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 لازم
 نم هللاي ذوعتو « هيلإ بوت و هرفختسنو هنيعتسن و هدمحت هلل دما نإ

 ىداهالق للضينمو , دتبملا وبف هللأدهم نم « انلامعأ تائيسو انسفنأ رورست

 يدم ىذلاو 6 نيملاعلل ةمحر ثحب ىنذلا ىلا ىلا ىلع مالسلاو ةالصلاو 2 هل

 ىلإ ناسحإب مثوعبت| نيذلاو . نيعمجأ هبصو هلآ ىلعو 2 موقأ ىه ىنلل

 . نيدلا مويا

 ابجبتن ا ىتلاجهانملا نيبيىذلا لعلا وههقفلا لوصأ ع نإف : دعب امأ - ١

 ءانبلاو صوصنلا نم ةيعرشلاماكح آلا فرعتو مهطابنتسا قنودبتجلا ةمئآلا
 دصق ىلا حاصملا ساقو ُق ماكحالا اهلع ىدت ىلا للعلا جا حج ارختماب اهلع

 .تأموأ وأ اب تحرصو . ميك || نآر ملا الإ راشأو مكحلا عرشلا اهلإ

 ةعومج وه أنه ىلع هقفلا لوصأ معف 2 ىدمحلا ىدهلاو " 34 ةيوم لا ةئسأ ةنسلا اهل]

 ءاوس « ةيعرشلا ةلدألا نم ماكحالاجار ختسا قرط هيقفلل نيبت ىتلا دعاوقلا

 « اهيناعم ىلع ةيعرشلا ظافلالا تالالد ةفرعك ةيظفل قرطلا كلت تناكأ
 فالتخ+ا وأ « اهرهاوظ ضراعت دنع اهنيب قيفوتلا قرطو « ابنم !طابنتساو
 نانو 5 اهميمعتو صوصنلا نم للعلا جا رختساك ةب ونعم تناك مأ 3 اهضرات

 ةعب رشلأ لصأ نيم اذكهو . ش . اهفرعتل مه انملا لسأو 8 اهجار ةةسمأ قرط

 ديتجملا هيقفلل دودملا دصو ا يف رعتل ' جوانلا مسزيو « ةيلمعأ تافيلكتلا ىف

 . هطايشتسا ىف 9 وق جابنم ىلع ريسف

 لقعلا نيوكت ىف ًارثأ اهدعبأو مولعلا لجأ نم ناك اذه هنإو - ؟
 مهطابنتسا ىفنودوتجملاةماألا | كلسىلاجهانملا بلاط ىطعي اذطوهو« ى قفل

 داهتجالا لييس هل رينبو « ةررثم ةورث 2 هتاذ ىف نآكو « ه انثراوت ىنذلا مورمف

 نكن ل نإو « امعون نم ىرخأ ةثوروملاةورثلا كلت ىلإ فيضي نأ دارأ نإ



 دل عا مدس

 ابيف ةيعرشلا ماكحالا طبنتسي نأ ديري نمل ةعيرشلا ملاعم نيبيف « اهرادقمب
 وأ ليبسلا بكسي وأ ةداجلا نع جرخم نأ ريغ نم نوئش نم سانلل دي ١

 .ثادحأ لع اماح هلع نأ ريغ نم « هيف نامزلا محم عرلا ةقبر علخم

 .هنم ديال ناكو , نيضاملا هقف فرعتي نأ ديري نمل هنم دبال ناكف « نامزلا
 . نامزلا ثادحأ ىف ع رشلا ماكحأ فرعتي نأ ديري نمل

 هب تينعو ٠ اهيضام ىف قوقحلا تارلك ملعلا اذهب تينع اذطو # 
 .« ىضاملا ىف هموزل نم رثك أ مويلا قوقحلا ةبلطل مزال هنإو « اهرضاح ىف
 ,ماكحأآلا قيبطت ميلهاك ىلع عضو دق , قوقحلا تايلك ىحيرخ نأل كلذو
 اهمظن ىف ناك مأ ةيصخشلا اهتاقالع ىف كلذ ناكأ ءاوس « ةرسآلا ىف ةيعرشلا
 .نإف ٠ هبجو ىلع بجاولا كلذب اوموقيل اوحلستي نأ دبال ناكف « ةيلاملا
 .اهرداصم فرعي نأ دبال اهبحاون نم ةيحان ىأ ىف ةعيرشلا ماكحأ قبطي نم
 اهباسأ كرديو « نيضاملا لاوقأ مهفي نأ عيطتسيل اهجانمو اهدراومو

 نع دعتبي نأ ريغ نم ىبيو اهيلع جرخي نأ ةيطتسيلو ع جابنملا ىلإ اهبرقأو
 .نمو » « هللا دودح اهنآل , اهدودح زواجتي , الو« اهت :اباغو ةعبرشلا دصاقم

 . « هسفن مظ دقف هللا دودح دعتي

 اهبجو ىلع ةعيرشلامهفيل قوقحلا بلاط مزلي ال لوصآلا لع نإو - 5
 .كلذ « مبفاا قح اهسفن نيناوقلا مبفيل ةجاحلا دشأ هيلإ جات هنإ لب  طقن
 .فرديف هريغ نم مشي امو 3 صنلانمذ+لْؤت أم« ظافلالا تالالد نيس هنآل

 .سياقملاو طياوضلا عض:و 8 هم ورقم ند دخؤي امو » هق وطعنم نم ذحَوي ام

 .قيقدطيض هيف اذكهو ... اهرهاوظىفابضراعت دنعو اهقفاوت دنعاهنم ذخألل
 ةاذإو ,ء كلذ ىلإ جاتحي نيناوقلل رسفم لكو 2 اهتاراشإو تارايعلا تاالولدملل

 وه هقفلا لوصأ مع نإف 04 هعضوم ف ًايرورض سايقل 5 نوناقلا ريسفت نك

 هاف رعم قرطو ةعماجلا ةلعلا نيبو « هق رطنيبو 2 سايقلا عاون أ طبض ىذلا



 دل هاذ

 هجوو سايقلا ةلع نوك-: نأ مياصت ىتلا فاصوألا ةفرعمل نيزاوملا عضو
 . ملسلا سايقلل مقتسملا جابنملا نيبي وهف « ع رفلاو لصأللا نيب طابترالا

 ىلإدشري هقفاا لوصأ ملع نإف' ةيفانئتسا ماكحأ هل نوناق لك ناك اذإو
 دصاقملا قيقحتل وه امنإ ءانثتسالا نأ نيبيو « اهعضاومو ءانثتسالا قرط
 ىذلا ملسلا ءانثتسالا ماكحأ نإو « نوناق لك اهيلع ىوطني ىتلا ةيلصألا

 ظافلألا ىناعم مبقل ميوق جاهنم لعلا كلذ نإ ىلجلا لوقلاو - ه
 سياقمو ًاجاهنه بلاطلا هنم ذخأب , قيمع ىيقد هقف هتاذ ىف وهو « ةينوناقأأ
 . ةينوناقلاةكرادم موقيو . هتاكلم ىنري اقف كلذ قوف هنم ذخأيو « ةطباض

 رد نأ نم بلاطاا نكمب يكل هقيفوتب اندمي نأ هللا ىلإ عرضنل انإو
 6 ىداملا وهذ ناعتسملا وه ىلاعت هّللأو 3 هب اعص هل للذنلو «٠ ةبجو ىلع

 .ريصنلا معن و ىلوملا معن وهو

 مه ١ اإل ةنس رفص نه ١

 م08 6م ةئس ربمتلم نه م

 ةرهرز وبأ رث



6 

 رادو ك2 وص وم رت ىف هذ راثو هعوضوم علا فب رعت ق

 : هفي رعت

 ١ - صاخ ملعل مسأ « هتاذ ىف وهو , قفاضإ بكرم هقفلا لوصأ «

 .دق ًاصلاخ اممأ سيل وبف « هتقيقح نم ًاءزج نوكي « فاضإلا هبيكرت نكلو

 .ناكاذلو « هيلإ فاضملاو فاضملا نه نوكنت ىلا ةفاضإلا لصأ نع عطقنأ

 نيذه فيرعت ىلإ هجتن ببسلا اذطو . هيئرج فيرعت نم هفيرعت ىف دبال
 . نيءزجلا

 «لاعفألاو لاوقألاتاياغ فرعتي ىذلا ذفانلا قيمعلامبفلا وه ةغل هقفلاو

 | هلوقو ًاثيدح نوبقفي نوداكي ال موقلا ءالؤمل اف » : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 منجل ان أر ذ دقلو » : ىلاعت هلوقو «نيدلا ىف هبقفي ًاريخ هب هللا درب نم» 2كم

 ,مهطو: امين ور صبي النيعأ مملو ؛ امنوبقفي الب واق مل سنإلاو نجلا نمر يثك ٠

 .«نولفاغلا ُم كتئلوأ « لضأ مث لب 2 ماعنآلاك كئلوأ ؛ اس نوعمس ال ناذأ

 .نييعرشلا ءاملعلا حالطصا ىف اهانعمو « ةغللا ىف هقفلا ةلك ىنعم وه اذه

 ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألاب لعلاوهف ٠ ء هموعص صخب ناكنإو اذهنع جرخبي ال

 . :نيءزجنم نوكتي هقفلا ملععوض ومن وكي كلذ ىلعو « ةيليصفتلا ةيليصفتتلا اهتلدأ نم نم

 ةيئادح ولك ةيداقتالا اك ألا ةيلمعلاةيعرشلا ماكحالاب لعلا:امهدحأ معلا: امهدحأ

 . هيف نوكي امو رخآلا مويلاب لعلاو « مهبر لئاسر مهغيلبتو لسرلا ةلاسدو

 . ىحالطصالا ىنعملاب هقفلا ةبلك نومضم ىف لخدي ال اذه لك

 .ةةيضق لكل ةيليصفتلا ةلدألاب معلا , هقفلا مع عوضوم نم فاثثا ءزجلاو

 .لاملا سأر د مست نم هيف بال سلا عيب نأ الثم ركذ اذإف « اياضقلا نم



 مل // سل

 ىداتف نم وأ باتكلا نم ةئسلا نم وأ « كلذ ىلع ليلدلا ماقأ دقعلا تقو

 «باتكلا نم هليلد ركذ « هريثكو هليلق مارح ابرلا نأ ركذ اذإو , ةباحصلا

 نإو » : ىلاعت هلوقب ليلدلا ماقأ ابر لاملا سأر ىف ةدايز لكنأ ركذ اذإو

 لاومألكأ نأ ررق اذإو « نوملظن الو نوملظت ال كلاومأ سوءر كلف منبت
 « لطابلاب مكنيب كلاومأ اولك أت ال ١ : ىل اع هلوق الت مأ رح لطابلاب سانلا

 وأ ميرحتلا وأ لحلاب سانلا لامعأ نم ةيئزج لك ىف حلا هقفلا مع عوضوف

 . رومألا هذه نم دحاو لكل يلدو « بوجولا وأ ةهاركلا

 ؛هيلع ىببي ام ةغللا ىف اهانعف لصألا ةلكامأ , هقفلا ةلك فيرعت وه اذه

 ملع نآل كلذو ٠ ىحالطصالا ىنعملا عم قسنملا وه ىوغللا ىنعملا اذه نإو

 نيدلا لاكهفرع اذلو « هقفلا هيلع بي ام وه نييلوصألا دنع هقفلا لوصأ

 « هقفلاطابنتسا ىلإ امم لصوتي ىتلا دعا وهلا كا ردإ هنأب :ريرحتلا ىف مالا نبأ

 طابنتسال جهانملا مسرت ىتلا دعاوقلاب للعلا وه هقفلا لوصأ نأ كلذ ىنعمو

 جارختسا ةقيرط نيبتىتلا دعاوقاا وهف « ةيليصفتلااهتادأ نم ةيلمعلا ماكحألا

 03 بوجولا ىضتش صال | نأ لوصألا مع ررشب الثمف . ةلداآلا نم ماكحألا

 ىهأ « ةالصلا كح ج رختس نأ هيقفاا دارأ اذإف مرحتلا ىضتقي ىهنلا نأ و

 اذإو « ةاكرلاكلذكو « ةالصلاا وميقأ » : ىلاعت هلوقالت ةبجاو ريغمأ ةبجاو

تك هللا نإ » الو هلوق نم هذخأ جحلا كح فرعي نأ دارأ
 جحلا يلع ب

 رخل امب] » : ىلاعت هلوق الت , رفا كح فرعي نأ دارأ اذإ كلذكو ء اوجخ

 مكلعل هوينتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزالاو باصنألاو رسملاو

 نم غلبأ ىهمم لد وي الو 4 برقا نع ىهت بانتجالا بلط نإف 2" نوحلفت

 . مرحتلا ىلع ةلالدلا ىف كلذ

 جهانملا ىه لوصأالا نأ وه هلوصأو هقفلا نيب قراقلانأ نيش اذكهو

 « اهتلدأ نم ماكحألا جارختسا ىف هيقفلا همرّتاي ىذلا قيرطلا نيبنو دحت ىتا

 سايقلا ىلع ةنسلاو « ةنسلا ىلع نآرقلأ مدقيف « اهتوقثيح نم ةلدآلا بتريو



 ملا مج سس

 جارختسا وهف هقفلا امأ . ةرشابم صوصنلا ىلع موقت ال ىتلا ةلدآلا رئاسد
 . جهانملا هذهب ديقتلا عم ماكحألا

 رئاسل ةبسنلاب قطنملا لع لثك « هقفلل ةبسنلاب هقفلا ل وصأ مع لثم نإد
 , ركفلا ىفأطخلا نم هعنميو « لقعلا طبضي نازهم وهف « ةيفسلفلا م ولعلا
 طبضي نازيم وهف « ةيبرعلا ةباتكلاو ىبرعلا قطنلا ةبسنلاب وحنلا لع لثكو
 ةبسنلاب .نازيم وبف لوصألا لع كلذك . أطخلا نم امهعنعو ناسللاو مقل
 نييتيهنإف نازهم هنآلو « طابنتسالا ىف أطخلا نم هعنميو « هيقفلا طبضي هقفلل
 مالكلا وحتلاب فرعي اك « لطابلا طابنتسالا نم حيحصلا طابنتسالا هب
 جتنملا ىملعلا ناهربلا قطنملاب فرعي اكو ؛ حيحصلا ريغ مالكا نم حيحصلا
 . اذكهو ... جتنملا ريغ ىللعلا ناهربلا نم

 : هقفلا لوصأ عوضوم

 نيمو « هقفاا لوصأب هقفلا ةلص هب انيب ىذلا حيضوتلا كلذبو - '؟
 مع عوضوم نع ًازيمتم لوصألا لع عوضوم نيبتي - |هبنم دحاو لك
 ةلدأ ىأ ةليصفتلا اهتلدأو ةيلمعلا ماكحألا انررق ايهقفلا عوضوف ٠ هقفلا
 . كلذ ىلع لاثمآلا انبرض دقو . ًادرفنم كح لك

 ع

 نادراوتي نايلعلاف , طاينتسالا قيرط نايب وهف لوصآلا عوضوم امأ
 ماكحألا اهنم جرختسيلةلدآلا لعدرب هقفلاف . نافلتخي امبنكلو «ةلدألا لب

 2 - نم هيلع لدبي م ليلد لك نم فرعتي انلق امكوهو 3 ةيلمعلا ةيئزجلا

 بتارم ناببو « اهنم طابنتسالا قي رطثيح نم ةلدألا ىلع دريفل وصلا امأ
 , نآرقا ةيجح نيبي ىذلا وهف « لاو>أ نم ال ضرعي ام نايب و « اهتيجح
 ىذلاجامنملاو , ىعطقلاو ىنظلا نيبي و « ةعب رشأا لصأ هنأو ةنسلا ىلع هميدقتو
 «ةفلت#لاتارامعلاةلالدت وافتنيس مث 3 صوصنلا رهأ وظ ضراعت دنع مس

 نيبيف « نيفاكملا ىلإ ةلدآلا تاذ زواجتي مث « ماعلا نم صاخلا ةبترم نيبوف



 بمس هللا سس

 ءامهرحم نمعنميو , اهجاوب بلاطيف « ةيعرشلا ماكحالا هيلع قيطنت ىذلا نم

 «عرشلاب لبجلاك ةضراعلا لاوحألا رثأ نيني مث ؛ عنملاو بلطلا ىلع ىزاحيو

 هدقفتف صخشلل ضرعت ىثلا لاو>أألا نم كلذ وحنو نايسنلا وأ طلغلا وأ

 ١ . اهنم ففخت وأ ةلوئسملا

 مسرب ىذلا جاهملاب قلعتي ام لكهقفلا لوصأ عوضوم نإ لوقن كلذلو

 نيس اف ٠ 1 بترب وهف ةداجلا نع جر الح هطاينتسافف هبديقتل هيقفللا

 نم نيساو « ةلداللا هذه هيضتقت ام 4 دلع قيطنيو ٠ 3و | ماكحأب بطاخ نم

 ىلا ةيوغالا دعاوقلا نيبيو « طاينتسالل لهأب ١ سيأ نمو طاينتسالل لهأ وه

 طبضتى ان يزاوملا نيبو« صوصن ||نمماكحالا ج جار ختسا ىلإ هيقفلا دشرت'

 عرفلاو, هيلعسيفملا لصالا نيبةعماجلا للعا جا رختسا قرط ديفتو سايقلا

 اهيلع ىنبت ىلا ةماعلا اهدعاوقو اعرش ةريتعملا حلاصملا نيبيو . سيقملا

 ريغ نم صنلا عضوم ريغ ىف ماكحألل الصأ | متاذ ىف ليختت وأ ؛ ةسقالا

 عم تضرأعت اذإ محلاصملا ماقم نيبي مث م « اهيف هيلع ساقي صاخ صن فرعن"

 ماكحألا نيس ىذلا معلاوه م « ناسحتسالا ىمسام ةلمج'ىفاذهو ؛ ةسقأللا:

 «هلىدصتي امكلذ ريغو « ابا رعوابصخر نيبيف ٠ اهماسقأ زيمبو اتاءباغو

 . طابنتسالا ىف هيقفلا هب ديقتي ىذلا جاهملا مسر ىف لخد هل نوكي 7

 نآل ؛ ىلاعت هللا ىلإ اهلك ةعب رشلا ىف ةلدآلا عجري ملعلا كلذ نإ نإو -_

 ىلا ةلدآلا لكو ءىلاعت هلا وه ةماعلا لوصأ ىضتقع ىدمحما عرمشلا ىف مك احلا

 هيف شثدحت ىذلا وه نأ رقلاف ىلاذت هللاكح ةفرعمل قرط ىه نينو ىصخت

 ةالصلا هيلع ناك امو . هتلصفو هتحرش ىلا ىه ةئسلاو « هقلخ ىلإ هعرشب:

 . نيعبنلا نيذه نم قششت ةلدآلا لكو ىوهلا نع قطني مالسلاو.

 ثبح نم ىع رشلأ مك هلا هعوضوم نأ ىلإ معلا اذه ريرحت ىهتنا دقلو

 تماق ىتلا ةلدآلا ثتيح نم 31 حلاو , هعاونأو هصاوخو هتقيقح نرايب.

 .داهتجالا وهو طانتسالاة ادأو“ هيلعموكسحملاو 2 هكح رودص بع تارامأ:



 دس وى

 ل م ب :ل وصأآلا معو ةيبقفلا دعاوقلا نيب قرفلا

 ةعماجلا دعاوقلا نيبو - لوصأ مع سب ةقرفتلا بي هنإو | 1

 : تأب د رظنلا اهملع قلطي نأ لآ حضي اهومضم ف ىلا ىفهو 4 ةىئرجلا ماكحألا

 سبتلادقو 2 مسالا أذ سردت ةدام ةعب 2- هلأ دبعمفو ىمالسإلا هقفلا ةماعلا

 هيبنتلاانيلع بجوف ؛ هقفلا لوصأ نيبو اهنيي زيمملا قرافلا نيثحابلا ضعب ىلع
 قرفلا كلذ ىلإ

 جاهنملا نيسان ر 5 ا” لوصاللا معنأ لوصالا معنيبد أاهندب قرفلا نإو

 7 وم هب مهتعيل هيقفأا همزنل ىذلا نوناقلا ورق ل هيقفلاهمزتلي ىذلا

 ىلإعجرت ىتلا ةمباشتملا ماكحآلا ةعومج ىبف ةيبقفلا دعاوقلا امأ « طابنتسالا
 ,ةعيرشلا ىف ةيكلملا دعاوقك اهطب رب ىبقفطبضىلإ وأ ء اهعم< دحاو سايق
 ىبف ؛ ماع لكشب عيسفلا دعا وقكو « تارايخلا دعاوقكو ؛ نامضلا دعاو قكو
 6 لأ اسبلل بع وئسم كم قف د 8 ةترفتملا مث :رلأ ةيبقف هما ماكحألل ةرك

 ةيرظنلا وأ ابكحب ىلا ةدعاقلا وه طاير ةقرفتملا تايكز .نأ هذه نيب طب ريف

 2 ىعفاشأا مالسأأ دبع نب نيدلا زعل ماكحألا دعاوق ف ىر 7 ابعمجت ىأا

 ىفو . ىننحلا ميجن نبال رئاظنلاو. هابشألا ىفو * كلاما فارقلل قورفلا ىف
 بجر نبأ دعأوق ىفو ماك 1 ةرصمت ىفو ؛ ىكلاملا ىزج نال نين اوقلا

 . لينحلا بهذبلل ةعرفتملا لت اسملا تاتشاآل طب ص اهفف 2 ىربكلا

 ليبق نمال « هقذأأ ةسارد ليبقنه امت سأرد دعاوةلانإ لوقن كلذ ىلعو
 ماكحألا نمةماشتملا لأ أسأاأنيب عمجأ ىلع ةي ةيليم د , هقفلا لوصأ ةسارد

 ىلع اهضعب ىببي لأ ثالثاا بتارملا كلت بتر ن أ عيطتسن !ذهلو « ةيبقفلا

 تنوكت اذإ يح « ةيبقفلا عو رفلا طاينتسا هيلع ىنبي هقفلا لوصأف « ضعب
 .دعاوق ىف اهتاتشأ عمجو ابعورف نيب طبرلا ن .كمأ ةفلتخلا ةيبقفلا تاعومجملا

 . ةيبقفلا تايرظنلا ىه كلتو تاتشاللا هذه ةعماج ةماع



 ل ١

 : هقفلا لوصأ ىلع ةأشن

 .,هلبق نورد دق هقفلا ناك نإ و « هقفلا لع عم هقفلا لوصأ لع أشم

 . نوكي جاهلا ناكثيحو , طابنتسالل جاهنم اح نوكي هةفنوكي ثيح هنأ

 ٠ هقفلا لوصأ ةلاحم ال اح

 .نإف « ةباحصلا رصعف عيكَع لوسرلا دعب أدتبا هقفلا طابنتسا ناك اذإف

 , ناطخلا نب رمعو*بلاط ,فأ نب ىلعو , دوعسم نياك مهيب نم ءابقفلا

 ,...نبأ ىلع عماسلا عمس اذإف . اض الو ديق ريغ نم مهلاوقأ نولوقي اوناكام

 ..فذق ىذه اذإو « ىذه برش اذإ هنإ : براشلا ةبوقع ىف لوقي بلاط ىنأ

 . مكحلاوأل آملاب محلا جابنم جهني ليلجلا مامإلا كلذ دحيفذقلا دح بجيف

 :لماحلا ابجوز اهتعقوتملا ةدع لاق امدنع دوعسم ن.هللأ دبعو ؛ عئارذلاب

 نأ نلجأ لامحألا تالوأو» : ىلاعت هلوقب لدتساو لما عضوب اهتدع نإ

 دعب تلزن ىرغصلا ءاسنلا ةروس نأ دبشأ كلذ ىف لوقيو « نيلمح نعضي

  ةرقبلا ةروس دعب تلزن قالطلا ةروس نأ دصقي , ىربكلا ءاسنلا ةروس

 ,مدقتملا خسني رخأتملانأ ىهو « لوصألا دعاوقنمةدعاق ىلإ ريشي اذهب وهو

 .نأ ررقن نأ بحي اذكهو « ًايلوصأ ًاجابنم اذهب ملي وهو  هصصخم وأ

 لك ىف اوحرصي مل برإو , جهانم نومزتلي اوناك مداهتجا ىف ةباحصلا

 ش : اهم لاوحالا

 ةرثكل عسقي طابنتسالا اندجو نيعباتلا رصعملإ انلقتنا اذإ تح - »+

 هريغو بيسملانيديعسك ىوتفلا ىلع نيعباتلا نم ةفئاط فوكمعلو ثداومحلا

 مهيديأ نيب ناك ءالؤه نإف « قارعلاب ىعخنلا مهاربإو « ةمقلعكو» «ةنيدملا

 جاهنم جهني نم مهنم ناكو ؛ ةباحصلا ىواتفو 2 هلوسر ةنسو هللا باك ظ

 ..ىلا تاعي رفتلاف , سايقلا جاهنم جمني نم مهنمو ء صن نكي مل نإ ةحلصملا

 وحن هجتن تناك قارعلا ءابقف نم هريسغو ىعخنلا ميهاربإ ابعرفي ناك



 لالا

 ىلعللعلا كلت قيبطتب « اهيلع ميرفتلاو اهطبضو ةسيقآلا للع جارختسا'

 سر ,ادملا تفلتخا ايكو 2 لبق ىذ نم زكأ حضخت ج هانملا د انهو

 . ةسردم لك ىف طابنتسالا جهانم زيمتت نأىف ًايبس فالتخالا ناك ةيبقفلا:

 ن.دهتملا ةمآلا رصع ىلإ .انلصوو نيعبانلا رص انزواجت اذإف  ا/
 طاينتسالا نينأوق نيبتت جهان 8 زيي عمو ؛ حضو أ لكشب' زيمتن ج -فانملا دج

 ( ةققد ةحضا و ةح رص تارايع َّق 7 أ لع ررغتو 5 5 عم ررظتو وم

 ىواتففة:للاف باتكلاب ةيساسالا هطاينتسا جهانم دحب الثم ةفينح ايأ دجنف

 الو مهئارآ نم ريختب هف نوفلتخامو 2 هيلع نوعمجج ام ذخأب ةباحصلا

 ىف ريسي هدجنو « هلثم لاجر مهنأل نيعي أتلأ ىأر ذخأي الو , اهنع جرخي ْ
 نءأ دمج هذيملت هنع لوي دقل ىح « نيب جاهنم ىلع ناسحتسالاو سايقلا

 قحليم نسحتسا لاق اذاف سايقلا ىف هن وعزاني هب امصأ ناك , ىنايشلا نسحلا
 . دحأ 4
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 هجاجتحافف حضاو ىلوصأ جاهنم ىلع ريسي ناك - هنع هللا ىطر كلامو

 هطارتشا ىفو « هلئاسرو هبتك ىف كلذب هحرصتو « ةنيدملا لهأ لمعي

 ,رهاملا ىف ريصلا هدقن كيداحآلل هد هدقن ىفو « ثيدحلا ةيأور ىف هطربشا ام-

 نآرقلاىفهيلع صوصنملا هتفلاخن ؛ لكم ىنللةبوسنملا راثالاض عبل هدر فو.

 ٍبلكلاغلواذإ» ربخ هدرك« نيلادعأو وق نم فورعملا ررقملاوأ , ميركلا
 ءادأ ربخ هدركو « سلجم رايخ ربخ هدركو « « ًاعبس هلسغ مدحأ ءانإ ىف
 . ىفوتملا نع ةقدصأا

 ىعازوألا ريس لعهدرىفو 58 جارخلا باتك ىف فسويوبأ نك كلذكو

 . هداهتجا جاهنم » حضاو نيب جاهم ىلع ريس



 دل ]# ل

 : هقفاا لوصأ لع نودي ىعفامثلا

 .نيودت ىلإ هجتي هاندجو ىمعفاشأ| وهو ء« شيرق ملاع رود ءاج اذإ ىّتح

 .حضويو ؛ هقفلا عيياني نيدو طابنتسالا جب هانم مس ريف 5 ليلجلا معلا كلذ

 . ملعلا كأذ ملاعم

 نيعباتااو ةباحصلا نع ترئأ ىلا ةيبقفلا ةورثلا دجوف ىعفاشأا ءاج دقف

 . ةفلتخلا تاهاجتالا باعصأ نيب لدجلا دجوو , هوقبس نذلا هقفلا ةئأو
 هلقعي اهرامغ ضاخن ,قارعلا هقفو ةنيدملا هقف نيب ةمئاق تارظانملا دجوف

 ..كلامنع هذخأ ىذلا ةئيدملا هقفب هلع عم تاشقانملا كلت تناكف « بيرآلا

 .-اهيفهتماقإو هتأشنت كم هقفو « نسملا نب دمع نع هذخأ ىذلا قارعلا هقفو

 ىف باوصلا نم أطالا ام نيتي نيزاوم عضو ىف ريكفتلا ىلإ هل ةيداه

 هقفلا لوصأ ىه نيزاوملا كلل تناكف داهتجالا

 ىلع امدقتم اهنيودتو هقفلا عورف ىف ثحيلا نوكي نأ ىف ةيارغ الو

 .طاينتسالا طيضل نيزاوم هقفاالوصأ معنا اذإ 43 5 : هقفأأ لوصأ نيودت

 نأشلاكلذكو « هقفاا ىه ةداملاو . طباض ضرع وهف باوصلا نم أطخلا ةفرعمو

 ءارعشلاو 5 ىحصفلاب قطنلا نعرر ادم وحنلاف 3 ةطب اضل مولعل أ لك ىف

 .ضورعلا ظبا وص لجأ نب ليلخلا عضينأ لبق | اوزو# رعش !|نولوش آوناك

 قطنملا مع وطسرأ نودي نأ لبق نوركفيو نولداجتي اوناك سانلاو

 .طبياوض نودي نم لوأ نوكي نأب ًاريدج ىعفاشألا ناك دقلو 3-2 /

 رابكلا فوفص ىف دع ىتحىنرعلا ناسللاب ًاقيقدأءلع قوأ دقف  طابنتسالا
 لكب طاحاو« هلاجر مظعأ ىلع ح رختف ثيدخلا مع قوأو 2 ةذللا هاملع نم

 ىلإ 4 احصلأ روع نم ء ءايلعلا فالتخاب املع ناكو « هرصع ى 0 هقفأأ عاونأ

 0 فاالخلا باسأ هفق رعب نأ ىلع صرحلا لك ًاصيرح ناكو 2. هرصع

 ْ 3 نيفاتخنا ر اظنأ بع الل هج ىلا !ةفلتلا تت ابجولاو

 :اهاقلت ىلا ةيقفلا ةداملا نمجرختسينآل ةادألادل ترفاوت هريغبو اذه



 هس عادل

 ,نيقحاللا طابنتسال ًاساسأ نوكتونيقباسلا ءارآ اهب نزوت ىلا نيزاوملا“:
 . نودعابي الو نوبراقيف اهنوعار..

