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,2 ع0ضوملا ,+*ق)لا باتك

 )1(,+*ق)لا دجسم 3
 

 :تاطوطخملا سرهف
 ٣٧٥٠ مقرب د'&يا# :ب
 ٩٨٦ مقرب 5 راج :ج
 ١٨٢٦ مقرب نيدلا >;و :د

 ١٣٤١ مقرب >Gع دEهش :ش
 

 Iحرلا نمحرلا 5 مسEم 
Gصو )2(كتمحرب NOِّ ّبر

T
لسو ه\ْحصو هلآو دّمحم اندEّس Gع 5 

T
 م

 )3(امEلس^
 

 د'nفو خيش ثّدحملا ءىرقملا ملاعلا مامإلا خيشلا انمامbو انخEشو اندEّس لاق
 >Gع نب دّمحم 5 د\ع وبأ نيدلا >stحم قيقحتلا مامbو ق'nطلا خيش ەoْع
}wاطلا >zتاحلا >wxرعلا نب دّمحم نب

 :)4(ه# 5 انعفن >
 
 âtäنقوُملا نم نوكEل ضرألاو تاومسلا توÇلم )5(مEهربإ ىرأ يذلا { دمحلا

Gص ادّمحم هåEَّن رَمأو
T

لسو هEلع 5 
T

 لعجو âtäِقEَلا هEتأséّ èح هتدا\ع# م
لِعو انْيَعو اّقَح )âtä)6ِقEَلل

ì
 لاقف nّòâtäقملا تاماقم نم ەótغل كلذ لعجè ملو )7(ام

                                                
  âtäِقEَلا باَتِك :ش ،ج ،ب ؛د )1(
 - :ب )2(
 - :ش ،ج ؛م'nك اè ْنِعأو úَOَِّْت ّبر :ب ؛د )3(
 >zتاحلا >wxرعلا نب دّمحم نب >Gع نب دّمحم 5 د\ع وبأ ثùراَولا ملاعلا دِشْرُملا مامإلا خيشلا لاق :ب ؛د )4(
}wاطلا

  -:ش ،ج ؛هَح'äَù† رّونو هَحور 5 َسّدق >ûلدْنألا >
 مEهاربا :ج )5(
 âtäقّتملل :ش ؛âtäِقEَلا :د )6(
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ن"و﴿ لئاق نم ّزع
ّ

/.و[ ﴾01/ِقَ,لا ّقَحل ه
نُو23ََل﴿ رخآ عضوم 0

ّ
( ﴾01/ِقَ,لا 0ْ1/َع اه

/.و )8]
ال9﴿ رخآ عضوم 0

ّ
لِع نوملعت ول 

A
8صو ﴾01/ِقَ,لا م

9
 ?عملا 8ع : 

كمملاو Gظَح رفوأ هنم
9

لسو هلآ 8عو /MNكمت ّدشأ هIف ن
9

 .)9(اTNثك م
لِعلا /MNب ف^[\ ماقم /MNِقIَلا ّنإف دعV اّمأ

a
 َنَقlَ نِم ّقتشم وهو[ ةنfنأَمُطلاو م

/. ءاملا
 دوعلا وهو نقIلا نم ّقتشم اضlأ نوكl دقو اهيف ّرقتسا اذإ ةَرْفُحلا 0

/. يذلا
 .)10(]ةنيفسلا رّبدم هكسمl لجzرلا 0

لِعلا رارقتسا نع ةرا~ع /MNِقIَلا كلذكو
a

/. م
 )11(امهمو لوزي ال ثIحV بلقلا 0

ف
ُ

لِعلاو نامlإلا /Üتنا هنع /Üتناو نمؤملا ّلحم نِم َدِق
a

 ّكشلاو ّكشلا ه~قعأو م
/. لIق اّمل اذهلو لIطعت وأ )12(كْ[äلا نم عàن

 لIق ام مالسلا هIلع )13(مIهربإ 0
لَوأ﴿ هل لIق çéّح

D
 ّكشلاH Iوأ )15(نحن« )14(مالسلا هIلع دّمحم لاق ﴾نمؤت ْم

 ةنfنأَمُطلاو ەدنع ناMN/ îِقIَلا نأ مولعمف /MNِقIَلا )17(هل تíثأف »)16(م,Oربإ نم
îلطملا تناàñلا ةçé0 lَعلا اهيطعMNْ/ لع لاق كلذلوIلو﴿ )18(مالسلا هPن 
 بلطlُ نأ زاجف /MNِقIَلا 8ع )19(دئاز رخآ رْمأ نوكسلاو ﴾TUVلق R1ّ/مط,ل
لِعلا سفن اضlأ /MNِقIَلا /MNِقIَلا سفن وه ناî اذإ ّقَحلا ّنأ ركذنسو

a
 )20(م

                                                                                                                                                            
لِعو :ش ،ج ،ب ؛د )7(

a
 انْيَعو ام

 - :ش ،ج ،ب ؛د )8(
 امIلس† :ج )9(
 /. ءاملا نقl نِم /MNِقIَلا ّقَتْشا امñَُّرو :ج ؛ةنيفسلا هV رّبدت ىذلا دوعلا وهو نقIلا نِم ّقتشم وهو :ب ؛د )10(
/. نامlالا رارقتسا /MNِقIَلاو ّرقتسا اذإ ةَرْفُحلا

 :ش ؛ةنيفسلا هV رّبدت ىذلا دوعلا وهو نَقIَلا ّقتشا هنِمو بلقلا 0
/. نامlالا رارقتسا /MNِقIَلاو ّرقتسا اذإ ةَرْفُحلا /. ءاملا نقl نِم /MNِقIَلا ّقَتْشا امñَُّرو

 وهو نَقIَلا ّقتشا هنِمو بلقلا 0
 ةنيفسلا هV رّبدت ىذلا دوعلا
  اذإ /MNِقIَلا كلذكو :ش ،ج ؛اذإ /MNِقIَلا كلذلو :ب ؛د )11(
 ضْحَم كْ[\ ّكشلاو :ش ،ج ،ب ؛د )12(
 مIهاربا :ش ،ج )13(
8ص : ُلوُسَر :ش ،ج ،ب ؛د )14(

9
لسو هIلع : 

9
 م

  /MNِقIَلا :ج )15(
 مIهاربا :ج )16(
8ص + :ش ،ج ،ب )17(

9
لسو هIلع : 

9
 م

 - :د )18(
 §ادئاز رخآ §ارْمأ :د )19(
لِعلا سفنو /MNِقIَلا سفن وه ناî اذإ :ش ،ج ،ب ؛د )20(

a
 م
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67 هسفن 1إ ء.-,لا فاض& )21(ف#كف
ث ّلج هلوق .

َ
ن"و﴿ )22(ەؤان

ّ
 01/ِقَ,لا ّقَحل ه

لِعو
4

 .﴾01/ِقَ,لا 0ْ1/َعو 01/ِقَ,لا م
 لهأ بهذم Zع اذه ةفاضإلا ه#ف رّوصتي نأ نكم#ف IJ7ِقَ#لا IJْ7َع اّمأو
 نالثامتملا نافرحلا وأ ًالثم ناواولاف قيقحتلا قàط )Z)23ع اّمأو تارا[علا
67 ناjklشملا

 ث#ح نم نافالخ امهنأو ًالصأ دحاو n7عمل )24(اءاج ام ةروصلا .
لْدم

u
 هل ةفرعم ال نَم الإ هسفن 1إ ء.-,لا ةفاضyب لاق امو ةفاضإلا ّحصتف امهِلو

 n7عمل IJ7تّرم Üادحاو ائÑش رّرك& ال 1اعت Å ّنإف .�لإلا عّسوتلا} الو قئاقحلا}
-ç ّمث امف )25(كلذك نك& مل اذàو ٍدحاو

 .اسأر هسفن 1إ فاض& ء.
 هَتأشë َلمêأ تاماقملا نم ەjJغ نود ه} n7 Åتعا اّمل IJ7ِقَ#لا ّنإ )26(لوقنف
لْطُم هلسرأ IJ7ح وهو الّوأ هَتاذ ىّوسو

