودرةمسؾكمصعؾمذلحلمطف ا،مبدؾمرمبدوممم

تدرتكمدؼدـمربؿددمممممأطـ ،موظؽـفمزدؾمصدوعؿًومصؼوظدً:مأغدومجدودة،مإنمأممممم

مصللحؾلؽ.
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ؾب ماظط ؼؼمإظبما .مضولمعصعى:معومأغومبؿوركمدؼـمايؼ،مظؼدمس ص

مضوظً:مأيمإظفمتعينمؼومعصعى؟

ضول:مإغفمإظفمواحد،ماظد يمخؾدؼماألرضمواظلدؿوحلموبلدطماظظد ممممممم

مواظـقر،موجعؾماٌقتموايقوة.

مضوظً:مأتعؾدمإظفمشريماظ تموعـوةموػؾؾمؼومعصعى؟

ؿمأغدؽمراجقديماظعؼدؾمغوصد ةماظؾصدرية،موإغدلمممممممضول:مؼومأعوه،مأسؾ

ألرجقمأالمؼغقىمسـؽمأنمػ هماألحفورمالمتـػعموالمتض ،موالماؾؽمعدـمم

أع مغػلفومذقؽًو،مإغفدومغػدسماألصدـومماظديتمحطؿفدوماظدـيبمإبد اػقؿ،مممممممم

صؽقػمؼومأعوهمتؽقنمػ هماألحفورماظيتمغصدـعفومبلؼددؼـومآهلديمغؿقجدفممممم

مإظقفومبوظعؾودةمواظؿؼدؼس؟

ظلدوغؽ،مأبفد هماىد أةمممممؾقبي:مخلؽًمؼومعصدعىموذؾبدممضوظًمشوضؾ

متـولمعـمآهلؿـوموتلك معـمععؿؼداتـو؟

مضول:مؼومأعوه...

مظؼددمددق كَممأدؽؿؿفمضوئؾي:مطػمؼدومعصدعىمسدـمػد اماهلد احل!مممممم

صصؾلتمسـمدؼــوموتوبعؿفمصقؿدومؼددسقمإظقدف،موحدؼمػد همممممممربؿدمبلق ه

قب ومتؽدػممضدعؽمؼبماظؼقدمطؿومغػعؾمبوظددوابمحؿدكمادقتمأمممماآلهليمألضع

مسـمػ اماظ يمتؼقل.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

520 

ؿب أممعصعىمابـفومؼبماٌـ لمظعؾفمؼ تدمسدـمامدد م،ممممػؽ امحؾل

وظؽـفومواجفًمعـفمإصد ارًاموهؿدً مأمتؽدـمتعفدده،مسـددػومصؿقدًممممممم

اظؾوبموضوظً:متلؿطقعمأنمدب ج،موظؽـمظقسمظؽمذلحلمعـمعوظل،موظقسم

مظؽمعؽونمؼبمػ اماٌـ ل.

ـمددق ػى،موظؽـدفمممغفضمعصعىمظقك جمعـماٌـ لمالمؼع فمأؼدم

ؼعؾؿمأنمأعفمظـمترتاجعمأبدًامحؿكمؼرتكمامد م،موػ امآخ معوم ؽـمأنم

مؼػؽ مصقف.

اودفمعصددعىمإظبمبددوبماٌـدد لمصػؿقؿدفمظددفمأعددفمتؼددقل:ماذػددىممم

مظشلغؽ،مأمأسدمظؽمأعًو.

صـظ معصعىمإظقفومؼؼقل:مؼومأعل،مإغلمظؽمغوصح،موسؾقؽمأذػؼ،م

مسؾدهموردقظف.مصوذفديمبلغفمالمإظفمإالما موأنمربؿدًا

صصدد خً:مضلددؿًومبددوظ تمواظعدد ى،مالمأدخددؾمؼبمدؼـددؽمصقدد ريم

مب أؼلموؼضعػمسؼؾل.

واضط مإظبمارتداحلماًشدـممخ جمعصعىمعـمعـ ظفمالم ؾؽمذقؽًو،م

ؾمأذىمض ؼش،موظؽـفمزؾمعص ًامسؾدكمامدد ممؼؼوبدؾممممهؿقبعـماظـقوب،مو

موؼؿعؾؿمعـفماظؽـري.ماظ دقلم

م***
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ؼللظف:مؼومردقلما ،مماظ دقلمجؾسمدعدمبـمأبلموضوصمإظبم

مأيماظـوسمأذدمب حل؟

:ماألغؾقددوحل،ماددؿماألعـددؾمصوألعـددؾ،مصقؾبؾؿؾددكمصلجوبددفماظ دددقلم

فمصؾبؾؾًوماذدؿدمبد ؤه،موإنمطدونمؼبممممـف،مصننمطونمدؼؾباظ جؾمسؾكمحلىمدؼ

دؼـفمرضيمابؿؾلمسؾكمحلىمدؼـف،مصؿومؼربحماظؾ حلمبوظعؾدمحؿكمؼرتطدفمم

مي. شلمسؾكماألرضمعومسؾقفمخطقؽ

وضدمطوغًماظلقدةمخدصبيمأصربماظـوس،مواألطـ معلوغدةمظ وجفوم

وطونمععدفمممظبمشورمح احلمؼؿعؾدإمؼبماظدسقة،موذاتمؼقممذػىماظ دقلم

:مؼومردقلما ،مػ همخدصبيمضددمأتدً،ممم،مصؼولمجربؼؾمجربؼؾم

ععفومإغوحلمصقفمرعوم،مصنذامػلمأتؿؽمصوض أمسؾقفوماظل ممعـمربفوموعين،م

م.(2)،مالمصكىمصقفموالمغصى(1)اىـيمعـمضصىوبش ػومبؾقًمؼبم

بؾشدد ىممصؾؿددومأضؾؾددًمبوظطعددوممظ وجفددو،مأخربػددوماظ دددقلم

مم،موضول:مؼومخدصبي،مػ امجربؼؾمؼؼ ئؽماظل ممعـمربؽ.جربؼؾم

وعـدفماظلد مموسؾدكمجربؼددؾممممم(3)صوبؿففدًموضوظدً:مػدقماظلد ممممم

ماظل م.

                                                           
 م.اظؼصىمػلماظش ائطماٌ ػؾيم(1)

 اظصكىمػقماظصقتماظعوظل،مواظـصىمػقماظؿعى.م(2)

 ظب.ػقماظل ممتعينما مدؾقوغفموتعوم(3)
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م

 م3/503 | هـ7-/6

 اهلجرة إىل احلبشة

م

همؼؽؿؿقنمإدد عفؿ،موؼصدؾقنمؼبمجدقفماظؾقدؾ،ممممماطونمسؿورموواظد

ؼقضظدفموؼؼدقل:مؼدوممممم(1)وؼبمظقؾيمحملفؿمسؾددمؼصدؾقن،مصلدد عمإظبمددقدهمممم

مدقدي،مخربمسظقؿ.

غفضماظ جؾمؼؼقل:معـماألصضؾمأنمؼؽقنمخربًامسظقؿدًومظؿدقضظينممم

مـمغقعلمؼبمجقفماظؾقؾ.ع

مضولماظعؾد:مإنمؼود ًامبـمسوع مضدمصؾل،مػقموزوجؿفموابـف.

تـفدماظ جؾموضول:مػؿمأضؾمعـمأنمؼلبفمأحدػؿمبفؿ،مدسينمأطؿؾم

مغقعل.

ضولماظعؾد:مطؾماظلودةمتعد بمسؾقددػؿماظصدوبؽني،معدوذامددقؼقلمممممم

موجفوحلمض ؼش؟

                                                           
 دقدمؼود مبـمسوع مػقمأبقمح ؼػيمبـماٌغريةماٌك وعل،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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ضولماظ جؾ:مظقسمظديموضًمظ ظؽ،مدلدؾطمسؾقفمددقدًامعدـمبدينمممم

مزب وممؼؼقممبوٌفؿي.

ؼبماظققمماظؿوظلمسؾؿمأبقمجفؾمبلع مسوئؾيمآلمؼود ،مصغضىمشضدؾًومم

مذدؼدًا،موتقظبمتع ؼؾفؿمبداًلمعـمدقدػؿ،مواصؿضحمأع ػؿمؼبمض ؼش.

ربطمأبقمجفدؾما ادؿفؿ،مادؿمددقىماألبمواألممظقعد بفؿومأعدومممممممم

مسؿور.

بدأمأبقمجفؾمبلممسؿور،ممسقيمبـدًماًقدوط،محقدٌمطدونمؼعؾدؿمممممم

منمزوجفوموابـفومظدـمؼدؿقؿ ماٌـظد مممع أةموظـمتؿقؿؾماظع اب،موأأغفوما

صقؽػ ان،موظؽـمػ امأمضبدث،مصؼدمصؿدتممسقيمأعومماظؿع ؼىمواظؼف م

مواظشؿسمواىؾد،مصؿدتمؼبموجفمأبلمجفدؾموتع ؼؾدفمبشدؿكماظطد ق،مممم

وضوظًمظطوشقيمض ؼش:معفؿومتػعؾ،مصننمإ وغلمؼبمضؾيب،موأغًمالماؾؽم

ممعومؼبماظؼؾقب.

وزمأبددقمجفددؾ،موأعلددؽمرربددفموضدد بفومضدد بيمممقؿددي،مصودددؿغ

موادؿشفدتمأعوممزوجفومووظدػو،موطوغًمأولمذفقدةمؼبمامد م.

صق نمح غدًومذددؼدًامممسؾكماظعوئؾيمورأىممسقي،ممصؿ ماظ دقلم

صؼولمظقود موسؿدور:ممسؾكمعومت ضقفماظعوئؾيماظضعقػي،موعومالضؿفممسقي،م

مصربًامآلمؼود ،مصننمعقسدطؿماىـي.
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سؿدورموؼودد ،ممموصوةممسقي،موادؿؿ متع ؼىمموممضؾقؾيمسؾكع تمأؼ

موبؼلمسؿورموحده.إا ماظع اب،مصودؿشفدمؼود م

زؾمسؿورماوبؿًومحؿكمبعدمادؿشفودمواظدؼف،موزؾمأبقمجفؾمؼع بفم

ؼؼؿؾدفمطؿدوممموؼشدمؼبمتع ؼؾف،مإغفمؼعؾؿمأنمأبومجفؾمظـمؼؿقضدػمضؾدؾمأنممم

مإالمغػلف.ضؿؾمأبقؼف،مصؿومسودمػـوكمعومطبل همؼبمػ همايقوةم

موضػمأبقمجفؾمأعوممسؿورمؼلع ه:مدىقبمربؿدًا.

زؾمسؿورمصوعؿًومؼؿقؿؾماظع اب،مصض بفمأبقمجفؾموضدولماوغقدي:ممم

مدىقبمربؿدًا،مصؾـمأتقاغكمسـمضؿؾؽمطؿومضؿؾًمأبقؼؽ.

أمؼعددمضبؿؿدؾماظعد ابمأطـد ،مصلروسدفممممممطونمسؿورمؼعؾؿمذظدؽ،موم

تد ىمػد هممممأخريًامرشؿًومسـف،موص حمأبقمجفؾمب ظؽ،موظؽـدفمضدول:مػدؾممم

ماًـػلوحل؟مضؾمإغفومربؽ.

ممصؼول:مػلمربل.مسؾكمذظؽ،مًاصلرشؿمسؿور

وأخريًامت كمسؿورًامبعدمأنمأروسف،مصفـكمسؿورمضقؽمأبقمجفؾ،م

تمدؼين،مؼدوممواآلنمخل تمواظديقب،مظؼدمخل وؼؾطؿموؼؼقل:مموبدأمؼؾؽل

ممتعلؽمؼومسؿور،معوذامصعؾًمبـػلؽ؟

ل،مإغفمالمؼ ؼددممؼؾؽمعومإنمصؽ مب ظؽمحؿكمج ىمإظبماظ دقلم

مأنمطبل ه،مصف اماظدؼـموردقظفمػقمطؾمحقوتف.
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اىد احممواظدعقعمؼبمسقـقدف،موآادورمممموضػمسؿورمأعومماظ دقلم

موضول:معوموراحلك؟مظفماظ دقلممواظدعوحلماألمجلده،مص ققب

ؾب ؾبمضولمسؿور:مذ مؼومردقلما ،معومتؾب ط معـؽ،موذط تؾبمحؿكمغؾ

مآهلؿفؿمخبري.

مطقػمودمضؾؾؽ؟ؼومسؿور،مبفدوحل:مماظ دقلمصلجوبفم

مأجدمضؾيبمعطؿؽـًومبوم ون.ضولمسؿورمبؽؾماؼي:م

م.(1):مؼومسؿور،مإنمسودوامصعدصؼولماظ دقلم

ؿ٨٦ََۡۡوأوحكما مإظبمردقظفماآلؼوت:م َٛ َِۡۡز ٕۡؽ٨ِ٦ِۡۡۡ ۡثِٱّللذ ۡإِيَفَٰ٪٫ِِۦَٓۡۡب
ۡ ۡزؿِه٨٦ََۡۡۡۡۡإِّلذ

ُ
ۡ َۡو٤َۡٝج٫ُُۥۡأ ٧َه٨ُِّ ُۡ يَف٦ُِۡۡ٨َٰ ح٦٨َۡۡۡذَۡوَؾَِٰس٨ۡثِٱۡۡلِ ؿََِۡۡشَ ۡٛ ۡثِٱ٣ُۡس
ًۡ٭٥َِۡۡۡوۡؽٗرا

َ٤ َٕ تۡ َۡذ ٌَ ََٗۡۡ٨ِ٦ِّۡۡ َؾاٌبَۡۡولَُ٭٥ۡۡۡٱّللذ َٔۡ ۡ٥ً ِْ َٔ١٠٦َٟۡۡ ِ َٰل جذُ٭٥َُۡۡذ
َ
ۡثِد

ْۡ ۡجًَةۡٱۡۡلًََٮَٰةَۡۡٱۡقذََعجُّٮا ۡۡٱلُّ ََِۡۡعَ نۡذۡٱٓأۡلِػَؿة
َ
ََۡۡوأ ٮۡمََۡۡحۡ٭ِؽيَّۡلۡۡٱّللذ َٞ ِؿِي٨َۡۡٱ٣ۡ َٰٛ ١٠٧ۡٱ٣َۡؿ

َٟۡ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ِي٨َۡۡأ َٓۡۡٱَّلذ جَ ََُۡۡ َٰۡۡٱّللذ ثَۡطَٰؿ٥ِۡ٬ِاۡۡوََق٧ِٕۡ٭٤ُٝۡۡۡ٥ُِٮبِ٭٥ََِۡۡۡعَ

َ
ََٟۡۡوخ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
٥٬َُُۡۡۡوأ

٤ُِٮنَۡ جذُ٭٥َۡۡۡصَؿمََّۡۡل١٠٨ۡۡٱ٣َۡؼَٰٛ
َ
ِِۡۡػۡۡخ ون٥٬َُُۡۡۡۡٱٓأۡلِػَؿة م.١٠٩2ٱ٣َۡذَِّٰسُ

م:متعولمؼومسؿور،ماجؾس.ابؿفٍمسؿورمٌوممسع،ماؿمضولمظفماظ دقلم

مدللمسؿور:مأمؼومردقلما ؟

مقمألبقؼؽ.ضول:مأحىمأنمأدس

                                                           
 إنمسودوامصعد،مؼعينمإذامرؾؾقامعـؽمأنمتؼقلمعومؼللحلمصوصعؾمظؿؿكؾصمعـماظؾ حل.م(1)

 .109-106دقرةماظـقؾ،ماآلؼوتمم(2)
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ؼدؼدفمؼؼدقل:ماظؾدفؿماشػد مآللممممممصفؾسمسؿورمورصدعماظ ددقلممم

ؽبؼود ،ماظؾفؿماشػ مآل م.لمؼود موضدمصعؾ

اؿمضولمظؾصقوبيمسـمسؿدور:مإنمسؿدورًامعؾدهمإ وغدًومعدـمض غدفمإظبممممممم

مضدعف،مواخؿؾطمام ونمبؾقؿفمودعف.

م***

رشؿمأنمدفقؾمبـمسؿ ومطونمعـمأطـ ماٌعودؼـمظؾدؼـماىدؼد،مصؾؿم

ممم(1)أيمأوالدهمعـؾددف،مصددوظؿؼكمسؾدددما موأبددقمجـدددلموأخؿفؿددوممممؼؽددـمر

م،مومسعقاماظؼ آن،مصكعـقاموطؿؿقامإد عفؿمسـمواظدػؿ.بوظ دقلم

م***

صورماظؼ آنمؼؾبلؿعمأطـ مؼبمعؽي،موايدؼٌمؼؽـ محقلمػ اماظددؼـمم

اىدؼدموأتؾوسف،مصوجؿؿعمرؤدوحلمض ؼشمؼؿـوضشقنمحقلمػ اماظدؼـماظ يم

مؼلق ماظؽـريؼـ.

اظقظقدمبـماٌغرية:مػ اماظدؼـمؼـؿش مأد عمممدومغظدـ،موأزدـمأنممممضولم

مسددمأتؾوسفمؼبماًػوحلمؼػققمعومغؿصقر،مسؾقـومأنمغقضػمربؿدًامبلؼيمودقؾي.

ضولمسؿؾيمبـمربقعي:مأبقمروظىمضبؿلمربؿدًا،مصدنذامخؾصدؿؿمإظبممم

                                                           
،ماخؿفؿومامسفومدفؾيمسؾدما مبـمدفقؾ،موأبقمجـدلمبـمدفقؾمهلؿومدورمبلقطمؼبماظلريةم(1)

 بـًمدفقؾ.
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مأبلمروظىموػقمسؾكمدؼـؽؿ،مؼ دعمابـمأخقفموؼقضػف.

مع اتموظؽـفمؼ دغومسؾكماظدوام.ضولمأبقمجفؾ:مذػؾـومإظقفمسدةم

ضولمأبقمدػقون:معومرأؼؽؿمأنمغؾودظفمبشدوبمعدـمذدؾوبـو؟مؼعطقـدوممممم

مربؿدًامصـعطقفمأعبؾموأصضؾموأضقىمذؾوبـومسقضًومسـف؟

ادؿقلـماظـوسمػ اماظ أي،مووضعماًقورمسؾكمسؿورةمبدـماظقظقددممم

مبـماٌغرية،مصفقمأعبؾماظشؾوبموأذ صفؿموأضقاػؿمؼبمض ؼش.

ؽديمإظبمأبدلمروظدى،مععفدؿمسؿدورةمبدـماظقظقدد،مممممممماودفموجفدوحلمعمم

صؼدعقهمإظبمأبلمروظىموضولمسؿؾيمبـمربقعي:مؼومأبدومروظدى،مػد امسؿدورةممممم

صؿددكمؼبمضدد ؼش،مصكدد همصؾددؽمسؼؾددفموأذطددكمبددـماظقظقددد،مأضددقىموأعبددؾم

وغص ه،موادب هموظدًامصفقمظؽ،موأدؾؿمإظقـدومابدـمأخقدؽمػد اماظد يمضددممممممم

ودػفمأح عفؿ،مصـؼؿؾف،مخوظػمدؼـؽمودؼـمآبوئؽ،موص قمعبوسيمضقعؽم

مصنمنومػقمرجؾمب جؾ.

تعفىمأبقمروظىمٌومؼلؿعموضول:مأؼـمذػؾدًمسؼدقظؽؿ؟متعطدقغلمممم

ابـؽؿمأربقفمظؽؿ،موأسطقؽؿمابينمظؿؼؿؾقه؟مػ اموا مالمؼؽقنمأبددًا!مأصد ممم

متعؾؿقنمأنماظـوضيمإذامصؼدتموظدػومأمهـمإظبمشريه.

ومأبومروظىمظؼددممصؼولمأحدمايوض ؼـمعـمسشريةمأبلمروظى:موا مؼ

أغصػؽمضقعؽ،موجفدوامسؾكماظؿكؾصمممدومتؽ ػدف،مصؿدومأراكمت ؼددمأنممممم
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متؼؾؾمعـفؿمذقؽًو.

صـفضمأبقمروظىموضول:موا معومأغصدػقغل!موظؽـدؽمضددمأعبعدًممممم

مخ الغلموعظوػ ةماظؼقممسؾل،مصوصـعمعومبدامظؽ.

موأغشد:

مأرىمأخقؼـدددومعدددـمأبقـدددوموأعـدددو

مظؾؼدقممؼبمأخقؼفؿدوممم(1)ػؿومأشؿد ام

مسؾددممشدسموغدقص ًمممصدًوممأخصمخصق

ـمالمأخدومظدفممممػؿومأذد طومؼبمم مااددمعد

موتددقؿموزبدد ومموزػدد ةمعددـفؿممم
م

مؽ مضددوالمإظبمشريغددوماألعدد مإذامدؾبددم

مفؿدومصدػ ممػوضدمأصؾقومعدـفؿمأطم

مػؿومغؾ اغومعـدؾمعدومغؾد ماىؿد مممم

معـماظـوسمإالمأنمؼد شمظدفمذطد ممم

معدقظبمإذامابؿغدكماظـصد ممموطوغقامظـوم
م

طوسقامعـماٌلدؾؿنيمعدـمممت طًمض ؼشمبينمػوذؿ،موس بقامعـمادؿ

مضؾوئؾفؿ،مصعؾؿمأبقمروظىمأغفمنحموضؾقؾؿفمؼبمغبوؼيمابـمأخقفمصلغشد:

مض ؼشمٌػكد م مإذاماجؿؿعًمؼقعًو

ـوصفدوممموإنم مأذد افمسؾددمع محصًؾ

موإنمصكدد تمؼقعددًومصددننمربؿددداًم

مومسقـفوم(2)تداسًمض ؼشمشـفو
م

مصعؾدددمعـددوفمددد ػوموصددؿقؿفومممم

مصػددلمػوذددؿمأذدد اصفوموضددد فوممم

مددد ػوموط  فددواٌصددطػكمعددـمػددقم

مًمحؾقعفدومذدمسؾقـومصؾؿمتظػ مورو
م

م***

                                                           
 أشؿ مؼعينمصغ معـمذلغف.م(1)

 اظغـيمػقماظـققؾ.م(2)
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طونمسؿ مبـماًطوبمؼؾعدمعـمؼلؿؿعمظؾؼ آنمبؼقتدفموجربوتدف،ممم

،مبدؾموبدوتممموطونماظـوسمطبوصقنمأنمؼد اػؿمؼؼرتبدقنمعدـماظ ددقلممممم

مأؼـؿومذػىمحؿكم ـعماظـوسمعـممسوعماظؼ آن.مؼؿؿؾعماظ دقلم

جؾقلدًو،مصؾدؿممممؼلريمؼبمعؽيمؼ ؼددمموذاتمؼقممضوممسؿ مبـماًطوب

ورمصؾدؿمصبدده،مصؼد رمأنمؼد ػىمإظبماظؽعؾديممممممصبدمأحدًا،مص ػىمإظبماًؿقب

ضوئؿدًومؼصدؾل،مؼلدؿؼؾؾماظشدوم،ممممممؼطقفمبفو،مصنذامبفمصبدماظ ددقلمم

،مصؼدولمسؿد مظـػلدف:موا مظدقمأغدلمممممموصبعؾماظؽعؾديمبقـدفموبدنيماظشدوممممم

مدؿؿعًمحملؿدماظؾقؾيمحؿكمأمسعمعومؼؼقل.ا

إظقف،مصدخؾمهًممؾفماظ دقلموفمأنمؼـؿد ب،مصكدوممؼؼؿدوض

٦َۡة١ۡٱۡۡلَٓاٝذحُۡمونمؼؿؾق:ددمطدوضمقلمدعمإظبماظ دديمؼلؿؿدوبماظؽعؾداق
٢ۡۡٓٱۡۡلَٓاٝذحُۡ ََٟۡۡو٦َة َٰ ۡدَرى

َ
ثَۡخ٣ۡۡٱۡۡلَٓاٝذح٦َُۡۡةۡأ حِۡۡوَََعُد َۡۡث٧ُٮد٠َُۡۡؾذ َٔ ةرِ َٞ

ة٤ۡثِٱ٣ۡ ٦ذ
َ
َۡٚأ

َْۡۡث٧ُٮدُۡ ١ُِ٤٬ۡٮا
ُ
ةِدًَحَِۡۡٚأ ُذ ة٥ۡثِٱ٣ ٦ذ

َ
ََۡۡعد َۡۡوأ

ُ
َْۡٚأ ََصٍۡۡثِؿِيطۡ ١ُِ٤٬ۡۡٮا ٦ََۡعتًَِح ََۡۡصۡ

ؿ٬ََة ًۡ٭٥َِۡۡۡقؼذ
َ٤ ََٔۡۡٓ يذةمٍَۡۡوزََفَٰ٪ًَِحَۡۡحَلَةلۡ َۡقۡج

َ
اۡۡخ ٮۡمََۡۡذَُّتَىُۡظُكٮ٦ٗة َٞ َعَٰۡۡذًَِ٭ةۡٱ٣ۡ ََۡصۡ

جذُ٭٥ۡۡ
َ
َضةز٠َُۡۡد ۡٔ

َ
ۡٮنُۡۡوََصةٓء٨َۡۡثَةرًَِح ٨ِ٦ّۡۡۡ ۡلَُ٭٥ۡدََؿىََٰۡۡذَ٭٧ۡۡ٢َۡػةوِيَح ََۡۡن٢ٍۡۡۡأ َٔ ِۡٚۡؿ
َُٰخۡوََۡۡرۡج٫َُ٤ۥَۡو٨٦َ بَحِۡۡٱل٧ُۡۡؤدََِٛؿ َِ ٩ْۡۡثِٱۡۡلَة ََٕىۡٮا َػَؾ٥٬َُۡۡۡرّبِ٭٥ِۡۡۡرَُقٮَلَۡۡذ

َ
ۡػَؾةَٗۡۡٚأ

َ
ۡأ

ابًَِحًۡ ةۡإ٩ِذةۡ٪رذ ةۡل٧َذ َ٘ ٤َََٕ٭ة٫ۡٱۡۡلَةرِيَحِِۡۡػََۡۡح٤ََۡجَُٰس٥ۡۡۡٱل٧َۡةٓءََُۡۡ ۡدَۡؾ٠َِؿة٣َُۡۡٗس٥ۡۡۡجِلَۡض
ۡٓ ذُنۡ َۡودًَََِٕ٭ة
ُ
َِٰخًَح ۡۡأ ٮرِِۡۡػ٩ُِۡۡٛغََۡۡٚإِذَا٬ۡـَ ٛۡۡۡٱلىُّ َِٰظَؽة َۡۡؼح َۡج ۡرُضۡۡوََُح٤َِخِۡۡ٭ـَ

َ
ۡٱۡۡل

َجةُلۡ ذَةَۡوٱۡۡلِ حَُٗۡۡٚؽ٠ذ َِٰظَؽةَٗۡۡد٠ذ َٕخَِۡۡذًَٮ٦َۡهِؾۡ ۡٮـَ حَُۡۡوَر َٕ ِ ٞذخِۡۡٯٱلَۡٮاٝ ٧َةٓءُۡۡوَٱنَن ۡٱلكذ
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َُٰٟۡۡوا٬ًَِح ۡۡيَٮ٦َۡهِؾۡ َِۡٚهَۡ ََٰٓۡۡوٱل٤٧ََۡ رَۡصةٓنَِ٭ة ََۡۡعَ
َ
ؿَۡشَۡۡويَۡع٢ُ٧ِۡۡأ ََٟٔۡۡ ِ َۡٚٮَۡرُ٭٥َۡۡۡرّب

َٰ٪ًَِح ۡۡيَٮ٦َۡهِؾۡ  ٮنَۡۡيَٮ٦َۡهِؾۡ ۡٱزََف ًُ َؿ ٕۡ ةۡٲَػةذًَِح ٦ِۡۡ٪ُس٥ََّۡۡۡتَۡؽََّٰۡۡلُۡۡت ٦ذ
َ
وِت٨٦َََۡۡۡۡۡٚأ

ُ
ۡأ

ٮُلۡۡب٧ًًَِِ٪٫ِِۦ٠َِۡتَٰج٫َُۥ ُٞ ٬َْۡۡةٓؤُمَُۡۡذًَ ۡۡٳ٠َِتَٰج٫ًَِۡۡۡٱَٝۡؿُءوا ٪َ٪ُخۡۡإِّّنِ َّۡۡ ّّنِ
َ
ٍٜۡۡخ َٰ ـَ ٦ُۡ

ًَح ِۡۡٔحَنح ِۡۡػَۡۡذُ٭ٮَۡۡٴِظَكةب٫ًَِۡۡ ًِ ا ٮُذَ٭ةۡٶح ََۡعحِلََۡۡص٪ذحٍِۡۡػۡۡٵرذ ُُ ۡٷَداجًَِح ُۡۡر
ْۡ ُُْۡۡكُٮا بُٮا ٓۡۡاَۡٔ ٬َۡ٪ِٓيَۡۡوٱَۡشَ ذ٥ُۡۡۡث٧َِة ۡٛ ۡق٤َ

َ
يذةمِِۡۡػۡۡأ

َ
ةۡٸٱۡۡلَةحِلَحِۡۡٱۡۡل ٦ذ

َ
وِت٨٦َََۡۡۡۡۡوأ

ُ
٠َِۡتَٰج٫َُۥۡأ

ٮُلۡۡبِِن٧َةُِلِۦ ُٞ ًۡتَِنَۡۡذًَ َ٤َٰ وَتۡۡل٥ََۡۡۡي
ُ
ۡدرَِۡۡول٥َۡۡۡٹ٠َِتَٰج٫ًَِۡۡۡأ

َ
ًۡذََ٭ةۡٺِظَكةب٦َۡۡۡ٫ًَِةۡأ َ٤َٰ َۡي

ًَحَۡۡخََِۡك٩َۡ ًِ ة َٞ ٓۡۡٻٱ٣ۡ ۡدَن٦ََٰۡۡة
َ
ۡۡأ َٟۡۡټ٦َةحِل٫َۡۡ َۡخّنِ َ٤٬َۡۡ ُۡػُؾوهُۡۡٽُق٤َۡعَٰ٪٫ًََِۡۡۡخّنِ

٤ُّٮهُۡ ُ٘ ُٕٮنَۡۡذَرُۡخَ٭ةِۡق٤ِۡك٤َح ِۡۡػُۡۡث٥ۡذۡٿَو٤ُّٮهُۡۡٱۡۡلَِع٥ًَُۡۡث٥ۡذۡپَذ ۡذَِراَٗعَۡۡقۡج
ِۡۡيُۡؤ٨٦َُِّۡۡلََۡۡكنَۡۡإ٩ِذ٫ُۥۡڀَٚٱۡق١ُُ٤ٮهُۡ ٥ًِۡۡثِٱّللذ ِْ َٕ ََۡيَُۡۡوَّلۡۡځٱ٣ۡ َٰۡۡيُّ َٕةمََِۡۡعَ ََۡ
َٕةمٌَۡۡوَّلۡۡڃََح٥ًِۡ َۡفَُٰ٭٪َةۡٱحۡلَٮۡمََُۡۡل٤ََُٚۡۡحَۡفۡۡڂٱل٧ِۡۡك١ِيِۡ ََۡۡ ۡڄِٗۡك٤ِيۡ ٨ِ٦ۡۡۡۡإِّلذ

ۡ ۥّٓۡۡلذ ُز٫ُُ٤
ۡ
ۡۡيَأ م.1څٮنَُۡۡٔۡٱ٣َۡذَِٰطۡۡإِّلذ

صؿعفىمسؿ معـمغلؼماظؼ آنماظغ ؼى،موأظػوزفماٌؿـوددؼي،مصؼدولممم

م.ؼبمغػلف:مػ اموا مذوس مطؿومضوظًمض ؼش

ِٝۡك٥ََُۡۡٚلٓۡ:مقلمددد ددداظمعدددوبددؿددص
ُ
ونَۡۡث٧َِةۡأ َّۡلَۡۡو٦َةۡچُتۡجِصُ

ونَۡ ۡٮُلۡۡإ٩ِذ٫ُۥۡڇُتۡجِصُ َٞ ۡٮل٬ُِۡۡٮََۡۡو٦َةۡڈ٠َؿِيمۡ ۡرَُقٮلۡ ٣َۡ َٞ ِ ِٔؿ  ۡۡث ة٤ًَِٝۡٗلَۡۡمة ٦ۡذ
م.2ډدُۡؤ٦ِ٪ُٮنَۡ

                                                           
 .37-1دقرةمايوضي،ماآلؼوتمم(1)

 .41-38دقرةمايوضي،ماآلؼوتمم(2)
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مف:مطوػـ.تعفىمسؿ ممموممسع،مصؼولمؼبمغػل

ۡٮلَِۡۡوَّلۡ:مصؿؾكماظ دقلم َٞ ِ ۡ ۡث ة٤ًَِٝۡٗلََۡۡك٨ِ٬  ُؿون٦َۡۡذ ۡدزَنِي٢ۡ ۡڊدََؾ٠ذ
َلَۡۡولَٮۡۡۡڋٱ٣َۡػ٧َِ٤َٰيَۡۡرذّب٨ِ٦ِّۡۡ ٮذ َٞ ًَۡ٪ةَۡت َ٤ َٕۡيَۡۡٔ َٝةوِي٢َِۡۡب

َ
َػۡؾ٩َةۡڌٱۡۡل

َ
٦ِۡ٪٫َُۡۡۡۡل

٪َةۡث٥ُۡذۡڍثِٱحۡل٧َِيِۡ ٕۡ َُ َٞ َظؽ٦ۡۡۡ٨ِ٦ٍِّۡۡ٪ُس٥َۡذ٧َةۡڎٱلَۡٮتِي٦َِۡۡۡ٪٣ُۡۡ٫َ
َ
َۡخ٪٫ُۡۡۡأ

٥َ٤ُِۡۡإَو٩ذةۡڐ٧ُۡ٤ِّ٣ذذِٞيَۡۡتَلَۡؾ٠َِؿة ِۡۡإَو٩ذ٫ُۥۡڏَحَِٰضـِي٨َۡ ٕۡ نۡذۡجَلَ
َ
١َّؾِبِي٦َِۡۡ٪ُس٥ۡأ ۡڑ٦ُّ

َۡۡۡلَّۡسَةٌِۡۡإَو٩ذ٫ُۥ ِؿِي٨َََۡۡعَ َٰٛ ُِّٜۡۡإَو٩ذ٫ُۥۡڒٱ٣َۡؿ َٟۡۡثِٱۡق٥ََِۡۡٚكّجِطۡۡۡړٱحۡلَِٞيَِۡۡۡلَ ِ َۡرّب
ِۡ٥ً ِْ َٕ م.1ڔٱ٣ۡ

أمؼع فمسؿ ماظل مصقؿوممسدع،موبددأمؼػؽد مبط ؼؼديمزبؿؾػدي،مممممم

يظؿفو،موسؾؿمأنمعوممسدعمهلدقمأعد مسظدقؿ،مووضدعمؼبمممممممعـاظعـودمموت ك

مضؾؾف.

ت وتف،ماؿمدسومربف:ماظؾفؿمأس مامد ممبلحدممأغفكماظ دقلم

ماظعؿ ؼـ،مسؿ مبـماًطوب،مأومسؿ ومبـمػشوم.

م***

بقن،موطددونمعدد قبازدادماالضددطفودمسؾددكماٌلددؾؿني،مصؽددونماظعؾقدددمؼؾب

عوممؿ،مصؾؿومرأىمردقلما ماظش صوحلمؼمذونمؼبموورتفؿموأعقرمحقوتف

ؼصقىمأصقوبفمعـماظؾ حل،موعومػقمصقفمعـماظعوصقيممبؽوغفمعدـما موعدـممم

                                                           
 .52-42دقرةمايوضي،ماآلؼوتمم(1)
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سؿفمأبلمروظى،موأغفمالمؼؼدرمسؾكمأنم ـعفؿمممومػؿمصقدفمعدـماظدؾ حل،مممم

ضولمهلؿ:مظقمخ جؿؿمإظبمأرضمايؾشي،مصدننمبفدومعؾؽدًومالمؼؾبظؾدؿمسـددهمممممم

مممومأغؿؿمصقف.مأحد،موػلمأرضمصدق،محؿكمصبعؾما مظؽؿمص جًو

والمعـمؼطعؿـدوموالمممصقوبي:مظقسمظـومبفومدارموالمسؼور،صللظفماظ

معـمؼلؼقـو.

َِجةدِيَۡوت:مدفماآلؼدصلوحكما مإظبمردقظ ِي٨ََۡۡيَٰٕ ْۡۡٱَّلذ ۡرِضۡۡإِنۡذَۡءا٦َ٪ُٮٓا
َ
ۡأ

ح ۡ َٕ َِٰق َٰىَۡۡـَ م.1ژَٚٱۡخجُُؽونَِۡۡٚإِيذ

ؿمػؽدد اموفدد ماٌلددؾؿقنمظؾددفف ة،متددورطنيمدؼددورػؿموأرزاضفددمم

وأػؾفؿ،مراحؾنيمإظبمب دمالمؼع صقغفو،موإمنومصقفومعؾؽمحلـماظصدقً،مم

مسلكما مأنمصبعؾمهلؿمزب جًو.م

مطونماظـفوذلمعؾؽمايؾشيمسؾكمدؼـماٌلقققي،موطونماظ دقلم

ؼعؾؿمأغفمرجؾمسودلمجدًا،موأنماٌلؾؿنيمدقلعـقنمسـده،موطدونماألحؾدوشممم

صؽدوغقامؼعؿدربونمأػدؾمممممؼعؾؿقنمعومحصؾمألب ػيماألذ مموإغؼدوذماظؽعؾدي،مم

معؽيمػؿمأػؾما .

طونمأولمعـموف مظؾفف ةمسـؿونمبـمسػونموزوجؿفمرضقديمبـدًممم

طؿومػوج ماظ بريمبـماظعقام،موعصعىمبدـمسؿدري،موسؾددممممم،اظ دقلم

                                                           
 .56دقرةماظعـؽؾقت،ماآلؼيمم(1)
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،موأبدقمددؾؿيموأممددؾؿي،مممم،موأبدقمسؾقددةمبدـماىد احمممماظ غبـمبـمسقف

وسؾدما مبـموسؿورمبـمؼود ،مم،ؾدما مبـمعلعقدوسـؿونمبـمعظعقن،موس

وسؾدما موسؾقدما مبـمجقش،موزوجؿدفمرعؾديمبـدًمممممدفقؾمبـمسؿ و،

اؿمخ جمبعدػؿمجعػ مبـمأبلمروظىمواع أتدفمأمسدوحلمبـدًممممأبلمدػقون،م

م.(1)سؿقس

م***

طونماٌلؾؿقنمؼؿفف ونمظؾفف ة،مص حظمسؿ مبـماًطوبمذظدؽ،مم

 متؿفف موهؿؾمأعؿعؿفومسؾكمإبؾفو،مسـددػومحملدًمسؿدمممم(2)ورأىماع أة

بـماًطوبمؼؼرتب،مصكوصًمعـمضلقتفموط ػفمظؾؿلؾؿني،موطدونمؼعؾدؿممم

مضدمأدؾؿو.م(3)أغفوموزوجفو

ماضرتبمسؿ معـفومبفدوحلمودلهلو:مإظبمأؼـمؼومأعيما ؟

مضوظً:مأص مبدؼين،مضف تقغوموزؾؿؿقغو.

مصؼول:مإذنمػقماالغط قمؼومأعيما .

قب قغددو،مؼبمأرضما ،مآذؼؿؿقغددوموضف امضوظددً:مغعددؿموا مظـكدد ج

محؿكمصبعؾما مظـومزب جًو.

                                                           
 ػوج مشريػؿ،مودبؿؾػمطؿىماظلريةمؼبمأمسوحلماٌفوج ؼـ.م(1)

 اٌ أةمػلمظقؾكمبـًمأبلمحـؿي.م(2)

 زوجمظقؾكمػقمسوع مبـمربقعي.م(3)
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مصؼول:مصقؾؽؿما .

ت طفومدونمأنمؼمذؼفو،متعفؾًماٌد أةمعدـمرضديممممومواظؿػًمعغودرًا

ؾبمم عدـمسؿد مبدـمممممط ممسؿ !مص ػؾًمإظبمزوجفومبل سيمتؼقلمظدف:ممسعد

معـفمرضيمعومسفدتفومصقف.ماًطوبمسفؾًو!موجدتؾب

مابؿلؿمزوجفوموضول:مأتطؿعنيمأنمؼلؾؿمسؿ ؟

موا .ضوظً:مغعؿم

مضول:موا مالمؼلؾؿمسؿ محؿكمؼلؾؿمغبورماًطوب.

مضوظً:مالموا ،مأرىمصقفمخريًا.

م***

 مسـؿونمبـمعظعدقنمأعؿعؿدف،مصؿد مسؾقدفمض ؼؾدفمأعقديمبدـمممممممموجفقب

م مأعؿعؿفمصللظف:مإظبمأؼـ؟خؾػموضدمآذاهمسـدعومسؾؿمإد عف،مص آهمضبضقب

م:أبقوتًومؼؾقعفمصقفومصلغشدمسـؿونمبـمعظعقن

مبطددـمعؽدديمآعـددًوأخدد جؿينمعددـم

مت ؼشمغؾدواًلمالمؼقاتقدؽمرؼشدفوممم

موحوربددًمأضقاعددًومط اعددًومأسدد ةمم

مدددؿعؾؿمإنمغوبؿددؽمؼقعددًومعؾؿدديممم
م

م(1)ؼبمصدد حمبقضددوحلمتؼدد عموأدددؽـؿينمم

موتددربيمغؾددواًلمرؼشددفومظددؽمأعبددع

موأػؾؽًمأضقاعدًومبفدؿمطـدًمتػد عمممم

موأدؾؿؽماألوبوشمعومطـدًمتصدـعمم
م

                                                           
 تؼ عمؼعينمضؾقح.م(1)
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مصرتطفمأعقيمؼغودر.

م***

بؽد مأنمؼفدوج مإظبمايؾشديمعدعمممممسؾدكمأبدلمممماضرتحماظ ددقلمم

رشدؿمأنمصد اقماظصددؼؼنيمصقدفمعشدؼيمطدؾريةمسؾقفؿدو،مإالمأنمممممممماٌلؾؿني،م

ماظض رمضدموصؾمأبومبؽ مؼبمغػلفمووورتفموسقوظف،مص أىمردقلما م

،مؼصدعىممأعؿعؿدفمأبقمبؽ م مصق ػىمسـفماظض ر،مصففقبأنمؼلوص مصدؼؼفم

مح ؼـددًوم،مودددورمخورجددًومعددـمعؽدديسؾقددفمصدد اقمصدددؼؼفمردددقلما م

،موطدونمطدوص ًامعدـمأذد افممممم(1)اظؿؼدكمبدوبـماظدشـديمممعؿـوضً ،موؼبماظط ؼؼم

م،مصلللمأبومبؽ :مأؼـمت ؼدمؼومأبومبؽ ؟اظع ب

صلجوبفمأبقمبؽ :مأخ جينمضدقعلمصلغدومأرؼددمأنمأددقحمؼبماألرضممممم

مصلسؾدمربل.

ضولمابـماظدشـدي:مإنمعـؾدؽمالمطبد جموالمؼؾبكد ج،مصنغدؽمتؽلدىممممممم

،موتؼ يماظضدقػ،موتعدنيمسؾدكمممم(2)ؿؾماظؽؾاٌعدوم،موتصؾماظ حؿ،موه

غقائىمايؼ،موأغومظدؽمجدور،مصدورجعمصوسؾددمربدؽمبدؾ دك،موأغدًمؼبمممممممم

مجقاري.

                                                           
 ابـماظدشـي،معـمأذ افمطـوغي،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)

 اظؽؾمؼعينماظضعقػ.م(2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

536 

ػؽ امرجعمأبدقمبؽد مإظبمعؽدي،موردوفمبوظؽعؾديمحدقلمأذد افمممممممم

ك جمعـؾفموالمؼؾبك ج،مض ؼشمععمابـماظدشـيموػقمؼؼقل:مإنمأبومبؽ مالمؼؽب

ؾماظؽدؾموؼؼد يمممأدب جقنمرجدً مؼؽلدىماٌعددومموؼصدؾماظد حؿموضبؿدمممممم

ماظضقػموؼعنيمسؾكمغقائىمايؼ؟

صقضدػممجقارمابـماظدشـيمرشدؿمأغفدؿمطدورػقن،ممممضؾؾمأذ افمعؽيم

ؽبمدماظؽعؾيمؼؼ أماظؼ آن،مصؼولمأبقمجفؾأبقمبؽ مسـ مالبـماظدشـي:مإنمطـ

صعؾكماألضؾمالمؼؼ أماظؼ آنمبقــو،مصنغفمؼلدق ماظـدوسممممجعؾؿفمؼبمجقارك

واألرػدولمحقظدف،مممم،موصبؿؿعماظـلوحلطؾؿومض أإذامض أماظؼ آن،مصفقمؼؾؽلم

 مأبومبؽ مصؾقعؾدمربفمؼبمداره،مصؾقصؾموظقؼد أمعدومذدوحل،مممموؼما مصقفؿ.معؾب

ضدددمخشددقـومأنمؼػددنتمأبـوحلغددومموالمؼمذؼـددومبدد ظؽ،موالمؼلددؿعؾـمبددفمصنغددو

مغو.وغلوحل

مصؼولمابـماظدشـي:محلـًو.

وذػىمإظبمأبلمبؽ مورؾىمإظقفمأنمؼعؾدمربفمؼبمداره،مص ػىمأبدقمم

اره،موابؿـكمرطـًومؼبمدوحؿفمؼصؾلمصقفموؼؼ أماظؼد آن،مصقـظد مممبؽ مإظبمد

مإظقفماٌورةموؼعفؾقنمبفموؼـظ ونمإظقفموػقمؼؾؽلمسـدعومؼؼ أماظؼ آن.

ظبمابـماظدشـي،مصؼدممسؾدقفؿممصػ عموجفوحلمض ؼشمظ ظؽ،مصلردؾقامإ

:مإغومطـومأج غدومأبدومبؽد مسؾدكمأنمؼعؾددمربدفمؼبمممممممأعقيمبـمخؾػمظفمصؼول
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ظؽ،مصؾـكمرطـًومبػـوحلمداره،موأسؾـماظص ةمواظؼد احلة،ممداره،موإغفمجووزمذ

صننمأحىمأنمؼؼؿص مسؾكمأنمم،فكبوضدمخشقـومأنمؼػنتمأبـوحلغوموغلوحلغو،مصوتكب

ؼعؾدمربفمؼبمدارهمصعؾ،موإنمأبكمإالمأنمؼعؾدـمذظدؽمصلدؾفمأنمؼد دمإظقدؽمممممم

ذعؿددف،مصنغددومط ػـددومأنمغؿفددووزمجددقارك،موظلددـومعؼدد ؼـمألبددلمبؽدد مممم

ماالدؿع ن.

ؽبمظدشـيمإظبمأبلمبؽ ص ػىمابـما ظدؽممماظ يمسؼددتؾبممصؼول:مضدمسؾؿ

سؾقفمعـماظعؾدودةمؼبمدارك،موإغدلمأمأجد كمظؿدمذيمضقعدؽ،مصدنغفؿمضددمممممممم

ط ػقامعؽوغؽماظ يمأغًمصقف،موتلذوامب ظؽمعـؽ،مصودخؾمبقؿدؽمصوصدـعممم

ذعديت،مصدنغلممممصقفمعومأحؾؾً،مصنعومأنمتؼؿص مسؾكمذظؽموإعومأنمت دمإظلقب

مف.ؼشًوموووزتمجقاريمؼبمرجؾمأج تؾبعماظع بمأنمض ؿالمأحىمأنمتل

مصؼولمأبقمبؽ :مإغينمأردمإظقؽمجقارك،موأرضكمجبقارما .

ذػدىمإظبماظؽعؾديموضدولممممح نمابـماظدشـيمظؼ ارمأبلمبؽ ،موظؽـفم

ظؼ ؼش:مؼومععش مضد ؼش،مإنمابدـمأبدلمضقوصديمضددمردمسؾدلمجدقاري،مممممممم

مصشلغؽؿمبصوحؾؽؿ.

معقغف.بومبؽ موتؾعٌمبلػفوئفومؼؿؿؾوسودتمض ؼشمتمذيمأ

ظؼقفمدػقفموػقمسوعدمإظبماظؽعؾي،مص عكمسؾكمرأدفمت ابدًو،مصد آهممم

ماظقظقدمبـماٌغرية،مصؼولمظفمأبقمبؽ :مأالمت ىمعومؼصـعمػ اماظلػقف؟



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

538 

مضولماظقظقد:مأغًمصعؾًمذظؽمبـػلؽ.

صؼولمأبقمبؽ :مأيمربمعومأحؾؿدؽ،مأيمربمعدومأحؾؿدؽ،مأيمربمممم

معومأحؾؿؽ.

م***

وفدقامإظبمذدورهماظؾقد ممممطونمسدددماٌفدوج ؼـمبضدعيمسشد ،موامممم

وؼل ما مهلؿمدػقـؿنيموورؼؿنيمأحب تومبفؿمإظبمايؾشي،مصؾؿوممسعًم

ض ؼشمخبربمػف تفؿمبعـدًمب جدولمؼؾقؼدقنمبفدؿ،موظؽدـفؿموصدؾقاممممممم

طوغًماظلػقـؿونمضدمأحب تومبلعون،موزادمحؼددممماظشورهمعؿلخ ؼـ،محقٌ

قةمسؾكمض ؼشمسؾكمعـمػوج معـمأوالدػوموأض بوئفو،موازدادوامحؼدًاموضل

ماظدؼـماىدؼد.

وصدؾماٌفددوج ونمإظبمايؾشددي،مودخؾدقامسؾددكماظـفوذددل،موروواممم

سؾقفمضصؿفؿ،موطقػمأوذوامظرتطفؿمسؾودةماألصـوممإظبمسؾودةما ،مص حىم

مم،موادددؿؼؾؾفؿماظـفوذددلمبعدظددفمطؿددوموصددػفمممبدد دهبفددؿموادددؿؼ وامؼبم

،موسؾدواما مبل مموأعون،موأمؼؿع ضمهلؿمأحدد،موطوغدًممماظ دقلم

ماألعقرمػودئيماوعًو.

م***

أخؾورًامسـمابـؿفمرضقديموزوجفدوممممأمؼلؿعماظ دقلمع مزعـمو
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وطوغًماظلقدةمخدصبديمممومإظبمايؾشي،ؿسـؿونمبـمسػونمعـمبعدمخ وجف

ـمؼلدللمطدؾمعدـمضبضد ممممممصؽونماظ ددقلمممضؾؼيمسؾكمابـؿفومطـريًا، معد

صؼدعًماع أةمعدـمضد ؼشمصؼوظدًمظدف:مؼدوممممممم،ور ؼؼمايؾشيمسـمأخؾورػؿ

مؿد،مضدمرأؼًمخؿـؽموععفماع أتف.رب

م:مسؾكمأيمحولمرأؼؿفؿو؟صللهلوماظ دقلم

مضوظً:مرأؼؿفمضدمغبؾماع أتفمسؾكمغبورمضعقػي،موػقمؼلقضفو.

:مصقؾفؿوما ،مإنمسـؿونمأولمعـمػوج مبلػؾفمصؼولماظ دقلم

م.بعدمظقطم

م***

عؽدي،موضددمػدوج ممممشمعدـمأصضدؾماظؾقدقتمؼبممممقدمجطونمبقًمبينم

وت طدقهمصورشدًو،مصؿد مسؾقدفمأبدقمجفدؾموسؿؾديمبدـمممممممممماىؿقعمإظبمايؾشي

مشمتؾؽلمأصقوبفو.،مصؼولمأبقمجفؾ:مأصؾقًمدارمبينمجقربقعي

مضولمسؿؾيمبـمربقعي:مػ امعومجـقهمسؾكمأغػلفؿ.

مابؿلؿمأبقمجفؾموصؿحماظؾوبمبؼقةموضول:موعـم ـعـومعـفوماآلن؟

دؽًمسؿؾيمصؼولمأبقمجفؾ:مصفلمظل،مدلردؾمبوظعؾقدمظقفف وام

ملماىدؼد.ظلمعـ ظ

م
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م

م
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م

 م6/503 | هـ7-/01

 إشاعة اىتشار اإلسالم يف مكة

م

إظبماظقظقدمبـماٌغريةمضبدادفمؼبمأعد ماًؾدؼمممممجؾسمردقلما م

ؿقدعمأنمم،مصؿلا مضؾؾدفممبدوممسدع،مصكشدلماىممممواآلخ ة،موؼعظفموؼ ذده

ؼلؾؿماظقظقد،مصؾؼقفمرجؾموضولمظف:مت طًمدؼـمآبوئدؽموزسؿدًمأغفدؿمؼبمممم

ماظـور،مطونمؼـؾغلمسؾقؽمأنمتـص ػؿ.

مضولماظقظقد:مإغلمخشقًمس ابما .

ضولماظ جؾ:مأسطينمبعضماٌولموأغومأغبؾمطؾمسد ابمطدونمسؾقدؽمممم

مسـؽ.

صؽ ماظقظقدمضؾقً ،موأسطكماظ جؾمص ةمعـمصضدي،مصؼدولماظ جدؾ:مممم

مزدغل.

ددماظقظقدماؿمأسطوهمص تونمأخ ؼونمعـمصضي،مودووعفمسؾكماٌولمت 

مأطـ مصلبكمأنمؼ ؼد،موطؿؾومطؿوبًومبقـفؿوموحض همذفقد.
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مودوض أػميدفمإظبماظؽعؾدصووموت،دآؼمفمدقظدكما مإظبمرددلوحدص

َٚؿََءيَۡخۡ:مأعومماظـوسمعبقعًومودطمذػقلماىؿقعمقحدبقض
َ
ِيۡأ َٰۡۡٱَّلذ ۡځدََٮلذ

ىَٰۡ َُ ۡخ
َ
ۡزَؽى٤ًََِٰٝۡۡٓٗلَۡۡوأ

َ
ِٔ٪َؽهُۥۡڂَوأ

َ
ًۡت٥ۡ٤ُِِٔۡۡۡۡأ َ٘ مۡۡۡڃيََؿىََٰٓۡۡذُ٭ٮَۡۡٱ٣ۡ

َ
ۡۡل٥َۡۡۡأ

ۡ
ۡيُجَجذأ

ِۡۡػۡۡث٧َِة ِٙ ٥ًِ٬ََٰۡۡڄُمٮَسَُٰۡۡوُع ِيِۡإَوثَۡس َٰٓۡۡٱَّلذ ۡۡڅَوّفذ ّلذ
َ
ۡوِۡزرََۡۡوازَِرة ۡۡدَـِرُۡۡخ

ۡػَؿىَٰۡ
ُ
نۡچأ

َ
نَص٣ِۡۡ٨َٰذحَۡفَۡۡوأ ۡۡلِۡۡلِ نۡذۡڇَقَع٦ََٰۡۡةۡإِّلذ

َ
٫ًَُۥَۡوأ ٕۡ ُۡث٥ۡذۡڈيَُؿىََٰۡۡقٮَۡفَۡۡق

ُۡ٫َٰ ى ـَ ـَآءََُۡۡيۡ ۡوَّفَٰۡۡٱۡۡلَ
َ
نۡذۡډٱۡۡل

َ
َٟۡۡإَِلََٰۡۡوأ ِ ٩ذ٫ُۥۡڊٱل٧ُۡ٪ذََهََٰۡۡربّ

َ
٬َُٟۡۡٮََۡۡوخ َع ًۡ

َ
ۡأ

ثَۡسىَٰۡ
َ
٩ذ٫ُۥۡڋَوخ

َ
٦َةَت٬ُۡۡٮََۡۡوخ

َ
ۡظًَةۡأ

َ
٩ذ٫ُۥۡڌَوأ

َ
ََٜۡۡوخ وَۡصۡيَِۡۡػ٤َ ـذ ٠َؿَۡۡٱل ۡٱَّلذ

٩َثَٰۡ
ُ
ح٨ِ٦ٍۡۡۡڍَوٱۡۡل َٛ ُۡ نۡذۡڎُت٧َۡنَٰۡۡإِذَاۡجُّ

َ
٫ًَِۡۡۡوأ َ٤ ةََۡۡٔ

َ
ۡػَؿىَٰۡۡٱ٣جذۡنأ

ُ
٩ذ٫ُۥۡڏٱۡۡل

َ
٬ُۡٮََۡۡوخ

ۡدَنَٰۡ
َ
ۡرَنَٰۡۡأ

َ
٩ذ٫ُۥۡڐَوأ

َ
٬ُۡۡٮََۡۡوخ َؿىَٰۡۡرَبُّ ٕۡ ۥٓۡۡڑٱلّنِ ٩ذ٫ُ

َ
ََٟۡۡوخ َ٤٬ۡ

َ
وَلَََٰۡۡعًداۡأ

ُ
ۡڒٱۡۡل

ْۡ َٓۡۡوَث٧ُٮَدا ۡبَؾََٰۡۡذ٧َة
َ
ا٩ۡ٨ِ٦ُّۡۡٮحۡ َۡوَٝٮۡمَۡۡړخ ْۡۡإِجذُ٭٥َۡۡۡرۡج٢ُ ٥٬َُۡۡ٥َ٤ََۡۡۡك٩ُٮا ّۡ

َ
ۡۡأ

َ
َغََٰۡوأ ۡڔَۡ

٬َۡٮىََٰۡۡوٱل٧ُۡۡؤد١ََِٛحَۡ
َ
ََٰ٭ةۡڕأ ى َ٘نذ ٦ََٰۡۡةَۡذ يِّۡۡږَٗشذ

َ
ََٟۡۡءاَّلٓءَِۡۡٚجِأ ِ ۡڗَتذ٧ََةَرىََٰۡۡربّ

وَلَٰٓۡۡٱجلُُّؾر٩َۡۡ٨ِ٦َِِّۡۡؾيؿ َۡۡفََٰؾا
ُ
زَِٚخِۡۡژٱۡۡل

َ
ُِۡۡدون٨ِ٦ِۡۡۡلََ٭ة٣َۡحَۡفۡۡڙٱٓأۡلزَِٚحُۡۡأ ۡٱّللذ

حٌۡ َٛ ٨٧َِٚۡۡۡښََكِم
َ
َضجُٮنَۡۡٱۡۡلَِؽيرَِۡۡفََٰؾاۡأ ٕۡ َع١ُٮنَۡۡڛَت ٌۡ ۡڜَتۡج١ُٮنََۡۡوَّلَۡۡودَ

٩ذ٥ُۡۡ
َ
ِْۡۡۤهَّلِلْۡۤاوُدُجۡسٱَفۡڝَس٧َُِٰؽونََۡۡوأ م1ڞ۩وَٱۡخجُُؽوا

طددونموضددعماآلؼددوتمذدددؼدًامسؾددكماىؿقددع،موؼبمآخدد ماآلؼدديمدددفدم

،مصلفدماٌلؾؿقنمطؿومصعؾ،ماؿمددفدمطػدورمضد ؼشمعبقعدًوممممماظ دقلم

معـمػقلماآلؼوت.

                                                           
 .م62-33دقرةماظـفؿ،ماآلؼوتمم(1)
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حدقلممموروفماظ ددقلممماػؿ تمض ؼش،مودودماظصؿًماٌؽون،

م.ؼؿع ضمإظقفمأحداظؽعؾيماؿمشودر،موأم

م***

رجؾمعـمعؽيمإظبمايؾشي،موضدمذوػدمعومحدثمذظؽماظققم،ممدوص 

مموأخددربماٌلددؾؿنيمؼبمايؾشدديمأنمض ؼشددًومطؾددفومضدددمدددفدتم مخؾددػمممم

وأنممزـقامأنمامد ممضدماغؿص مؼبمعؽي،مصوبؿفٍماٌلؾؿقن،مواظ دقلم

ماىؿقعمضدمأدؾؿقا.

دأماٌلؾؿقنمؼبمايؾشيمؼػؽ ونمؼبماظعقدةمإظبمدؼورػؿ،مبعضدفؿممصؾ

ؼبمػد اماظشدلن،مواظدؾعضماآلخد مضد رممممممماضرتحماغؿظورمأواع ماظ دقلم

ماظعقدةمإظبماظدؼورمواألػؾمواالحؿػولمبوالغؿصور.

سؾدماظد غبـمماجؿؿعًمضوصؾيمصغريةمظؾعقدةمإظبمعؽي،مطوغًمتضؿم

وسؿقبدورمبدـمممبدـمعلدعقد،مممم،موسؾددما مسؾقدةمبـماىد احمم،موأبوبـمسقف

وعصدعىمبدـمسؿدري،ممممموأبقمدؾؿيموأممدؾؿي،مؿونمبـمعظعقن،ـس،موؼود 

موشريػؿمضؾقؾ.وسؾدما مبـمجقش،م،موسؾدما مبـمدفقؾمبـمسؿ و

وظؽددـمض ؼشددًومأمتؽددـمضدددمأدددؾؿً،مبددؾموضدددمازدادماألذىمسؾددكمم

ذدع وامبؿدقت ممممضدرتبماظعوئددونمعدـمايؾشديمإظبمعؽديممممماٌلؾؿني،مصؾؿوما

م،موسؾؿقامأنماألذىمضدماذؿدمأطـ مسؾكماٌلؾؿني.األوضوع
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مسعمدفقؾمبـمسؿ ومخربموصقلمابـفمإظبمأرد افمعؽدي،مصؾعدٌمممم

ؼدومسؾددما ،مظؼددمابدؿفٍمواظددكمبعقدتدؽ،موػدقممممممممم:إظقفمرددقاًلمطبدربهمم

مؼدسقكمإظبماألعون،موإظبماألػؾمواظعشرية.

ص حمسؾدما مبـمدفقؾمب دوظيمواظده،مودخؾمعؽيمالمؼظدـمبلبقدفممم

خريًا،موظؽـمعومإنمرآهمدفقؾمبـمسؿ ومحؿكمأعلؽمبفمؼؼقل:مأخريًامإالم

ؾب وتوركمدؼـفمودؼـمآبوئف،مإظبمأؼـمتظـمأغؽمتػد مممبؽمؼومسوقمأبقؽمأعلؽ

معين؟

وماذدؿدماظعد ابمأطـد مممموبدأمحبؾلفموتع ؼؾفمأذدمعـمذيمضؾؾ،موٌ

ممبقؿد،مواتؾعؿؽ.مطػ تؾباضط مأنمؼؼقل:ممسؾكمسؾدما 

أنمأضقمممول:ماآلنمؼومسؾدما ،مأطونمسؾلقبوضمابؿفٍمدفقؾمبـمسؿ و

جبؾدكموتع ؼؾؽمظؿعقدمإظبمصقابؽ؟مضؿمؼومابـمأبقؽ،ماشؿلدؾمواددرتح،ممم

موذوركمضقعؽمدف ػؿمومس ػؿ.

غفضمسؾدما مح ؼـًو،مواشؿلؾمؼؼقلمؼبمغػلف:مدوربينمؼدوما ،مم

لمسؾدكمواظدديممماشػ مظلمؼوما ،موا مإغؽمربلماظ يمالمإظفمإالمأغً،مأسقبدم

مضقعل،موادرتمسؾل.موسؾك

مصؽػمسـفمواظدهماظؿع ؼى،موظؽـمسؾدما مأخػكمإد عفمؼبمغػلف.

م***
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أعومسـؿونمبـمعظعقنمصؼدمدخؾمعؽيمؼبمجقارماظقظقدمبدـماٌغدرية،ممم

وؼبمػ اماىقارمسوشمآعـًومالمؼؿقجفمإظقفمأحدمبلذىمأومؼصدقؾفمعؽد وه،ممم

ودوامععدفمموظؽـفمرأىمأغفمؼبمجقارمبقـؿومأصقوبفمعـماٌلدؾؿنيماظد ؼـمسدممم

ؼـوظقنماًلػمواهلقان،مصؼدول:موا مإنمشددويمورواحدلمآعـدًومجبدقارمممممم

رجؾمعـمأػؾماظش كموأصقوبلموأػؾمدؼينمؼؾؼقنمعدـماظدؾ حلمواألذىمؼبممم

ما معومالمؼصقؾينمظـؼصمطؾريمؼبمغػلل.

صؿشكمإظبماظقظقدمبـماٌغريةمصؼولمظف:مؼدومأبدومسؾددممشدس،موصدًمممممم

مذعؿؽموضدمرددتمإظقؽمجقارك.

مظقظقدموضول:مٌوذا؟مظعؾفمآذاكمأحدمعـمضقعل؟تعفىما

مضول:مال،موظؽـمأرضكمجبقارما موالمأرؼدمأنمأدؿفريمبغريه.

جقاريمس غقديمطؿدوممممضولماظقظقد:مصوغطؾؼمإظبماٌلفد،مصورددمسؾلقب

مأج تؽمس غقي.

صوغطؾؼومصك جومحؿكمأتقوماٌلفدمصؼدولماظقظقدد:مػد امسـؿدونمضددمممممم

مجوحلمؼ دمسؾلمجقاري.

فموصقدًومطد ؼؿماىدقار،موظؽدينمضددممممممصدق،مضدموجدتؾبدممضولمسـؿون:

ؾب مسؾقفمجقاره.مأالمأدؿفريمبغريما ،مصؼدمرددتؾبمأحؾؾ

ردمسـؿونمبـمعظعقنمجقارماظقظقدمبـماٌغرية،مواغطؾدؼمؼبمأرجدوحلممم
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عؽيمودروبفدو،موطلغدفمؼؿقددىمػدمالحلماٌشد طنيمأنمؼؿؼددممإظقدفمأحددممممممممم

ـماظـوسمؼؿقؾؼقنممبؽ وه،محؿكموضعًمسقـفمؼبمأاوحلمدريهمسؾكمحؾؼيمع

،مصفؾدسمسـؿدونمؼلدؿؿعمععفدؿ،محؿدكممممممحقلمذوس معلوص مؼـشدمذع ه

ماظشوس مإظبمضقظف:مأالمطؾمذلحلمعومخ ما مبورؾ.موصؾ

مصؼولمسـؿون:مصدضً.

مضولماظشوس :موطؾمغعقؿمالمربوظيمزائؾ.

مضولمسـؿون:مط بً،مغعقؿماىـيمالمؼ ول.

قلدؽؿ،ممضولماظشوس :مؼدومععشد مضد ؼش،موا معدومطدونمؼدمذىمجؾمممممم

مصؿؿكمحدثمػ امصقؽؿ؟

ددػقفمؼبمددػفوحلمععدفمضددمصدورضقاممممممصؼولمرجؾمعـماظؼقم:مإنمػد امم

مؼبمغػلؽمعـمضقظف.مالمودنقبم،ـودؼـ

ص دمسؾقفمسـؿونمحؿكمزادمأع ػؿوموتػوضؿماظش ،مصؼوممإظقدفمرجدؾممم

 أىماظقظقدمبـماٌغريةمعومبؾغمعـمسـؿونمصؼول:مأعومصصؾطؿمسقـفمصلصوبفو،م

ؽبوا مإنمطوغًمسقـؽم مؼبمذعيمعـقعي.مسؿومأصوبفومظغـقي،مظؼدمطـ

صؼولمسـؿدون:مبدؾموا مإنمسدقينماظصدقققيمظػؼدريةمإظبمعـدؾمعدومممممممم

أصوبمأخؿفومؼبما ،موإغلموا مظػلمجقارمعـمػقمأس معـؽموأضدرمؼدومأبدوممم

مسؾدممشس.
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مصؼولماظقظقد:مػؾؿمإنمذؽًمإظبمجقاركمصعد.

مضولمسـؿون:مال.

م***

مبلمروظدىمؿي،موضددماددؿفورمبدلمممط ظؽمسودمأبدقمددؾؿيمعدعمأممددؾمممم

صلجوره،موطونمأبقمدؾؿيمعـمبينمزب وم،موأبقمروظدىمعدـمبدينمػوذدؿ،ممممم

صلورمإظبمأبلمروظىمرجولمعـمبينمزب وممصؼوظقامظف:مؼومأبومروظدى،مظؼددممم

معـعًمعـومابـمأخقؽمربؿدًا،مصؿوظؽموظصوحؾـوماـعفمعـو؟

مأجوبمأبقمروظى:مإغفمادؿفورمبل،موػقمابـمأخيتمب قبة،موإنمأغدوم

مأمأعـعمابـمأخيتمأمأعـعمابـمأخل.

صؼوممأبقمهلىمووضػمؼبمصػمأبلمروظىموضول:مؼومععش مضد ؼش،مم

وا مظؼدمأطـ متمسؾكمػ اماظشق ،معومت اظقنمتقاؾقنمسؾقفمؼبمجدقارهمعدـممم

قب ععفمؼبمطؾمعومضوممصقفمحؿكمؼؾؾغممبنيمضقعف،موا مظؿـؿفـمسـفمأومظـؼقع

معومأراد.

هلىمإظبمربؿدمواٌلدؾؿنيمغبقديممممخشلمبـقمزب وممأنمؼـضؿمأبق

مظعشريتف،مصؼوظقا:مبؾمغـص فمسؿومتؽ همؼومأبومسؿؾي.

م***

سودمعصعىمبـمسؿريموسؾكموجفدفمس عدوتماظؿعدىمواظضدعػ،مممممو
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وػدقممم،موأضؾدؾمسؾدكماظ ددقلمممماألع ماظ يمجعؾمأعفمتؽػمسـمس ابف

ؼؾؾسمضطعيمبوظقيمعدـماظـقدوب،مصؾؿدومرآهماظصدقوبيممممممجوظسمبنيمأصقوبف

ممم،موردمسؾقددفمؿمسؾددكماظ دددقلممؤوسمرغبدديمظددف،مصلددؾّمرلرددلواماظدد م

ؼؾىماظددغقومبلػؾدفو،ممماظل مموأاـكمسؾقفموضول:مايؿدم مؼؾبماظ دقلم

ؾب ػ اموعوممبؽيمصؿكمعـمض ؼشمأغعؿمسـدمأبقؼفمغعقؿًومعـف،مادؿمممظؼدمرأؼ

مأخ جفمعـمذظؽماظ شؾيمؼبماًريمؼبمحىما موردقظف.

وضددموجددمأبدومممممظ ددقل،مإظبمذبؾدسماممطؿومضدممسؾدما مبـمجقش

ؼدومرددقلمممم:جفؾمضدمادؿقظبمسؾكمعـ ظف،مصشؽكمذظؽمإظبمردقلما م

ا ،مطوغًمعـ ظـومأصضؾماٌـوزلمؼبمعؽي،موعدومإنمشودرغوػدومإظبمايؾشديمممم

حؿكمادؿقظبمسؾقفومسؿ ومبدـمػشدوم،موعدومظـدومعؽدونمغدلويمإظقدفمإالمأنمممممممم

مغلؿفريمإظبمأض بوئـو.

مؼ زضؽما مبقؿًومؼبماىـي؟:مأالمت ضكمأنمصؼولمظفماظ دقلم

مضولمسؾدما :مبؾكمؼومردقلما ،مأرضك.

وزارمأممأ دـماظديتمممعدعمبعدضمأصدقوبف،ممممماؿمغفضماظ دقلم

زوجفو،ماؿمضولمألصدقوبف:ممطوغًمدائؿًومتعوعؾفمطوبـفو،موس اػومؼبموصوةم

مؼؿ وجماع أةمعـمأػؾماىـيمصؾقؿ وجمأممأ ـ.معـمد همأن

مت وجفومؼومردقلما .:مأغومأمربؿدصؼولمزؼدمبـم
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معـمأممأ ـ.ممربؿدصؿ وجمزؼدمبـم

م***

عـماظؼؾوئؾمااوورةمعؽيمظقعؿؿ ،مصلؿعمددػفوحلممم(1)حض مرؾقى

معؽيمؼؼقظقن:مإنمربؿدًامذبـقن.

ما مأنمؼشػقفمسؾكمؼدي.مصؼول:مآتلمػ اماظ جؾمظعؾقب

إظبمأنمظؼقف،مصفؾسمإظقفموضولمظف:مإغدينمممصؾقٌمسـماظ دقلم

ـقن،موإنما مؼشػلمسؾكمؼديمعـمؼشوحل،مصفؾؿمأخربغدلممرؾقىمأسوجلماى

معومخربك.

:مإنمايؿدم مسبؿدهموغلؿعقـف،معدـمؼفددهمممصؼولمردقلما م

ا مص معضؾمظف،موعـمؼضؾؾمص مػوديمظف،مأذفدمأنمالمإظفمإالما موحددهمم

مالمذ ؼؽمظف،موأنمربؿدًامسؾدهموردقظف.

صؾؼدمبؾغدـمضدوعقسممممطؾؿوتؽمػمالحل،مذػؾماظطؾقىموضول:مأسدمسؾلقب

ماظؾق .

ؾبمممم مصلسودػوماظ دقلما ثمع ات،مصؼولماظطؾقدى:متدو مظؼددممسعد

ؾبمممم مػد همعـدؾمممضقلماظؽفـي،موضقلماظلق ة،موضدقلماظشدع احل،مصؿدوممسعد

مكمأبوؼعؽمسؾكمامد م.دؼماظؽؾؿوت،مصفؾؿقب

                                                           
 اظطؾقىمامسفمضؿود،موػقمعـمضؾقؾيمأزدمذـقحلة.م(1)
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موضولمظف:موسؾكمضقعؽ؟مصؾوؼعفمردقلما م

مضولماظطؾقى:موسؾكمضقعل.

مػؿمإظبمامد ممصكعـقا.وشودرمإظبمضقعفمودسو

م***

ععمدوداتمض ؼش،مسؿؾيمبدـمربقعدي،موأبدقممممماجؿؿعماظ دقلم

جفؾ،مواظعؾوسمبـمسؾدماٌطؾى،مواظقظقدمبـماٌغرية،موأعقديمبدـمخؾدػمممم

ؼدسقػؿمإظبمامد مموؼعظفؿ،موطدونمؼطؿدعمؼبمإدد عفؿمرجدوحلمأنمؼلدؾؿمممممم

مأتؾوسفؿ،موؼدسقػؿمأطـ معـمع ة.

ـمسـدهمجوحلمإظقفمسؾددما مبدـمأممممعـشغؾممبمصؾقـؿومردقلما م

م،موػقمرجؾمبلقطمأسؿك،مضددمتؾؿدسماظط ؼدؼمإظبماظ ددقلممممم(1)عؽؿقم

مظقلؿعمسـمػ اماظدؼـ،موأمؼعؾؿمبويوض ؼـمؼبمااؾس.

ؼبمااؾددسممضددورعمسؾدددما مبددـمأممعؽؿددقممحدددؼٌماظ دددقلمم

مؿؽما .ؿينمممومسّؾوضول:مؼومردقلما ،مسّؾ

ؼدولمسؾدددما مبددـمأممعؽؿددقمممسددـمحدؼـددف،مصمتقضدػماظ دددقلمم

ماوغقي:مؼومردقلما ،مسؾؿينمممومسؾؿؽما .

فميدؼـفمععموجفوحلمض ؼشمبف همدعـمعؼورعؿمقلمد ماظ ددتلا

                                                           
 عؽؿقم،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلرية.سؾدما مبـمأممم(1)
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 ضمسـمسؾدما مبـمأممعؽؿقممظقؼؾؾمسؾكمجؾلوئفمدس،موأسداظصقرة،موسؾ

صغودرمسؾدما مبـممؾمايفٍمواظرباػنيممضـوسفؿ،دؿمبؽدعـمجدؼدمؼؽؾؿف

بََفۡأوحكما مإظبمردقظفماآلؼوت:مؿمدقم،مادأممعؽؿ ََٰٔۡۡٓ ن١َۡودََٮلذ
َ
َۡصةَٓءهُۡۡأ

ۡخَمَٰۡ
َ
ََٟۡۡو٦َة٢ۡٱۡۡل ٤ذ٫ُۥۡيُۡؽرِي َٕ َ٣َٰۡۡٓ ّكذ ـذ و٣ۡۡۡيَ

َ
ؿُۡۡأ ٠ذ ٫ُۡۡيَؾذ َٕ َٛ ة٤ۡٱَّّل٠َِۡؿىََٰٓۡۡذذَ٪ ٦ذ

َ
٨٦َِۡۡۡأ

َنَٰۡ ۡ٘ ٩َخ٥ۡۡٱۡقذَ
َ
ىََُٰۡۡلُۥَۡٚأ ََٟۡۡو٦َة٦ۡدََىؽذ ًۡ َ٤ َٔۡۡ ّلذ

َ
َٰۡۡخ ّكذ ـذ ٦ۡذ٧ۡيَ

َ
َۡصةَٓءك٨٦ََۡۡۡةَوأ

٩َخ٩ََۡۡيَۡشَٰۡۡو٬َُٮ٨َۡۡيَۡكَعَٰۡ
َ
ََٰۡۡخۡ٪٫َُۡۡٚأ ٓۡۡ٪د٤ََهذ َۡمةٓءََۡۡذ٫ۡ٨٧َدَۡؾ٠َِؿة ۡۡإِجذَ٭ةۡلََكذ

ِۡۡػ٬ۡۡذ٠َََؿهُۥ  ٙ ١َؿذ٦َح ُۡۡوُع ح ۡۡ٭٦ُّ َٔ ۡؿُٚٮ َؿة ٦ۡۡذ ٭ذ َُ يِۡؽيۡٮ٦ُّ
َ
َؿة ۡۡثِد َٛ ٠َِۡؿاِۢمۡٯَق

م.1ٰثََؿَرة ۡ

سؾدكممممصد ارماظ ددقلممممظفمصؽونمسؿوبًومعـما متعوظبمظ دق

دسقةمعـمؼ صضماظدسقةموضبوربفو،موإس اضفمسـماظ جؾماظؾلدقطماظؼدودمممم

اظ ط ى،موظقسمظدفمأنمممإالم،موعومسؾكماظ دقلمبـػلفمظقلؾؿمبلفقظي

مؼؼف مغػلفمؼبمدؾقؾمدسقةمعـمؼع ض.

إظبمسؾدددما مبددـمأممعؽؿددقم،موجؾددسمإظقددف،ممصفدد عماظ دددقلم

ؿدفموأرذددهمإظبماظط ؼدؼماظؼدقؼؿمحؿدكمممممموأجوبفمسدـمطدؾمتلدوؤالتف،موسؾّممم

موأسؾـمإد عف.مادؿؾش 

إظبمأصدقوبف،مؼعؾؿفدؿمعدوممممموجؾدسمإظبمداره،مموأخ هماظ دقلم

                                                           
 .16-1دقرةمسؾس،ماآلؼوتمم(1)
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مممموعددـمؼقعفددومطؾؿددومظؼددلمغدد لمسؾقددفمعددـمآؼددوتمدددقرةمسددؾسمواظؼدددر،مم

ؼؼقلمظف:مأػً ممبدـمأوصدوغلمبدفممممطونمسؾدما مبـمأممعؽؿقممماظ دقلم

مربلمخريًا.

م
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م
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م

 م8/504 | هـ6-/01

 إسالم محزة بن عبد ادطلب وعمر بن اخلطاب

م

م،ماظؾوظغماظلوبعيمواألربعنيمعـماظعؿد ،مطونمغب ةمبـمسؾدماٌطؾى

ؼـؿطلمحصوغفمؼبمجؾولمعؽي،مؼصطودمعومروبمظدفمعدـماظػد ائس،موطدونممممم

بفمابدـممميموؼؿلعؾمدوسي،مذغؾمتػؽريهمعومجوحلؾسموحقدًامؼصطودمدوسصب

،مإغفمؼع صدفمحدؼماٌع صدي،موػدقمأخدقهمؼبماظ ضدوسي،مممممممأخقفمربؿدم

ورصقؼمحقوتف،موصدؼؼمرػقظؿدف،موؼعد فمسـدفمعؽدورمماألخد اقمورضديممممممم

ماظشؿوئؾموربؾيماظضعػوحلمواظقضقفمؼبموجفماظظؾؿ.

أػؾفموسشدريتف،ممموػقمعـمضؾؾمػ اموعـمبعدهماألعنيماظصدوقمبني

وايوئؾمبنيمض ؼشموبنيمإراضيماظدعوحلمسـدعوماخؿؾػدًمؼبموضدعمايفد مممم

األدقد،مصعؾمذظؽموػقمصغري،مأعوموضددمبؾدغمعؾؾدغماظ جدولمأؼدلتلممبدوممممممم

مؼػ قمعبعفؿموؼشؿًموحدتفؿ؟

ربولمأنمؼػعؾمربؿدمذظؽ،مإغفمظـمؼدلتلمعـدفممممؼؼقل:مػ مرأدف،
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أؼؽدقنمصدودضًومعدعماظـدوسمممممإالمايؼمواظعدل،موظـمؼدسقػؿمإالمإظبمخري،م

أعقـًومبقـفؿمطوذبًومسؾكمربفمؼؿؼقلمسؾقفممبومأمؼقحمإظقفمبف؟مال،مإنمػ ام

مظـمؼؽقن.

ػؽ امطونمؼػؽ مغب ةمبقـفموبنيمغػلف،موػقمؼل عمحبصدوغفمإظبمم

عؽونماظصقد،موذغؾؿفمأعقرماظصقدمسـمحدؼٌمربؿدموعدومتددب همضد ؼشمممم

مظف.

م***

صػو،مصوظؿؼكمبلبلمجفدؾ،ممسـدماظمؼبمػ هماألاـوحلمطونماظ دقلم

إهلؽمػ امالممؼؼقل:مصكذاهموذؿؿفموغولمعـفمعومؼؽ ػفمعـماظعقىمظدؼـف،

ؼلؿقؼمذقؽًوموسبـمأػؾماظؽعؾيمواظعؾودة،مالمؼلؿطقعمصعؾمذلحلموسبدـمم

أػؾماي بمواظلقػ،مالمؼلؿطقعمأنمؼـص كمأومؼعقـؽموععدؽماظضدعػوحلممم

ؽبمصودضًومأعقـًومسـدغوموبًمطوذ بًومخقاغًو،مالمأحدموسبـمأػؾماظش صوحل،مطـ

ؼ ؼدمأنمؼلؿؿعمإظقؽ،مطؾـومغعؾؿمأغفمضدمأصوبؽمعسمعـماظشقورنيموتؼقلم

معومؼؼقظقن،مسدمإظبمبقؿؽموأػؾؽمؼطؾؾقكمصنغؽمذبـقن.

موطوغًمؼبماىقارماع أةمتؿلأمٌومتلؿع،موالماؾؽمأنمتػعؾمذقؽًو.

م***

ؼبماٌلوحلمسودمغب ةمبـمسؾدماٌطؾىمعـمصقده،موغد لمجؾدولمعؽديمممم
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ددعقدًاممبدومعبدعمعدـمشد النمورقدقرممممممممؾيمضبؿؾمددقػفمورربدفمماظؽعمإظب

وحققاغوتمب ؼي،مصوظؿؼكمبوٌ أة،مورؾؾًمإظقفمأنمتل مإظقفممبوممسعً،م

ؽب(1)صؼوظًمظف:مؼومأبومسؿورة عومظؼلمابـمأخقدؽمربؿددمآغػدًومعدـمممممم،مظقمرأؼ

 ه،مادؿممأبلمايؽؿمبـمػشوم،موجدهمجوظلًومصكذاهمودؾف،موبؾغمعـفمعومؼؽ

مفموأمؼؽؾؿفمربؿد.اغص فمسـ

مشضىمغب ةمظ ظؽمشضؾًومذدؼدًا،مواوفمعـمصدقرهمإظبمأبدلمجفدؾممم

ضد بفمبؼقددفمضد بيمذدفًممممموبدونمعؼددعوتمم،محقٌمظؼقفمسـدماظؽعؾي

دػدومسؾدلمإنمممرأدف،موضول:مأتشؿؿفموأغومسؾكمدؼـف،مأضدقلمعدومؼؼدقل،مرؾبممم

مادؿطعً.

ظـدوموؼلدىمممؼلدػفمسؼقممصؼولمأبقمجفدؾ:مأعدومتد ىمعدومجدوحلمبدف؟مممممم

مظػمآبوحلغو.آهلؿـو،موخو

مػفمعـؽؿ؟متعؾدونمايفورةمعـمدونما .صؼولمغب ة:موعـمأدؿب

قن:معدومغد اكمؼدومغبد ةمإالمضددممممممصؼوممرجولمعـمبينمزب وممؼؼقظدم

مصؾلت.

ص دمسؾقفؿمغب ة:موعـم ـعينموضدمادؿؾونمظلمعـفمعومأذفدمأغفم

مصوعـعقغلمإنمادؿطعؿؿ.م؟ؼقلمحؼؼردقلما ،موأنماظ يم

                                                           
 أبقمسؿورةمطـقيمغب ةمبـمسؾدماٌطؾى.م(1)
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أوضػفدؿمضدوئً :ممممؽـمأبومجفدؾمجفؾ،موظمظقـص وامأبوماظ جولصؼومم

مدسقامأبومسؿورة،مصنغلموا مضدمدؾؾًمابـمأخقفمدؾًومضؾققًو.

سؾدكمج حدفممممأبدقمجفدؾممموضدؾضمشودرمغبد ة،ممتقضػماظ جول،مو

موضول:متؾًو،مظؼدماعؿـعمربؿدمجبدارمعـقع.مبؼقة

ورجعممغب ةمإظبمبقؿفمؼشوورمغػلدفمصقؿدومصعدؾ،مػدؾمصعدؾمذظدؽممممممم

ػدؾمعدـممممفمغقرمايؼماظ يمسؾقفمأنمؼلريمصقف؟سصؾقيمالبـمأخقف،مأممأغ

وؼؾؿقؼمبدؼـمجدؼدمش ؼدىمممبمأنمؼرتكمدقدمعـمض ؼشمدؼـمآبوئفاظصقا

مسـماىؿقع؟

م***

وددلظف:مؼدومرددقلمممممسـددماظؽعؾديمممإظبماظ دقلممأبقمبؽ مجؾس

ملؿعمض ؼشًومامد ممودطمعؽي؟ا ،مأالمغؾب

م:مؼومأبومبؽ ،مإغومضؾقؾ.صلجوبفماظ دقلم

ؽ بمبفم:مؼومردقلما ،موا مإغفميؼمزوػ ،موعومؼؾبصؼولمأبقمبؽ 

إالماٌؽوب ون،مصؾـظف مبف اماظدؼـمظقلؿعفماىؿقع،موؼصدؾمإظبماىؿقدعممم

مبؽؾموضقح.

،موتػد قماٌلدؾؿقنمممصؾؿمؼ لمأبقمبؽ مؼؾحمحؿكمواصؼماظ دقلم

ؼبمغددقاحلماٌلددفد،مطددؾمرجددؾمؼبمسشددريتف،موضددوممأبددقمبؽدد مؼبماظـددوسم
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وظس،موعومإنمبدأمأبقمبؽ مخطؾؿدفمحبؿددما مممجمخطقؾًو،موردقلما م

موحلمسؾقف،مأطىمسؾقفمعش طقامض ؼش.واظــ

عديمىد أةمأبدلمبؽد ،مصدـفضمعدـمذبؾلدفمممممممماغ سٍمسؿؾيمبـمربق

وخؾعمغعؾدفموبددأمؼضد بمبدفموجدفمأبدلمبؽد ،مصـد فممممممممممواضؿقؿمرجوظف

مطـريًا،موأشؾؼًمسقـقف،موتلذىمأغػفمحؿكمأشؿلمسؾقف.

ظـصد ةمأبدلمبؽد ،ماغؿػضدًمممممموضؾؾمأنمؼـؿػضمأحدمعدـماٌلدؾؿنيمم

بـقمتقؿ،مصدصعقاماظـوسمسـمأبلمبؽ موغبؾقهمظقـؼؾقهمإظبمبقؿدفمالمممضؾقؾؿف

ؼشؽقنمأغفمضدمعوت،مصؼولمأبقمضقوصيمظعؿؾيمبـمربقعي:موا مؼومسؿؾيمظقم

معوتمظــؿؼؿمظف.

قبمسؿؾيمبـمربقعي.وضولمآخ :موا مظؽـمعو متمأبقمبؽ مظـؼؿؾ

ومحددؾمٌدد،مصػ سددًم(1)ظدتددفغبددؾماظ جددولمأبددومبؽدد مإظبمعـدد لموا

مبوبـفو،مصؼوظقامهلو:مإنمسوشمصلرعؿقفموادؼقف،موغشؽمأغفمؼعقش.

خشقيمأنمؼـولمعومغولمصدؼؼفمأبوممبل سيمأبعدماٌلؾؿقنمردقلما 

أنمؼعؾؿمخدربمصددؼؼفمأومؼطؿدلنمسؾقدفمممممموأمؼلؿطعمردقلما مبؽ ،م

مضؾؼًومذدؼدًا.مبعدمعومج ى،موضؾؼمسؾقف

م***

                                                           
 أممأبلمبؽ مػلمدؾؿكمبـًمصك ،مدؿ ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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ؾمبلبلمبؽد ،موطقدػمأغدفمرمبدومضددمعدوت،مممممممهدثماظـوسمسؿقبومح

صظـمأغفؿمؼؿقداقنمسـمردقلمووصؾمإظبمعلوععماظ بريمبـماظعقامماًربم

،مصقؿدؾمددقػفموذدؼمر ؼؼدفمبدنيماظـدوسمإظبمأنممممممموظقسمأبومبؽ ما م

ؼـظ مإظبمددقػف:مممص آهمخبري،مصللظفماظ دقلمموصؾمإظبماظ دقلم

معوظؽمؼومزبري؟

مأجوب:مُأخربتؾبمأغؽمُضؿؾً.

وظلقػفموأاـكمسؾقدف،مصؽدونمددقػماظد بريممممممظفماظ دقلممصدسو

مأولمدقػمدؾبؾقبمؼبما .

م***

اسؿـًمأممأبلمبؽ مبوبـفو،موزؾمصوضددماظدقسلمإظبماظؾقدؾ،موظؽـدفممممم

وظؽـفمضولمعدـمصدقره:معدومُصعدؾممممممأخريًامصؿحمسقـقف،مابؿففًمأعفمطـريًا

مب دقلما ؟

ماغ سفًمأعفموضوظً:مأعومزظًمت ط ه؟

ماقت.موضوظً:مصؽ مبـػلؽمأواًل،مظؼدمطدتؽبمصؼ قببًمعـفمذ ابًو

صؼول:موا مالمآطؾمرعوعًوموالمأذد بمذد ابًومحؿدكمتطؿدؽـمغػلدلمممممم

مسؾكمردقلما .

مضوظً:موا معوظلمسؾؿمبصوحؾؽ.
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ضول:ماذػيبمإظبمصورؿيمبـًماًطوب،مصورؿؽينمعـفومسؾكمردقلم

ما .

محووظًمأممأبلمبؽ مأنمتـينمابـفومسـمذظؽموظؽـدفمأصد مسؾقفدو،ممم

صدد ػؾًمإظبمصورؿددي،مور ضددًماظؾددوب،مصؿقددًمصورؿدديمبـددًماًطددوبممم

عؿعفؾيمعـمرورقمؼبماظؾقؾ!مصؼوظًمأممأبلمبؽ :مؼللظؽمأبقمبؽ معومُصعدؾمم

مب دقلما .

خشقًمصورؿيمعـمأنمؼؾبعؾؿمخربمإد عفوموزوجفو،مصؼوظدً:موا مم

عومأدريمعومابـؽموعومأدريمعومربؿدد،موظؽدـمإنمذدؽًمأنمأرؿدؽـمسؾدكمممممم

ؾب مععؽ.مابـؽمأتق

ذػؾًمصورؿيمععمأممأبلمبؽ مإظبمعـ هلدو،مصؿدومإنمرأتمأبدومبؽد ممممم

سؾكمحوظفمحؿكمصوحً:موا مإنمضقعًومغوظقامػ امعـؽمألػؾمصلؼموطػد ،مم

موإغلمألرجقمأنمؼـؿؼؿما مظؽمعـفؿ.

مصؿحمأبقمبؽ مسقـقفموضول:معومُصعؾمب دقلما ؟

مضوظًمصورؿي:مػ همأعؽمتلؿع.

مومسـمأعفمصؼول:مص مذلحلمسؾقؽمعـفو.صفؿمأبقمبؽ مأغفومتؽؿؿمإد عف

مضوظًمصورؿي:مدوأمصوحل.

مضول:مأؼـمػق؟
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مضوظً:مؼبمدارمابـماألرضؿ.

أنمالمأذوقمرعوعًوموالمأذد بمذد ابًومأوممممضولمأبقمبؽ :مصننم مسؾلقب

مآتلمردقلما .

مضوظًمصورؿي:ماغؿظ محؿكمتفدأماي طيموؼلؽـماظـوس.

حؿدكموصدؾقامإظبمدارمممصعً مضوممأبقمبؽد موعشدكمؼؿؽدهمسؾدكمأعدفمممممم

ضؾؼدًومسؾدكمصددؼؼفمضؾؼدًومذددؼدًا،مصُػدؿحمممممممماألرضؿ،موضددمطدونماظ ددقلمممم

،مصلطىقبمسؾقفموضؾقبؾف،موأطدىقبمسؾقدفماٌلدؾؿقن،مممماظؾوب،مص آهماظ دقلم

رضيمذدؼدةمسؾكمعومج ىمبدف،موأخد همواحؿضدـف،مممممص قمظفماظ دقلم

وماظشدؼدمسؾقفمضدول:مبدلبلموأعدلمؼدمممممصؾؿومالحظمأبقمبؽ مضؾؼماظ دقلم

مردقلما ،مظقسمبلمبلسمإالمعومغولماظػودؼمعـموجفل.

وأجؾلدفمإظبمجوغؾدف،مصؼدولمأبدقمبؽد :مؼدوممممممممصدسومظفماظ ددقلمم

ردقلما ،مػ همأعلمب ةمبقظدػو،موأغًمعؾورك،مصودسفومإظبما موادعما م

مهلومسلكما مأنمؼلؿـؼ ػومبؽمعـماظـور.

ػومإظبما ،م،مودسوطوغًمأممأبلمبؽ مواضػي،مصدسومهلوماظ دقلم

مصؿومأغفكمط عفمحؿكمضوظً:مأذفدمأنمالمإظفمإالما موأغؽمردقلما .

مابؿفٍمأبقمبؽ مبند ممأعف،موص قبجمسـفمطؾمعومأصوبف.

م***
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مودفمإظبماظؽعؾديممأعومغب ةمبـمسؾدماٌطؾدى،مصؼددمأرقماظؾقؾدي،مواممم

ؼػؽ مربؿورًامصقؿومصعؾموصقؿومؼؿقجىمسؾقفمأنمؼػعؾ،مإغفمالمؼشؽميظيم

دقمربؿددموغ اػديمعؼصدده،موظؽدـمأ ؽدـمأنمؼلدؿؼؾؾماعد ؤمدؼـدًومممممممممؼبمص

جدؼدًامبؽؾمعومؼػ ضفمعدـمعلدموظقوتموتؾعدوتمؼبميظديمشضدىمعـؾؿدوممممممم

مصـعمػق؟

ؾبمممتض عمإظبماظؽعؾيمراصعًومأطػفمإظبماظلؿوحلمؼؼقل:م ماظؾدفؿمعدومصدـع

إنمطونمرذدًامصوجعؾمتصدؼؼفمؼبمضؾيب،موإالمصوجعؾمظلمممدوموضعدًمصقدفمممم

مزب جًو.

ف،مودؽـًمغػلف،مذع مأنمعومسؾقفمأنمؼػعؾمإالمأنمؼؾؿؼلمػدأمضؾؾ

موصبؾسمإظقف.ممربؿدًا

ؼبماظققمماظؿوظلمزارمغب ةمابـمأخقفمربؿدًامؼبمعـ ظدف،مددعدمبدفمممم

ممظفماظطعوممواظشد اب،مصؼدصمسؾقدفمغبد ةمعدوممممممطـريًا،موضدقبماظ دقلم

وضولمظف:مؼومابـمأخل،مإغدلمضددموضعدًمؼبمأعد موالمأسد فمممممممج ىمععف،

ممف،موإضوعيمعـؾلمسؾكمعومالمأدريمعومػقمأرذدمأممػقمشلمذدؼد.اٌك جمعـ

وأمسعفمذقؽًومعـماظؼ آن،مصلغصًمغبد ة،مممصودؿؾش ماظ دقلم

وس ضمسؾقفمعومجدوحلمبدفمامدد م،مصدلحسمبطؿلغقـديمطدؾرية،مٌدوذامأمممممممم

ؼلؿؿعمإظبمابـمأخقفموس وبيمعومجدوحلمبدفمعدـمضؾدؾ؟مصشدفدماظشدفودتنيممممممم
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ًا،موصد حمطدؾمعدـمؼبماٌـد ل،مصؼدولممممممؿفمطـريبند ممسموص حماظ دقلم

ظدلمعدوممممومابـمأخلمدؼـؽ،مصقا معومأحىمأن:مأزف مؼغب ةمظؾ دقلم

مأزؾؿفماظلؿوحلموأغلمسؾكمدؼينماألول.

مممموظبمإظبمدعدكما متدوأوحف،مدـدفمدؼد ما مبدـمأسد ةمممدؿدونمحدؽدص

وَۡماآلؼوت:مردقظفم
َ
ًۡٗذةََۡكن٨٦ََۡۡۡأ ًَۡج٦َُۡۡ٫َٰ ۡظًَ

َ
ََٕۡۡٚأ َۡح٧ِۡش٩ُۡۡٮٗراَُۡلُۥ٤َۡۡ٪ةوََص

س٫ُُ٤َۥ٨٧َ٠َۡۡٱجلذةِسِۡۡػۡۡث٫ِِۦ ٤َُفَٰخِِۡۡػ٦ۡۡذ ُّْ ٦َِّٟۡۡۡ٪َ٭ة َِۡۡبَةرِجۡ ٣َۡحَۡفۡۡٱ٣ ِ َٰل ُۡزّي٠ََۡۡ٨َِز
ِؿِي٨َۡ َٰٛ ٦َْۡۡةۡل٤َِۡؿ ٤٧َُٮنَََۡۡك٩ُٮا ٕۡ م.١٢٢1َح

موأغشدمغب ةمؼبمإد عف:

م***

،ماظد يممظعؿ مبـماًطدوبموبعدما ايمأؼوم،مطونماظص اعماظداخؾلم

                                                           
 ،مغ ظًمؼبمغب ةمبـمسؾدماٌطؾىموأبلمجفؾ.122دقرةماألغعوم،ماآلؼيمم(1)

مغبدددتما محددنيمػدددىمصددمادي

مظددددؼـمجدددوحلمعدددـمربمس ؼددد مم

مسؾقـددددوإذامتؾقددددًمردددددوئؾفمم

مردددوئؾمجددوحلمأغبدددمعددـمػددداػو

موأغبددددمعصدددطػكمصقـدددومعطدددوع

مصدددددد موا مغلددددددؾؿفمظؼددددددقم
م

مإظبمامدددد ممواظددددؼـمايـقدددػم

مخدددؾريمبوظعؾدددودمبفدددؿمظطقدددػم

مهدرمدعدعمذيماظؾدىمايصدقػممم

مبكؼددددوتمعؾقـددددوتمايدددد وفم

مصدد متغشددقهمبددوظؼقلماظعـقدددػممم

مصدددقفؿمبوظلدددققفملوٌدددومغؼضددد
م
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ممممعددومؼدد المذدددؼدًا،مظؼدددمطددونمعددوممسعددفمعددـممممبؾددغماظـوظـدديمواظددـ اني،

أصضؾمعـمطؾمعوممسعمعدـماظشدع ،مػدؾمػدقمددق مأممحدؼمممممممماظ دقلم

مووحلمودؼـمجدؼد؟

صبؿؿعممتعىمسؿ معـماظؿػؽري،موتط قمإظبمعلؿعفمأنمربؿدًام

ع موضبؿؾمععمأصقوبفمسـدمبقًمض بماظصػو،مصغضىموض رمأنمضبلؿماأل

مظقؼؿؾف.مدقػفموؼـطؾؼمإظبمربؿدم

مجؾمسؿد ًامربؿد قبممؼؽؿؿمإد عف،مرأىماظ م(1)وؼبمر ؼؼفمضوبؾمرجً 

ماظقجفمضبؿؾماظلقػ،مصعؾؿمأنماألع مخطري،مصللظف:مإظبمأؼـمؼومسؿ ؟

فمش،مودددّػقمأعدد مضدد ؼاظدد يمصدد قبمصدد دمسؿدد مشوضددؾًو:مإظبمربؿددد

مهلؿفومصلضؿؾف.أح عفوموسوبمدؼـفومودىمآ

،مصقدوولمأنمؼدـينمسؿد مضدوئً :مممممجؾمسؾكماظ ددقلممخوفماظ 

تؽمغػلؽمعـمغػلؽمؼومسؿ ،مأت ىمبينمسؾدمعـدوفمتورطقدؽممموا مظؼدمش قب

ماشلمسؾكماألرضموضدمضؿؾًمربؿدًا؟

مبؽ.موظقمأسؾؿمذظؽمظؾدأتؾبمضولمسؿ :مأراكماتؾعًمربؿدًا!

مارتعدماظ جؾمعـمسؿ موضولمبل سي:مأبدًامأبدًا.

مبغل.ضولمسؿ :مإذنمدسينموعومأ

                                                           
  ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.اظصقوبلمػقمغعقؿمبـمسؾدما ،مدقم(1)
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:مصؼولماظ جؾمعلد سًومضبدوولمأنمؼؾعددمسؿد ًامسدـماظ ددقلممممممم

اغظدد مإظبمأخؿددؽممسؿدد ،مبددداًلمعددـمأنمتدد ػىمإظبمربؿدددموظؽددـماسؾددؿمؼددو

موزوجفو،مصؼدماتؾعقامربؿدًا.

مشضىمسؿ مشضؾًومذدؼدًاموضول:مأوضدمصع ؟

مضولماظ جؾ:مغعؿ.

اغطؾؼمسؿ معـمصقرهمإظبمعـ لمأخؿفمصورؿيموزوجفومدعقدمبـمزؼددمم

معـمشضىمسؿ .مؾمشضؾًو،مبقـؿومرطضماظ جؾمضب رماظ دقلمؼشؿع

أعومؼبمعـ لمدعقدمبـمزؼدد،مصؼددمطدونمػدقموصورؿديمجوظلدنيمإظبممممممم

،موصفدلةمماظؼ آنمطؿومغد لمسؾدكماظ ددقلممممموخؾوبمبـماألرتمؼعؾؿفؿ

ممسعقامر قماظؾوب،مغفضمدعقدمؼللل:معـماظطورق؟

مأجوبمسؿ :مسؿ .

ؿؾلمؼبمزاوؼيمالمؼ اػوماغؿػضمطؾمعـمؼبماٌـ ل،مصف ىمخؾوبمواخ

سؿ ،موصؿحمدعقدماظؾدوبمبفددوحل،مصددخؾمسؿد مشوضدؾًوموأعلدؽمددعقدًامممممممم

موضول:معومػ هماهلؿفؿيماظيتممسعً؟

ؽب مذقؽًو.مضولمدعقد:معوممسع

ص خمسؿ مضوئً :مبؾك،موبؾغينمأغؽماتؾعًمربؿدًا،مبؾغدينمأغدؽممم

مضدمصؾلت!
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ؽب م؟إنمطونمايؼمؼبمشريمدؼـؽمضولمدعقدمبفدوحل:مؼومسؿ ،مأرأؼ

صدصعفمسؿ مبؼقةمصلؼطمدعقدمسؾكماألرض،مووضدػمسؿد مؼضد بفمممم

سدـمزوجفدو،ممممسؾكموجفف،مصف سًمصورؿيمبـًماًطدوبمتددصعمأخوػدوممم

وأددؼطمايؾدؼمعدـمأذغفدومعدـمضدقةماظضد بي،مممممممممصؾطؿفومسؿ مصشؼمذدػؿفوم

مودؼطًمعـمجقؾفومأوراقمطوغًمضدمطؿؾًمصقفوماظؼ آنمهػظف.

ظددعوحل،موظؽـفدومممتقضػمسؿ مسـدعومرأىموجفمأخؿفموضدمظطكؿدفمام

ؽب:مبـؾوتمضوظً طؾمذلحلمبؾغؽمسينمممومتد ط همممػؾمتلؿعمؼومسؿ ؟مأرأؼ

عـمت طلمآهلؿؽموطػ يمبوظ تمواظع ى،مصفقمحؼ،مأذفدمأنمالمإظدفمإالمم

ما موحدهمالمذ ؼؽمظفموأنمربؿدًامسؾدهموردقظف،مصوضضمعومأغًمضوض.

وػددأممدؽًمسؿ مبعددمأنممسدعمعدومضوظؿدفمأخؿدفمبؽدؾمصد احي،مممممممم

صـظ مإظبماألوراقمسؾدكماألرضموضدولمهلدو:مغدووظقينمػد هممممممف،ماظغضىمسـ

ماظصققػيماظيتممسعؿؽؿمتؼ ؤونمآغػًومأغظ معومػ اماظ يمجوحلمبفمربؿد.

مصؼوظًمصورؿي:مإغومشبشوكمسؾقفو.

