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 مهرلارلمتل هم تب
 : ىلوآلا ةعطلا ةمدقم

 « نييبنلا مانخ دمحم ائديس ىلع مالسلاو ةالصصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 تارضاحملل صخلم ىلع لمتشت « لدحلا خيرات ىف ةرك ذم هذهف « دعب امأ

 زاجيالا اهف تيرحت ٠ نيدلا لوصأ ةيلك نم ةيناثلا ةنسلا ةبلط ىلع.تيقلأ ىتلا

 ى لالمإ ريغ نم بائطإلاو « هعضاومو .فالخلا نايب ىف لالخإ زيغ' نم .

 ْ م هلاوحأو لدجلا روص نايب
 حور .ةيبرت ىهو ةوجرملا اهترمث اهل لسعجي نأو « قيفوتلا هللا لأسأو

 اظاعو اون وكيل مهسفنأ نوكيبم نيذلا ةبلطلا كئلوأ سوفن يف ظنملا لدجلا

 . نيدشرمو

 . ناعتسملا ىلاعتو هناحبس هللاو

 ةرهز وبأ دمحم ١94 ةنس رياني





 وبه ١ يبيه © ث ه
 أ -

 قلطت ًانايحأو « ةرباكملاو لدجلاو ةرظانملا تارابع ةئسلألا ىلع رودت

 ىف ًاحضاو ًافالتخا اهنيب نأ قحلا ىو ؛ ىرخألا عضرم ىف اهادحإ

 : حالطصالا

 ىذلا عوض و ملا ف باوصلا ىلإ لوصولا اهنم ضرغلا نوكي ةرظانملاف
 . هيف نيشقانتملا راظنأ تفاتخا

 . لالدتسالا

 ؛ قلل لوصولا الو « مصخلا مازلإ اهنم ضرغلا نركي ال ةرباكملاو

 ضارغألا نه كلذ رغ وأ « ةجاجللا قلطم وأ ةربشلاو « سلجم ا زايتجا لب

 . اليتف قحلا ىف ىنغت ال ىتلا

 : نارمأ ظحاليو

 « ةثالثلا عاونألا هذه لك ىلع لمتشت دق ةدحاولا ةشقانملا نأ : امهدحأ

 ىأر امههدحأ نهذ ىف حدقنيف « قحلل نيبلاط نيرظانتم ناشقانملا ءىدتبي دق

 بلقنت دئنيحو « هب همازلإو « هيلإ ههمصخ بذج ىف ذخأبو « هياع تبثي
 ةزعلا هذحخأتو « هيأرل بصعتلا ىلإ ةجاجللا هعفدت دقو . الدج ةرظانملا

 ليلدلاب همصخ ههدبيو « هيأر ضيقن ىلع ةحضاو ججحلا هل ودبت « مثإلاب

 لدحللا لقتتيف « هتجاجل ىف رمتسي كلذ عمو « ًاباوج رحب الف « ليلدلا ولت
 تارواخلا رثكأك ؛ ةرظانمو لدج ىلع ةشقانملا لمتشت دقو . ةرباكم ىلإ

 ( همخقي ىو ؛ هيعدي امف همصخ ةلداجم ءىدتبي طارقس ناك . ةيطا رقسلا

 . قحلا ىلإ هديب لخأي ىتح هشقاني مث « هلهجي عنتقيف



- 

 + ىلاعت هلوقك ةرظانملا هنم داربو ةغللا ىف قلطي دق لدحلا نأ : امبناث

 هباتكلا لهأ اولدامن الود : ىلاعث هلوقو © نسحأ ىه ىتلاب ملداجو د
 . ةغل ةرباكملا وأ لدجلا اهم داريو ةرظانملا قلطت دقو . « نسحأ ىه ىتلاب الإ
 ءايشأ ةيناعب كحصنأ ىإ دلولا ابمأ : (دلولا ابأ ) ةلاسر ىف ىلازغلا لوقك

 « ةعبرأ اهنم لمعت « ةمايقلا موي كيلع امصخ كملع نوكي الثل ىنم اهلبقا
 اسم ىف ًادحأ رظانث الأ اهاد حاف . عدت ىقاوللا امأ : ةعبرأ اهنم عدتو
 عبنم ىه ذإ « اسهعفل نم ربكأ اهمإف ؛ ةريثك تافآ اهبف نأل تعطتسا ام
 اهريغو ةاهابملاو ةوادعلاو دقححلاو ربكلاو + دسحلاو ءايرلاك « ميمذ قلخ لك
 (ةرباكم وأ لدج ىه امتإ لئاذرلا هذه ىلإ رجت ىتلا ةشقانملاو . . خلإ . خلإ
 . ةرظانلاو وه هلمشي ام ىلع لدحلا ةملك انتباتك ف قلطنسو

 : لدجلاب ةيانعلا

 .موي نم « ةديدش ةيانع ةرظانملاو لدتلاب مالسإلا ىف ءاملعلا ىنع دقو |
 تبتلاو « ةمآلا هذه ىف ركفلا لاجرو ءاملعلا نب ىركفلا فالحلا بشن نأ

 ىطنملا ةرئاد ف انوكي ىحل + ةرظاشاو كدحلا متت دعارت عضو مهتيانع

 دقو « ةرظانملاو ثحبلا بدأ لع وأ ؛ لدجلا لع اهومسأ ؛ مقتسملا ركفلاو
 يتلا ؛ ةرظانملا بادآ ةف رعم وهف لدجلا امأو : هتمدقم ىف نودلخ نبا هيف لاق

 درلا ىف ةرظانملا باب ناك الي هنإف ؛ مهريغو ةيهقفلا بهاذملا لهأ نيب ىر

 لسري باوجلاو لالدتسالا ىف نيرظانتملا نم دحاو لكو « ًاعسنم لوبقلاو
 جاتحاف أطخ نوكي ام هنمو « ًاباوص نوكي ام هنمو « جاجتحالا ىف هلانع
 درلا ىف اهدودح دنع نارظانتملا فقي اماكحأو ابادآ اوعضي نأ ىلإ ةمئألا

 نوكي نأ غوسي ثيحو ٠غ بيجملاو لدتسملا لاح نوكي فيكو لربقلاو
 نيأو « هتضراعم وأ هضارتعا لحمو ًاعطقنم ًاصوصخم نوكب فيكو « الدتسم
 ةفرعم هنإ هيف ليق كللذلو « لالدتسالاو مالكلا همصتللو ؛ توكسلا هيلع بجي

 «ىأر ظفح ىلإ ابم لصوتي ىتلا لالدتسالا ىف بادآلاو دودحلا نم دعاوقلاب
 هيف بتك نم لوأو هلل هريغ وأ هقفلا نم ىأرلا كلذ ناك : همدهوأ

 . اهدعب نم هيف فيلأتلا ريك مث « ىديمعلاو ىودزيا



 هوم ا|سجالا

 اندرأ ولو ٠ قئاقحلا نم ةقيقح كاردإ ىف فالتخالا ثيح الإ لدجال

 رهظيو « انيدتها ام « ناسنإلا ىنب نيب ىركفلا فالتخالا اذه أدبم عب نأ

 أدبا « ضرألا هذه ىف ناسنإلا مدقب مدق فالتخالا نم عونلا كلذ نأ ىل

 كاردإ ىف ةرسلا هذخأتو « هتمظعب هدشيف نوكلا ىلإ رظني أدتبا ثيح هعم

 لمأ هتأشن موب نم ناسنإلا نأ نولوقي ءاماعلا ناك اذإو « هتقيقحو هبتك

 ىلا ةليخألاو روصلا نإ : لوقن نأ دبالف « نوكلا ىلإ ةيفسلف تارظن رظني

 مهراظنأ هيلع تعقو ام فالتحاب ناسنإلا ىنب ىف فلتت تارظنلا كلث اه رشت

 ةراضحلا و ةيندملا ليبس ىف تاوطخ تاسنإلا اطخ الكو « مهماجعإ راثأ امو

 « ةيفسلفلا بهاذملا فالتخالا اذه نم دلوت ىتح « فالحل تاجرف ثعستا

 . كلذ ريغو « ةلزنملا ريغ تانايدلاو

 : اهنم ادج ةرثك ةقيقحلا ىف فالتخالا بابسأو

 : هتاذ ق عوضوملا ضرمع

 « اهتاذ ىف ةضماغ تاعوض وم ةساردل نامزلا مدق نم ةفسالفلا ىدصت

 ؛ هتريصب هيلع عت ام ىرب لكف « ةدبعم اهكاردإو اهمهفل قرطلا تسيلو
 نوطالفأ لاق دقو . ملاوقأ عومجم نحلا ناك امم رو « هتيوه هيلإ هيد امو

 هوئطحنأ الو ؛ ههوجو لك ق سانلا هبصي مل قحلا نإ : ماقملا اذه لثم ىف

 اوقلطنا نايمع كلذ لاثمو « ةهج ناسنإ لك باصأ لب « ههوجو لك ىف

 ريخأف هسفن ىف اهلثمو « هديب اهسجف هنم ةحراج مهنم لك ذخأو « ليف ىلإ

 « ةرجشلا لصأب ةبدش ةريدتسم ةليوط لبفلا قل نأ لجرلا سم يذلا
 « ةعفترملا ةببارلاو ةيلاعلا ةبضضحلاب ةبيش هتقلخ نأ رهظلا سم ىذلا ربخأو
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 مهم كيحاو لكف هرشنيو هيوطي قيقد طسبنم هنأ هنذأ سم ىذلا رمحأو
 ايف لهت+ او أطنلا هيلع ىعديو « هبحاص بذكي لكو؛كردأ ام. ضعب ىدأ دق

 بذكلا ىلإ رظناو ؛ .مهعمب فيك قدصلا ىلإ رظناف « ليفلا قلخ نم هفصي
 . مهق رف ىتح مهلع لخد فيك أطخلاو

 سفنلا ةقيقح- فالتسالا ف ًاببس ابضاومت ناك ىتلا تاعوضوملا نمو
 . ىلاعتو هلاحبس هللا تافص ةلأسمو«لسرلا نم ةرثف ىف نوكلل ءىبذنملا ةقرقححو

 : عازألا عضفوم ضومت
 عازألا عضوم نأل فالحللا امهنيب دئشيو « نالداجتملا فلتخي ام ًاريثك

 لك لطب عازنلا عسضوم.فرع اذإ. : لرقي طارقس ناكو ؛ نييعتلاب ملعي م
 ىلع هرظن عقب ةقيقحلا بلط ىف نيفلتنغلا نيرظانتما الك نأل كلذو . فالح

 ىف هنأكف « هرظن هيلع عقو ام ىلع هكح ىنبيو « رخآلا رظن هيلع عقب ال ام
 نيرظانلا دحأ ىأر اذإ اك كلذو « عومضوم ىف همصخ عم قالتي مل ةقيقحلا
 هآر امم | مكحف رخآ اهجو رختآلا ىأرو « ىأر ام | محق ساطرَقل اهجو
 نيمصخلا الك مهفيل ؛ ظافلألا تالالدب ةيانعلا لك ىعي طارقس ناك كلذلو
 | .. تالبلا محن ايقالث اذإو « ةدحاو ةطقن يف ايقالتيف ؛ رخآلا مالك

 | : تاوبشلاو تابغرلا فالتخا

 . انتريصب ال ةحيلم ءايشألا انيرت ىتلا ىه ةبغرلا نإ : ازونيبسسإ لاق
 .كلذ سفنلا ىلع حبقلاو نسحلا سايقم ىلع ىلوتست ةبغرلا تناك اذإو
 ديالف « ةبراضتم ةفلتنع سانلا تابغرو * م مكدلسا كلذ لاق اك « ءاليتسالا

 . مهتابغر نيابتل مهؤارآ نيابثتو « اهفالتخاب اوفلتخي نأ نم نذإ

 : ةجزمألا سف نازمخأ

 ةجزمألا نيب مداصتلا خيرات وه ةفسلفلا خيرات تإ : سميج مايليو لاق

 ءبدألا نادذيم يف هنأش ًاشيأ هل سرا نب فالتخالا اذهو © ةيرشبلا



 سما سل

 هبيس ءارآلا فالتملا نم أرثك نإ: « قح لوق كلذو . ةموكحلاو نفلاو

 عر ولا هاري ال ام ىرب داحلا ىصعلا جارمل وذف . اهل نيلئاقلا ةجزمأ فالتخا

 2« بضغ وأ ءوده نم ناسنإلل ةضراعلا لاوحألا تناك اذإو « ئداهلا

 نأ دقتعي نأ دبالف « اهفالتخاب ةفلتخم هءارآ لعجن بارطضاو رارقتساو

 « ءارآ نم هيلإ نابهذي ايف امهفالتخا نم ريثكل عاد جارملا فنيصخش فالتخا

 ظ : هاجتالا فالتخا

 ةفلتع تاسايقلا : افصعلا نارخإ لئاسر نم ثلاثلا ءزجلا ىف ءاج

 ءابدناوقو مولعلاو عئانسلا لوصأ بسحم كلذ لك « نونفلا ةرثك « عاونألا

 نسب ملا سايق الو « ءابطألا تاسايق هبشت ال ءاهقفلا تاسايق نأ كلذ لاثم

 تاسايف هبسشت نيفسلفنملا تاسابق الو « نيملكنملا الو تيوحنلا سايق هبشي
 ؛ ,”ملدجلا تاسايق هيشن ال تايضاي رلا ل نيئطنملا سايق اذكهر « نييلدجلا

 ةسيقأ لع لكل ناكاذإو . تايهلإلا الو تايعيزطلا ى مهتاسايق هبشن الو

 لع بحاص عم عوضروم ىف ثحم اذإ ملع ةسيفأ هيلع تبلغ نمف ؛ هب ةصاخ

 :كلذ ريتعاو « هملع حور هريكفت ىف ثعبني لكو « امهارظن فلتخمي رخثآ

 فالتخالا نإف « نآرقلا قليغ ةلأسم ىف نيثدحملاو ءاهقفلاو ةلزّمعملا ناب فالحلاب

 : نئياقع فالتخا لقف تنش نإو « ثحبلا جهانم فالتخا هببس ناك امن
 ىرخألاو « ةيلمعلا ماكحألا طبنتست امك راثآلا نم دئاقعلا طبنتست امهادحإ

 . هرآيت ىف ةعفدنمو « هب ةيدتهم ّلّقعلا ءارو ريست

 : ناهربلل صقنو ؛ ليلدلا ىلإ رظن ريغ نم مهتاك احمو نيقباسلا ديلقت

 ىعنو « ءابآلل مهدياقت نيكرشملا نع ميركلا نآرقلا ىكحام ؟ريثك
 هللا لزنأ ام اوعبتا مل ليق اذإو ه : ىلاعت هلوق لثم ىف لقعلا لامشإ مبلع

 ًائيسش نولقعي ال مهؤابآ ناك ول وأ « انءابآ هيلع انيفلأ ام عبتن لب اولاق

 ريذن نم ةيرق ىف كلبق نم انلسرأ ام كلذكو ١ : ىلاعت هلرقو . ؛ نودتس الو

 6 نودتقم مهراثآ ىلع انإو « ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ اهوف رثم لاق الإ



 دن له د

 نوتوافتي اوناك نإو « سانلا سوفن ىف ئيقباسلا ديلقت ةعزن لارت الو
 ىلع رطيسي ةسادق لايجألا اهتبسكأىثلا راكفألا ناطلس نإو ؛ ًافعضو ةوق اهف

 . اهرييغ حيبقو « اهنسح نايبل نيهاربو ةسيقأءضوىلإ لوقعلا عفديف بولقلا
 « ةجتنملا ريغ ةلداحنلاو « ةنحاشملاو « فالئخالا ىلإ كلذ عفدي نأ ىعبطو

 يتكف.وأو . رعشي ال ثيح نم « فالسألا دويقب لولغم وهو شقاني الك نأل

 فالتخالا نوكي ام دشأو « نيبملا قلا حضو امهل حالل نيرظاننملا دويق

 . ةيعاتجالا لئاسملا ىف ديلقتلا ببسب

 : كرادلا فالتمخا

 ًابقاث ركفو ( ةذفان ةريصبو « احجار القع هللا هان دق سانلا ضعب

 هيف ممضعبو « هيفاوخخو هرهاوظب ميو « هيحاون لك نم عوضوملا كردي

 ءركف روصق هيفو « ةلماش ةرظنب عوضوملاةطاحإ عيطتسي الف « رظن روصق
 ىتلا جئاتنلا فلتْمَم نأ دبالو « ةياهللا ىلإ ةقيقحلا نع ثحبلا ىف بأدي الف

 «لوألا فئصلا نم ناك نم هيلإ لصي امع ةلكاشلا هذه ىلع ناك نم لصحم :

 ديج نوكي سانلا نم اريثك دجت كنإ : افصلا ناوخإ لئاسر ىف ءاج دقو

 « ًاديلب نوكي نم مهنمو ؛ ًاروك د روصتلا عيرس ( :زيعلا قيقد : ليختلا

 بابسأ ضعب ًايفيأ اذهف ©« سفنلا ىهاس ء بلقلا ىمعأ « نهذلا ءىطب

 تفلتخا ميتاكا ردإ تفلتخا اذإ هنأ بهاذملاو ءا رآلا ىق ءاملعلا فالتخلا

 <. كلذ بسغ مهتاداقتعاو مذارأ

 : ناطلسلا بيحو ةسايرلا

 ةبغر الإ هتقاس ءارآي ذخألا ىلإ ناطلسلا اذ ضرغلا مفدي ام اريشك

 غابت ةعلس مهمولق اولعج نيذلا ءاملعلا نم ًاريثك لمحمو « ةحماج ةحلم

 مهتوعد ف ءالؤه عفدني دقو « اهرشنل ةلداحناو « اهم ةادانلا ىلع سحن نمثب

 باوصلاو قدللا ضحم هنأ وأ « هيلإ نوعدي ايف نوصلخم مبنأ مبملإ ليخم ىح
 ميسفنأ اوبدنن « هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر مجلع درلل ىربنيو



 م ]آد

 ؛ ةبوبشم ران نيقيرفلا نيب نوكتف ء اهرامذ ظفحو ؛ ةقيقحلا نع دوذلت

 لسجر ىتمأ ىلع فاخأ ام فوحأ ١ : لاق هنأ علي ىنلا نع ىور

 مهلضيو « هنايبو هتحاصفب مهريغي بلقلا مكح ريغ « ناسللا ملع « قفانم

 . « هتفرعم ةلقو 2 هليجم

 : بصعتلا

 هعنم و « هيلع رطيسنو ؛ هلع زاتجتف « ةركف ناسنإلا ىلع تبلغت اذإ

 « هباصعأ جاتبت « اهعزانت ةرطاخخ وأ « امضقانت ةركف هيلإ لصت نأ :نم

 ناميإلا ةوق امإ « رئاثلا بصعتلا اذه أشنمو « امف مجوه نإ هتروث روشيو

 رورغ وأ « الوأ الإ بقي ملام كاردإ نم عنمت ةفيعض باصعأ وأ « ةركفلاب

 ناسنإلا ىلع ني دقو« ةرباكملاوأ ةلداجملا هتمرل بصعتلا ناك اهيحو « ءاليخنو

 وطنم وهو « قحلا بلط ىف صلخم هنأ بسحيف ؛ هسفن ىف بصعتلا عضوم .
 ًاباسح اهسا>و « هبسفن بقار اذإ ةقيقحلا هل نيبت دقو « هعفدت ةيبصع ىلع

 . اريسع

 : ماهوألا ةرطيس

 امئاف ىف ةبيرغ راكفأب نوملسي مهلعمجن ماهوأ سانلا نم ريثك ىلع ىلوتست
 كلت تسيلو « مهماهوأ ريثأت تحت اوعقي مل نم نوفلاخي امل مهقانتعاب مهو
 ضعب دنع اهلاوحأ دشأ ىف نوكت دق اهنإ لب « مارعلا ىلع ةروصقم ماهوألا

 ءاملعلا ةريخ نإ : نييبروألا ءامكحلا ضعب لاق دقلو « ءاملعلا صاوخ

 كلذ امو . رحسلا ثداوح ءازإ نونوكي ايح هجهانمو معلا دعاوق نوسني

 . ماهوألا ناطلسل الإ



 هاج بست لَ
 : ةيبرعلا ةيلقعلا

 « ةيلقملا امبتاهااو « ةيركفلا اميعزانل ةروص نيصخش نب لدجلا

 صض رع امو.« اهتيلّمع ةسارد ةمأ ق لدجلا ةسارد دنع ىرورضلا نم ناك كالذل

 نه ناك « برعلا دنع لدحلا يرات ةسارد ددصدن انك اذإو ؛ عزانم نم ال

 . ةيبرعلا ةيلثعلا فرعن نأ مزاللا

 لاغمو ؟ مهئالعإ ق لاغم نب ةيبرعلا ةيلقعلا ةقيقح ق ءاملعلا فلتخا

 نانويلاو مورلاو سرفلا ءارظن مهلمجي ظحءاجلاف « مهنأش نم ريغصتلا ىف

 نآأل « مولعلا نع سانلا دببأ ه : مهف لرقي نودلخ نباو « مظعأ لب دنهلاو

 برعلاو « عئانصلا ةلمج ىف تجردناف ؛ ملعتلا ىلإ ةجاتعم تاكلم تاذ مولعلا

 برمعلا دمبو ؛ ةيرضح كلذل مولعلا تراصف « انمدق امك اهنع سانلا دعبأ
 ىلاوملا نم مهانعم ىف نم وأ مجعلا مه دهعلا كلذل رضملاو « اهقوس نعو اهنع

 ةغللاب نومجستسملا وأ « ميبملا يه ربكأ مالسإلا للعلا ةلبح ناك كلذلو

 ٠ : مجاعألا الإ هنيودنو ملعلا ظفحم مقي مو « ىبرملاو

 هيد سيلو ه رعاشم عبطلا كاع ؟ ىلرعلا فيصو ق ىرلوأ لرقيو

 ءىذل ثرثكي الو ؛ نيد ىلإ ًاريثك ليمي الو « فطارعلل الو لايخلل لاج
 ظ ١ . ةيلمع ةدئاف نم هجتني ام رادقم الإ

 اهنعو « ةيماسلا مألا افصاو « ةيماسلا تاغللا هباتك ىف نائير لوقيو

 ةفاج « لاوكللا ةريصق مثأ امتاعزن 'فالتخا ىلع اهلك ةيماسلا ممألا نإ : ب رعلا
 لسرتست الو ؛ اه ىف قمعتت الو « ايلوأ اك اردإ ءايشألا كردت « روصتلا

 دقتمملا مكح ؛ ةلهو لوأل ءايشألا ىلع منو « اهتفرعمو قئاقحلا فشك ىف



 دل ا" دل

 اهتالامش « ةيعطتلا ,نيهارلاو براجتلا هتعنفأ ىذلا ءىشلا ةحصب مزاجلا
 فرعت ال ©« ةدودجم ةذورعم ةيعايتجالا اهمظنو « ةدودعم اهتاكاردإو ةدودخغ
 امو“ مظن ىف سبل ء مدسقتلل' لهأ ريغ ريغو « ةنورملل ةلباق ريغ «.لاقتنالا

 لونغلا .بدألا لع ىف السيلو 2 ركبفتلارثأ ىلعالو كاردإلا ةعس ىلع لدي ام

 ىرلا رهاظمو اهدجم ىلع لدي امم ىرخألا مثألا هتكرت امل ةبسنلاب ركذي رثأ
 رثأ الو « اهل ةفسلف ال ةيماسلا مثألا نإ : لاقو . نونفلا باب قو عامجالا ف
 تاللظ هنم تحمو ملاعلا تدسشرأ ىتلا عئارشلا نإو « اهف مظنلاو نيناوقلل
 . مهتغالب ىف ىرب هلك اذه نإن لاق مث . ةيماسلا مثألا دنع اهل دوجو ال ةلاهجلا
 :دردم رعشلا تاعوضوف « عونتلاو فالتخالا. هزوعي ىنرعلا رعشلا : لوقيو
 ايوروأ ءاملع نم ريثك ىأرلا اذه عبت دقو . نييماسلا دنع ًادج- ددعلا ةليلق
 . ىضاملا نرقلا فصتنم ف

 ىركفلا روصقلاب برعلا فصب هنأ مالكلا اذه ىف لمأتملل رهظيو

 . مهلع قرتفت ال مهمزاول نم ةمزالو ةلبجو ًاعبط مهف كلذ دعبو

 ىلع ركنأ ذإ .«خيراتلا لظو « ةقيقحلا ىلع ىنجت دق هدجت اننأ قحلا ىو
 مهر عش عوض مدع'دع دقف ©« ىرعشلا ملايخو « مهمالك ىف مهتغالب برعلا

 ىبرعلا ىبدألا خيراتلا نإف . ةقيلسلاو ةعيبطلاب مهر بكفت صقن ىلع اليلد

 هصقني هنأ ركني ال « ًاجاتنإ اهرثكأو « ابدأ مثألا ىوقأ ثصو ىف مهعضي

 مهترطف ناصقن كلذ ىنعم سيل نكلو « لينٌلا رعشلاو ىصصقلا رعشلا
 ناعونلا ناذهو « اهمكح اهل ةيركفلا ةئيبلا نآل ؛ ناعونلا نا ذه مهنيب رشتنا نمع

 تناكبرعلاو ؛ نيودنلاو ةباثكلا اهف دوستو مولع اه ةمأ ف الإ نادوسي ال

 ناسللاب ذصخؤت اهفراعمو « نيقلت اهتساردو « براجت اهمولع « ةيمأ ةمأ
 . اهلاوتأو ةايحلاب سرمتلاو « ةهفاشملاو

 . ثوحبو « ةلماك مولع ةيلهاجلا ىف ,هدنع نكت مل برعلا نأ ركنن انسلو
 لوقن لب « دنملا ةمكحو ؛ نانويلا ةفسلفك ةقيمع ةيفسلف راكفأو ةعونتم



 سؤ غ

 رثكأو « ةليلق ةمذرش ره : برعلا ءامكح ىف لحتلاو للملا بحاص هلاق اه

 لقع نأل كلذ سيل نكلو .ركفلا تارطخو « عبطلا تاتلف مهنكح

 تافاقث هل صضرعت مل لهاجلا هرصع ىف هنأل لب « مولعلل لباق ريغ ىنرعلا

 ( هفارطأ ىصقتي ,ظنم ىملع ثحبل هٌلييتو .؛ هركف ظنت « قاطنلا ةعساو

 . هيفاوخنو ©« هرهاوظ ىف قدعتبو

 لو ةيداصتقالا لاوحألاو ةيعيبطلا ةئيبلا رثأ نم الإ كلذ لك ناكامو

 بصعتملا ىلروآلا كلذ ىعدي امك « هقرافتال ةصاخو « ةلبجو ةرطن هيف نحب

 برع ىف رهظ ىذلا ىركفلا روصقلا ناكولو « ءاملعلا سوبل سبل نإو.
 ىدنكلاك « مالعألا ةفسالفلا كئلوأ مهتلالس نم ناكءام ةليجو ةرطف ةيلهاجلا
 برعلا لذب : ويدس ةمالعلا مييق لاق نيذذلا ىتالسإلا ركفلل ةلمح نم ؛ هريغو.

 ؛ نونفلاو تامولعملا نم ةيرشبلا ماهفألا هتركتبا ام عيمجم ةيانعلا ف مهته

 ىلع لدت تاراكنباب ةينارصنلا ايوروأ ًاصوصخيدالبلا بلاغ ىف اوربتشاو
 نم ةجنرفلا هلهج ىذلا مهتأش ولع ىلع دهاش ائاو « فراعملا ىف انتمتأ مهنأ
 برعلا عسبط ىف ىرب ةقيقحلا بلط ىف صلخلا ملاعلا كلذ نإ لب . ةديعب نامزأ

 ادادعتسا نيدعتسم اوناك : مهنف لوقي ذإ « مولعلاو فراعملا دادعتسالا

 .. ميلا نيب غالب طئاسو اونركي نأل « ًايعيبط.

 نم هلاثمأو نانير ءاعدا لاطبإل ةيناطيرلل فراعملا ةرثاذ تدصت دقلو
 باوص نم سيلو : ابق ابمف ءاج دقف ؛ ىبرعلا لقعلا ةعيبط ىركسفلا روصقلا نأ

 .ىه ىئاسلا نسنجلا ىلإ ةصاخ تافص مهفاضإب نس الو نانير هلعف ام ىأرلا

 . ابف اوشاع ىتلا ةثيبلا ةجبتن ىهف «:ةيجراخ لماوع نع ةئشان عقاولا ى
 لاوحأ ىو ىرخأ ةئيب ىف اوشاع ؤل مهنإو « مهم تطاحأ ىتلا لاوحألا
 . ةديدج تافص مل ترهظل ىبرخأ

 مثلا لكك يبطل دادعتسالا ةيحان نم برعلا نأ انلق اذإ نيلاغم انسلو
 تايبنت نإ تافاملا قرأ قلتل دادعتسا ىلع ؛ ةيوقلا ةداحلا باصعألا تاوذإ
 ةفسلفلاب ارنع نمم ريثكل ةقيقد ةقيمع ةيسلف ثرحن ترهظ كلذلو « امابسأ اهل



 © م

 ريثك ربتشا امك « ىبايعلا رصعلا ىف فراعملاو مولعلا ترهدزا نأ مايأ مهنم
 .. ةطبنتسم ةلماش ةلماك ةرظن مولعلا ف رظنلاو طبضلاو ءاصقتسالاب مبنم

 « ةينوئاقلا ةيعرشلا هثوحم ىف ىعفاشلاو « ةيوغللا هتاطابنتسا ىف دمحأ نب لياخناك

 . ةلالسلاو ةفاقثلاب برع اهو

 ٠ : مهتانايدو برعلا تامولعم

 : قيقحلا اهانعمب مولع اه نكت ملو « ةجذاس ةليلق برعلا تامولعم تناك

 :فلخ اهوثراوت ىلا ةيصخشلا براجتلا هانيم مهتامولعم نم ريثك ناكو
 . كلذ ريغو ىكلاب مهجالعك « فلس نع.

 مهرواجم نم مهلإ تبرست تامولءملا ضعب مجلإ تلصو دقو ْ

 تناك كلذلو . ةرواحماب وأ « ةراجتلا ف مهم مهطالتخال « نامورلاو سرفلا
 ؛ ًامولع قرأو ةفاقث رثكأ ةرذانملاو ةنساسفلاك فارطألا ىف ىتلا لئابقلا

 « شيرقك ةراجتلا ىف نامورلاو سرفلاب طلتخت تناك ىتلا لئابقلا كلذكو

 . الافرع عسوأو « اركف قرأ تناك

 . ةينيدلا مهئايرحو مهدئاقعب تنورفي نيذلل ىوأم ءارحصلا تناكو

 + داليملا لبق سماخلا نرقلا ف سرفلا مهملع راغأ امل مهنإف « نادلكلاك

 اوريغي نأ اولواحف « مهجولق نع اوبقنو « مهوقهرأو « مهدالب اوحتفو
 ..ىف ةريثك تامولعم مبنم برعلا دافأو « ةيبرعلا ةريزجلا ىف اوباسنا مهتدابع

 . مهريغو دونها ٍلع نم مبلإ لصو امو اوملع ام ضعب منع اوذخخأ كلفلا

 مهدنع ناك ام ضعب ءالؤه نم اوذخأ برعلا نأ ىلع لدي ام ىوقأ ناك امب رو ظ

 ىلإ اهتيبرع عم ريشت جاربألاو موجنلا ءامسأ نم اريثك نأ كلفلا ف ًاصوصعيو

 اهلصأ روفلا ةملكو « ةينادلكلا خادرم ةبرعم خيرم ةملكف . ىنادلكلا اهلصأ

 : كلذ ريغو « ابرقع برقعلاو « اروث ةينادلكلاب
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 : برعلا تانايد

 : نيروعش دحأل ةجينن ةدابعلا

 رييستت اهبك كردي نأ عيطتسي ال ةيفخ ةوق نأب ناسنإلا روعش ١
 قامعأ ىف نكتسم روعش وهو « ماكحإو ةقد ىف ةكرحلا ىلإ هعفدتو « ملاعلا

 دل ىتح « لادج وأ ءارشءاهنم هعزتي ال « اهراوغأ دعبأ ىف لغلغتم سفنلا

 « نادجولاو ةرطفلاب .هنافرعو ©« ىهدب هللا كاردإ نإ : ءاكسلا ضعب لاق '

 : سايقلاو قانملاب ال

 تسيل ةوق وأ تاسوسحملا نم اسوس نأب أطخش ءرملا روعش ؟

 « مهلع رطيست ةوق لجعلل نأ نييرصملا روعشت ءايشألا ىلع رطيست هريخل

 . ميدقلا نمزلا ىف هرثأ هل ناك نكلو « أطحلا ىلإ عفدي روعش اذهو.

 مهعفدف « نا روعشلا ناذه اهدنع برعلا نم ىماعلا ةرهمجلا تناك دقو

 « مسللا ءىرابو « نوكلا قلاخ هنأ اودقتعاو « هللا ةدابع ىلإ لوألا

 ىكح ام ىلز هللا ىلإ امم ًابرقت ناثوألا ةدابع ىلإ مهعفد « ىناثلا مهروعشو
 نكلو . « ىنلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام : : ىلاعت هلوق ىف مع هللا

 ؟ ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ممرقت ةّزق مانصألا قنأب روعشلا مهدنع دجو فيك

 ائيش نوذعأي اوناك برعلا نإ : كلذ ببس ىف نيحخرؤملا ضعب لوفي .

 اهنومظعيف « اهرسغ ىف اوماقأو « ةكم نم اولحر اذإ ةبعكلا زاجحأ نم.

 ورمح بهذ املو « مهيب ةراجحلا مظعت كلذل رشتناف 3 ةبعكلل مهميظعت

 « ليثاتلا مظعت نم اهلهأ هلعفي ام ىأرو « ماشلا دالب ىلإ ىعازنلا ىل- نبا

 6 ( اهنداس ناك دقو ) ةبعكلا ىلع اهماقأو « ابم ة ةفئاط ذخأ اب برقتلاو

 ةماعد ىلع نكي مل مانمصألاب ميئايإ نأ رهظيو . اهتذابع ىلإ برعلا اعدو.

 ١ . قحلا نم

 نوجحيو مانصألا نودجمي مهرمأ رهاظ ىف اوناك : ىزرد ةمالعلا لاق



 دزت ل ممتديقع نأ ىلع . . اهاكايه ىف نيبارقلا نوحبليو .. اسارحم ىلإ
 ا اذإ مهتللآ مطحن ىف تروددرتيال ارناك دقن « رهاظملا نم ردقلا اذه ىلع

 حبذي نأ مانصألا دحأل رذنيف « ةثراك مهدحأب لزنت دقو . . اهتءوبن ققحتت

 لدبتسي ىبح رطخللا هنع لوزي داكي الف « هتمحت تفشكنا اذإ هل ًانايرق ةجعن

 , هديب هداطصي نأ نم ريكأ هنمث هفلكي ال « الازغ ةجعماب

 كللتب ناميإلا مامت ةنمؤم « ناعذإلا مامت ةنعذم نكت مل ةيبرعلا سفنلاف

 دقتعاو « ناثوألا ةدابع مهلع ركنأ نم مب ركفمنمدجودقلو « راجحألا

 . راكنإ الو كش ريغ نم نوكلا قلاخخ « ىلاعتو هناحبس هللا ةينادح وب

 تناك ةيحيسسملاف ؛« برعلا دالب ىف ةيدوبلاو ةيحيسملا ترشتنا دقو

 : ىزود لاق دقو « ماشلا ةنساسغ ىو. نارجن ىفو « بونجلا ىف ةرشتنم
 ةديقع نم اف امو . تازجعم نم هيومن امب نامزلا كلذ ىف ةيحيسملا تناك

 ريثأتلا نع ةديعب « ةيبذاجلا ةليلق بولصم بر نم كلذب لصتي امو « ثيلغتلا

 . ىكذلا رخخاسلا ىلرعلا سفن ىف

 اذإ « ميدقلا نمزلا نم ةيبرعلا ةريزجلا تنكس دقف : ةيدوبلا امأو
 دعب ءارحصلا ىف اولغوأ اوناك نيذلا « نيلوألا دوبلا نم ةفئاط اهلإ دقو

 ال مهدئاقعب اوجم نيذلا دوهلا نم فئاوط ابملإ رفو « رصم نم مهجو رخ

 هذه نمو « قزمم لك دوجلا قزمو « اهراوسأ كدو « ملشروأ رصنتخم حتف
 كلذ دعب سدقملا تيب ىلإ دوبلا داع املو ؛ ريضنلا ونبو ةظيرق فئاوطلا
 ىذألا مهب نحلأ ؛ هيلع اوراث ىذلا نايردأ روطاربمإلا مهدرش مث قيزمتلا
 لحد دقو اذه ؛ ةريزجلا ىلإ اوءاج نوريثك مهم ناك « ةيناث ةرم اوتتشو

 ىنسرلا نميلا نيد نمز ىف ةيدوبملا تناكو « ةيبرعلا لئابقلا ضعب ةيدوملا
 . مهريئابرو « مهرابحأ اهف مهتباثمو دوهلا عجرم مالسإلا ليبق هنيدملا تناحو

 ءىدابملا ضغب هيلإ تبرست نم اهم ناك سرفلل ةرواجلا لئابقلا نأ رهظيو
 ةئباصلا نم اوناك نم مهنمو « ةنايدلا هذه قنتعا نم اهداحآ نم لب ؛ ةيسوحما
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 دالبلا ىف نادلكلا نم ريثك لوخدل كاذو ؛« بكاوكلا نوسدقي اوناك نيذلا

 . اهماريحاو بكاوكلا سيدقت عاش مومفو « ةيب رعلا

 ىف دالبلا ىف رثأ نم ةئباصلاو ةيسسومحم او ةينارصنلاو ةيدوبلا املو اذه

 نم مالسإلا دعب نيملسملا نيب سوحناو ىراصنلاو دوبلا هثفن املو « اهتيلهاج

 مالسإلا دعب نيملسملا قرفت الع بترت ىبلا نئفلا روذبو « تافارحلا مومس
 نم ةنايد لك نع ٍلكتن كاذو اذهل « دافتعالا لوصأو ةسايسلا ىف ةفلتخم ًاقرف

 . زاجيإلا دشأ ةرجؤم ةملك تانايدلا هذه

 : ةيدوبلا

 الومعم ترمتساو « مالسلا هيلع ىموم ةعيرش ىلع ةلمتشم ةأروتلا تلزن

 ىح مالسلا هيلع ىسوم دعي نم اوءاج نيذلا مهؤايبنأ اهيلإ مهيب « مهم ام

 ظ مهدالب نع مالجأو « ةيناثلاو ىلوأآلا ةرملا فق رصنتخ مهدالب ىلع راغأ

 رييغتلا ضورعل اوفلتخا : ةدع نورق تضمو « كلذ دعب اوداع املف

 بي رحت , دعب ديدشثلا مهفالتخا ىف اورمتساو ةينيدلا ملوصأ ىف « ليدبنلاو
 هنع اوفخخأ دوملتلا هرعم باتك ىلإ ةينيدلا مهراكفأ تبتناو مهدالب نامورلا
 . مهسأر نم ًاماكحأ هيف اودازو « مالسلا هيلع ىسوم هب ءاج امم ًارثك

 « مهم ديأب هوبتك ىذلا دوملتلا اذه عضو ذنم اوراصو : ىزيرقملا لاق

 هللا مهمذ كلذلو « ىلاعت هللا ىلإ هيف ام نوبسني « مهمأر نم وه ام هونمضو
 مث « مهديأي بانكلا نوبتكي نبذلل ليوف ٠ : ىلاعت هلوقب ميركلا نآرقلا ىف
 تبتك ام مل ليرف « اليلق آنت هب اورتشيل « هللا دنع نم اذه نولوقب
 ناناع ءاج امل : ًاضيأ ىزيرقملا لوقو . ٠ نوبسكي ام مل ليوو « ممدبأ
 ' نأ معزو ؛ دوملالا اذ مهلمع دوبلا ىلع ركنأ قارعلا ىلإ تولاجلا سأر
 يموم 6١9 انشم نم تبتك ىتلا خسنلا نم بتك هنأل 3 نيللا وه هديب ىذلا

 . ىللإلا رمألا نم ماكحألا جارختسا هانعم انشملا (1)



 كا ا

 : قرف ثالث مهدالب بيرن دعب دوبلا تقرنفا دقو

 ١ ثوينابرلا :

 ايئاث ىب ىذلا تيبلا رمأ اوريتعاو « دوملتلا ىفامب اوذخأ نيذلا مهو

 . مارتحالاو سيدقتلا ىف هتلزنم هلولزئيو « لوألاك بيرختلا دعب

 : ءارقلا 07

 5 دوملتلا نو رعي دو (؛ لوألا تيبلا الإ سيدقتلا ىف نوريتعي ال مهو

 . طقف ةاروتلا ىف امم نوذخأيو

 : ةرمسلا ا“

 نأ نومعزي ءالؤهو « ماشلاب اوماقأو اودوبت نيذلا سرفلا نم مهو
 ىسهف ىبوم ةاروت امأ « ىموم ةاروت تسيل دوهيلا ىديأب ىلا ةاروتلا

 . مه.ديأب ام

 : اضيأ قرف ثالث ىلع ميتك مهف قيرط ىف اوقرتفا دقو
 اك نولوقب ءالؤهو « ةلزتعملا اهانعم نأ ىزيرقملا لاقو : مشورفلا - ١

 : مهفالسأ نم ءامكحلا هرسف ام ىنعم ىلع ةاروتلا ىفامب : ىزيرقملا لاق

 : اضيأ ىزيرقملا لاق اك مبهذمو « ةيقودصلا اهل لاقي ةفئاطو - ؟
 . هادع ام نود اهيف ىملإلا لوقلا هيلع لد امو « ةاروتلا صنب لوقلا

 لحخألاو هللا ةدابعو كاسنلاب لاغتشالا مههذمو ءاحلصلا ةفئاطو ا"

 . نيدلا ىف لسألاو لضفألاب

 نانويلا ناطلس تحت مهعوقول « ةيئانوبلا ةفسلفلاب دوبلا رثأت دقو اذه

 . ةينانويلا ةفسلفلا ءلعت ْنَم دولا رابحأ نم ناكو « انورق نامورلاو

 ىف نيودلب لاق : نيمأ دحأ ليلجلا ذاتسألل مالسإلا رجف باتك ىف ءاج



 مما 8 دس

 تجزتماو « ةيردنكسالا ىف اطلتخا برغلاو قرشلا نإ: ةفسلفلا مجعم هباتك
 ىصقألا قرشلا ءارآب نيدلاو مولعلاو ةئيدملا ىف ماشلاو نانويلاو ةمور ءارآ
 « قرشلا ماهإو برغلا ثحن اهداجيإ ىلع لمع ةديدج ةيضق تأشنف « كلذ ىف
 « ةينيد دئاقع روهظ همناتن نم ناك « اقيئثو الاصتا ةفسافلاب نيدلا لصتاو
 فرطب تذخأ لب « صلاخلا نيدلا نم الو « ةضحملا ةفسلفلا نم ىهال
 : نلماع نم كلذ ءاجو « لك نم

 ىذلا ىلرغلا ملعلاو ةينيدلا مهتادقتعم نيب قيفوتلا ىلإ دوهلا ليم : امهدحأ

 . لانويلا ملعلاب ارثأتم ناك

 اوأر ةينانويلا ةفسملا نم مهءارآ اودمتسا نيذلا نيركفملا نأ : امهناثو

 ءاج ىتلا ةضحملا ةِنيدلا اياضقلاو « ةيفسلفلا مهتادقتعم نيب اوقفوي نأ

 . ةقراشملا ا

 ىهال « ةيئيد ةيفسلف تناك « ةجيتنلا نأ انيأر « انرظن نيتهجلا ىأ نمو
 . صلاخ نيد ىهالو « ةضحم ةفسلف

 هكلاذل « ركفلا نم رئاخذلا كلت مهعمو « ةيبرعلا دالبلا ىلإ دوبلا ءاج
 انيلعام : ةيلهاجلا برع نع نولوقي اوناكو ةفاقثلا كلتب برعلا ىلع اولذدأ
 ىبلا نكفلا نم ريثك ناكو « نيملسملا راكفأ ىف اورثأو . ليبس نييمآلا ىف
 هللا ديعف . اهوريثمو اهوظقوم مه وأ ؛ ابق عبصا مهل نيملسملا نيب تعقو
 .بعكو « ناْمع ديهشلا ةفيلحلا لتقب تهتنا ىنلا ةنتفلا سأر ىلع ناك أبس نبا
 دوبلا ناكو . نمملسملا نم ريثك راكفأ ىف تافارتللاو صصقلا لخدأ رابخألا
 ارهاظ مالسإلا ى اولخد قيرفو ٠ مهتيدوبم ىلع اوقب قيرف : ةئالث دحأ
 5 مهصيصاقأب نورثأتم مهنكلو مالسإلا ى اولخد نورتخآو « هريغ اونطبأو
 اصوصخو ةيمالسالا بتكلا ىف اولخدأ ءالؤهو كثلوأو « مهرابعأ رابخأو
 ةلمح نم اوناك آعيمج مهو مهماهوأ نم اريثك اثيش ريسفتلا بتك ضعب ىف
 مولعلا راهدزا مايأ ىالسالا ركفلا ىف ربك الا رثألا اه ناك ىلا ةينانويلا ةفاقثلا
 ' . ةيسابعلا ةلودلا ىف



 لالا

 : ةينارصنلا

 اعد دقف « مالساا هيلع ىسيع انديس ىلع لزن « ديحوت نيد ةينارصنلا

 ةوعدلاو « وفعلاو حماستلا ىلع ,هريغو ليئارسإ ىنب ثحو « ديحوتلا ىلإ

 ' ,ىدهو ةظعوم هيف ليجمالا ءاج ةلمحلا فو « يهريغو. نيدتعملا ىلع ةكربلاب

 ديحوتلا ةديقع تلخأ « ىلعألا قيفرلا ىلإ حسيسملا لاقتنا دعب نكلو.نيقتملا

 ٠ يراتلاف « ةدحاو ةعفد متي مل كلذ نأ رهظيو « هبل نع اهدعبي اسوبل سبلت

 , اك ريرطب ناكو « ىطاشمشاا سلوب "باحصأ ىه ةقرف ىر اهنلا نم نأ انثءاحم

 هلوسرو هللادبع ىسيع نإ نواوقيو « درحملا ديحوتلاب نوذحأي اوناك ةيك اطنأب
 :لاق « سدقلا مورو ةملكلا نع لئس اذإ اذه سلوب ناكو « ءايبنألا لكك

 « ديحوتلا دقتعا ةيردنكسالاب اسيسق ناكر « سويرأ ةقرف مهنمو « ىردأ ال
 قلت ىزلا هللا ةملك هلأ كلذ ىلع داز هنكلو « هقرلمو هللا دبع ىسيع نركو

 ددعتلا ىلإ ىلرألا ةوطخلا تناك هذه نأ رهظيو ضرألاو تاومسلا اهم

 . ثيلثتلاو
 « ناملإ همأو ىسيع نأ نولوقي مهو « ةينارئربلا اهمسا ةقرف تءاج مث

 ىأو ىنودختا سائلل تلق تنأأ) : مهيف هللا لاق نيذلا مه ءالؤه لعلو

 . و هللا نود نم نهلإ

 نأ ىلع هب نرائاقلا عمجأ دقو « ثيلثتلا ةركف اذ دعب تءاج م

 م.ددق رهوج وهو « دحاو ءىش ة ةثالثلا ميئاقألا هذهو « مث اقأ ةئالث مهدوبعم

 نم لزن نب الا نأو ؛ دحاو هلإ عيمجلاو ؛ سدقلا حوبرو نباو بأ هانعمو

 مث « "ىنبو ئريو ىحن سانلل رهظو « ميرم نم ًادسج عردتف « ءامسلا

 قدح هوفرعف ؛ هباحصأ نم موقل رهظف « ربقلا نم ه جرخو « بلصو لتق

 . )١( ءامسلا ىلإ دعص مه « ةفرعم

0 

 )١( نص 4 ب ىزيرقملا  4١90ليلق فرصتب ,



 هد 9# ]ا

 ةيهولألا :عاتجا ثيح نم حييسملا ةعيبط ى اوفلتخا مبلكلو

 : هيف ةيناسنالاو

 سيلو ؛ هلك مات ناسزإو « هلك مات هلإ حيسملا نأ ىرت ةيناكلملاف

 ؛ هللا نبا اممنأو « ناسنإلاو هلإلا تدلو ميرمو « رخآآلا ريغ امهدحأ

 . ءىث هلئي مل هلإلاو « هنم ناسنإلا لتقو بلص ىذلا نكلو

 تدلو را نأ نولوقي مهنكلو كلذ لثم نوري نويروطسللاو

 + ©0 ءىش هلني مل هلإلاو « هنم هلإلا دلت ملو « ناسنإلا

 ىه ةدحاو ةعيبط ىف ادحتا ناسنالاو هللا نإ اولاق:ٌنويبرعلاو

 . ( ميرم نبأ حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل» : مهيف هللا لاق نيدذلا

 . نيكس امك دئاقعلا ف فينع لادج بهاذملا هذه نيب ناكو

 امهو مالسالا ليبق ةيبرعلا دالبلا ق بهاذملا هذه نم نابهذم لخد دقو

 . ماشلا ىف نورخالاو « ةريحلا ىف نولوألا ناك « ةبقاعيلاو ةيروطسنلا

 ةيلهاجلا ىفف . مالسالا ىفو ةيلهاجلا ىف برعلا ىف رثأ ىراصتلل ناكو
 تناك ىلا تافاقثلا ضعب مبلإ تلقتناف ؛ ةينا رصنلا ف برعلا نم ريثك لد

 ةرطاسنلا ناكو « ةيردنكسالا ةفسلفب نيرثأتم اوناكدقو « ىراصنلا دنع
 ىلإ تافاقثلا هذه نم ةراثأ لصت نأ نم ةبارغ الف « سراف ىف اهتذئاسأ مه
 ةيلهانللا ف شاقنو لدج ةكرح دوبلاك ىراصنلا راثأ دقو « ةيبرعلا سفنلا

 . هللا ءاش نإ ةيلهاجلا ف لدجلا ىلع مالكلا دنع !متيبنس

 : ةيسودلا

  ريللا ىوق امهادحإ: ىلاعلا ناعزاننت نيئوق صضرف ةيسرجملا بل

 ) )1١ب مزح نبال لحنلاو للملا ىف لصفلا ١ ص 44 .



 او

 لاق دقو . ةملظلاب ةيئاثلاو « رونلاب ىلوألل اوزمرو -. رشلا ىوف امهتيئاثو
 زوجي ال نيلصألا نأ اومعز : سوجملا نع لحنلاو للملا ىف ىناتسرهشلا

 ى اوفلتخا مث . ةثدحم ةملظلاو ؛ ىلزأ رونلا لب ؛ نييلزأ نيميدق انوكي نأ

 . اهركذ ىلإ اندمع ول لودلا انب لوطي ةفلن# قرف ىلع روثاا نم امودح

 .رشلا ةللآ عم افادرمتسم عازن ىف ريحللا ةملآف « رمآلا نه نكي امهمو
 اذه هيف نوككي نأ بجي ةايحلا ىف هلعفو « ريدلا ةآل ةناعإ ناسنالا ةدابع

 بل نم أرثك اورغ نوفقثم نوحلصم سوجن دا ىف ءاج دقو ؛ اشيأ ملا

 ىذلا تشدارز ءالؤه نمو « ةيعامجالاو ةيقاحلا مهو ارآ تفلتدءاو ةديقعلا

 . كدزمو « ىنامو ؛ سرفلا ىن ءاملعلا ضعب همجي

 : ةيتشدارزلا

 ىوقو«« نادزي » هامس دحاو ءىش ريبلا ىوق نأ لوألا ملاعت صخلمو
 «رخلل امهادحإ ناتوق هدنع نوكي كلذبو « نمرهأ ١ ىم دحاو ء ءىبش رشلا
 ةدايع هنيد ناك : هيهذم ف لحنلاو للملا بحاص لوقيو . رشلل ىرخألاو

 بانتجاو ركنملا نع ىبلاو « فورعملاب رمألاو « ناطيشلاب رفكلاو « هللا
 نمرهأو نادزي كلذكو « ناداضتم نالصأ ةملظلاو رونلا : لاقو . ثئابحلا
 ىرت اذه نمو . امهجا زئما نم بيكارتلا ت تثدحو « ملاعلا دوجو أدبم اهو

 هللا وهو مظعألا هلإلا نأو « مظعألا هلإلا ريغ رشلاو ريخلا ىوق رعي هنأ

 « هئاطلس تحن نابلاغتي امهو « أدبم نيئوَقلا نيتاه لعج « ىلاعتو هناحبس
 دعيالو « ةيديحسوتلا بهاذملا نم ًابيرق بهذملا اذه ناكل اذه حص نألو

 ةيانعلاو ةعارزلا ناسنإلل لمع فرشأ نأ هئدابم نمو « هيونتلا بهاذم نم
 هفحضي اليكل ءموصلا هباصأ لع مرح هنإ ىنح لمعلا ىلع ثحو « ةيئاثاب
 ًاماوص اونوكي نأ ىلع . نالماع. ءايوقأ اونوكي نأ لضفف « لمعلا نع
 .ىرخأ ةايحو ايند 50 نيتايح ناسنإلل نأ ت تبثأ دقو « نيلماع ريغ ًاداهز

 ؛« باسحلاو طارصلا تيلأ اك ٠ هلك ريا امفو 3 ةيقابلا ىرخألا نأو

 . باقعلاو باونلاو
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 : ةيرناملا

 هسفنل كلذ ب نس دقو . 2)نارحي ايهار ناك دقو « ىنام عابتأ مهو

 : هتنايد ف نورب ذائسألا لاقو « ةيحيسملاو ةيئشداررلا نب ًاعماج ًابهذم

 رهو . (©)ةشدرزم ةينارصن دعت نأ نم برقأ ةرصنم ةيتشدارز دعت نأل

 هب رشيملا طيلق رابا وه هنأ ىعديو « تشدارزو ىسع ةربب نمؤي

 ءرشلا ىوقو ريحلا ىوق ىلإ هنيوكت ىف عجري ملاعلا نإ : لاق .دقو « ليحتإلا

 تشدارز نأب هنع نلت هنكلو « تشدارز لاق امك هللا ناطلس تحن امتاتلكو

 ناك املو « رشلا ىلع رححلا ةرصنل اقيرط ةملظلاب رونلا جازتما ىث نأ ىأر

 ردحللا نأو « رشلا عم عارص ىف رلا نأ ىري وهف « ايندلا ىف جازتمالا اذه

 لع لسمعلا ىلعو « لسانتلا ىلع ثح١ كلذلو « ملاعلا اذه ىف اّتح رصتنيس

 ش بجي « رش ةملظلاب روتلا جازنما نأ ىربف ىنام امأ « ايندلا هذه ريمعت
 . ءاننلا اذه لجعتسن ىتح حاكتلا مرح اذلو « هنم صالحا

 تنأ : هل لاقف هشقان ماربب دهع ىف سرفلا ةاضق ضاق نأ ىوري
 نأ بجاو : ىنام لاقف . ؟ ملاعلا ءاف لجعتستل حاكنلا ميرحتب لوقت ىذلا

 بجاولا قحلا نف : ىضاقلا لاقف « لسنلا عطقل « هصالخ ىلع رونلا ناعي
 " جازتمالا لاطبإ ىلع ناعتو « هيلإ وعدت ىذلا صالخلا اذه كل لجعي نأ
 , لتقف « هب رمأف « ىنام تبف . موململا

 . لمعلا كرتو دهزلا ىلإ وعدي ناكدقو

 ملاعلا بيرخم ىلإ ًايعاد جرخن اذسه نإ : هلتق دنع مارب هيف لاق امو
 دقو , هدارم نم ءىش هل أببتي نأ لبق هسفن بب رختب أدين نأ بجاولاف

 )١( نويعلا حرس .

  00مالسإلا رمجف ٠
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 لب « مالسإلا ىلإ اوشاع كلذ خب م.اكلو « مالسإلا لبق هعابتأ دهطضا
 . ابروأ نم سانأ مبهذم لخأو ؛ ىداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ اورمتسا

 : ةيك درملا

 رونلا : نيرصنع نم نوكم ىلاعلا نأ ىري ناك دقو « كدزم عابتأ مهو

 ؛« ساسح راتخم رولا نأب دخألا مهلع داز هنأ ريغ ؛ ةيوناملاك « ةملظلاو

 ريغ نم قافئالاب عقو ةملظلاب رونلا جازتما نأ و « كلذك تسيل ةملظلا نأو
 ىئاتس ربشلا لاقو ٠ برخي ىكارتشا ىعاّججا بهذم ىلإ اعد دقو ؛ رابتخا
 ناك املو : لاتقلاو ةضغابملاو ةفلاخلا نع سانلا ىبني كدزم ناك : هيف

 ا لاومآلا حابأو + ءاسنلا- لحأ لاومألاو ءاسنلا ببسب عقتي امنإ كلذ ركأ

 . .الكلاو رانلاو ءاملا ىف مهكارتشاك ابف ةكرش سانلا لعجو

 فازرألا لعج امنإ هللا نأ هبامصأو كدزم لاق : هخيرات ىف ىربطلا لاقو

 ؛ ابف اوملاظت سانلا نكلو « ىواستلاب مهيب دابعلا اهمسقيل ء ضرألا ىف

 ' ىلع نيرثكملا نم نودريو « ءاينغألا نم ءارقفلل نوذحخأي مهنأ اومعزو
 سيلف .« ةعتمألاو ءاسنلاو لاومألا نم لضف هدنع ناك نم نأو « نلفللا

 كدزم اوفتاكو هومنتغاو « كلذ ةلغسلا ضرتفاف ؛ هريغ نم ىلوأب وه

 كولخدي اوناك ىتبح ؛هرمأ ىوقو « مهم سانلا لتباف ءمهوعباشو « هباصأو
 ©)ذابق اولمحو « هلاومأو هئاسنو هلزنم ىلع هنوبلغيف « هراد ىف لجرلا ىلع

 فرعي ال راض ىتح اليلق الإ ارثبلي ملف « هعلخجم هودعوتو « كلذ نييزت ىلع

 . هب عسقي امم ًائيش لجرلا كلمي الو « هابأ دولوملا الو « هدلو مهْنم لجرلا

 ىوعد ىلع انيب اه هائب « برعيئوضوف ىكارتشا بهذم ىرتاك اذهو

 ةوعدو ؛ ةليضفلاو عامجالا دويق لكل اعلخ هيف نألو . سانلا نيب ةبحلا رشن

 عومح تعفدنا + تاوزنلاو تاوبشلا قالطناو « ةليذرلا ءارو قايسنالل

 )١( كدر روهظ نابإ ىف سرفلا كلم ذاق .
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 ريغ سراف كولم مب راح داسفلاو ى.دا ربا نم كلذ ىلع بئرت الو هترصانمل

 عزه ام داسفلا نم ىأر نأ دعب واكد زم لتق ىذلا وه ذابق نإ ليق لب « ذابق

 ملداو رشلا مقافت نأ دعيو؛تاءورملا بهذأو « باسنألا عيضو ؛ قالخألا

 ةلودلا دادتشا عمو « ةبحملا ىلإ ةوعد هروسأ امم ةوادعلا تعاذو ؛ رمألا

 نعي نيماسملا نم ليلق ىلإ تبرست « مبلع ءاضقلاو مهتبر احم قف ةيسرافلا

 ٠ . ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبنس اك مهئارأ

 دقو . مالسإلا لبق ىسرافلا لقعلا ترؤتعا ىتلا ثالثلا تانايدلا ىه هذه

 هباتك ى ةبيتق نبا هلاق ام ىلإ رظنا . ةيلهادلا ف برعلا ىلإ ابضعب ىرس

 ( ةرارز نب بجاحو ٠ ةرارز مهنم « مع ق ةيسوجملا تناك : فراعملا

 : ىلإ مهراكفأ نم رثك ىرساك . ًايسوجم ناك « سباح نب عرقألا مهنم و

 ترمتساف « اهميلاعت مهسوؤر قو مالسإلا ىف اولد نيذلا نيملسملا ضعب

 [ولخد نم مهنمو « ايد مالسإلا اوضترا مهنأ عم « مهروعش ىلع ةيلوتسم

 اوناك كئلوأو ءالؤهو « انطاب لحنلا كلث اورمضأو « ًارهاظ مالسإلا ىف

 الإ تناكام قرفلا ضعب نأ امك . ةيمالسإلا قرفلا نم رشك روهظ ىف اببس
 لوصأ ى لدتا ةكرح ى ربكألا ببسلا اوناك مهنأ ىرتسو ؛ مهتبراخ

 . نيملسملا نيب داقتعالا

 : ةئباصلا

 ًاربك ًابارطضا ةئباصلا ةقيقح ىف ءاملعلاو نيخرؤملا لاوقأ تبرطضا
 لوق ىلإ هعم اوبتني لو « ىأر ىلع هيف اوعمتجي مل ًافالتتا مهنأش ىف اوفلتخخاو
 . داؤفلا هيلإ نيمطي

 اههدحأ : ناقيرف مهنإ : نآرقلا ماكحأ هباتك ف نر رلاركب وبأ لاق دقف

 مهل نيفلاخ اوناك نإو ىواصنلا نم فنص مهو 2 حئاطبلاو ركسك ىحاونب

 نبا ىحي ىلإ نومتني مهو ( ةريثك قرف ىراصنلا نآل ) مهتانايد نم رشك ىف



 هس لالا ل

 ثيش ىلع اهزنأ ىتلا هللا بتك اهنأ نومعزي آبتك نولحتنيو « ثيشو ايرككز
 ىرخأ ةقرفو . ةيسانحوي مهنمست ىراصنلاو « ايركز نب ىبحيو « مدآ نبا
 نومتني ال مهو « نارح ةيحانب نيذلا نوينارحلا ,هو نيئباصلاب تمست دق

 . هللا بتكن م ًائيش نولحتني الو « ءايبنألا نم دحأ ىلإ

 مسالا اذبب نوفرعي نيذلا نوئباصلاو : هباتك نم رخآآ عضوم ىف لاقو

 « دحاو لصألا ىف مهلاحتناو ٠ باتك لهأ مهف سيل ©)7 تقولا اذه ىف

 لصأو « طساو هاوس ى حئاطبلا ةيحانب نيذلاو  نارح ةيحانب نيذلا ىنعأ

 ةدبع مهو « ةهلآ اهذاختاو « امتدابعو « ةعبسلا بكاوكلا مب انعت مهداقتعا

 اولازأو ٠ قارعلا ملقإ ىلع سرفلا رهظ ذنم نأ الإ لسسمألا ىف نائوأل

 مبمأل « ارهاظ ناثرألا دابع لع اورسجي مل أطل اوتاكو « نئباصلا ةكلل

 « نيئباص اوناك ةريزجلاو ماشلا لهأو مورلا كلذكو « كلذ نم مهوعنم

 تلطيف « ةينارصنلا ف لوخدلا ىلع فيسلاب مهلمح نيطنطسق رصنت املف

 قبو « رهاظلا ف ىراصنلا رامخ ىف اولخدو « تقولا كلذ نم ناثوألا ةدابع

 مالسسإلا رهظ املف « ناثوألا ةدابعب نيفختسم ةلحنلا كلت ىلع مبنم رشك

 اوناك ذإ ©« ىراصنلا نيبو مهيب نوملسملا زيمي لو ؛« ىراصتلا ةلمج ىف اولخند

 مهداقتعال سانلا مكأ مو « مهداقتعا لصأل نيمئاك ناثوألا ةدابعب نيفختسم ظ

 ةيليعامسإلا لحتأ مهنعو مهيد نامك ىف اولقع اذإ مهئايبص ىف ليحو رومأ مهو

 بك اوكلا ذاختا عيمجلا لصأو . مهوعد تبنأ مههذم ىلإو ؛« بهذملا ناك

 كلذ ىف مهنيب فالخ ال « اهنامسأ ىلع ًامنصأ هذاختاو « اهتدابعو ةملآ ةعبسلا

 ءىش ىف حئاطبلا ةيحانب نيذلا نيبو « نارح ةيحانب نيذلا نيب فالحلا امنإو
 . باتك لهأ مسف سيلو ؛ مهعئارش نم

 الإ دبشي مل ىرجملا عبارلا نرقلا نأ مالكلا اذه نم صلختسي ىذلاو

 )١( ةنس قرت دقن يرجملا ءبارلا نرقلا ره ىزارلا ركب وبأ هيف تاع ىذلا تقولا 0١"

 . ةرجهلا نم
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 نكسي مهضعبو « حئاطبلاب نكسي مبضعب « نيئباصلا نم ًادحاو ًافنص
 نإو « بكاوكلا ةدابع ىلع عاقصألا نيابت عف ميما قفتا دقو « نارحب

 سيل دق مبضعب نأ رهظيو « داقتعالا بل ىفال « عئارشلا ضعب ىف افلتخا

 : مهرمأ ةقيقح انامكو 3 مهنيدب ءافختسا « ,هرهاظمب رهظو ىراصنلا حوسم

 لحتتتي امهدحأ : نيقيرف اوناك مهنإ همالك ديفيف « عبارلا نرقلا لبق امأ

 ,لوق ف ىنظ ىف بلغي ىذلاو : لوقي اذلو « ًافوحسو ةيقت ىراصتلا نيد
 مهنأو ىراصن مهنأ نورهظي 1 مهنم ًاموق دهاش هنأ نئباصلا ىف ةفينح ىلأ
 نوريال ءاهقفلا نم ًارشك نآل « ةيقث حيسملا نيد نولحتنيو ليجنإلا نرءرقب

 . فيسلا وأ مالسسإلا الإ مهم لبقي الو .« ةدزوللاب مهتلاقم ىدقتعم رارقإ

 ملو « باتك لهأ اوسيل نئباصلا نإ الاقف دمحمو فسوب وبأ امأو : لوقيو

 نرقلا لبق اناك نيتبرفلا نأ وهف ًائيش اذه نم صلختسن نأ انل ناك اذإو

 ةفينح أ نيب فالتخالا كلذ ناك اذل و ؛ سابتلالا ةجرد ىلإ نيبراقتم عبارلا

 لب « ةيفنحلا ءاهتف نيب طقف نكي مل مهتقيقس ىف فالتخالا نإ لب ؛ هيبحاصو

 لوي ناك هنأ ىرصبلا نسما نع ىور دّقف « ًاضيأ نيعباتلا ءاهقف نيب ناك

 موق نوئباصلا : لاق هنأ دهاجم نع ىورو « سوما ةلزمب مه نيئباصلا ىف

 هنأ رباج نع ىورو « نيد مل سيل ىراصنلاو دولا نيب نيكرشملا نم
 ؟ نيملسملا لح هؤاسنو مهماعطو باتكلا لهأ نمأ : نيئباصلا نع لثص
 ؛ من : لاقف

 اذلو 34 نيسعباتلا ءاهشن ىل>, ةسبتلم تناك مهتقيقح نأ قررت اذه نمو

 ىلع ةفورعم مهتتيفح تناك ولو 2 مهؤارآ تنيابتو 3 مهراظنأ تفلتخا

 . فالتخالا كلذ اوفلتخا ام ؟ باتك لهأ اوسيل مأ باتك لهأ مهأ نييعتلا
 . مهريغ نم ىراصنلا ةلحن مهنم لحتنا نم براقتل ناك سابتلالا كلذو
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 ؛لحتلاو للملا ىخرؤم رطش انهجو لونو « مهفالخس ىف ءاهقفلا كرتنلو
 : ناقيرف ةئباضصلا نأ ركذي ىئاتسربشلا نأ دجتسف

  -1١تايناحو رلا بامصأ :

 وهو ؛ ضرألاو تاومسلا رطاف ىلاعتو هناحبس هللا نأ نودقتعي ءالؤهو
 ىلإ لوصولا نع زجعلاوه هتفرعم بجاولاو ء نائدحلا تامم نع سدقم

 نويناحورلا مهو « هيدل نيبرقملا تاطسوتملاب هيلإ برقتي انإو « هلالج
 ؛ حيبسنلاو سيدقتلا ىلع اورطف نيذلا « ةلاحو العف نوسدقملا نورهطملا
 تايناحورلا ىف نوري مهنإ مث « نورمؤي ام نولعفيو ,هرمأ ام هللا نوصعي ال
 ؛ هربدي ىناحور رطملا عش ؛ رومألا فيرصتو داجيالا ف نوطسرتي مهنأ
 تارايسلا ق تلح دق تايناحورلا نأ ةئباصلا نم قبرفلا اذه دقتعا دقو

 . اهوديع وأ -ءاهوسدقف ؛ عبسلا

 : صاخشألا باعصأ  ؟

 تايناحورلا نأو ؛ لوألا ءىشنملاوه هللا نأ ىف نيلوألا ةلاقم اولاق دقو

 امل نكلو « تارايسلا ىف لحن اهنأو «٠ عارتخالاو داجيالا ىف تاطسوتم
 ؛ تارايسلا ىهو لك ايما لاثم ىلع ًامانصأ اوذخمتا لفأتو علطت تارايسلا تناك

 ركذ دقو « نائوألا ةدبع نم اذبب اوناكف « لكيه لباقم ف صخش لك

 بهدم رسكب أدتباف « نيقيرفلا رظان مهاربإ ليلحلا نأ كلذ دعب ىناتسربشلا
 هللا ركذ دقو . نييناحورلا لكايملا باحصأ رظان مث « صاخشألا باعصأ

 . تايآلا ....... « ابكوك ىأر ليللا هيلع نج املف » : ىلاعت هلوق قف كلذ

 مهامس نم نيب اهقاس ىلا تارظانملا نمو ىناتسربشلا مالك نم مهفيو
 وهو طيسولا وه ىناحورلا نأ دقتعا نم ةثباصلا نم نأ نييناحورلاو « ءافنح

 , 22 هلكيه ىلإ رظن ريغ نم دبعي ىذلا

 . © ب قاتسرمشلل لحتلا و للملا ىف هلك عوضوملا عجاري (1)
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 ىناتسربشلا هتبئأ ىذلاك امالك تسرهفلا ىف مدنلا نبا نيينارحلا ف لوقيو

 « لتقلا نم ًارارف ةئباصلا مما اولحتنا ءالؤه نأ هيلع ديزي هنكلو

 مورلا دالب ديري رغم رايدب همايأ رخآ ىف زاتجا نومأمللا نأ كلذ ىف ىكحمو
 مميز ثاكو « نيينارحلا نم ةعامج مهفو « نوعدي سانلا هاقلتف : وزغلل
 :م لاقو « ممز نومأملا ركنأف « ةليوط مهروعشو ؛ ةيبقألا سبل كاذ ذإ

 : اولاق ؟ متتأ ىراصنأ : لاقف « ةينارحلا نحن : اولاقف ؟ ةمذلا نم متنأ نم

 . ال : اولاق ؟ متنأ سوجف : لاق .ال : اولاق ؟ متنأ دوبف : لاق ءال

 نذإ متنأف : مل لاقف . لوقلا ىف اومجمجف ؟ ىبن مأ باتك مكلفأ: مل لاق

 : اولاتف . مكل ةمذال ؛ م قامد لالح متنأو « ناثوألا ةدبع « ةقدانزلا

 لهأ نم مالسإلا فلاخخ نمم ةيزجلا ذخؤت امنإ : مل لاقف . ةيزلا ىدؤن نحن
 نأ امإ : نيرمأ دحأ اوراتخاف « هباتك ىف لجو زع مهركذ نيذلا نايدألا

 الإو « هباتك ىف هللا اهركذ ىثلا نايدألا نم انيد وأ « مالسإلا نيد ارلحتنت

 مورلا ىلإ لحر نومأملا نإ:لوقيو ؛ (0)كتفأش لاصئتساو « مكلتتب ترمأ
 ركذ نيد ىف نوكيل ةئباصلا مسا لحتنا دق مهضعبو « مهضعب ملسأ دق مهو
 . نآرقلا ىف

 : ةياكحلا هذه قدص ىف كشأ ىلأ قحلاو

 ذإ : نيينارحلا ةديقعب مبلع ريغ نومأملا نوكي نأ ًادج ديعب هنأل -
 لحتلاو للملا لع نم ًاريبك اظح اوتوأ نيذلا ةفسالفلا ءاملعلا نم دعي نرمأملا

 ؟ هتيعر نم موق ةلم نع ًائيش فرعب ال نيكف

 نوينا رحلا هيلع ىذلا فصولاب ةئباصلا اوممصو دق نيعباتلا ضعب نألؤ

 مبلع قلطي ناك نوينارحلاف نذإ « نائوألاو بك اوكلا نودبعب مهنأ نم
 . نومأمللا لبق ةئباصلا مسا

 . 4498 ص تسرهفلا (1)
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 نأو « تملع اك ةئباصلا ةقيقس ىف افلتخا هيبحاص و ةفيثح ابأ نألو

 نويئارحللاف ؛ نويئارحلا ام فصوي ىتلا فاصوألاب ةئباصلا افصو هيبحاص

 نيبحاصلا نأل « نومأملا 8 نأ لبق ةئباصلا مسا مهلع قلطي ناك نذإ
 . خيراتلاب مام هل نم لك ملعي امك « هلبق نمو « ديشرلا.ارصاع

 مهأ ؟ درب مهأ ؟ ىراصن مهأ ملأس نومألا نأ ركذت ةبعقلا نآلو .-

 راوجي اوركذ نيئباصلا نأ عم ةئباص مهأ مخأس هنأ ىلإ رشن ملو ؟ سوم

 رضالا لداجملا وهو « ”نتئباصلا نع نؤمأملا لفغي نأ ديعبو ىراصنلاو دوبملا

 ىركف لاضن ىف هتايح رثكأ ىضق ىذلا « ةضراعلا ىوقلا « ةسدبلا

 . ىوق

 ةثباصلا مسا مهلع قلطي ناك نيينارخلا نأ ىلإ ليم نحنف كلذ ىلعو

 ركب ىلأ مالك ىوحف نم نيبت امك « مالسإلا ءىجع لبق لب نومأملا لبق

 نم مهنمو « بكاوكلا نوسدقي اوناك مهنأ ىلإ كلذ عم ليمتو ؛ ىزارلا

 مةيحديسملا نم ةيوناملا سدتقا امك « تملع ام ىلع ةيدوبلاو ةينا رصنلا نم سبتقأ

 . ةيتشدارزلاو ةينارصنلا نم اجزم تناك مهتانايد نأ نم انركذ ام ىلع

 مه نوئباصلا ءالؤهأ وهو نيثحابلا ضعب هراثأ دق رمأ ف مكتن نأ ىتب

 ؟ مه نمو ؟ ,هريغ نآرقلا ةئباص مأ ميركلا نآرقلا فئوروكذملا

 « نيينارحلا مه اوسيل نآرقلا ةثباص نأب مكح دق ميدنلا نبا نأ تيأر دق

 اوفلتسخا لق نيرسفملا دجن ريسفتلا بتك ىلإ انعوجربو . مهوب راقي نمالو

 . ًاضيأ لحنلاو للملا ءاملعو نيخرؤملا فالتخاك مهتقيقح ىف

 موق نوئباصلا :لوقي نآرقلا بيرغ ىف هئادرفم ىف ىناهفصألا بغارلاف

 . ءىلاص نيد لإ نيد نم جراخ لكل:ليقو 6 حون نيد ىلع

 اذهب هللا ىنع نيذلا: اولاق : لوقي ربرج نبا نيرسفملا خيشو
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 ىراصنالو ًادؤم اوسيل نوثباصلا :دهاجن نع . . . مه نيد ال موق مسالا

 نايدألا نم نيد لهأ نوئباصلا : لاق هنأ ءاطع نع ئوري مث + ملل نيد الو
 . لوسرب اونمؤي ملو ؛ هللا الإ هلإ ال:نولوقي ©7لضوملا ةريزجمي اوناك

 ضعب نأ ىورف مهنأش ىف فالتخالا ىوري ىزارلا نيدلا رخفو
 مهنإ لرقي مهضعب نأو « دوهلاو نسرجملا نم ةفئاط مهنإ لوقي نيرسفملا

 وهو ابئلاث : لوقيف فكاوكلا نودبعي مهنأ وه راتخم مث . ةكئالملا نودبعب
 . بكاوكلا نودبعي موق مهنأ برقألا

 مهنأ ليلدلا لوق اهلع ديزيو ةقباسلا لاوقألا ىوري رشك نبا ظفاحلاو

 نودقتعيو نودحوم مهن] ىبطرقلا لوقو « ىراصنلا نيد مهنيد هبشب موق
 . ةلعاف اهنأو : مرجنلا ربثأت

 ىرت ةرثكلاو « لارقألا هله لوح نيمدقألا نيرسفملا لاوقأ رودت اذكهو
 . نوكلا ىف العأف آرثأ ال نأ وأ بكاوكلا نودبعب مهنأ

 لوقي ىسولآلاف « قاطنلا كلذ نع اوجرخم مل نيرسفملا نم نورخأتملاو
 مذاخناو ( نييناحورلل بصعتلا ىلع مههذم رادم موق مه : مهنأش ىف

 تعزف « اهئاوذب اهنم ىبلتلاو اهنايعاب اهلإ برقتلا مل رسيتي ملاملو ؛ طئاسو
 دنملا ةئباصو « تارايسلا اهعزفم مورلا ةئباصف « اهلكايه ىلإ مهتم ةعامج
 عمست ال ىلا صاخشألا ىلإ لكايهطلا نع اولزن ةعامحو «تباوثلا اهعزفم
 ناثوألا ةدبع مه ةيناثلاو « بك اوكلا ةديع مه ىلوألا ةقرفلاف « رصيت الو
 .. تادبعتلاو تاداقتعالا ىف نوفلتخمم « ىّبش فانصأ نتقرفلا نتاه نم لكو

 هللاب نورقي مهنإ ليقو ء موجنلا ريثأت نودقتعي نودحوم موق مه ليقو
 . ايش نيد لك نم اوذخأ دقو ةكئالملا نوديعيو « روبرلا نوءرقيو»« ملاعت

 نييئارلا عم نوقفتي !وناك مهنأ تملع دقو « حئاطيلاب اوناك نيذلا نيئباسلا دصقي هلع ()
 ١ . عئارشلا ىشمب ىف مهله نوفلتخيو ء بك اوكلا ةدابع ف '
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 .«ىراصنلا نم ةقرف مهوك نيب ددرتي هدبع دم خبشلا مامإلا ذاتسألاو

 : لوقيف « رمخآ نيد لهأ مهنوك نببو

 'امشب قافرلا نم رهظي اك ىراصنلا نم ةقرف اوناك نإف « نوئباصلا امأو
 .رمألاف « دحألا موي مظعتو فا رعالاو ةيدومعملاك « ديلاقتلا نم رشك ىف
 دعبلاو .« رثكأ مهدنع طلخلا ناك نإو « مهلكحك مهككح نأ وهو ؛« رهاط
 عدبلا مهن تطاحأو « بكاركلا رثأت اودقتعا مهنإ ىتح ؛ دشأ لصألا نع

 نإف « ىراصنلا نم ةيحيسملا حور ىلإ برقأ ملأ ىلع ؛ بناج لك نم
 مالسلا هيلع حيسملا نع روت ةملك لك نمناضيفب نيذللا عضاوتلاو دهرلا مهدنع

 لاقبو . ايندلا ظوظح ىفأفا إو اعمطو ًاوتع ضرألا مثأ دشأ مه ىراصنلاو

 دق نكلو « نيفورعملا ءايبنألا نم ريثكب نونمؤي ةلقتسم ةلم ةثباصلا نإ

 ديلاقتلا نم مهدنع نأ الإ « برعلا نم ءافنحلا ىلع طلتخا امك مهلع طلتخا
 برعلا دنع نكي ملام ماكحألاو

 .ىأر رابتخا ىف لقعلا هيي « ءارآلا نم محدزبو ؛ حيسف برطضم

 نمو « اهايانث نيب نم حملن كلذ عم نكلو « هدنع نكسيو هيلإ نئمطي
 امتودبعي وأ بكاوكلا نوسدقب موق مه نآرقلا ةثباص نأ كرتعملا كلذ لالخ
 وهو « ةبلاغلا ةربكلا هيلع ىذلا لوقلا وه اذهو « ةيئارصنلا نم ذخأ عم

 . هانفلسأ ىذلا ىخيراتلا قيقحتلا عم قفتي ىذلا

 .نودبعي موق ةئباصلا نأ تامدقملا هدهو « قايسلا كلذ نم ةجيتنلاو

 .ضعبو ةينارصنلا ءىدابملا ضعب كلذب ارطلخ دقو « اهنوسدقي وأ بكاركلا
 .ءالؤه نأو « ةينارصن ءىدابم ةيتش دارزلاب ىنام طلخ امك « ىراصنلا ديلاقت
 . باوصلاب ملعأ هللاو ميركلا نآرقلا قووروك ذملا ةئباصلا مه

 :( لدا خيرات - "م)



 4# ا

 : تانايدلا هذه لهأ نبب لدحلا

 ًاحيسف اي رطضمو « تانابدلا نم رشكل ًاحرسم تناك ةيبرعلا دالبلا تيأر

 دتسشي كاكتحالا نأ دبالف « نينيد لهأ عمتجا اميحو « ةفلتخلا لحنلل

 « ماسحخلا قشتمي ىرخأ ًانايحأو « ىتايبلا لدحلا ةروص ًانايحأ ذخأي « امبنيب

 ناك ةيبرعلا دالبلا نأ ىوري خيراتلاو . ججحلا ةعراقم لدب ةنسألا عراقتتو

 رشن لواحي ناك ىدوبلا ساون وذف . كاكتحالا نم ناعونلا ناذه اف

 ةجحلاب مهتلاّتسا نع زجع نأ دعب « فيسلاب نارجن ىراصن نبب ةيدوملا
 نيبو ةنيدملاب ةينثولا لئابقلا نيب ةديدشو ةمئاق تناك برحلاو « ناهرلاو

 . منع كلذ ميركلا نآرقلا ىكح دقو « دوبلا

 نوركاذ انإو . ًارشك ناك دقف ناسللاب لدجلاو « نايبلاب لازئلا امأو

 : هنف هعاولأو هيعش نيئيبم « هلاح نيفصاو ؛ هنم ًافرط كل

 : نيكرشللاو ىراصنلا نيب لدجلا

 « ةيئارصتلا لئابقلا رواجت ىلا ةكرشملا ةيبرعلا لئابقلا نيب كلذ ناكو

 نورشبيو « مهتديقع ىلإ لئابقلا كلت نوعدي اوناك ام ًاريثك ىراصنلا نأل
 « هركني برعلا ضعب ناك امم كلذ ريغو « روشنلاو ثعبلاب نورذنيو ام
 انثأ ًابارت انكو انتم اذئأ ١ : ىلاعت هلوقذ كاذ مبنع مركلا نآرقلا ىكح دقو
 . ( ديدج قلخ ىلل

 نورشبيو نوظعيو « ةيبرعلا قاوسألا نودري نابهرلاو نوسيسقلا ناك لب
 ىف تربتشا ىلا ةدعام نب سق ةبطخ لعلو ؛ رانلاو ةنجلاو ثعبلا نورك ذيو
 غسنسي مل ىرطفلا ىبرعلا لقعلا نأ رهظي نكلو . عونلا كلذ نم بدألا بتك
 ىراصنلا ىلع درلل اودصت كلذل « بولصم برب ناميإلا الو « ثيلثتلا ةديفع
 « ىرطق جذاس لقع ماحتلا نيقيرفلا نيب ةشقانملا تناكو ٠ مه واعد لاطبإو



5 

 « ءاهتغاستسا لبسلا نم سيل ةديقع ىلإ وعدي دقعم لقعو « ًاديقعت كردي ال

 ىهاهو « ريوصتلا مامت ماحتلالا كلذ كل روصت ةرظانم خيراتلا ف ىور دقو
 . لاوحأ نم اهطاح ام هذ

 م17 ماع ىلاوح ةريحلا كلم ثلاثلا رذنملا اورصني نأ ةفقاسألا دارأ

 رسأف « هداوق نم دئاق هيلع لخد ذإ مهلإ ىغصيل رذنملا نأو « داليملا نم

 تارامأ كلملا ريراسأ ىلع تدب ىتح اهنم ىبهتني دكي لو « تالك عضب هيلإ
 هباجنأف « هاجشأ امع هلأسي « نيسيسقلا نم سيسق هيأإ مدقتف « قيمعلا نرحلا
 « تام دق ةكئالملا سيئر نأ تملع دّقل « ءىبس ريسصخ نم هل اي :كلملا
 + كرصخأ نم كشغ دقو « لاحم اذه : سيسلا لاقف « هيلع هاترس>اوف

 ؟هلوقت ام نىحأ : كاملا هباجأف « ءانفلا مهءاع ليحتس نودلامش ةكئالملا نإف

 , (02تومع هئاذ هللا نأب ىنعنقت نأ ديرتو

 لئاسملا دّمعأ درت ىتلا لّقعلا ةوق اهف حملت ىتلا ةشقانملا كلت ىلإ رظنا
 "لأو « دينعلا لداحما محفيلو 2 ميلسلا رظنلا اهكرديل « تايهدبلا برقأ ىلإ

 4 هندّقع تلحف دقعملا ريكفتلا عم تقتلا دق « ةيوقلا ةرطفلا ةجاذس حملت

 ميوقلا ركفلا هكردي نأ يغبني ام هل تنيبو

 اوناك امدنع « ةجحلاب مهلع نونحلي اوناك ىراصنلا نأ رهظي نكلو

 , اهريغو ثعبلا راكنإو ناثوألا ٌةدابع ىف برعلا ةدقع مطحن ىلإ نودمعي

 .بلغلا مل لعجت لئاسم كئلوأ ىلكو . ميتفاقثو مهملعب مهيلع نودي اوناكو

 تناك ىبرعلا ركفلا ةماقتسا نم هقبسامو اذه لجألو . ًانايحأ لدجلا ماقم ف

 . رخآلا ىلع نيقيرفلا دحأل راصتنا ال ؛ الاجس ةيركفلا ةلزانملا

 )١( اليك لماك ذاتسآلا ةمجرت ىز ود قرشتسملا مالك ف اذه ءاج .



 هع 4# ل

 : نيكرشملا عم دوبلا لدج

 مهنيب تناكو « اهلهأب ارطلتخاو « ةيبرعلا دالبا ف دوبلا لفلغت
 ءامهرعاشم دحوتت مل « سانلا نم نيتفئاط نيب لاخلاك « تاع زانمو تاسفانم

 ةينيدلا عزانملاو رصاوألا ةيوق امهنيب ةيسنجلا ةدحولاو ؛ تاداع امهعمجت ملو:

 « اهلك ةيب رعلا دالبلا ف مهيد رشن نولواحي دوبلا ناك دقو « ةدحتم تسيل

 ى نيلاغم ًاموق دوبيلا ف اودجو منأل « مهتوعد نم نورفني برعلاو
 . نمو « هؤابحأو هللا ءانبأ نحن اولاق ىتح « ةينيدلا مهتلزتمو ؛ مهسفنأ ريدقت

 نم نآلو «'هيدان َنْوَشْعَي الو « هيعاد سانلا بيجي ال هلاح هذه تناك
 نآرقلا ىكح امك « مهدهعب نوفوي الو ؛ ملاومأ نوحيبتسي اوناك نم دوبلا

 « كيلإ هدؤي راطنقب هنمأت نإ نم باتكلا لهأ نمو » : ىلاعت لاق ؛مبتع ميركلا

 مهنأب كلذ « ًامئاق هيلع تمد ام الإ « كيلإ هدؤي ال رانيدب هنمأت نإ ام مهتمو
 . « ليبس نيمآلا ىف انيلع سيل اولاق

 4 نودلا ناكملاو « نرملا لزملا ىف مهنأك برعلا ىلإ نورظني اوناك مهف

 نولواحيالو « قفرلاو ىنسحلاب مهنوعدي ال مهنيد ىلإ مهوعد اذإ مهنأ ىعبطف
 ق مهغري ال ام مل مهتالماعمو مهقالخأ ف نودحي كنئلوأو. « مهاذتجا

 راشأ دقو . تامصاخناو « ةاحالملاو تالدايللا ريكت تناك كلذل « ةيدوملا

 مهءاج املو» : ميئأش ىف ىلاعت هلوق لثم ىف كلذ نم ءىش ىلإ ميركلا نآرقلا

 . « هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف اورفك

 كلذ نم تاشقانملا كلت نم ًائيش نورسفملاو ريسلا باحصأ ىكح دقو

 ردب لهأ نم ةمالس نب ةملس ىلإ ًابوسنم ماشه نبال ةيوبنلا ةربسلا ىف ءاج ام
 نم امري انيلع جرخف لاق لبشألا دبع ىنب ىف دوبم نم راج انل ناك : لاق

 هيف نم ثدحأ ذئموي انأو ةملس لاق . لبشألا دبع ىنب ىلع فقو ىّبح هنبب



 سل ال

 باسحلاو ثعبلاو ةمايقلا ركذف « ىلهأ ءانفب ابف عجطضم « ىل ةدرب ىلع انس
 « نائوأ باعسأ « كرش لهأ موقل كلذ لاقف لاق ؛ رانلاو ةنجلاو نازملاو

 اذه ىرت وأ « نالن اي كلحبو هل اولاقف « توملا دعب نئاك ًاثعب نأ نورب ال
 ابق ”نوزجي « رانو ةنج ابيف راد ىلإ مهتوم دعب نوئعبي سانلا نإ « ًانئاك
 مظعأ رانلا كللت نم هظح هل نأ دويو هب فلحمب ىذلاو : معن لاق . مهامعأب

 كللت نم وجنب نأب « هيلع هنونيطيف هايإ هنولخدي مث « هنومحي رانلا ىف زونت
 وحن نم ثوعبم ىن لاق ؟ كلذ ةيآ اه « نالف اي كحمو اولاَقف ؛ ًادغ رانلا
 رظنف لاق ؟ هارن ىتمو : اولاقف ؛ نهلاو ةكم ىلإ هديب راشأو « دالبلا هذه

 الأ , هكردي هرم مالغلا اذه دفنتسي نإ لاق « نم مهتدحأ نم انأو « ىلإ

 ثعبلا ةديقع امف مضو « ةرظانمل ةلماك نكت مل نإو ةروص اذه نم ىرت"

 . جثع ىنلاب ريشبت هيفو « اليلد هآر امب مل ىنأ مث « اف هوشقانو.

 : ءافنحلا عم نيكرشملا لدج

 < نائوألا ةدابع نيكرشملا ىلع ركنأ نم برعلا نيب نم ناك هنأ تملع

 مهممو « ةيدوبلا لحد نم مهنمو « ةينارصنلا لد نم مهممو ؛ اهورجهف
 ًآنيد هرصع ىف ةيدوملاو ةيحيسملا ىف ري ملو « هدحو هللا ةدابع ىلع ىتب نم

 نولوقي اوناكو «ا)ءافنح كئلوأ ىمسو « هسفن هيإإ نكستو « هبلق هيلإ نامطب

 هل سيل للاي لوقت كلذو « برعلا وكرشم مه ءافحلا نأ ةجئرفلا ضعب ىعداو )١(
 ىزود ةالْزَه نءو « مهلهأ ضعب مييلم دبشت « ةمئ رفلا نشعب مهفلاش دقو « ةقيقحلا نم ساسأ
 فا رثعالاو « امم ةيحيسلاو ةيدوسلا سففر يف دحاو ىأر ءافئحلا ناك : ءافنعا ىف لوقي وهن“

 ءالؤمل عانتالا ةلمس ةجحلا ةسيسأو ةديشر ةحمس ءامنحلا ةعيرش تناكو . .٠ . ميهأ ربإ نيدب

 دمحم خيشلا مامإلا ذاتمألا لوقيو . ةبطاق برعلا نيد نركت نأل ةحلاص « نييلمعلا برعلا

 ةيفنحلا نأ حن رفالا نم ةيب رعلاب نيلغتشملا ضعب لاق : ةي رفلا نم لوألا قيرفلا ىلع درلا ىف هدبع

 : ةيلهاجلا نم ز قىراصنلا سعب لوقب كلذ ىلع ارجتحاو « كرشلا نم برعلا هيلع ناكام ىه.

 ءاملع ضعي رأت دقو « ةنلاب لهجلا نم تءاج ةفسلفل اهنإو . افينح نوكأ اذه تلمف نإ
 - لتن ام لك ممجي نآلا وهو « فارصنلا كلذ ةرابع الإ هب جتحي ام دجي لف ؛ اذه ىف جئرفالا'
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 برعلا مهلاوخإ مهتوعد تناكو ٠ مالسلا هيلع مهاربإ ةنايدب نوذخآ مهنأ

 ,م6لإ برعلا رظني ملو « ةشقانملا ىلع ميمجلل ةزفاح نائوألا ةدابع رجل

 مهودجو امل ء مهرايد نم هوجرخأو هودهطصا لب « ةفطاع ةرظن
 .ثتددحو اممحو 3 مهلع ام نودري ةجح ىل اودجب و 0 هوفلأ هن مهنوب رام

 ءاربإلا الو « ابع عافدلا نوعيطتسي ال « ةخسار ةديقعب نيذخآ ًاموق

 3 معاف ١ مهلع درلا ىلع نووقي الف ء اموضقني موق مهيامأو ؛ اهدلع

 .ناهربلا مبم لحماو ؛ ليلدلا نع اوزجع ثيح ةوقلا ىلإ نودمعيس ني زجاعلا
 « هرمأ نم ايش كل نوركاذ انإو « ليفن نب ورمع نب ديز ءافنخلا نءو
 لاق . هتديقع ىف دهطضا فيكو ؛ مهديقع ق شقانب ناك فيك روصنتل

 ةينارصنلا ىف ناثوألا ةدابع اوركنأ نم لوخد ركذ نأ دعب « ماشه نبا هيف

 « -ةيدوبع ىف لخدي ملف فقوف « ليفن نب ورمح نب ديز امأو : ةيدوبلاو

 جئئابذلاو مدلاو ةتيملاو ناثوألا لزتعاف ء هموق نيد قرافو « ةينارصن الو
 3 مهاربإ بر ديعأ : لاقو ةدوءوملا لتق نع ىبنو ؛« ناثوأألا ىلع حبذت تأ

 نع ةورع نب ماشه ىئدح « قامإ نبا لاق « هيلع يه ام بيعب همرق ىدابو

 ورمح نب ديز تيأر دقل : تلاق امبنع هللا ىفر ركب ىلأ تنب ءامسأ همأ نع هيبأ

 مشعم اي : لوقي وهو « ةبعكلا ىلإ هرهظ ًادنسم « ًاريبك ًاخبش ليفن نبا
 نيد ىلع دحأ مكنم حبصأ ام « هديب ورمع نب ديز سفن ىذلاو «٠ شيرق

 كيلإ بحأ . هوجولا ىأ ملعأ ألو مهلا : لوقي مث ى ريغ مها ربأ

 ةيفص هجوز تناكو . هتحار ىلع دجسسي مث ؛ ملعأ ال ىنكلو هب كتدبع
 . هتدابع هيلع ركنتو هشقانت ىرضحلا تنب

 ىبرعلا ىناريصنلا ةملك ىف ليلد الو . اهنوطمعتسي اوناك فيك رظنيل ةداملا هذه نم برعلا نع <
 كاذو . اقلطب برعلا نيد نم مالا هتملكب هدارم امنإو « كرشلا لع ةغل لدن ةملكلا نأ لع
 . هنيد لع ممأ نومزيو ميهاربإ ىلإ نوبستنيو ءاغنملا مهسقنأ نومسي اوناك برعلا فعب نأ
 ةلم ىلع اوناك مهفلس نأ ةيمستلا هذه ىف ببسلاو . اضيأ ءافحلا مهثومسي سائلا ناكو
 . ةقيقس مهاربإ



 ا ##اا

 هعنم « ناثوألا اهلهأ ةدابعل اراكنتسا ةمركملاةكم نم جورخلا مزتعا املو

 ؛ هيلع ًانيعمذهةيفصهجوز لعجو « هبتاعو جوردللا نم ليفت نب باطحلا همع

 مهوعديو « هآترا ابف مبشقاني رمتسا دقو « هل أيبلو جورحلا دارأ الك هرخت

 نأو « مهيد مهلعدسفي نأ ةهارك هوذآو ع« مهءاهفس هب اورغأ ىتح هيلإ

 مرقل ًاباط ؛ ةريزجلاو لص وملا ىلإ جرعخو « لاخلا هب تقاضف « دحأ هعباتي

 : تانايدلا لهأ نم مهقالي ند شقان لح اميح وهو ؛ مهاربإ نيدب نونيدتي

 طسوت املو « امبنم ًائيش ضري ملف « ةينارصنلاو ةيدوبلا ماش هنإ ىتح

 ىبننلا هيف لاق دقو « هولتق هتديقع ىلإ.ًايعاد ةمركملا ةكم ىلإ ًادئاع مل دالب

 . ( ةدحاو ةمأ ثعبب هنإ :

 ؛ نيكرشملا نيب موقي ناك « لدجل ةرغصم ةروص اذه نم ىرت الأ
 موف ؛ قحلا ىلإ ملوتعب اولصو ؛ موق لدج ناك دقو « نيدحوملا كئلوأو

 ارديري مو « اوفلأ ام اوعبتا موق عم « ريبك رطش ركفلا ةرقو سفنلا ةوق نم

 ف ىرت ؛ لالدتسا ةوقو ركف ةكرح نيلوألا ىف ىرت ائيبف « هورغي نأ

 ىف قيلحتلا نم مهعنم ًاينهذ السكو « ةيلاب ةركف ىلع ًافوكعو ًادوح ءالؤه

 كلذكو « الطاب وأ ناك ًاقح هوفلأو هيف اوشاع ىذلا ىركفلا وحلا ريغ

 وذ نيدلقملاو « لماعلا لقتسملا ركفلا ىوذ ءاطشنلا نيب لدجلا امئاد نوكي

 ىلع ىه « لدجلا نم عونلا كلذل ةروص ىرتسو « لماخلا عياتلا ركفلا
 . لي اهف هلاكشأ نم لكش نيبأو « هل جاهم حضوأ



 ةوحتسلارصع و لرج

 ؛ ةيبرعلا دالبلا ىف تناك ىثلا نايدألا لك فلاخي نيدب مكي ىنلا ءاج

 .نأ دعب نم « ةيقلخلا هبادآو « ةيعامجالا هعئارشو « هتادابعو « هدئاقع ىف

 .دحاو هلإ ةدابعب هني دمحم ,هءاج . ناثوألا ةدابع ةيبرعلا دالبلا دوسي ناك

 هبيجيف هللا وعدي نأ ناسنإ لكلو « مويقلا ىلا وه الإ هلإ ال ىذلا هللا وه

 هلوسر ةنسو باتكسزيدلا مهفي نأو ؛ مل بجتسأ ىنوعدا » ةطاسو ريغ نم

 .ىف سانلا ىلع ةطلس ناك نم ًانئاك دحأل سيلف « دحأ طيسوت ريغ نم

 مهرابحأ اوذختا نيذألا ١ ىراصنلاو دوهلا دمحم نيد فلاخخ كلذبو « مهدئاقع

 . « هللا نود نم ًابابرأ ممابهرو

 ءايبنألاب ضينحلا نيدلا كلذ مهرمأ اك ٠ هوعباتو ملي ىبلا نمآ دقو

 اوفرتعي الأ نوديري نيذلا ًاضيأ ىراصنلاو دوبلا كلذب فلاخفن « نيقباسلا

 .لق « اودتبت ىراصن وأ ًادوه اونوك ارلاقو ؛ « ًئيد ةينارصنلا وأ ةيدربلاريغب

 لزتأ امو « هللاب انمآ اولوق ء نكرشملا نم ناكامو ؛ ًافينح مهاربإ ةلم لب

 امو « طابسألاو بوقعيو قاعسإو ليعامسإو مههاربإ ىلإ لزتأ امو ؛ انيلإ

 ؛ مهعم دحأ نيب قرفن ال « ممر نم نويينلا ىوأ امو « ىسيعو ىموم وأ

 :اولوث نإو « اودتها دقف « هب متنمأ ام لثمي اونمآ نإف « نوملسم هل نحو

 . « ملسلا عيمسلا وهو « هللا مهكيفكيسف قاقش ىف ىه امنإف

 .ناسنإلا ىزحم ابنف « ىرخخأ ةايحم ناعيإلا ىلإ ديدجلا نيدلا كلذ اعد

 ,لمعي نمو ؛ هري ًاريخ ةرذ لاثم لمعي نمف » : ارش رشلاو « ًاريخ رمكلاب
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 نم نيكرشملا ضعب هيلع ناكام فلاش كلذبو . ؛ هري ارش ةرذ لاقثع
 . ع كيعب عجر كلذ » اولاق دقف روشنلاو ثععبلا راكنإ

 ىق نوكرشملا هيلع ناكامم ارثك هعئارشو هبادآ ىف نيدلا كلذ فلاخ
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ةيلهاجلا ةيبصعلا ىلإ ةوعدلا مرحو « ةيلهاجلا
 فرعت نأ تئش نإو . « ةيبصع ىلع لتاق وأ « ةيبصعإإاعد نم انم سيل »
 عمتساف « مهتيلهاج ىف برعلا هيلع ناك ام افلام نيدلا كلذ هب ءاج ام ةصالخخ

 : ةشبحلا كلم ىئاجنلا ًابطاخم لاق ذإ « بلاط ىأ نب رفعج نع ىور ام ىلإ

 شحاوفلا ىنأتو « ةنيملا لكأتو ء مانصألا دبعت ؛ ةيلهاج لهأ ًاموق انك

 انكف « فيعضلا انم ىوقلا لكأيو « راوحجلا ءىبسنو « ماحرألا عطقنو

 هتنامأو هقدصو هيسسن فرعن انم الوسر ائيلإ هللا ثعب ىتح « كلذ ىلع

 انؤابآو نحن ديعن انكام علمتو « هدبعنو « هدحونل هللا ىلإ اناعدف « هفافعو
 « ةنامألا ءادأو ؛ ثيدحلا قدصيب انرمأو « ناثوألاو ةراجحلا نم هنود نم

 نع اناهبنو ؛ ءامدلاو مراحلا نع فكلاو « راوجلا نسحو ؛ محرلا ةلصو

 انرمأو « ةنصحملا فذقو « متبل لام لكأو « روزلا لوقو « شحاوفلا

 « مايصلاو ةاكرلاو ةالصلاب انرمأو « ًائيش هب كرشنال « هدحو هللا دبعن نأ
 انردر « اننيد نع انوئتفو « انوبذعف انموق انيلع ادعف « هب انمآو هانقدصف

 نم لحتسن انكام لحتسن نأو « ىلاعت هللا ةابع نم ناثوألا ةدابع ىلإ

 نيبو اننيب اولاحو « انيلع اوقيضو « انوملظو انورهق املف « ثئابحلا
 انج رخ انئيد

 هيلع تناكام لك ىف ةبطاق برعلا فلاخف « كلذ لكب ملي دمحم ءاج

 ةعساو ةيلدج ةيركف ةكرح هذه هتوعد ثدحت نأ ًايعيبط ناكف « ةدابع نم
 نإ لب « نامزلا نم ةليوط ةبقح ىبرعلا نهذلل الغاش نوكت نأو « قاطنلا
 هتوص ىرود نأ درجمب متلي ىنلا نإ : لاق اذإ ةقيقحلا ودعي ال ناسنإلا
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 نإ : الئاق « ةصاخ ًاشيرقو ةماع برعلا ًايدانم ةيبرعلا ةربزتللا ىف بيهرلا
 هتدررغ ولو ؛ مكتبذكام سائلا تبذك ول هللاو :« هلهأ بذكي ال دئارلا

 ىلإو ةصاخ مكيبلا هللا لوسرل ىلإ وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو ؛ مكتررغ ام سانلا
 نوزجتلو « نوظقيتست امك نئعبتلو « نومانت امك نئومل هللاو « ةفاك سانلا

 .ل رأل مكنإو « ادبأ رانلا وأ أدبأ ةنجلل امنإو ارش رشلابو « ًاناسحإ ناسحإلاب

 . ديدش باذع ىدي نب ر ,ذنأ ن

 .ثدحتت اهلك ةريزجلا تراص '« ءادنلا كلذ ٍرْثِلِي ىناا ىدان نأ درجم
 « هفلأ دق ميدق نيب برطضم رئاح نب ( هرمأ ىف لداجتتو « هنأث ف

 هئاياغ نفقاني ام ديدجلا ىف يأر هنآل « حالم ركنمو ؛ هفرع دق ديدجو
 « نببملا قحلا حضو هيف ىأر هنأأل « هلي لوسرلا لاق ام ىلإ لايمو«برآمو
 ةيبرعلا دالبلا عوبر هرصع ىف زواجن لِي ىنلا نأش ىف لدجلا نإ لب
 بلاط ىنأ نب رفعج مالك نم تيأر امك « ةشبحلاو سرفلاو مورلا ىلإ
 : نايفس ىنأل لقره ةشقانم ىف نيبلس اكو « ىشاجنلل قباسلا

 ق لدحلا نإ : لوقن 2ك ىنلا رصع ق لدمجلا رصحت نأ لجألو

 : ثالث حاون نم ناك « مالسلاو ةالصعلا هيلع هرصع

 . نيكرشملا عم تلي ىنلا لدج (1)

 . ىراصنلاو دوبلا عم مالسلاو ةالصلا هيلع هلدجو (ب)

 . نييشرقلا ضعب عم ةشبحلاو مورلاو برعلا لدجو ( ج)

 : نيكرشملا عم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا لدج

 مالسإلا ةديقع مف نببو « :ىتسحلاب هبر ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا اعد

 هللا لوسر عدص : هحيرات ىف ىربطلا ريرج نبا لوقي . نسحأ ىه ىتاب
 +« هموق هنم دعبي مل كلذ لعف املف « مالسإلاب هموق ىدانو « هللا رمأب هَل
 لعف املف + اماعو « مهنلآ ركذ ىتح ىنغلب ايف درلا ضعب هيلع اودرب مو
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 ماللسإلاب مهنم هللا مصع نمالإ هتوادعو هفالخخ ىلع اوعمحأو « هوركان كلذ

 هللا لوسر مهادان امدنع نيكرشملا نأ اذه نم مهفيو . نوفختسم ليلق مهو

 نأ رهظيو « ةوادع هل اورهظي مل نكلو « اورفنو اوضرعأ ةوعدلاب ل
 ةشقانملاو ٠ هتشقانم ىلإ مسلحي نأ دارأن « ضارعألا كلذ ظحال رم ىبلا

 نالطب نيبو ؛ مهلا ركذف « ةقيقحلا رابخمو 2« باوصلا كم ءافكألا نبب

 موقلا مهو « مهزجعأ ناسللاب لدجلا نكلو « نيلداجم اولبقأف « اهتدابع
 9 لَ هب ءاهفسلا اورغأو « ةبرخسلاو ءازبتسالا ىلإ اودمعف ؛ تومصخلا

 ةالصلاهيلع ىبنلل ةعطاقمو داهطضأ ىلإ ةجحلاب ةعراقمو لد نم رمألا لقتلا
 . ةيوبنلا ةريسلا ىف هرمأ ملعت امم « مالسلاو

 كل روصي مالسلاو ةالصلا هياع هل ملدج . نم ًائيش كل ركذن انهو

 . مام نئبيؤ غلاح

 ةالصلا هيلع ىنلاب اوقاسق امدنع نيكرشملا نأ عاشه نبا ةريس ىف ءاج
 ءاجف « هومصاخيو هوملكيل هيلإ اوثعبو ؛ مل ةليح لك هعم تيهذو مالسلاو

 ع كملكتل كيلإ انثعب دق انإ دمحم اي : هل اولاقف مالسلا و ةالصلا هيلع مهلإ

 ىلع تلخدأ ام لثم هموق ىلع لخخدأ برعلا نم الجر ىلعن ام هللاو انإو
 تهفسو « ةطآلا تمتشو « نيدلا تبعو « ءابآلا تستش دقل ؛ كمرق
 « كنيبو اننيب ايف هتج الإ حيبق رمأ ىتب امل « ةعابملا تقرفو « مالحألا
 ىتح انلاومأ نم كل انعمح الام هب بلطت ثيدحلا اذهب تعج امبإ تنك نإف

 « انيلع كدوسن نحنف « ائيف فرشلا بلطت امنإ تنك نإو « الام ان ريكأ نركت
 ًايئر كيتأي ىذلا اذه ناك نإو « انيلع كانكلم أكلم هب ديرت تنك نإو
 « هنم كئرذ ىتح كل بطلا بلط ىف انلاومأ كل انلذب كيلع بلغ دق هارت
 . كيف رذعن وأ

 هب كتنج اع تثجأم « نولرقتام ىلام : 2 هللا لوسر مهل لاقف
 نك ظ كيلع كلل الو كيف فرشلالو ٠ مكلاومأ بلطأ
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 وهف هب مكتنج ام ىنم اولبقت نإف « مكل تحصنو ؛ ىلو تالاسر مكتلبف

 دللا مكحي ىتح « هللا رمأل ريصأ ىلع هودرت نإو « ةرحخآلاو ايندلا ىف مكظح

 , كلنإف « كليلع انضرع امث ًائيش انم لباق ريغ تنك نإف 6 دمحم اي؛اولاق
 دشأ الو « ءام لقأ الو « ادلب قيضأ دحأ سانلا نم سيئ هنأ تملع دق.

 ىتلا لابحلا هذه انع رسيلف هب كئثعب امي كئثعب ىذلا ثلبر انل لسف انم شيع

 ماشلا راهنأك ارامنأ ابف ال رجفيلو « اندالب انل_طسبيلو « انيلع تقيض دق
 مهم انل ثعبي نميف نكيلو « انئابآ نم ىبفم نم انل ثعبيلو ء قارعلاو

 '؟ لطاي مأ وه قحأ لوقت امع ملأبف « قدص خيش ناك هنإذ « بالك نب ىمق

 ةل وسر كثعب هنأو « هللا نم كتلزنم هب انفرعو « كاتقدص كرقدص نإف

 1 _ . لوقت اك

 منج اع + كيا تلي اليا : هيلع هالسو كا تاراس خل

 وهف هولبقت نإف ؛ مكي لإ هب تلسرأ ام مكتنلب دقو « هي ىتثعب ام هللا نم

 ركب تح ؛ لامتلا رم آل ريصأ ّملع هودرت نإو«ةرخآلاو ايندلا ىف مكظح

 . مكشيو ىنيب هلل

 < لوقت : امم كقدصي اكلم كعم ثعبي نأ كبر لسف ؛ لعفت مل اذإف :اولاق
 بهذ نم ًازونكو ٠ آروصقو ًانانج كل لعجيلف هلسو ؛ كنع انعجاربو

 ؛ موقن ايك قاوسألا ىف موقت كنإف ؛ ىغتبت كارئ امم اهب كنيعي ؛ ةضفو
 .نإ « كبر دنع كتلزئمو كلضف فرعن ىتح «هسملن اي شاعملا سمتلتو
 . معزت اكالوسر تنك

 ءاذه هبر لأسي ىذلاب انأ امو « لعافب انأ امالي هللا لوسر مهل لاقف

 اولبقت نإف ٠ ًاريذنو ًاريشب ىتتعب هللا نكلو ؛ اذبم مكبلإ تنعب ام
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 مكي ىتح رصأ لع هودرت نإو.ةرخآلاو ايندلا ىف مكظح وهف هب مكتنج ام
 -ءاشول كبر نأ تمعز ارك ءامسلا نم ًافسك انيلع طقسأف:اولاق . مكنيبو ىنيب هللا
 ..هللا ىلإ كلذ :هَيَِِي هللا لوسر لاقف . لعفت نأ الإ كل نمؤنال انإف « لعف
 . لعف مكب هلعفي نأ ءاش نإ

 .كانلأس امع.كلأستو « كعم سلجنس انأ كبر ملع افأ دمحم اي اولاق ٠

 ( هب انعجارتام كملعيف كيلإ مدقتيف « بلطن ام كنم بلطنو « هنع
 انغلب دق هنإ « هب انتئج ام كنم لبقث مل اذإ انم كلذ ف عناص وه ام كرخيو

 نمزن ال هللاو انإو ؛ نمحرلا هل لاقي « ةمايلاب لجر اذه كملعي امنإ كنأ
 . تغلب امو ككرتن ال هللاو انإو « دمحم اي كيلإ انرذعأ دقف « ًادبأ نمحرلاب

 . انكلبت وأ ء ككلبن ىتح « انم

 لك ىلع در" مركلا نآرقلا ىف انيأر دقو « ماشه نبا هركذ ام اذه
 (هئوبن ةيآ هنأ مهملعبو . ءاسم حابص مهنا رهظ نب هولتي ناك دقو ؛ هولاق ام

 ءارسإلا ةروس ىف ابلع درلاو مهلاطم ىلاعت هللا ىكح دقو « هتلاسر ةزجعمو

 ءاعوبني ضرألا نم انل رجفت ىتح كل نمؤن نل اولاقو » : هتالكت لاعت لاق ذإ

 وأ « رجفت اهالخ رابنألا رجفتف « بنعو ليخأ نم ةنج كل نوكت وأ
 نوكي وأ « اليبق ةكئالملاو هللاب تأت وأ « ًافسك انيلع تمعز اك ءامسلا طقست

 انيلع لزنت ىتح كيقرل نمؤن نلو ءامملا ف قرت وأ ء فرخخز نم تيب كل
 .ناك ول لق . الوسر ًارشب الإ تنك له « ىلر ناحبس لق « هؤرقن ًاباتك
 « الوسر اكلم ءامسلا نم مهملع انلزأل « نينئمطم نوشمب ةكئالم ضرألا ىف

 . ؛ اريصي ًاريبخ هدابعب ناك هنإ ,كيبو ىنيب اديهش هللاب ىنك لق

 .ىهو « ةحمضارلا ةيآلاو « مهلع ةمئاقلا ةجحلا كلذ لبق هناحبس نيب دقو

 اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نيل لق ٠ : هتاملكتلاعت لاقف مركلا نآرقلا
 كرابت هللا درو.« اريهظ ضعبل مبضعب ناكولو « هلثمب نونأي ال نآرقلا اذه لثمع

 اكلم نوكب نأ دبال هنأ مهمعزو « الوصر رشبلا نوك راكنإ مهلع ىلاعتو
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 اتلزنأ ولو « كلم هيلع لزنأ الول اولاقو » : ماعنألا ةروس ىف ىلاعت هلوقب.
 انسبللو . الجر: هانلعحل اكلم هانلعج ولو « نورظني ال مث ؛ رمألا ىفتل اكلم
 . ؛ نوسبلي ام مبيع

 زيجعت الإ اهب نودصقي ال بلاطم ءارو نوقاسني مهنأ اذه نم ىرتو
 ةمئاقلا ةجحلا هنأ مل نيبيو ؛ ميركلا نآرقلاب ججحلا درب هلي ىنلاو « ٍوّبِلَي ىبنلا

 اورجعو اوتأي مل اذإو ؛ ابعدي ىوعد لك لطب هلثمب اونأ نإف : مهلع
 . ىعدي ام لكب اوملسي نأ بجو.

 « مهعماسم ىلع هولتيو ؛ ميركلا نآرقلاب مملع دري ملي ىنلا ناك
 هللا ىكح اك اولاقف « مهزجع تبثي « ًامئاق ًاملعمو « ًاعطاق ًادر هيف نو ريف»

 اوغلاو « نآرقلا اذه اوعمست ال اورفك نيبذلا لاقو» : ىلاعت هلوق ىف مبلع

 ى نودحجيو « هيلإ مسذجي ناك ميركلا نآرقلا نكلو . ١ نربلخت مكلعل هيف
 . هعامس ىلإ احلم ًاقوش مبسفنأ

 نأش ى مهو رشتسي دوهلا ىلإ اوبهذ ٠ ججحلا لك مهم تلممأ املو

 هيلع ىبلا ىلع درلا اوعيطتسي ىكل « باتكلاب ًاملع مهنولأسيو « مقلي ىلا

 مكريخأ نإف « نم مكرمأت ثالث نع هولس : مل اولاقف « مالسلاو ةالصلا.

 هولس . يكيأر هيف اَوَرَق لوقتم لجرلاف لعفي مل نإو ء لسرم ىبن رهف نبم

 ثيدح مل ناك دق هنإف ؟ مهرمأ ناكام : لوألا رهدلا ىف اوبهذ ةيتف نع
 ناكام : امراغمو ضرألا قراشمغلب دق فاوط لجر نع هولسو ؛ بيجع

 هذه نع كلي ىنلا نوكرشملا لأسف ؟ ىهام حورلا نع هولسو ؟ هؤبن

 ةلمتشم فهكلا ةروس تلرن ىتح مالسلاو ةالصلا هيلع رظتناف لئاسملا
 ؛ نيئرقلا وذ وه فاوطلاو « فهكلا باعصأ مه ةئالثلا ناكف ةبوجألا ىلع

 ؛ حورلا نع كنولأسيو » : ءارسإلا ةروس ىف اهنع باوجللا ناك حورلاو
 : « اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو 4 ىنر رمأ نم حورلا لق:

 نودناعم مه ؛ مللي ىلا عم نيكرشملا لدحل ةروص ىرت هلك اذه نم
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 .قحلا بلطيل ال زجعيل لداجي ىذلا دناعملا فقوم اوفقو كلذلو « نورباكم
 .دوجت ام لكو ال دودح ال ءبلاطم اومدقي نأ ملدج ىف مهمه ناك « بارصلاو

 ” ةليلدو « ام نونه ريب ةجح هتباجإ مدع نم نوذختيو « ًابلطم هنومدقي عهئليخم هب
 لاطبإ هيفو مركلا نآرقلا ولتيو ؛ مبلع دري هني ىنلاو « هنومدقي اهومم

 اورعش الكو « ًادر اهل نرعيطتسي ال ىلا مبلع ةمئاقلا ةجحلا وهو « مهبموم'

 نودناعملا مهو « مبسوفلل اهوزغو « مهلطاب ىلع ابتأطو ةدشو « اهتوقب

 سوسوي دقحلاو « ابلإ عفدي ضرغلا « ةيهاو لاوقأ ىف اوعفدنا نورباكملا |
 رشلا معزو ؛ ميهئاهفس ريبك لهج وبأ هلوقي امل عمتساو ؛ اب مهسوفن

 اولمحو « اتمعطأف اومعطأ « فرشلا فانم دبع ونبو نحت انعزانت : مهف
 سرفك انكو «٠ بكرلا ىلع انيذاحم اذِإ ىتح « انيطعأن اوطعأو « انلمحف

 -ال هللاو ء اذه لثم كردن ىتق ءامسلا نم ىحولا هيتأي ىن انم:اولاق «٠ ناهر
 , هقدصن الو ًادبأ هب نمؤن

 لثملا هتلعج تافصب مهعم هلدج ىف « لَه ىنلا مصتعا دقو
 . رشبلل لماكلا

 نسحو قفرلاو حانجلا ضفخو « ىذألا ىلع ريصلاو ملولاب مصتعا دقف
 رباصلا ةلاقم لاق ؛ مهاخل ىلإ رشلا ىف اورمغناو ؛ مهاذأ دتشا اذإن اكو ةلماعملا

 ظ 0 هصالخإ ناكو « نوملعي ال مهنإف ىوقل رفغا مهللا ١ : نكيمطملا

 نوقاسني ةرعنلا بولقلا ىوذ نم نيرشكلا لعمي نأل ًايعاد هيلإ وعدي امل
 . هللا هبتك نمف « تامإلاب مجولق تقف نآرقلا اوعمس اذإو « هلوق عامسل
 . نم مهتبطايش نم هيلع طلس « كلذ هللا هل ردش مل نمو ؛ عراس نيقباسلا نم

 .ناكاك ؛ هسفن هب ترمعو « هبلق هب نأمطا ام هيلع دسفيف « هيلإ سوسوي
 . مهريغو ةعيبر نب ةبتع نأش

 ى غاسني همالك لعجت تناك ىتلا ةقباسلا تافصلا عم ملم ناك دقو

 .ورمع نع ىرطلا خيرات ىف ءاج . ةيحور ةباهم اذ « ةيصخشلا ىوق سوفنلا
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 «. متلي هللا لوسر اوركذف « رجحلا ىف ًاموي مهفارشأ عمتجا : صاعلا نبا'

 متشو « انمالحأ هس « طق لجرلا اذه نم هيلع ان ريص ام لثم انيأر ام اولاقف

 ىلع هنم انريص دقل « انتلآ بسو « انتعامح قرفو « انئيد باعو « انءابآ

 لبقأف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر علط ذإءكلذك مه اهيبف ؛ مظع رمأ

 ضعبب هوزمغ مهم رم املف تيبلاب افئاط مهم رم مث « نكرلا لئسا تح ىشعب

 ء ىضم مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجو ىف كلذ تفرعف « لرقلا
 رم مث ىضم مث « ههجو ىف كلذ تفرعف « اهلثم هوزمغ ةيناثلا مب رم املف»
 «شيرق رشعم اي نوعمستأ : لاقف لقوف « اهلثمب هوزمغف « ةئلاثلا مس
 هتملك موقلا تذحأف :لاق.حبذلاب مكتنج دقل « هديب دمحم سفن ىذلاو امأ

 هيف ىهدشأ نأ ىتحو « عقاو رئاط هسأر ىلع امتأكالإ لجر مهم ام ىتح

 اي فرصنا : لوقيل هنأ ىتح لوقلا نم دجم ام نسحأب هؤفريل لبق ةلاقم
 هريص عم ملسو هيلع هللا ىلص ىبئااف . الوهج تنك ام هللاوذ « ادشار مساقلا ابأ

 ريغصلا ©« نيهملا مهرظن ىف ناكام ةحانج ضفخو هملحو ع ىذألا ىلع

 . رمألا ليئسفلا ؛ نأشلا

 : ىراصنلاو دوهيلا عم ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا لدج |

 هيلعدتلا ىلص ىبنلا نب عقو ىذلا كاكتحالا نم ًاثيش ريسلا باّتك ركدذي مل

 ممم ىقتلاف ةرونملا ةنيدملا ىلإ رجاه ىح ةمركملا ةكمب وهو دوبلا نيبو ملسو.

