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 طرفك وص يحج
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 مالم  مه-١

 15و10 مقر ةقش يناثلا رودلا ةرهرجلا ةرامع ةيدادغلا ةرادإلا

 راد رشن :ايقري #5١14 : ب لنص 547847511174014 نوفيلت

 ق1 : اناس 07419816 نوقيلت نيعبرالا عراش ,ةيتاميللا

 نوفيلت م88 :.باص يلدعلاو روهتملا ةرامع , ماعلا عراشلا

 .مامدلا راد رثن :اققري ”"موز#

 ,55496 نوقيلت يناولحلا دجسم مامأ ةيواقربلاب ةمالسلا يح :
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 فاول وم
 ديس 3 مالسلاو ةالصلاو . نيلاعلا | بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هيحصو هلآ ىلعو ًاريذنو ًاريشب قحلا ٠ نيدو ىدهلاب

 يف ٍيناسنإإلا عمتجملا ) عوضوم يف بتكأ نأ ةيمالسإلا ثوحبلا

 هرؤم تاعوضوم نمض نم نوكي نأ ىلع ( مالسإلا لظ
 تلبق دقو ةيمالسإلا دالبلا لك يف مالسإلا ءاملع يلثممل عماجلا

 نإ بناوحلا عستم *م فارطألا ىمارتم عوضوم او .. بجاولا كلذ

 ماكحأ نم ءزج دج لك نإف , لامحإلا لدب ليصفتلا ىلإ انهجتا
 ةيناسنإلا ءاودأل جالع هيف ةنسلاو نارقلا اهب ءاج يتلا عرشلا

 بيط ءاذغ هيفو ءرخلا وحن تاعمتحملا هيجوتو « ةيعامتجاإلا

 . هئامنل

 لكاشمل ساسالا هيف نوكي امو . مالسإلا صاوخل نايب هيف

 ك



 صضرعت ريغ نم تايلكلا نايب نيخوتم ءرضاحلا رصعلا
 قيبطت ىلإ ةراشإ وأ يلك حيضوت اهنايب يف ناك اذإ الإ تايئزجلل
 . يلمع

 . لوقلل ةيتآلا تاعوضوملا انرتخا دقو

 لك يف قيبطتلل مالسإلا ةيحالص نيبي ديهمت ١-
 . نامزألا

 نم اهيف ام نايبو «زاجيإب ةيمالسإلا ةديقعلا نايب - ؟
 ءاذغ نم اهيف امو , ةدساف ماهوأ نم سوفنلاو لوقعلل ,هطت 57

 . ةيلشع ةماقتساو .« ىحور

 . ةنسلاو نارقلا يف ةيناسنإلا ةدحولا -“*

 ةيناسنإلا حلاصملل اهبلحو ةيمالسإإلا ةعيرشلا - 4

 . دسافملل اهعفدو ةيلاعلا

 : مالسإلا يف لضافلا عمتجملا نيوكت  ه

 . ةيداملاو ةيناحورلا نيب ةيمالسإلا ةعيرشلا ةطاسو - 5

 . ةيلودلاو

 . زاجيإب مالسإلا يف مكحلل ماعلا لصألا -8

 . مالسإإلا 5 تايرحلا 4

 ا



 ركذ دنع نيهونم اهركذل ىدصتن يتلا رصانعلا يه هذه

 , ةيناسنإلا ةعامجلا ءانب يف هدسي يذلا نكرلاب اهنم رصنع لك

 . «هللا اناده نأ الول ىدتبمل انك امو اذهل اناده يذلا هلل

 هرهز وبأ دمحم
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 رسبت
 و.

 ١ ةمكارتملا تاملظلا نم نتف يف مويلا ملاعلا جومي «
 لزنت نحملاو ء لودلا ءاسؤر نيب نحالا تدتشا دقو

 نيب ناك اذإ « ًايسنم ًايسن راص دق ةايحلا قحو « بوعشلاب

 ريغ نم حابم ةبراحملا ىرخألا يف ام لكف « نيتبراحتم نيتلود

 لب « عنمي يناسنإ ريمضل ناطلس ريغ نمو «. ةحابإلا ديقي ديق
 ال تماق نإ برح اف . عاطملا حشلاو . عبتملا ىوهلل ناطلسلا

 بوعشلاو « اهتسيرف بوعشلا نوكت لب . لودلا ىلع رصتقت
 ريغ نم ًاقوس توملا ىلإ نوقاسي امإو لمح الو اهيف مهم ةقان ال

 ميلس يقلخ ريمض الو ميرك نم وفع الو . ميحر نم ةمحر .
 نيناوقلا لك قوف ةباغلا نوناق وه امنإ

 ليو » : رصتنملا لوقي .اهرازوأ برحلا تعضو نإو

 عفاديل بولغملا زفحتيو . سوفنلا مزأتتف . « بولغملل
 لكف ٠ مهنيب ايف نورصتنملا سفانتيو . ةبهألا ذخأيو لضانيو
 , ادرفنم هل مناغملا نوكت نأو هل ةسيرفلا نوكت نأ ديري
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 ةعيرذ يهو . ةدراب اهنوذسي يتلا برحلاب مهنيب |يف نوسحيو
 عادتبا ىلإ يرشبلا لقعلا فرصنا دقو . ةنخاسلا برحلا

 ضرألا نبا لمع راصو . رذت الو يقنت ال ىتلا ةرمدملا تالآلا

 اهدنع ةلود لكل نكم هنأ ولو . اهيلع نمو ضرألا فسخي نأ
 تماقلو « ملاعلا ىنفل اهتبعج يف ام ىقلت نأ رامدلا تادعم

 . هتمايق

 يف بغري يناسنإ ريمض ةرماع ضرألا يقبي ال هنإو
 الإ , ءايوقألا طسو يف نيشئاع ءافعضلا ىقبي الو « اهئاقب
 ءايمع رامد تالا لك كالتماو . نيرخآلا نم دحاو لك فوخ

 ىفنأ لتقلا برعلا لاق اميدقو ء.اهيقلم دارأ ثيح ىقلت

 . اهبرح يفنت ةيوونلا لبانقلا لوقتف مويلا مهيراجنو . لتقلل
 . ءايوقألا لكل ةريخذ نوكت تداك اهنأل

 يف تناكأ ءاوس . ملاعلا يف موقت يتلا لكاشملا نإو - ؟

 كلذ ىلإ عجري اهببس ةسايسلا يف مأ عامتجالا يف مأ داصتقالا

 تالغب دارفنالا يف ةبغرلاو بلغلا بح ىلع يناسنإلا رحانتلا
 لك دنع بوغللاو دكلا تارمث نوكت نأو « اهتاريخو ضرألا

 نم عضبلا هددع زواجتي ال ليلق ددع وأ « ةلود دي يف بوعشلا

 الإ ةيناسنإلا تاعامجلا يف رهظت يتلا تاعاجملا امو . لودلا

 . ةيناسنإلا تابلاغملا كلت اهيف ببسلا ناك

 ةين ىلع مربت وأ .« ضقنت ىتلا تادهاعملا تناك امو
 ًاضرأ رثكا ةلود نوكتل قمحالا رحانتلا اذه ببسب الإ ضقنلا



 دوهعلا مهضقن ىلع ثعابلا ناكف . ىرخأ نم تارمث ىبرأو

 ءافولا مدع بابسأ نم ىلاعت هللا هركذ ام وه اهومربأ يلا

 نأ مكنيب الخد مكناميا نوذختت# : هناحبس لاق ذإ . دهعلاب

 ' مكل ننيبيلو . هب هللا مكولبي امئإ . ةمأ نم ىبرأ يه ةمأ نوكت

 .(7 لحنلا ) . *نوفلتخت هيف متنك ام ةمايقلا موي

 ببس ال ثيدحلا رصعلا لكاشم نأ نيبتي ةراشإلا هذبمو

 نم ىوق لك ساسحإو « ماعلا يناسنإلا ريمضلا دقف الإ اه

 ةدايإب نوكت برحلا نأو هل سئارف ءافعضلا نأ لودلا

 .ةشيعم ىندأ يف مهئاقبب وأ . مهعيوجتب وأ . ءافعضلا
 . ميعنلا هكافو معنلا هفارب مه نوعئريو

 ملظلا كلذ ركنتست ةيناسنإ تاعامج نأ ركن ال اَنِإو

 هببسب يمرت يذلا دئاسلا عمطلا كلذ تقمتو « خراصلا

 . مهنوعزاني نميف اومكحتيل وأ « اهنمث ولغيل راحبلا يف تاوقألا

 يتلا ممألا ىلع ةيدرملا ةينانالا ببسب نونضيو « ةسايسلا

 عيطتست اليكل ىقسلاو عرزلاو ثرحلا تالأب ةيمان اههومسي

 نأ ىلإ ًاركب ىقبت ىتح . اهضرأ يف ةورثلا عيباني لالغتسإ

 . اهب ملاعلا يف اومكحتيو « مهل اهتاريخ نوكتو « اهنم اونكمتسي

 تطأ يتلاو « مويلا ملاعلا يف ةمئاقلا لكاشملا تناك اذإو

 نإف . يناسنإلا ريمضلا دقف اهببس طئت نأ ال قحو ضرألا اهنم

 لاوقأب سانلا نعتسي |مهمو « ريمضلا كلذ بيذهت وه جالعلا
 يدجي نلف اهونس ىتلا قالخألا نيناوقبو ةفسالفلاو ءاكحلا
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 يمني ملعلا نإف « ملعلاب حلصت ال قالخالا نأل , ًائيش كلذ
 كاردالا .ءرشلاو ريخلا ِف نوكي كاردالاو . ركفلاو كاردالا

 , عاذ لك ةبراحمو 2 ءالبلا عفد بابسأ عرتخحيو 4 ةدابإلا

 لهأ لك بذي نلف . ءاملعلا ضعب ملعلا بذه اذإو

 كئلوأ نإف . ًاعيمج ملعلا لهأ لك بذهب نل لب . ضرألا

 يوذ نم مهلك وأ مهرثكأ ملاعلا يف ةسايسلا ةفد نوريدي نيذلا

 نم مهنم نأ لب ءالهجلا مهيف ردنيو «. ملعتلإو كاردالا

 رامغنإلا لبق اوناك نم مهنمو . ملعلا عورف ضعب يف اوصصخت
 اورمغنا اذإ مهنكلو . تاعماجلا ةذتاسأ نم ةسايسلا كرتعم يف

 ةيبصعلا هبشت ىتلا . ةينطولا ةيبصعلا مهتبلغ ةسايسلا يف

 نأ وهف مهنيب قرف نم ةمث ناك نإو . برعلا دنع ةيلهاجلا
 عوجلاب مهءادعأ اولتقي نأ نم مهعنمت تناك ةيبرعلا ةءورملا

 . نامزلا اذه يف ةينطولا ةيبصعلا مويلا لعفت (ك . يرعلاو

 بصعتلا دجن ةيدرملا ةينطولا ةيبصعلا هذه عم هنإو

 نأ نكمي الو مدخ دوسلا نأ ضيبلا بسحيو ء نوللاو سنجلل

 ىلإ بصعتلا طرف مهب بهذي لب مهل ًاعابتاو ًامدخ الإ اونوكي

 يف مهعم نوقتلي مهو . ينيدلا مهبجاو ءادأ نم مهوعنمي نأ
 . ملعلا دراوم نم مهنومرجمو . مهسئانك نوقرحي مهف . كلذ

 اذه يف ناسنإلا اهدقعي يتلا دقعلا كلت لحل ليبس الو

 دباعملا ىلع هعابتا رصتقي ال . يوق رطيسم نيدب الإ نامزلا
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 ةضورفملا تادابعلا ىلع هرماوأ رصتقت الو .اهيف نوفكتعي

 نمو ريخ نم ناسنإلا لمعي ام لك هرماوأ لمشت لب « اهمظنب
 نيب ةقالعلا طقف مظني ال , هليل فارطأو . هراهن ةماع يف ء رش

 قيرطلا اهنأ ىلع . سانلا نيب تاقالعلا مظني لب . هبرو دبعلا

 ف هرماوأ ىري اذه نيدتملاف «. ىلاعتو هناحبس هللا ءاضرإل

 احاورتسا هسلجي يذلا هسلجمو هبتكمو هعنصمو هتعرزمو هرجتم
 الأ هيدانت هرماوأ ىري بورحلا يف ًادئاق ناك اذإو . ًامامجتساو

 الو ءارجش عطقت الو ءارماع برخت الو .كلتاقي نم آلإ لتقت
 , نيدسفملا بحي ال هللا نإ ضرألا يف دسفت الو . ًاعرز علقت

 دجنو « اهمكاح وه يدتعملا امنإ ةيدتعم بوعشلا تسيل لوقنو

 اهرمأ نم بوعشلا قهرت ال . يسايسلل لوقت نيدلا رماوأ
 . (ههيبو كنيب ةموصخ الو . كودع تسيلف ًارسع

 نإف . سوفنلا ىلع نيدلا نم .عونلا كلذ رطيس اذإ
 مني نيدلا اذه نأل طق لكاشم دقعت ال هنإ لب . لحت لكاشملا

 . اهدّقع

 ىلع اهلك ةيناسنإلا ىلإ رظني نيدلا اذه نوكي نأ دب الو
 لكلا لب « نولو نولو سنجو سنج نيب قرف ال ةدحاو ةمأ اهنأ

 . بارت نم مداو . مدآل مهعيمجو هللا دابع لكلاو « هللا قلخ

 ىلإ ال . قلخلا قلاخ ىلإ نيدلا كلذ دنتسي نأ دب ال ”

 قلاخ ىلإ دنسي نكلو « دنسي بشخ ىلإ الو تحن دق رجح
 , اهقوف امو تاومسلاو . اهيلع نمو ضرألا ءىشنمو . نوكلا
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 (ئاوتم نيدلا كلذ نوكي نأ دب الو . جورب نم اهيف امو ءامسلاو
 اهبذهب نكلو .اهدناعي الو اهمراحي ال ةيناسنإلا ةرطفلا عم

 بلغلا بح ناسنإلا يف ناك اذإف .ريخلا ىلإ اههجويو
 يف ناك اذإو . ملظلا عفدو لدعلا ةماقإل ههجو ناطلسلاو

 تاريخ جارختسا ىلإ ههجوي هنإف , امح ابح لاملا بح ناسنإلا

 نم راعشإو لاملا كلذ اومرح نم ىلع قافنإلاو .« ضرألا

 لأسي اك هنع نولوئسم مهنأو . هيف نوفلختسم مهنأب هنوكلمي
 رومألا يأ يف .هيلع اهم معنأ ةمعن لك نع ناسنإلا

 لكف رضي ايف اهمدختسا مأ عفني |يف اهمدختسا . اهمدختسا

  هدابع قوف رهاقلا وه هناحبس هللاو « هنم نكمتي امع لوئسم

 رهط يذلا نيدلا وهف «. مالسإلا يف الإ صاوخلا كلت دجن ال

 رهط يذلا وهو . برعلاو نامورلاو نانويلا ةينثو نم لوقعلا
 . اهعاونأ لكب ةيسوجملا ماهوأ نم لوقعلا

 عم قفتي نيد وهو . ءاوس همامأ سانلا لعج يذلا وهو

 ميكحلا نارقلا يف ىلاعت لاق اك . اهمداصي ال ةيناسنإلا ةرطفلا

 يتلا هللا ةرطف . ًافينح نيدلل كهجو مقأف © : نيمألا هيبن ًابطاخت
 . ميقلا نيدلا كلذ « هللا قلخل ليدبت ال . اهيلع سانلا رطف

 ,.(7 مورلا ) . * نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو

 « مكئادعأ عم اولدعا » : لوقي مالسإلاف مكئادعأل اورفغتسا
 , هلمحتت نأ ةيسفنلا ةقاطلل نكمي يلولاو ودعلا عم لدعلا نأو
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 ملاظلا ودعلاف 274نسحأ يه ىتلاب عفدإ#: هناحبس لوقيو

 نكلو « هرش ىقتُيو « هملظ عفدي . لاوحألا لك يف ءىيسم
 فيسلا لمحف« ايدجي مل نإف « نيللاو قفرلاب ءادتبا عفدلا نوكي
 . هملظ نع ملاظلا فك هنأل سانلاب ةمحر نوكي فيسلاب عفدلاف

 قالخألا نوناقك مالسإلاو . داسفلل عفدو «٠ دابعلاب ةمحر كلذو

 جرخي ال . رودصلا يف يتلا بولقلا ىلعو . لاعفألا ىلع مكحي

 نأ هيف سيلف « اهلك ناسنإلا لاعفأ ىلع مكحي ءيش همكح نع
 هنكلو « ةايحلا لامعأ لك يف نيدلا لب . دجسملا يف نيدلا

 وه اهيف مكاحلا .ةيهلا هرماوأ نأب قالخألا نوناق نع قرتفي

 هب نموملاف « هنلعت امو هرست ام ملعي يذلا رئامضلا ىلع مكاحلا

 يف هلمعب يرحم وهو لمعي ام لك يف هبقارم ىلاعت هللا نأ دقتعي
 يف وهف ٠ ءرشف ارش نإو  ريخف اريخ نإ ؛ ةرخآلا يفو « ايندلا

 لودلا ةقالع ينو .امل مظنم ضعبب مهضعب سانلا ةقالع

 ,ركذلاب ميركلا نآرقلا هالوت لماك ميظنت مهضعبب اهضعب
 لوسرلا دعب نم ةباحصلا هالوتو لمعلاو نايبلاب ةنسلا هتلوتو

 نيدتهم . 25 هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتكب نيئيضتسم لمعلاب
 ميظنت لوأ ةيلودلا ةقالعلا يف مالسإلا ءىدابم لعلو « هيدبم

 ريرقت ىلع رصتقي ملو . قيبطتلا راسم راس دق . ىلاعلا يف يلود
 موقت رضاحلا رصعلا يف ةيلودلا ةقالعلا تناك اذإو . ءىدابملا

 . ءايوقألا نيب اهلجو . تاقافتالاو . تادهاعملا ساسأ ىلع

 نم ءافعضلا ريصم ريرقت اهب دصقي نايحألا نم ريثك يف يهو

 . نونمؤملا ةروس 95 ةيآلا"(1)
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 نم هنإف ملسلا يف ىف ذوفنلا طسب هماوق اهنم ريثكو « مهتدارإ ريغ

 لكو . لدعلا ىلع موقت مالسإلا يف ةيلودلا تاقالعلا نأ دك ؤملا

 الو . ًالوبقم الو ًامزال نوكي ال لدعلا ريغ ىلع نوكي قافتإ

 يف هنع ىهنم ةروص لك يف ملظلا نأل . مالسإلا يف هب ًاذوخأم

 نإسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإإ# : لوقي ىلاعت هللاف . مالسإلا

 . يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنيو . ىبرقلا يذ ءاتيإو

 يف لوقيف هبر نع هدب دمحم يكحيو # نو ركذت مكلعل مكظعي
 لدعلا تبتك ينإ يدابع اي : لوقي ىلاعت هللا نإ ١ ىسدق ثيدح

 . « اوملاظت الف يسفن ىلع

 ذوفنلا طسبب ملظ ىلع ًاينبم دقعي قافتا وأ ةدهاعم لكف

 ول وأ مهضرأ ميسقتب وأ ٠ . مهقاهرإب وأ ءافعضلا ىلع

 هلك يبنلاو . مرحم رمأ ىلع ينم هنأل .مالسإلا مكحب ًالطاب نوكي

 .«الالح مرح وأ مارح لحأ احلص الإ زئاج حلص لك» :لوقي

 اقفاوم ناك الإ هب ءاج رمأ نم ف . لقعلا نيد هتاذ يف وه ةيماس

 ىوبم ركتعم ريغ ماد ام هل نعذيو . هقدصيو « هكردي لقعلل

 ىلاعت هلل ةينادحولا ىهو هتديقعف . ةرطيسم تاوهش وأ بلاغ

 لقعلا مكح وه رمأ - هعادبإو هقلخو , هتافص فو هتاد قف

 : ماهو ألا نم الخ اذإ لقعلا اهيلإ لصي . ةدقعم ريغ ةحضاو

 لا



 ضعب ةنسلأ ىلع ىرج امك « ةيداملا وأ ةينثولا يف سكتري ملو
 دق هنأ مهلئاق لاق ذإ . دوجولا اذه قئاقح نوكردي ال نيذلا

 فعض ىلع اذهب لدف . كلانه هللا دجي ملو . ءاضفلا ىلإ عفترا

 نمؤي اال يتلا ةداملا نم ىلاعت هللا نأ بسح ذإ ركفلاو لقعلا يف

 ةيداملا ةرطيس نم كلذو .ءامسلا يف عبرتم هنإو ءاهع الإ

 . جوجللا

 تناكأ ءاوس . ءىدابم نم مالسإلا يف ام لك نإو

 وأ قالخألاب قلعتت ءىدابم تناك مأ ةديقعلاب قلعتت ءىدابم
 نأ ىتح . لقعلا عم قافتالا مامت قفتي « يناسنإلا ميظنتلا

 يف لوقي ادمحم تيأر ام لاقف ؟ دمحمب تنمأ اذامل لئثس ايبارعإ

 رمأ يف لوقي ادمحم تيأر امو « لعفت ال لوقي لقعلاو لعفا رمأ

 . لعفا لوقي لقعلاو . لعفت ال

 اهئافصو اهقنورب لازت ال مالسإلا اهنس ىتلا مظنلا نإو

 ناكأ اوس مظن نم يرشبلا لقعلا هيلإ ىدتها ام لك نم لدعأ

 ماظن يف مأ ةيلاملا تالماعملا ماظن يف مأ مكحلا ماظن يف كلذ

 صاصقو دودح نم ةيعامتجالا رجاوزلا يف ناك مأ ةرسألا

 . ريزعتو

 ابروأ يف نوناقلا ءاملع هدعي يذلا ينامورلا نوناقلا نإو

 اب ثزو ول مهفلس نع فلخلا ىلإ لصو ينوناق ثارت مظعأ

 مالسإلا مظن نأب ةيهتنم ةنزاوملا تناكل هبر نع دمحم هب ءاج
 يف ةنزاوملا ضعب انزاو دقو ء اقدصو امح ةلداعلا نيناوقلا يه
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 ةيرحلل هتيامحو مالسإلا لدع انيبو .ماقملا اذه ريغ

 ملعي نأ يفكيو ةيسايسلاو ةيعامتجإلا ةيرحلاو . ةيصخشلا
 اهلعجي مالسإلاو . ةمأ ةأرملا لعجي نامورلا نوناق نأ ثحابلا

 قوقحلا نم اهيطعيو ةيجوزلا تيب يف ةرحو اهيبأ تيب يف ةرح

 لثم نهو#» : هتاملك تلاعت لوقيف . بجاو نم اهيلع ام لثم
 نوناقلا نإو «ةجرد نهيلع لاجرللو . فورعملاب نهيلع يذلا
 نوكي قرلا لعجيو . هيعارصم ىلع قرلا باب حتفي ينامورلا
 ينامور يأ هيقل اذإف . هدلب نم ينامورلا ريغ لجرلا جرخي ثيح

 نم قح يأ قيقرلل لعجي الو . ةساخنلاب قرلا رقيف هقرتسا
 . ةيناسنإلا لب ةيعامتجإلا قوقحلا

 . ةيركفلا ةيرحلاو . ةيصخشلا ةيرحلا نيد مالسإلاف

 ىلع قتعلا باب حتفيو . قرلا ببس قيضي وهف« ةينيدلاةيرحلاو
 ىلإ وعدت ال تماد ام ءارآلل بابلا حتفيو . هيعارصم

 برض دقو هتالو دحال لوقي باطخلا نب رمعو . فارحنإلا
 مهتاهمأ مهتدلو دقو سانلا متدبعت مك ذنم» : ايطبق ىتف هنبا
 سانلا لعجيو . نيدلا ىلع هاركإلا عنمي مالهسإلاو . 9 ارارحأ

 . ةماعلا ةيناسنإلا ةمحرلاو دولاو ةبحملا لظ يف ءاوس ىلع اعيمج

 مكحل حلصي يذلا ديحولا نيدلا وه نوكي اذهو

 اهل نوديري نيذلا رارشألا فقوو . اهئاودا جالع هيفو ةيناسنإلا

 وجرن انإو .رودصلا ءافش وهو رومألا مئاظعو روبثلاو ليولا
 ىلع اهنم سانلا لطيل ةذفان حتفن نأ هقيفوتو ىلاعت هللا نوعب

 . مالسإلا
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 دج ذإ رشبلا لوقعل ىصقتسملا عبتتلا شهدي -ه

 : نيتدعابتم نيترهاظ

 رارسأ فرعت ىلإ يرشبلا ركفلا ذافن - : ىلوألا ةرهاظلا

 ىتح :٠ سانلا ةحاحل اهمادختساو 3 اهسيماون ةفرعمو « نوكلا

اسو ءاضف نم نوكلا يف ام رخسي ضرألا نيا راص
 5 هتدارال ء

 : لوقي بلطملا دبع دمحم يبرعلا رعاشلا ناك دقو

 يف يبرعلا رعاشلا كلذ هنع لءاستت يذلا كلذ ناك دقو

 ارقت نكلو .اهنع مهفتسي ال ةتباث ةقيقح ء٠197 ةنس
 رسقلا ىلإ ضرألا نبا لصو دقف « ةضيفتسملا ةرتاوتملا اهرابخأ

 ىلإ هرصبب ذفني يذلا لقعلا اذه نإ : ةيناثلا ةرهاظلا
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 ١ + ا ةريعيو + رجس تصنب ءارخ لكحل قلل عل

 ةاردي الو اهمهفي ال امعلا لعج ًاطلخ ةينثولاب اهوطلخو . ليج

 . اهروصت عيطتسي ال هنأ ىتح . ةقيقحلا هبشي اموأ اهيف ةقيقحلا

 ىلع تضرع نإ اه ناعذإلاو .اب قيدصتلا نع الضف

 . اهيف مكحيل لقعلا
 راجحألا ةدبع عضخب امك . نوعضخي كلذ عم نكلو

 نوسردي نيذلا نيبتاكلاو نيثحابلا بجع كلذ راثأ دقل : امل

 كلت كلت قيدصتل ًارربم اودجوي نأ اولواحو « ةيرشبلا سفنلا

 لاق دقلو 3 ماهوألا هله أهريكفت ف ةلفانلا ةركفملا لوقعلا

 عوضخلا بهي هنأو . ماهوأ نم اولخي ال نيد لك نأ مهضعب مهضعب

 اقطنم لقعلل نأ رخا بتاك لاقو «. نيدت ام ركف ولو اه

 ليلدلا نع ثحس لقعلا قطنم إو : ًاقطنم نيدللو

 . ناهربلا ىلع دمتعي
 ىلع ترطيس « ةريثك ًاماهوأو تافارخ اندجو كلذلو

 دشأ نيركفتمو . ةيحان يف نيركفتم ريغ اوراص ىتح . سانلا
 ماكحأ مهيلع تبلغ نيذلاو 3 ىرحخأ ةيحءان ِف هاوقأو ركفتلا 1

 جورخلاو . داحلالا ىلإ اوهتنا مهنيد ىلع اهقيبطت اودارأو لقعلا

 . هتفلر علخو 3 نيدلا نع

 ؟؟



 ماهوألا هذه دوعضاخ ةيرشبلا زثكأ نأ بيرغلاو -ك

 « لالدتسالل ةلباق مئاعد ىلع مقي , هنأل « هومدهم نأ سانلل

 . نيدلا ىلإ هجتت ام لوأ هجتت موقت يتلا تاروثلا تناكو

 تمده ةيسورلا ةروثلاو . لقعلا اهنيد تلعج ةيسنرفلا ةروثلاف
 هنم دب ال وهف . حاورألا ءازع نيدلاو . ًامده ناهيإلا

 قيرطلاو 3 اهحاورأ ءاذغ هنألو 3 اه ؤاَزع هنأل ٠ بوعشلل

 روفن ريغ نم لابقإبو .« سأي ريغ نم ءاجرب ةايحلا لابقتسال
 عمجي نيد نم لهف بارطضاو جاعزإ ريغنم نانئمطاو ىضربو

 ةيناسنإإلا ءىدابملل عماجلا نيدلا وهف ٠ مالسإلا هنإ

 نعو ماهوألا نع ذدعبلاو 2 لقعلا ساسأ ىلع موميو 3 ةيلاعلا

 ام الإ هيف سيلو ةيقطنملا تامدقملا ىوقأل ةجيتن نوكي نأ حلصي

 مكحب مكحي نأ نكمي الو . اهروص لكب ةينثولا ةليخألا يناجي
 هيفو . هتمالسب مكحي لقعلا تدجو الإ لمعلا يف وأ ةديقعلا يف
 وه ميلسلا رظنلاف . راظنألا تفلتخا إو . عمتجملل حالص

 . هاري يذلا

 : ةيمالسإلا ةديقعلا

 اهلك 3 مئاعد ثالث ىلع ةيمالسإلا ةديقعلا موقت ك4

 نر



 ةينادحولا يه « ةفارخ الو مهول لاجم اهيف سيلو . اهتحص
 ناميإلا  مئاعدلا هذه ىلوأف . نيعمجأ لسرلاو بيغلاب ناميإلاو
 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل دمصلا درفلا وه دحأ دحاوب

 ققحتت الو « اهريغ هنأل . ثداوحلا ةهبباشم نع هزنم وهءريصبلا

 اهعدبمو اهقلاخ وهو . اهسنج ريغ نم ناك اذإ الإ ةرياغملا هذه

 هنأل . ماسجألا نم مسج سيل وهف هضعب قلخي ال ءيشلاو
 , اهقلاخ هنأل ضارعألا نم اضرع سيلو . ماسجألا قلاخ
 , هدحي ناكم هل سيلو « ءيش لك قوف وهو ءيش لك قلاخو

 اك ءازجأ نم ًابكرم سيلو . ماسجألا دحي يذلا وه ناكملا نأل
 صتخا دق « هتافص يف دحاوو . هتاذ يف دحاو وهف 2 بكرتت

 سيل . ضرألاو تاومسلا عيدب وهف . نيوكتلاو ءاشنإلاب هدحو
 . نوكلا مظنو تايبسملاو بابسألا قلخ دق وهو . دلو الو دلاوب

 . هتردقب هسيماون عدبأو « هتدارإب هريسو . هتمكحب

 وه لحي ام هقلخ يف سيلو . ةدابعلل قحتسملا هدحو وهو
 ةينادحولاب داقتعالا نإو . هريغ يف لحي مسج سيل هنأل هيف
 يذلاو .ةيمالسإلا رداصملا يف طوسبملا وحنلا كلذ ىلع
 وه - ةديقعلا ثحب يف يضاملا ماعلا يف هضعب انحرش
 ةفسالفلاو « ماهوألا نعو تافارخلا نع سفنلا دعبي يذلا
 هررقي امو . مالسإلا هررقي امم ضعب ىلإ اولصو دق نويهلالا
 . ليدبتلاو فيرحتلا اهمرتعي نأ لبق ةيوامسلا نايدآلا نم هريغ
 هل دب ال كلذ نإف . هناحبس هتافص ريوصت اوعيطتسي مل مهنكلو

 كردي مث . دشريو يده داه نم لقألا ىلع وأ . فقوم نم

 يم



 . ةمئاقلا ىوصلاو « ةلادلا مالعألا هحابصمب لقعلا

 , هدحو مكاحلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نأب داقتعالا نإو

 بلق يف ةزعلا يبري هدابع قوف رهاقلا ءيش لك ىلع بلاغلا وهو

 الإ نوعضخي الو . مهلثم هنأل .« قولخمل نولذي الف « نينمؤملا

 الو بلاغ الف « عيمج ا ةهذلنع ىواستي يذلا ءدحألا دحاولل

 دحاولل هلك ناطلسلا لب . روهقم هالو . رهاق الو ء بولغم

 . راهقلا

 تدجوأف . يضاملا يف ةينادحولا ةديقع ةوق تبرج دقو

 مهناميإ ليبس يف ىذألا نولمحتي , مهسفنأ يف ًارارحأ ديبعلا نم

 « هذحو هلل عوضخلا يفو . هدحو لقعلل ومسلا نأي نيرعاش

 .راجحألل نودجسي اوناك كئلوأ نأل « مهكالُم اورغصتساف

 تعضخ نإف ديبعلا امأ . مهيديأب اهنوتحني اناثوأ نودبعيو

 . هناحبس هللاب اولصتا دقو ء مهحاورأ عضخن هلأ مهاقر

 يف مهنادبأ باذعب اوناهتسا كلذلو « هنع اوعطقنا دق كئلوأو

 . مهحاورأب ومسلاو كاردالا نم هوحو رتسا ام ليبس

 يف ءايوقألا مكحت نم ةيسفن تاليو يف ملاعلا دجن اننإو

 ةيبرت نم دب الو « ءاقشلا ةبلغو . ةداملا ةرطيس نمو «. ءافعضلا

 سحجو , ةداملا ةبلغ ىلع ومست يكل سوفنلا يف يوق ساسحإ

 برقأ مهنأبو « ىلاعت هللا ةزعب ةزعأ مهنأ ضرألا يف نوفعضتسملا

 نم نوغتبي مهنيب ءامحر مهنوذؤي نيذلا ىلع ءادشأ مهنأو « هللا ىلإ

 . هلضف ىلاعت هللا
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 ىلاعت هللا نأب يوق ناميإب الإ ساسحإلا كلذ نوكي الو

 قوف رهاقلا هدحو هنأو 3 ماركالاو لالحلا ود كللملا كلام

 بولقلا يقني هنأ قوف دحألا دحاولاب ناميإلاف « هدابع

 يبري . ةدسافلا ماهوألا نع اهدعبيو . لوقعلا هزنيو « اهرهطيو

 لطابلل ةنكسملا مهنع دعبيو « هتزعب ةزعلا ةيناسنإلا تاعامجلا يف

 . هلهأو

 هللاب ةنمؤم بولق ىلإ جاتحت نآلا ةيناسنإلا رورش نإ
 كلت فشكي الو ملظل ملستست الو عنخت الو لذت ال هدحو

 يذلا باذعلاو مكحتلا نالطبب بوعشلا نم نامعيإ الإ رورشلا

 كردي حيحص نيدتو قداص ناميإ الإ بوعشلا يبري الو « هيناعت

 يف ءاوتلإ الو . مهفلا يف رثعت ريغ نم هدبعي نم ةقيقح نيدتملا

 نإف 3 بوعشلا ىلع موقت ةيناسنإلا تاروثلا تناك اذإ

 لمحو 3 بوعشلا ىلإ "نقرس اذإ الإ نوكي ال حيحصلا نيدلا

 . اهماكحأ ىلع جورخلا مدعو ةيناسنإلا ةداج مازتلا ىلع ماكحلا

 مهيلع ترطيس دق نيملسملا نأ لئاق لوقي دقو -

 نع ةدعبم مالسإلا ةديقع تناك ولف . مهريغل ةبلغلاو ضرألا

 . مهتدعبأل لذلا نع ةدعبم تناك ولو 3 مهتدعبأل ماهوألا

 نم . ضارتعإلا لصأب ميلستلاب كلذ نع باوجلاو
 نع اودعتبا مهنأل الإ كلذ سيل نكلو . نيملسملا لاح ثيح
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 , اهيلع مه يتلا لاحلا هذه مهيلع تقحف . هئدابمو مالسإلا

 أدبم لكو . اهوبناج مهنأل مالسإلا ةقيقح نوروصي ال مهف

  هيقنتعم لاح نم ذدخؤي الو . هرداصم نم ذخؤي تباث ررقم

 ةوعد نوروصي ال ةيرشبلا ءامد نوئرمتسي نيذلا نويحيسملاف

 نويحيسملا لهو حفصلاو وفعلاو مالسلا ىلإ مالسلا هيلع حيسملا

 لوق نوعبتي نيذلا مه « بولغملل ليو » : نولوقي نيذلا

 . « مكئادعأل اورفغتسا » ىوري ايف حيسملا

 نم هفرعي' مالسإلا فرعي نأ ديري نمف «. اذكهو

 نع لضي دقلو . هيف ةربخلا لهأ ءاملعلا هررق اممو . هلوصأ

 اضيأ هذخأي نأ هيلع لب « ةماعلا نم هتقيقح ذخأي نم هتفرعم

 . لوألا هرصع يف نيملسملا لاح نم

 لجس يف لجس « ةمايقلا موي ىلإ دلاخ قاب مالسإلا نإو

 عقوت دقو . هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال دلاخ

 ىلإ مههبنف . ثدحي ام نيملسملا نيب ام ثدحي نأ مالسلا هيلع

 نأ ام مكيف تكرت » مالسلا هيلع لاقف . هيلإ عوجرلا يغبني ام

 . « يتنسو ىلاعت هللا باتك ادبأ يدعب اولضت نل هب متذخأ
 امو . نامزلا ماكر نم هيرتعي ام ًاريثك ميلسلا أدبملا نإو

 لسغي نم نوكي ىتح . ةيعامتجإ لاوحأو ثادحأ نم هب ربغي
 نوكي كلذو . فئاكتي يذلا مكارتملا رابغلا كلذ نم هتحفص

 لاق كلذلو , ةحفصلا ولجيو « اهلصأ ىلإ رومألا دري حلصمب

 ىلع ةمألا هذه ثعبي هللا نإ » : دمحأ مامإلا هاور ايف كي يبنلا

 في



 نيدلا رمأ ديدجتو « اهنيد رمأ اهل ددجي اجر ةنس ةئام لك .رمأر

 وه كلذ نإف « هريغ نم ةداممب ماكحأ نم هيف ام حيقلتب سيل
 ىلإ سيلو « ليذبتلاو رييغتلا ىلإ يدؤي هنأل . ميقسلا مهفلا
 هب قلعي ام ةلازإ وه ديدجتلا امنإو « هلصأ ىلإ هدرو . ديدجتلا
 هنظيو . هحطس ولعي يذلا رابغلا يه تافارخو ماهوأ نم
 . هلم وه امو « هنم سانلا

 يتلا ةيويحلا ةوقلا كلت ه.ف نايدألا نيب نم مالسإلاو

 نودجنو , هئدابم ةمالس نمضي ام نودجي هيف نيركفتملا لعجت

 ظوفحم هباتك نأل كلذو ًايلاخ ًايلس هيقبي امل حيحصلا قيرطلا

 انإ# : ىلاعت هللا لاق اى . ةمايقلا موي ىلإ ليدبتلاو رييغتلا نم

 تنود دق ةيوبنلا ةنسلاو #*نوظفاحلا هل انإو . ركذلا انلزن نحن

  ةقيقدلا تانزاوملا دعبو . بيطلا نم ثيبخلا زيمت نأ دعب

 نم هبتارمب حيحصلا فرعي ثيحب «. لاجرلل ةقيمعلا ةساردلاو
 . طيحم ءيش لكب هللاو « تايورملا

 حتفي ام لك نم بولقلا ةيقنت ليبس يف مالسإلا نإو 4

 هتزجعم تناك . ماهوأ يف عوقولا ىلإ عفدت دق رطاوخل بابلا

 عطاسلا ناهربلا اهيف ناك يتلاو « هيفلاخم اهب ىدحت يتلا ىربكلا

 ,دلاخلا يقابلا ملعلا عون نم يه ةيدمحملا ةلاسرلا ةحص ىلع

 اهوأر نيذلا الإ اهب ملعي ال مث عقت يتلا عئاقولا عون نم ال

 . مويلا ىلإ هتدج ىلبت ال يذلا « ميركلا نارقلا ةزجعم تناكف

 « ةيدام تاداعلل قراوخ في دمحم يدي ىلع ىرج دقل
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 مييخت لثمو « هل عذجلا نينح لثمو « جارعملاو ءارسإلا لثم

 نم كلذ ريغو « هلوح مامحلا ضيبو هيلع توبكنعلاب راغلا

 تبثي اممو « هتريسل ءىراق لك هفرعي امم « ةيداملا قراوخلا

 نآرقلاب ىدحت مالسلا هيلع هنكلو . ةحيحصلا ثيداحألاب

 هلثم نم ةروسب اوتأف لق » هيفلاخت ًابلاطم هناحبس لاقو ء هدحو
 نيبو . «نيقداص متنك نإ هللا نود نم مكءادهش اوعداو

 لاق دقف « هلثمب يتأي نأ رشبلا نم دحأل نكمي ال هنأ هناحبس

 لثمب اونأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نثل لق# هناحبس
 . «اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو . هلثمب نوتأي ال نارقلا اذه

 هل نم لكل زجعم وه لب « مهدحو برعلل زجعمب سيل وهو
 يف بيدأ يأ اهيلإ لصي نأ نكمي ال هتغالبف . قطني ناسل

 تاغل نم ةغل يأ يف نارقلا يناعم مجرتت نأ نكمي الو ء هتغل

 اهيبتاك ةغالب نكت امهمو اهتبوصخ نكت (هم نيدمتملا ىلاعلا
 اذهب وهف . ةيبرعلا ةغللا يف نارقلا ةغالب لثمب اهئابطخو

 . تاغللا فلتخت امهم هتغالبب زجعم رابتعالا

 نكت مل ةيعيرشت ماكحأ نم هيلع لمتشا امب ًاضيأ زجعمو
 هماكحأ نايب ىلع لمتشا يذلا ثاريملا ماظنف هرصع يف ةفورعم

 هنم ابيرق وأ « هنم لثمأ ًاماظن كانه نأ ينوناق يعدي نأ نكمي ال

 أيت نيذلا اكيرمأو ارتلجناو اسنرف يف نوينوناقلاو « هتلادع يف

 ةيالولا يف هماظنو 2 اا ىلع مالا لثمأ هن ورق هوفرعي نأ مه

 يف ًافورعم نكي مل ةأرما قوقح ىلعو « لاملا ىلعو سفنلا ىلع
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 « ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيرحلا يف هماظن نأ اك . هرصع

 ًاماظن نأ نظأ امو . هب قبسي مل اذه لك ٠ رشبلا نيب لفاكتلاو

 يفو «٠ يمأ يدي ىلع ناك كلذ لكو . قبسلا كلذ يف هقحل دق

 كلذ قوفو . ققحت ةعماج الو . سردي دهعم هب سيل يمأ دلب
 يف ةفورعم نكت مل ةينوك قئاقح تركذ يتلا ةينآرقلا تاراشإلا

 ىلع لزن يذلا ميركلا نارقلا اهب قطنو « نارقلا لوزن رصع
 . يمألا كلذ ناسل

 كلذ نم هتلاسر تتبثا يتلا دمحم ةزجععم تناك اذاملو ٠

  ميلسلا ركفلا ريثيو . لوقعلا بطاخي يذلا يلقعلا عونلا

 قراوخلا نم نكت ملو ةيعيرشتلاو ةيملعلا قئاقحلا ىلإ ههجويو
 مالسلا هيلع ىسيع ءاربإكو ىسوم اصعك يضقنتو ثدحت يتلا

 نع بيجنو . ىلاعت هللا نذإب قوملا ءايحإو . صربالاو همكألل

 ذإ . رخآ عون نم نكلو , ةداعلل قراخ هّباذ نآرقلا نأب كلذ

 موي ىلإ زاجعالا ىنعم ىلع ًالمتشم ىقبي يذلا عونلا نم وه
 . ةفاك سانلل هتعيرش نأل كلذك دمحم ةزجعم تناكو ةمايقلا

 نوكت نأ دب ال ناكف . ةدلاخ ةيقابو . ليج نود ليحل ال

 . نيدلا موي ىلا ةدلاخ ةيقاب ةلاسرلا هذهل ةتبثملا ةجحلا

 لمعلا ناك ثيحو « لوقعلا بطاخي هنإف كلذ قوفو
 ًاليزم ًادلاخ ىقبي هنأل كلذك ناكو . ماهوألا تدعب لوقعلل
 يذلا تباثلا حيحصلا سايقملا امئاد نوكيف تافارخلاو ماهوألل

 نيبو « هيلع ليخد داقتعالا يف قيصل وه ام نيب . سانلا هب زيمي
 . هانعمو داقتعالا. بل



 ماهوألا نع ةديعب اهتاذ يف ةيمالسإلا ةديقعلاف

 تناكو «. اهساجرا نم سوفنلا ةرهطم يهو . تافارخلاو

 , ماهوألا كلت اهيقنتعم لوقع ىشغت نأ نم امل ةيماح اهتزجعم

 ريكفتلا ىلإ وعدي وهو . امئاد هيلإ عجري تباث مئاق اهردصم ذإ

 . امهيف امو . ضرألاو تاومسلا يف

 ال .رظنلاو ملعلاب ةينادحولا ىلع نارقلا لدتسا دقو
 رظنلا ىلإ وعدت يتلا ةريثكلا تايآلا هيف ىرتف مهولاو ضرفلاب

 . ىلاعت هللا دوجو ىلع لدت رارسأ نم اهيف امو . تاقولخملا يف“

 : هلوق أرقا ء قلخ امم ءيش ههبشيال هنأو . دحأ دحاو هنأو

 يف ىلاعت هلوق أرقاو * ضرألاو تاومسلا يف اذام اورظنا لقإ»

 ضرألاو تاومسلا قلخ نمأ# هتينادحو ىلع لالدتسالا

 ام . ةجبب تاذ قئادح هب انتبنأف . ءام ءاسلا نم مكل لزنأو

 « نولدعي موق مه لب . هللا عم هلإأ اهرجش اوتبنت نأ مكل ناك

 امل لعجو « ارابغأ اهالخ لعجو « ارارق ضرألا لعج نمأ

 لب .هللا عم هلإإ ازجاح نيرحبلا نيب لعجو . يساور

 فشكيو « هاعد اذإ رطضملا بيجي نمأ . نوملعي ال مهرثكأ
 ام ًاليلق هللا عم هلإإ «٠ ضرألا ءافلخ مكلعجيو . ءوسلا

 لسري نمو . رحبلاو ربلا تاملظ يف مكيدبي نمأ . نوركذت
 . نوكرششي امع هللا ىلاعت هللا عم هلإأ هتمحر يدي نيب ًارشب حايرلا

 ضرألاو ءامسلا نم مكقزري نمو  هديعي مث قلخلا أدبي نمأ

 ) . «نيقداص متنك نإ مكناهرب اوتاه لق هللا عم هلإأ

 48-6١"(.

 نحأ



 هجوي ام ةينادحولا ىلع لالدتسالا كلذ يف ىرت الا

 وهو اهيلع لئالد نم هيف امو نوكلا رارسأ ىلإ لوقعلاو راصبالا

 ىلإ اهوعديو لوقعلا بذهب عئارلا يهيجوتلا بولسالا اذهب
 . ريكفتلاو رظنلا

 ضرألاو تاومسلا قلخ هتايا نمو# : ىلاعت هلوق أرقاو

 كنإو «ريدق ءاشي اذإ مهعمج ىلع وهو ةباد نم امههيف ثب امو

 قلخلا اذه نإو « ةينادحولا ىلع اهتلالد قوف ةيآلا هذه يف ىرتل
 * ءىشنم ال هنإو هدحو ىلاعت هللا ةيهولا ىلع ةلالدلا وه نيوكتلاو
 ءاملعلا ثحبي نيليلج نيرمأ ىلإ راظنألا هجوت ًاضيأ يه هاوس

 : امههتفرعم ىلإ نوعسيو امهدوجو يف مويلا

 ىلإ ريشت ةيآلاف ضرألا ريغ يف ءايحأ دوجو وه لوألا

 اهيفو « شيعتو لكأتو توقو ايحت ةباد اهيف نأ حضوتو « اذه
 ىلاعتو هناحبس لاق اك يح ءيش لك هنم هللا لعج يذلا ءاملا

 . ( 3 .ءايبنآلا ) .* يح ءيش لك ءاملا نم انلعجو : ىرخأ ةيا يف

 تاومسلا يف ءايحألا عمتجي نأ زاوج - يناثلا رمألا
 مويلا ءاملعلا نأو هتدارإو ىلاعت هللا ةردقب كلذ نإو « ضرألاو

 . ءامسلا لهأ نم ءايحالاب ءاقتلالا يف نوعسي

 لوقعلا هيجوت نم هيف ام قوف ميركلا نآرقلا نإو - ١
 ةدام عضوو هتينادحو ىلع لالدتسالاو « ىلاعت هللا ةفرعمل
 ءايشألا .يف رمتسملا رظنلا ىلإ ةوعد هيف  مهيديأ نيب لالدتسالا

 . هتساردو نوكلا لصأ ىلإو . ءايحألا ينو
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 فيك لبالا ىلإ نورظني الفأ» : لاعت هلوق أرقا

 تبصن فيك لابجلا ىلإو تعفر فيك ءاسلا ىلإو . تقلخ

 تسل « ركذم تنأ امنإ ركذف . تحطس فيك ضرألا ىلإو
 . ( 78 /١1  ةيشاغلا .٠ * رطيسمب مهيلع

 ثعبيو « ةلدالا قوسي ميركلا ناآرقلا دجن اذكهو

 ريغ نم عابتإ وأ « ديلقتب ةروسأم ريغ ةلقتسم رظنلا ىلع لوقعلا
 ءيجي هنأ هلك يبنلا ىلع نوكرشملا هب ضرتعي ناك ام دشأو ليلد

 نآرقلا هاعني ناك ام دشأو . مهؤابآ هيلع ناك ام فلاخي امب

 : ىلاعت هلوق أرقا . ميقتسم ريكفت ريغ نم عابتالا وه مهيلع
 هيلع انيفلأ ام عبتن لب اولاق , هللا لزنأ ام اوعبتا مهل ليق اذإو»

 . «نودتب الو ائيش نولقعي ال مهؤابا ناك ْوْلْوا , انءابآ

 ةجح نارقلا نإ ماقملا اذه يف لمجملا لوقلاو -ه5

 يف رظنلا ىلإ لوقعلا اعد هنأل ماهوألا براح ىربكلا مالسإلا

 ام لك يف لقعلا ميكحت ىلإ اعدو هبئاجعو هرارسأ فرعتو نوكلا
 اعدو ةيعيرشت تناك مأ ةينوك تناكأ ءاوس « اياضق نم سردي

 ضرألا لهأ ىلع هللا عئارش هب تمكح امو . قحلا عابتا ىلإ

 . فيرحت الو فارحبا الو « ءاجول الو . ءاجوع ريغ نم

 نوكلاب قلعتي ام لك يف ٍلقعلا رظنلا ىلإ اعد ذإ هنإو
 ةليخألاو ماهوألا ةبراحمل ساسألا عضو دقف هسيماونو
 . تناك (ثيح . ةدسافلا

 ريغ نم ديلقتلا شع يف ًائاد ششعت ماهوألا نإو
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 موقت يذلا ءانبلا مده كلذبو .نارقلا هبراح دقو «ريكفت
 يف ماهوألا ديلاوم لتقف اهيف كش ششعت يتلا اياخلاو هي هيلع ماهوألا

 . اهئبخ يف اهروذب تامأو . اهدهم

 : بيغلاب ناميإلا

 مئاعد .نم ةيناثلا ةماعدلا وه بيغلاب ناهيإلا كو

 نيد لك يف ةماعدلا وه بيغلاب ناميإلاو . ةيمالسإلا ةديقعلا
 « بيغلاب ناميإلا وه نيدتملا ريغو نيدتملا نيب ةقرفتلا لصيف نأل
 دقف بيغلاب نمؤي مل نمف « اهريغ ىرخأ ىوق ةداملا ءارو نإو

 نيد دجوي ال كلذلو . نيدت دقف . بيغلاب نمؤي نمو . دحج
 ىوق نم ةداملا ءارو امب يأ . بيغلاب ناميإلا هيف سيل يوامس

 ناميإ ريغ نم ىلاعت هللاب ناميإ نوكي نأ نكمي الو . اهريغ
 : نينمؤملا فاصوأ يف ىلاعت هللا لوقي كلذلو « بيغلاب
 مهانقزر امو ةالصلا نوميقيو . بيغلاب نونمؤي نيذلا#
 كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب نوئنمؤي نيذلاو . نوقفني

 ذه ء ىشنم هللاب ناميإلاوه بيغلاب ناميإلاو * نونقوي مه ةرخآلابو
 انع تبيغ دق ىلاعتو هناحبس هللا نإو . هيف نمو هيف امو نوكلا
 هتقيقح انكرذاو « قلخ امب هانملع انكلو . ةسدقملا ةيلعلا هتاذ
 ًاولع هللا ىلاعت هتافصب مولعم وهف فييكت ريغ نم نوكو أشنأ امب
 هاري هنأك ىلاعت هللا ملعي ناميإلا قداصلا نمؤملاف « اريبك

 هيف هيلع علطم هنأو « ديرولا لبح نم هيلا برقأ هنأب نمؤيو
 , هنم ىفخأ وه امو ءرسلا ملعي هنأ لب . هرسي اهيفو . هنلعي

 ؟ْ



 ةيهولألا يناعمل ًاكاردإ ىوقأ ناك ةدابعلا ىلإ نمؤملا فرصنا املكو
 كنأك هللا دبعا » : حيحصلا ثيدحلا يف درو كلذلو «٠ ملعأو

 . « كاري هنأف هارت نكت مل نإف « هارت

 حاورألا يهو « ةكئالملاب ناميإلا يضتقي بيغلاب ناميإلاو
 ناميإلاو «ء انسح نم ةبيغملا تاقولخملا لكب ناميإلاو « ةرهطملا

 نم نإو « ةينافلا ةايحلا ىه ةيويندلا ةيداملا ةايحلا هذه نأب

 ةرخآلا ةايحلاب ناميإلا نإو ١ ةرخآلا ىهو « ةيقابلا ةايحلا اهدعب

 يتلا ةايحلا هذه نأ نظي اهب نمؤي مل نمف « نيدتلا بل وه
 ىرخأ ةايح كانه نأ دقتعي نيدتملاو , ءىش لك ىه اهايحي

 دورباصلاو « هتءاسإب ءيسملاو « هناسحإب نسحملا اهيف يزاجي

 هذه يف كلانه ةداعسلا دجي ثيح يداملا دوجولا اذه ءاقش ىلع
 نيكرشملا روعش ىلاعتو هناحبس هللا ىكح دقو « ةدلاخلا ةايحلا

 اهدحو يه اهنويحي يتلا ةايحلا هذه نأ مهمعز يف برعلا نم

 توم ايندلا انتايح الإ ىه ام اولاقو» : هناحبس لاقف . ةايحلا

 مه نا ملع نم كلذب مهل امو , رهدلا الإ انكلبي امو . ايحنو
 . ( 765 ةيئاحلا .٠) *نونظي الإ

 هنأب يقشلا سحي ذإ يسفنلا ءازعلا نودقفي كلذب مبغإو
 ءاجر الو « هب لزتي اهيف هل ءازع الو , هيف وه امم هل ةاجنم ال
 نيذلا رسخ دقإ# : ىلاعت هللا لاق كلذلو « دعب نم هلاني ريخل

 انترسح اي اولاق ةتغب ةعاسلا مهتءاج اذإ ىتح هللا ءاقلب اوبذك

 مهروهظ ىلع مهرازوأ نولمحي مهو .اهيف انطرفام ىلع
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 رادللو . وهو بعل الإ ايندلا ةايحلا امو . نورزي امءاس الأ
 . (17-8”7 ١ ماعنألا ) 4 نولقعت الفأ نوقتي نيذلل ريخ ةرخآلا

 باوثلاو باقعلاو باسحلاو روشنلاو ثعبلاب ناميإلا نإو
 هتايح لعجي الو . ناويحلا ةبترم نع ناسنإلاب ولعي نأ هنأش نم

 يف دعسي مل نإو . يسفنلا قلقلا هنع عفديو . جتنت ال ةميقع
 نادجولا هيف ىبرتي نمؤملاو . لباقلا يف ةداعسلا ءاجر ةرضاحلا

 ,دعسيو لمه نوكي الف ةرخآلاب نمآ اذإ . ةعبتلاب ساسحإلاو
 ةيحورلا سفنلا هدرتف . يدام ناوه نم ايندلا هذه يف نكي امهم
 ىلإ تانئمطاو ةلذلا نع دعبو « ةزع يف هلعجتو هللا دنع ام ءاجرب

 ءاينغألاو ةداسلا نومواقي ءارقفلاو ديبعلا ناك دقلو . لبقتسملا

 هناحبس هدنع امب نونمؤم مهنأل هنولابي الو - باذعلاب نوضريو

 . رخآلا مويلا يف

 ةمواقملا داتعو . ةيناسنإ ةريخذ رخآلا مويلاب ناميإلا نإ

 داز ريخ مرح دقف اهمرح نمو « اهئاوألو ةايحلا هذه دئادشل

 . نامزلا ثادحأ مواقيو ناسنإلا هب ولعي

 : ةلاسرلاو يحولاب ناميإلا

 نأبو . يهلإلا يحولاب ناميإلا بيغلاب ناميإلا نم - 5
 هلوسر نوكيو رشبلا نم هراتخ دحاوب دوجولا اذه قلاخ لصتي

 ال يذلا ميقتسملا قيرطلا ىلإو قحلا ىلإ سانلا دشري هقلخ ىلإ

 . يحورلا ماهلإلاب امإ لاصتإلا كلذ نإو «٠ هكلسي نم لضي

 نضل



  هلسري كلمي امإو . باجحلا ءارو نم ىلاعت هملكي نأ امإو

 وأ ءايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو» : ىلاعت لاق اكو

 «ءاشي ام هنذإب يحويف . ًالوسر لسري وأ باجح ءارو نم
 ١*©( ىروشلا)

 ىلاعت هللا لاصتا تبثت يتلا ثالثلا قرطلا ىه هذه نإو

 هنأل ءهب ناجإلا بجي اريذنو ًاريشب هلسري يم نوكيل | هقلخب

 ىلإ ةيملإلا ةلاسرلا كلت تبنت يتلا تازجعملاب هيلع ليلدلا موقي
 يلا اصعلا كلت مالسلا هيلع ىسوم ةرجعم تناكف . قلخلا

 نع ملكتي ناك هنأ تبثت ةريثك تايآ عم « نوعرف اهم ىدحت

 رشع انثا رحبلا قلف لثم هيدي ىلع ىلاعت هللا اهارجأ دق . هللا

 انيع ةرشع يتنثا ءاملا قاثبنا لثمو ميظعلا دوطلاك قرف لك ًاقرف

 هيلع حيسملا ةزجعم تناكو .اصعلا هتبيرض ذإ ءرجحلا نم

 اهريغو هللا نذإب ىتوملا ءايحإو « صربألاو همكألا ءاربإ مالسلا

 مهنأ ىلع ةلالدلل تاداعلل قراوخلا هذه كتعلوأ قاس دقو

 يه لي يبنلا ةزجعم تناكو « ىلاعت هللا مهبطاخي نوبطاخم

 نم تسيل مالسلا هيلع هتزجعم نكت مل اذامل انيب دقو « نارقلا

 يبن نم ام » : لع لاق دقلو « ءايبنألا نم هفاللسأك ةداملا عون

 ايحو هتيتوأ يذلا ناك امغِإو ؛ رشبلا هيلع نمآ هلثم ام قوأ الإ

 ( ةمايقلا موب ًاعبات مهرثكأ نوكأ نأ وجرأل ينإو « ىلإ هب يحوأ

 موي ىلإ ًادلاخ ايقاب ًامالك مالسلا هيلع يبنلا هيتوأ ام ناك يأ

 نوكي نأ وجري مالسلا هيلع يبنلا ناك هدولخلو « ةمايقلا

 . ةمايقلا موي ًاعبات مهرثكأ

 نذي



 ضعب ىلع هللا نم لزنت يتلا ةيهإلا ةلاسرلا نإو 1١

 ًدايلد ىلاعتو هناحبس هللا اهزني . مهل ًاريذنو ًاريشب نوكيل هقلخ

 6. يوامس نيد لك يف ةلاسرلاب ناميإلا بجي كلذلو و ةلاسرلا ىلع

 عيرفتلا يف تفلتخا دق تناك نإو , اهبل يف ةدحاو يهو

 : ىلاعت هللا لاق كلذلو « نامزألا فالتخال كلذو « ًانايحأ

 انيحوأ يذلاو . ًاحون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرشإ#

 اوميتأ نأ ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب انيصو امو . كيلإ
 « هيلإ مهوعدت ام نيكرشملا ىلع ربك . هيف اوقرفتت الو « نيدلا
 ىروشلا ) 4بيني نم هيلإ يدبيو , ءاشي نم هيلإ يبتجي هللا

 ١(.
 ء ةدحاو اهبل يف ةيهلالا ةلاسرلا نأ تشت ةيآلا هذهف

 يف رثؤت ال تايئزج يف فالتخا وه ليلق ضعب يف اهفالتخاو
 !و 8 : ىلاعت لاق امك هيبن نامز لكلو « ةيلكلا ةدحولا كلت
 . ( 55 رطاف ) * ريذن اهيف الخالإ ةمأ نم

 عدوأ ام ةمواقم ىلع ناسنإلا نيعت ةيهآلا تالاسرلا تناكو

 اهلعجيو اهيلع رطيسي « داسفلا ىلإ هرجت دق زئارغ نم هسفن
 ةعزن هيفو ء ناسنإلا قلخ هللا نألو «.دادسلا قيرط يف ًائاد

 اهاوس امو سفنو# : هناحبس لاق (ى رشلا ةعزنو ءريخلا
 ةعزن يوقي مكح نم دب ال ناكف 4اهاوقتو اهروجف اهمهلأف
 كلذ ناكف . سفنألا قلاخ نم مكحلا كلذ ٍنوكيو ريخلا

 . ًاداشرإو ًاهيجوتو ًافيلكت مكحلا

 باسح الو . باسح دعب ءاقب راد تماد ام ةرخآلا نإو

 م



 نوكيل ةبلاطملاو فيلكتلا نم دب ال ناكف فيلكت ريغ نم

 لاق طك . فيلكتلا كلذل ةباجتسالا ساسأ ىلع باسحلا

 : هناحبس لاق اك «ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم نإو# : ىلاعت

 . (88 ءارسإلا) © الوسر ثعبن ىتح « نييذعم انك امو#

  1١ًالوزن ةيوامسلا نايدألا رخآ وه مالسإلا نإو .
 كلذلو « ةيهلآلا ةلاسرلاو « ةوبنلا حرص يف ةنبل رخا هيلي دمحمو

 تناكو « ةفاك سانلل تناكو . لئاسرلا متاخ هتلاسر تناك

 لئاسرلا لكل ةعماج .