مأغينمدلردػومإظقؽ.ضول:مالمدبوؼب،مأضلؿم

صؾؿومضولمذظؽمرؿعًمؼبمإد عف،مصؼوظًمظف:مؼومأخل،مأغًمتش كم

ػيمصقفدومطد مما ،موالم لدفمإالماٌطفد ون،ماذػدىممممممبو ،موػ هماظصقق

مصوشؿلؾمطلمتؼ أػو.
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لدق مبؽد مممم،مػدؾمؼؾبمصؿًمسؿ مضؾقً ،مسودماظـ اعماظؼدؼؿمؼ اوده

ق مأخؿددفموزوجفددو؟مضدد رمأخددريًامأنمؼددـفضموؼغؿلددؾمربؿددد؟مػددؾمدؽبدد

مبفدوحل،ماؿمسودمإظبمأخؿفموضول:مغووظقينماظصققػي.

ووضػًمإظبمجوغىمزوجفوممومسؿ ًاماظصققػي،ديمأخوػدًمصورؿدغووظ

٫َ١ۡۡٓدعقدمضؾؼي،موبدأمسؿ مؼؼ أ:م جۡلَة٦َۡة ـَ ٩
َ
َٟۡۡأ ًۡ َ٤ ؿَۡءانََۡۡٔ ُٞ ٣٢ِۡتَۡنَؾَٰٓۡۡٱ٣ۡ

ۡ ٨ۡۡۡدزَنِيٗل٣ََۡۡيَۡشَٰۡۡل٨٧َِّۡدَۡؾ٠َِؿةٗۡۡإِّلذ َّٜۡۡم٧ِذ ۡرَضَۡۡػ٤َ
َ
َٰتِۡۡٱۡۡل َفََٰق َُٕلَۡۡوٱلكذ ٤ۡٱ٣ۡ

ۡۡٱلؿذۡظَف٨َُٰۡ َٕؿِۡشََۡۡعَ َٰتِۡٱِۡػ٦َۡۡةَُۡلُۥ٥ۡٱۡقذََٮىَٰۡۡٱ٣ۡ َفََٰق ۡرِضِۡۡػَۡۡو٦َةۡلكذ
َ
َۡو٦َةۡٱۡۡل

َىََُٰۡۡتَۡخَۡۡو٦َةۡثَحۡ٪َُ٭٧َة ۡٮلََِۡۡتَۡ٭ؿِۡۡۡإَون٦ۡٱ٣ثذ َٞ ٥َ٤َُۡۡٚإ٩ِذ٫ُۥۡثِٱ٣ۡ ٕۡ ۡذَۡح ۡػَؽۡۡٱلّّسِ
َ
٧َۡوأ

ُۡ ٫َََّٰۡۡلٓۡۡٱّللذ ۡۡإَِؾ ۡق٧َةٓءَُُۡۡل٬َُُۡۡٮاۡۡإِّلذ
َ
م.٨1ٱۡۡلُۡكَنَٰۡۡٱۡۡل

ومأحلـمػد امموضول:معدخؾًمتؾؽماظؽؾؿوتماؼقؾيمسؾكمصدرمسؿ ،م

مالمؼؼقلمػ اماظؽ ممإالمربماظعوٌني،مدظقغلمسؾكمربؿد.ماظؽ مموأط عف!

ابؿفٍمدعقدموصورؿي،موخ جمخؾوبمبـماألرتمعـمزبؾؽدفموضدولممم

عؾؿففًو:مغعؿمؼومسؿ ،مػقمؼبمدارماألرضؿمبـمأبلماألرضؿمسـدماظصػو،موعدومم

مقةمردددقلما :ماظؾددفؿمأسدد مامددد ممبلحدددمسددأراكمؼددومسؿدد مإالمغؿددوجمد

ماظعؿ ؼـ،مسؿ مبـماًطوبمأومسؿ ومبـمػشوم،ماذػىمإظقفمؼومسؿ .

خ جمسؿ معـمصقرهمعؿففًومإظبمدارماألرضؿ،مور قماظؾدوب،مػـدوكممم

                                                           
 .8-1دقرةمرف،ماآلؼوتمم(1)
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وضدموصؾفؿمخربممذبؿؿعًومععماٌلؾؿنيمؼعؾؿفؿماظؼ آن،مطونماظ دقلم

،موطقػمحوولمؼ ؼدمضؿؾماظ دقلممفدقػأنمسؿ مبـماًطوبمعؿقذحم

م:معـمػـوك؟اظطورقمدللمب لمبـمربوحمقل.اظصقوبلمإبعودهمسـماظ د

مضول:مسؿ .

،مكمإظقدفمؼدقحؽبمم،موضددمطدونمرددقلما مممماػؿ مطؾمعـمؼبماٌـد لم

وظؽـمغب ةمبـمسؾدماٌطؾىمضول:مالمسؾقؽؿ،مإنمطونمضدمجوحلمًريمصدلػً مم

مبف،موإنمطونمشريمذظؽمضؿؾـوهمبلقػف،ماصؿققامظف.

د،مودخدؾمسؿد مممت ددماظصقوبيمضؾقً ،ماؿمصؿققاماظؾوبمبؼؾؼمذدؼ

بـماًطوبمؼـظ مإظبمايوض ؼـ،معبعمعـماظـوسمبنيمشينموصؼري،مدقدم

وسؾد،مؼعؾؿمإد ممبعضفؿموصبفدؾمععظؿفدؿ،موغبد ةمؼؼدػمأعوعدفمؼبمممممم

ادؿؼؾوظف،معومإنمخطومسؿ مخطقةمأخ ىمحؿكمأعلؽمغب ةمبقدهموأدارػوم

م:مدسفمؼومغب ة،متعولمؼومسؿ .سؾكمزف ه،مصؼولماظ دقلم

وضددمأزاحماظصدقوبيممممظ ددقلممواضرتبمعـمامت كمغب ةمسؿ ًا،

ماظط ؼؼمأعوعفموضدمحؾلدًمأغػوددفؿ،موسـددعوموصدؾمإظبمرددقلما مممممم

عـماقوبف،مصلؼطمسؿ مسؾكمرطؾؿقفمأعوعدف،مصؼدولمظدفممممممذدهماظ دقلم

:مأعومآنمظدؽمأنمتلدؾؿمؼدومابدـماًطدوب؟مصدقا معدومأرىمأنمممممممماظ دقلم

 مبدـماًطدوب،ماظؾدفؿممممتـؿفلمحؿكمؼـ لما مبؽمضورسي،ماظؾفؿمػ امسؿ
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مأس ماظدؼـمبعؿ مبـماًطوب.

صؼولمسؿ :مؼومردقلما ،مجؽؿؽمألؤعـمبو موب دقظفمومبدومجدوحلممم

معـمسـدما ،مأذفدمأنمالمإظفمإالما ،موأذفدمأغؽمردقلما .

غفضمعبقعمعـمؼبماٌـد لمعؽدربؼـ،موارتدٍمممم،موطؾقب ماظ دقلم

سؿ مبوتمعـفؿ،مسؿد مممصقاتفؿ،متؽؾريموصقوحموصؾمأػؾمعؽي،اٌـ لمبل

مبوتمععفؿ!

م:وأغشدمأعوممردقلما مابؿفٍمسؿ مظػ حؿفؿ،م

متقؽؿ. وغلمآغظ:مااؿمضول

وخ جمبنيمدػشيماىؿقع،مواوفمعـمصقرهمإظبمعـ لمأبلمجفؾ،م

مايؿدددم مذيماٌددـماظدد يموجؾددً

موضدددمبدددأغومصؽدد بـومصؼددولمظـددومممم

موضدمزؾؿًمابـيماًطدوبمادؿمػددىممم

موضدمغدعًمسؾكمعومطدونمعدـمزظدؾممم

مٌومدسًمربفومذاماظعد شمجوػددةمم

مأؼؼـددًمأنماظدد يمتدددسقهمخوظؼفددو

مؼـددددوصؼؾددددًمأذددددفدمأنما مخوظ

مغيبمصددقمأتدكمبدويؼمعدـماؼديممممم
م

مظددفمسؾقـددومأؼددوديمعددومهلددومشددريمم

مصدقمايدؼٌمغيبمسـددهماًدربمم

مربلمسشقيمضدوظقامضددمصدؾومسؿد مممم

مبظؾؿفومحدنيمتؿؾدكمسـددػوماظلدقرمممم

مواظدععمعدـمسقـفدومسفد نمؼؾؿددرمممم

مصؽددودمؼلددؾؼينمعددـمسددربةمدررمم

موأنمأغبدددمصقـددوماظقددقممعشددؿف م

مواصكماألعوغديمعدومؼبمسدقدهمخدقرمممم
م
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مور قماظؾوب،مصػؿحمأبقمجفؾموضولمظفمسؿ :مؼومأبومايؽؿ،مأعومسؾؿً؟

مضولمأبقمجفؾ:معوذا؟

مضول:مأغلمأذفدمأنمالمإظفمإالما موأنمربؿدًامردقلما ؟

مظدؽمماغب موجفمأبلمجفؾمشقظًوموضف ًا،مغب ةموسؿ !مضدول:متؾدوًمم

مؼقعل.مدوئ ماظققم،مأصلدتمسؾلقب

وأضػؾماظؾوب،مص ػىمسؿ مإظبمأبلمددػقون،مورد قمسؾقدفماظؾدوب،ممممم

مصػؿح،مصؼولمظفمسؿ :مؼومأبومدػقونمأعومسؾؿً؟

مضول:معوذا؟

مضول:مأذفدمأنمالمإظفمإالما موأنمربؿدًامردقلما .

متلصػمأبقمدػقونموضول:متؾًومظؽمدوئ ماظققم.

مع ضمأحدمبوظلقحلمظعؿ .وأضػؾماظؾوبمؼبموجفف،موأمؼؿ

،محقٌمطونمعع وصًوم(1)ذػىمإظبمأطـ ماظـوسمغش ًامظألخؾورمؼبمعؽي

مبنصشوحلماألد ارمواظػضوئح،مصؼولمظف:مأأطؿؿؽمخربًا؟

مضول:مغعؿ.

مضولمسؿ :موالمهدثمبفمأحدًا؟

مضول:مغعؿ.

                                                           
 رجؾمامسفمعبقؾمبـمععؿ ،مدق ط مؼبمػ اماٌؽونمصؼط.م(1)
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مضولمسؿ :مإغلمأذفدمأنمالمإظفمإالما موأنمربؿدًامردقلما .

ؼمصبد ي،مصد طضمسؿد مخؾػدف،موبددأممممممظطؿماظ جؾموجففمواغطؾدم

ماظ جؾمؼص خمؼبمعؽي:مؼومععش مض ؼشقبمصؾلمسؿ !مصؾلمسؿ !

مصقص خمسؿ مخؾػفموؼؼقل:مط ب!معومصؾلت،مبؾمأدؾؿً.

ػوجًمعؽي،مواجؿؿعمرجوهلومسؾكمسؿ مؼض بقغف،موتؾودلمسؿد مم

واظ جددولماظضددد بمواظصددد اع،موزؾدددقامطددد ظؽمإظبماٌلدددوحل،مؼضددد بقغفمم

 مرجدً معدـفؿمووضدعماصدؾعقفمأعدوممممممموؼض بفؿ،محؿكمتعىمسؿ ،موأخدم

مسقـقفمؼؼقل:مدلصؼعمسقـقؽمإنمأمتؾعدػؿمسين.

مصص خماظ جؾ:مضقعقامسـف!مضقعقامسـف!

،مصدـفضمؼؼدقل:موا مظدقمطـدومأربعؿؽديممممممصوبؿعدماظ جولمسـمسؿ 

م.(1)رجؾمظرتطؿؿقػومظـومأومت طـوػومظؽؿ

وجوحلماظعوصمبـموائؾماظلفؿلمسؾدكمجؾؾديماظشدفور،مصؼدول:معدومممممم

مذلغؽؿ؟

مضوظقا:مصؾلمسؿ .

ضول:مات طقه،مرجؾماخؿورمظـػلفمأع ًامصؿوذامت ؼدون؟مأت ونمبينم

مسديمؼلؾؿقنمظؽؿمصوحؾؽؿمػ ا؟مخؾقامسـماظ جؾ.

                                                           
 ؼعينمعؽي،مؼؿؼوتؾقنمسؾقفومبوظلققف.م(1)
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مصوبؿعدماظ جولمسـماٌؽون،مواغػضماظشفور.

ممسـدددػومسددودمسؿدد مبددـماًطددوبمإظبمدارماألرضددؿ،مووضددػمأعددومممممم

مؿـوموإنمحققـو؟ؼؼقل:مؼومردقلما ،مأظلـومسؾكمايؼمإنمعماظ دقلم

:مبؾكمواظ يمغػللمبقددهمإغؽدؿمسؾدكمايدؼمإنمممممصؼولماظ دقلم

معؿؿموإنمحققؿؿ.

مضولمسؿ :مأظقلقامسؾكماظؾورؾ؟

م:مغعؿ.ضولماظ دقلم

مضولمسؿ :مصػقؿماالخؿػوحل؟

م:مصؿومت ىمؼومسؿ ؟ضولماظ دقلم

ؼبمر ضدوتمعؽدي،ممممضولمسؿ :مشب جمؼومردقلما ،مصـعؾـمامد م

وا مظـقـمبومد ممأحؼمأنمغـوديمعـدومبدوظؽػ ،ممممحؿكمغطقفمبوظؽعؾي،

ًومسؾقـومغوج غوػؿ،موإنمضقعـومؽيمدؼـما ،مصننمأرادمضقعـومبغقصؾقظف نمٌ

مأغصػقغومضؾؾـومعـفؿ.

م:مغعؿمؼومسؿ ،مشب ج.ضولماظ دقلم

،م،موضدددمبؾغددقاماألربعددنيمبنددد ممسؿدد مابددؿفٍماظصددقوبيمطؾددفؿ

امصػني،مأحدػؿمؼ أدفمسؿ موغفضقامععًو،مؼؿؼدعفؿماألذ اف،مواغؼلؿق

ؼلريممبـماًطوب،مواآلخ مؼ أدفمغب ةمبـمسؾدماٌطؾى،مواظ دقلم
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بنيماظصػني،مؼؼقظقنمبلسؾكمصقتفؿ:ما مأطربمو مايؿد،ما مأطدربمو مم

مايؿد!

وصؾقاماظؽعؾيمسؾكمػ همايوظي،موروصقامبوظؾقً،مووضػدًمضد ؼشممم

ألحدمعـفؿ،مودخؾدقاممتـظ مإظقفؿمبغقظمذدؼد،معومادؿطوسًمأنمتؿع ضم

م.عغؿوزنيماظؾققت

ـممموضػماٌلؾؿقنمحدقلماظؽعؾدي،موغظد ماظ ددقلممممم مإظبمسؿد مبد

 قما مبؽمبنيمايؼمواظؾوردؾ،مظؼددممماًطوبموضولمظف:مأغًماظػوروق،مؼػ

مص حمأػؾماظلؿوحلمبند ممسؿ مبـماًطوب.

م***

عدـمموزوجؿدفممسودمسؿ مبـماًطوبمإظبمعـ ظف،موعبعمطدؾمأوالدهمم

لمقدنمالمإظفمإالما ،موأنمربؿدًامراسؾؿقامأغلمأذفدمأؿ:مصقره،موضولمهل

ما ،موإغلمآع طؿمأنمتمعـقامبو موحده.

مطددونمسؿدد مأذدددماظـددوسمسؾددكماٌلددؾؿني!متعفددىماىؿقددع،مصؼددد

صوبؿلؿًمزوجؿفمزؼـىمبـًمعظعقنموضوظً:مغبددًام ماظد يمػدداكمإظبمممم

ؾب أنمؼشد حمما مطدـريًامممضدمأدؾؿًمعـد مددـني،مودسدقتؾبممممايؼ،موضدمطـ

مضؾؾؽمظلد م.

تعفىمسؿ مٌومؼلؿع،مزوجؿدفمطؿؿدًمسـدفمإدد عفومردقلمػد اممممممم
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صؼوظًمحػصيمبـًمسؿ موضدمبؾغًمايودؼيمسشد ةمعدـماظعؿد :ممممم!اظقضً

تـومأعـومسؿدومجدوحلمبدفمربؿدد،موإغدومغعؾدؿمأغدفممممممممغعؿمؼومواظدي،مظؼدمأخربؽب

مردقلما .

ؼدومممؼؼدقل:ممسدقامماظؾوظغما ايمأمظ مسؿ مإظبمابـفماظصغريمسؾدما غ

مأبً،مأغومعلؾؿمأؼضًو.

:موتدرتكمأبدوكمؼددخؾمجفدـؿ!مممممسؾددما ممصؼولمسؿ مضبدقمؼبمابـف

موجعـؽمض بًو.ألوا م

مًماظلعودةماٌـ ل.ضقؽماىؿقع،موسوغؼقامواظدػؿ،موسؿقب

وعـ مذظؽماظققممبوتماٌلؾؿقنمؼلؿطقعقنماظص ةمؼبماظؽعؾديمأعدومممم

ظؼددماغؿصدػماظؼدقمماظقدقمممممموضولماظقظقدمبـماٌغريةمؼـظ مإظدقفؿ:ممماظـوس،

ممعـو.

َ٭ةوغ لمضقلما متعوظب:م حُّ
َ
د َٟۡۡٱجلذِبَُّۡۡيَٰٓ َُۡۡظۡكجُ ََٟۡۡو٨٦َِۡۡٱّللذ َٕ ٨ِ٦َۡۡۡٱتذجَ

م.1ڠٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ِيَۡ

م***

،مأسؾـمإد عفمودللمجوحلمرجؾمعـماظع بمؼلللمسـماظ دقلم

ؽبمممماظ دقلم عدومؼعؿدؾممممدمااًلمطونمضبريهمدوعًو:مؼدومرددقلما ،مأرأؼد
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ضلمسؾقفؿموعضكمسؾقفؿمعـمضدرمدؾؼ،مـوسمصقفموؼؿؽودحقن،مأذلحلمُضاظ

موأّطدتمبفمسؾقفؿمايفي؟مأومصقؿومؼلؿؼؾؾقنمممومأتوػؿمبفمغؾقفؿم

مضلمسؾقفؿ.:مؼبمذلحلمضدمُضأجوبفماظ دقلم

مصؼولماظ جؾ:مصػقؿمغعؿؾ؟

ـمؼفقؽفمددىماٌـ ظؿقدفممحدونما مخؾؼد:معـمطقلمدولماظ ددض

ۡم:مطؿوبما هلو،موتصدؼؼمذظؽمؼب ف  ۡٛ ََٰ٭ةَۡو٦َةَۡوَج ى لَۡ٭٧ََ٭ة٧َۡقٮذ
َ
ُُۡٚضٮر٬ََةَۡٚد

ََٰ٭ة َٮى ۡٞ م.٨1َوَت

دقرةماظشؿس،موحدادفمسدـمضصديممممموتعؾؿماظ جؾمعـماظ دقلم

ممثقدمواظـوضي،مصورؿلغًمغػلف،موسودمإظبمض ؼؿف.

*** 

،مدخدؾمسؾقفدوممموؼبمبقًمأروىمبـًمسؾدماٌطؾىمسؿيماظ دقلم

ؾبمممم،مصلؾؿمسؾقفوم(2)ابـفو ؾبممموضولمهلو:مؼدومأعدوه،مظؼددمأددؾؿ ماظقدقممواتؾعد

مربؿدًا.

ابـمخوظؽ،موإغفمظقمطـومغؼددرمممأحؼمعـموازرتؽبمصؼوظًمبفدوحل:مإنقب

مسؾكمعومؼؼدرمسؾقفماظ جولمظؿؾعـوهموداصعـومسـف.
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ضول:مصؿوم ـعؽمؼومأعدلمأنمتلدؾؿلموتؿؾعقدف؟مضددمأددؾؿمأخدقكممممممم

مغب ة.

قب م.ضوظً:مأغظ معومؼصـعمأخقاتل،ماؿمأطقنمإحداػ

كب مسؾقدفموصددضؿفموذدفدتكبممممضول:مصنغلمأدلظؽمبو مإالمأتقؿفمصلؾؿ

مأنمالمإظفمإالما موأغفمردقلما .

ؾدؿ،مادؿمضوظدً:ممممصؽ تمأروىمضؾقً ،موطوغًماعد أةمذاتمسؼدؾموحكبمم

مأذػىمإظقف،موأدؿؿعمظف.

،موجؾلددًمإظقددفمصدد ػؾًمعددعمابـفددومإظبمعـدد لمردددقلما ممم

ماظ ددقلمم،موأمسعفدومموة،موادؿؼؾؾؿفوماظلقدةمخدصبيمحبػووأط عفو

بند مممصلدؾؿً،موص حماظ دقلمماظؼ آن،موأجوبفومسـمطؾمتلوؤالتفو

مسؿفموسؿؿفمؼبمذف مواحد.

موظؽدـمابـفددومضدددمآذتدفمضدد ؼشمٌددومسؾؿدًمإددد عف،مودصوسددفمسددـمممم

،مصفوحلػومرجولمعـمض ؼشمؼؼقظقن:مأالمت ؼـمابـؽمضدمصققب ماظ دقلم

مغػلفمش ضًومؼداصعمسـمربؿد؟

ريمأؼوعفمؼقممؼدداصعمسدـمابدـمخوظدف،موضددمجدوحلمممممممضوظًمبفدوحل:مخ

مبويؼمعـمسـدما .

متعفىماظ جول:مأوضدمصؾلتكب؟
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مضوظً:مبؾمأدؾؿً.

ؼؼقظقن:مأالمتد ىمأخؿدؽمضددمممممصك جماظ جولمإظبمأخقفومأبلمهلى

اتؾعًمابـمأخقؽمععمابـفوموأخقفو،مإظبمعؿكمؼومآلمسؾدماٌطؾىمدبوظػقنم

مدؼـمأبوطؿ؟

:مسفؾدًومم هلومودخؾمسؾقفومؼؼدقلمصغضىمأبقمهلى،موأد عمإظبمعـ

مظؽموالتؾوسؽمربؿدًاموت طؽمدؼـمسؾدماٌطؾى!

ضوظً:مضدمطونمذظؽ،مصؼؿمدونمابـمأخقدؽموسوضددهمواتؾعدف،مصدننممممم

ؼظف مأع همصلغًمبوًقورمأنمتدخؾمععفمأومتؽقنمسؾكمدؼـؽ،موإنمؼصىم

مطـًمضدمأس رت.

متلصػمأبقمهلىموضول:موظـومروضيمبوظع بمضورؾي؟

مًمأروىمذدوس ة،مداصعدًمسدـماظ ددقلممممموضددمطوغدممم.واغص ف

مبشع ػو.

م***

اظؽـري،موطدونمدائدؿمممموتعؾؿمغب ةمبـمسؾدماٌطؾىمعـماظ دقلم

صقدفمجوظلدًوممممبعدمإد عف،محؿكمطونمؼقمموجددماظ ددقلممممظفاٌؿوبعيم

وحده،مصؿقجفمإظقفمضوئً :مؼومردقلما ،مإغينمأرؼددمأنمأرىمجربؼدؾمؼبممم

مصقرتف.
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مطقعمأنمت اه.:مإغؽمالمتلؿصؼولماظ دقلم

مضول:مبؾك.

م:مصوضعدمعؽوغؽ،مواخػضمبص ك.ضولمردقلما م

مصػعؾمغب ة،موغ لمجربؼؾمإظبمر فماظؽعؾي،مصطؾىماظ دقلم

إظبمغب ةمأنمؼ صدعمبصد ه،مصـظد مصدنذامبدفمؼد ىمضددعنيمعـدؾماظ ب جددمممممممممم

ماألخض ،موخ معغشقًومسؾقف.

بعدمدضوئؼموضدمػوظفمعدومحددث،موسدودمإظبمعؿوبعديماظ ددقلممممممأصوقم

مواظؿعؾؿمعـفمعومؼؼدرمسؾقف.م

م***

فمدقرةماظربوج،مصفؾسمإظبماظصقوبيمؼبمدارمدقظدكما مإظبمرددأوح

ۡوَدَُٰتُۡۡٝذ٢َِۡؿمؼعؾؿفؿ،موتؾك:مداألرض
َ
ۡػُؽودِۡۡأ

ُ
٥ۡٱلۡٮَُٝٮدِۡۡذَاتِۡۡٱجلذةر٤ِۡۡٱۡۡل

ًَۡ٭ة٥٬ُۡۡۡۡإِذۡۡ َ٤ ُٕٮد َۡۡٔ َٰۡۡو٦ۡۡۡ٥٬َُُر ٤َُٕٮن٦ََۡۡةََۡعَ ۡٛ َْۡۡو٦َة٧ُۡمُ٭ٮد ۡۡثِٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ِيََۡۡح ٧ُٮا َٞ َۡج
٦ِۡۡٓۡ٪ُ٭٥ۡۡ نۡإِّلذ

َ
ْۡۡأ ِۡۡيُۡؤ٦ِ٪ُٮا َٕـِيـِۡۡثِٱّللذ

ِي٨ۡٱۡۡل٧ًَِؽِۡۡٱ٣ۡ َُُٟۡۡلُۥۡٱَّلذ َٰتُِۡۡم٤ۡ َفََٰق ۡٱلكذ
ۡرِضۡ 
َ
َُۡۡوٱۡۡل َٰۡۡوَٱّللذ ء ُۡۡكََِّۡۡعَ م.٩1َمِ٭ًؽٌََۡۡشۡ

:مؼددومردددقلما ،معددومضصدديمأصددقوبممعصددعىمبددـمسؿددريمصلددللم

ماألخدود؟
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طونمضؾؾؽؿمعؾؽ،موطونمظفمددوح ،مم:مطونمصقؿـمضولمردقلما م

صلتكماظلوح ماٌؾؽ،مصؼول:مضدمطربتمدينمودغومأجؾل،مصودصعمظلمش عدًومم

أسؾؿفماظلق .مصدصعمإظقفمش عًومؼعؾؿفماظلق ،مصؽونماظغ ممطبؿؾدػمإظبمم

اظلوح ،موطونمبنيماظلدوح موبدنيماٌؾدؽمراػدى،مصؽدونماظغد ممإذامعد مممممممم

بؽ عف،مصؽونماظغد ممإذامممبوظ اػىمضعدمإظقف،مصلؿعمعـمط عف،مصلسفى

اظ اػدىمممأتكماظلوح مض بفموضول:معومحؾلؽ؟موإذامأتكمأػؾفمضعددمسـددمم

أػؾفمض بقهموضوظقا:معومحؾلؽ؟مصشؽومذظدؽمممؼلؿعمط عف،مصنذامرجعمإظب

إظبماظ اػى،مصؼدولمظدفماظ اػدى:مإذامضدولمظدؽماظلدوح معدومحؾلدؽمضدؾمممممممممم

صؾقـؿدوممحؾلينمأػؾل،موإذامضولمأػؾؽمعومحؾلؽمصؼؾمحؾلدينماظلدوح .ممم

ػقمط ظؽمإذمع مؼبمر ؼؼموإذامدابيمسظقؿيمؼبماظط ؼؼمضدمحؾلدًماظـدوسممم

المتدسفؿمصبقزون،مصؼولماظغ م:ماآلنمأسؾؿمأع ماظلوح مأرضدكمسـددما ممم

أممأع ماظ اػى.مصلخ محف ًامصؼدول:ماظؾدفؿمإنمطدونمأعد ماظ اػدىمأحدىممممممم

إظقؽمعـمأع ماظلوح مصنغلمأرعدلمحبفد يمػد امصقؼؿؾدفمو د ماظـدوس.ممممممم

ػومصؼؿؾفو،موجوزماظـوس،مصؾؾغمذظدؽماظ اػدى،موأتدوهماظغد ممصؼدولممممممص عو

اظ اػىمظؾغ م:مإغؽمخريمعين،موإنمابؿؾبؾقًمص متدظـمسؾل.موطونماظغ مم

ؼربئماألطؿفمواألب صموددوئ ماألدواحل،موطدونمظؾؿؾدؽمجؾدقس،مصعؿدل،مممممم

صؼقؾمظف:مإنمػومػـومش عًومؼربئماألطؿفمواألبد صموددوئ ماألدواحل،مصؾدقمممم
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دب مظفمػداؼوماؿمأتوهمصؼول:مؼومش م،مإنمأب أتينمصف هماهلداؼومأتقؿف؟مصو

مً.مصؼول:معومأغومبطؾقدىمؼشدػقؽ،موظؽدـما مؼشدػل،مصدنذامآعـدممممممطؾفومظؽ

ؾب ا مأنمؼشػقؽ.مصكعـماألسؿدكمصددسوما مصشدػوه،مصؼعددماألسؿدكمإظبمممممممدوس

اٌؾؽمطؿومطونمؼؼعد،مصؼولمظفماٌؾؽ:مأظقسمطـًمأسؿك؟مضول:مغعؿ.مضدول:مم

ذػوك؟مضول:مربل.مضول:موظؽمربمشريي؟مضول:مغعدؿ،مربدلموربدؽممممصؿـم

ا .مصدلمسؾكماظغ م،مصدسوماظغ ممصؼول:مارجعمسـمدؼـؽ.مصلبكماظغ م،م

صلخ همبوظع اب،مصدلمسؾكماظ اػى،مصلخ ماظ اػى،مصؼدول:مارجدعمسدـمممم

دؼـؽ.مصلبك،مصقضعماٌـشورمسؾكمػوعؿفمصشؼفمحؿكمبؾدغماألرض،موأخد ممم

ـمأومألضؿؾـؽ.مصلبكماألسؿدك،مصقضدعماٌـشدورمسؾدكممممماألسؿكمصؼول:مظرتجع

ػوعؿفمصشؼفمحؿكمبؾغماألرض،ماؿمضدولمظؾغد م:مظرتجعدـمأومألضؿؾـدؽ.ممممم

ؾ،مصدننمرجدعمسدـممممذػؾقامبفمحؿكمتؾؾغقامبدفمذروةماىؾدممصلبك،مصؼول:ما

.مصؾؿددومبؾغددقامبددفمذروةماىؾددؾمصقضعددقامصؿددوتقام(1)دؼـددف،موإالمصدػدددػقه

سؾكماٌؾؽ،مصؼول:مأؼـمأصدقوبؽ؟مممطؾفؿ،موجوحلماظغ ممؼؿؾؿسمحؿكمدخؾ

،مصؿقدطقامبدفمم(2)ضول:مطػوغقفؿما .مضول:مصوذػؾقامبفمصوغبؾقهمؼبمض ضقر

اظؾق ،مصننمرجعمسـمدؼـفموإالمصغ ضقه.مص ػؾقامبف،مصؾؿدومتقددطقامبدفمممم

                                                           
 دػدػقهمأيمدح جقهمسـماىؾؾ.م(1)

 اظؼ ضقرمػلماظلػقـيماظطقؼؾي.م(2)
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بفدؿماظلدػقـي،موجدوحلممممم(1)اظؾق مضولماظغ م:ماظؾدفؿماطػـدقفؿ.مصوغؽػدلتممم

لماٌؾؽ:مأؼـمأصدقوبؽ؟مصؼدول:ممماظغ ممؼؿؾؿسمحؿكمدخؾمسؾكماٌؾؽ،مصؼو

دسقتما مصؽػوغقفؿ.مضول:مألضؿؾـؽ.مضول:معومأغًمبؼوتؾلمحؿكمتصـعمعوم

آع ك.مصؼولماظغ ممظؾؿؾؽ:ماعبعماظـوسمؼبمصعقدمواحد،ماؿماصؾؾين،ماؿم

خ مدفؿًومعـمطـوغيتمصورعينموضؾ:مبودؿمربماظغد م،مصنغدؽمددؿؼؿؾين.مممم

ًومعـمطـوغؿف،مصقضعفمؼبمصفؿعماظـوسمؼبمصعقدمواحد،موصؾؾفموأخ مدفؿ

م(2)،مصؼول:مبودؿمربماظغ م.مصقضعماظلدفؿمؼبمصددغممطؾدماظؼقس،ماؿمرعك

اظغ م،مصقضعمؼدهمػؽ امسؾكمصدشف،موعوتماظغ م،مصؼولماظـدوس:مآعـدوممم

ؽب ؽبب بماظغ م.مصؼوظقامظؾؿؾؽ:معومصـع ه رمضددموضدع،مضددممممم،ماظ يمطـ

وضد قبممصقدفمممم(3)األخددودمموس.مصلع مبلصقاهماظلؽؽمصلخ ت،موخددمآعـماظـ

اظددـريان،موأخدد ػؿموضددول:مإنمرجعددقاموإالمصددلظؼقػؿمؼبماظـددور.مصؽددوغقاممم

ؼؾؼقغفؿمؼبماظـور،مصفوحلتماع أةمععفومصديبمهلدو،مصؾؿدومذػؾدًمتؼدؿقؿمممممم

،مصؼولمهلومصؾقفو:مؼومأعوه،ماعضدلمصنغدؽممم(4)وجدتمح ماظـور،مصـؽصً

مسؾكمايؼ.مصوضؿقؿًمؼبماظـور.

                                                           
 اغؽػلتمأيمعوظً.م(1)

 اظصدغمبنيماظعنيمواألذن.م(2)

 األخدودمػقمذؼمؼبماألرض.م(3)

 غؽصًمأيمت اجعً.م(4)
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مسعدقا،مظؼددمتعد بمممممطونمعبقعماظصقوبيمصدوعؿنيمعدـمػدقلمعدومممم

مؼبماظـور،مصدسقاما مأنمؼـؾؿفؿ.اٌمعـقنمضؾؾفؿمطـريًا،موضؿؾقا،موأظؼقام

م***

ؼبمػ هماألؼوممتؼدممخـقسمبـمح اصيماظلفؿلمظؾ واجمعدـمحػصديممم

بـًمسؿ مبـماًطوب،مصؾوركمهلؿومسؿ ،موأوًٌماظؼؾقؾيمهلؿدومؼبمحػدؾممم

مزصوفمعبقؾ.

م***

ظقلؿعقامعدـممم(1)رجؾماوظٌؼبمظقؾي،مخ جمأبقمجفؾموأبقمدػقونمو

صلخد مطدؾممممدونمعقعودمبقـفؿ،موػقمؼصؾلمبوظؾقؾمؼبمبقؿفمردقلما م

طؾمؼ ؼدمأنمؼلدؿعمػد اماظؽد مماظد يمممممرجؾمعـفؿمذبؾلًومظقلؿؿعمعـف،م

ؼلق ماظـوس،مصؾوتقامؼلؿؿعقنمظفمحؿكماظصؾوح،مورؾعماظػف ،موغفدضمم

وعدقا،ممطؾمعـفؿمظقعقدمإظبمعـ ظف،مصؽشػمغدقرماظصدؾوحما ادؿفؿ،مصؿ ممم

مضولمأبقمجفؾمألبلمدػقون:معوذامتػعؾمػـو؟

مضولمأبقمدػقون:موعومجعؾؽمدبؿؾهمػـومإظبماظػف ؟

ضولمأبدقمجفدؾ:ماخػدضمصدقتؽمالمؼلدؿعؽمربؿدد،موإؼوطؿدومأنمممممممم

متعقدامٌومصعؾؿؿوماوغقي،مصؾقمرآطؿمبعضمدػفوئؽؿمأوضعؿؿمؼبمغػلفمذقؽًو.

                                                           
 اظ جؾمػقماألخـسمبـمذ ؼؼ،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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ؽدؾمضد ؼشمممضولمأبقمدػقون:مص متػعؾمذظؽمأؼضًومؼومأبدومايؽدؿ،مصمم

متعؾؿمأغؽمتؽ همعومجوحلمبفمربؿد.

وودظقامحؿدكماغصد صقا،موظؽدـفؿمؼبماظؾقؾديماظؿوظقديمسدودوامإظبمممممممو

،موجؾلقامحقٌماخؿؾموامبوألعس،مصؾدوتقامؼلدؿؿعقنمممعـ لماظ دقلم

ظفمحؿكمرؾعماظػفد ،مواظؿؼدقاماوغقدي،مصؼدولمأبدقمجفدؾ:موضبؽدؿ!مأأمممممممم

مغؿعوػدمأالمغعقدمظ ظؽماوغقي.

أدؿطعماظـقمماظؾقؾي،مأردتمأنمأصفؿمعدومؼؼدقلمممضولمأبقمدػقون:مأم

مربؿدمصقلى.

مضولمأبقمجفؾ:مص متعقدامٌـؾمذظؽمأبدًا.

وظؽددـمؼبماظؾقؾدديماظـوظـدديمسددودوامإظبمذبؾلددفؿ،مصؾددوتقامؼلددؿؿعقنم

ؼؼ أماظؼ آنمحؿكمرؾعماظػف ،موت ضقا،مصؼولمأبقمجفؾ:مالممظؾ دقلم

مغربحمحؿكمغؿعوػدمأنمالمغعقد.

ممعـوزهلؿ.صؿعوػدوا،موسودوامإظب

وظؽـماظ جدؾماظـوظدٌمتؾدعمأبدومددػقونمإظبمعـ ظدف،موجؾدسمإظقدفممممممممم

ؽب معـمربؿد.مودلظف:مأخربغلمؼومأبومدػقونمسـمرأؼؽمصقؿوممسع

وأسد فمعدومؼد ادممممضولمأبقمدػقون:موا مظؼدممسعًمأذقوحلمأس صفوم

مبفو،موأذقوحلمعومأس فمععـوػوموالمعومؼ ادمبفو.
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ؽب مبف.مضولماظ جؾ:موأغومواظ يمحؾػ

 جمعـمسـدهمحؿكمأتكمأبومجفؾ،مصدخؾمسؾقدفمبقؿدفمصؼدول:مممماؿمخ

ؽب معـمربؿد؟مؼومأبومايؽؿ،معومرأؼؽمصقؿوممسع

تـفدمأبقمجفؾموضول:معوذاممسعً؟متـوزسـدومسبدـمبـدقمزبد ومممممم

وبـقمسؾدمعـوفماظش ف،مأرعؿقامصلرعؿـدو،موغبؾدقامظؾقد بمصقؿؾـدو،ممممم

ونموأسطقامصلسطقـو،محؿدكمإذامتلدووؼـومسؾدكماظ طدىموطـدومطػ ددلمرػدممممممم

ضوظقا:معـومغيبمؼلتقدفماظدقحلمعدـماظلدؿوحل،مصؿؿدكمغددركمػد ه؟موا مالمممممممم

مغلؿحمبفمأبدًاموالمغصدضف.

مػ ماظ جؾمرأدفموشودر.

م***

ؼعؾؿماظصقوبيمددقرتلماظدؿنيموضد ؼشمؼبمدارمممممردقلما مطونم

إظبمعـ ظف،مصؾؼقؿفماظلقدةمخدصبديمددعقدة،ممماألرضؿ،موسـدعوماغؿفكمسودم

ممأ دـمعقظقدػدوماألولمالبــدومزؼدد،مأمسدوهممممممدموظدتمأوبش تفمضوئؾي:مظؼ

مأدوعيمبـمزؼد.

 ؼددورةمابـفؿددومزؼدددمظدد ظؽمطددـريًا،موذػؾددومظمابدؿفٍماظ دددقلمم

موحػقدػؿومأدوعي.

طونمأدوعيمبشقذًوموظطقػًو،مابؿففًمبفماظعوئؾيمعبقعًو،مإغدفمأولمم
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محػقد،موأحىمحػقد،موأس محػقد.

ًممممممممغبؾفماظ دقلم ريمبدنيمؼدؼدف،مودسدومظدفموألعدفموأبقدفمبدو

ماظؽـري.

م***

ح ؼصًومسؾكمدسقةماظـدوسمإظبمممؼبمعقدؿمايٍ،مطونمردقلما م

ر ؼؼما ،موطوغًمض ؼشمح ؼصيمسؾكمعـدعماظـدوسمعدـماالددؿؿوعمظدف،مممممم

،موطدونمذد ؼػًومؼبمضقعدف،مممم(1)رجدً معدـماألوسمممادؿقضػمرددقلما مم

صفؾسمإظقفمودسوهمإظبمام ونمبو موحده،مصؼولمظفماظ جؾ:مصؾعدؾماظد يممم

مؽمعـؾماظ يمععل.عع

م:موعوماظ يمععؽ؟صللظفمردقلما م

مضول:مذبؾيمظؼؿون.

م:ماس ضفومسؾل.صؼولمردقلما م

ؽؿمصؼ أماظ جؾمممومطونمسـدهمعـمذبؾيمظؼؿون،موطونمصقفومعـمايكب

:مإنمػ اماظؽ ممحلدـ،ممواظؽ مماىؿقؾماظؽـري،مصؼولمظفمردقلما م

متعوظبمسؾلمػقمػدىموغقر.مواظ يمععلمأصضؾمعـمػ ا،مض آنمأغ ظفما 

اظؼدد آن،مودسددوهمإظبمامدددؾؿ،مصؼددولمممصؿؾددكمسؾقددفمردددقلما مم

                                                           
 اظ جؾمػقمدقدمأومدقؼدمبـماظصوعً،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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ماظ جؾ:مإنمػ اماظؼقلمحلـ.

وأمؼ دمسؾكمذظدؽ،مواغصد فمإظبماٌدؼـديمدونمأنمؼعؾدـمأغدفمضددممممممم

مؿؾمؼبمح بمبنيماألوسمواً رجمسؾكمعومػقمعمعـمبف.أدؾؿ،موُض

م
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواألربعون ـ السادسالفصل 

م

 م505 | هـ5-

 (0)الطفول بن عمرو الدويس

م

رطضمش ممإظبمسؿؾيمبـمذقؾي،ماظ يمطونمصبؾسمإظبمأبدلمددػقونممم

بـمح ب،مدخؾمسؾقفمعل سًومؼؼقل:مؼومدقدي،محض تمضؾقؾيمدوسمعـم

ماظقؿـمظؾؿفورة،مؼؼقدػؿمدقدػؿماظطػقؾمبـمسؿ و.

سؿؾيمٌوممسع،مضول:ماغص فمؼومشد م،محضد تماظؿفدورةممممابؿفٍم

موازدػ ماظشع .

عفؿًومصؼول:مظعؾفمؼلؿؿعمإظبمابؿلؿمأبقمدػقون،موظؽـفمت ط مذقؽًوم

مربؿد.

غظ مسؿؾيمإظبمأبلمدػقونموضول:مػؾمتظدـمأنمرجدً معـدؾماظطػقدؾممممم

ملق مبؽ ممربؿد؟ؼؾب

                                                           
 اظطػقؾمبـمسؿ وماظدودل،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(1)
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م.ضولمأبقمدػقون:ماظطػقؾمذوس مغؾقف،مدقعفؾفمعومجوحلمبفمربؿد

صؿًمسؿؾي،ماؿمغودىماظغ م،موأخربهمأنمؼدسقماظطػقؾمإظبموظقؿيم

مؼبمخقؿؿف.

ظؾكماظطػقؾمبـمسؿ وماظدودلماظدسقةمبؽؾمد ور،مصؼدمطدونمسؾدكممم

س ضيمرقؾيمبلذ افمض ؼش،مدخؾمسؾكمسؿؾيمبـمربقعيماظد يماددؿؼؾؾفممم

حبػووة،موأجؾلفمض ؼؾًومعـفمؼؿؾودالنمأرد افمايددؼٌ،مبعددمأنمددلظفممممم

ومجؾىمعـموورة،ماضرتبمعـفموضولمظف:مؼدومرػقدؾ،مإغدؽممممسـمرحؾؿفموع

ضدعًمب دغوموػ اماظ جؾماظ يمبنيمأزف غدو،مربؿددمبدـمسؾددما ،مضددمممممم

أسضؾمبـو،موضدمص قمعبوسؿـوموذؿًمأع غو،موإمنومضقظفمطوظلق ،مؼػد قمم

بنيماظ جؾموبنيمأبقدفموبدنيماظ جدؾموبدنيمأخقدفموبدنيماظ جدؾموبدنيممممممممم

فمقعؽمعومضدمدخؾمسؾقـو،مصد متؽؾؿقبدممزوجؿف،موإغومشبشكمسؾقؽموسؾكمض

قب معـفمذقؽًو.موالمتلؿع

متعفىماظطػقؾموضول:مأػقمسؾكمػ هماظدرجيمعـماظدػوحل؟

ؽبممم أؼدًومعدـموجفدوحلمعؽديمظـصدقؽممبدوممممممممضولمأبقمددػقون:مظدقمددلظ

قبمعـفمذقؽًو. مغـصقؽمبف،مالمتؼ بقـبفموالمتلؿع

،موأنمؼلددممضؾؼماظطػقؾممموممسع،موض رمأنمؼؾؿعدمسـمربؿددمم

موالمؼلؿعمعومؼؼقلمسؾكمامر ق.مأذغقف
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ازدػ تماظؿفورةمؼبمض ؼش،موطلىماظطػقؾماٌولماظدقصري،موأظؼدكممم

اظشع ماظؽـري،مودف مومس مودعدممبؼوعفمؼبمعؽي،موؼبماٌلوحلمبقـؿومطونم

ضد بماظؽعؾديمؼؿؾدقماظؼد آن،مصعؾدؿمممممممؼغودرمخقؿيممس ،مرأىمربؿدًام

اظػدقر،موػدؿممممسؾكماظػقرمأنمػ امعومح رتفمعـدفمضد ؼش،مصرتاجدعمسؾدكمممم

وظؽـفمبعدمبضعمخطقاتمتقضػ،موصؽ مؼبمغػلدف:ممبوٌغودرةموددمأذغقف،م

وؼؾل،مإغينمرجؾمأعق مبنيماًؾقٌمواىؿقؾمعـماظؼدقل،موإغدلمذدوس مممم

ظؾقى،مأالمأدؿطقعمأنمأعق مضقلمربؿدمبـمسؾدما ؟مصننمطونماظد يمؼدلتلممم

مبفمحلـًومضؾؾؿف،موإنمطونمضؾققًومت طؿف.

معؼ بيمؼلؿؿعمإظبمت وةماظ ددقلمممصوضرتبمأطـ ،موجؾسمسؾك

ماظلددقرةمتؾددقماظلددقرةماظعطدد ة،موضضددكمدددوسيمؼؿؾددقمصقفددوماظ دددقلم

معـدػشمٌومؼلؿع:معومػ اماظؽ م؟معومأس بفموعومأش بمغلؼف!مواظطػقؾ

ص فمإظبمعـ ظف،موظؽـماظطػقدؾممواغمعـمت وتفماغؿفكماظ دقلم

دصبديممورد قمسؾقدفماظؾدوبمؼبمددوسيمعؿدلخ ة،متعفؾدًماظلدقدةمخممممممممتؾعف

صدؿحمممظقمذؼدف،موظؽدـماظ ددقلممممموضؾؼًمأنمأحدًامضدمتؾدعماظ ددقلممم

 تمظفماظلقدةمخدصبديماظطعدوممواظشد اب،مممماظؾوبموادؿؼؾؾماظطػقؾ،موحضقب

اظـوس،موتػد قمممصؼولماظطػقؾ:مؼومربؿد،مإنمضقعؽمضدمضوظقامظلمأغؽمتلق 

بنيماٌ حلموأػؾف،مصقا معومب حقامطبقصقغينمأعد كمحؿدكمددددتمأذغدلممممم
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عمضقظددؽ،ماددؿمأبددكما مإالمأنمؼلددؿعينمضقظددؽ،مصلددؿعؿفمضددقاًلمظددؽ مأمسدد

محلـًو،مصوس ضمسؾلمأع ك.

دةمخدصبيمبلع ماظطػقؾ،مصع ضمدواظلقمقلمد ماظ ددشدؾدؿداد

ؾقفمدقرةمدكمسدؾددما ،موتدقدقحد م،موتد مامددفمأعدؾقدسمقلمداظ د

٬ُُۡۡٮ٢َُۡٝۡۡۡ ص:مدددامخ َظؽٌۡۡٱّللذ
َ
١ُۡۡأ ٧َؽُۡۡٱّللذ ٢َۡۡٱلىذ َۡول٣ۡۡۡ٥َيُٮَلَۡۡۡول٥َۡۡۡيَِل٥ۡۡۡۡۡل

ُۥۡيَُس٨ ًٮاُۡلذ ُٛ َظُؽ ٠ُۡۡ
َ
م.٤1أ

ذػؾماظطػقؾمٌوممسع!معبؾمضصريةمهقيمععدونمسظقؿديمطفد ه!مممم

ؾب ضقاًلمضطمأحلـمعـفموالمأع ًامأسدلمعـف،مأذدفدمأنمممصؼول:موا معوممسع

مالمإظفمإالما موأغؽمردقلما .

ظؽدـماظطػقدؾمضدولممممبند مماظطػقؾمدقدمدوس،مومص حماظ دقلم

معـمصقره:مع غلمؼومردقلما ،معوذامأصعؾمهل اماظدؼـ؟

موادسفؿمإظبمامد م.مؽ:ماذػىمإظبمضقعصؼولمظفماظ دقلم

ؤمعطوعمؼبمضقعل،موأغومراجعمصؼولماظطػقؾ:مؼومردقلما ،مإغلماع 

وداسقفؿمإظبمامد م،مصودعما مأنمصبعؾمظلمآؼديمتؽدقنمظدلمسقغدًوممممممإظقفؿ

مسقػؿمإظقف.سؾقفؿمصقؿومأد

مؼدؼفمإظبماظلؿوحلمدسقًو:ماظؾفؿماجعؾمظفمآؼي.مص صعماظ دقلم

                                                           
 .4-1دقرةمامخ ص،ماآلؼوتمم(1)
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إظبمضؾقؾؿدفمموح ممأعؿعؿفمودوص معـمصقرهمعؿففًومموشودرماظطػقؾ،

دوس،موعومإنماضرتبمعـفومإذامبـقرمؼظف مبنيمسقـقف،مػ همػلماآلؼدي،مم

قبوظؽـماظطػقؾم ا :ممددقؽقنمزبقػدًومظؾـدوس،مصددسوممممأنماظـقرمؼبموجففممز

مالموعؾفومؼبموجفل،مطلمالمؼظـقامأنمبلمسوػيموع ضًو.ماظؾفؿ

صوغؿؼؾماظـقرميظؿفدومعدـموجفدفمإظبمؼدده،موطلغدفمضبؿدؾمغدورًامممممممم

مصقفو.

وؼبمؼدددهماظـددقرموطلغددفمذددعؾيممدخددؾماظطػقددؾمسؾددكمضؾقؾؿددفمظددقً ،

خ جًماظؼؾقؾديمعدـمعـوزهلدومتـظد مإظبمددقدػوماظطػقدؾ،موأيممممممممعضقؽي،

وبمؼبماظعش ؼـمعـماظعؿد ،ممذلحلمش ؼىمحدثمععف!موخ جمعـمبقـفؿمذ

ضبؿؾمػ ةمبنيمؼدؼف،موؼ تديماقوبًومبلقطي،مصؼولمهلؿماظطػقؾ:مإنمػ ام

ؾبم ،موذدفدتممغقرمامد م،ماظدؼـمايؼماظ يمجوحلمبفمربؿد،موضدمأددؾؿ

ؾب عـفمضدقاًلمسظقؿدًو،مصقدومممممأنمالمإظفمإالما موأنمربؿدًامردقلما ،مومسع

مؿمؼبماظدغقومواآلخ ة.ضقعلمامسعقاموأرقعقا،مؼفدطؿما موؼقصؼؽ

قمضقعفمبفمالمؼػفؿقنمعدومؼعدين،مبدؾمأمؼصددضقامعدومؼؼدقل،مممممممحدقب

ععظؿفؿمدخؾماٌـوزلمسوئدًامإظبمص اذدف،مواآلخد مزدؾمؼـظد مإظبماظطػقدؾمممممم

معلؿـؽ ًامسؾقفمعومؼؼقل.

ػؽ اموأمؼلؾؿمأحدمعدـمدوس،موأمؼصددقمأحددمطد مماظطػقدؾ،مممممم
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مفؿمسـفومغفوئقًو.وسؿًمضؾقبمعموجقدماآلؼيمأمؼؽرتاقامبفو،حؿكمع

زؾماظطػقؾمواضػًومإظبمأنمسودتمطؾماظؼؾقؾيمإظبمعـوزهلدومإالما ادي،ممم

أعفموأبقهموزوجؿف،مغظ مإظدقفؿموؼبمؼددهماآلؼدي،مضوظدًمزوجؿدف:مأػدً ممممممم

مبعقدتؽ.

مغظ ماظطػقؾمإظقفوموضول:مأوالمتصدضنيمعومأضقل؟

معوممسعً.مماظطػقؾ:مبؾمغصدق،مادخؾموحداـومضوظًمأ

ألع ،موصعً مطوغًمأعفمأولمعـمأدؾؿ،مسوئؾؿفماص حماظطػقؾمبؿؼؾؾم

موضوظً:مؼومبين،مدؼـؽمدؼين.

ماؿمضولمأبقه:مؼومبين،مدؼـؽمدؼين.

موعـمبعدػؿومأمسؾًمزوجؿفمضوئؾي:مدؼـؽمدؼينمأؼضًو.

ػؽ امطوغًمسوئؾيماظطػقؾمػلماظعوئؾيماٌلؾؿيماظقحقددةمؼبمدوس،مم

ماشؿلؾقاموصؾقاموضضقامظقؾؿفؿمعمعـنيمعقحدؼـ.

ر قمأحدػؿمبوبمعـ لماظطػقؾمواظعوئؾيمذبؿؿعي،مماظؾقؾوؼبمآخ م

غفضماظطػقؾموصؿحمصنذامبفماظشوبماظ يمطدونمضبؿدؾماهلد ةمبدنيمؼدؼدفمممممم

م.(1)واضػًو،مغظ مإظقفماظطػقؾمؼؼقل:مأػً مبؽمؼومأبومػ ؼ ة

                                                           
أبقمػ ؼ ةمػقمسؾدممشسمبـمصك ماظدودل،مصقوبل،مظؼؾفمأػؾفمبف اماظؾؼدىمظؿعؾدؼمػد ةممممم(1)

 ومذػى،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.صغريةمبفمطونمضبؿؾفومععفمأؼـؿ
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مأنمأمسعمعومجؽًمبف.مغظ مأبقمػ ؼ ةمؼبماظطػقؾموضول:مأردتؾب

،موحدادفممبدومجد ىمممموأدخؾمأبومػ ؼ ةمعـ ظدفممص حماظطػقؾمظ ظؽ

ععفمؼبمعؽي،مصوغش حمصدرمأبقمػ ؼد ة،موأسؾدـمأغدفمسؾدكمدؼدـماظطػقدؾممممممم

موأػؾف،موتطف موصؾكمععفؿ.

طونمػمالحلماألربعيماظقحقدؼـماظ ؼـمضؾؾدقامعدومجدوحلمبدفماظطػقدؾ،مممممم

وظؽـماظؼؾقؾيمأمتؼؿـعمبوظدؼـماىدؼدد،موبوتدًمتدمذيماظطػقدؾموأػؾدف،مممممم

ملغفمسودمعؾعقغًومعـمعؽي.وطموامضبؿؼ وغف،مورصضقامايدؼٌمإظقفوبدؤ

زؾماظطػقدؾمضبدوولمػدداؼؿفؿموظؽدـمدونمصوئددة،مصددوسمطوغدًمممممممم

مغفوئقًو.مإظقفواالدؿؿوعمأت صضماالضرتابم

م

 

م

م

م

م

م

م
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م

 م505 | هـ5-

 اهلجرة الثاىوة إىل احلبشة

 صالب شعاب أيب

م

سؾددكممازدادماضددطفودماٌلددؾؿنيمؼبمعؽددي،موحدد نماظ دددقلمممم

أصقوبف،مصلع ػؿمبوهلف ةمإظبمايؾشديمإظبمحقدٌماظـفوذدلموعدـمبؼدلمممممم

ػـدوكمعدـمأصدقوبفؿ،مصؼددمالضدقامسـددماظـفوذدلماالددؿؼؾولمواألعدون،مممممممممم

موسؾدواما معطؿؽـني.

ػ هماٌ ةموف ماظؽـريونمظؾفف ة،مصك جمعدومؼؼدوربماظـؿدوغنيمممم

ممممنيمرجدؾمواعد أةمػدوربنيمعدـمأذىمضد ؼش،مردوئعنيمظ ددقلممممممممصقوبقًومب

م،مآعؾنيمبؽ مموسدلماظـفوذل.ا م

تمطوغددًماظؿففقدد اتمتددؿؿمؼبماًػددوحلماظؿددوم،موخ جددقامعبوسددومم

صغريةمؼبمسؿؿيماظؾقؾ،موأمتـؿؾفمض ؼشمألعد ػؿمإالمبعددمأنمطدوغقامضددممممم
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مرطؾقاماظلػـموشودرواماظقوبلي.

واػؿد تمضد ؼشممماٌ ةماظلوبؼي،ممطوغًماألسدادمػ هماٌ ةمأطربمعـ

ضولمأبقمجفؾمشوضؾًو:مظ ظؽمطـريًا،مواجؿؿعقامؼبمدارماظـدوةمسؾكمسفؾ،م

ظؼدمػوج ماظؽـريون،موادؿؼؾؾفؿماظـفوذلمأحلـمادؿؼؾول،موأدؾؿمسؿد مم

مد ؼعًو،مسؾقؽؿمأنمتؿص صقا.مؼـؿش وغب ة،موبوتمػ اماظدؼـم

،مإغفمؼلدق ممضولمسؿؾيمبـمذقؾي:مظؼدمأصلدمسؾقـومأبـوحلغوموغلوحلغو

ماىؿقع.

ضولماظقظقدمبـماٌغرية:مظؼدمصؼدغوماظلقط ةمسؾكمػد اماظددؼـ،مصؼددمممم

مبدأماظعدؼدمعـماظلودةمؼدخؾقنمصقف.

سف وامأعوعفموأداغقاممدفقؾمبـمسؿ و:مسفؾًو!محؿكماظشع احلضولم

مظفمبوظطوسي.

ضولمأبقمدػقون:مسؾقؽؿمأنمتؿك واماظققممضد ارًامضؾدؾمأنمتـػضدقا،مممم

م.ظؼدمذوعمأع مربؿد

ضولمأبقمجفؾمصورخًو:مإغفماظؼؿؾ،مصبدىمأنم دقتمربؿددمبدليممممم

مودقؾي.

مضولماظقظقدمبـماٌغرية:مظـمترتطؽؿمبـقمػوذؿ.

مضولمأبقمجفؾ:مغػدؼفمبدؼيمعضوسػي.
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مضولمسؿؾيمبـمربقعي:مظـمؼ ضقامب ظؽمأؼضًو.

مضولمأبقمجفؾ:منعؾمضوتؾفمعـمشريمض ؼش.

بينمػوذدؿ،مممصؿًماىؿقع،موصؽ وامأنمؼط حقامػ هماظػؽ ةمسؾك

صؼولماظقظقددمبدـماٌغدرية:مؼدومممممامإظبمأبلمروظىمووجفوحلمبينمػوذؿ،مصؾعـق

أبومروظى،مظؼدمشؾىمسؾكمأع غومؼبمابـمأخقؽ،مظؼدمصد قممشؾـدو،موذدؿًمممم

ض ؼشًو،موص قمبنيماٌ حلموأػؾف،مصنغومداصعقنمظؽؿمؼبمدعفمدؼديمعضدوسػي،ممم

موظقؼؿؾفمرجؾمعـمشريمض ؼش،مؼ ضبـوموت ضبقنمأغػلؽؿ.

فمأبلمروظىموضول:مسؾكمعدوذامتلدووعقن؟مأددؾؿؽؿمابدـممممماغب موج

مأخلمظؿؼؿؾقه،مظـمؼؽقنمذظؽمأبدًامعومحققً،موظـمت ضكمبـقمػوذؿمأبدًا.

قضدػمموبدوتماظقضدعمؼبمشوؼديماًطدقرة،مصمممممصلبكمبـقمػوذؿمذظؽ،

وأتدكمرجدؾمعدـمبدينمػوذدؿممممممععفؿمأؼضًومبـقماٌطؾدىمبدـمسؾددمعـدوف،ممممم

مؿقاسدوغؽمظقؼؿؾقك.ؼمضب رهمؼؼقل:مإنمض ؼشًوراطضًومماظ دقلم

ممصلتددوهممص سددًومإظبمربددف،معددـمبددوبماظصددػوممصكدد جمردددقلما م

صؼولمظدف:مؼدومربؿدد،مإنما مضددمأعد ماظلدؿوحلمأنمتطقعدؽ،مممممممممجربؼؾم

واألرضمأنمتطقعؽ،موأع ماىؾولمأنمتطقعؽ،مصننمأحؾؾًمصؿد ماظلدؿوحلممم

أنمتـ لمسؾقفؿمس ابًومعـفو،موإنمأحؾؾًمصؿ ماألرضمأنمدبلدػمبفدؿ،ممم

محؾؾًمصؿ ماىؾولمأنمتـضؿمسؾقفؿ.وإنمأ
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م:مأؤخ مسـمأعيتمظعؾما مأنمؼؿقبمسؾقفؿ.صؼولمردقلما م

م***

ضدددمعـعددفمضقعددفمسددودواممممٌددومس صددًمضدد ؼشمأنمردددقلما ممم

مواجؿؿعقاماوغقي.

مغضدغطمسؾدكمعدـمصبريوغدف،مبدينمممممسؾقـدومأنمممًاإذضولمأبقمجفدؾ:مم

مػوذؿ.

:مػلماٌؼورعديممصؽ ماىؿقعمؼبمػ هماظـؼطي،مصؼولمسؿؾيمبـمربقعي

م.ًاإذ

صؿًماىؿقعمصؿًمعقاصؼيمألع مسظقؿ،مصـودىمسؿؾيمبدـمربقعديممم

إظبمأنممإظبماجؿؿوعمؼضؿمعبقعمرؤدوحلماظؼؾوئؾ،موتـوضشقامؼبمأعد ماٌؼورعديمم

ماٌعظؿموأمؼعورضمإالماألضؾقي.م،مصقاصؼؼلؾؿمبـقمػوذؿمابـفؿمظؾؼؿؾ

وضددػمسؿؾدديمبددـمربقعدديمؼؿؾددقمغددصماظقاقؼدديمسؾددكمعددـمؼؽؿددى:مم

موعدـمغوصد وػؿ،مممأنمالمؼـوطققامبدينمػوذدؿمممضؾوئؾمض ؼشمسؾكماجؿؿعً

والمؼ وجددقنمعددـفؿ،موأنمالمؼؾقعددقامهلددؿموالمؼشددرتونمعددـفؿ،موأنمالممم

صبوظلدقػؿموالمطبدوظطقػؿ،موالمؼددخؾقامبقدقتفؿموالمؼؽؾؿددقػؿ،موأنمالممممم

ؼؼؾؾقامعـمبينمػوذؿمصؾقًومأبدًا،موالمتلخ ػؿمبفدؿمرأصديمحؿدكمؼلدؾؿقاممممم

مهلؿمظؾؼؿؾ.ممسؾدماٌطؾىمربؿدًامبـمسؾدما مبـ
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وادددؿــقامعددـماظؽعؾددي،مجددقفمػددومؼبمسؾؼقضددوعقامبددوظؿقضقعموماددؿ

ماٌؼورعيمأبومهلى،مصؼدمآزرمض ؼشًومؼبمخصقعؿفومظؼقعف.

عبدعممومصػد عممرطضمرجؾمإظبمأبلمروظىمؼعؾؿفمعومض رتمض ؼش،

ـمممبينمػوذؿمسؾكمسفؾ،مواتػؼقامسؾدكمعلدوغدةمابدـفؿمربؿددمممم ،مبدليممثد

م.عـمأيمشودرمبمعؽيميؿوؼؿفواالجؿؿوعمؼبمذعوبمض 

صقفدومعدوحلموالمذدف ،ممممموظؽـمطوغدًمتؾدؽماظشدعوبمعؼػد ة،مظدقسممممم

مغصددؾقاماًقددوم،موغبؾددقامإظقفددومعددومادددؿطوسقامغبؾددف،موجؾلددقامصقفددوم

عقشمبعقدًامسـمأػؾمعؽيموعؼورعؿفو،مربقرنيمابـفؿمربؿدًامضبووظقنماظ

مؼػدوغفمبؽؾمعوم ؾؽقن.

مجؾسمأبقمروظىمؼؼقل:

                                                           
 راشقيماظلؼىمؼعينمصقتموظدماظـوضيمحنيمؼقظد.م(1)

ماتمبقــددوأالمأبؾغددومسددينمسؾددكمذم

مأأمتعؾؿددقامأغددوموجدددغومربؿددداًممم

موأنمسؾقددددفمؼبماظعؾددددودمربؾدددديم

موأنماظدد يمأظصددؼؿؿمعددـمطؿددوبؽؿممم

مأصقؼقامأصقؼقامضؾؾمأنمضبػ ماظـ ى

موالمتؿؾعقامأعد ماظقذدوةموتؼطعدقاممم

مظمؼوموخصًومعـمظدميمبدينمطعدىمممم

ماظؽؿدىمغؾقًومطؿقدكمخدطمؼبمأولمم

موالمخريمممـمخصدفما مبويدىمم

م(1)ظؽؿمطوئـمسبلًومط اشقيماظلدؼىم

موؼصؾحمعـمأمصبـمذغؾًومط يماظ غى

مأواصدد غومبعدددماٌددقدةمواظؼدد بممم
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م***

صؼددمطوغدًموؿدعمأعؿعؿفدوممممممأعوماظلدقدةمخدصبديمبـدًمخقؼؾدد،مممم

ةمبينمأددمؼؼقظقن:مأؼؿفوماظطدوػ ة،مأعدومأغدًمممموظؿؼكمبفومدودظؾ حقؾ،مص

صوبؼل،مصلغًمصوحؾيماٌؽوغيمواظش ف،مابؼمؼبمعـ ظؽمععد زةمعؽ عدي،ممم

مظقسمسؾقؽمأنمتعقشلمؼبمذعوبمعؼػ ة.

وظؽـفومضوظً:موا مالمأطقنمإالمحقدٌمؼؽدقنمزوجدلمواٌلدؾؿقن،ممممم

همبؽؾمعومأوتقًمعـمعولموذد فموضدقة،مأوعـدؾمزوجدلمتؿدكع ممممممودلدوغد

مضؿؾف؟محلؾـوما موغعؿماظقطقؾ.ض ؼشمسؾكم

اظشدعوبمتلدوغدمممضقعفو،موح عدًمأعؿعؿفدوموذػؾدًمإظبممممصرتطفوم

مزوجفو،موضدمبؾغًماظلؿنيمعـمسؿ ػو.

م***

بدأمايصورمبؽؾمجدؼي،مؼبماظؾداؼيمطوغًماٌموغيمواٌدولمؼبمبدينمممو

ػوذؿمتؽػقفؿمظققعفؿ،موظؽـمبلد سيمبددأتماألعدقالمتدـؼص،مواظطعدوممممممم

ؽديمؼؾقدعموالمؼشدرتيمعدـفؿ،موبددؤوامؼشدع ونمممممممؼؼؾ،موعومعـمأحدمؼبمع

                                                           
 سضماظ عونمؼعينمزعـمذدؼد.م(1)

موتلددؿفؾؾقامح بددًومسقاغددًومورمبددوم

مصؾلـوموربماظؾقدًمغلدؾؿمأغبدداًممم
م

مأع مسؾكمعـمذاضفمجؾدىمايد بمم

موالمطد بمم(1)ظغ احلمعـمسضماظ عون
م
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مبصعقبيماألؼومموضقؼمايول.

طونمعصدرمرزضفؿماظقحقددمػدلماظؼقاصدؾماظصدغريةماظديتمؼؾعـفدوممممممم

ممومأمت حظفمضد ؼشمأومتقضػدف،ممممؿعورػقنمواٌلوغدونمؼبمجقفماظؾقؾاٌ

موأمؼلؿطعمأحدمايصقلمسؾكمزادمبغريمتؾؽماظط ؼؼي.

سؾكمغبوؼديمابدـمأخقدف،موطدونمممممطؿومطونمأبقمروظىمذدؼدماي صم

م.صؿغدرمبفؼقصقفمأالمؼـوممؼبمص اذفمطؾمظقؾي،محؿكمالمتصؾمإظقفمض ؼشم

،مواظؿؼكمبدلبلمروظدىممم(1)حض مأبقمجفؾمإظبماظشعوبمععمزعقؾمظف

صؼولمظف:مأالمتؽػقنمسـمسـودطؿمؼومآلمػوذؿ؟مدّؾؿقامظـومربؿددًامتعدقدونممم

مإظبماٌولمواىوهمواظش ف.

وا مالمؼؽدقنمظـدوماظشد فمواىدوهمبؿلدؾقؿممممممص دمأبقمروظىمضوئً :م

مابــومظؿؼؿؾقه،موػومسبـمصوب ون،مصوصعؾقامعومتشوؤون.

مضولمأبقمجفؾ:مأالمغ ىمربؿدًامظـقوجفف؟

مضولمأبقمروظى:مشبشكمشدرطؿ.

ضددولمأبددقمجفددؾ:مػددومأغددؿؿمبقــددو،موسبددـمااـددون،مصؼددطمغلددلظفممم

موسبوجففمسّؾفماغؿفكمممومؼػعؾمبؽؿ.

وزعقؾفمظؾؼوحلمرددقلما ،موضددمطدونممممماصطقىمأبقمروظىمأبومجفؾ

                                                           
 اظ جؾمؼدسكمسديمبـمربقعي،معـماٌش طني،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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ؼبماظشدعوب،موأوحدكما مإظقدفممممحؿدكممؼعؾؿمأصقوبفماظؼد آنممماظ دقلم

م،ظقفودظدفمأبدقمجفدؾمممدقرةماظؼورسي،مصؾقـؿومػقمبنيمأصدقوبفمإذمجدوحلهممم

مؽ:مأالمت ىمؼومربؿدمعومحدؾمبلصدقوبؽموأض بوئدؽ،مإنمػد امبلدؾؾمممممصؼول

موبلؾىمإهلؽ،مأص متؽػمسؿومتػعؾ؟

عومطونمظقؽػمسـمأعد مأعد هما مبدف،موصدربممممممموظؽـمردقلما 

ععمأصقوبفموأػؾفمؼبمدؾقؾما ،مصؼولماظ جؾ:مؼدومربؿدد،محدداينمسدـممممم

مؼقمماظؼقوعيماظ يمت سؿ،معؿكمؼؽقنموطقػمؼؽقن؟

طؿومأوحكما مظفمأغفومتؽقنمعـمإحقوحلماظعظدوممممصقدافؿوماظ دقلم

ؿمؼومربؿد،مظدقمموػلمرعقؿ،مصؾؿوماغؿفكمابؿلؿماظ جؾمدوخ ًاموضول:مػؾمتعؾ

ؾب مذظؽماظققممأمأصدضؽموأمأؤعـمبف،مأومصبؿعما مػ هماظعظوم؟مسوؼـ

ِٝۡك٥َُّۡۡلٓۡوت:مددفماآلؼدقظدلوحكما مإظبمرددص
ُ
َۡوَّل١ۡۡٓٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِۡۡبًَِٮۡمِۡۡأ

ِٝۡك٥ُۡ
ُ
ِفۡۡأ ۡٛ ََيَۡكُت٢ۡۡٱل٤ذٮذا٦َحِۡۡثِٱجلذ

َ
نَص٨َُٰۡۡخ ٣ذ٨ۡٱۡۡلِ

َ
َٓۡۡخ ٧َۡ ة٫ُ٦َۥَّۡنذ َْ ۡثََل٣َِٰۡۡٔ

َٰؽِۡ َٰٓۡۡرِي٨ََۡؼ نََۡعَ
َ
َُّكّٮِيَۡۡأ نَص٨َُٰۡۡيُؿِيؽُۡۡث٤ۡۡ٢ََۡب٪َة٫َُ٩ۥۡن ُضؿَۡۡٱۡۡلِ ۡٛ ٦َة٫ُ٦َۥۡحِلَ

َ
٢َُۡۡۡٔۡيَۡس٥ۡۡأ

يذةنَۡ
َ
٧ۡۡٱۡۡلََصُۡۡثَؿِقََۡۡٚإِذَا٦ۡٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِۡۡيَٮۡمُۡۡخ َٙ ٧َؿُۡۡوََػَك َٞ ٨َۡۡٓٱ٣ۡ ٧ُۡفۡۡوَُجِ ۡٱلنذ

٧َؿُۡ َٞ ٮُل٩َۡۡوٱ٣ۡ ُٞ نَص٨ََُٰۡۡح ۡح٨َۡۡيَٮ٦َۡهِؾٍۡۡٱۡۡلِ
َ
ؿُّۡۡخ َٛ ۡۡ٪ٱل٧َۡ َٟۡۡإَِل٫ََٰۡۡوَزرََّۡۡلۡۡلََكذ ِ َۡربّ

ؿُّۡۡيَٮ٦َۡهِؾٍۡ َٞ ٬ْۡۡٱل٧ُۡۡكذَ نَص٨َُٰۡۡيُجَجذُؤا مَۡۡث٧َِةۡيَٮ٦َۡهِؾ ۡۡٱۡۡلِ ؿََۡۡٝؽذ ػذ
َ
نَص٨َُٰۡۡث٢َِۡۡ٭َوأ َٰۡۡٱۡۡلِ ََۡعَ

ِك٫ِۦ ۡٛ ٣َۡؾََٰۡۡولَٮۡۡۡٮثَِىيَة َۡۡج
َ
َٕةذِيَؿهُۥۡخ م.1ٯ٦َ
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ؾؿؿدًمم!مصغفضمأبقمجفؾمشوضؾًوموضول:مطػمسدـمذظدؽمؼدومربؿددمممم

مأغًموأػؾؽموطؾمعومؼلوغدك.

ؼدمأبلمجفؾموضولمظدف:مأوظبمظدؽمصدلوظب،مادؿممممممصلعلؽماظ دقلم

مأوظبمظؽمصلوظب.

لقبمدصوبؿلؿمأبقمجفؾموضول:مؼومربؿد،معومتلؿطقعمأغدًموربدؽمصدممم

مذقؽًو،موإغلمألس معـمعشكمبنيمجؾؾلمعؽي.

قمجفؾمإظبمعـ ظفمواّطكمؼبمص اذفمدودمأبدوب،موسدعدشداظودرامدوش

ٓۡظف،مصلوحكما مإظبمردقظفماآلؼوت:ممـمتفدؼدماظ دقلمؼلك مع ۡلََكذ
َ٘خِۡۡإِذَا َاِؼَۡۡث٤ََ ٨ۡذۡٻَراقۡ ٨٦َۡۡۡ َۡور٢ًَِۡۡٺٱ٣ُّتذ َّ ٩ذ٫َُۡۡو

َ
خِۡۡټٱ٣َِۡٛؿاُقۡۡخ ٛذ ةُقَۡۡوٱتۡلَ ۡٱلكذ

ةقِۡ َٟۡۡإَِلَٰۡۡٽثِٱلكذ ِ َقََۡۡٚلۡۡپٱل٧ََۡكةُقۡۡيَٮ٦َۡهِؾٍَۡۡرّب ََٰۡۡوَّلَۡۡوؽذ َۡوَؾَِٰس٨ۡٿَولذ
ََٰۡۡب٠َۡؾۡذ ٫ِ٤٬ِۡۦۡإَِلَٰٓۡۡذ٬َََتۡۡث٥ُۡذۡڀَودََٮلذ

َ
ىَٰٓۡۡأ ُذ ۡوَلَٰۡۡځَحذ٧ََ

َ
َٟۡۡأ َ ۡوَلَٰۡۡل

َ
ۡوَلَُٰۡۡث٥ۡذۡڂَٚأ

َ
ۡأ

َٟۡ َ ۡوَلَٰٓۡۡل
َ
ََيَۡكُتۡۡڃَٚأ

َ
نَص٨َُٰۡۡخ نۡٱۡۡلِ

َ
ل٥َۡۡۡڄُقًؽىُۡحُّۡتَكَۡۡأ

َ
ُٟۡۡخ حٗۡۡيَ َٛ ُۡ ۡ ٨ِ٦ُّۡۡج ِنّ ٦ۡذ

حََٗۡۡكنَُۡۡث٥ۡذۡڅُح٧َۡنَٰۡ َٞ َ٤ ََٜٔۡۡ ىَََٰۡۡٚؼ٤َ ٢ََٕۡۡچََٚكٮذ وَۡصۡي٦ِِۡۡۡ٪٫ََُۡۡٚض ـذ ٠َؿَۡۡٱل ۡٱَّلذ
٩َثَٰٓۡ
ُ
٣َحَۡفۡۡڇَوٱۡۡل

َ
َٟۡۡخ ِ َٰل َٰٓۡۡثَِؾَِٰؽرٍَۡۡذ نََۡعَ

َ
م.م1ڈٱل٧َۡۡٮَتََُٰۡۡيۡـ ِىَۡۡأ

م:مدؾقوغؽموبؾك.ضولمردقلما م

م***
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مسودمأبقمجفؾمإظبمذبوظسمضد ؼش،موأخدربػؿمبقضدعمربؿددممممم

اظعظومماظؾوظقدي،مموأصقوبفماظؾوئس،موطقػمعومؼ المعص ًامأنمربفمضبقلم

وأغددفمؼفددددهموػددقمؼبمحوظددفمتؾددؽ،مصؽددونمأعقدديمبددـمخؾددػمحوضدد ًامؼبممم

وذط همبلقحلمأعومماىوظلدنيمؼؼدقل:مالبددمممممااؾس،مصفؿ ماظ دقلم

أنماىقعمجعؾفمؼ ىمذقطوغفمؼؼددممظدفماظطعدوممواظشد ابمؼبمضصدقرمعدـممممممم

مذػى.

قظفمعومصعؾمأعقي،مدوظبمإظبمرددـ،مصلوحكما متعدقامدوخ ؼدصضقؽ

ماآلؼدددقددكمإظدوأوح مدددف وت:
ة ٣ُِّۡۡكَِّۡۡوۡي٢ۡ  ـَ ة٧َ٬ٍُۡۡ ـَ ٧َُّ ِي١ۡل َٓۡۡٱَّلذ ٦َۡةّٗلَۡۡجَ

َدهُۥ ؽذ َٔ نۡذََۡيَۡكُت٢َۡۡو
َ
ۥٓۡۡأ هُۥ٦َۡةَُلُ ۡػَلَ

َ
ا٣ۡۡأ ٧َحِِۡۡػۡۡحَلُۢنجََؾنۡذۡلََكذ َُ ٤ۡۡٓٱۡۡلُ َۡو٦َة

َٟۡ َٰ ۡدَرى
َ
٧َح٦َُۡۡةۡأ َُ ٩َِۡۡةر٥ُۡۡٱۡۡلُ ََؽةُۡۡٱّللذ ُٓۡۡٱ٣ذِّت٦ۡۡٱل٧ُۡٝٮ ِ٤ ُذ َۡۡت ۡفََۡۡعَ

َ
ِِۡۡٔٱۡۡل ۡإِجذَ٭ة٧َۡؽة

ًۡ٭٥ِ
َ٤ ۡؤَوَؽة َۡۡٔ َدة َۡۡخ٧َؽۡ ِۡػ٦٨ُّۡۡ ٧َؽذ م.٩1مُّ

م

 

م

م

م
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م

 م506 | هـ4-

 ب عاث

 (0)سلامن الفاريس

م

ممؼ تدديممطونمرجؾمؼصقىمخودعفمؼدخ نمؼـد ب،مطدونماًدودممم

اقوبًومبلقطي،مرشؿمأنموجففمؼدقحلمأغدفمظدقسمعدـماظعد ب،مصؼددمطدونمممممممم

أذؼ ًامجوحلمعـمب دمصورس،موبوسدفمودورمإظبمػد اماظ جدؾمظقلدؿكدعف،مممممم

مصلخ هماظ جؾمإظبمعدؼـؿفمأالموػلمؼـ ب.

وضػماًودممضبدقمؼبمأبدقابماٌدؼـدي،مورطد مطدؾمتػؽدريهمسؾدكممممممم

عدـمضؾدؾ!مددقؾفماظ جدؾمممممماظـكؾم ألماٌؽون،موطلغفمأمؼ مذدقؽًومطفد امم

مظقدخؾ،مصؼولماًودم:مؼومدقدي،مأتلذنمظلمأنمأذوػدمػ هماظؾؾدة؟

مغظ مدقدهمإظقفمب ؼؾيموضول:مالمتؿلخ ،موالمتػؽ مؼبماهل بمؼومدؾؿون.
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مضولمدؾؿونماظػوردل:مأبدًا،مأرقفمبفوموأسقد.

مضولمدقده:محلـًو،مالمتؿلخ ،مظدؼـومسؿؾمطـري.

،مووضػمأعدوممصدك تني،موطلغدفممممرطضمدؾؿونماظػوردلمؼبماٌدؼـي

اؿممأخريًاموجدمعومطونمؼؾقٌمسـف،مصوظؿػًمحقظفماوغقيمظقشوػدماظـكؾ،

طـريًامحؿكمبدأمؼ جػ،موظؽـفمطونممجـكمسؾكماألرضموبدأمؼؾؽل،مبؽك

مدعقدًاممبومرأى،مصؼدموصؾ.

ماؿمسودمإظبمدقدهمطبدعفمبؽؾمإخ ص.

م***

سملدددؿمإظبمضؾقؾدددؿنيمأدوددددقؿني،مػدددلماألوطوغدددًمؼـددد بمتـؼ

واً رج،موطوغًمتـشىمبقـفؿماظؽـريمعـماي وبماألػؾقي،مصؿومتؾؾٌم

حدد بمأنمدبؿدددمحؿددكمتـدددظعمحدد بمبعدددػو،موطوغددًمبعددضماظؼؾوئددؾمم

اظقفقدؼيمضدمػدوج تمإظبمؼـد بموادبد تمعـفدومعلدؽـًومهلدؿ،موأاـدوحلمممممممم

ماي وبمطوغًمضؾوئؾماظقفقدمشوظؾًومعومتلوغدماألوسمسؾكماً رج.

ظقفقد،موض روامأنمؼؾعـدقامإظدقفؿممماجؿؿعماً رجمعـ سفنيمعـما

بؽؿوبمتفدؼد:مإظبمبينمض ؼضيموبينماظـضري،مإنماألوسمصقؿومبؾغـومضددمم

ادؿعوغًمبؽؿمسؾقـو،موظـمؼعف غومأنمغلؿعنيمبلسدادطؿموأطـ معـؽؿمعدـمم

اظع ب،مصننمزػ غومبؽؿمص اكمعومتؽ ػدقن،موإنمزػد متمأمغؿقضدػمسدـممممم
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ؾؽؿمعـمذلغـومعدومأغدؿؿماآلنمممضؿوظؽؿمأبدًا،مصؿصريوامإظبمعومتؽ ػقن،موؼشغ

مسقغومودبؾقامبقــوموبنيمإخقاغـو.عـفمخوظقن،موأدؾؿمظؽؿمعـمذظؽمأنمتدؽب

وضعماظؿفدؼدماؼقً مسؾكماظقفقد،مصلردؾقامردػؿمإظبماً رج:مإغفم

ضدمطونماظ يمبؾغؽؿ،مواظؿؿلًماألوسمغص غو،موعومطـومظــص ػؿمسؾدقؽؿمم

مأبدًا.

ظقـومب ػدوئـمتؽدقنمبدنيممممصؾعـًماً رج:مصننمطونمذظؽمصوبعـقامإ

مأؼدؼـو،مغضؿـمبفؿمأغؽؿمظـمتدسؿقاماألوسماوغقي.

واصؼماظقفقد،موبعـقامإظقفؿمأربعدنيمش عدًومعدـفؿمؼؽدقنمرػقـديمممممم

إظبمأنممسؾدكماًدد رجمأبددًا،موعؽـددقامسـدددػؿمممسؾدكمأنمالمؼعددووغقاماألوسم

اجؿؿعمدقدمعـمدوداتماً رجمؼؼقلمظؼقعدف:مؼدومضدقم،مإغؽدؿمتلدؽـقنمممممم

صقفومعوحلموالمذف موصري،موإغدفموا مالم دسمرأددلمممممعـوزلمدقحل،مظقس

شلؾمحؿكمأغ ظؽؿمعـوزلمبينمض ؼضيمواظـضريمسؾكمسد مبماٌدوحلموطد ؼؿمممم

ماظـكؾ.

رؿعماً رجمبوظعقشماظ شقد،مص ادؾقاماظقفدقدمؼؼقظدقن:مإعدومأنمممم

مدبؾقامبقــوموبنيمدؼورطؿمغلؽـفو،موإعومأنمغؼؿؾمرػـؽؿ.

قامأنمؼرتطدقامدؼدورػؿ،ممموضعماظؿفدؼدمذددؼدًامسؾدكماظقفدقد،موػؿدمممم

وظؽـمدقدًامعـفؿموضػمؼبماظـوسمؼؼقل:مؼومضقم!ماعـعقامدؼورطؿ،موخؾدقهمم
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ؼؼؿؾماظ ػـ،موا معومػلمإالمظقؾيمؼصقىمصقفومأحدطؿماع أتفمحؿكمؼقظددمم

مظفمش ممعـؾمأحدماظ ػـ.

وبعـدقامإظبماًد رج:مالمغلدؾؿمظؽدؿمممممصـؾًماظقفقدمؼبمعلدوطـفؿ،مم

مومسؾقفمؼبمرػــو،مصؼقعقامظـومبف.دورغو،مواغظ واماظ يمسوػداقغ

شضىماً رج،موضوممدقدمعـفؿمظؼؿؾماظ ػوئـ،مإالمذ ؼػمواحدم

،موطونمسوضً محؾقؿًو،موضػمبدنيمم(1)عـفؿمؼدسكمسؾدما مبـمأبلمبـمدؾقل

ؾب ععقـدًومسؾقدف،مبدؾمأرؾدؼمممممماً رجمؼؼقل:مػ امسؼققموعلاؿموبغل،مصؾل

ماظ ػـمهًمؼدي.

عورض،موأرؾؼمبعضفؿماظ ػدوئـمماغؼلؿمرأيماً رجمبنيمعمؼدموع

وضؿؾماظؾوضني،مصؾؿدومسؾؿدًماألوسمأنماًد رجمشددرتمبدوظقفقدماظد ؼـممممممم

سووغقػؿمعـمضؾؾ،مسددتمسددةمظؾقد ب،مصـشدؾًمبقدـفؿمحد بمأػؾقديمممممممم

مطلوبؼوتفو،موظؽـفومأمتؾؾٌمرقؼً .

وظؽـمؼفقدمبينمض ؼضيمواظـضدريمأرادوامأنمتشدؿدمايد بمسؾدكممممم

،مصؾعـدددقامإظبماألوسمأغفدددؿماًددد رجماظددد ؼـمضؿؾدددقامأوالدػدددؿمشددددراًم

دقلددوغدوػؿ،موضؾؾددًماألوسماظدددسؿ،موعبعددقامدسددؿمبعددضماظؼؾوئددؾممممم

م.ااوورةمأؼضًو،موأسدواماظعدةماوغقيمسؾكماً رج

                                                           
 سؾدما مبـمأبلمبـمدؾقل،مدقدمعـماً رج،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(1)
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سؾؿًماًد رجمبددسؿماظقفدقدمظدألوس،مصدلعبعقامسؾدكماظؼؿدول،مممممممم

واوفقامإظبمسؾدما مبـمأبلمبـمدؾقلموضوظقامظف:مضدمطونماظ يمبؾغؽمعـم

 مض ؼضيمواظـضريمواجؿؿوسفؿمسؾكمح بـو،موإغومغد ىمأنممأع ماألوسموأع

مغؼوتؾفؿ.

وظؽـمسؾدما مبـمأبلمأبكموضول:مإنمػ امبغلمعدـؽؿمسؾدكمضدقعؽؿمممم

موسؼقق،مووا معومأحىمذظؽموالمأذوركمصقف.

وغفضمسؾدما مبـمأبلمإظبمضقعفموضول:مػ اموا مبغل،موا مإغدلمم

غدلمألخدوفمإنمضدوتؾقطؿمأنممممأرىمضقعًومالمؼـؿفقنمأومؼفؾؽقامسدوعؿؽؿ،موإم

م.ؼـص وامسؾقؽؿمظؾغقؽؿمسؾقفؿ

صؼولمدقدمعـمبينماً رجمعـ سفًو:موا مإغؽمضدماروػًمخقصدًومم

محنيمبؾغؽمحؾػماألوسموض ؼضيمواظـضري.

صؼولمسؾدما مبـمأبل:موا مالمحضد تؽؿمأبددًا،موالمأحددمأردوسينممممم

محلة.أبدًا،موظؽلغلمأغظ مإظقؽمضؿقً مضبؿؾؽمأربعمرجولمؼبمسؾو

بـصددققيمسؾدددما مبددـمأبددلمإالمضؾقددؾ،موظؾـددًماألوسمممؼلخدد أم

واً رجمأربعنيمظقؾيمؼؿقضد ونمظؾقد ب،موصبؿدعمبعضدفؿمظدؾعض،مممممم

موؼ دؾقنمإظبمحؾػوئفؿمعـمضؾوئؾماظع ب.

م***
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طونمممـمأردؾماألوسموصدًامإظبمعؽي،مؼطؾؾدقنمدسدؿمضد ؼشمسؾدكممممم

،موظؽـمأماً رجمؼبماي ب،مجؾلقامإظبموجفوحلمعؽيمضبووظقنمإضـوسفؿ

مؼؽـمػـوكمصوئدةمطؾريةمت جكمعـماظؿدخؾ،مصؾؿمضبظقامبوظدسؿماٌطؾقب.

وأغفؿماظؿؼدقامبدلبلمروظدىمؼبمممم،مومسعمسـمضدوعفؿمردقلما م

ؼؾؼقنماظؿققيمسؾقفموؼش حقنمظفمأع مؼـ ب،مصعفؾقامعدـمأعد ممماظشعوبم

اٌؼورعي،موعـمحولمبينمػوذؿمذ صوحلمض ؼشمعـماىقعمواظعطش!مأدد عمم

وأبدوممم،مصدلخربوهمبلمروظىمؼؾؼوػؿموؼلؿؿعمإظدقفؿممذبؾسمأإظبممردقلما 

وشدرػؿمبدوظقفقد،مصوددؿؿعممممروظىمسـمح بفؿمععمإخقاغفؿمعـماً رج

إظبمأنماغؿفقا،مصؼولمهلدؿ:مػدؾمظؽدؿمؼبمخدريمممدومممممممإظقفؿمردقلما م

مجؽؿؿمظف؟

مضوظقا:موعومذاك؟

معؾدددواما موالضددول:مأغددومردددقلما مإظبماظعؾددودمأدسددقػؿمإظبمأنمؼمم

مؼش طقامبفمذقؽًو،موأغ لمسؾلماظؽؿوب.

وطدونممم(1)اؿمتؾكمسؾقفؿماظؼ آن،موذ حمهلؿمامد م،مصؼولمأحدػؿ

مخريمممومجؽؿؿمظف.أصغ ػؿمدـًو:مؼومضقم،مػ اموا م

صلخ مرجؾمحػـيمعـمت ابمص عوػومسؾكموجفماظشوبموضول:مدسـوم

                                                           
 اظشوبمؼدسكمإؼوسمبـمععوذ،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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معـؽ،مصؾعؿ يمظؼدمجؽـومظغريمػ ا.

دونممفؿ،موسدودوامإظبمؼـد بممسـمصصؿًماظشوب،موضومماظ دقلم

م،موطونماظشوبمؼفؾؾموؼؽربما موضبؿدهموؼلؾقفمحؿكمعوت.دسؿمؼؾب ط 

م***

ألوسموأسددقاغفؿ،مواًدد رجمؼبمؼـدد بموؿددعمحشدددمطددؾريمعددـما

ؼبمم،موغشدؾًمحد بمروحـديمبقدـفؿموضعدًمؼبمداخدؾماٌدؼـديممممممموأسقاغفؿ

رأواماًد رجمأطـد مممعـطؼيمظدؾينمض ؼضديمتلدؿكمبؾبعدوث،موظؽدـماألوسمممممم

مإظبمأنمالذوامبوظػ ار.موت اجعقامسـدماذؿدادماي بمصؿكوذظقامعـفؿ،

ص حماً رجمبػقزػؿ،موبدؤوامؼعريونمإخقاغفؿمعـماألوسمسؾدكمم

اظػ ار،مصؾؿوممسعمط عفدؿمزسدقؿماألوس،مذدع مبوظعدور،موأخد مرربدفممممممم

ورعـمبفومصك هموصدوح:مواسؼد اه!موا مالمأت حد حمحؿدكمُأضؿدؾ،مصدننممممممم

مقغلمصوصعؾقا.ذؽؿؿمؼومععش ماألوسمأنمتلؾؿ

ٌوممسعماألوسمصقوحمضوئدػؿمسودوامإظبماظؼؿدول،مواددؿؿوتقامأطـد مممم

معـماظلوبؼ،موضؿؾقامعـماً رجماظؽـري،مووصؾقامإظبمضوئدػؿمصؼؿؾقه.

وبقـؿومسؾدما مبـمأبلمؼلريمض بماٌع طيمؼؿػؼدماظـؿوئٍ،مإذامبدفمم

قمؼ ىمضوئدماً رجمضدمغبؾفمأربعيمرجولمؼبمسؾدوحلةمعؼؿدقاًل،مصؼدول:مذممم

موبولماظعؼقق.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

610 

اغؼؾؾددًمدصدديماٌع طددي،موصددوزماألوسمسؾددكماًدد رجمؼبمغفوؼدديمممم

اٌطوف،موضؿؾقامعـفؿماظؽدـري،محؿدكمصدوحمرجدولماألوسمؼؼقظدقن:مؼدوممممممم

ععش ماألوس!مطػدقاموالمتفؾؽدقامإخدقتؽؿ،مصفدقارػؿمخدريمعدـمجدقارمممممممم

ماظـعوظى.

واًد رج،مممتقضػًماٌع طي،موطوغًمضدمأغفؽدًمطدً معدـماألوسممم

موضدمتقؼبماظعدؼدمعـموجفوحلماظط صني.مؼبمؼـ بودؽـًماألوضوعم

م***

ؼبمعؽي،موؼبمذعوبمأبلمروظى،مطدونماظقضدعمؼد دادمددقحلًا،مصؼددمممممم

غػدتمطؾماألعقالموطؾماظ اد،موتغريمظقنماظـدوسمػـدوك،موصدورماظطعدومممممم

ؼمأػؾمعؽيمايصورمأطـ مصلطـ ،مطؿوماذؿدماألذىمسؾدكممغودرًامجدًا،موضققب

موامؼبمبدغفؿموأعقاهلؿموأػؾفؿ.اٌلؾؿنيمعـمشريمبينمػوذؿ،موتلذ

وضػمأبقمهلىمودطمعؽيمدعقدًاممبؼورعؿدفمضقعدفمعؼوبدؾماظعدقشممممم

اظ شقدمودطموجفوحلمض ؼش،مصؽونم لحماألصـوممؼقعقًوموػقمؼؼدقل:مضددممم

ماظ تمواظع ى.مغص تؾب

ع تمػـدمبـًمسؿؾيمسؾكمأبلمهلىموػدقمؼـظدػماآلهلدي،مصؼدولممممم

ؾبمهلو:مؼومبـًمسؿؾي،مػؾمغص تؾبماظد تمواظعد ىموصمم عدـمصورضفؿدوممممورضد

موزوػ مسؾقفؿو؟
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مخريًامؼومأبومهلى.مصف تؽماآلهليضوظً:مغعؿ،م

م***

وطونمأبقمجفؾم ـعماظـوسمعـمأنمتؿعورػمععماٌؼورعي،موتؾعٌم

اظطعوممإظقفؿ،موؼبمؼدقممظؼدلمأبدقمجفدؾمابدـمأخماظلدقدةمخدصبديمبـدًممممممممم

سؿؿف،مصؿعؾؼمأبقمجفؾمبفموضول:مأتد ػىممموععفمضؿحمؼ ؼدمبفم(1)خقؼؾد

معوممإظبمبينمػوذؿ؟موا مالمتربحمأغًمورعوعؽمحؿكمأصضقؽممبؽي.بوظط

معـمض ؼش،مصوضرتبموضولمألبلمجفؾ:معومظؽموظف؟م(2)ص آػؿومرجؾ

م:مضبؿؾماظطعوممإظبمبينمػوذؿ.صؼولمأبقمجفؾ

صؼولماظ جؾ:مرعوممطونمظعؿؿدفمسـددهمبعـدًمإظقدف،مأصؿؿـعدفمأنمممممم

مؼلتقفومبطعوعفو؟مخؾمدؾقؾماظ جؾ.

ذؿدماىدال،مصلخ ماظ جؾمسصدومشؾقظديمصضد بممممصلبكمأبقمجفؾ،موا

مبفومأبومجفؾمصشفف،مصف بمأبقمجفؾمؼصقح:موا مألصضقـؽؿومؼبمعؽي.

اظيتمطوغًمجوظلديمعدعمابـؿفدومممممووصؾماظطعوممإظبماظلقدةمخدصبي

وظؽـفؿدومم،مصورؿيماظيتمبؾغًماظـوظـيمسش ة،موػؿومتؿضقرانمعدـماىدقعمم

مسؾكمطؾمعـمطونمحبوجي.مضوعؿومبؿقزؼعماظطعوم

م***

                                                           
 صبيمبـًمخقؼؾد.حؽقؿمبـمح اممبـمخقؼؾد،مسؿؿفماظلقدةمخدم(1)

 اظ جؾمػقمأبقماظؾكرتيمبـمػشوم.م(2)
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عؽديمؼؼدقلمؼبماظـدوس:مؼدومععشد مممممموضػماظقظقدمبـماٌغدريةموددطممم

أ ومرجؾمعـمآلمػوذؿموجداقهمسـددهمرعدوممؼشدرتؼفمص ؼددواممممممض ؼش!

مسؾقف،موحقظقامبقـفؿموبقـف،موعـمأمؼؽـمسـدهمغؼدمصؾقشرتموسؾلماظـؼد.

وورةمأبلمبؽ موسؾدماظ غبـمبـمسدقفمورؾقديمبدـمممممطؿومطلدت

،موعومسودوامضودرؼـمسؾكمإسوغيمأػؾمعـ هلؿمسؾقدما ،موسؿ مبـماًطوب

مأومإردولماظطعوممإظبماحملوص ؼـمؼبماظشعى.

طونمأبقمهلدىمإذامضددعًمضوصؾديمإظبمعؽديم ـدعماٌلدؾؿنيموبدينممممممممو

ػوذددؿمعددـماالضددرتابمعـفددومواظشدد احلمعـفددو،موؼؼددػمؼؼددقل:مؼددومععشدد م

اظؿفور،مشوظقامسؾكمأصقوبمربؿدمحؿدكمالمؼددرطقامععؽدؿمذدقؽًو،موضددمممممم

موظلمووصوحلمذعيت،مصلغومضوعـمالمخلورمسؾقؽؿ.سؾؿؿؿمع

إظبمصق ؼدونمأدعورماظلؾعمأضعوصًومعضوسػي،محؿدكمؼ جدعماظ جدؾمممم

ماوظقسمؼبمؼددهمذدلحلمؼطعؿفدؿ،موؼغددومممممأرػوظفموػؿمؼؿضقرونمعـماىقع

اظؿفورمسؾكمأبلمهلىمصريحبفؿمصقؿوماذرتوامعـماظطعوممواظؾؾدوسمحؿدكممم

متعىماٌلؾؿقنموعـمععفؿمجقسًوموس ؼوغًو.

م***

صدلوحكمممؼبماظشدعى،مموعومت الماآلؼوتمتؿـد لمسؾدكماظ ددقلمممم

،مطؿدومطدونمممإظقفما مدقرةماٌ د ت،موق،مواظؾؾد،موطدونمؼعؾدؿمأصدقوبفممم
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وضبوولمأنمؼفدؼدف،مممصبؾسمإظبمسؿفمأبلمروظىمضبدافمدوعًومسـمامد م

وبقـؿومػؿومجوظلني،مإذامبفؿومؼ ؼونمنؿًومؼلؼطمودوهماألرض،مصدوعؿألممم

م عمأبقمروظىموضول:مأيمذلحلمػ ا؟األصؼمبـور،مصػ

:مػ امنؿمرعلمبف،موػدقمآؼديمعدـمآؼدوتمممممصؼولمظفمردقلما م

ما .

ومرأىمابـمأخقفمػودئًومدفمسـدعدـمروسدؽدى،موددقمروظدىمأبدصعف

٧َةٓءِۡىمعومحدث،موأوحكما مإظبمردقظفماآلؼوت:مدؼ اض ةرِقَِۡۡوٱلكذ ُذ ١َۡوٱ٣
ۡٓ ََٟۡۡو٦َة َٰ ۡدَرى

َ
ةرُِق٦َۡۡةۡأ ُذ ُۡۡكُّۡۡإِن٣ۡٱثلذةُِٝتۡۡۡض٥ُۡٱجلذ٢ۡۡٱ٣ ٛۡف  ةَۡج ذ٧ذ ًَۡ٭ةۡل َ٤ َٔۡ
ۡ  ِ ِ ؿ٤َِۡۡظةٚ ُْ نَص٤َُۡٚۡۡ٨ًََٰ٪ َٜۡۡم٥ِۡذۡٱۡۡلِ ٥َُٜۡۡػ٤ِ ةٓء ٨ِ٦ُۡۡۡػ٤ِ ٜۡ ٦ۡذ ِ ٨ِ٦ۡۡ ََۡيُۡؿج٦َُۡۡداٚ
٤ۡتَِۡۡبۡيِۡ َآنِتِۡۡٱلىُّ َٰۡۡإ٩ِذ٫ُۥ٧ۡوَٱ٣ُّتذ ةدِر ۡۡرَۡص٫ِِٕۦََۡعَ َٞ آنِؿُُۡۡتجَۡلۡۡيَٮۡم٣٨ََۡۡ َ ٩ۡٱلّسذ
ة ٨ِ٦َُۡۡۡلُۥَۡذ٧َة ٧َةٓءِۡۡ٪٩َةَِص َۡۡوَّلُۡۡٝٮذ ِٓۡۡذَاتَِۡۡوٱلكذ ۡرِض٫ۡۡٱلؿذۡص

َ
ۡذَاتَِۡۡوٱۡۡل

ۡؽعِۡ ۡٮلۡ ۡإ٩ِذ٫ُۥ٬ۡٱلىذ َٞ ل٬ُِۡۡٮََۡۡو٦َةۡ٭َٚۡى٢ۡ ٣َۡ ـۡ ًۡٗؽاۡيَِسًُؽونَۡۡإِجذُ٭٥ۡۡۡٮثِٱلَۡ٭ ۡٯ٠َ
ِزًؽُۡ

َ
ًۡٗؽاَۡوأ ِؿِي٨ََۡۡذ٧َّ٭٠َِٰۡۡ٢ِ َٰٛ ۡم٭٤ُِۡ٭٥ۡۡۡٱ٣َۡؿ

َ
م.1ٱُرَوۡيَؽ اۡأ

م***

،موطدودوامؼفؾؽدقن،موأمؼؽدـمظددؼفؿمممممدماألذىمسؾكمبينمػوذؿاذؿ

صؼدوممأبدقمروظدىمممممخقورمإالمأنمؼلؾؿقامابـفؿمظؾؼؿؾمأومأنمؼفؾؽقامعبقعدًو.م

وأعلدؽقامبلددؿورماظؽعؾدي،مممم،مععمذبؿقسيمعـمأضوربفموتقجفمإظبماظؽعؾي

                                                           
 .17-1دقرةماظطورق،ماآلؼوتمم(1)
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:ماظؾدفؿمإنمأبدكمضقعـدومإالماظـصد مسؾقـدو،مصعفدؾممممممموبدأمأبقمروظىمؼددسقم

وبنيمضؿؾمابـمأخل،مغدسقمبد بمػد اماظؾقدًمسؾدكمممممغص غو،موحؾمبقـفؿم

اظؼورعماٌـؿفؽمظؾؿقورم،موا مظؿـؿفـمسدـماظد يمت ؼددونمأومظرتؼدـما ممممم

مبؽؿمؼبمضطقعؿـومبعضماظ يمتؽ ػقن.

صوضرتبمسؿؾيمبـمربقعيمؼؼقل:مإغؽؿمؼومبينمسؾدماٌطؾدىمالمصدؾحممم

مبقــوموبقـؽؿ،موالمرحؿمإالمسؾكمضؿؾمػ اماظصيبماظلػقف.

روظدىمؼبمسقدقنمسؿؾدي،موبودظدفمسؿؾديمغظد اتمايؼددمممممممممحدقبقمأبدقم

،مشدودرمراجقدًومعدـما متعدوظبماظػد جمممممواظغضى،مصشع مبقلسمعـمضقعف،مو

م.وضدمطونمبعضمأػؾمض ؼشمضدمدوحلػؿمعومرأوامعـمضقؼمحولمإخقاغفؿ

م***

سؾددكمأبددلمػ ؼدد ةمؼبممماظطػقددؾمبددـمسؿدد وممعدد ؼبمعدؼـدديمدوس،م

،موأمتؽدـمحدولمأبدلممممحظريتف،محقٌمطونمؼداسىمػ تفموؼطعؿماٌوذقي

مػ ؼ ةمؼلرية،مصؼدموظدمؼؿقؿًو،موؼعقشمععمأعفمؼبمصؼ مذدؼد.

مرأىمأبقمػ ؼ ةماظطػقؾمصقضػمضوئً :ماظل ممسؾقؽ.

الحظمأبقمػ ؼ ةماظؿعىمسؾكماظطػقؾ،مصؼول:مالمبلسمسؾقدؽ،مظؼددممم

مضؿًمبؽؾمعومتلؿطقعمأنمتػعؾ،ما مؼفديمعـمؼشوحل.