 هللا ىلص ىبلا مهوعدي نأ ىعيبطو مهل اناريجو نيلسملل نينكآسم اوناك ذإ

 رهاظلا ناكو « هتوعد غيلبت بوجوو هتلاسر مومعل « هنيد ىلإ ملسو هيلع
 ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناك مبنأل مالسلاو ةالصلا هيلع هتوعدأ هوبيجم نأ
 : ىلاعت هلوق لثم ىف كلذ مهنع هللا ىكح دقو.هنامز ءاج دق ىبنب اورفك نيذلا

 أورفك اوفرع ام ,هءاج املف اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناكو »

 .( نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلف ؛ هبي
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 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا راصنأ ىف اوأر مهنألو هلضف نم هللا مهات ]ام ىلع سانلا

 نآلو « رشلا هوذيانو « ةوادعلا اورسأف « ةيلهاجلا ىف مهموصخ نم اماوقأ

 لجر روهظ نودعي اوناك لب « ليئارسإ ىب ريغ نم ىنب نوف ريعيال دوبلا

 « ىسرمو مهاربإ ديجمتو 6 هلإلا ديحوت ىلإ وعدي ليئارسإ ىب ريغ نم

 اولوقي نآل مهعفد ىذلا وه كلذ لعلو « رشبلا ىف ابيرغ ارمأ نييبنلا رئاسو

 راكنإلا لإ مهعفد ىذلا مهرورغل كرحملا وه ناكو 2 هؤابحأو هللا ءائبأ نحن

 ؛« مسو هيلع هللا ىص ىنلا ةلداجمل اوعفدنا كلذلو « ةرتاهملاو ةرباكملاو

 « ائداه ايد ارود الوأ تذخأ ةينيد تاشقانم مهوشتانو نيملسملا رئاسو

 مسوةيلع هللا لص ىلا رطضا ىتح ةنايخو ءازبتساو اس مهناج نم تذخأ مث

 ةلداحملا تناك ةلداحما رود ىو « نيرخآلا ةبراخمو « مهضعب ءالجإ لإ

 باتكب نورقب ًامارقأ بطاخم ناك ميلي ىنلا نآل « دودحم ريغ قاطنلاو ةعساو

 مهماع ىعنيو مهمتك ىف ءاج امب مهمزلي ناك ىنلاف « لوسرب ثونمؤيو

 ةلئسأ نوهجوي باتكلاب مهملعل اوناك ,هو « مهلسر هب تءاج امل مهتفلاخم

 مهداجي نأ هيبن هللا رمأ دقو . نلاض اوناك نإو ةفرعملاو ةقدلا نم ءىش ابف

 ىه ىتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت الو » : ىلاعت لاقف « ةظعوم نسحو قفرب
 . « نسحأ ىه ىتلاب ملداجو » : ىلاعت لاقو « نسحأ

 : مهعم هلدج ىف ركني يلع ىنلا ناك دقو

 لك نعطو فالتخالا كلذ ىفكيوءابف مهفالتخاو ةأروتلا مهفيرحم

 . مهمديأب ام ةقيقح ىف كشلا ىلع اليلد كلذ ىفكي«نيرخآلا دنع ايف قيرف
 دنع نم اذه نولوقب مث ممديأب باتكلا نوبتكي نيذلل ليوف ٠ : ىلاعت لاق

 مهل ليوو « مهديأ تبنك امم مل ليوف « اليلق آمن هباورتشبيل هللا
 . 4 نربسكي امم

 ( لدجلا خيرات ؛ م)
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 مهر جهو ٠ ءايبنألا ابم ىتأ ىلا ماكحألل مينفلاخع مللي ىتلا مهم ركنأو

 « مهرأم نلاخيام هيف اودجو نإ اهريغب ذخألا مملواحتو اهعئارشل

 نم اهتولبقي اوناك ىلا ةوشرلا مهلكأ عم قفتيو « ةيويئدلا ممتابغرو
 نأش ى هوكح ام دنع مهنأش ىف ىلاعت لاق . هللا مكحت اهب اوربغيل ءاربكلا»

 فيكو : :مهاوه قفاويل مجرلا ريغب مالسلاو ةالصلا هيلع مكحي نأ ءاجر ىنارلا
 امو « كلذ دعب نم نولوتي مث « هللا مكح انف ةاروتلا مهدنعو كن ومكحي

 نيذلا نويبنلا ام مكحي رونو ىده اهبف ةاروتلا انلزنأ انإ . نينمؤملاب كئلوأ
 اوناكو « هللا باتك نم اوظفحتسا امب رابحألاو نوينابرلاو اوداه نيذلل اوملسأ

 .( ءادبش هيلع

 « هتك نم مهنيد ملاعت نوقلتب ال اوناك مهنأ تلي ىنلا مهنم ركنأو - 3

 « مبتك ةقبقح مهنوملعي الو ؛ مهراكفأب نوئبعي كئلوأو . رابحألا نم لب

 نم ًابابرأ مجابهرو مهرابحأ اوذختا » : ىراصنلا قو مف هللا لاق دقو
 .« هللا نود

 ةجرد ىلإ مهصعت ىف ءادشأ « نوبصعتم مهنأ ؛مالسلا و ةالصلا هيلع ىعنو

 ناعإلا لخد ولو مبسنج ريغ نم دحأل ناميإلا مدعب نوصاوتي اوناك مهنأ

 مهضعب لوق ًايكاح ىلاعت لاق دقو « مهسوفن ةقيقحلا تزغو : مهولق
 لثم دحأ ىتؤي نأ هللا ىده ىدملا نإ لق ؛ مكنبد عبت نلل الإ اونمؤت الو »

 هللا و « ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا نإ لق مكبر دنع ركوجاحم وأ ميتوأ ام
 « مظعلا لضفلا وذ هللاو « ءاشي نم هتمحرب صتخي ملع عساو

 « ابررلا مهلكأو لطابلاب سانلا لاومأ مهلكأ ْمَنكَِي ىنلا مهلع ىعنو -
 ؛ نويمأ مهنأ نيعاز برعلا لاومأ مهضعب لالحتساو ؛ هنع اوبل دقو
 مهنأش ىف ىلاعت لاق « ةفاقثلاو ركفلاو معلا لهأ ىلع ليبس ملل سيلو
 كلذ ًامئاق هيلع تمدام الإ كيلإ هدؤي ال رانيدب هنمأت نإ نم مهمو ١
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 بذكلا هللا ىلع نولوقيو « ليبس نيمألا ىف انيلع سيل اولاق مهنأب
 ٠ « نوملعي مهو

 اهذالمب مهكسمتو ايندلا ىلع ديدشلا مبص رح لِي ىنلا مهم ركنأو

 « نيدلا نوسدقي نيذلا نينيدتملا ماوقألا نأشب كلذ سيلو « اهتاوبشو

 .٠ هدنع ام نيجار هللا نودبعيو

 هيلع ىبنلا ناكف « تارتاهملا نم ريثك ىلإ مهعذدت ةشقانملا تناك دقو

 لخأب اك مهودع ليرج نأ مهناعدا لثم نم « مولع اهذخأي مالسلا و ةالصلا

 . ءاينغأ مهو ريقف هلا نأ مهتاعدا لثم نم اهريغ

 للديو « مالسلا و ةالصلا هيلع ممم هركني ناك امم ليلق ضعب اذه
 . هب نوكسمتم مه امو « هيلع مه ام نالطب ىلع اليلدو « مهبلع ةجح هب

 مهتنايد ىلع ناك مالسلا هيلع مها ربإ نأ نوعدي متالداجم ىف مه اوناك دقو
 مهاربإ ناك ام ١ : هتالك تلاعت هلوق ىف ىوعدلا كلت مهلع هللا در دقو

 . « نيكرشملا نم ناكامو « ًاملسم ًافينح ناك نكلو ًاينارصن الو ًايدوبم

 ؛ ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف خسنلا دوجوب للم ىنلا ىلع اوجتحا دقو
 : ىلاعت هلوقب كلذ مهلع هللا درف « تايآلاو تازجعملا خسن اوركنأو

 هللا نأ ملعت ملأ « اهلثم وأ اهم ريخم تأن « اهسنن وأ « ةيآ نم خسنن ام

 . « ريدق ءىش لك ىلع

 « نآرقلا رغ « لِي ىنلا ةلاسر ىلع لدت ىرخأ ةيآ نوبلطي اوناكو

 لاق دقو ؛ اهريسغب اونمزؤي الأ مبلإ هللا نم دهع ةيآلا كلت نأ نوعديو

 « لوسرل نمؤن الأ « انيلإ دهع هللا نإ اولاق نيذلا ١ : مبنع ايك اح ىلاعت

 ىذلابو تانيبلاب ىلبق نم لسر مكءاج دق لق «رانلا هلك أت نابرقب انيتأي ىنح
 لزؤني نأ هلي ىنلا نم اوبلطو .؛ نيتداص منك نإ مه.ه.تلتق مف ع ملق
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 لهأ كلأسي ٠ : مهنع ةياكح ىلاعت لاق دقو « هنودرقي ءامسلا نم اباتك مبلع

 نم ريكأ ىسوم اولأس دقق « ءامسلا نم اباتك مهلع لزتت نأ باتكلا
 ./ مهملظب ةقعاصلا مهتذخأف « ةرهج هللا انرأ اولاقف « كلذ

 ىموم عم مهئالسأ لدجك ناك قلم ىتنلا عم ملدج نأ اذه نم ىرتو
 «ادادس رغب الو ء اداشر نوبلطي ال نيذلا نيتنعتملا لدج ؛ مالسلا هيلع

 مهدخأي ىتلاو « هب مهتسلأ نوولي الطاب لب  هنورصنب اقح ثوديري الو
 بلطي نأ « للاعت هللا هرمأ دقو « اني مزحو « انيح ةانأو فطعو قفرب
 امف ؛ هاوعد ىف مبيذكت ىف نقداص اًمح اوناك نإ توملا ارئمتي نأ مبلإ

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ىعدي ام قدص مهسفنأ نيبو مهيب نوفرعي مهنأل اونمت

 كلل ىكحم نأ انل نآ دقو « ةريثك رومأ ىف كلذ ريغ نولداجم اوناكو

 قفرب مهلماعي ناك كي ىنلا نأ اهبنم فرعتل « ملي ىنلل مهتارظانم ضب
 : ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف ءاج « مهم مهم زليو « مهئايبنأب مهفلحتسيف

 ء دمحم اي : اولاقف ؛ ملي هللا لوسر اوءاج « دربم رابحأ نم ًارفن نأ
 « كاتقدصو « كانعبتا كلذ تلعف نإف « نبع كلأسن عسرأ نع انريخأ

 نل « هقاثيمو هللا دهع كلذب مكيلع : مَ هللا لوسر مهل لاقف كلب انمآو
 . مكل ادب امع اولأساف : لاق . معن : اولاق . ىتقدصتل كلذب مكتربخأ انأ
 لامقف ؟ لجرلا نم ةفطنلا امْإو « .همأ دلولا هبشي فيك انريخأف : اولاق

 نوملعت له « ليئارسإ ىبب دنع همايأبو هللاب مكدشنأ : تلي هللا لوصر مهل
 تبلغ اهيأف « ةقيقر ءارفص ةأرملا ةفطنو « ةظيلغ ءاضبب لجرلا ةفطن نأ

 ؟ كمون فيك انريخأف اولاق . معن مهللا : اولاق « هبشلا ال ناك اهبحاص

 ىذلا مون نأ نوملعت له « ليئارسإ ىثب دنع همايأبو هللاب يكدشنأ : لاقف
 : لاق . معن مهللا : اولاقف ؟ ناظقي هبلقو هنيع مانت « هب تسل ىلأ نومعرت
 ليئارسإ مرح امع انريخأف :اولاق . ناظقي ىبلقو « ىنيع مانت ؛ ىون كلذكف

 نوملعت له « ليئارسإ ىبب دنع همايأبو ؛ هللاب مكدشنأ : لاق ؟ هسفن ىلع



 سعه

 ىكتشا هنأو ؛ اهموحلو ليإلا نابلأ هيلإ بارشلاو ماعطلا بحأ ناك هنأ

 اركش هيلإ بارشلاو ماعطلا بحأ هسفن ىلع مرحف « اهْنم هللا هافاعف ىوكش

 «هللاب يكدشنأ : لاق . حورلا نع انربخأف : اولاق . معن مهللا : اولاق . هلل

 : اولاق . ىنيتأب ىذلا وهو « ليريج هنوملعت له ليئارسإ ىنب دنع همايأبو

 كفسيو « ةدشلاب ىأي امنإ كلم وهو « ودع انل دمحم اي هنكلو « معن مهلل
 ناك نم لق ١ : مهيف لجو زع هللا لزنأف « كانعبتال كلذ الولو « ءامدلا

 « هيدي نيب امل اقدصم « هللا نذإب كبلق ىلع هلزن هنإف « ليربجل اودع

 هذبن ادهع اودهاع املك وأ » ىلاعت هلوق لإ «نينمؤملل ىرشبو ىدهو

 . 6 مم قيرف

 مييلع افوطع « مب اقيفر لَم ىبنلا ناك فيك ةرظانملا هذه نم ىرتو

 مهمزاي هسفن تقولا ىو ؛ هيلإ مهندتسيل « مهيلإ مهمايأ بحأب مهيلع مسقي
 | فيكف « بيرآلا لداجنا نوكي افكهو « نورقي امم مهمزايف « مهدنع امم

 ؟ نيملاعلا بر نم الوسر لداجملا ناك اذإ

 كاكتحالا نأل ء اريثك ناك دقو « دربلا عم هلي ىنلا لدج اذه

 . راوجلا ببسب ًارثك ناك

 مدعبل « اليلق ناك دقن ىراصنلا عم مالسلاو ةالصلا هيلع هلدج امأو

 . اليلق الإ نيملسملاب مهطالتخا مدعو « هيلي هنع

 نيببو * ثيلثلا ةديقع ىف مهمجاب. مهعم هلدج ىف يي ىنلا ناكو
 . , ةثالث ثلاث سلا نإ اولاق نيذلا رفك دّقل » : ىلاعت لاق امك اب مهرفك

 نأ مهلع ركنيو « هللا نود نم ناملإ همأو ىسيع نأ مضءاعدا مهلع ركنيو

 ضءاعدأو ؛ ريزتحللا مهلكأو ؛ بيلصلا ةدابع مهيلع ركنيو ؛ حسيسملا وه هللا

 .ةيمالسالا ءىدابملا ىلع ةرشك تاضارئعاب نومدقني اونوكي مو . ًادلو هلل نأ

 ىراصن مثلي ىنلا مهداج نممو « لالدتسالاو ةشقانملا ىلع تبثت اهمأب مهروعشل

 . ةرونملا ةئيدملاب نارجت



 دس هاا

 ةكمب دهو « ِرَّثِلس ىنلا ىلإ ادفو اودفوأ مبنأ نيبت ةريسلا بتكو

 ؛ هلع مودقلاب ١ اوعراسف « ةشبحلا ىرجاهم نم هربخ مهغلب ذإ « ةمركملا

 ؛ مركلا ن آرقلا ميس أرقف * موتك ىف اثم ركذ ام عم « هتافص اورب ىنح

 مددت مكاسرأ « مكنم قحأ ابكر انيأر اه : : لهج ىبأ مهل لاّمف مهلك اونمآت

 مكل ؛ مك كلهاجتال « مكيلع مالس:اولاقف « متأبصف « لجرلا اذه رمخ نوملعت

 . مانت! نينلاو :٠ ىلاعت هلوق كلذ ق لزنأف « ان ريا ام انلو هيلع منأ ام

 قا هنإ هب انمآ اولاق ؛ مهيلع ىلتي اذإو * نونمؤي هب ,ه هلبق نم باتكلا
 امب نيترم مه رجأ نوتؤي كل وأو نيملسم هلبق نم انك انإ « انبر نم

 ' وغللا اوعس اذإو * نوقفني مهانقزر اممو ةئيسلا ةنسحلاب نوءرديو ؛ اوريص
 ىغتبن ال مكيلع مالس « مكلامع أ مكلو انلامعأ انل اولاقو « هنع اوض رعأ

 . « نللهاجلا

 نم فلأتي « ًادفو ةرونملا ةنيدملاب وهو مالسلاو ةالصلا هيلع هل ادنوأو

 لبقف « احوسمو اطسب « ةيده هني ىنلا ىلإ اودهأ دقو ء الجر نيتس

 نيملسم انك :اولاقو « اوبأف « مالسإلا ىل لإ مهاعدو ءاطسبلا درو ءحوبلا
 مكتدابع : ثالث مالسإلا نم مكعنمي مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف .

 ىسيع لثم نمف: ارلاق . دلو هلل نأ مكمعزو « ريزادللا مل ركلكأو ؛ بيلصلا

 ؛ هللا دنع ىسيع لثم نإ و : ىلاعت هلوق كلذ ىف لزنأف « بأ ريغ نم قلخ

 نم نكت الف كلبر نم قيللا.ن وكيف نك هل لاق مث « بارت نم هقلخ مدآ لثك
 ٠ : ىلاعت هلوق لزنأ مهرمأ نم كش ىف مهلأ هللا رهظيلو « نبرسملا
 ةالصلا هيلع هاعدف . لإ . . . . ملعلا نم كءاجام دعب نم هيف كجاح
 : ىراخبلا ىف ءاج دقو « ةيزجلا اولبقو « اوضفرف « ةلهابملا ىلإ مالسلاو

 هللا لوسر ىلإ نارج ابيحاص ديسلاو بقاعلا ءاج : لاق ةفيذخلا نب رفز نع

 هللاوف « لعفت ال : هبحاصل امهدحأ لاقف : لاق « هائعالي نأ ناديري ٍهَبلَع
 كيطعن انإ : الاق . اندعب نم انبقع الو نحن ملفت ال « انعالف « اين ناك
 نيعب أل :لاقف « ًانيمأ الإ انعم ثعبت الو « ًائيمأ الجر انعم ثعباو « انتلأس ام

 : لاقف « رثلس هللا وسر بامصأ هل فرشنساف « نبأ قح نبأ الجر مكدم

 هداه نيمأ انه : هَ هلا لوسو لاق ماق املف ء حارخلا نب ةديع اي مق

 8 آلا



 مل 88 د

 : ملي ىنلا نأش قف كرلملا ثدحت

 هذه تزواجن ابنإ لي.انيب اك ةيبرعلا دالبلا « ٍمَتِلِم ىنلا ةوعد تلغش
 . هتوغاط عم ىرسكو « هدالب ىف رصيق اهنأشب ثدحني ذخأو « دالبا

 نلكش دخأ دقف « نايفس ىنأ عم مورلا رصيق ثيدح كل نوركاذ انإو

 ءدب باتك ىف ىراخبلا ىف ءاج ايك « ثيدحلا اذ وهاهو « ةشقانمو ء ةرواحت

 لقره:نأ هريخأ ء برح نب نايفس ابأ نأ سابع نب هللا دبع نع : ىحولا
 ناك ىلا ةدللا ىف « ماشلاب ًاراجن اوناكو « شيرق نم بكر ىف هيلإ لسرأ

 مهاعدف « ءايليأب وهو « هوتأف « ًاشيرقو نايفس ابأ اهف دام « ويلي لوسر
 مكيأ : لاقف « هنامحرت اعدو يهاعد مث « مورلا ءامظع هلوحو ؛ هسلجم ىف :

 انأ تلق : نآيفس وبأ لاقن ؟ ىبن هنأ معزي ىذلا لجرلا اذ بسن برقأ

 « هرهظ دنع ,هرلعجاف ؛ هباحصأ اوبرقو ء ىنم هوندأ : لاق . ًآبسن مه رقأ

 ىببذك نإف : لجرلا اذه نع اذه لئاس ىفإ : مل لق « هناحرتل لاق مث
 هيلع تبذكل « ًابذك ىلع اورثأي نأ نم ءايحلا الول هللاوف : لاق . هوبذكف
 وه : تلق ؟ مكيف هبسن فيك : لاق نأ « هنع ىنلأسام لوأ نم ناك مث

 . ال : تلق . هلبق طق دحأ مكنم لوقلا اذه لاق لهف : لاق . بست وذ انيف

 سانلا فارشأف : لاق . ال : تلق ؟ كلم نم هئابآ نم'ناك لهف : لاق

 ؟نوصقني مأ نوديزيأ : لاق . مهؤافعض لب : كلق ؟ مهؤافعض مأ هنرعبتي

 لعخدي نأ دعب هنيدل ةطخس مهنم دحأ دئري لهف : لاق . نوديزي لب : تلق

 ؟ لاق ام لوقي نأ لبق بذكلاب هنومبتت متنك لهف : لاق . ال : تلق ؟ هيف

 ىردن ال ةدم ىف هنم نحنو .ال : تلق ؟ ردغي لهف : لاق . ال : تلق

 . ةملكلا هذه ريغ ًائيش ابف لخدأ ةملك نكمي لو : لاق : ابف لعاف وهام

 برحلا : تلق ؟ مكلاتق ناك فيكف : لاق . ,عن : تلق هومتلتاق لهف:لاق

 : تلق ؟. مكرمأي اذام : لاق . هنم لائنو انم لاني « لاجس هنيبو اننيب

 لرقب ام اوكرتاو « ًائيش هب !اوكرشت الو « هدحو هللا اودبعا لوقي



 دة

 : نامح رآلل لامتذ ةلصلاو « فافعلاو ء قدصلاو « ةالصلاب انرمأيو « يكؤابآ

 0 لسرلا كلذكف ء بسن وذ مكيف هنأ تركذف « هبسن نع كتلأس هل لق

 تركذذ <« لرقلا اذه مكنم دحأ لاق له كتلأسو « اهموق بسن ىف ثعبت

 .ىنأتي لججر تلقل « هلبق لوقلا اذه لاق دحأ ناك ول : تلقف . ال نأ

 عال نأ كتدركذف « كلم نم هئابآ نم ناك له كتلأسو . هلبق ليق لوقب

 له : كتلأسو . هيبأ كلم. بلطي لجر تاق الم نم هئابآ نم ناك ولف تلق
 تفرع دقف « ال نأ تركذف لاق ام لوقي نأ لبق بذكلاب هنومبتت منك
 فارشأ:كتلأسو . هللا ىلع بذكيو « سانلا ىلع بذكلا رذيل نكي مل هنأ

 + لسرلا عابتأ , هو هرعبتا مهءانعض نأ تر 5 لف .شٌؤافعض مأ هرعبتأ سانلا

 ناعلا رمأ كلذكو « نوديري مهنأ تركذف . نوصتتن مأ نوديزيأ كنلأسو
 تركذف ؟ هيف لخدي نأ دعب هتيدل ةطخس مهدحأ دتربأ كتلأسو . متي ىتح

 ١

 تركذف ردغب له كتلأسو.بولقلا هتشثاشثب طااخت نيح ناميالا كلذكوءال نأ

 مكرمأيو >ناثوألا ةدابع نعمك اهنب وأئيش هباوكرشت الو هللاا ودعت نأي مكرمأي هنأ

 ىدق عضوم كل.يسف ًاقح لوقت ام ناك نإف . فافعااو قدصلاو ةالصلاب

 معأ ىنأ ولف مكنم هنأ نظأ نكأ ل ؛ جراخ هنأ ملعأ تنك دقو < نيتاه

 مه « هيمدق نع تلسغل هدنع تنكولو « هءامل تمشجتل هيلإ صاخأ ىنأ

 «لق ره ىلإ هعفدق ىرصب_مظع ىلإ ثعب ىذلا ؛ ِمَتليي هلل لوسو باتكب اعد

 هلوسرو هللا دبع نب دمحم نم محرلا نمحرلا هللا مسب » هيف اذإف ٠ هأرقف .

 كوعدأ لإف دعب امأ ؛ ىدملا عبتا نم ىلع مالس . 0 مظع لق ره ىلإ

 م1 كيلع امتإف تيلوت نإف نيترم كرجأ هللا كنؤي مست ملسأ مالسإلا ةياعدب

 هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأيو . نييسبرلا

 اولوت نإف هللا نود نم ًابابرأ اضعب انضعب ذختي الو ًائيش هب كرشن الر

 ةءارق نم غرفو لاق ام لاق املف:نايفس وبأ لاق « نوملسم انأب اودبشا اولوقق

 نيح ىلاعصأل تلقف انجرخأو تاوصألا تعفتراو بخصلا رثك باتكلا

 انقوم تلز امف.رفصألا ىنب كلم هفاخي هنإ ةشبك ىلأ نبارمأ رمأ دقل :انجرخأ

 . مالسإلا لع هللا لمخدأ ىتح رهظرس هنأ



 ؛ ءايليأ مدق نيح لقره نأ ثدحم ءايليإ بحاص روطانلا نبا ناكو

 نبا لاق « كتئيه ان ركدتسا دق هتقراطب ضعب لاقف . سفنلا ثيبخ حبصأ

 : هولأم نيح مل لاقف . موجنلا ىف رظني « ءازح لقره ناكو « روطانا

 نئتخي نمف « رهظ دق ناتكلا كلم موجنلا ف ترظن نيح ةليللا تيأر ىنإ
 ىلإ بتكاو « مهنأش كم, الف ؛ دوبلا الإ نئتخم سيل:اولاق « ةمألا هذه نم

 لقره ىتأ ,هرمأ ىلع مه اميبف ؛ دوبلا نم ابنف نم اولتقيف ؛ ككلم نئادم
 هريختسا املف ؛ ملي هللا لوسر ريخ نع ريخي ناسغ كلم هب لسرأ لجر

 هنأ هوثدحف هيلإ اورظنف «ءال مأ وه نيتحمأ او رظناف اوبهذا: لاق لقره

 دق ةمآلا كلم اذه لقره لاقف « نونتتخم لاف . برعلا نع هلأسو' « نتخم

 راسو « معلا ىف ةريظن ناكو ةيمورب هل بحاص ىلإ لقره بتك مث « رهظ

 لتره ىأر قفاوي هبحاص نم باتك هاتأ ىتح صح مري ملف صمح ىلإ لقره
 ف ؛؟ مورلا ءامظعل لقره نذأن « ىبن هنأو ويلي ىبنلا جورخ ىلع

 رشعم اي : لاقف علطا مث « تقلغف ابماوبأب رمأ مث ء صمحم هل ةركسد

 اذهط اوعيابتن ؛ مككلم تبثي نأو ؛ دشرااو حالفلا ف مكل له « مورلا

 املف © تقاغ اهوأرف « باوبألا ىلإ شحولا رمح ةصيخ اوصاحف « ىبلا
 ىإ لاقو ؛« ىلع هودر : لاق <« ناعيإلا نم سيأو « مهمترفن لقره ىأر
 « هل اودجسف « تيأر دقف « مكنيد ىلع يكتدش ا. ريتخأ ًافنآ ىتلاقم تلق

 سنويو ناسيك نب حلاص هاور . لقره نأش رحخآ كلذ ناكف « هنع اوضرو

 . ىرهرلا نع رمعمو

 هتكلمم لهأو لقره لاغتشال ةحضاو ةروص ىرت نئيدحلا نيذه ىف

 لك نيبو هنيب ىرحجي ناك ىذلا لدجلا ةروص ىرتو . هنيدو ِمّتِلي ىبلا رمأ

 « ناممإلا رون ىرت اذه لك قرفو « ملي ىنلاب ةفرعمو لاصتا هل نم

 نامبإلا رون ماش لقره اذهف « تاوبشلاو تابغرلاو عماطملا هتدسفأ دقو

 هسحو هسفن هيلع كلمو : هرجف هل قثيئاف ؛ ىدملا بلطو « هتقراب تحالف
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 فلاخ نإ « هباهذ نم فوحللاو ؛ هئاقب ىف ةبغرلاو « ناطلسلا هنكلو
 رثآف « هسفن ىف ناميإلا رون سمطو . هبلق هيلع دسفأ اذه لك « هتكلمم لهأ

 . ًانيبم ًانارسسخ كلذ ناكف « ةلجلآلا ىلع ةلجاعلاو « ةيقابلا ىلع ةينافلا

 ىلوتستو « ليلدلا ةوبسشلا بلغتو « ناعإلا ةروثب ناطلسلا ةوبش ثبعت كلذكو

 رفكشاو « ىلعلا عم لالضلا نوكيف « سفنلا ىف قحلا ةوق ىلع كلملا ةروس

 . ىداحلا هللاو « نافرعلا عم ناتبملاو « ةفرعملا عم

 همساو « ةشبحلا كلم ىشاجنلا تلي هنأ ىف اوثدحت نيذلا كولملا نمو

 هل لوسرلا ناكو مالسإلا ىلإ هيف هوعدي ًاباتك هيلإ مللي ىنلا ثعب دقف(ةمحصأ

 ةديقعلا ىف ىشاجنلا لداجف « ىرمضلا ةيمأ نب ورمع مالسلا و ةالصلا هيلع

 كنأك كنإ « عامسالا كيلعو « لوقلا َملع نإ ةمحصأ اي : هل لاقو « ةيمالسإلا
 الإ طق ارم كب نظن مل انأل « كنم - كب ةقثلا ىف انأكو « انيلع ةقرلا ىف

 « كيف نم كيلع ةجحلا انذخأ دقو « ءانمأ الإ طق ءىش ىلع كفخن ملو « هانلن

 ؛ زحلا عقوملا كلذ فو « روجي ال ضاقو « درب ال دهاش كنيبو اننيب ليجنإلا

 ؛ ميرم نبا ىسيع ىف دوهلاك ءىألا ىنلا ىف تنأف الإو « لصفملا ةباصإو

 ىلع كنمأو « مهجري مل امل كاجرف « سانلا ىلإ هلسر ملي ىنلا قرف دقو

 ىبلا هنأ هللاب دبشأ : ىثاجنلا.لاقف . رظنني رجأو فلاس ريخم هيلع مهفاخ ام

 ةراشبك راها بكارب ىبسوم ةراشب نإو باتكلا لهأ هرظتني ىذلا ءىمألا

 . ريبلا نم ىنشأب سيل نايعلا نإو « لمكلا بكارب ىسيع

 . همالسإب مللي ىنلا لإ ىثاجنلا بتك مث



 نامتملا لاك ج

 ىراصنلاو دوهلاو نيكرشملا ةلداج ىف هدامع ناك متلي ىنلا نأ تملع

 اودروأ الكو ؛ هاوعد تابثإل مهلع هب جتمحي « مركلا نآرقلا ؛ مهريغو

 نلعيو . ملي ىنلا مهلع هولتيف ؛ مرك نآرق مبلع ذرلا ف لزن ًاضارتعا

 نإ مهروحن ىف هديك دريو © نيبلاط هل اوناك نإ نحلا حضو هب م
 . . .نيركتسم نيدئناعم اوناك

 هنأ قوفو « ىرتكلا مللي ىنلا ةزجعم هنأ قوف هللا باتك نأ قحلا ىثو |

 مهريغو نوكرشملا ابي ضرتعا ىتلا ةلئسألا نع ةبوجألا رثكأ ىلع لمتشم

 مكتم هنايب ىلإ ىناستي ال ىذلا لماكلا لثملا كاذو اذه قوف وه مالسإلا ىلع

 كلذل « لداجم وأ لدتسم هلالدتساو هجاجتحا بيلاسأ ىصاني الوكجتحم وأ

 « هئاكاحم ىف ًاعمطال هلالدتساو هلدج قئارط نم ًائيش فرعن نأ ائيلع بجو

 « هئوضب ةءاشتسالاو « هرون نم سابتقالل نكلو « هتاماسمل ًابلط الو

 كبر ليبس ىلإ عدا٠ : ىلاعت لاق « هرمأ بيجنل» « هيدبس ءادتهالاو

 . « نسحأ ىه يتلاب ملداجو « ةنسحلا ةظعوملاو ةكحلاب

 « تانيب نم هب ءاج ام ىلع لالدتسالل مركلا نآرقلا كلس كلسم ىأو

 كلسم مأ ؟ ناهرلاو قطنملا كلسم كلسأ ؟ قح نم هب ءاجام تايثإلو

 ؟ مازلإلاو لدجلا كلسم مأ ؟ نايبلاب ريئأتلاو ةباطحلا

 مركلا نآرقلا رثأ ناك فيكو « قيقحتلا ىلع كلذ فرعن نأ لجأ نم

 !.و سانلا فانصأ ىف ةملك لكن نأ بجو « قحلا نم هتناكمو سوفنلا ىف

 : لوقتف « ليلد نم مح قيلب امو * باطخخ نم فنص لك بساني



 ا كا

 ةبراضتم مهزاوهأو « ةنيابتم مببراشمو « ةتوافتم سانلا عئابط نإ
 ةفلتخ قولا بلط ف مهكلاسمو

 ىرحجب ام وأ مات سايق الإ هيضري الو « .ناهربلاب قدسصي نم مهف
 ةيلقعلا تاساردلا مهلع تبلغ نم مه ءالؤهو « هقيرط ىف ريسيو « هارب
 ةعساو تاسارد ىف هوجزأ ام مهتاقوأ نم مل ناكو « ةيفسلفلا تاعزالاو

 , ىملعلا عزاملاو ىسلفلا لمأتلا مهداسف ٠ مهملع ترطيس مولعو ؛ قاطنلا

 فنصلا اذه نأ دجم عاّمجالا نوئشل عبئتملا , مثألا لاوحأل ىرقتسملاو
 ناسنإلا ىب نم مهزيغلا ةبسنلاب دودحم ددعو ىلاسنإلا نوكلا ىف ةلق ساما نم

 تقو هل ناكاف « ةيداملا نهملا ىلإ فرصنا دق ضرألا ىف نم رثكأ نأ ذإ
 هوعدي نأ هيبن هللا رمأ ىذلا فئصلا وه اذه لعلو « تالمأتلا كلت ىف هيجزي

 « ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا ١ : ىلاعت هلوق ىف ةمكحلاب
 . ةيآلا

 رطيسو « هبلب رثأتسا دق ىتيد ريغ وأ ىبد بهذم هيلع بلغ نم عنمو
 « ةيبهذم ةلحن هيلع تلوتسا ذإ « هيلق ىف كاردإلا عماسم دسو«هاوه ىلع
 قحلا غيست داكت ال سفنلا لعجبو « مصيو ىمعي بصعتلاو « اطل بصعتف

 ءاودأو « سوغلا ءاودأل بطلاب الإ ن ركيال كلذ نأ ذإ ةريسع تاحلاعمب الإ
 مهل دب ال ءالؤهو ؛ ماسجألا جالع نم ءاود زعأو ؟جالع رسعأ سوفنلا

 امم ةوق امم قحلا ذختيو « مهلع قحلا سبل ام ليزت ةيلدج قرط نم
 ذختيو « مهسديأ نيب اع مهمحفيو ©« مهدنع ام مهمزلي ذإ « نردقتعي

 ناك نإو سانلا نم فنصلا اذهو « نوضفري ام لوبقل ةليسو نوفرعي امه

 ةبلاغلا ةرثكلا الو « مظعألا روهمللا سيل هنأ الإ لوألا نم ًاددع ريكأ
 ىللاب هتلداجمم ىلاعتو هناحبس هللا انرمأ ىذلا فنصلا هلعلو ٠ سانلا نب
 | . ركذلا ةفنآلا ةمركلا ةبآلا ف نسحأ ىه

 قا وه لب « كئلوأ الو ءالؤه سيلف سانلا نم ظعألا روهمجلا امأ
 ؛ اهلامحو اهلسح هيف « اهتجاذس هيفو اهتمالس هيف ؛ ةرطفلا ىلإ برقأ هركفت
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 ريكفتب الو « قطنملا ديقعتب بطاخي الل وهو « امتءاربو اهصالخإ هيفو
 هيف ىقتلا ام هب قيلي لب . ًايملع ًاركفت نيركفتملا 'ىضري امب الو « ةفسالفلا
 ءاوهأل :راثإ قرطب قئاقللا هيف تطلتخا امو .« ىلادجولا ري أتلاب قملا

 بولسألاب الإ ! كلذ سيلو « ايلا ةسايسب قنا ةسايس هيف تقتلا امو «لويمو

 , هنم برقي ام وأ ؛ ىناطحلا

 ثعبو « ةفاكلل تءاج ىتلا ةيدبألا ةعيرشلا كلتب لزن ممركلا نآرقلاو
 ىلع هتوعد رصقن نأ ريغ نم ؟ريذنو ًاريشب ًاعيمج سانلل ميلي ىبلا اح

 هللا ثري نأ ىلإ دوسألاو رمحألل ثعب لب * لبجي هتعيرش صخت نأ الو « لببق
 ىركتلا هتجح وهو ميركلا نآرقلا نوكي نأ بجو كلذل « امملع نمو ضرألا
 فالتخا ىلع ًاعيج سانلا عنقي ام ةيلقعلا جمدانملاو ةلدألا نم هيف ع تثملع اك
 هبولسأ نوكي نأ بجوو «مهكرادم توافتو « مهماهفأ نيابتو ؛ مهفانصأ
 كرادم نع لزيالو « ةفئاط كرادم ىلع ولعي ال ثيحم ىنايبلاو ىركفلا

 عسيمجلا كرادم ىلإ لصي لب « ىرخأ نود ةفئاط ىمري الو ؛ ىرخأ ٠

 . مهتياغ بعشلا داوس نم ةماعلاو « هتبلط فوسليفلاو « هتيغب فقثملا هيف دج

 اف دج همب هانم ىف ركفتملاو هئايآل ربدتملاف « ميركلا نآرقلا كاس كلذكو
 : ىلاعت هلوق أرقا . ملاعلا ةمب ىضريو « لفاغلا هبثيو « لهاجلا ملعي ام
 انلعجو « امهانقتنف ًاقئر اتناك ضرألاو تاومسلا نأ اورفك نيذلا ري ملوأ»
 رصبلا عجراو ةيآلا هذه أرقا . « نورصبي الفأ ىح ءىش لك ءاملا نم
 هلاطلس ةوقو هتردق مظع ىلإ | ناهذألا هجو دق اف هارت الأ ظ نترك اهف

 تيثيل قبس لاثم ريغ ىلع أربو « عدبأو عرتخا فيك نيبو « دوجولا ىلع
 نأ ىرتالأو . نص وأ نثو هكراشي نأ ريغ نم ةدابعلاب قحألا هدحو هنأ
 هكردأ دقو . ملعب نكب ملامب ًاملع ابيف ىربف.« اهؤرقي ءامهدلا نم صخشلا

 فوسليفلا ملاملا امف ىريو ٠ نايب غلبأو « قيرط برقأو ةفلك رسيأ ىف
 لم»و ام قدصأل هتقئاومو هماكحإو ملعلا ةقد ناوكألا ةأشن ىف ثحابلا
 . ناقرفلا لزنأ ىذلا كرايتف . ناهرلا ولعو ناببلا وم عم ىرشبلا لقعلا هيلإ



 هس كلا

 نم هانلعج مث نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو » : ىلاعت هلوق أرقاو

 انقلخف « ةغضم ةقلعلا انقلخف « ةقلع ةفطنلا انقلخ مث « نيكم رارق ىف ةفطن

 هللا كرابتف « رخآ ًاقلخ هانأشنأ مث « امم ماظعلا ًانوسكق « ًاماظع ةغضملا

 خلإ « نوثعبت ةمايقلا موي مكنإ مث « نوثيهل كلذ دعب مكنإ مث نيقلاخلا نسحأ
 ديفتسي ىناعلا نأ دجت « تانيبلا هللا تايآ ىف ربدت مث . تامركلا تايآلا

 « ةداعإلا ىلع لعو لج هتردق ىلع اهنم لدتسي هنأ قوف « ًاريزغ ًاملع ابنم

 « ناسنإلا نيو>كت قئاقدب ماعلا اهؤرقيو « ءاشنإلاو عادبإلا ىلع ردق انا

 « ًايح دوجولا رهظ ىلع ًادوجوف « انينجف « ةموثرج ناويحلا ةايحل سرادلاو

 ضعب اهأرق دقل ىتح « هلئاسم قدأ نع ةياكحلا قدصو « ىلعلا ةقد ىرف

 لايجألا هتآر بيبط رهمأ للي ًادمحم نأ دقتعاف « ابروأ ىف ءابطألا رابك

 هللا دنع نم اذه نأب نمآ بتكي الو أرقي ال ايمأ ناك هنأ لع املف « ةقباسلا

 . هتردق تلج « مسنلا ءىراب

 حضاو هنأ ةلدأ نم هيف امو « هناحبس هللا باتكل ءىراقلا ىري اذكهو

 قداص هنم هكردي امو « هك اردإ هيلإ ومسيو « هلايخ بساني ام هنم كردي ىناعلل
 ابللإ لصو اه « ةقداص قئامح قا ثحابلا ملاعلا هيف ىريو ؛ هيف ةبش ال

 دادزا املكو ؛ ةفينع ةيلّقع تادوهجمو ؛ براجن دعب الإ « ثيدحلا ثحبلا
 دادزا « المأت ميركلا نآرقلا ف نوكلاب قلعتت ىتلا تابآلا ىف رصبتملا
 امه ىلعأو « هبراجتب ناسنإلا هكردي امم ىمسأ ًاملع ىأرو « ًاراصبتسا

 . 200 درحملا هلقعب هيلإ ىدتبم

 .ديفتسي اك مي ركلا نآرقلا ةلدأ نم ديفتسي فوسليفلا ميكحلا نأ تابثإل دشر نبا ىدصت 0(
 : لاق كاقملا لصف باتك ىف كلذ نيبو « ةيلقملا هتوبش ىضري ام هيف ىريو « لهاجلا ىاعلا

 « اهلبق نم قيدصتلا عوقو ىنعأ « سائأل رثك آل ةماع ىه ام اهم قيدصتلا قرط تناك ال

 هو « سائلا لقأب ةصاخت ىه ام اهمو « ةيلدجلا نم*معأ ةيباطحلاو « ةيلدجلاو ةيباطخلا ىهو
 « صاوللا هيبنتل لادإ ريغ نم رثك لاب ةيانعلا لوألا هدوصقم عرشلا ناكو « ةيناهربلل
 - : فانصأ ةعبرأ ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف اهب حرصملا قرللا رثكأ تناك



 ا اا تأ

 ظعو تانيبلا لئالدلا كلتبو « نيبلا قحللا كلذبو « ميركلا ىدحلا اذه
 هججح فائصألا ىأ نمو « هلئالد عاونألا ىأ نف « لداجو مركلا نآرقلا

 ليبق نم مأ ؟ ةيلدجلا ةلدألا لببق نم مأ ةيناهربلا ةلدألا ليبق نم ىهأ
 . ؟ ةيباطحلا ةلدألا

 نإ دشر نبا لاق : لوقتف « لاؤسلا كلذ نع بيجن نأ ابل نآ دقو

 قاطخ اهرثكأ نإ لاقو « ةيباطنللاو « ةيلدجلا ةلدألا ليبق نم نآرقلا ةلدأ

 . ماحفإلاو مازلإلا هيف دصق ىللج اهضعبو

 , قطنملا نم ىمسأو ؛ ةباطحلا نم ىمسأ نآرقلا بولسأ نأ قحلا ىفو

 ىنلا ةيهدبلا رومألا وأ ؛ سوسن ا رمألا ىلع هكلاسم ىف دمتعا دق هارت انيق

 دويق .صصعب 2 لل دق هأرت 4 ناسنإ ابمف ثلشي الو 6 لتاع ابمف ىراع ال

 لم نأ ريغ نء « املاكشأو اياضقلاو ء اهطامتأو ةسيقألاب قلعتن ىلا قطنلا

 روصتلا ىف نوكت نأ ىنعأ « اعيمج نير.ًلاب ةصاخ ةكرتشم اهنأ عم نوكت نأ : اهدسأ 5
 امتايدتل ضرع ىلا سيياثملا ىه سيباقملا هذهو « ةيلدج وأ ةيباطخ اهنأ عم ةينيتب, قيدصتلا و
 نرد ابسفن ثذخأ نأ اهجئاتنل ضرعو « ةينيقب نوكن نأ ةنئونظم وأ ةروبشم اهنوك عم
 . رئاك لوأتملا وأ هل دحاجلاو « ليوأت هل سيل ةيعرشلا ليواقألا نم فئصلا اذهو « اهتالاثم

 نوكتو « ةيئيقي ةئونظم وأ ةروبشم ابوك عم تامدقملا نوكت نأ : ىناثلا فئصلاو
 , هجئاتنل ىنعأ « ليوأتلا هيلإ قرطتي اذهو « اهجاتنإ دصق ىلا رومألل تالاثم جئاتنلا

 « ابسفن اهجئاتنتل دصق ىلا رومألا ىه جئاتنلا نوكت نأ وهو « اذه سكع : كثلاغلأو
 ًافيأ اذهو . ةينيقي نوكت نأ اهل سضرعي نأ ريغ نم ةئونظم وأ « ةروهش» تامدقملا نوكتاو

 . هتامدقم قرطتي دقو « همئاتنل ىءأ « ليوأت هيلإ قرطتي ال

 نوكت نأ ال صضرعت نأ ريغ نم ةئونظم وأ ةروبشم هتامدقم نوكت نأ : عبارلاو

 ضرفو « ليرأتلا ايف ىماوهلا ضرف هذهو ء هجاتنإ دصق امل تالاثم هجئاعت نوكتو ةيئيقي
 كردي ال ليوآتلا هذه نم هيلإ قرطتي ام لكف « ةلمجلابو « اهرهاظ لع اهرارمإ ررهمجلا
 اهرفاظ لع اهامس وهروهجلا نذرفو ؛ ليوأتلا كلذ وه هيف صاوملا نضرفت « ناه ربلاب الإ

 سن رمي دقو كلذ نم رثاك أ مهعابط ؤ سيل ناك ذإ قيدصتلاو روصتلا ىف ىنعأ ؛اعيمج نيهج ولا ىف

 . قيدصتلا ىف ضعب ىلع امضمب ةكرتشملا ق رطلا لافت لبق نم تاليوأت ةعيرشلا ىف راظن
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 نم هيلع لمتشااه لك قدصو. « قيفحتلا ماكححإو ريوصتلا ةقدب كلذ

 دسسعت ال نحن اذلو . قطنملا تارمثو « لقملا ماكحأ ىف جئاتنو تامدقم

 ىلإ وهو « هقيقحنو هقدص هيف ناك نإو « ًاتطنم مركلا نآرقلا بولسأ

 ليم « هيف بير ال « اتح هلك ناك نإو ؛ برقأ ىاطتدلا بولسألا

 دق ناطخلا بولسألا فاصوأ ع نم ًاريثك ىرْتل كنإو © ديح مكحح نم :

 3 ماهفتسا نم لوقلا نونف فيرصتف « لماكلا لثملاب اف م ركلا نآرقلا

 ريثكو « رشبلا ردق ىلع ولعت ىحانم ميركلا نآرقلا هيف ان دق رابخإ ىلإ ريرقت

 لمكأ لاثم ىلع ميركلا نآرقلا ىف لمعتسا دق هارت ةيباطحلا ةسيقألا لاكشأ نم

 1 . ةباطخلا ىف لمعتشا نم

 عيطتسن الو لالدتسالا ىف مركلا نآرقلا ىحانم ضعب ركذن نأ عيطتسنو

 : لالدتسالا قف هيحانم نمو ء ءاسحإ امل

 : ةيراممالا ةسبقألا

 لاعتسالا ةعئاش ىهو تامدقملا ىد>] اهف فذحم ىتلا ةسيقألا ىهو

 ىلع. ةلوعم ةباطحللا : ءافشلا ىف ايس نبا لاق « ناطخلا لالدتسالا

 ىري « اهل ئرقتسملا ميركلا نآرقلا ةلدأ ىف رظانلا نإو . ليثتلاو (')ريمضلا

 نإ : قحم ىلازغلا لاق دقلو « تامدقملا ىدحإ هيف تفذح دق اهرثكأ

 نيذلا ىراصنلا ىلع دري ىلاعت هلوق أرقاو . (")زاجيإلاو فذحلا هانبم نآرقلا

 دنع ىبسيع لثم نإ » : بأ ريغ نم قلخ هنأل هللا نبا ىسيع دع نأ نومعزي

 كبر نم قحلا ه نوكيف نكهل لاق مث « بازت نم هقلخ مدآ لثك هلا

 قو « نرعدي امل الطبم ًايوق اليلد اذه ىف ىرت الأ « نيريمملا نم نكتالف

 مدآ ةلئامم تابثإ ىهو « ةدحاو ةمدققم ىوس هيف ركذت مل هسفن تقولا

 اذه ىمسيو امبّديِب عمال رمأب ريأ قاحلإ وه ليثسلاو ىرامغالا سايقلا وه ريمفلا )١(
 . اليثمت ةقطانملا فرع ىف ىمسي اًميِب « اسايق ءاهقنلا فرع ىف

 , ةسيئألا لكش ىف زاجالاو فذخلا دصقي )١(
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 نم.قلخ مدآ نإ اذكه ليئدلا قايس نأكو « اهادغ.ام ىتوطو « ىسيعل

 مدآ نكل ؛ ىلوأ مدآ ناكل كلذ بيس نبا ىيع ناك ولف « ىسيعك بأ ريغ

 .هذه فذح نأ ىرت تنأو . ًاضبأ نبا سيل ىسيعف « كفا رتعاب ًانبا سيل
 ”الثم ةلمجلا لعجو « ًاقئور هبسكأو « ةوالط مالكلا ىطعأ دق تامدقملا

 عيمجلا ركذي وه ذإ « ماعلا ظعولا ىفو ىراصنلا ىلع درلا ىف ديفي أ ؛هثأم'
 عبنتلا ىري اذكهو « بارت نم « هيلإ نوبني ًاعيمج سانلاو ) مدآ نأب
 . جاجتحا نم هيلع لمشي امو ؛ لالدتسا نم ميركلا نآرقلا ىف امم زيثكل

 ْ : صصتقلا

 .. صصقلا ريثأتلاو عاتقإلل ًاقيرط ميركلا نآرقلا اهذفتا ىتلابيلاسألا نمو

 نوكي دقو ؛« مهريغو نوكرشملا دقتعي ام نالطب ىلع ةلدآلا ةصقلا نمضتو
 ىف هتاك احن نوعدي ذإ ميركلا نآرقلا مهداجي نم ام ريح الجار صصقلا عوضوم

 ربكأ كلذ نوكيف . هناسل ىلع هللا ناهرب ءىجيف « هتلم ق هعابتاو « هنيد

 هيلع مهاربإ ةصق ىلإ رظنا .مهبولق ىف ًاريثأت ىوقأو ٠ مهماهفأل ًاباذتجا
 .© ةيوق ةحضاو ةلدأ نيتصقلا ىف ىرت هموق عم هتصقو ؛ هيبأ عم مالشلا

 .فرش ناك مالسلا هيلع مهاربإ نأل كلذو . ناثوألا ةدابع نالطب تبثت

 ؛ هتلم ىلع مهنأ نومعزي اوناك دقو , نوبستني هيلإ ىذلا مهدتحمو « برعلا

 .هموق ىلع هب جتحت ناك ام يل .قيسو ؛ ًادحوم ناك. هنأب هنع ريحا مهءاج اذإف

 ايكاح ىلاعت هلوق كلذ نمو ! مهمولق ىف ريثأت ىأ. ًارثؤم كلذ ناك هيبأو
 باتكلا ىف ركذاو » : ناثوألا ةدابع نالطب هل نيبيل هيبأل مهاربإ لوق

 عمسي الام دبعت مل « تبأ اي هيبأل لاق ذإ « يبن ًاقيدص ناكدنإ“ ؛ مهاربإ

 كنأي ملام ملعلا نم ىنءاج دق ىفإ تبأ اي . ايش كنع ىنغي الو « رصس الو

 ناثوألا ةدابع لاطبإ نمضتم مالكلا نأ ىرتالأ « ًايوس ًاطارص كدهأ ىتعبتاف

 .فيكو « ناسنإلا نود ىهف رصبت الو عمست ال امنأ نب ذإ ه هجو غلبأ لع
 تاسنإلا وعدي فيكو « ءاعد ةدابعلاف كلذ قوفو.؛ هنود ام ناسنإلا دبعي

 . رصبي الو عمسي ال اه

 (لدجلا خيرات  ه م
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 ىطعي « نولداجملا هاضفب فرعي لجرل ريخ نمض ىق ليلدلا ءىحب نإو

 « مهرظن ىف مرتحم لجر هلاق ىذلا نأ ةهج نمو « هتاذ ىف ليلدلا ةهج نم
 . هيأرب نوذوخأم « هلوقب نومزلم مهف « هعابتأ مهنأ مم نوعدي

 ةبارغ كلذ ىف نوكيف ةصق ىف ناويح ناسل ىلع انايحأ ليلدلا ءىجن دقو
 ءاج 'امك ؛ اناميإ ةقيقحلاب سفنلا المتو ؛ هايثنالا رشتو « نهذلا ىعرتست

 ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ذإ « لقلا ةروس ىف دهدملا ناسل ىلع ديحوتلا ليلد

 «دهدملاىرأ ال ىلام لاق ريطلا دقفتو » : مالسلا هيلع نايلس انديس نع ايك اح

 د نيبم "ناطلسب ىنيتأيل وأ هنحمذأل وأ ًاديدش ًاباذع هنبذعأل  نيئاغلا نم ناك مأ
 نإ * نقي أبنب أبس نم كثئجو « هبطحت ملام تطحأ لاقف « ديعب ريغ ثكمف

 ابتدجو د مظع شرع الو « ءىش لك نم تيتوأو مهكلمت ةأرما تدجو
 | مهدصن مللامعأ ناطيشلا مهل نيزو « هللا نود نم سمشلل نودجسي اهموقو
 تاومسلا ىف ء بحللا جرم ىذلا هلل اودجسي الأ نودتبم ال مهف ليبسلا نع

 شرعلا بر. وه الإ هلإ ال هللا ا نونلعت امو نوف ام ملعبو ح2 ضرألاو

 . « مظعلا

 : فلخلا سايق
 هيلإ هجعتي دقو هضيقن لاطبإب بولطملا تابثإ ىلإ هيف هجتي ىذلا وهو

 : ىلاعت هلوقب ةينادحولا ىلاعتو هناحبس هتابثإك هلالدتسا ىف ميركلا ن آرفلا
 «نوفصي امع شرعلا بر هللا ناحبسف « اتدسفل هللا الإ ةطآامبف ناك ول»
 بهذل نذإ « هلإ نم هعم ناك امو دلو نم هللا دخلا ام ١ : ىلاعت ةلوقو

 ناك ول ١ : ىلاعت هلوقو . « ضعب ىلع مهضعب العلو « قلخ امع هلإ لك
 هللا تايثإكو . « اليبس شرعلا ىذ ىلإ اوغتبال نذإ ؛« نولوقي امك ةملآ هعم
 دنع نم ناك ولو» : ىلاعت هلوقب هللا دنع نم ميركلا نآرقلا نأ ىلاعتو هناحبس
 دق ةم ركلا تايآلا هذه لك ىفف . « ًاريثك افالتخا هيف اودجول « هللا ريغ
 ىف تامدقملا ضعب فذح نأ ىرت تنأو « هضيقن لاطبإب بولطملا تبثأ
 1 ميركلا نآرقلا لئالد ىف رامضإلا ةرثك لع لدي ؛غ اهلكأ



 : مسقتلاو ريسلا

 همصخ مالك لاطنإل ةجح لداجملا هذختي « لدتا باوبأ نم باب وهو
 دحاو صاوخ نم سيل هنأ نيبيو « هيف لداجملا عوضوملا ماسقأ ركذي نأب

 نم نأ ىطويسلا ركذ دقو « مصخللا ابعدي ىلا ىوعدلا بجوي ام اهم
 نمو « نينثا نأضلا نم جاوزأ ةينامن ٠ : ىلاعت هلوق مركلا نآرقلا ىف هتلثمأ
 ماحرأ هيلع تلمعشا ام مأ « نييثنألا مأ مرح نيركذل 1 لق « نينثا زعملا
 « نينثا رقبلا نمو « نينثا لبإلا نمو ؛ نيقداص منك نإ ملعب قوثبن نييثنألا
 منك مأ ؛ نييثثألا ماحرأ هيلع تلمتشا ام مأ « نييثنألا مأ مرح نيركذلآ لق
 لضيل « ابذك هللا ىلع ىرنفا نمم مظأ نمف « اذهب هللا مكاصو ذإ ءادهش
 « نيملاظلا موقلا ىدهي ال هللا نإ « ملع ريغب سانلا

 روك ذ اومرح امل رافكلا نإ : لاقف لالدتسالا هجو ىطويسلا نيبو
 « ميسقتلاو ريسلا قيرطب مولع كلذ ىلاعت هللا در ىرخأ اهمانإو ةراث ماعنألا
 ءاج مف « ىنأو ًاركذ ركذ امم جوز لك نم قلخ « ىلاعت هلل قاحللا نإ : لاقف
 ؛ ةروكذلا ةهج نم نوكي نأ امإ ولي ال هتلعام ىأ « مثركذ ام ميرحن هب
 ىديبعتلا وهو ؛ ةلع هل ىردبال وأ ؛ امه لماشلا محرلا لاّمشا وأ « ةثونألا وأ
 لاسرإو ىحوب امإ « ىلاعت هللا نع ذخألاو « ىلاعت هللا نع كلذ. ذخأي نأب
 مأ» هلوق ىنعم وهو ؛ هلع كلذ ىقلت ةدهاشمو « همالك عامس وأ ؛ لوسر
 نع جرت ال مث « مرحتلا هوجو هذهف « « اذهب هللا مكاصو ذإ ءادبش متتك
 ىناثلاو « ًامارح روكذلا عيمج نوكي نأ هيلع مزلب لوألاو « ابم دحاو
 نيفنصلا مرحث هيلع مزلي ثلاثلاو « ًامارح ثانإلا عيمح نوكت نأ هيلع مزاب
 ةلعلا نأل « ةلاح ف ضعبو « ةلاح ىف ضعب مرح نم هولعف ام لطبف ؛ أعم
 « لطاب ةطساو الب هللا نع ذخألاو « مرحتلا قالطإ ىضتقت ركذ ام ىلع
 ىنلا لبق لوسر مهملإ تأي مل هنأل ؛« كلذك لوسر ةطساوبو « هوعدي ملو
 ىلع ءارتفا هولاق ام نأ رهو « ىعدملا تبث « كلذ عيمح لطب اذإو « ل
 , 09©6 لالضو ىلاعت هللا

 . تآرقلا مولع ىف ناقتإلا (1)
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 ٠ : ليما
 ةهجلا نيبيو فورعم رما ىلع هيعدي ىذلا رمألا .لدتسملا سيقي نأ وهو

 هلوق ىلإ رظنا ؛ ةريثك جيتملا كلذ جبنت ىثلا ةعركلا تايآلاو ء امبيب ةعماجلا
 ؛« بارت نم مكانقلخ انإف ثعبلا نم بير ىف مك نإ سانلا اهأ اي : ىلاعت

 ؛ مكل نيبنل « ةقلمع ريغو ةقلخع ةغضم نم مث م ةقلع نم م « ةفطن نم م
 اوغلبتل مث « الفط مكجرخت مث « ىمسم لجأ ىلإ ءاشن ام ماحرألا ىف رقنو

 معي اليكل «رمعلا لذرأ ىلإ درب نم مكنمو « قوتي نم مكنمو ؛ مكدشأ
 «تزتها ءاملا ابلع انلزنأ اذإف « ةدماه ضرألا ىرتو « ًاثيش .ملع دعب نم

 ىبحي هنأو « قبلا وه هللا نأب كلذ ء جيم جوز لك نم تعبنأو ؛ تبرو

 نأو « ابف ببر ال ةيتآ ةعاسلا نأو « ربدق ءىش لك ىلع هلأو « قوملا ش
 . ( روبقلا ىف نم ثعبي هلل

 ةايحلا ىف ًايوس ًاقلخخ ناسنإلل ةداعإلا رمأ ساق ىلاعتو هناحبس هارت الأ

 « بير عضوم سيل ىذلا رمآلا ىلع ٍبرعلا بارغتسا رشي ناك ىذلا ةرخآلا
 هج و غلبأ ىلع سايقلا ناكو « لوألا ءاشنإلا وهو ٠ هيف كشلل لاجم الو
 هلوق كلذ لثمو ؛ لاهلاو لاثكلاو لالجلا هيف ىقتلا دق « بولسأ لمحأو

 انلبرضو ) : مهبلع درلاو نيكرشملا ضاريعا ًايكاح سي ةروس ىف ىلاعت
 ىذلا ابهيحي لق ؟ ممر ىهو ماظعلا يحي نم : لاق ءهسقلخ ىسنو الثم
 رضخألا رجشلا نم مكل لعج ىذلا « ملع قلخخ لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ
 رداقب ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا سيل وأ ؛ نودقوت هنم منأ اذإف « ران
 . ٠ ملعلا قالخلا رهو ؛ ىلب ٠ مهلثم قلخم نأ ىلع

 «هاصقأنايبلا ومم نم غلب بابلا اذه ىف ريثك ءىبش ميركلا نآرقلا ىف اذكهو

 ىلإ سوسحملا نم جردتلا ةئس هيلإ هجتي ام صخأو ؛ اهالعأ هتنق نم غلبو
 لك عطقيو ٠ بايلألاب ذخشأي نايب ىف بئاغلا ىلإ دهاشملا نمو ٠ لوقعملا
 . باترم لداجم
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 ى رصبتملا « هماكحأل عبتتملا ء مركلا نآرقلل ءىراقلا ظحاليو اذه

 ذخألاو « لداحملا داشرإ ىلإ ةرثك ًاتايحأ هجتي مركلا نآرقلا لدج نأ « هتلدأ

 ؛ ريع نم نوكلا ىق امو « ءايشألا قئاقح ىلإ هرظن هيجوتو « قحلا ىلإ هديب

 فيك مهقوف ءاهسلا ىلإ اورظنب ملفأ ) : هتالك تلاعت هلوق ىف ىرت انك

 اف انيقلأو : اهاتدنم ضرألاو . جورف نم اهلامو « اهانيزو « اهانينب

 دبع لكل ىركذو ةرصبت ٠ جيم جوز لك نم امف انتبنأو ؛ ىساور
 لخدلاو ؛ ديصتلا بحو تانج هب انتبنأف اكرابم ءام ءايسلا نم انلزنو « بينم
 كلذك * ًاتيم ةدلب هب انييحأو دابعلل ًاقْزر « ديصضضن علط اه تانقسأب

 ملعه«نمح رلا ١ : نمحرلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ىف ىرت اكو .« جورحلا
 مجدلاو د نابسحم رمقلاو سمشلا هي .نايبلا هملع + ناسنإلا -قلخخ د نآرقلا

 ىف اوغطت لا د4 نازملا عضوو اهعفر ءامسلاو د نادجسي رجشلاو

 اهعضو ضراآلاو .# نازملا اورسمت الو طسقلاب نزولا اوميقأو د« نازملا

 رب ناحيرلاو فصعلا وذ بحلاو دب ماكألا تاذ لخنلاو ةهكاف اف دب مانألل

 قلخو دي راخفلاك لاصلص نم ناسنإلا قلخخ ب نابذكت امكبر ءالآ ىأف
 قو. .... خلإ © نابذكت اكبر ءال 1 ىأأبف ب ران نم جرام نم ناجلا

 ىلإ نععماسلا ديب ذخألاو داشرإلا ىلإ هاجنالا لك ًاهجتم لدحلا ىرت اذه

 ١ . العو لج هللا ديحوت ىهو « ةيماسلا ةقيقحلا

 ذإ ةقيقتلا ىلإ هديب ذخأي مث . هماحفإو لداجملا مازلإب ءىدتبي ًانايحأو
 نم نوكرشملا همعز ام ىلع ًادر ىلاعت هلوق ىف ىرت اك « ةلماك ةحضاو هل اهندبي

 انلزئأ ولو « كلم هيلع لزنأ الول اولاقو » : اكلم نوكي نأ بجي لوسرلا نأ

 الجر هانلعللا اكلم هانلعج ولو م نورظني ال مث رمألا ىضقل اكلم
 . ( نوسلي ام ممملع انسبللو

 دهع دق هنأ اوعدا امدنع دوبلا ىلع ىلاعتو هناحبس هدر ىف ىرت اكو

 هناحبس لاق دقف «رانلا هلكأت نابرقب مهئأي ىح « لوسرب اونمؤي الأ مبلإ

 لوسرا نمؤن الأ انيلإ دهع هللا نإ اولاق نيذلا ١ : ًادارو ًايكاح ىلاعتو
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 ىذلابو تانيبلاب لبق نم لسر مكءاج دق لق ء رانلا هلكأت نابرقب انيتأب ىدح

 ىلع دري ىلاعت هلوق ىف ىري اكو « ٠ نيقداص متنك نإ هومتلتن ملف ظ ملف

 اوردق امو ٠ : هتردق تلج لاق دقف ًائيش رشب ىلع هللا لزأي نأ ركنأ نم

 لزنأ نم لق « ءىبش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام اولاق ذإ « هردق قح هللا

 . ؛ سانلل ىدهو ًارون ىرموم هب ءاج ىذلا باتكلا

 لصيفلاو « ةعطاقلا ةجحلاو محفملا مازلإلا ىرت اهلك تابآلا هذه فو
 2 ةجحلا ىلإ دشرأو 6 هجوم بلو دع : دآو « مصخلا٠ هب مزلأ دق « قرافلا 27

 بهذأو تددب نأ دعب 3 ةداتلا ىلع ريسيل 0 مالعألاو روصلا هل تعضوو

 نيرسخألا نم وهف كلذ دعب ريكتساو ىنأ نف « هركف مالظ حلا ءرض
 ا . الامعأ

 قئاقحلا ىلإ ءىراقلا وأ لداحملا رظن ىلاعتو هناحبس هللا هيجوت دنعو

 نوكي « هماحفإو همازلإ دعب وأ رمألا لوأ نم مازلإ ىلإ هاجتا ريغ نم

 سمت و « نادجولا بطاخت ىنلا تارابعلاو « رثأتلا ىحانمو نايبلا فيراصت

 امتدج دقفت نأ تودب ىناعملا رركتتو ؛ جهانملا عونتت « ساسحإلا نطاوم

 بيااسألا عونتو«تارُلا رثكتو « ةدئافلا دادزت راركتلا عم لب ؛ اهتوالطو

 عضاوم ىلإ هاجنالا فلتخميو « رابخإ ىلإ ديد ىلإ بجعت ىلإ ماهفتسا نم
 ' هرداصمو لالدتسالا

 , ةفورعم ةيهدب رومأ ىلإ لئاسملا دري' لالدتسالا نوكي ةرسف
 در ىف ىرت امك « ًارغاص لداحملا اهمدي نيب رخم ةفولأم ةروهشم قئاقح وأ ْ

 وهو ءىش لك قلخو « ةبحاص هل نكت ملو « دلو هل نوكي ىلأ « ضرألاو
 : هودبعاف ءىبث لك قلاخ وه الإ هلإ ال مكبر هللا مكلذ ؛ ملع ءىش لكب

 « راصبألا كردي وهو « راصبألا هكردت ال « ليكو ءىش لك ىلع وهو

 . « ريبخلا فيطللا وهو



 د الإ د

 رمأب هناحبس دلو هل نوكي نأ نالطب ىلع لدتسا دق هئاحبس هأرت الأ
 هل ناكل دلو هل ناك ول هنأ وهو دحأ هيف ىراع ال « فولأم فورعم
 . دلو هل نوكي الأ بجيف ةيحاص هناحبس هل نأ لحأ عالي مد « ةحاص

 ابمئديو ماهفألل قئاقحلا برقيل « لاثمألا ىلاعتو هناحبس بد رغب انايحأو

 : مانصألا نودبعي نم ىلع درلا ى ىلاعت هلوق كلذ نمو ؛« مانألا نم

 : اعيف ضرألاو تاومسلا نم زر مل كل الام قا نود نم وديع

 « نوملعتال متلأو « م اعب هللا نإ « لاثمألا هلل اوبرضت الف ب نوعيطتسي الو

 ًآقزر انم هانقزر نمو ؛ ءىبث ىلع ردقب ال اكرام ًادبع الثم هللا برض

 مراكأ لب ف دا ع ةروتسي له ع اريجو ارم نم قفيي وهف « انح

 2 ءىش ىلع ردقب ال ٠ مكبأ امهدحأ نيلجر ةلثم هللا برضو د# نوملعي ال

 رمأي نمو وه ىوتسي له رم تأي ال هيجوي ان « هالوم ىلع لَك وهو

 هناحبس نبب دق ةمبركلا تابالا هذه ىف ( مقتسم طارص ىلع وهو لدملاب

 ء رضت الو عفنت الو « ًاقزر كلمت ال اهنأل : ناثوألا ةدابع نالطب ىلاعتو

 عم رداقلا ريغ مهفولأمو سانلا فرع ىف ىوتسي ال هنأ نائيبي نياثم برضو

 . رضت الو عفنت ال راجحأ نيبو هناحبس رداقلا نيب ىتثولا ىوسي فيكف رداقلا

 ىلع لدي ام نوكلا ىنام ىلإو « تاقولخما لإ سانلا رظن هجوي ًانايحأو

 مكهلإو ١ : ىلاعت هلوق ىلإ رظنا . رابجلا ةدارإو « عدبملا ٍلعو « عناصلا ةردق

 ضرألاو تاومسلا قاخ ىف نإ اي محرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال « دحاو هلإ
 لزنأ امو « سانلا عفتي امب رحبلا ىف ىرحت ىلا كلفلاو رابنلاو ليللا فالتخاو

 نك نم ابف ثبو « اهتوم دعب ضرألا هب ايحأف ءام نم ءامسلا نم هللا

 تايآل ضرألاو ءامسلا نيب ب رخسملا باحسلاو حايرلا فيرصتو « ةباد

 . 0 نولقعي موقل

 مهلاح تناك موق ريخ سانلا ىلع ىلاعتو هناحبس صقي ًاناسيحأو

 نالطب ىلع ةلدآلا صصقلا انمضم ؛ مهداقتعا ناللطب تبثي نم لاحك

 « ىضم اهف كلذ انيب دقو « لي ىنلا هيلإ وعدب ام ةعحصو « نودقتعي اه
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 .صصقلا عورأ ىلع ةلمتشملا ةميركلا تايآلا هذه ةءارقب نميتلاب انه فتكنلو
 أبن مملع لتاو ١ : ءارعشلا ةروس ىف ىلاعت هللا لوق ىهو لالدتسالا غلبأو
 لظنف « امانصأ دبعت اولاقد# ؟ نوديعث ام : هموقو هيبأل لاق ذإ * مهاربإ

 »< نورضي وأ 5 مكنوعفني وأ نوعدت ْذإ مكنوعمسي له لاق « نيفك اع اخ

 متا«نودسبعت متتكام مي رفأ لاق ا نولعفي كلذك انءابآ اندجو لب اولاق

 وهف ىقلخخ ىذلا « نيملاعلا بر الإ ىل ودع مهنإف دب نومدقألا مكذابأو

 . ىدذلاو د“ نيفشي وهف تضرم اذإو دع ناقسيو ىنمعطي وه ىذلاو دي نيد
 به بر هدب نيدلا موي ىتئيطخ ىل رفغي نأ عمطأ ىذلاو ب نيينش مث ىتتيمي
 د نيرخألا ق قدص ناسل ىل لعجاو دي نيكلاصلاب ىقحلأو امكح ىل

 . « معلا ةنج ةئرو نم ىلعجاو

 هئيجي همحفيو مصخلا مزلي ىذلا لدنللا ىف ميركلا نآرقلا نأ ظحالبو
 دللا هاكح ام كلذ نمو . امازلإ اهدشأو « قفرطلا برقأ نم ماحفإلا ىف
 رتلأ» : ىلاعت لاق دقف . ةيهولألا ىعدمل مصار ةلداجم ىف ىلاعثو هناححبس
 ىذلا ىلو ميهاربإ لاق ذإ « كلملا هللا هات آ نأ هبر ىف ىف مهاربإ جاح ىذلا ىلإ
 نم سمشلاب ىثأي هللا نإف : مهاربإ لاق « تيمأو ىبحأ انأ لاق تيميو ىبحي
 موقلا ىده ال هللاو « رفك ىذلا تبف ؛ برغملا نم اهب تأف : قرشملا
 مازلإلا ناك فيك نيتي اهنم ؛ ىرخأ تابآ كب ترم دقو : « نملاظلا
 . قيرط برقأ نم

 : ةريثك اذه ىف ميركلا نآرقلا قرطو

 ىدحن اكو « نآرقلاب ىلاعتو هناحبس هللا ىدحت امك ىدحتلا ابم ١-

 . برغملا نم سمشلاب ىنأي نأب ةيهواألا ىعدم مهاربإ

 هل وق كلذ نم هديرب ام طابنتساو مصخلا مالك بجوع لخألاو - ؟
 زعألا نجرخيل ةيدملا ىلإ انعجر نل» : مهيلع هرلاو نيقفانملا نأش ف ىلاعت

 . ؛ نعتمؤملاو هلوسرلأو ةزعلا هللو . لذألا اهنم



 دا

 نمو هاعدم لطبي امب هيلع بيقعتلا مث لوقي ايف مصخللا ةاراجم امو سا“
 هللا أ مهلسر مل تلاق » مهماوقأ عم لسرلا نع ًايكاح ىلاعت هلوق كلذ

 مكرخ يو مكبونذ نم مكل رفغيا مكوعدي ؛ ضرألاو تاومسلا رطاف كش
 ناكامع انودصت نأ نوديرت انلتم رشب الإ متنأ نإ : اولاق ؛ ىمسم لجأ ىلإ
 ؛ ركلثم رشب الإ نحت نإ : مهلسر ممل تلاق  نيبم ناطلسب انوتأف ان ءايآ ديعي
 ناطلسي مكيبتأ نأ انل ناك امو ٠ هدابع نم ءاشي نم ىلع نمي هللا نكلو
 . « نونمزللا لكرتيلف هللا ىلعو « هللا نذإب الإ

 ؛( ميشفر ماوقألا اهلع ىنب ىتلا ةمدقملاب اوملس لسرلا نأ كلذ نم ىرتف
 اولاق مبنأكف « ءاشب نم ىلع نمي هللا نكلو » مهوقب ةجيننلا اوضقن مهلكلو

 تايثإ نم هيلع هونبت نأ نودبرت ام نكلو « قح رشب اننأ نم هومتلقام
 عئام الف ء هدابع نم ءاشي نم ىلع نمي هللا نأل ؛ لطاب لسرب انسل اننأ ٠

 + ةلاصرلاب انيلع نمي نأ نم
 ىدتبتل « ةقيلكلا هب هللا ءاضأ ىذلا مظعلا رونلا كلذ نم ةسبق هذه ش
 تالاهجلا الع تملظأ اذإ هيلإ وشعتو « هئوض ىلع-ريستو « هيدهب لايجألا
 ءاصحإ نايبلا كلذب ائدرأ امو « ناطيشلا تاراثمو « لطابلا كلاسم قف تهانو

 كلذ نودف « هلدج ىف هكلاسمل ءارقتسا الو « هلالدنسا ىف يركلا نآرقلا قرطل

 «ى راقلا ىري نأ اندرأ نكلو « وأشلا رصقيو « رهظلا تبنيو « ىوقلا قفنت

 قطنملا نم ىلعأ تناك فيكو ء.ميركلا نآرقلا لدج قرط نم الثم ميركلا

 ميدقتلا اهفف ؛ ةسيقألا لاكشأب الو « ةقطانملا بيلاسأب ديقتت مل نإو « ًاقيقدت
 . ناهرلا لاكشأل ًاعبئ ال نايبلا نسحل ًاعبت بانطإلاو فذحلاو ريخأتلاو
 . ءابطخلل ىلعألا لثملا هنايب ناك نإو « ةباطدللا نم ىلعأ كلذ عم تناكو

 السم اوكلس « ابف لدجلاو « دئاقعلاتابثإب اونع نيذلا نيملكتملا نأ ولو

 ىنج ىندأو « ةدئاف رثكأ مهملع ناكلا ع هعيش ىف اوراسو « ميركلا نآرقلا

 « هلاكشأو ناهرلاو « هدويقو قطنملا كلسم اوكلس مهنكلو « ًارام عنبأو

 ىنب رذن نيب ىلا رعلا نزاو دقو « ةماعلا ديفي نأ ريغ نم « ةصاخملل مهملع ناكف



 دس ل

 ( مالكلا مع نع مارعلا. ماجلإ)ةلاسر ىف نيملكتملا قيرطو ميرككلا :نآرقلا
 ةلدأو « ناسنإ لك هب عفتني ءاذغلا لثم مركلا نآرقلا ةلدأ : كلذ ىف لاقو

 نإ لب . نورثكألادب رضتسيو « سانلا داحآ هب عفتني ءاودلا لثم نيملكتملا

 . «ىوقلا لجرلاو « عيضرلا ىبصلا هب عفتني ىذلا ءاماك ميركلا نآرقلا ةلدأ
 ' الو « ىرخأ ابم نوضرمي و « ةرم ءايوقألا اهم عفتني ىتلا ةمعطألاك ةلدألا رئاسو
 . الصأ نايبصلا اهم عفتنب

 لالدتسا نم هيف امو ميركلا نآرقلا ةساردب اولغش ول سانلا نأ حلا قو

 نإف « ريثك مع كلذ نم مه ناكل هقيرط ىف اوريسيو . 2)هجبن ىلع اوجهنيل

 لداعتلا نا زيم اهاس لالدتسالا لاكشأ نم ةسمخغ ميركلا نآرقلا نم ىلازفلا طبنتسا دق )١(

 نازيمو ؛ مزالتلا نازيمو « رغصألا لدامتلا نازيمو ؛ طسوألا لداعتلا نا زيم و « ريكأألا

 . دياععلا

 : لاق ذإ ةيهولألا ىعدم هتلداجم ىف مالسلا هيلع ميهاربإ ناسل ىلع ءاج امب لوألل لثمو

 ىف تيأر : كلذ ىف دماح وبأ لاقو . « برغملا نم اهب تأف قرشملا نم سمشلاب قأي هللا نإ ه
 ىلع هانبم ميركلا نآرقلا ذإ © ةفرعملا ىه ةجيتن امهم دلوتف « اجودزا دق نيلصأ ةجحلا هذه
 اذهن هلإلا رهن سمشلا عالطإ لع ردقي نم لك : نازيملا اذه ةروص لاكو « زاحيإلاو فذحلا
 هلإلا وه ىلإ نأ امهعومجم نم مزلف ؛ رخآ لصأ اذهو عالطإلا ىلع رداقلا وه ىلإو ؛ لصأ

 .ذورم اي كنود

 لاق « ابكوك ىأر ليلا هيلع نج املف » : ميهاربإ نع ايكاح ىلاعت هلوقب فاثلا لثمو

 نازيملا اذه ةروص لاكو:هنايب ىف لوقيو « نيلفآلا بحأ ال : لاق ؛ لفأ املف « ىبر اذه
 اذه امأ ٠ لوألا نيبو هنيب قرفيو « هلإب سيل رمقلاف « لف آي سيل هلإلاو ء لق 1 مجنلا نأ
 . ةبلاس ىرشألاو ةيجوم امهادحاو

 رشب ىلع هلا لزنأ ام اولاق ذإ : هردقت قح هللا اوردق امو » : ىلاعت هلوقب ثلاث لثمو

 نيب و هنيب قرفيو « سان ىدهو اروث ىموم هب ءاج ىلا بانكلا لزنأ نم لق ( مى نم

 . رشبلا نفعب ىلع بتكلا ىلاعتو هناحبس هللا لازنإ تابثإ ىهو + ةيئزج هتجيتن.نأب نيقباسلا
 بر هللا ناحيسف « اتدسفل هللا الإ ةهل ؟ امهيف ناك ول و : لاعت هلوقب عبارلا لثمو

 . « توفصي امع شرعلا

 انإو ٠ هللا لق « ضرألا وتاومسلا نم مكقزري نم لق » : ىلاعت هلوقب سماخلل لثمو

 متيم : ”ماسقألا هذه نايب دعب هللا همحر لوقيو . « نيبه لالض ىف وأ ىده ىلعل مك ايإ رأ



 ا اله

 ريثاتلاو « لدجلاو « لالدتسالا ىف جهانم ىلع لمعشا دق ميركلا نآرقلا
 لاو ًاريثك ًائيش نيبتو « ةيناسنإلا سفنلا سيماون قدأ نع لئشكت
 : ابمارمأل عجانلا جالعلاو « اهئاودأل بطلا هيفو « ةيركفلاو ةيسفنلا تاعاهما
 رثؤملا م الكلل ىلعألا لثملا ةينايبلا هجهانم ىثو « اهللعل قاشلا ءاودلاو
 ّق هرثأو ش نيكرشملا نم هيفلام ىف هرثأب كلذ ريتعاو 0 ةغمادلا ججحلا و

 . نيلوألا نيملسملا

 هرون نم هلاثي هعمسي ناك نم لك نأ نيكرشملا ىف هرثأ نم غلب دقلو
 : ميركلا نآرقلا أرقي هيي ىنلا ةريضملا نب ديلولا عمس . بق

 : ًاشيرق ًابطاخم

 هديصقب الو « هزجرب ملعأ الو ؛ ىنم راعشألاب فرعأ لجر مكنم ام هللاوف
 هلوقي ىذلا هلومل نإ هللاو « اذه نم ًائيش لوقي ىذلا هبشي ام هللاو « ىنم
 ولعيل هنإو « هلفسأ قدغم « هالعأ ريثمل هنإو « ةوالطل هيلع نإو « ةوالحل

 . هتحن ام ,طحيل هنإو « هيلع ىلعي الو |

 ىح : هرثأ هنادجو لائو « هبلق هرون سم مبنم هاناد نم لك ناكو

 لك ليم نم هوأر امل : كلذ ىلع اودهاعتو ؛ هعامس نع مه ٌرامحز ىهانت دقل
 . ناميإلا هعمم نم

 ' هنولتري هيلع اوفكع نأ نيلوألا ننمؤملا ىف ميركلا نآرقلا رثأ نم ناك دقو
 « لوألا مهملعم هولصجو « هيمارهو هءاكحأ نرفرعتيو « هتومهفتيو

 تبثيو « مهنايإ ىوقي ام هنم نولبني دئاقعلا لسمو « اوفلتخا اذإ مهعجرمو
 نولداجي هب « هيدهو هقيرط ريغ ةجمم الو ؛هاوس ةجح اوفرعي ملو « مهنيقي
 . نوردصي هيله نعو

 ناتفك اسهنأك نيلداعتم نيلصأ هيف نأل (رفصألاو طسوألاو ربك آلا ) لداعتلا نازيم لوألا <
 مزال امهدحأ نيأزج ىلع لمتشي نيلصألا دحأ نآل مزالتلا نازيم ىفاثلا تيمسو ؛ ناتيذاحتم
 « مزال اتدفل ىلاعت هلرق نإن « اتدسفل هللا الإ ةهل آ امهيف ناك ول ن ىلاعت هلوقك موزلم رخآلاو
 ثلاثلا تيمسو « مزاللا ىفن نم ةجيتنلا ثمزلو ؛ ! ةهل آ امهيف ناك ول ٠ ىيلاعت هلوق موزللاو

 ىفن امهدسأ توبث نم مزثي « تابثإلاو ىفنلا نيب نيدسق رصح ىلإ عج ار هنأل دئاعتلا نايم

 , داضتو دئامت نيمسقلا نيش ؛ رخآلا توبث امهدحأ ىفن نمو « رخآلا



 دسم ئتارعب لمعلا
 : هبيسو ةمآلا قا ريفا ف ديهمت

 ىنلا ظقيتسا : تلاق اهنأ شحج تنب بنيز نع : ىراخبلا ىف ءاج

 0 نم برعلل ليو « هللا الإ هلإ ال و: لوشي ههجو ًارمحم مونلا نم هت

 لع دولا تق رفا » : لاق هنأ ؛ ْمْكَِع ىنلا نع ىوريو . « برتقا دق

 قرفتسو « ةقرف نيعبسو نيشثا ىلع ىراصنلا تقرتفاو « ةقرف نيعبسو ىدحإ

 قو« ىراصنلا ٍطاقسإ تاياورلا ضعب ىو . ( ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ

 ( خماشلا علا ) باتك ىف لبقملا لاقو . ةدحاو الإ رانلا ىف اهلك ةدايز ابضعب

 اهضعب دشي «© ةرشثك هتاياور ةقرف نيعبسو ثالث ىلإ ةمآلا قارّتفا ثيدح

 . هانعم لصاح ق ةبير ىقت ال ثيح « ًافعب

 « هعوقو لبق قارتفالا اذب- أبنت ملل ىبلا نأ راثآلا هذه نم ىرنو

 ةوبنلا صئاصخخ كلتو « سوؤرلا ىف تبنت نأ لبق نئفلا ثودح نع رمخأو

 بنجتتو © قحلاب مصتعتو ؛ ناهذألا هبننتل رصخأ دقو « ةلاسرلا ايازمو

 فلتخا اذاملو « عفاد نم هل سيل « عقاو رمأ لاح لك ىف نئفلاو ططشلا

 مهمامأو « هب اوكسمت نإ ام ثولضي ال هللا باتك مبسديأ نيبو « نوملسملا

 هيئأي ال ؛ ديدش روسب رشلا نم مصتعا اهم ذخأ نم ؛ 2 هللأ لوسر ةنس

 ؟ ناطيشلا غيز هيلإ لصي الو لطابلا

 ثحابلا عيطتسي الو  اهصقت نكمي ال ةريثك نيملسملا فالتخا بابسأ نإ

 اهتأشن تطيحأ «٠ تأشن ةقرف لكو تتبن ةركف لك نأ ذإ « اهءارقتسا

 '”نايبب فتكدلف « امتادحإ ق ترزآتو « اهبوكت ىلع ترفاضت بابسأب
 صيصختلا نع ممعتلاو « ليصفتلا نع لامجإلا ىنغي دقو « الامجإ بابسألا
 . ىذ ىهاهو



 سل ا#ثا#/# ل

 : ةيبرعلا ةيبصملا |

 < نييناندعو نييناطحق « نيميظع نيبعش ىلإ نيمسقنم ©« برعلا ناك

 ىذلا رافتلاو «٠ ةمكحتسملا ةوادعلاو « ديدشلا سفانتلا نيةيرفلا نيبو

 نيرضمو نيبعبر . نيمسق ىلع مهسفنأ نويناندعلا ناكو « قافتا هعم نوكي ال

 لئابقلاو . هنكاسي الو « هندام الو : هملاسي ال رخآلا ىلع.برح كو

 : رمشسم عزاتتو : لتاقثو ء ديدش رحانت ىف هيب امف ةيبزعلا

 : ىلاعت لاق دقف « مرح اهف ةيبصعلاب ءادنلا مرح مالسإلا ءاج الف

 ”لئابقو ًابوعش مك انلعجو 2 ىثنأو ركذ نم مك ائةلخ انإ سانلا ابمأ اي »

 ؛ مدآل مكلك» * لي لاق دقو '. « مكاقتأ هللا دنع يكمركأ نإ اوفراعتل

 لَم لاقو . « ىرقتلاب الإ ىمجعأ ىلع ىبرعل لضف ال ؛ بارت نم مدآو

 نم انم سيل « ةيبصع ىلع لتاق نم انم سيل « ةيبصع ىلإ اعد نم انم ميل و

 2, « ةيبصعلا ىلع تام

 هذهو « ةيلاعلا ميلاعتلا كلتب ًانخأ نامزلا نم ًائيح ةيبصعلا ترتسف

 ,ةدحولا ىلع ةبوبشم ًاران تظقيتسا ام ناعرس نكلو « ةيماسلا بادآلا

 ترهظ « مالسإلا ىف تايبصعلا ت رهظف « ةينيدلا ةعمالاو « ةيمالسإلا

 . ةدرلا ف ! الوأ

 سانلا هعبتا « ةفينح ىنب ىف أبنت اميح باذكلا ةمليسم نأ ئوري

 . قداص ًادمحب نأ لعنل انإ : لوقي نم مجنم ناكو « ةيبصعلا ىلع

 الو . رضم قداص نم انيلإ نجأ ةعيبر بذاك . نكلاو .« بذاك ةمليسمو
 , كلذ .دعب .ةيمالسإلا نئفلا .ق تظقيتسا ىتح- « ةيبصعلا تدمخ ةدرلا تبتنا

 ىتح « اميل ججؤيو اهئازين ىكذي نييومألا نم ءارمألاو الخلا ضعب نإكو
 , ىف ًابيس ةيبصعلا كلت تناك دقو * قافآلا .ىف مالسإلا رونو : ةيلهاج تداع

 . نييعير جراوحلا .رثك أ ىرتل كنإ ىتح ؛ اهفالتخخاو ةيمالسإ قرف ءوشن



 دس الا

 : كلملا بلطو ةفالحلا ىلع عزانتلا

 تادحولا ىلع ًاريطتسم ارش ناك دقف <« كلملا بلط هللا نعل

 نم عونلا كلذب ةيمالسإلا ةمألا هللا ىلتبا دقو « مثألا ىف تاعماجلاو

 5 « سوفنلا تابغر ىلع نامبإلا ةوق بلغتت تناك ًانايحأو « ءالتبالا

 ؛ىوقلا ناعإلا باغت دقف «راصنألاو نيرجاهملا نيب فالتخالا ىف ثدح

 ىلع اورقأو « رومألا ترقف « ةعبوزلا كلت طسو ىف قحلا توص ىودو

 ثدح اى ةبغرلا رصتنت تناك ًانايحأو . ًانامبإ | مهاوقأو ٠ مهلثمأ ةفالخلا

 تعنشتو « كلذ دعب نحلا تدتشا دقو « ةفالحللا ىف ىلعل ةيواعم ةعزائم ف

 نوملسملا مسقناو « مهلحنب ةعيشلاو « مهقرفب جراوحلا تناكو « نحإلا

 0.٠ نوحرف مهدل اع بزح لكد ًابازحأو آقرف كذب
 « ةميدقلا تانايدلا باعصأ نم : مالسإلا ىف ةرشك فلاوط لرخد

 ؛ مهدئاقع نم هوثرو امم ريثك ىلع كئلوأ ىقب دقف « ةقباسلا لحتلاو للملاو

 لايجألا هتنكم دقف « ةدحاو ةعفد هورجبس نأو «هنم اوصلخم نأ ارعيطتسي مل ذإ

 ؛ مدقلا كلذ اوعلخم نأ نولواحي اوناك نم مهنمو « مهسوفن تارارق ىف
 دقو « هوفرعامب هريسفتو ؛ هوفلأ امم مالسإلا بيرقت ىلإ اوعزت ن ميمضعلو

 ٠ نورعشي ال مهو مهنم كلذ نوكي

 نم رشك نايرسو « ةميدقلا تانايدلا لهأ نم ريثكل نيملسملا ةرواجم

 دقو ؛ نامبإلا ىوق ةديقعلا تباث نكي مل« « ًاصوصخ نيملسملا ىلإ كئلوأ راكفأ

 ًاب راقت يرف « ىراصنلاو دوبملا ضعب ءارآ نم ريثك براقت كلذ ىلع انلد

 ًابراقت ىرتو « ةلزتعملا ءارآ نم ؛ دوييلا نم مشورفلا ةقرف ءارآ نبب ًاديدش

 لاق : دوبلا ءارآو توملسم مهنأ نوعدي نيذلا ةضفارلا راكفأ نب ًاديدش
 : ىبعشلا.نع القان ديرفلا دقعلا نم لوألا ءزجلا ىف هبر دبع نبا ٠

 « ةمآلا هذه دوبم اهنإف ء ةضفارلا اهرشو « ةللضملا ءاوهألا. هلرذحأ

 ةبغر « مالسإلا ىف اولخدي لو « ةينارصنلا دوبلا ضغبي امك مالسإلا نوضغيي
 مهقرح دقو « مهلع آيغبو « مالسإلا لهأب آتقم نكلو « هللا نم ةبهرالو
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 "بس نب هللا دبع مهنم ؛ نادلبلا ىلإ مهافنو « راثلاب هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نبىلع

 كلذو . سد ركلا وبأو « رزاحلا ىلإ هافن بابس نب هللا دبعو طاباس ىلإ هان

 . دواد لآ ى الإ كللملا نوكي الئدورلا تلاق . دورلا ةبحم ةضفارلا ةبحم نأ

 :دوبملا تلاقو . بلاط ىنأ نب ىلع لآ ىف الإ كلملا نركي ال ةضفارلا تلاقو
 نم دانم ىدانيو . رظتنلا خيسملا جرخي ىتح « هللا ليبس ىف داهج نوكي ال
 نم ل زنيو ؛ ىدهملا جرم ىبح هللا ليبس ىف داهج ال:ةضفارلا تلاقو . ءامسلا

 « ةضفارلا كلذكو موجننلا كبتشت ىح برغملا ةالص نورخؤي دوبلاو . ءامسلا

 ىلع ىرتال دوبلاو « ةضفئارلا اذكو ًائيش ثالثلا قالطلا ىرت ال دوبلاو :

 نم انودع وه:لوقتو ليربج ضغبت دوبلاو . . ةضفارلا اذكو ةدع ءاسنلا
 ىلع رتب « دمحم ىلإ ىحولا ىف ليريج طلغ:لوقت ةضفارلا كلذكو « ةكئالملا
 م١ . ةضئارلا كلذكو « روزجلا محل لكأت ال دوبلاو . بلاط ىنأ نبا
 . ليلق راصتخاب

 هلوعدي نم ضعب ىلإ ىرست ةيدوملا ملاعتلا تناك فيك اذه نم ىرثو

 ترس ابنأل امإو ؛ مالسإلا مهراهظإو « مالسإلا ريغ مهرامغإل امإ « مالسإلا
 . ناقيرفلا ةضفارلا نم ناك هلعلو « مهم رواج نم ناميإلا ءافعض ضعب ىلإ

 ءاوهأ مهنيب اورشن دقف : نيملسملا نبب رمألا داسفإ مالسإلا ءادعأ ةلواحم

 اوناكدقف ؛ ,هريغو ةطمارقلاو ةقدانرلا لعفي ناك امك ةلطاب ًاراكفأو «ةيدرم .

 باتكىف م زحنبا لاق . هيلإ نيمتنم مالسإلا ءاولب نيلظتسم نولعفب ام نولعفي

 نأ مالسإلا ةنايد نع فئاوطلا هذه جورخ ريكأ ىف لصألاو : لصفلا

 .ى رطحلا ةلالجو « مثألا عيمح ىلع ديلا ولعو كلملا ةعس نم اوناك سرفلا

 .نودعي اوناكو ؛ ءانبألاو رارحألا مهسفنأ نومسي اوناك مبنإ ىتح ؛ مهسفنأ
 « برعلا ىدبأ ىلع مهنع ةلودلا لاوزب اونحتما املف « ملل ًاديبع سانلا عييمج

 .تفءعاضتو « رومألا تمظاعت « ًارطخخ سرفلا دنع مثألا لفأ برعلا تناكو

 .لك ىف « ةريثك تاقوأ ىف ةبراحملب , مالسإلا ديك اومارو « ةبيسعملا مهمدل

 : عيشتلا لهأ اولاتساو « مالسإلا مبنم موق رهظأف . . . قحلا رهظي كلذ



 بارأثع هب

 مهم اوكلس مث « هنع هللا ىضر ىلع ملظ عانشتساو ؛ تيبلا لهأ ةبع راهظإب.

 نأب لوقلا ىلإ ,هولخدأ مبنم موقن ؛ مالسإلا نع مهوجرخأ « ىتش كلاسم

 ذوي نأ زوجي ال ذإ « نيدلا ةقيقح هدنع ..« ىدهملا ىعدي « رظتني الجر

 ) رفكلا ىلإ 2 هللا لوسو باوصأ اويسن ذِإ « رافكلا ءالؤه نم نيدلا

 ىذلا كلسملا مم اوكلس موقو « ةوبنلا هل اوعدا نم ةوين ىلإ اوجرتخ موقو.
 اوبجواف اوبعالت نورخآو ( عئارشلا طوقسو « لولحلاب لرقلا نم انركذ

 . ةليلو موي لك ف ةالص نيسمخ

 : ىسابعلا رصعلاو ىرمألا رصعلا رخآ قى ةفسلفلا ةمجرت

 رثك ىالسإلا ركفلا ازغ ذإ « حضاو رثأ ةمحرتملا ةيفسافلا بتكلل ناك

 نم رثك رهظو « نوكلا قلاخ ىف ةميدقلا بهاذملاو « ةيفسلفلا عزانملا نم

 . مهتقيرطب اوذخخأو «٠ نيمدقألا ةفسالفلا عزنم اوعزن نس اسملا .ءاملع

 عزتم كشلا ىف نوعزني « نويكش ماوقأ ىسابعلا رصعلا ىف رهظو
 ىلع ائغِض كلذ لك ناكف « مورلاو نانويلا ىف اورهظ نيذلا ةيئاطسفوسلا

 ش . ًارطخخ دشأو ىرقأ ًابابسأ فالدللا باسأ ىلإ فاضأ : ةلابإ

 :ىرشبلا لقعلا ةعاطتسا ىف سيل ىتلا لئاسملا نم ريثك ثحبل ضرعتلا
 ةلأسمو « امفنو تافضلا تابثإ ةلأسك « عرشلا نع ًادرفنم اهل] لوصولا
 لئابملا هذه ى ثحبلا نإف 6 كلذ ريغو « برلا ةردق راوجب دبعلا ةردق

 .نيابتتو « راظنألا فلتخت ذإ .« فالتخالا باوبأ نم ًاعساو باب حسفي
 ىّتلا لئاسملا رثكأ تناك امبرو ؟ رخآلا فلاخي اهاجنا. لك هجتيو . كلاسملا
 . ليبقلا اذه نم ةلزتعملاو ةرعاشألا نيب فالتخالا ابف عقو.

 : ميركلا نآرقلا ىف هباشأمللا دورو

 دارملا هنك كاردإو هليوأت ىلإ لوصولا لواح ماهفألا ىوذ ضعب نإ

 ًاباجح- غيرلا نيبو مهنيب نوبرضي نمم « رخآآ ضعبو « كلذ ىف اوفلتخاف
 + اوفقوت ًاروتسم.



 هاا ب

 : ةيمالسالا ماكحألا طابنتسا

 ةنسلاو باتكلا نم ةيمالسإلا ماكحألا طابنتسا ببسب نوملسملا فلتخا

 نم هسفن ىف حدقنا امب لخأ لكو « ماكحألا فرعت قرط مهمامأ تبعشت ذإ

 فخأ فالحللا اذه ناك امبرو . رثأ وأ ثيدح نم هب عنتقا امب وأ « ىأر

 عومجم نم جتن ذإ « ًارمث اهنيبأو « ًارثأ اهارقأو « ًارطخ فالدلا عاونأ

 اهقدأو « ًاعضو نينا وقلا -مكحأ لداعي ؛ مك ن وناق ةيرافتملا ةفلتخملا ءارآلا

 ةرطفلا ةقواسمو « نمزلا ةرياسم ىلع اهاوقأو « ًاجهنم اهلدعأو « ًاماظن

 هللا ىضر ىلع ههركو « هنع هللا ىضر نامع ديهشلا رصع ىف صصقلا رهظ

 سانلا ناهذأ ىف هنوعضي اوناكامل « 27 دجاسملا نم صاصقلا جرخأ ىتح هنع

 اهلخد نأ دعب ةقباسلا تانايدلا نم ذوخأم اهضعب « رطاسأو تافارخ نم

 نيومألا رصع ىف ةشحاف ةرثك صصقلا رثك دقو . ريبختلا اهارعو « فيرحتلا

 ريثك لوخد قف ببسلا ناك امبرو . حلاص ريغ هنم ريثكو « ًاحلاص هضعب ناكو

 ىذلا صصقلا اذه ىتالسإلا خيراتلا بتكو ريسفتلا بتك ىف تايليئا رسإلا نم

 ريغ ًاراكفأ نأ ىعيبطو . نايحألا ضعب ىف قللاو قدصلا هيف ىرحتيال
 الملا بابسأ نم ًاببس نوكت دق ةفلتخما صصقلا سلام ىف ىقلت ةجضان

 رخآلا عياشو « ةركف معز وأ « بهذم بحاص صاقلا عياش اذإ ًاصوصخو

 ناك دقو ؛ ىقعلا ءوستو ؛ ةماعلا ىلإ ىرسي فالحلا كلذ نإف « هريغ

 . ةقباسلا روصعلا ف ثدحم كلذ نم ءىش

 )١( ىرمبلا نسحلا الإ نسي مو .

 لدجلا خيرات -7م) ش (



 7 . نيس !اهلكيطكو وطانملا لج

 , ١ناكام هنإ ىتح « نلوألا نتفيلخلا رصع ى ةيمالسإلا ةدحولا تيوق
 ىتح « قاغتاب ىبتنا الإ قارتفا الو « داما ىلإ ىبتنا الإ فالخ ثدي

 « مع ريغب مءارهأ اوملظ نيذلا مبتاف «ثلاثلا ةفيلخلا رصع ىف نتفلا ترهظ

 ريغ نم تعرفناو « قالت ريغ نم تبعشاو ؛ ةيمالسإلا ةدحولا تقشناو

 ىف ءاج ام انل فصو ريخ ةنتف تماقو « سوءرلا ءاوهألا تبكرو « قافتا
 نتف نوكتس » : هَل هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىنأ نع : ىراخبلا حيعح

 نم ريخخ ىشاملاو « ىثاملا نم ريصخ مئاقلاو ؛ مئاقلا نم ريخ ايف دعاقلا

 « هب لعيلف « ًاذاعم وأ أجلم ابف دجو نف ؛ هفرشتست اط ف رشت نم « ىعاسلا
 ىتالسإلا لدحلا ىف اهراثآ نوركاذ انككلو نتفلا هذه نايب ددصب نآلا انسلو

 , هعضوم ىف امابسأ ىلإ ةراشإلا عم

 : ةثالث ًابعش نيدشارلا ءافلحخلا رصع ىف لدجلا لوانت دقو

 , ةمامإلا ىف الدج ١

 . ةديقعلا لوصأ ىف الدجو -؟

 | . عورفلا ىف الدجو

 ًاتوافت اف توافتي لب © دحاو رادقمب بعشلا هذه ىف لدجلا نكب لو

 : ةمامإلا

 نع ةزجوم ةملكب مدقتن اهبف لدجلاو ةمامإلا ىف فالحل ركذن نأ لبق
 . اهف ةيعرشلا طورشلاو ؛ املإ ىعادلاو اهبتك
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 نإ : كلملا نيبو اهنيب قرفلاو ةفالحلا ةقيقح نايب ق نودلخ نبا لاق

 : وه ىبايسلاو « ةوبشلاو ضرغلا ىضتقم ىلع ةفاكلا لمح وه ىعبطلا كلملا
 .راضملا عق هفدو ةيريندلا حلاصملا بلج ىف ىلقعلا رظنلا ىضتقم ىلع ةفاكلا لمح

 ةبورخأل | مهطاعت ىف ىعرشلا رظنلا ىفتقم ىلع ةفاكلا لمح ىه ةفالختاو
 اهرابتعا ىلإ عراشلا دنع اهلك عجرت ايندلا لاوحأ ذإ ؛ ابلإ ةعجارلا ةيويئدلاو
 نيدلا ةسارح يف عرشلا بحاص نع ةفالخ ةقيقحلا ف ىهف « ةرخآلا حلاصمب

 . هب ايندلا ةسايسو

 ءافلخلا رصع ىف ةحضاو تناك ةفالخلاو كلملا نيب ةقرفتلا هذهو
 ماكحأل نيذفنم « دودحل نيميقم مهنع للاعت هللا ناوضر اوناك ؛ نيدشارلا
 ؛ هماكحشأل نديبم ؛ هيلإ ةاعد ؛ هذيفنت ىف سانلا ىلع ًاسارح- « فيررشلا عرشلا
 تباقنا ىح ةقالحللا نأش كلذ ناك دقو « سانلا ىلع مهي هاسع امل نيحضوم
 . رثألا كلذب درو اك « ًاضوضع اكلم

 فيرشلا عرشلا ذيفنت ىلع ةباقرلاو ؛ ىنيدلا ىنعملا نم ةفالخلا فاملو
 ثيحم « ةفيلخ ةماقإ ةفاكلا ىلع بجيف « ةيافكلا ضورف ليبق نم تناك
 لهأ عييمج قفتا : لصفلا هباتك ىف مزح نبا لاق . رقي م نإ ًاعيح نومي
 بوجو ىلع جراومللا ميمجو © ةعيشلا عيمجو « ةئج رمل عسيمجو ؛ ةئملا

 هللا ماكحأ مهف مقي « لداع مامإل دايقنالا املع بجاو ةمألا نأو « ةمامإلا
 تادجنلا اشاح ٠ ِهْيلَم هللا لوسر ام ىنأ ىلا ةعيرشلا ماكحأب مبسوسيو

 أ ميل أو ؛ ةنابإلا شرف سلا عراب : اولاق مهنإف « جراوتللا نم

 ىلإ نوبوسنملا هو « دحأ مهنم قب ىرن ام ةقرف هذهو : مهنيب قا اوطاعني

 هيلإ درلا ىف ىنكي طقاس ةقرفلا هذه لوقو « ةماملاب ىثنحلا رميوع نب ةدجن

 ةيربنلا ةنسلاو مركلا نآرقلاو « هنالطب ىلع انركذ نم لك عامجإ هلاطبإو

 هللا اوعيطأ ١ : ىلاعت هللا لوق كلذ نم « مامإلا باجياب ادرو دق ةفيرشلا

 ةعاط ق حا ةريثك ثيداحأ عم ) مكنم .ردألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو

 ةماقإ زوجي الو دحاو مامإ ةماقإ ضرفلا نأ نيب مث « ةمامإلا باجيإو ةمثألا
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 زوجي هنأ ىلع ةمامإلا ضرف ىري نم ان ركذ نم قفتا مث » . . لاقف : نيمامإ
 نبا دمحم الإ دحاو مامإ الإ زوجي الو « ملاعلا قى دحاو تقو ىف نيمامإ نورك

 نوك اوزاجأ امبنإف « امبامصأو « ىدنق رمسلا حابصلا ايأو « ىناتسجسلا عارك

 مهنم لاق نم وأ راصنألا لوقب ءالؤه جتحاو « دحاو تقو ىف رثكأو نيمامإ

 ىلع رمأب ًاضيأ اوجتحاو ؛ ربمأ مكنمو « ريمأ انم : نيرجاهملل ةفيقسلا موب
 هللا ىضر راصنألا لوق نأل ؛ هيف مل ةجح ال اذه لكو « ةيواعم عم نسحلاو

 مهفلابخو « داهتجنالا هيلإ مادأ « أطخ ناك لب « ًاباوص نكي مل انركذ ام مهنع

 نوكي نأ نم نيضقانتم نيلوق ىلع نالئاقلا فلتخا اذإ دبالو « نورجاهملا هيف
 اوعزانت ام در بجاوف كلذك كلذ ناك اذإو « أطخخ رخخآلاو « ًاقح امهدحأ

 : هناحبس لوقي ذإ «٠ عزانتلا دنع هيلإ درلل لجو زع هللا ضرفا ام ىلإ هيف
 هللاب نونمؤت متنك نإ « لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ء ءىش ىف متعزانت اذإف »
 اذإ : لاق دق « متلي هللا لوسر اندجوف « كلذ ىف انرظنف « رخآلا مويلاو
 نيذلاك اونوكت الو » : ىلاعت لاقو « امهنم رخآالا اولتقاف نمامإل عيوب

 .؛ مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانث الو ٠ : ىلاعت لاقو « اوفلتخاو اوقرفت
 , ةيصعملا تعقوو « عزانتلا دجوو مرحما قرفتلا لصح دقف نامامإ ناك اذإر

 قحلا ىلإ هنع اوعجر أطخ مهنع هللا ىضر راصنألا لوق نأ حصف
 ىبنلانع حصدقف ةيواعمو نسدلاو ىلع رم أامأو « هيلع ىداعلا نم هللا مهمصعو

 , قحاب ندفئاطلا لوأ اهلتقت هنأو « نيتفئاط نم جرخن ةجراخم رذنأ هنأ ِهّلِي
 ع كش البلا بحاص وهف « هنع هللا ىىضر ىلع ةفئاطلا كلت لئاق ناكن
 .نأ حصف « ةيغابلا ةئفلا هلتقت ًارامع نأب مالسلاو ةالصلا هيلع رذنأ كلذكو
 اهبحاص هنأ دعب حصف ةمامإلا ىلإ قباسلا قلع ناكو « قحلا بحاص وه أيلع
 هن : ةرم روجأم ؛ ءىطخم هللا همحر ةيواعف « ءىطخف ابيف هعزان نم نأو
 . ه أ . ًاضيأ ةفئاطلا هذه لوق لطبف ؛ ءىطخما أطخ ىف ةجح الو « دهتجم
 ٠ ليلق راصتخاب

 : لاف ةمامإلا طورش نودلخ نبا ركذ دقو



 سس ارث

 ع ةيافكلاو « ةلادعلاو ؛ معلا : ةعبرأ ىهف بصنملا اذه طورش امأو
 دقو . ىشرقلا بسنلا وهو سماخ طرش ىف فلتخاو . ساوحلا ةمالسو
 موق حلفي ال٠ : متلي هللا لوسر لوقل الجر نوكي نأ مزح نبا طرتشا
 . « ةأرما لإ مهرمأ اودنسأ

 مساوف ىئثرقلا بسنلا ىف نودطخ نبا هيلإ راشأ يذلا فالتخالا امأ
 فلتشا : مزح نبا لاق « ىحاونلا شلتم فارطألا ىتارثم « قاطنلا
 « ةعيشلا عيمحو « ةنسلا لهأ بهذف «شبرق ىف ةمامإلا بوجو ىلع نولئاقل
 ةصاخخ شيرق ىف الإ زوجت ال ةمامإلا نأ ىلإ ةئجرحلا روهمجو « ةلزتعملا ضعبو
 نب رهف ىنب ريغ نم هربأ ناك نميف زوجت ال ةهنأو « كلام نب رهف دلو نم
 تبهذو ؛ لوم ىفالو « فيلح ىف الو « شيرق نم همأ تناك نإو « كلام
 لك ىف ةزئاج امنأ ىلإ ةئجرملا يضعبو « ةلزتعملا ررهمجو « اهلك جيراوخلا
 هعلخل لبسأ هنأل + ىشبحلا مدقي نأ بجاولاو « ةنسلاو باتكلاب ماق نم
 . ةقيرطلا نع داح اذإ

 تلاقف . شيرق ىف الإ زوجت ال ةمامإلا نأب نولئاقلا فلتخاو : لاق مث
 رؤهمجو « ةنسلا لهأ لوقاذهو ء« رهف دلو عميمج ةزئاج ىه : ةفئاط
 ىلع دلو ىف الإ ةفالحلا زوجت ال:ةفئاط تلاقو . . ةلزتعملا ضعبو « ةئجرملا
 ناك هنأ بلطملا دبع نب ثراحلا ىنب ضعب نع انغلبو . . بلاط ىنأ نبا
 دلو عيمح ىف اهاربو « ةصاخ بلطملا دبع ىنب ىف الإ ةفالحلا زوجن ال لوقي
 انغلبو « سابعلاو « ثراحلاو ؛ بهل وبأو © بلاط وبأ مهو « بلطملا دبع
 نب ةيمأ ىنب ىف الإ ةفالحلا زوجت ال لوقي هنأ ندرألاب ناك لجر نع
 هللا ىضر باطخللا نب رمع دلو نم لجرل ًافلؤم ًاباتك انيأرو « سمش دبع
 0 . امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىلأ دلول الإ زوجن ال ةفالحملا نأب جتحب هنع

 نم ةفيلحلا نأ نوري نيملسملا نم ءاملعلا ريهامج نأ اذه نم ئرتو
 ةرثكلا كئلوأ جتحا دقو « ًارصان فعضأو ًاددع لقأ مهادع نمو شيرق
 اذإو . شيرق نم ءارمألا : ةباور فو « شيرق نم ةمنألا ثيدحم ءاملعلا نم
 : نيرمأ ىرن ثيدللا كلذ ىف حارشلاو ةاورلا لاوقأ ىلإ انعجر



 هس كا

 ريخ هنأ ىلع ثيدحلا ج رس قيرف « هانعم ىف ارفلتخا مهنأ : امهدحأ

 ىال « شيرق ىف نوككس ةيعرشلا ةيقيقتلا ةمامإلا نأ رهو « عقيس امب
 هلوقي ام ىلإ عمتساو ؛ فيلكتلاو رمألا دوصقملا نإ لاق قيرفو ؛ مه ريغ

 ىف رمألا اذه لازب ال ١ لِي ىلا نع رمع نبا ثيدح حرش ىف رجح نبا
 نم الإ ةفيلحلاب ىمسي ال ىأ رمآلا اذه لازي ال ريدقتلا . , نانثا ىب ام شيرف

 نأ امإو . ًارهقو ةبلغ مهريغ نم مهدحأ هب ىمسي نأ الإ « شيرق نم نوكي

 : ىووتلا لاق : لاق مث . ريخلا ظفل هظفل ناك نإو ءرمألا هب دارملا نوكب

 رهظ دقو « ناشا سانلا نم بام ةمايقلا موي ىلإ رمع نبا ثيدح كح

 ةمحازم ريغ نم شيرق ىف ةفالحلا لزت مل نآلا ىلإ هنمز نف « متلي هلاق ام

 ةفالكللا نأ ركتي ال © ةكرشلا قيرطب كلملا ىلع بلغت نمو « كلذ ىلع مه
 اذه : ىطرقلا لاق : لاق مث . مهنع ةباينلاب كلذ نأ ىعدي امتإو ؛«شيرق ف

 امهم « ىثرقل الإ ىربكلا ةماسإلا دقعنت ال ىأ ةيعورشملا نع ربخ ثيدحلا

 . رمألا ىتعمب ربخ هنأ ىلإ حنج هنأكو « دحأ مهنم دجو

 ؛ ملل دعب ةديقم شرق ةيولوأ نأ ىلع ترفاضت تاباورلا نأ : امهنال

 ع كلذ نمو « كلذب ةديقم لوتم لك ةعاط لب .٠ قحلا مهتماقإو
 الإ « قيمللا ىلع متنك ام « رمألا اذم سانلا ىلوأ متنأ ١ : شيرقل هنن هلوق
 اوميقتسا و : شلي هلوقو . « ةديرخللا هذه ىحلت امك اوحاتف اولدعت نأ

 ؛ مكقتا رع ىلع مكفويس اوعضف « اوميقتسي مل نإ « مكل اوماقتسا ام شيرقل
 . « ءايّمْسشَُأ نيعارز اونوكف اولعفت مل نإف « مهءارضخ اوذيبأف

 ةيافك هريغ عم ىواست ام ةفالحلاب ىلوأ ىشرقلا نأ اذه لك نم مهفيو
 كلذ ديؤيو  ىلوأ هريغف « هتلادعو ء هريغ ةيافك ىف نكي مل نإف « الدعو
 ةديبعوبأو « ىلجأ ىنكردأ نإ : لاق هنأ « هنع هللا ىضر رمع نع ىورام
 ذاعم تفلختسا ةديبع وبأ تام دقو « ىلجأ ىنكردأ نإف « هتفلختسا ىح

 «اوعيطأو اوعبسا9 ؛ ميلي هلرقو + ىثرق ريغ لبج نب ذاعمو « ليج نبأ
 ديؤي كاذو اذهف .« ةبيبز هسأر نأك « ىشبح دبع مكيلع لمعتسا نإو
 . ىشرف ريغ ىف ةيالولا نوكت نأ زاوج



 سا مآل

 : ةفالخلا ى نيملسملا افالتمخا

 « نيدشارلا ءافلحلا رصع ىف ةفالخلا ىف نيملسملا فالتخنا ىلإ عجرنلو

 رمأ ةيالو ىف هفلخم نم نأش ى « ٍرَثِلَي هللا لوسر دعب نوملسملا .:لتخخا:لوقنف

 ءاويإلا ةليصضف نم ىل امل « مهنم نوكي ةفيلحلا نأ اوأر راصنألاف ؛ نيملسملا

 « هيلإ ةاعدلاو « ني سدا ءارصنو ؛ مالدإلا ةلحمص يخلو« ةرصر

 نم ةليبقب الو « برعلا نوطب نم نطبب اهصخ « مثلي ىنلا نأ اوري ملو

 « نيرجاهملا رمألا نأ اوأر « ركب وبأ مبسأر ىلع رخآ قيرفو . مهلئابق

 مشاه ىنب لك ىلع هزايتمال ىلعب اودائو « مشاه ىنب ىف اهولعج ثلاث قيرفو
 هقفلاو ملعلاو ؛« لحلا ق فقاوملاو « هنع عافدلاو « مالسإلا ىف ةقباسلاب

 «نيقيرفلا بلغ دق طسولا قيرفلا نإف : اليوط فالدللا مدي ملو « نيدلا ىف

 ؛ جراوخلا هب ىدان ىتح لوألا ىأرلا نكسو « نيملسملا ريهامج هعبتو

 ناهع ديبشلا ةفيلخلا دهع ق نتفلا سوءر تظقيتسا ىتحح ثلاثلا ىأرلا دمحو

 ءالبو ءادف نم هامدق دق امو « نيتفيلخلا ةيصخش نأل كلذو«هنع هللا ىضر

 . ثاكتنا وأ ةعجر ىف سانلا ركفي ملف « راظنألا اربع

 ىق نواعتلاو « هللا ليبس ىف داهجلاب نوملسملا لغش دقف كلذ قوفو

 مل كلذلو ؛ ىالسإلا مكحلا ةعقر اهم تعستا ىتلا موتفلا كلتل رومألا ريبدت

 ةفيلخلا ىلإ « 2 ىبننلا ةافو ندل نم ةفالخلا ىق تالداحما نم خيراتلا ظفحم

 رمألا ءابتناو « .نيرجاهملل ر راصنألا ةثداج الإ هنع هللا يضر ناهع ثلاثلا

 لهأ ضعبو هنع هللا ىضر ىلع عانتما الإو « هنع هللا ىضر ركب ىلأ ةعيابع

 نم كلذ للخت امو « ربشأ ةتس هنإ ليق ًانمز ةعيبلا نع هيلإ نومتلي نمو هتيب
 هتبارقب املإ هئالدإو « ةفالخللا ىف هقح تابثإ ىف هنع هللا ىخر هل تاشقانم
 ةفيلخن ققاشي مو « ًارافن ثدحي مو ةعاطلا نسحأ عياب املو « هتقباسو

 نم هل بجي ام رمألا ىلولو ٠ اهقوقح ةفالخلل ىدأف « هل ًاقح هدقتعي |يف

 . ةصلاخ ةروشمو « ةنسح ةظعومو ةحيصن

 مل مهنأل « كلاسم ةثالث ءافلخلا باختنا قيرط ف ةباحصلا كلس دقو



 سس مؤ ب

 ساثلا كرت عرشلا ذإ « بهذمب ,مذخأيو « قيرطب مهديقب ًايعرش ًاصن اودي

 ةرثكلا هيلع قفاوتو « لقعلا هب ىحوي بهذم ىأ نوكلسي « هيف ًارارحأ
 ىف حلصي دق قيرطب عرشلا مهديقب ملف « ةنمزألا فالتخاب فلتخي كلذ نأل
 . هريغ ق حلصي ال ارو « نمز

 : ءافلخلا اهكلس ىلا كلاسملاو

 باختنا ف كلذ لصح دقو « نيملسملا نم رشابملا باختنالا ةقيرط ١-
 . ةدعاس ىنب ةفيقس ىق ًاعيرس مث ىذلا هنع هللا ىضر ركب ىلأ

 نمل نيملسملا ةعيابم دعب الإ متي ال كلذ ناكو «هدعب نمل دهعلا ةقيرطو - ؟
 هراتحنا ذإ هنع هللا ىضر رمع قورافلا باخحتنا ىق كلذ لصح دقو « هيلإ دهعي

 درن نأ اندرأ ولو . نيملسملا نم هل ةعيبلا طخأ مث « هيلإ دهعو ٠ ركب وبأ
 ًاحارتقا ناكام ةفيلحلا دهع نإ انلقل « ةقيرطلا هذه ىف اهءاصن ىلإ قئاقحلا

 ركب ابأ لعج ىذلا رمألاو . فلختسملا كلذ مهتعبابم نوملسملا هذفن دقو
 دق شويجلاو « ًاددب ًاددس ةمآلا رمأ عيضي نأ هفوخ وه كلذ ىلإ دمعي
 نرصب رتي ناكم لك ىف ءادعألاو « ضرألا ىف ةبراض « ةحتاف تبهذ
 . ائوزهليف ةصرفلا نوديريو نيملسملاب رئاودلا

 راتخيل « ةفيلحلا مبنيعي صاخشأ نم ىروشلا رايتخالا ةقيرطو
 ةؤلؤل وبأ هبرض امدنع هنع هللا ىضر رمع كلذ لعف دقو . هفلخم نم مهلم
 ؛ رصع مهنيع نيذلا ةتسلا نم ةثالث نأ لصح ىذلاو . هللا هنعل ىسوجملا
 ىضر تامع راتخاف « نامع وأ ىلع رايتخا فوع نب نمحرلا ديعل اوضوف
 نم ةعيبأا هل تمت نأ دعب الإ ةفيلخ نامع رتعا امو « سانلا عيابو « هنع هللا

 ناك ماعلا باختنالا نإ لوقن نأ اننكمي كلذ ىلع و . ةروثملا ةنيدملاب نيرلسملا
 بافستتاب حارتقا هذه نأ .اهتقباس نيبو اهنيب قرفلاو « ةقيرطلا هذه حور
 0 رقي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر رمح مهلع لاق « ةئس نيب نم صخش

 نأ دري و « نيرخآلا ىلع الضن مهدحأل دج مف « ضار مهلع وهو تام:
 . ًاتيمو ًايحح تاعبتلا لمحتتي



 سارأذقا ع

 ٠ هنع هللا ىضر ناهع دهع ى نفل

 اف لماعلا ناكو « هللا ىضغر نامع ديهشلا دهع ىف نتفلا تظقيتسا
 ْ : صانع ةسخ

 ىلإ باهذلاب راصنألاو نيرجاهملا رابكو نييشرقلا ةحامس : امنوأ

 رمع ناك نأ دعب امف ارباسناف « دالبلا ىلإ اوبهذ كئلوأ نإف ء ملاقألا
 مهمدقب بسب ماكحلا ىلع ةأرج مهف ناك دقو « اهنم مهعنم دق هنع هللا ىضر

 سلاجم اهل « ةيبرع ةيطارقتسرأ اونوك نم نيشرقلا نم مث « مالسإلا ىف ةقباسلا

 اولوانتو ؛ سلاما هذه ىف اوفلتخا دقو « ردصلا مل لعجت تازيممو ٠ ؛ ةصاخ

 ًارومأو « اهركني الامعأ ىأر نم نيلوألا نيرجاهملانمو «دقنلاب هلامعو ةفيلخلا

 ىضر رذ وبأ لعف انك « هلامعو « ةفيلحلا ىلع اهبسب ريكنلا ددشف ؛ اهرقي م

 لامعأ تثدح دقل هللاو : ماشلا ىف لوقي ناك هنأ ىوري هنإف « هنع هللا

 ىرأل ىنإ هللاو « مكي هيبت ةنس ىف الو « هللا باتك قف ىه ام لاو « اهفرعأ ام

 ًارئاتسم ًاطلاصو « قت ريغب ةرثأو « ًابذكم ًاقداصو « ايحب الطابو « أفطي ًاقح
 « ماشلا مكبلع دسفمل رذ ابأ نإ : ةيواعمل ىرهفلا ةملسم نب بيبح لاقف : هيلع

 ةلكاشلا هذه ىلع هلاوقأ ترثك دقو « ةجاح هيف كلل ناك نإ « هلهأ كرادتف

 هرمآف « هنم هنع هللا ىضر نامع لوتقملا ةفيلخلا ىلإ ةيواعم ىكش ىتح

 . هيلإ هلمحم نأب ناهع

 ًاباب احناف ةباحصلا نم ةيلعلا ءالؤل نامع حامس ناك فيك اذه نم ىرثو
 نيملسملا مكح ىف اولد وأ ؛ رفكب دهع ىبيرق ماوقأ نيب هرمأ دقنل

 نيراشتسملا مهتم دحي نأ عاطتسال هراوج مهاقبأ ولو ؛ نيعئاط ال نه راك

 . كلذ دارأ نإ ندنيعملاو

 كلذ ى سيلو هب راقأل هبحن هنع هللا ىضر ناّمع انديس راهتشا : اهنا

 مهيضعبو © هترسأ مهو نييومألا نم ريثكب قثو هنكلو « مول الو مثإ نم
 كلذبو « ةلودلا رومأ نم ريثك ىف مهريشتسي ناكف « ةقثلا هذه لهأب اوسيل

 دعسو « ةحلطك « مالسإلا ىف قيسلا ىوذ ةباحصلا ةيلع نم ءامظع هنم رفن
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 ءالؤه رواشي ذمخنأ لق هوأر مهل 3 ننمؤا ' مأ ةةئأاع ةديسلاو ؛ صاقو أ نبا

 نيذلاو « راصنألاو نيرجاهملا نم نينوألا نيقباسلا كئلوأ رواشي نأ لدب
 ةصاخللا هاروشب صتخا دق هنع هللا ىضر رمع ناك دقو , ناسحإب مهرعبتا
 ناكس عمج رطحلا تاوذ رومألا نم رمأ دج الك ناكو « نيزاتمملا كئلوأ

 . ةماع ىروش ىف مهراشتساو « نيعمأ ةنيدملا

 ىوري . رومألا ةيصان ىلع ضبقلا نولواحي نويومألا كئلوأ ناك دقو
 ىضر ىلعب ناعتسا « نويرصبلاو نويفوكلاو نويرصملا هب طاحأ امل ناّمع نأ
 سانلا ملكي نأب ىلغ هيلع راشأو © مهغرصف « نييرصملا فرص ىف هنع هللا
 كتف « ةبانإلاو عوزتلا نم هبلق ىف ام ىلع هللا دهشي م هنوعمسي مالكب
 ةدراشلا بولقلا ثدئثراو ع مهم نو ريثك ىحبو 6 ساتلا هل قرف ؛ مالكب

 نكلو « اهايالخ ىف رشلا عزاون تومتو ؛ اهنافجأ ىلإ عجرت بضقلا تداكو
 هذه كنتلاقم نأ تددول هللاو « ىأو تنأ ىأب هل لاقو « هيلإ ءاج ناورم
 كلئكلو « الع ناعأو « اب ىضر نم لوأ تنكف « عينم عنتم تنأو «تناك

 ىطعأ نيحو « ىبزلا ليسلا فلخو « نييبطلا مازحا غلب نيح تلق ام تلق
 فوت ةبوت نم لمحأ اهنم رفغتست ةئيطخ ىلع ةماقإل هللاو « ليلذلا ةليلذلا ةطخلا

 عمتجا دقو « ةئيطحلاب رقت ملو « ةبوتلاب تبرقت تنش نإ كنإو . ابلع
 , مهلإ جرخخاف : ناهع لاقف « سانلا نم لابحلا لثم بابلا ىلع كيلإ
 سانلاو بابلا ىلإ ناورم جرخف « مهملكأ نأ ىبحتسأل ىنإف ؛ مهملكف
 متعمتجا دق مكنأك معمتجا دقف ٠ مكنأش ام :لاقف « ًاضعب مهضعب بكري

 نأ نوديرت متثج « هيحاص نذأي ذحتآ ناسنإ لكو ؛ هوجولا تهاش :« ببن
 مكيلع نرميل انومتيمر نُأل هللاو امأ . انع اوجرخا « انيديأ نم انكلم اوعزتت
 انإف « مكلزانم ىلإ اوعجرا . مكيأر بغ اودمحن كلو 6 مكس سي ال رمأ انم

 . 9 انيديأ ىف ام ىلع نيبولغم نحن ام هللاو
 2 تاّمدلا نم وهو « ىريطلا كلذ لقن دق « ١١19 ةحففص سماخلا ءزملا ى ريطلا 69

 سأيلا مهو ؛ ءاكشإ نم اسأب نوكي نأ دبال « سوفنلا ىف مالكلا اذه مقو نوكي فيك ىتبنو
 . ناك كاذكو ء نايصعلا
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 مهضعبو « قبسلا ىوذ نم اونوكي مل مهنإف لاعلا ضعب ةيلوت : اهثلا
 دعس نب هللا دبع وهو « ناميإ دعب دترا ْذِإ « همد ٍرَيِلْرَي دمحم انديس حابأ دق

 اودع ورمتنم بستكاف « صاعلا نب ورمع دعب رصم رمأ هالو حرسلا ىلأ نبا

 ناك هنأ ىربطلا ىف ىور هنإ ىتحح « ناثع ىلع سانلا بلؤي ورمع ذحأ دقف

 دعس نب هللا دبع امأو . هياع هضرحأف ىعارلا ىلأل تنك نإ هللاو : لوقي

 هنع هللا ىضر نائع اديس نع ءوسلا ةلاق رشنل ًاببس رصم هتيالو تناك دف

 مث « رفك مث نمآ ىذلا لجرلا وهو ؛ هتيلوت نأش ىف نوثدحتتي سائلا لخأ ذإ

 ذإ « مهنيد نيملسملا ىلع سبل هنأ ىعداو « مثلَ هللا لوسر ىلع بذك

 كلذ ريغو ؛ متلي هب هرمأي ناكام فالخ مي ركلا نآرقلا بتكي ناك هنإ لاق

 . هيلإ تبسن ىلا ةرطحللا ىواعدلا نه
 (ةسايس نسحب ةرغانلا حارا وسأي ىذلا محرلا ربلا نكي ملاذه قوفو

 مل ىذلا فنعلا هتسايس ىف ناك لب « ةسايكو قذتم ةرئاثلا سوفنلا ًاقريو

 . لدع هجزامي

 ربا نوكشي اوءاج رصم لهأ
 ١ حرسلا ىبأ نبأ ىلأف ؛ هيف هددبش

 لجرلا ىلإ رطباف ؛ هلئف ىتح ء رصم لهأ نم نامع لبق نم هأت آ نم ضعب

 ءاذبإ ىلع ةأرحلا ىلإ هتياوغ هعندت فيكو « ننمؤملا ريمأ رمأب نيبتسي فيك

 ةفيلخلا رمأ نآب سانلا رعش اذإ مث . مبم ةفأرلاو « مهنيب لدعلاب ماصوأ نم

 باب حتف سأيلا قو « لدعلا ةماقإ نم نوسيي الأ « هالو نم ىلع نوب

 . رورشلاو ماثآلاو نتفلا ىلإ عوزنلاو ؛ بوعشلا نيب لوح

 : هنع هللا ىفر نامع انديس نيل : اهعبار

 امنوجلاعيو « ةدشلاب رومألا نوذخأي نم ًافينع الجر ناع انديس نكي مل
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 اديس نأ ولو « ةدشلاب الإ طخؤتالو فيسلاب الإ جلاعت ال نئفلا نم ريثكو
 ىلإ سوءر تكرحت امدنع ةدسشلاب ةاصعلا كئلوأ ذخأ هنع هللا ىضر ناّمع

 ةليسو ةروثلا نوكت نأ نم مبسأيأ ىتح مهنتف ىلع ىضقو « ضاقتنالا

 دعبأو « اهتملاعمو اهءاصن ىلإ رومألا در ىف ذخأي كلذ دعب مث « جالعلل

 ( اجنل كلذ لعف وا « ءوسلا راشتناو ةلاقلا عويش ىف ًاببس اوناك نيذلا ةالولا

 اومه الك ةباحصلا ءامظعو ةنيدملا لهأ ناكو « سانلل ةيفاعلا رثآ هنكلو

 ( مهعنمو مهطبث ةنيدملا اورواس نيذلا كئلوأ هجو ىف فوقولل مهفويس لمح

 « حالسلا لمحل دادعتسا ىلع اوناك ةباحصلا نم ةئامام نإ نولوقي ةاورلا نإف

 دشأو « ةضيبلل ظفحأو « ًاددع بأ فيسلا اباقبو « فيسلا اياقب نم مهلكو
 ءالؤه جارخإل مدقتلا نم نامع انديس مهعنم دقو « ةزوحلا نع نوماحب نم

 « ءادف لوأ هنع هللا يضر وه ناكف « كلاتقلاو لتقلل ًاعنمو. « ةيفاعلل ًاراثيإ

 . تججأت ىتلا نارشلا كلت ىف لأ نابرق لوأو

 مالسإلا ىلع نيقانلا نم فئاوط دوجو « بابسألا مظعأ وهو : اهسماخ
 نيزمتو « هلهأ قيرفت ىلع اولمعف « نيملسملا عوبر نيب هل نيدئاكلا
 نوسبلي كئلوأ ناكو . مهعمجت ةعماجالو « أدب ًادلس مهعييضتو « مهن ”لحو

 « ريخلاب ًايلع نؤركذيو ؛ ناهع نع ءوسلا نوعيشيو « نيدلا ىلع ةريغلا سابل
 ضعب نم نوذخعتيو « ةيمالسإلا بوعشلا نبب درعلاو ةمقنلا حور نورشنيو
 ىف ملاظملا عيشت نأ نوبحي مهنآل « مهتوعد هيلع نونبي ام نايثعل ةالو هلعفي ام
 عمتساو . أبس نب هللا دبع ًاعيح ءالرن ربكألا توغاطلا ناكوب « اونمآ نيذلا
 همأ « ءاعنص لهأ نم ًايدوو أبس نب هللا دبع ناك : هيف ىربطلا هلوقي ام ىلإ

 ؛مالط واع, نيا اد ف لم م دام دعا
 ىلع ردقي ملف « ماشلا مث ٠ ةفوكلا مث ٠ ةرصبلا مث « زاجحلا دالبب ادب
 رمتعاف « رصم نأ ىح 3 هرج رخأف ؛ ماشلا لهأ نم دحأ دنع ديرب ام
 نأب بذكيو « عجري ىسيع نأ معزي نمم بجعل < لوقي ايف مل لاقف ء مهف
 ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ » : لجو زع لاق دقو « عجري مل ًادمح
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 مضوو « هلع ليقف « ىسيع نم عوجرلاب قحأ دمحف . « داعم
 1 ؛ ىل فلأ ناك هنإ : كلذ دعب ملل لاق مث . ابف اوملكتف « ةعجرلا مل
 ءايبنألا مكاين دمحم : لاق مث . دمحم ىصو ىلع ناكو « ىصو ىبن لكلو

 لوس ةيصو زي مل نم لظأ نم كلذ دعب لاق مث « ءايصوألا متاخ ىلعو

 لاق مث « ةمألا رمأ لوانتو ؛ ِميلي هللا لوسر ىصو ىلع بثوو « هتك هللا
 ب هللا لوسر ىصو اذهو ؛ ىح- ريغب اهذخأ نائع نإ كلذ دعب مم

 اورهظأو «٠ مكئارمأ ىلع نعطلاب اوءدباو « هوكرحف رمألا اذه ىف اوضيماف

 اذه ىلإ مههوعداو «٠ سانلا اوليمتست ركنملا نع ىبنلاو فورحملاب رمألا

 : هربتاكو « راصمألا ىف ضخنسا ناك نم بتاكو ؛ هتاعد ثبف « رمألا

 نع ىهلاو فورعملاب رمألا اورهظأو « مهمأر هيلع ام ىلإ رسلا ىف اوعدو
 ؛ مهتالو بويع ىف اهنوعضي ابنك راصمألا ىلإ نوبتكي اولعجو « ركنا
 رخآ رصم ىلإ مهنم رصم لك لهأ بتكيو . كلذ لثمب مهئاوخإ مهتتاكبو
 ىتح ٠ مهراصمأ ءالؤهو ؛ مهراصمأ ىف كئاوأ هؤرقبف نوعنصي اع

 نوروظي ام ريغ نوديري مهو « ةعاذإ ضرألا اوعسوأو « ةنيدملا كلذب اولوانت

 ءءالؤه هب ىتبا امم ةيفاع ىفل انإ رصم لك لهأ لوقيف ؛ نودبي ام ريغ نورسيو

 ىل انإ : اولاقف « راصمألا عسمج نع كلذ مءاج مهنإف . ةئيدملا لهأ الإ

 . سانلا هيف ام ةيفاع

 وحلا نوألم فيك ضرألا ىف نوثيعي نيذلا نيقفانملا كئلوأ ىلإ رظنا

 اودجو اذإ ملاح نوكي فيك ىئئبنو « ةبذاكلا ىواكشلاب نوراجيو « ًاحايص
 ؛ هورشنيو هوعيذي نأ دب ال « لاول ًاقح ال وأ ًاقباس ًابثذ وأ :؛ رمأل ةانه

 ًاساسحإ مهيف اوظقوبلو « عاضو دسف دق ةمآلا رمأ نأب سانلا سوفت اوئلمت

 ؛ رييغتب الإ ةفصنلا نم سأيلاب هورعشيو « عئاض الدعو « عقاو ًاملظ نأب
 رشلا باوبأ حتفو « داقحألا نارينل ةيكذتو تاوادعلل ثيرأت رييغتلا ىفو

 . نوغبي ام كلذو « اهحير بهذتو « ةمآلا لشفتن ' اهعبراصم ىلع

 كلذ. لتقب تأدتبا ىلا نّئفلا كلث تدجوأف « ةقباسلا بابسألا ترفاضت
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 بارحأو عيشو قرف ىلإ ةيمالسإلا ةمألا مسقتب تبتناو « ديهشلا ةفيلخلا
 . فيسلاب ًاتايحأ رحانتتو « ناسللاب ًانايحأ لداجتت

 لبق « ةقيقحلا ىف راصنأ ىلعل ناك نإو « ةعيشلا تتبن نئفلا كلت لظ ف

 2 لِي ىتلا ةافو دعب « أشن ىذلا لوألا فالحلا ىلإ مهدوجو عجري كلذ

 دعب الإ « ةمامإلاب قلعتت ءىدابمو ءارآ اهعمجت ةفئاط لكش اوذمخأي مل نكلو

 هآترا ىذلا ىأرلا كلذ رشنيو « هذه هتوعد رعدي أبس نب هللا دبع دخأ نأ
 عسنت ةعيشلا ءارآ تذخأ هنع هللا ىضر ىلع انديس لتق املو « هتباغل ًاقيرط

 ةعيشلا ىلع مالكلا دنع ىلاعت هللا ءاش نإ نيبس ام ىلع ةفلتخم ًاقرف مسقنتو

 عبارلا ةفيلخلا ةدم لوط ترمتسا ىلا اهراث آو « نئفلا هذه ىدص ىو

 هللا ىضر ىلع ىلع اوجرخخ نيذلا جراوحلا دجو « ههجو هللا مرك ىلع

 ىهو اهنوددري اوناك ىتلا ةملكلا كلثب نوداني اوذخأو « مكحتلا دعب هنع
 أولتق ىتح « ملداجي ىلعو : ًايلع نولداجي اوذخأ دقو « هلل الإ مكحال»

 مهلتاقف « هلتق انلكءاولاقو « هلئاق اوملسي لو « ترأآلا نب بابخ نب هللا دبع

 . مهديبي داك ىتح هنع هللا ىضر ىلع

 : رصعلا اذه ق ةفالحلا ف لادجلا

 ءافلخلا رصع ى راودأ ةثالث ىف ةيمالسإلا ةفالحلا ف لادجلا رثك

 راصنألا قاقحتسا لوح الوأ لدجلا رودب ناك لوألا رودلا ىنف : نيدشارلا

 نورجاهملاو « ءاويإلاو ةرصنلاب نوجتحي راصنألا ناكو«ةفالخلل نيرجاهملا و

 ءاب رقأ مهنأب نوجتحيو « مكيلع ميركلا نآرقلا ىف انمدقو مكلبق انملسأ نولو

 حوز تناك دقو « نيرجاهملل رارقإلاب لدجلا كلذ ىبتنا دقو « هلم ى

 ىبتنا كلذل و « نيقيرفلا ىلع رطيسي ناك صالخإلاو « نيلداجتملا دوست نب.
 قحأ هنأب ىلع روعش هماوق رخآ فالخخ كلذ بقع دقو . اكيشو فال

 مهضعب ماحرألا ولوأو » : ىلاعت هلوقب جتحي وهو « ةبيرقلا هتبارقل ةفال

 للي هللا لوسر ناب اوجتحا نيرجاهملا نأب جتميو . « هللا باتك ف ضعبب

 الإو « نوبرقألا ممنأل « ىلؤأ نويمشاهلاف ل جلفلا نكي ةنإو « اوزافف
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 هنع هللا ىخر ىلع ةعيابب لدجلا كلذ ىبتنا دقو . مهتجح ىلع راصنألاف

 « ًارافنالو ًاقاقش ةمألا هذهل درب مل هنأل « متلي هللا لوسر ةفيلخن ركب ىأل '

 . ءادلا مسح ىذلا ةقيقحلا ىف وه ةباحصلا صالخاف

 ةفيلخلا رصع رخآ ىف تماق ىتلا نتفلا كلت ىف ناك دقف ىاثلا رودلا امأ

 ىرجي ناك ىذلاك ملاقألا ىف ًارس ىرحي هضعب ناك دقو « هنع هللا يفر ثلاثلا

 وهف « ديكلا هدصقو « ضرغلا عونلا اذه ماوقو « مهنيب اهف ةيعبسلا نب
 ملظلا نم ىوكش ةروص ىف ًانلع ىرجي هضعب ناكو « دسفملا رمآتلا عون نم

 ةباحصلا ضضفعب دقتني ناك ام دقن ةروص ىف ىرحي ناك هضعبو. « نيملاظلاو
 . اب هحراصي ناك مبضعبر . نامع انديس لامعأ مهنع ىلاعت هللا ىضر

 صاعلا نب ورمع لعفي ناك ام ًاركنتسم ًادقان سلاجملا ىف ثدحتي ناك مهضعبو

 ةشئاعو ةديسلا « فوع نب نمح رلا دبعو ةححاطو رساي نب رامعو « هلزع دعب

 . مهريغو اهنع ىلاعت هلا ىضفر

 نم هيلإ بوصت تناك ىتلا دقنلا لابن ءازإ هنع هللا ىضر ناّمع ناكو

 ٠ هموصخ هب همجابم ام ىلع دريو « هنألو نعو هسفن نع عفادي ةيحان لك

 اهحورو « اهلكش امبنم فرعتل تالداحملا نم نيتلداجم كلل نولقان انإو
 : اهملإ عفاودلاو

 « هلامعو هنع هللا ىضر ناّمع نأش ىف ةلاقلا ترثك امل هنأ : امهادحإ

 لخدف بلاط ىنأ نب ىلع اوملكف « لَ هللا لوسر باءصأ نم رفن عمتجا

 ىردأ ام هللاو كيف ىنوملك دقو « ارو سانلا : هل لاقو ؛ ناهع ىلع

 ملعتل كنإ « هفرعتال رمأ ىلع كلدأالو « هلهجت ًائيش فرعأ امو « لوقأ ام

 « هكغلبنف ءىشب انولخ الو « هنع كرخمنف ءىش ىلإ كانقبس اه « معن ام

 ؛ ملي هللا لوسر تبصو تعمسو تيأر دقو « كنود رمأب انصصخخ امو

 باطنللا نباالو « كنم قحلا لمعب ىلوأب ةفاحق ىلأ نبا امو . هربص تلنو

 , احر هلي هللا لوسر ىلإ برقأ كنإو « كنم ريسللا نم ءىشب ىلوأب

 « ءىش ىلإ كاقبس الو « الاني ملام كلي هللا لوسر ربص نم تلن دقلو



 باقكا

 لهج نم ىملعت الو « ىمع نم رصبت ام هللاو كنإف * ككسفن ى هللا هللاف
 لضفأ نأ ناممع اي ملعت « ةمئاقل نيدلا مالعأ نإو « نيب حضاول قيرطلا نإو
 'تامأو «'ةمواعم ةنس ماقأف ع ىدهو ىده .لداع مامإ هللا دنع هللا دابع
 نإو « مالعأ اهل , ةمئاقل ننسلا نإو « نيبل الك نإ هللاوف « ةكورتم ةعدب
 ؛ ةمولعم ةنس تامأن ء هب لضو + لض رئاج مامإ هللا دنع سانلا رش
 موب ىؤي : لوقي « للي هلل لوسر تعم ىلإو « ةكورتم ةعدب ايحأو
 روديف « منهج ىق قليف ؛ رذاع الو ريصن هعم سيلو « رئاخجلا مامإلاب ةمايقلا
 هللا كرذحأ ىنإو ؛ منهج ةرسمش ىف طتري مث « ىحرلا رودت اك مهج ف
 مامإ نوكت نأ كرذحأو « ملأ ديدش هباذع نإف « هنامقنو هتوطس كرذحأو
 لتفلا ابلع حتفيف مامإ ةمآلا هذه ىف لتقي : لاقي هنإف«لوتقملا ةمآلا هذه

 نورصبيالف « ًاعيش مهكرتيو « اهلع اهرومأ سبلتو « ةمايقلا موي ىلإ لاتقلاو 1
 لاقف « ًاجرم ابف نوجرميو « اجوم ابف -نوجومي « لطابلا ولعل « قمل
 ىناكم تنكول هللاو امأ . تلق ىذلا نلوقيل تملع هللاو دق : نامع
 تلصو نإ ًاركنم تئج الو ؛ كيلع تبع الو « كتملسأ الو « كتفنعام
 « ىلوي رمع ناك نم ًاببش تيلوو ًاعئاض تيدأو « ةلخ تددسو احر
 « من لاق : كانه سيل ةبعش نبا ةريشملا نأ لعت له : ىلعاي للا كدشنأ
 رماع نبا تيلو نإ « ىنمولت ملف لاق ء معن لاق « هالو رمع نأ ملعتف لاق
 نم لك ناك باطحللا نب رمع نإ كريشأس:ىلع لاق : هتبارقو هنحر ل
 ئصقأ هب غلب مث « هبلج فرح هنع هغلب نإ « هخامص ىلع أطي امثإف « ىلو
 : نامع لاق «٠ كبراقأ ىلع تقفرو « تفعض « لعفت ال تنأو « ةباغلا
 نكلو « ةبيرقل ىم مهمحر نإ ىرمعل : ىلع لاقف « ًاسضيأ كبراقأ م
 ؟ اهلك هتفالن ةيواعم ىلو رمع نأ ملعت له : :ناّع لاق . مهريغ ىف لضفلا
 نم رع نم فوخأ ناك ةيواعم نأ لعت له كدشنأ : ىلع لاقف « هئيلو دقف
 « كنود رومألا عطنقي ةيواعم نإف :لاق : 'معن لاق .. هنم رمح مالغ فرب
 , ةيواعم ىلع ريغتالو كغلبيف ء ناّمع رمأ اذه :سانلل لوقف .« اهملعت الدتنأو
 1 , © هدنع نم ىلع جرخ مث

 . هاب ةسنص سماغ ءرج ىرطلا (1)
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 : ةلداحملا هذه ءىنراقلا طبتنسيو

 ١ هل ةباحصلا ناكتتساو هيلع سانلا عيئشتل نامع انذيس ملأ .