 وهو .ةقباسلا تاوبنلا لجس وه ميركلا نارقلاو

 مو مهصصق ركذل ضرعت نيذلا لسرلا تازجعم نيب يذلا

 يف اوءاج نيذلا نييبنلا رابخأ صق امنإ . عيمجلا رابخأ صقي

 انصصق نم مهنم# ىلاعت لاق دقو . اهرواج امو برعلا دالب

 ركذ ىلع راصتقالا ناكو 4كيلع صصقن مل نم مهنمو كيلع

 يف ةربعلا نوكتل مهرواج نمو « ةيبرعلا دالبلا يف اوناك نيذلا

 ةروس رخآ يف ىلاعت لاق دقو' . مهلوقع ىلإ ةبيرق مهصصق
 امو . بابلالا يلوأل ةربع مهصصق يف ناك دقلإ» : فسوي

 لك ليصفتو هيدي نيب يذلا قيدصت نكلو . ىرتفي اثيدح ناك

 ١١١(. فسوي ) © نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو . ءيش

 ىدمو « مهتوعدل ةنيبم نييبنلا ءالؤه رابخأ تناكو
 يف ىبن لك هلذبي يذلا داهجلاو « ةوعدلا هذهل مهماوقأ ةباجتسا

 . ةينادحولل كرشلا هتضراعمو « اهيلع هترباثمو « هتوعد
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 , هدحو ىلاعت هللا ةدابع ىلإ اوعد ءايبنالا كئلوأ لكو

 ةينادحو ىلإ الإ اعد ام ةيرشبلل يناثلا بألا حونف؛ ناثوألا مدهو
 ليعامسإو . اهيلإ اعد ناثوألا مطاح ميهاربإو « ىلاعت هللا

 هنايغطو هتوربج دص فقوو «. نوعرف لضانو 3 اهيلإ اعد

 هتيدوبع نم ليئارسإ ىنب ذقنا دقو امل عوضخلا ىلع هلمحل

 هتمع يذلا نامزلا كلذ يف ةينادحولا ةاعد اونوكيو 2 مهررحيل

 . ةينثولا

  ىلاعت هلل ةصلاخلا ةياعدلا هذبم هدعب نم نويبنلا ءاجو
 يف ةينادحولا تناكو . اهل ًايعاد مالسلا هيلع ىسيع ءاج مث
 درف دحأ دحاو هللا نأب يداني يذلا يوقلا توصلا يه هتوعد

 لوأ يف مهنم اولاق نيذلا نإو . دلو الو دلاوب سيل دمص
 دلو وهو « ةمعن ةوبأ اهنأ اولاق هللا دلو حيسملا نأب ةيحيسملا

 تحت دقعنا يذلا ةيقين عمجم ءاج ىتح ةيهولأ دلو سيل ةمعن
 نلعأف « ةينارصنلا يف لوخدلا دارأ امدنع نيطنطسق ناطلس
 نع ىلاعتو هناحبس هللا ىلاعت . حيسملا ةيهولأ رمتؤملا كلذ
 ضرألاو تاومسلا عيدب# : ىلاعت لاق اى دلولا نعو كيرشلا

 لكب وهو ءيش لك قلخو ةبحاص هل نكت ملو دلو هل نوكي ىنأ
 ءيش لك قلاخ وه الإ هلإ ال مكبر هللا مكلذ . ميلع ءيش
 , راصبألا هكردت ال , ليكو ءىش لك ىلع وهو . هودبعاف
 . ١ ٠١-00 ماعنألا) «ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كرديوهو



 نأل « نييحيسملا لكل الثمم نكي مو ًاعنطصم رمتؤملا ناكو
 نيطنطسق مهراتخا ةئامثلثو ةرشع ةينامث ١8" هورضح نيذلا

 . نوديزي وأ نيفلأ نيب نم

 .ةدع تارمتؤم ىف كلذ دعب فالخلا ناك كلذلو

 تفتخا ىتح « اهريغو ةيناذدحولا نيب تابلاغملا تناكو

 ثيلثتلا أدبم اوقنتعا نيذلا عوبر نيب ةينادحولا ىلإ تاوعدلا

 . تريغتو ةيحيسملا تلاح نأ دعب

 . ةيوامسلا نايدألا بل يه ةينادحولا نأ نيبتي اذببو

 . اهرهوج يهو

 : نيعمجأ لسرلاب ناميإلا

 لمتشم . اهلك تالاسرلل عماج هنأل مالسإلاو
 نم اءزج نيقباسلا لسرلاب ناميإلا ناك . اهبلو اهتياغ ىلع
 لاق دقف كلذب ميركلا نارقلا حرص دقو « ةيمالسإلا ةديقعلا

 برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل# : ىلاعت
 باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم م ربل نكلو
 : نينمؤملا ًابطاخم ىلاعت لاق دقو « ةيآلا رخا ىلإ #. . . نييبنلاو

 ' ميهاربإ ىلإ لزنأ امو . انيلإ لزنأ امو هللب مآ اولوق#

 ىسوم يتوأ امو طابسالاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو
 مهنم دحأ نيب قرفن ال ١ مهبر نم نويبنلا يتوأ امو ىسيعو

 دقف .هب متنما ام لثمب اونما نإف . نوملسم هل نحنو

 كحل



 وهو هللا مهكيفكيسف . قاقش يف مه امنإف اولوت نإو . اودتها

 .(١ال - ١5 ةرقبلا ) * ميلعلا عيمسلا

 ةلاسرلا راودأ رخآ وهو « عماجلا نيدلا وه نذإ مالسإلاف

 نيدلا لامك يف تاوطنلا رخآ وهو . اهنيب عماجلا وهو . ةيهلإلا
 نآرقلا نم تلزن ةيآ رخآ يف ىلاعت هللا لاق كلذلو . يوامسلا
 مكيلع تمقأو . مكنيد مكل تلمكأ مويلا# : ميركلا
 . ( # ةدئاملا ةروس ) . «انيد مالسإلا مكل تيضرو «٠ ىتمعن

 ةحيحص ةديقع لك ةصلاخلا هتديقع يف يوطي مالسإلاف

 سيسقل ماقملا اذه يف اهركذأ ةملك ينبجعتو « اهلك نايدألا يف

 يف لخدتو ةيحيسملا نم جرخت فيك هل ليقف مالسإلا لخد
 , ةيحيسملا نم تجرخ ام « هايإو هللا اناده لاقف ء مالسإلا

 ءاهادم ىصقأ ىلإ اهيف ترسو .اطوصأ تكردأ ينكلو
 ”تهتنا ذإ . ةحيحصلا ةيوامسلا نايدألا لكل دادتما مالسإلاف

 . هبو هيلإ

 ءىش لكب هللاو 3 هتقيقح ىلع مالسإلا كاردإل هللا انقفو

 . ميلع
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 وه مالسإلا نإ قباسلا مالكلا يف انركذ امم نيبت -
 ملسمب سيلف ٠ دحألادحاولا ةدابع ىلإ اعد« ةيملإلاةينادحولا نيد

 نأ دقتعا وأ . ًاهيبش هلل نأ دقتعا وأ ةدابع يف هللا ريغ كرشا نم

 , ةينامسج صاوخ نم دابعلا هب فصتي امب فصتم ىلاعت هللا
 هنأل « هنع هزنم ىلاعت هللاف ثداوحلا تافص نم وه ام لكف

 لوقعلا اهب رهط يتلا ةديقعلا يف كلذك مالسإلا ناك اكو

 اعيمج سانلاف « ةعماجلا ةيناسنإلا ةدحولا نيد وه ماهوألا نم
 لصأب ةدحولا ررقي وهو 3 ةيمالسإلا ماكحألل ةبسنلاب ءاوس

 ةمأ الإ سانلا ناك امو# : ىلاعتو هناحبس لوقيف «. نيوكتلا

 , ةدحاو ةمأ سانلا ناك# : هناحبس لوقيو «نوفلتخي هيف ايف

 باتكلا مهعم لزنأو . نيرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف
 الإ هيف فلتخا امو . هيف اوفلتخا [يف سانلا نيب مكحيلقحلاب

 6م



 هللا ىدهف . مهيب ًايغب تانيبلا مهتءاج ام دعب نم هوتوأ نيذلا
 ءاشي نم يدب هللاو هنذإب قحلا نم هيف اوفلتخا امل اونما نيذلا

 ثيح نم نيوكتلا لصأ يف داحتالا ناكف ميقتسم طارص ىلا

 نأل . فالتخالا يف اببس ةيناسنإلا تاهاجتالاو زئارغلا داحتا

 ثيح هنا ذإ . مهنم دحاو لك زئارغل ةباجتسا نوعزانتي داحألا
 رخآلا ةدارإ عم هتدارا مدطصت « هزئارغل دحاو لك باجتسا

 ثيح « رحانتلا نوكيف « هزئارغل اضيأ وه باجتسا يذلا

 هسفنل بحي لكو . تادارإلا عزانتتو تاوهشلا مدطصت

 ام ىصقا ىلإ لوصولاو بلاطملا نم ردق ربكأ ىلع ءاليتسالا

 مسري لصاف نم دب ال ناك كلذلو . تاياغلا نم بحب

 ريغ نم ميقتسم طخ يف ىقالتتل تاياغلا ديقيو .دودحلا

 طخل زاوم طخ دحاو لكل نوكي لب . عطاقت الو فارحنا

 ةيناسنإلا ةعامجلا ةمدخ ىلإ ىيهتنت طوطخلا لكو . هيخا

 دنع يهتنت تاريبنلا اهناكو . فادهألاو تاياغلا دحتت كلذبو

 . دحاو بصم
 هللا دنع نم لزنملا باتكلا وه لصافلا دحلا كلذ نإو

 نم لوسر لك ءاج كلذلو « هقلخ ىلإ هتلاسر نيبي يذلا ىلاعت

 لاق دقو « هيلإ يدهمو قحلا نيبي باتكب ىلاعت هللا لسر
 انلزنأو « تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل # : كلذ يف هناحبس

 هيف ديدحلا انلزنأو طسقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم

 هلسرو هرصني نم هللا ملعيلو . سانلل عفانمو ديدش سأب

 . ( ؟ه ديدحلا ) #«زيزع يوق هللا نإ . بيغلاب
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 نإف . تقرف دق سوفنلا يف ةدحتملا زئارغلا تناك اذإو

 عزوت ببسب ةيناسنإلا تفلتخاو . ًاضيأ تقرف دق ضرألا

 لالغتسالا عاونأ تفلتخا |ى « ةنسلألاو ناولألا»و ضرألا

 اذه يف ىلاعت هللا تايا نم كلذو « اهتعيبط فالتخاب ضرألل

 تاوامسلا قلخ هتايا نمو# : ىلاعت لاق كلذلو . نوكلا

 تايآل كلذ يف نإ مكئاولأو مكتنسلا فالتخاو ضرألاو

 . ( ؟١؟ مورلا ) *«نيملاعلل

 ًايدؤم ةنسلألاو ناولألا يف فالتخالا كلذ ناك دقو
 فالتخا ببسب سانلا نيب مهافتلا ةبوعص امهدحأ « نيرمأل

 هذه يف ملظلا هببسب دتشا يذلا ريطخلا وهو  اههيناثو . ةنسلألا

 « ىرخأل سانلا نم ةفئاط راقتحا وه رمألا كلذو . ضرألا

 ببسب امإو « رخآ ىلع رصنع يلاعتو ةقرفملا ةيرصنعلا ببسب
 . ريبكلا ملظلا ناكو , ديدشلا رحانتلا ناكف «, ناولألا

 نارقلا لوح ةيناسنإلا عمجف مالسإلا ءاج دقلو 89
 سانلا اعدف « ةيوامسلا نايدألا لك ةصالخ هيفو « ميركلا

 , هدحو هتدابعو سانلا قلاخل عوضخلل ةماع ةوعد اعيمح

 سانلا اهيأ اي# : ىلاعت لاقف . نيعمحأ سانلا بطاخ كلذلو

 «نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلاو مكقلخ يذلا مكبر اودبعا

 نم قحلاب لوسرلا مكءاج دق سانلا اهبأ اي ظ : ىلاعت لاقو

 دق سانلا اهيأ اي # : ىلاعت لاقو # مكل اريخ اونماف مكبر

 لاقو 4 انيبم ارون مكيلإ انلزنأو . مكبر نم ناهرب مكءاج

 اا



 لاقو # اعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهعأ اي أ : هناحبس
 مكبر نم ةظعوم مكتءاج دق سانلا اهيأ اي # : هتملك تلاعت

 . ( هال سنوي ) # نيئمؤملل ةمحر و ىدهو رودصلا يف امل ءافشو

 ةيناسنإلا بطاخت ةريثكلا ةينارقلا صوصنلا دجن اذكهو

 رمحأ الو ءدوسأو ضيبأ نيب قرف ال .. مالسإلا ماكحأب

 . ةيمالسإلا

 , هيف ءادنلا أدتبا ينارق صن لك نأ نورسفملا ررق دقلو

 صتخم ريغ . ًاعيمج سانلل هيف باطخلا نوكي ,سانلا اهيأ اي
 نم لكف . اهلك ةيناسنإلل هيف ناونعلا نأل . ليبق نود ليبقب
 امدنع كو ىبنلا لاق دقلو . باطخلا يف لخاد اهب فصتي

 هللا لوسرل نإ ١ : هتوعدب هموق بطاخو « هبر رمأب عدص
 يدي نيب مكل ريذنل ينإو . ةفاك سانلا ىلإو . ةصاخ مكيلإ
 . « ديدش باذع

 ىلإ ةوبنلا ملع يقلتل ةبسنلاب سانلا قي يبنلا مسق دقلو
 ةفئاطو « هب تعفتناو ةوبنلا ملع تقلت ةفئاط . ماسقأ ةثالث

 ةفئاطو « هب عفتنا نم ىلإ هتلقن اهنكلو ءهب عفتنت ملو هتقلت
 هيلع لاق دقف « هب عفتني نمل هلقنت ملو , هب عقتنت ملو هتلمهأ

 لثمك ملعلاو ىدهلا نم هب هللا ينثعب ام لثم نإ » : مالسلا

 تتبنأف ءاملا تلبق ةبيط ةفئاط اهنم تناكف اضرا باصأ ثيغ
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 عفتف . ءاملا تكسمأ بداجأ اهنم ناكو « ريثكلا بشععلاو لكلا

 ةفئاط باصأو « اوعرزو اوقسو « ابنم اوبرشف . سانلا اهب هللا
 كلذف . ألك تبنت الو ءام كسمت ال ناعيق ىه امنإ ىرخأ هنم

 هب ىلاعت هللا ينثعب ام هعفنو , ىلاعت هللا نيد يف هقف نم لثم
 هللا ىده لبقي ملو ًاسأر كلذب عفري مل نم لثمو . ملعو ملعف
 . ( هب تلسرأ يذلا

 ىدهلاب اوعفتنا دق نيملسملا نوري ال سانلا ناك اذإو

 نإف .ولعلاو داشرلاو . ةوقلاو ةزعلا يبري يذلا يمالسإلا
 . يوبنلاو ينارقلا ملعلا تظفح ىلا ةيناثلا ةفئاطلا نم مهرثكأ
 ال نوملسملاف « ضرألا عاقب لك يف فالخالل نآلا هلقنتو

 . دوروملا هدرو دارأ نمل مهنيب مئاق هنكلو . نوعفتني

 . هوريل سانلل هب نوريسي «. مالسإلل نولماح مهف

 هملع نوقلتي اوءدب امك اودوعي نأو « هيدهم اوعفتتي نأ وجرنو

 . هب نولمعيو

 تناك اذإو « ةيرشبلل ماعلا فيلكتلاب مالسإلا ءاج ل8

 نإف « الثم طول ةلاسرك « ةيميلقأ ةقباسلا تالاسرلا ضعب

 |ىك « موقب الو . ناكمب صتخت ال ةماع مالسلا هيلع دمحم ةلاسر
 هاريذنو اريشب سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو# : ىلاعت لاق

 ةرطفلا نم ةقتشم يه ذإ . سانلا لك مئالت اهنأل كلذ

 . اط تانعا ريغ نم . ريخلا وحن اههيجوتل تءاجو . ةيناسنإلا

 اهنإف 2 مومعلا كلذ امل ةيدمحملا ةلاسرلا تناك اذإو
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 تممعو .اهلك سانجألا تلماع دقلو . عيمجلا حالصإل
 ىرخأو . ضيبلل ماكحأ كانه تسيلف « اهماكحأ مهيف

 . اهبرغل ىرخأو . ضرألا قرشل ماكحأ الو .دوسلل

 نول وذ لماعي الف « ةلماعملا يف سانلا نيب ىوس دقلو
 دقلو ةدحاو ةلماعملا لب اهريغب رخآلا نوللا لماعيو . ةلماعمب

 نإو . دحاو يناسنإلا نيوكتلا لصأ نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب
 ةيناسنإلا ةلماعملا نوكت نأ بجيف « ةدحاو ةيناسنإلا ةعيبطلا

 . غوسم ريغ نم ةقرفت تناك الإو « ًادحاو فيلكتلاو . ةدحاو

 تبثي نيلثملا دحأل تبث ام هنإ يمالسإلا قطنملا ىضتقم نأل

 ْ . رخآلل

 ىلع كوقالتي مهنإف . سانلا ضرألا تعزوت اذإو
 سانلا اهيأ اي : ىلاعت هللا لوقي هب اوءدتبا امك .داحتالا

 انم قلخو « ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا
 يذلا هللا اوقتاو « ءاسنو اريثك الاجر امبنم ثبو اهجوز

 . ( ١ ءاسنلا ) 4 ًابيقر مكيلع ناك هللا نإ ماحرالاو هب نولءاست

 الو « هميلقإل الو , هنولل ناسنإ رقحي نأ اذهل حصي الو

 2 ًادبأ ناسنإلا هاخأ ناسنإلا رقحي ال هنأ لب رضحتم ريغ هنأل

 « ءادتعالا مدعو ةليضفلاب وه امثإ . سانلا نيب توافتلا نإو

 ال هللا نإ » : لوقي ِةِلك يبنلا ناك دقلو . حلاصلا لمعلابو

 لوقيو « مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو . مكروص ىلإ رظني
 يبرعل لضف ال . بارت نم مداو « مدآل ملك » : مالسلا هيلع



 يبنلا عمسو . «ىوقتلاب الإ دوسأ ىلع ضيبأل الو يمجعأ ىلع

 بضغف هداوسب هل ًاريعم « ءادوسلا نب , اي رخآل لوقي الجر هلي

 , ليكلا فط دقل « ليكلا فط دقل » : لاقو مالسلا هيلع
 الإ لضف ءادوسلا نبا ىلع ءاضيبلا نبال سيل ليكلا فط دقل

 . ( ىوقتلاب

 لئابقو ًابوعش سانلا فالتخا ميركلا نآرقلا لعج دقلو
 لاق كلذلو «. عزانتلا» ضغابتلل ال . نواعتلاو فراعتلل

 . ىثنأو ركذ نم مكانقلخ ان سانلا اهيأ اي8 : هناحبس

 . مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو ًابوعش مكانلعجو

 . ( ١ تارجحلا ) «ريبخ ميلع هللا نإ

 هللا اهدارأ ةليلج ةياغ هل ضرألا يف بوعشلا فالتخاف

 ,رهاوظ هل فراعتلا اذهو فراعتلا يهو ىلاعتو هناحبس

 برح يف ال « مالسو نمأ يف محارتو ةدوم ىلع ءاقللا : ىلوألا

 لكب ناسنإلا عفتني نأ ىلع نواعتلا : ةيناثلاو ء ماصخخو

 ميلقإلا يف امب ميلقإ لك لهأ عفتني ثيحب . ضرألا تاريخ
 نأ لباقم يف هضرأ ضئاف نم هدنع امب هدميو .ريخ نم رخآلا

 جاتنإلاف جتنت اهيف ةفلتخم ضرألا تناك اذإف . هدنع امب وه عفتني

 لالغتسإلا نوكيل ميلاقألا ةقرفت نوكتف « اهلك ةيناسنإلل هلك

 دعابتت اهم اهئازجأ لك يف ضرألا لغتست : الماك

 . قرفتتو

 الف « ضرألا هذه يف ناسنإلا ميركت رهاوظلا نم ةثلاثلا
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 نوكي كلذ نأل « (يلقإ رقتحي ميلقإ ناك اذإ فراعت دجوي

 ةيرح ضرألا لهأ مرتحي نأ دب الو . ًافراعت نوكي الو . ًاركانت

 ناك اذإ هنأل ةيرحلا مرتحت ١ اذإ فراعت نوكي الف . اهلهأ

 ةيرحلا مارتحإ مدعو . يسفنلا قاهرالا تاقالعلا ساسأ

 , اقاقرتساو أ ًادابعتسا نوكي لب ًافراعت كلذ نوكي ال - ةيصخشلا

 . رصعلا كلذ ةغلب . ًارامعتسا وأ

 نوقنتعيو . اهاري يتلا قيرطلاب هترادإ ريدي دلب لك لهأف
 . ىسفن قاهرإ الو « ةينيد ةجيرح ريغ نم اوءاش ام دئاقعلا نم
 ةديقعلا ةيامح ىلإ ةيرحلل همارتحا طرف هب بهذ مالسإلا نإ لب
 ةررقملا ةيهقفلا هتدعاقو . اهيلع يدتعي نأ نم هيفلاخمل ةينيدلا

 . « نوئيدي امو مهكرتن نأ انرمأو»

 ضرألا يف برضلا ىلع ميركلا نارقلا ثح دقلو ١'
 ءاهرمعي ناسنالل اهلك ضرألاف . فراعتلا اذه ليبس يف

 ءاقللا يفو « ناسنإلا هيخأب ناسنإلا فرعي ضرألا يف برضلاو

 لامع دجيو ٠ ةلماشلا ةوخالا حير حورتسي ةيئانتملا راطقألا عم

 ضرأ يف ًادكار هسفن كرتي الو لمعلا اذه ةوق هدنع تماد ام

 . نطعلا هدسفي نسآلا ءاملاك نوكيف «. هاوق اهيف لبذت ةدحاو

 يذلا وه# : كلذ يف : ىلاعت لاق دقلو « ءاوهلاو رحلا هددبي وأ

 «هقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشماف . الولذ ضرألا مكل لعج

 دقف . هلعف ىلع ابوثم قزرلا بلطل ضرألا يف ىعس نم ربتعاو

 ًامغارم ضرألا يف دجي هللا ليبس يف رجاهي نمو# : هناحبس لاق

 ندي



 مث هلوسرو هللا ىلإ ًارجاهم هتيب نم جرخي نمو , ةعسو ًاريثك

 . «ا|يحر اروفغ هللا ناكو هللا ىلع هرجأ عقو دقف توملا هكردي

 ةرجهلا ىلإ وعدي نارقلا نأ نيبتي نيصنلا نيذه نمو
 حتفت نأ بجي « ةيناسنإلا ةوخألا نإف . لالحلا قزرلا بلطل

 نودجي ىرخأ ضرأ ىلإ اورجاهي نأ نيرداقلا ىلع بجو اهيف نمب

 عستي ةلماعلا مهاوقل ادارتسمو . قزرلا نم ةعس اهيف

 اهلك اهتاريخو , ناسنإلا ضرأ اهلك ضرألاو « مهطاشنل
 . سانلل تارمثلاو هتقاط رادقمب لماع لك ابنم لاني , ناسنالل

 : تاعامجو ىدارف

 هنأل . هسفن ناسنإلا وه دوجولا اذه يف ةورث مظعأ لعلو

 ةوقلا هذه تضاف اذإف ء ضرألا هذه يف ةجتنملا ىوقلا ةوق

 عنمي نأ دارأ نمو ءرخا ميلقإ ىلإ تلقتنا ميلقإ يف ةميظعلا

 هيقليف 3 ماعطلا هذلنع دادزي نم لثمك هلثم نإف ةوقلا هذه دايدزا

 . ءاوسلا ىلع لاومألا يف نواعتلا لثمك ةيرشبلا ىوقلا لدابت

 تليزأ اذإ الإ الماك نوكي ال فراعتلا نإو

 فراعتلاك فراعت ةمث نوكي نأ نكمي الو . ضرألا نم بحي ام

 ةيرصنعلا ةقرفتلا تيحم اذإ الإ ميركلا نارقلا هيلإ اعد يذلا

 . ةغللاب الو . رصنعلاب الو سنجاب ةقرفت الف . ًامات وح
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 لاق امك . باسنالاب ال لامعالاب مهنيب |يف نولضافتي سانلاو
 ال مشاه ينب رشعم اي» مشاه ينب هتريشع ابطاخم هِي دمحم
 0 باسناللاب نوئيجتو 2 لامعألاب سانلا يجي

 : لاق « ةيلهاجلا ةيبصعلا ِِي دمحم براح كلذلو

 لهأ ةرعن نم اهربتعأو « ةيبصع ىلإ اعد نم انم سيل»
 هل لاقف . هيبأب رخا ريع هباحصأ ضعب نأ هغلبو . ةيلهاجلا
 . « ةيلهاج كيف ؤرما كنإ » ًايذهم ًائال مالسلا هيلع

 ةلداعلا ةينطولاو « ةيلهاجلا ةيبصعلا نيب دمحم قرف دقلو
 نأ ةيبصعلا نمأ » لجر نم مالسلا هيلع لئس دقف . ةنواعتملا

 ةبحملا نيب اقرفم مالسلا هيلع لاقف « هموق لجرلا بحب

 لجرلا بحي نأ ةيبصعلا نم سيل» : يسنجلا بصعتلاو
 ةينطولاف « ملظلا ىلع هموق نيعي نأ ةيبصعلا امنإ « هموق
 رمأ ملظلا ىلإ عفدت الو ريغلل ةبحملا عنمت ال يتلا ةقداصلا

 ةناعإ اهيف نوكي الإ طرشب ةينطولا مالسإلا رقأ كلذبو . دومحم

 « قزرلا بلاط نود باوبألا قلغت نأ ملظلا نمو « ملظلا ىلع
 لاقو . ملظلا ىلع ةناعإلا نع يبغلا يف تبي يبنلا ددش دقلو
 ريعبلا لثم ملظلا ىلع هموق نيعي يذلا لثم » : مالسلا هيلع

 : ( هبنذب عزني وهف 2 يكرلا يف يدرتملا

 لمحي ريعب لثمك ملظلا ىلع ةموق نيعي يذلا نأ يأ

 عفر ديري هبنذب عزنيف .« ضرألا نم ةيواه يف ىدرتيف . المح
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 لمحلا لقني نأ الو عفتري نأ عيطتسي الف . هلمح لمحيل هسفن

 . هلمحي يذلا

 نيذلا ةداقلا نإف . قدصلا لك قداص لثملا نإو

 مهللاعفأ جئاتنب رصب ريغ نم اهنوبحي وأ مهناطوأ بحب نورهاظتي

 مهتلت يتلا نارينلا نوكتف . بورحلا ةيواه يف ناطوألاب نوقلي

 رمتسا دقو . بولغم كلهبيو بلاغ اهنم ملسي ال « ةيناسنإلا

 ذإ تح « بورحلا ئاريث نم نونأ يف ىظلتب كلذ بيسب ماعلا

 هلك كلذو . ىرخأ ضرألا نبا ججأ اهنارين نم اران هللا أفطا

 . ناطوألل يدرملا بصعتلاو ماوقألل ةملاظلا ةرصنلا هببس

 فراعتلا رهاوظ نم ةيناثلا ةرهاظلا نإ انركذ دقلو _ 7+

 لمع نع ةزجوم ةملكب انه ريشن نأ حصيو « نواعتلا يناسنإلا

 لاق دقف « ىلاعت هللا رمأل هتباجتسإو نواعتلا يف هي يبنلا

 مثلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو# : ىلاعت
 . ( ؟ ةدئاملا ١) #ناودعلاو

 ةراشإ انركذ دقو « ًاعيمج سانلا نيب يرورض نواعتلاف

 ىلع ميلقإ لك لهأ ضيفي نأب . يميلقإلا يداملا نواعتلا ىلإ

 . ناسنإلا هيلإ جاتحي امو ماعطلا نم هتجاح نع دئازلاب رخآلا

 امب ميلقإ لك لهأ ضيفي نأ نواعتلا نم هنأ ىلإ انرشأ لب

 يتلا ةلماعلا ةيناسنإلا ىوقلا وهو تاورثلا ىلغأ نم مهدنع

 ىلإ هليوحت ىلع تاعانصلاب لمعتو اهزونك ضرألا نم جرختست

 . اهلك ةيناسنإلا ديفي ام
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 ةنيدملا ءاشنإ ىلع لمعي وهو ناك ِةْلَك يبنلا نإ انه لوقنو
 لاثمأ ةفسالفلا اهب ملحي يتلا ةيلاثملا ةروصلا تناك يتلا ةلضافلا
 . اهقيقحت مه اوعيطتسي ملو . اهودجي ملو نوطالفأ

 ةيبصعلاو . ىتش لئابق نم نيملسملا ىأر يي يبنلا نإ

 يف يمس . يعرش دقعب مهنيب فلأف مهضعب سوفن يف اياقب اه
 لجرل اخأ لجر لك لعجف « ءاخإلاب يمالسإلا خيراتلا

 ىضتقمب وه لب « ةيكلملا لوزت نأ ريغ نم هشيعو هلام هرطاشي
 , ًايضرم ًايضار « هسفن ةبيط هاخأ يطعي ةيمالسإلا ةوخألا

 مهضعب راصنألاو نيب ىخاو . راصنألاو نيرجاهملا نيب ىخاف

 . ضعب عم مهضعب نيرجاهملا نيب ىخاو . ضعب عم

 ريغ ىلإ هزواجت لب . نيملسملا نيب نواعتلا فقي ملو
 .ريخلا ىلع نواعتلا هساسأ افلح دوهيلا عم دقعف . نيملسملا
 ؟ ءادتعا لك نم ةنيدملا ةيامحو )2 ىذألا عفدو )2 ةليضفلا ةيامحو

 قحلا ةماقإ ىلإ ةجيتن ناك قانيملا نأ ظحاليو قيثاوملاب كلذ

 ىلإ هيف هاجتإلا لب . رشلا عفدب هيف ىفتكي ال هنأل . غلبأ ناك

 . اومربأ ام اوضقن دوهيلا نكلو ءريخلا بلج

 ةيبرعلا لئابقلا عم تادهاعملا دقعي مالسلا هيلع ناكو

 . ةيلهاجلا ةيبصعلا

 كما



 قرفتلا بابسأ وحمب يفتكي ال مالسإلا نإو - 4

 ةمحرلا ىلإو « ماعلا حماستلا ىلإ وعدي لب . سانلا نيب عازنلاو
 ء ةمولكملا بولقلا يوادي يذلا وه حماستلا ْنِإو « ةماعلا

 بقع حماستلا نوكي ام غلبأو « ةرفانلا سوفنلا بذتميو

 لوقي لب . بولغملل ليو » مالسإلا لوقي الف . بورحلا
 هيفلاخم ةلماعم يف هيبن رمأي ىلاعت هللاو . « ًاقفرو هعم ًاعاست

 يبنلاو # ليمجلا حفصلا حفصاف# : : هناحبس لوقيف « حفصلاب

 يتلا شيرق عم ليمجلا حفصلا يف لاثمألا نسحأ برض ُهي
 هبابحأ تلتقو هتبراح مث « هلتقب تمهو « هتذا يتلاو . هتجرخأ
 , مهيلع رصتنا نأ دعب محل لاق دقف .هباحصأ نم ةوفصو

 خأ اولاق ؟ مكب لعاف ينأ نونظت ام » مهنم الملا عمج دقو

 لوقأ » : ميركلا حمسلا يبنلا لاقف ميرك خأ نباو « ميرك
 رفغي مويلا مكيلع بيرثت ال : هتوخإل فسوي يخأ هلاق ام مكل
 . « ءاقلطلا متنأف اوبهذإ نيمحارلا محرأ وهو . مكل هللا

 ةحامسلاب . ءاضغبلاو نحألا ةحلاعم ىلع مالسإلا ثحيو
 فرعلاب رمأو . وفعلا ذخ# : هناحبس لوقي كلذلو .وفعلاو

 ءاضغبلا عفد يف هناحبس لوقيو . «نيلهاجلا نع ضرعأو
 كنيب يذلا ادإف . نسحأ يه ىتلاب عفدإ# : ةبحملاو ةدوملاب

 . ("4 تلصف ) «ميمح يلو هنأك ةوادع هنيبو

 ةبحملاب بولقلا ةحلاعم ىلع ضرحي نآرقلا دجن اذكهو
 مرحي نم » مالسلا هيلع لوقيو . عافدنإ ريغ نم قفرلاو ةدوملاو

 هال



 ضعب ىف ثعب اذإ مالسلا هيلع ناكو « هلك ريخلا مرحي قفرلا

 الو اورسيو اورفنت الو اورشب » : : مهتعب نمل لوقي هرمأ

 . (اورسعت

 5 ةمح لاو . ةمح ر لا ىلع مالسإلا ثح دقو "2065

 الوأ يه ةمحرلا امنإ . ةفأرلا وأ ةقفشلا يه تسيل مالسإلا

 : لوقي مالسلا هيلع وهف . هلاوقأ نم ريثك يف ةمحرلا ىلع

 نم االإ ةمحرلا عزنت ال » : مالسلا هيلع لوقيو . « ءامسلا يف نم

 . ( يقش

 هيلع لاقف . اننيب امهيف محارتن اننأو . ةمحرلا ركذ نم هللا لوسر
 ةيناسنإلاب ةمحرلا يأ « ةفاكلاي ةمحرلا ديرأ امنإ) : مالسلا

 . ةماع

 هنيب ناكو . ةحئاج ةمزأ اهتباصأ ًاشيرق نأ هغلب دقلو

 مالسلا هيلع ملع الف . برح ىلإ ىدأ فالخ اهئامعز نيبو

 ءارقف ىلع اهعزويو « ًاحمق اهب يرتشيل رانيد ةئامسمخ كاذ نابإ
 . ةكم

 ةفاكلا ةظحالم وه ةيمالسإلا ةمحرلا يف رابتعالا نألو

 بجوت ةفاكلا ةمحر نأل . يدتعي نمل ةرجازلا ةبوقعلا تناك
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 هيلع لوقي كلذلو . هاذأ معيو « هرش يرشتسي ال ىتح . هباقع

 ىرخأ ةياور يفو . ( سانلا محي ال نم مُحرْي ال : مالسلا

 . ( محرُي ال محرُي ال نمو

 بهذت اهيفو برحلا مالسإلا عرش اذامل لئاق لوقي دقو

 اهنإ لوقنو . فوتحلا نوكيو . فويسلا رجتشتو . سوفنلا

 ًاعيمج سانلا قلخ 1 هللا نإف « ةفاكلاب ةمحرلا لجال تعرش

 عدرف تاعامجو اداحا راربألاو راجفلا مهيف ناك لب « ًارايخا

 : ىلاعت لاق دقو برحلاب تاعامجلا عدرو تابوقعلاب داحآلا

 ء ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو»

 برحلاف . ( ١ ١6 ةرقبلا )* نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نكلو

 اهلئاسو نم طق نكي ملو . داسفلا عفدل مالسإلا يف تماق

 . داسفإلا
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 هيلع تلمتشا ام لك ناك ةيدمحملا .ةلاسرلا مومعل - 5

 هب بطاخي اماع ميركلا نآرقلا يف ءاج امو « ةيوبنلا ةنسلا

 سنج نيب الو برع ريغو برع نيب قرف ال . نوعمجأ سانلا

 نوناقلا اذه مامأ ءاوس عيمجلا لب . نولو نول الو ء. سنجو

 جالعل ءاج يذلا ةيناسنإلا ةرطفلا نم قتشملا يناسنإلا

 . ماعلا يناسنإلا ريخلا ىلإ اهيف عوزنلا هيجوتو « اهماقسأ

 دقو « ةنمزألامومعل وه لب « نامز نود نامزب صتخي ال

 : ةثالث سسأ ىلع ةعيرشلا هذه تماق

 . اهتصالخو اهتزيم يهف : ةلادعلا لوألا ساسألا

 مالسإلا راعشف . هتقيقح نلعي راعش نيد لكل ناك اذإو

 هللا نإ ط : هب رمأي ام نايب يف ىلاعت هللا لاق كلذلو . ةلادعلا

 ءاشحفلا نع ىبنيو ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي

 مثكأ لسرأ دقلو * نوركذت مكلعل مكظعي يغبلاو ركنملاو

 . 85 ىيبنلا ةوعد هتغلب امدنع برعلا ميكح يفيص نبأ

 دكر



 ربخلا نوصقتسي هينب لسرأ ةيبرعلا دالبلا يف اه ؤادصأ تددرتو

 يتلا ةيآلا هذه مهيلع الت خ5 يبنلا نولأسي اورضح الف هل

 نكي مل نإ اذه نأ كلذ هونب هغلب امدنع مثكأ لاقف . اهانولت

 مالسإلا ءالع لاق دقو » نسح رمأ سانلا قالخأ يف وهف انيد

 هصاوخ لك اهيف تقتلا مالسإلا يناعمل ةيا عمجأ ةيآلا هذه نإ

 . « ىلاعت هللا ءاش نإ صاخ باب يف ةلادعلا نع ملكتنسو

 ةعيرشلا موقت : ةيناسنإلا ةليضفلا - يناثلا ساسألا

 انوناق تناك نإو يهف « ةيناسنإلا ةليضفلا ىلع ةيمالسإلا

 تابجاولاو قوقحلا نيب لصفي اطباض اسايقمو . ءاضقلا هقبطي
 عئارشلاو ةلضافلا قالخألاو هب نيدتي نيد ًاضيأ يه ةيلمعلا
 قيبطتلاب درفني دق نكلو .ناعمتجي . ناونص ةمكحملا

 ةليضفلا فلاخي مكح اهيف نوكي ال ةلضافلا ةعيرشلاف  امهدحأ

 لحخدت نأل ةحلاص نوكت ال لئاضفلا لك نكلو « ةيناسنإلا

 ةميمنلاو ةبيغلا مرحت ةليضفلاف .رجاز نوناق ناطلس تحت

 عضو نكمي ال نكلو . ةعداخملاو ةلتاخملاو . قافنلاو بذكلاو

 ناطلس تحت عقت ال األ . ءاضقلا اهقبطي اهل ةيويند تابوقع

 ام ةلمجلا يفو ايورخا هيلع باقعلا ىقبيف . يويندلا تابثالا

 يف ماكحأ هل عضوي ال لئاذرلا نم تابثإلا هيلع يرجي ال

 يرجي كلذلو «. ىلاعت هللا مامأ انا بكترملا نوكي نكلو ءاضقلا

 ةنايد عونمم اذه » : ةملكلا كلت نيملسملا ءاهقفلا ةنسلأ ىلع

 , هتابثا نكمي ال يذلا وهو . « طقف ةنايد عونم كلذو ءاضقو

 لاق دقو . يقلخلاو ٍنوناقلا ملعلا ةفسالف لاوقأ عم قفتي اذهو
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 : عئارشلا لوصأ هباتك يف ماتنب

 ىلإ لوصولل ناسنإلا لامعأ مظنت هتياغ ملع قالخالا »

 نأ « يغبني يتلا يه ةياغلا هذهو ةداعسلا نم ةنكمملا ةجردلا

 مومع يف نافلتخي ناملعلا ناذه نكل نوناقلا ملعل نوكت

 لخدت اهصوصخو اهمومعب اهلك لامعألاف .هصوصخو عوضوملا

 عيمج يف ءرملا ديب لأي ء دشرم وهف . قالخالا ملع ةرئاد يف

 نم اذه سيلو « هريغ عم ءرملا تاقالع لكو « ةايحلا لاوحأ

 هنع داعتيإلا بجو انكمم ناك نإو . نوناقلا ملع يف تانكمملا

 دارفألا ريس يف ةرمثم ةطلس نوناقلل نوكي نأ زوجي ال هنأل

 ام لك لعفب ناسنإلا ىلع يضقي قالخالا ملعف . يصخشلا

 نكمي ال ةمألل ةعفانلا لامعألا نم ريثك نكلو « ةمألل ةعفنم هيف

 ملع ىلع بجي ال ةراض لامعأ كانه لب « نوناقلا اهم رمأي نأ

 زكرم نأ ةلمجلا يفو «ء قالخالا اهتعنم نإو اهعنمي نأ نوناقلا

 ءرخآلا طيحم نم ربكأ امهدحأ طيحم نكلو . دحاو نيملعلا

 : نارمأ نيملعلا نيب فالتخالا اذه يف ببسلاو

 ةرشابم رثؤي نأ نكمي ال نوناقلا ملع نأ : لوألا رمألا

 ةبوقعلا نأ مولعمو . ةبوقعلاب الإ يصخشلا دارفألا ريس يف

 ربكأ ريخ هعاقيا نم جتن اذإ الإ هعاقيإب مكحلا زوجي ال ررض

 نأ انيأر ةيصخشلا تافرصتلا نم ريثك ىلإ انرظن اذإو «هنم

 هلجأ نم مكح يذلا لعفلا نم ربكأ ًاررض جتنت اهيلع ةبوقعلا
 مزلتسي لاح لا هذه لثم يف نيناوقلا ذيفنت نأل . هبكترم ىلع

 ء سوفنلا يف بعرلا ءاقلإو جاعزإلا اهنأش نم لئاسو لامعتسا
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 . « هبانتجإل نوناقلا ءاج امم دشأ ررض وهو

 نم فوخلاب ً(ئاد فوفحم نوناقلا ملع نأ يناثلا رمألا

 يف وهو « يناجلا ةبقاعم هيف داري يذلا تقولا يف ءيرب ةباصإ
 عوقولا نم رطخلا ةجرد ىلإ لصي ةيصخشلا ةريسلا ىلع ةبقاعملا
 فرعت يف ةبوعصلا نم أشني ام وه رطخلا اذه أشنمو . كلذ يف

 ةوسقلا الثمف . اههنك ىلع فوقولاو اهحيضوتو ةيسفنلا مئارجلا
 دنع ةلوذرم حئابقلا نم اههباش امو « ةنايخلاو ةمعنلا نارفكو
 اهيلع فوقولا رذعتل نوناقلا ناطلس تحت عقت ال نكل سانلا

 . كلذ ريغو روزلا ةداهشو لتقلاو ةقرسلاك ًاماهت

 يقلخلا بناجلا سمي ميكحلا فوسليفلا كلذ دجنو
 نكمي ال يذلا يقلخلا بناجلاو يويندلا باقعلل عضخب يذلا

 يف يويندلا باقعلا عضو نأو « يويندلا باقعلل هعاضخإ

 جعزت تابثإلا لئاسو نأل . هعفن نم ربكأ هررض ناثلا مسقلا

 : لوقي مث « ةميرحجلا ررض قوفي اهنم ررض ثدحيف . سوفنلا

 بعصأ نم لامعألا هذه لثم ىلع ليلدلا ةماقإ »

 « ةاشولا ذاختاب الإ . تابثالا لع .-لوصحلا نكمي الو . رومألا

 ىلإ ءاجتلالاو . ءابقرلا ددع ريثكتو «. ةياعسلا لامعتسإو
 ءيربلا هسفن ىلع فاخي ذإ « . . راض حبق هتاذ يف سسجتلا

 يف ءاقبلا ريصيف ءهب لصتي نم لك كلذكو . ًاعم يناجلاو
 نكريف « ةميمنلا نايرسلو 0 رعذلا اذهل  ًارطخ عمتجملا
 دق نوناقلا نوكيو . مهميب ةقثلا لقتو « ةلزعلا ىلإ سانلا
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 . 2")(اهنم لذرأب قأف ةليذرلا بانتجا لواح

 مأ ءاضق قبطي ناكأ ءاوس . يعرش مكح لك نإو.- 7

 رظنلا حضو دقو « انررق اى ةيناسنإلا ةليضفلا نم وه قبطي ال
 يف قالخالا ملع نع ةعيرشلا قرتفت نكلو . فوسليفلا كلذ

 : نيرمأ

 ةفسلف قالخالا ملعو « هيبري ام هب نرتقا اذإ الإ يعامتجإلا

 ال ام مهماكحا يف نوررقي ةفسالفلا نم نيريثك ىرن كلذلو

 . هنولعفي
 عضخي انيد اهرابتعاب اهنإف ,ةيمالسإلا ةعيرشلا امأ

 هيلع ىفخت ال يذلا ىلاعت هللا ةباقر تحت هلامعأ نأ ريمضلا

 نوناقل عضخي هنإف كلذ ملع اذإ  هيفخي امو . ليللاو راهلاب

 ال ايجمه المع الإ ةقرفتلا نوري ال ءاملعلاو ءالقعلا نإف . دالبلا
 قفتت ال لمعلا دنع نيرثكألا نكلو ةرضحتم ةمأب قيلي

 لولغز يحتف دمحأ موحرملا ةمجرت ماتنبل عئارشلا لوصأ باتك نم )١(
 . هوو ه86ص ١ ج (اشاب)
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 لع رطيسم نيد كانه ناك ولو 0 ةلازإ عم مهرعاشم

 ريمضلا توص نأل . لمعلا عم ًاقفت اقفتم لوقلا ناكل ١ بولقلا
 . ملعلا نع ًايناجتم لمعلا نركي نأ نكمي الو , يوق نيدنمل

 ملع نع ةعيرشلا مكح هيف فلتخي يذلا يناثلا رمألا
 يف عقي ام الإ ءازج هتفلاخمل سيل قالخألا ملع نإ قالخألا
 ءازحجلا نإف ةعيرشلا امأ . ءاضقلا هذفني يذلا نوناقلا ةرئاد
 ناميإلاو قداصلا نمؤملا بلق ين وهو « مئاق تباث يورخألا

 نيقداصلا نينمؤملا نم ريثكو « نوناقلا ةرطيس نم ًارجز ىوقأ
 هل نولوقي لي يبنلا ىلإ نوبهذي اوناك يفخ دق ًارمأ اوبكترا اذإ

 اورفك دقو مهر اوقليل , ةبوقعلاب مهرهطي نأ نوبلطيو اولعف ام
 . مهتائيس نع

 ىلع تبقاع دق ةيمالسالا ةعيرشلا نإ : لئاق لوقي دقو
 فلاخي اذهو رمخلا برشو نزلاك ةيصخشلا لاعفألا نم عقي ام
 ةيصخشلا ةريسلا عبتت نأ نم « ماتنب فوسليفلا نع تلقن ام

 عبتتلا ررض نأل «. ءاضقلا اهقبطي يتلا مظنلا نأش نم سيل

 . باكترالا ررض نم دشأ

 يف مالسإلا نأ «.لاؤسلا كلذ نع ةباجإلا يف لوقنو
 ١ سانلا ىلع سسجتلاو عبتتلا دحأل عوس ام يئاضقلا هقيبطت

 . نظلا نم ًاريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت لاق دقف
 . اضعب مكضعب بتغي الو اوسسجت الو . مثأ نظلا ضعب نإ

 هيلع لاقو «هومتهركف اتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحبأ
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 الو ءثيدحلا ٍبذكأ ٍنطلا نإف ١ نطفلاو مكايإ 0 مالسلا

 ىلع وأ ةيصخشلا مئارجلا ىلع بقاغي مالسإلا نكلو

 . اهبحاص اهتلعا اذإ ماتنب ريبعت دح ىلع ةيصخشلا ةريسلا

 نالعإلا ىلع نوكت ذئنيح ةبوقعلا نإف ءاهيف هرمأ فشكو

 ةوعدو ةليذرلا ىلع ضيرحت نالعالا يف نوكيو . باكترالاو

 يف مئارجلا هذه عبتت نأ لضافلا ماعلا ماظنلا قح نمو . اهيلإ

 اهبأ» : هك لاق دقو ءاهب ًادحأ يرغت ال ىتح « اهعقاوم

 يف وهف رتتساف « تاروذاقلا هذه نم ًائيش بكترا نم سانلا

 ' (« دحلا هيلع انمقأ هتحفص ىدبأ نمو « ىلاعت هللا رتس

 ررض نوكي ثيح « تاروعلل عبتت الو سسجت الف نذإو

 ثيح ناك باقعلا نأ لب . باكترالا ررض نم ربكأ ةليسولا

 هذهل عفادلا رجازلا عدارلا وهو . تابثالا ققحتو « نالعإلا

 ًاقح ربتعاو « ًادح لاحلا هذه يف باقعلا يمس كلذلو « ماثآلا

 . ماعلا ماظنلل ًاقح يأ ىلاعت هلل

 ةليضفلا ىلع ةمئاق اهنإل ةيمالسإلا ةعيرشلاو 8

 مظنو . تالماعملا مظن يف تناك ةيناسنإلا ةرطفلا نم ةقتشمو

 برعلل تسيلو « ميلقإ نود أيلقإ صخم ال ةماع قالخالا

 يقلخلا ساسألا نأل 2 نيعمجأ سانلل ابهنكلو 2 مهدحو

 وأ ًاسنج صخي الو «٠ هلك ملاعلا معي هيلع تماق يذلا لضافلا
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 ىه (ى « ةينوناقلا ةدحولا ققحت ىهف ةنيعم ًاضرأ وأ , ًانول

 . ةليضفلا يناعمل ةعماج

 ةعيرشلا اهيلإ وعدت يتلا ةيعيرشتلا ةدحولاب دصقي الو
 يتلا ةدحولا دصقن لب « تايئزجلاو تايلكلا عمجت يتلا ةدحولا
 فلتخي الو . سانلا لوقع اهيف فلتخت ال ىتلا تايلكلا لمشت
 دودحلا ماكحأ ادع ايفو صاصقلاو دؤدحلاك ةلادعلا ىنعم اهيف
 ةنسلاو نآرقلا اهب ءاج ىِتلا تادابعلاو ةاكزلاو ابرلاو صاصقلاو
 ةلادعلا ةرئاد يف لخدت اهلك ىهو ةعماجلا تايلكلا نوكت
 ,ةاواسملا كلذكو . ضرألا لك يف ناتباث امهو . ةليضفلاو
 . لقعلا ماكحأب ةطوبضملا ةيرحلاو ةيناسنإلاو ةماركلاو

 ةيركفلا ىضوفلاو قالطنإلا نم ةعناملا « ةيعامتجإلا ةحلصملاو
 لك يف اهقيبطت بجي تايلكو دعاوق هذه لكف . اذكهو

 دقف . فلتخي قيبطتلا نكلو . ناسنإلا نكسي ثيح « ضرألا

 ءرخآلا ميلقإلا نع فلتخي ةقيرطب ناكم يف مارجإلا نوكي
 باقعلا تايئزج فلتختف . هيلع صوصنملا ريغ ءازحلا فلتخيو

 نوكي نأ حصي الو « يلكلا وأ . يلصألا صنلل ةفلاخم ريغ نم
 كلذ هيف ققحتي الو . ميلقإ يف مارجإلاب افوصوم رومألا نم رمأ
 ال ماد ام عدرلا ةقيرط فلتخت دقو .رخآ ميلقإ يف فصولا

 نم لعف ربتعي نأ حصي ال اك « ةنيعم ةقيرط ىلع صن دجوي
 يف ةميرج ربتعي الو « جونزلا دنع وأ : ايقيرفأ يف ةميرج لاعفألا
 . دحاو يمارجإلا ىنعملا لولدمف ضيبلا دنع وأ « ابروأ
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 الو « ميلاقألا فالتخاب فلتخت ال لئاذرلاو لئاضفلاو

 هذه يف دحاو رشلاو ريخلا نوناق نأل . ناولألا فالتخاب

 سايقملا نم ساسأ ىلع تماق ةيمالسإلا ةعيرشلاو . ضرألا

 ىللعو لاعفألا ىلع رشلاو ريخلاب همكح معي يذلا يقلخلا

 . صاخشألا

 : ةيمالسالا ةعيرشلا يف ةحلصملا  ثلاثلا ساسألا

 ةعيرشلا يف اهلك ماكحألا نأ تبثأ رارقتسالا نإ - 8

 ساسألا وه كلذو « ةيناسنإلا ةحلصملا ىلع موقت ةيمالسإلا

 . ةيعرشلا ماكحألا هيلع موقت يذلا ثلاثلا

 تناك الإ ةنسلا وأ باتكلاب مالسإلا هعرش رمأ نم ايف

 باتك نم نيققحملا نيثحابلا ضعب نأ ىتح . ةتباث ةحلصملا

 ةعيرشلا يف ةيفيلكتلا ماكحألا نأ نوررقي يضاملا يف هقفلا

 فلتخت فيلكتلا بتارمو « ًاقيثو ًاطابترإ ةحلصملاب طبترت

 « ًايمتح ًابلط بولطملا رمألاف , حلاصم نم اهيف ام فالتخاب
 « يمتحلا موزللا قلتخيو هيف ةحلصملا نقيتل كلذك نوكي

 نوكي ىوقأ ةحلصملا هيف نوكت [ف « ةحلصملا ةوق فالتخاب

 ةدكؤم ةحلصملا هيف نوكت ال امو « اهيف ةوق هنود ام ىلع ًامدقم

 « ةيعرشلا تاردقملا وهو موزل ريغ نم ًاتباث هيف بلطلا نوكي

 ةوق ميرحتلا فلتخيو « مرح نوكي ًادكؤم ررضلا هيف نوكي امو

 دشأ نوكي اررض ىوقأ نوكي (ف . ررضلا ةوق فالتخاب افعضو
 ريغ نم « ًاهوركم نوكي ًادكؤم ررضلا هيف نوكي ال امو . ًايرحت

 اذ



 هيف عفنلا ىلع ررضلا ناحجر تبثي ال امو ميرحتلاب مكحلا
 . 2”ًاريخم فلكملا نوكي

 لمتشم هحيضوتل ةنسلاوأ هنايبل نارقلا ىدصت مكح لك نإ و
 ال كلذ نإف .سانلا ضعب ىلع تفتخا نإو .دابعلا حلاصم ىلع
 |( .هدوجو مدع مزلتسي ال رمألا ءافخف .لاهدوجو عنمي

 ةدئافلا ةحابإ يف ةحلصملا نأ مايألا هذه يف سانلا ضعب يعدي

 تسيل اهنإ ااطاب اعز معزف ٠ . نيهقفتملا ضعب مهاراج لقو

 نم ربتعا يذلاو ينأرقلا صنلاب مرحملا ابرلا مومع يف ةلخاد
 مدعل الإ كلذ امو هلوسرو هللا نم برحب نذا دق ابرلا لكأ
 . ةيمالسإلا ةعيرشلل ةماعلا دصاقملل ميلسلا مهفلا

 وأ ينازلا دلج يف ةحلصم ال هنأ سانلا ضعب نظ دقلو
 ةحلصملا نأ عقاولاو .رمخلا براش دلج وأ فذاقلا دلج
 . مهعمج تقرف الإ موق يف ةشحافلا تعاش ام هنإف « ةتبا
 نإف مهنيب اهلعف عاش الإ اهب سانلا ىمارت امو . مهلسن تتامأو
 . لعفلا لهسي لوقلا

 اهتحلصم يف ملكتي ةنيب ةحضاو اهرارضأ رمخلا نأ عمو
 ضعب نم ًاكاردإ لقأ كلذ يف اوراصف . سان اهميرحت عنم يفو
 لاقو « مهسفنأ ىلع رمخلا نومرحي اوناك نيذلا نييلهاحلا

 دبع نب نيدلا زعل مانألا حلاصم 5 ماكحألا دعاوق اذه ف عجار 21(
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 يلالض ذا ال لاقف « اهبرشيل هيلإ رمخلا تمدق دقو « مهدحأ

 . يديب

 . تامرحملا هذه يف نيركفملا ضعب مالك يف ببسلا امو

 , تاقبوملا هذه حيبت ىتلا ةرضاحلا ةيندملا مثامب مهرثأت وه كلذ

 بجحي يذلا ميغلا ةباثمبي لاحلا هله تناكف « مه ديلقتلاو

 رثأتلا ببسب ركفلا يرتعت شاوغ اهنإو . سمشلا ءوض

 نأو هنم اوررحتي نأ وجرن يعوضوم قر مهريكفت باصأ دقو
 عفر اهب ذخألا يف نوكي يتلا ةيمالسإلا ءىدابملا رشن ىلع اولمعي

 ىلا تاييطلا اولانيل ىلاعت هللا اهمرح ىتلا تثئابخلا نم ملاعلا

 2 هثنح ةيناسنإلا ةرطفلا كردت ثيبحخ همرح ام نإف 2 اهحابأ

 نكلو ؟ لفاغلا رومخملاك كردملا يحاصلا لعجي ناسنإ يأو

 ءوض دمرلا وذ ىري ال اك . كردت الف ًانايحأ لوقعلا هوشت

 . سمشلا

 : ةعيرشلا اهتربتعا يلا حلاصملا

 ًاساسأ مالسإلا اهررقي ىتلا حلاصملا نإو

 امتايلك ينو اهصوصن يف ةعيرشلا اهيلع لمتشت يتلاو . عيرشتلل

 ىلع ةظفاحملا ىه ءرومأ ةسمخ ىلع ةظفاحملا ىلإ عجرت

 ىلعو ٠ ىلاقعلا لعو لسنلا ىلعو . نيدلا ىلعو . سفنلا
ام ىفصتمسملا هباتك يف حملاصملا هذه يف يلازغلا لاق دقو « لاملا

 

 فر



 حالصو قحلا دصاقم راضملا عفدو «٠ ةعفنملا بلج نإ » : هصن

 ةظفاحملا ةحلصملاب ينعن انكل . مهدصاقم ليصحت يف قلخلا

 وهو « ةسمخ قلخلا نم عرشلا دوصقمو . عرشلا دوصقم ىلع

 لكف . مهلامو مهلسنو مهلقعو مهسفناو مهتيد مهيلع ظفحي نا
 لكو . ةحلصم وهف . ةسمخلا لوصألا هذه طفح نمضتي ام
 هذهو . ةحلصمل اهعفدو . ةدسفم وهف لوصألا هذه توفي ام

 ىوقأ يهف . تارورضلا ةبتر يف عقاو اهظفح ةسمخلا لوصألا

 . لضملا رفاكلا لتقب عرشلا ءاضق هلاثمو . حلاصملا يف بتارملا

 قلخلا ىلع توفي اذه نإف « هتعدب ىلإ يعادلا عدتبملا ةبوقعو
 . سوفنلا ظفح هب ذإ . صاصقلا باجيإب هؤاضقو « مهنيد

 ىتلا لوقعلا ظفح هب ذإ . برشلا دحح باجنناو

 بسنلا ظفح هب ذإ « نزلا دح باجيإو فيلكتلا كالم يه

 لصحي هب ذإ . قارسلاو باصغلا رجز باجيإو . باسنألاو
 . اهيلإ نورطضم مهو سانلا شياعم يه ىتلا لاومألا ظفح

 الأ ليحتسي اهنع رجزلاو ةسمخلا رومألا هله تيوفت ميرحتو
 اهب ديرأ يتلا عئارشلا نم ةعيرشو « للملا نم ةلم هيلع لمتشت
 لتقلاو رفكلا ميرحت يف عئارشلا فلتخت مل اذلو . قلخلا حالصإ
 . 20( ركسملا برشو ةقرسلاو ىنزلاو

 نم اهيلع ةظفاحملا دعت ةسمكلا لوصالا هذه نإو

 عئارش تناك مأ ء رشبلا اهعضي عئارش تناكأ ءاوس « عئارشلا

 . 787-788 ص ١ ج ىفصتسملا )١(
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 ال قالخألا لوصأك يهو « ىلاعتو هناحبس هللا دنع نم ةلزان
 تبيصأ اذإ الإ . لوقعلا اهركنت الو « تائيبلا اهيف فلتخت

 ال نكلو . نيعم عضوم يف قيبطتلا يف اهل تايئزج ركنت دق اهنإو
 . اب ةقلعتملا تايلكلا ركني نأ لقع وذ نكمي

  8١نيتباث نيرمأ ماقملا اذه يف رقن نأ بجيو .