مأرؼدمأنمأضوبؾمردقلما .ضولماظطػقؾ:مأرؼدمأنمأسقدمإظبمعؽي،م
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،مبغؾطيمذدؼدة،مطدؿمأرادمأنمؼد ىماظ ددقلممممذع مأبقمػ ؼ ةم

وظؽـفمصؼريمايول،موسؾقفمأنمؼؾؼكمإظبمجدقارمواظدتدف،مصقدسدفماظطػقدؾممممم

موشودرمإظبمعؽي.

صدقرًا،مصقجددهمممماظطػقؾمعؽي،مواوفمإظبمحقٌماظ دقلموصؾم

ممـفضمرددقلما معوعدف،مصدممأمربوص ًامؼبمذدعوبمأبدلمروظدى،موضدػمممم

دعقدًامؼلؿؼؾؾماظطػقؾ،ماؿمدلظفمسـمدؾىمذبقؽف،مصلجوبفماظطػقؾ:مؼدومم

ردقلما ،مطػ مذددؼد،موصلدؼموسـدود،مطػد تمدوسموأبدًمامدد م،ممممممم

موحوربًماظدؼـ،موشؾؾًمسؾقفؿماظ غو،مصودعما مسؾقفؿ.

،موذػىمؼؿقضل،ماؿمصؾكمرطعؿني،ماؿمرصدعممصؿًمردقلما م

عومرؾى،مصقضعمؼددهمسؾدكمرأددفمممممؼدؼفمإظبماظلؿوحل،مصشع ماظطػقؾمبفقل

مؼؼقل:مواضقعوه!مواضقعوه!مدقدسقمسؾكمضقعل.

:ماظؾفؿماػدمدودًو،ماظؾفؿماػدمدودًو،ماظؾفؿماػدمصؼولماظ دقلم

مدودًو.

إظبماظطػقؾموضول:مارجعمإظبمضقعؽمصدودسفؿممماؿمغظ مردقلما م

موارصؼمبفؿ.

اظطػقؾ،موادؿؾش ممبوممسع،ماؿمجؾسمإظبماظصقوبيمؼلدؿعممدػشم

د م،مإظبمأنمح ممأعؿعؿف،موسودمإظبمضقعدفمعلؿؾشد ًا،ممماممؼ آنموؼؿعؾؿاظ
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سقػؿمب صددؼموظددنيموصددربمإظبمامدد م،مصؼدددموجدددماٌلددؾؿنيمؼبمعؽدديممؼددم

مؼعوغقنمععمضقعفؿمأطـ مممومؼعوغلمػقمععمضقعف.

م
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م

 م507 | هـ3-

 يف احلبشة

م

ازدادمشضددىمضدد ؼشمسؾددكماٌلددؾؿني،مواجؿؿعددقامعدد اتمسدؼدددةمم

قدددػؿماٌلددؾؿنيماظػددورؼـمؼبم ؽدد ونمهلددؿموآللمػوذددؿ،محؿددكموصددؾمطم

مؼبمغبوؼيماظـفوذل.مايؾشي

ضولمأبقمهلى:مؼومدودةمعؽي،متضقؼقنمسؾكماظـدوسمػـدوموتـلدقنمممم

دماظـفوذدل،موا مإنمأطـد متمعدـممممأغودًومؼـعؿقنمؼبمحقوتفؿموسؾودتفؿمسـ

األذىمػـومواظ ضيمػـوكمهلوج مأػؾؽؿمتؾوسًومإظبمايؾشي،موظ مبومصدـعقامم

مضقةمػـوكمؼغ وطؿمبفو.

ضولمدفقؾمبـمسؿ و:ماظـفوذلمسؾكمدؼـماظـص اغقي،مرمبومؼؼؿـعم

مبدؼـمربؿد.

صؿًماىؿقع،مصؼولماظقظقدمبـماٌغرية:موظؽـماظـفوذلمرجدؾمذومم

مومأنمغؿقخكماي رمصقؿومغؼقلمظف.دؾطيموحؽؿي،مسؾقـ
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ضولمسؿؾيمبـمربقعي:مغؾعٌمإظقفمداػقيماظع ب،موأصضدؾمذدؾوبـوممم

مإظقف.

صدؼؼمعؼ بمظؾـفوذدل،موظدفمممم(1)ضولمأبقمجفؾ:مسؿ ومبـماظعوص

،مطؿدومأنمظدفمظلدونمرؾقدؼمممممذبؾسمرقىمسـده،مؼؼ بفماظـفوذدلموضبؾدفمم

موذطل،مػقمداػقيماظع ب.

اظػوخ ة،منؿدعمأصضدؾمعدوممممضولمأبقمدػقون:موغؾعٌمععفماهلداؼوم

م.وظـمغـلكمحوذقؿفموأسقاغفمووزراحلهسـدغوموغقزسفمسؾكماظـفوذلم

أبدلممبدـمممبؾبفدريممابـمأخدلممضولماظقظقدمبـماٌغرية:موأغومأبعٌمععمسؿ و

مأصضؾمذؾوبمض ؼش،مدقؾؾقونمب حلمحلـًومسـدماظـفوذل.عـم،مصفقم(2)ربقعي

مل.ؼبمايوم اضولمسؿؾيمبـمربقعي:مصوبعـقامإظقفؿومصؾققض

ضدممسؿ ومبـماظعوصموجبريمبـمأبلمربقعيمااؾس،مصؾؿومجؾلوم

ايؾشدي،موسؾقؽؿدومممصقوبمربؿدمضدمأعـقامؼبمأم:مإنسؿؾيمبـمربقعيضولم

لدمسؼؾفؿ،موضؾيمحقؾؿفؿمسؾقـدو،مصوذػؾدومإظقدفمبفد همممممإضـوعماظـفوذلمبػ

ماهلداؼوموابدؤوامبلسقاغف،ماؿمادخؾقاماظـفوذل.

إغدفمصددؼؼؽ،موالمأذدؽمأبددًاممممماؿمغظ مإظبمسؿ ومبـماظعوصموضول:م

                                                           
 سؿ ومبـماظعوص،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(1)

جبريمبـمأبلمربقعي،مػقمسؾدما مبـمأبلمربقعي،مظفمدورمصغريمؼبماظلدرية،مأخدقهمسقدوشممممم(2)

 بـمأبلمربقعي،موأخقهمألعفمأبقمجفؾ.
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مبؿلاريكمسؾقف،مغ ؼدمأنمغعقدماىؿقعمإظبمعؽي.

واصؼمسؿ ومبـماظعوصموجبريمبـمأبلمربقعيمسؾكماظػقر،مواغطؾؼدومم

إظبمايؾشديمسؾدكماظػدقر،مممممواوفدومصبؿعونماهلداؼومعـموجفوحلمض ؼش،م

حؿكموزسوماهلداؼومسؾكمايوذدقي،مصدوبؿففقامورضدقاممبدومممممموعومإنموص 

صـظ وامإظبمسؿ وموجبريمودلال:موعدومايؽوؼديموراحلمػد همممممحصؾقامسؾقف،

ماهلداؼو؟

إظبمايوذدقي،مممأخ جمجبريمبـمأبلمربقعيمردوظيمعـمدودةمض ؼش

قامدؼـمضقعفؿموأم:مإغفمضدمحض مإظبمبؾدطؿمعـومشؾؿونمدػفوحل،مصورضض أػو

،موجوؤوامبدؼـمعؾؿدعمالمغع صدفمسبدـموالمأغدؿؿ،موضددمممممؿؼدخؾقامؼبمدؼـؽ

ػدؿمإظدقفؿ،مصدنذامطؾؿدوماٌؾدؽمممممموؾؽمصقفؿمأذ افمضدقعفؿمظريدمبعــومإظبماٌ

،موالمؼؽؾؿفؿ،مصدننمضدقعفؿمأسؾدؿمبفدؿممممصقفؿمصلذريوامسؾقفمبلنمؼلؾؿفؿم

موأسؾؿممبومسوبقامسؾقفؿ.

مغظ مايوذقيمإظبمبعضفؿموضوظقا:مغعؿ،مغػعؾ.

ص حمسؿ ومبـماظعوصموجبريمبـمأبلمربقعيمبلفقظيماظقضدعمعدعممم

إضـدوعماظـفوذدل،مصددؼؼمسؿد ومبدـمممممممايوذقي،موأمؼؾدؼمأعدوعفؿمددقىممم

ماظعوص،مبلنمؼعقدماٌلؾؿنيمععفؿمإظبمعؽي.

م***
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 مسؿ ومبـماظعوصمجقدًامهل هماٌؼوبؾي،موحضقب مأصضؾماهلداؼومهضقب

 ومبدـمموأصكؿماظعطقرمواألضؿشيمظقضعفومأعومماظـفوذل،موصعً مدخؾمسؿدم

مؿد وموااؼدوًمموطونمسمودفدامتعظقؿًومظؾؿؾؽ،ماظعوصموجبريمبـمأبلماظ بقع

ًا،مصػ حماظـفوذلمبفومطدـريممأعوممصدؼؼفماظـفوذل،موضعماهلداؼوماظؼقؿي

وض قببفمؼبمذبؾلفمضوئً :مأػً مبصدؼؼلمموأحلـمادؿؼؾولمسؿ ومبـماظعوص

مسؿ و.

مضولمسؿ ومبـماظعوص:متلعدغلمرؤؼؿؽمبصقيمجقدةمأؼفوماٌؾؽ.

مضولماظـفوذل:مصؿوموراحلكمؼومسؿ و؟

ًم ؼبمبؾددكمػد امعبوسديمعدـممممممضولمسؿ و:مأؼفوماٌؾؽ،مإغؽمضدمآوؼد

شؾؿوغـوماألذ ار،موعـمدػفوئـوموأدقحلماظـوسمخؾبؾؼًو،مجوؤوامبدؼـمجدؼددمم

ت طددقامبددفمعؾدديمآبددوئفؿ،موأمؼدددخؾقامؼبمدؼـددؽ،موص ضددقامبددنيماظ جددؾمم

موزوجؿف.

ضؾؼماظـفوذلمعـموصػمسؿ ومظؾؿفدوج ؼـ،متدوبعمسؿد ومضدوئً :ممممم

ؿمظرتدػدؿمموضدمبعــومإظقدؽمصدقفؿمسشدوئ ػؿ،مآبدوؤػؿموأسؿدوعفؿموضدقعفمممممم

م.ععـووغ ؼدمعـؽمأنمت دػؿمسؾقفؿ،م

دؽًماٌؾؽ،موأر قمؼػؽ مؼبمضؾؼ،ماؿمغظ مإظبمأتؾوسفماظ ؼـمضدوظقامم

،موأسؾؿممبومسوبقامسؾقفؿ،مأؼفوماٌؾؽ،مضقعفؿمأسؾؿمبفؿعـمصقرػؿ:مصدقم
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مصلدؾؿفؿمإظقفؿومصؾريداػؿمإظبمب دػؿموضقعفؿ.

طدونمؼ جدق،مممابؿلؿمسؿ ومعؾؿففًو،مصؼدمطونمظؾفداؼوماألا ماظد يمم

وظؽـماظـفوذلمسودمؼػؽد موؼػؽد ،مادؿمضدول:مالموا مالمأددؾؿفؿمإظقؽؿدوممممممم

حؿكمآتلمبفؿمإظبمػوػـوموأمسعمعـفؿ،مصننمطوغقامطؿومتؼقظدقنمأسطقدؿفؿممم

إظقؽؿ،موإنمأمؼؽقغقامط ظؽمصؿومأغومبوظ يمأرد دػؿمعدـمبؾددي،مالمؼؽدودممممم

ؿمخؿوروغلمسؾكمعـمددقايمحؿدكمأدسدقػممماضقممجووروغلموغ ظقامب ديمو

صلدلهلؿمسؿومؼؼقلمػد انمؼبمأعد ػؿ،مصدننمطدوغقامطؿدومؼؼدقالنمأددؾؿؿفؿمممممممم

إظقفؿومورددتفؿمإظبمضقعفؿ،موإنمطوغقامسؾكمشدريمذظدؽمعـعدؿفؿمعـفؿدوممممم

موأحلـًمجقارػؿمعومجووروغل.

سضمسؿ ومذػؿف،مطقػمظفمأنمؼعرتضمسؾدكمذدلحلمطفد ا،مصفدقممممم

مؼعؾؿمأغفمضؿيماظعدل،مبؾموػقماألدؾقبماظ يمسؾب فمبفماظـفوذل.

م***

أنمضبض وامعبقعًومإظبممبعٌماظـفوذلمإظبمأصقوبمردقلما م

وضدمطوغقامجوظلنيمؼؿداردقنماظؼد آنموعدوموصدؾمإظدقفؿمعدـممممممضص ماٌؾؽ،م

صفؿمأمؼمذوامأحدًاموأمؼػعؾقامعومؼؼؾؼمم!آؼوتمعـمعؽي،متعفىماظصقوبي

اٌؾؽ،موظؽـمجعػ ًامبـمأبلمروظىمضول:مغطقعماٌؾؽ،موغددخؾمسؾقدفمطؿدومممم

مؼلع .
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موحلظقامبقـفؿ:معومتؼقظقنمظؾـفوذلمإذامجؽؿؿقه؟صؿل

ضولمجعػ :مغؼقلموا معومسؾؿـو،موعومأع غومبفمغؾقـومطوئـًومؼبمذظؽم

معومػقمطوئـ.

واجؿؿعدقامعبقعدًومظقددخؾقامإظبمذبؾدسممممممواصؼماىؿقعمسؾدكمذظدؽمم

صدد أواممواضػددنيمأمؼلددفدوامظؾـفوذددل،مماظـفوذددلمطؿددومأعدد ،مصدددخؾقام

فمحوذقؿف،موإظبمجوغؾفماآلخ مصبؾدسممحقظماظـفوذلمجوظلًومسؾكمط دقف

سؿ ومبـماظعوصموجبريمبـمأبلماظ بقع،مػـومصفؿماظصقوبيمعدومصبد ي،ممم

ػؿفؿموبدأماظؼؾؼمؼؿل بمإظقفؿ،مػومػلمض ؼشمتؾقؼمبفؿمإظبمايؾشي،م

ماظصقوبيمصقؿومبقـفؿ:معوذامدـػعؾ؟

ضولمجعػ :معوماتػؼـومسؾقفمدوبؼًو،مغؼقلموا معومسؾؿـوموعدومأع غدوممم

مطوئـًومعومطون.مبفمغؾقـو

مضولمجعػ مبـمأبلمروظىمظؾـفوذل:ماظل ممسؾقؽمأؼفوماٌؾؽ.

صودؿغؾمسؿ ومبـماظعوصمػ هماظػ صي،موغفدضمضدوئً :مأالمتد ىمممم

مأؼفوماٌؾؽمأغفؿمعلؿؽربونموأمضبققكمبؿققؿؽ،موأمؼلفدوامأعوعؽ.

مصؼولماظـفوذلمشوضؾًو:معومعـعؽؿمأنمتلفدواموهققغلمبؿققيت؟

مت:مإغومالمغلفدمإالم مس موجؾ.ضولمجعػ مؼبماؾو

ابؿلؿمسؿ ومبـماظعوصمدوخ ًا،مصؾدأماظـفوذلمبوظلمال:معومػد امم
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ؼبممؿقه؟متد طؿؿمعؾديمآبدوئؽؿموالمتددخؾقنمممماظدؼـماىدؼدماظد يماددؿقداؿمم

مدؼين،مصليمدؼـمػ ا؟

ضدقبمماٌلؾؿقنمجعػ مبـمأبلمروظىمصبقىمسـفؿ،موضدمطونمضدمبؾدغمم

ؼؿقضػمسؾكمعومدقؼقلمؼبمدضدوئؼ،مطدونمممماظـ انيمصؼط،مطونمأعونماٌلؾؿني

سؾقفمأنمؼؼـعماظـفوذلماٌؾؽماظعودلموؼؾطدؾمطقددمضد ؼشموظلدونمسؿد ومممممم

اٌعلقل،مصؾدأمؼؼقل:مأؼفوماٌؾؽ،مطـومضقعًومأػؾمجوػؾقي،مغعؾدماألصـوم،م

وغلطؾماٌقؿدي،موغلدلحلماىدقار،موغؼطدعماألرحدوم،موؼلطدؾماظؼدقيمعـدوممممممممم

غعد فمغلدؾفموصددضفموأعوغؿدفمممممماظضعقػ،مصؾعٌما مإظقـومردقاًلمعـدو،م

موسػوصف.

ػ ماظـفوذلمرأدفمععفؾًوممبومؼلؿع،مصؿدوبعمجعػد :مصددسوغومإظبمممم

وشبؾعمعومطـدومغعؾددمسبدـموآبوؤغدومعدـمدوغدفمعدـممممممممم،ظـعؾدهموغقحدهم ا

ايفورةمواألواون،موأع غومبصدقمايدؼٌموأداحلماألعوغيموصؾيماألرحدوممم

وأطدؾمعدولمممملماظد ورمقار،موغفوغومسـماظػدقاحشمواٌـؽد موضدقممموحلـماى

اظقؿقؿموضد فماحملصدـوت،موأع غدومأنمغعؾددما موحددهموالمغشد كمبدفمممممممم

واتؾعـوهمسؾكمعومجدوحلمبدفمعدـممممم،مصكعـومبفموصدضـوه،موأع غومبوظص ةذقؽًو

عـدومعدومحد ممسؾقـدو،ممممما م،مصعؾدغوما موحدهمصؾؿمغش كمبفمذدقؽًو،موح قبم

م.وأحؾؾـومعومأحؾمظـو
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ي،مالم ؽدـمظعؼدؾمأنمممطوغًمعبؾمجعػ مواضدقيمبلدقطيمصد ضبممم

ودلمصقفو،مطونماىؿقعمعـصؿًومصؿوبعمجعػ :مصعددامسؾقـدومممؼ صضفومأومصب

وصؿـقغدومؼبمدؼــدو،مظريدوغدومإظبمسؾدودةممممممصع بقغوموضف وغوموآذوغوضقعـو،م

األواونمعـمسؾودةما متعوظب،موأنمغلؿقؾمعومطـومغلؿقؾمعدـماًؾوئدٌ،ممم

ــدوموبدنيمدؼــدو،مأع غدومممممؼقامسؾقـدوموحدوظقامبقممصؾؿومضف وغوموزؾؿقغوموضققب

غؾقـددومأنمغددلتلمإظقددؽمأغددً،مص شؾـددومؼبمجددقارك،موأخرتغددوكمسؾددكمعددـم

مظؾؿمسـدكمأؼفوماٌؾؽ.ورجقغومأالمغؾبدقاك،م

دودماظصؿًماٌؽدون،مطوغدًمسقدقنماظـفوذدلمتدربقمإسفوبدًوممبدومممممممم

مسع،موذع مسؿ ومبؼقةمتلاريمعومضولمجعػد مؼبماظـفوذدل،موحددثمعدوممممم

:مػؾمععؽمذلحلمعـمػد اماظد يمجدوحلمبدفمممممطونمطبشوه،مصؼدمضولماظـفوذل

مغؾقؽؿ؟

ٕٓٓهۡؿ،مبودؿما ماظ غبـماظ حقؿمد :مغعدصؼولمجعػ ۡذ٠ِۡؿ٠ٓ١ُۡۡ٭ً
َٟۡۡرََۡحَخِۡ ِ َٓۡۡخجَۡؽهُۥَۡرّب ًّٗة٩َِۡؽآءًَۡۡربذ٫ُۥ٩َۡةَدىَٰۡۡإِذ٢َۡۡۡزَكؿِيذة ۡۡرَّبَِۡۡٝةَل٣َۡۡػِٛ ۡإِّّنِ
٥ُۡۡو٨٬َََۡ ْۡ َٕ ۡۡٱ٣ۡ ٦ۡۡ٢َِّنِ َٕ ُسۡۡوَٱۡمذَ

ۡ
أ ََۡۡمحٗۡجةۡٱلؿذ ُز٨ۡ ٥َۡۡۡول

َ
َٟۡۡأ ِ ًّٗةۡرَّبِۡۡثُِؽََعٓن ٤َۡمِٞ

ۡ ُخِۡۡإَوّّنِ ۡٛ َِٰلَِۡۡػ ِتَۡۡوََك٩َخَِۡۡوَرآءِي٨ِ٦ۡۡٱل٧ََۡق
َ
٨ِ٦َِٟۡۡۡلَۡۡذَ٭ۡتََۡۡعِٝٗؿاۡٱۡمَؿأ ٩ ُ ۡلذ

ٮَباَۡۡءال٨ِ٦َِۡۡۡۡۡويَؿُِثۡۡيَؿِزُِن٥َۡۡوحِلّٗة ُٞ ٕۡ ٫٤َُۡۡۡح َٕ ةۡرَّبَِۡۡوٱۡص ًّٗ ًِ ٦َۡۡٓر َكؿِيذة ـَ َٰ ۡإ٩ِذةَۡي
ُكَۡ ٩َُٰۡۡبَّۡشِ ـَ ُ٘ ِ ٢َٕۡل٥َََۡۡۡيَۡيَٰۡۡٱۡق٫ُ٧ُۥۡمٍۡث ُۥََّۡنۡ ًّٗةَۡرۡج٨ِ٦ۡۡ٢ُُۡلذ َٰۡۡرَّبَِۡۡٝةَل٧َۡۡق٧ِ ّنذ

َ
ۡخ

٥َٰۡ ِۡلۡۡيَُسٮنُۡ ـَ ِتَۡۡوََك٩َخُِۡۡٗ
َ
ُخَۡۡوَٝؽََۡۡۡعِٝٗؿاۡٱۡمَؿأ ۡ٘ ًّٗةۡٱ١ِۡ٣َب٨ِ٦َِۡۡۡۡث٤ََ َۡٝةَل٨ِۡۡٔذِ
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َٟۡ ِ َٰل ََٟۡۡٝةَل٠ََۡۡز ۡذ٬ُۡٮََۡۡربُّ ۡ ََۡعَ ََٟۡۡوَٝؽ٬َّۡۡۡيِ ذُ ۡٞ ُٟۡۡل٥َۡۡوََۡۡرۡج٨ِ٦ۡۡ٢َُۡػ٤َ ٩ۡةَۡٔٗۡمۡيۡۡدَ
٢َٕۡرَّبَِۡۡٝةَلۡ ٓۡۡٱۡص اّۡۡلِ ََٟۡۡٝةَلَۡۡءايَٗح َۡۡءاَحذُ ّلذ

َ
ََٰرۡۡٱجلذةَسۡۡدَُس٥ِّ٤َۡۡخ ـَ ۡ٪َقٮِّيٗةۡحَلَةلۡ ۡزَ

َََٰۡۡٚؼَؿجَۡ وَۡحَٰٓۡۡٱل٧ِۡۡعَؿاب٨ِ٦ََِۡۡۡۡٝٮ٫ِ٦ِۡۦََۡعَ
َ
نۡإحَِلۡ٭٥َِۡۡۡٚأ

َ
ْۡۡأ ًّٗةۡثُۡسَؿةَٗۡۡقّجُِعٮا ِن َٔ ٫َۡو

َۡعَيَٰۡ ًَٰ ِۡۡٱ١ِۡ٣َتََٰتُۡۡػؾَِۡۡي ة  ۡث ٮذ ًَۡج٫َُُٰۡۡٞ ًّٗةۡٱۡۡلُۡس٥َۡۡوََءاَت ٩ذة٨ِ٦ّۡۡوََظَ٪ةٗجة٬َۡوجِ ُ ۡلذ
اۡ ًّٗةَۡوََكنََۡۡوَزَكٮَٰٗة ي٫َِۡۡۡوبَؿذ اۡ٭دَِٞ َِٰلَ ًّٗةَۡصجذةًراۡيَُس٨َۡول٥َۡۡۡثَِق ِى ٥ٌَٰۡۡٮَٔ ـَ ٫ًَۡ٤ِۡۡوََق َٔۡ
َُٕرَۡۡويَٮۡمََۡۡح٧ُٮُتَۡۡويَٮۡمَُۡۡوِلَۡۡيَٮۡمَۡ ًّٗةُۡحۡج م.1ٯَظ

ـفوذلموحوذقؿفمبوظددعقع،موضدول:مػد امواظد يمممممصػوضًمسققنماظ

مواحدة.م(2)جوحلمبفمعقدكمظقك جمعـمعشؽوة

اؿماظؿػًمإظبمسؿ ومبدـماظعدوصموجبدريمبدـمأبدلماظ بقدعموضدول:مممممممم

مأسؾقدمػؿمظؽؿ؟

مضولمسؿ و:مال.

مضول:مصؾؽؿمسؾقفؿمدؼـ؟

مضولمسؿ و:مال.

ماغطؾؼو،موا مالمأدؾؿفؿمإظقؽؿومأبدًا.صؼولماظـفوذل:م

م***

بـماظعوصمشوضؾًو،مطقػمظفمأنمؼؾبف ممأعوممجعػ موػ اممخ جمسؿ و

                                                           
 .15-1ؼؿ،ماآلؼوتمدقرةمع م(1)

 اٌشؽوةمػلمعومؼقضعمصقفماٌصؾوح،مأيمأغفمغقرمواحدمؼبماظدؼوغؿني.م(2)
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ضدولمعؿقسددًا:موا مممم؟اظدؼـماىدؼد،موػقمصوحىماظؽ ممواٌـطؼماٌعلقل

مآلتقـفؿمشدًاممبومأدؿلصؾمبفمخض احلػؿ.

وظؽـمجبريمبـمأبلماظ بقعمطونمضدمرقمضؾؾدفمٌدوممسدع،مصؼدول:مالممممم

متػعؾ،مصننمهلؿمأرحوعًوموإنمطوغقامضدمخوظػقغو.

سؿ و:موا مألخربنماظـفوذلمأغفؿمؼ سؿدقنمأنمسقلدكمبدـمممممصؼول

مع ؼؿمسؾد.

خططمسؿ وموصؽ مجقدًامبوظؽؾؿوتماظديتمددقؼقهلومظؾـفوذدلمػد هممممم

اٌ ة،مصبىمسؾقفمأنمؼقضعمسؾقفؿمايفيماألطقددة،مظدقسمػـدوكمذبدولممممم

مظؾكطلمػ هماٌ ة.

رؾىمسؿ ومبـماظعوصمظؼوحلماظـفوذلمؼبماظققمماظؿوظل،مص حدىمبدفممم

عودتف،مصؼولمظفمسؿ و:مأؼفوماٌؾدؽ،مػدمالحلماظؼدقممؼؼقظدقنمؼبممممماظـفوذلمط

مسقلكمبـمع ؼؿمضقاًلمسظقؿًو،مصلردؾمإظقفؿمصودلهلؿمسؿومؼؼقظقن.

نمأمضدول:مإماغ سٍماظـفوذل،مػؾمؼعقدىماظددؼـماىدؼددمدؼـدف؟ممممم

مؼؼقظقامؼبمسقلكمعـؾمضقظلمأمأدسفؿمؼبمأرضلمدوسيمعـمغفور.

قي،مػ هماٌ ةمأخربػؿمأحدمؾعٌمإظبماظصقوبيمؼدسقػؿمظؾؼوئفماوغص

مايوذقيمأنماظـفوذلمؼ ؼدمأنمؼلؿعمعومتؼقظقنمؼبمسقلكمبـمع ؼؿ.

ضؾؼماظصقوبي،معوذامدقؼقظقنماآلن؟مذع وامبوظضقؼموضؾيمايقؾي،م
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وظؽـمجعػ ًامبـمأبلمروظىمضول:مغؼقلمطؿومضولما موغؾقف،مطوئـًومؼبمذظدؽمم

معومػقمطوئـ.

م***

كماظـفوذدل،مصلدلهلؿ:معدوذاممممدخؾقامسؾأجوبماظصقوبيماظدسقة،مو

متؼقظقنمؼبمسقلكمبـمع ؼؿ؟

صلجوبمجعػ مبـمأبلمروظى:مغؼقلمصقفماظ يمجوحلمبفمغؾقـو،مػدقمم

اظديتمأمممسؾدما موردقظفموروحفموطؾؿؿفمأظؼوػومإظبمع ؼؿماظع راحلماظؾؿقل

م.ؼؼ بفومبش 

غظدد مسؿدد ومبددـماظعددوصمإظبماظـفوذددل،مصؽددونماظقضددعمأدددقأمممددوم

وععؿد ًاممبدوممممعؾؿلؿًومتؾؿعمسققغفمعـماظػ حديمذلمصؼدمطونماظـفودبقؾ،م

،مرؾدىممصعؾؿمأغفمضدمخل ماوعًو،موضدومماظـفوذدلمضبلدؿماألعد مممممؼلؿع،

مودلهلؿ:معومتؼقظقنمؼبمسقلكمبـمع ؼؿ؟مأطربماظؼلقلنيمواظ ػؾون

مضوظقا:مأغًمأسؾؿـو،مصؿومتؼقل؟

وا معدومتعددىمسقلدكممممأخ معـفومسقدًاماؿمضول:مصض بماألرض،مو

م.(1)ػ اماظع جقنوزنممػمالحلملبـمع ؼؿمعومضو

أمؼعفددىماظؿعؾقددؼمايوذددقي،موػؿفؿددقامصقؿددومبقددـفؿ،موظؽددـممم

                                                           
 اظع جقنمػقماظعـؼقدماظصغريماظ يمضبؿؾماظؿؿ ة.م(1)
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ماظـفوذلمضولميوذقؿفمؼبمح م:موإنمشب متموا ،موا مالمأدسفؿمأبدًا.

وغظ مإظبماٌلؾؿنيموضول:ماذػؾقامصوغطؾؼقامؼبمب ديمحقٌمذدؽؿؿ،مم

م،معدـمددؾؽؿممم،معـمدؾؽؿمش م،معـمدؾؽؿمشد مظؾؿقنوالمتؾبمونمأبدًامذؽبالمتؾب

ؾبش م،معومأحىمأنمظلمجؾً م رجً معـؽؿ،مأذفدمأغفممعـمذػىموأغلمآذؼ

ردقلما موأغفماظ يمنددمؼبمامنقدؾ،موأغدفماظ ددقلماظد يمبشد مبدفمممممممم

سقلكمبـمع ؼؿ،ماغ ظقامحقدٌمذدؽؿؿ،موا مظدقالمعدومأغدومصقدفمعدـماٌؾدؽممممممممم

مألتقؿفمحؿكمأطقنمأغومأغبؾمغعؾقف.

ل:مردوامسؾقفؿدومػدداؼوػؿو،مصد مممماؿمغظ مإظبمسؿ ومبـماظعوصموضو

،موالمحقٌمردمسؾلمعؾؽدلممحوجيمظلمبفو،مصقا معومأخ ما معينماظ ذقة

ملقب،مصلرقعماظـوسمصقف.دأروعماظـوسمص

خ جمسؿ ومبـماظعوصموجبريمبـمأبلماظ بقدعمعطدلرؽلماظد أس،مممم

اوعدًو،موطوغدًمتؾدؽمأولمعد ةمؼبمحقدوةمسؿد ومبدـمممممممممووضدمصشؾًمخطؿفؿ

وغفمودػوؤهمأعوممأحد،موخد جماٌلدؾؿقنمصد حنيمممماظعوصمطبقغفمصقفومظل

مبلعون.مفمبومج ى،مضبؿدونما موؼعؾدوغ

م***

سودمجعػ مبـمأبلمروظدىمإظبمعـ ظدف،مواددؿؼؾؾؿفمزوجؿدفمأمسدوحلمممممم

بـًمسؿقسمبػ حمذدؼد،مصؼددمطوغدًمضؾؼديمسؾقدفمجددًا،مصفؾدسمإظقفدومممممممم
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وحدافوممبومج ى،مصل تمطـريًامطقػمسدودمداػقديماظعد بمسؿد ومبدـمممممم

سـدكماظـفوذدلممممذاراجفمخوئؾًو،ماؿمدلظًمزوجفدو:موظؽدـمعدوممماظعوصمأد

مبؼقظفمعومأخ ما معينماظ ذقةمحقٌمردمسؾلمعؾؽل؟

ؾب عـماألحؾدوشمضصدؿفمؼبمذدلنمعؾؽدف،ممممممابؿلؿمجعػ موضول:ممسع

صؼدمطونمواظدهمعؾؽمايؾشي،مظفمأخمعـمصؾؾفمااـومسش مرجدً ،مبقـؿدومأممم

أغفدؿمظدقمضؿؾدقاماٌؾدؽمممممؼؽـمظؾؿؾؽموظدمدقىماظـفوذل،مصػؽ مدودةماظؼقمم

وعؾؽقامأخوهمصننمظفمااـكمسش مرجً مؼؿقاا ونماٌؾدؽ،موبؼقدًمايؾشديمممم

سؾددقفؿمدػدد ًامرددقؼً مالمؼؽددقنمبقددـفؿماخددؿ ف،مأصضددؾمعددـمأنم ددقتم

اظـفوذلمصقصؾحماً فمبعده.مصػعؾقا،موعؾؽماألخمحقٌمطونماظـفوذلم

 بدفمسؿدفمممصغريًا،موظؽـماظـفوذلمطونمصؾقًومذطقًومغؾقفًومضبىمسؿدف،مصؼم

عؾؽماظـفوذلمبعدمإظقفموأحؾف،مصكوفماظلودةمعـمػ هماظع ضي،موظ مبوم

إعدومأنمغؼؿدؾمممصؼوظقا:م،مسؿف،موإنمسؾؿمأغفؿمتكع وامسؾكمضؿؾمواظدهمػؾؽقا

صؼد روامأنمطب جدقهمعدـممممماظـفوذلموإعومأنمشب جفمعدـمب دغدو.مماظصيبم

ب،ماظؾ د،موبوسقهمعـمتوج مإظبمتوج ،موؼبمإحدىماظؾقوظلمػوجًماظلقو

،مصلصوبؿفمصدوسؼيمصؿدوتمعدـمصدقره،مصػد عممممممهًماٌط صك جماظعؿماٌؾؽم

اىؿقددعمإظبماألوالد،مصددنذامػددؿمغبؼددكمالمؼصددؾققنمظؾ ئودددي،مصفوجددًم

نموا مإنمعؾؽؽدؿماظد يمالمؼصدؾحممممقايؾشي،مصؼولمبعضفؿمظؾعض:متعؾؿدم
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ايؾشديمحوجديمصدلدرطقهمممممضرنمطونمظؽؿمبدلمأع طؿمشريهمظؾ يمبعؿؿ،مصن

جقامؼبمرؾؾفمحؿكمأدرطدقهمصد دوه،مووضدعقامسؾقدفمممممضؾؾمأنمؼ ػى.مصك 

اظؿوجموأجؾلقهمسؾكمد ؼ هموعؾؽقه،مصؼولماظؿدوج ماظد يماذدرتاه:مردوامممم

سؾلمعوظلمطؿومأخ متمعينمش عل.مصؼوظقا:مالمغعطقؽ.مص ػىماظؿدوج مإظبمم

ؼـم اظـفوذل،موضولمظف:مأؼفوماٌؾؽمإغدلمابؿعدًمش عدًومصؼدؾضمعدينماظدمممممم

علمصلخ وهمعـمؼديموأمؼ دوامسؾلمعوظل.مبوسقهممثـف،ماؿمسدوامسؾكمش 

صؽونمعـمسدلماظـفوذلمأنمضول:مظرتدنمسؾقفمعوظفمأومظقفعؾـمش عفمؼدهم

ؼبمؼدهمصؾق ػأمبفمحقٌمذوحل.مصؼوظًمايوذقي:مبؾمغعطفمعوظف.مصدلسطقهمم

ةمصقدفمحدنيمردمممإؼوه،مصؾ ظؽمؼؼقل:معومأخ ما معينمرذقةمصكخد ماظ ذدقمم

مرقعفؿمصقف.إظلمعؾؽل،موالمأروعماظـوسمؼبمصل

م***

روتفدو،ممذؼبماظشعىمطوغًمحولماٌلؾؿنيموبينمػوذدؿمضددمبؾغدًمممم

صؾوتقامؼلطؾقنمورقماألذفور،موؼؿؾؿلقنمعومترتطفماظؾعري،محؿدكمخد جممم

دعدمبـمأبلموضوصمإظبماً حلمصلؿعمرؼطؼيمهًمضدعف،مصنذامبدفمجؾددممم

،مووزسفدومسؾدكموجؾديما اديممممموموشلؾفوماؿمأح ضفوبعريمؼوبس،مصلخ ػ

مأؼوم.

اظؼطقعيموضبـمضؾؾفمسؾدكمبدينممممنمبعضمأػؾمض ؼشمممـمؼؽ هوطو
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ضبض ماظدابي،مصقضعمسؾقفوماظطعوممواٌوحلمواظ اد،ماؿمؼرتكمحؾوهلوممػوذؿ

وؼقجففومإظبماظشعوبمتلدريموحقددةمإظبمأنمتصدؾمإظبمبدينمػوذدؿمإذامأمممممم

مؼؿع ضمهلومأحدمعـمض ؼش،مصقلطؾقنمعـفوموؼش بقنموؼؾؾلقن.

م***

ظعوصموجبريمبـمأبلمربقعديمإظبمبدينممموصؾمخربمسقدةمسؿ ومبـما

ػوذؿمواٌلؾؿني،مصػ حقامبعدلماظـفوذلموغبوؼؿفمأبـوحلػؿ،مصلغشدمأبدقمم

مروظىمؼبماظـفوذل:

صبؿؿدعمبلصدقوبفموؼعؾؿفدؿماظؼد آن،موذاتمممممموطونمردقلما م

ظقؾيمضدمماظقظقدمبـماٌغريةمععفمأبقمجفؾموبعضمرجولمضد ؼشمؼ ؼددونممم

صوظؿؼقامأبومروظدى،موأسطدقهماألعدونمأنمصبدودظقامربؿددًاممممممم،ردقلما م

صفؾلدقامممورمأبقمروظىمابدـمأخقدفمصؼؾدؾمظؼدوحلػؿ،ممممدونمأنمؼمذوه،مصودؿش

إظقف،مصؼدولماظقظقددمبدـماٌغدرية:مؼدومربؿدد،مأالمتد ىمعدومحدؾمبلػؾدؽممممممممممم

وسشددريتؽموأصددقوبؽ؟مأالمتؽددػمسؿددومتػعددؾ؟ماسؿدد لموػدد اماظدددؼـمؼبممم

متعؾددؿمخقددورماظـددوسمأنمربؿددداًم

مأتكمبفدىمعـدؾماظد يمأتقدومبدفمممم

موأغؽددددؿمتؿؾقغددددفمؼبمطؿددددوبؽؿمم

موأغددؽمعددومؼلتقددؽمعـددومسصددوبيممم
م

موزؼدد مٌقدددكمواٌلددقحمبددـمعدد ؼؿممم

مديموؼعصددؿوطددؾمبددلع ما مؼفددمم

مبصدقمحدؼٌمالمحدؼٌماظرتجدؿم

مظػضدددؾؽمإالمأرجعدددقامبدددوظؿؽ مم
م
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معـ ظؽ،موالمتػلدمسؾقـوموورتـوموسؾودتـوموأوالدغو.

ٌغريةمطونمعومؼ المصوب ًا،مصوغ سٍماظقظقدمبـماموظؽـماظ دقلم

:مإنمطـًمصودضًومصشؼمظـوماظؼؿ مصد ضني،مغصدػمسؾدكمممموضولمظؾ دقلم

مػ اماىؾؾ،موغصػمسؾكماىؾؾماآلخ .

ؾبضقؽماظ جولمععف،مصؼولمهلؿمردقلما م متمعـقا؟م:مإنمصعؾ

مصؼولماظقظقد:مغعؿ.موغظ ماظ جولمإظبمبعضفؿ،م،أبقمجفؾجػؾم

فمعدومما مس موجدؾمأنمؼعطقدممموطوغًمظقؾيمبدر،مصلللماظ دقلم

شدؼممصقدقبقماىؿقعمؼبماظؼؿ ،مورأوامعومأمتصدضفمأسقـفؿ،مظؼددماغممدلظقا،

اظؼؿ مأعوممأسقـفؿ،مغصدػمسؾدكماىؾدؾمواظـصدػماآلخد مسؾدكماىؾدؾمممممممم

ؼـوديمأبومدؾؿيمواألرضؿمبـمأبلماألرضدؿمؼؼدقل:مممماآلخ ،موردقلما م

ماذفدوا.

اؿمسودماظؼؿد مواظؿصدؼمأعدوممأسقدـفؿ،مصصد خمأبدقمجفدؾمضدوئً :ممممممممم

مدق غومربؿد!مدوح !

مصؿؿوظؽماظقظقدمبـماٌغريةمغػلفموضول:مغعؿ،مػ اموا ماظلق .

بَخِۡصلوحكما مإظبمردقظفماآلؼوت:م حُۡۡٱۡرَُّتَ َٔ ة ٜۡذۡٱلكذ ٧َؿَُۡۡوٱنَن َٞ ١ۡٱ٣ۡ
ِْۡۡإَون َْۡۡءايَحٗۡۡيََؿۡوا ٮا ًُ ؿِ ٕۡ ُْۡۡح ٮلُٮا ُٞ ۡكذ٧َِّؿۡ ِۡقۡعؿ َۡۡويَ ُّ٦٢ْۡۡ ثُٮا َْۡۡوَكؾذ ٮٓا ُٕ جَ ٬َۡٮآَء٥ۡ٬ُۡ ۡوَٱتذ

َ
ۡأ

ۡمؿ َۡۡوُِكُّۡ
َ
ۡكذَِّٞؿۡ ۡأ ؽ٦٣ُّۡۡۡ َٞ ۢنَجةٓء٨ِ٦ََِّۡۡۡۡصةَٓء٥٬َُۡو٣َ

َ
ـَۡدَصؿٌۡۡذ٦َِۡۡ٫ًِةۡٱۡۡل ِۡظ٧َ١ُۡۢة٤ُۡم
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اۡ ح  َ٘ ِ٤َٰ ٨َِۡ٘ۡۡذ٧َةَۡب اعِۡۡيَۡؽعُۡۡيَٮۡمََۡۡخۡ٪ُ٭٥ۡۡ َۡذذََٮلذ٥ۡۡٱجلُُّؾرُُۡۡت ء ۡۡإَِلَٰۡۡٱلذ ٩٦ُُّۡسؿٍََۡۡشۡ
ًٕة ثَۡطَٰؿ٥٬ُُُۡۡۡػنذ
َ
ۡصَؽاث٨ِ٦َََِۡۡۡۡيۡؿُُصٮنَۡۡخ

َ
جذُ٭٥ۡۡۡٱۡۡل

َ
٪تَِۡشۡ َۡصَؿاد ٠َۡۡد ُِِٕي٦٧َُّۡۡ ۡ٭ ۡمُّ

اِعۡ ۡإَِلۡ ٮُلۡۡٱلذ ُٞ ُِؿونََۡۡح َٰٛ ِّسۡ ۡيَٮۡمٌَۡۡفََٰؾاۡٱ٣َۡؿ م.٨1َٔ

ٌدوممسعدقاماآلؼدوت،موأنماظلدوسيماظديتمؼعددػؿمبفدوممممممممص عماظ جولم

وسودوامإظبمعؽيمعل سني،ماؿمتقضػماظقظقددمبدـمممضدماضرتبً،ممربؿدم

ؼش،مإنمربؿدًامؼ سؿمأنماظؼقوعيمضدماٌغريةمؼؼقلمألصقوبف:مؼومععش مض 

ماضرتبً،موعومط بمضط،مصؽػقامسـمبعضمعومطـؿؿمتعؿؾقنمحؿكمغـظ .م

وعضًماألؼوممواعؿدت،موأمتلتمأروعماىؿقعماظقظقدمبـماٌغرية،م

بمؼعددوغلمعددعمأػؾددفمضددقؼموؼبماظشددعماظؼقوعددي،موعددومؼدد الماظ دددقلم

غد ىمذدقؽًومممدوممممؼؼقل:مؼومربؿد،معومماظقظقدمبـماٌغريةمهايصور،مصفوحل

مدبقصـومبف!

ۡو٥٬َُِۡۡۡظَكةُبُ٭٥ۡۡۡل٤ِ٪ذةِسۡۡٱۡرَُّتََبۡ:مقظفمدصلوحكما متعوظبمإظبمرد
٤َح ِۡۡػۡ ۡٛ ٮنََۡۡد ًُ ؿِ ٕۡ م.٦١2ُّ

صكوفماظقظقد،موسودمإظبمعؽديمؼؼدقل:مطػدقامسدـمبعدضمعدومطـدؿؿمممممممم

متعؿؾقنمحؿكمغـظ .

                                                           
 .8-1دقرةماظؼؿ ،ماآلؼوتمم(1)

 .1دقرةماألغؾقوحل،ماآلؼيمم(2)
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وععفمرجولمعدـمضد ؼشممممصؾؿوماعؿدتماألؼوم،مسودمإظبماظ دقلم

من:مؼومربؿد،معومغ ىمذقؽًومممومدبقصـومبف!ؼؼقظق

َتَٰٓۡصلوحكما مإظقفماآلؼوت:م
َ
ۡمؿُۡۡخ

َ
ِۡۡأ .ۡٱّللذ

ورصعماظـوسمرؤودفؿمخوئػني،مصؿوبعماآلؼي:مىماظ دقلمدصقا

ِض٤ُٮهُ ََۡۡٚلۡ ٕۡ ََٰلَُٰۡۡقۡجَدَٰ٪٫َُۥۡتَۡكذَ ةَۡودََػ م.١1يُۡۡشُِكٮنََۡۡخ٧ذ

ؾب:مبؾبصورؿلغقا،مصؼولمهلؿمردقلما م مأغومواظلوسيمطفوتني.معـ

مف،ماؿمضول:مإنمطودتمظؿلؾؼين.قوأذورمبنصؾع

صرتطفماظ جول،موسودوامإظبمعومطوغقامؼػعؾدقنمعدـماظشد كموسؾدودةممممم

ماألواون،موصعؾماٌـؽ ات.

م***

م ،موبقـؿومطونمؼؿؾق:دقرةماظؼؿدفمددصقوبؿمقلما مدؿمرددوسّؾ

ةرُُز٥ۡۡ ٛذ ُز
َ
ْوَلَٰٓهُِس٨ِ٦ّۡۡۡ٥َۡۡۡػۡي ۡۡأ

ُ
مۡۡۡأ

َ
بُؿِِۡۡػۡۡثََؿآَءة ٣َُۡۡس٥ۡأ ُـّ مۡۡۡڋٱل

َ
ٮلُٮنَۡۡأ ُٞ َۡح

ۡٓ َۡۡن٨ُۡۡ ٪ذَِصۡ َۡجًِ ـَمُۡۡڌ٦ُّ َُٓۡۡقًُۡ٭ ثُؿََۡۡويَُٮ٣ُّٮنَۡۡٱۡۡل٧َۡ م.2ڍٱلُّ

مصؿلوحللمسؿ مبـماًطوبمؼبمغػلف:مأيمعبعمؼف م؟

موزؾمؼـؿظ متلوؼؾفو.

م***

                                                           
 .1دقرةماظـقؾ،ماآلؼيمم(1)

 .45-43دقرةماظؼؿ ،ماآلؼوتمم(2)
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بدأمرجولمعـمض ؼشمؼشدع ونمبوظضدقؼمٌدومصبد يمؼبمذدلنمبدينممممممم

ؼلددؿمرأيمضدد ؼشمإظبمضلددؿني،مضلددؿمرأىمؼبماظؼطقعدديماظظؾددؿمػوذددؿ،مواغ

موسؾقفؿمأنمؼـؿفقا،موضلؿمأمؼؿعورػمععفؿمسؾكمامر ق.

ؼبمػ هماألاـوحلموظدتمظؾوبيماظؽربىمظ وجفوماظعؾوسمبـمسؾدماٌطؾىم

أنمموظدًا،مص حمبفمعبقعمبينمػوذدؿمواٌلدؾؿني،مورؾؾدًمإظبماظ ددقلممممم

ادؿمسؾدما ،مصؽونمسؾددما مبدـممممؼؼقممبؿلؿقؿف،مصلرؾؼمسؾقفماظ دقلم

أنمؼعؾؿفما مايؽؿدي،موأنمؼػؼفدفمممم،موضدمدسكمظفماظ دقلم(1)اظعؾوس

مؼبماظدؼـموؼؾؿفماظؿلوؼؾ،مودسومظفمأنمؼ ؼدهمسؾؿًو.

وتدػقرتمصدقيمأبدلمروظدى،مطؿدومتددػقرتمصدقيمخدصبديمبـدًممممممممم

حؿكمضؾؼمسؾقفومضقعفوموخشقامأنماقت،مصؾدؤوامؼل بقنمهلدوماألطدؾممممخقؼؾد

موا مالمآطؾمحؿكمؼلطؾماٌلؾؿقن.حؿكمتؼقل:مماظشعى،مصؿومإنمؼصؾفوممؼب

يولماظـدوس،مممعىمتطوق،مص اوماظ دقلمأمتعدمايقوةمؼبماظش

،موضددمتغدريمظقغفؿدوموػ ظدًمصدقؿفؿومطدـريًا،مممممممخوصيمزوجؿدفموسؿدفمم

صؿألتماظشػؼيمضؾؾف،مص حؿما متعوظبمسؾدودهموأوحدكمإظبمرددقظفمؼبمأعد ممممم

ؼدومسدؿ،مممسؿفمأبومروظىمصؼولمظف:مماظ دقلم،مصوظؿؼكصققػيماٌؼورعيمأع ًا

مسؾكماظصققػي.م(2)طماألرضيإنما مضدمدّؾ

                                                           
 ـماظعؾوس،ماذؿف مبوبـمسؾوس،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.سؾدما مبم(1)

 األرضيمػلمحش ةمتشؾفماظـؿؾ.م(2)
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أنماألرضدديمأمتددرتكمامسددًوم مصقفددومإالممممصددلخربهماظ دددقلمم

يلؿف،موبؼلمعومطونمصقفومعـمذ كموزؾؿموضطقعيمرحؿ،مصؿعفدىمأبدقممم

مروظىمظ ظؽموضول:مأربؽمأخربكمبف ا؟

،مصؼدولمأبدقمروظدى:مالمواظـفدقممممممصلخربهمأنما مأوحدكمظدفمبد ظؽممم

ماظـقاضىمعومط بؿين.

ؾدي،محؿدكموصدؾممممصوغطؾؼمعـمصقرهمععموصدمعـمبينمػوذؿمإظبماظؽع

،مصؾؿومرأوػؿمضودعنيمزـدقامأغفدؿمخ جدقامعدـمممممػـوكموعبعمض ؼشمطـري

،مصؼولمأبقمجفدؾ:مضددمآنممم،مصلتقػؿمظقلؾؿقػؿمردقلما مذدةماظؾ حل

 حؽؿموعبدوسؿؽؿ،موؼبممظؽمأنمتطقىمغػلؽمسدـمضؿدؾمرجدؾمؼبمضؿؾدفمصدممممم

محقوتفمص ضؿؽؿموصلودطؿ.

اًمأعدقرممدؽبوظؽـمأبومروظىموضػمؼقاجفمدودةمض ؼشموضول:مضدمحؽبدم

بقـؽؿمأمغ ط ػومظؽؿ،مصلتقامبصققػؿؽؿماظيتمتعوػدمتمسؾقفو،مصؾعؾفمأنم

مؼؽقنمبقــوموبقـؽؿمصؾح.

مصقاصؼقاموأتقامبوظصققػيمعغؾؼيمعلؿؾش ؼـمبؿلدؾقؿماظ ددقلممم

ـفؿ،مصؼولمسؿؾيمبـمربقعدي:مضددمآنمظؽدؿمأنمتؼؾؾدقامممممإظقفؿ،مصقضعقػومبق

ــوموبقدـؽؿمرجدؾمواحدد،ممممظبمأع مصبؿعمضقعؽؿ،مصنمنومضطعمبقوت جعقامإ

مجعؾؿؿقهمخط ًامهلؾؽيمضقعؽؿموسشريتؽؿموصلودػؿ.
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صؼولمأبقمروظى:مإمنومأتقؿؽؿمألسطقؽؿمأعد ًامظؽدؿمصقدفمغصدػ،مإنممممم

اظصققػيماظديتمممابـمأخلمضدمأخربغلموأمؼؽ بين،مأنما مب يحلمعـمػ ه

ؼبمأؼدؼؽؿ،موربومطؾمادؿمػقمظفمصقفو،موتد كمصقفدومشددرطؿموضطقعدؿؽؿممممم

إؼوغو،موتظوػ طؿمسؾقـومبوظظؾؿ،مصننمطونمايدؼٌماظ يمضولمابـمأخلمطؿوم

تمعـمسـدمآخ غدو،موإنمطدونمممصقا مالمغلؾؿفمأبدًامحؿكممنقضولمصلصقؼقا،م

م.اظ يمضولمبورً مدصعـوهمإظقؽؿ،مصؼؿؾؿؿقهمأومادؿقققؿؿ

غظ مدودةمض ؼشمإظبمبعضفؿموضدموؿعمرجولمطـريمعـمأػؾمعؽيم

وطؾددفؿمؼعؾدؿمأنماظصددققػيمآعـديمداخددؾممممحدقهلؿمظقشدفدوامعددومصبد ي،ممم

مضولمسؿؾيمبـمربقعي:مضدمرضقـومبوظ يمتؼقل.ماظؽعؾي،

وضددمأطؾدًمممصػؿققاماظصققػيمصقجدواماظصودقمضدمأخدربمخربػدو،ممم

يمضدولمأبدقمروظدىمضػد مممممصؾؿومرأتفومض ؼشمطوظ األرضيمطؾمادؿم مصقفو،م

مأبقمجفؾمؼؼقل:موا مإنمطونمػ امضطمإالمدق معـمصوحؾؽؿ.

واضؿـدعمممصؾؿمؼؼؾؾقاماالتػوق،موص خقامؼعؾـقنمأنمربؿدًامدق ػؿ،

صؼددولمبـددقمػوذددؿمسوئدددؼـمإظبماظشددعوب:مإنمأوظبممماظـددوسممبددومؼؼقظددقن،

مبوظؽ بمواظلق مشريغو.م

م***

مكماظ ددقلممبش مممومطوغقامسؾقفمعـماظشددةمسؾدممموسودتمض ؼش
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عدومموظؽدـمرجدواًلمعدـمأػدؾمعؽديمرأوامبدلسقـفؿممممممم،مواٌلؾؿنيموبينمػوذدؿم

وؼؿؿـقنمأنمخقاغفؿمعـمبينمػوذؿ،مممج ى،موطوغقامؼؽ ػقنمعومضبدث

متـؿفلماٌؼورعيماىوئ ة.

عشكمرجؾمإظبمصددؼؼف،مصدوخؿؾكمبدفموددلظف:مأرضدقًمأنمتلطدؾممممممم

ً؟مأعومإغدلمماظطعومموتؾؾسماظـقوبموتـؽحماظـلوحلموأخقاظؽمحقٌمضدمسؾؿ

أحؾػمبو مظقمطوغقامأخقالمأبلمايؽؿماؿمدسقتفمإظبمعـؾمعومدسدوكمإظقدفممم

معومأجوبؽمأبدًا.

صؼولماظ جؾ:مصؿوذامأصـعموإمنومأغومرجؾمواحد،موا مظقمطونمععلم

مرجؾمآخ مظـؼضؿفو.

مضول:مصؼدموجدتمرجً .

مضول:موعـمػق؟

مضول:مأغو.

مضول:مابغـوماوظـًو.

غفمؼؽ هماٌؼورعي،مصؼولمظدف:مأرضدقًمممص ػىمإظبمرجؾمآخ مؼعؾؿمأ

مأنمؼفؾؽمبـقمػوذؿموأغًمذوػدمسؾكمذظؽمعقاصؼمسؾقف؟م

مضول:معومأصـع؟مإمنومأغومرجؾمواحد.

مضول:مضدموجدتماوغقًو.
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مضول:معـمػق؟

مضول:مأغو.

مضول:مابغـوماوظـًو.

مضول:مضدمصعؾً.

موأخربهمعـمػق،مصؼول:مابغـومرابعًو.

موتمأػؾؽماظؾورحي؟:مطقػمبص ػىمإظبمرجؾمآخ ،موضولمظف

مضول:مخبري.

ضول:مظؽـمإخقاغؽمػمالحلماظ ؼـمؼبماظشعىمبدوتمصدؾقوغفؿمجقوسدًومممم

محؿكمأصؾققا.

مفؾمعـمأحدمؼعنيمسؾكمػ ا؟ضول:موعوذامأصعؾموأغومرجؾمواحد؟مص

مضول:مغعؿ.

مضول:معـمػق؟

مأخربهمبوآلخ ؼـ،مصؼول:مابغـومخوعلًو.

 اماألع مص ػىمإظبمخوعس،موذط مظفمض ابؿف،مصللل:موػؾمسؾكمػ

مععني؟

مضول:مغعؿ.
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سؾدكممم(1)ظؼدقم،مصدوجؿؿعقامواتػؼدقا،موتعوػددماًؿلديمممممومسكمظفما

م:مأغومأبدؤطؿ.أحدػؿاظؼقوممبـؼضماظصققػي،مصؼولم

صؾؿومطونماظصؾوحمذػؾقامإظبمأغدؼؿفؿ،موذػىمأوهلؿمصطوفمبوظؾقًم

اؿمأضؾؾمسؾكماظـوسمصؼول:مؼومأػؾمعؽي،مأغلطدؾماظطعدومموغؾدؾسماظـقدوبممممم

ؽكمالمؼؾؿوسقنموالمؼؾؿوعمعـفؿ،موا مالمأضعددمحؿدكمتشدؼمممموبـقمػوذؿمػؾ

مػ هماظصققػيماظؼورعيماظظوٌي.

مصؼولمأبقمجفؾ:مط بًموا مالمتشؼ.

مؿؾً.صؼولماظ جؾماظـوغل:مأغًموا مأط ب،معومرضقـومبفومحنيمُط

مؿىمصقفو.صؼولماظـوظٌ:مصدقموا ،مالمغ ضكمعومُط

مؽ.صؼولماظ ابع:مصدضؿؿموط بمعـمضولمشريمذظ

مصؼولمأبقمجفؾ:مػ امأع مضضلمبؾقؾ.

صؼددومماظ جددولمصشددؼقاماظصددققػي،موابددؿفٍمعددـمطددونمؼدد ىماظظؾددؿم

واىقرمصقفومألػؾفؿموإخقاغفؿمعـمبينمػوذؿ،مواغؿفدًماٌؼورعديمسؾدكمممم

،موأدد عماظـددوسمإظبمبدينمػوذددؿمممدددـقاتمعدـماظعـددوحلمماد ثمبعدددمماظػدقرم

مؼطعؿقػؿموؼشورطقػؿمحقوتفؿ.ظقؾش وػؿمو

                                                           
اًؿليمػؿمػشوممبـمسؿ و،موزػريمبـمأبلمأعقي،مواٌطعؿمبدـمسددي،موأبدقماظدؾكرتيمبدـممممممم(1)

 ػشوم،موزععيمبـماألدقد.مأمؼلؾؿقاموظؽـفؿمطوغقامأصقوبمشبقةمؼبمدودةمض ؼش.
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اظشدعوب،محدوعؾنيمعدوماددؿطوسقامغبؾدفمسؾدكمممممممموتقاصدماظـدوسمإظبم

اظػقر،مذػؾمبـقمػوذؿمٌومرأوا،مأخريًامص قبجما مسدـفؿمحدوهلؿ،مورحؾدقامممم

بنخقاغفؿمعـماظؼؾوئؾماألخ ى،موتـووظقاماظطعوممجـؾًومإظبمجـى،موسودوام

ؾقعقنموؼشرتونموؼعقشقنمععماىؿقع،موروصقامإظبمعلوطـفؿمودطمعؽيمؼ

منيمبفموبـفوتفمواغؿفوحلماظظؾؿ.حقلماظؽعؾيمص حمععماظ دقلم

موعدحمأبقمروظىماظ جولماًؿلديماظد ؼـمطدوغقاماظلدؾىمؼبمإغفدوحلممممم

مايصور،موأغشدػؿمذع ًامؼػك مبفؿ،مبقـؿومذؾًمؼدمطوتىماظصققػي.

م

 

م

م

م

م

م

م

م
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م

 م508 | هـ2-

 عام احلزن

م

عـمعؽدي،مطدونمعؿشدقضًوممممم(1)اضرتبًمضوصؾيمايورثمبـمسؾدماظع ى

مبعدمأسقاممرقؼؾيمعـماظغقوب.مظ ؤؼيمابـفمربؿدم

،موطقدػمػدلمممدخؾمعؽي،مودللمغقاديمعؽيمسـمابـفمربؿددمم

أحقاظف،موأؼـمصبده،مصـفضمإظقفمدفقؾمبـمسؿ وموأدد مظدفمضدوئً :مأالمممم

متلؿعمؼومحورثمعومؼؼقلمابـؽمػ ا؟

مضولمايورث:موعومؼؼقل؟

ضولمدفقؾ:مؼ سؿمأنما مؼؾعٌماظـوسمبعدماٌقت،موأنم مدارؼدـمم

ؼع بمصقفؿومعـمسصوه،موؼؽ ممصقفؿومعـمأروسف،موضدمذؿًمأع غوموص قم

معبوسؿـو.

                                                           
 ؼبماظ ضوسيموزوجمحؾقؿيماظلعدؼي.ماظع ىمػقمواظدماظ دقلممايورثمبـمسؾدم(1)
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متعفىمايورثمٌوممسع،موظؽـفمضول:مصلؼـمػق؟

مأجوبفمدفقؾ:مودهمؼبماظلقق،مصبؾسمإظبمصدؼؼفمأبلمبؽ .

م،مصػدد حماظ دددقلمظبمابـددفمردددقلما مذػددىمايددورثمإ

ب ؤؼؿف،موأحلـماددؿؼؾوظفموأجؾلدفمإظقدف،موبعددمحددؼٌمضصدريمددللمممممممم

ايورث:مأيمبدين،معوظدؽموظؼقعدؽمؼشدؽقغؽموؼ سؿدقنمأغدؽمتؼدقلمإنمممممممم

ماظـوسمؼؾعـقنمبعدماٌقتماؿمؼصريونمإظبمجـيمأومغور؟

ضدمطونمذظؽماظقدقمممم:مغعؿ،مأغومأزسؿمذظؽ،موظقصؼولمردقلما م

مبقدكمحؿكمأس صؽمحدؼـؽماظققم.مبفمظؼدمأخ تؾبؼومأ

ضولمايورث:مأيمبين،مأغومأسؾؿماظـوسمأغؽمزبؿؾػ،موأنما مضددمم

بوركمصقؽموصقؿومهطمصقفمعـ ماظصغ ،موإغلموا مأسؾؿمعـ مصغ كمأنمظؽم

ذلغًوموضدمطون،مأذفدمأغؽمصودق،موأؤعـممبومتمعـمبف،موأسؾدؿمأنمظدقمضددمممم

ؽبمأخ تؽب آلنمأمت دؾينمإنمذوحلما محؿكمؼدخؾينمامبقديمصع صؿينمعومضؾ

ما ماىـي.

بنددد ممأبقددف،موادددؿؼؾؾفمؼبمعـ ظددفمأحلددـمممصدد حماظ دددقلم

ادؿؼؾول،موحووظًماظلقدةمخدصبديمأنمتؼددممظدفمطدؾمعدومتلدؿطقعمرشدؿمممممممم

مضعػمحوهلومودقحلمصقؿفو.

أمؼطددؾمايددورثماظ ؼددورة،موسددودمعلدد سًومإظبمزوجؿددفمحؾقؿدديمممم
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ؾمسؾقفدومعؾؿففدًومؼؼدقل:مأبشد يمؼدوممممممصدخطبربػومبشلنمغؾقةمابـفؿو،م

محؾقؿي،مأبش يمخبريمؼقممرؾعمسؾقؽ.

مابؿففًموضوظًمحؾقؿي:مػؾمجوحلمابينمربؿدمععؽ؟

ضول:مابــومغيبمؼؿـ لمسؾقفماظقحلمعـماظلدؿوحل،مإغدفمغديبمآخد ممممم

ماظ عون،مأغًمأممغيب.

ضػ تمحؾقؿيمعفؾؾي:موربماظؽعؾيمإغينمأسؾؿماظـدوسمبدوبين،مإنممم

ومضددمهؼدؼ،موا مإغدفمًؾقدؼمبدوظـؾقة،موعدـمممممممطونمظفمذلنمؼبمصغ هموػدم

مأصضؾمعـفمؼبمض ؼشمواظع بمضورؾي؟

ضول:مضدمبعـينمإظقؽمبوظؿققيمواظل ممواهلداؼو،مطؿومأغفمؼددسقكمم

مإظبمعومؼدسقمإظقف.

ضوظً:مابينمربؿدمؼدسقغل،موا ماظ يمخؾؼمربؿدممنمرؾىمإظلم

ؾؿيمأوحقؿفدوممأنمأصدؼفمب وحلمظػعؾً،مصؾؿشفدمؼوما مأغينمأؤعـمبؽؾمط

وجفدفمممإظبإظبمربؿد،مأدسقكمؼدوما مأنمتد زضينمزؼدورةمربؿددمواظـظد مممممم

ماظؽ ؼؿ.

عـمصقرػوموػلمسؾكمؼؼدنيمأنمابـفدومطدونمحؼقؼدًوممممممحؾقؿيمصلدؾؿً

مبوظـؾقة.

م***
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وبعدماظعشدوحلمحداؿدفممم،م(1)سودمأبقمبؽ مإظبمعـ ظف،مصودؿؼؾؾؿفمزوجؿف

ذ ؼػوتمعـمبينمغقصدؾمممؼبمأع مابـؿفومسوئشيمضوئؾي:مظؼدمحض تماظققممغلوحل

م.(2)طبطأمابـؿـومسوئشيمالبـفؿمجؾريمبـماٌطعؿمبـمسديبـمسؾدمعـوف،م

اٌطعدؿمبدـمممابؿلؿمأبقمبؽ مضوئً :مغلىمذ ؼػ،مصؼددمطدونمواظددهمممم

مطورػًومٌؼورعيمبينمػوذؿ،موضدمسوونمسؾكمغؼضمصققػيماٌؼورعي.سديم

ضوظً:مغعؿ،مودقفمؼؿقددثمإظقدؽماٌطعدؿمبدـمسدديمؼبماألعد ،ممممممم

ؽبوأ ،مذدد ؼػمخؾددققمربؿددقدماظصددػوت،مرصددضماظظؾددؿمزددـمأغددفمطؿددومضؾدد

واظؼطقعي،موأزـفمدقؽؾؿؽمؼبماظغد،مومبومأنمسوئشيمعومت المصغريةمصدننمم

ماألع مظـمؼؿفووزماًطؾيمحوظقًو.

مغفضمأبقمبؽ مضوئً :مأػً موع حؾًومبفموبقظده.

ؼبمصؾوحماظققمماظؿوظلمظؼلماٌطعدؿمبدـمسدديمأبدومبؽد مؼبماظلدقق،ممممممم

داومؼبمأعد ماًطؾدي،مورحدىمأبدقمبؽد مبوظـلدىماظشد ؼػمممممممموجؾلوموه

،مصعوئشيمعدوممواظعوئؾيماظؽ  ي،موبؼلماألع مذب دمخطؾيمبنيماظعوئؾؿني

م،موأمؼلؿعؾـمأحدػؿومبوألع .ت المصغرية

م***

                                                           
 زوجيمأبقمبؽ مػلمأممروعون،مأمماظلقدةمسوئشيموسؾدماظ غبـمابـومأبلمبؽ .م(1)

جؾريمبـماٌطعؿ،مصقوبل،مأمؼلؾؿمبعد،مظفمدورمصغريمؼبماظلرية،موواظدهماٌطعؿمبـمسدديممم(2)

 دورمؼبماظلرية.مأحدمأذ افمعؽيموممـمسوونماٌلؾؿنيمرشؿمذ طف،مظف
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طوغدًمماظديتممخدصبديمماظلدقدةممؼعؿينمب وجؿدفمممطونماظ دقلم

وطوغدًممموصبؾسمإظقفوماظلدوسوتماظطدقال،مممحوظؿفومتلقحلمؼقعًومبعدمؼقم،

صؾقب مزوجفوموتؼقلمظف:مالمسؾقؽمؼومس ؼ ي،مددقفعؾما ممرشؿمع ضفومتؾب

ممعـمبعدمذظؽمص جًو.

 يمطدونمأؼضدًومؼعدوغلماٌد ضممممموط ظؽمطونمؼعقدمسؿفمأبومروظى،ماظ

رؤؼؿفؿومسؾكمػ همايول،موضددممماظشدؼد،موضدمصعىمسؾكمردقلما م

مطوغومأصؾىماظـوسموأذفعفومؼبماظدصوعمسـفموعلوغدتف.

م***

بعددممممغقاديمض ؼشماجؿؿعماظلودةمؼؿـوضشقنمؼبمأع مربؿددممؼب

مأنمصشؾًماٌؼورعيما ثمدـني.

ضولمأعقيمبـمخؾػ:مؼومععش مض ؼش،مإنمػ اماألعد مؼد داد،موإنممم

أبومروظىمذومرأيموذ فمودـ،موػقمسؾكمدؼـؽؿ،موػدقماظقدقممعد ؼض،مممم

مصوعشقامإظقفمصودلظقهمؼلخ مظؽؿموسؾقؽؿمؼبمابدـمأخقدف،مصدنغؽؿمإنمخؾدقمتمممم

بعؿ مبـماًطوبموغب ةمبـمسؾددماٌطؾدى،موضددمخوظػدومدؼدـؽؿ،متؽدقنممممممم

ماي بمبقـؽؿموبنيمضقعؽؿ.

،مصؾقـصدػـومعـدفمممإظبمأبلمروظىماغطؾؼقامبـوأجؾ،مضولمأبقمدػقون:م

صقلع همصؾقؽػمسـمذؿؿمآهلؿـوموغدسفموإهلفماظ يمؼعؾد،مصنغومشبوفمأنم
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اظعد ب،ممم قتمػ اماظشق مصقؽقنمعـومذلحلمغمذيمبدفمربؿددًامصؿعريغدوممم

مؼؼقظقن:مت طقهمحؿكمإذامعوتمسؿفمتـووظقه.

ؾبممممم أغدفمسؾدكمصد اشمممممضولمأبقمجفؾ:مػد امػدقماظد أي،مظؼددممسعد

ماٌقت،مابعـقامإظقفمصؾقلذنمظـومغؼوبؾف.

صؾعـقامرجً معـفؿمإظبمأبلمروظدىمصؼدول:مػدمالحلمعشدقكيمضقعدؽمممممم

مؼلؿلذغقنمسؾقؽ.

مضولمأبقمروظى:مأػً مبفؿ،مأدخؾفؿ.

قونمواظقظقدمبـماٌغريةموسؿؾيمبدـمربقعديمممدخؾمأبقمجفؾموأبقمدػ

وسؼؾديمبدـمأبدلمععدقط،موأعقديمبدـممممممممودفقؾمبـمسؿ ومواظعوصمبـموائدؾم

ؼومأبومروظدى،مإغدؽمعدوممممععمغػ معـمض ؼش،مصؼولمسؿؾيمبـمربقعي:ممخؾػ

ؽبمممممم محقٌمضدمسؾؿً،موضدمحض كمعدومتد ى،مودبقصـدومسؾقدؽ،موضددمسؾؿد

ظفمعـومظقؽػمسـومماظ يمبقــوموبنيمابـمأخقؽ،مصودسفمصكدمظـومعـفموخ 

مغؽػمسـف.

ؼدومأبدومروظدى،مأغدًمطؾريغدوموددقدغوممممممموضولماظقظقددمبدـماٌغدرية:مممم

مصلغصػـومعـمابـمأخقؽ،مصؿ همصؾقؽػمسـمذؿؿمآهلؿـوموغدسفموإهلف.

صؾؿومدخؾمطدونمم ظققض ،متـفدمأبقمروظى،موبعٌمإظبماظ دقلم

ػـوكمذبؾسمض ؼىمعـمأبلمروظى،مص حظدفمأبدقمجفدؾمضؾدؾمأنمؼؿفدفمممممم
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إظقف،مصؼػ مإظبمذظؽمااؾسمض ؼؾًومعـمأبلمروظىمخشقيمأنمماظ دقلم

مإذامعومطونمض ؼؾًومعـف،مواضط ماظ ددقلمممؼ قمأبقمروظىمظؾ دقلم

أبدقمروظدىموضددمأغفؽدفماظؿعدى:مؼدومابدـمممممممممضولمظؾفؾقسمبعقدًامسـمسؿف،

أخل،مػدمالحلمعشدقكيمضقعدؽموضددمددلظقكماظـصدػمأنمتؽدػمسدـمذدؿؿمممممممممم

مآهلؿفؿموؼدسقكموإهلؽ.

:مأيمسؿ،مأوالمأدسقػؿمإظبمعومػدقمخدريمهلدؿممممدقلمصلجوبفماظ 

معـفو؟

مضولمأبقمروظى:موإظبمعومتدسقػؿ؟

:مأدسقػؿمإظبمأنمؼؿؽؾؿقامبؽؾؿيمتددؼـمهلدؿمبفدوممممضولماظ دقلم

ماظع بمو ؾؽقنمبفوماظعفؿ.

مصؼولمأبقمجفؾ:معومػل؟مظـعطقـؽموسش ًامأعـوهلو.

ؾدونمعـمقنمالمإظفمإالما ،مودبؾعقنمعومتع:متؼقظضولماظ دقلم

مدوغف.

صصػؼقامبلؼدؼفؿ،ماؿمضولمأبقمجفؾ:مأؼلعميوجؿـدومعبقعدًومإظدفمممم

مواحد؟مدؾـومشريمػ هماظؽؾؿي.

م:مؼومسؿ،معومأغومبوظ يمؼؼقلمشريػو.صؼولمردقلما م

صؼولمسؼؾيمبـمأبلمععقط:مػقوماغطؾؼقامؼومضقم،مإنمػ اماظؼقلماظ يم
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ؼدهمعـومربؿد،مؼطؾىمؼؼقظفموؼدسقغومإظقفمعـمضقلمالمإظفمإالما مذلحلمؼ 

بفمامدؿع حلمسؾقـو،موأنمغؽقنمظفمصقفمأتؾوسًو،موظلـومذبقؾقفمإظبمذظدؽ،مم

موعوممسعـوممبومؼؼقظفمعـمضؾؾ،مظؼدماخؿؾؼفمربؿد.

:موا مظـشؿؿـؽموإهلؽماظ يمؼلع كمنمؼؼقظقنصغودرواموػؿمشوضؾق

بف ا،مإغفموا معومػ اماظ جؾممبعطدقؽؿمذدقؽًومممدومت ؼددون،مصدوغطؾؼقامممممم

مضقامسؾكمدؼـمآبوئؽؿمحؿكمضبؽؿما مبقـؽؿموبقـف.واع

ۡؿَءانِۡۡٓصۡ وت:مدفماآلؼدقظدصلوحكما مإظبمرد ُٞ ۡث١ِۡۡ٢َٱَّّل٠ِۡؿِۡۡذِيۡوَٱ٣ۡ
ِي٨َۡ ْۡۡٱَّلذ ُؿوا َٛ ة ِۡۡػَۡۡز ـذ ةقۡ ِۡٔ َٞ ١َۡ٤٬ۡ٪َةَۡز٢ۡۡۡ٥وَِم

َ
َْۡۡٝۡؿنۡ ٨ِ٦َّۡۡرۡج٤ِ٭٨ِ٦ۡ٥ِۡأ َۡذ٪َةَدوا

َّلَتۡ ِۡۡظيَۡۡوذ ٦َ٣ْۡۡ٪َةص  ِضجُٮٓا َٔ نَۡو
َ
٪ِؾر َۡۡصةَٓء٥٬ُۡأ ُِؿونََۡۡوَٝةَل٦ِّۡۡۡ٪ُ٭٥ۡا٦ُّۡۡ َٰٛ ۡٱ٣َۡؿ

اٌبَۡۡسَِٰعؿ َۡۡفََٰؾا ٠َ٤ۡۡ٢ََٕؾذ َص
َ
َٰٗ٭ةۡٱٓأۡللَِ٭حَۡۡأ َِٰظًؽااۡۡإَِؾ ءٌَۡۡفََٰؾاۡإِنۡذۡـَ َضةبۡ ۡلََشۡ ُٔ٥ۡ

َٜۡ َ٤ َُ َۡۡوٱ٩
ُ
ن٦ِِۡۡۡ٪ُ٭٥ۡۡۡٱل٧ََۡل

َ
ْۡۡأ ْۡۡٱۡمُنٮا وا ََٰٓۡۡوٱۡوِبُ ء َۡۡفََٰؾاۡإِنۡذَۡءالَِ٭ذُِس٥ۡاََۡۡعَ ۡلََشۡ

٪َة٦َۡة٦ۡيَُؿادُۡ ٕۡ ََٰؾاَۡق٧ِ ِۡۡٱل٤٧ِۡذحِِۡۡػۡۡثَِك ٓۡۡإِنۡۡۡٱٓأۡلِػَؿة َۡۡفََٰؾا ٌٜۡۡإِّلذ َٰ ـَ ِ ُء٩ـَِل٧ۡۡٱۡػذ
َ
ۡأ

ِۡ٫ًۡ َ٤ ّٟۡ ِۡػ٥٬ُۡۡۡۡۡث٢َۡۡۡثَحۡ٪ِ٪َة ٨ِ٦ۡۡۡ ۡٱَّّل٠ِۡؿَُۡۡٔ ةۡث٢َۡذ٠ِۡؿِيۡ ٨ِ٦َّۡۡم ذ٧ذ ْۡۡل ُٮا َؾابِۡۡيَُؾٝو َٔ٨ۡ
مۡۡ
َ
ـَآن٨ُِِۡۡٔ٪َؽ٥٬ُۡۡۡأ َٟۡۡرََۡحَحَِۡۡػ ِ َٕـِيـَِۡۡرّب

م٩ۡۡۡةبِۡٱلۡٮ٬َۡذۡٱ٣ۡ
َ
ُٟۡۡلَُ٭٥ۡأ ۡ٤ َٰت٦ُِّۡۡ َفََٰق ۡٱلكذ

ۡرِضۡ
َ
اَۡۡو٦َةَۡوٱۡۡل ْۡۡثَحۡ٪َُ٭٧َة ٮا ُٞ َت ۡقَبَٰتِِۡۡػ٤ََٚۡۡۡيۡ

َ
ةُۡص٪ؽۡ ۡ٪ٱۡۡل ٦َٟۡۡذ ِ وم ٬ُۡۡ٪َةل ـُ ٨ِ٦ََّۡۡۡمۡ٭

ـَابِۡ ۡظ
َ
م.٫1ٱۡۡل

َْۡۡوَّلۡؽ:مد ظددفمطددقدلمإظدوأوح ِي٨َۡۡتَُكجُّٮا ٮنَۡۡٱَّلذ ُٔ ُِۡۡدون٨ِ٦ِۡۡۡيَۡؽ ۡٱّللذ
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ْۡ ََۡۡٚحَُكجُّٮا ۡؽَو اۡٱّللذ ۡيَِۡۡٔ َ٘ ِ ٤َِٟٔۡۡۡم ۡ ۡث ِ َٰل ح٣ٍُِۡۡكَِّۡۡزيذ٪ذة٠ََۡز ٦ذ
ُ
َۡرّبِ٭٥ِۡإَِلَُٰۡۡث٥ۡذَۡخ٤٧ََُ٭٥ۡۡۡأ

ُ٭٥ۡۡ ُٕ ؿِۡص ْۡۡث٧َِةَۡذًُجَّجِبُُ٭٦ۡ٥ذ ٤٧َُٮنَََۡۡك٩ُٮا ٕۡ م.١٠٨1َح

م:مؼومابـمأخل،معومرأؼؿؽمزؾؿؿفؿ.صؼولمأبقمروظىمظ دقلما م

عف،مصفعؾمؼؼقلمظف:مأيمردهمرؿعمؼبمإد مصؾؿوممسعماظ دقلم

مسؿ،مصلغًمصؼؾفومأدؿقؾمظؽمبفوماظشػوسيمؼقمماظؼقوعي.

روععديمؼبمإدد عف،موظؽـدفمممممغظ مأبقمروظىمإظبمسققنماظ دقلم

ضول:مؼومابـمأخل،موا مظقالمزبوصيماظلؾيمسؾقدؽموسؾدكمبدينمأبقدؽمعدـمممممم

بعدي،موأنمتظـمض ؼشمأغلمضؾؿفومج سًومعـماٌقتمظؼؾؿفو،مالمأضقهلومإالم

م كمبفو.ألد

َٟۡوت:مدددفماآلؼددقظدكما مإظبمرددلوحدص ۡظجَۡجَخ٨٦ََۡۡۡۡۡتۡ٭ِؽيَّۡلۡۡإ٩ِذ
َ
ۡأ

ََۡۡوَؾَِٰس٨ۡذ ٥َ٤ُۡۡو٬َُٮَۡۡيََنةُٓء ٨٦ََۡۡۡحۡ٭ِؽيۡٱّللذ ۡٔ
َ
م.2ژثِٱل٧ُۡۡ٭ذَِؽي٨َۡۡأ

م***

عضًمبضعيمأؼوم،مدوحلتمحوظيماظلقدةمخدصبيموأبقمروظىمأطـ ،م

مممملمبددـمأبددلمروظددىمإظبممعـشددغً مبفؿددو،موضدددممسؾددممموطددونماظ دددقلمم

مطبربهمأنمأبومروظىمؼبمذدةمذدؼدة،مصلد عمإظقفماظ ددقلممماظ دقلم
مووجدمسـدهمدودةمض ؼش،مصؼولمهلؿ:مخؾقامبقينموبنيمسؿل.
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ضولمأبقمهلى:معومسبـمبػوسؾني،موعومأغًمأحؼمبفمعـو،مإنمطوغًم

مظؽمض ابيمصؾـومعـؾمض ابؿؽ.

دًا،موؼؾدؿؼطممإظبمسؿدفماظد يمبدوتمذدوحؾًومجدممممممصفؾسماظ دقلم

بؽمسؾلمط اعيموؼدكمسـديمحلدـي،مممأغػودفماألخرية،مصؼولمظف:مؼومسؿ،

وظلًمأجدماظققممعومأج ؼؽمبف،مشريمأغلمأدلظؽمطؾؿيمواحددةمهدؾمظدلمممم

بفوماظشػوسيمسـددمربدل،مأنمتؼدقلمالمإظدفمإالما موحددهمالمذد ؼؽمظدف،مممممممم

تصقىمبفوماظؽ اعيمسـدماٌؿوت،مصؼدمحقؾمبقـدؽموبدنيماظددغقو،موتـد لممممم

مبؽؾؿؿؽمػ هماظش فماألسؾكمؼبماآلخ ة.

صؼول:مإغؽمظلمغوصدح،موا مظدقالمأنمتعريغدلمضد ؼشمبفدومصقؼدولممممممم

نمسؾقؽموسؾكمبينمأبقؽم،موتؾقؼؽمبعديمعلؾيمتؽقج عمسؿؽمعـماٌقت

ؾبمدقؽيموصعؾي وألض رتمبفومسقـؽمٌومأرىمعدـمذددةمممم،اظ يمتؼقلمظػعؾ

موجدكموغصقؽمظل.

ى،مأغدًمرأسمايـقػقديمعؾديممممصصوحمأبقمجفؾمضوئً :مؼومأبدومروظدمم

ماألذقوخ.

غلوحلمض ؼشمأنمسؿؽمج عمسـدماٌقت،ممصؼولمأبقمروظى:مالمهدث

مأغومسؾكمعؾيمسؾدماٌطؾى.

م:مالمأزالمأدؿغػ مظؽمربلمحؿكمؼ دغل.صؼولمردقلما م
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صؼولمأبقمروظىمآخ معومضول:مؼومععش مضد ؼش،مأوصدقؽؿمبؿعظدقؿمممم

قش،مصدؾقامأرحدوعؽؿموالمممػ اماظؾقً،مصننمصقفمع ضوةماظد بموضدقامماظعدممم

تؼطعقػو،مات طقاماظؾغلمصؼدمأػؾؽماظؼ ونمعـمضؾؾؽؿ،مؼومععش مضد ؼش،مم

أجقؾقماظداسلموأسطقامماظلوئؾ،مصننمصقفؿومذ فمايقوةموذ فماٌؿوت،م

موسؾقؽؿمبصدقمايدؼٌموأداحلماألعوغي.

طونمػ امآخ معومضوظفمأبقمروظدى،موأشؿدضمسقـقدف،مصقد نمسؾقدفمممممم

قفمطـريًا،موشودرمدودةمض ؼشماٌـ ل،مص صعماىؿقع،موبؽكمسؾلمسؾكمأب

ؼدؼفمودسومظعؿفمبوظ غبيمواٌغػ ةمطـريًا،ماؿمسدودموجؾدسمممماظ دقلم

مإظبمزوجؿفماظلقدةمخدصبي،محقٌمطوغًمحوظؿفومتلقحلمأطـ مصلطـ .

م***

ؼلددؾؿ،مماظدد يمأادددؿغػ مظعؿددفممسؾددؿماٌلددؾؿقنمأنماظ دددقلم

ابؿـو؟مضدمادؿغػ مإبد اػقؿممصؼوظقا:معوم ـعـومأنمغلؿغػ مآلبوئـوموظ يمض 

مألبقف،موػ امربؿدمردقلما مؼلؿغػ مظعؿف.

ـمإظبمأنمأغ لما مدؿمعـماٌش طقد ونمٌقتوػدقنمؼلؿغػددأماٌلؾؿدصؾ

ِي٨َۡۡل٤ِ٪ذِبََِّۡۡكن٦ََۡۡةتعوظبماآلؼوت:م َْۡۡوٱَّلذ نَۡءا٦َ٪ُٮٓا
َ
ْۡۡأ ُِٛؿوا ۡ٘ َۡولَٮۡۡۡل٧ُۡ٤ِۡۡشِكِيَۡۡيَۡكذَ

ْۡ ْوِلََۡۡك٩ُٮٓا
ُ
ٕۡؽ٨ِ٦ِۡۡۡ َۡبَُٰۡٝؿۡۡۡأ ٦ََۡۡةَۡب جذُ٭٥ۡۡۡلَُ٭٥ۡۡۡدَبَيذ

َ
ۡوَدَُٰتۡۡخ

َ
ََۡكنََۡۡو٦َة١١٣ۡٱۡۡلَِع٥ًِۡۡأ

ةرُۡ َٛ ۡ٘ ٥ًِ٬ََٰۡۡٱۡقذِ ب٫ًِِۡۡإِثَۡس
َ
ِۡۡۡل َِٔؽة ٨َٔۡۡۡإِّلذ ۡٮ ٦ۡۡٓذ َؽ٬َة َٔ ةۡإِيذةهَُۡۡو ٧َ٤ََٚۡۡذ ۥٓۡۡدَبَيذ ٩ذ٫ُۥَُۡلُ

َ
ۡخ
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ُؽّوۡ  َِٔۡۡ ذ ّۡۡلّلِ
َ
٥ًِ٬ََٰۡۡإِنۡذ٦ِۡۡ٪٫ُۡ َۡتَبذأ ۡۡإِثَۡس

َ
َٰهٌَۡۡل م.١١٤1َظ٥ًِ٤ۡ ۡـذ

م***

ؼعؿينمبوظلقدةمخدصبي،موضدمطدونمعدـماظقاضدحمممممزؾماظ دقلم

،مطونمح ؼـًومسؾقفومح غدًومذددؼدًا،موبـوتفدومممماألخريةمأغفومتؾػظمأغػودفو

متؿـووبـمسؾكماظعـوؼيمبلعفـ.

وضعًماظلقدةمخدصبيمؼدػومؼبمؼدمزوجفومضوئؾدي:مأغبددممموأخريًام

،موأرجقمعـما مأنمؼلوربينمسؾكمأيما ماظ يمرزضينمخريماظؾش مزوجًو

ؽب غعؿماظ وج،مدسدوئلماألخدريمأنممممتؼصريمبدرمعينمؼبمعلوغدتؽ،مصؼدمطـ

مصبؿعينما مبؽمؼبماىـي.

ًمممممضؾضمردقلما م مسؾكمؼدػومودسدومهلدومطدـريًا،مإظبمأنمتقصقد

صؼوظدًممم،وصفعـمب حقؾفوم،مصؾؽكمسؾقفومطـريًا،موبؽًمبـوتفوبنيمؼدؼف

ضقلمإالمإغوم موإغومإظقفمراجعقن،ماظؾفؿمأج غلمؼبمعقتمصورؿي:موا مالمأ

ممأعل،موا مالمأدريمأأح نمظػ اقمأعلمأممأص حمٌومبش تمبفمؼبماىـي.

،موغد لمم(2)زوجؿفماظلقدةمخدصبديمؼبمايفدقنمممدصـماظ دقلم

مؼلدؿؼؾؾفمبصدػوحلموابؿلدوعي،ممماظ يمطونماظقجفماٌش قممؼـظ مإظبمؼبمضربػو
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ؾقدًمواظؿؾشدري،مصؼددماحملؾديممممم،مصؼدمطؾؿدوتماظؿـمصؼدماظـؼيمواألعؾماظققم

م.واظ ضي،مصؼدمج حلًامعـمحقوتفمالمؼعقضفمإؼوهمأحد،مصؼدمخدصبي

،مصؼددممتؾعًومذدؼدًاظػ اضفوممؿماي نماٌـ ل،موتعىماظ دقلمس

طوغًمخريمزوجي،موخريمأم،موضدمأحؾفومحؾًومذدؼدًا،مومسلمػ اماظعدوممم

ممومصقفمعدـمذددةممممبعومماي ن،محقٌمخشلماظصقوبيمسؾكماظ دقلم

ماي ن.

م***

ؼبمعـعيمؼبمضقعف،مصؼدمعوتمسؿدفمأبدقمروظدىمممممعومسودماظ دقلم

اظ يمطونمصبريهمعـفؿمرقلمػ اماظقضً،موبوتًمضد ؼشمتلدؿقؾمإؼد احلمممم

أؼـؿومحؾموذػى،موتدصعمإظقفمبلػفوئفومؼمذوغفموؼدصعقغفمماظ دقلم

نماجؿؿعمؼبمذقارعمعؽي،موطونمأبقمجفؾمؼشدهموؼدصعفمطؾؿومع مبف،مإظبمأ

سش ةمرجولمسؾقفمع ةمواحدةمؼداصعقغف،مص أتفمابـؿفمصورؿدي،مصف سدًممم

إظقفمتدصعماظـوسمعومادؿطوسًموتؼدقل:موضبؽدؿ!مأدؿضدعػؿؿمأبدلمبعددمممممم

موصوةمجديموأعل؟موا مألرعبـؽؿمبويفورة.

وأعلؽًمبويفورةموبدأتمت علمبفومعـمطونمحقلمأبقفو،مصؼدولمم

منما معوغعمأبقؽ.:مػققبغلمسؾقؽمؼومبـقي،مصنهلوماظ دقلم

وسودتمبفمإظبماٌـ لمواظرتابمسؾكمرأدف،مصؿومإنمرأتدفمابـؿدفمأمممم
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طؾـقممحؿكمرطضًمإظقفمتغلؾمسـدفماظدرتابموػدلمتؾؽدل،مصقؼدقلمهلدوممممممم

:مالمتؾؽلمؼومبـقي،مصننما معدوغعمأبقدؽ،معدومغوظدًمعدينممممممردقلما م

مض ؼشمذقؽًومأط ػفمحؿكمعوتمأبقمروظى.

م***

فوحلمعؽيمجوظلنيمحقلماٌلفدمؼؿقداقن،مؼبماظققمماظؿوظلمطونموج

وعومؼؼقلمؼبمآهلؿفؿ،مصؾقـؿدومػدؿمطد ظؽمإذمأضؾدؾممممممص ط وامردقلما م

صؼولمأعقيمبـمخؾػ:معومرأؼـومعـؾمعومصربغومسؾقدفمعدـممم،مردقلما م

ػ اماظ جدؾمضدط،مددػفمأح عـدو،موذدؿؿمآبوحلغدو،موسدوبمدؼــدو،موصد قمممممممممم

مقؿ.عبوسؿـو،مودىمآهلؿـو،موص غومعـفمسؾكمأع مسظ

مصؼولمأبقمدػقون:معومظفماظققممععني،مأؼـمإهلفماظ يمؼداصعمسـف؟

مصؼولمأعقيمبـمخؾػ:مػؾمترتطقغفمؼلريمؼبمعلفدطؿمػؽ ا؟

صؾؿومع مض بمذبؾلفؿمأمسعقهمحقلماظؽعؾي،ممروفماظ دقلم

موبوتقامؼؼقظقن:مأؼـمإهلؽمؼومربؿد؟معومؼؽ ه،

ؽمضولمأعقيمبـمخؾػ:مأسطينمذدقؽًومعدـمعدولمخدصبديمأدصدعمإظقدمممممم

مب جولمضب دقغؽ.

ضولمسؼؾيمبـمأبدلمععدقط:مٌدوذا؟مأالمه ددفماٌ ئؽدي؟مأممأغفدؿممممممم

ممأضعػمعـمأنمؼؼوتؾقامسؾقدغو؟
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ضقؽمأبقمجفؾمؼؼقل:مسـمأيمع ئؽيمتؿقدث؟مإغفمصؼدطمؼفد يممم

مؼبمعـوعف.

وأطؿدؾمؼطدقفمممومضدوظقا،مممممضقؽماظ جول،مصؿلذىمردقلما م

،ماوغقديممقهمعدومؼؽد هممحقلماظؽعؾي،ماؿمسودم  مأعدوممذبؾلدفؿ،مصدلمسعممم

صؿضكماظـوظـيمصؿ مسؾقفؿمصدلمسعقهمعدومؼؽد ه،مصؿقضدػمأعدوعفؿموضدول:ممممممم

مأتلؿعقنمؼومععش مض ؼش؟مأعومواظ يمغػللمبقدهمظؼدمجؽؿؽؿمبوظ بح.

،موجػؾدقاموصدؿؿقا،محؿدكمممماروػماظؼقممعـمطؾؿوتماظ دقلم

مضولمظفمأعقيمبـمخؾػ:ماغص فمؼومأبوماظؼودؿمراذدًا،مصؿومطـًمجبفقل.

م،موزؾقامصوعؿنيمرقؾيماىؾلي.ردقلما ممصرتطفؿ

م***

ؼبماظققمماظؿدوظلماجؿؿعدقامؼبمغدودؼفؿ،مصؼدولمأبدقمجفدؾ:مذطد متمممممممم

مربؿدًاممبومؼؽ ه،محؿكمإذامبودأطؿممبومتؽ ػقنمت طؿؿقه!

مصؼولمأعقيمبـمخؾػ:موا مالمغرتطفمػ هماٌ ةمأبدًا.

اظ جدولمؼؼقظدقن:مأغدًماظد يمممممضوممإظقدفمممصؾؿومأضؾؾمردقلما م

متفددغوموآهلؿـوموتعقؾفومسؾقـو؟

م:مغعؿمأغوماظ يمأضقلمذظؽ.صقؼقلمردقلما م

م،موضددعمسؼؾدديمبددـمأبددلمععددقطماقبددفمؼبمسـددؼممصؾدددؤوامؼضدد بقغف
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،مص طضمرجؾمإظبمأبدلمبؽد مؼصد خموؼؼدقل:مأدركمممممطبـؼفماظ دقلم

مصوحؾؽمضدمغوظًمعـفمض ؼش!

خ جمأبدقمبؽد معدـمعـ ظدفمورطدضمإظبماٌلدفد،مصقجددماظ جدولممممممممم

ؼؼددقل:مؼؾؽددلموعددـمطددؾمصددقب،مودخددؾمبقددـفؿمماظ دددقلممؼدددصعقن

مأتؼؿؾقنمرجً مأنمؼؼقلمربلما !

وأضؾؾقامسؾدكمأبدلمبؽد ،مصضد بقهموذددوامممممممصرتطقامردقلما م

مذع همويقؿف،مصفؾعًمبـقمتقؿمتـؼ مأبومبؽ معـمأؼدؼفؿ.

سودمأبقمبؽ مإظبمعـ ظف،موضدمج حدقامرأددفموتلدوضطمذدع همعدـمممممم

متؾورطًمؼومذاماى لموامط ام.ماألذى،مصؽونمطؾمعومؼؼقل:

م،رأىماظصقوبيمعومج ىمألبلمبؽ معدـمدصوسدفمسدـماظ ددقلممممم

م،أطـد معدـمأيمعدـفؿمممموح صفمسؾكمرددقلما ممموسؾؿقامصضؾفمسؾقفؿ

صؼولمردقلما مسـمأبلمبؽ :معومدسقتمأحدًامإظبمامد ممإالمطوغدًمصقدفممم

قوصدي،معدومممسـدهمطؾقةموغظ موت دد،مإالمعومطونمعـمأبدلمبؽد مبدـمأبدلمضمممم

مسـفمحنيمذط تفمظفموعومت ددمصقف.م(1)سؽؿ

م***

بوتًمصورؿيمضؾؼيمسؾكمأبقفومطـريًا،موأصؾقًمتؿؾعفمأؼـؿومذػىم

                                                           
 سؽؿمؼعينماغؿظ .م(1)
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ؼصددؾلمسـدددممظ دددقلمؼبمعؽدديمخشددقيمأنمؼمذؼددفماظلددػفوحل،مصعددودمام

غوضديمماظؽعؾي،موأبقمجفؾموأصقوبفمجؾقسمؼـظ ونمإظقف،موطوغًمػـوكم

ماظـوضديمػد هممممبشدقؿيمصبدلحلممولمأبدقمجفدؾ:مأؼؽدؿممممض ؼؾًومعـفؿ،مصؼدممتؾد

مسؾكمزف مربؿدمإذامدفد؟موصقضعف

مضقؽماظؼقم،موظؽـمسؼؾيمبـمأبلمععقطمضوممصؼول:مأغومأصعؾ.

ماٌشدقؿيم،موأخد معـفدوممموددطمتشدفقعماىؿقدعمممماظـوضديمإظبمص ػىم

سؾكمزفد هممومفإظبمأنمدفد،مصقضعمؿظ ماظ دقلمعؾطكيمبوظدعوحل،مواغ

مكمبعضمعدـمطـد ةماظضدقؽمممؼؿؿوؼؾقنمسؾمبنيمطؿػقفمأعومماظؼقم،مصضقؽقا

دوجدمالمؼ صعمرأدف،محؿكمجدوحلتمابـؿدفمصورؿديمعد ةمممممموردقلما م

م،مص صدعمرددقلممموػدلمتؾؽدلممماٌؿلدكيمماٌشقؿياوغقي،مص صعًمسـمزف هم

:ماظؾفؿمسؾقؽمبؼ ؼش،ماظؾفؿمسؾقؽمبؼ ؼش،موؼدؼفماؿمدسومرأدفما م

ماظؾفؿمسؾقؽمبؼ ؼش.

مامسـماظضقؽ،وتقضػقمسؾقفؿ،مصكوفماظؼقممعـمدسوحلماظ دقلم

سؾقدؽمبعؿؾديممماظؾدفؿممضوئً :ماظؾفؿمسؾقؽمبلبلمجفؾ،ممصؿوبعماظ دقلم

عؼؾديمبدـمأبدلمممماظؾدفؿمسؾقدؽمبمملعقيمبـمخؾػ،ماظؾفؿمسؾقؽمببـمربقعي،م

ممععقط.

مصوغػضقامخوئػني.مصورتعؾقاموذط مآخ ؼـ،
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إظبمعـ ظف،مصنذامجبرياغفمضدمأظؼقاماظؼؿوعيمسؾكمموسودماظ دقلم

مؼؿوعيمضوئً :مأػ امحؼماىقار؟سؿؾيماٌـ ل،مصلزاحماظ

م***

صؼدولممبعدمعقتمسؿفمأبلمروظدى،مممذط مبـقمػوذؿمعومحؾممبقؿدم

أحدػؿمألبلمهلى:مواظ تمواظع ىمإنمابـمأخقؽمؼصقؾفمعـمضد ؼشمددقحل،ممم

موضدمادؿؾوحقهمأعوممأسقــو،موعومعـمأحدمؼبمبينمػوذؿمعـمؼداصعمسـف.

درهموجفدوحلممضولمآخ :مرحؾمأبقمروظى،موعومسودمظفمعدـمعدوغعمؼؼدممم

مض ؼش.

جفدؾموددوئ ممممسؼؾيمبـمأبدلمععدقطموأبدقممممومسعمأبقمهلىمعومصعؾ

،مصوذؿعؾًمؼبمصدرهمغبقيماظؼ ابي،موسؾقفمأنمبوبـمأخقفموجفوحلمض ؼش

،مصفدقمصدوحىمرأيمممؼدصعماألذىمسـمابـمأخقفمطؿومطونمؼػعؾمأبدقمروظدىمم

ؼؼقل:مؼومربؿد،ماعضمٌدومأردت،موعدومممم،مصفوحلمإظبمردقلما مبقـفؿ

ؽب غعًومإذامطونمأبقمروظىمحقًومصوصـعف،مواظ تمالمؼقصؾمإظقؽمحؿكمصومطـ

مأعقت.

قمهلددىموطددونمأبددمصؽددونمؼبماٌلددوحلمأنمدددىمرجددؾمردددقلما م

صؾطؿدفموذدؿؿف،مصصدوحماظ جدؾمؼؼدقل:مؼدوممممممممحوض ًا،مصؼوممأبقمهلىمإظقف

مععش مض ؼش!مصؾلمأبقمهلى!
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وضدعقامإظبمأبلمهلىمؼللظقغف،مصؼول:معوممضؾؼموجفوحلمض ؼشمظ ظؽ

ؾبص ضوممحؿكم ضدلمٌدومممـمأخلمأنمؼؾبدؼـمسؾدماٌطؾى،موظؽينمأعـعمابمورض

مؼ ؼدمطؿومطونمؼػعؾمأخلمأبقمروظى.

حوولمأبقمجفؾمأنمؼؿقدثموظؽـمسؿؾديمبدـمربقعديمأوضػدفمضدوئً مممممم

ؽب ؽبمألبلمهلى:مظؼدمأحلـ ؽبموأعبؾ ماظ حؿ.مووصؾ

طد ظؽمأؼوعدًوممممورؾىمعـماىؿقعماٌغدودرة،مصؿؽدٌمرددقلما مممم

مالمؼؿع ضمظفمأحدمعـمض ؼشمزبوصيمعـعيمأبلمهلىمظف.ملموؼ ػىؼلت

م***

،مصددوجؿؿعماظصددقوبيمإظقددفمغ ظددًمدددقرةمصمسؾددكماظ دددقلمم

ظقؿعؾؿقاماظلقرة،مصلللمزؼدمبـمربؿد:مؼومردقلما ،مأهداـومعدومطدونممم

معـمابؿ حلمغيبما مأؼقب؟

:مإنمغديبما مأؼدقبمظؾدٌمبدفمبد ؤهممثدوغلمممممممصؼولمردقلما م

اظؼ ؼىمواظؾعقد،مإالمرج نمعدـمإخقاغدفمطوغدومعدـممممممسش ةمدـي،مص صضف

أخصمإخقاغفمبف،مطوغومؼغدوانمإظقفموؼ وحون،مصؼولمأحدػؿومظصوحؾف:م

تعؾؿموا مظؼدمأذغىمأؼدقبمذغؾدًومعدومأذغؾدفمأحددمعدـماظعدوٌني.مضدولمظدفمممممممممم

صوحؾف:موعومذاك؟مضول:معـممثوغلمسش ةمدـيمأمؼ غبفما مصقؽشػمعوم

ربماظ جؾمحؿكمذط مذظؽمظف،مصؼدولمأؼدقب:مالمممبف.مصؾؿومراحومإظقفمأمؼص
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أدريمعومتؼقل،مشريمأنما مؼعؾؿمأغلمطـًمأع مسؾكماظد جؾنيمؼؿـوزسدونممم

صق ط انما ،مصلرجعمإظبمبقيتمصلطػ مسـفؿدومط اػقديمأنمؼؾبد ط ما مإالمؼبمممم

حؼ.موطونمطب جمإظبمحوجؿف،مصنذامضضوػومأعلدؽًماع أتدفمبقددهمحؿدكممممم

لمسؾقفدو،موأوحدلمإظبمأؼدقبمؼبمعؽوغدف:مممممؼؾؾغ،مصؾؿدومطدونمذاتمؼدقممأبطدمممم

ارطضمب جؾؽمػ امعغؿلؾمبوردموذد اب.مصوددؿؾطلتف،مصؿؾؼؿدفمتـظد ،ممممم

صلضؾؾمسؾقفومضدمأذػىما معومبفمعـماظؾ حل،موػقمسؾدكمأحلدـمعدومطدون،ممممم

ٌُؾؿؾدك؟ممممممم صؾؿومرأتفمضوظً:مأيمبوركما مصقدؽ،مػدؾمرأؼدًمغديبما مػد اما

عـؽمإذمطونمصقققًو.مضول:مصنغلمصقا مسؾكمذظؽمعومرأؼًمأحدًامأذؾفمبفم

،مأغددرمظؾؼؿدحموأغددرمظؾشدعري،مصؾعدٌما مممممم(1)أغومػق.موطدونمظدفمأغددرانممم

دقوبؿني،مصؾؿومطوغًمإحداػؿومسؾكمأغدرماظؼؿدح،مأص شدًمصقدفماظد ػىممممم

محؿكمصوض.م(2)حؿكمصوض،موأص شًماألخ ىمؼبمأغدرماظشعريماظقؽبِرق

م***

،مؼشمظدفمؼبمجقارمأبلمهلى،موتقضػمأذىمضد ممزؾمردقلما م

وصعدمؼقعًومسؾكماظصػو،موغودىمؼبمأغدؼيمض ؼشمبلمسوحلمضؾوئؾفو:مؼومبدينمم

مص ن،مؼومبينمص ن...