 < ملظ ىلع مهرقي مل مادام « همرب ًاريال[براقألا ةيلوت ىريال هنأو !؟

 هيلع ذوخأملا نأب ىلع هيلع دريف « رمع نع نولقي ال ةالو راتخم هنإو

 رسم نيبو هنيب قرافلا نأبو « هنود رمألاب مهدادبتساو « مهم هقفرو هفعض

 . هنود رومألا نوعطقي الف هنوفاخيو هنوباهس هتالو ىلع ًاديدش ناك رمع نأ

 امل. ةروص هذهو ؛ مهلع ,كحلاو مهبتوئشو لامعلا لوح موحب لدجلاف |

 ظافلألا ايابث ىق حملتو « ةصاخن ةباحصلاو « ةماع سانلا نيب ىرجي ناك

 امحو « اهف ةياوغال ةياده ديري امهالك ناك نإو « نيسفنلا ىناجت نم ًائيش
 00 ةلداجنا هذه انل اطعت ىلا ةروصلاف « هبناجم ملظال امئاق

 . نيلداجتملا نيب قاجتلا أ

 . ىري اهف امبنم لك صالخإو ؛ رظنلا ةهجو فاالتخلا -؟

 .نامع ىلع نيضرنعم نييرصبلاو نييفوكلا دفو ءاج امل هنأ : امينا

 دعب : لاقف « ٍرقلَي هلا لوسر بادصأ مهب طاحأ دقو « دجسملا ف مهعمج
 :اومعز مهنأ الإ ؛ متءلعىذلا لثم اهنم اوملع دق ًارومأ اوركذ ءالؤه نإ « مالك

 . ةالصلا منأ : اولاقو ؛ ملعي ال نم دنع ىلع اهوبجويل « اهنوركاذي مهنأ

 * كلذك أ « تممنأف ٠ ىلهأ هيف ادلب تمدق ىفإو الأ . متت ال تناكو رفسلا

 .هللاو « ىلبق ىمح تيمح ام هللاو ىفإو ؛ ىمح تيمحتاولاقؤ : معن مهللا:اولاق

 اوعنمب مل مث « ةنيدملا لهأ هيلع بلغ ام الإ اورج ام: دحأل يش اوم ام

 نم نبب نوكي الثل « اهنومحمي نيملسملا تاقدصل اورصتقاو ًادحأ هيعر نم

 ريغ ربعي نم ىلامو ؛ دحأ !نم اوحت الو اوعنمام مث. ؛ عزانت دحأ نيبو اهلي

 اريعب برعلا رثكأ ىنإو « تيلو دق ىنإو « ةيغار الو ةيغاث ىلامو « نيلحار
 . منمهللا:اولاق ؟ كلذك أ « ىجحل ني ريعب ريغ ريعب الو ةاش مويلا ىلاف « ةاشو

 « لمجلا خيرات - 7 مر
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 « دحاو نآرقلا نإو الأ . ةدحاو الإ اهثكرتف ًابتك ميركلا نآرلا ناك اولاقو.-
 ىنإ « اولاقو , معن اولاق ؟ كلذكأ « عبات كلذ ىف انأ امتإو « دحاو دنع نم ءاج-

 مث فئاطلا ىلإ ةمركملا ةكم نم « ملي هللا لوسر هريس قو ؛ ركحلا تددر
 ؛ هدر مثلي هللا لوسرو « هربس متلي هللا لوسرف « مقلي هللا لوسر هدر

 الإ لمعتسأ ملو « ثادحألا تامعتسا اولاقو . معن مهللا اولاق ؟ كلذكأ
 لهأ ءالؤمو ؛ هنع مهواسف ظ مهلمع لهأ ءالؤهو ًايضرم . المتخم ًاعمتجم

 دشأ تلي هللا لوسرل كلذ ىف ليقو « مهنم شدحأ لبق نم ىلو دقلو . رهدلب

 سانلل نوبيعي :- لاق . معن مهللا .اولاق ؟ ثالذك أ « ةماسأ هلاعتسا ىف ىل لبق امم

 هتلفن امنإو هيلع هللا ءافأ ام حرس ىنأ نبا تيطعأ ىنأ اولاقو.نورسفي ال ام»

 كلذ لثم ذفنأ دقو + فلأ ةئام ناكف 4 نسمحلا نم هيلع هللا ءافأ ام سمن

 هتددرف .« كلذ نوهركي مهمأ دنملا عزف « امهنع هللا فر رمعو ركب وبأ
 يب لهأ بحأ ىنإ اولاقو . معن اولاق ؟ كلذكأ ملل هلاذء سيلو « مهملع:

 مهماع قوقحلا لمحأ لب « روج ىلع مهعم لمي مل هنإف ىح امأف «٠ مهطعأو.

 : ىسفنل نيملسملا لاومأ لحتسأ الو « ىلام نم مهطعأ ىنإف مهزاطعإ امأو
 بلص نم ةبيغرلا ةريبكلا ةيطعلا ىطعأ تنك دقلو « سانلا نم دحأل الو.
 ذعموي انأو « امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىبأو هني هللا لوسر نامزأ ىلام»

 : ىرمع ىتفو « ىتب لهأ نائسأ ىلع تيتأ نيحفأ «. حيحش صيرح-
 تلمح ام هللاو ىنإو . اولاقام نودحلملا لاق « للهأ ق ىل ىذلا تعدوو.

 مهيلع هتددر دقو « هلاق نأ كلذ زوجيف « الصضف راصمألا نم رصم ىلع

 ىف اهعضو نوملسملا ىلوف « ءىش مهنم ىل لحي الو « سامحألا ىلع مدق امو
 . . ىلام نم الإ لك“ امو . . يود اهلهأ

 هنع هللا ىضر ناع انديس هب عفاد ىذلا مكحلا عافدلا كلذ. نم ىرتو
 رملا دقنلا نم ىرجي ناك امل ةروص هايإ مهركاذو هيف ةباحصلا لجاسو
 امو . ءوسلا ةلاق نم لويئبسلا هعيشي ناك امو « هنع هللا ىضر هل فينعلا

 .ركذ هنع هللا ىضر لسمجأ دقف « فيزم لطاب نم هحيورت ىلع نولثعي
 هنأو « لعفي ايف قحلا هجو نيبو « هيلع اهم نوضرتعي اوناك ىتلا تاضارتعالا
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 نوديربال نوضرغم مبنكلو « هنيد نم ةجح ىلعو « هرمأ نم ِلبب ىلع ناك
 صبرتي رخآ عم صلخم لجر ةلداجم مل هتلداجف . ًادادس نوغييالو « اداشر
 : ًاضارعإ هنع سوفن ىف قليو ًاضارغأ ذفنيل هتاوفه طقستيو « رئاودلا هب
 هللا للضي نمو . ليلدلا هيدب.الو « ةجحلا همدقت ال كلذك هنأش ناك نمو

 , هل ىداه الف

 « ةفالحللاب هنع هللا ىضر ىلع عيوب نأ دعب ناك دقف كلاثلا رودلا امأ
 ىلإ هوعدتو « باسحلا ًايلع شقانت ةباحصلا رابك نم ةفئاط تمدقت دقف
 نأ هنع هللا ىضر ىلع لواح دقو ؛ هنع هللا ىضر نامع ةلتق نم صاصقلا
 ءايلوأ ءىجب نأ رظتناو : اليبس هيلإ عاطتسا اف « مهنيب نم.لتاقلا فرعي

 ىلع روثعلا ميطتسي مهتنواعمبو « دوقلا نوبلطيو « هيلإ رمألا نوعفري مدلا
 نومهتي اوذحنأ « عرشلا وه امب ءايلوألا كئلوأ أي نأ لدب نكلو « لئاقلا

 نم عمج مدقتو « اجره رمألا راصو « نيلئاقلا ةيامحو « هلتق ىف ةألامملاب ًايلع
 اوبراحو « ريبزلاو ةحلطو « اهنع هللا ىضر ةشئاع ةاليسلامهسأر ىلع نيملسملا

 كلذ ىف:ةرشك تالداجم كلذ للخن دقو « ةروبشملا لمجلا ةعقاو ىف ًايلع
 نع دوسألا ىلأ نع برح ىلأ نع ديرفلا دقعلا ىف ءاج ام اهنم . عوضوملا

 ع ةشئاع ةديسلالإ فينح نب نامعو نيصح نب نارمع عم تخرخ لاق « هيبأ
 ىأر مأ « ِمَنلَي هللا لوسر كيلإ هدهع دهع « اذه كريسم نع اني رمخأ :اناقف

 هب رض هيلع انمقن انإ « نافع نب ناهع لتق نيح هتيأر ىأر لب:تلاق . هيتبأر
 هيلع متودعو . ديلولاو ديعس ةرمإو « ةامحملا ةاحسملا عقومو « طوسلاب

 رهشلا ةمرحو « ةفالخلا ةمرحو « دلبلا ةمرح : ثالثلا هنم متللحتساف

 طوس نم مكل انبضفف « ءانإلا صامي اك هومتصصم نإ كرمأ مارحلا
 طوسو انفيسسو .تنأ امئانلق ! |! ! يكفيس نم نامعل بضغن الو « نامع

 نييرضت تفجف ©« كتبي ىف ىرقت نأ كرمأ ؛ بلي سيبح تنأو « نامع
 معن :انلق ؟ اذه ريغ لوقي وأ ىنئتاقي دحأ لهو:تلاق . ضعبب مهضعب سانلا

 .كلتع ًاغلبم تنل .: لاق ؟ نارمع اي ىنع غلبم له « كلذ :لعفي نمو تلاق
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 مهللا : تلاق .. تئشام تاهف ء كنع غلب. ىتكل تلق . ًادحاو افرح
 كردأو ٠ ىوشيال كماهس نم مبسب رثشألا مراو ناهعب ًاصصق ًامئذم لتفا

 . نامع ىلع هتردحب ًارامع

 هركتس دق ناك نإو ةفالخلا ىف ةيواعم عمط رهظ « لمجلا ةعقاو دعبو

 « ةفالحللاب قحسأ امهسأ نيملسملا نب ريثك لدج ناكو . نامع ةلتق بلطب 0
 انإو « لدجلا اذهل ةحضاو ةروصبن ولعو ةبواعم نيب ةمئاد ةاسارملا تن
 ناك فيك هنم كل نيبتي هنع هللا ىفر بلاط ىنأ 0

 : اذ وه اهو « هقحل لك جتحم ناك فيكو « نلجرلا لدج-

 « هئيدل هلآو يقلي ادمح هللا ءافطصا هيف ركذت كباتك اناتأ دقق دعب امأ

 ذإ « ًابجع كلئم رهدلا انل أبخ دقلف « هباصصأ نم هديأ نمب هايإ هدييأتو
 كلذ ىف تنكف « انيبن ىف اسنيلع هتمعنو « اندنع هللا ءالبب ان ريخت تقفط
 سانلا لضفأ نأ تعزو . لاضنلا ىلإ هددسم ىعاد وأ ء رجه ىلإ رقلا لقانك
 كقحلي مل صقن نإو . هاك كلزتعا مت نإ ًارمأ نالفو نالف مالسإلا ىف
 ءاقلطلل امو ع سوسملاو سئاسلاو « لوضفملاو لضافلاو تنأ ام . هتملث

 « مهماجرد بيترتو ؛ نيلوألا نيرجاهملا نب زييملاو ع ءاقلطلا ءانبأو

 نم سيف مكحي قفطو ٠ اهنم سيل حدق نح دقل تايببه. مهناقبط فيرعتو»
 رخأتتو « ثلعرذ روصقب ىضرتو كعلظ ىلع ناسنإلا ىلإ عبرت الأ « هيلع
 باهذل كنإو . رفاظلا رفظ الو بولغملا ةبلغ كيلع ا“ ردقلا كل رخخأ ثيح

 ثدحأ هللا ةمعنب نكلو « رخم ريغ ىرتالأ ؛ دصتقلا نع غاور ؛ هيتلا ف

 اذإ ىتحح « لضف لكلو نيرجاهملا نم هللا ليبس ىف اودبشتسا ًاموق نأ
 نيععبسسب « ْمَتلَي هللا لوسر هصخو ع ءادبشلا دبس ليق انديبش دهشتسا»

 ؛ هللا ليبس ىف مهمديأ تعطق ًاموق .نآ ىرثالوأ ,« هيلع هتالص دنع ةربكت

 ةنملا ىف رايطلا لبق مهدحاوب لعف ام اندحاوب لعف اذإ ىتح ٠ « لضف لكلو
 رك اذ ركذل هسفن ءرملا ةيكزت نم هنع هللا ىمن :ام الولو « نيحانجلا وذو

 نم كنم عدف«نيعماسلا ناذآ اهجمن الو ه نينم ولا بولق اهفرعت ةمح لئاضف



 سه ١٠١١ -

 ميردق انعنمب مل « انل عئانص دعب سانلاو « انبر عئانص انإف ٠ ةيمرلا هب تلام
 « انحكلف « انسفنأب م انطلخ نإ كموق ىلع انلوط ىداع الو « انزع

 انمو « كلذك كلذ نركي ىنأو « كانه متسلو « ءافكألا لعف انحكنأو
 ديس انمو ؛ فالحألا دسأ مكنمو هللا دسأ انمو « بذكملا مكنمو « هيي ىنل

 ةلامح مكنمو « نيملاعلا ءاسن رعخخ انمو ؛ راثلا ةيبص مكنمو « ةنجلا لهأ بابش

 ؛مفدتال انتيلهاجو ء عمس دق انمالسإف . مكيلعو ٠ انل امم ريثك ق « بطلا

 مهضعب ماحرألا ولوأو » : ىلاعت هلوق وهو « انع لش كام عمج هللا باتكو

 مهاربإب سانلا ىللوأ نإ » : ىلاعت هلوقو « ”؟ هلا باتك ىف ضعبي ىلوأ

 ىلوأ ةرم نحنف . «نينمزملا ىلو هللاو اونمآ نيذلاو ىذلا اذهو هوعبتا نيذلل

 ةفيقسلا موي راصنألا ىلع نورجاهملا جنحا املو . ةعاطلاب وأ ةراتو ةبارقلاب

 ؛ مكنود انأ قحلاف « هب جلفلا نكي نإف « مهلع اوجلف : مثلي هللا لوسرب

 ْ . مهاوعد ىلع راصنألاف هربغب نكي نإو

 كلذ نكي نإف « تيغب مهلك ىلعو « تدسح ءافلحللا لكل ىنأ تمعزو
 كنع رهاظ ةاكش كلئو ؛ كيلإ اهرذع نوكيف كيلع ةيانجلا تسلف كلذك

 رمعلو ؛ عيابأ ىتح شوشمما لمجلا داقي ام داقأ ثنكىفإ تلقو . اهراع

 نم ملسملا ىلع امو ؛ تحضتناف حضفت نأو « تحدف مذت نأ تدرأ هللا

 اباترم الو « هنيد ىف اكاش نكي ملام « ًامولظم نوكي نأ ىف ةضاضغ

 ردقب اهم كل تقلطأ ىنكلو « اهدصق كربغ ىلإ ىتجح هذهو « هنيقيب
 ش . اهركذ نم حئس ام

 كمحرل هذه نع باج نأ كلف نامع رمأو ىرمأ نم ناكام تركذ مث

 هترصن لذب نمأ « هلئاقم ىلإ ىدصهأو « هيلع ىدعأ ناك انيأف ع هنم

 ءهيبلإ نونملا ثبو « هنع ىخارتف هرصنتسا نم مأ ؟ هفكتساو هدعقتساف

 نيلئاقلاو مكنم نيقوعملا هللا لع دفل ١ :.هللاو الك ؟ هيلع هردق ىنأ يح

 : « اليلف الإ سأبلا نرثأب الو ؛ انيلإ له مهناوخإل
 هيلإ بنذلا ناك نإف « ًائادحأ هيلع هقنأ ىلأ نم رذتعأل تنك امو
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 : حصنتملا ةنظلا ديفتسي دقو ءمل بنذال مولم برف هل ىيادهو ىداشرإ

 هيلإو تلكوت هياع هللاب الإ قيفوت امو تعطتسا ام حالصإلا الإ ديرأ نإ و

 . ( بينأ

 «رابعتسا دعب تكحضأ دقاف « فيسلا الإ ىلاععألو ىل سيل هنأ تركذو

 نيل ؛ نيفودم فيسلاب و « نيلكان ءادعألا نع بلطملا دبع ىب تينلأ ىم

 انأ و « دعبتست ام كنم برقيو « بلطت نم كباطيسف لمح اجيملا قحلي الولف
 ديدش«ناسحإب مل نيعباتلاو راصنألاو نيرجاهملا نم لفحج ىف كو لقرم
 ءاقل ميلإ ءاقللا بحأ « توملا لابرس نيلبرستم ؛ مهماتق عطاس * مهماحز

 اهاصن عقاوم تفرع دق ةيمشاه فويسو « ةبردب ةبرذ“ مهتبحص دق « مهر

 . ( ديعبب نيملاظلا نم ىه امو ) كلهأو « كذجو كلاخخو كيخأ ىف

 نيرظانتملا نييرفلا ىلع ةرطيسم ةدحلا ”فيك باتكلا كلذ نم ىرثو

 «٠ قرحللا قزمتو : ةومهلا عسسوت تناك بتك لدابتب امهنيب ةلداجم لكو

 « اهدعب ارفاثت ةلسارم ىف ةعماج ةركف ىلإ اوقتلا اذإو ©« قتفلا ققرت الو

 ةبيرقلا ةبارقلاو « مالسإلا ىف ةقباسلاب جتحي نيقيرفلا دحأو « راغنلا دتشاو

 هخطلي نكلو « ىلع ىلع هسفن لضفي ال ةيواعم وهو رخآلاو « ىرت اك
 ءافلخللا عم هلامعأ لوحو هلوح تاهبش ريثبو « هنع هللا ىضر نامع مدب

 نوضبنيو « هيأر نع نوردصيو « هتوعد نوقدصي ماوقأ لكلو « نيتباسلا
 قشتاهدحو ةجسحلا تناكولو « نالطب نمرئاتسب ىشغو ؛ حلا سبلدق و ؛هتجحم
 ؛ تابشلا ةلازإل ًايفاك هنع هللا ىضر ىلع هب ىلدأ ام ناكل تاملظلا بجح
 ىلع سوفنلا تناك اذإ الإ ىنكت ال ةجحلا نكلو « هباصن ىلإ قحلا درو
 ضرغلاو أطبللا نع هزنت نم ناحبسو « ضارغأو عماطم اب. ثبعت لو « اهئرطف
 ' . راهقلا دحاولا وهو ملعلاب صتخاو

 ناك املف ٠ ميكحتلا ناك ىتح ةفالحلا نأش ىف امهنيب لدجلا رمتسا دقو
 , ًاديدش مهني مبسأب حبصأو : هنع هللا ىضر ىلع دوئج ىف ةدحولا تقشنا

 .نأش ق رخآ ًارود ةلداحملا تذأ م 5 مكحتلا زاوج ىلإ ةرظانملا تلقتناو
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 هب اودان نأ دعب مكحتلا اوزوجي مل نيذلا جراوحلا راصو « ةريبكلا بكت رم

 رظن وأ ةركفب مهسفنأ نوديقب ال « ىرخأ ىلإ ةعدتبم ةركف نم نولقتني

 ْ م ىلاعت هللا ءاش نإ مبلع مالكلا دنع مهر. زيبنس ام ىلع

 : نيدشارلا ءافلخللا رصع ىف نيدلا لوصأ ىف لدجلا

 ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نه نواوألا نوملسملا ناك

 امو « ىلاعت هئاذب قيثيام نوفرعبو « ميركلا نآرقلا نم ممتديقع نوقتشي
 نأش ىف لدج مهئيب نكي ملاذلو « هتاملك تلاعت هتايآ نم العو لج هنع هزني

 ىزيرفملا لاق . راث آلا تدراوتو « رابخألا تءاج اذبم « دئاقعلا نوئش نم
 الوسر « ِمّثْلَي ًادمحم هين برعلا نم ثعب امل ىلاعت هللا نأ معا : هططخخ ف

 . ةميركلا هسفن هب فصو امب ىلاعتو هناحبس مهر مل هفصو « ًاعيم سانلا ىلإ
 ىحوأ اميو « نيمألا حورلا « مي هبلق ىلع هب لزن ىذلا زيزعلا هباتك ىف

 مهودبو ممورق مهرسأب برعلا نم دحأ « تلي هلأسي مف « ىلاعت هبر هيلإ
 ةاكرلاو ةالصلا رمأ نع « متي هنولأسي اوناك امك « كلذ نم ءىبث ىنعم نع
 هولأس اكو © ىبنو رمأ ىلاعتو هناحبس هيف هلل امم كلذ ريغو جحللاو مايصلاو

 ءىش نع مهنم ناسنإ هلأس ول ذإ ؛ رانلاو ةنجلاو ةمايقلا لاوحأ نع « متل
 يلا

 ماكحأ ىف ؛ هُو هنع ةدراولا ثيداحألا تاقن انك لقنل ةيهلإلا تافصلا .نم
 ؛ نتفلاو محالملاو ةمايقلا لاوحأو بيهرتلاو بيغرتلا فو « مارحلاو لالخلا

 نمو . اهعمارجو اهديئاسمو « اهمحاعم ثيدحلا بتك هتنمضت امث كلذ وتو

 ةيفلسلا راث آلا ىلع فقوو ؛ فيرشلا ىوبنلا ثيدحلا نيواود ف رظنلا نعمأ

 مهنع هللا ىخر ةباحصلا دحأ نع ممتسالو حبحص قيرط نم طق وري مل هنأ مع

 ىنعم نع ؛ علي هلل لوسر لاس هنأ ء هددع ةرتكو ؛« ميتاقبط فالتخاعم

 ميركلا نآرقلا ىف ةعركلا هسفن هب ىلاعتو هناحبس هللا طصو امث ءىثش

 مالكلا نع اوتكسو « كلذ ىنعم اومهف مهلك لب «؛ هلي هيبن ناسا ىلعو

 لعف ةفص وأ تاذ ةفص اهنوك نيب مهنم دحأ قّرف الو معن « تافصلا ق

 ةدارإلاو ةايحلاو ء ةردقلاو معلا نم ةيلزأ تامفص ىلاعت هل اوتبثأ امنإو



 ب ؟*ةاا

 رعلاو ٠ ماعنإلاو دوجلاو « مارك لاو لالجلاو مالكلاو « رصبلاو عمسلاو

 . ًادحاو ًاقوس مالكلا اوقاسو « ةمظعلاو

 قداصلا نينه ؛!!» ةصاخ تناك اهركذ ىتلا لاوحألا كلب نأ ةقيقحلاو

 ةرشك" ةلئسأ مهنم ناك دققف مه ربغ امأ « ىلاعت هلل مههوجو اوملسأن يذلا ناميإلا

 امأف ٠ ىلاعت هلوقب ماس هللا ىكح دقو « مي ىبنلا زيجعت اهنم ضرغلا
 « هليوأت ءافتباو + ةئتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام ثوعبتيف غبز مهولق ىف نيذلا

 دنع نم لك « هب انمآ نولوقب ملعلا ىف نوخسارلاو « هللا الإ هليوأ معي امو

 . « بابلألا ولوأ الإ ركذي امو « انبر
 . .ىنلا رصع ىف تاشقائم ضعب رثن ًانايحأ تناك ىتلا ةلأسملا نأ رهظبو

 تانايدلا باعصأ ناهذأ تلغش ىتلا ةلأسملا ىهو « ردقلا ةلأسم ؛ مل
 هللا ىكح.دقو « ابم نوجتحم ًانايحأ اوناك ىّتح « نيكرشملا ىلإ ترسو ةميدقلا

 هللا ءاش ول ٠ : مهنع ايكاح ىلاعت لاقف + كلذ' ضعب مهنع ىلاعتو هناحبس

 معطنأ ١ : هناحبس لاقف « ىرخأ ةفئاط لوق ىكحو . ؛ ء ىىث نم هنود نمان دبع ام

 نيذلا لوقيس » : نيكرشملا لاح ًائيبم ىلاعت لاقو : ٠6 همعطأ هللا ءاشي ول نم
 « ءىبش نم هنود نم انمرح الو انؤابآ الو نحن انكرشأ ام هللا ءاش ول اوكرشأ

 ؛ لع نم مدنع له لق انسأب اوقاذ ىتح « مهابق نم نيذلا بذك كلذك

 . « نوصر الإ متنأ نإو « نظلا الإ نوعبتت نإ ؟ انل هوجرختف
 راذتعالا مالكلا اذه اودبرب مل : ةبآلا هذه رسفت ىف ىسولألا لوقبو

 مه لب ٠ مل ىعفأ ىهو « ملاعفأ هللا حسبق حبق اودقتعي مل ذإ حميبقلا باكترا نع

 مانصألا نودبعي مهنأو ٠ ًاعنص نونسحي مهنأ نوبسحي تابآلا هب تقطن اك
 مهدارم اف لجو زع هللا نم ناك امنإ ميرحتلا نأو « ىف ىاز هللا ىلإ | موبرقيل

 ءانب « هللا دنع ىضرمو عورشمو قح هوبكتراام نأ ىلع جاجتحالا الإ كلذب
 ةلزتعملا تمعز انك اضرلا مزلتستو رمألا قواست ةدارإلاو ةثيشملا نأ ىلع
 تقلعت « امهريغو ميرحتلاو كرشلا نم هبكترن ام نإ مهمالك لصاح نوكيف
 عورشم وهف « هتدارإو هتثيشم هب تقلعت ام لكو « هتدارإو ىلاعت هللا ةثيشم هب

 . هدنع ىضرمو
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 .. ردتسقلا ةلأسم نورشي امنإ « نيكرشملا كئلوأ نأ كلذ نم ىرتو

 ظ . لَ ىنلا ىلع اب نوجتحيو
 اهرشي « ردقلا ريغ ىرخأ تاراثم لم ىنلا رصع ىف رهظي ناك دقو

 ؛ىناتسربشلا لاق . ةميدق ملاعتب اورثأت نمو « نيقفانلا نم كوكشلا بابرأ
 ىف ًافرصتو ؛ هلالج ىف اركفت « هللا تاذ ىف اولداج ةفئاط لاح ريتعاو .

 امبيصيف قعاوصلا لسربو ١ : ىلاعت هلوقب مهفوخو مهعلم ىتح ؛ هلاعفأ

 هنامزؤ ناك ام اذهف . « لاا ديدش وهو ؛ هللا ق نولداجيب مهو ؛ ءاشي نم

 نوقفانملاو « هندب ةحصو هتوقو « هتكوش ىلع وهو « مالسلاو ةالصلا هيلع

 لك ىف مهقافن رهظب امو « قافنلا نونطبيو « مالسإلا-نورهظيف نوعداخم
 ؛ روذبلاك تاضارتعالا تراصف : هتانكسو هتاكرح- ىلع ضارئعالاب تقو

 . عرزلاك تابشلا اهنم ترهظو

 ىلا ىبن دقو « ردقلا ميلي ىنلا نمز ىف ًاروهظ لئاسملا ىوقأ نأ ريغ
 دقف « هب نامبإلا بوجو عم هركذ نع كاسمإلاو « هيف ضولخلا نع 2

 قرخأف لاق مالسلا هيلع ليريج نأ هي ىنلل ليربج لاؤس ثيدح- ىف درو

 رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤن نأ 0 : لاق ناعإلا نع

 : © هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو

 نب , رعوأ ىئثدحو : لاق رمع نب هللا دبع نع لمألاو ةيئملا ىف ءاجو .

 ىتلا ءامملا لثك' مكيف هللا لع لثم : لوقي « لي هللا لوسر عمج هنأ باطحللا

 ضرألاو ءامسلا نم جورخلا نوعيطتسنال امكف « يكتلقأ. ىلا ضرألاو مكتلظأ

 لع ضرألاو ءامسلا مكلمحت ال اكو « هللا ٍلع نم جوردلا نوعيطتستال كلذك
 « اهيلع هللا لع مكلمحم ال كلذك ؛ بونذلا

 ءىش لكب هماع ةطاحإب رارقإلاو « هلل ناعذإلا نم عون ردقلاب ناعإلاو

 ىبنلا ثح اذلو « ة,كملا ىضتقم ىلع نئاك وهام لك لزألا ىف هريدقتو

 ةاضم ضوحلا نألف ؛ ضويللا نع ىبلا امأو . هب نامإلا ىلع « تلي

 بهاذملا نم حيسف برطضم ىق لوقعلا ةريحو « مادقألا ةلزمو « ماهفألا
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 نآلو « ءادجو عفن ريغ ىف « ماسقنالاو. ةقرألا ىلإ عفدي كلذو « ءارآلاو

 سيلو « هيف عانقإلا لداحنلا ناطلس ىف سيل « رمأ ىف هتراثإ لدجلا ةراثإ

 اهعزوتت نأ نم نا يدعو فالثلا مام ةيلطا لئالدلا نم دحأ ديب

 ( ردقلا ىف ضولا نع « هيي ىنلا ىب : كاذو اذهل ؛ ماقنالا لماوع

 ريغ نم هقدص تبث دق ماد ام اللد لقنلا ىنكيو ؛ كاسمإلاب نيملسملا رمأو

 . ءاريمأ ريغ نم هزاحس هللا ىلإ هتبسنو بير

 بامصأو مهآلا نم هريسغب نوملسملا طلتخاو « متلي ىنلا لقتنا ادو

 « هيفنب نمو ردقلا تبكي نم مهفو « دوملاو ىراصتلاك ةمدقلا تانايدلا

 . ىبنلا هبلإ دشرأ ام عم مثلي ال الكش ذحأت ردقلا ىف ةشقاملا تأدتيا

 « ىلع هللا ىفق : لاقف ؟ تقرس مل : لاقف قراسب ىنأ رمع نأ ىزرب
 عمقا : : لاقف « كلذ ىف هل ليقف ) ًاطاوسأ برضو هدب تعطقنف هب رمأف

 م هللا ىلع بذك اأ داحلاو « ةقرسلل

 امنأل 4 هع رجلا ررخا لق ردشلا نأ معز لجرلا الذ "نأ امذد ند ىرتن

 ردقلاب داقتعالا نأ ساالا ضعب معز دلو . ًارذع هئاس كالذلو « ةبوتكم

 لوخد نع عنتما أامدئع هلع هللا ىضر ردعل ليقت 4 رذسملا مدع بحوي

 ىلإ هللا ردت نم رفن : رمع لاق ؟ هللا ردق نم ًارارفأ : نوعاط ابم ةنيدم

 ىق ناسنإلاب طيم هللا ردق نأ هل نبي هنع هللا ىضر رمع نأكف . هللا ردق

 ةرودقم بابسألا تاذ نأو ٠ بابسألاب ذخألا عمال هنأو ؛ لاوحألا لك

 ةلمحتو فيلاكشلل ةماقإ اهقيرط ىف ريسسلاو « ابن ذخألا انيلع بجيف

 مبنأ هنع هللا ىضر نامع انديس لتق ىف اوكرتشا نيذلا ضعب معز دقو
 .ئليمري ىذلا وه هللا هل مهضعب لاق هوبصح نيح لب « هللا هلتق امثإ هولتق ام

 لك تناك امو ٠ قأطخأ ام هللا ىنامر ول « متبذك : هنع هللا ىضر نامع لاقف

 سوجملاو ىراصتنلاو دوبملا هعرز ام ضعب الإ تاهمشلا كلتو « نونظلا هذه
 ةجاجع الو تراث ىتلا لئاسملا نم تناك ردقلا ةلأسمو .نيملسملا سوفن ف
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 «لوهجم لك ىلع عالطالا ةوبش سفنلا فو؛لوقعلا ايف تبرطضاو « ثحبلا
 ةمبنل ءاض رإ ردقلا ىف ةشقانملا ف دحي سانلا ضعب ناكف « مهبم لك فرعتو
 نيدلل سيل نيذلا ضعبو « هثيدح ىف اوضاخف « هتجاحلل ًاعابشإو « لقعلا
 , مهحاتم نع ًاراذتعا ردقلا ثيدح ىف اودجو دق « ةجيرح مهسوفن ف
 لعف امك فيلكتلا طافسإو ةيحابإلا هبشي ايف اوراس مهف « مهدسافمل اريربتو
 نمم اوسيلو « ًاثيدح مالسإلا ىف اولخد نمث اوناك ءالؤهو « سونا ضعب
 . هتديةع مهسوفن ىف ترقتسا

 ( نتفلا قاطن عستا املك « دمحم ةشقانملاو « دتشي ردقلا ثيدح ناك دقو

 دشأ ىلع دهع قف هيف ضوخلا ناك اذلو ؛ بولقلاب ءاوهألا تئبع املكو

 هيلع ىلع ىلإ خييش ماق : ديدحلا ىلأ نبال هحرشو ةغالبلا جهنىف ءاج « دحأو
 . هردقو هللا ءاضتب ناكأ , ماغلا ىلإ انريسم نع انريخأ : لاقف مالسلا

 انطبه الو « ًاتطوم انثطوام « ةمسنلا أربو « ةبحلا قلف ىذلاو : لاقف
 « ىانع بستحأ هللا دنعف : خيشلا لاف . هردقو هللا ءاضقب الإ ًايداو

 ةرجأ هللا فع دقل ؛ خيشلا ابمأ هم : لاقف « ًائيش رجألا نم ىل ىرأ ام

 اونوكت ملو « نوفرصنم متنأو يكفرصنم فو « نورئاس متلأو « مريسم ىف
 فيكو : خيشلا لاقف . نبرطضم الو « نيه ركم ,كتالاح نم ءىش ىف
 ًاردقو « ًامزال ءاضق تننظ كلعل كحيو : لاقف . اناقاس ردقلاو ءاضقلاو
 رمألاو « ديعولاو دعولاو « باقعلاو باوثلا لطبل كلذك كلذ ناكول « اح
 نكي ملو ؛ نسحنل ةدمحم الو « بنذمل هللا نم ةمئال تأت لو « ىبلاو

 كلت « نسحملا نم مذلاب ىلوأ ءىبسملا الو «ءىبسملا نم حدملاب ىلوأ نسحملا

 نع ىبعلا لهأ « روزلا دوبشو « ناطيشلا دونجو « نائوألا دابع ةلاقم

 ىبنو « ًاريخن رمأ هللا نإ « اهسرجمو ةمألا هذه ةيردق ,هو « باوصلا

 لسري ملو؛ ًاهراك عطي لو « ًابولغم صعي ملو ؛ ًاريسيت فلكو « ًاريذحن

 نظ كلذ م : الطاب امبنيب امو تاومسلا قلخي ملو « ًاثبع هقلخ ىلإ لسرلا

 ردقلاو ءاضقلا اف:خيشلا لاف « رانلا نم اورذك نيذلل ليوف اورفك نيذلا

 هلوق الت مث ؛ يكححلاو هللا نم رمألا وه:لاقف ؟ امهب الإ انرسام ناذللا
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 '. ً؟ارورسم خسيشلا ضبنف ؛ هابإالإ اودبعت الأ كبر ىضقو :  ىلاعتو هناحبس
 : لوقي وهو :

 اناوضر 'نمحرلا نم روشنلا موي 2 هتعاطب وجرن ىذلا مامإلا تنأ
 ًاناسحإ هيف انع كبر كازج استلم ناكام اننيد نم تحضوأ

 تأشن ىتح « رشتنيو ديزيو ؛ ىمنيو رثكي ردقلا ىف مالكلا رمتسأ دقو
 . ىومألا رصعلا ىف نيبنس انك ةيمالسإلا قرفلا

 . نيدشارلا ءافلخنا رصعو مثلي ىنلا رصع قف هيف لدجلاو ردقلا وه اذه

 :قلعتت ىرخأ أ ةلأسم ىف لدلللا هنع هللا ىضر ىلع رصع ى دج دقو

 ةلأسملا هذه ىف ثحبلا نإف « ةريبكلا بكترم ةلأسم ىهو ؛ نيدلا ل وصأب
 اورفكو  مكحتلاب لاق نم رفكب اوكح ذإ ؛ ميكحتلا دعب جرا وآللا هراثأ
 هبكترم نأش ىف ةشقانملا ىلإ اذه رج دقو . مهميكحتل هعم نمو ًايلع
 افالتخسا ارمف ءاملعلا تفلتمخا ىتح « ديزيو ودي اهمف لدجلا ذخخأو ع ةريبكلا

 سأز ءاملعلا ضعب اهدعب لب ؛ نيملسملا قارتفا لماوع نم تناكو « اليوط
 ةلزتعملا ةأشن ىف نيبنس اك , مهعسا مهتاحن ىتح « اهم اونع ىتلا ةلزتعملا لئاسم
 . ىلاعت هللا ءاش نإ.ىومألا رصعلا ىف

 اوذخأو . ةيثبسلا اهراثأ داقتعالا لوصأب قلعتت ىرخأ لئاسم كانهو
 . هنع هللا ىضر ناّيع دهع رخآ ىف لب « ههجو هللا مرك ىلع دهع ىف اهنوثبي
 اورشنو « عجريس ِهَتِلِي ىنلا نأ داقتعا : اتصالخشو . ةعجرلا ةلأسم ىهو
 « هلإلا لولح اوعدا ىّتح اولاغو « حاورألا خسانت ةديقع نيماسملا ضعب نيب
 « يبن ناك ًايلع نأ ةينيد ةديقعب هوطلخخ ىذلا ىسايسلا مهمز نم ناك دقو
 « كلذ نم رثكأ اولاغ مث « هلم دمحم ىلإ ءاجو أطخأ ليربج نكلو
 الو ٠ ًاريبك ًاددع لوقلا اذه لاق نم ىلع لتق دقو « هلإ ًايلع نأ اوعداف
 سانلل روصت ًاناطيش ناك امنإو ًايلع نكي مل لوتقملا نأ أبس نبا معز ىلع لتق
 ؛ ميرم نبا ىديع اهيلإ دعص انك ءامدلا ىلإ دعص آيلع نأو « ىلع ةروص ف
 نب لا دبع ناكو ء هتوص دعرلا نأو باحسلا ىف آيلع نأ ةيثبملا ضعب يزد
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 ,ىتح تومي ال .6 هتومب قدصن ل :ةرص ىف هغامدي انومتتجول : لّؤقي أبس
 .. ليطابألاو تاهرتلا نم كلذ ريغو ؛ اهرقاذحم ايندلا كلميو ءاهسلا نمت لزني

 ٠ ىف تافارختاو ماه وألا تششع فيك فرعتل هلك اذه انقس

 ءنةهدعبو « اهداسف روهظو اهنالطب حوضو عم تدجو فيكو « سوءرلا

 رومأ هذهو « نسح لوبقب اهنولبقتيو ام نورشبي ًاماؤقأ لوقعم لك نع
 نم عونلا كلذ نيبو ابنيب ةدساف دئاقعب دهع وبيرق موق ءالؤه .نأ ىلع لذت

 دسافملا كالت لاثمأ ءامهدلا نب نورشني موق وأ ©« ةسنامو ةيءالم ماهوألا

 .مهتوقو ؛ لابخ ىلإ مهرومأ اولعجيو ؛ مهعمج اوقزميو مينيد مهلع اودسفيل

 دعب هلكأ ىلآ دق سرغلا نأ ىرتسو © لاوز ىلإ مهكلمو « لالحضا ىلإ
 نم وحن ىلع ىومألا رصعلا ىف بهاذملا.تعزانئتو « ءارألا ترحانت ذإ(نيح

 ةدلاخخ ةلاسرو « تو ناميإ نم ةريخذ اهعم لمحت ةيتف مأ ى.دعب مل عزانتلا '
 .ترهظ نأ موي نم ةمآلا ىلع ىغقلا «.كبر ميم ةمحر ًالولو « ىناسنإلا نوكلا ىلإ

 دارأ ام ناكف ؛« اهتلاسر متت ىتخ ٠ دوجولا اهل دارأ هللا نكلو « اهتوق

 . مكحلا زيزعلا وهو

 : : عورفلا ق لدخلا

 رومألا نم رمأ مكح مهيلع ستلا اذإ « ْهنِلَي ىنلا نهز ىف سانلا تاك

 آريثكو . هب هللا ىحوأ امب مالسلاو ةالصلا هيلع مجيجيف « متلي ىتلا اولأس

 ىلإ السلا ةالصلا هيلع لقت املف « رك نآرق لالا عوضوم ف لزني ناكام

 تصضرعو « نوئش عاتجالا ن وئش قف تدجو « ثادحأ تئدحو ىلعألا قبف رلا
 ىلإ اهماكحأ فرعت ىف نوعجربي اوناك ةيعاتجالا لاوحألا تدقعتو ؛ ررمأ

 . ىلإ ارهجنا نوديري ام هنم ن رطبنتسي ًاصن هيف اودجم ل نإف « هناحبنم هللا باتك

 اودجب مل نإف « ريرقت وأ لعف ؤأ لوق نم « ِدّتِلي هللا لوسر نع روثأملا
 . مهءاترأ اودهتجا « ًارثأ كلذ-ق

 . ركيف دعب بلقلا هاريراع هوصخ : لاقف مقلا نبا ىأرلا فرع دقو
 اذإف . (') تارامألا هيف ضراعتت امم باوصلا هجو ةفرعمل بلظو « لمأتو

 , منو ةحفاص © لوألا ءرجلا + نيمقوملا مالعأ 00
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 رومألا ثحب دنع اوفلتخم نأ ايعيبط ناكو . هوذفنرومألا نمرمأ ىلع مهأ ررفتسا
 + هباشتتلطارلاو باوصلا هوجوو « فلتخت راظنألا نإف « قباسلا وحنلا لع

 هنع هللا ىضر ركب ىلأ انديس ىلإ تءاج ةدج نأ كلذ ىف ىوري امن
 انماعامو ءىبش نم هللا بات ىف كل ام لاقف . اهعزو ةكرت ىف اهنا ريم هلأت

 لأسف . سانا لأسأ ىتح « ىعجراف « ًائيش متلي هللا لوسر ةئس ىف كل

 « سدسلا اهاادعأ رتل هللا لوسر ترضح ةبعش نب ةرغملا لاقف ؛ سانلا

 امل هذفنأف « كلذ لثم لاقف « ةملسم نب دمحم ماقف « كريغ كعم له:لاقن

 هلأست هنع هللا ىضر باطخللا نب رمع ىلإ ىرخألا ةدجلا تءاج مث « ركب وب

 ْنِإف ؛ سدسلا كلذ وه نكلو « ءىش نم هللا باتك ىف كل ام لاف « امثاريع

 ش . اه وهف هب تلخ ءاكيأو# اكنيب وهق هيف انمسعجا
 : ىفأي امه دحاو اهؤشنم مهنع هللا ىضر ةباحصلا تافالتخا تناكو

 ١ ميركلا نآرقلا مهف ىف مهفالتخا :

 ىف ءرقلا نم دارملا ىف مهفالتخاك نيبنعم نم ريكأ ظفللا لاّتحال ()

 دوعسم نبأ مهف دّقف . :ءورق ةثالث نهسفنأب نصب رثي تاقلطملاو» : ىلاعت هلوق

 . رهطلا هنأ تباث نب ديز مهفو « ةضيحلا ءرقلا نأ « امهنع هللا ىضر رمجو

 « لماحلل ةافولا ةدع ف مهفالتخاك صوصنلا رهاوظ ضراعتل وأ(ب)ز

 : قالطلا ةيآو ةرقبلا ةيآب المع نيلجألا دعبأب دتعت هنع هللا ىضر ىلع لاق دّقف»

 . © قالطلا ةيآب المع لمحلا عضوب دتعت دوعسم نب ورمع لاقو

 . نورخآلا هوري مل ثيدحل مهضعب ةفرعم بيسب مهفالتخا  ؟
 « هرظن ناسنإ لكلو « عساو باب هنإف ءىأرلا ببسب مهفالتخا

 فالمللا رثكأ نأ رهظيو ؛« نورخآلا ىريالام ىري دقو ؛ هركف هاجناو

 نسبرتي اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو» : ةرقبلا ةروس ق لامت لان 0 0
 نهلجأ لامحألا تالوأو » : قالطلا ةروس ىف ىلامت لاقو . « ارشعو رهشأ ةبرأ نهسفناب
 , ةافولا هدع لمشي ىناثلاو ء لماوملل لمشي ل وألا سنلاف . « نيلح نمضي نأ
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 4 مهراظنأ ايف فلتخت تناك لئاسملا نم ريثك رثأ دقو ؛ هأشنم كلذ ناك
 .ناك دقف « ةومنإلا عم دحلا عاّتجا دنع ةكرتلا عيزوت ىف مهفالتحا كلذ نمو

 .فقوت دقف رمع امأو « خألا نم بيصعتلاب ىلوأ دجلا نأ ركب ىلأ ىأر نم

 .تتبن ةرجش ندمؤملا ريمأ اي : تباث نب ديز لاقف « ةباحصلا لأس ىتح
 لوألا نصنلا لمج اف « نائنصغ نصغلا نم بعشناف « نصغ ابنم بعشناف
 .ىلع ناكو « ةثالث ثلاث ريصي ىتح ًاخأ هلعج ناكف . ىناثلا نصغلا نم ىلوأ
 . 2) ةتسم سداس ريصي ىتح أخأ هلعجم

 اذلو« ةقيقحلا بلطو صاليخالا هدئار عورفلا ىف ةباحصلا لادج ناك دقو

 .نع ثح ؛و ناك ابأ قحلل بلط لب: بصعتاالو عزانت الو اببف رحانت مهنيب نكي م
 ةنسلاو م.ركلا نآرقاامبطق ؛ نابتسا ةهج ةيأ نمو « ذخأ ةيحان ةيأ نم باوصلا
 نإف 9: ىلاعت هلوقب نيذخآ ًاقح اوناكف ٠ ةمألا حالصإ مهرادمو ةفيرشلا ةيوبنلا

 ,رخخالا مويلاو هللاب نونمؤت متلك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ى متع زانت
 ذحش هيف ناك فالتخالا كلذ نإ لب . ؛ اليوأت نسحأو ريسخ كلذ
 .ىعرش نوناق طابنتساو « ميركلا نآرقلا نم ماكحألل جارختساو « ناهذألل
 . ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا باتكلا نم

 .فالتخالا نم عونلا كلذ نأ ماصتعالا باتك ىق ىطاشلا ىور دقو

 باعصأ فالئخخاب هللا عفن دفل؟لاق دمحم نب مماقلا نع ىور : لاقف«ةمحر

 ىأر هنأل الإ « مهنم لجر ملعب لماعلا لمعي ال « لمعلا ى هَل هللا لوسر
 مساقلاو زيزعلا دبع نب رمع عمتجا لاق ءاجر نب ةرمض نعو . ةعس ىف هلأ

 فلاخ ءىشثلاب ءىجي رمع لعجف لاق . ثيدحلا نارك اذتي العجف دمحم نبا

 هل لاقف . هيف نيبت ىتح هيلع كلذ قشي مساقلا لعجو . مساقلا هيف

 نع بهو نبا ىددو . معنلا رمح مهفالتخاب ىنرسي اه « لعفت ال : رمش
 باحصأ نأ بحأ ام . زيزعلا دبع نب رمع لوق ىنبجعأ دقل: لاق ًاضيأ مساقلا

 « قيض ىق سانلا ناكل ًادحاو الوق ناك ول هنأل « نرفلتخي ال تنم دمحم
 تيمي سب

 ء )ه6 ةحفص « لوألا ءزجق « تلا نبال نيمفوملا مالعأ نم سخلم )١(



 ,ىعمو « ةنس ناك مدحأ لوقب لجر ذخأ ولف « مهب. ىدتقي ةمنأ مهنإو
 مل ىل مهنأل « هيف فالتخالا زاوجو هدابتجالا باب سانلل اوحتن مينأ اذه

 نونظلا تالاجمو « دابتجالا لاجم نأل ؛ نقيض ف نودبتلا ناكل هوحتفي

 مهتولظ ىلع بلغ ام عابتاب مهفيلكت عم دابتجالا لهأ ريصيف « ةداع قفتت ال

 نم كلذو « قاطيال ام فيلكت نم عون وهو ؛ مهفالخ عابتاب نيفلكم
 ْ ٠ , قيفلا مظعأأ

 ةمألل باب حتف ناكف ء مبف ىعورفلا فالدلا دوجوب ةمألا ىلع هللا عسوف'
 : (07ه أ ةمحرلا هذه ىف لوخدلا

 تارمن الإ عورفلا ىف فالحللا ىف نوري ال ندحابلا نأ ىرن اذه نم
 نم سانلا سوفن ىف ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو « ميركلا نآر لا هثعتبا ل ةجضان
 ىنلا ةنسب نئكيضتسم « ىأرلا ةلدابمو ىروشلاب مهنوئش ريبدتو ىلقعلا ثحبلا
 اهنودعي ال ةيلامجإلاو ةيليصفتلا : ميركسلا نآرقلا ماكحأب نيلظتسمو ٠ هَل
 . ثداوحلا ةرثك رحلا ىنيدلا ثحبلا ىلإ مهعفد دقو . اهتياده نوزواجتي الو
 « ىتالسإلا نيدلا نم اهماكحأ فرعت مهتلواو ةيعازجالا نوئشلا بعشتو
 ةمي وق ًاننس مهلمعب مهدعب نمل اونسو « ةيادهلاو رخلا لك كلذ ىف ناكو.
 . ًاميقتسم ًاقيرطو

 )١( نص ها ماس , ماستعالا 11١ .



 ىومألارّصعلا ف لرسم

 : دبيهمع

 لب « هنعدللا ىفر بلاط ىلأ نب ىلع مامإلا عببارلا ةفيلخلا لئقمب نئفلا هتنت م
 ةفالمللا تأدتبا ذإ ءًأرثأ نيملسملا ةايح ىف ىوقأو ؛ًارطحخ دشأ ةنتفءادتبا هلتق ناك
 لئمأ رايتخاو « ىروشلا ىلع موقت لبق نم تناك دقو « ًاض وضع أكلم ريصت
 خيراتلا نأ اكو . هللا تاذ ىف مهدشأو ؛ هللا نيد ىف مهاوقأو : نيملسملا
 نأ خيراتلا وري مل كلذك « ًارايتخا هقح هبعش ىطعأ اكلم نأ انل ورب م

 موقت نأ ريغ نم لب «رارطضاريغ نم اهملسي ؛« ىروشلا ةوالح قاذ ًابعش
 كلذ ناكاذإو « سبايلاو رشخألا لكأت تاروثو « نتفلا نم عزاعز
 , دشأ لاحلاف « نيد نم عزاو ريغ نم ناطلسلل عوضحلا دوعتي مل بعشلا
 دالسبلا ىف ناكام كللذو « ةماع ةيلبلاو « مهاد رطحلاو « ديم-أ ةئئفلاو
 تطلاخخ نأ دعب الإ ؛ ناطلسلا عوضحلا اودوعتي مل برعلا نِإف « ةيمالسإلا
 اوبستحاو « هللا ىف اونف موقل الإ اوعضخي ملو « ناميإلا ةشاشب مه.ولق
 مدقت املف ؛ هضايح نع عافدلاو « قحلا ظفحو « هنيد ةيامحل مهسفنأ
 .ىف ةقباس مل نكن ملو اهرايتخا ريغ نم ةمألا هذه شرع مسنل نوبومألا

 املو « مهل عفشت يي ىلا نم ةيبرق ةبارق الو « مهمكح ,نمتل مالمإلا
 ًارايتخا ةسايرلا مهوطعي ملو ؛ ًاعوط رمألا مل سانلا مسي مل كلذك كلذ ناك
 . ةيحان لك نم مهلع اوبلأتو ٠ مهولضانو مهرمواق لب

 لوسر اووآ نيذلا راصنألا نأ . ةدح ةيلبلاو ؛ ًاديقعت رومألا دازو
 ىف ميموصخ مهو ؛ نيومألا كلم مايق ىف اوأر ٠ هورصنو تلم هللا

 نيومألا نإ مث « مالسإلا ىلع ةيلهاجلا ناطلسل ةداعإ-“ ةيمالسإلا بورحلسا ٠

 ( لدجلا خيرات -8م)



 هاأك

 مهف اوضرفو « ًاعذج ةوادعلا اوداعأ لب « راصنألا بولق اوندتسي مل

 هىرغت تناك ىلا لاخلا كلت لظ تحنو ؛ مموحاليو « مهنوئراني ًاموصخ

 تناكو « راصنألا ءانبأو نيومألا نيب برحلا تبشن ءاضغبلاو ةوادعلاب

 اهف نوثيعي دنجلل ْمْكِلَي هللا لوسر ةنيدم اهف تحيبأ ىتلا .ةرحلا ةعقوم
 ةءورمل ظافح الو « ةمرهل ةاعارم الو ؛ نيد نم عدار ريغ نم ؛ ًاداسف

 . ةررثلل ًاباإو « ةنتفلا رانل ًاداقيإو « ةلابإ ىلع انغض كلذ ناكف « ةومنو

 لذلا ىلع نوداربو « فسلا نوماسي هنع هلا ىضر ىلع ءانبأ كانهو

 ىنلا ةيرذو « ةرهاطلا ةرتعلاو : يي ميركلا ىبلل نوبرقألا ءابرتألا مهد

 هحور ىرست مهسوفن لو ؛ يرش همد ىرجي مهقورع ف « هلي
 ةلتق رثآلا ىف درو امك ةنجلا لهأ بابش ديس ىلع نب نيسحللا لتق « ةرهاطلا

 تذخأو ؛ نيد وأ ةبارق ةمرح ىعارت نأ رغ نم اطيبع همد بهذو « ةرجاف
 «هلسنو « هتيرذو « مكي ىنلا ةنبا تانب نهو « ديزي ىلإ ايابس ىلع تانب
 مهخديش لعج لب « مهاذأ نم هربق ىف ىلع مسي ملو ءهعورفو هئضئضو
 هاهن دقو : ءادألا بجاو ًاضرفو « ًاموتحم ًارمأ ربانملا ىلع ىلع نعل ةيواعم
 .لوسر جوز ةملس مأ هيلإ تلسرأو « هتني مف ناميإلا قداصلا نيملسملا ضعب
 ىلع هلوسرو هللا نونعلت مك <نإ : هيف لوقت « ًاباتك كلذ اهغلب ذإ « ملي هللا
 هللا ثأ دبشأو « هبسأ نمو بلاط لأ نب لع نونعلت مكنأ كلذو « مربانم

 .ةنس هدعب نم نعللا راصو « اهمالكل ةيواعم تفتلب ملف ٠ ٠ هلوسرو هبحأ

 . زيزعلا دبع نب رمع نيومألا لداع اهلطبأ ىتح « ةعبتم

 مهتعزنل نييومألا انحدم نإو انإف « ىلاوملا كئلوأو ءالؤه راوجم كانهو

 < ىلاوملل مهملظ مهق دمحم نلف « ممهدجيو برعلا ثارل مهايح إو ةيبرعلا
 ىبرعل لضنف ال « مالسإلا ىف ءاوس ًاعيمح سانلا نإف « مهقوقح مهمضهو

 .ىتح ًاديدش ًاملظ ىلاوملاب نويومألا عقوأ دقو ء ىوقتلاب الإ ىمجعأ ىلع
 دللا ةمسق كلذب اوفلاخخو « اوزغ نإ شيلا ءاطع ىف مهقوقح. مهومرح دقل
 « نيرمألا لع ضاقتنالا ىف لاوملا مبسأ كلذلو . مئانغلا ىف اهعرش ىتأ



 ره. مهملع عقاولا ملظلا نأ ىلع ءىش لدأ نإو « نيعئاط مكحي مل اورقي ملو '
 ىومألا كلملا ىلع هتروثي ماق امل ىنقثلا راتخلا نأ ضاقتنالا ىلإ مهعفد ىذلا

 ( برعلا قحك مئانغلا ىف ًاقح ممل لعج هنأل « ىلاوملا نم هراصنأ رثكأ ناك

 نكي مل : هخئرات ىف ىربطلا لاق . هيلع كلذ برعلا ضعب ةمقنب لفح لو
 . ءىبلا نم هبيصن ىلاوملا حمي هوري نأ نم مظعأ وه ءىث راتخلا ثدحأ |يف

 هذهو « انيلع هللا هءافأ ءق مهو « انيلاوم ىلإ تدم: نرلوقي اوناك املاطو

 : ركشلاو باوثلاو كلذ ىف رجألا لمأت ؛ مهماق ر انقتعأف « ًاعيمح دالبلا

 . انثيف ىف انءاكرش مهتلعج ىتح ؛ كلذب مل ضرت ملف

 نإو « رشلاب جومتو « نتفلاب جومت ةيمالسإلا دالبلا تناك هلك قبس امل

 . دامرلا تحت ةججأتملا راثلا نوكسف رهاظلا ىف تنكس

 لقب ال « ىركف برطضم دجو ىبايسلا برطضملا كلذ طسو ىو
 ةوق هنم دمتسيو « رخآلاب ىذغتب امهالك ناك لب « برطضملا اذه نع ًافنع

 نم تثعبلا فالتخاو عزانت عضوم تناك ىِبلا لئاسملا نم ريشكو « ةايحو

 تطلخ مث ةيسايس تأدتبا ىتلا قرفلاف « اهرمأ ىف سانلا بارطضاو ةسايسلا

 «باراعضالا كلذ لظ ف ترعرتو تمن ةينيدلا رومألا نم اهريغ ةسايسلاب

 ف مهتبن قوس ظلغتساو « مبسرغ امن اهريغو ةئجرملاو ةعيشلاو جراوحل اف

 ىرخأ لماوع تدجو.دقو . ناطلسلا ىلع لتاقتلاو « ىسايسلا سفانتلا لظ
 : اهمظعأ ةدحو ءامنو ةوق ةيركفلا ةكرحلا تداز

 تقتلا ةيمالسإلا عاقصألا ىف « ةفلتخم تاراضح نبب كاكتحالا ( 1! )

 لظأو « نانوبلا ةفسلفو نايرسلا ةراضحو  نامورلا ةراضحب سراف ةراضح

 ىركف بارطضا ةرفانتملا رصانعلا نيب جزملا كلذ نم جتنف « مالسإلا عيمجلا

 قارعلا طالتخالا كلذل ًاريوصت ةيمالسإلا عاقبلا دشأ ناكو « ىبهذم رحانتو

 لاق دقو « ةبراضتملا ةينيدلا بهاذملاو « ةفلتخما لحنلا هيف ترهظ اذلو

 لولحلا بهذلل ضفاورلا قانتعا ةلع ىف ةغالبلا جبن حرش ىف ديدحلا ىنأ نبا

 موقلا ءالؤه نيب قرفلا ىف ىل حدقني اممو : هنع هللا ىضر لع ىف ةالاغملاو



 ب أا١" ب

 ءالؤه نأ « هلو ويلي هللا لوسر اورصاع نيذلا برعلا نيبو ( ضفاورلا
 بابرأ تبنت تلازام « قارعلا ةئيطو ؛ ةفوكلا ىنك اسو « قارعلانم

 مبلقإلا اذه لهأو « ةعيدبلا بهاذملاو « ةبيجعلا لحنلا بامصأو « ءاوهألا
 ىف ةضرتعم هبشو « دئاقعلاو ءارآلا نع ثحبو رظنو قيقدتو. رصب لهأ

 ؛ كدزمو « ناصيدو « ىنام لثم ةرساكألا مايأ ىف مهنم ناك دقو ؛ بهاذللا

 زاجحلا لهأ ناهذأ الو « ةنيطلا هذه زاجحلا ةنيط تسيلو . مهريغو

 . ناهذألا هذه

 « ميدق نم تادقتعملا ىف ءارآلا محد زم ناك قارعلا نأ اذه نم ىرنو

 ىتلا بهاذملاو « ميدق نم ةفلتخم لح نم فئاوط ةدع هنكسي ناك هنآل كلذ

 الإ تسيل ةيوناملاو ةيناصيدلاف '« ةبراضتملا دئاقعلا طالتخخا اهف ودبي تأشن

 نم رهظ امم ًاريثك ىرت اذكهو « ةينارصنلا ءىدابملاب سوهغلا ةيونثل اجزم
 . دئاقع ةدع وأ نيئديقع عومج نم ةديقع طابنتسا هيف ةفلتخلا لحنلا

 ةسارد ىلإ اوفرصنا ناطلسلاو ةدايسلا اومرح نيذلا ىلاوملاو (ب )
 كلذلو « اهقامعأ ىلإ لوصولاو « اهراوغأ ربسو ء اهرارسأ فرعتو دئاقعلا
 ةسارد ىلع فوكعلاو « نيدلا هقف ىف ةباحصلا رصع ىلو ىذلا ليلا ناك

 « نيريس نباو « ىبعشلاو « ريبج نب ديعسف « ىلاوملا نم هتياورو ثيدحلا .
 .بامصأو « نيعباتلا هيلع نم مهو « ىلاوملا نم ءالؤه لك ىرصبلا نسحلاو
 . هراوغأ دعبأ ىلإ لوصولاو « نيدلا مهف ى ةتباثلا مدقلا

 نيدلا كلذل ًانيبم ًاصالخإ 'ىلاوملا نم نيعباتلا ءالؤه ىف انيأر نإ انأ ريغ
 ىلع نيدلا مهفي مل نم ىلاوملا نف « هيمارمل ًامهفو « ءبابلل ًاكاردإو « ميركلا
 تنكمتسا ىتلا ةميدقلا مهتلحنل كلذؤ . هعوبني نم ثعبنا انك هكردي ملو هتقيقح

 سبتلاف « اهتروص ىلع هوكردأو « اهئوض ىلع نيدلا اومهفف مهسوفن ىف
 ةياكن داحلاإ ءىدابم نيملسملا ىلع لخدي ناك نم مهنم نآلو ؛ هرمأ مهلع
 ١ ق مزح نبا مالك فن انلقن دقو « هرمأل ًاداسفإو « هلهأل أتقمو مالسإلاب
 . هيلإ عجراف ماقملا اذه
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 سرفلاب مهطالتخاب نيملسملا نيب رشتنت ةيفسلفلا ءا رآلا تأدتا

 حدقلا مهدالب قى ةفسافلاو مولعلل ناك ءالؤه لكو « نامورلاو نائويلاو

 ؛ اهلثم مالسإلا لبق سرافب ناك امك ةيفسلف سرادم قارعلاب ناكو « ىلعملا

 . رضنلا هنباو : ةدلك نب ثراحلا برعلا نم اهف ملعت دقو

 اهنوديجي نم اهناكس نم دجو عاقصألا كلت ى مالسإلا ءاج املو

 رثآلاو ؛ رهاظلا لمعلا كلذ ىف نايرسلل ناكو « اهئدابم نيملسملا ٍلعي نمو
 ى ناك ام رادقمب نكي مل نإو ؛ ىومألا رصعلا ق كلذ ناك دقو « حضاولا

 ناكو ةيواعم نب ديزي نب دلاخ نأ : ناكلخ نبا ىوريف « ىبابعلا رصعلا

 ناكو « بطلاو ءايميكلا ةعنص ىف مالك هلو « ملعلا نونفي شيرق ملعأ نم

 . هتعا ربو هتف رعم ىلع ةلاد لئاسر هلو « امحل ائقتم ٠ نيملعلا نيذبم أريصب

 ثالث اهف هلو ىورلا سنايرم هل لاقي نابهرلا نم لجر نع ةعنصلا ذخخأو

 هملعت ةروصو « روكذملا سنايرم عم هلىرج ام نهادحإ تنمضت « لئاسر

 . الإ راشأ ىتلا زومرلاو « هنم

 . بخصلا ىوق فنعلا رشك « ديدش ىمايس رحانت طسو عرعرت دقو

 الذ ىف نيملسملا نيب ناك ىذلا ىركفلا رحانتلا رادقم فرعت اذه نم

 « لاتقلا نيدايم قو « فويسلا رجتشم ىف نوشيعي برعلا ناك اهيبو « رصعلا

 س وفن ىف رثألا ةديدش تناك «ةقيمع ةينيد تاسارد ىلإ نفر صنم ىلاوملا ناك

 راكفأ اهنم ريشك لغش ىتلا ةيمالسإلا قرفلا اهراثآ نم ناكو « نيملسملا

 اهتارحث رمثت ملو ؛ هيف هلوصأ تسرغ دق اهضفعبو « رصعلا كلذ ىف نيملسملا
 قرفلا نيب هرتكأ ناك رصعلا كلذ لدج نألو « هيلو ىذلا رصعلا الإ
 دئاقع نم قنتعتام رهظأو «قرفلا هذه رهظأ نع ةملكر كذن نأ بجو ةفلتخلا
 : عورفلا ف لدحجلا ف كئدعب ملكتن مث « ةقرف لك لدجو ع ءارآو



 س ١8 ب

 ةيمالسإلا قرفلا

 ءاليتسا هيلع تلوتساو « رصعلا كلذ ىف ىتالسإلا ركفلا قرفلا تلغش

 ةسايسلا ةعيبط تناك نإو « ًايسايس اعزنم عزت ةيسايس تأدتبا دقو ءامان

 قرغلا نإ لوقن كلذل « ابلو اهماوق وهو « نيدلاب ةلص تاذ ةيمالسالا
 «٠ نيدلا لوح موحن اهثدايم لك تناك رصعلا كلذ ىف تأشن ىتلا ةيسايسلا

 ثوحبلا كلتب تقلخ قرفلا كلتذإ مث « ًانايحأ هنع دعتبتو « ًائيح هنم برقتف
 . داقتعالاو نامإلا لوصأب قلعتت ىرخأ ًاثوحب + سانلا ةسايس ىف ةينيدلا

 ىف لب « نامبإلا لوصأو داقتعالا ف لقتسم « هئاذب مئاق ىأر ال ناكف

 . اب قلعتيامو ةسايسلا اهنيوكت ىف لماوعلا تناك نإو « ًانايحأ ةيلمعلا ماكحألا

 ًاثوعب ةسار ”. ابحبب تطلخ ىتلا ةيسايسلا قرفلا كلت رثأ ىلع ماق دقو
 ًانايحأ ابحي ماوق ناكو « داقتعالا ىف الإ ثحبت ال ىرخخأ قرف دئاقعلا ىف

 ةردقو «ردقلا ىف ثحبلا ماوق ناك ًانايحأو نامبإلا لصأب قلعتت ةينيد لئاسم

 . كلذ ريغو ؛ ىلاعتو هئاحبس هللا ةردق راوجي ناسنإلا

 . اهدجو ةيسايسلا قرفلا ىف مالكلاب أدبنلو



 سا أ18 مس
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 ةعيسسملا

 ىسايسلا مييهذمب اورهظ مهنأ تملع دقو « ةيمالسإلا قرفلا مدقأ ةعيشلا

 ؛ هنع هللا ىفر ىلع دهع ىف عرعرتو امنو « هنع هللا ىضر ناهع رصع ردتآ ف
 ةوقو هبهاومب اياجعإ اودادزا ٠ سانلاب هنع هللا ىضر طلتخا الك ناك ذإ

 نب مهلجت نورشني اوذخخأو « باجعإلا كلذ ةاعدلا لغتساف « هملعو هنيد
 لوزن دتشاو ؛ نييولعلا ىلع ملاظملا تعقوو ىومألا رصعلا ءاج املو . سانا
 سانلا ىأرو « عمملع ةقفشلاو مل ةيحما نئافد تراث « مه نييومألا ىذأ
 ةراكو « ىعيشلا بهذملا قاطن عساف 2 ملظلا اذه ءادبش هدالوأو ىلع ف

 . هراصنأ

 : بهذملا اذه ماوقو

 نيعتيو « ةمألا رظن ىلإ ضوفت ىنلا ةماعلا حلاصم نم تسيل ةمامإلا نأ
 ىنل زوجم الو « مالسإلا ةدعاقو ء نيدلا نكر يه لب ؛ مهنييعتي ابم مئاقلا
 نوكيو « مل مامإلا نييعت هيلع بجي لب ؛ ةمألا ىلإ اهضيوفتو « اهلافغإ

 . 212 رئاغصلاو رئابكلا نع ًاموصعم
 سو هيلع هلل ىلص ىبنلا نم راتخلا ةفيلخلا وه ناك بلاط ىبأ نب ؛ ىلع نأو

 ةعيشلا نأ رهظيو « مهلع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر ةباحصلا لضفأ هنأو
 « ةباحصلا رئاس ىلع هنع هللا ىضر ىلع ليضفت نوري اوناك نيذذلا مهدحو اوسيل

 رساي نيرامت هنمو « كلذ كرب ناك نم ةباحصلا نم نيقباسلا ضعي نم نإ لإ
 نب. رباجو « ىبرافلا نابلسو « ىرافغلا رذ وبأو دوسألا نب دادقملاو
 نب لبنو ؛ بوبأ وبأو « ةديربو « ةفيذحو « بعك نب ىأو « هللا دبع

 « تباث نب ةممزخخو .« نابمتلا نب ميلا وبأو « فينح نب نامعو « فينح

 )١( نردلخ نبا ةمدقم .



 سهاألا+ ه

 مشاه ونيو هونبو « بلطملا دبع نب سابعلاو « ةلئاو نب رماع ليفطلا وبأو
 نم ناكو « عجر مث « رمألا ءدب ىف هب نلئاقلا نم رعب رْلا ناكو « ةفاك

 رمع مهتم و © صاعلا نب ديعس نب دلاخ مهم « كلذب نولوقي موق ةيمأ ىب

 . )١( زيزعلا دبع نبا

 ىلع ريدقت ىف نولاغلا مهم ناك لب : ةدحاو ةجرد ىلع ةعيشلا نكي ملو

 هليضفت ى نولدتعملا رصتقا دقو . نودصتقملا نولدتعملا مهنمو « هينبو

 ةلحن ديدخلا ىنأ نبا ىكح دقو . دحسأل ريفكت ريغ نم ةباحصلا ةيقب ىلع

 زوفلاو صالخلاو ةاهنلا باعصأ انياصصأ ناك : لاقف . مبنم وهو « نيلدتعملا

 قلحلا لضفأ وه : اولاق : ةدصتقم ةقبرط اوكلس مبمأل « ةلأسملا هذه ىف

 مهرثكأو « ايندلا ىف قلحلا لضفأو « ةنجلا ىف ةلزنم مهالعأو ةرخآلا ىف

 هنإف « هضغبأ وأ هبراح وأ هاداع نم لكو « بقانمو ايازمو صئاصخ
 نوكي نأ الإ نقفانملاو رافكلا عم رانلا ىف دلاخو « ىلاعتو هناحبس هللا ودع

 نيرجاهملا نم لضافألا امأف . هبحو هيلوت ىلع تامو « هتبوت تتبث دق نم
 « مهلع بضغو مهتامإ ركنأ ولف « هلبق ةمامإلا اولو نيذلا راصنألاو

 انلقل « هسفنىلإ وعدي وأ ؛ فيسلا مملع رهشي نأ نع الضف « مهلعف طفسو
 ( هلآو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهلع بضغ ول انك نيكلاملا نم مهنإ

 ؛ ىنرح كبرح : هل لاق هل آو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبث دق هنأل

 لاقو « هاداع نم داعو ء هالاو نم لاو مهللا : لاق هنأو ؛« ىملس كملسو

 « مهتمامإ ىضر هانيأر انكلو . قفانم الإ كضغبي الو نمؤم الإ كبح الئهل
 نأ انل نكي ملف ٠ مهئيف لكأو « مهحكنأو « مهفلخ ىلصو « مهعيابو
 « ةيواعم نم ءىرب امل هنأ ىرت الأ « هنع ربتشا ام زواجتن الو « هلعف ىدعتن

 مبمف ناك نمو « ماشلا لهأ لالضب مكح املو « هانعل هنعل املو « هنم انئرب

 ًاضيأ نكح امهريغو هنبا هللا دبعو «٠ صاعلا نب ورمعك ةباحصلا اياقب نم
 هلآو مسو هيلع هللا ىلص ىبلا نيبو هنيب لعجن مل اننأ لصاحلاو . ملالضب

 , ديدحلا بأ نبال ةغالبلا جبن حرش (؟)



 باكا

 هنيبو هنيب كرتشملا لضفلا نم كلذ ادعام لك هانيطعأو « ةوبنلا ةبتر الإ
 مهانلماعو ؛ مهف نعط هنأ اندنع حصي مل نيذلا ةباحصلا رباكأ ىف نعطن و

 , 22 مالسلاو ةالصلا هيلغ هب مهلماع اع

 « ةربنلا ةبتر ىلإ ًايلع اوعفر دّقف « ةعيشلا نم نوفرطتملا نولاغلا امأ
 ىلإ بهذو « أطخأ ليريج نأو « هل تناك ةوبنلا نأ مهضعب معز دقل ىح
 هلإلا ةبترم ىلإ ًايلع اوعفر مهم ًاريثك نإ لب 259 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هيليو ىلع ةمنألا ىف لح هلإلا نأ معز نم مهنمو . ( هللا ) تنأ ه هل اولاقو
 نم مهنمو ؛ ىسيع ىف هلإلا لولح ىف ىراصنلا بهذم قفاوي لوق وهو
 . . هيلب ىذلا مامإلا ىلإ لقتنت ةيهولألا هيف تلح مامإ حور لك نأ ىلإ بهذ

 وه لب « توم ال هنوضرفي مامإ رخآ نأ ىلع ةالغلا رثكأ ناك دقو

 اماظو اروج تئلم اكاالدع ضرألا ألميف عجري ىتح قاب قزري ىح

 تلاق ةفئاطو « ةيثبسلا مهو تعب مل ىح بلاط ىلأ نب ىلع نإ تلاق ةفئاطف

 ىبحن نإ تلاق ةفئاطو « ءامو لسع هدنع ىوضرب ىح ةيفنحلا نب دمحم نإ
 نومجزي : ةيرشع انثإلاو « قزري ىح وه لب لتقي ملو بلصي مل ديز نبا
 ىدهملا هنوبقليو ىركسعلا نسحلا نب دمحم وه مهمتأ نم رشع ىفاثلا نإ

 باغو ؛ همأ عم لقتعا نيح بيغتو « ةلحلاب مهرادب بادرس ف لخد

 هنورظتني مهو ... الدع ضرألا ًألميف نامزلا رخخآ جرخم وهو ؛ كلانه

 اومدق دقو بادرسلا اذه بابي برغملا ةالص دعب ةليل لك نوفقيو 2« كلذل

 نوضفتي مث « موجنلا كبتشت ىتح جورخلل هنوعديو ء.همساب نوفتبف « ابكرم
 ىذلا مامإلا هنإ لوقي ةالغلا ءالؤه ضعبو .. ةيئ آلا ةليللا ىلإ رمألا نوئجريو

 نآرقلا ى عمقو امم كلذل نودهشتسيو « ايندلا هتايح ىلإ عج ريسو تام

 , ةفالبلا جيب 2 000

 هبشي امك لس و هيلع هللا لص يبنلا هبشي هنأ اولاق مهبأل كذب اومسو ةيبارخاا مهو (؟)

 . بارغلا با رنلأ



 عسا ١9 هد

 ليئارسإ ىنب ليتقو « ةيرق ىلع رم ىذلا ٠ فهكلا لهأ ةصق نم مركلا

 ' . © اهحمذب اورمأ ىلا ةرقبلا ماظعب برض نح

 « ةدسفم ةرطخ ةيعاّمجا ءارآ ةدسافلا ءارآلا هذب- اوطلخخ ءالؤه ضعبو
 اوركنأو « مراجملا حاكنو ةنبملاو رمدللا اولحتساف « نايدألل ةمداه « لسنلل
 حانج تاحللاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل » : ىلاعت.هلوق اولوأتو ةمايقلا
 ىفام نأ اومعزو . « تاحلاصلا اولمعو اونمآو اوقتاام اذإ « اومعط اهف

 « مهضغب مزاي موق نع ةيانكريزتخلا مللو مدلاو ةتيملا مرح نم ميركلا نآرقلا
 ىلا ضئارفلا نم مركلا نآرقلا فام لكو « ةيواعمو نامعورمحو ركب ىنأ لثم

 : 20 يهدال وأونيسحلاو نسحلاو ىلع لثم مه الاوم مزلت نمع ةيانك اهم هناحبس هللا رمأ

 «راكفألا نم ركل عترمو « ءارألا-نم جييزم ةعيشلا نأ ىرن كلذ نمو
 ءىدابمو « ةلطاب رطاوخ ابلع ترطيسو ؛ ةريثك ماهوأ اهب تلض دق ةلحنو

 نأ نع تقاضف . مالسإلا سابلب اهوسبلي نأ اودارأ دقو « ةميدق للم نم
 . ديحوتلا ةديقع ىهو ةيقنلا ةيماسلا مالسإلا ةديقع مهعسن

 كشال ءىدابم ىهو « ةعيشلا لصأ نع نييبروألا ءالعلا ضعب لءاست دقو
 تعبن ةيعيشلا ةديقعلا نأ ىلإ نسوحلو ذاتسألا بهذ دقف « مالسإلا ىف ةليخد
 هللا دبع اهسسؤم نأب الدتسم « ةيسرافلا نم تعبت امم رثكأ ©2 ةيدوبلا نم

 برعلاف ؛ ىسراف اهلصأ نأ لإ ىزود ذاتسألا ليمبو « ىدوبم وهو أبس نبا

 « كلاما تيبلا ىف ةثارولابو « كلملاب نوئيدي سرفلاو « ةيرحلاب نيدت
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم تام دقو ؛ ةفيلخلا باذستنال ىنعم نرفرعي الو
 لدخأ نق « بلاط ىبأ نب ىلع همع نبا هدعب سانلا ىللوأف « ًادلو كردي 2

 « اهقحتسم نم ابصتغا دقف نيومألاو نامعو رمعو ركب ىنأك هنم ةفالحلا

 ) )1١فرصتب نودلخ نبا ةمدقم .
 )١( ىزيرقملل ططللا و . قاتسرهشلا لحنلا و للملا .

 تانالتخا ببس ىف كلذ ائيب دتو ديرفلا دقعلا ىف هاج امك ىمعشلا ىأر اذه نأ مدقت دق (6)
 . نيملسملا



 2 ا

 اذه اورظنف « ىلإ ىنعم ابف ةرظن كلملا ىلإ اورظني نأ سرفلا داتعا دقو
 هتعاط نأو « بجاو لوأ مامإلا ةعاط نإ اولاقو هتيرذو ىلع ىلإ هسفن رظنلا
 , 0 هللا ةعاط

 ةءابم ناك ام ةعيشلا بهاذم نم نأ لعفلاب تبثأ دق:نتولف ناف لوقيو
 , © امهريغو ةيوناملاو ةيذوبلاك ةعدقلا ةيويسألا دئاقعلا

 تانايدلا نم رثكل ًادارتسم تناك ةعيشلا نأ هيف ةيرم ال ىذلا قحلاو
 حور نإ لوقب ىذلا خسانتلا أدبم ةيدنهلا بهاذملا نم اهفف ةيويسألا ةعدقلا
 « مهنُعأ ىلع بهذملا كلذ مهضعب قبط دقف « هريغ ناسنإ ىلإ لقتنت ناسنإلا

 ةممدقلا ةيمهرللا نم اوذخأو « هيلي ىذلا ىلإ لقتنت مامإلا حور نإ اولاقو

 ,ًارشك اعيش ةيدوبلا نم اوذخأو « ناسنإلا ىف هلإلا لولح أدبه ةيحيسملاو

 عجراف ديرفلا دقعلا ىف هبر دبع نبا اهلقن ىلا ىعشلا ةلاقم كل انيكح دقو
 نم ةذوخأم ةمنألا عوجر ةديقع نأ نايب ىف مزح نبا كلذ ىف لاقو « اهلإ
 ساحنفو مالسلا هيلع ساياإ نإ نيلئاقلا دوبلا ليبس ى ءالؤه راس : ةيدوبلا
 ليبسلا اذه كلسو « مويلا ىلإ ءايحأ مالسلا هيلع نوراه نب رازاعلا نبا

 ىلإ نايح مالسلا امهيلع سايلإو رضحلا نأ اومعزف « ةيفوصلا ىكرت ضعب
 جورمألا ىف رضحللاو .تاولفلا ىف سايلإ قلي هنأ مهضعب ىعداو ؛ نآلا

 | . () هركذ ىلع رضح ركذ ىم هنأو ضايرلاو
 تلخد ةمدق لحو للمو ءارهأ نم ريثكلالط تناك ةعيشلا ىرن اذكهو

 اولخدف « فلإلاو ةيبرتلا ريثأت تحن وأ . مالسإلا داسفإل نيملسلا ىلع

 . مدقلا عزن اوميطتسي ملو « مالسإلا ىف

 ىذن نأ كلذ دعب ديرنو : الاجإ ةعيشلا لاوحأ تنيب ةزجسوم ةماملإ هذه

 )١( نيءأ دحأ ليلجلا ذاتسالل مالسإلا رجن .

 . ةيبرعلا ةدايسلا 6

 ه ١8١ سص م4 ب لصفلا (*)



 سه ١94 س

 هذه راودأ نم ةئيب ىلع نوكنل « اهتأشن حيراتو ةروبشملا مهقرف ضعب

 : لوقنف ةقرنلا

 : ةيلبسسلا

 مالسإلا رهظأ « ةربحلا لهأ نم ايدوج ناكو أبس نب هللا دبع عابتأ م

 دشأ نم ناك هنأ تملع دقو « ءادوسلا نبا هل لاقي كلذلو . ءادوس ةمأ همأو

 اهربكأو نيملسمللا ندب هدسافمو هراكفأ رشن ىف جردت دقو : نامع دض ةاعدلا

 . هنع هللا ىضر ىلع ىلع ةعوضوم

 ايصو ىبن لكل نأ ةاروتلا ىف دجو هنأ سانلا نيب الوأ رشني ذأ

 نأ امك « ءايصوألا ربخ هنأو سو هيلع هللا ىلص دمحم ىصو ًايلع نأو

 لوقي ناكو « ايندلا ةايحلا ىلإ عجرس ًادمحم نأ مكح مث « ءايبنألا رخ ًادمحم

 كلذ ىلع لدتساو « دمحم ةعجرب لوقبالو ىسع ةعجرب لوقي نمل تبجع

 جردت مث . « داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ. : ىلاعت هلوقب
 هغلب ذإ هلتقب اذه يه دقلو « هنع هللا ىضر ىلع ةيهولأب مكحلا ىلإ اذه نم

 فلتمما هتلتق نإ : هل لاقو ٠ سابع نب هللا دبع هابب نكلو . كلذ هنع
 لإ ىلع هافنف « ماشلا لهأ لاتقل دوعلا ىلع مزاع تنأو ؛ كباحصأ كيلع

 هل سانلا ةبحم أبس نبا لغتسا « هنع هللا ىضر لتف املو « نئادملا طاباس

 الالضإ هتليخم ابم دوجت ىلا بيذاكألا هلوح رشني دخأو « ههجو هللا مرك
 ناك امئإو ايلع نكي مل لوتقملا نأ : سانلل ركذب راصف « ًاداسنإو سانلل

 ابملإ دعص امك « ءاهسلا ىلإ دعص ايلع نأو ء هتروص ىف سانلل روصت اناطيش
 اههاوعد ىف ىراصنلاو دوهلا تبذكاك : لاقو . مالسلا هيلع مرم نبا سبع
 دوبلا تأر امنإو « ىلع لقق اهاوعد ىف جراوحللا تبذك كلذك ىسيع لتق

 اوأر ىلع لئقب نولئاقلا كلذك « ىسيعب هوهش ابولصم اصخش ىراصنلاو
 قرلاو هتوص دعرلا نأو « ءامسلا ىلإ دعص دقو : ىلعدنأ اونظف ايلع هبشباليتق
 رمأ اي كيلع مالسلا لوقي دعرلا تاوص نييثبسس نم عمس نمو + همسب

 لتق دق ايلع نإ هل ليق أبس نبا نأ ليبحرش نب رمع ىور دقو « نينمؤملا



 سمس ١56 ب

 نم لزني ىتح توم ال ؛ هتومب قدصن مل ةرص ىف هغامدب انومتنج نإ لاقف
 . )١( اهرفاذحب ضرألا كلميو_« ءامسلا

 ةعيش نم راص مث « ايجراخ ناك دقو « ىنفثلا ديبع نب راتخما عابأ م
 لبق نم ليقع نب ملسم اهلإ مدق نيح ةفوكلا مدق دقو . هنع هلل ىضر ىلع
 رضحأ دقو . اهرمأب همع نبا رخو ؛ اهلاح عيل « هنع هللا ىضر نيسحلا

 هل عفشف . نيسحلا لتق نأ ىلإ هسبح مث هبرضو « راتخما دايز نب هللا دبع
 جرخف ةفركلا نم جرخم نأ ىلع هحفرتس قلطأف «٠ رمع نب هللا دبع هتعشأ جوز
 ديبشلا مدب بلطأس : هريسم ءانثأ ىف لاق هنأ هنع رثأ دقو « زاجحلا ىلإ
 . ىلع نب نيسحلا نلسرملا ديس ٍتْنِب نباو « نيملسملا ديس لوتقملا مولظملا

 هعيابو « رببزلا نباب قمل مثءاي ركز نب ىبح مدىلعلتق نمةدع هلتقب نلتقألكب روف
 ةفوكلا لإ عجر م ؛ ماشلا لهأ هعم لتاقو « رهظ اذإ هلامعأ هيلوي نأ ىلع
 انيمأ مكيلإ ىتعب ىصولا نبا ىدهملا نإ : سانلل لاقو“« ديزي توم دعب
 نع عفدلاو . هب لهأ مدي بلطلاو نيدحلملا لتقب ىنرمأو ع« اريزوو

 نيسحلا مد ىلو هنأل ةيفنحلا نب دمحم لبق نم ءاج هنأ معزو . ءافعضلا
 سانلا نيب ةلزم اذ ناك « هنع هللا ىضر ًادمحم نآلو « هنع هللا ىضر

 رظنلا بيصم  ركفلا داور.: ةفرعملا ريغ ملعلا رثك ناك ذإ « هتبحمب بولقلا تآلتما

 , محالملا رابخأ هنع هللا ىضر ىلع ننمؤملا ريمأ هوبأ هريخأ دق « بقاوعلا ىف

 ىلعو : ةمألا نم ألملا ىلع راتْما نم ةءارلا ةيفنحلا نب دمحم نلعأ نكلو

 عمو . هتاين ءىبخ فرعو « هبيذاكأو « هماهوأ هتغلب ذإ « ةماعلا نم دبشم

 ؛ مهنيب نهكتي وه ذخأو « ةعيشلا ضعب اذه راتخلا عبت دقف ؛ ةءاربلا كلت

 برو امأ : لوقي ناك هنأ ىور ىتح « ناهكلا عم هبشي اع عجسيو

 نلتفأل « راربألا ةكئالملاو « رافقلاو هماهملاو « راجشألاو ليخنلاو « راحبلا

 « نيدلا دومع تمقأ اذإ ىتح .. راتب دنهمو راطخ ندل لكي «رابج لك

 )١( ىدادغبلا رهاقلا دبل قرفلأ نيب قرفلا .



 ه٠ لالك ب

 ريكي مل « ننمؤملا رودص ليلغ تيفشو « نيملسملا عدص عش تلبازو
 . ىلأ اذإ توملاب لفحأأ ملو « ايندلا لاوز لع

 مههف عيرذلا لتقلا نم رثكأو ؛ نيولعلا ءادعأ ةبرا ىف راتحلا ذخأ دقو

 سوفن ىف كلذ هبيحف « هتمأن نكسأ الإ نيس لتق ىف كرتشا ًادحأ نأ ملعي مو

 لاتق ىف مزه نكلو « هعم اولتاقو « هب اوطاحأو « هلوح اوفتلاف . ةعيشلا

 . هلتقو هيلع رصتنا ذإ ربزلا نب بعصم

 نودقتعي نيذلا ةيئيسلاك ةمثألا ةيهولأ ىلع موقت ال ةيناسيكلا ةديقعو

 صخش مامإلا نأ ساسأ ىلع موقت لب « انيب امك ناسنإلا ىف ىملإلا ءزللا لولح

 هيف نودقتعيو « ةقلطم ةقث هملعب نوقثيو « ةعاطلا هل نولذبي « سدقم

 . ىهلإلا ملعلل زمر هنأل « أطبلا نع ةمصعلا

 نسحلاو .ىلع دعب مهرظن ق وهو « مامإلا ةعجرب ةيئبسلاك نونيديو
 مهضعبو « عجرسو « تام هنإ مهضعب لوقيو « ةيفتحلا نب دمحم نيسحلاو

 « ءامو لسع هدنع ىوضر لبجم وه لب « تمم مل هنأ نودقتعي نورثكألا مهو

 : لوقي ذإ ةزع ريثك ءالؤه نم ناك دقو

 ءاوسأ ةعبرأ قحلا ةالو 2شيرق نم ةمثألا نإ الأ
 ءافخ مم سيل طابسألا مه هينب نم ةثالثقلاو ىلع

 ءالبرك هتييغ طبسو ربو نامبإ طبس طبسف
 ءاوللا هعبتي ليخلا دوقي ١٠2ىبح توملا قوذديال طبسو

 ءامو لسع هدنع ىوضرب ١انامز مهنع ىريال بيغت

 رثغتل اعبت ديري ام ريغي ىلاعتو هناحبس هللا نأ وهو « ءادبلا نودقتعيو

 راص امئإو : ىئاتسررشلا لاق دقو . هفالخم رمأي مث ءىشلاب رمأب هنأو « هملع
 لاوحألا نم ثدحم ام ىلع ىعدي ناك هنأل « ءادبلاب لوقلا رايتخا ىلإ راتخا
 هباحصأ دعو اذإ ناكف « مامإلا لبق نم ةلاسرب امإو « هيلإ ىحوي ىحوب اهإ
 هاوعد ىلع اليلد ءعج هلرق هنوك قفاو نإف « ةثداح ثودحو ؛ ءىش نوكب
 . مكبرل ادب دق لاق قفاوي م نإد



 اننيل 1 كولا

 اطولحو دسج نم ورل جورخخ وهو « حاورألا خيسانت اضيأ نودقتعيو

 . رخآ كيج ْق

 . ةعدقلا ةيدنملا ةفسلفلا نم ةذوخأم ةركفلا هذه نأ تملع دقو

 ًاحور صخش لكلو « ًانطابو ًارهاظ ءىث لكل نإ : نولوقي اوناكو

 ى رشتنملاو « ةقيقح ملاعلا اذه ىف'لاثم لكلو « اليوأت ليزت لكلو
 ىذلا ملعلا وهو « ىناسنإلا صخشلا ىف عمتجم ؛ رارسألاو ركحلا نم قافآلا

 اذه هيف عمتجا نم لكو . ةيفتحلا نب دمحم هنبا هب مالسلا هيلع ىلع رثأتسا

 . 290 اح مامإلا وهف ملعل

 ءىدايم اوفناج مبنأ مهقيراخت ضعب وهو هاثركذ ىذلا اذه نم ىرتو.

 مهنأكو « نييبتلا بتارم ىلإ ةمثألا اوعفرو « هحور نع اودعبو « مالسإلا

 ىق تيقب لب « هتوم تبتاام مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةلاسر نأ اودقتعا

 , هدعب نم هتيب

 : ةيديزلا
 لغت مل ىهو ةيمالسإلا ةعاملا ىلإ ةعيشلا قرف برقأ ىه ةقرفلا هذه

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ًادحأ اهم نورثكألا رفكي ملو « ابتادقتعم ىف

 ؛ نييبنلا ةبترم ىلإ الو « هلإلا ةبث ةبترم ىلإ ةمثآلا عفرت ملو « نيلوألا ملسو هيلع

 ماشه ىلع )١( جرحت « مهع هللا ىضر نسما نب ىلع نب ديز اهمامإو
 وهو هبهذم ماوقو ةفوكلا ةسانكب بلص و لعقف ةفوكلاب كلملا دبع نبا
 . رييغتلا اهارع نأ ىلإ ةق ةقرفلا هذه بهذم

 ) )1١هجورخي ببس ق ىدوعسملا لوقيو :

 سلجف « هيف سلحب اعضوم ري مل هيدي نيب لثم الف « ةفاصرلاب ماشه ىلع لخد دق ديز ناك
 رغصي الو ؛ هللا ىوقت نع ريكي دحأ سيل نيئمزملا ريمأ اي:لاقو , هسلجم هب ىهتنا ثيح

 تنآو « ةقالكا ىف كسفت كعزات ىلا تنأ « كل مأ ال تكسا , ماشه لاقف . هللا ىوقت نود

 . هنع تكسأ تببحأ نإو « هب كتبسأ تببحأ نإ « اياوج كل نإ نيئمؤملا ريمأ اي:لاق . ةمأ نبا

 سع ليعاسإ مأ تناك دقو 5 تاياغلا نع لاج رلاب نودعقي ال تاهمألا نإ لاق . بجأ لب : لاقن
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 ىلا مامإلا فاصوأو « مسالاب ال فصولاب هيلع صوصنم مام نأ

 ايمطاف هنوك ىهو سانلا هعيابي امامإ نوكي ىح اهدوجو نم دبال هنإ اولاق
 طرش ىف هفلاخخ دقو « هسفنل سانلا ايعاد جرخم « ايس « املاع « اعرو

 ىلع : هل لاقو « رقابلا دمحم هوخأ كلذ ىف هشقانو ةعيشلا نم ريثك جورحلا

 + جورخلل ضرعتالو « طق جرخم مل هنإف « مامإب سيل كدلاو . كبهذم ةيضق

 «لماكلا لثمألا مامإلل مهدنع تافمصلا هذهنأكف لوضفملا ةمامإ زوجب هنإ

 فوتسي مل امامإ ةمألا ىف دقعلاو لحلا ولوأ راتخا نإف . هريغ نم ىلوأ ابم وهو

 ىلع ىنبو « هتعبب تمزلو « هتمامإ تح هوعيابو ؛ تافصلا هذه ضب
 مدعو « امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىنأ نيخييشلا ةمامإ ةعص لصألا كلذ

 ةباحصلا لضفأ بلاط ىلأ نب ىلع نأ ىري ديز ناكف ءامهتعيبب ةباحصلا ريفكت

 « اهوعار ةيئيد ةدعاقو « اهوأر ةحلصمل ركب ىلأ ىلإ تضوف ةفالحلا نأ الإ

 ىلا بورحلا دهع نإف « ةماعلا بولق بيطتو « ةنتفلا ةرئاث "نيكست نم

 نع مالسلا هيلع ىلع ننمؤملا ربمأ فيسو « آيبرق ناك ةوبنلا مايأ ىف ترج
 (ىه انك رأثلا بلط نم « موقلا رودص ىف نئاغضلاو « فحب مل نيكرشملا ءامد

 ؛ دايقنالا لك باقرلا هل داقنت الو « ليملا لك هيلإ ليمت بولقلا تناك اف
 مدقتلاو ددوتلاو ئللاب هوفرع نمل نأشلا اذه- مايقلا نوكي نأ ةحلصملا تناكو

 (0) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لونمر نم برقلاو ؛ مالسإلا ىف قبسلاو « نسلاب

 جرخأف « ايأ برعلا هلعجو « ايبن هللا هثمي نأ كلذ هعنمب لف . لسو امهيلع هللا لص قاحسإ مألاةمأ دس

 ماقو؛ ىلع نباو ةمطاف نبأ انأو « اذه ىل لوقتف . َلسو هيلع هللا ىلص دمحم رشبلا ريخ هبلص نم

 : لوقي وهو

 دالجلا رح هركي نم كاذك هيب ىرزأو فوللا هدرش

 دان وره فارطأ هثكتت 22ىوجلا وكشي نيفكلا قرشنم

 دابعلا باقر ىف مثح توملو ةحار هل توملا ىف ناك دق

 داسمرلاك ادعلا راثآ كرتي ةلود هل هللا ثدحم نإ

 . تارشألاو ءارقلا هعمو ؛ ابع جرجو « ةفركلا ىلإ اهلع ئفف

 '. قاتسرهشلا لستلاو للملا )1١(
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 ىف ىدادغبلا لاق . لصألا كلذب هلوقل ةعيشلا رثكأ اديز لذخ دقو
 .ورمع نب فسوي نيبو ( ديز ) هنيب لاتقلا رحتسا امل : قرفلانيب قرفلا هباتك
 رمعو ركب ىنأ ىف كبأرب انرخت نأ دعب كئادعأ ىلع كرصنن انإ اولاق ىقثلا

 .. ًارمخ الإ امف لوقأ ال ىنإ : ديز لاقف . بلاط ىلأ نب ىلع كدج الظ نيذللا
 ةنيدملا لعا وراغأو « نسحلا ىدج اواتق نيذلا ةيمأ ىبب ىلع تجرخ امثاو

 .دنع هوقرافف ٠ راثلاو قينجتملا رجحم مارحلا هللا تيب اومر مث « ةرحلا موي

 . كلذ

 .نوكي ثيحم نيفلتخم نيرطق ىف نمامإ جورتخ زاوج ةيديزلا بهذم نمو
 ىلا فاصوألاب ايلحتم مادام جرخ ىذلا هرطق ىف امامإ امبنم دحاو لك

 .نأل « دحاو رطق ق نيمامإ مايق نوزوجم ال مهلأ اذه نم مهفيو « اهانيب

 . 'رثآلا حيرصب هنع ىبنم كلذو « نيمامإلا سانلا عيابي نأ ىعدتسي كلذ

 ملام راتلا ىف دلخم ةريبكلا بكترم نأ نودقتعب « نويديزلا ناك دقو
 .مذه نولوقي نيذلا ةلزتسملا نم كلذ اوسبتقا دق ,هو « احوصن ةبوت بني

 .ذملتت ذإ « ةلزتعملا ةلحت لحتني ناك هللا همحر ًاديز نأل كلذو « ةلاقملا

 نأ ىورو . ابف هءارآ هنع ذخأو « لوصألا ىف مهخيش ءاطع نب لصاول

 ىلع نأ : ىري ناك الصاو نأ ذإ هل ةعيشلا رئاس ضغب بابسأ نم ناك كلذ

 باعصأو « لمحللا باعسأ نيبو هنيب ترج ىلا هبورح ى بلاط ىنأ نبا

 أطخلا ىلع ناك امبئم نةقيرفلا دحأ نأو « نقيب باوصلا ىلع ناكام « ماشلا

 -هنبا نريديرلا عياب ديز لتق املو . ةعيشلا ىضريال رمأ كلذو . (') هنيعبال
 .مامإلا مهاربإو « مامإلا دمحم ىبحن دعب عيوب مث اضيأ وه لتق مث 2 ىبجن

 لوقلا نع اولامو . كلذ دعب ةيديزلا رمأ .ظتني ملوكروصنملا رفعج وبأ امهلتقف
 تبهذف « ةعيشلا رئاسك ةباحصلا ىف نونعطي اوذخأ مث « لوضفملا ةمامإب

 . مهصئاصخ ىلوأ كلذب مهنع

 )١( قاتسرهشل لعتلاو للملا . >
 لدجلا خيرات م) (
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 : ةيمامألا

 تاذلاب هيلع صنلاب تتيث هنع هللا ىضر ىلع ةمامإ نأب نولئاقلا

 ٍفصولاب ضيرعت ريغ نم اقداص انيقيو ا رهاظ اصن ملسو هيلع هللا ىل ص ىبلا ن

 ىح مامإلا نييعت_نم مهأ رمأ نيدلا ىف ناكامو:اولاق . نيعلاب ةراشإ ل

 ةرأ ثعب اذإ هنإف « ةمألا رمأ نم بلق عارف ىلع ايندلا هتقرانم نركت

 لكىري المه مهكرتيو « ةمألا قرافي نأ زوجمالف « قافولا ريرقتو فالحلا
 « هريغ هيلع هقفاوي ال « اقيرط مهنم دحاو لك كلسيو « ايأر مهم دحاو

 قوثوملا وه دحاو ىلع صنيو ؛ هيلإ عوجرملا وه اصخش نيعي نأ بج لب

 . (أ) هيلع لوعملاو « هب

 ىنلا نع راثآ ضعبب تاذلاب هنع هللا ىضر ىلع نييعت ىلع نولدتسيو

 .هآلوم تنك نم : لثم نم « اهدئس ةعصو ؛ اهقدص نوءدي سو هيلع هللا ىلص

 ( ىلع ركاضقأ:لثمو . هاداع نم داعو هآلاو نم لاو مهللاو ء هالوم ىلعف

 , اهقلص ىف ثيدحلا ءالع كشيو . اه نوعدي ىلا راثآلا نم كلذ ريغو

 فلكو ؛ ؛ اج مايل الع لي :لا فلك رومأ نم تاطابتنساب ًاضيأ نولدتسيو
 ةروس ةءارق ًايلع هلم ب ىبلا فيلكت نم « الثم نوطبنتسيف ؛ ىرخأ هريغ

 رمصو ركب فأ لاسرإ نم نوطبثتسيو . ةفالخلاب ىلوأ هنأ ركب ىلأ نود ةءارب

 رمأ ام هنأل « امبنود ةفالخلاب ىلع ةرادج امبلع ًارمؤم ةماسأ ثعب ف

 , مهالالدتسا اذكهو . طق هيلع

 أودعت لب « ةباحصلا رئاس نود ةفالحللا ىلع قاقحتسا ىلع اورصتقي لو
 كلذب اوطشف « ناودعلاو ملظلاب مبمرو ةباحصلا لج ريفكتب مكحلا ىلإ كلذ

 . باوصلا نع اوداحو « ةجحملا اوزواجو « ًاريثك اططش

 دعب اوفلتختاو « ىلع دعب نيسحلا مث نسا ةمامإ ىلع ةيمامإلا قفتأ دقو

 اهدع اقرف اومسقنا لب ء دحاو ىأر ىلع اوتبغي ملو « ةمامإلا قوس ىف كلذ

 . ةيليعامسإلاو « ةيرشع انثالا : ناتقرف اهمظعأو ع نيعبسو افين مهضعب
 اللا

 . قاتس رهشلل لسنلا و للملا ()
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 مث «٠ نيدباعلا نيز ىلعل ندسحلا دعب ةفالحلا نأ نورفف نولوألا امأ

 ىسوم هئبال مث « رقابلا نب قداصلا رش + مث نيدباعلا نيز نب رقابلا دمحم
 « ىركسعلا نسحلل مث ىداملا ىلعل مث داونلا دمحم مث اضرلا ىلعل مث مظاكلا
 راد ىف ًابادرس لخد هنأ نومعزيو « رشع ىلاثلا مامإلا وهو هنبا دمحمل مث

 ليقف هنس ىف اوفلتحتا مث ء دعب دعي لو « هيلإ رظنت همأو « ىأر نم رسب هيبأ
 اوفلتخا كلذكو « تاونس ىنامث ليقو : تاونس عبرأ كاذ ذإ هنس تناك
 < مامإلا هملعي نأ بج امم ام اع نسلا هذه ىف ناك هنإ مهضعب لاقف « هلكح ىف
 , ةيجاو تناك هتعاط نأو

 . هتعاط تبجوف غلب ىح : هيهذم ءالعل مكحلا ناك نورا لاقو

 : ةيليعاجمالا

 .نومسيو « رفعج نب ليعامسإ ىلإ بستقت ةيمامإلا ةعيشلا نم ةفئاط ىهو
 نم مهلاقم ىف امل ةدحلملا نومسيو « نطابلا مامإلاب ملوقل ةينطابلاب ًاضيأ
 ةمدقلا تانايدلا نم ةقتشم ةدساف بهاذع عيشتلا تطلخ دق ذإ .« داحلالا

 قلو « اداسف ميهذم داز نامزلا مهم دتما اكو ؛ ماهوألاو ةفسلفلا نمو
 . ربك رش مهامعأ نم سانلا

 نم صنب ليعامسإ هنبا قداصلا رفعج دعب مامإلا نأ ةفئاطلا هذه لوقت
 ع هيقع ىف ةمامإلا ءاّنب ره امنإ هيبأ لبق تام دق ناك نإو صنلا ةدئافو « هيبأ
 ( نيروتسملا ةمثألا لوأ وهو موتكملا دمحم ىلإ ليعامسإ نم ةمامإلا تلقتنا مث
 وهو « بيبحلا دمحم هئيا هدعبو ٠ قدصملا رفعج هنبا موتكملا دمحم دعبو“
 كلمو « برغملا كلم ىذلا ىدهملا هللا دبع هئبا هدعبو « نيروتسملا رخخأ

 00 . )١( نويمطافلا يهو « رصم هوب هدعب
 رف ىتح « دهطضا نميف اهرمأ لوأ ىف ةفئاطلا كلت تدهطضا دقو

 ةمدقلا سرفلا ءارآ مبهذم طلاخ كانهو «٠ سراف ىلإ اههذم وقنتعم

 )١ ( نودلخ نبا دمدقم .



 3 نفر

 اولوتف نيدلا مساب مهمانابل نوضقي « ءاوهأ ووذ لاجر اهف ماقو « اهريغو

 هللا دبع نع اهذخخأ « ناصيد لاقي هللجر اهتوعد ىرشان لوأو . اهتماعز

 ءاجف « ةلودلا بلق ىف اهرشني نأ هل ادب م, راف دالب ىف اهرشنو ؛ حادقلا

 ناك « نعلا ءاهجو نم الجر هيلإ بذجو ارم سانلا اعدو « ةرصبلا ىلإ

 اذفنو « نعلا ىف تيبلا ل آل ةوعدلا ثب ىلع اقفتاف « تيبلا ل7 رباقم روزب
 ةاعرلل امهدايقنا ةلوبسل برغملا ىلإ نلجر حادقلا لسرأ مث . اريد ام

 ةيعيشلا ةوعدلا ليس لاس مث . رذبلا بحاص ىنأب ىح ضرألا اثرحا:امهل لاقو

 اوعطتقا مث « ةيقيرفأ ف ةبلاغألا كلم نويمطافلا لخأ ىتح « برغملا دالب ىف

 . خيراتلا ىف مولعم وه ام ىلع ىبابعلا ةفيلحلا نم رصم.