ó
 ەولتق امو﴿ )27(1اعت هلوق لثم اق

 .﴾01/ِقَ,لا ك,تأ= ABّح﴿ )28(هلوقو ﴾انيِقَ=
لِع هل لعج ّمث

ò
ام
Ü

انْيَعو 
Ü

اّقَحو )29(
Ü

Zص Å لوسر ّنإف هتق#قح ô7خأو 
ö

 Å ه#لع 
لسو

ö
 نِم ّقَحلا اذهل ّد} الف IJ7ِقَ#لا ّقَح تùث دقو »ةق,قح ّقَح ّلFل« لوق& م

ةمئاق ًةأشë اذه Zع IJ7ِقَ#لا راصف )IJ7[)30ِقَ#لا ةق#قح وهو[ ةق#قح
ً

 ةعüْرأ Zع 
لِع )31(وهو ٍناêْرأ

ò
 ناêْرألا ةثلاثلاو ةّ#ِّ†ُس ةق#قحلاف ةق#قحو ّقَحو IJْ7َعو م

 اذه َتقّقحت اذإف عيjkْüلا ةهج نِم ت£ش†لا عيمج ىواسف ةّ#باتك )32(ة#قا[لا
لف
ò

67 )34(رهظ#ف لْعف هنِم نوكaو مسا وه IJ7ِقَ#لا ّنأ )33(ْملعت
 لاعفألا ة7•ح .

                                                
 ف#ك :ب )21(
 - :د )22(
 - :ب )23(
 ءاج :د ،ب ؛ش ،ج )24(
 راركت ّمث نك& مل اذàو :ج )25(
 لوقن ّمث :ش ،ج ،ب ؛د )26(
  - :د )27(
 هلوقلو :ب )28(
لِعو Üانْيَع :ش ،ج ،ب ؛د )29(

ò
 Üام

 - :ب )30(
 - :ج )31(
 - :د )32(
 ملْعاف :ش ؛ ملعتف :د )33(
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3َمَتي )35(س-لو اهبتارم "ع
4

لِعلا فالخ; ەدجوُم ه; فصوي نأ ن
G

 اّمم اذهو م
Lلد

4
لِعلا; فصوي ةمئاق ةأشPQR SِقNَلا نأ )36("ع ك

G
 Q̂غو رمعو د\]ك )37(م

 .)38(كلذ
لِل ّن3لو لامk وه ل; انيف fصقن ةفص; س-ل هّنأ مولعمو

m
 مل ةأشoلا; هقوُح

لِعلا; فصّتاو مLدقلا ه; فصّتي
G

ف ناk اّملو كلذ Q̂غو ّقَحلاو PQْRَعلاو م
َ

ل
r

 ك
tR )39(ناk اعساو PQRِقNَلا

u ال ءْطُ; هتكرحzّف عاس
َ

ل
r

 هل رهظL الف هعافِتْراو ەّولعلو ه3
tR
u لاع

r
 نم PQRنِحْوََ̂�ُملا )41(نم لNلقلا دنع الإ )40(يوقلا رثألا كلذ بNك̂�لا م

tR هNلع ْتزاج اهّنإف )42(مهِمَمِه ّولعل كلذو ÖَÜáَلا
u ف

َ
ل
r

قو ه3
َ

ãُåلصحف هنم ْت 
لق كلذلو اهيف ەراثآ

4
قِل﴿ èاعت لاقف )43(ل

َ
 .اموق مهلعجف ﴾نوُنِقوُي ٍمْو

tR هتادامتعاو هنيهارب دجتف لقعلا èإ كتQ̂ص; PQْRَع; رظناو
u لا همولع ءانتقاï�u 

Lْبَم اهب عطْقoِNّام "ع ة Lام رظناو )45(ّسحلا بتارم "ع ّسحلا نم )44(ذخأ tR
u 

 َتنك نإ امNّسالو ەارت ام; قثت مل اهَتعõّúت نإ امåُّر ثNح; تاطلاغملا نم ّسحلا
üRقL لقعلاو تادامجلا قطن úûتف PQRِقNَلاو فش3لا لهأ نم

u مدع; اهيف 
†ح û;أ ام هّنأل ةاNحلاو قطنلا

G
†ح اهم

G
†حف ناويحلا م

r
 ّسحلا دهاش° )46(م

ق ملعن نحنو[
َ

 لوقن ال نحن اّنك ن§و ّكش ال; طلاغ انه )48(م¢احلا ّنأ )47(اعْط

                                                                                                                                                            
 رهظ\و :ب )34(
 الو :ج )35(
لدL اذهو :ج ؛ "ع ّلدL اّمم اذهو :د )36(

4
 ك

 مِلاعلا; :د )37(
 رمعو د\]ك :ش ،ج ،ب )38(
فو كلذ :د )39(

َ
ل
r

 نا†ف عساو ه3
 ُرِهاظلا :ش ،ج ،ب ؛د )40(
 - :د )41(
 مهتَّمِه :د )42(
 لNق :ب )43(
 ذخأن ام "ع ةoِNّْبَم اهب عطْقت �ïلا :د )44(
tR حضاو Q̂غ :د )45(

u ملاP�R 
 م†حNف :ش )46(
 - :ش )47(
 ّسحلا :ش ،ج ،ب ؛د )48(



    Maurizio Marconi    |    El Azufre Rojo VII (2020), 68-90.    |    ISSN: 2341-1368 74

 6 

=> )51(ان:9ُّج امّن3و )50(الْصأ )49(]طلغ* ّسحلا نأ!
 KِMوُوت امل هGلإ ةDسBلا ەذه <

ك مالdو رجحلا مالس )52(لثم اذه نم \]ثك Xع ةعTUVلا ْتهّبن دقو هGلع
e

 ِفِت
 .كلذ \]غو nحلا حيkسjو ةاشلا
 لقعلاف شحافلا =ّ\}بلا طلغلاو مGظعلا روصقلا اذهب لقعلل ّدمملا ناd اذإف
لِع ّلقأو Äازجع مظعأو Äاروصق )53(ّدشأو دع!أو دع!أ

Ç
ام
Ä

=> هّنأ لGّختي وهو 
 =\}ِقGَلا <

=> وه امّن3و كلذك سÜلو
 وه اذه ّنإ لوقVو ەدنع ام! )54(عطْق* ْيأ عطقلا <

لِعلاو =\}ِقGَلا ّقَحلا
Ç

 .ە\]غ نكم* ال يذلا م
انامز Déèي امّ:ُرو

Ä
=> دقتع* ًالíVط 

 )56(ٍةّدم دع! =ّ\}بóي ّمث )55(اذك Xع هّنأ ء<îUلا <
 كلذ نأو ەدقتع* ناd ام فالخ Xع رمألا كلذ نأ ەدنع نك* مل ىرخأ ةمالع!
لِع هGّمسù ناd يذلا

Ç
اضْحَم الهج ناdو هGف اطلاغ ناd اّقَح )57(انيِقَ* ام

Ä
 ّ=üأو 

ùسóلعلو رخآلا اذهب عْطَقلا اض*أ هل )58(ّبت
¢

 .لّوألا لثم ه
 )61(هّسحو هلقع )60(ّداوم نم ەدنع ام! )59(قثي مل هسفن رظانلا فصْنأ اذإف
=> لّوعGلو ةّتبلأ

لِع )62(<
Ç

=üاّ:9لا دادمإلاو  <¶لإلا بهولا Xع هم
 ّنإ انلق اذهلو  <

  <© )63(كوكشلا ّنأل رثألا ةفGفخ ةكرحلا ةلGقث ةGلاع اّدج ةعساو =\}ِقGَلا ةرئاد
 .انيِقَ* عْطَقلا كلذ ّ™سÜف =\}ِقَ* Xع ال ةلاهج Xع عْطَقلاو ةDلاغلا

                                                
 طلغ* ام ّسحلا ّنأ اعطق ملعن نحنو :ج )49(
 - :د )50(
لعل )51(

¢
 انVراج :ه

 نم :د )52(
 ّدشأو لقعلاف :ش ،ج ،ب ؛د )53(
 عطْق* وه امّن3و :د )54(
 هملَع هّنأ :ج )55(
 =\}نس :ب ؛- :د )56(
لِع :د )57(