ضؾدديماظشدد ك،مصؼددولمرجددؾمعددـفؿ:مإنموحدد قبرػؿمسدد ابما ،موسو

                                                           
 أغدرانمعــكمأغدر،موػقماظؾقدر،مأيماٌؽونماٌعدمظقضعماحملصقلمبعدمحصوده.م(1)

 اظقرقمؼعينماظػضي.م(2)
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م اماـقن،مبوتمؼصققبتمإظبماظصؾوح.صوحؾؽؿمػ

ؼدومربؿدد،مممإظبمجوغؾفمأخقفمأبلمبـمخؾدػ:ممأعقيمبـمخؾػممصؼول

ؽب أظقسمبقــوموبقـؽمض ابدي؟مممغومسـماظلوسيمعؿكمتؼقم؟غؾقًومصلخربمإنمطـ

مخصقبـومبف اماًربماظعظقؿ.

:مؼددومربؿددد،مأالمطبددربكمربددؽمبوظلددع ممبددـمخؾددػموضددولمأبددل

اظ خقصمضؾؾمأنمؼغؾقمصـشرتيمصـ بح؟موبوألرضماظيتمؼ ؼددمأنموددبممم

مصرتحؾمسـفومإظبمعومضدمأخصى؟

َۡوت:مداآلؼمفمدقظدوظبمإظبمرددعدكما متدلوحدص َول
َ
ْۡ ٥ۡۡۡأ ُؿوا ١ذ َٛ ٦َۡةَۡحذَ

٬ُۡۡٮَۡۡإِنِۡۡۡص٪ذٍح ٨ِ٦ّۡۡۡثَِىةِظجِ٭٥ِ جِي٩ٌَِۡۡؾيؿ ۡۡإِّلذ َول٦١٨٤ۡۡۡ٥َُّ
َ
ْۡۡأ ُؿوا ُْ َۡم١َُ٤ٮتِِۡۡػۡۡيَ٪

َٰتِۡ َفََٰق ۡرِضۡۡٱلكذ
َ
ََٜۡۡو٦َةۡوَٱۡۡل َُۡۡػ٤َ ء ٨ِ٦ۡۡۡٱّللذ نََۡۡۡشۡ

َ
َسََٰٓۡۡوأ نَۡٔ

َ
َۡٝؽِۡۡيَُسٮنَۡۡأ

َص٤ُُ٭٥ۡاۡۡٱۡرَُّتََبۡ
َ
يِّۡۡأ

َ
َٕۡۡۡظِؽيرۡ َۡٚجِأ ١٨٥ۡ٨٦َِۡۡ٢ِ٤يُۡؤ٦ِ٪ُٮنََۡۡؽهُۥَب ٌۡ ُۡۡيُ ٬َۡةدِيَََۡۡٚلۡۡٱّللذ

ۥ ۡ َحَٰ٪ِ٭٥ِِۡۡۡػَۡۡويََؾر٥٬َُُُۡۡۡلُ ۡ٘ ٧َُ٭ٮنََُۡۡ ٕۡ ََٟۡۡٔۡيَۡس١٨٦َۡۡح ح٤ِۡۡ٨َُِٔۡۡٮ٩َ َٔ ة يذةنَۡۡٱلكذ
َ
اۡۡخ ََٰ٭ة ُۡمؿَۡقى

َُٓۡۡي٤ًََِّ٭ةَّۡلَۡۡرّبِ ِۡۡٔ٪ؽ٧ُۡ٤ََِٔۡۡ٭ةۡإِجذ٧َة٢ُۡٝۡۡ ۡۡلِٮَٝۡذَِ٭ة ٤َۡخ٬َُۡۡٮ ۡۡإِّلذ ُٞ َٰتِِۡۡػَۡۡث َفََٰق ۡٱلكذ
ۡرِضۡ 
َ
تًُِس٥َّۡۡۡلَۡۡوٱۡۡل

ۡ
ۡۡدَأ ذَٗح ۡۡإِّلذ ۡ٘ ََٟۡۡٔۡيَۡسَۡۡب ٤َُٟۡۡٮ٩َ ٩ذ

َ
اَۡۡظِؽۡي٠َۡد ۡإِجذ٧َة٢َُۡٝۡۡۡخۡ٪َ٭ة

ِِۡۡٔ٪ؽ٧ُۡ٤ََِٔۡۡ٭ة ۡزَثََۡۡوَؾَِٰس٨ۡذۡٱّللذ
َ
٧َُ٤ٮنََّۡۡلۡۡٱجلذةِسۡۡأ ٕۡ ١٨٧ۡ٢َُٝۡۡٓح ُّٟۡۡلذ ۡم٤ِ

َ
ۡأ

ِسۡ ۡٛ ةۡجِلَ ٕٗ ۡٛ اَۡوَّلَۡۡج ََۡۡضًّ ُ َۡۡمةٓء٦ََۡۡةۡإِّلذ ٠ُُۡۡ٥َ٤٪ُخَۡۡولَٮۡۡۡٱّللذ ۡٔ
َ
ًََ٘ۡتۡۡأ ََۡلۡقذ١ََۡثُۡتۡۡٱ٣ۡ

ِنََۡۡو٦َةۡٱۡۡلَۡي٨ِ٦َِۡۡۡ ٮُٓء َۡۡمكذ ٩َة ۡۡإِنۡۡۡٱلكُّ
َ
ۡۡخ ۡٮم َۡۡوبَِني ٩َِۡۡؾيؿ ۡۡإِّلذ َٞ ِ م.١٨٨1يُۡؤ٦ِ٪ُٮن٣َّۡۡ

                                                           
 .188-184دقرةماألس اف،ماآلؼوتمم(1)
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قلماظؽعؾي،موطونمأػؾمعؽيمؼطقصقنمدقفمحدؼطمقلمدسودماظ د

ـمذظؽ،مصلوحكما متعوظبمدسمقلما مدقنمرددللماٌلؾؿددونماقوب،مصل

َْۡۡءاَدمََۡۡيَٰجَِنٓۡ۞قف:مدإظ َْۡۡمۡكِضؽۡ ُۡكِِّۡۡٔ٪ؽَۡۡزِيجَذَُس٥ُۡۡۡػُؾوا َْۡۡوُُكُٮا بُٮا َۡوَّلَۡۡوٱَۡشَ
 ْۡ َّۡۡلۡۡإ٩ِذ٫ُۥۡتُّۡسُِٚٮٓا ِۡۡزِي٪َحََۡۡظؿذم٢ُۡٝۡۡۡ٨٦ََۡۡۡۡٿٱل٧ُّۡۡسِذِيََُۡۡيِتُّ ۡػَؿجَۡۡٱ٣ذِّتٓۡۡٱّللذ

َ
ۡأ

ًَِّبَٰخ٣َِِِٕۡۡجةدِهِۦ ُذ ِي٨َِۡۡه٢َُۡٝۡۡۡۡٱلّؿِۡزِقۡ ٨ِ٦َۡۡۡوَٱ٣ ْۡۡلَِّلذ ِِۡۡػَۡۡءا٦َ٪ُٮا ۡجًَةۡٱۡۡلًََٮَٰة ۡٱلُّ
َٟۡۡٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِۡ ۡيَٮۡمََۡۡػةلَِىحٗۡ ِ َٰل ٠َۡۡ٢َُز ّىِ َٛ ۡٮم ۡۡٱٓأۡلَيَٰخُِۡۡج َٞ ٧َُ٤ٮن٣َِۡۡ ٕۡ م.1ڀَح

قامؼبماظص ةمدقامإذامدخؾدومطوغدوب،مطؿددونماقمقافداظطقمسـمدصـف

فمؼبمدؾدقدوتمصقفدددماظ طعدًومسـمسدبعضمؿدللمبعضفدو،موؼلدقامصقفدتؽؾؿ

ۡؿَءانُُۡۡٝؿِئَِۡۡإَوذَاوت:مدددوظبماآلؼد لما متعدف،مصلغدص ت ُٞ ْۡۡٱ٣ۡ ٮا ُٕ َُۡلُۥَۡٚٱۡقذ٧َِ
ْۡ ٩ِىذُٮا

َ
٤ذُس٥َۡۡۡوأ َٕ م.٢٠٤2دُؿََۡحُٮن٣ََۡۡ

مصـفقامسـماظؾغقمؼبماظص ة.

م***

حددممإظبمدؼـفموالمؼؿع ضمظفمأمٌومرأتمض ؼشمأنمربؿدًامسودمؼدسق

ؿينمؼومسؿؾي،ماغظ مأبقمجفؾمظعؿؾيمبـمربقعي:مظؼدمأدؽاجؿؿعقا،مصؼولم

معومحؾمبـو،مأبقمهلىمبوتمدرسًومعـقعًوم ـعمربؿدًا.

                                                           
 .32-31دقرةماألس اف،ماآلؼوتمم(1)

 .204دقرةماألس اف،ماآلؼيمم(2)
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ضولمسؿؾيمبـمربقعي:موػؾمطـًمتظـمبينمػوذؿمتورطقؽمتشؿؿمأبوم

مهلى؟م

ضولمأبقمدػقون:مإغفومايـؽيمؼومضدقم،مسؾقـدومأنمغؼـدعمأبدومهلدىمممممم

م.وجقارهبرتكمربؿدم

مأبقمجفؾ:مأغومهلو.ضولم

ذػىمأبقمجفؾمععمسؼؾيمبـمأبلمععقطمإظبمأبلمهلدى،مصؼدولمأبدقمممم

مجفؾ:مؼومأبومهلى،مأأخربكمابـمأخقؽمأؼـمعصريمأبقؽمسؾدماٌطؾى؟

مصؼولمأبقمهلى:مال.

مضولمسؼؾيمبـمأبلمععقط:مأص متللظف؟

ؼللظف:مؼومربؿد،مأؼـمػقمعصدريمممذػىمأبقمهلىمإظبماظ دقلم

مأبلمسؾدماٌطؾى؟

م:مععمضقعف.بفماظ دقلمصلجو

مصعودمأبقمهلىمإظبمأبلمجفؾموسؼؾيمؼؼقل:مضدمدلظؿفمصؼولمععمضقعف.

مصؼولمسؼؾيمبـمأبلمععقط:مبؾمإغفمؼ سؿمأغفمؼبماظـور.

مضولمأبقمهلى:مأمؼؼؾمذظؽ.

مضولمأبقمجفؾ:مادلظفمػؾمسؾدماٌطؾىمؼبماظـور.

،مصللظف:مؼدومربؿدد،مأؼددخؾمسؾددمممممسودمأبقمهلىمإظبماظ دقلم
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مىماظـور؟اٌطؾ

:موعـمعوتمسؾكمعومعدوتمسؾقدفمسؾددماٌطؾدىمممممصؼولمردقلما م

مدخؾماظـور.

ؾب ظدؽمإالمسددوًامأبددًاموأغدًممممممصغضىمأبقمهلىموضول:موا مالمب ح

مت سؿمأنمأبلمسؾدماٌطؾىمذ ؼػمض ؼشمؼبماظـور.

وػؽ امبدػوحلمض ؼشمت كمأبدقمهلدىمغصد ةمابدـمأخقدف،موسدودتممممممم

مأؼـؿومطون.ملمض ؼشمتؾعٌمبلػفوئفومٌضوؼؼيماظ دق

م***

وحل،موأوحكما مإظبمغؾقفمآؼوتمعـمدلمعـماظلؿد ولماظقحدعمغدوتؿوب

م:دقرةماألس اف
ِي٨َۡۡإِنۡذ ْۡۡٱَّلذ ثُٮا َٰذِ٪َةأَِب٠َۡؾذ َْۡۡي وا ذذطَُّۡۡلَۡۡخ٪َۡ٭ةَۡوٱۡقذ١ََۡبُ َٛ ۡلَُ٭٥ُۡۡۡت

َُٰبۡ ثَۡق
َ
٧َةٓءِۡۡخ َٰۡۡٱۡۡلَ٪ذحَۡۡيَۡؽُػ٤ُٮنََۡۡوَّلۡۡٱلكذ ۡٱۡۡلًَِةِطۡ َۡق٥ِِّۡۡػ٢ُۡۡۡٱۡۡل٧ََۡۡي٤َِشََۡۡظّتذ

َٟۡ ِ َٰل ۡ َۡٚۡٮِٝ٭٥َِۡۡۡو٨ِ٦ۡمَِ٭ةد َۡۡصَ٭٪ذ٨ِ٦َّۡۡ٥ۡلَُ٭٥ۡڈٱل٧ُۡۡضؿ٦ِِيَََّۡۡنۡـِيَۡوَكَز َٮاش  َٗۡ
َٟۡ ِ َٰل ٧ِِ٤َٰيَََّۡۡنۡـِيَۡوَكَز ِي٨َۡۡډٱ٣غذ ْۡۡوَٱَّلذ َْۡۡءا٦َ٪ُٮا ٤٧ُِٮا َٔ ٤ََِٰدَٰخَِۡۡو َّۡۡلۡۡٱ٣طذ ُٙ ِ ٩َُۡس٤ّ
ًكة ۡٛ َۡۡج ٓۡۡإِّلذ َ٭ة َٕ َٟۡۡوُۡق ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ۡۡأ

َ
ونَۡۡذًَِ٭ة٥٬ُۡۡۡۡٱۡۡلَ٪ذحِۡ ۡۡوَدَُٰتۡأ ۡـَخ٪َةۡڊَخَِٰلُ ٦َۡةَۡو٩َ

اَُۡۡتۡذِ٭٨ِ٦ُۡۡ٥ََِۡتۡؿِي٢ِّٗۡۡ ٨ِ٦ُّۡۡۡۡوُؽور٥ِ٬ِِۡػۡ َُٰؿ ٩َۡك
َ
ْۡۡٱۡۡل ِۡۡٱۡۡل٧َۡؽَُۡۡوَٝةلُٮا ِيّۡلِلذ ۡٱَّلذ

َٰ٪َة ََٰؾا٬ََۡؽى نۡۡۡلَۡٮَّلٓۡۡجِلَۡ٭ذَِؽي٠َُۡۡ٪ذةَۡو٦َة٣َِۡك
َ
َٰ٪َةۡأ ا٬ََۡۡؽى ُ ؽۡۡۡٱّللذ َٞ َۡرّبِ٪َةۡرُُق٢َُۡۡصةَٓءۡت٣َۡۡ

 ۡ ِ ّٜ ْۡۡثِٱۡۡلَ نَۡو٩ُٮُدٓوا
َ
ورِۡثذ٧ُُٮ٬َةۡٱۡۡلَ٪ذحُۡۡد٤ُِۡس٥ُۡۡأ

ُ
٤٧َُٮن٠َُۡۡ٪ذ٥ُۡۡۡث٧َِةۡأ ٕۡ م.1ڋَت

                                                           
 .43-40دقرةماألس اف،ماآلؼوتمم(1)
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:ماٌقًمهض هماٌ ئؽدي،مصدنذامطدونماظ جدؾمممممصؼولمردقلما م

اظصوحلمضوظقا:ماخ جلمأؼؿفوماظـػسماظطقؾي،مطوغدًمؼبماىلددماظطقدى،مممم

رضبدونموربمشدريمشضدؾون.مصقؼقضدقنممممماخ جلمغبقدة،موأبش يمب وحمو

ذظددؽمحؿددكمؼعدد جمبفددومإظبماظلددؿوحل،مصقلددؿػؿحمهلددومصقؾبؼددول:معددـمػدد ا؟مم

صقؼقضقن:مص ن.مصقؾبؼول:مع حؾًومبوظـػسماظطقؾيمطوغًمؼبماىلدماظطقى،م

ادخؾلمغبقدةموأبش يمب وحمورضبدونموربمشدريمشضدؾون.مصقؾبؼدولمهلدومممممم

 جدؾماظلدقحلمضدول:ممممحؿكمتـؿفلمإظبماظلؿوحلماظيتمصقفدوما ،موإذامطدونماظمم

اخ جدلمأؼؿفدوماظدـػسماًؾقـدديمطوغدًمؼبماىلددماًؾقدٌ،ماخ جددلممممممم

ذعقؿيموأبش يمحبؿقؿموشلقبدوقموآخد معدـمذدؽؾفمأزواج.مصقؼقظدقنمذظدؽممممممم

حؿكمدب ج،ماؿمؼؾبع جمبفومإظبماظلؿوحلمصقلؿػؿحمهلدومصقؾبؼدول:معدـمػد ا؟ممممم

صقؼقظقن:مص ن.مصقؼقظقن:مالمع حؾًومبوظـػسماًؾقـديمطوغدًمؼبماىلددمممم

قٌ،مارجعلمذعقؿي،مصنغفمأمتػؿحمظؽمأبقابماظلؿوحل.مصرتددؾمبدنيممماًؾ

ماظلؿوحلمواألرض،مصؿصريمإظبماظؼرب.

م

 

م

م
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احلادي واخلنسونالفصل 

م

 م508 | هـ2-

 الطائف

م

سودتماىـمتعؾيمإظبمإبؾقس،مضوظقامظف:مؼومسظقؿـدومإبؾدقس،مظؼددمممم

ألرضمطؾفوموظؽــومأمغعؾؿمدؾىماظ جؿمؼبماظلؿوحل،موظلـومغلؿطقعمرػـوما

مؼعدمؼبمعؼوسدغومظـعؾؿمخربماظلؿوحل.أنمغ

مضولمإبؾقس:مصوذػؾقامواتقغلمعـمت ابمعـمطؾمبؼعيمعـماألرض.

مضوظقا:ممسعًوموروسي.

واغؿش وامؼبماألرضمصبؾؾقنماظرتابمعـمطؾماظؾؼوع،موأحض وهمإظبم

صلخ مؼشؿماظرتاب،مادؿمضدول:مصدوحؾؽؿممممإبؾقسمؼبمس ذفمحقلماألصوسل،م

مؼبمعؽي.

م***

عـمأذىمضد ؼشمؼبمعؽدي،مصؼددمبدوتماظلدػفوحلمممممممتعىماظ دقلم

ؼرتصدونمظفمؼبمطؾمعؽون،موعومعـمذبريموالمععنيمطؿومطونمؼدداصعمسـدفممم
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سؿفمأبقمروظى،مصؼ رمأنمؼع ضمامد ممخورجمعؽي،مسّؾفمصبدماظؿصدؼؼم

مواظعقنمواظـص ة.

حقددٌمتلددؽـمضؾقؾدديممماظطددوئػظؾكدد وجمإظبموفدد ماظ دددقلم

،مدوسدهمابـفمزؼدمبدـمربؿدد،موخشدلمسؾقدفمأنمؼد ػىموحدده،ممممممماؼقػ

مصودؿلذغفمؼبماً وجمععفمصلذنمظف.

زؼدمبـمربؿدمإظبماظطوئػمددريًامسؾدكممممبصقؾيمخ جماظ دقلم

طؿمسـمعؽي،موػلمسؾكمع تػدعمجؾؾدل،مصدعدامممم70األضدام،موطوغًمتؾعدم

 مصددورػؿممً مؼبمأنمؼشد حمامأعدممؿ موسقرةماظط ؼؼموضلقةمايفورةوه

مػ اماظدؼـموغؾقف.مد م،مصقلوغدواظل

رجؾنيمعـمدودةماؼقػ،مأوهلؿدومممأولمعـماظؿؼكمبفؿماظ دقلم

حؽقؿمعـمخريةمرجوهلؿ،مواظـوغلمراػؾفؿمأعقيمبـمأبلماظصؾً،مصددؼؼمم

مأبلمدػقون.

،موعومإنممسعمأعقديمبدـمأبدلماظصدؾًمممممادؿلذنمزؼدمظ دقلما م

ؾؼًو،مػومػقماظ دقلماظ يمطونمؼـؿظد مخ وجدفمضددممممامسفمحؿكماروػمض

محض .

ضبدددافؿمسددـمموؿددو،موجؾددسمإظقفسؾقفؿددمدخددؾمردددقلما م

امد م،موتقحقدما ،موض أمسؾقفؿماظؼ آن،مأعومايؽقؿمصؼدولمظدف:مػد همممم
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معؽورمماألخ ق،موظؽــومالمغرتكمدؼـمآبوئـو.

ؾب ب ددقلمطبد جمعدـممممموضولمأعقيمبـمأبلماظصؾًمحلدًا:معوممسع

مع ب،مإغلمسؾكمدؼـمسقلك.اظ

بنس اضفؿو،مصفؿومعـمخريةماظ جولموأطـد ػؿمممح نماظ دقلم

سؾؿًوموحؽؿي،موعومإنمخ جمحؿكمغظ ماظ جؾمإظبمأعقديمبدـمأبدلماظصدؾًممممم

ؽبمممطب جموضول:مأغًمسؾكمسؾؿمبلع مردقل تؼدقلمأغدفممممعـماظعد ب،موطـد

مأغً،مصؿوذامج ى؟

متـفدمأعقيمضوئً :مالمأؤعـمب دقلمعـمشريماؼقػ.

ًۡ٭٥َِۡۡۡوٱد٢ُۡۡيمبـمأبلماظصؾًماآلؼوت:مدقدوظبمؼبمأعد لما متعدغصل َ٤ َٔۡ
ۡ
َ
ِيَٓۡۡججَأ ًَۡج٫َُٰۡۡٱَّلذ َٰذِ٪َةَۡءاَت ٦ُۡۡ٫ِۡ٪َ٭ةَۡٚٱنَك٤َغََۡۡءاَي َٕ ۡتجَ

َ
ًَۡع٨ََُٰۡۡٚد ٨ِ٦ََََۡۡۡٚكنَۡۡٱلنذ

َ٘ةوِي٨َۡ َج٫ََُٰۡۡولَٮ١٧٥ۡۡۡٱ٣ۡ ٕۡ ۥٓۡۡثَِ٭ةِۡمۡئ٪َةلََؿَذ ۡػَلََۡۡوَؾ١َِٰ٪ذ٫ُ
َ
ۡرِضۡۡإَِلۡۡأ

َ
َٓۡۡٱۡۡل ٫َُٰۡ ۡوَٱتذجَ ٬ََۡٮى

٫ًَُِۡۡۡت٢ۡ٧ِۡۡۡإِنۡٱ٣ََۡكۡت٧َ٠َِۡۡس٢ََِۡۡذ٧َس٫ُُ٤َۥ َ٤ وۡۡۡي٤ََۡ٭ۡرَۡۡٔ
َ
٫٠ُۡۡۡأ َٟۡۡي٤ََۡ٭رۡ َۡتُّۡتُ ِ َٰل ٦َۡس٢َُۡۡذذ

ٮۡمِۡ َٞ ِي٨َۡۡٱ٣ۡ ْۡۡٱَّلذ ثُٮا َٰذَِ٪ة ۡأَِب٠َۡؾذ َىَهَۡۡٚٱُٝۡىِهَۡۡي َٞ ٤ذُ٭٥ۡۡۡٱ٣ۡ َٕ ُؿون٣ََۡۡ ١ذ َٛ َۡقةٓء١٧٦ََۡۡحذَ
ٮۡم٦ََُۡۡسًلۡ َٞ ِي٨َۡۡٱ٣ۡ ْۡۡٱَّلذ ثُٮا َٰذَِ٪ةأَِب٠َۡؾذ َكُ٭٥َۡۡۡي ُٛ ٩

َ
َْۡۡوأ ٧ُِ٤ٮنَََۡۡك٩ُٮا ْۡ َُۡۡحۡ٭ؽ١٧٧ۡ٨٦ََِۡۡح ۡٱّللذ

٢ِۡ٤َۡۡو٨٦َۡٱل٧ُۡۡ٭ذَِؽيۡ َۡذُ٭ٮَۡ ٌۡ َٟۡۡيُ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ون٥٬ََُُۡۡۡۡٚأ م.١٧٨1ٱ٣َۡذَِّٰسُ

امسؾدكمأرد افمممدريهمععمابـفمزؼددمإظبمأنموجددمممتوبعماظ دقلم
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مظدقفؿماظ ددقلمممعـمدوداتماؼقدػ،مصفؾدسمإممم(1)اظطوئػما ايمإخقة

ضبدافؿمسـمامد م،مواظددؼـماىدؼدد،موتد كمسؾدودةماألصدـوم،موتؾدكممممممم

سؾقفؿماظؼ آن،موطؾؿفؿممبومجوحلػؿمظفمعـمغص تف،مواظؼقوممععفمسؾكمعدـمم

وا مأعد قمأددؿورماظؽعؾديمإنمطدونما مممممخوظػفمعدـمضقعدف،مصؼدولمأوهلدؿ:ممممم

مأردؾؽ.

ماظـوغل:مأعوموجدما مأحدًامؼ دؾفمشريك؟وضولم

ظـوظٌ:موا مالمأطؾؿؽمأبدًا،مظؽـمطـدًمرددقاًلمعدـما مطؿدوممممموضولما

تؼقلمألغًمأسظؿمخط ًامعـمأنمأردمسؾقؽماظؽ م،موظؽـمطـًمتؽ بمسؾدكمم

ما معومؼـؾغلمظلمأنمأطؾؿؽ.

عـمسـدػؿموضدمؼؽسمعـمخريماؼقدػ،موطد هممممصؼوممردقلما م

عدوممم،مصؼدولمهلدؿ:مإذمصعؾدؿؿمممعومضوظفمظفمددودتفؿمأنمؼصؾمإظبمأػؾماظطوئػم

مصعؾؿؿمصوطؿؿقامسين.

وظؽددـفؿمأمؼػعؾددقا،مبددؾمبعـددقامبعؾقدددػؿمإظبمأػددؾماظطددوئػممممممم

ؼصقققن:مدقصؾؽؿمرجؾمدػقف،مؼدسلمأنما مواٌ ئؽيمتـ لمسؾقدفمعدـممم

مؼلق طؿ،موأاؼؾقامسؾقفمعومادؿطعؿؿ.اظلؿوحلمتؽؾؿف،مصوح روامأنم

                                                           
ط ونمامخقةماظـ ايمػؿ:مسؾدمؼوظقؾمبـمسؿ و،موعلعقدمبـمسؿ و،موحؾقىمبـمسؿ و،مدق م(1)

 ؼبمػ اماٌقضعمصؼط.
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ظـددوسماظطددوئػمحؿددكمادددؿؼؾؾفمامموعددومإنمدخددؾمردددقلما مم

مؼؼقظقن:مأعوموجدما مأحدًامؼ دؾفمشريك؟موزؼدًامبويفورة،مؼ عقغف

مممممزددؾماظلددػفوحلمواألرػددولمؼ عددقنمايفددورةمتصددقىمأضددداممردددقلم

،مصؿلذتمودعقً،موأمؼلؿطعمأنمؼؿقددثمإظبمأحددمأومأنمؼلدؿعمممما م

عدـمايفدورة،ممممط عفمأحد،مطؿومحدوولمزؼددمأنمضبؿدلمرددقلما ممممم

طدوئػمؼـد لممماظممصلصوبًمبعضفومرأدف،مصشدفف،مصغدودرمرددقلما ممم

موصدعقبيمومعدـمايفدورةماظديتمأصدوبؿفؿ،ممممماىؾدؾمعدعمزؼدد،موضددمتلذؼدممممم

ماظط ؼؼ.

م***

علوصيمععمزؼدمؼـ صونموضددمتلذؼدومطدـريًامعدـممممممدورمردقلما م

ايفورة،ماؿمجؾلومإظبمبلؿونمسؾكمر فماظط ؼؼمهًمذف ةمعؿعؾني،م

يمؼدؼفمؼدسق:ماظؾفؿمإظقؽمأذؽقمضعػمضدقتل،موضؾدمممورصعمردقلما م

حددقؾيت،موػددقاغلمسؾددكماظـددوس،مؼددومأرحددؿماظدد اغبني،مأغددًمربممممممم

ػني،موأغًمربل،مإظبمعدـمتؽؾدين؟مإظبمبعقددمؼدؿففؿين،مأممإظبممممماٌلؿضعؽب

شضىمص مأبدوظل،موظؽدـمسوصقؿدؽمممممسدومعؾؽؿفمأع ي؟مإنمأمؼؽـمبؽمسؾلقب

ػلمأودعمظل،مأسقذمبـقرموجفؽماظ يمأذ ضًمظفماظظؾؿوت،موصؾحمسؾقفم

أنمتـ لمبلمشضؾؽمأومضبدؾمسؾدلمددكطؽ،مظدؽممممممأع ماظدغقومواآلخ ةمعـ
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ماظعؿؾكمحؿكمت ضك،موالمحقلموالمضقةمإالمبؽ.

جوظلدًومإظبمممعؾؽًومظعؿؾيمبـمربقعيمؼبماظطدوئػ،موطدونممطونماظؾلؿونم

وزؼدًا،موضددمتلذؼدومطدـريًامعدـمأػدؾمممممممؼ اضؾونماظ دقلمم(1)ذقؾيمأخقف

مطعؿفؿو.ضبؿؾمسـؾًومؼم(2)اظطوئػ،مص قمضؾؾفؿو،موبعـومبغ عفؿومسدقباس

م،مصؿـوولماظ ددقلممغبؾمسدقباسماظعـىموضدقبعفمإظبمردقلما م

ماظعـىموضول:مبودؿما .

تعفددىمسدددقباسموضددول:موا مإنمػدد اماظؽدد ممالمؼؼقظددفمأػددؾمػدد هم

ماظؾ د!

م:موعـمأػؾمأيماظؾ دمأغً؟موعومدؼـؽ؟صللظفماظ دقلم

مصؼولمسدقباس:مأغومغص اغل،موأغومرجؾمعـمأػؾمغقـقى.

م:معـمض ؼيماظ جؾماظصوحلمؼقغسمبـمعؿقبك؟ضولماظ دقلم

ذػؾمسدقباسموضدول:موعدومؼددرؼؽمعدومؼدقغسمبدـمعؿقبدك؟موا مظؼددممممممممم

ؾب ؽبمممممخ ج أغدًمممعـفوموعومصقفومسش ةمؼع صقنمعومعؿقبدك،مصؿدـمأؼدـمس صد

موؼبمأعيمأعقي؟معؿقبكموأغًمأعلقب

م:مذاكمأخل،مطونمغؾقًوموأغومغيب.صؼولمردقلما م

                                                           
 أخقمسؿؾيمبـمربقعيمػقمذقؾيمبـمربقعي،مظفمدورمبلقطمؼبماظلرية.م(1)

 سدقباس،مش ممظعؿؾيمبـمربقعيمؼبمبلؿونماظطوئػ،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(2)
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ص حًومأغفمضدماظؿؼكمبـيب،ممؾمرأسماظ دقلمصوغؽىمسدقباسمؼؼؾقب

:مأعدومش عدؽمممذقؾيؼػعؾ،مصؿعفؾو،موضولممؼ اضؾونمعوموذقؾيوطونمسؿؾيم

مصؼدمأصلدهمسؾقؽ.

مؾمربؿدًامؼبمهلػي؟،مصللظف:مٌوذامتؼؾقبسؿؾيسودمسدقباسمعؾؿففًومإظبم

صؼول:مؼومدقدي،معومؼبماألرضمذلحلمخريمعـمػد ا،مظؼددمأسؾؿدينمممم

مبلع مالمؼعؾؿفمإالمغيب.

مضبؽمالمؼص صـؽمسـمدؼـؽ!مصننمدؼـؽمخريمعـمدؼـف.:موسؿؾيصؼولم

مصؼولمسدقباس:ماألغؾقوحلمطؾفؿمسؾكمدؼـما .

ؼؽؿؾمدريهمغدوزاًلمجؾدولماظطدوئػ،موتؾعدفمممممموغفضماظ دقلم

صؾؿومرأىمسؿؾيمذظؽمضولمألخقف:متعولمغـ لمإظبمعؽدي،مصنغـدوممممابـفمزؼد،

ممدـقض محداًومالمصبىمأنمؼػقتـو.

م***

إظبمجوغؾدفمممغد لمجربؼدؾمممموزؼدد،مموأاـوحلمدريمردقلما م

:مؼومردقلما ،مػ امعؾؽماىؾول،مإنمذؽًمعؾؽمآخ ،مضولمظؾ دقلم

مصؿ همؼطؾؼمسؾقفؿماألخشؾني.

:مبؾمأصرب،مظعؾما مطبد جمعدـمأصد بفؿمعدـمممممصؼولماظ دقلم

مؼمعـمبو .



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

674 

جؾولماظطوئػمعؼرتبًومعـمعؽدي،موطدونمطبشدكمممممغ لماظ دقلم

،مصقشدؿًمبدفماظـدوس،موتد دادمممممػـدوكممظفأنمؼصؾمخربمتؽ ؼىماظطوئػم

مأذؼؿفؿمظفموألصقوبف.

بؼقًمأعوعفؿمعلريةمظقؾديمعدـمعؽدي،موحدؾماظؾقدؾ،موغوعدومبدقادمممممممم

ظؼدد آنمؼؿؾددقمامهددًمشبؾددي،موؼبمجددقفماظؾقددؾمغفددضمردددقلما ممم

،مصعؾؿدقامأنممدونمسؾؿدفممصودؿؿعقامٌومؼؼ أموؼصؾل،مصؿ مبفمغػ معـماىـ

ؼلؿؿعقنمإظبمأنمصد غمرددقلممممػ امعومطوغقامؼؾقـقنمسـف،مصؿقؾؼقامحقظف

عـمضقوعف،مصـفضقامؼؿقوورونمصقؿدومبقدـفؿ،مضدوظقا:مػد امطد مممممممما م

مسفى!

ضولمآخ :مإغفمؼؼقلمأنما مظقسمظفمزوجديموالمأوالد،موظدقسمظدفمممم

مطوحل،مػ امظقسمعومأخربغومبفمإبؾقس.ذ 

غؽـمغؿصدقرمأنمؼؽد بمأحددمممممضولمآخ :مظؼدمطونمؼؽ بمسؾقـو،مأ

مسؾكما .

مأؼفوماىـ،مػ امغيب،موضدمأضػؾًماظلؿوحلمبـ ولمغيب.ضولمآخ :م

مضولمآخ :مغعؿمإغفمغيب،موضدمأدؾؿـومععف،مظـكربماظؾوضني.

 صقامإظبمأػؾفؿمعـماىـمطبربوغفؿمعومذوػدوا،موأوحكما مدواغص

وِح٢َُۡٝۡۡۡاآلؼوتمطبربهمعومج ىمؼبمسوأماىـ:ممإظبمردقظفم
ُ
٩ذ٫ُۡۡإَِلۡذۡأ

َ
ۡخ
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َۡٓ ؿ ۡۡٱۡقذ٧ََ َٛ ْۡۡٱۡۡل٦َّۡ٨ِّۡۡ٨َِِۡۡج ةلُٮٓا َٞ ٪َةۡإ٩ِذةَۡذ ٕۡ َضٗجةُۡٝؿَۡءا٩ًةَۡق٧ِ ۡٱلؿُّۡمؽِۡۡإَِلَۡۡحۡ٭ِؽي١َۡۡٓٔ
ُّۡۡشِكََۡۡو٨َ٣ۡث٫ِِۦاۡۡة٦َ٪ذةََۡٔۡفۡ ٓۡۡن َظٗؽاۡثَِؿّبِ٪َة

َ
٩ذ٫ُۥ٢ۡأ

َ
ََٰلََٰۡۡوخ َؾ٦ََۡۡةَۡرّبِ٪َةَۡصؽُّۡۡدََػ ۡٱَّتذ

اَۡوَّلَۡۡصَِٰعجَحٗۡ ٩ذ٫ُۥ٣َۡوَلٗ
َ
ٮُلََۡۡكنََۡۡوخ ُٞ َۡۡقًُِٛ٭٪َةَۡح ََِۡۡعَ ةۡٱّللذ ُٗ َُ ٩ذة٤َۡم

َ
َٓۡۡوخ ٪َ٪ذة َّۡ

ن
َ
ٮَل٣ۡۡذ٨ۡأ ُٞ نُفَۡۡت ٨ُّۡۡٱۡۡلِ َۡۡوٱۡۡلِ ََِۡۡعَ ٩ذ٫ُۥ٠َ٥ِۡؾٗثةۡٱّللذ

َ
نِف٨ِ٦َّۡۡۡۡرَِصةلۡ ََۡكنََۡۡوخ ۡٱۡۡلِ

ُٕٮُذونَۡ ٨ِ٦ِّّۡۡ٨َۡۡثِؿَِصةلۡ َۡح ـَاُدو٥٬ُۡۡۡٱۡۡلِ ةَۡٚ ٗٞ جذُ٭٦ۡۡۡ٥ر٬ََ
َ
َْۡۡوخ ٪ُّٮا ٪َجذ٧َ٠َۡۡۡ٥ُةَّۡ نَّۡ

َ
٣ۡذ٨ۡأ

َرۡ َٕ َُۡۡحۡج َظٗؽاۡٱّللذ
َ
٩ذة٧ۡأ

َ
٧َةٓءَۡۡل٧ََۡكَ٪ةَۡوخ َۡمِؽيٗؽاَۡظؿَٗقةُۡم٤ِبَۡخَۡۡٚٮََصۡؽَنََٰ٭ةۡٱلكذ

٩ذة٨ۡوَُمُ٭ٗجة
َ
ُٕؽ٠ُُۡۡ٪ذةَۡوخ ۡٞ ِؽ٦َِۡۡۡ٪َ٭ةَۡج ۡ ٦ََۡؾَٰٕ ِٓ ٧ۡ َِٓۡۡذ٨٧َۡل٤ِكذ َُۡلُۥََۡيِؽۡۡۡٱٓأۡلنَۡۡيَۡكذ٧َِ

٩ذة٩ۡرذَوٗؽاِۡمَ٭ةٗبة
َ
ََشۡي٩َۡۡؽرِيَّٓۡۡلَۡۡوخ

َ
رِيؽَۡۡأ

ُ
ۡرِضِۡۡػۡۡث٨٧َِۡأ

َ
مۡۡۡٱۡۡل

َ
َرادَۡۡأ

َ
َۡربُُّ٭٥ۡۡۡثِ٭٥ِۡۡۡأ

٩ذةۡ٪رََمٗؽا
َ
٤َُِٰعٮن٦َِۡۡ٪ذةَۡوخ اُۡۡدونََۡۡو٦ِ٪ذةۡٱ٣طذ َٟ ِ َٰل ٠َُٜۡۡ٪ذةَۡذ ِ َؿآن ٩ذة٫َِۡٝؽٗداََۡ

َ
َٓۡۡوخ ٪َ٪ذة َّۡ

ن
َ
ـ٣َۡۡذ٨ۡأ ِض ٕۡ َۡۡجُّ ۡرِضِۡۡػۡۡٱّللذ

َ
ـَهُۥَۡو٨َ٣ۡٱۡۡل ِض ٕۡ ٩ذة٬َ٬َۡؿٗبةۡجُّ

َ
ةَۡوخ ٪َةۡل٧َذ ٕۡ ۡٱلُۡ٭َؽىََٰٓۡۡق٧ِ

ةَۡوَّلََۡۡبۡٗكةََۡيَةُفََۡۡٚلۡۡثَِؿّب٫ِِۦۡيُۡؤ٨ِ٦ۡ َۡذ٨٧َۡث٫ِِۦاَۡۡءا٦َ٪ذة ٗٞ ٩ذةۡ٭ر٬ََ
َ
٦ِۡ٪ذةَۡوخ

ٮَناَۡۡو٦ِ٪ذةۡٱل٧ُۡۡك٧ُِ٤ٮنَۡ ُُ ۡق٥َ٤ََۡۡذ٨٧َۡۡۡٱ٣َۡؾَِٰك
َ
َٟۡۡأ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
َْۡۡٚأ ۡوا ةۡٮرََمٗؽاَُۡتَؿذ ٦ذ

َ
َۡوأ

ٮنَۡ ُُ ْۡۡٱ٣َۡؾَِٰك ٗجةِۡۡلََ٭٪ذ٥ََََۡۡٚك٩ُٮا َُ ٮِۡۡٯَظ
٣ذ
َ
َْۡۡوخ ۡۡٱۡقذََؾ٧َُٰٮا حََِۡۡعَ َٞ ؿِي ُذ ًَۡجَُٰ٭٥ۡٱ٣ َٞ ۡق

َ
َۡۡل

ةٓءًۡ ٝٗة٦ۡذ َؽ ذِ٪َُ٭٥َٰۡۡۡٗ ۡٛ َ ؿِۡضَۡۡو٨٦َۡذ٫ًِِ ۡۡجّلِ ٕۡ ٨ُۡح َؾاثٗةۡيَۡك٫١ُۡ٤َُۡۡرّب٫ِِۦۡذ٠ِۡؿَِۡۡٔ َٔۡ
ٗؽا َٕ نۡذۡٱَو

َ
ِۡۡٱل٧ََۡصَِٰضؽََۡۡوأ ََْۡۡٚلّۡۡلِلذ ٮا ُٔ َٓۡۡدَۡؽ ٦َِۡۡ َظٗؽاۡٱّللذ

َ
٩ذ٫ُۥۡٲأ

َ
ةَۡوخ َۡٝةمَۡۡل٧َذ

َِۡۡخۡجؽُۡ ٮهُۡۡٱّللذ ُٔ ْۡۡيَۡؽ ٫ًِۡۡۡيَُسٮ٩ُٮنَََۡۡكُدوا َ٤ ٢ُۡٝۡۡٓۡۡٳِۡلَٗؽاَۡٔ ٧َة ْۡۡإِجذ ٮا ُٔ ۡد
َ
ۡۡأ َۡوَّلَٓۡۡرّبِ

َۡشِكُۡ
ُ
َظٗؽاۡث٫ِِۦٓۡۡأ

َ
٢ُۡٝۡۡۡۡٴأ َُّٟۡۡلٓۡۡإِّّنِ ۡم٤ِ

َ
ا٣َُۡس٥ۡۡۡأ ٢ُۡٝۡۡۡۡٵرََمٗؽاَۡوَّلََۡۡضّٗ ٨َ٣ۡۡإِّّنِ

٨ِ٦ََُِۡۡۡۡيَِيِنۡ َظؽۡ ۡٱّللذ
َ
ِصؽََۡۡو٨َ٣ۡۡۡأ

َ
ۡۡٶذََعًؽاُم٤ُۡۡۡدو٫ِ٩ِۦ٨ِ٦ۡۡأ ةۡإِّلذ ٗ٘ َٰ ـَ ٨ِ٦َِّۡۡۡۡثَ ۡٱّللذ

ۡ َٰذ٫ِۦِ  ـَ ِٕۡهَۡۡو٨٦ََۡورَِسَٰ ََۡۡح َٓۡۡخَِٰلِي٨ََۡۡصَ٭٪ذ٩َۡۡ٥َةرََُۡۡلُۥَۡٚإِنۡذَۡورَُقٮَُلُۥۡٱّللذ ۡذًَِ٭ة
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ثًَؽا
َ
َٰٓۡۡٷخ ْۡۡإِذَاَۡظّتذ ۡوا

َ
ُؽون٦ََۡۡةَۡرأ َٔ ٧َُ٤ٮنَۡۡيُٮ ٕۡ ٨٦َََۡۡۡۡۡٚكًَ ُٙ َٕ ًۡ

َ
اۡأ ٩ُّۡۡ٢ََٝةَِصٗ

َ
َۡوأ

َؽٗدا ۡدرِيٓۡۡإِن٢ُۡٝۡۡۡۡۡٸَٔ
َ
َٝؿِيتۡ ۡأ

َ
ةۡأ ُؽون٦َۡۡذ َٔ مۡۡۡدُٮ

َ
٢ُۡۡأ َٕ َُٓۡۡلُۥََۡيۡ ٦ًَؽاَۡرّبِ

َ
٥ِ٤َُٰۡۡٹأ َۡع

ًۡتِۡ َ٘ ٭ِؿََُۡۡٚلۡۡٱ٣ۡ ْۡ َُٰۡۡح ًۡج٫ِِۦََٓۡۡعَ َظًؽاَۡد
َ
ۡۡٺأ َۡٚإ٩ِذ٫ُۥۡرذُقٮلۡ ٨ِ٦ۡۡٱۡردََض٨٦ََِٰۡۡۡۡإِّلذ

ُٟۡ ٥َ٤َۡۡٻرََوٗؽاَۡػ٫ِٛۡ٤ِۦَۡو٨ِ٦ۡۡۡيََؽي٫َِۡۡۡبۡي٨ِ٦ِۡۡۡ ۡيَۡك٤ُ ٕۡ َ نۡحّلِ
َ
ْۡۡؽَۡۡٝۡۡأ ٮا ُ٘ ث٤َۡ

َ
َٰخِۡۡخ ـَ ۡرَِسَٰ

َظةَطَۡۡرّبِ٭٥ِۡۡ
َ
يۡ٭٥ِۡۡۡث٧َِةَۡوأ ۡظَصََٰۡۡلَ

َ
ءٍُۡۡكذَۡۡوأ َؽَد اََۡشۡ م.1ټَٔ

بؿؽ ؼىمامغسمظف،مإالمأغفمموتمعقادوةمظؾ دقلمدًماآلؼدصؽوغ

أنمػمالحلماظـػ ممـمععفمغػ معـماىـ،موأخربما متعوظبمردقظفمدضدمآع

ِٓۡۡإَوذۡۡ رؼـ:مدعـمؿدقامإظبمضقعفددمذػؾدـمضدـماىدع َََٟۡۡصَۡذ٪َة ٗؿاۡإحَِلۡ َٛ ٨ِ٦ََّۡۡۡج
ِّۡ٨ ُٕٮنَۡۡٱۡۡلِ ؿَۡءانَۡۡيَۡكذ٧َِ ُٞ ةۡٱ٣ۡ وه٧َ٤َُٚۡۡذ َْۡۡظََضُ ْۡاَۡٝةلُٮٓا ٩ِىذُٮا

َ
ةۡأ ُِْۡۡٝض٧َ٤ََٚۡۡذ ۡإَِلََٰۡۡو٣ذۡٮا

٪ِؾرِي٨ََۡۡٝۡٮمِ٭٥ِ ْۡۡٽ٦ُّ َٓۡۡٝةلُٮا ٮ٦ََۡ٪ة َٞ َٰ ٪َةۡإ٩ِذةَۡي ٕۡ ٩ـَِل٠َِۡۡتَٰجًةَۡق٧ِ
ُ
ٕۡؽ٨ِ٦ِۡۡۡ ۡأ ۡٮَسَٰۡمَُۡۡب

ٝٗة ِّٜۡۡإَِلَۡۡحۡ٭ِؽيٓۡۡيََؽي٫َِۡۡۡبۡيَۡۡل٧َِّةُۡمَىّؽِ ٜۡ ِۡإَوَلَٰۡۡٱۡۡلَ ؿِي ۡكذًَِٞمۡ ََۡ ٓۡۡپ٦ُّ ٮ٦َۡ٪َة َٞ َٰ َۡي
ْۡ ِصًجُٮا

َ
َِۡۡداِعَۡۡأ ْۡۡٱّللذ ِٛؿۡۡۡث٫ِِۦۡوََءا٦ِ٪ُٮا ۡ٘ ٨ِ٦َّۡۡۡۡويُِضؿُۡز٥ۡذ٩ُُٮبُِس٣ۡ٨ِ٦ّۡۡۡ٥َُس٥َۡح

َؾاٍبۡ حِلمۡ َۡٔ
َ
َۡۡو٨٦َۡٿأ َِۡۡداِعََُۡۡيِۡتّۡۡلذ ِضـ ٤ََٚۡۡحَۡفۡۡٱّللذ ٕۡ ۡرِضِۡۡػۡۡث٧ُِ

َ
َۡو٣َحَۡفۡۡٱۡۡل

ۡوحِلَةُٓء ُۡۡدو٫ِ٩ِۦ٨ِ٦َُۡۡٓۡلُۥ
َ
َٟۡۡأ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
٢َٰۡ ِۡػۡۡأ

ـَ جِيًٍَۡۡ وَۡۡڀ٦ُّ
َ
ْۡۡل٥َۡۡۡأ نۡذۡيََؿۡوا

َ
َۡۡأ ِيۡٱّللذ ۡٱَّلذ

َٜۡ َٰتَِۡۡػ٤َ َفََٰق ۡرَضۡۡٱلكذ
َ
ِٞ٭٨ِۡذَۡحۡعََۡۡول٥ََۡۡۡوٱۡۡل

َٰٓۡۡثَِؾَِٰؽرٍَِۡۡب٤َۡ نََۡعَ
َ
ۡثََلَٰٓ َۡۡتَٰ ۡٱل٧َۡٮَُۡۡۡيۡـ ِىَۡۡأ

َٰۡۡإ٩ِذ٫ُۥ ء ُۡۡكََِّۡۡعَ َؿُضَۡۡويَٮۡمَۡۡځَِٝؽيؿ ََۡۡشۡ ٕۡ ِي٨َُۡۡح ْۡۡٱَّلذ ُؿوا َٛ َۡۡز ٣َحَۡفۡۡٱجلذةرََِۡۡعَ
َ
ۡخ

ۡ َۡفََٰؾا ِ ّٜ ْۡۡثِٱۡۡلَ َْۡۡٝةَلَۡۡوَرّبِ٪َة ۡۡثََلََٰۡۡٝةلُٮا ُٮا َؾاَبَُۡۡٚؾٝو َٕ ُؿون٠َُۡۡ٪ذ٥ُۡۡۡث٧َِةۡٱ٣ۡ ُٛ ۡڂدَۡس

                                                           
 .28-1دقرةماىـ،ماآلؼوتمم(1)
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َْۡۡوَب٧َ٠ََۡۡةَۡٚٱۡوِبۡۡ ْولُٮا
ُ
ـۡمِۡٱ٣ۡۡۡأ ِض٢َۡوَّلۡۡٱلؿُُّق٨ِ٦ِۡۡ٢ََٕۡۡ ٕۡ ذُ٭٥ۡۡ ۡتَۡكذَ جذُ٭٥ۡۡۡل

َ
ۡيَٮۡم٠ََۡۡد

ُؽون٦ََۡۡةۡيََؿۡونَۡ َٔ ْۡۡل٥َۡۡۡيُٮ ۡۡي٤َۡجَسُٮٓا حٗۡۡإِّلذ َٔ ٖ  ۡۡجذَ٭ةر ۚ ٨ِ٦َّۡۡقة َٰ ـَ َُٟۡۡذَ٭٢ۡۡۡثَ ُۡۡحۡ٭٤َ ٮۡمُۡۡإِّلذ َٞ ۡٱ٣ۡ
ٮنَۡ ُٞ م.1ڃٱ٣َۡؽَِٰك

م***

قؿـدومموصؾمأتؾوعمإبؾدقسمطبربوغدفممبدوممسعدقا،مصؼدوظقا:مؼدومسظمممممم

إبؾقس،مظؼدموجدغوه،مإغفمردقلمعـما مغ لممبؽي،موإغفمؼلتقفماظدقحلمم

معـمجربؼؾ.

مقمبفؿمؼؼقل:مصؿوذامتػعؾقن؟تـفدمإبؾقسماؿمحدقب

مضوظقا:مغ ؼـماظشفقاتمؼبمأسنيمأصقوبف.

مضول:مص اكمصوصعؾقا.

م***

،موإظبمجوغؾفمابـفمزؼد،مسـدمح احلمأعوممعؽيموضػمردقلما م

مقفؿموضدمأخ جقك؟مدق ؼدونمعـمأذؼؿفؿمظؽ.:مطقػمتدخؾمسؾزؼدضولم

م:مؼومزؼد،مإنما مجوسؾمٌومت ىمص جًو.صؼولمردقلما م

ضولمزؼد:مالبدمأنمض ؼشدًومضددمسؾؿدًممبدومحصدؾمؼبماظطدوئػ،مأالممممممم

متطؾىماىقارمؼومردقلما ؟

                                                           
 .35-29دقرةماألحؼوف،ماآلؼوتمم(1)
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أالمؼدددخؾمعؽدديمحؿددكمؼلددؿقاؼمظـػلدددفممممممرأىمردددقلما مم

عـمدوداتمم(1)زؼدًامإظبمرجؾودسقتف،مصػؽ مصقؿـمؼطؾىماىقار،مصلردؾم

مض ؼشمأمؼلؾؿ،مصؼولماظ جؾمظ ؼد:مأغومؼبمجقارمض ؼش.

،مصعودمزؼدمخوئؾًو،مصلرددؾفمإظبمددفقؾمممورصضمجقارماظ دقلم

بـمسؿ و،موظؽـمددفقً مرصدضمأؼضدًومضدوئً :مإنمضؾدقؾيتمالمودريمسؾدكمممممممم

ماظؼؾوئؾمايؾقػي.

اٌطعدؿمبدـمممأرددؾفمإظبمممأخريًا،مصعودمزؼدمخوئؾًومإظبمردقلما م

سدي،موضدمطونمذامذ فموشبقة،مصؼدمغؼضماظصققػيماٌؼورعديماظظوٌدي،ممم

وعومإنمأخربهمزؼدمأنمواظدهمردقلما مربؿدمبـمسؾددما مؼطؾدىماىدقارمممم

محؿكمؼدخؾمعؽي،مضول:منريمربؿدًامبدعـومورجوظـو.

وادؿدسكمأبـوحلهمصقؿؾقامأدؾقؿفؿمووضػدقامسـددمأرطدونماظؽعؾدي،ممممم

غدودىمؼبمضد ؼش:مؼدومععشد مضد ؼش،مضددمأجد تممممممممورطىماٌطعؿمغوضؿدفموم

مربؿدًامص مؼفففمأحدمعـؽؿ.

صددخؾمممطبربه،مص حمزؼدمب ظؽمطـريًا،مورطضمإظبمردقلما م

ووصؾمإظبماظؽعؾيمحقٌمضب دفمأبـوحلماٌطعدؿ،موصدؾكممممعؽيماظ دقلم

رطعؿنيمواٌطعؿموأبـوحلهمضب ددقغفمبلددؾقؿفؿ،مصوددؿقضػمأبدقمددػقونمممممم

                                                           
 مػ اماٌقضعمصؼط.اظ جؾمػقماألخـسمبـمد ؼؼ،مدق ط مؼبم(1)
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متوبعمؼومعطعؿ؟اٌطعؿمؼللظف:مأذبريمأمم

مصؼولماٌطعؿ:مبؾمذبري.

صؼولمأبقمدػقون:مأعوموا مظقمضؾًمتوبعمظؼوتؾـوك،مأعوموضدمأج تدفمم

مص اكمذلغؽ.

،م:مضددمأج غدومعدـمأجد تؽبممممؼؾبلدؿعمرددقلما ممممصؼولمأبقمجفؾ

موظؽـمأمأمتـ لمطقطؾيمعـماٌ ئؽيميػظف؟مػ امغؾقؽؿمؼومسؾدمعـوف.

بـمربقعيمحقٌمأنمبدينممموضقؽمأبقمجفؾمدوخ ًا،مصوغ سٍمسؿؾي

مأعقيمعـمبينمسؾدمعـوفموضول:موعومؼـؽ مأنمؼؽقنمعـومغيبموعؾؽ؟

ؽبممممممصؼولمردقلما م  ،موإمندوممم:مأعدومأغدًمؼدومسؿؾديمصؿدومغبقد

ؽب ظـػلؽ،موأعومأغًمؼومأبومجفؾمصدقا مالمؼدلتلمسؾقدؽمشدريمبعقددمممممممغبق

المحؿكمتضقؽمضؾقً موتؾؽلمطـريًا،موأعومأغدؿؿمؼدومععشد مضد ؼشمصدقا مممممم

مؼلتلمسؾقؽؿمشريمطـريمحؿكمتدخؾقامصقؿومتـؽ ون.

عـ ظدف،متلدؿؼؾؾفمصورؿديمممممصلؽًماىؿقع،مودخؾمردقلما م

موأممطؾـقممعؿشقضؿنيمظ ؤؼؿف،موؾلوغفموهض انمظفماظطعوم.

م***

ؼدسقمإظبما موػقمؼبمجدقارماٌطعدؿمبدـمسددي،ممممممسودمردقلما م

وأبلمبـمخؾػمجوظلنيموظؽـمض ؼشًومطوغًمتشؿوطمشقظًو،مصؽونمأبقمجفؾم
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وعومأصوبمعـمجقارماٌطعدؿ،مممإظبمإحدىمغقادؼفؿ،مص ط وامردقلما م

صؼولمأبقمجفؾ:مؼبمجقارمأبلمروظىمأومجقارماٌطعؿ،مظؼدمغػدمصربغومعدـمم

مربؿدمودؼـف.

مضولمأبلمبـمخؾػ:موػؾمتؼدرمسؾكمإؼ احلمربؿد؟

مضولمأبقمجفؾمشوضؾًو:مواظ تمظؽـمرأؼًمربؿدًامألصعؾـموألصعؾـ.

وبدأمؼصؾل،مص آهمطؾمعـمؼبماظـدودي،ممماظؽعؾيموصؾمردقلما م

أصقوبف:م،مصؼولمظفموظؽـما مأسؿكمبص مأبومجفؾمسـمرؤؼيماظ دقلم

مؼومأبومايؽؿ،مربؿدمػـوك.

،مصفولمحقلماظؽعؾيمبـظ همؼ ىمعبقعماظـوسمإالمردقلما م

مصؼول:مأؼـمػق؟مأغومالمأراه.

مومأبومايؽؿ،مأغومهلو.صؿلصػمأبلمبـمخؾػموضول:مبؾمجؾـًمؼ

،موأخد مسظوعدًوممموغفضمأبلمبـمخؾدػمواودفمإظبمرددقلما مممم

وصؿًماظعظدوممبقددهمإظبمأنمتطدوؼ ت،مممممبوظقي،مووضػمأعوممردقلما م

أتد سؿمؼدومربؿددمأنما مضبقدلممممموضول:مموجفماظ دقلممؼبوغػ مسؾقفوم

مػ امبعدعومرمموبؾك؟

فما موإؼدوكمم:مغعؿ،مأغومأضدقلمذظدؽ،مؼؾعـدمممصلجوبفمردقلما م

مبعدعومتؽقغونمػ ا،ماؿمؼدخؾؽما مؼبماظـور.
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موأوحكما متعوظبمإظبمردقظفماآلؼوتمؼبمأبلمجفؾموأبلمبـمخؾػ:

ۡؿَءان١ِۡۡيٓفۡ ُٞ ٢َٟۡۡٱۡۡل٥ً١ََِِۡۡوٱ٣ۡ ٣َٰۡۡٱل٧ُۡؿَۡق٤ِيَۡۡل٨٧ََِۡۡإ٩ِذ ِۡوَسَٰطۡ ََۡعَ
ۡكذًَِٞمۡ  َٕـِيـِۡۡدزَنِي٦٤ۡۡ٢َُّ

َٓۡۡٝٮ٦ۡٗةۡتِلُ٪ِؾر٥َۡۡٱلؿذِظ٥ًِۡۡٱ٣ۡ ة ٩ِؾر٦َۡۡذ
ُ
َۡذُ٭٥َۡۡۡءاثَةٓؤ٥٬ُُۡۡۡأ

٤ُِٮنَۡ َٰٛ ؽ٦َۡۡۡغ َٞ ٜۡذ٣َۡ ۡٮُلَۡۡظ َٞ َٰٓۡۡٱ٣ۡ ۡزَث٥ِ٬ََِۡۡۡعَ
َ
٤ۡ٪َةۡإ٩ِذة٧ۡيُۡؤ٦ِ٪ُٮنََّۡۡلَۡۡذُ٭٥ۡۡۡأ َٕ ِۡػَٓۡۡص

ِ٭٥ِۡۡ َجَٰٞ ۡٔ
َ
َٰٗلۡۡأ ـَ ۡٗ

َ
ۡذَٝةنِۡۡإَِلَِۡۡٚهَۡۡأ

َ
٧َُعٮنََۡۡذُ٭٥ۡٱۡۡل ۡٞ ٤ۡ٪َة٦٨ُّۡ َٕ َۡبۡي٨ِ٦ِۡۡۡ ۡوََص

يِۡؽي٭٥ِۡۡ
َ
اۡخ اَۡػ٤ِۡٛ٭٥َِۡۡۡو٨ِ٦َۡۡۡقّؽٗ ًَۡجَُٰ٭٥َۡۡۡقّؽٗ َن ۡٗ

َ
ونََّۡۡلَۡۡذُ٭٥َۡۡۡٚأ ۡوََقَٮآء٩ٌُۡۡحجِۡصُ

ًۡ٭٥ِۡۡ
َ٤ ٩َؾۡرَتُ٭٥َۡۡۡٔ

َ
مَۡۡۡءأ

َ
م.1٪يُۡؤ٦ِ٪ُٮنََّۡۡلۡۡدُ٪ِؾر٥٬ُۡۡۡۡل٥َۡۡۡأ

وَۡ
َ
نَص٨َُٰۡۡيَؿَۡۡل٥َۡۡۡأ ٩ذةۡٱۡۡلِ

َ
َج٫َُٰۡۡخ ۡٞ ح ٨ِ٦َۡۡۡػ٤َ َٛ ُۡ جِيۡ َۡػِى٥ًۡ ٬ُۡٮََۡۡٚإِذَاۡجُّ ُّ٦٧٧ۡ

ۡۥاَۡونَِسَۡۡٗل٦َۡسَۡۡجَلَةَۡوََضََبۡ ٫ُ َٞ ٧٨ۡۡ٢َُۡٝۡر٥ًِ٦ۡ َۡوِهَۡۡٱ٣َِٕۡغ٥ََٰۡۡيُۡح٨٦ََِۡۡۡٝةَلَۡۡػ٤ۡ
ِيَُٓۡۡيًًَِۡ٭ة ٓۡۡٱَّلذ ٬َة

َ
نَنأ
َ
َلۡۡأ وذ

َ
ة  ۡۡأ ٍٜۡۡثُِس٢ِّۡۡو٬َُٮََۡۡمؿذ ٥ًِ٤ٌَۡۡػ٤ۡ ِي٧٩َۡٔ ٢ََٕۡۡٱَّلذ َۡص

َضؿ٣َۡۡ٨ِ٦َُِّۡۡس٥ ۡػََضِۡۡٱلنذ
َ
٩َۡۡٓةٗراۡٱۡۡل ٩ذ٥َُۡٚإِذَا

َ
ُِؽون٦َِّۡۡۡ٪٫ُۡۡأ وَۡۡ٪٧دُٝٮ

َ
ِيۡحَۡف٣َۡۡۡأ ۡٱَّلذ

َٜۡ َٰتَِۡۡػ٤َ َفََٰق ۡرَضۡۡٱلكذ
َ
َٰٓۡۡثَِؾَِٰؽرٍَۡۡوٱۡۡل نََۡعَ

َ
َٜۡۡأ ُٜۡۡو٬َُٮَۡۡثََل٦َِٰۡۡۡس٤َُ٭٥ ََۡۡي٤ُۡ َٰ ـذ ۡٱۡۡلَ

ُۡ٥ًِ٤َٕ ٧٫ۡۡٓٱ٣ۡ ۥٓۡۡإِجذ٧َة ۡمُؿهُ
َ
ٓۡۡأ َرادَۡۡإِذَا

َ
نۡةًَۡٔۡمۡيۡۡأ

َ
ٮَلۡۡأ ُٞ ٧٬َۡذ١ًَُٮنُُۡۡز٨َُۡلُۥَۡح

ِيَُۡٚكۡجَد٨ََٰۡ ُٕٮنَِۡۡإَوحَل٫ِۡۡۡء ََۡشُۡۡۡكَِّۡۡم١َُ٤ٮُتۡۡبًَِِؽهِۦۡٱَّلذ  .2٭٧دُؿَۡص

م***

تؼ بمجعػ مبـمأبلمروظدىمإظبماظـفوذدل،مطبدربهمسدـمامدد ممممممم

                                                           
 .10-1دقرةمؼس،ماآلؼوتمم(1)

 .83-77دقرةمؼس،ماآلؼوتمم(2)
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م.واظـيب،مصؼؾؼموزراؤهمأنمؼرتكمعؾؽفؿماٌلقققيموؼدؼـمبدؼـمجدؼد

طؿىماظـفوذلمورضيمؼؼقلمصقفومأغدفمؼشدفدمأنمالمإظدفمإالما موأنمممم

ردقظفموروحفمربؿدًامسؾدهموردقظف،موؼشفدمأنمسقلكمبـمع ؼؿمسؾدهمو

وطؾؿؿفمأظؼوػومإظبمع ؼؿ،ماؿمجعؾفومهًماقوبفمسـدمصدره،مصدخؾمسؾقفم

وزراحله،مواجؿؿعقاموض رواماظقضدقفمؼبموجفدف،مصؼدولمهلدؿ:مؼدومععشد ممممممم

ؾب مأحؼماظـوسمبؽؿ؟مايؾشي،مأظل

مضوظقا:مبؾك.

مضول:مصؽقػمرأؼؿؿمدريتلمصقؽؿ؟

مضوظقا:مخريمدرية.

مضول:مصؿومبوظؽؿ؟

ؼــو،موخ جًمسؾقف،موزسؿًمأنمسقلدكممضوظقا:مإغؽمضدمصورضًمد

مسؾد.

مضول:مصؿومتؼقظقنمأغؿؿمؼبمسقلك؟

مضوظقا:مغؼقلمػقمابـما .

صقضعماظـفوذلمؼدهمسؾكمصدرهمصققماظقرضيماظيتمطؿدىمصقفدومعدومممم

مؼمعـ،موضول:موأغومأذفدمأنمسقلكمبـمع ؼؿمأمؼ دمسؾكمػ امذقؽًو.

مطبؿددمموإمنومطونمؼعينماظقرضيماٌؽؿقبيمهًمؼده،موظؽـمذظدؽمأم
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غورماظػؿـي،مواغشؼمأتؾوعماظـفوذلمعـمحقظف،مواددؿغؾمبعدضماظطدوععنيمؼبمممم

ايؽؿمأع ماٌلؾؿنيمواظدؼـماىدؼد،موطقػمأحؾفؿماظـفوذلمواسؿـكمبفدؿ،مم

ذددلمإظبمجعػدد مبددـمأبددلمروظددىممودددقـؼؾىمسددـماٌلددقققي،مصلردددؾماظـفوم

طؿدومموضولمهلؿ:مظؼدمػقلتمظؽؿمدػـًومظؾـفوة،مارطؾقامصقفوموطقغدقاممموأصقوبف

ؾب مصوعضقامحؿكمتؾقؼقامحبقٌمذؽؿؿ،موإنمزػ تمصواؾؿقا.مأغؿؿ،مصننمػؾب ع

ضؾؼماٌلؾؿقنمسؾكماظـفوذلمضؾؼًومذدؼدًا،موأذعؾًمغدورمايد ب،ممم

واغشؼمسـدفمجد حلمعدـمايوذدقي،موجد تمأحدداثماٌع طديمبعقددًامسدـمممممممممم

اٌلؾؿني،مؼػصؾفؿمسـفؿمضػيماظـف ،موغ لمسؾكماظـفوذلمرجؾمؼـوزسفم

لؾؿقنماٌفوج ونمح غًومذددؼدًا،مصكدوصقامأنمؼػدقزمذظدؽممممماٌؾؽ،موح نماٌ

اظ جؾمسؾكماٌؾؽمصقلتلمرجدؾمالمؼعد فمعدـمحؼفدؿمعدومطدونماظـفوذدلمممممممم

مؼع فمعـف.

أمؼع فماٌلؾؿقنمأخؾدورماٌع طدي،مصلدلظقا:معدـمرجدؾمطبد جممممممم

محؿكمضبض ماٌع طيماؿمؼلتقـومبوًرب؟

مصؼولماظ بريمبـماظعقام:مأغومأصعؾ.

ألخؾور،مووضعمض بيموغػكفدوموددؾحمإظبمممص ػىماظ بريمؼلؿطؾعما

اظضػيماألخ ى،موطدونماٌلدؾؿقنمؼددسقنمظؾـفوذدلمبدوظػقزمسؾدكمسددوهمممممممم

مواظؿؿؽنيمظفمؼبمب ده.
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بريمؼؾش ماٌلؾؿني:مأالماغؿص ماظـفوذلمسؾكمععورضقف،مصعودماظ 

مضدمصوزماظـفوذلموأػؾؽما مسدوه،موعؽـمظفمؼبمب ده.أبش وا!م

اظـفوذلموضددمأػؾدؽما مسددوه،مممممصعؿًماظػ حيماٌلؾؿني،مورجع

صؽوغقامسـدهمؼبمخريمعـ ل،موأػدىماظـفوذلماظ بريمبدـماظعدقاممح بديمممم

ممثقـي.

وأػؾدفمؼبمعؽدي،مصقؿدؾممممماؿماذؿوقماظ بريمبـماظعقاممإظبماظ دقلم

مم.فمبل ور،موص حمب ؤؼؿفماظ دقلمأعؿعؿفموسودمعفوج ًا،مصودؿؼؾؾفمأػؾ
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثاني واخلنسون ــالفصل 

م

 م508 | هـ2-

سورة الفرقان، الرمحن، فاصر، مريم، صه، 

 الواقعة، الشعراء، النمل، القصص

م

ودسقتدفمإظبممماجؿؿعًمضد ؼشمشوضدؾيمعدـمحصدوغيماظ ددقلمممممم

امددد ممدونمأذى،مصؼددولمدددفقؾمبددـمسؿدد و:مإنمربؿدددًامؼطددقفمحددقلم

ملؿعماظـوسماظؼ آن،مصؿوذامتػعؾقن؟اظؽعؾي،موؼصؾل،موؼؾب

ضولمأعقيمبـمخؾػ:مػؾمت ػؾقنمإظبماٌطعؿمبـمسدديمتؼـعقغدفمأنممم

مؼؽػمجقاره؟

ضولمأبقمدػقونمبـمح ب:معوذامتؼقظقنمظف؟مػقمؼعؾؿماوعًومطؾمعدومم

مصب ي.

مضولمأبقمجفؾ:مأضـعـومسؿفمأبومهلى،مأص مغؼـعماٌطعؿ؟

مدؾقبمزبؿؾػ.ضولمسؿؾيمبـمربقعي:ماٌطعؿمزبؿؾػ،مسؾقؽؿمبل
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ضولماظقظقدمبـماٌغرية:مأالمغلؿطقعمأنمغؾفلماظـوسمسـماالددؿؿوعمم

إظبمربؿددد؟مػددقمؼؼددصمأدددورريماألوظددني،مأالممنؾددؽمضصصددًومأطـدد مإاددورةم

مغلؿعفوماٌورة؟

سـدػومضولمدفقؾمبـمسؿ و:مػ امػقماظ أي،مسؾدقؽؿمبوظـضد مبدـمممم

سمواظد وم،ممؿمأدورريماظػد م،مصؼدمدوص مإظبماظشوممطـريًا،موتعّؾ(1)ايورث

مصؾقلؿعماظـوسمتؾؽماظؼصصماً اصقيموؼؾعدماظـوسمسـمربؿد.

اتػؼماىؿقعمسؾكمذظؽ،موبعـقامإظبماظـض مبـمايورثمأنمضبضد مم

ؼؿؾدقمممعؽي،مورؾؾقامعـدفمأنمؼؼدصماظؼصدصمطؾؿدومحضد مرددقلما ممممممم

اظؼ آنمسـدماظؽعؾي،مصؽونماظـضد مددعقدًامع حؾدًومبؿؾدؽماظػؽد ة،موبدوتممممممم

وؼؾدأمؼبمإظؼدوحلمايؽوؼدوتممممسـدماظؽعؾيم مصبؾسمطؾؿومجؾسمردقلما

األدطقرؼي،مصقؿفؿدعماظـدوسمحقظدفمعؿشدقضنيمظلدؿوعمأددورريماظػد سمممممممم

ػمؼدومربؿدد،مممُطمحنيمؼؿؾقماظؼ آن:مظ دقلما ممواظ وم،مصؽونمؼؼقل

ربؿدمبلحلدـمحددؼـًومممموا معومضدممسعـومعومتؼقل،موظقمغشوحلمظؼؾـومعـؾف،

عدـمطؿدىماظقفدقدمطؿدوممممممماطؿؿؾفدومعين،موعومحدؼـفمإالمأددورريماألوظدنيمم

ؾب م.أغومضصصماظػ سمواظ وممعـفؿماطؿؿؾ

وبعدمأنمؼـفلمحؽوؼؿفمسـماظ وممواظػ سمؼؼقل:مبو مسؾدقؽؿمؼدوممم

                                                           
 اظـض مبـمايورث،مظفمدورمبلقطمؼبماظلرية.م(1)
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مععش مض ؼش،مأؼـومأحلـمضصصًومأغومأممربؿد؟

ؾ:مواظ تمواظع ىمأغدًمأصضدؾمضصصدًومعدـمرجدؾممممممصقؼقلمأبقمجف

مسلمأغفمؼلتقفماظقحلمعـماظلؿوحل.ؼدقب

:معومػد اماظ ددقلمؼلطدؾممممظؾـوسمااؿؿعيمبـماٌغريةوضولماظقظقدم

م دؾما مععفمعؾؽًومؼلوغده؟اظطعوممو شلمؼبماألدقاق،مأالمؼؾب

وضولمأعقيمبـمخؾػ:مظقمطونمردقلما محؼًومألظؼكما مإظقدفمطـد ًاممم

مأومتؽقنمظفمجـيمؼلطؾمعـفو.

صؼولمأبقمجفؾمعلؿف ئًو:ماظؾفؿمإنمطونمػ امػقمايؼمعدـمسـددكممم

مقـومحفورةمعـماظلؿوحلمأومائؿـومبع ابمأظقؿ.صلعط مسؾ

ممموعدومإنمتد طفؿمرددقلممممم،ضقؽماظـوسمعدـمحدقلمرددقلما مممم

عقادقًومؼؼدقل:مؼدوممممسؾكمعومػؿمسؾقفمحؿكمغ لمسؾقفمجربؼؾمما م

ربؿد،مإنمذؽًمأنمغعطقؽمعدـمخد ائـماألرضموعػوتققفدومعدومأمؼؾبعدطمممممم

مومظؽمسـدما متعوظب.صمذظؽمممـؼكبغيبمضؾؾؽ،موالمؼؾبعطكمغيبمبعدك،موالمؼؾب

مبصرب:ماعبعقػومظلمؼبماآلخ ة.مصلجوبفمردقلما م

ِي٨ََۡۡوَٝةَلۡوت:مدفماآلؼدصلوحكما مإظق ْۡۡٱَّلذ ُؿٓوا َٛ ٓۡۡإِنَۡۡۡز َٓۡۡفََٰؾا ٌٟۡۡإِّلذ ۡإِٚۡ
ُۡ٫َٰ ى ََع٫َُ٩ۥۡٱۡذَُّتَ

َ
٫ًَِۡۡۡوأ َ٤ ؽَۡۡۡءاَػُؿوَناَۡۡٝٮۡمٌَۡۡٔ َٞ ٧ٗۡ٤ةَۡصةُٓءوَۡذ ٤َْۡۡوُزوٗراُّۡ َۡوَٝةلُٮٓا

َسَٰۡ
َ
٣ِيَُِۡۡيُۡأ وذ

َ
٫ًُِۡۡۡت٧َۡلََِٰۡۡٚهَۡۡٱۡزذَتَجََ٭ةۡٱۡۡل َ٤ ِوًٗلۡۡثُۡسَؿةَٗۡۡٔ

َ
َُل٥ۡۡ٢َُُۡٝۡۡوأ ـَ ٩

َ
ۡأ
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ِي ٥َ٤ُۡۡٱَّلذ ٕۡ ۡذَۡح َٰتِِۡۡػۡۡٱلّّسِ َفََٰق ۡرِضۡ ۡٱلكذ
َ
ٮٗراََۡكنَۡۡإ٩ِذ٫ُۥَۡوٱۡۡل ُٛ ٦ْۡۡرذِظ٧ًٗةَۡد َۡوَٝةلُٮا

ُز٢ُۡۡٱلؿذُقٮلَِۡۡفََٰؾا٦َۡةلِۡ
ۡ
ةمَۡۡيَأ َٕ ُذ ۡقَٮاقِۡٱِۡػَۡۡوي٧َِۡشۡۡٱ٣

َ
٩ـَِلۡۡلَۡٮَّلٓۡۡۡۡل

ُ
ٟۡ ۡإحَِل٫ِۡۡۡأ َۡم٤َ

٫ُۥَۡذ١ًَُٮنَۡ َٕ و٩٧َِۡۡۡؾيًؿا٦َۡ
َ
و٠َۡۡۡزنٌۡۡإحَِل٫ِۡۡۡي٤َُۡؾَٰٓۡۡأ

َ
ُز٢َُۡۡص٪ذح َُۡۡلُۥۡدَُسٮنُۡۡأ

ۡ
٦ِۡۡ٪َ٭ة ۡۡيَأ

٧ُِ٤َٰٮنََۡۡوَٝةَلۡ ُٕٮنَۡۡإِنۡٱ٣غذ ۡۡدَتذجِ ۡكُعٮًراۡرَُصٗلۡۡإِّلذ ؿ٦٨ۡۡۡذ ُْ ۡۡٱ٩ َٙ ًۡ ٠َْۡۡ بُٮا َََٟۡۡضَ َ ۡل
٦َۡث٢ََٰۡ

َ
ْۡۡٱۡۡل ٤ُّٮا ٌَ ُٕٮنَََۡۡٚلَۡۡٚ ً ُِ ِيَٓۡۡتجَةرَك٩ََۡۡقبًِٗلۡۡيَۡكذَ ٢ََۡۡمةٓءَۡۡإِنۡٱَّلذ َٕ ََٟۡۡص َ ۡل

ا ٨ِ٦ََّٟۡۡۡػۡيٗ ِ َٰل َٰخۡ َۡذ ٩َۡكَٰؿَُُۡۡتۡذَِ٭ة٨ِ٦ََۡۡتۡؿِيَۡصجذ
َ
٢َٕۡٱۡۡل ََٟۡۡويَۡض ۡث٢َۡۡۡ٪ُُٝىٮَر ا٣ۡذ

ْۡ ثُٮا حِۡ ٠َۡؾذ َٔ ة ۡخذَۡؽ٩َةۡثِٱلكذ
َ
َبۡۡل٨٧ََِۡوأ ح٠َِۡۡؾذ َٔ ة ۡتُ٭٥ۡإِذَا٫ۡاَقِٕيًۡۡثِٱلكذ

َ
٨ِ٦َّۡۡرخ

ََكنۡ  ْۡۡثًَِٕؽۡ ٦ۡذ ٮا ُٕ ةۡلََ٭ةَۡق٧ِ ْٗ ًُّ َ٘ ٬َۡۡٓوزَذِٗياَۡت ِْۡۡإَوذَا ٮا ُٞ ۡ٣
ُ
ة٦َََۡكٗجة٦ِۡۡ٪َ٭ةۡخ ٗٞ ِ ًّ ًَۡ

جِيَۡ ؿذ َٞ ُّ٦ْۡۡ ۡٮا َٔ ََٟۡۡد ِ ۡۡ٭ُثجُٮٗرا٬ُۡ٪َةل ّْۡۡلذ ٮا ُٔ َِٰظٗؽاُۡثجُٮٗراۡٱحۡلَٮۡمَۡۡدَۡؽ ْۡۡـَ ٮا ُٔ ُۡثجُٮٗراَۡوٱۡد
٢َُٰۡٝۡۡۡۡٮ٠َسِٗيا َذ

َ
َٟۡأ ِ مَۡۡۡػۡيٌۡۡل

َ
ِٔؽَۡۡٱ٣ذِّتۡۡٱۡۡلُۡلَِۡۡص٪ذحُۡۡأ ٮَنۡ ُۡو ُٞ ـَآءٗۡۡلَُ٭٥ََۡۡۡك٩َۡخۡۡٱل٧ُۡذذ َۡص

ذُ٭٥ۡۡۡٯَوَمِىٗيا َََٰۡۡكنََۡۡخَِٰلِي٨َ ۡۡيََنةُٓءون٦ََۡۡةۡذًَِ٭ةۡل َََٟۡۡعَ ِ ٗؽاَۡرّب ۡٔ ۡسَۡۡو ٰۡٮّٗل٦ُۡٔۡۡذ
جُُؽونََۡۡو٦َةََۡيُۡۡش٥٬َُُۡۡۡويَٮۡمَۡ ٕۡ ُِۡۡدون٨ِ٦َِۡۡۡح ٮُلۡۡٱّللذ ُٞ ٩ذ٥َُۡۡۡذًَ

َ
٤َ٤ۡذ٥َُۡۡۡءأ ًۡ

َ
ِۡٔجَةدِيۡأ

مَۡۡۡهَُٰٓؤَّلٓءِۡ
َ
٥٬ُْۡۡۡۡۡأ ٤ُّٮا ب٢ًًََِۡۡ ْۡۡٱٱلكذ ََٟۡۡٝةلُٮا ٓۡۡيَۢنجَِغََۡۡكن٦ََۡۡةُۡقۡجَدَٰ٪َ نۡجَلَة

َ
ۡأ

٨ِ٦َٟۡۡۡجذذذِؼؾَۡ ِ ۡوحِلَةٓء٨ِ٦َُۡۡۡۡۡدو٩
َ
َذُ٭٥َۡۡۡوَؾَِٰس٨ۡأ ٕۡ ذذ َٰۡۡوََءاثَةَٓء٦ۡۡۡ٥٬ُذ َْۡۡظّتذ ۡٱَّّل٠ِۡؿَۡۡنَُكٮا

ْۡ ؽۡۡۡٲثُٮٗراَۡٝۡٮ٦َ اَۡوََك٩ُٮا َٞ ثُٮُك٥َۡذ ٮلُٮنَۡۡث٧َِة٠َۡؾذ ُٞ ُٕٮنََۡۡذ٧َةَۡت ً ُِ ةۡتَۡكذَ ٗٚ َۡوَّلََۡۡصۡ
اۡ  ٥ِ٤َۡو٩ۡ٨٦ََۡصٗ ْۡ َؾاٗثة٩ُِۡؾ٦ُّۡۡ٫ِۡٝ٪ُس٥َۡۡۡح ٓۡۡٳ٠َجِٗياَۡٔ رَۡق٤َۡ٪ةَۡو٦َة

َ
َٟۡۡأ ٨ِ٦ََۡۡۡرۡج٤َ

ٓۡۡٱل٧ُۡؿَۡق٤ِيَۡ ُز٤ُٮنَۡۡإِجذُ٭٥ۡۡۡإِّلذ
ۡ
ةمَۡۡحَلَأ َٕ ُذ قِۡۡۡػَۡۡوي٧َُۡنٮنَۡۡٱ٣

َ
٤ۡ٪َةَۡٮاِقۡ ٱۡۡل َٕ ۡوََص

ُس٥ۡۡ ٌَ ٕۡ َۡۡب ٕۡي  وَن ِۡۡٚۡذ٪َحًِۡۡۡلَ دَۡىِبُ
َ
ََٟۡۡوََكنَۡۡخ م.1ٴثَِىٗياَۡربُّ

                                                           
 .20-4دقرةماظػ ضون،ماآلؼوتمم(1)
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ًۡ٭٥ُِۡۡۡتۡذَلَِٰۡۡإَوذَا لماآلؼوت:مدوأغ
َ٤ َٰذُ٪َةَۡٔ َْۡۡءاَي ٪َةَۡٝؽَۡۡۡٝةلُٮا ٕۡ ۡنََنةٓءُۡۡلَٮَۡۡۡق٧ِ

٤ۡ٪َة ُٞ ٦ِۡۡٓۡس٣ۡۡ٢ََ ٓۡۡإِنَۡۡۡفََٰؾا َٓۡۡفََٰؾا ُِيُۡۡإِّلذ َسَٰ
َ
٣ِۡۡأ وذ

َ
ِْۡۡإَوذۡۡۡٿيَۡٱۡۡل ََۡكنَۡۡإِنۡٱل٤ذُ٭٥ۡذَۡٝةلُٮا

ٜۡذ٬ُۡٮََۡۡفََٰؾا ؿِۡۡۡٔ٪ِؽك٨ِ٦َۡۡۡۡۡٱۡۡلَ ُِ ٦ۡ
َ
ًَۡ٪ةَۡٚأ َ٤ ٧َةٓء٨ِ٦َِِّۡۡۡۡظَضةَرةَٗۡۡٔ وِۡۡٱلكذ

َ
ۡٱاۡتِ٪َةۡأ

َؾاٍبۡ َٕ ِ حِلمۡ ۡث
َ
ََُۡۡكنََۡۡو٦َةۡڀأ َبُ٭٥ۡۡۡٱّللذ ّؾِ َٕ ٩َخۡۡحِلُ

َ
ََُۡۡكنََۡۡو٦َةۡذًِ٭٥ِۡۡ َۡوأ َبُ٭٥ۡۡۡٱّللذ ّؾِ َٕ ٦ُۡ

َۡۡو٥٬َُۡۡ ُِٛؿونَۡي ۡ٘ مم.1ځۡكذَ

صؾؿوممسعًمض ؼشماآلؼوتمأغ ظًمصدقفؿمددللمددفقؾمبدـمسؿد ومممممم

ماظـض مبـمايورث:معومرأؼؽمصقؿومؼؼقلمربؿد؟

ضولماظـض :معومأدريمعومؼؼقل،مإالمأغلمأراهمضب كمذػؿقفمؼدؿؽؾؿمم

ؾب أحدداؽؿمسدـماظؼد ونمممممبشلحل،موعومؼؼقلمإالمأدورريماألوظنيمعـؾمعومطـ

ماٌوضقي.

٨َۡو٦ِۡ٪ُ٭٥وت:مدفماآلؼدعوظبمصق لما متدصلغ ٦ُۡۡٓذ اۡۡيَۡكذ٧َِ َٟ ٤ۡ٪َةۡإحَِلۡ َٕ ۡوََص
َٰۡ ِز٪ذح٤ًُُٝۡۡٮبِ٭٥ََِۡۡۡعَ

َ
نۡأ

َ
ُ٭ٮهُۡۡأ َٞ ۡٛ ِْۡۡإَونَۡوٝۡٗؿاۡ َۡءاذَا٩ِ٭٥َِۡۡۡوِّفَٓۡۡح َۡۡءايَح ُۡۡكذۡۡيََؿۡوا ّۡلذ

ْۡ اۡۡيُۡؤ٦ِ٪ُٮا َٰٓۡۡثَِ٭ة ََٟۡۡصةُٓءوكَۡۡإِذَاَۡظّتذ ٮُلۡۡيَُخَِٰؽلُٮ٩َ ُٞ ِي٨ََۡۡح َٛۡۡٱَّلذ َْۡز ٓۡۡإِنُۡۡۡؿٓوا َٓۡۡفََٰؾا ۡإِّلذ
ُِيُۡ َسَٰ

َ
٣ِيَۡۡأ وذ

َ
.2ٹٱۡۡل

م***

وف مأبلمبـمخؾػمظؾلدػ ،موذػدىمإظبمعـد لمصددؼؼفماظع ؼد مممممم

                                                           
 .33-31دقرةماألغػول،ماآلؼوتمم(1)

 .25دقرةماألغعوم،ماآلؼيمم(2)
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سؼؾيمبـمأبلمععقطمؼقدسف،مهداوموتلوع ا،ماؿماغطؾدؼمأبدلمبدـمخؾدػممممم

مبوظؼوصؾي.

مؼبمتؾؽماألاـوحلممسعمسؼؾيمبـمأبلمععدقطمذدقؽًومعدـماظؼد آن،مصد ققبممممم

ؼلؿعماظؼ آن،مذدع مرددقلممممض ؼؾًومعـمردقلما مموبوتمصبؾسمضؾؾف

أنمضؾىمسؼؾيمضدمبدأمؼ ق،مصقدافمسـمامدد م،موبدوتمصبؾدسممممما م

مإظقفمأطـ مصلطـ .

بعدمؼقعنيمأسدمسؼؾيمبـمأبدلمععدقطموظقؿديمظؼد ؼش،مدسدومصقفدوممممممم

ضول:معومأغومبكطؾمحؿكمتشفدمم،مصؾؿومحض مردقلما مردقلما م

ملمردقلما .أنمالمإظفمإالما موأغ

مصؼولمسؼؾيمبـمأبلمععقط:مأذفدمأنمالمإظفمإالما موأغؽمردقلما .

وجؾددسمإظبمعوئدددةمسؼؾدديمإظبمجوغددىمرجددولمم مردددقلما مصلؾبدد

مض ؼش،موتـووظقاماظطعوم.

اشؿوزًمض ؼشمٌقضػمسؼؾي،موضدمسودمصدؼؼفمأبلمبـمخؾػمبعددمم

ف:مصؾلمصدؼؼؽموضوظقامظماظؿفورة،مصووفقامإظقفمعـمصقرػؿما ايمأؼوممعـ

مسؼؾي،مذفدمأنمالمإظفمإالما موأنمربؿدًامردقلما مؼبموظقؿؿف.

صدممأبلمبـمخؾدػ،مواودفمعدـمصدقرهمإظبمعـد لمصددؼؼفمسؼؾديمممممممم

مؼللظف:مأصؾلت؟
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جؾمسظقؿمصلبكمأنمرمصؼولمسؼؾيمبؽؾمبلوري:مال،موظؽـمدخؾمسؾلقب

مذفدمظفمبوظ دوظي.ؼلطؾمرعوعلمحؿكمأ

ؾب ومبدقينموبقـدؽمعدـمصدداضي،مأنمممممسؾقدؽممبدمممضولمأبلمضؾؼًو:مأضلؿ

ت ػىماآلنمإظبمربؿد،مصؿطلمسؾكمسـؼفموتؾصؼمؼبموجفف،مصدننمأمتػعدؾممم

مصدؼؼًومظؽمأبدًا.مصؿومسدتؾب

اظ يمعشكمعؾؿعددًامتورطدفممممفىمسؼؾيمعـمدرةمصعؾمصدؼؼفماظع ؼ تع

وضددمطدونمددوجدًامؼصدؾلمممممموذلغف،مص ػىمسؼؾيمعـمصقرهمإظبمرددقلما مم

فمطؿدومرؾدىمإظقدفممممفدمف،مادؿمبصدؼمسؾدكموجمممسـدماظؽعؾي،مصداسمسؾدكمرضؾؿدمم

سؼؾي،موص حمبدفمصددؼؼفمأبدلممممموػؿػًمبودؿمتمض ؼشمٌومرأت قبصدؼؼف،مصلؾب

موػؿػمؼؼقل:مػ امػقمصدؼؼلمؼومض ؼشمطؿومسفداقهموس صؿؿقه.مطـريًا

اظصد ةمؼؾدؿؼطمأغػوددف،معلدحموجفدفممممممموٌومأغفدكمرددقلما ممم

مؽمخورجًومعـمجؾولمعؽيمأض بمسـؼؽ.إنموجدتؾبوضول:م

َۡۡويَٮۡمَۡموت:دفماآلؼدقظدوظبمإظبمرددكما متعدحصلو َٕيُّ ةل٥َُِۡۡح ْذ َٰۡۡٱ٣ ََۡعَ
ٮُلۡۡيََؽي٫ِۡۡ ُٞ ًۡتَِنَۡۡح َ٤َٰ َۡؾُتَۡۡي َٓۡۡٱَّتذ ََٰٮۡي٤ََّتَٰۡۡٻَقبًِٗلۡۡٱلؿذُقٮل٦َِۡۡ ِؾۡۡۡل٥َۡۡۡحَلۡتَِنَۡۡي َّتذ

َ
ۡخ

ؽۡۡۡټَػ٤ًِٗلَُۡۡٚل٩ًة َٞ ٤ذِن٣ۡۡذ ًَ
َ
٨ِۡۡأ ٕۡؽَۡۡٱَّّل٠ِۡؿَِۡۡٔ ًَۡع٨ََُٰۡۡوََكنََۡۡصةَٓءِّن ۡۡإِذَۡۡۡب ۡٱلنذ

نَص٨َِٰۡ م.1ٽَػُؾوّٗلۡۡلِۡۡلِ
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إنمؼؼدقلمعلدؿف ئًو:مممماؿماوفمأبلمبدـمخؾدػمإظبمرددقلما مممم

ؽب ـد لمسؾقدؽمػد اممممؿمؼعد بؽمربدؽ؟مأالمؼؾبممؼومربؿدمطؿومت سؿمغؾقًو،مصؾكبمطـ

ماظؼ آنمع ةمواحدةمطوعً ؟مص مؼـ لمسؾقؽماآلؼيمواآلؼؿنيمصؼط.

ِي٨ََۡۡوَٝةَلۡم:صلوحكما متعوظبمإظبمردقظفم ْۡۡٱَّلذ ُؿوا َٛ َِلۡۡلَۡٮَّلَۡۡز ـّ ُ٩ۡ
ِۡ٫ًۡ َ٤ ۡؿَءانَُۡۡٔ ُٞ َِٰظَؽٗة ُۡۡج٤َۡحٗۡۡٱ٣ۡ َٟۡۡـَ ِ َٰل َۡوَردذ٤َۡج٫ََُُٰۡۡٚؤاَدَكاۡۡث٫ِِۦۡجِلُثَّجَِخ٠ََۡۡز
.1ڀدَۡؿتًِٗلۡ

م***

إظبمصقوبؿفمؼعؾؿفؿمعومغ لمسؾقفمعـمددقرةمممجؾسمردقلما م

مردقلما ،مأيماظ غىمأسظؿ؟دللمسؾدما مبـمعلعقد:مؼوماؿماظػ ضون،م

مضول:مأنموعؾم مغدًاموػقمخؾؼؽ.

مضولمسؾدما :ماؿمأي؟

م:مأنمتؼؿؾموظدكمزبوصيمأنمؼطعؿمععؽ.ضولمردقلما م

مضول:ماؿمأي؟

م:مأنمت اغلمحؾقؾيمجورك.ضولمردقلما م

ِي٨َۡدؼؼًومظ ظؽ:مدوتمتصدوظبماآلؼد لما متعدصلغ ُٔٮنََّۡۡلَۡۡوٱَّلذ َٓۡۡيَۡؽ ٦َۡ
ِۡ ًَٰ٭ةۡٱّللذ ذ٤ُُٮنََۡۡوَّلَۡۡءاَػؿَۡۡإَِؾ ۡٞ َفَۡۡح ۡٛ َُۡۡظؿذمَۡۡٱ٣ذِّتۡۡٱجلذ ۡۡٱّللذ ِّٜۡۡإِّلذ ٩ُٮَنۡ َۡوَّلۡۡثِٱۡۡلَ ـۡ ۡيَ
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٢َۡۡۡو٨٦َ َٕ ۡٛ ََٟۡۡح ِ َٰل ََٜۡۡذ زَة٦ٗةۡي٤َۡ
َ
ۡۡڤخ ۡٙ َٕ َؾاُبَُۡۡلُۡۡيَُظَٰ َٕ َۡويَۡؼُلۡۡۡٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِۡۡيَٮۡمَۡۡٱ٣ۡ

.1ڥُمَ٭ة٩ًةۡذ٫ًِِۦ

وععمأػدؾمعؽدي،مضدولمددفقؾمبدـممممممصؾؿوموصؾًمػ هماآلؼوتمإظبمعلدم

سؿ و:مصؿومؼغينمسـومامد ممإذًاموضددمسؾددغوماآلهلدي،موضؿؾـدوماظدـػس،مممممم

موأتقـوماظػقاحش؟

ۡوت:مددوظبماآلؼددعد لما متددلغدص ٢َ٧ِۡۡوََءا٨٦ََۡۡدَةَب٨٦َۡۡۡإِّلذ َٔ َۡخ٧َٗلَۡۡو
ََٟۡۡص٤َِٰٗعة ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ُلَۡۡٚأ ُُۡۡحجَّؽِ ۡۡٱّللذ ۡ ۡةدِ٭٥ََِۡۡۡٔۡقّيِ ُۡۡنََۡوََكَۡۡظَكَجَٰخ  ٮٗراۡٱّللذ ُٛ َۡد

م.2ڦرذِظ٧ًٗة

وأغ لما متعوظبمسؾكمردقظفمدقرةماظ غبـ،مصؿ ػومسؾكمأصقوبفم

موسؾؿفومهلؿ،ماؿمتػ ضقا.

م***

لؾؿني،ماظ ؼـمجؾسمسؾدما مبـمعلعقدمإظبمعبوسيمعـمأصقوبفماٌ

مغ ؼدمأنمغلؿعمض ؼشًوماظؼ آن،معـمرجؾمؼلؿعفؿ؟ضوظقا:م

اظؼ آنمددؿمذؼفمضد ؼشمأذددمإؼد احل،ممممممطونمعـماٌمطدمأنمعـمدقؼ أ

خوصيمإذامأمتؽـمػـوكمضؾقؾيمضقؼيماـعف،موظؽدـمسؾددما مبدـمعلدعقدممممم

موضػمضوئً :مأغو.
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غظ ماظصقوبيمإظبمسؾدما ،ماظشوبماظصغريماظضعقػماظـققؾ،مإغفم

علؽنيمظقسمظفمعـم ـعفمؼبمض ؼش،مصؼوظقا:مؼومسؾدما ،مأغًمضعقػ،م

مؽ.ةمظؽموالمضقممضبؿقغريوالمسش

مصؼول:مضبقؿينما .

قد،موذػىمودطمعؽي،موجؾسمؼؼ أماظؼ آنمددما مبـمعلعدوضوممسؾ

٤ذ١َۡۡ٥ٱلؿذۡظَف٨َُٰۡوس:مدددـدطماظدعمودددػد تدقتمعدصدب ۡؿَءانََۡۡٔ ُٞ ٢َٜۡۡٱ٣ۡ َۡػ٤َ
نَص٨ََٰۡ ٤ذ٣ُۡۡ٫٧َٱۡۡلِ ٧ُۡف٤ۡۡٱۡۡلًََةنََۡۡٔ ٧َؿُۡۡٱلنذ َٞ َضؿَُۡۡوٱجلذۡض٥ُۡۡ٥ِِبُۡكجَةنۡ ۡوَٱ٣ۡ َۡوٱلنذ
٧َةٓء٦ََۡۡؽانِۡيَۡكضُۡ َ٭ةۡوَٱلكذ َٕ َٓۡۡرََذ ًَ ٧ۡۡٱل٧َُِۡيانََۡۡوَو ّلذ

َ
ْۡۡخ ۡٮا َ٘ ُۡ ٨ۡٱل٧َُِۡيانِِۡۡػَۡۡت

ْۡ ر٧ًُِٮا
َ
ٍِۡۡٱلَۡٮۡزنََۡۡوأ َْۡۡوَّلۡۡثِٱ٣ِۡٞۡك وا م.٩1ٱل٧َُِۡيانََُّۡۡتِّۡسُ

ص سًمض ؼش،مورطضًمإظبمحقٌماظصدقت،مصػقجؽدقامبوظؼدورئ،مممم

مصؼولمبعضفؿ:معـمػ اماظ جؾماظـققؾ؟

مؼؿؾقمط ممربؿد!ضوظقا:مػ امرجؾم

شريمعع وفمؼبمعؽي،موظقلًمظدفمسشدريةماـعدف،مممممسؾدما موطون

مصووفقامإظقفمعـمصقرػؿمشوضؾنيمؼؼقظقن:مػؾماجرتأماظلػفوحلمسؾقـو؟

صكؾعقامغعوهلؿ،موزؾقامؼض بقنمبفومسؾدما مبـمعلعقدموؼؾقـقنم

سـموجففمظقصقؾقه،موزؾقامؼضد بقنموؼضد بقن،محؿدكمجدوحلماظصدقوبيمممممم
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مقـفؿموػقمؼؽودم قت.طب جقغفمعـمب

مصؾؿومابؿعدوامبفمسـمض ؼشمضوظقا:مأأمغؼؾمظؽ؟مشبشكمسؾقؽ.

صؼولمواظدممؼؿصؾىمعـمرأدف:موا معومػدونمسؾدلمأسدداحلمامدد مممممم

مأطـ معـمػ اماظققم،موا مألسقدغفومشدًا.

مضوظقامظف:مالمتػعؾ،مدؿؿقت.

قمماظؿوظل،موسـدعوماجؿؿعًمأسدادمطؾريةمعـمض ؼشمدفمؼبماظقدوظؽـ

١ۡٱلؿذۡظَف٨َُٰۡقلماظؽعؾي،مجؾسمؼبمغػسماٌؽون،موض أمبصقتمع تػع:مدح
٤ذ٥َۡ ؿَۡءانََۡۡٔ ُٞ ٢َٜۡۡٱ٣ۡ نَص٨َََٰۡۡػ٤َ ٤ذ٣ُۡۡ٫٧َٱۡۡلِ ٧ُۡف٤ۡۡٱۡۡلًََةنََۡۡٔ ٧َؿُۡۡٱلنذ َٞ ۡوَٱ٣ۡ

َضؿُۡۡوَٱجلذۡض٥ُۡۡ٥ِِبُۡكَجةنۡ  ٧َةٓء٦َۡۡيَۡكُضَؽانَِۡۡوٱلنذ َ٭ةۡوَٱلكذ َٕ َٓۡۡرََذ ًَ َۡوَو
٧ۡۡٱل٧َُِۡيانَۡ ّلذ

َ
ُۡۡۡخ َْۡت ۡٮا ٨ْۡۡٱل٧َُِۡيانِِۡۡػَۡۡ٘ ر٧ًُِٮا

َ
ٍِۡۡٱلَۡٮۡزنََۡۡوأ َْۡۡوَّلۡۡثِٱ٣ِۡٞۡك وا َُّۡتِّۡسُ

م.٩1ٱل٧َُِۡيانَۡ

صـظ تمض ؼشمإظبماظؼورئموضوظً:مػ اماظعؾدمصبرتئمسؾقـو،موا م

مظـؼؿؾقـبف!

صددوجؿؿعقامسؾقددفمأذدددمعددـماظلددوبؼ،موزادوامؼبمضدد بف،مصدد طضممم

ؼؽودم دقت،مؼؼقظدقنممماظصقوبيمإظقفمطب جقغفمعـمبنيمأؼدؼفؿمبصعقبيم

مظف:مأأمغؼؾمظؽ!
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مصقؼقلمعؾؿلؿًو:موا مألسقدغقبفومشدًا.

مصقـفوهماظصقوبيمسـمأذؼيمغػلف.

م***

وآؼوتمعـمدقرةمع ؼؿمتػصؾمواظقاضعيموأغ لما متعوظبمدقرةمصور م

مإظبمجربؼددؾمم،مصفؾددسمردددقلما مضصددؿفومواظددـيبمسقلددكم

:مؼددومجربؼددؾممؼلدؿؿعمإظبماظؼصدديمعػصدؾي،ماددؿمدددللمرددقلما مممم

مجربؼؾ،معوم ـعؽمأنمت ورغومأطـ مممومت ورغو؟

ُلَۡۡو٦َةوت:مددوظبماآلؼد لما متعدصلغ ٩َۡۡتزََنذ ۡمؿِۡۡإِّلذ
َ
اۡۡثِأ َٟ ِ َۡبۡي٦ََۡۡةَُۡلُۥَۡرّب

يِۡؽي٪َة
َ
٪َةَۡو٦َةۡخ َٛ َٟ َۡۡبۡيََۡۡو٦َةَۡػ٤ۡ ِ َٰل َََٟۡۡكنََۡۡو٦َةَۡذ ًّٗةَۡربُّ َٰتِۡۡرذبُّۡۡڠنَِك َفََٰق ۡٱلكذ

ۡرِضۡ
َ
ِبَۡۡۡٚٱۡخجُۡؽهُۡۡثَحۡ٪َُ٭٧َةَۡو٦َةَۡوٱۡۡل َُ َۡۡوٱۡو ٣ۡۡ٢ۡ٬َُۡۡ٥َ٤َِِٕبََٰؽد٫ِۦِ  ٕۡ َُۡلُۥَۡت
ًّٗة  .1ڡَق٧ِ

م***

اذرتىماظعوصمبـموائؾمدقػًومعدـمخؾدوبمبدـماألرت،ماألذدف مؼبممممم

صـوسيماظلققف،موت كماظـؿـمدؼـًومسؾقف،مصلتكماًؾوبماظعدوصمؼطؾدىممم

مقؽمحؿكمتؽػ ممبقؿد.ؼـف،مصؼولماظعوصمبـموائؾ:مالموا مالمأضضدؽب

مؾعٌ.صؼولماًؾوب:مالموا مالمأطػ ممبقؿدمحؿكماقتماؿمتؾب
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صؼولماظعوصمبـموائؾ:مؼومخؾوب،مأظدقسمؼد سؿمربؿددمصدوحؾؽؿممممم

ػ اماظ يمأغًمسؾكمدؼـفمأنمؼبماىـيمعومابؿغكمأػؾفومعـمذػىمأومصضديمم

مأوماقوبمأومخدممأومأوالد؟

مضولماًؾوب:مبؾك.