 مميشما لردج

 املأ اهدوسي رهظم لوأ نأ اهلحنو ةقرفلا هذه نع كان رمخأ امف تيأر دق

 ريدقتو لاجرلا سيدقت اههذم ماوقف . لاجرلا ءارو نم الإ ءارآلا فرعت ال

 نوفرعيالو « هلئاق ةميقب لوقلا نونزي « سيدقتلا كلذ ءارو نم مهمئارآ

 « ابف اولاغ ةبحم تيبلا لآ ةبحم مهن رك توهمسا دقو؛هبهذم ءارو نم لئاقلا

 تدسو ؛ مههاوم تدسفأو « مهتبقاع تأبوأو « ةكلهلا دراوم مهتدروأف

 « ادادس نوكرديال « نيرئاب نيرئاح اوحبصأو مهسوفن ىف كاردإلا عماسم
 مهسوفن توبسا نيذلا نيديرملا نوبشي اذه ىف هو « اداشر نوغبي الو
 حلاو « هركف دراو نم الإ نيدلا نومهني ال اوحبصأف « لجر ةمظع

 ملل ةوعدلا ىف اودجو ؛ مهنمتأب ةعيشلا مرغأ دقو « هعوبني نع ردص اذإ الإ
 . ًانالعإو ًارس

 مسملا ىلإ اوثيجي نأ ملادجو مهتوعد ىف هيلإ نوهجؤتي اوناكام لوأو
 تببلا لآ ءانثلاب هل اوركذيو بهاذملا نود نم هسفن ءافصو « هتءارب ىلع

 لبقتيالو « ميري لوسرلا لآل هبلق زئبمال لسمىأو«مهحدم مهتسلأ اورطعيو
 هللا ىلص ىبنلا ةلالس مهو « مهحدم. جيرأو ؛ مهركذ قيبع نسح لوبقب

 مهعماس اوندتسا اذإف « راربألا راهطألا هؤابرقأو هتبصعو هترثعو لسو هيلع
 ىأو « مهناج ىف تبكترا ىلا مثاملاو ممم ةعقاولا ملاظملا ١و ركذ ءانثلا رطعب

 هباق وند مهعماس سفن نم اوسحأ اذإف . راربألاب لزان مظل ملأي ال ءىرما

 مهناوهأو مهليطابأو مهئاه رّثب هيلع اومجه : هراكفأ نم هركفو « مهمولق نم
 هيلع هللا بتك نمو « نيرهاطلا ةبحمم ىتكاو اج هللا همصع نمث « ةدسافلا

 . نين آلا عم ناكف طقس ةوقشلا
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 لاف ىف قليل وسرلا نع ثيدحتلا ةرثك ىلإ مهتاهرت دييأت ف نودمعيو
 نوئدحما در دق بابلا اذه ىف ةريثك ثيداحأ مه تظفح دقو « تيبلا لآ

 لهأ : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلإ هوزع ام كلذ نمو . اهركأ

 هيلإ هوزع امو . قرغ اهنع لدع نمو « اجت ابكر نم « حون ةئيفسك يب
 الأ « اديبش تام دمحم لآ بح ىلع تام ن نم :لاق هنأ مالسلا ةالصلا هيلع

 دمحم لآ ضغب ىلع تام نمو « انمؤم تام دمحم لآ بح ىلع تام نمو
 هئوزعي امو . ةنلللا ةحئار مشي مل دمحم لآ ضغب ىلع تام نمو ؛ ارفاك تام
 نوكت نأ ىضرت امأ:هنع هللا ىضر ىلعل لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ
 . ىدعب ىبن ال هلأ الإ ىسوم نم نوره ةلزام ىم

 .ديعبلا دسافلا ليوأتلا ىلإ اوهجتا هنع اولدع وأ ؛ صنلا مهزوعأ اذإو

 لثم نم « ضزغلا ناردأ نع دعبو « ىوملا نم الخ لقع هلقعي ال ىذلا
 ضعب تاليوأت ىعشلا ركذ دقو ٠ رمعو ركب وبأ اهنأب تامرحما مهضعب ليوأت
 الإ ميركلا نآرقلا ىف ضفاورلا ليوأت ا لاق ديج لثعي لثمو ةعيشلا
 ادعاق هتدج-و « ةمركملا ةكم لهأ نم موزخم ىف نم فرعضم لجر ليوأتب
 نوطلغي ممن ىب نإف تيبلا اذه ليوأت ق كدنع ام : لاقف ةفيرشلا ةبعكلا ءانفب
 : رعاشلا لوق وهو « مبأم لجر ىف ليق هنأ نومزيو . هيف

 لشبم سراوفلا وبأو عشاجو ١ هئانفب بتم ةرارز انيب

 هديب راشأو « تيبلا اذه وه تيبلا لاق . هيف تنأ كدنع امو:هل تلقف
 لاق. عشاجمف هل تلقف تيبلا لوحس ررز رجحلا ةرارزو« ةفرشملاةبعكلا ىلإ
 . ةكم لبج سيبق وبأ لاق . سراوفلا وبأف تلق . ءاملاب تعشج مزمز
 . )١( ةبعكلا حابصم وه « هتبصأ:لاق مث ؛ اليوط ركفف.لشباف:تلق

 مهنأ تملع دقف نولدتعملا امأو « مهنم ةالغلا ىلع قبطني لثملا اذهو

 . داشرلا ىلإ ىنلدأو « قحلا ىلإ برقأ

 )١( هير دبع نبال ديرفلا دقعلا .
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 اوشخو « ليلدلا مدل فعضو « ةجحلا مهم تلحمأ اذإ اوناك دقو

 ؛ هيلإ اولصو ام هركف كردي ملو « نودقتعي ام قطي مل هنأ اومعز « مهدات
 ةريغملا ىلع تلخد ىشعألا لاق مث : ديرفلا دقعلا ىف ءاج « هيف اوقمعت امو

 + اهامتحنال كانإ لاقف « ىلع لئاضف نع هتلأسف « ايضفار ناك دقو « دعس نبأ

 ركذ مث ؛ هن ريم ىبع لاَثف 4 هيلع هللا تاولص مدأ ركذف 2 ىلب 8 تلو

 لامف تلي دمحم ىلإ ىبألا ىتح ؛ مهْنم رمخ ىلع لاف « ءايبنألا نم هنود نم

 . هلمتحمال كلنأ كتلعأ دق لاف « هللا كنعل هيلع تبذك تاقف . هلئم ىلع

 صتمنا اق نطابلا نأو 3 انطابو ًارهاظ ءايشألل نأ ىعدي ناك نم ميسو

 نع موتكم رس لاوحألا لك ىف وهو « هيلإ هب نوضفي نمو « ةمنألا هي
 . سانلا رثكأو ءامثنلا

 لب <« اعيمج مينم نكي مل لدجلاو ةوعدلا نم وحنلا كلذ نأ قحلا فو

 ىلع لدي مطدجو ةلدتعم م. واعد تناك دقف نولدتعملا امأ «طقف ةالغلا ف ناك

 قدحم ضعب اهرقي ثيداحأ ىلع ملالدتسا ىف نودمتعي « ةلمجلا ىف مهفاصنإ

 « ًارشك لقعلا نع دعبت الو « ابف ططشال تاليوأت ىلعو؛ةيمالسإلا ةعامللا

 ةع.شلا لدج نم جذامن

 زيزعلا دبع نب رمع سلم ف ةعيشلل ةرظانم

 : لاق ىللكلا نبا ىور

 ةأرما هعمو « هبجاح لتد « هسلجم ىف سلاج زيزعلا دبع نب رمع اً
 نم باتك اهعمو « اهم ناقلعتم نالجرو ؛ ةماقلاو مسجلا ةنسح ةليوط ءامدأ

 هللا مسب : هيف اذإف هضفف باتكلا هيلإ اوعفدف « رمع ىلإ نارهم نب نوميم

 ؛ نارهم نب نوميم نم زيزعلا دبع نب رمع نينموملا ريمأ ىلإ محرلا نمحرلا



 هسا

 هب تقاض رمأ انيلع درو هناف : دعب امأ . هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس
 هملاع ىلإ هاتلكوو هنع انسفنأب انبرهو « عاسوألا هنع تزجعو ؛ رودصلا

 هملعل مهنم رمألا ىلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ هودر ولو ١ : لجو زع هللا لوقل
 رخالاو اهجوز امهدحأ نالجرلاو ةأرملا هذهو . « مهم هتوطبتتسي نيذلا

 ريخ بلاط ىنأ نب نب ىلع نأ اهقالطب فلح اهجوز هنأ معز اهابأ نإو . اهوبأ

 هنأو « هنمتقلط هتنبا نأ معزي هنأو هيي هللا لوسرب اهالوأو ( ةمآلا هذه

 نإو « همأك هيلع مارح اهلأ عي وهو « اربص هذختي نأ هنيد ىف هل زوجي ال
 ىلع قأرما اهلإو « ىلاقم تقدصو « ىمسق رب دقل « تبذك لوقي جوزلا

 لجرلا تلأسف . كلذ ىف نومصتخ "ىلإ اوعمتجاف « كبلق ظيغو ؛ كفنأ مغر |

 هذه ريخ ًايلع نأ اهقالطب فلح دقو . كلذ ناك دق معن : لاقف . هني نع

 ؛ هركنأ نم هركلأو « هفرع نم هفرع « متلي هللا لوسرب اهالوأو « ةمألا

 اوعمتجاف « كلذب سانلا عماستو « ىضر نم ضريلو « بضغ نم بضغيلف

 نينمؤملا ريمأ اي تملع دقو . ىش بولقلاف « ةعمتجم ةنسلألا تناك نإو هل

 نع انمجحأف « ةنتفلا هيف ام ىلإ مهعرستو ؛ مهئاوهأ ىف سانلا فالتخا

 ؛ هعم اهعدي الأ اهوبأ مسقأو ؛ اب اقلعت امهنأو « هللا كارأ ام مكحتل مك ىلا

 مكاح كلذب هياع مكح نأالإ « هقنع تيرض ولو « اهقرافيالأ اهجوز مسقأو

 هللا نسحأ « نينمؤملا رمأ اي كيلإ انعف رف « هنم عانتمالاو « هتفلاخم عيطتسيال

 . كدشرأو كاقيفوت

 ذاخفأو « ةيمأ ىببو ٠ مشاه ىب زيزعلا دبع نب رمح عمجف : لاق
 اذه نينمؤملا ريمأ اي لاق ؟ خيشلا اهأ لوقت ام : ةأرملا ىنأل لاق مث « شبرق

 تلمأ اذإ ىتح « اهلثم هب زهجيام نسحأب هيلإ اهنزهجو « ىتبا هتجوز لجرلا
 لاقف « اهعم ةماقإلا دارأ مث « ابذاكاهقالطب فلح هحالص توجرو « هريخ

 « هللا ناحبس : خيشلا لاق ؟ فلح فيكف « هتأرما قلطي مل هلعل ؛رمع هل

 كش هنم ىردص ىف جلتخم نأ نم ابنك حضوأو ؛ ًاتنح نيبأل فلح ىذلا
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 . اثالث قلاط هتأرماف الإو « ةمألا هذه ريخ ايلع نأ معز هنأل « معو نس عم

 من لاق امل هنأ ليقف . معن : لاق . تفلح اذكهأ « لوقت ام جوزلل لاقف

 ارقطني مل مهلأ الإ « ارزش هيلإ نورظني ةيمأ ونبو « هلهأب جتري سلما داك

 « هديب ضرألا تكني يلم رمع بكأف © رمع هجو ىلإ رظني لك ؛ ءىشب

 : لاقو « هسأر عفر مث « هلوقي ام نورظني نوتماص موقلاو

 ادادسلا سملاو « قحلا باصأ موق نيب ةموكحلا ىلو اذإ

 اداشرلا بنتجاو « قحلا فالش ىدصت اذإ مانألا“ ريم امو

 ناحبس : لاقف . اوتكسف « لجرلا اذه نمع ىف نولوقت ام : موقلل لاق مث
 ءىرتم انسلو « جرف ىف مكح اذه : ةيمأ ىب نم لجو لاقف . اولوق « هللا
 - نإف كدنعام لق:لاق . مبلعو مل نمتؤم لوقلاب .ملاع تنأو « هيف لوقلا ىلع

 لوقأ ال : لاق . ىسلجم ىف ىلع زئاج اقح لطبيو الطاب قحي نكي مل ام لوقلا

 لاقف « بلاط ىنأ نب ليقع دلو نم مشاه ىب نم 'لجر ىلإ تفتلاف . ائيش
 « ندنمؤملا ريمأ اي لاقف « اهمنتغاف « ليقع اي لجرلا هب فلح اهف لوقتام هل

 توكسلاف كلذ نكي مل نإو « تلق . ًارئاج ىكحو « اك ىلوق تاعج نإ

 عمس الف . ضام كنكحو ءمكح كلوقو :لق .لاق :ةدوملل ىبأو «ىل عسوأ
 « ان ريغ ىلإ مكحلا تلعج ذِإ . نينمؤملا ريمأ اي انتفصنأ ام : اولاق ةيمأ ونب كلذ

 « .امؤلو ازجع اوتكسا : رمع لاقف . كمحر ىلوأو كتمحل نم نحنو

 تيطعأ ام انطعت مل كنأل : اولاق . هل مثبدتنا امف « افثآ مكيلع كلذ تض رع

 « متأطخأو باصأ دق ناك نإ رمع لاقف ءهتكح اك انتكح الو « ليقعلا

 مكلثمام نوردتأ . يكلابأ ال رمع بنذ امف متيمعو رصبأو «.مثزجعو مزحو
 مولثم ندمؤملا ريمأ اي معن : لاق . لجراي لوقت ام : لاق مث . ىردن ال اولاق

 : لوألا لاق اك

 زجع هلخاديال نم هلوانتت متزجع املف رمأ ىلإ ميعد

 زرخلارذحلا نم ىغي لهو . امادن 20مكسوفن تدبأ كاذ متيأر املف
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 ننمؤملا ريمأ اي لاق ؛ هنع كتلأس ام لق تبصأو تنسحأ : رمع لاقف

 رمأ اي هللا كتدشن لاق ؟ كاذ تملع ىنأو لاق . هتأرما قلطت لو همسق رب

 اهدنع وهو مالسلا الع ةمطافل لاق ملي هللا لوسر نأ ملعت ملأ نينمؤملا

 , ف ابئاغ ىلع ناكو « هاتبأاي كعولا تلاق ؟ كتلع ام ةينباي اهل دئاع اتيب ف

 . ابنع ىبتشأ معن : تلاق ؟ ائيش نييئشنأ ال لاقف لِي ىنلا جئاوح ضعب
 نأ ىلع رداق هللا نإ مللي لاقف . بنع تقو سيلو زيزع هنأ ملعأ انأو

 بابلا ىلع قرطف :ةلزئنم كدنع ىمأ لضفأ عم هب انتثا مهللا لاق مث ء هب انئيجم

 اذه ام لسودهيلع هللا ىلص هل لاقف هئادر فرط هيلع ىلأ دق لتكم هعمولخدو

 أب ىتررس امك مهللا ريكأ هللا:لاقف . ةمطافل هتسمتلا بنع لاق ؟ ىلعاي

 « ةينب اي هللا مسا ىلع ىلك لاق مث ىينب ءافش هيف لعجاف قوعدب ًايلع تصصخ

 هتسقدص. :.رمح لاقف «تأربو تلقتسا ىح هِي هللا لوسر جرخخ امو تلكأف

 . كل ضرع نإف « كتأرما ديب لش « لجراي هتيعوو هتعمم دقل دبشأ ترربو
 ان ريغ ملعي ام لهجن ام هللاو « فانم دبع ىبب اي:لاق مث « هفنأ مشهاف اهوبأ

 . انئيد قف ىمع انب الو

 ,ىذلا هللا كيلإ دمحأ « ىإف«مالسلا كيلع:نا رهم نب نوميم ىلإ بتكو

 هللا قدص دقو ةأرملاو نالجرلا درو كباتك تمهف دقف دعب امأ . وهال هلإ ال
 هب لمعاو كلذ نقيئساف < هحاكن ىلع هتبئأو « همسق ربأو « جوزلا نيم

 ' .  هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو



 (1) نب

 لعل ييصفيوو لومأىلا رطانم
 مهم رقتسا املو ؛ ةمألا ءايلع نم املاع نيعبرأ ىلإ لسرأ نومأملا تأ ىور

 نكبحلا نم ء ىس هب ناك نق ؛ ةرظانملا ىلإ موقلا رشعم مكيلإ 'تشعب

 راشأو « كانهف ءالكلا | ركنم د دار نف « لقيام دق و« هسفب عي

 لقيلو « لق : دمحم ابأ اي لاف « هقفلا نم ةلأسم يلأ مث . هل اوعدف . هيب

 انرمخآ باجأ ىح « هيلي ىذلا مث « (؟)ىحم هباجأف ؛ كدعب نم موقلا
 ؛ مالكلاعطقنا اذإ ىتح ؛ ملكتبال قرطم وهو « ةلعلا ةلعو ةلعلا ىف ان رخآ

 « باؤصلا تكرتو « باونلا تبصأ « دمعم ابأ اي لاقف « ىبحم ىلإ تفتلا
 « موزي بوصيو مضي «ىلضو ء هتاقم ام دحاو لك ىلع هدب لزب مغ

 أ ىتكلو « اذهل مكيلإ ثعبأ مل ىفإ : لاق مك . ,مهرخآ ىلع ىأ ىح

 ع هيلع وم ىذا ههذم ف مكترظانم دارأ نينمؤملا ريمأ نأ مكل طسبأ نأ

 ريمأ نإ : لاقف . هللا هقفوأ « نينمؤملا رمأ لعفيلف « انلق هب هللا نيدي ىذلاو

 هلوسر دعب هللا ءافلخ ريش بلاط ىأ نب ىلع نأ ىلع « هللا نيدي نينمؤملا

 + نينمؤملا رمأ اي تلقف : (*)قسإ لاق ء هل ةفالتللاب سانلا لوأو هلل

 نينمؤملا ربمأ اناعد دقو « ىلع ىف نينمؤملا ريمأ ركذام فرعي ال نم انيف نإ
 نأ تئش نإو « كلأسأ كتلأس تئش نإ « ريخخا قمعإ اي لاقف . ةرظانملل

 . ننمؤملا ريمأ اي كلأسأ لب : تلقف هنم اهتمنتغاف قنإ لاق . لقف لأست

 لضفأ بلاط ىلأ نب ىلع نأ ندنمؤملا ريمأ لاق نيأ نم : تلق « لس : لاق

 )١( ىنابعلا رصعلا ىف تليق دق تناك نإو « عوضرملا اذه ىف اهلقن ان رثآ ةرظانملا هذه «

 هنع هللا ىفر ىلع نأش ىف ةعيشلا ىلدتعم ريكفت روصت ابنأل .

  20دمحتوبأ هتينكو « نومأملا ةانن ىضاق مثكأ نب ىبحي وه .

 . ةرظانملا هذه ىوار ديز نب داح نب مهاربإ نب قعإ وه ()
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 : لاق . هدعب ةفالخلاب مهقحأو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب سانلا

 . نالف نم لضفأ نالف لاقي ىتح « نولضافتي م سانأا نع ىل ريخ قمنإ اي

 ىلع هبحاص لضف نمع ىنرعخأف لاق « تقدص لاق . ةكلاصلا لامعألاب تلق
 للي هللا لوسر ةافو دعب لمع لوضفملا نإ مث « هني هللا لوسر دهع

 قحليأ « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع لضافلا لمع نم لففأب

 انرهد ىف كل تدجوأ معن تلق نإ كنناف « معن لقت ال قحإ ابأ اي لاقف ؟ هب

 لجأ تلقف « ةقدصو ةالصو امايصو اجحو اداهج هنم رثكأ ود نم اذه

 لضافلا هني هللا لوسر دهع ىلع لوضفملا قحلي ال « نيتمؤملا ريمأ اي
 « كلنيد مهنع تذحخأ نمو « كباحصأ كل هاورام رظناف « قمع اي لاد , ادبأ

 هب كوتأ ام ابلع سقف « بلاط ىنأ نب ىلع لئاضف نم كتودق مبلعجو

 ىلع لئاضف لكاشت ركب ىنأ لئاضف تيأر نإف « ركب ىلأ لئاضف نم

 نم كل ىورام هلئاضف ىلإ سق نكلو « هللاو ال « هنم لضفأ هنإ لف

 لقف « هدحو ىلعل ام لئاضفلا نم اممل تدجو نإف رمعو ركب ىلأ لئاضف

 رمعو ركب ىأ لئاضف هلئاضف ىلإ سق نكلو « هللاو ال « هنم لضفأ امبنإ
 «هللاو ال « هنم لضفأ مهن] لقن « ىلع لئاضف لثم اهتدجو نإف « نامعو

 نإف « ةئجلاب هُو هللا لوسر ممل دبش نيذلا ةرشعلا لئاضفب سق نكلو
 تناك لامعألا ىأ قعنإ اي لاق « هنم لضفأ مهمإ لقف « هلئاضف لكاشت اهتدجو

 سيلأ لاق « ةدابشلاب صالخإلا تلق « هلي هلوسر هللا ثعب موي لضفأ

 نوقباسلاو » : ىلاعت هلوق ىف كلذ أرقا لاق . معن تلقف . مالسإلا ىلإ قبسلا

 تملع لهف « مالسإلا ىلإ قبس نم ىتع امنإ « نوبرقملا كئلوأ نوقباسلا

 ثيدح وهو ملسأ ايلع نإ « نينمؤلا رمأ اي تلف . مالسإلا ىلإ ايلع قبس دحأ

 . مكحلا هيلع زوجم لقكتسم وهو ملسأ ركب وبأو « مكحلا هيلع زوجم ال « نسلا
 : لامكلاو ةثادحلا ىف هدعب نم كرظانأ مث « البق ملسأ امبأ ىنريخأ لاق
 نع ىفريخأف « معن لاقف « ةطيرشلا هذه ىلع ركب ىنأ لبق ملسأ ىلع:تلق

 ىلإ هاعد متلي هللا لوسر نوكي نأ نم ولخمال « مسأ نح ىلع مالسإ



 لقت ال قمحسإ اي ىل لاف . تقرطأف لاق . هللا نم اماهلإ | نوكي وأ « مالسإلا
 مالسإلا فرعي م هِي لَم هللا لوسر نآل ٠ ثم هللا لوسر ىلع همدقتف اماطإ
 ىلإ تلي هللا لوسر هاعد لب « لجأ تلق « ىلاعت هللا نع لي رج هاتأ ىتح
 قا أب هاعد نركي نأ نم تي هللا لوسر ولم لهف قمسإ اي لاق . مالسإلا
 لوسر بسنت ال قحبإ اي لاقف « تقرطأف : لاق « هسفن نع كلذ فلكت وأ
 نم انأ امو : لق ١ : لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نإف « فلكتلا ىلإ هنري هللا
 نم لهف : لاق . هللا رمأب هاعد لب « نينمؤملا ريمأ اي « لجأ تلق « نيفلكتملا
 ذرعأ تلق . 5 هيلع زوجم ال نم ءاعد هلسر فلكي نأ هركذ. لج رابحلا ةفص

 ؛ كش يلع زوجيال ءايبص ملسأ ايلع نأ قعتإاب كلوق سايق ىف هارتفأ لاقف . هللاي
 مهوعدي لهف « نوقيطيالام نايبصلا ءاعد ند تلي هلا لوسر فلكدق هنأو

 زوجمالو ٠ ءىش مهدادترا ىف مهيلع بي الف ؛ ةعاس دعب نودتريو ةعاسلا

 هللا لوسر ىلإ هبسني نأ كدنع ًازئاج اذه ىرتأ « هلي لوسرلا مكح مملع
 لضفأ ةليضفل تدصق امثإ كارأف قعإ اي : لاق م قاب ةرعأ تلق ٠ . هلي

 اوفرعيل « مهلع ابم هنابأ قلللا اذه ىلع « ايلع لي هللا لوسر اس
 . لب تلت . ايلع اعد امك مهاعدل نايبصلا ءاعدب هرمأ هللا ناك ولو « هلضف
 « هتبارقو هلهأ نم نايبصلا نم ًادحأ اعد ملي هللا لوسر نأ كلغلب لهف لاق

 . لعفي مل وأ « لعف هن أ ىردأ الو لعأ ال تلق . همس نبا الع نأ لوقت ال

 ىف داهجلا تلق ؟ مالسإلا ىلإ قبسلا دعب لضفأ تناك لامعألا ىأ مث لاق

 لي هللا لوسر بامصأ نم دحأل دجت لهف « تقدص : لاق . هللا ليبس
 تاقوألا ىأ ىف : لاق ؟ تقو ىأ ىف : تلق ؟ داهجلا ىف ىلعل دجن ام
 موي ىلعل دجت ام نودالإ دحأل دجن لهف لاق « اهريغ ديرأال : تلق ؟ تنش
 لاق . نكرشملا نم الجر نوتسو فين فين : تلق ؟ رددب ىلتق مك ىنريخأ « ردب

 ندنثا وأ نيرشعو ة ةثالث : لاق . ىردأ ال : تلق ؟ هدحو ىلع لتق مكف

 ركب وبأ ناك نينمؤملا ريمأ اي : تلق « سانلا رئاسل نوعبرألاو « نيرشعو
 : لاق . ربدي تلق ؟ اذام عنصي لاق . هشيرع ىف هِي هللا لوسر عم

 نم اراقتفا وأ ؛ اكيرش هعم مأ ؛ كلي هللا لوسسر نود 'ربدي كحمو
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 هللاب ذوعأ : تلق ؟ كيلإ بحأ ثالثلا ىأ « هبأر ىلإ تلي هللا لوسر.

 نوكي نأو « اكيرش هعم نوكي وأ ملي هللا لوسر نود ركبوبأ ربدي نأ
 سيلأ ؟ شيرعلا ىف ةليضفلا اف : لاق . هيأر ىلإ راقتفا هيلي هللا لوسرب

 : تلق ؟ سلاج وه نم لضفأ ملي هللا لوسر ىدب نيب هفيسب برض نم

 « دهاج لك : تقدص : لاق . ادهاجم ناك شيلا لك ء ندنمزملا رمأ اب

 لضفأ سلاخلا نعو لي هللا لوسر نع ىناما فيسلاب براضلا نكلو

 نينم وم لا نم نودعاقلا ىوتسيال ١ : ىلاعت هللا باتك تأرق امأ . سلاجلا نه

 هللا لضف « مهفنأو ملاومأب هللا ليبس ىق نودهاجلاو ررضلا ىلوأ ريغ

 نيدهاما هللا لضفو ؛ ىسحلا هللا دعو الكو ةجرد نيدعاقلا ىلع نيدهاحلا

 : لاق . نيدهاجم رمعو ركب وبأ ناكو : تلق ؛ اهظع ارجأ نيدعاقلا ىلع.
 ءامعل تلق . دبشملا كلذ دهشي ل نم ىلع لضف رمعو ركب ىنأل ناك لهف

 نإو « لجأ تلق . رمعو ركب ىلأ لضف هسفن لذابلا قبس كلذكف لاق

 « هنم لضفأ ايلع نأ ليق ام « الضف هل نأ الول لجأ لاق . الضف ركب ىنأل

 « نانثا ىناثو » : لجو زع هللا لوق تلق . ةعاسلا هل تدصق ىذلا هلضف اف

 ع هيصص ىلإ هبسنف . « انعم هللا نإ نزحتال هبحاصل لوقي ذِإ « راغلا ىف امه ذإ
 ( ىلاعت هللا تدجو ىنإ « كقيرط نم رعولا ىلع كلمحأل ىنإ امأ قسسإاب لاق
 هل لاق» : هلوق وهو ارفاك ولو هنع ىفرو « هيضر نم ةبحص ىلإ بسن

 مث « ةفطن نم مث « بارت نم كقلخ ىذلاب ترفكأ هرواحم وهو « هبحاص.
 كلذ نإ تلق . « ًادحأ ىبرب كرشأ الو « ىلر هللا وه نكل « الجر كاوس

 نم ةبعص ىلإ بسني نأ زاج اذإف لاق . نمؤم ركب وبأو ارفاك ناك بحاص
 « انمؤم هلي هيبن ةبعص ىلإ بسني نأ زاج « ارفاك هنع ىضزو « هيضر
 نينم ملا ريمأ اي تلق « ثلاثلا الو « ىناثلا الو « ندمؤملا لضفأب سيلو.
 لوقي ذِإ راغلا ىف امه ذإ ندثا ىناث» : لوقي ىلاعتدللا نإ « مظع ةيآلا ردق نإ
 ءاصقتسالا ىلإ كح ,:أ نأالإ ىنأت ؛ قععإاي لاق . «انعم هللا نإ نزحنال هبحاصل

 ركب ابأ نإتلق . اطخس مأ اضر ناكأ ءركب ىنأ نزح نع ىنريخأ « كيلع.
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 .ةللا لوسر ىلإ لصي نأ اغو هيلع افوحخ ملي هللا لوسر لجأ نم نزح امنإ
 ىضر لوقت نأ ىلاوج ناك امنإ«ىلاوج اذه سيللاق . هوركملا نمء ىث هِيَ
 الوسر انيلإ ثعب هركذ لج هنأكف : لاق . هللا اضر ناك لب تلق . طغس مأ

 سيل وأ لاق . هللاب ذوعأ تلق . هتعاط نعو « لجوزع هللا اضر نع ىبني
 .نآرقلا نأ دحت مل وأ : لاق . ىلب تلق . هللا اضر ركب ىلأ نزح نأ تمز دف
 , هللاب ذوعأ تلق . نزخلا نع هل ًايبنن رحت ال لاقي هللا لوسر نأ دبش م.ركلا
 نع كب لدعيو «نحلا ىلإ كدري هللا لعل: كب قفرلا ىهذم نإ قحسإ اي لاق
 مأ راغلا ىف هعم ناك نمأ لضفأ نم قيح/إ اي .. هب ذيحتست ام ةرثكل لطابلا
 .نم دارأام هِي هللا لوسرل مت تح . هفنب هاقوو « هشارف ىلع مان نم

 ( هشارف ىلع مونلاب ايلع رمأب نأ هلوسر رمأ ىلاعتو كرابت هللا نإ . ةرجهللا
 4 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأف ؛ هسفنب هني هللا لوسر ىب نأو
 اعزجأ ىلع اي كيكبي ام مكي هللا لوسر هل لاقف . هنع هللا ىضر ىلع ىكبف

 'افوخ نكلو « هللا لوسراي قحلاب كئعب ىذلاو ال لاق ؟ توملا نم
 .ءادفلاب ىسفن ةبيطو « ةعاطو اعمس لاق . معن لاق ؟ هللا لوسراي ملستفأ . كيلع

 ..ءاجو « هبوثب ىجستو . مجطضاو هعجضم ىتأ مث « هللا لوصراي كل
 ؛ ملي هللا لوسر هنأ نوكشب ال « هباوفحف شيرق نم نركرذملا
 . فيسلاب ةبرضلجر شبرق نوطب نم نطب لك نم هبرضي نأ اوعمجأ دقو
 .نم هيف موقلا ام عمسي ىلعو « همدب انطب نوطبلا نم نويماحلا بلطي الثل
 .لزي ملو ؛ راغلا ىف هبحاص عزج امك عزجلا ىلإ كللذ هعدي ملو.هسفن فالنإ

 < حبصأ ىتح شيرق ىكرشم نم هتعنف « هتكئالم هللا ثعبف ًابستحم أرباص ىلع
 .دمحمم ىملع ام ؛ لاق ؟ دمحم نيأ : اولاقف هيلإ موقلا رظنف ماق حبصأ الف
 لثم ىلع "ىلع لزي ملف « انتليل ذنم كسفنب ًارورغم الإ كارث الف اولاق . وه نيأ

 .تنأ ثيدح ىرتأ قع اي « هيلإ هللا هضبق ىتح « صقني الو ديزي هب أدب'ام
 -تعمسو هتعما دق ندئمؤملا ريمأ اي معن تلق . ىسوم نم نوره ةلزام ىبم

 .نم مأ هححصف هنم تعمس نم كدنع قثوأ نف « لاق . هدحجنو . هحمص نم
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 هبي هللا لوسر نوكي نأ نكمب لهف . لاق . هحص نم : تلق . هدحج

 فقوي الف « هل ىعمال الرق لاقف : لاق . هللاب ذرعأ تلق « لوقلا اذبم حزم

 م همأو هيبأل ىسوم اخأ ناك نوره نأ معت افأ لاق . هللاب ذوعأ تلق ؟ هيلع

 سيلوأ لاق .ال : تلق . همأو هيبأل مقلي هللا لوسرومخأ ىلعف : لاق . ىلب تلق

 ىف نامودعم نالاخلا ناذهف : لاق . ىلب تلق ؟ ىبن ريغ ىلعو « ايبن نوره

 اه] هل تلق . ىموم نم نوره ةلزنم ىنم تنأ هلوق ىنعم اف ىلع تح.

 هل الاقتتسا هفلخ هنإ « نوقفاثملا لاق امل ىلع سفن كلذب ببطي نأ دارأ

 قسمإ اي لاق + تقرطأف لاق . هل ىنعمال لوقب هسفن بيطي نأ دارأف لاق

 لجو زع هلوق لاق نينمؤملا ريمأ اي وه امو تلق . هللا باتك ىف ىنعم هل

 « حلصأو « ىوق ىف ىنفلخا : : نوره هيخأل لاق هنأ ىسوم نع ةياكح

 ى نوره فلخ ىسوم نإ ندنمؤملا ريم أاي تلق . « نيدسفملا ليبس عبنت الو.

 ايلع فلخ « ِهْتيي هللا لوسر نأو « هبر ىلإ ىضمو « ىح وهو همرق
 ىسوم نع ىنريخأ « تلق اك سيل « الك لاق « هتازغ ىلإ جرخ نيح كلذك

 دحأ وأ هباعصأ نم دحأ هبر ىلإ بهذ نيح هعم ناك له « نوره فلخ نيح

 م مهتعاج ىلع هفاختسا سيل وأ : لاق . ال : تلق . ليئارسإ ىنب نم.

 « هتازغ ىلإ جرخ نيح تلي هللا لوسر نع ىنريخأف : لاق . ىلب : تلق.

 ىدنع هلو « كلذ لثم نوكي ىنأف نايبصلاو ءاسنلاو ءافعضلا الإ فلخ له

 نأ دحأ ردقيال « هايإ هفالختسا ىلع لدي هناحبس هللا باتك نم رخآ ليوأت

 . هللا نم اقيفوت نوكي نأ وجرأو ء هب جنحا دحأ ملعأ الو « هيف جتحم

 ىسوم نع ىكح نيح لجو زع هلوق : لاق ؟ ننمؤملا ريمأ اي وه امو تلق
 هكرشأو «ىرزأ هب ددشا ىخأ نوره « لهأ نم اريزو ىل لعجاو » : هلوق

 6 « اريصب انب تنك كنإ « ًاريثك كلركذنو ؟رثك كحبسن ىك « ىرمأ ف

 هللا دش ء ىخأو ىلهأ نم ىريزو ىسوم نم نوره ةلزامب ىلع اي ىم تنآفب
 لهف « ًاريثك هركذنو“ « ًارشك هللا حبسن ىك « ىرمأ ىف هكرشأو « ىرزأ هب

 يلي ىنلا لوق لطبيل نكي ملو . اذه ريغ ائيش اذه ىف لخدي نأ دحأ ردقي
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 دق نينمؤملا ريمأ اي « ىضضاقلا مكأ نب ىبحن لاقف . هل ىنعمال نوكي نأو

 « هعفدي نأ دحأ ردقي الام تيثأو « ردحللا هب هللا دارأ نم قللا تحضوأ

 نديؤملا ريمأ لوقب لوقي انلك : انلقف ؟ نولوقتام : لاقو . انيلع لبقأف قعنإ لاق

 نم لرقلا اولبقا لاق ٍةّيْكم هللا لوسر نأ الول « هللاو لاقف . هللا ةزعأ

 ىنإ مهللا . لوقلا مل تحصن دق مهللا . لوقلا مكنم لبقأل ثنكام « سانلا

 ىلع بح كيلإ ببرقتلاب كنبدأ ىنإ مهللا . ىثع نم رمألا تجرخأ دق

 + ليلق فذح هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا نم . هأ . هتيالوو

#4 # » 

 (ةلدجلا خيرات سأو#و م١



 جراوخلا

 عمه راكفأل ةساحو ؛ مهداقتعا نع اعافد ةيمالسإلا قرفلا دشأ مه

 « هيف نوركفي امو « هيلإ نوعدي ايف اروبمو اعافدناو مهنيدت ىف ةدشو

 اهونظو ؛اهرهاوظب اوذخأ دق ظافلأب نوكسمتسي مهروهتو مهعافدنا ىف مهو

 ىلإ هسفن هب تلام نم الإ هليبس فلاخ الو : نمؤم هنع ديم ال ىاسدقم انيد

 اهوذختانعشالا مح الدةملك مهمابلأ تع رتسا . نايصعلا ىلإ هتعندو « ناتبلا

 الك اوناكف . ثْيدح لك هب نوعطقيو « مهفلاخم هوجو ىف هب نودانب انيد
 . ةملكلا هذبم هوفذق ملكتي ايلع اوأر

 « الوق اورركو اهولاق امدنع مهنأش ىف لاق هنع هللا ىضر هنأ ىور دقو

 ءالؤه نكلو « هلل الإ محال هنإ من « لطاب اهم دارب قح ةملك د

 ,ىق لمع. « رجاف وأ رب ريمأ نم سانلل دبال هنأو « هلل الإ ةرمإ ال نولوقي
 هب عمجلو ٠ لجألا اف هللا غلبيو « رفاكلا اببف عتمتسيو « نمؤملا هترمإ
 « ىوقلا نم فيعضلل هب ذخؤيو « لبسلا هب نمأتو ٠ و دعلا هب لتاقيو ؛ ءىلا
 . « رجاف نم حارتسيو « رب حيرتسي ىبح

 تح نملاظلا ماكحلاو ىلعو ناهع نم ةءاربلا ةركف مهتوهسسا دقو
 ,لك مهلع تدسو « امات ءاليتسا مهكرادم ىلع تلوتساو ؛ مهماهفأ تلتحا
 نملاظلاو ريبزلاو ةحلطو ىلعو نامع نم أربث نف ؛ قحلا ىلإ لوصولل قيرط
 ىف هعم اواستو « مهددع ىلإ هوفاضأو مهعمج ىف هوكلس ةيمأ ىب نم
 مهنع هدعبي اف فالىللاو « رثأ دشأ تناك امر مهتدابم نم ىرخأ ءكداب

 . ورشا اذه ىف فالخلا نم رثكأ

 هترصن ىلع ءاقبلاب هودعوو هورصانف نيومألا ىلع ريبزلا نبا جرخ
 هوبات نائعو لعو ةحلطو هيبأ نم أريتيال هنأ اوملع امو -+ هفص ىف لاتفلاو



- 

 ء فالدللا زمم ناك ىجسراخللا ايذوش زيزعلا دبع نب رمت شقان املو « هوقراقو
 هنأ جراوخلا رارقإ عم « نملاظلا هتيب لهأ نم ؤرتلا وه ةشقانملا لصفمو
 تذوحيتسا نكلو . مهملاظم سانلا ىلإ درو ؛ مهملظ رارمتسا عنمو مهفلاخ
 .ةيمالسإلا ةعابللا راغ ىف لوخدلا نيبو مهيب لئاحلا تناكف ؤرتلا ةركف مهلع

 ىلع اهئاليتساو مهسوفن ىلع ةقارعلا ظافلألا ذاوحتسا ىف نوهشيل مبنإو
 ةروثلا ىف عئانشلا دشأو « عئاظفلا ىسقأ اوبكترا نيذلا نييبوقعيلا مهكرادم

 اهمسايو « ءاخإلاو ةاواسملاو ةيرحلا ظافلأ ءالؤه ىلع تلوتسا دقف . ةيسنرفلا
 ع ناعالا ظافلأ ميلع تلوتسا كئاوأو «ءامدلا اوقرهأو « سانلا اولتق

 اوبضحخو نملسملا ءامد اوحابأ اهمسابو « نيماظلا نم قردلاو « هلل الإ مكح الو

 ةساهلا نأ رهظيو « ناكم لك ىف ةراغلا اونشو « ءامدلاب ةيمالسإلا دالبلا
 نع ردص امو « نيبوقعيلا نيبو مهيب ةعماجلا ةدحولا تناك امم اوزاتما ىلا
 . ةفطاعلا ةوقو ةساملا هذه ناك « ةبءاشتم لامعأ نم نيقيرفلا

 ؛ ةيسن رفلا ةروثلا هباتك ف نييبوقعيلا فصو ىف نوبول فاثسوج ةمالعلا لاق
 « ةقيضلا ةسمحتمللا قالخألا ىوذ دنع ةصاخ ةيبوقعيلا ةيسفنلا دجوتو
 ناعإلا نع جراخ ءىش لكو « ًادينع أرصاق اركف ةيسفنلا هذه نمضتنو
 ةيفطاعلا رصانعلا نم ةيبوقعيلا حورلا ىلع بلغت امو ؛ امف رثؤم ريغ ةركفلاب
 اهتئالع الإ رومألا نم كردي ال اذ ناكاملو . ةجاذسلا ريثك ىنوقعيأ لعجب
 ) ةيمهولا روصلا نم هحور ىف دلوتي اه نأ ني هنإف « ةيرهاظلا

 ؛ جياع نم كلذ نع أشني امو « ضعبب اهشعب ثداوحلا طابترا هتوفيو
 مدقتل ماثالا فرتقي ال ىبرقعيلاف نذإ « ادبأ هلايخ نع هرصب لوح ال
 فيعضلا هلقعو « انقيتسم ريسي امتإو « اليلق الإ هنم كلمم ال ذإ « لقعلا هقطنم

 . فقيف ةيماسلا كرادلا وذ ددرثي ثيح هتاعافدنا مدخم

 راكأل حيمص لماك فصو وه نيبوقعيلا عيدبلا فصولا اذه نإو
 ديوي ام تاشقانملاو ثداوحلا نم ىلي ايف ىرتسو . ةيسفنلا جراوحلا ىحاون

 . هتعص تبثيو كلذ

 ىه طف هذه نكت مل ؛ ظافلألا رهاوظب كسقلاو ةساوللا نكت لو



 سي ١ةىلا

 ءادفلا بح اهنم ىرخأ تافص كانه لب « جراوتلا ىق.ةحضاولا تافصلا
 كلذ ىلإ عفدي ىوق عاد ريغ نم رطاخملل فادهسالاو ٠ تروملا ىف ةبغرلاو'

 درجمال « مباصعأ ىف ابارطضاو ء مبضعب دنع اسوه كلذ أشنم ناك اعرو

 اوناك نيبذلا ىراصنلا: كلذ ىف نوبشيل مهنإوءطقف بهذملاب كسّقلاو ةعاجشلا

 مهلعج سوه مهم اقيرف باصأ دقف . سلدنألا ىف برعلا مكح تحن
 . ةدساف ةركفو « ةحماج ةيبصع ءارو توملا بابسأ ىلء نومدقب

 ىرتس كنإف مهفصو ىق ىرتساك ىد ىرونه تنركلا هبتكام أرقاو

 دحاو لك دارأ : كاق دقف « جراولا ىلع ىحاونلا نم رثك ىلع قبطني ًافصو

 « توميو ًادمحم بسيل ءاضقلا سلجم ىلإ بهذي نأ ( ىراصنلا ءالؤه نم )
 ىضاقلا ناكو . مهدر نم باجحلا بعت ىتح « اجاوفأ اجاوفأ هيلع اورطاقنف ْ

 ءالؤه ىلع نوقفشم نوملسملاو « مادعإلاب مبلع محي الكيل ناذآلا مصي

 (هتالص ى هعطاقي نم لب هتبطخخ نث ايلع عطاقي نم جراوخلا نم ناكدقلو
 . هيلإ اهب برقتي ةبرق هنأ اناظ كلذ ىف هللا ابستحم نيملسملا ىدحتب نمو

 لع مه نق «.تيراج نب اورقيو ترآلا نب بابخ نب هل دب الق الو
 عنمي لو « مهديبي داك ىح ىلع مهلئاقف « هتلتق انلك : اولاق . هتلتق انيلإ اوعفدا

 « اهل ةساوللاو اهلإ ةوعدلا ىف نيلغوم مهقيرط ىف اوريسي نأ نم مهيقب كلذ

 . ةيحانلا هذه نم بيرق هبش ىراصنلا كئلوأ نيبو مهيبف

 ناك نإو « مهم ريثك تافص ناك مالسإلل صالخالا نإ قحلا ىفو

 ايلع نأ ىوري « ةيحاون نم ةدجاو ةيحانب رثأتلاو ٠ هيف ةركفب سوه هعم

 هب اوبحر مهلإ راص الف « مهشقاني سابع نبا مهلإ لسرأ هنع هللا ىفر
 ؛ لبإلا تانفثك ايديأو « دوجسلا لوطل ةحرق اهابج مهنم ىأرف « هرمركأو

 .هيف عضوم ال رمأ ةلمحلا قف مبميدل ميصالخاف , ( )١( ةضحرم صن مهملع

 < هامرمو هبل كاردإو نيدلا مهفل لالض هارع دق صالخإ هنكلو « بايئرال

 . موصعم همد ىلا امهيب . همدل ةمصعال مل فلاخا ملسملاف

 )١( نص هزيل لباكلا ”١1# ب 5 .



 سس أ ع

 مهرابخأ فيرط نم : لماكلا ىف هدرمملا سابعلا بأ لاق
 « ىئارصتلاب اوصوأو « ملسملا اولتقف « اينارصنو السم اوباصأ مهنأ

 ؛ لماح ىهو هتأرما هعمو فحصم هقنع فو « بابخ نب هللا دبع مهقلو
 ؟رمعو ركب ىلأ قف لوقت امن اولاق .. كلتقن نأ انرمأيل كقنع ىف ىذلا نإ اولاقف

 نينس تس ىف نايع ىو مكحتلا لبق ىلع ىف لوقت اف اولاق . ارمخ ىتئأ

 هللا باتكب ملعأ ايلع نإ لوقأ : لاق ؟ مكحتلا ىف لوقت اف اولاق « ارش ىثأأف

 | ,ىدهلا عبتت تسل كنإ اولاق « ةريصب ذفنأو « هنيد ىلع ايقوت دشأو « مكنم

 اوماسو ... هوحنذف رهنلا ءىطاش ىلإ هوبرق مث ؛ اممامسأ ىلع لاجسرلا عبقت انإ

 الإ اهذخأتل انكام هللاو اولاقف « محل ىه لاقف « هل ةلخنب اينارصن الجر

 اولبقتالو ء بابخ نب هللا دبع لثم نولتقتأ اذه بجعأ ام : لاق . نمشب

 0 . ةلخحن ىبح انم

 ةنوشحلا عم اهف ددشتلاو ال سوهلاو « ةركفلل بصعتلا ناك اذاملو

 2« فيسلا ةوقب ابلع سانلا لمحو اهلإ ةوعدلا ىف روبلاو « عاقدلا ىف

 ؟ نيدلا اذه ةحامس عم قفتت ال لاحو « اببف قفر ال ةجردب ةوسقلاو فنعلاو

 « ةيدابلا برع نم هركأ ناك جراوحلا نأ دقتعأ امف كلذ قف ببسلا

 ةدشو « عقدم رقف ى اوناك ءالؤهو « ىرقلا برع نم ناك مهم ليلقو
 نآل « انسح ةيداملا مهتلاح درت مل مالسإلا ءاج املو « مالسإلا ليبق ءالبو

 « اهبف ةايحلا ةبرعصو اهتدشو اهناوألب .مهتيداب ىف اورمتسا مهنم ًاريثك
 دعبو « روصتلا ف قيضو ركفتلا ف ةجاذس عم مهولق فاغش مالسإلا باصأو

 لوقعلا قاطن قيضل ةبصعتم ةنمؤم سوفن كلذ عومجم نم نوكتف . مولعلا نع
 اهرمع اذإ دجتال ىلا سفنلاو « دجي مل اهنأل « ةدهازو ةعفدنم ةروهتمو ءابس

 تاوبهش ىلإ حومطلا نع تفرصنا « حيبص داقتعا اهئادجو سمو « نامإ
 اهميعن ىلإو ؛ ىرخألا ةايحلا ىلإ تهجناو « ةايحلا هذه ذالمو « ايندلا
 دقلو « اهناقشو اهميحج ىلإ ىدؤي امع داعتبالاو « اهذالمم عتعلا ف ةبغرلاو
 ةروص سفنلا ذإ فنعلاو ةوقلاو ةنوشحلا ىلع ىل ةعفاد مهشيعم تناك



 ا 1١6

 نال“' معنلا نم عونب ةهكاف ةهفار ةشيع اوشاع مبنأ ولو «ىرتوفلأت امل

 . مدح نم هئهينو « مهتدش بطرو « مهبالص نم كلذ

 سأبلا لهأ نم ريلا ابأ .ىتكي لجر نع هغلب هيبأ نبا دايز نأ ىوري
 3 مهرد فالآ ةعبرأ هقزرو هالوف « هاعدف جراوحلا ىأر ىري هنأ ةدجنلاو
 : لوقي رجلاوبأ ناكف « فلأ ةئام ةنس لك ىف هتلامع لعجو « ربش لك

 لزي ملف « ةعاجلا رهظأ نيب بلقتلاو « ةعاطلا موزل نم ًاريخ ًائيش تيأرام

 هسيح نم جرخم ملف ؛ هسبحف دايزل رمنتف ائيش دايز هنم ركنأ ىتح آلاو
 . تام ىح

 هتلعجو « هسفن نم تبذهو « هعابط نم تنالأ فيك ةمعنلا ىلإ رظنا
 . افينع ابصعتم ناك نأ دعب اقيقر احمس

 نيومألاو ىلع ىلع مهجورخ ىف صالخإلاب جراوحلا انفصو نإ نحنو
 , جورخلا ىلع مهمتزفح ىرخأ ًارومأ « ةديقعلا ريغ كانه نأ ركتن ال « هدعب نم

 « ةفالخلا ىلع مهماليتسا ىلع اشيرق نودسح اوناك مبنأ ؛ احوضو اهمظعأ نم

 لئابقلا نم مه رثكأ نأ كلذ ىلع ليادلاو « سانلا نود رمألاب مهدادبتساو

 تاوادعلاو « ةيلهاجلا نحإلا ةيرضملا لئابقلا نيبو اهنيب تناك ىلا ةيعبرلا

 تيقب لب « امتوق لكب بهذي ملو « امدح نم مالسإلا ففخ ىلا ةمدقلا
 رهظت دقو . سوفنلا ىف ةلغلغتم « بولقلا ىف ةنكمتسم ةليلق ريغ ةراثأ اهنم

 , ىأرلاب دخلا «بهذملل قئتعملا رعشي ال ثيح نم بهاذملاو ءارآلا ىف

 هيلإ ليختو « ةئيعم ةركف ىلإ هعفدي ىوه هسفن ىلع رطيسي دق ناسنإلا نأو
 ىلا رومألا ىف حضاو رمأ اذهو « هيدبم هدحو لقعلاو هدشار صالخإلا نأ

 امم تنرتقا ةركف لك نم رفني ناسنإلاف « اهرهارظ لك ىف ةايحلا ىف ىرخجن
 مرثكأو جراوتللا نأ روصتن نأ دبالف « كلذك كلذ ناك اذإو « هلؤي
 مهر كفت هجناو « مهمكح نم اورفنف « نيبرضم اموق ءافلحلا اوأر نويعبر

 هنأ اونظو « نورعشي ال ثيح نم روفنلا كلذ لظ تحت ةفالحلا ىف ءارآ ىلإ

 هجوتلاو « مهنيدل صالمخإلا الإ مل عفاد ال نأو « نيقيلا بلو « نيدلا ضخ



 هبا أهإؤإ ب

 نوكي نأ ائيدل عنام سيلو انسح هوأرف مهلمع ءوس مل نيز كلذبو ؛ مهمرل

 وأ ضرغ نم نرد ىأ هب طلتخم ملو « ةبئاش هبوشتال نيدلا بلط ىف صالخإلا
 . رودصلا ىحن ام ملعأ هللاو . جورتملا ىلإ مبضعب عفدىذلا وه ءوس نم ضراع

 اليلق ًاددعمببف !وناك ىلاوملاو . برعلا نم مهركأ تيأر انآ جراوجللاو
 اونوكي نأ ىف قحلا ىلاوملل لعجن نأ | ناك نم ةفالملا ف مهءارآ نأ عم
 ةفالخلا ن ورصقي ال جراوحللا ذإ ؛ اهطورش مهدحأ ىف رفاوتت اسدنع ءافلخ

 ىلع امنورصقي ال لب + مهليبق نم ليبق ىلع الو « برعلا تويب نم تيب ىلع
 مههذم نع ىاوملا روفت ىف بهسلاو « سانلا نم قيرف وأ سانجألا نم سنج

 . مهدض لوبصعتيو ؛ ىلاوملا نم نورغني اوناك مه مهنأ

 « ةيجراخ ةأرمأ بطخ ىلاوملا نمالجر نأ ديدحلا ىلأ نبا ىور دقو
 . ىلاوملا نم نو رثك مهعبتل ةيبصعلا كلت اوكرت ول امبرو . . انتحضف اهل اولاقف

 . مهقرف ضعب ىف أرثأ مهكىرن اليلق ًاددع اوناك جراوتللا ىف ىلاوملا نأ عمو

 مجعلا نم الوسر ثعبي ىلاعتو هئاحبس هللا نأ اوعدا 41) ةيديزلاف
 حاكن اوحابأ ©9ةينوميملاو « ةيدمحملا ةعيرشلا هعرشب خيسني اباتك هيلع لزتي
 . رفك ءىدابم ىرن امك هذهو , 20 تاوخألاو ةوخإلا تانبو دالوألا تائب

 ةقباسلا ةحكنألا نوعبقي نيذلا مهو « سراف

 نأ قدلاو « مهلئابقو مهئيسفنو جراوحلا ةيلقع انف رع قباسلا مالكلا نم

 . ةيرضملا لئابقلا لكو شيرق ىلع

 باختناب الإ نركي ال ةفيلخلا نأ اه دسأو اهمكحأو « مهارآ لاوأو

 عمج نود عمجالو « قيرف نود قيرف ال « نيملسملا ةماع هب موقي حيي رح

 , ىجراخلا ةسيئأ بأ نب ديزي عابتأ )١(
 . ىدرجعلا نوميم عابتأ (؟)

 . ىدادغبلل قرفلا نيب قرفلا (")



 القال

 , غيزلاو أطنللا نع ًادعتبم ؛ عرشلا اهقم « لدعلاب امئاق ماد ام ةفيلخخ رمتسيو

 . هلتق وأ هلزع بجو داح نإف

 تسيلف « هيف ةفيلخلا نوكي نأب صتخخا برعلا تويب نم اتيب نأ نوري الو
 2 ىمجعأأ نود ىنرعل تسيلو ؛ مه ريغ لوقي اك شيرق ىف ةفالحلا

 هلزع لبسيل ىشرق ريغ ةفيلخلا نوكي نأ نولضفي لب « ءاوس اف عيمجلاو
 نوكت ال ذإ « باوصلا بناجو « قحلا نع داحو عرشلا فلاخ نإ هلتق وأ

 اذه ىلعو « هب لظتسي هللا لظ ريغ لظ الو « هيوؤت ةريشعالو « ةيبصع هل

 هومسو « مهلع هورمأو ىبسارلا بهو نب هللا دبع مهلئاوأ راتخا ساسألا

 ىف ليق امو ىأرلا كلذ ةجح تملع دقو « ىئثرقب.سيل وهو « نينمؤملا ريمأ
 أدبملا كلذ ناكو . قبس ابف ( شيرق ىف ةمثألا ) : حيحصلا ثيدحلا نأش

 ' مهءاردزا نكلو « مههذم قانتعاب نيملسملا رهاج ىرغي نأب ًاريدج

 ى مهتعطو « ةيرذلاو ءاسنلل مببسو « نيملسملا ءامدل مهحابتساو ىلاوملاب
 نأ سانلا بولق نيبو مهنيب لاح اذه لك . تيبلا ل1 نم ريشكو ىلع نامإ
 . مهلإ ىغصت

 سانلل ةجااح ال هنأ نوري جراوحلا نم تادجنلا نأ انه ركذن نأ ىسنن الو
 ميال كلذ نأ اوأر نإف « مهيب اهف اوفصانتي نأ مهلع امتإو « طق مامإ ىلإ
 ةبجاو تسيل مهرظن ىف مامإلا ةماقإف « زاج هوماقأف قا ىلع مهلمحم مامإب الإ
 دقو « ةجاحلا ابلإ تعدو « ةحلصملا اهتضتفا نإ ةزئاج لب ٠ عرشلا باجيإب
 : هيلإ عجراف ةفالحلا ىلع مالكلا دنع بهذملا اذه ىلع درلا قبس

 نع بكتري بنذ ناب اوقرفي ملو بونذلا لهأ ريفكت جراوحلا ىربو
 ةفلاخع ىلإ ىدؤي دابتجالاو ىأرلا ىف أطخو « مثإلل ةينو . ءوسلل دصق
 2 ؟راتخع هيلع مدقي مل هنأ عم « مكحتلاب ًايلع اورفك اذلو « باوصلا هجو
 لا ناك نإ بصي ملو أطخأ ًادهنجم ودعي ال رمألاف هراتخا هنأ لس ولو
 مهنأ ىلع ليلد هنع هللا ىضر هريفكت ىف مهتجاجلف ؛ باوصلا نم سبل
 كلذكو « نقلا دسفيو « نيدلا نع جرخم 2 دابجالا ىف ًأطخلا نأ نوري



 عن 6١ه“ ب

 يف مهرفلاخ نيذلا ةباحصلا ةيلع نم هريغو نامعو ريبزلاو ةحلط نأش ناك

 . مهعز ىف أنا دابجالل مهورفكف ء تايثزملا نم ةيزج

 بكترم ريفكت ىف ا اوكسمت ىلا ملأ ديدحلا ىلأ نبا قاس دقو

 هذه ضعب ركذ انمم امنإو « درلا هجو انمتسالو « املع درو ؛ ةريبكلا

 نأ ىرتسو « نوركفي اوناك فيكو ء يهرظن تاهجو اهم فرعنل ةلدألا

 . عوضوم فارطأ نوصقتب الو ١ ثحب ىف نوقمعتي ال « ايحطس ناك مه ركفت

 نم تيبلا جحب سانلا ىلع هللو» : ىلاعت هلوق اهم « ةرشك ةلدألا هذهو

 جنلما كرات لعجف « نيملاعلا نع ىْنَع هللا نإف رفك نمو « اليبس هيلإ عاطتسا
 اهنمو « مهمعز ىف رفاك ةريبكبكترم لكف « ةريبكجحلا كرتو « ؟رئاك
 بكت رم .لكو «نورفاكلا مه كتلوأف هللا لزنأ ام مكحم مل نمو» : ىلاعت هلوق

 موي ١» : ىلاعت ' هلوق اهنمو « رفاكوهف مهمعز ف هللا لزنأ ام ريغب مكح دق بونوألا

 مكناممإ دعب مثرفكأ ؛ مههوجو تدوسا نيذلا امأن « هوجو دوستو هوجو ضيبت
 نم نوكي نأ زوجي ال قسافلاو اولاق « نورفكت متتك ا باذعلا اوةوذف

 ىمسي نأ بجوو « مههوجو تدوسا نمم ٌلوكي نأ بجوف ء مهه وجو تضيبأ
 لئموي هوجو :٠١ ىلاعت هلوق اهنمو . ؛ نورفكت مثك امم » ىلاعت هلوقل « ًارفاك

 دب ةراق اهقهرت د ةريغ ايلع ذئموي هوجوو # ةرشبتسم ةكحاض»عة رفسم

 نوكي نأ بجوف « ةريغ ههجو ىلع قسافلاو ( ةرجفلا ةرفكلا مه كئلوأ

 تبثأ « نودحجم هللا تابآب نملاظلا نكللو » : ىلاعت هلوق ابنمو . ةرفكلانم

 ْ ْ . ©) رافكلا ةفص هذهو « ادحاج ملاظلا

 ايحطس ارظن اهملإ اورظن دق « صوصن رهاوظ ىرت انك لئالدلا هذه لك
 هللا ىضر ىلع ناكو . اهفده اوبيصي ملو : اهرارسأ الو ابسارم اوكردي ملو

 هلاق امو « ةعطاقلا ةلدآلاو « ةغمادلا ججحلاب مهم هورصاع نم ىلع جتحم هنع

 نولضت ملف « تللضو « تأطخأ ىنأ الإ ارمعزت نأ متيبأ نإف : مهلع ادار

 عجراو "8٠م مءال نم ىاثلا دلجملا ديدحلا ىبأ نبال ةغالبلا جبت نم صنلم )1١(

 , هيف الماك عوضوملا ىلإ
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 مهنورفكتو ؛ ىطخم مهنوذخأتو « ىلالضب هلآو ايم دمحم ةمأ ةماع

 نوطلختو «٠ متسلاو ءربلا عضاوم اهو عضت مكقتاوع ىلع م كفويس « ىنونآب
 ىلازلا مجر هلآو هلع كلم هللا لوسر نأ متملع دقو « بنذي مل نع بنذأ نم

 ؛ هلهأ كاري ثروو « لتقل لتقو « هلهأ هثرو مث « هيلع لص مم نص

 احكنو « ءىلا نم امهدلع مسق مث نصحلا ريغ ىنارلا دلجو قراسلا دي عطقو

 ملو « مهف هللا قح ماقأو « ممونذب هلآو هنري هلل لوسر مهذخأف تامسملا

 . هلهأ نيب نم مهءاسأ جرخم ملو ء مالسإلا نم مهمبس مهعنمب
 نأ نوعيطتسيالو « هيف نورامب ال مل عفم در ملا مالكلا كلذ ىو

 ىلإ باتكلاب جاجتحالا نع لدع هنع هللا ىضر هلعلو « ًارابغ هلوح اوريثي

 « اليوأت لبقي ال لمعلا نأل « هلي ىنلا هيلع ناك ىذلا لمعلاب جاجتحالا
 مهريكفتو « ةيحطسلا مهتارظنل عسني الف ؛ حيحصلا هجولا ىلع الإ مهفي ال

 هاجنالا ىفو « ىنزج هاجنا ىلإ الإ هجتي الو ؛ ادحاو ابناج الإ بيصي ال ىذلا

 « اهامرم نع دعبو « اهدصقم نع لألض بيلاسألاو تارابعلا مهف ىف نجلا
 وهف , هيحاون لك نم قحلا كاردإو ؛ باوصلا ةلماشلا ةيلكلا ةرظنلا فو

 ملل نيب كلو « ليوأت لك مهيلع عطقي ىح ؛ لمعلاب ملداج هنع هللا ىضر
 باوبأ نم باب ىأ « ةدسافلا مهتاسيبلتل لعجم نأ ريغ نم ةقيقحلا حضو

 . بارطضالاو ةريحلا

 ىلع اهريغ ىف اوقفتي لو « مه رثكأ اهقنتعا ىلا ءارآلا ةلمج هذه

 فاالجللا مهدي رجشي « فاليلتا ىرششك اوناك لب ٠ رظن وأ ىأر وأ بهذم

 . مهتامازبلا نم ريثك ىف رسلا وه اذه ناك امبرو ؛ اهلقأو رومألا رغصأل

 لختتي مهنم ةيمالسإلا ةعاجلل اسرت ناك ىذلا ةرفص ىأ نب بلهملا ناكو
 مهدجب م اذإو « مهم دحل نم مهكوش دضحخو مهقي رغتل ةعيرذ مهيب فدلمللا

 . مهنيب فالتخالا رشي نم مهلإ عفد نيفلتع

 « ةمومسمالاصن لمعي ناك ةقرازألا نم ًادادح نأ ديدحلا ىبأ نبا ىكحي
 هومكيفكأ انأ لاقف « بلهملا ىلإ كلذ عفرف « بلهملا بارصأ ام ىرنف



 نب ىرطق ركسع ىلإ مهرد فلأو باتكب هباعصأ نمالجر هجوف ه هللا ءاش نإ
 ؛ ماردلاو ركسعلا ىف باتكلا اذه قلأ : هل لاقف « جراوحللا دئاق ةءاجفلا

 كلاصت نإف « دعب امأ : باتكلا ىق ناكو لجرلا ضف « كسفن ىلع رذحاو

 نم اندزو « اهضبقاف مهرد فلأب كيلإ تيجو دقو « لإ تلصو دق
 ؟ باتكلا اذه ام:لاقف دادحلا اعدف ىرطق ىلإ باتكلا عفرف . لاصنلا
 . لتقف هب رمأف ء ام ملعأ ال لاق ؟ مهاردلا هذه نمت لاق . ىردأال : لاق

 رغ ىلع الجر تلتق : لاقف ةبلعث نب سيق ىب ىلوم ريغصلا هبر دبع ءاجف

 نوكي نأ زوجم لاق ؟ فلألا هذه لاح اف : ىرطق لاق ؟ نيبتو ةقث
 حالص ىف لجر لتق نإ : ئرطق لاقف . اقح نوكي نأ زوجمو « ابذك اه رمأ

 ضرتعت نأ ةيعرلل سيلو « احلاص هاري امب مكحم نأ مامإللو ؛ ركتم ريغ سانلا
 سدف بلهملا كلذ غلبو « هوقرافي ملو « هعم ةعاج ف هبر دبع هل ركنتف «هيلع
 ايرطق تيأر اذإ هل لاقو « هلثم ف بغرب العج هل لعج اينارصن الجر مهلإ

 : ىرطق لاقف « ىلارصنلا كلذ لعفف . كل تدمع امنإ لقف كابن اذإف . هل دمساف

 : جراوحلا نم لجر لاقف . كلالإ تدحح ام لاقف . ىلاعت هلل دوجسلا امثإ

 نود نم نودبعت امو مكنإ :  ىلاعت هلوق التو « هلل نود نم كدبع دق هنإ

 ىسيع اودبع دقىراصنلا نإ: ىرطق لاف (ثودراو اهل مثأ 2 مهج ابصخ هللا

 ىنارصنلا ىلإ جراوحللا نم لجر ماقف « ًائيش كلذ ىبسيع رض اش « ممرم نبا

 غلبو « هراكنإ جراوحلا نم موق ركنأو هيلع كلذ ىرطق ركنأف « هلئتف

 نيلجر ميأرأ لاقف لجرلا مهاتأف « ملأسي الجر مهلإ هجوف ء كلذ باهملا

 ٠ مكيلإ رخالا غلبو « قيرطلا ىف اههدحأ تاف ء مكل نيرجاهم اجر خش

 ةنجلا ىثثتييملا امأ : مهضعب لاقف ؟ نولوقت ام ةنحا زج ملف هومتتحتماف

 نارفاك امه : نورحنآ موق لاقو . ةنحما زبجم ىتح رفاكف ةنحملا زجي مل ىذلا امأو

 ء رخطصا دودح ىلإ ىرطق جرخو « فالتخالا رثكف « ةئحملا ازيج ىح

 , ©) مهفالحن ىف مرقلاو اربش ماقأف

 )١( نع لوألا دلما ةغالبلا جبْم مرش 40١ .
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 بصعت ةدشو + مهتساه لغتسي_ مظعلا دئاقلا كلذ ناك فيك رظنا

 نارين ثرؤيف « مهكرادم فعضو « مهريكفت ةجاذسو « هيأرل مهنم لك

 اونوكيو ءاديدش مهنيب مهسأب نوكيل فالتخالا بيف ججؤيو « مهيب ةوادعلا

 6م ةريثك تناك مهيب فذدلمللا تاراثم نإ ق ها فو ٠ مهودع مامأ ءافعض

 ىلإ اومسقنا كلذلو 2 مهيب فاللمللا .روذبل ردا ريغ نم تناك ام ًاريثكو

 ملدجو « مهربغ عم ملدج نم ةنيب ىلع نوكن نأ لجأ نمو « ةرثثك رف

 : .مهو-« مهسوعرو مهقرف رهظأ نع ةملك ملكتن ء مهني امن

 : ةقرازألا

 ( ةميكش جراوخلا ىوقأ اوناكو « قنحلا فرزألا نب عفان عابتأ مم

 ريزلا نباو نييومألا داوق عفان ةدايقب اولتاق « ارفن مهزعأو « اددع هرثكأو

 ضخغب ببسب « مهنأش فعض هدهع ىو « ةءاجفلا نب ىرطق مث « هللا دبع نب

 مف مهفالتخاو ميلع نع ئملسملا بلأتو « ءامدلا كلفس مهتربشل ل سمانلا

 ىبتا نأ ىلإ هدعب نم مهتامازبن ١ تلت مث« ناكم لك ىف اومزي « مهي

 : اهلع اودازو جراوخلل اهان رك ذ ىلا ةماعلا ءىدابملا ىلإ اوبهذ دقو « مهرمأ |

 جراوتلا نم مهأر نوري ال نمو « نيملسملا ةماع نم مهفلاخت نأ أ

 ' . نوكرشم
 . رانلا ىف نودلخم نوكرشم مهفلاخم لافطأ نأ  ؟

 . مهبسو مهماسنو ملافطأ لتق زوجتو « برد راد نيفلاتغا راد ا

 ميركلا نآرقلا ق سيل ذإ « ىلازلا نع مجرلا دس طاقسإ ل 5

 بوجو عم لاجرلا.نم نئصحملا فذق نمع فذقلا دح طاقسإو 3 هركذ

 . ءاسنلا نم تانصحملا فذات ىلع دحلا

 . (1) ءايبنألا ىلع رئاغصلاو رئابكلا زاوج - ه

 )١( قاتسربشلل لحتلاو للملا .



 اعمال -

 : تادجنلا

 ريفكت ىف ةقرازألا اوفلاخ دقو « ىثنحلا رمبوع نب ةدجن عابتأ مه

 لمأ ل* ديس مه اودازو 60 لافطألا لتق لالحتساو جراوخلا نم ةدعقلا

 مث ىج هللا تولاط ىأ عم اوناك دقو ةماعلاب اوناك دقو . ةمذلاو دهعلا

 ؛ نيردبلا ىلع ىلوتسا ىتح مهرمأو هرمأ عطقف « نيتسو تس ةنس ةدجن اوعياب

 اهومقن رومأل ةدجن ىلع اوفلتخا مت.فئاطلاو نعلاو « تومرضحو « نامعو

 « ةمسّقلا لبق ةمينغلا نم اولكأو ءاسن اوبسف شيج ىف هنبا لسرأ هنأ اهنم « هيلع

 وعي لاعت هللا لعل لاقو هباعصأ نم دودحلا باعصأ ىلوت هنأ اهنمو . مهرذعف

 اشي لسرأ هنأ اهلمو . ةنوللا مهلخدي مث . رانلا ريغ ىف ؛ مهمذع نإو ؛ منع

 . ءاطعلا ىف ىلا ىف ممنعب نيذلا لضفف « رلا ىف اشيجو « رحبلا ىف

 ةقرف © قرف ثالث ىلإ اومسقلا نأ هيلع“ مهفالثخا ىلع بئرت دقو

 كليدف ىنأ عم اوراث ةقرفو « ىنحلا دوسألا نب ةيطع عم ناتسع ىلإ تبهذ

 مسا مهل ب نيذلا مهو « هئادحأ ىف ةدجن ترذع ةقرفو'« هولتقف ةدجن ىلع

 نب كلما دبع هيلإ لسرأ نأ ىلإ ةدجن دعب كيدف وبأ 'ىب دقو . تادجنلا
 ىهناف ٠ ناورم نب كلملا دبع ىلإ هسأرب ثعبو « همزه اشيج ناورم

 ظ . ةفئاطلا هذه رمأ

 : ةيرفصلا

 دشأو . ةقرازألا نم افرطت لقأ مهئارآ ىف مهو ٠ رفصألا نب دايز عابتأ

 ىلع اوقفتي ملف « رئابكلا. ىكترم ىف ةقرازألا' اوفلاخ كف « مهربغ نم
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 امكترع زواجتيال « دحلا امف ىلا بونذلا نأ ىري نم مهثم لب « هكارشإ

 ؛ رفاك هبكترف دح هيف سيل امو « ىئازلاو قراسلاك هب هللا هامس ىذلا مسالا

 . ىلاولا هدحم ىح رفكي ال بنذلا بحاص نإ لوقي نم مهنمو

 هيف فلاش اموءايعرش ابجاو مامإ ةماقإ نوريال تادجنلا نأ ىشم ام تملع دقو (9)
 .  اهعنمب عقانو اهزيحي هئاف ةيقتلا ئاوج امقان ةدجن



 ق جرخ . ادهاز اخلاص الجر ناكو سادرم لالب وبأ ةيرفصلا نمو

 نم ذخأي ناكو « سانلل ضرعتي ملو « ةرصبلا ةيحانب ةيواعم نب ديزي مايأ

 هللا دببع هيلإ لسرأف « برحلا ديريالو « هب رفظ نإ هيفكي ام ناطلسلا لام

 دق ادهاز ارعاش ناكو « ناطح نب نارمع مهنمو ؛ هيلع ىضق اشيج دايز نبا

 امامإ جراوللا ءالؤه هبختلا دقو « هتلحنب ًاراف « ةيمالسالا دالبلاف فرط

 . لالب ىنأ دعب مل

 : ةدراجعلا

 3 ننحلا دوسألا نب ةيطع عابتأ دحأ درجع نب ميركلا دبع بامصأ ره

 نولوتي مهنأ مهئارآ ةلمجو « مهتلحن لصأ ىف تادجنلا نم ًادج نوبيرق مهو

 ء اضرفال ةليمف ةرجهلا نوريو « ةئايدلاب اوفرع ذإ جراوحلا نم ةدعقلا
 . هبحاص لتق اذإ الإ ًائيف فلاخملا لام نوكي الو

 ةردقو ردقلاب قلعتي ام اهم ءرومأ ىف ةريثك اقرف ةدراجعلا تقرتفا دقو

 لئاسم فالحل ىلإ مهعفدي ناكو « نيفلاخما لافطأب قاعتي ام اهنمو « دبعلا

 نمو « ابازحأو اقرف مهريصت ةماع اياضق ىف مالكلا ىلإ رمآلا ىبتنيف ةيئزج

 ىضاقت الف نوميم همسا رخآل انيدم ناك بيعش همسا مهم الجر نأ كلذ ةلثمأ

 هللا ءاش دق : نوميم لاقف . هللا ءاش نإ هكيطعأ : بيعش لاق « هنيد اذه

 . هكيطعأ نأ الإ عطتسأ مل كلذ ءاش دق ناك ول : بيعش لاقف . ةعاسلا كلذ
 مل أشي ملامو « هءاش دقف هب رمأ ام لكو « كلذب هللا رمأ دق : نوميم لاقف

 مهسيئر ىلإ اوبتكو « ةيبيعشو ةينوميم ىلإ كلذ ىف ةدراجعلا تقرتفاف « هب رمأي
 5 نكي مل أشي ملامو « ناك هللا ءاشام لوقن امنإ : لاَقف . مركلا دبع

 . هديؤي باوللا نأ لك ىعداف « اءوس هللاب قحلن الو

 رحخخأ ىد رجع امطخف تنب هل تناك ةبلعت همسا ايدرجع نأ ىوريو

 تيضرو + تغلب دق تناك ناف تنبلا تغلب له « اهأسي اهمأ ىلإ لسرأو
 تلاقف . اهرهم ناك م لابي مل « ةدراجعلا هريتعت ىذلا طرشلا ىلع مالسإلا
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 « ميركبلا دبع ىلإ رمألا عفرف « غلبت مل مأ تغلبأ ءاوس ةيالولا ىف ةملسم اهنإ
 .كلذ ىلع ةدراجعلا تقرتفاو « ةيلعث هفلاخو « لافطألا نم ةءارعلا راتخاف

 . ةينوميمو ةبلاعث ىلإ

 | : ةيضابالا

 ىلإ مه-رقأو « الادتعا جراوحلا رثكأ مهو « ضابإ نب هللا دبع عابتأ مه
 ىلإ برقأو « ولغلاو ططشلا نع دعبأ مهف « اريكفت ةيمالسإلا .ةعابجلا

 -_ مهئارآ ةلمجو « لادتعالا

 مهنومسيو « ننمْؤم الو « نيكرشم اوسيل نيملسملا نم مهفلاخم نأ ١
 . ةمعن رافك مهنإ اولاق مهنأ مهلع ىوريو « ًارافك

 ديحوت راد مهرادو ء ةيئالعلا ىفال رسلا ف مارح مهفلاخع ءامد ل ؟

 . ناطلسلا ركسعم الإ

 هيف ام لكو « حالسلاو ليخلا الإ برحلا ىف مهمئانغ نم لحنال ل *

 . ابءاحصأ ىلإ ةضفلاو بهذلا نودريو « بورحلا ىف ةوق
 . مهعم ثراوتلاو « مهتحكانمو « نيفلاخلا ةداهش زوجت س 4
 كلذ لجأ نمو « نيفلاخنا فاصنإ نم مهمرقو « مهمادتعا نيبتي اذه نمو

 . ىالسإلا ملاعلا تاهجب ضعب ى مويلا ىلإ اوقب

 : نيملسملا نم نودعي ال جراوخخ ©
 اودهجأو « اولضف « نيدلا مهف ىف ددشتلاو ولغلا ىلع جرارحلا بهذم ماق

 اوكحم مل ناعإلا قداصلا نيملسملا نكلو « مالضب نيملسملاو مهسفنأ
 ىصوأ هنع هللا ىضر ًايلع نأ ىور اذلو « مالضب اومكح نإو مه رفكب

 سيل هأطخأت قحلا بلط نم نأل « هدعب نم جراوحلا دحأ لتاقي الأب هباحصأ
 دق « قحلل نيبلاط ,هريتعي ناك هنع هللا ىضر ىلعف « هلانف لطابلا بلط نك

 تبن نكلو « هولان دقو « لطابلل نبلاط نييومألا رتعيو « هقيرط اوبناج
 هيف لب « اهديؤي ام هللا باتك ىف سيل بهاذم اوبهذ دق قرف جراوخللا ىف
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 هباتك قى ىاجرجلا رهاقلا دبع ركذ دقو « ليوأت ىأ ريع ى اهضقاني ام

 : اهو مالسإلا نع نتج رام اقدع جراوخلا نم نيتفئاط قرذلا نب قرفلا

 ١ - ةيديزيلا :

 هناحبس .هنأ ىعدا مث « ايضابإ ناكو « ىجراخللا ةسينأ ىنأ نب ديزي عابتأ مم

 دقو . ةيدمحتا ةعيرشلا خسني اباتك هيلع لزتي مجعلا نم الونسر ثعبي ىلاعتو

 . ىضم اهف كلذ ىلإ انرشأ

 ا : ةينوميملا - ؟
 دقو . نيدلا ف فالدللا ةلأسم ىف افنآرك ذ ىذلا ىدرجعلا نومهم عابتأ مهو

 ةلع ىف لاقو .تاوخألاو « ةوخإلا 'دالوأ تابو « دالوألا تانب حاكن حابأ

 ةينوميملا ءالؤه نع ىورو « تآمرحملا ىف نهركذي مل مركلا نآرقلا نأ كلذ
 ةصق اهنأل « ميركلا نآرقلا نم اهودعي ملو ؛« فسوي ةروس اوركزأ مهنأ

 . نودقتعي ام ءوسل هللا مهحبقف « هيلإ فاضت نأ حصيال « مهمعز ىف مارغ
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 نع نولداحجي 3 نيمصخ- اموق ميلعج ةرثك تافصب ججراوخلا فصتا

 نوكرتي ال « مهئارآب نوكسمتسيو « مهموصخ نم ججتلا نوطقتليو مهمهذم
 كلذ عم نكلو ٠ اهلإ اوهجتي نأ ريغ نم مهتشقانل فاعضإ اهيف ةيحان اهن
 , ماصيللاو لادجلا تاجرد ىلعأ ىلإ اهبسب اولصي مل ىرشأ تافص مهف تناك

 « ىلي اهف نيبتت مهتصصخىلاو . ملدج تعفر ىلا ةيلدجلا مهمافص ةلمجو
 : ةيئ الا تافصلاب اوفصتا دقف

 ةيطاخمو نايبلاب ريثأتلا قرطب ملعلاو. ؛ ناسللا ةقالطو ةحاصفلاب - ١
 مامأ نوهدشي ال « شأجلا ىطبار : نانجلا ىباث كلذ عم اوناكو.نادجولا
 ةيركف ةسبح ره ذخأت الو « فقوم ىأ نم ةبهر مهو رعت الو : مداجم ةوق
 . نايبلا بهاذم نم بهذم ىأ نم مهعنمت

 ءاشام هنم ىأرف هثحبف .٠ مهم لجرب ىنأ ناورم نب كلملا دبع نأ ىور

 ىلإ هاعدتساو هيف بغرف . ايهدو ابرأ ءاش ام ىأرف هثحن مث « العو امهف

 لاقف . ءاعدتسالا ىهدازف « اَعَمش ارصبتسم هآرف « هبهذم نع عوجرلا

 . لق هل لاق . لقأ عمساف « تعمسف تلق دقو « ةيناثلا نع ىلوآلا كنغتل

 , قلط ناسلب مببهذم نم هل نيزيو « جراوحلا لوق نم هل طسبي لعجف
 دل : هتفرعم ىلع كلذ دعب كاملا دبع لاقف . ةبيرق ناعمو « ةنيب ظافلأو

 مث . مهلم داهجلاب ىلوأ ىنأو « ل تقلخ ةنجلا-نأ ىرطاخخ ىف عقوي داك
 : هل تلقف « قحلا نم ىلق ىف ررقو ةجحلا نم ىلع هللا تبث ام ىلإ تعجر
 كارأو « اهف انل نكمو « ايندلا ىف هللا ىنطلس دقو « ايناللاو ةرخآلا هلل

 ذإ ثيدحلا ىف امه انيبو « عطت مل نإكنلتقأل هللاو « لوقلاب بيحت تسل
 لم كلذ قشف ٠ هايإ بدؤملا برضل ايكاب هل نبا كلملا دبع ىلع لخد
 « هقدشل بحرأ هنإف « كبي هعد : هل لاقف « ىجراخلا هيلع لبقأف « كالملا دبع

 هترضح اذإهانيع هيلع ىنأتالأ ىرحأو « هتوصل بهذأو « هغامدل حصأو

 (لدجلا خيراتس ا١١م)
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 كلغشي امأ : لاقف « كلملا دبع كلذ بج.عأف . اهنرع ىعدتساف : هير ةعاط

 لوق نع نمؤملا لغشي نأ ىغبني ام لاقف « اذه نع هضرعبو « هيف تنأ ام
 : هيلإ رذتعي لاقو « هلتق نع حفصو « هسيحم كلملا دبع رمأف . ءىش قحلا

 ىكسكش نم : لاق مث « كتسبحام ىتيعر رثكأ كظافلأب دسفت كنأ الئ
 لكو ىدعب نم ىوبسي نأ ديعب رغف هللا ةمصع ىل تلام ىتح ىنهوو
 « ناسللا ةقالط نم زارطلا اذه ىلع مهعومج نم رثكو « جراوخلا ءاسؤر
 رسلا لعلو « نامإلا ةوقو « شأبلا تابثو « نانجلا ةوقو « ناببلا ةغالبو
 اوزاتما دقو : برعلا نم مهرتكأ نأ مهنانج ةرقو « مهحاصف ىف
 . سفنلا ةوقو ةعاجشلاو ةحاصفلاب

 باتكلاب ةلمجلا ىف مع ىلع مهئانجب ةوقو مهحاصف عم اوناكو - ١

 هقفو © باتكلا ةساردب نيينعم هؤامعز ناكو « برعلا راعشأو ةنسلاو
 « ةبدب روضحو « ةيوق ةضراعو « ديدش ءاكذ عم برعلا راثآو ثيدخلا

 . ناك اًيح هنوبلطيو « .عمتجم لك ىلإ نيدلا بلط ىف نوعجتلي !وناكو
 6 سابع نب هللا دبع عجتني ناك ةقرازألا خيش قرزألا نب عفان نأ ىورب |

 نبا لاقف ؛ ؛ سو امو ليللاو » : ىللاعت هلوق ىنعم نع ةرم هلأس .. هلأسبف
 (1> زجارلا لوق تعمس امأ لاق ؟ برعلا تلذ فرعتأ لاقف « عمج امو « سابع

 اسقئاس ندجن ول تاقسوتسم اتئاقح اصئالق انل نإ
 « هاطعأو ؛ هللا هلوخخ ام عم ناملس هللا ىن تيأرأ : الئاق ةرم هلأسو

 . هتلوئضو هتلق ىلع دهدهلاب ىع فيك
 هل ضرألا ءانق دهدهملاو « ءاملإ ىلإ جاتحا هنإ ؛ سابع نبا هل لاَقف

 : قرزألا نبا لاق . كلذل هنع لأسف . اهرهاظ نم اهنطاب ىري ةجاجزلاك

 عبص] رادقمب هل ىطغي خفلاو ؛ ضرألا تحن ام رصبي فيك اقرأ فق
 «قرزألا نباي كحن و:سابع نبا لاقف « هيف عّقب ىح هرصبي الف بارت نم
 ١ , رصبلا ىشغ ردقلا ءاج اذإ هنأ تملع امأ
 مك ل يلا

 . ب دريم لباكلا (1)
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 رجضلا رهظي سابع نبا لعجف « هلمأ ىتح هلأسي ذخأ ةرم هنأ ىوريو

 : سابع نبا لاف . سلجو ملسف مالغ لئموي وهو ةعيبر ىفأ نب رمع علطو ظ

 : اهعلطم ىلا ةديصقلا هدشنأف « كرعش نم ائيش اندشنت الأ

 رسجهف حئار مأدغةادغ ركبف داغ تنأ معن لآ نمأ

 « لبإلا دابكأ كليلإ برضنأ ء سابع نباي « تنأ هلل : قرزألا نبا لاقف

 اهفس كدشنيف « شيرق نم مالغ كيتأبو + ضرعتف « نيدلا نع كل أشن
 . 620 اهفس تعمس ام هللات:لاق « هعمستف

 « مهمعز ىف رفاك هنأ عم سابع نبا ملع نوبلطي فيك مهئامعز ىلإ رظنا

 سلجم اوسلجب نأل مهعفد ىذلا وه باتككلا ملع هنكلو « ,هداقتعا ىف لطبم

 نودقتعي مهنأكو ؛ اجورتخو اغيز هيف اومعز نإو « ةمآلا هذه ريح نم ذيملتلا
 . هللا مهحبق « لع ىلع هللا مهلضأ نم هنأ

 ءارآلا ةلجاسمو ةلداحملاو. ةشقانملل ةديدش ةبغر مههف تناكو ل *

 عم نوشقانتيو « ةريشك ًانايحأ نوفقاوتي اوناك لاتقلا ىف مهنأ ىتح بهاذملاو

 . راعشألا ضعب مهنودشنيو « ةالولاو رومألا ىف مبلتاقم

 ىنابصألا جرفلا وبأ ىور : ديدحلا ىبأ نبال ةغالبلا جبم حرش ىق ءاج

 باهملا برح ىف نوملسملاو ةارشلا تناك : لاق « ريبكلا ىناغألا باتك ىف

 نامأ ىلع كلذ ريغو « نيدلا رمأ نع مهيب نولءاستيو نوفقاوتي ىرطقو
 « ىركشيلا لاله نب ةديبع اموي فقاوتف . اضعب مهضعب جيم ال نوكسو

 ؛ ءايشأ نع كلئاس ىنإ ةبارح .ابأ اي:ةديبع لاقق « ىميملا ةبارح وبأو
 دق لاق . كلذ لثم ىل تنمض نإ معن : لاق , باوجلا ىف اببع ىنقدصتنأ
 نوحيبي : لاق . مكتمتأ ىف نولوقت ام : لاق . كل ادب امع لسف:لاق ء تلعف

 « هلح ريغ نم هنوعيجبلاق « لاملا ىف مهلعف فيكف « ثلحنو لاق . مارحلا مدلا

 .١16ر144ر148ر 1407 ص ؟ سب لمباكلا نم نمشلم (1)
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 هنوملظي : اق . متيلا ىف مهلعف فيكف : لاق . ههجو ريغ ىف هنوقفنيو
 ل( عي مالوم لأ ارح اأ ايكو لاق .. هقح هنوعنكو ؛ هلام

 مان 5 سانا فاكت اذإ ةديبع ناك:لاق « اضيأ , جرشلا وب أ ىورو

 امأثمل لوقيف يف © بلهملا ركسع نم نايتف هيلإ جرخيف . مضعب ىلإ جرخيل
 دقف نآرقلا امأ :هل نولوقيف ؟راعشألا مدشنأ مأ نآرقلا يع أرقأكيلإ بحأ
 نأ تملع هللاو دق ؛ ةّمسف اي :لوقيف « اندشنت نكلو : كافرعم لثم هاخرع
 . © اوقرتفيو اولع ىح مهدشني لازي , آل مث ء نآر هلا ىلع رعشلا نوراتخت

 اوناكىتح ٠ مهيلع ىلوتسا دق ةرظانملاو ةشقانملا بجح نأ اذه نم ىرتو
 . راعشألاو بهاذملاو راكفألا مهولجاسيو مولداجيل ؛ مهلتاقم عم نوفقاوتي

 ةجحم مهموصخ نوملسيال مهف ؛ مطدج مهم ”ارأل بصعتلا دوسي ناكو

 يلب « باوصلا ةحضاو وأ « قحلا نم ةيزق'نكت امهم ةركفب نوعتتي الو"
 ء هديؤي امع اثحنو « ممداقتعا ىف ناممإ الإ ؛ مهموصخ ةجح مهديرت ال
 قامعأ ىف مههاذم لغلغتو ؛ ميش وفن ىلع مهراكفأ ء ءاليتسا كلذ ق ببسلاو

 مهف ناكو « مهكاردإ قرطو مهريكفت عضاوم لكل اهؤاوهتساو . مهمولق
 مهسساححو ةيب رعلامهحورو « ةيودبلا مه معزن لثمتةموصخةدشو ددل كلذ عم
 . نامزلا مدق نم برعلا اهم ربششا ىلا

 ء دحاو بناج نم قحلا اوكردي نأ ىلإ بصعتلا كلذ مهعفد دقو
 ةرطيسو مهتدحو « ةديدشلا مهيبصع آل كلذو « ةيحان لك نم هوكرديالو
 تحن الإ نوكرديالو « هئوض تحن الإ نورظني ال مهلعج « مهلع بهذملا
 موصتملا ججح مهديرتالو . هرصنيو « هيلإ وعدي ام الإ نوفرعيالو . هناطلس

 اوعرتخم نأ ىلإ مهيهذم ةرصن ىف مهيغر مهعفد دققل لب . ارارصإو ادانع الإ

 مهضعب نع ىور ىبح ٠ 2 هللا لوسر ىلإ اهوبسنيو ؛« ثيداحأ ائايحأ
 ثيداحأ ىف اورظني نأل نيملسملا اعدف ع جرراوحلا بهذم نع عجر هنأ
 لَم ىنلا ىلع اوبذك ليلدلا اودجم مل اذإ اوناك مه آل , مكي هللا لوسر
 . سانلا ىلع اوجتحاو . ثيدحم

 ,موم . ”و؟ نم لوألا دلغنا )١(
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 هيما رع الع نوطيح الو ؛ هرهاوظب نوكسمتي ميركلانآرقلاب ىلدج ىف اوناكو
 ءىداب رهظيو « اهظنل نم ودبي امك اهومهف ةيآ ل تركذ الكو ٠ هتياغو
 ىذلا مهعوضوم ىلع قابطنالا نم عون ىأب قبطنتال تناك اميرو « ابنم ىأرلا
 . مقتسموأ حضاو ريغ قابطنالا ناك وأ « هيف نولداجت

 لجر ةأرماب مهنا ًافنآ هانركذ ىذلا ىركشيلا لاله نب ةديبع نأ ىوري
 « كلذ هل اوركذف : ايرطق اوتأف « هنذإ رغب هلزنم لخدي ارارم هوأر دادح

 . اولاقف . مير ثيع داهجلا نمو « ممملع ثيح نيدلا نم ةديبع نأ مل لاقف
 . هريخأت . ةديبع ىلإ ثعب مث . اوفرصنا : لاقف . ةشحافلا ىلع هراقن ال انإ

 : لاق ؟ ىرت ا « ننمؤملا رمأ اي ىنوتتم لاقف ةشحافلا ىلع راقي ال هنإ لاقو

 لواطت لواطتتالو ؛ بنذملا عوضخ عضخت الف ؛ مهئيبو كنيب عماج ىفإ
 ءمحرلانمحرلاهآلا مسب : لاقف « ةديبع ماقخ « اوملكتف « مهيب عمجف « ءىربلا

 رخ وه لب ؛ ركل ارش هوبسحت ال ( مكنم ةبصع كفإلاب اوءعاج نيذلا نإو»

 هل مهنم هربك ىلوت ىذلاو « مثإلا نم بستكاام مهْنم ءىرما لكل « مكل
 هيلإ اوماقو « اوكي اهوعمس الف . تامب ركلا تايآلا رخآ ىلإ «..مظع باذع
 ةوالت درجمم مهلع ىلوتسا فيك رظنا . )١( انل رفغتسا اولاقو « .هوقنتعاو

 قبطنتف « هب مر كفإوهأ : اورظني نأ ريغ نم هوعربو هورقأق «ميركلانآرقلا
 ؛ دحلا بجوت ةقيقح مأ . ةعركلا تايآلا ىف ةروكذملا فاصوألا هيلع
 « ةفطاعلا مبلع بلغت موق مهلكلو « مهمعز ىف نامإلا ةرظح نع جورخلاو

 ةءارملاب مكحلا اوردصأ اذلو « هنودعي ال ىحطسلا رظنلا مبملع بلغيو
 . ضيقنلا ىلإ ضيقنلا نم اولقتناو « ةشحافلاب مكس دعي

 ىلع بصعتلاو « ةحاصفلا اهدوسي تناك مهمالداجم نإ : ىلمحلا لوقلاو

 « اهمارم ىف قمعت ريغ نم صوصنلا رهاوظ ىلإ رظنلاو « نيملسملا نم ,هربغ
 ةيحان « ةدحاو ةيحان نم الإ قحلا نوكرديال اوناكو ؛ اهراوغأل ريسو

 . مههذم

 .؟؟؟ 2٠ ؟؟٠ ص ؟ ب درسلا لياكلا (5)
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 : جراوخلأ مهنع هللا ىفر ىلعو سابع نب هللا دبع ةرظانم

 موهموصخو مهاوج ىف لجعت ال لاقو جراوخا ىلإ سابع نبا ىلع ثعب

 يح « ربصي ملف « هنوملكي اولبقأف « مهاتأ تح مبلإ جرخف « كينآ ىتح
 : لاثن مهعجار

 اسالصإ اديرب نإ ٠ : لجو زع هللا لاق دقو « نيمكملا نم متمقن ام

 لعج ام امأ . انلق جراودللا تلاقف « ِةّتِلَي دمحم ةمأب فيكف « امبنيب هللا قفوي

 هب رمأ اك مهلإ رهف ء هل حالصإلاو هيف رظنلاب رمأو « سانلا ىلإ هكح
 ةدلج- ةئام ىنازلا ىف مكح « هيف اورظني نأ دابعلل سيلف « هاضمأف هب ركح امو

 : سابع نبا لاق . اذه ىف اورظنب نأ دابعلل سيلف « هدي عطقب قراسلا ىفو

 لعجي وأ هل اولاقف « مكنم لدع اوذ هب ىكحم ؛ : لوقي لجو زع هللا نإف

 ءامد ف مكحلاك اهجوزو ةأرملا نيب نوكي ثدحلاو ديصلا ىف كحلا

 نسألاب وهو صاعلا نبا كدنع لدعأ « كلنيبو انئيب ةبالا هذهف . تململا

 دق .هب رح لهأ نحنو « لودعب انسلف الدع ناك نإفءانءامد كفسيو « انلئاقي
 وأ اولتقي نأ هككح لجو زع هللا ىفمأ دقو « لاجرلا هللا رمأ ىف متكح

 هنيب و ركنيي ميتك مث © لجو زع هللا باتك ىلإ مهانوعد ام كلذ لبقو اوعجري

 لجو رع عطق دقو « ةضافتسالاو ةعداوملا هنيبو مكشيب ملعجو « اباتك

 ثعبو . ةءارب تلزن ذنم « برحلا لهأو نيملسملا نيب ةعداوملاو ةضافتسالا
 رظنف « ةفاطإ دشأ مه مهسوعر ىأب رظنا لاقف « مهلإ رضنلا نب ديز ىلع
 ىلع جرخف + سيق نب ديزي دنع مهتم رثكأ لجر دنع مهرب مل هنأ هريخأل
 . سانلا ف

 + مهمالك نع هتنا لاق « سابع نبا نومصاخم مهو مملإ ىبنا املو

 اذه نإ مهللا لاق مث « هبلع ىثأو هللا دمحف ملكت مث « هللا كمحر كبنأ مأ
 ع ثعوأو هيف قطن نمو « ةمايقلا موي جلفلاب ىلوأ ناك هيف جلفأ سمافم



 لس اة ب

 اولاق' . مكميعز نم : مل لاق مث ٠ اليبس لضأو ىمعأ ةرخآلا ىف وهف

 . نيفص موي مكتموكح اولاق . انيلغ مكجرخأ اهف : ىلع لاق . ءاوكلا نبا

 ىلإ مهيجت ملقف فحاصملا اوعفر ثيح مهنأ نونلعنأ « هلا مكدشنأ : لاق

 ؛«نآرقالو نيد باعصأ اوسيل مهن] مكنم موقلاب لعأ ىنإ ركل تلق « هللا باتك

 -اوضما « لاجر رشو لافطأ رش اوناكف الاجرو الافطأ مهنف رعو مهتبحص فإ

 ؛ةديكمو انهدو ةعيدخ ضحاصملا هذه مرقلا عفر امنإذ , مكقدصو مكقح ىلع

 مكل ىلوق اوركذا مكل تلقف . مهنم لبقن لب «ال ملقو « ىنأر ىلع مثددرف

 اييحن نأ نيكحلا ىلع تطرتشا باتكلا الإ متيبأ الف ٠ ىايإ مكتيصعمو

 سيلف . نآرقلا كح امكح نإف ؛ نآرقلا تامأ ام اتي نأو « نآرقلا ايحأ ام

 ءارب امهمكح نم نحنف ايبأ نإو . ميركلا نآرقلا ى اع محم اكد فلاخت نأ انل

 انمكح انسل انإ :لاقف . ءامدلا ىف لاجرلا مكحن الدع هازتأ انربخف اولاق

 اإ قطنيال نيتفد نيب روطسم طخ وه امثإ « نآرقلا انكح امثإ لاجرلا

 ملعيل لاق . مهنيبو كنيب هتلعج مل لجألا نع ان ريخف اولاق « لاجرلا هب لكتي

 « ةمألا هذه ةندلا هذه ىف حلصي لج وزع هللا لعلو « ملاعلا تبغتيو . لهاجلا

 . مهرخخأ دنع نم اولخدف « هللا مكمحر ,كرصم اولخدا

 : مهلاتق لبق جراوخللل ىلع ةلداحم  '؟

 اوملسأ نأ ىلع مهلإ لسرأ ترأآلا نب بابخ نب هللا دبع جراوحلا لتق امل

 . كانلتقل كلب ان رفظ نألو « هلتق انلك نإ هيلإ اولسرأف « بابخ نب هللا دبع لتاق

 اذام : لاتقلا لبق مل لاقف . مهعمجم هيلإ اوزربو « هشيج ىف ىلع مهاتأف

 الف « لمججلا موي كيدي نيب انلتاق انأ كنم انمقن ام لوأ اولاقف ؟ ىنم متمقن

 انتعنمو « لاملا نم مهركسع ىف اندجوام انل تحأ لمجلا باعصأ مزبلا

 ؟ ةيرذلاو ءاسنلا نود ملام تللحتسا فيكف « مه-رارذو مهئاسن ىبس نم

 ' لبق ةرصبلا لام تيب نم هيلع اوراغأ اوناك امع الدب مهاومأ كل تحمأ امنإ لاقف

 مك ( مالسإلا كح ىلل ناكو « انولتاقي مل ةيرذلاو ءاسنلاو « مهلع ىودق

 مل نم قاقرتسا زوجالو « مالسإلا نع ةدر مهنم نكي لو مالسإلا راد



 سم 158 -

 لجخف .. همبس ىف ةشئاع ذخأي مكبأ ءاسنلا مكل تحبأ وا دعبو . رفكي

 كلمسأ نع نينمؤملا ريمأ ةرمإ وحم كيلع انمقن : هل اولاق مث « اذه نم موقلا

 لثم تلعف : لاقف , كالذ ىف ةيواع» كلعزان امل ةيواعم نيبو كنيب باتكلا ىف

 كنأ تملع ول رمع نب ليهس لاق نيح ةيبيدحلا موي كي نا لوسر لعف ام

 اذه : بتكف : كيبأ مساو كما بتك ١ نكلو « كتعزان ام هللا لوسر

 . رم نب ليهسو هللا دبع نب دمحم هيلع حلاص ام

 ىصق تناكف « كلذ لثم-اهوي مهم ىل نأ ٍرثلي هللا لوسر ىنريخأو

 تلق ملف : هل اولاقف . ءابآلا عم ِهَثلَي هللا لوسر ةصق ءانبألا ءالؤه ىف

 كتفالخخ ىف كش ى تنك نإف « ىناتبثاف ةنالخلل الهأ تنك نإف نيتكحلل

 تلقولو : ةيواعمل ةفصنلا كلذب تدرأ امنإ لاقف  ىلوأ نوكي كشلاب كرغف
 هلي للا لوسر اعد دقو « ةيواعم كلذب ضرب مل ةفالحلاب ىل اكحا نيكحلا

 انعءاسنو ؛ مكءانبأ و انءانبأ عدن اولاعت » : ملل لاقو « ةلهابملا ىلإ نا رجن ىراصن

 «  نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف لهتبن مث « ,كسفنأو انسقنأو « مكءاسنو

 ىراصنلا ض ري ل مكيلع هللا ةنعل لعجأف لبتبأ لاقولو « هسفن نم كلذب مهفصنأف
 « صاعلا نب ورمع ردغ ردأ ملو « ىسفن نم ةيواعم انأ تفصنأ كلذل ؛ كلذب

 هيي هللا لوسر تدجو لاقف . كلل ناك قح ىف نيمكحلا تمكح ملف : اولاق

 اكح ًاضيأ انأ تقأو « لعفب مل ءاش ولو« ةظيرق ىب ىف ذاعم نب دعس مكح دق

 نمذاكى بح عدن ىكحو. لدعلاب كح مالسلاو ةالصلاهيلعهللا وسر يكح نكل
 : مه راكأ لاقو ؛ موقلا تكسف . اذه ىوس ءىش يكدنع ليف « ناكام رمألا

 . فاالآ ةعبرأ ىبو فالآ ةينامت مهنم هيلإ نمأتساو « ةبوتلا:اولاقو؛ هللاو قدص



 مج تاكم

 محسسسملا

 2 ا ا * ان

 2ث ةلكد قدرال نب عش يم
 ظ : لاقف عفان ىلإ روع نب ةدجن لسرأ

 بالاك مئيلل تنأو كب ىدهع اف : دعب امأ . محرلا نمحرلا هللا مسب :

 ةنوعم ىرت الو « مثال ةمول هللا ىف كذخأت ال « ميلا خلاك فيعضللو محرلا

 مامإلل نأ ملعأ ىنأ الول كلوق ركذت امأ « كباحصأو تنأ تنك كلذك « ملاظ

 تيرش ايلف « نيملسملا نم نيلجر رمأ تيلوت ام هتيعر عيمج رجأ لثم للداعلا

 تبكرو « ةصغ قحلا نم تبصأو « هناوضر ءاغتبا كبر ةعاط ىف كسفن
 « كبامصأ نمو كنم ةأطو هيلع لقثأ دحأ نكي ملو ناطيشلا كلل درجته رم

 مهرذع نيذلا ترفكأف ٠ تيوغف « كاوغأو كاوغتساو : كاوبتساو كلامساف

 قمحلا هلوقو « هؤانث ىلج لاقف « مهتفعضو نيملسملا دعق نم هباتك ىف هللا

 ٠ نيذلا ىلع الو ىضرملا ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل » : قدصلا هدعوو

 نسحأ مهامس مث ٠ هلوسرو هلل اوحصن اذإ « جرح نوقفني ام نودجم ال

 « لافطألا ىلتق تللحتسا مث « ليبس نم ننسحملا ىلع ام .٠  ىلاعت لاقف ءامسألا

 ةرزاو رزت الو » : هركذ زع لاقو « .مهلتق نع لي هللا لوسر ىبن دقو
 معفديالو « مهلع دهاج نم هللا ,إضفو ًارمخ دعقلا ىف لاقو . « ىرخأ رزو



 سس اال ا

 2 هيف ىظعت كباتك ىناتأ دقف « دعب امأ . محرلا نمحرلا هللا مسب

 قحلا نم هيلع تنكام فصتو « ىرجزتو « ىل حصنتو « ىفركذتو

 نيذذلا نم ىناعجب نأ لجو زع هللا لأسأو . باوصلا نم هرثوأ تنك امو

 دعقلا رافكإ نم هب تند ام ىلع تبعو « هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي
 م ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ كلل رسفأسف « ةنامألا لالحتساو لافطألا لتقو

 هللا ىلص هللا لوسر دهعي ناك نمم تركذ نك اوسيلف دعقلا ءالؤه امأ

 هبرهلا ىلإ نودجم الء ني روصحم نيروهقم ةمركملاةكمب اوناك مهنأل . ٍلسو هيلع

 « نيدلا ىف ارهقف دق ءالؤهر « اقيرط نمملسملاب لاصتالا ىلإ الو ء اليبس

 : مل ليقف ء٠ ضرألا ىف نينعضتسم انك » اولاق ذإ « مهلثم ناك نميف
 نوفلخنا حرف » : لاقو « ؛ ابق اورجابف « ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ»

 هلذ ويل ؛ بارعألا نم نورذعملا ءاجوو : ىلاعت لاقو« عهللال وسار فالخ مهدعقع

 اورفك نيذلا بيصيس ٠ : لاقو . هلوسرو هللا اوبذك مهلأو مهريذعتب ريخف؛مل

 . مهنامسو مهئامسأ ىلإ رظناف .؛ ملأ باذع مبنم

 ةدجناب هللاب ملعأ ناك مالسلا هيلع ًاحون هللا ىن نإف لافطألا رمأ امأو
 نإ كنإ « ارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذتال بر » : لاقف ؛ كنم ىم
 مهو رفكلاب مهامسف « ارافك ًارجاف الإ اودلي الو كدابع اولضي مهرذت
 ىف هلوقن الو . حون موق“ ىف كلذ ناك فيكف « اودلوب نا لبقو : لافطأ
 . (ربرلا ىف ةءارب مكل مأ « مكئلوأ نم ريخ مكرافكأ : : لوقي هللاو : انموق

 فيسلا الإ مهنييؤ اننيب سيلو « ةيزج مهنم لبقت ال برعلا ىكرشك ءالؤهو
 . مالسإلا وأ

 لحأ اك ملاومأ انل لحأ لجو زع هللا نإف انفلاخ نم تانامأ لالحتسا امأ
 « هللا قئاف « نسملسملل ع مهاوماو . قلط لالح هؤامدف مهءامد انل

 دوعقلاو « اننالذخ كعسي نلو « ةبوتلاب الإ رذع ال هنإف « كسفن عجارو
 . انتلاقمو ائقيرط نم كلل هانجبم ام كرتو « انع '

 . هب لمعو قلاب رقأ نم ىلع مالسلاو
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 زيزعلا كيع نب ربو ىجراخ سس ٌةرظانم

 همساو « زيزعلا دبع نب رمع ىلع بذوش جرحخ ةئالل ةلمكملا ةنسلا ىف

 : هيف ءاج اباتك رم هيلإ لسرأق « ركشي ىب نم وهو « ماطسب

 مهف « ىم كلذب ىلوأ تسلو « هلوسرلو هلل ابضغ تجرح كنأ ىنغاب
 ناك نإ و « سانلا هيف لعخد ايف تلد « انيديأب قحلا ناك نإف « كرظانأ ىلإ
 ظ 1 . كرمأ ى انرظن كدب ىف

 « كلناسرادي نلجر كيلإ تثعب دقو « تفصنأ دق ؛ رمع ىلإ اذه بتكف
 1 . كنارظانيو

 « ركشي ىنب نم الجرو « مصاع همسا ًايشبح نابيش ىيِل ىلوم لسرأو
 لاقف ؟ ممقن ىذلا امو «ج رخلا اذه امكجرخأ ام امل لاّتف « رمع ىلع امدقف

 نع انريخأف « ناسمحإلاو لدعلا ىرحتتل كنإ ؛ كتريس انمقت ام : مصاع

 لاف . ,هرمأ مهتززتبا مأ « ةروشمو سانلا اضر نعأ « رمألا اذه كمايق

 لبق ناك لجر ىلإ دهعو : الع مهتيلغ الو « مهملع ةيالولا مهلأس ام :رمع

 نم لكب اضرلا نورت منأو « ركريغ ههركي ملو « دحأ ىلع هركني ملو تمقف
 « قالا تفلاخ نإف لجرلا كلذ ىقوكرتاف « سانلا نم ناك نم فصنأو لدع

 ؟وهام لاق . دحاو رمأ كنيبو اننيب : الاق « مكيلع ىل ةعاط الف « هنع تيغرو

 « ىده ىلع تنك نإف « ملاظم ابتيممو « كتيب لهأ لامعأ تفلاخخ كانيأر : الاق

 اوجرخت مل مكنأ تملع دقف : رمع لاقف . مهم أرباو  مهنعلاف ةلالض ىلع مهو

 لجو زع هللا نإ ؛ اهقيرط متأطخأف ء ةرخآلا متدرأ مكتكلو « ايندلل ابلط
 هنإف« ىععبت نف» مها ربإليلخا لاقو « اناعل مسوهيلعهللا لص هللا لوسر ثعبي مل

 كئلوأ ١ : لجو زع هللا لآقو « محر روفغ كنإف « ناصع نمو « ىنم

 امذ كلذب ىكو الظ مللامعأ تيمس دقو . « هدتقا مهادهبف هللا ىده نيذلا

 « ةضيرف اهنإ ملق نإف « اهنم دبال ةضيرف بونذلا لهأ نعل سيلو « اصقنو
 نعلت الأ كدعسيفأ لاق . هتنعل ىتم ركذأام لاق . نوعرف تنعل ىّبم ىنريخأف
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 مهو © ىبب لهأ نعلأنأإلا ىتعسي الو « مهرشأو قلحلا ثبخأ وهو نوعرف

 . . نومتاص نرلصم

 سانلا اعد ل هللا لوسر نآل 'ال لاق . مهملظب رافك مه أمأ : لاق

 مقأ اثدح ثدحأ:لاق « هنم لبق هعئارشبو هب رقأ نم ناكف « ناعإلا ىلإ

 . هللا ديحوت ىلإ سانلا اعد متلي هللا لوسر نأ ىجراخلا اقف . دحلا هيلع

 ةنسب لمعأ ال لوقي مهم دحأ سيلف ؛ رمع لاق .:هدنع نم لزن امب رارقإلاو

 مهلع مرحم هنأ مهنم لع ىلع مبسفنأ ىلع اوفرسأ موقلا نكلو : هللا لوسر

 ,مهماكحأ درو « كلمع فلاخ امث أرباف مصاع لاق « ءاقثلا مبلع بلغ نكلو

 ناملعتأ لاق . ىلب الاق . قحلا ىلع اسيلأ « رمعو ركب ىنأ نع ىنرمحتأ رمعلاق

 لخنأو ىراريللا ىنسو « ىهءامد كفس «.ةدرلا لهأ لتاق نيح ركب ابأ نأ

 . ةيدلفب مه رئاشع ىلإ هدعب ايابسلا د . رمث نأ نوملعتأ لاق  لي:الاق ؛ لاومألا

 نم منأ نوءرتتفأ : لاق .ال الاق . ركب ىنأ لمع نم رمت ءىرب لهف لاق معنالاق

 مكفالسأ مهو « ناوربلا لهأ نع ىنارمخأف لاق . ال : الاقا. امهم, دحاو

 نم نإو ءالام اوذخأي ملو ؛ امد اوكفسي ملف اوجرخ ةفوكلا لهأ نالغت له

 . لماح ىهو هتيراجو بابخ نب هللا دبع اولتق « ةرصبلا لهأ نم مبلإ جرخ

 لتقي مل نم ءىرب لهف لاق . معن : الاق . وه ءىرب لهف.لاق . معن : الاق

 : لاق .ال :الاق ؟ نيتفئاطلاىدحإ نم منأ نوءربتفأ : لاق.ال :الاق . لتق نم

 فاالتخا متملع دقو . ةفوكلا لهأو ةرصبلا لهأو زمعو ركبابأ اولوتت نأ يكعسيفأ

 « هللا اوقتاف ء دحاو نيدلاو ؛ ىبب لهأ نم ةءارملا الإ ىعسالو ؛ ملابعأ

 نودرتو ؛ 2 هللا لوسر مهملع ,درام سانلا نم نرلبقت « لاهج مكنإف

 نمأ نم مكدنع فاخيو « هدنع فاخخ نم مكدنع نمأيو. « لبقام مهبلع
 هلوسوو هدبغ ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دبشي نم مكدنع.فاخع مكنإف .هدنع

 .هنولتقت منأو « هلامو همد نقحو هنمأ يلا لوسر دنع كلذ لعف نم ناكو

 :ىركشلا لاقف . مهاومأو مهءامد نومرحتف نايدألا لهأ رئاس مكدنع نمايو

 ريغ لجر ىلإ هدعب اهريص مث « ايف لدعف + محلاومأو اموق ىلو الجر تبأرأ
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 لاق « ملس دق هارت وأ « لجو زع هلل همزلي ىذلا قحلا ىدأ هارتأ . نومأم

 مقيال هنأ فرعت تنأو « كدعب نم ديزي ىلإ رمألا اذه مستفأ لاق . ال رمع

 « ىدعب هيف مهم نوكي مع ىلوأ نوملسملاو « ىريغ هالو امنإ لاق قحلاب هيف

 اثالث ىلا رظنا لاقو « رم ىكبف « اقح هالو نم عنص نم كلذ ىرتفأ لاق

 رمح لاقف . قح ىلع كنأ دهشأ مصاع اقف + هيلإ اداع مث هدنع نم اجرخف
 ىلع تاتفأ ال ىنكلو « تفصو ام نسحأ ام : لاق ؟ تنأ لوقت ام ىركشلل

 . هأ مهتجح ملعاو مهلع ضرعا « رمأب نيملسملا

# # # 



 لوصأ ةسايسلاب طلت تذحأ ابلكلو . ةيسايس ةقرفلا هذه تأدئيا

 ىف ةيمالسإلا راكفألا لغش ىذلا رمألا ف ًايباس ايأر مل اولوكو « نيدلا

 لهأو « ةعيشلاو جراوحلا اهراثأ ىلا ةريبكلا بكترم ةلأسم وهو « رصعلا

 . ةيسايسلا قرفلا ف اهانددع ةيسايسلا اهتأشنلو « لارتعالا

 ةباحصلا رصع ى تناك ةقرفلا هذه تبن اهنم تبن ىلا ىلوألا ةرذبلاو

 «تعاش امل هلامعو نامع كح ىف ةلاقلا نإف « هنع هللا ىضر نامع دهع رخآ ىف

 نم ةفئاط تمصتعا  هلتقب تبننا مث « ةيمالسإلا عاقبلا تألمو « تعاذو

 نئفلا كلت ىف كارتشالا نع عانتمالاب تنصحنو « قيمعلا تمصلاب ةباحصلا
 ىنلا نع ركب ىلأ ثيدحم اوكمتو « اديدش اجرم ابف نوملسملا جرم ىلا

 ريخ اف ىثاملاو « ىثاملا نم ريخ اهف دعاقلا نتف نوكتس : لاق ذإ يم

 نمو « هلبإب قحليلف لبإ هل ناك نف « تعقو وأ تلزن اذإف الأ « ىعاسلا نم
 لاقف . هضرأب قحليلف ضرأ هل تناك نمو « همنغب قحليلف متع هل تناك
 ىلإ دمعي : لاق ؟ ضرأالو مغ الو لبإ هل نكت مل نم هللا لوسراي : لجر
 نع اوعنتماو . ةاجنلا عاطتسا نإ جنيل مث « رجح هدح- ىلع قديف « هفيس

 ثحبلاب مهسفنأ اونعي ملو « نيملسملا نيب تعقو ىلا بو رحلا ف ضوحلا
 ركبوبأو « صاقوىنأ نب دعس ءال ؤه نمو «نيتلباقتملا نيتفئاطلا ىف قحلا نع

 اذو « مهريغو نيصحملا نب نارمع نب هلل دبعو ؛ قباسلا ثيدحلا ىوأر

 8 هرشأو هلهمأ ىأ ( ءاغأو هجرأ ) لم ريخأتلا افروسأ ؛ نيينعم لع ءاجرإلا 000
 اوناك مهنأل « مييحصف لوألا ىعملاب ةعاجلا ىلع ةئجرملا مسا قالطإ امأ . ءاجرلا ءاطعإ فاثلاو
 عم رضت ال . نواوقي اوناك مهناف ؛ رهاظن ىلاثلا ىنمماب امأو , دصقلاو ةينلا ىلع لمملا نورخ
 ةريبكلا بحاص مكح ريخأت : ءاجرإلا ليقو . ةعاط رفكسلا نم عفني ال اك « ةيصعم نامإلا
 راثلا لهأ نموأ . ةنجلا لهأ نم هنوك نم ؛ ايندلا ىف أم ركحب هيلع مكحي الف « ةمايقلا موي لإ
 ةمج ردلا نمهنمهللا ىضنر ىلع رخأت ةئجرملا : ليقو « ناعلباقتم ناتقرف ةيديعولاو ةئجرملا اذه لمت
 . ( ناتسربشلا لحنلاو للملا ) ناتلباقتم ناتقرف ةعيشلاو ةئجسرملا اذه لعف . ةعبارلا ىلإ لزألا
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 « ىلاعتو هناحبس هللا لإ مهرومأ اوضوفو قحأ نيتفئاطلا ىأ ىف مكدلا اوئجرأ
 ةباحصلا نيب تناك اياصقلا نإ : اهلئاسمو نفلا هذه اياضق قىوونلا لاق دقو
 ملو « نيتفئاطلا اولزتعاف « ابن اورحت ةباحصلا نم ةعاج نأ ىد ؛ ةبنشم

 بامسأ نايب ىفو ماقملا اذه ىف ركاسع نبا لاقو « باوصلا اونقيقي ملو اولتاقي
 اومدق الف ؛ ىزاغملا ىف اوناكو « اوكش نيذلا كاكشلا مه مهتإ ] : ةقرفلا هذه

 سبيل ؛ دحاو مهرمأو سانلاب مهدهع ناكو ؛« نامع لتق دعب ةنيدملا

 « فالتخا مكنيب سيل : دحاو مكرمأ رمأو مكل انكرت اولاقف « فالتخا مهيب
 ام لظم نانع لتق لوقي ركضعبف « نوفلتخم مثأو و مكيلع انمدقو-

 ؛دباعأو قحاب ىلوأ ىلع ناك : لوقي مكضعبو « هباحصأو لدعلاب ىلوأ
 دبشن الو امهنعلل الو امهم أريتت ال نحتف ؛ قدصم اندنعو عاةقث مهلك

 . امبدب مكحب ىذلا وه هللا نوكي ىح هناحبس هللا ىلإ امثرمأ ءىجرثو ؛ امهلع

 .ىف ديدشلا طارفإلا ةعيشلا نلعأت « ةيمالسإلا قرفلا تنوكت املو

 « ةباحصلا نم ةيلعلا ىلع اومجبم ىتح كلذ ىف ةالاغملاو « تيبلا ل ال بصعتلا

 نم ىلع نيبو مهيب اوضرف ذإ « امنع هللا ىضر رمعو ركب ابأ اورفكو
 جراوحلاو . ةبذاكلا مهلحتو ؛ ةدسافلا مهاليخأ ىف الإ ر وصتي الام تاوادعلا

 نم ملع اب نيملسملل نكي مل ةديدج ةلحن اونلعأو « نيملسملا رهاج اورفك

 نأ معزت ةيومألا ةلودلا عيمجللا ءارو نمو 1 بناذم لك ريفكت ىهو لبق

 نيهراك وأ نيعئاط اوعضخو « مهئاول تحن اووضنا نيذلا مه ئيملسملا
 فاج مهادع نمو « مهمكح نيضار ريغ وأ نيضار اولبقو ء مهئاطلسل

 . نيدلا نع دعبو ؛ ةلملا نع هسفنب

 ارثجرأو * قيرف ةرصانم نع نوئجرملا عنتما ؛ ماسقنالا كلذ ثدح امل

 اوضوخم نأ اوديرب ملف . بويغلا مالع هللا ىلإ هوضوفو ؛ مهرمأ ىف مكحلا

 مب ًاولاقو « ءوسب نييومألا رذ نع تح اوعشماو ىسايس ثيدح ف

 ارافك نذإ اوسيلف « هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودبشي منإ

 رئارس فرعي ىذلا هناحبس هللا ىلإ مهرمأ ءىجرن نيملسم لب . نيكرشم الو

 : اهلع مهساحبو سال
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 هرفك جراوخلا ىعداو « ةريبكلا بكترم رمأ ىف ثحبلا رثك املو
 اوناكو « مه ريهاج ىلع ءاوعش ابرح اوماقأو  نيملسملا لك ىلع ةراغلا اونشو
 ةريبكلا بكتزمىف رمألا نوملسملا ضوف « مهماكح بنج ىف ةذاح ةكوش
 نم فلخ مث « هريف ىف يكحلا اوئجرأ اك اهكترم ىلع مكسحلا اوئجرأو
 فنلخلا اذه فقوم نكي ملو ةئجرملا مسا نوفلاخْما هلحن « فلخ ءالؤه دعب
 رارقإ نامإلا نأب مكح لب < لوألاك ًايبلس ًافقوم ةريبكلا بكترمل ةبسنلاب

 لصفنم ناميإلاف « ةيصعم ناممإلا عم رضي الو « ةفرعمو داقتعاو قيدصتو
 « باقلاب داقتعا نامإلا نأ ,عزف « فرطتو ىلاغ نم مهنمو ؛ لمعلا نع
 ق ةينارصنلاو ةيدوبلا مزل وأ ء ناثوألا دبعو ؛« ةناسلب رفكلا نلعأ ْنِإَو

 . ىلع تامو مالسإلا راد ىف ثيلثتلا نلعأو « بيلصلا دبعو مالسإلا راد

 زع هلل ىلو وهو ؛ للجو زع هللا دنع ناعإلا لماك نمؤم وهف « كلذ
 , 67 ةئيلا لهأ نمو لجو

 ريزحتلا لكأ مرح دق هللا نأ ملعأ : لئاق لاق ول نأ معز مهضعب نإ لب
 لاق ولو . انمؤم ناك اهرغ مأ ةاشلا هذه هللاهمرح ىذلاريزنكللا لهىردأ الو
 اهلعلو « ةبعكلا نيأ ىردأ ال ىنأ ريغ ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ جحلا ضرف دق هنأ ملعأ
 ناعإلا ءارو رومأ تاداقتعالا هذه لاثمأ نأ هدوصقمو ؛ انمؤم ناك « دئطأت

 أ ىف كشي نأ هلقع نم زيجتسي ال القاع نإف ؛ رومألا هذه ىف كاش هنأال
 .©) رهاظ ةاشلاو ريزتحللا نب قرفلا نأو « ىه ةهج ةيأ ىلإ ةبعكلا

 لك تاعاطلا لامعأو نامإلا قئاقحم نيسملا بهذملا كلذ ىف دجوو
 « ابهذمو اقيرط هل هذنتاو « ةلحن هل ةنلعأت ب هتمه ىضري ام رهتسم دسفم
 ارئاسوب مهدسافمل ةرريمو مهم آل ةعيرق هوفاو «٠ نودسفملا رك دقل ىح
 نيدسفملا رثكأ ىف ىوه فداصو « ةئيبحلا مهتاينو « ةدسافلا مهضارغأل
 نأ نم ىورب ام ماقملا اذه ُْق ناهفصألا جرفلا وب أ هيكحم امو ٠ نيواغلا

 )١( مزح نبال لحتلاو للملا ىف لصفلا .

 ١ ( قاتسربشلل لحنلاو للملا .
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 دحأ امهقلف « امهاقني نم لوأ امني مكحلا العجف اصتخا انجرمو اينيغا
 ىدلعأ نإ الأ لاقف ىججرملا مأ ىعيشلا رش امهمأ هل الاقف نيرتبسملا نييحابإلا
 . ءىجرم لفسأو ىعيش

 نيتفئاط ىلع ءاطت تناك ةئجرملا ةملك نإ : لوقن نأ عيطتسن اذه ىلعو
 ناك ىذلا تاليللاو ةباحصلا نمب عقو ىذلا فالوللا ركح ىف ةفقوتم امها دحإ
 ةفئاطلا ةيناثلاو . ىومألا رصعلا وهو ةباحصلا رصع ىلو ىذلا رصعلا 2
 ناعإلا عم رضي الف رفكلا ادعام بونذلا لك نع وفعي هللا نأ ىرت ىلا
 بهذا اذه ق قاسفلا دجو دقو « ةعاط رفكلا عم عفنتال اك ةيصعم

 : نسحلا نب ىلع نب ديز ليبقلا اذه ىف لاق لو, مياس احتفم بابل

 مسا ةفئاطلا تلعج دقو . هللا وفع ىف قاسفلا اوعمطأ نيذلا ةئجسرلا نم ًاربأ
 . قرفلا ام بست تناك ىلا عئانشلا نم ةثجرملا

 بحاص نأ ىريال نم لك ىلع ةئجرملا مسا نوقلطي ةلزتعملا ناك دقلو
 اذلو « هنع هللا رفعي دقو « رادقع بذعي لب « رانلا ىف ادلع سيل ةربكلا
 دقلو . رابتعالا اذه ةئجرم مهنع هلل ىضر هيبحاصو ةفينح ىلأ ىلع قلطأ

 لاقي ناك دل « ىرمعلو : لحنلاو للملا ى ىناتسرهشلا ماقملا اذه ىف لاق

 ةلمج نم تالاقملا باعسأ نم رثك هدعو « ةنسلا ةثج.رم هباعصأو ةفينح ىلأل

 وهو « بلقلاب قيدصتلا نامإلا لوقي ناك امل هنأ هيف ببسلا لعلو . ةثجرملا
 هجرحت عم لجرلاو . ناعإلا نع لمعلارخؤي هنأ اونظ صقني الو ديزي ال
 تلاخم ناك هنأ وهو « رخخآ هجو هلو « لمعلا كرنب ىتفي فيك لمعلا ىف

 نوبتلي اوناك ةلزتعملاو . لوألا ردصلا ىف اورهظ نيذلا ةلزتعملاو ةيردقلا

 نم امإ بقللا نأ دبالف ؛ جراوحلا كلذكو ًائجرم ردقلا ف مهفلاخ نم لك

 ص . جراوطلاو ةلزتعملا ىيرف

 هباحتأو ةفينح ىلأ ريغ ربك ددع وحنلا اذه ىلع ةئجرملا نم دع دقو
 قلطو ٠ ريبج نب ديعسو ؛ بلاط ىلأ نب ىلع نب دمحم نب نسحلا مهم

 (لدجلا خيراتس ١١ م)
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 < نابلس نب لتاقمو « راثد نب براحمو ء ةرم نب ورمعو « بيبح نبا
 اورفكي مل ثيدحلا ةمنأ مهلك ءالؤهو « رفعج نب ديدقو « ناهس ىلأ نب داحو

 اصاووصخو ؛ مه ريغو ةثججرما نبب ةرظانملل سلاجم دقعت تناك دقو اذه

 دق ةنطق نب تباث نأ ىناهفصألا جرفلا ىنأل قاغألا ىف ءاج دقو  جراوحلا

 .«ناسارخ نولداجتيف نوعمتجم اوناك ةئجرملا نم اموقو ءارعشلا نم اموق سلاج

 ”اهلاق ةديصق مهدشنأ كلذ دعب اوعمتجا الف « هبحأو ةثجرملا لوق ىلإ لاف

 : ىهو ءاجرإلا ف

 ادقن دق شيعلا نظأ ىلإ دنهاي

 هفقباس تسل موي ةنيهر ىلإ

 هب تيفو نإ اعيب ىلر تعباي
 انثريس نإ . ىل ىعمتساف . دنه اي

 ةبشم تناك اذإ رومألا ىجرن

 ومهلك مالسإلا ىلع نوملسملا

 ادحأ غلاب ابنذ نأ ىرأ الو

 انب داري نأ الإ مدلا كفسنال

 هل نإف ايندلا ىف هللا قتي نم

 هل سيلف رمأ نم هللا ىضق امو

 امهمإف ناّعو ىلع امأ

 ادهش دقو بغش امهنيب .ناكو

 اميعسي انامعو ايلع ىرخب

 هسبب نارضحم اذام لعأ هللا

 !دكن :اربدم الإ رمألا ىرأ الو

 -ادفأ دّقف اذه انموي نكي الإ

 ادحأ اورواج امارك ىلتق ترواج
 ادحأ هب كرشن مل هللا دبعن نأ

 ادنع وأ راج نميف لوقلا قدصنو

 اددق مهيد ىف اووتسا نوكرشملاو

 ادمصلا اودحو اماذإ اكرش سانلا م

 اددج ادحاو 'اًعيرط ءامدلا كفس

 ادغ باسحلا ىفو اذإ ىّبتلا رجأ

 ادشر نكي ءىبش نم ضقيب امو در

 ادهتجاو لاق ايف دبعت ولو

 ادبع ذم هللاباكرشي مل ناديع

 ادهش ام هللا نيعبو اصعلا قش

 درو ةيأ قحم ىردأ تسلو

 ادرسفتم هللا قليس دبع لكو
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 «بضلا نلا ه ا يه 0س 0 |

 ىف افدج ناك شيكو ؛ ةيسايسلا قرفلا فالتخا ناك فيك تملع
 «ةنح ةينيد اًثوح اممايرظنو اهثوحم تلوانت مث « ةيسايس تادنبا ضيكو « ةلمجلا

 مكتت نآلاو ةئج رملاك رمألا رخنآ ةينيدلا تايرظنلا هيلع تبالغ نم مهم
 ةيسايسلا ثوحمبلا نم اهطلاخخ امو . ةينيد ترمتساو « ةينيد تأدتبا قرف نع

 . ىرهوجلا ال ىضرعلا رظنلا قيرطبو « ةينيدلا ةركفلا ةرطيس تحن ناك
 ةيرمجلاو ةيردقلا : ىه ةزجوم تالكب اهنع ملكتن اثالث قرفلا هذه نم راتخنو

 ىلع نوكتل اهدج نم روصب ةقرف لك ف مالكلا بقعنو . ةلزمعملاو ةيمهجلا

 هللا ةدارإ راوجب ناسنإلا ةردقو « ردقلا ثيدح ىق نوملسملا ضاخ

 ةدايس نكلو . مهنع هللا ىضر ةباحصلا دهع ق هتردقو ىلاعتو هناحبس-

 ثحم ىف نوقمعتي ال مهلعج « ةرطفلا نم ةبيرقلا سفنلاو ةيبرعلا ةقيلسلا
 نوريسيو ء امموحم ىف نولغلغتي الو « اهقامعأ ىلإ نوصوغي الو لئاسملا هذه
 مرثكأ ض ضارقناو « مهدهع سعب امأ « مهلع رطيسي ىهذم قيرط ىف

 ةرثكو « لحنلاو للملا لهأو ةعدقلا تانايدلا باعصأب نيملسملا طالتخاو.