 نمةيبقفلا ماكحألا جار ختسال دعاوقاا طبنتسي نأ عاطتسا ناسللا معبف
 هّنلأ دبعملع اهيفثراوتي ناك ىتلا دم ىف هتساردبو « ةنسلاو نآرقلا صوص“
 هعالطاب و , خوسنملاو خسانلا فرع نآرقاا نامجرت ىمس ىذلا سابع نبأ“
 فرعينأ عاطتسان آر قلاب اهتتزاومو اهئامعنع اهل هيقلتو ةنسلا ىلع عساولا

 .نآرقلا رهاوظلاهرهاوظ ضعب ةضراعم دنع اطاحو,نآر لا نم ةنسسلا ماقم -

 هعضواملًاساسأة ب احصلا ءاوآ نم روثأملل و ىأرلا هقفل هتساردتناك دقو
 قنكتملو. طابنتسالل دعاوق ىعفاشلا عضو انكهو . سايقلل طباوض نم.

 نيذلا ءابقفلا كلسي ناك امل هقيقد ةظحالم اهنكل و « هعدتبا ًاعادتبا اهتامج
 طاينتسالا جاونم عدتبي موف ءاهون ودي مل مهط |ينتسا ىف هانم نم م ىدتها.'
 لع فات ودو . اهراتخا ىتلا جهانملا هذه تاتشأ عمج هنأ ىف قبسلا هل نكلو.-
 , نيءاشملا قطنمل هتيودت ىف وطسرأ لم كلذ ىف هلثمو « ءأ رجالا طبارتم

 . جابنملا طبض ىف هعادب ] ناك لب « جابنملا لصأل ًاعادتبا هيف هلمع ناكاف
 كلذن.ودت ىفىعفاشللةيقبسألا مري رقت ءابقفلا نم رووا رظن زه اذه

 . كلذ ىف فلاخب مهنم دحأ الو « ملعلا»

 : رقابلا د ملعلا نود نم ل وأ نأ ةيمامإلا ةعيشلا ءاعدا
 هطيضولوصأألا لعنود نم لوأ نأ نوسعدي ةيمامإلا نكسلو - 9

 هللا دبعوب أمامإلا هنبا هدعب نم ءاجو نيدباعلا نيزني ىلع نب رقابلا دمع مامإلا“
 . ردصلا نسح ديسلا هللا ةيأ كلذ ىف لاق دقو , قداصلا رفعج -

 مامإلا هلئاسم قتفو هباب حتفو هقفلا لوصأ سسأ نم لوأ نأ ملعا
 (ماحصأ ىلع ايلمأ دقو مامإلا هنبا هددعب نم مث , رقابلا دم رفعج وبأ
 هيفنيفنصملا بيترت ىلع نورخأتملا اهبتر لئاسم كلذ نم أوعمجو ؛ هدعاوق
 ن6 دانسإلا ةلصتم اهينإ ةدؤسم تاياور؛.



 مس ناس

 هشقانن ال وةفيفخ ةشقانم ةملكلا هذه ىف ليلجلا هيقفلا كلذ شقانن انإو

 امنإو « امبنع هنأ ىضر نيليلجلا نيمامإلا ىلإ دعاوقلا هذه ةبسن لصأ ىف

 ىف مالكلا نإو « افنص امهن] لقي ملو  ايلمأ - لوقي وهف « هلاق ام شقانن
 , جهانملاهذطًاصاخ ًاباتن درفأ هنأ ىفو , فينصتلاف وه امنإ ىفاشلا ةيقبسأ
 كلذىلعو « هابتك وأ هايلمأ كلذ ىف ًاباتك ادرفأ امهنأ ريبكلا هيقفلا عدي ملو

 ىف ةيفنحلا ةبسنك نيمامإلا ىلإ دعاوقلا هذه ةبسن نإ لوقن نأ عيطتسن

 ةفينح ىل أىأر نأ محو ك٠ لوصألايف قنحلا ب هذملا ةال الاوقأ مهو صأ

 ماعلا صصخم ال هنإ صاخلا ىف مطوتو , ةيعطق هتلالد نأ ماعلا ىف َْف هباحصأو

 ءارالا هذهنإف « هوركذام رخآ ىلإ نمرلا ىف# ًانرتقمو القتسم ناك اذإ الإ

 ديسلا هللا ةيآ ليلجلا ديسلا لاق دقلو , عورفلا ىلع ةقبطم ةمنألا نع ترثأ
 ريغ ءالمإ ةمث نأو « نيليلجلا نيمامإلل فينصت مث نكي مل هنأب ردصلا نسح
 تناك جهانملا نأ انررق دقف ةركفلا ىف ىعفاشلا اقبس امهن] ليق نإف « بترم

 ترجو مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصأ نم نيدبتجملا لوقع ىف ةتباث ةررقم
 ىلمأ دق رفعج مامإلا ناك اذإف « مهبقف اهيلع ماقتساو « مهضعب ةنسلأ ىلع

 نمزلا ناكدقف « بيوبتلاو بيتربلاب هدعب نم هولوانتو « ةتباعص ىلع اهضعب
 ىف وحني. رقابلا دمح مامإلا هيبأو « رفعج هللا دبع ىلأ مامإلا رصع ىف هلك

 .اهجنانم ىف ةيوقفلا سرادملاتزيم كلذلو . جهانملا ةظح الم ة ةيحان ىلإ ةلما

 امهف (ظنم ًابوبم ًافينصت افنصي مل ناليلجلا نامامإلا ناك اذإو - ٠٠
 باوبأ بتر ىففاشلا نأ ق+لاو . مظنتلاو فيلأتلاب ىعفادثلا اقبسي مل نذإ
 ىف ثحب لب « ثحبم نود ثحبم ىلع رصتقي و 5 هلوصق عمجو علا اذه

 ثحبو « نآرقلا نم امماقمو « اهتايثإ قرطو ةنسلا ىف ثحو « باتكلا
 . لصفملاو لمجملاو كرتشملاو صاخلاو ماعلا ىف ملكتف , ةيظفللا تالالدلا
 هقبسادحأ نأ فرعي مل ةيملع ةشقانم هشقانو , هتقيقحو عامجإلا ىف ثحبو
 . نايدحتسالا ىف ملكتو 3 سايقلا طيضو 3 5



 5 7 كال

 03 اذهب وهو « ةلصفم ةبودم معلا اذه قئاقح نايب ىف لسرسا اذكهو

 اذه شضخغب الو هقيس ًادحأ نأ نآلا ىلإ ] معي م م قيقحتلا لع وأ 2( قسل

 ين مانم نب الو ء تام ةخيش ماقم نم مأاذه ضني الق ؛ هوقيس هس نم ماقد

 . هوم لماك -_ 7 دق نكي مل امهرصع ى 9 نيودتلا نإف ؛ ةفينح ىلأ سايقلا امهف

 .قسب مل هنإ ثيحب ؛ هوجولا لك الماك لعلاب , ىقأ دق ىعفاشلا نإ لوشن الو

 قةريمك لئاسم ررحو ؛ ىمنو داز نم هدعب نم ءاج هنإ لب « هدعب نمل ًادوهجب

 .« برغملاو قرشملا ىف وطسرأ دعب نم !وءاج نيذلأ لعف 5٠ معلا أذه ىف

 .قسانتمًاملع هلعج ىفلصأللا ناك نإ و « هومن و هور رحدقف قطنملا لعل ةبسنلاب
 . وطسرأ ىلإ عجرب ًامئاق ءازجألا

 ىعفاشلا دعب هقفلا لوصأ مع

 ةفلتخم بعش تاذ كلاسم ىعفاشلا دعب هقفلا لوصأ لع كلس - ١
 نع هعضو ىذا هجابنم ىف ظحال دق ىمعفاشلا نأ كلذ « هل ةيمنت اهيف ناك
 «ناسحتسالا لاطب] باتكو « للعلا ع امجباتك ىفو ةلاسرلا ىف لوصآلا لع
 ريغ نم ءارآلا نم حيحصلا ةفرعمل ًاطباض ًانازيم لوصألا لع نوكب نأ
 طانتسا دنع هتاعارمو : هتف رعم بجي ًايلك ًانوناق نو -_ نأو 2 حيحصلا

 ةشقانم ىف جابنملا اذه مدختسا دّقلو « روصعلا نم رصع ىأ ىف ماكحالا
 أم كلام مامإلا ءارآ هب شقانف , ةيشاف ةعئاش هيدي نيب اهدجو ىتلا ءابقفلا ءارأ

 باتك هب نزوو « نييقارعلا ءارآ شقانو « كلأ» فاللتخا هباتك ى 0

 38 .رففلأ ءارالا عضخأ كلذبو 34 فسونو باد 7 ىذلا هيلعدرلاو ى ءا' زوالا

 سايقملا اذه ةكحجل

 .كلذب و,ةلمأ ديقهنع جرخي ملف جا اهنملا اذمم طاينتسالاىف هسفن ديق دقلو

 لب . هيهذم نع عافد اهنأ ىل اعال ًاضيأ هيهذم لوصأ ىه هذه هلوصأ تناك

 خال عضو لق رصوو َقأر ع اق بهذملا أذهب سائلا لع جرخن نأ لبق هنالل

 8 ابجاهنم ىلع راسو ةكحلا طباوضلا



 سوال

 + طقف ًايرظن ًاهاجتا هجنت ال ىعفاشلا دنع هقفلا لوصأ تناك اذطو
 . ةيلمعو ةبارظن تاهاجا ىف ريس تناك لب

 .هلوصأ ريرت ىف ىمعفاشلا هيلإ لصو ام ًاميج ءابقفلا قلت دقلو -
 . تاها#ا ىلع هدعب نمد اوفلتخا مهنكلو 4 صحفلاو ةساردلاب

 . اهلع اج رخم لمجأ امل الصفم ىعفاشلاا لوصآل ًاحراشدجتانم مهنف (1)

 دازو :؛ تاليصفت ةلج ىف هفلاخو ءررق ام رثكأب ذخأ نم مهنمو (ب)

 اودازو ذضخأ امب اوذخأ دقف , ةيفنحلا ءالؤه نمو « لوصألا ضعب
 هيلع !ودازو . هجاهنم اولبق دقف ةيكلاملا مهنمو . فرعلاو ناسحتسالا

 .«ىعفاشلا هيلع هركنأو ؛ كلام نع هوذخأ ىذلا ةنيدملا لهأ عامجإ نيفلاخم

 ..امطاطبإ وه لواح ناذللا نارمأللا امهو : ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالاو
 ودازو هوفلاخو.ىضترا ام اوضترا اذكهو« عئارذلا باب هيلع اوداز اك

 .تناكو « ةلمجا ىف ةيفنحلا جاهنم هجاهنم ىلإ جهانملا برأ لعلو . ضتري ملام
 .ىلإ برقأ ةلبانحلاو : ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس ام ىلع فاتخت ةساردلا قرط
 . هقفلا ةدام اهنم أوقتسا ىلا عسب انيلا ددع ثيح نم ةيكملاملا

 .ىتلا ةلدآلا ف ىعفاشلا اوفلاخي مل ةعبرآلا بهاذملا ءابقف نإ قحلا فو
 عمج لوصألا هذهو « سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ىهو 2 اهررق

 . مرثكأ نيبو هنيب فالخ عضوم أبيلع ةدايزلاو « اهيلع

 ليصفتااو حرشلاب ميمامإ لوصأ اوقات: نويعفاشلا ءابقفلاو -
 احيضوت داذزتو ايحتو ممدنع ومدن ل وصآلا كلت ترمتساو« حيضوتلاو

 لوصأألا هذه نييعفاشلا ريغ لوانتو « ىبقفلا داهتجالا رصغ لوط اليصفتو
 . ان ركذ امل اهملع ةدايزلا عم حيضوتلاب

 داهتجالاو , قلطملا داهتجالاباب مهسفن أ لع نو ريثك قلغأ نأ دعب هنإو

 .(هقفلا.لوصأ س + م)



 ةيوقلا لوقعلا تدجو لب ,«لوصألا لع فعضي م نيعم بهذم لوصأ لع

 ةيبقف ةضايرأ ًاباب هقفاا لوصأ ىف  ةساردلا و ثحبلاو صحفلا ىلإ ةبجتملا

 نومتني ىذلا بهذملا هررقام ف 1 ماكحأ ط طاشتسا ىف طروتت نأ ربغ نم

 ةضافتسالاو لوصألا مع ثول ىف اودجو مويهاذملا نيبصعتملا نإ و . هيلإ

 هقفلا لوصأ ملعف هل لالدتسالا ارةثربو ٠ مهيهذم هب أوديري نأ أ نكمعام أف

 ءارآلا هب نزوت | اسا.قم رتعأ هنال ةيتاذلا هتميق دقفي مل ديلقتلا رصع ىف

 نازيملاوه ناكف «. ةرظانملاو لدجلا هيف دتشاىذلا رصعلاف فالتخالا دنع

 ٠ هيلإ لوصآلا بذي لكو : فالخلا اذه ىف هيلإ كتحي ىذلا

 ىف هّقفلا لوصأ ةسارد ىف بهاذا ررقت دعب ءابقفلا راس دقو ١ع
 :بهذم ىأ عورمب رئاسي وهو ىرظن هاجا اهضدحأ _ : نيفلتخ نيهاجتأ

 . ًاضقن وأ ًاديأت بهذم ىأ ىلع اهقيبطت ريغ نم سياقملا ررقي وبف

 ةمالس تايثإو . اهتمدخ) هجتي رهو ع ورغل 5 هلا رثأتم هاجتا : امن اثو

 ةمالس اوتبثي نأ ىف هل نودهت< بهذا باحأ نأ ىتعمب : اهف داهتجالا

 دعاوقلا نوركذيف « مهيهذ» نم نومدقتملا اهيلإ ىهتنا ىتلا ةيبقفلا ماكحألا
 كذب و , ةيعطق هتلالد ماعلا نأ الثم ةيفنحلا ررقيف , مهيهذم ديؤت ىتلا

 . ةينظ اهنآل اهفلاخت ىلا داحألا رابخأ نوفعضي

 دجو نإو « ةيفنحلا م هاجتالا اذه نمءادتبا اورثكأ نذلا ءابقفلاو
 اتعاب ة.ىفايشاا لوصأ ىلوألا م رطلا تيعلو 6 أهم ذخأ نم بهذم لك ىف

 ىمستو. , ةدرج ةيرظن ةسارد هتسارد ىف جهانملا نيب نم لوأ ىعفاشلا نأ

 م مالكلا ءايلع نم نيريثكن أل , نيملكتم لا ةقيرط آضي أ ةقيرطلا هذه

 : ىبهفلاز - راتااراودأىف امهراس و نيهاجالا نيذه ةزجاوم ةملكب رثخلو

 : نيملكتملا وأ ةيعفاشلا لوما

 ناك نيملكتم لا لوصأ وأ نييعفاشلا لوصأ ىمس ىذلا هاجتالاو 16



 و

 دعأ وقلا قيقحت ىلإ ة ةبجتم هيفنيثحأالا ةباتعنأل  انلق اك ًاصلاخ ًايراظن اذن اهاجأل

 ءاوس دعاوقلا ىوقأ جاتنإ نودنبرب لب ٠ ىهذم رايتعا ريغ نم امحيقتتى

 ثلاخ نم مهنم ناك دقلو « ىدؤي ال مأ مهبهذم ةمدخ ىلإ. ىدؤي نأك أ
 ذخأي ال ئعفاشلا ىرن الثف « هعورفل ًاعبتم ناك نإو « هلوصأ ىف ئعفاشلا

 ةباتك ىف بهذملا ىففاش وهو ىدمآلا حجري نكلو , قوكسلا عامجإلاب ٠
 نم ةريبك ةفماط هاجتالا اذه ةضشارد ىف لخد دقلو (١)ةجح هنأىلإ ماكحإلا
 قئاقحلاىلإ مرظنو“ةيلقعلا مهتاسارد عم قفتيام هيف دجو دق ذإ نيماكتملا

 نولصحي نكلو ء نوداقي ال مالكلا لع ىف نوثحبب اك هيف اوثحو ةدرجم
 اهلاضيأ نيملكتملا ةقيرط ةقيرطلا هذه ةيمست تناك كاذلو ء نوقق<و
 ترثك بوو أبعوضوم نمو , ةسأردلا جهنم نم دمتسأ دق « قل نم عضوم.

 دق مدجتف « ةيقطنملاو ةيفسلفلا ىحاتملاو ةيرظنلا ضورقلا جاهملا اذه ىف
 نيسحتلا ىف مهمالكك . ةيرظن ًاثوحب اوراثأو « تاغللا لصأ ىف اولكت
 تادايعلا ريغ ىف ماكحألا نأ ىلع ًاعيمج مهقافت تأ عم ىلعفلا حيبضتلاو ىلقعلا

 عمسلاب بجاو معنلا ركش نأ ىف كلذك نوفاتخيو « ىنمملا ةلوقعم ةللعم
 ةبرظن . لئاس ىف نوفلتح اذكهو ء«بجاو هنأ ىلع مهقافتا عم لقعلابو

 ىف مهفالتخا كلذ نمو « طاينتسالل اقيرط نست الو , لمع اهيلع بترتي ال

 ش . (2)مودعملا فيلكت زاوج

 ؛ مالكم مع - مم نم ىه لئاسم ىف اوضوخي نأ نع اوعنتمي مل مهن] لب

 نمو « نيدلا لصأ ىف 3 مالك انف مالكلا نأ ةيحاذ نم الإ هقفلاب أب امل ةلص الو

 32 هيف اوملكت الضف اودقع دقق « ةوبنلا لبق ءاسنالا ة هةمصت قى مهمالك كلذ

 . ةودنلا لبق ءأي ينل ةمصع

 كلذ نو وصلا ع 2 لوألا ها امئالا ىلإ ت راشإ هله 5

 ةيرسعلا ب بتكلا ر دعبط 93ه ١ - ىدمالل ماكحألا لوصأ ىف ماكعإلا )١(

 . ؟!ةصالح ىدمالل ماكحألا لومأ ىف ماكحإلا 00



 مس هد

 .بصعت ىلع دمتعي ال هيف تحبلا ناك دقف « ةلمجا ىف لوصألا لع دافأ هاجتالا
 .دعاوقلا تناك لب . ةيبهذملا . عورفلاة يل وصآلادعاوقلا هبف عضخت مو « ىهذم

 .قيرطو « هقفلا ةماعد اهنأ لعو 2 ع ورفلا ىلع ةكاح اهنأ لبع سردت

 .تسردف « هقفاا لوصأ دعاوق دافأ دق درجنا رظنلا كلذ نإو , طابنتسالا

 .,دعاوقا| هذه ريرعتو حيقتت هيحصف«ةلجا ف بصعتلا نع ةديعب ةقيمعةسارد

 .مولعلا بالط ةيذغت ىف اهربأ اهل ةليلج ةيملع ةدئاف اهدحو هذه نأ كشالو
 . هقدأو مع رزغأب ةيمالسإلا

 لف داهتجالا باب مف لع اوقلغ دق نيبّيهذملا ءالعلا ريكأ ناك اذإو
 اذإ داهتجالا بابناف« هقفأا لوصأل ىملعلا هاجالا كلذ موملع ىاوعفتني

 ءاملعلا كئلوأ هب ماق امب آنيب ًاحضاو داهتجالا جاهنم ن ركب عيمجلل حتف

 . هيجوتلا كلذ لوصآلا لع اوهجو نيذلا

 رلعلا كلذ داع تناك بتك ةقيرطلا هذ صه ىلع تفلأ دقو 5

 ةثالثلا بتكللا هذه نم نيمدقألل فرع ام مظعأو , هتماعدو

 .نأك ىذلا ىرعبا ىلع نب دمح نيسحلا ىنأل دمتعملا باتك : اطوأ

 . ه ع8 ةنس ىفوتو « ًايازتعم

 ,ىفوت و ًايعفاش راك ىذلا نيمرحلا مامإل ناهربلا باتك : اهناثو
 ه عما ةنس

 ٠ ىلازذلل قصتسملا باتك : اهثلاثو
 « تاصيخلتلا هذه ترصتخا م « بتكلا هذه اوصخلف ءاملعلا ءاج دقو

 . حورشلا هذه ىف مالقألا تضافتساو « حورش ىلإ تارصتخملا تجاتحاف

 باتك ىف ىزارلا نيدلا رخف اهيل دازو . ةثالثلا بتكلا صخل دقو

 ىدمآلاب فورعملا ىلع نيسحلاوبأ ةضيأ اهلع دازو ابعمجو ء لوصحن هاعم

 . ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا هباتك ىف ١+ ةنس ىفوتملا
 آديدش راصتخالا ناكو , نوريثك نيروك ذملا نيباتكلا رصتخا دقو



 دس مو

 رثكف « زومرلا هذه لحت حورشلا تءاج مث . زومرلا دح غلب ىتح ًانايحأت
 : ش 1 . حرشلاو حيضوتلا شكو« راصتخالاو صيخلتلا:

 : ةيفنحلا لوصأ

 هيفدجتأ ؛ عورفلاب ر تملا هاجتالا وه ان رك ذ م ىناثلا هاجتالاو -
 اهتمالس اوتبثيو مهبهذم عورف اهب اوسيقمل لوصألا دعاوق ىلإ نوثحابلا»

 لدجلا ماقمف اهب اودوزعيو « ابطاشتسا اهب نوححصي كلذب د« سي املا هذه:
 عورفلا عييانيل ة ةروص وحنلا كلذىلع لوصألا ةسارد تناكف , ةرظانملاو

 هذه اوكلس نم لوأ ةيفنحلا نإ ءاملعلا ضعب لاق دّقلو : ابججحو ةيبهذملا'
 ررق دقلو « طابتتسالا دبع ىف تأشن ة ةيبقف لوصأ مهل نكت لو ؛ ةقيرطلا“
 : لاقف( فالتخالا ب رابسأ نايب ىف فاصنإلا ) باتك ىف ىولهدلا اذه»

 ةفينح ىنأ نيب فالخلا ءانب نأ نومعزي مرثكأ تدجو ىفأ لعا»
 قحلاامنإو  هوحنو ىودزبلا باتكىف ةروكذملا لوصآلا هذه ط ىمفابشلاو.
 . صاخلا نإ ةلماقلا ةلأسملا نأ ىدنعو , مهحوق ىلع ةجرخم لوصأ اهرثكأ نأ
 ةاورلاهرثكب حييج رت :الأو صاخلاك ىعطق ماعلا نإو ءنايب هقحليالو نيبم.
 موهفمب ةريعال و «ىأرلا باب اب دسنا اذإ هيقفلا ريغشيدحص لمعلا بحيال هنأو-

 لاثمأ و«ةتبلا هبف بوجولا وه سمألا بجوم نأو « الصأ فصولاو طرشلا
 نع ةياور اهب حصت ال اهنإ و , ةمئآلا مالك ىلع ةجرخع لوصأ وه كلذ“
 دربام باوج ىف فلكتلا ؛ اهملع ةظفاحملا تسيل هنأو هيحاصو ةفينحىفأ

 . يودزؤبلا هلحفي اك ٠ مهطابنتسا ىف نيمدقتملا عئانص نم اهيلع.

 هذعاون ودي ل قنحلا بهذملا ةمئأ نأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو - 9
 كلذ دعب ءاج نيودتلا نأ ذإ ؛ هيف بير ال قح ءرجلا كلذ نإو« لوصالا'

 ىف اظحالم ناك ابلج وأ لوصأللا هذه ضعب نأب كلذ عم عطقن انكلو.

 نملمع نمناك لوصألل لالدتسالاو معلابيوبتف نكي امهمو « مبطابنقسا“
 نأ ىف ةعفاشلا لوصأ نع ةيفنحلا لوصأ فلتخت اذهبو «ةمئآلا: دعب اوءاج



 هملسلا لل سل

 ةقيرط امأ , هيلع ةكاح تناكو , طابنتسالا اجابنم تناك ةيعفاشلا لوضُل
 اوطبنتسامهلأ ىأ « تنود نأدعب عورفلا ىلعةكاح ريغ تناك دقف ةيفنحلا .

 .تمسل و ١ ةر رقم سباقم ىبف ٠ ابنع اوعفادو مهب .هذم دب هت ىِبلا دعاوقلا

 . ةكاح سياقم
 .ةميقع رمآلا رهاظ َْق تدب نإو 2 ةيفنخلا يكل ىلا كف , رطلا ةذهو

 ريكفتلا ف رأأ 75 ناك لق نيعم بهذم نع عافد اهمال ىودجلا ةليلق وأ

 : أي امل كالذو 6 ةماع ىهقفلا

 ىهف اهيلإ مقادلا كي امبمو ؛ دابتجالا لومأل طاينتسا اهنال(1)

 :دعاوقلا | نماهريغ نيبو اهنيب ةنزاوملا نكمب ةلقتسم دعأوقو ؛ ىبقف ريكفت

 امموقأ ىلإ لصي نأ ملسلا لقعلا نكمب ةزاوملابو .

 ىه امنإ ؛ ةدرجم ًاثوح تسيلىبف ؛ عورف ىف ةقبطم ةسارداه: ألو (ب)

 ةساردلا كلت نم تايلكلا ديفتستف عورف ىلعقبطت ةماع اياضقو ةيلك ثوحب
 ش ة .: ةوقو ةأيح

 ةيلك ةيبقف ةسارد ىه وحنلا كلذ ىلع لوصآلا:ةسارد نآلؤ (حإل

 5 الفم اه وصأ نيب لب ٠ عوورفلا نيب' ة زاوملا هيف نوكت الو « ةنراقم
 م طبض ىلا تايلك-ا| ىف قمعتي لب « ء ال طباض ال تايئزج ىف :ىراقلا

 . تايئزجلا طانتسا

 لصأك تسرد ئذلا بهذملا تاي رج طيض ةساردلا هذه نإاو (د)

 جارختساو « هعؤرف عب رفتو « هيف رختلا قيرط فرعت طبضلا اذه.و ؛ هل

 ريغماكحألا ن وكت ثيحب , ةمآلا رصع ىف عقت مل ضرعت دق لئاسمل ماكحأ
 كش الو « مبعورف طبضت ىلا لوصألا ىضتقمب اهنآل , مهيهذم ىلع ةجراخ

 .ماكحالا ةلمج دنع ءاملعلا فقيالو باحر عستي و: بهذملا ومني ,كلذب هنأ

 .ث ثادحأ نم دحب امف نوضشو 6 نوعسوب لب « بهذملا ةمئأ نع ةيورملا

 . مهتةي رط ىلع



 ةينسا "ا سس

 قوت 7 0 ركلا ١ نسحلا ىلأ أل وصأ و ,ه وحنأ اذه ىلع باتك مدقأو .

 ىزارلا ر 7 ىنأ لو صأ باتك اليصفت شكأو هنم عسو وأو هموم ةنس

 ةريغص ةلاسر نيب اتكل |! نيذه ليو ه م/. ةنس ىفوتملا صاصجلاب فورعملا

 ىلإ ةزجوم تاراشإ اهيفو « 4م. ةنس ىفوتلا ىسوبدلل رظنلا سيسأت ىمست

 . اهف اوفلتخا وأ مريغ عم قنحلا بهذملا ةمئأ اهبف قفتا ىلا لوصألا

 .هفلأو هعمل ةنس قوتملا ىودزيلا مالسالا رخف ءالؤه دعب ءاجو

 دعيو « اهزجوم ةرايعلا لبس باتك وهو : ىودزبلا لوصأ ىمسملا هباتك

 بحاص ىسخرسلا ءاج مث « ةيفنحلا ةقيرط ىلع فلأ باتك حضوأ قحب
 « ىودزبلا باتك تراب لثم هل ناك لوصألا ىف ًاباتك فلأو طوسمملا .

 ٠ . اليصفت ثكأو «ةرابع عسوأ هنكلو

 ,لثم 3 الاثم ىلع جنت تاال وعم واش تارصتغ تتكل ! هذه دعب نم ءاجو 9

 . بتكلا نم هريغو راثملا

 لوصألا اودصت نيذلا ضعب نإ لوقت نأ فاصنإلا نم هنإو ل

 قيبطت ىف ةيفئملا جهانم ىلع اوبتك دق ةلب انحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا نم

 . هيلإ نومتني ىذلا بهذملا اومدخو : ةيئزجلا عورفلا ىلع ةيلكلا ل رصألا

 نيبو « جابنملا كلذ جبني ىفارقلل لوصآلا مع ىف لوصفلا حيقنت باتكف

 | ك اذكو . مهذملا اذه عورف ىلع ةقيطم قالا + بهذملا ل اوصأ

 عورفلا 0 رخخ ىف ديهعلا هاجس ًابات .5 ه نببب ةنس قوتملا ىع || ىو 56

 ىلع ةيعفاشلا دزع ةفورعملا لوص ل قيبطت نيم اذه وهو ٠ :لرصألا لع

 . ىعفاشلا بهذملا عورف

 بهذا حضاو هيجوت أهف لوصالا ٌّق مقل ناأو ةيهيث نب ١ تأب انك نإ

1 
 . لينخ



 نو ريثك اهمدختسا تماقتسا نأ دعب ةيفنحلا قيرط نأ نيبثي اذه نمو

 « ةيديزلاو ةيمامإلا ةعيشلا بهاذم ىلإ ةعبرالا ةمئآلا زواجت سمألا لب
 ةيفنحلا جاهنم ىلع اهنم ريثك ىف اوجمن دق مهدنع هقفلا لوصأ ىف مهنإف
 ىلع اوبتك دق اوناكنإو « مدنع عورفلا اهب نزوت ىتأأ لوصآلا نوطبنتسي

 نيريثك اوناك ةلزتءملا نآل كلذو , نايحألا نم ريثك ىف نيملكتملا جاهنم

 .٠ نيملكتملا جامنم ىلع نوبتكي أوناك مو 5 مهيف

 ابجابنم ىف اهنم ةدحا و لك ناتقي رطلا تماقتسا نأ دعب هنإو 7٠

 | ىلوتت مث , ةدرجم لوصألا بتكت نيتقي رطلا نيب تعمج ةيبقف بتك تدجو
 ةيعفاش مرضعب نوزاتم ءابلع اهقلأ ىلوت دقو « ةيفنحلا داز ام ديزتو اهقيمطت'

 باتك نيب عماجلا ماظنلا عيردب باتك بتكلا هذه نمو « ةيفنح مهضعب و

 قوتملا ىدادغبلا قاعاسلا ىلع نب دمحأ هفلأ ىدمآلل ماكحإلاو ىودزبلا
 ماكحالا باتك هيلع لمتشا امو « ىودؤبلا لوصأ نيب عمج ه 4 ةنس

 . ىدمآلل

 ىراخبلا دوعسم نب هللا دبع ةعيرشلا ردص كلذ دعب _نمم ءاجو

 ماعم ح رشب هحرشو ؛ لوصألا حيقنت باتك بتكو « ها/عال ةنس ىقوتملاا

 رصتخملاو ىزارلل لوصحللاو ىودرزبلا لوصأ هيف صخل دقو « حيضوتلا
 . بجاحلا نيالا

 نم تناكو « نيتقيرطلا نيب ةعماجلا تاباتكلا كلذ دعب تلاوت دقلو

 باهولا دبع نيدلا جاتل عماوجلا عمج باتك اهنمو , ةميق بتك كلذ رامث

 نيدلا لاكل ريرحتلا باتكو . ه ايا/١ ةنس قوتملا ىعفاشأا ىسلا

 نب هللا بح توبثلا ملسم باتك اهنمو .ه م١ ةنس ىفوتملا مالا نبأ

 ٠ . ىدنمحلا روكشاا دبع



 مم اح اشم

 هقفلا ل واصأ

 « طانقسالا قئارط نايب وه هقفلا لو هصأ عوضوم نإ انلق ا ا

 « ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةيلمعلا ماكحالا جار ختسال لالدتسالا نيزاومرع

 ةمعرشلا ماكحألا ة ةقيقح نايب نم دبال « ملعلا اذه ب أوبأ زيمتت يك لاهنإو

 ىضتقميو « لالدتسالا اهيلع ىر< ىلا ىه ماكحألا هذه نآل ءابماسقأو.