إظبمؼقمماظؼقوعديمؼدومخؾدوبمحؿدكممممممصوبؿلؿماظعوصموضول:مصلغظ غل

أرجددعمإظبمتؾددؽماظدددار،مصلضضددقؽمػـوظددؽمحؼددؽ،مصددقا مالمتؽددقنمأغددًممم

،موإغلمألضلؿموأصقوبؽمؼومخؾوبمآا مسـدما معينموالمأسظؿمحظًومؼبمذظؽ

م.أغفمالمبعٌمبعدماٌقت

معماظـؼقد،مصلسؾؿما متعوظبمردقظفمد ًامدونمأنمؼدصدوشودرمدوخ

َٚؿََءيَۡخۡوت:مدداآلؼمفدكمإظقدؾ،موأوحدصدعومح
َ
ِيۡأ ؿَۡۡٱَّلذ َٛ َٰذِ٪َةأَِبَۡز َۡوَٝةَلَۡۡي

وَتَيۡذ
ُ
ا٦َۡةّٗلَۡۡۡل ٧٧ََۡۡٓوَوَلً َ٤ َذ

َ
ًَۡتۡۡأ َ٘ مِۡۡٱ٣ۡ

َ
َؾَۡۡأ ۡلََكذ ٧٨َۡۡخۡ٭ٗؽاۡٱلؿذِنَٰمۡحِۡٔ٪ؽَۡۡٱَّتذ

ٮُل٦َۡۡةَۡق٪١َۡذُُتۡ ُٞ َؾاب٨ِ٦ََُِۡۡۡۡلُۥَۡوَج٧ُؽَُّۡۡح َٕ اۡٱ٣ۡ ٮُل٦َۡۡةَۡو٩َؿِز٫ُُۥ٦َ٧٩ّۡؽٗ ُٞ دِح٪َةوََۡۡح
ۡ
ۡيَأ

 .1٪٧َٚۡؿٗدا

ْۡ ي:دًماآلؼد ظدوغ َٝۡك٧ُٮا
َ
َِۡۡوأ يَۡفَٰ٪ِ٭٥َِۡۡۡصۡ٭ؽَۡۡثِٱّللذ

َ
َُٕرَّۡۡلۡۡخ َُۡۡحۡج ٨٦َۡۡٱّللذ

ًؽاۡثََلََٰۡۡح٧ُٮُت ۡ ۡٔ ٫ًَِۡۡۡو َ٤ ةَۡٔ ّٗٞ ۡزَثََۡۡوَؾَِٰس٨ۡذَۡظ
َ
٧َُ٤ٮنََّۡۡلۡۡٱجلذةِسۡۡأ ٕۡ .2چَح
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اديمسؾؿماظعوصمبـموائؾمبـ ولمآؼوتمتؿقدثمسـف،مصف عمإظبمغدقم

ض ؼشمؼؼقل:مأرأؼؿؿمربؿدًامؼؿقدثمسـومؼبمذع ه،مإغدفمؼففقغدوموأغدؿؿمممم

مصوعؿقن.

وػؿػدقامضدوئؾني:مصددضً،مإغدفمؼلدىمآهلؿـدومممممممماغ سٍماىوظلقن،

موؼلػفمآبوحلغوموسبـمجوظلقنمغؿلوع .

وض روامأنمؼلريوامؼبمعؽيمؼـودونمؼبماي م:مربؿدمصوبه،مطوػـم

مدوح ،مالمتصغقامإظقفمؼومععش مض ؼش!

ؼبمعؽددي،موزددؾماظ جددولمؼؼقظددقنمخؾػددف:مممقلما مصلددورمرددد

مدوح ،مطوذب،مطوػـ،مالمؼصغمإظقفمأحد.

ؼـد لمسؾقدفممبدومممممظ ظؽ،مصنذامجبربؼدؾمممصق نمردقلما م

وص سدقن،مممعقددكمم،مصؼدصمسؾقدفمعدـمضصديمممممؼطؿؽـمصدمادهمعدـمربدفممم

ومعدـمأذىمضد ؼش،مصؽوغدًمددقرةمردف،مطؿدومأوحدكما مإظبممممممممظقؿلدكمبفدم

تؿقدداونمسدـماألغؾقدوحلموعدومظؼدقامعدـمممممممواظـؿدؾ،ممردقظفمدقرتلماظشع احلم

ممددوممتؽد ؼىمضؾوئؾددفؿ،موضصديمغدديبما مددؾقؿون،متلددؾقيمظؾ ددقلممممم

مؼقاجفمعـمتؽ ؼىمض ؼش.

م***

إظبمرجدؾمعدـمضد ؼشمضبدادفمسدـمامدد مممممممممجؾسمردقلما م
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إغومظدـعؾؿمأنممط عفمضولماظ جؾ:ممواظؼ آن،موبعدمأنمأغفكمردقلما م

 ـعـددومعددـماتؾوسددؽمأنماظعدد بمدبطػـددوممعددومتؼددقلمػددقمايددؼ،موظؽددـمم

مودب جـومعـمأرضـوممعبوسفؿمسؾكمخ صـو،موالمروضيمظـومبفؿ.

ْۡمفمدقرةماظؼصص،موصقفو:دقظدكما متعوظبمإظبمرددصلوح ۡإِنَۡوَٝةلُٮٓا
ِۡٓ َٟۡۡٱلُۡ٭َؽى٩َٰۡۡذتذجِ َٕ ٦َۡۡ ۡٙ ُذ ٓ ٨ِ٦ُۡۡۡۡۡجذََؼ َ٪ة ًِ ۡر

َ
وَۡۡأ

َ
٨ۡل٥َۡۡۡأ ذُ٭٥ُۡۡۡج٧َّسِ َۡءا٦ِٗ٪ةَۡظَؿ٦ًةۡل

ء ُۡۡكَِّۡۡث٧ََسَُٰتۡۡإحَِل٫َُِۡۡۡيَۡبَٰٓۡ ٝٗةََۡشۡ ٩ذة٨ِ٦ّّۡۡرِۡز ُ ۡزَث٥٬ََُۡۡۡوَؾَِٰس٨ۡذۡلذ
َ
َّۡلۡۡأ

٧َُ٤ٮنَۡ ٕۡ  .1ڙَح

م***

غ لماظ اػىمأعقيمبـمأبلماظصؾًماظطوئػمإظبمعؽديمظؼضدوحلمبعدضمممم

ادؿؼؾؾفمصدؼؼفمايؿقؿمأبقمدػقون،موجؾلومععًومؼؿقدداونمسدـممموورتف،م

،مصعؾدؿمددودةمضد ؼشمبقجدقدهمبقدـفؿ،مممممماظؿفورة،ماؿمسدـماظ ددقلممم

صدخؾقامسؾقفمؼبمدارمأبلمدػقونمؼؼقظقن:مأؼفوماظ اػىمأعقدي،مأأمتلدؿعممم

مب دقلمؼظف مؼبمعؽي؟

حؼ،ممتـفدمأعقيمبـمأبلماظصؾًمحقٌمؼعؾؿمؼؼقـًومأنماظ دقلم

ؾبممم سـدف،موأمأمسدعمممموظؽـفمالمؼ ؼدمأنمؼعؾؿماظـوسمبد ظؽ،مصؼدول:ممسعد

موظني.ب دقلمطب جمعـمعؽيمؼبمطؿىماأل
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حدقبقمبفمأبقمدػقون،محقٌمؼعؾؿمؼؼقـدًومأنمأعقديمبدـمأبدلماظصدؾًمممممم

طددونمؼؿؿـددكمأنمؼؽددقنمػددقمذظددؽماظددـيب،موظؽددـمض ؼشددًومطوغددًمدددعقدةممم

بنجوبؿف،مصؼوظقامظف:مغ ؼدكمأنمهوجقبمظـومؼبمربؿد،ماجؾسمإظقف،موأخربم

مض ؼشًومأغفمدوح مطوذب.

مخ جمأعقيمبـمأبلماظصؾًمضوئً :مأؼـمربؿد؟

ماظؽعؾي،مصبؾسمإظبمأبلمبؽ .ضوظقا:مسـدم

،موجؾدسمإظقدفمممضدممأعقيمبـمأبلماظصؾًمإظبمحقٌمرددقلما مم

مضوئً :مؼومابـمسؾدماٌطؾى،معومػ اماظ يمتؼقل؟

م:مأضقلمإغلمردقلما موأنمالمإظفمإالمػق.صؼولمردقلما م

مضولمأعقيمبـمأبلماظصؾً:مإغلمأرؼدمأنمأطؾؿؽ،مصعدغلمشدًا.

مكمشدًا.:مصؿقسدضولمردقلما م

ضولمأعقي:مصؿقىمأنمآتقدؽموحدديمأومؼبمعبوسديمعدـمأصدقوبل،مممممم

موتلتقينموحدكمأومؼبمعبوسيمعـمأصقوبؽ؟

م:مأيمذظؽمذؽً.صؼولمردقلما م

غظ مأعقيمإظبمض ؼشمحقظفمصؼول:مصنغلمآتقؽمؼبمعبوسدي،مصدلتمؼبممم

معبوسي.

،مصؾؿدومطدونماظغددمجدوحلمأعقديمؼبمعبوسديمعدـممممممممواصؼمردقلما م
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حؿكمجؾلدقامؼبمزدؾممممععفمغػ معـمأصقوبفما ممض ؼش،موجوحلمردقل

اظؽعؾي،مصؾدأمأعقيمصكطىماؿمدفعماؿمأغشدماظشع ،محؿكمإذامص غمضول:م

مأجؾينمؼومابـمسؾدماٌطؾى.

ۡؿَءان١ِۡۡيٓفۡ:مبلؿما ماظ غبـماظ حقؿمصؼولمردقلما م ُٞ َۡوٱ٣ۡ
٢َٟۡۡٱۡۡل٥ً١َِِۡ ٣َٰۡۡٱل٧ُۡؿَۡق٤ِيَۡۡل٨٧ََِۡۡإ٩ِذ ۡكذَِۡۡوَسَٰطۡ ََۡعَ َٕـِيـِۡۡدزَنِي٤ۡۡ٢ًَِٞمۡ ٦ُّ

ۡٱ٣ۡ
َٓۡۡٝۡٮ٦ٗةۡتِلُ٪ِؾر٥َۡۡٱلؿذِظ٥ًِۡ ة ٩ِؾر٦َۡۡذ

ُ
٤ُِٮنََۡۡذُ٭٥َۡۡۡءاثَةٓؤ٥٬ُُۡۡۡأ َٰٛ ؽ٦َۡۡۡغ َٞ ٜۡذ٣َۡ ۡٮُلَۡۡظ َٞ ۡٱ٣ۡ

َٰۡٓ ۡزَث٥ِ٬ََِۡۡۡعَ
َ
٤ۡ٪َةۡإ٩ِذة٧ۡيُۡؤ٦ِ٪ُٮنََّۡۡلَۡۡذُ٭٥ۡۡۡأ َٕ ِ٭٥ِِۡۡۡػَٓۡۡص َجَٰٞ ۡٔ

َ
َٰٗلۡۡأ ـَ ۡٗ

َ
ۡإَِلَِۡۡٚهَۡۡأ

ۡذَٝةنِۡ
َ
َٞۡۡۡذُ٭٥ۡٱۡۡل ٤ۡ٪َة٧َ٨ُۡعٮن٦َُّۡ َٕ يِۡؽي٭٥َِۡۡۡبۡي٨ِ٦ِۡۡۡ ۡوََص

َ
اۡخ اَۡػ٤ِۡٛ٭٥َِۡۡۡو٨ِ٦َۡۡۡقّؽٗ َۡقّؽٗ

ًَۡجَُٰ٭٥ۡۡ َن ۡٗ
َ
ونََّۡۡلَۡۡذُ٭٥َۡۡۡٚأ ًۡ٭٥ِۡۡۡوََقَٮآء٩ٌُۡۡحۡجِصُ

َ٤ ٩َؾۡرَتُ٭٥َۡۡۡٔ
َ
مَۡۡۡءأ

َ
َّۡلۡۡدُ٪ِؾر٥٬ُۡۡۡۡل٥َۡۡۡأ

٨٦ََِۡۡٓۡۡدُ٪ِؾرُۡۡإِجذ٧َةۡ٪يُۡؤ٦ِ٪ُٮنَۡ ًِۡتۡ ٨َۡۡٱلؿذۡظَفَٰۡۡوََػِشَۡۡٱَّّل٠ِۡؿَۡۡٱتذجَ َ٘ هُۡۡثِٱ٣ۡ ۡ َۡٚبَّۡشِ
َِٛؿة ۡ ۡ٘ ۡصؿ ۡۡث٧َِ

َ
٦َْۡۡةَۡو٩َۡسذُُتۡۡٱل٧َۡۡٮَت٩َُٰۡۡۡحَِۡۡۡن٨ُۡۡۡإ٩ِذة٠َ٫ۡؿِيمٍَۡۡوأ ُمٮا ۡوََءاَثَٰؿ٥ۡ٬َُۡ َۡٝؽذ

ءٍَۡۡوُِكذۡ ًَۡج٫َََُٰۡۡشۡ ۡظَى
َ
جِيۡ ۡإ٦َِةم ِۡۡػٓۡۡأ ُّ٦٬ ...ۡ
وَۡۡ...
َ
ِي٣َۡحَۡفۡۡأ َٜۡۡٱَّلذ َٰتَِۡۡػ٤َ َفََٰق ۡرَضۡۡٱلكذ

َ
َٰٓۡۡرٍۡثَِؾَٰؽِۡۡوَٱۡۡل نََۡعَ

َ
َٜۡۡأ ََۡي٤ُۡ

ُٜۡۡو٬َُٮَۡۡثََل٦َِٰۡۡۡس٤َُ٭٥ ۡ َٰ ـذ ٥ًِ٤َُٕۡۡٱۡۡلَ ٧٫ۡۡٓٱ٣ۡ ۥٓۡۡإِجذ٧َة ۡمُؿهُ
َ
ٓۡۡأ َرادَۡۡإِذَا

َ
نۡةًَۡٔۡمۡيۡۡأ

َ
ٮَلۡۡأ ُٞ َُۡلُۥَۡح

ِيَُۡٚكۡجَد٧٬َۡۡ٨ََٰذ١ًَُٮنُُۡۡز٨ ء ُۡۡكَِّۡۡم١َُ٤ٮُتۡۡبًَِِؽهِۦۡٱَّلذ ِۡإَوحَل٫ََِۡۡۡشۡ
ُٕٮنَۡ م.1٭٧دُؿَۡص

ؾًمػوربًومصب مرجؾقفمعـمػقلمعدوممسدع،مممواىمأعقيمبـمأبلماظص

                                                           
 .83-1تمدقرةمؼس،ماآلؼوم(1)
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مض ؼشمؼؼقظقن:معومتؼقلمؼومأعقي؟مٌوذامتف ب؟معبوسؿفمعـمصؿؾعؿف

مضول:مأذفدمأغفمسؾكمايؼ.

مضوظقا:مػؾمتؿؾعف؟

مضول:محؿكمأغظ مؼبمأع ه.

 مدابؿدفمظقكد جمبفدومإظبممممضبضقبدممودخؾمعـ لمأبلمددػقونمعلد سوًمم

م،مٌوذامتف ب؟ؽباظشوم،مصللظفمأبقمدػقون:مظؼدمػولمض ؼشًومعومصعؾ

ضولمأعقي:موا مإغفمايدؼ،مإغدفمرددقلما موآخد ماظ ددؾ،موظدـممممممم

مأؤعـمبفموظـمأتؾعفمعومحققً.

ضولمأبقمدػقون:مجوحلتؽمضد ؼشمظؿددسؿفو،موػدومأغدًمتؼدقلمأغدفممممممم

مايؼموتػ معـف!

ؾبمم رددقلما ،مصؾدـمأؤعدـمبدف،مصؾؿػعدؾمممممممضولمأعقي:مأعومإغدينمظلد

مض ؼشمعومؼؾدومهلو.

مإظبماظشوممعل سًو.موح ممأعؿعؿفموشودر

م***

وممـمطونمعلوص ًامإظبماظشوممأؼضًومسؿؾيمبـمأبلمهلدى،مطدونمسؾقدفمممم

أنمؼلوص مإظبماظشوممظؿـؿعشموورتف،موضدمطونمأبقمهلىمعومؼد المخوئػدًوممم

صؼولمظف:مإظ عين،موالموؾسموحدك،موطدـمم،مسؾقفمعـمدسقةمربؿدم
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شددريمدائؿدًومعدعماىؿوسدي،موالمتغدىمسدـفؿ،موالمتشدغؾمغػلدؽمبشدلحلممممممممم

ماظؿفورة،موسدمصقرماغؿفوئؽ.

خ جمسؿؾيمبـمأبلمهلىمؼبماظؼوصؾيمإظبمجوغىمأبقف،موسـددعومحدؾممم

اٌلوحلمرؾىمأبقمهلىمإظبمرجولماظؼوصؾيمأنمؼـوعقامحقلمسؿؾيميؿوؼؿفمعـم

مأيمدقحل،موٌومارؿلنمأبقمهلىموسؿؾيمإظبماظ جولمحقهلؿومغوعو.

ـفؿموػدؿمموؼبماظؾقؾمػفؿمأددمسؾكمسؿؾيمبـمأبلمهلى،ماظؿؼؿدفمعدمم

غوئؿقن،مصؿومسؾؿقامبدلع همإالمؼبماظصدؾوحماظؾدوط مسـددعوماددؿقؼظقامورأوامممممم

آاورًامعـماقوبفمودعوئف،مصص خمأبقمهلدى:مدسدقةمربؿدد!مدسدقةمربؿددمممممم

أخ تمابين!مدق كمربؿدمؼومسؿؾدي!مسؾقدؽمبوظلدوح مأؼؿفدوماآلهلدي،مممممم

مسؾقؽمبف اماظلوح مااـقن!

م***

بماألػؾقدديمضدددمطوغددًماألوضددوعمضدددمػدددأت،موايدد مؼبمؼـدد ب،م

اغطقت،موبدأماظـوسمؼػؽ ونمؼبمر ؼؼيمهؿقفؿمعـمح وبمضودعي،مصؼددمم

ُضؿؾماظلودةمواظش صوحلمعـماظطد صني،موصؼددوامجدقً مطدونمضبؿدؾمايؽؿديممممممم

مواٌقسظي.

اوفًمأسنيماظـوسمإظبمسؾددما مبدـمأبدلمبدـمددؾقل،مصؼددمطدونمممممممم

ذدد ؼػًومؼبماًدد رج،موضدددموضددػمضدددػؿمؼبمحدد بمزوٌدديمسؾددكماألوسمممم
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قفددقد،موػددقمعددـمخددريةماظلددودة،موعددـمجقددؾمحؽددقؿ،مصؼدد روامأنممممواظ

مؼبماؾقؽفمسؾقفؿ،محؿكمؼـصػمبقـفؿؼلؿشريوامر ؼبماألوسمواً رجم

مو ـعماي وب.

ص حمسؾدما مبـمأبلمبـمدؾقلمبف هماظػ صي،مأنمؼؽقنمعؾؽًومسؾدكمم

األوسمواً رجمعبقعًو،مواجؿؿعماىؿقعمعـماظط صني،موضؾؾقامبفمعؾؽدًومم

معًو،موبدأوامصبف نمظفمع ادؿماظؿـصقى.سؾقفؿمعبق

عددـماًدد رجمضدددمشددودرامؼـدد بمإظبمعؽدديمم(1)وطددونمػـددوكمرجدد ن

هدًمذدف ة،ممممظ سؿؿور،مصؾؿوماضرتبومعـماظؽعؾديمرأؼدومرددقلما مممم

صؼولمأحدػؿومظمخ :مغلتلمػ اماظ جؾمغلؿقدسفمراحؾؿقـومحؿكمغطدقفمم

مبوظؾقً.

ماظع ب.اضرتبومودؾؿومسؾقفمضوئؾني:مسؿًمعلوحلمؼومأخوم

بؿققيمامد م،موطوغدومضددممسعدومسدـممممممص دمسؾقفؿمردقلما م

مغيبمؼبمعؽي،موظؽـفؿومووػ ماألع ،مصؼولمأحدػؿو:معـمأغً؟

م:ماغ ظقا.ضولمردقلما م

صـ المسـمراحؾؿقفؿوموأحلومصقفماظقضور،مصللال:مأؼـمػ اماظ جدؾمم

ماظ يمؼدقبسلمعومؼدقبسل،موؼؼقلمعومؼؼقل؟

                                                           
 اظ ج نمػؿومراصعمبـمعوظؽموععوذمبـمسػ احل،مدق ط انمؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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مضول:مأغومػق.

مس ضمسؾقـومامد م.ضوال:مصو

مصؼولمهلؿو:معـمخؾؼماظلؿوواتمواألرضمواىؾول؟

مضوال:مخؾؼفـما .

مضول:معـمخؾؼؽؿ؟

مضوال:ما .

مضول:مصؿـمسؿؾمػ هماألصـومماظيتمتعؾدون؟

مضوال:مسبـ.

مضول:ماًوظؼمأحؼمبوظعؾودةمأوماٌكؾقق؟

مضوال:ماًوظؼ.

حددؼمأنمضددول:مصددلغؿؿمأحددؼمأنمتعؾدددطؿ،موأغددؿؿمسؿؾؿؿقػددو،موا مأ

تعؾدوهمعـمذلحلمسؿؾؿؿقه،موأغومأدسقمإظبمسؾودةما موذفودةمأنمالمإظدفمإالمم

ما موأغلمردقلما ،موصؾيماظ حؿ،موت كماظعدوان،موإنمشضىماظـوس.

ظؽدونمعدـمععدوظلمممممقمطونمػ اماظد يمتددسقمإظقدفمبدور ًممممضوال:موا مظ

ماألعقرموربودـماألخ ق،مصلعلؽمراحؾؿقـومحؿكمغطقفمبوظؾقً.

أحددػؿو،موذػدىماآلخد مإظبماظؽعؾدي،ممممممإظبمردقلما مصفؾسم

ؼلدؿػيتمغػلدف،ممممعدـمأسدقادماًشدىممممضداحأروفمحقهلو،موأخ جمدؾعم
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وادؿؼؾؾماظؽعؾي،موضول:ماظؾفؿمإنمطونمعدومؼددسقمممموطؿىمسؾكمضدحمربؿد

مإظقفمربؿدمحؼًومصلخ جمضدحف.

صلقىمضدحًومظؾؿ ةماألوظب،مصؽونمادؿمربؿدمعؽؿقبًومسؾقف،مأسودهم

فوماظؼدحماظ يمطؿىمظؽ ةمدؾعمع ات،مصؽونمؼبمطؾمع ةمطب جمصقوسوودما

مصصوح:مأذفدمأنمالمإظفمإالما موأنمربؿدًامردقلما !مسؾقفمادؿمربؿد،

مصوجؿؿعماظـوسمحقظفمؼؼقظقن:مذبـقن،مرجؾمصؾل.

مصؼول:مبؾمرجؾمعمعـ.

ؽباؿمسودمؼ طضمإظبماظ دقلم م،مصؾؿومرآهمصوحؾفمضول:مظؼدمجؽ

ؽب مبف.مبقجفمعومذػؾ

ؾب ؾبمصؼول:مجؽ م.وضدمآعـ

دقرةمؼقدػمواظعؾؼ،ماؿمخ جومراجعنيممؿفؿومردقلما مصعّؾ

مإظبمؼـ ب.

م

 

م

م

م
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مــــــــــــــــــــــــــــاخلنسون ـــــــــــــــــــــــــــ و الثالث الفصل

م

 م511 | هـ1-

 اإلرساء وادعراج

م

ؽدي،مماظـوسمظلدد ممؼبمعممع تمدـقاتمسؾكمدسقةمردقلما م

وأمؼمعـمإالمعومؼؼوربماظلؾعني،موبوتمامس اضمسـماظدسقةماؼقً مسؾدكمم

،موعومسدودمؼ ضدلماظددسؿماظد يمطدونمؼ ضقدفمعدـمزوجؿدفمممممممممردقلما م

خدصبيموسؿفمأبلمروظى،موأمؼلؿؼؾؾمدسقتفمأغدوسمعدـمخدورجمممماظلقدةم

وؼبممؼد المضبدوولمؼبمعؽديموسؾدكمأر اصفدوممممممعؽيمأؼضًو،موععمذظؽمطونمعدوم

م،موؼعؾؿماٌلؾؿنيمعومؼؿـ لمسؾقفمعـماظؼ آنموعـمأع مدؼـفؿ.عقادؿمايٍ

بـًممفمأممػوغه،موزارمابـيمسؿسؾكمردقلما مدؼًوموبدامامرػوقمب

لجؾلدؿفمم،متؿ ط مدسؿمواظدػومظدف،مصمؼبمعـ هلو،مصق غًميوظفم(1)أبلمروظى

م تمظفمص اذًومؼـوممظقؾؿفمسـدػو.سـدػو،موضدعًمظفماظطعوم،ماؿمحضقب

                                                           
،مأمتؽـمآعـدًمبعدد،مددق ط مامسفدومؼبمممممأممػوغهمبـًمأبلمروظى،مابـيمسؿمردقلما مم(1)

 ػ اماٌقضعمصؼط.
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سؾكمص اشمأسدتدفمظدفمأمممماؿمغومممصؾكمردقلما محؾماٌلوحل،مص

مؼبمعـ هلو،موغوممعـمؼبماٌـ ل.مػوغه

وػدقمغدوئؿ،ممممإظبمرددقلما مممؼبمتؾؽماظؾقؾيمحض مجربؼدؾمم

وأمؼد مذدقؽًو،مممموجؾدسممصوددؿقؼظمرددقلما مممصدصعفمب صؼمظققضظف،م

ماوغقددي،مصفؾددسمردددقلما ممصعددودمإظبمص اذددف،مصدصعددفمجربؼددؾم

صؼدوممععدف،موخ جدومعدـمممممم يمأخ مب راعمردقلما ماظمورأىمجربؼؾ

مبشؼمصددرمرددقلما مممموضوممجربؼؾممعـ لمأممػوغهمإظبماظؽعؾي،

ادؿمممـمذػىمممؾقحلةمإ وغًو،مصغلؾمضؾؾدفموادؿك جمضؾؾف،موجوحلمبطلًمع

ممأسودهمإظبمعؽوغف.

دابيمذدؼدةماظؾقوض،متشؾفمعومبنيماظؾغدؾموايؿدور،ممماؿمحض تم

:مسـفدو،مصؼدولمجربؼدؾممممممرددقلما مؼبمصك ؼفمجـوحون،مصلدللمم

اظدابيماظيتمطوغًمهؿؾمسؾقفوماألغؾقوحلمعدـمضؾؾدؽ،مارطدىمممممػ اماظرباق،

مسؾقفومؼومربؿد.

سـدف،مصقضدعممممـدعماعؿمعدـماظدرباق،موظؽـدفممممردقلما ماضرتبم

حبد مموضدول:مأالمتلدؿقلمؼدومبد اقمممدوممممممممجربؼؾمؼدهمسؾكمس فماظرباق

مأط ممسؾقفمعـف.متصـع؟مصقا معومرطىمسؾدما مضؾؾمربؿد

م،مصؿع قماظرباقمخقصدًو،مادؿماسبـدكمحؿدكمرطؾدفمرددقلما ممممممم
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مإظبمجوغؾفؿو،مصد أىمرددقلما ممممبفمد ؼعًو،مورورمجربؼؾممصطور

موتما مبنيماظلؿوحلمواألرض.آؼ

وؼبماظط ؼؼ،مع وامسؾكمضوصؾيمطوغًماظؾعريمصقفدومضددمص سدًمعدـممممم

عؾؿعددًامسدـمممبعدريًام شدلموحددهمممممحسماظدرباق،مصد أىمرددقلما مممم

ماظؼقم،موبدأماظؼقممؼؾقـقنمسـمبعريػؿماظضوئع،مصـوداػؿمرددقلما مم

ضددوئً مهلددؿمعؽددونماظددؾعري،مصلددؿعقاماظصددقتمعددـماظلددؿوحلمدونمأنمؼدد وامم

ماظرباق،مص ػؾقامإظبماٌؽونماٌقصقف،مووجدوامبعريػؿمػـوك!

بقدًماٌؼددسمؼبماظشدوم،مممممععمجربؼؾمماؿموصؾمردقلما م

اؿماظرباقمحبؾؼيمطوغًمت بطمبفوماألغؾقوحلمعـمضؾؾف،ممص بطمردقلما م

حؿكموص مبوبًومعـممصقفمردقلما ممأتكماٌع اج،مصلصعدمجربؼؾم

:مػ امبوبمايػظي،مسؾقفمعؾدؽمامسدفمممأبقابماظلؿوحل،مصؼولمجربؼؾم

مسوسقؾ،مهًمؼدؼفمااـومسش مأظػمعؾؽ،موهًمؼديمطؾمعؾدؽمعدـفؿمممإ

مربؽمإالمػق.ااـومسش مأظػمعؾؽ،موعومؼعؾؿمجـقدم

سؾدكماظؾدوب،مضدولماٌؾدؽممممممب ددقلما مممصؾؿوموضػمجربؼؾم

مإمسوسقؾ:معـمػقمػ امؼومجربؼؾ؟

م:مػ امربؿد.ضولمجربؼؾم

مصؼول:مأوضدمبؾبعٌ؟
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م:مغعؿ.ضولمجربؼؾم

وصؼدفمممعومأع تمأنمأصؿحمظغدريه،محقوهما معـمأخموصوحى،ممصؼول:

خبدريمعدـموردلتممممما مودددمخطوهموأسوغفمسؾكمعومؼؾؼوه،موأػدً موددف ًمم

مضدعفماألرض،متػضؾ.

اظؽدـريمعدـممممؼوبدؾمرددقلما ممموصؿحمظفمبوبماظلؿوحلماظددغقو،مصم

وؼدسقمبف،مإالماٌ ئؽي،مصؾؿمؼؾؼفمعؾؽمإالمضوحؽًومعلؿؾش ًا،مؼؼقلمخريًام

وأمؼظف مس عوتماظؾش مسؾكموجفف،موظؽـفمدسوممعؾؽمواحد،مأمؼضقؽ

جربؼددؾ:مؼددوممموضددولمظددفمخددريًا،مصلددللمردددقلما ممظ دددقلما م

جربؼؾ،معـمػ اماٌؾؽماظ يمضولمظلمطؿومضوظًماٌ ئؽديموأمؼضدقؽ؟موأممم

مأرمعـفماظؾش معـؾماظ يمرأؼًمعـفؿ؟

:مأعومإغفمظقمضدقؽمإظبمأحددمطدونمضؾدؾ،مأومطدونممممممضولمجربؼؾم

ضوحؽًومإظبمأحدمبعدكمظضقؽمإظقؽ،موظؽـفمالمؼضقؽ،مػ امعوظؽمخدوزنمم

ماظـور.

م:مأالمتلع همأنمؼ ؼينماظـور؟ىربؼؾممصؼولمردقلما م

م:مبؾك،مؼومعوظؽ،مأرمربؿدًاماظـور.صؼولمجربؼؾم

صؽشػمعوظؽمسـفدومشطوحلػدو،مصػدورتموارتػعدًمومشؾدًماٌؽدونممممممم

:مؼدومجربؼدؾ،مممعـمػقهلوموضدولمىربؼدؾممممطؾف،مصػ عمردقلما م
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مع همصؾريدػومإظبمعؽوغفو.

م:مؼومعوظؽ،مردػومإظبمعؽوغفو.صؼولمجربؼؾم

مور:ماخيب.صؼولمعوظؽمظؾـ

ص جعًماظـورمإظبمعؽوغفوماظد يمخ جدًمعـدفمسؾدكماظػدقر،موردمممممم

مسؾقفومشطوحلػو.

م***

بفومموظؼلمردقلما مػلمأولماظلؿووات،مطوغًماظلؿوحلماظدغقوم

سـم نيممجوظلًومتع ضمسؾقفمأرواحمبينمآدمم،،مأمس رجً مذدؼدماظطقل

ًمس ضًمسؾقفمبوبؿلوعي:مروحمرقؾيمخ جم،مصقؼقلمظؾعضفومإذاومشول

عدـمجلدددمرقدى.موؼؿددلصػمألخدد ىموؼؼدقلمسوبلددًو:مأف،مروحمخؾقـدديمممم

مخ جًمعـمجلدمخؾقٌ.

م:معـمػ امؼومجربؼؾ؟صلللمردقلما م

:مػ امأبدقكمآدم،متعد ضمسؾقدفمأرواحمذرؼؿدف،مممممضولمجربؼؾم

صنذامع تمبفمروحماٌمعـمعـفؿمد مبفدوموضدولمروحمرقؾديمخ جدًمعدـمممممم

عـفوموط ػفوموددوحلهممجلدمرقى،موإذامع تمبفمروحماظؽوص معـفؿمأصػم

موضولمروحمخؾقـيمخ جًمعـمجلدمخؾقٌ،معـمسؾكم قـدفمأػدؾممذظؽ،م

ماىـي،موعـمسؾكممشوظفمأػؾماظـور،مدّؾؿمسؾقف.
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ص دقبمآدمماظل مموضدول:مع حؾدًومبدوالبـمممممصلؾؿمسؾقفمردقلما م

ماظصوحلمواظـيبماظصوحل.

م***

ماظلؿوحلماظـوغقي،مصودؿلذنمإظبمردقلما مماؿمأصعدمجربؼؾم

ابـوماًوظيمسقلكمبـمع ؼؿموضبقدكمممصؾؼلمردقلما مم،ودخ معؾؽفو

مؼؼقالن:مع حؾًومبوألخماظصوحلمواظـيبماظصوحل.مبـمزط ؼوم

مصفؾسمإظقفؿوموهدثمععفؿو.

أغبد ،مظدقسمبوظطقؼدؾموالمبوظؼصدري،ممممممطونمسقلكمبـمعد ؼؿمم

مطـريماظشوعوت،مطلنمذع همعؾؾؾموظقسمبفمعوحل.

م***

عـمأعبؾماظ جول،مموظـي،مصقجدمصقفومرجً اؿمصعدمإظبماظلؿوحلماظـ

ددللممموطلغدفمأوتدلمغصدػمعبدولماظؾشد ؼي،مممممموجففمطوظؼؿ مظقؾيماظؾدر،

م:معـمػ امؼومجربؼؾ؟جربؼؾممردقلما م

مصؼول:مػ امأخقكمؼقدػمبـمؼعؼقب.

م***

م.اؿمصعدامإظبماظلؿوحلماظ ابعي،مصنذػومصقفومغيبما مإدرؼسم

م***
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صدنذامصقفدومطفدؾمأبدقضماظد أسمممممماؿمصعدامإظبماظلدؿوحلماًوعلدي،ممم

:معدـممواظؾققي،مرقؼؾماظؾققي،مطونمعبقً موجؾقً ،مدللمردقلما م

مػ امؼومجربؼؾ؟

م:مػ اماحملؾىمؼبمضقعفمػورونمبـمسؿ ان.صؼولمجربؼؾم

م***

اؿمصعدامإظبماظلؿوحلماظلوددي،مصدنذامصقفدومرجدؾمأمسد ،مرقؼدؾ،مممممم

م؟:معـمػ امؼومجربؼؾ،مصلللمردقلما م(1)األغػمأضـك

م:مػ اماخقكمعقدكمبـمسؿ ان.ضولمجربؼؾم

مإظقفمؼؿقداون.مصفؾسمردقلما م

م***

إظبماظلدؿوحلماظلدوبعي،مصدنذامطفدؾمؼشدؾفممممممماؿمصعدمععمجربؼؾم

طددـريًا،مصبؾددسمإظبمبددوبمطعؾدديمأػددؾماظلددؿوحل،مؼدخؾددفممممماظ دددقلم

م:معـمػ امؼومجربؼؾ؟اٌ ئؽي،مصلللمردقلما م

بوبماظؾقًماٌعؿقر،مطعؾديمممصؼول:مػ امأبقكمإب اػقؿ،مصبؾسمإظب

أػؾماظلؿوحلماظيتمتؼعمصققمطعؾيمأػؾماألرض،مؼدخؾدفمطدؾمؼدقممددؾعقنممممم

مأظػمعؾؽمالمؼ جعقنمصقفمإظبمؼقمماظؼقوعي.

                                                           
 .ارتػعمأس همواحدودبمودطفموضوقمعـك اهاألضـكمعـماألغقفمػقماظ يمم(1)
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حقظدف،مصؽوغدًماظلدؿوحلمعؽؿظديمبوٌ ئؽدي،مممممممغظ مرددقلما مم

،مظقسمصقفومذربمإالمصقفومعؾدؽ،مادؿمجؾدسمإظبمرددقلما مإبد اػقؿمممممم

مؼومجربؼؾ،معـمػ امععؽ؟مدؾؿمسؾقفمصلللمإب اػقؿ:

مصؼولمجربؼؾ:مربؿد.

اؿمضدول:معؾبد مأعؿدؽمصؾؿؽـد معدـمممممممص حىمإب اػقؿمب دقلما م

مشكب اسماىـي،مصننمت بؿفومرققبؾي،موأرضفوموادعي.

مصلللماظ دقل:موعومشكب اسماىـي؟

مضولمإب اػقؿ:مالمحقلموالمضقةمإالمبو .

ؼصدعدامممأنمسؾقفؿدومأنمرددقلما مممجربؼؾممأخربإظبمأنمهداوم

مإظبمعومصققماظلؿوحلماظلوبعي.

م***

ددعقدًامبؾؼوئدفممممأبدوهمرددقلما مإبد اػقؿمممممودعمردقلما م

إظبمأر افماظلؿوحلماظلوبعي،مموظؼوحلمطؾماألغؾقوحل،ماؿمصعدمععمجربؼؾم

وطوغًمػـوكمذف ةموارصيمعبقؾدي،مإغفدومذدف ةمدددر،ماضرتبدومعـفدوممممممم

ادوغلمعد ةمؼد اهممممموتصقرمجربؼؾمؼبمصقرتفماٌ ئؽقي،موضددمطوغدًمػد هممم

ذامدؿؿؽيمجـوحمعومبنيمطؾمجـدوحنيمطؿدوممممؼبمػ هماظصقرة،ماظ دقلم

:مػدد همددددرةممصؼددولمجربؼددؾمظ دددقلما مممبددنيماظلددؿوحلمواألرض،م
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ماٌـؿفك،ماٌؽونماظ يمأمؼصؾمإظقفمبش .

طوغًمذف ةمعبقؾيمطؾرية،موػـوكمأربعيمأغفورمهؿفو،مغف انم

م:معومػ انمؼومجربؼؾ؟زوػ انموغف انمبورـون،مصلللمردقلما م

صؼول:مأعدوماظؾورـدونمصـفد انمؼبماىـدي،موأعدوماظظدوػ انمصوظـقدؾمممممممم

مواظػ ات.

بـ ثمآغقدوت،مإغدوحلمصقدفمظدأ،موإغدوحلمؼبممممممماؿمأتلمظ دقلما م

إظبمجوغؾدفمؼؼدقل:ماخدرتمممممػب ،موإغدوحلمصقدفمعدوحل،مووضدػمجربؼدؾمممممم

مظـػلؽموأعؿؽ.

 قموش ضدًممصقتًومؼؼقلمظف:مإنمأخ ماٌدوحلمشدمممصلؿعمردقلما م

أعؿف،موإنمأخ ماًؿ مشقىموشقتمأعؿف،موإنمأخ ماظؾأمػدديموػددؼًممم

مأعؿف.

:مجربؼدؾممماظؾأ،مصش بمعـف،مصؼولمظفمصوخؿورمردقلما م

مدؼًمأعؿؽمؼومربؿد.دؼًموػؾبػلماظػط ة،مػؾب

وضول:مػ اماٌؽونمعوموصؾمإظقدفمممتؼدعومأطـ ،مصؿقضػمجربؼؾم

مبش موالمعؾؽمشريي.

واضػًومخوئػًومعـماظؿؼدممأطـد ،ممممجربؼؾمإظبمغظ مردقلما م

:مؼدومربؿدد،متؼددمموحددك،مممممصللظفمٌوذامالمؼؿق ك،مصؼدولمجربؼدؾممم
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مصقا مظقمتؼدعًمخطقةمالحرتضً.

وحدهمإظبمعؽونمأمؼصؾمإظقفمبشد موالمعؾدؽممممصؿؼدممردقلما م

عـمضؾؾ،متؽ  ًومظفمسؾكمدوئ ماًؾؼ،مصقصؾمإظبمجوغىمددرةماٌـؿفك،م

،موإذامبـدقرمماظؽدؾريةممفومطكذانماظػقؾي،مومثورػومطوألبدورؼؼمصؽوغًمأوراض

دورعمأمؼ معـؾفمعـمضؾؾمؼغشكماظشف ة،مصؽونمعدـمغدقرما ،مصدؿغريتمممم

اظلدرة،موصورمحقاظقفومص اشمعـمذػى،مصصورتمعـمايلدـمواىؿدولممم

معومالمؼلؿطقعمبش مأنمؼصػف.

ربدفمممؼبمػ اماٌقرـماظ صقعمواٌؽونماظلوعل،ممسدعمرددقلما ممم

صدلع هما متعدوظبمأنمؼػد ضممممؿقدثمإظقفمعؾوذ ة،مظقسمبقـفؿوموحدل،ممؼ

سؾكمأعؿفماظصد ة،مصؽوغدًماظػد ضماظقحقددماٌؾوذد معدـما متعدوظبمدونمممممممم

موحل،موضدمص ضمسؾكمأعؿفمػبلنيمص ةمؼبماظققممواظؾقؾي.

م***

أدراجددفمص حددًومبؽددؾمػدد امماغؿفددكماظؾؼددوحل،موسددودمردددقلما م

،مهددثمإظقدفمسؿدوممممنموصؾمعقدكماظؿش ؼػ،موغ لماظلؿوواتمإظبمأ

م:ممبومأع كمربؽمؼبمػ اماٌؼومماظش ؼػ؟رأى،مصللظفمعقدكم

م:مػبلنيمص ةمؼبماظققممواظؾقؾي.صؼولمردقلما م

ؾبصؼولمعقدكم بينمإد ائقؾمأضؾمعـمذظدؽمصؿدومممم:موا مظؼدمدلظ
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مادؿطوسقا،مارجعمإظبمربؽمصودلظفمأنمطبػػمسـمأعؿؽ.

،مورجدكمأنمطبػدػما مسدـمأعؿدف،مممممؼبماألعد ممصؽ مردقلما م

ص جعمإظبمددرةماٌـؿفك،مودللما مأنمطبػػمسـمأعؿفمعـمػد اماألعد ،ممم

ودؿفوبما مظ جوئف،موأدؼطمسـدفمسشد ًا،مصصدورتمأربعدنيمرطعديمؼبممممممص

ماظققممواظؾقؾي.

،م،موسودمؼـ لماظلؿوواتمإظبمأنموصؾمعقدكمص حمردقلما م

مصللظف:مػؾمخػػمربؽمسـمأعؿؽ؟

أغفددومصددورتمأربعددنيمرطعدديمؼبماظقددقمممممدددقلما مصددلخربهمر

ؾبمواظؾقؾي،موظؽـمعقدكم بدينمإدد ائقؾمأضدؾمعدـممممممضول:موا مظؼدمدلظ

مذظؽمصؿومادؿطوسقا،مارجعمإظبمربؽمصودلظفمأنمطبػػمسـمأعؿؽ.

ؼبماألع ،مورجكمعـما مأنمطبػػمسـمأعؿف،ممصؽ مردقلما م

ورتما ادني،موظؽدـمممصودؿفوبمربفمظ جوئفموأدؼطمسش ًامسـمأعؿف،مصصدم

أنمؼ جدقماظؿكػقدػماوغقدي،مضدوئً :مإنممممممأضـعمردقلما ممعقدكم

طبػدػمممؽمضدعقػي،مصدورجعمإظبمربدؽمصوددلظفمأنمممماظص ةماؼقؾي،موإنمأعؿ

مسـؽموسـمأعؿؽ.م

صكػػما مسـمأعؿفمسش ًا،مصصورتمسشد ؼـمممصعودمردقلما مم

مرطعيمؼبماظققممواظؾقؾي.
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أنمسش ؼـمرطعيمعدومتد الممممأخربمردقلما مموظؽـمعقدكم

صكػدػما مسـدفمسشد ًامأخد ى،مممممماؼقؾيمسؾكمأعؿؽ،موسودمردقلما م

أنمؼ جدقمممؼطؾىمإظبمرددقلما ممموبوتًمسش ًا،موعومؼ المعقدكم

إظبمعـوجدوةمربدف،مصكػدػما ممممماظؿكػقػمسـمأعؿف،مصعودمرددقلما مم

مسـفمػبلًو،مصؽوغًمػبسمصؾقاتمؼبماظققممواظؾقؾي.

،ماظ يمرؾىمإظقفمأنمؼعدقدممإظبمعقدكمما ممػـومسودمردقل

ؾبممم بدينمإدد ائقؾمأضدؾمعدـمذظدؽمصؿدوممممممممظقكػػمسـمأعؿفمضدوئً :مظؼددمددلظ

مصربوا.م

ؾبصؼولمردقلما م معـمطـ ةمع اجعيمربل.م:مضدمادؿققق

لمػبسموػدلمػبلدقن،مايلدـيمبعشد مممممصـوداهما مس موجؾ،مػ

مأعـوهلو.

مػقػمواألج ماظقصري.بوظؿكمؾما متعوظبمسؾكمأعيمربؿدمصؿػضقب

م***

إظبمبقًماٌؼدس،موغ لمععفمطؾماألغؾقدوحلمعدـممممغ لمردقلما م

اظلؿوواتمواحدًامتؾقماآلخد ،مصؽدونماٌلدفدمممؿؾؽدًومسدـمآخد ه،ممصؼدولمممممممم

:مػمالحلمػؿمإخقتدؽماألغؾقدوحلمعدـمضؾؾدؽمؼدومربؿدد،مجدوؤواممممممممجربؼؾم

مظؿصؾلمبفؿمؼبمبقًماٌؼدس.
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أنماغؿفدكمعدـماظصد ةممممبفؿمعبقعدًو،موبعددممممصصؾكمردقلما م

مرطىماظرباقمسوئدًامإظبمعؽي.

م***

آػدومسـددمذػوبدفمإظبمبقدًمممممب اتماظؼوصؾيماظيتمرمع مردقلما م

تلددرتؼحمؼبماظط ؼددؼ،موضدددموضددعقامعددوحلمهلددؿمؼبمجدد ةموشطقػددومماٌؼدددس

سطشًو،مصش بمعـمعدوحلماىد ة،مصلصدؾققامممممظقـوعقا،موطونمردقلما م

موضدمص شًماى ةمعـماٌوحل!

عؽيمضؾؾمأنمؼطؾعماظػف ،موأغ ظفماظرباقمعدعممما مموصؾمردقل

رطعؿني،موذؽ ما مسؾكممسـدماظؽعؾي،مصصؾكمردقلما ممجربؼؾم

متؽ  فموصضؾف،موذ حمعـمصدرهموأزالمعـمػؿفموتعؾف.

م***

حقدٌمطدونمص اذدفمعدوممممممطوغًمأممػوغهمتؾقٌمسـمرددقلما مم

ـًمإظبمإخقاغفومؼ المداصؽًوموػقمظقسمصقف،مصؼؾؼًمسؾقفمعـمض ؼش،مصؾع

،مصـفضماظعؾوسمبـمسؾددماٌطؾدىممموأض بوئفومؼؾقـقنمسـمردقلما م

ص سًومخوئػًومسؾكمابـمأخقفمجددًا،موغد لمسـددماظؽعؾدي،موصد خمبصدقتفممممممم

ماىفقريماٌ تػع:مؼومربؿد!مؼومربؿد!

م:مظؾقؽمظؾقؽ.صلجوبفمردقلما م
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ص حماظعؾوسمسـدعومظؼلمابدـمأخقدفمددوًٌومععدوصك،مصدوضرتبمعـدفممممممم

موئً :مؼومابـمأخل،مأضؾؼؿـومسؾقؽ،مأؼـمطـً؟ض

م:مذػؾًمإظبمبقًماٌؼدس.صلجوبفمردقلما م

مـمظقؾؿؽ؟جػؾماظعؾوس،مصؿًمضؾقً ماؿمدلل:معكب

م:مغعؿ.ضولمردقلم م

مصؼولماظعؾوس:مػؾمأصوبؽمإالمخري؟

م:معومأصوبينمإالمخري.صؼولمردقلما م

ؼظـمأنمؼصؾمابدـممموضدماعؿألمدػشًوموأدػًو،مصؿومطونمصؿًماظعؾوس

أخقفمؼبمدسقاهمإظبمأنمؼؼقلمأغفمذػدىمإظبمبقدًماٌؼددسموسدودمؼبمظقؾدي!مممممم

صؼول:مؼومابـمأخل،مػقومغعدمإظبمابـيمسؿؽمأممػدوغه،مصفدلمضؾؼديمسؾقدؽممممم

مجدًا.

دورامصدوعؿنيمؼبمزد مماظػفد محؿدكمبؾغدومدارمأممػدوغه،مصددخؾمممممممم

ذػؾدً؟مم،مصؾؿومرأتفمػ سًمإظقفمتؼقل:مؼومابـماظعؿ،مأؼـمردقلما م

ؾب مسؾقؽمض ؼشًو.مصقا مظؼدمضؾؼ

ؾبممصلجوبفومردقلما م ععؽدؿماظعشدوحلمممم:مؼومأممػوغه،مظؼددمصدؾق

ؾب ؾبماآلخ ةمطؿومرأؼ ؾبمػ اماظقادي،ماؿمجؽ صقدفمادؿممممبقًماٌؼدس،مصصؾق

ؾب مص ةماظغداةمععؽؿماآلنمطؿومت ؼـ.مضدمصؾق
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ظقك ج،مصلخد تمبطد فممممجػؾًمأممػوغه،ماؿمضوممردقلما م

ػمسـمبطـفمعـمذدةمج بفو،مصؼوظًمظف:مؼدومابدـمسؿدل،مالممممردائفمصؿؽش

مهدثمبف اماظـوسمصقؽ بقكموؼمذوك.

مفؿقه.صؼول:موا مألحداقـب

عؿففًومإظبماظؽعؾيمحقٌمصبؿؿعماظـوسمعـ مموخ جمردقلما م

اظصؾوحماظؾوط ،موعـمذدةمضؾؼمأممػوغهمبعـًمخؾػفمجورؼيمهلومظؿكربػوم

سؿدلمحؿدكمتلدؿعلمعدومؼؼدقلممممممعومدقف يمضوئؾي:موضبؽ،ماتؾعدلمابدـممم

مظؾـوسموعومؼؼقظقنمظف.

م***

وػقمؼعؾؿماوعدًومأنمأممػدوغهمسؾدكممممماظؽعؾيمإظبمدورمردقلما م

حؼ،موأنمضقعفمدقؽ بقغف،مصفؾدسمسـددماظؽعؾديمؼػؽد موؼلدرتجعمعدوممممممم

حدثمععفمإظبمأنمرؾعماظصؾح،مصؽونمأولمعـمعد مبدفموالحدظمامرد اقمؼبممممم

مصللظف:مأحدثمذلحل؟وجففمأبقمجفؾ،مذع مأنمحداًومضدمحصؾ،م

م:مغعؿ.ضولمردقلما م

مضول:معوذا؟

مضول:مأد يمبلماظؾقؾي.

مضول:مإظبمأؼـ؟
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مضول:مإظبمبقًماٌؼدس.

ؽب مبقــو؟محوصظمأبقمجفؾمسؾكمتعوبريهمػودئي،موضول:ماؿمأصؾق

مضول:مغعؿ.

ؽبممممم إنممصػ حمأبقمجفؾ،موحوصظمسؾدكمػددوحلمتعدوبريهموضدول:مأرأؼد

ؾب مبفماآلن؟مضقعؽ،مػؾمهدافؿممبومحداؿينمعبع

م:مغعؿ.صؼولمردقلما م

صوغطؾؼمأبقمجفؾمعـمصقرهمؼ طضمحقلماظؽعؾيمؼـودي:مؼومععش م

مض ؼش!مؼومععش مض ؼش!

مصوجؿؿعًمطؾماظؼؾوئؾمحقظف،مصـظ مأبقمجفدؾمإظبمرددقلما ممم

مثمضقعؽممبومحداؿينمبف.وضول:محدقب

مؼبماؾوت:مإغلمأد يمبلماظؾقؾي.مصؼولمردقلما م

مفؿمودلظقه:مإظبمأؼـ؟صـظ ماظـوسمإظبمبعض

مصؼول:مإظبمبقًماٌؼدس.

صؼولمأبقمجفؾمدعقدًامضوحؽًو:مزف مط بمربؿدد،مامسعدقامعـدفمممم

ؼ ػىمإظبمبقًماٌؼدسموؼ جعمؼبمظقؾي،موسبدـمغصدؾفومبشدؼمممممفسلمأغؼدقب

ماألغػسموغعقدمؼبمذف .

مصللظقهماوغقي،مصلطدمهلؿمأغفمذػىمإظبمػـوكمؼبمظقؾي.
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عصدػؼنيموعصدػ ؼـ،موردورممممماورماظـوسمضوحؽنيمؼبمػ هماظؾقظي،

صؽونماألع مصققماظؿصدؼؼ،مطقػمهلدؿمممتلا محؿكماٌلؾؿقنماًربممبؽي،

مامأع ًامطف امضبدثمؼبمظقؾي!مػ امط بمواضحمظؾفؿقع.أنمؼؿصقرو

م***

عدـمممأد عمأحدػؿمإظبمأبلمبؽ ،مصوىؿقعمؼؽ بقنمرددقلما مم

ظبمطوص موعلؾؿ،موأع ماظددؼـماىدؼددمبدوتمؼبمذددةمذددؼدة،مصدووفقامإمممممم

عؿف مأبلمبؽ محقٌمطونمعومؼ المؼ تىماظـقدوبمضؾدؾمأنمؼؾددأماظؾقدع،ممممم

صؼوظقامظف:مؼومأبومبؽ ،مإيؼمعوذامؼؼقلمصدوحؾؽ،مؼؼدقلمأغدفمذػدىمإظبممممم

ماظؼدسماؿمغ لمؼبمغػسماظؾقؾيموسودموص اذفمداصه.

ودددللمم،موتددوبعمت تقددىماظـقددوبمأمؼؿددلا مأبددقمبؽدد مبددلضقاهلؿمم

مبؾلوري:مأوضدمضول؟

م!ضوظقامضوحؽني:مغعؿ

مصؼولمبؾلوري:مإنمطونمضدمضولمذظؽمصؼدمصدق.

مجػؾماظ جول،مأمؼصدضقامردمأبلمبؽ !مصؼوظقا:مأتصدضفمؼبمػ ا؟

إغلمأصددضفمؼبمأبعددمممموضعمأبقمبؽ ماظـقوبمجوغؾًوموغظ مإظقفؿمؼؼقل:

عـمػ ا،مإغلمأصدضفمأنمخربماظقحلمؼلتقفمعـماظلدؿوحلمؼبمسشدقيموضدقوػو،مممم

مد؟موا مػ همأصعىمعـمػ ه.أص مأصدضفمؼبمأغفماغؿؼؾمإظبماٌلف
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معؿفد همأبدقمبؽد ممممصدلشؾؼمغظ ماظ جدولمإظبمبعضدفؿمالمؼصددضقن،مممم

موضول:ماغطؾؼقامبلمإظقف.

م***

وصدؾمأبددقمبؽدد ماظؽعؾدديمحقدٌمؼؼددػمردددقلما مواظـددوسمحقظددفممم

ؼؽ بقغف،ماىؿقعمؼـظ ونمإظبمبعضدفؿموؼؿفوعلدقنمصقؿدومؼلدؿعقن،مالممممم

!محؿدكممربؿددممؼصدضقنمأطربمط بديمطدونمعدـماٌؿؽدـمأنمؼدلتلمبفدوممممممم

م.،مأومطقػمؼ دوناظصقوبيمدؽؿقامالمؼعؾؿقنمعومؼؼقظقنمأومؼػعؾقن

ممممظ ددقلممماظقظقددمبدـماٌغدريةمددعقدًامددوخ ًامؼؼدقلمممممممسعمأبقمبؽد مم

:مإنمأع كمضؾؾماظققممطونمؼلريًا،مأعومػ امصفقمأعد مسظدقؿ،مإغـدومممما م

ة؟مأت سؿمأغؽمأتقؿدفمؼبمظقؾديمواحددممممغ طىمامبؾمإظبمبقًماٌؼدسمذف ًا،

مواظ تمواظع ىمالمغصدقمضقظؽمضط.

مصلؿعماظـوسمصقتمأبلمبؽ مؼؼقل:مؼومضقم!مبؽسمعومتؼقظقن.

صلصلدحمظدفمممماضرتبمأبقمبؽ معدـماظ ددقلمممدؽؿًماألصقات،مو

بمسؾكمعدومجدوحلمبدف،مإذامطد قبممممماظـوسمؼبماغؿظورمأػؿمعـمؼؿؾعماظ دقلم

م،موػقمعومؼؿقضعفماىؿقع،مصننماظدؼـمضدماغؿفك.أبقمبؽ ماظ دقلم

اىؿقدع:مؼدومممموضولمأعدومممجؾسمأبقمبؽ مبفدوحلمإظبمردقلما م

ؽبدقبحؽبردقلما ،مَأ مػمالحلماظؼقممأغؽمجؽًمبقًماٌؼدسمػ هماظؾقؾي؟ما
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م:مغعؿ.ضولمردقلما م

ؽب م.صؼولمأبقمبؽ مبفدوحل:مصدض

صددقمبفد هماظط ؼؼدي؟ممممتعفىماظـوس!مطقػمظفمأنمؼصدقمعدومالمؼؾبم

ؽبمألبلمبؽ :مػدؾمجـممصؼولمسؿؾيمبـمربقعي ؼدومأبدومبؽد ،مػد امطد بمممممممـد

مواضح!

بفددوحلموضدول:مأغدومأصددضفمبدلطربمعدـمذظدؽ،مممممممممإظقفمصـظ مأبقمبؽ 

أصدضفمأنماظقحلمؼـ لمسؾقفمؼبميظوت،مأالمأصددضفمؼبمذػدوبمإظبمبقدًمممم

ماٌؼدسمؼبمظقؾي؟

حؿكمؼلؿعماظـوسمعـمحقهلؿ:مؼومرددقلممماؿمضولمظ دقلما م

،موسبدـمغعد فمبقدًمممما ،مسبـمغعؾؿمأغؽمأمت مبقًماٌؼددسمعدـمضؾدؾممم

ؽب مزرتمبقًماٌؼدسمصصػفمظـو.ماٌؼدس،مصننمطـ

مصـظ ماظـوسمإظبمبعضفؿموضوظقا:مأجؾمؼومربؿد،مصػفمظـو.

ممم،موأخد مرددقلمممصؾدأماظـوسمؼ طد ونمصقؿدومؼؼدقلمرددقلما ممممم

مؼصددػمبقددًماٌؼدددس،موبدددأتمضدد ؼشمتلددلظفمسددـماظؿػوصددقؾمممما م

موحكما مإظبمرددقظفمموشريػو،مصدلمماظصغرية،مسددماألسؿدةمواظشؾوبقؽ

ص ؾبصعمبقًماٌؼدسمأعوعفمؼـظ مإظقفموؼصػفمهلؿمبوظؿقدؼد،مؼ اهموالمؼ اهم

أحدمشريه،مصعفؾقامظدضيمعومؼؼقل!موطونمطؾؿومضولموصػًومعطوبؼدًومظقصدػممم
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ؽب م،مأذفدمأغؽمردقلما .بقًماٌؼدسمضولمأبقمبؽ :مصدض

ماظصدقبؼؼ.ضولمألبلمبؽ :موأغًمؼومأبومبؽ ممصؾؿوماغؿفكمردقلما م

:مأسطـددومدظددقً مأبددقمجفددؾطدونماظقصددػمدضقؼددًو،موعددعمذظددؽمضددولمم

ؽب مبفمضط.مظـصدضؽمؼومربؿد،مصنغومأمغلؿعممبـؾمعومجؽ

:مآؼيمذظؽمأغلمعد رتمبعدريمبدينمصد نمممممصؼولمهلؿمردقلما م

هلدؿمبعدريمصددظؾؿفؿممممم(2)حسماظدابدي،مصـددقبممم(1)بقاديمط اموط ا،مصلغػ ػؿ

ؾبسؾقفموأغومعقجفمإظبماظشوم،ماؿمأ عد رتممم(3)حؿكمإذامطـًمبضدفـونممضؾؾ

اظؼقممغقوعًو،موهلؿمإغوحلمصقفمعوحلمضددمشطدقامسؾقدفمممممبعريمبينمص نمصقجدتؾب

ؾب ؾبمبشلحل،مصؽشػ ؾبمشطوحلهموذ ب سؾقفمطؿومطون،موآؼديمممعومصقف،ماؿمشطق

،مؼؼددعفومعبدؾممم(4)ذظؽمأنمسريػؿماآلنمتصقبمعـماظؾقضوحلماـقيماظؿـعدقؿم

م.(7)دقداحلمواألخ ىمب ضوحلم،مإحداػؿو(6)،مسؾقفمش ارتون(5)أورق

مصللظقه:موعؿكمغؿقضعمضدومماظؼوصؾي؟

                                                           
 متػ ضًمدوابفؿ.أغػ ػؿمؼعينم(1)

 غدقبمؼعينمذ د.م(2)

 ضفـونمادؿمجؾؾمض بمعؽي.م(3)

 عـماظؾقضوحلماـقيماظؿـعقؿمؼعينمؼبموضًماظػف متلريمؼبماظط ؼؼمؼبمجؾؾمامسفماظؿـعقؿ.م(4)

 أورقمؼعينمرعوديماظؾقن.م(5)

 ش ارتونمػلمعــكمش قبةمسؾكمعؼدعيماظقجف.م(6)

 ب ضوحلمؼعينمزبؿؾطماظلقادمواظؾقوض.م(7)
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مصلجوبفؿمأغفومتصؾمؼبما ايمأؼوم.

قامايؼقؼي،موأوحكما متعوظبمإظبمديمظقؿؾقـدؾدورماظؼوصد رواماغؿظدصؼ

٦َۡة٬َ١َۡٮىَٰۡۡإِذَاَۡوٱجلذۡض٥ِۡمردقظفمدقرةمامد احل،موآؼوتمعـمدقرةماظـفؿ:
٢ذۡ ٮََۡۡو٦َةَۡوةِظجُُس٥ًَۡۡۡ َُٜۡۡو٦َة٢ۡىََٰۡٗ ُِ ٬ُۡۡٮَۡۡإِن٣ۡۡۡٱلَۡ٭َٮى٨ََِٰٔۡۡٓۡۡيَ٪ ۡوَۡحۡ ۡإِّلذ
٤ذ٫ُ٧َۥ٤ۡيُٮَحَٰۡ َٮىََٰۡۡمِؽيؽَُۡۡٔ ُٞ ة ۡۡذُو٥ۡٱ٣ۡ ِٜۡۡو٬َُٮ٦ََۡۡٚٱۡقذََٮىَٰۡۡمِؿذ ُٚ

ُ
ۡثِٱۡۡل

َٰۡ َۡعَ
َ
ََٰۡۡد٩َةُۡث٥ۡذ٧ۡٱۡۡل وَۡۡۡٝٮَۡقۡيَِۡۡٝةَبَََۡۡٚكن٨ََۡۡذذََؽلذ

َ
ۡدَّنَٰۡۡأ

َ
وَۡح٩َٰۡۡٓأ

َ
َۡخۡجِؽهِۦۡإَِلََٰۡۡٚأ

ۡٓ ٦َۡۡة
َ
َؤاد٠ََُۡۡؾَب٦َۡۡةۡ٪وَۡحَٰۡأ ُٛ ى٦ََٰۡۡٓةۡٱ٣ۡ

َ
َذذَُفَُٰؿو٫َُ٩ۥ٫َۡرأ

َ
َٰۡۡأ ؽ٬ۡۡۡيََؿى٦ََٰۡۡةََۡعَ َٞ َۡو٣َ

٣َحًۡۡرََءاهُۡ ـۡ ۡػَؿى٩ََٰۡۡ
ُ
ِِۡۡٔ٪ؽَۡۡ٭أ َوىََٰٓۡۡص٪ذحُِۡۡٔ٪َؽ٬َةۡٮٱل٧ُۡ٪ذََهَِٰۡۡقۡؽَرة

ۡ
ۡإِذۡۡۡٯٱل٧َۡأ

َ٘ۡشۡ ۡؽَرةََۡۡح َش٦ََٰۡۡةۡٱلّكِ ۡ٘ َغََٰۡۡو٦َةۡٱۡۡلََصَُۡۡزاغ٦ََۡۡةَٰۡح ؽۡۡۡٱََ َٞ ى٣ََٰۡۡ
َ
٨ِ٦َۡۡۡۡرأ

َٚؿََءۡحذ٥ُُۡۡٲٱ١ُۡ٣ۡبَىََٰٓۡۡرّب٫َِِۡۡءاَيَٰخِۡ
َ
ََٰخۡۡأ ـذ ىَٰۡۡٱ٣ ـذ ُٕ ۡٱثلذةثِلَحََۡۡو٦َ٪َٮَٰةَۡۡٳَوٱ٣ۡ

ۡػَؿىَٰٓۡ
ُ
٣َُس٥ُۡۡٴٱۡۡل

َ
٠َؿُۡۡخ ٩َثََٰۡۡوَُلُۡۡٱَّلذ

ُ
َٟۡۡٵٱۡۡل َُيىَِٰٓۡۡٝۡك٧َح ۡۡإِٗذاۡد٤ِۡ ِۡهَۡۡإِنۡۡۡٶًِ

ۡٓ ۡق٧َةٓء ۡۡإِّلذ
َ
ٓۡۡأ ًۡذ٧ُُٮ٬َة ٩ذ٥َُۡۡۡق٧ذ

َ
ٓۡۡوََءاثَةٓؤُُز٥ۡأ ة َل٦ۡۡذ ـَ ٩

َ
ُۡۡأ ۡإِنُۡق٤َۡع٨ٍَٰۡ ٨ِ٦ۡۡثَِ٭ةۡٱّللذ

ُٕٮنَۡ ۡۡيَتذجِ ٨ۡذۡإِّلذ ْذ ُفۡاَۡتۡ٭َٮىَۡو٦َةۡٱ٣ ُٛ ٩
َ
ؽۡۡۡٱۡۡل َٞ ّبِ٭٨ِ٦ُّۡۡ٥َِۡصةَٓء٥٬َُۡو٣َ ۡرذ

 .1ٷٱلُۡ٭َؽىَٰٓۡ

اؾًماظؽـريمعـماظصقوبيمسؾكمموبؿصدؼؼمأبلمبؽ مظ دقلما م

مامد م،موارتدمعـفؿماظؼؾقؾ.

م***

                                                           
 .مصوحؾؽؿمػقماظ دقل،مذدؼدماظؼقىمػقمجربؼؾ.23-1ةماظـفؿ،ماآلؼوتمدقرم(1)
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،مصصؾكمبفماظظف مردقلما ممأتكمجربؼؾممؼبماظققمماظؿوظل

حنيمعوظًماظشؿس،ماؿمصؾكمبفماظعص محنيمطونمزؾفمعـؾف،ماؿمصؾكمبفم

اٌغ بمحنيمشوبًماظشؿس،ماؿمصدؾكمبدفماظعشدوحلماآلخد ةمحدنيمذػدىممممممم

م،ماؿمصؾكمبفماظصؾحمحنيمرؾعماظػف ،موطوغًمضؾؾؿفمبقًماٌؼدس.اظشػؼ

بفماظظفد محدنيمطدونمزؾدفممممماوغقي،مصصؾكمماؿمؼبماظققمماظؿوظلمجوحله

عـؾف،ماؿمصؾكمبفماظعص محنيمطونمزؾفمعـؾقف،ماؿمصؾكمبفماٌغ بمحنيم

شوبًماظشؿسمظقضؿفومبوألعس،ماؿمصؾكمبفماظعشوحلماآلخد ةمحدنيمذػدىمممم

اؾٌماظؾقؾماألول،ماؿمصؾكمبفماظصؾحمعلػ ًامشريمعش ق،ماؿمضولمظ دقلم

ماظققمموص تؽمبوألعس.:مؼومربؿد،ماظص ةمصقؿومبنيمص تؽما م

أوضدوتماظصدؾقاتماًؿدس،موسؾؿفدومممممموػؽ امتعؾؿمرددقلما مم

مظؾصقوبي.

م***

اٌع اجمأؼوعًو،مواىؿقدعمؼؿقددثمممواغشغؾًمعؽيمحبودايمامد احلم

وؼبماظقدقمممسـفومصغورًاموطؾورًا،مرجدواًلموغلدوحلـب،مبدنيمعصددقموعؽد ب،مممممم

،م بوطدودتماظشدؿسمأنمتغدمممماظـوظٌموضدػماظ جدولمؼـؿظد ونماظؼوصؾدي،مممم

إظبمأنمموحؾلًمطؾماألغػدوس،موظؽدـما محدؾسماظشدؿسمعدـمأنمتغد بمممممم

صقجددوامأولمعدوموصدؾممممم،طؿوموصدػمهلدؿمرددقلما مممماظؼوصؾيموصؾًم
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،مودلظقػؿمسـمامغدوحلمصدلخربوػؿمممعـفوماىؿؾمطؿوموصػمردقلما م

عغطدكموأممأغفؿموضعقهمممؾقحلًامبوٌوحلماؿمشطقهموأغفدؿمأصدؾققامصقجددوهمممم

ظقػؿمسـماظؾعريماهلوربي،مصؼوظقامأغفدؿمضددمأضدوسقاممممصبدوامصقفمعوحل،مودل

ماظؾعريمؼبماظقادي،مصلؿعقامصقتمرجؾمؼدسقػؿمإظقفمحؿكموجدوه.

ؿمطدوب وامم،موظؽدـفمصؽونمطؾمذلحلمطؿوموصػمهلدؿمرددقلما ممم

موأبقاماظؿصدؼؼ،موطؿؿقامشقظفؿمؼبمأغػلفؿ.موسوغدوا

م***

رددقلمممأعومعـماؾًمعـماٌلؾؿنيمسؾكمام ونمواظؿصدؼؼ،مصؼدمطون

صبؿؿعمبفؿمؼعؾؿفؿموضبدافؿمسدـمرحؾديتمامدد احلمواٌعد اج،مممممما م

وعومص ضمسؾقفمعـماظص ة،مصللظفماظصقوبيمأنمؼصػمهلدؿماألغؾقدوحلمعدـمممم

:مأعددومإبدد اػقؿمصؾددؿمأرمرجددً مأذددؾفممضؾؾددف،مصؼددولمهلددؿمردددقلما مم

آدممرقؼدؾ،مممؾبصوحؾؽؿموالمصوحؾؽؿمأذؾفمبفمعـدف،موأعدومعقددكمص جدمممم

عـمرجولمذـقة،موأعومسقلكمبدـمعد ؼؿمص جدؾمأغبد مممممجعدمأضـك،مطلغفم

،مطلغدفمم(2)،مطدـريمخدق نماظقجدفممم(1)بنيماظؼصريمواظطقؼؾ،مددؾطماظشدع مم

،مدبولمرأدفمؼؼط معوحلموظقسمبفمعوحل،مأذؾفمرجوظؽؿم(3)خ جمعـمد وس

                                                           
 دؾطماظشع مؼعينمدفؾمعلرتدؾ.م(1)

 خق نماظقجفمؼعينمؼبموجففمذوعوت.م(2)

 د وسمؼعينمغّبوم.م(3)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

730 

مبفمس وةمبـمعلعقدماظـؼػل.

ٌدوماؾدًمأبدقمممممإظبمأبلمبؽ موضولمظؾصدقوبيمماؿمغظ مردقلما م

:مإنما مادب غلمخؾقً مطؿومادب مإبد اػقؿمموممض ؼشمطؾفوبؽ موصدضفمأع

مخؾقً ،موظقمطـًمعؿك ًامعـمأعيتمخؾقً مالدب تمأبومبؽ مخؾقً .

ابؿفٍمأبقمبؽ ،موأذورماىؿقعمب أدفؿمأغفؿمؼػفؿقنمأنمأبومبؽ م

ضدموضػموضػيمأمؼؽـمأحدػؿمظقؼػفو،مصودؿقؼمعدوماددؿقؼمعدـمتؼ ؼدىممممم

مردقلما مظف.

م***

وؼعؾلمصقتفمبوظؼ آنمظقلدؿعفمممؼصؾلمؼبمعؽيما مموضػمردقل

اظـوس،مصؿومإنمبدأمحؿكمبعٌموجفوحلمض ؼشمبعضًومعـمدػفوئفومظقلدؾقامم

مصؽونمعـفؿمعدـمؼدقدمأنمؼلدؿعماظؼد آنمممممعدماظـوسربؿدًامواظؼ آن،ماؿمابؿ

موظؽـفمخشلمأنمؼؼػموحقدًامأعوممض ؼشمؼلؿؿعمصقمذوه،مصوغػضمععفؿ.

ؾديمؼؿـوضشدقن،مضدولمسؿؾديمبدـمممممماجؿؿعموجفوحلمض ؼشمعـمطدؾمضؾقم

مربقعي:مإنمػ اماظدؼـمعومؼ المصوعدًامحؿكمؼبمأحـؽماظظ وف.

ضولماظقظقدمبـماٌغرية:مإنمعـمؼلؿؿعمإظبمطد ممربؿددمصبددمصقدفممممم

دق ًامؼصعىمعؼووعؿف،محؿكمط بيمواضدقيمط حؾؿدفمإظبماظشدوممأمتدــممممم

ماظـوسمسـمتصدؼؼف!
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دحمطد مممإظبمذظدؽمذبدددًا؟مادممممشضىمأبدقمجفدؾموضدول:مأوسددتؽبمممم

مربؿد.

مضولماظقظقد:مت ؼدونمدؾىماغؿشورمػ اماظدؼـ،موػ امػقماظلؾى.

ضولمأبقمهلى:مظلـومػـومظـؿشوج ،مأغومسؿفموأرؼدهمأنمؼؽػمسؿدومم

ؼػعؾ،مصؿفورتلموأعقاظلمضدمتلا تمبلؾؾف،مواظلودةمعـومبوتقامؼدسؿقغفم

موصبريوغف.

ضولمأعقيمبـمخؾػ:مطؾموورتـومدؿؿلا مإذاماددؿؿ مايدولمسؾدكمممم

معومػقمسؾقف،مصوبعـقامإظبمربؿدمصؽؾؿقهموخوصؿقهمحؿكمتع روامصقف.

ضولمأبقمدػقونمبـمحد ب:مأغدومسؾدكمػد اماظد أي،مغلدووعفمسؾدكمممممممم

ماىوهمواٌؾؽمواٌول،مصف امحؾؿمطؾمإغلون.

رجً مطبدربهمأنممماتػؼماىؿقعمسؾكمذظؽ،موبعـقامإظبماظ دقلم

وػقمؼظـمأنمضددمممؿؿعقامظؽمظقؽؾؿقك،مصلتوػؿمد ؼعًوأذ افمضقعؽمضدماج

مبدامهلؿمصقؿومطؾؿفؿمصقفمذلحل،موطونمح ؼصًومسؾقفؿمضبىمرذدػؿ.

وصؾمااؾس،موجؾسمإظقفؿمصؼولمسؿؾيمبـمربقعي:مؼدومربؿدد،ممم

إغومضدمبعــومإظقؽمظـؽؾؿؽ،موإغوموا معومغعؾدؿمرجدً معدـماظعد بمأدخدؾمممممم

سؾكمضقعفمعـؾمعومأدخؾًمسؾكمضقعؽ،مظؼدمذدؿؿًماآلبدوحلموسؾدًماظددؼـممممم

هليمودػفًماألح مموص ضًماىؿوسي،مصؿومبؼدلمأعد مضؾدقحمممموذؿؿًماآل
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مإالمضدمجؽؿفمصقؿومبقــوموبقـؽ.م

ضولمأعقيمبـمخؾػ:مصننمطـًمإمنومجؽًمبف امايدؼٌمتطؾىمبفم

عواًلمعبعـومظؽمعـمأعقاظـومحؿكمتؽقنمأطـ غومعواًل،موإنمطـًمإمنومتطؾىم

عؾؽـدوكممبفماظش فمصقـومصـقـمغلقدكمسؾقـو،موإنمطـًمت ؼدمبدفمعؾؽدًوممم

سؾقـو،موإنمطونمػ اماظ يمؼلتقؽمجـًومتد اهمضددمشؾدىمسؾقدؽمص مبدومطدونممممممم

مذظؽ،مب ظـومظؽمأعقاظـومؼبمرؾىماظطىمظؽمحؿكمغربئؽمعـفمأومغع رمصقؽ.

بفدوحل:معومبلمعومتؼقظدقن،معدومجؽدًممبدوممممممضولمهلؿماظ دقلم

جؽؿؽؿمبفمأرؾىمأعقاظؽؿموالماظش فمصدقؽؿموالماٌؾدؽمسؾدقؽؿ،موظؽدـما ممممم

ظقؽؿمردقاًلموأغد لمسؾدلمطؿوبدًو،موأع غدلمأنمأطدقنمظؽدؿمبشدريًاممممممممبعـينمإ

وغ ؼ ًا،مصؾؾغدؿؽؿمرددوالتمربدلموغصدقًمظؽدؿ،مصدننمتؼؾؾدقامعدينمعدومممممممممم

جؽؿؽؿمبفمصفقمحظؽؿمؼبماظدغقومواآلخ ة،موإنمتد دوهمسؾدلمأصدربمألعد ممممم

ما ،محؿكمضبؽؿما مبقينموبقـؽؿ.

عـدومذدقؽًومممضولماظقظقدمبـماٌغرية:مؼومربؿد،مصننمطـًمشريمضوبدؾمم

ؽب أغفمظقسمعـماظـدوسمأحددمأضدقؼمبؾددًاممممممممومس ضـوهمسؾقؽمصنغؽمضدمسؾؿ

والمأضؾمعوحلموالمأذدمسقشًومعـو،مصلؾمظـومربؽماظ يمبعـؽممبومبعـدؽمبدفممم

ظقؾلدطمظـدومب دغدو،مممممومػد هماىؾدولماظديتمضددمضدقؼًمسؾقـدوممممممصؾقلريمسـ

موظقػف مظـومصقفومأغفورًامطلغفورماظشوممواظع اق.
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ظقؾعٌمظـومعـمعضكمعـمآبوئـوموظقؽـمصقؿـمؼؾعٌمضولمأبقمهلى:مو

ظـومعـفؿمضصلمبـمط ب،مصنغفمطونمذدق مصددق،مصـلدلهلؿمسؿدومتؼدقل،مممممم

ؽب وس صـدومبدفممممعومدلظـوكمصددضـوكممأحؼمػقمأممبورؾ،مصننمصدضقكموصـع

معـ ظؿؽمعـما ،موأغفمبعـؽمردقاًلمطؿومتؼقل.

ؾب:معومبف امبؾبمصؼولمهلؿمردقلما  ؽؿمعدـممإظقؽؿ،مإمنومجؽؿمعـ

ا ممبومبعـينمبف،موضدمبؾغؿؽؿمعومأردؾًمبدفمإظدقؽؿ،مصدننمتؼؾؾدقهمصفدقمممممم

حظؽؿمؼبماظدغقومواآلخ ة،موإنمت دوهمسؾدلمأصدربمألعد ما متعدوظبمحؿدكمممممم

مضبؽؿما مبقينموبقـؽؿ.

صؼولمأبقمدػقون:مصنذامأمتػعؾمػ امظـومصك مظـػلؽ،مدؾمربدؽمأنمم

،مودؾفمصؾقفعؾمظدؽممـؽؽًومؼصدضؽممبومتؼقل،موؼ اجعـومسؼؾعٌمععؽمعَؾ

وطـقزًامعـمذػىموصضيمؼغـقؽمبفدومسؿدومغد اكمتؾؿغدل،ممممممجـوغًوموضصقرًا

صنغؽمتؼقممبوألدقاقموتؾؿؿسماٌعوشمطؿومغؾؿؿلف،محؿدكمغعد فمصضدؾؽمممم

ؽب مردقاًلمطؿومت سؿ.موعـ ظؿؽمعـمربؽمإنمطـ

:معومأغومبػوسدؾ،موعدومأغدومبوظد يمؼلدللمربدفمممممممصؼولمردقلما م

ؾبػ ا،موعومبؾب بف ا،موظؽـما مبعـينمبشريًاموغ ؼ ًا،مصننمتؼؾؾقامإظقؽؿممعـ

عومجؽؿؽؿمبفمصفقمحظؽؿمؼبماظدغقومواآلخ ة،موإنمت دوهمسؾلمأصربمألعد مم

ما محؿكمضبؽؿما مبقينموبقـؽؿ.
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شضىمأبقمجفؾموضول:مصلدؼطماظلؿوحلمسؾقـومطلػًومطؿدومزسؿدًمأنممم

مربؽمإنمذوحلمصعؾ،مصنغومالمغمعـمظؽمإالمأنمتػعؾ.

م:مذظؽمإظبما مإنمذوحلمأنمؼػعؾفمبؽؿمصعؾ.ضولماظ دقلم

تـفدمسؿؾديمبدـمربقعديموضدول:مؼدومربؿدد،مأصؿدومسؾدؿمربدؽمأغدوممممممممممم

دـفؾسمععؽموغللظؽمسؿومدلظـوكمسـفموغطؾىمعـؽمعومغطؾدى،مصقؿؼددمممم

إظقؽمصقعؾؿؽمعومت اجعـومبف،موطبربكمعومػقمصدوغعمؼبمذظدؽمبـدومإذامأمممم

ؼعؾؿدؽمػد امرجدؾمممممغؼؾؾمعـؽمعومجؽؿـدومبدف؟مإغدفمضددمبؾغـدومأغدؽمإمندوممممممم

بوظقؿوعيمؼؼولمظفماظ غبـ،موإغوموا مالمغمعـمبوظ غبـمأبدًا،مصؼدمأس رغوم

إظقدؽمؼددومربؿددد،موإغددوموا مالمغرتطددؽموعددومبؾغددًمعـددومحؿددكمغفؾددؽمأومم

متفؾؽـو.

ؼدومربؿدد،ماظقفدقدمواظـصدورىمممممموأخريًامضقؽمأبقمجفدؾمضدوئً :مم

ل،موسبدـمغعؾددممم موظددًا،مواادقسمضدوظقامظدقالمأوظقدوحلما مظد ممممممادب وام

تؼقلمبودؿما ماظ غبـماظ حقؿ،مأغدًمماألصـوممظؿؼ بـومإظبما ،موػومأغًم

مأؼفوماظصوبهمتـفوغومأنمغدسقمإهلنيموأغًمتدسقمإهلني.

،مضدوممععدفممم(1)صؾؿومضوظقامذظؽمضوممسـفؿ،موطونمبقدـفؿمابدـمسؿؿدفممم

ويؼفموضولمظف:مؼومربؿد،مس ضمسؾقدؽمضقعدؽمعدومس ضدقامصؾدؿمتؼؾؾدفممممممم

                                                           
 ابـمسؿيماظ دقلمسوتؽيمػقمسؾدما مبـمأبلمأعقيمبـماٌغرية،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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ظقكمألغػلفؿمأعقرًامظقع صقامبفومعـ ظؽمعدـما مطؿدومتؼدقلممممعـفؿ،ماؿمدل

وؼصدضقكموؼؿؾعقكمصؾؿمتػعؾ،ماؿمدلظقكمأنمتلخ مظـػلؽمعومؼع صقنمبفم

صضؾؽمسؾقفؿموعـ ظؿؽمعـما مصؾؿمتػعؾ،ماؿمدلظقكمأنمتعفؾمهلؿمبعضم

عومدبقصفؿمبفمعـماظع ابمصؾؿمتػعؾ،مصقا مالمأوعـمبؽمأبدًامحؿكمتؿكد مم

ؾؿًو،ماؿمت ضكمصقفموأغومأغظ مإظقؽمحؿدكمتلتقفدو،مادؿمتدلتلمممممإظبماظلؿوحلمد

ععؽمأربعيمعـماٌ ئؽيمؼشفدونمظؽمأغؽمطؿومتؼقل،موأؼدؿما مظدقمصعؾدًمممم

ؾب مأغلمأصدضؽ.مذظؽمعومزــ

إظبمم،مواغصدد فمردددقلما ماددؿماغصدد فمسددـمردددقلما م

ؼقادلمردقلما موؼؼقلمظدف:مإنمممعـ ظفمح ؼـًومآدػًو،مصـ لمجربؼؾم

ؽب ؼومربؿدمأنمتؿدلغكمبفدؿ،مظعؾـدومغفدديمأغوددًومعدـفؿ،موإنمذدؽًمممممممممذؽ

مغعطقفؿماظ يمدلظقا،مصننمطػ وامػؾؽقا.

م:مبؾمأدؿلغلمبفؿ.صؼولمردقلما م

َٓۡۡو٦َةمًماآلؼوت:د ظدصـ َ٪ة َٕ ن٦َۡ٪َ
َ
ٓۡۡثِٱٓأۡلَيَٰخ٩ُِّۡۡؿِۡق٢َۡۡأ نۡإِّلذ

َ
َبۡۡأ ۡثَِ٭ة٠َۡؾذ

لُٮَنۡ  وذ
َ
ةٗۡۡٱجلذةَٝحََۡۡث٧ُٮدَۡۡوََءادَحۡ٪َةۡٱۡۡل ٦ُْۡۡۡجِصَ ٧َُ٤ٮا َْ ۡۡثِٱٓأۡلَيَٰخ٩ُِۡۡؿِۡق٢َُۡۡو٦َةۡثَِ٭ة َۡۡذ ۡإِّلذ

ة ٗٛ .1ڛََّتۡٮِي

ْۡم لما متعوظبمصقفؿماآلؼوت:دأغوم ٩َُّٟۡۡۡؤ٨َ٣َۡۡ٨ِ٦َۡوَٝةلُٮا َ َٰۡۡل ُضؿََۡۡظّتذ ۡٛ َۡت

                                                           
 .59ؼيمدقرةمامد احل،ماآلم(1)
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ۡرِض٨ِ٦َۡۡۡۡجَلَة
َ
وۡۡۡٴ٧يَۢنجُٮَعًۡۡٱۡۡل

َ
َٟۡۡدَُسٮنَۡۡأ َ ٢ًِۡ ٨ِ٦َّۡۡص٪ذح ۡۡل

ِٔ٪َتۡ َۡنذ ضَِّۡۡو َٛ ۡؿََۡذذُ
٩َۡكَٰؿَۡ
َ
٤َََٰ٭ةۡٱۡۡل ـَ ِضًياِۡػ ۡٛ وۡۡۡٵ٧َت

َ
ۡۡأ ٍَ ٧َةٓءَۡۡتُۡكِٞ ًۡ٪َةۡزََخ٧َۡخ٧َ٠َۡۡةۡٱلكذ َ٤ ةَۡٔ ًٛ و٠َِۡۡۡك

َ
ۡأ

ِتَۡ
ۡ
ِۡۡدَأ وۡۡۡٶ٧َٝجًًِلۡۡوَٱل٧ََۡلَٰٓه١َِحِۡۡثِٱّللذ

َ
َٟۡۡيَُسٮنَۡۡأ َ ًۡخۡ ۡل وۡۡۡزُۡػُؿٍف٨ِ٦َّۡۡۡب

َ
ۡدَۡؿَقَٰۡۡأ

٧َةٓءِِۡۡػۡ ٩َُّٟۡۡۡؤ٨ِ٦ََۡۡو٨َ٣ۡٱلكذ ِ ًّ َٰۡۡلُِؿرِ َِلَۡۡظّتذ ًۡ٪َةُۡتزَنّ َ٤ ۡۥ ٠َِۡتَٰٗجةَۡٔ َؿُؤهُ ۡٞ ُۡقۡجَعةن٢َُۡٝۡۡۡۡجذ
ۡ ٠ُۡۡ٪ُخ٢ۡ٬ََۡۡۡۡرّبِ اۡإِّلذ  .1ٷ٧رذُقٮّٗلۡۡبََۡشٗ

٢ًُِْٝۡۡۡماآلؼوت:مد ظدوغ ٮا ُٔ َۡۡٱۡد وِۡۡٱّللذ
َ
ْۡۡأ ٮا ُٔ يّٗةۡٱلؿذۡظَف٨ََٰاۡۡٱۡد

َ
ةۡخ ٦ْۡۡذ ٮا ُٔ ۡدَۡؽ

ۡق٧َةٓء٫َ٤َُُٚۡۡۡ
َ
ََِۡۡتَۡ٭ؿَۡۡۡوَّلۡۡٱۡۡلُۡكَنَٰ ۡۡٱۡۡل ِٖۡۡثَِ٭ةَُّۡتَةِٚۡخَۡۡوَّلَٟۡۡۡثَِىَلد ََٟۡۡبۡيََۡۡوٱۡبذَ ِ َٰل َۡذ
ِۡۡٱۡۡل٧َۡؽَُۡۡو٢ُِٝۡۡ٪١٠َقبًِٗلۡ ِيّۡلِلذ اَۡحذذِؼؾۡۡۡل٥َۡۡۡٱَّلذ ُۥۡيَُس٨َۡول٥ََۡۡۡوَلٗ ٟۡ ُۡلذ ِۡػََۡۡشِي
ِٟۡ ُۥۡيَُس٨َۡول٥َۡۡۡٱل٤٧ُۡۡ ۡ ُۡلذ ا٨ِ٦ََّۡۡۡۡوِلّ ّلِ ۡهُۡۡٱَّلُّ م.١٠٫2دَۡسجَِي اَۡوَكّبِ

م

 

م

م

م

م

م

                                                           
 .93-90دقرةمامد احل،ماآلؼوتمم(1)

 .111-110دقرةمامد احل،ماآلؼوتمم(2)
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــاخلنسون ـــــــــــــــــــــــــ و الرابع الفصل

م

 م511 | هـ1-

 زواج الرسول 
م

ضبؿددؾمخ ضدديمعددـمح ؼدد ممإظبمردددقلما ممجددوحلمجربؼددؾم

أخض ،مسؾقفومصدقرةمسوئشديمبـدًمأبدلمبؽد موضدول:مؼدومربؿدد،مػد همممممممممم

مزوجؿؽمؼبماظدغقومواآلخ ة.

م***

ؼبمعـ ظدف،مممتد ورماظ ددقلمممم(1)ع تمزوجيمسـؿونمبـمعظعقن

أممطؾـدقممممىمضددمحضد تمظؿلدوسدمأخؿقفدوممممزؼـدممصؼوبؾًمبـؿدفماٌؿ وجديمم

،مصشدع تمأنمملماٌـد لموهضدريماظطعدوم،مادؿمشدودرتممممموصورؿديمؼبمأسؿدومم

وحقدددمصقددف،مواظؾـددوتمماٌـدد لمحبوجدديمإظبمسـوؼددي،موأنمردددقلما م

تؼددقل:مؼددوممحبوجدديمإظبمعددـمؼعددؿينمبفددـ،مصفؾلددًمإظبمردددقلما م

مدقلما ،مأراكموحقدًامظػ اقمخدصبي.ر

                                                           
 زوجيمسـؿونمبـمعظعقنمامسفومخقظيمبـًمحؽقؿي،مصقوبقي،مدؿ ط مؼبمػ اماٌؽونمصؼط.م(1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

739 

مأمماظعقولموربيماظؾقً.:مأجؾ،مردقلما مضولم

مضوظً:مأص مأخطىمظؽ؟

حؿكمبدأمؼدععمظؿ ط مخدصبي،موضول:موػؾممصؿًمردقلما م

مبعدمخدصبيمعـمأحد؟

دددؽؿًمتؿدد ط مخدصبددي،موطقددػمطوغددًمخددريمزوجددي،مدسؿددًمم

صددورمإظبمأنمضؾددؾماظؾعـدديموبعدددػو،موصددربتمحؿددكمؼبمايماظ دددقلم

أجفدػوموتقصقً،موظؽـفومبعددمضؾقدؾمضوظدً:مصؿدـمظؾؾقدًمواظعقدولمؼدومممممممم

مردقلما ؟مأغًمردقلموظدؼؽمعفوممسظقؿيمؼبماظدسقةمإظبما .

م:مبؾك،مإعومإغؽـمؼومععش ماظـلوحلمأرصؼمب ظؽ.صؼولمردقلما م

م.(1)ودلهلومعـمتؼرتح،مصؼوظً:مإنمذؽًمبؽ ًا،موإنمذؽًماققبؾًو

م موعـماظـققبى؟دلهلو:مصؿـماظؾؽ

ضوظً:مأعوماظؾؽ مصعوئشيمبـًمأحدىماظـدوسمإظقدؽ،موأعدوماظـققبدىمممممم

صلقدةمبـًمزععي،متقؼبمزوجفوماظلدؽ انمبدـمسؿد وموظدقسمهلدومأحددممممممم

ماآلن.

وأمؼؽـمأحدمؼع فمبلع مخطؾيمسوئشيمبـًمأبلمبؽ ،مصؼولمهلوم

مصوذػيبمصوذط ؼفؿومسؾلقب.:مردقلما م

                                                           
 اظؾؽ ماظيتمأمتؿ وجمعـمضؾؾ،مواظـققبىمػلماظيتمت وجًمعـمضؾؾ.م(1)
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أبدلمبؽد ماظصددؼؼممممذػؾًمزوجديمسـؿدونمبدـمعظعدقنمإظبمعـد لمممممم

سوئشدي،ممو،مصفؾلًمإظبمأممروعونمكظؿطؾىمسوئشي،مأمؼؽـمأبقمبؽ مػـو

مصؼوظًمألممروعون:مأبش يمخبريمؼقممرؾعمسؾقؽمعـ موظدتؽمأعؽ.

مادؿؾش تمأممروعونموسوئشي،مصؼوظً:موعومذاك؟

مضوظً:مردقلما مأردؾينمأخطىمظفمسوئشي.

ًممم ،مصرتؼـدًممادؿؾش تمأممروعونمطـريًا،موظؽـمابـؿفدومضددمخؾبطؾد

موضوظً:ماغؿظ يمحؿكمغعؾؿمأبومبؽ .

أغفؿدومممسوئشيمتـظ مإظقفومتعؾؿوموزؾًمأممروعونمهقممؼبماٌـ ل،

،موظؽدـمطقدػمهلؿدومأنمؼػلدكوماًطؾديممممممؼ ؼدانمخطؾديمرددقلما ممم

ماألوظب؟م

عومإنمدخؾمأبقمبؽ ماٌـ لمحؿكمرطضًمإظقفمأممروعونمتؼقل:مؼدومم

مقلما مطبطىمابـؿؽمسوئشي.أبومبؽ !مأبش مخبريمؼقممرؾعمسؾقؽ،مرد

مادؿؾش مأبقمبؽ مطـريًا،موظؽـفمدلل:مأومتصؾحمظفموػلمابـيمأخقف؟

ػلمأض بمإظبمس ضيمامخقةمعدـمممؼعينمأنمس ضؿفمب دقلما م

سؿدومممزوجيمسـؿونمبدـمعظعدقنمتلدللمرددقلما مممممصعودتماألصدضوحل،م

،مدد ممؼبمامم:مأعومأغومأخقهموػقمأخلصؼولمردقلما ممضولمأبقمبؽ ،

موابـؿفمتصؾحمظل.
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صعودتمزوجيمسـؿونمبوظؾش ى،مصؼولمهلومأبقمبؽ :مأغظ ؼين،مالم

مأدؿطقعمأنمأردمسؾقؽماآلن.

،مصؿعفؾًمزوجيمسـؿونمبـمعظعقن،مصؼوظًمهلدومموخ جمعـمصقره

أممروعون:مإنماٌطعؿمبـمسديمضدمطونمذط ػومسؾكمابـف،مووا معوموسدمأبقم

ممبؽ موسدًامضطمصلخؾػف.

اٌطعؿمبـمسدي،مسؾقدفمأنمصبددمممؽ معـمصقرهمإظبمعـ لماوفمأبقمب

حً مًطؾيمابـؿفمعـمابـف،مصودؿلذنمسؾقفماٌـ ل،موطونماٌطعؿمبـمسدديمم

اظيتمأمتؽـمهىمامدد ممواظددؼـماىدؼدد،مصؿدومإنممممممإظبمزوجؿفجوظلًوم

دخؾمأبقمبؽ مسؾقفؿومحؿكمضوظدً:مؼدومأبدومبؽد ،مت ؼددمأنمتلخد مابــدومممممممم

ووعؾدفمصدوبؽًومعدـؾؽؿ،موا مالمؼؽدقنمابــدومممممممصؿفعؾفمؼدخؾمؼبمدؼـدؽ،م

مص ؼليمظؽؿ.

صـظ مأبقمبؽ مإظبماٌطعؿمبـمسديموضول:مػد امعدومضوظؿدفماع أتدؽ،ممممم

مصؿوذامتؼقلمأغً؟

ظؾقؿقدي،مممتـفدماٌطعؿمبـمسددي،مغعدؿمضددمأجدورمرددقلما مممممم

وظؽـفمظقسمعؼؿـعًومبلع ماظدؼـماىدؼد،موالمؼ ؼدمالبـفمأنمؼرتكمدؼـف،م

معـؾمعومضوظً.صؼول:مأضقلم

ؽب ماألع .مضولمأبقمبؽ :مإذنمضدمت ط
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مضولماٌطعؿ:ماس رغومؼومأبومبؽ .

حؿكمضؾدؾمأنممما عـمصؼوممأبقمبؽ موضدمأغفكمأع ماًطؾيمبؿقلريم

،موسودمإظبمزوجديمسـؿدونمبدـمعظعدقنموضدولمهلدو:مأرددؾلمإظبممممممممضبدافؿو

مردقلما موضقظلمظفمأػً مودفً ،مصؾقلتموطبطىمسوئشي.

وخطدىماظلدقدةمسوئشديمبـدًمأبدلمبؽد ،مممممممما مصقض مردقلم

وابؿفٍماىؿقعمبوزدؼودماظؼ ابيمبقـفؿ،موشؿ ماظػ حيمعـ لمأبدلمبؽد ممم

بوتمؼرتددمسؾقفؿمأطـد معدـممم،موعـمابـؿفؿمبش فمخطؾيمردقلما م

اظلوبؼ،مأعومأممروعونمصؼدمزادماسؿـوؤػومبوبـؿفومسوئشدي،موطوغدًمت ؼددمممم

م.ظ دقلما مهلوماظلؿـمؼبماظطعوممحؿكمتصؾحمأعبؾم

م***

طوغًماظلدقدةمددقدةمبـدًمزععديمضددمبؾغدًماظـؿدوغني،موطوغدًممممممممم

وحقددةمصودؿضدعػفومأػؾدفو،موضددققبؼقامسؾقفدومظعؾؿفدؿمبندد عفو،مصؾؿددوممممممم

عمؾدمدخؾًمسؾقفومزوجيمسـؿونمبـمعظعقنمتؼقل:مأبشد يمخبدريمؼدقممرممم

مسؾقؽمعـ موظدتؽمأعؽ.

مادؿؾش تمدقدةموضوظً:موعومذاك؟

مخطؾؽ.ضوظً:مأردؾينمردقلما مأل

متعفؾًمدقدةمضوئؾي:مأغومؼؿ وجينمردقلما !
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مضوظً:مغعؿ،مذط كمظل،مورؾىمعينمأنمآتقؽ.

دععًمسقـومدقدةمعـماظػ حي،مػد اموا مصد جماظددغقومواآلخد ة،ممممم

موظؽـفومضوظً:مإذنمصودؿلذغلمعـمأػؾل.

صد ػؾًمسؾدكماظػدقرمإظبمواظدددماظلدقدةمددقدة،موأمؼؽدـمعلددؾؿًو،ممممممم

مسؾدما مأخطىمابـؿؽ.مـؾلمربؿدمبـوضوظًمظف:مأردؽب

صؼول:مطدػحلمطد ؼؿ،مذظدؽماظ جدؾمالمؼ صضدفمأحدد،معدوذامتؼدقلممممممممم

مدقدة؟

مضوظً:مهىمذظؽ.

مضول:مادسفومإظل.

صقض تمدقدة،مصؼولمهلومواظددػو:مأيمبـقدي،مإنمػد همتد سؿمأنممممم

ا مبـمسؾدماٌطؾىمضدمأرددؾمطبطؾدؽموػدقمطػدممطد ؼؿ،مممممممدربؿدًامبـمسؾ

مأهؾنيمأنمأزوجؽمبف؟

مؿ.ضوظًمدقدة:مغع

مضول:مادسقفمظل.

شددع تمدددقدةم،موخطؾفددومعددـمواظدددػو،مصصفددوحلمردددقلما م

وظؽـفدومخطد مخدور مؼبمذػـفدوممممممبػ حيمأمتشع مبفومؼبمحقوتفومطؾدفو،م

ممصؼوظً:موظؽـ...
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م:معوم ـعؽمعين؟صللهلومردقلما م

ضوظً:موا مؼومردقلما معوم ـعينمعـؽمأنمالمتؽقنمأحىماظربؼيم

مدؽمبؽ ةموسشقي.قحمػمالحلماظصؾقيمسـدمرأأخوفمأنمؼصإظل،موظؽينم

م:مصفؾمعـعؽمعينمذلحلمشريمذظؽ؟ضولمردقلما م

مضوظً:مالموا .

صوحلمغلوحلمم(1)ضول:مؼ غبؽما ،مإنمخريمغلوحلمرطأمأسفوزمامبؾ

مض ؼش،مأحـوهمسؾكموظدمؼبمصغ ه،موأرسوهمسؾكمبعؾمب اتمؼد.

هدىمم،موضدمطوغًمع حيمورقؾيمجدًا،موصؿ وجفومردقلما م

خوصديمممأنمتدخؾماظؾلؿيمسؾكموجدقهماىؿقدع،مصلد مبفدوماظ ددقلمممممم

مبدخقهلومعـ ظفمؼبموضًمصعىمسؾقفموسؾكمبـوتف.

م***

ؼؼقمماظؾقدؾ،مضوظدًمظدفماظلدقدةممممممؼبمظقؾيمسـدعومطونمردقلما م

مدقدة:مؼومردقلما ،مأصؾلمععؽ؟

ذددوضًو،مطددونمطبػددػمسؾددكماظـددوسمؼبمممطددونمضقددوممردددقلما مم

ي،موظؽـمضقومماظؾقؾمطدونمؼصدؾقفموحدده،موظؽـدفممسدحمممممماظصؾقاتماٌػ وض

اظ يمطونمؼطقؾماظ طدقعمواظلدفقدممممهلو،موزؾًمتصؾلمععمردقلما م

                                                           
 أسفوزمامبؾمؼعينمزف ػو.م(1)
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ؾبم ؽبمممإظبمأنماغؿفك،مصؼوظًمظفمبومسي:مؼومردقلما ،مصدؾق مخؾػدؽمص طعد

ؾب ؾبممرطقسًومحؿكمخشق أصدؾلمععدؽموؼدديمممممأنمؼلؼطماظدممعـمأغػل،مصؽـد

مسؾكمأغػل.

ً:مؼومردقلما ،مأصؾلمععؽماوغقدي،ممصؼوظمصضقؽمردقلما م

موظؽـمخػػمؼبماظ طقعمواظلفقد،محؿكمالمأعلؽمبلغػل.

صؽوغًماظلقدةمدقدةمعصدرمبففيمؼبماٌـ ل،مودعدماىؿقعمبفدومم

مبقـفؿ.