 كلاس اوكبلسو « مهن تعسستاو « موق ضافتسا دقق قرفلاو بهاذملا

 . لئاسملا هله ثحم ىف ةعدقلا تانايدلا بارصأ

 قلت ال ناسنإلا نأ اومعز مهمايب ددصب نحن نيذلا مهو مهنم قيرفف
 ىن « بهذملا اذه ماوقف « ءىث لاعفألا نم هيلإ بسني امث هل سيلو « هلاعفأ

 ةعاطتسالاب فصوي ال دبعلا ذإ . . ىلاعت هللا ىلإ هتفاضإو دبعلا نع ةقيقح لقعلا

 هللا قاحم اممإو « رايتخا الو ةدارإ الو هل ةردق ال « هلاعفأ ىف روبي وه امئإو

 لاعفألا هيلإ بنتو . تادابجلا رئاس ىف قلع ام بسح ىلع هيف لاعفألا ىلاعت

 « ءاملا ىرج وأ ء ةرجشلا ترمأ لاقي اكو « تاداهملا ىلإ بسنت اك ؟زاجج



 بس أمع لس

 « ترطمأو ءامسلا تميغتو « تبرغو سمشلا تعلطو « رجحلا كرحتو
 . ريج باقعلاو باوثلاو . كلذ ريغ ىلإ . . تتبنأو « ضرألا ترهدزاو

 ش . 20 رنج ناك ًاضيأ فيلكتلاف ريجلا تبثأ اذإو

 اوجتحا « مهمعز ىف رجلا لهأ رظن ةهجو نايب ىف مزح نبا لاق دقو
 نوكي الأ بجو « هقلخخ نم ءىش هبشيال « الاعف ىلاعت هللا ناك امل : اولاقن
 : لوقت اك وه امنإ ناسنإلا ىلإ لقعلا ةفاضإ ىنعم ًاضيأ اولاقو « هريغ الاعف دحأ

 . ىلاعت هللا هماقأ امتإو ءانبلا ماقو . هللا هتامأ انإو ديز تام

 ءاورتكأو « ةلحنلا هذبم ملكت نم لوأ نابب ىف نوخرؤملا ضاخ دقو
 .( اع قطن نم لوأ فرعت بعصلا نم ابهذم ريصت ىلا ةلحالا نأ دقتعأو

 انكلو . اقل أدبم ركذن نأو 5 ركشفلا هذ الوأ ني نأ بعصي اذهلو
 ايهذم راص ىبح ريكو ىومألا رصعلا لوأ ف ؛ عاش ريجلاو لوقلا نأ مزجت

 ىومألا رصعلا لوأ ىف اشاع نيليلج نمملاعل ناتلاسر انيرديأ نيبو « هرخخآ ىف
 بطاخم سابع نب هللا دبعل امهادحإ لمألاو ةينملا باتك ف ىضت ملا امرك ذ

 نورمأتأ « دعب امأ : اهبف لوقيف رجلاب لوقلا نع مهابنيو ماشلا لهأ ةيربج ا
 مكبد ىصاعملا نع سانلا نوهنتو : نوقتملا لض مكبو « ىوقتلاب سانلا
 دجاسم نازخو « نيملاظلا ناوعأو « نيلتاقلا فلس ءانبأ اي ء نوصاعلا رهظ

 لمحت « هللا ىلع رّثقم الإ مكنم له ٠ نيطايشلا فلس رامعو « نيقسافلا
 روزلاو « هتدالق فيسلا نم الإ مكنم لهو « هيلإ ةينالع اهسنيو هيلع همأ رجإ
 رفوألا هنم مكظح . متألامت هيلع مأ ٠ متيلاوت اذه لأ امش لع

 ًارانم الو « هذخخأ الإ الام هلل عدي مل نم ةالاوم ىلإ متدمع  ريكألا هنم

 هللا قح ظعأ هللا قلخ ثبخأل | متيجوأن ع هناخوأ هقرسالإ متيل الامال و. همده اه الإ

 اوزع ىبح لطابلا لهأ متعأو « اولقو اولذ ىح ؛ قحلا لهأ نع ملذاختو
 .بانأ نم لبقو « بات نم ىلع هللا باتو « اوبوتو هللا ىلإ اوبينأف ءاورثكو

 . قاتسربشلل لحتلاو للملا (1)
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 مكنم له : لوقي ذإ . ةيربجلا متر كف حيبقتب حيرصت ةلاسرلا هذه قو

 « رجلا اوعدا ةرصبلا لهأ نم موق ىلإ ىلع نب نسحلا ةلاسر ؛ اهنيناث

 هبنذ لمح نمو « رفك دقف ةردقو هئاضقو هللاب نمؤي مل نم : اهف لوقي وهف

 كيلملا هنأل « ةبلغل ىصعي الو اها ركتسا عاطي ال هللا نإ . رفك دقف هبر ىلع

 مهيب لحن مل ةعاطلاب اولمت نإف . هيلع ,هردقأ ام ىلع رداقلاو ؛ مهكلم امل

 مل اذإف « اولعف اع بو مهيب لاحل ءاش ولف ةيصعملاب اولمع نإوءاولعف ام نيبو
 ةعاطلا ىلع قلحلا هللا ريجأ ولف . كلذ ىلع مهربجأ ئذلا وه سيلف اولعفب

 « باقعلا مهلع طقسأل ىصاعملا ىلع مه ريجأ ولو « باوثلا مهنع طقسأل
 ؛ مهلع اميغ ىلا ةنيشملا ممف هل نكلو « ةردقلا ىف ًازجع ناكل مهلمهأ ولو

 ةجحلا هل تناك ةيصعملاب اول نإو مهلع ةنملا هل تناك تاعاطلاب اولمع نإف

 . ريجلاب حضاو حيرصت اذه ىفو . مهلع
 ىلأ دنع اسلاج تنك : لاق هنأ سابع نب هللا ديع نب ىلع نع ىورو

 نم.اوتأ ام اوتأ مبلأ نومعزي اموق انهاه نإ سابع نبا اي لاقف لجر ءاج ذإ

 .دحأ مهم انه اه نأ لعأ ول ؛لاقف . ىصاعملا ىلع مه ربجأ هللا نأو « هللا لبق

 هللا ريجأ : اولوقت ال « هنع هحور بهذذت ىتح هترصعف هقلح ىلع تضبقل

 . (١)هولهجتف هولماع دابعلا ام هللا معي مل اولوقت الو ؛ ىصاعملا ىلع

 ىنلا رصع ف لب « ةباحصلا رصع ىف تأشن رجلا ةركف نأ تملع دقو

 راصنأ هل « ابهذمو ةلحن هيف تراص ابنأ رصعلا اذه هب زاتما ىذلا امنإو هلل

 كلذب ماق نم لوأ نإ اولاقو ء سانلل هنونيبيو « هنوسراديو هبلإ نوعدي
 لاقيو « هنورشني اوذخأ ءالؤهو . نيملسملا ضعب هوملع دّقف ء دوبلا ضعب

 هرشنو « ماشلاب ىدوب نع هاقلت دقو : ,هرد نب دعتلا كلذ لعف نم لأ نإ

 رس باتك ق ءاج . لارفص نب مهجس هلع هاقلث مث ةرصبلاب سانلا نب

 لوقلا ناوفص نب مهنللا هنم ملعت : مهرد نب دعبلا ىلع مالكلا ىف نويعلا

 . لمألاو ةينملا (1)
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 ناعمس نب نابإ نع كلذ ذخأ دعجلا نإ ليقو . »١ ةيمهجلا هيلإ بسن ىذلا
 . ىدوبلا مصعأ نب تولاط نع نابإ هذخأو

 « ةباحصلا رصع ىف تأدتباو ةيدوب- تأدتبا ةلحنلا كلت نأ اذه نم ىرتو

 .ةباحصلا رصع ىلإ قبو لسو هيلع هللا ىلص ىننلل ًارصاعم ناك اذه تولاط نأل

 ايدوهم ارذب تناك ةلحنلا كلت نإ : لوقن نأ عيطتسنال كلذ عم نكلو

 نم تناكف « لبق نم راكفألا هذه مميب ىرجن تناك ('2 سرفلا نآل ؛ اصلاخ

 بهذملا كلذ عرعري ملف « ,هربغو ةيوناملاو ةيتشدارزلا اهقرط ىلا ثرحبلا
 هيلإ تبسنو هععإ تلحتنا ىلا ةقرفلا هذه معز امهج نإف « ناسارخ ىف الإ

 ةيسراف ةقرفلا هذِهف « الوحامو ناسا رخخ ىف الإ هتوعدل ةحلاص اضرأ دحب م

 ىث ق برعلا نم تسيلو ةلحنلا هذه ىف ةيدوبم

 مضعأو هتاعد رثكأ نآل 09 ناوفص نب مهلا ىلإ د رمللا بس دقو ْ

 : اهنم ىرخأ ءارآ ىلإ وعدي ريللا ىلإ هتوعد عم ناكدقو « هراصنأ

 دولتللاو «؛ دلاخم ءىشثال نأو « ناينفت رانلاو ةنجلا نأ همعز - ١

 . ءاقبلا قلطم ال « ءانفلا هدعبو ثكملا لوط وه ميركلا نآرقلا ىف روكذملا

 . لهجلا وه رفكلا نأو « طققف ةفرعملا وه نامإلا نأ همعزو  ؟
 *  ناثداح همالكو هللا لع نأب همعزو .

 فصوب هفصأ ال لاقو « لعو ىحو ءىث هنأ للا فصي ملو - 4
 ىلع ءائب نآرقلا قلخت لاقو « هللا ةيؤر ىن : دقو.ثداوحلا ىلع هقالطإ زوج

 ْ . مدق ال «© ثداح هللا مالك نأ نم همعز

 . مدقت ام ىلع ربجاب نولئاقلا م (1)
 هللا لص ىبتلا ىلإ ءاج سراف نم الجر نأ نسملا نع : لمآلاو ةينملا باتك ىف ءاج (*)

 ءردقو هللا ءاضق اولا نولعفت م ليق نإف . مهتاوخأو مهمانب نوحكدي مهيأ لاقو لسو هيلع
 . ىمأ سوجم ككل وأ كلذ لثم نولوقي نم ىمأ ىف نوكيس سو هيلع هللا ىلص لاقف

 « ةركفنلا هذ رعدي ( بسار ىبب ىلاوم نم وهو ) ناسا رخم ناوفص نب مهلا رهظ 0

 قل فزاملا زوحأ نب ملسم هلتقو رايس نب رص ىلع هعم جرخو ثراحلا نب حي رشل ابتاك نأكو

 نمحلا بأ و ىديرتاملا روصنم نأ ايهذم بلغت تح « دنوابنب هعابتأ قبو « ناورم ىب دهع رخآ

 . دالبلا هذه ةيداقتعالا بعاذملا لك لع ىرعشألا
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 مهمترهشو اهم اوناب ىلا ةلحنلا نأ ريغ « ءارآلا هذه ىف نوريثك هعبت دقو

 « لعفالو هل ةدارإ !ال ناسنإلا نأو « رججلاب لوقلا ىه « مبم ةصاخ تراصو

 انركذ دقو « مههذم نالطب تابثإو « مبلع درال فلخلاو فلسلا مدقت دقو

 « ىلع نب نسحلاو سابع نب هللا دبعك فلسلا ةنسلأ ىلع ىرج امم اضعب كل
 تالداحملابتكلا تنود دقو « ,هريغو باطخلا نب رمتو بلاط ىلأ.نب ىلعو

 اهاكحب ىربجو ىس نيب ترج ةليوط ةرظانم نم اءعزج سبقن نآلاو
 2 ىرخجب ثال داما تناك فيك اهنم فرعتل ؛ ليلعلا ءافش هباتك ف مقل نبا

 : ىذ ىه اهو. رايتخالاو را ىهذم لوح روصعلا لك

 ديحوتلا مقتسي الو « ديحوتلا ةحصل مزال ريجلاب لوقلا : ىربملا لاق

 لعف ءاش نإ هللا نأ عم « ثداوحلا العاف انتيفأ ردساب لقن مل نإ اننأل « هب الإ

 . ربجلاب لوقلا الإ هنم صلخب ال « رهاظ كرش اذهو « لعفي مل ءاش نإو

 عئارشلل فانم وهف ء ديحوتلل فانم ربجلاب لوقلا لب : ىنملا لاق
 ؛ عئارشلا تلطبل « رجلا حص ولف « باقعلاو باوثلاو « لسرلا ةوعدو

 . باقعلاو باوثلا نالطب كلذ نالطب نم مزليو « ىبلاو رمآلا لطبو

 « ىبملاو رمألل ريجخلا ةافانم كاوعد بجعلا نم سيل : ىرجلا لاق

 .هتافانم كاوعد بجعلا امتإو « لاقي لزي مل اذه نإف « باقعلاو باوثلاو
 ءىبشلا روصملا نوكي فيكف « ديحوتلا ةلدأ ىوقأ نم وهو « ديحوتلا
 ؟ هل ايفانم هل ىوقملا

 هتافانم نم رهظأ اهلعلو « رومألا رهظأ نم ديحوتلل هتافانم : ىبسلا لاق

 نأ ةدابش وه هتابثإو ديحرتلا ةديقع لصأ نأ كلذ نايبو « ىبلاو رمألا

 هلإلا ناف « نيتملكلا ىئاني رجلاو « هللا لوسر ًادمحم نأو « هللا الإ هلإ ال
 :دلؤت ىذلا وهو ؛ لالجلا توعنب ترعنملا لاكلا تافصل قحتسملا وه

 هب تءاج ىذلا ديحوتلاف « ءاجرلاو فوحلاو بحلاب هيلإ دمصتو « بولقلا
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 « هل دايقنالاو عوضخلاو لذلا لاك وه ىذلا « هلأتلاب برلا دارفإ وه لسرلا

 هدارمو هباحم راثيإو « هتايخرمو هتعاط ىف دهملا لذبو ةبانإلاو ةبحنا لاك عم
 . هدارمو دبعلا ةبحم ىلع ىيدلا

 ىذلا ديحوتلا وهو « مثألا اوم هيلإو ؛« لوسرلا ةوعد لصأ اذهف
 وهو « نيرخآلا نم الو « نيلوألا نم ال « هاوس انيد دحأ نم هللا لبقي ال

 راد مل عضوو ؛ هدابع هيلإ اعدو هبتك هب لزنأو « هلسر, هب رمأ ىذلا
 ٠ .نم ناكو « هليصحتو هليئكشل عئارشلا عرشو ؛ هلجاأل باقعلاو باوثلا
 وهالو : هيف هل رثأ الو « ةتبلآ اذه ىلع هل ةردقال دبعلا نأ ىردجلا اهأ كلرق
 هللا نأ وأ « برلا لعف داجاب رمأ لب « قيطي ال ام رمأ اذه هرمأو ( هلعف

 « هب هءرمأ ام نيبو هنيب لاحو ؛ هدض ىلع هرتجأو ؛ كلذب هرمأ ىلاعت و هناحعبس

 « هوجولا نم هجوب البس هيلإ هل لعج ملو « هنع هدصو ٠ هلم هعنمو
 ةدارإو بلطلاو قوشلاو دولاو ةبحلاب ثولقلا هلأتت الف بج ال هنإ كللوق عم

 تعفرف ؛ ةيدوبعلا تابثإو ةيهلإلا تابثإ نم ظتني ىنعم ديحوتلاو « ههجو

 ةدارإو « هتبحم ىف بولقلا سفانتت ادودوم ابوبحم هنوك راكناب « ةيشلإلا ىبعم
 العاف دبعلا نوك راكناب ةيدوبعلا ةقيقح تعفرو « هئاقل لإ قوشلاو ؛ ههجو
 نيب ديحوتلا عاضف « كدنع هل ةقيقحال زاجم هلل اذه ناف « ابحنو ادباعو

 « هلعف ىلع هل ةردقال امم هدبع رمأي هنأب هتفصو كناف « هتبحم راكنإو ؛ ربجلا

 نع هاهيو ؛ هناحبس وه هلعفب هرمأي لب « هكرت ىلع ردقبال امع هاهنيو

 ىلع هبقاعي لب « ةتبلأ هلعفي لام ىلع ةبوقعلا دشأ هبقاعي مث « هناحبس وه هلعف
 هابل ام لعفو « هرمأ ام كرت ىلع هتبوقع نأب تحرصو « هناحبس وه هلاعفأ
 « اهلكامأ نع لابجلل هليوحت كرتو « ءامسلا ىلإ هنا ربط كرت ىلع هتبوقع ةلزيمم

 نم هيف هل عنصالام ىلع هل هتبوقع ةلزاو « اهعضاوم نع راحبلا هايم هلقنو
 نم باذعلا دشأ ,بذعي نأ هيلع زوجت هنأب تحرصو « هرصقو هلوطو هنول

 زئاج وه لب « كلذ عنمت ال هتمحرو هتلكح نأو ؛ نع ةفرط هصعي م
 هفيلكت نإ تلقو ..هنع ههزنت ل كلذ لعفي ال هنأب هسفن نع هرم ولو « هيلع
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 تضغبف نارطلا نميزلاو ةباتكلا ىمعألا فيلكت ةلزنع هايإ مهفلك ام هدابع

 ررقت كنأ تمعزو « هنع هترفنو « داقتعالا اذه ىلإ هتوعد نم ىلإ برلا

 . اهلصأ نم ديحوتلا ةرجش تعلق دقو ؛ هديحوت كلذب
 عئارشلا ىببم ناف « هب ءافخ ال « رهاظ رمأف عئارشلل ريجلا ةافانم امأو

 هيبنو «رومأملا لعفيال . هسفن لعفب هريغل رم آلا رمأو « ىبللاو رمآلا ىلع

 دبعلا لعف ىبلاو رمألا قلعتم نإف « رهاظ ثبع ىبملا لعفال « هلعف نع
 . ةيصعمم وأ ةعاطب هعقوي نأ روصتي فيك هل لعفال نف « هتيصعمو هتعاطو

 ناكو « باقعلاو باوثلا ةقيقح تعفترا ةيصعملاو ةعاطلا ةقيقح- تعفترا اذإو
 ضحمب ميملع ةيراج اماكحأ باذعلاو معنلا نم ةمايقلا موي هدابعب هللا هلعفب ام

 . مهصاعمو مهناعاط بابسأب اهنأ ال ؛ ةردقلاو ةئيشملا

 ةرودقم نوكت نأ امإف ةئيعم ةكرح دبعلا نم ردص اذإ : ىربجلا لاق

 ريخألا مسقلا اذهو ؛ دبعلل الو برلل ال وأ ء هدحو دبعلا وأ ؛ هدحو برلل
 ةرودقم تناكنإف ةفئاط اهنم داو لكب لاق دق ةئالثلا ماسقألا و ؛ اعطق لطاب

 دبعلل ةرودقم تناك نإو . ريا نمع كلذو هلوقن ىذلا وهف © هدحو برلل

 لك ىلع نركي الف « ىلاعت برا ةردق نع ءايشألا ضعبل جارخإ كلذف هدحو
 هقلاخ هيلع ردقي ملام ىلع ارداق فيعضلا قولا دبعلا نوكيو ؛ ريدق ءىش

 سوحملا هب تهاضو « ديحوتلل ةيردقلا هب تقراف ىذلا وه اذهو . هرطافو

 ؛نيلعاف نب لوعفم عوقوو « ةكرشلا تمزل دبعلاو برلل ةرودقم تناكذإو

 اذإ نيرثؤملا نآل ؛ لاحم كلذو « نيرثؤم نب رثأو نيرداق نب رودقمو

 نوكيف « امهنم لكب امهْنم لك نع ىنغ وهف « دحاو رثأ ىلع الالقتسا اعمتجا

 . امبدع اينغتسم امبملإ اجاتحم

 لكل هناحبس برلا ةردق لومش ىلع ليادلا لد دق . . . . ىّبسلا لاق

 لدو . ةتبلأ هرودقم نع ء ء ىث جرخم ال هنأو«لاعفألاو تافصلاو تاوذلا نم نكمم

 ةقيقح هل لعف هنأو « هتدارإو هتردقب هلعفل لعاف دبعلا نأ ىلع اضيأ ليلدلا

 ىح « دابعلا ابلع هللا رطف ةرطفو « اعرشو افرعو القع هب ميو سدد
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 ' نيلعاف ئب نعلاب دحاو لوعفم ةلاحتسا ىلع ليلدلا لدو « عيل ناويحلا

 ليلدلا لدو « لالقتسالا ليبس ىلع هيف نيرثؤم نب دحاو رثأو « نلقتسم

 <« هل حج رم ال حجار تاححرو « هل ثدحمبال ثداح ةلاجمتسا ىلع ًاضيأ

 الو « ضقانتت ال لقعلا ججحو « لوقعلا ىف هناحبس هللا ابتك رومأ هذهو

 بهذيو « اهلك ام لاقي لب « ضعبب اهشعب برضي نأ زوجي الو ضراعت
 « هن ريصب تفعض نم امهيب ضراعي امئإو اضعب امضعب قدصي ابئاف اهجوم ىلإ

 ءاروو كوكشلا ءارو رخآآ رمأ ملعلاو « هكوكش ترتكو ؛ همالك رثك نإو

 عقت لاقي نأ ةلأسملا هذه ىف باوصلاو . موصنللا ضقانت اذهو « تالاكشألا

 اذإ ىلاعتو هناحبس هللاف « هيف هللا اهلعج ىلا هتدارإو ديعلا ةردقب ةكرحلا

 ةردق ىلإ لعفلا فاضيو « هلعف ىلإ ىعادلاو ةردقلا هللا قلخن دبعلا لعف دارأ

 ىلإ قولا ةفاضإ برلا ةردق ىلإ فاضيو « هببس ىلإ ببسلا ةفاضإ دبعلا

 ةردقل رثأ اههدحأ ةردق « نيرداق نب رودقم عوقو عنتع الف « قلاخلا

 « رثأتلاب ةلقتسم رخآلا رداقلا ةردقو «ء ببس ءزج ىهو « رخآلا

 مهوي هنإف « سييلتو دساف ريبعت نيرداق نيب رودقع ىمعملا اذه نع ريبعتلاو

 « نالجرلا نيذه نيب بوثلا اذه لوقت امك « ةردقلا ىف نائناكتم امبأ

 ةثداحلا ةردقلاب عقاو رودقملا امنإو ؛ نكيرشلا نيذه نيب رادلا هذهو

 ةردقلا رثأ هلك هلإلاو لعافلاو ببسملا وأ ببسلاو « هببسب ببسملا عوقو

 .. نكم لكل اهنوانتو اهلاكو اطومث نع هناحبس برلا ةردق لطعتالو . ةمدقلا

 “غ هتردقو هناحبس هللا ةئيشم ىوس رئأتلاب لقتسم ءىش دوجولا ىف سيلو
 همزل كلذ ركنأ نمو « هتثيشمو هتردق رثأ وهو « هل قولخم هاوسام لكو

 . هل قلاعخال قول دوجوب لوقلا وأ :« هناحبس هللا ىوس قلاخ تابثإ

 دوجوم « هل ٌقولخم ىردقلا دنع هلهجو رفاكلا لالض : ى رجلا لاق

 ذإ «هل ادصاق ناكل كلذك ناك ول هنإف + عنتمم اذهو « هرايتخاو هداجبإب
 هسفنل ديريال القاع نإف  عنتمم مزاللاو « ؟رابتخا لعفلا مزاول نم دصقلا
 . ًارايتخا هل العاف نوكي الف « لهجلاو لالضلا
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 رفكلل العاف نوكي نأ دبعلا هزت « ىربلا اهعأ كلل ابجع : ىبسلا لاق

 هسفنل دصقي ال لقاعلا نأ كلوق بجعلا نمو . هلل هلك كلذ لعجتو « ملظلاَو

 ايغبو ادانع كلذ هسفنل دصقي سانلا نم ًارشك ىرت تنأو « لهجلاو رفكلا

 هيغو هاوه ىعاود عيطيف ؛ هذال ىف قحلاو دشرلا نأب هملع عم « ادسحو

 بكتتيو « لالضلا قيرط كلسيو « ةادهو هدشر ىعاد فلاخمو « هلهجو
 فرصأس » : نيلئاقلا قدصأ لاق . اعيمج امهارب وهو 6 ىدهلا قيرط نع

 اونمؤي ال ةيآ لك او ري نإو « نحلا ريغب ضرألا ف نوريكتي نيذلا ىتايآ نع

 هوذخني ىغلا ليبس اوري نإو « اليبس هوذختتي ال دشرلا ليبس اوري نإو « ام

 دوت امأو ):ىلاعت لاقو . «نيلفاغ اهنع اوناكو انتايآب اوبذك مهنأب كلذ « اليبس
 : وعرف موق نع العو لج لاقو . « ىدهلا ىلع ىمعلا اوبحتساف « مهانيدهف

 اهنقيتساؤ « ام اودحجو « نيبم ريح اذه اولاق « ةرصبم انتايآ مهتءاج امله

 نع مهدصف « ملاعأ ناطيشلا مل نيزو » ىلاعت لاقو . « اولعو الظ مهسفنأ

 « هاريشا نم اوملع دقاو » : ىلاعت لاقو . « نودتمم ال مهف ليبسلا

 نأ « مهسفنأ هب اورّتشا ام سني » هناحبس لاقو . « قالخخ نم ةرخآلا ىف هل ام

 . « هدابع نم ءاشي نم ىلع هلضف نم هللا لزني نأ ايغب هللا لزنأ اع اورفكي

 مل باتكلا لهأ ايدي نودهشت منأو « هللا تابآب نورفكت مل» : ىلاعت لاقو
 لهأ اي : ىلاعت لاقو « نوملعت متنأو قحلا نومتكتو لطابلاب قحلا نوسبلت
 . ؛ ءادبش منأو « اجوع اهنوغبت نمآ نم « هللا ليبس نع نودصت مل « باتكلا
 ًادمع رفكلاو لالضلا مهرايتخا هيف هناحبس نبي « ريثك ميركلا نآرقلا ىف اذهو

 عجار) .. ىغو لالض وهو دشر هنأ نظي ارمأ دصاق نم مكو اذه « ىلع ىلع

 . ةمكحلاو ردقلاو-ءاضقلا لئاسم ىف ليلعلا ءافش باتك ىف اهلكأب ةرظانملا
 . ( مقلا نبال ٍليلعتلاو



 ةيردقلا .

 رخآو ىومألا رصعلا ىف ردقلا ثيدح ىف نيملسملا ضوخ تملع دق

 ,تاسنإلل نوكي نأ ىف « ىلاغ اقيرف نأ تملعو « نيدشارلا ءافلخلا رصع

 « تالا ايو « عرزلا تبني امك « هنع ردصت لاعفألا نأ و « لعفي اهف ةدارإ

 ةدارإ الف « ءايشألا هذ ةدارإ ال هنأ اكو « رابنألا ىرخجتو 4 ءامسلا رطمتو

 نأ اوتبئأف نو رمخآ ىلاغ دقو « هان ركذ نيذلا ةيربجلا ,ه ءالؤهو . ناسإلل

 , 219 ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ نع ةلقتسملا هتداراب وه امنإ ناسنإلل لعف لك

 ةلزتعملا ًانصاو « مهتركف حيضوت ق ىدادغبلا رهاقلا دبع لاق دقو

 ءىشل الو « .سانلا باسكأل قلاخ ريغ للاعت هللا نأ موق انهو : مهفصوي

 ؛ مماسكأ نوردقي نيذلا مه سانلا نأ اومعز دقو « تاناويحلا لامعأ نم

 عنص تاناويخلا رئاس لامعأ ىف الو « ميءاسكأ ف لجو. زع هلل سيل هنأو

 , (5) ةيردق نوملسملا ,هاس اذه لجألو « ريدقت الو

 ايف ةلقتسم دبعلا ةدارإ نأ ملوق دح دنع بهذملا اذه ولحتنم فقي ملو

 ردقلا اوفنو « كلذ نم رثكأ اولاغ لب « ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ نع لعفي

 دلاعخ نب دبعم نأ ىوريف ؛ فنأ .رمألا ١ : كلذ ىف اولاقو ؛ ريدقتلاو معلا ىعم

 ىني هيلع درأاب ماقف « ردقلاب ةيصعملا قللعتي نم عم“ مهخنويش نم ىمهجلا
 نأ ىأ « فنأ الو ردقال » : لاقف دابعلا لاعفأ ىف رايتخالل ابلاس ردقلا نيك

 ىلزألا ملعلا نو ٠ ةيلزألا ةدارإلا ىنن اذ هنأكو « اع ملعلا فنأتسي رومألا

 . ملعلا قالخلا ةردق قاطن نع ناسنإلا لعف كلذب جرخأو . ميدقلا

 , ربلقلا ةافن مه ذإ ةيردقلاب مهتيمست نم نيخرؤملا ضعب شهد دقو
 ؛« نولوقي ام دض ىلإ اوبسني نأ نم عنامال هنإ موق لاقف ؟ هيلإ نوبسني فيكف
 هوتبثأو « هللا نع ردقلا اوفت مهم موق لاقو « اهدادضأب ءايشألا ىمست اك

 )١( ىريرقملل ةيزيرقملا ططخلا .

 ١؟( قرفلا نيب قرفلا .
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 هتردقو ناسنإلا ةدارإل ءىش لك اولعج ْذإ « ةبردق كلذل اومسف دبعلل
 هانلقن امف' ىدادغبلا راشأ دقو « ردقلا ىلع ناطلسلا ناسنإلل نولعجي مهنأكف

 هب مهركذ فصولا اذه نأ .ىلإ باتكلا ضعب ليممو . ةلعلا هذه ىلإ افنآ

 دقو «ةمألاه.اه سوجم ةيردقلا» روبشملا رثألا مهبلع قبطنيل مهفلاخم نمباتكلا

 ةلودلل مالسإلا خيش « ىريص ىطصم ذاتسألا ةليضفلا بحاص ةرضحلا انأ رق

 سوحملا نيبةفيرط ةنزاوم ردقلا ناطلس تحن رشبلا قوم هباتكىف اقباس ةينامعلا
 ثيدح ىف درو : ابف ءاج دقو « ةبردقلا نم ةل زتعملا نأ دقتعي وهو ةلزئعملاو

 رذلاو هللا ىلإ ردلا نوبسني سرحملا نأ امكف ةمألا هذه سوجم ةيردقلا : رخخآ

 نوقرفي ةلرتعملاف نمرهأ رشلا قلاخو نادزي رلا قلاخ نومسيو « ناطيشلا ىلإ

 نإ نولوقيو « ناسنإلا ىلإ رشلاو « هللا ىلإ رحللا نودنسيو رشلاو رحل نيب
 . هديري ال هللا

 ردقلا ةافن ةيمست ىلع لحللاو للملا باتك ةرهمجف ءىث نه نكي امهمو

 ةبسنلا امو « مالك نم ةيمسنلا فام تملع دقو « ةيردقلا مساب ءالؤح
 . تح نم

 ىأ ىفو « ةلحنلا هذه لحتنا نم لوأ نع مالكلا ف نوخخروملا ضاخ دقو
 دقو ؟ اهردصم امو « تمنثو تعرعرت لالظ ىأ تحنو « تبن نادلبلا

 نم رشتنتو عبشت ىلا راكفألا نأ نم « ثوحبلا هذه لثم ىف انيأر تملع
 نم « نيقيلاو مزجلا هجو ىلع اهلئاوأ ةفرعمو « اهدبم ىلإ لوصولا بعصلا
 ١ . ةركفلا هذه ىف نأثلا ناك كلذكو « نيمخن وأ سدح ريغ

 ةرصبلا ىف اهروهظ لوأ ناك ةلحنلا هذه نأ اوركذ نشحابلا لج نأ ريغ 1

 فيك تملع دقو « لحنلا جيرمو « راكفألا برطضمو « ءارآلا رحانتم

 باتك ف ءاج دقو « رحانتلا كلذل اعضوم اهدحو ةربصبلا ال هلك قارعلا ناك

 « اينارصن ناك قارعلا لهأ نم لجر ردقلا ىف ملكت نم لوأ ليق : نويعلا حرس
 ىرت اذه نمو . ىشمدلا ناليغو ىيهجلا دبعم هنع ذخأو ءرصنت مث لسأف

 مالسأإلا مساب ابلإ اعد ىبنجأ رصنع .نم نيملسملا نيب ةليخد ةركفلا نأ

 ْ / ٠ هريغ رمضي وهو
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 .نودانيو « اهنأش ىف نولداجبو « امل] نوعدب ءامعز ةلحن لكل ناكاذإو
 .نالجر ةلحنلا هذه ىلإ ةوعدلل ىدصت دقف « اهلجأل نيفلاخلا ذ وحاليو « اع
 لخخأ دقو « قشمدب قشمدلا ناليغ امهناثو « قارعلاب ىتهبلا دبعم امهدحأ
 .نمحرلا دبع ةئتف تناك ىبح « ريصق ريغ ًآنم ز ةلحنلا هذه ىلإ وعدي دبعم

 جاجسحلا هلثق نميفوه ناك ثعشألا نبا مزه املو « اهلإ مضناف ثعشألا نبا

 . اهراصنأو ةنتفلا هذه ةاعد نم ًاريص

 نب رمع هشقان دقو اهم ايدانم « ماشلاب اهل ايعاد رمتسا دقف ناليغ امأ '
 فو « لدعلاب كسلا ىلإ ابق هوحدي ايتكهيلإ وه بتكو ؛ كلذ ق زيزعلا دبع 1

 .لحتلاو للملا ىف لمألاو ةينملا باتك ىف اك هنمو « هتلجن نيبي بتكلا هذه .
 : ريرعلا دبع نب رمغ ىلإ هل اياتك ناليغ نع ايوار لاق ذإ « ىضت رملل

 .تكردأ كنأ رمع اي معا ,« تدكامو ترظنو « تدكامو رمع اي ترصبأ

 ًارثأ ىرت ال . تاومألا نيب تيمايف « ايفاع اممرو « ايلاب اقلمخ مالسإلا نم
 فيخأ « ةعدبلا ترهظو ةئسلا ىلع ىغط « عفتنتف اتوص معمستالو « عبنتف
 امبرو « مامإلاب ةمآلا تجن امبرو ء لأسيف لهاجلا ىطعيالو « ملكتي الف ملاعلا
 دمثأ مهانلعجو : لوقي ىلاعت هناف « تنأ نيامإلا ىأ رظناف « مامإلاب تكله
 هلاقف رخآلا امأو « « ناكيرش هعبتا نمو وه « ىده مامإ اذهف « انرمأب نود
 « نورصنيال ةمايقلا مويو ؛ رانلا ىلإ نوعدي ةمئأ مهانلعجو « : هيف لام
 :قاعدلا نكل « دحأ هعبتي ال نذإ « رانلا ىلإ اولاعت : لوقي ايعاد دجن نأو
 رمعاي تدجو لهف « ىلاعتو هئاحبس هللا ىصاعم' ىلإ ةاعدلا مه راثلا ىلإ
 ىضفتيوأ : ىضق ام ىلع بذعي وأ ؛ بيعي ام عنصي وأ عنصي ام بيعي ايكح
 مهسذعي وأ « ةقاطلا قوف دابعلا فلكي ايحر تدجو له مأ ؟ هيلع بذعي ام
 لهو « ملاظتلاو ملقلا ىلع سنانلا لمحي الدع-تدجو له مأ ؟ ةعاللا ىلع
 هلايبب قك ؟ 2 بذاكتلاو بذكلا ىلع سانلا له افقداص تدجو
 . ىمس هنغ ئمعلابو ا انايب اذه

 4 هتمغ لازأو هتبش فشكزيزعلا دبع نب رمع هشقان امل هنأ قوريو

  ىتيدهف الا كتنج دقل « نينمؤملا ريمأ اي : هل اذه لاقف ؛ هتجح عطقو
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 , ()رمألا اذه نم ءىش ىف ملكنأ ال هللاو « ىتملعف الهاجو « ىترصبف ىمتأو»

 ىف غلابو ء اهرشن ى نعمأو « رمع توم دعب هتياعد ىلإ داع هنكلو

 هشقانو « هيقفلا ىعازوألاب ءاج دق هنأ ىوريو « هلتقف ماشه ىلو ىتح كالذ-

 ديرفلا دفعلا ىف تاياور ةدعب ةشقانملا كلت تيور دقو « هلتق مث هعطق ىح-
 ىعانملا نساحم باتك ب حاص اهاور دقو ..امهريغو . نويعلا حرسو

 رهظيو « ىردق عم ةشقانم ابنإ لاقو « ىعازوألا رمع ىنأ مانإلا بقائم ف

 « ةياورلا هذه تبثأ اذلو « ناليغ وه ىردقلا نأ اهريغي اهتنزاوم نم

 : ىذ ىهاهو

 هيلإ ماشه ثعبف ء ىردق , اجر كلملا دبع نب ماشه دهع ىلع ناك

 نم عدا « نينمؤلا بأ ب من : لاق « كيف سانلا مالك ربك دق : هل لاقف

 < ٌوالع نم كتنكمأ دقف « كلذب ىلع تكردأ نإف « ىنلداجيف « تئش كش

 : ماشه هل لاق « رضح الف « ىعازوألا ىلإثعبف «تفصنأ دق : ماشه لاقف

 ثالث تئش نإ رثخا : ىعازوألا هل لاقف . ىردقلا اذه انل رظان رمع ابأ اي '

 : ىردقلا هل لاقف . ةدحاو تئش نإو « تايلك عبرأ تئش نإو « تاك

 « لجو زع هللا نع ىنريخأ : ىردقلل ىعازوألا لاقف . تايلك ثالث لب

 لاقف . ءىش اذه ىف ىدنع سيل : ىردقلا لاق ؟ ىبلام لع ىضق له

 نود لاحأ : لجو زع هللا نع ىنرمخأ : لاق مث « ةدحاو هذه : ىعازوألا

 ( ءىش اذه ىف ىدنع ام « ىلوألا نم دشأ هذه : ىردقلا لاق ؟ رمأ ام

 هللا نع ىنرصخأ : لاق مث " « نيئمؤملا رمأ اي ناتنثا هذه : ىعازوألا لاقف

 ىلوألا نم دشأ هذه : اىردتل لف ؟ مرح ام لع ناعأ له ؛« لجو رع.

 هذه « ننمؤملا ريمأ اي : ىعازوألا لاقف . ءىبش اذه ىف ىدنع ام « ةيناثلاو-

 06 . هقثع تبرضف ماشه رمأف « تالك ثالث

 انأ ام ىلع ىنعأ للاقو « ناليغ رمح اعد : لمألاو ةينملا ىف ىضترملا لوقيو )١(
 «٠ اماع ىدانيو اهميبي تاكف « هالوف « ملاظملا درو نئازخلا عيب ىلو ناليغ لاقف « هيف

 لوسر فلخ نم عاتم ىلإ !ولاعت « ةملظلا عاتم ىلإ !ولاعت « ةئوملا عاتم كإ اولاعت لوقيو

 نإ لاو رلاقو كلملا دبع نب مافه كلذ ظفحأت « « خلإ هتريسو هتنس رينب هتمأ ىف يع نا

 . هيلع مسأ ام هي لف ىلو املف « هيلجرو هيدي نمطقأل هب ترفل
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 : لاق ؟ ىهام ثالثلا تالكلا هذه انل رسف : ىعازوألل ماشه لاقف
 نع مدآ ئه « ىهن ام ىلع ىفق ىلاعت هللا نأ ملعت امأ « نينمؤملا ريمأ اي
 ها أ مت انأ رولا رباب العاق ديع يشق مث « ةرجشلا نم لكل
 نيبو هنيب لاح مث ء مد ال دوجسلاب سيلبإ رمأ « رمأ ام 0 لاس ىلاعت

 ةئيملا مرح ؟ مرح ام ىلع ناعأ هللا نأ « ننمؤملا ريمأ اي ملعت امأ ع دوجيسلا
 نعى رمخأ : ماشه لاقف . رارطضالاب هيلع ناعأ مث ؛ ريزتخللا مللو مدلاو
 ثيح لجو زع هللا نع ىنريخأ : لوف تنكح ؟ هل لوقت تنكأم ةدساولا

 : هل لرقأف « ءاش اك لوقي هنإف ؟ تنش امل وأ « ءاش انك كققاخ « كقلخ
 اذإ لوقي ناك هنإف « ءاش اذإ وأ تئش تش اذإ كافوتي لجو زع هللا نع ىف رمخأ
 تش ثيح ريصت نيأ كافوت اذإ لجو زع هللا نع ىنريخأ : هل لوقأف « ءاش
 هنكمي مل نم نينمؤملا ريمأ اي . ءاش ثيج لوقي ناك هنإف « ءاش ثيح وأ

 ثيح هسفن ريصي الو « ةلجأ رخؤيالو هقزر ف ديزيالو ؛ هقلخ نسحب نأ
 .ورمعابأ اي تقدص:لاق . نينمؤملا ريمأ اي ةثيشملا ن نم هدي ىف ءىبث ىأف « ءاش
 « ىلاعت هللا لوقب اوضرام ةيردقلا نإ ننمؤملا ريمأ اي * ىعازوألا لاق
 لوقب الو «. ةنبلا لهأ لوقب الو « مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنألا لوقب الو

 ىلاعت هللا لوق امأف . سيلبإ مهرخأ لوقبالو « ةكئالملا لوقب الو « راثلا لهأ
 : وهف ةكلالملا لوق امأو . « نيحلاصلا نم هلعجف هبر هابتجاف ١ : وهف

 : مالسلا هيلع بيعش لاقق ءاينألا لوق امأو . « انتملع ام الإ انل ملعال
 : مالسلا هيلع مهاربإ لاقو . «بينأ هيلإو « تلكوت هيلع هللابالإ ىيفوت امو»
 : مالسلا هيلع حون لاقو . ( نيلاضلا موقلا نم نئوكأل ىبر ىفدبب مل نآل :

 مكبوغي نأ ديري هللا ناك نإ « مكل حصنأ نأ تدرأ نإ ىحصن ىعفنيالو»
 « اذهل اناده ىذلا هلل دمحلا :٠ اولاق مهماف ةنبلا لهأ لوق امأو . « مكبر وه
 , اناده ولو : وهف رانلا لهأ لوق امأو . « هللا اناده نأ الول ء ىدتبل انكامو

 1 .. « ىتيوغأ ام بر ٠ : وهف سيلبإ لوق امأو . « مكانيدهل هللا

 ماشه دجيل « ناليغ ماج ناك اهنم,ضرغلا نأ ةشقانملا هذه نه ىرتو
 نإو . لثقف زجع ىتح زيجعتلاو ىدحتلا اهدوسي ناك اذلو « هلتقل أر ريم
 ميركلا نآرقلرهاوظ نم اذخأو « اهقنسم اريكفتو « اهظع املع ابنايب ىوح
 نعي ردقلا ىلع دري ام
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 ركذ اك بهاذملا نم هريغ ىف بذي ملو « ناليغ تومم بهذملا تمي ملو

 دنعل وحن لب « ةليوط انورق ةرصبلا لهأ نيب ماد دقف « ءالضفلا باتكلا ضعب

 ةملظلا ىلإ رشلاو رونلا ىلإ ردحلا اولعج.نيذلا ةيونثلا بهذم هبشي ام ىلإ مهم ةفئاط

 هيف هلل نوكي نأ ريغ نم رشلا لعف مبسفنألو « ريحا لعف هلل اوبسن كئلوأو

 . ًاريبك ًاولع نولوقب امع هللا ىلاعت « هتدارإ كلذي نيدناعم لب « ةدارإ

 لدجلا هلوح رودي ناكام ابنم يببمو ىردق نيب ةلداجم كل تبثن نآلاو
 001 : يذ ىه اهو شاقنلا و

 ">ىنبسو ىردق نب ةلداج
 : ىردقلا لاق

 « ةصاخلاو ةماعلا ةفاضإلا عاونأب دابعلا ىلإ لامعألا هللا فاضأ دق

 نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو » : ىللاعت هلوقك ةرات ةعاطتسالاب مهلإ اهفاضأف

 منمءاش نمل ١ : ىلاعت هلوقكى رخأأ ةراث ةئيشملابو . « تانمؤملا تانصحملا كني

 بسكلا و لعفلابو . «ابيعأ نأ تدرأف» : رضحللا لوقك ةراث ةدارإلابو « مقتسي نأ

 ء © نوبسكت منك ام» «٠ « نولمعي : « « نولعفي د ىلاعت هلوقك عنصلاو

 « مايصلاو ةالصلا ةفاضاكف «ةصايللا ةفاضإلاب امأو «6نوعنصي اوناكام سثبل»

 ع رفكلاو « بذكلاو « لتقلاو . ةقرسلاو « ىنزلاو « ةراهطلاو جحلاو

 نأ انك « هيلإ امفاضإ عدمت ةفاضإلا هذهو « مبلإ مهاعفأ رئاسو « قوسفلاو

 « ميلود هئاحبس هيلإ مهاعفأ ةفاضإ زوجنالف « مهلإ اهتفاضإ مذمت هلاعفأ ةفاضإ

 . هنود مهلا ةفاض» نذإ ىهف « مهعم هيلإ الو

 : يبسلا لاق

 مهملإ لاعفألا فاضأ هنأ كلوق امأ « لطابو قح ىلع لمتشم مالكلا اذه

 ىلاعتو هناحبس هيلإ امفاضإ عنمت ةفاضإلا هذه كالوق نكمل و . هيف بيرال قدح

 . ليلعتلاو ةكحلاو ردقلاو ءاضقلا لئاسم ىف ليلعلا ءافش باتك ند ةذوشأم ةلداحملا هذه ( ) ١

 ( لدجلا خيرات 1 م)



 عمق 1١48 ا

 « هب اهمايق عنم هيأ أ[ ةفاسنإلا عنك د رأ نإفأ « سيبلتو لاجإ هيف مالك

 ريغ ىه معنف هل اهنم ءامسألا قاقتشاو ؛ هيلع اهماكحأ نايرجو . اهم هفصوو

 اهتاضإ مدعب تدرأ نإو « هوجولاو تارابتعالا هذه نم ءىشب هيلإ ةفامضم

 « لطاب اذهف « هقلخو ةماعلا هتئيشمو ابلع هتردقو . هملع ىلإ اهتفاضإ مدع هيلإ
 منمتال مهلإ اهفاضإو « ةقولخم هأ ةرودقم ء ىلاعتو هناحبس هل ةمولعم اهنإف
 دق ةقيقح هكلم ىهو هناعمبس هل ةقولخم امنإف « لاومألاك ةفاضإلا هذه
 ىلإ اهفيضي هناحبس وهو « هكلمو هقلخ لاومألاو لامعألاف « مهلإ اهفاضأ
 لوصحو « ناتبسللا تحصف اهلماعو امكسلام مهلعج ىذلا وهو ( ةديبع
 لاومألا قلخت ىذلا وهو . لامحألا لوصحك مهتدارإو مهسكب لاومألا

 نأ اكأ : هذديو هكلم مخامعأ و ملل ومأف « اهلماعو لامعألاو « اهيساكو

 لوعمسي يلسج ىذلا وهف ؛ هديبو هكسلم مهسفنأو مهراصبأو مهعامسأ

 « رصبلاو عمسلا ٌةوقو ءرصبلاو عمسلا ةساح مهاطعأف , نولمعيو نورصبمو

 « لمعلا سفنو « لمعلا ةوقو لمعلا ةل آ مهاطعأو « راصبألاو عامسألا لعفو
 « نذألا ىلإ عمسلا ةوق ةبسنك ناسالا ىلإ مالكلاو ديلا ىلإ لمعلا ةوق ةيسنف

 مالكا ةبسنك امهلعم ىلإ آرايتخا عمسلاو ةيؤرلا ةبسسنو « نيعلا ىلإ رصبلاو
 « عمسلاو ةيؤرلا مهسفنأل اوقلخ نيذلا مه اوناك نإو . امهلحم لإ شطبلاو
 ةيؤرلا اهعم حلصت ى ل ةريثكلا بابسألاو لحنا ىوقو امهلحم اوقلخ لهف
 . راهقلا دحاولا رهو « ءىبث لك قلاتخ وه نم قلخ لكلا مأ « عمسلاو

 : ىردقلا لاق

 « ءامسألا ابنم هل تقتشال ؛ م لعاشلا وه ىلاعتو هناحببس هللا ناك ول

 مهتاداعو بناقل ف فداتشا ىلع سانلا لقعبال ذإ « مهنم اهتامسأب ىلوأ ناكو
 الإ اقراسو ء لكألا لعف نم الإ الك آو « مايقلا لعف نم الإ امئاق مهمانايدو

 قئاقتللا ميلقو . رمألا مث ميلقف ( لاعفألا عيمعب اذكهو « ةقرسلا لعف نم
 اهنم قتشت امنإو . مسا مهنم هل قتن *. ال ةقيقح لاعفألا هذه لاق نم ملقف
 امو تاغللاو لوقعلا فالخش اذهو « امدحم مو اهلعفي مل نم ءامسألا
 . ملا هف راعتت
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 : ىسلا لاق

 <« ةنطابلاو ةرهاظلا هتالآ قلاخو « هقلاخ هّللاو « ةقيقعس هلعفل لعاف دبعلا

 هقراسلاو ىلصملاو دعاقلاو مئاقلا وهف « لاعفألا كلت لعف نمل ءام"ألا قتشت امتإو

 ىلإ دعي لو هيلإ هكح داع ؛ لعافلاب ماق اذإ لعفلا نإف . ةقيقح ىنازلاو
 عرومأ ةعبرأ انه اهف . هب مقي مل نأ قتشي ملو « مسا هنم هل قتشاو « هريغ

 لكلا ماق الف . أهبف نايلففل.نارمأو « تابثإلاو ىلا ىف نايونعم نارمأ

 هتضشاو « هيلإ لاعفألا هذه ماكحأ'تداع دبعلاب ةقرسلاو ىنزلاو برشلاو
 <« هل اهئاسأ قاقتشاو برلا ىلإ اهماكحأ دوع عنتماو « ءامسألا اهنم هل

 <« هل ةرودقم « هناحبس برلل ةمولعم نوكت نأ اذه مني نيأ نم نكلو
 . هنيوكتو مهر ةردقب دابعلا نم ةمقاو ع هل ةنوكم

 : يرماقلا لاق

 . ررمألا هذه هتمزل اهقلادش ناك ول

 : ىسلا لاق

 هقلخ امث مسالا هل. قتشي ال هناحبس هنإف « ةبذاك ىوعدو « لطاب (ذه

 هنإف ء كالذ هب ماق نأ مسالا قتشي امإو « هيلع هقكح دوعيالو « هريغ ف

 هل قتشي ملو ٠ اهاحم ىف تاكرحلاو حئاورلاو موعطلاو ناولألا قلخ هناحبس

 رابخإلا لحما ىلإ مكمحلا دوع ىعمو « هيلإ اهماكحأ تداع الو « اهنم مسا

 > برشيو لكأيو دعقيو موي هنأب هنع
 ١ مقلا نبال ليلعلا ءافش باتك ىف اهلق أب ةرظانملا عجارت ( .

 هل زسسمملا

 : مهئأشن

 ى ىالسإلا ركفلا تلغش ابكلو «ىومألا رصعلا ىف ةقرفلا هذه تأشن

 « ىومألا رصعلا ىف تأشن اهنألو « نامزلا نم اليوط اسدر ىسابعلا رصعلا

 ىف ناكام ركذت ايفاو مالكلا نوكي ىتكلو ءاهرارآ نينو « امنع لكتن
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 ةدع هنكسي ىومألا رصعلاو نيدشارلا ءافلخلا رصع ىف قارعلا ناك

 نيمدقألا قارعلا ناكس ىلإ ىهتني مهضعبف « ةفاتخم لئالس ىلإ ىهذت فئاولح

 . برعو « دوبو ىراصنو « نويمارآو ؛ ىسراف مهضعبو « نادلكلا نم

 تامولعملا ءوض ىلع همهف دق مهضعبو « مالسإلا ىف ءالؤه رثكأ لخد دقو
 ىلع هتديقع تن وكتو « اهتغبصب مهسوفن ىف غيطصاو « هسأر ىف ىلا ةميدقلا

 غاسناو « بذعلا هلبمو « ىاصلا هدرو نم مالسإلا ذفنأ مهضعبو ؛ اهتقيرط

 لب « ةصلاخ ةيمالسإ نكت مل هءاوهأو هروعش نكلو « رييغت ريغ نم هسفن ف

 ىذلا وحنلا ىلع لب ٠ ةدارإ ريغ ىلع هيلإ نينحو . محدقلا ىلإ ليم هيف ناك

 00 . نطابلا لقعلا : ثيدحلا رصعلا ىف سفنلا ءالع هيمسي

 تعبنا بلاط ىأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ رصع ىف نئفلا تدتشا امل كلذل

 تبهو « اهتابس نم تظقيتساو-. اهدقارم نم ةمدقلا ءاوهألا قارعلا ىف
 جراوحللا هلوحو قارعلا ىف رهظو ء راتس ريغ نم ةفوشكم ابنماكم نع

 : ءارآلا نم جيرملا اذه طسو ىو « ةيردقلاو . ةيمهجلاو..« ةعيشلا»
 1 . ةلزتعملا ترهظ ءارهألا نم حيسفلا برطضملا كلذؤ

 موق ىف تأدتبا اهنأ ىري مهضحبف . اهروهظ تقو ىف ءالعلا فلتحمو
 نسحلا لزنت امدنع دئاقعلا ىلإ اوفرصناو « ةسايسلا اولزتعا ىلع باعصأ نم

 لهأ در هباتك ىف ىئاوطلا نيسحلاوبأ لوقي كلذ ىفو . ةيواعمل ةفالخلا نع
 ىلع نب نسحلا عباب امدنع كلذو « ةلزتعم مهسفنأ اومس مهو : عدبلاو ءاوهألا

 عيمجو ةيواعمو نسما اولزتعا 3 رمألا هيلإ سو « ةيواعم مالسلا هيلش

 اولاقو « ,هدجاسمو ٠ مهزانم اومزلو « ىلع بامصأ نم اوناكو « سانلا

 ,. ٌةدايعلاو معلاب لغتشن

 . ةيردقلا ىف ناكأشن ام لوأ لازتعالا نأ جرين روتكدلا ىريو

 نورضحم نمم ناكدقو ءاطع نب لصاو وه ةلزتعملا سأر نأ ىلع نورثكألاو
 كلذ ىف ناهذألا تلغش ىلا ةلأسملا كلت تراثف ىملعلا ىرصبلا نسحلا سلجم
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 نسحلا افلام لصأو لاقف « «') ةريبكلا بكترم ةلأسم ىهو « رصعلا

 ةل رم ىف وه لب ٠ قالطاب نمؤمم سيل ة ربكلا بحاص نأ لوقأ انأ ىرصتبلا

 . دجسملا ىف رخآ اسلجم هل ذختاو « نسحلا سلجم لزتعا مث «ء نيتلزتملا نيب

 نفق رشتملا ضعي نكلو ؟ ةلزتملاب هباصأو وه ىمساذامل فرعت اذه نمو

 نع حفصلا راض + نيفشقتم ءايقثأ الاجر اوناك ممنأل ةل زتعملا اوم مبنأ ىري

 ؛ ايندلا ىف ؛ نودهاز ا نيفصتملا نأ ىلع لدت ةلزتعم ةملكو « ةايحلا ذالم

 نومبملا مينم لب ؛ مهتعن امك ةقرفلا هذه لإ نيبستملا لك سيل قحلا ىفو

 . راجفلا مهنمو . راربألا مهنم : نوقتملا مهنمو ٠ ىصاعملاب

 رخآآ ضرف انلو : مالسإلا رجف ٠باتك ى .ئمأ دمحأ ذاتسألا لاقو.

 قرفلا نيب نأ نم ىزيرقملا ططخ ىف هانأرق ام هيلإ انتفل ل زتعملا مهتيدست
 . مشورفلا اهل لاقي ةفئاط هلبق امو رصعلا كلذ ىف ةرشتنم 3 رشتنم تناك يلا ةيدوبلا

 ملكت تناك اهمأ « ةقرفلا هله نع مبضعب ركذو . ةلزتعملا اهانعم نإ لاقو

 اذه نوكي نأ دعبي الف « هللا اهقلخ لاعفألا لك سيل لوقتو « ردقلا ىف

 ندقرفلا نيب هوأر امل دوبلا نم اوملسأ نمم موق ةلزتعملا ىلع هقلطأ دق .ظفللا

 , اصخملم هأأ هبشلا نم

 ٠ ةلزتعملا بهذم

 مسا دحأ قحتسي , سيلو : راصتنالا هباتك ىف طابللا نسحلا وبأ لاق
 هدعولاو « لدعلاو ؛ ديحوتلا : ةسمدللا لوصألاب لوقلا عمجم ىهح لاييعالا

0 : 

 مهقفاوو . هدلوو وه رئاك ًاريبكوأ اريغص بنذلا بكترم نأ ةقرازألا لاق )١(
 تعمجأ ام ىهو ةريبكلا بكترم نإ تادجنلا لاقو . لافطألا ف هوفلاخ مبنأ الإ ةيرفصلا
 . رفاك - اهعرحت ىلع دمألا

 رفاك هب ءاج اهو ىلاعت هللاب هتفرعم عم ديعو هيف ءاج ىذلا بنذلا بكت رم نإ ةيضابإلا لاقو

 روهمجلاو . قفاتم ةريبكلا بكترم نأ ىلإ ىرمبلا نسملا بهذو . نامبإ رفك ال ةمعن رفك
 « مهم مصألا ركب ابأ الإ نيتلزأملا نيب يلا ةلزأملا ىف هنأ نوري ةلزتعملاو « قساف نمؤم هنأ ئري

 . روهمللا ىأر ىري هنإف
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 . ركنملا نع ىهلاو فورعملاب رمألاو « نئتلزأملا نيب ةلزنملاو « ديعولاو
 . ىلزتعم وهف سمحللا لاصيللا هذه ناسنإلا ىف تلكأ اذإف

  اهقيرط فيحتي نم لكف « ةلزتعملا بهذمل ةعماخللا لوصألا ىه هذه

 « هلوق ةعبت مهلع ىلتالو « همنإ نولمحتيال « مهنم سيل اهليبس ريغ كلسيو
 وهف ديحوتلا امأف ؛« ةزجوم ةملكب لوصألا هذه نم لصأ لك ىف مكتنلو

 هباتك ى مهْنع ىرعشألا لاق امك هيف نوريو « مهالحت سأو ٠ مههذم بل

 سيلو ؛ ريصبلا عيمسلا وهو ءىبث هلثك سيل دحاو هللا نإ : نييمالسإلا تالاقم

 2« صخشالو « مدالو ؛ مت الو « ةروصالو « ةثجالو « حبشالو ؛ مسج

 ةسج الو « ةحنار الو « معط الو نول ىذب الو « ضرع الو ؛ رهوج الو

 ضورعالو لوط الو « ةسوبيالو « ةبوطرالو « ةدورب الو ؛ ةرارح ىذب الو

 ,ضعبتي الو «٠ نكس الو كرحتي الو « قارتفا الو عامجا الو ء قيعالو

 هتاهج ىذب سيلو « ءاضعأو حراوج الو « ءازجأو ضاعبأ ىذب الو

 0 ناكم هب طيح الو تحنو قوفو فلخو مامأو « لامثو نيك ىذب الو

 فق لولحلا الو « ةلزعلا الو ةسراملا هيلع زوجن الو « نامز هيلع ىرحجي الو
 فصوبالو « مهتودح- ىلع ةلادلا قلما تافص نم ءىشب فصويالو ؛ نكامألا

 « دودحمع سيلو « تاهجلا ىف باهذ الو ةحاسع فصوي الو « هانتم هنأب

 هكردتالو « راتسألا هبجحت الو « رادقألا هب طيحت الو ءدولوم الو دلاو الو
 ىرجنالو « هوجولا نم هجوب قلحلا هبشي الو « سانلاب ساقي الو « ساوحلا
 « مهولاب روصتو لابلاب رطخخ ام لكو « تاهاعلا هب لحتالو « تافآلا هيلع

 لبق ادوجوم « تاثدحملا امدقتم « اقباس الوأ لزي ملو « هل هبشم رخف

 ؛ نويعلا هارتال كلذك لازي الو « ايح ارداق املاع لزي لو ؛ تاقولخملا

 ءىبث . عامسألاب عمسبالو « ماهوألا هب طيحتالو « راصبألا هكردت الو
 مدقلا هنأو « ءايحألا نيرداقلا ءالعلاك ال « ىح رداق مللع « ءايشألاكال

 ريزو الو « هكلم ىف هل كيرش الو « هاوس هلإ الو « هريغ مدق الو هدحو

 قلحلا قلخم مل « قلخ ام قلخو « أشنأ ام ءاشنإ ىلع نيعمالو « هناطلس ىف هل
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 الو : رخآ ءىش قلخ نم هيلع نوهأب ءىث قلخ سيلو ؛« قبس لاثم ىلع
 , راضملا هقحلت الو « عفانملا رارتجا هيلع زوجي ال « هنم هيلع بعصأب

 ةياغ ىذب سيلو « مال آلاو ىذألا هيلإ لصبالو « تاذللاو روري! هلانيالو
 نع سدقت « صقنلاو زجعلا هقحلي الو : ءانفلا هيلع زوعتالو « ىهانتيف

 . هلوق هأ . ءانبألاو ةيحاصلا ْداْخْلا نعو . ءاسفلا ةسمالم

 ةمايقلا موي ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر ةلاحتسا لصألا اذه ىلع اونب دقو

 ع (0) تاذلا ريغ ائيش تسيل تافصلا نأو « ةهجلاو ةيمسحلا كلذ ءاضتقال

 قولخم ميركلا نأ رقلا نأ اضيأ كلذ ىلع اونبو . مه رظن ىف ءامدقلا ددعت الإو

 . مالكلا ةفص هناحبس هنع مهفنل ؛ هناحببس هلل

 وه : لاقف « بهذلا جورم ىف ىدوعسملا هانعم نيب دقف « لدعلا امأو
 ع هب اورمأ ام نولعفي لب « دابعلا لاعفأ قلختالو « داسفلا بح ال سلا نأ

 الإ رمأي مل هنأو ٠ مهف اهكرو . مل هللا اهلعج ىلا ةردقلاب هنع اوبنو
 ءىكرب ٠ (59 اهم رمأ هنسح لك ىلو هنأو « هرك امع الإ هني لو ع دارأ اع

 نوردقيال ام مهنم دارأالو : نوقيطي الام مهفلكي مل « اهنع ىبم ةئيس لك نم

 مهاطعأ ىلا هللا ةردقب الإ طسبالو ضبق ىلع ردقي ال ًادحأ نإو « هيلع
 ىلع قلخلا ريص ءاش ولو « ءاش اذإ اهمنفي مهنود ال كلاملا رهو « اهايإ

 هنكلو ًارداق كلذ ىلع ناكلو « هتيصعم نع ايرارطضا مهعنمو « هتعالع

 . هأ . ىوابلل ةلازإو : ةنحملل عفر كلذ ىف ناك ذإ لعفي ال

 ريغ هلعف ىف دبعلا نإ اولاق نيذلا ةيمهجلا ىلع لصألا اذبم اودر دقو

 رم آلا هرطضي رمأب صخشلا رمأل ىعم ال هنأل « املظ كلذ اودعف « راتخم

 كلذ ىلع اونب دقو . هلعف ىلإ ىهآنلا هرطضي رمأ نع هيبل الو هتفلاخم ىلإ

 هيزات كلذ ىف اوظحال مهكلو « هلاعفأل قلاخ دبعلا نأ تبأر 15 لصألا

 )١( مهم عاجإ لحم اذه سيئو .
 ىلاعت هلوق رهاظب كلذ ىلع ارجتحا (؟) : ٠ كباسأ امو هللا نف ةنسح نم كباصأام

 . « كلفن نف ةكئيس نع



 إ

 2 سا

 ىطعملا '  « اهقلخخو اهايإ هللا هعدوأ ةردقب اذه نإ اولاقف « زجعلا نع هللا

 ميل ىطعأ ام ىطعأ امثإو « حنمام بلس ىلع ةماتلا ةرذاقلا هلو ؛ حئاملا
 خ 1 . فيلكتلا

 . بتي ملام رئابكلا بكترمل رفغي ال « ءوسلاب .
 ىئاتسروشلا هيف مهرظن ةهجو نعب دّقف نيتلزنملا نيب ةلزئملاب لوقلا امأو

 نع ةرابع ناممإلا نأ ( ءاطع نب لصاو ) لاق هنأ هريرقت هجوو : هلوقب
 مل قسافلاو 4 ملم مسأ وهو « انمؤم ءرملا ىع» تعمتجا اذإ ريو لاصخ

 رش سيلو 2 انمؤم ىمسالف 3 حدملا مسا قحتساالو 6 ردا لاصحخ عمجتسي

 هجو ال هيف ةدوجوم ريخلا لامعأ رئاسو ةدابشلا نأل « ًاضيأ قلطم رفاكب

 نم وهف « ةبو: ريغ نم ةريبك ىلع اًئندلا نم جرخ اذإ هنكل : اهراكنإل

 ةننلا ىف قيرف : ناقيرفلا الإ ةرخآلا ىف سيل ذإ « ابف دلاخ رانلا لهأ

 ةكرد قوف هتكرد نوكتو ع رانلا هنع ثفخن هنكللو « ريعسلا ف قيرفو

 . )١( رافكلا

 ىلع امببوجو اوررق دقف « ركنملا نع ىبلاو فورعملاب رمآلا امأو

 لكو « نيواغلل ًاداشرإو « نلاضلل ةيادهو « مالسإلا ةوعدل ًارشن نينمؤملا

 , هفيسب فيسلا وذو « هنايبب نايعلا وذف عيطتسي امب

 : مهدئاقع ىلع لالدتسالا ف مهتقي رط
 نود « ةيلقعلا اياضقلا ىلع هدئاقع ىلع لالدتسالا قف نودمتعي اوناك

 « عرشلا رماوأل مهما رثحا الإ اهدحم ال لقعلاب مهنقث تاكو « ةيلقنلا راثآلا

 قلطي نأ نم عئام ال هنأ نوري نيعل زئملا نيب ةلزبم ىف هنأ مهداقتعا عم ةل زتعملاو 1
 : مهشويش نم ىهو ديدحلا بأ نبا لاق . امركتو احدم ال نييمذلا نع هل ازييمت لسملا مما هيلع
 هيلع قلطي نأ زيجن انإف « السم الو انمؤم ىمسي ال ةريبكلا بحاص نأ ىلإ بهذن انك نإو انإ
 اظفل وأ لاح ةنيرق عم قلطيف « مانصألا ىدباعو « ةمذلا لهأ نع هزييمت هب دصق اذإ ظفللا اذه
 ' جدملاو ءانثلاو ميلظعتلا هب ادوصقم نوكي نأ نع هجرخي

 . ديدحلا ىبأ نبال ةغالبلا عيب حرش
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 هلق ملامو 2 ةورقأ هلبق امم « لسلا ع امض رعد مهائاسم نم ةلأسم لك.

 , هوصقر

 ىلقعلا ثحبأأ 0 وحنلا كالذ مهلا ىررس دقو

 امهف بواجتت تناك دقو « سرافو قارعلا ى مهماقم نم (1)

 . ةعدق تاراضحو تايندلل ءادصأ

 . ىلاوملا نم مهراكأ ناك دّتف ةيبرعلا ريغ مهلئالس نمو (ب)

 ,. ثيدحلاب مهملع مدعلو (ج)

 ٠ مهطالتخال © مهلإ نيم دقألا ةفسالفلا ءارآ نم رشك نايرسلو (د)

 القت و راكفألا هذه ةلمح اوناك نمم « مه ريغو ىراصنلاو دوملا نم راكب

 . ةيبرعلا ل !|

 ءايشألا نسحب' نوئكحم اوناك مينأ لقعلا ىلع مهداهعا راثآ نم ناكو :

 ةبجاو لقعلاب ةلوقعم اهلك فراعملا : نولوقي اوناكو . المع اهحبقو

 جبقلاو نسحلاو « عمسلا دورو لبق بجاو معنملا رك كشو « لقعلا ر

 ْ 2١9 حبقلاو نسحلل ناتتاذ ناتفص

 ةحيبق ىهف ام هئاحبس هللا رمأي نأ زوجم ناك ةيصعم لك : ىلئابجلا لاقو
 لهجلاك اهسفنل ةحيبق ىهف هناجبس هللا اهحيبي نأ زوج ناك ةيصعم لكو « ىبذل

 نسح وهف هب هناحبس هللا رمأب الإ زاج ام لك كلذكو « هفالخم داقتعالاو « هي
 . (5) هسفنل نسح وهف هب رمأي نأ الإ رجم ملام لكو « هب رمألل

 لاق دقف « هلل مملصألاو حالصلا بوجو ةركفلا هذه ىلع اونب دقو

 ع هل بجاو حالصلاف « حالص هيف ام الإ هنع ردصي ال هللا نأ مهروهمج

 نأ هناحمبس هيلع ليحتسيو « حلاص وهو الإ هتردق تلج: هلعفي امم ءىش الو

 . حلاصلا ريغ لعفي

 . يىرمشألل نييمالسإلا تالاقم (؟)
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 : اهري'و ةيئانويلا ةفسلفلا نع مهذخأ

 ةفسافلاو ةيدنهلا ةفسافلا ىلرعلا لمعلا ىلع تدروت ىسابعلا رصعلا ف

 : قب رام نع املاسرأ مهلإ تءاح كلقو ةيناثويلا

 ةفسافلاب ةرثأتم تناك مالسإلا ليبق ةيسرافلا ةفاقثلا نأل « سرفلا - ١
 . ةينانويلا

 « ةينانويلا ةفسلفلا اوثرو دق مهنأل « نايرسلا قيرط نعو - ؟

 ةينانويلا ديجي ناك ىلاوملا ضعب نأل « مهسفلأ نانويلا قيرط نعو -
 . ةسيبرعلاو

 تامدقم ىف ًارشك اهنع اوذخأو « مهئارآ ىف ةفسافلا هذبم ةلزتعملا رثأت
 ةينانويلا ةفسلفلاب رثأت نم.ولؤ ال مدئاقع ضعب ناك لب « مهسيقأو مهلئالد
 م ةينوطالفألا يناعملا نم ذوخأم تافصلا ىف مبأر نأ مهضعب معز دقل تح

 : نارمأ ةفسلفلا ةسارد ىلإ مهعفد دقو

 «ىركفلا مهفغشو « ةيلقعلا مهمه ىضرب ام ابف اودجو مهمأ : امهدحأ
 . ةوق ىف ةجحلاب نونحلي مهلعج ايلقع انارم اهف اودجوو

 « ةيمالسإلا ءىدابلا ضعب اومجاه امل مهريغو ةفسالفلا نأ : امبناثو
 3 لدجلاو رظنلا ىف مهترط ضعب اومدختساو 4 مهلع درلل ءالؤه ىدصت

 قحي اوناكف « مهملع زوفلاو جلفلا اولاني نأ اوعيطتسيل « اهنم ًاريثك اوملعتو
 ّْ . نيمملسملا ةفسالفلا

 : مالسالا نع مهعافد

 ىراصنلاو ؛ دوملاو « ةثباصلاو « سوحملا نم فئاوط مالسإلا ىف لخد
 5 ملاعت نم نايذآلا هذه ىف ام لكب ةئلتمم مهسوعرو « كئلوأو ءالؤه ريغو
 ق ترقتساو « امف تلغلغتو ء .مسجلا ىف مدلا ىرجت مهس وفن قا ترج
 ١ , اهئوض ىلع مالسإلا اومهفف « اهايانث

 لخأف +« هريغ نطبيو « ناطلسلا ةيشخ نامإلا رهظي ناك نم مهنمو
 6 مهدئاقع ُّق مهككشيو 53 مهيد مهلع دسفي ام نيملسملا ناب رمث١



 سه اجا

 رامث ترهظ دقو « ناطلس نم اب- هللا لزنأ ام ءارآو ًاراكفأ منيب نوسديو '

 « مهربغو « ةقدانزلاو « ةبشملاو ةمسجلاو ضفاورلا ناكف ؛ همده لواعم ىهو

 « لوقنلا تمهفو لوقعملا تسرد ةقرف ءالؤه نود عافدلل ىدصت دقو

 ىلا ةسمخلا لوصألا تناك امو نيدلا نع عافدلل اودرجت . ةلزتعملا تناكف

 ةداحلا تائئقانملا ةديلو الإ اهرصن ىلع اورزآتو « اهديبأت ىلع اورفاضت

 لكشلا ىلع هودقتعا ىذلا ديحوتلاو « مهفلاخم نيبو مهيب موقت تناك ىلا

 « ةيمهجلا ىلع درال ناك لدعلاو « ةمسحملاو ةبشملا ىلع درلل ناك هانفلسأ ىذلا

 لع هب اودر نيتلزتملا نيب ةلزئملاو ؛ ةئجرملا ىلع درفل ناك ديعولاو دعولاو

 «حاورألا خسانتب لوي ناكو « ىناسار حلا عنقملا رهظ ىدهملا دهع فو
 ى ءانع ىدهملا الف « بلا ءاوو ام ىلإ راسو ؛ سانلا نم ةفئاط ىوغتساو

 فيس « مهلع ىضقيل مهعبتتي ناكف « ةقدانزلاب ىرغأ كلذلو . هيلع بلغتلا

 اذلو « ابهذم تيع الو « ىأر ىلع ىنفقي ال فيسلا نكلو : ناطلسلا

 « مهتامش فشكو « ةجحلاب مذخأو « مهلع درلا ىف ,هريغو ةلزتعملا عجش

 . نناو ريغ كلذ ف اوضف « مهالالض حضفو

 . ةلزتعملل ءافلخلا ةرصانم

 محل ةضراعم نييومألا نم اودجم ملف « ىرمألا رصعلا ىن ةلزتعملا رهظ

 ركفلا الإ « امه لمعال ةفئاط اوناك لب « ابرح اونلعي لو « ابغش اورشي مل منال

 « ةحيحصلا اهسياقع رومألا نزوو « ليلدلاب ليلدلاو « ةجحلاب ةجحللا عرقو
 « نانسال نايب نوري امف مهجحو « دودحم ردقب الإ ةسايسلل نوض رعتي ال

 . روهشم فيس ال « ىوق ليلد مهحالسو

 ىأر ىري ناك ديلولا نب ديزي نأ : بهذلا جورم ىف ىدوعسملا ىكحنو

 . ةسمحلاا ملوصأ ةحصب دقتعي و« هل زيعملا
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 ؛ مط دق ةقدنرلاو داحلإلا ليس ناكو « :ةيسابعلا ةلودلا تءاج املو

 ءاوعش ايرحو « هولفي لف ةقدانزلا ىلع الولسم انيس قل زمعملا ىف اهؤافلخخ دجو

 4 مرقو 4 ميعياشف نومألملا ءاجس ىح 3 اهودمد مف داي لأ لع مهم

 « نقيرغلا نيب تارطانملا دقعي ناكف < فالخ نم ءاهقفلا نيبو مهنيب ام ىأرو

 وهو « ابن عقي نأ هلثل ناكام ةطّقس طقس هنكلر٠ ؛ دحاو ىأر ىلإ اوهنيل

 « ناطلسلا ةوقب نآرقلا ىف ةلزتعملا ىأر ىلع نيثدحملاو ءاهتفلا لمحم نأ دارأ هنأ

 : نودقتعي ام ريغ ىلع سانلا لمحو ؛ ءارآلا ةرصتل مكسملا ةوق تناكامو
 ةديقع ىلع سانلا لمح لحم فيكف « نيدلا ىف هاركإلا مرا نم ناك اذإو

 لوقلا ىلع ءاهقفلا لمحت نأ لواح دقف « هيزات لي ٠ رفك اهنفلاع ىف سيل
 ؛ اداقتعاو اناعإ ال ؛ ابهرو ةيقت هتبيغر ىلإ مهضعب هباجأف « نآرقلا قاحم
 نودقتعي ام ريغ اولوقي مو ؛ ليوطلا نجسلاو قاهرإلاو تنعلا :نورخآ لمحتو
 « كلذب نومأللا ةيصول « قئاولاو مصتعملا ةقالخخ لوط ةنتفلا كلت ترمتساو
 لكوتملا ءاج املو « ةلزتعملا هاري ىذلا ةيؤرلا ىن ىلع هاركإلا قثاولا دازو

 « ابسراجم ىف ىرجت ءارآلاو « اهريس ذخأت رومألا كرتو « ةنخلا هذه عفر
 . نوراتكع ام اهبف سانللو

 : مهي رصاعم دنع ةلرتعملا ةلزنه

 ع نيولع نب ءالؤه ناكف هل زيعملا ىل إع ةراغلا نوثدحماو ءاهقفلا نش

 + يحان نم مقكاش ىلع نو + ةقانزلاو ضفاورلا + ىوق ديأ + اهلك

 ممارواخمو ءاهقفلا تالداجم ؛ ىب ىرتل َكلنإ و « ةيحان نم نوثدحخاو ءاهقفلاو

 لبنح نباو ىعفاشلا تعمس اذإو « ةقراب ىلل تحال الك « ةلزيعملا ىلع اعينشت

 امتاف « نيملكتملا ةقيرط لع معلا ذخأي نمو « مالكلا لع نومذي مهريغو

 ةيهاركىرسلا ام نكلو « مهفييزتي اودارأ مهتقيرطو « مهمذب اودارأ ةلزتعملا
 « هديبأت ىف ًادهج ولأي ال نيدلا ,ةرصنل ىعسي نقيرفلا الكو « ملل ءاهقفلا

 كلذ تدجوأف ترفاضت رومأ ةدع نأ ىل رهظي « هتماقإ ىف اعسو رخدي الو

 : اهم ضعب اذهو : ءاضغبلا كلت تببسف ٌتضراعتو « ءادعلا



 همس انكين 0

 ١ - فينحلا نيدلا دئاقع مهف ىف حلاصلا فلسلا ةقيرط ةلزيعملا فلاش «

 تاففص فرعتي نم لك هيلإ أجلي ىنذلا دوروملا درولا وه ميركلا نآرقلا ناك

 ؛ هريغ نع نوردصي ال « دئاقعلا نم هب نامإلا بجي امو « هناحبس هللا

 ىهو « ميركلا نآرقلا تايآ نم دئاقعلا نومهفي اوناك هاوسل نونئمطي الو

 اهم مهو « ةغللا بيلاسأ هيحوت امم همهف اولواح مهلع هبتشا امو « تاني

 ةنتف نيغتبم ريغ رومألا اوضوفو اوفقوت مهلع رذعت نإو . ءاربخ .
 ميوقلا قبلا ليبس ريغ نيكلاس الو « غيز ىف نييغار الو .

 مولع لهأ اوسيل نويمأ موق مهل « يل ايفاك برعلل امئالم كلذ ناك دقو

 لك ى لقعلا اومكحو « جبملا كلذ ةلزتعملا فلان « ةفسلف الو قطنم الو

 لك هانتكا ةلواحم ىلإ | موقع هرش مهقاسو « مهنحن ساسأ هولعجو ءىش

 ؛ مهفويس مهلع اودرجف « اهوفلأب م ءاهقفلل ةمدص كلذ لك ناكف « رمأ

 دححأ لاق ا؟ الإ ةقيقحلا ىف ةلزتعملا ناكامو « ءوسلا ةلاق مهنع اوعاشأو

 نكلو « نيدلل ةفلاختلا توص ةلزئعملا نم عمسن مل انإ : نييوروألا ءاملعلا
 هتقالعو ىلاعت هللا قيليال اهرك دض لضاني ىذلا نيدتملا ريمضلا تروص.انعمس

 .5 كيعب

 لكو ؛ مهربغو ةيونثلاو ضفاورلاو ةقدانزلا ةلداجمم ةلزتعملا لغش

 لاتقلا ىف هبراحت قرطب ذوخنأم براحملاو « ةبراحملاو : لازألا نم عون ةلداجم

 لكو « هتاياغل صصقتم « هيمارلل سراد . هططخل فرعتم « هتحلسأب ديقم
 « هجهانم ضعب هنع أذخآ « همصخم ارثأتم مصنللا لعجي نأ هنأش نم كالذ

 لوق نسحأ امو ؛ مهراكفأو مهيفلاخم ءارآب ام دح- ىلإ اورثأت دق ةلزتعملاف

 : كللذ ق جرين

 . لاتقلا طورشب ديقم « هب طوب رم وهف ةكرعم ىف امظع اودع لزان نم

 « هيايقو هتانكسو ؛ هئتاكرحت قف ةودع قحالب نأ همزايو « هلاوحأ بلقتو

 ؛ راكفألا ةكرعم ىف كلذك « هليحو ودعلا حور هيف رثؤت امبرو « هدوعقو
 ؛ هيف فيلحلا رشثأت نم لقأب سيل راكفألا نيوكت ىف ريثأت ودعلاف ةلمحلا ىفو

 نياسحلملا ىلع درلا ىلإ اوعطقنا هباعصأ نأ اكش دق ةلبانحلا ضعب نإ ىح
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 ضعب ءارآى اًذوذش تيأر اذإ كلذ دعب ورغالق « داحلإلا' ىلإ مهادأ اعاطقنا

 ٠ . ةلداحلا هذبم مه رئأتل ةل زدعملا

 ىلع نودمتعي ال ؛ ةصلا ةيلقع دئاقعلا ةفرعم قف ةلزتعملا ةقيرط تناك

 ىعرش مك ةلص هل وأ « ايعرش ةكح مالكلا عوضوم ناك اذإ الإ مهللا « صن

 اوعقو كلذل ©« ةرغو تاوزن لقعللو « اتفلسأ امك لقعلا ىلع هدامعا لجف

 وهو ىابحلا لوقك « ةصلاخللا ةيلقعلا مهدعزن مهلإ اهتعفد تانها نم ريثك ىف
 لوقلا اذه هلوق هببس ناكو « هءاعد باجأ اذإ هديعل عيطم هللا نأ مهتكأ نع
 ةقفاوم لاقف ؟ كدنع ةعاطلا ىنعم ام : هل الئاق ىرعشألا نسحلا ابأ لأس هنأ
 ةقفاوم ىدنع ةعاطلا : ىئابملا لاقف ء ابف هلوق نع اذه هلأسو « رمألا
 كمزاي نسا وبأ لاقف « هعاطأ دقف هريغ دارم لعف نم لكو « ةدارإلا
 زاج ولو « هدارم لعف اذإ هديعل اعيطم هللا نوكي نأ لصألا اذه ىلع
 نع هللا ىلاعت « هل اعضاخغ نوكي نأ زاك هدبعل اعيطم ىلاعت هللا نوكي نأ
 1 , 2)ريبك اولع كلذ

 اوناك ول مهمأل « نيراتخم ريغ ةنجلا لهأ نأ مهنمنأ نم ليذغلا ىنأ لوقو
 كلذ ىفو « فيلكت راد ال ءازج راد ةربخ آلاو « نيفاكم اوناكس نيراتحم
 نع عجر هنأ طايحللا ركذو ء فيلكتلا مزاتسبال رابتخالا نآل ؛ لقع ططش
 , 5©6) لوآلا اذه

 نب رسيف « مهضعب نم عقب ناك ىركفلا ذوذشلا نم عونلا اذه لثم
 ةنتف اومتاو ١ : ءىبسملا صخت نأ ريغ نم « ةماع ءوسلا ةلاق هعمو مهمع سانلا
 ١ « ةصاخخ مكنم اوملظ نيذلا نييصن ال

 دنع ةريبك ةلزنم مل تناك لاجر نه نيرثك ةلزتعملا مصاخ س 4
 0 لاجار نع ظحاملا لوق لإ رظناو « مهتموصش ىف مهمالك اوهزتي مو ؛ ةمألا

 , قرفلا نيب قرفلا )١(

 . ىدنوارلا نبا ىلع درلا ىف راصتتالا (؟)



 تاا01

 « نواصحالو نودلمي نيذلا مه ماوعلاو ثيدحللا باحصأو : هقفلاو ثيدحلا

 ... نآرقلا ىف هنع ىهنم ٠ لقعلا ةجحح ىف هنع بوغرم ديلقتلاو « نوري الو

 رثكأ ,هدحو جراوتتا دابعف « انم دابعلاو كلاسنلاف طوق امأو : لاق نأ ىلإ

 مهنأ ىلع ؛ مهددع بنج ق جراودلا دع ةلق ىلع « مهدابع نم [ددع

 لقأو « اعرو قدصأو ٠ بسكتلا نم دعبأو « ةمعط بيطأو « ةين بامصأ

 ادهز رهظأو « اعنمو اعمج- لقأو « ةجهملل لذبأو « ةقيرط مودأو « ايز

 ةمألا روت 7 أييِس لاوقلا رع ءالؤه بهاذم ّق نعلعلا ناكف , 4١2 اديرصو

 . ةلزسعملا نم

 6 مش رأت و « هل زعملا عياش نم سايعلا يب ءافاش نم ناك س ©

 04 ايقانتعا لع سانلا لع نأ دارأف 4 85 «بستست و 4 مههاذم قنتعاو

 3 اورياصو أو ريف 6 ةاحاإ م لزنأو 3 مهالتباو 3 نيدغاو ءايقفلا ىذأف

 « مهعت» ىف ةلزتعملا ىلعالايو مال آلا كللث تعج رغ « ةيضقلا هذه لحتسا نمو

 اوذَقو « ميمأر نع أوريشص ءارمألاو ءافلخلا ءاطلمخو ء"البلا :لصأ مهل

 . داهطضالا كللاذو « قامرأإلا اذه نع عفاد نم مهتم تاكو « مه ريبدتب

 ءاهقفلا مهمناحتما َّق ءافلل | لم يمي رعت ق لوم ايلا لوق لإ رظنا

 لهأ الإ نحتمت ملو « ةجح هانعسوأ نم الإ رفكن مل نحنف « دعبو : نئدلاو

 كته نم ندنظلا ناحمتما الو « سسمتلا نم عيمملا فشق سيلو ؛ ةعبعلا

 كتهأ ىضاقلا ناكل ًاسسجت ناستما لكو اكته فشك لك ناك ولو « راتسألا

 . (5) ةروعل اعبتت سائلا دشأو « تسل سانلا

 ءانعر ةيدالا ةوقلا نذل 3 موت رمأ ةوقلا اهرصانت ىهلا ءاراآلا مازهما كلا

 ةوقلا ىلع دستعي ىأر لكو . ةداخا لع سورا و . طلعشلا اهنأش نم هاعسوه

 )١( كاع نب هللا ديبع مامالل طاطا يمك نم ةراتخا لوصفلا ,

 . انقيأ ةراتخلا لوصفلا (؟)١
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 ناكول ذإ « هلئالد ةوق ىف نونظتب سانلا نأل « رإمألا هيلع سكعنت هديبأت ىف
 . ناطلسلا ىلإ ةرصنلا ىف جاتحا ام « ناهردلاب ايوق

 نوح رفب اشع ةلزيعملا ىف نودجم داحلإلا ىوذ نم نورشك ناك س 5

 « نيملسملاو مالسإلا ىلع مهسدو مهعمج هيف نوقليو « مهئارآو مهدسافع هيف
 دعي ناك ىدنوارلا نباف . مهنع ةلزتسملا مهاصقأ مهضا رغأ تدبت اذإ ىح
 اوناك « ىلدحلا.لضفو « طئاح نب دمحأو « قارولا ىسيع وبأو ٠ مهنم
 «تاركتملاب اوتأو « مالسإلا ىف ثادحألا اوثدحأ ءالؤه لكو « مبلإ نومتني

 ةل زيجملا مهؤامناو ٠ نيملسملا ةديقع داسفإل دوهلل رجؤتسا نم مهنم ناكو
 هب اوخسطل امم اشاشر لعجم مهعئاتش روهظ دنع مهنع اولصف نإو ؛ هرمأ لوأ
 ىلإ ماهتالا نإف ؛ ءارب مهنم مهنأ مهناعأ دهج اومسقأ نإو ةلزتعملا ةعمس لاني
 . ةءاربلا نم ناهذألا

 : مهل نيلدحملاو ءاهقفلا ماهتا

 نب خم * عت لك ىل مهوسماغمم  ةلزدعملا لع كلتلوأ ةلمح تدتشا

 « هتاللسع ديعي ىلزتمللا فلخ قلص نم نأب.ىفأ ىنابيشلا:نسحلا نب دمحم مامإلا
 مل ىعفاشلاو كلام نامامإلاو « ةقدانزلا نم. مهدسع فسوي ابأ“ مامإلاو .

 ىتحح « مهلإ ىمتني نم ىلإ ءوسلا ةلاقم ترسو . مهدحأ نم ةدابشلا البقي
 ىلإ ىدؤت ةموصخ لك نإ قحلا فؤ ,تانرحلا كاهتتاو قسفلاب مهومجا

 « لطابلابو قحلاب همصخ مصخللا ىثرو « ةرتاهملا ىلإ ىدؤت نأ دبال ةاحالملا
 زيمعتلا ناك لب ٠ فاصنإ نع ردصت مل ةلزتعملا ىلإ تهجو ىلل مهلا نم ريثكف
 ةيحاف ىف كاردإلا عماسم دسي بصعت لكو « مهليلد بصحعتلاو نيميمملا دئار

 ضعب مهيلإ ىمتتا دق ناكولو «ريثك ريخ مف ةلزتسمملاف ؛ ىحاولا نع
 نع عافنلاب لضفلا ةقباس نأ ذإ ٠ مهفإب نيذوخألا جنيد ى نيمتلا
 لهأ ىلع نيدار ةيمالسإلا راطقألا ىف لصاو عابتل قرفتا دقف ٠ مالسإلا

 . اهراوُأ دم ال « ةبوبشم ةقدانزلا ىلع ابرح ديبع نب ورمت ناكو ؛ ءاوعألا
 دادغب نم هيفن“ ىف ىعس ةقدن زل هتم لع الل« دارب نب راشبل اقبدص ناكو

 . ورم توم دعب الإ دعي لو قش
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 لظحاتللا هيف لوقي . (') ديبع نب ورمع اذهف . داهزلا دابعلا مهنم ناكو
 نثدحملاو ءاهّقفلا ةدابع ةماع ةدابعب ىث هتدابع نإ ( ابصعتم )

 (ةلزعملا) ىناحصأ لوت *مل“ ل هريزو داؤد ىنأ نب دمحأل قئاولا لاقو
 ع كلذ نع نوعنتع كباوصأ نإننمٌؤملا ريمأاي:لاقف ( مهريغ ىلوت انك « ءاضقلا

 « اهلبقي نأ ىأف ٠ ممرد فال ا ةرشعب هيلإ تهجو رشبم نب رفمج اذهو

 6 نذإ ريغ نم تلخدف « ىل نذأي نأ ىنأف تنذأتساو ؛ ىسفنب هيلإ تبهذف

 فيكف « هنع تفرصناف « كلتق ىل لح نآلا:لاقو « ىهجو ى هفيس لسف

 . هلثم ءاضقلا ىلوأ

 ؛ امهلبقف نيمهرد هباحعصأ ضعب هيلإ لمح اذه ًارفعج نأ بيرغلا نمو

 ةرشعلا بابرأ لاقف ؟ نمرد لبقتو « مهرد فالآ ةرشع درت فيك هل ليقف
 * هللا امهقاس دقو « امهلإ ىجاحل « نمهردلا نيذبم قحأ انأو ؛ ىنم ام نحأ

 . مارخلاو ةبشلا نع امهم ىتانَعأو « ةلأسم رمغ نم ىلإ
 هنظأ ناطلسلا لام ىف هبتشا « تابشلا باب لك دست ديوق سفن هذهف

 . ابيط الالح نيمهردلا لبقو « ءاطعلا ضفرف « ةللنا قرطلا ريغ نع عمج هنأ

 نودصتقملا مهنمو « داهزلا مهنم ناك ةلزتعملا نأ ىرت قايسلا اذه نمو
 . نولعفي ام ءاس مهنم ليلقو»

 ةلزتعملا تارظانم

 ءاوس « مهموصخخ عم ةلزتعملا تارظانم عومجم نم مالكلا لع نوكت

 نم مأ « ءاوهألا لهأ رئاسو « ةيونثلاو سوحملاو « ةضفارلا نم اوناكأ
 « ةرئادلا زكر م مهف . ةيديرتاملاو ةرعاشألا نم مأ ع ثيدحلاو هقفلا لاجر

 ) )1١هلوقب هاثرو ديبع نب ورمع ملغعت ىف غلابي روصنملا ثاك :

 نارسم لع هب  تررم أربق لسوتم نم كيلع هلإلا لص
 لارسقلاب ثنادو هلإلا ديع اعسشختم انئمّؤع نمضت اربق

 ةببش ىف اوعزانت لاجرلا اذإو ١ نايبو ةجحب ثيدحلا لصف
 نايع ايأ ارمع ان قبأ احلام قبأ رهدلا اذه نأ ولو

 ) م ١5 لدحلا خيرات (



 سال ب

 ةئالث وحن مها رظانمو مهتالداجمب ةيمالسإلا ةمآلا اولغش « ىحرلا بطقو

 ابف تبراضتو « ءالعلاو ءارزولاو ءارمألا سلاجم اهبف تمحدزا نورق
 دقو « ىتالسإلا ركفلا ءادصأ ابف تبواجتو « بهاذملا تردانتو « ءارآلا
 اوصتخلاو تازيم ملدج اوزاتما دقو . ةيدنهوأ ةينانوي وأ ةيسراف ةنيزب نيز
 اعد امع اهلمجم ىف فلتخت ال ؛ ةصاخ ةلحنو « اصاخ انول مل تلعج صئاصخم

 نع ةيطابنتسالا مهتامدقم تفلاختو « اهطابنتسا قرط تنيابت نإو « نيدلا اهلإ
 : لدحلا ىف مهتازبم مضوأو . ةيمالسإلا ةمآلا ريهاج نم مهريغ تامدقم

 هثحب ري نم .. ,هريغل عابتالا ممافاجمو « ديلقتلا مهبناجم س ١
 « ءايسألل ال ءارآلل مهدنع مارتحالا « ررومألال ةسياقمو ةلدألل نزوو بيقنتو

 .ىلا مهتدعاقو . اضعب مهضعب دلقي نكي مل كلذلو ؛ لئاقلل ال ةقيقحللو
 « نيدلا لوصأ ىف هداهتجا هيلإ هيدؤي اع بلاطم فلكم لك اهلع نوريسي

 . ةرشك قرف ىلإ مهقارتفا ىف ببسلا وه كلذ لعلو

 ع (4) ةطئاحلاو () ةيماظنلاو (؟) ةيليذهلاو )١( ةيلصاولا مهنم
 4() ةيماشملاو (8) ةيمائلاو (7) ةيرادزملاو (5) ةيرمعملاو (0) ةيرشبلاو
 , (18") ةيمشهللاو )1١( ةيئابجلاو )١١1( ةيطايحلاو )٠١( ةيظحاحلاو

 . ءاطع نب لصاو باعسأ 010

 . فاالعلا ليذملا ىلأ بامصأ (؟)
 . ماظنلا بامصأ 20

 .7 طئاح نب ديحأ باسأ (:)

 . رصمملا نب رشب بامسأ ()
 , ىبلسلا دابع نب رعب بامسأ (5)

 . رادزملاب بقلملا ىبوم ىنأب ىنكملا حيبص نب ىميع بامسأ (9)
 , يري سرشأ نب ةمامم باممسأ 8

 , ىطوقلا ربع نب ماشح بامسأ (5)
 . ظساجلا بامصأ (18)

 ) )1١طايملا نيسملا ا بامسأ ,
 . لايجلا بامسأ (10)
  لابجلا نب مالسلا ءابع مشاه بأ يباصصأ 010(



 سب اأ١

 نآرقلا نم اولْمْما دقو . دئاقعلا تايثإ قف لّقعلا ىلع مهداهعا 0
 نكت ملو ؛ هت داج نع جورحللا ىلإ ططشلا مبهم بهذيال ىح « أددم ميركلا

 < هب نوجتحالو دئاقعلا ىف هب نوذخأي اوناكام مهمل « ةريبك ثيدحلاب مهف رعم

 اوبرض دقف ء ,هرصع ىف تمجرت ىلا مولعلا لهانم نم مهذخأ

 ةعراقمو « ةجحلاب نحللا ىف مهدعاسي أم اهنم اولانو « مولعلا كللث ىف مهسي
 مسم لك مهلإ مضنا دقو . مالكلا ناديه ىف ماوقألا ةعراصمو موصدانا

 ىأر دقف . رصعلا كلذ ىف ىبرعلا لقعلا تذغ ىتلا ةيبنجألا ةفاقثلاب فقثم
 « اهلظت ىلا ةينيدلا حورلا نيب ةعماج تناك ىتلا ةلزتعملا ءارآ ىف همئاليام
 'ةمهللا ىضرت ىلا ةيفسلفلا راكفألاو « الع رطيست ىلا هيزئتلا ةركفو
 ءايلعلاو « نيزاتمملا باتكلا نم نورشك اهاجر نب ناك كلذلو « ةيلقعلا

 . مظع عمج نيضافلا ةفسالفلاو « نيزدملا

 « عقاصم ءابطخ الاجر ئيب ناك دقف « نايبلاو ةحاصفلاو نسللا - 4

 اورمخو « هنينافأ اوفرعف « لدجلاب اوسرم دق نولداجمو « نوقبا نورظانمو
 اذهو « دصاقملا مملع نووليو موصحخللا نوعرصي فيك اوسردو . هقرط

 « ةبمدبلا رضاح « سوفتلا رطاوخم ملع بيطخ ؛ مه ريبك ءاطع نب لصاو

 ابيدأ ناسللا داج « اغيلب ايكذ ناك مهعخويش نم ماظنلا اذهو . لاجنرالا ىوق

 نب تباث ةئباصلا دحأ هيف لوقي ىدذلا ظحامحلا ىرمع ناّمعوبأ اذهو « ًارعاش

 هردمو ©« نيملكتملا خيشو « نيملسملا بيطخ ظحاجلا نامع وبأ : ةرق

 ماظنلا عراض رظان نإو ؛ ةغالبلا نابع ىكح ملكت نإ نيملكتملاو نيمدقتملا

 هلئاسرو « ةرهاز ضاير هيتك « برعلا نابلو « بدألا خيش ؛ لدجلا ىف
 مدق الإ ء« ضرعتم هل ضرعت الو « افنآ هاشر الإ عزانم هعزان ام « ةريثم نانفأ

 . ءاقبتسا عضاوتلا هل

 : ةل رثعملا موصخ

 : ةلزنعملا لداج

 ١ - لهأ رئاسو ةيمهجلاو ةيونثلاو سوحملاو ىففا هرلا البدع 



 سه ؟1١5؟

 .. نيثدحملا ءاهقفلا  ؟

 . ةيديرتاملاو رعاشألا # 

 ءاهقفلاو « مهملإ نمو ةيمهجلاو ضفاورلا عم ملاج ىلع نآلا مكتنسو

 مالكلا تقو نيحب نأ ىلإ ةرعاشألا عم مهلدج ىلع مالكلا ىتبنو « نيثدحناو

 . مهلع
 : ءاوهألا لهأو رافكلل مهلداح

  ةيناصيدلاو ةقدان رلا ريك ةيسابعلا ةلودلا ردص وى ومألا رصعلا رخخآىف

 « عانقلا نوفشكي ةرات اولاكو « ءاوهألا لهأ نم مهريغو « ةينويقرملاو

 « هلابرسب نيلبرستم « مالسإلا سابلب نيرثتسم مهميلاعت نوثفني انايحأو
 ناك دقو « نونيدتملا مهنم سرتحم الف دحأ مهم رعشي نأ رغ نم مسلا سديل

 « مهريغ نم مالسإلا ىلع ةوادع دشأ اوناكف ؛ وحنلا كلذ ىلع ةضفارلا لج

 ىدصتف « مب- سانلا ضعب رارتغال هلتاقم ىلإ ىدهأو « هل ةياكن مظعأو

 « هيف مالسإلا نريراحم مهنأ اونظ « ناديم لكى مهوعراصو « ةلزتعملا م

 ,ضفاورلا مهتم دمتسا نمم هرمغو ةيرهدلاو ةيناصيدلاو ةيونثلا اوقال مث
 « اف ةقدانزلا ةبراحن راصمألا ىف هباحصأ لصاو قرف دقلف ٠ هجوا اهجو
 كلذكو « ةيوناملا ىلع درال ةلأسم فلأ باتك هتافلؤم نمو . هسفنب عفادو
 « ةحاصفو « ليلد ضوبلو ةوقب ملدج ناكو « هدعب نم هؤافلخ لعف

 ٠ ىبح لدجلا مهسراممو مهمولع نم اهوبستكا عانقإلا ىلع ةردقو « نايبو

 هيلإ ىفق دلو هل تام ايئاطسفوس ناك دقو سودقلا دبع نب حلاص نأ ىكحم امو )١(

 ليذحلا وبأ لاقف . اقرتحم هآرف . هل عيتلاك ثدح- مالغ وهو هعم ماظنلاو فالعلا ليذطلا وبأ

 عزجأ امتإ ليذملا ابأ اي حلاص لاقف . عرزلاك كدنع سانلا ناك اذإ ٠ اهجو كعزجل ىردأ ال

 هتعضو باتك لاق ؟ كوكشلا باتكامو : ليذملا وبأ لاقف ؛ كوكشلا باتك أرقي مل هنأل « هيلع

 : ماظنلا هل لاقف . ناكدق هنأ ني ىدح نكي مل امفو « نكي مل هنأ موتي ىتح ناكايذ كش هأرق نم

 ذه أرت دق هنأ ىف اضيأ كشو « ثام ثإو « تمل هنأ ىلع لمعاو « كنبأ توم ىف تنأ كشف

 . ( ثريعلا حرم نم ) . حلاص تكسف هأرق نكي مل نإو ٠ باتكلا
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 مهماقل دنع ملسلا نوقليو ؛ حالسلا نودمغي اوناك مهموصخخ نم نيرثك نإ

 . مهشاقن دعب ملسي ناك مهم ريثكو
 نم لجر فالآ ةثالث نم رثكأ هيدي ىلع لسأ فالعلا ليذحلا وبأ اذهو

 ؛ هيلإ وعدي ام ةوقو « ةرظانلا ىف هتعاربو هقذحل « ةيونثلاو سوحملا

 هب لداجم ناك امم ةروص كيطعن نكلو « هب 'مهنسلأ نووليام فعضو
 «تاشقانملا هذه نم ىور امم اضعب كل لقنن ملالدتسا ةوق رادقمو « ةلزعحملا
 نأو « ناداضتم بذكلاو قدصلا نأ حرت ةيونام ا نأ : راصتنالا ىف ءاج

 مل لاق . ةملظلا نم وهو رش بذكلاو « رونلا نم وهو « ريخ قدصلا

 ؟بذاكلا نم « هيف بذك الوق لاق ناسنإ نع انوثدح ( ماظنلا مهاربإ )

 دق لاقو بذكلا نم لعف.ام ىلع كلذ دعب مدن ناف لاق . ةملظلا اولاق

 ؛ اوردي ملو كلذ نع اوطلتخاف ؟ تبذك دق لئاقلا نم . تأسأو تبذك

 تبذك دق لئاقلا وه رونلا نإ معز نأ : ماظنلا مهاربإ لاقف . نولوقي ام

 ؛رش بذكلاو « هلاقالو « هنم بذكلا نكي مل هنأل « بذكدقف تأسأو

 : تلاق ةملظلا نإ ملق نإو ٠ مكلوق مده اذهو « رش رونلا نم ناك دقف

 ةملظلا نم ناك دقف « رمخ قدصلاو : تقدص دقف « تأسأو تبذك دق

 . رككح ىلع ًارشو اريخ نافلتنع مكدنع امهو ؛ بذكو قدص

 ىح « شقانملا ىلع قرطلا ذخأو « عبتتلاو ءارقتسالا كلذ ىلإ رظنا

 1 مهلك اش ىلع نم مه ربغو ضفاورلل ةلزتعملا ةشقانم تناك كلذكو «همحفب

 مهيب موقت تناك ىلا ةداحلا ةشقانملا هذه عم هنأ ررقن نأ بجي اذه عمو

 عسنت ءاملعلا قالخأ كلتو . مهتلماعم ف نونسحت ءالؤه ناك . ةل زتعملا نيبو

 . ليبسلا ءاوس هللا مبدبم ىح نيدلا ف مفلاخم ةدومل ,هرودص

 : نيثدحما و ءاهقفلا عم مهل دام

 ةديقعلا ىف ابراقت نإ نفلتخلا نأ ©) سفنلا مع بتك نم ررقملا نم

 نيب فالللا عضوم نإف « ناكام كلذو « دحأ ةاحالملاو « دشأ لادجلا ناك

 )١( تادقتمملاو ءارآلا : هباتكى « نوبول فاتسوج اهّبثأو ةيضقلا هذه ركذ ,
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 جبن نع هب جرخيالو « فلام هب رفكي ال « كرادتم نيه ءاهقفلاو ةلزتعملا

 تجار دق ةرتاهملاو « افينع ناك امهْئيب لادحلا نكلو « لداجم نيدلا

 ةيلقع فالتخا ناك فالتخالا نأ قبسام قوف ببسلا لعلو « اهقوس
 نوفرعتي نوثدحملاو ءاهقفلاف « موقلا نيدلا اذه ىف ركفت قئارطو « قطنمو

 ؛ ميركلا باتكلا صوصن مهف ىلقعلا مهلمعو « ةئسلاو باتكلا نم مهنيد

 ريغ نم نيدلا بلط دعيو « نبألا لوسرلا نع روثأللا نم حبحصلا فرعتو

 . اجوعو افيحتو اططش قيرطلا اذه

 ابجاو نكي مل نإ زئاج ةيلقعلا ةسيقألاب دئاقعلا تابثإ نأ نوري ةلزتعملاو
 ء قطنملا نومدختسي كلذل مه « هديؤت لب نيدلا ىف اصن فلاخت مل تمادام

 اهنوفاجب ءاهقفلا كل وأو ؛ مالسإلا دئاقع تابثإو « ةيفسافلا ثوحبلاو

 « لالضلا قلازم ىف مادقألا لزت ال ىبح « صنلا دنع فوقولا نوريو

 . لضيف رتغيو عدخم لقعلاو « ماهوألا رطاخمو

 فاللخ امهنيب ناك لب فالخخ كانه نكي مل هنأ مالكلا اذه ىنعم سيلو
 نورفكي ال مه كلذلو : ةديقعلا بل بيصي ال هنكلو « ةريثك تايئزج ىف

 . ةعدتبم مهنودعي لب مهتورفكي ال ءالؤهو « نيثدحماو ءاهقنلا

 ق مهلداجم أرقاو « نيئيلقعلا نيتاه فالتخال ةر وص ناك ملادجو

 ىأ رغ نم ةيلقعلا ةسيقألا ءارو اقلطنم ىلزدعملا دجت « نآرقلا قلخ ةلأسم

 ريغ « ظفحتم نقوتم ثدحما وُأ هيقفلاو « هيزنتلا الإ هسفن هب ديقب ديق
 ناك روهمجلا نأ تملع دقو « ةئس الو باتك ىف هيلع صني ملام ىلع مجبنم
 . انفلسأ ام ىلع نيثدحناو ءاهقفلا ءارو

 ةل زعملا تالداحم نم روثألا

 نايبلا ناديم ىه تناكو « اقح تارظانملا رصع ىبسابعلا رصعلا ناك
 ىق تارظانملا ىف ةيلحلا ناسرف ةلزتعملا ناك دقو ٠ نسللاو ةحاصفلا رهظمو

 . دئاقعلا
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 ىو « ءارمألا ىديأ نيب اورظانن دقف . مهلا رظانم سلاجم ترثك دقو

 نم روثألا نكلو « ةرظانملاو لدجلل حلصي ناكم لك ىثو « دجاسملا
 كلت رثكأ نأ ء كلذ ق ببسلا لعلو . ناك امل ةبسنلاب ليلق تارظانملا

 نأ ىلإ كلذ « لاقي ام عيمج نيودت بعصلا نمو « ايلاجترا ناك تارظانملا

 ةيمالسإلا ريالا ةيهاركو « هالاو امو « لكوتملا رصع ىف ةلزتعملا داهيطضا

 ىب امو ؛ مهنا رظانم رك أ راثدناو « مهراثآ نم ريثك عايض ىف ايبس اناك « مل

 . نومصخ موق مهنأ انل نيبيو ؛ ملدج ةوق نم ةروص انيطعي هتلق ىلع
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 ةلرتعملا تارظانم نم تأاراتغ

 ىلوألا ةرظانملا

 ديبع نب ورمعل ءاطع نب لصاو ةرظانم

 نبورمح !ءاه هيلإ لسرأ © ىرصبلا نسحلا سلجم لصاو قراف امل
 . هرظاني ديبع

 , : لصاو لاق

 : ورمع لاف ؟ قافنلا مسا قحتسا ةلبقلا لهأ نم ةريبك ىنأ نم ملف م

 مهودلجاف ءادبش ةعبرأب اوتأي مل مث . تانصحملا نومري نيذلاو ؛ىلاعت هلوقل
 لك نأكف . ؛نوقسافلا مه كتئلوأو « ادبأ ةداوش م اولبقت الو « ةدلج نينامت

 . قسافلا ىف نيدوجوم اهمالو ةفرعملا فلأ ناك ذإ ؛ قفانم ىساف
 : لصاو لاق

 كنئلوأف هللا لزنأ اب مكحم مل نمو ١ : لوقي ىلاعت هللا تدجو دق سبلأ

 ةلبقلا لهأ نم ةريبكلا بحاص نأ ىلع معلا لهأ عمجأو « نوملاظلا م
 ةربكلا بحاص مترفك الأف « قساف مسا قحتسا ا5 « ملاظ مسا قحتسا
 مالو فلأب فرعف « نوملاظلا مه نورفاكلاو ٠١ : ىلاعت هلوقب ةلبقلا لهأ نم
 5 نوملاظلا ره كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو » : ىلاعت هلوق ىف فيرعتا

 نإ» ىلاعت هلوقل اقفانم هتيمسف «نوقسافلا ,ه كلل وأو» فذاقلا ىف ىلاعت لاق ان
 ؟ « نوقسافلا مه نيقفانملا

 لهأ هيلع قفتا ام انتمأ نم نيثدحملا ىف لمعتسن نأ ىلوأ اعأ نامع ابأ اي

 هيلع اوقفتا ام لب : ورمع لاقف ؟ هيف اوفلتخا ام مأ « ةلبقلا لهأ نم قرفلا
 بحاص: نومسي مهفالتخا ىلع قرفلا لهأ دجن تسلأ لصاو لاقف . ىلوأ
 هيمست جراوتللا نأل « هئاممأ نم كلذ ادع ايف نوفلتخمو « اتساف ةريبكلا
 امساف اًمفانم هيمسي نسيْللاو « اًقساف ةمعن رفاك هيمست ةعيشلاو « اقساف اكرشم
 نوفاتخلا قفتا ىذلا مسالاب ىمسي نأ بجاولاف « اًمساف انمؤم هيمست ةئجرملاو

 « اهف اوفلتخا ىلا ءايسألا نم كلذ ادع امب ىمسيالو « قسفلا وهو ؛ هيلع
 حو
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 لوقلاو « ةوادع قحلا نيبو ٍنباد : ورمع لاقف « نيدلا لهأب هبشأ اذهف

 « هيلإ بهذأ تنك ىذلا بهذملل كرات ىنأ رضح نم ىلع دبشيلف « كلوق

 . بابلا اذه قف نسملا بهذم تل زتعا دق ىفإو « ةفيذح ىلأ لوقب لئاق

 ةيتاثلا ةرظانملا

 ىلاسارنلا دئترملا نرمأملا ةرظانم

 . قارعلاب هافاو ىح « نومأملا ىلإ لمحف « مالسإلا نع ىئاسارخت دترا

 ع« نحب كلتقأ نأ نم ىلإ بحأ قحم كييحتسأ نأل : نومأملا هل لاقف

 دعب السم تنك دق « ةمهنلاب كعئدأ نأ نم ىلإ بحأ ةءارشلاب كليقأ نألو

 نى دس تساق ؛ لوطأ كنايأو « حيتأ انف تنكو « اينارصن تنثكا نأ

 ىذلا ء ىلا نع انريخف' : ًارفان انع تعجر نأ ثبلت مل مث « اسنآ هب تنك امم
 ؛ لوألا كلسنأو « متدقلا كفلإ نم كلل سنآ راص ىذلا ءىشلا نم كشخوأ

 ءابطألا سس ضيرملاو ها هب تحل اعت كئاذ ءاود أاندنع تدحو نإف

 دق تنك ءاودلا كئاد نع ابنو : ءافشلا كأطخنأ نإو « ةرواشملا ىلإ جاتحم

 ١ ةعيرشلا مكحم كانلتق كلانلتق نإف « ةمئالب كسفن ىلع, عجرت ملو ترذعأ

 ىف رصقت مل كنأ معتو « ةقثلاو راصبتسالا ىلإ ثاسفن ىف تنأ عج رت وأ

 . مزحلا باب ىف لوخدلا ىف طرفت لو « داهعجا

 : دترملا لاق

 : مكيف فالتخالا نم تيأرام ةرثك ىنشحوأ

 : نومأملا لاق

 ؛ رئاتخلا رييكتو « ناذألا ىف فالتخالاك اههدحأ نافالتخا انل

 هرجوو © قيرشتلا ريبكتو : دايعألا ةالصو « دهشتلا ىف فالتخالاو

 ةعسوتو رييجن وه امثإ ؛ فالتخاب اذه سيلو « كلذ هبشأ اهو أيتفلا

 3 ىنثم نذأ نمو « مثؤي مل ىنثم ماقأو ؛ ىنثم نذأ نف 3 ةنلا نم فيفخحنو

 « انايع كلذ ىرت تنأ . نوبياعتي الو « نورياعتي ال «٠ بوح مل ىدارف ماقأو
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 نم ةيآلا ليوأت-ىف انفالتخا وحنك رشألا تالتخالاو « انايبت هيلع دمشتو

 انقافتاو « ليزتلا لصأ ىلع انعاجإ عم « انيبن نع ثيدحللا ليؤأتو « انباتك

 اذه هلجأ نم تركنأ ىتح « اذه كشحوأ ىذلا ناك نإف « ردا نيع لع

 لع اقفتم ليجنإلاو ةاروتلا عيمجم ظفللا نوكي نأ ىغبني دقف ٠ باتكلا

 دوهلاو ىراصنلا عيمج نيب نوكيالو « هليزنت ىلع اقفتم نوكي اك « هليوأت

 فاالتعخا ال ةغل ىلإ الإ عجرتالأ كل ىغبنيو «تاليوأتلا نم ءىش ىف فالتخا

 ةثروو « هئايبنأ مالك لعجمو « هبتك لزني نأ هللا ءاش ولو « اهظافلأ ليوأت ىف
 انيل] عفد ايندلاو نيدلا نم ائيش رن مل انكلو « لعفل ريسفت ىلإ جاتحم ال هلسر

 ةقباسملا تبهذو « ةنحناو ىولبلا تطققسل كلذك رمألا ناك ولو « ةيافكلا ىلع

 . ايندلا هللا ىتب اذه ىلع سيلو ؛ لضافت نكي ملو « ةسفانملاو

 حيسملا نأو « دلو الو هل دنال « دحاو هللا نأ دبشأ : دترملا لاق

 . اقح نينمإملا ريمأ كنأو « قداص دمحم نأو « هدبع
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 امك ٠ نيومأو جراوخنو ةعيش ىلإ ايسايس ةمألا تقرفت رصعلا كلذ ىف

 ةباحصلا قرفتو « عورفلا ىلإ و دئاقعلا ىلإ فالتخالا كلذ ىرسو « تملع

 تقتفناو « هوأر دق اونوكي ملام اوأرف « ةيمالسإلا راطقألا ىف « نوعباتلاو

 نع ثدحتلا رثك رصعلا اذه ىفو « اهنوف رعي اونوكي مل رومأ ىلإ مهئاهذأ

 بذكلا ةرثك ىف اببس ثدحتلا عويش عم قرفتلا كلذ ناكف ل لل لوس

 سوجناو ىراصتلاو دوبلا نم فئاوط لوخد كلذ ىوق دقو « لِي هياع

 ىلع اولخدأف ؛ ةمدقلا مهميلاعتب نورثأتم مهو « ىالسإلا نيدلا ىف مهريغو

 . اهريغو تايليئارسإلا نم ارك ًائيش ثيداحألا

 ىبنلا 0 بذكنلا ىلإ عفاودلا نايب ىف ىوونلا ماهإلا لاق دقو

 0 عاونأ ,هو

 نيديعتملا ةلهجك مهمحزي ةبسح امإو 3 اراقو نيدلل جر م نم مههابشأو

 ةقسفك ةعمسو ابارغإ امإو « بئاغرلاو لئاضفألا ىف ثيداحألا اوعضو نيذلا

 امإو « بهاذملا ىصعتمو ةءدتبلا ءاعدك اجاجتحاو ابصعت امإو « نئدخلا

 , 2') خلإ هوتأ ايف مهل رذعلا بلطو هودارأ اهف ايندلا لهأ ىومل اعابتا

 : ثيدحلا لهأو ىأرأا لهأ

 جركل قرت قناودج م ذمار نودبسجي اوناك ةباحصلا نأ تملعدق

 ؛ اولضيال ىح « ءارآلا ءارو ق ةايسنالا نوشْخم اوناك مهنكلو « ةنسلا ىف الو

 مهنم نب ريثك نع رثأ كالذل قحلا جبمو نيدلا ثع“ نع اودعبب اليكلو

 هللا لوسر نم ناك ىأرلا نإ سانلا امنأي : رمع لاق دقف « ءارآلا نع ىبللا

 )١( ضايع ىفاقلا ىلإ كلذ دنسأ دقو « ىوونلا لسم حرش .



 هللا أ! مس

 : لاقو . فلكتلاو نظلا انم وه امإو « هيري ناك هللا نأل « ابيصم متل

 مهتيعأ ناسلا ءادعأ ىأرلا باعصأ : لوقي ناكو ؛ مكنيد ىف ىأرلا اوقتا
 نأ اولئس نيح- اويحتساو « اهوعي نأ مبام تتلفتو اهوظفح نأ ثيداحألا

 . © مهايإو مكايإف « مأرب نكسلا اوضراعف « ملعنال اولوقي

 نوتفيالو « ىأرلا نؤهركي رصعلا كلذ ىف نيدبّدلا نم موق دجو كلذل
  زاجحلا ىف ءالؤه نيكأ ناكو.: اوفقوت ثيدحلا اودجب مل نإف : ثيدحلاب الإ
 ؛ 'ىأرلاو سايقلاب مهداهنجا رثكأ موق دجو امك ٠ ثيدحلا لهأ اومسو
 قيرفلا اذهو « هيلي هللا لوسر ىلع بذك نم ثيدحلا ىنام ةرثكل

 نوفلاخب ال اوناكف : ابملإ عجري لوصأ الو ٠ ىبعملا ةلوقعم ةعيرشلا نأ ىرب
 مهعانتقال مهنكلو « اليبس امبلإ اودجو ام ةنسلاو باتكلاب لمعلا ىف نيلوألا
 , ةنسلاو باتككلا نم تمهف ةثكحم لوصأ ىلع اهنانتباو ةعيرشلا ةيلوقعع
 . ًاصن هيف اودجي مل اهف مأرب « ىوتفلا نع نومجحت ال اوناك

 كرش اهلجأ نم ىلا تاياغلاو للعلا ةفرعم نوبح اوناك كلذ قوفو
 ناكو « ©0ةعيرشلا لوصأل اهنفلاخغ ثيداحألا ضعب اود ارو « ماكحألا
 : ىأرلا لهأ نم ناك دقو « هب دوعسم نب هللا دبع ةماقإل قارعلاب ءالؤه ماقم
 ىلا ةينانويلاو ةيسرافلا ملاعتللو ٠ زاجحلاب اوناك ثيدحلا ةاور رثكأ نألو
 مهعيرفت ةرثكو ثيدحلل مهتباور ةلقب ىأرلا لهأ زاتما دقو « قارعلاب تناك

 اهققحم الو « لايحلاب ليختت رومأل ماكحأ عضو ىلإ اولصو ىبح « عورفلا
 5 صنلا دنع مهفوقوو « هتناور ةركب ثيدحلا لاجر زاتما اك عقاولا

00: 

 . )4و ١45 ص ١ ب مقلا نبال نيعتوملا مالعأ 10(
 . و كب , ىرشللا دمحم خيشلا موحرملا ذاتسألل ىالسإلا عيرشتلا خيرات (؟ )



 ب 151١ د

 : مهتالداجت

 نك ٠١ . هيلإ ىعسي مهلكو « قتلا بلطي مهلك « ىوهلا ال ةساردلا ةقيرط

 راظنا 2 عورفلا ف : فالتخالا كلذ دجوأو « راظنألا بعش قرطلا فالتخا

 هنأ نم رهو ىعازوألاو ؛ ىأرل لهأ نموهو ةفينح ىنأ نبب ةشقانملا كلت ىلإ

 : لاق ذإ ةنيبع نب نايفس ىور اما ثيدحلا

 ىع ا زوألا لاقف . ةمركملاةكع نيطاوخلا راد ىف ىعازوألاو ةفينح وبأ ممتجا

 لامتف « هنم عفرلا دنعو « عوكرأا دنع مكيديأ نوعفرت ال كلام : ةفينح ىنأل

 اذإ هيدي عفري ناك هنأ هيد هللا لوسر نع حصي مل هنأ لجأل ةفيدحب وبأ

 - ىنثدح دقو ؟ فيك : لاق . عفرلا دنعو. «. عوكرلا دنعو © ةالصلا حتتفا

 اذإ هيدي عفري ناك هنأ قلك لل لوسر نع هيبأ نع ملاس نع ىرهرزا

 نع داح انثدح ةفينع- وبأ لاف « عفرلا دنعو عوكرلا دنعو ةالصلا حتتفا

 مقربا نم لي هلا لوسر ذأ دوم نبا نع هرسألاو ةمقلع نع مهاربإ

 ىعازوألا لاقف . كلذ نم ءىبث ىلإ دوعيالو « ةالصلا حاعتفا دنع الإ هيدي

 مها ربإ نع داح ىتثدح لوقتو « هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا نع كثدحأ

 . ملاس نم هقفأ مهاربإ ناكو «٠ ىرهرلا نم هقفأ داح- ناك ةفينح وبأ لاقتف

 ةبعمص لضف هل وأ ةبحص رمع نبال ناك نإو « رمح نبا نودب سيل ةمقلعو

 . ريثك للضف هل دوسألاف

 ةفينحابأ نكلو «ثيدحلاب لمعلا ىف افتا ئنثالا نأ ةشقانملا هذه كيطعت

 . ةاورلا هقف الوأ ظحال

 ثالعلا دمت ثيلاو كلام مامؤلا نيب تناك ىلا لئاسرا أرقاو . ستقم*

 اهم زاتما ىلا ردصلا 5 هعس و ةدوملا نسحح و ةشقانملا بدأ عم رظنلا ةهجو .ى

 هنم مهفوختو ىأرلل ثيدحلا لاجر ةهارك نإ لوقن انأ ديب « نوققحملا ءابعلا
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 « هب نيلئاقلا هنم شاشر لانيو « هتمنم ىلإ قلزي مهم ريك ناسل 'لعج

 « ةلأسم نع تلئس اذإ : اثالث ىع ظفحا : دوادل ىعشلا لوق ىلإ رظناو

 نم تيأرأ » : هباتك ىف لاق هللا ناف « تيأرأ كتلأس» عبنت الف « ابف تبجأف

 ,سقتالف ةلأسم نع تلئس اذإ ةيناثلاو . ةيالا نم غرف ىبح « هاوه هللإ ذخنا
 انع تلئس اذإ ةثلاثلاو « امارحح تللح وأ الالح تمرح اميرف « ءىشب ائيش

 ىلإ موقلا ءالؤه ضغب دقل هللاو : اضيأ لاقو . ©9 ملعأ ال لقف ملعت ال

 رمع ابأاي مه نمو ليق « ىراد ةسانك نم ىلإ ضغبأ و دجسملا
 م () نويتأرألا لاق

 تير عسل

 )١1( ىبطاشلا تاقئاوملا .

 لصح ول تيأرأ نولوني اوناكو لئاسملا مهعيرفت ةرثكل ىأرلا لهأ كلذب دصقي (؟)

 اذك ناكول تيأرأ « انك . ١



 نيب لربك رات
 رصعلا_'راذ ف

 لول د هيف نييي اباتك سنأ نب كلام ىلإ رصم هيقف دعس نب ثيللا لسرأ

 : باتكلا اذ وه اهو“ هيف هفلاخ اع

 ع« دعب اعأ . وه الإ هلإ ال ىذلا كيلإ هللا دمحأ ىنإف « كيلع مالس
 كاب اتك ىنغلب دق « ةريخألاو ايندلا ىف ةبقاعلا انل نسحأو « كايزو هللا انافاع
 همبأو © مكل كلذ هللا مادأأ « لرسي ىذلا مكلاح حالص نم هيف ركذت
 ىلا بتكلا ىف  هلرظن تركذو . هناسحإ نم ةدابزلاو , هركش ىلع نوعلاب

 « اننتأ دقو « كمتاخم ابلع كلمتخو ' اهايإ كتماقإو « كيلإ ام تثعب
 تيبحأف « كنع انيلإ تبنا بتك ابنإف « ًارمخ اهنم تمدق امع هللا كازجف
 نم هيف كيلإ تبتكام كطشنأ دق هنأ تركذو « امف كرظنب اهمقيقح غابأ نأ
 ىدنع ا نوكي نأ توجرو « ةحيصنلاب ىئادتبا ىلإ كنع ىناتأ ام موقت

 « اليمج انيف كيأر نوكي نأ الإ الخ ايف كلذ نم كعنم مل هنأو ؛ عضوم

 هيلع امل ةفلاخم ءايشأب سانلا ىتفأ ىلأ كغلب هنأو . اذه لثم كركاذأ ل ىنأ الإ
 ىلع لبق نم دامعال ىسفن ىلع فوحلا ىلع قحي ىلإو « م دنع سانلا ةعامج
 ابو « ةرجحلا تناك ابلإ ىلا ةنيدملا لهأل عبت سائلا نإو « هب مهيتفأ ام
 « ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ نم هب تبتكىذلاب تبصأ دقو « ميركلا نآرفلا لزن

 ذاوشل هركأ ملعلا هيلإ بسنب ًادحأ دجأ امو « بحن ىذلا عقوملاب ىنم عقوو
 مهايتفل لخخآ الو « اوضم نيذلا ةنيدملا لهأ ءالعل اليضفت دشأ الو « ايتفلا

 ترك ذام امأو . هل كيرشال ىذلا نيملاعلا بر هلل دمدلاو . ىنم هيلع اوقفثا اهف
 ىنا رهظ نبب هيلع ام ميركلا نآرقلا لوزنو « ةنيدملاب قي هللا لوسر ماقم نم
 « تركذ انكف هيف مل اعبت اوراص سانلا نأو « هنم هللا مهملع امو « هباحصأ
 راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو» ىلاعت هللا لوق نم تركذام امأو
 رج تانج مف دعأو نع اوضرو مهنع هلا يفر ناسحإب مهوعبتا نيذلا

 ( مظعلا ز زوفلا كلذ ادبأ اهف نيدلاخخ رابمألا اهتحح
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 هللا ليبس ىف داهجلا ىلإ اوجرخ لوألا نيقباسلا كثلوأ نم ًاريثك نزف

 نبب اورهظأف ء سانلا مهلإ عمتجاو « دانجألا اودنجف « هللا ةاضرم ءاغتب'

 دنج لكى ناكو « هوملع ائيش ,هومتكي ملو « هيب ةنسو هللا باتك مهنا رهظ
 ملل هرسفي ل اهف مأرب نودهتجمو « هيبن ةنسو هللا باتك نودلعي ةفئاط مههنم
 نوملسملا مهراتخا نيذلا نامعو رعو ركب وبأ هيلع مهرقأو « ةئسلاو نآرقلا .