 بيرلل لاجم ال ةتباث قئاقح حلاصملا تايلك نإ - امهلوأ

 وأ لقعلا وأ نيدلا ىلع ةظفاحملا نإ لوقي نأ دحأل سيلف اهيف

 . ةئادبلا هرقت ًابولطم ًارمأ تسيل لاملا وأ لسنلا

 يف راظنألا فلتخت دق تايلكلا هذه قيبطت دنع نكلو

 نم سيل مأ حلاصملا هذه ليبق نم وهأ . دحاولا لعفلا

 لتقف . دصاقملاو لاوحألا فالتخاب لعفلا فلتخيو . اهليبق
 دق نكلو ؛ لصالا يف هلعاف باقع بجي رمأ بير الب سفنلا

 دض أرمأ نوكي لجرلا عطقو . سفنلا نع ًاعافد لتقلا نوكي
 نأ ىشخيو « ةفوثم لجرلا تناك اذإ نكلو سفنلا ىلع ةظفاحملا

 ىلع ةظفاحملا ليبق نم لجرلا عطق نوكي اهب هلك مسجلا فلتي

 . سفنلا ىلع ةظفاحم هيف نوكت ماعطلا لوانت كلذكو . سفنلا
 ىلع ةظفاحم كلذ يف نأل لالح بيط ماعط لك كلذ يف يوتسيو

 نأ هيلع بجوي ضرمب صخشلا باصي دق نكلو . سفنلا

 . سفنلا ىلع ةظفاحم ةمعطألا ضعب كرتي

 ةسمخلا حلاصملا ققحت نأ ءاهقفلا نم نوريثك ررقي اذهلو

 ةحلصملل نيعتي لعف دجوي الف « يفاضإ يبسن اهيف ةقباسلا

 مع



 لوصألا الإ . ةحلصملا اهعزانتت لاعفألا نإ لب . ةدكؤملا

 رمأ اهيف ةقباسلا ةسمخلا حلاصملا ققحم نإف قالخألل ةماعلا

 . نيرخآل ةعفنم هيفو « موقب اراض لعفلا نوكي دقو . دكؤم

 يف اراض نوكي دقو ءدلب يف ًاعفانو دلب يف اراض نوكي دقو

 . اذكهو «ء نامز نود نامز

 وأ ًاراض هنوك ثيح نم لعفلا ىلإ رظني لاحلا هذه يفو
 ردق ربكأ ىلإ رظني هيلع ءارغلا ةعيرشلا مكح ثيح نمو « ًاعفان

 نم ةدم لوطأ ىلإ كلذ عم رظنيو هبلط ررقت اهنإف . عفنلا نم
 ةيداملا عفانملا ىلإ ال ةيونعملا عفانملا ىلإ كلذك رظنيو . عفنلا
 اهيف رهاظلا عفنلا لقعلاو نيدلا ةيامحب قلعتي (يفف . اهدحو

 ةماقتسإ نأف اضيأ يدام عفن اهيف ةجيتنلا تناك نإو . يونعم

 ّالداع ًاعيزوت ةداملا عيزوت ىلإ يدؤت سوفنلاو لوقعلا

 ديفي يذلا رمثملا جاتنالا ىلع لمعلا ىلإو « ميقتسملا ساطسقلاب
 . ةيناسنإلا ةعامجلا

 ساسأ ىلع مالسإلا يف ةيكلملا دييقت ناك دقلو - ”؟

 ررضلا فصو هيرتعي دق دحاولا رمألا نأ ررقي يذلا أدبملا كلذ

 نإف . لاومألا ةيامحب ةقلعتملا ةحلصملا ققحت ثيح نم عفنلاو

 يف اهنأ ساسأ ىلع « ةيدرفلا ةيكلملا ىطعا يمالسإلا عرشلا

 عراشلا لبق نم اتباث ًاقح اهلعجو . عفن ربكأ ققحت لصألا

 الإ ملسم ءيرمأ لام لحي الد : مالسلا هيلع لاقو ميكحلا

 لعجو « اهءابسأ ديق هنكلو « اهتيامح تبئأف ( هسفن بيطب

 وك



 عفن اهيف اهبسك قرط نوكت ثيحب « ًابيط اهبسكل قيرطلا
 اهبسك قيرط لعجف «ناسنإلا ينب نم ددع ربكأل يناسنإ

 عيباني جارختسإ كلذ يفو . ضرألا تاوم ءايحإو ةعارزلا
 اهبسك قرط نم لعجو «. مهتوسكو سانلا ماعطإو ةورثلا

 لعأ ىلإ يوديلا لمعلا نم ءيدتبيو « هبورض لكب لمعلا
 ىلإ .راجحألا هلقن نم ءيدتبيف « ةيلقعلا لامعألا تاجرد

 لقن اهبابسأ نم لعجو ءرامقألا ىلإ لاقتنالا لئاسو ىعرتخم

 ينب نواعت ققحتيل راطقألا نم ةراجتلاب ةيناسنإلا تاجاحلا
 اهأ اي: ىلاعت هلوق يف ميركلا نارقلا هيلإ اعد يذلا ناسنإلا

 لئابقو ًابوعش مكانلعجو « ىثناو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا

 . لبق نم اهانولت دقو 4 مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل

 وهو ءراظتنالاب بسكلا ةيكلملا بابسأ نم لعجي ملو

 ديزي ال بسكلا نم عونلا اذه نأل . راكتحالاو ابرلاب بسكلا

 « مقعلاب ءيجي بسك هنأ لب . ضرألا نبا اهب عفتني يتلا ةداملا

 ريغ بسكلا اذه نإف اذه قوفو ةميسجلا رارضألا ىلإ يدؤيو

 . ابرلا يف وطسرأ ررق امك .دقنلا دلي ال دقنلاف . يعيبط
 . مهب رارضأ سانلا مزلي ام راكتحاو

 ةجتنملا اهءابسأب اهديق ةيكلملا ىطعأ ىلاعت هللا نأ عمو

 اهامعتسإ يدؤي الأب اهديقف « اهلامعتسإ يف اهديقو ماعلا ريخلل

 عم «٠ تبلس وأ تديق كلذ ىلإ ىدأ نإف ريغلاب رارضألا ىلإ

 ناك نإف ظ عفنلا رادقمو ررضلا رادقم نيب ةنزاوملا ةظحالم

 با



 , ةضراعم ريغ نم تكرت ربكأ كلاملاب قحاللا ررضلا رادقم

 ثيح نم راجلاب رضأف ءانبلاب الع نإو . هكلم يف ينبي نمك
 « ءاوهلاو رونلا هراج نع عطق ثيحب اهلازأ نإف  رونلاو ءاوهلا

 دييقتلا ررض نأل . عنمي ال |هئاقب عم |هللق نإو « عنمي هنإف
 . قالطالا ررض نم دشأ كلاملل

 وأ تديق مثآلا راكتحالا ىلإ ةيكلملا قالطإ ىدأ اذإو

 فرعتي نأ اهيف رظنلا دنع ظحالي ةلازالا ةلاح يف هنأو . تليزأ

 هنأف . ًابيط ًالالح ةيكلملا بسك يف ببسلا ناك اذإف « اهليبس

 نع ضوعيف . اهببس يف تامدخ عمتجملل ىدأ هنأل . ضوعي
 كلذ ررق امك - اهذخأ موي اهتميق هئاطعأب كلذو بابسألا هذه

 ةنس سرام يف دقعنا يذلا لوألا هرّتؤم يف ثوحبلا عمجم
 اهبستكأ دق هناف  ًاثيبخ ةيكلملا ببس ناك كإو -.. 64

 بسكلا قيرط يف همدق عفن الو . سالتخالا وأ باصتغالاب

 دقلو . هيف ًاهبتشم ببسلا ناك اذإ كلذكو . ضيوعت نوكي الف

 « ةالولا ةيكلم نورداصي . هدعب نم ةباحصلاو ميكو يبنلا ناك
 . هوكلم نيأ نم اونيبي ملو ةيالولاب مهلاومأ يف داز ام اوبسك اذإ
 ناك كلذكو تاقدصلا ةالو ضعب عم يي يبنلا لعف كلذك

 . رمع لعفي

 ةيقلخلا سانلا ريداقم نأ ماقملا اذه يف ةصالخلاو

 نع رثألا يف درو كلذلو . سانلل مهعفن رادقمب نوكت ةيعرشلاو
 « سانلل مهعفنأ سانلا ريخ » : لاق هنأ لَك يبنلا
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 : ةذللاو ىوملا

 ريرقت دنع هتظحالم بجت يذلا يناثلا رمألا وه اذه "م

 ةفدارم اهونظف ةعفنملا نعم سانلا ضعب ىلع سبتلا دقف عفانملا

 جئاتن"نم ناكو ةيصخشلا ضارغألا ققحتو « ةذللاو ىوهلل

 ةعيرشلا يف تامرحملا ضعب ىلإ اوءاج نأ سابتلالا اذه

 ةيقيقحلا ةعفنملا الإ وه امو . ًاررض اهميرحت اونظف « ةيمالسإلا

 نإو ٠ ةعفان رمخلا ربتعا نم سانلا نمف ميرحتلا ايانث يف ةيوطم

 ًاسانيإ دجوت وأ مومهلا ليزت اهنآل . اهررض نم ربكأ اهعفن

 عم « ةعفنم ةعبتلاب روعشلا نم رارفلا نوربتعي مهنأكو , ًايسفن

 لئاضفلاب ىلحتي نأ يغبني يذلا يلاعلا قلخلا اذ ناسنإلا نأ

 ىلإ تدأ ولو « ةعبتلا لمحتي نأ بجي ناسنإلاب قيلت يلا
 « ةريبكلا سوفنلا يوذل مفانملا دحأ هتاذ يف بعتلا نإف , بعت
 نأ نم عفنلا اذه ليبس يف ًالأتمو ًاعفان نوكي نأ ناسنإلل ريخو

 رفي |مك « اهنم رفيو تاعبتلا لمحتي ال ناويحلاك وأ « هلبأ نوكي

 تاعبت لمحتي نأ ديري الو , هينبو هيخأو همأو هيبأ نم قمحألا

 الك نوكي لب « عفان ريغ نوكي نأ ديري هنأ ةجيتنلاو . دحأ

 نع نوقلي نيذلا كئلوأك دحأ عمتجملا رضأ امو « عمتجملا ىلع

 . ةيناسنإلا تاعبتلا مهقانعا

 ضارعألا قفاوي ام يه تسيل عفانملا نأ ررقن اذهلو

 نإف « ةوهشلاو ةذلل ةقدارم ةحلصملا تسيلف . (ئاد تاوهشلاو

 عفن ال رومأب قلعتت دقو ةيصخش رومأ ضارغألاو تاوهشلا
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 درجمل ةعضاخ اهنأو « ريبكلا ررضلا اهيف لب . ىودج الو اهيف

 ىلإ عفدي هلاوحأ رثكأ يف ىوحلاو . يلقع ريدقت ريغ نم ىومللا
 لقعلا قيرط ريغ يف اهب راسو . سفنلا ىلع رطيس اذإ . داسفلا
 مئارجلا ىلإ يدؤي وهو . ركفلا يف فارحنإ لاحلا هذه يف هنأل

 امدنع هنأو . حلاصملا عم ايقالتم سيلف .لاوحألا هذه يف

 نوكي تاوهشلا مكحتت امدنعو 2 حلاصملا بهذت ءاوهألا دوست

 . داسفلا

 يدرت ىلا ءاوهألاو داسفلا ىلإ يدؤت ىتلا تاوهشلا نإو

 « ةرحلا ةدارإلاو قطنملاو لقعلا فلاخي ام ىلإ هجوتت يتلا يه
 امنإف , نيحلصملا ةنسلا ىلع مذلا ماقم يف تاوهشلا تناك اذإو
 امأ . سفنلا ىلع ترطيسو . لوقعلا يف تمكحت اذإ نوكي كلذ

 ةمأ اهنأ ىلع ةدارإلل ةعضاخو مسجلا تاجاحلا ءافيتسا تناك اذإ
 . ةيناسنإلا ةرطفلا وه كلذ نإف « اعاطم اديس تسيلو . لولذ

 اهدارأ نكلو 2 ءاوهالاو تاوهشلا عطقي م مالسإلاو

 . سفنلا طبض هبجوي امو . لقعلل ةعضاخ نوكت نأ ىلع ةمئاق

 نوكي ىتح ءمكدحأ نمؤي الو : مالسلا هيلع لاق كلذلو

 ةعبات هتابغرو هبلاطمو هدصاقم نوكت يأ « هب تئج امل اعبت هاوه
 امم مالسلا هيلع يبنلا هيلإ وعدي امو . ِةِكَي يبنلا هيلإ وعدي ال

 . ةيناسنإلا تادارإلا يوقيو . لوقعلا ماكحأ عم قفتي

 مهرظن دنع قالخألا ءاملع نأ ررقن نأ ريخلا نم هلعلو
 ىلإ لخدت ىلا ةفآلا نأ اوررق دق . راض وه امو عفان وه ام ىلإ

 مخ



 : ةوهشلل عوضخملاو , ىوهلا ةرطيس يه اهدسفتف سوفتلا
 وأ ةحلصم اهنأب رومألا ىلع مكحلا يف ساسحإلل عوضخلاو
 لوصأ هباتك يف مانتب ةمالعلا كلذ يف لاق دقلو « ةعفنم

 عئارشلا
 لوقعلا ءافخس موق نم بجعلا لك بجعتل انإو»

 مهنإ نوعديو « سانلل انوناق مهساسحإ نم اولعجي نأ نوديري

 هومسو هيلإ اونكر يذلا مهلصأ نأل نوموصعم أطخلا نع

 لك هابأي لقعلا لب « ًايلقع سيل ( ساسحالا يأ ) نادجولا

 وأ ا ىلع دامتعالا ًاقلطم حصي ال هنأ هارن يذلاو « ءابألا

 دق هنأل لاوحألا نم ريثك يف ءىطخي اهب دشرتسملا نأل . روفنلا
 نيبصعتملاو نيددشتملا نم عقي امك « هروفنو هليم يف ًالطبم نوكي

 ساسأ ال هذه مهامعأ نوكتف , فئاوطلا نم ةفئاطل
 ال نكل « . ةعفنملا عم عمتجي ةرات روفنلا نإ معن ةلم ممل ان

 . هتاذ يف ًانسح ًانايحأ ناك نإو لمعلا يف ببسلا هلعج نسحي
 نسحتسي ام هنإف « , مكاحملا مامأ قراسلا ىلع ىوعدلا ةماقإك

 « سفنلا هنم رفنت هوركم قراسلا نأ ىلع اه ؤانب حصي ال نكل

 ريخب ءاج نإ « هررض مظعي ام لب , هرثأ دمحب ال ام كلذ نإف

 ةحصل قرطلا نمضأ نإو « ًارارم رشلا بلجي دقف « ةرم
 دحت يتلا ةعفنملا ةاعارم ىلع ينبي نأ ًايئاد ريخلل اهلعجو لامعألا
 اهتاعارم يف ةالاغملا نم فوخ الو ماظنلا دقعم يه يتلاو ريسلا

 ليملا نم لك نوكي نأ بجبو اهرادقم ىلع فوقولا ةلوهسل

 ( ال ًاعضاخ روفنلاو
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 هباتك يف يبطاشلا ةمالعلا يناعملا هذه ررق دقلو

 هيقف كلذ يف لاق دقو « ماتنب مالك قبسي وهو . تاقفاوملا
 : مالسإلا

 ةماقإل ةحلاص ريغ ةعونمم دسافملاو . ةعورشم حلاصملا (

 تناك ولو « تاوهشلا لينل ال حلاصملل ماقت يهف ةايحلا هذه

 ال كلذ نكلو ءاوهألا ةعباتم ىلع ررض لصحي مل كلذل ةعوضوم

 . (« ىوهلا عبتت ال حلاصملا نأ ىلع لدف « نوكي

 : مالسإلا يف مظنلا

 مأ « ةيلاملا تالماعملاب ةقلعتم تناكأ ءاوس مظنلا - "5

 لصألا كلذ ىلع ىنبم اهلك ةيعامتجإلا رجاوزلاب ةقلعتم تناك
 تناكأ ءاوس « ردق ربكأب دابعلا ةحلصم ةاعارم وهو . ىقلخلا

 تناك مأ ةلجاع تناكأ ءاوسو « ةيدام تناك مأ ةيونعم ةعفنم
 ميعن ىلإ هاجتالا نإف ةربتعم ةلجآلا عفانملا تماد امو « ةلجا

 ماد ام ايندلا هذه يف بعاتم نم ناسنإلا هيقالي ام لهسي ةرخآلا

 ولو « سانلا عفن ىلع لمعلاو ةليضفلاب كاسمتسالا اهساسأ

 ىلع اظافحو رارضألا عفدل ءادف هسفن ميدقت ىلإ كلذ ىدأ

 مهتايح يف شيعلا ءانه نودقفي نيذلا ءامظعلا كئلوأف .ريخلا

 نيتعتم نولاني ضرألا هذه لهأ نم ددع ربكأ اودعسيل

 ال ةيحور ةعتم هذه نأل . عومجملل ريخلا لعف ةعتم  امهالوأ

 يف ميعنلا ةعتم ةيناثلا ةعتملاو . نوعفانلا راربألا الإ اهب رعشي

 . ةيدامو ةيونعم ةعفنم نولانيف .ء رخآلا مويلا
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 ركب يبأك ِةَِي دمحم باحصأ نم نوقيدصلا ناك كلذلو

 مهنأب نيرعاش يناسنإ ريخ لكل مهسفنأب نومدقتي يلعو رمعو
 . هيف نوعراسيف « هيلإ نوقبتسيو مهسفنأل ريخلا نومدقي

 ال ةتباث دعاوق تس ررق مالسإلا يف تالماعملل ةبسنلابو

 يف ةحلصملل ةققحم اهنوك ثيح نم ام ةبسنلاب لوقعلا فلتخت

 : اهتيعرش

 لامف . لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نع يبنلأ - ىلوألا -
 ةيكلملا عزنل بجوم ببس ريغب هذخأ لحي ال هل تباث ريغلا

 . ريغلا قوقح مارتحا ساسأ ىلع نوريسي مهنيب اهيف داحآلاو

 نوكي نأ طرشب « ةيدرفلا ةيكلملا توبث - ةيناثلاو -

 . لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو ماعلا عفنلا قرط نم اهبسك
 يفو . عفنلا نم ربكأ نوكي ريغلاب ررض اهيلع بترتي الأ طرشبو
 وأ ةيعرش ريغ قرطب بسكلا امأ « ضوعتو عزنت ةريخألا لاحلا

 الو عزتت اهنأف , عومجملل ريخب يأت نأ نكمي ال قرطب

 . لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو . ضوعت

 ال نمزلا نأل . اتاب ًاعنم راظتنالاب بسكلا عنم  ةثلاثلا -
 نأو « مهل تارمث ءىشني يباجيإ رمأ وه جتني يذلا لب « جتني

 طرفي هلعجي الو . صاخلا لاملا سأر يغلي ال اذه يف مالسإلا

 هبحاص لمحتي نأ ريغ نم بسك هل نوكي ىتح . ناطلسلا يف

 . ةراسخلا
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 ررضلا عنمي « تالماعملل هميظنت يف مالسإلا  ةعبارلا -
 تافرصتلا عنميو ء عازنلا ىلإ لماعتلا يضفي ال ىتح ةلاهجلاو

 . هيورض لكب همرحي هنأل « رامقلا هبشت ىلا

 ءةفالخلاب كلملا لاقتنإ بجوي هنا  ةسماخلا
 ظفحلا كلذو . ثلثلا ىلع ديزي ال امب ةيصولا وأ « ةثارولابو
 ءةرسألا لام يف ةلادعلا ررق هنأل .ةرسألا نايك

 ناك نمو « بسكلا نع ًازجاع ناك اذإ ينغلا هنيعي اهنم ريقفلاف

 . نيثلثلا ةرئاد يف ةرسألا لخاد ربجلاب هلام لقتني ًاينغ

 كلملا اوعنم نيذلا نيب اطسو كلذ يف مالسإلا ناك دقو

 كلذبو مهرمأ ءادتبأ يف . نويعويشلا مهو اتاب ًاعنم ةفالخلاب

 نأ كلاملل اوزاجأ نيذلا نيناوق نيبو « ةرسألا لاصوأ اوعطق
 ايف فرضتي نأ هل اوزاجأ ىتح « ًاتيمو ايح هكلم يف مكحتي

 الو ينغ الو « ديعبو بيرق نيب قرف ال هدعب نم ءاشي نمل كلمي

 يعامتجإلا لفاكتلا ماقأ مالسإلا نإ  هسداسلا ةدعاقلا

 ميركلا شيعلا نم هنكمي ام ىلع زجاعلا ةنواعم ساسأ ىلع

 ٌعوسو « ءارقفلا ىلع قفنت نأ ةلودلا ىلع بجوأ كلذلو
 دست ملف اهبجاوب ةلودلا مقت مل اذإ قافنالاب مكحي نأ ءاضقلل

 . نيزوعملا ةجاح

 : ةيعامتجالا رجاوزلا ىف ف ساسألا

 .. ةيمالسإلا تابوقعلا ساسأ مالسإلا عضو - “ه

 م



 نأ انيأر دقو «. ةماعلا ةيناسنإلا ةحلصملا ىلع لمعلا هلعجف

 سفنلا يهو « ةديقملا ةسمخلا لوصألا ةيامحل تناك تابوقعلا
 يف ةررقم ةيوقع نم امو . لسنلاو لقعلاو لاملاو نيدلاو

 حلاصملا نم ةحلصم ةيامح اهيف ساسألا ناك الا مالسإلا

 , ماكحلا ىوبب مالسإلا يف ةبوقعلا نكت ملف « ةربتعملا ةسمخلا
 لدعلا نازيم موقيل تناك لب . ناطلسلا باحصأ ةوهشل الو

 . ميوق ساطسقلا نم ساسأ ىلع سانلا نيب

 ىلع موقت ةيناسنإلا حلاصملا تيغت يتلا ةبوقعلا تناكو

 : نيتماعد

 كتفت يلا تافآلاو . رورشلا نم عمتجملا ةيامح :امهادحإ

 هذه تناكو . سانلا عزفتو « نينمآلا عورتو « عمتجملاب

 ةظيلغ ةبوقع لكو « نانئمطاو نمأ يف سانلا شيعيل « ةيامحلا

 عيورتو داسف نم ةميرجلا يف ام رادقم وه اهتظلغ ببس ناك
 ءروتسم نكر يف نوكت اهقيبطتب اهنأ وأ . سانلل عازفاو

 « هداحا نيب ةدوملا رصاوأ عطقيو « عمتجملا دسفي اهروهظو

 . ترهظ اذإ الإ باقع اهيلع ررقتي الو . مهنيب نتفلا ريثيو
 . اهعتارم يف عترت نأ نع سوفنلا مطفل تناكف

 « ةيعرشلا ماكحألا يف باقعلا مومع : ةيناثلا ةماعدلا

 دحو «.رمخلا دحو فذقلا دحو ىنزلا دح ىهو .دودحلاف

 مهيلع نوكت ءاس ؤرلا وأ كولملا وأ ءارمألا اهبكترا اذإ ةقرسلا

 مامإلاف . موكحمو مكاح نيب قرف ال ةيعرلا ةيقبك ةبوقعلا
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 دح وأ رمخلا دح وأ ىنزلا دح بجوي ام بكترا اذإ مظعألا

 ال هنأل . سانلا رئاس ىلع ماقي امك .دحلا هيلع ماقي فذقلا

 يف دجوي الو «. ىلاعت هللا دودح يف ةيعرلاو يعارلا نيب قرف
 نأل . سمت ال ةنوصم هتاذ نأب فصوي نم مالسإلا مكح
 قوف رهاقلا وهو « ىلاعت هللا نم دمتست ةيمالسإلا ماكحالا

 اذإو . ذفني |يفو عرشي ايف ىلعألا ناطلسلا وذ وهو « هدابع
 نم اوضع عطق وأ هتيعر نم ادحأ مظعألا مامإلا وأ لاو لتق

 نمم صتقي ىتح هونيعي نأ نيملسملا لك ىلع بجو . هئاضعأ
 , ءاوس ىلع ىللاعت هللا عرش مامأ سانلاف « هيلع ىدتعاو هملظ

 مهنم صتقتل نومدقتي «هدعب نم ةباحصلاو يبنلا ناكو
 . صاصقلا بجوي ام بكترأ دحأ مهنم ناك نإ . اياعرلا

 هللا ءاش نإ ةلادغلا يف مالكلا دنع كلذ حرشن دقو

 . ىلاعت

 امم ضرتعي نيضارتعا كانه نإ : لئاق لوقي دقو 2 6

 : مالسإلا يف ةيعامتجإلا رجاوزلا ىلع

 , ةديدش ةوسق اهيف ةيمالسإلا تابوقعلا نإ - |مهلوأ

 عبر ةقرسف باقع نم اهل عضو ام عم ةميرجلا ًافاكتت ال ثيحب
 نوكت نأ نكمي ال مهارد ةرشع وحن وأ بهذلا نم لاقثم

 نإف كلذ قوفو « ديلا عطق يهو ةيساقلا ةبوقعلا هذهل ةئفاكتم

 ةيرلا عم قفتت ال ىنزلاك ةيصخشلا مئارجلا ىلع ةبوقعلا
 . ةيصخشلا
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 . ًايصخش ًاقح هلعجي صاصقلا ماظن نإ - اهيناثو -
 نم كل لج ل ع ٠ , وفعي نأ هيلع ينجملل نكي ثيحب

 وأ ةقرسلا يف ؤفاكتلا نأب لوألا ضارتعالا نع بيجنو

 ماع رعذ نم لعفلا هثدحأ ام ببسب تناك ةبوقعلا امنإ ةبوقعلاو

 اوجعزنا سانلا نم مكف « ةقرسلا هيف تعقو يذلا ناكملا يف

 . قيلاغملا اوعضوو . سارحلا اوماقأ سانلا نم مكو

 رجز اهيفو سانلل نانئمطاو يناجلل عدر نم اهيلع بترتي ام ىلإ

 . هعويش عنمل ةبوقعلا نإف « ىنزلل ةبسنلاب رمألا كلذكو
 ىلاعت هللا رمدو يقلخلا لالحنإلا مهمع الإ موق يف عاش ام هنأل

 ةبوقعلا تناكف . ءانفلا لب « ءاقشلا مهيلع بتكو . مهيلع

 ةميرك ةيبرت ىبرتيل لسنلا ىلع ةظفاحمو باسنألل اظفح هعنل

 داصتقالا ملع نأل ع هل ةيناسنإ ةورثو . عمتجملل ةوق نوكت

 نمل « ةيرشبلا ىوقلا داصتقالا مئاعد مظعأ نأ تبثأ يقيقحلا

 . اهمادختسا عيطتسي

 ةميرجل تسيل «. ةبوقعلا تناكف . ثئابخلا مأ رمخلاو
 لقعلا نألو . ةميرجلا هذهل ماعلا رثألل نكلو دحأ ىلع تعقو
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 ىذأ ردصمو . سانلا ىلع الك نوكي هدقفي نمو . ةعامجلا ةوق

 صنب اهتيوقع تررق يتلا ةيمالسإلا دودحلا نأ ظحاليو

 ىلع ةيانج اهيف نأل ررقت مل عامجإلا اهعمو ةنسلا وأ نآرقلا
 ماعلا ماظنلا لجأل وأ عمتجملا قح لجأل تمرح امنإ هنيعب دحأ

 عنمل ةبوقع تسيل يهف « ةليضفلا ىلع الإ موقي ال يذلا

 يلا ةماعلا لئاذرلا علم تررق تايوقع اهنكلو رشابملا ءاذتعالا

 . عمتجملاب كتفت

 دحو «. ةقرسلا دح ىه صنلاب تتبث ىلا دودحلاو ما

 ريغ نم ىنزلاب سانلا يمر دحو .رمخلا برش دحو « ىنزلا

 نودهشي لاجرلا نم ةعبرأ ةداهش وهو . تبثم يوق ليلد
 ىمارتلاب سانلا نيب ةشحافلا عيشت الثل كلذو لعفلل ةنياعملاب

 ةبوقعب اهيلع ليبسلا عطقف . اهلعف ىلإ يدؤي كلذ نإف ء اهب
 . ةدلج نينامث دلحلا يه ةرجاز

 ًاوزه نايدألا ِق سانلا لخدي اليكل « ةدرلا دحو

 ةوق بهذتو لالحنإ ناميإلا لحنيف ؛ التحنو ًاقافن وأ 4 بعلو

 . سوفنلا 5 هترطيسو 4 نيدلا

 قفتت يتلا تاباصعلا ةبوقع لمشيو , ةبارحلا انوقعو

 ءاسنلا وأ لاجرلا فاطتخاو 2 تامرحملا باكتراو
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 فراصملا ىلع ريغتف ةلودلا لخاد يف ةوق اهل نوكتو « نايبصلا
 نأ ولو . سوفنلا يف بعرلاب يقلتو « جاتنالا تاسسؤم ىلعو

 مكح تعبتا اكيرمأك تاباصعلا هذه اهيف رثكت يتلا تاموكحلا

 لاومألاو سوفنلا تيمحل , هرهظم يف ًاظيلغ ناكولو « مالسإلا
 يف نكي امهمو اهثعاوب لكبو ٠ امورض لكب تالايتغألا تعنمو
 لتقلا دح ىلإ ًانايحا لصت ةظلغ نم ةيمالسإلا ةبوقعلا . هذه

 ءالؤه هبكتري ام راشعم رشع يواست ال اهنإف بلصلاو
 , رومألا اهيف برطضت عئاظف نم سانللو نمألل نوبراحملا

 ءاربلا اوحنمي نأ نيمثآلل مهتفأر طرف مهب بهذي نيذلا ىلعو

 لزنت ةبوقع لك اوررب اهوطعأ نإ مهنإف ةفأرلا هذه نم اضعب
 سانلاب ةمحر ةظلغلا هذه يف نأل . ظلغ امهم ماعلا مثألا كلذب

 امهو . ةليضفلا نوناق ىلعو ةماعلا ةعفنملا نوناق ىلع قبطني وهو

 ال محري ال نمد : مالسلا هيلع لاق دقو « ةياعرلاب ىلوأ

 . يمالسإلا باقعلا ماظن وه اذهو ( محري

 ةفئاطب تطيحأ ةيصخش مئارج ىلع نوكت يتلا دودحلاو

 يأف .٠ ةنكمم ةرئاد قيضأ يف ةبوقعلا نوكت ىتح تانامضلا نم

 عنمت ةيوق تانامضب نرتقأ اهيف تايثالاو دحلا طقست ةهبش

 روهمج ررقف . ةبوتلا باب بكترملل حتفو .اهيف بذكلا
 . دحلا طقست اهيف ةبوتلا نأ ءاهقفلا

 . راركتلا دنع نوكت ةبوقعلا نأ ديفت نآرقلا تارابعو

 ةرئاد يف اهقيبطت ديرأ ول . ديلا عطق يه يتلا ةقرسلا ةبوقع نأو
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 قيبطتلا زواجت ام ةرئادلا هذه يف اهقيبطت ىلع ءاهقفلا عمجي

 . قراس فال ة ةرشع لك يف ادحاو

 تاقرسلا ليبس يف قهزت ىتلا سوفنلا تيصحأ ولو
 ةنيدم يف عطقت ةدحاو ديو « ةبسنلا هذه فاعضأ ناكل هاركاب

 . سفنألا فولأو لاومألا نييالم يمحت نييالم ةينامث اهددع

 ىلإ لقتننلو . ضارتعالا اذه يف مالكلا كرتنل 8

 يف لوقنو . صاصقلا ةبوقعب صاخلا وهو يناثلا ضارتعالا
 . ةماع  امهادحإ - نبتيحان كلذ يف ظحال مالسإلا نإ كلذ

 اذإ يدتعملا نأل نيدتعملل ًارجز نوكيل صاصقلا ررق دقف

 يذلا رمألا يف عقيس هنأ ةميرجلا باكترا دنع هسأر 5 عضو

 هلمحيس كلذ نإف . اناودعو ًاملظ هيلع ينجملاب هلزني نأ ديري

 ناك كلذلو ؛ مجحأ مث ددرت اهعجار اذإو هسفن ةعجارم ىلع

 يف مكلو»# : لوقي ىلاعت هللا نأل ةعامجلل ةايح هيف صاصقلا

 , مارجإ الو اهيف ءادتعا ال ةئداه ةايح يأ *ةايح صاصقلا

 ليباه ةيخال يغابلا ليباق لتق ةصق قاس نأ دعب هناحبس لاقو

 ينب ىلع انئبتك كلذ لجأ نم# : ىوقتلا يف دسحلا لجال ىقتلا

 امنأكف ضرألا ين داسف وأ سفن ريغب ًاسفن لتق نم هنأ ليئارسإ

 . (5”3؟ ةدئاملا «ًاعيمج سانلا لتق

 دقف نم نأ يهو : ةيصخشلا ةيحانلا - ةيناثلا ةيحانلاو

 ظيغ هباصأو .اغيلب ءاذيإ يذوأ دقف . هابأ وأ هاخأ وأ هلبا

 ءافش نم دب ال ناكف « يناحلا نم صتقي نأ الإ هئفطي ال ديدش
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 . ًامولظم لتق نمو : ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو « هظيغ
 ناك هنأ لتقلا يف فرسي الف « ًاناطلس هيلول انلعج دقف
 , (# ءارسإلا ) «ًاروصنم

 ال . ًاقسانتم ًاعمج نيتيحانلا نيب عمجي مالسإلا ناكف
 قح يسني ال امك « هئايلوأ وأ هيلع ينجملا سفن ىسني
 . هيلو وأ هيلع ينجملا قحل ًاظفح نيرمأ عرشف « عمتجملا

 تتبث اذإ هبلط ىلإ باجيو صاصقلا بلط هل نأ : امهوأ

 ريغب وأ رارصإ قبسب لتقلا نوك ىلإ رظن ريغ نم , ةميرحلا

 قح ًاضيأ هلو . كلذب الإ نوكي ال ظيغلا ءافش نأل . رارصإ

 وأ محر نم ةلص اوذ هيلع ينجملاو يناحلا نوكي دقف . وفعلا

 نإو « ةدحاو ةبارق نم نينثا دقف ىلإ يدؤي صاصقلاو « ةبارق

 . ظيغلا ءافش ىلإ يدؤي هتاذ صاصقلا نم نيكمتلا

 الف , ًارده مالسإلا يف مد بهذي ال هنأ : يناثلا رمألا
 نإ لب « تابثالا ةلدأ دقفل وأ يناحجلا لهجل لتقلا اياضق ظفحت
 يف ةنيعتسم ةمكاحملل همدقتو ء يناخلا فرعت نأ ةلودلا ىلع

 لهأ ىلإ ناميإلا تهجو فرعي مل اذإو هيلع ينجملا يلوب هفرعت

 نوسخ مهنم فلحيف ليتقلا هيف دجو يذلا يحلا وأ ةيرقلا

 هذه تمتأ اذإف ًالتاق هل نوفرعي الو . .هولتق ام مهن :أب ًالدع اجر

 ةلودلا عفدت وأ لوتقملا ةيد يحلا وأ ةيرقلا لهأ ىلع ناك ناميإلا

 نع زجعلاو . سفنألا يمحت نأ اهيلع ناك هنأل . ةيدلا هذه
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 لعجي لتاقلا ةفرعم مدع يف ريصقتلاو . لتقلا دوجوب اهتيامح

 . مدلا كلذ ةعبت اهيلع

 ناك ضيوعت يمالسإلا هقفلا يف ررقم وه ام ىلع ةيدلاو
 نود ديلو هيف نوكي ال لبألا نم ةثام وهو . لبألاب ًاردقم
 ال نآلا اهتميقو . دوقنلاب اهتميق ردقت لبأ نكت مل نإف . ةنسلا

 هنمث لقي ال نآلا لمحلا نأل تاهينحلا نم فالا ةرشع نع لقت

 . يرصم هينج ةئام نع

 ىلإ عيرشت هب قحلي ملو « نوناق هب قبسي مل رمأ اذه
 . مويلا

 وفع لاح يف رمألا يلول لعج ةماعلا ةيحانلل ةبسنلابو

 ةبوقعب ردقي نأب « ةيريزعتلا ةبوقعلا قح هيلو وأ هيلع ىنجملا
 اودوعت نمت لتاقلا ناك اذإف . هبكترا يذلا مرجلا عم بسانتت
 ءاقتا مدلا يلو افعو اداسف ضرألا يف نوثيعي . مئارجلا باكترا

 مرجلا بساني ام باقعلا نم هل عضي نأ هل رمألا يلو نإف « هاذأل

 ةبوقعلا كلت نوكت دقو « هباكترا دوعتو هبكترا ىذلا

 . ةيعرشلا ةسايسلا ليبق نم لتقلا « ةيريزعتلا

 عمتجملا موقي ًايلس ًاقيبطت هقيبطتب يمالسإلا هقفلا نإو
 لاومألاو ضارعالاو سوفنلا ةيامحو « ةليضفلا نم ساسأ ىلع

 . لوقعلاو

 نأ مالسإلا ىلع نوبيعي نيينوناقلا ضعب نأو اذه 5
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 تابوقعلا هذهو « حربملا برضلاب يندب اهرثكأ هيف تابوقعلا

 يتلا ةماركلل طحو « ةيمدآلاب ةناهتسإ اهيف لب ةيناسنإ تسيل
 ١ . اهيلع ةظفاحملاب قالخألا ترمأ

 ام باقعلا يف ظحال مالسإلا نا كلذ نع باوجلاو
 ةنزاوملاو . ةعفنم ربكأ ةظحالم وهو « هعيرشت لك يف هظحال
 لمحتو ءرادقملا ثيح نم بولطملا عفنلاو عقاولا ررضلا نيب
 دب ال هررض ناك امفيك باقعلا نأ كش الو . نيررضلا لقأ
 قحلي يذلا ررضلا نم ربكأ عفن هيلع بترتي هنأل «هنم
 ررضلا نوكي نأ عدارلا باقعلا يف مالسإلا ظحالو . بقاعملا

 الو ىوقلل لطعم ريغ ًالجاع نوكي ثيحب « ةبقاعلا ميخو ريغ
 نزاوي ةقيمع ةرظن رظانلاو , هتبقاع يف ًاررض دشأ وه امل عفاد

 امهبأو « ةبقاع محوأ [هيأ برضلا ررضو . نجسلا ررض نيب
 سبحلا يف ظحالي هنإ « ءادلل مسحأ

 وأ لوطي ًادمأ هدالوأو هلهأ نع يناجلا عاطقنا - ًالوأ
 . هل ةردقملا ةبوقعلا رادقم بسح ىلع رصقي

 ىودعو مهاودع هيلإ لصتف « نيمرجملا رشاعي هنأ - ًايناث
 لخديف « طالتخالاو ةرواجملاب ءيبجي ضرملا ىودعك ةميرجلا
 « ضراع ببسب هنم اهعوقو ناك امبرو . ةدحاو ةميرجب ًاضيرم

 تبيصا دقو . جرخي هنكلو ء سفنلا يف ًانكمتم ًاءاد سيلو

 ف ذاش ناسنإ ىلإ هتلوح اعر ىرخأ ضارمأ ٌةذعب هسفن

 . عمتجملا
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 . ةماركلا تدقف ثيحو ةماركلا هيف نابت هنأ - ًاثلاثو
 نإف همساب ىتح يداني ال ًانيهم ًاريصق رصق وأ لاط ًادمأ رمتساو

 نأل « مئارجلا نم ريثكلا باكترال ًادعتسم نوكيو , دسفي هبلق

 . ميركلا ىلع بعصتو نيهملا عم لهست ةناهم ةميرجلا

 " .٠ ةلطعم ةيئاسنإ ةوق نوكي هنأ - ًاعبارو

 اذإ « ةيندب تابوقعب نجسلا ءانثأ يف بقاعي - ًاسماخ
 ةفلاخملا هذه نم وجني نم ليلقو « هحئاولب لحي ام بكترا

 . اهراثآو

 دييقت نم هيف ام قوف نجسلا رارضأ . كش الب هذه

 امأ . باقعلا نم عونلا اذه يف لصألا وه كلذو « ةيرحلا

 ريغ وه «, ناهتما نم ولخت ال تناك ناو اهنأف .« برضلا ةبوقع

 درتسي ام ناعرسو , نامزلا نم ةعاس زواجتي ال هنأل  مئاد

 مل هسفنو . اخلاص المع كلذ دعب لمع اذإ ؛ هرابتعإ لجرلا

 فانئتساو . هطاشن فنأتسا هحارج تلاز ام اذإو

 مهاعري هلهأ نيب رمتساو 4 هفانئكتسا روف هرابتعإ هيلإ دري طاشنلا

 ةيقلخ ضارمأ نم ىودع هيلإ لصت ال كلذ قوفو هنوعريو
 . ىرخأ

 رثكأو « ًاررض لقأ ندبلا باقعلا نأ نيبت ةنزاوملا هذهو

 ْف ةقاع مخوأو ناجلاب ًاررض زثكأ هنأف نجسلا امأ . ًاعدر
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 ررض اهيف سيل برضلا ةبوقع نأ كش الو عمتجملا
 . ًالامتحإ فخأ يهو ٠ عمتجملاب

 يف سبحلاب ذخأ دق مالسإلا نأ ىلإ انه هبنن نأ بجيو

 نكي ملو رجز هيف ناك اذإ ةيريزعت ةبوقعك هعرشف لاوحألا ضعب
 ام لاح يف  الوأ هب ذخأف . مايألا هذه يف نوجسلا مثآم هيف

 يف رارمتسإلا عنمل ليبس الو ةعدب ىلإ وعدي مرجملا ناك اذإ
 سبحلا نأل كلذ سيلو . هرش عنمل سبحي هنإف هسبحب الإ هتياعر

 ةبسنلاب ةدرلا لاح يف ايناث هب ذخأو . ةياقو لب باقع هتاذ

 ىلإ اهرش برستل ًاعنم بوتت ىتح سبحت ةأرملا نإف ةأرملل
 هلعجي نأ رمألا يلو ىأر اذإ ام لاح يف ًاثلاث هب ذخأو « اهريغ

 . ةيريزعت ةبوقع

 نوبقاعملا طلتخي الا مالسإلا يف سبحلا يف ظحول دقلو
 ةرئاد يف سانلاب نوطلتخمي مهغأو , ةفلتخم مئارج يف نومهتملا

 نم لوأو « ةرامالا راد يف نوسبحي ةالولا ناك دقو مهسبح

 . ةكمب اهأشنأ باظخلا نب رمع سبحلل اراد أشنأ

 نأب « ريوستلا قيرطب سبحلا نوري ءاهقفلا نم نوريثكو

 نم راوسأ دجوت الو . نوسوبحملا هيف عضوي عساو ناكم روسي
 ةعساو ضرأ يف نوكيو سارحلا نم راوسأ نكلو « ناردجلا

 دعب ةنيفلا مهووذ مهب يقتليو « مهطاشن ءانجسلا هيف لوازي

 . ةجتنم ةوق نونوكيو ىرحألا

 ةدع رصم يف يمالسإلا أدبملا كلذب لمعلا انحرتقا دقو
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 يف هؤاهقف هيلإ ىدتها اممو مالسإلا نم الإ هانذخأ امو . تارم

 اودتها نيذلا هباحصأ لمعو « لي هللا لوسر ةنسو نارقلا لظ

 وجرم لمألاو ردانلا ليلقلا بيجأ دقو هرون نم اوسبقو « هيده
 . ىلاعت هللا ءاش نإ رثكألا ةباجإب

 ةعيرشلا مكح يف ةرسألا

 مالسإلا عيرشت ماقملا اذه يف بتكن نأ ديرن ال- 4

 ىلإ ريشن اننكلو . الامجإ نايبلا عيطتسن ال لب . اليصفت ةرسالل

 نأ ريغ نم هانعم ىلإ ريشتو ماظنلا حمالم نع فشكت رومأ
 . هتايئزحل ضرعتن

 ءيش لداو ٠ عمتجملا ءانب اهنأل ةرسالاب مالسإلا متها

 ضرعتي مل ميركلا نارقلا نإ ةرسالل مالسإإلا مارتحإ رادقم ىلع

 ماكحأ نيب امك . عمتجملا يحاون نم ةيحان يف ماكحألا نايبل

 ركذف جاوزلا وهو اهئانبل لوألا موقملا يف ملكت دقف . ةرسإلا
 ثيح نمو ءاشنإلا ثيح نم « جاوزلا ماكحأ نم اريثك

 تابجاولاو نيجوزلا قوقح نيبف . دقعلا ىلع ةبترتملا ماكحألا

 ةقفنلاو رهملا يف ملكتف ءرخآلا لبق !هنم دحاو لكل يتلا

 ماكحأ نيبو « نارقلا نيب |هيف تايئزحلا ةيوبنلا ةنسلا تحضوو

 , ةقلطملا اهاقبت ىتلا ةدملاو اهيلع ةبترتملا راثآلاو جاوزلا ءامنإ

 كرت امو « ميركلا نارقلا هنيب كلذ لك «. جاوزألل لحت ىتح
 يف حيضوت هكرت امو « اليلق الإ يئاشنإلا نايبلا نم ةنسلل
 . ميركلا نارقلا اهب تأي مل ماكحأل ءاشنإ سيلو « هرثكا
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 هتنيب امو « ًابيرقت الماك ميركلا نارقلا هنيب دق ثاريملاو

 نوكي نأ امأو ًاقيبطت نوكي نأ امأو احيضوت نوكي نأ امأ ةنسلا

 ليصفتلاب ضرعت نارقلا نأل « ليلق كلذو لمجمل انايب

 ضرف هللا نإ » . ِةلك يبنلا لاق كلذلو . ضئارفلل

 . « ثراول ةيصو الو هقح قح يذ لك اوطعأف . ضئارفلا

 كلذ يف ببسلا ؟ ةرسالل نارقلا ماكحأ نايب ناك اذاملو

 ءزج يف باتري ال ةيقاب ةمئاد نوكت يكلو « اهماكحأب هتيانع وه

 اهل لوأتي الو . فرحنم اهماكحأ نع فرحني الو باترم اهنم

 نع سانلا دعتبي يكلو ىلاعتو هناحبس هللا لزنا ام ريغب لوأتم

 ةفص ةرسألا ماكحال نوكت يكلو . ةرسألا رمأ يف مهريغ ديلقت

 يمالسإلا مكحلل عضخي نم لك نئمطيو رارقتسإلاو ماودلا

 جرخ اذإ الإ اهيلع جورخلا نم هل صانم ال هللا ماكحأ اهغأ ىلإ

 . مالسإلا نع

 ١ - ةثالث سسأ ىلع مالسإلا يف تماق ةرسألا نإو :

 نيب ةدوملا كلت ءىدتبتو « ةمحرلاو ةدوملا لوألا ساسألا

 : ىلاعت لاق دقف « ةدوملا كلت تيقب ام ةيجوزلا ىقبتو نيجوزلا

 اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نموإ»

 : نيجوزلا ةقالع يف ىلاعت لاق . «ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو

 هنم اهنأ يأ ( 1417 ةرقبلا ) 4 نهل سايل متنأو مكل سابل نه
 . كلذك اهنم وهو راثدلاو راعشلا ةلزنمب

 ءانبأو ءاباو تاوحنأو ةوحخأ نم براقألا رئاس نيب ةدوملاو
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 مالسإلا بجوأ دقو . ةلصاولا ةدوملا ىلع موقت تانبو تاهمأو
 يف هل أسني نأ مكنم دارأ نم » : ٍةَي لاقف براقألا نيب ةلصلا
 مالسإلا ف ةرسألاو « همحر لصيلف هقزر يف هل كرابيو هرثأ
 ةوحخألاو دالوألاو ءابآلاو نيجوزلا لمشت يهف « ىدؤملا ةعساو
 لمشت اذكهو ٠ مهدالوأو لاوخألاو مامعألاو 2 مهدالوأو

 . هيشاوحو بسنلا مومع
 نيجوزلا نم لكل قح يهو . ةلادعلا يناثلا ساسألا

 هنأ ىتح . صاخ لكشب اهجوز ىلع ةجوزلل قحو رخآلا ىلع
 لدعلا عيطتسي ال هنأ دكأت نإ جوزتي نأ هل زوجي ال جاوزلا لبق
 ةجوز هل ناك مأ لوألا وه جاوزلا كلذ ناك ءاوس . هتجوز عم
 عضخي ينيد عنملاو . ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا يه هذهو
 عنملا ساسأ نأل ءاضقلا ناطلسل عضخمي الو « نيدتلا ناطلسل

 هيلع يرجت ال يسفن رمأ ملظلا ةيشخو . ملظلا ةيشعن وه
 ىفخت ال يذلا هللا مكح هيلع يرجي نكلو . ءاضقلا ماكحأ
 امو دبعلا هرسي ام ملعي يذلا ضرألا يف الو ءامسل ةيفاخ هيلع

 لخاد يف يعامتجإلا لفاكتلا - ثلاثلا ساسألا
 ,رداقلا ىنغلا ىلع هتقفن نوكت زجاعلا ريقفلاف . ةرسألا
 يذلا هبيرق هثرو تام اذإ ينغلاو . يوقلا هنواعي فيعضلاو
 (ف منغلاب مرغلا نأل « ًاريقف ناك اذإ هيلع قفني نأ هيلع نوكي

 « اينغ تام اذإ رخآلا هئري جاتحا اذإ هل ةبجاو ةقفنلا تماد

 . ةلباقتم قوقحلاو
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 . هعضاوم يف هانحضوأ دق نايبلا نم لضف كلذلو

 مالسإلا يف ةأرملا قوقح

 هلعلو « هيف قبسي مل ءىدبب ىتا دق مالسإلا نإو - ؟
 مالسإلا يف ةأرملا نآل ةأرملاب قلعتي ام وهو « هب قحلي مل نآلا ىلإ

 مالسإلا ىلع . ةقباسلا عئارشلا يف اهلنت مل اقوقح تلان
 ١ قوقحلا هذه نم هتلان امو « ةينيدلا ريغ عئارشلا ًاصوصخ

 : لي ايف كلذ صخلنو « اهنم ريثكلا ىلإ ةيبروألا ةأرملا لصت

 يأ اهل نكت ملو « ةيجوزلا تيب يف ًالمه ةأرملا تناك أ
 راوجب اهل ةدارا الاهيلو وأ اهوبأ ناكف « جاوزلا لبق ةيصخش

 ىلإ يلولا نم ةقلطملا ةطلسلا تلقتنا تجوزت اذإو « هتدارإ
 نم اهيلع ام لثم قوقحلا نم اهل لعجو مالسإلا ءاجف « جوزلا

 امك . قوقح امل سيلو تابجاو اهيلع البق تناكو . تابجاو

 نارقلا ءاجف . سرفلاو نامورلا دنع قيقرلل ةبسنلاب رمألا ناك
 طابرب بجاولاو قحلا نيب طبرت يتلا ةلداعلا ةيضقلا كلت ررقو
 نهلو» : ىلاعت لاقف « ةيلقعلا ةيبيدبلا عم قفتي هنأل « قيثو
 زيزع هللاو . ةجرد نهيلع لاجرللو فورعملاب نهيلع يذلا لثم
 . ( 504 ةرقبلا ) «ميكح

 مل تماد ام اهسفن ىلع ةيالو تاذ ةأرملا نكت ملو - ب

 اه نكت ملو اهجوزل اهيلع ةيالولا تناك تجوزت اذإف « جوزتت
 نأ ررقو « ِهكَي دمحم ءاجف اهجوز ةيصخش نع ةدرفنم ةيصخش

 .اهجوز يف نأش يلولل ناك اذإو . اهسفن ىلع ةيالو ةأرملل
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 كلذلو « تاذلابو ًالوأ اهيلإ رمألا او . اهربجي نأ هل سيلف

 اهب هتلصو « اهيلو نم اهسفنب قحأ ميالا » : مالسلا هيلع لاق

 رايتخا يف اهتنواعمو طوقسلا نم اهعنمو اهتنايصل ةيبدأ ةلص
 تفتلي ال وه ضري مو ءفكلا تراتخا اذإو « جوزلا

 جاوزلا دعبو يضاقلا اهجوزي وأ اهسفن جوزت لب هضارتعال

 نم جاوزلا دقع همظني ام رادقمب الإ اهيلع ةيالو جوزلل سيل

 . نيجوزلا نيب قوقح

 ةيالولا امل ةديشو ةلقاع ةغلاب تناك اذإ ةأرملو  ج

 نم هريغ وأ اهيبأ لبق نم لخدت ريغ نم الام ىلع ةلماكلا

 ةمذ نع ةلصفنم ةيلاملا اهتمذ تناك تجوزت اذإو « اهتبارق

 ريغ نم هلام ريدي لك «. هلاومأ هلو . الاومأ اهلف ءاهجوز
 عربتي (مك ءاشت امب احلام نم عربتت نأ امل ءرخآلا نم لخدت

 اضيأ اه نوكت مهتافرصت يف لاجرلل دويق نم نوكي امو لجرلا
 ةبسنلاب ءاوس ىلع لجرلاو ةأرملا ةلمجلا ينو . دويقلا هذه لثم

 ىلع ةردق يأ جوزلل نوكي الو . هلام (بهنم دحاو لك ةرادإل

 رايتخالا ال نوكي رح ليكوتب الإ هتجوز لام يف فرصتلا

 إو « بير الب ةقثلا هانبم نوكيو « هيف ماتلا اضرلاو لماكلا
 يف جاوزلا دقعو ديرت تقو يأ يف هلزع اهل ناك ةرادإلا ءاسأ

 لاملا يف ةكرش الو « ةيلام ةيالو يضتقي ال ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ال مالسإلا يف دقعلا نأل . دقعلا مكحب وأ « ةيرابجإ ةلاكو الو
 . كلذ يضتقي



 جاوزلاب قلعتي ايف ةيبروألا نيناوقلا نيبو اذه نيب نزاو
 يف فرصتلا امل سيلو « احلام يف ًايلوو ًاكيرش جوزلا ربتعت اهنأ
 ا ف ا عسر نأ اه سيئو ٠ هنذأب الإ الام نم ردق يأ

 هل جوزلا امنيب جوزلا ةمذ نع ةلصفنم ريغ اهتمذ نأل اهتمذ ىلع

 رخاو ؛ هعنمت الو كلذ نم ففخت نيناوق تردص أ اريخأو . كلذ

 عدوت نأ ةأرملل غوس يسنرفلا يندملا نوناقلا 5 يسنرف ليدعت

 . اهمسأب اهلاومأ

 نم مالسإلا ف هيلإ ةأرملا تلصو ريغصلا ءزجلا كلذو

 كلت يف ءازجأ ةلق ىلع هنم تذخأ يذلا وهو ماع أدبم نمض

 لام مغدت ملو ةجوزلا يف يللملا ةأرملا قح تمغدا يتلا ن نيناوقلا

 . اهام ف لجرلا

 رظني « ناطيشلاك ةميدقلا مظنلا رظن يف تناك ةأرملاو د

 ةاروتلا تارابع تدرو هنأ ىتح تيقم ءىش اهنأ ىلع اهيلإ

 . « توملا نم رمأ ةأرملا» . ةملكلا كلت ةفرحملا

 مالسإلا ءاج الف « ةرظنلا كلت ةأرملا ىلإ رظني ناك

 سرفلاو نامورلاو برعلا ةغلابم رادقمب اهماركإ يف غلابو اهمركأ
 وه هل , اهجوز نبا نم ثروت ةجوزتملا ةأرملا تناك . اهتقم يف

 نإ هيبأ نم اهجاوز ثري نأو ءاش نإ هريغ نم اهجوزي نأ

 ًاعبت نوملسملا هامسو ناب ًاعنم كلذ عنمو مالسإلا ءاجف .ءاش

 حكن ام اوحكنت الو# : ىلاعت لاق دقف « تقملا حاكن نارقلل

 لاق دقو «اليبس ءاسو ًاتقمو ةشحاف ناك هنا ءاسنلا نم مكئابا
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 ءاسنلا اوئرت نأ مكل لحي ال اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» : ىملاعت
 وه ايندلا روتك ن زنك ةحلاصلا ةأرملا ربتعا مالسإلاو ياه رك

 زنكي ام ريخ نأ الإ » : مالسلا هيلع لاق دقف . اهلك ةداعسلا

 هتظفح اهنع باغ اذإو هترس اهيلإ رظن اذإ ةحلاصلا ةأرملا ءرملا
 , ًائاد ءاسنلاب هلك ىبنلا ىصوي ناكو «هتعاطأ اهرمأ اذإو
 هتأرمال لجرلا ةلماعم ةيناسنإلا لئاضفلا مظعأ نم ربتعيو
 انأو هلهأل مكريخ مكريخ » مالسلا هيلع لوقيو . ةنسح ةلماعم
 . يلهأل مكريخ

 وهف « نوبول فاتسوج وه يبوروأ بتاكل ةملكلا كرتنلو
 نع كلذ يف لقنيو « ميظع مارتحاب ةملسملا ةأرملا لماعت » لوقي

 يف ةيمالسإلا ءىدابملل ارصانم نكي مل يذلا سيسيما يد ويسم

 الف « مومعلا ىلع مركو لبنب لماعت قرشلا ية ةأرملا » : هلاوقأ

 يدنج ؤرجي الو « قيرطلا يف اهيلع هدي عفري نأ عيطتسي دحأ
 ءانثأ يف ىتح ناسل ةءاذب بعشلا ءاسن دشأ ىلإ ءيسي نأ

 يفو « هتياعر نيعب هتجوز لعبلا لمشي قرشلا يفو . بغشلا
 دجت ال قرشلا يفو . ةدايعلا ةجرد مألاب مامتهإلا غلب قرشلا

 يذلا وه جوزلاو . هتجوز بسك نم ةدافتسإلا ىلع مدقي الجر

 اهاطعأ ترجه وأ قرشلا يف ةجوزلا تقلط اذإو , رهملا عفدي

 ىلع قارفلا دعب جوزلا لمح نإو « ةعس نع شيعتل ةقفن لجرلا
 اهتبلاطم رذح اهتلماعم ةءاسإ نم هعنمي قافنإلا اذهب مايقلا
 . 20قارفلاب

 )١( رتيعز لداع ةمحرت ) نوبيل فاتسوحل برعلا ةراضح (
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 قئاقحلا نأل . ةجح هنم ذختنل مالكلا اذه انلقن امو

 , اهنع جراخ رمأ نم ال . اهتاذ نم ةدمتسم اهنيهارب ةيمالسإلا

 مهنودلقيو . برغلا باتك نوعبتي نيذلا كئلوأل اهمدقن اننكلو

 ىلع نودمتعي نكلو «. درجملا قطنملا ىلع نودمتعي ال مهأل

 نع عابتالا ناك ولو « مهنوعبتي نم ةداهشب انيتأف طقف ديلقتلا
 . ةنيب ريغ

 ىلإ ًابوسنم يور ام ةأرملا ريدقت يف قيس مالك غلبأ لعلو
 دقو « تاهمألا مادقأ تحت ةنجلا » : لاق هنأ ِةِلَك لوسرلا

 ىلع اوقلعف برغلا نم نيفصنملا باتكلا ةملكلا هذه تعرتسا

 . اهديجمت ىلع لدي ًاقيلعت اهانعم
 اهجوزوا اهيبأ نم ًاثاريم ةأرملل مالسإلا تبثأ  ه

 يف الإ ةميدقلا مظنلا يف ثاريملا نم ءيش امل نكي ملو . اهيخأو

 . ةجوزك ثاريم ال نكي مل اهنأ دكؤملا نمو لاوحألا ضعب

 لاق دقف « ةجنرفلا باتك نع ةملك ءىراقلا ىلإ لقننو

 اهيلع صني يتلا ثاريملا ءىدابمو ١» : كلذ يف نوبول فاتسوج
 : لوقيو « فاصنإلاو لدعلا نم ميظع بناج ىلع نارقلا

 نأ ةيزيلجنالاو ةيسنرفلا قوقحلا نيبو اهنيب ىتلباقم نم رهظيو »

 يف اهلثم دجن ال ثاريملا يف ًاقوقح تاجوزلا تحنم ةعيرشلا
 . 200( انيناوق

 يف ثاريملا قح تيطعأ ةجوزلا نأ نيبتي مالكلا كلذبو

 )١( ”ا/ل4 ةحفص روكذملا باتكلا .
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 كلذ طعت ملو « ًانرق رشع ةعبرأ وحن ذنم ةيمالسإلا ةعيرشلا
 . ةيبوروألا نيناوقلا ضعب يف نآلا ىلإ قحلا

 نأب برغلاو قرشلا نم باتكلا ضعب حجبتي كلذ عمو

 هب دهشي ام اذهو . قوقحلا ةصوقنم مالسإلا يف ةمولظم ةأرملا

 نأ مهوتي اذه ىلع بتاكلا كلذ ناك نإو . مهباتك ضعب

 ةأرملا تناك لهف . برعلا دنع ناك ام هعيرشت يف عبتا نارقلا

 قالطلا ماظن ناك لهو «. مالسإلا لبق برعلا دنع ثرت

 . برعلا دنع ناك اى مالسإلا يف تامرحملاو حاوزلاو

 ةأرملا هطعت لو جوزلل ىطعأ قح اذه تاجوزلا ددعت -و

 ىلع دوعت ام رثكأ ةأرملا ىلع دوعت هتدئاف ربتعن كلذ عمو ةهادبلاب

 : نيببسل كلذو « لجرلا

 ددع ريغ ىلإ تاجوزلا نوددعي اوناك برعلا نأ  املوأ

 دودحم ددع ربغ ىلإ ددعتلا حيبت انيديأب يلا ةاروتلاو « دودحم

 صضعبو «ددع ريغل اوددع نييبنلا ضعب نأ ركذنو , ًاضيأ

 ءاج دقلو . ةأرما رشع ةينامثب ددعلا اوددح ةاروتلل نيرسفملا
 ىلع ةردقلاو ةلادعلا طرتشأو عبرأب ددعلا ددحف مالسإلا
 طرش وهو ًادحاو ناك ولو جاوز لك يف طرش ومنو . قافنالا

 سيلو « هفلختب جاوزلا لطبي الو « هفلاخي نم مثأي ينيد
 هيف عبرأ ىلإ ددعلا صيقنت نأ كش الو « هيف لخد ءاضقلل

 كرتو هتاذ ءاضقلا لخدت مدعنإو . قالطنإلا لدب ةأرملل ةدئاف

٠١ 



 ةبسنلاب رمألا لعجو  امهاضرو امهرايتخاو نيدقاعلا ةيرحل رمألا

 مارتحإ هيف نيدنلل  قافنالا ىلع ةردقلاو ةلادعلا نيطرشلل

 نأ الذب نيناوقلا اهاعرت ًارصاق اهرابتعا مدعو «٠ ةأرملا ةدارإل

 اهريدقتو اهرايتخا نسحو ع رومألا دزوب اهسفن يه ىعرت

 . ةحلصملل

 تطقس ةرثع نم امل ةلاقإ جوزتلا نوكي دق كلذ قوفو

ةجوز هلو هجو زتن يذلا لجرلا م اهيف
 جاوزلا ناكو 8 ىرخأ 

 . اهرابتعال ًادرو ةوبك نم اه اعفر هنم

 ىلع ةأرملل ةحلصم هيف ددعتملا جاوزلا نأ يناثلا ببسلا

 الو « ىلوألا ةجوزلا ىلع ملألا لاخدإ هيف ناك نإو « ماع هجو

 قحلي يذلا ررضلا نيب ةنزاوملاب نكلو . ةرضم كلذ نأ كش

 سايقلا نأ انيب دقو « ةحابإلا ررض نم دشأ عنملا ررض نأ نيبتي

 . ررض ربكأ عفدلو . عفن ربكأل نوكت نأ وه ةيعرشلا ماكحألل

 ىلع مدقت ال ةأرملا نأ رومألا ىرجمو فرعلاب تبث دقل

 هنأل امأ « ةرطضم تناك اذإ الإ جوزتم لجر نم جاوزلا

 وأ لالخلاب امأ « لاصتالا نم امل صانم الو هتوهتساو اهاوهتسإ

 نأو .دكؤم مارح نم ىلوأ ًابيعم ًالالح نأ كش الو 3 مارح ا

 اهدالوألو ةجوزلا قوقح لك ' امل تشتو ةأرملا هيف * ناصت : ًأجاوز

 . ًاثاريم الو ًابسن اهدالوأل



 . قيثوت ريغ نم جاوزلا رثكل يمسرلا جاوزلا عنم ولو
 , دالوألاو ءاسنلل قوقحلا عايض ىلإ ىداو

 دحأ امل مدقتي مل اذإ جاوزلا ىلع ةأرملا مادقإ نوكي دقو
 . اهءاصعأ برطضتو « اهتثونأ تومت نأ امأو . فرحنت نأ امأف
 ررض امهالكو « ةقراخلا تادارإلا تاوذ نم نوكت نأ الإ
 1 . ةأرملاب ديدش

 رثكت ددعتلا قح اهيف عنمي يتلا دالبلا يف هنأ تبث دقو
 نأ لدب ةليلح نوكت نأ ةأرملل ريخو نادخألا ذاختإ وأ لئالخلا

 ًادبم نإ » : لوقي وهف نوبول فاتسوحل ةملكلا كرتنلو
 دوهيلا هفرع دقف . مالسإلاب ًاصاخ سيل تاجوزلا ددعت
 مو . دمحم روهظ لبق قرشلا ممأ نم مهريغو برعلاو سرفلاو
 عم دقتعن الو .... ًاديدج هيف مالسإلا تلحتنا يتلا ممألا رت
 لثم علمتف « عئابطلا لوحت نأ عيطتست ةيوق ةنايد دوجو كلذ
 برغلا ينو مهقورعو نييقرشلا وج ديلو وه يذلا أدملا كلذ
 ةجوز ىلع راصتقالا ًادبم نكي مل ةنميه لقأ جازملاو وحلا ثيح
 ىرأالو .. . ردني ثيح عئابطلا يف ال نيناوقلا ريغ ين ةدحاو
 ىندا نييقرشلا دنع يعرشلا تاجوزلا ددعت أدبم لعجي اببس
 يننأ عم . نييبروألا دنع يرسلا تاجوزلا دعت أدبم نم ةبترم
 بجعت ىزغم كردن اذهمو ؛ هنم ىمسأ هلعجي ام سكعلاب رصبأ

 مهيلع انجاجتحإ نم ةريبكلا انندم كوروزي نيذلا نييقرشلا

 لل



 . ")جاجتحالا اذه ىلإ ارزش مهرظنو

 راصتقالاب ةلئاقلا ممألا يف ةيجوزلا ةنايخلا نأ تبث دقو

 تاءاصحإلا تلد دقف « دارطضاب ديزت ةدحاو ةجوز ىلع

 ةنس اسنرف يف ىنزلا اياضق ددع نأ ىلع ترشن يتلا ةيمسرلا

 . 2014595 ةنس هيلع ناك ام لاثمأ ةعست حبصأ امم

 ةفقاسالا ريبك ررق نينس عضب ذنمو « ةتباث قئاقح هذه
 الإ يعامتجإلا لالحنالا رايت دصل ليبس ال هنأ ارتلجنإ يف

 كردأ دقو « ةيزيلجنالا نيناوقلا يف تاجوزلا ددعت ةحابإب
 تاحوزلا ددعت عني صن ةيحيسملا يف سيل هنأ هرظن بقاثب

 الو ليجانألا صوصن نم سيلو « ةسينكلا ديلاقت نم هنكلو

 . لسرلا لئاسر

 قح نأ نم بجعي ليلحلا ءىراقلا لعل : قالطلا -

 اذه ليزنو « ًاقوقح ةأرملا بسك جوزلا هيطعأ يذلا قالطلا

 ذختي ناك برعلا دنع مالسإلا لبق قالطلا نإ لوقنف بجعلا
 , قلط اذإو ءددع يأب قلطي لجرلا ناكف « ةأرملل ةراضم
 ردابي ًاجوز جورتتل ءاهتنإلا اهتدع براقت نأ درجمب هنأف

 لاحلا اذه ىلع رمتسيو ءاهب ًارارض اهكسميو . اهتعجارمب
 مالسإلا ءاجف . جاوزلا نع اهلضعلو « ةراضم اهرركيو
 نأ دعب الإ اهدعب اهلحي الو , ًاثالث زواجتي ال قالطلا لعجو

 رتيعز لداع موحرملا ذاتسالا ةمحرت 48١ ةحفص برعلا ةراضح )١(

 . 485 ةحفص روكذملا باتكلا شماه (؟)

 و١١



 جاوزلا باب اهلا حتفيو . هتقبر نم اهجرخيل . هريغ جوزتت
 . هنع اهلضعو هقالغإ لواحي ناك يذلا

 تانامضب طيحأ مالسإلا ْف حيبأ يذلا قالطلا نإو

 رشنلو ةرفنلا تمكحتسإ اذإ الإ هيلع مدقي ال لجرلا لعجت ةيوق

 : حضوت ةريسي تاملكب اذه ىلإ

 اك . ةدوملاو ةمحرلا نوكت ثيح الإ ىقبي ال جاوزلا نإ
 لوحتت دقف . بولقلا بلقم ناحبس نكلو . كلذ نارقلا نيب
 تمكحتسإ اذإف « ةرفانمو ةذبانم ىلإ ةدوملاو ضغب ىلإ ةبحملا

 ىقبت نأ يف امهدحال ةحلصم الو « ءاقبلل ليبس نكي ملة ةرفنلا

 ال ارمأ قارفلا ناكف . بولقلا اهيف ترفانت يتلا. ةقالعلا كلت

 نم سيل هنأل ١ ءاضقلا مامأ نوكي نأل ليبس الو هلم لب

 الو ءاضقلا مامأ اهنم روفنلا بابسأ ركذت نأ ةجوزلا ةحلصم

 دقعلا نأل ًالوبقم ارمأ كلذ ناك قارفلا ىلع اقفتا اذإ هنأ كش

 . هخسف ىلع يضارتلاب ىغلي يضارتلاب دقعي يذلا
 بترتتو ١ جوزلا ديب نوكي لحلا نِإف ضارت نكي مل اذإو

 امو « ةداع ريبك جاوزلا اذه ليبس يف قفنأ اف ةيلام مراغم هيلع

 ةيدام حباوك كش الب مراغملا هذهو ء ًاضيأ ريبك قالطلا بقعي

 يف اهل ةحلصم الو اروهتم ناك اذإ الإ قالطنإلا نم هع

 . هترشاعم

 دويقلا هذه عم ةيسفن دودح ٍف قالطلا كيف مالسإلاو

 ةدحاولاو . ةدحاو ةعفد عقي ال . ًاثالث قالطلا لعجف « ةيداملا
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 ءانثأ يف اهعجاري نأ هل « ةيعجر نوكت اهب لوخدملل ةبستلاب

 ةبون يف قالطلا ةملكب قطن دق نوكي نأ ىسع هنأل ةدعلا

 ةقلط هيلع بسحت اهعجار اذإف ءورت ريغ نم حماج بضغ

 يف اهتعجارم هل ناك « ةيناث اهقلط اذإف . ًاراذنإ اذه نوكيو

 تناك نإف « ًايناث ًاراذنإ اذه نوكي اهعجار اذإف ةدعلا ءانثأ

 . ةتبلا تناك ةثلاثلا

 ىلع ًاليلد كلذ ناك ةدعلا ءانثأ يف اهعجاري مل نإو

 . لماكلا رارصإلا

 ال هنأ تررقف ءرخآ ًايسفن ًادييقت قالطلا ةنسلا تديقو

 يف الو « هيف اهعماج رهط يف الو . ضيحلا لاح يف نوكي
 . ةدحاو نوكت نأو . هلبق ضيحلا