Ç
 =\}ِقَ* م

 تDْثóسù :ب )58(
 قبي :د )59(
 دراوم :ج )60(
ةشحو :د )61(

ٌ 
 Xع لّوعنلو :د )62(
 كولسلا :ش )63(
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ق ملعن اّنأ ەانركذ ام د()ي اّممو
َ

A@ دقتع= ّيرعشألا نأ اعْط
B عملاDEAFBّ Gقلخ 

لِعG عطْق(و لطاP Gع هّنأ )64(كلذ هLشو لاعفألا
U

ق كلذ م
َ

  ي لDEAعملاو )65(اعْط
@A
B ّيرعشألا @A

B ةلأسملا كلت Gع اهنْيَعP عطْق= )66(ض[قنلا Gع ّيرعشألا نأP 
A@ ٍلهجو ٍطلغ

B ق )67(كلذ
َ

A@ كلذكو اعْط
B لا بهاذملا عيمجfgب ةّ[عijA ةّمئألا 

 بهذم داسفG عطْق= ijAفلاخملا نم دحاو ّلp ةّ(nظنلاو م(nحتلاو ل[لحتلا نم
A@ الإ نوك=ال ّقَحلاو اذه Pع ijAِقَ[لا نيأف هLحاص

B نِم عجري ام[ف دحاو ٍفرط 
 ەدقتعن Eّ|ح وه بهذم ّيأ عمو وه فرط ّيأ ن}ل )68(رظنلا Fإ مولعلا

 .هنّق[{نو
لp اذه نم جnخف

Ä
 لصاح عْطَقلا نأو لصاح Djغ ةق[قحلا ةهج نم ijAِقَ[لا نأ ه

ف ةرئاد تناp ولف كلذك سÅلو انيِقَ= هنوّمسÅف مهدنع
َ

ل
Ö

 اّنم ةn)Lق ijAِقَ[لا ك
Ü)لَفلا ةقّ[ض )69(رْوَدلا ةع

Ö
 ل[çس Pع اوناpو ijAِقَ[لا Pع مهäDãأ قلخلا ناâل ك

}َعلاG )70(رمألا ن}ل ّقَحلا
U

 .س
A@ رظناو

B لا ةراشإfgع Gِ71(هلْوَق( اعتF نلç]ّأ عطت ن"و﴿ ه)*+ نم ./
 ضرألا 0

لض5
8

لقو ﴾@ ل<=س نع كو
Ä

 اولمعو اونمآ نيذلا )73(الإ﴿ لاقف )ijA)72لماعلا ل
 .﴾مN ام ل<لقو تاحلاصلا
 مهيلع هLّن لG )74(لاّمعلا نم ّلقأ مه نيذلا ijAِقَ[لا باحصأ نم تنأ نيأف
Gعأو ەانركذ امِل ل[لقلا نم ّلقأ مهف موق|AB  Gعماسلا انه موقلاijA 75(باطخلل( 

                                                
 اههبشو :ج )64(
ق كلذ ملع(و :ش )65(

َ
 اعْط

 ضقنلا :د )66(
 ٍلهجو ٍطلغ Pع اهيف ىرعشألا :ج ،ب )67(
 دحاو ٍفرط A@ الإ تاّ(nظنلا A@ نوك=ال :د )68(
 رْوزلا :ش )69(
 ىرت امp + :ش ،ج )70(
 لوق= :د )71(
 ijAحلاصلا :ش ،ج )72(
 - :د )73(
 تاحلاصلا لاّمع :ش ،ج )74(
 باطخلل نوعماسلا :ب ؛باطخلا ijAعماسلا :د )75(
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&% هنم
 .دع9أو دع9أ ةنCنأَمُطلا نيأف ّكش ال9 نام6إلا قوف هّن/و سلجملا '

Nص ّ'KLنلا لوقو
O

 P لعRلسو ه
O

&% م
 انيِقَ' دادزا ول« )76(مالسلا هRلع UVع '

12 0/مل
 عفر امf )77(ةرdلا ەذه نع هعفري &̀_ِق6َ ەدنع نك6 ملف »ءاوهلا 3

Nص ادّمحم
O

 P لعRلسو ه
O

&% انCشم ام نحنو )78(م
 )79(انpيِقRَب مRظعلا ءاوهلا '

&% مالسلا هRلع UVع نم rsLأ )80(انّنأ الو
vح9 كلذ ناf ل9 &̀_ِقRَلا '

w
 ةRّعyت م

Nص دّمحم )81(انمامإ
O

 P لعRلسو ه
O

Nص وه }Vم )82(اّملف م
O

 P لعRه 
لسو

O
&% )83(م

 ءاملا Nع )UV)84ع عم UVع باحصأ }Vم امf انCشم ءاوهلا '
vح9

w
vح9 ال ةحRحصلا ةRّعyتلا م

w
 مهل لعج اذإ )85(كِلملا دنع ءارمألاf &̀_ِقRَلا م

%&
 نم ةyََتْرَملا بÜáق اs̀مأ )87(ىرن اّنا ّمث اهنوّدعتي ال )86(بتارم هت&Çح '
 ءارمألا نم دحأ ارج6 الو رخآلا كلذ نم دع9أ رخآو هنم دع9أ رخآو )88(كِلملا
 .الصأ ەs̀غ ةyََتْرَم çإ هتåََتْرَم ىّدعتب
 هكRلامم هعم )91(نولخدRف هتåََتْرَم çإ )90(ةyََتْرَملا بÜáقلا s̀مألا )89(لخد6 ّمث
&% s̀مأ ّلfو كلذ نود مهتåََتْرَم نوdل لوخدلا نع ءارمألا )92(رّخأتتو

 هتåََتْرَم '

                                                
 مالسلا امهيلع UVع &% ّ'KLنلا لوقو :د )76(
 ةرrالا :ج )77(
 مالسلا هRلع دّمحم :د )78(
 انpيِق6َ ةّوقل ءاوهلا &% :ش ،ج ،ب ؛د )79(
 اّنأ :د )80(
 وهو + :ش ،ج ،ب )81(
 اّمل :ج ،ب )82(
 }Vم :د )83(
 UVع باحصأ :،ج ،ب )84(
 ناطلُسلا :ش ،ج ،ب ؛د )85(
 هت&Çح &% بتارم مهل لعج اذإ :ش ،ج ،ب ؛د )86(
 نوري :د )87(
 ناطلُسلا :ش ،ج ،ب ؛د )88(
 لخد اذإف :ش ،ج )89(
 ناطلُسلا çإ + :ب )90(
 لخد :ش ،ج ؛لخدRف :ب )91(
 رّخأتي :ب )92(
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 )94(ة9ََتْرَم نم مظعأ ءارمألا ة9ََتْرَم نأ مولعمو هعم )93(هك"لامم تنا% ث"ح
 Uإ مهQRمأ عم اولخد دق )95(ةIّKقملا ة9ََتْرَملا بحاص ك"لامم انيأرو ك"لامملا
ق انملعف هتVََتْرَم

َ
 bع بّرقملا QRمألا اذه )96(ك"لامم ف̂[ل س]ل كلذ ّنأ اعْط

 ك"لامم نم فd̂أ هنود وه يذلا QRمألا )97(اذه ّنأو هنود وه يذلاQRمألا اذه
 .مهيلع )99(نjرومأَملا ة9ََتْرَم قوف ةرامإلا ة9ََتْرَم ّنأل )98(كِلملا دنع بّرقملا
op ك"لامملا لوخد نأ اّنّق"تف

q نم ال مهدّ"س لجأ نم وه امّنإ ة9ََتْرَملا كلت 
لِعو v اناطعأ  يذلا انفdْ̂ كلذكف مه ث"ح

w
 x{qّنل اهطعz مل  xyqلا انتّوقو انم

 نم فd̂أ انّيVن نا% امل )101(ن|ل )100(ءا"Vنألا نم فd̂أ اننو|ل كلذ س]ل
 لخد )104( xyqلا هتاماقم هعم انلخد )103(هُمَشَحو هعا9تأو هُمَدَخ نحنو )102(ەQRغ
ÇحÉ