م***

صؽدونمؼؿؾدقمممؼبمأعد مدؼـدف،ممممسودتمض ؼشمودودلمرددقلما ممم

سؾقفؿمآؼوتماظؿقحقد،مصـفضمسؼؾيمبـمأبدلمععدقطمؼؼدقل:مؼدومربؿدد،مممممم

م لمسؾقـومطؿوبًومالمؼلع غومبرتكماظ تمواظع ى،موغعؾدمإهلؽمععفؿو.أغ

مفمدقرةمؼقغس،موصقفومردمسؾقفؿ:دقظدكمرددوظبمسؾد لما متعدصلغ

ًۡ٭٥ُِۡۡۡتذَۡلَِٰۡۡإَوذَا
َ٤ ًَِّجَٰخۡ َۡءايَةُت٪َةَۡٔ ِي٨ََۡۡٝةَلَۡۡب ةَٓء٩َةۡيَؿُۡصٮنََّۡۡلۡۡٱَّلذ َٞ ِ ۡٱاۡخ٣ِۡۡ

ۡؿَءانٍۡ ُٞ ِ َٓۡۡدۡيِۡۡث وَۡۡۡفََٰؾا
َ
ُۡلُ ۡثَۡۡأ نِۡۡۡلٓۡۡيَُسٮن٦َُۡۡة٢ُّۡٝۡۡۡؽِ

َ
َُلُۥۡأ ثَّؽِ

ُ
ةٓي ٨ِ٦ۡۡۡخ َٞ

ۡ ۡد٤ِۡ ِسٓ ۡٛ َۡج
ُٓۡۡإِنۡۡ دذجِ
َ
ۡۡخ اۡۡيُٮَح٦ََٰۡۡٓةۡإِّلذ ٓۡۡإَِلذ َػةُفۡۡإِّّنِ

َ
ًُۡخۡۡإِنۡۡۡأ َى َٔۡۡ َؾاَبَۡۡرّبِ ًمۡ ۡيَۡٮمٍَۡۡٔ ِْ ۡٯَٔ

َُۡۡمةٓء٣َۡۡذٮ٢ُٝۡۡۡ ًُۡس٥ۡۡۡد٤ََۡٮد٫ُُۥ٦َۡةۡٱّللذ َ٤ َُٰس٥َۡوَّلَٓۡۡٔ ۡدَرى
َ
ۡث٫ِِۡۡأ ؽۡۡۡۦا َٞ ۡذًُِس٥َۡۡۡۡلِۡسُخَۡۡذ

٨ِ٦ُّۡۡۡخ٧ُٗؿا ََٚلَۡۡرۡج٫ِ٤ِۦٓ 
َ
٤ُِٞٮنَۡۡأ ٕۡ ٥َ٤َُۡۡذ٨٧ََٰۡۡۡت ّۡ

َ
٨ِۡۡأ ۡۡٱۡذَُّتَىَٰۡۡم٧ِذ ََِۡۡعَ ٠َِۡؾثًةۡٱّللذ

وۡۡ
َ
َبۡۡأ ۡأَِب٠َۡؾذ َٰذ٫ِِۦٓ  ٤ِطَُّۡۡلۡۡإ٩ِذ٫ُۥَۡي ۡٛ جُُؽونَۡۡٱٱل٧ُۡۡضؿُِمٮنَُۡۡح ٕۡ ُِۡۡدون٨ِ٦َِۡۡۡويَ ٦َۡةۡٱّللذ
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ُ٭٥َۡۡۡوَّلۡۡيََُض٥٬َُُّّۡۡۡلۡ ُٕ َٛ ٮلُٮنَۡۡيَ٪ ُٞ َعَُٰٓؤ٩َةَۡهَُٰٓؤَّلٓءَِۡۡويَ َٛ ِ ِۡۡٔ٪ؽَُۡۡم ٢ُۡٝۡۡۡۡٱّللذ ُت٪َّبِ
َ
ۡٮنَُۡۡٔۡخ

َۡ ٥َ٤َُّۡۡلۡۡث٧َِةۡٱّللذ ٕۡ َٰتِِۡۡػَۡۡح َفََٰق ۡرِضۡ ِۡػَۡۡوَّلۡۡٱلكذ
َ
ََٰلَُٰۡۡقۡجَدَٰ٪٫َُۥۡٱۡۡل ةَۡودََػ َۡخ٧ذ

 .1ٲيُۡۡشُِكٮنَۡ

وأصددقوبف:مضدددمماظ دددقلمموطددونمأبددقمجفددؾمؼؼددقلمطؾؿددومرأى

أعومطؾؿدًماظقدقمممممألرضماظ ؼـمؼ اقنمعؾؽمطل ىموضقص ،حلطؿمعؾقكماجو

ماظلؿوحلمؼومربؿد؟

وطونمػـوكمعـماٌش طنيمرجؾمحؾقماظؽ م،مععلقلماظؾلون،مطؾؿوم

ؼؼقلمظف:مأػدً مبوظصدودقماألعدني،مذد ؼػمضد ؼش،مممممممظؼلمردقلما م

أػً مبوظؽ مماظطقىماىؿقؾماظ يمتلؿعـومإؼدوه،موا مإنمظدفميد وةمعدوممممم

مغ ضقفومؼبمأصضؾماظشع .

وإذامجؾسمإظبموجفوحلمض ؼشمأصضكمهلؿممبومطبؾهمضؾؾفمعـماظؽ هم

وؼؼقلمهلؿ:مطقػمترتطقغفمػؽ امؼـشد مددق همؼبمعؽدي؟موا ممممموايؼد،

ممإنماألعؿمحقظؽؿمدؿؼوتؾؽؿمإذامعوماغؿش مدق همبقـفؿ.

مبومؼ ضلمعـممقرةمػقدمتلؾقيمظ دقلما مد لما متعوظبمددصلغ

َّلٓۡ ؾماآلؼي:دًمؼبماظ جد ظدف،موغدضقعمىد ؼدتؽ
َ
ُۡوُؽور٥٬َُۡۡۡيَثۡ٪ُٮنَۡۡإِجذُ٭٥ۡۡۡخ

ْۡ ٮا ُٛ َّل٦ِۡۡۡ٪٫ُۡ ٣ِۡحَۡكذَۡؼ
َ
ُ٘ۡنٮنَِۡۡظيَۡۡخ ٥َ٤ُۡۡثًَِةَبُ٭٥ۡۡۡيَۡكذَ ٕۡ ون٦ََۡۡةَۡح ٤ِ٪ُٮَنۡ َۡو٦َةۡيُِّسُّ ٕۡ ُۡح

                                                           
 .18-15،ماآلؼوتمدقرةمؼقغسم(1)
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٥ًُِ٤ ۡۡإ٩ِذ٫ُۥ ُؽورِۡۡثَِؾاتَِۡۡٔ  .٥1ٱلىُّ

م***

تؾكميمودبوظصقوبمقلما مدردعمدقمماظؿوظل،ماجؿؿدوحماظقدؼبمصؾ

ةَۡۡيُؿِيؽََُۡۡكن٨٦ََۡۡموت:داآلؼ ۡجًَةۡٱۡۡلًََٮَٰ َۡۡوزِيجَذََ٭ةۡٱلُّ َف٤ََُٰ٭٥ۡۡۡإحَِلۡ٭٩ۡۡۡ٥ُِٮَّفِ ۡٔ
َ
ۡذًَِ٭ةۡأ

َٟۡۡٯُحۡجَؼُكٮنََّۡۡلۡۡذًَِ٭ةۡو٥٬َُۡۡ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ِي٨َۡۡأ ِِۡۡػۡۡلَُ٭٣ۡۡۡ٥َحَۡفۡۡٱَّلذ ۡۡٱٓأۡلِػَؿة اۡۡإِّلذ ۡٱجلذةُر

ۡ ٍَ ٦َْۡۡةۡوََظجِ ٮا ُٕ ٢ُِۡ ۡذًَِ٭ةَۡو٪َ َٰ ةَۡوَب ٦ْۡۡذ ٤٧َُٮنَََۡۡك٩ُٮا ٕۡ ول:مإنما مددوض .(2)َٰح

يمغ لمإظبماظؼقوعيمظقؼضلمبقـفؿ،موطؾمدقمماظؼقوعدتؾوركموتعوظبمإذامطونمؼ

ي،مصلولمعـمؼدسكمبفمرجؾمعبعماظؼ آن،مورجؾمُضؿؾمؼبمدؾقؾمدأعيمجواق

ؾبمسؾكمأمؽمعودورئ:مأأمأسؾؿدقلما مظؾؼد ماٌول،مصقؼدؾمطـقدا ،مورج غ ظ

وذامسؿؾًمصقؿومسؾبّؾؿً؟مضول:مطـًمدول:مصؿدضمقظل؟مضول:مبؾكمؼومرب.درد

غوحلماظـفور!مصقؼقلما مظف:مط بً!موتؼقلمظفماٌ ئؽي:مآأضقممآغوحلماظؾقؾمو

قلما مظف:مبؾمأردتمأنمؼؾبؼولم)ص نمضورئ(مصؼدمضقؾمذظؽ.مدً!موؼؼد بدط

ؽمدؽمحؿكمأمأدسدعمسؾقددقبؿمأودف:مأظدقلما مظدىماٌولمصقؼدمتكمبصوحدوؼ

ؽبموجمإظبمأحد؟مضول:مبؾكمؼومرب.دهؿ صقؿومآتقؿؽ؟مضول:ممضول:مصؿوذامسؿؾ

قلما مظف:مط بً!موتؼقلماٌ ئؽي:مددقبق.مصقؼدؿ،موأتصدؾماظ حدًمأصدطـ

،مصؼدمضقؾمذظؽ.مً!موؼؼقلما مظف:مبؾمأردتمأنمؼؼولم)ص نمجقاد(دط ب

                                                           
 .5دقرةمػقد،ماآلؼيمم(1)

 .16-15دقرةمػقد،ماآلؼوتمم(2)
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مظف:مصقؿوذامُضؿؾً؟مصقؼقل:مُأع تؾبموؼمتكمبوظ يمُضؿؾمؼبمدؾقؾما ،مصقؼول

ؾب.مصقؼقلما مظف:مط بً!موتؼقلمدبوىفودمؼبمدؾقؾؽ،مصؼوتؾ ؾبمحؿكمُضؿؾ

ً!موؼؼقلما مظف:مبؾمأردتمأنمؼؾبؼولم)ص نمج يحل(،مدي:مط بدظفماٌ ئؽ

مؾمذظؽ.مأوظؽؽماظـ ايمأولمخؾؼما متلعقب مبفؿماظـورمؼقمماظؼقوعي.دوضدمضق

م***

اظؿؼددكمرطوغدديمبددـمسؾدددمؼبمذددعوبمعؽددي،مموبقـؿدومردددقلما مم

:م،موضدمطونمرطوغيمعـمأضقىمرجولمعؽي،مصؼولمظفمردقلما م(1)ؼ ؼد

مؼومرطوغي،مأالمتؿؼلما موتؼؾؾمعومأدسقكمإظقف؟

مضولمرطوغي:مإغلمظقمأسؾؿمأنماظ يمتؼقلمحؼمالتؾعؿؽ.

ؽبصؼولمردقلما م مإنمص سؿؽ،مأتعؾؿمأنمعومأضقلمحؼ؟م:مأص أؼ

مؼعؾؿمأغفماألضقىمب مذؽ،موضول:مغعؿ.ميابؿلؿمرطوغ

م:مصؼؿمحؿكمأصورسؽ.صؼولمردقلما م

وصد سفمأرضدًو،ممممصؼوممرطوغديمإظقدفمصصدورسف،مصف عدفمرددقلما مممممم

مصـفضمرطوغيمعػ وسًومؼ صضماهل  يموضول:مسدمؼومربؿدمصصورسينماوغقي.

أرضددًومظؾؿدد ةماظـوغقددي،ممصعددودمصؿصددورسو،مصصدد سفمردددقلما م

مسًوموضول:مؼومربؿد،موا مإنمػ امظؾعفى!مأتص سين؟صـفضمرطوغيمص 

                                                           
 رطوغيمبـمسؾدمؼ ؼدمبـمػوذؿمبـماٌطؾى،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)
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:موأسفدىمعدـمذظدؽمإنمذدؽًمأنمأرؼؽدف،مإنممممممضولمردقلما م

ؽب ؽبماتؼق مأع ي.ما مواتؾع

مضولمرطوغي:موعومػق؟

عشريًامإظبمذف ة:مأدسقمظؽمػ هماظشف ةماظيتممضولمردقلما م

مت ىمصؿلتقين.

مادسفو.عؿعفؾًو،ماؿمضول:ممغظ مرطوغيمإظبمردقلما م

صلضؾؾًمحؿكموضػدًمبدنيمؼدؼدف،مادؿمضدولمممممممصدسوػومردقلما م

مهلو:مارجعلمإظبمعؽوغؽ.

ص جعددًمإظبمعؽوغفددو!مصدد طضمرطوغدديمص سددًومممددومرأىموجدد ى،مم

ودخؾمعؽيمؼؼقل:مؼومبينمسؾدمعـوف!مدوحكب وامبصوحؾؽؿمأػدؾماألرض،مم

ؾب مأدق معـفمضط!مصقا معومرأؼ

م***

،مصفؾدسممرددقلما ممموحض مسوأمؼفقديمإظبمعؽي،مصعؾدؿمبدلع مم

إظقفمورؾىمإظقفمأنمؼؼدصمسؾقدفمعدومحددثمعدعمغديبما مؼقددػموإخقتدف،ممممممممم

،موضصماظؼصيمطوعؾديمؼبممندطمممصلغ لما متعوظبمدقرةمؼقدػمسؾكمردقظفم

مزبؿؾػمسؿومطوغًماظؼصصمت وىمصقفمؼبماظؼ آنماظؽ ؼؿمعػ ضيمبنيماظلقر.

م***
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لدللممجؾسماظصقوبيمؼبمذبؾسمألبلمبؽد مورددقلما مجدوظس،مصممم

سـمورضديمبدـمغقصدؾ،موزؼددمبدـمسؿد و،موأبدلممممممممماظصقوبيمردقلما م

روظى،مواظلقدةمخدصبي،مصؼولمسـمورضيمبـمغقصدؾ:مضددمرأؼؿدفمص أؼدًممممم

ماظلـدس.ممسؾقفماقوبمبقوض،مأبص تفمؼبماىـيموسؾقف

موسـمزؼدمبـمسؿ ومبـمغػقؾ:مؼؾبؾعٌمؼقمماظؼقوعيمأعيموحده.

مفـؿمإظبمضقضوحمعـفو.وسـمأبلمروظىمضول:مأخ جؿؾبفمعـمشؿ ةمعـمج

وسـماظلقدةمخدصبيمضول:مأبص تفومسؾكمغفد مؼبماىـديمؼبمبقدًمممم

معـمضصى،مالمصكىمصقفموالمغصى.

جوحلمرجؾمودخؾمااؾس،موغظ مإظبمأبلمبؽ موبددأمؼشدؿؿف،ممماؿم

جدوظسمؼؾؿلدؿموؼعفدى،موأبدقمبؽد ممممممموؼغؾظمؼبماظؽ م،موردقلما م

لمبؽد ماضدط مأبدقممممصوعًمحؾقؿمسؾكماىوػؾ،مصؾؿومأطـ ماظ جؾمسؾكمأبدم

بؽ مظؾ دمسؾقف،مواددؿكدممبعدضماألظػدوزماظديتمتؾػدظمبفدوماظ جدؾمردًامممممممم

موضوممعـمااؾس.مسؾقف،مصغضىمردقلما م

سؾدكماظػدقر،موددلظف:مؼدومممممميؼمأبقمبؽ ماظصدؼؼمب ددقلما مم

ردقلما ،مطونمؼشؿؿينموأغًمجدوظس،مصؾؿدومرددتمسؾقدفمبعدضمضقظدفمممممم

مشضؾًموضؿً!

طونمععؽمعؾدؽمؼد دمسـدؽ،مصؾؿدومرددتممممم:مإغفمضولمردقلما م
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مسؾقفمبعضمضقظفموضعماظشقطون،مصؾؿمأطـمألضعدمععماظشقطون.

وغظ مإظبمأبلمبؽ مب صؼموضولمظف:مؼومأبومبؽ ،ما ثمطؾفـمحدؼ:مم

سـفدوم مسد موجدؾمإالمأسد قبما مبفدوممممممم(1)عومعـمسؾدمُزؾؿممبظؾؿديمصقؾبغضدلمم

ا مبفومطـد ة،ممغص ه،موعومصؿحمرجؾمبوبمسطقيمؼ ؼدمبفومصؾيمإالمزادهم

مبفومضؾي.مظيمؼ ؼدمبفومطـ ةمإالمزادهما وعومصؿحمبوبمعلل

،موطونمؼبمأصقوبفمقلما مدصؾكمرد ة،مصدًماظصدونموضداؿمح

ونمبعضمد،مصؽقلما مدػمرددوحلمتصؾلمخؾد أةمحلـدـماعدبنيماٌلؾؿق

ػماألولمظؽ مؼ اػوموؼػنتمبفومسـمدقنمؼبماظصددممحؿكمؼؽديمؼؿؼداظصقوب

 مؼؿلخ محؿكمؼؽقنمؼبماظصػماآلخ ،مصنذامدضماآلخدف،موطونماظؾعدتص 

عـماظص ة،ممرطعمغظ معـمهًمإبطفمظرياػو،مصؾؿوماغؿفكمردقلما م

ؽۡۡمفمإظقف:دوظبمبدكما متعدؿمعومأوحدفدكمسؾقدتؾ َٞ ٧ِۡ٤٪َةَۡو٣َ ِؽ٦ِيََۡۡٔ ۡٞ ۡٱل٧ُۡۡكذَ
ؽ٦ِۡۡۡ٪ُس٥ۡۡ َٞ ٧ِۡ٤٪َةَۡو٣َ  .2ٸِؼؿِي٨َۡۡٔۡۡٱل٧ُۡۡكَتَۡۡٔ

م***

مظ وجفومسـؿونمبـمسػون،موظدتمرضقيمبـًمردقلما ممؼبمػ اماظعوم

ماألول مذظؽممابـفؿو مبعد ما مبـمسـؿونمبـمسػونمؼبمايؾشي،موض را سؾد

م.اظعقدةمإظبمعؽي،مظقؾؼقومإظبمجقارمردقلما م

                                                           
 ؼغضلممبعـكمؼلؽًموؼصرب.م(1)

 .24دقرةمايف ،ماآلؼيمم(2)
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلنسون ـــــــــــــــــ و اخلامس الفصل

م

 م6/511+5 | هـ1-/00+01

 (0)بوعة العقبة األوىل

م

ؼعدد ضمغػلددفمسؾددكممحددونمعقدددؿمايددٍ،موسددودمردددقلما مم

اظؼؾوئؾ،موأشؾظًمسؾقفمض ؼشمأطـد مصدلطـ ،مواتػؼدقامأنمؼػ ضدقاماظـدوسمممممم

مسـفمعفؿومطونماظـؿـ.

عومؼؽ ه،موؼـدولمممدـمؼؼػدقنمممممصؽونمأبقمهلىمؼؾبلؿعماظ دقلم

وؼـػ معـفماظؽؾورمواظصغور،موطدونممؼلؿؿعقنمإظقفمأؼضًو،موؼمظىماألرػولم

وػقمؼؼػمسؾكماظؼؾوئدؾمؼؼدقل:مؼدومبدينمصد ن،مإغدلممممممممؼؿؾعماظ دقلم

ردددقلما مإظددقؽؿ،مآعدد طؿمأنمتعؾدددواما موالمتشدد طقامبددفمذددقؽًو،موأنممم

متصدضقغلمواـعقغلمحؿكمأبؾغمسـما معومبعـينمبف.

أنمصقؼقلمأبقمهلىمعـمبعدده:مؼدومبدينمصد ن،مػد امؼ ؼددمعدـؽؿمممممممم

إظبمعومجوحلمبفمعدـماظؾدسديمواظضد ظي،ممممماماظ تمواظع ىموحؾػوحلطؿتلؾكق

                                                           
 اظؼؿول.بقعيماظعؼؾيماألوظبمتلؿكمأؼضًومبقعيماظـلوحل،مألنمظقسمصقفوماتػوقمسؾكمم(1)
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مص متلؿعقامظفموالمتؿؾعقه.

وؼؼدقلمظؾـدوس:مإنمػد امإالممممموزؾمأبقمجفؾمؼؿؾعمرددقلما مم

مإصؽماصرتاه.

مظؾؼؾوئؾ:مإمنومأغ رطؿمبوظقحل.مصقؼقلمردقلما م

مصقؼقلمأعقيمبـمخؾػ:ماصرتاه،مإمنومأغًمعػرت.

ْۡ... م:مقلما ددقلمرددؼدصق دُٮا
ۡ
َٕۡۡشَِۡۡٚد ِ َيَٰخۡ ٦ِّۡۡس٫ِ٤ِۦُۡقَٮر ۡۡث َُّتَ ۡٛ ٦ُۡ

ْۡ ٮا ُٔ ذ٨٦َۡ٥َُِۡۡوٱۡد ٕۡ َُ ُِۡۡدون٨ِ٦ِّۡۡۡٱۡقذَ م.م1٭َصَِٰؽرِي٠َُۡۡ٪ذ٥ُۡۡۡإِنۡٱّللذ

مصقؼقلمأبقمدػقون:مظقالمأغ لمسؾقـوماٌ ئؽيمأومغ ىمربـو؟

َُُۡۡتِجُّٮن٠َُۡۡ٪ذ٥ُۡۡۡإِن... م:قلما مددددقلمرددددؼدقدص ُٕٮِنۡۡٱّللذ َۡٚٱدذجِ
َُُۡۡيۡجِۡجُس٥ُۡ ِٛؿۡۡۡٱّللذ ۡ٘ ُۡۡذ٩ُُٮبَُس٥ۡۡ ٣َُۡس٥َۡۡۡويَ ٮر َۡۡوٱّللذ ُٛ م.2ٿرذِظ٥ًۡ َۡد

صقؼقلماظقظقدمبـماٌغرية:مأبش ًامعـومواحددًامغؿؾعدف؟مإغدومإذًامظػدلممممم

م.(3)ض لمودؾبعؾب 

َ٭ة... م:قلمردقلما مددصقؼ حُّ
َ
ّٟۡ ِۡػ٠ُۡۡ٪ذ٥ُۡۡۡإِنۡٱجلذةُسَۡۡيَٰٓد ٦ّ٨َِۡۡۡم

ۡخجُؽََُۡۡٚلٓۡۡدِيِنۡ
َ
ِي٨َۡۡأ جُُؽونَۡۡٱَّلذ ٕۡ ُِۡۡدون٨ِ٦َِۡۡۡت ۡخجُؽَُۡۡوَؾَِٰس٨ۡۡۡٱّللذ

َ
َۡۡأ ِيۡٱّللذ ۡٱَّلذ

َُٰس٥ۡاۡ مِۡؿُتَۡۡحذََٮٚذى
ُ
نَۡۡۡوأ

َ
ُزٮنَۡۡأ

َ
م.4ڂ٧ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ِي٨ِ٦ََۡۡۡۡأ

                                                           
 .13دقرةمػقد،ماآلؼيمم(1)

 .31دقرةمآلمسؿ ان،ماآلؼيمم(2)

 دؾبعؾب مؼعينمجـقن.م(3)

 .104دقرةمؼقغس،ماآلؼيمم(4)
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إظبمدودةمض ؼشممقامحنيمتػ قماظـوس،مصـظ ماظ دقلمداؿمتػ ض

وجمواظؿفور،مصلوحكما متعوظبمإظقفموضدمضوقمصدرهممبومؼؼقظقنمسـفمظؾقف

ؽۡۡمف:ددـدػمسدػدطب َٞ ٥َ٤َُۡۡو٣َ ٕۡ ََٟۡۡج ٩ذ
َ
ُٜۡۡخ ً ٌِ ٮلُٮنَۡۡث٧َِةَۡوۡؽرُكَۡۡيَ ُٞ ََۡٚكّجِطۡۡۡٻ٧َح

َِِٟۡۡب٧َۡؽِۡ ِ َِٰضِؽي٨ِ٦َّۡۡ٨ََۡۡوُك٨َۡرّب َٟۡۡوَٱۡخجُؽۡۡۡټ٧ٱ٣صذ ََٰۡۡربذ ََٟۡۡظّتذ تًَِ
ۡ
ۡيَأ

.1ٽ٧ٱحۡلَِٞيُۡ

إالمػقمسؾقفمتقطؾدًموػدقمممم:محليبما مالمإظفصؼولمردقلما م

ممربماظع شماظعظقؿ.

م***

وددورمععدفممممعـمرؾىماظـص ةمواٌعقغدي،مموأمؼقلسمردقلما م

ؼؿؾؿلقنماظؼؾوئدؾمؼبمايدٍ،موطدونممممأبقمبؽ ماظصدؼؼموسؾلمبـمأبلمروظىم

أبقمبؽد مسوٌدًومؼبماألغلدوب،مصؽدونمصبؾدسمإظبماظؼؾقؾديمؼؿقد ىمغلدؾفوممممممممم

سدـمأجددادػؿموأضد بماظـدوسمممممموذ صفومودقودتفومبنيماظع ب،موؼللهلؿ

مهلؿ،مصقع فمغلؾفؿمأذ صوحلمأضقؼوحلمأممضعػوحلمالمسقنمهلؿ.

جؾسمأبقمبؽ ماظصدؼؼمإظبمضؾقؾديمؼلدلهلؿمبعددمأنمددؾؿمسؾدقفؿ:مممممم

مممـماظؼقم؟

مضوظقا:معـمربقعي.

                                                           
 .99-97دقرةمايف ،ماآلؼوتمم(1)
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ميمربقعيمأغؿؿ؟معـمأذ اصفومأممعـمأودورفو؟أضول:مو

مضوظقا:مبؾمعـمأذ اصفوماظعظؿك.

معظؿك؟ضول:مصؿـمأيمأذ اصفوماظ

مضوظقا:مذػؾماألطرب.

مضول:معـؽؿمص نماظ يمطونمؼؾبؼول:مالمدقدمبقاديمص ن؟

مضوظقا:مال.

مضول:مصؿـؽؿمص نمضوتؾماٌؾقكمودوظؾفومأغػلفو؟

مضوظقا:مال.

مضول:مصؿـؽؿمص نمغبلماظدؼورموعوغعماىور؟

مضوظقا:مال.

مضول:مصؿـؽؿمص نمصوحىماظعؿوعيماظيتمالمعـقؾمهلو؟

مضوظقا:ال.

مغؿؿمأخقالماٌؾقكمعـمطـدة؟ضول:مصل

مضوظقا:مال.

مصفورماٌؾقكمعـمًؿ؟أضول:مصلغؿؿم

مضوظقا:مال.

مضولمأبقمبؽ مأخريًا:مصؾلؿؿمب ػؾماألطرب،مبؾمأغؿؿمذػؾماألصغ .
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ذػؾقامظعؾؿفماظعؿقؼمبوألغلوب،مصقاىمش ممإظبمأبدلمبؽد مأعلدؽمممم

،موأمغؽؿؿدؽمذدقؽوًمممقل:مؼومػ ا،مإغؽمددلظؿـومصلخربغدوكممب عوممغوضؿفمؼؼ

موسبـمغ ؼدمأنمغللظؽمممـمأغً؟

مضول:مرجؾمعـمض ؼش.

مضولماظغ م:مأػؾماظلمددمواظ ئودي،مممـمأغًمعـمض ؼش؟

مضولمأبقمبؽ :مرجؾمعـمبينمتقؿمبـمع ة.

ضول:مأصؿـؽؿمضصلمبـمط بماظ يمضؿدؾممبؽديماٌؿغؾدؾنيمسؾقفدو،ممممم

وأجؾكمبؼقؿفؿ،موعبعمضقعفمعـمطؾمأوبمحؿكمأورـفؿمعؽي،ماؿمادؿقظبم

مار،موغ لمض ؼشًومعـوزهلو،مصلؿؿفماظع بمب ظؽمذبؿقبعًو؟سؾكماظد

مصؼولمأبقمبؽ :مال.

مضول:مصؿـؽؿمسؾدمعـوفماظ يماغؿفًمإظقفماظقصوؼو؟

مضول:مال.

مضول:مصؿـؽؿمػوذؿماظ يمػشؿماظـ ؼدمظؼقعفموألػؾمعؽي؟

مضول:مال.

ضول:مصؿدـؽؿمسؾددماٌطؾدىمذدقؾيمايؿدد،موصدوحىمسدريمعؽدي،ممممممممم

اظلؾوعمؼبماظػ ،ماظ يمطدلنموجفدفمضؿد مممموعطعؿمرريماظلؿوحلمواظقحقشمو

مؼؿألألمؼبماظؾقؾيماظظؾؿوحل؟
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مضول:مال.

مضول:مأصؿـمأػؾمامصوضيمأغً؟

مضول:مال.

مضول:مأصؿـمأػؾمايفوبيمأغً؟

مضول:مال.

مضول:مأصؿـمأػؾماظـدوةمأغً؟

مضول:مال.

مضول:مأصؿـمأػؾماظلؼوؼيمأغً؟

مضول:ال.

مضول:مأصؿـمأػؾماظ صودةمأغً؟

مضول:مال.

مـماٌػقضنيمبوظـوسمأغً؟ضول:مأصؿ

مضول:مال.

وج بمأبقمبؽ مزعوممغوضؿفمعـمؼدماظغ م،مصؼولمظدفماظغد م:مأعدومممم

قبمًربتؽمأغؽمعـمأر افمض ؼشموظلدًمعدـممم وا مؼومأخومض ؼش،مظقماؾ

مأذ اصفو.

ؼؿؾلؿ،موضولمسؾدلمبدـمأبدلمروظدىمألبدلمممممممصوضرتبمردقلما م
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مبؽ :مؼومأبومبؽ ،مظؼدموضعًمسؾكمداػقي.

بؽد :مأجدؾ،مإغدفمظدقسمعدـمروعديمإالموصقضفدومروعدي،ممممممممممصؼولمأبق

مواظؾ حلمعقطؾمبوظؼقل.

م***

سؾقدفماظلدؽقـيمواظقضدور،مممممذبؾلًواؿمذػؾقامإظبمذبؾسمآخ ،مطونم

جقددًا،موضددمطدونمممممأبقمبؽد ممهلؿمػقؽوتماظلقودة،مؼع صفؿم(1)صقفمعشوؼ 

ؼؼقل:مبلبلممسؾقفؿماؿماظؿػًمإظبمردقلما ممعـمبعضفؿ،مصلؾؿض ؼؾًوم

أعل،مظقسمبعدمػدمالحلمعدـمسد مؼبمضدقعفؿ،مػدمالحلمددودةمضدقعفؿممممممممأغًمو

مودودةماظـوس.

صوضرتبمأبقمبؽ ماظصددؼؼمعدـمأضد بماظـدوسمإظقدفمعدـفؿ،موبعددمممممممم

ماظؿققيمدلظف:مطقػماظعددمصقؽؿ؟

مصلجوبف:مإغومظـ ؼدمسؾكمأظػ،موظـمتغؾىمأظػمعـمضؾي.

مصؼولمظفمأبقمبؽ :مصؽقػماٌـعيمصقؽؿ؟

مجد.صؼول:مسؾقـوماىفدموظؽؾمضقمم

مصؼولمأبقمبؽ :مصؽقػماي بمبقـؽؿموبنيمسدوطؿ؟

                                                           
م.عػ وقمبـمسؿ و،موػوغهمبـمضؾقصي،مواٌــكمبـمحوراي،مواظـعؿونمبـمذ ؼؽاظ جولمػؿ:مم(1)

 صؼط.دودةمبينمبؽ ،مدق ط ونمؼبمػ اماٌقضعم
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صؼول:مإغومأذدمعومغؽقنمظؼوحلمحنيمغغضى،موإغومظـما ماىقودمسؾكم

ماألوالد،مواظل حمسؾكماظؾؼوح،مواظـص معـمسـدما .

موضول:مظعؾؽمأخقمض ؼش؟ماؿمغظ مإظبمردقلما م

مصؼولمأبقمبؽ :مإنمطونمبؾغؽؿمأغفمردقلما مصفومػقمذا.

مضدمبؾغـومأغفمؼ ط مذظؽ.مصؼول:

ذبؾلدف،موأزّؾدفمبعؾوحلتدف،مممممصؼوممأبقمبؽ موأجؾسمردقلما م

مصؼولمظفماظ جؾ:مصنظبمعومتدسقمؼومأخومض ؼش؟

:مأدسقطؿمإظبمذفودةمأنمالمإظفمإالما موحدهمالمصؼولمردقلما م

ذ ؼؽمظفموأغلمردقلما ،موأنمتمووغلموتـص وغلمحؿدكمأؤديمسدـما ممم

صننمض ؼشًومضدمتظوػ تمسؾدكمأعد ما موطد بمرددقظف،ممممممأع غلمبف،اظ يم

موادؿغـًمبوظؾورؾمسـمايؼ،موا مػقماظغينمايؿقد.

مف:موعومػلمردوظيمربؽ؟صللظ

٢ُْۡٝۡۡۡ۞مكما مإظقف:دصلوح ةلَۡٮا َٕ د٢َُۡۡۡت
َ
٤ًَُۡس٥ۡاَۡۡربُُّس٥َۡۡۡظؿذم٦ََۡۡةۡخ َٔۡۡ ّلذ

َ
ۡخ

ْۡ اَۡۡٔٗۡمۡيۡۡث٫ِِۦۡتُۡۡشُِكٮا ي٨ِۡۡۡة َِٰلَ اۡإِظَۡۡۡوبِٱ٣َۡق َْۡۡوَّلَۡۡصَٰٗ٪ة ذ٤ُُٮٓا ۡٞ ۡوَؾََٰؽُز٥َۡت
َ
ٜۡ ٨ِ٦ّۡۡۡۡأ َٰ

ـَ ٨ُۡۡۡإ٦ِۡ ۡۡنذ
َْۡۡوَّلِۡۡإَويذة٥ۡ٬ُا٩َۡۡۡؿزُُُٝس٥ۡۡ َؿبُٮا ۡٞ َِٰظَلَۡۡت َق َٛ َ٭ؿ٦ََۡۡةۡٱ٣ۡ ٨َاَۡۡو٦َة٦ِۡۡ٪َ٭ةَّۡ َُ َْۡۡوَّلَۡۡب ذ٤ُُٮا ۡٞ َۡت
َفۡ ۡٛ َُۡۡظؿذمَۡۡٱ٣ذِّتۡۡٱجلذ ۡۡٱّللذ ۡ ۡإِّلذ ِ ّٜ ٣َُِٰس٥ۡۡۡثِٱۡۡلَ َُٰس٥َۡذ ى َٕۡۡث٫ِِۦۡوَوذ ٤ۡذُس٣ۡۡ٥َ
٤ُِٞٮنَۡ ٕۡ م.١٥١1َت

                                                           
 .151دقرةماألغعوم،ماآلؼيمم(1)
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مصؼوظقا:موإظبمعومتدسقمأؼضًو؟

َْۡۡوَّلۡمف:دقدظوظبمإدعدا متكمدلوحدص َؿبُٮا ۡٞ ۡۡٱحۡلَت٦َِۡۡ٥ًِةَلَۡۡت ِۡهَۡۡثِٱ٣ذِّتۡۡإِّلذ
ۡظَك٨ُۡ

َ
َٰۡۡأ ََٖۡۡظّتذ ۥ َۡۡحۡج٤ُ هُ ُمؽذ

َ
ْۡۡأ ۡوُٚٮا

َ
٢ًََۡۡۡوأ ۡ َۡوٱل٧َُِۡيانَۡۡٱ١َۡ٣ ٍِ َّۡۡلۡۡثِٱ٣ِۡٞۡك ُٙ ِ ٩َُۡس٤ّ

ًكة ۡٛ َۡۡج اۡۡإِّلذ َ٭ة َٕ ٤ُْٝۡۡۡذ٥ُِۡۡۡإَوذَاۡوُۡق ِؽلُٮا ۡٔ َٕۡ٭ؽُِۡۡٝۡؿَبَٰ ۡۡذَاََۡكنََۡۡولَٮَۡۡۡٚٱ ِ َِۡۡوب ْۡ ۡٱّللذ ۡوُٚٮا
َ
ۡأ

٣َُِٰس٥ۡۡ َُٰس٥َۡذ ى ٤ذُس٥ۡۡۡث٫ِِۦۡوَوذ َٕ ُؿون٣ََۡۡ م.١٥٢1دََؾ٠ذ

ضوظقا:موإظبمعومتدسقمأؼضًومؼومأخومض ؼش؟مصقا معدومػد امعدـمطد مممممم

مـوه.أػؾماألرض،موظقمطونمعـمط عفؿمظع ص

َۡۡإِنۡذ۞مف:دقدكمإظدوظدعدكما متدلوحدص ُمؿُۡۡٱّللذ
ۡ
ۡؽلِۡۡيَأ َٕ ۡوَٱۡۡلِۡظَص٨َِٰۡۡثِٱ٣ۡ

ۡؿَبَٰۡۡذِيِۡإَويذَةٓي ۡ ُٞ ٨َِۡۡويَۡ٪َهَٰۡۡٱ٣ۡ ۡعَنةٓءَِۡۡٔ َٛ ُس٥ۡۡۡوَٱۡۡلَۡغِ َۡۡوٱل٧ُۡ٪١َؿِۡۡٱ٣ۡ ُْ ۡيَِٕ
٤ذُس٥ۡۡ َٕ ُؿون٣ََۡۡ م.2ٴ٧دََؾ٠ذ

ؽدورمماألخد ق،موإنمممإالمإظبمعمصؼولمذ ؼػماظؼقم:موا معومدسدقتؽبم

معومتؼقل.مضقعًومحوربقكموسودوكمضدمزؾؿقك،موإغومسبى

ؾبمم عؼوظؿدؽمؼدومممماؿمغظ مإظبمصوحؾفمظقشورطفماظ د،مصؼول:مضددممسعد

ؾب ضقظؽ،موإغلمأرىمإنمت طـدومدؼــدومواتؾعـدوكمسؾدكممممممأخومض ؼش،موصدض

ؿفؾسمجؾلؿفمإظقـومظقسمظفمأولموالمآخ ،مأمغؿػؽد مؼبمأعد ك،مممدؼـؽمظكب

ؾيمعومتدسقمإظقف،مزظديمؼبماظد أيمورقؽديمؼبماظعؼدؾموضؾديمؼبمممممموغـظ مؼبمسوض

                                                           
 .152دقرةماألغعوم،ماآلؼيمم(1)

 .90دقرةماظـقؾ،ماآلؼيمم(2)
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اظـظ ،موإمنومتؽقنماظ ظيمععماظعفؾي،موإنمعـمورائـومضقعًومغؽ همأنمغعؼدم

مسؾقفؿمسؼدًا،موظؽـمت جعموغ جعموتـظ موغـظ .

ؾًبمممممممم ماؿمغظد مإظبمصدوحؾفماآلخد مظقشدورطفماظد د،مصؼدول:مضددممسعد

ؾب ؽبممضقظؽمؼدومأخدومضد ؼش،موأسفدؾينمممممعؼوظؿؽموادؿقلـ بدف،ممممعدومتؽؾؿد

واىقابمػقمجقابمرصوضل،موإغومضدمسوػدغومطلد ىماظػد سمأالمسبددثمممم

حداًوموالمغمويمربداًو،موظعؾمػ اماألع ماظ يمتدسقغومإظقفمممدومتؽ ػدفممم

،مصلعومعومطونمممومؼؾلمب دماظع بمص غىمصوحؾفمعغػدقر،موسد رهممماٌؾقك

،معؼؾقل،موأعومعومطدونمؼؾدلمبد دمصدورس،مصد غىمصدوحؾفمشدريمعغػدقرمممممممم

س رهمشريمعؼؾدقل،مصدننمأردتمأنمغـصد كمومنـعدؽمممدومؼؾدلماظعد بممممممممو

مصعؾـو.

:معومأدلمتماظ دمإذمأصصقؿؿمبوظصددق،مإغدفمالمممصؼولمردقلما م

ؼؼقممبدؼـما مإالمعـمحورفمعـمعبقعمجقاغؾدف.مأرأؼدؿؿمإنمأمتؾؾـدقامإالمممم

ؼلريًامحؿكم ـقؽؿما مب دػؿموأعقاهلؿموؼػ ذؽؿمبـوتفؿ،مأتلدؾققنمم

موتؼددقغف؟ما 

تعفىماظ جول،مص جؾمواحدمؼبمض ؼشمظدقسمظدفمأسدقانمؼعددػؿممممم

مبوظػقزمسؾكمصورس!مصؼولمأحدػؿ:مظؽمسـدغومػ ا.

سؾددكمؼدددمأبددلمبؽدد ،موشددودرواممضوبضددًومادؿمغفددضمردددقلما مم
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أنمؼدخؾقامؼبمامدد م،مصؿؾعدفمأبدقمهلدىممممممونمأنمؼمذوهمودوندمااؾس

مؼؼقل:مالمتؼؾؾقامضقظف.

ماظ جؾ؟مصللظقه:مػؾمتع فمػ ا

مضولمأبقمهلى:مػ امؼبمأصضؾمغلؾـو،مصعـمأيمذلغفمتللظقن؟

مهممبومدسوػؿمإظقفؿ،موضوظقا:مؼ سؿمأغفمردقلما .وصلخرب

مضقؽمأبقمهلىموضول:مالمتلخ وامبؼقظف،مصنغفمذبـقنمؼف ي.

ؼـومذظؽمحنيمذط معدـمأعد مممأغظ ماظ جولمإظبمبعضفؿموضوظقا:مضدمر

مصورسمعومذط .

م***

ع ضمغػلفمودؼـفمسؾكماظؼؾوئؾ،مص آهمددودةممؼمسودمردقلما م

ض ؼش،مصلك وامعـفموضولمأبدقمجفدؾ:مؼدومربؿدد،مأعدومزظدًمتظدـمأنمممممممم

ماظـوسمدقمعـقنمظؽ؟

موضولمأبقمهلىمظؾـوس:مػ امابـمأخل،مإغفماـقن.

ظؾـوس:مإمنومأغومغد ؼ موا مسؾدكمطدؾمذدلحلممممممصقؼقلمردقلما م

موطقؾ.

ؼ ؼدمأنمؼصدطؿمسؿومطونممصؼولماظقظقدمبـماٌغرية:معومػ امإالمرجؾ

مؼعؾدمآبوؤطؿ.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

763 

:مإمنومتعؾددونمعدـمدونما مأواوغدًومودبؾؼدقنمممممصؼولمردقلما م

مإصؽًو.

صؼولمأعقيمبـمخؾػ:مإغفمؼلىمآهلؿـوموآهلؿؽؿ،موؼلػفمأح عـدومم

موأح عؽؿ.

:مإهلؽؿمإظفمواحدمالمإظفمإالمػدق،مخدوظؼمطدؾممممصؼولمردقلما م

مذلحلمصوسؾدوه.

مواظ تمواظع ىموعـوة؟صؼولمسؿؾيمبـمربقعي:م

م:مأتدسقنمعـمدونما معومالمؼـػعـوموالمؼض غو.صؼولمردقلما م

م:مأإغومظؿورطقامآهلؿـومظشوس مذبـقن!اظعوصمبـموائؾصؼولم

:مؼومأؼفوماظـوس،مضدمجوحلطؿمايؼمعـمربؽدؿ،ممصؼولمردقلما م

صؿـماػؿدىمصنمنومؼفؿديمظـػلف،موعـمضؾمصنمنومؼضؾمسؾقفدو،موعدومأغدومممم

مؿمبقطقؾ.سؾقؽ

ص صعمأبقمجفؾمؼدهمؼؼقل:ماظؾفؿمإنمطونمػ امػقمايؼمعـمسـددكمم

مصلعط مسؾقـومحفورةمعـماظلؿوحلمأومائؿـومبع ابمأظقؿ.

ضولمأعقيمبـمخؾػ:مؼومربؿد،موا مالمغمعـمظدؽمحؿدكمتلتقـدومممماؿم

بؽؿوبمعـمسـدما موععفمأربعيمعـماٌ ئؽيمؼشفدونمأغدفمعدـمسـددما ،مممم

موأغؽمردقظف.
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وصمبـموائؾ:مغعؿمؼومربؿد،مٌدوذامالمؼـد لمسؾقدؽمعؾدؽمممممصؼولماظع

مؼؽؾؿماظـوسمسـؽ؟

كما مإظقفمد،مصلوحقلما مدؿمردد احلػدوحلمادؿفدقا،مصلدصضقؽ

جۡلَةَۡولَٮۡۡموت:ددداآلؼ ـذ َ٩َٟۡۡ ًۡ َ٤ ِۡۡػ٠َِۡۡتَٰٗجةَۡٔ ةس  ََ يِۡؽي٭٧ََ٤َٚۡۡۡ٥ُِكٮهُِۡۡٝۡؿ
َ
ةَلۡۡثِد َٞ َ٣ۡ

ِي٨َۡ ْۡۡٱَّلذ ُؿٓوا َٛ ٓۡۡإِنَۡۡۡز َۡۡفََٰؾا جِيۡ ِۡقۡعؿ ۡۡإِّلذ ُّ٦٧ْۡۡ ٩ـَِلۡۡلَۡٮَّلَٓۡۡوَٝةلُٮا
ُ
٫ًِۡۡۡأ َ٤ اَۡۡٔ  ٟ َۡولَٮَۡۡۡم٤َ

جۡلَة ـَ ٩
َ
ِضََۡۡم٤ََٗكۡۡأ ُٞ ۡمؿ٣ُۡۡذ

َ
ُؿونََّۡۡلُۡۡث٥ۡذۡٱۡۡل َْ ٤َۡج٫ََُٰۡۡولَٮ٨ۡۡۡيُ٪ َٕ ٤َۡج٫ََُٰۡۡم٤ََٗكَۡۡص َٕ َ ۡۡلذ

ًۡ٭٥َِۡول٤ََبَۡك٪َةۡرَُصٗلۡ
َ٤ ةَۡٔ ؽ٩ِۡۡي٤َۡبُِكٮن٦َۡۡذ َٞ ٦ّ٨َِٟۡۡۡۡثِؿُُق٢ۡ ۡٱۡقذُۡ٭ـِئََۡۡو٣َ َۡرۡج٤ِ

ِي٨َََۡۡٚعةَقۡ ْۡۡثِٱَّلذ ة٦ِۡۡ٪ُ٭٥َۡقِؼُؿوا ٦ْۡۡذ ُـِءونَۡۡث٫ِِۦََۡك٩ُٮا ٢ُْۡٝۡۡۡۡ٪يَۡكذَۡ٭ ِۡػِۡۡقُيوا
ۡرِضۡ
َ
ُْۡۡث٥ۡذۡٱۡۡل ُؿوا ُْ ۡۡٱ٩ َٙ ًۡ ِجَحََُۡۡكن٠ََۡۡ َٰٞ بِيََۡۡع ةۡل٫ۡ٢ُٝۡ٨٧َِّٱل١َ٧ُّۡؾِ ِۡػ٦ۡۡذ

َٰتِۡ َفََٰق ۡرِضۡ ۡٱلكذ
َ
ِ ٢ُٝۡۡۡوَٱۡۡل ذ ٠ََٰۡۡذََتّۡۡلّلِ ِك٫ََِۡۡعَ ۡٛ َٕ٪ذُس٥ۡۡۡٱلؿذَۡحََح َۡۡج ۡيَٮۡمِۡۡإَِلَٰۡۡحَلَۡض٧َ

ِي٨َۡۡذ٫ًِِ َۡۡرۡيَتَّۡۡلۡۡٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِۡ ْۡۡٱَّلذ ٓوا َكُ٭٥َۡۡۡػِّسُ ُٛ ٩
َ
م.٬1يُۡؤ٦ِ٪ُٮنََّۡۡلَۡۡذُ٭٥ۡۡۡأ

،موضددمطدونمذبؿؿعدًومعدعموصددمعدـمممممممجوحلمأبقمدػقونمبدـمحد بممماؿ

صؼول:مؼومربؿد،معومماظقفقدمواظـصورىمضدعقامعؽي،مص أىمردقلما م

ىمأحدًامؼصدضؽممبومتؼقلمعـمأع ماظ دوظي،موظؼدمددلظـومسـدؽماظقفدقدممممغ 

واظـصورىمص سؿقامأنمظقسمظؽمسـدػؿمذط موالمصػي،مصلرغومعـمؼشفدمظؽم

مأغؽمردقلمطؿومت سؿ.
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ؼدومربؿدد،مأعدومتعؾدؿمعدعما مإهلدًومممممممموضولمرجؾمآخ :مػ امصققح

مشريه؟

ظددؽم:مالمإظددفمإالما ،مبدد ظؽمبؾبعـددً،موإظبمذصؼددولمردددقلما م

مأدسق.

ي٢ُُّۡٝۡۡۡموت:ددفماآلؼدقدكما مإظدلوحدص
َ
ءٍۡۡأ ۡزَبََُۡۡشۡ

َ
اۡۡأ ََٰؽٗة ا٢َُِٝۡۡۡۡمَك ُ َۡم٭ًُِؽ ۡۡٱّللذ

وِحََۡۡوبَحۡ٪َُس٥ۡۡ ۡثَحِۡنۡ
ُ
ؿَۡءانَُۡۡفََٰؾاۡإَِلۡذَۡوأ ُٞ ٩ِؾَرُك٥ۡٱ٣ۡ

ُ
َٖ َۡۡو٨٦َۡ ۡث٫ِِۦِۡۡل نِ٪ذُس٥ۡۡۡث٤ََ

َ
ۡأ

نۡذ٣َۡتَۡنَ٭ُؽونَۡ
َ
َٓۡۡأ ٦َِۡۡ ۡػؿََۡۡءالَِ٭حًۡۡٱّللذ

ُ
ۡ أ ٢ُٝۡۡٓۡىَٰ ۡمَ٭ُؽۡ ّۡلذ

َ
٫َٰ ٬ُۡۡٮَۡۡإِجذ٧َة٢ُۡٝۡۡۡأ َِٰظؽۡ ۡإَِؾ ۡـَ

ةۡثَؿِٓيء ِۡۡإَو٩ذِنۡ .1ٳتُۡۡشُِكٮنَّۡۡم٧ِذ

وضولمظفمأبقمجفؾ:مؼومربؿد،مدبربغومأنمعقدكمطدونمععدفمسصدومممم

ايف مصوغػف تمعـفومااـؿومسش ةمسقـًو،مودبربغومأنمسقلكمموض بمبف

ًومطوغًمظفمغوضي،مصوتـومبؾعضميوطونمضبقلماٌقتك،مودبربغومأنممثقدمص

متؾؽماآلؼوتمحؿكمغصدضؽ.

م:مأيمذلحلمهؾقنمأنمآتقؽؿمبف؟صؼولمظفمردقلما م

مصؼولمأعقيمبـمخؾػ:موعؾمظـوماظصػومذػؾًو.

:مصدننممص حماىؿقدعمبفد اماالضدرتاح،مصؼدولمهلدؿمرددقلما ممممممم

مصعؾًمتصدضقغل؟
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ـمصعؾدًممغظ وامإظبمبعضفؿمصؼولماظقظقدمبـماٌغدرية:مغعدؿموا مظدؽممم

مظـؿؾعـؽمأعبعني.

صؼددولمظددف:معددوممؼدددسق،مصفددوحلهمجربؼدؾمممصؼدوممردددقلما مم

ضقامسـددمذظدؽمممدؼيموأمؼصدمذؽً،مإنمذؽًمأصؾحمذػؾًو،موظؽـمأمأردؾمآ

موإنمذؽًمصوت طفؿمحؿكمؼؿقبمتوئؾفؿ.م،إالمس بؿفؿ

أنمؼرتطفؿ،مسلكما مأنمؼفديمعـفؿموعـممصوخؿورمردقلما م

ْۡمقفماآلؼوت:دظكما مإدؿ،مصلوحدأص بف َٝۡك٧ُٮا
َ
َِۡۡوأ يَۡفَٰ٪ِ٭٥َِۡۡۡصۡ٭ؽَۡۡثِٱّللذ

َ
٣َۡه٨ِۡخ

ُۡؤ٦ُِنۡذَۡءايَح َۡۡصةَٓءۡتُ٭٥ۡۡ ِاِۡۡٔ٪ؽَۡۡٱٓأۡلَيَُٰخۡۡإِجذ٧َة٢ُۡٝۡۡۡثَِ٭ة ۡۡحلذ ٓۡۡيُۡنِٕؿُُز٥َۡۡۡو٦َةۡٱّللذ جذَ٭ة
َ
ۡخ

٤ُِّت١٠٩ۡۡيُۡؤ٦ِ٪ُٮنََّۡۡلَۡۡصةَٓءۡتۡۡإِذَا َٞ ۡفَۡۡوُج
َ
ثَۡطَٰؿ٥٬ََُۡۡۡؽَتُ٭٥ِۡۡۡٔأ

َ
ْۡۡل٧َۡۡۡ٥َة٠ََۡۡوخ ۡث٫ِِۦٓۡۡيُۡؤ٦ِ٪ُٮا

َلۡ وذ
َ
ة ۡۡأ َحَٰ٪ِ٭٥ِِۡۡۡػَۡۡو٩ََؾر٥٬َُُۡۡۡمؿذ ۡ٘ ٧َُ٭ٮنََُۡۡ ٕۡ جذ٪َةَۡولَٮۡۡ۞ۡ٪١٠َح

َ
ٓۡۡخ جۡلَة ـذ ۡٱل٧ََۡلَٰٓه١َِحَۡۡإحَِلۡ٭٩ُۡۡ٥َِ

٩َةۡٱل٧َۡۡٮَتََٰۡۡوَُكذ٧َُ٭٥ُۡ ًۡ٭٥ِۡۡۡوََظَۡشۡ
َ٤ ء ُۡۡكذَۡۡٔ ةُۡرجُٗلََۡۡشۡ ٦ْۡۡذ ََْۡۡك٩ُٮا ٓۡۡحِلُۡؤ٦ِ٪ُٮٓا ۡۡإِّلذ

َ
ۡنأ

ُۡۡيََنةٓءَۡ ۡزَث٥٬ََُۡۡۡوَؾَِٰس٨ۡذۡٱّللذ
َ
م.١٠٫1ََيَۡ٭٤ُٮنَۡۡأ

وضولماظقظقدمبدـماٌغدرية:مػدومؼدومربؿدد،مأممممممموت ع وا،مواصؿغوع 

تلؿطعمأنمتؼؾىماىؾؾمذػؾًو،مودبقصـومبوظع ابمإنمصعؾً،مػ امألنمعدومم

مرؾؾـومأصعىمعـمأنمؼـػ همذقطوغؽ.

أذىمما ممصشدؽومرددقلمم،موأاؼؾقاماظؽد ممسؾدكمرددقلما مممم

أنمضبددمظدفمأذددمممم،مصطؾىمإظقفمجربؼؾمإظبمجربؼؾممدودةمض ؼش
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إظبماظقظقددمبدـماٌغدرية،مصلذدورمممممماظ جولمأذؼيمظف،مصلذورمرددقلما مم

م:مُطػقؿؽبف.إظبماظقظقدموضولمظ دقلما ممجربؼؾم

م:مطػقؿف.وأذورمإظبماظعوصمبـموائؾ،مصؼولمجربؼؾم

ـمإظبما ايمرجدمماؿمأذورمردقلما م ،مصلذدورمإظدقفؿممم1ولمآخد ؼ

موضولمسـمطؾمواحدمعـفؿ:مطػقؿف.مجربؼؾم

وبعدمبضعيمأؼوممعوتماظ جولماظـ ايمبؼ وحموسؿكموادؿلدؼوحلمؼبمم

ماظؾطـ.

وطونماظقظقدمبـماٌغدريةمصبد ماقبديماظطقؼدؾماٌلددولمسؾدكماألرضممممممم

عؿػوخ ًامبـ ائفموأغوضيماقوبف،مصلورمرجؾمإظبمجوغؾفمضبؿؾمأدفؿًومؼـؼؾفوم

وخددشمرجؾدفمخبددشممممم،وع ضدفممقق،مصعؾدؼمددفؿمبـدقبماظقظقددممممإظبماظل

وأعد مسؾقددهمأنمؼضد بقهمممممؿ رماظ جؾموظؽدـماظقظقددمظطؿدفمبؼدقةممممصغري.ماس

مسؾقف.مبعقدًامسـماٌلدبي،موخشلمأنمتؽقنمػ همظعـيمأظؼوػومربؿدم

وتـػ مايفوجمعـمحقظفمموعوزاظًمض ؼشمتضقؼمسؾكماظ دقلم

أسدينمسؾدقفؿمبلدؾعمطلدؾعممممممحؿكمادؿعصقامسؾقف،مصدسومسؾدقفؿ:ماظؾدفؿمم

م.(2)ؼقدػ

                                                           
قدؾ،مماظ جولماظـ ايمػؿماألدقدمبـماٌطؾى،مواألددقدمبدـمسؾددمؼغدقث،موايدورثمبدـمسطممممممم(1)

 دق ط ونمؼبمػ اماٌؽونمصؼط،موضدمطوغقامؼـؼؾقنماظؽ ممسؾكمردقلما .

 دؾعمؼقدػمػلماظلـقاتماظؼقط.م(2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

768 

صودؿفوبمظفمربف،مواسبؾسماٌط ،موبدأتماحملوصدقؾمواٌقاذدلممم

ماقتمذقؽًومصشقؽًو.

م***

دسقةماظـوسمؼبمعقدؿمايٍ،مصؿد مسؾقدفمأبدقمممممتوبعمردقلما م

مجفددؾمؼلددريمعصددوحؾًومرجددً مؼؿقدددثمإظقددف،مصؾؿددومرآهمردددقلما مم

ف،مصؼولمأبقمجفدؾ:مضددمطؾؿدؿينمممم همزبوصيما مواتؼوحلمس ابادؿقضػفموذّط

مع ارًا،موإغلمأسؾؿمأغؽمط اب،موظقمأسؾؿمأغؽمصودقمالتؾعؿؽ.

هل اماظ دموشودر،مسـدػومغظ مأبقمجفؾمإظبممصق نمردقلما م

مع اصؼفموضولمظف:مأالموا مإغلمألسؾؿمأغفمصودق.م

تػوجلماظ جؾمعـماغؼ بمطد ممأبدلمجفدؾمػؽد ا،مصلدلظف:موعدوممممممم

م ـعؽمأنمتؿؾعف؟

:م ـعينمعـماتؾوسفمأغـومطـومسبـمبـقمزبد ومموبـدقمػوذدؿمبدـمممممضول

سؾدمعـوفمطػ دلمرػدون،مضدوظقامعـدوماظلدؼوؼيمضؾـدومعـدوماظ صدودة،مأرعؿدقاممممممممم

مصلرعؿـو،مدؼقامصلؼقـو،محؿكمإذامتؼوربـومضوظقامعـومغيب،مصلغكمظـومبف ه؟

 ؼىمأبلمدسؾكمتؽمفمدقظدوةمظ ددقاددوتمعدوظبمآؼد لما متعدصلغ

٥َ٤َُۡۡٝؽۡۡمؾ:دددفدج ٕۡ َٟۡۡإ٩ِذ٫ُۥَۡج ُ٩ ـُ ِيۡحَلَۡع ٮلُٮَناۡۡٱَّلذ ُٞ ََّٟۡۡلَۡۡٚإِجذُ٭٥َۡۡۡح ثُٮ٩َ ۡيَُسّؾِ
٧ِِ٤َٰيََۡۡوَؾَِٰس٨ۡذ َِۡۡيَٰخِۡأَِبۡٱ٣غذ ؽۡۡۡځََيَۡعُؽونَۡۡٱّللذ َٞ ثَۡخَۡۡو٣َ ٨ِ٦َّٟۡۡۡرُُق٢ۡ ٠ُّۡؾِ َۡرۡج٤ِ
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ْۡ وا َََٰۡۡٚىَبُ ٦َْۡۡةََۡعَ ثُٮا ٠ُّْۡۡؾِ وذُوا
ُ
ََٰٓۡۡوأ َُٰ٭٥َۡۡۡظّتذ دَى

َ
َلَۡۡوَّل٩َۡۡة ٩َۡۡصُۡۡخ ِ ٣ََِۡۡكَِفَٰخ٦ُِۡۡجَّؽِ ۡٱّللذ

ؽۡۡ َٞ ٠ََُٟۡۡبَََۡۡكنَِۡۡإَونۡڂٱل٧ُۡؿَۡق٤ِيَۡۡجذجَإِي٨ِ٦َْۡۡۡصةَٓءكََۡۡو٣َ ًۡ َ٤ ُ٭٥َۡۡۡٔ ًُ َؿا ۡٔ ِ َۡٚإِنِۡۡإ
َخۡ ٕۡ َُ نۡٱۡقذَ
َ
ةۡدَبۡذَِغَۡۡأ ٗٞ َٛ ۡرِضِۡۡػَۡۡج

َ
وۡۡۡٱۡۡل

َ
٧َةٓءِِۡۡػُۡۡق٤ذ٧ٗةۡأ تًَُِ٭٥ۡٱلكذ

ۡ
َۡولَٮۡۡۡيَح  ۡأَِبَۡذذَأ

ُۡۡةٓءَۡمَۡ ُ٭٥ۡۡۡٱّللذ َٕ َۡۡۡل٧ََ ۡ ََۡعَ ۡإِجذ٧َة۞ۡڃٱ٣َۡخَٰ٭٤ِِي٨ِ٦ََۡۡۡۡدَُسٮَج٨ۡذََۡٚلۡۡٱلُۡ٭َؽىَٰ
ِي٨َۡۡيَۡكذَِضًُتۡ ُٕٮَنۡ ۡٱَّلذ سُُ٭٥ُۡۡوَٱل٧َۡۡٮَتَٰۡۡيَۡك٧َ َٕ َُۡۡحۡج ُٕٮنَۡۡإحَِل٫ُِۡۡۡث٥ۡذۡٱّللذ .1ڄيُؿَۡص

م***

جؾسمردقلما مؼعؾؿماظصقوبيمعدومغد لمسؾقدفمعدـمددقرةماألغعدوم،ممممممم

اممعـفدو،مادؿمممسؾؿفؿماي لمعـماظطعوممطؿومأوحكما متعدوظبمإظقدف،موايد مممو

ضول:مالمتؼقمماظلوسيمحؿكمتطؾعماظشؿسمعدـمعغ بفدو،مصدنذامرؾعدًمص آػدومممممم

اظـوسمآعـقامأعبعقن،مص ظؽمحنيمالمؼـػعمغػلًومإ وغفومأمتؽدـمآعـدًمعدـمممم

قبماظلوسيموضدمغش ماظ ج نم اقبفؿومضؾؾمأومطلؾًمؼبمإ وغفومخريًا،موظؿؼقع

قبماظلوسيموضدماغصد فماظ جدؾممم بقـفؿومص مؼؿؾوؼعوغف،موالمؼطقؼوغف،موظؿؼقع

قبماظلوسيموػقمؼؾقطمحقضفمص مؼلؼلمصقدف،مم بؾأمظكبؼقؿيمص مؼطعؿف،موظؿؼقع

قبماظلوسيموضدمرصعمأحدطؿمأطؾؿفمإظبمصقف مص مؼطعفؿو.موظؿؼقع

وضول:مإنمعـمضكبؾؾمعغد بماظشدؿسمبوبدًومعػؿقحدًومظؾؿقبدي،محؿدكممممممم

اظشؿسمعـمسبقه،مصنذامرؾعًماظشدؿسمعدـمسبدقهمأمؼـػدعمغػلدًوممممممتطؾعم

معـمضؾؾمأومطلؾًمؼبمإ وغفومخريًا.مًإ وغفومأمتؽـمآعـ
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دللمدعدمبـمأبلموضوص:مؼومردقلما ،مسؾؿـومسؿً مغؿؼ بمصقدفمم

مإظبماىـيموؼؾوسدغومعـماظـور.

ؽبمدقؽيمصوسؿؾمحلـي،مصنغفومسش مأعـوهلو. مصؼول:مإذامسؿؾ

ۡۡش٫َُ٤َُٚۡۡۥۡثِٱۡۡلََك٪َحَِۡۡصةٓء٨٦ََۡۡمك:ددددددؾدؿمتددا اَۡۡٔ ٦َۡسةلَِ٭ة
َ
َۡصةٓءََۡۡو٨٦َۡأ

حِّبَحِۡ ىَََٰٓۡۡٚلۡۡثِٱلكذ ـَ َُۡۡيۡ ٧َُ٤ٮنََّۡۡلۡۡو٦ۡۡۡ٥٬َُِۡس٤ََ٭ةۡإِّلذ ْۡ م.١٦٠1ُح

مصلللمدعد:مؼومردقلما م"المإظفمإالما "معـمايلـوت؟

مضول:مػلمأحلـمايلـوت.

بف،مصؼولمردقلما :معومتؼقظقنمموصفلةمرأىماظصقوبيمطقطؾًومرؾبعل

مؼبمػ اماظؽقطىماظ يمؼ علمبف؟

مصؼوظقا:مؼقظدمعقظقد،مأومؼفؾؽمػوظؽ،مو قتمعؾؽمو ؾؽمعؾؽ.

صؼولمردقلما :مظدقسمطد ظؽ،موظؽدـما مطدونمإذامضضدكمأعد ًامؼبممممممم

اظلؿوحلمدؾقبحمظ ظؽمغبؾديماظعد ش،مصقلدؾحمظؿلدؾققفؿمعدـمؼؾدقفؿمعدـمممممممم

ط ظؽمحؿكمؼـؿفلماظؿلؾقحمإظبماظلدؿوحلمممهؿفؿمعـماٌ ئؽي،مصؿومؼ اظقن

اظدغقو،مصقؼقلمأػؾماظلؿوحلماظدغقومٌـمؼؾقفؿمعدـماٌ ئؽدي:معدؿمددؾقؿؿ؟ممممم

صقؼقظقن:معومغدري،ممسعـومعـمصقضـومعدـماٌ ئؽديمددؾقبققامصلدؾقبقـوما ممممم

ظؿلؾققفؿ،موظؽقبومدـللل.مصقللظقنمعـمصقضفؿمصؿومؼ اظقنمطد ظؽمحؿدكممم
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ضضكما مط اموطد ا،مصقؾبكؾكبد ونمبدفمممممؼـؿفلمإظبمغبؾيماظع ش،مصقؼقظقن:

عـمؼؾقفؿمحؿكمؼـؿفقامإظبماظلؿوحلماظددغقو،مصؿلدرتقماىدـمعدومؼؼقظدقن،مممممم

صقـ ظقنمإظبمأوظقوئفؿمعـمامغسمصقؾبؾؼقغفمسؾدكمأظلدـؿفؿمبؿدقػؿمعدـفؿ،ممممم

صقؾبكربوغفؿمبف،مصقؽقنمبعضفمحؼًوموبعضفمط بًو،مصؾؿمت لماىدـمطد ظؽممم

محؿكمرؾبعؾبقامبف هماظشفى.

َٰخِۡموتؾكمسؾقفؿ: ؽذ َٰٓ ةَۡوٱ٣صذ ّٗٛ َِٰصَسَٰت١َِۡۡو ٤ََِٰحَٰخ٢ِۡۡزَۡصٗؿاَۡٚٱ٣شذ َۡٚٱ٣تذ
ََٰ٭ُس٥ۡۡۡإِنۡذ٣ۡذ٠ًِۡؿا َِٰظؽۡ ۡإَِؾ َٰتِۡۡرذب٣٤ََُّۡۡق َفََٰق ۡرِضۡۡٱلكذ

َ
ۡۡثَحۡ٪َُ٭٧َةَۡو٦َةۡوَٱۡۡل َۡورَبُّ

٧َةٓءََۡۡزيذ٪ذةۡإ٩ِذة٥ۡٱل٧ََۡضَٰؿِقِۡ ۡجًَةۡٱلكذ ة٦ۡٱ١َۡ٣َٮا٠ِتِۡۡثِـِي٪َحٍۡۡٱلُّ ْٗ ۡٛ ُۡك٨ِ٦ِّّۡۡۡوَِظ
ًَۡع٨َٰۡ  ةرِد َۡۡم ٦٧ۡۡذ ُٕٮنَّۡۡلذ ٧ذ َٰۡۡٱل٧ََۡۡلِۡۡإَِلۡۡيَكذ َۡعَ

َ
َؾُٚٮنَۡۡٱۡۡل ۡٞ ٨َۡصة٩ِتۡ ُۡك٨ِ٦َِّۡۡۡويُ

َؾابۡ َۡولَُ٭٥ُۡۡۡدُظٮٗراۡا ٩َۡۡواِوٌتَۡۡٔ ٨٦َۡۡۡۡۡإِّلذ َٙ ُِ حََۡۡػ َٛ ُۡ ٫ُۥۡٱۡۡلَ َٕ ۡتجَ
َ
ِۡمَ٭ةبۡ َۡٚد

م.1٪زَةِٝتۡ 

ـمأذد افممرجدولمعدممماظقظقدمبـماٌغريةمععمسؿؾيمبـمربقعيمعدعممع 

موضولمسؿؾيمبدـمربقعديممم،صـظ وامإظقفؿمبوزدراحلم،ض ؼشمسؾكمػ اماىؿع

ؽب.ظ دقلما م بفمالحلمعـمضقعؽ؟مأصـقـمغؽدقنمتؾعدًومممم:مؼومربؿد،مأرضق

قـبما مسؾدقفؿ؟مارد دػؿمسـدؽمصؾعؾدؽمإنمرد دتفؿمممممممم هلؿ؟مأػمالحلماظد ؼـمعد

اتؾعـوك،مأوماجعؾمظـدومذبؾلدًومزبؿؾػدًومسدـفؿمتعد فمظـدومبدفماظعد بممممممممم

و،مصننموصقدماظع بمهض ماادوظس،مصـلدؿقلمأنمت اغدوماظعد بمممممصضؾـ
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ععمػ هماظػؽيمعـماظعؾقد،مصدنذامسبدـمجؽـدوكمصدلضؿفؿمسـدو،مصدنذامسبدـمممممممم

مص شـومصوضعدمععفؿمإنمذؽً.

أنمؼلؿؿعماظقجفوحلمعـمأضقاعفؿمظف،مصقمعـقاممصطؿعمردقلما م

ؾلودةمؾمظدـ،مصقفعدؾلق مااد مؼبمأعدؿ،مصػؽدوغفدؿمبن دقعفدـمضدوؼمع

ُؿدَِۡۡوَّلۡم لما متعوظبماآلؼوت:دوص،مصلغدؿماًدذبؾلف ُۡ ِي٨ََۡۡت ٮنَۡۡٱَّلذ ُٔ ۡيَۡؽ
َِۡۡربذُ٭٥ َؽوَٰة َ٘ َِٕشِّۡۡثِٱ٣ۡ ۡۥاۡيُؿِيُؽونََۡۡوٱ٣ۡ ٦ََٟۡۡةۡوَۡصَ٭٫ُ ًۡ َ٤ ء ٨ِ٦ِّۡۡۡظَكةثِ٭٨ِ٦ۡ٥َِۡۡۡٔ ََۡشۡ
٨ِ٦ََٟۡۡۡۡۡو٦َة ِ ًۡ٭٥ِِۡظَكةث

َ٤ ء ٨ِ٦َّۡۡۡٔ ُؿَد٥٬ََُۡۡۡشۡ ُۡ ٧ِِ٤َٰي٨ِ٦َََۡۡۡۡذذ١َُٮنََۡۡذذَ ۡڔٱ٣غذ
َٟۡ ِ َٰل ُ٭٥َۡذذَ٪ذةَۡوَكَز ٌَ ٕۡ َۡۡب ٕۡي  ْۡۡثِجَ ٮلُٮٓا ُٞ َ َهَُٰٓؤَّلٓءِۡۡحّلِ

َ
٨٦َُۡۡۡذۡأ ًۡ٭٥ِۡٱّللذ

َ٤ َٔۡ ۡ٨ِ٦ّۡۡ ٓ ۡثَحۡ٪ِ٪َة
٣َحَۡفۡ

َ
ُۡۡخ ٥َ٤َۡۡٱّللذ ۡٔ

َ
١َِٰؿِي٨َۡۡثِأ  .1ڕثِٱ٣ضذ

ََٟۡۡوٱۡوِبۡۡم ظًمط ظؽماآلؼوت:دوغ َك ۡٛ ََٓۡۡج ِي٦ََۡۡ٨ ٮنَۡۡٱَّلذ ُٔ ِۡثِٱَۡربذُ٭٥ۡيَۡؽ َؽوَٰة َ٘ ۡ٣ۡ
َِٕشِّۡ ۡۥاۡيُؿِيُؽونََۡۡوٱ٣ۡ ؽَُۡۡوَّلۡۡوَۡصَ٭٫ُ ٕۡ ًۡ٪َةكََۡۡت ِۡۡزِي٪َحَۡۡدُؿِيؽَُۡۡخۡ٪ُ٭٥َۡۡۡخ اۡۡٱۡۡلًََٮَٰة ۡجًَة ۡٱلُّ

َٓۡۡۡوَّلۡ ُِ ٤ۡ٪َة٨٦َۡۡۡۡدُ َٛ ۡد
َ
٤َٝۡ٨ۡج٫َُۥۡأ َٓۡۡذ٠ِۡؿ٩َِةَۡٔ ٫ََُٰۡۡوٱتذجَ ۡمُؿهُۥَۡوََكن٬َََۡۡٮى

َ
ةۡأ َٗ ۡټُُٚؿ

َُّٜۡۡو٢ُِٝۡ بُِّس٥ۡا٨ِ٦ۡۡۡٱۡۡلَ ۡؿ َۡۡمةٓءََۡۡو٤َٚۡ٨٦ًَُۡۡؤ٨ِ٦َۡمةٓء٨ََۡۡذ٧َۡۡرذ ُٛ ٤ًََٚۡۡٓۡۡس ۡخذَۡؽ٩َةۡإِجذة
َ
ۡأ

٧ِِ٤َٰيَۡ َظةَط٩َۡۡةًراۡل٤ِغذ
َ
ادُِرَ٭ة ۡۡثِ٭٥ِۡۡۡأ ِْۡۡإَونُُۡسَ ْۡۡيَۡكذًَِ٘سُٮا ةزُٮا َ٘ ٠َۡٱل٧ُۡۡ٭٢ِۡۡث٧َِةٓء ُۡۡح

اُبۡۡثِۡئَفۡۡٱلۡٮُُصٮهَ ۡۡيَۡنٮِي َ ةۡوََقةَٓءۡتۡۡٱلۡشذ ًٞ َٛ ِي٨َۡۡإِنۡذۡٽُمۡؿَت َْۡءا٦َۡۡٱَّلذ ْۡۡ٪ُٮا ٤٧ُِٮا َٔ َۡو
٤ََِٰدَٰخِۡ َُّٓۡۡلۡۡإ٩ِذةۡٱ٣طذ ً ٌِ ۡصؿ٩َُۡۡ

َ
ۡظَك٨٦ََۡۡ٨ۡۡۡأ

َ
َٟۡۡپَخ٧ًَلۡۡأ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
َُٰخۡۡلَُ٭٥ۡۡۡأ َۡصجذ

ۡؽنۡ  ٩َۡكَٰؿَُُۡۡتۡذِ٭٨ِ٦ُۡۡ٥ََِۡتۡؿِيَۡٔ
َ
َقةوِر٨ِ٦َۡۡۡۡۡذًَِ٭ةَُۡي٤َذۡٮنَۡۡٱۡۡل

َ
٬َتۡ ٨ِ٦ۡۡأ

ۡذَ
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اۡثًَِةثًةَۡوي٤َۡبَُكٮنَۡ ٨ِ٦ُّۡۡۡػَۡضٗ ذذِكِۡۡإَوۡقتَۡبَقۡ ُۡق٪ُؽس  ۡۡذًَِ٭ةۡي٦َُِّٔۡۡ ۡ ََۡعَ ِٟ ِ َرآن
َ
ۡٱۡۡل

َۡ٥ ٕۡ ِ ةۡوََظُك٪َۡخۡۡٱثلذَٮاُب٩ۡۡ ٗٞ َٛ .1ٿُمۡؿَت

فؿموصؼريػؿ،مددقدػؿموسؾددػؿمممصؽونمذبؾسماٌلؾؿنيمعبقعًومشـق

إذاموجددمعدـمؼد ط ما معدـماٌلؿضدعػنيمممممممدقادقي،موطونمردقلما م

ع غلمأنمأصدربممعيتمعـمأأجؾسمععفؿموضول:مايؿدم ماظ يمجعؾمظلمؼبم

مغػللمععف.

م***

ذع مدفقؾمبـمسؿ ومؼ عفمبعضمموصؾمإظبمعلوععمردقلما م

سؾقفمظؼدىمعد عؿمبدداًلمعدـمربؿدد،مصقد نماظصدقوبيمممدوممممممممممصقف،موؼطؾؼ

بؾلوري:مأالمتعفؾقنمٌومؼصد فما مممؼلؿعقن،مصؼولمهلؿمردقلما م

مسينمعـمأذىمض ؼش،مؼلؾقنموؼففقنمع ممًو،موأغومربؿد.

وضددممسدعمعدومضدولممممممقؾمبدـمسؿد ومإظبمرددقلما مممماؿمجوحلمدف

ردقلما مؼبماظطعومماي لمواي ام،مصؼولمظف:مؼدومربؿدد،مإغدؽمتد سؿممممم

أغؽمتؿؾعمأع ما ،ماؿمت سؿمأنمعومت حبقنمصفقمح ل،موعومذبحما مصفقم

مح ام،مصوظشوةمإذامعوتًمعـمضؿؾفو؟

ُز٤َُۡۡوَّلۡموتمردًامسؾقف:دوظبماآلؼد لما متعدصلغ
ۡ
ْۡدَأ ةۡٮا ۡيُۡؾ٠َؿِۡۡل٥َۡۡۡم٧ِذ
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ِۡۡٱۡق٥ُۡ ٫ًِۡۡۡٱّللذ َ٤ ٜ  ِۡۡإَو٩ذ٫ُۥَۡٔ ُِيَِۡۡإَونۡذ٣َِۡٛۡك َحَٰ ۡوحِلَةٓنِ٭٥ِۡۡۡإَِلَٰٓۡۡحَلُٮُظٮنَۡۡٱلنذ
َ
ۡأ

ذ٧ُُٮ٥٬ُِۡۡۡإَونۡۡۡحِلَُخَِٰؽلُٮُك٥ۡاۡ ٕۡ ََ
َ
 .١٢١1ل٧َُۡۡشُِكٮنَۡۡإ٩ِذُس٥ۡۡۡأ

رةمـمدقدعمقلما مدكمرددعمعومتؾدؾمضدممسدقمجفدونمأبدومطدطؿ

َٟۡمومذط مذف ةماظ ضقم:دوحلمصقفد،موجتوداظصوص ِ َٰل َذ
َ
ًّلَۡۡػۡي ۡۡأ ـُ م٩ُّۡۡۡ

َ
َۡمَضَؿةُۡۡأ

ـذُّٝٮمِۡ ٤َۡجََٰ٭ةۡإ٩ِذةۡڞٱل َٕ ٧ِِ٤َٰيَِۡۡٚۡذ٪َحَٗۡۡص ۡو٢ِِۡۡػََّٓۡۡتُۡؿجَُۡۡمَضَؿة ۡۡإِجذَ٭ةۡڟ٤ِّ٣غذ
َ
ۡأ

َ٭ةۡڠٱۡۡلَِع٥ًِۡ ُٕ ۡ٤ ٩ذ٫ُۥََۡ
َ
ُِيِۡۡرُُءوُس٠َۡۡد َحَٰ ٦ِۡۡ٪َ٭ةُِۡكُٮنَۡٓأَلَۡٚإِجذُ٭٥ۡۡۡڡٱلنذ

ٮن٦َِۡۡۡ٪َ٭ةۡٮنََُۡۡٔۡذ٧َةلِۡ ُُ ًَۡ٭ةۡلَُ٭٥ۡۡۡإِنۡذُۡث٥ۡذۡڢٱۡۡلُ َ٤ ۡإِنۡذُۡث٥ۡذۡڣََحًِمۡ ٨ِ٦ّۡۡۡۡلََنۡٮٗبةَۡٔ
ُ٭٥ۡۡ َٕ َلَۡۡمؿِۡص م.2ڤٱۡۡلَِع٥ًَِۡۡۡلِ

ص ط ػومرجدولمضد ؼشمؼبمغدوديمألبدلمجفدؾ،مصد أىمأبدقمجفدؾممممممممم

،مإنمربؿدًاماًقفمؼبموجقهماىوظلني،مصؼولمعؿفؽؿًو:مؼومععش مض ؼش

طبقصؽؿمبشف ةماظ ضقم،مأظلؿؿمتعؾؿقنمأنماظـورمه قماظشف ؟موربؿددمم

مؼ سؿمأنماظـورمتـؾًماظشف !مصفؾمتدرونمعوماظ ضقم؟مػقماظؿؿ مبوظ بدة.

،مصؾـؿد ّضؿمماؿمغودىمسؾكمجورؼؿف:مؼومجورؼف!مابغقـوما ًاموزبددةم

مؽؿمبفمربؿد.وغلطؾمعـمػ اماظ يمطبقص

دعوماغؿفقامضولمهلؿمأبقمجفؾ:مأالموسـموأطؾقا،مصضقؽمايوض ون

مت ونمؼومدودةمأغينمس ؼ مط ؼؿمؼبمضقعل؟

                                                           
 .121دقرةماألغعوم،ماآلؼيمم(1)

 .68-62دقرةماظصوصوت،ماآلؼوتمم(2)
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صلوحكما متعوظبمإظبممصفؿػمبفمايوض ونمتؽ  ًومٌؽوغؿفمبقـفؿ،

مقظفماآلؼوت:درد
ـذُّٝٮمَِۡۡمَضؿََتۡۡإِنۡذ َٕةمُۡۡڋٱل ث٥ًََِِۡۡ

َ
ِل٠َۡۡٱل٧ُۡۡ٭٢ِۡۡڌٱۡۡل ۡ٘ ِۡػَۡۡح

ٮنِۡ ُُ ۡلِۡۡڍٱۡۡلُ َ٘ ذ٤ُِٮهُُۡۡؾوهُۡػُۡۡڎٱۡۡل٠َِۡۡ٥ً٧َِ ۡٔ ُْۡۡث٥ۡذۡڏٱۡۡلَِع٥ًَِۡۡقَٮآءِۡۡإَِلََٰۡۡٚٱ ُۡوجُّٮا
ِق٫ِۦَۡٚۡٮَقۡ

ۡ
َؾاب٨ِ٦َِۡۡۡۡۡرأ َٟۡۡذُۡقۡۡڐٱۡۡل٥ً٧ََِِۡۡٔ ٩َخۡۡإ٩ِذ

َ
ـُۡۡأ ـِي َٕ ۡإِنۡذۡڑٱ١َۡ٣ؿِي٥ُۡۡٱ٣ۡ

 .1ڒَت٧َُّۡتُونَۡۡث٫ِِۦ٠ُۡ٪ذ٦َۡ٥ُةَۡفََٰؾا

م***

ـمض رمأحدمدودةمض ؼشمأنماظط ؼؼماألعـؾممبعدودماظـدوسمسدـمدؼدمممم

ربؿدمػلمإهلوؤػؿمبوظؼصدصمواألشدوغل،مصؼدوممبشد احلمجورؼديمعغـقدي،ممممممم

اضدرتبممموطونمطؾؿومرأىمرجً مبدأمؼلؿؿعمإظبمعومجدوحلمبدفمرددقلما مممم

عـف،موس ضمسؾقفمأنمصبؾسمإظبمجورؼؿدفمظدؿغينمظدفموتلدؼقفماًؿد ،مممممم

مصقؼقلمظف:مػ امأصضؾمظؽمممومجوحلمبفمربؿد.

ۡٱۡۡلَِؽيرِۡۡلَۡ٭ٮَۡۡيَۡنَُّتِي٨٦َۡۡةِسۡٱجلذَۡۡو٨٦َِۡموظبماآلؼوت:د لما متعدصلغ
٢ذۡ ٌِ ٨ۡحِلُ َِۡۡقب٢ًَِِۡۡٔ ۡيِۡۡٱّللذ َ٘ ِ ًوا َۡۡويَذذِؼَؾ٬َة٤ِٔۡۡمۡ ۡث ـُ ٬َُٟۡۡ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
َؾابۡ ۡلَُ٭٥ۡۡۡأ َٔۡ

٭ِيۡ  .٦2مُّ

قبمسـمػ اماظدؼـموذدؿؿمآهلؿـدو،ممموطونمؼؼقلمظ دقلما م :مظؿؽػ

مصؿص سؽمودب ؼؽ.مآهلؿـومأومظـلع ن

                                                           
 .50-43دقرةماظدخون،ماآلؼوتمم(1)

 .6دقرةمظؼؿون،ماآلؼيمم(2)
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٣َحَۡفۡمقظف:دكمرددكمإظدوظدعدكما متدلوحدص
َ
ُۡۡخ ۡۥاۡثَِسةٍفۡۡٱّللذ َۡخۡجَؽهُ

َٟۡ ِي٨ََۡۡويَُؼّٮُِٚٮ٩َ ٨ِ٦ۡۡۡثِٱَّلذ ٢ِ٤َِۡۡو٨٦َُۡدو٫ِ٩ۦِ  ٌۡ ُۡۡيُ َۡو٨٦َۡڄ٬َةد ٨ِ٦َُۡۡۡۡۡلُۥَۡذ٧َةۡٱّللذ
َُۡۡحۡ٭ؽِۡ ٢ٍّ ٨ِ٦َُۡۡۡلُۥَۡذ٧َةۡٱّللذ ٌِ ٣َحَۡف٦ُّۡۡ

َ
ُۡۡخ َٕـِيـ ۡۡٱّللذ ِ ةم ۡۡذِيۡث َٞ م.1څٱ٩ذِ

م***

ؼؾقٌمسؿـمؼددسقهمإظبمامدد م،مرأىممممردقلما موبقـؿومطونم

ا ايمرجولمذبؿؿعنيمسـدماظؽعؾي،مؼؼقلمأحدػؿمظمخد :مأتد ىمأنما ممم

مؼلؿعمعومغؼقل؟

مصلجوبفماظـوغل:مؼلؿعمإنمجف غوموالمؼلؿعمإنمأخػقـو.

مصؼولماظـوظٌ:مإنمطونمؼلؿعمإنمجف غومصفقمؼلؿعمإنمأخػقـو.

َۡو٦َةموت:دقظفماآلؼدوظبمإظبمرددعكما متدلوحدقامؼبمذظؽ،مصدشدوتـوض
نۡتَۡكتَُِّتُون٠َُۡۡ٪ذ٥ُۡۡ

َ
ًُۡس٥ۡۡۡيَۡنَ٭ؽَۡۡأ َ٤ ُُٕس٥َۡۡۡٔ ثَۡطَٰؿُُز٥َۡۡۡوَّلَٓۡۡق٧ۡ

َ
َۡوَّلۡۡخ

٪َجذ٥َُۡۡۡوَؾَِٰس٨ُۡص٤ُٮُدُز٥ۡۡ نۡذَّۡ
َ
َۡۡأ ٥َ٤َُّۡۡلۡۡٱّللذ ٕۡ ة٠َۡسِٗياَۡح ٤٧َُٮنَّۡۡم٧ِذ ٕۡ ٣َُِٰس٥ۡۡۡٶَت َۡوَذ

٪ُُّس٥ُۡ ِيَّۡ ٪َجذ٥ُۡٱَّلذ َُٰس٥ۡۡۡثَِؿّبُِس٥َّۡۡۡ ۡرَدى
َ
ۡوجَۡعذ٥ُۡأ

َ
َۡٚإِنۡٷٱ٣َۡذَِّٰسِي٨ِ٦َّۡۡ٨ََۡۡٚأ

ْۡ وا ذُ٭٥ۡا٦َۡۡۡسٗٮىَۡٚٱجلذةرُۡۡيَۡىِبُ ِْۡۡإَونۡل ذِجُٮا ٕۡ ذَبِي٥٬َُۡۡ٨ِ٦ََّۡۡۡذ٧َةۡيَۡكَذ ٕۡ م.2ٸٱل٧ُۡ

م***

ًمموغ ظًمدقرةمظؼؿونمودؾلمواظ ع موشوص  سؾدكمممواظشدقرىمموصصقبدؾ

                                                           
 .37-36دقرةماظ ع ،ماآلؼوتمم(1)

 .24-22دقرةمصصؾً،ماآلؼوتمم(2)
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وسمؼبماٌقددؿ،موهؿدؾمممردقلما ،موسؾؿفومظؾصقوبي،موتوبعمدسدقةماظـدمم

مأذىمض ؼشموصدػوماظـوسمسـف.

دللمسؾدما مبـمعلعقدمردقلما :مؼومردقلما ،مػؾمعدـماظعؾدؿممم

مسؾؿمأمتمتف؟

مقلما :معػوتحماظغقىمػبسمالمؼعؾؿفـمإالما ،دصلجوبمرد
ۡإِنۡذ

َۡ ح٥ۡ٤ُِِِٔۡۡۡۡٔ٪َؽهُۥۡٱّللذ َٔ ة ُِلۡۡٱلكذ ًَۡرَۡۡويزَُنّ َ٘ ٥َ٤ُۡۡٱ٣ۡ ٕۡ رَۡظةِمۡ ٱِۡػ٦َۡۡةَۡويَ
َ
ۡدَۡؽرِيَۡو٦َةۡۡۡل

ۡ ف  ۡٛ ةذَاَۡج ٗؽااۡۡدَۡسِكُت٦ۡۡذ ۡۡدَۡؽرِيَۡو٦َةَۡٗ ُف  ۡٛ يَِّۡۡج
َ
ۡۡثِأ ۡرض 

َ
َۡۡإِنۡذَۡت٧ُٮُت ۡۡأ ۡٱّللذ

ٌۡ٥ًِ٤ دمعؿكمؼـ لمدؿمأحدإالم ،موالمؼعؾمددؿمعومؼبمشد،مالمؼعؾ1ڂَػجُِي َۡۡٔ

ؾؿمأحدمعومٌمإالما ،موالمؼعؾؿمأحدمعؿكمضقومماظلوسيمإالما ،موالمؼعداظغق

مؼبماألرحوممإالما ،موالمتدريمغػسمبليمأرضماقت.

م***

ؼدـفضمعدـممممدخؾمسؿؾيمبـمربقعيماٌلفد،مصقجدمردقلما م

اجؿؿوسفمبلحدماظقصقدمإظبمايدٍ،مالمؼؾددومأغفدؿمضددمصددضقهموغصد وه،ممممممم

المؼلؿلدؾؿمأبددًا،مصددخؾمذبؾلدفمؼبمددودةممممممموظؽـفمؼ ىمأنماظ دقلم

 ؼش،مإنمربؿدًامظـمؼؽػمسدـمدسقتدفمإظبمممض ؼش،موضولمهلؿ:مؼومدودةمض

مػ اماظدؼـمعفؿومظؼلمعـمأذى.م

مصؼولمأعقيمبـمخؾػ:مصؿوذامتؼقل؟

                                                           
 .34دقرةمظؼؿون،ماآلؼيمم(1)
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ضولمسؿؾي:مأالمأضقممإظبمربؿدمصلطؾؿفموأسد ضمسؾقدفمأعدقرًامظعؾدفممممم

مؼؼؾؾمبعضفومصـعطقفمأؼفومذوحلموؼؽػمسـو.

مضولمأبقمجفؾ:مصعؾـومذظؽمع ارًامصؾؿمؼؼؾؾ.

مضولمسؿؾي:مدسقغلمأطؾؿف.

ماظقظقدمبـماٌغرية:مضؿمإظقفمصؽؾؿف.صؼولم

وجؾدسمإظقدف،ممممص ػىمسؿؾيمبـمربقعيموحددهمإظبمرددقلما ممم

وضول:مؼومابـمأخل،مإغؽمعـومحقٌمضدمسؾؿدًمعدـماظلدؾطيمؼبماظعشدرية،ممممم

واٌؽددونمؼبماظـلددى،موإغددؽمضدددمأتقددًمضقعددؽمبددلع مسظددقؿمص ضددًمبددفممممم

معبوسؿفؿ،مودّػفًمبفمأح عفؿ،موسؾًمبفمآهلؿفؿمودؼدـفؿ،موطّػد تمم

سؾقدؽمأعدقرًامتـظد مصقفدوممممممضبفمعـمعضكمعـمآبوئفؿ،مصومسعمعدينمأسد مم

ظعؾؽمتؼؾؾمعـفومبعضفو.مؼومابـمأخل،مإنمطـًمإمنومت ؼدممبومجؽدًمبدفممم

عـمػ اماألع معواًلمعبعـومظؽمعـمأعقاظـومحؿدكمتؽدقنمأطـ غدومعدواًل،موإنممممم

طـًمت ؼدمبفمذ صًومعؾؽـوكمسؾقـو،موإنمطونمػ اماظ يمؼلتقؽمجوغدًومتد اهممم

تلؿطقعمردهمسـمغػلؽمرؾؾـومظدؽماظطدى،موبد ظـومصقدفمأعقاظـدومحؿدكمممممممالم

مغربئؽمعـف،مصنغفمرمبومشؾىماظؿوبعمسؾكماظ جؾمحؿكمؼداوىمعـف.

إظبمسؿؾدديمبددـمربقعدديمإظبمأنماغؿفددكمعددـمممأغصددًمردددقلما م

م:مأضدمص شً؟حدؼـف،مصؼولمردقلما م
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مضولمسؿؾي:مغعؿ.

م:مصومسعمعين.صؼولمردقلما م

معؾ.ضولمسؿؾي:مأص

٢ۡٱلؿذِظ٥ًِۡۡٱلؿذِنَٰمۡح٨ِ٦َّۡۡۡدزَنِي٢ۡ ١ۡظ٥ٓۡم:كمسؾقفمردقلما مدصؿؾ
٤َۡخ٠َِۡۡتَٰتۡ  َٰذ٫ُُۥُّۡٚىِ ًّٗةُۡٝؿَۡءا٩ًةَۡءاَي ِ َؿب ۡٮم َۡۡٔ َٞ ِ ٧َُ٤ٮن٣َّۡۡ ٕۡ َۡو٩َِؾيٗؿاۡبَِنٗيا٣َۡح

َؿَضۡ ۡٔ
َ
ۡزَث٥٬َُُۡۡۡٚأ

َ
ُٕٮنََّۡۡلَۡۡذُ٭٥ۡۡۡأ ٤ْۡۡيَۡك٧َ ِز٪ذح ِۡۡػ٤ُُٝۡۡٓٮبُ٪َةَۡوَٝةلُٮا

َ
ةّمِۡۡأ ٧ۡذ

ۡٓ ٮ٩َة ُٔ َٟۡۡثَحۡ٪َِ٪ةَۡو٨ِ٦ۡ َۡوٝۡؿ َۡۡءاذَا٩ِ٪َةَۡوِّفٓۡۡإحَِل٫ِۡۡۡدَۡؽ ِ ۡإِجذ٪َةَۡٚٱۡخ٢ۡ٧َِۡۡظَضةبۡ َۡوبَحۡ٪
٤٧َُِٰٮنَۡ ٥ۡۡ٢َُۡٝۡۡٓع ٧َة ٩َة ۡۡإِجذ

َ
ٓۡۡإَِلۡذۡيُٮَح٦َِّٰۡۡٓۡس٤ُُس٥ۡۡۡبََۡشۡ ۡخ جذ٧َة

َ
٫َٰ ۡۡإَِؾَُٰ٭ُس٥ۡۡۡخ َِٰظؽۡ ۡإَِؾ ۡـَ

ْۡ ُِٛؿوۡإحَِل٫َِۡۡۡٚٱۡقذ٧ًَُِٞٮٓا ۡ٘ ِي٧ُۡ٤ِّ٣٦َۡۡ٨ۡۡشِكِيََۡۡوَوۡي٢ۡ ۡهُ َۡوٱۡقَذ ٠َٮَٰةَۡۡيُۡؤدُٮنََّۡۡلۡۡٱَّلذ ـذ ۡٱل
ِۡۡو٥٬َُ ُِؿون٥٬َُۡۡۡۡۡثِٱٓأۡلِػَؿة ِي٨َۡۡإِنۡذ٧َۡؽَٰٛ ْۡۡٱَّلذ َْۡۡءا٦َ٪ُٮا ٤٧ُِٮا َٔ ٤ََِٰدَٰخَِۡۡو ۡلَُ٭٥ۡۡۡٱ٣طذ
ۡصؿٌۡ
َ
نِ٪ذُس٢ُۡٝۡۡۡ٥ۡ۞٨َۡم٧ۡ٪ُٮنۡ َۡدۡيُۡۡأ

َ
ُؿونَۡۡأ ُٛ ِيۡتَلَۡس َٜۡۡثِٱَّلذ ۡرَضَۡۡػ٤َ

َ
ِۡػۡۡٱۡۡل

٤ُٮن٦ََۡۡۡيِۡيَٮۡۡ َٕ ۥَٓۡۡوََتۡ ٩َؽاٗدا َُۡۡلُ
َ
َٟۡۡأ ِ َٰل َۡۡذ ٩ۡۡ٢َٱ٣َۡػ٧َِ٤َٰيَۡۡرَبُّ َٕ َِٰسَۡۡذًَِ٭ةۡوََص ـَ ٨ِ٦َۡۡر

رَۡۡذًَِ٭ةَۡوَبََٰؿكََۡۡٚۡٮَِٝ٭ة َٓۡۡوَٝؽذ ََٰتَ٭ةۡذًَِ٭ة َٝۡق
َ
حِِۡۡػٓۡۡأ َٕ ۡربَ

َ
يذةم ۡۡأ

َ
ةٓن٤ِِيََۡۡقَٮآءٗۡۡخ ۡث٥ُۡذۡ٪٤ِّ٣كذ

٧َةٓءِۡۡإَِلۡۡٱۡقذََٮىَٰٓۡ ةَلۡۡنۡ ُدَػةَۡوِهَۡۡٱلكذ َٞ ۡرِضۡۡلََ٭ةَۡذ
َ
ٮَۡعًۡۡٱاۡتًَِةَۡولِۡل وََۡۡۡ

َ
٠َۡؿ٬ۡٗةۡأ

ۡٓ دَحۡ٪َةَۡٝةتَلَة
َ
ةٓنِِٕيَۡۡخ َُٰ٭٨ۡذ٫ََۡ ى ٌَ َٞ ََٓۡۡذ وَۡحَٰۡۡيَٮ٦َۡۡيِِۡۡػَۡۡقَفََٰٮاتۡ َۡقۡج

َ
ُۡكِِّۡۡػَۡۡوأ

ۡمؿ٬ََة َۡۡق٧َةٓءٍۡ
َ
٧َةٓءََۡۡوَزيذ٪ذةۡأ ۡجًَةۡٱلكذ ة ۡۡث٧ََِطَٰجًِطَۡۡٱلُّ ْٗ ۡٛ َٟۡۡوَِظ ِ َٰل ِؽيَۡذ ۡٞ َٕـِيـِۡۡؿَُۡت

ۡٱ٣ۡ
ِۡ٥ًِ٤َٕ َْۡۡٚإِن٬ۡۡۡٱ٣ۡ ٮا ًُ َؿ ۡٔ

َ
٢ۡۡۡأ ُٞ ٩َؾۡردُُس٥َۡۡۡذ

َ
حٗۡۡأ َٞ ِ ح٦ِِّۡۡۡس٢ََۡۡصَٰٕ َٞ ِ ََۡعد َۡۡصَٰٕ

 .1٭َوَث٧ُٮدَۡ

                                                           
 .13-1دقرةمصصقبؾً،ماآلؼوتمم(1)
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يظيمذط مسد ابمسدودممممصلعلؽمسؿؾيمبـمربقعيمصؿمردقلما م

مومثقد،موضولموػقمؼ وػ:مأغوذدكماظ حؿمؼومربؿد،مطػمسـمذظؽ.

َۡبۡي٨ِ٦ِۡۡۡ ۡٱلؿُُّق٢َُۡۡصةَٓءۡتُ٭٥ُۡۡإِذۡۡمف:دد وتدتمقلما مدعمرددؿمتوبدا
يِۡؽي٭٥ِۡۡ

َ
ِٛ٭٥َِۡۡۡو٨ِ٦ۡۡۡخ

َۡۡػ٤ۡ ّلذ
َ
ْۡۡخ جُُؽٓوا ٕۡ َۡۡت اۡۡإِّلذ َ ْۡۡٱّللذ َلَۡۡربُّ٪َةَۡمةٓءَۡۡلَٮَۡۡۡٝةلُٮا ـَ ٩

َ
٦ََۡلَٰٓه١َِحَٗۡۡۡل

َٓۡۡٚإ٩ِذة رِۡق٤ۡذ٥ُۡث٧َِة
ُ
ُِؿونَۡۡث٫ِِۦۡأ ةۡٮَؽَٰٛ ٦ذ

َ
ََْۡۡعد َۡۡٚأ وا ۡرِضِۡۡػَۡۡٚٱۡقذ١ََۡبُ

َ
َ٘ۡيِۡۡٱۡۡل ِ ۡث

ِّٜۡ ْۡۡٱۡۡلَ َمؽ٨٦ََُّۡۡۡۡۡوَٝةلُٮا
َ
ا٦ِۡۡ٪ذةۡأ وَُۡۡٝٮذةً

َ
ْۡۡل٥َۡۡۡأ نۡذۡيََؿۡوا

َ
َۡۡأ ِيۡٱّللذ ُ٭٥ۡۡۡٱَّلذ َٞ َمؽ٬ُُّۡۡٮََۡۡػ٤َ

َ
ۡأ

ا٦ِۡۡۡ٪ُ٭٥ۡۡ ُْۡۡٝٮذٗة َٰذِ٪َةأَِبَۡوََك٩ُٮا رَۡق٤ۡ٪َةۡٯََيَۡعُؽونََۡۡي
َ
ًۡ٭٥َِۡۡۡٚأ

َ٤ اۡرِيٗعةَۡٔ ََصٗ ِۡػََٓۡۡصۡ
يذةم ۡ
َ
َِكةتۡ ۡخ ُؾِۡۡۡنذ ُ٭٥ۡۡجّلِ َٞ َؾاَبۡۡي يَِۡۡٔ ـۡ ِِۡۡػۡۡٱۡۡلِ اۡۡٱۡۡلًََٮَٰة ۡجًَة َؾاُبۡۡٱلُّ َٕ َِۡۡو٣َ ۡٱٓأۡلِػَؿة

اۡ ىَٰ ـَ ۡػ
َ
ونََّۡۡلۡۡو٥٬َُۡۡۡأ ةٰۡيُ٪َصُ ٦ذ

َ
َْۡۡذَ٭َؽيَۡجَُٰ٭٥َۡۡۡث٧ُٮدَُۡۡوأ َمََٰۡۡٚٱۡقذََعجُّٮا َٕ ۡۡٱ٣ۡ ََۡعَ

َػَؾۡتُ٭٥ۡۡۡٱلُۡ٭َؽىَٰۡ
َ
حَُۡۡٚأ َٞ ِ َؾابَِۡۡصَٰٕ َٕ ْۡۡث٧َِةۡٱلُۡ٭ٮنِۡۡٱ٣ۡ ًۡ٪َةۡٱٮنَۡيَۡسِكجََُۡۡك٩ُٮا َۡوََّنذ
ِي٨َۡ ْۡۡٱَّلذ َْۡۡءا٦َ٪ُٮا ٮنََۡۡوََك٩ُٮا ُٞ َؽآءَُُۡۡيَۡۡشَُۡۡويَٮۡمَۡۡٲَحذذ ۡٔ

َ
ِۡۡأ َۡذُ٭٥ۡۡۡٱجلذةرِۡۡإَِلۡۡٱّللذ

ٮنَۡ ُٔ َٰٓۡۡٳيُٮَز ًۡ٭٥َِۡۡۡم٭ِؽََۡۡصةُٓءو٬َة٦َۡةۡإِذَاَۡظّتذ
َ٤ ُ٭٥َۡۡۡٔ ُٕ ثَۡطَٰؿ٥٬َُُۡۡۡق٧ۡ

َ
ۡوَُص٤ُٮُد٥٬َُۡوخ

ْۡۡث٧َِة ٤٧َُٮنَََۡۡك٩ُٮا ٕۡ َْۡوَٝۡۡٴَح اَۡۡم٭ِؽت٥ُّۡۡۡل٥َِِۡۡۡل٤ُُٮد٥ِ٬ِۡۡۡةلُٮا ًۡ٪َة َ٤ َْٔۡۡ ٪َةَۡٝةلُٮٓا َٞ َُ ٩
َ
ُۡۡأ ۡٱّللذ

ِيٓۡ َٜۡۡٱَّلذ َُ ٩
َ
ء  ُۡۡكذۡۡأ ُس٥ۡۡۡو٬َُٮَََۡۡشۡ َٞ َلَۡۡػ٤َ وذ

َ
ة ۡۡأ ُٕٮنَِۡۡإَوحَل٫َِۡۡۡمؿذ ٠ُۡ٪ذ٥َُۡۡۡو٦َةۡٵدُؿَۡص

نۡتَۡكتَُِّتُونَۡ
َ
ًُۡس٥ۡۡۡيَۡنَ٭ؽَۡۡأ َ٤ ُُٕس٥َۡۡۡٔ ثَۡطَٰؿُُز٥َۡۡۡوَّلَٓۡۡق٧ۡ

َ
ُۡص٤ُٮُدُز٥َۡۡۡوَّلۡۡخ

٪َجذ٥َُۡۡۡوَؾَِٰس٨ نۡذَّۡ
َ
َۡۡأ ٥َ٤َُّۡۡلۡۡٱّللذ ٕۡ ة٠َۡسِٗياَۡح ٤٧َُٮنَّۡۡم٧ِذ ٕۡ ٣َُِٰس٥ۡۡۡٶَت ٪ُُّس٥َُۡۡوَذ َّۡ

ِي ٪َجذ٥ُۡٱَّلذ َُٰس٥ۡۡۡثَِؿّبُِس٥َّۡۡۡ ۡرَدى
َ
ۡوجَۡعذ٥ُۡأ

َ
َْۡۡٚإِنۡٷٱ٣َۡذَِّٰسِي٨ِ٦َّۡۡ٨ََۡۡٚأ وا ۡيَۡىِبُ

ذُ٭٥ۡا٦َۡۡۡسٗٮىَۡٚٱجلذةرُۡ ذِجُٮِۡإَونۡل ٕۡ ْۡيَۡكذَ ذَبِي٥٬َُۡۡ٨ِ٦ََّۡۡۡذ٧َةۡا ٕۡ ٪َة۞ۡٸٱل٧ُۡ ٌۡ ًذ ۡلَُ٭٥َۡۡۡوَر
َُْۡۡٝؿ٩َةٓءَۡ يذ٪ُٮا ـَ ةۡلَُ٭٥َۡٚ يِۡؽي٭٥َِۡۡۡبۡي٦َۡۡذ

َ
ُ٭٥َۡۡۡو٦َةۡخ َٛ ٜۡذَۡػ٤ۡ ًۡ٭٥ُِۡۡوََظ

َ٤ ۡٮُلَۡۡٔ َٞ َممۡ ِۡػٓۡۡٱ٣ۡ
ُ
ۡأ
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نِفۡ ۡٱۡۡل٨ِ٦ِّّۡۡ٨ََِۡۡرۡج٤ِ٭٨ِ٦ۡ٥َِۡػ٤َۡخَۡۡٝؽۡۡ ْۡۡإِجذُ٭٥َۡۡۡوٱۡۡلِ ِي٨ََۡۡٝةَلۡوَۡۡٹَخَِّٰسِي٨َََۡۡك٩ُٮا ۡٱَّلذ
ْۡ ُؿوا َٛ َّْۡۡلَۡۡز ٮا ُٕ ََٰؾاۡتَۡك٧َ ؿَۡءان٣َِِۡۡك ُٞ ْۡۡٱ٣ۡ ۡٮا َ٘ ٤ذُس٥ۡۡۡذ٫ًِِۡۡوَٱ٣ۡ َٕ ٤ِجُٮن٣ََۡۡ ۡ٘ ۡٺَت
٨ۡذ َٞ ِي٤ََٚۡۡ٨َ٪ُِؾي ْۡۡٱَّلذ ُؿوا َٛ َؾاٗثةَۡز َۡۡوجَلَۡضـِيَ٪ذُ٭٥َۡۡۡمِؽيٗؽاَۡٔ

َ
ۡقَٮأ
َ
ِيۡأ ْۡۡٱَّلذ ََۡك٩ُٮا

٤٧َُٮنَۡ ٕۡ َٟۡۡٻَح ِ َٰل ـَآءَُۡۡذ َؽآءَِۡۡص ۡٔ
َ
ِۡۡأ اۡۡٱّللذ ـَآَء ۡۡٱۡۡلُۡلَِۡۡدارُۡۡذًَِ٭ةۡلَُ٭٥ۡۡۡٱجلذةُر ۡث٧َِةَۡص

ْۡ َٰذِ٪َةأَِبََۡك٩ُٮا ِي٨ََۡۡوَٝةَلۡۡټََيَۡعُؽونََۡۡي ْۡۡٱَّلذ ُؿوا َٛ َٓۡۡز ر٩َِةَۡربذ٪َة
َ
ي٨ِۡۡۡأ َ ٩َةۡٱَّلذ لذ ًَ

َ
٨ِ٦َۡۡۡأ

نِفۡۡٱۡۡل٨ِِّۡ ٤ُۡ٭٧َةۡوَٱۡۡلِ َٕ َٝۡؽا٦ِ٪َةَُۡتَۡخََّۡۡنۡ
َ
٤ِي٨ِ٦ََۡۡۡۡحِل١َُٮ٩َةۡأ َٛ ۡق

َ
ِي٨َۡۡإِنۡذۡٽٱۡۡل ۡٱَّلذ

ْۡ َُۡۡربُّ٪َةَۡٝةلُٮا ُْۡۡث٥ۡذۡٱّللذ ُلۡۡٱۡقذََؾ٧َُٰٮا ًۡ٭٥ُِۡۡدَتزََنذ َ٤ ۡۡٱل٧ََۡلَٰٓه١َِحَُۡۡٔ ّلذ
َ
ْۡۡخ َْۡۡوَّلََّۡۡتَةُٚٮا ٩ُٮا ـَ َُۡتۡ

ْۡ وا بِۡۡشُ
َ
ُؽون٠َُۡۡ٪ذ٥ُۡۡۡٱ٣ذِّتۡۡثِٱۡۡلَ٪ذحَِۡۡوخ َٔ ۡوحِلَةٓؤُُز٥َۡۡۡۡن٨ُۡۡۡپدُٮ

َ
ِِۡۡػۡۡأ ۡجًَةۡٱۡۡلًََٮَٰة ۡٱلُّ

ُكُس٥ۡۡۡتَۡنذَِه٦َۡۡٓةۡذًَِ٭ةَۡو٣َُس٥َۡۡۡؿةِ ۡٱٓأۡلػَِۡۡوِّفۡ ُٛ ٩
َ
ٮن٦ََۡۡةۡذًَِ٭ةَۡو٣َُس٥ۡۡۡأ ُٔ ۡٿدَؽذ

ّٗلۡ ـُ ٮر ٩ۡۡۡ٨ِ٦ُّۡۡ ُٛ ۡظَك٨َُۡۡو٨٦َۡۡۡڀرذِظًمۡ َۡد
َ
ّٓۡۡم٧ِذ٨َۡٝۡٮّٗلۡۡأ ِۡۡإَِلَۡۡدََع ٢َ٧ِۡۡٱّللذ َٔ َۡو

حِّبَُح َّۡۡلۡوَۡۡٱۡۡلََك٪َحُۡۡتَۡكذَٮِيَۡوَّلۡۡځٱل٧ُۡۡك٧ِِ٤ي٨ِ٦ََۡۡۡۡإ٩ِذِنَۡۡوَٝةَلَۡۡص٤َِٰٗعة ۡٱلكذ
ۡۡٓ ۡظَك٨ُِۡۡهَۡۡثِٱ٣ذِّتۡۡٱۡدَذ

َ
ِيَۡٚإِذَاۡأ َٟۡۡٱَّلذ ََٰوة َۡۡوبَحۡ٪٫َُۥۡثَحۡ٪َ َر ٩ذ٫ُۥَۡٔ

َ
ۡڂََح٥ًِۡ َۡوِلۡي٠َۡد

َٓۡۡو٦َة ََٰ٭ة ى ٞذ ۡۡي٤َُ ِي٨َۡۡإِّلذ ْۡۡٱَّلذ وا َٓۡۡو٦َةَۡوَبُ ََٰ٭ة ى ٞذ ۡۡي٤َُ ۡۡذُوۡإِّلذ ٍ ِّ ًمۡ َۡظ ِْ ةۡڃَٔ ِۡإَو٦ذ
َٟۡ ًَۡع٨ِ٦ََٰۡۡۡۡيزَنََد٪ذ غ ٨ِۡۡۡٱلنذ ـۡ ِاَۡۡٚٱۡقذَِٕؾ٩َۡۡۡ ٬ُُۡۡٓٮَۡۡإ٩ِذ٫ُۥۡثِٱّللذ ً٧ِ ٥ًِ٤َُٕۡۡٱلكذ َۡو٨ِ٦ۡۡۡڄٱ٣ۡ
َٰذ٫ِِۡ ٢َُۡۡۡءاَي ٧ُۡفَۡۡوٱجلذَ٭ةرُۡۡٱحلذ ٧َُؿ َۡۡوٱلنذ َٞ َّْۡۡلَۡۡوٱ٣ۡ ٧ِۡفۡۡتَۡكُضُؽوا ٧َؿَِۡۡوَّلۡۡل٤ِنذ َٞ

ۡل٤ِۡ
ِيِۡۤهَّلِلَۡوْۤاوُدُجۡسٱ ُ٭٨ۡذۡٱَّلذ َٞ جُُؽونَۡۡإِيذةه٠ُُۡۡ٪ذ٥ُۡۡۡإِنَۡػ٤َ ٕۡ َْۡۡٚإِنِۡۡڅَت وا ۡٱۡقذ١ََۡبُ
ِي٨َۡ َِٟۡۡٔ٪ؽََۡۡٚٱَّلذ ِ ٢َُِۡۡۡلُۥۡيَُكّجُِعٮنََۡۡربّ .1چ۩٧ُٮنََۡۡٔۡيَۡسَّۡۡلۡۡو٥٬ََُۡۡۡوٱجلذَ٭ةرِۡۡثِٱحلذ

                                                           
 .38-14دقرةمصصقبؾً،ماآلؼوتمم(1)
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عدوممم(1)ادؿمضدول:مضددممسعدًمؼدومأبدوماظقظقددممممممممدفدمردقلما م

ممسعً،مصلغًموذاك.