 ملا وه فصولا كلذو ؛ فلكملا لعف هاطعي ىذلا فصولا نوكي ليلدلا

 هذه نإو؛ هماسقأو كك كلا ىتاعم نايب نم دبال ناك كلذلو « نيبنسام ىلع

 ربتعي ىذا فصولا اهيطعي ىذلا وبف « ابيلع كك احلا وه دعي ًاردصم ماكحالا

 اذلو . سانلا لاعفأ وهو , فيلكتلا عوضوم ىف مالكلا نم دبال مث , ابكح

 نم لعف اهبعوضوم اياضق نايل ىدصتي مع هنأب هقفلا سانلا ضعب فرعي.

 نابب نم ًاضيأ دبال مث ؛ ؛ عراشلا ماكحأ نم كح الو محو . سانلا لاعفأ

 . نوفلكملا مث نم

 : ةعبرأ هباويأ ىلع ةمسقملا هقفلا تاعوضوم تناك كلذاو

 . ىعرشأا مكسملا دس

 ىهو هلأ كح ةفرعم قرطو ىلاعتو هناحيس هلل وه ءماخلا دلا#

 ملكت اذلو 0 أبيف ىالسإلا عرشلا مح ة هف رحم ة.عرشأار ,.داصملا وأ ةلدآلا

 ٠ اف فاتخلاو اهياع قفتملا ةلدألا ىلع بابلا اذه ىف

 . نيفلكملا لاعفأ وهو هيف موكح او ع

 ةلهألا ىلع مالكلا نوكي هيفو « فلكملا وهو هيلع موكح او - ه ١



 نوالاّبسايلا

 عرشلا مكسحلا

 ررق م ل وصأآلاو هقفأأ مَع ةرع وه ىعرشأا م < ةفرعم 1

 .لاعفأب قلعت يف عرشأا | 5ح2 فرعت وه نيلعلا نيذه ةرم نإف « ىلآز ءْل

 رظ ةقفأأو 2 ةرداصمو هف رعت - نم لإ رظنت لوصأل | نأ كما نيفلكملا

 . لوصألا 1 هسرام ةرئاد ىف لعفلاب هطابنتسا ىف

 قلعتملا عرامشلا باطخ هنأب , محلا بج أ نبأ فرع دقو

 0 كاب اطخ نم دأ رأاو 2 عضولا وأ ريمختل اوأ ءا اضتقالا 4 نيفلكملا

 .هوركم ا لاقي نأك ٠ نيفلكملا لاعفأ قلعت ا1 عراشلا || هيطعي ىذلا
 8ع

 غنام وأ ببس وأ طش وه وأ 4 لطاب و وأ حيحص وأ 2َح أمم وأ بواطم وأ

 . معلا أله عوضوم نم وه امم لي امفا هرسفنس ىلا ت تارا اعلا رخآ ىلإ

 بلط :وأ لعف بلط تالطلا ناكأ ءاآوس؛ بلط ىأ ءاضتقا ةيلك ىعمو

 رييختلاو مزال لعف هيلط ىف بوجولاو « مزال عنم بلط هيف مأر 21 عضم

 .تقو ْق لكلا لثشم 4 لعفي ال وأ لعشي نأ فاكملا ز ءاجأ عراشلا نا ل ا

 .ى بأ ةداتعملا َْن اسنإلا لاعفأ ن م كلذ وحنو 2 نيعم تقو ّق موذلا وأ نيعم

 8 ةبولطم انتاج تناك نإو | 6 م ددحاو هيف ى هيلع نيعتيإ دل

 :نيفلكملاب قلعتي امم نبأ نيب طبر دق عد اشأا نوكي نأ 5 | عضولا ىنعمو

 ءرخآ ةثارول ًابس هتافو نوكتف ء صخش ةافوو ةثارولا نيب طبري نأك
 .بيتزتو رخآلا ققحتتل ًايعرش ًاطرش امهدحأ نوكي ثيح نبرضأ نيب طبري وأ
 ىمسيو . . حاكنلل دوبشلا طارتشاكو « ةالصلل ءوضولا طارتشاك ؛ هراثآ
 هيف ناك اذإو ٠ ايف كت ا رييخت وأ ءا اضتقأ هيف ناك اذإ ] ىعرشلا مكمل

 . ًايعضو ًاركح ىمدسأ نبأ نيب طبر



 دس لس

 .ىعحض واكو ) ىيلكت مح :نيمسق ىلإ ىعرشأا محلا مست كلذ لعو

 -فكلا وأ لعف بلط ىضتقا ام وه مدقتام ىلع قيلكتلا مكحلاو - و

 32 ةاكرلأ ءادأو 4 ةالصأ ةماقإ لوآلا نهرو « نب هأ نس رييختلا وأ ؛ لعف نع

 . بلط دقف مقبلا لام لك هنع فعلا بولطملا نمو:مارحلا هللا تيب ىلإ جحلاو

 :ىلاعتدلوقو « نسحأ ىه ىتلاب الإ متيلا لاما وب رقتال وم: ىلا تهل وقب هنع ف كلا
 , لطابلاب سانلا لا ومأ لكأ لثمو ؛ , اوريكب نأ ًاراديو آفا رسإ اهولكأتالود
 لطابلاب مكسنيب م . ااومأأو أ ولك أت 5 الو 0 ىلاعت هلوقب تباثلا

 .روبقلا ةرابز كلذ نمو « ريسأأو برشأ او لكآلا | نق ؟ رييختلا لاثمو

 0 الأ 6 رويقلا ةرايز ١ نع مكتبا تنك و : ياكم ىنلا لاق لف

 'انررق مك رهف ىعضولا كلا نعامأ )2 قيلكت 3 !مكحلا رهأاذه 8

 . هلعج أم لاثمو : ًاعنام ًاطرش وأ ًاببس امهدحأ لعجي نيمأ نيب عاش د طب

 ةهتؤرأ أوموص ' : كو ىلا لاق دوف : ناضمر قف لالحلا ةيؤرأ اس عراشأ

 ىأر ىأ همصيلف ربشلا مكنم دهش نفث ١» : ىلاعت لاقو ءهتيؤرلا ورطفأو

 ةايح ققحو « ةالصلل ءرضولا ١ طرش عراشلا هلعج ام لاثمو ؛ ربشأا لاله

 .«جاوزالدوبشلا طارتداو : ثاريدلل طرش هنإف ؛ ثوروملا تومدعب ثراولا

 .ةليقلال ايقتسا طارتشاو : اهتنب نم جاوزلا< رحت ماللاب لوخدلا طارتشاو

 . ةالصلا ةحصأ

 ..ثاريمال , . يي لاق دقف « ثاريملا ىف ةدرلا وأ لتقلا منال لاثمو
 -ثر ال هنأ لوم ىنلا نع درو دقف « نيدلا فالتخا كالذكو , «ء لتاقل

 ٠ تش نيتلم له أ ثراوتي ال ١ : مالسأا هيلع لاقو ٠ مسا ريغ ملسملا

 اديك مح عقب لعفلا نوك ةيعناملا وأ وأ . ةيط رشلا وأ 2 سلا ىلع بترتيو

 .طرشلاو بيسلا قهحتبف ؛ رأت 2 بترتالف ؛ 2 ًاحيتص عشرا وأ“ هراثآ بترقت

 . حيفت ريع نوكي هنإف الو, ًاحيحص فرصتلا نوكي عناملا لاوزو

 . مكحلا نم نيعولا.نيذه ماسقأ ىف ليصفتلا ضعبب ملكتنلو



 د” دس

 ىييلكتلا مكسحلا ماسقأ

 بلط ءاضتقاب هيف عراشلا نايب ن وكام قيلكتلا مك لا نإ انلق  ”ا/
 موزلاا ىف فاتخت بلطلا ةوق نإو « هيف ريمختلا وأ , هنع فكلا وأ «لعفلا:
 نك نإو ًابجاد ناك موزللاب لعفلا ب سباط ناك نإ اولاق دقلو ؛ موزللا مدعو
 ؛مارخلا وهف ًامزا» ناك نإ فكلا باط كلذكو.ًاب ودنم ناك مزلم ريغبلطلا

 كلذ لعو ؛ ح املا هعوضوم رييختلاو : هوركملا وهف مؤلم ريغ ناك نإ و

 مارسحلاو بودنملاو بجاولا , ةسمخ ىنيلكدتا م كلا ماسقأ نوكت
 . حاملاو هوركملاو-

 : :ماسقأس ىلإ قيلكتلا مكحلا نومسقب ةيفنحلاو , رورمجا مسقت اذه
 مرت ةهارك هوركملاو « مارهلاو , بودنملاو « بجاولاو « ضرفلا
 هذه 0 دنع كلذ ىف فالخلا نيينسو . ح حابملاو « هيزلت ةهارك هوركملاو“

 . اهيلع قفتملا ةسؤللا ماسقألا“

 بجاولا
 فنع ملكتن ىذلا وهو روبجأ كدع درؤلل فدار 0 بجاولا - 8

 عم هنأ ىلع بجاولاو ةلك ةيفنحلا دع بجاولا ىلع دعب نم , ملك _ةتلساو»

 « كراتمثأي تيحب « هلعف موزالا هجو ىلع بلط ام وه روبمجا ىأ ركض رفلا'
 ضمحب هقرعب و « مزاللاو موتحاو ضرفلا ةملك اذه ىلع بجاولا فدا ريو»

 كراتف 2 كرات مدي كرت اذإ ضرف لكف , كرات مذي ام هنأب لوصآلا ءاملع

 اذكهو , مومذم هبوب أ مركي ال نمو « م ومذم ةاكرلا كراتو « مومذم ةالصلا

 فيرعتلا اذهو « باقعلامذلا عمو « عرامشلانم ًامذبجوتسي ضرف لكك رت:

 دحلاب فني رعتلا نال 3 مسرلاب فب رعت وه لب دحجلا ليبق نم سبأ ريخآلا

 ىكشفب مسرلاب فيرعتلا وهةجنلاوةرثلا فيرعتلاو 2 ةيهاملاو ةقيقحلا ناي ىضتقي



 نأ كلذ ىف قحلاو ه : لاقف « ماكحالا ىف ىدمالا فيرعتلا اذه حجر دقو

 رشا بوجولا 2. لاقي
 مب عراتشلا باطخ نع ةرابع ىع

 000 كرت ضوتنب

 . « ًاعرش مذلل

 .بجاوال ًافدارم ضرفلا نورهتعي ال ان ركذ اي ةيفنملا نإو فما

 -ةيفنحلا نآلا كلذو , ةغل هتالولدد ضعب ىف هفدارب دق ناك نإو «٠ ًاعرش

 ..ضرفلا نأ ديب « مزال امهالك ب جاولاو ضرفلا نأ ىف روهجلا عم نوقفتي

وزللا تبث بجأولاو « هيف ةهمش ال ىعطق ليلدب هيف موزللا تبث
 ليادب هيف م

 . نم لقأ نوكي هيف موزللا نأ وهو « هرثأ هل قرفلا كلذ نإو ةهيش هيف ىنظ

 ..لطب ىعرش لعف ىف ضرفلا كرت اذإ هنإ لبق كلذلو ٠ ضرفغلا ىف موزللا

 . هنال « هجح لطب ةفرعب فوقولا كرت نم نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ دقو « لعفلا

 ىعسلا نآل , هجح لطبي ال ةورملاو افصل نيب ىعسلا كرت نمو « ًاضرف كرت

 .بجأولا نيب ةقرفتلل رخآ رثأ كانهو . هيف ةهيشال ىعطق ليلدب هبلط تبي ل

 .دقف ةالصلا ركنأ نف « هركنم رفكي ضرفلا نأ وهو « مثهدنع ضرفلاو

 .ليلدب عراششلا نع تبث ًارمأر كش هنال ء رفك د قف ةأكرلا ركنأ نمو« رفك

 -هيف ىنظ ليلدب تبثت ىتلا ةمزاللا رومألا ركني نم امأ . هيف ةمسش ال ىعطق

 ًامزال بجاولاب لمعلا لعج ةيفنحلا رورمج نآل « هركتم رفكيال هنإف « ةهيش

 . ىف ضرف : نيمسق ىلإ مسقني مدنع ضرفلا نأكف ًايامع ًاضرف مهضعب هاعم

 ٠ تبأثلا وهو « لمعلا ف ضرفو ؛ىعطق ليلدب تباثلاوهو لمعلاو داقتعالا

 « لمعلاب مالت ةينظلا ةلدآلا نأ ةيلوصاأألا تاررقملا نم هنالا , ىظ ليلدب

 . داقتعالاب مزلت الو

 ,عورف ىف دحن نكلو « رظنلا اذه ىلع لمعال ىرظن نذإ فالخلا ْنِإو

 نإالثم اولاق دقف « لمع هيلع بترتيب فالخلا نأ ىلإ ىدؤي ام ننحلا بهذملا

 ..لطبتالو ء ضرفاهتءارق نآل , ةيعفاشلا دنع ةحتافلا أرقت مل اذإ لطبت ةالصلا

 .ا] كلذ هساسأ سيل فالخلا نأ قاو « ةبجاو اهتءارق نآل ةيفنهلا دنع



 سس ##ى دسس

 نم رست اماوءرقاف , : ىلاعت هلوق اورسف ةيعفاشا نأ ود فالخلا ساسأ
 اولص ٠ : لوقب ىنذلا وهو“ ط م ىنا ةءارقل ةحافلا ةر وعل 2 نآرقل# .

 لك غ وست ىهو « اهمومع ىلع ةنآلا اوقبأ ةيفنلاو ٠ . لصأ قرمتأر اك
 .٠ هضافأا ريغ تناك ولو6 ةءارق

 توافت ىف نوفلاخيال مثريغو ةيعفاشلان آل ؛ ىرظن فالخلا نأ ىدنعو
 ىأ ) تابجاولا قرط فالتخا : ىدمآلا لاق اذلو : ةينظو ةيعطق ةلدآلا'
 فالتخا بجوي ال فءضااو ةوق"و « ءافخلاو روبظلا ف (ضئارغلا
 ,(0) ةقفقدس ف بجاولا#

 . نيعم رايتعاب مسه لكو 3 تامسقت ةدع ىلإ بجاولا مسن دل# ه

 ثيح- نمو ٠ هايف بولطملا تاذ ثيدح نهو ٠ تقولا ثيح نم مس ورش

 . ولطملا رادقم ثيدح نمو ؛ هصوصخو بلطلا مريم

 : هئادأ نهز ثي> نع بجاولا ميمسسقت

 قلطم :نيمسقىلإ قالطإلا و تيقوتلا ثديح نم بج اولا مسقني ١#

 نيعم نامز هؤادأ 550 ملام نامزلا نع قلطملاف 3 نامزلاب ديقمو 34 نافلا نع

 ءاضقك 3 هعرطتسل رخآ تقو ىلإ هعاطتسالا تقو هرخأ اذإ مش ال ثيم

 دنع نمزب ديرقت ريغ نم رخآ مايأ نم ةدع هيلعف رذعب رطفأ 2 ناضمر-

 حلا كل ذكوءراطفإلا هيف ناك ىذلا ماعلاب ديقي هنإ ىعفاشلا لاقو , ةفينحىبأ
 كلذ لثمو 3 روفلا ىلع بجأوب سيل وىخارتلا ىل اع بجاو هنإ لوشي نم كلها
 رهالقلا لمأ نم ءاملعلا صعب و 2 نيدم تقو [ط سمل أهنإف 4 نامآلا تارافك

 ىأرف ءىش نع فلح نم ٠ للك ىنلا لوقل ثنحلا لبق ةرافكلا نوبجوي

 )١( ج ماكحإلا ١ ص ١6٠
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 ءثنحلا دعب ةرافكلا | عنمي ال كلذ نكلو ٠ رفكسلو ثنحيلف « هنم ًاريخ

 ىلع ًآيصنم مارلإلا سيل اهف بجاولا لئاملا هذه ىف ىرن اذكهوب

 | ' .  نيعم تقوب

 نأ. هتعص طرش نإ ثيح نم ةتيقوت ف مالك هيف حلا نإو ل ”أب

 موي الإ نوكي ال هناكرأ ضعب نإ ثيح نمو ٠ حلا رهشأ ىف نوكيي
 « عساتلا مويلا لاوز تقو نم نركي هنإف ةفرعب فوقولا وهو « مولعم
 تيدأ اذإ الإ اههجو ىلع نوكت الف ةءواعم تاقوأ ال جحلا كسانم نإو.
 . اهتقو فا

 لصأف بوجولا لصأ ىفال « ءادألا ةقبرط ىف وه هلك كلذ نكلو
 ىخارتلا ىلع بجاو هنأب لوقي نم دنع راس تقو دل سيل جحلا بوجو.
 نإ لب « ءادآألا بجو مولعملا اهتقو ءاج اذإ مايصلاك الو , ةالصلاك سلف»
 نيش ايس نمدزلا سل ىأ « بوجولا مآ قد هل يبل حلا قف نعبا

 .هب يوجولا.

 #”  نامزلا نع قلطملا بجاولا وهو « لوآلا مسقلا وه اذه :
 نامزلا نوكي ىذلا بجاولا وهو: نامزلاب ديقملا بجاولا وه ىناتلا مسقلاو
 هيلع ةلاد ةرامأ ىأ هل ايس هماقأ عراشلا نآأل , هيف بوجولا ةرامأ نيمملا
 لخد اذإف « اهئادأ بوجو ىلع ةرامأ ناكل خد اذإ هنإف . ةالصلا تقوك

 بوجول ةيسنلاب ناضمر ربش كلذكو , اهؤادأ بجو ؛ رصعلا ةالص تقر

 نم دبش نفث ) : ىلاعت هلوقل « مايصلا بجو ربشلا رضح اذإ هنإف ؛ مايصلا

 2 همصيلق روشلا

 : ىيضم بجاود ) عيرمبجاوا نامسق تقؤملا بجاولاو سل 8

 أ نامزا تقو ىلا هدارعلا سنج نم ى ىرخأ ةدايعل « عسي تق تقولا ناك اذإغ

 .عسقي ربظلا تقو نإف « اهتاقوآل ةسنلاب ةالصلاك عسوملا بجاولا وبف

 اءزج الإ ذأت ال .ربظلا ةالصو ؟ اهريغو ريظلا عسي وهف ريثك تاولص'
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 ف هيف بوجولا نوكي عسوملا بجاولا نإ ءادلعلا ضعب لاق دقو « هنم اليلق
 .. ًاحيحص دقعني هيف ىدؤي تقو ىأف , دودحم الو نيعم ريغ تقولا نم نم ءزج

 مالا نإ نييل وصلا ضعب لاق دقلو « ةفلاخم ريغ نم هتقو ىف هادأ دق نوكيو
 «بجاولاىهتتا دقفهيفىدأ اذإف , لوألا ءزجلا ىلع بصني عسوملا بجاولا ىف
 .قيضي ىتح )١( اذكهو « هيلي ىذلا ىلإ بوجولا ىبتنا هيف ىدؤي مل نإو
 ,عضوم اذه ىلع نم هدلا لكف ريخالا ءزجلا ف بوجولا نيعتيف ؛ تقولا

 عسوملا بجاولا ىف نمزلا نآلو . نآدعب آنآ ةيادبلانم عونلا اذه ىلع فيلكت

 تاذلاب هتننو هيلإ دصقلاب الإ بجاولا ءادأ حصي ال هريغلو بجاوال عسقي

 .ىونينأ بح هتقو ىف ربلغلا ىلصينأ دارأ نف , هريغو بجاولا نيب قرفيل
 . هريغ ال ربظلا هيلصي ام نأ نيعتي ىتح ريظلا

 ,مويك ه ريغ هنمز عسي ال ىذلا بجاولا وه قيضملا بجاولاو هم

 ربشلا مكنم دبش نف , : ىلاعت هلوقل « ناضمر ريغ عسي ال هنإف 2« ناضمر

 مو ىف نوكي عراشلا هرقي رخآ موص نوكي نأ روصتي الو « ,همصيلف

 .نأ هيلع بحي ال ناضمر موي ىف موصلا ىوز نإ هنإ اولاق كلذلو « ناضمر

 .نإ لب ٠ ناضمر موص تيون لوقي نأب ناضمر ىلع ةيصنم هموص ةين نو 5

 «ناضمر نع موصلا عقو , اعوطتناضمر موي ىف ىون ول هنأ نوررقي ةيفنحلا
 محاز دقف هريغ ىون اذإف ٠ مايصلا نم ناضمر ريغل عسقي ال تقولا نال
 .هريغ ىلع مدقي ضرفلا نآل ىغليف هتقو ف ضرفلا

 هرابتعا حصن ديقملا ريغو « نمزب ديقملا ضرفلا ىف مالكلا نإو قلما

 ءعسوم تقوب ديقم فانئتسالات قو كلذكو , ةضراعملا تقوف « نيناوقلا ف

 ساغلا تقوامأ ءضقنا تقوكلذكو « ةدملا هذه نم تقو ىأ ىف زوجي هنأل

 نيعت دعب نمولأ ءىدتبي نأ ىلع « هببس درجوب دودحم هنإف « راظنلا ةداعإ

 ؟ ص ىلا نيدهلا لام لوصألا بيذبس (1)



 : بولطأا يدت ثيح نه بجاولا مييسقن

 ءادأك ادحاوهيف يواطملانوكيىذلا وه «نيعملا بجاولاو ءريخم بجادو نيعم بجاو ىلإ بولدطملا نيعت ثرح نم بجاولا مسقني - ؟1/
 بجاولاو ءكلذك تابجاولا قكأو , بولاطملا ىف رييخت هيف نوكي الو ., بولطملا هيف نيعتي امم كلذ ريغو « ةاكزلا ءادأو , دقعلاب ءافولاو نيدلا
 آنمامإف قاثولا اودشف وممن اذإ ىتح ٠ : ىلاعت هلوق ف ىرسألا ةبسنلاب . ءادفلاو نملا نيب مامإلا ريت , نينثا نيب رييختلا لاثمو « ةثالث وأ نينثا نم ًادحاو نوكي لب « هنيعب آد>او هيف بجاولا نوكيال ىذلا وه ريخنا
 رييختلا ةثالثنيب رييختلا لاثمد « اهرازوأ برخلا مضت ىتح ءادفامإو ؛ دعب
 دا رفألا نيب جاخلا ريبخت ًاضرأ ةثالث نيب رييختلا لاثمو « مايأ ةثالث مايصف دحي 1 نف ؛ةقر ريرحت دأ مهتوسك د أ ؟_لهأ نومعطت ام طرسوأ نم نيك اسم ةرشع ماعطإ هترافكف ناميألا متدقع اب مذخا, نكلو : كناعأ ىف وغللاب هللا م« ذخاؤرال» : ىلاعت لاقدقف. مايأ ثالث مايصخدجب م نف:مهتوسك و أ نيك اسم ةرشع ماغطإ وأ ةبقر قتع نيب كناحلا ريخ دقف « نيملا ةرافك ىف

- 
 . ةدحاو ةين ىف ةرمعلاو جحلا عمي نأب نآرقلاو ؛ جحلا ربشأ ىف يحلا ىاوش 5 أهنم للحتي 5 ةرمعلا ىو نأب عتعلاو 2 ملوحو جلا ىو نأب 35

 لثمو « هيف مث ال رخآلا ضعبلا ءادأ عم ضعبلا نع عانتمالا نآل « لكلا نع عانتمالامثإلاعضوم وه ىنلا عانتمالا ذإ « مذلا قحتساو . مثأ لكلا .نععنتما اذإ هزأ ىنعم , ىلكلا رمألا وه ريخملا بجاولا ىف بواطملاو
 . بجاولا نمز ىف كانه رييختلاو «بجاولاعوضوم ىف انه رييختلاف ؛ مثإلا هنع طقس اهيف ريخملا ضعب ىدأ اذإ ريخملا بجاولا كلذكو , مثإلا طقس هضعب ىف ىدأ اذإ ثيحب نمزلا لك ىف بولطم بجاولا نإفعسوم نمزب ديقملا بجاولا لثمك ريخملا بجاولا



 هس سعال

 : ردم تيح نوه تبجاولا ميمسقت

 دح هل بجاو : نيمسق ىلإ هريدقت ثيح نم بجأولا مدقتي -

 فاثلا نمو ضئارفلالك لوأل | نمو.دودحدح ردقم ريغ بجاوو ؛دودع

 ؛ ةالصلا قدوجسلا رادقمو عوكرلا رادقمو سأرل ل ىلع حسملا رادقم

 ىلاررمآلا نم كلذ ريغو « اهريدقتب مكح ردصي نأ لبق تاقفتلا رادقمو

 : !ذه ىف نيحضاو نيلثم دجبن انإو : هريدقتاو صخشلا ةقاطل اهريدقت كرس

 تياث نيعم امهيف بجاولا ناف « رطفلا ةقدصو ةردقملا ةاكرلا : امهدحأ

ال وجحو باصنتلا رفازثو لاملا رأد اتم لوألا ُْى طظحالب
 ظحالبو «لوحلا ن

 . كلذ ٌْق فالتخا لع باصنلا رفآوت ىناثلا ٌْى

 ىأر اذإ هنأ وهو« هللا ليبس ىف قافنإلل ةبسنلاب رخآ بجاو كانهو

 أذهو , هترورضعفدي د : هتجاح دسي نأ هيلع بحي هناف « ةصمخم ىف ًاريقف

 قافنإلا ىلع رداقلاىلع نإ اولاق كلذلو « لاملا نم رادقمم ردقم ريغ بجاو

 ريغءاطعىاثلابجاولاو « ةنيعم ةبسنب ةردقم ىهو ةاكرلا بجاو , نيبجأو

 سيل»:ىلاعت هلوق نومضم اذهو. هئادآل وه نيعتو هباسأ ترفاوت اذإ ردقم

 للاب نمأ نم رمل نكلو :« برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولاوت نأربلا

 ىوذ هبح ىلع لالا فأو« نييبئااو باتكلاو ةكئاللاو رخآلا مريلاو

 ماقأو باقرلا فو« نيلئاسلاو ليبسلا نباو نيكاسملاو ىئاتيلاو ىبرقل

 بوجوو ةاكزلا بوجو نيب عمج هناحبس هدجن انهو « ةاكزلا ىتآو ةالصلا

 ةاكرلا نأ ررقف نيكاسملا و ىماتيااو ىفرقلا ىوذ هبح ىلع لاملا راثيإ

 . ردقم ريغ رخآلاو رودقم بجاو

 - .ًامءاضقلا ليقردقمريغبجاو اهناف « براقألا ةقفن وه : ىناثلا لاثماو

 بحي نم ةقاط هل عستتام رادقمب ريقفلا هبيرق ةجاح دس اهيف ساسآلا نآل

 .٠ روفلا بيرهتأ تاجاح نم ىرورضلا دسامو 5 ةقفنلا هيلع
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 نال . ليبقلا اذه نم اهب كلا وأ اهريدقت لبق ةيجورلا ةقفن نإو
 «معطملاو سبلملاو نكسملا نم نيكسفلا وه ةيجورلا ةقفن بوجوىف لصالا
 ريصت ريدقالا ىلإ نيكقلا نم بوجولا ىلقتنا اذإو. ردقمب سيل كلذو
 2( ةردهم

 ماذإ « ةمذلا ىف ًانيد نو كي ًايلام ناك اذإ ردقملابجاولا نإ اولاق دقو

 فالخ ىلع اناقيم قد زتماذإ ةةمذلا ىف ايد نوك.-: ةاكرلاف , هتقو ىف هدب

 نم تام اذإ ةكرباا نم امم ادأ قد دابعلا نويد عم امبترم ىف ءاهقفلا نيب

 ملاذإو . همذلا -ق نيد نوكت تزرق“ ةءاذإ ةقفنلا كلزكو ا مد نأ رغ

 روبمج نك-لو . هباحصأوة ةقيثح ىبأ دنع ةمذلا ىف ًآانيد تبث ال رد##

 هناف عانتمالا ف قح ريغ نم اهمقفن اهل دؤي مل هنأ تبث اذإ هنأ اوررق ءابقفلا
 ضي وم: هن أل يع لب « ةمذلا ىف ردقم قح كلذ نأ ىلعال ءاطدب عفدينأ بج

 . نوناقلاةيمستوىضاملا ىلع ىضاقلا ريد# بحسني كلذلو , قدح نم اهماق امل

 : حماست هيف ند اهنأب امل

 نآلءريدقتلاوأ ءاضقلا لبق ًاردقم ناك قا نإلوقن نأ انل غوسي الو
 . ًاريدقت كلذ سيلو « هلثمب قيلي امب ةجاحلا عفد ناك امساسأ

 : هيله ب»» نه نيدذ ثيح> نه بجاولا مست

 ىلإ هنيعت مدعو هيدي نم نيعت تيد نم بجاولا مسق ا نهب

 هيف هجوي ىذلا وه ىنيعلا بجاولاف_ىئافك بجاوو ىيع بجاو : نيمسق
 « منأ وه هكرت اذإ تح « هئيعب نيفلكملا نم دحاو لك ىلإ مزاللا بلطلا
 ءافوو هاكزو ةالص نم ابكرات ملأ ىلا ضئارفلا لكك . مذلا قحتساو

 . هقحح قح ىذ لك ءاطعإو , دقعلاب

 .نم لعفلا ققحت هيف بولطملان وكي ىذلا ضرفلا وه ىنافكلا ضرفلاو
 . دحأ قحتسيالو , نيقايلا نع مثإلا طقس ضعبلا نم لعفلاعقو اذاف ؛ ةعامجأ



 سلس ل

 .فورعملاب سآلاوءةتلا ليس ىف داوجلاك , عيمجلا م دحأ هب معي ل نإ و ؛ امذ

 .دجر# ىتأا ةرهبكلا ةمامإلا ةماقإو « تملا ىلع ةالصلاو  ركدملا نع ىهنلاو
 .لب « هنيعب صخش ىلع بجت ال ىلا تابجاولا نم كلذ ريغو « نيملسملا نيب
 .ىفو « لحلا نيدلا لامج لوقيو « اهئادأ ىف ةنواعتم اهقيقحت ةعامجا ىلع بحي
 .ىأ )١( : العاف كراتلاناكف رخآلا لعف ماقم موقي دحاو لكل عف ةيافكلا
 .نوكيف ٠ هريغ لعف ماقم موقي.دحاولا لعف نكلو « عيمجا ىلع بلطلا نأ

 .لعف, مل نمي ةقالع هل لعف نم ذإ « رابتعالا اذه. العاف لعفلاب مقي مل نم

 .تابجاولا ءادأ ىف ةعاجا نيب نواعتلا كلذو , هنع بئانلاةلزنع هلمعفف هتلعج
 .. ةعاملا ةحلصع .اهلاوحأ رثك أ قلعتت تابجاولا هذه نآل . ةيئافكلا
 ,موقي ال نكلو ؛ بجاولا اذهب ةبطاخم هداحأ نواعتي الك اهرابتعاب ةعامجاو

 , قافكلا بحاولا نإ : هنع هللا ىضر ىعئاشلا لوقي اذلو ء ضعبلا الإ هب
 .ةلاسرلا ىف رك ذ دقف ؛ صوصخلا هجو هب دارمو « مومعلا ىلع بولطم

 « صوصخلا هيف لخديو مومعلا هب داري ًاماع هماشقأ نم نأ ماعلا ٍباب ىف
 . بارعالا نممطوح نموةئيدملا لهآل ناكام ه : ىلاهت هلوق الثم هل برضو

 : ىلاعت هلوقو « هسفن نع مهسفنأب اوبغري الو : هللا لوسر نع اوفلختي نأ
 .تلمتحا : ىلوآلا ةيآلا ىف لاقو ءامهرفيضي نأ اوبأف ابلهأ اعطتسا ه
 .تناك ام هنع فلختاا ًادحأ عسي ال قيطم لك ىلع ء هلك دابجلا نوكي نأ

 دصق ايف ضرفلاب دصق نوكي نأ تلمتحاو . . . ةاكرلاو جحلاو تاولصلا

 ةيداتاكردم نيكرشملا نم دهاج نمدابج + ىف ةيافكلاب ماق نمنوكيف ةيافكلا

 اكام لك اذكهو . .. مث !نمفاخت نمأج رخو « لضفلا ةلفانو ء نضرفلا
 .نم نيملسملا نم هب ماق ة اذإف ؛ بوي مف ةءافتكلا دصق ًادوصقم هيف ضرفلا

 روطم ا ىلع ند فس اوي نيس ةمالملا وه لخحلا .نيدلا لاجو 0 لوصألا بيده )031(

 ًامماج بيذهتلا هباتدك بعك ىذلا ةميدلا دنع وصألا ءاهقف نم وهو . ه4 ةئم ىفوتملا



 :ىناعتهلو هل هللأ ءاش نإ كشأ ال لب 3 مثإلا نع .١ فاخن نمج رح ةيافكلا هيق»

 املأ 1 أاذع مب ذعي أورفنت الإ.