 نلفاغ الو « نيملسملا دانجأل نيعيضم ةثالثلا كئلوأ نكي ملو « مهسفنأل

 فالتخالا نم رذحلاو « نيدلا ةماقإل « ريسيلا رمألا ىف اوفاك لب « مهنع

 تيلي ىتلا هب لمعوأ ١ نآرقلا هرم ًارمأ اوكرتي لف « هيبن ةنسو هللا باتكب
 . لي هللا لوسر ٠ بامتأ هير رمأ اج اذإف ؛ هودملع الإ هدعب يف اورمشا وأ

 ىبح « هيلع اولازي ملو نامعو رمعو ركب , ىلأ دهع ىلع قارعلاو ماشلاو رصمي

 مويلا اوثدحم نأ نيملسملا دانجأل زوجم هارن الف « هريغب ,هورمأي مل اوضبق

 نععباتلاو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصأ نه مهفلس هب لدعي مل ار مأ

 ءابشأ ىف ايفل ىف هدعب اوفلتخا دق ٍرَثِلِي هللا لوسر باعصأ نأ عم « مخ

 فلتخا مث « كيلإ اب تدتك ابنملع دق نأ تفرع دف ىنأ الولو ؛« ةريثك

 كيعس « ملسو هل 1 ىلعو هياع هللا ىلص هللا لودر باصأ دعي ءايشأ ىف نوعبانلا

 مم رضحف مهدعب اوناك نيذلا فلتحا 9 ع فالتخالا دشأ ةؤار اهنو بيسملانبا

 4 محلا دبع قأ نب ةميرو « بابش نبا موي مهسأرو اهرشو ةنبدملاب

 كلوق ثتعمسو ترضحو تف رع دق ام ىفمدق ام ضعبل ةعيبر فالدخ نم ناكو

 رثكو رمح نب هللا ديبعو ؛ ديعسنب ىبحن ةنيدملا لهأ نم ىأرلا ىذ كوقو هيف

 الذ نم ته ركام كرطضا ىبح « هنم نسأ وه نمم ريثك مهريغو دقرف نسبا

 هب تيعن ام ضعب هللا دبع نب زيزعلا دبعو تنأ كات ركاذو « هسلجم قارف ىلإ
 « ههركأام هنم ناه ركن « تركنأ ايف نيقفاوملا اًتنكف ثاذ ن« ةعيبر ىلع
 ظ غيلب ناسلو « ليصأ لقعو ء ريثك ريخ ةعيبر دنع هللا دمحم اذ عمو

 هناوخإل ةقداص ةدومو « مالسإلا ىف ةنسح ةقيرطو « نيبتسم لضفو

 نوكي ناكو « هلمع نم نسحأ هازجو « هل رفغو هللا همحر ؛ ةصاخ الو ةماع

 هيلإ بتك امب رف « انضعب هبتاك اذإو « هانيقل اذإ ريثك فالتخا بابش نبا نم
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 « اضعب اهضعب ضقني عاونأ ةثالثب هملعو هيأر لضف ىلع دحاولا ءىثلا ف

 تركنأ ام كرت ىلإ ىنوعدي ىذلا اذهف . كلذ ىف هيأر نم ىفمىذلاب رعشي الو
 دانجأ نم دحأ عمجم نأ هايإ ىراكنإ بيع اضيأ تفرع دقو « هايإ' ىكرت
 هملعيالاع ةئيدملا رطم نم 0 رطمو « راطملا ةليل نيتالصلا نيب نيملسملا
 ء حا رجلا نب ةديبعوبأ مهفو . رطم ةليل 30 طق مامإ مينم عمج / هشلاالإ

 نب ذاعمو ٠ صاعلا نب ورمعو . نايفس ىأ نب ديزيو « ديلولا نب دلاخخو

 لالحلاب مكملعأ لاق لسو هل 1 ىلعو هيلع هلل لصدلا لوسر نأ انغلب دقو لبج

 هوت رب ءالعلا ىدي نب ةمايقلا موي ذاعم قأيو ٠ ليج نب ذاعم مارحلاو

 ناكو « حابر نب لالبو « ءادردلا وبأو « ةنسح نب ليبحرشو ( ةوطخ )

 توعبس صمخو ١ صاقو ىأ نب دعسو : ماوعلا نب ريبرلاو « رصمم رذ وبأ

 نب ةفيذحو دوعسم نبا قارعلابو . اهلك نيملسملا دانجأبو « ردب لهأ نم
 هللا عرك بلاط ىلأ نب ىلع ننمؤملا ريمأ اهزنو . نصح نب نارمعو « ناملا

 4 ملسو هل ؟ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصأ نم هعم ناكو ؛ ننس ههجو

 نيو دهاش ةدابشب ءاضقلا كلذ نمو . طق ءاشعلاو برغملا نيب ! همجي ملف

 باعحصأ ضقي لو « هب ةنيدملاب ىضقي لزي ل هنأ تفرع دقو « قالا بحاص

 الو رصمم الو صمخن و ماشلاب مسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلعو نامعو رمعو ركبوبأ نودشارلا ءافلخلا ميملإ هب بتكي ملو ١ قارعلاب

 ةماقإ ىف دجلاو نئسلا ءايحإ ىف تملع دق انك ناكو « زيزعلا دبع نب رمع ىلو مث
 هيلإ بتكف « سال رمأ نم ىضم دق امب ملعلاو ىأرلا ىف ةباصإلاو ء نيدلا

 نيو دحاولا دهاشلا ةدابشي ةنيدملاب ىضقت تنك كانإ مكسملا نب قيزر

 ماشلا لهأ اندجوف « ةئيدملاب كاذب ىفقن انكانإ هيلإ بتكف « قحلا بحاص

 ٠ نيتأرماو لجر وأ « نيلدع نيلجر ةدابشب الإ ضقت الف « كلذ ريغ ىلع
 هلزنم ىف هيلع بكسي رطملاو « رطملا ةليل طق ءاشعلاو برغملا نيب عمجم ملو

 تاقدص ى نوضقب ةنيدملا لهأ نأ كلذ نمو . انكاس ةرصانذ# هيف ناك ىذلا

 ؛ الإ عفدف ؛ تملكت اهقادص رخؤم ىف ملكت نأ تعءاش ىتم-ابنأ ءاسنلا

 (لدجلا خيرات ٠6 م)
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 ءرصم لهأو « ماشلا لهأو « كلذ ىلع ةنيدملا لهأ قارعلا لهأ قفاو دقو

 ةأرمال مهدعب م الو « هع هللا لوسر بامصأ نم داحأ صقي ملو
 م اهقح ىلع موقتف « قالط وأ توم امهنيب قرفي نأ الإ « رخؤملا اهقادصب

 ترم نإو فقوي ىح « قالط هيلع نوكي ال هنأ ءاليإلا ىف موق كلذ نمو
 . ربشألا ةعبرألا

 فيقوتلا كلذىو ري ناك ىذلا وهو رمع نب هللا دبع نع عفان ىبئدح دقو

 لجألا غلب اذإ ىلوملل لحي ال هباتك ىف هللا ركذ ىذلا ءاليإلا نأ ربشألا دعب

 ةعبرألا دعب ثبل نإ نولوقت متنأو « قالطلا مزعب وأ هللا رمأ اك ءوي نأ الإ
 نامغ نأ انغلب دقو « قالط هيلع نكي ملف قوي ملو هباتكىن هللا نس ىلا ربشألا

 نمحخرلا دبع نب ةملس ابأو « بيؤ ذ نب ةصيبقو « تباث نب ديزو « نافع نبا
 « ةنئاب ةقيلطت ىهف ريشألا ةعبرألا تسفم اذإ ءالبإلا ىف اولاق . فرع نبا

 ماشق نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو بيسملا نب ديعس لاقو
 « ةدعلا ىف ةعجرلا هلو « ةقيلطت ىهف روشألا ةعبرألا تضم اذإ بابش نباو

 اهجوُر تراتخاف هتأرما لجرلا كلم اذإ لوقي ناك تباث نب ديز نأ كلذ نمو

 كلملا دبع كلذب ىضقو : ةقيلطت ىهف اثالث ابسفن تقلط نإو « ةقيلطت ىهف

 ىلع نوعمتجم سانلا ناك دقو هلوقي نمحرلا دبع نب ةعيبر ناكو « ناورم نبا
 وأ ةدحاو ابسفن تراتخا نإو ؛« قالط هبف نكي مل اهجوز تراتخا نإ ابنأ

 لحن ملو « هنم تناب اثالث اهسفن تقلط نإو « ةعجرلا الع هل تناك نعتنثا

 دري نأ الإ اهقلطي وأ توم مث « اب لخخديف « هريغاجوز مكنت ىح هل
 نيبو هئبب لختوشلحتسيف «٠ ةدحاو كتكلم امتإ لوقيف هسلجم ىف ابلع

 ةمأ جورت لجر امبأ : لوقي ناك دوعسم نب هللا دبع نأ كلذ نمو . هتأرما

 . كلذلوقي ةءيبر ناكو . تاقيلطت ثالث اهايإ هؤارتشاف اهجوز اها رئشا مث

 ءىش منع انغلب دقو . كلذ لثف هترتشاف « ًادبع ةرحلا ةأرملا تجوزت نإو

 تفوختف « ىلاتك ىف ىنبجت ملف اهضعب ف كيلإ تبتك دقو « اه ركتسم ايتفلا نم
 ايفو « هركنأ امم ءىشىف كيلإ باتكلا تكرتف « كلذ تلقثتسا نوكت نأ
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 ىلالملا مصاع نب رفز ترمأ كننأ ىغلب هنأ كلذو « كيأر ىلع هيف تدروأ

 نآل «٠ كلذ تمظعأن « ةبطخلا لبق ةالصلا مدقي نأ ىقسنسي نأ دارأ نيح

 نم هغارف نم اند اذإ مامإلا نأ الإ ةعمجلا موي ةئيهك ءاقستسالا ق ةبطحللا

 زيزعلا دبع نب رم ىمتسا دقو « ىلصف لزن مث هءادر لوح « اعدف « ةبطخلا
 ءاعدلاو ةبطنللا مدقي مهلكف « امهريخو ع مزح نب ورمع نب دمحم ركب وبأو

 . هوركتتساو كلذ نم مصاع نب رفز لعف مهلك سانلا رهساف.6 ةالصلا لبق

 « ةقدصلا امهلع بجنال هنأ لاملا ىف : نيطيلخللا ىف لوقت كنأ ىنغلب هنأ كلذ نمو

 رمع باثتك لو : ةقدصلا هيف بحت اه امهنم دحاو لكل نوكي ىبح

 كلذ ناك دقو . ةيوسلاب نادارتيو « ةقدصلا امبلع بجي نأ باطلا نبا

 هب انئدح ىذلاو ؛ هريغو « مكلبق زيزعلا دبع نب رمع ةبالو ىف هب لمعي

 « هل رفغو « هللا همحرف « هنامز ىف ءالعلا لضافأ نودب نكي مو ديعس نب ىبحن

 دقو ؛ لجرلا سلفأ اذإ لوقت كنأ ىنغلب هنأ كلذ نمو . هريصم ةنجلا لعجو

 هنأ اهنم ةقئاط ىرتشملا قفنأ وأ « اهنمث نم ةفئاط ىضاقتف « ةعلس لجر هعاب

 اهم نم ىضاقن اذإ عئابلا نأ ىلع سانلا ناكو « هعاتم نم دجوام ذخأي

 نأ ركذت كنأ كلذ نمو « اهنيعب تسيلف « ائيش اهنمىرتشملا قفنأ وأ « انيش
 « دحاو سرفل الإ ماوعلا نب ريرلا طعب مل سو هل ! ىلعو هيلع هللا ىلص ىبلا

 « ثلاثلا سرفلا هعنمو نيسرفل مبسأ ةعبرأ هاطعأ هنأ نوئدحم مهلك سانلاو

 6 قارعلا لهأو ء رصم لهأو « ماشلا لهأ « ثيدحلا اذه ىلع مهلك ةمألاو

 نم هتعمم تنك نإو كل ىغبني نكي مف « نانثا هيف فلتخم ال ةيقي رفأ لهأو

 نم ةرثك ءايسشأ تكرت دقو . نععمجأ ةمأآلا فلاخت نأ ىضرم لجر

 ىف سانلل وجرأ امل كئاقب لوطو « كايإ هللا قيفوت بحأ انأو « اذه هابشأ

 ىسانئتسا عم كلغم بهذ اذإ ةعيصضلا نم فاخأ امو « ةعفنملا نم كلذ

 « هنقيتساف كيف ىنأرو « ىدنع كتلزنم هذهف « رادلا تأن نإو « كناكم

 « ةجاحو « كلهأو « كدلو لاحو « كلاحو كربخ ىلإ باتكلا كل رثثالو

 نحنو كيلإ تبتك « كلذب رسأ ىنإف « كل. لصوي دحأل وأ « كل تناك نإو

 « انالوأ ام ركش مكايإو انقزري نأ هللا لأسن « هلل دمحلاو « نوفاعم نوحلاص

 . هللا ةمحرو كيل مالسلاو « انيلع هب ىعنأ ام مامتو
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 03 ْ ديهمت

 ثيح نم « ةيبرعلا روصعلا رهزأ هتلعج تازيم ىبمابعلا رصعلا زاتما

 . ةفسافلاو ©« باد الاو « مولعلا

 عوزتلاو « ةيلقعلا عزانملل ةروص وه ذإ « لدجلا ىف هرثأ اذه ناك دقو
 ىاالسإلا ركفلا ىرتعا امع الاجإ مالكلا نم دبال ناك اذه و مألل ىركفلا

 : الاجإ هبابسأ نيركاذ « ريغت نم ةيمالسإلا ةايحلاو

 وه رصعلا كلذ ىف ريغت نم برعلا ىلع أرط امل بابسألا مظعأو

 رصعلا كلذ ىف ءىدتبت مل طالتخالا كلذ ةرمثو « مثألا نم مه ريغب مهطالتخا
 برعلاب لاصتالا ىف ىلاوملا لغلغت ذإ « ىرجهملا ىناثلا نرقلا لوأ ىف تناك لب

 ةميدقلا تاراضحلا تاوذ مثألا تأدتباو ؛ مهنيب رهاصتلاو جوازتلا رثكو

 مهيلع نوعلخنو « مماراضح نم ايايث برعلا نوسبلي سرفلا اصوصخو

 .اهتيمحو اهتيبصع نع لزنتت ةيبرعلا سفنلا تذخأ دقو . مهفرت نم اللح

 مهعم اومبسأو « مهتشيع ىف موكراشو « ايدام ىلاوملاب برعلا طاتخا
 . ايسايس ,هومكحو « دالوأ تاهمأو اجاوزأ مهنم اوراتبخاو 2 مهقازرأ ف

 ضعب نع امهالك ل زتتو « نالتعلا كراشت ذإ « لمع رثأ هلك اذهل ناكف

 حانمو « ةكرتشم صاوخ هل « دحاو لّمع جيزملا نم نوكتف ؛ هصاوخ

 هلا رتشا لهسلا نم ناف ؛ ديدم نمز ىلإ جاتحا كلذ نأ ريغ « ةدحتم ةيركف
 نكلو ؛ دحاو مكحلا نم عونو « ةدحاو ةيدام بلاطم ف سانلا نم فئاوط

 ىلإ رظنو « كلرتشم ساسحإو : ةدحاو ةفطاع ىلع مهعمج بعصلا نم
 دحوي ركفو « ةدحاو ةباغ ىلإ اعيمج مهودحن لامآو ضارغأ و هدحاو ةايحلا

 رهظن مل كلذل « دحاو ءىش بوص مهرطاوخ تاتشأ عمجمو ؛ مهراظنأ

 عوضمللاو « ىداملا طالتخالا درجمم ةيمالسإلا ةايحللا قف ةديدج ةيلقع

 ىف تدبو « راكفألاو فطاوعلا هيف تربص نمز ىضم لب « ىسابسلا
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 لماكتو « نرقلا اذه أدتبم ىف تغزب « ةديدج ةيركف ةرهاظو ةديدج ةفطاع
 . هابشم ىف اهومت

 كلذو « ةكرتشملا ةفطاعلا كلت ءامنإ ىف رومأ ترفاضت دقو

 ىلإ نييومألا نم كلملا هب لقتنا ىذلا ىسايسلا بالقنالا اهنم « كرّمشملا ركفلا

 ؛ سابعلا ىبب اورصن نيذلا سرفلا نإف .'سرفلا ىلإ برعلا نم وأ نييسابعلا

 نومو رحم برعلاو . انايحأ افيعضو « انايحأ ايوق ؛ مهدهع ىف ناطلس ملل ناك
 لخخأ و « ةيعاّمجالا ةايحلا ةنل موطو « سانلا رئاس ىق اورمغناف . نيلاحلا ىف

 ؛ ةيبرعلا قالخألا اياقببو « مالسإلاب ةرثأتم مهراضح نورشني سرفلا
 مهنآل « بلغأ ابف سرفلا رصنع نكلو « نيرصنعلا عومجم ىه ةراضتح وأ
 مهكللم ءايحإ مل تنيز ىلا ملام ءايوقأ اوناكو ' مهئاطلسب ءايوقأ اوناك

 تمدطصا الف . ىركفلا مهتاريمو « ةمدقلا مت راض ءايوقأ اوناكو ؛ مدقلا

 اليلق ترثأت نإو « اهتبلغ برعلا ديلاقتب مهديلاقتو « برعلا تاداعب مهئاداع
 نم ابوث امتسبلأ ٠ برعلا ملاعتب مهميلاعت سوعءرلا ىف تبراضت املو « ام

 . ةينهذلا اهروصو اهلابخ

 اهل ناك ىرخأ امأ نآل « طقف سرفلاو برعلا نيب ةمئأق ةكرعملا نكت لو

 اهدشأو « اهرهظأ سرفلا نأ الإ « ةديدجلا ةراضحلا كلت نيوكت ىف رثأ

 مم رصنب مماطلس مفعل و « الامآو عماطم مهم روأ ىذلا مهكلم قباسا ًاريثأت

 ؛ مه |حدزم « مهم ابيرق ناك قارعلا وهو مادطصالا ناكم نألو « نييسابعلا

 0 ,هدعبو مالسإلا لبق مذرشنب ارثأتم
 ىف ةيمالسإلا ةايحلا ىف رثآلا خييلب هل ناك ىذلا ىسرافلا ركفلاو

 لبق هل ةيئانويلا ةفسافلا وزغل « ىئاثويلا ركفلاب ًارثأتم ناك « رصعلا كلذ

 مالسإلا ليبق سرادم اه تئغنأ دق ةينانويلا ةفسلفلا نإف « هدعبو مالسإلا

 ىلع ايحيسمو ايدوهم ابوث ةسبال ةفسلفلا هذه تءاج مالسإلا دعبو « سراف ىف
 سرفلا ناكو . نوملسملا م رثأتف « ةيبرعلا اوداجأ نيذلا نايرسلا ةنبلأ

 مهدادعتسالو ء اا مهدهع قباسل « ال. الوبق دشأ ىركفلا .مهيوكت ةعيبطب
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 لماوغ نم اهظع الماع كلذ ناكف « اهقفاويو « ةفسافلا متاوي ىذلا لمأتل

 . نييسابعلا رصع ىف ىنالسإلا ركفلا ريغت

 هترهظ ىلا ةيملعلا ةكرلإ ىركفلا ريغتلا كلذ رهظم ناك دقو

 راكفألا تذخأ ىتح ةيسايسلا نيفلا حير تنكس ام هنإف « رصعلا ثالذ ف

 نيودتلا رثكف « تاهج ةدع نم ابلإ تدروت ىلا ةفلتخما تاناقثلا لغتست
 َُق ركفتلا ادتباو « وحنلا دعاوق رثكأ تنودف « ةيئيددلاو ةيبرعلا مولعلا ىف

 هتان زاولاو ثحبلاو دقنلا ريك ذإ « اط ةماع طباوض عضوو ؛ ةغالبلا مولع

 نم ماكحألا طابنتسا ىف ةيهقفلا ةضبنلا تناكو . نيرخأتملاو ئيمدقتملا نيب
 ةلصلا ماكحإو«دعاوقلا عضوو « عورفلا عيرفتو ؛ ال هلوسو ةئسو هللا باتك

 نيناوقو ؛ ةنسلا تنودو ؛ هلوصأو هقفلا نودف ء نيدلا عوبلب و ماكحألا نيب

 , اهف ةبسفلا ةعص نيزاومو ؛ ابياور

 ىلع ةمئاف ةيبنجألا تاغللا نم ةمجرعلا ةكرح تناك كلذ راوصجمو
 اهتءاج « ةيئائويلا راكفألا نم لاسرأب ةيبرعلا ةقللا تردخزو « قاسو مدق

 « انيب امك ٠ نانويلاب نيرثأتلا سرفلا قيرط نم امتءاج ؛ قئارط ةدع نم
 روهظ نابإ نانويلا ةثرو ظعأ اوزاك نيذلا نايرسلا قيرط نم اهتءاجو

 ةينانويلا ديت ناك ىلاولا ضعب ناف « اهممقن ةينانويلا نم امم ءاجو : مالسإلا
 . اهراكفأ نم فئارط الإ لقنف ؛ ةيبرعلاو

 ايوث ةسبال ًانايحأو « تملع امك ةصلاخ انايحأ ةيئانويلا ةفسافلا تءاج
 ناكو . نايرسلا قيرط نع ةيحيسمو ةيدوب- حوسمم ةيدترم ًانايحأو « ًايسراف
 سانلا نم ناك اذإو « ةفلتهما لاككشألا هذبم ىالسإلا نهذلا رثأتي نأ ًايعيبط.
 نم كلذكف « اهمضهنو « الإ درت ىتلاراكفآلا ىلع رطيست ةيوق لوقع مل نم
 اهمدق نب اهدورو دنع برطضت لب . اهلايحا ىلع ملوقع ىوقت ال نم سانلا
 اموق انيأر اذلو « ابف رارقتسا ال ةيركف ىضوف ىف نوكتف « اهديدجو
 « ملعلل نوبستني مهضعب « ةفسالف مبضعبو « باتك مهضعب و « ءارعش مهضعب
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 ةميدقلا مهراكفأ اورجهو « ملوقع اهمضه ىلع وقت ملف « راكفألا كلت مهتزغ

 . نيرئاب نيرئاح اوراصو اوبرطضاف « ةحلاصلا
 ةريسحلا كلتو « بارطضالا كلذ ىف رهظ هنإ لوقن نأ عيطتسن لب

 نم مهم . نامورلاو نانويلا >١© ةيئاطسفوس بهإذم نوبهذي موق ةيركفلا
 مهنمو « اهدوجو ركنأ نم مهنف « اهل ةقيقحال ءايشألا نأ لإ نوعدي اواذخأ
 , ىف نوكشي نيذلا نويكشلا مهنمو « ناسنإلا دقتعي اك ءىنلا نأ ىعدا نم

 . كشلا اذه ىلإ نوعديو ؛ ءىش لك

 هريغ عمو هعم مالكلا ءالعلو ؛ سودقلا. دبع نب حلاص ءالؤه نمو

 سودقلا دبع نب حلاصل تام : نويعلا حرس بإتك ىف ءاج . ةليوط تاشقانم

 ؛ هل عيتلاك « ثدح مالغ وهو « هعم ماظنلاو ليذحلا وبأ هيلإ ىفف دلو

 سانلا ناك ذإ «٠ اهجو كعرتلل فرعأ ال : ليذهلا وبأ لاقف «- اقرتحم هآرف

 مل هنأل ء هيلع عزجأ امتإ « ليذهلا ابأ اي : حلاص لاقف . عرزلاك كدنع
 باتك لاق ؟ كوكشلا باتكامو : ليذهلا وبأ لاف : كوكشلا باتك أرقي

 « نكي مل امفو « نكي مل هنأ مهوتي ىبح + ناك ايف كش هأرق نم « هتعضو

 لمعاو « كنبا توم ىف تنأ كلشف : ماظنلا هل لاق . ناك دق هنأ نظي ىتح

 )١( ىث ال نولوقيه ©« دوجوم لك راكنإ اهتفلف ماوق نانويلل ةفسالف نم ةفئاط ٠

 اك ءىثلار «© اعيمجس ةفرعملاو دوجرولا نوركني مهف « هتنرعم انتكمأ ام دجو ولو ء دوجومم

 هارآ كانه نكلو « ملع كانه سيلفءقح وهن نانإلا هردصي ركح لكف , ناسنإلا دقتمي .

 ركفلا ىف ال لصأ ال اهْنأ تانايدلا ف نولوقيو « اهبشي ام كانه نكلو « ةقيقح كانه تسيلو

 نيئاوقلا ىعضاو عارتخا نم اهنأ : كاذ ذإ ةعئاش تناك ىلا بابرألا ىف نولوقيو . لقعلاو «

 ريخانإ قالخألا ف نولوقيو « لقعلاوعقاولا ىف تادوبعمالو « ةآ الف ؛ رشبلا اهب اوبه ريل

 ءافعضلا الإ تعنمو ام نيناوقلا نأو « لطاب الو قح الو « لظ الو لدع كانه سيل هنأ و ىبسن
 قيرط ىأ نم زوفلاو : ءايشألا ىلع ةدايلاو ةوقلا ىف ةداعسلا لك ةداعسلا نأو «

 لئاسو ؛ نوكلا قئاقح راكنإ تيأر اك مهتفسلف صخلف , هتدارإ ريغب ديقتي ال درفلا نوكو
 حلاو عقاولا وهن هسفن ىف سكمنا اف : دوجولا لكر وح درفلا رابتعاو « لقعلاو قالخألا «

 مهسيعز لاق اذلو « لطاب هنأ دقتعا نمدنع لطابو « قحس هنأ دقتعا نم دنع قح هىغلاو

 . ءىش لك سايقم درفلا : ساروفتورب
 .( تلؤمل ةنسلفلا تاركذم نم ذوخأم ) هأ
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 مل نإو ٠ باتكلا اذه أرق هنأ ىف اضيأ كشو « تام نإو ٠ تمم ىل هنأ ىلع

 هلومعزي مهلاف « ةيئاطسفوسلا هبهذم ناكو « حلاص رصحف « هأرق دق نكي

 ع مدهاشا "م ىلع نوكي نأ زرجم : هدعيتست ام ْنأو « ال ةقيقح١ ءايشألا نأ

 . منانلا لاحك ناظقبلا لاح نأو « هدهاشنام ريغ ىلع نوكي نأ زوجبو

 رظنلاب ,عثر « مبلع درلاب ءىدتبت مالكلا لع بتك نآآلا ىلإ ىرتل كنإو

 ةدام امهاحو امه ةينانويلا ةفاقثلاو ةيسرافلا ةراضحلا نكن ملو

 رصانع ةدع امهكراش لب « رصعلا كلذ ق ىتالسإلا ركفلل ءاذغلا

 ةفسافلا كاتنهو « نينادلكلا مولعو ةيروشألا ةراضحلا اياقب كانهف ؛ ىرخأ

 سبلو <« لحتو راكفأ نم امم امو ؛« فوصت نم هيلع تلمتشا امو « ةيدنهلا

 اوزغ الإ هّقباسو رصعلا اذه ىف هيف ثيدحلا رثك ىذلا حاورألا خسانت أدبم

 هيشت داحللإ ءىدابم ةاعد ئملسملا نيب رهظ دقو . ىتالسإلا ركفلا ازغ ايدنه

 رصعلا ق !ورثك نيذلا نويرهدلاف ٠ ةعدقلا دنا ىف ةمئاق تناك ءىدابم

 « دنهلا ىف اوتبن دق رهدلا الإ انكلم الو اندج ريال نولوقي اوناكو ؛ ىبابعلا

 مالكلا ءايلع رئاسو هل زيعملا ابشقان املاط ةفئاط نيلسملا قف ترهظ دقو

 دنملا ىف تدلو ةفئاط ىهو +« )١( ةينمسا ةفئاط ىهو + مه رظانو

 )١( تاعإلا ءافعض ضعب ىلإ اهراكفأ ترسو « اهريغو دنحلا ىف تشاعو

 نب دوم ناطلسلا هقرحأ دنحلا ىف ناك مما وو « تانموس ىلإ ةفئاطلا هذه بسنت )١(
 ضنبلا ةديدش ةقرف اهنأ ىفوريبلا ركذ دقو . هحرات ىف ىنهللا ركذ اك 415 ةلس نيكتكبس
 ىلع مدقلا ىف ماشلا دودح ىلإ لسوملاو « قارعلاو « سرافو « ناسارش تناك دقو . ةمها ربل

 تاجئاف هتوعد تجارو ء ةيسوجملا ىلإ اعدو م ناجيبرذأ نم تشدارز رهلغ نأ ىلإ . مهيد
  خلب قراشم ىلإ ابع ةينمسلا

 لصاوو « ديبع نب ورمع مه مالكلا باحسأ نم ةتس ةرصبلاب ناك : ىناغألا باتك ىف ءاج ( ؟)
 نم 'لجسرو . ءاجرعلا بأ نب ميركسلا دبعو سودقلا دبع نب علاصو « ىمعألا راشبو ؛ ءاطع نبأ
 ىلإ راصق ديبع نب ورمع امأف ع هدنع نومستخمو ىدزألا لزامب نوممتجي اوناكف . دزألا
 امأو . انملخم !ريستم قبف راشب امأو . ةبوتلا اححصف حلاصو ميركلا دبع امأو ؛ لازعءالا
 , هيلع ناك ام ىلع هرهاظ قبو : ةميدقلا دنملا بهاذم نم بهذم وهو . ةيتمسلا لوق ىلإ لاف ىدزألا
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 ( ةيرجتلاو سملاب الإ معي ال ام لك راكنإ اههذم ماوقو « نيملسملا نم

 هللا دوجو كلذ ببسب نوركنيو « نافرعلل اًيرط سحلا ريغب نوفرّتعي الف

 . خسانتلا أدب نوذخأي كلذ عمو ء سحاب افورعم سيل هنأل + ىلاعتو هناحبس

 ق ةينمسلا نيبو مالكلا ءالع نم ريثك نبب ةمئاق ةشقانملا تناك دقو

 : ىضترملل لمألاو ةينملا باتك ىف ءاج . اهجراخو ةيمالسإلا دالبلا لخخاد

 ديشرلا ثعبف ؛ نيدلا ف هرظاني نم هيلإ ثعبي نأ ديشرلا ىلإ بلط دنسلا .كالم نأ

 ءالع سيدحو « نيدلا ىف لادحلا عنم دق ناكديشرلا نأل ) الكتمال ايضاق هيلإ

 . ىضاقلا لداجيل اينمم دنسلا كلم بدتناف ( مالكلا

 . معن : لاق ؟رداقلا وه له كدوبعم نع ىف رخأ : ىضاقلا ىنمسلا لأسف

 ؛ مالكلا ىلع نم ةلأسملا هذه : ىضاقلا لاقف ؟ هلثم قلخ نأ رداق وهفأ لاق

 . مهيد كتملعأ تنك دق : ىنمسلا لاقف . هنوركتي انباعصسأو ء ةعدب وهو

 لاق,و « هردص قاضو « هتمايق تماقف « ديشرلا ىلإ كلذب دنسلا كلام بنتكو

 ,نيذلا مه نينم ملا رمأ اي . ىلب ارلاق ؟ هلع لضاني نم نيدلا اذه سيلأ

 الف . مهو رضسأ لاف « سبحلا ىف مهنم ةعاجو نيدلا ف لاذجلا نع مهتيبت

 لاؤسلا اذه : مهنيب نم. بص لاقف ؟ ةلأسملا هذه ىف نولوقت ام : لاق اورضح

 « مدقلا لثم نوكيال ثدحملاو « اثدحم الإ نوكي ال قولا نأل « لاحم

 ؛نأ لاحتسا انك « ردقيال وأ هلثم قلم نأ ىلع ردقي لاقي نأ لاحتسا دقف

 . ىبصلا اذبم هيلإ اوهجو :ديشرلا لاقف « الهاجوأ ًازجاع نوكي نأ ردقي لاقي

 اوراتخاف . هريغ اوراتخا لاقف . اذه ريغ نع هولأسي نأ نمؤي ال هنإ اولاقف

 ١ ١ قيرطلا ف مسق « ىملسلا دابع نب رمعم

 نم مالكا ءالعو ةينمسلا نب ةمئاق ةشقانملا تناك فيك ىرت اذه نمو

 . اهجراخو ةيمالسإلا دالبلا لخاد ق مهريغو ةلزتعملا

 تانايدلا باصسأ نب ىلدج ماحتلا رصع ىسابعلا رصعلا ناك دقو 1

 ةفلتذ#! تانايدلا لهأ نم مهريغو ىراصنلاو دوهلا مالسإ ةرلك تناك دف

 نيملسملا ةمجاهمو « اهنع عافدلل اودرجت تانايدلا هذه ءاسؤر نأ ىف ايس

 لدسج روبحع كلذ ناكف « مالسإلا ىف اليلق الإ نعط ريغ نمو قفر ىف
 7 .٠ لي انف ننس امك مظع
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 ىوقو © ترهدزاو تمنثو « ىسابعلا رصعلا ىف لدحلا ةكرح تدتشا

 « باتكلا ةلزانمو « ءابدألا ةقباسمو « ءالعلا ةارابم عوضوم راص ىبح هرمأ

 نم لختي نأ ديري « داش بيحن لكو « رحبتسم ملاع لكل ريددقتلا طانمو

 ةليسو عالطالاو ثحبلا نمو ؛ قبسلا اقيرط بدآلا نمو دجملل اةيرط ملعلا
 ةدعترفاضت دقو « برأملا ىلع لوصحلاو «لمألا لينو ةياغلا ىلإ لوصولل
 : ابلم نأشلا كلذ هلو ةلزملا كلت لدجلل تلعجنف بابسأ

 رضاوحلا ثراص دسقف « ةيمالسإلا دالبيببلا ىف لحللاو للملا ةراك

 اهبف « بوص لك نم لحنلاو للملا لهأب ةمحدزم ابرغو اقرش ةيمالسإلا
 ٠ يلارتخلاو ؛ ىكذزملاو ىشدارزلاو « ىوناملا ىسوخلاو ىلارصتلاو ىدروبلا

 ديعص ىف اوعمتجا مهلكو « ءالؤهو ءالؤه ريغو « ىسلاو ؛ ىرهدلا و

 ريغ نم « ةيئيدلا هرئاعش امم نوميقي ةينيد ةيرح مالسإلا لظ مبسكأو دجاو
 عقي ام لك ىف نوذقانتي مهلعجن ةيركف ةيرحو « ءوسب مهدحأ مبسم نأ
 نوحدقيالو « انيد نوبسيال اومادام « اهريغو ةينيد رومأ نم مهراظنأ تحت
 . هرئاعش نم ةريعش ىف

 ناك ام اهاوقأو « ةفلتخلا فئاوطلا هذه نب تاشقانم تظيفح دقلو
 ؛ ايونث ايسوجم شقان نومأملا نأ نم ىكح ام كلذ نمو « مهربغو نيملسملا نيب

 . هتءاسإ ىلع طق ءىسم مدن له « امهلع ديزأ ال نيفرح نع ِكللأسأ : هل لاقف
 : لاق . ناسحإ لاق . ناسحإ مأ ةءاسإ ةءاسإلا ىلع مدنلاف لاق . ىلب لاق

 ىرأف : لاق . ءاسأ ىذلا وه لب : لاق . هريغ مأ ءاسأ ىذلا وه مدن ىذلاف
 ريغ مدن ىذلا : لوقأ ىناق : لاق ؛« رشلا بحإص وه ريخلا بحاص نأ

 )1(  هريغ نم ناك ءىش ىلع مأ هنم ناك ءىبث ىلع مدنف لاق . ءاسأ ىذلا

 )١( ب ديرفلا دقعلا ١ مه نم .
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 طالتخالا ةرثك اببس « ةيئيدلا تاشقانملا نم ًارشك وحنلا اذه ىلع ىرتو

 ةلضافلا قالخألاو بدألا لظ ىف لمعلاو لوقلا ةيرحن عيمجلا عاتمتساو

 « حجارلا ركفلا ىوذ ءافكألا نيب ةيلقعلا تاشقانملا دوست نأ بحب ىلا

 موقلا لقعلاو

 ؛ مالسمإلا ىف ىرخألا تانايدلا لهأ نم ةريثك فئاوط لوخد

 ع مهتايدأ نع عافدلل كلذ ببسب اومدقت دق نايدألا ءامعزو ءاسؤرلا نإف

 تناكام دشأو . داثئاو رذحو صرح ىف ةيمالسإلا ءىدابملا ضعب ةمجاهمو

 . ةلزئملا بتكلاب مهملعل « ىراصنلاو دوهلا نم ءىجب ناكام تامجاهملا كلت

 اوولو « هروح ىف مب-واعد اودرف « نيملسملا ءالع مملع درلل ىدصت دقلو

 ءالؤه ناك « مدهلا ةلواحم ىف نوبئاد كفلوأ اًميبو « مهجناتن لع مهتامدقم

 راصن ىلإ هدرو قحلا قاقحإل نيعراسم

 دقو « هنيد ن ء عافدلا اببف لواحم ةلاسر عضو ىشمدلا ىحم نأ ىوري

 ىرعلا كل لاق اذإ : اف ءاج ؛ اجاوفأ اجاوفأ هنع نوجرخع ' سانلا كد

 : ملسملا قارصتلا لأمي مث هللا ةملك هنإ : هل 'لقف ؟ حيسملا ىف لوقت

 ءرلسملا هبيجل ىح « ءىشب ملكتي نأ ضف ربلو . نآرقلا ىف حيسملا ىعس م

 باجأ نإف . هنم حورو مرم ىلإ اهاقلأ هللا ةملك : لوقي نأ ىلإ رطضيس هنإف

 ةقولخم لاق ناف ؟ ةقولمع ريغوأ ةقولخم هحورو هللا ةملك له : هلأساف كلذب

 كلذ تلق نإف « حور الو ةملك هل نكت ملو « تاك نذإ هللا نأب هيلع درملف

 . نيملسملا رظن ىف قيدنز ىأرلا اذه ىري نم نآل « ىبرعلا محفيسف

 بتك نم اهعضاوم ىف ةروكذم ةميق دودر ةيهاولا تاضارتعالا هذهلو
 « اهتباكحم انسفنأ لغشن الف « هريسفتو مركلا نآرقلا فو ؛ مالكلا ملع

 ممديقع نع عافدلل ىراصنلا هب رفاضتي ناكام رادقم فرعتل كلذ انقس امنإو

 دحأل ةلاسر ظحالا بتك دقو « مهتعاج ىب مالسإلل ىحورلا وزغلا ءازإ

 « مكباتك تأرق دقف « دعب امأ : اهتمدقم ىف ءاج ىراصنلا ىلع درلا ىف هناوخإ

 برلق ىلع لخخد امو « مكلبق ىراصنلا لئاسم نم هيف متركذام تمهفو
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 زجعلا نم مهتاباوج ىلع هومتفخ ىذلاو « سبللا نم ,كئافعضو مكناوخإ
 ىعدت اننأ دساف انرمأو لطاب انباتك نأ ىلع ليلدلا نإ : اولاق مهنأ منركذو

 . هللا نإ لوقن انأل مهفالسأ نم هنوفرعي الو « مهنيب ايف .هنوفرعي الام مهلع

 ىسيع اي هللا لاق ذإو و هيرب دمحم هيبن ناسل ىلع ميركلاهباتكى لاق لجو زع
 اومعز مهنأو ٠ هللا نود نم نإ ىأو ىنوذختا سانال تلق تنأ أ رم نبا

 مهينالع ىف طق كلذ اوعدا الو « مهرس ىف هلإ مرم نأب طق اونيدي م مبنأ

 نوفرعيال ام دوملا ىلع انيعدا امك نوفرعب الام مملع انيعدا اننأ اومعز مهنأو

 هللا دي نأو « هللا نبا ًاريزع اولاق دوبلا نأ انيبن دهشو « انباتك قطن نَح
 ق فرعيالو « ناسنإ هب ماكتيالام اذهو ؛ ءاينغأ مهو ريقف هللا نأو ةلولغم

 هومتيعداو هومتملع ام ريزع ىف نولوقي اوناك ولو . نايدألا نم ءىشا

 راكناب اوناك املو « وق نم نوكي نأ اوركنأ امو « مهيد نم هودحج ام

 دقع دعب سأب مكنم انيلع ناك املو « حيسملا ةونب راكناب انم قحأ ريزع ةونب

 صض ربعي ام نايب ىف ظحابلا لسرتسي مث . )١( خلا . . ةيزجلا ذخنأو ةمذلا

 كلذ دعب مل كريال ىح « ةنبل ةنبل هضقني هيلع بقعيو « ىراصنلا هب
 كرح مالسإلا ىف ةرشك فئاوط لوخد نأ ىلع لدي هلك اذهو . ةمئاق ةجح

 . ةلولفم فويسب مالسإلا ةمجاهمو مهيد نع دوذلل نيبصعتملا نم نب ريثكلا

 سلاجم اهلجأل تدع « قاطنلا ةعساو ةيلدج ةكرح ىلإ عفد دق كلذ نإو

 ٠ . بتكلا ىف لوصفلا ابف'تلصفو ةرظانملا

  مهلع رمألا سايتلالامإ « ناّمإلا ءافعصض ضعب دئاقع بارطضاو

 مهنأل امإو « هوفرع دق ديدجو ' هوفلأو هيلإ اوسنأ دق مدق نيب مهتريحو

 نيدلا ةيدرأ نوسبليو مهمولق ىلع داحلإلا رطيس لب « نايدألاب نومتبم ال موق

 تاشقانملا ةرثك ى اببس ءالؤه بارطضا ناك دّتف . ةوبشوأ ضرغ لينل أراجتا

 لجخد سانلا ضعب نأ انل ئوري خيراتلاو ؛ نايدألا نيب تانزاوملاو ةينيدلا

 ىقالسإلا مكح نأل هتشقانم ىعدتسي كلذو « هنع دترا مث « مالسإلا ىف

 )١( لكتف مشوي اهرشن ظحاجلل لئاسر ثالث -
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 ىلا بابسألا ىف ةشقانم ىعدتست ةباتتسالاو « هلتق لبق باتتسي هنأ دئرملا

 هلا نيب «٠ ًالاض ناك نإف . هفرع نأ دعب مالسإلا نم جورتلا ىلع هتلمح

 هناف « فيسلاب هسأر جيل وع ًادناعم ناك نإو ء قيرطلا هل حضوو « ليبسلا

 لح ىف وهو مالسإلا ىف لوخدلل ىنعمالو « نايدألاب ثبعلاو وهللا دارأ دسفم
 . لطابلاب عينشتلاو « داسفإلا الإ هنم جورعللا مث : لخخدي الأ نم

 نم ةروص 'كيطعت اهلإ) « ىناسارحلا دترملل نومألا ةرظانم أرفاو
 ربغ نم جورحللا مث « مالسإلا ف لوخدلا بيسب ىرجب ناك ىذلا لدجلا

 نم راتخلا ىف ةرظانلا هله قأتسو « لوقعم ببس الو «٠ ةحضاو ةجح

 | . رصعلا اذه تالداجم

 ىف ةيفسلفلا بهاذملا لغلغتو « ةيملعلا ةكرحلا قاطن عاستا ه

 تملع دقف.. مالسإلا لظ ى نوشيعي نمم لاجر سوفن قو ةيمالسإلا ةفاقثلا

 نانويلا ةيئاطسفوس وزغ هعبت ةيمالسإلا عوبرلا اهوحخخدو ةينانويلا ةفسلفلا نأ
 ق تايغلإلا ىف ةفسالفلا ءارآو لحنلا نم رشك لوخدو « نيملسملا ضعبل

 ْ , ةينيدلا نيملسملا ثرح

 مهكلسم اوكلس ةفسالفلا ىلع درلل اودصت نيذلا ءابلعلا كلثل وأ نإ لب ش

 اولان دقو « تايعيبطلا ف ثوم ىلع ةينيدلا مهاياضق اونبو ؛ لالدتسالا ف

 « مهتحلسأ اوفرعيلو « مهموصخ ىلع اونحليل « ةفسلقلا نم ارطشأ اذهل

 ءارآ نم نوقنتعي امو مهتدابم مهومزليلو « ةوقو اكتف اهلثم مبلع اوربشيف

 نيملسملا ءايلع عم مهفل فل نمو « ةفسالفلا ماحتتلا ناك دقو ٠ بهاذمو

 ةفسافلا دويق اهداسو قطنملا دويقب تديق دق . ةعساو ةيلدج ةكرحل ؟راثن

 ةفسالفلا ىلع ىلازغلا دودر ىف احضاو كلذ ىرتل كنإو « ءايعلا تاحالطصاو ٠

 فق اهعمج ىلا هيلع دشر نبا دودرويةفسالفلا تفابتو هباتك ىف اهعمج» نيلا

 تفابلا تفابس هباتك

 عيجشت ىلع سابعلا ىب ءافلخخ لمع دقف « ةرظانملل ءافلحلا عيجشت

 هعبت دق عيجشتلا كلذو « مه مهئاندإو « ءالعلا بيرقتو « ةيملعلا ةكرحلا



 ل ؟"خ

 فاللتخاو « ةيملعلا تاكرحلا ةوقل ةروص الإ تسيل ذإ « تارظانملا عيجشت

 ى سلاحا امل تدقعف كلاسملا ىف لوقعلا فالتخاو « عزاملا ف سوفتلا

 ىف اقبس ءافلكلا دشأو . ىداونلاو دجاسملا ىفو « ءارمألاو ءافلخلا روصق

 هب زاتما امو « ةيلدج ةردق نم ىتوأ ام ناك دقف « نومألا ناديملا اذه

 ءافلخلا زربأ ءالعلاو معلا ةرثك نم هرصع هب رهتشا امو « ةيملع ةبغر نع
 « هيأرب اهف مهسيو ؛ ةرظانملل سلاحا دقعي « ةوقو ةيصخش هيف نييسابعلا
 ةببحلاب الإ دحأ نيب قرف ال ءاوس ةشقانملا ىف عيمجلاو ؛ هتجح ىف الك لداجنو
 . نيبملا لوقلاو « ةيوقلا ةضراعلاو « ةغمادلا

 ..هيلع كللذ بيع دقل ىح :« تارظانملا سلاجم نم نومأللا رثكأ دقلو

 لوقي مكأ نب ىحن تعمس ىلغتلا لاق : دادغب خيرات ى ىروفيطلا لات

 نم ىلعلا لهأو ءاهقفلا هوجو هل عمجأ نأ دادغب هلوخد دنع نومأللا ىنرمأ

 5: مهترضحأو « الجر نيعبرأ مهمالعأ نم هل ترتخاف « دادغب ىلاهأ

 « ملعلاو ثيدحلا نونف ىف ضافأو « لئاسم نع لأسف ؛ نومأملا مل سلجو
 : نومأللا لاق . نيدلا رمأ ى رظنلل هانلعج ىذلا سلحملا كلذ ىفقنا الف

 ليدعتب سانلا نم فئاوط رظنلل هانلعج ىذلا-سلحملا اذه هرك دمحم ابأاي

 بلاط ىلأ نب ىلع ليضفت ى انيلع اوباع ةفئاطف « مهئارآ ةيكرتو ٠ مهئاوهأ

 .فلسلا نم هريغ صاقتناب الإ ىلع ليضفت زوجم ال هنأ اونظو « هنع هللا ىضر

 فلسلا ثفيكف « جاجحلا صقتنا نأ زجتسا ام لاق وأ لحتسا ام هللاو

 ىذلا ء ىثلاب وأ « ةبشدللاب وأ + دوعلا نم ةعطقلاب أبل لجرلا نإو . بيطلا
 : ممْثِكَم ىنلل ناك اذه نإ لوقيف . هوحن وأ امهرد الإ نوكت ال هتميق لعل

 « ةقثب ىدنع وه امو ء هسم وأ « هيف برش وأ « هيلع هدي عضو دق وأ

 هيرتشأف « كلذ لبقأ ةبحماو ةينلا طرفب ىنأ الإ « لجرلا قدص ىلع ليلد الو

 هيلإ رظنلاب كريتأو + ,ىنيعو ىهجو ىلع هعضأ مث « راكأو لقأو رانيد فلأب

 « ةبحملا اب بجوتسي هل ةليصفف الو « ائيش وه لعفي مل دوع وه امنإو « هسمبو
 هباصصأ قح ىعرأ ال فيكف « هل تلَي هللا لوسر سم نع ركذام الإ
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 تاقوأو ةدشلا مامأ هعم ريصو « هنود همدو هلام لذبو « هبحص دق نم ةمرحو

 « دالوألاو لهألا قرافو ؛ براقألاو رئاعلاو رئاشعلا ىداعو « ةرمنعلا

 هللاو « هللا ناحبس اي . هتوعد رهظيو « هنيد هللا زعيل « هراد نع برتغاو

 نيكرلا نم للف اليمج قالخألا ىف ناكل افورعم نيدلا , ى اذه نكي مل ول

 هب نطف امم هللا ذاعم . اذه نم لقأ وهام ةمرعألا نم هنيد ىف ىعري نمل

 لل هيبسن حا ؛ اهفلاخ نا ببعلاب ةقئاطلا هله ضرت ل مث . نولهاملا

 نم ىج هللا لاق دقو . هبراقي نمو هرظنو هنأ ىلع الجر هليضفت ىف ةعدبلا

 لضامالا لهج ىف انل عيمو مث « ضعب ىلع نييبنلا ضعب انلضف دقلو » : لئاق

 مهتعاجل اندبش ذإ « هيلإ انبدن الو « كلذ انيلع ضرف اهل . لوضفملا نم

 رمأ ليضتفتلاو . ةلادعلاب مل دبش ذإ ء كلذ لثم نييبنلا نود نف . ةوبنلاب

 نميف ةعدب : اولوقي مل مهوءامنإ حرتجا نوكي الأ انوجر ؛ لهاج هلهج ول
 ى جتحاو « رخآلا ف كشو ملي هللا لوسر باعصأ نم دحاو لوقب لاق

 ناك ىتلا لاومألاو ءامدلاو جورفلا ف كلذو ماكحألا ىف هلاطبإو هرسك

 فرعي دبحأ اذه لثم ىف طلاغيف . ليضفتلا ىف رظنلا نم بجوأ اف رظنلا

 ؛ءالعتسالا ديرب دئاعم وأ « لقع هل نم هعفديوأ ؛ رظن نسحوأ ةيور هل وأ« اعيش

 مبنم لجر لك ذْختا دق ةفئاطو . دقتعم وأ ةساير نع باذ هاوهل عبتم وأ

 لك لعل مث . ةعدبلا نم برضل ةثف وعدي هلعل « هتساير هب دقتعأو « اسلح

 طيشيو « ةعدب ةساير هب دّقع دق ىذلا رمألا هفلاعش نم ىداعي ميسم لجر

 نأ الإ « كلذ نم رظعأ وه نم نيدلا رمأ نم هفلاش دق وهو « همدب

 « هيف هايإ هتفلاخم ركذ دنع هنع كسمأوهيلع هلأسفءهل ةسايرال رمأ كلذ

 فلسلا فلتخا دق وأ « هلهج ىف هللا عسو امم هلعلو « هتلحن ىف فلوخ اذإف

 رفكي هلعلو . امثإ كلذ ىف ف اوري ملو « اضعب مهضعب داعي لف '« هلثم ىف
 هفلاخم

 نيملسملا نود نيكرشملا نم هيلع هللا اهمرح ىثلا رومألاب هيهري وأ « هعدبب وأ

 :سانلا لاومأ اوبمنيل « انف نومتتارلاو نكفلا نوبقرتملا مهو مهلع يغب



 د 1 ب

 ىلع نورأزي نوديري ام نيبو مهنيب لدعلا لاح دقو « ةبلغلاب اهولحتسيو
 قوفوتب اذه انساجم نوكي نأ وجرأل ىنإو . اهشارف لب دسألا رشز نئفلا

 ىضرأ وهام ىلع فئاوطلا هذه عاّمجال اببس همامتإ ىلع هتنوعمو هديبأتو هللا
 د ريف دناعم امإو « اعوط داقنيف تبثيو نيبتيف كاش امإ . نيدلل حلصأو

 , اهرك لدعلاب

 ع« ةرظانملاو لدجلاب افوغشم نومألا ناك فيك صنلا اذه نم دافتسي

 ةياده وأ « عازن ضفو فالخ مسح ءاجر سلاحا ا دقعي ناك فيكو
 ع ًادادس ىغبي ال رباكم دناعم ىلع ءاضقلل ةعيرذلا ذخأ وأ « نيقيلل بلاط كاش

 هليضفت ببسب هيلع مهنجتو هيدقان نم وكشي ناك دق هارتو . ًاداشر بلطني الو
 ةكرح تناك فيك فرعت اذب-و « ةباحصلا نم هربغ ىلع بلاط ىنأ نب ىلع

 ش : قاسو مدق ىلع معا لدملا

 ةل زاعملاف ءابتالداجم ةرثكو اهماحتلاو اهعارفناو ةيمالسإلا قرفلا ببعشت ه

 لهأو « نيثدحماو ءاهقفلا عم تالزانم ف رصعلا كلذ نم اليوط احدر اوضق
 مهولزانف « ءافلخلا مبنع لصفناو ةرعاشألا مهءاج ىتح « لحنلاو ءاوهألا

 تناكو « اهنيدح رثك ةلدتعملا ةعيشلاو . مهرمأ فعض ىبح ناكم لك ىف

 . ةعيشلا تاشقانم نم رشكل اعضوم نرمأللا سلاجم

 نب دمحمو ةمامثو انأ نومأملا هللادبع ترضح : لاق ىسيرملا رشب نع ئورإ

 1 . ةيديزلا محل نب ىلع رصنو « ةيمامإلا سابعلا
 « مالكبلاو تنأ ام ىطبن اي : ىلعل دمحم لاق نأ ىلإ امبنيب مالكلا ىرجو

 داق انإ « مؤل ةءاذبلاو . ىع مشلا : سلجف' « 'انكتم ناكو نومأملا لاقف
 كللذ لهج نمو « هاندمح قحلاب لاق نف ء تالاقملا انرهظاو مالكلا انحأ
 مالكلا نإفالصأ امكنيب العجاف . بجي امب هيف انكح نيرمألا لهج نمو.هانفقو

 لبق نم نكت مل لحنو قرف تدج دقو « ةبمالسإلا قرفلا لك اذكهو
 1 ءامتو ةوقو ةدح لدحلا ةكرح تثداز



 سا 141 هس

 بهاذملا هذه تنود دقق «٠ عورفلا ق ةيمالاسإلا بهاذملا دوجو .

 كنإو ؛ ابلع ةلدألا نوميقيو ابلع نونهرييو « ابنع نوعفادي ةمئأ الل ناكو

 تارظانم لكش ىلع تءاج دق اباوبأ هيف دجتف ىعفاشلل مألا باتك أرقتل

 داهتجالاب اوفتكي لو « بابلا اذه ىف اهرمأ ةوقو « اهقوس جاور ىلع لدي امج
 لدج ربك دقو . دعاوق امل اودعقو « الوصأ اهل اوطبنتسا'لب عورفلا ىف

 سلاجم تناك ىبح « دابجالا باب قالغإ دعب ىتح ةشحاف ةرثك ءاهقنلا

 . عضو دقو . بهاذملا لوصأ ىف تاشقانملاو ةيهقفلا تالداحماب ايحت ءازعلا

 « لمعلا قطنملا هبشي وهو « فالحللاو لدجلا ملع هبيترتو ءاهقفلا لدج ىظنتل
 . عورفلا ىف لدجلا ىلع مالكلا دنع قوأ انايب كلذ نابنسو

 تاراظانملا تيوق اهركذ ماقملا عسيال ام اهريغلو « اهلك بابشألا هذهل

 ابف نولداحلا ناكو « اتعاضب تدسكو تفعض امدنع ةباطخلا لحم تلحو

 . ماحفإلا دعب عانقإلاب رثأتلاو نايبلا حاصفإو « مالكلا ةغالب ىلع نوص رح

 ( لدجلا خيرات 15 م)



 لدتا عاوم

 : ةمام إلا ف لدوملا

 نع دعبت ةسميدقلا قرفلا تذخأ نإو « ةديدج .ةيسايس قرف أشنت مل
 « نييسابعلاو ئيولعلا نيب ناكام ةسايسلا ىف لدحلا دشأو . اهفالسأ بهاذم

 مهم ءانبأ نويولعلا ىأر دف « ةيسابعلا ةلودلا مايق لوأ ىف [صوصخو

 ماقالو + ميتجحن الإ ارت امو ؛ ممنوح هب نودبتسيو « ممن رمألا دز

 هلوجتحم بتكلا هولدابو « روصنملا ىلع جوردلا اوتلعأف « مهراصنأب الإ

 رمتسا دقو « ةثارولا قح نم هل ام ميلع جتحيو « رثآم نم ميبأل ام هيلع

 « ءودللا نم معن ىف بلقنت نأ امنوعنم ةيسابعلا ةلودلا قلح ىف قااجش نويولعلا

 « رصم ف ةفالحخ مه تماقو « ةلودلا ىلع ةفلتخم روصج ىف مهجورخرركتو

 . ىوقأ لب دادغب ىف ؟ نييسابعلا ةفالخ نع ةوق لقت ال

 ىلع ةمئاق ىسابعلا رصعلا لوط ترمتسا نيولعلا نأث ى تارظانملاو

 «باتكلاو ءابدألا ىلإ ترسو « ًاراشتنا نوكت ام دشأو ء« ةوق نوكت ام ٌدحأ

 . بتكلا اف تجندو « لئاسرلا امبف تبتكو

 هف بورحو جورخ مهنم ناك نإو « مهرمأ فعض دقف جراوخلا امأ
 . اهريخآ ىف مهرثكأ دابو ؛ مبكوش تادضخ دقف « ةلودلا ردص



 رثاتمعلا ف لدجلا
 ةفقدانولا

 طلخم « هنيد ىف مهنم لك ىلع رصعلا اذه ىف ةقدنزلا ةملك قلطت تناك

 تاقبوملا بكتري وأ « هنيد ىف ككشني وأ « ةمدق ةيسوجم دئاقع مالسإلاب

 رشنيو « قالخألا عزب ؛ ًاراقو نيدلل وجري هلو « تامرحما لحتسيو
 . داسفلاو نوحملا

 ترفاضتو « اديدش ًاعويذ رصعلا كلذ ىف لاوحألا هذه تعاذ دقو

 راثدنالا مالسإلا ىلع نو ردك ىشخ ىتح « اهراشتلاو اهجاور ىف بابسأ ةدع
 ىف قمعأو « ًادانس دشأو « ًادامع ىرقأ ناك هنكلو « رايبمالا هسسأ للعو

 ةرشثك ةقدنرلا عويش ىف بابسألاو . نورك ألا مهوت امب «٠ ًاريثأت بولقلا

 عنمللا مدقت اذلو « ممدقلا مهك كلم ءايحإ ىف سرفلا ضعب ضعب عمط اهماوق

 جرخ دقف ؛ ىدهملا دهع ى فيسلاب ةيمالسإلا ةلودلا اجاهم : ىناسارحللا

 « حاورألا خسانتب لوقب ركذ ايف ناكو ( ورم ىرق نم ةيرق نم ناسا رحم

 هلاتقل ىدهملا هجوف « ربا ءاروام ىلإ راسو : ىوقو « ًارثكر شب ىوغتساغ

 درفأ مث ١ ناسارخ ىلع ذئموي وهو « ملسم ني ذاعم مهف « هداوق نم ةدع

 « شك ةعلق ىف عنقملا دعتساف ع داوقلا هيلإ مضو « ىرحلا ًاديعس هتب ران

 برش ةكلهلاب سحأو « راصحلا هيلع دتشا املو «' هتعلقب ديعس هرصاحف

 « هتعلف نوملسملا لخدو « اعيمج اوتامو تاف : هلهأو هءاسن هاقسأو امس

 . 629 هسأر اوزّحاو

 « ىمراقلا كلل ءايحإ وديرم فرصنا « ةلواعملا كلت تزجع املو

 « ةينشدارزلا رشن اودارأو « ةيوناملا اويحأف « ةيسرافلا تانايدلا ءايحإ ىلإ

 )١( نص و ب ىرطلا 9908..
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 كتفااب ىدهملا مرغأ دقو ؛ سوما فئاوط نم مهريغو نويوناملا رك اذلو
 مهددع ىأر ذإ « ةنظلاب ذخأي ناك ىح « مهف عيرذلا لتقلاو « مع

 . ىمنيو رثكي

 عفقملا نبا هلقن امم « نويقرمو ؛ ناصيد نباو « ىنام بتك نم رشتنا امل

 كلذ ىف فنص امو « ةيبرعلا ىلإ ةيولهفلاو ةيسرافلا نم همجرتو « هريغو

 دييأت نم سايإ نب عيطمو « دايز نب ىحنو « درجع داحو « ءاجوعلا أ نبا
 « ترهظو « ةقدانزلا كلذب ريكف « ةينويق رملاو ةيناصيدلاو ةيوناملا بهاذملا
 نم ثحبلا لهأ نم نيلدملا رمأ نم لوأ ىدهملا ناكو . سانلا ىف مهؤارآ

 نيدحابللا نم انركذ نم « نيدحلملا ىلع درلا ف بتكلا فيتصتب نيملكتملا

 . 0) نيكاشلل قحلا اوحضوأف نيدناعملا ىلع ٍنيهاربلا اوماقأو « مهريغو

 نأ ريغ نم هنيد ى امبتم دحأ رب ملو « ناكم لك ىف ىدهملا مهعبنت

 رثكأ اوناك ةيوناملا نأ رهظيو . هريغل ةريع هلعجم ام هب لزنيو « هب كلتقب
 ,ىذ ىهاهو . ةيوناملا اهعوضوم ناك ىداحلا.هدلول هتيصوف مه ريغ نم ًاروهظ

 : ىربطلا ىف ءاج اك امصنب

 . هباحضأ ىبعي ) ةباصعلا هذهل درجتف ؛ رمألا اذه كيلإ .راص نإ ىب

 « شحاوفلا بانتجاك « نسح رهاظ ىلإ سانلا وعدت ةقرف ابمإف ؛ م
 سمو « محللا رحت ىلإ اهجرخت مث ء ةرخآلل لمعلاو « ايندلا ىف دهزلاو

 ةدابع ىلإ هذه نم اهجرْخم مث  ابوحتو اجرحت ماوهلا لتق كرتو « رويل ءاملا
 هتاوخألا حاكنإ اذه دعب حبت مث « ةملظلا رخآلاو رونلا امهدحأ :

 ةملظلا لالض نم مهذقنتل ؛ 11 فو لرب راتلاو : تانلاو

 اهرمأي درجتو « فيسلا امف درجو « بشحلا اف عفراف ؛ رونلا ةياده ىلإ
 « نيفيسب ىندلق مانملا ىف سابعلا كدج تيأر ىنإف « هل كيرشال هللا ىلإ
 . نينثالا بامسأ لتقب ىنرمأو

 )١( ىدوعسملا نع القن نيمأ دمحأ ليلجلا ذاتسألل مالسإلا ىحض نم .



 هد 146

 كرحو ؛ مهنف عيرذلا لتقلاب ةيوناملا عينتف « هيبأ ةيصو ىداطلا ذفن دقو

 . ميهاذم لاطبإل مالكلا لهأ

 نم هفالسأ ىكاح هنأ ىوريو « تاشقانم مهضعب عم نومأملل ناك دقو

 . فيسلاب مهتدابإ ىلع لمعلاو « كتفلا ىف ءافلحلا

 , ىنام راصنأ راو نورك راصنأ هل نإك كلذ دعب كدزم نأ رهظيو
 « ,مللامعأ ىف نييكذ زم اوناك مه ريغو ءارعشلا نم نييحابإلا نم نيرثك نإف

 رس بهذمو « ام نمؤي ةديقع هنأ ىلع « هبهذم قنتعي نم مهم ناك اممرو

 . هتقي رط ىلع

 ريغ نم ًارهجو « رس ريغ نم.اتلع بهذملا اذه ىلإ اعد نم دجو دقلو

 ؛ ةيكدزملا ىلإ اعدو « داسفلاو ثبعلاف لخأو : يرخللا كباب رهظ دقف . ءافخإ
 ىصوأ دقو . نرمألا رصع ىف هروهظ ناكو « الع اعيمج هباعصأ ناكو
 : مالكلا كلذ ةيصولا ىف ءاجو ٠ هليبقو وه هلاتق ىف ديدشتلاب مصتعملا هاخأ
 حالسلاو لاومألاب هفكاو « دلجو ةمارصو ةمازح اذ مه زغأذ ةيمردللاو

 كعم نمب مل درجتف « مهسدم تلاط نإف « ةلاجرلاو ناسرفلا نم دونجلاو
 ايجار « هيف ةينلا مدقم لمع كلذ ىف لمعاو « مه زغاف كلئايلوأو كراصنأ نم

 « اهل عماسلا ىلع تبجوأ « تلاط اذإ ةظعلا نأ معاو . هسيلع هللا باوث

 , 202نئفتالو ء هلك كرمأ ىف هللا قتاف « ةجحلأ ابم ىصوملاو

 ىضق ىح « كبابل نيزاتمملا مصتعملا داوق نم وهو نيشفألا درجت دقلو
 دقو « ةيكدزملا راصنأ نم هنأبو « ةقدن زلاب مهلا وه هنأ بيرغلا نمو . هيلع

 ام انه ابشن كلذلو « ةميق ةرظانم هتك احم تناكو « هيلع ىضق مث « ,كوح

 | : ىربطلا ق تدرو

 نم موق رضحأف « ذيدشلا سبحلا ىف دعب نكي ملو « نيشفألاب ىتأ
 بارصأ نم دحأ رادلا ىف كرتي ملو ؛ هيلع وه امب نيشفألا تيكبتل « هوجولا

 )١( ب ىربطلا ٠١ ,
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 نابزرلا )١( ثذيوملاو ؛ ناتسريط بحاص رايزاملا اورضحأ نيذلا ناكو

 اعدف ١١ دفسلا لهأ نم نالجرو « دفسلا كولم دحأ وه « شكرت نبا

 .؟ امكتأش ام . . امل لاقف ةئر بايث امهبلعو « نالجرلاب كلملا دبع نب دمحم

 . نيه فرعت دمحم هل لاقف « محللا نم ةيراع ىهو « امهروهظ نع افشكف

 لك تيرضف . ةنسورشأب ادجسم اينب مامإ اذهو « نذؤم اذه . معن : لاق

 كرتأ نأ ًادهع دفسلا كلم نيبو ىنيب نأ كلذ ٠ طوس فلأ امبنم دحاو

 مهمانصأ هيف ناك تيب ىلع اذه بئوف . هيلع هامو مهنيد ىلع موق لك

 ىلع امهتبرضف «٠ ًادجسم هاذختاو « مانصألا اجر خخأف ( ةنسورش لهأ ىععي )

 . مهنعيب نم مولا امهعنمو « ام,دعتل أفلأ اذه

 ؛ جاييدلاو رهوجلاو بهذلاب هتنيز دق كدنع باتكا» : دمحم هل لاقف

 . مجعلا بادآ نم بدأ هيف ىنأ نع هتثرو دق باتك اذه لاق ؟ هللاب رفكلا هبف'

 الذى وس ام كرت أو « بدألاب هنم عتمتسأ تنكف ؛ ؛ رفكلا نم تركذ امو

 هلاح ىلع هتكرتف « هنم ةيلحلا لخأ ىلإ ةجاحلا ىنرطضت ملف لع هتدجوو

 . مالسإلا نم

 ىلع ىلاسحتو « ةقونخلا لكأب ناك اذه نإ : لاقف ؛ لبوملا مدقت مث
 لك ءاد وس ةاش لتقي ناكو ٠ ةحجوبذلملا نم امل بطرأ هنأ معزيو « اهلكأ

 « اهمملل لكأيو « اهفصن نيب ىشمي مث : فيسلاب اهطسو برضي ءاعبرأ موي
 ىّح ع ههركأ ءىش لك ىف موقلا ءالؤمل تلخد دق ىفإ : اموب ىل لاقو
 ةياغلا هذه ىلإ ىفأ ريغ ؛ لعنلا تسيلو « لمجلا تبكرو « تيزلا مل تلكأ

 ”00 . (ناخي لو ؛ لطي ل ىنعي ) ةرعش ىنم طقست

 سرا هيقف ود ذبوملا )١(

 دنق رمسي نكامأ (؟)
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 وه ةقثأ“ مالكلا اذبن ملكتي ىذلا اذه نع قوريخ : نيشفألا لاقف

 : اولاق ( لكوتملا دي ىلع كلذ دعب ملسأ « ايسوجم ذبوملا ناكو ) هنيد ىف
 لبقأ مث . هنولدعتالو « هب نوقثتال نم ةدابش يكلوبق ىععم اف : لاق . ال

 ابنم ىلع علطت ةوك وأ باب كلزنمو ىلزنم نيب ناك له : لاقف « .ابوملا ىلع
 كئثيأو « ىلإ كلخدأ تنك سيلفأ : لاق . ال : لاق ؟ ىرابتنأ فرعتو

 تسلف : لاق . معن لاق ؟ اهلهأ ىلإو اهيلإ ليم  ةيمجعألاب كربخأو « ىرس
 .كيلإ هتررسأ « ًارس ىلع تيشفأ اذإ كدهع ىف مركلاب الو « كنيد ىف ةقثلاب

 له : نشفألل اولاقف ٠ شكرت نب نابزرملا مدقتو « ذبوملا ىحنت م
 اذه « معن : لاق ؟ اذه فرعت له : نابزرملل ليقف « ال : لاق ؟ اذه فرعت

 عفادت يك « قرخ#م اي ( كابزرملا ) هل لاقف . نابزرملا اذه هل اولاق . نيشنألا
 كيلإ بتككي فيك لاق ؟ لوقت ام ةيحللا ليوط اي :نيشفألا هل لاق ؟ هومتو .

 : لاق . لقف : لاق . ىدجو ىلأ ىلإ نوبتكي اوناك اك لاق . كتكسامم لهأ
 ه ةينسورشألاب اذكو اذكب كيلإ نوبتكي سيلأ : نابزرملا لاقف . لوقأ ال

 « نالف نب نالف هدبع نم ةهآلا ىلإ ةيبرعلاب هرسسفت سيلفأ لاق . ىلب : لاق

 مل لاقي نأ نولمتحم .نوملسملاو كلملا دبع نب دمحم لاق : لاق . لب : لاق
 هذه تناك : لاق . ىلعألا مكبر انأ : لاق نيح نوعرفل تيقبأ اذاف .. اذه

 نأ تهركف « مالسإلا ىف لخدأ نأ لبق ىلو « ىدجو ىلأل موقلا ةداع

 . مهلعاط ىلع دسفتف ء مهنود ىسفن عضأ

 فلمن فيك « رديح اي كحبو : بعصم نب مهاربإ نب قامسإ هل لاقف

 ىعدت تنأو « نملسملا ىرجم كيرجتو كنيع قدصنو « كقدصنف « انل هللاب

 . توعرف ىعدا ام

 ؟ اذه فرعت : نشفألل اولاقف « ناتس ربط بحاص رايزام مدق مث

 هل اولاقف « نشفألا اذه « معن لاق اذه فرعت رايزالل اولاق « ال : لاق

 اولاق « ال لاق ؟ هتبتاك له اولاق . نآلا هتف رع دق معن لاق « رايزاملا اذه

 . رايهوق ىخأ ىلإ شاخ هوخأ بتك « معن لاق « كيلإ بتك له م رايزالا



 « كلباب امأف « كباب ريغو كريغو ىرغ ضييب الإ نيدلا اذه رصني نكي مل هنإ
 نأ الإ هقمح ىأف « توملا هنع فرصأ نأ تدهج دقلو « هسفن لثق هقمح هنإف

 ”داسرفلا , عمو ؛« ىرغ كنومرب نم موقلل نكي متفلاخ ناف هيف عقو ايف هالد

 : ةثالث الإ انبر'+ دحأ قبب م كيلإ تهجو ناف « سأبلاو ةدجنلا لهأو

 ةرسك هل عرطا « بلكلا هلزنع ىلرعلاو « كارتألاو « ةبراغملاو « برعلا

 ةلكأ مه اهنإ ( ةبراغمل ىعب ) بابذلا ءالؤهو ؛ سوبدلاب هسأر برضا م

 ذفنت ىحح « ةعاس ىه امنإف ( كارثألا ىبعي ) نطايشلا دالوأو « سأر

 مل ام ىلإ نيدلا دوعيو « هرخآ ىنأتف : ةلوج مهملع ليحلا لوجت مث « مهماهس

 . مجعلا مايأ هيلع لزي

 او : ىلع بجت ال ىوعد ىتخأو هيخأ ىلع ىعدي اذه : نيشفألا لاقف

 ء.ركنتسم ريغ ناك « ىيحانب قثيو هليمتسأل هيلإ بانكلا اذبم تبتك تنك

 هلال هرصنأ نأ ىرحأ ةليحلاب تنك « ىديب ةفيلحلا ترصن اذإ ىنأل

 دنع رهاط نب هللا دبع هب ىفح اك هدنع هب ىظحأل ةفيلحلا هب ىقآو هافقب
 « لاق ام ىشكرتلا نابزرملل نشفألا لاق املو . رايزاملا ىحن مث « ةفيلخلا

 اذه لاقف . نيشفألا داؤد ىنأ نبا رجز « لاق ام مهاربإ نب قمحإل لاقو

 ىتح « كلقتاع ىلع هعضت الف « كديب كناسليط عفرت « هللا دبع ابأ اي : هل

 كعنم امن لاق . ال : لاق ؟ تنأ رهطمأ : داؤد ىنأ نبا لاقف « ةعاج هب لتقن
 د ىف سيلوأ : لاق « ةساجنلا نم روهطلاو « مالسإلا مامت هبو « كلذ نم
 نم ىضعلا كلذ مطقأ نأ تفخ لاق . ىلب : لاق ؟ ةيقتلا لاعتسا مالسإلا
 كعنمالف « فيسلاب برضتو حمرلاب نعطت تنأ : لاق : تومأف « ىدسج

 ةرورض كالت لاق « ةفلق عطق نم عزجتو ؛ برحلا ىف نوكت نأ نم كلذ

 هعم نمآ الف « هبلجتسا ءىش اذهو . تعقو اذإ ابلع ريصاف « ىينعت
 : داؤد ىأ نبا لاقف : مالسإلا نع جورخلا اهكرت ف نأ ملعأ لد: .ىسفن جورخ
  سيحف هب رمأ م 6 هرمأ كح ناب دق

 ةعدقلا تانايدلا نم ءىدايم اهميلاعتب طلخت ةعيشلا قرف ضعب تذخأ دقو

 ملاعت اههذه طلخت تدذأ روتسملا مامإلاب لوقت ىلا ةينطابلا ةيليعامسإلاف
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 وهو حادقلا نوميم نب هللا دبع نأ نيخرزملا ضعب دكؤيو « ةعدق ةيسوجم
 ةليوط ةدم ىبن هنأ هللا دبع ىعداو (') نيناصيد هوبأو وه ناك مهامحز نم

 ىوطت ضرألا نأ ركذيو « ليطابألاو تاهرلا نم ًاريثك رهظي ناكو
 , 229 ةدم برقأ ىف بح ناكم أ. ىلإ ىضميف « هتحن

 ةينطابلا نم ةبعش الإ « دمتعملا رصع رخشآ ىف اورهظ نيذلا ةطمارقلا سيلو
 تتسم ةقذنز تناكف « ةينارصنو ةيسوجم ميلاعتب اهميلاعت تطلتخا ىلا

 « اهقلح ق اجشو « ةيسابعلا ةلودلا طسو ةبرخم ةوق اوناك دقو ءايعيش اسويل

 . ناتسزوتخ ىحاوت نم مدق لجر دي ىلع ثثوِهظ ءادتبا ناكو ٠ !منج قى ةكوشو
 اذإو ؛هبسك نم لكأيو : فشقتلاو دهزلا رهظي ناكو « ةفوكلا داوس ىلإ
 هص.رتفملا ةالصلا نأ هملعأو : ايندلا ىف هدهرو نيدلا رمأ هركاذ ناسنإ هيلإ دعق

 مهملعأ مث ؛ هنع كلذءاشف ىتح . ةليلو موي لك ىف ةالص نوسمح سانلا ىلع

 دعقي كلذ ىلع لزي ملف « هلي هلا لوسر تيب لهأ نم مامإ ىلإ وعدي هنأ
 قيرطلا ىف قبو « ضرم م م ميمولق هب قلعت اع كلذ نم مه ريخديف ؛ هيلإ

 وهو ) هينيع ةرمحل « هتيمركب اهلهأ هبقلب لجر ةيرقلا ىف ناكو « احورطم
 ماقأو « لعفف هلزنم ىلإ ليلعلا اذه لمحت نأ ىف ىلكف ( نينيعلا رمحأ ةيطبنلاب
 رثك عمج هباجأ ىتح . هبهذم ىلإ سانلا وعدي هتيمرك ناكف أرب ىتح هدنع
 . مانإلل هنأ معزي ًارانيد هبهذم لخدي نم لك نم ذخأي ناكو « ةركألا نم

 جرفلا لوقي « محرلا نمحرلا هللا مسب : هيف باتكب ءاج هنأ هيلإ مهاعد امو

 . ىسيع وهو « حيسملا ةيعاد هنأ ..ةنارصن احل لاقي ةيرق نه وهو ء نامع نبا

 ركذو . ةيفنحلا نب ىدحم نب دمحأ وهو « ىدهملا وهو « ةملكلا وهو

 نيلصألاب لوقت تناكو « ناصيد نبا ىلإ بسنت « ةمعدق ةيسوجم ةلحن ةيناصيدلا )1١(

 طشصخا الف ؛ اهحلصيل هنم ًارايتخأ ةيللفلا طلاخ روللا نإ لوقت مبنم ةفئاطو « ةيلظلاو « رونلا

 هنع ةدللفلا مفري نأ دارأ رونلا نإ ةفئاط تلاقو « هيلع كلذ منتما « اهيف جورملا مارو ء اهب

 . هرايتخا ريفب اهكباشن « اهتتوشخمي سحأ امل

 . رثع ىداملا ءزجطا ؛ يب ريطلا )0(
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 « ةجحلا كلنإو ؟ ةيعادلا كنإ هل لاقو « ناسنإ مسج ىف هل روصت' حيسملا نأ

 م ايركذ نب ىبح كنإو « سدقلا حور كلنإو « ةبادلا كنإو» « ةقانلا كنإو

 . )١( زورينلاو ناجرهملا امهو « ةنسلا ىف ناموي موصلا نأ « هعئارش نمو

 ماشلا ىلإ رقف « سانلا دسفأ ذإ « هسفن ىلع كلذ دعب لجرلا فاحخ دقلو

 .١ 01) طمرق ليقف ففخ مث هتيمرك ىلإ هبهذم بسنف
 م مهمايفط دادزاو « مهدسافم ترشتناو « ةطمارقلا رمأ مع دقلو

 اوعزتناو ؛ مارخلا تيبلا تامرح اوكبناو ؛ مهم اوكتفو . جاجحلا اومجاهو

 ع رمأب هاتددرو « رمأب هاتذحتأ دق اولاقو « هيلإ هودر مث دوسألا رجحلا هنم

 ىضق ىح نييسابعلا شويج- عم اهف اوقتلا ةديدش ةيبرح مقاوم لل تناكو
 . فيسلاب ءالؤه مبلع

 تارظانملا تناكو ؛ مهتاشقانمو « مبلع دنرلل ةرعاشألا ىدصت دقو
 اودرو « محلالض نم ةماعلا اولشتنا ىبح « ةدح نوكت ام ىوقأ ىلع مهب

 وحنلا كلذب ماري نأ نم ىوقأ مالسإلا نأ كلذب اوتبثأو ؛ مهروحن ىف هديك
 ليلضتلا قرطو « ناطيشلا عزاونو « لطابلا تاراثم ددعتن امهم ديكلا'نم

 ءايحإ نولواح سرفلا نم توريثك ناك فيك تملع قبس ام لك نم
 ' « ةيونثلا مهئدابم نورشنيو « قافآلا ىف مالسإلا رونو « ةمدقلا مهتانايد
 نيد ال ةدحلم ىرخأ ةفئاط ءالؤه راوج ناكو ؛ ديجسوتلا نيد ناطلس تحن
 نمو « . عرش ىف ! نئمطتالو + نيدل نعذتال «راكنإلا امديدو«ثاشلا ابمأد ءامل

 سانلا نم نأ 9 لولاك ةقدانزلا مد 'هلؤه ىلع قلطي ناك نم سانلا

 ماد ىف نوديقتيال نيذلا نيحابإلا ةفئاط ىلع ةقدنرلا قلطي ناك نم
 نم ىلء ذئنيح قلطت تناك“ ةقدنزلا نأكف ؛ قلبن وأ نيد وأ بجاو نم ديقب
 ىلع قلطت تناكو . ةيوناملا اصوصخو ؛ ةعِدقلا ةيسرافلا تانايدلا اوقنتعا
 ئببو منيب تناك ءاهقفلاو ءايلعلا تاشقانم رثكأو « نيدحلملا ىلعو . نييحابإلا
 ج نيدحلملا نيبو مهيب ناك اهنم ريثكو ؛ نيلوألا

 . ردع ىداحلا ءزجا ىريطلا نم صخلم (1)
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 : سابعلا ىنب ءافلخ عم ثالث روصع ىف ىنالسإلا ركفلا تلغش ةلأسم هذه

 سوفنلا اببف تبرطضاو : ءالعلا انف ىلتبا . قئاولاو ؛ مصتعملاو « نومأملا

 « مهيدب نوكسمتملا ىذ وأو ؛ ىأرلا ةيرحو « ةديقعلا ةبرح اف تقهرأو

 ا صنلا دودح دنع مهملع ق نوفقوتملا « مهظافلأ ىف ه نوعروتملا

 « مكي هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع فوكعلا الإ ؛ كلذ ىف مل بنذ الو . ًاديدش

 « لطابلا تاهاتم ىف اولضي نأ ةيشخ انيب ا١ قاطن نع مهجورخ مدعو

 مهنيدت ىف اوناكامو ؛ لرقعلا غيزو ؛ ركفلا تاغزنو « ناطيشلا تاراثمو

 .. ةنس نم ةراثا وأ باتك نم ملع ريغب اوتفيل

 ىسابعلا رصعلا ىف : اعدب نكت مل نآرقلا قلع قف ةشقانملا نإ ةقيقحلا ىو

 . كلذ لبق تناك لب

 كقف ( ىومألا رصعلا ىف مهرد نب دعبلا ايف ملكت نم لوأ نأ ىورد

 ىحضألا موي ىرسقلا هللا دبع نب دلاخخ هلتقف . نآرقلا قلع لوقي ناك

 لاق م . بطختو . ىلصف : قاثولا ىف هب ىتأ « اهلع ًايلاو ناكو « ةفؤكلاب

 ىنإف مكضراعن نأ لبقف : مكاياحضب اوحضو « اوفرصنا : هتبطخ رخآ

 « املكت ىسوم هللا ٍلكام لوقب هنإف « مهرد نب دعجلاب ىحضأ نأ مويلا ديرأ

 ؛ لزن مث « ًاريبك ًاولع لوقي امع هللا ىلاعت « اليلخ مهاربإ هللا لنا الو

 . )١( هديب نيكسلاب هسأر رحو

 نع مالكلا ةفص ىنن دقن ؛ ناوفص نب مهلا لوقلا كلذ لثم لاقو

 نأب كلذ ببسب مكحو . اهتافصو ثداوحلا نع هل اهسزنت ىلاعتو هناحبس هللا

 . مدقب سيلو © قولخم نآرقلا

 )١( نع ثويعلا حرس +18 .
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 نأ اوركنأف « اوغلاب مث « ىناعملا تافص اونو « ةلزتعملا ءاج املو
 ملك ىلاعتو هناحبس هللا نأ نم ميركلا نآرقلا ق درو امو « الكتم هللا نوكي

 هنأب هللا نوفصيال مهف © ةرجشلا ىف مالككلا قلخن هنأب هولوأ « ايلكت ىسوم
 اذه ىلعو . ءىش لك قلخم امك « مالكلا قلخم هنأ نودقتعي نكلو « ملكتم

 هثيدح قلوضاخ كلذل « هناحبس هلل قولخم مالكلا نأ مهاوعد اونب داقتعالا

 دققف ؛ ءاهقفلا ضعب هثيدح ىف مهكراشو « ًاديدش ًاضوخ ىسابعلا رصءلا ىف
 لوقلا ىلع نيرصملا نم هقفلا ىف هلح_ ربك ىلع ىسيرملا ثايغ نب رشب نأك

 . هسلجم نم هدرطف « هتني ملف كلذ نع فسويوبأ هاب دقو « نآرقلا قلخم

 ملو « ديشرلا رصع ىف نآرقلا نأش ىف ديدشلا ضوحلا ءادتبا ناك دقو

 لاوقأ ءوض ىلع ابف لدجلاو . دئاقعلا ف ضوحلا نوعجشي نم وه نكي

 اذلو ةلزتمملا نم دئاقعلا ىف نيداحملا نم ةفئاط سبح. هنأ ىورب لب ةفسالفلا
 ةلاقم هتغلب امل اذلو « ثداح وأ مدق وهأ نآرقلا نأش ىف مالكلا عجشي مل

 « هلتقأ هللا ىنرفظأ نإ : لاق . ميركلا نآرقلا نأش ىف ىميرملا ثايغ نب رشب

 . ديشرلا ةفالخ لوط ايفتحم رشب لظف
 « ملاجر نم هتيشاح لج ناكو « ةل زتعملا هب طاحأ : نومأملا ءاج ايلف

 ىح « ماركإلا غلبأ مهمركأو « هرج يلز مهعرقو « هيلإ وه مهاندأو
 ىبح هل كرحت ةلزتعملا ةمثأ نم ىطوفلا ماشه وبأ هيلع لخد اذإ ناك هنأ ىوري

 ًاذيملت ناك هنآأل كلذو «٠ سانلا نم دحأ عم كلذ لعفي نكي ملو « موقي داكي

 سلاحا دّقع الو . ىلزتعم وهو تالاقملاو نايدألا ىف فالعلا ليذحلا ىنأل

 نقباسلاو « ناسرفلا اوناك « لحنلاو تالاقملا ىف تاشقانملاو تارظانملل

 « ةعساو ةيلقع تاسارد نم هب اونع امل « موصحللا ىلع نيزرابلاو ةبلخلا ىف

 . ةلزتعملا ىلع مالكلا دنحأفنآ انيب انك

 « هتبحصل ءاشي نم مهْنم ىتحم نومأللا سفن ىف ريبكلا رثألا مل ناك كلذلو
 ةياعرلاب داؤد ىلأ نب دمحأ مهم صعخو « هترازول ديري نم. مهنم راتخمو
 ' لاقو هرمأ ىف هعم هكارشإب مصتعملا هاخأ ىصوأ هنأ ىتح « بيرقتلاو فطعلاو



 لك ىف ةرومشملا ىف هكرشأو ١ كقرافي الف « داؤد“ىنأ نب هللا دبع وبأو : هل

 ًارشن نآرقلا قلخم لوقلا نالعإ هل اونيز ةلزنملا هذب- ةلزتعملا سحأ الف

 ىوه كلذ فداصو « مهما رثحاو ةماعلا لالجإ كلذب اوبستكيلو « مههذل

 اذه ى هترظانم سلجم :ىشغي نم رظانو ه ١7؟ ةنس كلذ نلعأف « هسفن ىف

 3 مهدئاقع ى ًارارحأ سانلا كرت هنكلو « هتلدأو هججحم اهف ىلدأو « نأشلا

 ةديقعالو « .اموري ال ةركف ىلع نولمحم الو مههاذم ىف نوقهري ال

 قوت ىلا ةنسلا ىهو 5١8 ةنس ىف نكلو « ابنأث ف ضولا نوغيستس ال

 سانلا وعدي نأ ( لازتءعالا لهأ ضعب' ةسوسوب كلذ لعلو ) هل ادب اهف

 . كلذ ىلع مهلمحم نأ دارأ لب « نآرقلا قلخم لوقلا قانتعا ىلع ناطلسلا ةوقب

 هبئان مهاربإ نب قامسإ ىلإ ةقرلاب وهو هباتك لاسراب كلذ أدتباو « ةبلغو ًارهق
 . .كآرقلا قام لوقلا ىلع مهلمحيل ؛ نيثدحملاو ةاضقلا ناحتماب « دادغب

 نوملصتي نيذذلاو ةلودلا بصانم ىف نأش مهل نيذلا لمح ديري ناك هنأ رهظيو

 هرمأ عفر دق عازن ىف ًادوبش اوناكولو ء لاصتالا نم عون ىأب ماكحلاب

 عمجاف : لرألا باتكلا رخآ ىف ءاج دقف « ةديقعلا كلث ىلع « ءاضقلا ىلإ

 « كيلإ اذه نينمؤملا ريمأ باتك مهلع أرقاو ؛ ةاضقلا نم كنئرضح نم

 نآرقلا هللا قل ىق نودقتعي.امع مهفيشكتو نولوقي ايف مهئاحتماب أدباف

 ايف قثاو الو « هلمع ىف نيعتسم ريغ نينمؤملا ريمأ نأ مهملعأو « هئادحإو

 هديحوت صولتغو هنيدب قثويال نمي هتيعر رومأ نم هظفحتساو « هدلق

 ليبس ىلع اوناكو « هيف نينمؤملا رممأ اوقفاوو كللذب اورقأ اذإف . هنيقيو

 نع مهلأسو سانلا ىلع دوهشلا نم ,هرضحم نم صنب يهزم « ةاجنلاو ىدملا

 « هري لو ثدحم قولخم هنأ رقي مل نم ةدابش كرتو « نآرقلا ىف مهملع

 لهأ ةاسضق نع كيتأي ام ندمؤملارسسأ ىلإ بتكاو . هدنع اهعبقوت نم عانتمالاو

 . مهراثآ دقفتو مهلع فرشأ مث . كلذ لثمب مه رمألاو . مهلأس ق كلع

 . ديحوتلل صالخإلاو « نيدلا ىف رئاصبلا لهأ ةدابشب الإ هللا ماكحأ لفنت ىح
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 .نامرحلا ىوس ةديقعلا هذه دقتعي مل نمل ةبوقع عضو مل هنأ اذه نم ىرتو

 هباتك دعب ملو « ًادهاش ناك نإ هندابش عامس مدعو « ةلودلا بصانم نم

 ؛« كلذب فتكي ملو « مه ربتخاو ةاضقلا مهاربإ نب قاإ رضحأف كلذ قائلا

 داشرولاو ماعتلاو ىوتفلل ىدصت نم لكو « اضيأ نيثدخلا رضحأ لب

 لسرأف . نومأللا ىلإ نآرقلا قلخ ىف هتلأسم نع مهباجإ لسرأو « مهنحتماو

 صراقب مهقلسيو نييجلا حرجبو ٠ تاباجإلا هذه ف نبي 6١2 اباتك اذه

 « هتلاقم لقب مل نا تابوقع باتكلا اذه ىف ركذ من مالكلا فينعو لو ملا

 نمم هكرش نع عجري مل نمو : لاقو . اقثوم هيلإ لقب مل نم لمح رمأ ذإ
 ا هركذ نع كسأ وأ كلل نيمؤلا رم هركذو : كباكت نينمؤملا رمأل

 نب مهاربإو ديلولا نب رشي دعب قولخم نآرقلا نإ لقي ملو . اذه هباتك
 نم عم « نينمؤملا رمأ ركسع ىلإ نقئوم نيعمجأ مهلمحاف () ىدهملا
 «ندئمؤملا رمأ ركسع ىلإ مه.دؤي ىح « مهقيرط ىف مسا رحو مهظفحم موقي

 اوعجري مل نإف « نينمؤملا ريمأ مهصنيل « هيلإ مهميلستب نمؤي نم ىلإ مهملسيو

 . هللاب الإ ةوق الو « هللا ءاش نإ فيسلا ىلع ًاعيمج مهلمح اوبوتيو

 ةيوقعب راذنإلا ىلإ نامرحلا ةبوقع نم قرت فيك اذه نم ىرثو
 نم « هتبلط ةباجإو هتبغر ذيفنت ىلإ مهاربإ نب قاحسإ عراس دقو « مادعإلا
 « ةمراصلا ةبوقعلاب مهرذنأو نيتفملاو ءاهقفلا رضحأف « ناوت وأ ةعجارم ريغ

 ؛ هب اوقطني نأ اولثس امم اوقطنيو« مهم بلطي امم اورقي مل نإ ؛ ديتعلا باذعلاو

 اعيمج اوقطنف .« ةعجارم وأ ددرت ريغ نم نومأملا هآئرا ىذلا مكسحلاب اونكحمو

 , مهسولق ىلع هللا طبر ةعبرأ نكلو « ؛بهذملا كلذ قانتعا اونلعأو اوبلط اب

 هف ةيندلاب اوضري لو . ةينافلا ىلع ةبقابلا اورثآو « هللا مكح ىلإ | اونأمطاو

 لمحو « لبنح نب دمحأ مهو ؛ ًائيرج ًارارصإ مهفقوم ىلع اورصأ مهيد

 اوتابو « ديدحلاب اولبكو قاثولا ىف اودشف « ةداحو « ئريراوقلاو ؛ حون نبا

٠. 
 كاذ' قف تارلفانملا نم راعخلا باب ىف بتك 4 ءذع كيلإ ءىجتس

١ 

 ٌ ) )7التقي الؤتي 1 نإ امن هباتك ىف وكذ دق” ,



 هع هه

 هوعداب ايف قاعي ةد ةداعصس باجأ دغلا ىف اوناكا/ف ظ لالغألا 2 نيلفصم 0

 ت راذف « مهلإ ب بالا بطو ؛ يع لاو يأ نا مويا فد.
 دوم هن اثا قيد + هدويق ارش + اويل 1! مهباجأو «قريراوقلا سفن

 اومدقو . را نوبألا اوهجاوب نأ مس بلط اوباجأ نيذلاو « قيرطلا

 ىعن تار طلا ْق مه انيبو . مهوخأك سوس رطب هوفاويل مهسفنأب ع مالقك

 نأ ريغ نم ايندلا هذه عدوي مل ء هنع هللا افع هنكلو 2 نومأملا ىعانلا

 ناطلسلا ةوقب هيلإ سانلا ةوعدو نآرقلا  هبهذم كلسعلاب مصتعم ا هاحْأ ىصوي

 ع ةعاطإلا بجاو نيد هسأر ىلع تذوحتسا ىلا ةركفلا كلت نأ مهف هنأكو
 . هاصوف « هب هفلخ يصوي نأ ريغ نم هنم هقنع أري ال بجاوو

 رمأ نوره نب هللا دبع هيلع دبشأ ام اذه : هتبصو .عاطم ىف ءاج دقف

 نمو وه دبشي هنأ هسفن ىلع اعيمج مهدبشأ « هرضح نم ةرضح ننبؤملا

 هرمأل ربدمالو ؛ هكلم ىق هل كليرشال 4 هدحو لجو رع هللا نأ هرضضح-

 هل ائيش نوكي نأ نآرقلا ولضالو « قولت هاوسامو « قلاخ هنأو ء هريغ
 . ىلاعثو كرابث هلثم ءىشالو « لثم

 « ىرت ام ظعتاو « ىنم ندا « قاما ابأاي : ةيصولا طسو ىف ءاجو

 . نآرقلا قاب ىف كيحنأ ةريسب ذخو

 تدازو « اهقاطن عستا لب « نومأللا ةافوب ةنحلا عطقنت مل ةيصولا هذلو

 ءاهقفلاو ءالعلاو داهزلا نم ئيفقوتملا ىلع ًاريطتسم ارش تناكو « اهتالبو

 ش . نيدلا ىف ايتفلا لهأو « نيثدحملاو
 ضار وهو « طايسلاب همسج قزمو 4 لبنح نب دمحأب ءالبلا رمتسا

 ء رهش نيرشعو ةينامث وحت سبحلا ىف رمتساو . هتديقعن نيببسم ريغ ءالبلاب
 ءاعد ةياجإلاب رثؤيو © مهءاعد بيج ال هنأ اوملعو « هنم اوسئيتسا ىح



 قلطأ مث . نامبإلا نم اءزجو « داقتعالا بجاو هارب امو « نادجولاو سلا
 . مصتعملا تام نأ ىلإ ثيدحتلاو ءاتفإلا نم هيلع ناكام ىلإ داعف هحارس
 هلازنإو « ةلأسملا هذه ىف همعو هيبأ ةنس ىلع راس قثاولا ىلإ رمألا لآ املو

 لاقف « هب لزن امم رثكأ دمحأب لزني نأ دري مل هنكلو « اهاريال نمم ةنحا

 دمحأ مامإلا ماقأف « هيف انأ دلب ىف ىتكاستالو « ًادحأ كيلإ .نعمجت ال : هل
 . قئاولا تام ىتح « اهريغالو ةالص ىلإ جرخم ال ايفتخحم

 ءاهقفلا ناكو « هريغ ىلإ هتزواجن لب « دمحأ ىلع ةروصقم ةنخا نكت لو

 نع شتفبو ؛« ةلأسملا هذه ىف اوريتخيل « دادغب ىلإ راصمألا نم نوقاسي

 ىرصملا هيقفلا ىطيوبلا ىبحم نب فسوي كلذ هب لزن نمو . ممولق ايابخ
 ًاديقم لمحف « عنتماف نولوقي اب لوقلل ىعد دقف « ىعفاشلا مامإلا بحاص
 نبا معن ميمو « هبر دنع كلذ ًابست « هدافصأ ى تام ىبح « '!ولغم
 ىعازملا رصن نب دمحأ مهنمو « كاذل ًاديقم قئاولا نس ىف تام دقف « داح

 هنإ ليق دقو « هيف نوضوخع مف ضوخلا نع هعانتبال « هيلصو قثاولا هلتق
 « هلتق ىلع مدن قئاولا نأ ىوريو « هيلإ هب ىعس ىذلا رع أ ب ةما
 . هلتقب هيلع راشأ نم لكو ةمامت بتاعو

 ةدشلا هذه ىو « ةكحلا توص ابف تفخ ىلا ءامصلا ةئتفلا هذه ىف
 نع عروتلا ناكو ؛ ننس ءالعلا شاع + ةمحرلا ءادن اهبف تكس ىلا ءايخطلا

 .نمؤم هيف رذعبال ربك ابوحو « هنع ىعبال امتإو « رفتغتال ةمعرج ضوحلا
 . هل سانلا مارتحاو هحالصوأ ء هتريس نسح وأ « هلمع قباسل ٠

 4 لاخلا هذه سانلا مس ىتح « ىومللا ترمتساو « بطخللا مقافت دقر
 . سانلا ضعب ىدل الزه تراص ىبحو « ابن نومئاقلا اهمثس ىح لب

 « نينمؤملا ريمأ اي لاقف'« قثاولا ىلع كحضملا ةدابع لشد هنأ ىوري
 « ننمؤملا رممأ اي لاق . توم تآرقلا ؛ كليو لاق « نآرقلا ف كرجأ هللا ٍظعأ
 3ةذإ حيوارتلا سانلاب ىلصي نم ء ندنمؤملا رمأ اي هللاب « توم قولخم لك
 . كلسمأ « هللا كلتاق : لاقو قئاولا كاحضف « نآرقلا تاه أم
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 هتايحح رخآ ىف عجر قثاولا نأ ناويحلا ةايح باتك ىف ىربمدلا ىوريو

 هب تلزن نمم خيش هيلع لخد ذإ « ىأرلا اذه ىريال نمي ةنخا لازنإ نع
 هللا لوسر هيلإ عدلي مل ءىش : داؤد ىأ نبا عم هتلداجم نمض ىف لاف ةنحملا

 سانلا تأ وعدت « ىلع الو « نامَع الو « رمعالو « ركب وبأ الو « 2

 اوتكسو . هوملع تلق ناف « هولهج وأ « هوملع لوقت نأ ولي سيل « هيلا

 هتملعو . هولهج تلق نإو . موقلا عسوام توكسلا نم كايإو ىعسو « هنع

 هللا ىضر نودشارلا ءافلخلاو مثلَ ىنلا لهم ؛ عكل نبا عكلايف « تنأ

 ٠ . تنأ ع . ائيش مبدع

 امفعو : تالكلا كلت ددري ذخأو . هسلجي نم بثو كلذ قثاولا عمس ايف

 . ىدتهملا هنبا ىور امك « « لعقي ناك ام عجرو ؛ خيش ؟اا نع

 ةلأسملا هذه ىف عارتلا عضوم

 , ةلأسملا هذه ىفادحاو روم لوح ايفالتم عقاولا ىف رظنلا نكي مل

 ىري ةن#) هذه ىف دب هل نم لكو « ءافلشلاو : ةلزتعملا مهو نيرظانتما دحأف

 ؛ هقلخو . هلعج هللا نأو « ءايشألا لك نم ىلعأ ناك نإو « ءىث :؛ارقلا نأ

 نم نآرقلا نأ ىلإ اورظن نورخ لاو . تاقولخلا نم رشك نم ىلعأ ناك نإو

 هتاغص نم ةفص وه ذإ ء مدق هللا مالكو ؛ مئاقلا هل مالكو هيناعم ثيح

 )0 ملكت ىسوم هللا لكو ١ لاقف . مالكلاب يلاعتو هناحبس هللا فصر دّقف

 . ةثدحم هللا تافص نم ةفص نوكت نأ نكم الو

 3 نورتكألا ىضر سيطولا ىمحو « لدحلا ةموح تدتشا املو

 أ نع اوتكسي نأو « اوضوخم الو « اوفقوتي نأ نيثدحملاو ءاهقفلاو ءايعل

 مينا نم نير ةيوجأ ىف كلذ دجتل كإو « نس الو باتكف دب

 لوح رودت مهنب وجأ تناك ْذِإ « نومألا بلطل ةباجإ مهاربإ نب قاحمإ
 . رمألا نع كاسمإلاو ء« ضرحللا نع عانتمالاو . فقوتلا

 ؟ نآرقلا ىف لوقنام : هل لوقي قاحساف «' ديلولا نب رشب ةباجإ ىلإ رظناو
 ؟وه قولخمأ ء اذه نع كلأسأ مل لاق . هللا مالك وه نآرقلا مف لوقأ لاقف

 (لدجلا خيرات - 17+ م)
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 . قولخف لاق . ءىش وه لاق ؟ ءىش نآرقلا : لاق . ءىش لك قلاخ هللا :لاق
 نسحأ ام لاق ؟ ره قولغعأ « اذه نع كلأسأ سيل : لاق . قلاخن سيل لاق

 . كل تلق ام ريغ
 قول نآرقلا : قامسإ هل لاق ذإ « ىدايزلا ناسح ىلأ ةباجإ ىلإ رظناو

 : قولمم هللا نود امو « ءىش لك قلاخ هللاو « هللا مالك نآرقلا لاق ؟ وه

 « عمست ملام عمم دقو « ىلعلا ةماع انعمس هببسبو « انمأمإ نينمؤملا رمأو

 ىدؤنو « انتالصو انجح مقي راصف ؛ انرمأ هللا هدلق دقو . ملعن ملام ىلعو

 . انلاومأ ةاكز هيلإ

 ضوحلا نودي ريال « نيفقوتم موقلا ناك فيك نيتباجإلا نيتاه نم ىرتو
 لوقث نأ عيطتسن اذلو « هلوح ةنتفلا ةراثإ نوبحنالو ثيدحلا اذه

 نورثكألا عنتما دق نيرخآ عم ابهذم اوقنتعا دق موق ةرظانم تناك ة رظانملا نإ

 هدورو مدعل « هيف اوملكتي نأ اوري ملو « عازتلا عضوم ىف ضوحلا نع مهم
 هل نوك نم مهم ليلقو « هل حلاصلا فلسلا ضرعت مدعلو « ةنس وأ نآرق

 . هل زمعملا لاق امل ًاضقانم ًاداقتعا

 ى ساثلا نحتمم ذخأف « ةئيس ةنس نس ذإ ؛ نومأملا مظ ىرن انه نمو
 ىلع مهعجشي ام مهئيدو مهعرو نم اودجم مل لوق ىلع مهلمحو ؛ مج ”ديقع
 نم ًادحأ نأ فرعي ملو ء صنب تبثي لو « عرش هب دري مل ذإ « هيف ضوحلا

 نع منتما نم رفاكب سيلف « هيف شقانو هل ضرعت لِي لوسر باعصأ
 . دادسلا لإ ىلوأو « داشرلا ىلإ برفأ وه لب « ضومللا



 لكسر اسك
 نإاتملا قلص ف

 ةرظانم ساجب

 لبق هيف ةشقانملاب هسلاجم ترخخزو « نآرقلا قلخت لوقلا نومألا نلعأ امل
 ىح نب زيزعلا دبع همسا ةمركملا ةكم لهأ نم لجر مدقت.« اهدعبو ةنحما لوزن

 لإ لحرف « نوعدي ام راكنإ وهو « ماقلا اذه ىف هيأر نالعإل ىنانكلا

 نم لك هعمسي رعهج توصي لاقو « ةفاصرلا دجسم ىف طقوو « دادغب
 كراشو : نومأملا ىلإ لمحف . قولخم ريغ لزنم هللا مالك نآرقلأ : ذجسملا
 ىسيرملا ثايغ نب رشب هماهفإو « هعانقإل مدقتو « هترظانم سلجم ىف سانلا

 ةرظانملا كالت زيزعلا دبع نود دقو « هنأش ضعب ىف مالكلا انمدق ىذلا هيقفلا
 اهقسن ىلع لدي ائيش اهنم كال سبتقن ءالوأ نحن اهو . ةديحلا اهامس ةلاسر ف
 : ابف لدجلا بيلاسأو

 هانلعج انإ ٠ : ىلاعت هللا لاق : ( نآرقلا قلخ ىلع الدتسم ) رشب لاق
 . م ايبرع انآرق '

 ؟ هقلخ ىلع ليلدلاو ةجحلا نم اذه ىف ءىش ىأ : زيزعلا دبع لاق
 نإ ؛ هيلع فلاخع وأ « اذه ىف كشي دحأ قلفلا ىف له : رشب لاقف

 ٠ . هانقلخت هانلعجب ىبعم

 كموق ناسلو كلناسلب لرن نآرقلا نإ ] نينمؤملا ريمأ اي : زيزعلا دبع لاق

 ء اهمالك ىناعمو « اهلك اهلك برعلا ةغلو ء كلموق ةغلب ضرألا لهأ ملعأ تنأو
 « هللا لزنأ ام ريغ ىلع « ىلاعت هللا باتك لمأتي ؛ مجعلا ءانبأ نم لجر رشبو

 لوقيو « هيناعم لدبيو « هعضاوم نع هفرحنو « لجو زع هللا هانع ام ريغو

 رفكي امإو « كلذ هللا قلخ ملعأ تنأو « اباغلو اهمالكو برعلا هركتت ام

 . ليزتتبال ٠ ليوأتب مهءامد حيبتلسي و ؛ سانلا رشب
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 غوري « ( اقوهز ناك لطابلا نإ ؛ لطابلا قهزو قولا ءاج ) : رشب لاق

 عطقتيل ؛ نينمؤملا زيمأب ةناعتسالاو بطحللاو مالكلا ىلإ زيزعلا دبع
 سلجملا عطقنيل « هيف هيبشتلا الو « هدر ىلع ردقت ال ام كتيئأ دق .. سلحما

 مكتف « ءىش كدنع ناك ناف ٠ كل ةبوقعلا باجمإو : كيلع ةجحلا تابثب

 . كاتجح ضحدأ و : كتلاقم هللا مطق“دقف الإو « هب

 مكمل فرحلا اذه ( لعج ) نع ىنريخأ « رشب اي : زيزعلا دبع لاق
 ش ؟ قلحلا رغ لمتحي ال

 نم ىرعغ دنعالو ٠ قرف ىدنع قلخو لعج نيب امو . ال : رشب لاق

 . اذه الإ سانلا فراعتبالو ٠ مجسلاو برعلا نم سانلا رئاس

 : سانلا رئاسو برعلا ركذ عدو : كلسفن نع ىفرمخأ : زيزعلا دبع لاق

 كلذكو « اذه ىلع كنلاخأ انأو « برعلا نمو ٠ قادللا نمو « سانلا نم انأف
 . كنوفلاخع برعلا رئاس

 نولوقي مجعلار برعلا لكو « برعلا ىلع كنم ىوعد هذه : رشب لاق
 . كريغ اذه ىن فلاخم امو ؟ انأ تلق ام

 لعج نأ كمعزب مجعلاو برعلا عاجإ ء رشب اي ىفريخأ : زيزعلا دبع لاق

 قام رئاس ىف وأ : هدحو فرحلا انه ىف امهْنيب قرفال « دحاو قلخو
 . ( لعج ) نم نآرقلا

 مالكلا ىام رئاسو + لعج نم نآرقلا رئاس ىف ام لب : رشب لاق
 . راعشألاو رابخألاو

 هب دهشو « تلق ام نسمؤملا ريمأ كيلع ظفح دق : زيزعلا دبع لاق

 هنع مجرأ الو ؛ تئش ىتم لوقلا اذه كيلع ديعأ انأ : رشب لاق
 . هفلاخأ الو

 هانقلخخ « ًايب رع انآرق هانلعج » ىبعم نأ تمعز ؛ رشبل زيزعلا دبع لاق

 . اذكه متن:لاق . ايبرع انآ رق
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 ع مىدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو» : لجو زع هللا لاق : زيزعلا دبع لاق

 هللا مقل . « اليفك ,كيلع هللا ملعج دقو « اهديكوت دعب ناعألا اوضقنت الو

 ملفعأ دتف اذه لاق نمو ., كلذ رعغ رشب دنع هل ىبعم ال « اليفث" مكيلع

 هللا لاقو . ةمألا عاجاب همد لحو « هب رفكو : لجو زع هللا ىلع ةيرفلا

 |ولعجلالو ىبعم نأ رشب محزف ١ مكناعأل هض رع هللا اولعجم الو ١ : لجو زع

 قلخلا.نم اذه لاق نم لكو .. كاذ رغ هدنع هل ىعمال « هللا اوتاختالو هللا

 . اذه لثم ريخأ هللا نأ ىكح هنأل . ةمآلا عاجاب مدلا لالح رفاك وهف

 ىعم نأ رشب معز ( هناحبس تانبلا هلل نولعجبو و : لجو زع هللا لاقو

 لاف . اذه ريغ كلذل ىعم ال «٠ تانبلا هلل نوقلخم « تانبلا هلل نولعج و

 ” «ريزعلا دبع اي كبسحف .. اهعنشأو : اهسظعأو ةلاقملا هذه حبقأ ام : نومأمل

 , رداي مل ثيح نم هسفن رفكو « هنع تيكح امم رشب رقأو : كلوق مص دقف

 تايآب عزتنأ نأ ىل'نذأت نأ تيأر نإ ننمؤملا ريمأ اي : زيزعلا دبع لاق

 هللا لاق : زيزعلا دبع لاق . تئشام لق : نومأملا لاق . رصتخأو تيقب

 اولعج ىعم نأ رشب معزف ( هليبس نع اولضيل ًادادنأ هلل اولعجو » : لجوزع

 ريخأ دق ناكىأ « مدلا لالح رفاك رهف اذه لاق نمو « ًادادنأ هلل ارقاخ هلل

 رشب معزف « نجلا ءاكرش هلل اولعجو ؛ : لاقو . لجو زع هللا نع اذه لثع

 وهف اذه لاق نمو . اذه ريغ كلذل ىنعمال . هلل اوقلخخ اولعج ىبعم نأ

 ١ . ةمألا عاجاب مدلا لالح رفاك
 رسكناو « ةلأسملا هذه ىف اهلك كتجح تبثأ دقف كبسح : نومأملا لاق

 هحرشو © تعزتنا دق ام نايب ىلإ عج راف « هأوعد تلطبأو ؛ رشب لوق

 وهامو « قولخم ( لعج ) نموهامو « هب لجو زع هللا دارأ امو « هيناعمو
 . مهتاغل ىف برعلا دب لماعتت امو « قرلخم ريغ

 لمتحت هللا باتك ف ( لعج ) نإ « نينمؤملا ريمأاي : زيزعلا دبع لاق

 ىعم : نيينعم لمتحم لعج ناك املو .. ريص ,ىبعمو « قلخش ىتعم ؛ ينعم

 نودحلملا دحليف ؛ هقلخ ىلع اهابتشا كلذ ىف هللا عدي مل « ريص ىنعمو « قلخ
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 لع لجو زع لعج ىح « هباحصأو رشب لعف اك ؛ هقلخ ىلع نوبشملا هبشيو

 قلخ ىععمب ئذلا ( لعج ) نيب قرف  اليلد الع نيتملكسلا نم لك

 . ريص ىبعمب ىذلا ( لعج)و

 « لصفملا لوقلا نم هلعج هللا ناف « قلخت ىنعم وه ىذلا لعج امأن

 ىغي لصفملا لوقلاو ؛ تدوهقفي موقل نب وهو « الصفم هب نآرقلا لزنأف

 تناك ذإ ؛ مالكلا نم اهريغل ةملكلا لصوت نأ نع « هب رخأ اذإ عماسلا

 ىذلا هلل دمحلا » : لجو زع هللا لوق كلذ نف « اهانعم ىلع اهتاذب ةمئاق

 ؛ برعلا دنع ءاوسف ؛ رونلاو تايلظلا لعجو « ضرألاو تاومسلا قلخ

 نم هلزنأ هنأل « قلخ اب دارأ هنأ تملع دق اهنأل « قلخ لاقوأ لعج لاق
 تلاقف , ةدفحو نيدب مكجاوزأ نم مكل لعج » : لاقو « لصفملا لرقلا

 لعجو » : لاقو ؛ الصفم الوق ناك ذإ « مكل قلخو « اذه ىنعم نأ برعلا

 ؛ مكل قلخ ىنع هنأ « هنع برعلا تاقعف « ةدئفألاو راصبألاو عمسلا ركل

 . لعج وأ « قلحت لاق ءاوسف « لصفملا لوقلا نم ناك ذإ

 زرع هللا ناف « قلخلا ىبعمال « رييصتلا ىبعم ىلع وه ىذلا ( لعج ) امأ

 ةملكلا لصي ىبح ؛ هب بطاخلا ىردبال ىذلا لصوملا لوقلا نم هلزنأ لجو

 نم اهرغب اهلصي مل ةلوصفم اهكرت نإو « اهم دارأام ملعيف « اهدعب ةملكب

 كلذ نف « ام دارأ ام ىلع فقي ملو « ابع ىنعي ام اهل عماسلا مهفي مل مالكلا

 انإ » لاق ولف . ؛« ضرألا ىف ةفيلحت كانلعج انإ « دواداي ١ : لجو زع هلوق

 « لجوزع هب هبطاخخ ام دواد لقعي ل« ضرآلا ىف ةفيلخ ؛, اهللصب ملو ؛ كانلعج
 « هباطخم دارأ ام دواد لقع ةفيلخم اهلصو الف « قولخم وهو هبطاخ هنأل

 ئ . ؛ نلسرملا نم هولعاجو ١ ىسوم مآل لاق نيح كلذكو

 : لجو زع هللا لوق نم هيف انفلتخخا اف نمؤملا ريمأ اي رشبو انأ عجرأف

 ةنس ىلإ و « اعيمج نيلعجلا ىف هباتك ىف هللا ةنس ىلإ « ايبرع انآ رق هانلعج انإ »
 وهف + لصوملا لوقلا نم ناك ناف « هب لماعتتو « هفراعتت امم اضبأ برعلا
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 برعلا ةغلب هلزنأو « ًايبرع انآرق ةريص ىأ « ايبرع اثآرق هلعج نأ تلق امك
 .. مجعلا ةغلب هل نيريف « ايمجعأ هريصي ملو « اهئاسلو

 ةينادأ ةرظانملا
 نآرقلا قلخع لوقلا ف نومألا بتك
 رهو نآرقلا قلخم لوقلا ىب هبهذع ذخألا ىف هالو ىلإ نؤم ألا بتك

 : وهو« هباتك صن ىق ىرطلا انل هيورب امو ؛ مهاربإ نب قاحسإ هبئان ىلإ هلسرأ ام

 ةماقإ ىف دامتجالا مهتافلخو ؛ نيملسملا ةمئأ ىلع هللا قح ناف دعي امأ
 ىذلا ملعلا رثأو « مم ”روأ ى هلا ةوبنلا ثيراومو « مهظفحتسا ىذلا هللا نيد
 لأسي هللاو ؛ مهنف هللا ةعاطل ريمشتلاو ؛ مهتيعر ىف قحلاب لمعلاو ؛ مهعدوتسأ
 نم هللا | هالو اف طاسقإلاو « هتعرصو دشرلا ةمزعل هقفوي نأ نينمؤملا رمأ

 داوسلاو ,ظعألا روهمجلا نأ نين مما ربمأ فرع دقو « هتنمو هتمحرب هتيعر
 لالدعسا الو « ةيور الو هل رظنال ن نمث ةماعلا ةلفسو « ةيعرلا وشح نم ريكألا
 راطقألا عيمج ىف هناهربو ملعلا رونب ةءاضتسالاو « هتيادهو هللا ةلالدب هل

 ؛ هديحوتو « هنيد ةقيقح نع ةلالض « هنع ىعو « ةلاهج لهأ « قافإلاو

 روصقو « هليبس بجاوو « همالعأ تاحضاو نع بوكنو « هب ناعإلاو

 ء هقلخ نيبو هنيب اوقرغيو « هتفرعم هنك هفرعيو « هردق قح هللا اوردقي نأ
 كلذو « ركذتلاو ركفتلا نع مهتافجو موقع صقنو « مهئارآ فعضل

 نععمتجم اوقبطأف « نآرقلا نم لزتأ ام نيبو ىلاعتو كرابت هللا نيب اوواس مهن
 « هعرتمو هثدحو « هللا هقلخم مل ؛ لوأ مدق هنأ ىلع ؛ نيمجاعتم ريغ اوقفتاو

 ( ءافش رودصلا ى : امل هلعج ىذلا « هباتك مكحم ىف لجو زع هللا لاق دقو

 دقف هللا هلعج ام لكذ ٠ ايبرع اًنآرق هاتلمج انإ ٠ ىدهو ةمحر ننمؤملاو

 تالظلا لعجو « ضرأآلاو تاومسلا قلخخ ىذلا هلل دمحلا ١ : لاقو « هقلخ

 « قبس دق ام ءابنأ نم كيلع صقن كلذك» : لجو زع : لاقو . « رونلاو
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 «ء راو :هناحبس لاقو , اهمدقتم هب التو « اهدعب هثدحأ رومأل صصق هنأ رخأن

 ىلصقم مك لكو « ( ريبخ مكح نءال نم تلصف مث « هتابآ تكحأ بانك

 مغ مث ى «.دتيمو هقلاش وهف ء هلصفمو هباتك ركع هللاو « لصفم مك هلحخد

 لك قو « ةنسلا ىلإ مهسفنأ اوبسنو ٠ مهوق ىلإ اوعدف « لطابلاب اولداج نيذلا

 ء مهاوعد بذكم م ؛ ملوق لطبم « هتوالت نم نص 8 هللا باتك نم لصف
 . مهتلكو . شوق ميداع درب

 ماوس نم نأو « ةعاجلاو نيدلاو قا لهأ مهنأ كلذ مم اورهظأ مث

 كلاهجلا هب ورعو : سانلا ىلع كلذب اولاطتساف « ةقرفلاو رفكلاو لطابلا ,لهأ

 ريغل فشقتلاو « هللا ريغل عشختلاو [بذاكلا تمسلا لهأ نم مرق لام ىبح

 .« مهدنع كلذب انيرت مهما رآ ءىس ىلع مهنأطا ومو « هيلع مهّقفاوم ىلإ نيدلا

 هللا نيد اوذفتاو مهلطاب ىلإ قحلا اوكرتف ؛ مهنف ةلادعلاو ةسايرلل اعنصتو

 باتكلا ماكحأ تذفنو ؛ مهتدابش مهل مهتيكزب تلبقف « مهلالض ىلإ ةجيلو

 تاكو « مهيقيو ) مهنايد داسفو « مهمدأ لقنو « مهيد لغد ىلع « ميم

 1 مهالوم ىلع بذكلاو ؛ مينعب نم ىف اوبلط اهايإو « اورج ىلا ابماإ مهتياغ كلذ

 « هيف ام اوسردو « قحلا الإ هللا ىلع اولوقيال نأ باتكلا قاثيم مهملع ذخأ دقو

 بواق ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأ . مهراصبأ ىمعأو هللا مهمصأ نيذلا كئلوأ

 توصوقتملا ةلالكلا سوءرو « ةمألا رش كئلوأ نأ نينمؤملا ريمأ ىأرف « اهلافقأ

 « ةلاهحلا ةيعوأو « ابيصن ناعإلا نم نوسوس#لاو « اظحع ديحوتلا نه

 « هئاوهأ ىلع لئاملاو « هئايلوأ ف قطانلا سيلبإ ناسل « بذكلا مالعأو

 قئثويالو « هتدابش حرطتو هقدد ىف مهي نم قحأو « هللا نيد ىلدأ نم

 03 مالسإلا ةقيقح لاقكتسا دعب الإو « نقي دعب الإ للمال هناف « هلمعالو هلوقب

 هللاب نامإلا لهأ نم هظحو هدشر نع ىمع نمو « ديحوتلا صالخإو

 .اليبس لضأو ىمحأ هتدابش قا دصقلاو « هلمت نم كلذ ىوس امته ناك هديحس وتب و

 صرخحتو « هلوق ىف بذكلاب سانلا ىجحأ نأ نئمؤملا رمأ رمعلو

 ,« هتفرعم ةقيقح هللا فرعي لو « هيحروو هللا ىلع بذك نف هتداهش ىف لطابأا
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 « هباتك ىلع هللا ةداهش در نم هنيدو هللا مكح ل هتدابش درب مهالوأ نأو

 مردلع أرقاو « ةاصضقلا نم كلترضحب نم عمجاف « هلطابب هللا قح تبو

 مهفيشكتو « نولوقي ايف مهاحتماب ًادباف « كيلإ اذه نينمؤملا ريمأ باتك

 ريغ ننمزملا ريمأ نأ مهملعأو , هئادحإو نآرقلا هللا قل ق نودقتعب امع

 9 هتيعر رومأ نم هظفحتساو « هللا هدلق ايف قثاو الو « هلع ىف ناعتسم

 رثفاوو : كلذب اورقأ اذاف « هنيقيو هديحوت صولخخو « هنيدب قثوي ال

 نم صب مهرف « ةاجنلاو ىدهلا ليبس ىلع اوناكو « هيف نينمؤملا رمأ

 كرتو « نآرقلا ىف مهملع نع مهلأسمو « سانلا ىلع دوبشلا نم مه رضع

 :هوص اهعيقوت نم عانتمالاو « هري ملو تدحم قولخم هنأ رقي مل نم ةداهش تابثإ
 . ميدلأسم ىف كلامع لهأ ةاضق نع كيتأي امم نينمؤملا ريمأ ىلإ بتكاو
 مانحأ ذفنتال خس مهراثآ دقفتو . مهلع فرشأ مث « كلذ لثع مف رمآلاو

 للا بتكاو . ديحوتلل صالخإلاو نيدلا ىف رئاصبلا لهأ ةدابشب الإ هللا

 لوألا عيبر رهش ىف بتكو « هللا ءاش نإ كلذ ىف نوكي امم نينمؤملا ريمأ

 1 .ه 718 ةلس

 مهم ب رفن ةعبس صاخشأ ىف - مهاربإ نب قاحسإ ىلإ نومأملا بتكو
 نب ىو « نوراه نب ديزي لمتسم مسم وبأو « ىدقاولا ب تاك دعس نب دمحم

 ليعامسإو ؛ دواد نب ليعامسإو « ةمثيخ وبأو « برد نب ريهزو . نعم

 ملأسو ؛ مهحتماف « هيلإ اوصخشأف « ىرودلا نب دمحأو : دوعسم ىلأ نبا

 ةنيدم ىلإ ممصخشأف « قولخم نآرقلا نأ اعيمج اوباجأف « نآرقلا قلخ ْنَع

 ةرضحم مفوقو مهرمأ رهشف « هراد مهاربإ نب قاإ مهرضحأو « مالسلا

 لخف « نرمأملا هب اوباجأ ام لثمت اورقاف ؛ ثيدحلا لهأ نم خياشملاو ءاهقفلا

 . نومأملا رمأي كلذ نم مهاربإ نب قامسإ لعف ام ناكو 2 مهليبس

 : يهاربإ نب قامسإ ىلإ كلذ دعب نومأملا بتكو

 نبذلا هدابع ىلع هئانمأو هضرأ ىف هئافلخ ىلع هللا قح نم ناف دعب امأ

 ( هتلسو هكح ءاضمإو « هقلخ ةباعر مهلمحو ؛ هنيد ةماقإل مهاضترا
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 مهظفحتسا اهف هل اوحصنيو « مهسفنأ هللا اودهجم نأ هتيرب ى هلدعب ماثالاو

 ةفرعملاو مهعدوأ ىذلا ملعلا لضفب ىلاعتو همسا كرابت هيلع ارلديو ؛ رهدلتو

 ؛ هرمأ نع ربدأ نم اودريو « هنع غاز نم هيلإ أودهعو مهف اهلعج ىلا
 مهزوف ليبسو مهءاعإ دودح- ىلع مهوفقيو ؛ مساج تمس مهاياعرل اوجبذو

 انومقدي ام مهيلع اتايقشمو مهرومأ تايطغم نع مل اوفشكيو « ميدصع

 نم كلذ اورثؤي نأو ٠ مهفاك ىلع ةئيبلاو ءايضأاب دوعيو « منع بيبرلا

 ظوظحل اظتنمو . مهعناصم نونفل اعماج ناك ذإ ؛ مه ريصبتو مداشرإ

 مهنا زاجمو «هولمج امع مهلءاسم نم دصرم هللا نأ اوركذتيو « مهلجنآو مبلجاع
 هبسحسو ©« هدحو هللاب الإ نينمؤملا ريمأ قيفوت امو « هدنع اومدقو هوفلسأ اه

 مظع نيبتف « هركفب هعلاطو هتيورب نينمؤملا ريمأ هنيب اممو . هب ىنكو هلل
 مهيب نوملسملا لاثي ام هررضو هفكو نم نيدلا ىف عجري ام ليلجو هرطخ
 ينو هلا كوسر نم ارثآو « مل امامإ هللا هلعج ىللا نآرلا ىف لوقلا نم

 ديزتو © مهدنع نسح ىبح « مهم ريثك ىلع ههابتشاو مهلابقاب قلع دمحم
 هب ناب ىذلاو هللا قلخ معفدل كلذب اوض رعتف « اقولخم نوكي الأ ملوقع ىف
 « هتردقب اهئاشنإو « هتكحم اهلك ءايشألا عادتبا نم هتلالجم درفتو هقلخ نع
 ءىبش لك ناكو « اهادم كرديالو « اهالوأ غلبيال ىلا هتيلوأب اهلع مدقتلاو
 هب اقطان نآرقلا ناك نإو ١ هل ثدحملا وه اثدحو « هقلخ نم اقلخن هنود

 ىف مهاعدا ىف ىراصنلا لوق هب اوهاضو « هيف فالتخالل اعطاقو هيلع الادو

 : لوقي لجو رع هللاو هللا ةملك ناك ذإ « قولخمب سيل هنأ مرم نبا ىسيع

 لعجو» هلالج لج لاق اك « هانقلخ انإ » كلذ ليوأتو «ايب رع انآرق هانلعج انإ

 ناشاعم راهنلا انلعج-و « اسابل ليللا انلعجو » ىلاعت لاقو ؛ اهمأإ نكسيل اهجوز ابذم
 ندب لجو زع ىوسف . « ىح ءىبش لك ءاملا نم انلعجو ١ : ه احبس لاقو
 هلعاج هنأ رصخأو « ةفصلا ةبش ىف اهركذ ىلا قئالخلا هذه نيبو نآرّقلا

 ةاعاسسإ ىلع كلذ لدف « « ظوفحم حول ىف ديجي نآرق وه لب ؛ : لاقف . هدح-و
 هب كرمال » : 2 هيبنل لاقو « قولخس# الإ طاح الو « نآرقلاب حووقلا
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 « «ثدم مهمر نم ركذ نم مهتأي ام » : هنأش لج لاقو . « هب لجعتل كناسل

 موق نع رمخأو « هتاياب بذكوأ ابذك هللا ىلع ىرتفا نمم مظأ نف ١ :ىلاعت لاقو
 ىلع مه.ذكأ مث « ءىش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام ٠ : اولاق مهنأ مهذكب مهمذ

 هب ءاج ىذلا باتكلا لزنأ نم لق » : هلوسرل لاقف ؛ كلي هلوسر ناسل
 « اكرابمو « ىدهو اروتو انامإو « ًاركذ نآرقلا ىلاعت هللا ىمسف « ًارون ىسوم