w
op هنع x{qّن ل% رّخأتو ةّ"ع9تلا م

q َتْرَمVَاّنع رّخأتف هت Ñpنَم )105(لّ"ختيف ًةرو 
á̂ opم )106(هّنأ هل ةفرعم ال

q ةّوقل ءاوهلا zَع نم )107(ه"ف ىوقأ هّنأو هنيِق[á 
 محازي عçبتملا تنأ تنأو x{qّن x{qّنلا لÇ لّ"خت امِل تاهيه ەQRغو مالسلا ه"لع
 ةهج نم نحن امّنإ عçبتملا )108(محازي عباتلا ال عباتلا محازي عباتلاو عçبتملا
op قيقحتلا

q اقمÇنلا كلذ ةّمأ ةلx{qّ ن نع رّخأت  يذلاVنلا كلذو انّيx{qّ op
q اقمÇةل 

لخت الو قيّدصلاÇ قيّدصلاو بحاصلاÇ بحاصلاو x{qّنلاx{qّ Çنلا لÇاق"ف انّيVن
ì

 ط
                                                

 هك"لاممو :ش ،ج )93(
 ةلQpْpَم :ش ،ب )94(
 ةIöj9قلا :ش ،ج ،ب ؛د )95(
 كولمم :د )96(
 - :د )97(
 ناطلُسلا :ش ،ج ،ب ؛د )98(
 رّمؤملا :د )99(
 مالسلا مهيلع + :ش )100(
 اهّناو :ش ،ج؛ هّناو :ب )101(
 ءا"Vنألا فd̂أ :ش ،ج ،ب ؛د )102(
 هعا9تأ نحنو :د )103(
 ىذلا هماقم :ش ،ج ،ب ؛د )104(
 ّل% + :ش ،ج ،ب ؛د )105(
 امّنا  + :ش ،ج ؛امّنا :ب )106(
 - :د )107(
 - :ج )108(



    Maurizio Marconi    |    El Azufre Rojo VII (2020), 68-90.    |    ISSN: 2341-1368 78

 10 

 .)109($#"لهاجلا نم نوكتف قئاقحلا $#"ب
$> انيأرف

 )110($#"ِقFَلاOو ءاملا Kع HIم نم HIم $#"ِقFَلاE ّنأ انركذ ام قاسَم =
$> HIم نم HIم

 مالقألا ف]Y Zإ Kُعلا تاFّناحورلا تدعص هOو ءاوهلا =
 )hiI)111لا نم دحأ هFف نكg ملو ىري وأ كردFف نيأ ال ثFح Yإ ىوتسملاو
Kص n لوسر نم تhثأ

o
 n لعFلسو ه

o
لعتي هّنأ rsخأ هّنpلو م

o
 لFقو $#"ِقFَلا م

 كلذ yّو )112(]توملا وه انه ناx نwو[ ﴾678ِق2َلا ك2تأ/ َّ.-َح َكَّ(َر د$عاو﴿ هل
8?دز ّبر لقو﴿ )113(هل لFق هّنأ

لِع  @
B

لِعلاو ﴾ام
{

 ّنأل $#"ِقFَلا Yإ دن{س| نأ ّدE ال م
لِعلا حور $#"ِقFَلا

{
لِعلا نم ةدا]Üلا بلطg لازي الف هتاFح ةنÅنأَمُطلاو م

{
 لازي الو م

لعتي
o

$> اذكهو هE هطاâترال $#"ِقFَلا م
= xقد ّلFصفتلا قئاقد نم ةقFاّملو )114(ل 

xلا ناFَاثملا ەذهب $#"ِقEنا ةâê$ لëەاوس لأس| ال نأ لقاع ّل <$
= xّل íI

 .ء=
ث
ُ

$> ةFّناحورلا هتأشñ تماق اّملو لوقنو عجرن َّم
$òاعملا ملاع =

 =öو عــOرأ Kع  =
لِعلا

{
$> ةFّنامسجلا هتأشñ تماق كلذك ةقFقحلاو ّقَحلاو $ْ#"َعلاو م

 ملاع =
لَتْعُملا ءاFلاو فاقلاو ةحFحصلا ءاFلا فرحأ ةعOرأ Kع تاراâعلاو ظافلألا

o
 ة

 ةسوُبَيلاو ةدوrsُُلاو ةرارحلا نم تماق امx نونلاو =Yامشلا لFملا فِلأ =öو
$> ىرخأ )115(ةعOرأ =ö =¢°لا ةO†ُطُرلاو

لاعلا =
£

$>و ناxرألا =öو #rبpلا م
لاع =

£
 م

لâَلاو مدلاو ناتّرُملا ناويحلا
{

 ةمئاق ةأشñ هّنأ )K)116ع كدّ]•ي اّمم اذهو مَغ
 .ناسñإلا ةأش¶ك
كرت  =¢°لا ةFنامثلا ەذه Yإ ّمث ةفاضإلا Yإ عج$rلف

o
 $#"ِقFَلا ةFّناحور )117(اهنم ب

 $°عملا ةهج نمو[ ظفللا ةهج نم ةحFحصف ةفاضإلا اّمأ لوقنف هتÅّنامسجو

                                                
 لهاجلا :د )109(
 ِهOِو :ج )110(
 - :ش ،ج ،ب ؛د )111(
 - :ش ،ج ،ب ؛د )112(
 كلذ yّو :ب )113(
 لFضفتلا :ش ،ب )114(
 ةعOرأ + :ش ،ج ،ب ؛د )115(
 دّ]•ي اّمم ناذهو :د )116(
كر :د )117(

o
كرت :ج ؛اهنم ب

o
 ب
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 ّقَحلا اذكهو الصأ 346ِق9َلا ةظفل  78 ام 34ْ6َعلا ةظفلف )118(]ظفللا ةهج نم اّمأف
لِعلاو

E
 .ةفاضإلا تزاجف م

ق ملعنف N6عملا ةهج نم اّمأو
َ

ذغتُم مسج ناسSإلا ّنأ اعْط
ّ

 ْدقف قِطاَن ساّسح 
 ّلl ّناو سانجألا نم سjج عم )119(ة9ّتاذلا ةعgرألا ەذه نم ةق9قح ّلab ك̂_شا

 نع ةراtع ناسSإلا ّناو ناسSإلا )120(34ْ6َع  78 تسrل اهدارفنإ nع ةق9قح
y6 346ِق9َلا كلذك اهعومجم

 ه9ف لخد 34ْ6َعلا انلق اذإف هتzّنامسجو هتzّناحور 8
 وأ سمشلا 34ْ6َع دÑÖن اّنأ عماسلا ل9ّختي الئل 346ِق9َلا 34ْ6َع لوقنف ە4̂غو 346ِق9َلا

 ل9ّختي الئل ناسSإلا مسج لوقن امl كلذ 4̂غو بهذلا )121(34ْ6َع وأ نا4̂6ملا 34ْ6َع
 .كلذ 4̂غ وأ تاtنلا مسج وأ رجحلا مسج دÑÖن اّنأ

لِع لوقن كلذكو
E

y6 346ِق9َلا م
لِعلا 8

E
لِع )122(ل9ّختي الئل م

E
لِعو وحنلا م

E
 )123(بدألا م

lإلا قطن لوقن امSن اّنأ ل9ّختي الئل ناسÑÖلملا قطن د
â

 نم باتäلا قطن وأ ك
 ل9ّختي الئل 346ِق9َلا ّقَح كلذكو ﴾ّقَحلا2 م0/لع قطني انباتك اذ!﴿ ãاعت هلوق

 امl 346ِق9َلا ãإ هف9ضن الو ّقَح انلق )124(اذéو هتوالت ّقَحو هتاقت ّقَحو ەردق ّقَح
 .)125(ە4̂غ وأ رجشلا ىذغت دÑÖن اّنأ ل9ّختي الئل ناسSإلا ىذغت لوقن
 ةق9قحك رخآ رمأ ةق9قح دÑÖن اّنأ ل9ّختي الئل 346ِق9َلا ةق9قح لوقن كلذك
ق ةفاضإلا تزاجف دوجولا ةق9قحو نامìإلا