 هب داري ماع هنأ ىنافكلا ضرفلا نع ىمفاشلا ريبعت نإو -ع٠
 ىف هتعيبطب هنكلو « هب ةبلاطم اهلك ةعاملاذإ , مك ققد ريبعت صوصخلا
 ملاذإ] عبمجا ىلع عقب ج رحلازو.. ةعاما ضعب الإ هيدؤي ال لاوحألا رثكأ
 ءادأ ىلع نيرداقلا عم هجوم ب اطخلا نأ دوصقملا نآل . ضعبلا اذه هدب

 . هل قلخ امل رسيم لكو . فافكللا بجاولا“

 موقي ناك نإو « ماع ةيئافكلا تابجاولاب ةيآلا باطخ نأ مهف اذإو
 ةيافكلا ضورف نأ كلذ ىدؤف عيا: نيب نواعتلا ليبس ىلع ض.عبلا هب
 هقفتلاف ء داحألاو فئاوطلا ىلع ةءزوم اَهنكلو . عيبا نم ةبولطم ةل
 « ةيافك ضرف ةعاررلاو « ةيافك ضرف ةسدنهلا لع و.ةيافك ضرف نيدلا ىفا
 هب موقيو . ةعامجلا هنع ىنغتسنالل لمعوأ ةعانصلكو ؛بطااو داوجلا كلذكو
 صوصخلا للعهب بلاطيو « ةفاكلا هب بطاخي ىداصتقالا و ىعاهتجالا اهماظن
 « بابسألا ةئيهنب ةيلاطم ابلك ةعاملاف , هيلع ةردق هدنع نم ةصاخلا نمب
 تناكنمو « ةاضقلاو عانصأ أو ع زااونوسدنبملاو ءأدل طاللا اهندب ن م نوكسيل“

 ًابقفتم وأ ًادهاق وأ ًابببط وأ ًاسدنبم وأ ايضاقن وكي ن وكي نآل ةيافكلا هدنع
 ماعلا باطلا ققحتب كلذ, و.هل لهأو هايف صوصخلا ىلع بلاطم . نيدلا ف

 لعفلا ققحتي مل نإ عيمجا مثإ ف ببسلا نيبتيو « صاخلا بلطلا ققحتيم»
 نممايقب هب ًامئاق دعي ا ضرفلاب مقي.مل نم نأ ًاضيأ تبثو : بولطملا
 . بابسألا ةئيهت ىف لخد هنآل ىدأت

 : لاقف ميقلا ىنعملا كلذ تاقفاوملا ىف ىطاشلا حضو دقو ١-
 ىلع اهدسب نوبولطم مم ةماع ةحلصع مايق ضرفلا كلذب مايقلا نإ

 .نإو نوقانأاو ؛ امل الهأ ناك نم كل ]ذو « ةرشابم اهيلع رداق مهضعبف 2, ةلججأ#

 هيالولا ىلع ًارداق ناك نف نيرداقلا ةماقإ ىلع نورداق - اهيلع اوردقي م ٍ
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 كلذ ةماقإ وه رخآ رمأب بولطم املع ردقي ال, نمو « اهتماقاب بولطم رم

 ريغو 2 ضرقغأا ةماقاب بولطم نذإ رداقلا هلأف ؛ أمس مايقل | ىلع مهر انجإو رداقلا

 ةماقإلاب الإ مايقلا ىلإ رداقلا لصوت ال دأ 3 ردا كلذ حث دقت بولطم رداقلا

 ٠ بجأو ورق 44 الإ بجاولا مت دل بأي نما

 35-3 اتمرومألا َْق مثردقو ٠ ةفادغم سانلا 1 بهأ ودم نأ ىطاشلا نيب دقل وو

 وأ ة هع انصال كلذو ٠ ةسأب ايرلأو ةرادالل اذهو 0 معلا أمم لو أذهف 08 ةتوافتم و

 ىد 2 هل أمت اهىلءءىرمأ لك فري نأ بجعاولاو 2 عارصلل أذهو 3 ةعارزلا

 :لوشو 2 هملإ لامو 8 هيلع يبلغ مف دوعأو لكزرس

 قيردف ال وأ ري هنآل 8 موق ةيافك ضرف وه لعف لكل فرت كلذبو

 اهلاج تعش م َّق فدو دمف ريسلأ نع زجعو ركاسلا فقو ثيحيف 0 كرتشم

 تاياغلا ىصقأ ىلإ لصي نأ ىلإ ربسلا ىف داز ةوق هب تناك نإو : ةلملا ىف

 . ةرخآلا لامعأو ايندلا لاوحأ ميقتست كلاذبو : ةيئافكلا تاضورفملا ىف
 ىلع وه الود>او بيترت ىلع سيل ةيافكلا بلط ىف ىقرتلا نأ ىرت تنأف

 دصاة م ا ثيح نمر راطموهالو قالطاب ضعبلا ىلع وه الو 8 قالطاب ةماعلا

 ىح دحأو راغن هيف راني نأ حصي,ال لب 2 سكعلاب الو 3 لئاسولا نود

 3 عيزوتلا أآذه لثع مالسإلا لهأ َّق عدويد 3 ليصفتلا نم ودب لصفب

 . هوجولا نم هجوب ه3 لوقا طيضنا أم الإو

 لك ٠ عيمجأ ىل> بجأو ةيئافكلا ضورفلا قيقحت نأ نيبقي اذ<و

 رداقلا ربعو 3 لعفل 5 لمعل ا موق نأ هيلع رداقل اف 0 هتردق هل هميم م ردقب

 :ةلمجاىف عيملانم عقودق لمعلا قّقحت نوكس كلذب و « رداقلا نكمي نأ هيلع
 مايقب 4ب ماقدق دعب لعفلاب معي مم نم نأ نم ىلا نيدلا لاح ةلك قدصتو.

 لعفلا اذهب هريغ
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 ودملا

 وهو 1 2 مزال ريغ الط لمذا عد امثل بلط ام وه بودنملا | :

 عرشلا ىف مذي الو هلعاف حدع ام وه وأ « كرا بقاعي الو هلغاف باث ام

 ا ءابقف نم ء ءاملعلا ضعب هق رعدقو 2 كرات
 عم هلعف حجأرلا وه هنأب

 كمي ؛ هريغ نم رك 1 بودنملا ىف يم حضوب في رعتلا أنو نإو 2 كرت زاوج

 . صنلا مثو و لق ام” مورالا ههج ىف اع سول لمعفلا حيج رث نأ

 ىعهسلو 3 عوطتلا ىمسسل ف ؛ ةئسأأ ىمهسإ 5 6 ةلفاتإا ىعهسإ بوداذملاو

3 

 جرخت الو « هانعم ىلإ ريشت ظافلأ ابكو « ناسحالا ىمسيو بحتسسملا

 . هأمرم نع

 : بنا رم بودنملا نأ هل نيب +: ةيرشلا ماكحأل ىرقتسملا نإو جمس

 تسيل اهنأ ىلإ ًاهنم اهئادأ لع كك م ىنأأ مزال ىلا ىهو , ةدكو ملا ننسلا هنق

هن ايلوقيا نم دنع رتولا ةالصك  ءادالا مز ال ا ضرق
 نيتعكر ةالصكر « ةئس 

 ةدكوم نيس أباك هذهو « ءاشعلا دعب و برثملا دعبو ربظلا دعبو . رجفلا لبق

 اهلعمواد ةنسلةدن اعمز وكي 5 رتنآلل « بقاعي الو . ايكرات ماليهنإ اولاق دقو

 جاورلا ءابقفاا ر روممج دنع ةدكٌؤأ] نئسلا نمو : لسو هيلع هللا لص لوسرلا

 قاف َ 1 وأ ةروس ةءارقوءلادتعا لاحف ن وأ وكي نيذلاهيلع نيرداقلل

 | لق عيرأ ةالمكأ ةدك ملا ريغ ةئساأ دك أت اذلا ىف ةيترملا هذه ليد

 ةدكؤم سهغ ننس أمل ف ءأش أ لبقو 2 رصحلا لق
 - 2 ىنا | نآل

 ام

| الع رداقلل هةضورفملا ردع تاقدصلا كلذ 3 نمو « ب ل
 0 قدصتي نم نكي ل. اذإ

0 

 أرطضا لاد ف هيلع

 «نيتقب أس 5 نيت رأأ نود وهو بودنملا ليقوم سانلا هدم رمأ كا ده و

 غيلبتلاب ع تاذ نكت م ىلا هب داعأا أ هنودش ف 2 ىذ !اب ءادتقالا وهو

 5 هتيحل لاسرإ و هبريششمو هلك < دو مالساا هيلع ةسدأك هعرش نايبو هبر نع

 نآل « اهتاذ ىف ةنسحتسملا رومآلا نم كش الب اذهو . ميركلا هب راش صقو
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 نخاألا كرت نكلو ؛ مالس !او ةالصأ هيلع هل مب ركنلا ليبق ن اهب ذخألا
 تك زوخأ نمو + امالم وأ أمذ ًاقحتسم 2و ب َ اوحتسم صخشأ 38 الا
 عدتبي هنإفمزجلا هيجو ىلع بولطم م أ هنأ ىلع وأ . نيدلا نم ءرج هنأ لع
 . كلم سلام نيدلا قا

 ةراشالا ن ماديا هريغ ىلإ بودنملا ىف مالكلا كرقن نأ لبق -

 : هل اهيا وم َْق ىطانشلا امهندب 2 نبأ ىلإ

 راععت يام ىنأأ نع ةرود دام هزس بودذم كي أت بد بودنم لك ذأ املوأ

 ىلا ةازيع تابودنملاف 4كم لع ةمرادملل 4 هعبرد و ا هل ىم وأ كك اولأ ًامداخ

 ضرفلا ءادأ اه مايقلا ىعدةسإ سفتنلل ةضاي رى ذإ تاج ١ ولل سرا اذلاو
 بجاولا )أ ىدؤ ةلاحعال هتاف هم ؛ادأ ىف رأ ر هتس الا مزتلم ريغ لفاونلا ىدأ نف
 رصقب نآل ة هةض رعوبف ل اقأ ونلا ء دأ ف رصق نهو ؛ 4 ءادأق را رار ١ متسالا ًامورلم

 . تامجاولا ءادأ ىف

 1 أ ًاراتعا هتربتعا اذإ بودنملا : لاقملا اذه ىف ى طاشلا لاق دقو
 نم ناكأ ونس 4 راكذت و أ هل ة ةمد_قم امإ هن 6 بجاولا ًامداخ 4 دوجو

 : 00 مت اولصلا لفاونت 5 بجأو 4س نم ىذلاف 3 ال مأ بجأو ه4.فطج

 ريغ نم ىدذلأو 0 « اهضكأ رق نم هم كلذ ريغو جت لاو ةقدصااو مايصلا لفاونو
 ريغو ةنيزلا ذخأو 0( ىلصملاو بو أ و ل ىف ث 50 ةرابطك كسل

 ناسللا فكو ,روحسلا ريخأتو 2 راطفإلا ليجعتكو 0 ةالصلا عم كلذ

 نكت منإو عاونألا هذه نأ ىأ .(9), كلذ هبشأ امو مايصلا عم ىنعي ال امع
 روحسلا ريخأتف 4 25 د قمو 5 وقع ى هم اهرواجت ىلا ضنا رغلا سند نم

 لامعالا بحأو 84 مف أ ارمدسالا ىلعا ردا صخيشأأ لعجو 3 مايصلا لوس

 . لق نإو اممودأ هللا ىلإ

 1 ةالصلا ىفةحصطتا رش بف» ريغىفامأ ءتاب ودنه هذهناف « كلام ب هزم ىفهلك كلذ )00(
 . ةيراجتلا ميط ١9١ ص ١  تاقفاوملا (9)



 بودنملا نأ نمآضي أىطاشلاه ررقاموههيلإهينتلا بج ىذلا ف اما مالا
 مزال ىل ادا نا نأ ىأ لكس اب مزال هنكللو جلاب مزال ريغ

 صضعءب ق فابكرتي نأ نإ هسااالل زو بأ ايحأ اهمزالي مو املعف يا وأ « يي نا

 ناذالاف 2, ةلمج اهكرتي نأ زوج ال نكللو ظ اهرثكأو اهلج َّق وأ لاود>ألا

 3 هكرت ىلع أوقفت نأ دلي لعل دوج الو ع ةلج مرتي نأ د>ال زوجي ال

 ناف « ًامات اكرت ةءاملا كرتي نأ صخشل زو الو : المح هيلع اولح الإو
 كلذ نمو 8 هيلق ىلع عبط ثاالث فوف ةعاجلا كرت نهود : لوي 2 ىنأأ

 عةمالا هتملذف الإو 1 ةءامجاهكرتت نأ زوجال نكلوءزجلاب ةس هناف حاكنلا

 . ةيافك ض رف جاورلا نإ ةعيشلا ءارقف ضعب لاق اذاو

 ًابجاوناك ءرجلاب أبودنم لعفلا ناك اذإ : ماقملا اذهف ىطاشلا لاق دقو
 ةالصو ةسعاججلا ةالصو « اهريغ وأ عماوجلا دجاسملا ىف ناذآلا6 لكسلاب
 رئاسو « ةرمعلاو ؛ رجفلاةنسو ءرتولاو حاكذل و عاوطتلاةقدصو «, نيديعلا

 كراتا اح رجل ةلمج كرت ضرفولو « ءزجلاب اهمل] بودن٠ امنإفبتاورلا لفاوتلا

 لهأ قحتسي كلذلو « مالسإلا رئاعشل ارابظإ ناذآلا ىف نأ ىرت الأ ءالا
 ح رجب ابكرت ىلع مواد نم ةءامجا ةالص كلذكو , هوكرت !ذإ لاتقلا رصملا

 مق ةعامجا كرت ىلع م واد نم يتم 0 لوسرلا ذنعوت دقو  هتداهش د لبقت الف

 « حيصي ى موق ىلع ريغي ال مالسلا هيلع نآك 5 ٠ مهتويب مييلع قرح نأ

 عر اشالدوصةهنم هيفام نضال حاكتأاو ٠ راغأ الإو , كسمأ ًاناذآ عمت نإف

 ةلج هل كرتلاف , كلذ هيشأ امو ىتاسنإلا عونلا ءاقبإو لسنلا ريثكل نم
 الف تاقوالا ضعب ىف ناك اذإ امأ . ًامئاد ناك اذإ نيدلا عاضوأ ىف رثؤم
 . )١( هل ريثأت

 )١(الموافقات  1١ص 5



 مل جامعا

 < ارلكع راشأا م اوأ كسامت ىلع لدي ملس ر اهن كلش الب راغنأا اذه نإ د

 . مزال ريغ ناك مأ ًامزالا مف بلطلا نكأ ءأوس

 ماردجلا

 محلا هجو ىلع هلعف نع فكل عراشلا بلط ام وه مارحلا - عه
 كلذو « ًاينظ ناك مأ آيعطق موزلا بجوأ ىذلا ليلدلا ناك أ ءاوس:مدزللاو
 ظ ميرحتلاب كلا ثيح نم ميرحتلا ليلد نيب نوقرفي ال د رورمجأ دنع

 ثيدحو . رورشملاو رتاوتالا ريغ ثيدحلاب تبث ميرحتلاب اب مخل ا١نأ ذإ

 . داقتعالا نود لمعلا ىف ةجح ةينظلا ةلدآلا نآل ؛ ىنظ ليد رهو داحألا

 ليلدب تبثينأ ميرحتلا تويثلنوطرتشيف ةيفنحلا امأ . رورخجا رظن ىلع اذهد
 أولوقتالو » :ىلاعتهلوقىف هنع ىهنملا مولع قبطني ال تح هيف ةببش ال ىعصق

 «بذكلا هللا ىلع اورتفتل مارح اذهو لالحاذه بذكتلا مكتنسلأ فصت اذ
 ناكدقو ميرحت ةهارك اهو ركم ىنظ ليلدب همي رف تييام نومسي كلذإو

 ةفينح وبأ لوقيو ؛ هوركملاب هنع نوربعي دمحو فسوب وبأو ةفيتح وبأ

 مارح لوقي نأ نم ًاز رحت ههركأ

 لستقو « ىزلاو رخلا برشو ؛ ةتيلا لكأ اهنم ةرهثك هلاثمأ مرتأ نإ

 ىذالاو ؛ لضابلاب سانلا لاومأ لكأو « قحلاب الإ هللا مرح ىتا سفنلا

 . رثكأ وأ دشأ ررض عفدل ناك اذإ الإ : هلآوحأ لك ىفو٠ هعاونأ لكب

 : مارخلا مايسقأ

 كشال ار
 هيف الإ اع و حا ابأ امو « ةيلاغةرضم هيفو الإ آرمأ عراشلا مرح اف هيف

 نوكيام لإو ٠ ا هررض نوكيام ىلإ مسق:.اذهىلعمأ رحلاو « ةيلاغ ةعفنم

 .نيمسل مارا نوهسفب كلذلو 3 نفاذ هزررخ صم ىلإ ىدؤي هنال ا.يضرع

 رض اراض نوكي نأ هيف ميرحتلا ساسأ مارحلاو 5



 .ههيف امل همي رحت ىلإ عراشلا دصقام هتاذل مارلاف . هريغل مارحو ٠ هتاذإ مأر تح

 كلذ ريغو , ةقرسلاو ىنزلاو « رخغلا برشو « ةتيملا لك أكى اذ ررض نم

 ..لقعلاو ءلاملاو . ليتلاو مسجلا ظفح ىهو ٠ سا تايرورضلا سم ام

 .« ةسخلا رومألا هذه نم دحاو ىف ىرورضلا سك هتاذل مرخلاف . ندلاو

 الإ هذه نم دحاو ىلع ةظفاحملا هعم ققحتيال ىذلا وه اهثم ىرورضلاو

 نيدلادسفي ىذلا وءلقعلل ةبسنلاب ىرورضلا سمي لقعلا بهذب اف ء« هدوجوب

 .٠ اذكهو 2 نيدلا نم ىرورضلا سمي

 لإ ىضفيال نكماو 2 هتاذل ال هيف ىمنلا نوك ىذلا وه هريغأ مرغاو

 .فرلا م «فرلا ىلإ ىضفي هنآل ؛ مرح وهف ةأرملا ةروع ىلإ رظنلاك « ىفاذ مرحب

 ؛ هتاذل مرا | ؛رلا ىلإ ىدؤي هناأل ؛ مارح ىوبرلا عي بلأو ؛ هتاذأ مرح

 ابك أي ذإ اير ىهو ةدئافاا ىلإ ىدؤي هنآل مأر > ةدئافب ضارقتسالاو

 ىضفي هنآلل «ما رح مراخلا نيب عمجاو ,هتاذ ُْق مارح ايرلا لكأو « ضرما

 , سكستتال ,: ةييَم لوقي كلذلو ٠ ًايتاذ ايمن عراشلا اهنع ىهن ىتلا ةعيطقلا ىلإ

 ٌمكنإ ؛ اهتخأ ةنبا الو اهبخأ ةنبا ىلع الو اهتلاخ ىلع الو اهتسع ىلع ةأرملا
 ريغ اذكهو . هتاذل مرحم ماحرألا عطقو « مكماحرأ متعطق كلذ متاعف نإ

 . هتاذل مرح ىلإ ىدو اهنالءتمرح ىلا رومالا نم كاذ

 وهو « ضراع رمأل هيف ميرحتلا نوكي ام ىلع هريغل مرا قاطي دقو

 ىف عيبلانإف , ةعمجا ةالصل ءادنلا تقو عيبلاو ؛ ةيوصغملا ضرآلا ىف ةالصلا .
 ىهنلل هتلباقم وهو.ًاما رح هلعج ام هب نت! نكلو . ًامرحي ًارمأ سيل هتاذ

 ةعمجا موي نم ةالصلل ىدون اذإ ونمآ نيذلا اهيأي » ىلاعت هلوق ىف درو ىذلا
 .ةمواسلل ةجين ن وكي ىذلا عيبلا كلذ نمو..عببلا اورذو هلا ركذ ىلإ اوعساف

 .نمو « ضراءل ىهنلا ءاج نكلل و ؛ لالح هتاذ ىف عببلا نإف ؛ هريغ موسىلع
 .ضفري وأ رذي نأ لبق هريغ ةبطخ ىلع بطخ نمل ةبسنلاب جاوزلا دقع كلذ



 ةيصاس 4ب نرتقأ  ابودنم دعي هنأ لب هتاذ ُْف لالو هنأ عم 3 اوزلا دمع نإف

 . ميرحتأأ بابسأ لم

 . هريخل مرحلا نع فاتخي قاذلا مرحنا وأ ؛ هتاذل مرحلا نإو - ال
 : نيرمأ ف ضراعل وأ

 ةمرلا نإف ؛ دقعتا لطي دقعلا لح ناك اذإ ىناذلا مرا نأ : امهدحأ
 ا رمخ وأ ةتيم دقعلا لح ناك اذإف .لطبيف دقعلا نكر قحلي لاخلا لمحت ةيئاذلا
 وزلا دّوع عوضوم ناك اذإ كلذكو . الطاب نو كي دقعلا نإف هاريزاخ دأ وأ

 ملعيو ٠ 3 رحتلا ملعب وهد؛ ديوأتلا ىلع ةمر# ىلع دقعلا نآك نأب أ, هتاذل أم

 . لوخد نأك اذإ بسننلا تيد الو . الطاب نوكسي دقعلا نإف ةمر#لا ةقالعلا
 الإ فلاخي مو ءابقفلا رورمج دلع د_لا بجوي فز لوخدلا نوعو-
 تي ال ىبز لوخدلا نأ ررق دق ناك نإو ء دملا بوجو ىف ةفينح وبأب
 7 . بست ةعد

 دقعلا نإف . ضراعل وأ هريغل ميرحت دقملا ىف ناك اذإ ام فالخ اذهو"
 ةلب انحال ًافالخ رولا دنع دقعتي ةعمجا ةالص تقو دقعلاف « لطب ال“
 2 هوكي 3 دهعلت سم 3 ف ريغلا موس ىلع ةموأ اسملا عم دقعلاو 3 هير هاظلاو

 اخ ىلع ةبطخلا عم جاوزلا دقو ا قالص تقو عسيبلاك انآ دقاعلا

 !ر [رلاق نإ «ةيرع هاظلل ًامالخ ء روبمجا دنع مثإلا عم ًاحيحص نوكب ريغلا
 . هن الطب

 : اهتحص ىف فال ىردج هنإف ةيوصغملا ضرألا ىف ةالصا كلذكو
 نوكتةيوب رلا عويبلا كل ذكو , باصتغالا من مم ةحرحص اهنأ لع رورخجاو.
 مكسملا ىف نيبنسام ىلع نالعبلا نود مدنع داسفلاو : ةيفن1لا دنع ةد_اف

 3 هّللأ ءاش نإ ىعضولا

 عر رحما نأ هريغل مرنأ نع هتاذل مرح هيف قرتفي ىذلا : ىف ذا رمأللا

 ًُط درو ريض سب وها ,ىاذ هع رحت بيس نآل كلذوءةرورضللالإ حاب الهتاذلا



 عماد

 .لع ءادتعالا بالسإ ميرحتلا ناك اذإف هلثم ىرورخ الإ هع رحت ليز الف

 1 نآلل « ًايكطع توملأ ففيرخ اذإ الإ رسؤخا حا حاب امال اهناذر لإ برشك لقعلا

 . ًايرورض تسمم انآل تمرح ىتلأ تاروظحملا لبزت : ىلا ىه تارورضلا

 . سمرال هناك كلذ و ةرورضلا ال 4--ح أدل حامي هنإف هريشل مرح امأ

 . ةيؤرلا كناك اذإ اججالع دنع ةأر ما ةروع ةيؤر تحيبأ اذلو 3 ايرورض

 . ج العلل ة ةمزد ال

 .ةتملا لكأ ةدحاب :] ىف هك ىنأ أهرسف دق رو لظوملا جيت ىتأ ةرورضلاو

 ,هلكأب ؛ ام دج الو ءاسملا .ىأ قود حويصلا ىفأي نأ د : يم هلودب

 عايض ىثح وأ , روظحلا لوأ' 3 م نإ ثنأ«عد5 اجلا ىلع ةيشالا ةرورضلأ نعم
 2. ن"-2 هاك هلام

 كرتلا ىلع بنتارطإ نأ ىو ضرأاعل وأ .هريغل مر حيبلا ىلا ١١ ةجاحلا امأ

 .قأر أ ةروع هتيؤرو بيطلاب الثم كلذل | نب رض دقو ؛ جرحو قيض

 هوركملا

 .هنع فكلا عراشلا بلط ام وه ءابقفا روومج دنع هورركملا عم
 دصقي ل هنأ ىلع لدي امب ىهناا طقف نرفتاو « هنع ًايهنم ناك نأب مؤلم ريغ بلع
 ةرثكو لاقو لبق مكل هركيي هللا نإ , : بكم هلوق كلذ نمو « مجرحتلا هب
 .ءاشأ نع اولأستال ونمآ نيذلا اهمأي» : ىلاعت هلوقو « لاملا ةعاضإو لاؤسلا
 .ءمكلدبت ْن أ رذلا لزس» نيج اهنع اولأست نإو . موت مك ] دمت نإ

 .ىف الإ هوركملا نوذرفي ال ءابقفلا رورمج دنع هوركملا فيرعت اذه
 مارحلا نأ نوررقي مهنإف ةيفنحلا امأ , مزلم ريغ ًابلط هنع فكلا بولطملا
 . مرخغأ ىف لخدب الف ء هيف ةهبش ال ىعطق ليأدب هنع فكلا بلط ىذلا ره
 .ىبنأا نم عونلا كلذ نولخديو « ةمش هيف ىنظ ليلدب هيف م رمل تيث أم
 .ةها رك هور كم «نيمسق هوركسملا نومسقي كل اذ لعوءهوركسملا بأ بأب-ق هنع



 بجاولل لباة ملاوه ميرحتةها رك هوركملاوءهيزنت ةدأ ركهوركمو « ميرحنأ
 سبلك « ةهيش هيف ىنظ ليلدب هيف مزاللا فكلا بلط تبثام وهو « مدنع
 ةها ركو « مهل ةبسنلاب ةضفلاو بهذلاب نتختلاو «لاجرلل ةبسنلاب ريرحلا
 وه هيزنت ةهاركهوركملاو , هلهأ عم ةلادعلا هنظ ىلع بلغيال نمم جاوزلا

 .٠ ءابقفلا روج فر رعت عم قم هقي رعتو 2 بودنملا ل امل

 مذيف ةيفنحلا امأ « كرات حدميو , هلعاف مذيال روبما دنع هوركملاو
 ةهارك ةحهاركملا تناك نإ مذي الو , مجرحت ةهارك ةهاركلا تناك نإ هلعاف“
 كرات حدمب نيتبترملا اتاك ىف وهو , هيزغتت

 حابملا

 نأ هلف ءكردااو لعفلا نيب هيف فاكملا عراششلا ريخ ام حابملا - 8
 قفاكوشاا لاق دقو « ءىربلا وبللاو برشلاو لك آلاك , لعفي الأ هلو لعفي.