 انيحوأ اع صصقلا نسحأ كيلع صقن نمل هناحبسلاقف « ًاصصقو ؛ ًايبرعو

 ىلع نيلاو سنإلا تعمتجا نال لق » : هلالج لج لاقو . « نآرقلا اذه كيلإ

 روس رشعب اوتأف لق »: ىلاعتلاقو « هلثم نوتأي ال « نآرقلا اذه لثم اوتأي نأ
 , « هفلخ نمالو هيدي نعب نم لطابلا هيتأيال ؛ :هناحبس لاقو + «تايرتفم هلثم

 ءالؤه ظع دقو « قواخم دودحم هنأ هيلع لدو « ًارخخآو الوأ هل لعجف

 ليبسلا اولهسو « مهتنامأ ىف حرجلاو « مهئيد ىف ملثلا نآرقلا ىف ماوقب ةلهجلا
 اوفصوو اوفرع ىح « مهمءولق ىف داحلإلاو ليدبتلاب اوف ربعاو ء مالسإلا ودعل

 « هقلمم ىلوأ ءايشألاو هب هوبشو « هدحو هلل ىه ىلا ةفصلاب هلعفو هللا قلخ

 ابيصن الو « نيدلا ىلع اظح ةلاقملا هذه لاق نأ ندنمؤملا ريمأ ىري سيلو

 ةلادعالو « ةنامأ ىف ةقثلا ل مهنم ًادحأ لح نأ ىريالو « نيقيلاو ناميإلا نم

 « ةيعرلا رمأ نم ءىشل ةيلونالو « ةياكحالو لوق ىف قدصالو « ةدابش الو

 ةدودرم عورفلا نِإف ٠ مهف ددسم دادسلاب فرعو : مهضعب دصق رهظ نإو

 هنيد رمأب الهاج ناك نمو « ابلع مذلاو دمحلا ىف ةلومحمو « اًهوصأ ىلإ
 دشرلا نعو ؛ الهج رظعأ هاوس امب وهف ع هتينادحو نم هب هللا هرمأ ىذلا

 . اليبس لضأو ىمعأ هريغ ىف

 باتك ىضاقلا قاحمبإ نب نمحرلا دبعو ؛ ىبسيع ني رفعج ىلع أرقاف

 ..ياعأو ؛ ارقلا ىف امهملع نع اديصصتاو « كي هب بكام نيئمؤملا ريم

 هصالخاب قثو نمت الإ نيملسملارومأ نم ءىش ىلع نيعتسيال نينمؤملا ريمأ 1

 لوقي الاق نإف «٠ قولخم نآرقلا نأب رقي ل نل الإ ديجتال أو « هديحوتو
 تاداهشلاب امهسلاجم رضحم نم ناحتما ىف امهلإ مدقتف كلذ ى ننمؤملا ريمأ
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 الطمبأ قولخم هنإ مهنم لقي مل نف « نآرقلا ىف ملوق نع مهصنو « قوقحلا ىلع
 « هزمأ ىف دادسلاو دصقلاب هفافع تبث نإو « هلوقب امكح اعطقي ملو هتدابش

 ديزي افارشإ مملع فرشأو « ةاضقلا نم كلمع رئاس ىف نع كلذ لعفاو

 لإ بتكاو « هنيد لافغإ نم باث رملا عنك و 6 هن راصب َّق ةريصبلا اذ هب هللا

 . هللا ءاش نإ كلذ ىف كلنم نوكي امب ندنمؤملا ريمأ

 نيثدحملاو 8 ماكسحلاو ءاهقفلا ن 64 ةعاجم الذل مضأ رب 09 نس قامإ رضحأف

 لتاقمىلأ نب ىلعو « ىدنكلا ديلولا نب رشبو « ىدايزلا ناسح ابأ رضحأو

 ميلا نب لايذلاو ٠ مئاغ نبا

 . ليئارسإ ىلأ نب , قاعسإو « دعتلا نب ىلعو « ىطساولا هيودعسو ( ةشتفو

 3 ىرمعلا نمحرلا كيع نس ىبحمو 3 ركألا ةيلع نباو 4 ش را نباو

 « راّيلا رصن ابأو « ةقرلا ىضاق ناك باطحلا نب رمع دلو نم ردنآ ًاخيشو

 ع لينح نب دمحأو 34 ىربراوقلاو 6م ةدامعاو ؛

 « بورضملا حون نب دمحمو ء نوميم نب متاح نب دمحمو ؛ ىعيطقلا رمعم ابأو

 ماوعلا وباو « مصاع نب ىلع نباو ؛ ليمش نب رضنلا مهم ةعاجو ناحخرفلا نباو
 . قاما نب نمض رلا كبعو 6 عاجت نباو « زازلا

 ىتح « نيترم اذه نومأملا باتك مهملع أرقف « قاختإ ىلع اعيمج | ولخدأف
 ىبلاقم تفرع دق لاقف « نآرقلا ىف لوقت ام : ديلولا نب رشبل لاق مث « هومهف
 . ىرت دقام نينمؤملا ريمأ باتك نم ددجت دقف : لاق ةرم ريغ ندنمؤملا رمأل

 : لاق ؟ ره قولخمأ اذه نع كلأسأ ل لاق . هللا. مالك نآرقلا لوقأ : لاقف
 © قولخف : لاق . ءىبش وه : لاق ؟ ءىبش نآرقلا : لاق . ءىث لك قلاخ هللا
 نسحأ ام 1 لاق ؟ وه قولعأ اذه نع كلأسأ سيل : لاق . قااحم سيل : لاق

 ىدنع سيلو « هيف لكتأ الأ نينمؤملا ازمأ تدهعتسا دقو . كل تلق ام ريغ

 اهأ رقف 2 هيلي ناب تناك ةعقر مأرب ند قفامإ لعخأف . كإ تلق ام ريغ

 هلبق نكي مل درف كديصحأ هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ لاقف « اهلع هفقوو ؛ هلع

 هجوالو « ىناعملا نم ىنعم ىف هقلعن نم ءىش ههشياالو « ءىش هدعبالو ء ع ىش
 .بتاكلا لاقف « اذه نود ىلع سانلا ب رضأ ثنك دقو من : لاق . هوجولا نم

 . لاقام بتكا
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 ندمؤملا ريمأل ىالك تعم لاق ؟ ىلعاي لوقت ام لئاقم ىنأ' نب ىلعل لاق م
 + يذاع رق.« ةقر طاب هنحيتمأف 6 عمس ام ريغ ىدنع امو « ةرم ريغ اذه ىف

 له نع كلأسأ مل : لاق , هلأ مالك آر ملأ لاق ؟ قول نأ رفلا (لاق م

 لاقف انعطأو انعمس « ءىثب ندمؤملا ريمأ انرمأ نإو « هللا مالك وه : لاق
 . هتلاقم بتكا : بتاكل

 مث « كلذ لثم هل لاقف . لتاقم ىنأ نب ىلعل هتلاقم نم ًاوحن لايذلل لاق مث
 « ةعقرلا هيلع أرقف « ثئش امع لس لاق ؟ كدنع ام ىدايزلا ناسح ىبأل لاق
 رفاك وهف « لوقلا اذه لقي مل نم لاق مث « اهف امم رقأف « ابلع هفقوو
 . ءىبش لك قلاخ هللاو « هللا مالك نآرقلا لاق ؟ وه قولخم نآرقلا لاقف

 دقو ء معلا ةماع انعمس هببسيو « انمامإ نينمؤملا رمأو « قولخم هللا نود امو

 انجح ممقي راسف « انرمأ هللا هدلق دقو « معن ملام ملعو ء عمسن ملام عمس
 « ةمامإ هتمامإ ىرنو « هعم دهاجنو « انلاومأ ةاكز هب هيلإ ىدؤنو « انتالصو

 قولخم نآرقلا لاق . انبجأ اناعد نإو « انيهتنا انا نإو « انرمتثا انرعأ نإو
 لاق . نين+.ا١ ريمأ ةلاقم هذه نإ لاق « هتلاقم تاس وبأ هيلع داعأف ؟ وه
 نإو « اهلإ مه هوعدبالو ٠ سائلا ابم رمأبالو ٠ نينمؤملا رمأ ةلاقم نوكت دق

 ةقثلا كناف « هب ىنترمأ ام تلق « لوقأ نأ كرمأ نينمؤملا ريمأ نأ ىترصخأ
 ؛ هيلإ ترص ءىشب هنع ىتتغابأ نإف « ءىش نم هنع ىتتغلبأ ايف هيلع نومألا
 فالتخاك هلوت نوكي دق « لئاقمىنأ نب ىلع لاق ءائيش كنغلبأ نأ ىنرمأ ام لاق

 . اهلع سائلا اوامحن ملو « ثيراوملاو ضئارفلا ىف ِهّتِلَي هللا لوسر باحصأ
 ىف رمأ ام لاق . رمت ىنرف « ةعاطلاو عمسلا الإ ىدنع ام ناسحوبأ هل لاق

 . كلئحتمأ نأ ىنرمأ امنإو ؛ كرمآ نأ

 . هللاءالك وه لاق ؟ نآرقلا ىف لوقت ام لاف « لبنح نب دمحأ ىلإ داع مث

 « ةعقرلا ىف امم هنحتماف « الع ديزأ ال « هللا مالك وه لاق ؟ وه قولخمأ لاق

 ههشيال نع كسمآو « 4 ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثك سيل ١ ىلإ ىتأ الف

 هيلع ض رتعاف « هوجولا نم هجو الو « ىتاعملا نم ىنعم ف هقلخن نم ءىش
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 ريصب « نذأ نم عيمس لوقي هنإ « هللا كحلصأ : لاقف . رغصألا ءاكبلا نبا

 امك وه لاق ؟ ريصب عيمس هلوق ىنعم ام لبنح نب دمحأل قاعسإ لاقف . نيع دم

 اعد مث « هسفن فصي انك وه « ىردأ ال لاق ؟ هانعم اف لاق . هسفنن فصو

 « ةبيتق : رفنلا ءالؤه الإ « هللا مالك نآرقلا : لوقي مهلك الجر الجر مهم

 مثنملا دبعو « ءاكبلا نباو « ربكألا ةيلع نباو « نسحلا نب دمحم نب هللا ديبعو

 ًاريرض الجرو « ناجرم نب رفظملاو « هبنم نب بهو تنب نب سيردإ نبا
 « عضوملا كلذ ىف سرد هنأ الإ « هنم ءىشب فرعيالو هقفلا لهأ نم سيل

 . رمحألا نباو « ةمرلا ىضاق باطحلا نب رمع دلو نم الجرو

 ىلاعت هللا لوقل لوعجم نآرقلا : لاق هناف ء ريكألا ءاكبلا نبا امأف

 نم ركذ نم مهتأي ام » هلوقل ثدحم نآرقلاو « « ايبرع انآرق هانلعج انإ و

 قولخم نآرقلاف لاق . ,عن لاق ؟ قولخم لوعحلاف قاعسإ هل لاق « ثدحم مه.ر

 « موقلا ناحتما نم غرف الف « هتلاقم بتكف . لوعجم هنكلو قولخع لوقأال : .لاق

 نيذه نإ . هللا كحلصأ : لاقف رغصألا ءاكبلا نبا ضرّثعا مهتالاقم بتكو

 ةجحم موقي نم امه قاحنإ هل لاق مالكلا اداعأف . اممترمأ ولف ةمنأ نييضاقلا

 هل لاق . امبنع كلذ ىكحتل امهتلاقم اناعمسي نأ امهر مأولف لاق « نينمؤملا ريمأ

 ةلاقم بتكف « هللا ءاش نإ امهملاقم ملعتسف « ةدابشب امهدنع تدبش نإ قامنإ

 ؛ مه اعد مث « مايأ ةعست موقلا ثكف نومأملا لإ تهجوو الجر الجر موقلا

 . اذوهاهو مهرمأ ىف مها ربإ نب قاحإ باتك باوج وه نومأملا باتكدرو دقو

 ثاياتك نينمؤملا ريمأ غلب دقف « دعب امأ « محرلا نمحرلا هللا مسب

 ةسايرلا وسمتلمو « ةلبقلا لهأ ةعنصتم هيلإ بهذ اهف كيلإ ناك هباتك باوج
 ٠ ندنمؤملا ريمأ هب كرمأو . نآرقلا ىف لؤقلا نم ةلملا لهأ نم لهأب هل اوسيل امف

 نب رفعج كراضحإ ركذت « مهلا“ ملالحإو ملاوحأ فيشكتو ميئاحتما نم

 نم عم « نينمؤملا ريمأ باتك دورو دنع قاسإ نب نمحرلا دبعو ىسيع

 بصنيو « ثيدحلا سولجلاب فرعيو « هقفلا ىلإ بسني ناك نمم ترضحأ
 « ندنمؤملا ريمأ باتك ًاعيمج مهملع كتءارقو « مالسلا ةنيدع ايتفلل هسفن
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 مهقابطإو مهظح ىلع ةلالدلاو « نآرقلا ىف مهداقتعا نع مهايإ كتلأسمو
 قولذع هنأ مهنم لقب مل نم كرمأو « نآرقلا ىف مهفالتخاو . هيبشنلا ىنن ىلع
 ىدنسلا ىلإ كمدقتو « ةينالعلاو رسلا ى ىوتنلاو « ثيدحلا نع كاسمإلاب
 كل لثم ام لثم نيضاقلا ىلإ مههف هب تمدقت امب نينمزملا ريمأ ىلوم سابغو
 هدح ام ىلع مهتستنتو مهلمحتل « كيلع مودقلاب كلمع نم ىحاوتلا ىف ةاضقل ىلإ بتكلا ثبو « دوهشلا نم امه..لاجم رضحم نم ناحتتما نم نينمؤملا ريمأ
 مهفو « مهتالاقم اورضح نم ءامسأ باتكلا ردخآ ىف كتيبثتو « نينمؤملا رمأأ
 « هلهأ ره انك ًاريثك هللا دمحي ندمؤملا ريمأو تصصتقا ام ندنمؤملا ريمأ
 قيفوتلا ىف هللا ىلإ بغريو « لَ دمحم م/وسرو هدبع ىلع ىلصي نأ هلأسيو
 . هتمحرب هتين حلاص ىلع ةنوعملا نسحو « هتعاطل

 « نآرقلا نع تلأس نم ءامسأ نم هب تبتكام نينمؤملا رسمأ ربدت دقو
 لاق ام امأف « مهئلاقم نم تحرش امو + مهنم «ىرما لك هيف ثايلإ تعجر امو
 :قولخع نآرقلا نأ نم هنع كلسمأ امو « هيبشتلا ىن ىق ديلولا نب رشب رورغملا

 رشب بذلك دقف « ندنمؤملا ريمأ هداهعتساو كللذ ىف مالكلا هكرت نم ىعداو
 نينمؤملا ريمأ نبىرج نكي ملو . ركملاو روزلا لاقو ؛ رفكو « كلذ ف
 نيئمؤملا ربمأ هرابخإ نم راكأ رظن الو دهع « هريغ ىف الو « كلذ ىف هنيبو
 « كيلإ هب عداف « قولت نآرقلا نأب لوقلاو صالخخإلا ةماك هداقتعأ نم
 « نآرقلا ىف ىلوق نع هصصناو « كلذ نم نينهؤملا ريمأ هب كملعأ ام هملعأو
 هناك ذإ « هتلاقم لاق نم بيتتست نأ ىري ثنمؤملا ريمأ نإف « هنم هبتتساو

 بات نإف « ننمؤملا ريمأ دنع ضخما كرشلاو ع حارصلا رفكللا ةلاقملا كلت
 نوكي نأ عفدو هكرش ىلع رصأ نإو « هنع كسمأو « هرمأ ربشأف اهنم
 نينمؤملا ريمأ ىلإ ثعباو « هقتع برضاف « هداحلإو هرفكب اقولحم نآرقلا
 هب تنحتما ام لثم هئحتماف ىدهملا نب مهاربإ تاذكو « هللا ءاش نإ هسأ رب
 لاق ناف « غلاوب هنع ندنمؤملا ريمأ تغلب دقو « هلوقب لوقي ناك هنأف : ًارشب
 ىلإ ثعباو هقنع برضاف الإو : هفشكاو هرمأ رهشأف « قولت نآرقلا نإ
 . هللا ءاش نإ هسأرب ندنمؤملا ريمأ
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 لاحت كنإ ندنمؤملا ريمأل لئاقلا تسلأ : هل لقف لتاقم ىلأ نب ىلع امأو
 لايذلا امأو « هركذ هنع بهذي مل ام هب هتملكام لثع هل لكتأاو « مرحتو

 ىلوتسي اهفو رابنألا ىف هقرسي ناك ىذلا ماعطلا ىف ناك هنأ هماعأف « ميلا نبا

 ايفتقم ناك ول هنأو « هلغشي ام سابعلا ىنأ نننمملا رمأ ةنيد» رمأ نم هيلع
 دعب كرشلا .ىإ جرخ امل « مهليبس ايذتحمو : مهجهانم اكلاسو هفلس راثآ

 باوحلا نسح ال هنإ هلوقو ماوعلا ىنأب فورعملا ديزي نب دمحأ امأو « هنامإ
 ناك نإ هنإو « لهاج « هنس ىف ال « هلّمع ىف ىص هنأ هملعأف « نآرقلا ىف

 ناك لعفي مل نإ مث « بيدأتلا هذدخأ اذ هئسحيسق نآرقلا ف باوحلا نسحب ال

 . هللا ءاش نإ كلذ ءارو نم فيسلا

 فرع دق نينمؤملا ريمأ نأ هماعأف « هنع بتكت امو لبنح نب دمحأ امأو

 لضفلا امأو . اهم هتفآو هلهج ىلع لدتساو « اهنف هليبسو ةلاقملا كلن ىوحف

 بستكا امو رصمب هنم ناكام نينمؤملا ريمأ ىلع فخم مل هنأ هملعأت متاغ نبا
 ىف هللا دبع نب بلطملا نيبو هنيب رجش امو « ةنس نم لقأ ىف لاومألا نم

 ركنتسع سيلف 2 مهردلا ايندلا ىف هتبغر تناكو « هنأش ناك نم هنإف ؛« كلذ

 لئاقلا كلذ عم هنإو « امهعفن لجاعل اراشيإو « امهنف اعمط هناممإ عيبي نأ

 نع هب داحس ىذلا امه . هيف هفلاخخ ايف هل فئاخلاو « لاق ام ماشه نب ىلعل
 ناكرعد لوأل اللحتم ناك هنأ هملعأف « ىدايزلا امأو . هريغ ىلإ هلقنو « كلذ
 كلاس نأ ًاريدج ناكو ؛ 0 هللا لوسر مكح هيف فلوخ مالسإلا 7

 نم دحأل ىلوم نوكي وأ دايزل ىلوم نوكي نأ ناسح وبأ ركنأف « هكلسم
 رصن ىأب فورعملا امأو .رومألا نم رمأل دايز ىلإ بسن امنإ هنأركذو ؛ سانلا
 ْ . هرجتم ةساسخم هلّمع ةساسخ هبش نينمؤملا ريمأ ناف راعلا

 نآرقلا ىن هلاق ىذلا هلوقب لواح هنأ هملعأف ناخرفلا نب لضفلا امأو

 نمي اصبرت « هرغو قاححإ نب نمحرلا دبع هايإ اهعدوأ ىتلا عئادولا ذخأ
 مداقت نم هيلع ليبس الو عهدي ىف راص امل راثكتسالا ب ًاعمطو « هعدوتسا

 ؟ربمخ هللا كلا زج ال قاحسإ نب نمحرلا دبعل لقف ؛ هب مايألا لواطتو «: هدهع
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 نم خلسنم « كرشال دقنعم وهو « هايإ كنامئاو « اذه لثم كتيوقن نع
 . ديحرتلا

 مهنأ مهملعأف « رمعم ىبأب فورعملاو «حون نباو ؛ متاح نب دمحم امأو

 مول نينمؤملا رمأ نأو « ديحوتلا ىلع فوقولا نع « ابرلا لكأب ليغاشم

 ى هللا باتك هب لزن امو « مم ”ابرإل الإ «٠ مهدهاجمو هللا ىف مهب راح لحتسي

 اوراصو « اكرش ءابرالا عم اوعمج دقو مب فيكف ؛ كلذ لحتسال ملاثمأ

 سمألاب هيحاص كنأ هملعأف « عاجش نب دمحأ امأو « الثم ىراصنلل

 لام نم هلحتسا ناك ىذلا لاملا نم هتجرختسا ام هنم ج رختسملاو

 . هنيد مهردلاو رانيدلا نم هنأو « ماشه

 ثيدحلل عنصتلا هب غلب الجر هللا حبق : هل لقف ىطساولا هيودعس امأو

 لوقيف ةنحلا تقو ىبمتي نأ هيف ةسايرلا بلط ىلع صرحلاو « هبت نيزئلاو

 « ةداجسي فورعملا نإو « ثيدحلل سلجيف نحتمم ىبم « ام بيرقتلاب
 « هقفلا لهأو ثيدحلا لهأ نم سلاجم ناك نم عمم نوكي نأ هراكنإو
 حالصإل هكحو ىونلا دادعاب هلغش ىف هنأ هملعأف « قولخم نآرقلا نأب لوقلا

 ( ديحوتلا نع هلهذأ ام هريغو ىبحن نب ىلع هيلإ اهعفد ىلا عئادولابو « هتداعح

 هنالرقي نسحلا نب دمحمو ء فسوب ىلأ نب فسوي ناك امع هلس مث ؛ هاأو

 ؛ هلاوحأ نم فشكت مفف ىريراوقلا امأو « امبسلاجو امهدهاش ناك نإ

 دقو « هنيدو هلّمع ةفاقسو « هتقيرط ءوسو هبهذم نع نابأ ام اشرلا هلوبقو

 ىلإ مدقتف هلئاسم ىسحلا ىسيع نب رفع ىلوتي هنأ نينمؤملا رمأ ىلإ ىهنا

 . هيلإ ةنابسالاو هب ةقثلا كرتو « هضفر ف ىسبع نب رفعج

 2 لع

 باطخلا نب رمح دلو نم ناك نإف ؛ ىرمعلا نمحرلا دبع نب ىبحم امأو
 نم ايدتقم ناك هنإف ؛ مصاع نب ىلع نسحلا نب دمحم امأو ؛ فورعم هبارجف

 « ميلعتلا ىلإ جاتحم ىبص دعب هنأو « تيكح ىلا ةلحنلا لحتني ل هفلس نم ىضع

 ريمأ هصن نأ دعب : ربسم ىنأب فورعملا كيلإ هجو ننمؤملا ريمأ تاك دقو.

 ريمأ هل اعد ىتح ؛ ايف جلجلو الع مجمجف ٠ نآرقلا ىف هتنحم نع نينمؤملا

 (لدجلا خيرات اه م)
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 « هيلع امقم ناك ناف هرارقإ نع هصصناف اهمذ رقأف « فيسلاب ننمؤلا

 . هللا هاش نإ هرهظأو كلذ ربشأت

 00 يا لا
 كعب « قولخم نآرقلا نإ لقي ملو هباتك ىف هركذ نع كسمأو نينمؤملا ريم

 ركسع ىلإ نيقثوم . نيعمجأ ا

 ىلإ مدوإي ىح مهقيرط ىف مهتسارحو « مهظفح موقي نم عم ندنمإملا ريمأ

 ريمأ مهصنيل « هيلإ مهميلستب رمأي نمل مهملسيو 4 ننمؤملا ربمأ ركسع
 هللا ءاش نإ فيسلا ىلع اعيمج مهلمح اوبوتيو اوعجري مل ناف « نئمؤملا

 . هللا الإ ةوق الو

 هب رظني ملو « ةيرادنب ةطبرخش ىق اذه هباتك ندمؤملا ريمأ ذفنأ دقو

 نم ردصأ امم لجو زع هللا ىلإ ابرقت هب الجعم ةيطئارخلا بتكلا عامجا

 « هيلع هللا باوث ليزج نم « لمأام كاردإو دمتعا ام ءاجرو « مكحلا

 نوكي امب نينمؤملا رمأ ةباجإ لجعو : ئندنمؤملا ريمأ رمأ نم كانأ امل ذفناف

 ننمؤملا ريمأ فرعيل طئارخلا رئاس نع ةدرفم ةبرادنب ةطيرخ ق كلنم

 0 . هللا ءاش نإ هنولمعب ام

 داؤود ىنأ نب دمحأ () ةرظانم

 قلاولا سلجم ىف خيشل

 مان ٠ هجولا ليمج وهو « ًاديقم ماشلا لهأ نم خيش قئاولا ىلع لخدأ

 ىح « هبرقيو هيندي لاز امث « هل قرو « هنم ايحتساف « ةبيشلا نسح « ةماقلا

 . هزجوأو « ءاعدلا غلبأب اعدو « مالسلا نسحأب خبشلا سف ء هنم ب رق

 داؤد ىنأ نبا رظان « خيش اي : هل لاق مث . سلجا : قثاولا هل لاقف

 « لقي داؤد ىنأ نبا نإ ء ننمؤملا ريمأ اينخبشلا لاق . هيلع كرظاني ام ىلع

 ةايح باتك ىف اهلكأب ىهو « ىدتهلا هنبا اهاور ىثاولا نع ةيورم ةرظانلا هذه )١(
 . ىريمدلا تاريحلا
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 نب هللا دبع وبأ : لاقو « قئاولا بضغف . ةرظانملا نع فعضيو رغصيو
 نوه : خيشلا لاقف . تنأ كئرظانم نع فعضيو « رغصيو لقي داؤد ىنأ
 كاتوعد ام: اولا لاقف . هنرظانم ىف ىل نذئاو ؛ كب ام ننمؤملا ريمأ اي كيلع

 « سانلا توعد ام ىلإ داؤد ىلأ نب دمحأ اي : خيشلا لاف . ةرظاثملا الإ

 نم ءىش لك نأل « قول نآرقلا لوقت نأ لإ :لاقف . هيلإ ىتوعدو
 . قولخ هللا نود

 «لرقت ام هيلعو ىلع ظفحت نأ تيأر ىفإ « نينمؤملا ريمأ اي : خيشلا لاققف

 ةلخخاد ةبجاوأ « هذه كتلاقم نع ىنرنخأ « دمحأ اب : لاقف . لعفأ : لات

 . تلفام هيف لاقب بح « الماك نيدلا نوكي الف « نيدلا دقع ىف

 . معن : داؤد ىلأ نبا لاق

 هثعب نح « ُهّنِلَي هللا لوسر نع ىرمخأ « دمحأ اي : خيشلا لاقف

 ؟ هنيد ىف هب هللا هرمأ امم ايش رتس له « لجو زع هللا

 . ال : داؤد نبا لاق

 ؟ هذه كتلاقم ىلإ سانلا تلي هللا لوسر اعدف ؛ خيشلا لاقتف

 . داؤد ىلأ نبا تكسق

 رمأ اي : لاقو « قئاولا ىلإ خيشلا تفتلاف « ملكت : هل خيشلا لاف

 . ةدحاو : قئاولا لاقف « ةدحاو « نينمزملا

 ىلع نآرقلا نم هللا لزل ام رخآ نع ىنرمخأ « دمحأ اي : خيشلا لاق

 ؛ ىمعت كيلع تممتأو « منيد مكل تلككأ مويلا » : لاقف وكلي هللا لوسر

 قداصلا ىلاعتو كرابت هللا ناكأ : خيشلا لاقف « انيد مالسإلا هيكل ثيضرو

 ؛ الماك نيدلا نوكي الف « هلاصقن ىف قداصلا تنأ مأ « هنيد لاك ! ىف

 بجأ : خيشلا لاقف . داؤد ىأ نبا ثكسف « هذه كتلاقم هيف لاقي ىّح

 : قئاولا لاقف . ناتنثا : نينمؤملا ريمأ اي : خبشلا اقف . بجي لف ؛ دمحأ اي

 . باتثا

 هللا لوسر اهملعأ ء هذه كتلاقم نع ىريخأ ؛ دمحأ اي : خيشلا لاف
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 سانلا اعدأ : خيشلا لاقف « اهملع : داؤد ىلأ نبا لاقف ؟ اهلهج مأ 2 م

 لاقف. + ثالث نيئمؤملا .رمأ اي : خيشلا لاقف « داؤد ىلأ نبا تكسف ؟ الإ
 . ثالث : قئاولا

 مف ء تمعز اك هلي هللا لوسرل عستاف دمحأ اي : خيشلا لاقف
 ش . معن : لاق « ا هتمأ بلاطي

 « باطخلا نب رمعو « هنع هللا ىضر ركب ىنأل عستاو : خيشلا لاقف

 : داؤد ىلأ نبا لاق « منع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلعو « نافع نب تاّمعو
 دق نينمؤملا ريمأ اي : لاقو « قثاولا ىلع لبقأو « هنع خيشلا ضرعأف . معن

 « ةرظاملا نع فعضيو « رغصيو « لقي دمحأ نأ لوقلا تمدق
 لوسرل عستا ام ةلاقملا هذه نع كاسمإلا نم كل عستي مل نإ « نيئمؤملا ريمأ اي

 « مهلع ىلاعت هللا ىضر ىلعو « نامعو ء رمعو ء ركب فألو ؛ 2 هللا
 . مهل عستا ام هل عستي مل نم ىلع هللا عسو الف

 عستا ام « ةلاقملا هذه نع كاسمإلا نم انل عستي مل نإ معن : قئاولا لاقف

 عسوالف ؛ ميع هللا ىضر ىلعو ناّمعو رمعو « ركب ىنألو هني هللا لوسرل

 ىلإ هديب خيشلا برض « هديق اوعطق الف « خيشلا ديق اوعطقا + انيلع هللا
 « هذخأيل ٠ خيشلا عد : قئاولا لاقف « هيلإ دادحلا هبذجف « هذخأي « ديقلا

 :خيشلا لاقف . هيلع تبذاج مل : خيشلل ليقف «ء هلك ى هعضوف « خبشلا هذخأف
 نيبو ىنيب هلعجم نأ تم انأ اذإ « هيلإ ىصوأ نم ىلإ مدقنأ نأ تيون ىنأل

 لس « براي : لوقأو ةمايقلا موي هللا دنع ملاظلا اذه هب مصاخأ ىح ىنفك

 كلذ بجوأ قح الب ىناوخإو ىدلوو ىلهأ عورو ؛ ىديق لاذه كدبع

 ةعسو لح ىف هلعجم نأ قئاولا هلأس مث « قئاولا ىكبو « خبشلا ىكبو ؛ ىلع
 ةعسو لح ىف كتلعج دق « نينمؤملا رمأ اي هللاو : خيشلا لاقف . هنم هلان امم

 . لاقف . هلهأ نم الجر تنك ذإ « تكي هللا لوسرل اماركإ موي لوأ نم
 : قثاولا لاقف «تلعف ةنكمتناك نإ : خيشلا لاقف «ةجاح كيلإ ىل : قئاولا

 لإ ىايإ كدر نإ نينمؤملا ريمأ اي : خيشلا لاقف « اننايتف ملعتف « انلبق مقت

 ىلإ ريصأ « كدنع ىئاقم نم كل عفنأ ملاظلا اذه هنم ىجرخأ ىذلا عضوملا

 . كلذ ىلع مهئفلخ دقف  هءاعد فكأف : ىدلوو ىلهأ
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 ملط بسر املاو مررعا تش سالا

 اثدحم وأ « افورعم اهيقف اوكرتي ملو « ءافلخلا مساب ةل زتعملا نايغط دتشا

 . هتركف“ ىف ءالتباو « هتديتع ىف ةنحم هب اولزنأ الإ اعبتم امامإ وأ اروهبشم
 تاوادعلا ثيرأتو :؛ نحناو ءالبلا ركذ مهرك ذ.بحاصو  سانلا مهه ركف

 ىبح « ناطلسلا دنع ءاهعللا سدلاو ؛ سوفنلا ىف رشلا ءاقلإو ؛ نحإلاو
 ةيلبلاو « ءايخطلا ةنتفلاو © ريطتسملا رشلا كلذ راوجم مهر بخ سانلا ىسن
 ءاوهألا لهآل مسدصتو هيف مهءالبو مالسإلا نع مهعافد اوسن « ةماعلا

 مهءارغإ الإ مل .اورك ذي لو هلك اذه اوسن « مهريغو ةينمسلاو ةفدانزلا نم
 لكو « ىتن تفم لكو بستحم بدن لكو « ىت مامإ لك ناحتمإب ةفيلحلا
 ( هيلإ مهموصخ ىلدأو هتريظح نع مهدعبأو لكوتملا -ءاج الف .. ىدهم ثدحم
 مهلزانل درجتو ؛ مهكوش تدضخ ةنحلا هذه كرتو « ءايلعلا دويق ثافو

 ةجحو بضع ناسلب هولداجو « نيملكتملاو ءاهقفلاو ءالعلا نم لواقملا
 . مهم ورصاني ةصاخلاو مهنوديؤي ةماعلا مهمارو نمو « ةغماد

 قدصب ازاتما نالجر عبارلا نرقلا لوأو ثلاثلا نرقلا رختآ ىف رهظو

 امهئاثو « ىديرتاملا روصنم وبأ امهدحأ : ءايلوألاو عابتألا ةرثكو « ءالبلا
 ءاهقفلا هبإإ وعدي ناك ام ىلإ وعدي ناكامهالكو « ىرعشألا نسحلا وبأ

 . ةلزعملا نود ممورصانمو نوثدملاو

 بهذم ىلع هقفثو « دنقرمس لامعأ نم ( ديرتام ) ةيرقب لوألا دلو دقو
 هقفلا هنع نوذخأب رهذلا ءارو اهف هيلإ سانلا عجر يبح غينو « ةفينح نأ
 هقفلا فو « لدجلا باتك لوصألا ىف فلأو « نيدلا مولع رئاسو هلوصأو

 ظ هل راص ىتح « مالكلا مع ىف هتربش تعاذ مث « ةعيرشلا دحام باتك

 دقو « هئيبلس ىذلا ىرعشألا بهذم براقي ناسارخخ لهأ هكلس بهذم

 نيب نأ ةيدضعلا دئاقعلا ىلع هتاقيلعت ىف هدبع دمحم خبشلا مامإلا ذاتسألا ركذ
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 ىلع ءايلعلا رثك أ نكلو « ةلأسم نيثال وحن ىف افالخ ةرعاشألاو ةيديرتاملا

 رثكأو ةياغلا ف ناقفتم امهف «ىظفل ابف فالتخالاو . ةيئزج لئاسم اهنأ
 « ىلؤتعملا ىبعكلا ىلع درلا باتك مالكلا ملع ى ىديرئاملا فلأ دقو . لئاسولا

 ىلع درلا باتكو « ةضفارلا ىلع درلا باتكو « ةلزتعملا ماهوأ باتكو

 . ه "ا" ةنس تام دقو « ةطمارقلا

 ةثامتالثو نيثالثو فين ةنس .فوتو « ةرصبلاب دلو دف ىرعشألا امأ

 هرصع ىف مهخيشل ذملتتو « مالكلا ىلع ىف ةلزتسملا ىلع جرختو « ةرجحلا دعب

 نع ًابئان ةرظانملاو لدحلا ىلوتي هنسلو هتحاصفل ناكو « ىلابجلا ىلع ىأ

 . ناسللاب شاقنلا ديجمالو ملةلاب عافدلاو ةباتكلا ديجي اذه ناك“ ذإ ٠ هخديش

 هنأ عم « مه ريكفت ىف ةلزتعملا نع هدعبي ام هسفن نم دجو ىرعشألا نكلو

 ءاهقفلا ءارآ ىلإ اليمدجو مث مهركف تارمث لك لانو مهدئاوم نم ىذغت

 اذلو ء مهتقيرط ىلع دئاقعلا لني ملو « مبسلاجم شغب مل هنأ عم نيثدحملاو

 دعب. ىأر هل حدقناو « نيقيرفلا ةلدأ نيب امف نزاو « ةدم هتيب ىف فكع

 قرف « هيلع عامجالاب مهادانو « هب رهجو سانلا ىلع جرخف « ةنزاوملا
 لاقو « ةرصبلاب عماخلا دجسملاب ةعمجلا موي ردا

 ىسفنب هفرعأ انأف ىقرعي مل نمو ىفرع دقف ىفرع نم سانلا امأ
 «راصبإلاب ىرإل ال ىلاعت هللا نأو : نآرقلا قلي لوقأ تنك (نالف نب نالف انأ)

 جرم « ةلزتعملا ىلع درلل دصتم « علقم بئات انأو اهلعفأ انأ رشلا لاعفأ نأو

 تافاكتف « ترظن ىنأل' « ةدملا هذه مكنع تبيغت امنإ سانلا ىشاعم . مهحئاضفل

 « ىلاعت هللا تيدهّساف ء ءىش ىلع ءىش ىدنع حجرتي ملو « ةلدألا ىدنع

 « دقتعأ تنكام عيمج نم تعللاو « هذه ىبتك هتعدوأ ام داقتعا ىلإ لادهف

 سمانلا ىلإ عفدو « هيلع ناك بوث نم علختاو « اذه ىلوث نم تعلذلا اك
 ةلزيعملا ىلع هذخأ ام اببفو : نيئدحملاو ءاهقفلا نم ةعامملا يرط ىلع هبتكام

 الاجإ ةل زاعملا ىلع هذخامو هبهذم نيب دقو « نيثدحماو ءاهقفلا هيف رصان امو
 ةلهأ وه امب هيلع ءانثلاو هللا دمج دعب اهنف ءاج دقو « ةئابإلا هباتك ةمدقم ىف

 : يي ىنلا ىلع ةالصلاو



 م االول

 ىلإ مهؤاوهأ مب تلام ردقلا لهأو « ةلرتعملا نم ًاريثك نإف ؛ دعب امأ
 مهئارآ ىلع نآرفلا اولوأتف « مهفالسأ نم ىهغم نمو « مهئاسؤرل ديلقتلا
 لوسر نع هولقن الو « اناهرب هب حضوأ الو « اناطلس هب هللا لزني ل اليوأت
 نع ةباحصلا ةياور اوفلاخف « نيمدقتملا فلسلا نع الو « نملاعلا بر

 نم تاياورلا كلذ ىف تءاج دقو «. راصبإلاب هللا ةيؤر ىف ميلي هللا يبن
 اورحلأو . رابخألا هب تعباتتو « راثألا ترئاوتو « تافلتحملا تاهجلا

 َ نيمدقتملا فلسلا نع كلذ ىب ةياورلا اودرو « مي هللا لوسر ةعافش

 لع عمجأ دقو « نوبذعي مهروبق ىف رافكلا نإو « رقلا باذع اودحجو

 نم مهماوخإ لوقل ًاريظن نآرقلا قلع اونادو « نوعباتلاو ةباحصلا كللذ

 لوقك نآرفلا نأ اومعزف . رشبلا لوق الإ اذه نإ : اولاق نيذلا نيكرشملا

 نوتبثي نيذلا سرحملا لوقل ًارظن رشلا نوقلخم دابعلا نأ اوتيثأو ؛ رشبلا

 لجوزع هللا نأ اوبعزو « رشلا قلخي رخآلاو < ريملا قلخع اههدحأ : قلاع

 هللاءاشام نأ نمنوملسملا هيلع عمجأ امل افالخ «ءاشيالامنوكيو « نوكيالام ءاشي

 « هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو » : هللا لوقل ًادرو : نوكيال ءاشيالامو ؛ ناك

 لاعف ٠ : ىلاعت هلوقلو « هءاشن نأ ءاش دقو الإ « ايش ءاشل ال انأ انرحخأف

 ءاب دوعن نأ انل نوكيامو ::لاق هنأ بيعش نع اري هئاحبس هلوقل و 6 ديري ام

 « ةمآلا هذه سوجم هَ هللا لوسر مهامس اذهلو . « انبر هللا ءاشي نأ الإ

 رشلاو رخلا نأ اومعزو : ملاوقأ اوهاضو « سوحنلا ةنايدب اوناد مهنأل

 تلاق ام : هللا ءاشيالام رشلا نم نوكي هنأو ٠ سوحملا تمعز اك « نيقلاخ

 لوقل ًادر مهسفنأل عفتلاو رضلا نم نوكلم مهنأ ارمعزو « كلذ سوحما

 افارحناو « « هللا ءاش ام الإ اعفنالو ًارض ىسفتل كلمأ ال لق » : ىلاعت هللا

 لع ةردقلاب نودرفني مهنأ اومتزو « نوملسملا هيلع عمجأ امعو « نآرقلا نع

 رفصوو « لجو زع هللا نع ىنغ مهسفنأل اوتبثأو . مبعر نود مهامعأ

 موحما تبثأ اك « هيلع ةردقلاب هللا اوفصي ملام ىلع ةردقلاب مهسفنأ

 ذه سوجم اوناكف « لجو زع هلل هوتبثي ملام رشلا ىلع ةردقلا نم ناطيشلل
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 مهليلاضأ ىلع اولامو ؛ ملاوقأب اوكسمتو ٠ سوح ةنايدب اونإد ذإ ةمآلا

 ةاصعلا ىلع اوككحو « هحور نم مهوسيآو « هللا ةمحر نم سانلا اوطنقو

 « ءاشي نمل كلذ نودام رفغيو » : ىلاعت هللا لوقل افالخخ « دولتلاو رانلاب

 هللا لوسر نع ةيأ ورلا هب ثءاج امل افالحخ « اهنمج رخم ملرانلا لخخد نم نأ اومعزو

 اوراصو « هيف اوشحتما ام دعب اموق رانلا نم جرخم لجو رع هللا نأ رتل

 لالجلا وذ كبر هجو قييو » : هلرق عم هجو هلل نوكي نأ اوعفدو . امسح

 « ىديب تقلخ امل ١ : هلوق عم نادب هلل نوكي نأ اوركنأو ؛ مارك لاو

 عنصتلو ا هل وقو « اننيعأب ىرجت و ٠ هلوق عم نبع هلل ثركي نأ اوركنأو

 ىلإ لزتي هللا نإ » : هلوق نم 2 هللا لوسر نع ىورام اوفنو « ىنيع ىلع

 «دييأتلاو ةنوعملا هبو « اياب « اباب هللا ءاش نإ كلذ رك اذ انأو . « ايندلا ءامسلا

 ؛ ةيردقلاو ةلزتحملا لوق متركنأ دق : لئاق لاق نإف « ديدستلاو قيفونلا هنمو

 هب ىذلا ركلوق انوفرعف « ةئجرملاو « ةضفارلاو « ةيرورحلاو : ةيمهجلاو

 انتئايدو « لوقت هب ىذلا انل وق هل ليق « نونيدت اب ىلا مكتنايدو « نولرقت

 ةباحصلا نع ىور امو « مثلي هيبن ةنسو هللا باتكب كسلا ام نيدن ىتلا

 نب دمحأ هيلع ناك اممو « نومصتحم كلذب نحنو « ثيدحلا ةمئأو نعباتلاو

 هلوق فلاخن نعو.هتبوثم لزجأو « هتجرد عفرو . ههجو هللا رَّشن « لبنح
 قحلا هب هللا نايأ ىذلا لماكلا سيئرلاو ؛ لضافلا مامإلا هنآأل ء نوبناجم

 غيزو نيعدتبملا عدب هب عقو جابملا هب حضوأو « لالضلا رويظ دنع

 مهفم ربكو . مدقم مامإ نم هيلع هللا ةمحرف . نيكاشلا كلشو . نيغئازلا

 « هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب رقن نأ انلوق ةلمجو « نيملسملا ةمأ عيمجس ىلعو

 نم درنال « 8 هللا لوسر نع تاقثلا هاور امو « هللا دنع نم ءاج امو

 ةبحاص ذخعتي ملا « هريغ هلإ ال « دمص درف « دحاو هلإ هللا نأو « ائيش كلذ

 ةعاسلا نأو «٠ قحرانلاو ةنجللا نأو « هلوسرو هدبع دمحم نإو « ًادلو الو

 ع« هشرع ىلع ىوتسا هللا نأو « روبقلا ىف نم ثعبي هللا نأو ؛ ابف بيرال ةينآ

 العو لج لاق ام اهجو هل نأو « «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلاو هناحبسلاق ان
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 هادي لب » : لاق امك أدي هل نأو « ؛ ماركإإلاو لالا وذ كبر هجو ىبيو »

 نأو « « اننيعأب ىرحت » : ىلاعت لاق امك فيكالب انيع هل نأو . ؛« ناتطوسبم
 : لاق امك ةردق هلل تبثنو « « هملعب هلزنأ » : هناحبس لاق اك « الع هلل

 ءرصبلاو عمسلا هلل تبثنو ١ ةوق مهمم دشإ وه مهقلخ ىذلا هللا نأ اوري موأ»

 م هاو قول يدل مالك نإ .ارقنو « ةيموخلاو ةلزتعملا هتفن امك كلذ ىتننالو
 ىشل املوق امنإ ٠ هناحبس لاق ا” . نوكيف نك هل لاق دقو الإ ائيش قلم

 ريخخ نم ع ىت ضر الا ىف نو ركبال هنأو ٠ ©« نوحيف نكهل لوقن نأ هاندرأ اذإ

 ميطتسي ال ادحأ نأو « هللا ةئيشم نوكت ءايشألا نأو . هللا ءاشام الإ رشو

 جزرتلا ىلع ردقت الو « هللا نع ىنغتسنالو : هللا هلعفي نأ لبق ائيش لعفي نأ
 هل ةر رداقم هل ةقولت داما لاعأ نأو للا الإ قلاخال هنأو « هلا لع نم

 اوفلحت نأ نوردقيال داعلا نأو ؛ نولمعت امو , مكقلخ هللاو ١ هناحبس لاق اك

 موا ريغ نم اوقلخ مأ» هناحبس لاق اكو « نوقلخم مهو 0 ًائيش

 طلعاو . هتعاطل ننمؤملا قفورلمللا نأو : رشك هللا باتك ىف اذهو « نرقلاخلا

 لاق اع, نيدتهم اوناك هاده واو.نيحلاص اوناك مهحلصأو ء ملل رظنو : مس

 . «نورساخلا مه كئلوأف لاضي ن هود دتهأا وهف هللا دبب نم » ىلاعتو كرابت

 هنأ ملعنو . هرمو هولح : رش هريخ هردقو هللا ءاضنقب نمؤن انأو

 نإ لوقتو . . انبيصيل ن كب مل انأطخأ امو « انثطخيل نكي مل انباصأ ام
 نيدنو « ًارفاك ناك نآرقلا قلخعب لاق نم نأو ؛ قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا

 نونمؤملا هاري « ردبلا ةليل رمقلا ىري امك : ةمايقلا مري راصبألاب ىري هللا نأ

 هنع نيرفاكلل نإ لوقنو . هلي هللا لوسر نع تاياورلا تءاج انك

 .(توبوجحل ذئموب ممر نع عب الك : لجو زع هللا لاق اك « نوبوجحم

 ةقرسلاو « ىنزلاك « هبكتري بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكن لأ ىرنو
 . نورفاك كلذب مهلأ اومعزو « جراوفلا كلذب تناد امك « رمحلا برشو

 ريغ ناك اذإ ارفاك ناك اهل الحتسم رئابكلا نم ةريبك لمع نم نإ لوقنو

 . اهي رحت دقتعم

 ميو دمحم ةعافشب اوشحتما امدعب اموق رانلا نم جرخم هللا نإ لوقنو

 . صقنيو ديزي لمعو لوق ناممإلا نأو .. ريقلا باذعب نمؤنو
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 مييلع ىثنو هلي هين ةبحصل مهراتخا نيذلا فلسلا بحم نيدنو
 ركبوبأ لَم هللا لوسر دعب مامإلا نإ لوقنو . مهالوتنو « مهلع هللا ىثنأ ام

 . نب رمع مث .. نيدترملا ىلع هرهظأو « نيدلا هب زعأ هللا نأو « هنع هللا ضر

 « اناودعو الظ هولئاق هلتق « ههجو هللا رضن ناهع مث « هنع هللا يفر ب اطللا
 « هلي هللا لوسر دعب ةمثألا ءالؤهف . هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع مث

 هللا لوسر مه دهش نيذلا ةنجلاب ةرشعلل دبشنو « ةوبنلا ةفالخ مهتفالخو

 ؛ مهيب رجش امع فكنو « كلي هللا لوسر بامصأ رئاس ىلوتنو « هَل
 لضفلا ىف ممزاوي ال ءالضف نويدهم نودشار ةعبرألا ةمثألا نأ هلل نيدنو

 ءاهسلا ىلإ لوزنلا نم لقنلا لهأ ابتيثأ ىلا تاياورلا مومجب قدصنو . مهريغ

 ؛ ؟ رفغتسم نم له ؟ لئاس نم له ٠ لرقي ىلاعتو هناحبس هللا نأو « ايندلا

 . هوتبثأو هولقن ام رئاسو

 نم ليلضتو « مهمامإب رارقإلاو حالصلاب نيملسملا ةماأل ءاعدلا ىرنو

 جورخلا كرت نيدنو . ةماقتسالا كرت مهم رهظ اذإ مبلع جورحلا ىأر
 باذعب نمؤنو . لاجدلا جورخم رقنو . ةنتفلا ق لائقلا كرتو فيسلاب مهلع
 ايؤرلا نم ًاريشك ححصنو « جارعملا ثيدحم قدصنو « ريكنوركنمو « رقلا
 ؛مهعفنيمللا نأ نمؤنو ؛ مل ءاعدلاو ء ننمؤملا توم نع ةقدصلاىرنو « مانملا ف

 لافطأ ىف انلوقو . هتايآب هللا مبصخم نأ زوم ندحلاصلا نإ لوقنو

 « اهومحتقا لوقي مث « ةرخآلا ىف اراث مل ججؤم لجو زع هللا نأ نيكرشملا
 , ءاوهألا لهأ ةبناجو ةنتفل ةيعاد لك ةقرافم ىرنو . كلذب ةياورلا تءاج اك
 “ . انلوق نم انركذ امل جتحلسو

 ام نادو « لازتعالا كرت نأ دعب ىرعشألا ءارآل ةميق ةصالخ هذه
 7 2 + رومألا هذه اذه نم طبنتسنو « نيثدحماو ءاهقفلا ةعاج هدقتعت

 ١ - دئاقع نم ةئسلاو باتكلا هب ءاجام لكب طخأي نأ ىري هنأ «

 ماحفإلاو عانقإلا لئاسو لكب اهل جتحبو .

 ريغ نم هييشتلل ةمهوملا تابآلا ىف صوصنلا رهاوظب فخأب هنأ - "
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 ادي هلل نأو « ديبعلا هجوكال آاهجو هلل نأ دقتعي وهف ء هيبشتلا ىف عقب نأ

 . تاقرلخلا ىدبأ هبشتال

 ليلد ىهو « دئاقعلا ىف اهم جنح داح الا ثيداحأ نأ ىري هنإ م ا“

 . داحألا ثيداحأب تتبث ةبث ءايشأ داقتعا نلعأ دقو اهمابثإل

 ف دمج و « ةلزتعملاو اعيمج ءاوهألا لهأ بناجم ناك هئارآ ىف هنأ -

 ْ . نيفرحنملا نم رثك هيف عقو ايف عقي الأ
 ايقتسم اقيرطو نيلاغملا نيب اطسو تناك هئارآ نم ًاريثك نإ قنا ىو

 دجال مظعلا ركفملا كلذ ةايحل سرادلا نإو « فارطألا ةبذاجتملا ءارالا نيب

 . عساولا هعالطاو ريزغل | هملعل أطسو اقيرط راتخمم نأ هيلع تنعلا نم

 قرفلل قيقد مهفو ريبك عالطا ىلع لدي « نييمالسإلا تالاقم ٠ هباتكو

 . مهكل اسم دعابتو مبهاذم نيابتو : مهعزانم فالتخا ىلع ةيمالسإلا

 « هراكفأ نم ةركف لك ىف لادتءالا كلذ تبني نأ ىبمقتملا لع بعصيالو

 اوفن نيذلا ةيمهجلاو ةلزتعملا نيب طسو تاغصلا ىف هيأرف.هدئاقع نم ةديقعو

 هتافص تهزت هللا اربش نيذلا ةمسمجملاو ةيوشحلاو رصبلاو عمسلاو ةايحسأ

 ناسنإلا لاعفأو ةردقلا ىف هيأرو . ًاربك اولع نولوقي امعدتلا ىلاعت « ثداوحلاب

 بسكلاو ثادحإلا ىلع رداق وه اولاق ةلزتعملاف « ةلزتعملاو ةيهلا نيب طسو

 مى بسكالو ءىث كادحإ ىلع ردقيال ناسنإلا نإ : اولاق ةيمهجلاو . ًاعم

 تلاقو : (1) بسكلا ىلع ردقيو ثادحإلا ىلع ردقيال دبعلا ىرعشألا لاقف

 ةيمهجلاو ةل زيعملا تلاقو ٠ ادودحم افيكم ةمايقلا موي ىبري هللا نإ ةبشملا

 لاقف . امهْيب اًتيرط ىرعشألا كلسف . لاوحألا نم لاحم ىربال هئاحبس هنأ

 . ةمعنو ةردق ديدي هلل ةلزئعملا تلاقو « دودح الو لولح ريغ نم ىري

 لاقف ٠ اطسو اقيرط ىرعشألا كلسف . ةحراج دب هدب ةيوشحلا تلاقو

 قولحم هللا مالك نآرقلا : ةلزتعملا تلاقو . رصبلاو عمسلاك ةفص دي هدي

 « ايلع بتكي ىتلا ماسجألاو  ةعطقلا فورحلا ةبوشححلا تلاقو . عدلتبم

 ىرعشألا كلسف ("3ةعدق اهلك نيتفدلا نيب امو « اب بتكي ىلا ناولألاو

 . ىرعشألا نسملا ىبأل بسن اميف ىرتفملا ب ذك نييبت (1)

 . 1١8٠١6 نص ىرتفملا بذك نييبت (؟)
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 ثداح الو قول ال « ريغم ريغ ميدق هللا مالك نآرقلا : لاقو امبْب اقيرط

 تادودحملا تاوصألاو « ناولألا و ماسجألا و ةعطقملاش و رحلا امأف < عدتبم هلو

 هتاعاطو هناميإ عم ةريبكلا بحاص نإ ةلزتعملا تلاقو « تاعرتخم تاقولخم

 هب نمآو ىلاعتو هناحبس هلل صلخأ نم ةئجرملا تلاقو + طق رانلا نم جرخم ال

 :موملا لاقو « امهئب اًقيرط ىرعشألا كلسف « نكت اميم ةريبك هرضت الف

 ءاش نإو « ةنجلا هلخدأو هنع انع ءاش نإ ىلاعت هللا ةئيشم قف وه قسافلا دحوملا

 همالسو هللا تاولص لوسرلل نإ ةضفارلا تلاقو « ةنملا هلخدأ مث « هقسفيهبقاع

 ةلزنعملا لاقو « هرمأ الو هللا نذإ ريغ نم ةعافش هنع هللا ىضر لعلو هيلع

 لوسرلل نإ لاقو ًاطسو اقيرط ئرعشألا كلسف لاوحنألا نم لاحن هل ةعافش ال

 « ةبوقعلل نقحتمملا ننمؤملا ف ؛ ةلوبقم ةعافش هيلع همالسو هللا تارلص

 . ىضترا نمل الإ عفشيالو « هنذإو هللا رمأب ملل عفشي

 قحلا طسولا ىو « طسولاو لادتعالا كللسم هبهذم ىف كالس هارت اذكهو

 . تاقوألا نم رشك ىف مقتسملا ساطسقلاو

 كلسمو « لقنلا كللسم دئاقعلا ىلع لالدتسالا ىف ىرعشألا كلس دقو

 فاصوأ نم فيرشلا ثيدحلاو مركلا نآرقلا ىف ءاج ام تبثي وهف « لقعلا

 هجتيو « باوثلاو باقعلاو باسحلاو ةكئالملاو « رخخاالا مويلاو هلسرو هللا

 ؛ىلاعت وهناحبس هللا تافص ىلع اهم لدتسي ةيقطنملا نمها ريلاو « ةيلقعلا ةلدألا ىلإ

 ةفسالفلا اف ضاخ ةيلقع لئاسو « ةيفسلف اياضقب كلذ ىف ناعتسا دقو

 : وه كلذ ى بيسلاو « ةقطانملا اهكلسو

 لائف ٠ ةيركفلا مهدئاوم ىلع قرتو ؛ ةلزتعملا ىلع جرخت هنأ ١

 مهفلاخ نإو دئاقعلا تابثإ ىف مهتقيرط راتخاو ؛ مهلهنم نم ذخأو مه.رشم نم

 ى اوكلس ةلزتعملا نأ تملع دقو « اولصو ام نيبو هنيب دعابو « جالا ف

 . ةفسلفلاو قطنملا كاسم مهم الالدتسا

 نحلي نأ دبالف « مهمجاهمو ةلزتعملا ىلع درلل ىدصت دق هنأو - ١

 عطقيو « مهلع جلفيل « لالدتسالا ىف مهقيرط عبتي نأو ؛ مهجح لثم



 مل اللثه دل

 . مهل مهججح دريو « مهديأ نيب ام مهمحفيو « مهتاهش
 ع ةينطابلاو « ةظمارقلاو « ةفسالفلا ىلع درلل ىدصت هنأو

 «ةلطابلا لحنلاو ؛ ةدسافلا ءاوهألا لهأ نم مهربغو « ضفاورلاو « ةيوشحلاو
 مهعطقيال ءالع ةفسالف مهنمو « ناهرلا ةسيقأ الإ هعنقيال ءالؤه نم رثكو
 . لقن وأ رثأ مهروحت ىف مهديك دريالو : لقعلا ليلد الإ

 نم ىو « نو رثك راصنأ هل راصو : ةميظع ةلزنم ىرعشألا لان دقو
 ءارهألا لهأو رافكلاو ةلزتعملا نم هموصخ ماعتف . ةرصنو ًادييأت ماكسحلا
 .ةعابلا موصخ نوبراحن « تاهجلاو ملاقألا ىف هراصنأ ثبو ؛ ناكم لك ىف
 1 . ةعاجلاو ةنسلا لهأ ماماب ءالعلا رثكأ هبقلو « اهفلاخمو

 مزح نباف « نوذبانم نوفلاخم نيدلا ءالع نم.هل ىتب كلذ عم نكلو
 هيأرل ةئجرملا نم هدعبو « )١( ناسنإلا .لاعفأ ىف هيأرل ةيريجلا نم هدعي

 عم نكلو « نتلأسملا نتاه ريغ ىف هبقعت دقو (؟) ةريبكلا بكترم
 « هراصنأ دعاس دتشاو « ىمالسإلا خيراتلا ةحل ىف هوفلاخم باذ دق كلذ

 : هكلسم اوكلسو هوذح اوذح دقو مهملك تيوقو « ليج دعب ةايج

 « نيدحلملار ةلزتعملل ةبرام نم ىديرتاملاو وه هب مرقي ناك امم اوماقو
 ناعإلا باوبأ نم باب لكو « لوقلا نيدايم نم ناديم لك ىف مهل ةلزانمو
 . نقيلا بهاذم نم بهذمو

 دقف (*) ىنالقابلا ركب وبأ ارثأ مهنبأو ةيصخش مهاوقأو مهزربأ نمو
 نيهارللا تامدقم ىف ملكتو ؛ ىرعشألا ثوحم بذه « ًاريبك ًالاع ناك
 « ضرعلاب موقيال ضرعلا نأو « ضرعلاو رهوجلا ىف للكتف « ديحوتلل ةيلقعلا

 ةوعدلا ىف رصتقي ملو . كلانه ام رخآ ىلإ « نينامز ىبيال ضرعلا نأو

 )١( مزح نبال لحنلاو للملا ف لصفلا نم ؟8 ص ثلاثلا هزجلا .

 نص عبارلا ءزخلأ (؟) ٠١4 مزح نبال لحنلاو للملا ف لسفلا نم .

 هه م.4 ةنم لالقابلا تام ( عز .
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 ذيخألا زوجمال هنأ ركذ لب « جئاتن نم هيلإ لصو ام ىلع ىرعشألا بهذلا

 ةالاغم كلذ ناكف « جئاتنلا كلت تابثإل تامدقم نم هيلإ راشأ ام ريغب

 : ةنس وأ باتك اب- ءىجم مل ةيلقعلا تامدقملا نإف « ةرصنلاو دييأتلا ىف اططشو

 لصي نأ ىسعو ؛ ةكولسم هقئارطو ةحتفم هباوبأو « ةعستم لقعلا نيدابمو

 املإ لصي مل مم حئارقلا جئاتنو لوقعلا اياضق نم تانيبو لئالد ىلإ سانلا

 نم هيلإ لصو ام فلات مل تماد ام ابم ذخألا ىف رش نم سيلو . ىرعشألا

 . ةيركف تارمث نم هبلإ ىدتها امو « جئاتن

 ملو « ىئالقابلا كالسم كلسي ملف « هدعب نم )١( ىلازغلا ءاج كلذلو
 ىنالقابلا كلسم ةفلاخم نم مزليال هنأ دقتعا لب « هيلإ اعدام لثل عدب

 بطاخخ نيدلا نأب نمآو « ةجيئنلاو لولدملا نالطب لالدتسالا ىف ىرعشألاو
 نأ مهو « ةنسلاو باتكلاب ءاج امب اونمؤي نأ سانلا ىلعو « اعيمج لوقعلا

 . ةلدأ نم نوءاشي ام هووقي

 نس ا ىأو ؛« ىديرتاملا روصنم ىأ مالك ىف رظن ىلازغلا نأ قحلاو
 ىف امهقفاوف « دلقم عبات ةرظن ال « ةصحاف ةريصي ةرح ةرظن ىرعشألا

 اذلو « عابتالا بجاو انيد هأياتترا ام ضعب قف امهفلاخخو « هيلإ الصوام رثكأ

 هتلاسر ىف هلاقام أرقاو . ةقدنزلاو رفكلاب امهراصنأ نم نورثك هامر
 : امف ءاج دقف 6 ةقدنزلاو مالسإلا نب ةقرفتلا لصيفال

 . مسقنم ردصلا رغوم بصعتملا قيدصلاو « قفشملا خلا ابمأ كتيأر ىإإ

 ةفنصملا انبتك ضعب ىلع ةدسحلا نم ةفئاط نعط نم كعمس عرق امل ركفلا

 بامصألا بهذم فلاخم ام ابف نأ مهمعزو « نيدلا تالماعم رارسأ ىف
 قولو « ىرعشألا بهذم نع لودعلا نأو ء نيملكتملا خياشملاو « نيمدقتملا

 خاألا ابمأ نوهف . رسمخو لالجن رزن ءىش ى ولو هتنيابمو « رفك ةرعش ديق
 ريصاو كبرغ نم لفو « كردص هب قيضيال « كسفن ىلع بصعتملا قفشملا
 « فذقيالو دسحب ال نم رقحتساو « اليمج ارجه مهرجهأو « نولرقي ام ىلع
 نم لقعأو لكأ عاد ىأف « فرعي ال لالضلا وأ رفكلاب نم رغصتساو

 .ه ه.م ةنم ىلازتلا ىفرت )١(
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 لجأ مالك ىأو « ننناحلا نم نونجم هنإ اولاق دقو ؛ ويل مخلي نيلسرملا ديس

 . نيلوألا رطاسأ هن نإ اراق دقو « نيلالا بر مالكم قدصأو

 رفكلا لاحم نأ عز نإف « رفكلا دحم هبلاطو « كبحاصو كسفن بطاخ

 « لبنحلا بهذم وأ « ىلزتعملا بهذم وأ ؛ ىرعشألا بهذم. فلاخ ام

 « نايمعلا نم ىمعأ وهف « ديلقتلا هديق دق ؛ ديلب رغ هنأ عاف « ,هربغ وأ

 ىوعدب هارعد ةلباقم هماحفإ ىف ةجح كيهانو . نامزلا هحالصاب عيضت الف

 لك ىف هتفلاع نأ معزيو « ىرعشألا ىلإ بهاذملا رئاس نبب نم لي كبحاص
 ىحلا نوكي نأ هل تبث نيأ نم هلأساف « ىلجلا رفكلا نم ردصو درو

 ع ىلاعت هلل ءاقبلا ةفص ىف هفلاخ ذإ ىنالقابلا رفكب ىضق ىبح « هيلع افقو

 ىلوأ لالقابلا راص و « تاذلا ىلع ًادئاز هلل افصو وه سيل هنأ معزو

 حلا راص ملو ؛ قالقابلا ةفلاخمم ىرعشألا نم ىرعشألا هتفلاخم رفكلاب

 قبس دقف « نامزلا ىف بسلا لجأل كلذ ناكأ . ىناثلا نود اهدحأ ىلع ًافقو

 ت وافتلا لجأل مأ « هيلع قباسلل قحلا نكيلف : ةلزئعملا نم هريغ ىرعشألا

 حال ىح « لضفلا تاجرد تردق لايكمو نازيم ىأبف « ملعلاو لضفلا ىف
 قى قالقابلل صخر ناف . هدلقمو هعوبتم نم دوجولا ىف لضفأ ال هنأ هل

 . ةصخخرلا هذ صيصختلا كردي امو .. هريغ ىلع رجح ملف « هتفلاخم

 فسعت امك « هءارو قيقحتل ال ظفل ىلإ عجرب ىنالقابلا فالخ نأ معز نإو

 « دوجولا ماود ىلع ناقفاوتم اعيمج امبمأ امعاز نبصعتملا ضعب هفلكتب

 فالخخ هيلع دئاز فصو ىلإ وأ تاذلا ىلإ عجري كلذ نأ ىف فالدللاو

 تافصلا هيفن ىف ىلزعملا ىلع لوقلا ددشب هلاب اف « ديدشتلا بجوي ال بيرق

 با يب يح علس دات * تاموللا عيمجي طيخ ماع هل نأب فرثمم وهو

 ب قرفلا اف « ةدئاز ةفصب وأ تاذلاب رداق ملاع هنأ ىف' ىرعشألا فلاحي امئإو

 . خلا .. نفالحللا

 امامإ ابف دلقبال ةثيرج ةرظن دئاقعلا ىف رظنب فيك اذه نم ىرتر
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 ,ىهنا امم بيرق ىلإ ىبنا نإو « دئاقعلا ف ةررقللا بهاذملا نم ابهذم عبتيالو

 . امهعابتأو اههراصنأو ىديرتاملاو ىرعشألا هيلإ

 هجناتن ىف ىرعشألا بهذم اوقنتعا نورشثك ةمئنأ ىلازغلا دعب ءاج دقلو

 « (؟)قاجرجلا فيرشلا ديسلاو « (١)ىواضيبلا مهم « هلئالد ىلع اودازو

 لوقعملاب ًارمخ اوطاحأ نيذلا ذاذفألا ةمثألاو « مالعألا ءالعلا نم

 مالكلا لع ىفقغو دل زدعملا ىلع مدو درو « مهلئالد تنود دقو « لوقنملاو

 لإ مهادهو ع« دادسلل عيمتللا . هللأ قفو « نآلا ىلإ س رد لازال ىذلا

 . داشرلا ليبس

 أمث ريغو

 م اققدم ايعفاش ابقفو « ادبعتم اماماو ء اديم !رظانم ناكو 7١١ ةنس ىواضيبلا فوت 000

 اف فلأ ءةيلقملا مولعلاب الم 2 ايفنح اهيقف ناكو « 816 ةنس ىناجرجلا قرت (؟)
 . اهل سانلا مفتنا ابتك
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 (رعسال اناط اب رش اخ
 ىلاعت هللا ءامسأ قى قابجلل هترظانم

 لاقف ؟ القاع هللا ىمسن نأ زوجم له : لاقف « ىلابحلا ىلع لجر لشد

 هللا ىح ف عنملاو : عناملا وهو + لاقعلا نم قتشم لقعلا نآل « ال : ىلابجلا

 . قالطإلا عنتماف « لامع

 « امكح هناحبس هللا ىمسي ال كسايق ىلعف : ىرعشألا نسحلا وبأ لاقف

 نع ةبادلا ةعئاملا ةديدحلا ىهو « ماجللا ةمكح نم قتشم مسالا اذه نأل

 : ناسح لوق كلذل دبشيو « حومجلا

 ءامدلا طاتخم نيح برضنو .اناجه نم قارقلاب محنف

 . : رخآلا لوقو

 ابضغأ نأ مكيلع فاخنأ ىنإ مكءاهفس اومكح  ةفينح ىنبأ

 اًمتشم ظفللا ناك اذاف ؛ مكءاهفس اوعنماو « اناجه نم قاوقلاب م: ىأ

 هناحبس هيلع مكح قالطإ عنمت نأ كمزل ؛ لاحم هللا ىلع عنملاو عنملا نم

 . ىلاعتو

 ىسي نأ ترجأو « القاع هللا ىمسي نأ تعنم ملف : ىنابحلا لاق

 ؟ امكح

 نود « ىعرشلا نذإلا ىلاعت هللا ءامسأ ذطخأم ىف ىبرط نأل : ىرعشألا لاق

 عرشلا نأل القاع تعنمو « هقلط طأ عرشلا نأل امكح تقلطأف « ىرغللا سايقلا

 . هتقلطأل عراشلا هقلطأ ولو « هعنم

 . ليلعتاو حلصألا ى امهعيب ةرظانم

 : ةثالث ىف كلوق ام : الئاق ىئابحلا ىلع ابأ ىرعشألا نسحلا وبأ لأس

 رفاكلاو « تاجردلا لهأ نم نمؤملا : لاقف « ىبصو « رفاكو « نمؤم

 . ةاجنلا لهأ نم ىصلاو « تاكردلا لهأ نم

 (لدجلا خيرات -5١1م)
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 ؟ نكم له تاجردلا لهأ ىلإ قري نأ ىبصلا دارأ نإف : ىرعشألا لاق

 , ةعاطلاب ةجردلا هذه لان امنإ نمؤملا نإ : هل لاقي « ال : ىئابجلا لاق
 . اهلثم كل سيلو

 تلمع تنك ىنتييحأ ولف « ىنم سيل ريصقتلا لاق ناف : نسحلا وبأ لاق
 . نمؤملا لمعب تاعاطلا

 تبقوعلو « تيصعل تيقب ول كننأ ٍلعأ تنك : هللا هل لوقي : ىلابحلا لاق
 . فياكتلا نس ىلإ ىهّنت نأ لبق كتمأو كلتحلصم تيعارف

 « ىلا تملع امك هلاح تملع براي رفاكلا لاق ولف : نسحلا وبأ لاق
 . ىئابجلا تكسف . هلثم ىحلصم تيعار الهف



 نر لف التسحا

 عبارل رمل ءرهسم ىلا ىلا رع رم
 ندملا لك ىف ةراضحلا قاطن عاستاب نمزلا نم ةيقللا كلت تزاتما

 ةيركفلا ةكرتلا قاطن عاستاو « مولعلا ةرتكبو . نارمعلا ةعسو « ةيمالسإلا

 هيودتبو . ةمجرلا بتكلا ةرثكو « مالسإلا ىف ىلاوملا نم ريثك لوحخدل
 ةفرعمم ةيانعلاو « لاجرلا رودص ى تناك نأ دعب « بتكلا نوطب قى ةنسلا

 ةياورل سسأو نيناوق عضوو هلي هللا لوسر نع ىورملا نم حيحصلا
 ىلع بوذكملا نم حيحصلاو ؛« بيطلا نم ثيبحلا اهم نيبتي ىكل « ةنسلا

 ١ طبنتست ىلا لوصألا ىف ناك نيدبتحما نيب عازتلا نأبو . مُتلري هللا لوسر

 . اهسفن ماكحألا ىو : ةيعرشلا ماكحألا ابنم

 : ةنسلا ق فالتخالا

 ةيوعص ىف اببس دهعلا لوط عم و ىبلا ىلع بذكلا ةريك تناك

 ةركف سوعرلا ضعب ىف تدين كالذلو « ةئسلا نم ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم

 :«مركلا كآرقلا ىلع راصتقالاو « نآرقل انايب نكت مل ام ةنسلاب جاجتتحالا ضفر

 هقاقحتسا مدعل رثدناو « خيراتلا حل هتوط سانلا نه قيرفلا اذه نأ رهظيو

 دحأ نيب تماق ةرظانم هيف تركذ ىعفاشلا مامإلل مألا نأ الولو « ءاقبلل

 ةلزتعملا نم اوناك ءالؤه لعلو « دحأ مبم عمس ام ىعفاشلا نيبو هب ئلئاقلا

 نودبدجي اوناك مهنأ ثيدحلا فلتخم لبوأت باتك ىف انيأر دقف « مالكلا لهأ

 جاجتحالا وضفار مه ةرصبلا لهأ ضعب نأ ركذب مألا نأ انيأرو « هقفلا ىف

 . تملع ام ىلع لارتعالا شع ةرصبلاو ٠ قبس اه ىلع ةئسلاب

 مهنكلو « نيدلا اذه ماكحأ ةفرعمل ىناثلا لصألا ىه ةنسلا نأ ىلع ءايلعلاو

 دقو « كلذل ةحح حلصت ىلا ثيداحألا فاصوأ ىف رصعلا كلذ ىف اوفلتخا
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 لدجرائم ةلأسملا هذه تناك ذإو : هقفلا لوصأ ملع ىف ايفاو انايب هلك كلذ نبب

 . لوصألا هذه هيف تعضو ىذلا رصعلا كلذ ىدهتجم نب فينع

 : ىأرلاو سايقلا ىف فالتخالا
 ءاوعش ةراغ تنشو ىأرلا لهأو ةنسلا لهأ نبب عال دتشا رودلا اذه ى

 « لوقلا نيدايم نم ناديم لك ىف ميموصخ ءالؤه ىقالف ؛ ىأرلا لهأ ىلع
 ىأرلاب ءازهتسالا تارابع نم ًارثك انيأر دقو . هتجحن ىلدي قيرف لك ماقو

 . ثيدحلا لهأ نع ةرداص

 ' هقباس ىف كلذك ناك اك ىأرلا لهأ شع رصعلا اذه ىف ناك قارعلاو

 ' ىلع رصعلا اذه ءاهقف رثكأ ناكو. هباعصأو ةفينح وبأ سايقلاب الوق مهمدقأو
 عيرشتلا ىف الصأ سايقلا ذاخا أدبم نإ : ىرضحلاا ذاتسألا لاق دقو . كلذ

 ةدحاو ةجرد ىلع ءاهقفلا نكي مل نإو ؛ ايظع اراصتنا رودلا اذه ىف رصتنا دق

 مهلقأو « ةيفنحلا هيف ًامدق مورو « ًارثأ مهدعبأف «طابنتسالا ىف هلامعتسا ىف

 ضحعب هئع دعتباو «٠ نقيرفلا نيب ةيعفاشلاو « ةيكلاملاو ةلبانحلا هيف اذوفن

 0 هضفر ىف ةيرهاظلا الغو « ةعيشلاو ثيدحلا لهأ

 : عاجلا ىف عازتلا
 عابتا بجوي رومأآلا نم رمأ ىلع ءالعلا عاجإ ءاهقفلا نم. موق ىأر

 عاجإلا نأنورخآىأر و( ننمؤملا ليبس ريغ ىف رسيمهعبتي نم نأل؛ هل باتعألا

 « ةجح عاجإلا نإ لوقي ىعفاشلا ناكو . هدوجو ركنأ لب « ةجحم سيل

 ىعدا نم:لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو « هدوجو ركنأ رظان اذإ ناك هنكلو
 ء عاجإلا ى نيدبتحم نبب ةريثك تارظانم ترج دقو ؛ بذاك وهف عاجإلا

 . اهنم رثكلا ءىثثلا مآلا باتك ىفو

 اهنمو « فيلكتلا لصأ اهم ىرخأ رومأ مهعازن تاعوضوم نم ناك دقو
 لوصأ لع تارظانملا كلت ةرمث ناك دقو « كلذ ريغو « ظافلألا تالالد

 . تملع اك هقفلا
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 دتشاو « ةيضرفلاو ةعقاولا لئاسملا لمش دق عورفلا ىف فالتخالا ناكو

 . اهريغو ةعبرألا بهاذملا روهظ هترمث تناكو « عستاو

 داهتجإلا ىلع موقي ناك هقبس ىذلا رودلا ىف انا رودلا اذه ىف فالخلاو

 رهظت تناك رودلا اذه ردخآ ىف نكلو « رثأ هيف ديلقتلل نكي ملو « قلطملا
 « ةعساو ىأرلا ةيرح تناكو « لوزت ام ناغرسو « ديلقتلا حئاور ضعب
 ةعسو تابثو « ةوف ىف هبأر نع عفادي لك قاسو مدق ىلع ةمئاق تارظانملاو

 ةوقو © نيرظانتملا صالخإل « اردان الإ لوقلا ىف ةرتاهم نكت ملو « ردص

 . فينحلا نيدلا بادآب مممدأتو « ,هركف

 لع رصعلا اذه ىف عورفلاو هقفلا لوصأ ىف تارظانملل ًاديلو ءاج دقو

 : نودلخ نبا هيف لاق ىذلا لدجلا

 ؛ مهريغو ةيهقفلا بهاذملا لهأ نب ىرجت ىلا ةرظانما بادآ ةفرعم وه

 نيرظانتملا نم دحاو لكو « اعستم لوبقلاو درلا ىف ةرظانملا باب ناك امل هنإف

 « اباوص نوكي ام هئمو « جاجتحالا ىف هنانع لسري باوجلاو لالدتسالا ىف

 فتي اماكحأو ابادآ اوعضي نأ ىلإ ةمثألا جاتحاف « أطخخ نوكي ام هئمو

 لدتسملا لاح نوكي فيكو « لوبقلاو درلا ىف اهدودح دنع نارظانتملا

 اصوصخم نوكي فيكو « الدتسم نوكب نأ هل غوسي ثيحو ؛ بيجماو

 . )١( توكسلا هيلع بجي نيأو هضراعمو هضارتعا لحنو « اعطقنم

 )١( نودلخ نبا ةمدقم .
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 رتمعلا ار ىف ءابصقلا ثارظانم نضر ان

 ىعفاشلاو نسحلا نب دمحم ناب ةرظانم

 ىبف « ةجاس لجر نم بصغ لجر ىف لوقت ام : نسحلا نب دمحم لاق
 نيدهاشب تبئأف « ةجاسلا بحاص ءاج مث  هرد فلأ هيف قفنأ « ءانب املع

 ؟ مك تنكام « اببلع ىنبو ةجاسا هذه بصتغا اذه نأ نيلدع
 ت.5ح ضر ناف « اهتميق ذدخأت نأ ةجاسلا بحاصل لوقأ : ىعفاشلا لاق

 . هيلإ اتددرو « هل اعلق ةجاسل |! الإ .ىلأ نإو « ةميقلاب هل

 هب طاخبف « ريرح طيش لجر نم بصتغا لجر ىف لوقت اف : لمك لاق

 اذه بصتغا اذه نأ ندع ةدابشب تدبثأو 3 طرخلا بحءاص ءعاجف ع هنطب

 هللا : دمحم لاق . ال ىعفاشلا لاق ؟ هنطب نم طيخلا عزت تنكأ . طيخلا

 هيسصغي ملول ىفرمخأ « لجعت ال : ىعفاشلا لاق . كلوق تكرت « ربكأ
 مرد مأ « كلذ هل حابيأ « اهنع ءانبلا اذه علقي نأ دارأو ؛ دحأ نم ةجاسلا

 « هسفن طيخ طرخلا ناكوا تيأرفأ : ىعفاشلا لاقف « حابي لدم لاقف ؟ هيلع

 لب ةدمحم لاف ؟ هيلع مرح مأ « كلذ هل حابمأ ظ هنطب نم هع زني نأ دارأف

 . مرحم ىلع احابم سيقن فيكف : لاقف ؛ مرح

 ءرحبلا ىف جيلو « ةنيفس ىف ةجاسلا بصاغ لخدأ ول تيأرأ : دمحم لاق

 . ةنيفسلا نم حوللا عزنت تنكأ

 عزنأ مث هيلإ ىسارملا برقأ ىلإ هتنيفس برقي نأ هرمآ : ىعفاشلا لاق
 . هيحاص ىلإ هعفدأو « حوللا

 ؟ رارض الو ررضال : لي هللا لوسر لاق دق سيلأ : دمحم لاق

 . هب رضي لو « هسفنب رضأ وه : ىعفاشلا لاقف

 اهدلوأف 2 ةيراج لجر نم بضصتغا لجر ىف لوقت ام : ىعفاشلا لاق م

 « نيملسملانيب اوكحو :ربانلا ىلع اوبطخخو  ميرككلانآرقلا اوءرق دق مهلك ةرشع

 هّتلا كلتدشان « هنم اهصتغا اذه نأ « نلدع نيدهاشب ةيراجلا بحاص تبثأف
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 لاف « ةيراجلا بحاصل ءاقرأ هدالوأ نأب مكحأ : لاق ؟ مكمن تنك اذامب

 م ةجاسلا نع ءانبلا عاقتوأ ءاقرأ هدالوأ لعجت نأ اررض رظعأ امبسأ : ىعفاشلا

 هيرهار نب قاحسإو ىعفاشلا نيب ةرظانم
 دقف . تغبد اذإ ةئيملا دولج ىف ىعفاشلا عم هيوهار نب قاإ رظانت

 : ىعفاشلا لاقف ؟ ليلدلا ام قاعسإ لاقف : اهروهط اهغابد ىعفاشلا لاق

 خيي ىنلا نأ ةئوميم نع سابع نب هللا دبع نع هللا ديبع نع ىرهزلا ثيدح
 . اهدلجم معفتنا اله : لاقف « ةتيم ةاشب رم

 لبق 2 هللا لوسر انيلإ بتك : مكح نبا ثيدح : قامسإ نبا لاق

 ابان نوكي نأ هبشأ -بصع الو تاهإب ةتيملا نم اوعفتنت الأ رهشب هتوم

 ش . رمشب هتوم لبق هنأل « ةنوميم ثيدحل

 . عامس كاذو باتك اذه : ىعفاشلا لاق
 ةجح. ناكو « رصيقو « ىرسك ىلإ بتك هلي ىتلا نإ : قاعسإ لاق

 . ىعفاشلا تثكسف . هللا دنع مهلع
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 ال تهارصع ىلإ عئرارلا رمل رم
 نم نيدلا بلطي دبّدجمم امهدحأ : نيمسق ةقباسلا روصعلا ىف سانلا ناك

 ىذلا رمآلا ىف نيدلا مكح نع مهأسيف ؛ ملعلا لهأ ىأي دلقم ىناثلاو هلوصأ

 . هل ضرع
 حبصأو « ديلقتلا حور مهلع تلوتسا دقف « روصعلا هذه ىف سانلا امأ

 « اهرداصم نم ماكحألا طبنتسي نم ال « هريغ هطبنتسا ام ف رعي نم هيقفلا

 : ىشركلا نسحلاوبأ مامإلا لاق ىّبح . ةقباسلا بهاذملا بامصأ دياقت عاشو
 كلذك ثيدح لكو « ةخوسنموأ ةلوؤم ىهف انباحصأ هيلع ام فلاخت ةبآ لك

 داهتجالا باب حتف ىلع مدقأ ًادحأ نأ فرعي ملو . ©2) خوسنموأ لوؤم رهف

 اليلق ًاددعو ؛ نيم رحل مامإ دلاو ىتيوجلا مامإلا الإ « هقالغإ اوكحأ نأ دعب

 . لئاسملا ضعب ىف اودبنجا ءالعلا نم

 « ةحتفم تناك دقو « لوقعلا مامأ ملعلا باوبأ تقلغ اذامل نكلو

 دابنجالا ةحاس ى تناك دقو « قيضلا ديلقتلا طرحم ى لوقعلا تزكرو

 : اهنم رومأ ةدع كلذ ىف ببسلا ؟ ءاجرألا ةعسنملا

 اورانأ نيذلا نيدهتملا ةمثألا نم مهتلتاسأ راثآل ليمالتلا بصعت

 بصعتلا نإو « عطاسلا مهلقع رونب لئاسملا تالظ اوفشكو « قباسأا رضعلا

 سانلا ةوعدو « امادهأب قلعتلاو « الع دوما ىلع ناسنإلا لمحي ةركفل

 « نيقباسلا ةمألا دعب اوءاج نيذلا كلثل وأ لعف كالذكو « اهذيبت و  املإ

 اك دابتجالاو ؛ اهاونم ىلع ريسلا لدب اهرشنو  مههاذم ةساردب اونع دقق

 . مهسفنأ ىف اوكشو « نيقباسلاب سانلا قثوف ؛ اماصصأ دهتجا

 )١ ( ىرضملا دمحم ذاتسألل عيرشتلا خيرات .



 به األ دم

 : ءاضقلا

 1 نيدبحا نم رمألا لوأ مهماضق نوراتحم ءافلتللا ناك
 , نيدلقملا نم مهرايتخ منا اورثآ روصعلا' دأه ُْق مهلكلو 2 نيدلقملا نمال
 نونوكي ثيحن 6 هب نومك ام مه اوئيعيلو 6 بهذع مهوديقيل
 نيدهرملا ةاضقلا ضعب نألو « بهذملا كلذ فلاخي ءاضق لك نع نيلوزعم
 بيسأل < سانا دنع دقت راثم هلك نو كيف « ءاهقفلا ةفطختتل ض رعتي ناك
 ةيعاد ال « نانئمطا ةيعاد نوكي نأ بجي ةاضقلا مكحو « مل « مل نانثمطا

 ىضاقلا دييقت ناكو . مهضارعأو ميئامدو ملارمأ ىلع سانلا نئمطيل ٠

 ٠ هب سانا ركأ ءافتكاو « بهذملا اذه رشن ىف اببس ةفيلخلا هيضتري بهذ
 ّك --و ممن ع دابتجالا باب قالغإل تمدبتسملا ماكيلا ىعس

 هرم تا « لرقعلا ذإ « مهرمأ مهلع ضقني دق ام احرتفم هرارمتسا
 ضقني ام هلوضأ نمتددجو ٠ هعيباتي نم اولمتو « قئاقح نم نيدلا لام لا
 . نرمشاغلا اهدعارق سسؤيو « نوملالفلا اهنبي ماعد

 بهالملا نيودت

 ظ ريسيلا لوسلا نوباطي امئاد ساثلاو. ؛ اهل وانت سانلا ىلع لهس اهيودتف
 . ريسعلا بعصلا نود

 ثبداوح ماكحأ فرعت قبس ايف داهتجالا ىلإ سانلا عفدي ناك
 ى ةعيرشلا رمأ نوكرديال تِض رع توكَشو اهمكح نوف رعي ال تدج
 ىلا ثداوحلا ماكحأ اونودو « قباسلا رودلا ق نودبمملا ءاج الف ٠ امش

 اودجو ةلأسم مل تض رع الك سانلا راص « اهضورع لمتح ىلاو تض رع
 اب مهجاس تدسف « اهنأش ىف ملاقع أاوفتكاف « ال اوض رعت دق نيقباسلا

 نم نيمدقألل ام كلذ دعاسو « ديدج ثحن ىلإ مه زفخم زفاح الف « اردجو

 حلاصلا فلدنلا مركتب مثألا ةيانعو « لالجإ نم نمزلا مهسكي امو « ريدقت
 . نيتم طابرب اهضامب اهرضاح طبت رل نيضاملا نع

 ىف ماكحألا للع فرعت ىف الإ مهللا « ديلقتلا ىلإ سانلا فرصنا هلك اذهل
 ءار الا ضعب نيج رث وأ « طانملا جيرخن ىمسي ىذلا وه اذهو « بهما

 ء بهذملا ىف دهتما كلذ ىلع ةردقلا ىثوأ نم ىمسيو « اهربغ ىلع بهذملا ىف
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 : لدخلاو تارظانملا

 « داهتجالا باب لافقإل « قباسلا رصعلا نع تلق دق تارظانملا نأ نظتال

 نيب نكلو ؛ تعاشو « تدتشا دق 'تالداحما نإ لب « هقالغإ ماكحإو

 راض « ماكحألا نم مح ةفرعم ىلإ لوصولا قبس مف امم ضرغلا ناك

 "سلا تعاش دقو « بهذم ىلع بهذي ةرمصنت روصعلا هله ّق اهم ضرغلا

 . ناسارخ وأ قارعلا ىف ةنيدم اهنم ولت ال تناكف « ًارششك ًاعويش تارظانملا

 لهأ نم ريثك اهرضحمو « ءارتكلاو ءارزولا مامأ دقعت تارظانملا تناك

 . ءازعلا سلاجم ىف دقعت تناك ىتح « هءافترا ىلعأ اهليس غلبو « ىلعلا

 نمم دحأ ةافوب بيصأ نم نأ دادغبب ةداعلا : ىجابلا ديلولا وبأ لاق

 « هناوحنإو « هناريج اهف هسلاجم « هضبر دجسم امايأ دعق « هيلع مركي
 .كلتف « هفرصت نم هئداع ىلإ ىلستلا ىف هيلع اومزعو « هوزع مايأ تضم اذإف

 ى عطقت ال هناربجو هناوخإ عم « ءازعلل هدجسم ىف اهم دقعي ىلا مايألا

 دجاسملا ىف ءاهقفلا ةرظانمم وأ « مي ركلا نآرقلا ةءارقب الإ بلغألا

 ةيعفاشلا نيب ةشقانملا تدتشاو « ةيهقفلا تاشقانملا ىلع سانلا لاثنا

 ( عرشلا دعاوق طابنتسا وأ ؛ ماكحألا للع ةفرعم مفادلا ناكامو « ةيفنحلاو

 ىلازغلا مالسإلا ةجح ناكو . ماكحلا ةوبشو 2« بصعتلا ةمب“ ءاضرإ لب

 « همصخ ةيصانب ذخألا ف مهاوقأو « ةرظانملاو لدحلا ىف سانلا ٌدحأ نم

 هبلط ىلع نواعتاا نم نئاقنلا نم عونلا اذه دعي لو « هللا ىلإ بات هنكلو
 ىلع نوسبلي موقلا ءالؤه نإ : نيرظانتملا ءال ؤه ىق لاق لب ؛ قحلا

 . نيدلا نم قملا بلط ىلع نواعتلا نإ مهوقب مهسفنأ

 قلعتالو : ىلدابعلا رهاظل لوقي دماحابأ تعم» : ىديحوتلا نايحوبأ لاقو
 ,لتخ ىلع همف ىرجب مالكلا نإف ؛ لدجلا سلجم ىف ىنم عمست امل ًاريثك
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 ولو « اصلان هللا هجم وأ مكتن ائسلف « هتيلاغمو هعفدو « هتطلاغمو مصخلا

 انك نإو «مالكلا ىف انل واطت نم عرسأ تمصلا ىلإ انوطخخ ناكل كلذ اندرأ

 1 . ىلاعت هللا

 انايحأ لختت تناك ىتلا تاشقانملا هذهو « ةاحالملا كلت تدأ دقو

 : نيرمأ ىلإ تاطلاغملل

 هامس ىذلا «٠ ةرظانملاو ثحبلا بدأ مع عضو مامتإ : امه.دحإ

 . قبس اهف أدتبا هنأ انيب دقو « لدجلا ٍلع نودلخخ نبا

 « تاوادعف تاهصاخم ىلإ لقتنا ىذلا ىبهذملا بصعتلا دادتشا : امبيئاث

 نأ ىلإ لاخلا تلصوو « رحانت ىلإ ىدؤي داك ىتح « ةماعلا ىلإ كلذ ىرسو

 جورخو <« ططش كلذ ىو ) بهذملل فلاخلا ةمامإ زوج ال ناك ءاهقفلا ضعب

 ىأر لحجب مهنم لك ناك مبلع هللا ناوضر ةمثألا نإف « لادتعالا ةداج نع
 انبهلذم : لوقت ىلا ةروثألا ةيهقفلا ةدعاقلاو « هفلاخم ناك نإو « رخآلا

 . مموناق تناك «باوصلا لمتحم أطخ انريغ بهذمو « أطللا لمت باوص

 . ةفينح ىنأ ىلع لايع هقفلا ف سانلا : ةفينح ىلأ نع لوقي ىعفاشلا ناك دقو
 . هب ىملعأف كدنع ثيدحلا حص !ذإ:لبنح نب دمحأل لوقتي ناكو

 وجرن « بهاذملا لهأ نيب بصعتل ١!: نم ةليلق ةراثأ ن آلا ىلإ لاز الو اذه

 . ماهفألاو لوقعلا ةعس اهليزت نأ





 ني طخ ةجنت





 رجالك١ - ١ ةدسب عوف
 ؛ ظاعولا ةودقو « داهزلا مامإو « ىومألا رصعلا ىف نيركفملا خيش وه

 . نامإلاو ىوقتلاو « نايبلاو نسللا وذو

 هركفت ىحانمو هءارآ درن نأ ركفملا ةسارد دنع بجاولا نم ناك اذإو
 دنع نيبن نأ مزاللا نف « اهنم لبأ ىلا اهعيبانيو ؛ ىلوألا اهرصانع ىلإ

 « اهلظ ىف عرعرت ىلا ةئيبلاو « هساجمو همدو هترسأ نسحلا ىلع مالكملا

 تراسف « اهالوت ىثلا هلامعأ نيبن نأو « اهناطلس تحن امو « اهوج ىق ادشو
 . هتاكلم اًهجعبم ىلع تلوكتو « هئاداع اهقفو ىلع

 : هترسأ

 راسي هوبأف « سرفلا قيقر نم لب « ىلاوملا نم نيوبأ نم نسحلا دلو
 باطتللا نب رمع دهع ىف اهحتف دنع ةبعش نب ةريغملا هرسأ )6١ ناسيم ىرسأ نم

 . هنع هللا ىضر

 « ايابسلا نم ةرمخ همأو « هنع هللا ىضر تباث نب ديز ىلوم راص دقو

 دلو اهنيب ىو ؛ نئمؤملا مأد هلي ىبنلا جوز ةملس مأل ةالوم تراصو

 ىف تباغ اعر همأ ن نأ ىح « اهتياعرو اهتءالك نينمؤملا مأ هتحنم دقو « نسحلا

 , 1 همأ ءىجت نأ ىلإ هب هللعت اهسدث هيطعتف ؛ ىكبيف « هتجاح
 اذإو « ةملس مأ نينمؤملا مآل ةمأ همأو « دلو هنأ مهفن قايسلا اذه نم

 ىلع دلو نسحلا نأ لوقن نأ بجو لاخلا هذه ىف ىعرشلا يكحلا انقبط

 . اهديس نبا نكي ملام « اهقر ىف همأ عبتي ةمآلا نبا نأل « قرلا

 )١( قارعلاب عقص وأ ةيرق .
  50ةكحلا كات نأ نوو ريف : لوقيو هب رشف « هيأع رد اهبدث نأ ناكشش نبا ىوريو

 هأ . كلذ ةكرب نم ةحاصفلاو .



 كك ل

 فرعنال اثأل « طقف هتقتعأ وأ « همأو وه هتقتعأ ةملس مأ نا رهسب نكلو
 هورك ذي مل ةاورلا نآل « ريغص وهو هءاج قتعلا نأ رهظي و ؛ اهاوس اكلام هل

 « كلذ ربتشال اليوط ادمأ ادبع رمتسا هنأ ولو « نينم إلا ,ل دبع هنأ ىلع

 لاق امدنع اريغص هقرب هريبعت ىلإ ىري ناك جاجحلا لعلو « ةاورلا هتلقانتلو
 منأو « ةرصبلا لهأ ديبع ىمتشيأ : هل هقيسفت هغلب ذإ « ماشلا دنج ابطاخم
 . نورت الف « روشح

 قو ةملس مأل ةالوم همأو « تملع انك تباث نب ديزل ىلوم هوبأ ناكو

 « برش ةبذعلا اهلهاتم نمو « عضر اهقيوافأ نمو « دلو ةمكحللا هذه طسو

 « مولعلا ىف نيثحابلا ةمدقم ىف اوناك ىلاوملاو « ىلاوملا نم كلذ قوف وهو

 نب هللا دبع : ةلدابعلا تام امل ؛ ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق

 هقفلا راص - صاعلا نب ورمع نب هللا ديعو « ريبزلا نب هللا دبعو « سابع
 « حابر ىأ نب ءاطع ةكم لهأ هيقف راصف « ىلاوملا ىلإ نادلبلا عيمج ىف
 لهأ هيقفو « رشثك نب ىبح ةماعلا لهأ هيقفو « سوواط نملا لهأ هيقفو
 ماشلا لهأ هيقفو « ىعخنلا ةفوكلالهأ هيقفو « ىرصبلا نسحلا ةرصبلا
 هللا نإَف « ةرونملا ةنيدملا الإ ىلاسارحلا ءاطع ناسارخ لهأ هيقفو . لوحكم
 م بيسملا نب ديعس عفادم ريغ ةنيدملا لهأ هيقف ناكف ٠ ىشرقب اهصحخد ىلاعت

 : كلذ ق ببسلا لعلو

 ةرادإو « ةسايسلاو ةسايرلاو برتلاو داهجلاب برعلا لاغتشا ك ١
 . اهوصخمو اهويلاعق « مولعلل ءالؤه غرفتو « ةلودلا نوثش

 8 راكفألا ةدايق ى اودجوو «. ناطلسلا اودقف ىلاوملا نأ - ؟
 . اودقف امل اضوعم ةيلقعلا ةدايسلاو

 1 اع اوثروف مهعابتاو مهمدخم اوصتخا ةباحصلا ىلاوم نأ س- '"'

 مهر 302+ هراكفأ لايجألل اولقلو

 تاعرنو ؛« مهممأ نع ةيركف ةفاقث اوثرور« رضح ىلاوملا ءالؤه -
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 بيطأ اوجتنأو « سرغلا ىوقأ اوسرفف « ةيئيد تاساردل اهم امي ةيلقع
 رشلا

0 
 شاعوءةر ونملاةئيرلملا لإ داعمت «ىرقلا ىد اوبأشتنو « ةروذملاةنيدملاب نسي ادلو

 .ةرونملاةنيدملابهيف ىب ىلا نع ز را نيعتلاب معن لو«ةيوبنلا تويبلاب ةلصدلتيب
 ةنيدملاب ناك هنأ ىوري هناف « هبابش نم ىلوألا نئسلا أبف ىفق هنأ رهظيو
 5 ةنس ةرشع عبرأ هنس تناكو « ناهع لتق ذإ ةرونملا

 تنكو « نامع لثق عوب ةنيدملاب تنك نسحلا لاق : لمألاو ةينملا ىف ءاج
 هغلب امل ( ايلع ) نينمؤملا ريمأ نأ نسحلا ىورو : ةنس ةرشع عيرأ نبا
  *ىلامأ لو ضرأ مل مهللا : لاقو هدي عفر دجسملا ةيحان ىف وهو « ناتع لتق

 ىم ىلإ ىردن الو « عفاي وهو ةنيدملاب ناك هنأ ىلع لدي ردا اذهف
 ءامتز لك دفي ابلإو « ةباحصلا شع ةرونملا ةنيدملا تناك دقو ماقأو رمتسا
 تناك اهنأل ٠ عومجو جاوفأ سانلا فئاوط لك نم اهفو « ةحوتفملا مثألا
 رقمو ؛ مهلود ةبصق ىلع سانلا دروتي نأ ىىبطو « ىالسإلا هلا ةبصق
 ةئاولث تيقل : لاق دقو « ةباحصلا ضعبب نسحلا ىتلا ةررونملا ةئيدملا قف« مهلك
 م مهمولع نم ًارثك قلتو منع لخخأف « ايردب نوعبس مهنم ةباحصلا نم

 ىف ناكو « ةنيدملا ىلإ ارثيجم نأ دعب الإ ىراسألا عزويال رمع ناك
 اوناكو « مهس ةنيدملا تجاف « مورلاو سرفلا نم فارشأ ىرسألا ءالؤم
 ؛ مالسإلا ىف مهم ريثك لخدو ؛ مهمنأ ىف داس ىبنلا جبذلا ىلع نيملعتم

 . مهغبصب ةيمالسإلا ةايحلا أوخبصف
 وهو « ةقراعمو ىلوألا همولع ىرصبلا نسحلا قلت كئلوأو ءالؤس ىلع

 تناكىلا تاعزنلاو « ةيسرافلا مولعلاب نيدللا لع هتسارد ف ىقتلاو « ءىيبشان

 . ةقباسلا مثألل

 دقو ءءاوهألاو لحتنلاو للا قارعلا قو « قارعلا ىلإ كلذ دعب لقتناو

 مل اوشنأو 4 هيف اورشتنا دق نايرسلا ناك « ةع الق تاينءال انطوم ناك

 (لدجلا خيرات«: م)



 سل #05

 © ناكو « كئاقعلا نم رثك ف لداجتت ةينارصن بهاذم مالسإلا لبق قارعلا

 ء نفلاو بورحلا اناديم مالسإلا ىف قارعلا تاكو « نوفقثم نانوي ةرحلا
 . مدي جياشاو ةعيشلا ناب يبدا رحاتتلاو

 ةيوقل سفتلاو 3 هتاوجر نسحلا من 2 ءاوهألاو لحتلا نم جيزملا كلذ

 هتوق صلختسي ىوقلا لجرلاك « راكفألا لك نم ىحوراا اهءاذغ صلخمتست
 سفن تذلغت اذإ بجع كلف « داتقلا لسو نمو ؛« نادعسلا كاسح نم

 تصلخستساو « ةرحاتملا ءارآلاو « ةبراضتملا راكفألا هذه نم ىرصيلا نسا
 امك ءارألا لطاب نم ديفتست ةيوقلا سفنلا نإو . اهم امرقيو امني ام اهيب نم

 « لطحن نم هايانث امو 3 لحد نم لطابلا ىف ام فرعت ذإ اهحييمض ن ار كيفتست

 ريحتي ىذلا وه هسفن ىف ايوق سيلو . نيقيو ةنيب ىلع قحلل اهك اردإ نوكيف
 وه هسفن َّق ىوقلا نكلو 6 راكفألاو ءاوهألا عزانتمو تاهيشلا طسو ُّق

 ىلإ كِّثلا قرطتي الف « ءاوهألا ريصاعأ طسو قحلا هبهذ» ريختي ىذلا
 ءارآلا بارطضا هديزي ال لب ع كسل ىلإ بارطضالا دري الو ع هلق

 حيرلا نم لخأي تباثلا رجشلاك 3 اتيبثت الإ راكفألا ماحتلاو 3 انيقب الإ

 . ىذأب باصيالو هءاذغ ضوصماعلا

 بهاذملا برطضمو ؛ ءار آلا جلتعم ىف ىرصبلا نسحلا ناك كلذكو
 ناكو «٠ ناعذإلا قح هل نعذأو ع ناممإللا ىح هب نمآ نيدلا قاابهذم هل ذختا
 « هناكم ق : ماج وهو « هلوح دديتتف ء حايرلا هب مدظصت مشألا دوطلاك
 « هتوعد هب ىوقيو « هتجدحم ريو ؛ هتجح معدلبأم نيفلا كلت نم صلختسي
 . ارانم سانلا قالغأ ىفو « اقح نيدلا ف : هآر ام تبثيو

 نيسراف اناك امهنوكو ؛ همأو هيبأ لاح نم باتكملا ضعب طبنتسا دقو
 قحلا ىو . ًاريبك اهداجأو 6 أ ريغص ةيسرافلا ةغللا هانقل امهنأو ىراسألا ن و

 بق رعتن ْنأ عيطتسنالو « هأفن وأ كثالذ تبثأ ىتيرات ليس انيديأ نخب ن مل هنأ

 تناك هءارآو هراكفأ نأ ذإ . اهديجمال وأ ةيسرافلا ديجم ناك هنأ همالك ن
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 ع ٌىيثو ببسب نيدلا ىلإ تمن تناك امهاتلكو « ةيداقتعا امإو « ةيلمع امإ
 . ةلصب هرصع ىف ترشتنا ىلا راكفألا ىلإو

 : هرصع ق ةيعامجالا لارحألا

 تلمتكا دقو « مالسإلا ىأر « نيضقانتم نيرصع ىرصبلا نسحلا ىأر

 تاقيتسا دقو ةيلهاجلا نحإلاو «ثدتشا دقو نكفلا ىأر و ؛ هتياده تسمعو ؛ هتوق

 . اهدقرم نم تبثوو « اهءابس نم

 نييومألا رصع نم ًارطشأو نيدشارلا ءافلخلا رصع نم افرط كردأ دق يعن

 قالخألاو « قحلل هيف ةلوصلا .« امئاق مالسإلا ركح لوألا رصعلا ىف ئأر
 ءايحر رافكلا ىلع ءادشأ هيف نونمؤملاو « مركلا ىنلا بدأ اف نورثأتي

 دي مهو © ,هودع ىلع ميسأب « نيرفاكلا ىلع ةزعأ ننمؤملل ةلذآ « مهيب

 ثادحألا ىأرو . مهنوئش حالصإ ىف ةدحاو ديو )2 مهموصخ لك ىلع ةدحاو

 ؛ هيلع جرخ دق قيرفر . لداعلا مامإلا عم قيرف « نيملسملا ثمسق دق

  عاستالا ىف ةوهلاو « قاقشنالا ىف ةدحولا تذدغأ فيك ىأر مث « لوأتو

 فلتختو « نايحألا ضعب ىف عمتجم ةمآلا دجوف « ىومألا رصعلا ءاج ىبح

 « نيدلا ترص اهف فعض دق اهقارتفاو اهعانجا ىف اهآرو ء اه رثكأ ف

 ةعزانملاو ماسقتالا و فالتبخالا نم ةعبوز طسو ىف « هيلإ ةوعدلا تدتشا نإو

 ْ . ماتللا»

 تيوقو « ةيلهاتلا ةيبصعلا تظقيتسا مهضعب نم هابتنا وأ سانلا ةلفغ فو

 باسحألابو باسنألاب رخافتلا داسو « مالسإلا ابنع ىبن ىبلا ةيلبقلا تافالتخالا

 دج ملو ؛ نعطلاو منشلا ف عاذقالاو ىجاهللا رشتناو « ىوقتلاو لامعألاب ال

 هللا ىضر ىلع بسب سانلا اورمأب نأ نم مهعنم اينيد اجرح نويومألا ءافلحلا

 ةبرقو ءادآلا ةبجاو ةينيد ةضيرف كلذ نأكو ء سلاحا ىو « ربانملا ىلع هنع

 ْ . ءارخلا ةبستح

 أ نكسلو « ىرصبلا نسحلا سفن ىف رثأ كلذ لكل ناك
 «ماثآ نم قاقشنالا فام مهفي هلعج قباس ةيناثلا رثأو « نيدلا ةميق كردي هلعج

 بجوم ىلوألا رث
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 هب لخأ امب ذخألا ىلإ سانلا وعدي ناك اذلو « دسافم نم نيدلا رجه ىف امو
 « مهجبن عابتاو « مهقيرط ى ريشلاو « مبمدهم ءادتهالاو ةمألا فلس

 « ابف فلا رصع رثأو « هسفن ىف ةمآألا فلس رثأ فصي وهو هيلإ رظناو

 نمىأرو «لوألان رقلا نمتكردأ نمثل ردأ كنمالج ردأولهللاو : هباخصأل لوقيذإ

 نأ معو « امومغم ىسمأو « امومهم حبصأل « حلاصلا فلسلا نم تيأر
 ىبفن نع ايضار تنك وأو « كراتلاك دهحاو 3 بعاللاك مكنم دولا

 . مكتضغبأو اتضغبأ اذلو « اهنع ضار ريغ ىنأ ملعي هللا نكلو « مكتظعول

 مهسفنأو « ةنومأم مهرورشو « ةنوزحم مه-ولق ادابع هلل نإ سانلا ابمأ
 روهدلا ىف هوجر امل « لئالقلا مايألا اوريص « ةفيفخ مهجتاوحو « ةفيفع
 قى نوعسيو « مب-ر ىلإ نوعرضتي مهمادقأ ىلع نومئاقف ليلا امأ . لواطألا
 «ءايفخأ ءايقثأ ءالع ءاملحفرابللا امأو . مهعومد ةيشحلا نمىرجت « مبءاقر كاكف

 مهب امو « ىضرم ةيشحللا نم ملام « ففعتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهسحي
 مل لحأ اهف أوناك مهو « اهارهأو رانلا ركذب اوصصخ مهكلو « ضرم
 مك ايندل مكنم مهنيدل مهمولقب رصبأ اوناكو « مكيلع مرح ايف مكنم دهزأ
 لع اوبذعت نأ مكنم فوحخأ مهملع درت نأ مهتانسلل اوناك ملو ٠ مكراصبأب
 . نوحلفملا مه هللا بزح نإ الأ هللا بزح كئلوأ . مكتائيس

 تاراضحلا تاوذ مألا تاراضحم برعلا ةجاذس تقتلا هرصع قو
 هيف تقلا ىلا تاراضحلا هذه لهانم نم نولبني برعلا أدتباو « ةميدقلا
 : ةفلتمم فطاوع تمدطصاو « مثألا نم مهريغ تاداعب برعلا تاداع
 ةيسايسلا كراعملا راوج تناكف « تايموقلا تبلاغتو « تاداعلا تعراصتو

 .تايندم مادطصا اهماوق ةيسفن ك راعم ةدئاسلا ةيركفلا تابارطضالاو ةيشافلا
 . تاراضح بارطضاو

 « ءافج بهذيف دبزلا امأف « دئاقعلا ربصت هذه بارطضالا روصع فو
 اهنكلو « راكفأو ءارآو دئاقع رهظت . ضرألا ىف ثكميف سانلا عفني ام امأو
 كلذو « محتلملا كلذ طسو ىفو « خيراتلا ةجل اهموطتو. بوذت ام ناعرس
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 . هيئتري امل ركفم لكو « هدقتعي امل دقتعم لك سمحتي ىركفلا جايملا
 «نامإلل سمح كلذل هناعإل اصلانمؤم هجبنم ىف ىرصبلا نستلسا ناك دقو

 ١ . هرصع ىف ىلوألا ةلزألا هل ناكف « هبلط ىف دتشاو

 : هرصضع ق ةيسايسلا ةلاخلا,

 نيملسملا رمأو « ًامئاق نيدلا مكح كردأ 3 مكحلا نم نيعون نسحلا كردأ

 ءافلخلا رصع كردأ . دتحا و دتشا دقو بلغلا مكح كردأو ؛ مهيب ىروش

 . هموقيلف اجاجوعا ىف مكنم ىأر نم : ؛ لوقي هيف ةفيلخللاو « نيدشارلا
 . هقلع تعطق هللا قتا ىل لاق نم ؛ لوقي مهيطخو « ةيمأ ىب , رصع كردأو

 ضوضفع كلف « قيفر كلم ىلإ ةفالخ نم لقتليوهو مكدملا كردأ كلذ قوفو

 « هللا نوعيطي « مالسو نانئمطاو ةعدو نمأ ىف سانلاو ىلوألا هتأشن أشن

 : مهف نيدلا ماكحأل نيذفنم رمألا ىلوأ ىف نودجيو « رمآلا ىلوأ نوعيطيو

 رعشي « نوردصي عرشلا نع « ضفخ امل نيضفاخ « هللا ماقأ امل نيميقم

 مي نأ هي 5 مهرومأب ىنعم هنكلو « مهدحأ الإ سيل مكاحلا نأب سانلا

 ذخأو « رشلا باينأ تدبو ء أفلا سوءر ترهظ املو . مهن مييف هللا كح

 راس دق نسحلا ناككهولتق ىثبح « ثلاثلا ةفيلخلا نع ءوسلا نورشني سانلا

 . ثاليو نم هترجاام كردأو « نيعلا ىأر اهآرو « ةنتفلا هذه ملعف « اعفاي

 « لطابلا هجو ىف قتلا حالس عفر دقو « عبارلا ةفيلخلا كلذ دعب ىأر

 اضعب ىأر مث « انايحأ فيسلابو « بولقلا طاينب ذخآلا عئارلا نايبلا هلمغاني
 فيك ىأرو ؛« مهيلع قحلا لقثل « لطابلا ىلإ نوزاحني اوذخأ برعلا نم

 . مهلطاب ىف نولطبملا عمتجاو « مهقح ىف قحلا لهأ فلتخا

 « نوكسلا رثآ لب « ءايخطلا نئفلا هله ىف عضيو بع مل هنأ رغغ

 نوطبخم سانلا نأو « لطابلاب قحلا طالتخاو « رومألا لبح بارطضال

 نفلا دادتشا دنع عامسألا ىلإ لصيال قحلا ىلإ ىعادلا توصو « ءاوشع

 . نحإلا باخطصاو

 « مآاقلا نم ري دعاقلاو « ناظقيلا نم ريخ نئفلا هذه ىف مئانلا نأ ىأر
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 ( اها[ اهلع بواقلاو ؛ ملط دق رشلا ليس نال « ,يياسلا نم رمخ مئاقلاو

 . نكفلا ءاجومه اهئيصأ دق عامسألاو

 اهبف تدسفو ؛ ثا.دحأ اهف تثدح- نينس نّئفلا كلت ترمتسا دقو

 تاذ نبا لتقو «قينجنملاب ةفرشملا ةبعكلا تيمرو «قالخألا تعزهو ءرومألا

 دايز ىأر « ةمألا هذه فلس ىف دهعت مل « ماكحلا ىف ةدش ىأرو « نقاطنلا

 ذخأيف « هيكاحم جاجحلا ىأرو ٠ قحلا ىلع دمتعيال امكح رشني هيبأ نبا

 داسفو « الظ قاربم ءامد « ريظن مالسإلا خيرات ىف اط فرعي مل ةدشب سانلا

 صقتو « نيملسملا تاوفهل طقستو « نيدلاو هقفلا لهأل عينتو ؛ قاف آلا معي

 . ندنمؤملا تاروعل

 راس ىذلا هجءهتمو هئارآو نسا سفن ىف ىلاجيإو ىبلس رثأ اذه لكل ناك

 « اهرياسيو « اهمئاوي ام اهتثيب نم قاتت سوفنلا نأ لعن نأ بجو . هيلع

 اهببف ةسايسلا هذه رشأت نوكي نأ دبال « نيح اصلا قئارط تفرع ةيقت سفنو
 ىه دِإ « نايغطلاو رشلل دادعتسا هدنع ناك نم سفن ىف اه رثأتل ًارياغم

 . نايدلا وحن ههجوتو « ناطلسلا نم كلذ رفنت « نايغطلاب اذه ىرغت اهيب
 تهجا « ةاغطلا مكح نم اعون تأر نإ ةنمؤملا ةعداولا ةيقتلا سفنلا نإ

 ىلإ سانلا هيجوت ىلع تفكعو « معنلا تانج ىلإو « هيغتبت هللا ناوضر ىلإ

 « ايندلا هذه ىف ةحار ةيأ نم اوسشي مهنأل « ةبوثملا ابف وجربل ؛ ةرخآلا

 « ةرخخآلا ىلإ ةوعدلا ىلإ نسحلا هيجوت بابسأ نم تناك ةسايسلا هذه لعلو
 . ايندلاب ةناهسالاو

 ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا نم ًاريثك تعفد ىلا ىهو ةسايسلا هذه لعل لب
 ثيداحأ ةياورو « نيدلا ماكحأ مهفتو ؛ م.ركلا نآرقلا ةسارد ىلع فوكعلا
 ةينيدلا تاساردلا كللت ىلإ نسحلا فارصنا بابسأ نم تناك متلي ىنلا
 . (0 اهل دادعتسا هيفو « ةيلمعلا ةسايسلاب لاغتشالا لدب قاطنلا ةعساولا

 ىلاعت هللا ءاش نإ همضوم ىف كلذ نيبتي اك « هذوفن ةوقو هنايبل .
)1١( 
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 نم « مهملع نيجراخلاو ) ةيمأ ىب نب ةيسايسلا ة احالملا تناك دقلو

 ةسايسلاب ةلص اهل ىلا 4 ةينيدلا نمسا ءارآىف ريبك رثأ تاذ 6 ةعيشو حج راوخ

 . نيبنس اك

 : هرصع ىف ةيركفلا لاوسألا

 ءافلخلا رصع ق اهريغو ؛ رصمو ماشلاو « سرافو قارعلا ثحتف

 لدعلا يكحمو ؛ مهن ريسبو هاو قأب مالسإلل ةاعد حتتفلا دعب دجوو « نيدشارلا

 ايعبط ناكف ؛ مهللم ىف ىيدلا داهطضالا نم سانلا مهذاقنابو « مهيب رثني
 ايعبط ثاكو « اهنايك نع عافدلل « تانايدلا التل نوسمحتملا كرحتي نأ
 نب ىومألا رصعلا ى اهببف لددملا متلي نأو « تانايدلا ىف تاشقانملا رثكت نأ

 كلذو ع فالجللا اذه نم رثكل ادهم قارعلا تاكو « مه ريغو نيملسملا

 . لداسلا

 نيدلا ىف ءارآو « ةفلتخم لحن مهعم تلد مالسإلا ىف ىلاوملا لخد املو

 راثم هلك اذه ناكو « مهريغو « ةهشملا ةمسحنلا مهنيب نم أشنف « ةبرطضم

 ىلإ ماسقنا نم هعبت امو ىسايسلا فالتخالاو « راكفأ محتلمو « لدج

 ىركف فالتخا هعبت مهني ايف ةعاج لك ماسقناو « نييومأو «ةعيشو جراوخ

 . فينع ىهذم ماحتلاو ؛« ديدش

 ىف هبهاذمو هءارآ ىرصبلا نسحلا نيوكت فق ىركف رثأ كاذو اذهل ناكف

 . دئاقعلا لوصأ

 نوجرختسي نرعباتلا أدتباف « نوكتت ةينيدلا مولعلا تأدتبا هدهع ىفو

 قارعلا ف وحنلا كلذ ناكوءابولصفيو ءابنوعرفي مب ركلانآرقلا نم نيدلا ماكحأ

 « نسحلا سفن ىرثأ اذه لكل ناكف « رصعلا اذه ىف نودي ثيدحلا أدتباو

 حص « مهملع قلتو « مهنع لخخأ ىلاعص ةئاملثب عمتجا هنأ كلذ ىلإ انفضأ اذإو

 ناممإو ؛ ىوق دادعتسا عم ةيلاع ةينيد تاسارد هل تعمتجا هنأ لوقن نأ انل

 . ليج معزو « ركف دئاق هنم ناكف « تباث
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 : هتافص

 . الففو الع هرم كيعسو هلعس ام تافصلا نم ئسحلل هللأ عمج

 ش : هذ ىهاهو

 : ماك للا

 قتكيال « ةركفلا قيمع ناكو « كاردإلا ىوق ءاكذلا داحس ايكذ ناك

 ىتح ةركفلا عجاربو « نيترم اهددري لب « رومألا ىف ىلوألا ةرظنلاب

 ةلأسم نع سنأ لكس . تايسارلا لابحلا وهف نوكت اذإف « ىأرلا نوكتي

 انالوم اولس : لاققف ؟ كلذ لوقتأ ؛ هل ليقف « نسما انالرم اولس : لاف

 « جاجحلل هتاشقانم ىلإ رظناو . انيسنو ظفحو « انعمسو ممس هنإف « نسحلا

 جاجا هل لاق . ةيوق سفنو . رابج نهذو « ةرضاح ةبسدب ىلع لدت اهنإف
 سث وه نم دنع ىم رصخ وه نم لوق : لاق . نامعو ىلع ىف لوقت ام ةرم
 , 219 ىنر دنع اهملع لاق « ىلوألا نورقلا لاب ام ىسومل نوعرف لاق ؛ كنم

 : قداصلا نامبالا عم ركفلا ةيرح

 نيدلا مولع ىلث دقو « ىعبات رهف « ةباحصلا رصع كردأ نمم نسحلا رعب

 قيرط هرثأت عم ناكو « مهولق نم هيلإ هتينارون ترسو « مههاوفأ نم
 اعماج « ىوق لقعب رومألا نم ضرعي ايف دهم « مهراثآ هئافتقاو « فلسلا

 نم هريغ عبتيالو « ليلد ريغ نم ًادحأ ىكاح ال « لوقنملاو لوقعملا نبب

 بهاذمو « ةيمالك عياوز ترشثأو « ةيركف نف تمهدا . ناهرب ريغ

 هيأر لب « موطن هركف لالقتسا بهذأ الو « اهمهدم مامعأاف « ةرشك

 مكتن امدنع احضاو كالذ نييلسو « هاوس ىفتسي الو « هبلق نم هدمتسي

 . هئارآ نع

 : ةعاجشلا

 ةنسلالا تمتكو « رودصلا ىف ءارآلا تسبح قئاحلا وحلا كلذ طسو ىف
 « ءىرج بلق نم هللا هاثآ ام نسل | نكلو «بولقلا هدقتعت امم قطنت نأ نع

 . ىفترملا لمألاو ةينلا (15
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 ع قحلا ررقب ناك هب ناعإلا ديدش هللاب قئاو بلقو « دقتعت امم ةنمؤم سفنو
 « ركفلا رح هسرد ىف ناك « بقاعم باقع الو « مال ةمول هللا ىف ىشال
 . قحلا قافحإ دصقي لب « دحأ ءاضرإ هلوقب دصقي ال « لوقلا رح

 « ءالؤه عم الو « ءالؤه عم نكت ال لاقف « نيفلا نع لجر هلأس

 « ندنمؤملا ريمأ عمالو : هل لاقف . ماشلا لهأ نم لجر هجارحإ دارأف

 ندنمؤملا ريمأ عم الو : لاق مث « هديب طخشو 2 بضعف 2« ديعس ابأ اي
 ' . نينمؤملا ريمأ عم الو معن ! !! ديعس ابأ اي

 لجرلا اهمأ هللا قتا : هلوق نم ناكف « ةرصبلا ىلاو رامع نب رضنلا هرواح

 «ريانملا نولعي « كناككم ىف ثالبق اوناك اماوقأ تيأر دقل هللا مأو . كلسفن ىف

 ردملا تونبي « سانلا ءايرو ارطب لويذلا نورجو « بكاوملا مل زيبمو
 اوبلسو « مهئاطلس نم اوجرخأ « بايثلا ىف نوسفانتيو ء رثألا نورثؤيو

 مل ليولاف ٠ . ملأ ىلع اولزنو « ممر ىلع اومدقو « مهايند نم اوعمج ام

 « هينبو هتبحاصو هيبأو همأو هيحنأ نم ءرملا رفي موي مهليوايو « نباغتلا موي

 ٠ « هينغي نأش ذئموي مهم هىرما لكل

 : لاق اهلخد الف « اهاريل نسحلا رضحأو « طساوب اراد جاجحلا ىنب

 « اربع موي لك مهف ىرتل انإو « ازع مهسفنأل نوريل كولملا نإ « هلل دمحلا

 بك ارمو سبالم ىلإو « هدجنيف شرف ىلإو « هديشيرف رصق ىلإ مهدحأ دمعي
 اورظنا لوقيف « ءوس باحصأو راث شارفو عمط بابذ هب فحم مث اهتسحيف

 امأ « نقسافلا قسفأ اي اذام ناكف « رورغملا امأ انيأر دقل « تعئنص اذام

 « ءانفلا راد تينب « كوتقم دقذ ضرألا لدأ امأو كونعل دقف تاومسلا لهأ

 جرخ مث . روبحلا راد ىف لذتل « رورغلا راد ىف تررغو ءاقبلا راد ثبرخخو

 . هنومتكبالو « ساتلاهشييل ءالعلا ىلع هدهع ذخُت هناحمبس هللا نإ : لوقي وهو

 ىمتشيأ لاقف . ماشلا لهأ عمجو « هبضغ دتشاف « لاق ام جاجحلا غلبو

 نسحلا راضحاب رمأ مث « نوركنت الف « روضح منأو « ةرصبلا لهأ ديبع

 اما لاقف . جاجتلتا ىلع لمخد ىبح « عمسي مل امم هيتفش كر وهو « ءاجف
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 هللا كلمحري لاقف . تاق ام تلق نيح قد كايلع ىترمإل ناكامأ « ديعس ابأ اي

 كمآ نمم كليلإ بحأو كلب قفرأ كنمأ غلبت ىتح كفرحخ نم نإ « ربمألا ابأ
 كديب نارمألاو « كمهو ىلإ قبس ىذلا ثدرأ امو ؛ فوحلاا غلبت ىبح

 معنو انيس وهو « لكوتف هللا ىلعو ؛ كلب ىلوألا لعفاف « ةيوقعلاو وفعلا

 . هابحو هنم رذتعاو ؛ هنم جاجحلا ايحتساف « ليكولا

 لبق لجرلل ردقي انزنم الدتعم ناك لب ارورشم هتعاجش ىف نكي ملو

 كالذ نيبنس ا ٠ انيصح اعرد ةيقتلا ذذستي ناك كلذلو ٠ اهعضوم وطحلا

 ش . ةيمأ ىبب ءارمأب هتلص ىف
 :؛ دهرزلا

 فول! بلغي «ء ةرخألا باوثل ابلاط « ايندلا ضرع ىث ادهاز ناك

 : ©01) رومأ ةثالث هدهز ىف ظحالل انهو . باوثلا ىلع باقعلاو ءاجرلا ىلع

 هارثف ءانسح هآرف هلمع ءوسهل نيز نممس يلف « هسفن وبني ناك هنأ : لوألا رمألا

 دحاولا دبع لاق .لحعنممدق ام لكب نيمسيو « ةرخألا باذع فاو هللا فاخم

 لوط نم قئالخلا نزح اذه ىلع بص تلقل « نسحلا تيأر ول : ديز نبا

 هللا همحر : لاقف © نسحلا انل فص:هل ليقو . جييشنلا كلذ ةرثكو ةعمدلا كلت

 رانلا نأك ربدأ اذإو ؛ هميم> نفد نم عجر امنأك لبقأ اذإ هللاو ناك ديعس ابأ

 . هقنع بارضل مدق رسأ هنأك سلج اذإو « هسأر قوف

 ترسكنا نم ام هللاو : لاقف ؟ .ديعس ابأ اب تحبصأ فيك اموي هل ليق
 نم ىنأل : لاق ؟ كاذ ملو ليق . ةبيصم ىم مظعأب رحبلا جمل ىف هتليفس

 تابقأ ىردأ ال ؛ لجو ىلع ىلع لوبقو ىبعاط نمو « نيقي ىلع ىونذ
 لاقف .. ديعس ابأ اي كلذ لوقت تنأ : هل ليقف « ىهجو ام برض مأ ىنم
 دق ىلاعتو هناحبس هللا نركي نأ نم ىنمؤي ىذلا امو . كلذ لوقأ ال ملو

 « ةبوتلا باب ىنع قلغأف « اهم ىنتقم ةرظن انه ضعب ىلع انأو ىلإ رظن
 . . لمتعم ريغ ىف لمعأ انأف « ةرفغملا نبو ىنيب لاحو

 )١( ىزوجلا نبا .
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 قيرطو بيذبلا باب ىه سفنلا ب ويعل ةصحافلاةدقانلاة رظنلا نإقحلا فو
 ناكامو « ةرْيْغملا ىه ةذبحلا سفنلاو « ةبذهملا ىه ةماوللا سفنلاف ؛ ليمكتلا
 تائسحلا ارغصتسم « تعقو ىلا تائيسلل ايصقتم « امئال الإ ظقيتسملا ريمسفلا
 . ةيماسلا ةياغلا ءارو ءرملا اريسمو « ىلعألا لثملل اعفادتتنناك ىلا

 «لادتعالا ةداجف ًارئاس لب « بيطلالالتلا نعابغا رنكي ىل : ىلاثلا رمأألا
 ؛مالسإلا ىف ةنيهر ال نأ ادقتعم اهتاقبوم نع دعتبي انك ةايحلا هله تاذل بلطي
 لجر اهرضحو ةميلو ةرمرضح . نامإلا لامك نم سيل هللا لحأام مرحت نأو
 نسحللا لكأف « اعنصتو ءاير هدي لجرلا عفر ءاولحللا تمدق |لف نيفشقتملا نم
 هتمعت نم مظعأ درابلا ءاملا ىف كيلع هللا ةمعنلف « هتيب عكدل اي لك : ل

 باعلب ريلا بابل : لاقف جذولافلا بيعي الجر عمسو . ءاولخللا ىف
 : ملسم اذه باع ام ١ رم

 ةثالث تكردأ نوع نبا لاق . ءانغلا ىلإ ليعو . عامسالا بح ناكو
 « نولهاستي نيذلا امأف « ءانغلا ف نولهاستي ةثالثو « عامسلا ف نوددشتي
 مساقلاو ؛ نيريس نب دمحف نوددشتي نيذلا امأو « ىعخالاو ىبعشااو نسحلاف
 . ةويحح نب ءاجرو ؛ دم نبأ

 نع َدْحَب هنإ لوقن اهلالحو ةايحلا تابيط نم لاني ناك هنأب مك اننأ عمو
 دايز نب ءالعلا لاق . برقأ هداهزلا ىلإ ناكو « اهنيز نع بغريو اهفراحخنز
 رع ىلع ىعسلاب رخآلا لغتشاو « ةدابعلل امهدحأ غرفت نالجر: هل الئاس
 . لضفأ ةدابعلل مرفت ىذلا « نالجرلا لدتعا ام نسحلا لاقف ؟ لففأ امبسأ

 نع نيعطقنملا دابعلا نم سيلف « مه زئعي الو سانلاب طاتخم ناك : ثلاثلا رمألا
 ديمح لاق . فكتعيو ولخم انايحأ ناكو « ليللاب اماوق ناك هنكلو « ةعاجلا
 عمتجأل « اموي نسحلا الخ اذإ ىملعت نأ ديرأ « اموي ىبعشلا لاق : همداخخ
 الخيف « ءاش اذإ تأيلو «ء هفرع لاقف ؛ نسحلا كلذب تملعأف ٠ ايلا هب
 هاندجوف « نسحلا لزئم انيتأو ردابف « ىبعشلا تملعأف . اموي نسحلا
 « تيطعأف تلأسو « تنوكف نكت ل مدآ نبا : لوقي وهو ةلبقلا لبقتسم
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 , ةعاس انفقوو « هيلع انملسو . تعئص ام كحبو هللاو سئب « تلخبف تلئسو

 « هيف نحن ام ريغ ىف هللاو لجرلا : لاقف « انب رعش الو « انيلإ تفتنأ امف

 . هب عمتجم ملو انفرصناف

 : حماستلا

 ناسنا لكل اهراك نوكي نأ ىلإ هعفدي ابصعت ابصتعتم هئيدت ىف نكي مل

 ؛هتلحن نكت امهم صخش لكل هردص حتف لب « مالسإلا نيدب ذخأي ملام
 برجا ىلإ ال « مالسلاو ةبا ىلإ ةرعدلا مالسإلا ةقيقح نم ىحوتساو

 ناكو . مه هردص حتفل مهريغو ىراصنلا هسرد رضحم ناك اذلو « ماصحلاو

 . مهساحمو ؛ ,هداوي وه
 بهذف « تام هلاوقأ عامسل هسلجم ىلع نيددرأملا نم اينارصن نأ ىكح

 بيصأ نم باوث كتبيصم ىلع هللا كباثأ : هل لاقف هيزعيل هيخأ ىلإ نسحلا
 « هرظتنن انع بئاغ ريغ هلعجو « توملا ىف انل كرابو « كنيد لهأ نم اهلثع
 ىف الإ فرعي مل حماست كلذو . بئاصملا نم كب لزن ايخ ريصلاب كيلعو
 نوكرتيو « هامرمو نيدلا بلب نوذخأي نيذلا ناعإلا ءايوقألا نملاصلا

 نيفلاْما ةلماعم نألو « اهنع ةحمسلا ةعيرشلا روفنل  ماصحلاو ةجاجللا

 نيذلا نع هللا مكابنيال 9 : ىلاعت لاق دقلو « اهلهأو ةعيرشلا ىف مهبحت ةدوملاب

 « مهلإ اوطسقتو « مهورتت نأ مكرايد نم مكوجرخم ملو « نيدلا ىف مكولتاقي مل
 .( نيطسقملا بحب هللا نإ

 : ةحاصفلا

 ىن] لب « اهرطشأ ةيبرعلا ةغللا نم لانو « ىرقلا ىداوب نسحلا حصفت

 ناك كلذل ٠ ىضراف هنأ ولو « ةصلاخن ةيبرع ةأشن أشن هنإ تلق اذإ ىلاغأ ال
 ةروص هلايب ىف ىكحم .ىناعملا عئار « نايبلا ىوق « ةمكحلا عراب « احيصف
 « هسفن ضارو « هنايب بذه دقف « ندقتملل ةظعو « نينمؤملا ةيادل ةقداص
 قطن ىبح ةمكحلاب ىنتعي نسما لازام : شمعألا هيف لاق ىح « هناإ ىوقو

 اذإ حيصن « ظفل اذإ حيصفل هنإ هرد هلل : لاقف ظعي وهو رخخآ هعمسو . اب
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 نب ءادوسلا ةماعلا بحاص : لاق . سانلا بطخخأ نم جاجحلل ليق « ظعو
 مصفأ تيأرام : ءالعلا نب ورمعوبأ لاقو . نسحلا ىعي . ةرصبلا صاصخأ

 لاث ٠ حصفأ امهسأف هل ليقف . ىقثلا جاجحلا نمو « ىرصبلا نسحلا نم
 . نسحلا

 ىناعم هتلمج دق « بذع ريختم « قيقر لبس ىقن ظفل اذ ناك دقو
 : تلاقف ملكتي اهنعىلاعت هللا ىضرةشئاع ننمؤملا مأ هتعمس.ىتلاو عرولاوةداهزلا
 . ؟ نيقيدصلا مالكب ملكتي ىذلا اذه نم

 : ةتيصخش ةوق

 مهدشأو « ةيصخش ىنالسإلا ركفلا لاجر ىوقأ نم ىرصبلا نسحلا دعي
 « ةصاخلا هتعفرو « ةماعلا هتلجأ «٠ ىدم ركفلا خبرات ىف مدعبأو « اذوفت
 رثكأ هملع عوبثي نم لهن « ماغطلا ةاسقلا هتم» نم ايحتساو « ماكحلا هباهو
 هظعاوم عضي لصاو ناك ىتح « لالجإلاب هل اونادو ء هرصع ىف قرفلا ءامعز

 ىبماقلا وهو جاجحلا مش . فالخخ نم امهيب بشن ام عم « ريدقتلا عضوم

 .الالجإو ةباهم هبقاعي نأ ايحتسا هبطاخنو هيدي نب رضح املو ؛ ةوسقلا ديدشلا
 ةرصبلا تعيش تام امل هنأ ىورف « جرحالو ةماعلا نع هذوفن نع ثدحو

 ١ . هتزانج اهلك

 : ذوفنلا اذه ىف رسلا اه

 ىلع ىلوتسي هتلعج « ةيحور ةوق هللا هاتأ دق نسحلا نأ ىف ىدنع كشال
 ىغبنيو « ىري أم ىلإ امب عفديو « ديري امم امهديقيف « هبلقو هبطاخم سفن
 .داقتالو دوقت ىلا ةيماسلا سوفنلا ىوذل هللا اههو دق ةصاخخ كلتو دادس نم

 ةناكم ىف سائلا نم هتلحأ ىرخأ ايازم نسحلا قف ترهظ دقو اذه

 « نحتم قلخو ةيوق ةدارإ اذ ناكو « نسح تمس اذ ناك . لالجإلاو ةلجتلا

 دحاولا دبعل ليق . نيتم قلخيو كلذب لب « طقفريزغ ملعب نوعفتريال سانلاو
 ءايلع مكيف ناكو « غلب ام ىلإ مكيف نسحلا غلب ءىش ىأب نسحلا بحاص
 .نيتنثالاب ىفرع تلقف . نيتثثاب وأ ةدحاوب كتفرع تئش نإ لامن . ءاهقفو
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 . هل سانلا كرتأ ءىث نع ىهن اذإوءهل سائلا لمعأ ءىشب رمأ اذإ ناك لاقف
 اذه لكو « هنم هتينالعب هبشأ هتريرس طق ًادحأ رأ مل : لاق ؟ ةدحاولا اف تلق

 سانلا نمو « نامإلا ةوقو « قلخلا ةوقو ةدارإلا ةوق رهاظم نم كلش الو

 كلذ سيلو « هيأر نع هلمع قاجتي هنكلو « ةنسحلا ءارآلا ىري نم

 . هسفن لالحمتاو هقالخأ كسامت مدعو « هناممإ فعضو هتدارإ فعفل الإ

 هيلإ فيضأ اذإ مارتحالا ىف الخد ىئامنلا لكشان نأ ىف كلش نم سيلو
 , مسللاو ملعلا ىف ةطسب هللا هات آ نمم نسحلا ناك دقو « حورلا ةوقو قاحلا

 ضرع نإ اولاق ىتح « قاخللا مات « ةرصبلا لهأ لمجأ نم ناك هنإ اولاق دقو
 . ههوش ام هفلأب ثدحف « هتباد نع طقس نأ ناك مث « اريش ناك هدئز

 مهملإ ءامتالاو « ماكحلا ىلإ باهذلا نع ففعتيو « هسفن مريح ناكو

 اذه ديس نم لاقف ٠ ةرصبلا نارعأ درو . مهسلاجم ىلإ عفدنيالو مهقلمتي ال

 ىنغتسا : اولاق ؟ هلهأ داس اذامف لاق « نسحلا ىلأ نب نسحلا : اولاق ؟ رصملا
 لاقف « مهيد رمأ نم هدنع ام ىلإ اوجاتحاو « مهايند نم ممديأ ىف ام
 . اقح ديسلا نكيلف اذكه هرد هلل :ىلارعألا

 تنوكو « بابسألا هذه ترفاضتف « زيزع ملع اياجسلا كان لمي ناكو
 . بولقلا ىلإ ةذافن ةيوق ةيصختش اذ اهم ناك ء ةميظع ةيلاع ةباهم اهل

 : ةملع

 دقف ( نيتميظع نيئزيم هل هلل عمج- دقو « الكتم ائدحم اقف املاع ناك
 تناك « ابف ام ريخ ةيفسلفلا ةيلقعلا راكفألا نم لانو « فلسلا لع نم ذخأ
 ناكف ء مهروأ نم سابتقالاو « حلاصلا فلسلا رثأت ىلإ هعفدت ةينيدلا هتعزن
 اوملعو «:انبغو اودهش « مهحاورأ هللا سدق : لوقي ةباحصلا تركذ اذإ

 همام ناك دقو . هانعفر هيف اوفلتخا امو « هانعبتا هيلع اوعمجأ اف . انلهجو
 ءارآلا ضعب ىلع هعالطاو « ةيمالسإلا قرفلاب هلاصتاو ؛« قارعلا ضرأ ىف .