 هنيب ام ريغ يف قالطلا نأ اوررق ءالعلا نم نوققحملاو

 ةيديزلاو ةيمامإلا ررق دقف ء عقي ال ةنسلل ًاجاهنم لك يبا
 كلذ اوذخأو . كلذ مهريغو يناكوشلاو ميقلا نباو هيميت نباو

 . ةباحصلا نم نيريثك لاوقأ نمو « ةيوبنلا ةنسلا نم

 اهسفن يمحت نأ عيطتست جاوزلا دقع ءاشنإ دنع ةأرملاو

 رهملا لعجت وأ « ًاريبك رهملا رخؤم لعجت نأب هراثآو قالطلا نم
 تلبق نإو « هتين ءوس ىلع ليلد كلذف لبقي مل نإو ًارخؤم هلك
 يه مزحت نأ دب الو ءادتبإ قالطلاب ةيضار نوكت كلذ عم

 نم قالطلا بلط كلمت ةأرملاو دقعلا ءاشنإ دنع رمألا اه ٌؤايلوأو

 . روفن وأ ىذأ ناك اذإ يضاقلا

 ل



 ماعلا يف هانمدق ثحب يف قالطلا ةبسن انيب دقو اذه

 . يضاملا

 ةرسألا لخاد ف نواعتلا

 ةمحرلاو ةدوملا ىلع مالسإلا ف ةيجوزلا ةقالعلا موقت - دو

 نيب نواعتلاو «. اهلك ةرسألل لماشلا نواعتلا ىلع موقت مث

 مب موقي ةأرملاو لجرلا نم الك نأ ساسأ ىلع مئاق نيجوزلا
 ةناضحلاو ةعاضرلاب موقت ةأرملاف . ةيناسنإلا ةرطفلا هيلع هبجوت

 جراخ حافكلاب موقي لجرلاو « هتاجاحو تيبلا نوئش ةياعرو
 لاق دقلو 3 اهنع عافدللو لام نم ةرسألا مزلي ام راضحإلا لزنملا

 2 هتيعر نع لوئسمو هلهأ يف عار لجرلا 0 كلذ يف ٍةكَم يبنلا

 . «اهتيعر نع ةلوئسمو اهجوز تيب يف ةيعار ةأرملاو

 , جاوزلا دنع ارهم مدقي نأ لجرلا ىلع بجي كلذلو
 روطعو بايث نم فافزلل نوكي ام اهسفن دعت نأ ةأرملا عيطتستل
 ةيجوزلا ةايحللا يف لوخدلا دنع ةأرملا هيلإ جاتحت امم كلذ ريغو
 . ةديدحلا

 عاتم دعت نأ ةيمالسإلا ماكحألا ىضتقمب اهيلع سيلو

 دعت نأ ىلع سانلا فراعتو « ةيلاملا هتقاط ةرئاد يف عيطتسي امب
 . اهيلع بوجولا تبثي ال . تيبلا عاتم ةأرملا

 , لاومأ تاذ ةينغ تناك ولو . هتجوز ةقفن جوزلا ىلعو
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 رثأ ةقفنلاو , اهسفنل اهامف . يعامتجالا عيزوتلا ماظن كلذو
 قفني الأ تطرتشا ولو ةجوزلل تبثت ةحيحصلا ةيجوزلا راثآ نم

 هبجوأ ام بوجول ىفن هنأل . ًالطاب طرشلا نوكي اهيلع
 . دقعلا ىضتقمل ةافانم هيف ءاهقفلا لوقي امك وأ . عرشلا

 « هنع ةقفنلا طقست ال ريقف اهجوزو ةينغ ةأرملا تناك ولو

 ةرطفلا دض ماكحألا نوكت ال ىتح . هتقاط رادقمب قفني نكلو
 . ةيناسنإلا

 ىلع اهيف جاوزلا مظن ينبت ةيبوروألا نيناوقلا تناك اذإو
 ةأرملا ةيصخش يىقبي مالسإلاف . لجرلا يف ةأرملا ةدارإ ماغدإ

 نم هيلع امب الك مزليو اهنيب نواعتلا ضرفي نكلو « ةلماك
 تعربت نإو ةيناسنإلا ةرطفلا نمو « ةلادعلا نم ةقتشم تابجاو
 اهرهم تكرت نإو « اهسفن بيطبف اهجوزل ةيلاملا ةنواعملاب ةأرملا
 يف ىلاعت لاق دقو . اهسفن بيطب نوكي كلذ نإف . هضعب وأ
 نع مكل نبط نإف «٠ . ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتأوإ# كلذ

 . ( 4 ءاسنلا ) «ًائيرم ًائينه هولكف ًاسفن هنم ءيش

 اهرهم تكرت نإ اهنأ نيعباتلا نم ءاهقفلا ضعب ررق دقو
 . هب تعربت ام درتست نأ اهلف اهقلط مث ةعربتم

 لك نيب نوكي لب . طقف نيجوزلا نيب نوكي ال نواعتلاو
 دقو . براقألا نيب ةلصلاب هِي يبنلا رمأ دقو . براقألا

 هتلعجو . نواعتلل ًايلس ًاماظن ةيمالسإلا ماكحألا تعضو
 : نيرمأ يف كلذ رهظيو . ًارايتخا ذفني مل نإ ًارابجإ

 كذ١



 ىنغلا بيرقلا ىلع تبجواف 3 براقألا ةققن 5 : (هوأ

 تام اذإ زجاعلا ريقفلا ثري نمف . ًادرطم [ييقتسم ًاريس ثاريملا
 0 ا لع قالا نع زجع اذإ هتقفن هيلع بت لام نع

 ديلا فاللتخإ نأ اوررقو : ًالداع ًايكح ًايظنت كلذ نيملسملا

 كلذكو .اهعنمي ال مهتاهمأو مهئابا ىلع دالوألا ةقفنل ةبسنلاب

 نم نيدلا فالتخا عنمي ال مهدالوأ ىلع تاهمالاو ءابألا ةقفن

 ملسم نبالاو . ةيحيسم يهو « ةريقف مألا تناك اذإف « اببوجو

 ناك اذإ بألا كلذكو )2 ملسملا نبالا ىلع ةقفنلا نإف ينغ وهو

 نأل « . هيلع ةبجاو نوكت هتقفن نإف . ينغ ملسم نبا هلو ًاريقف

 فلتخا ولو 4 0 لصو ىلع لمعت ةيمالسإلا ةعيرشلا

 نأ ىلع كادهاج نإوإ» : ىلاعت لاق كلذكو . كرشلا ىلع

 ايندلا يف امههبحاصو !مهعطت الف ملع هب كل سيل اميب كرشت
 (هكرتي الأ فورعملاب ةبحاصملا نمو ( ١ نامقل ) 4# ًافورعم
 . ناوبش وهو نيعئاج

 + ةزجيوم ةملكب هيف ملكت
 : ثاريملا

 ةرسألا لخاد يف نواعتلا رهاظم نم رهظم ثاريملا - 5
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 ىلإ هجتت يمالسإلا هقفلا بتك اهتلصف ىتلا هماكحأ لكو
 مالسإلا ماكحأ نم مهم ءزج وهو . ةرسألا لخاد يف نواعتلا

 هملعت ىلع دلي يبنلا ثحو « هنايب ميركلا نارقلا ىلوت
 « سانلا اهوملعو ضقارفلا اوملعت » : لي لاق اذلو « هميلعتو

 ةعيرشلا اوسرد نيذلا نوفصنملا نوناقلا ءالع عمجأ دقو

 ثاريملا ماظن نإ اهازغم كاردإل امل فرعتم ةسارد ةيمالسإلا

 ام ملاعلا نيناوق يف دجوي الو ثيروتلل ماظن لدعأ مالسإلا يف

 : اذه يف نوبل هبتك ام كيلإو هبراقي وأ ةلادعلا يف هلثامي

 بناج ىلع ميركلا نارقلا اهيلع صن يتلا ثاريملا ءىدابمو »
 كلذ كردي نأ ءىراقلا نكميو , فاصنإلاو لدعلا نم ميظع

 يتلا لاوحألا عيمج لقن ايف نيبي ملو « هنم اهلقنا يتلا تايآلا نم

 ىلإ ةيافكلا ةجردب هيف ريشأ نإو . دعب |يف نورسفملا اهجلاع
 نيبو اهنيب ةلباقملا نم يل رهظيو » : لاق مث ةماعلا اهماكحأ

 تحنم ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ةيزيلجنالاو ةيسنرفلا قوقحلا

 . « انيناوق » يف اهلثم دجت ال ثيراوملا يف ًاقوقح . . تاجوزلا

 لصوو « ةبارقلل بيرقت مالسإلا يف ثاريملا نإو
 : ةيتآلا ءىدابملا هيف ظحولو . ةدوملل

 ةثرولا نيب ًايرابجإ ثاريملا عيزوت نوكي نأ : لوألا أدبملا

 يف ةيرايتخإلا ةفالخلا نإ . ةكرتلا نم نيثلثلا يف نآرقلا مكحب

 يتلا ةيصولا هذه يف ظحاليو . ثلثلا نم رثكأ يف نوكت ال لاملا
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 هركنتست ال ًارمأ اهثعابو اهببس نوكي نأ ثراولل تزيجا
 ةاساومب «٠ فورعملا ةرئاد يف نوكت لب « لئاضفلا الو قالخألا

 وأ . لضافلا لمعلا يف ةنواعم وأ ةقادصو ةدوم ةلص هطبرت نم

 نم هتاف ام كرادتل وأ ءربلا تاهج ىدحال وأ ةراجت يف ةكراشم

 . تارافكلاو ةاكزلاك ةيلام تابجاو

 يذلا يرايتخالا ءزجلا اذه يف هيلع بجي هنأ ظحاليو

 هبراقأل لاملا نم ردقب يصوي نأ هيف فرصتلا قح هل لعج

 نوريثك كلذ ررق دقو . ةجاح يف مهو نوثري ال نيذلا ء ءافعضلا
 اذإ مكيلع بتك # : ىلاعت هلوق نم هوذخأو « نيعباتلا نم

 نيدلاولل ةيصولا ًاريخ كرت نإ توملا مكدحأ رضح
 . ( ١8٠ ةرقبلا ) * نيبرقألاو

 نم رضحي نم ءاطعإب ثاريملا ةمسق دنع نارقلا بلاط

 ولوأ ةمسقلا رضح اذإو# : ىلاعت لاقف ءارقفلاو ةبارقلا يوذ

 ًالوق مهل اولوقو . هنم مهوقز راف نيكاسملاو ىماتيلاو ٍىبرقلا

 . (8 ءاسنلا ) «ًافو رعم

 وهو « ًارابجإ عزوي يذلا ثاريملا نأ : يناثلا أدبملا
 ىلع عيزوتلا نوكي نأ هعيزوت يف ظحالي لقألا ىلع ناثلثلا

 ظحالي ةفالخلاو ةيكلملا يف ةفالخ ثاريملا نأل برقألاف برقألا

 برقب اهيف ةيولوألاو . كلاملا ةيصخشل ًادادتما نوكت نأ اهيف

 مهأل « ةبارقلا يوذ لك ىلع عيزوتلا نكمي ال هنألو « ةبارقلا

 نوكي امبرو « نوديزي وأ ًادع ةئالا نولصي دقو « نوريثك
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 لاني ال ًاريبك ناك ولو . مهيلع عيزوتلا لبقي ال ًاريغص ثاريمل

 ىلع راصتقالا نم دب الف هلالغتسا نكمي ال اتاتف الإ دحاولا

 وهف « ةبارقلا برق وه حيجرتلل قيرط لدعأو . ضعبلا
 . حاشتلا هيف يرجي ال طباض سايقم

 ىلإ ثاريملا يف ةعيرشلا هجتت هانررق يذلا اذه عم هنأو

 دالوألاف ثاريملاب ثراو درفني نأ ردنيف « عيمجتلا لدب عيزوتلا

 نودرفني ال كلذ عمو «٠ ثاريملا ف ًاظح براقألا رثكأ مه

 وأ جوزلاو ةدجلا وأ مألاو دجلا وأ بألا مهكراشي لب ةكرتلاب

 كلذ لكو تاوخألاو ةوخألا نهكراشي اثانأ نك نإ و ةجوزلا

 برق يف ًاكارتشإ كانه نألو دحاو ثراو يف لاملا عمجن عنل

 . ساسالا وه يذلا ةبارقلا

 ةجاحلا تناك الكف « ةجاحلا ةظحالم : ثلاغثلا أديلا

 بيصن نأ يف ببسلا وه كلذو ربكأ ثرألا رادقم ناك دشأ

 ةدحاو ةجرد يف مهنأ عم « نيوبألا بيصن نم ربكأ ناك دالوألا

 مه ذإ ربكأ مهبيصن ناك دشأ دالوألا ةجاح نألو « ةبارقلا نم

 ناوبألاو ةايحلا نولبقتسي مهو . فاعض راغص بلاغلا يف
 ام كلذ قوفو . دالوألا ةجاحك تسيل |مهتجاحف اهناربدتسي

 ذخأي الو . نييبلصلا امهدالوأل امهلعب نم نوكي ناوبألا هئري

 رادقملا يف توافتلا اذه ناكف « ًائيش ثوروملا يفوتملا دالوأ

 . عيروت نسح هيفو . ًالدع

 بيصن لعج يذلا وه ثاريملا يف ةجاح دشألا ةظحالمو

 ل



 لعج ةرسألا يف نواعتلا ىضتقم نأل كلذو ىثنألا فعض ركذلا
 . بألا ىلعو . جوزلا ىلع ةرسألاب ةصاخلا ةيلاملا تافيلكتلا

 ىلإ هتجاح تناكف هنم اهدالوأو ةجوزلا ةقفنب بلاطي يذلا وهف
 . دشرألا وه رثكأ هؤاطعا ناكو . دشأ بير الب للملا

 . لدعالا وه ةجاحلا ردق ىلع ثاريملا يف ءاطعالاو

 ل ٍماظنلا وه فيلكتلا رادقم ىلع عيزوتلا رادقم لعج

 نأل ءالدع دعي ال لاجلا هذه يف ةأرملا ةيوستو ء ميلسلا

 عم ةئفاكتم لداعلا ماظنلا يف نوكت نأ دب ال قوقحلا

 . تابجاولا

 . ثاريملا يف ظح امل نوكي مألا ةبارق نأ : عبارلا أدبملا

 لاوخألاف مهريغ دنعو برعلا دنع ثاريم مألا ةبارقل نكي ملو

 لعجو « ثاريملا يف قاقحتسإ مهل نكي مل مألا دالوأو تامعلاو :

 بألا ةبارق نع ًارخأتم مهئاريم ناك لاوحألا رثكأ يفو قحلا مه

 تاوخألاو ةوخألا نكلو . برقألاف برقألا ميدقت أدبم قيبطتل

 لاوحألا نم ريثك يف لب بألاو ءاقشألا ةبترم يف نونوكي مأل

 بيصن مه مألا دالوأ نأل اعيش بأل ةوخألا ذخأي الو نوذحخأي

 بيصعتلاب ثاريملو . بيصعتلاب نوثري بآل ةوخألاو ضورفم
 . مهضورف ضورفلا باحصأ ذخأي نأ دعب نوكي

 لعلو « مالسإلا يف ثرإلا ماظن يف ةحئال تارظن هذه

 اذه يف ةلادعلا رادقم ملعل اليصفت هأرق ول ميركلا ءىراقلا

 ءاج يتلا ةلداعلا هتاعيزوتو نارقلا يف هتاليصفت لعلو « ماظنلا
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 نييمأ موق نيب أشن يمأ نم ناك هنأ قوف . امل قباس ريغ نم اهم

 ملكتي ناك هنأو . دمحم ةلاسر تاإ ىلع ةلدألا ىوقأ نم«

 دنع نم نارقلا نأ تبثت ىتلا ةلدألا ىوقأ نمو « هللا نم ىحوب

 ْ . ميركلا يلعلا هللا

 . ةعيرشلا ءازجأ نم ءزج يأ نيب تنزاو ول كنإو
  ًانرق رشع ةثالث وحن يف هنيوكت مت يذلا ينامورلا نوناقلاو
 تيأرلو « ةعيرشلا ماكحأ يف ةاواسملاو ةيرحلاو ةلادعلا تيأرل

 نوناق يف كلذ ريغ تيأرو ةعيرشلا يف ميلسلا ميظنتلا

 . ىوملا نع قطني ناك ام ادمحم نأ ىلع ليلد اذهو ء نامورلا

 . ىحوي يحو الإروه نإ
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 نأ يأ . يونعم عمتجم مالسإلا يف عمتجملا - 5

 داوت نم ةيبدألا طباورلا ىلع ىنبت هيف ةيعامتجإلا تاقالعلا

 لوقي كلذلو « طقف ةيداملا تاقالعلا نم ساسأ ىلع ال محارتو

 اذإ دسحلا لثمك ؛ مهمحارتو مهداوت يف نينم ْؤملا لثم » : هل

 الو « ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت هنم وضع ىكتشا

 يتلا يه ةمحرلاو ةدوملا ىلع موقت يتلا ةيونعملا تاقالعلا نأ كش

 طبرت يتلا طباورلا يهو « ةيناسنإلا تاعامجلا ناينب اهيلع موق
 ىلع ىنبي يذلا يدلملا عمتجملا لثمو ه مهضعبب سانلا داحا

 ةصارتملا راجحالا لثمك ناكم ْق عامتجإلا ىلع وأ داصتقالا

 هنإو « اهئازجا نيب قيثو طابترا ريغ نم اضعب اهضعب رواجي يتلا

 ًامحالتم نوكي نأ نكمي ال . ا نم د نكي اهم

 الإ ًاعمتجم رمتسي الو , روثت ةفصاع لقأل رابغي هنأو « ًالصتم

 ام دسب عراسيف « هتارغث عبتتي هيلع ًاماوق ءانبلا سدنهم ناك اذإ

 تادارإلا ىلع ةبلاغ ةوق نوكت دق اضيأ يدام لمعب اهنم رهظي

 . ةرحلا ةيناسنإلا
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 تاقالعلا نم ساسأ ىلع موقي هنإف يونعملا عمتجملا امأ
 نأل لباق ريغ كسامتم وهو « هئازجأ نيب ةطبارلا ةيحورلا
 ماد ام عاطقنالا لبقي ال امب ءازجألا طبارتم هنأل « هتانبل ىعادتت

 وأ ًايداصتقا قسنم ريغ نوكي دقو « نيدلابو حورلاب ىذغي
 نوكي ال يسدنهملا جاجوعالاو « نيتم يوق هنكلو ٠ ًايسدنه

 . ايئاد فعضلا ليلد

 نم يأرلا ىداب ودبي يذلا جاجوعالا نوكي دق لب

 ينعي يذلا عنطصملا قيسنتلا نوكي دقو مسجلا ةوق بابسأ
 . ةوقلا ليلدب سيلو فعضلا ليلد ربخملا نود رهظملاب

 ةنسلا وأ نآرقلاب مالسإلا هعضو ماظن لك ناك كلذلو
 يذغي يذلا ينيدلا هيجوتلا ىلع موقي هيف ساسألا  ةيوبنلا
 سوفنو «٠ فلتأتل تاعامجلا سوفنو «٠ عمتجتل داحآلا سوفن

 لثملاب مهولماعيلو مهريغ عم اولدعيلو مهتلود يف اولدعيل ماكحلا
 مهتافرصت لك يف اونوكيلو , ةليضفلاو ىوقتلا ةرئاد يف

 ىلإ رظن ريغ نم ناسنإ لك عم ةيناسنإلا يناعملا نيظحالم
 . ناولألاو لئابقلاو بوعشلاو سانجألا فالتخا

 عمتجملا كلذ ةماقإ ىلع مالسإلا لمع دقو -45
 ةيناسنإلا بطاخي ماع نيد هنأل . ضرألا لك ين لضافلا
 | . لوق نم انفلسأ ايف انيب امك . اهلك

 ةدسافلا ةليخالل هتبراحمو ماهوألل هتبراحم كلذ نم ناكو
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 . دبعي هلإ هيف لح وأ « دبعي هلإ هنأ ليختتو ًارجح عضت يتلا

 داجيإل عئارذلا نم ةماعلا ةيناسنإلا ةدحولا ىلإ هتوعد تناك امك
 تناك مث ةيناسنإلل ةماعلا هتوعد اهبنم ناكو . لضاف عمتجم

 . ةلداعلا هتعيرش

 تاعامجلا ةيبرتو . سوفنلل ةيبرت نم دب ال هنأ ديب

 ريغ باحتم فلآتم عمتجم يناسنإلا عامتجإلا كلذ نم نوكتيل
 . ضعغابتم الو رفانتم

 نوكيل ريمضلا ةيبرت ىلع موقت ةيحورلا ةيبرتلا نإو

 ولو . هسفن ىلع اهرثؤي اهعم ًايقتلم ةعامجلا عم ًافلتؤم هبحاص

 هيلع هلوقل ًابيجتسم نوكيو هلل سانلا بحيو ةصاصخ هب تناك
 الإ هبحي ال ءيشلا بحي ىتح . مكدحأ نمؤي ال» : مالسلا

 ءايبنأب مه ام ًادابع هلل نإ ِةَِي يبنلا مهيف لاق نمم نوكيو « هلل

 موي ىلاعت هللا نم مهناكلل ءادهشلاو ءايبنالا مهطبغي ءادهش الو

 هللا نم حورب اوباحت موق لاق ؟ هللا لوسر اي نمو ليق « ةمايقلا
 رونل مهنإ هللاو امنوطاعتي لاومأ الو مهطبرت ماحرأ ريغ ىلع
 اذإ نوفاخي الو سانلا نزح اذإ نونزحي ال .رون ىلعل مهناو

 مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ 8 : سانلا فاخ

 ايندلا ةايحلا يف ىرشبلا مه نوقتي اوناكو اونما نيذلا نونزحي

 . * ميظعلا زوفلا وه كلذ هللا تاملكل ليدبت ال ةرخآلا ينو

 امهدحأ نيرمأ نم هل دب هل لضافلا عمتجملا كلذ نإو

 : عمتجملا اذه ةيامحل يناثلاو ريمضلا ةيبرتل «
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 : ةدايعلا

 فلتأيل يناسنإلا ريمضلا ةيبرتل تناك تادابعلاو - ؛ا/

 نأ يور دقو : ًايحور ًاطابترا هب طبتريو « هريغ عم نمؤملا

 الو فلأي ال نميف ريخ الف فلأم نمؤملا » : لاق هلي ىبنلا

 درجمل الو « اهيلإ ىلاعت هللا ةجاحل تادابعلا تناك ايف « فلؤي
 نم رهاظب ولو برقتلا تاذ نوكي ىتح « هناحبس هيلإ برقتلا

 ريمضلا ةيبرتل تادابعلا تناك امنإ « ادوصقم ًاضرغ لوقلا

 ساسحإللو « اهتبراقم وأ ةيصعم ةفراقم دنع ماوللا ينيدلا
 : ىلاعت لاق امك ىلاعتو هناحبس هللا ًاركذتم ناك اذإ نانئمطإلاب

 نئمطت هللا ركذب الأ هللا ركذب مهبولق نئمطتو اونمآ نيذلا»
 . ( 58 دعرلا ) *# بولقلا

 ةيناسنإلا سفنلا تبذه اذإ الإ ةدومحم نوكت ال ةالصلاف

 « ءاذيإلاو دسحلاو دقحلا ناردأ نم ريمضلا تقنو « اهترهطو

 هللا قلخ بحيو « ىلاعت هلل الإ لمعي ال ًاينابر اهبحاص تلعجو
 رهظي الو . سانلا حالصإل لمعيو دسحي الو ضغبي الف ىلاعت

 ىلاعت هللا لعج كلذلو « عمتجملا دسفي وأ ةعامجلا رضي ام هنم

 , ةعامجلا يف داسفلا عنم ىلإ يدؤت نأ اهتصاخو ةالصلا ةياغ

 هللا ركذلو ركنملاو ءاشحفلا نع ىبغت ةالصلا نإ# : ىلاعت لاقو

 ةعامجلا ةالصف . ةاواسملاو ءاخإلا حور يبرت يهو * ربكأ

 . فيعضلا راوجب فيرشلاو ةقوسلا راوجب ريمألا اهيف سلجي
 يذلا هدحو ىلاعت هللا مامأ سانلا يقتليو ريقفلا راوجب ىينغلاو
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 ةرضحلا 2 مهو نوسحن مهو . نوعمجأ سانلا هذنع يوتسي

 امو نوفخي امو . مهرهجو مهرس ملعي ىلاعت هللا نأب ةيحورلا
 . هتمكح ىضتقم ىلع مهبساح هنأو نودبي

 راهنلا يف ةقرفتملا ةسمخلا تاقوألا يف ةالصلا تناكو

 هبلق يف رونلا قوشيف ء هتمظعو هللا رضحتسيو . رجفلا ةالصب

 سفنلا كلتب سانلا عم لماعتيو ميلس بلقب لمعلا ىلع مدقيو

 ركذ نع ةلفغلا هيرتعت وأ أدصي بلقلا ذخأ اذإ ىتح « ةرهاطلا

 تناك مث ليصألا ةالص مث ةريهظلا ةالص تناك ىلاعت هللا

 هأدتبا امك ىلاعت هللا ركذب هموي متخيو ءاشعلاف برغملا ةالص

 . هب

 اهيف ناك اذإ الإ ةدابع دعتو ةدومحم نوكت ال ةالصلاو

 مذي لب « ةلوبقم ةالص نوكت ال هنع اهس نإف ىلاعت هللاب ريكذت
 نع مه نيذلا نيلصملل ليوف# : ىلاعت لاق كلذلو . اهبحاص

 نوعاملا ) # نوعاملا نوعنميو نوءاري مه نيذلا نوهاس مهتالص

 : نارمأ اهمزالي اهمحاص مذي يتلا ةالصلا ىرتو .(5-

 ةالصلا دقفت كلذبو . ىلاعت هللا ركذ نع وهسلا - امملوأ

 . ياذلا اهرهوجو 3 يبلقلا اهتكرو 3 اهتصاخ

 دي دمي الو « مهتايح يف مهنواعي الف .اهنم وه ىتلا ةعامجلا
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 نيكسملا معطي الف . هتجاحب ةجاحلا يذ دادمإ الو . ةلصاولا

 يهو مالسإلا دومع يهو . ةالصلا يه هذه
 ةالصلاك سفنلا بذه موصلاو . لبق نم يوامس نيد لك دومع
 لك يف ًارهش نوكي لب ٠ تارم سمخ موي لك يف رركتي ال هنكلو
 تاذللا نم درجتلاو . ةيحورلا ةضايرلا رهش وهو «. ماع

 . ليللا نم ًافرطو رهشلا كلذ رابخ لوط تاوهشلاو

 نم يعامتجإلا ريمضلا يبريو سفنلا بذي موصلا نإو

 ةرطيسم اهلعجيو ةيناسنإلا ةدارإلا ىوقي وأ وهف ةريثك هوجو

 تعطِق ترطيس اذإ تاوهشلاو تاذللاو «. اهتاوهشو اهتاذل ىلع

 . نواعتلا لذب عزانتلا ناكو . تاقالع نم داحألا نيب ام

 رحانتلا بابسأ نم ببس ىوقأ ىلع ةرطيس اهيلع ةرطيسلاف
 . دساحتلاو ضغابتلاو

 نع ناسنإلا هب ولعي 2 يحور ديرجت ايناث موصلاو
 يف ةكئالملاك نوكيو « ىلاعت هللا ىلإ هجتيو ةيداملا ةايحلا بابسأ

 زئارغلا ةدناعمو « ةدهاجملاب مهتناكم ىلإ لصي هنأ ديب مهتراهط

 ارثأ ىوقأ هلمع لعجي كلذلو . اهيلع ةرطبسلاو ةيناسنإلا

 ًابرقت غلبأ نوكي داهجب ءيججي ام نأل ؛ . قات ف ًايرقت مظعأ

 يور دقف ربكألا داهجلا تاوهشلا داهج ِيلَك يبنلا ىمس
 هللا ليبس يف اهازغ ةوزغ نم هعوجر دنع لاق ولي لوسرلا ن نأ

 لاطأ



 داهج وهو ءربكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم انعجرو

 . (« تاوهشلا

 فيعضلا ىلع فطعلاو ةمحرلا حور ثب هيف ًاثلاث موصلاو

 هيف اك مهساسحإو مهرعاشم يف ءافعضلا نم برقلاو نيكسملاو
 عوجلاب رعشي هنأ كلذ . مهالع يف ةكئالملا ىلإ يحورلا ولعلا

 سحي نم الإ ءافعضلا مالا كردي الو . نيعئاجلا مالاب سحيف

 مهعم فلتئاو نوعلاب مهدمأ مهمالا كردأ اذإو « مهساسحإب

 يف ًاصوصخو ءافعضلا ةنواعم ىلع هي يبنلا ثح دقو

 امنإ . مكئافعض يف يوغبإ » : مالسلا هيلع لاق دقف . ناضمر

 ناك ِةكَي يبنلا نأ يور دقلو . « مكئافعضب نوقزرتو نورصنت

 ناك ةريخألا ةرشعلا تءاج اذإف . ناضمر يف نوكي ام دوجأ

 . ةلسرملا حيرلا نم دوجأ

 فالتئاو ريمضلل ةيبرت هيف موصلا دجن اذكهو 8

 حضوأ ةيعامتجا ناعم اهيف ةاكزلاو يعامتجا نواعتو يحور

 ةيعرش ةضيرف ةيحان نم يهف . يحورو يدام نواعت اهنأل

 برقتي ةيحور ةدابع ةيحان نم يهو . بئارضلا ىبجت امك ىبجت

 ةينلا ًابستحم ًاراتخم اهئاطعاب قحتسيو « ىلاعت هللا ىلإ دبعلا اهب

 ىون اذإ « هيلع ًامرغ نوكت نأ ال ؛ هل ًاتغ نوكت نأ اهم ًايجار

 (ى ًارسق تيبجو « ًاهرك تذخأ اذإ امأ , اهئاطعإ دنع ةدابعلا

 اهربتعي لو . هنم ذخؤي ًامرغم اهبحاص اهربتعاو بئارضلا ىبحت
 نوكي باوثلا نأل « هل باوث ال نإف « همنغي تاعاطلا نم ًانغم
 . ةينلا رادقم ىلع
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 هللا قح يهو « ءاينغألا لام يف ءافعضلا قح ةاكزلاو

 اهيف ام كيرت اهفراصمل ىلوألا ةرظنلاو « هليبس يف داهجلل ىلاعت
 نوكت يهف . لضاف عمتجم ريخ نوكت يتلا نواعتلا يناعم نم

 شيعي ال فيعض عمتجملا يف نوكي اليكل نيكاسملاو ءارقفلل
 نم ىطعت يهو « ةوق هيف ناك نإ ةح اص ةوق هنم لعجت ةشيع

 , ذخآلل لالذإ كلذ يف نوكي ال ىتح . داحآلا نم ال ةلودلا
 . اهفراصم يف اهقفنت يتلا يهو . اهعمجت يتلا يه ةلودلا نأ ذإ

 نم نوقيدصلا هتباحص هلعفيو . ِّلكَي دمحم لعفي ناك كلذكو

 . هلعب

 ام دادس ىلع اوناعي نأب « باقرلا ريرحتل فرصت يهو
 نم ديبع ىرتشت نأبو . مهقتع ليبس يف ديبعلا ضعب هب مزتلا

 « ليبسلا هب عطقنا نم لك ىلع اهنم فرصيو « اوقتعيو اهلام
 يتلا هضرأ يف لام هل ناك ولو « هيلإ يوأي ىوأم دجي الو

 ىنسحلاب مالسإلا ىلإ ةوعدلا ىلع اهنم فرصيو « اهرداغ
 يف فرصتو نسحأ يه يتلاب ةلداجملاو . لوقلاب هنع عافدلاو

 امب مهدادمإو «. دنجلا ةلاح يف يأ ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا

 نع نيدلا دادس يف فرصتو « ةريخذو نوم نم هيلإ نوجاتحي
 مهفرصت يف نكي ملو داسف ريغ يف اونادتسا دق اوناك اذإ نينيدملا

 يف اوراصو دادسلا نع اوزجع دق اوماد ام داسفإ الو فرس

 نم نيد دادس يف فرصت كلذكو « دادسلا اهعم رذعتو ةرسع

 ناك ولو . سانلا نيب حالصإ وأ حلص ليبس يف اونادتسا

 نإف « اهودارأ يتلا مراكملا يف اوناعيل مهيلع رذعتي ال دادسلا
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 : لاق هنأ هلع 25 يبنلا نع يور دقو مراكملا يمني :ي نيدلا اذه

 . 0 قالخألا مراكم مهأل تعب اغإ 00

 نواعتم لضاف عمتجم داجنإ ىلإ هجتت ةاكزلا دجن اذكهو

 تافآلا نم عمتجملا ةيامح ىلإ ًاضيأ هجتتو ًايدامو ًايبدأ

 ةيامح فعضلا ةجلاعم نإف ؛ ىجراخلا ءادتعالاو . ةيلخادلا

 اهتم ءزجو«هيف ةوقلا رصانع لكل عمجو ٠ هلخاد نم عمتجملل

 . حالسلاو ةنؤملاب هدادمإو دنحلا ةيوقتل فرصي

 لك ىلع بجوت ىتلا ةروثنلا تاقدصلا ةاكزلا ريغ كانهو

 ملعي نمف ٠ ةلجاع ةجاح يف نوكي نم ةجاح دسي نأ ملسم

 ةنوعم هيلإ لصت ال تناك اذإ هنواعي نأ هيلع بجي ريقف لاح

 هنإف ماكحلا ىلإ ولو هدي دمي نأ بحي ال ًاففعتم ناك وأ « ةلودلا

 ةضاضغ اهيف نوكي الو . هسفن ضمرت ال ةقيرطب هتنواعم بجت
 يتلا ةيدهملا هنم لبقتيو . ءادهإلا ليبس ىلع هيطعي نأك . هيلع
 لضفلا لهأو . دادسلا هنم بلطي الو ًانيد هيطعي وأ . هدهجت ال

 هلوقب نوذخأيو . ىذأ الو نم ريغ نم ريخلا ليبس مهل هللا حتفي

 نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونما نيذلا اهبأ ايإ» : ىلاعت
 ءىفطتو بولقلا نارين ءىفطت ةروثنملا ةقدصلاو *«ىذألاو

 ةيصعملا ءىفطت ةقدصلا » : مالسلا هيلع لاق دقف . بونذلا
 . ( رانلا ءاملا ءىفطي اك

 يهف . بونذلا رفكت يتلا تارافكلا كلذ قوف كانهو

 ماعطإ اهيفو باقرلا قتع اهيفف . عمتجملل بيذهتو ةيوقت ًاضيأ |
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 يلو هعمج ال يبد بجاو تارافكلاو 3 مهتوسكو نيكاسملا

 8 هاياطخل ًاعفرو هبونذل ًاريفكت نيدتملا هيدؤي لب رمألا

 ابنإف 3 ةيحضاالا ةقدصو رطفلا ةقدص اذه لك عمو

 دايعأ نم نيميظع نيديع يف حاتحملاو ريقفلا ةجاح دسل

 ةحرف ديعلا نوكيف « ةينيد ةضيرف ءادأ دعب امهو نيملسملا

 ةحرفلا هذه يف كرتشي نأ بجيو . لماكلا هجولا ىلع اهئادأل
 دقلو « ةقرشملا مايألا هذه يف مهتايجاح دسب ءارقفلاو ءاينغألا

 لاملاب نوكت ىتلا ةيعامتجالا ةدابعلا وه - جاو كالا

 سانلا اب موقي ندبلل تادابع ةالصلاو موصلاف . ندبلاو

 ىلاعتو هناحبس هللا هبلطي ام نودؤي نينيدتم اوماد ام نوعمحأ

 يهف ةاكزلا امأ «, ءادألا ىلع ةيندب ةردق مهيف تماد امو . مهنم

 اصوصخ عمتجملل قوقح نم مهيلع ام نودؤي ءاينغألا ةدابع

 . تارافكلاو ةروثنملا تاقدصلا كلذكو هءارقف

 الف . لاملاو ندبلا نيب عمجت ةدابع هنإف . جحلا امأ

 ىلع ةردقلاب ةيلاملا ةعاطتسالاو ةيندبلا ةعاطتسالا ثيح الإ بجن

 ةدامعو ندبلا ةدابع نيب عمجلا وهو ىنعملا اذمل جحلاو

 هيفو لمكأو مظعأ نواعت هيف ناكو «. ناينعملا هيف ناك لاملا

 ةيحانلا نم وهف . ىوقأ نكي مل نإو حضوأ يحور بيذهت

 هللا تيب ىلإ قيمع جف لك نم نوملسملا بهذي ةيحورلا
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 ةيحورلا هتدئام ىلع نوقتليف « هفويض مهنأب نورعشيو ؛؟ ىلاعت
 يف مهنأ نورعشي مهو . ناوضرو ىلاعت هللا نم ىوقت ىلع
 اوناك نإو .رخآ ناكم يأ يف مهنم ىلاعت هللا ىلإ برقأ كسانملا

 لاق امك . ةعارضلاو ءاعدلا اوئسحأ اذإ هنم برق ( يف ئاد

 ةوعد بيجأ بيرق ينإف ىنع يدابع كلأس اذإو» : ىلاعت
 هيلع ميهاربإ ءايبنألا يبأ راثآ نودهاشي مهو «يناعد اذإ عادلا
 نورعشيو اهلك تالاسرلا يف ةدابعلا ةدحوب نورعشيف , مالسلا

 ةلباقلا لايجألاو ليحلا اذه لهأ نيب ال « ةيناسنإلا ةدحولاب

 نيب ةيحورلاو ةيناسنإلا ةدحولا هذهب نورعشي لب .طقف

 امك . يضاملا ببسب عازن نوكي الف . نييضاملاو نيرضاحلا

 . رضاحلا يف ةمحرو ةدوم نوكت

 نمآلا همرحو ةسدقملا هضرأ فو ىلاعت هللا مامأ سانلاو

 ميلاقألا نيب ةقرفت ريغ نم همامأ ةقلطملا ةاواسملاب نورعشي
 ال ىتح « طيخم ريغ ًادحاو ًاسابل ًاعيمج نوسبلي ذإ . سانجألاو

 ثيح نم ممايث لاكشأ يف نوفلتخي سانلاو . لكشلا فلتخي

 وه سيل دحاو عون نم اهعيمج تناك اذإف . اهتكايحو اهتطايخ
 فالتخا ريغ نمو نطقلا وهو اهاندأ نم لب اهطسوأ الو اهالعأ

 ةدحاو ةمأ مهخأو ءاوس مهنأب نورعشي عيمجلا نأف ء لكشلا يف

 . مهميلاقأ فلتخت اهم

 |ثيح ىلاعت هللا ريبكت جحلا يف ًاضيأ ةيحورلا ةيحانلا نمو

 ىلإ عفترم نم نكامألا مهم تريغت اثيحو اورفاس (ثيحو اولح

 . عفترم ىلإ ضفخنم نم وأ ضفخنم
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 وهو هئادا مايأ يف ىلاعت هلل مئاد ركذ جحلا ةلمحلا يفو

 , ةعلاملا سوفنلا هبرقت ىذلا وهو اهئاودأل

 فالتخا ىلع نوملسملا ىقتلي ةيداملا ةيحانلا نمو

 . نمآلا ىلاعت هللا مرح يف مهميلاقأو مهناولأو مهسانجأ
 ريخ نم رخآلا ميلقإلا لهأ دنع ام ميلقإ لك لهأ فرعتيو
 سنأ هيف هسفن فرعتلا نأ قوف كلذو . مهتجاح نع ضيفي

 : ىلاعت هلوق ققحتي . ىميلقألا فراعتلا اذهبو . يبدأ ىحور

 ًابوعش مكانلعجو ىثناو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ ايإف
 فراعت جحلا يفف 4 مكاقتا هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو
 نم داوتو محارت ىلع يداملا نواعتلل ليبسو يحور ءاقتلاو يلعف

 نم دازب نرتقي اهيف يداملا دازلا نأل . ةعزانم الو ةسفانم ريغ

 . #ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودوزتوإ# : ىلاعت لاق اك ىوقتلا

 ىلإ اهنم يهتننو تادايعلا ىلإ تاراشإ هذه ه١

 نادجولا ةيبرت ىلإ هجتت مالسإلا يف تادابعلا نأ - ىلوألا

 نوكتيل . هريغ عم افلتؤم مالسإلاب نمؤملا لعجي يذلا ينيدلا

 ةبحملاو ةدوملاو . باحتم داوتم يناسنإ عمتجم فالتئإلا اذه نم

 لب ءرخاآ نيد نود نيد لهأب ناصتخت ال بلقلا يف اتنكس اذإ

 عضوم يف ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ يف ملكتنسو « عيمجلل نوكت

 نإ هنأو . مالسإلا يف ةماعلا ةيناسنإلا ةقالعلا نايبل اهب صاخ

 لييضت



 سانلا نيب مائولاو ةبحملاو ةدوملا اهعم تناك ملاعلا هئدابم تداس

 داسفإلا لواحي نم نإو . ملسم ريغو ملسم نيب قرف ال ًاعيمج

 . مالس يف شيعتو هنم اهسفن يمحتل ةعامجلا باقع هلاني هيف

 درجم اهتياغ تسيل مالسإلا يف تادابعلا نأ  ةيناثلا

 عفنلا ىلإ هجتت مالسإلا يف تادابعلا نأ لب « ةيبلسلا ىوقتلا

 الو ضغابتم ريغ باحتم عمتجم داجيإ ىلإو ملاعلا يف يناسنإلا

 ةدابع نوكت ال ةيلاعلا ةياغلا هذه ىلإ دؤت مل اذإ اهنإو « عزانتم

 هيلع ةبوسحم نوكت لب « ىلاعت هللا نم ةيضرم اهبحاصل ةبوسحم
 هلل ةينلا صلخب مل هنأل « هيلع الابو جننت لب هل ًاريخ جتنت الو

 ةيضاق هبلقل ةرهطم نوكت نأ اهيف هلل صالخإلا ةراماو ىلاعت

 يفخلا كرشلا نمو . سانلا نيبو هنيب ةفلؤم « هيف رشلا ىلع
 يئاري ىلص نم » : مالسلا هيلع لاق دقف . ةدابعلا يف ةاءارملا

 يئاري قدصت نمو . كرشأ دقف يئاري ماص نمو . كرشأ دقف

 . « كرشأ دقف

 : ةدابع لمعلا

 ةالصلا ىلع ةروصقم مالسإلا يف تادابعلا تسيلو -

 هللا هجو هب لصقي لمع لك نإف « جحلاو ةاكزلاو موصلاو

 حالصإب ىلاعت هللا بلطل ةباجتسا سانلا قحب مايقلاو ىلاعت

 يف صلخب يذلا لماعلاف « ةدابع دعي اهيف داسفإلا عنمو ضرألا

 هرمأل ةباجتساو ىلاعتو هناحبس هلل ةاضرم هبجاوب موقيو هلمع

 مدقي سانلا هنم عفتني لمع لمعي نمو « ةرمتسم ةدابع يف دعي

 روت



 سرغ وأ اعرز عرز نم » : لَم لاق دقو اهيلع باثي ةقدص
 . « ةقدص هب هل بتك ةباد وأ ناسنإ هنم لكأف اسرغ

 ىأر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نأ يور دقلو

 لاقف «. اندباع اذه ليقف هنع لأسف سانلا ىلع لماحتي الجر

 مالسلا هيلع لاقف . هلكؤي انلك اولاق ؟ هلك ؤي نمو مالسلا هيلع

 نب رمع ىلع لخد لجرلا اذه لثم الجر نأ يور دقو
 لاقف هوخأ هل اولاقف كي هللا لوسر لأس اى لأسف . باطخلا

 . هنم دبعأ هوخأ هنع هللا يضر رمع

 نم مهتياعرو مهنوئش ىلع مايقلاو لايعلا ىلع يعسلاو
 يبنلا ىلإ بسن كلذلو . بونذلل ةرفكملا تادابعلا لضفأ

 ىلع ىعسلا الإ رفكي ال ام بونذلا نم» : لاق هنأ هن

 . « لايعلا

 : نارمأ نيبتي كلذبو

 ءايندلا نع ًادرت تسيل مالسإلا يف تادابعلا نأ  |مهوأ
 , سانلا تاجاح دسب ًاضيأ ايندلا نوئشل لمعلا يف اهنكلو
 قلاخ نيملاعلا بر نم ةاضرملا بلطو مهيلا ةنوعملا دي دمو

 . سانلا

 ةيعامتجا ةمدخب موقي هنأ ظحال اذإ لماعلا نأ  |ههيناث
 لمعي نأ دارأ نإ هنأو لمعي مو عنتما نإ مهيذؤي هنأو ) سانلل

 ,؟



 هسفن هيف ومست ىوتسم ىلإ ولعي هدابع عفنب ىلاعت هللا ءاضرإل

 يف موقي ةفاكلل مداخ لب «٠ سانلا نم دحأل امداخخ نوكي نأ نع

 هللا دبعي وهف لمعي ماد ام هنأ رعشيو هتقاط ردقب هلمع دودح

 رادقمب سانلا تاجاح نم صقني هلمع كرت نإ هنأو « ىلاعت

 . كرتلا

 . ًاقيثو ًأطبر مهعمتجمب داحآلا طبري بير الب اذه نأو

 لضافلا ماعلا يأرلا

 ريمضلا ىوقتي اهبو « حاورألا ءاذغ تادابعلا نإ  ه*

 ةايح ايحت ال ةحلاصلا ةرذبلاك نوكي هنكلو ولعيو يعامتجإلا

 نم دحاو نكي مل نإف « اهيمني وج يفو اهيذغت ةبرت يف الإ ةبيط
 حلاصلا وجلاو . انسح ًاتابن تبنت الو تلبذ نيرمألا نيذه

 تابنألل ةحلاصلا ةبرتلاو سفنلا يف ةدابعلا هرذبت ام ةيمنتل

 ماعلا يأرلا ناك اذإف . لضافلا ماعلا يأرلا وه ريمضلل ةبسنلاب

 هترمت ةدابعلا هيبرت يذلا ينيدلا نادجولل نوكي ال الضاف- سيل

 تبرت داحأب ماعلا يأرلا يذغت تادابعلا تناك اذإو « ةبيطلا

 باحصأ يمحي يذلا وه ماعلا يأرلا نأف « مهتانادجو

 سانلا نوكي نأ نكمي ال هنأل . رارشألا نم بيطلا نادجولا

 هللا قلخ يتلا ةيناسنإلا ةرطفلل ةافاجم كلذ نأف « ًارايخأ ًاعيمج

 . اهيلع سانلا ىلاعت

 ةباقر دجويو . لضافلا نادجولا يوقي ماعلا يأرلاف

 , هرش رهظي الف هسفن ىلع يوطني ريرش لك لعجت ةباقرو ةيسفن

1١ 



 الإ داحآلا بيذهت يمني ال هنأو . رهظيف ةعاجشلا دجي ريخ لكو
 ىتح لئاذرلا ءافخإو ةليضفلا ةرصن ىلع لمعي لضاف ماع يأر
 دسافلا ماعلا يأرلا الإ ةعامجلا دسفي الو . اهنماكم يف لبذت
 . اهسأر ةعفار لئاذرلا كرتيو ةليضفلا ةيامح نع رصاقتي يذلا

 موقي لضاف يأر نيوكت ىلع مالسإلا لمع كلذلو
 . هيف جوع ال ميقتسم طخ يف عمتجملاب ريسيو جوعمل

 ماع يأر نيوكت يف مالسإلا هيلإ هجتأ رمأ لوأو - 4
 ةمألا ىلع بجوأف . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا وه لضاف
 ىلوتي نم اهنيب نم نوكي نأ يئافكلا بجاولا هجو ىلع ةعمتجم
 يف ريخلا ريسيو مهرورش نع رارشألا عنتميل ماعلا داشرإلا
 . ةرهاظ ةليضف يف ةعامجلا نوكتف . هارجم

 كانه نكلو . تيأر اك يئافك ضرف ماعلا داشرإلا نإو

 هلمع يف نكي مل ام هعنمي نأ ًارش ىأر درف لك ىلع ينيع ضرف
 ىأر نمف.« . الل طباض ال ىضوف رومألا لعج وأ ماظنلل داسفإ

 رخآ ىأر نمو هتقاط يف ماد ام هعنمي نأ هيلع رخآ يذؤي الجر

 المع همامتإل ليبسلا هيلع عطقي نأ هيلع احضاف المع لمعي
 مل نإف هديب هريغيلف ًاركنم مكنم ىار نم » : ِةْلَك يبنلا لوقب
 نوكت ةريخألا لاحلاو « هبلقبف عطتسي ١ نإف هناسليف عطتسي

 . داسفلا ماعلا يأرلا دوسي امدنع

 نع يبنلاو فورعملاب رمألاب صوصنلا تءاج دقلو
 ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو# : ىلاعت لاق دقف . ركنملا

 تف



 مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو
 ١١84(. نارمع لا ) * نوحلفملا

 ةصاخ ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا نأ نآرقلا ركذو

 ةمأ ريخ متنك » : ىلاعت لاق , اهريخ طانمو ةيمالسإلا ةمألا

 نونمؤتو ركنملا نع نوهغتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ
 ١١١(. نارمع لآ ) «هللاب

 ريخلا عيجشتو رشلا ىلع موللا مهيف ناك اذإ سائلا نإو
 عقو ذإو « يفتخي ركنملا نع تهانت اذإ اهنإف . ةلضاف ةمأ تناك

 ىلع رهظي يذلا رشلا نأل , هركني نم دجوي الو هسأر اعفار

 ربتعت اهلك ةمألا نإو « هب سانلا يرغي يذلا وه حطسلا

 كرتب مهعمتجم اودسفأ مهنأل . ليئارسإ ينب ميركلا نارقلا مذ

 لاق كلذلو . مهوبني نأ ريغ نم مهمثإ ف نوعتري نيمثآلا

 ىلع ليئارسإ ينب نم اورفك نيذلا نعل» : ىلاعتو هناحبس
 نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ . ميرم نب ىسيعو دوواد ناسل

 . «نولعفي اوناك ام سئيل . هولعف ركنم نع نوهانتي ال اوناك

 مثال بذهم ماع يأر ريغ نم اوكرت اذإ نيمثآلا نإو
 تطقس مهيديأ ىلع ءالضفلا ذخأي مل اذإف عمتجملا ءانب اومده

 تالصلا تعطقتو اهرومأ تبرطضاو , اهاح تريغتو .ةمألا

 ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ : اهطبرت يتلا
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 رارشألا نوكرتي نمل ًالثم ِةَِك يبنلا برض دقلو *«مهسفنأب

 لثم » : مالسلا هيلع لاقف مهوبني الو رشلا عتارم نم نوعتري
 ضفخي الو قحلا ميقي ال يذلا يأ) هللا دودح 5 نهدملا

 راصف ةنيفس يف اومهتسأ موق لثم ( ًانواهت وأ ًاقلم لطابلا

 اهلفسا يف يذلا ناكف ؛ . اهالعأ يف مهضعبو اهلفسأ يف مهضعب

 رقني لعجف ًاسأف ذخأف هب اوذأتف ٠ اهالعأ يف يذلا ىلع ءاملاب رمي

 دب الو متيذأت ) : لاق ؟ كلام اولاقف « هوتأف « ةنيفسلا لفسأ

 . مهسفنأب اوجنو . هوجنأ هيدي ىلع اوذخأ نإف « ءاملا نم يل
 . (« مهسفنأ اوكلهأو هوكلهأ هوكرت نإو

 ةعامجلا لاح نع ءيبني ميركلا يوبنلا لثمل اذه نإو

 مدع نأو ةلاحم ال ةكلاه اهنإف ءرشلا عفد ىلع نواعتت مل اذإ

 ةذبانتم اهلعجيو . ةعامجلا رمأ قرفي رشلا عفد ىلع نواعتلا

 لاق دقلو اهداحا نيب رفانتلا نوكيو . اهبولق عمتجت ال ةربادتم

 .ركنملا نع نوهتلو فورعملاب نرمأتل » : مالسلا هيلع
 نبرضيلو « ًارطأ قحلا ىلع هنرطأتلو ملاظلا يدي ىلع نذحخأتلو

 . « مكل باجتسي الف نوعدت مث ضعبب مكضعب بولق هللا

 مالسالا ثح لضاف ماع يأر نوكتي نأ ليبس يف - هه
 هنأ ذإ . داحآلا نيب فالتئالا ساسأ وه ءايحلا نأل . ءايحلا ىلع

 هنم رفني الو . سانلا هلبقي ام الإ هنم رهظي الأ ىلع ءرملا لمحب

 يتلا ةيعامتجالا ةقايللا هب دجوت يذلا وهف . ميلسلا قوذلا

 هلو يبنلا هيلع ثح كلذلو . رشلا يفتخيو ريخلا اهيف رهظي
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 الو قلخ هحبكي الف ؛ هاوه ءارو قالطنالا نم هعنمي يذلا

 نم سانلا هئراوت امه نإ » : مالسلا هيلع لوقي كلذلو . لقع
 ءايحلا نأ يأ « تئكش ام عنصاف حتست مل اذإ : ىلوألا ةوبنلا مالك

 ةدارإلاو قلخلا هعم لحنا لحنا أذإف « عناملا ىقلخلا ديقلا وه

 يغبني ام اهنم رثتسي ال « اهرش ةنلعم ةيناسنإلا زئارغلا تقلطنإ

 سفنلا تطبضنا ءايحلا داس اذإو اهراثا لك رهظت لب « هراتتسإ

 مالظلا لعج هراتتساو رشلا عوزن اهيف رتتساو ةيقلخ دويقب

 . ديزيو ومني ال وأ « هلتقي

 قيلي ام الإ اهنم نكي مل ءايحلاب سوفنلا تطبضنا ثيحو

 سانلا نيب ةيعامتجإإلا تاقالعلا ىوقت كلذبو « يغبنيو

 لكل » : مالسلا هيلع لوقي كلذلو . باحتلاو فلأتلا نوكيو

 ا ءايحلا مالسإلا قلخو قلخ نيد

 دومحم رمأ اذهو . هنع عافدلا بجي نطوم يف قحلا نع عافدلا

 فرشي ام قحلا لوق نأ كش الو هروهظ فرشي ام لك رهظيف

 الو ءاذختسا دعي هعضوم يف قحلا لوق كرتو هروهظ ناسنإلا

 يفخي نبحلا نأ ءايحلاو نبحلا نيب طباضلا قرفلاو « ءايح دعي

 يع



 . هنالعإ غوسي ال ام يفخي ءايحلاو « هنالعإ بجي ام

 تسيل ةيرحلا نأل . ةيرحلا عم ضراعتي ال ءايحلاو
 ةديقم الإ روصتت ال قحلا ةيرحلا امنإ ةيقلخلا دويقلا نم ًاقالطنإ

 ىلع ًالمتشم نكي ملو مهعمج قرفي الو . سانلا رضي ال اب
 امنإ . ةيرحلا هذه ضراعي ال ءايحلاو . ةليضفلا ىلإ هيجوت
 ةيقيقحلا ةيرحلاو . ةيقلخ مئاكشب ديقملا ريغ قالطنالا ضراعي

 . نايقالتي الو قالطنإلا ديقت

 ًافيظن عمتجملا نوكي نأ ىلع صيرح مالسإلا نإو 5
 ثح كلذلو « راظنألا نع هيف رتتسي لب . ثبخلا هيف رهظي ال

 . يفتخت الو لئاضفلا نلعتو يفتخت لب لئاذرلا نلعت الأ ىلع

 اهعمو الإ رهظت الو . سانلا ىلع ةميرحلا راتسأ فشكت الف

 يعامتجإلا وحلا دسفي باقعلا نع ةدرحي اهنالعإ نأل . اهتبوقع

 ريغ نم تنلعأ اذإ ةليذرلاف هعابتاب سانلا يرغي رشلا روهظ نأل

 ةعرج دجن ام ًاريثكو « رارشألل ًايلعتو اهيبنت كلذ ناك اهتبوقع
 ًاعبت ةيناثلا تناكف «, تنلعأ ةميرجل ةيكاح _يهو 2 تعفو

 نم هوملعت اوبكترا ام نأب رارغالا حرصي ام ًاريثكو . للوألل
 . هتنلعأ ةيئرم ريغ وأ ةيئرم ةعاذإ وأ هترشن ةفيحص

 ةنرتقم ريغ ةميرجلا نالعإ مدع ىلع مالسإلا ثح كلذلو

 دقف هتيرج نلعأ نمف . ةيرج نالعإلا ربتعاو « اهتبوقعب
 نلعأ نمو « نالعإلا ةيرجو لعفلا ةميرج : نيتيرج بكترا
 . نالعإ نم بكترأ ام رادقمب اهمثا يف كراش دقف هريغ ةميرج
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 نم سانلا اهمأ ( : لاقو 3 ةقيقحلا هذبم دمحم ص دقلو

 هللا نم رتس يف وهف رثتساف تاروذاقلا هذه نم ائيش بكترا

 . (« دحلا هيلع انمقأ هتحفص ىدبأ نمو

 هللا نع سانلا دعبأ نم نإ » : مالسلا هيلع لاق دقلو

 لاق هللا لوسر اي مه نمو ليق نيرهاجملا ةمايقلا موي لزانم
 حبصيف هيلع ىلاعت هللا هرتس دق ليللاب المع لمعي يذلا كلذ

 . « هللا رثتس فشكي اذكو اذك تلعف لوقي

 اورفاضتي نأ نينمؤملا بجاو نأ نيبتي اذه نمو  ها/

 ىلإ ةوعدلا نع نمؤم تكسي الو . لضاف عمتجم داجيإل
 نيب تالصلل ضفن الو ةنتف ريغ نم هتعاطتسإ ةرئاد يف ةليضفلا

 يف دايحلا ىلع فقي نأ نع نمؤملا يبنلا ىبن دقلو . ةعامجلا

 لب « اهيف شيعي ىتلا ةعامجلا ةرئ اد يق رشلاو ريخلا نيب ةكرعل

 : مالسلا هيلع لاق دقف « لماع ًايبايإ ًارصنع نوكي نأ هيلع

 نإو تنسحأ سانلا نسحأ نإ لوقي ةعمأ مكدحأ نكي الو

 نإو اونسحت سانلا نسحأ نإ مكسفنأ اونطو لب . تأسأ اؤاسأ

 اذه ًاصيرح مالسإلا ناك اذاملو « ةءاسإلا اوبنجتف اوءاسأ

 قضافلا يأرلا نأل كلذ : لضاف ماع يأر نيوكت ىلع صرحلا

 ةوق نوبهري سانلا نإلو . لئاضفلا هيف نلعتو لئاذرلا هيف وبخت

 تيأر نإو « فويسلا عدرت امم رثكأ عدري وهو 5 ماعلا يأرلا

 هذه فصت ترصو مهعومج داس ىتح ًاموق ىشفت دق رشلا
 نم دحاو لك نأ هانعم سيل كلذ نأ ملعأف  رشلاب ةعامجلا
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 هانعم لب « اهيف مدعنأ ريخلا نأو هيف ريخ ال ريرش ةعامجلا هذه

 لهأو' .هتاعد اهيلع رطيسو ءرشلا اهداس ةعامجلا نأ

 مظعف 3 مهباقلأ تمظعو مه ؤامسأ تمخض ولو 4 ةراعدلا

 ءامسأ تمظع الكو 2 رشلا فصو وحمي ال باقلألاو ءامسألا

 ناك نإو ء رشلاب ماعلا يأرلا فصو يف مهتوطس تداز رارشألا

 عمست الف 3 ةعامجلا ةحل يف اووطنا مهنكلو 2 ًارايخأ نورثكألا

 لمح نع اوفعض وأ « ةباجتسإلا نم اوستي مهنأل ًاتوص مهل

 مهف .اهوحمي ال مهيف ريخلا ةوق صقني ناك نإ اذهو . ءبعلا

 . رييغتلا ىلع نولمعي نيذلا هللا نيد يف ءايوقألا دجوي

 ىلإ عمتساو « ملاعلا يف ةرايسلا فحصلا نآلا أرقاو
 ًايوق اتوص دجت ال كنإف . ءاضفلا زاوجأ عطقت يتلا تاعاذإلا

 امل يود اسوق لبق ةلوج ديك لاق يح < هبت موقت هلك

 . « حلستلا عنم ىلع قفتي مل نإ

 رطيس دق . دساف يملاعلا ماعلا يأرلا نأل قفتي نل هنكلو

 مهنأ ىح « ةباغلا ُْق شوحولا ناسلب نوثدحتي ءاربك هيلع

 حباذملاو 3 ارش لوديري امدنع ًاغضم ةيناسنإلا ةيلك نوغضكمي

 0 حرفلا ةرظن اهيلإ نورظني مهعيمجو ءرودت ةيرشبلا
 ء نم موي لك فولألا فولأ قفنتو . سئيتسملا فئاخلا وأ

 كلت تمزه وأ ةلودلا كلث ةسايس تحن لاق نأ الإ ىودح

 . ةفيعضلا ةمأآلا
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 يوذ نم وأ « مالقألا ةلمح نم ركفلا ةداق تيأر لهف

 رطخلا كلذل اوكرحت دق « ءاكحلاو ةفسالفلا نم وأ ةنسلألا

 ىلإ ىهتنإو « هتياغ ىلإ راس نإ رذي الو يقبي ال يذلا مهادلا

 يتلا لودلا كلت دباعم يف اوماق نيدلا لاجر تيأر له « هتيام

 ,روبت ال ةراجت اهذختت يبلاو « ةرمدملا تالآلاب اهسفن حلست

 نيدلا نأو سانلا ىلع كلذ ةيغب اهنودصقي نمل نونيبي اوذخأو
 ًادادعتسإ وأ « لعفلاب ءادتعإ نوكي نأ الإ مالسلا ىلإ وعدي

 . ءادتعالل

 ىلإ وعدت توفخ يف عمست ًاتاوصأ ًانايحأ دجن اننإ

 ةحلسألا جيجع طسو يف بهذت نأ ثبلت ال نكلو « مالسلا

 يف بهذي نأ ثبلي ال ليلع ميسنك اهلثمو « نارينلا بيلو

 . نارينلا نم ديدشلا جيجألا كلذ طسو

 ىودل اننيب مويلا تنك ول « هللا لوسر اي يديس اي

 ىلإو « ةمحرلا ىلإ سانلا وعدي نيملاعلا يف ميركلا كتوص

 , مهتنواعمو نيملاظلا قيرط يف ريسلاو ملظلا نع عانتمإلا

 تبتك نإ يدابع اي» : كبر نع كلوق هلك ملاعلا عمسلو
 : لوقت تنأو سانلا كعمسلو ( اوملظت الف يسفن ىلع لدعلا

 ىلإ تيضم كنكلو «رانلا ىلإ ىعس دقف ملاظ عم ىشم نمو

 بجي امي اوماق لهف . ءاضيبلا ةجحملا كعابتا يف تكرتو « كبر

 . طارصلا ءاوس ىلإ مهدها مهللا . مهيلع
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 اوعكرا اونما نيذلا اهيأ اي : ىلاعت هللا لوقي - م

 . نوحلفت مكلعل ريخلا اولعفاو مكبر اودبعاو اودجساو

 يف مكيلع لعج امو مكابتجا وه هداهج قح هللا يف اودهاجو
 نم نيملسملا مكامس وه ميهاربإ مكيبأ ةلم جرح نم نيدلا

 ءادهش اونوكتو مكيلع اديهش لوسرلا نوكيل اذه ينو لبق

 وه هللاب اومصتعاو ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوميقأف . سانلا ىلع

 . ( الا/ جحلا) «ريصنلا معنو ىلوملا معنف مكالوم

 فقوم انل روصت ميكحلا ميركلا باتكلا يا نم ةيا هذه

 اهتياغ هنأل ءريخلا لعفب ةنرتقم ةدابعلاف « ةايحلا نم مالسإلا

 رصتقي هتاذل ًادوصقم اضرف اهتاذ يف ةدابعلا تسيلو « اهترمثو

 اهنكلو بولقلا سمت ال روصو لاكشأ ىلإ لوحتت ال ىتح . هيلع
 وه مالسإلا نأ نيب دقو . اهب الإ ققحتت ال ةياغ اهءارو ةياغ