َ
 ەذه عîمجم وه 346ِق9َلا ّنأل اعْط

 .تزاجف ءا9شألا
y6 كلذكو

 هئاì نم òازّرحت ةح9حصلا 346ِق9َلا ءاì لوقن )126(ة9ّنامسجلا ةأشjلا 8
لَتْعُملا

ö
 نم )128(كلذa )127(زّرحتن 346ق9لا فاق كلذكو ە4̂غو مويلا ءاì نمو ة

                                                
 - :ش ،ج ،ب ؛د )118(
 - :ب )119(
 4̂غ :د ؛ش ،ج ،ب )120(
 34ْ6َعو نا4̂6ملا 34ْ6َعو :ش ،ج )121(
 دÑÖن اّنأ + :ج )122(
 - :ج )123(
 اذإ :ش )124(
 ناويحلاو تاtنلا ىذغت :ش ،ج ،ب ؛د )125(
 ة9ناسSْالا :ش ،ج ،ب ؛د )126(
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 @?<ِقَ>لا ءا: )129(كلذكو ملقلاو قدصلاو ّقَحلا فاق نمو ةقلطملا فاقلا
لَتْعُملا

E
 @?<ِقَ>لا نون كلذكو كلذ ?Nغو )131(نKLكتلاو @?<كمتلا ءا: نم )I)130ازّرحت ة

 .انألاو نآلا نون نمو ةقلطملا نونلا نم )I)132ازّرحت
ق ةفاضإلا تّحصف

َ
كرملاو طئاس`لا ةع_رألا @?<ب بسانن اّنكو اعْط

E
dلا )133(تاfgh  

ih  ل @?<ِقَ>لا ةّ>نامسجkلف تقولا قيِض لجأ نم زاج:إلا انضرغ نN@عج qدع 
لtتنو انيلع تركنأ fghلا ةفاضإلا )134(انزKLجت

E
 .ة>نامثلا uع م

 تاذ هdشأو شرعلا هdشأف اهانركذ fghلا ihو ة>نامث هلمْحت @?<ِقَ>لا ّنأ ْملعاف
 ه>لع لاقو[ ﴾ة:نامث ذئموي مهقوف كّ+ر شرع لمح"و﴿ �اعت لاق ناس{إلا
 نَم الإ ب>غ اندنع مويلا رمألا ّنأل كلذو »ةع+رأ مويلا م>و« )135(]مالسلا

 سانلا  يد:أq ام @?<ِقَ>لا كلذكف ة>نامثلا ىري هّنإف هتما>ق تماقو هل فشك
 ءا>لاو فاقلاو ءا>لا ىوِس نوفرع: الو ةّ>نامسجلا هتاذ )136(دّرجم الإ مويلا هنم
لَتْعُملا

E
 .نونلاو ة

@ì ّكشí وهو الإ Iادحأ دجت ام اذهلو
h اّمإ رودقملا qو ەدقعïاّم q137(هلاح( ñ@ةرو 

ةdََتْرَم اهاندأو
ً

 هّنا اهيلع ö نم مسقلا عقو  fghلا[ )138(ةkِôْلا ەذه 
@ì طNgشí ملو )139(]اهنِماض

h ارفك الو انام:إ )140(كلذI اذه عمو ùل
E

 جلثت مل ه

                                                                                                                                                            
 زّرحن :ج ،ب )127(
 - :د )128(
 كلذك :ج ،ب )129(
 زّرحتن :د )130(
 ءh•§و  +نKLلتلاو :ش ؛fgّحو + نKLلتلاو :ج ؛f?hحو + :ب )131(
 زّرحتن :د )132(
كرملا @?<_و :ش ،ج ،ب ؛د )133(

E
dتا 

 انرL¶ْحت دعq عج@Nلف :ش ،ج ؛زKLجت عج@Nلف :د )134(
 - :ش ،ج ،ب ؛د )135(
 - :ب )136(
 هلاح: اّمïو ەدقع: اّمإ :د )137(
kلا :ش ،ج ،ب ؛د )138(

ß
 ة?Nَس

 - :ج ؛اهيطع: نأ َّدqُ الو اهِنامَضq اهيلع ö نم مسقلا عقو fgلا :ش ،ب )139(
 اهيف :ش ،ج ،ب ؛د )140(
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,+ لَصح الو )141(رودص
لِع ,89ِق5َلا نم سفنلا -

<
 ةق5قح الو ّقَح الو ,89َْع الو ٌم

 .,89كسم اI تنأ نيأف
,+ ةرهاظلا )143(فرحألا ةعUرألا -Wو ةعUرأ ,89ِق5َلا ةلمح مويلا )142(مه كلذلف

- 
لاع

]
ق ّلحناو هتa9صf )145(ْنع e فشك نَمف a9غ ال موقرلاو )144(ظافلألا م

ُ
لْف
]

 ه
 كلذ vإ لصI مل اّدج نول5لق مهو لامqلا pع ة5نامثلا نياع ەamق نم klحو
 ه|شأ نمِلو ,89ِق5َلا ةجرد pعأ ام رظناف ةذفانلا ةّمِهلا بحاص ردانلا الإ
لاعلاو ناسÄإلا وهو تادوجوملا لم{أ وه )146(نمِل

]
لÅ م

Ç
لاعلاf ط5حملاو ه

]
 )147(م

Åل
Ç

 ه5ف فقتس كّنإف ەانركذ ام قّقَحتف )148(]شرعلا وهو[ نمحرلا ىوتسم ه
 .ã دمحلاو ةa9ثك äراâأ pع
 ءامسلا رطف نìو خفنلا لْ|ق )149(ةêëْسèَلا ّنإف هتéّنامسج pع مالqلا مِّدَقنلف
 ريدقت ل|ق ضرألا قلخ نìو )150(اهحور وه  يذلا اهيف اهرمأ  -ñو ل|ق
,+ اذكهو اهتاوقأ -öõ- Wلا )151(اهحاورأ

- Åّل úl
لوتم اهحورو ةمّدقتم ةêëسèلا ء-

Ç
 د

لوم وهف اهيلع هّجوتلا نعو اهنع
ù

 .ادfأ )152(د
,+ -öõلا ةح5حصلا ءا5لا ّنإ لوقنف

,+ vوألا -Wو ,89ِق5َلا -
 ْتّصُخ ب5كaõلا -

fو ةحتفلاW- تلا ءاج اذهلو ة5ّنامحرلاûةمحر نم سانلل ) حتف$ ام﴿ ه5ب﴾ 
,+ درو دق ,89ِق5َلا درب ّنال ةدراW- fو ءا5لا ْتناÅو

 ه5لع ّ-ömنلا نع amخلا -

                                                
 ردص جلثي :ش ،ج ،ب ؛د )141(
 - :ب )142(
 فرحأ ةعUرأ ,89ِق5َلا ةلمح :د )143(
,+ :د )144(

 ظفللا -
 ْنع هل e فشك :ش ،ج ،ب ؛د )145(
 نَمfِ ه|شأو :ش ؛نَمfِ ه|شأ نَمUِو :ج ؛نَمfِ ه|شأ نمِلو :ب ؛د )146(
لِعلاf :د ؛ :ش ،ج ،ب )147(

<
 م

 - :د )148(
 ةklَ¨ëَّ´لا :د )149(
 وه ىذلا اهرمأ اهيف اهيحو :ج ؛اهحاورأ -öõ Wلا اهيف اهرمأ -ñو :ب ؛اهحور وه öõلا اهيف اهرمأ -ñو :د )150(
 اهحور
 اهجاوزأ :ج ،د )151(
 دولوم :ج )152(
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89 ة6ّدحألا اهلف دَقُعلا لّوأ اهلو )153(مالسلا
 ةFناثلا ةCََتْرَملا :<و دَقُعلا ءاش;ا :

 .)154(فالآلاو نوئملاو تاSTعلاو داحآلا :<و ددعلا اهب ّصتخا :KLلا ةعJرألا نم
89 )155(ءاCلا ْتهبشاف

89 ءاCلا نأ امc انه ةFناث اهنوك :
 بتارم نم ةFناثلا ةCََتْرَملا :

 ەذه نع رهظ كلذك تادوجوملا عيمج ءاCلا نع رهظ اّملو قلطملا دوجولا
89 اهتهبشأ اذهلو ءاCلل تناc امc ة6ادCلا اهل تناcو pq9ِقFَلا فورح عيمج ءاFلا