 هلعاف لعأ هنأ ىتعملاو : هكرت ىلع الو هلعف ىلع حدب الام حابملا : هفيرعت
 نإو « هلعف لع ررض ال ام ىلع قلطي دقو « هكرتو هلعف ىف هيلع ررضاال هنأ

 :هقارأنم ىلع ررضال ىأ ؛ حابم دترملا مد لاقي م هلصأ ىف ًاروظحم ناك
 . زياجلاو لالحلا حابملل لاقيو

 مث لصآلا ىف هتاذ ىف اما رح نوكي ام حابملا ىف لخدأ هنأ ظحالب انهو
 آما رح ًاناسنإ هن وك ىضتق؟ همد ناكذإ « دترملا مدك الالح هلعجبام ضرعي
 ًامارح نوكسي ةجوزلا ربهم نم لام ذخأ نأ اك . همد ةمرح تلاز دترا املذ

 نهادحإ ماو جوز نكح جوذ لادبتسا مدر مأ نإو ه» ىلاعت هلوق ىطتةع

 رارمتساب 1 ]و « ايم ًام] و ًاناتم.هن وذخأتأ ًاًئيش هنم اوذخأت الف ًاراطنقع

 « هذخأت نأو أايسفن هب ىدتفت ال ام عفدت نأ زاج 7-5 قاقشلا#

 ةدرلا دنع مدلا ةحابإو « ادفلا ذأ ىف مثإلا ىف نأ ظحالي نكلو
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 نإف هيف ًاريخم نوكي لعفلا نأ ىنم «ءاحام كلذ نوكي نأ ىضتقي ال

 ءادتفالا نوكي اهناج نم زوششنلا ناكو ٠ ةرشعلا ترسعت اذإ سفننلا ءادتفا
 نأ هلو ذخأي نأ هلف , ًاحابم جورال ةبسنلاب لاملا نخأ ناك نإو « ًابولطم
 . نيلاخا ىف هيلع مث الو 2 بلطي الف وفعب

 بيتتماو رفكلا ىلع أ أرصم رمتسأ نإ ًايوجد لقي هدادتراب دئرملاو

 كلذبو ٠» هولتفاف هني دلدب نهد .مالسلاو ةالصلا 4 لع هل وَقْل كلذ وع بَل مو

 ىلع لدي أم هب نرتش 50 دق لب 2 آمئاد ةحابإلا ىطتش ال مثإلا أ نأ نيام

 . بوجولا

 تادح و نإ مثإلا وشب أمإ : : هي الث رومأ دأب تيد ةحابإلاو 86ه

 لوآلا نمو 4 لحلا ىلع صنلاب امإو » مل ! رحتلا ىلع صنلا مدعي أمأ 1و هتنيرك

 هللا ريغل لهأ امو 0 ريزفخلا محلو مدلاو ةتيملا كيلع تمرح و: : ىلاعت هلوق

 رومألا نم عاونأ ىناثلا ن زمور « هيلع مثإ الف داع الو غاب ريغ ِ رطضا نف هب

 دقف ٠ تاسطلال وانت كلاثأ نمو « هلاعتسأو عايذملا عامسك اهي رحت تيش ل

 باتكلا اوتوأ نيذلا اعط وتابيطلا 5 لحأ مويلا د ىلاعت هأ , ره ابلح تبدا

 .اذكهو >2 مل لح مكماعطو مل لح

 فماعطلا ةحابإف , اهتاقوأو ابعاونأ ردخت ىف وه امنإ ءايشألا ةحابإ نإو

 ظفحيل لك أي نأ ناسنإلا ىلعف : ماعطاا لصأ ىف ال . هتاقوأو هعاونأ زيت
 ءاش ةأرما ىأ جورتي نرأ لجرالو ؛ بولطم مأ ةايحلا ظفحو « هتايح

 ًاوَط وبلي نأ ناسن اللو « جوزتي نأ هنم بولطم نكلو « هل لحت تمادام

 ىف ةحابإلا عضوم ناك كلذاو , وط ىف هتاقوأ لك ىضقي ال نكلو . اثير

 ىطاشلا مسق دقوءاهتايلك ىفةماعلا لا وحلا امبعوضومسيلو ؛ ةصاخ لاوحأ

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ بولطملل هتمدخ ثيح نم 0

 ءزجلاب احابم نوكي اذه لاق دقو ء بولطم مال مداخخ : لوألا مس

 . ةلح كرت - ٠ نأ محصي الف 0 4 اوزلاكو ل ايلا لكس 1 سلا 03



 بس عم ْ

 ايم نوكي اذهو : كرتلا بولطم رمآل امداخ نوكي نأ : ىناثاا مسقلا
 ام ءاشلا مله نان. عايسلاو « وبلاك ع لكلاب ؛ كرتلا بولطم ءزيجلاب

 .هزنتلاوأ ووللا وأ عامسلا ىف هتقو لقاعلا ىضذشي نأ محصن الو.تاقوألا شعب

 امداخ نوكبال وأ حايمل امداخ نوكي نأ : 8 عبارلاو ْث أاغأا مسقلاو

 . (١)دوجو اهط نوكي نأ ىطاشلا روصتي مل نيمسقلا نيذه نإو ؛ ءىثل

 ةماعف هتاذ لعفلا امأ ؛ ءزجلاب الإ اح ايم نوكييال حابملا نأ نيبتي اذمبد
 ةماعلا لاو>أال ةيسنلاب نوكي لب , امئاد احابم نوكي نأ نكمن الف هلاوحأ
 . كرتلا يولطم نو دقو « لعفلا بولطم نوكي دق هناف

 : نيرمأ ىلإ ريشن نأ دبال حاملا ىف مالكلا كرتن نأ لبقو - ه١
 حابملا دوجوىنلودألا فاوملكتت نيذلا ةلزهعملا نم ىعكس ١! نأ : املوأ

 فلكملا هيف ريختي ةيعرشلا ماكحالا ىف ءىثال هنأ ررقو« عرشلا , ماكحأ ىف

 وأ لعفلا هبولطم نوكدت نأ امإ عرشاا ىف رومآلا امن] «كرتاو لعفلا نيب
 3 اشأأ رظن ىف هدوجو مدعو هدوجو ىواستي ءىش الو ؛ كرتلا ةيولطم

 رضلا مادامو « هل هعفنو فاكملا لع هررض ثيح نم فلكملا لعف "

 ارض رثكأألا عذكو ؛ أعفت رثك آلا بلطي عرا شااو « ناي واستي ال ءف عفنلاو

 « مدعأاو دوجولا هيف ىواستي ىذلا حاملا دجوي نأ ن ل ال كشالب هناف
 2 فكلاو بلطلا عراش كلا ىدل هف ىواستي وأ ءامذوأ احدم ىذتقيالو
 , فاتلل مسجلا ضرعي الو دوألا ميقي ىذلا ردقلاب بولطم الثم لكلا
 . هاني ىذلا ودنلا ىلع حابم ءىث لك كلذكو

 نم لعف لكو 6 صخشلا تاي عبيط عرش ماكحأ ْن اف هين اث ةبج نمو

 وهو 2 باقعلا بني امإ و باوث أ بلط ام ] صاخ دصقم هأ نوكي لاعفالا

 لع عراد مح نأ 1و .رثنأ 0 نإو؛ يخف ًاريخ نإ ب بوم ةينلا هدو

 .ا١ غ7. ١5 ص ١ حج تاقفاولا محار 01



 هس ع# اد

 ةينلا ىلإ امئاد هجتي ؛ قلخلا محلا هبشي درلاو لوبقلاب نيفاكملا لاعفأ
 . فكلاو بلطلاب عرشلا: ماكحأ نوكت دصاقملا بسح ىلعو ء دصقلاو

 رييختلانأ عقا ولا ناك نإ و« ىلعفلا رابتعالا نم عض وم هلرظنلا اذه نإو ٠

 : عسمدم هيف عونلا ريخت نكلو 3 بواطم الثم لك الاف امئاق لازام أذه عم

 . ةجابإلا رايتخالا عمو 3 رايتخالل

 هللا نأ ىنعمب ةيبسن هتحابإ] نوكت ام حابملا نم نأ : ىتاثلا رماألا - ى؟م

 اوناك ذإ ةيلهاجلا ف سانلا ناكاك , هنع افع دق هنآل , هيلع بذءيال ىلاعت

 6 مملابأ جادزأب موجوزتك 0 كلذ دعب نم مالسإلا هحبي . ملام نوحيشس |

 ىلع ميرحتلا ءاج نأ دعب مركلا نآرقلا صن دقو « نيتخألا نيب مبعمجكو

 نيالا نيذه ىف ىبنلا دعب ىلاعت لاق كلذلو «ىلاءت هلا وفع عض وم كلذ نأ

 . فاس دقام الإ

 عطاق صن ريغ نم هروبظ لوأ ىف مالسإلا رت ام ًاضيأ كلذ نمو

 ىفنأشلا ناك ا” «عطاقلا تابلا ميرحتلا ىلع هناحبس صف مث « ميرحتلاب
 باصنآلا ورسيملاو رفا امن] اونمآ نيذلا اهيأي د: هن احبس لاق ذإ « رفا ميرحت

 ديري امنإ « نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو
 نع ممدصيو. رسيملاو رفا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا مكشيي مقوي نأ ناطيشلا

 عطاقلا ميرحتلا كلذ لبق هنإف « نويتنم متتأ لبف « ةالصلا نعو هلا ركذ
 . حاملا عضوم ىف ميرحتلا هيف ءاج ىذلا رمآلا كلذ نوكي

 اهنأاوررقو ءوفعلا ةبترم ءابقفلا ضعب ابهابشأو لاخلا هذه ىمس دقلو

 ررضلاوعفنلا ىواستمن وكي نأ نكميال هنإف « مارحلا نيبو حابملا نيب ةبترم
 الثم رخل نإف« حدملا الو مذلا قحتسي ال هلعافو , كرتلاو لعفلا ىواستموأ
 ءررضااوعفنلاةيواستماهنإ:ىلاعت وهناحبس لقي مل ابي رحتب عطاقلا صنلا لبق
 كنولأسي ه : هناحبس لاق لب « مذلا امبراشالو « حدملا ابكرات قحتسي الوأ

 ( هقغلا لوصأ -ح غ)



 مدن هود

 اميعقت نمربك | امهعإو ء سانلل عفانموريبكم إ امهيف لق ء سيملاو.رخخا نع
 هلعف ىف سيلو .٠ ًاحابم هعفت نم ريك أ همثإ ىذلا رمآلا نوكي نأ نكميالو
 . حدم هكرت ف الو مذ

 ءرذعل ميرحتلا لبحي هنكلو , هعرحت تبث اًئيِش بكترا نم اذه لثمو

 امهبب نأ نيبقي مث , ةمرحم ةقالع هنيب و اهنيب نأ لعي ال ةأرما جوتي نك
 ةعقاوب ىلع ىلع نكي ملو , اعاضر هتخأ نوكت نأك« ةمرح ا ةقالعلا كلت

 دبع ثيدح هنكلو ؛ ةدحاو ىدث ىلع ايقتلا امهنأ لعي ناك وأ  عاضرلا

 ىف ًاروذعم نوكي نيتلاحلا نيتاه ىف هنإف ميرحتلا اذهب لعيال مالسإلاب

 ًاحايمهلةيسنلاب لعفلادعيال نكنل و « هنالطب نيبت ىذلا دقعلا ىضتقم لوخدلا

 هذهو « حاملا تسيلو « مثإلا ىه تسيل ةبترم ىف نوكي لب . ملعي نأ لبق
 . وفعلا ةيترم ىه ةيترملا

 « عفتلاو ررضلا ىواستم هنأ ىلع ح ايلا ىلإ نورظني ءابقفلا ناك اذإو

 هذهض رف بيرالب ىضتقي رظنلا !ذه نإف كرتلا وأ لمفلا دنع هيف حدم ال وأ

 « اهببشي ام اهزيغو اهان ركذ ىتلا رومآلا هذه لوانتتا وفعلا ةامسملا ةبترملا

 رذعلا عضومل اهيف ةذخاؤمال هنأ عم , مذلاو حدملا ىف ةيواسقم دعتال !هنأل

 . نيكاخلا ريخ ىلاعتو هناحبس هللاو ء. سننلا دوجو مدعوأ , لبجلا ببسي

 ةعزعلاو ةصخ رلا

 وه املقتني نأ هاضتقم نم نآل.قيلكتلا مكحلا عبتي بأب اذه ل ع#
 زئاج ىلإ موزللاو متلا هجو ىلع بولطم وهام وأ « حابم ىلإ ىبنلا عضوم

 كلذوءرخأ ىلإ يلكت مكح نم لاقتتالا نيب باب وبف « مولعم دمأ ىفكرلا

 فكلاب مهتبلاطو « لاعفأب نيفلكملا تبلاط ةيفيلكتلا ةيعرشلا ماكحألا نآل

 لامحالل لب اق ريغ ًاقاش فيلكتلا لمي ام فلك ءلل ضرعي دقو ؛ ىرخأ نع

 ةللمجا ىف ءادآلا عاطتسي نكلو . ةيداع ريغ ةقشمب الإ هؤادأ نكمي الوأ
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 ضي رملاك « هب عراشلا.بلاطي ىذلا لعفلاكرتي نأ ف اكملل ىلاعت هللا صخ ريفا
 هناف ء رخأ مايأ نم ةدعب هيضقي نأ ىلع راطفإلا ىف هل صخري ناضمر ىف
 بلاط ىذلا لمعلاو , عراشلا هل امصخر ةصخرلمعتسا دق رطفأ اذإ نوكي#
 . ةميزع ىمسي ءادتبا هب عراشلا

 لعفلان وكي و.« ءاذتبا تعرشام اهبأي ةعزعلا لوصآلا ءايلع فرع دق

 . لبصآلا مكحلا»

 سانلا لمشيو ءىلصآلا مكحلا وهاماع امكح ةميزعلا نوكت كلذ ىللعو
 مكح ىهلب لبصألا مكسحلا تسيلف ةصخرلاامأو ءهب بطاخم لكلاو ؛ ًاعيمج“
 لاوحالا رثكأىف ىهو , ىلصألا مكحلا ىف مازلإلا رار متسا نم اعنام ءاج

 ةبترم ىلإ اهلقنت دقو , ةحابإلا ةبترم ىلإ موزللا ةبترم نم مكهلا لقنت“
 ..امامت ىلصألا مكحلا طقسي كلذبو « بوجولا»

 ةلاحف.نوكي نك كلذو . ةرورضلا اهنم : ةريثك بابسأ اط ةصخرلاو
 ءابلك أهل نوكي هنإف ةتيمملا الإ هلك أيام دحيالو توملا هسفن ىلع ىتخيو ةصمخ

 ٠ . اهلكأي نأ هيلع نوكي لب

 بيبطلا ةيؤرو .٠ ناضمرف' راطفإلا ةصخ را ةقشملاو جرخلا عفد أهنمو

 0. اذكهو . ابجالعل ةأرملا ةروع:
 م

 03 كرت ةصخرو لعف ةصخر نينمسف' لإ مسقنت ةصخرلاو 6

 .كرتةصخرقةصخ رلافءالعف بج و. ةمي زعأا مكح ناكنإ و« لعف ةصخ رةصخ رلاف“

 مكحلا وهو , مرتع ىهن ةمث نوكي نأ ىه ان رك ذ ا لعفا ةصخرف
 ةجاحللا نمو عفرع ىهنام لعف عروس ةدساوح وأ ةرورض نوكت م ىللصالا#

 هذه ىلإ ناعفدي ةقشملاو جرجلا ناف « انركذ امكةأرملا ةروع بيبطلا ةيؤرن
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 ةةرورضلا ةلا-ىفوءاهيف كشال ةصخخر هذهو « مرح ىمن لحن ىهو , ةيؤرلا

 ش . روص ةمن نوكي

 .نكلو « سفنلا فلت ةمرعلاب ذخألا ف نوكب نأ : ىلوآلا ةروصلا

 فسلادح تحت رفكلا ةماكب قطني نمك كلذو ؛ةمي زعلاب كسقلا زيجأ كلذ عم

 هلوقب المع ء ناعإلاب انئمطم هبلق مادام رفكلا ةملكب قطني نأ هلزوحي هنإف
 ىضر ساي نيرامعقطن دقو « ناميالاب نئمطم هيلقو هركأ نم الإ د : ىلاعت

 دقو« بكي ىنلل لاقو « ديدشلا باذعلا ريثأت تحت رفكلا ةملكب هنع هللا
 ترك ذو , كنم تلن ىتح ىنوكرت ام « رش لاقف « رامعاي كءاروام هلأس

 :مالسلاو ةالصلا هيلعلاق.انئمطم لاق ؟ كبلق تدجو فيكلاق « ريخب متبحلا

 .لتقلاب نوكرشملا اهدده نيلجر نأ ىنلا غلب دقلو .ءدعف اوداع نإف»

 نميفمالس هيلع لاقف , رخآلا قطن و . رفكلاب قطنلانع امهدحأ : عنتماف

 . )١( ةنجلا ىف قيفروهو « ءادبشلا لضفأ وه : عنتما

 قدصتةةدصىهو.ةتباثةصخرلاو «قاب اهمكح ةميزعلا نأ ىلع اذه لدف

 . نيرطضملا هدابع ىلع أهم ىلاعت' هيأ

 ايغاطء احلا ناك اذإ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا عونلا اذه نمو

 نأ ق حلا لهال صخر هناف ركدملا نع ىهني و فورعملاب رمأي نم لتقي ًاملاظ

 .سيلف كلذ لعفي نمو»:لاعت لاق دقلو . اوملكتي نأ ةميرعا لهأ و ءاوتكسي
 هذه ىف ةيقتلاو ء هسفن هللا كرذحو ةاقت مهنماوقنت نأ الإ ءىش ىف هللا نم

 لاق دقلف « لتقولو دشري نأ ىف لضفأ ىهو ةميرعلا نكسلو « ةزئاج لاحلا

 )١( لوبتاتسا عبط +807 ض لوالإ دلجلا مالسإلا رشف لوضأ ىلع ىراخبلا ةيشاح -
 رفكلا ةملكب قظنلا مههب اشتلانهءان ركذ نكسا و ءكرثلا ةضخر نم اذه نأ ظحالي (؟)
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 ناطنسل ةملك لاق لجرو ؛ بلطملا دبع نب ةزمح ءادبشلا ديس » : بدكم ىنلا

 .. هلتقف رئاج-

 ' ذخألا نيب آريخغ صخيشاا نوكي الأ - ةرورضلل :  ةيناثلا ةروصلا
 لك أو « رخلا برش ىلإ رطضملا لاحك . ىناثلا كلا و « لصألا مكحلاب
 لكشب لدانتي وأ برشي وأ لك أي ل نإفلتلا هسفن ىلع ىشخ اذإ ريزتحلا محل
 هذه نآل كلذو « لوانتي نأ هيلع بحيلاجلا هذهىف هنإف ء تامرح ا هذه ماع
 ظفح نأ كش الو « لقعلاو سفنلا داسفإ نم ابيف أمل ةمرح تناك ءايشألا'
 «تامرحنا هذه لوانتي لو ربصلا رثآ اذإ بائيال كلذ ببسبو « ىلوأ ةايحلا
 زاوجلا ىضتقي صيخرتلا نآل ةصخر هنأ نع ىمآلا جرخي بوجولا كلذب و
 باحيإبوءةصخرلا مكحو « ةعزعلا مكح : ةلأسملا ىف نامكح كانه نوكي نأب
 لاقدقو « لوألا مكحلا طقس اذإ ةصخر هنأ نع مآلا جرخ لدانتلا
 لوانتلا نآل , زاجل ليبق نم ةصخر كلذ ةيمست نإ هلوصأ ىف ىودزيلا

 . عوضوم ا ىف دحولا محلا وه نوكي

 ربتعي لب - ًاعرش نارمألا زوجينأ ةصخرلا ىف طرتشيال ءاملعلا ضعبو
 وأ :راذعألا نمرذعل رخآ مكح ىلإ ىلصأ مكح نم لاقتنالاب ةتباث هصخرلا

 ةتيملا لك أ رهتعي كلذ ىلعو , ىلصألا مكملا رارمتسا نم عنمي عنام مايقأ
 .ةصخر نيمسق ىلإ ةصخرلا نومسقيو « ةصخرلا لبق نم « رارطضالا ىف

 ةصخرلاب دخلا نوكي امدنع نوكت ىلوأألاو « هيفرت ةصخرو « طاقسإ
 . نيتباث نامكحلا نوكي امدنع نوكت ةيناثلاو,ةمزعلا مكح طقس اذإ « ًابجاو»

 لكأ نم رارطضالاو ةتيملا لك أ ىلإ رارطضالا نيب ءاهقفلا قرفيو
 نع عنتماو ريص نإف « قاب ةريخآلا لاحلا ىف ةميزعلا مكح نإف . هريغ لاع

 ىلإ رارطضالا فالخب « هيلع باقع الف تام ىتح هريغ ماعط نم لك اللا
 .لوآلا ىف ةمئاق ةتباث تلاز ام ريغلا لام ةمرح نأ: ذإ « اههابشأو ةتبملا لك أ
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 ةاهنمو « ةريثك اهتلثمأف « كرتلا ةصخر امأ ؛ لعفلا ةصخر هذه - مم

 .نع ىهللاو فورعملاب مالا كرت ةصخر ابنمو « ناضمر ىف راطفإلا ةصخر

 .ىوذ ىلع ةعملا ةالص ةيضرف طوقس اهنمو  ًافن  اهانركحذ نا ركنملا

 . هرخآ ىلإ « ضارمألا

 .. صخرلا نم نيرخخأآ نيعون نويلوصآلا ركذ دقو 5

 .؛ انلبق ممألا ىلع تناك ىثلا ةقاشلا تافيلكتلا طاقسإ ةصخر : امهالوأ
 وهفديعبلا زاجما ليبقنم ةصخر هذه رابتعا نإ قصتسملا ىف ىلازغلا لاق دقلو

 .رارصإلا نم انع ففخ ام ةيمست ةقيقحلا نع ديعبلا زاجلا نمو» : لوقي .

 . « ةصخر ةقباسلا للملا ىف انلبق ام لع تبجو ىلا لالغالاو

 ,لثم سايقلا فالخ ىلع تءاج ىنلا ةيناسحتسالا دوقعلا : ىناثلا عونلاو
 « هدنع سيل ام ناسنإلا عبب نع ىبن دق كلكم ىنلا نأ درو دقف « لسلا دقع

 ,مالسإلا رفن لاق دقو « ةصخر لسلا دقع ةحص تريتعاف ؛ لسنا ىف صخرو

 كلذو , ةصخرلا نم برقلا ف قباسلا عونلان ود لب « راجم كلذزإ ىودؤبلا

 ,عنملا اههدحأ نايكح هيف سل ةيناسحتسالا .دوقعلا نم هوحنو ملسلا نآل

 محم هنأ ىف رياغتلاو , ةحابإلا وهو دحأو مح هيف لب , ةحابإلا رخآلاو

 . سانلا لع اريسين هريظن ىف كح امب هيف

 ,فف ؛ زاوجلا عضاوم ىف اهب لمعلا زاوج وه ةصخرلا محو - موها/
 .« ةضخرلاب ذخالاو ةميزعلاب ذخألا نيب ًاريخغ فلكملا نوكي لاخلا هده
 .ذخالا نيبو . موضاا وهو ةمرعلاب ذخألا نيب ريخغ سراضمر ىف رفاسملاف
 ثيدحلاو نآرقلا ىف ةدراولا صوصنلا نآل كلذو . راطفإلا ىهو ةصخرلاب

 مزاللا لعفلا بلط دعب رييختلاو ةحابإلا عضوم ىف ةصخرلا تلعج ىوذنلا

 هلاق اك . ىمالسإلا .ع رثثلا دصاقم نم رسيلا نآل , مزاللا فيلكتلا يلط وأ

 مب هللا ديري.» : ىلاعت لاق اكو , « ج رح نم نيدلا ىف 5كيلع لعج امد : ىلاعت
 .. « رسعلا مكب ديرب الو , رسيلا



 انلصفو هعاونأو قيلكتلا محلا قباسلا مالكلا ىف انيب دق - 4

 لمشيو « ىعضولا مكحلا ىف لكتن نآلاو « ًايسن اليصفت كلذ ىف لوقلا

 بابسأ نم اهب لصتي امم ةيفيلكشتلا ةيعرشلا ماكحألا هب هللا طب رام مالكلا

 مكملاو , ببسلا رثأ لاز تدجونإ عناومو اهققحتل طورشو ء احل ةبجوم

 اذاف عنامو « طرشو « بيس : : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني أذه ىضتقع ىعضولا

 « ىعرشأا رثآلا لعفلا ىلع بترت عناملا لازو ؛ طرشلا قةحتو ببسلا دجو

 نكلو « اهبوجول ببس ةالصلل ةبسنلاب تقولاف ؛ هب طرا ىذلا فيلكتلاو

 بجي ال ةالصلا نإف نوذجم وهو ثقولا ىذه اذإ و ٠ ءوضولا اهتحص طرش

 ,ثاريملا بوجوب بسةيجوزلاوأ ةبارقلا عم ةافولاكلذكو , اذكهو , هيلع

 نم ناك اذإف« عنام لدقااو ةقيقح ثروملا ةافو دعب ثراولا ةايح هطرشو

 دقعلاو «ثيروتلل ايس ةبارقلاو ةيجورلا ققحتت ال ثروملا لتق ثراولا

 لكتلو اذكهو عناوملا تلازو , ةحصاا طورش ىفوتسا اذإ مازتاالل ببس

 . ةماسقألل ةنيعم هانعمل ةحضرم ةملكب ماسقألا هذه نم دحاو لك ىلع

 ببسلا

 ىذلأ طوضملا رهاظلا رمآلا وه ءابقفلا دوب لي بيسلا هه 684

 :ناتقيقح تشن في رعتاا انه ىطتفمعو 2 محلا دوجول ةرامأ عراشلا هلعج

 نآل كلذو ء ًاييس هل عراشلا لعجي الإ ًاببس دقعتيالببسلانأ : امهادحإ

 ,«ىلاعت هللا وه فلكملاو , 'ىلاعت هللا نم فياكتت ىه ةيفيلكتلا ماكحألا
 اهب طبترت ىتلا بابسألا لغحي ىذلا وبف , عراششلا وه فلكملا ناك اذإو

 ىف ةرثؤم تسيل بابسألا هذه نأ ىه : ةيناثأ ةقيقحلاو ًايابسأ ماكحالا

 لوقو 0 اهدوجوو اهزوبظل ةرامأ ى مه لب ةيفلكتلا ماكحالا دوجو



 لهده

 . 210ه المدنعببسملا عقوامن] ءهسفنب لعاف ريغ ببسلا نإ : كلذ ىف ىطاشثلا

 ٠ بيسأا مايسقأ

 لعف نم سل ببس ( اهدحأز : نيمسق ىلإ ببسلا مسقني ١١

 فالكم ا لعف نم تسل ىتلا بايسالاف ٠ فاكملا لعف نم ( ىتاثلاو ) « فكمل

 «ةالصلل ًاييستقولان وك لثمك-لادوج و ىلع ةرامأ ىلاعت .نبا اهلعج ىلا ىه

 ىلع ةردقلا عم تنعلا فوخ نوكو يملا ةحابإل ايبس رارطضالا نوكو

 تسيل بابسالا هذهلكف « اذكهو « حاكنلا بوجول ًايبس جاوزلا تافيلكت

 توملا نوك كلذ نمو ءاه ىلاعت هللا هربتخا تارايتخا اهضعب و « ديعلا نم

 ظ . ثاريبلل ًاببس

 بتر ىلا نيفلكملا لاعفأ ىه فلكملا رودقم ىف نوكت ىلا باي اسالاو

 جاوزلادقعو.راطفإلا ةصخر أ هس رفسلا نوك لثم 2 هماكحأ اهيلععراشلا

 . اذكهو هيلع ةبترقملا راثآلل ابس عيبلاو ؛ ةرشعلا لح ىف ايبس هلح ىف

 نوكيام هنفءماسقأ ىلإ مسقني فلكم ا ةردقف نوكيام وهو عونلا اذهو
 بلط ًابولطم نوكيام هئمو ؛ لعف بلط ًابولطم نوكي ام هئم ىأ « هب ًارومأم
 ىرحي هنإف دبعلا ةردق ىف مادام هنأ كلذ . هيف ًانوذأم نوكي ام هنمو . فك
 كلذ عمو « ًانذإ وأ افك وأ « العف بلطلا يح نم قيلكتلا مكحلا ديق
 باطخىف لخاد هنأ ة حان نم رظن نار ظن هل بابسالا نم فنصلا اذه نركب
 / نم وهف 53 ولا باطخ ىف لخاد هنإ ثيح نم ىناثلا رظنلاو ء. فيلكا

 لخدي راضم عفدو )2 عفانم بنجل هؤاضتقا ثيح نمو « هيلع ةردقأ| ثيح

 ىرخأ ماك نم عراششلا هيلع بترام ثيح نمو « فيلكتللا مكح تحت
 «نيجوزلا نيب ثرارتلل بس حاكنلانوك-ك - ىعضولا مكحلا ىف لخاد

 )١( ح تاقفاوملا ١ ص ١57 ةيراجتلا عبط .
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 ًايعرش ًاحبذ ناويحلا حبذ نوكو ؛ ةرهاصملا ميرحتو « امهنيب ةرشعلا لحو
 . اذكهو  دحلل ايس ىفرلاو ء صاصقلا ايس لتقلاو « عافتنالا لحل ًايبس

 ببسملانافءهيفان وذأم وأ اب ولطم ببسلا ناك اذإ هنأ انه ظحالينأ بحبو

 بلط دق ماع لكشب هنع ًايهنم ناكاذإ ببسلا نأو , قوقحلا نم ًاقح نوكي

 هقرسلاف « لاوحألا رثكأ ىف ةبوقع نوكي هيلع بترتملا نإف هنع فكلا

 ريزعتلاه يفبحيشغلاواذكهو « هدح هيلع بترتيب ىنزلاو ؛ اهدح ابيلع بترتيب

 . نامضلل بيس ريغلا لام فالتإو « كلذك ةوشرلاو.