صؼوممسؿؾيمإظبمغودؼدف،مصؼدولمبعضدفؿمظدؾعض:مسبؾدػمبدو مظؼددمممممممم

مؾيمبـمربقعيمبغريماظقجفماظ يمذػىمبف.جوحلطؿمسؿ

مصؾؿومجؾسمإظقفؿمضوظقا:معوموراحلك؟

ضول:مورائلمأغينممسعًمضقاًلموا معوممسعًمعـؾدفمضدط،موا معدومممم

ػقمبوظشدع موالمبوظلدق موالمبوظؽفوغدي،مؼدومععشد مضد ؼش،مأرقعدقغلمممممممم

قامبنيمػ اماظ جؾموبنيمعومػقمصقفمصوسؿ ظقه،مصدقا ممواجعؾقػومبل،موخّؾ

قب ظؼقظفماظ يممسعدًمعـدفمغؾدلمسظدقؿ،مصدننمتف عدفماظعد بمصؼددممممممممممظقؽقغ

طػقؿؿقهمبغريطؿ،موإنمؼظف مسؾكماظع بموؼػقزمسؾقفؿمصؿؾؽدفمعؾؽؽدؿ،ممم

موس همس طؿ،موطـؿؿمأدعدماظـوسمبف.

مغفضمأبقمجفؾمشوضؾًوموضول:مدق كموا مبؾلوغف.

مصؼولمسؿؾي:مػ امرأؼلمصقف،مصوصـعقامعومبدامظؽؿ.

اظقظقدمبـماٌغرية:معومبولمسؿؾي؟محؿدكممشودرمسؿؾيماظـودي،مصؼولم

وإنمؼؽـمػ اماظؽ ممسظقؿًو،مأؼـ لمسؾكمربؿدموؼرتطينمأغومطؾريمض ؼشم

وؼـد لمممواظطدوئػ،ممعؽديممودقدػو؟موؼرتكمدودةماؼقػموسظؿوحلماظؼ ؼؿني

مسؾكمؼؿقؿمأبلمروظى؟

                                                           
 أبقماظقظقدمػلمطـقيمسؿؾيمبـمربقعي.م(1)
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ولمؼبماظـودي،موأوحكما مإظبمردقظفمعومدارمبقـفؿ،مدؽماظ جدضق

ْۡمدمبـماٌغرية:دقظقكماظد لمردًامسؾدوأغ َِلۡۡلَۡٮَّلَۡۡوَٝةلُٮا ـّ ؿَۡءانَُۡۡفََٰؾا٩ُۡ ُٞ َٰۡۡٱ٣ۡ ََۡعَ
ۡؿيَتَۡي٨ِ٦َِّۡۡۡۡرَُص٢ۡ  َٞ ًمٍۡۡٱ٣ۡ ِْ ٥٬ُۡۡۡٿَٔ

َ
ِك٧ُٮنَۡۡأ ۡٞ َٟ ۡۡرََۡحََخَۡۡح ِ ََۡٝك٧ۡ٪َةَۡۡن٨َُۡۡۡربّ

ِٕحَنذَُ٭٥ۡۡۡثَحۡ٪َُ٭٥ ِِۡۡػ٦ۡۡذ ة ۡجًَة ۡۡٱۡۡلًََٮَٰ َ٪ةۡٱلُّ ٕۡ ُ٭٥َۡۡۡورََذ ٌَ ٕۡ َۡۡٚۡٮَقَۡۡب ٕۡي  َۡدَرَجَٰخۡ َۡب
َذذِؼؾَۡ ُ٭٥ۡحّلِ ٌُ ٕۡ ةَۡب ٌٗ ٕۡ ة َۡۡب ََٟۡۡورََۡحَُخُۡۡقۡؼؿِّيٗ ِ ةَۡػۡي َۡۡرّب ُٕٮنَّۡۡم٧ِذ  .1ڀََي٧َۡ

م***

غػلفمودؼـفمسؾكمبينمسؾدما ،موضولمهلدؿ:مممس ضمردقلما م

مإنما مس موجؾمضدمأحلـمادؿمأبقؽؿ.

موس ضمسؾقفؿمامد م،مصؾؿمؼؼؾؾقامعـفمعومس ضمسؾقفؿ.

حـقػي،مصدسوػؿمإظبما موس ضمسؾقفؿمغػلف،مصؾؿمؼؽدـممموأتكمبين

 أحدمعـماظع بمأضؾحمسؾقفمردًامعـفؿ.

،م(2)بددينمسددوع مبددـمصعصددعيبؼؾقؾدديمماددؿماجؿؿددعمردددقلما م

وجؾسمإظبمزسقؿفؿ،موس ضمسؾقفمامدد مموتؾدكمسؾقدفماظؼد آن،مصؿدلا مممممم

ماظ جؾمتلا ًامذدؼدًا،موأسفىممبوممسع،مصؼولمظف:ماغؿظ مأعبعمضؾقؾيت.

صفؿعمضؾقؾؿفمصؼولمهلؿ:مؼومضقم،مجدوحلغلمرجدؾمبؽد ممأمأمسدعممممم

معـؾف،مصقا مظقظف نمسؾكماظع ب.

                                                           
 .32-31دقرةماظ خ ف،ماآلؼوتمم(1)

 بـقمسوع مبـمصعصعي،ماظؼؾقؾيمدؿ ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(2)
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مضوظقا:مصؿوماظ أي؟

مضول:ماظ أيمسـديمأنمغؿؾعف.

مضوظقا:مأغًمدقدغومواظ أيمسـدك،مصوصعؾمعومذؽً.

وضدول:مغكبعدؿمعدومضؾدًمؼدومربؿدد،مغلدؾؿمممممممممصعودمإظبمرددقلما مم

موغـص كموععؽمدققصـو،مبش ط.

م:معومػق؟فمردقلما مصللظ

مضول:مؼؽقنمظلماألع معـمبعدك.

م:ماألع مإظبما مؼضعفمحقٌمؼشوحل.ضولمردقلما م

صؼولماظ جؾمعـ سفًو:مؼومربؿد،مغع ضمرضوبـومظلققفماظع ب،م

ماؿمؼؽقنماألع مظغريغو!ماجعؾمظلماألع معـمبعدمغدصعمسـؽ.

م:ماألع مإظبما مؼضعفمحقٌمؼشوحل.صؼولمردقلما م

،ماظ جؾمعـ سفًومراصضًومامد ممواظدصوعمسـمردقلما مغفضم

ـممورجعمععمضقعفمإظبمضؾقؾؿدف،مصوددؿؼؾؾفؿمذدق مطدؾريمممم سدوأمؼبممومؼبماظلد

،موضدوظقا:مماظؼؾقؾي،مصللهلؿمسؿومصعؾقا،مصلخربوهمخربمردقلمعـمسـدما 

دسقغومإظبمبينمسؾدماٌطؾىمؼ سؿمأغدفمغديب،مؼدممممجوحلغومصؿكمعـمض ؼشمأحد

مععفموشب جمبفمإظبمب دغو.أنممنـعفموغؼقمم

صؼولمهلؿ:موؼؾؽؿ!مطقػمت طؿؿقه؟مأعومسؾؿؿؿمأنمػد امزعدـمغديبمممم
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موأغفمعـمبينمإمسوسقؾ؟موا معومادسوػومامسوسقؾلمضط،مصؽقػمت طؿؿدقه؟م

مػؾمظؽؿمأنمتؿدارطقامعومصعؾؿؿ؟

موظؽـفؿمأمؼطقعقهموأمؼلؿعقامرأؼف.

م***

ط همأحدًامأمإظبمضؾوئؾمأخ ى،مؼؼقلمهلؿ:مالموذػىمردقلما م

عـؽؿمسؾكمذلحل،معـمرضلمعـؽؿمبوظ يمادسقهمإظقفمصد ظؽ،موعدـمطد همأمممم

بؾدغممزوغلمممدومؼد ادمبدلمعدـماظؼؿدؾ،محؿدكمأممممممأط ػف،مإمنومأرؼدمأنمه 

مردوظيمربل،موحؿكمؼؼضلما مظلموٌـمصقؾينممبومذوحل.

صؾؿمؼؼؾؾفمأحدمعـفؿ،مبؾمطوغقامؼؼقظقن:مضدقمماظ جدؾمأسؾدؿمبدف،ممممم

موموضدمأصلدمضقعفموت طقه.أت ونمأنمرجً مؼصؾقـ

ععمأبلمبؽ ماظصدؼؼموسؾلمبـمأبلمروظدىممماؿماوفمردقلما م

ضددعقامظؾقدٍ،مممم(1)رجد ًمااـدومسشد مممرج،موطدوغقامماً إظبموصدمؼـ بمعـم

طؿدومضوبدؾمممم موغ ظقامسـددمعـطؼديماظعؼؾديممبـدك،مصؼوبؾدفؿمرددقلمامممممم

مؼللهلؿ:معـمأغؿؿ؟ماظؼؾوئؾمضؾؾفؿ

مغػ معـماً رج.ضوظقا:م

                                                           
عـماظقصد:مأدعدمبـمزرارة،مسؾودةمبـماظصوعًم)هلؿومدورمؼبماظلرية(،مسقفمبـمايدورث،ممم(1)

ؼؾيمبـمسوع ،مذطقانمبدـمسؾددمضدقس،ممممععوذمبـمايورث،مراصعمبـمعوظؽ،مضطؾيمبـمسوع ،مس

 ؼ ؼدمبـماعؾؾي،ماظعؾوسمبـمسؾودة،مأبقماهلقـؿمبـماظؿقفون،مسقؼؿمبـمدوسدة.
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م:مأعـمعقاظلمؼفقد؟ردقلما مضولم

مضوظقا:مغعؿ.

م:مأص موؾلقنمأطؾؿؽؿ؟ضولمردقلما م

مضوظقا:مبؾك.

وأبلمبؽ موسؾل،مؼصغقنمإظبمايددؼٌمممصفؾلقامإظبمردقلما م

،مواظ يمطدوغقامضددممسعدقامسـدفمعدـمضؾدؾمعدـمممممممماظشوئؼمعـمردقلما م

ؾدكمسؾدقفؿمممإظبمامد م،موتمحؾػوئفؿمعـماظقفقد،مصدسوػؿمردقلما م

اظؼ آن،موػؿمعلخقذونمبلق مبقوغدفموإسفدوزمعدومصقدف،موزؾدًمأصدقاتممممممم

اظقفقدمت نمؼبمآذاغفؿموػؿمؼؿقسددون:مددقؾعٌمغديبمضددمأزدؾمزعوغدف،ممممممم

مغؿؾعف،مغؼؿؾؽؿمععفمضؿؾيمسودموإرم.

ط عفمودطمصدؿًماىؿقدع،مادؿمغظد وامإظبممممممأغفكمردقلما م

ًممبعضفؿ،مصؼول تدلذنمظـدومأنمممم:مػدؾمظ ددقلما ممم(1)سؾودةمبـماظصدوع

مغؿشوورمصقؿوممسعـو؟

ولمإظبمبعضدددفؿم،مواظؿدددػماظ جدددمصدددلذنمهلدددؿمرددددقلما مم

ًم :مؼدومضدقم،موا مػد امصدودق،موإغدفممممممؼؿفوعلقن،مضولمسؾودةمبـماظصدوع

ـمممم يبماظد يممظؾـيبماظ يمؼ ط مبـقمؼفقدموؼلؿػؿققنمبدفمسؾدقؽؿ،مإغدفمظؾد

                                                           
 سؾودةمبـماظصوعً،مصقوبل،معـمدودةماً رج،مظفمدورمؼبماظلرية.م(1)
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دمغومبفمذبحمسودمومثقد،مصد متلدؾؼـؽؿمؼفدقمممتقسدطؿمبفمؼفقدمأنمؼ حبق

مإظقف.

م:مصؿوماظ أي؟(1)أدعدمبـمزرارةضولم

:مغلؿعمعومسـده،موغؾوؼعفمسؾكمعدومؼ ؼدد،مممسؾودةمبـماظصوعًضولم

مصفقموا محؼ،موإعومأنمؼظف مسؾقؽؿمأومتظف وامععف.

ؼؼقظددقن:مإغددومممصددوتػؼقامسؾددكمذظددؽ،موسددودوامإظبمردددقلما ممم

،مغصدضؽ،موضؾؾـومعـؽمعومتؼقل،مأغًمردقلما مضددمس صـدوكموآعـدومبدؽمممم

مصؿ غومبلع كمصنغومظـمغعصقؽ.

ب دػؿمطـريًا،موص حمأبقمبؽد موسؾدلمبدـمممممادؿؾش مردقلما م

بوؼعقغلمسؾدكمأنمم:مأبلمروظىموتفؾؾموجففؿو،مصلجوبفؿمردقلما م

المتش طقامبو مذدقؽًو،موالمتلد ضقاموالمت غدقاموالمتؼؿؾدقامأوالدطدؿ،موالمممممم

عصدقامؼبمععد وف،مممتلتقامبؾفؿونمتػرتوغفمبنيمأؼددؼؽؿموأرجؾؽدؿ،موالمتمم

صؿـموصكمعـؽؿمصلج همسؾكما ،موعدـمأصدوبمعدـمذظدؽمذدقؽًومصعقضدىمؼبممممممم

اظدغقومصفقمطػورةمظف،موعـمأصوبمعـمذظؽمذقؽًوماؿمدرتهما مصفقمإظبما ،م

مإنمذوحلمسػوموإنمذوحلمسوضؾف.

:مؼدومرددقلمممأددعدمبدـمزرارةممصقاصؼقاموبوؼعقهمسؾكمذظؽ،ماؿمضولم

                                                           
 أدعدمبـمزرارة،مصقوبل،معـمدودةماً رج،مظفمدورمبلقطمؼبماظلرية.م(1)
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عـماظعداوةمواظش معدومبقدـفؿ،موسلدكمأنممممما ،مإغومضدمت طـومضقعـومبقـفؿ

صبؿعفؿما مبؽ،مصلـؼدممسؾقفؿمصـددسقػؿمإظبمأعد ك،موغعد ضمسؾدقفؿممممم

اظ يمأجؾـوكمإظقفمعـمػ اماظدؼـ،مصننمصبؿعفؿما مسؾقؽمص مرجدؾمأسد ممم

معـؽ.

إظددقفؿمؼعؾؿفددؿماظدددؼـ،موأجؾلددفؿمبددنيمموجؾددسمردددقلما م

مؾكماظ حقؾمإظبمؼـد بمأوذؽماظؼقممسم،ماؿصرتةمتقاجدػؿمؼبمعؽيمأصقوبف

أنمضبضد ممموعومؼ اظقنمؼ ؼدونمتعؾؿماٌ ؼد،مصع ضقامسؾكمردقلما م

مععفؿ،مصلجوبفؿ:محؿكمؼلذنمظلمربل.

صؼولمأدعدمبـمزرارة:ماعؽٌمسؾكمردؾؽمبودؿما محؿكمغ جعمإظبم

ضقعـو،مصـ ط مهلؿمذلغؽموغدسقػؿمإظبما مسد موجدؾمورددقظف،مظعدؾما ممممم

مؼصؾحمذاتمبقـفؿ.

م***

اظقصدمإظبمؼـ ب،موػـوكمذع وامحبوجيمإظبمعـمؼعؾؿفؿمأطـد مممسود

مسـمدؼـفؿ،موؼؼ ئفؿماظؼ آن،موؼعؾؿماظـولبس،مصؾعـدقامإظبمرددقلما ممم

ؼدومرددقلما ،مإغدومغ ؼددمأنمممممؼؼقلمظدف:مممردقاًلمجؾسمإظبمردقلما م

مرجً معـمأصقوبؽمؼعؾؿـومؼبمؼـ ب.مإظقـوغؿعؾؿماٌ ؼد،مصف مبعـًم

إظبمأصدقوبفمظقكؿدورمعدـفؿماألغلدىمهلد همممممممصـظ مرددقلما مم
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ًُممممم ؾدؼ،مماٌفؿي،مرجؾمؼـؼمبفموبعؾؿدف،مرزؼدـموراجدحماظعؼدؾ،محلدـما

صوحىمحفيمؼؼـعماظـوس،مضبػظماظؼ آنموؼػفؿمطؾمعومجوحلمصقف،موؼعؾدؿمم

م.تقجقفوتمردقلما م

سؾكمعصعىمبـمسؿري،مرشؿمأغدفمطدونمممموضعماخؿقورمردقلما م

ػد هماظصدػوتمطؾدفومطوغدًمتـطؾدؼمسؾقدف،ممممممممعومؼ المذوبًومصغريًا،مإالمأن

،مؼؼد ئفؿمماؼيمطدؾرية.مأعد همبوظلدػ مإظبمؼـد بمممممموؼـؼمبفمردقلما 

اظؼددد آنموؼعؾؿفدددؿمامدددد م،موؼدددمعفؿمؼبماظصددد ة،موزودهمبـصدددوئقفم

موتقجقفوتف،مودسومظفمبوظؿقصقؼمواظلدادمؼبمعفؿؿف.

ؼـ ب،مضبؿؾمعفؿيمطدؾريةمممدوص معصعىمبـمسؿريمعـمصقرهمإظبو

ميمضقممؼعؾدونماألواون،موؼؿؼوتؾقنمبقـفؿمطؾمسوم.ؼبمػداؼ

م

 

م

م

م

م

م



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

790 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلنسون ــــــــــــــــ و السادس الفصل

م

 م510 | هـ0-

 إسالم أهل يثرب

م

م،ماظشوبمذوماظ ابعيمواظعش ؼـمعـماظعؿ ،رحؾمعصعىمبـمسؿري

قدؾمعدـمطدؾمعؽدون،ممممم،مودخؾمؼـ بماظيتمؼ ؼـفوماظـكعـمعؽيمإظبمؼـ ب

وعومإنمخطومداخؾفومحؿكمصؾكمرطعؿنيمؼدسقما مأنمؼلدددهمؼبمعفؿؿدف،ممم

م.وؼفديمأػؾمػ هماٌدؼـيماظطقؾيمإظبمامد مموغص ةمردقلما م

عصعىمبـمسؿريمؼبمضقوصيمأدعدمبـمزرارة،محقٌمطونمدقدًاممغ ل

 مظفمذبؾلًومؼلؿؼؾؾمصقدفمطدؾمعدـممممؼبمبينماً رج،مأرعؿفموآواه،موحضقب

م.،موأرؾؼمسؾقفماظـوسمظؼىماٌؼ ئدمأنمؼلؿعمسـماظدؼـماىدؼدؼ ؼ

م***

أعومسؾودةمبـماظصوعً،مصؼدمظؼقفمصدؼؼمظفمعـماظقفقد،مودلظفمسـم

عصعىمبـمسؿريماظؼ ذدلماظد يمأحضد وهمععفدؿ،مصؼدولمظدفمسؾدودةمبدـممممممممم

ماظصوعً:مإغفمصدؼؼمظ دقلما ماظ يمطـؿؿمتـؿظ ون.
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ئدؾماظقفدقد،مصددخؾممممجػؾماظقفقدي،موغش ماًربمبلد سيمؼبمضؾوم

سؾكمسؾودةمبـماظصوعًمأحؾورماظقفقدموسؾؿدوؤػؿمممدـمؼـؿظد ونمزفدقرممممم

غيبمآخ ماظ عون،مادؿؼؾؾفؿمسؾودةمبـماظصوعًموأجؾلفؿمإظقدف،مصؾددؤواممم

مؼللظقغف:مصػمظـوماظـيبموصػًومطلغفمجوظسمبقــو.

صؼولمسؾودةمبـماظصوعً:مظؼدمرأؼـوهمأولمع ة،مصوددؿؼ تمربؾؿدفممم

ؼلدؿطقعمأحددغومأنمضبدقلموجفدفمسـدف،مؼبموجفدفمممممممؼبمضؾقبـو،محؿكمالم

وضوحلةموغقر،موؼبمسقـقفمب ؼؼمؼلخ مبؾدىمصدوحؾف،مظدقسمبوظؼصدريموالممممم

بوظطقؼددؾ،مأبددقضمذومضددػريتني،مبددنيمطؿػقددفمخددومتماظـؾددقة،مالمؼؼؾددؾمم

ماظصدضي،مؼ طىمايؿورمواظؾعريموضبؾىماظشوة.

خقؿماظصؿًمسؾكماٌؽون،مواضدرتبمعـدفماألحؾدورمأطـد مظقلدؿعقامممممم

،مصؼولمسؾودة:مواخؿربغوه،مصؽونمأظنيماظـوسموأط مماظـوس،موطدونمماٌ ؼد

ضقوطًومبلوعًومظقسمبػظموالمشؾقظ،موظقسمؼ صعمصقتفمبشؽؾمضؾقح،مؼعػقم

وؼغػ ،مالمتغؾؼمدوغفماألبقاب،موالمؼؼػمأحدمسؾكمبوبفمظؾق اددي،موالمم

ؼؼدممظفماظغداحلمؼبماظؼدور،مصبؾسمسؾكماألرض،موؼلطؾمرعوعفمبدوألرض،مم

مؼمأصوبعف،مؼدؿؽؾؿمبؽد ممضؾقدؾمواضدحممممشـمعـماظـقوب،موؼؾعوؼؾؾسماً

مضبػظفمعـمؼلؿعف.

د تمبنيماظقفقدمػؿفؿوت،مصؿدومغؼدصمسؾدودةمؼبموصدػفمسؿدومؼبمممممم
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طؿؾفؿ،مصؿوبعمسؾودة:مبوؼعـومردقلما مسؾكمأنمالمغش كمبو مذقؽًو،موالم

غل قموالمغ غل،موالمغؼؿؾمأوالدغو،موالمغلتلمبؾفؿونمغػرتؼفمبنيمأؼدؼـوم

مرجؾـو،موالمغعصقفمؼبمعع وف.وأ

صؼورعفمأحدماظ جولمضوئً :مإنمصعؾؿؿمذظؽ،موغػ متمعومأع طؿمبف،م

معوذامؼعطقؽؿمػ اماظـيبماىدؼد؟

ضولمسؾودةمبـماظصوعً:مظقسمسـدهمذلحلمؼعطقفمعـمعولمأومسؼور،م

وظؽـماظ دقلمضولمأنمعـمصعؾمذظؽمصؾفماىـدي،موإنموضعـدومؼبماًطقؽديمممم

مب.حلمشػ موإنمذوحلمس قبصلع غومإظبما مإنمذو

دللمحربمعـفؿ:مػ اماظـيب،مأالمؼؼقؿمحدودًا؟مأالمؼـػ مذ سًو؟مأالم

مؼطؾؼمأحؽومما ؟

ضولمسؾودة:مضولمأغفمإنمصعؾـوماًطقؽي،مصلخ غومبعؼوبفمؼبماظددغقومم

صفقمطػورةمظف،مؼغػ ما مظـومبفو،موإنمددرتغوما مسؾدكماٌعصدقيمإظبمؼدقمممممم

مجؾ،مإنمذوحلمس بموإنمذوحلمشػ .اظؼقوعيمصلع غومإظبما مس مو

زؾماظقفقدمؼللظقنمسؾودةمبـماظصوعًموؼـؼؾقنمسؾقدفمؼبماظلدمال،ممم

اظؾقؾ،موشودرماظقفقدموػقمصبقىمطؿوموردمسـدػؿمؼبمطؿؾفؿ،مإظبمأنمحؾم

إظبمأنمموطؿؿقامدػشدؿفؿموطؾفؿمؼبمحوظيمذ ودمٌوممسعقا،ممذبؾلفؿمسـده

وعدومممظـيبماىدؼدد،مؿقوورونمؼبمذلنمػ اماؼمسودوامإظبمذبوظلفؿموحدػؿ
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موعومدقؿػؼقنمسؾقفمععًو.مدقػعؾقن

م***

بدأماظـوسمؼؿقاصدونمسؾدكمذبؾدسمأددعدمبدـمزرارة،مؼلدؿؼؾؾفؿمممممم

وؼع صفؿمسؾكمعصعىمبـمسؿري،ماظ يمؼعد ضمسؾدقفؿمامدد م،موؼؼد أممممم

،موبدنيمعصددقمممسؾقفؿماظؼ آن،موؼقضحمهلؿمعدومجدوحلمبدفمرددقلما ممممم

واظدؼـماىدؼددمؼبممموععفىموعشؽؽماغؿش مخربموجقدمعصعىمبـمسؿري

،موبدأمعصعىمبدـمسؿدريمممبنيماً رجمواألوسمواظقفقدمطؾمأسبوحلمؼـ ب

ؼلمماظص ةمؼبماظ ؼـمدخؾقاماظدؼـماىدؼد،موؼعؾؿفؿموصبقىمسدـمعبقدعممم

متلوؤالتفؿ.

وحبـدقامسدـمممم بمطوغقامضدمت طقامسؾودةماألوادونمض ئؾمعـمأػؾمؼـ

أولمعدـماودفمإظبمممقامامظفماًوظؼ،مواسؿ ظقامعومؼػعؾفمأػؾمؼـد ب،مطدوغمم

مظقدخؾقامؼبماظدؼـماىدؼد.معصعىمبـمسؿري

مبدينماًد رج،مطدونمضددماسؿد لمممممم،مددقدمؼبم(1)أبلمبـمطعىمعـفؿ

وسوشمؼبمأر اصفوموحقدًامعـ مزعـ،مؼؿلعؾمؼبماظدغقو،موؼؾقٌمسـممؼـ ب

ماًوظؼمؼبمأوراقماظؿقراة،موظؽـفومأمتشػمشؾقؾف.

ضدؾًمر ؼؼفدو،مممطونمضبسمأنماظؾش ؼيمؼبمصرتةمعـماظػدرتاتمضددممم

                                                           
 رمؼبماظلريةمطوعؾي.أبلمبـمطعى،مصقوبل،مظفمدوم(1)
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وأظغًمسؼؾفومسـددعوماوفدًمبدوظقالحلمواظؿؼددؼ مإظبماظشدف موايفد ،ممممممم

مأؼؽقنمهل اماىؿودمعـماظؼدرةمسؾكماظـػعمواظض معومظقسمظلغلون؟

عـمخؾؼماظلؿوحلمواألرض؟مواظـفقممواىؾدولمواظؾقدور؟مواظـؾدوتمممم

مواظ ؼوح؟

وسـدعومدللمضولمظفمرجعمإظبمؼـ بمصقجدمصقفومتغرياتمجدؼدة،م

ردقلمجدؼددمزفد مؼبمعؽدي،موأخد مؼددسقمضقعفدومإظبمغؾد ممممممممإغفممأحدػؿ:

األصـوم،موؼدسقمإظبمسؾودةماظقاحددماألحدد،محوربدفمضقعدف،موجدوحلمأحددممممممم

مؾوسفمإظبمؼـ بمعـ مأؼومموغ لمؼبمعـ لمأدعدمبـمزرارة.تأ

دقمضؾؾفمسـدعوممسعمعوممسع،موأد عمإظبمعـد لمأددعدمبدـمزرارةمممم

عىمبدـمسؿدري،موأجؾلدفممممؼط قماظؾوبمظقع فمايؼقؼي،مواددؿؼؾؾفمعصدمم

إظقف،مصؿومإنممسعمعـفمعومجوحلمبفمعـماظدؼـماىدؼدمحؿكمس فمأغدفمعدوممم

،موضول:مػ امأخدريًامايدؼ،مػد همضدوّظيتماظديتمحبـدًمممممممطونمؼؾقٌمسـف

سـفومرقؼً ،مأذفدمأغؽمردقلمردقلما ،موأذفدمأنما محؼ،مخؾؼمطؾم

مزبؾقق.

م.ظ دقلموض رمأنمؼ ػىمؼبمأولمعبعمؼغودرمإظبمعؽيمٌؼوبؾيما

م***

طؿومبدأتمذبوظسماألوسمتصؾمإظبمعلوععفومعومجوحلمبفمأدعدمبدـمم
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زرارة،مدقدماً رج،معـمأع معلؿقدثمسؾقفؿمعدـمعؽدي،موطدونمددقدممممم

،مابـمخوظيمأدعدمبـمزرارة،مطدونمصبؾدسمؼبممم(1)األوسمػقمدعدمبـمععوذ

،موط ػؿددومؼبم(2)ذبؾلددفمإظبمجوغددىمصدددؼؼفماظع ؼدد مأدددقدمبددـمحضددريم

ؼولمأنمػـدوكمرجدؾمممؼؾبحنيمضدممرجؾمإظقفؿومؼؼقل:مؿ ،ماظـ انيمعـماظع

سلماظـؾقة،موضدمحض مردقلمظفمإظبمؼـ بمؼعؾؿماظـدوسماظددؼـمممؼبمعؽيمؼدقب

ماىدؼد،مامسفمعصعى،موػقمؼبمادؿضوصيمأدعدمبـمزرارة.

غظ مدعدمبـمععوذمإظبماظ جؾموضول:مؼؾدومأغؽمتع فماظؽـريمسدـمم

مػ اماٌؾعقث.

فؿمعـفماظؽـري،موظؽـينممسعًمأنمضولماظ جؾ:مؼؼقلمط عًومأمأص

أػؾمعؽيمأمؼؼؾؾقامعومجوحلمبف،مؼػ قمبفمبنيماٌ حلموأخقف،موبنيماظؼؾقؾديمم

موأبـوئفو.

شضىمدعدمبـمععوذمٌوممسع،موضول:مجوحلماً رجمب جؾمعـمعؽيم

مظق ؼدمغورماظػ ضيمبقــو،مأالمتؽػقـومح وبـوموذؼوضـوموضؿ غومإظبماآلن!

اظ يمطونمؼشورطفماظ أي،موضدولممموغظ مإظبمصدؼؼفمأدقدمبـمحضري

ظعؾدفمؼغدودرمؼـد بمممممظف:ماغطؾؼمإظبمػ اماظ جؾ،موأاؼؾمسؾقفمؼبماظؽد م،م

                                                           
 دعدمبـمععوذ،مصقوبل،مدقدمؼبماألوس،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(1)

 أدقدمبـمحضري،مصقوبل،مدقدمؼبماألوس،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(2)
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ؽب أغفمابـمموؼرتطـوموذلغـو،مصنغفمظقالمأدعدمبـمزرارةمعينمحقٌمضدمسؾؿ

مخوظيت،مطػقؿؽمذظؽ.

غفضمأدقدمبـمحضريمعـمصقره،موغبدؾمرربدفمشوضدؾًو،مواودفممممم

عصعىمبـمسؿريمضبدثماظـوسممإظبمذبؾسمأدعدمبـمزرارةمحقٌمصبؾس

سـماظدؼـماىدؼد،مودخؾمااؾسمواظش مؼؿطوؼ معـمسقـقف،مص آهمأدعدم

بـمزرارةموضولمٌصعىمبفدوحل:مػ امأددقدمبدـمحضدري،مددقدمؼبمضقعدف،مممممم

مجوحلكمصوصدقما مصقف.

مغظ معصعىمإظبمأدقدماظغوضىمصؼولمبفدوحل:مإنمصبؾسمأطؾؿف.

ؾبممم ؾبمممألجؾدسموالمألممصؼولمأدقدمشوضدؾًو:معدومجؽد مددؿؿع،مظؼددمجؽد

ألظؼـمػ اماظ جؾمدردًومضودقًومؼ دمظفمسؼؾف،موؼ جعفمإظبمبؾده،موصبعؾفم

المؼػؽ مؼبماظعقدةمع ةمأخ ىمإظبمػ هماظؾ د،معومجوحلمبؽمإظبمػـدومتػد قممم

معبعـوموتغريمأحقاظـو؟ماسؿ ظـومإنمطوغًمظؽمبـػلؽمحوجي.

ؽبممم مصؼولمعصعىمبـمسؿريمبفدوحل:مأوموؾسمصؿلدؿؿع،مصدننمرضدق

مػمسـؽمعومتؽ ه.فمُطضؾؾؿف،موإنمط ػؿؽبأع ًام

دودماظصؿًماٌؽون،موغظ ماظـوسمإظبمأدقدمحقدٌمأصقؿدفمعصدعىمممم

ؽب م.ب دمبؾقغمػودئ،مصؼول:مأغصػ

ص ط مرربفموجؾسمبؿـوضؾمظقلؿؿعمإظبمعومجوحلمبفمعصعى،مصؾددأمم
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عصعىمضبدافمبفدوحل،موؼش حمظفمعدومجدوحلمبدفماظددؼـماىدؼدد،موؼؼد أممممممم

ؿغريمذقؽًومصشقؽًو،موسؾدؿمأنمعدومجدوحلمبدفمممممسؾقفماظؼ آن،مصؾدأموجفمأدقدمؼ

عصعىمأع مزبؿؾػماوعًومسؿوممسعمعـمضؾؾ،مصوغش حمظفمصددره،موضؾدؾممم

أنمؼـفلمعصعىمحدؼـفمضولمأدقد:معومأحلـمػ اماظؽ مموأعبؾف،معدوذامم

متصـعقنمإذامأردمتماظدخقلمؼبمػ اماظدؼـ؟

مضولمعصعى:متغؿلؾموتؿطف ماؿمتشفدمذفودةماظؿقحقدموتصؾل.

صوشؿلؾموتطف موغطؼماظشدفودةمأعدومماىؿقدع،موتعؾدؿممممممصؼوممأدقد

م ةموصؾكمأولمرطعؿنيمظفمؼبمحقوتف،ماؿمضولمٌصدعىمبدـمسؿدري:مإنقبممماظص

ورائلمرجدً مإنماتؾعؽؿدومأمؼؿكؾدػمسـدفمأحددمعدـمضقعدف،مودلرددؾفممممممممم

مإظقؽؿوماآلن.

طونمدعدمبـمععدوذمؼـؿظد مسدقدةمصددؼؼفمأددقدمظقلدؿعماًدرب،مممممممم

 مسؾقف،موسـدعومسودمودخؾمطونموجففموظؽـمصدؼؼفمتلخوؼ ىمعومصعؾ،م

بغريماظقجفماظد يمممصعؾؿمدعدمبـمععوذمأنمصدؼؼفمضدمسودضدمتغريماوعًو،م

بغريماظقجفماظد يمذػؾدًمبدف،معدوممممممذػىمسؾقف،مصللظفمدعد:مظؼدمسدتؽب

موراحلك؟

ت ددمأدقدمؼبمأنمطبربمصدؼؼفماظغوضىمأغفمضدمأسفىممبصدعىمومبدوممم

ؾبمجؾلديمواحددة،مصؼدول:ممممجوحلمبفمعـمدؼدـ،موأغدفمبدوتمسؾدكمدؼـدفمؼبمممممم مطؾؿد
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ؽب م.اظ جؾني،مصقا معومرأؼًمبفؿومبلدًو،موضدمغفقؿفؿومصؼوال:مغػعؾمعومأحؾؾ

ؼد ػىموؼلدؿؿعمممصفؿمدعدمبـمععوذمأنمصدؼؼفمإمندومؼ ؼددمظدفمأنمممم

ؽب ممذقؽًو.مبـػلفمإظبمػ اماظ جؾ،مصؼولمظف:موا معومأراكمأشـق

غفضموعومؼ المشوضؾًوموشريمراضمسدـمرجدؾمضبضد معدـمعؽديممممممو

ظقػ قمأع ماألوسمواً رجمبدؼـمجدؼد،مصقؿؾمرربفمواوفمإظبمعـد لمم

مابـمخوظؿفمأدعدمبـمزرارة.

وصؾمدعدمبـمععوذمعـ لمأددعدمبدـمزرارةمضبؿدؾماظد عحمظقدلع مممممم

وعومإنموصؾمإظبمػـدوكموجددمممعصعؾًومبرتكمؼـ بمواظعقدةمصقرًامإظبمعؽي،م

ؼـمسددًامعـماظ جولمؼؿقؾؼقنمحقلمعصعىمبدـمسؿدريمظقلدؿعقامسدـماظددممممم

اىدؼد،مػ همصؿـيمد ؼعيمهد قمؼـد بمطوظـدورماهلوئفدي!مضدولمددعدممممممم

شوضؾًومالبـمخوظؿفمأدعدمبـمزرارة:مؼدومأددعد،مأعدوموا مظدقالمعدومبدقينممممممم

ؾب م،مأتغشوغومؼبمدارغوممبومغؽ ه؟وبقـؽمعـماظؼ ابيمعومجؽ

صؼولمأدعدمبـمزرارةمٌصعىمبـمسؿري:مأيمعصدعى،مجدوحلكموا ممم

مـري،مإنمؼؿؾعؽمالمؼؿكؾػمسـؽمعـفؿمااـون.دقدمعـمورائفمعـمضقعفماظؽ

ؽبمم مصـظ مدعدمبـمععوذمإظبمعصعىمبـمسؿريموضول:مأغًماظد يمجؽد

ؽبمم تػلددمسؾقـدومدؼــدوموأوالدغدوممممممتػ قمبنيماٌ حلموأخقف؟مأغًماظد يمجؽد

موبؾدغو؟ماخ جمعـمبقــو.
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مصؼولمظفمعصعىمبفدوحل:مػؾمأدظؽمسؾكمأصضؾمعـمذظؽ؟

مضولمدعد:موعومذاك؟

ضقلمطونمبفدو،موإنممأصؿلؿع،مصننمأسفؾؽمعومضولمعصعى:موؾسم

مط ػؿفمأبعدغومسـؽمعومتؽ ه.

ؽًب م.ضولمدعد:مأغصػ

ماؿمرط مرربفموجؾسمؼلؿعمإظبمعومجوحلمبفمعصعى،مصع ضمسؾقف

َۡوٱ١ِۡ٣َتَٰت١ِۡۡظ٥ٓۡمعصعىمامد م،موض أمأولمآؼوتمعـمدقرةماظ خ ف:
٤َۡج٫َُٰۡۡإ٩ِذة٢ۡٱل٧ُۡجِيِۡ َٕ ًّٗةُۡٝۡؿَٰء٩ًةَۡص ِ َؿب ٤ذَۡۡٔ َٕ ٤ُِٞٮنَُۡۡس٣ۡۡ٥ذ ٕۡ مِِّۡۡػِٓۡۡإَو٩ذ٫ُۥ٣َۡت

ُ
ۡأ

ۡح٪َةۡٱ١ِۡ٣َتَٰتِۡ ِلۡيَۡلَ َٕ َذ٪ََۡضُِب٤َۡۡظ٣ٌۡۡ٥ً١َِ
َ
٪ُس٥ُۡۡأ ًعةۡٱَّّل٠ِۡؿََۡۡٔ ۡٛ نَۡو

َ
٠ُۡ٪ذ٥ُۡۡۡأ

ّۡسِذِيََۡۡٝۡٮ٦ٗة رَۡق٤ۡ٪َةَۡوَك٦٥ۡۡۡ٥ُّ
َ
ۡ ٨ِ٦ۡۡأ ِبّ

٣ِيَِۡۡػ٩ۡۡذ وذ
َ
تًِ٭٥َِۡو٦َة٦ۡٱۡۡل

ۡ
٩ۡذِب٨ِ٦ٍّّۡۡۡيَأ

ۡ ْۡۡإِّلذ ُـِءونَۡۡۦث٫ََِِۡۡك٩ُٮا ٧ۡۡٓيَۡكذَۡ٭ ١َۡ٤٬ۡ٪َة
َ
َمؽۡذَۡٚأ

َ
ٗنة٦ِۡۡ٪ُ٭٥ۡأ ُۡ ٦َۡس٢ََُۡۡوَمَضََٰۡۡب

٣ِيَۡ وذ
َ
تۡلَُ٭٥َۡو٣َه٨ۡ٨ِٱۡۡل

َ
٦َٜۡۡذ٨َۡۡۡقد َٰتَِۡۡػ٤َ َفََٰق ۡرَضۡۡٱلكذ

َ
ٮ٨ُ٣ۡذۡوَٱۡۡل ُٞ ُ٭٨ۡذۡحَلَ َٞ َۡػ٤َ

ـُۡ ـِي َٕ ٥ًِ٤َُٕۡۡٱ٣ۡ ِي٩ۡٱ٣ۡ ٢َۡۡٱَّلذ َٕ ۡرَض٣َُۡۡس٥َُۡۡص
َ
٢ََۡۡمۡ٭ٗؽاۡٱۡۡل َٕ ُۡقجُٗلۡۡةذًِ٭٣ََُۡۡس٥ۡۡۡوََص

٤ذُس٥ۡۡ َٕ ِيۡ٪َتۡ٭ذَُؽون٣َۡۡذ َلَۡۡوٱَّلذ ـذ ٧َةٓء٩َۡۡ٨ِ٦َِۡۡ َؽر ٦َۡۡةَٓء ۡۡٱلكذ
َٞ ِ ٩َةۡث نَۡشۡ

َ
ةٗۡۡث٫ِِۦَۡٚأ ۡثَۡلَ

ًۡٗذة ۡ ٦َٟۡۡذ ِ َٰل ِي٫َُّۡتۡؿَُصٮن٠َََۡۡز ََٜۡۡوٱَّلذ َٰجََۡۡػ٤َ ـَ ۡز
َ
٢َُُۡۡكذَ٭ةۡٱۡۡل َٕ ٣َۡۡ٨ِ٦َُّۡس٥ۡوََص

ِٟۡ ۡ٤ ُٛ ٩َۡػ٥َِٰۡۡٱ٣ۡ
َ
٬ِۡۡ٣ْۡدَۡؿ٠َجُٮن٦ََۡۡةۡوَٱۡۡل َٰۡۡتَۡكذَٮُۥا ُ٭ٮرِهِۦََۡعَ ُْۡۡث٥ۡذُّۡ ٧َحَۡۡدَۡؾ٠ُُؿوا ٕۡ ِ ٩ۡ

٫ًَۡ٤ِۡۡٱۡقذََٮۡيذ٥ُۡۡۡإِذَاَۡرّبُِس٥ۡۡ َْٔۡۡ ٮلُٮا ُٞ ِيُۡقجَۡد٨َََٰۡۡوَت ؿَۡۡٱَّلذ ٠ُۡ٪ذةَۡو٦َةَۡفََٰؾاۡجَلَةَۡقؼذ
ؿِجِيََُۡۡلُۥ ۡٞ ٓۡۡ٭٦ُ ٤ِجُٮنََۡۡرّبِ٪َةۡإَِلَِٰۡۡإَوجذة َٞ ْۡۡٮل٧َُ٪ ٤ُٮا َٕ ٨ِ٦َُِۡۡۡۡۡلُۥۡوََص ًـۡءا ۡۡۦِٔجَةدِه ۡإِنۡذُۡص
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نَص٨ََٰۡ ٮر ۡۡٱۡۡلِ ُٛ جِي١ََ٣ٌۡۡ مِۡۡٯ٦ُّ
َ
َؾَۡۡأ ةۡٱَّتذ ُٜۡۡم٧ِذ َُٰس٥َۡب٪َةتۡ ََۡي٤ُۡ ى َٛ ۡو

َ
ٰۡثِٱۡۡلَجِيََۡۡوأ

َِۡۡإَوذَا َظُؽ٥٬ُۡبُّۡشِ
َ
٢ذ٦ََۡۡسٗلۡۡل٤ِؿذِنَٰمۡحََۡضََبۡۡث٧َِةۡأ اۡوَۡصُ٭٫ُۥَّۡ ۡو٬َُٮَُۡۡمۡكَٮّدٗ

ٌۡ٥ً ِْ وَۡۡٱ٠َ
َ
٨٦َْۡۡۡأ ُؤا ْۡۡٲ٦ُجِيۡ َۡدۡيُۡۡٱۡۡلَِىةمِِۡۡػۡۡو٬َُٮَۡۡحِۡٱۡۡل٤ًَِِۡۡۡػۡۡيُجَنذ ٤ُٮا َٕ ۡوََص
ِي٨َۡۡٱل٧ََۡلَٰٓه١َِحَۡ ْۡۡإَِنَٰسًة ۡۡٱلؿذِنَٰمۡحَِۡٔبَٰؽ٥٬ُُۡۡۡۡۡٱَّلذ َم٭ُِؽوا

َ
ُ٭٥ۡۡ ۡأ َٞ ََٰؽُتُ٭٥َۡۡۡقذ١ُۡذَُتَۡۡػ٤ۡ َۡمَك

ْۡۡٳ٤ُٮنَََۡۡٔۡويُۡسۡ ةَۡخجَۡؽَنَُٰ٭٥ۡ ٦َۡةۡٱلؿذۡظَف٨ََُٰۡۡمةٓءَۡۡلَٮَۡۡۡوَٝةلُٮا َٟۡۡلَُ٭٦ۡ٥ذ ِ َٰل ٤ٍِٔۡۡمۡ ٨ِ٦ۡۡۡۡثَِز
٥٬ُۡۡۡۡۡإِنۡۡ مۡۡۡٴََيۡؿُُوٮنَۡۡإِّلذ

َ
ًَۡجَُٰ٭٥ۡۡۡأ ۡث٫ِِۦَۡذُ٭٥َۡرۡج٫ِ٤ِۦ٠ۡ٨ِ٦َِّۡتَٰٗجةَۡءاَت

ْۡۡث٢َۡۡۡٵُمۡكذ٧َِۡك١ُٮنَۡ ٓۡۡإ٩ِذةَۡٝةلُٮٓا ََٰٓۡۡءاثَةَٓء٩َةۡوََصۡؽ٩َة ح ََۡۡعَ ٦ذ
ُ
َِٰٓۡۡإَو٩ذةۡأ َۡءاَثَٰؿ٥ِ٬ََِۡعَ

ۡ٭ذَُؽونَۡ َٟۡۡٶمُّ ِ َٰل َٓۡۡوَكَز رَۡق٤َۡ٪ة٦َۡة
َ
٦٨َِٟۡۡۡۡأ ٩ۡۡذِؾيؿ٨ِ٦ٍَّۡۡۡٝۡؿيَح ِۡۡػَۡۡرۡج٤ِ َۡٝةَلۡۡإِّلذ

ۡٓ ٓۡۡإ٩ِذة٦ُُّۡۡتَُٚٮ٬َة ََٰٓۡۡءاثَةَٓء٩َةۡوََصۡؽ٩َة ح ََۡۡعَ ٦ذ
ُ
َِٰٓۡۡإَو٩ذةۡأ ذَُؽونََۡۡءاَثَٰؿ٥ِ٬ََِۡعَ ۡٞ ٢ََٰۡ۞ۡٷ٦ُّ َۡؼ

َولَٮۡۡ
َ
٬َۡؽىَِٰۡۡصۡبذُُس٥ۡأ

َ
ةۡثِأ ٫ًِۡۡۡوََصؽت٥ُّۡۡۡم٧ِذ َ٤ َْۡۡءاثَةَٓءُز٥ۡاَۡۡٔ ٓۡث٧َِۡۡإ٩ِذةَۡٝةلُٮٓا رِۡق٤ۡذ٥ُۡة

ُ
ۡأ

ُِؿونَۡۡث٫ِِۦ ٧ۡ٪َةۡٸَؽَٰٛ َٞ ؿ٦ِۡۡۡۡ٪ُ٭٥ۡاَۡۡٚٱ٩ذَ ُْ َۡۡٚٱ٩ َٙ ًۡ ِجَحََُۡۡكن٠ََۡۡ َٰٞ َۡع
بِيَۡ م.1ٹٱل١َ٧ُّۡؾِ

وطونمٌصعىمإذد اضيمؼبماظقجدف،موؼلد مؼبماظؽد م،موهؾدىمإظبمممممم

اظـوس،مومسوحيمؼبماظقجف،مصب بمإظقفمطؾمعـمؼلؿعمظف،مصؿفؾؾموجدفمم

تصـعقنمإذامأغؿؿمأمسؾدؿؿمودخؾدؿؿمؼبممممدعدمبـمععوذمٌوممسعموضول:مطقػ

مػ اماظدؼـ؟

ضولمعصعى:متغؿلؾمصؿطف مجلدكمواقبدؽ،مادؿمتشدفدمذدفودةممممم

                                                           
 .25-1دقرةماظ خ ف،ماآلؼوتمم(1)
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مايؼ،ماؿمتصؾلمرطعؿني.

صؼددوممدددعدمبددـمععددوذ،موتطفدد ،موذددفدماظشددفودتني،ماددؿمصددؾكمم

رطعؿنيمخؾػمعصعىمبـمسؿري،ماؿمأخ مرربفموسودمإظبمغودؼفمؼبمضقعدفمم

ضقعفمعؼؾً مضوظقا:مسبؾدػمبدو مممحقٌمصدؼؼفمأدقدمبـمحضري،مصؾؿومرآهم

مظؼدمرجعمإظقؽؿمدعدمبغريماظقجفماظ يمذػىمبفمعـمسـدطؿ.

مصؾؿوموضػمسؾقفؿمضولمدعد:مؼومضقعل،مطقػمتعؾؿقنمأع يمصقؽؿ؟

مضوظقا:مدقدغوموأوصؾـومرأؼًوموأذ صـو.

حد اممحؿدكمتمعـدقامبدو ممممممضول:مصننمط ممرجوظؽؿموغلوئؽؿمسؾدلقبم

موب دقظف.

ٌدومذد حما مبدفمصددرمصددؼؼف،مووضدػمممممممابؿفٍمأدقدمبـمحضدريمم

حد اممممؼؼقل:مؼومضقعل،مإغلمط ظؽمأضقلمظؽدؿ،مرجدوظؽؿموغلدوؤطؿمسؾدلقبمممم

محؿكمتمعـقامبو موب دقظف.

ؼبمضقعفؿومعـماألوسمإالمودخؾمصقفمأػؾفمامد م،ممصؿومأعلكمدار

وضوممدعدمبـمععوذموأدقدمبـمحضريمبؿؽلريمأصـوممضؾوئؾفؿمبدنيمسشدقيممم

اظرتددمسؾكمعـد لمأددعدمبدـمزرارةمظقلدؿؿعومإظبمممممموضقوػو،موبوتومطـريا

معصعىمبـمسؿري،موؼؿعؾؿوماظدؼـماىدؼد.

م***
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اغؿش مامد ممدد ؼعًومؼبماٌدؼـدي،موأمؼؾدؼمدارمصقفدومإالموصقفدومممممم

وعـمضؿـمعـمأدؾؿمؼبمؼـ بمح ؼػديمممإالمبؼقيمعـمسوئ تمضؾقؾي،معلؾؿ،

عـفدومإظبممم،ماظ يمطدونمؼلدؽـمعؽدي،موظؽـدفمػد بممممم(2)وأبقهم(1)بـماظقؿون

أمؼلؿطقعوماظصدربمم،مؼـ بمبعدمأنمروظؾؿفمعؽيمبـلر،مودؽـمؼبمجقارػو

،مصق عددومأعؿعؿفؿددو،محؿددكمعقدددؿمايددٍمحؿددكمؼؼددوب مردددقلما م

م.وػوج امعـمؼـ بمإظبمعؽيمٌؼوبؾيمردقلما م

ضدمزارمعـد لمممإظبمأنموجداهموص معؽي،موحبـومسـمردقلما م

،م ؼضًو،مصدخؾمسؾقفماظ دقلمدعدمبـمأبلموضوص،محقٌمطونمدعدمع

مصؿلحمسؾكموجففموصدرهموبطـفموضول:ماظؾفؿماذػمدعدًا.

سؾدكمطؾددهممممصشػلمدعدمعـمصقره،موذع مبدربدمؼددماظ ددقلمممم

ممرقلمسؿ ه.

صدومسدـمممصع قبمح ؼػديمبدـماظقؿدونموواظدده،ممممماؿمظؼدلمرددقلما ممم

ورؤؼدديممغػلددقفؿو،موطوغددومدددعقدؼـمجدددًامبددوىؾقسمإظبمردددقلما م

،موػقؾديماظـؾدقةمؼبمطدؾمجقارحدف،موضدولمظدفمح ؼػديمبدـممممممممموجففماٌدـريم

ماظقؿون:مؼومردقلما ،معومادؿطعـومأنمغؾؼكموغرتطؽ.

                                                           
 ح ؼػيمبـماظقؿون،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلريةمطوعؾي.م(1)

 وب ،موطونمامسفمضؾؾمايلقؾمبـمجوب .أبقمح ؼػيمامسفماظقؿونمبـمجم(2)
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ؽبص حمبفؿومردقلما م طـًمم،موضولمهلؿو:مؼومح ؼػي،مإنمذؽ

ؽًب ؽبمعـماٌفوج ؼـ،موإنمذؽ عـماألغصور،مصوخرتمأؼفؿدومأحدىمإظقدؽمممممطـ

مصؿؽقنمعـفؿ.

ج ونمإظبمإخددقاغفؿمؼبمنمػددؿمأػددؾمعؽدديماظدد ؼـمدددقفوواٌفددوج و

امد ممؼبمؼـ ب،مواألغصورمػؿمأػؾمؼـ بماظد ؼـمدقـصد ونمإخدقاغفؿمممم

عـمعؽي،مصلجوبمح ؼػيمبدـماظقؿدون:مبدؾمأحدىمأنمأطدقنمأغصدورؼًومعدـمممممممم

مضقعلمؼومردقلما .

م:مظؽمذظؽ.صؼولمظفمردقلما م

موضؿفموأبقهمإظبماظصقوبيمؼعؿـقنمبفؿوموؼموغفؿو.

م***

مؼـ بمسؾكماظدؼـماىدؼدمواحددًا،مصؽدونمممأمؼؽـمإضؾولماىؿقعمؼب

معـفؿمعـمزؾمسؾكمسؾودةماألصـوم،موطونمعـفؿمعدـمؼد صضمضددوممرددقلممممم

إظقفؿموػدقمش ؼدىمسدـفؿ،موطدونمأطـد ػؿمتدلا ًامبؼددومماظددؼـمممممممممما م

مإظبمؼـ بمػقمسؾدما مبـمأبلمبـمدؾقل.ماىدؼدموردقلما م

لمسؾددممحدقممصؾعدمح بمبعوث،مطوغًمؼـ بمضدمض رتمأنموؿؿع

وةماظعؼدؾماظد اجح،مواىدوهمواظلدقودة،مواظـد مممممما مبـمأبلمبـمدؾقل،مذو

ؼقحدمصػفؿمضؾؾمأنمؼؿع صقامسؾكمردقلممواألسقان،موتؿقجفمعؾؽًومسؾقفؿ
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مواظدؼـماىدؼدمظقؿقدوامهًمراؼؿف.ما م

ذع مسؾدما مبـمأبلمبـمدؾقلمبوظـوسمتـػضمعـمحقظف،مؼؾؿػدقنمم

ممم،مصقؼددمسؾدكمرددقلممممددقلما ممحقلماظددؼـماىدؼدد،موؼـؿظد ونمرممم

وسؾكماظدؼـماىدؼد،مبؾمورأىمضؾقؾؿدفموأصد ادًامعدـمأدد تفمضددممممممما م

مآعـقامواتؾعقاماظدؼـماىدؼدمضؾؾمأنمؼلؿعقامرأؼفمأومؼلؿشريوهمصقف.

أسؾـمسؾدما مبـمأبلمبـمدؾقلمأغفمسؾدكماظددؼـماىدؼددمعؽ ػدًو،ممممم

وايؼددمؼبمسقـقدفموػدقممممصؾؿمؼؽـمؼ ؼدمظؼؾقؾؿفموأتؾوسفمأنمؼد واماظغدريةممم

صوحىماىوهمواٌولمواظعؼؾماظ اجح،موظؽـفمطونمؼغؾلمؼبمجقصف،موؼؽد همم

معـمطؾمضؾؾف.مردقلما م

م***

أنمطددـريًامعددـمأػددؾمؼـدد بمضدددمدخؾددقامؼبممؼبمعؽدديمسؾددؿماظصددقوبي

امد م،موػؿمسؾدكماددؿعدادمالددؿؼؾولمإخدقاغفؿماٌلدؾؿنيمعدـمعؽدي،مممممممم

ؼقلمهلو:مؼدومأممددؾؿي،مأددؾؿًممممصدخؾمأبقمدؾؿيمسؾكمزوجؿفمأممدؾؿيمؼ

،مصؿومرأؼؽمأنمغ حؾمإظقفؿموضدمصؼددغومم،مإخقاغـومػـوكمؼبماغؿظورغوؼـ ب

ماىقارمػـومبعدموصوةمأبلمروظى؟

عدؿماظد أيمؼدومزوجدل،مصؼددمأوذؼـدومطؿدومأوذيممممممممضوظًمأممددؾؿي:مغكبم

اظؽـريمعـمأصقوبـو،موضدمطونمظـومؼبماهلف ةمإظبمايؾشيمخري،مصؾـقد ممم
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مظبمؼـ ب.أعؿعؿـوموغفوج مإ

ح ممأبقمدؾؿيموأممدؾؿيمأعؿعؿفؿ،موأخ امابـفؿومدؾؿيمععفؿدو،مم

ورطؾوماظؾعريمعؿففنيمإظبمؼـ ب،موظؽـماًربموصؾمإظبمضؾقؾيمزبد وم،مم

واغؼلؿًماظؼؾقؾيمبنيمأبـوئفو،محقٌمطوغًمأممددؾؿيمعدـمأبـدوحلماٌغدريةممممم

اٌك وعل،مبقـؿومطونمأبقمدؾؿيمعـمأبـدوحلمأدددماٌك وعدل،مصؼدولمأبـدوحلمممممم

غريةمألبلمدؾؿي:مػ همغػلؽمشؾؾؿـومسؾقفو،موظؽـمزوجؿؽمػد همعـدو،ممماٌ

مس ممغرتطؽمتلريمبفوموت حؾمؼبماظؾ د؟

صـ سقامحؾؾماظؾعريمعـمؼدمأممدؾؿي،موأخ وػومواددؿعودوػومعـدفممم

ظؿدخؾمعؽي،موطونمسؾكمبعريػومابـفومدؾؿي،مصغضىمسـدمذظؽمبـقمأدددمم

غرتكمابــومددؾؿيمسـددػوممممالماٌك وعل،مأػؾمأبلمدؾؿي،مصؼوظقا:مالموا 

مغ سؿؿقػومعـمصوحؾـومأبلمدؾؿي.إذم

وأممدؾؿيمتـوديمصدقفؿ:مممصؿفوذبماظط صونمدؾؿيماظصغريمبقـفؿ،

مموظديموظدي،مدسقاموظدي!

حؿكمخؾعقامؼده،موأخ همبـقمأدددماٌك وعدلموحؾلدقهمسـددػؿ،ممممم

رشؿمادؿـفودػومماٌغريةماٌك وعل،موحؾلقػومسـدػؿوأخ مأممدؾؿيمبـقم

بقـؿوماغطؾدؼمأبدقمددؾؿيموحددهمإظبمؼـد ب،مممممممقظدػوموزوجفو،وصقوحفومظ

سؾدكممصؿػ ضًماظعوئؾيماوعًو،مصؽوغًمأممدؾؿيمدب جمطدؾمصدؾوحموؾدسمممم
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ابـفو،موتدسقما مأنمصبؿعمبقدـفؿمضوئؾدي:مؼدوممممت لمعؽيمتؾؽلمزوجفومو

ما ،مؼوما ،ماعبعـومؼوما ،مص قبجمسقبومؼوما ،مارحؿمضعػـومؼوما .

م
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلنسون ـــــــــــــــــ و السابع الفصل

م

 م510 | هـ0-

 أواخر السور ادكوة

م

سؾقفؿممعومزاظًمض ؼشمتعوغلماظؼقطماظشدؼدمبدسوحلمردقلما م

ؼمذظؽمسؾقفؿ،موعومبؼلمظدؼفؿمعومؼلطؾقن،مدػ،مصشدقددبلـنيمطلـنيمؼ

ـمدونمعدفماظدخدوحلمتشؾديماظلؿدًمػقؽدوم،موبوتدنماظعظقدقامؼلطؾدحؿكمبوت

ۡيَٮۡمََۡۡٚٱۡردَِٞۡتۡموماآلؼوت:د لما مصقفد ،موأغددماٌطدطموبعددبمواظؼقداى
ِتۡ
ۡ
٧َةٓءُۡۡدَأ جِيۡ ۡثُِؽَػةنۡ ۡٱلكذ َ٘ۡشۡۡ٪٦ُّ َؾاٌبَۡۡفََٰؾاۡٱجلذةَسۡاَۡح حِل٥ۡ َۡٔ

َ
 .٫1أ

قدـفؿ،مصؼدولمممواجؿؿعدقامصقؿدومبممتلذتمض ؼشمطـريًامعدـماظؼقدط،ممم

سؿؾيمبـمربقعي:مواظ تمؼومضقممإغؽؿمتعؾؿقنمأنمإظفمربؿدمضدماددؿفوبمم

مظدسوئف،موإنمدـنيمؼقدػمدؾعمذدادمظـمغؼقىمسؾقفو.

ضولمأبقمهلدى:مظؼددمػؾؽـدو،معدومظـدومعدـمرعدومموالمذد اب،موإنممممممممم

مأعقاظـومظؿضقع،مووورتـومظؿؽلد.
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م.ضولمأبقمدػقون:مغؽؾؿمربؿدًامؼبمأع مدسقاه،مصنغفمظنيمػني

نمؼددسقممعـمؼؼـعدفمأممض روامذبربؼـمأنمؼؾعـقامإظبمردقلما م

ص ػىمدفقؾمبـمسؿ ومعدعمأبدلمددػقونمإظبممممإهلفمأنمؼ صعمسـفؿماظؾ حل،م

،مصفؾلومإظقفمؼلرتغبوغف،مصؼدولمددفقؾمبدـمسؿد و:مؼدوممممممردقلما م

مربؿد،مادؿلؼمظـو،مصنغـومضدمػؾؽـو.

ؽًبممممممم ؾيمتلع غدومبصدممموضولمأبدقمددػقونمبدـمحد ب:مؼدومربؿدد،مجؽد

ماظ حؿ،موإنمضقعؽمضدمػؾؽقا،مصودعما مهلؿ.

ػما مسـفؿماظؼقطموؼـ لمسؾقفؿمدشدؽدأنمؼمقلما مدومرددصدس

 حمأػؾفو،موسودتمايقوةمدي،موصد تمعؽدىمظف،موأعطدقدفد ،مصودؿؾبداٌط

أمؼمعـ،موزؾقامسؾكمطػ ػؿمـمددؼددًامعـماٌعوغدـمأحدًو،موظؽدؿمعبقعدإظقف

بذَ٪ةموت:دؿماآلؼدفدقدوظبمصدمتع لما دلغدؿ،مصدقدػدوجق ۡۡرذ ۡٙ َۡخ٪ذةۡٱۡزِن
َؾاَبۡ َٕ ٬َُٰۡۡمۡؤ٦ِ٪ُٮنَۡۡإ٩ِذةۡٱ٣ۡ ّنذ

َ
جِيۡ ۡرَُقٮلۡ َۡصةَٓء٥٬َُۡۡۡوَٝؽۡۡۡٱَّّل٠َِۡؿىَٰۡۡلَُ٭٥ُۡۡخ ۡث٥ُۡذۡ٭٦ُّ

ْۡ َْۡۡخۡ٪٫ُۡۡدََٮ٣ذۡٮا ٤ذ٥ۡ َۡوَٝةلُٮا َٕ ۡ٪ُٮن٦ٌُۡۡ ْۡۡإ٩ِذةۡٮَّمذ ٮا ُٛ َؾابََِۡۡكِم َٕ ۡإ٩ِذُس٤َٝۡۡۡ٥ًًِل ۡۡٱ٣ۡ
ُُِلۡۡيَٮۡمَۡۡٯََعٓنُِؽونَۡ َنحََۡۡجۡج ُۡ  .٦ُٰ1٪ذ٧َُِٞٮنَۡۡإ٩ِذةۡٱ١ُۡ٣ۡبَىَٰٓۡۡٱۡۡلَ

مصؿقسدػؿمربماظعوٌنيمبؾطشيمأطربمعـمػ ه،متفؾؽماظؽوص ؼـ.

م***
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عـدفمطدـريًاممممطونماظعدوصمبدـموائدؾ،ماظد يمتدلذىمرددقلما ممممممم

وتقسدهمجربؼؾمبوظع اب،مضدمخ جمإظبماظطوئػ،مصداسمسؾكمج عمذف ةم

صؽوغدًمطؾؿدوماغؿػكدًمأطـد ممممم،مصدخؾًمؼبمرجؾفمذقطيمتؼققدً،ممػـوك

مصلطـ مؼؼقل:مػ همدسقةمربؿد!مػ امدق مربؿد!مضؿؾينمربؿد!

صؿوتمعـفو،موح نمسؾقفموظدهمسؿ ومبـماظعدوص،موتقسددمرددقلمممم

ـمطػدوػؿما مموبؼلماظقظقدمبـماٌغريةموحدهممممبوالغؿؼوممؼقعًومعو،ما م

م.تعوظبمظ دقلما م

ذاتمظقؾيمردوفممبـماٌغريةمسؾكمغػلفمبضعيمأؼوم،مومخشلماظقظقد

،موعدومتقسددػؿ،مممؼؿقداونمؼبمذلنمرددقلما مممبوظؽعؾيمععمأبلمجفؾ

وطقػمأصوبفؿماظؼقطماؿمادؿلؼكمهلؿ،موطقػمأنمإهلدفمؼعووغدف،مصؼدولمممم

مأبقمجفؾ:موا مإغلمألسؾؿمأغفمظصودق.

مجػؾماظقظقدمبـماٌغريةموزادمضؾؼفموضول:موعومدظؽمسؾكمذظؽ؟

جوب:مأؼفوماظقظقد،مطـومغلؿقفمؼبمصؾوهماظصودقماألعني،مصؾؿدوممتممأ

مسؼؾفموطؿؾمرذدهمغلؿقفماظؽ ابماًوئـ!موا مإغلمألسؾؿمأغفمظصودق.

مصؼولماظقظقد:مصؿومعـعؽمأنمتصدضفموتمعـمبفمؼومأبومايؽؿ؟

ابؿلؿمأبقمجفؾموضول:متؿقدثمسينمبـدوتمضد ؼشمأغدلماتؾعدًممممم

م تمواظع ىمالمأتؾعفمأبدًا.ؼؿقؿمأبلمروظىمعـمأجؾمطل ة،مواظ
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،ممتـفدماظقظقدمبـماٌغرية،موزادمضؾؼفموحريتفمؼبمذلنمردقلما 

ؼلخد محفد ًامأاـدوحلمرقاصدفمممممم(1)وبقـؿومػؿومؼطقصونمإذمعد مسؾقفؿدومرجدؾممم

ؼعؾده،مصنذامرأىمحف ًامأحلـمرعكماألولموأخ ماظـوغلمؼعؾده،موؼؼقل:م

بعددماٌدقت،موا معدوممممظؼدمش قبمربؿدمغػلفموأصقوبفمأنموسدػؿمأنمضبققام

موع ورماألؼوممواألحداث.مؼفؾؽـومإالماظدػ 

 ةمؼظـمأغفمعومؼ المؼمعـممبومضوظفماظ جؾمددمبـماٌغقدػماظقظقدتقض

موظبمإظبمردقظفمعومضوظفماظ جؾ،موأغ لمصقفماآلؼوت:دكما متعدًو،موأوحدآغػ

َٚؿََءيَۡخۡ
َ
َؾ٨٦ََِۡۡۡۡأ ََٰ٭٫ُۥۡٱَّتذ ٫َُٰۡۡإَِؾ ٤ذ٬َُۡۡ٫َٮى ًَ

َ
َُۡۡوأ َٰۡۡٱّللذ َٰۡۡوََػذ٤َِٔۡۡ٥َۡمۡ ََۡعَ َۡق٫ِٕ٧ِۡۦََۡعَ

٢ََۡۡو٤َٝۡج٫ِِۦ َٕ َٰۡۡوََص ٕۡؽ٨ِ٦ِۡۡۡ َۡحۡ٭ِؽي٫َِۡۡذ٨٧ََِۡٗضَٰٮَةٗۡۡثََصِهِۦََۡعَ ِ َۡۡب ََٚلۡۡٱّللذ
َ
ۡأ

ُؿونَۡ ْۡۡٷدََؾ٠ذ ِۡۡه٦ََۡۡةَۡوَٝةلُٮا ۡجًَةَۡظًَةُتَ٪ةۡإِّلذ َٓۡۡو٦َةَۡوَۡنًَۡةَۡج٧ُٮُتۡۡٱلُّ ُۡۡحۡ٭١ُِ٤٪َة ۡإِّلذ
٬ُۡؿ ۡ َٟۡۡلَُ٭٥َۡو٦َةۡٱلذ ِ َٰل ٥٬ُۡۡۡۡۡإِن٤ٍِٔۡۡۡۡمۡ ٨ِ٦ۡۡۡۡثَِز ٪ُّٮنَۡۡإِّلذ ُْ  .2ٸَح

م***

ممواظغوذدقي،موضدوممرددقلمممموغ ظًمدقرةماألحؼدوف،مواظد ارؼوت،ممم

دةمض ؼشمضدماجؿؿعًمؼبمدارمبقـؿومطونمدووم.بؿعؾقؿفومظؾصقوبيم ما

واظدؼـماىدؼددماظد يمأمؼلدؿطقعقامممممؼـوضشقنمأع مردقلما مماظـدوة

ضولماظـض مبـمايورثماظعوأمبؾموؼ دادمأتؾوسفمؼقعًومبعدمؼقم،ممده،إػبو

                                                           
 اظ جؾمػقمايورثمبـمضقسماظلفؿل،مدق ط مؼبمػ اماٌقضعمصؼط.م(1)

 .24-23دقرةماىواقي،ماآلؼوتمم(2)
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بوألدورري:مؼومععش مض ؼش،مإغفموا مضدمغد لمبؽدؿمأعد معدومأتقدؿؿمظدفممممممم

ضدوطؿمصدقؽؿموأصددضؽؿممممرحبقؾيمبعد،مضدمطونمربؿدمصقؽؿمش عدًومحدداًومأمم

حدؼـًوموأسظؿؽؿمأعوغي،محؿدكمإذامرأؼدؿؿمؼبمرأددفماظشدقىموجدوحلطؿممبدوممممممم

ضؾدؿؿ:مددوح .مالموا معدومػدقمبلدوح ،مظؼددمرأؼـدوماظلدق ةمممممممممجوحلطؿمبفم

وغػـفؿموسؼدػؿ،موضؾؿؿ:مطوػـ.مالموا معومػقمبؽوػـ،مضدمرأؼـوماظؽفـديمم

ودبوىفؿ،مومسعـومدفعفؿ،موضؾؿؿ:مذوس .مالموا معومػقمبشوس ،مضددمم

رأؼـوماظشع مومسعـومأصـوصفمطؾفومػ جفموزجد ه،موضؾدؿؿ:مذبـدقن.مالمممم

ن،مظؼدمرأؼـوماىـقنمصؿومػقمخبـؼدفموالمودقددؿفموالممموا معومػقممبفـق

دبؾقطف،مؼومععش مض ؼش،مصوغظ وامؼبمذلغؽؿ،مصنغفموا مضددمغد لمبؽدؿمممم

مأع مسظقؿ.

صؼولمظفمسؿؾيمبـمربقعي:مظؿ ػىمأغًموسؼؾيمبدـمأبدلمععدقطمإظبمممم

أحؾورماظقفقدمؼبمؼـ ب،مود ػؿمسـمربؿدموصػومهلؿمصدػؿفموأخدرباػؿممم

ومعدـمسؾدؿممموبماألول،موسـددػؿمسؾدؿمظدقسمسـددغممممظؽؿدمبؼقظف،مصنغفؿمأػؾما

ماألغؾقوحل.

اتػؼقامسؾكمذظؽ،موخ جمسؼؾيمبـمأبلمععقطمواظـض مبدـمايدورثممم

حؿكمضدعومؼـ ب،مودخد مسؾدكمأحؾدورماظقفدقد،موأخدربوػؿمسدـمصدػيمممممممم

وأع هماظ يمجوحلمبدف،موبعدضمضقظدف،موضدوال:مإغؽدؿمأػدؾممممممممردقلما م
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ما.اظؿقراة،مضدمجؽـوطؿمظؿكربوغومسـمصوحؾـومػ 

صوجؿؿعمأحؾورماظقفقد،موبعدمغؼوشمبقدـفؿمضدولمأحددػؿ:مددؾقهممممم

قب قبسـما ثمغلع طؿمبف صفقمغيبمع دؾ،موإنمأمؼػعؾمم،مصننمأخربطؿمبف

مقهمسـمصؿقيمذػؾقامؼبماظددػ ماألولمصوظ جؾمعؿؼققبل،مص وامصقفمأع طؿ،مدؾ

عومطونمعـمأع ػؿ،مصنغفمضدمطونمهلؿمحدؼٌمسفقدى،موددؾقهمسدـمرجدؾممممم

رقماألرضموعغوربفو،معومطونمغؾمه،مودؾقهمسـماظ وحمرقافمضدمبؾغمعشو

عومػل،مصننمأخربطؿمب ظؽمصوتؾعقهمصنغفمغيب،موإنمأمؼػعدؾمصفدقمرجدؾمممم

معؿؼقلمصوصـعقامؼبمأع همعومبدامظؽؿ.

ابؿفٍمسؼؾيمواظـض ،موسودامعلد سنيمإظبمأػدؾمعؽدي،مووضػدقامؼبممممم

نيمدارماظـدوةمؼؼقالن:مؼومععش مض ؼش،مضدمجؽـوطؿمبػصؾمعومبقدـؽؿموبدمم

ربؿد،مضدمأخربغومأحؾورماظقفقدمأنمغللظفمسـمأذقوحلمأع وغدومبفدو،مصدننمممم

مأخربطؿمسـفومصفقمغيب،موإنمأمؼػعؾمصوظ جؾمعؿؼققبل،مص وامصقفمرأؼؽؿ.

،مصؼدولمأبدلمبدـممممابؿفٍمدودةمض ؼش،موأد سقامإظبمردقلما م

خؾػ:مؼومربؿد،مأخربغومسـمصؿقيمذػؾقامؼبماظددػ ماألول،موسدـمرجدؾمممم

مبؾغمعشورقماألرضموعغوربفو،موأخربغومسـماظ وحمعومػل.مطونمرقاصًومضد

أغفؿمضدمجوؤوامبلدؽؾيمعـمأػؾماظؽؿوب،موػدؿمممسؾؿمردقلما م

مـفمشدًا.،مصؼولمهلؿ:مأخربطؿممبومدلظؿؿمسضبوجقغفمؼبمسؾؿما 
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اظقحلمعـما مظققوجماظؼقممصقؿدومممصغودروا،مواغؿظ مردقلما م

ونمأنمؼـد لماظدقحل،مصقضد مإظقدفمممممدلظقه،موؼمعـقامبف،مصؿؽٌماظؾقؾيمد

ؽب مصقؿومدلظـو؟مدودةمض ؼشمؼللظقغف:معومضؾ

أنم فؾددقه،مصػ حددقاموأعفؾددقهمإظبممصطؾددىمإظددقفؿمردددقلما م

أنمماظغد،موظؽـماظدقحلمأمؼؿـد لمأؼضدًو،مورؾدىمإظدقفؿمرددقلما ممممممم

ؼبمم فؾقه،مصشع وامأغفؿمأخريًامبددؤوامؼـؿصد ونمسؾدكمرددقلما ممممم

م.حفٍمأمؼػقؿفؿمبفو

،موذدؼمموظؽـماألؼوممع ت،موأمؼؿـ لماظقحلمسؾكمردقلما م

ف،موتشدؽؽمؼبمأعد ممم دقل،مصؼدمبوتًمضد ؼشمتفد أمبدممماظذظؽمطـريًامسؾكم

مماظقحل.

ظقؾدديمدونمأنمؼؿـدد لماظددقحل،موالمؼلتقددفممةسشدد وعدد تمػبددسم

ربؿددمشددًامواظقدقممػبلديمممممغومجربؼؾ،محؿكمضولمأعقيمبـمخؾدػ:موسددؽبمم

مطبربغومبشلحلمممومدلظـوهمسـف.ضدمأصؾـومعـفومالممسش ةمظقؾي

وضولمأبلمبـمخؾػ:مزف مط بمربؿد،مإغفمالمؼعؾؿمذقؽًو،موسؾدؿمم

ماظقفقدمأطربمعـمسؾؿف.

ػبلديممم:مأالمؼـ لمسؾقؽمذدقطوغؽمقلما موضولمأبقمجفؾمظ د

مسش مظقؾيمؼومربؿد!مأيمردقلمأغً؟
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عدومؼدؿؽؾؿمبدفممممموضقؽقامعـفمودك وا،موذؼمسؾكمرددقلما مم

مجربؼؾ،مصػ حمرددقلما مممهجوحلمماىؾولمإظبمأنوت ددمإظبمأػؾمعؽي،

تد دمسؾدكممممحكما مإظقفمآؼوتمعدـمددقرةماظؽفدػمممبؼدوعفمطـريًا،موضدمأو

ؽبمممعبقعمأدؽؾؿفؿ،مصؼولمردقلما م سدينمؼدوممممىربؼؾ:مظؼددماحؿؾلد

مزـًو.مجربؼؾمحؿكمدمتؾب

ُلَۡۡو٦َةمؾ:د ؼدؾدصؼولمج ٩َۡۡتزََنذ ۡمؿِۡۡإِّلذ
َ
اۡۡثِأ َٟ ِ يِۡؽيَ٪ةۡۡيَۡب٦ََۡۡةَُۡلُۥَۡرّب

َ
َۡو٦َةۡخ

٪َة َٛ َٟ َۡۡبۡيََۡۡو٦َةَۡػ٤ۡ ِ َٰل َََٟۡۡكنََۡۡو٦َةَۡذ ًّٗةَۡربُّ م.1ڠنَِك

كمسؾقفؿمآؼوتمعـمدقرةمدي،موتؾدؾمعؽدأػمقلما مدعمرددوعب

مۡۡم دمسؾكمعبقعمأدؽؾؿفؿ:دػ،متداظؽف
َ
نۡذَۡظِكۡجَخۡۡأ

َ
ۡوَدََٰتۡۡأ

َ
ۡۡأ ِٙ ۡٱ١َۡ٣ۡ٭

َْۡۡوٱلؿذر٥ًِِۡ َٰذِ٪َة٨ِ٦ََۡۡۡۡك٩ُٮا َضجًةَۡءاَي َوىۡإِذ٩َۡۡۡٔ
َ
ۡۡإَِلۡۡٱ٣ِۡٛۡذًَحُۡۡأ ِٙ ْۡۡٱ١َۡ٣ۡ٭ ةلُٮا َٞ َٓۡۡذ َۡربذ٪َة

٨ِ٦ََٟۡۡۡءادِ٪َة ٩ ُ ًِّئۡۡۡرََۡحَحٗۡۡلذ ۡمؿ٩َِة٨ِ٦ۡۡۡۡجَلَةۡو٬ََ
َ
ۡب٪َةۡ٪رََمٗؽاۡأ ََََٰٓۡۡٚضَ ِۡػَۡۡءاذَا٩ِ٭٥ََِۡۡۡعَ

ۡ ِٙ َؽٗداِۡقجِيَۡۡٱ١َۡ٣ۡ٭ ۡسَجَُٰ٭٥ُۡۡۡث٥ۡذ٫َۡٔ َٕ ٥َ٤ََۡۡب ٕۡ يُّۡۡجِلَ
َ
بَۡيِۡۡأ ـۡ ۡظَصَٰۡۡٱۡۡلِ

َ
ْۡۡل٧َِةۡأ َۡۡلِسُٮٓا

٦َٗؽا
َ
٬ُۡۡ٨ۡأ ۡۡۡنذ ُٞهُّ ََٟۡۡج ًۡ َ٤ َٔۡ٥٬ُ

َ
ۡ َۡججَأ ِ ّٜ ِْۡۡٚۡذًَحٌۡۡإِجذُ٭٥ۡۡۡثِٱۡۡلَ َۡوزِۡدَنَُٰ٭٥ۡۡۡثَِؿّبِ٭٥َِۡۡۡءا٦َ٪ُٮا

٪َةۡ٭٬ُٗؽى ُۡ ََٰۡۡوَربَ ْۡۡإِذ٤ُُٝۡۡۡٮبِ٭٥ََِۡۡۡعَ َْۡۡٝةُمٮا ةلُٮا َٞ َۡۡربُّ٪َةَۡذ َٰتِۡۡرَبُّ َفََٰق ۡرِضۡۡٱلكذ
َ
ۡوَٱۡۡل

٨َ٣ُۡۡٔ ٩ْۡذۡؽ اُۡۡدو٫ِ٩ِۦ٨ِ٦َۡۡٓۡٮا َٰٗ٭ة ؽۡۡۡإَِؾ َٞ ٣ۡۡٓذ ةۡإِٗذا٤ُٝۡۡ٪َة ًُ َُ َْۡۡٝٮ٦َُۡ٪ةَۡهَُٰٓؤَّلٓءِۡۡٮَم َُؾوا ٨ِ٦ۡۡٱَّتذ
اُۡۡدو٫ِ٩ِۦٓۡ دُٮن٣َۡۡذۡٮَّلَۡۡءالَِ٭ٗح

ۡ
ًۡ٭٥ِۡيَد

َ٤ ۡ ۡبُِك٤َۡعَِٰۢنَۡٔ ٥َ٤َُۡۡذ٨٧ََۡۡۡبّيِ  ّۡ
َ
٨ِۡۡأ ۡۡٱۡذَُّتَىَٰۡۡم٧ِذ ََۡعَ

ِۡ تۡل٧ُُٮ٥٬ُِۡۡۡإَوذِۡۡٯ٠َِؾٗثةۡٱّللذ جُُؽونََۡۡو٦َةۡٱۡخََتَ ٕۡ َۡۡح َۡۡإِّلذ ْۡۡٱّللذ ۥٓا ُو
ۡ
ۡۡإَِلَۡۡٚأ ِٙ ۡٱ١َۡ٣ۡ٭

                                                           
 .64دقرةمع ؼؿ،ماآلؼيمم(1)
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ًِّئۡۡۡرذَۡحَذ٫ِِۦ٨ِ٦َّۡۡربُُّس٣ۡ٥َُس٥ۡۡۡيَجُۡشۡۡ ۡمؿُِك٣ۡۡۡ٨ِ٦ّۡ٥َُس٥َۡويَُ٭
َ
ةۡأ ٗٞ ٦ِّٰۡۡؿَٚ

٧َۡفَۡۡودََؿى۞ َٕخۡإِذَاۡٱلنذ َ٤ ََٰورََُۡۡ ٨ۡدذَش ََۡٗؿبَخِۡإَوذَاۡٱحۡل٧َِيِۡۡذَاَت٠َۡۡۡ٭ِٛ٭٥َِۡۡۡٔ
ُ٭٥ۡۡ ًُ ؿِ ۡٞ ٧َةلِۡۡذَاَتۡۡتذ ٦َِّٟۡۡۡ٪٫ُۡ َۡٚۡضَٮة ِۡۡػۡۡو٥٬َُۡۡۡٱلّنِ ِ َٰل ِ َۡۡءاَيَٰخ٨ِ٦َِۡۡۡۡۡذ َۡحۡ٭ؽ٨٦َِۡۡۡٱّللذ

ُۡ ٢ِۡ٤َۡۡو٨٦َۡٱل٧ُۡۡ٭ذَؽِۡ َۡذُ٭ٮَۡۡٱّللذ ٌۡ ؿِۡمٗؽاَۡوحِلّٗةَُۡلُۥََۡتِؽ٨َ٤ََٚۡۡۡيُ َۡوَُتَۡكجُُ٭٥ۡۡۡٱ٦ُّ
ة ّٗ ة َٞ ۡح

َ
٤ِّجُُ٭٥ُۡۡۡرُٝٮد  ۡۡو٥٬َُۡۡۡخ َٞ ٧َةِل ۡٱَۡوذَاَتۡۡٱحۡل٧َِيِۡۡذَاَتَۡۡوُج َۡۡوَُكۡجُُ٭٥ۡلّنِ  ٍ َِٰك َۡب

ِۡ٫ًۡ َخۡۡلَٮِۡۡثِٱلۡٮَِوًِؽ ۡۡذَِراَخ ٕۡ َ٤ َذ ًۡ٭٥ِۡۡۡٱ
َ٤ َۡخَۡۡٔ ٦ِۡۡ٪ُ٭٥َۡۡۡول٤٧َُِۡبَخَِۡۡٚؿاٗرا٦ِۡۡ٪ُ٭٥ۡۡۡلََٮحلذ

ٗجة ۡٔ َٟۡۡٲُر ِ َٰل ۡسَجَُٰ٭٥َۡۡۡوَكَز َٕ َْۡۡب َْۡۡۡلِثۡذ٥ُۡاَۡۡز٦ّۡۡۡ٥ِۡ٪ُ٭٥َۡۡۡٝةٓن٢ِۡ َۡٝةَلۡۡثَحۡ٪َُ٭٥ۡۡ ۡحِلَتََكةَٓءلُٮا َۡٝةلُٮا
وۡۡۡيَٮ٦ًۡةۡثۡ٪َةَۡلِۡ

َ
َٕۡيۡۡأ ْۡۡيَۡٮم  َۡۡب ٥َ٤َُۡۡربُُّس٥َۡۡۡٝةلُٮا ۡٔ

َ
َْۡۡۡلِثۡذ٥ُۡۡۡث٧َِةۡأ سُٓٮا َٕ َظَؽُز٥َۡٚٱۡب

َ
ۡأ

ؿۡۡۡٱل٧َِۡؽي٪َحِۡۡإَِلَۡۡفَِٰؾهِۦٓۡۡثَِٮرُِِٝس٥ۡۡ ُْ ٪ًَ٤َۡٚۡۡٓ َ٭ة حُّ
َ
ۡزَّكَٰۡۡخ

َ
ة٦ٗةۡأ َٕ دُِس٥ََۡ

ۡ
ۡثِؿِۡزقۡ ٤ًََٚۡۡأ

ُۡ٦ِّۡۡۡ٪٫ ۡٙ ُذ َظًؽاۡثُِس٥ۡۡۡيُۡنَِٕؿنۡذَۡوَّلَۡۡوحۡلَذ٤ََ
َ
ْۡۡإِنۡإِجذُ٭٥ۡۡۡٳأ َ٭ُؿوا ْۡ ًُۡس٥َۡۡۡح َ٤ َٔۡ

وۡۡۡيَؿُۡجُٮُك٥ۡۡ
َ
ذِ٭٥ِِۡۡۡػۡۡيًُُِٕؽوُك٥ۡۡۡأ

َْۡۡو٨َ٣ۡم٤ِذ ٤ُِعٮٓا ۡٛ ثَٗؽاۡإِذًاُۡت
َ
َٟۡۡٴخ ِ َٰل ٩َةَۡوَكَز ۡخَثۡ

َ
ۡأ

ًۡ٭٥ِۡۡ
َ٤ َْٔۡۡ ٧َُ٤ٮٓا ٕۡ نۡذۡحِلَ

َ
ؽَۡۡأ ۡٔ َِۡۡو ۡ ۡٱّللذ ّٜ نۡذَۡظ

َ
حََۡۡوأ َٔ ة َٓۡۡرۡيَتَّۡۡلۡۡٱلكذ ٮنََۡحذَۡۡإِذۡۡۡذًَِ٭ة ُٔ ـَ َۡجَٰ

ۡمؿ٥ۡ٬َُاۡۡثَحۡ٪َُ٭٥ۡۡ
َ
ْۡۡأ ةلُٮا َٞ َْۡۡذ ٤ًَۡ٭٥ِۡٱۡب٪ُٮا اَۡۡٔ بُُّ٭٥ُۡۡۡبۡ٪َحَٰٗ٪ة ٥َ٤ُۡۡرذ ۡٔ

َ
ِي٨ََۡۡٝةَلۡۡثِ٭٥ِۡۡ ۡأ ْۡۡٱَّلذ ٤َجُٮا َٗۡ

َٰۡٓ ۡمؿ٥ِ٬ََِۡۡۡعَ
َ
ًۡ٭٥ِۡجَلَذذِؼَؾنۡذۡأ

َ٤ ۡكِضٗؽاَۡٔ ٮلُٮنَۡۡٵ٦ذ ُٞ َٰسَح َۡۡقًَ ـَ ُ٭٥ۡۡۡزَ ُٕ ِ اث َُۡكۡجُُ٭٥ۡۡۡرذ
ٮلُٮنَۡ ُٞ ًِۡتۡ ۡرَۡجَ اَُۡكۡجُُ٭٥َۡۡۡقةدُِقُ٭٥ََۡۡۡخَۡكح َۡۡويَ َ٘ ٮلُٮنَۡۡثِٱ٣ۡ ُٞ ح َۡۡويَ َٕ َۡوزَة٦ِ٪ُُ٭٥َۡۡۡقۡج
٢َُُٝۡۡٓۡكۡجُُ٭٥ۡۡ  ّبِ ٥َ٤ُۡۡرذ ۡٔ

َ
دِ٭٥ِۡأ ةۡثِِٕؽذ ٧َُ٤ُ٭٦ۡۡۡ٥ذ ٕۡ َۡۡح ۡۡذًِ٭٥ُِۡۡۡت٧َةرََِۡۡٚل٢ًِ٤َٝۡۡ  ۡۡإِّلذ ۡمَِؿآءٗۡۡإِّلذ

خَِۡۡوَّلَۡۡظَٰ٭ِٗؿا ۡٛ َظٗؽا٦ِّۡ٪ُۡ٭٥ۡۡۡذًِ٭٥ِۡتَۡكذَ
َ
ٮ٨َ٣ۡذَۡوَّلۡۡٶأ ُٞ ۡۡلَِنةْۡيءٍَۡۡت ٢ِٔۡ ۡإِّّنِ َۡٚة

َٟۡ ِ َٰل ًؽاَۡذ ٓۡۡٷَٗ نۡإِّلذ
َ
ُ ۡۡيََنةٓءَۡۡأ َٟۡۡوَٱۡذ٠ُؿۡٱّللذ بذ نََۡٔسََٰٓۡۡو٢ُۡٝۡۡنَِكًَخۡۡإِذَاۡرذ

َ
ۡأ

َۡۡحۡ٭ِؽي٨َِۡ َٝۡؿَبَۡۡرّبِ
َ
ْۡۡٸرََمٗؽاَۡفََٰؾا٨ِ٦ِۡۡۡۡۡل ََٰر٠َۡۡۡ٭ِٛ٭٥ِِۡۡۡػَۡۡوَۡلِسُٮا ـَ ِۡقجِي٦َِۡۡةْاَح ۡۡزَ
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ْۡ َِۡۡوٱۡزَداُدوا ةت ٕٗ ٢ُُِٝۡۡۡۡٹۡك ٥َ٤ُۡۡٱّللذ ۡٔ
َ
ْۡاۡث٧َِةۡأ ًُۡتَُۡۡلُۥَۡۡلِسُٮا َٰتَِۡۡد َفََٰق ۡرِضۡ ۡٱلكذ

َ
َۡوٱۡۡل

ثِۡصۡۡ
َ
ۡ ۡث٫ِِۦۡخ ۡٓ ۡق٧ِ

َ
ۡ ٨ِ٦ُۡۡدو٫ِ٩ِۦ٨ِ٦ّۡۡلَُ٭٦َۡ٥ةَۡوأ ُۡظ٫٧ِ١ِۡۦِٓۡۡػۡۡيُۡۡشِكَُۡۡوَّلَۡۡوِلّ

َظٗؽا
َ
 .1ٺأ

َََٟۡۡٔۡويَۡسۡ ٤ۡ٨ُٮ٩َ ۡ ۡذِيَۡٔ ۡؿَجۡيِ َٞ
٢ُْۡٝۡۡۡۡٱ٣ۡ د٤ُۡٮا

َ
٤ََۡۡقد ۡ٭٧ذ٠ًِۡؿا٦ِّۡۡ٪٫ًُُۡۡۡس٥َٔ

٪ذةۡإ٩ِذة ۡرِضِۡۡػَُۡۡلُۥ١٦َۡذ
َ
ء ُۡۡك٨ِ٦ِّۡۡۡوََءاَتًَۡج٫َُٰۡۡٱۡۡل َٓۡۡٮ٧َقبَٗجةََۡشۡ ۡتجَ

َ
َٰٓۡۡٯ٧َقبَجًةَۡٚد َۡظّتذ

َٖۡۡإِذَا ؿَِبۡۡث٤ََ ۡ٘ ٧ِۡف٦َۡۡ ُؿُبۡۡوََصَؽ٬َةۡٱلنذ ۡ٘ اِۡۡٔ٪َؽ٬َةَۡووََصؽَََۡۡحِبَح َۡۡخۡيٍِۡۡػَۡۡت َۡٝٮ٦ۡٗة
ََٰؾا٤ُۡٝۡ٪َة ۡؿجََۡۡي َٞ ٓۡۡۡيِۡٱ٣ۡ ة نۡإ٦ِذ

َ
َبۡۡأ ّؾِ َٕ ُٓۡۡت ة نِۡإَو٦ذ

َ
ةَۡٝةَل٧ُٰۡۡظۡكٗ٪ةۡذًِ٭٥َِۡۡۡتذذِؼؾَۡۡأ ٦ذ

َ
ۡأ

٨٦ََۡۡ٥َ٤ ث٫ُُۥََۡٚكٮَۡفَّۡۡ ّؾِ َٕ ث٫ُُۥَۡرّب٫ِِۦۡإَِلَٰۡۡيَُؿدُّۡۡث٥ُۡذُۡج ّؾِ َٕ َؾاٗثةَۡذًُ ةۡٱ٩٧ُّۡسٗؿاَۡٔ ٦ذ
َ
َۡوأ

٢َ٧َِۡۡءا٨٦ََۡۡ٨٦َۡۡ َٔ ـَآء٫َُ٤ًَٚۡۡۥَۡص٤َِٰٗعةَۡو ٮُلۡوََق٪َۡۡٱۡۡلُۡكَنَٰ َۡۡص ۡمؿ٩َِة٨ِ٦َُۡۡۡۡلُۥُۡٞ
َ
ۡأ

ا َُٓۡۡث٥ۡذۡٲ٧يُّۡسٗ ۡتجَ
َ
َٰٓۡۡٳ٧َقبَجًةۡخ َٖۡۡإِذَاَۡظّتذ َٓۡۡث٤ََ ِ٤ ُۡ ٧ِۡف٦َۡۡ ُٓۡۡوََصَؽ٬َةۡٱلنذ ُ٤ ُۡ ََٰۡۡت ََۡعَ

٣ۡ٢َٕذ٥َۡۡۡٝۡٮم ۡ ذُ٭٥ََّۡنۡ اُۡدو٩َِ٭ة٨ِ٦ّۡۡل اۡۡٴ٧ِقُّۡتٗ َٟ ِ َٰل ٪َةَۡوَٝؽ٠ََۡۡۡز ُۡ َظ
َ
ي٫ِۡۡۡث٧َِةۡأ اَۡلَ ۡٵ٧ُػۡبٗ

َُٓۡۡث٥ۡذ ۡتجَ
َ
َٰٓۡۡٶ٧َقبَجًةۡخ َٖۡۡإِذَاَۡظّتذ ي٨َِۡۡۡبۡيَۡۡث٤ََ ؽذ َۡۡٝۡٮ٦ٗةُۡدو٩ِ٭٧َِة٨ِ٦ۡۡوََصؽَۡۡٱلكذ ّۡلذ

ُ٭ٮنَۡۡيََسةُدونَۡ َٞ ۡٛ ْۡۡٷ٧َٝۡٮّٗلَۡۡح ََٰؾاَۡٝةلُٮا ۡؿَجۡيَِۡۡي َٞ ُصٮجَۡۡإِنۡذۡٱ٣ۡ
ۡ
ُصٮجَۡۡيَأ

ۡ
َۡو٦َأ

ِكُؽونَۡ ۡٛ ۡرِضِۡۡػ٦ُۡۡ
َ
٢َُۡۡذَ٭٢ۡۡۡٱۡۡل َٕ َََّٟۡۡنۡ َ ََٰٓۡۡػؿًۡصةۡل نََۡعَ

َ
٢َۡۡأ َٕ َۡوبَحۡ٪َُ٭٥ۡۡۡثَحۡ٪ََ٪ةََۡتۡ

ا ٦َۡۡةَۡٝةَلۡۡٸ٧َقّؽٗ ّنِ
ۡۡذ١٦َِۡۡ٫ًِذ ِخً٪ُٮِنَۡۡػۡي َۡۡرّبِ

َ
ةٍَۡۡٚأ ٮذ ُٞ ِ ٢ۡۡۡث َٕ ۡص

َ
َۡوبَحۡ٪َُ٭٥ۡۡۡثَحۡ٪َُس٥ۡۡۡأ

َٰٓۡۡٱۡۡلَِؽيؽِۡ ُۡزبَؿََۡۡءادُٮِنۡۡٹ٧َرۡد٦ًة َؽَذۡيَِۡۡبۡيََۡۡقةَوىَٰۡۡإِذَاَۡظّتذ ْۡاَۡٝةَلۡۡٱلىذ ُؼٮا ُٛ ۡٱ٩
َٰۡٓ ٫َُ٤ۥۡإِذَاَۡظّتذ َٕ ٚۡؿِغَۡۡۡءادُٮِنَٓۡۡٝةَل٩َۡۡةٗراَۡص

ُ
٫ًِۡۡۡأ َ٤ ٗؿاَۡٔ ُۡ ِ َْۡۡذ٧َةۡٺ٧ٝ ٮٓا ُٕ نۡٱۡقَعَٰ

َ
ۡأ

َ٭ُؿوهُۡ ْۡ َْۡۡو٦َةَۡح ٮا ُٕ ٗجةَُۡلُۥۡٱۡقذََعَٰ ۡٞ ّبِ ٨ِ٦ّۡۡۡرََۡحَح َۡۡفََٰؾاَۡٝةَلۡۡٻ٧َج ؽَُۡۡصةٓءََۡۡٚإِذَاۡرذ ۡٔ َۡو
                                                           

 .26-9دقرةماظؽفػ،ماآلؼوتمم(1)
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ۡ ٫َُ٤ۥَۡرّبِ َٕ اَۡۡص َٓء ؽَُۡۡوََكنََۡۡدَكذ ۡٔ َۡۡو ةَۡرّبِ ّٗٞ  .1ټ٧َظ

َََٟۡۡٔۡويَۡسۡ ٤ِۡۡ٨ُٮ٩َ وِحۡ َۡٔ وح٢ُُِٝۡۡۡۡٱلؿُّ ۡمؿ٨ِ٦ِۡۡۡۡۡٱلؿُّ
َ
ۡۡأ َٓۡۡرّبِ ودِحذ٥َُۡو٦َة

ُ
٨ِ٦َّۡۡۡأ

ۡۡٱ٥ۡ٤ِٕۡ٣ِۡ .2ٯ٤َٝ٧ًِٗلۡۡإِّلذ

عـماآلؼدوتموامجوبديممممص حماظصقوبيممبومغ لمسؾكمردقلما م

اظقاضقيمسؾكمتلوؤالتماظقفقد،مبقـؿومزؾمدودةمضد ؼشمسؾدكمسـدودػؿ،مممم

أغفمطونمسؾكممجربؼؾممـوأمؼلبفقاممبومجوحلػؿمبفمعـمامجوبوت،موبققب

مأنمؼؼقل:مإنمذوحلما ،مإذامضولمإغلمصوسؾمذظؽمشدًا.ما ممردقل

م***

خدربمسؾؿدوحلماظقفدقدمسدـمتؾدؽمامجوبدوت،مبعـدقاموصددًامممممممممبعدمأنمُأ

،مصقضد وامعؽدي،مووضػدقامبدنيمؼدديممممممضبؿفقنمصقدفمإظبمرددقلما ممم

مردقلما مؼللظقنموؼلؿػل ونمسؿومجوحلمبف،مصؼولمددقدػؿ:مأخربغدومؼدوممم

ربؿدمبف اماظ يمجؽؿـومبفمحدؼمعدـمسـددما مسد موجدؾ،مصنغدومالمغد اهمممممممم

معؿـودؼًومطؿومتـودؼماظؿقراة.