: 
 ةَطْقُنلاو ءاCلا عم اهتكSTل ةدحاولا )157(ةَطْقُنلاو لفسأ نم )156(اهطَقُن نوك
 .ءاCلل كلذ سxلو اهل )KL: )158لا ةSTعلا ماقمw ءاCلا نع اهvqّ9متل ةFناثلا
 دوجولا لصأ ّنأل ْتÇِّرُحو pq9قّقَحملا دنع الصأ )159(طلتخت ال قئاقحلا ّنإف
 جاتحáو نÇاسÜ قطنلا رّوصتيال اذهلو )160(ةكرحلا مدع نوكسلا ّنإف ةكرحلا
 .كّرحتم فرح )161(وأ لصولا ةزمه äإ
 )162(ّنأل انلق امc ةFناث ةSTعلا ّنأل عئاCطلا بتارم نم ةFناثلا ةCََتْرَملا اهل ّنإ ّمث
89 ةرارحلا

89 فورحلا مFسقت )164(êع تعقوف ةدوvèلا ّمث )163(الّوأ ةعFبطلا :
: 

 تافص نم وهو دvèلاw فوصوم pq9ِقFَلا ّنأل انلق امc وهو ةدوvèلا ةCََتْرَم
لف لمانألا درب ءاج دقو روSلاو حíفلا نم هّنأل ءادعسلا

î
Fّنإف ردقلا اذه فك 

89  يدنع مودعم قرولا
 .فاقلا äإ )165(لقننو تقولا اذه :

 Jpq9و هسأرب ريدقتلا رئاود pq9ب عمج بFجع فرح وهف فاقلا اّمأو لوقنف
89 هنم رهظ نöلو هنم wôL امw ةعسلا رئاود

 نم رهظ ام pqْ9َعلل دوجولا :
                                                

êص :ش ،ج ،ب ؛د )153(
†

لسو هFلع ° 
†

 م
 فولالاو تاFملاو :ب )154(
 ءاFلا :ب )155(
 اهتَطْقُن :د )156(
 ةَطْقُنلاف :ش ،ج ،ب ؛د )157(
 - :د )158(
 فلتخت :ش ،ج ،ب ؛د )159(
 ضْحَم مدع :ش ،ج ،ب ؛د )160(
 äإ + :ش ،ج ،ب ؛د )161(
 ّنإف :ج ،ب )162(
 äوا :ش ،ج ،ب ؛د )163(
 دنع :ش ،ج ،ب ؛د )164(
 لقت£نو :ش ،ج ،ب ؛د )165(
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لَفلا
&

لَفلا نا4 اّملو ةرئادلا فصن )166(ك
&

ل4 رهظ9ف )167(رود6 ك
<

 لBش ءاج اذهل ه
 ضرألا Uع  RS امّنإ فاق لNج ةرئاد ّنإف ةق9ّض ةرئاد اهّنIل ةلما4 ةرئاد هسأر
 )170(سْ^جلا كلذ نم فاقلا )169(سأر ةرئاد تناBف ءازجألا )168(ّلقأ ضرألاو
bc رهظو

S رهظ6 ام4 ةرئادلا فصن ەرئاس bc
S لَفلا نم ةرئادلا فصن )171(ضرألا

&
 ك

bc )172(رهظ دقف
S ةأش^لا ەذه ةق9قح iلَفلاو ضرألا ةأش

&
 .ك

 ّولعلاq ههبشل قوف نم ةَطْقُنلا mعأو لفسلاq ههبشل ضفخلا mعأ ّمث
 ًءاÉو هلNق ًءا6 اْوأر مهّنإف )ÄÅc)173نث�ب ەوطَقَنف ءا9لا عم هت}سانم قyzلا لهأ xارف
qارو ەدعx ههبش برغلا لهأ qنونلا bc

S لَفلا ةرئاد )174(فصن
&

 ەوطَقَنف ك
bc ّلجأ مهو نونلا لثم ًةدحاو

S حلاBلا )175(لهأ نم ةمyzو ةئاملا هل ّمث قRS  
â bcوألاو دَقُعلا نم ةثلاثلا ةNََتْرَملا

S ئملاÄÅc ظح اهلف< bc
S ءا9لا لثم ة9ّنادحولا 

ècرألا هNشلا لجأ نم سéا6 وهو ةNسانملا ەذه )176(ءا9لا çÄÅcو هنåبف
S يذلا  

bc نال9س هل بطرلا ّنأل سëدقتلاو ه9ف
S ا9لاو دوجولاéةّزعلا ماقم هل س 

 )ôS)177ف داتْوأ لاNجلا ّنأل فورحلا نم ەóÅغ نود فاق لNج نا4 اذهلو عْنَملاو
 .هجو ّل4 نم ةزöÉع ةتباث ةسéا6
لَتْعُملا ءا9لا اّمأو

<
bc اهبتارم نِم ناq دقف ل9ملا فلأ  RSو ة

S وألا ءا9لاâ غ6 امúc 
 تهبشأ هçو نوكسلا اهنمف )178(ءا9لا كلت نع هq تóÅّcمت ام ركذن نأ çùûو

                                                
 وهو + :ش ،ج ،ب ؛د )166(
 رودت :ب )167(
 لّوأ :د )168(
 - :ش ،ج ،ب ؛د )169(
 باسحلا :د )170(
 ضرألل :ش ،ج )171(
 رهظف سْ^جلا كلذ نم :ب )172(
 ÄÅcنثإ :ش ،ج ،ب ؛د )173(
 فصنل :د )174(
 - :ش ،ج ،د )175(
 ءاNلا :د )176(
 - :د )177(
 - :ش ،ج ،ب ؛د )178(
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كَسُ; نأ هعضو لصأ ّنأل ن4اس )179(وهو دتولاو ل,جلا هّنأل فاقلا
@

  ABو ن
Cعتف ةدراI 4ا دومجلاKL غ نمKOو )180(اهAB  لِع فرح

@
WX اهلولعمو ة

B لاعلا
Y

 م
 )182(تناf ذإ ةbcّلع نونلا ّنأل )181(]نونلاو فاقلا تهبشأف[ \عألاو لفسألا
لَفلا ةرئاد فصن

Y
 .امهنnب تعقو اذهلف ك

WX اهKOثأت اّمأف
B لِع فرح اهّنإف لفسلا

@
 ةwّxقملا رومألاو ماuحألا ترهظ اهْنَعف ة

WX اهKOثأت اّمأو مالسلا مهيلع ءا}zنألا فرح ABو ةداعسلا yإ
B لاعلا

Y
 ىولعلا م

لَفلا راصف ناسÅإلاC اههبشل ةÇÉع تناf اذهلو ناسÅإلا ةق}قح اهّنإف
Y

 رودÖ ك
ف )ÜOX)183ب ترهظ اذهلو اهسَفنب

َ
ل
Y

فو فاقلا ك
َ

ل
Y

 امهل بطقلاf تناuف نونلا ك
 .)184(اهِب نارودÖ امُهف اهنوكسل
 لمانألا درxو ÜOXِقَ}لا دKãب ءاج )185(دق Kãخلا ّنأ مّدقت دقو اضÖأ ةدرا,ف نونلا اّمأو
لf مولعلا مِلَعف

@
 í ّصتخا ف}ك ةمuحلا ەذه بجعأ امف دKãلا اذه دنع اه

  يذلا ةئاملا رطش وهو )186(نوسمخلا اهل نونلاو فورحلا ەذهب ÜOXِقَ}لا تاذ
 .فاقلا فصن \ع هّنأل ةرئاد فصن ناf كلذلف فاقلا وه
4َرُم فاقلا ّنإف