 كلت لعافلا دري مل ولو ءاهتايسم ابيلع بترتت بابسالاو -

 أم] « ابسفنب ةرثؤم تسيل ىّتلا بابسألا نم هانر رق 11 كلذو , تاببسملا

 جاوز دقعب ماق نف « ميكحلا عراشا وه ايلع ماكحالا كلتلو ءبترملا

 توملاهبس ثاريملاو « ماكحألا كلت دقاعلا د ريم ولو هيلع بترتت هماكحأف.

 كلم ىف لخدي.ءىشال هنإ اولاق اذلو « ثراولا هدر ولو « ىفوتملا هدري لولو.

 ؛ ةعجرلا زاوجل ببس ىعجرلا قالطأأو : ثاريملا ريغ هنع ًاربج ناسنإلا»

 دقاعلا طرتشاولو ء رسل ببس حاكتلاو اهزاوج مدع ىل» قلطملا صن ولو

 . ةيعرشلا ماكحألا لكاذكهو « ربلا بوجو مدع“
 م

 ريغمكحلاو:ًانايحأ ًايرايتخا ببسلان وكي فيكح لئاق لوقب دقو

 رمالاف ةبوقع مكمحلا ناكاذإ هنإ كلذ نع با وجلا ىف لوقو « ىرايتخا

 وهد . اباقع دحأ ديريال هنأل « كلذ ىف ةبا رغالو نايب ىلإ جات<يال رهاظ

 نوذأللابابسالاىف ابي رغودبي دق ىذلا امو باقعلا نم رفيل لعفيام لعفي

 حاكتلاو ةراجإلاو عيبلالثماي رايتخا ابيف لعفاا نوكي ىلا ام رومأملاوأ ابيف

 راج كلذ نإفءأبي رغودبيال ةعجافلا ةرظنلا دنع نكلو . اهريغو قالطلاو.

 هراك وهو ' ًايبتشم ًابغار ديم آراتخم هتأرما ىشخي نك« ةايحلا رومأ ىف.

 قلي نمكو « ًاريثك اذه نم نوكي كلذ نأب هبلععم دلو اهم هل نوكي نأل

 اذه عمو ؛ برلا ىلمع نم لب « هلع نم سيل تابنإلاو «ضرألا ىف رذيلا.



 !ادضاو كلذ نك اذإو 5 هوجولا لك نم فاضر ىراش+ا رذدأاا ءاقلإ نإف

 . )١( ةيلوقلا بابسألا ىف كلذك وهف « ةيسحلا رومأللل ةبسنلاب

 لمع نم تايبسملانأ نم لوصألا لع ىف ررقملا ىصتقمب هن زو مك
 .نآل , عراشلا لمع نم اهراثآو دوقعلا تايضتقم نأ ءابقفلا ررقي عراشلا
 طرتشي نأ نيدقاعلا دحال سيل كلذ ىلعو ؛ اهراثآل ةيلعج بابسأ دوقعلا
 .ءابقفا ققتادقو . هل ىضتقم عرامشلا هررق ىذلا دقعلا ىضتقمل ةيفانم أطورش
 .طورشلا ىف عسد ةيكلاملا ضعبو ةلبانحلا رثكأ نأ ديب . ةقيقحلا هذه ىلع
 هررق ىذلا ىضتقملا ىبعم ٌقيضو ؛ ع رشا ىف دقعلا ىضتةمل ةفلاخم دعت ال ىلا
 صنلا هب ءاجام وه هتفلاخم زوججتال ىذلا دقعلا ىضتقم نأ اوررقف : عراشلا
 , مزليال الطاب نوكي هانعم ىف قيضملا ىضتقملا كلذ فااخي طرش لك نإد
 طرتشا اذافىفلكمللاهريدقت كرت ىتلا ايهف نذوأملا ةحلصملا باويأ نم باب .هنآآل  عراشلا ماكحأ نم مكحب تبئام] صن نكي مل اذإ طورشلا ذيفنت نإو
 سلو عراششلا ماكحأ نم مكح ذيفنت ناف , صل ةفااخم هيف سيلاط رش دقاعلا
 . عراشلا نم نذاب تايبسملا نأ وهو ررقملا لصألل ةفلاخم هيف

 . لصالا كلذ عمم هنطابو هرهاظ َْق ًاّمفَتم مم الك نوكي

 .ةلعلا نيب قرفلا ىف ةملك ركذن ببستلا ف مالكلا ك رقن نأ ليقو - م9
 .دوجو ىلع ةرامأ امهالك ببسلاو ةلعلا نأ هيلع قفتملا نم 4 اف «ببسلاو
 رفسلاو . ميرحتااوهو مك-لا دوؤجد ىلع ةرامأ رؤل ىف راكسإلاف « مكحلا
 بوجو ىلع ةرامأ ربشلا كلذكو ؛ رطفلا زاوج ىلع ةرامأ ناضمر ىف
 .ىعمب عرشأا ىفامم لهف ٠ اذكهو ربظلا بوجو ىلع ةرامأ لاوزلاو . مايصلا

 . قشمدلا ريثم خيدلا عبط ٠١١ ص ج ىطاشلا تاقفاوملا .باتكو .031554م ةنس عوبطملا فلؤمل دقعلا ةيرطنو بايك ىف ثحبلا اذه مجار )١(



 - 68 هد

 . دحأو ىنعمب ةلعلاو ببسلا اوربتعاف ء لوصألا ءابلع لاتاذكم ؟ًادحاو

 ..ىلع قلطي ببسلاف « ةقيقملا ىف نارءاغتم أمهنإ نييلوصآلا ضعب لاقو

لذ للعو«ةبساتم 5-لا نيبو هنيب نوكي الام
 .بوجوأ بس تقولا نوكي ك

ل ةلع هن وك ثيح نم راكسالا نوكي الو ةالصا)
 ..ةيسائبلل كلذو ًايبس م رحتل

يس رفسلا دعي ال كلذكو « مب رحتلاو راكسإلا نيب
 كلذو ءراطفإلا زاوجلا آ

 ةلعلا نويلوصألا ءالؤه ريتعي كاذلو , رفسلا نيبو « مكحلا نيب ةيسائملل

 : مكحل ةرامأ تبصن دق تناك نإ مممكحلا ىف ريثأت اهلف « ارثؤم ًاسانم ًافصو

 ىحالطصأ فالتخالا نإ ةقيقحلا ىفو « ةلملا ىف عرامشلا
 . قئاقحلاو , ىظفل

ببسلان ومسقي ببسلا ىنعم ىف ةلخاد ةلعلا نوربتعي نيذلاف « ةدحتم اهتلج ىف
 

 اذهب و « مكحلل بسانم ببسو . مكحلل بسانم ريغ ببس : نيمسق ىلإ

 . عمت و قئاقحلا قلتت مسقتلا

ىب ىذلا قيلكتلا مكسحلا جتني ببسلا نأ ررقملا نمو اذه
 . ققحت اذإ هيلع

جو وأ عرشلا ققحتي مل اذإف , عناملا قتناو ء هطرش
 ببسلا نإف « عناملا د

ا ةايح ملعت لو ء ثروملا تام اذإف « ميتني ال
 ٠ تدلع اذإو « ثري ال ثراول

 ٠ ثاريم الف ثروملا لتق ىذلا وه هنأ نين نكلو

 طرشلا

 ..مزليو 2 مكح لا دوجو هيلع فقوت ىذلا صل ا وه طرشلا .- مك

 هندب قرفلاف « مكحلا دوجو هدوجو نم مؤلي الو جلا مدع همدع نم

 ..مزلي الفءمكحلا دوجو هدوجو مزاتسياال دجو اذإ طرشلا نأ ببسلا نينو

رش وه ىذلا هءوضولا دوجو نم
 دوج و نم مزأي الو اموجو ةالصلا ط

ش اههدوجوو , جاورلا دقع دوجو نيدهاغلا
 حصت ال نكلو « هتحصل طر

 امأ « نيدهاش ريغ نم حاكدلا حصي الو « ءوضولا دوجو ريغ نم ةالصلا

 هناك اذإف « عناملا ناك اذإ الإ مكحلا دوجو هدوجو نم مزلي ةنإف بيسلا



 اال ماد

 2 مايصلا بجو دقف ناضمر نك اذإو 0 ةالصلا تسج و دقف ةالصلا تقاو:“

 بجو دقف ةقرسلا تناك اذإو , ميرحتلا دجو دقف؛ راكسإلا ناك اذإو
 1 اذكهو 2 دللا.>:

 ىلعو . ببسسلل لكم وأ ببسلل لكم وه هتلمج ىف طرشلاو - "6
 « بيسملل ليكم طرشو . ببسلل لمكم طرش : نامسق طرشلا نإ !ولاق كلذ-»

 تي ىذلا طرشلا وه ببسلل لمكملا طرشلاو « هنكرو ببسملا ةقيقل ىأ
 باصنلا نأ ذإ « باصناا وه ةاكرلا بوجو ىف ببسلا نآل كلذو , باصنلا ىف ةاكرلا بوجوفف لولا نالو>ح طرش هلاثمو « ةيببسأا ىنعمل ةيوقم هتكح
 لو>ىضم اذإ الإ لك ألا هجولا لع باصنلاب ىنغلا ققحتي الو ' ىنغلا ليد“:
 لعجل اطرش زارحإلا ناك كلذكو , هدي ىف الماك باصنلا اذه دوجو ىلع
 ا:وصم لاملا ناك اذإ الإ « ةلمآك قةحتتت ال ةقرسلا نآأل , دحلل ةيجوم ةقرسلا”
 . هلثم ررح ىف ًاظوفحم ًازرحم“

 طرشلا وهف ببسللل لكما طرشلا امأ « ببسلل لكم لا طرشلا وه اذه
 فارطالا ىف صقن نم ةمالسلا ثيح نم صاصقلا ىف هيلع ىنجتأو ىناجلا“ نيب ىواستلا طارتشا هلاثمو ؛ هنكر ىوقي ىأ « ببسملا ةقيقح ىوقي ىذلا
 :ةمبرجلاو ةيوقعلا نيب ةاواسملا هساسأ صاصقلا وهو مكحلا نإف ؛ اهوحتو
 ةمالسو ةيرالا ىف هيلع ىنلاو ىتاجلا نيب ةاواسملاب الإ كلذ ققحت الو
 لكي هنآل ةالصلا ىف اطرش ةروعلا رتس ناك كلذكو « كلذ وحنو فارطألا
 ةليقلا لايقتساو ءوضولا كلذ لثمونايدلا بيم د وعشا وهو « اهتقيقح ىف
 . ةالصلا ةقيقحل تاالككم ىهفخ

 ءابقفلا قرفي ببسملل الكم نوكي ىذلا وهوءط ورشلا نم عونلا اذهو
 جراخ ريغ ببسملا ةقيقحلاا وكم ناك ام نكرلا نأب ببسملا نكر نيبو هنبي.
 ابطرشوءدوجسوع وكرد ةءارقو مايق ةالصلا نكرفالثم ةالصلا وهو هنع.
 لربقلا نم اهراثآ بترتت ال نكلو « امنع جراخ سمأ وبف ؛ الم ءوضولا



 دس كأ]ال

 ”اذإ نكلو.ببسملا دوجو ققحتي ال نكإ ققحتي مل اذإف « هب الإ باوثلاو

دوجو ققحت طرشلا دقف
 .كلذكو 5 هرثأ هيلع بنارشر ال نكلو 5 بيسملا 

إ 2 جاوزلا ُْف دوبشأ|
قذ دورش ريغ نم دقعلا لوو اذ

 ةاذإو ,ةيهاملا تققح كل

 .: ىعرشلا رثآلا بترقيالدجوت مل اذإ و ءىعرشلا رثأللا ينرت طورشلا تدجو

 .نيمسق ىلإ هيف طورشملا سآلا ةيحان نم مسقنت طورشلاو - ه5

 ىف ةرابطلاك « ىعضو مح ىه طورشو « ىنيلكت كح ابعوضوم طورش

 بلاط قيلكت رمأ ققحتل ل رش اهئاف ةالصلا
 .ناصحإلا كلذكو عراشلا هب

 ىلإ فيلكتلا هيف هجتي قيلكت رمأ ققحتل طرش وهف « دحلا بوجو ىف

 ٠ ةاكرلا ءادآل طرش هنإف لولا نالوح كلذكو , كالا

ىعضوكح ققحت ىف ًاطرش نوكي ام ىناثلا مسقلاو
 .ىلع ةردقلاك كلذو « 

 ابس دقعلا دابتعال طرش هنإف عببلا ىف ملستلا
 .ةايح قةحت كلذكو , ةيكلملل

 « ثاريلل بس ثرإلا رابتعال طرش هنإف ثروملا توم دعب ثراولا

 .طورشلا نم كلذ ريغ وهو ؛عيبلا دع مدزل ىف طرشلا رايخ ةدم طارتشاكو

ىعذو مكحل ةمداخ نوكست ىلا
 . درجب 

 .طورش لإ ةيعض ولا ماكحالاب لصتنت ىلا طور شا اومسق دقلو - <

حتلوأ ببسلا ققحتل عرداشلا اهطرقشا ىتلا طورشلا ىهو ةيعرش
 --.ببسملا قق

نيدقاعلل ان عراشلا حابأ ىلا طورشلا ىهو « ةيلعج طورش ىفاثلا مسقاو
 

 .ققحتل تبثت طورش ىهو  اهلع اماك>أ بترقتل دوقعلا ف اهوطرتشي نأ

 :طارتشاك ؛ ةيعضو ماكحأ ىف طورش ىبف « دوقعلاب تطيف ىتلا ماكحالا

 5 جاوزلا ُْق ربملا لجعم ميدهت

مةحابإبنيدقاعلا لمعب نوكت ىتاا ةيلمجلا او رثلا هذهو
 . مسقنت ع راشان

ورش : نيمسق ىلإ
 دوج وب لصتت ط

قرلعتك ببسال ةلكه طورش ىوف « دقعلا
 . 

 طرش نإف« ءادآلا نع رجع اذإ رخآ ًاصخد لعفي نأك « طرش ىلع دقعلا



 ل

 . ةلافكللا دقع- وهو ببسلل ليكم طرش وهف ٠ ةلافكلا قيقحتل طرش ءادآلا نع زجعلا'

 ىف ديرتف دقعلاب نرتقت ىلا ىهو , ببسملا لكنت طورش فاثلا مسقلاو
 ,عببملا قحتسا اذإ نُعلا در نامضب اليفك عئابلا مدقي وأ نغلأب اليفك ىرتشملا مدقي نأ طرشب عيبلاك . تامأ نتلالا هذه ىوقت وأ , هتامازتلا
 ببسملاىف ناتباث نيطرششلا نيذه نإف«عئابلل اكلم نكي مل عيبملا نأ نيبتي ىأ
 .دّقعلا رثأ وهو“

 . دوقملا ىف نيدقاعلل عراشلا ابحابأ ةلعج اظورش طورشلا هذه لكف
 2 قالطاب ابعشع و 2 قالطاب أبحس ' هنكل وو

 انيب دقو ؛ عسومو قيضم نيب ةحابالا هذه ىدم ف ءابقفلا فلت>] دقو

 , (١)تئش نإ اهمل] عجراف 4 دوقعلا دعأوق نم هعضوم ف أنه.

 عناملا

 دوصقللا ضرغلا هدوجو قاب ىذلا ىعرشلا مالا وه عناملا 5 مكث

 ىذلا ببسسلا ًاضراعم ًاببس ىطاشلا هربتعي كلذأو ' مكسلا وأ ببسلا نم
 :هفي رعت لوقي كلذلو ءمكلا تاذل ًاضراعم ًايبس وأءرورظل ةرامأ رتعأ#
 هنأ الثم كلذ برضنلو ٠.. محلا ةكح ىفانت ةلعل ىضتقملا بيسلا وهد
 كلام نوكي نأ عناوملا نمنأو « باصنلا وه ةاكرلا ف ببسلا نأ ررقملا نم
 بترك باصنلا نك اذإ هناف 2( ةضعب وأ باصنلا لداعي نيدب ًائيدم باصنلا

 رخآ ببس نيدلا بوكر نإف « ةاكزلا ةيضرف ىف ةكجلا وه ىنذلا ىنغلا هيلع
 .٠ باصنلا دوجدو نه ةكشا وه ىذلا ىنغلا ىعم مد

 . طرشلاب دقعلا نارتقأ“ تاي ىفو ء دوقعلا قيلعت باي ىف دنعلا ةيرظنو ةيكلملا انباتك ىف اذه انبي )١(



 مل و

 عنام ىاثلاو « ببسلا ىف رثؤم عنام امهدحأ : نيمسق.ىلإ مسقني عناملاو
 نم.نيدلا نم انركذ ام لوألا مسقلا لاثمو « هبلسيف هسفن مكحلا ىف رثؤإ.

 فالتخا ًاضيأ هنمو « ببسلا ىف ةضورفملا ةمكحلا ققحت نم عنام هنأ ثيح

 وه ثاريملا ببس ناف , ثاريملا نم نيعن ام امهبوك ثيح نم لتقلاو نيدللا
 «ثوروملاةايحل ًادادتماثراولا لعجت هذهناف.توملا عم ةيجوزلاوأ ةبارقلا

 ةرمتسم ةيالوو ثروملا ةصاخ ةرصن ثراولا ىف نوكي نأ ىضتقي كلذو.

 . امهنيي ةقالعلا لصأ لتقلا مدهب اك« نيدلا فالتخا كلذ ضراعيو ؛ امهنيب

 ببسلا ضراعي الو , مكحلا ضراعي ىذلا وهو ء ىناثلا مسقلا لاثمو

 ناف « دحلا ةماقإ نم ةعنام ةهيشلا نوكو « صاصقلا نم ةعنام ةوبألا نوك

 ناودعلا لتقلا وهو ء ضراعم ريغ نم هبدس ققحت دق صاصقلا وهو مكحلا

 ناف لوقتملل أ لتاقلا ناك نأب ةوبآلا تناك اذإف « املك هطورشب دوصقملا

 اهضراعي مكحلاب عدرلا وهو ةمكحلا نأ ذإ ء صاصقلا نم ًاعنام دعي كلذ.

 لتقلا ىف ريكفتلا نم اهعنمي ام فطعلاو نانحلا نم ايف نوكي ىلا ةوباألا لاح

 ىتح ابعوقو رثكي (م ةميرجلا هذه تسيلف ةردانلا ةذاششلا لاوحألا ىف الإ

 . ةعدارلا ةيوقعلا نوكت

 قيلكتلا مكهلا ضراعت ىتل عقاوملا نايبا ضرعتي ىطاشلاو -

 ىاثلا مقا ةلخاد ىهو ه هببسل ضراعت ىنلا عناومال ضرعتي نأ ريغ نم

 . ببسلا ال 9 ضراعي ةنأ انيب ىذلا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ عناوملا نم مكحلا ضراعي ىذلا عوتلا كلذ مسقنيو

 ىهد ظ قيلكتلا مكملاعم ابعاتجا نكي ال ىلا عناوملا : لوالا مقل

 هذهو ؛ ءامشإ وأ نونج وأ مون نم هبابسأ ةلمحب لقعلا لادز ىف عمت 4 ىلا

 دقافو « ًامازتلا ىضتقي مارلإ اهنأل قيلكتلا باطخلا ةيلهأ لمأ نم نم ةعنام

 . همازتلا روصتي ال م همادإ] روصتي ال دقعلا

 ,« فيلكتلا لصأ عم عمتجي نأ روصتي ىذلا عفاملا : ىناثلا مسقلا



 «كلذ هبشأ امو فحصملا سمو دجسملا لوخدو ةالصلل ةيسنلاب « سافنلاو
 .برشو « ريونخلاو ةتيملا لكأل ةبسنلاب رارطضالا ًاضيأ كلذ نم لعلو
 هفيلكتلا ربتعاو:ميزحتلا وهو فيلكتلا لصأ تعفر عناوملا هذه نإف « رخا
 . طاقسإةصخر هنإ ةيفنهلا هيف لاقو ء بجاو ىلإ لكلا لوحت اذإ اطقاس

 لب « قيلكتلا بلطلا لصأ عفري ال ىذلا وه عناوملا نم ثلاثلا مسقلاو
 .ضرملال ثم كلذو « ىريبخ ىلإ ىمتح بلط نم هلوحو « هيف موزللا عفري

 كلذكو ,هتالص تحص ىبص نإ نكلو . ةءمجا ةالص ةيضرف نم عنام هنإف

 : نمو « اهنم تحص ةءعما تلص نإ الا نإف ةعمجا ةالصل ةسنلاب ةثونالا

 « ناميإلاب انئمطم هيلقناك اذإ ءىجلملا هاركلادنع رفكلا ةملكب قطنلا كلذ
 ربص ول كلذاو «ريصلا ىف لضفلا لزي ملو « مورللا طقسأ هاركإإلا اذه نإف
 . هل ًاريخ كلذ نوكي

 اهيمسيو ؛عناوملا ماسقأ نم هتاذب ًامئاق مسق صخرلا لعحي ىطاشلا نإو

 ىناثلا نيمسقلا ف ةلخاد اهنأ نيبقيقيمعلا رظنلا دنعو.مثإلا عفرت ىتلا عناوملا

 . معأ ىلاعتو هناحبس هللاو « اهبف ةلثمأ اهانلخدأ كلذلو ء ثلاثلاو

 نالطيلاو داسفلاو ةحصلا

 ماكحالا ىلع درت فاصوأ نالطيلاو داسفلاو ةحصلا نإ 16
 ىهو ةالصلا فصوتف « ةيعضو تناك مأ ةيفيلكنت تناكأ هاوس . ةيعرشلا

 ققحت دنع بجاولا اهب ىد ويف ةحيحص اهنأب بولطم قيلكت مكح عوضوم

 فوتست مل نإ ةلطاب وأ ةحيحص ريغ نوكتو . هطورش ءافيتساو هببس

 كلذكو . امتقو ىف اهدعي مل نإ مثأيو « بجاأو ولا ام طقس الف ء«طورلا

 هفصوت بانسالاذ:نالطيلابو داسفل أبو ةحصلاب فصوت ةيعضوأأ ماكحألا

 بابسالا لكك ةحصلاب فصوت طورشااوءاهتادسم اهيلع بترتتف ةحصلاب
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 ء دقعلا راث 5 هيلع بترتيف ةحصلاب فصوي عيبلا دقعف « اهب ماكحألا وأ
 ىف ةيلعجلا طورشلا كلذكو « ةالصلا ىدؤتف ةحصلاب فصوي ءوضولاو

 « طرشلا بجوم موزلو دقعلا ةحص اهيلع بترتيف « ةحصلاب فصوت دوقعلا

 اهنإفءةيلالا دوقعلاك لاو>آلا ضعبىف دقعلا اهبسب دسفيف داسفلاب فصوتو

 دقعلا ةدسافلا طورشلا دسفت الو :« تالدايلا لاح ىف طرشلا داسفب دسفت

 ْ . كلذ ريغ ىف

 ريغو دوقعلا ىف ةلوبقملا طورشلا ىف لوقلا عضوم ىلإ | رشأ دقو

 دعاوقلاال 04 ةيبقفلا دعاوقلا تاعوضوم نمعوضوم كلذ نإف 03 ًافنآ ةلوبقملا

 . ةيلوصآلا

 2, ةحصص ريضغو ةحيص نيمسق ىلإ مسقنت تادا.علانإو - ا/١

 فرآل : ءابقفلا قافتاب دسافلاو لطابلا نيب اهنم حيحصلا ريغ ىف قرف الو
 تئربو « تأزجأ اهتتص طورشو اهناكرأ ةيفوتسم تءاج نإ تادايعلا
 ءىزجت مل ناكرآلا ضعب وأ طورشا ضعب ةصقان تءاج نإ و « اهئادأب ةمذلا
 صقنلا نوكي نأ نيب قرفال , صقانلا هجولا كللذ ىلع امئادأب ةمذلا أربت لو
 . طرشلا ف صقناا نو وأ نكرلا ىف

 بترو عراشلا هرقأ ام اهنم حيحصلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقف دوقملا امأ
 ناك نأب ةميلس نوكت هفاصوأ كلذكو « ةميلس هناكرأ تناك نأب « هراثآ
 ىلعو « هماكحأ ًاترم ًاببس دقعني هنإف ء ةحصلا طورشو ناكرآلا ًايفوتسم
 هراثآ ًابترم بسس دقعنا ىذلا دقعلا وه عيملا دنع حيحصلا دقعلا نوكي كلذ
 داقعنا نه عنمت ىلا عناوملا دجوت ملو . هتيببسل ةليكملا طورشلا ىفوتساو
 . ةيببسلا هذه

  هناكرأ الو هطئارش فوتسي مل ىذلا وه حيحصلا ريغ دقعلاو - /؟
 ىف !وفلتخا دقف , حيحصلا ريغ دقعلا ةقيةح ىلع اوقفتا دق ءابقفلا ناك اذإو

 (هقفلا لوصأ - هم)
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 مسق حيحصلا ريغ دقعلا نإ اولاق رورجلاف ,« حيحصلا ريغ وهو ةلباقم ماسقأ

 ىفللخلا نوكي نأ نيب قرف الو « دسمافلاو لطابأأ نيب أ دلو

 ناك نإ هنإ اولاق ةيفنحلاو , هفاصوأو هطورش ىف نوكي نأ وأ ببسلا نكر
 دوجو مدعل رثأ ىأ هيلع بترتيال لطاب وبف دقعلا نكر ىف ثدح دق للخلا

 ىأ مكسحلاب ةقلعتملا طورشاا نم طرش ىف ثدح دق للخلا ناك اذإو ء ببسلا
 نآلراثألا ضعب هيلع بترتتو ببسلا دقعنا دقف فاصوأللا نم فصو ىف

 عيبا دقعنكرف ؛ اذهل ةلككم طورشلاو : الوأ ببسا' وه راثآلا ىف ساسآلا
 دقعلا طورش نمو ببسلأا دّقعنأ نكرلا لماكت اذإو« عيبملا و دقاعلا الثم

 ناك نإ لجألا مولعم نوكي نأ و « ةلابج نها ىف نوكي الأ همكم ةلكملا

 الطاب نوكي الو , ًأدساف دقعلا ناك كلذ ىف للخ لصح اذإف , الجؤم

 بترت عنمي روبمجا دنع ىهنلا نأ : امهدحأ : نارمأ فالخلا ساسأو

 عراشلا اهب رمأ ىلا طورشلا دقف نأ (ىناثلاو ) ء دقعلا راثآ نم رثأ لك

 دوجو عم دققعلا نأ  كلذف مهتجحو « بيترتلا كلذعنمع ماكحألا بيترتل

 راثالا نم رثأ ىأ عراشا هيلع بتري الف , عراشلا رمأل نايصع هنع ىهنلأ
 دق فرصتلا كلذ نأ نايبل الإ فرصت ىلع عراشلا نم دري ال ىهنلا نأ ذإ

 توكسلا ىدأ نإ هيلع ةيوقع ضرفلال] هيلإ رظني الو « هتيعرش نع جرخ

 ءدر وهف انرمأ هيلع سيل لمع لك : هلل ىنلا لاق كلذلو . داسف ىلإ هنع
 هنع ىهن ببس ىلع راثآ بيترتو . ءدددف هنم سل ام اننيد ىف لخدأ نمو
 نإو هيمن هيف لب ؛عراشأا رمأو 5 ىنلا رمأ هيف سل لمعي ذخأ عراشلا

 اركش ,دوقعلا نالطب ىلع ىهنلاب ا' لالدتسالا ىلع اوعمجأ ةماألا فلس

 هلوق ىف اهنع ىهنلاب تاكرشملا جاوز نالطب وءاهنع ىبنلل ابراا دوقع نالطبب
 25 رشم نم ريخ ةنمؤم ةمآلو . ندؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو ه : ىلاعت

 .-6 مكتبجعأ ولو

 نيب حيحصلا دّوعلا َّق موقفي رقت مدع ف ءابقفأأ روومتج ٍرظأ أذه - 0#



 ناكرأ دقعلا لحعو لوبقلاو باحيإلا اوربتعا دقف ةيفنحلا امأ « دسافو لطاب
 «ناكرآلا هذه ىف ثدحي للخ لكف ؛ دقعلل ءىثنملا ببسلا اهوربتعاو « دقعلا
 نكرلا اذهل لمكم طرش ىف للخلا ناك مأ ناكرألا تاذ ىف للخلا ناكأ ءاوس-
 ىذلا ببسلاوه دقعلا نكر ذإ , دقعنت مل ةيبيسلا نآل , الطاب نوكي دقعلا نإف'
 دقعلا نإف ببسلا دقعني مل اذإو ؛ماكحألا دوجو ىلع ةرامأ عراشلا هلعج

 طورشلا نم طرش ىف ثدح دق للخلا ناك اذإ و: لطيف دوجو هل نوكب ال
 دوجو ال الطاب نوكيال دقعلا نإف دقعلا لع بترتملا رثآألا وهو مكحلل ةلككملا
 . دساف هنك-لو ء آدوجوم دقعلا نوكي لب « هلل

 هناكرأ فوتسي مل ىذلا دقعلا وه دوقعلا نم لطابلا نإ اولاق كلذ ىلعو
 « حابم ريغ دقعلا لحم نوكي نأك « ناكرألل ةلكملا طورشلا فوتسي مل وأ

 ةروصلا هذه 2 دقعلا نإف 04 ملسقلا رودقم ريغ نوكي وأ غ6 أمودعم نوكي وأ

 . الطاب نوكيف , هلصأ وأ « هنكر لاخلا ىرتعا دق ابلك

 ىف ةلابجلا طرشك هب قلعتي وأ مكسلا لبكي طرش دقفل للخلا ناكاذإو

 لزانتلا عنمت ىتلا ةيمولعملاب قلعتي ام كلذ وحن وأ لجآلا ىف ةلابجلا وأ نقلا

 . الطاب نوكي الو ًادساف نوكي دقعلا نإ , هراثآو دقعلا ماكحأ ذيفنت دنح

 لصأ ىأ  هلصأ للخلا ىرتعا ام هنأب لطايلا دقعلا نوف رعي كلذ ىلعو
 طورشأ ضعب هنم صقن ىأ هفصو للخلا ىرتعا ام دسافلا دقعلاو.هيف ةيبيسلا'

 . (0)هراثأل ةيترملاو همكم ةلكللا

 دقعو « حي ريغ ماسقأ ةثالث ىلإ دقعلا ةيفنحلا مسق اذهبو مالك
 ىأعراشلا هيلع بتريالو : هل دوجو ال لطابلا دقعلاو , دساف دقعو« لطايب

 طورتثلا وأ اهتاذ ىف للخل ةيببسلا هيف دجوت مل هنأ ذإ  ماكحألا نم مكح

 55ص ١ مالسإلا رخف لوصأو 2 ©]1 صامع> قستسملا 5 هتلدأو فتفالخلا عجار 00( 0
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 .تدجودق ناكرآألا نآل , طورشلا تدجو دقف دسافلا دقعلا امأ , اط ةلكملا
 .ءاهدوجو ققحت دقف كلذك تناك اذإو , احل ةلمكملا طورشلا ةيفوتسم ةميلس

 راثآ نم رثأ ىأ هيلع عراشلا بتري الو , محلل ةلئكملا ىف ناكص قنلاو
 . دوجو هل دسافلا عيبل اف ء هخسف ن.دقاعلا ىلع بجو . دقعلا تاذإ دقعلا

 ضق اذإءهخسف بجوي لب « ًائيش دقعلا تاذ ىلع عراششلا بتري ال نكلو
 « هنمتال عيبملا ةميق هيلع بجتو , ضبقاا اذهب مكلمي هنإف هيف عيبملا ىرتشملا

 , ءىث بج ال خسف اذإو , خسفاا بحي لب : ةمزال ةيكلملا نوكت الو

 ىرتشملا هيف فرصتي وأ « عيبملا كلمتي نأ ىلإ ةمزال ريغ ةيكلملا رمتستو
 . هب ًاقلعتم ًاّمح ريغلل لعحي ًافرصت

 وبف دوجو هل دسافلا دقعلا نأ اوررق نإ و « ةيفنحلانأ نيبقيلثملا اذهءو
 , هذيفنت ىف ءادتبالا وأ ضيقلا لاح ىف الإ ًاماكحأ بتري ال صقان دوجو

 ,قح هيلع بترتي دقو ء هطرش صقن عم كاب لمعلاجلا هذه ىف ذيفنتلا نآل .