صؼولمهلؿمردقلما :مأعوموا مإغؽدؿمظؿع صدقنمأغدفمعدـمسـددما ،مممممم

نمؼلتقاممبـؾفمطؿ،موظقماجؿؿعًمامغسمواىـمسؾكمأودوغفمعؽؿقبًومسـد

معومجوحلوامبف.
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مػ امإغسموالمجون؟صؼولمأحدػؿ:مؼومربؿد،معومؼعؾؿؽم

صؼولمردقلما :مأعوموا مإغؽؿمظؿعؾؿقنمأغفمعـمسـدما ،مودوغفم

معؽؿقبًومسـدطؿمؼبماظؿقراةموامنقؾ.

صؼولمآخ :مؼومربؿد،مإنما مؼصدـعمظ ددقظفمإذامبعـدفمعدومذدوحل،مممممم

وؼؼدرمعـفمسؾكمعومأراد،مصلغ لمسؾقـومطؿوبًومتؼ ؤهموغع صف،موإالمجؽـوكم

متلمبف.ؾمعومتلمبـ

َٕخ٣ِۡۡذه٢ُِٝۡۡ٨ِم لما متعوظبمصقفؿماآلؼوت:دلغص نُفۡۡٱۡصذ٧ََ ٨ُّۡۡٱۡۡلِ َۡوٱۡۡلِ
َٰۡٓ نََۡعَ
َ
ْۡۡأ دُٮا

ۡ
ؿَۡءانَِۡۡفََٰؾاۡث٧ِِۡس٢ِۡۡيَد ُٞ دُٮنََّۡۡلۡۡٱ٣ۡ

ۡ
ُ٭٥ََۡۡۡكنََۡۡولَٮۡۡۡث٧ِِۡس٫ِ٤ِۦۡيَد ٌُ ٕۡ َۡۡب ٕۡي  ِۡۡلَ

٭ِٗيا  .1ٲ٧َّ

همؼبمصغودروا،موؼبماظققمماظؿوظلمجؾسمأحدماظقصدمإظبمصوحؾفمضبوور

مخؾلي:ماذػىمبـومإظبمػ اماظـيبمصـلؿعمعـف.

مصؼولمصوحؾف:مالمتؼؾمغيب،مإغفمظقممسعؽمطونمظفمأربعمأسني.

ومإظقفمأنمدؾؾدقم،موردؼد مماظددونمإسمقلما مدكمرددومإظدؾد ػدص

ؽۡۡمومذقؽًومعـماظؼ آن،مصؿؾكمردقلما ماآلؼي:دؼلؿعفؿ َٞ ُۡمٮَسََٰۡۡءادَحۡ٪َةَۡو٣َ
َۡٓ ۡ َۡءاَيَٰخۡ ۡتِۡك ًَِّجَٰخ  َٰٓءِي٢َۡۡثَِن٢ََۡۡۡٓۡۡٔۡٚۡسَۡۡب ةَلَۡۡصةَٓء٥٬ُۡۡۡإِذۡۡۡإِۡقَر َٞ ۡٮنَُُۡۡلُۥَۡذ َٔ ِۡۡٚۡؿ ۡإِّّنِ

َٟۡ ُّ٪ ُّ
َ
ؽَۡۡۡٝةَلۡۡٿ٧َمۡكُعٮٗراَۡي٧َُٰٮَسََٰۡۡۡل َٞ ٧ِۡ٤َخ٣َۡۡ َٔۡۡٓ َل٦َۡۡة ـَ ٩

َ
َۡۡهَُٰٓؤَّلٓءِۡۡأ ۡرَبُّۡۡإِّلذ
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َٰتِۡ َفََٰق ۡرِضۡۡٱلكذ
َ
ۡۡثََىةٓنِؿَۡۡوَٱۡۡل َِٟۡۡإَوّّنِ ُّ٪ ُّ

َ
ََٔۡۡۡل ِۡؿ َٰٛ  .1ڀ٦َ٧ۡسجُٮٗراۡۡٮنَُۡي

مصلللمأحدػؿو:مؼومربؿد،معومػلماآلؼوتماظؿلعماظؾقـوت؟

قـب:موالمتش طقامبو مذقؽًو،موالمتل ضقا،موالمت غقا،موالم أجوب:مػ

تؼؿؾقاماظـػسماظيتمح مما مإالمبويؼ،موالماشقامبربيحلمإظبمذيمدؾطونم

ـم ي،موالمتقظدققباممظقؼؿؾف،موالمتلق وا،موالمتلطؾقاماظ بو،موالمتؼ صقامربصد

مؼقمماظ حػ،موسؾقؽؿمخوصيمؼفقدمأنمالمتعدوامؼبماظلؾً.

مصؼؾ مؼدؼفمورجؾقفموضوظقا:مغشفدمأغؽمغيب!

مضول:مصؿوم ـعؽؿمأنمتؿؾعقغل؟

ضوظقا:مإنمداوودمدسومأنمالمؼ المعـمذرؼؿفمغيب،موإغدومشبدوفمإنممم

ماتؾعـوكمأنمؼؼؿؾـومؼفقد.

م***

،مقددكممغ ظًمدقرةماظؽفػمهدثمسـمخدربماًضد معدعمعممم

إظبماظصددقوبيمؼعؾؿفددؿمحؽوؼدديمعقدددكمواًضدد ممصفؾددسمردددقلما م

ؾمأيماظـدوسمأسؾدؿ؟مممضوممعقدكماظـيبمخطقؾًومؼبمبينمإد ائقؾمصلؾبؽؼؼقل:م

صعؿىما مسؾقفمإذمأمؼ دماظعؾؿمإظقف،مصدلوحكما مإظقدف:مممم.صؼول:مأغومأسؾؿ

ـمم ضدول:مؼدومرب،مممم.ػدقمأسؾدؿمعـدؽممم(2)أنمسؾدًامعـمسؾوديممبفؿدعماظؾقد ؼ
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م.،مصدنذامصؼدتدفمصفدقمادؿمممم(1)قؾمظف:ماغبدؾمحقتدًومؼبمعؽؿدؾمممقػمبف؟مصؼوط

صوغطؾؼمواغطؾؼمبػؿوهمؼقذعمبـمغقن،موغب محقتًومؼبمعؽؿؾ،محؿدكمطوغدوممم

 معـماٌؽؿؾمصودبدمم(2)سـدماظصك ةموضعومرؤودفؿوموغوعو،مصوغلؾمايقت

،موطددونمٌقدددكموصؿددوهمسفؾددًو،مصوغطؾؼددومبؼقدديم(3)دددؾقؾفمؼبماظؾقدد مددد بًو

ظؼقـومعـممعفؿو،مصؾؿومأصؾحمضولمعقدكمظػؿوه:مآتـومشداحلغومظؼدظقؾؿفؿوموؼق

وأمصبدمعقدكمذقؽًومعـماظـصىمحؿكمجدووزماٌؽدونمممم.(4)دػ غومػ امغصؾًو

ًماظ يمأع مبف،مصؼولمظفمصؿوه:مأرأؼًمإذمأوؼـدومإظبماظصدك ةمصدنغلمغلدقمممم

صورتدامم.ضولمعقدك:مذظؽمعومطـومغؾغلم.ايقتموعومأغلوغقفمإالماظشقطون

م(6)ومإظبماظصدك ةمإذامرجدؾمعلدفكممم،مصؾؿدوماغؿفقدمم(5)رػؿدومضصصدوًممسؾكمآاو

بلرضدؽماظلد م؟مصؼدول:مأغدومممممصلؾؿمعقدكمصؼدولماًضد :موأغدكممممم،بـقب

عدؽمسؾدكمأنمممػدؾمأتؾمم،ؼول:معقدكمبينمإدد ائقؾ؟مضدول:مغعدؿمممصم.عقدك

ضول:مإغؽمظـمتلؿطقعمععلمصربًامؼدومعقددك،مممم؟تعؾؿينمممومسؾؿًمرذدًا

ؾؿؽدفممقفمالمتعؾؿفمأغً،موأغًمسؾكمسؾدؿمسمإغلمسؾكمسؾؿمعـمسؾؿما مسؾؿـ
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صوغطؾؼدوممم.حلما مصوب ًاموالمأسصلمظؽمأعد اًمضول:مدؿفدغلمإنمذوم.المأسؾؿف

صؿد تمبفؿدومددػقـيممممم،ظدقسمهلؿدومددػقـيمممم شقونمسؾكمددوحؾماظؾقد مم

،مصفدوحلمم(1) فماًض مصقؿؾقػؿومبغريمغدقلمصعم،صؽؾؿقػؿمأنمضبؿؾقػؿو

ومغؼد تنيمؼبماظؾقد ،مممسصػقرمصقضعمسؾكمحد فماظلدػقـي،مصـؼد مغؼد ةمأمممم

إالمطـؼ ةمػد امممصؼولماًض :مؼومعقدكمعومغؼصمسؾؿلموسؾؿؽمعـمسؾؿما 

صـ سدف،ممماًضد مإظبمظدقحمعدـمأظدقاحماظلدػقـيممممممصعؿدم.اظعصػقرمؼبماظؾق 

ؿددتمإظبمددػقـؿفؿمصك ضؿفدوممممصؼولمعقدك:مضدقممغبؾقغدومبغدريمغدقلمسمممم

المضدول:ممم.أأمأضدؾمإغدؽمظدـمتلدؿطقعمععدلمصدرباًممممممو؟مضدول:ممؾدفمػظؿغ قمأ

صؽوغدًماألوظبمعدـمممم.تد ػؼينمعدـمأعد يمسلد اًمممممتماخ غلممبومغلقًموال

وغًو،مصوغطؾؼومصدنذامشد ممؼؾعدىمعدعماظغؾؿدون،مصلخد ماًضد ممممممممقعقدكمغل

مأضؿؾدًمغػلدًومزطقديمممب أدفمعـمأس همصوضؿؾعمرأدفمبقده،مصؼولمعقددكم:مم

صوغطؾؼومحؿدكممم.أضؾمظؽمإغؽمظـمتلؿطقعمععلمصربًامبغريمغػس؟مضول:مأأ

مصقفدوممصقجددامم،أػؾفومصدلبقامأنمؼضدقػقػؿوممم(2)ادؿطعؿومأػؾمض ؼيإذامأتقوم

عقددك:مظدقمذدؽًمالدبد تممممم،مصؼولمظدفممصلضوعفم(3)جدارًامؼ ؼدمأنمؼـؼض

 .ػ امص اقمبقينموبقـؽمضول:م.سؾقفمأج ًام
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ةمقلما :ددؿمرددفدقدؾدكمسدؾدؿمتدا ٦ذ
َ
ًِٛ٪َحُۡۡأ ۡل٧ََِص١َِٰيََََۡۡٚك٩َۡخۡۡٱلكذ

٤٧َُٮنَۡ ٕۡ َردتُّۡۡٱۡۡلَۡعؿِِۡۡػَۡۡح
َ
نَۡۡۡٚأ

َ
ِخًجََ٭ةۡأ

َ
ٟۡ َۡوَرآَء٥٬َُۡوََكنَۡۡأ ِ٤ ُػؾ٦ُۡۡذ

ۡ
َۡقًِٛ٪َحٍُۡۡكذۡۡيَأ

ۡىٗجة ة٧٩َۡٗ ٦ذ
َ
٥ََُٰۡۡوأ ـَ ُ٘ ثََٮاهَََُۡۡٚكنَۡۡٱ٣ۡ

َ
ُٓۡۡمۡؤ٦ِ٪َۡيِۡۡخ نََۡٚؼِنح٪َة

َ
ُ٭٧َةۡأ َٞ َحَٰٗ٪ةۡيُؿ٬ِۡ ۡ٘ َُۡ

ٗؿا ۡٛ ٓۡۡ٪٧َوُك َرۡد٩َة
َ
نَۡٚأ

َ
اَۡربُُّ٭٧َةُۡحۡجِؽلَُ٭٧َةۡأ َٝۡؿَبۡۡٮَٰةَٗۡزك٦َِّۡۡۡ٪٫َُۡۡػۡيٗ

َ
ةَۡوأ ة٧٫ۡرَُۡحٗ ٦ذ

َ
َۡوأ

َؽارُۡ ٧ََٰۡيَََِۡۡٚكنَۡۡٱۡۡلِ ـَ ُ٘ ِ ذُ٭٧َة٠َۡزن َُۡۡتۡذ٫َُۥَۡوََكنَۡۡٱل٧َِۡؽي٪َحِِۡۡػۡۡيَت٧ًَِۡي٣ِۡۡ َۡوََكنَۡۡل
ثُٮ٧َ٬ُة

َ
َرادََۡۡص٤َِٰٗعةۡخ

َ
ََٟۡۡٚأ نَۡربُّ

َ
ٓۡۡأ ة َ٘ ٧َ٬ُةَۡحۡج٤ُ ُمؽذ

َ
ۡرََۡحَح٠َۡۡٗزن٧َ٬َُةَۡويَۡكذَۡؼؿَِصةۡأ

٨ِ٦ّۡۡ َٟ ِ ّب ٤ۡذ٫ُُۥَۡو٦َةۡرذ َٕ مَۡۡۡخ٨َۡۡۡذ
َ
َٟۡۡؿِيۡ أ ِ َٰل وِي٢َُۡۡذ

ۡ
ُِٓۡل٦َۡۡۡ٥َةۡدَأ ٫ًَۡ٤ِۡۡتَۡك ۡٔذ

ا م.٧٬1َوۡبٗ

كمؼ حؿما معقدك،مظقددغومظدقمصدربمحؿدمممم:اؿمضولمردقلما م

م.ؼؼصمسؾقـومعـمأع ػؿو

م***

ؼقعًومسؾكمصيبمغص اغلمامسفمجرب،مطونمؼؼد أمممع مردقلما م

ؼلدؿعمعدومؼؼد أ،مص آػؿدوممممممقلما ماظؿقراةمبوظ وعقي،مصفؾسمإظقفمرد

ؾب دد مممأعقيمبـمخؾػ،مصعودمإظبمغودؼفمؼؼقل:مؼومععش مض ؼش،مظؼدمطشػ

مربؿد،موا معومؼعؾؿفمعومؼلتلمبفمإالمجربماظ وعل.

صضقؽمأبلمبدـمخؾدػموضدول:مصدققح،مواظد تمواظعد ىمإنما ممممممم

مأسظؿمعـمأنمؼؾعٌمبش ًامردقاًلمعـؾمربؿد.
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كما متعوظبمإظبمدأوحف،مدعمصقوبؿدعمقلما مدونمرددومطدؿدصؾقـ

ٓۡم:ًماآلؼوتد ظدقا،موغدوظدومضدفمعدردقظ رَۡق٤َۡ٪ةَۡو٦َة
َ
٨ِ٦َٟۡۡۡأ َۡۡرۡج٤ِ ۡرَِصةّٗلۡۡإِّلذ

ََْۡۡٔۡٚۡسۡۡإحَِلۡ٭٥ِۡا٩ُّۡۡٮِحٓۡ ٤ۡۡ٢َ٬ُۡٮٓا
َ
٧َُ٤ٮنََّۡۡل٠ُۡۡ٪ذ٥ُۡۡۡإِنۡٱَّّل٠ِۡؿِۡۡأ ٕۡ ًَِّجَٰخِۡۡڋَت بُؿِ ۡۡثِٱۡۡلَ ُـّ ۡوَٱل

ۡٓ جۡلَة ـَ ٩
َ
ََٟۡۡوأ ٠َۡۡۡؿَۡٱَّّلِۡۡإحَِلۡ َِل٦َۡۡةۡل٤ِ٪ذةِسۡۡتِلُبَّيِ ـّ ٤ذُ٭٥ۡۡۡإحَِلۡ٭٩ۡۡۡ٥ُِ َٕ ُؿونََۡۡو٣َ ١ذ َٛ م.1ڌَحذَ

ؽۡۡ َٞ ٥َ٤َُۡۡو٣َ ٕۡ جذُ٭٥َۡۡۡج
َ
ٮلُٮنَۡۡخ ُٞ ٫ُ٧ُِّ٤ۥۡإِجذ٧َةَۡح َٕ ِي٣َِّۡكةنُۡۡبََۡش  ُۡۡح ۡي٤ُِۡعُؽونَۡۡٱَّلذ

ۡ ۡإحَِل٫ِۡۡ َضِمّ ۡٔ
َ
َؿِبّ ۡۡلَِكةنٌَۡۡوَفََٰؾاۡأ جِيٌَۡۡٔ  .2ځ٦٧ُّ

ؼللظفمسـمامد م،مصدلوحكما مممتكمأس ابلمإظبمردقلما مأاؿم

ُۡمتعوظبمإظبمرددقظفمآؼدوتمعدـمددقرةماظـقدؾ:ممممم ـ٢ََۡۡوٱّللذ َٕ ٦ِّۡـ٨ۡ ٣َُۡسـ٥َۡص
ًُٮدُِس٥ۡۡ  ....َۡق١َٗ٪ةُۡب

م.ضولماألس ابل:مغعؿ

٢َۡ...  :صؿوبعمردقلما م َٕ ٩َۡػ٥َُِٰۡۡص٤ُٮد٣ۡ٨ِ٦َُِّۡۡس٥ۡوََص
َ
ُۡبًُٮٗدةۡٱۡۡل

ٮَج٭َۡ ُّٛ ٪ُِس٥ۡۡۡيَٮۡمَۡۡةتَۡكذَِؼ ٕۡ ۡوَٮاَِٚ٭ةَۡو٨ِ٦ۡۡۡإَِٝة٦َذُِس٥َۡۡۡويَٮۡمََّۡۡ
َ
ۡوبَةر٬َِةۡأ

َ
َۡوأ

ۡٓ ةر٬َِة َٕ ۡم
َ
َثَٰٗسةَۡوأ

َ
ةۡأ ًٕ  .3٪٧ِظيۡ ۡإَِلََٰۡۡو٦ََتَٰ

م.ضولماألس ابل:مغعؿ

ُۡم:صؿوبعمردقلما م ٢ََۡۡوٱّللذ َٕ ة٣َُۡس٥َۡص َّٜۡۡم٧ِذ َٰٗلَۡۡػ٤َ ـَ ِّۡ.... 

مضولماألس ابل:مغعؿ.
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٢ََٕۡ... :ملما مصؿوبعمردق جَةل٣َۡۡ٨ِ٦َُِّۡۡس٥ۡوََص ۡزَجَٰٗ٪ةۡۡٱۡۡلِ
َ
 ...أ

مضولماألس ابل:مغعؿ.

٢َۡ... م:قلما مدعمرددوبدصؿ َٕ َٰب٣ۡۡ٢ًََُِس٥ۡۡۡوََص ۡٱۡۡلَؿۡذۡدًَُِٞس٥َُۡۡقَس
َٰب٢ًَِۡ َقُس٥ۡۡ ۡدًَُِٞس٥ۡوََقَس

ۡ
َٟۡۡثَأ ِ َٰل ٧َذ٫َُۥۡيُذ٠َُّۡۡ٥َِز ٕۡ ِ ًُۡس٩ۡۡۡ٥ َ٤ ٤ذُس٥َۡۡۡٔ َٕ َ٣ۡ

 .٧٫1تُۡك٧ُِ٤ٮنَۡ

َْۡۡٚإِنمؿ،مصلغ لما متعوظبماآلؼوت:د ابلموأمؼلؾدقظبماألسدؿص ۡدََٮ٣ذۡٮا
ََٟۡۡٚإِجذ٧َة ًۡ َ٤ َُٖٔۡۡ َٰ ـَ .٧٬2ٱل٧ُۡجِيُۡۡٱۡۡلَ

م***

إظبمذبؾسماظقظقدمبـماٌغرية،موؼبمر ؼؼفمع مماوفمردقلما م

سؾكمأبلمدػقونموأبلمجفؾمصبؾلونمإظبمبعضفؿومؼؿقداون،مصضقؽمأبدقمم

موضول:مػ امغيبمبينمسؾدمعـوف.مجفؾمدوخ ًا

وطونمسؾدمعـوفمػقمجدمبينمػوذؿموبينمأعقي،موطونمأبدقمددػقونممم

مأعقي،مصغضىمٌومضولمأبقمجفؾموضول:مأتـؽد ونمأنمؼؽدقنمظدؾينممممينعـمب

مواظـيبمؼؽقنمصقؿـمػقمأضؾمعـوموأذل.مسؾدمعـوفمغيب؟

ؾبضولمأبقمجفؾمؼؾطػماألجقاحل:م أنمطبد جمشد ممعدـمبدنيممممممسفؾ

م.ذققخمغؾقًو
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ومأغًمؼومأبومدػقونمصؿوم موردقظفمصؼول:مأعمصلتوػؿمردقلما م

قبمم شضؾً،موظؽـؽمغبقًمظألصؾ،موأعومأغًمؼومأبومايؽؿ،مصقا مظؿضدقؽ

مضؾقً موظؿؾؽنيقبمطـريًا.

مصؼولمأبقمجفؾ:مبؽلؿومتعدغلمابـمأخلمعـمغؾقتؽ.

ِي٨َۡۡرََءاكَِۡۡإَوذَاموظبمإظبمردقظفماآلؼوت:دكما متعدصلوح ْۡۡٱَّلذ ُؿٓوا َٛ َۡز
َٟۡۡإِن َۡۡحذذِؼُؾو٩َ ًواۡإِّلذ ـُ َفََٰؾا٬ُۡ

َ
ِيۡأ ۡٱلؿذِنَٰمۡحۡثِِؾۡكؿِۡۡو٥٬ََُۡءالَِ٭ذَُس٥ۡۡۡيَۡؾ٠ُؿُۡۡٱَّلذ

ُِؿون٥٬َُۡۡۡۡ َٜۡۡڄَؽَٰٛ نَص٨َُُٰۡۡػ٤ِ َض٢  ٨ِ٦ۡۡۡۡۡٱۡۡلِ ْورِيُس٥َۡۡۡٔ
ُ
ََۡٚلَۡۡءاَيَِّٰتَۡۡقأ

ِض٤ُٮنِۡ ٕۡ  .1څتَۡكذَ

 ة،مصفؾسمإظقفماؿمددمبـماٌغقدسماظقظقدذبؾمقلما مدوصؾمرد

صؿؽؾؿمردقلمولمصبؾلقنمإظقفؿ،مدضماظ جدورثموبعد مبـمايدجوحلماظـض

عػقؿًو،موأممقلما مد ممرددونمطد ة،موطددمبـماٌغقدإظبماظقظقما م

مفمآؼوتمت ػومسؾكماظقظقد:دف،مومأوحكما مإظقد دمسؾقددمأنمؼدعمأحدؼلؿط

جُُؽونََۡۡو٦َةۡإ٩ِذُس٥ۡۡ ٕۡ ِۡٱُۡدون٨ِ٦َِۡۡۡت ٩ذ٥َُۡۡۡصَ٭٪ذ٥ََۡۡظَىُتّۡۡللذ
َ
َٰرُِدونَۡۡلََ٭ةۡأ ۡلَٮۡۡۡټ٧ـَ

ةَۡءالَِ٭حَٗۡۡهَُٰٓؤَّلٓءََِۡۡكنَۡ ا٦ۡۡذ ۡ َۡوَرُدو٬َة ونَۡۡذًَِ٭ةَۡوُِكّ ۡو٥٬َُۡۡۡزَذِي ۡۡذًَِ٭ةۡلَُ٭٥ۡۡۡٽ٧َخَِٰلُ
ُٕٮنََّۡۡلۡۡذًَِ٭ة  .2پ٧يَۡك٧َ

صؿًماظقظقدمبـماٌغريةموعبقعمعدـمؼبمااؾدس،مطقدػمهلدؿمأنممممم
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عدـفؿماظصدؿًممممممعـطؼلمعػفقم،مصؾؿومرأىمردقلما مؼ دوامسؾكمط 

موامس اضمسـماالضؿـوعمبويؼمواٌـطؼمغفضموشودر.

غظ ماظقظقدمبـماٌغريةمإظبماظـض مبـمايورثموضدول:مأأموددمعدومممم

مت دمبفمسؾكمربؿد؟

متؾؽؽماظـض موضول:مواظ تمواظع ىمظؼدمبوشؿـومبؽ عف.

س ًامعع وصدًومؼبممودخؾمااؾدس،موضددمطدونمذدوممممم(1)اؿمحض مرجؾ

عؽي،مصـظ مإظقفماظقظقدمبـماٌغريةموضولمظف:مأرأؼً،موا معومضدومماظـضد ممم

بـمايورثمالبـمسؾدماٌطؾىمآغػًوموعومضعد،مأمؼلؿطعمأنمؼ دمسؾقفموضددمم

مزسؿمربؿدمأغوموعومغعؾدمعـمآهلؿـومػ همحصىمجفـؿ.

صؼولماظ جؾ:مأعوموا مظقموجدتفمًصدؿؿف،موألسطقؿدفمحفديمالمممم

عمردػومسؾل،مصلؾقامربؿدًامأطؾمعومؼؾبعؾدمعـمدونما مؼبمجفـؿمععمؼلؿطق

عـمسؾده؟مصـقـمغعؾدماٌ ئؽي،مواظقفقدمتعؾدمس ؼ ًا،مواظـصدورىمتعؾددممم

مسقلكمبـمع ؼؿ.

صعفىماظقظقدمبـماٌغدريةمظد ده،مورأىمصقدفمردًامعػقؿدًومعؼـعدًو،مممممم

،مط ظؽمدعدمطؾمعدـمؼبمااؾدس،موطلد مصدؿؿفؿمووجدقعفؿ،ممممممصل مظف

بفدد همامجوبددي،مصفددوحلمرجددؾمإظبممأغفددؿمخوصددؿقامردددقلما ممورأوا
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طبربهممبدومدارمؼبمذبؾدسماظقظقددمبعددمأنمشدودر،مصؼدولممممممممردقلما م

:مإنمطؾمعـمأحىمأنمؼؾبعؾدمعـمدونما مصفقمععمعـمسؾده،مردقلما م

مإغفؿمإمنومؼعؾدونماظشقورنيموعـمأع تفؿمبعؾودتف.

ماظ د:موأوحكما متعوظبمإظبمردقظفم
ِي٨َۡۡإِنۡذ ۡخۡۡٱَّلذ َٞ ٦ِّۡ٪ذةۡلَُ٭٥َۡقجَ

َٟۡۡٱۡۡلُۡكَنَٰٓۡ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ُؽونََۡۡخۡ٪َ٭ةۡأ َٕ ُٕٮنََّۡۡلۡۡٿ٦ُ٧ۡج اۡۡيَۡك٧َ ٦َۡةِۡػۡۡو٥٬ََُۡۡۡظِكحَكَ٭ة
ُكُ٭٥ۡۡۡٱۡمذََ٭ۡخۡ ُٛ ٩

َ
ونَۡۡأ ُجُ٭٥َُّۡۡلۡۡڀ٧َخَِٰلُ ـُ ـَعََُۡۡيۡ َٛ ۡزَبُۡۡٱ٣ۡ

َ
َُٰ٭٥ُۡۡٱۡۡل ى ٞذ َۡوَتذ٤ََ

ِيۡيَٮ٦ُُۡس٥َُۡۡفََٰؾاۡٱل٧ََۡلَٰٓه١َِحُۡ ُؽون٠َُۡۡ٪ذ٥ُۡۡۡٱَّلذ َٔ  .1ځ٧دُٮ

ْۡمف:ددددقدكمإظددوأوح َؾََۡۡوَٝةلُٮا ا ۡۡٱلؿذۡظَف٨َُٰۡۡٱَّتذ َۡۡوَلٗ ۥ  َجةد ۡۡث٢َُۡۡۡقۡجَدََٰ٪٫ُ ِٔۡ
١َۡؿُمٮنَۡ ٮ٫َُ٩ۥَّۡلۡۡٺ٦ُّ ُٞ ۡٮلِۡۡيَۡكجِ َٞ ۡمؿِهِۦَۡو٥٬ُۡثِٱ٣ۡ

َ
٤٧َُٮنَۡۡثِأ ٕۡ ٥َ٤ُۡۡٻَح ٕۡ َۡبـۡي٦ََۡۡةَۡح

يِۡؽيِ٭٥ۡۡ
َ
ُ٭٥َۡۡۡو٦َةۡخ َٛ ٮنََۡۡوَّلَۡۡػ٤ۡ ُٕ َٛ ۡۡيَۡن ـۡل٨٧َِِۡۡإِّلذ َۡػۡنـحَذ٫ِِۦ٦ِّۡـ٨َۡۡۡو٬ُـ٥ۡٱۡردََضَٰ

ٮنَۡ ُٞ ٢َۡۡۡو٨٦َ۞ۡټُمۡنِٛ ُٞ ٦ِۡۡٓۡ٪ُ٭٥َۡۡۡح َُٟۡۡدو٫ِ٩ِۦ٨ِ٦ّۡۡإَِؾ٫َٰ ۡۡإِّّنِ ِ ٥َۡ ََّۡنۡـِيـ٫ََِۡۡٚزَٰل َۡصَ٭ـ٪ذ
َٟۡ ِ ٧ِِ٤َٰيَََّۡۡنۡـِي٠ََۡزَٰل  .2ٽٱ٣غذ

ؼ ؼدمػ امصؾؿوممسعماظقظقدمبـماٌغريةماظ دمؼبماآلؼوتمضول:موا معوم

مإالمأنمغؿك همربًومطؿومادب تماظـصورىمسقلكمابـمع ؼؿمربًو.

َٟۡۡإِذَا٦َۡسًَلَۡۡمۡؿي٥ََۡۡٱۡب٨َُُۡۡضَِبَۡۡول٧َذة۞مصلوحكما ماآلؼوت: ٦ِۡ٪٫َُۡۡۡٝۡٮُم
ونَۡ ْۡۡڙيَِىؽُّ َٰلَِ٭ذَُ٪ةَۡوَٝةلُٮٓا

َ
مَۡۡۡػۡيٌَۡۡءأ

َ
بُٮه٦َُۡۡة٬َُۡٮ ۡۡأ َََٟۡۡضَ َ ۡۡل َۡٝٮۡم٥٬ٌُۡۡۡۡۡث٢ََۡۡۡصَؽَّل  ۡۡإِّلذ

                                                           
 .103-101دقرةماألغؾقوحل،ماآلؼوتمم(1)

 .29-26دقرةماألغؾقوحل،ماآلؼوتمم(2)
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٬ُۡۡٮَۡۡإِنۡۡۡښَػِى٧ُٮنَۡ ٧ۡ٪َةَۡخۡجؽٌۡۡإِّلذ َٕ ۡج
َ
٫ًِۡۡۡخ َ٤ ٤َۡج٫ََُٰۡۡٔ َٕ َِن٦َۡۡٓسَٗلۡۡوََص َٰٓءِي٢َّۡۡۡلِ ۡڛإِۡقَر

٤ۡ٪َةۡنََنةٓءَُۡۡولَٮۡۡ َٕ َلَٰٓه١َِح٦ِۡۡٗ٪ُس٥َۡۡلَ ۡرِضِۡۡػ٦ۡۡذ
َ
ٮنَۡۡٱۡۡل ُٛ م.1ڜََي٤ُۡ

المأوتدقامم:معومضؾمضقممبعدمػدىمطوغقامسؾقدفمإمصؼولمردقلما م

 اىدل.

م***

ددقرةممأغد لمسؾقدفماظدقحلمممممبنيمأصدقوبف،مموبقـؿومردقلما م

اٌمعـقن،مصودؿؼؾؾماظؼؾؾيمورصعمؼدؼفموضدول:ماظؾدفؿمزدغدوموالمتـؼصدـو،ممممم

ط عـوموالمتفـو،موأسطـوموالمه عـو،موآا غوموالمتما مسؾقـو،موارضدـوممأو

موارضمسـو.

اؿمغظ مإظبماظصقوبيموضول:مظؼدمأغ ظدًمسؾقـدومآؼدوتمعدـمأضدوعفـمممممم

مـي.دخؾماى

٤َۡٚطََۡۡٝؽۡۡمؿ:ددددفدقدؾدكمسدددؾدوت
َ
ِي١َۡۡ٨ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ُٮنَۡۡأ َۡوَلدِ٭٥ِِۡۡۡػ٥٬ُۡۡۡۡۡٱَّلذ

ُٕٮنَۡ ِي٢َۡۡ٨َخَِٰن ٮ٥٬ُِۡۡ٨َِٔۡۡۡۡۡوَٱَّلذ ۡ٘
ٮنَۡۡٱل٤ذ ًُ ؿِ ٕۡ ِي٦ُ٣َۡۡ٨ ٥٬ُِۡۡۡۡۡوَٱَّلذ ٠َٮَٰة ـذ ٤ُِٮنَۡۡل٤ِ َٰٕ ٤َۡػ

ِي٨َۡ ُؿوِص٭٥٬ُۡۡۡ٥ِۡۡۡوَٱَّلذ ُٛ ٮن٣َِۡۡ ُْ ِ ٥َۡۡحَٰٛ َٰٓۡۡإِّلذ َٰصََِۡۡعَ ـَ ۡز
َ
وۡۡۡ٭٥ِۡۡأ

َ
يَۡفَٰ٪ُُ٭٥َۡۡۡم١ََ٤ۡخ٦َۡۡةۡأ

َ
ۡخ

ََٟۡۡوَرآءَۡۡٱۡبذََغََٰۡۡذ٦ِۡۡ٨٧ََم٤ُٮ٦ِيََۡۡدۡيَُۡۡٚإِجذُ٭٥ۡۡ ِ َٰل ََٟۡۡذ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
َٕةُدون٥٬ََُُۡۡۡۡٚأ ٧ۡٱ٣ۡ

ِي٨َۡ َؿََٰجَٰذِ٭٥٬ُۡۡۡ٥ِۡۡۡوَٱَّلذ
َ
ُٔٮنَۡۡوََخۡ٭ِؽ٥ِ٬ِۡۡۡۡل ِي٨َۡۡ٨َرَٰ ٥٬َُٰۡۡۡۡۡوَٱَّلذ َٰدِ٭٥ََِۡۡۡعَ َۡو٤ََق

ٮنَۡ ُْ ٩ََُٟۡۡيَةِٚ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
َٰرِزُٮن٥٬َُُۡۡۡۡأ ِي٨َۡۡ٪ٱ٣َۡق ۡذًَِ٭ة٥٬ُۡۡۡۡٱ٣ِۡٛۡؿَدوَۡسۡۡيَؿِزُٮنَۡۡٱَّلذ

                                                           
 .60-57ف،ماآلؼوتمدقرةماظ خ م(1)
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ونَۡ ؽ٫َۡۡۡخَِٰلُ َٞ ٪َةَۡو٣َ ۡٞ نَص٨َََٰۡۡػ٤َ ٤ََٰح ٨ِ٦ۡۡۡٱۡۡلِ ـَ ٤ََٕۡج٫َُٰۡۡث٥ُۡذ٬َِۡيۡ ٨ِ٦ُّۡۡق حَٗۡۡص َٛ ُۡ ُۡج
٪َةُۡث٥ۡذۡ٭٦ذ١ِيۡ ََۡٝؿار ِۡۡػۡ ۡٞ حََۡۡػ٤َ َٛ ُۡ حٗۡۡٱجلُّ َٞ َ٤ ٪َةَۡٔ ۡٞ حَََۡۡٚؼ٤َ َٞ َ٤َٕ َ٘ۡۡٱ٣ۡ ٌۡ ٪َةۡحُٗۡم ۡٞ ََۡٚؼ٤َ

َ٘حَۡ ٌۡ َن٫َُٰۡۡث٥ُۡذَۡۡل٧ٗۡةۡٱ٣َِٕۡغ١َََٚۡۡ٥ََٰكۡٮ٩َةَِۡٔغ٧َٰٗةۡٱل٧ُۡ
ۡ
نَنأ
َ
ةۡأ ًٞ ۡ َۡػ٤ۡ ...َءاَػَؿ

.م1

أمؼؽؿؾماظـيبمت وتف،موظؽـمسؿ مبـماًطوبمعدومإنممسدعمع احدؾمممم

متؽقنمامغلونمطؿوموصػفوما مضولمسفؾًو:مصؿؾوركما مأحلـماًوظؼني!

َُۡۡذذََجةَركَۡۡ...موما مظف:دومأوحوػديمطؿداآلؼت وةملمدعماظـؾدصؿوب ۡٱّللذ
ۡظَك٨ُۡ

َ
 .2ٮٱ٣َۡذ٤َِِٰٞيَۡۡأ

م***

،مؼبمأحدماجؿؿوسوتمض ؼشمؼبمدارماظـدوة،مذط وامأع مرددقلما مم
صؼددولمدددفقؾمبددـمسؿدد و:ماحؾلددقامربؿدددًامؼبمواددوق،ماددؿمت بصددقامبددفممم

مطلحدػؿ.،مصقفؾؽمطؿومػؾؽمعـمضؾؾفمعـماظشع احل،مصنمنومػقم(3)اٌـقن

ماظطقرمواٌؾؽوقرةماظلفدةمدفمددقظدكمرددؾدكمسدوظدعد لما متدلغدص

مۡۡم،موؼبمدقرةماظطقرمردمسؾكمعومضوظقهمؼبمدارماظـدوة:يدوايوض
َ
ٮلُٮنَۡۡأ ُٞ َۡح

ِٔؿ ۡ بذُهَۡۡمة ٢ُْۡٝۡۡۡۡپٱل٧َۡ٪ُٮنَِۡۡرۡيَتۡۡث٫ِِۦۡجذَُّتَ ۡۡدََؿبذُىٮا َُٕس٥َۡٚإِّّنِ ٦ََۡۡ٨ِ٦ّۡ
بِِّىيَۡ .4ٿٱل٧َُُّۡتَ

                                                           
 .13-1دقرةماٌمعـقن،ماآلؼوتمم(1)

 .14دقرةماٌمعـقن،ماآلؼيمم(2)

 اٌـقنمؼعينماٌقت.م(3)

 .31-30دقرةماظطقر،ماآلؼوتمم(4)
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موسـدعومخ جمدودةمض ؼشمعـمدارماظـدوة،مضدوبؾقامرددقلما ممم

مؼبمغػ معـمأصقوبف،مصـظ مسؿؾيمبـمربقعديمإظبمأصدقوبمرددقلما مممم

فومظدؽـمدخدؾمػدمالحلماىـديمظـددخؾقبمممممبقـفؿمبعدضماٌلؿضدعػنيمصؼدول:مممم

قب م.ظـومصقفومأطـ مممومهلؿمضؾؾفؿ،موظقؽقغ

ُۡۡموظبمإظبمردقظفماظ دمسؾقف:دصلوحكما متع َح
َ
ُٓۡخ ٦ِّۡۡ٪ُ٭٥ۡۡۡٱۡمؿِي ُۡۡك٧َُّۡۡ

ن
َ
اۡۡچ٩ًَِٕمۡ َۡص٪ذحَۡۡيُۡؽَػ٢َۡۡأ ٓ َجَُٰ٭٥ۡإ٩ِذةۡلََكذ ۡٞ ةَۡػ٤َ ٧َُ٤ٮنَّۡۡم٧ِذ ٕۡ ِٝۡك٥ََُۡۡٚلٓۡۡڇَح

ُ
ۡثِؿَّبِۡۡأ

َٰٓۡۡڈ٣ََؾَِٰؽُرونَۡۡإ٩ِذةَۡوٱل٧ََۡؼَٰؿِبِۡۡٱل٧ََۡضَٰؿِقِۡ نََۡعَ
َ
َلۡۡأ اۡجُّجَّؽِ َۡۡن٨َُۡۡۡو٦َة٦ِّۡۡ٪ُ٭٥َۡۡۡػۡيٗ

ََْۡۡٚؾر٥٬ُۡۡۡۡډث٧َِۡكجُٮرِيَۡ ٮا ًُ ََْۡۡيُٮ جُٮا َٕ ََٰۡۡوي٤َۡ َْۡۡظّتذ ٮا ُٞ َٰ ـَ ِيۡيَۡٮَمُ٭٥ُۡۡيُ ۡٱَّلذ
ُؽونَۡ َٔ ۡصَؽاث٨ِ٦َََِۡۡۡۡيۡؿُُصٮنَۡۡيَٮۡمَۡۡڊيُٮ

َ
اَٗعۡۡٱۡۡل جذُ٭٥ُِۡۡۡسَ

َ
٩ُُۡىتۡ ۡإَِل٠ََٰۡۡد

ٮنَۡ ٌُ ِ َٕحًۡۡڋيُٮٚ ثَۡطَٰؿ٥٬َُُۡۡۡخَِٰن
َ
ُ٭٥ۡۡۡخ ُٞ َٟۡۡذ٣ِذح  ۡۡدَؿ٬َۡ ِ َٰل ِيۡٱحۡلَٮۡمَُۡۡذ ْۡۡٱَّلذ ََۡك٩ُٮا

ُؽونَۡيُۡ َٔ  .1ڌٮ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .44-38دقرةماٌعورج،ماآلؼوتمم(1)
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مـــــــــــــــــــــــــــــــاخلنسون ـــــــــــــــــــــــــ و الثامن الفصل

م

 م6/510+5 | هـ0-/00+01

 (0)بوعة العقبة الثاىوة

م

بعدمإد مماظؽـريؼـمؼبمؼـ ب،مبدؤوامؼؼقظقن:محؿكمعؿدكمغدرتكممم

مؼؾبط دمؼبمجؾولمعؽيموؼؾبكوفمسؾقف؟مردقلما م

،مأنمضبفقامػ اماظعوممإظبمعؽدي،موؼؼدوبؾقامرددقلما ممممماوؼ رص

صؿفف واموطؾفؿمذققمظ ؤؼيماظ دقلماظ يمآعـقامبفمضؾؾمأنمؼ وه،مطقػم

ػق؟مطقػمعـطؼف؟مطقػمػلمػقؽؿف؟معدومػدلمصدػوتماظـؾدقة؟مػدؾمصقدفممممممم

مس عوتمممق ة؟

طونمأولمعـموف مظؾ حقدؾمعصدعىمبدـمسؿدري،مصؼددماذدؿوقمإظبممممممم

ريًا،موض رمأنمؼلؾؼموصؼددمؼـد بمإظبمعؽدي،مممموأصقوبفمطـمردقلما م

مبند ممأػؾفومونوحمدػورتفمإظقفؿ.موؼؾش مردقلما م

                                                           
 بقعيماظعؼؾيماظـوغقي،متلؿكمأؼضًومبقعيماظعؼؾيماظؽربى،موبقعيماي ب.م(1)
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وصؾمعصعىمبـمسؿريمإظبمعؽدي،مواودفمعدـمصدقرهمإظبماظؽعؾدي،مممممم

دعقدًامب ؤؼؿف،موبشقب همبقصدمأػؾمؼـ بممروفمبفوموضوبؾمردقلما م

ػمػدلمماٌلؾؿني،موأخربهمسـمتػوصقؾماظلـيماظديتمضضدوػومػـدوك،موطقدمممم

محولمأػؾمؼـ بمضؾؾمامد مموبعده.

سؾؿًمأممعصعىمأنمابـفومضدمسودمإظبمعؽي،موػقمجوظسمإظبمردقلم

،مصغضؾًموأردؾًمظفمردقاًلمطبربه:مؼومسوق،أتؼدممبؾدًامأغومصقفما م

مالمتؾدأمبل؟

ؾب ألبدأمبلحدمضؾؾمرددقلمممصؼولمعصعىمبـمسؿريمظ دقهلو:معومطـ

ما مصؾكما مسؾقفمودؾؿ.

ماغؿفددكمعصددعىمبددـمسؿددريمعددـمإخؾددورمردددقلما مممموسـدددعو

إظبماٌـد ل،موصؿقدًمظدفمممممبؿػوصقؾمرحؾؿف،موأغسمجبقاره،مض رماظعدقدةم

موضوظًمظف:مإغؽمظعؾكمعومأغًمسؾقفمعـماظصؾلمبعد؟مأعفماظؾوب

ضول:مأغومؼومأعوهمسؾكمدؼـمردقلما مصدؾكما مسؾقدفموددؾؿ،موػدقممممم

مامد مماظ يمارتضوهما مظ دقظفموًؾؼف.

وظًمشوضؾي:معوماظداسلمظ ػوبؽمأرضمايؾشيمع ة،موؼـ بمع ةمض

مأخ ى؟

مصنتمصقف.أضول:مؼومأعوه،مص ارًامبدؼينمأنم
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صلرادتمحؾلفمووضعفمؼبماظؼقدمطؿومصعؾدًمددوبؼًو،موضوظدً:موا مممم

مألحؾلقبؽموألس بقبؽ.

مصؼول:مظؽـمحؾلؿينمألح ضمسؾكمضؿؾمعـمؼؿع ضمظل.

ىمػدمقؽلًمعـفموضوظدً:مصوذمرأتمأعفمؼبمسقـقفمإص ارًامواؾوتًو،مص

مظشلغؽ.

وبدأتمسقـوػومت رفماظدعقع،مصؼدول:مؼدومأعدوه،مإغدلمظدؽمغوصدحممممممم

ما موأنمربؿدًامسؾدهموردقظف.موسؾقؽمذػقؼ،مصوذفديمأغفمالمإظفمإال

ضوظً:مواظـفقممالمأدخؾمؼبمدؼـؽمصق ريمب أؼلموؼضعػمسؼؾدل،مم

مدسؽموعومأغًمسؾقف،موأضقؿمسؾكمدؼين،مصؼدمؼؽلًمعـؽ.أوظؽـم

م***

وععفؿمأؼضًومعش طقنمعدومممووف معلؾؿقامؼـ بمظؾ حقؾمإظبمعؽي

سؾددما مبدـمممموممـموف معـماٌلدؾؿنيم،مؼ اظقنمضبفقنمظعؾودةماألصـوم

،مطفؾمظفمتلعمبـوتموابـمواحددمػدقمجدوب مبدـمسؾددمممممم(1)سؿ ومبـمح ام

،مذوبمبؾغماظعش ؼـمعـمسؿ ه،مجؾسماألبمإظبمابـفمؼقصقفمضوئً :م(2)ا 

عغودرمإظبمعؽي،مأوصقؽمبوٌ رسيمخدريًا،موطدـمغعدؿماالبدـمممممؼومجوب ،مأغوم

وددلطوصؽؽمسـددمسدقدتلمممممواع مأعؽمحؿكمأسقدمعـمػ هماظ حؾي،اٌطقعمأل

                                                           
 ح ام،مصقوبلمأغصوريمعـماً رج،مظفمدورمؼبماظلرية.سؾدما مبـمسؿ ومبـمم(1)

 جوب مبـمسؾدما مبـمسؿ ومبـمح ام،مصقوبلمأغصوريمعـماً رج،مظفمدورمؼبماظلرية.م(2)
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مبوٌ بسماىدؼدةموطؾمعومتفقاهمغػلؽ.

وظؽـمجوب ًامأمؼؽـمؼػؽ مبشلحلمعـمذظؽ،مطؾمعدومطدونمضبؾدؿمبدفممممم

وا مالممػقمرؤؼيماظ دقلماظ يمآعـمبفمضؾدؾمأنمؼد اه،مصؼدول:مؼدومأبدً،ممممم

أبغلمعـمعؿوعمعؽيمذقؽًو،موطدؾمعدومأرجدقمأنمأصدقؾؽمإظبمعؽديموأضوبدؾممممممم

ردقلما ،مصؽؾلمذققمظ ؤؼؿف،موإغلمظلًمبوظصغريماظ يمدبشكمسؾقدفمم

قبممممممم أومؼؿعؾؽمؼبماظلػ ،مدلطقنمظؽمسقغدًوموددـدًا،مأعدومأعدلموأخدقاتلمصفد

خبريموؼبمأحلـمحدول،مودـقصدلمسؾدقفؿمأض بوحلغدو،موددقؿؽػؾقنمبفدؿممممممم

مخريمععني.مؼؽقغقنو

دؽًماألب،مصلحلماالبـمأطـ :مؼدومأبدً،مطدؾمعدومأرؼددماآلنمػدقممممممم

رؤؼديمرددقلما ،مالمهد عينمعدـمػد هماظػ حدي،مطؾدلمذدققمظ ؤؼؿددفممممممممم

ماصقؾينمععؽ.واىؾقسمبنيمؼدؼف،مؼومأبً،م

زؾمجوب مؼؾحمسؾكمأبقفمإظبمأنمواصؼمأبقهمأخريًامأنمؼصقؾفمععدف،مم

ووف مجدوب مدد ؼعًومظؾلدػ مممموأوصكمسؾكمأػؾفموعوظفمأض بوحلهماظطقؾني،م

مبؽؾمغبوس.

م***

عـمدودةماًد رج،موطدونمطدـريماظرتحدولمممممم(1)طونمدعدمبـماظ بقع

                                                           
 دعدمبـماظ بقع،مصقوبلمأغصوري،معـمدودةماً رج،مظفمدورمؼبماظلرية.م(1)
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ظؾصقدمخورجمؼـ ب،مالمؼعقدمإالمؼبمعـؿصػماظؾقدؾ،موأمؼلدؿعمبلخؾدورمممم

امد ممؼبمضؾقؾؿف،موظؽـدفمطدونمطؾؿدومخد جمإظبماظصدقدمؼؿػؽد مطدـريًامؼبمممممممم

والمتـػعمأنمدبؾؼمذقؽًومبف اماًوظؼ،موطقػمهل هماألصـومماظيتمالمتض م

اىؿول،محؿكمطونمؼقممسودمصقفمإظبمؼـ بموذع مبشلحلمزبؿؾػ،مػـدوكمم

إبدً مموػؿسمؼبماظلقق،موح طيمالمتؿقضػ،موب ؼؼًوم ألمسققنماظ جول،م

غػلفومظؾ حقؾ،موٌحمعـمبنيمػدمالحلماظ جدولمصددؼؼفمممممحلتعدموضوصؾيمتفل

لمددعد:مطدلغؽؿمممايؿقؿمسؾودةمبدـماظصدوعً،متصدوصقوموتعوغؼدو،مادؿمضدومممممم

مت ؼدونماظ حقؾمؼومسؾودة.

مصلجوبفمسؾودةمدعقدًا:مغعؿمؼومدعد،مووجفؿـومبقًما ماي ام.

صؼولمددعد:موظؽدـؽؿمطـد ،موسودتـدومأالمطبد جمهلد اماظؾقدًمإالمممممممم

ماظقاحدمبعدماظقاحدمظقطقفموؼؼدممألصـوعفومعومؼ ؼد.

صلذورمسؾودةمب أدفموضول:مالمؼومدعد،مظقلًماألصدـومموجفؿـدو،ممم

مــو...موظؽ

عوذامبدؽمؼوسؾدودة؟مطلغدؽمدبػدلمسدينممممممصؿًمسؾودة،مصؼولمدعد:م

مذقؽًومالمت ؼدماظؾقحمبف؟

ذظؽمؼومددعد،موظؽدـمرحؾؿـدومػد هماسددتمممممممضولمسؾودة:معومضصدتؾب

مٌؼوبؾيمربؿدمبـمسؾدما مبـمسؾدماٌطؾى.
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!مصللل:معدـمربؿددمػد اممممبوالدؿ،مإغفمأمؼلؿعمبفمضؾؾمصؽ مدعد

مؼومسؾودة؟

رددقلما مإظبمسؾدوده،مظقكد جفؿمعدـمزؾؿدوتممممممضولمسؾدودة:مإغدفممم

ماظؽػ مإظبمغقرمام ون،موعـمسؾودةماألصـوممإظبمسؾودةماظ غبـ.

تعفىمدعدمٌومؼلؿع،مصللل:مأؼلؿطقعماظ ددقلمػد امأنمؼددظينمممم

مسؾكمخوظؼماألرضمواظلؿوحلموعقجدمامحقوحلموامعوتف؟

حكمإظقفمعـمربفموؼـ لمقابؿفٍمسؾودةموضول:مغعؿمؼومدعد،مإغفمؼ

مقفمض آغًو.سؾ

رطضمدعدمبـماظ بقعمعـمصقرهمإظبمعـ ظدف،موبددأموفقد مدابؿدفممممم

وزادهمظرياصددؼماظؼوصؾدديمإظبموجفؿفددو،مػـددوكمعددـمدددقفقىمأخددريًامسددـممم

متلوؤالتف.

م***

طؾمح ممأعؿعؿفمووضعمتقضعوتفموآعوظف،موعـمبقـفؿمسؾددما مبدـممم

،مذوبمؼبماظؿودعيمواظعش ؼـ،مذوس معع وف،مضدمجف مغػلفم(1)رواحي

م،موحضقب مؼبمذػـفمأدؽؾيمظقؿقؼـمبفومعـمصدضف.حلماظ دقلمظؾؼو

                                                           
 فمدورمؼبماظلرية.سؾدما مبـمرواحي،مصقوبلمأغصوري،معـماً رج،مذوس معع وف،مظم(1)
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،موطدونمضوئددػؿممم(1)رجدً مواع أتدونممما ايمودؾعقنمؼبماظؼوصؾيمطون

،مدقدمعـمدوداتماً رج،مؼلريمإظبمجوغؾفمصددؼؼفمم(2)اظرباحلمبـمعع ور

،ماظؿػًماظرباحلمإظبمطعىموضولمظدف:مؼدوممم(3)اظشوس ماٌع وفمطعىمبـمعوظؽ

ؾب مؤؼومعومأدريمأتقاصؼينمسؾقفومأممال.رمطعى،مإغلمضدمرأؼ

مصلللمطعى:موعومذاك؟

ضولماظرباحل:مرأؼًمأنمالمأدعمػ هماظؽعؾيمعينمبظفد ،موأنمأصدؾلممم

مإظقفو.

ضولمطعى:موا معومبؾغـومأنمغؾقـومصؾكم مسؾقدفموددؾؿمؼصدؾلمإالمممم

مإظبماظشوم،موعومغ ؼدمأنمشبوظػف.

مضولماظرباحل:مإغلمدلصؾلمإظبماظؽعؾي.

مومالمغػعؾ.ضولمطعى:موظؽــ

صصؾكماظرباحلمبـمعع ورمضؾؾؿفماظؽعؾي،مبقـؿومصؾًمعبقعماظؼوصؾيم

بوووهمبقًماٌؼدسمؼبماظشدوم،مصشدع ماظدرباحلمأغدفمضددمأخطدلممبكوظػؿدفمممممممم

                                                           
عـماألوس،مواظرباحلمبـمعع ور،مطعدىمبدـمعوظدؽ،مممممسش ةطونمؼبماظؼوصؾيمأدقدمبـمحضريمععمم(1)

سؾدما مبـمأبلمبـمدؾقل،مسؾدما مبـمسؿ ومبـمح امموابـفمجوب مبـمسؾدما ،مسؾددما مبدـممم

ععدوذمممرواحي،مسؾودةمبـماظصوعً،مدعدمبـماظ بقع،مأدعدمبـمزرارة،مأبقمأؼقبماألغصوري،

بـمجؾؾ،مغلقؾيمبـًمطعىموػلمأممسؿورةمعدعمزوجفدوموابـفدو،موأمسدوحلمبـدًمسؿد ومعدعمممممممم

 غػ معـماً رج.ما ايمودؿنيزوجفومؼبم

 اظرباحلمبـمعع ور،مصقوبلمأغصوري،معـماً رج،مظفمدورمبلقطمؼبماظلرية.م(2)

 طعىمبـمعوظؽ،مصقوبلمأغصوري،معـماً رج،مظفمدورمؼبماظلرية.م(3)
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مسؿومصعؾمصقرموصقظفمإظبمعؽي.ماىؿوسي،موض رمأنمؼلللمردقلما م

،موضدعقامموصؾًماظؼوصؾيمعؽي،موطؾفؿمذققمظ ؤؼيمرددقلما مم

ف وامظؾقٍمععمضقاصؾمايفقٍ،موظؽـماظرباحلمبدـمععد ورمممأعؿعؿفؿ،موو

،مصؼدولماظدرباحلمممغومأد عمعـمحبدٌمسدـمرددقلما مممموطعىمبـمعوظؽمطو

ؾب ؼبمدػ يمػد ا،مممظؽعى:ماغطؾؼمبـومإظبمردقلما محؿكمأدلظفمسؿومصـع

ؾب معـمخ صؽؿمإؼويمصقف.مصنغفمضدموضعمؼبمغػللمعـفمذلحلمٌومرأؼ

معـمعؽي:مػؾمتع صوغف؟م،مصؼولمهلؿمرجؾدلالمسـفمؼبمعؽي

مضوال:مال.

مضول:مػؾمتع صونماظعؾوسمبـمسؾدماٌطؾى،مسؿف؟

مضوال:مغعؿ،مؼؼدممإظقـومتوج ًا.

مضول:مصنذامدخؾؿؿوماٌلفد،مصفقماظ جؾماىوظسمععماظعؾوس.

مصعً موجداماظعؾوسمبـمسؾدماٌطؾدىمجوظلدًومإظبمابدـمأخقدفمرددقلمممممم

ًا،مػد امػدقمبد مذدؽمممممض بماظؽعؾي،موعومإنمرأؼوهمادؿؾش امخدريمما م

م.ردقلما م

سؿددفماظعؾددوسمإذامعددومطددونممماضرتبددومعـددف،مصلددللمردددقلما مم

ؼع صفؿو،مصؼولماظعؾوس:مغعؿ،مػ اماظرباحلمبـمعع ورمدقدمضقعف،موػد امم

مطعىمبـمعوظؽ.
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مؼعينمطعىمبـمعوظؽ:ماظشوس ؟مصؼولمردقلما م

مضدمادؿؿعمإظبمذع همعـمضؾدؾ،ممصل مطعىمطـريًامأنمردقلما م

موضوال:ماظل ممسؾقؽمؼومردقلما .

بؿققيمأحلدـمعـفدو،مورحدىمبفؿدوممممممص دمسؾقفؿومردقلما م

ورققبىمخور ػؿو،موأجؾلفؿومإظقف،مصللالهمأنمطبربػؿومسـمامد مموضدم

أدؾؿومسؾكمؼدمعصعىمبـمسؿريمعـمضؾؾ،مصؿؾكمسؾقفؿوماظؼ آن،موحدافؿوم

مؾلدومإظبمرددقلمممسـمامد ممواظقحل،موشؿ تفؿومدعودةمسدوع ةمأغفؿدومجمم

م.ا م

سـمرؤؼوهماظيتمرآػدومممرمردقلما مبعدػومدللماظرباحلمبـمعع و

ؾبمم ؼبمددػ يمػد اموضددمممممأاـوحلماظلػ مضوئً :مؼومردقلما ،مإغلمضددمخ جد

ؾب أالمأجعددؾمػدد هماظؽعؾدديمعددينمبظفدد ،ممػددداغلما مإظبمامددد م،مص أؼدد

ؾب ـممممممصصؾق ذظدؽمممإظقفوموخوظػينمأصقوبلمؼبمذظدؽمحؿدكموضدعمؼبمغػلدلمعد

مذلحل،مصؿوذامت ىمؼومردقلما ؟

ؽبصلجوبفمردقلما م مسؾكمضؾؾيمظقمصربتمسؾقفو.م:مظؼدمطـ

مصعودماظرباحلمؼصؾلمبؼؾؾؿفمإظبمبقًماٌؼدس.

م***

طونمعلؾؿقامؼـ بمح ؼصنيمسؾكمأالمؼػشدقامإدد عفؿمبدنيمأػدؾممممم
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عؽي،مصفؿمسؾكمسؾدؿمأنمأػدؾمعؽديمأمؼلدؾؿقامعبقعدًو،موػدؿمضبدوربقنمممممممم

،مصؽؿؿقامإد عفؿ،موح صقامسؾدكممنمسؾكمردقلما مامد مموؼضقؼق

حػقظيمأػدؾمعؽدي،ممممعؿػ ضني،مالمؼـريونمص ادىمأنمؼ وامردقلما م

موالمؼشؽقنمؼبمإد عفؿ.

،موعدومإنمرأىماظـددقرمؼبممرأىمسؾددما مبدـمرواحدديمرددقلما مممم

حؿكمغلدلمطدؾماألددؽؾيماظديتمطدونمؼ ؼددمأنمممممممموجففمواظؾشوذيمواهلقؾي

مغفمردقلما ،مودخؾماظقؼنيمؼبمصدرهمعـمصقره.ؼللهلومظقؿقؼـمأ

م،وط ظؽمجوب مبـمسؾدما ،مذرفماظدعقعمسـدمرؤؼؿفمرددقلما مم

ح ؼصنيمسؾكمأالمؼـريواماغؿؾوهماظـوسمإظقفؿمبؼ بفؿممقاوظؽـماىؿقعمطوغ

م.عـمردقلما م

اظؾؼدوحلمؼبماظعؼؾدي،مؼبماظـدوغلمممممواسدمعلؾؿقامؼـ بمرددقلما مم

وضدعقامذدعوبماظعؼؾديمممفي،مأودطمأؼومماظؿش ؼؼ،مسش معـمذف مذيماي

ؼؿقاصدونماظ جدؾمواظد جؾنيمحؿدكماطؿؿؾدقامممممؼبماظـؾٌماألخريمعـماظؾقؾ،م

دونمأنمؼشع مبفؿمأحد،موطوغقامؼعؾؿقنمعبعقًومأنمإذامصشدكمأعد ممممعبقعًو

ممػ اماالجؿؿوعمصننمض ؼشًومظـمتؿقاغكمسـمضؿؾماىؿقع.

بمعـك،مؼؼػمسؾدكممض مًمعـطؼيماظعؼؾيمربصقرةمبنيمجؾؾنيطوغ

اىؾؾنيمأبدقمبؽد ماظصددؼؼموسؿد مبدـماًطدوبموسؾدلمبدـمأبدلمروظدىممممممممممم
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مضب دقنماٌؽون.

إظبمجوغؾفمسؿدفماظعؾدوسمممموضػمعلؾؿقامؼـ بمأعوممردقلما م

مبـمسؾدماٌطؾى،موضوظقا:متؽؾؿمؼومردقلما .

مإظبمسؿفماظعؾوسموضول:متؽؾؿمؼومسؿل.مصـظ مردقلما م

،مإغؽدؿمضددمدسدقمتمربؿددًامإظبمعدوممممممصؼولماظعؾوس:مؼدومأػدؾمؼـد بممم

دسقاقهمإظقف،موربؿدمعـمأس ماظـوسمؼبمسشدريتفم ـعدفمعدـمطدونمعـدومممممم

سؾكمضقظفموعـمأمؼؽـمعـومسؾكمضقظف،معـعيمظؾقلىمواظش ف،موضدمأبكم

ربؿدماظـوسمطؾفؿمشريطؿ،مصننمطـؿؿمأػؾمضدقةموجؾددموصدربمبدوي ب،ممممم

قسمواحددة،ممددرتعقؽؿمسدـمضدممموادؿؼ لمبعداوةماظع بمضورؾدي،مصنغفدوممم

ؼؽؿ،مواا وامأع طؿ،موالمتػرتضقامإالمسـمعألمعـؽؿمواجؿؿدوع،ممصورتلوامرأ

صننمأحلـمايدؼٌمأصدضف،مؼومأػدؾمؼـد ب،مصدػقامظدلمايد بمطقدػممممممم

متؼوتؾقنمسدوطؿ؟

صؼولمسؾدما مبـمسؿ ومبـمح ام:مسبـموا مأػؾماي ب،مشد ؼـومم

ؾمغ عدلمبوظـؾدممبوئـدومطدوب ًامسدـمطدوب ،مممممبفوموع غقبومسؾقفو،موراـوػومسـمآ

ؿممنشلمبوظلققفمحؿكمتػـك،ماؿمغطوسـمبوظ عوحمحؿكمتؽل ماظ عوح،ما

مومأومعـمسدوغو.تماألسفؾمعـصـض بمبفومحؿكم ق

مابؿلؿماظعؾوسماؿمضول:مأغؿؿمأصقوبمح ب،مصفؾمصقؽؿمدروع؟
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مضوظقا:مغعؿمذوعؾي.

ضولماظعؾوس:مؼومأػؾمؼـ ب،متعؾؿقنمعؽدونمربؿددمبقــدو،موإغدفممممم

ؾؿقهموترتطدقهمصددسقه،مصدـقـمأحدؼمبدف،ممممممـؿؿمدؿلدمذاػىمإظقؽؿ،مصننمط

ظقؿؽؾؿمعؿؽؾؿؽؿموالمؼطؾماًطؾدي،مصدننمسؾدقؽؿمعدـمضد ؼشمسقـدًو،موإنممممممم

مؼعؾؿقامبؽؿمؼػضققطؿ.

ًم مضولمسؾودةمبـماظصوعً:مضدممسعـومعومضؾًمؼومسؾوس،مصؿؽؾؿمأغد

مؼومردقلما ،مارؾىمظـػلؽموظ بؽمعومأحؾؾً.

ؼ آن،مودسومإظبما ،مبعدمأنمتؾكمسؾقفؿمعـماظمصؼولمردقلما م

تؾوؼعقغلمسؾكماظلؿعمواظطوسديمؼبماظـشدوطمواظؽلدؾ،مممم:مورّشىمؼبمامد م

واظـػؼيمؼبماظعل مواظقل ،موسؾكماألع مبدوٌع وفمواظـفدلمسدـماٌـؽد ،ممممم

وأنمتؼقظددقامؼبما مالمدبددوصقنمؼبما مظقعدديمالئددؿ،موسؾددكمأنمتـصدد وغلممم

وأزواجؽددؿممصؿؿـعددقغلمإذامضدددعًمسؾددقؽؿمممددوماـعددقنمعـددفمأغػلددؽؿممم

موأبـوحلطؿ.

ادؿمضدول:مغعدؿ،مواظد يممممممصلخ ماظرباحلمبـمعع ورمبقدماظ دقلم

،مصؾوؼعـدومؼدومرددقلما ،ممممغلدوحلغومؽممموممنـعمعـفمـبعـؽمبويؼ،مظـؿـع

م،موراـوػومطوب ًامسـمطوب .اظل حػؾمبـوحلماي وب،موأصـقـموا مأ

مصؼولمأحدماظ جول:مؼومردقلما ،مإنمبقــوموبدنيماظقفدقدمحؾدوالًممم
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ؽب إنمسبـمصعؾـومذظؽماؿمأزفد كما مأنمت جدعمممموإغومضورعقػو،مصفؾمسلق

مإظبمضقعؽموتدسـو؟

،م(1)اؿمضول:مبؾماظدمماظددم،مواهلددمماهلددمممممصؿؾلؿمردقلما م

مأغومعـؽؿموأغؿؿمعين،مأحوربمعـمحوربؿؿموأدوأمعـمدوٌؿؿ.

عدقاصؼني،موأخد مأددعدمبدـمزرارةمبقددمممممممصؼوعقامإظبمردقلما م

وضدمطدونمعدـمأصدغ ماظقصددمددـًومؼؼدقل:مروؼددًامؼدومأػدؾممممممممممممردقلما 

ؼـ ب،مصنغومأمغض بمإظقفمأطؾودمامبؾمإالموسبـمغعؾؿمأغدفمرددقلما ،ممم

وأنمإخ اجفماظققممعؾبػورضيماظعد بمطوصدي،موضؿدؾمخرياطدؿ،موأنمتعضدؽؿمممممم

اظلققف،مصنعومأغؿؿمضقممتصربونمسؾدكمذظدؽمصكد وهموأجد طؿمسؾدكما ،مممممم

عـمأغػلؽؿمخقػيمصؾقـقامذظؽ،مصفقمأس رمظؽؿمسـدموإعومأغؿؿمضقممدبوصقنم

ما .

ضوظقامعبقعًو:مأبعدمسـومؼدكمؼومأدعد،مصقا مالمغددعمػد هماظؾقعديمممم

مأبدًا،موالمغلؾؾفومأبدًا.

م:مأخ جقامظلمااينمسش مغؼقؾًو.صؼولمهلؿمردقلما م

صك جمأدعدمبـمزرارة،موسؾدما مبـمرواحي،مودعدمبـماظ بقدع،مم

ًممواظرباحلمبـمعع و ،مر،موسؾدما مبـمسؿ ومبـمح ام،موسؾودةمبدـماظصدوع

                                                           
 ممؼعينمذعيتمذعؿؽؿ.اهلدمماهلدم(1)
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،مطدوغقامتلدعيممم(2)آخ ؼـموأربعي،موأدقدمبـمحضري،م(1)ودعدمبـمسؾودة

معـماً رجموا ايمعـماألوس.

مأغدؿؿمسؾدكمضدقعؽؿممبدومصدقفؿمطػد حل،مممممم:مصؼولمهلؿمردقلما م

مطؽػوظيمايقارؼنيمظعقلكمبـمع ؼؿ،موأغومطػقؾمسؾكمضقعل.

ؼومععش ماً رج،مػؾمتددرونمسد ممتؾدوؼعقنممممصؼولمرجؾمعـفؿ:م

ػ اماظ جؾ؟مإغؽؿمتؾوؼعقغفمسؾكمح بماألغب مواألدقدمعـماظـوس،مصنذام

طـؿؿمت ونمأغؽؿمإذامغفؽًمأعقاظؽؿمعصقؾيموأذد اصؽؿمضدؿً مأددؾؿؿؿقه،مممم

صوت طقهمعـماآلن،مصفقموا مإنمصعؾؿؿمخ يماظددغقومواآلخد ة،موإنمطـدؿؿمممم

ظؽدؿ،مصفدقموا ممممقهمإظقفمسؾدكمعدومذطد تؾبمممت ونمأغؽؿمواصقنمظفممبومدسقا

مخريماظدغقومواآلخ ة.

صؼوظقا:مصنغومغلخ همسؾكمعصقؾيماألعقالموضؿؾماألذ اف،مصؿدومظـدوممم

مب ظؽمؼومردقلما ؟

مضول:ماىـي.

مضوظقا:مابلطمؼدكمغؾوؼعؽ،مربحماظؾقعمالمغؼقؾموالمغلؿؼقؾ.

ؼددهموتؼددمماظ جدولمظؾؿؾوؼعدي،مصؽوغدًمأولمممممممصؾلطماظ ددقلمم

                                                           
 دعدمبـمسؾودة،مصقوبل،معـمدودةماً رج،مظفمدورمبلقطمؼبماظلرية.م(1)

األربعيمػؿ:مراصعمبـمعوظؽ،مواٌـ رمبـمسؿ و،مودعدمبـمخقـؿي،مورصوسيمبـمسؾدماٌـ رمأومم(2)

 أبقماهلقـؿمبـماظؿقفون.مدق ط ونمؼبمػ اماٌقضعمصؼط.
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مسؾكماىفودمواظؼؿول.مبقعي

:مغؾوؼعدؽمؼدومرددقلما مممماؿموضػًمأممسؿورةمتؼقلمظ دقلما م

سؾكمأالمغش كمبو مذقؽًو،موالمغل ق،موالمغ غل،موالمغؼؿؾمأوالدغو،موالم

مغلتلمبؾفؿونمغػرتؼفمبنيمأؼدؼـوموأرجؾـو،موالمغعصقؽمؼبمعع وف.

م:مصقؿومادؿطعنتموأرؼنت.صؼولمردقلما م

مردقظفمأرحؿمبـومعـمأغػلـو،مػؾؿمغؾوؼعؽمؼومردقلما .صؼوظً:ما مو

صؼول:مإغلمالمأصوصحماظـلوحل،مإمنومضقظلمٌؽيماع أةمطؼدقظلمالعد أةممم

مواحدة.

إظبمسؿفماظعؾدوسمبدـمسؾددماٌطؾدىموضدول:ممممممماؿمغظ مردقلما م

ؾب. مأخ تؾبموأسطق

ؼبمػد هماظؾقظدديممسددعماىؿقددعمصدقتمصددورخمؼؼددقل:مؼددومععشدد ممم

 همبـقماألوسمواً رجمصدؾلتموهدوظػمعد ممًوممممض ؼش!مأؼفوماظـقوم!مػ

مسؾكمضؿوظؽؿ!

وغبدؾمددقػفموضدول:مإنممممم،موغفضمدعدمبـمسؾدودةم(1)ص عماألغصور

مذؽًمؼومردقلما مضوتؾـوػؿ.

ص حماظعؾوسمبودؿعدادماألغصورمظؾؼؿولمعـماظؾقظديماألوظب،موظؽدـممم

                                                           
 سؾكماظـص ة.مً رجمبعدمأنمبوؼعقامردقلما ماألغصور،مظؼىمأػؾمؼـ بمعـماألوسموام(1)
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مضول:مبؾماغص صقا،مالمؼ وسقبؽؿمػ اماظصقت.مردقلما م

قبممممموضولمسؾودةمبـم اظصوعً:مواظ يمبعـدؽمبدويؼمإنمذدؽًمظـؿدقؾ

مسؾكمأػؾمعـكمشدًا.

م:مأمأوع مب ظؽ،موظؽـمارجعقامإظبمرحوظؽؿ.صؼولمردقلما م

 صؼولماظصقت:

تلدؾؾماألغصددورمواحدددًامتؾددقماآلخد معؿػدد ضني،موأمتـؿؾددفمإظددقفؿممم

ممخقوعفؿموغوعقامظقؾؿفؿ.ض ؼش،موسودوامإظب

م***

أبقمددػقونمبدـمحد بمؼؿدقػؿمعدوممسدعماظؾقؾدي،مممممممممؼبماظػف مغفض

مموؼؼقلمؼبمغػلف:معـماظلعدان؟

أبقمجفؾموضدمذع مأغدفمضددممسدعمصدقتًومش ؼؾدًومؼبماظؾقدؾممممممموغفضم

ؼؼقلمأنماألوسمواً رجمضدمصؾلت،مصؾؿمؼفدأمظفمبدول،موعبدعمددوداتمممم

 رج،مصقضددػمأبددقمجفددؾمضدد ؼشمواغطؾددؼمععفددؿمإظبمخقددومماألوسمواًدد

أعوعفؿموضول:مؼومععش ماألوسمواً رج،مبؾغـومأغؽؿمجؽؿؿمإظبمصدوحؾـومم

ػ امظؿك جقهمعـمبنيمأزف غوموتؾوؼعقهمسؾكمح بـدو،موا معدومعدـمحدلممممم

                                                           
 اظلعدانمؼعينمرج نمؼؾدأمامسفؿومبلعدمأومأدعد.م(1)

مؼصدؾحمربؿددممم(1)صننمؼلؾؿماظلدعدانم
 

ممبؽيمالمطبشكمخ فماٌكدوظػم 
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مأبغضمإظقـومأنمتشىماي بمبقــوموبقـفمعـؽؿ.

صقضدػمسؾددما مبدـمأبدلمبدـمددؾقل،موأمؼؽدـمضددمحضد مبقعديممممممممممم

!مػ امبورؾ!معومصـعمػ امضقعل،مإنمػ اماألع ماظعؼؾي،مصؼول:مػ امبورؾ

م،معومطونمضقعلمظقؿػقتقامسؾلممبـؾمػ ا،موعومسؾؿؿفمطون.ؿجلق

أغفدؿمأحلدـقامإذمأممممنماٌلؾؿقنمؼـظ ونمؼبمسققنمبعضفؿبقـؿومطو

م.ؼضؿقامسؾدما مبـمأبلمبـمدؾقلمإظبمعبوسؿفؿمؼبمظؼوئفؿمظ دقلما م

طؿمعدـمػد اماظد يمؼلدػفمممممضولمأبقمجفؾ:مإغؽمظدؼـومظصودق،مصدسق

مأصـوعؽؿموؼػ قمبنيماظ وجموزوجف.

شودرمأبقمجفؾمععمعبوسؿف،مووفد ماألوسمواًد رجمظؾ حقدؾمممم

عـمصقرػؿ،موظؽـمأبومجفؾمأمؼفدأمظفمبول،مرآػدؿمؼؿففد ونمظؾ حقدؾمممم

صقجدمعـفومعومؼددلمسؾدكممممودللموتؼصكماألخؾورمد ؼعًو،مصؾودرهماظشؽ،

امبلحدمممـمؼبماظؼوصؾيمظقفدربهمملردؾمرجوظفمظقؿلؽقاالجؿؿوعماظل ي،مص

ادؿطوعماظ جدولماظؾقدوقمبد جؾنيمعدـماظؼوصؾدي،ممممممسؾكماالسرتاف،موصعً م

دمبـمسؾدودة،ماددؿطوسقامامعلدوكممممأحدػؿومػ بمعـفؿ،مواظـوغلمطونمدع

وددطممم،مودخؾقامبفمعؽديمؼضد بقغفموصب وغدف،ممموربطقامؼدهمإظبمسـؼفمبف

اظقجدف،مسؾقدفمممماظؿع ؼىمغظ مدعدمبـمسؾودةمإظبمرجؾمضودم،مطونمأبدقضم

ماظؾفوحلمواىؿول،مصؼول:مإنمؼؽمسـدمأحدمعـماظؼقممخريمصعـدمػ ا.
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،مرصدعمؼددهموظطدؿمددعدًامظطؿدًوممممممدفقؾمبـمسؿ وصدغومعـفموضدمطونم

مذدؼدًامسؾكموجفف،مصؼولمدعد:مالموا معومسـدػؿمبعدمػ امعـمخري.

،مورؾدىمإظقدفمأنمممواوقمددعدمذدمد مأبقمجفؾممبومصعؾمأتؾوسف،مو

صؾلمواتؾدعمربؿددًا،موظؽـدفمأغؽد ،مصؾددأمؼلدؾطمرجوظدفممممممممؼعرتفمأغفمضدم

بمظقع بقهموؼض بقهمحؿكمؼعرتفمأغفمصؾلموتقاسدمععمربؿدمسؾدكمحد مم

اظل ،مص طؾدفمأبدقمجفدؾموت طدفمؼبممممممض ؼش،موظؽـفمزؾمصوعدًاموأمؼػِش

مواوضفمظقلؿؿ مرجوظفمؼبمتع ؼؾف.

وظؽـمأحدًامعـماظ جولمذػؼمسؾقف،موخشلمسؾكمضد ؼشمأنمتؼوتدؾممم

ؼدومرجدؾ،مأالمممموضبدؽممصقف،مصفؿسمؼبمأذنمدعدمبدـمسؾدودة:ممأػؾمؼـ بم

متع فمأحدًامعـمأذ افمعؽيمؼـؼ كمممومأغًمصقف؟

وا مظؼدمطـًمأجريمظؾؿطعؿمبدـمسددي،موأعـعدفممممضولمدعد:مبؾك،م

مممـمأرادمزؾؿفمبؾ دي.

مصؼولماظ جؾ:موضبؽ،مصوػؿػمبودؿماٌطعؿ،مواذط معومبقـؽموبقـف.

سددي!ماىدقارمبدوىقار!مأؼفدومممممبدأمدعدمؼـودي:مأؼفوماٌطعؿمبـم

ماٌطعؿمبـمسدي!

وجددهمسـددماظؽعؾديممممرطضماظ جؾمعـمصقرهمإظبماٌطعؿمبدـمسددي،ممم

ضد بمسؾدكمممإنمرجً معدـماًد رجماآلنمؼؾبممؼؼقل:مؼومدقدي،ممص طضمإظقف
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مأر افمعؽي،موؼفؿػمبومسؽ،موؼ ط مأنمبقـفموبقـؽمجقار.

مضولماٌطعؿمبـمسدي:موعـمػق؟

مضول:مدعدمبـمسؾودة.

طعؿ:مصدقموا ،مإغفمطونمظقفريمظـدوموورغدومو دـعفؿمأنممممضولماٌ

مؼظؾؿقامبؾؾده.

رطضماٌطعؿمبـمسدديمعدـمصدقره،مورأىمددعدمبدـمسؾدودةمهدًمممممممم

اظؿع ؼى،مصلوضػماظ جول،موذػىمإظبمأبلمجفؾموضولمظف:مأتع بمدقدًام

معـمؼـ ب،متؼوتؾـومصقف؟مإغفمؼبمجقاري.

،موشدودرممصػؽمأبقمجفؾمضققدمددعدمدونمأنمضبصدؾمسؾدكمعدومأرادمممم

مدعدمبـمسؾودةمعؽيمد ؼعًومػوربًومإظبمؼـ ب.

م***

مؼبماظؾقؾيماظؿوظقيممسعًمض ؼشمعـشدًامؼؼقل:

صؾؿوممسعفومأبقمدػقونمبـمح بمضدول:مػدقموا مددعدمبدـمععدوذمممممم

                                                           
 عـقيمتعينماألعـقي.م(1)

مأؼومدعدؾبمدعدؽبماألوسمطـمأغًمغوص ًا

مأجقؾومإظبمداسدلماهلددىمواـقدوممم

مصددننماددقابما مظؾطوظددىماهلدددىم
 

موؼومدعدؾبمدعدؽبماً رجنيماظغطورف 

مسورفم(1)سؾكما مؼبماظػ دوسمعـقي

ماظػد دوسمذاتمرصدورفمممجـونمعـ
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ماألودل،مودعدمبـمسؾودةماً رجل.

وبقعؿفمسؾدكماظـصد ة،ممممطونماألغصورمدعقدؼـمبؾؼوحلماظ دقلمو

مصؽونمسؾدما مبـمرواحيمؼـشد:

م***

ظؾ واجمعـمأمسوحلمبـدًمأبدلممممظ بريمبـماظعقامؼدمماػ هماظػرتةمتمؼب

بؽ ،مصودؿؾش مأبقمبؽ ،موزوجفؿو،موسؿًماظػ حيماظعوئؾؿني،موبدوركمم

ضمعدولموالمسؾددممم،موظؽـماظ بريمت وجموعومظفمؼبماألرهلؿومردقلما م

ص دف،مصؽوغًمأمسوحلمبـًمأبدلمبؽد متعؾدػمص ددفممممممؼعقـف،مالم ؾؽمإال

قماظـقىموتلؼلماٌوحل،موتعفدـموعدومطوغدًمهلدـممممموتلقسماظؾقً،موتد

ماظعفـ،موصربتمسؾكمذظؽمرشؿمضلقةماظ بريموخشقغيماظعقش.

م***

وصؾًماظؼوصؾيمؼـد ب،موأسؾدـماظقاصدؾقنمسدـمإدد عفؿموظؼدوئفؿممممممم

،مواغؿش مامدد ممؼبمؼـد بمأطـد مصدلطـ ،موبدوتمسؾـدًومممممممب دقلما م

ؼوربماًؿلنيم،مؼ(1)رجؾمؼدسكمسؿ ومبـماىؿقحمظؾفؿقع،موطونمػـوك

عدـمممأس ج،مظفمأربعيمأوالد،مؼعؾددمصدـؿوًمممعـمدودةماً رج،معـماظعؿ ،

                                                           
 سؿ ومبـماىؿقح،مصقوبل،مظفمدورمؼبماظلرية.م(1)

مإغلمتػ قبدًمصقؽماًدريمأس صدفمم
م

موا مؼعؾؿمأغلمعومخدوغينماظؾصد ممم
م
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مبؽؾمتػون،موطونمعقظعًومحبىمػ اماظصـؿ،موؼلفدمظفمظقؾمغفور.ماًشى

طونمػ اماظصـؿمبعقدًامسـمعـ ظف،موطونمؼصعىمسؾقدفمبع جؿدفمأنممم

م،ؼشؾففمأنمؼصـعمصـؿًومعصغ ًامهل اماظصـؿؼ ػىمإظقفمظقؾمغفور،مصؼ رم

موؼضعفمؼبماٌـ ل.

صعً مبوتمسؿ ومؼلفدمهل اماظصـؿمظقؾمغفورمؼبمعـ ظف،مالمؼـؼطعم

مسـمسؾودتف،موؼػدؼفمبؽؾمعوم ؾؽ.

ؼبمم(1)وظؽـمبعدمأنمجوحلمخربماظدؼـماىدؼد،مدخؾمأوالدهماألربعديم

امد ممدونمأنمؼع ف،مواتػؼقامصقؿومبقـفؿمأنمضبدووظقامػداؼديمواظددػؿمممم

مؾؿقنمحىمأبقفؿمهل اماظصـؿمؼبمعـ هلؿ.إظبمامد ممب وؼي،محقٌمؼع

اتػؼقامأنمؼؾؼقامبوظصـؿمخػقيمؼبماظؾقؾمؼبمبؽ مض ر،موؼ اضؾقامأبوػؿم

معومؼػعؾ.

ؼبمصؾوحماظققمماظؿوظلمادؿقؼظمسؿ ومبـماىؿقح،موطعودتفمأولمعدومم

ؼػعؾمطؾمغفور،مؼ ػىمإظبمصـؿفمظقلدفدمظدفموؼددسق،موظؽـدفمأمصبددهمممممم

مه:مأؼـمإهلل؟ػ هماٌ ةمؼبمعقضعف!مصلللمأوالد

مغظ ماألوالدمإظبمبعضفؿموضوظقامظف:مالمسؾؿمظـومؼومأبل.

ػ عمسؿ ومؼؾقٌمسـمصـؿفمؼبمطؾمعؽون،محبدٌمسـدفمردقؼً مإظبمممم

                                                           
 أوالدمسؿ ومبـماىؿقحمػؿمخّ د،مععوذ،مععققبذ،مػـد.م(1)
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أنموجدهمداخؾماظؾؽ موضدماتل مسـمآخ ه!مأخ جفموغظػفمبؽؾمسـوؼدي،مم

ؾب معـمصعؾمبؽمػ امألض بقـبف.ماؿمغظ مإظقفمضوئً :موا مظقمسؾؿ

ؾمسـوؼي،موسّط ه،مودفدمظفموسؾددهمبؿػدون،ممموأسودهمإظبمعؽوغفمبؽ

موأغؽ مأوالدهمأغفؿمؼع صقنمذقؽًومسؿومحدثمععماظصـؿ.

وظؽـمؼبماظققمماظؿوظلمصعؾمأوالدهمذاتماظشدلحلمدونمسؾدؿمواظددػؿ،مممم

وأظؼدقهمعدد ةماوغقدديمؼبماظؾؽدد ماٌؿلد ،موادددؿقؼظمسؿدد ومؼبماظصددؾوحمص سددًوممم

مؼـودي:مأؼـمإهلل؟مأؼـمإهلل؟

إظبمذاتماظؾؽد مووجددهمصقدفمبلد سي،ممممممصؾؿمصبؾفمأوالده،مورطدضم

صلخ جفموغظػفمبعـوؼيمودفدمظف،موطؾفمشضىموأدكمٌومصبد ي،موظؽدـممم

مأوالدهمأؼضًومأغؽ وامأغفؿمؼع صقنمذقؽًومممومضبصؾ.

ض رمسؿ ومأنمؼؽقنمأطـ مح صًومؼبماظؾقؾيماظـوظـي،مصقضعمدقػًومإظبم

ظدؽ،ممجوغىماظصـؿموضولمظف:مآنماألوانمأنمتداصعمسـمغػلؽ،مػد امددقػممم

ماضؿصقبمبفمممـمؼمذؼؽ.

ودخؾمص اذفموغوممعطؿؽـًومسؾكمإهلفماظؼودرمسؾكماظدصوعمسـمغػلفم

اآلن،موظؽـماألوالدمأخ واماظصـؿ،موربطقامسؾدكمرضؾؿدفمطؾؾدًومعقؿدًومسؾدكمممممم

دعوئف،موأظؼقهمؼبماظؾؽ ماوغقيموت طقاماظلقػمعؽوغف،مصوددؿقؼظمسؿد ومؼبممم

فددمإهلدفمعؿلدكًومممماظصؾوح،مصقجدماظلقػمعؽوغدف،موذػدىمإظبماظؾؽد مظقممم
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ػـوك،متقضػمؼـظ مإظقفمطقػمأغفمعؿل مضبؿدوجمإظبمتـظقدػ،موأمؼؾدؿؼطمممم

اظلقػموأمؼداصعمسـمغػلف،موالمأحدمؼعؾؿمعـمؼػعؾمبفمذظؽ،مصؼول:موا م

مالمأخ جـؽ،مأإظفمالمؼلؿطقعمأنمؼداصعمسـمغػلف،مص متلؿقؼمأنمتؾبعؾد.

ػد امصدـؿممممص حماألوالدماألربعيمب دةمصعؾمواظدػؿ،مأخريًامسؾؿمأن

المؼض موالمؼـػع،مصؼدوظقامظدف:مؼدومأبوغدو،مإغدوموا معدـمصعدؾمذظدؽمبفد امممممممممم

اظصـؿ،موػقمالمؼض موالمؼـػع،موالمؼدداصعمسدـمغػلدف،موضبؿدوجمإظبمعدـمممممم

ؼـظػفموؼعؿينمبفموؼداصعمسـف،مص مؼلؿقؼمعـدؽمأنمتعؾدده،موإغدوموا مممم

ضدمسؾؿـومايؼموأصقوبف،مودخؾـومؼبمدؼدـمجدؼدد،مإهلدفمواحددمضدودر،مممممم

مصفؾمهض مععـوموتلؿؿعمبـلػؽ؟

ضولمسؿ و:مػ امإذنمعـمصعؾؽؿ،مأردمتمبقاظدطؿماًدري،مخد وغلممم

مأتع فمسؾكمإهلؽؿماظ يمارتضقؿؿمعـمدونمإهلل.

اجؿؿدوعمظؾؿلدؾؿنيمممذػىمسؿ ومبـماىؿقحمععمأوالدهماألربعيمإظبم

،مصلدؾؿمسؿد ومبدـمممؼبمؼـ ب،مؼؿداردقنماظؼ آن،موؼؿقداقنمسـمامد م

مبفمأوالدهمطـريًا،موأغشدمؼبمإد عفمضوئً :اىؿقح،موص حم

م

                                                           
 ضؾؾ.امظفمػـومؼعينماظصـؿماظ يمطونمؼعؾدمعـمم(1)

 ض نمؼعينمع بقرونمععًو.م(2)

مأمتؽددـم(1)وا مظددقمطـددًمإهلددوًم
م

م(2)أغًموطؾىمودطماظؾؽ مؼبمضد ؽبنمم
م
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م***

وأغ ظًمدقرماظـؾلمواظـوزسوت،مواالغػطور،مواالغشؼوقمسؾكمردقلم

ؼبمػ هماظػرتةمغشؾًمح بمطؾريةمبنيماظػ سمواظ وممؼبمب دمو،ما م

اظشوم،مطونماٌش طقنمضبؾقنمأنمؼػقزمأػدؾمصدورسمسؾدكماظد وم،مألغفدؿمممممم

ضبؾدقنمأنمؼػدقزماظد وممسؾدكممممموإؼوػؿمؼعؾدونماألوادون،موطدونماٌلدؾؿقنمممم

ظ وم،مووصؾماًربمأبدومماظػ س،مألغفؿمأػؾمطؿوب،مصػوزتمصورسمسؾكما

مصقد نمهل  ديمأػدؾماظؽؿدوب،موذػدىمإظبمرددقلما ممممممممبؽ ماظصدؼؼ

م:مأعومإغفؿمدقغؾؾقن.وذط مظفمعوممسع،مصؼولمظفمردقلما م

١ِۡۡ٤ال٥ٓٓۡمومإظقف:دكما مبفدلمأوحدوتماظؿدفماآلؼدؾقدكمسدوتؾ ۡجَخُِۡٗ
ومُۡ ۡدَّنِۡۡػ٢ۡۡٓٱلؿُّ

َ
ۡرِضۡۡأ

َ
ٕۡؽ٨ِ٦ِّۡۡۡ ۡو٥٬َُۡٱۡۡل ٤َجِ٭٥َِۡۡۡب ٤ِجُٮنََۡۡٗ ۡ٘ ِِٓۡۡػ٣َۡۡقًَ ٌۡ ِ ِۡقجَِي ۡۡث

ِۡ ۡمؿُّۡۡلِلذ
َ
ُؽۡ َۡو٨ِ٦ۡ َۡرۡج٨ِ٦ۡۡ٢ُۡٱۡۡل ٕۡ َؿحَُۡۡويَٮ٦َۡهِؾۡ َۡب ۡٛ ِ ۡۡثِ٪َۡص٤ِۡۡٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ُٮنََۡۡح ۡيَ٪ُصُۡۡٱّللذ

                                                           
 علؿدنمؼعينمزبدوم.م(1)

 اظغأمؼعينماظلػف.م(2)

م(1)أفمٌؾؼددددوكمإهلددددًومعلددددؿدن

مايؿدددددم ماظعؾددددلمذيماٌددددــ

مػددقماظدد يمأغؼدد غلمعددـمضؾددؾمأنم
م

م(2)اآلنمصؿشـوكمسدـمددقحلماظغدأمممم

ـممم ماظقاػددىماظدد زاقمدؼددونماظدددؼ

مفـأطدددقنمؼبمزؾؿددديمضدددربمعددد تم
م

مبلغبدددددماٌفددددديماظددددـيبماٌددددماـ
م
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ا٨٦َۡۡ ـُۡۡو٬َُٮَۡۡيََنةُٓء َٕـِي م.٥1ٱلؿذِظ٥ًُۡۡٱ٣ۡ

صؿومإنممسعفومأبقمبؽ محؿكمخ جمبفومإظبماظؽعؾي،مووضػمؼؼقل:م

غؾؾقنمؼبمؾؾًماظ وم؟مصننمغؾقـومأخربغومسـما متعوظبمأغفؿمدقؽبطؿمأنمُشأد قب

مبضعمدـني.

ضقؽماظـوس،مصوضرتبمأبلمبـمخؾػموأخقهمأعقديمبدـمخؾدػمإظبمممم

مأبلمبؽ موضوال:مؼومأبومبؽ ،مصؾـرتاػـمؼبمذظؽ.

مصؼولمأبقمبؽ :مغ اػـ.

ضولمأعقيمبـمخؾػ:مأراػـمخبؿسمعـمامبؾمأنماظ وممظدـمتظفد ممم

مسؾكماظػ سمؼبما ثمدـني.

طبدربهمأعد ماظ ػدون،مممممصقاصؼمأبقمبؽد ،موسدودمإظبمرددقلما مممم

:مصفد ماحؿطدً،مصدننماظؾضدعمعدومبدنيماظدـ ثممممممممصؼولمظفمرددقلما مم

مواظؿلعمواظعش ،موظؽـمارجعمص دػؿمؼبماظ ػونموادؿ دػؿمؼبماألجؾ.

بقمبؽ ،مصوظؿؼكمأعقيمبـمخؾػموضولمظف:مأزؼدمؼبمامبؾمإظبمصػعؾمأ

ماٌؽي،مواألجؾمتلعمأسقام.

جػؾماظـوس،معؽيمعـمامبؾ!مضقؽمأعقديمبدـمخؾدػموضدول:مظدؽمممممم

مذظؽ،معؽيمعـمامبؾمؼبمتلعمأسقام،مدقكقغؽمدػوحلماظؿوج ماٌوػ .

م***

                                                           
 .5-1دقرةماظ وم،ماآلؼوتمم(1)
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ذِنَۡم:وظبمإظبماظ دقلمدكما متعدأوح ًامدوأخق
ُ
ِي٨َۡۡأ ۡذ٤َُٮنَۡيَُؾَٰۡۡلَِّلذ

جذُ٭٥ۡۡ
َ
ْۡ ۡثِد ٧ُِ٤ٮا َِۡۡإَونۡذُّۡ َٰۡۡٱّللذ ِؽيؿ٩ٌَۡۡۡص٥ِ٬ََِۡۡۡعَ َٞ ِي٨َۡۡڇ٣َ ْۡۡٱَّلذ ۡػؿُِصٮا

ُ
َٰؿ٨ِ٦ۡ٥ِ٬ِۡأ ۡدَِي

ۡيِۡ َ٘ ِ ٍّٜۡۡث َٓۡۡظ نۡإِّلذ
َ
ْۡۡأ ٮلُٮا ُٞ ُ َۡۡربُّ٪َةَۡح َُٓۡۡولَۡٮَّلۡۡٱّللذ َِۡۡدۡذ ُ٭٥ۡٱجلذةَسۡۡٱّللذ ٌَ ٕۡ َۡۡب ٕۡي  ۡثِجَ

٦َۡخۡ ذُ٭ّؽِ ُٓۡۡل ِ٦َٰ ۡٓ َۡوَق َٰتۡ َۡوبًَِ ِۡۡٱۡق٥ُۡۡذًَِ٭ةۡيُۡؾ٠َؿَُۡۡو٦ََصَِٰضؽُۡۡوََو٤ََق ٠َۡسِٗياۡ ۡٱّللذ
نۡذ َُۡۡوحَلَ٪ُصَ ۥٓ ٨٦َۡۡۡٱّللذ هُ َۡۡإِنۡذۡيَ٪ُصُ ٮِيۡيۡٱّللذ َٞ ـ٣ٌَۡۡ ـِي م.1ڈَٔ

ؼبمعـوعدفمصدػيمؼـد ب،معدؼـديمذاتمشبدؾمممممممورأىمردقلما م

ؾبمدارممم وحفددورةمرقؼؾددي،مصددوجؿؿعمعددعمأصددقوبفموضددولمهلددؿ:مضدددمأرؼدد

ؾبػف تؽؿ،مر ،مإنما مسد موجدؾمضددمممم(2)دؾكيمذاتمشبؾمبنيمالبدؿنيممأؼ

مجعؾمظؽؿمإخقاغًومودارًامتلعـقنمبفو.

وجوحلماظؼ ارماظ يمدقغريمذب ىماظؿورؼ ،موحونموضؿفماٌـوددى،مم

عبقدعماٌلدؾؿنيمؼبمعؽديمبدوظؿفف مظؾدفف ةمإظبمؼـد بممممممممرددقلما مموأع 

محقٌمأدؾؿمعـمأدؾؿمعـماألوسمواً رج.

م

 

م
                                                           

 .40-39دقرةمايٍ،ماآلؼوتمم(1)

 اظ بيمتعينمايفورةماظلقداحل.م(2)
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م

م.تلظقػمابـمػشوممايؿرييم-اظلريةماظـؾقؼيم

م.تلظقػمابـمادقوقم-اظلريةماظـؾقؼيم

م.تلظقػمابـمطـريم-اظؾداؼيمواظـفوؼيم

م.تلظقػمربؿدماظغ اظلم-صؼفماظلريةم

م.ص جماألصػفوغلمتلظقػمأبلم-األشوغلم

م.تلظقػمسؾدمايؿقدمجقدةماظلقورم-اظلريةماظـؾقؼيم

م.ظؾؿمظػمربؿدمبـمإمسوسقؾماظؾكوريم-حماظؾكوريقصقم

م.تلظقػمد.مسؾدماظ غبـمسؿريهم-رجولمأغ لما مصقفؿمض آغًوم

م.تلظقػمربؿدمسؾلماظصوبقغلم-صػقةماظؿػودريم

م.ـماظلققرلتلظقػمج لماظدؼم-اظؾؿعمؼبمادؾوبمورودمايدؼٌم

م.ربؿدمبـمصوحلماظعـقؿنيمتلظقػماظشق م-عنيماظـقوؼيذ حماألربم

تدلظقػمأبدلمسؾددما مربؿددمبدـممممممم-غظؿماٌؿـوا معـمايدؼٌماٌؿدقات مم

م.جعػ ماظؽؿوغل

م.تلظقػمعشؿوقماٌظػ م-سققنماظغ رمؼبمصضوئؾماآلؼوتمواظلقرم

م.ظـقلوبقريتلظقػمأبلمايلـمسؾلمبـمأغبدماظقاحديمام-أدؾوبماظـ ولم
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تلظقػمامعوممج لماظدؼـمأبدلمسؾددمممم-ظؾوبماظـؼقلمؼبمأدؾوبماظـ ولم

م.اظ غبـماظلققرل

م.تلظقػمد.مغبدمبـمغوص مبـمسؾدماظ غبـماظعؿورم-طـقزمرؼوضماظصوينيم

تلظقػمأبلمجعػ مم-تػلريماظطربيمجوععماظؾقونمسـمتلوؼؾمآيماظؼ آنم

م.ربؿدمبـمج ؼ ماظطربي

م.عومممشسماظدؼـماظ ػيبتلظقػمامم-حلأس مماظـؾ دريمم

تورؼ معدؼـيمدعشؼموذطد مصضدؾفوموتلدؿقيمعدـمحؾدفومعدـماألعوادؾممممممممم

تلظقػمامعومماظعدوأمايدوصظمممم-واجؿوزمبـقاحقفومعـمواردؼفوموأػؾفو

أبلماظؼودؿمسؾلمبـمايلـمابدـمػؾديما مبدـمسؾددما ماظشدوصعلمابدـممممممم

م.سلوط 

م.ػمابـماألاريتلظقم-أزادماظغوبيمؼبمعع صيماظصقوبيم

م.تلظقػماظعلؼ غلم-امصوبيمؼبماقق ماظصقوبيم

م.تلظقػمصػلماظ غبـم-اظ حقؼماٌكؿقمم

تلظقػمامعدوممايدوصظمأبدلممممم-ذ حممشوئؾماظـيبمصؾكما مسؾقفمودؾؿم

م.سقلكمربؿدمبـمسقلكماظرتع ي

دريةماظ بريمبـماظعدقامموعقاضػدفمعدـمععدوركماظؿق ؼد مواظػؿقحدوتمممممممم

م.تلظقػمعبقؾمإب اػقؿمحؾقىم-عقياظع بقيمامد 
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أبقمسؾقدةمسدوع مبدـماىد احمأعدنيماألعديموصدوتحمممممممم67أس مماٌلؾؿنيمم

م.تلظقػمربؿدمحلـمذ ابم-اظدؼورماظشوعقي

بلموضوصماظلؾوقمظلد مماٌؾش مبوىـيمأدعدمبـمم87أس مماٌلؾؿنيمم

م.تلظقػمص حمسؾدماظػؿوحماًوظديم-واظؼوئدمااوػد

اظلدقدةمخدصبديمأمماٌدمعـنيموددؾوضيماًؾدؼمإظبممممممم31ؾنيمأس مماٌلدؿمم

م.تلظقػمسؾدمايؿقدمربؿقدمرفؿوزم-امد م

ـممممممم98أس مماٌلدؾؿنيممم م-سـؿدونمبدـمسػدونمايقدلماظلدكلمذوماظـدقرؼ

م.تلظقػمسؾدماظلؿورماظشق 

سؿ مبـماًطوبماًؾقػيماظ اذديماظعظقؿموامعوممم97أس مماٌلؾؿنيمم

م.سؾدماظلؿورماظشق تلظقػمم-اظعودلماظ حقؿ

أبقمبؽ ماظصدؼؼمخؾقػيمردقلما مصدؾكما مسؾقدفمممم96أس مماٌلؾؿنيمم

م.تلظقػمسؾدماظلؿورماظشق م-ودؾؿ

عبدعممم-صدقوبلمم100أصقوبماظ دقلمت عبديمحؼقؼقديمألطـد معدـمممممم

م.وت تقىمربؿقدماٌص يمأبقمسؿور

ربددضماظشددقدمؼبمعـوضددىمدددعقدمبددـمزؼدددمسوذدد ماظعشدد ةماٌؾشدد ؼـممم

تلظقػمامعومماظع عديماحملددثمعبدولماظددؼـمؼقددػمبدـمممممممم-بوىـي

م.حلـمبـمسؾدماهلوديماٌؼددلماظدعشؼلمايـؾؾل
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م.تلظقػمدعقدمرعضونم-صؼفماظلريةم

م.تلظقػمرأصيماظؾوذوم-صقرمعـمحقوةماظصقوبيم

م.تلظقػمرأصيماظؾوذوم-صقرمعـمحقوةماظصقوبقوتم

م.تلظقػماظش وادلم-عقدقسيماظػداحلمؼبمامد مم

م.تلظقػمربؿقدماٌص يم-صقوبماظ دقلأم

م.تلظقػمسؾلماظطـطوويم-رجولمعـماظؿورؼ م

م.م1993ظؾدطؿقرمرورقماظلقؼدانمم-ب غوعٍماظلريةماظـؾقؼيم

م.تلظقػمد.مذقضلمأبقمخؾقؾم-أرؾسماظلريةماظـؾقؼيم

تلظقػمسؾدماظد غبـمبدـمغبددممممم-اٌـؿكىمؼبمذط مغلىمضؾوئؾماظع بم

م.بـمزؼدماٌغريي

م.تلظقػمأغبدماىدعم- ؼشموأغلوبفوتورؼ مضم

م.تلظقػمأغبدماىدعم-تورؼ مػقازنموأغلوبفوم

م.تلظقػمأغبدماىدعم-تورؼ مخ اسيموأغلوبفوم
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مhttp://hdith.comٌم.،مادؿكدممظؾؿلطدمعـمصقيماألحودؼ
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