@
 ەKOغو واولاf ب}كKîلا فورح نم وهف نونو م}م نم )187(ة,

لf تاfرحلا Iعأ ّمث ÜOXِقَ}لا اذه فورح فñÉأ ام رظناف
@

WX حتفلا وهو اه
B ءا}لا 

òÇ WXلاو
B ّمضلاو فاقلا WX

B لا رخآ ْتعقو اّملو نونلاöعيمج ْتل,ق ةمل 
ثؤملا بسحC نوكسلاو تاfرحلا

ّ
لَفلا اذهل كّرحملا ر

Y
 .ك

فر كلذ ه,شأ امو أدتبم وأ العاف هنوك نم ه4ّرح نإف
َ

 نûو ُرثألا هل ناfو هع
لöلا سْفنلا نع الِعَفْنُم هنوك نم ه4ّرح

@
ثؤم ناuف ةّ}

ّ
 نûو هضَفخو ه,َصن ه}ف ار

                                                
 دتولاو ل,جلا ّنأل :ش ،ج ،ب ؛د )179(
 ەKOغ :د )180(
 - :ش ،ج )181(
 اهّنأل :ش ،ج ،ب ؛د )182(
 òÜOXلف نم :د ؛نم :ب ؛ش ،ج )183(
 نارودÖ ام}ف اهنوكسل :د ؛ اهِب نارودÖ امُهف امهنوكسل :ب ؛ش ،ج )184(
 - :ش ،ج ،ب ؛د )185(
 نوسمخلا هل :د ؛نوسمخ هل :ب ؛ ش ،ج )186(
4َرُم :د ،ب )187(

@
 ب
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!"# %&
ثؤملا ة&<ح نم هل ج9خ7 ام! رمألا رظت/ي ةفقولا '

ّ
كَس ر

F
 ّلJ اذكهو َن

 .مهفاف ه[لع اهماYحأ بوانتو تافصلا RSيغت لNق7 فرح
&"كaو

 لوقنف رخألا ةعlرألا kإ عج&Rلف )188(ةرو&<لا نم ەانركذ امل ردقلا اذه  '
 تاقارب xع اهــaراجتو ه[لإ اهق!اسt دنع مَمِهلا kإ رظني ه! &qSِقَ[لا &qSَْع نإ
ةجراخ )189(اهدهش}ف ةحلاصلا لامعألا

ً
&% ةنوجسملا سوفنلا نم 

 ل�ا[هلا '
لÄظلا

Å
لاع اهقا#RخÇو ةّ[نام

F
 كلهت يذلا ّمَضِخلا رْحNلا وه يذلا لاثِملاو مْهَولا م

 رِّوَص7 ف[ك )190(ه[لإ ةفاضملا &qSَْعلا ەذهب &qSِقَ[لا اذه نياعتو مَمِهلا áRàا ه[ف
 تفقو دق مَمِهلا ضع! ىRSف اهتبلط بساني )191(ام ماهوألا ةçلمم بحاص اهل
لاع kإ عج#Rف تلصو دق )193(لوقتف اهل بصن ام )192(عم

F
 'ïحتو ةداهشلا م

&% اهّنا لوقت 'ñو )194(ّبذتو اهماقم نع
&% 'ñو لصاحلا '

 اهدَ[ِب )195(ام تئافلا '
òô
 رفظ دق هّنأ بحاصلا لّ[ختي امJ لاثملا ةهج نم ةروصلا رهاظ الإ ء'

لJ هّنأو ة[ْحد!
ù

òô ة[ْحد نم ەدَ[ِب س}لو هم
 مالسلا ه[لع لRüaج ناJ امّنÇو ء'

لَغ ٌلْقَع اذهف
£

 اذامNف ة[ْحد نك7 ملو ة[ْحد ىأر هّنأ مسقأ  '#¶ح )196(ٌّسح هط
&% عطاوقلا ەذهو ةقثلا عقت

 هلْقَع kإ ناس™إلا ّ&®qمط7 )197(ف[كف ق9aطلا '
 .ة!اثملا ەذهب هلْقَع ّداومو
 &qSح لاقل لجع7 مل ولو اهيلع ناس™إلا رطف '#¶لا ةلَجَعلل اذه لثم عقو امّنÇو
 دّسجت اّ[ناحور نك7 مل نإ ة[ْحد هّنإ لوقأ اصخش ُت7أر لوق7 َت7أر نَم لئُس

                                                
 لّوالا لصفلا kا انه نِم طقس &#qملا :ج )188(
 اهدهش}ف تاحلاصلا :ش ؛اهدهش∞ف تاحلاصلا :ب )189(
 - :ش ،ب ؛د )190(
 امو :ب )191(
 دع! تفقو :ش ؛عم تعقو :د ؛ب )192(
 لوقنف :ش )193(
 ّبذaو :ش ؛بّرقتو :د ؛ب )194(
 امو ة7اغلا &% لصاحلا &% :د )195(
لَغ ُلَقْعأ وهف :د )196(

£
 هط

 ف[كو :ش ؛ف[ك ْوأ :ب ؛د )197(
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لِع الف ة?ْحد هّنإ لاق اذ"و ەدنع 123ِقَ- الف اذه لاق اذ"و
B

 نFل 123ِقَ- الو ەدنع م
 .انيِقَ- ه?ّمسK يذلا عْطَقلا ەدنع
 قلخ اّمم بّجعتي مَمِهلا ع[جر ىأرو ەانركذ ام لثم Tإ هنْيَعR رظن اذإ

fُ)198( قِثَو نَم مأشأ امف روصقلا نم لوقعلا ه?لع Rهّنأ لاق نَم وأ هلْقَع 
 .هلْقَعR هoّر فرع-
s3 اهلزنأ هنْيَعR اهيلإ رظني وهو 123ِقَ?لا Tإ ةقRاسملاR مَمِهلا تلصو اذ"و

t 
 ال ةلوقعم ةروص ضعR نِم اهضعR زاتم- wxtلا مَمِهلا رَوُص نِم لصحو هتu3ح
لسÇف ب?غ اهّنأل )200(ًةداع اهكرد- )u)199~لا نكم-

É
 اذهف اهيلع )201(هملع ط

لِعوه
B

 .ه?لإ فاضملا 123ِقَ?لا م
 عْطَقلا 12ْ3َع )203(وهف تطلغ اذ"و 123ِقَ?لا 12ْ3َع )202(نِم طلغت مل اذإ كنْيَعف
لِعو

B
لِع نِمف طلغ- مل اذإ كم

B
لِع نِمف طلغ اذ"و 123ِقَ?لا م

B
 هلوق وهو عْطَقلا م

 ّنأل 123ِقَ?لا الإ )204(ملع- الو 123ِقَ?لا الإ ىري الف »ە,+و هعمس ُتنك« Tاعت
لِع اذهف 123ق?لا نم ةّداملا

B
 نطاوملا نم )206(فuََّتي نيأ ناR دق )205(123ِقَ?لا م

ذغت ناسêإلا ةّ?مسج فلاخ- امç هنْيَع فالخR هّنأو
ّ

 .ه-
 مَمِهلا 123ب )207(لصفلا تافص هل تë2ّ3مت امدنع رظني نأ وهف 123ِقَ?لا ّقَح اّمأو
s3
t حو هنع )208(تثع~نا يذلا رمألاïلحم نيأو ةّمهلا كلت بحاص جازِم م

É
 نم ه

                                                
 - :د )198(
 نأ + :ب )199(
 - :ش ،ب ؛د )200(
 اهملع :د ؛ش ،ب )201(
 - :ش )202(
 نِم :ب )203(
 ملعت الو 123ِقَ?لا الإ ىرت الف »ە,+و هعمس َتنك« :ب )204(
 هملع :ش ،ب ؛د )205(
 فuني :ش ،د ؛ب )206(
 لضفلا :ب )207(
 ثع~نا :د )208(
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لاع
$

 نم هطالخأ جاB8Cمإ @?ع= )210(ام هل ود;ي 78ّح هتَّي1َِب تماق اذام )209((عو هم
 .كلذ بسحS )211(دادمإلا نوكNف ةّوقلا

 jإ لزن هنم يذلا مولعملا ىولُعلا هماقم @C̀ رظني نأ وهف Z[CِقNَلا ةقNقح اّمأو
 (ُعلا تاNّناحورلاS قاحتلإلاو فNلpتلا دعo@ Sت1ي كلذ jإ هّنإف Z[Cلفاس لفسأ
B88ّ̀لا @C̀ هّنأ ناسxإلا @C̀ لNّختvو ﴾مولعم ماقم هل الإ اّنم امو﴿ اولاق نيذلا

@ 
 .كلذك رمألا سyلو ماقم هل سyل )212(نأو
 ءاوس ةكئالملا� لوؤت هNلإ يذلا اهماقم @C̀ ةNّناسxإ ةفNطل ّل� دجوأ { ّنإف
 نم ە]Bغو ةلاسرلا )213(غيل;تل لBávج لزن ام� نادSألا ]Bبدت jإ تلزن ّمث
 .هماقم jإ عجرvو ةكئالملا
لَملا اذهف