 محإلاو نايصعلاو ٠ ىلا كلذ لجأل راثالا هذهب فارتعالا ناكف , ريغلا

 عجأ ريلف ةضافتسالا دارأ نمو « ماسقألا هذه ىف زجوم مالك أذه

 ه 79ص ىلإ 888 صنم دقعلا ةيرظن وةيكلملا انباتكى ف ماسقألاهذهنايبىف انضفأ (9)
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 - قاشلابسابلا
 محلا -؟

 ىو هقفلا ىف مالكلا ساسأ وهو « هماسقأو مكسحلا ىنعم انيب - اله
 قبو « ناليلجلا نابلعلا ناذه هلوح رودي ىذلا بطقلا وهف , هقفلا لوصأل

 نم ىأ مكحلا هنع ردصي ىذلا نم لوقلا نم ةيناثلا ةبعمشلا ىلإ لقتنن نأ

 ىنعم نأ« 1 احلاىل] ءىوي مكحلل هان ركذ ىذلا فيرعتلانأ كشالو؟ 1 احلا

 الط نيفلكملا لاعفأب قاتلا هللا باطخ لوصالا ءابلع جالطصأ ىف مكحلا

 هقفلا ىف مك احلا نأ ىلإ ةلاح ال ءىموي فيرعتلا اذهو ؛ أ اعضو وأ ًاريخت وأ

 ىف عجري ىيد نوناق ةعب رشأا هذه نأ ذإ « ىلاعتو هناح 97 هنأ وه ىمالسإلا

 ماكحألاب فيرعتلا قئا رطلكو « هللا وه هيف كاحلاف « ءامملا ىحو ىلإ هلصأ

 اذه ىلع ؛ ىدامسلا هنيد ماكحأو ىلاعت , هللا مكح ةف رع جهانم ىه امنإ هيف

 نأ ىلع دقعنا دق عامجإلا نإف ء نوملسملا عمجأ لب ؛ نيملسملا روهمج قفنا
 كلذب حرص دقو,هللا نم الإ عرش ال هنأو ء ىلاعت هللا وه مالسإلا ىف ماحلا

 مكحا نأو ه : ىلاعت لاقو ءش الإ مكحلا نإ. ىلاعت لاقف 2 ميركلا نآرقلا

 كئلوأف هلا لزنأ امب مك : نمو» : ىللاعت لاقو «هّلا لزنأ امب مهنيب

 . « نوقسافلا م

 ذوخأم فلكملا لهو ؛ ةيعرشلا ماكحألا نم عضوم لقعلل له نكلو
 نيملسملا ءاءلع نم ةعيشلا لاق دقل . ؟عرشلا ىضقي ام راوحي لقعلا هب ىضقي امب

 ةنسلا نوفرعي مهنأ ىلع ةنس وأ باتك هب درب / ايف ىبقف ردصم لقعلا نأ

 دنع ىمالسإلا هقفلا رداصم نم ًاردصم هرابتعا نكلو ؛ عسوأ ىنعمب
 اب ذخاآلا ىف قحلا لا مه ل لعج هنه نذإبف « عرشلا نم ساسأ ىلع ةيمامإلا

 . لقعلا هيلإ ريشي



 تسال سس

 هيف صن الام نودرب لب ٠ اماح ىلّقعلا نولعحجي ال ءابقفلا رورمج نإو

 وأ « ناسحتسالا وأ ساقلا قيرطب امإ « ةفلتخلا قرطلاب صن هيفام ىلإ
 . صاخ ليلد امل دمشي مل نإو , ًاعرش ةريتعملا حلاصملا ىلإ درلا

 ”ةليلد لقعلا رايتعا ىف نيملسملا رورمجو ةعيشاانيب فالخلا نإ قحلا ىفو
 نيسحتلا ةلأسم ىف فالخلا وه هساسأ « اليلد هرابتعا مدعو « صنال تيح
 .دئاقعلاىف ةلزتعملا جهنم نوجبني مهنال ةيمامإلا ةعيشلاف « ىلقعلا حيبقتلاو ىلقعلا
 .ءابقفلا روهمجو « صاصنلا نم ردصم نوكي ال ثيح ًاردصم لقعلا اوريتعا

 . الصأ هوربتعي مل ةلزيعملا جهنم نوجهني ال ثيح

 .لقعلا نيسحتلا ةلأسم ُْى فاالخلا ىلإ عنج ري ةلأسملا هذه ُْق مالكلاو

 . ةملكب هيلإ رشنلو 2 حيبقتلاو

 حيبقتلاو ىلقعلا نيسحتلا

 : لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه ىف اوفلتخا دق ءاملعلا نإو 5

 .,ءايشالا ضعبلناتيت اذ ناتفص حبقلاو نسحلا نإ , ةلزتعملا لوق : : املوأ
 . ىنابجلا كلذفف لاق دقوءرشلاو ريخلاو ررضلاو عضنلا نيب ددرتت ءايشأ نأو

 « ىهللل ةحيبق ىبف اهم هللا سأي نأ زوي ناك ةيصعم لكد ١ مهتم نماوهو

 -هب لوجلاك « اهسفنل ةحيبق ىبف ىلاعت هللا اهحيبي لأ زو ناك ةيصعم لكو

 ووف هب ىلاعت هللا ىمأي نأ الإ زاج ام لك كلذكو « هفالخ داقتعالاو هناحبس

 . )١( «هسفنل نسح وبف هب ىمأي نأ الإ زي مل وه ام لكو « هب ىمألل نسح

 .ةنسح ءايشأ : ةثالث ماسقأ ءايشآلا نأ نوري ةلزتعملا نأ ررحتي اذهبو
 زو# ال هذهو ءاهتاذ ىف ة>يبق ءايشأو « أهم هلأ مأي نأ الإ زو<ب ال اهتاذ ىف

 .مسقلا اذهو « نسحلاو حيبقلا نيرمأللا نيب ةددرتم ءايشأو « اهب هللا ىمأي نأ
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 .وبف ىمن نإو « رمألل نسح وهف هب رمأ نإف « هنع ىبنلاو هب ألا زوجي

 . ىهنلل حيبف

 « ىقتاذلا حبقلاو قاذلا نسحلا ضرف هساسأو ةلزتعملا بهذم ريرقت اذه
 هتاذل حيبقلاو ع رشلا معي مل نإ وهب مايَقلا صخيشلا فلكي هتاذل نسحلا نأو

 اولدتسا دقو : هنع عراشلا ىهن ملعي ال ناك ولو  هبنت< نأ صخشلا فلكي
 : ةلدأ هثالثب هولاقام ىلع

 نمو « ابلعفي نأ الإ لقاعلا عسي ال الاوقأو الابعأ كانه نأ : الوأ

 كانه نإو « اهتاذ ىف ةنسح لاعفأ هذهو حدمب لب « مذي ال اهلعاف نأ اهتأش
 امإو « لعفت الأ بجوي لقءلا نأل امإ , ابلعفي نأ لقاعل زوي ال الامعأ
 قدصلاف اذه ىلعوءاهتاذل ةحيبق هذهو , مهدمح مدعو سانلا ةمذم بلحت اهمال

 لقاعلاف « هلعفي نأ دحال زوي الو , هتاذإ حيبق بذكلاو « هتاذ ىف نسح
 . سانلا ةمذأ بذك امو « قدصلا راتخال بذكلاو قدصلا نيب ريخ ول

 حبقلا و نسحلاب علا نأ و«لقعلاب ناكردي نأ رمأ حبقلاو نسحلا نأ : اهناث
 نأونسح لدعلاو , حيبق مظلا نأ لقعلا ةرورضب سانلا لع دقف : ىرورض
 قباطت دقو , اراض ناك ولو نسح قدصلاو « ًاعفان ناكولو حييبق يذكلا

 . نيدتم ريغو نيدتم نيب قرف ال كلذ ىلع سانلا

 نأ حصي ال ىذلا هتاذل نسحلا اهيف سيل رومآلا تناك ول هنأ : ثلاثلاو
 ءىجتنأزاوج كلذىلعبترتل لعفي نأ حصي ال ىذلا هتاذل حيبقلاو ؛ فلاخي
 قراوح نأ ذإ « بذاكلا نم ىنلا لمي ال كلذب و , بذاك ىلع ةزجعملا
 ريغ دي. ىلعو ؛ نيمآلا قداصاا دب ىلع ءىجت نأ نكمملا نم نوكي تاداعلا

 . بذاكلا دي ىلع ءىجب قراوخلا نأل.ةريحف 'مهيل] ثوعبملا نوكيف , نيمآلا
 ' دي ىلع نوكي .نرأ ليحتسم تاداعلل قراخلا ءىجب نإ ليق ولو ؛ قداصلاو
 , هتاذ ىف نسح ريغ كلذ نأب م ىذلا وه لقعلا نأ هانعم ناكل بذاكلا

 هادؤم ناكل زاوجلاب لبق نإو؛.قاذلا حبقلاو ناذلا نسحلاب ملستلا نركيو
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 نكميالأ ىلإ ىدأللو ةداعلا قراخف ةدئاف نوكي الأو « مهيل] ثوعبملا ةريح
 . ىنب عمتذي نأ ًادحأ

 : رومأ ةثالث هيلع بترت دقو « مهتادأ كلتو ةلزتعملا رظن اذه

 |اولعشي نأ نوفلكم لهاجا ىف نونوكي نمو هرتفلا لهأ نأ : امهدحأ

 نأ ممل لحي الف « هتاذ ىف حيبق وه امع اوعنتمي نرأو ؛ هتاذل نسح وه ام
 نويرزجب مهملظ ىلع نوبساحم مهو مهنيب امف اولدعي نأ مهيلع بحيو , اوبذكي
 . مطدع ىلع

 541 فلقعلا هب ىضقي امب نيفلكم نون وكب صن نكي مل اذإ هنأ : اهيناثد
 صنال عضوم ىف لقعلا 4ب ىضقي ف ىلاذ حبق وأ فاذ ناصح لم ءايشالا ىلع

 . ةيلع نوبساحم مث هيف

 ىبنيالو « ًايتاذ ًاحبق حيبق رمأب رمأي نأ نكسميال ىلاعت هللا نأ : اهتلاثو
 . ىنأذ نسح هيف ءىث نع

 نع لوقلا كلذ لقن دقو « ةيديرتاملا لوق لاوقالا ىناثو -الا/
 ًانسح ءايشألا نإ نولوق. ءالؤهو . هجابنم نوجبن, ةيفنحلاو ةفينح ىبأ
 نع ىهنيالو « هتاذ ىف حيبق وه امب رمأي ال ىلاعت هللا نأو « ًايتاذ ًاحبقو ًايتاذ
 , هتاذإ حيبقو « هتاذل نسح ىلإ ءايشالا نومسقب مهو , هتاذل نسح وه رمأ

 هررق ىذلا ميسقتلا تاذ وهوءهيمنو ىلاعت هلا رمال عبات وهو امهنيب وه امو
 . ىلزتعملا ىنامجلا

 نوفلتخ مهنكلو « ةلزتعملا عم ةيفنحلاو ةيدي رتاملا قفتي ردقلا اذه ىفو
 لقعلا محب باوث الو فيلكت ال هنأ نوري ال ةيفنحلاف « مهنع كلذ دعب
 , هيلع لجلاو صنلاىلإ باقعلاو باوثلاو فيلكتلا ىف رمألا نإ لب ء درجيلا
 لب « صنلا عضوم ريغ ىف ماكحألا ريرقتب درفني نأ درجلا لقعلا سيلف

 سايقلاب ؛لملا قرط نم قيرط ىأب هيلع لم وأ صنلا ىلإ عجري نأ دبال



 ةلخافوءناسحتسالا وه اذهوءصنلاب ءاج امل « ةبماشملا ةريتعملا ةحلصملا وأ

 , فيلكتلا ىلع ةردق درجلا لقعلل سيلف ةلجا ىف صنلا ىلإ عوج رلأ نم دبال

 . عرشلاب ةناعتسالا نم دبال لب «.ءايشألا ىلع مكحلاو

 مالكلا ٠» : لوقيف « لودفلا داشرإ ىف ىناكوشلا ةيديرتاملا ىأر كرو

 وأ ًانسح لعفلا نوكل لعفلا كاردإ درحب راكنإو ؛ لوطي ثحبلا اذه ىف

 . باوثلل ًاقلعتم نسحلا لعفلا نوكل ةكاردإ امأو , ةتهابمو ةرباكم ًاحيق

 نأ لوقعلا ردت ام ةياغو ملسم ريغف باقعلا ًاقلعتم حيبقلا لعفلا نوكو أ

 نيب مزالت الو , هلعاف مذي حي بقلا لعفلا اذهوءهلعاذ م جلا لعفلا اذع

 . .)١( باقعلاو باوثلل ًاقلعتم هن وكن يبو ؛ اذه

 رورمج هيلعام وهو « ةرعاشالا ىأر وه ثلاثلا ىأرلاو -

ل سل ءايشاللا نأ نوري موف نييل رصألا
 نإو و ؛ىناذ حبق الو 3 قاذ نسح ا

 9 ىلاعت هّنبأ ةدارإ نإو 2ك .ةاض] ابلك رومألا
 6 ءىش أهدقي ال ةقلطم عرش ءأأ

هرماوأفءحببقلاو نسحلا قلاح وهو ءايشالا قلاخ ورف
 حبت ونس ىتلاىه 

 باوث : الو هيهأونو عراشلا رماوأب فيلكدتل 1 اعز 2 لقعلاب فيلكت الو.

 5 ةردعلا امنإ « لقعلا رماوأب ةربع الو حراشلا رماوأ ةفلاخمب الإ باقع الو

 . مكح لا عراشلا رمادأب امد

 قاذ نسحل دوجو ال هنأ اوررقف . ةلزتعملاو ةيديرتاملا اوفلاخ كلذبو

 . عراششلا نم الإ فيلكت الو )2 قاذ حبق ىأ وأ

وم نأ اذه دعب نم ررقن نأ دبال هنإو 5-3 مأ/4
 نأ ىلع ءابقفلا دو

 فاذا ( نسحلا كردي نأك نإو فلكي ال لقعلا نأو « ىلاعت هللا وه هك اجلا

 . ةيفئحلا مثو 3 ءابقفلا صضءب ىأر ىلع قاذلا حبقلاو

 هللا مح ةفرعم قي رط فرعتن نأ ديالف روبمجلا ىأر كلذ ناك اذإو

 يس

 )١( ص لوحفلا داشرإ .٠



 .نمماكحالا جارختسا اهب نكميوتلا سيياقملاو رومآلا نم رمأ ىأ ىف ىلاعت
 . ماكحألا ىلع الياد عراشلا اهبصن ىتا ةلدآلا هفرععب نوكي كلذو « اهعيباني
 .عضوف 2 فالخ عض وم اهضعب و « هيلع عومج أبضعب ةريثك ةلدألا هذهو
 ءاعب اراليلد سايقلا رابتعا ىلع روههججاو.عامجإلاو هنسلاو باتكلا قافتالا
 .«ناسحتسالا و.ىفاحصلا بهذمىهروبملجا نيب فالخعضوم ىهىبلا ةلدآلاو
 ٠ انلبق نم عرشو « باحصتسالاو فرعلاو « عئارذلاو ةحاصملاو

 هذه نم ردصم لك نايب ىف ليصفتلا ضعبب ضوخن نأ لبقد -
 : نيرمأ ىلإ هيبنتلا نم دبال ردصم لك ةبترمو رداصملا

 عرشي نأ هل سيل ءابقفلا روهمج دنع لقعلا نأ انررق اننأ : امهدحأ
 نإ لب هلمعل لاحم ال هنأ كلذ ىنعم سيلو « تافيلكتلاعضي الد « ماكحألا
 .نأ كلذ « ىلاعتو هناحبس هللا هقلطي ثيح هلمع ىف قطني هنكلو « المع هل
 امهالوتي نارمأ امهو , باقعلاو باوثلا اهب قلعتي ةيمالسإلا تافيلكتلا
 هل نيبي مل لمع لعآدحأ بذعيل ىلاعت هللا ناك امو « همايقلا موي ميكحلا ميلعلا
 . , الوسر ثعبن ىتح نييذعم انك امو »: ىلاعت لاق اذلو « هيف هبلط

 .نوكي نأ ريغ نم دحي ثدح لكىف ىلاعت هللا ماكحأ فرعت نم دبالو
 .جارختسا ىف ذئنيح لقعلا لمع ن وكيف « همكح نايب ىف حيرص صن هل
 هيدهب ىدتهم ًاسارتن دعت ىتلا ةماعلا عرشلا دعاوق نايبو ء ةيعرششلا صوصنلا
 اذهب ماق دقلو ءثادحأ نم دي ام ىلع ىناعملا كلت قربطتو هرون نم سبقيد
 اوطبنتسا ىتلا دعاوقلا اوغاصو , مطوقع اولمعأف نوقباسلا ةماألا دوبجملا
 .اهيفةيلقعلامهدورجل ناك ةيرثءةورث هقفلا نم | وكرتوءماكحألا اهب اوطبضو اهب
 ةقبرلل علخال و«قيرطلا نع دورشالو ةداجلا لعج و رخريغ نم حضاو رثأ
 .لواح نإ و ميظعلا دبلا كلذب دبشت همناق تلاز ام ةيبقفلا ةورثلا كلت نإو

 قرشلا ىف مطاثمأ نم مم وعبقي نمد برغلا باتك نم نيبصعتملا ضعب
 ,مهنأ مهئاعداب مالعالاةمالا كتئاوأ ماقم نم اوضْغي نأ - هئالبج نم دأ



 هس ا/و لس

 ذافتالا مدعو سسآلا نيابتو ةلصلا عاطقنا عم « نامورلا هقفب اوناعتسا

 .مثدعب اوءاج نمو نامورلا دنع فرعي ملامب ىالسألا هقفاا قبسو «جمااتنلا ىف

 .«نويمعي مهيغ ىف مهرذف» : لوقي ذإ ىلاعت هللا ممأب ذيخأتلو ءالؤه كرتئلف الأ

 ..ف كت الو ٠ مهيلع نزحت الو هللاب الإ كربص امو ربصاو ه : ىلاعت هلوقبو

 .. نوركمي امم قيض

 .ىلإ عج رت اهلك رداصملا هذه نإ وه هيلإ هيبنتلا بحي ىذلا : ىناثلا مالا

 . كلذ دعب ردصم لكف؛ ةنسلاو باتكلا ىهوءصوصنلا وهو دحاو ردصملل]

 : ةوق ىف لوقي هنع هللا ىضر ىعفاشلا ناك اذلو ءامهلع دمتعمو امهم ثعبنم

 ريغ هدنع ءىش الو « صن ىلع لمح وأ صن نمالإ ذخخؤت ال ماكحألا نإ ه

 هرصقيف صنلا لع لسا ىنعم ىف قيضي وه ناكن إو ؛ هيلع لمحاو صنلا

 .صنلا ىلع لما ىنعم نوعسوي مالعألا ةمثآلا نم هريغو « سايقلا ىلع

3 اهداحأ ىفوءاهرادقمففالتخا لعاهان ركذ ىلا رداصملا لك هيف نوجديف
 

 نف صوصنلا ىلع لما قرط ىف فالتخالا نم نكي امبمو - م(
 ةسمتلم صوصنلا نم ةقتشم رداصملا هذه لك نأ روبهلا نيب هيلع قفتملا

 , 'اباك رداصملا هذه نأ نينئمطم ررقن نأ عيطتسن كلذ ىلعو « اهنم روذلا

 بلك رداصملا عجري نم هقفلا لوصأ باتك نم نإ لب ؛ صوصنلا ىلإ عج رت

 ناب ةئسلافءهيلإ ةعجار هنم ةثعبنم ابك رداصملا ربتعتو ٠ ميركلا نآرقلا ىلإ

 :امنإف ءامب ذخألا بجو ماكحأ نم هب ءىجت امو , هلمجمل ليصفتو « نآر قلل
 . دقف لوسرلا عطي نم ه : هناحسس لوقب ذإ ؛ كلذ ميركلا نآرقلا رمآل وه

 هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤمالو نمؤمل ناك امود:ىلاعت لاق دقل و ءهللا عاطأ

 . « ممرمأ نم ةريخلا مه نوكي نأ ًارمأ

 :ابنع ةرخأتم كش الب ىهف صوصنلا ىلإ دوعت اهلك رداصملا تناك اذإو

 .نآرقاناك اذإو صنل! نوكي ثيح اهل امنإو ء صوصنلا راو اهل لمعالف

 . نأ لبج نبإ ذاعم نع ىور دقو «؛ ًاعيمج !ملع مدقم وبف ر ,داصملا ردصم وه

 كل ضرعنإ عنصت فيك : هل لاق نهلا ىلع ًايضاق هثعب ال لكم هنا لوسر



 نكي مل نإف , ميركلا لوسرلا لاق ؛ هللا باتك ىف امب ىضقأ لاق ؟ ءاضق٠
 ةئس ىف نكي نإذ لاق «٠ 07 هللا لوسر ةئسبف : لاق ؟ هللا باتك ىف

 قم هللا لرسر برضف ذا لاق اواآ ال ىنأر .دهتجأ لاق ؟ هللا لوسر .

 . ىللأ لوسرىضري امل هلا ] وسر لوسر قفو ىذلا هلل دخلا: لاق مث ىردص.

 باتك ىف رظن رمأ هيلع درو اذإ هنع هللا ىضر ركب وبأ ناكدقلو
 سَ لاعت هللأ باتك ىف دي مل نإو « هب ىضت هب ىضقي ام هيف دجو ناف ىلاعت :

 نأهايعأ نإو.هن ىضق هب ىضَقي ام انف دجو نإف « كم هللا لوسر ةنس شل:
 ىلعمهأد عمت جا اذإف مراشتساف سانلا « ءاسؤر عمج هللا لوسر ةنسىف دجب
 . كلذ لعفي ًاضيأ رمع ناكو ءهب ىضق ءىش

 :ىرعشألا ىسومىأ ىلإ هلسرأ ىذلاهباتكى ف هنعهللاىضررمع لاق دقلو
 فرعا ؛ ةنس الو باتك ى ة سيل م كردص ىف جل اجا (يف مهفلا « ميغ 5
 يالا

 . نآرقلاب نآلا ءىدتبنلو

 ميركملا نآأرقلا

 : هلوزاو نارئالاب فري رعتلا

 تالزن ةيآ لوأو . هتك ىنلا ىلع لزن ىذلا باتكلا وه - م١
 كبرو أرقا ل اسنإلا قلخ , قلخ ىذلا كبر مساب أرقا : هنم»
 ًاراعش] ءادتبالا اذه ناكف« معي ملام ناسنإلا ملعءملقلاب لع ىذلا ء مرك لا
 هن ءاج ىذلا اذه نأو معلا وه هناونعو « ملعلا ىلإ وعدي باتكلا اذه نأ
 نآرقلا نم تلزت ةبآ رخآو ؛ملعي ملام ناسنإلا ملعتو « معلا ىلع الإ موقي الا
 ىتمعن كيلع تيمتأو مكنيد كل تلكأ مويلا ه : ىلاعت هلوق ىه ميركل:
 . ةيمالسإلا ةعيرشلا تلكه لوزن ماب و « انيد مالسإلا مكل تيضرو»



 :ةلاسرلا ونس ىه ةنس نيرشعو ثالث ىد» ىف ًامجنم نآرقلا لزن دقلو
 ..ثالث اهب هتماقإ ةدم ىف ةكمب هضع لزن دقو ؛ هتلاسر اهيف غلب ىتأا ةيدمحما
 . ةنيدملاب هنم رخآلا هضعب لزنو « ةنس ةرشع

 .ةيمالسإلا ةديقعلا ناب ىف هلك وأ هرثك أ ناك ةكمب نآرقلا نم لزن امو
 ..لداج هيفو « رخآلا مويلاو نييبنلاو ةككالملاب نامإلاو « ةينادحولا ىهو

 ىف اوغطو !وكرشأ نيذلا ةبقاع نيبو « لاثمآلاو ربعلا برضو نيكرشملا
 اوناك املو ؛ دادجألاو ءابألا هيلع ناك ام ركسفلا ررحت ىلإ اعدو « دالبلا
 ,مموابأ ناك وأوأ» : مهل لوقي انءايآ هيلع انيفلأ ام عبقن لب : مطوقب هنو
 ..نودتم الو ائيش نواقعي ال

 ..مظنتو « ةيبقفلا ماكحالا ىلع لمتشا دق ةنيدملاب نآرقلا نم لزن امو
 . ماكحأ نم ظ مهريغو نيملسملا نيب تاقالعلاو ؛ ةرسآلا م ماظاتاو ةلودلا

 هنأ ةرجطلا دمب ماكحألا لوز ف ؤ ببسلاو « ةعداوملاو ملم و تادهاعملا
 - يفتت عيطتست ثيحب ةلماك ةدايس اه ةيمالسإ ةلود تن : وكت ةرجطأ دعب

 نكي لف ضرألا ىف 7-5 نوملسملا نكي مل ةرجلا لوقو « ماكحألا
 ..ناكيل وألا ةوعدلا ىنس ىف كم ىف ناطلسلا ذإ ماكحالا هذه ىف ىودج ةمب

 ..«ليعرظمىمالسإلا ميظنتلل نكي ملف : ني رايسملا مه !وناك مهنأل ٠ نيكرشملل
 .:اهتءاجفءةلودلا تن ع ثيح ةرجطأ دعب اكحألا هذه ربظملا ناك نك-او
 منابإ ىف ةمظنملا ماكحألا

 ١ ؛ةدحاو ةعفد لزني و اجيلم نآرقلا لو اذال لأ اس لأس دقو /مى

 ..«مامفتسا ةخرصال راكنتسا 4 هعيص 2 هوغأ صو لاؤسلا كلذ نوكرشم الأس دقو

 - .ةلمج نآرقلا هيلع ل ْزأ أالول اورفك نيذلا لاقو , مهنع ةياكدح ى !اع لاق لقد

 .6 الرت هانلترو كداؤف هب تيئْدَل كلذك ةدحأو

 ::ام]ءضارهالا انمهم "لو «باوجلاو ضارتعالا نين مالكا اذو عمو



 دس / سس

 :نبرطش نم نوكم وهو؛بأوجلاوه ةركفلا ديرنو لمأتلا ىعدتس ىذلا'

 ببسلا ىأ . نآرقلا ليترت وه ىناثلاو . داؤفلا تبثي هنأ وه  امهدحأ
 .نيرمآلانيذه نم دحاو لكىف ةزجوم ةملكب ملكتنل و ءنارمآلا ناذه وه.

 ميركلا نآر قلاىفاعم تيبثتوىذلل ىحورلا سفألا هانعم داؤفلا تيبثت نإ

 سنالا امأفءابمبغل قي رمل ح حيضوتو «سانلا سوفن و ىنلا سفن ىف هماكحأو.
 هللأد ىحو رلاصتاىف لص ىنلا لعج |جنم نآرقلا لوزن نأ هيف ىخورلا

 « هيرب هتلصب رمتس سا ناكف « مالسلا هيلع هثعبم لوط هلالج لج-

 ددملا اذه ىلع رارمتسالا كلذ ناك ام ةدحاو ةلمجج لون ولو ءهب سنأو
 هب ءاج امل مهتدناعمو هل نيكرشملا ةاحالم ةدم ىف ًاصرصخو : ىحورلا'

 . مالسإلا

 ىلإ ةجاحلا تقو ىف ناك نآرقلا لوزن نالفءماكحالا ىناعم تيبثت امأو
 « اهيف محلا نايبب لزني نآرقلاو « عقت تناك ثداوحلا نأ ذإ ؛ كسحلا نايب.

 ضعب ةحضوم ثداوحلا نوكتو « هيلإ ةجاحلا تاقوأ ىف مكحلا نوكيف.