 نأ تنيبو ِِلَظ دمحم ءاج نأ ىلإ مي ميهاربإ ندل نم نييبنلا ةعيرش

 قيض يف اهعم شيعت ال يتلا ةيناسنإلا ةرطفلا نم مالسإلا
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 ًافارسإ تسيلو . ًاككض تسيل ةشيع اهعم شيعت لب جرحو

 . افرتو

 : ىلاعت لاق امك اطسو ةيمالسإلا ةعيرشلا تناك

 ىنعم عم براقتت ةيطسولاو 4 اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو»
 هلوق يف ةدراولا مهطسوأ ةملك ىنعم ءاملعلا رسف كلذل ةيلاثملا

 ملقلا ) «نوحبست الول مكل لقأ ملأ مهطسوأ لاقإ# : ىلاعت

 . مهقدصأو ًالوق مهلدعأو مهلثمأ ىنعمب (؟/

 كلذكو # : ىلاعت هلوق نيرسفملا ضعب كلذك رسف دقو

 تعبتا ول ةيلاثم ةمأ يأ ( ١4 ةرقبلا ) * اطسو ةمأ مكانلعج

 . اهقحب تماقو ىللباعتو هناحبس هللا ةعيرش

 ةيناحورلا نيب طسو اهنأب ةيطسولا ىنعم نوريثك رسف دقلو

 حورلاب اهتيانع راوجب مسجلا بلاطم لمبهت مل اهنأو ةيداملاو

 نيريسفتلا الك نإ لوقنو . نادجولا ةيبرتو سفنلا بيدبتو
 يهف 2. نيقرتفم الو « نيداضتم ريغ نايقالتم امهو ء ميلس

 ةرطفلا ةعيرش يهو « حورلاو ةداملا نيب عماجلا ىنعملا اذهل ةيلاثم

 ىلإ ناسنإلا عفرت حورلا ةعيرش يهو . اهمواقت الو اهدناعت ال

 , ةداملا فاسفس ىلإ طحنت الف . سفنلا بذهتو ايلعلا جراعملا

 . اهبذهت لب زئارغلا تيمت الو . هظحو هقح مسجلا يطعت يهو

 جتنملا رمثملا قيرطلا ىلإ اههجوت لب سفنلا تاوهش لتقت الو
 يبأ نب ىلع لاق دقلو كلهملا ءىولا قيرطلا نع اهدعبتو

 لبق نم اهوتأف ارابدأو الابقإو تاوهش بولقلل نإ ) : بلاط
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 « ىمع هركأ اذإ بلقلا نإف اهلابقإو اهتاوهش

 ءاذغو حورلا ءاذغ نيب ةعيرشلا تعمح اذهو 8

 هنم تطبه يذلا عفرألا لحملا ىلإ سفنلا ةعفر نيب « ء مسجلا

 : انيس نبا لاق اك

 عفرألا لحملا نم كيلإ تطبه

 عنقمنو ززعت تاذ ءاقرو

 موق ناسل ىلع ءاج (يف ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقلو

 هللا كاتأ (يف غتباو# : مهيلع ىغبو هلاب ىغط يذلا نوراق

 كيلإ هللا نسحأ امك نسحأو ايندلا نم كبيصن سنتالو ةرخآلا رادلا

 لاق دقلو * نيدسفملا بحي ال هللا نإ ضرألا يف داسفلا غبت الو

 ايندلا باوث هللا دنعف ايندلا باوث ديري ناك نم # : ىلاعت

 هيف هدابعل هعرش امو « ىلاعت هللا دنع ام نأ يأ «ةرخآلاو

 تسيل مالسإلا ةعيرش تناك كلذكو «. ةرخآلاو ايندلا حالص

 هتاذ يف حورلا ريهطت ناك ثكإو « حورلا ريهطت درجملا ةدابع اهيف

 ةياغلا وه سيلو تاياغلا نم ةياغ هنكلو : ًانسح ًارمأ

 ةياغ حورلا ريهطتف كلذ نم ضعب ىلإ انرشأ دقو . ىوصقلا

 نسح رمأ هتاذ يف هللا نم برقلا نأل ةياغ وه « ةليسوو
 نم اهريهطتو ةيناسنإلا ةعامجلا حالصإل ةليسو وهو . بولطم

 مساب هلهأ قطني يذلا رشلا مكحتو تاوهشلاو ءاوهألا ساجرأ

 . ضرألا هذه يف سيلبإ

 . حورلاو مسجلا رمأب اهيف ةيانعلا نم دب ال ناك كلذلو
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 ًاسابلو ءاذغ مسجلاب ةيانعلا ىلإ وعدت يتلا ةريثكلا تايآلاف

 هلوق كلذ نمو « ميركلا نارقلا ىف يف ةدراو ةريثك ٠ ًاحاورتساو

 اولكو دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدا ينب ايإ» : ىلاعت
 هللا ةنيز مرح نم لق نيفرسملا بحي ال هنإ اوفرست الو اوبرشاو

 يف اونما نيذلل يه لق قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ ىتنلا

 موقل تايآلا لصفن كلذك ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا

 نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا يبر مرح امنإ لق نوملعي
 اناطلس هب لزني مل ام هللاب اوكرشت نأو قحلا ريغب يغبلاو مثإلاو
 : ىلاعتو هناحبس لاقو « نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت نآو

 الو . مكل هللا لحأ ام تابيط اومرحت ال اونما نيذلا اهيأي »
 . ( ملال ةدئاملا ) * نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت

 ريغ يف اوسبلاو اوبرشاو اولك » : مالسلا هيلع لاق دقلو
 رثكأو . ربكلا نع ىبني ِةْكك يبنلا ناك دقلو « ةليخم الو فرس
 ةيانعلا ربكلا نم نأ سانلا ضعب مهوتف . هنع يبنلا نم

 نأ بحي لجرلا نإ » : هللا لوسر اي اولاقف . هرهظم يف بوثلاب
 هيلع لاقف ربكلا نم اذهفأ . ًانسح هلعنو ًانسح هسبلم نوكي

 ةمعنلا رطب ربكلا .لامحلا بحي ليمح هللا نإ ) : مالسلا

 ءاذغ مسجلاب ةيانعلا نأ هِي يبنلا نيبي اذهبو « سانلا طمغو

 طمغو داسفو يغب هيلع بترت اذإ الإ . هتاذ يف نسح رمأ ًاسابلو

 وه مرحملا قيقحتلا ىلع لب « هتاذل ال كلذل مرحي هنإف . سانلل
 . مهقوقح سانلا طمغو ءادتعالاو يغبلا
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 مسجلا بيذعت اهيف ةدابع نذإ مالسإلا يف سيل

 نع عاطقنالا ىنعم نمضتت ةدابع هيف سيلو « حورلا ريهطتل
 يف ةينابهر ال ١ : مالسلا هيلع لاق دقلو ةينابهر هيف سيلف ايندلا

 هذهب نوصتخيو عماوصلا يف نوفكتعي سان هيف سيلف « مالسإلا

 اهب بطاخي مالسإلا تادابع نأل . اهب مهسفنأ نوذخأيو ةدابعلا

 عيمجلا نأل اهنم عونب سانلا نم قيرف صتخي الو عيمجلا

 لك نم ةينابهرلا بلطت نأ روصتي الو ةدابع لكب نوبطاخم

 تلطعتو . سانلا رمأ دسفو . ةايحلا تلطعت الإو . سانلا

 . قزرلا بابسأ

 ءادف مهسفنأ اومدقي نأ نوديري سانلا ضعب ناك اذإو

 لمعب نوموقي نكلو ءايحأ ةريدألا يف مهسفنأ نونفدي ال مهتمأل

 . ةيلعف ةيامحو مهقوقح نع دوذ هيف نوكي عمتجملل عفان

 . داهجلا يف يه مالسإلا يف ةينابهرلا ِةْلَك يبنلا لعج كلذلو

 ( داهجلا يف يتمأ ةينامهر ) : مالسلا هيلع لاق هنأ هنع يورو

 هنكلو « عيمجلل عفان لمعل ةايحلا نع هسفن عطقي دهاجملاف

 ءادتعالا عفدل وهف . ضرألا يف رشلا عفدل يباجيإ لمع

 هلهأ دهاجملا كرتيو لدعلا دوسيلو . قحلا ةملك نالعإلو

 بير الب كلذو ىلاعت هللا ليبس يف طباريو روغثلا دسيو هدالوأو

 . يباجيإ لمع

 دهاجملاف . هكرتيو لاملا نع عطقني بهارلا ناك اذإو

 داهحجلا نمو ملظلا عفدو لدعلا ةماقإ يف ةمألا هب نيعتستل همدقي
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 اودهاج » : مالسلا هيلع لاق دقلو لاملا ءاطعإو لوقلاب ةوعدلا
 يف داهجلا نأ كش الو « مكتنسلأو مكلاومأو مكسفنأب نيكرشملا

 عرشت م يذلا ءادتعالا عفدو لطابلا مدهو قحلا عفر ليبس

 نع ًاعافد نوكي نأ ىلع عفان رمأ هلجأل الإ مالسإلا يف بورحلا

 مهلطاب نورتسي نيح ةساسلا هب قشقشي الوق ال ؛ ءالعف قحلا

 ةدئاف نيب انزاو ول اننإو « لطابلا الإ نوديري الو . قحلا مسإب
 نيبو ضرألا يف داسفلاو ةيناسنإلا رورش عنمي يذلا عافدلا كلذ

 ىدجأ داهجلا نأ نيبتل . ةدرجملا ةدابعلل عماوصلا يف فاكتعالا

 دهاجملا داهجو «. هسفنل دباعلا ىوقت ناو « ةيناسنالل عفنأو

 تحم يوضني نأ ديري لجر نع دحأ مامإلا لئس + سانلل

 رخآلاو « يقت ىقت فيعض امههدحأ نادئاق همامأو . نيملسملا شيج

 مامإلا لاقف « لمعأ اميبأ عم لجرلا لاقف ٠ يقتب سيل يوق
 2« هسفنل هاوقت يقتلا نأل « ىيوقلا عم لمعأ عرولا يقتلا

 هتوقو . هسفن ىلع هقسف رخآلاو . نيملسملا ىلع هفعضو

 لَم ىبنلا هامس يذلا داهجلا نأ ررقن نأ بجي هنإو

 ةدابعلا ىلع فوكعلا ةينابهر نم ىدجأ : هتمأ ةيئابهر
 هيمسي امك . ينوناقلا توملا وأ « ةايحلا نع عاطقنالاو

 . ةينابهرلا مهدالب يف دجوت نيذلا نوينوناقلا

 ريغ نم سفنلا بيذهت ىلع صرح مالسإلا نألو ١
 ةيوقتل مسجلل بيذعت اهيف سيل هيف ةدابعلا تناك مسجلا لامهإ
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 ةيوقت وه هيلع لمتشإ يذلا امنإ. ٠ سفنلا بيذبمت وأ « حورلا
 اعم حورلاو مسجلا ىوقيف . تاوهشلا مكحتل ةيناسنإلا ةدارإلا

 . ضرألا هذه يف ةيقيقحلا ةداعسلاو « ريخلا قيرط يف ريسيو

 ةقاطلا دودح يف تافيلكت نم هيف ام لك ناكو

 هذه دودح يف نوكي هنأ ظحالي تاقشم نم هيف امو « ةيناسنإلا

 . اهيلع رارمتسإلا نكمي يتلا ةيرشبلا ةقاطلا

 اهيلع لمتشت يتلا تاقشملا مسقن نأ انل غوسي دقلو

 : نيمسق ىلإ ةيعرشلا تافيلكتلا

 . اهيلع رارمتسالاو اهلامتحا نكمي تاقشم : املوأ

 موصلاك ريصقتلا ىلع ةذخا ْوملا نوكتو اهيف فيلكتلا نكمي هذهو

 نكلو « اهيلع رارمتسإلاو اهامتحإ نكمي نكلو « ةقشم هيف نإف

 هيف نوكي الآ بجي كلذلو . ةقاطلا نع ديزي الأ طرشب

 نييلاتتم نيموي موصي نأب لاصولا موص نع ىمم اذهلو . قاهرإ

 نأب ءرهدلا موص نع ىبنو . راطفأ |هنيب للختي نأ ريغ نم

 . مئاد موص يف رمتسي
 اهنكلو . ةقشملا نم عون هيف فيلكت لك نأ ةقيقحلا يفو

 ربصلاب اونيعتساو # : ىلاعت لاق كلذلو ةالصلا ىتح ةلمتحم

 تافيلكتلا يف ام ىندأو * نيعشاخلا ىلع الإ ةريبكل اهنإو ةالصلاو

  عورشملاب ذخألاو عونمملا كرت ىلع سفنلا ةضاير تاقشم نم
 تفح ): فيرشلا ثيدحلا يف درو كلذلو. عوبتم عونمم لك ذأ

 نايصعلا بابسأ نإو . تاوهشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنجلا
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 بابسأو « امهتياغ ىلإ امهعم ريسلاو . ةوهشلاو ىومهملا عابتا (ئاد
 الو ءامل ةعضاخ تاوهشلا نوكتف سفنلا مطف تاعاطلا

 لقعلا يضقي ثيح افقت لب , ةيناسنإلا ةدارإلا امل عضخت

 سفنلا ىلع ةقشم هتاذ يف كش الب اذه نأو . ةيقيقحلا ةعفنملاو

 ًارمأ تافيلكتلا لك تناك ولو . تاوهشلا اهيلع رطيست يتلا
 تناك ولو « ةاصع الو نوفلاخم دجو ام ةقشملا نم ًايلاخ الهس
 الو ءادتعإ دجو ام بنج ًابنج ءاوهألا عم ريست تافيلكتلا
 ةعاطلا يعاد هيف لعجف ناسنإلا ربتخا ىلاعت هللا نكلو . ملظ

 . هيبنج نيب نم ناثعبني ةيصعملا يعادو

 اهيلع رارمتسإلا نكمي ال يتلا تاقشملا  امهيناث

 فيلكتلا يدؤي دق كلتو . ةقاطلا ىصقأ لذبب الإ لمتحت الو

 . لكلا زجعلا وأ لاملا وأ سفنلا فلت ىلا اهيف

 عفن ىلإ يدؤي ناك اذإ هيف فيلكتلا زوجي مسقلا اذه نإو

 نوكي الو . هليبس يف لمتحت ىتلا ةقشملا عم ًافاكتي يناسنإ
 نم اهريغو ةاكزلاو موصلاو ةالصلاك . امئاد هب فيلكتلا
 هيلع ارداق ناسنإ لك سيل هنأف جحلا كلذ نمو . تافيلكتلا
 يتلا ةديحولا ةدابعلا وهو ؛ عيطتسملا ىلع الإ بجي ال كلذلو

 هللو# : ىلاعت هللا لاق دقف ةعاطتسالا طارتشأ ىلع اهيف صن
 يبنلا لاق دقلو 4اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع

 ادمحم نأو . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلع مالسإلا يب » : هك

 . ناضمر موصو « ةاكزلا ءاتيإو . ةالصلا ماقإو «. هللا لوسر
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 ةقشملا هذه نم هيف املو « اليبس هيلإ عاطتسإ نمل تيبلا جحو
 رمعلا يف ةدحاو ةرم تناكو هدحو عطيتسملا ىلع هتضيرف تناك

 . هلك

 3 اهقيطي ال يتلا ةديدشلا تافيلكتلا حضوأ نمو

 نع ءادتعالا عفدو ىقحلا عفرل ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا سانلا

 2 « هيلع ارا سانلا لك سيل ةديدش ةقشم اذهف . ىحلا لهأ

 . اهيلع ماودلا عيطتسمب سانلا لك سيلو

 الو هنم دب ال هنأل . ةيافك ضرف داهجلا ناك كلذلو

 دعت نأ ةعمتجم ةمألا ىلع ناكف « هنع ءانغتسالا سانلا عيطتسي

 داتعلاو ةيركسعلا ةفاقثلاب مهديوزتو مهرايتخاب . نيدهاجملا
 . ةدعلاو

 « نيلاظلا دنع قحلا ةملكب قطنلا ىلع ربصلا كلذكو

 وهف (لظ توملا ىلإ يدؤي دقو هب موقي نمل باوث عضوم وهو
 ةلزنمك ةمايقلا موي اهتلزنم ربتعأ كلذلو لامتحإلا قوف ةقشم
 ةملك داهجلا لضفأ » : لي لاقو « مهتاقبط ىلعأ وأ ءادهشلا

 ةزمح ءادهشلا ديس » : مالسلا هيلع لاقو « رئاج ناطلسل قح

 رئاج ناطلس مامأ قح ةملك لاق لجرو بلطملا دبع نبا

 . « هلتقف

 ليبس يف تاقشملا لمحت نأ ىلع نوقفتم ءاملعلا نإو
 دومحم رمأ ةقاطلا ىصقأ لذب هيف ناك ولو قحلا نع عافدلا

 نيدهاجملا باوث ٍف ىلاعت هللا لاق كلذلو . هيلع ءرملا باثيو
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 ٍليبس يف ةصمخم الو بصن الو أمظ مهبيصي ال مهمأب كلذإ#

 الين ودع نم نولاني الو رافكلا ظيغي ائطوم نوئطي الو . هللا

 . ( ١١ ةبوتلا ) * حلاص لمع هب مه بتك الإ

 اهيف نوكت يتلا تافيلكتلا نأ ررقن نأ اننكمي هنإو 5
 ةدحاو ةرم الإ عرشي ال هنإف جحلاك . ةمئاد ريغ نوكت تاقشم

 'قوف نوكت يتلا ةديدشلا تاقشملا هذه نوكت وأ .رمعلا يف
 ثيحب . ماع عفن اهيف نوكي يتلا روصلا يف ضرفت داتعملا

 نم لاني يذلا ررضلا نم ربكأ اهيلع بترتت يتلا ةعفنملا نوكت
 : ثالث لاوحأ ىدحإ يف نوكت كلذ ىلعو «ءابهم موقي

 لب . اهلامهإ حصي ال يتلا ةيئافكلا ضورفلا يف : املوأ

 ةدايسلو اهنايكل ظفحو ةحلصم ةمألا يف اهققحت يف نوكي

 تبهذو تلشفو ةمألا تلحنإ نكت مل نا اهنإف ء اهيف ةليضفلا

 نم ىلع بجاو هنأف ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألاك اهحير
 . هسفن فلت ىلإ كلذ ىدأ ولو . هئادأل وه نيعت وأ ةمألا هتنيع

 اهب مايقلا ىلع ماع عفن فقوتي يتلا لاوحألا يف  اهينا

 ةمدخل عفان لمعب مايقلا ليبس يف ةينوكلا ثادحألل ضرعتلاك

 ليبس يف سيفنلاو سفنلا لذب ىلإ كلذ ىدأ ولو « ةيناسنإلا
 ليبس يف مهسفنأب نوفزاجي نيذلا كشلوأك عفنلا كلذ قيقحت

 . ةيناسنإلل عفن قيقحت
 قوقح ىلع ةظفاحم اهيف نوكي يتلا لاوحألا يف  اهثلاث
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 لتقيل هركأ نمف « ىلاعت هللا قوقح ىلع وأ دابعلا نم ريغلا

 هسفن تضرعتو دودحلا نم دح ةميرج بكتريل وأ ٠ ًاناسنإ
 نأو باوث عضوم نوكي لاحلا هذه يف ربصلا نإف . فلتلل

 . ابعص اهلامتحإو ةديدش ةقشملا تناك

 نوكي يذلا لمعلا نأ اههابشأو روصلا هذه يف ظحاليو

 ربكأ عفن نم هيف ال نسحتسي امنإ . هتاذل نسحتسي ال ةقشم

 . دشأ ررض عفدو

 تسيل اهتاذ يف ةديدشلا ةقشملا نأ اذه نم صلختسيو

 دصاقم نم سيل حورلا ريهطتل مسجلا بيذعت نأل هب دبعتي ًارمأ
 نوكت نأ وه مالسإلا دصاقم عم قفتي يذلا امنإ . مالسإلا

 نوكت كلذبو . عفن بلحل وأ ررض عفدل ةداتعملا ريغ ةقشملا

 . مالسإلا دصاقم نم دصقل ةققحم

 ةدابعلا نوكت الأ ىلع اهصرحل ةيمالسإلا ةعيرشلاو 5

 نم رسيلا ىلإ هجتت تناك ةدهجملا ةقشملا ىنعم نع ةديعب اهيف

 دقلو . ديدشتلا علميو ريسيتلا ىلع ثحي هلي ناكو « ًايئاد رومألا

 « اورسعت الو اورسيو اورفنت الو اورشب » : مالسلا هيلع لاق
 هيلع هلامعأ فصو يف اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق دقلو
 نوكي مل ام امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب ريخ امو : مالسلا

 سمشلا يف اموي موصي نأ ةباحصلا ضعب رذن دقلو « امثا

 , مالسلا هيلع هارو . رورحلا داهجاو موصلا شطع نيب عمجيل

  لظلا يف موصلا متي نأ هرمأو سمشلا يف رمتسي نأ نم هعنمف
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 نايصع هيف ةقشملا الإ يعرش دصقم ريغل سمشلا يف موصلا نأل
 نأ رذن نم » : لوقي مالسلا هيلع يبنلاو . هلوسرو هللا رماوأل

 . « هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نمو . هعطيلف هللا عيطي

 موصن نأ هسفن ىلع ذخأ ةباحصلا ضعب نأ يور دقار

 لزتعي نأ هسفن ىلع مهضعب ذخأو « ليللا موقيو رابملا
 لاب ام» : لاقو مهنيب فقوف . كلذ لَك يبنلا غلبف « ءاسنلا

 هل مكاقتاو هلل مكاشخال ينإ هللاو امأ اذكو اذك اولاق ماوقأ

 نمف ءاسنلا جورتأو 2 دقرأو يلصأو . رطفأو موصأ ينكلو

 امدنع يسرافلا ناملس ةملك ِةكَك يبنلا رقأ دقلو

 كيلع كيبرل نإ » : ءادردلا يبأ لي ىبنلا ةاخاوم يف هيخأل لاق

 لك طعاف . اقح كيلع كلهألو . اقح كيلع كسفنلو , اقح
 . ( هقح قح ىذ

 فلكي الأ ىلع ًاصيرح مالسلا هيلع يبنلا ناك دقو
 : لوقيو . نوقيطي ام الإ تادابعلا نم مهسفنأ نونمؤملا

 « اولمت ىتح لمي ال هللا نإف نوقيطت امب لامعألا نم مكيلع »

 نكلوهبلغ الإ نيدلا اذه دحأ داشي نل » : مالسلا هيلع لوقيو

 نيدلا اذه نإ » : لاق مالسلا هيلع هنأ يورو « اوبراقو اوددس

 نإف هللا ةدابع مكسفنأ ىلإ اوضغبت الو قفرب هيف اولغوأف نيتم
 . « ىقبأ ارهظ الو عطق ًاضرأ ال تبنملا

 رارمتسا ديري مالسإلاو . ةرمتسم ةعاط ةدابعلا نإو
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 نكمي ريسيلا نأل .اهيف ريسيتلا ىلإ اعد كلذلو « ةدابعلا

 ةدابعلا ىلع ةلهسلا ةمئادلا ةدابعلا رثؤي ناكف هيلع رارمتسإلا

 : مالسلا هيلع لاق كلذلو , اهيلع ةموادملا نكمت ال يبلا ةقاشلا
 بحي هللا نإ » : لاقو « لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ و

 . « لامعألا نم ةميدلا

 مئاد ساسحإ يف ءرملا لعجي ةلهسلا تادابعلا ماود نإو

 « بحأ ةلهسلا ةرمتسملا ةدابعلا تناك كلذلو ىلاعت هللا ةباقرب

 ىلاعت هللا ةدابع نع دباعلا عطقت الو هلل (ئاد ًاركذ دجوت اهنأل
 عمجيف . ةدابع هتاذ ةايحلا يف لمعلا نأل . ةايحلا يف لمعلاب

 . نيتدابع نيب اذبم

 لاح تظحول تادابعلا ريسيت ليبس يف هنإو - "4
 قوف ةقشم اهيف سيل اهتاذ يف ةدابعلا نوكت دقف . فعضلا
 اهعم بعصي لاح يف صخشلا نوكي دق نكلو . دايتعالا
 ءوضولا ًالثمف ةداتعملا قوف ةقشم هل ةبسنلاب نوكتو . اه وادأ

 صخشلا نوكي دق نكلو بولطم وهو ًاقلطم ةقشم هيف تسيل

 ادرب ادراب ءاملا نوكي دقو مميتلا هل حابيف ءاملا هرضي ًاضيرم

 نوكي هنإف لاستغالا يف لمعتسا نإ مسجلا رضي . ًاديدش
 ام دجي مل اذإف . هيف ةقشم ال هاذ يف لاصغالا نأ ىلع مميت

 : مميتلا نوكي هب ءاملا ءقدي

 . ةيعرشلا تافيلكتلا ليهستل صخرلا تصخر دقو

 هيلعو « رطفي نأ ضيرملل صخرف ةقاطلا ليبس يف اهلعجو
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 نم ةدع هيلعو رطفي نأ رفاسملل صخرو .رخأ مايأ نم ةدع

 عبرا تاذ تاولصلا لصيف ةالصلا رصقي رفاسملاو , رخأ مايأ

 ضعب هل حابي جرحو ةجاح يف نوكي نمو « نيتنثا تاعكرلا
 . ةأرملا روع ةيؤرك اهتاذل سيل اهرظح نوكي يتلا تاروظحملا

 . اهتي ؤر ىلإ جاتحي جالعو ضرمك ةجاحلا حابت اهنإف

 . اهتاذل اهميرحت ناك ولو . ةرورضلل تامرحملا تحيبأو

 الإ توملا ةلئاغ عفدي مل اذإ رمخلا برشو ريزنخلاو ةتيملا لكأك

 بجومي ذخألا بجي لاحلا هذه يفو . برشلا وأ لكألاب

 . ريغلا قح ىلع ءادتعا كلذ يف نكي ملام . ةصخرلا

 الو « ةداتعملا ريغ ةقشملا لمحتي سانلا ضعب ناك دقو

 لمحتي هنكلو « موصلا هيلع قشي ضيرمك ةصخرلاب ذخأي
 « هضرم ءافش أطبا وأ همسجب كلذ رضأ ولو دهجملا بعتلا
 قؤت نأ بحب هللا نإ » : لاقو . كلذ نع هك ىبنلا ىبنف

 نأ بحب ىلاعت هللا نأ يأ « همئازع ىؤت نأ بحي ارك هصخر

  ةداتعملا ةدابعلا قشت امدنع مه مدق يذلا ريسيتلا سانلا لبقي

 لاوحألا كلت نكت مل اذإ ةيلصألا ةدابعلا ىتؤت نأ بحن امك
 ش . ةضراعلا

 , اهولع يف مالسإلا ةيطسو نإ لوقلا ةصالخو - "4

 لمهت ملو . ةداملاو حورلاب تينع اهنوكو ةرطفلا نم اهدادمتساو

 : ةثالث رومأ يف ودبت اهنم ةدحاو

 دياعملاو عماوصلا 5 ةدامعلل درجتلا تعئنم اهنأ يف  اهلوأ
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 عم تادابعلا نأل « ًاتاب ًاعنم زجع ريغ نم سانلا نع عاطقنالاو

 بيذهتو ةيناسنإلا ةعامجلا حالصإل يه ةيناحورلا ةوقو اهفرش
 تناك اذإ دصاقملا كلت اهب ققحتت الو ريمضلا ةيبرتو سفنلا

 يف سانلا عفنل لمعلا نأو . سانلا نع دباعلا عطقت ةدابعلا

 نإو هتاضرم تديرأو ىلاعت هللا هجو هب دصق اذإ ةدابع هتاذ

 تناك نإو « دبعملا يف ةدابعلا نع ةميق لقت ال لمعلا يف ةدابعلا
 اذإ الإ هلامعأب ًادباع نوكي الف « ىلوألل ليبسلا ىه ةريخألا
 . دبعملا يف ةالصلاب ىلاعت هللا ركذب هسفن تبرت

 ملمت ةلهجم ةقشمب نوكت ال تادابعلا نأ - اهيناثو

 رارمتسإلا اهيف دباعلا لمتحي ةداتعم ةقشمب لب «رارمتسإلا
 الو , ةدودحم لاوحأ يف الإ نوكت ال ةقاشلا تادابعلاو ةموادملاو
 الو انيب ام ىلع جحلاك « ماودلاو رارمتسإلا ةفص اهيف نوكت
 , سانلل ةدك ؤم ةعفنمل الإ ةدهجملا قاشملا لمحت مالسإلا غوسي

 مقي مل اذإ ةعامجلا رارضإ نود ةقشملا ررض نوكت ثيحب
 يف قحلا ليبس يف داهجلا كلذ نمو قاشلا لمعلا كلذب فلكملا

 ريغ نم قحلا ةملكو ركنملا نع يبغلاو فورعملاب رمألاب لخادلا
 يف ءادتعإلا عنمل يجراخلا داهجلا اهنمو . مئال ةمول ىشحخي نأ
 امك بوعشلا نم ءافعضلا ةيامحو نيمولظملا فاصنإو . ضرألا
 . لبق نم انرشأ

 ةفلاحم نأو . ةيصعم هتاذ يف مسجلا بيذعت نأ - اهثلاث

 ةرطفلا ةنس كرتف . ةيصعم يحور بيذهت ريغ نم ةرطفلا

 ك١



 نأو هنع ىهنم ةدابعلا يف بيذعتلاو « هنع ىبنم جاوزلا ٍف

 بيذعت دصقلا سيلو سفنلا ةيادهو حورلا ةمالس دصقلا

 دصق نم رثكأ هللا ىلإ برقي ةدابعلا يف ريسيتلا نأو . مسجلا

 اهديري « ةايحلا نيد مالسإلا نأل الإ هلك كلذ ناك امو

 ةيخأل ناسنالا عفن اهيفو «ةرمثمو ةجتنم ةرهاط ةيقن

 . ناسنالل ناوكألا ىلاعت هللا رريخستل قيقحتو . ناسنالا

 ك١







 عامتجالا تازيم ىهو . ةلادعلا مالسإلا ةمس لإ 5

 قيسنت لكو , ةعامجلا ءانب اهب موقي يتلا يهو « مالسإلا يف

هم راهنم ةلادعلا ىلع موقي ال يعامتجا
 « هيف ميظنتلا ةوق نكت |م

 قيسنتلا يهو . يقيقحلا ماظنلا يهو ةماعدلا يه ةلادعلا نأل

اعمل ةيآ عمجأ تناك كلذلو « ءانب لكل ميلسلا
 ميركلا نارقلا ين

 يذ ءاتيإو ناسحالاو لدعلاب رمأي هللا نإ#© ىلاعت هلوق يه

 مكلعل مكظعي يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنيو ىبرقلا

 برقأ سانلا نيب ةلادعلا ربتعي ىلاعت هللاو 22074نوركذت

 يم ىاعت هلل اهميقي نأب بلاطم نمؤلا نإو « هيلإ تابرقلا

 ىلع موق ناتش مكنم رجي الو طسقلاب ءادهش هلل نيماوق اونوك

 امب ريبخ هللا نإ . هللا اوقتاو ىوقتلل برقأ وه اولدعا اولدعت الأ

 . 294نوملعت
 )١( ةيألا لحنلا ةروس 94٠

 . 4 ةيآلا ةدئاملا ةروس (؟)
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 ةلادعلا ىلوألا ةبعشلا . ءادتبا نيتبعش تاذ ةلادعلاو

 هردقي ام رادقممب قوقحلا نم هسفنل ناسنإ لك ردقي نأب ةيسفنلا
 هسفن ىلع ضرفي دقو . قح يف سانلا ىلع ديزي الأ ىلع هريغل
 دجوت يلا يه ةيسفنلا ةلادعلا هذهو . بجاولا ىف ةدايزلا

 دفنت يهو « ةعامجلا ءانب ىوقت يلا يهو . رمتسملا لاصتالا

 تاذ نم مكحلا نوكي لب . رطبسم مكح الو رهق ريغ نم ًانيد
 : لاق دقف . ٍةك ىبنلا لاوقأ اهيلع تصن دق هذهو . ريمضلا

 لماع » : مالسلا هيلع لاقو « كسننل بحت ام كيخال بحأ)

 . « هب كولماعي نأ بحت امب سانلا

 رثؤم ىوقأ وه ةلادعلا يف ببحي يذلا ينيدلا بدألا اذهف
 ناملألا ةفسالف ضعب ناك دقو  ةيناسنإلا طباورلا ةيوقت يف
 يذلا رخآلاو . ًاريخ نوكي يذلا لمعلا نيب قرافلا لعجي
 نإف . عيمجلا نم ردص دق لعفلا ربتعي نأ وه ٠ ًارش نوكي
 . رشلا وهف الإو . اريخ ناك ةعامجلا حالص ىلإ ىهتنا

 بلق نم سايقملا لعجف , دعابي ملو برق ْةْلي دمحمو

 ىضترا نإف . هريغ عم هلعفي ام هب لعفي نأ بحيأ . لعافلا

 . ارش ناك الإو ًاريخ ناك كلذ

 الإ ٌلاماك ذغني دل هنكلو 3 . رهاظلا ميظنتلا ةلادعلا ه هذه ماقم نإو

 مكاحلا د دنع ةيسفنلا ةلادعلا نم ساسأ ىلع ًائاق ناك اذإ

 دكا



 باطخلا نب رمع نأ يور دقلو . هترسأو هسفن ىلع ًالوأ هقبطي

 لا اعد هيلإ سانلا اعدو ًاماظن نس اذإ ناك . هنع هللا يضر

 ىرأ ال هللاو ًارمأ سانلا ىلع تمزع دقل» : مهل لاقو باطخلا

 « باقعلا هل تفعاض الإ باطخلا لآ نم ًافلاخم هل

 ةلادعو . ةينوناق ةلادع : ةثالث ماسقأ ةيناثلا ةبعشلاو

 . ةيلود ةلاذعو . ةيعامتجإ

 ةينوناقلا ةلادعلا

 ال ًادحاو نوفاقلا نوكي نأ ةينوناقلا ةلادعلاب دصقي "7

 ضيبلل نوناق نوكي وأ . مهريغل رخاو فارشألل نوناق نوكي
 « دحاو نوناقل نيعضاخ عيمجلا نوكي لب «. نينولملل رخاو

 يف قرف ال مكحلا يف يف ةاواسملا هيف ًاظحالم هقيبطت نوكي نأو

 سنج الو . دوسأو ضيبأ الو .ريقفو ىنغ نيب قيبطتلا

 مامأ عيمجلا لب « ملعتمو لهاج الو « نيدو نيد الو . سنجو

 , نوناقلل قيبطتلا يف سائلا نيب لضافت الف «. ءاوس نوناقلا

 لضافتلا امئإو نوناقلا ةفلاخم يف نوكي ال لضافتلا نأل

 قيبطتلا يف يمالسإلا أدبملل ريوصت قدصأ لعلو . لئاضفلاب

 نوكي نأ لبق يرهزأ ملاع وهو لولغز دعس لوق ينوناقلا
 « ءاوس نوناقلا مامأ انتكلو « اننيب يف لضافتن اننإ ) ًايسايس

  ةلادعلا قيبطت يف يمالسإلا أدبملل ديج صيخلت اذه نإف

 لبق هيف مالسإلا مكح ذفني نأ ىلع ًاصيرح ٍِي# دمحم ناك دقو
 لجر ءاجف « مئانغلا مسقي ةرم ناك دقو « هريغ يف هذفني نأ
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 هيلإ بلطف ملألا لجرلا رهظأف هدي يف دوعب هبرضف ع هيلع بلأو

 ًاصيرح مالسلا هيلع ناكو . لجرلا افعف هنم صتقي نأ لوسرلا
 . ةفاك سانلا ىلع هذفني نأ ىلع

 يتلا ةيموزخملا ةأرمل مهتمأ ًاشيرق نأ كلذ يف ىوريو
 ةقرسلا راركتل اهدي عطقي نأ ٍةِكَك يبنلا مزتعا دقو . تقرس

 نب ةماسأ اوطّسوف . ماقي نأ بجي ىلاعت هللا دح نألو . اهنم

 بضغف كلذ يف عفشيل .ةفي هللا لوسر بح ٠ ديز

 دح يف عفشتأ » أمال هل لاقو . مالسلا هيلع ىلاعت هللا لوسر

 نوعفشتي ماوقأ لاب ام » : لاقو ًابيطخ فقو مث « هللا دودح نم

 اذإ اوناك مهنإ مكلبق نيذلا كلهأ امنإ . هللا دودح نم دح يف
 هللا مياو . هوعطق فيعضلا قرس اذإو . هوكرت فيرشلا قرس
 . (« اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول

 نيب ةلادعلا نوذفني هدعب نم ةباحصلا ناك دقلو

 : لاق هنأ : ِةِك يبنلا ىلإ بسن امك ء ءاوس ىلع سانلا

 ركب وبأ كلذ يف لاق دقلو « طشملا نانسأك ةيساوس سانلا »

 . فيعض مكنم يوقلا» : هنع هللا يضر ىلاعت هللا لوسر ةفيلخ
 . ( هل قحلا ذخا ىتح ىوق فيعضلاو . هنم قحلا ذخا ىتح

 مالسإلا يف دحأ رفي مل يذلا يرقبعلا باطخلا نب رمعو

 ذيفتت يف هتالو لعو هلهأ ىلعو هسفن ىلع ًاديدش ناك هيرف
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 ءاسنلل اهيف لعج ةمزع رمع مزتعا دق ناكو . ءاسنلا عم فاط

 كل تملع ام هللاو : لجرلا لوقيف « لاجرلا هيف فوطي ال ًانمز

 رمع تأي ىتح وفعأ الو يبارعألا لاقف ا ينع فعاف ١ : لاقف

 مالآلا رثأ دجو يلاتلا مويلا يف ىيبارعألا هار املف . اركتعم هتليل

 مامإلا لاقف . سمألاب ناك امم اذه ىلعل لاقف .ههجو ىلع

 . كنع توفع نآلا لجرلا لاقف . معن : لداعلا

 ةلادعلا نم لاع لثم وه ًاربخ هنع خيراتلا ىورو
 كلذو اهتاذ يف ةيناسنإلا ةلادعلل احابصم دعي يذلا ةيمالسإلا
 ناك مالسإلا لبق اوناك نيذلا ةنساسغلا ءارمأ نم ًاريمأ نأ
 يناسغلا همطلف ةرازف نم باش هرازإ ءىيطوف . تيبلاب فوطي
 هيلإ اكشو رمع مامإلا ىلإ باشلا بهذف . هفنأ تعدج ةمطل

 فيك : لاقف . كنع وفعي وأ صاصقلا هل : يناسغلل رمع لاقف
 . مالسإلا (ىكنيب ىوس دقل رمع لاقف . ةقوس وهو . ريمأ انأو

 باشلا ىضرتسي ريمألا ذخأف . ىوقتلاب الإ لضفت الف
 رمع نأ ملعو . همطل اى همطلي نأب الإ ضري ملف « يبارعألا
 ادترم مورلا ىلإ رفف . صاصقلا نم يبارعألا نكميس ةلاحم ال

 جرخي نأ مالسإلل ريخ هنإف رمع كلذ مهأ امو . مالسإلا نع

 ذخأي وأ (ماظ رقي نأ نم مهبولق لدعلاب ناميإلا رمعي مل نم هنم
 لدعلاو . قحلا لهأ دعبيو بولقلا رفنب ملظلاف « ًاملاظ ةداوهلاب
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 ءالؤهو « هيغتبت قحلا ىلإ هجتت يتلا ةرهاطلا بولقلا يوذ برقي

 . ارثآ مظعأو اريخ رفوأ 0 نكي امهم

 ف لاق دقلو ) لابقإلاو ةراشإلاو رظنلاو سلجملا 5 موصخلا

 الو .« كلدع نم فيعض سأيي ال ىتح . كلابقإو كتراشإو

 . ( كفيح يف يوق عمطي

 فيرشلا نيب ةبوقعلا يف طقف وسي مل مالسإلا نإو - -8

 قحلي ملو ماظن اهيلإ قبسي مل ىرخأ ةرظن رظن لب . فيعضلاو
 نأ ررق ةبوقعلل ةبسنلاب هنأ كلذو «. هريغ اهيف نآلا ىلإ هب

 5 عبتت ةبوقعلاو « هرغصب رعصتو , مرجلا ربكب ربكت ةميرج ا

 رقصتو . مرجلا ربكب ىرخألا يه ربكتو ٠ ريكو ارغص ةهرجلا

 . هرعصب

 . ميركلا نارقلا هروق ماع ًادبم نم لأ انكلو , مهروصع

 ىصقأ ىلإ هيف اولصي مل نكلو . صنلا عضوم يف ءاهقفلا هقبطو

 ديبعلا ةبوقع يف ميركلا نارقلا هررق ام وه أدبملا كلذو

 ىنز اذإو ةدلج نيسمح دلج دبعلا ىنز اذإف . رحلا ةبوقع نم
 . نيعبرأ دلج ارمخ دبعلا برش اذإو . ةدلج ةئام دلج رحلا
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 ةعبرأب تأي ملو انزلاب ةأرما دبعلا ىمر اذإو « نينامث رحلا ذلجيو
 رحلا دلجي انيب . ةدلج نيعبرأ دلجي هنإف . هاوعد نوتشي دوهش

 . ةدلج نينامث لاحلا هذه يف

 نع ثحبي ال ًاصن سيلو : ىنعملا لوقعم صنلا اذه نإو
 اهريغ اهيلع ساقيو . سمتلت ةلع هل نكلو هتمكح وأ هتلع

 لاحف «. ناهتمالا لاحو قيقرلا دنع فعضلا لاح ةلعلا كلتو

 , ةناهم ةميرحلاو « هيلع ةميرحلا باكترا لهست هناهتماو هفعض

 لهست يهو . ةميرجلا ةلوهس اهعم تناك ةناهملا تناك ثيحو

 عم ريست ةميرجلا تناكف . ميركلا ىلع بعصتو نيهملا ىلع

 نأ ًاقح ناكو . ًايسكع ًاريس ريست الو ًايدرط ًاريس ربكلاو رغصلا
 ءايوقألل ةبسنلاب ءافعضلا لك يف ىنعملا لوقعملا أدبملا كلذ ريسي

 مل ءاهقفلا نكلو . تاعامجلا يف ةيعامتجإ زكارم نولغشي نمو

 مهرثكأ رسي مل قيقحتلاب وأ . هادم ىصقأ ىلإ طخلا يف اوريسي
 ءاهقفلا ضعب لاوقأ نم نكي امهمو . ىدملا ىصقأ ىلإ هيف

 بجوي مكحلا طانمو نارقلا قطنم نإف ةعيرشلل نيرسفملاو
 يف - قبس ام قوف هنأل « ريبكلا ىلع ديدشتلاو فيعضلاب ةفأرلا

 ام باكترا ىلع سانلا نم هنود نم ضرحي ام ريبكلا باكترا

 نم ىلع تلهس ءاشحفلا بكتري ريبكلا نأ ملع اذإف بكتري
 فيعضلا امأ « اونما نيذلا يف ةشحافلا تعاشو هب اودتقاو هنود

 . بكتري امب سانلا ءاردزا لانيو دحأ هدلقي ال هنإف

 ىلإ هيلإ مسي مل ينوناقلا ميظنتلا يف ومس أدبملا كلذ نإو

 كلا١



 ىلع ريسي ناك نإو نيناوقلا رثكأ نإو « ضرألا يف نوناق نآلا

 ريغصت ىلإ هجتي هارن قيبطتلا دنع ةينوناقلا ةاواسملا ساسأ

 ءافعضلا مئارج ريبكتو ءاربكلا مئارج

 يف فرع فلاخملا قيبطتلا كلذ نإ لئاق لوقي دقو

 هررق يذلا أدبملا يف اوريسي مل ءاهقفلا رثكأ نأ ليلدب مالسإلا

 نيدشارلا دهع يف هنأ كلذ ين لوقنو . هادم ىصقأ ىلإ نارقلا

 ريسي أدبملا ناك (يلس اقيبطت ينارقلا أدبملا نوقبطي اوناك نيذلا

 نم هدعب وأ هلبق نم الو رمع رظني ملف . ىدملا ىصقأ ىلإ

 ملو .ءريبكلا ةميرج ريغصتو ريغصلا ةميرج ريبكت ىلإ نيدشارلا
 وأ . باقعلا نم تائيملاو تاءورملا يوذ اوفعي نأ اولبقي

 يف تلغلغت امدنع كلذ دجو نكلو . مهيلع باقعلا !اورغصي

 ةيضقلا يف رمألاو . ةيسرافو ةينامور راكفأ ةيمالسإلا ةيلقعلا
 . هثدابم تلع سوفنلا يف نيدلا ىوق املكف نيد رمأ

 لوسرلا ىلإ ًايوسنم راثآلا ضعب ؛ يف درو دق هنإ ليق اذإو

 نا لوقنو ( مهتارثع نم تاءورملا يوذ اوليقأ » : لاق هنأ ٍَنِيَ

 ةيرج نوكي ال ايفو . سانلا ىلع ءادتعا هيف نوكي ال طيف كلذ

 يدتعي نمل ةءورم الو . ةميرحجلا بكترمل ةءورم ال هنإف « هتاذ يف

 اعطق حماستلا لبقت ال سانلا قوقح نألو . سانلا ىلع

 ةيمالسإلا ءىدابملا ذفن يذلا وهو باطخلا نب رمعو

 , ةيعرلا ىلع اودتعا اذإ ءارمألا نم صتقي ناك داماك ًاذيفنت

 اهراكنإ يف دحأل غاسي ال ةروهشمو ةريثك كلذ يف هرابخأو

 نفي



 ضعب برض يرعشألا ىسوم ابأ نأ كلذ يف ىوريو

 لسرأف « هنع هللا يصر رمع ىلإ كلذ ىكشو « ًاطاوسأ هتيعر

 هللا لوسر ةبحص نم هتناكمو . يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع

 نم ألم يف هتبرض تنك نإ كيلع تمزع هل لوقي « هتناكم يي

 , هسفن ملس هيلإ لجرلا رضح املف . مهنيب كبرضيلف . سانلا

 . لجرلا افعف

  ضعبل لاق صاعلا نب ورمع نأ ًاضيأ ىوريو
 بهذف .دجسلا يف كلذ ناكو .قفانم اي برعلا

 ,ريمألا ينقفن دقل » : هل لاق « هنع هللا يضر رمع ىلإ لجرلا

 نإ هل لاقو ورمع ىلإ رمع لسرأق . تملسأ ذم تقفان امو
 ىلإ لجرلا بهذف . ًاطوس اذك كبرضيلف « ألم يف هتقفن تنك

 هعمس انلك اولاق , ينقفني ريمألا عمس مكنم نم لاقو , دجسملا

 برضت وأ » : نوقفانملا نوئهدملا لاقف . باتكلا مهيلع أرقف

 سيل « لجرلا لاقف . قحلا نيركنتسم هيف اوحاصو .ريمألا
 . لجرلا هبرضيل هسفن ورمع مدقف « ةعاط انه نينمؤملا ريمأل

 . « توفع نآلا « يبألا يبرعلا لاقف

 وأ صاصقلا عنمت تاءورم كانه نوكت فيكف ه 3 صاصقلل

 قيبطت يف ىتأ مالسإلا نأ ةزجوملا ةراشإلاب انيب دقو 8

 و١



 ىلع تابوقعلا قبطت نأ وهو « هب قبسي مل أدبمب ةينوناقلا ةلادعلا
 نأ انيلع قحلا نمو . ةيعرلا داحا ىلع قبطت امك ةلودلا سيئر

 . ليصفت ريغ نم اضيأ ازجوم لبق نم هيلإ انرشأ ام حضون
 ةلودلا سيئر نأ ضرفت ال نيناوقلا رثكأ نإ لوقنف

 مهتاذ نأ كولملا نع ركذت بيرق دهع ىلإ تناك نيناوقلا هذهو

 مهنع ربعي ناك نم نوناقلل نيقبطملا نمو . سمت ال ةنوصم

 نع ثدحت اذإ مهضعب ناكف . ةحارص سيدقتلا ديفت تارابعب
 -« ةسدقملا ةيلعلا تاذلا» : لوقي كلملا

 كلت نإ لب 2 ةيمالسإإلا ءىدابملا ضفقاني هلك كلذ نإ

 سمت نينهدملاو نيقفانملا ةنسلأ ىلع يرجت تناك يتلا تارابعلا

 . ناميإلا صقنو داقتعاللا نهو ىلع لدتو 83 ةيمالسإلا ةديقعلا

 هذه نم تلخ ىلا نيناوقلا نأ ةتباثلا رومألا نم هنإو

 ةمشاغلا ةيكلملا اهنم تلاز ىتلا دالبلا يف ًاصوصخ . تارابعلا

 نيذلا لودلا ءاسؤرل ةبسنلاب اهم ةرثأتم تاقيبطتلا لازت ال

 ام ةلودلا سيئر تاذ نإف 4 بعشلا نم ةسايرلا ىلإ أوقترا

 سيئرو « نيقبطملا فعض كلذ أشنم نوكي دقف . هتاذ عقاولا

 ةاواسملاب اوسحي نأ يف بغري امبرو . ءايوقأ مهديري امبر ةلودلا

 . موكحملاو مكاحلا نيب ةقلطملا

 نم



 صاصقلا بجوت يتلا مئارجلا نأ ىلع اوعمجأ ءاهقفلا نإو
 . موكحملاو مكاحلا نيب الو . ةيعرلاو يعارلا نيب اهيف قرف ال
 ةلودلا سيئر وه يذلا مظعألا مامإلا ىلع قبطني كلذ نإو

 قرف ال . هلبق نم نونيعي نيذلا ةالولا ىلع قبطني امك ىلعألا
 اولتق اذإف . ينوناقلا قيبطتلل ةبسنلاب سانلا نم دحأ نيبو مهغيب
 مكحم نأ ىضاقلا ىلعو صاصقلا مهيلع ىح . قح ريغب اناسنإ
 . هدرب رمأي نأ ىضاقلا ىلع ىح لطابلاب الام اوذخأ اذإو . هب
 نم ىلاعت هللا هررق امم هيفعي ال ايندلا نوئشب مكاحلا مايق نإو
 . ةتباث ماكحأ

 وأ ينزي نأك ادح بجوي ام مظعألا ةفيلخلا بكترا اذإو

 نم مظعألا روهمجلا دنع . دحلا هيلع بجو .رمخلا برشي
 . ايندلا يف دحلا هيلع ماقي ال ةفينح وبأ لاق نكلو  ءاهقفلا

 ' . هيلع هميقي نم دوجو مدعلو . ماظنلا برطضي اليكل
 ماقت دودحلا نإف . ةالولا نم مظعألا ةفيلخلا ريغ امأو

 اهميقي يذلا وه مهالو يذلا مظعألا ةفيلخلاو « مهيلع

 . مهيلع
 رمألا يلو ىلع يضاقلا مكحي فيك لئاق لوقي دقو

 5 هيلع مكحلا هدي نم عزني نأ هلو . هالو يذلا وهو « مظعألا

 جاتحي هتاذ يف ماكحألا ذيفنتو . مكحلا اهب ذفني يتلا ةوقلا ام مث

 . ةذفنم ةوق ىلإ

 ال ىلوت اذإ يضاقلا نأ لوألا لاؤسلل ةبسنلاب باوحلاو

 لزعي ال لزع وأ تام اذإ هنأ ليلدب رمألا يلو نع ًاليكو نوكي

 و١



 ءاضقلل ةيلهألا يذ نيكمت اهنكلو « ًاليكوت تبسيل ةيالولاف وه

 لمعي الو نيملسملل لمعي وه ىرخأ ةهج نمو . مكحي نأ نم
 . هتدارإ ذفني الو ىلاعت هللا عرش ذفني ءوه هل

 يف ءاضقلا هقبطي يذلا نوناقلا نأ يناثلا لاّؤسلا باوجو

 نم كلذ دمتسي امنإ .رمألا يلو نم هناطلس دمتسي ال مالسإلا

 .رمألا يلو هردصي امتامهقفاواهف 5 2 هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك

 اوعيطأ اونما نيذلا اهيأي # : ىلاعت هلوقل . ةعاطلا بجاو وهف

 يف متعزانت نإف , مكنم رمألا يلوأو . لوسرلا اوعيطأو هللا
 ةعاط الف اهماكحأ اوناخ نإو *«١2)>هلوسرو هللا ىلإ هودرف ءيش

 ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال» : مالسلا هيلع هلوقل « مهل

 جرحي نمف « ةنسلاو باتكلا دودح يف مهتعاط نألو « قلاخلا

 اعفد الإ عاطي الف . ةعاطلا لصأب لخأ دقف امل ًادناعم |ههنع

 0 مصمم يف حاطب الو . داسفلاو نتفلل

 نوناقلاف ) مكس ريغ ناك مأ الس ناكأ ءاوس 3 ةيمالسإلا

 نيملسملا ريغ نم ةيمالسإلا ةيوعرلا لاني نم لكل ةبسنلاب ءاوس

 رئاعش اهيف اولوازي يل ةيملسملا ريغل ةلماك ةينيدلا | كيلا

 . نيفعضتسم الو نيروهقم ريغ « مهيد

 ءاسنلا ةروس ه4 )١(

 كلا١



 ةيعامتجالا ةلادعلا

 نأ نم ةوق يذ لك نيكمت هانعم ةيعامتجالا ةلادعلا

 لك رهظت يكل ةبسانملا صرفلا أيمت ثيحب .هتقاط رادقمب لمعي

 ةلافكلا دجوت نأو « اهتبترم يف ةوق لك عضوتو ٠ ىوقلا
 , ةايحلا نم مهظح اولانيو اوشيعي يكل لمعلا نع نيزجاعلل

 عوجلا اونمأيلو ءاراغص اوناك نإ ةعامجلا يف ةوق اونوكيل

 . مهزجع ببس لوزي نأ ىجري ال ارابك اوناك نإ يرعلاو

 نكسملا - شيعلا بابسأ دجي ال نم لكل ايهم نأب كلذو
 ةصمخملا عفدي يذلا ءاذغلاو بسانملا ءاسكلاو . بسانملا

 . عوجلاو

 نيب ةقلطملا ةيوستلا سيل ةيعامتجالا ةلادعلا بجومف
 . صرفلا ةثيهت يف سانلا ىواستي نأ اهبجوم امثإ . سانلا

 دسويو . ىوقلا رهظت ىتح سانلا لكل رمثملا ميلعتلا رفاوتيف
 يف ءىرما لك عضوو . لمع نم هل حلصي ام ناسنإ لك ىلإ
 هيف رفاوتي يذلا ميلسلا يعامجلا ميظنتلا وه بسانملا لمعلا

 نود اهيف لمعت وأ . ةوق لمهت نأ ريغ نم ىوقلا لك جاتنإ
 . رمألا دسفيف اهتقاط قوف اهيف وأ . اهتقاط

 يف رقفلا ءاغلإل ةيضتقم ةيعامتجالا ةلادعلا تسيلو - ١

 بابسأ هب ىفالتت نأ نكمي ام ضعب دجوت لب . دوجولا اذه

 ًاضيأ بجوت يهو . ىوقلا لطعت الإو . جاتنإلا يف روصقلا
 ينغلا ىلع ريقفلا دقحي الف «. ةيداملاو ةيسفنلا تاليولا فيفخت

 ا/ا/ ١



 ةيلصألا ةايحلا تاجاح نم ريقفلا مرحي الو ء بارخلا نوكيف

 نكمي ناك ةلماع ىوق عيضت الو . ىوأملاو ءاسكلاو توقلا نم

 اهسفن نع عفدتو اريخ اهلمعب ةعامجلا ىلع ردتو . لمعت نأ

 . أرض ةعامجلا نعو

 سانلا لك نوكيو ىحمي نأ نكمي ال هتاذ يف رقفلا نإو

 نيفلتخم سانلا لازي الو . سانلا نيب توافت نوكي ال وأ ءاينغأ

 بابسألا نأل . اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ ًارقفو ىنغ
 اذإ الإ توافتلا لوزي ال ذإ . ةنكمم ريغ توافتلا لاوز يف

 ءاوجألا تدحتاو . قزرلا بابسأ تدحتاو . ىوقلا تدحتا

 . نيجتنملا لظت يتلا ةيركفلاو ةيداملا

 يور دقلو : ًاريبك ًاتوافت مهاوق يف نوتوافتم سانلا نإو

 اهيف دجت ال ةئام لبإك سانلا» ؛ لاق هنأ يي يبنلا ىلإ ًابوسنم

 . نوردان مهاوقو مهريكفت يف ًاقلطم ًازايتما نوزاتمملاف « ةلحار

 مث ٠ مهزيح يف اليلق عسوأ مهنود نمو ءقةمقلا ىلعأ مهو

 ىوقلا نأل ء يمرحلا ءانبلا حفس انبراق (لك رادقملا عستي

 عاستالاو عافترالا يف جردتم يمره ءانب لكش ذخأت ةيناسنإلا

 . هعسوأ هاندأو ةحاسم هقيضأ هالعأ

 ىوقلا لك تدحتاو يعيبطلا رمألا ريغ ضرف ول هنأو

 دحتت نأ نكمي ال هنإف . ةعامجلا يف ناسنإ لك دنع ةيجاتنإلا

 دجوي ال ام بابسألا نم صخش دنع دجوي دقف ةورثلا بابسأ

 . بابسألا ديحوت نكمي الو . هريغ دنع

 ا



 داحما نإف . بابسألا داحتاو ىوقلا داحتا صضرف ىلعو

 دجوت نأ ثدحي دقف . كلذل ةجيتنك « ًادكؤم سيل جاتنإلا
 لاجر لثمو « هجاتنإ هل ملسيو هلام وجني الف اذهل ةثراك

 عرزلا يف نودحتي عارزلا لثمك مهلامعأ جئاتن يف لامعألا

 نابسحلا يف سيل ام ثدحي نكلو . تافآلا ءاقتاو دامسلاو

 يراجلا ربغلا نم بيرق وه نمل ثدحيف . مهدحأل ةبسنلاب
 وأ « ديعبلا عرز هنم وجنيو هعرز فلتي هضرأ ىلع ناضيف

 نم نوكيف « ءاملا هيلع ىغطي نأ لبق هعرزب ةاجنلا نم نكمتي
 . ليلقلا هبيصي قرغ نمو « لاملا نم ةدايز هل هعرز اجن

 ةعيبط نم امهو « ناتتباث ناتقيقح اذهل ىنغلاو رقفلا
 دق ةقيقح هنأ ىلع كلذ مالسإلا ررق دقو يناسنإلا دوجولا اذه

 نحن# : ىلاعت لاقف . سانلا نيب قازرألا اهب ىملاعت هللا مسق

 قوف مهضعب انعفرو ايندلا ةايحلا يف مهتشيعم مهيب انمسق

 *27تاجرد ضعب

 )١( ىه فرخزلا ةروس 8# .71 تايآ نم ءزج صنلا اذه :

 » نومسقي مهأ . ميظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزنأ الول اولاقو
 قوف مهضعب انعفرو . ايندلا ةايحلا يف مهتشيعم مهيب انمسق نحن كبر ةمحر

 نوعمجي ام ريخ كبر ةمحرو . ايرخس اضعب مهضعب ذختيل تاجرد ضعب #

 رقفلاو ىنغلا ببسب تاقبطلا دوجو ررقي صنلا اذه نأ سانلا ضعب مهف دقو «

 اضعب مهضعب ذختيل تاجرد ضعب قوف مهضعب انعفرو : ىلاعت هلوقل
 نأب ضرتعملا ضارتعا نوكي نأ كلذ ىدؤم نأل . أطخ مهقلا كلذو # ايرخس -
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 بيس تاقبط سانلا لعجي مل كلذ عم مالسإلا نكلو

 يف ةيمالسإلا ماكحألا قيبطت نم انيأر امك ءرقفلاو ىنغلا
 نأو « ىوقتلاب هللا دنع لضفلا نأ ررق دقف « ةينوناقلا ةلادعلا

 ىلع يمجعألاو يبرعلا لعج كلذلو . حلاصلا لمعلاب ةعفرلا

 , ىوقتلاب الإ نولضافتي ال ءيش لك يف ءاوس

 سانجألاو باسنألاب ةيقبطلا هماكحأ يف مالسإلا احم دقو

 رييعتلاو « ةيبصعلاب رخافتلا نع ىهن كلذلو « ناولألابو
 , همأب رخآ ريع ةباحصلا ضعب نأ كلذ يف ىوريو ةيبصعلاب
 كيف ؤرما كنإ ؟ همأب هتريعأ » : مالسلا هيلع يبنلا هل لاقف

 (« ةيبصع ىلإ اعد نم انم سيل » : مالسلا هيلع لاقو « ةيلهاج

 , اهريغ عم ةلداعو « اهنيب اميف ةلداع ةعامج نيوكتل كلذ لكو

 . ناسنإلا ينب يف ةجمدنمو

 ءالضفلا ءافعضلا نورثؤي نولداعلا ماكحلا ناك دقلو
 ىلع نذأتسا هنأ يور كلذلو « مهبيرقتب تامركملا ىلإ نيقباسلا

 ادبع هلصأ ناك يذلا ىشبحلا لالب هنع ىلاعت هللا ىضر رمع

 « شيرق رابك نم رفن عم ةكم سأر ناك يذلا نايفس وبأو

 نأل « لطاب كلذو (لسم اضارتعا  ينغ لجر ىلع لزني نأ بجي ناك نارقلا -
 نيب: لصف كانه ناك اذإ ايقتسم ىنعملا نوكي امثإ « هدييأتل ال « هيلع درلل تايآلا

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىنعملا نوكي اذه ىلعو « ةعفرلا تاجردو ع ةشيعملا ميسقت

 ناك نإو « ةيادملا يهو ىرخأ ةمسقب تاجردلا عفرو سانلا نيب ةشيعملا مسق

 ءافعض نم نوكرشملا رخسي ناك اى ءارقفلا نم ءاينغألا رخسي نأ ىلإ يدؤي كلذ

 . نينمؤملا
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 لالبو نايفس وبأ بابلاب هل لوقي رمع باب ىلع فقاولا لخدف
 يف نايفس ابأ مدق هنأل . يقتلا حلصملا لداعلا مامإلا بضغف
 نذأو « نايفس وبأو لالب بابلاب لق هل لاقو « لالب ىلع ركذلا

 . هريغل نذأي مو « لالبل

 شيرق رابك رمع عنم مالسإإلا يف تاقبطلا عنم ليبس يفو

 فارشأ ةقبط اهيف اونوكي اليكل ميلاقألا ىلإ اوبهذي نأ نم

 تيدأ نإ . تاقبطلل ةبراحم اهيف ةيمالسإلا تادابعلاو

 . ثحبلا اذه نم هعضوم يف كلذ انيب دقو . اههجو ىلع

 : رقفلا ءاودأل مالسإلا جالع

 , دوجولا اذه يف ةعقاولا ةقيقحلاب مالسإلا فرتعأ ا"

 جلاع دقو , ريقفلا مهنمو « يرثلا ينغلا مهنم سانلا نأ يهو

 عطقت يتلا تاقبطلا نوكتف . هبحاص لذي نأ نم عنمو . رقفلا

 ماظنلا بلق ىلإ رمألا دتمي دقو 2 قرطلا عطقو ُ باصتغالاو

 : ةريثك حاون ىلع تناك رقفلا جالع قرطو

 بابسأ دادعإب لمعي نأ نم ةوق يذ لك نيكمت  اهوأ

 هتقاط رادقمب ناسنإ لك لمعي يكل صرفلا ةئيبعو « لمعلا
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 يف تناك مأ . نأشلا تاوذ لامعألا ىلإ ولعت هتقاط تناكأ ءاوس

 . اهزواجتت ال دودح

 هيلع ناك نأش يذ ريبك لمع ىلع ةردقم اذ نكي مل نإف
 يوديلا لمعلا ىلع سانلا ٍةْككك يبنلا عجش دقو هديب لمعي نأ

 مدأ نبا لكأ امو : كلذ يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو همدقو