$
8̀رت دق ك

ّ
 ناسxإلا كلذكو (عأ jإ لفسأ نم )214(ّكش ال اّقَح 

 هنم لزن يذلا هماقم وهو هNلع توم= يذلا هسَفن رخآ jإ B88ّ̀ي لازيال
j êëإ عجري الو ﴾نوعجرت ه1ل0و﴿ لاق كلذلو

 كلذ;ف هنم جíخ نَم )215(الإ ء@
لعتي ماقملا

ì
 ەانòََتْخاف قرولا مدعو تقولا انق=اض دقو Z[CِقNَلا ةقNقح ق

 .Z[Cملاعلا ّبر ô دمحلاو )216(اندهج
 
 
 
 

 

                                                
 (عف اذهو :د )209(
 هل ود;ت 78ّح :ب )210(
 دادتمإلا نوكتف :د )211(
 هّنأو :ب )212(
 غيل;úب :د )213(
لَملا اذهف :ب )214(

$
8̀رت دق ك

ّ
8̀رت دق اض=ا كلملا اذهف :ش ؛ّكش الS اّقَح 

ّ
 ّكش ال اّقَح 

 jإ :د )215(
 اندهج ەانòCحأف :د ؛ەانòََتْخاف :ب )216(
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 )217(لصف
 
§£اشxإ ب°س نا�

Cّ£أ بات•لا اذهل )218(@
 ُتجرخ ّمث مالسلا هNلع لNلخلا ُتْرز @

 فراعلا خيشلا[ )220(@7áِحاصو انأ مالسلا هNلع طول ةراvز )219(ادصاق ەدنع نم
 فرطم نب كِلملا د;ع نب مNهربإ نب دمحأ ساّ;علا وبأ نيدلا نئاص @C̀وصلا
 ظاّفح نب دّمحم نب كِلملا د;ع ناوْرَم وبأ نيدلا فNفعو )221(يرملا
 مالسلا هNلع )223(مNهربإ عضوم Z[CِقNَلا دجسمS انقívط @C̀ انررمف )yÆ@[)222قلا
C̀ { ماقأف

C̀ ∞اءزج عضأ نأ يرطاخ @
Z[C Cِ̀قNَلا @

 فورعملا دجسملا اذه @
SلاNَِقZ[C اعت { ُترختسافj قوNّ224(ةلاجُعلا ەذه ُتد( ]Sعضوملا 
 ةنس لاّوش نم ë≤ع عبارلا ءاع≥رألا موي كلذو[ ةراv±لا موي @C̀ )225(]روكذملا
8£ءارق7á@ Sحاص هتعمسأو )226(]ةئامّتسو Z[Cت1ثإ

لصو @
ì

 كلذ @C̀[ رْه¥ظلا اني
 عيمجو امهاّ=µو { انعفن[ مالسلا هNلع طول jإ انفòناو )227(]مويلا
لِعلاZ[C Sملسملا

∂
 .)229(]هتّزعS )Z[C)228نمآ م

 
 

                                                
 - :ج )217(
لؤملا خيشلا لاق :ج ،ب ؛د )218(

ì
C∏ر ف

لؤملا خيشلا لاق :ش ؛§£اشxإ C̀ ب°سلا نا� هنع { @
ì

 { ةمحر ف
 §£اشxإ C̀ ب°سلا نا� هNلع
 jا ُتدصق ەدنع نم ّمث :ج )219(
 @j اSاحصاو انأ :ج )220(
 يّزِملا :ب )221(
 - :ج )222(
 مNهاربإ :ج ،ب )223(
 هُتدNّقو :ج ؛ءزجلا اذه :ش ،ب ؛د )224(
 - :ج )225(
 - :ج )226(
 - :ج )227(
 Z[Cنمآ Z[Cمآ :ب )228(
 - :ج )229(
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 )230(لصف
 
 لNلخلا نأ )232(Z[CِقNَلاS عضوملا اذه πّس )231(هلجأل يذلا ب°سلا نا�و
 )234(هْتكرت دق قاحسªب هْتëّ≤∫ @78لا ةكئالملا تنا� مالسلا هNلع )233(مNهربإ
Sخأو[ عضوملا كلذBáاهّنأ هْت ºسB[ إj ەوُرَمأو هموق كالهإل طول Sِل

¥
 كلذ موز

8£أ= 78ّح )235(]عضوملا
 78ّح عضوملا كلذS لزي ملف مالسلا امهيلع طول هNلإ @

 انلعجف﴿ jاعت هلوق وهو مهجNجض عمسو ءاوهلا @C̀ طول موق نئادم Sòأ
 @C̀ هكوُرُب رثأو عضوملا اذه @ô C̀ دجس كلذ Sòأ امدنعف ﴾اهلفاس اهيلاع
 عضوم هّنأل ادجسم @πّسف »)FGH)236ِق1َلا وA اذA نأ دهشأ« لاقو ّفُقلا

 .»)238(FGHِق1َلا وA اذA« هلوقل Z[CِقNَلا @πّسو )237(ەدوجس
 
 Z[CِقNَلا باتك اض=أ هُتيّمس اذهلو بات•لا اذه ُتأشxأ ەدوجس عضوم @C̀و[
لpتن نأ انيأرو Z[CِقNَلا دجسمS هُتأشxأ يذلا

ì
C̀ م

 ةقNقح (ع قاروألا ەذه @
 .)239(]عضوملا اهاطعأ @78لا ة;سانملل تاماقملا نم ە]Bغ نود Z[CِقNَلا
 
لسو هلآ (عو دّمحم (ع ةالصلاو[

ì
 { نوعS بات•لا لم� .ا]Bثك امNلسº م

 .jاعت

                                                
 - :ش ،ج ،ب ؛د )230(
 - :ش ،ج )231(
 Z[CِقNَلا دجسم :ش ،ج ،ب ؛د )232(
 مNهاربإ :ج ،ب )233(
 هْتلزن :ش )234(
 - :ج )235(
 Z[CِقNَلا ّقحلا :ش ،ج )236(
 كلت هتدَجَس :ش ،ج ،ب ؛د )237(
 Z[CِقNَلا ّقحلا :ش ،ج ،ب ؛د )238(
لpتن نأ انيأرو ةNّمسالا ەذهب ەانيّمس اذهلو بات•لا اذه ُتأشxأ ەدوجس عضوم C̀و :ش ،ب ؛د )239(

ì
 (ع م

 - :ج ؛عضوملا اهاطعأ 78لا ة;سانملل تاماقملا نم ە]Bغ نود Z[CِقNَلا
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 نم نëv≤علا @C̀ روصنم نب )240(ردS نب بوّيأ دNب بوتكملا لصألا (ع ل≥¡ق
 هئِش1ُْم ةòCحS قشمد عماجS ةئامّتسو نëv≤عو ىدحإ ةنس نم ناضمر رهش
 يذ نم لّوألا @C̀ قشمدS هNلع ئرقو هلصأ نم ەذه تلقنو هNف افكتعم نا�و
 اذكه ەƒّ { سّدق هّطخ هNلعو ةئامّتسو نëv≤عو ىدحإ ةنس نم ةّجحلا

 .)241(]هخvرأت @1Æë§ C̀ملا بتكو ەركذ ام ّحص

                                                
 دvز :د )240(
 ّمت میظعلا يلعلا *اب الا ةّوق الو لوح الو نیّیبنلا متاخ ىلع هللا ىّلصو نیملاعلا ّبر * دمحلاو :ب ؛د )241(
(صو .Z[Cملاعلا ّبر ô دمحلاو :ش ؛هدحو * دمحلاو :ج ؛باتكلا

ì
 الو لوح الو Z[Cّي∆نلا متاخ دّمحم (ع { 

C£اسارخلا اضرلا وبأ { ةمحر jإ ]Bقفلا ه;حاص هقNلعت نم غíف .مNظعلا @(علا ôاS الا ةّوق
@ C̀@ لNنم عبارلا ةل 

 ةNطاسyمس∫ .... ةئم عبسو نëv≤عو عــ≥رأ ةنس نا;عش