 : اهتتكس ىللا منألا نم نيلوألا لع نم ةراثأ ىهو « اهيف تناك ىلا عزانملاو
 ىف احضاو كلذ حملتل كنإو « ةيلقعلا عزانملا نم ًارطشأ لان نأ ىف اببس
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 قفاوي هارت الأ « ةسايسلا ىف هئارآو ؛ نيدلا ىف هئارآو « ةديقعلا ىف هئارآ

 وهو هيلإ رظناو « هرفكيال نكلو « مكحتلا ىف ىلع ةئطخم ىف جراوملا
 ءركح ىح«معنلاب اديؤم ارفظمهنع ىلاعتمتلا ىضر نينمؤمملا ريمأ لزي مل: لوقب
 ؟ كالابأ ال امدق ىضنمت الأ ؟ كلعم قيللاو مكحت ملو

 ديجال ةدام ىف اصصختم نكي مل هنأ قبس ام قوف ظحالن انإ ىلا فو

 اهنم رات ء هرصع ى ترهتشا ىلا عزانملا رثكأب ايم ناك لب « اهاوس

 ةرق هيدفغص و امم ربي هيهاوم ةوقو هركفو هملع فصن الو . اهمكحأو اهدوجأ

 : لاق ذإ « ىديحوتلا تايح وبأ هيلإ هبسن ايف مكحلا ىنارحلا

 ىوقتو الع موجنلا ىرارد نم ىرصبلا نسحلا ىلأ نب نسحلا ناك

 « ةحاصنو ةحاصفو « ةفرعمو اهقفو « اهأتو ةقرو ةفعو اعروو ادهزو

 « ايناث هل فرعأ امو « لوقعلاب سبتلت هظافلأو «بولقلا ىلإ لصت هظعاوم
 شاع « هتريرس نزو ق هتينالعو « هريمم قفو هرظنم ناك « اينادم ابيرقالو
 ؛نيدلا ملسءءاشحفالو ةبيرب نزي ملو « ءاعنش ةلاقع فرقي ملءةنس نيعست
 فانصأو « سانلا نم ابورض هسلجم عمجم « ميرحلا سورحم « مدأآلا ىن

 هنع لأي اذه « هعانتقاب مولع ضصضيفيو هنايب نم مهعشسوب امل © سابللا

 اذهو « مارحلاو لالحلا هنم عمسي اذهو « ليوأتلا هنم نقلي اذهو « ثيدحلا

 ملعتي اذهو « ايتفإا هل ىكحم اذهو « ةلاقملا هل درجم اذهو « همالك ىف هعبتي

 جاجععلا رحبلاك اذه عيمج ق وهو . ةظعوملا عمسي اذهو ؛ ءاضقلاو مكحلا

 رمألا ى هدهاشمو « هفقاوم سنت الو « الأت جاهولا جارسلاكو « اقفدت

 « لصفلا مالكلاب « ءارمألا هابشأو ءارمألا دنع ركنملا نع ىهلاو فورعملاب

 « بضعلا ناسللاو « بلصلا هجولاو «٠ بحرلا ردصلاو ؛« لرلا ظفللاو

 ةمدسرو ( ملعلا ةجبمو « نيدلا ةراش عم © ثالف نب نالفو جاجسلاك

 هيس رك تحن سلجم « هللا نع ةمئار هلهذتالو « هللا ىف ةمئال هينثت ال ء ىتلا

 قاعسإ ىبأ نباو ؛ مالكلا ايحاص لصاوو ورمعو « ريسفتلا بحاص ةداتق

 ؛ ءالؤه هابشأو « قئاقرلا بحاص ىخبسلا دقرفو « وحنلا بحاص
 . هارجم ىرجي اذ نمو ؟ هلثم اذ نف « مهؤارظنو
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 : نيدلا لوصأ ىف هزارآ

 ءارآ اندجو نكلو « بهاذمو « ءارآ ابف تنود دق ابنتك نسحلا رن م

 ءىشني ملو « الاجر ىلر هنأ ىف طارقس هبشب وهو « ةياورلاب ةلوقنم
 نايبو ؛ هل ىدصت ام لك ىف هئارآ ىلع لوصحلا ريسعلا نم ناك اذلو « ايتك
 + ةرستبم بتكلا نوطب ىف هئارآ ىلع رثعنل انإو . هآئرا ايف هرظن ةهجو
 ىه اهو « ءارآألا كلت ىلإ ةعفد اعفاد هارن ام همالك نم روثأملا نم سملنو

 + ةديقعلا لوصأ ىف هءارآ ىذ

 : نامبالا ىف هيأر

 « هب لمعلا ىلإ عفدي ام وه نامإلا مساب ريدجلا تامإلا نأ نسحلا ىري

 ق طارقس ىأر هبشي ىأرلا كلذو « امح لمعلا مزاتسي هرظن ىف نامإلاف
 ىف مزاتست ريخلا ةفرعم نآل « ةفرعملا ةليضفلا نأ ىري وهف « ةفرعملا
 ْ . هلمع هرظن

 ىأرلا كلذب هذخأ ىلع هب لدتست ام نسحلا مالك نم ىرت نأ لهسلا نمو
 « بعتلا بحي هللا بح ىذلا لجرلا : هظعاوم ضعب ىف لاق « عزمملا اذهو

 هللا دنع ام بحأ نم « ةحارلا رثؤي نم ةنجلا لاني ال تابه « بصتنلا رثؤيو
 ىرت فيك هل ليق . ىكونلا حالسراهئاف « ىنامألا كرتو قدص نإ هسفنب ان
 : لاق . بوتي مث « بنذي مث « بوتي مث « بنذي لجرلا ىف ديعس ابأاي
 نآرقلا بلط اذإ لجرلا نإ : لوقي ناكو . ندمؤملا قالخأ نم اذه فرعأ ام

 . هعضاوتو هملحو هدهزو هعوشخ ىف كلذ ىري نأ ثبلي مل « هلل ملعلاو

 ىأرلا اذه امف ىرت كنإف « هل تيور ىلا ةظعوملا كالت ىلإ رظناو

 « ةنايخو اناعإ عمجت نا كلثإ مدآ نبا : لوقيو هيأر ىلع لادي مث « اًسضاو
 سانلا مسيالو « السم نوكت وأ « كراج كنمأي الو « انمؤم نوكت فيك
 5 هل ةنامأ ال نمل نامز ال : لاق هنأ تي ىنلا نع ىور دق سيلأ ٠ كلنم
 .هقئاوب هراج فاخخ نم نمؤعب سيل : لومي ناكو > هل دهعال نا نيد الو
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 : ةريبكلا بكترم ق هيأر

 وهف « ةربكلا بكترم ىف هيأر ناعإلا ةقيقح ىف هيأر ىلع ىبب دقو

 هئلعي امو ٠ ابكترا ام انمؤم ناك ول هنأل ؛ قفانم ةريبكلا بكترم نأ ىري

 : ةثالث سانلا : لوقي وهو هيلإ رظناو « بلقلا ممص لثي مل ناعإلا نم
 ركذ هموقو . فرحللا همحلأ دقف نمؤملا امأف . قفانمو « رفاكو « نمؤم

 « ةيزجلاب نعذأف « فوحللا هدرشو فيسلا هعمت دقف رفاكلا امأو « ضرعلا

 ريغ نورسي « تاقرطلاو « تارجحلا ىبف قفانملا امأو . ةبيرضلاب حمسو

 مهامعأب مل مهراكنإ او ردعاف ؛« نورهظي ام ريغ نورمضيو « نونلعي ام

 . هتنج هيلع ىمتت مث هيلو تلتق كليو « ةئيبحلا
 : ناسنالا لاعفأ ىف هبأر

 نم ىه امنإ رشلا لاعفأ نأ ىري هنأ نسحلا نع روثأما عومجم نم رهظي

 نكلو « هايإ' هللا اهعدوأ ةردقب رثلا قام دبعلا نأو « هللا نم ال دبعلا

 : لحدلاو للملا ىف ءاج دقف « نسحلا ىأر كلذ نوكب نأ ركني ىاتسربشلا

 « ناورم نب كلملا دبع ىلإ امتك « ىرصبلا نسحلا ىلإ تبسن ةلاسر تيأر
 « ةيردقلا بهذم قفاوي امم هباجأف رملاو ردقلا ىف لوقلا نعم هلاس دقو
 لصاول اهلعلو : لاق مث . يلقعلا نم لئالدو « باتكلا نم تابآب اهف لدتساو
 نم هرشو هرهخ ردقلا نأ ىف فلسلا فلا نمم نسحلا ناك امل « ءاطع نبا

 ىلاعت هللا

 لاعفأ ىف هيأر نم نسحلا ىلإ بسن امل الاطبإ حلصيال كلذ نأ ىدنعو

 ةل زيعملاف « !ماشب ءالعلا لاوقأ تبراضت ردقلا ىف فلسلا ةديقع نأل « ناسنإلا

 نأ صرف ىلعو ؛ مهقيرطل ةقفاوم انو دعي ةرعاشألاو « مل ةرصانم اه ودعي

 لحم تناك امنإ : لوقن نأ عيطتسن الف « ةرعاشألا بهذكف لسلا ةديقع

 هماقمو هنع هللا ىضر ىلع نع ىور دقو « مهنم فلاخم اهفلاخم مل عاجإ
 نوكي نأ نم نذإ عنام الف « ةرعاشألا ةقيرط فلاخم ام هماقم نيدلا ىف

 , فلسلا ةقيرط رثأتي هنأ عم « ىأرلا اذه قئتعا دق نسحلا

 (لدجلا خيراتس؟١م)
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 هبهذملا اذه هقانتعا ىف ةحمرص لاوقأ هنع روثأملا نم انيدل ناك اذإو

 هلدي رثك مالك نسحلا نع ىور دقو ( هقانتعا ىلع اهلالدب مرجت نأ بجو

 هقدص ىف هنعط لبقي الو « ىناتس ربشلا الإ راشأ ىلا ةلاسرلا اهنم « كلذ ىلع

 نسو « ثام دق كلملا دبع نأل ؛« لصاو ىلإ اهتبسن لبقت ال اك « هيلإ امبسن

 ,ىلعو « ةهادب ءارآ اف نوكت ال نس كلتو « تاوئنس تس ىلاوح لصاو

 هلاهحاف « هؤارآ امف تنوكت نس ىف كلملا دبع رصع ىف ناكالصاو نأ ضرف
 . هيلع دمتعي ىحيرات دنس هل سيلو « ليلد نع ءىئان ريغ لاحا هيلإ امبسن
 ء لاّحا لك لطب ةلاسرلا هذه ىحنم وحني نسحلل رثك مالك انيدل ناكاذإو
 . لالدتسا لك دسفو

 «هردقو هللا ءاضقب ءىث لك لوقينسحلاتعمس : دنه ىلأ نب دواد لاق

 بتكاف « ءىش ردقلا ىف كلنع انغلب : لوقي جاجحلا هيلإ بتكو . ىصاعملا الإ

 هللا نإ : اولاق لهجلا لهأ نإ هتلاسر ىف ناكو « هيلإ بتكف « كلوقب انيلإ

 « اهدعب امو ةيآلا لبق ام ىلإ اورظن ولو « ءاشب نم ىدبسو « ءاشي نم لب

 هللا ليفي ١ ٠ : ىلاعت هلوقل ؛ رفكلاو قسفلا مدقتب الإ لضيال هلل نأ ملل نيبتل

 لضي امو « مهمولق هللا غازأ اوغاز الف » : لاقو « مهالضب مك ىأ « نمملاظلا

 . « نيقسافلا الإ هب

 رمأ ىف نولوعي هادعو هللا باتكل نيفلاخملا نأ رمألا امأ ملعاو : اهنمو

 دابتجالاب الإ مهايند رمأ ىف نوضريال مث « ردقلاو ءاضقلا ىلع مهمعزب مهيد

 ىلع مهايند رثكأ ىف نولوعي الو « هيف مزحلاب ذخألاو « بلطلاو ثحبلاو
 . ردقلاو ءاضقلا

 هللا نم ىصاعملا نأ معز نم : لوقي نسكلا تعمس : دعجلا وبأ لاق

 هيأر ناك نسحلا نأ انل ودبي هلك اذه نم . ههجو ًادوسم ةمايقلا موي ءاج

 . ةلزتعمللا ىأرك ناسنإلا ةدارإ ف

 : ةيمأ ىب ف هيأر

 ايركف اهلزتعي مل نكلو « ايلمع ةسايسلا لزّتعا دق نسحلا نأ كل انيب



 2 ور

 تملع دقو ةيمالسإلا ةمألاب تلزن ىلا ثادحألا لك ىف ايأر هل نوك لب
 . مكحتلا ىف الإ هئطخم ملو « هنع هلا ىضر ىلعل نيلاوملانم ناك هنأ

 : ىلاقلا لع ىأ رداون ىف ءاج دقف « ههجو هللا مرك هل هفصو ىلإ رظناو
 5 ضف كلن سانلا معزي : ىرصبلا نسحلل تاق ناس نب ماشه نع

 هذه ىابر « لجو زع هللا ىتارم نم ابئاص امس ناك .. ايلع ضغبأ انأ : لاق
 جوزو « هيلي هللا لوسر نم ةبيرق ةبارق اذو « اهفرشو اهلضف اذو ةمآلا
 « هللا لامل ةقورسلاب نكي مل ؛ نيسحلاو نسحلا ابأو . ءارهزلا مطاف
 ملعو « همئازع نآرقلا ىطعأ « هللا قتل ةلولملاب الو « هللا رمأ ىف ةموئنلاب الد
  ةقرشم مالعأو « ةقئوم ضايرب زافف « هيلإ هللا هضبق ىتح هيلع امو هيف هل ام
 . ههججو هللا مرك بلاط ىلأ نب ىلع كاذ.كاذ نم ى ردتأ

 هوأتو بحتناو ىكب امبنع هللا ىضر ىلع نب نيسحا لتقم هغلب املنعو
 مهللا « ابين نبا ابعد نبا لتق « ةمألا هذه تيقل اذام « هاترسحاو : لاقو
 . « نوبلقتي بلقنم ىأ اوملظ نيذلا لعيسو » « داص رملاب هل نك

 م هنكلو ؛ ةيمأ ىب راصنأ نم نككي مل نسحلا نأ نإةي ف ررقن كالذل

 جرو رح ا نع هسرد لئس اذإو « م6ذيانمو مهملع جوردلا ىلإ سانلا عدو
 ةنسحلا ةظعوملاب لخأي ناك دقو « هحببي ملو كاذ مرح نيملاظطلا ماكحملا ىلع
 . مهملاظم مهلع مقنيو « مهتباده ف

 ىلإ سائلا عدي ملو « ملاظملا هذه نع تكس اذامل لأسي الئاس لعلو
 رمألا ليبس كلذ ىف اكلاس مه-ديأ ىلع برضلاو « نيملاظلا هجو ىف فوقولا
 . ركملا نع .ىبمنلاو فورعم اب

 : كلذ ىلع باوجلاو

 رومألا ف ىضوف اهعبني مهلع جوردللا ىلإ ةوعدلا نأ ظحال هنأ ع١
 ملاظملا نم اببف بكئري ةعاس ىضوفو ؛ لاوحألا داسفو نمألا بارطضاو
 ةفرحاملا تالبحلاو « رهظت ةدساملا عئابطلا ذإ « نيس دادبتسا ىف بكت يالام

 ىف لوقت ام الئاق لجر هلأس دقو « داسفلا رتكيو . رشلا ميشيف « نبتت
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 نم نولي مهو « مهف لوقأ نأ ىسع امو : لاق مث . ايلم تلكسف « ءالؤه انتمثآ

 هللاو « دودحلاو « روغثلاو « ءىلاو «٠ةعاملاو « ةعمجلا : اسخن انرومأ

 مم هللا حلصي امل هللاو « اوملظ نإو و « اوراج نإو « مهب الإ نيدلا مقتسي ال

 . اهلاظمو ىضوفلا رطخ عفد مس حالصإلاو . نودسفي ام رثكأ

 ءىطوو « جيلاهلا مبب تصقر نإو ( كولملا ىبعي ) ءالؤه : لوقي ناكو
 « مهعاط انمزلأ قيما نأ الإ « مجولق ىف ةيصعملا لذ ناف « مه-اقعأ سانلا

 . ممرضم ءاعدلاو ةبوتلاب عفدتسنا نأ انرمأو « ميبلع جورخلا نم انعنمو

 لعجمو ؛ ةيمالسإلا ةلودلا لح ةالولإ ىلع جورخللا ةرثك نأ ىأرو - ٠

 مييلع برحو ؛ مهودع مهف بلكيف « مهني ايف اديذش نيملسملا سأب
 . مهروتوم مهلع ىدعتسيو مهموصخ

 ةملظمو ؛ ماقي قح نودب جوردلا ىف قربت ءامدلا ىأر هنأ ىلإ كلذ
 . ملظأ ىلإ ملاظ دي نم نوجرُع سانلاو « عفدت

 داسف حالصإ رمألا اذه حالصإل دبعملا قيرطلا نأ دجوو 4

 « نينثالا مع داسفلا نأ ىأر « مكاحلا داسف حالصإ هيلع رذعت اذإ نيموكحما

 رهظمو «٠ بعشلا ناولأ نم نول ماكحلا نأ دقتعاف « نيقيرفلا ىف لغلغتو

 . بعشلا هجينا اذإف « ةتباث امهنيب ةمزالملاو « وه ريغتي ل ام اوريغتي .نلف « هلاحل

 الجر عمس . ماكحلا حالص اًمح هعبت قيرطلا ىف راصو « هلاح حالصإ ىلإ
 ميئوأ مكسفنأ نم مكنإ . هللا كمحر لعفتال : لاقف جاجحلا ىلع وعدي

 نأىور دقف «ريزانحلاو ةدرقلا مكيلت نأ تاموأ جاجا لزع نإ فاخن اننإ
 دقلو . مكيلع ىلوي نونوكت اكو « يكلامعأك يكلامع : لاق عليم ىنلا

 هيلإ بتكف « لاعلا روج هيلإ وكشي ني اصلا ضعب ىلإ بتك الجر نأ ىفلب

 ىغبني سيل هنأو « لاعلا روج نم هيف مننأ ام ركذت كباتك ىلصو « ىتخأ اي |
 مؤش نم الإ هيف منأ ىذلا نظأ امو « ةبوقعلا ركني نأ ةيصعملاب لمع نمل
 . مالسلاو .بونذلا

 ٠ نأو « مكانا حالص هعبتي بعشلا حالص نأ نم هآترا ىذلا اذه هيأرو

 فق نوبول فاتسوج ىأر وه ةلودلا ماظن حالصإل قيرطلا ىه تسيل ةروثلا
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 ىأرلا كلذ ىرت ةيسئرفلا ةروثلا باتك أرقاو « تاموكحلا ماظن حالصإ
 , هتلدأب ًاحضاو

 جورخلا ركنيو « ةيمأ ىنب ملاظم ركني ناك نسحلا نأ ىرت اذهن لك نم
 نم ساسأ ىلع مثالا لدعلا مكح ا وه سيل مهمكح نأ ىوريو © مهللع
 + ىروشلا' ساسأ ىلع ماقام اقح ظتنملا مكحلا نأ دقتعي ناك دقو « ةيادهلا
 دعب ايئارو مكحلا لعج- نأ ةصاخ ةيواعمو « ةماع ةيمأ ىب نم مقني ناكو
 , ايروش ناك نأ

 هلعف ام : امهدحأ . هرصع ىف ايسايس سانلا ادسفأ نيرمأ نأ ىري ناك

 ةبعش نب ةرمخملا ةراشإ ىناثلا رمألاو « فحاصملا هعفر نم صاعلا نب ورمع
 ءالؤه عيب اذه لجأ نم : اذه ى لاقو . ديزي هنبال دهعلاب ةيواعم ىلع
 اهمليال « ىروش تناكل 'كلذ الولو « ثراوتت ةفالخلا تراصو « مهمانبأل

 ةينملا ىف ءاجو . ةمايقلا موي ىلإ ةمامإلا هقاقحتساو هلضف ىلع قفتا نم الإ
 هتناكل ةدحاو الإ هيف نكت مل ول ةيواعم ىف لاصخ عبرأ : لاق هنأ لمألاو
 + مهم ةزوشم رغب اهزتبا ىتح ؛ ءاهفسلاب ةمآلا هذه: ىلع هجورخ : ةقبوم

 « ريباطلاب برضيو « ريرحلا سبلي.ريمخ ريكس وهو « ديزي هفالختتساو .
 « رجدحلا رهاعلو شارفلل دلولا : هل ىنلا لاق دقو « ادايز هؤاعداو

 . رجح باعصأو رجح. نم هلايف « ىدع نب رجح هلتقو
 نب رمع ىلإ هلسرأ باتك ىف هركذ « لداعلا مكاحال فصو نسحللو

 : باتكلا اذ وهاهو « فصولا كالذ هنم بلط ذإ زيزعلا دبع

 دصقو « لئام لك ماوق لداعلا مامإلا لعج دق هللا نأ ندمؤملا ريمأ اي ملعا
 « مولظم لك ةفصنو «.فيعض لك ةوقو « دساف لك حالصو « رئاج لك

 ىلع قيفشلا ىعارلاك نينمؤملا رمأ اي لداعلا مامإلاو « ف وهلم لك عزفمو

 « ةكلهلا عتارم نع اهدوذيو « ىعرملا بيطأ اهل داتري ىذلا قيفرلا « هلبإ
 ربمأ اي لدعلا مامإلاو « رقلاو رحلا ىذأ نم اهفنكيو « عابسلا نم اهبسمحمو

 هبسنكي « ارابك مهملعيو اراغنض ممل ىعسي « هدلو ىلع ىناحلا بآلاك نينمؤملا
 ملاك نينمرملا ريمأ اي لدعلا مامإلاو : هتامث دعب مل رخشديو هتايح ىف مه
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 « العط هتبرو ؛ اهرك هتعضوو « اهرك هتلمح- اهدلوب ةقيفرلا ةرلا ةقيفشلا

 ,حرفتو ©« ىرخأ همطفتو « ةرات هعضرت « هنوكسب نكستو ؛ هربسب روس

 , ىئاتيلا ىصو ندمؤملا ريمأ اي لدعلا مامإلاو . هتياكشي معن و « هتيفاعب

 رمأ اي لدعلا مامإلاو . مهريبك نوميو « مهريغص ىلري © نيكاسملا نزاخو

 . هداسفب دسفتو « هحالصب حئاوتلا حلصت « حناوملا نيب بلقلاك نئمؤملا

 هللا مالك عمسي « هدابع نيبو هللا نب مئاقلا وه نينمؤملا ريمأ اي لدعلا مامإلاو

 نكت الف « مهدوقيو « هللا ىلإ داقنيو ؛« معريو « هللا ىلإ رظنيو « مهعمسيو
 ؛ هلايعو هلام هظفحتساو هديس هنمتئا دبعك هللا كلكلم ايف ننمؤملا رسأ اي

 .. هلام قرفو « هلهأ رقفأف « لايعلا درشو « لاملا ددبف
 شحاوفلاو ثئابدللا نعابم ر جزيل دودهللا لزنأ هللا نأ نينمؤملا ريمأ اي ملعاو

 فيكف « هدايعل ةايح صاصقلا لزنأ هللا نأو « املي نم اهاتأ اذإ فيكف

 ةلقو « هدعب امو توملا نينمؤملا رمأ اي ركذاو . مل صتقي نم مهلتق اذإ

 , ريكألا عزفلا نم هدعب املو هل دوزتف ٠ هيلع كراصنأو « هدنه كعايشأ

 هيف لوطي هيف تنأ ىذلا كلزنم ريغ الزنم كل نأ نينمملا رسمأ اي معاو

 امم هل دوزتف اديحو اديرف هرعق ىف كنوملسي « كؤابحأ كقرافيو « كؤاوث
 ركذاو . «هينبو هتبحاصو ديبأو همأو هيخأ نم ءرملا رفي موي ١ : كبحصي
 ةرهاظ رارسألاف ءرودصلا ىام لصحو « روبقلا ىنام رثعب اذإ نينمؤملا رمأ اي
 « ننمؤملا رمأ اي ن آلاف . اهاصحأ الإ ةربكالو ةريغص رداغي ال باتكلاو
 نينمؤملا ريمأ اي مكحتال . لمألا عاطقناو « لجألا لولح لبق ؛« لهم ىف كنإو
 ني ركتسملا طاستالو نيملاظلا ليبس مهم كلستالو « نلهاجلا مكح هللا دابع ف

 عمرازوأو كرازوأب ءوبتف « ةمذالوالإ نمؤم ىف نوبق ريال مناف « نيفعضتسملا ىلع
 امم نومعنتي نيذلا كانرغي الو ؛ كلاقثأ عم الاقثأو كلاقثأ لمحتو « كرازوأ

 . كترخآ ىف كتابيط باهذإب مهايند ىف تابيطلا تولكأبو ٠ كسؤب هيف
 ىف روسأم تنأو « ادغ كتردق ىلإ رظنا نكسلو « مويلا كلتردق ىلإ رظنت ال
 «نيلسرلاونييبنلاوةكئالملا نم عمجم ىف هللا ىدي نيب فوقومو « توملا لئابح

 ىظعب غلبأ مل نإو نيئمؤملا ريمأ اي ىنإو ٠ مويقلا ىحلل هوجولا تنع دقو



 سس 1[ م

 كيلع ىناتك لزنأف « احصنو ةقفش كلآ ملف « ىلبق نم ىبذلا ولوأ هغلب ام
 ةيفاعلا نم كلذ ىف هل وجري امل ةمركلا ةيودألا هيقسي هبيبح ىوادك

 . هتاكربو هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلاو « ةحصلاو

 : ةيقتلا نسحلا فاخنا

 امالعإ نع عنتمبو ىرخأ ءارآ حب ناك هادبأ ام عم نست نسحلا نأ رهلظي

 اذإ ناك هنأ ىوري . نييومألا دادبتسا هب دتشيو « ملاظملا هيلع عقت نأ ةيشخ

 . بنيز وبأ هنع لاق « سانلا نم الم ىف ائيش ىلع نع ىكح

 هتلق ثانإ ثكلنع لاقي ىذلا اذه امو , ديعس ابأ اي تلق شايع نب نايإ لاق

 كللذ الول « ةربابحلا ءالؤه نم ىد نّقحأ ىخأ نبااي : لاقف ؟ ىلع نأش ىف

 بشعأ ىل تلاسل

 نأ ةيشخ هدقتعي ام ناسنإلا ىنحع نأ وهو ةيقتلا ادب لأ اذه نأ كشالو

 ةرهمج ىلع ررض كلذ ىف نوكي نأ ريغ نم هريغ رهظي لب ٠ ملظ هيلع عقي

 : ىلاعت هل وقلثم م ركلا نآرقلا ف تدرو تايآ ضعب ىلعكلذ ىب دقو« نيملسملا

 نكلو « ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ « هناميإ دعب نم هللاب رفك نمو

 دقف 6( مظع باذع مثو « هللا نم بضغعمبلعف . اردص رفكلاب حرش 9

 نونمؤملا ذخيتيال » : ىلاعت هلوق لثمو « ناممإلا راضإ عما رفكلاب قطنلا يب

 ءىش ق هللا نم سيلف كلذ لعفي نمو ندمؤملا تود نم ها

 فوحللا دنع نيرفاكلا ةالاوم ةيآلا هذه ىف حيبأف . « ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ

 . نيملسملا قحاب ىيد ررض رغ نم ةيقث مع

 منو « اليلق ناك لب « اريثك نكي مل اذه ةيقتلا ًادبم نسحلا لحخأ نكلو

 ةيراوملا ىلإ هعفدي ناك ٠ نكلو «الصأ ةينيدلا هئارآ ةضهانم ىلإ هعفد هنأ ملعن

 . ةيسايسلا هئارآ ىف .انايحأ

 : هدهع ق ةمركحلاب هلاصتا

 دهع ىو . ناسارخ ىلاو دايز نب عيبرلل ةباتكلا هبابش ىف نسحلا ىلوت

 . ضفرف ةرصيلا ءامضق هيلويل ةأطرأ نب ىدع هبلط ةيومألا ةلودلا
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 نأ ىلع مزع ةرصبلا ةأطرأ نب ىدع ىلو امل لبق : ىزوللا نبالاقو

 : هيلإ بتكو « ريتساو « نسحلا برهف « ءاضقلا نسا ىلوي

 « هيف بج. ها ءاشقب ريدج ريغ رمألل هراكلا نإف ريسألا اهمأ « دعب امأ

 ىذلا رمألل ,زيراتملا يف كلو « هيلع ناعي الأ قيقح ةين ريغب لمعلل لماعلا نإو
 نوصأو كب ىوأ مولع كلي وعثو « مهايإ كدصقو «ةعانقو ةيافك هيلإ ىترعد

 بجاو هيلإ ىعدي ىلا لمعلا نأ ىريال نم ةناعتسالا ىف رمخ ال هئاف « كلمم
 كرت ىلإ نسحأو « هللا كافاع ريمألاابسأ ىقاعف « هل مزال ضرفو « هيلع
 « همركأو هافاعف .. المع نسحأنم رجأ عيضيال هللا ناف « ىل ضرعتلا

 . ههركي ام هيلتبأل تنكام هللاو : لاقو

 اذلو . نيملاظلا هيلوتب ندعي نأ هتيشخ ضفرلا ىلع هلمح ىذلا نأ رهظيو

 ءاصضق تيلو دقل . فقنيح رمع هيف لاقو « زيزعلا دبع نب رمع هبلط امدنع هالوت

 ظ . نيعباتلا ديس ةرصبلا
 صلخأ ريشتسا اذإ ناك ؛ ةيمأ ىبب ةالو نم نيملاظلا نع هدعب عم ناكو

 : ىزوجلا نبا لاق . ةيوق ةئيرج ةحيصنلا مهضو « ىروشلا ىف

 لاقف « ىبعشلاو نسحلا رضحأ قارعلا ىلع ًايلاو ةريبه نب رمع مدق امل

 فرعأ ابتك ىلإ بتكي كلملا دبع نب ديزي نينمؤملا ريمأ نإ هللا امكحلصأ :امل

 نمآ مل هتيصع نإو « هللا بضغ هتعطأ نإ فاخأت « ةكلملا اهذيفنت ف

 « ريمألا بجأ « ورمع ابأ اي ىبعشلل نسحلا لاقف ؟ ىل نايرت اف « هتوطس
 قشتسيال ةريبه نبا ناكو « ةريبه نبا ىوه قف طحتاو « لوقلا ىف هل قفرف
 لاق دق سيلوأ : لاقف ديعس ابأ اي لق لاقف « نسحلا لوق عمسي نأ نود
 نأ كلشوي هنإ هللاو لوقأ : لاقف ؟تنأ لوقت اه ةريبه نبا لاقف : ىبعشلا

 كج رخيف « هرمأ ام هللا ىصعيال «ظيلغ ظف هللا ةكئالم نم كلم كب لزب
 ىنإو « 'ائيش كلملا دبع نبا كنع ىغي الف كريق قيض ىلإ كرصق ةعس نم
 « هللا نم كعنمم ال ديزي نإو « ديزي نم كلمصعي لجو زع هللا نأ وجرأل

 حبقأ ىلع تنأو « كليلإ هللا رظني نأ نمؤتال كناف « رمألا ابمأ هللا قئاف
 «.ةمحرلا باب كلنع قلغيف « أبم كلتقمي ةرظن ديزي ةعاط نم هيلع نوكت ام
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 ىناقم فاعش نمل كلذ » : كوشي نا هناحبس هللا كلفوخ ام كلفوخأ ىنأ ملعاو

 « ديزي قئاوب كافك هتعاط ق لجو زع هللا عم تنك اذإو . «ديعو فااحنو

 كنع ىنغيال نيح ديزي ىلإ هللا كلكو « هللا ةيصعم ىلع ديزي عمت نك نإو '
 . ائيسش

 : هسورد

 نم ةرشك اعاونأ ىوحت دجسملا ىف اهقلي ىلا نسللا سورد تناك

 ةيمالكلا ثوحبلاو « ةنسكلا ةظعوملاو ةمكحلا ابفف « ةقرفتملا تامولعملا

 ماكحألاو ايتفلا امفو « هتاياورو ثيدحلا امفو « ةل زيعملا تأشن اهدهم ف ىلا

 لجستلا لك لب ء فئاوطلا لكبذعلا هلهتم درو دقو . صصقلاو ريسفتلا اممفو
 فرش ترهظ هسرد تاقلح- ىو « ةماعلا هنم دافتساو « ةصاخلا هنم لهمنو

 ىلع سانلا نأ ىلع اذه لدف ٠ ,هريغو « ةيوشحلاو « ةلزئعملا : ةيمالكلا

 ةوالع- نم نوراتشيو « هسورد ثورضعم اوناك مبهاذمددعتو مبمراشم نيابت

 كلذ اسب» صتخا ةيبذاجي وأ « نيدلا نم عفادب كلذ ىلإ نيعوفدم « هنايب

 ًاريثك وأ اليلق هملع نم اولانو « هب اورثأت هرصع لهأ رثكأ نأ رهظيو « مكحلا

 ممادادعتسا نسح ىلعو « هنع يهدعب وأ هنم مهمرقو هب يملاصتا بسح ىلع

 اهنقلي ناك لب ؛ ناكم نود اناكم هظعاوم صخم ناكام هنأ رهظيو ؛ مهارقو

 ًارثكو « تحنس اذإ صرفلا زهتني « رثألا نسح نم ةقراب هل تحال اميح

 نفدلا دنع يه ريغو هءاقفر لأسي ناك هنأ عاش ىّح « زئانحلا ىف ظعي ناكام

 . كلذ وحن وأ « ةوجفلا هذهل مثددعأ اذام « لاؤسلا اذه

 : هصصق

 ءاجس نمو « هنع هللا ىضر نامع دهع ىف دجاسملا ف صصقلا رشتنا
 ةماعلا صصق : نيمسق ىلإ دعس نب ثيللا همسق دقو « ءافلخلا نم هدعب

 م سانلا نم رفنلا هيلإ عمتجم ىذلا وهف ةماعلا صصق امأف « ةصاخلا صصقو

 صصق امأو « هعمتسا ناو هلعف نم (1) هوركم كلذف « مركذيو مهظعي
01 

. 
 ههرك اذل و بذكلا نم ريثكلا هيف ناك صصقلا نم عونلا !ذه لعل

)١( 
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 نس مس اذاف « صصقلا ىلع الجر ىلو « ةيواعم هلعج ىذلا وهف ةصاخلا

 ىنلا ىلع ىلصو هدجمو هدمحو لجو زع هللا ركذو سلج حيبصلا ةالص

 هب رح لهأ ىلع اعدو هدئحو همشحو هتيالو لهألو « ةفيلخلل اعدو ع

 . )1١( ةفاك نكرشملا ىلعو

 نورثكألا مهلا اذلو « بذكلاب قدصلا صصقلا اذه ىف طلتخا دقو

 زاتما هصصق نكلو :« نسحلا صاصقلا نم ناكو « بذكلاب صاصتلا نم

 سلج ناك . قدصلا الإ ىكحنالو « ةرخآلاب ريكذتلا ىلع دمتعي ناك هنأب

 تثدح ىلا نئفلا ىو هقفلا ىف هنولأسي سانلا هلوحو « ةرصبلاب دجسملا رعآىف
 وكلا 8# . .
 . مهلع صعيو « روثأملاب ممدحمو « مهظعيو « مبيجيف « هدهع ىف

 جرخأ امدنع هنع هللا ىضر لع هاقبأ هصصق ىف قدصلا ىرحتي هنألو

 . دجاسملا نم صاصقلا لك

 ىئثئسا بذكلا مهفارتقال « صاصقلا ىلع ةماللاب ىلازغلا ىحنأ املو

 : هلوق نسحلا صصق نع رثأ امثو

 اولمعتالو « هلل اولمتا نييراوحلا لاق مالسلا هيلع ىسيع نأ ىور

 « اهقزري هللا « ا قزر الو ودغت « دصحتالو « عررتال ربطلا نإف « مكنوطبل

 عررتال باودلا نم شوحولا هذهف ء انوطب نم ركأ مكن وطب نإ مئلق نإف

 . اهقزرب هللا « ال قزرالو ودغت « دصخن الو

 لاب ام تلاقف « اتواّمم الجر تأر اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ ىوري ناكو
 هللا ىضر رمع ناك « ريغ هللا دعبأ ال:تلاقف « حلاص هنإ : لاقف ؟ اذه

 . المع عنصتم نم لبقيال هللا نإف ؛ عنصتلا اوعد « عبشا

 . ىرزيرقلا نم هلقن م السإلا رجف باتك نم ) 1١(
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 : لاق نسحلا نأ ظحاجلل نييبتلاو نايبلا ىف ءاج

 « سانلا بشأو « نيرصملا ريمأو « ةفيلخلا وحخأ ناورم نب رشب انيلع مدق
 اواصف « م ابحاص نولمحح نادوس ةعبرأب نحن اذإف « ةنابجلا ىلإ هب انرص الف
 ارشب انفدو « هريق ىلإ مهحاض اولمحو « هرق ىلإ ارشب انلمح مث « هيلع

 فرعأ ملف « ةتافتلا تفتلا مث « انفرصئاو اوفرصنا مث « مبحاص اونفدو

 . هنم بجعأ ناك طق ائيش رأ لف ىشبحلا ريق نم رشب ريق

 : ةفاخلا

 عفن ىف « لامعألا لئالجم ةرخازلا ةليوطلا ةايحلا كلت نسحلا ىضق“

 . هقالخأو هبهاوم سانلا داس ىذلا لجرلل الماكالثم ىحي ناكو «داشرإو

 عطقك انتف كردأ . اروهشم تامو « ارومغم دلو « اديستامو « ادبع دلو

 ناك امو + ةكلاحلا ةئنجدلا ىف بقاثلا مجنلا حولي اك حولي اف ناكو « ليللا

 هراهقلا ديخاولاب هناممإو « رابحلا هلقعو «٠ نتتملا هقاخو « هبهارم الإ كلذ

 ركفت ىف رثأ اذ ناك دقلو . ةماعلا هب تنميتو ع ةصاخلا هتبحأو ؛ ماكحلا هباه

 ؛ هركف نوزخم هل لحنو « هسفن مهعدوأ نيذلا لاجرلا نم هب لصتا نم لك

 هنأل الإ كلذ امو « نوضراعملاو ىأرلا ىف هل نوقفاوملا لالجإلاب هل نادو

 . , هاضرأو هنع هللا ىضرف « هتينالعك هتريرس تناكو « سانلل هبلق تف



 ءاط#عربلصاو
 ٌمراانلإ ب م. ةةلس نم

 .ءارآو اياعبو بهاوم نم هب زاتما امو هتافصل ضرعتلا لبق انل دبال

 ّ 1 : حرشن نأ

 ,سنلاو رصتعلل تاف ؛« هقورع 5 ىرسي ىذلا مدلاو هرصنع : الوأ

 . مهراكفأ هيجوتو بهاوملا باعصأ بهاوم نيوكت ىف ربكألا رثآلا
 ٠ نم هيلع لمتشا امو « هب طاحأ ىذلا رصعلاو هتلظأ ىلا ةئيبلا : ايناث

 .< بهاوملا رهظت ةفلتخلا ءاوجألا هذه نإف « ةيركفو ةيعاّمجاو ةيسايس لاوحأ

 . اهمئاوت ىلا ءارآلاب اهبلإ ىحوتو « اههجوتو
 : هرصنع

 « موزتم ىببل ليقو ةبصضض ىبل ىلوم ناكو « ىسراف لصأ نم لصاو

 .نم ءىدبلا باعصأو « ةيملعلا تاكرحلا داوق اوناك رصعلا كلذ ىف ىلاوملاو

 ةيملعلا ىحاونلا نم ةيحان لك ىنف « انيب امك « تاعزتلا نم ديدخلاو « راكفألا

 تيأر اميحو ؛ احجار مهركفو « احجان مهلعفو ٠ احضاو هرثأ ىرن
 ق تبن هتنبان نأ ملعاف « اثيدح هيف ابهذم وأ « ةديدج مالسإلا ىف ةلعأ

 . دوعي مهلإو 2« ردص مهنع 2« مهسوعر
 .« ىموم نب ىسيع ىل لاق ليل ىْإ نبا ىل لاق : ديرفلا دقعلا ىف ءاج

 نسحلا ىلأ نب نسحلا تلق ؟ قارعلا هيقف ناك نم «ةيبصعلا ديدش انايد ناكو

 ؟ةكم هيقفناك نف : لاق.نايل ومتلق؟امه افلاق « ني رسنبدمع تلق؟ نه مث لاق

 لاق «راسي نب ناملسو « ريبج نب ديعسو « دهاجمو « حابر ىأ نب ءاطع تلق
 نب كمحتو ؛ ملسأ نب ديز تلق ؟ ةنيدملا ءاهقف نفلاق . لاومتلق ؟ءالؤه اف
 هقفأن ف لاق مثهنول ريغتف« لاوم تلق ؛ءالؤه نفلاق . حيجت ىلأن ب عفانو ردكنملا

  ىلاوملا نم تلق ؟ اناكاف لاق . دانزلا ىنأ نباو ىأرلا ةعيبر تلق « ءابق لهأ
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 « هبنم نباو « هنباو « سوواط تلق ؟ نعل هيقف نف«لاق مث ؛ ههجسو ديراخ

 , ادعاق بصتناو ؛ هجءادوأ تخفتناف . ىلاوملا نم تلق ؟ ءالؤه اف لاق

 ءاطع ء "كاف لاق .ىناسا رخل هللا دبع نب ءاطع تلق؟ناأسا رن هيقف كاك نفلاق:

 « هتفخ ىبح « ًادادوسا دوساو « ادبرت ههجو دادزاف . ىلوم كلق ؟ اذه.

 ؟ اذه لوحكم ناك اف لاقف . لوحكم تلق ؟ ماشلا هيقف ناك نم لاق م
 الول هللاوف '؟ ةفوكلا هيقف ناك ف لاق مث « ءادعصلا سفنتف . ىلوم تلق

 تيأر نكلو « نالس ىنأ نب رامعو « ةبتع نب مكحلا تلقل هفوخ
 لاقف ؛ نأيب رعتلق ؟ اناك اف لاق . ىبشلاو ىعخننلا مهاربإ تلقف « رشلا هيف
 . هشأج نككسو ؛ ريكأ هللا

 مهنارآ نعو < تبنت مهيب نم لحنلاو ىلاوملا ىف مولعلا تناك املو
 :- ةينثآلا رومألا ىلإ عجري كلذ ىف ببسلا لعل ء ردصت

 ناكو ؛ ناطلسلاو ةدايسلا مل تناك ةيومألا-ةلودلا رصع ىف برعلا نأ
 ءاصقتسالاو سردلا ىلع فوكعلا نع كلذ لك مهلغشف « لازنلاو برحلا مهلع
 بيقنثلاو ةسرادملاب هوجزأف ءاغارف مهمديأ نب اوأر ىلاوملاو : قمعتلا وثحبلاو

 كلت !ودسي نأ اودارأف ناطلسلا اودقف مهنأ اودجوو « صيحُملاو عالطالاو

 دق صقتنلاو « ملعلاو ةفرعملا وهو رخخآ قيرط نع فرشلا اولاثنيو « ةلخلا

 لئالجو « تاياغلا ىربك ىلإ ناسنإلا عفدي دق نامردكاو ؛ لامكلا ىلإ ىدؤي
 ركفلا ىلع اورطيس دقف « ىلاوملا ءالؤمل ةبسنلاب ناكام كلذو « لامعألا
 . ىداملا بلغلا برعلا ناك ناو « ىنالسإلا ىنرعلا

 راص ناسنإلا هل غرفت اذإ لعلاو « تاعانص لهأ اونوكي مل برعلا نأ

 تراص مث : ماقملا اذه ىف ليوط مالك نم نودلتخ نبا هلاق . هل ةعانص هنأك

 ؛ عئانصلا ةلمج ىق تجردناف « ملعتلا ىلإ ةجاتحم تاكلم اهلك مولعلا هذه

 اهْنع سانلا دعبأ برعلا نأو + رضحلا لحتنم نم عئانصلا نأ انمدق انك دقو

 دهعلا كلذل رضحلاو «-برعلا اهنع دعبو « ةيرضح كلذل مولعلا تراصف

 . رضاوحلا لهأو ىلاوملا نم مهانعم نم وأ مجسعلا يه
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 نيمزالمو « اعبت ءالؤه ناكو « ىلاوملا نم اوركتسا ةباحصلا نأ

 هللا لوسر نم اوفرع ام مهنع نوذخأيف « مهحاورو مودغ ىق مهنوبحاصي

 ىذلا رصعلل معلا ةلمح كئلوأ ناك « ةباحصلا رصع ىبنئا اذإ ىتح « 2

 . مهنم نيعباتلا رثكأ ناك كلذلو « هيلي

 موي قرلا ىلع ناك : سابع نبا ىلوم ةمركع نأ اذه ى ىورب امو
 فاللآ ةعبرأب ةيواعم نب ديزي نب دلاخن نم لع هدلو هعابف سابع نبا تام
 ةعبرأب كيبأ مع تعب « كل ريخ ام هل لاقف « ايلع هالوم ةم ركع قأف « رانيد

 . هّمتعأف « هلاقأف « هلاقتساف « فالآ

 ءارآو ةممدق راكفأ تاذ « ةقيرع ممأ ىلإ نوبستني ىلاوملا كئلوأ نأ

 مهتادقتعم لب مهناهذأ هيجوتو « مهراكفأ نيوكت ىف ريثأت هذهل ناكف « ةينيد

 ةبرجتلا تلد : تادقتعملاو ءارآلا هباتك ىف نوبول فاتسوج لوق ىلإ رظناو

 ضعب ىف ةدحاو تادقتعمو ءارآ ليوطلا ىضاملا تاذ مثألل نأ ىلع رابتخالاو

 ىه لب « ىرظن ريوصت نع ةرابع بعشلا حور تسيل . ةيساسألا تاعوضوملا

 ةفئاكتم تالايخو رطاسأو راكفأو ديلاقت نم تنوكت ةايح تاذ ةقيقح
 ضام تاذ ةمأ ىلإ ىمتني صخش لك نأ كلذ ىنعمو . ايئرإ افثاكت سفللا
 سنج نم ئركف ثاريم هسفن ىف نوكي نأ دبال ةفاقثو « ةراضح ىف ليوط
 هيفخن وأ « هيمنت انماك ادادعتسا نوكي ثارملا اذه ؛ ةمألا هذه ةراضح
 نم ًارثك انيأر اذإ « بجعلا انذخأي ال كللذل « ةيركفلا وأ ةيعامجالا هتئيب
 يملا اف تمنو « ىومألا رصعلا ىف ترهظ ىتلا لحتلا كلتو « ءارآلا هذه
 ةيدوهلاوأةيحيسملا بهاذملاو ةميدقلا ةيسرافلا لحتلا ف ريظن اهل « ىسإيعلا

 تبرشأ نمم املأ ناك نإ ؛ .مالسإلا ابمذه كلت نأب اهنع قرتفت اهتكلو
 . هبح- مهمولق

 4 مهم ناك الصاو نأو « مالسإلا ىق ىلاوملا هب زاتما ام تسلع اذإ

 « داقتعالا لوصأ ىف تملكت ةقرف سيئر كلذ دغب ناك اذإ. بجعت الف

 دنع فولأمللا اهركف هجتنأ ام ضعب ىو « اهريكفت قئارط ىف تفلاخو



 هنودعي ال ةنسلاو باتكلا ىف هيلع صوصنملا اوعبنت نيذلا نثدحلاو ءاهقفلا

 . كلذ ءاروام لإ

 : هدتندب

 نكت مل ةئيدب هؤارآ نوكت ال هرصع لهأ راكفأ ىف رثألا اذ ركفملا نإ

 نم لكل حولت ترهظ ىتح « هيف تحخرف شع الو « ةقباس تامدقم اه
 « تسرغ راجشأل تارمثو « تقبس تامدقمل ةجيتن ىه لب ًاماع « باطو

 ةمدقمو « ةمدقم اهتقبس ةجيتن مظعلا ركفملاف « تبعشت ةيركف حانم طسوو

 . ليك لوصألا سراغو « ليج ٍةرمث وه « ةجيقن اهولتت

 « هرصع ىف ةيسايسلا لاوحألا ىه ءركفملا اهم ىذغتي ىلا تائيبلاو
 . ةيركفلا لاوحألاو « ةيعامجالا لاوحألاو

 ةدبنسم ةلود « ملعت اك ىهف ىرمألا رصعلا ىف ةيسايسلا" لاوحألا امأ
 +« سائلا ىلع اضرف اهمكح ضرفت نأ ديرت ؛« قحلا نم ةوق ىلع دمتعت ال

 هلاملاب بولقلا ىندتست « ىردخأ ريذحتلاو ةرات ءارغإلا لئاسو كلذل ذخمتتو

 « نوريثك اهتعاط اصع قش دقو « ةريثك انايحأ فويسلاب قرتتو « انابحأ

 ةرسح هبلق قو « ةعول هسفن قو « نكس مهضعبو « ماسخلا قشتما مهضعب

 تناك انايحأو « مهتاراغب اهولغشو «ةلودلا ىلع جراوحللا جورب رثك . ةرفنو
 سرافو قارعلا ف ترقتسا دق ةعيشلاو « ناحجرلا نم ةبيرق مهتفك نوكت

 « اونكس بوطخللا تاهلدم اوأر نإو « اورهظ حاجي ةقراب تحال نإ ناسارخو

 « هتداس امنإ لب ةيركفلا تاعزنلا نم ايلاخ ىبايسلا رحانتلا كلذ نكي ملو

 بكترم كح ىف « ءىش لك ىف نوركفي اوناك جراوخلاف « هيلع ترطيسو
 قلعتي ىلا لئاسملا نم كلذ ريغو « نيدشارلا ءافلحخلا لاح ق مث « ةريبكلا

 لهأتسي نميف اوركف ةعيشلاو « داقتعالا لوصأب اهضعبو ةمامإلاب ابضعب
 ىلع اورصتقي ملو « ملعت ام ىلع ةرشثك قرف ىلإ كلذ ىف اوبعشناو « ةمامإلا

 ءارآ مل تناكف « عورفلا ىلإ لب ءابف أوركفف « دئاقعلا- ىلإ اوهجتا لب « كلذ

 لاوحأ اهعبت ةيسايسلا لاوحألاف « ابم اوزاتما ةيهقف بهاذمو مبم ةصاخ

 . ةبعشتم ةبركف
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 : ةيعامجالا لاوحألا

 ناك قارعلاو « قارعلا ىف هتايح رثكأ ىضق الصاو نأ ملعت نأ كبسح

 مهنمو ©« نويرضم مهلغأو « برع مهأف ٠ سانجألا ةذاتنع فئاوطل انطوم
 تاداع ءالؤه نم ةفئاط لكلو « نويمارآ مهلمو « سرف مهنمو « طبنلا

 « مهيد مالسإلا دحو « ةعدقلا اهنيسنجو ىلوألا اهتيندم نم اهدمتست ديلاقتو

 قارعلا ىف تدب كلذلو « مبسانجأ دحوي ملو « مهءاوهأ عمجم مل هنكلو

 مات ريغ طولت ريمانعلا هذه نم ىجن « ةضقانتم تاساسحإو « ةفالتخم ءاوهأ

 ةبطخخو «نئفلا هتداس كئذلو « هنطاب ىف فلتخمو « هرهاظ ىف دحوتي « جازملا

 قارعلا . لاوحأل روصم قدصأ ةفلتخلا جاجحلا بطخو « ءارثبلا دايز

 قارعلا ىف نتفلاو قاقشلا لهأ راوجم ناك نكلو « رصعلا كلذ ىف ةيعاّجالا

 لاجر رابك نم امهريغو ىبعشلاو ىرصبلا نسحلا لاثمأ نم نورثك داهز

 * نيزاتمملا نيدلا

 : ةيركفا لاوحألا
 « ةينيد اهادحإ نت رهاظب ىومألا رصعلا ىف ةيركفلا ةلاحلا تزاتما

 الا عضوت تأدتبا ةينيدلا ماكحألا نأ ىهف ةينيدلا امأف « ةيملع ىرخألاو

 ةفينح وبأف ٠ هتسردم هل نيدلا ىف مامإ ةهج لك ىف ناكو « ةعماج دعاوق

 . رصم ىف ثيللاو « زاجحلا ىف كلامو « قارعلا ىف
 نم لقنلا ةكرحو « رهظت تأدتبا ةمجرّتلا نأ ىهف ةيفسافلا ةيملعلا امأو

 نيذلا بناجألا كئلوأو ء رشتنت تذخأ ةيبرعلا ةغللا ىلإ ىرخألا ,تاغللا

 مهضعب ناكو « مهتاغل ىف هوءرق ام ابل نونودي اوذخأ ةيبرعلا ىف اوحصفت
 ولسأ ىذلا رحأ نب كلملا دبع اذهف « همالسإ لبق مولعلاو ةفسافلا ىف رهم دق

 اسردم هرمأ لوأ ىف ناك رصم ىلع ايلاو ناك مايأ زيزعلا دبع نب رمع دي ىلع

 راكفألا تدذمخأ مهلعو ٠ نو ريثك هلاثمأو اهمتسردم ءالع نمو ةيردنكسإلا ىف

 لصاو ابف ىبرت ىذلا قارعلاو « نانويلاو سرفلا ٍلع نم لبنت ةيمالسإلا

 اهبف نوسردي سرادم لو « حتفلا لبق 0 نيرشتنم نايرسلا ناك ؛ أنو
 .ف ابمامصأ لداجتي ةينارصن بهاذم قارعلا ىف تناكو « ةينانويلا بادالا
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 .تدمراكفأو ءارآ ةيعمجب اذه نم فلختت نأ دبال ناكف « دئاّقعلا نم رشك
 رثك لخد املو « دالبلا ةسايس ترق نأ دعب تظقيتسا مث « بورحلا ءانثأ ىف
 « ةيمالسإلا ةغبصلاب غبطصت ءارآلا هذه تذمخأ مالسإلا ىف قارعلا لهأ نم

 . )١( هفلاخم ام اهنم لبذيو « مالسإلا عم قفتيام اهنم رهزيو
 دق ةيمالسإلا قرفلا رثكأ تيأر اذإ بجعت الف كلاذك كلذ ناك اذإ

 .« ةيمالسإلا لوصألا ضعب نع تفئاجن ىلا قرفلا اصوصخت « قارعلا ى تتبز

 اذإ بجععالو « ةلزئعملاك دئاقعلا تابثإ ىق ايفسلف اعزنم تعرن ىلا قرفلاو

 ى ترهظ ىلا ةيركفلا .تاكرحلا كلت نم ىذغت نم الصاو مهخيش ناك
 . رصعلا كلذ .ىف قارعلا

 : هتأشن
 نييعتلاب ابمفهثكم ىذلا نمزلا ملعنال نكل و.ةرونملاةنيدملابءاطع نب لصاو دلو

 .دقو«ءارآو راكفأ نم اهلظي ناك امو« اهلهأ تاداع نمهنهذ مست رام ف رعنل

 ,لحنلاو للملا ىف ءاج دقف « ملعتلا نس هيف ىضق هنأ رهظيو « قارعلا ىلإ لقتنا
 اذيملت رمتساو « رابخألاو مولعلا هيلع أرقي ىرصبلا نسحلا اذيمل: ناك هنأ
 .6 ةريبكلا بكترم ةلأسم ىف افلتخا امدنع هسلجم لزتعا نأ ': نسحلل

 ىشغي ناك هنأ رهظي لب « ءالعلا نم هريغ سلاجم باتثي ناك هنأ رهظيو
 .لخأ لاقي ناك هنأ ىتحو « ىنلرتو مهلع جرخم.نمم دع ىبح « ةعيشلا سلاجم
 انل غاس اذإو . ةيفنحلا ,نب دمع نب هللا دبع مشاه ىنأ نع لازتعالا لصاو
 ؛ مهسرادو مهداع جرت نيذلا ءايلعلا رثأو « هتيبرت عون هئارآ نم طبنتسن نأ

 لحتنلا بابرأو ثيدحلا لهأو ةعيشلاو جراوتللاب لضتا هنأ ررقن نأ بجيف
 .2 هتلوكف « تدحناو تنوكت « رصانعلا هذه لك نم جي زم هءارآ نإف « ةفلتخنلا

 ىف هبهذمو « ةمامإلا ىف هبهذمو « ةريبكلا بكترم ىف هبهذف « هرهظأو
 مالكلا دنع ايلج كلذ نيبنس اك ةقباسلا ملاعتلا لك اهبف حملت « دئاقعلا
 . هئارآ ىلع

 نم دمتسي لب « طقف لاجرلا لع ركفملا جرختتيال هنأ اندنع فورعملا نمو

 . مالسإلا ربف 000(

 (؛“( لدجلا خيرات ؟؟ م)
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 ةصالخخو « هرصع ىف رحانتتو برطضت ىلا ءارآلاو هلظت ىّبلا ةماعلا ةئيبلا

 قارعلانم دمتسادق الصاو نإ: لوقن نأ انيلع بجي كلذلو ءاه ورقي ىلابتكلا

 كلذ لك رصعف « ةيبهذم تابارطضاو ؛ ةيركف تاعرن نم هيف ام ثروو
 نامبإلا ديدش ناكدقف «هنامبإو هيده عم قفتيامو « هسفن مالي ام هنم غاستساو.

 هعافد ىلعو « هتافص ىلع مالكلا دنع كلذ نيبنس امك « هنيد ىف ايوق « هللاب

 . هلارآ نع

 متأ اهمذه كلذلو « هسفنل ةذخاؤملا ديدش هبويعل ةبقارملا ريثك ناك دقو

 لاجرلاو بتكلا ىلع جرخعبال ناسنإلا نإ . ليكت ريكأ اهلكو « بيذبن
 ةرطيسو هلقع ناسنإلا هيجوتف ء هسفن ىف ربك ر ثأ انايحأ هتدارإل لب « طقف

 ىنرتو © هسفن بذهتو « هركف لثكت ىلا رومألا نم هاوه ىلع هتدارإ
 ىلع انلدي « رفاولا ردقلا اذه نم هدنع ناك الصار نأ رهظيو « هتاكلم

 ْ : نارمأ كلذ

 حض وتد اك ٠ اف هتغثل ىأر ذإ ءارلا نع داعتبالاب هسفن هذخأ : امثدحأ

 ْ . كلذ

 . كلذب هسفن هذخأو « هتالداجم ىف بضغلا نع ماتلا هعانتما : امهمذاث

 ءىش نع اذه ومع لأساناسنإ نِإف « ديبع نب ورمح عم هنع ىورام ىلإ رظناو
 ع هضري مل ام هل هباجأو ؛ هلئاس ىلع ورمع بضغو « لصاو ةرضحردقلا ىف.

 ناطيشلاو « ةمدنم اهنإف « بضغلا ةبوجأو كايإ نامع ابأ اي : لصاو هل لاقف٠
 ديعتسي نأ هيبن ىلع هللا بجوأ دقو « ةزمه اهفيعاضت ىف هلو « اهعم نوكي

 تاره نم كب ذوعأ » : هلوقب هعم اونوكي نأو « ناطيشلا تازمه نم
 هب قطني امو « هباوج ىف تبثت ادحأ تدهاش القو « ةيآلا خلإ « .. نطايشلا
 . مول هقحليف ء هناسل

 : هتانص

 : تافصلاك لت مظعأو ءاقح لاجرلا رابك نم هتلعج تاففسصب لصاو زاتما
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 : هتمص

 « مولعم ردقب الإ قطنيال ناك لب ء لوضفلا ريثك اراثرث نكي ملف
 سلجم مزالي لصاو ناك : لمألاو ةينملا ىف ءاج دقو . ةجاحللا دنع الإو

 ؛ ديبع نب ورمع موي تاذ رف « هتمص لولع نم سرحخلا هب تونظيو « نسحلا
 « سرفلا ىف هنودعت ىذلا اذه لاقف ؛ لصاو ىبحتسم ضعب هيلع لبقأف
 ةيرهدلاو ةقدانزلا مالكو « جراوخلا ةقرامو ؛ةعيشلا ةيلاغ مالكب ملعأ دح أس يل
 توكسلا نطاوم ىف توكسلاو . )١( هنم مهملع درلاو نيفلاخا رئاسو "< رملاو

 «باصأ ىر اذإف « هفعض عضاوم فرعأو « همصخ ىلع ىوقأ لداحما لعجم
 , باطلا لصف همالك ناكو « باجنأ لدوج اذإو

 .: لدجلاو ماصخلا ىلع هتردق

 نوكيال امدنع تكسي وهف « ةبسدبلا رضاح نهذلا ىوق هتمص عم ناك
 « ىداولا ىف ردحتملا ليسلاك قفدت لوقلا بجو اذإف « ايجاو مالكلا
 , هتاياغو مالكلا ىتارع رسمصب وهو ؛ هبتشأ ةبش الو « لئاقل الاقم كري الف
 ىعدتست لازؤنلا ماقم ىف ماصخألا عرصو « كايبلا ىلع ةردقلا نأ قحلا ىو
 : ىه رومألا هذهو « هيف ترفاوتو « هيدل تعمتجا اهلك « روهأ ةسمخ

 « نانجلا تابث عم : ةيركفلا ةسبرا مدعو فرصتلا ىلع هتردقم

 : هيف تناك كلتو

 : هيف ءاج ْذإ لماكلا بحاص اهاكح ىتلا ةصقلا كلذ ىلع لدي امبو
 لاقف جراوحلا اوسحأف « ةقفر ىن لبقأ ةفيذح ابأ ءاطع نب لصاو نأ تئدح
 اوناكو « مهابإو ىوعدق « مكئأش نم سيل اذه نإ ةقفرلا لهأل لصاو
 : اولاقف « مهلإ جرخف ؛ كنأش : ارلاَقف « بطعلا ىلع اوفرشأ دق
 : هللا مالك اوعمسيل نورججتسم نوكرشم :لاق ٠ كباحصأو تنأ ام
 هنوملعي اولعجف « انوملعف لاق « مكانرجأ دق اولاقف « هدردح اوفرعيو

 اوضماف اولاق «٠ ىعم نمو انأ تلبق دق لوقي' لعجو « مهماكحأ

 ) )1١مهلع در دق ناك نإو مهب رثأتو مههريغو جراوملا و ةعيشلاب لصتا هنأ ىلع لدي اذه «
 هل زان و هلضان نإو هقلاخم يثأتي دق نلاخما نإف .
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 : ىلاعتو كرابث هللا لاق يكل كلذ سيل لاق « انناوخإ مكنإف « نيبحاصم

 هغلبأ مث هللا مالك عمسي ىتح هرجأف « كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو »

 اوراسف ركل كاذ اولاق مث « ضعب ىلإ مهضعب رظنف « اننمأم انوغلبأف « هنمأم

 . )١( نمأملا اوغلب ىتح « مهعمجأب

 ديري ام ىلإ مصخلا جردتسي فيك ةفرعمو رومألا فيرصت ىلع ةردق هذه
 جراوتللا ةيلتع مهفي ناك هنكسلو « امح لتقلا هبيصن ناكل اذه لختي مل ىل

 . مهرش نم وجئيف « ماني نيأ نم فرعو « اهلغتساف

 : ةبمدبلا روضح
 بللاب ذخأت ىلا بيلاسألاو « ةمكحلا ىناعملاو « ةديجلا ظافلألاب هيتاوتل

 نم كلذ ىلع لدأ سيلو « اهنم ظحلا كلذ هللا هاثا دققلو « نمز زجوأ ىف

 ةافاجم الو + ىنعملاب لالخإ ريغ نم ةبطخخ لك ىف ءارلا بنجت ىلع هتردق

 قأتيال كلذ نإف «تابسانملا رثكأ ىف لاجيت رالل هيدصت عم ؛ ةحيبصفلا ةيبرعلل

 « نهذ ةوقو رطاخ ةعرسو « نسلو ةرضاح ةهدب هتفعسأ صخشل الإ
 1 . ىرطف ءاكذو

 : قاتلاو ماحلا

 فلس ايف موللا بقعي هنأو « هيف هيأرو « بضغلا هتبناجم تفرع دقف
 . لوقلا نم

 ' : ريرزغ عالطا

 ترهظ ىلا ةيمالسإلا قرفلا لاوقأب هماملإو هعالطا رادقم تفرع دقو

 . اهلع درلا هوجوو هرصع ىف

 , : ةقداصلا ةسارفلا

 حمالم نم لداجحللا فرعيل لادحللا ىف لماوعلا مظعأ ىه تناك اممرو

 دقو « ةدم لقأ ىف ةدعلا هل ذخأيف « هركفب لوجم امو هسفن هنكت ام همصخ

 )١( جي دربملا لماكلا ٠ ص ١١١ .
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 تيعو « هئاقلإ لبق ليلدلا ىلع دريو « ملكتملا وه ناك اذإ هقيرط هيلع ذخأي
 ظحلاو « رئفولا ردقلا كلذ نم الصاو هللا ىتآ دقو ؛ اهحونس دلع هتركف
 اهلقن ىلا جراوخلا عم هتلداحم ىف كلذ تحن دق ثانظأو « ريبكلا
 . لماكلا بحأص

 : ةغئللا

 ليمكت ىلإ عفدناف « هيف صقنلا كلذ فرع دقو « ءارلاب غثلأ لصاو ناك
 موقي ملف ؛ ىلمللا بيعلا كلذ ىلع بلغتلا عيطتسيل ؛ ةيسانلا هذه نم هسفن

 : همالك نم ءارلا عنش « هئايب موقي نأ كلذ عم عاطتسا هنكلو « هناسل
 معو « ةرضاح ةبمدب. كلذ ىف هتتاو' دقو «٠ اهظع اراصتنا كلذ قرصتناو

 ةراكو « اهفدارّثم ةعسبقغللا هتدمأو « ةدعم ةأيهم ةدامو « ريزغ ةغللا قئاقدب .

 بلغتلا لصاو ةلواحم ىف ظحاخلا هلاقام ىلإ رظناو « املوانت ةلوهسو « اهداوم

 : برعلا كللذ ىلع

 هنم كلذ جرخم نأو « مثلا شحاف غثلأ هنأ ءاطع نب لصاو لع املو
 ىلع جاجتحالا ديرب هنأو « ةلحن سيئرو ةلاقم ةيعاد ناك اذإ هنأو « عيش

 باطتخلا نمو « لاطبألا ةعراقم نم دبال هنأو « للملا ءامعزو ؛ لحنلا بابرأ

 ىلإو « ةضايرو بيترت ىلإو « ةسايسو زييمب ىلإ جاتحم نايبلا نأو « لاوطلا

 ليمكتو قطنملا ةراهجو « جرا ةلووسو ةعنصلا ماكحإو « ةلآلا مامت
 هتجاحك ةوالحلاو ةوالطلا ىلإ قطنملا ةجاح نإو « نزولا ةماقإو فورحلا

 هيلإ ىثنتو « بولقلا هب لاتستام ريكأ كلذ نأو « ةماخفلاو ةلالخلا ىلإ

 ماتلا نايبلا نع بونيام هعم سيل هنأ لصاو معو « ىناعملا هب نيزتو قانعألا

 هللا تاولص ىبوم هيبن هللا ىطعأام وحنك « ةفرصتملا ةوقلاو نكمتملا ناسللاو

 ةبحما عمو ةوبنلا عباطو ىوقتلا سابل عم ديدسنلاو قيفوتلا نم همالسو هيلع

 هب هللا مهشغي امو « نلسرملا تمسو نييبنلا ىده عمو « ةفرعملاو عاستالاو

 : لَو ىنلا ءارعش ضعب لاق كلذلو « ةباهملاو لوبقلا نم

 ريدللاب كيبنت هتهادب تناك ةنيبم تايآ هيف نكت مل
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 هتنا اعلا نمو ةغلابلا ةجحللا نم مالسلا هيلع ىبموم هللا ىطعأ امم عمو
 ةسبح. كلت مفرو « ةدقعلا كلت هللا لح نأ ىلإ ةحضاولا تاناهرلاو ةرهاظلا
 فورحلا ءاطعإو « نايبلا نسح ىلإ ةجاحلا لجأ نمو . ةئحملا كلت طقسأو
 اهجارتشإو « همالك نم ءارلا طاقسإ ةفيذح وبأ مار ةحاصفلا نم اهقوقح
 , هلجاسيو « هلضانيو « هبلاغيو « كلذ دباكي لزي ملف « هقطنم فورح نم

 هل قسناو « لواحام هل مظتنا ىبح- « هتنجه نم ةحارلاو هرسل قأتيو
 راص ىتح « لاخلا هذه روهظو « ردكلا اذه ةضافتسا الولو « لمأ ام

 تسللو « هل ديكأتلاو « هب رارقإلا انزجتسا امل العم هتفارظلو « الثم هتبارغل

 تينع امنإو « ةعنصلا لمتحم كلذ نأل « ةدلخلا هلئاسرو ةظوفحلا هبطخ ىنعأ
 . ناوخإلا ةضوافمو « ءافكألا ةلقاثمو موصحلا ةجاحم

 ٠ لاجترالا ىلع ةردقلا
 هتردقم تناك نإو « ةباطخلا ديجب نم نييسايسلا ءابطخلا نم ناك اذإ

 نامورلاو نانويلا ءابطخخ ضعب لاح تناك اك « ةرببك ريغ لاجترالا ىلع
 نإف « رظانملا بيطخلا نأش كلذ نوكي نأ لامملا نف ةعدقلا ةنمزألا ىف
 شقانملا ىلع درعل « ةعاسلاو وتلا لوقلا ىعدتست ءارآلا ةلجاسمو ةرطظانملا

 يلع هريو « قئاقح نم هر م ههديلو « هتجش هيلع لعاو هم
 . هليلد هب ضقني نأ ديري ام ىلعو « هب ضرعتي ام

 ةاتاومو « ةهمدب روضحو « نانج تايث نم هللا هاثآ اع لصاو ناك دقو
 سانلا ردقأ نم - ديري امدنع ايس بيستيو « هيف ىلع ردحتت ىلا ظافلألا
 « تاحضاو لئالدو تانيب ججحح نم رظنني الام هبطاخم هديبو لاجنرالا ىلع
 ناوفص نب دلاخ عم ىرابت دقو اهلجترا ىلا ءارلا نم ةيلاخلا هتبطخخ أرقاو
 نب رمع نب هللا دبع مامأ لوقلا ىف ىسيع نب ىلففلاو ةبيش نب بيبشو

 : هذ ىه اهو « لاجترالا ىف هتوق رادقم ىرت  زيزعلا دبع
 اندو « هوند ىف الع ىذلا « ةيابن الب قابلاو « ةياغ الب مدقلا هلل دمحلا

 « قلخ ام ظفح هدوئي الو « ناكم هب طيح الو « نامز هيوحم الف « هولع ىف
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 ,نسحأف « اعانطصا هلدعو « اعادتبا هأشنأ لب « قبس لاثم ىلع هقانع لو

 .هناحبسف « هتيهولأ ىلع لدف « هتكح حضوأو « هتئيشم مو هقلخ ءىش لك

 لذو « هتمظعل ىش لك عضاوتو « هئاضقل عقاد الو « همك بقعمال

 « ةبحس لاقثم هنع ب زعي ال 6 هلمفف ءىش لك عسوو 2١ هناطلسل ءىش لك

 .هؤامسأ ثسدقت الإ هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأو « ميلعلا ميدسلا وهو

 « عونصملك هيبش نع هزنتو « قواخم لك تافص نع الع « هؤألا .ةمظعو

 ىعديو « ملحيف ىصعيو « ماهفألا الو لوقعلا هب طيح الو « ماهوألا هغلبت الف

 « نولعفت ام عبو « تاثيسلا نع وفعيو ؛هدابع نم ةبوتلا لبقيو « عمسيف

 هللا دبع نب دمحم نأ ةيوط ةعصو ةين صالخاب قدص لوقو قح ةداهش دهشأو
 « قحلا نيدو « ىدهلاو ةنيبلاب هقلخ ىلإ هثعتبا . هيفصو هتصلاخشو هيبنو هدبع

 .ةمول قلل ىف هذخأت ال « هللا ليبس ىف دهاجو « هتمأل حصن و هتكلأم غلبف

 ىح « هدصق ىلع ايفوم«هتنس ىلع ايضام؛معاز يعز هنع هدصب الو « مثال

 ىمنأو متأو ىكزأو لضفأ دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع ىلصف « نقلا هانأ

 .فاعضأو « هتكئالم ةصاخو « هئايبنأ ةوفص ىلع اهالص ةالص ىلءأو لجأو '

 , ديم ليمح هنإ كللذ

 ةبئاحملاو « هتعاطب لمعلاو « هللا ىوقتب ىسفن عم هللا دابع مكيصوأ

 هللا ىوقت نإف « هيلإ مكفلزو « هم مكينالي م ىلع مكضحأو هتيمصعمل

 « اهعدختو اهتنيزب ايندلا ةايملا مكنيهلتال و « داعم ق ةبقاع نسحأو « داز لضفأ

 ,لكو « نيح ىلإ ةدمو « ليلق عاتم امنإف « املامآ تاوهشو اهتاذل نتاوفو

 « اهلئابح نم مكل تبصنركو ؛ اهيجاعأ نم متلياع كف 2« لوزي ابنم ءىش

 ع امس مل تجزمو « اولح مهتقاذأو « اهلع دمتعاو املإ منج نم تكلهأو

 « باوبألا ارقثوأو « عئاصملا اوديشو « نئئادملا اونب نيذلا كولملا نيأ

 «دالتلا اومدختساو « دالبلا اوكلمو « دايحلا اودعأو « باجحلا اوفئاكو

 نم مهضاعو « اماينأب ممضعو « اهلكاكي مهتتحطو « اهلمحم مهضبق

 مهلكأو « دوحللااونكسف « ءانف ةايللا نمو « الذ ةزعلا نمو « اقيض ةعسلا

 سمن الو « مهملاعم الإ دجت ًالوءمهتكاسم الإ ىرتال اوحبصأو « دودلا
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 دازلا رمخ نإف « هللا مكافاع اودوزتف « اسبن ملل عمست الو ٠ اند ملم

 مكايل هللا اناعج « نوحافت مكلعل بابلألا ىلوأ اي هللا اوقئاو « ىوقتلا

 هتسوسأ عيلبأ لوقلا عمتسي نمو « هثداعسو هاف لمعي و « هظعارم عفتني نمث

 صصق نءسأ نإ ؛ بابلألا ولوأ مه كلئا وأو « هللا مهاده نيذلا كئلوأ

 ( هتانيب ةحسفاولا « ءتايآ ةيكزاا هللا باتك « نيقتملا ظعاوم غلبأو ننمؤملا

 نم ىرقلا هللاب ذوعأ « نوحلفت مكلعل ارعمسأو « هل اوتصنآف مكيلع ىلت اذإف

 « دمصلا هللاعدحأ هللا وه لق «٠ ميلعلا عيمسلاوه هللا نإ « ىوغلا ناطيشلا

 باتكلاب مكايزو هللا انعفن لاق مث .دحأ وفك هل نكي ملو«دلوي ملو دلي م

 . مك ايإو انلخدأو ؛ملألا باذعلا نم مكابإد انذاعأو « نيبملا ىجولاو ؛ مكسحلا
 , )١( مبعتلا تانج

 : هدهزو ةهارقث

 « هب ةقثو « هلل ةبقارمو « ةعورو « ةبهر هبلق ألتما نم لصاو ناك

 هتبطخ ىف احضاو كلذ تيأر دقو . هئاضقل انوكسو هقكحل انائثئمطاو.
 ارانيد ضبقي مل الصاو نأ انباعصأ كلشي مل : هيف ظحاجلا لاق دقو « ةقباسلا

 : هتبترم ىف مهضعب لاق كلذ ىفو . امهرد الو.

 هعطاق وه ىذلا بوثلا فرع الو امترد سمالو ارائيد سمالو

 نايبلا ىف اك لاثف الصاو احدام ىراصنألا ناوغص هرعش ىف ةصقلا هذه ركذ دق )١(
 : نييبتلا و

 دسشو هدمهاشي ال ماقم كاذو هةلقح مدي ىل هللا دبعب لئاسن

 دسهزلا هنيع ىق فعضلا كاذ للقو مهابج ركش موتلا لك منقأف
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 كلذبو « ركش .عبش اذإو . د. ماج اذإ نعؤملا : لوقب لصاو ناك
 .ركاش وأ رباص وهف قيرطلا اذه عبتاو « جملا اذه ىلع راسو « هسفن لحن
 . نيتلاحلا اتاك ىف نامطم

 اذ وأ عاطقإ اذ ناك هنأ رهظيو « هيلإ عسي ملو « ىوكح لمعهيل] دهعي مل
 امب رو « هلام ريبدتب اينعم ناكام هنأ مهفي هلامعأ عومجم نم نكلو « ةراجت

 « هبهذم رشن هتيانع لج ناك . ىلازغلا هللا دبع وبأ هبيبر هريبدتب ىعي ناك
 ش : هللا ىرقتب هبلق انلام « هيفلاغم ىلع درااو

 « درب نب راشبل اتيدص ناك « امل دحال ةدش هللا ىف ًاديدش ناك دقل

 نم نإ :هيف لوقي ناكو«هافنف هيفن ف ىعسو«ه رفان ودعطاق داحلإلا هيف فرع ألف

 لبق راشب ناكو . دحلملا ىمعألا اذهل تالكل اهاوغأو ناطيشلا لئابح عذخأ
 : هيف لوقيو هحدمم كلذ

 بطخ نم كيهان ابطخخ اوريحو اوافح دق ماوقألاو لوقلا فلكت
 بهللاب فح امل نيقلا لجرك 202هئهادب ىلغت الترم لاقو

 بلطلا ف قارغإلاو حفصتلا لبق 2دحأ هب رعشي مل ءارلا بناجو

 ١ : هيف لاق لصاو هعطاق الف

 الثم نإو ىلو نإ ودلا (1) قئقنك 2 قنع هل )١( الازغ عياشأ ىلام
 الجر اورفكأ الاجر نورفكيأ مكلابو . ىلاب ام ةفارزلا قنع

 هببير دنع نيلازغلا قوس ىف سلجبي ناك هنأل ليق لازنلاب لصاو نوبقلي اوناك ( 1 )

 ناك هنأل « كلذب بقلي ناك لماكلا يف دربملا سابعلا وبأ لاقو « ىلالطلا نطق لوم هللا دبع نأ
 ناك نييبتلا و ثايبلا ىف هاج . نمل هةقدص لعجيف ءاسنلا نم .تاققعتملا فرعيل « نيلازغلا مزلي

 . الازرق ءاطع نب لصأو

 هيف لاق دفو « ةماعثلا قيمك « ةليوط اقنع هل نأ دارو « ةالفلا ودلاو ميلظلا قيقنلا ( ؟)
 لس الف « لصاو هعمسف . اهيحاص حلفي ال « اقنع ىرأ : هآر امدنع هتف رعم لبق ديبع نب ورم
 « انبي ام قلعتل © عئاصلا باع دقف ةعنصلا باع نم نأ تملع امأ : ورمعل لاق « سلو

 . مدنلا نبال تسرهفلا . ةفيذح ابأ اي اهلثا دوعأ ال لاقو « وربع مج رتساف



 دعا 180

 : قحلا ىف ةأربجلا
 هداقتعا ىرج دقتعا اذإ « مثال ةمول هيف ىثخ ال ؛ حلا ىف ائيرج ناك

 « هللا مساب رأي تالظلا بجحل اقاش « اعطاق اراتب افيس هناسل ةرفش ىلع

 نم وهأ : ةريبكلا بكترم مكح نع ىرصبلا ئسحلا لئاس لأس . هلل عفاديو

 ,« قحلا ىوس رمأ ىأل تفتلم ريغ لصاو باجنأف « رافكلا نم مأ ناعإلا لهأ

 لزتعا مث . نيتلزأملا ننب ةلزنم ى هنإ : هبلق ف لجلجم هتوصب سحأ ىذلا

 . فورعم روهشم وهام رختآ ىلإ سلحما

 دعب اورفك نيملسملا عيمج نأ معزي ناك هنأ نييبتلاو نايبلا باتك ىف ءاج

 : دشنأف . اضيأ ىلعو هل ليقف « هيلي هللا لوسر

 انيبححصت ال ىذلا كبحاصب ررتم مأ ةثالثلا رش امو

 اليلد نوكي حص اذإ هنكلو . ةحصلا نم معزلا كلذ رادقم فرعن الو

 ىري ناك . ادخأ بابمال ناك فيكو « دقتعي امف هتوق ىلع ليلد هقوف سيل

 ةرهاحملا نع عئتعالو ؛ صاعلا نب ورمتو ؛ نايفس ىلأ نب ةيواعم ىف ائيس ايأر

 « رهاق مهئاطلسو « ةعرشم مهحامرو « روهشم ةيمأ ىنب فيس نأ عم هب

 « ةوق هريغل الو « ناطلس ابلع هللا ىوسل سيل ةنمؤملا سفنلا ابكلو
 تألتما اذإو « املع دبعلا ناطلس فعض سفنلا ىلع هللا ناطلس مظع اذإو

 . قولخم نمت ملو « ناسنإلل ذخستست مل هللا ةوقب سفنلا

 رهاظم نم مهسوفنو « ديلقتلا قبر نم مهدئاقع تررحت نيذلا كئلوأو
 ناري ايف اودمخم ملو ؛ مههاذم مهسوفن ى اوتيم ملف « فعضلاو عوننللا

 ع ةيئاسنإلا ةاده ره كئلوأو « ىناسنإلا ركفلا ةداق مه كئاوأ « سدقملا قحلا

 لوألا ليعرلا ىف ناك هنأ لصاو رابخأ نم رهظيو « هتاعدو قحلا داورو

 . عونلا اذه نم

 : ةؤارآ

 تناكو « هرصع لهأ تلغش ىلا رومألا لصاو ءارآ عوضوم ناك

 ( اهدهم ىف تعرعرت « هتئيب تنب ىهف « مهتاحالمو ممارظانم عوضوم
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 ةروص صخيشلا ءارآ تناك نألو - اهلظ تحن اهقوس تللغتساو تمتو
 ءارآ ىلإ تفيضأ اذإ « لادتعالا قيرط ةكلاسلصاو ءارآ تناك دقل . هلقع
 « مقتسملا ددسملا هلقعو « نزّأملا ءىداهلا هريكفت ىلع لدت ىلاتلاب ىهو هيرصاغم

 . نيرحانتم ىتلمو « نبذاجتم نب اطسو هوارأ تناك

 لصاو اهآّيرا ةعبرأ أرومأ لحالاو للملا هباتك ىف ىناتسرمشلا ركذ دقلو
 « هريكفت لك تلغش ىلا رومألا ىه'ابنأ ىلع ال « اهوركاذ ءالوأ نحن اهو
 نيعزانتم نبب طسو هءارآ نأ وهو « هانلق ام تايثإل اهقوسن ةلثمأ اهنأ ىلع لب
 .امئاد

 ملعلاو ةدارإلاو ةردقلا نم ىلاعتو هناحبس هللا تافص ىقني لصاو ناك

 « تاذلا ىلع ةدئاز ةردق ريغ نم نكلو « رداق هللا : لوقي وهف ةايحلاو

 اذه هبهدم نأ قحلا ىفو « تاذلا ىلع دئاز ملع ريغ نم نكسلو « مناع هللا

 هللا فصو ىلإ ثعفدنا : ثالث قرف راطخأ نم ةيشخلا الإ هيلإ هعفد ام
 ىق لحم هللا نأ نومعزي اوناك نيذلا لولحلا لهأو ةمس#لا ىلوألا قيلي ال امب
 تافص ىلاعت هلل نوتبثي اوناك نيذلا ةيوشحللا ةيناثلاو . ثداوحلاك هناكم

 « رفلاو ةيحللا نئتسا : مهلئاق لاق ىح- ثداوحلا اهم فصتي امم ةريثك
 اولاق نيذلا ىراصنلا ةثلاثلاو . هلل ناسنإلا تافص نم امهادعام تبثاو
 ةعدق هللا تافص تبثأ ول هلأ لصاو نظو ( ةئاللا مناقألا ) ثيلثتلاب
 . ىراصنلا لاقم لاقلو « ةحالا ددعتب مك تالا ىلع ةدئاز

 ةردقلاب هللا ئصي مركلا نآرقلا ىأرو « اذه لك لصاو ىأر
 نأ تبثي نأ نع دعتباو «'ميركلا نآرقلا ىف ءاج ام تبثأف « اهريغو ةدارإلاو
 . اذكهو ةدئاز ةدارإلاو ةدئاز ةردقلا

 نئمؤملاو رافكلا نيب ةلزام ىف هنأو « قساف ةريبكلل بكترملا نإ لاق

 رصعلا اذه ىف ةعئاشلا بهاذملل ةبسنلاب طسولا وه اذه ىف هبهذم نإ قلا ىو
 ؛ رفاك هنأ نوري اوناك جراوحلاو « قفانم هنأ ىري ناك ىرصبلا نسكلا نإف

 عم رضي الو نمؤم هنأ نوري ةئجرملاو « هدالوأ رفكيو « هرفكي مهضعبو
 نلعأ نإو بلقلاب داقتعالا ناعإلا نإ لاف« مهضعب الغ لب « ةيصعم نامإلا
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 « مالسإلا راد ىف ةينارصنلاو ةيدوبلا مزل وأ ناثوألا دبعو « هئاسلب رفكلا
 نمزم وهف كلذ ىلع تامو « مالسإلا راد ىف ثيلثتلا ناعأو « بيلصلا دبعو
 , ةندللا لهأ نم لجو زع هللا دنع ناعإلا لماك

 هكرتن نأ ديرنو ءاطسو اعيهم هسفنل لصاو قش ب رطضملا كلذ طسو ف
 ثدجو : لاق . هلوصأو نيدلل همهف قيرط .ثرعتل « هذه هاوعدل جتحم
 نيذلا ىلو هللا » ىلاعت لاق . ةنكللاب دعولاو ةبحنلاو ةيالولا نمؤملا ىف هللا مكح
 الف هللا نم مل نأب نئمؤملا رشبو 0 . ( نينمؤملا ىلو هللا )و . « اوتنمآ

 «  رامثألا اهتحت نم ىرجن تانج تانمؤملاو نينمؤملا هللا دعو ) .؛ ًاريبك
 . « هعم اونمآ نيذلاو ىتلا هللا ىرخم ال مويه

 هنع نينمؤملا ماكحأ لاوزل « نمؤمع سيل ةريبكلا بحاص نأ بجوف

 : ىلاعت هلوقل دح برض « نيبرض ىلع رافكلا ىلع هللا مكح تدجوو
 مرحام نومرحم الو ؛ رخخآلا موسيلاب الو هللا نونمؤي ال نيذلا اولتاق م
 ىتح « باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد نونيدي الو « هلوسرو هللا
 وهو باتكلا لهأ ىف هللا مكح اذهف . « نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي
 : ىلاعت هلوقو . لوألا برضلا ءوه اذهو « ةريبكلا بحاص نع لئاز

 « قاثولا اودشف مومتنخأ اذإ ىتح باقرلا برضف اورفك نيذلا ميقل اذإف ١
 رافكلا نم ,هريغو برعلا ىكرشم ىف هللا مكح اذهو « ءادف امإو دعب انم امإف
 عمسجملا ةنسلا تنيب مث . ةريبكلا بحاص نع لئاز وهو باتكلا لهأ ىوس
 لعفي سيلو « ةلبقلا لهأ رباقم ف نونفدي الو : نوثروي ال رافكلا نأ اهيلع
 . ىناثلا برضلا وه اذهو ةزيبكلا بحاصب كلذ

 هنع رافكلا ماكحأ لاوزل رفاكب سيل ةريبكلا بحاص نأ بجوف
 نإ هنأ نم اهتم ىلع عمجملا ةنسلا هب تءاج ام قفانملا ىف هللا كح تدجوو
 اندنع وهف « مالسإلا هرهاظ ناكو « هب رشي لو « هنع فرعي ملف هقافن ريس

 نإف « بيتئسا هرفك رهظأ نإو « مهلع ام هيلعو ؛ نيملسملل ام هل ملسم
 نأ بجوف « ةريبكلا بحاص نع لئاز مكحلا اذهو « لتق الإو « بات
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 بكترم نذإو « هنع نقفانملا ماكحأ لاوزا قفانع سيل ةريبكسلا بحاص
 ىلع ةمألا عامجإلو « هللا باتك ىف كلذب هتيمسنل ارجاف اقساف ىمسي ةريبكلا
 . ةيمسنلا هذه

 هيهذ . ناك دقلو « هايإ هللا اهعدوأ ةوقب هسفن لاعفأ قلاخ نامنالا كإهلوق
 نوبسني نيرهدلا ضعب ناك « ديعب لالض امهالك « نيجبم نب اطسو

 كلذ ىف سيل رفك وهو كلذ ومن وأ « ةعيبطلا ىلإ وأ « رهدلا ىلإ تاقولخملا
 كلت مبتالاقم ىلع علطاو ؛ لداو رصع ىف مههذم رشننا دقو ؛ بير نم

 دابحلا لاعفأ نإ لوت ىلا ةيمهحلا نم ةفئاط رتخالا بناحجلا ىلع ناكو
 هلعف لعفي هللا لب : لمعي ايف هل ةدارإ ال ناسنإلاو « هناحبس هللا لاعقأ ىه
 او © « ضرألا كرحم اكو ؛ عرزلا تبني اكو « حبرلا ىرجب انك ؛ هيدي ىلع

 باع نم ءازتللا نوناقل امدهو « ىملإلا لدعلل اقر كلذ ىف لصاو ىأر

 مده هئارو نم حملو ؛ فيلكتلل امده هيف ىأر لب « نسحملا ةباثإو « ءىبسملا

 « هيف هل ةدارإ ال ًارمأ ناسنإلا فيلكتل ىنعم ال هنأل“. ةينيدلا عئارشلا
 تنأو هآنرا ام اذه . ٠ . اريبك ولع كلذ نع هللا ىلاعت « هيلع هل ةردق الو

 . ةبراضتم راكفأو ةبذاجستم ءارآل اطسو هارت

 نيقيرفلا دحأ نأ ةئملطو ىلع كيرف نم لمجلا ةعقاو لهأ ىف ىري ناك

 نم اهدحأ : ندنثا ةداهش لبقت ال لوقي ناك اذلو ( نييعث ريغ نم قساف

 ىأرل طسو ةقيق ةقيقحلا ىف هبهذمو « ةحلط قيرف نم رخآلاو « ىلع قيرف

 : لاقف « قرفلا نيب قرفلا هباتك ىف ىدادغبلا كلذ حرش دقو . هيرصاعم

 اورفك لمجلا موي مهعابتأو: « ةشئاعو ؛ ريبزلاو « ةخلط نأ جراوحلا تعز

 لاتق قو « لمجلا باعصأ لاتق“ىف حلا ىلع ناك ايلع نأو « ايلع مهاقل

 ةنسلا لهأ ناكو « مكحتلاب رفك م مكحتلا تقو ىلإ نيفصب ةيواعم. بامصأ

 ناك ايلع نإ اولاقو « لمجلا برح ف ة نيقيرفلا قسف مدغب نولؤقي ةعابملاو

 نكي مو « ىلع لاتق ىف نيئطخع اوناك لئدلا بامصأو « ملاتق ىف قحلا ىلع

 نم نيلدع ةداهشب مكحلا اوزاجأو « مهتداهش طقسي اقسف الو ارفك مهؤطخ
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 ةفرف نأ معزو « نيقيرفلا لورق نم لصاو جرخو ؛ نقيرفلا نم ةقرف لك
 نأ ىرت تنأو . امهنم ةقثلا فرعي ال هنأو « مهنايعأب ال ةقسف نيقيرفلا نم
 . ةعابجلاو جراوخلا نب طسو ءالؤه ىف هبهذم

 : هتارظانم

 ىلع هرصع لهأ ردقأ نم ناك هنأ لصاو فاصوأ ىف كل انحرش دق
 مصخلا ةاقالمو « ليلدلاب ليلدلاو ةجحلاب ةجحللا عرقو « ماصحلاو لدجلا
 اعماج ناك هنإ انلقو . هناهرب نم عطسأ ناهربو « همدق نم تبثأ مدقب
 : ةرظانملا ناديم ىف قبسلاو « شاقنلا ىف بلغلا ىضتقت ىلا تافصلا لكل
 « نيزر لقغو « تباث شأجو « طبار نانجو « ةقداص ةسارف
 هيرزعي ال ؛ رومألا ىف فرصتلا ىلع ةردقو « ةرضاح ةبمدبو ٠ شيطي ال
 , ةمات ةطاحإو + ريزغ ملعو « عزف هذخأب الو ء رصح

 هيلع ض رتعي ال ٠ ماصخلا ناديم ىف مارقألا ىلع بلخلا هل ناك اذلو
 . هفييزت ىلإ عرسأ الإ ليلد هيلع ماقيالو « هدينفت ىلإ عرسأ الإ ضارتعالاب
 ىلوألا ةبترملا ووذو « بابلألا ولوأ الإ هيلإ لصيال بعص ماقم كلذو
 ش . نايبلا ف

 « ابكرم هلك مالكلا بعصأ ىه تاباوجلا نإ : ديرفلا دقعلا ىف ءاج

 لجعي هبحاص نأل « اكلسم هقيضأو « ابصنم هضمغأو « ابلطم هزعأو
 ى لئاقلا مربأ ام ضقن هتعدب ىف موري « ةحيرقلا لاعتساو ةركفلا ةاجانم

 هتض تعا دق ؛ جراخما هل تدسو « جاجفلا هيلع تذخأ نك وهف « هتيور

 الو,« هل بهأتيف « هب عرقي ام ىرديأال ء ىارملل فدبتساو « ةنسآلا
 ذأ دق لئاقلا ناك اذإ امسالو « هلثمب هعرقيف « همصخ نم هؤجفي ام
 «هرطارخخ عمجو « لفتحاو « هيف ىأز نأ دعب همامزب هداقف « مالكلا عماجمم

 اك « رطفلا ىأرلا اوهركدقف ء رمتخم ىنح بغي ىأرلا كرتو « دهتجاو
 ىبح « هتايثكسأو مالكا جس ُْى لازي الف « ىربدلا باوجلا اوهرك

 ليق مث « ةدحاو امج همصخ هب كلص « هرفان نكسو « هدراش نأمطا اذإ
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 باوج بيج هآرتف ء ىطبتالو ع عرسأو 0 ءىطخنال و بجأ : هل

 ىري ام لتئاقملا ىلإ ذفنيو « لصافملا قبطي « دادعتسا الو « ةانأ ريغ نم

 هب ضقنيو « هارع هب لحيف « ديدحلاب ديدحلا عرقيو « لدنجلاب لدا
 ءىث الف « هتجاجع تدبل تاباحسك همالك ريكأ ىلع هباوج نوكيو « هرئارم

 ؛ هبحاص عرقي ىذلا دلآلا مصخلا نم زعأ الو  رضاحلا باوجلا نم لضعأ

 . لزجلا بطخلا ىف رانلا لثك لوقب هعزانم عرصيو

 تداس بيذاكأو ماهوأل ًاعفد لب « بلغلا ىف ابح لصاو رظاني نككي مل

 ( كلذب هسفن ىع دقو « هيف نيريثك لوقع ىلع ترطيسو « رصعلا كلذ
 « ةيرهدلاو ةضفارلا رظاني ناك . صاخلا هنأش .ضعب لمع ناك هنإ ىح

 . مهروحت ىف مهديك لعجمو « مهايرف دريل مهريغو ةقدانزلاو « ةبئاصلاو
 هلاحس ضعب هتجوز تركذ دقو « هرطاوخ لك ءال ول هتشقانم تلغشو

 ةاودو حولو ؛ للصب هيمدق فص ليللا هنج- اذإ لصاو ناك : تلاقف

 : ابتكف « سلج « فلام ىلع ةجح اهف ةيآ هب ثرم اذإف « ناعوضوم
 ْ . 62 هتاولص ىف داع مث

 هلأل « ةفلتخلا لحنلا لهأو « ةقدانرلا نم رشثك راكفأب ايلع ناك دقلو

 ( راشب عم هرابخأ نم تملع اك مهضعبل اقيدص ناكو « مهنم اريثك فلاخ
 ؛ ديبع نب ورمع : مالكلا باحصأ نم ةتس ةرصبلاب ناك : ىناغألا باتك فو

 ميركلا دبعو « سودقلا دبع نب حلاصو « ىمعألا راشبو « ءاطع نب لصاوو

 نوعمتجم اوناكف ء مزاح نب ريرج وه دزألا نم لجرو « ءاجرعلا ىأ نبا

 «لازتعالا ىلإ اراصف لصاوو ورمع امأف . هدنع نومصتخمو ؛ ىدزألا لزم ىف

 . اطلتخم اريحتم ىبف راشب امأو « ةبوتلا اححصف حلاصو مركلا دبع امأو
 ش . ةينمسلا لوق ىلإ لاف ىدزألا امأو

 مالسإلا دودح نع نج.راخللا ءالؤه لداجمي نم لكل اعجرم ناك دقو

 )١( ىفترملا لمألاو ةينملا .



 كك ناس

 باتك ىف ءاج . رمألا مبلع سبتلا اذإ هبأر نع نوردصي ؛ مل الئومو
 . لمألاو ةينملا

 نع فورعملا جرحي له نارفص نب مهل اولاق ةينمسلا رضعب نأ ىور
 ؟ اهنأب هتفرع له « كدوبعم نع انثدحف اولاق . ال : لاق . ةسمخلا رعاشملا
 « لصاو ىلإ كلذب بتكو « تكسف . لوهجم نذإ وهف : اولاق . ال : لاق
 رعاشملا نع جرخم ال لوقتف . ليلدلا وهو « اسداس اهجو طرتشت لاقو باجأف
 دبالو « نونحناو لقاعلاو « تيملاو ىتللا نب نوقرفت له ملأساف « ليلدلاو
 كمالك نم اذه سيل اولاق ؛ كلذب مهاجأ الف « ليلدلاب فرع اذه وق نم
 . مالسإلا ىلإ هوباجأو « هوملكو لصاو ىلإ اوجرخف مه ريخأف

 تناك هتاشقانم عبو « اهديقيو « هدودر ن. ًارثك لجسي ناك دقو
 باتك نم لوألا ءزمللا لصاول تأرق : لاق هنأ لهابلا ورمت نعو . ةيباتك
 نينامتو افين ءرجلا كلذ ىف تيصحأف « ةيوناملا ىلع درلا ىف ةلأسم فلأ
 م (') ةلأسم

 نم ًارشك لداجم ناك لب « طقف مالسإلل نيضقانملا عم هلدج نكي ملو
 نأ ىوري امو . نيريثك اوناكو : دئاقعلا ىف هبهذم ىف هل نيفلاخلا نيملسملا
 لوقأ لاقف ؟ وه اف الرق تلق كلنأ ىنغلب : هل لاق ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ
 نوبحم لاق . كنوبذكي سانلا لاب امل لاق . لدعلا بحبو قحلاب هللا ىضقي
 ,©0كنأش مرلا « ةماركالو « اللاقف . مهقلاخ اومرليو ؛ مهسفنأ اودمحي نأ

 عم عمتجا هنأ اذه ىف ىوري . هوفلاخخ نيذلا نيملسملا عم ةريثك هتاشقانمو
 1 ' ,: رفعج لاقف « قداصلا دمحم نب رفعج

 2 تثاياالاو رذنلاو « تانيبلاو « قلاب ًادمحم ثعب هللا نإف « دعب امأ

 « كي هللا .لوسر ةرتع نحنف « هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب ه هيلع لزثأو .
 هب نعطتو « ةملكلا قرفي رمأب تينأ لصاواي كنإو « هيلإ سانلا برقأو
 . ةبوتلا ىلإ كوعدأ انأو « ةمألا ىلع

 )١( لمألاو ةينملا ,

 روكأملا باتكلا (؟) .



 مس 1آ901

 نع ىلاعتملا « هئاطعب داوبلا « هئاضق ىف لدعلا هلل دمحلا : لصاو لاقف

 شفي ملو ء حيبقلا نع ىبل « موتكم ىتخ لكب ماعلاو ؛ مومذم لك
 ةمنألا نباو « رفعج اي كنإو « هقلخخ نببو هنيب لحن لو « ليمجلا ىلع ثحو
 هلي دمحم نيدب الإ كانيتأ امو افلك اهم تحبصأف « ايندلا بح كلغش
 نب ىلعو « ناّيعو « باطخلا نباو « ةفاحق ىلأ نبا هعيجضو هبحاصو

 هنع قدصت نإو « هب دعشت قملا لبقت نإف ؛ ىدملا ةمنأ عيمجو بلاط ىنأ
 . (0) كمعإب ؤبت

 : قافآلا ف هلسر
 ىف هعابتأ لسرأ لب « ةيباطخلاو ةيباتكلا هتارظانع لصاو فتكي مل

 نب هللا دبع ثعب : ليذهلا وبأ لاق . مهريغو ةقدانزلا ىلع نودري قافآلا

 صفح ناسارخ ىلإ ثعبو « نورثك قلخ هباجأف برغملا لإ ثراحلا
 عجرو هعطقف (5) امهج رظانو « دجسملا مزلو « لمرت لخدمه « ملاس نبا

 ؛ لطابلا لوق ىلإ مهج عجر ةرصبلا ىلإ صفح داع الف « قحلا لوق ىلإ
 ناوكز نب نسحلا ثعبو « ةريزجلا ىلإ بويآ ثعبو « نملا ىلإ مساقلا ثعبو
 . ةينيمرأ ىلإ ليوطلا ناهعو « ةفوكلا ىلإ

 مهدحأ ىف ظحال اذإف « ملاوحأ فرعتيل « هلسر رابخأل اعبتتم ناك دقو
 ديبع نب ورمع نأ هغلب هنأ كلذ ىف ىوري . هظعب هيلإ لسرأ ةدانلا نع اجورخ

 : هيف ءاج اباتك هيلإ لسرأف « ططش هيف اليوأت ثيداحألا ضعب لوؤي
 لي هللا لوسر دجسم ف ىبسمأ هب مكدهعو « نسحلاب هللاو ىدهع

 فسأف « علطملا لوهو توما ركذ ذإ انئدح ثيدح رخآو ةحنجألا قرشب

 رظنأ ىنأكف « ايكاب ةرسيو ةنمب هللاو تفتلا مث «. هبنذب فرتعاو هسفن ىلع
 نيضو تددش دق ىنإ مهللا : لاق مث ء هنيبج نم قرعلا ٌضفرم حسمع هيلإ

 هنع ةيورملا ءار لل ةضقانم ابيف نأ ىرت تنأ و لمألاو ةينملا ىف بطلا هله تركذ ())
 ىلإ نيقيرفلا دحأ ىف هكش نم هتايح رخآ ىف ىلا دق ناك هلعلو ٠ هباحأو ىلع قسف ىف هكش نم

 , اهدحأ ةءاربب مزجلا

 . ةيربيجا سأر نآوفص نب مهج (؟)

 ( كدجلا خيرات 5 م)



 سس 625 ]|

 ىذخاؤتالف « وفعلا شرفو « ريقلا لحم ىلإ ىرفس ةبهأ ى تذيخأو « ىتاحار

 ترسفو « كلوسر نع ىغلب ام تغلب دق ىفإ مهللا « ىدعب نم ىلإ نوبسني ام

 ىفإو الأ « ًاريع فئاخ ىنإو الأ « كيبن ثيدح هقدص دق ام كباتك ركع نم
 تنأو « ارهج كبر ىلإ كل ةياكش « ارمع فئاخخ ىنإو الأ آرمع فئاخ

 « كلسفن هتلمح امم ريثك ىغلب دقو . هيلإ انبرقأ ةفيذح ىلأ نع نع تنأ ال

 « كبتك ف ترظن مث « ليوأتلا ةرابعو « ليزنتلا رسفت نم كقنع هتدلقو

 ةياكش تلدف -« ىفابملا قيرفتو « ىناعملا صيقنت نم كتاور انيلإ هتدهأ امو

 كررغي الف « تلمح ام مظعو « تعدتبا ام روهظب فيحتلاب كيلع نسحلا

 | كلل الالجإ ثنع مهنيعأ مهضفخو كلوط مهميظعتو « كلوخ نم رببدت

 ىعست'اب سفن لك ىزجتو « رخافتلاو ءاليحلا ىضمت هللاو ادغ

 نسحلا ثيدحم هلركذيل الإ « كيلع ىيلجنو « كيلإ ىناتك نكي ملو
 « ضورفملاب قطناو « عومسملا دأف « هاتثئدح ثيدح رخآ وهو « هللا همحر

 . الجو هللا نم نكو « اههجو ريغ ىلع ثيداحألا كليوأت عدو

 هقيفوت و هللا دمحم مث



 ةحفصلا

 ضل يلل ينل ريع تييايمل ل ب يس ... لوألا ةعبطلا ةمدقم

 © لل ل هلل هلل يل ص بل ةرياكملاو لدجلاو ةرظانملا
 . لدجلاب ةيانعلا -- ؟

 لليوم يلم ففعل فرق فق نيم ةعف هقق هيث هؤشنمو فالتخالا

 عازنلاعوضوم ضومغ 4 هتاذ ف عوضوملا ضومغ ٠

 ةجزمألا .فالتحخلا - م تاوبشلاو تابغرلا فالتخا - م

 ريغ نم مهاكاحمو ن.قباسلا ديلقت ب 4 هاجنالا فداتسا ب ة

 كرادملا فالتخا ٠١ ناهرللل صقنو ليلدلا ىلإ رظن

 ةرطيس - ١١ بصعتلا - 1١ ناطلسلا بحو ةسايرلا 2 ٠
 . ماهوألا

 1! يف ىف. نم يا... ل .,.. ...  ةيلهاطا ف برعلا لدج

 ممانايدو برعلا تامولعم ١١ ةينرعلا ةيلقعلا -

 7 ةينارصنلا ١ ةيدوبلا هس 18 برعلا تانايد 5

 ةقباصلا سه ؟ ةيكدرملا 7 ؟ه ةيونالا - ”4 ةيتشدارزلا

 . صاخشألا باصأ .- 74 تايناحورلا باعصأ .. 4

 ىراصتلا نيب لدا .. "4 تانايدلا لهأ نبي لدجلا م4

 لدج ل اما نيكرشملا عم دوبملا لدجا سا“ نكرشملاو

 . ءافنتللا عم نيكرشملا

 000 ا .٠ 0. 2 ... ...  ةوبثلا رصع ىف لدجلا

 ظ0 تكرشللا عم . سو هيلع هل ىلص ىنلا لدج- اس 4!



 2 ا

 ةديفص

 مس ا مث 6 ىراصتلاو دوولا عممسو هيلع هللا ىلص ىبللا لدج

 . مو هيلع لا لص ىبننلا نأش ىف كولملا ثدحت

 68 . ل ملا يسع مركلا نآرقلا لدج

 ثلثا سايق 05 صصقلا 5 ةيرايخإلاةسيفألا 2

 . ليثقلا - "8 مسقتلاو ريسلا - 50

 ثا ... ... .2.  ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دعب لدجلا
 ةيبرعلا ةيبصعلا س الال هبيسو ةمألا قارتفا ىف ديهمت 5

 تئاوط لوخد  ا/8 كاللا بلطو ةفالخلا ىلع عزانتلا - 6

 لهأ ن ه ريثكل نيملسملا ةرواجم  ا/8 مالسإلا ىف ةريثك
 نيب 7 داسفإ مالسإلا ع ءادعأ ةلوا .س ا/9 ةعيدقلا تانايدلا
 سمسلا و ىومألا رصعلا رخخآ ىف ةفسلفلا ةمجرت 4٠١ نيملسملا
 طابنتسا م١ مركلا نآرقلا ىف هباشتملا دورو س ىبابعلا
 . صصقلا - م١ ةيمالسإلا ماكحألا

 مل" ... ... ... نيدشارلا ءافلخلا رصع ىف ةرظانملاو لدجلا
 ىلا كلاسمل 48 ةفالخلا ىف نيملسملا فالتخا - ما
 هنع هللا ىضر ناّيع دهع ىف نئفلا - 8 ءافلخلا اهكلس
 ىق لدعجلا ٠١ رصعلا اذه ىف ةفالخلا ىف لدجلا - 5
 ىف لدجلا 1٠١9 نيدشارلا ءافلخلا رصع ىق نيدلا لوصأ
 . عورفلا

 نو 0م م6 ميل .ى. ا... .ى, ا... ...  ىوعألا رصعلا ىف لدجلا
 . ةفسلفلا 11 ١ا/ ديهمت ل ١١

 افا وع ممل ملل لل ىلا بي ب. د... ... ... ةيمالسإلا قرفلا
 19١80 ..ما مرر ... ..2 ..2 .4. .,. ... 2 ةيسايسلا قرفلا

 5 ب ةيئاسيكلا ب 6١١ه ةيئبسلا - ١؟4 ةعيشلا - 68

 . ةيليعامسإلا ١١ ةيمامإلا ل ١٠١ ةيديرلا



 دل "قا دس

 ةعيشلا لدعم

 ةعيشلا لدجم نم جذامن

 8 للف يلم زيزعلا دبع نب رمع سلجم ىف ةعيشال ةرظانم ب

 ...ىلع ليضفت ىف نومأملا ةرظاثم

 جراوسلا

 نييوقعيلا فصو ىف وبول فاتسوج ةمالعلا هلاقام 1 5١ا/

 هلاق ام ١44 ىرتساك ىد ىرته تنوكلا هبتكام -

 مامإلا ىلع مهجورخن ب ١6١ لماكلا ىف دربملا سابعلا وبأ
 هناحبس هللا نأ ةيديزلا ءاعدا ١61١ هدعي نم نييومألا ىلعو ىلع
 1٠ ةقرازألا - 155 مجعلا نم الوسر ثعبي ىلاعتو
 . ١84 ةدراجعلا  ١ه8 ةيرفصلا س ١هال تادجنلا

 ب 15١ نيملسملا نم .نودعي ال جراوخ س 169 ةيضايإلا
 . ةينوميملا - ١١ ةيديزللا

 0 . ا 0 جراوحلا لدج-

 ١١17 ناسللا ةقالطو ةحاصفلاب الاب جراوحلا فاصتا , "٠

 .ةلداحملاو ةشقانملل ةديدشلا مهبغر

 إ

 جراوحلا لدج- نم ج ذامت

 ... جراوخلل مهنع هللا ىضر ىلعو سابع نب هللا دبع ةرظانم

 مماتق لبق جراوخلل ىلع ةلداجم ب
 رعوع نب ةل4و قرزألا نب عفان نبب ةبتاكم
 زيزعلا دبع نب رمعو ىجراخش نب ةرظانم

 ةكجرملا

 لفي

1 

 انولد

 لرش

45 

151 

5 

55 

1 
4 
3 
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 هد "هرب

 0 00 يع م ... ... ... ... ةيليدلا قرفلا

 ىردق نب ةلداج “1١41 ةيرداقلا هس 64 ةيردجلا اس6

 بهذم 1910 مهئأشن ل ١98 ةلزتعلا ١190 ىبسو
 ملا اك» ” مهدئاقع ىلع لالدتسالا 2 مهقيرط اس لوف ,ةلزتعملا

 مالسإلا نع مهعافد ل ٠١١ اهريغو ةينانويلا ةفسافلا ن ء مهذخأ

 دنع ةلزسملا ةلزنم ب 8٠ ؛ ةلزتعملل ءافلخلا ةرصانم - و

 . مل نيثدحملاو ءاهقفلا ماهل - 7١8 مهيرصاعم

11 

 كح مق لم ةقفا ففف فرق ةلزاعملا تارظانم

 ءاوهألا لدأو رافكلل مهتداجم 17١1١ ةلزتعملا موصخن لح ١

 تالداجم نم روثألا - 5 نيئدحاو ءاهقنفلا عم مهتلداجم 1

 . ةلزتعملا

 81مم ىلع يم لل ... ... ... ...  ةلزكعملا تارظانم نم تاراتم
 115 ديبح نب ورمعل ءاطع نب لصاو ةرظانم : ىلوألا ةرظانملا

 نذل ىناسار خللا دترملل نومأملا ةرظانم : ةيناثلا ةرظانملا
 نومأملا لاق  ؟17١1 دترملا لاق  ؟/

 1814 0 ىومألا رصعلا ىف عورفلا ىف لدجلا
 يتالداجم ثيدحلا لهأو ىأرلا لهأ 9

 فن رصعلا كلذ ىف نيدهتحلا لدج- نم راتخم
 254 م ل اء. ب ... ... ... ىمايعلا رصضعلا

 : ليهم ا 58

 قران . ,,. ... ىبابعلا رصعلا ىف لدجلا ومن
 0 ا لدتا عضاوم

 . ةمامإلا ىف لدحلا 7 5



 هم "هو ل

 #91 ملف ىلف مم ىمم مم يم يع ..م ب... ... ' كئاقعلا ل لدحلا

 . ةقدانزلا  ؟عم

 نايل 0 ا ل لا ل نآرقلا قلخش

 | . ةلأسملا هذه ىف عازألا عضوم - ؟ها/

 ؟ه م ملم لع يل م بي. ...  كآرقلا قلخ ىف لدجلا نم رات

 نومألا بتك: ةيناثلا لا .ةرظاتلا - ؟1“ ةرظانم سلجم - 8

 خيشلداؤد ىأ نب دمحأ ةرظانم ن ؟ا/4 نآرقلا قلم لوقلا ىف

 . قئاولا سلجم ىف
 [؟الالا لم ..م ىلع ىف م م يم ... ...  ةيديرتالاو ةرعاشألا

 8840 ل ىلع رم يع يل تع ا... ... ىرعشألا تارظانم نم راتم

 . ىلاعت هللا ءامسأ ىف ىئابجلل هئرظانم - 4

 54١ -...  عيارلا نرقلا فصتتم ىلإ ىلاثلا نرقلا نم نيدهتحملا فالتخا

 نق عازنلا 59 ؟ .ىأرلاو سايقلا ىف .فالتخالا ب 9

 . عاجإلا

 نا قرأ فمر نفق مقفل ملف رصعلا كلذ ىق ءاهقفلا تارظانم نم رات

 . ىعفاشلاو نسا نب دمحم ناب ةرظانم - 4

 59450... ... ... ,.. اذه انرصع ىلإ عبارلا نرقلا نم هقفلا ى ةفالخلا

 + لدجلاو تارظانملا 4

 لدتللا ءايظخ نم

 ناكر ه١١١1 5١ ةنس نم ىرصبلا نسحلا

 لاوحألا ب م8٠ هميلعتو هتأشن ب مءم هترسأ سوس



 كك ننبال

 ةحفص

 س ١١" هرصع ىف ةيسايسلا ةلاخلا  ؟:9 هرصع ىف ةيعاجالا

 17 هؤاكذ_# ١١ هتافص#١؟ هرصع ىف ةيركفلا لاوحألا
 - 3١4 هتعابش س ١5" قداصلا نامإلا عم ركفلا ةيرح

 ب /١19" هتحاصق "15 هحماست سل "ا" هلهز ا "14

 هؤارآ - 88٠ هملع "18 هذوفل 11 ا/ هتيصخش ةوق

 ىف هيأر مال١ ناميإلا ىف هيأر - م١7 نيدلا لوصأ ىف

 ذات  م510/ سانلا لاعفأ ىف هيأر 851 ةريبكلا بكترم

 س "79 هدهع ىف ةموكحلاب هلاصتا 9 ا/ ةيقتلا نسحلا

 ب هصصق ل ب ةهسورد

 نض م١179 م١٠ ةنس نم ءاطع نب لصاو

 لاوحأألا - م75 ةيعايجالا لاوحألا # مام هتئيب ب معو
 ل 808098 هتمص ا "الو هتافص ما“ هتأشن ب ماا ةيركفلا
 2 0 ةبمدبلا روضح ب 4٠" لدحلاو ماصحلا ىلع هتردق

 ةردقلا 8559 ةغنللا . 41١" ةقداصلا هتسارفو ريزغلا هعالطا

 قالا ىف هتأرج "5*4 هدهزو هاوقت 44 لاجترالا ىلع

 . تسرهفلا د #ههب قافألا ىف هلسر "ها" هتارظانم "ه٠ هؤارآو

 ١ةم١/مج1/ عاديإلا مقر