 لمع نم لكأي ناك دوواد هللا يبن نأو هدي لمع نم اريخ اماعط

 اكلمو ًايظع ادئاق ناك هنأل . دوواد مالسلا هيلع ركذو . « هدي

 هيلع تناك امو . ةلودلا نئازخ هدي تحنو ناطلس اذ ًارفظم

 رثا هنكلو . فورعملاب هلهأو هيفكي ام اهبنم ذخأي نأ يف ةضاضغ

 هنألو . ديلا لمع نع دحأ جرحتي اليكل . ديلا لمعب بسكلا

 . بيطلا بسكلا لاني فرش هتاذ يف

 تيب نم ةقدص هنم بلطي ّدْديَ يبنلا ىلإ لجر ءاج دقلو

 نكلو « الام هطعي ملف ًارداق ًايوق مالسلا هيلع هدجوف لاملا

 هيلع هنع يورو « هدي لمع نم لكأيو اهب بطتحيل اسأف هاطعأ
 نأ نم هل ريخ هسأفب مكدحأ بطتحي نأل » : لاق هنأ مالسلا

 ( هوعنم وأ هوطعأ 'سانلا لأسي

 هحدمو يوديلا لمعلا ىلع مالسلا هيلع ثح دقلو

 رقحي اليكلو . يوديلا لمعلا يف ةضاضغ نوكي اليكل همركو
 نيذلا لامعلا رثكيلو . مهيديأب نولمعي نم بهاوملا ووذ

 مهديأب نولمعي نيذلا ءانصلاو . مهلهاوك ىلع نولمحي
 نإو « اهترادإل نوفقيو . ىربكلا تالآلا نوبقاري. نيذلاو
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 ترفن ولق . مهنع ىنغتسي الو . هلك كلذ ىلإ جاتحي نارمعلا
 ديش الو « نارمع ماق ام ةيوديلا لامعألا نم اهلك ةعامجلا

 هيف يوديلا لمعلا ميركت نإو . تاعانص تمظتنا امو « ناينب

 ءراقتحإلا اهني ةلماع ةقبط نوكت الف « ةيقبطلل ةبراحم

 . رابتعالاو ريدقتلا لانت ةلماع ريغ ىرخأو

 ىرخأ ةرابعب وأ . رقفلا جالعل ةيناثلا ةقيرطلاو 2-4

 صرفلا ةئيبت وه . لودلاو تاعامجلا يف ةلماعلا ىوقلا ميظنتل

 , هتقاط ردق ىلع هتبهومب عافتنالا نم ةبهوم يذ لك نكمي نأب
 نم دارمعلا هيلع موقي ام لك نأ مالسإلا ءاهقف ررق دقلف

 ةملك نأش عفرل داهجو « ةراجتو ةعانصو ةعارزو بطو ةسدنه

 هجو ىلع بجاوو ةماع ةعمتجم ةمألا ىلع بجاو- قحلا

 هذه نم دحاو ىلع لعفلاب ًارداق ناك نم ىلع صوصخلا
 , ةفاكلا ىلع بوجو : نيتبعش وذ انه بوجولاف . رومألا

 بجاولاب هقفلا يف ىمسي اهيف نأشلاك ةصاخلا ىلع بوجوو
 . يئافكلا

 يف ةلثمم ةمألا ىلع بجي هنألف « ةفاكلا ىلع بوجولا امأ

 يوذو ٠ تايافكلا يوذ راهظإ ىلع لمعت نأ اهرمأ يلو
 , اهتقاط عم قفتي امب اهتبترم يف ةيافك لك عضوو . بهاوملا

 ةئيبتو لهأ هل وه نمل رمأ لك ديسوتو .مهنع فشكلاب كلذو

 . اهفرعتو اهفشك دعب ةبهوم يذ لك لمعي نأل ةصرفلا

 فرعتل ليبسلا نأ نيملسملا ءاهقف ضعب ررق دقلو - و
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 نأ ىه  ةقاط يذ لكل صرفلا ةثيهتو . ةفلتخملا تاقاطلا
 : لحارم ثالث ىلع ميلعتلا نوكي

 عطق نمو « ةمألا ةئشان لك ملعي نأ  ىلوألا ةلحرملا
 فقو نمو « ةيناثلا ةلحرملا ىلإ لقتني هنإف غوبنب ةلحرملا هذه
 دنع فقي هنإف « ةيناثلا ىلإ لاقتنالاب هبهاوم هفعست ملو . اهدنع
 يف مهمديأب نيلماع ىلإ حاتحت ةمألا نأل . نارمعلا هيلإ جاتحي رمأ
 لامعألا نم كلذ ريغو . تاعانصلا يفو . رجاتملا يفو ضرألا
 . ةطسوتم وأ ةيلاع ةينف ةيارد ىلإ جاتحت ال يتلا

 اهيفو « لوألا ةلحرملا ءاغبنل نوكت يهو - ةيناثلا ةلحرملا

 هذه مهتم عطق نمو . مهنسو مهبهاوم عم قفتي ام نوملعي
 نمو « ةريخألا يهو « ةثلاثلا ةلحرملا ىلإ لقتنا . غوبنب ةلحرملا
 هيلإ جاتحم يئافك ضرف دنع فقو ةيناثلا ةلحرملا دنع فقو
 يدعاسم ىلإو .نيينف لامع ىلإ جاتحت ةمألاو نارمعلا
 لامعألا نم كلذ ريغو « نييباسحو « نييباتك ىلإو . نيسدنهم
 بهاوم ىلإ جاتحت الو . ةطسوتم بهاوم ىلإ الإ جاتحت ال يتلا
 . ةيلاع

 نوسدنهملا ءالؤه نمو «٠ تاساردلا ف قمعتلاو ) مولعلا

 ف ممألا لودومي نيذلا ءاغبنلا نم ءالؤه ريغو 2 شيحلا ةداقو
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 . ('0اهيف ةايحلا عورف ىتش

 تسيلف تاجرد اهتاذ 5 يه ةريخألا ةيبترملا كلتو

 اهتاجرد يف صصختملا ىقري نكلو .ةدحاو ةجرد

 بابسأ ليهستب نكلو « هيجوت الو ميلعتب ال ءهصخشب
 ةجرد ىلإ لصت ىتح ولعتل اهنإو . تاجردلا هذه يف دوعصلا
 ءالؤه ناو , مولعلاو تاراضحلا نونغي نيذلا نيعرتخملا

 اهعافتراو ةمقلا هذه ولع اردقميو مرهلا ةمق ىلعأ يف نونوكي

 ةحاسم ةرثكب ةربع الو يملعلا مدقتلا نوكيو تاراضحلا نوكت
 . اهولعب ةربعلا انإ . ةمقلا

 اولصو نيذلا نم ليلقلا ددعلا اذهل ةنيدم تاراضحلاو

 ناريطلاو . ءاضفلا ليلذتو « راخبلاو ءابرهكلاف «ء ةمقلا ىلعأل

 تاوصألا ليصوت يف تاجوملا مادختساو . باحسلا قوف

 لمع نم اذه لك « قيثولا طابترالا كلذ نآلا ملاعلا طابتراو

 . ةيلاعلا ممقلا كلت يف مهسلاجم اوذختا نيذلا كتلوأ

 نييوديلا لامعلا ىلإ يعامتجالا اهنايك يف ةجاتحم ةمألاو

 لب «٠ يودي لمع ريغ نم ةعامج دجوت ال هنأل مهبراقي نمو
 نيذلا ةايح ىتح . يوديلا لمعلا نع ينغتست اال اهتاذ ةايحلا

 .ةرضحتم ةعامج نوكت نأ نكي ال اهنكلو . خاوكألا يف نوشيعي

 اهاوحأ لكب ةايحلا نوجلاعي نيذلا نيصصختملا ءالعلاب الإ

 ىلع مالكلا دنع تاقفاوملا هباتك يف يبطاشلا لحارملا هذه نيب )١(
 . ١74 ىلإ ٠١5 ص ١ ج يف ةيئافكلا ضورفلا
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 ضرألا هذه يف عامتجإلاو ةماقإلا بابسأ نولهسيو

 ليهست اههدحأ ..قفلا ةحجلاعم يف ناقيرط ناذه - ا/5

 . . لمعت نأ نم بهاوملاو ىوقلل صرفلا ةئيبت يناثلاو « لمعلا

 . ميلعتلاب اهفشك دعب كلذو

 ةايحلا بابسأ ليهستب . زجعلا دس وه - ثلاثلاو

 رداق لكل نكم دق مالسإلا ناك اذإف . لمعلا نع نيزجاعلل

 صرفلا ةئيهت ىلع لمعو ء بهاوملا ففةشكتو 4 لمعي نأ نم

 نأ نم نينسلا لقث مهدقفأ اخويش كانه نإف « ةبهوم يذ لكل

 ىماتيو « نهتثونأ ببسي نلمعي نأ نع نفعض ءاسنو « اولمعي

 نأ نع ضرملا مهقوعي ةنمزم ضارمأب ىضرمو «. لئاعلا اودقف

 الام كرت نم » : و دمحم لاق دقلو , ةايحلا يف اوحدكي

 كرتيو تومي نم نأ يأ « يلعو . يلإف الك كرت نمو « هتثرولف
 ًالايع كرتي نمو . ىلاعت هللا ةمسق بسح ىلع هتثرو هذخأي الام

 هيلع ةيمالسإلا ةلودلا سيئر هرابتعاب ًادمحم نإف ء مهل لئاع ال

 نأل ةلود سيئر لك ىلع بوجولا اذه نوكي كلذكو « هلوعي نأ

 ةمألا ةوق نم مه ىماتيلا نآلو « ةمألا ل

 ةوداعي نيذلا ةاذشلا مهنم نوكي دإ 2 ةعامجلل ءادعا

 تناك ًاعايض كرت نإ ميتيلاف مهنيب فلإلا دوجو مدعل 3 سانلا

 ناك هيمحيو هؤلكي نم دجوو « هتيبرت تنسحأ نإو « ةبرخم ةوق

 ةصاخو فيعض لك ةياعر ةعيرشلا تبجوأ اذهلو «ةوق

 لق ٠ ىماتيلا نع كنولأسيو# : ىلاعت لاق دقلو « ىماتيلا

 امك



 ملعي هللاو . مكناوخاف مهوطلاخت نإو .ريخ مهل حالصإ
 تويب ريخ » : مالسلا هيلع لاقو 2>*محلصملا نم دسفملا

 رهقي تيب « نيملسملا تويب رشو . ميتي هيف مركي تيب نيملسملا
 . ( ميني هيف

 قرطب نيزجاعلا تاجاح دسب زجعلا مالسإلا جلاع دقو
 : اهنم ةريثك

 يهو « ةماعلا اهتنازخ نم مهتاجاح دست ةلودلا نإ - أ

 عبرأ بعش ىلإ لاملا تيب ءاهقفلا مسق دقو لاملا تيب ىمسي ام

 , هيف قح ءارقفلل اذهو « ةيزجلاو جارخلا لام تيب - ىلوألا -
 .ةلودلا لظ يف نوشيعي نيذلا نيملسملا ريغ ءارقف ًاصوصخو

 اذه نم ةمئاد قازرأ مهنم نيزجاعلا ىلع يرجت هنإف ةيمالسإلا

 دجو . باطخلا نب رمع مامإلا نأ كلذ يف ىوريو . تيبلا

 ًاقزر هيلع ىرجأو هذحخأف ء«ريرض وهو سانلا ففكتي ًاخيش

 اذه ءابرض نع ثحبإ : هنزاخل لاقو لاما تيب نم ًارمتسم

 .ًنازرأ مهيلع رجأو

 نم عمجي اموهو . تاقدصلا لام تيب . ةثلاثلا ةبعشلاو

 ش . ءارقفلل هرثكأ اذهه « تادكزلا

 . ةرقبلا ةروس 550 )١(
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 نم نوكتيو « هتقبط نكت امهم « ثراو اهل فرعي ال يتلا تاكرتلا
 . ءارقفلل هلك اذهو . كلام اهل فرعي ال ىتلا لاومألا

 زجاعلا ريقفلا ناك اذإ الإ هيلإ هجتي ال لاملا تيب نإ - ب

 وه ساسألا نأل كلذو « ءادتبا هيلع ةقفنلا نوككت بيرق

 اذإف . ةصاخلا ةرسألا لخاد يف نواعتلاب ءىدتبي وهو . نواعتلا

 ىلإ بوجولا ههنا قافنإلا ىلع ةرداق ةصاخلا ةرسألا نكت مل

 وهو , رمألا يلو ىلعو . ةعمتجم ةمألا يهو « ىربكلا ةرسألا

 نيزجاعلا زجع دسي نأ ةرسألا هذه ريبك

 دقف « براقألا ةقفن بوجوب ينارقلا صنلا ءاج دقلو

 جرح جرعألا ىلع الو جرح ىمعألا ىلع سيل# : ىلاعت لاق

 مكتويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الو جرح ضيرملا ىلع الو
 تويب وأ مكناوخإ تويب وأ مكتاهمأ تويب وأ مكئابا تويب وأ
 تويب وأ ٠ مكتامع تويب وأ مكمامعأ تويب وأ ؛« مكتاوخأ

 وأ هحتافم متكلم ام وأ مكتالاخ تويب وأ . مكلاوخأ

 اذإف ًاتاتشأ وأ ًاعيمح اولكأت نأ حانج مكيلع سيل . مكقيدص
 ةكرابم هللا دنع نم ةيحت مكسفنأ ىلع ىلع اوملسف « ًاتويب متلخد

 . 4>2نولقعت مكلعل تايآلا مكل هللا نيبي كلذك « ةبيط

 )١( ةيآلا  51١رونلا ةروس نم .
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 « بونذلل تارافكلا ءارقفلا ةحلاعم باوبأ نم نإو  ج

 تارافكب صنلا ءاجو . بونذلل ةرافك ةقدصلا تلعج دّعف

 نيبي ماع صن ءاجو هوحنو « ناميإلا يف ثنحلاك ةنيعم بونذل

 ةقدصلا » : مالسلا هيلع لاقف بنذ لك رفكت تاقدصلا نأ

 نم كلذ ىلإ انرشأ دقو « رانلا ءاملا ءىفطي امك ,ةيصعملا ءىفطت

 . لبق
 ضرفي لاملا تيب نم زجاعلا ىلع قافنالا نأ ظحاليو

 ءاضقلا امهذفني براقألا تاقفنو . نيزجاعلا ىلع يرجت قازرأ

 نأ هل نإف . هقح زجاعلا ءاطعإ نع رمألا يلو عنتما اذإ ثيحب

 رمآلا كلذكو «, قافنالاب رمألا يلو مزليل ءاضقلا ىلإ أجلي

 « ًاربج مزلي ء ءاضقلا نإف « مهنيب ايف براقألا تاقفنل ةبسنلاب

 . ًاعوط اهذفني مل نإ

 يذلا وه قدصتملا نإف ةروثنملا تاقدصلاو تارافكلا امأ

 ناطلس 5 ةلخاد تسيلو ةنايد هيلع بجاو ىهو 4 اهالوتي

 . تارافكلا لامهإ تابثإ نكمأ اذإ الا . ءاضقلا

 « مالسإلا يف ةيعامتجإلا ةلادعلا نم حمالم هذه اا

 فرحنا ام اهقحب ةالولا ماقو ء اههجو ىلع تذفن اهنأ ولو
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 بطو 3 ناسنإلا مرك يذلا 2 دلاخلا ماعلا ةيناسنإلا | نيد
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 نأل « داسفلا عفديو . ضرألا يف حلصيل هعرش لزنأو هئاودأل

 ةيلودلا ةلادعلا

 ساسأ ىلع مهريغو نيملسملا نيب ةقالعلا موقت ح3

 ىلع اهلك ةيناسنإلا تاقالعلا نأ ضرفي مالسإلا نا لب . ةدوملا
 لاق كلذلو « ةئلاكلا ةمحرلاو . ةلصاولا ةدوملا نم ساسأ
 مو . نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهني ال# : ىلاعت

 هللا نإ . مهيلإ اوطسقتو . مهوربت نأ مكرايد نم مكوجرخي
 . نيدلا يف مكولتاق نيذلا نع هللا مكابني امنإ . نيطسقملا بحي

 مهولوت نأ مكجارخإ ىلع اورهاظو مكرايد نم مكوج رخأو
 . "74نوملاظلا مه كئلوأف مهالوتي نمو

 يف قرتفت الو « ةيناسنإلا تاقالعلا ساسأ ىه ةدوملاف

 نيبو . تاعامجلا نيبو .ء ىدارف داحآلا نيب تاقالعلا كلذ

 يف فلتخت ال ةلماعملا نأ ضرفي لضافلا نوناقلاف . لودلا

 عم مهضعب داحألا تاقالع نع لودلاو تاعامجلا تاقالع

 وأ داحآلا تاقالع يف احابم رومألا نم رمأ ناك اذإف . ضعب
 تاعامجلا تاقالعل ةبسنلاب هتاذ مكحلا اذه ذخأي وهف ًاعونم
 نارايعم امل سيلو . أزجتت ال . ةدحاو ةليضفلاو . لودلاو

 ,رايعملا فلتخا امنإ تاعامجلل رخآلاو .داحآلل امهدحأ

 8 ةنحتمملا هروس نم 8 م ناتيآلا 1(
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 يف يوقلا مكحتب . ةعامجلاو لودلا يف مكحتلا ناك امدنع

 يف ةليضفلا نوفرعي ميلقإ لك لهأ حبصأو 2. فيعضلا

 . مهريغ ةلماعم يف اهنم للحتلا مهسفنأل نإ دورربيو . مهميلقإ
 ناك دقل ىتح . كلذ رربي ام ءاكحلا ضعب لاوقأ يف ءاجو

 هناودع يف ينودقملا ردنكسا هبكترا ام لك رربي وطسرأ ميكحلا

 مهضعب لكأبو اوقرفتيل . هيفلاخم نيب ةقرفلا داجيإ باب هل حتفيو

 . قالخألا باتك يف اهررقي يتلا تاررقملا لك ًاحرطم ًاضعب

 . مهريع نيبو مهنيب |ميف ال نانويلا نيب نوكي امل هنأ ضرف هنأل

 دقف . مهيلع نارقلا هاعن يذلا دوهيلا أدبم ناكو

 كيلإ هدؤي راطنقب هنمأت نإ نم باتكلا لهأ نموا : ىلاعت لاق

 . [ئاق هيلع تمد ام الإ كيلإ هدؤي ال رانيدب هنمأت نإ نم مهغمو

 هللا ىلع نولوقيو . ليبس نييمألا يف انيلع سيل اولاق مهن :أب كلذ

 هللا نإف ٠ ىقتاو هدهعب ىفوأ نم ىلب : نوملعي مهو بذكلا

  آليلق ًانمث مهناميإو هللا دهعب نورتشي رتشي نيذلا نإ . نيقتملا بحي

 رظني الو هللا مهملكي الو . ةرخآلا يف مه قالخ ال كنئلوأ

 . 274 ميلأ باذع مهو . مهيكزي الو « ةمايقلا موي مهيلإ

 دوهيلا نكلو .ابرلا ميرحتب تءاج دق ةاروتلا نإو

 وأ « ةلادعلاب مهكسمت مدع رادقم ىلع لدي ًافيرحت هوفرح

 نيب نوكي ام هنأب ابرلا ميرحت اوديقف . مهريغل ةبسنلاب ةليضفلا

 كاحخأ» :اذكه فرحملا مهصن ءاجو « نييليئارسإلا

 . نارمع لآ ةروس نم الال 87ه نم تايآلا (1)
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 عم مهضعب مهنيب ميرحتلا ناب يأ « ابرلاب ضرقت ال يليئارسإلا
 ,ابرلاب ملاعلا اوئلم كلذلو . مهريغ عم حابمو . ضعب
 داصتقالا ةفد اوكلم امدنع . سانلا نيب لماعتلل اساسأ هولعجو

 نع مهيديأ نهت امدنع الإ ملاعلا اذه ةداعس ال هنإو . يملاعلا

 . مكحتلا نع مهيديأ عطقت وأ . هب كاسمتسالا

 داوتلا يه ةعامجلا نيب تاقالعلا يف ءالصألا نألو 4

 يف ضرألا يف ريخلا عيباني لالغتسا ىلع نواعتلاو . محارتلاو

 تاقالعلا يف لصألا ناك . اهينادو اهيصاقو اهبرغو اهقرش
 ال عازنلاو . ملسلا وه اداحاو تاعامجو ًالود سانلا نيب ةماعلا
 ىلإ نينمؤملا مالسإلا اعد كلذلو . ضراع رمأل الإ نوكي

 يف اولخدا اونما نيذلا اهيأي # : ىلاعت لاقف ةماع ملسلا

 ودع مكل هنإ ناطيشلا تاوطخ اوعبتت الو . ةفاك ملسلا
 لوأ دنع مالسلا يف نولخدي بورحلا تبشن اذإ هنأو 2'” * نيبم

 ا حنجاف ملسلل اوحنج نإوإ# : هناحبس لاق اذلو . هيلإ ةوعد

 . 7 هللا ىلع لكوتو
 هيلع نودتعي نيذلا لاتقلا يف هعم نولخدي نيذلا ربتعاو

 نيبراحملا مه ضرألا لهأ نم ءافعضلا ىلع وأ هعابتأ ىلع وأ

 ال نيدياحم نوفقي وأ برحلا يف نولخدي ال نيذلاو . مهدحو

 . نيملسملا عم اونوكي مل ولو . نيملاسم دحأ ىلإ نومضني

 )١(  5*8ةرقبلا ةروس .

 لافتألا ةروس خف 5

 لحد



 (7 4 اليبس مهيلع مكل هللا لعج اف . ملسلا مكيلإ اوقلاو

 نيدي ناك ولو 2 مالسلا يقلي نم لك لاتق نع ىمنو

 ىقلأ نمل اولوقت الوإ# : ىلاعت لاقف . قحلا نيد مالسإلا ريغب
 دنعف . ايندلا ةايحلا ضرع نوغتبت انمؤم تسل مالسلا مكيلإ
 اونيبتف مكيلع هللا نمف لبق نم متنك كلذك . ةريثك مناغم هللا
 . 2) ك«اريبخ نولمعت امب ناك هللا نإ

 ةمزلم ةرورض هنأ ىلع نينمؤملا ىلع لاتقلا ضرف دقو

 نيدلل ناك امو . ةينيدلا ةيرحلا ىلع ءادتعالا درل الإ لاتقلاب
 عنمو « ةيرحلاب الإ سانلا بولق ىلإ هقيرط ذخأي نأ حيحصلا

 يف ةنتفلا عنمت ىتح لاتقلاب صنلا ءاج كلذلو « نيدلا يف ةنتفلا
 مهولتاقو 0 : هناحبس لاق كلذلو 2 نينيدتملا ءاذيإو 2 نيدلا

 ناودع الف اوهتنا نإف . هلل نيدلا نوكيو « ةنتف نوكت ال ىتح

 ةذيقعلا ةيامحل الإ لاتقلاب نذإلا ناك اف "7 نيملاظلا ىلع الإ

 الو ءارغإ الو هاركإ ريغ نم اهيلإ ةوعدلا نيمأتو « ةيمالسإلا

 كلذلو . نايدألا ةيامح ىهو ةياغلا هذهل لاتقلاب نذإلا ناكف ةنتف

 لاق دقف . هتروص تناك ايأ ءادتعإلا عفدل لاتقلاب نذإلا ناك

 . ءاسنلا ةروس 4٠ ةيآلا (1)

 . ءاسنلا ةروس 44 ةيآلا (؟)

 . ةرقبلا ةروس ١97 ةيآلا (9)
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 ىلع هللا نإو . اوملظ مهأب نولتاقي نيذلل نذأ# : هناحبس

 نأ الإ قخ ريغب مهرايد نم اوجرخأ نيذلا ريدقل مهرصن
 تمدهل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو هللا انير اولوقي
 . ًاريثك هللا مسا اهيف ركذي دجاسمو تاولصو عيبو عماوص

 نيذلاو "”«زيزع يوقل هللا نإ . هرصني نم هللا نرصنيلو
 هقانتعا ىلع سانلا لمحل ناك مالسإلا يف لاتقلا نأ نوعدي

 هنإف . سانلا ىلعو ةقيقحلا ىلع ةيرفلا اومظعأ دق فيسلاب
 يف هاركإ ال» : ىلاعت لاق اك نيدلا يف هاركإلا عنمب حرصي

 هناحبس هللا لوقيو .4”'2يغلا نم دشرلا نيبت دق « نيدلا
 اونوكي ىتح . سانلا هركت تنأفأ» : هيبن ًابطاخم ىلاعتو

 . "74 نينمؤم

 نيذلا نيملسملا ريغ نم ةيمانلا اياقبلا كلت دكإو اذه

 قر ؤيال ) مالسإلا يف روصعلا مدقأ نم نيملسملا عم لوشيعي

 . ةيقاب ةيناسنإ ةوخأ اهنإ لب . داهطضا وأ ملظ مهتايح وفص
 ءارغإو 3 نيدسمملا داسفإ الإ اهعطقي دل ةلصاو هدومو

 فشكت 3 ةرينملا ةيعرشلا ةعيبطلاو 3 اهلصت ةدودولا ةرشعلاو

 . نيدسفملا لخد

 . جحلا ةروس نم 40٠ . 86 ناتيآلا (0

 . ةرقبلا ةروس نم 5١65 ةيآلا (5)

 . سنوي ةروس نم 14 (59)



 برحلا نإف . مالسإلا راعش ةلادعلا تناك اذإو - م

 نوكت ةلضاف ةلداع هبناج نم ًابرح نوكت هيلع ضرفت ىتلا
 يف ةلادعلا اهلظتو اهساسأ ةيرحلا نوكتو « اهثعاب ةلادعلا

 ريدقتب نوكت ال « لداع ببس برحلا تماق اذإف « ناديملا

 ريدقت اغِإ . ًانسح هنوريف مهلمع ءوس مه نيزي نيذلا ةساسلا

 . دودحلا مسر دقو نارقلا نم ادمتسم نوكي نأ بجي ةلادعلا

 سانلا رومأ لعجي ملو . ىدس ناسنإلا كرتي ملو . جهانملا نسو

 رشلا عنميو مهمكحي مكاح الو , مهطبضي طباض ريغ نم ًاطرف

 . ضرألا هذه 5

 اذإ نيملسملاك هسفن نم لدعي ًارصتنم ري مل خيراتلا لعلو

 نأ اذه يف ىوري هنإو « ةنسلا ماكحأو نارقلا .ماكحأ اوذفن

 دبع نب رمع لداعلا نمؤملا مكاحلا ىلإ اوكش 22دغص لهأ

 دق ملسم نب ةبيتق يمالسإلا دئاقلا نأ هنع هللا يضر زيزعلا

 وأ مالسإلا يف لوخدلا نيب مهريخي نأ ريغ نم مهرايد لخد

 دهعلاو «ربيختلا اذه ريغ نم مهلتاق لب . لاتقلا وأ . دهعلا

 هذه يف ىمسي دق يذلا وه هريغ عم رييختلا عضوم ناك يذلا

 ء لاصتالا يف لغوأ نإو « ءادتعالا مدع قاثيم مايألا

 ماكحلا دي كرت طرتشا ولو مهاياعرل ماكحلا ملظ عنم نمضتيو
 تناك امفيك مارح ملظلا نإل « الطاب طرشلا ناكل كلذ يف

 . هروص

 )١( دنقرمس يف ميلقإ دغص .
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 ذفني يذلا لداعلا مكاحلا لسرأف « ىوكشلا يه هذه

 لهأ ىوكش ىلإ عمتسيو سلجيل يضاقلا ىلإ ىلاعت هللا ماكحأ
 ,رييخت ريغ نم مهرايد لخد ةبيتق نأ هل نيبت نإف ء دنقرمس
 يتلا ضرألا نم جرخيو مهتاانكث ىلإ هدنجب دوعي نأ هرمأ

 سرد دقو « ةقباسلا ةثالثلا رومألا نيب مهريخي مث . اهوحتف
 نأ دنجلا رمأف .٠ ىوكشلا قدص نيبتف . عوضوملا يضاقلا
 مث ٠ مهتاركسعم ىلإ اودوعيو اهولخد يلا رايدلا نم اوجرخي

 . لاتقلا وأ مالسإلا يف لوخد وأ . لداع دهع نيب سانلا ريخي

 يفو ملسلا يف ةبولطم نيملسملا ريغ عم ةلادعلاو ١
 نيذلا نيملسملا ريغ اياعرلا نيب لدعلابف ملسلا ين امأ . برحلا

 لودلا اياعر نم نوئيجي نيذلاو « ةيمالسإلا ةيارلاب نولظتسي
 نم كلذ وحن وأ . ةحايس وأ . ةراجتل نينمأتسم ىرخألا
 . كلذ وحن وأ سسجت اهيف نوكي ال يتلا ةيناسنإإلا بابسألا

 يف ةيوعرلاب نوعتمتي نيذلا نيملسملا ريغ ةلماعم نإو

 نم نيملسملا ىلع ام لك مهيلعو . قوقح مهل ةيمالسإلا ةلودلا
 ءانل ام مهل » : ىه ةررقملا ةيهقفلا ةدعاقلاو 2 تابجاو

 ىلع ضرفي ال رمأ مهيلع ضرفي الف «انيلع ام مهيلعو
 يف مهيلع ضرفت يهو « ةيلاملا تافيلكتلا ضعب الإ نيملسملا
 نم ةينيد ةيلام تابجاو نم نيملسملا ىلع ضرفي ام لباقم

 لخدت ةمث نوكي ال ىتح مهيلع ضرفت ال اهنإف . يعامتجإلا

 دلل



 كلذلو « لخدتلا كلذ ناك مسإ يأ ىلع ةينيدلا ةيرحلا يف

 يعامتجإلا لفاكتلا يف كارتشالل ةلادعلا ليبق نم ةيزجلا تناك

 , ةقدص ربتعت نأ نويبلغتلا دارأ دقو « ةيرحلا يف لخدت ريغ نم

 نإو ( ةقدص .رمع مامإلا نينم ْوملا ريمأ لداعلا مكاحلا اهلعجف

 لهأ نيب ةررقملا ًاضيأ ىه نيملسملا نيب ةررقملا تابوقعلا
 يف ةيرحلا ىلع مالكلا دنع نايب كلذل نوكيسو « ةمذلا
 نيملسملا ريغ عم ةلادعلا نأ وه انه هلوقن يذلاو « مالسإلا

 ىذأ يأ نم يقيقحلا لدعلاب نوكت ةمذلا لهأ نومسي نيذلا

 انأف ًايمذ ىذآ نم » : مالسلا هيلع لاق كلذلو . قحلا ريغب

 . ( هتمصخ هتمصاخ نمو « ةمايقلا موي همصخ

 رايدلا ىلإ ءىجي يذلا ىبنجألل ةبستلابو - 9

 قفتت يتلا ةحامسلاو . ةميوقلا ةياعرلاب لماعي هنإف « ةيمالسإلا
 سانلا نيب لدعلا رشنل ىلاعت هللا لبق نم ءاج نيد ماكحأ عم

 رصعلا ةغلب هنومسي ام وأ . نامأ دقع اودقع اذإ كلذلو

 دقعلا كلذ نإف مهتلودل مهئامتنإ عم ةمولعم ةدمل ةماقإ دقع

 . نيملسملا لتاقت مهتلود تناك ولو « مهسفنأو مهلاومأ نوصي

 « بوعشلاو نيملسملا نيب نوكي ال هاحر تراد اذإ لاتقلا نأل

 بوعشلاف « نودتعي نيذلا ماكحلاو .نيملسملا نيب نوكي نكلو

 بوعشلا لمحت الو . نوملاظلا ماكحلا يدتعي امنإو . يدتعت ال

 ةرزاو رزت الأ ةيمالسإلا ةلادعلا يف ررقملا نم هنإف اهماكح رازوأ

 . رش وأ ريخ نم بسك ام ءىرما لكلو « ىرخأ رزو

 باة١



 نمأتسملا لام ةنايص ةيمالسإلا ةلادعلا تبجوأ كلذلو

 ىذدتعي ال مهحاورأو . ةنوصم مهلاومأف «. هسفن ةنايصو

 نيكسمتسم اوماد ام محل تبثي ملسملل قح لكو . اهيلع

 مهطاشن اورشابي نأ مهو . اهنع اوفرحني مل نامألا دقع طورشب

 دقع دنع طورش نم مهسفنأ هب نوديقي ام الإ ديق يأ ريغ نم

 تحت نوكي نم لك  ةيمالسإلا ةعيرشلا هب ديقت امو ء نامألا

 ا

 امارح لحأ اطرش الإ مهطورش دنع نوملسملا» :

0 

 هل نوكي ةيمالسإلا رايدلا يف هبستكا يذلا هلام نإو
 نإو كلذ ىلع رمتسي هنإ لب « اهرداغولو « هتمذ ىلع رمتسيو
 لتاقي يذلا شيحلا ىلإ مضناو «٠ هدلب ىلإ داعو بهذ

 هبتك ام أرقاو . كلذ بجوي اسدسإل لدعلا نأل . نيملسملا

 مالسإلا راد يبرع لخد اذإ» : ينغملا باتك يف ةمادق نبا

 لإ داع مث « هايإ هضرقأ و أ ًايمذ وأ السم هلام عدوأف ء نامأب

 وأ ًارجات ( برحلا راد ىلإ يأ ) لخد نإف « انرظن برحلا راد

 وهف مالسإلا راد ىلإ دوعي مث اهيضقي ةجاحلا وأ ًاهزنتم وأ الوسر

 يف ةماقإلا ةين نع كلذب جرخب مل هنأل هلامو هسفن يف هنامأ ىلع

 راد يأ) لخد نإو«كلذل يمذلا هبشأفق ٠ مالسإلا راد

 هنأل . هلام يف ىقبو . هسفن يف نامألا لطب انطوتسم ( برحلا

 لطب اذإف . هلام يف نامألا تبث نامأب مالسإلا راد هلوخدب
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 صاصتخال « هلام يف يقب برحلا راد هلوخدب هسفن يف نامألا

 . « هب نالطبلا صتخيف . هسفنب نالطبلا

 الإو ء سمي نأ حصي الو , هكلم ىلع ىقبي هلام نأ يأ

 : ماعلا يبغلا يف الخاد . لطابلاب سانلا لامل الكأ كلذ ناك

 . ( 184 ةرقبلا ) «لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الع

 هتمذ يف لاملا ءاقب قيبطت ةيرظن يف اوراس ءاهقفلا نإو

 نمأتسملا تام ول هنأ اوررقو « هادم ىصقأ ىلإ هيف نامألا قحب

 ناديملا يف اوناك ولو هتثرول هلام لسري نأ بجو مالسإلا راد يف

 يف لتق وأ برحلا راد يف تام ول هنأو « نيملسملا نولتاقي
 نأل « هتثرول هلام لسرأ نيملسملا نيبو هتلود نيب ةرئادلا ةكرعملا

 نأ ةيمالسإلا ةلودلا ىلع بجتو « هنع بهذت ال هلام هتيكلم

 ىلإ لاملا لوكي الو صوقنم ريغ ًالماك هتثرو ىلإ لاملا لسرت

 راد يف الو برحلا راد يف ال . ثراو هل ملعي مل اذإ الإ نيملسملا

 مكحلا وه كلذو « هل ثراو ال لاملا كلذ نأ رابتعاب « مالسإلا

 لوثي ثراو هل ملعي ال لام لك نأ ذإ مهسفنأ نيملسملا لاومأ يف

 . نيملسملا لام تيب ىلإ

 ىلإ تبهذ نيملسملا ريغ ةلماعم يف مالسإلا ةلادع نإو

 يف ملسملا قح ىلع هلام يف هقح اومدق دقل ىتح اهدودح ىصقأ

 ةلاكولاب راجتالل يبرح نم ًاثوعبم دبع ءاج اذإ هنأ اوررقف ء هسفن

 نوكت ال هيلع هتيكلم نإف . دبعلا ملسأف « هلام يف يبرحلا نع

 كلاملا ىلع بجو ملسم ريغل كولمم دبع ملسأ اذإ هنأل « ةرقتسم

 ل



 هذه يفو , هعيبي ىتح هيلع كلاملل ناطلس ال انهو هعيبي نأ

 هنمث مضيو . يبرحلا نع ةباينلاب يمالسإلا مكاحلا هعيبي لاخلا
 ةررقم يبرحلل ةيكلملا دعت ملو ملسأ دق دبعلا ناك اذإف هلام ىلإ

 نم ىرتو « يبرحلا قح عيضي الو بهذت ال هتيلام نإف « هيلع
 , همالسإ يف ملسملا قح ىلع هلام يف يبرحلا قح رثوأ هنأ اذه

 ديزي هتبقر ريرحتو « نيملسملل ةوق هيف دبعلا كلذ مالسإ نأ عم
 . مهتوق كلذب دادزتو « نيملسملا نم رارحألا ددع

 ناك ولو نمأتسملا لام ةرداصمب نوحمسي ال ءاهقفلا نإو

 براحي ناك اذإ ىهو . ةدحاو لاح يف الإ نيملسملا براحي
 هنإف , لثملاب ةلماعملا نوناق ىضتقمب قرتساف ناديملا يف نيملسملا
 ةيلاملا هتمذ نأ ذإ «. كالتمالل لهأ ريغ نوكي قاقرتسالاب
 . نيملسملل ائيف هلام نوكي كلذ ىلعو . بهذت

 مظنلا هيلع قبطت نامأب نيملسملا راد لخد نم نإو - 8
 مرحي ام تالماعملا نم هيلع مرحيف ؛ قافتالاب ةيلاملا ةيمالسإلا
 ىلع نيملسملل لحي ام تالماعملا نم هل لحيو . نيملسملا ىلع

 وأ ررغ ىلع لمتشت يتلا دوقعلا الو . ابرلا هل لحي الف . ءاوس
 . ةلاهج

 تابوقعلاو . صاصقلاو دودحلا نم تابوقعلل ةبسنلابو
 لثم بكترا اذإ ملسملا ىلع قبطي يذلا ءازجلا نإف ةيريزعتلا
 ايمذ وأ السم لتق اذإف هيلع قبطي هنم عقو يذلا لعفلا اذه
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 روهمجلا دنع دحلا هيلع ميقأ ةقرسلاو فذقلاو ىنزلاك . دودحلا

 دودحلا هذه نأل كلذو «. ةلادعلا مومعل ءاهقفلا نم مظعألا

 نم اهيلع ةبوقعلاو « مئارجلا هذه نم ةليضفلا ةيامحل ةيعرشلا

 يذلا نامألا ناك امو «. ىلاعت هللا قوقح نم يأ عمتجملا قح

 عمتجملا يف داسفالاو ةليضفلا ىمح كاهتنا هل غوسمب هيطعا

 لكل ًأاساسأ ةليضفلا مارتحا دعي مالسإلا نإو . يمالسإلا

 ةليضفلا ىلع ءادتعالا نأ كش الو « ةيناسنإلا تاقالعلا

 لزني يذلا باقعلا هب لزني نأ يغبنيو ةليذرلا ىلع ضيرحت
 اذإ ةبوقعلا يف ةيوستلا نأل كلذ لثم بكترا اذإ ملسملاب

 جوعلا وه هريغو « ميقتسملا ةلادعلا نوناق وه ةميرجلا تدحتا

 . اقلخ حلصي الو . ًالدع ميقي ال يذلا

 نوميقي نيذلا عم مالسإلا ةلادع نم روص هذه - 14

 نأ ٍضرفت يهو , ىرخألا تانايدلا لهأ نم هعوبر نيب

 ذل ًاناسنإ هنوك ىضتقمب هدمتسي ناسنالل يعيبط قح ةلادعلا

 ريغ نم ماعلا يناسنإلا قحلا ىلإ هيف رظنيو ١ ملسم هنأ ىضتقمب
 , ملسملا مكاحلا ىلع قح يهف « نيد وأ سنج وأ نول ىلإ رظن

 الف . ماعلا يناسنإلا قحلا ريغل رثأ ال هنأو . هنم ةحنم تسيلو

 هللا لوقي كلذلو . ضغب الو ءالو الو . ةوادع وأ ةبحمل رثأ

 وه اولدعا . اولدعت الأ ىلع موق نآتش مكنمرجي الو : ىلاعت
 . ةلادعلا ىلاعت هللا ىلإ قالخألا برقأف 2)* ىوقتلل برقأ

 )١( ةدئاملا ةروس نم م ةيآلا .
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 ةلودلا لخاد يف ةحضاو مالسإلا ةلادع تناك اذإو

 برحلاو . ملسلا يه تاقالعلا يف لصألا نأ انررق دقو

 لمعلا هبشت يهو اهردقب ردقي ةرورضلل ضراع رمأ

 . فوئم وضع باهذإل . مسجلا هيلإ جاتحي يذلا . يحارجلا

 ءزج جالعل نوكت برحلا كلذك « هلك مسجلا دسفي نأ ىشخي

 كلذلو ءادتعالاب اهيف داسفإلا لواحي ةيناسنإلا مسج نم فوئم

 عفد الولو # : ىلاعت لاق كلذلو « هنم دب ال يمذلا عفدلا ناك

 وذ هللا نكلو . ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا

 . 23084 نيملاعلا ىلع لضف
 لثمب مهريغ اولماعي نأ نيملسملا ىلع بجوت ةلادعلاو أ

 يلودلا فرعلا يف ىمسي ام اذهو . مهريغ هب مهلماعي ام

 ىلإ لثملاب ةلماعملا يف ريسي ال مالسإلا نكلو . لثملاب ةلماعملا

 اذإف « ةيماسلا قالخألاو ةليضفلاب ديقم هنأل . ىدملا ىصقأ

 اهكهتني ال ةليضفلا ةمرح كهتني لودلا نم فلاخملا ناك

 ودعلا ناك اذإف . برح لاح يف كلذ ناك ولو . نوملسملا

 ال نيذلا ءاسنلاو لاجرلا نم فاعضلاو ةيرذلا لتق حيبتسي

 عطقي ناك اذإو . اليبس نودته الو « ةليح نوعيطتسي

 بوعشلا ءامد حيبتسي ناك وأ «ةدئاف ريغ نم راجشألا

 )١( ةرقبلا ةروس نم ؟ه ةيآلا .
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 حيبتسي ال مالسإلا نإف مهنمام يف نينمآلا برضو « اهعيوجتو
 نم قالطنالاو « ةليضفلاب ةديقم ةيمالسإلا ةلماعملا نأل كلذ
 . اهدويق نم ًاضيأ قلطني نأ لضافلل حيبي ال اهدويق

 لثملاب ةلماعملاف . دودحلا انلامعأ يف زواجتن نأ حصي الو

 هريغ دويق نم قثوأو دشأ هدويقو ةليضفلا ديق قوف ملسملل ديق
 ش . لوضفملاو لضافلا نيب ةلماعملا يف نأشلاو اك

 مالسإلا بجوأ ةيلودلا ةلادعلا قيقحت ليبس يف هنأو - ب

 دهعلا نإ دهعلاب اوفواو# : ىلاعت لاق كلذلو دوهعلاب ءافولا

 سيئر نم نوكي ام دوهعلا يف ثكنلا دشأو 274 ًالوئسم ناك
 لكل » : مالسلا هيلع دمحم لوقي كلذلو « ةيمالسإلا ةلودلا

 دقلو « هناع ريمأ ءاول ةردغ ءاول مظعأو ةمايقلا موي ءاول رداغ

 نوكت نأ حصي ال هنأو . ةوق دهعلاب ءافولا نأ مالسإلا نيب

 يف ثكللل ةغوسم اهتحلسأ وأ امتوق وأ ةلودلا ةعقر يف ةدايزلا

 اذإ هللا دهعب اوفواو# : ىلاعت هلل لاق كلذلو . دهعلا

 هللا متلعج دقو . اهديكوت دعب ناميإلا اوضقنت نت الو , متدهاع

 يتلاك اونوكت الو , نولعفت ام ملعي هللا نإ . ًاليفك مكيلع

 مكنيب الخد مكناميإ نوذختت ًاثاكنا ةوق دعب نم اهزغ تضقن

 نيبيلو , هب هللا مكولبي امنإ . ةمأ نم ىبرأ يه ةمأ نوكت نأ

 ميركلا صنلا اذه نإو "74 نوفلتخت هيف متنك ام ةمياقلا موي مكل

 . اهيلإ انرشأ رومأ ةثالث ىلع لدي
 )١( ءارسإلا ةروس نم 4 ةبآلا .

  )5ناتيآلا  95 - 9١لحنلا ةروس نم .
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 نمف « ىلاعت هللا دهع وه قئثوي يذلا دهعلا نإ : املوأ

 هللا هلفك دق كلذ قوف وهو . هللا دهع ضقني امنإف . هضقني

 . ىلاعت

 هبش كلذلو . نانئمطاو نمأو ةوق هتاذ دهعلا نإ : اهيناث

 مث همرب ىوقتو  ًالزغ لزغت يتلا ءاقمحلا لاحب هضقني نم

 مث « ةريغص ءازجأ ًاءزجم ًارعش يأ ًاثاكنأ هتيوقت دعب نم هضقنت
 نانئمطا هيف دهعلاف . اهتوبث دعب مدقلل اللز هيف نأ هناحبس ركذ

 تيبثتو . سفنالا قاهرإ نع دعبو « جاعزنالا نع دعبو
 , ةوقلا هذهل ةلازإ ضقنلاو .ةوق هتاذ يف ملسلاو ء ملسلل
 . رمتسملا تابثلل ةلازإو

 ةعقر ةدايز يف ةبغرلا نوكت نأ حصي ال هنأ : اهثلاث

 يتقولا ناطلسلا ةوق الو ةلودلا ةدايس اهيف نوكت يبا ضرألا

 نأ توقمملا ردغلا ثعاوب نم نأ ركذ كلذلو «ردعغلا ٍف ًايبس

 ىرقأو ًاضرأ عسوأو : ًاددع زثكأ يأ ١ نم ىبرأ يه ةمأ نوكت

 . « ًاناطلس

 ةلاذع وه دوهعلاب ءافولا يف ديدشتلا اذه نإو -

 يف ةلادعلا ماوق يهو « سانلا نيب تاقالعلا يف مالسإلا

 هذه يف ةمالسلاو نمألا قيرط وهو لودلا نيب تاقالعلا

 ةيناسنإلا تاقالعلا يف لصألا وه ملسلا ناك اذإو ٠ ضرألا

 عيزوت نأو « هيوقتو هتبثت يتلا يه دوهعلا نإف . لدعلا وهو
 « اهيف ططش ال يتلا ةلداعلا دوهعلا ةقيرط ضرألا هذهب عافتنالا
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 يلعتسي الو . فيعض اهيف فعضتسي ال . دحلل ةزواجم الو
 . ينوي نأ فيعضلا ىلع بجاولا ناك اذإ هنإ لب . ىوق اهيف

 ةزعلا هذخأت الو ربكتسي الو مكحتي الإ يوقلا ىلع بجاولاف
 . مثالا

 عم اهدقعي ناك يتلا هيك يبنلا دوهع تناك دقلو
 « ةلداعلا دوهعلل الثم ىراصنلاو دوهيلا عم اهدقعو « نيكرشلملا

 لب « ةاواسملا مدق ىلع نوكتو ذخأي ام رادقمب دهعلا يف يطعي

 ام رثكأ يطعي هنم فعضأ وه نم عم هدقعو « هتوق لاح يف هنإ

 حلص يف وهف ٠ مصخلا هلبقي الام هسفن ىلع طرتشيو ذخأي

 نذأتسي مل اذإ ًانمؤم هيلإ ءيجي نم مهيلإ دري نأ لبق ةيبيدحلا

 ىلع اجراخ ءيبجي نم هيلإ اودري نأ اولبقي مو , هتبارق يود

 اغارم تيبلا جحي الو اذه هماع نم دوعي نأ لبقو « ِةْيي دمحم

 نم تيبلا رهطم احتاف هب لخدي نأ عيطتسي شيج هعمو . مهل
 يف داعو ةمالسلاو نمألا ليبس يف هلبق هنكلو « ناثوألا ساجرأ
 ةمالسلاو نمألل ًاليبس كلذ عم دهعلا كلذ ناكو اذه هماع

 ذإ . اهلك ةيبرعلا دالبلا عوبر يف ةيمالسإلا ةوعدلا راشتناو

 ىلإ ةتباثلا ةررقملا ماكحألاو مالسإلا نايبل مالسلا هيلع غرفت

 . ةمايقلا

 : ًانيبم احتف ميركلا نآرقلا هامسو « ِهِكَي يبنلا ردغي ملو
 عرفتلا هيف ناك دقف . ةكم ىلع ءاليتسالا هيف نكي مل نإ هنأل

 . برعلا نيب ب مالسإلا حورو ةلادعلا رشن هيف ناكو « ةوعدلل
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 ةكم ىلع ءاليتسالل كلذ دعب نم ليبسلا وه ناكو

 ساأيو . برعلا دالب نم اهتلود باهذو . ناثئوالا نم اهريهطتو

 . دعب نم اهيف دبعي نأ نم ناطيشلا

 مايقو « ةمئادلا ملسلل ًاليبس نوكت يكل دوهعلاو - 5
 ةوخألا ىلعو ةاواسملاو ةلادعلا ىلع ىنبت نأ بجي ةلادعلا

 ملاعلا مكحتو . فيعضلا يف يوقلا مكحت ىلع ال. , ةيناسنإلا
 ىلع ةينبم نوكت لب هريغ يف نكمتلاو ةوقلاو ةراضحلا لئاسوب
 يتلا ممألا نإف « ضرألا عاقب لك يف ةراضحلاو ملعلا ميمعت
 ملعلا نم ًاريبك ًاظح لنت مل يتلا ممألا نع ةلوئسم مولعلا اهتداس
 اهلك ضرألا ديزي كلذ نأل « ةورثلا عيباني لالغتسا لئاسوب
 هددع لق « اهنيب نم قيرفل ال . اهلك ةيناسناإلل اهؤامتو « ءامن
 كسل ةيلوئسم تسيل لهاجلا نع ملاعلا ةيلوئسمو « رثك وأ
 « لهجلل لالغتسا ريغ نم يداهلا دشرملا هجولا ةيلوئسم لب
 . لهاجلل دابعتسا

 : ةثالث تاضارتعا درت انهو

 يف نوكي نأ يوقلا ىري دقف « ةيبسن ةلادعلا نإ : اهيناث

 ضرأ تلخد اهنأ ىعدت ةرضحتم ةلود لك نإ : اهثلاث
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 اف لطابلاب قحلا طلتخا ىتح . ههيجوتو هميلعتل فيعضلا
 . ضرألا هذه يف ةلادعلا قيقحتو « اههنيب زييمتلل ليبسلا

 ينيد رمأ ءافولاب رمألا نأ لوألا ضارتعالا نع باوجلاو

 ليبسلا وهو ٠ اعم ماكحلاو بوعشلل رمأ وهو كلذك ةلادعلا

 مهوتو 2 ناسنإلا يب نم نيدسفملا تالليو نم ضرألا داقنال

 غوسي لب «ء هضقني نأ هل غوسي ال دقعلا يفرط دحأ نم ردغلا

 دقلو . قلخ الو نيدب كسمتسي ال رخآلا ناك نإ سارتحالا هل
 هيلع لاقف . دهعلا نوضقنيس نيكرشملا نإ » : ِةْلَي يبنلل ليق

 . 0 مهيلع هللا اونيعتساو مه أوفو 2 مالسلا

 بوعش يف يمالسإلا مكحلا ةدايس لاح يف صضرفن نحنو
 ةعاطلا ىلع مهماكح اولمحيو ابغر بوعشلا هعيطت نأ ضرألا
 حور بوعشلا دوست نأب الإ ةيناسنإلا ذاقنال ليبس الو ابهر

 المح اهيلع مهماكح اولمحيو « مالسإلا حور يهو ةيناسنإلا

 هذه يف ةلادعلا نأ وه : يناثلا ضارتعالا نع باوجلاو

 نكمي ملوو « تابجاولاو قوقحلا تكباشت اذإ ةيبسن ضرألا
 ةبترم يف هكاردإ ةلادعلا نم عون كانه نكلو « اهنيب زييمتلا

 نأ يهو لطابلاب قحلا اهيف سبتلي ال يتلا تايهدبلا كاردإ

 سنجو نولو نول نيب قرف ال ةاواسملا مدق ىلع بوعشلا لماعت
 تاريخ يف ءاكرش عيمجلا نوكي لب « ميلقإو ميلقإو سنجو
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 ةاواسملا يف دحأ فلتخي لهف « هتقاطو هلمع رادقمب لك ضرألا

 هيلع دمحم ةلاقم لوقت ةهادبلاف « ناولألل رظن ريغ نم

 نأ لوقت ةهادبلاو « بارت نم مداو مدآل مكلك » : مالسلا

 يف نواعتلا نأ لوقتو . بجاو ناسنإلا ىنب نيب فراعتلا

 ال . لوقت ةهادبلاو . فراعتلا ةرمث ضرألا تاريخ جارختسإ

 نيب لالخلاف . توقلا هريغ نع عنميف . تاريخلا وذ مكحتي

 . نيب مارحلاو

 لطابلا ءاعدالا نإ ثلاثلا ضارتعالا نع باوجلاو

 ولو ةيناسنإلل ملظو . ةقيقحلل ملظو لوقلا يف ملظ وهو « ريثك
 تدجو ام ةيناسنإلا تاقالعلا يف بناجلا ةيعرم ةلادعلا تناك

 موقي يتلا ىواعدلا ىلإ رظني امنإو « ةلطابلا ىواعدلا كلت
 مهل ةجح تربتعاو « مهلاوقأب نوملاظلا ذخأ ولو ؛ اهيلع ليلدلا

 هذه نإو «٠ ضرألا هذه يف ناطلس ةلادعلل ماق امو داسفلا معل

 لخاد يف لعفي ام اهضحديو « لمعلا اهلطبي ةلطاب ىواعدلا

 كلذ كردأ دقو . خراص نيبم ملظ نم اهجراخو دالبلا هذه

 , مهساجرأ ىلإ اوهبنو . مهماكحبي اوددنف « نوصلخم باتك

 قالخألا مكحو نيدلا مكحو مالسإلا مكح ىلإ وعدن اننإ

 ضرألا يف نوبرخي نيذلا ماكحلا كئلوأ ملظ ىلع يضقنل

 . مهططخ اوذفن نإ ةيناسنإلل ليولاو . اداسف اهيف نوثيعيو

 بوعشلا نإو .رذت الو يقبت ال يتلا مهتحلسا اولمعتساو

 الو ءمهنم صالخ الو نيربجتملا ءالؤه مامأ ةرئاب ةرئاح

 م١"



 ال مويلا ةيدوهبو بوعشلا بولق مكحي نيدب الإ ةلادعلل رارقتسا

 ايندلا تكرت اهنأ نومهوتي ىراصنلاو ةيبناج اهنأل . اهمكحت
 مكحي يذلا ميركلا نارقلا الإ قبي ملف . دباعملا ىلع رصتقتو

 تنأ كنإ كمكحب دابعلا حلصأ مهللا « سانلا نيب ةلادعلاب

 . نيمكاحلا مكحأ









 ماظن : عوضوملا اذه يف لوقلا طسبن نأ ديرن ال - 7

 نيذلا ماكحلا لامعأ نم اقتشم ناكأ ءاوس « مالسإلا يف مكحلا

 قلعتت ماكحأ نم ءاملعلا هطبنتسا ام ناك مأ « اورطيسو اومكح

 نم ةبعش لك ةفيظوو « ةفلتخملا هبعش تابجاوو «. مكحلاب

 ملع وهو «هيف لوقلا لوطي عوضوم كلذ نأل . بعشلا
 ثوحب هيفو « قوقحلا تايلكب ايلعلا تاساردلا يف سردي
 . يمالسإلا ملعلاب نيلغتشملا نم نوثحاب ال ىدصت ةضيفتسم

 يتلا عيبانيلاو , يمالسإلا مكحلا لوصأ يف بتكن انكلو
 نيريثك نأل . كلذ ىلإ دصقنو « ةفلتخملا هتاطلس اهنم دمتست

 اذه يف نوملكتي . يمالسإلا مكحلا هيوشت ىلع نولمعي نم

 نأ نومعزيو « مهاياعرل نيمكاحلا ةلماعم نم هنوذخأيو مكحلا

 . نايغطلا مكح الإ وه امو « مالسإلا مكح وه كلذ

 مهنأ مساب نوبكتري ام نوبكتري ماكحلا كئلوأ ناك دقلو

 مهامس ىتح لوقلا يف لواطت نم مهنمو « مالسإلا ءافلخ
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 فسوي نب جاجحلا ناسل ىلع يرجي ناك امك . ىلاعت هللا ءافلخ

 نيذلا مهكولم ىلإ ةيسدق نوفيضي اوناك نمت . ههابشأو يفقثلا
 امو اهنم لح ام لئاسولا لكب مهكلم تيبثت اودارأو «٠ مهولو

 ًايمالسإ ًادلب اوحتف اذإ اوناك نم كولملا ءالؤه نم ناكو
 رصم ىلع ةيزجلا كارتألا ناطلس ضرف | ةيزجلا هيلع اوضرف
 ككئلوأ ىمست كلذ عمو . ةحوتفملا نادلبلا نم اهريغو

 . نينمؤملا ءارمأب نيطالسلا

 سانلا نومزليو ء نيدلا مساب مهن ءاطلس نوضرفي اوناكو

 : ىلاعت هلوقب نيحسمتم . نينمؤملا ءارمأ مهنأ مساب مهتعاطب
 رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونما نيذلا اهيأ اي

 نإ .لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف . مكنم
 , ةيآلا نم ءزجب اوذخأف 2">«رخآلا مويلاو هللاب نوئمؤت متتك

 ىلإ هلالض طرف هب بهذ نم سانلا نمو .رخآلا ءزجلا اوكرتو

 تاريخ صتمي ملسم ريغ ناك ولو « ًاقلطم مكاحلا ةعاط بوجو
 . مهتعاط بهجت نيذلا رمألا ءايلوأ نمض يف هولخدأو نيملسملا

 مسا : مسالا كلذب ريدج وه نم نيبن نأ انيلع قح كلذل
 نيذلا ماكحلا لامعأ نم كلذ دمتسن الو 3 نيملسملا رمأ يلو

 نودمتسي دل نيذلا لاوقأ نم الو نيدشارلا رصع لعب اوءاجح

 . ءاسنلا ةروس نم 4 ةيآلا 0(
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 نم هدمتسن لب هي هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك نم مهلاوقأ

 يبأ نيدشارلا رصع يف كلذ قيبطت ىلإ رظننو . ةنسلاو باتكلا

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر يىلعو نامثعو رمعو ركب

 رمأ نوكي نأ وه هيف ددش مالسإلا ىرت رمأ لوأو

 هلامعأو ىروشلاب راتخي ةفيلخلاف . مهنيب ايف ىروش نيملسملا
 ميركلا ينارقلا صنلا ءاج دقو . ىروشلاب ةديقم نوكت اهلك

 ىلاعت لاق دقف هعورف يفو . مكحلا ساسأ يف ىروشلا بوجوب

 اوباحتسا نيذلاو# : مهناميإ 5 نيقداصلا نينم ْؤملا فصو 5

 امو . مهيب ىروش مهرمأو ءةالصلا اوماقأو ٠ مهبرل
 مه يغبلا مهباصأ اذإ نيذلاو .نوقفني مهانقزر

 . 20 «نورصتني

 يف نوكي نأ بجوي ىلاعت هللا نأ صنلا اذه نم ىرتو

 يه ىلوألاو « ةيمالسإلا ةعامجلا ءانب ىه لاصخ سمح نمؤملا
 ةباجتسالا مدعو « هدحو هيلإ ةباجتسالاو ىلاعت هلل ةعاطلا

 الإ عاطي ال هنأ ىنعمب « هناحبس هل ةباجتسالا ءارو نم الإ هريغل
 هبلق ريهطت ةيناثلا ةلصخلاو . ىلاعت هلل ةعاط هيف نوكي ايف

 ركذو نادجولا يبرتو سفنلا بذبتو بلقلا رهطت ىتلا تادابعلاب

 نوكي نأ ةثلاثلا ةلصخلاو « ةالصلا ىهو . كلذ يف اهحضوأ
 « قرفملا دادبتسالاب ال « ةعماجلا ىروشلاب نيملسملا مكح
 . نيجاتحملا ةجاح دسب يداملا نواعتلا : ةعبارلا ةلصخلاو

 )١( ىروشلا ةروس نم ”4 . "م ناتيآلا .

 انا



 ثيح هوعفدي نأو ؛ طق ملظل اوعضخي الأ ةسماخلا ةلصخلاو
 ىضري نم ناميإلا قداص ملسمب سيلف . نوكي ىنأو . ناك

 لوق انيور دقلو « هب لزني ملظلاب ىضري نمو « هنيد يف ةيندلاب
 « رئاج ناطلس مامأ قح ةملك داهجلا لضفأ » : ِةكَف يبنلا

 نيذلاو# : ىلاعت هلوقب ميركلا صنلا هيلإ راشأ يذلا وه اذهو
 نم فاصتنالا بلط دكأ دقو «نورصتني مه يغبلا مهباصأ اذإ
 دقلو . ةحضاو ةيغالب تاديكأتب قحلا ىلع يغابلا لمحو ملظلا
 ْق مهرواشو# ىلعألا مكاحلا هتفصب هيبن ارما ىلاعت لاق

 لبق ةبجاو ةرواشملا لعجف 4هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف رمألا

 . برحلا رمأ يف يأرلا يبنلا ىري ناك ام اريثكو . لمعلا
 لزنملا يف ثدح امك «. هباحصأ ضعب يأرلا أطخ ىلا ههبنيو
 ىلإ ةباحصلا ضعب ههبنف .ردب ةوزغ يف لاتقلل هراتخا يذلا
 . عنتقا نأ دعب لدعف هريغ

 اذإ ىتح « ةنيدملا يف ىقبي نأ دحأ ةوزغ يف ررق دقلو
 نوملسملا فصتنا ةقيضلا اهتاقرطو اهتقزأ ىلإ شيرق تءاج

 . اهبابش نكلو « ةنيدملا خويش يأرلا كلذ ىأر دقو ع مهنم

 لزنف « ةرثكلا اوناكو هريغ اوأر ًاردب اورضحي مل نيذلا ًاصوصنخو

 ماظن ىلع ريسي هنأل ء هريغ هيأر ناك نإو ء مهيأر دنع

 يف أطخلا ضرفب وه ءىدتبيو « هيلع ةمألا يبريو . ىروشلا
 مكاحلا نيب قرفلا نإو « ًائاد باوصلا ضرفي الو « هيأر

 نأ وه . ىروش رمألا ضرفي يذلا رحلا مكاحلاو « دبتسملا
 ءأطخلا لمتحي ال يذلا باوصلا هيأر يف ضرفي (مئاد دبتسملا

 كلما



 نوكي نأ لبقي ال يذلا أطخلا هريغ يأر يف ضرفيف مكحتيو

 ريغ ناك اذإ امأ « قحلا بلط يف ًاصلخم ناك اذإ اذه « ًابئاص

 الو « ًاضورفم ًايأر هتابغرو ءاكح |[ٌكح هتاوهش لعجي هنإف صلختم

 . هيف عوجر

 ناك ء ءامسلا نم يحوب ةلزانلا ةتياثلا ةررقملا ءئداسلل ةعضاخلا

 لع لب , هب عربتي عربت اهنأ ىلع ال ٠ (ئاد ةراشتسالا لمعي

 مالسلا هيلع لاق يور دق هنأ , ًايكاح هتفصب هيلع بجاو اهنأ

 راختسا ىعمو « راشتسا نم مدن الو . راختسا نم باخامو

 لمعب موقي نمم بلطي يبنلاف اهبلطو رومألا ريخ نع ثحب يأ
 نم لاخ لقعب رومألا ريختي نأ  امهدحأ  نيرمأ صاخ وأ ماع

 هم وه ٠ هرظنو « هيهجو نم الإ أرقي ال ساطرقلا نإف « هريغ
 هريغب نيعتسي نأ بجيف ٠ ًايبناج نوكي دق ىوحلا نم ًايلاخ نكي

 ةبسنلاب امزال أرمأ كلذ ناك اذإو « بناوخلا لك نم ىريل

 . ةيعامجلا

 ةمآلل ةيبرت يه باوصلل فيرعت اهنأ قوف ىروشلا نإو
 عم قفتت يلا يهو . رومألا ةماع ف حيحصلا كاردإلا ىلع

 هيدبت يأر يف ءىطخت نأ تاعامجلل ريخو « ميلسلا رحلا ماظنلا

 نوكي اهباوص نإف « ةبئاص ءارا اهيلع ضرفت نأ نم ةرح يهو
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 يف ًاررض دشأ كلذو « ةدارإلل طعضو . يسفن قاهراب ًانرتقم
 . ممألا نيوكت

 مكح وه مكحلل ماظن لثمأ نأ اوررق ءاكحلا نأ عمو

 مكحب نوصوي لب هب نوصوي ال مهنأ اوررق « لداعلا درفلا

 رطخأو . هداسف نم بيرق درفلا مكح حالص نأل . بعشلا
 لداعلا درفلا نأ لوقن انأ ىلع . دسافلا درفلا مكح وه مكح

 نأل « ةراشتسا ريغ نم درفني نا هسفنل ىضري نل حلاصلا
 . امئاد هلعف يف قلطملا باوصلا ضرفي ال لداعلا

 ةررقملا ماكحألا ذفني ناك هي يبنلا مكح اذه 4

 هللا نم يحوب اهنإف . ذفنت يتلا ءيدابملا تاذ امأ . ىروشلاب

 ْ . ىلاعت

 « هباحصأ نم نودشارلا مالسلا هيلع هتافو دعب ءاج الو

 ينو . ىلعألا مكاحلا رايتخا لصأ يف . ىروشلا مئاعد اوماقأ
 رومألا اصوصخو ع يبنلا لعفي ناك اى . رومألا ميظنت

 اهيف مسريو . هعابتا كيري نيعم ماظنل الصأ نوكت يتلا

 . هيف نوريشتسي اوناك نيدشارلا نإف . ًاجاهنم

 هل اوكلس دقف . ىروشلاب ىلعألا مكاحلا رايتخا امأ

 . قرط ثالث

 مكاحلا نم ةيصوب طابترا ريغ نم رحلا رايتخالا - اهوأ -
 هللا لوسر ةفيلخ ركب يبأ رايتخا يف ناك ام اذهو . قباسلا
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 , ةدعاس ينب ةفيقس يف اوعمتجا ةباحصلا رابك نإف هلي

 مأ نيرجاهملا نم نوكيأ ةفيلخ نوكي نميف مهميب |يف اولوادتو
 نم نوكي نأ ىلع مهأر ىهتنا دقو ءراصنألا نم نوكي

 نأ بجي ىلعألا مكاحلا نألو برعلا يف شيرق ناكمل . شيرق

 ًاديدج لازي ال دعب مالسإلا نأ ًاصوصخو . برعلا هل نيدي

 ء مهبولق ناميإلا لخدي املو «٠ اوملسأ مهنم :م بارعالاو  مهيف

 نكلو اونمؤت ل لق انمآ بارعألا تلاقإ» : لاعت هلل لاق امك

 نيب دقلو 204 مكبولق يف ناميإلا لخدي املو . انملسأ اولوق

 يف ءاجو « شيرق نم مامإلا نوكي نأ ةرورض هتبطخ يف ركب وبأ
 هعيابو « شيرق نم يحلا اذهل الإ برعلا نيدت ال هتبطخ رخا
 1 . كلذ ىلع سانلا

 , هدعب نم ةفيلخل ةفيلخلا ىصوي نأ ةيناثلا ةقيرطلا

 هدعب نم نْئملسملا رمأ نوكي نأ ديري ال هنأ كلذ ىنعمو

 , لثمأ هاري نم حشريف ٠ لجر رايتخا يف نوريحتي ء ىضوف
 نوكت اليكلو . لامعأ نم هب ماق |يف هكراش هنأ ىري نمو
 وه امثإ . دهعلل ايلو كلذ دعي الو . هدعب نم ىضوف رومألا

 يف تايروهمجلا ءاسؤر ضعب كلذ لعفي امك . هنم حارتقا
 . ًانايحأ مهل ةياعدلاو مهفلخي نم حيشرت

 يذلا وه « هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ كلذ لعف دقو

 ٍِق ابيبد هيلإ بدي توملاو هتعيب ىلإ اعدو .رمع مامإلا حشر

 )١( تارجحلا ةروس نم 4 ةيآلا .

 لح



 هنع هللا ىضر رمعل ةعيبلا تمت دقو . هيف تام يذلا هضرم
 ةحيحصلا ةعيبلا كلت وه رحلا باختنالا ناكو . حيشرتلا اذبم
 موكحملا ىلع ضرفي وهو ءموكحملاو مكاحلا نيب دقعلا هبشت يتلا

 للع ضرفيو .هلوسرلو هلل هيف ةيصعم اال |ميف ةعاطلا
 وه امب مايقلاو « ةنسلاو نآرقلا ماكحأ ذيفنتو . لدعلا مكاحلا

 اهنم ررض ال ةقيرطلا هذه نأ كش الو . نيملسملا ةحلصم يف

 ل هات ارق شري الف ىوه ريغ نم حشرب مكاخا ماد ام

 ىلع ةقفاوملا يف ارارحأ سانلا كرتي ماد امو « هتبحم درجمل الجر

 ةقيرطلا هذه بسحو .بير اهيرتعي ال يتلا ة ةرحلا ةعيبلاب حيشرتلا

 . هنع هللا يضر رمعب ءاج اهكولس نأ الضف

 راتخيل ًاددع ةفيلخلا حشري نأ - ةثلاشلا ةقيرطلا

 ةدم محل نيعيو هوجولا لك نم ًاييلس ًارايتخا مهنم نيحشرملا
 رمتسي دمألا لوطبو .دمألا لوطي ال ىتح «رايتخالل
 . مقافتي دقو فالتخالا

 نأ ىأر دقف «. هنع يضر رمع مامإلا كلذ لعف دقو

 , اهب ىصوأ ركب ابأ نأ ىأرو . ةيصو ريغ نم اهكرت ِةِْلَي يبنلا

 لوسر تام ةتس يف اهنيع لب . ًادحاو نيعي مل ؛ أطسو اهكرتف
 « بلاط يبأ نب يلع مهو «٠ ضار مهنع وهو 2ك هللا

 , ماوعلا نب ريبزلاو . صاقو يبأ نب دعسو « نافع نب نامثعو

 ضوف دقو . فوع نب نمحرلا دبعو « هللا ديبع نب ةحلطو
 يف سانلا عمتجاو . فوع نب نمحرلا دبعل رمألا مهنم ةثالث

 ضرما



 ىلع هل ةعيبلا نوكت نأ يلع ىلع نمحرلا دبع ضرعف دجسملا

 رمعو ركب يبأ نيخيشلا ةنسو هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلا

 نمو « هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعي نأ ًادهعتم لاقف هدعب ن :رم

 هللا يضر يلعل لاق ام لثم نامثعل لاق مث « هيأرب دهتجي دعب

 نيخيشلا ةنسو هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعي هنأ باجأق اهنع

 . نامثع عيابف . هدعب نم

 اهنإو « ةميلس ريغ ةقيرطلا هذه نأ لوقن نأ عيطتسن الو

 : يبنلا هيف لاق يذلا وهو ءرمع اهراتخا دقو . ةحيحصل

 . « هبلقو رمع ناسل ىلع قحلا بتك هللا نإ و

 نأ بسحأ « ًاقيقد ًاذيفنت رمع ةيصو تذفن له نكلو

 وأ ادرفنم ناكأ ءاوس ادحاو مهنم لك راتخي نأ قيقدلا ذيفنتلا

 يباحصلا اهضرع يلا ةركفلاو ؛ مهرئاس عم يأرلا ًالدابتم

 لهأ ىلع اهضرع بجي ناك فوع نب نمحرلا دبع ليلجلا
 يلعو نامثع ىلع ضرعت نأ لبق ةتسلا ءالؤه مهو . ىروشلا

 نأ ديدجلا ةفيلخلا مازتلا يهو « نيملسملل عماجلا دجسملا يف

 . نيخيشلا ةنسب لمعي
 ليلجلا يباحصلا كلذ هكلس يذلا قيبطتلا كلذ نإو

 هنأك رمألا نأ ىلإ يهتني هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع

 رمألا ىهتناو . مهءارا اوكرت نيرخآلا نأل . طقف هيلإ ضوف

 رمألا ىهتنا دقف نكي امههمو . ىلع لدب نامثعل سانلا ةعيابمب

 نيقباسلا نم وهف « هنع هللا يضر نامثع نيرونلا يذ رايتخاب

 ضرخأ



 ناك ًارمأ كلذب هللا ىضقو هللا نم ناوضرب نيزئافلا نيبرقملا

 . ًالوعفم

 يف ةباحصلا اهكلسي ناك ىِتلا ثالثلا قرطلا يه هذه

 أ اهنم سيلو ةيروش قرط اهلكو . مظعألا ةفيلخلا رايتخا
 ةبحملاب قح ا سبتلي لاحلا هذه يف هنأل . هنبا ىلا ةفيلخلا دهعي

 رثآلا درو كلذلو . ىروش تناك نأ دعب ًاكلم ريصتو ٠ ةيوبألا

 هنأ لك ينلا نع يور دقف . ًاكلم تراص اهنأ ىلإ ريشي امب

 يأ ( ًاضوضع اكلم ريصت مث نوثالث يدعب ةفالخلا » : لاق

 مامإلا ةفالخ نإف ناك يذلا وه كلذو . زجاونلاب هيلع ضعي

 ةافو دعب يأ . ةرجهلا نم نيعبرأ ةنس يهتنت ههجو هللا مرك لع
 ىلع اهيف مكحلا ماق . ةيروش ةفالخ رخآ يهو . لك يبنلا

 اوناك نيذلا ماشلا لهأل اهيف يأر نكي مل يتلا يهو . ىروشلا

 عوضخ وأ سنأ مهل ناكو . مورلا كلم لقرب نيموكحم
 . اهروص لك يف ةيكلملل

 . ىروشلاب ريست نيدشارلا دهع يف رومألا تناكو 4 |

 نأل . هلي هلوسر ةنسو هللا باتك يف ءاج ام ذفني ناك ركب وبأف

 تناك وأ نكي مل نإف « هيف يأرلل لاجم ال مكحلا كلذ ذيفنت

 ناكف همكح ساسأ يه ىروشلا نإف . ةسبتلم ةيذيفنتلا رومألا

 . مهراشتساو ةباحصلا عمج رمأ مهلدأ املك

 ادع ام برعلا دترا دقو « ةدرلا لهأ يف هللا رمأ ذفن دقو

 ذقنأ ةفقو لوسرلا ةفيلخ قيدصلا فقوف « ةنيدملاو ةكم
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 يف اهب مدص يتلا ىلوألا ةمدصلا يه تناكو ء اهب مالسإلا

 دنع ربصلا امنإ » : ِةْلَك يبنلا لاق دقو ء ربصو دمصف « همكح

 . « ىلوألا ةمدصلا

 . ةاكزلا نع اوعنتماو « ًالوأ ةالصلا نودترملا لبق دقو

 مهنم لبقي نأ ىأر نم رمع مهسأر ىلعو ةباحصلا نم ناكف
 , ةنيدملل ةعاطلاب برعلا نيدتو رمألا ميقتسي ىتح ء كلذ

 فيعضلا وهو هئع هللا يضر ركب ابأ نكلو « ىربكلا ةفالخلاو

 برح امإو . ةيزخم ملس اّمِإ لاقو . ىأ هناميإ يف يوقلا هندب يف

 مهتلتاقل لوسرلل هوطعأ الاقع ينوعنم ول هللاو لاقو « ةيلجم
 ال .ةجحلاو ناميإلا ةوقب يأرلا اذه ىلإ ةباحصلا اعدو . هيلع

 هللا يضر لاق دقف . سانلا ضعب مهوت اك . ناطلسلا ةوقب

 كلهأ ىتح مهتلتاقل مكعمج نم تدرفأ ول هللاو » : هنع ىلاعت

 يف رمتساو . هوقفاو ىتح مهب لاز امو « ًابلطم لانأ وأ اكلهم

 نيذلا نينمؤملا عم ىلاعت هللا ناكو . ثبلت ريغ نم برحلا
 . ةدرلا ىلع مالسإلا رصتناو هيلع هللا اودهاع ام اوقدص

 ذفني رومألا نم رمأ لك يف ء ركب يبأ نأش وه كلذ ناكو

 نم هذيفنت ةقيرط يف يأرلا ذخأيو « ًاحيرص ناك نإ هللا مكح

 هيف نكي مل ايف يأرلا ذخأي مث . هيهنو ىلاعت هللا رمأ يف مولت ريغ

 هللا لوسرب ءادتقالا ىلع لعفي ام لك يف صيرح وهو . صن
 امك « ًارمأ ىلاعت هللا لوسرل هيف دجي مل رمأ لك يف فقوتيو « هك
 ريشتسي ذخأو « ةعماج فحاصم ُْق نارقلا عمج يف افقو

 صفر



 ىلاعت هللا حرشف ةقفاوم ةرثك دجو ىتح ؛ نيلوألا ةباحصلا

 . هتعمجو , هل ظافحلا رابك نم ةنحل فلأف هردص

 ةلودلا ةعقر تعستا رمع مامإلا دهع يفو ١-

 تاراضح تاوذ ممأ نيملسملا مكح يف لخدو ٠ ةيمالسإلا

 ل ًايعامتجإ ًاجيزم تنوكو .تاراضحلا كلت تطلتخاو ةميدق
 ذخأو . اهقافآ تعستاو . ةيمالسإلا لوقعلا تحتفتف . فلتأي

 يرقبعلا وهو « ةلودلا رومأ مظني هنع ىلاعت هللا يضر رمع
 تناكو« كك يبنلا لاق امك . دحأ مالسإلا يف هيرف رفي مل يذلا

 دالبلا هذه مكح ىلع اهب نيعتسي يتلا ةوقلا يه ىروشلا
 اذإ هودشري نأ ىلع ًاعيمج سانلا ثح دقو « فارطألا ةيمارتملا

 يف مكنم ىأر نم » : لوقي يذلا وهو جوعا اذإ هوموقيو أطخأ
 انيأر ول هللاو » : نيعماسلا ضعب هل لاقف « ههوقيلف اجاجوعأ

 لاقو « كلذ ىلع هللا دمحف « انفويسب هانموقل اجاجوعا كيف
 اذإ هفيسب رمع موقي نم دمحم ةمأ يف لعج يذلا هلل دمحلا

 , 2٠ جوعا
 ضعب هل لاق «سانلا نم قحلا ىلإ هيجوتلا بلطي ناكو

 ىلإ نونهدي نيذلا ضعب لاقف ءرمع اي هللا قتا سانلا
 قورافلا لاقف . هللا قتا : نينمؤملا'ريمأل لوقت وأ : ماكحلا
 الو اهولوقت مل اذإ مكيف ريخ ال اهولوقتلف الأ : هنع هللا يضر
 ( اهعمسن مل اذإ انيف ريخ

 ناروش هل ناكف . ىروشلا مظنب رمع أدتبا دقلو
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 ةباحصلا نم ءاملعلا رابك ريشتسي اهيفو . ةصاخلا ىروشلا
 ذاعمو تبا نب ديزو « نافع نب نامثعو . بلاط يبأ نب يلعك

 دبعك مهءاملع ًاصوصخو ةباحصلا رابك نم مهريغو . لبج نبا

 ةلودلا رومأ رثكأ 5 مهريشتسي ءالؤهو دوعسم نب هللا

 . هماكحأ جيرختو . عرشلا هقف ىلإ اهيف جاتحي ام اصوصخخو

 يهو ع ةماعلا ىروشلا يهو ىروشلا نم يناثلا مسقلاو

 نمو ًاريطخ اهيف رمألا نوكي وأ « أدبم ريرقت ىلإ اهيف جاتح يتلا

 يف اهئاقب وأ « نيحتافلا نيب ةحوتفملا يضارألا ميسقت عونلا اذه

 حلاصم ىلع ةسوبحم نوكت نأ ىلع ؛ نييلصألا اهباحصأ يديأ

 دي ديلا يعضاو ديو « مهيلإ دوعت اهتالغو . نيملسملا
 ةمسق مهيب مسقت نأ ةازغلا يأر ناكو . كلم دي ال صاصتخا

 رمع يأر اورقأ نأب تهتناو « مايأ ةثالث ةشقانملا تثكمو كلم

 ةدع يف كلذ انبتك دقو ء صوصن نم هقاس امل عامجألاب

 . عضاوم

 ةحلصمب لصتا اذإ هصخشب قلعتي ايف مهريشتسي ناكو
 شيحلا ىلع سرفلا شويج تفئاكت امل هنأ ىوري هنإف . ةماع

 ىلإ جرخي نأ دارأف « نيملسملا ىلع قورافلا يشخ يمالسإلا

 كل لقننلو . كلذ يف ةباحصلا رابك راشتساف « هسفنب سرفلا
 لاق دقف . هنع هللا ىضر ىلع ةروشم ةفيرطلا ةشقانملا هذه نم

 : رمع مامإلا ىلإ مالكلا اهجوم يلع مامإلا

 ١ ةلق الو ةرثكب هنالذخ الو هرصن نكي مل رمألا اذه نإ «
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 غلب ىتح هدمأو هدعأ يذلا هدتجو . هرهظأ يذلا هللا نيد وهو

 هللاو . هللا عم دعوم ىلع نحنو . علط (ثيح علطو « غلب ام

 ناكم رمألا نم ميقلا ناكمو « هدنج رصانو . هدعو زجنم

 قرفت ماظنلا عطقنا اذإف . همضيو هعمج زرخلا نم ماظنلا

 اوناك نإو مويلا برعلاو . ادبأ هريفاذحب عمتجي مل م ءزرخلا

 نكف .عامتجالاب نوزيزع « مالسإلاب نوريثك مه اليلق
 ء برحلا ران كنود مهلصاو . برعلاب ىحرلا ردتساو .ابطق

 نم برعلا كيلع تصقتنا ضرألا هذه نم تصخش نإ كنإف

 تاروعلا نم كءارو عدت ام نوكي ىتح « اهراطقأو اهفارطأ

 ادغ كيلإ اورظني نإ مجاعألا نإ . كيدي نيب امم كيلإ مهأ
 نوكيف . متحرتسا هومتعطق اذإف . برعلا لصأ اذه اولوقي

 تركذ ام امأف . . . كيف مهعمطو . كيلع مهبلكل دشأ كلذ

 هركأ ىلاعتو هناحبس هللا نإف . نيملسملا لاتق ىلإ موقلا ريسم نم
 تركذ ام امأو « هركي ام رييغت ىلع ردقأ وهو , كنم مهريسمل

 انك امثإو . ةرثكلاب ىضم اييف لتاقن نكن مل انإف . مهددع نم

 . 0©2ةنوعملاو رصنلاب لتاقن

 , هنع هللا يضر نامثع نيرونلا يذ دهع ءاجو 4

 , هتفالخ نم نينس تس لالخ يف اهتناكم اه ىروشلا تناكف

 تناكو « اههنع هللا يضر رمع مامإلا ةفالخل دادتمإ اهنأك ىتح

 يف يفتخم ىروشلا ءوض تلعج ثادحأ كلذ دعب نم.

 )١( ةغالبلا جبن ١ هدبع دمحم مامإلا ذاتسألا حرش #58 ص ج .
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 يقتلا ديهشلا كلذ لتقمب تاجضلا كلت تهتنا ىتح . اهتجض

 لهأ ضعب طالغأ نم عقو ام اهبابسأ ربكأو « هنع هللا يضر

 . هتخوخيش يف هقح اوعاري مل يذلا نييومألا هتيب

 . ةيوق ىروشلا تماقف « هنع هللا ىضر ىلع دهع ءاجو

 ول سانلا ردقأ ناكو « ةيرمع اهديعي نأ هنع هللا ىضر دارأو
 , نامثع انديس نيل نيدهعلا نيب طسوت نكلو « رمع دعب ناك
 . بورح يف هنع هللا يضر اهاضقو . هيلع ةيواعم جورخ مث

 . ىروشو ًامكحو ًالدع نيدشارلا رخآ ناكو  ةليغ لتق ىتح

 : اهتقيرطو ىروشلا لهأ

 باحصأ مه نيدشارلا دهع يف ىروشلا لهأ ناك 4م

 ةصاخلا ىروشلا لهأ نأ تملع دقو « مهذيمالتو يبنلا

 هللا يضر ًاصيرح ناك دقو « ةباحصلا رابك اوناك رمع دهع يف

 ايف مهب نيعتسيل اهنورداغي الةنيدملا يف مهيقبي نأ ىلع هنع ىلاعت

 دارأ اذإ الإ ةنيدملا نم مهم دحأ جرخي الو . رومأ نم هل ضرعي

 دوعسم نب هللا دبعب ثعب امك . مهنيد نوئش ميلقإ لهأ ملعي نأ

 ىقبي نأ دوي ناك اذإ . هسفن ىلع مهرثآ هنأ ركذو « ةفوكلا ىلإ

 . ةصاخلا هاروش يف هب عفتنيل هراوجب

 ال ىتح « ميلاقألا ىلإ باهذلا نم شيرق رابك عنمو
 , هتاذب مئاق فنص اوبسحمو «. ةيطارقتسرا اهيف اونوكي

 مهلك ناميإلا لهأو 3 طق سانلا نيب قرفي ال يذلا مكاحلا وهو

 ل



 : لوقي ءهنع هللا يضر ناكو . ءاوس قحلا ينو هللا دنع
 . « نيترحلا اوزواجتي نأ نم مهعنمأل شيرق ميقالحب نذخآل

 . شيرق ضاقتنا بابسأ نم اذه

 . نيعمجأ ةنيدملا لهأ يف رمعل ةماعلا ىروشلا تناكو

 انيثأ دارفأ ناك دقف . سيلكريب دهع يف انيثأ ماظن هبشي اذه ناو

 الب نينمؤملا لك ناكف . اهماظنو ةلودلا ةسايس يف نوكرتشي
 كانه نكي ملو . ةماعلا ىروشلا هذه يف نوكرتشي ءانثتسا

 مهضعب رايتخاب حمسي نكي مل نينمؤملا ددع نأل . باختتا

 ىروش يف نيلخاد ةحوتفملا ميلاقألا لهأ نكي منو ضعب نود

 يف نونمؤملاو مه نوراشتسي اوناك نكلو ء.ربكألا ةفيلخلا

 . مهميلاقأ

 ماظنلا نأل « ىروشلل ًاماظن مالسإلا عضي ملو 4

 بجي أدبم اهرابتعاب اهيلإ اعد امنإ ؛ ميلاقألا فالتخاب فلتخي

 امو « ةتباث ةاواسملا تماد امو . هساسأ هنأل « مكحلا يف هققحت

 ام رادقمب لمعيل صرفلا هل ؤيبت لكو ةاغلم تاقبطلا تماد

 نأل . مكحلا ساسأ ىروشلا نوكت نأ دب الف . هللا هبهو

 سانلا نيب توافتلا ضرفي ثيح نوكي امإ يدادبتساالا مكح ا

 طق مالسإلا يف كلذ نم ءيش الو . بسنلا وأ ؛ مدلا يف
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 قطنم ىضتقمب مكحلا يف ساسألا يه ىروشلا نوكتف

 لمع ىضتقميو « ةنسلاو نارقلا صوصن ىضتقمبو « مالسإلا
 لمع ىضتقمبو . هيلع همالسو هللا تاولص «.لوسرلا

 هيلع اهذفن دقو . ماركلا هتباحص نم نيدشارلا نيقيدصلا

 هيضتقي ام ىلع .هدعب نم هتباحص اهذفن اك « مالسلا

 . مهرصع

 رمآلا دكأو « مالسإلا هب رمأ أدبم يه ثيح نم ىروشلاف

 ةيناسنإلا حلاصملاب رمأ امكو « هب رمألا دكأو لدعلاب رمأ امك ,هب

 نيبي ملو . يبنلا دكأو . دسافملا نع ىبنو « اهم رمألا دكأو

 نوكتأ تاعامجلا نيب ةلادعلا قيقحت قرط هصوصنب مالسإلا

 مل امك ةدحاو ةجردب مأ نيتجرد ىلع ءاضقلا نوكي نأ قيرطب
 . اذكهو « ماكحألا نم ملظتلا قرط نببي

 ممألا فالتخاب اهققحت قئارط فلتخت ىروشلا نوك نإو

 ةاواسملا مدع ضرفب فيحت ريغ نمو . اهانعمل لامهإ ريغ نم

 امو « عامتجإلا ءاملع هررق ام وه  نوللا وأ سنجلا وأ بسنلاب
 لاق دقلو « ةقيمع ةسارد تاعامجلا ةسايس اوسرد نيذلا هررق

 فقن نأ رظنلا رصق نمو : هصن ام نوبول فاتسوج كلذ يف

 نكمملا نم نأ ىرنف « ةرطخلا ةيديلقتلا ةيعامتجإإلا انتفاقث دنع

 نا ٠ ىرخأ ةمأ ىلع  نامزألا بقاعتي ةمأ تمزال مظن قيبطت

 يف سفنتلا ىلع كمسلا لمح ةلواحم نع اريثك فلتخي ال كلذ
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 . ءاوملا يف سفنتت ايلعلا ناويحلا عاونأ عيمج نأ ةجحب ءاوهما
 . 20يدثلا تاوذ ايحت ثيح تومي كمسلاف

 ةماعلا ةيالولل ةيلهألا

 ةفيلخلا رايتخنا يف ءالعلا نم نوريثكلا طرتشي 6

 : طورش ةعبرأ مظعألا

 انيب دقو . نيملسملا ةروشمب هتعيابم نوكت نأ -اهنوأ
 اذه نإو ؟ نوراتخي نيذلا ىروشلا لهأ مه نم نكلو ء كلذ

 فالتخابو «. لاوحألا فالتخابو . نامزألا فالتخاب فلتخي

 ,رصع لك يف ةحجارلا ةحلصملل عبات كلذ لكو . ميلاقألا

 ضرفت نأ حصي الو . مهسفنأ نيملسملل ةحلصملا هذه ريدقتو

 نوفرعي نيذلا مه بوعشلاف . بوعشلا ريغ نم ةحلصملا هذه
 ةقفاوملاو . اتقؤم رومألا نولوتي نمم ضرعب اَمإ . مهتحلصم
 هبشي ايف مهنولثمي نمل ماع باختتاب امإو . ةرح ةقفاوم هيلع
 ضرفو . ىروشلا عون رايتخاو . مكحلا ماظنل ةسسؤم ةعامج
 . ىروشلا ماظن دض بوعشلا ةراشتسا ريغ نم ةحلصملا

 * مهنيب ىروش مهرمأو# : ميركلا نارقلا يف ةيماسلا ةملكلاو
 لامعأ ةعباتمو . مكاحلا رايتخالو . مكحلل لماكلا نازيملا يه

 الجر راتخا نم » : هنع هللا ىضر رمع لاق دقلو . نيمكاحلا

 . « هعيابي يذلا الو . عيابي الف . نيملسملا ةروشم ريغب

 )١( رتيعز لداع ذاتسألا ةمحرت . نوبول فاتسوحل برعلا ةراضح .

 فرد



 عيابي نأب قيثاوملا مكاحلا ىلع ذخؤت نأ يناثلا طرشلاو

 لدعلا ساسا ىلع مكحلا ميقي نأب هيلع دهعلا ذخأ ساسأ ىلع

 ريغ ةنسلاو نارقلا لظ يف دابعلا حلاصم ةياعرو « عرشلا ذيفنتو

 . ةرورضلاب هنم ملعو , نيدلا هب ءاج رمأل فلاخم

 لب . قسفلاب فورعم ريغ نوكي نأ . ثلاثلا طرشلاو

 ىجري نأو ةلادعلاو ةماقتسالاو ةنامألاب ًافورعم نوكي نأ بجي

 ال لطابلا ضفخو . قحلا ةماقا ىلع ًايوق نوكي نأو «ربخلا هنم

 ءاملع نيب هيلع قفتم طرش اذهو « مئال ةمول هللا يف ىشخي

 ء ةرورضلاب مالسإلا نم مولعم وهو . مهريهامجو نيملسملا

 هللا نإ# : ىلاعت هلوق وهو كلذب ينآرقلا صنلا دورول كلذو
 نأ سانلا نيب متمكح اذإو اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي

 , 2©) «هب مكظعي امعن هللا نإ لدعلاب اومكحت

 ام لاح يهو « ةيعقاو ضورف يف ءالعلا ملكتيو - 5
 ناك وأ . ملاظ قساف هنأ رهظف , يقت لدع هنأ ىلع ريتخا اذإ

 ءوس ةعيشل «ءملاظ قساف ىلإ بلقناف « ةيالولا دنع الدع

 « هبلق ىرتعا فعضل وأ « هيلع ىوه ةبلغل وأ . هب تطاحأ

 . بولقلا بلقم ناحبسو
 كلانه نأ اوضرفي ملو . ضرفلا كلذ ءاهقفلا ضرف

 وأ « ةماقتسالاب فرحنملاو . لدعلاب ملاظلا مزلي ىروشلل ماظن
 نم كلذ نكمأ ام هجاجوعا موقيو . هملظ ففخي لقألا ىلع

 ءاسنلا ةروس نم مم ةيآلا كنب

 ضرخأ



 ةنتف ريغ نم لزعلا ىلوتي وأ « ةعامجلل قيرفت الو .رسك ريغ
 عيضيو « ةملكلا اهيف قرفتتو « لطابلاب قحلا اهيف سبتلي
 درو امك . عاطملا حشلاو ؛ عبتملا ىوملا طسو بئاصلا ىأرلا

 . وي لوسرلا نع

 ثيح نم ءاهقفلا هاري يذلا ماظنلا يف صقنلا نكي |مهمو
 ماظنو « نيملسملا رمأ ماوق ىلاعت هللا اهلعج يتلا ىروشلا لامك

 ريغ « لاحلا هذه لثمل ءاهقفلا جالع قوسن اننإف . مهيف مكحلا

 بيصيو ءىطخي يأرلاو يأرلاب طابنتسا هنأل . هب نيديقم

 نم ريثك يف مهنأ بسحن انألو كلذ يف رمأ ىلع اوعمجي مل مهنألو

 ىلع صوصنلا اورسفو . مهروصعب نيرثأتم اوناك مهلاوقأ
 . اهاوحأب نيرثأتم وأ . اهئوض

 اوّقسف اذإ ماكحلا ملظ جالع يف ءاهقفلا فلتخا دقلو

 . مكاحلا قسف يف ةثالث لاوقأ مهنع ترثأو . مهبر رمأ نع

 عاطي الف « هلزع ىلع لمعيو هرمأ عيمج دري هنأ - |ملوأ -
 اهتاذ يف هتيالوو . قحلا ريغب هءاقب نأل ةيصعم الو ةعاط يف

 هرارمتسا ىلع لمعو « ملظلل رارقإ هل عوضخلاو . ملظ
 . ةروص يأ يف عاطي الف ء بجاو ملظلا درو « هئاقبو

 , ةيصعملا يف ىصعيو « ةعاطلا يف عاطي نأ - امهيناث -

 نألو . قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال هنأب ةدراو راثآلا نأل

 هللا ةعاط يه ىلاعت هللا رماوأ عم همكح قافتا لاح يف ةعاطلا

 فرخ



 . ةيصعم ناكل كلذ يف فلاخ ولو . هل ةعاط تسيلو نيدللو

 ةراثإ ءيش لك يف هنايصع نألو « ىلاعت هللا رمأل ةفلاخم هنأل

 . ىكنأو دشأ ملاظم اهيف لزني نتفلاو « نتفلل

 ناك نإف « نيقسافلا ماكحلا لاح فلتخي هنأ - اهثلا -

 , اهلك تايالولا هنم دمتست يذلا مظعألا مامإلا وه قسافلا

 ىصعيو ةعاطلا يف عاطي هنإف . نيملاعلا بر الإ دحأ هقوف سيلو

 دحأ قسافلا ناك اذإ امأ . قباسلا لوقلا يف ركذ امل ةيصعملا يف

 درت هنإف . مظعألا مكاحلا نم ناطلسلا نودمتسي نيذلا ةالولا

 نم ىلإ عوجرلاب هرييغت ىلع لمعيو . هؤاقب رقي الو « هتعاط
 هرييغت نكمي ال اذه نأ ىلعألا مكاحلا نيبو هنيب قرفلاو « هالو

 يقنت ةنتفلاو « ةنتف ريغب نوكي هرييغتف رخآلا امأ « ةنتفب الإ

 ال ةنتف اوقتاو # : لوقي ىلاعت هللا نأل « اتروص تناك امفيك

 ديدش هللا نأ اوملعاو ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصت

 . 20ه باقعلا

 انكلو « ءارآلا هذه لثمأ وه طسولا يأرلا نأ كش الو

 ةعناملا مظنلا عضو بجوي ماكحلا ططشل طايتحالا نأ ىرن

 يتلا ةثالثلا ءاهقفلا لاوقأ نع جورخب كلذ سيلو « هنم

 ريبك دح ىلإ ىقالتي وهو . مكحتلا عنمل طايتحا هنكلو اهانركذ

 هنكلو ءاهقفلا نم ربكألا روهمجلا هراتخا يذلا يناثلا لوقلا عم

 )١( 7ث ص ةيميت نبال ةنسلا جاهنم باتك يف ةروكذم ةثالثلا ءارآلا «

 . 89 ص "؟ ج ةنسلا جاهنم لافنألا ةروس نم ؟© ةيآلاو ” ج الا

 نضر



 يف ىروشلا ميكحت وهو ةنسلاو نارقلا حور نم دمتسم طايتحا
 هنيد بجومب هلمع يف ىروشلا مكحي رمع ناك دقل . ءيش لك
 نأ نكمي هنأو « نيدلا ريمض نم اهم مازلإلا ناكف « هاوقتو
 ريمضلا مكحب ال هيف ىروشلا قبطت نأ نكمي ماظن عضوي
 . يماظنلا لمعلا مكحب لب . طقف ينيدلا

 ةفالخلا تيب

 وأ + صاخ تيب مالسإلا يف ىربكلا ةمامإلل له - 40

 دنع عبارلا طرشلا وهو مامإلا بسنل ةبسنلاب صاخ طرش

 تبعشتو « ًاريبك ًاضوخ كلذ يف ء ءاملعلا ضاخ دق ؟ مهضعب

 ءاوس يلع ينب يف ةفالخلا نوكت نأ طرتشا نم مهنمف ؛ مهلاوقأ

 , ةيناسيكلا مه كئلوأو اونوكي مل مأ . ةمطاف دالوأ نم اوناك

 نم يلع دالوأ نم نوكي نأ طرتشا نم مهنمو . اوضرقنا دقو
 . نيسحلا نم اوناك مأ نسحلا دالوأ نم اوناكأ ءاوس ةمطاف

 نيسحلا دالوأ نم اونوكي نأ طرتشا نم مهنمو « ةيديزلا كئلوأو

 اهفئاوطب ةيليعامسالاو « ةيرشع انثالا مه كئلوأو ةصاخ

 كئلوأو مشاه ينب نم اونوكي نأ طرتشا نم مهنمو « ةفلتخملا

 يف طرش ةيشرقلا نأ ىلع ءاملعلا نم ربكألا روهمحجلاو « ةيسابعلا

 كك يبنلا نع ًاراثآ كلذ يف اوور دقو « ىربكلا ةفالخلا رايتخا

 يف رمآلا اذه لازي الو : لاق هنأ ٍةِدَك يبنلا نع يور ام اهنم

 ةريره يبأ نع نيحيحصلا يفو « نانثا سانلا نم يقب ام شيرق

 نأشلا اذه يف شيرقل عبت سانلا » : لاق قي هللا لوسر نأ

 فرغت



 نأ يور دقو « مهرفاكل عبت مهرفاكو . مهملسمل عبت مهملسم
 ربخلا يفو « رشلاو ريخلا يف شيرقل عبت ساتلا » : لاق لو يبنلا
 اذه نإ » : لوقيلَو هللا لوسر تعمس لاق هنأ ةيواعم نع

 ام ههجو ىلع ىلاعت هللا هبك الإ دحأ مهيداعي ال شيرق يف رمألا

 . 20( نيدلا اوماقأ

 ةلالد لدت ال بابلا اذه يف ةدراولا ثيداحألا نأ ىرن اننإو

 لازي ال ١ ثيدحف شيرق يف الإ نوكت ال ةفالخلا نأ ىلع ةعطاق

 يف ةلالدلا حضاو ريغ « نانثا يقب ام شيرق يف رمألا اذه

 ؟ نيدلا رمأ مأ ناطلسلا رمأ وهأ ؟وه ام رمألا نأل . ةفالخلا

 مكح هريرقت وه مأ لبقتسملا يف عقيس |ًعرابخإ وهأ ثيدحلا اذهو

 يبأ نع يور امو مهريغ نيملسملا رمأ ىلوتي الأ وهو ؟ يعرش
 ىلع لدي لب « ةفالخلا ىلع ًاضيأ لدي ال نيحيحصلا يف ةريره

 سانلاو « مهتغلو مهلاوحأ ِف مه سانلا ةيعبتو شيرق ةناكم

 سانلا ١ ثيدح كلذكو « نيملسملا لك اوسيلو .« برعلا مه

 ثيدح امأو « مهتناكم ىلع لدي ال . رشلاو ريخلا يف شيرقل عبت
 ىلع لدي ال هنأ لوقنو « هاور يراخبلا نأل « هلبقن اناف ةيواعم

 وه |(ف كلذ قوفو . يعقاو رمأ ىلع لدي امنإو . يعرش مكح
 ؟رخآ ءيش مأ ناطلسلا وهأ رمألا اذه

 ةيشرقلا طارتشا .ثيداحأ نأ ىلإ اذه نم يهتننو -

 )١( ه8 ص 7 ج ةنسلا جاهنم .
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 شيرق يف الإ نوكت ال ةفالخلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد اهيف سيل

 : نايوق نارخا نارمأ اهضراع كلذ عمو

 ريمأ لكل ةعاطلا بوجو ىلع راثأ نم درو ام  امهدحأ

 ىور دقف « ِهيلي هلوسر ةنسو هللا باتك ميقي لداع ملاظ ريغ

 ناو .اوعيطأو اوعمسا » : لاق هك هللا لوسر نأ يراخبلا

 يراخبلا ىورو .« ةبيبز هسأر نأك يشبح دبع مكيلع لمعتسا
 عمسأ نأ يناصوأ ٍليلخ نإ » : لاق هنارذ يبأ نع ملسمو

 (1)>(فنألا عدجم يشبح دبع ىلو نإو عيطأو

 ةعاطلا نأ يف ةلالدلا ةعطاق ةحيرص ثيداحألا هذهف

 ماد امو ىلاعت هللا باتك ميقي ماد ام يشبح دبع ىلوت نإو ةبجاو

 طارتشاب ديقتلا مدع ىلع لدي اذهو « هوراتخا دق نوملسملا

 . اهريغ وأ ةيولعلا وأ ةيمشاحلا وأ ةيشيرقلا

 هللا لوسر باحصأ نم نيملسملا رابك نأ يناثلا رمألاو

 , هللا لوسرل ةفيلخ اوراتخيل ةدعاس ينب ةفيقس يف اوعمتجا ِْ

 نأ ىلع لدت نكي لوسرلا نع ًارامخأ ع مهنم دحأ ركذي مو

 يبنلا نع ةياور يف ًاطرش ةيشرقلا تناك ولو طرش ةيشرقلا

 ةحيحصلا داحآلا ثيداحأ نأف . ًاعيمج مهنع تباغ ام « ( دلع

 بيغت ال نكلو . هلك هللا لوسر باحصأ ضعب نع بيغت دق
 نوكت نأ راصنالا بلاط ام ًافورعم كلذ ناك ولو . مهلك نع

 ولو .ريمأ نيرجاهملا نمو ريمأ مهنم نوكي نأ الو . مهيف ةرمألا

 فرط



 , قيدصلا ركب وبأ هب جتحال ًافورعم يبنلا نع ربخلا كلذ ناك

 هدامتعا رصق امو « نيرجاهملا لضفب جاجتحالا ىلا جاتحا امو
 . (« شيرق نم يحلا اذهل الإ برعلا نيدت الو : هلوق ىلع

 ال دهاحآلا ثيدح نأ ثيدحلا ملع يف تاررقملا نمو

 كش الو « ةفاكلا هب ملعي نأ هنأش نم رمأ يف ناك اذإ هب ذخؤي

 هنكلو « ةفئاط صخب ال رمأ طورش نم اهب قلعتي امو ةفالخلا نأ
 هملعي نأ هلوح لدج ماق دقو دب الف « ةفاكلاب قلعتي

 ا

 نيذلا ةباحصلا رابك نيب سيل هنأو . نورثكألا هلهجي هن
00 

 « ربخلا كلذ هدحو ةيواعم عمسي نأ ًالوقعم ناك امو هملعي نم
 « لبج نبذاعم الو « نامثع الو رمع الو ركب وبأ هملعي الو

 اومزال نيذلا مهو « هدابع نب دعس الو . تباث نب ديز الو

 لخدي مل يذلا ةيواعم هملعي مث « اهلبقو هترجه دعب لوسرلا
 . نيتنس لوسرلاب لصتاو نماثلا ماعلا يف الإ مالسإلا يف

 وهو « هيلع ليلد ال ةيشيرقلا طارتشا نأ نيبتي اذبمو

 سانلا نيب ةماعلا ةاواسملا نم ماعلا يمالسإلا أدبلا ضراعي

 دوك دقو « هتقاعب لمعي نأ نم ةقاط يد لكأ ةصرفلا يمر

 مرحي لهف « نيملسملا رم أ ةيالول مهأفكأ بسن سانلا ىندأ

 نإ ؟ عيفر بسن اذ سيل وأ ًايشرق سيل هنأل هتيافك نوملسملا

 يتلا ةيلهاجلا ةيبصعلا قطنم وه لب « مالسإلا قطنم سيل كلذ

 فرهيإ



 . ديدشلا راكنتسالاب ٍةَِي يبنلا اهصخو « مالسإإلا اهنع ىبن

 : ىروشلا ريغب ةيالولا
 قدأ ةرابعب وأ ةيمالسإلا ةفالخلا ىنعم ققحتل دب ال 4

 ةعيابملاو « ماعلا رايتخالا نم هداسإلا ف ىربكلا ةمامإلا ىنعم

 هللا مكح ذيفنت ىلع ةيعرلاو يلاولا نم قيثاوملا ذحنأو ةرحلا

 :ةعامجل ةكورتم رايتخالا ميظنتل بجت يتلا قرطلاو « ىلاعت

 نم رارقإو . مهئاملع نم ريكفتب نوكت دقو «. نينمؤملا
 . مهتاعامج

 اذامف . يرهوحلا طرشلا كلذ ذيفنت نكمي مل اذإ نكلو

 ؟ مكحلا نوكي

 رايتخالا طرش ذيفنت لاوجألا نم ريثك يف رذعتي هنإ

 نم يمالسإلا رايتخالا قيقحت يضاملا يف رذعت دقو « ةعيابملاو
 ناك ذإ « ةيروصلا هبشت ةعيابملا تناكو . نيملسملا ريهاج
 يف سانلا ريكفت مدع لقألا ىلع وأ .اهساسأ هاركإلاو طغضلا

 « تباث ررقم ماظن دوجو مدع هببس رذعتلا ناكو « ةيالولا ةيمهأ

 نيدشارلا دهع يف رايتخالا ناك دقف - ٠ مالسإلا ةعقر عاستاو

 ىلع ًاروصقم رايتخالا ةحلصملاو عقاولا مكحب ناك هنأل ؛ . الهس

 لهسلا نم ناكو . اوعيابي نأ لهسلا نم ناكف «. ةنيدملا لهأ

 : اوراتخم نأ

 مث . ءاهقفلا هررق ام ًالوأ هيف ررقأ لاحلا هذه يف مكحلاو
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 حور نع هيف دعتبأ الأ وجرأو .هارأ ام كلذ دعب ررقأ

 . حلاصلا مكحلا ءاشنإ يف هامرمو . مالسإلا

 هنأ أولاق دقف . رايتخالا رذعت لاح يف ءاهقفلا هررق ام امأ

 ًانيمأ ًالدع ناكو . يمالسإلا مكحلا ىلع بلغتم بلغت اذإ
 ءاضتراو . يمالسإلا مكحلا ءبعب مايقلا ىلع ًارداق ًاحلصم
 نم نوريثك ىضري الو ةعاطلا بجاو (ىاح نوكي هنإف . سانلا

 . ًالداع اكلم هنومسي لب « ةفيلخ هومسي نأ ءاهقفلا

 يهو « ةيوبن ةفالخ نيمسق ىلإ ةفالخلا كلذل نومسقيو

 مهرظن يف ةيشرق نم ةلماك ةفالخلا طورش تفوتسا ىتلا
 « ةيوبن ةفالخ تيمسو « اهيف هاركإ ال ةرح ةعيابمو ةروّسمو

 حرصو اهب ترمأ يتلا يهو ةوبنلا امم تءاج يتلا يه.اهنأل
 نع مكحلا يف ابئان نوكي مكاحلا نألو . اهبوجوب ميركلا نارقلا

 نوفلخي مهنأل . ءافلخ طورشلا هذهب مكحلا نولوتي نيذلا

 . سانلل اهغيلبتو . ةيعرشلا ماكحألا ذيفنت يف ِهَِك هللا لوسر

 مأ ةثارولاب مهنيب لقتنت تويبلا نم تيب ىلع ةيالولا نورصقي

 لقتنت الو ء هصخشب ىلوتي ءاسؤرلا نم سيئرب ةيالولا تناك
 وأ ةفيلح .وحنلا اذه ىلع ىلوتي نم دعي الو . هريغ ىلإ ةيالولا
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 ماد ام ةعاطلا ىح هل مهيلع ًايلو نوكي نكلو « نينمؤملل ًاريمأ

 لجر ناطلسلا ىلوت اذإ هنأ ءاهقفلا روهمح ررق دقو « الداع

 تبجو رايتخالا قيرطب ال بلغتلا قيرطب ولو . لداع ءفك

 هاضترا اذإ نينمؤملل ًاريمأ ءالعلا ضعب هربتعيو « هتعاط

 قحاللا رايتخالا نإو « نينمؤملل هتنايصو « هتلادعل نونمؤملا
 . ةحلصملاو ىنعملا ثيح نم قياسلا رايتخالاك نوكي ةفالخلل

 ٠ - مالسإلا يف ةفالخلا خيرات يف ةيميت نبا رظن دقلو «
 ةروشم نم ةفالخلا طورش تفوتسا ىتلا ةيوبنلا ةفالخلا نأ ررقف

 لبق نم انرشأ امك طقف ةنس نيثالث ترمتسا اهريغو ةلادعو ةعيابمو
 ذجاونلاب هيلع ضعي ًاضوضع ًاكلم تراص كلذ دعب اهنأو ,

 نوثالث يدعب ةفالخلا » : هِيَ يبنلا لوقب كلذ ىلع دهشتسيو

 هنع هللا يضر كلذ يف لوقيو « ًاضوضع اكلم ريصت مث ةنس :

 » اكلم ريصت مث , نوثالث ةوبنلاب ةفالخ نئسلا يف يذلا (

 ءامسأب مهسفنأ اومس ًاكولم سابعلا ينبو ؛ ةيمأ ينب ةلود ربتعيو

 ةنسلا لهأ دقتعي د » : ةيواعم نب ديزي مكح يف لوقيو . ءاقلخلا

 بحاصو مهامز يف مهتفيلخو « نيملسملا روهمج كلم هنأ

 ءالؤه نم دحاو وه هتيالو يف ديزيف » : لوقي مث ( فيسلا

 هنأ عم مالسإلا نأو « ضرألا يف نيفلختسملا نيملسملا كولملا

 لصأ هل يئارولا كلملا نأ ررقي ملو « ةفيلخلل ًاطورش طرتشا
 ةساير نم دب الو . موقت ةهوكح نم دب ال هنأ ظحال ؛ يعرش

 ةيمالسإ ةساير تناك مأ « ةيميلقا ةساير تناكأ ءاوس ةيمالسإ

 : يعقاولا مكحلا ناك  يلاثملا مكحلا نكي مل اذإ هنأو « ةماع
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 سانلل ريخو « امل طباض ال ,. ىضوف سانلا رومأ نوكت ال ىتح

 الأ نم ىروشلا قيرط ريغ نم ءاج ولو . مكاح مهل نوكي نأ
 . طق مكاح نوكي

 بجت بلغتملا نأ دمحأو كلامو ىعفاشلا ررق كلذلو

 ام مهخألو « ضرألا يف داسف الو ةنتف ريغ نم ريغتي ىتح هتعاط

 مهل ةعاطلا نم صانم ال هنإف ,نيمأ لدعمامإ مهعزاني ال ماد

 نومظني مهاح نكت اهم مهنألو .ةيصعمب سيل وه ايف
 اذإو « نيملسملا ءادعأ نويراحيو دودحلا نوميقيو تايالولا

 نيدلا رماوأ فلاخي ال اهيف مهتعاط نأ ءاهقفلا ررقي ًاراجف اوناك

 ىعسيو « اوريغي ىتح كلذ رمتسيو « الف ةيصعملا يف امأ ةبجاو

 كلذ يف لوقيو . لوق نم انفلسأ اك - ةنتف ريغ نم مهرييغت يف
 وأ مكح نم نأ بابلا اذه يف عماجلا باوصلاو » : ةيميت نبا

 ىمن وأ فورعمب رمأ نم نأو « هتمسقو همكح ذفن لدعب مسق
 ةدسفم كلذ يف نكت مل اذإ . كلذ ىلع نيعأ ركنم نع

 هيلوت نكمأ نإف ةعامجلاو ةعمجلا ةماقإ نم دب ال هنأو . ةحجار
 ءالؤه نإف « هتعدب رهظي عدتبم الو . رجاف ةيلوت زجي مل رب مامأ

 مل نإف مهتيلوت زوجت الو . ناكمإلا ردقب مهيلع راكنالا بجي

 نع فعضو نيد هيف امهدحأ : نيلجر دحأ ةيلوت الإ نكي
 ةيلوت تناك  هبونذ عم داهجلا يف ةعفنم هيف رخآلاو «داهجلا

 رضأ هتيالو نم ةيلوت نم ًاريخ نيملسملل عفنأ هتيالو يذلا اذه

 . 20( نيملسملا ىلع

 )١( ص ” ج ةنسلا جابتم 35450 .
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 ءاهقف روهمج هاري يذلا وه ةيميت نبا هركذي يذلا اذهو
 . نيملسملا ةحلصمل رظنلا وه تيأر امك هساسأو « ةنسلا لهأ

 , ةيوبنلا ةفالخلا طورش هيلع قبطنت نم ةيالو تدرذعت اذإ هنإف
  ًايقت ًارب نكي لولو « نيملسملل حلصأ نوكي نم يفتكي هنإف
 يقت امهدحأ نيريمأ نع لئس لبنح نب دمحأ مامالا نأ يورو

 لاقف ؟ لمعي امهأ ةدايق تحتف يوق قساف رخآلاو . فيعض

 هسفن ىلع هقسف نأل . يوقلا قسافلا عم » : هنع هللا يضر

 هفعضو هسفنل هاوقتف فيعضلا ىقتلا امأو . نيملسملل هتوقو

 1 . « نيملسملا ىلع

 اوراتخي مل نيذلا وأ قاسفلا ماكحلا نأ كلذ ىدؤمو

 عضوم مهنأل ال . ةيصعملا ريغ يف نوعاطي .ارح ًارايتحخا
 مالسإلا ظفحل ةرورض مهلظ يف مكحلا نأل لب ءاضر

 حصي ناك ام يأ . تاروظحملا حيبت تارورضلاو « نيملسملاو

 ةحلصم نأل نكلو . لداعلا ريغ مكحلا كلذل اوعضخي نأ

 اوعضخ هبجوت ةرورضلاو عوضخلا يف نيملسملاو مالسإلا

 . نيراتخم ريغ نيرطضم

 يف ىعسي الو مهل رمتسملا عوضخلا بجي له نكلو ١
 لبقي ال ىلاعت هللا نم ءاضق مهمكح نوربتعيو . مهرييغت

 نونهدي نوقفانم مهوحو . مهتعاط يف الإ ركفي الف رييغتلا
 هجتي يعسلا نأ ءاهقفلا ررق ؟ مهعم مكحلا نودسفيو . مه

 : نيرمأ دحأ ىلإ



 نأل ةنكمملا لئاسولا لكبو ىنسحلاب مهحالصإ  اههدحأ

 ولو «٠ نكمأ ام ةحيصنلا هذه ءادسا بجيف « ةحيصنلا نيدلا

 حصنلا ىلاوت نإو ) لمتخ يذلا ىذألل نيمألا حصانلا ضرعت

 . هرش فيفخت ىلإ يدؤي وهف ؛ هلاح رييغت ىلإ يدؤي ال ناك نإ

 يف داسف الو ةنتف ريغ نم رييغتلا يف ىعسلا : يناثلا

 : ةيميت نبا ىنعملا اذه يف لاق دقلو ءلاتق الو ضرألا
 ةمئآألا ىلع جورخلا نوري ال مهأ ةنسلا لهأ بهذم روهشملا »

 كلذ ىلع تلد امك . ملظ مهيف ناك نإو . فيسلاب مهلاتقو

 يف داسفلا نأل . ِنِلَك ىبنلا نع ةضيفتسملا ةحيحصلا ثيداحألا

 الو .لاتق نودب مهملظب لصاحلا داسفلا نم مظعأ ةنتفلاو لاتقلا
 فرعن داكن الو « ىندألا مازتلاب نيداسفلا مظعأ عفديف . ةلتف

 داسفلا نم اهجورخ يف ناك الإ ناطلسلا يذ ىلع تجرخ ةفئاط

 لاتقب رمأي مل ىلاعت هللاو . هتلازأ يذلا داسفلا نم مظعأ وه اما

 , ءادتبإ نيغابلا لاتقب رمأ الو . ناك امفيك غاب لكو « ملاظ يأ
 اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط ناو : ىلاعت لاق لب

 ىتح يغبت يتلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف . مهيب
 لدعلاب اههنيب اوحلصأف . تءاف نإف . هللا رمأ ىلإ ءىفت

 ةيغابلا ةئفلا لاتقب رمأي ملف 274نيطسقملا بحي هللا نإ اوطسقاو
 نأ اهنع هللا يضر ةملس مأ نع ملسم حيحص يفو « ءادتبا

 نوفرعتف ءارمأ يدعب نوكيس» : لاق ِةِلك هللا لوسر

 ) 9)1١تارجحلا ةروس نم .



 نم نكلو . ملس ركنأ نمو « ءىرب فرع نمف « نوركنتو
 دقف . اولص ام ال» : لاق ؟ مهلتاقن الفأ اولاق . عباتو ىضر

 ًارومأ نوتأي مهنأ هرابخإ عم مهلاتق نع هِي هللا لوسر ىمن
 : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع نيحيحصلا ينو « ةركنم
 ارومأو ؛ ةرثأ يدعب نورتس مكنا : للك هللا لوسر انل لاق

 قحلا نودؤت لاق » : « هللا لوسر اي انرمأت اف اولاق . اهنوركنت
 هيلع لاق دقو ( مكل يذلا هللا نولأستو ٠ . مكيلع يذلا

 . هللا ةيصعم نم ًائيش ينأي هآرف لاو هيلع يلو نم » : مالسلا
 . 29( ةعاط نع أدي نعزني الو ةيصعم نم يأي ام هركيلف

 يف مكحلا اهيلع موقي يتلا سسألا يه هذه -
 ةعاطو لدعلاو ىروشلا ىلع ءادتبا موقي وهف « مالسإلا

 اينبم ارح رايتخا مكاحلا رايتخا نوكي نأو « هلوسرو ىللاعت هللا
 . ةعيابملا ىلع

 ال مالسإلا نوسردي نيذلا نييبروألا نم ًاموق نإو
 نم هنوذخأي امنإ « ةتباثلا ةررقملا هئدابم نم مالسإلا نوذخأي

 لاوقأ نمو « اهنوليختي ةليخخأ نمو « ةعقاولا نيملسملا لاوحأ
 ىلع نونبيو « ةيسدق بتارم ىلإ ةمئألا عفرت يتلا قرفلا ضعب
 تأي م مالسإلا نأو « مهكولم نوسدقي نيملسملا نأ كلذ

 موقي نأ نكمي ةميلس ًاسسأ عضي مو , حلاص مكحلل ماظنب

 يف اويطخأ دق نوئطحم كلذ لك يف مهو . حلاص مكح اهيلع

 )١( ص ؟ ج ةنسلا جاهنم 897 .
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 اولصو يتلا جئاتنلا يف يلاتلاب اوئطخأو . قحلا ىلإ قيرطلا
 الو ءاوكلسيل قحلا ةهجولا اوفرعتي نأ اولواحي مو . اهيلإ

 هرايتخا يف اوئطخأ يذلا قيرطلا يف اوراس مهنأ الإ مهيف ضرفن

 ًادمعو ءادتبا أطخ باوصلا قيرط نيبكنتم هادم ىصقأ ىلإ

 . ءاهتنا

 ءىدابملا عضو مالسإلا نأ نم هانحرش ام « ةقيقحلاو

 هيف ةررقملا ءىدابملا عمو «ة هلا عم قفتت يتلا ةميليسلا ةلداعلا

 ىوقلا لكل صرفلا ةئيهت بجي هنأو « ءاوس سانلا نأ وهو
 اهئيمت ام ةفئاط لكل دسوتو ةتوافتملا ةفلتخملا تاقاطلا رهظتل
 يتلا رداصملا انيبو . ةلودلا ةفد ةرادإو ةيالولا اهنمو « اهتقاط هل

 اذإ ءىدابملا ىلع بيع الو مكحلا يف ةيلصألا ءىدابملا ىلإ ريشت

 فلتخم الماك ًاذيفنت ىروشلا ذيفنت نأ انيب دقو . تفلوخ

 . تائيبلا فالتخاو تاعامجلا فالتخاب

 مكح اوضترا امدنع نيملسملا نأ قبس امم كل نيبتو

 اوعقي الأ وهو . ةرذعم نع الإ كلذ نكي مل مههابشأ وأ كولملا

 يتلا « ةيلاوتملا ةملظملا ةدسفملا نتفلا كلت مهلكأتو « نتفلا يف

 تدرو دق تناك اذإو عاطملا حشلاو عبتملا ىوهلا اهيف رطيسي

 مالستسالاو . يبلقلا راكنتسالا زاوج ىلع ةلاد ثيداحأ

 فورعملاب رمألل ةبجوم ىرخأ ثيداحأ تدرو دقف . يرهاظلا

 تايا كلذب تدرو امك . ةنكمملا قرطلا لكب ركنملا نع يبنلاو

 نوبنتلو . فورعملاب نرمأتل » : لوقي ِةك يبنلاو ةمكحم ةينارق

 <«”“ إظ'ه



 قحلا ىلع هنرطأتلو ٠ ملاظلا يدي ىلع نذحأتلو . ركنملا نع

 نوعدت مث ١ ضعبب مكضعب بولق هللا نبرضيل وأ . ًارطأ

 وه ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا نإو « مكل باجتسي الف
 ماع يأر نيوكتل ساسألا اههنأ انيب دقو . مالسإلا ةصاخ

 . نيدسافلا ماكحلا بذهب. يذلا وه ماعلا يأرلا نأو . لضاف

 ًابذهم نودجي الو .هنم ىوقأ مهيلع ابرح نودجي ال مهو
 نيوكت ىلع ًامئاد نوملسملا لمعي نأ بجيو , هنم دشأ مهاوغطل
 و .رمتسملا مئاقلا دشرملا وهف . لضافلا ماعلا يأرلا كلذ
 الو اوملكتي نأ نيحلصملاو ءاملعلا ىلع بجيو مئاللا بذهملا
 نم يه ىتلا قحلا ةملك ليبس يف مهني ىذأ لكو « اوتمصي
 داهحلا لضفأ » : ٍةِكَك يبنلا لاق اك ء هلضفأ نم وأ داهجلا

 ءاملعلا املوقل مدقتيلف » رئاج ناطلس مامأ قح ةملك

 مهاوق لزلزت مهيدمتو نيرابحلا دشرت مل نإ اهنإف . نوحلصملا
 ( بوعشلا مامأ

 ٠ لتقلاب ةنتفلاو فيسلا نع ىمخ ِةيكَت يبنلا ناك اذإو
 «. ركنملا نع يبعلاو فورعملاب رمألا نع هني مل وهف لاتقلاو

 هيف رمألاو . هب موقي نم ىذأ ىلإ ىدأ ولو « هيلع رارمتسالاو

 نم اهسوبل لاح لكل سبليلو. رومألل هتيدأت نسحو هتسايك ىلإ
 . ملظل دييأت الو رش يف ةنهادم الو . لطاب يف ةألامم ريغ

 ىلا ىعس دقف . ملظ عم ىشم نم » : ِةْيلَي يبنلا لوق ركذيلو
 . «رانلا

 وه ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا قحب مايقلا نإو

 فلا



 رومألا نم رمأ كلذ دعب نم ناك نإف « جردتملا ريغتلل ليبسلا

 كلذبو « هنامز نع فلختي ملو « ةنابا يف ءاج دق نوكي هنإف

 . ريخلا نوكي
 مكح اوذخأ نيذلا ىلإ موللا هجون انك اذإو ٠

 ءاملع ىلإ موللا هجون انإف . نيملسملا لاوحأ نم مالسإلا

 نيريثكلا ةنهادمو « مهيناوت نإف « مهيف نيحلصملاو نيملسملا

 ء مالسإلا ىلع ملاظلا مكحلا ىلإ ىدأ دق هللا دودح يف مهنم

 . هب مكحلل ارهاظ ولو ةغوسملا يه نيملسملا لاح تناكو

 : مالسإلا يف ثالثلا تاطلسلا

 ىلإ مالسإلا رظن ذخأت نأ انسفنأ ىلع انذخأ ٠

 دهع اونياع نيذلا نيدشارلا لاعفأو ةنسلاو باتكلا نم مكحلا

 ( هوعبتاو هنم اوسبقو « هيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص لوسرلا
 . همهف ىلع سانلا ردقأ مهو

 موقي يذلا لصألا دح هدجن ميركلا نآرقلل انعوجربو

 ةلادعلاو ىروشلا بعش ثالث نم نوكتي وهو « مكحلا هيلع

 , ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلاو . هللا لزنأ امب مكحلاو

 نإف 98: ىلاعت لاق دقف « مالسإلا يف مكحلل ردصملا امهرابتعاو

 هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت

 . 204 رخآلا مويلاو
 . ءاسنلا ةروس نم ه9 ةيآلا (1)

 قي



 وأ نمألا نم رمأ مهءاج اذإو# : هناحبس لوقيو

 مهنم رمألا يلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ هودر ولو هب اوعاذأ فونخلا

 هتافو دعب لوسرلا ىلإ درلاو #2107 مهعم هن هنوطبنتسي نيذلا هملعل

 هباتك ىلإ وعل وه ىلاعت هللا ىلإ درلاو « هتنس ىلإ عوجرلا وه

 اب سانلا نيب كحل قحاب باتكلا كيلإ انلزنأ انإإ : ىلاعت
 . 0 (ًايصخ نينئاخلل نكت الو هللا كارأ

 الو هللا لزنأ ام مهنيب مكحا نأو# : هناحبس لوقيو

 هللا لزنأ ام ضعب نع كونتفي نأ مهرذحاو مهءاوهأ عبتت

 مهبؤنذ ضعبب مهبيصي نأ هللا ديري امنأ ملعاف اولوت نإف كيلإ

 . ©””«نوقسافل سانلا نم ًاريثك ناو

 لداعلا مكحلا رداصم نيبت يتلا نارقلا صوصن ضعب كلت
 ناك امو ةينآرقلا ماكحألا كلت لي يبنلا قبط دقو « مالسإلا يف
 نيب ةيوسملا ةلادعلا هوجو نم هجو لمكأ ىلع هيلإ هب ىحوي
 ثالثلا تاطلسلا هدي يف عمجي مالسلا هيلع ناكو . سانلا

 ادحاو نولوتي نيذلا لكو « ةيذيفنتلاو . ةيئاضقلاو « ةيعيرشتلا
 هنم تناك يبنلاف مالسلا هيلع هنم هناطلس دمتسي ناك امنإ اهنم
 هيلإ ىحوي ناكو « نارقلل لوألا رسفملا وه هنأل ةيعيرشتلا ةطلسلا

 )١( ءاسنلا ةروس نم م ةيآلا .

 . ءاسنلا ةروس نم ٠١ ةيآلا (؟)
 . . ةدئاملا ةروس نم 49 ةيآلا (9)
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 هنأ قوف « ِلصأ يعرش عجرم رابتعالا اذهب وهو « هللا دنع نم

 هذه قيبطت ىلوتي ناكو . لوألا عجرملل هتايح يف رسفملا وه

 هباحصأ نيب يضقي ناك دقف « ًاذيفنتو ءاضق « ةررقملا ماكحألا

 هيلإ يحوي ال ارشب هئاضق يف ناكو . فالخ نم مهتيب مجني اهيف

 نس ىلإ جاتحي ةيضقلا رظن نوكي نأ الإ ةيضقلا يف مكحلا تاذب

 . لبق نم نكي مل أدبم
 نأ مكضعب لعلو « يلإ نومصتخت مكنإ » : ِهلَي لاق دقلو

 اهنإف .هيخأ قحب هل تيضق نمف رخآلا نم هتجحب نحلا نوكي
 . «رانلا نم ةعطق هل عطتقأ

 مسري يذلا وهو ميلاقآلا يف ةاضقلا نيعي يذلا وه ناكو

 عورف نم عرف لكل لعجيو « ةالولا نيعي يذلا وهو دودحلا مهل

 برحللف « هصاصتخا زواجتي ال ءاهب ًاصاخ ًللجر ةيالولا

 . لك يبنلا دنع هباسح نوكي لكو «ء لاو تاقدصللو « لاو
 . هكلسم اوكلسف نودشارلا هدعب نم ءاجو 2 ١٠ه

 مكحلا نع نوثحبي اوناكو . يحولا مهيلع لزني نكي مل مهنكلو
 يف هب اودتها هودجو نإف « ىلاعت هللا باتك يف هب نومكحي يذلا

 ' هيف لَك يبنلا ةنس اوفرعت هودجي مل نإو « هوقبطو .ء مهمكح
 اهودجي مل نإو . امنع نيجراخ ريغ اهب اومكح اهودجو نإف
 نأب « ريسفت داهتجا انايحأ مهداهتجا ناكو . مهءارآ اودهتجا

 باتكلا يف اهصن دجو ةعقاو ىلع مهمديأ نيب ىِتلا ةعقاولا اوسيقي

 اهودجو نإف . صنلا يف مكحلا ةلع اوسمتليو « ةنسلا يف وأ

 ةيريسفت ةقيرط هذهو « اهيف هوقبط ةديدجلا ةعقاولا ىلع قبطنت
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 . سايقلا ىمست يهو « ةيعضولا نيناوقلا حرش يف ةعبتم
 نوكت نأ ىلع هيف صن ال اهيف ةحلصملا ىضتقمب نومكحي ًانايحأو

 نم ًاصن فلاخت الو « مالسإلا اهرقأ يتلا حلاصملا سنج نم

 . ةجاح دس وأ جرح عفد اهب ذخألا يف نوكيو هصوصن

 . ةالولا نولسري ا( « ةاضقلا

 نأ نع بورحلا هتلغش امل مهنيب نم هنع هللا يضر يلعو

 يضاقلا حيرش ىلا دهع سانلا نيب يضقي (مئاد ةفوكلا يف نوكي

 |نيب هنأ ظحاليو . ةيواعم دهع ىلإ اهيف رمتسا دقو . يعباتلا
 , ةيذيفتتلا ةطلسلاو ةيئاضقلا ةطلسلا ةلودلا ةبصق يف عمتجت
 رمع مامإلا ناكف « ميلاقألا يف نيتطلسلا نولصفي اوناك دقف

 . يلاولا نيعي اك « لوألا ميلقإلا يضاق نيعي هلع هللا يضر

 نم هدمتسي الو ةرشابم ىلعألا سيئرلا نم ناطلسلا دمتسي لكو
 خيراتلل ءىراقلاو . ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلوتي يذلا يلاولا

 باتكف . ًاحضاو كلذ ىري نيدشارلا دهع يف يمالسإلا

 رمع مامإإلا هبتك اذه انموي ىلإ ءاضقلا روتسد دعي يذلا ءاضقلا

 نيتطلسلا نأ ىرن كلذبو « ةرشابم يرعشالا ىسوم يبأ ىلإ
 . ناتلصفنم

 راتخملا هنأل . نينمؤملا ريمأ دي يف ناتطلسلا عمتجت امنإو
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 يف نيتطلسلا عامتجإ وه امنإ هيدي يف |مههعامتجاف . بعشلا نم
 . امهردصم ةمأآلا دي

 ىقتلت ثالثلا تاطلسلا نأ ىلإ اذه نم ىهتننتو - 5
 لظ يف نوكت نأب ةديقم ةيعيرشتلا ةطلسلا نكلو « مامإلا دي يف

 صن ام ذفنتو . امنع جرخت ال ةكَو هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك

 لمحلاب يأرلاب هيف دهتجي اميف ديقمو « صنلاب ديقم وهف
 مالسإلا اهربتعا يتلا ةحلصملا ةاعارمو ) صوصنلا ىلع

 . صوصنلل ةمداصم ريغ نم ةحلصم

 دهتجي ناك ام نيدشارلا دهع يف مامإلا نأ ظحاليو

 مهيلع ضرعيو ةباحصلا ءالع عمجي ناك لب ءادرفنم يأرلاب
 يف دّرَوا فرعيل ًالوأ ضرعلا نوكيو . هعبتي هنوررقي اف ءرمألا
 مكحو « اهعبتا ةنس تدرو تناك نإف ءدري مل مأ ةنس كلذ

 هيأر ضرعو « هيأر دهتجا ةنس كانه نكت مل نإو . اهاضتقمب

 ىلإ عجر هورقي مل نإو «هب ذخأ هورقأ نإف . نيعمتجملا ىلع
 ,. نسحأ يه يتلاب مهلداج هريغ يف باوصلا ىأر نإو « مهلوق
 هل رمع ناكو « فالتخا ريغ نم نيعمتجم رمألا اوررقي ىتح
 . هنلعي نأ لبق يأرلا اهنم فرعتي ةصاخلا هراوش

 ,؛ ةنسلاو باتكلا ىلإ عجري عيرشتلا نأ نيبتي كلذبو
 اصوصخو « ةباحصلاب اطونم ناك |هنم ماكحألا جارختسا نأو
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 نوكي امو . امهيلإ ثداوحلا ماكحأ نودري نيذلا مهءاملع

 ام اريثكو « ةباحصلا هيلع هرقأ اذإ الإ عبتي ال يأر نم مكاحلل
 . رمألا ىلع عامجإلا دقعني ناك

 ىلإ اههيف رمألا نإف « ةيذيفنتلاو ةيئاضقلا ناتطلسلا امأ

 : رصعلا اذه يف ةعيرشلا قيبطت

 ًاقبطم ناك مالسإلا مكح نأ ررقن نأ اننكمي ال- ٠07
 كلذ دعب امأ . ٍةَِي ىبنلا دهع دعب نيدشارلا دهع يف الإ الماك
 نم ساسأ ىلع مقي مل مكحلا نأل . الماك قيبطتلا ناك اف
 نكت ملو . ىروشلاب مكاحلا رايتخا نكي ملف . ىروشلا
 وه مكاحلا ىوه ناكو « ماكحلا لامعأ دوست يتلا يه ىروشلا

 سيئرلا ىوهل الإ ةالولا رايتخا نكي ملف « رومألا هجوي يذلا

 نإف « هاوهل اعبت ةيمالسإلا مظنلا قيبطت ناكو « ةلودلل ىلعألا
 . اهلمهأ هتفلاخ نإو اهذفن هتقفاو

 ماعلا ءاودأل ءاود مالسإلا لعجن نأ كيرن نحنو )2 نآلاو

 مظن يف هماكحأ قيبطت نكمي لهف . هلكاشمل الحو « مويلا
 نإ لاقي نأ نكمي ال ذإ . جالعلا يف ساسألا يهو . مكحلا

 نيب الوأ ةيمالسإلا مكحلا مظن تناك اذإ الإ يمالسإ جالعلا

 كلذيو . مهريغ ىلإ يرست مث . ضعب عم مهضعب نيملسملا
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 جاتحي ناك نإو . نكمم مالسإلا ذيفنت نأ كلذ يف لوقنو

 قرطلا ديبعتو . سوفنلا جالع وهو . قرطلا ديبعتو جالع ىلإ

 . بولقلا ىلإ

 كولملا نم نوكي الو . نيملسملل عماج رمأ نم دب ال هنإ

 نم نوكي نكلو مالسإلا ءادعأل اونهدأ نيذلا ءاس ؤرلاو

 نيحلصملاو نينمؤملا احلاجرو « ةنمؤملا ةيمالسإلا بوعشلا
 دوعي نأ نوديري نيذلاو , ًاراقو مالسإلل نوجري نيذلا

 ةيار ًاعفارو ٠ ًادشرم ايداهو « نيملاعلل ارون أدب اك مالسإلا

 . نارقلا ملعو « مالسإلا

 ةيمالسإ ةموكح نوكتت نأ رصعلا اذه يف نكمي الو

 ةملك ىلع اهعيمج يقتلتو هتلود ميلقإ لكل نوكي لب « ةدحاو

 تاقالعلا طبرتو . سانلا نيب نواعتلا رشنت « ىلاعت هللا نم
 [يف نوملسملا نوكيو « ةماعلا ةيناسنإلا ةدحولا نم سسأ ىلع

 وأ دحتتو . مهتسايس دحتتو مهداصتقا دحتي . قح ةاعد مهغيب

 نم ارح ارايتخا راتخملا هسيئر هل ميلقإ لكو . مهشويج براقتت

 ًاموق ىلوتي الف « ء نيملسملا ريغل هتالاوم نوكت نأ ربغ نم هبعش

 موقت ةقالع ىلع ةيمالسإلا ميلاقألا ةيقب عم نوكي نأ الإ مهريغ

 ضفرت يتلا لودلا عم نواعتلاو يناسنإلا داحتالاو لدعلا ىلع

 . مثإل فناجتت الو . كلذ

 يف عرشلا مكح ذفني يمالسإ ميلقإ لك لكو - م

 ضرعت ريغ نم كلذ نس نكمي فيك لئاق لوقي دقو . هلخاد

 فدي



 يف لوقنو . ةرفطب ميلاقألا باصت نأ ريغ نمو بارطضالل

 : كلذ

 افلام اهلك سيل ةيمالسإلا دالبلا يف ةمئاقلا نيناوقلا نإ
 قفاوملاف . قفاوملا اهيفو . هماكحأل فلاخملا اهيف لب « مالسالل

 يتلا مظنلا لك نيناوقلا نم دعبيف . دعبي فلاخملاو « ىقبي

 ررغ اهيف نوكي يتلا دوقعلا لكو « ةيوبر ةدئاف اهيف نوكي
 . مالسإلا يف اهنع يمن دقو . ةلاهجو

 دودحلا ماكحأ اهيلإ فيضأ اذإف ةصقان تابوقعلا نيناوقو

 زئاج ريزعتلاو تاريزعت اهنأل كلذو « ةلماك تناك صاصقلاو

 . ةاضقلا ماكحا هب ديقي رمألا يلو يأرب مالسإلا يف

 ةقبر نم صلختلا ديرأ اذإ ناكمإلا يف هنأ دقتعنو

 يغبني ام وه لقألا ىلع وأ بجاولا وه امك نيناوقلا ين يبنجألا
 نوناق طابنتسال ةيمالسإلا بهاذملا ءالع نم ةنحل فلؤت نأ

 اتالم نوكي ثيحب . بهاذملا هذه يف نودملا ايانث نم ىمالسإ

 نم رصعلا يف نوكي امو « اهل ايفاجم نوكي الو ء رصعلا حورل

 ًايعامجإ اداهتجا اهيف دهتجي هنإف , نيملسملا ءاهقف اهحلاعي مل رومأ







 , ةيناسنإلا ةيصخشلا مارتحاب ءاج مالسإلا 2 8

 ةماقالا ةيرح « ةيرحلا عم الإ نوكت ال ةيناسنإلا ةيصخشلاو

 « يأرلاو ركفلا ةيرحو « نيدتلا ةيرحو «. لاقتنالا ةيرحو

 ال نيضيقن مكحتلاو مالسإلا ناك كلذلو . ةلودلا ةيرحو

 نأ ةلودلل سيلو . هريغ يف مكحتي نأ ناسنإل سيلف . ناعمتجي

 وأ اوطتشا نأ مهيلع مكحت نأ اهل نكلو . سانلا يف مكحتت

 هجتت ال تناك مالسإلا يف تابوقعلا ىتحو , مهدودح اوزواجت

 يه ةكرحلاو ةكرحلل عنم ا(مئاد دييقتلا نأل « ةيرحلا دييقت ىلإ

 . ةايحلا نيد مالسإلاو . ةايحلا

 قالطنالاب ًانايحأ رسفت ةيرحلا نإ ؟ ةيرحلا ىنعم أم نكلو
 انايحأ رسفت ةلودلا ةيرحو « ةيبدألاو ةيناسنإلا دويقلا نم
 ال اوحبصي ىتح . ةعامجلا يف مهجمدو , داحآلا ىلع قييضتلاب

 . ديرت امب الإ نوريسي الو .ءاهب الإ نوكرحتي
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 نإو ىدؤملا يف نايقالتم ةيرحلاو رحلاف . رح لا فصو نم تذخأ
 صخشلا وه ًاقخ رحلاو . ًافوصوم رحلاو . ًافصو ةيرحلا تناك
 الف . هسفن طبضيو ةيلاعلا ةيناسنإلا يناعملا هيف ىلجتت يذلا
 . هتاوهشو هئاوها ءارو قلطني الو , رومألا فاسفس ىلإ ىلدتت

 . هسفن ىلع ةدايسلاب ءىدتبي رحلاف . امل ًادبع نوكي الو

 . هتوهش دويق نم هلقعو هتدارإ قالطإو

 فنايو لذي الو . هسفن طبضي يذلا وه رحلا ناك اذإو

 « هريغ قح ىلع يدتعي ال يلاتلابو . هسفن قح مضي نأ نم
 هئاوهأ ىلع رطيسي هنأل ع ايدتعم نوكي نأ نكمي ال رحلاف

 سحي هنألو ء هسفن هيطعي ام هريغ يطعي هنألو « هتاوهشو

 ًاقح رحلاف « هريغل ةبسنلاب اهمزتلي نأ بجي يتلا ةيناسنإلا يناعملاب
 . هسفن يف اهردقي امك هريغ يف ةيرحلا ردقي يذلا وه ًاقدصو

 ىلا ناعملا اهيف نوكت نأ بجي ةلودلا وأ ةرجلا ةمألاو

 ةلماعملا يف فصتت ةيونعم ةيصخش ةلودلا نأل .ءرحلا يف نوكت

 ةرح ةلود نوكت نأ نكمي الف . يقيقحلا صخشلا هب فصتي امب

 وأ ء اهل ديبعلاك وأ ديبع اهريغ نأ ضرفت ىتلا كلت ةرح ةمأ وأ

 . امل امم رثكأ اهريغ ىلع قوقحلا نم امل نأ

 نم هيضتمت امو . ةيرحلا يناعم هذه تناك اذإو - ٠

 الو , دويقلا نم ًاقالطنا روصتت ال ةيرحلا نإف « رحلا يف تافص

 ةيرحلا روصتت ال لب . دابعلا ىلع ءادتعا الو . سانلا يف ًاكحت
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 نوكي دوجولا اذه يف ءيش ال هنإو , ةقلطم ريغ ةديقم الإ

 . ديق يأ نم ًاقلطم

 يف الإ روصتت ال نيدمتملا ناسنإلل ةيناسنإلا ةيرحلاو

 ءاوس عمتجم يف شيعي وهو الإ ناسنإلا روصتي ال لب ٠ عمتجم

 يف ًايرضح اعمتجم ناك مأ . ءاديب يف ًايودب اعمتجم ناكأ

 ولو . عبطلاب يندم ناسنإلا ءاكحلا ضعب لاق اميدقو . ةرضاح
 . بوصأو معأ همالك ناكل عبطلاب يعامتجإ هنأ ليق

 ىنعم ةيرحلاف عمتجم يف الإ شيعي ال ناك اذإو
 . نوطعيو هنم داحآلا ذخأي عمتجم يف الإ دجوت ال . يعامتجإ

 هب طبضي يذلا نازيملا ىه ةلادعلاو . ىطعتو هنم لودلا ذخأتو

 يف نوكت نأ نكمي الف نازيملا اذه ةعضاخ ةيرحلاو . لمع لك
 اهبحاص ىطعت « ةلداع تناك اذإ الإ ةلضافلا قالخألا ةرئاد

 ْ . ديزي ال هب هريغ بلاطي ام رادقمب
 نم هسفنل ردقي نأب هسفن رحلا ديقي نأ دب ال ناك كلذلو

 هنإف ء هسفن تاذ يف ديقتي مل اذإو « هريغ يف هردقي ام ةيرحلا

 « هرجزي باقع نم هسفن نع ةجراخ دويق هيلع ضرفت نأ بجي
 ةيرحلل عنم وه بناج نم قالطنالا نأل قالطنالا نم هعنميو

 « سانلا تامازك ضرقي هدقن يف قلطنا نمف رخآلا بناجلا نم

 يتلا ةلودلاو ءرخآ بناج يف لوقلاو ملقلا ةيرح ديقي هنإف

 يف لمعلا ةيرح ديقت امنإ . اهريغ يف فرصتلا قح اهسفن يطعت

 ىلع ضرفل تايرحلا يمحي يمالسإ ماظن ملاعلل عضو ولو اهريغ
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 وأ توقلا عنمت :ّت وأ . اهريغ يف ىوقلا لطعتف قلطنت يتلا ةلودلا

 يتم ريش نينمآلا نع توقلا عنمل راحبلا يف راصحلا ضرفت
 . اهنايغط يف قالطنإلا نم اهعنمت « ةرجاز تابوقع

 نم وه ةيرحلا دويق نم نيتلفنملا نيقلطنملا ةيرح دييقتف
 . اهتاذ ةيرحلا ةيامح

 هجتت مالسإلا ٍِق ةينوناقلاو ةيعامتجإإلا مظنلا لك ثنإو

 اهنس يتلا ةيلودلا مظنلا لك كلذكو ةلداعلا تايرحلا ةيامح ىلإ

 5 ةنتفلا عتل الإ برحلا ىف : يف مالسإإلا لخدي ملف . لدعلا

 ريمست ةيمالسإلا ةوعدلا كرتو 2 نيدتلا ةيرح قالطاو 4 نيدلا

 هركي ال وهف , داقتعالا ةيرح يف لخدت ريغ نم اهقيرط يف

 يف رارحأ هنايب دعب سانلاو « ةميلسلا ةينيدلا تاوعدلا مامأ

 لكب تايرحلا امح مالسإلا نأو .اوءاش نإ « اهقانتعا

 ةيرحو , داقتعالا ةيرحو ,. كلملا ةيرح لوانتت يهو « اهعاونأ

 ةيسايسلا ةيرحلاو . فرصتلاو لوقلاو لمعلا ةيرحو ركفلا

 : كالتمالا ةيرح

 ١ يدرفلا كالتمالا قح صاخشألا هللا حنم ,
 هعوضوم يف ديقم هنكلو ٠ قوقح هيلع بترتتو هدودح يف ديقمو

 ام



 ءيش لك سيل هنألف « هعوضوم يف هدييقت امأ .ريغلل ةتباث

 يتلا نداعملاك . هكالتما رضي ام ءايشألا نمف «. كالتمالل ًالباق

 ءاوسو « ةدماج تناك مأ ةلئاس تناكأ ءاوس . ضرألا يف

 رانلاب راهصنالاو بحسلاو قرطلل ةلباق تازلف ةدماخلا تناكأ

 راحبلا اهظفلت يتلا رهاوجلا كلذ لمشيو « ةلباق ريغ تناك مأ

 امنإل «٠ كالتمالا لبقت ال اهلك عاونألا هذه نإف « داطصت وأ

 اتوافت دجوي 0 دهج ريغب ءيجت

 ديقم قوقتلا نم قح لكك هنإف «دويقلا ةيحان نم امأو

 ىلإ يدؤت كلملاب عافتنالا ةيرح تناك اذإف ريغلا قحب رضي الأب

 ء ررضلا عنم دودح يف نوكت ىتح عنمت اهنإف ؛ ريغلاب رارضالا

 . «رارض الو ررض ال» لوقي كك يبنلا نأل

 دودح كلاملا زواجت اذإ عنملاب لخدتي نأ رمألا يلولو

 رفعج وبأ مامإلا كلذ يف ىورو . هكلم يف لداعلا فرصتلا

 : لاق هنأ نيدباعلا نيز ىلع مامإلا هيبأ نع رقابلا دمحم قداصلا

 يأ ) راصنألا نم لجر طئاح يف لخن بدنج نب ةرمسل ناك »

 كلذ ,يراصنالا اكشف «. هيذؤيف هلهأو وه لخدي ناكو ( هناتسب

 : لخنلا بحاصل مالسلا هيلع لاقف « ِةِلي هللا لوسر ىلإ
 ( ىبأف . هعطقاف مالسلا هيلع لوسرلا هل لاقف « ىبأف . هعب »

 ىبنلا هيلإ تفتلاف « ىبأف « ةنحلا يف هلثم كلو هل هبهف » : لاق

 . يراصنالا ىلإ تفتلا مث (راضم تنأ» : لاقو . كي

 ضخ



 م د يبنلا نأ اذه نم ىرنو (.هلخن عطقاف بهذا » : لاقو

 ىلإ تدأ اذإ كلاملا ةيرح عنمو «. ةيدتعملا ةيكلملا كلت مرتحي

 . ريغلاب رارضإلا
 دقف « ًاقلطم ًاعنم هكلم نع عنملا ةيرح كلاملل سيلو

 يف ساسألاو هنع عنملا قح هل نوكي الف كلملاب ريغلا قح قلعتي

 نوكت نأ نكمي ال ةيصخش نكت امهم قوقحلا نأ وه كلذ

 يف ةيناسنإ ةكرش ةمثف سانلا قوقح نع ًالماك ًالاصفنا ةلصفنم

 رهظت لب « ةنايد رهظت اهنإف ءاضق يفتخت تناك نإو « كالمألا

 . بير الب انيد ةكرتشم قوقح مهل ناريجلاف « ءاضقلا يف ًانايحأ

 . ءاضق نوكت ملظلا حضوو ةجاحلا ترهظإ اذإو

 بحاص رضي ال ناك اذإ ءاملا رورم قح قوقحلا هذه نمو
 الجر نأ هنع هللا يضر كلام مامإلا أطوم يف ىوري ٠ ضرألا

 ىرجب جيلخلا ) ضيرعلا نم اجيلخ قاس كاحضلا همسا

 هيف ملكف ىبأف ةملسم نب دمحم ضرأ يف هب رمي نأ دارأف ( ريغص

 « هللاو ال : لاقف «. هليبس لخي نأ رمأف . هنع هللا ىضر رمع

 ًلوأ يقست . عفان كل وهو هعفني ام كاخأ عنق 1: رمع لاقف
 : رمع لاقف ءال : دمحم كلاقف . كرضي ال وهو « ارخاو

 « هب رمي نأ رمع هرمأف كنطب ىلع ولو نرميل هللاو »

 لاومألا يف سانلا قح مظع ةجاحلا تدتشا املك هنأو

 عنملا ةيرحو عافتنالاو فرصتلا ةيرح تقيضو « ةكولمملا
 دعب لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ىوري , عانتمالاو

 سكر



 لك لهأ ىلع تلخدأل ىرخأ ةرم ةنسلا تناك ول : ةدامرلا ماع

 . « مهنوطب فاصنا ىلع نوكلهم ال سانلا نأل « مهلثم تيب

 لاقف . رفس يف انك ١ : لوقيف يردخلا ديعس وبأ يوريو

 داز ال نم ىلع هيدعيلف « داز لضف هدنع ناك نم » : ِةْيلكَك يبنلا

 ذخأو « هل رهظ ال نم ىلع هيدعيلف رهظ لضف هدنع نمو . هل
 ام انلاومأ نم انل سيل نأ انئظ ىتح لاومألا فانصأ ددعي

 . رفسلا يف كلذ نأ ظحاليو « انيفكي

 تناكأ ءاوس ةيعارز ضرأ هدي تحت نم نإو 2-5
 ةحلصمل الإ هدي نم عزنت ال صاصتخا دي هدي تناك مأ ًاكلم

 ال بيط بسكب اهبسك دق ناك اذإ اهنع ضوعيو . ةحجار

 . هيف ثيخ

 يدؤي دق اهنآل امهدحأ . نيرمأ دحأل هنم عزنت دقو

 تاعاطقا مهيديأ يف تناك نيذلاك . راكتحالا ىلإ هدي رارمتسا

 . ًئيش يضارألا نم اولا نأ نم ءافعضلا نكمتي الو ةريبك
 . اوذخأي نأ قحلا نم ناكف

 يبنلا نأ يور دقو « ماع عفن عزنلا يف نوكي نأ يناثلاو

 ةماعل اهلعجو « ةصاخلا اهتيكلم عنمو ةنيدملاب اضرأ ىمح هلي

 اهيف يعرتسي ىرخأ ًاضرأ عنم امك .اهب نوعفتني نيملسملا
 . نيملسملا لويخ

 ضكر



 لكل اهألك لعجو «اهتزايح عنم يأ» « ةديرلاب ًاضرأ
 ريمأ اي) : نيلئاق هيلإ نوكشي اهلهأ هيلإ ءاجو «ء نيملسملا
 انملسأو . ةيلهاجلا يف اهيلع انلتاق . انضرأ اهنإ نينمؤملا
 لاملا : لاقو . لداعلا مامإلا قرطاف ؟ اهيمحت مالع . اهيلع
 ام هللا ليبس يف لمحأ ام ال ول هللاو « هللا دابع دابعلاو « هللا لام

 . ربش يف ًاربش ضرألا نم تيمح

 هيف ىعرت ءارقفلل ضرألا هذه رمع لعج دقلو
 ام ذيفنتل هلسرأ يذلا هيلاول لاقو« ءاينغألا اهنم عنمو « مهتيشام

 اهنإف مولظملا ةوعد قتاو « سانلا ىلع كحانج ممضا » : هررق

 ةمينغلاو ( ةليلقلا لبالا يهو ) ةميرصلا بر لخداو « ةباحم
 نأ |مهنإف . فوع نباو نافع نب معن عنماو ( ةليلقلا منغلا )

 نإ نيكسملا اذه نإو « عرزو لخن ىلإ اعجر |مههتيشام تكله
 مهكراتفأ « نينمؤملا ريمأ اي خرصي هينبب ينءاج هتيشام تكله
 يأ ) قرولاو بهذلا نم يلع رسيأ ًالكلاف . كل بأ ال ؟انأ
 اوملسأو ةيلهاجلا يف اهيلع اولتاق مهضرال اهنإو . ( ةضفلا

 اهيلع لمحي يتلا معنلا الولو مهتملظ ينأ نوريل مبنأو « اهيلع
 . « مهدالب نم ائيش سانلا ىلع تيمح ام هللا ليبس يف

 ١٠١ - تباث قح ةيكلملا نأ ىلإ اذه نم ىهتننو ,
 ءةعورشملا هبابسأ تذختا اذإ ةتباث كالتمالا ةيرح نأو
 هتيكلمب هعافتنا قح نم عنمي ال كلمي اهيف رح كلاملا نأو
 تعنم ررضلا ناك نإو . دحأل اهيف ررض ال يتلا لئاسولاب

>” 



 ررض لك نإف « رارضإلل ًاعنم , عافتنالا وأ فرصتلا يف هتيرح
 عفدل الإ هدي نم ةيكلملا عزنت ال هنأو .عوفدم مالسإلا يف
 ربكأ ةحلصم دكأتل وأ . هعوقو نظلا ىلع بلغي وأ دكؤم ررض

 بجي نيلاحلا يفو . هكلمب عافتنالا يف كلاملا ةحلصم نم

 « هيف ثبخ ال عورشم ببسب ةيكلملا بسك دق ماد ام هضيوعت

 ضرعتلا زوجي ال هنإف .ءررض عفد الو ةحلصم نكت مل اذإو
 لام لحب الر : هيك يبنلا لوقل . كلملا ةيرح يف كلاملل

 . ( هسفن بيطب الإ ملسم ءىرما

 : نيدتلا ةيرح

 نم لتاقو .داقتعالا ةيرح مالسإلا مرتحا 4

 لعجو «.لتقلا نم ربكأ نيدلا يف ةنتفلا ربتعاو . اهلجأ
 لك نم يلاخلا رحلا رايتخالاب نوكي نأ داقتعالا يف ساسألا

 . لمحل لئاسو نم ةليسو ىأب داقتعالا ىلع لمح وأ « هاركا

 موقي نأو « ءارغانوكي الف . ًايلس رايتخالا ساسا نوكي نأو
 نوكتت كلذ ىلعو .دارأ نإ ًاعئاط هنيد هيلع هبجوي ام لكب
 : ةثالث رصانع نم داقتعالا ةيرح

 نم ناك ايأ . ديلقتلل عضاخ ريغ رح ريكفت : اهوأ

 . نيرضاحلا ءايوقألا مأ « نيلوألا ءابآلا ناكأ ءاوس . هدلقي

 بيذعت وأ ديدهتب ةنيعم ةديقع ىلع هاركالا عنم : اهيناث

 . ثئابثملاو تامرحملاب ءارغإ وأ
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 هعنمي ال , هنيد ىضتقمب لمعلا يف ًارح نوكي نأ : اهثلاث
 مالسإلا ىمح دقو « هرئاعش ةماقاو هنيدب روهظلا نم داهطضا
 « ديلقتلا ةقبر نم ررحتلا ىلإ اعدف « ةثالثلا رصانعلا هذه

 قئاقحلا فرعتو ناهربلاو ليلدلا ساسأ ىلع ريكفتلا ىلإ اعدو
 حتفت كناو ٠ ضرألاو تاومسلا يف ةينوكلا ىلاعت هللا تايا نم

 يف رحلا لمأتلا ىلإ وعدت ةينارقلا ثايآلا دجتف فحصملا

 ةيلقعلا ةلدألاب الإ ديقت نأ ريغ نم اهبنيب امو ضرألاو تاومسلا
 لاقف . نيدلا يف هاركإلا مالسإلا عنم دقلو . ةدشرملا ةيدالا

 دقو * يغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا يف هاركإ ال» : ىلاعت

 لمحي نأ راصنألا دحأ دارأ دقو « لبق نم هريغو . كلذ انولت

 . كلذ نع ِِْلَك يبنلا هاهنف «٠ ًاهرك مالسإلا ىلع هل نينبا

 الأ ىلع صرحلا لك نيصيرح اوناك نيلوألا نيملسملا نإو
 تلباق ةينارصن ًازوجع نأ كلذ يف ىوريل هنإو . ادحأ اوهركي

 نأ دعبو . هدنع ام ةجاحل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 وهو همالك يف نوكي نأ رمع يشخف ة مالسإلا ىلإ اهاعد اهادأ

 الت مث اههركأ مل ينإ مهللا : لاقف ءاهل هاركإ يوقلا مامإلا

 . * يغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا يف هاركإ ال# : ىلاعت هلوق

 : مالسإلا لظ يف نيملسملا ريغ

 نيملسملا عم نوشيعي نيذلا نيملسملا ريغ نإ -6

 ةماقإ نيملسملا عم نوميقي نيذلا مهو . نونمأتسملا : نامسق

 يف ةلماعم نم مهل يغبني ام ىلإ انرشأ دقو « ةمئاد ريغ ةتقؤم

 فتكا



 نيذلا نويمذلا يناثلا مسقلاو « ةيلودلا ةلادعلا يف انمالك ءانثأ

 اوماقأ مهنأل , نييمذ اومسو «٠ ةمئاد ةماقإ نيملسملا عم نوميقي

 ام مهل نوكي نأ ىلع ةمذو ادهع مهل نأ ساسأ ىلع نيملسملا عم

 . مهيلع ام مهيلعو . نيملسملل

 هيف اوماقأو ًادلب اولخد اذإ اوناك نيملسملا نأ لصألاو
 نوكي نأ ىلع نيملسملا عم ةماقالاب نوضري نم نأ نونلعي اوناك

 نونوكي  نيدلاب قلعتي ام ادع ام  مهيلع ام مهيلعو مهل ام مهل

 دقع ةباثمم اذه نوكيو . كلذ ىلع اوضرتعي مل اوماد ام نييمذ

 . نيملسملا نيبو مهنيب

 تافيلكتلا مازتلا  امهدحأ نيرمأ نومزتلي اذهب مهناو

 اوكرتشيو ةلودلا ءانب يف اومهسي يكل مهنم نيرداقلا ىلع ةيلاملا

 . يلاملا اهمازيم يف

 ةيلاملا تالماعملا يف مالسإلا ماكحأ اومزتلي نأ : !هيناث

 . نيملسملل ام مهل نوكيل ةيمالسإلا تابوقعلل عوضنخلا يفو
 مهنإف قالطو جاوز نم ةرسألا ماظن امأ . مهيلع ام مهيلعو

 لصأب ةرسالا ماكحأ ةلصل كلذو . نونئيدي امو نوكرتي

 اوكرتي نأ نيدتلا يف مهتيرح ىلع ةظفاحملا نم ناكف « نيدتلا

 ءاقبلا اوضترا يذلا مهنيد ىلإ ةرسألا ماكحأو تادابعلا يف

 نأ هباحصاو ةفينح وبأ مهو ءاهقفلا ضعب ررق دقلو « هيلع

 قلعتي امم كلذ نأ مهمعزل .رمخلا ةبوقع نم مهوفعي
 « كلذ ريغ ىلع ءاهقفلا نم مظعألا روهمجلا نكلو . نيدتلاب

 فكي



 اهبرش نألو « ةيوامسلا تانايدلا لك يف ةمرحم رمخلا نأل

 , ةليذرلا هذه ناردأ نم عمتجملا ريهطتل اهتبوقعو « ةميرج

 ىلع الك نوكي هل لقع ال نم نألو اهراثا نم لوقعلا ةيامحلو

 الف ةيمالسإلا ةلودلا يف ءاضعأ اوراص دق اوماد ام « عمتجملا

 هذه اياعر لك يف اهرفاوت بجي يتلا ةمالملا مهيف رفاوتت نأ دب

 . ةلودلا

 تماد ام هل ام ضرعتي ال همأ وأ هتنبا جوزت نا ةيمالسإلا ةلودلا

 امهدحأ عفارت وأ اعفارت اذإ نكلو « ممل تكرت دق ةرسألا ماكحا
 مكحيف مالسإلا ماكحأ قبطت ءاهقفلا روهمج لاق . يضاقلا ىلإ
 ماظنلا نم حاوزلا 5 تامرحملا ماظن نأل 3 جاوزلا نالطس

 يف فالخلا ناك اذإ لاق ةقينح ابأ نكلو . هاوس قبطي ال ماعلا

 قلعتي ناك ناو 3 ةيمالسإلا ماكحألا قبطت دقعلا دوجو لصأ

 ىتح مكحي ملسملا يضاقلا نإف ةجوزلا اهب بلاطت يتلا ةقفنلاب
 . ىوأملا مدعو ىرعلاو عوجلل ةأرملا ضرعتت ال

 ىلإ تعفترا دق اذه ين ةيمالسإلا مظنلا نإو - 5
 لود نم ةلود يأ هيلإ عفترت مل ةينيدلا ةيرحلا ةيامح يف ىوتسم

 مه نم كرتت نم تناك ايأ ةلود يف سيلف . نآلا رضحتملا ملاعلا

 . جاوزلا يف مهنيد ماكحأب لوعتمتي اياعرلا نم اهنيد ريغ ىلع

 يأب فارتعالا عنم نوناق ارتلجنا يف نينس عضب ذنم ردص دقلو

 نينثا نيب ناك ولو « ةيمالسإإلا ةعيرشلا ىضتقمب ؟ ردصي جاوز
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 ال مكاحملا نإف « ارتلجنا يف ةملسمب ملسم جوزت ولف « نيملسم

 لب . كلذك ةيحيسمب ملسم جوزت ولو « جاوزلا اذهب فرتعت

 ىلع ماد ام يناثلا حصي هرشاعت يهو « هريغ تجوزت ول اهنإ
 هنأ عم لوألا ىلإ تفتلي الو « ةيزيلجنالا ةعيرشلا ىضتقم

 يأل حمسي ال. مالسإلا نيب . لطابلا وه يناثلاو « حيحصلا

 وأ ايحيسم ناك ولو . ةجوزتملا ةيسوجملا جوزتي نأ ناسنإ

 اقوقح دجوأ دق هنإف . الطاب اهجاوز نكي اهم اهنأل . ًايدوهب
 . نيجوزلا نيب

 تالماعملا يف حماستي ملو ةرسألا يف حماست مالسإلا نإو
 ريغو نيملسملا نيب يرجت ةلودلا يف تالماعملا نأل . تابوقعلاو

 نإ مث .اياعرلا لك نيب (ئاق لدابتلا نوكيف . نيملسملا

 نيب عفانملا لدابتو . يداصتقالا ماظنلا ساسأ ةيلاملا تالماعملا

 ةلحم يف نيملسملا ريغ زاحني نأ لوقعملا نم سيلو « اهداحا

 لحاد يف ةلود اوناك الإو . سانلا رئاس نود . اهيف نولماعتي

 نأ لبق ذإ « هلبق يذلا جامدنالا عم قفتي ال كلذ نإو «. ةلود

 قلعتي ايف كلذك ربتعي نأ بجيف « ةلودلا نايك نم اءزج نوكي

 ماظنلا حالصال تابوقعلاو ؛ يعامتجالاو يداصتقالا ماظنلاب

 . لئاذرلا ساجرا نم هريهطتو يعامتجالا

 صخشلا زواجتت ال اهنأل . كلذك تسيل ةرسأآلاو

 ةديقعلاك يهو « عمتجملاب لصتت الو « هتبارق يوذو هجوزو

 « ةعامجلا نع نيعطقنم ةداع نانوكي « ةينيدلا رئاعشلا ةماقاو
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 . نيملسملا نيبو هنيب امهيف لدابت الو

 ةرسألا رمأ كرتي نأ « ةينيدلا ةيرحلا ةيامح نم ناك اذهلو

 قح كلذ نأ ظحالي هنأ ىلع . هب نونيدتي ل سانلا يف ةديقعلاو
 ناك كلذلو . مالسإلا ماكحأ ىضتقمب ملسملا ريغ هيطعأ

 ةملظم نم اكش نإف . ةيمالسإلا ماكحألا ىلإ هيف عوجرلا
 ةلودب نيعتسي نأ هل سيلو « ملسملا مكاحلا بجاو نم هفاصنإف

 ال هنألو . ةمذلا دقعل اضقن نوكي كلذ نأل « هفاصنال ىرخأ

 ماظنب قلعتي [يف ةلداعلا ةلماعملا كلت اهاياعر لماعت ةلود دجوت

 . ةرسألا

 ةلودلاب لظتسملا ملسملا ريغ اهيطعا قوقح هذه -07

 وهو .رخآ بجاو كانهو . مويلا ىلإ ةمئاق يهو « ةيمالسإلا
 دقو « ةيزجلا وهو . يمذلا اهب مزتلي يتلا تابجاولا حضوأ
 اهنأ وأ . مهلالذال مهيلع ةضورفم اهنأ باتكلا ضعب بسح

 , ةعاطلا رهظم اهءاطعا نأ قحلاو . مهيلع ةرطيسلا رهظم

 يف ةيعامتجالا ةلادعلا نم ءزج ىهو . اهتبجوأ ةلادعلا نكلو

 ام ريظن يف يمذلا ىلع تضرف اهنأ كلذ . ةيمالسالا ةلودلا
 كرتل تايدفو روذنو تارافكو تاوكز نم ملسملا ىلع ضرفي

 . تادابعلا

 لقت اهنأ هل نيبتي ةيباسح ةرظن اهيلإ رظن اذإ ةيزجلا نإو
 هنإف « هنيد ىضتقمم « ةيلام تابجاو نم ملسملا هيدؤي امع

 سأر نم رشعلا عبر هرادقم ام ةلوقنم لاومأ نم كلمي امع يدؤي

 "و



 نإ مث ةتباثلا لاومألا تالغ يفاص نم رشعلا يدؤيو للملا

 ىلعو ء سمخلا ذخأتف . فورحلا نم همنغي (يف هكراشت ةلودلا

 وأ نيكاسم ةرشع ماعطا نيميلا ةرافكف روذنو . تارافك ملسملا

 ناضمر رهش يف راطفالا ةرافكو . ثنحو فلح اذإ مهتوسك

 تارافكلا نم كلذ ريغ اذككهو . . انيكسم نيتس ماعطإ ادمعتم

 لفاكتلا ليومتل رداصم يهو : هنيد ىضتقمب اهيدؤي يتلا
 نايحأ يف ملسملا ريغو ملسملا هنم عفتني يذلا يعامتجالا
 . ةريثك

 ةيلاملا تافيلكتلا هذه ملسملا ريغ فيلكت نكمي ال هنإو

 يلو لخدتي ال ىتح « ةيمالسإلا تادابعلا ماكحأ نم ةذوخأملا

 يتلا ةلودلا ءانب يف مهسي نأ دب الو « ةينيدلا هتيرح يف رمألا

 عضخت ال ةضيرفب الإ كلذ نوكي نأ نكمي الو . اهلظ ين شيعي
 . ةيزحلا تناكف « نيدلل

 , ةيمالسإلا ةلودلل ةماعلا قفارملا ىلع فرصت ىهو

 ذخأي الو . نيملسملا ريغ نم جاتحي نم ةنوعم يف فرصتو
 . هتاذب مئاق لام تيب الو ء اهنم ائيش نيملسملا نم نوجاتحملا

 يرجت اذه لاملا تيب نمو « ةيزجلاو جارخلا لام تيب ىمسيو
 مهل نوكت نأب . ةمذلا لهأ نم نيزجاعلا ءارقفلا ىلع فئاظولا

 نم لعفي ناك ايكو .ءرمع مامإلا لعف امك .اهنم تابترم
 . ةهذدعب

 ةلودلا ىلع ةبجاو نيملسملا ريغ ةنايص نأو -

 ضخ



 هنم صتقي هيلع ىدتعا نمو . نوصم همدف  ةيمالسإلا

 نأ دحأل سيل ةنوصم ةيصخشلا هتيرحو « ةنوصم هلاومأو

 ةماركلاو سفنلا موصعم ناسنإ هنأل « ةمرتحم هتماركو . اهسمي

 . ءاوس ىلع ملسملاك

 دق نيدلا فالتخا عم ءىدابملا هذه ذيفنت نأ كش الو

 يف ةغلابلا تناك كلذلو . سوفنلا ضعب ىلع ابعص نوكي

 ءانعرلا ةينيدلا ةيمح لا بهذت ال ىتح , نييمذلا قوقح مارتحا

 قوقح مارتحا يف . ِلك يبنلا ددش كلذلو ءادتعالا ىلإ

 موي همصخ اناف ايمذ ىذا نم » : مالسلا هيلع لاقو « نييمذلا

 . لبق نم كلذ انيور دقو « هتمصخ هتمصاخ نمو ةمايقلا

 فرعيل هتالو ىلع نويعلا ثبي ناك باطخلا نب رمعو

 هنع لاؤسلاب متهم ام لوأو  مهاياعر يف لدعلل مهتماقإ رادقم

 ةلادعلا ىلع ليلد محل ةلماعملا نسحف « ةمذلا لهأل مهتلماعم

 يف ىوريو « مهملظي نمم صاصقلا نع عنتمي ال ناكو

 يطبق باش عم قباست رصم يلاو صاعلا نب ورمع نأ كلذ

 نبا قبستا هل لاقو . طوسلاب ورمع نبا هيرضف باشلا هقبسف
 رضحأف « ةنيدملا يف رمع ىلإ ىطبقلا باشلا بهذف ؟ نيمركألا

 ىف



 دز لوقيو . تكس املك ةدايزلا بلطي رمعو « هبرضي ذخأف
 لداعلا رمع حازأ هسفنل باشلا ىفتشا الف . نيمركألا نبا

 ىلع برضا يطبقلا باشلل لاقو . هسأر نع ورمع ةمامع
 ورمع لاقو . باشلا عتتماف . كبرض هعسابف «ورمع ةعلص
 اي مك ذنم » : اقدصو اقح رحلا مكاحلا لاقف . اذهب تملع ام

 ةملك هذهو ( ؟ ارارحأ مهتاهمأ مهتدلو دقو سانلا متدبعت ورمع

 رحلا ذإ « ةيرحلا راعش اهنأل . ناكم لك يف رارحألا اب ثدحتي

 . ميضلاب ىضري الو هريغ دبعتسي ال يذلا

 نيصيرح ىهقفلا داهتجالا راودأ لك يف ءاهقفلا ناك دقو

 لهأ عم . لدعلاب نيملسملا ماكح اوصوي نأ ىلع صرحلا لك
 . فسوي يبأل جارخلا باتك يف ءاج ام كلذ نمو « ةمذلا

 قفرلاب مدقتت نأ هللا كرثا نينمؤملا ريمأ اي يغبني دقو »

 ىتح مهلاوحأل دقفتلاو . ِةِكَي دمحم كمع نباو كيبن ةمذ لهأب

 ذخؤي الو . مهتقاط قوف اوفلكي الو . اوذؤي الو اوملظي ال

 لوسر نأ يور دقف . مهيلع بجي قحب الإ مهلاومأ نم ءيش

 قوف هفلك وأ « ايمذ يأ ادهاعم ملظ نم» : لاق هلي هللا

 نب رمع هب ملكت ايف ناكو « ةمايقلا موي هجيجح انأف . هتقاط

 يدعب نم ةفيلخلا يصوأ ) هتافو دنع هنع هللا يضر باطخلا

 نم لتاقي نأو . مهدهعب مهل يوي نأ هك هللا لوسر ةمذب
 ك0 مهتقاط قوف مهفلكي الو مهءارو

 )١( ص فسوي يبأل جارخلا ١85 ديشرلا نوره هبطاخي يذلا مكاحلاو .
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 نيذلا نيملسملا ريغ عم ةلماعملا يف قفرلا دجن اذكهو

 نوئش يف ةلماكلا ةيرحلاب نوعتمتسي مالسإلا لظ يف نوشيعي
 نأ الإ ةلماعب نوصخي الو . نوذؤي الو . نوهركي الو مهنيد

 نلعت مويلا ىلإ ةيرذ مهنم تيقب كلذلو . فصنأو قفرأ نوكت

 ريغ نم هاياعر نم نونوكي نم ةيرحل هتياعرو مالسإلا ةحامس
 مهنم ملسأ نمو . امئاد بولطم لدعلا ٍنإف « مهنيد ىلإ رظن
 ىلاعتو هناحبس هللاو . نانئمطاو رايتخاو اضر نع 'ملسأ دقف

 . هتمحرب هدابع ىلوتي

 ركفلاو يأرلا ةيرح

 , ميلسلا ركفلا اهجتني يتلا ةرمثلا وه يأرلا -848

 ررقي مالسإلاو . اهنالعإو قئاقحلا بلط ىلإ ميقتسملا هاجتالاو

 ام نالعإو . اهتسارد بجت ءايشألا عئابطو نوكلا قئاقح نأ
 نأل ةقباس ديلاقتب روسأملا ريغ رحلا ركفلاو لقعلا هيلإ يهتني
 هدي تحت (يف ركفي نأ نمؤملا رمأو « ديلقتلا نع ىهن مالسإلا

 اهنألو .اههنك فرعتيل . كالفأ نم هقوف امو . ضرألا يف
 هللا نأ رت ملأ »» : ىلاعت هلوق أرقا « هتدارال تللذو هل ترخس

 . هرمأب رحبلا يف يرجت كلفلاو ضرألا يف ام مكل رخس

 . ( 85 جحلا ) «هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا كسميو

 يف رظنلا ىلع اهنيهارب تينب ةيمالسإلا ةديقعلا نإو
 نورهظي نيذلا ضعب رهظ دق ناك اذإو . هتساردو نوكلا

 , تاساردلا ضعبب اجرح مهردص قاضو نيدتلا يف ددشتلا
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 امإو « راكنتسالاب هورتس مهنم زجع امإ نيرمأ دحأ كلذ ببسف
 ةفسالف نع هولقن دق نوكلا يف نوملكتي نيذلا اوأر مهنأ.

 دقف نكي امهمو . ةديقعلا نع فارحنا مهنم رهظو « نانويلا

 امو نوكلا اوسرد دق مهنيدت يف نوددشتم نونيدتم ءالع رهظ

 نع هنم ريثكلا ىقلت هنأ ركذ دقو . يدنكلا ءالؤه نمو « هيف

 . هنع هللا يضر قداصلا رفعج مامإلا

 تناك اذإ الإ ةيملع ةسارد نوكلا سردي نأ نكمي الو
 اهبلطي نوكلا ةسارد تناك اذإو . ميقتسملا ركفلا ةيرح

 هنالعإو يأرلا ةيرح نإف . يئافكلا ضرفلا ليبس ىلع مالسإلا

 . هبجاو

 ىتح . لئاسملا كاردإ يف لقعلا نأش ىلعأ مالسإلا نإو

 , لقعلاب ةبجاو ىلاعت هللا ةفرعم نإ مالسإلا ءالع لاق دقل

 وه ةيعرشلا ةلدألاو تازجعملا مهف يف ساسألا نإ اولاقو

 . لقعلا

 ال يتلا تاعامجلا ناطلس نم ركفلا ررح مالسإلا نإو

 ىلاعت هللا نم ةيادهملا ابلاط ركفي نأ نم ؤملا ىلع بجوأو « كردت
 مأ هلوح نم كلذ ىلع قفاو « ةساردلا هيلإ هيدبت ام عبتي نأو

 ضرألا يف نم رثكأ عطت نإو # ىلاعت لاق دقو . هوفلاخ

 الإ مه نإو . نظلا الإ نوعبتي نإ , هللا ليبس نع كولضي

 . ( ماعنألا )١١١5 #« نوصرخي

 فلاخن ولو رحلا ريكفتلا نوكي فيك لئاق لوقي دقو

 فقع



 ء ةجح مالسإلا يف عامجإلا نأ عم « مالسإلا يف اغئاس ةعامحا

 يف لوقنو ةينيدلا قئاقح ا نع لضي دق هلقعب لقتسي نم نأ عمو
 : كلذ نع باوجلا

 ماكحألا يف كلذ نإ : لوقن لوألا رمألل ةبسنلاب

 اهساسأ ىلوألا ذإ « ةينوكلا تاساردلا يف ال ةيعرشلا هيفيلكتلا

 لقعلا مهف ىلع عامتجالاو « صنلل لقعلا مهفو : لقعلا
 رومألا امأ « اهراكنإل ليبس ال ةيعطق ةجح هلعجي صنلل
 « ةيلقعلا تاساردلاو صحافلا رظنلا اهيف ساسآلاف « ةينوكلا
 سانلا دنع امو .ءةيعطق رومأ ىلإ ثحابلا يهتني دقو
 . نوكلا يف نيثحابلا ضعب لالض امأو . تالامتحاو نونظ

 ةيلقعلا ةساردلا كلذ أشنم سيلف نيدلا نع مهفارحناو

 سرد دق وهف « ءادتبا ركفلا فارحنأ هؤشنم امنإ « ةميقتسملا

 ةفاضإ هيف سيل « نيدلا دض وه ام هنالعإو . ميلس ريغ بلقب

 . ةيناسنإلا يف مقع هيف نوكي امنإ . ديدج رمتسم ناوكألاب ملع

 اذإ الأ ةميقتسم نوكت ال مالسإلا يف يأرلا ةيرح نإ

 نوكي الإ اهنم نلعي الو . ميوقلا يملعلا رظنلا ىلع تماق

 نإو « نظي نظ وأ ليختي الايخ نوكي ام ال , ليلدلاب ايعطق

 يف نوكي ام الإ اهنم نلعي الو «ائيش قحلا نم ىنغي ال نظلا
 نيثحابلا نم مهوتم مهوت اذإو . سانلل ةدكؤم ةدئاف هنالعإ

 نإ . همهو رشن ريخلا نم نوكيأ « ةينيقيلا ةديقعلا فلاخي ارمأ

 . ايلعت نوكي الو « اليلضت نوكي كلذ

 فش



 : ةيسايسلا ةيرحلا

 ةثالث رومأب ةيسايسلا ةيرحلا مالسإلا ناص

 اذهو ١ مهنيب ايف ىروش نيملسملا رمأ لعج هنأ - اهوأ

 ع ناك نإ ةهءوس نوقوذيو « رايتخالا نسحب لوعتمتسيف

 . ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألاب اوجلاعي نأ ذئنيح مهيلعو

 « سمت ال ةنوصم هتاذ نم مالسإلا يف سيل هنأ : اهيناثو

 قىتح « بيصيو ءىطخي لكو ءاوس عرشلا مامأ عيمجلا لب

 هيلإ هب ىحوي يحو ريغ نم هيأرب هلمعي (يف ناك ِِكَي هللا لوسر

 نم أدبمب قلعتي رمألا ناك نإ هتطخ ىلإ هبنيو « بيصيو ءىطخب

 . مالسإلا ءىدابم

 هسفن ف مكاحلا دقتعي نأ هّؤشنم ءارآلا داهطضا نإو

 وأ كلذ نيقفانملا نم هلوح نم هل نيزي وأ أطخلا نع ةهازنلا

 ذئنيحو « سانلا نيبو هنيب ةقالعلا سسأ نم اساسأ كلذ اولعجي

 نع يبنلاو فورعملاب رمألا نم مالسإلا هبجوأ ام : اهثلاث

 , مهئارا ءادبإ سانلا ىلع لهس بجاولا كلذ نإف ءركتملا

 لامعأ يف مهءارا اودبي نأ سانلل مالسإلا حابأ دقلو

 ففي



 ام ىلع نوضرتعيو « هلك يبنلا ماقم ىلع نولواطتي سانلا ضعب .
 ضرم نم هيلع سوفن توطنا ام عمو لامعأ نم هب موقي
 ضعب هذختي ال ىتح . مهلوق ىلع مهمولي ناك ام . قافنلا
 ناكف «. مهئارا ءادبا نم سانلا عنمل اغوسم هدعب نم ءارمألا

 حتفي نأ ةيشخ قفرلاب مهذخأيو « هترارم عم كلذ ِةِكَي لمحتي

 ام ىلإ راشأف « كلذ نآرقلا لجس دقلو . هدعب ءيجي نمل بابلا

 يف كزملي نم مهنمو# ىلاعت لاقف نوقفانملا هلوقي ناك

 مه اذإ اهنم اوطعي مل نإو . اوضر اهنم اوطعا نإف . تاقدصلا

 . ( 88 ةبوتلا ةروس ) # نوطخسي
 ىلإ سانلا نوعدي هدعب نم ءافلخلا ناك دقلو 9-0١

 ىلإ اعدو « قيدصلا هللا لوسر ةفيلخ كلذ ىلإ اعد « مهدقن

 دقنلا لبقي ناكو « هنع هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ كلذ

 ىلإ وعدي ةرم فقو دقلو «. هيلإ عمتسيو هفلاخي نم لك نم
 ةالاغملا هذه نأل . اهيف تالاغملل اعنم روهملل ىلعأ دح عضو

 : هل تلاقو ةأرما هتضراعف « هيغتبي نم ىلع جاوزلا بعصت

 نإو # ىلاعت هلوق تلتو « نينمؤملا ريمأ اي كل اذه سيلو

 الف اراطنق نهادحإ متيتاو « جوز ناكم جوز لادبتسا متدرا

 ءاسنلا ةروس ) 4#انيبم (مثإو اناتبب هنوذخأتا ائيش هنم اوذخأت

 ملعي سانلا لك : لاقو هسأر ميظعلا مامإلا أطأطف ( ٠

 يف هنع هللا يضر ضراعي ناك دقلو .رمع اي تنأ الإ نارقلا

 ناك هنإ لب «. هتضراعم يف ةضاضغ دجي الو « هلاوقأو هتافرصت

  همهتي نم شقانيو . بحر ردصب هاقلتيو انايحأ ماهتالا لبقي
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 هتءاج هنأ كلذ يف ىوري . لعف امع هللا رفغتسي وأ هعنقي ىتح

 ضعب هاطعأف . هتدوجب زاتمم بوث اهنيب نمو . بايث اهيف مئانغ
 فلحف « ةابام كلذ صاقو يبأ نب دعس نظف « نابشلا

 نينم ملا ريمأل لاق « هيلع عزو يذلا هبوثب رمع سأر نبرضيل

 لضفأ ادرب يخأ نبا نوسكتو ( بوثلا يأ ) دربلا ينوسكت
 هيطعأ نأ تهرك ينإ قحسا ابأ اي قورافلا لاقف « هنم

 , ةنسح ةأشن أشن ىتف هتيطعأف . نورخآلا بضغيف « مكدحأ

 تفلح دقل : دعس لاقف مكيلع هلضفأ ينأ دحأ اهيف مهوتي ال

 . هسأرب رمع لامف. كسأر ىنتيطعأ يذلا دربلاب برضأ نأ

 خيشلاب خيشلا قفريلو . قحسا ابأ اي كدنع يسأر لاقو
 . دربلاب هسأر برضف

 نم ىلعو نامثع ناديهشلا نالداعلا نامامإلا ىقال دقلو

 ةوطس امدختسا ايف . بسلاو موللاو دقنلا دشأ اهيضراعم .
 . ناطلسلا ةبلغ الو . مكاحلا

 ةيبانلا ةملكلاب مدصي ههجو هللا مرك ىلع ناك دقلو

 ذايبو ةانأو قفر يف دري لب روثي الو جيمي الف بطخي وهو
 ضعب هل لاقف .ء بطخي ناك هنأ كلذ ىف ىوري . قحلل

 ميكحلا مامإلا ىلع مهءاجأف « هللا الإ مكح ال٠ جراوخلا

 نكلو « هللا الإ مكح ال هنإ معن لطاب اهم داري قح ةملك » : هلوقب

 رب ريمأ نم سانلل دب ال هنأو « هلل الإ ةرمإ ال : نولوقي ءالؤه
 غلبيو «رفاكلا اهيف نمأتسيو .نمؤملا هترمإ يف لمعي ءرجاف وأ
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 هب ذخؤيو . لبسلا هب نمأتو . ودعلا اهب لتاقيو . لجألا اهيف

 (رجاف نم حارتسيو هرب حيرتسي ىتح . يوقلا نم فيعضلل
 ريغ نم ناك ولو .رحلا يأرلل لامتحإلا ةوق نوكت اذكهو

 . حلاص

 : ريصملا ريرقت
 ةيرح نإف . ةلوفكم داحآلا ةيرح تناك اذإو 2-5

 يف مهريصم نورزقي داحآلا ناك اذإو « انامض دشأ تاعامجلا
 ىلاعت هللا لظ يف اهريصم ررقت لودلاف 3 مالسإلا وأ ةلودلا لظ

 . مالسلاو نمألاو لدعلاو

 نيب تاقالعلا ساسأ نأ صوصن نم انقس امم نيبت دقو
 يناسنإلا نواعتلا اهتمو . فراعتلاو مالسلاو لدعلا سانلا

 انيأ ٠ لذلل عوضخلا نع نيملسملا مالسإلا ىمن دقو « لماكلا

 مهتيرح نوعري ال نم لظ يف اوميقي نأ نع مهاهن دقف « اوناك
 . هرئاعش ةماقإ نم مهونكمي الو « ةينيدلا

 مو . مهوملظي ملو . مهوقهري مل نيملسملا ريغل ةبسنلابو
 ام مهوكرتي نأ مهيلع ناك لب مهرومأ مهيلع اودسفي

 ءادتعا نوملسملا عقوت اذإو ء مهريصم نلوررقي ء مهوكرت

 وأ . مهنيد يف اولخدي وأ .مهودهاعي نأ مهيلإ اوبلط
 مهل نوكرتي مهنودهاعي نوملسملا ناك نيذلا نأو . مهولماعي
 يف ىوري هنإو . مهدهعب ءافولا وأ مهتيامح نع اوزجع اذإ رمألا
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 دهاع دق ماشلا لوخد دنع حارجلا نب رماع ةديبع ابأ نأ كلذ

 شيلا هنوعفدي لام ريظن يف مهنع عفادي نأ ىلع صمح لهأ
 زجع هشيج يف نوعاطلا ىشفت املف ,لاملا اوعفد دقو ,نيملسملا

 عافدلا نع هزجعل مهلاومأ دري مهيلا لسرأف . مهنع عافدلا نع

 . نامورلا ةلتاقمل نيملسملا عم اوبهو « هيلإ لاملا اودرف « مهنع

 « افنا كيلإ هانقس يذلا ربخلا ريصملا ريرقت نم ناك هنإو
 هانحرش دقو دنقرمس لهأو ملسم نب ةبيتق نيب ناك ام وهو

 . اقنا زاجيإب

 اهرما نم بوعشلا قهري ال مالسإلا نإ ةلمجلا يفو
 قفتي نم هسفنل راتخي لكو « مالسو نمأ يف اهب ريسي لب . ارسع
 اهرايتخا يف ةرح داحآلاك بوعشلاو « ايلو هل هراتخي نمو .هعم

 دض كلذ يف لخدت لكو « هنع دعتبت نمو هيلإ مضنت نم
 . رايتخالل نامرحو «. هاركإو « ةيرحلا .
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 , ءايوقألا ديب ةحلسألاب جعي نآلا ملاعلا نإ - ١؟*

 بوعشلاب ةيوقلا لودلا ءاسؤر هلزني ام لوه نم سانلا جضيو
 ىرتو ةريقفلا دالبلا يف ةينغلا دالبلا هب مكحتت امو . ةفيعضلا

 بوبحلاب يقلت لود دجوت امنيب ٠ ابهن سوفنلا بهعت تاعاجملا
 ًاقيرط اهذخأتو . اهدوجو حشيو « اهراعسا عفرتل ميلا يف

 ةسايسلا نأ سانلا نيب عاشو . ةسيسخلا ةيسايسلا تامواسملل

 عسوف هبلق يف قالخألل ةجيرح ال نم اهزهتناو .اهل ريمض ال

 ةساس نيب ةيسايسلا لئاذرلا قوس تجار كلذبو «اهادم

 ىوق ءايحإو .لاحلا هذه جالعل ليبس نم لهف « مويلا

 ؟ ةلضافلا بوعشلا

 لوقعلا رهط يذلا مالسإلا وه كلذل ليبسلا نإ
 , عاقصألاو عاقبلا لك يف ةيناسنإلا لحو يذلاو 3 ماهوألاو

 ةدوم ىلع يقالتلاو 3 ناسنإلا يب نيب فراعتلا بجوأ يذلاو

 عيباني جارختسا ىلع سانلا نيب نواعتو « ةلصاو ةمحرو
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 , سانلا نيب ةلداع ةمسق نوكت نأو « اهتاريخ ريفوتو . ضرألا

 ضرأ نوكت الو . ىرخأ يف عوجو . ضرأ يف راكتحا نوكي ال
 وأ . اهيلإ مهتجاح مدعل . اهولهأ اهلمهأ دق .ركب ةلمهم

 قيطت امم رثكأ األ وأ « اهلالغتسا قرطب دشرم هيجوت مدعل

 نم اهيلإ نوجاتحي نم اهيلأ لوصولا نم مرحيو . اهناكس ىوق
 , عمجت الو « قرفت يتلا ةسايسلا نم اذهو . ناسنإلا ينب

 , لصوت نأ اهب هللا رمأ يتلا يناسنإلا عمتجملا لاصوأ عطقتو

 الو محريو . عطقي الو لصيو . قرفي الو عمجي مالسإلاو

 نيدلاب الإ ايندلا نم تاركتملا هذه باهذل ليبس ال

 دسجلل ملظ ريغ نم حورلا رصنع ىوقو زئارغلا بذه يذلا
 نيب « ةيناسنإلا .تاقالعلا مظنو . ساطسقلاو لدعلا ماقأو
 نم سسأ ىلع بوعشلاو لودلاو تاعامجلا نيبو داحآلا
 "نم ساسأ ىلع هلك يناسنإلا عمتجملا ماقاو ةلضافلا قالخألا

 ال ةلادعلاو ةليضفلا نأ نيبو « ةيلاعلا ةيناسنإلا لئاضفلا

 « سانجالا نيب الو « ناولألا نيب الو . بوعشلا نيب ناقرفت
 . ضرألا لهأ لك ىلع ناقبطت امهف

 ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم ىلإ ثحبلا اذهب مدقتن انإو
 ءاودإل ةحلاعم تايصوت هنم ذختيل ةملسملا بوعشلا لثمي يذلا

 ْ . طيحم ءيش لكب هللاو . ملاعلا اذه
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 00 ا يمالسإلا مكحلا

 00 ا مالسإلا يف ةيرحلا

 < ملا/

 م ال مام ده ثا. اسأاسلا ه

 وم م عه ا. ا. اه ااه

 ماه هد م م اناق ا .امأا»