 بابسأ لازتالو « باتكللا مهف ىلع ةناعإ كلذ ىف نوكسيف , مك-حلا دصاقم.
 نإو ؛هماكحأ ىمارم كاردإو«نآرقلا ىناعم مهف ىف هب ءاضتسي ًارون لوزنلا
 . ليزنتلا وج ىف شيعي هنأ لوزفا| باسأ أرقي وهو « سحيل « ءىراقلا

 مجنتلا هكح مركلا نآرقلا هركذ ام لوألا رطشلا ىف مالكلا وه اذه
 نآرقلا نأ هساسأو «ليترتلا وهو.ةيملإلا ةيكحلا نم ىناثلا رطشلا ىلإ لقتننلف-
 اظوفحم نوكي نأ ىلاعت هللا دارأو:نوبتكيالو نوءرقيال نييمأ موق ىف لزن

 :كلذأ ةعيرذ اجنم لوزنلا ناكف « ةءايقلا موي ىلإ رتاوتلا قبيل رودصلا ىف
 صرخلو « هوظفحي نأ هباحصأ ىلع لهسيو , هظفح عالم ىتلا ىلع لبس.

 هيلع هب ليرعج لوزن دنع هناسأ كرحن ناك لزني ام 0 ىلع 2 ىنلا

 هعمج انيلع نإ « هب لجعتل كناسل هب كرت ال ١ : ىلاعت لاق اذلو ء هظفحيلا
 قالو ىنلا ناك دقو « هنايب انيلع نإ مث « هنآرق عبتاف ءانأرق اذإف « هنآرقو»



 نآرقلا لوزن مث اذإ ىتح , هلوزن روف نآرقلا نم هيلع لزغي ام ةباتكب رمأي.
 . هيلع نيمألا ليربج هؤرقي ناك بيترتلا كلذ بترو:

 , هلوزن نابإ هظفحي نأ ةباحصلا نم دحأ عاطتسا ام مجنتلا اذه الولو
 لاتق ف وأ « مهلاعأو مهرجاته ىف اوناك لب ء نيغرفتم اونوكي ل مهنأل
 . لاتفللت ةمهأو.

 ةرشعلاح اولآلا تلزناك بتكيل ةدحاو ةمفدّويلكي ىنلا لعن آر قلا لزنولو
 ةمآلا هذه نآل ءةدحاو ةعفد هبتكي ىذلا بتاكلا دجو ام « ىسوم ىلع
 امنإ اهفرعي نم ناك لب  ةباتكلل ًاغرفتم ابنم دحأ ناك امو , ةيمأ تناك
 نانويلا دنع .نرأشلا ناك ام ريغ كلذو « اهناقتإل غ رفتم ريغ ًامامل اف رعي

 . مهريغو سرفلاو نامورلاو

 ءسيطارقلا ف ظفحنأل بق رودصلا ىف ظف- اجنم هلورنب نآرقلا نإو
 هيقلتو هظفح ةيانعلا نإو « رودصلا ظفح عم سيطارقلا ىف بتك دقلو

 هلت ري ناك انك هنولتري لوسرلا نع هنوقلتي نيذلا لعج ِةيَو ىنلا نع هرشابم

 درو ام نآرقلا لقني ليج لك مهنواي نم ىلإ ليترقا كلذ نولقني 3 ىنلا
 ىتح « هيلي ىذلا ليجلا ىلإ يلم ىنلا اب أرقي ناك ىتلا ةقيرطلابو ىنلا ع

 لب « هظفل طقف رتاوتي مو « اذه انرصع ىتح . ليجدعب اليج نآرقلا رتاوت
 , بلص ىنلا نع اهب عوطقملا ةيورملا تاءارقلاب هليترت ةقيرط هعم ترتااوت
 .ليدبت الو رييغت اهيف سيل ىأ « ةعبتم ةنس ةءارقلا نأ ءاملعلا لوقي كاذلو

 لاق كلذلو  ًامجنم نآرقلا لوزن وه كش الب كلذ لبس ىذلا نإو
 كداؤف هب تبثنل كلذك ١ هلوقب نيكرشملا ىلع ضارتعالا در ىف ىلاعت

 .« اليترت هاناترو

 . نارقلا رتاوت

 هأرقو « هيب ىنلا هظفح دقو» ليجدعب اليج نآرقلا رتاوت - م 5
 . ايندلا هذه نم هلاقتنا لبق ليربج ىلع



 ادم واد

 هظفح مث , ىنلا نع هوقلت اك. مهنع ىلاعت هللا ىضر هب هاحصأ ةظفحو

 اهاقلتو ؛ ةءاحصأا دبع ىف فحاسم ىف بتك هنأ عمو ٠ نوءباتلا مهدعب نم

 دوجو عم اضف هنوقلتي اوناك لب , كلذ ىلع اورصتقي مل نوعباتلا مهنع

 ظفحت نم نيعباتلاو ةباحصلا دعب نم ليج لك ىف نأكو , ف>اصملا هذه

 هلوقل قيقحت كلذ نإو . هذه انمايأ ىلإ قل 17 ىنلا ليترتك اليترن نآرقلا

 . « نوظ نفاخ هل ان ركذاا انلزن نحن انإ » : ىلاعت

 كيشلل لاجمال ًارتاوت رتاوتم دنس لكفءدنسلا ىعطقهلعج هرئاوت نإو

 «ةذاشا تاءارقلاب ةربعالو : ةرتاوتمامك ةريتعملا نآرقلا تاءارق نإوءهيف

 هذه فالتخا نإف كلذ عمو « ةرتاوتملا ريغ تاءارقلاب ةربعال ىأ

 وه امتإ «نآرقلا نتم ىف ًافالتخا سيل ةرتاوتملا تاءارقلا نع تاءارقلا

 . ةءارقلا لكش ىف فالتخا

 . رتاوتملا الإ نآرقلا نم ربتعي ال هنأ ءاملعلا هيلع ىذلاف لاح ىأ ىلعو

 .ظفح طقف ٠ وحنلا كلذ ىلع ًارتاوتم نآرقلا ظفح ذإ ىلاعت هلل نإو

 .٠ مالسإلا نم سدل امو مالسإلا نم وه أم

 . نآرقلا زادعأ

 ,ةزجعم اذهل ٍةيلكَص ىنلا ةزجعف « لكم ىنلاة زجعم وه نآرقلا - 6

 ةى اصعلا بالقناو صربالاو هكالا ءارإ كَ ةيدام ة ةزجعم سلو 4و ونعم

 سهلا عرقتو ثدحت ىتأ ةيسهلا تازجعملا نم كانه ام رخآ لإ ىعست

 ماس , أو زجعف هلثمع اوتأب نأ ويم ىنلا ىدحت دقو اهكودح روف ىبتنتو

 ةروسب اوتأي نأ مهادحتو : اوزجعف تايرتفم ولو روس رشعب اوتأي نأ
 . اوعاطتسا مهنأ وعدا امو , اوعاطتسا امو اورجعف ةارتفم ولو ةدحاو

 .تأ زجعمك ةيسح ةثداد نكست موءةيوذعم 7-0 ىنلا ةزجعم تناك نإو



 اس مإ

 , اهدولخو ةعيرشلا مومع عم قفتي ىذلا وه هنأل ,هوقبس نيذلا نييبنلا

 الإاهاري ال ذإ , اهتفرعم معت ال ةدحاو ةعفد ثدحت ىتلا رومألا نآل كلذو
 ىلا لايجآلا اهب ملعت الو « ًاعيمج سانلا اهاري الف , سانلا نم ةنيعم ةفئاط
 امأ ٠ هودهاشإ ملو هونياعي مل رابخألا نم ربخ اهنأ ىلع الإ دعب نم ءىجت

 ىلإةلاسرلا براهربو اهزاجعإ ابعم لمحت ةدلاخ ةيقاب ىهف ةيونعملا ةزجعملا

 تناك نيدلا موي ىلإ ةدلاخ نيلماعلل ةماع دمع ةعي رش تناك الو « ةمايقلا موي
 تسدلو , ةدلاخ ةيقاب هيلع تامتّدا ام قدص تكنو . اهديؤت ىتلا ةزجملا

 |مببطاخي نآل حلصت ةلماش هوجو اهنأ اهزاجع] هوجو نم دجنسو ؛ ةثداح
 . نامزألا نم نمز ال « نامز لك

 :زاجعالا هوجو

 دقل ؛ بيرلل لاجب ال ةتباث برعلل ةبسنلاب زاجعإلا ةعقاو نإو - م6

 لاقو 3 ناميإلا ىلع ةردق مل نأىع اوعدا امو 4 هلثع اوتأي نأ نع أوزجع

 مكنم م هللأو 0 مهمالك ىوتسم نع هيف ولعلا هج وي اس هأرق أامدنع مولئاق

 هللاو « ىنم هديصقو رعشلا زجرب فرعأ الو . ىنمراعشالاب فرعأ لجر

 هيلع نإو ؛ ةوالحل هلوقل نإ هللاو ء اذ ه نم ًائيش هلوقي ىذلا هبشي ام

 هنإو هيلع لعب الو د ولعمل هنإ و هلفسأ قدغم 2 هالعأ رمت هنإو 34 ةوالطل

 ١2" ه2 م مطحيل

 نيعماسلا س وفن ىقيمعاا ىوقلا ريثأتلا كاذ نوفرعي نوكرشلا ناو دقلو

 مث مهف هريثأت نم نوشخي اوناك كلذلو عه ودقتيو مالكلا نوقوذينيذلا

 لقوءأ وعمسإ الأ مهند اوصاوتن 2 مهسفنأ اهتنقيتساو م أودحج نيذلا نم

 اوغلاوآرقلا اذا اوعمست ال او رفكن يذلا لاقو ) : مهنع ةياكح ىلاعت لاق
 .( نوبلخت مكلعل هيف

 ؛ هنع جراخ ءىش ىف ال نآرقلا تاذ ىف ناكنآر اا زاجعإ نأ نيبن اذهب

 (هقفلا لوصأ 5 م)



 . نايتإلا متردقفف هنأ عم « هلثب اوتأي نأ نع سانلا ىلاعت هلا فرص ىفالو

 ش ش . ةمهاربلا دنع اديفلا راعشأ ىف لدق انك

 مهركلانآر قلاف زاجعإلا هوجو ىف روصعلا مدقأ نم ءاملعلا ملكت دقلو

 دج ووىدحتلادج ودق ذإ ؛ ل وألا ة وبنلا دبع ىف ققحت لق زاجعإلا ناك نإو

 ظ . ىدحتلا دعب زجعلا

 فنرآرقلا ايازم نيبقتل هتاذ ف نسح رمأ زاجعإلا هوجو نايب نإو
 نمسيل فاض ال ىتاذ هزاجعإ نأ سانلا ملعيل نيبي نأ بحيو , هصاوخو
 قرف ال« نيعمجأ سانلل لب 3 طقف برعال سيل نجيم هنآللو ؛ هنع جراخ ىمأ

 امو ) : ىلاعت لاق اك« نيعمج أ سانلل اهيف باطخلا نآل ليبقو ليبق نيب هيف

 . ) نيااعلل ةمجحر الإ كانلسرأ

 م هيف زاجعالا هجو نوكي نأ مودمعلا اذه ىطتفم نم نوكي كلذلو

 مومعب لصتي نأ بدك هوجولا هذه ضعب لقألا لع وأ 3 مومعلا ىلإ هجن

 ٠ ةغل نود ةغل الو ءسنج نود سنجب ال سانلا

 . ءاملعلا اطل ضرعت ةعبرأ هوجول ضرعتن انإو -- ح6

 طق برعلا مالك ف ف رعت مل ةجرد ىلإ اهعافتراو « نآرقلا ةغالب : اهوأ
 هنيباونزاودقوءهنودقني و ىبرعلانايبلا نوقودي اوناك نيذلا كلذ كردأ دقو

 لب 3 اهتقيط نم سل هرودج وو خيلب مالكو رعش نم نوف رعب اوناكام نيب و

 . امعون نم سيل

 عئار بواسأو : م,مالكىف ريظن الل سيل ظافلآلا ىف ةلازج هيف اوأر
 لثم « ساوهلاو رعاشملا رمت ةفينعلا ةعراقلاكهتوق ىف نوكيف « انا >أ دتشي
 وي « ميظع ءىش ةعاسلا ةلزاز نإ مكبر اوقتا سانلا ايأي ) ٠ ىلاعت هلوق
 سانلاىرتوءارلمح لمحت اذ لك عضتو تدءضرأ اع ةَعض رم لك بهذت اهتورت

 ىف بواسآلا قريو ( ديدش هللا باذ-ع نكلو : ىراكسب مثامو ىراكس
 ٠ ًايايسنا سفنلا ف باسني بذعلا ريغلا هنأك ىح قفرلا عضاوم



 دل را دس

 مكغا مظنلا_عئا رلابولساأللا فةعءورلاو ظافلألا ىف ةلازجلا هذه.عمو

 عوجسملارثالاج اهنمىلعوه الو  ىقملا نوزوملا رعشلا جاونم لعسيل ىذلا
 ْ . هتاذب مئاق جاهنم وه امنإ . لسرملا رثنلا جاهنم ىلع الو

 ييثأتلا» ى#ب  ةيحان ىأ من ورديال مهيف هريثأت طرقل شارق تناكدقلو

 ًاينأنأهحيحص ىف ملسم ىور دقلو . رحسأاب وهامو . رحسأ هنإ نولرقي

 هللانأ معزي كنيد ىلع ةكمب الجر تيقل : رذ ىنأل لاق ىرافنلا رذ ىنأ اخأ
 سن أن اكو ء رحاس« نهاك ءرعاشنولوقي لاق ؟ سانلا لوقي اه تلق « ةلسرأ

 هتعضو دقو ؛ مطوقب وه اف ةنبكللا لوق تعمس : لاق هنكلو ءأ رعشلا نم
 ممن «قداصل ناو « رعش هنأ دحأ ناسل ىلع مس ملف ءارعشلا لاوقأ لع

 . نوبذاكل

 رابخ]و,ةىناثلا ةجولا امأ ء زاجعإلا هوجو نم لوألا هجولا وه اذه
 طول موقو « دومثو داع رابخأب ربخأ دقف , ةقباسلا نورقلا لاوحأب نآرقلا

 رابخأو هرمأونوعرفوهموقوىسوم رابخأو ؛ مهاربإ مرقو ء حون موقد
 هرابخأ تناكو؛مالسلا هيلع حيسملا ةدالوو « ىي ا ءاهتدالوو ميرم
 ىلع ءاج اذه لكو « باتكلا لهأ بتك نم لوقعملا قداصلا عم قفنت ًاقدص

 تناكاموءاباتك أر قي مل وءملعم ىلإ سلب ل؛ بتكي الو أرقي ال ىمأ ناسل
 نييبنلا رابخأ ملعي نأ نك ىتح ءباتكلا لهأ ةثيب الو « باتكد ملع ةثيب هت

 ليلدىمأهللا نع هب ثدحتملاوءنيبمللا قداصلا اذهب نآرقلا ناينإ ناكف « مهنم
 4بقنمولتت تنكامو ) : هناحبس هللا لوقي اذلو « ىلاعت هللا دنع نم هنأ لع

 . ( نولطبملا باترال نذإ كنيميب هطخت الو باتك نم

 ءرشب هللعي هنأ اوعداو بذكلا اورتفي نأ اودارأ نودحاجلا ريحت امو
 ًائيشنيل وألا ملع نم ملعي الو ةيبرعلا نسحب ال امور ىتف الإ ةكمب اودي مل
 نودحلب ىذلاناسل رشب هلعيا] نولوقيمهنأ مل ملعت دقاو): هتاحبس لاق اذبلو
 ٠ ٠ ( نيبم ىفرع ناسل اذهو ىمجعأ هيأإ

 ةلبقتسم رومأ نع نآرقلا رابخإ « زاجعإلا هوجو نم ثلاثلا هجولاو



 « نامورلا مازمنا دعب سرفلا مازهناب هرابخ] كلذ نمو , هررق 5 تعقد

 ميبلغ دب نم مثو؛ ضرألا ىندأ ىف مورا تبلغ ملأ ) : ىللاعت لاق دقف

 نونمؤملا حرفي ذدمويو , دعب نمو لبق نم رمألا هتلءنينس عضب ىف نويلغيس
 . ميركلا نآرقاا ربخأ اكرمآلا عقو دقو « ( هللا رصنب

 :ىلاعتلاقف, ىربكلا ردب ةورغ ىف رصنلاب نينمؤملا ىلاعت هللا دعو دقو
 نوكتذك وشلا تاذريغنأ نودوتومكل اهنأن يتفئاطلا ىدحإ هللا كدعي ذإو )
 دجسملا لخديس هنأ نآرقلا ىف ىلاعت هللا دعو دقو  رصنلا ققحت دقو ( مكل
 دجسملانلخدتل؛قحلا: ايؤرلاهل وسرهتلا قدص دقل ) : ىلاعت لاق دقف « مارحلا
 ملامملعف « نوفاخت ال نيرصقمو مسؤل نيقلحم نيئمآ هللا ءاش نإ مارملا

 . ىلاعت هللا دعو قت دقو ( بيرق ًاحتف كلذ نود نم لءجخل ء اوءلعت

 نذلا فلختسا# ضرألا ٌّق مىفلختسي نأ نينمؤملا ىلاعت هللا دعو دقو

 مهفلختسيل تاحلاصلااوامعوا ونمآ نيذلاهلا دعو (:ىلاعت لاق دقو 6 مهلبق نه

 دقق , ىملإلا دعولا كلذ ققحت دقو (مبلبق نم نيذلا فلختسا م ضرآلاىف
 ؛ اهردمو اهربو ةيب رعلا دالبلا لك ىلع ديدي 0 ىنلا ةايح ىف نودلسملا ىلوتسا

 ىلإ هدعب نم ىبنلا باحصأ راس م 08 ةعاطلاب نيملسملل نأد الإ ءزج قَد مد

 لقرهضزأ ىلإ راسو 2 ا ملع مهاطلس أوعضوف 2 همآرو نمو ىرسك ض رأ

 ٠ اهفارطأ نم ضرآلا هيلع اوصقنو ء رصمو ابلك ماشلا هنم اوعطتقاف

 هللادنع نمنآر قلا نأ ىلع ليلد لبقتسملا ىلع ةقداضلا رابخأللا هذه نإو
 . هقلخ ىلإ ىلاعت هثيدحو

 ميركلا نآرآقلا هيلع لمتشا ام وه ذاجعإلا هوجو نم : عبارلا هجولا

 ٌق أشن دقو « بتكي الوأ أرقي ال ى م نوك - نأ نكمي ناكام قئاقح نم

 ابنم ءىثأنلا ابنقلي نأ نكمي تاذاقث الو « مواعلل دعم هيف سيل دلب

 ةرايخاك ءاهس / وضرالا واخ ةصاخ ةيلع قث :اهح ىلع لمتشا لق نأر هلأو

 3 ءايمأأ نع ضرألا تلصقنا مْ 6 ًادحاو امش ات 2 :5 ضرالاو ءامسلا نأب



 دس مو دس

 ”أقتر اتناك ضرألاو تاومسلا نأ اورفكن ذلا ري مل وأ ) : ىلاصت لاق

 ىف ىلاعت لاق اكو ( نونمؤت الفأ ىح ءىث لكءاملا نم انلعج و امهانةتفف

 هانلعج مث , نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو ) ناسنإلا قلخ لصأ

 انقلخف . ةغضم ةقلعلا انقلخف « هقلع ةفطنلا انقلخ مث , نيكم رأرق ىف ةفطن

 هللا كرابتف , رخآ ًاقلخ هانأهنأ مث مال ماظعلا انرسكف . اماظع هغضملا

 (نوثعبتةمايقلا موي مكنإ مث « نوتيل كلذ دعب مكن] مث : نيقلاخلا خا نسحأ

 . ٠ ميركلا نآرقلا ايانث ىف توبثم وه امةنوكلا تايآلا نم كلذ ريغو

 نكيملو؛ملع لععلطي مل ىذلا ىمآلا وهو , هملعي نأد دن روصتي ناكامو

 ماشلا ىلإ ةكم رداغ هنأ فرعي مل لب ءدلب ىلإ دلب نم اهيف لقتني رافسأ اذ

 ةيناثلاو « ةرشع ةيناثلا ف ناك دقو « همح عم مالغ وهو امشادحإ , نيترمالإ

 هنأ فرعي مأو « نيرشعلاو ةسماخلا دودح ىف بابشلا ةروكاب ىف باش وهو

 ىلع لمّسمملا نآرقلاب ىدأن كل اذ عمو « نيتلحرلا نيتاه ريغ ىف هكم زواجي

 راكنإل الاجج عدن الام اهبقدص كثردحلا ملعلا ت تيثأ ىتلا ةيلعاأ قئاقحلا هذه

 نوكلا قلاخ ىلاعت هللا دنع نم باتكلا اذه نأ ىلع لدي اذبف « امل كم

 . ىلاعتو هن احبس

 ءايلعأأ هركذيملهج وكانهنك-لو 3 زاجعإلا هوج+ مر ضع هذه 4

 - ٠ اهيلع لمتشا ىتلا نآرقلا ةعيرش وهو.« ةراشإلاب الإ

 نآرقلا ماكحأ باتك ىف لاق دقف ةرباع ةراشإ ىب طرقلأ هنل] راشأ دقو

 مانآلا ماوق وهىذلا ملعلا نم نأ رقلا هنمضت ام أينمو : . زاجعالا هوجو ناب 2

 ةعيرشلا نأ ىلإ ريشي اذمب وهو . ماكحألا رئاس ىفو ؛ مارالاو لالحلا ىف

 نم هجو ىه  ىناسنالا لماعتلاو ةرسألل ةمظنم ماكحأ نم تلمتشا امو.

 نع ىنغي ال ىبطرقاا هيلإ دمع ىذلا زاجيالا كلذ نكلو . زاجعالا هوجو

 : .٠ ليصفلا صعب



 - مع

 ديلاقتلا ىلع ىنبملا رئاشعلا ماظن وه دعاسلا ناك لب « مئاق لماعتلل وأ ةرسألل
 .تاقالعلل ,.لودلا نيب تاقالعلل مظنم نون اقب ددحم ءاجف , ةيلهاجلا تاداعلاو
 .ءابآلاو ءانيألا نيب ةقالعلا مظنيو , ةرسآلا نيب تاقالعلل ,. داحألا نيب
 0. رخآلا مامأ ةفئاط لك قوقح نيبو

 .ةنزاوملانمدب الن آر قلاامب لزن ىتلا بالج دمحم ةميق سانلا فرعي ىكلو ٠
 رصعلأ قا فرع قون 5 مظنم ريح دعب نكىذلا فامورلا نوناقلانيب و اهني

 .ىذلا . ىمآلا اذه ىلع لزنأ امل ضف نيبت ىتلا ىهةنزاوملا كلت نإف , ميدقلا
 . هيف ءاج امب هقدص ىلع لدتسيو ىلاعت .نيأ دنع نم اذه : لوقي

 .دنعةفو رعم نك /نينقتاا ىف قئاقح ىلع انيديأ عضت هنزاوملا هذه نإو
 , ًاريخأ الإ رضاحلا انرصع ىف فرعت مل لب « ممدعب ءاج نم الو نامورلا
 .ىلع ىرسي امكح لمجت ملو .2) سانجالا نيب توس « ةينآرقلا ةعي رشلاف
 .ةلماكللاةي رلا تطعأةينآر قلا ةعيرشلاو « ىمجعأ ىلع ىرسي رخآو « برع
 .قفرأب نينيدملا تاماعو« (؟) ى «أوركة ني قرف الدشرلا نس غلب نم لكل

 .ىوقتلاب الإ ىممعأ ىلع رعل لضفالف سانلا لك نيب هماكحأ ىف نآرفلا ىوس (1)

 .نكي لو هريغأ ًايواسمناكو « باق.لا نه تافب مل هيلع بقاعي امىرعلا بكتراءاذإو
 لعجو . نامورلا“ ةصاخ ايازم نم هيف ام لعج دقق ٠ نامورلا نوناق كلذك

 ءهلمصف ' دييعلا باع الإ صقشي : نآرقلاو . هريغ باقع نود قامورلا ب ع

 مرجلا رغصي رغصت ىهو « ناوه ةميرجلا نأل . رارحالا باقع نم فصنلا ىلع
 قاهورلا نوناقلأ ناك دقو ء رحلا ىلع ربكتو « دبعلا ىلع رغصتف ٠ هريكي ربكتو

 .اريغصءاذيإرارح ألا نمو مادعإلا دي.ءلا نم ىنازلا هبوةع لعج ذإ . كلذ سكع
 .. اميئايلوأ ةمذ نع ةلصفنم اميتمذ ؛ دشرلا غولب لبق وريغصلا (0)

 :امأو « ةيصخشأا كلذأو « ةلماكلا ةيلاملا ةيرهلا امه تراص دشرلا اغلب اذإو

 بالا مادام آرك ذ ناك ولو هدلوىلع رمتسأ بآلا ةيالو لعج دقف نامورلا نوناق
 .ةدام ىبف , ةيالولا وأ ةيرحلا بآلا هحامي نأ الإ هيبأ دب ف قيقرلاك داولاو « يح

 . نالل اقح تسدلو بالا نم



 ب

 ؛ ةلماعم قفرأ قيقرلا تلماعو « )١© نيدلا دادس نع اوزجع اذإ , ةلماعم

 ًاماظن ناسنإلا قر تربتعاو « قتعلا قاطن تعسوو قرلا قاطن تقيضو

 وه هيف هيلع صن ىذلا امتإو « نآرقلا ىف هيلع صني ملا ذلو , (؟) ًايانثتسا

 ةلوصفم ةرسآلا ىف اهيف ام لعجو « ةلماكابق وةحةأ رملا مالسإلا ىطعأو :قتعلا

 كإ لصي مل ماظن ىلع (؛) ثيراوملا تماقو .(9 جوزلا ةيلام نع

 ددس فرس ريغ ىف هنيد نأكو ةعبرشلا ىف دادسلا نع رجع اذإ نيدملا 00(

 رتسي ناكف نامورلا دنع نيدلا امأ ء لرقاا صنب ءاج !ك . ةاكرلا لام تيب هلع

 ش . ءادآلا نع رجع اذإ نيدملا

 قع ىأ قيفرال نكي مو « هدعبو مالسإلا لبق ملاعلا ىف ادئاس قرلا ناك )م

 ىتلا. قوةحلا لك قيقرلا تبثأو ايئانؤتسا اهاظن هريتعا مالسإلا ءاج الو ىصخش

 همطأ ولو « هب رضي نأ ديسال سيلف ؛ هديس ىلع هنوقح فعاضتو ء ردلل تيت

 ةلماعملاليبقنم بو رحلا ىف الإ ةغةوسب ماف قرلا ماظن قيضو ء هقتع ةبوقعلا تناك

 نهريثكلل ةرافك هلعجو « قتعلا هللا ىلإ تابرقلا برقأ لعجو ؛ برحلا ىف لثملاب

 ثيدحلاو نآرقلا نأ ناسلإلا قوقل امب رك نآر قلا ةميرش بسحو « بونذلا

 . قرألا ةحابإب لق أد رصب 0 ىوينلا

 « قرح ىأ نامورلا دنع اهل ناك امو «ةلماك ابق وقح ةأرملا تطعأ 0

 نأ هل نك ىيحابجوز قر ىف جاوزاا دعبو « اببأ قر ىف جاوزا | لبق تناكف

 ةلماك ةمذو ةلماك ةيصخش .اهل لعجو مالسإلا ءاجف « باقع ىأ ريغ نم ابلتق

 ضعب ىف الإ مويا ىلإ ريخآلا قحلا اذه لنتملو « اهجوز ةمذ نع ةلصفام
 . ةمروالا نيناوقلا

 ىف ددشو « ةبتره املك ةرمآلا معي هلمجف ثا ريملا ماقتن ىلوت نآرقلاو (:)

 نوينونافلاو . هلضفا ملاعلا نينارق نم نوتاق ىأب ماظنلا اذه نروق ولو « هذيفنت

 أث#ي هل اندرفأ دقف .قامورلا نوناقاا نيبو هثيب قرفلا امأ ؛ كلذب نوفرتعي

 نوناقالوىمالسإلاهقفلا ىفةفالخلاب هيكساملا ناونسداصتقالا و نوناقلا ةلجمب هاف رشف

 . ملظلاو لدعلا نس قرفلاك وهو ناهورأا



 - مخ

 نوفرقعي برغلا نم نوينوناقلاو , مويلا ىلإ ملاعلا ىف ىنوناق ماظن ىأ هلثم
 ٠ فرع ماظن لثمأ هنأب

 نأدحأ ملعي مل ملو؛ بتكي الو أرقي ال ىمأ ماظن ىلع اذه لك ءاج دقو
 ةجيتن ناك دق ىامورلا نوناقلا ناك اذإ و ؛ هلق نوناق ىف تء اج ماكحألا هذه

 ةبرورمججو«ةطربسأ مظن وءانيث أمظن نم عفتت أو ءان رقر شع شع ةثالث وحن ذئم براجت

 ةبسنلاب ًاصقان ناك كلذ عمو - هريغو و طسراأل ةساسلا باتكو « نوطالفأ
 ءىثىأبف « لعمىلا سلجب ملو :« بتكيالو | رقبال ىذلا ى مالا كلذ هب ءاج امل
 قح ىأيف هللا دنع نم اهبنإ] لوقي وه ناكاذإو , نآرقلا ةعيرش قبس ر سقت

 . ةعطاق تانيبلاو , ةدهاش تارامألاو « هبذكن

 ةلادلا ىهو . زاجعإلا هرجو ىوقأ ىه نآرقلا ةعيرش نإ لوقن كلذل
 ىمجعألا و ىف رعلا ىلعةجح مويلا ىلإ ةمئاق ىهو : ةمايقلا مو ىلإ هزاجعإ ىلع

 ءاقش ىهو , هفرعب ال نمو « نآرقلا ناسل فرعي نم اًطوبق ىف قرتفي ال

 نم ةظعوم مكنت ءاج دق سانلا اهيأ اي ) : هناحبس لاق امك تاعمتجلا ماقسال
 . ( نينمؤدلل ةمحرو ىدهو , رودصلا ىف امل ءافشو مكبر

 : ىنعملاو طنالا وه نآرقلا

 ان]) : ىلاعت لاق ءىبرع وهو ؛ ىنعملاو ظفللا وه نآرقلا
 موقل يي رع انآرق هتايآ تلصف ًباتنك) : ى /اعت لاقو ٠ .(ايرعاتاو هالو
 ةيبرعلا ةغللا ريغل هناعم ضعب ةمجرت نع لاقي ن نأ حصي ال اذلو ( نوملعي
 ريغىلإ نآرقلا ىآ ضعبل ةمجرتلا نأ باتكلا ضعب ىعدا دقو « نآرق اهنأ
 هنأ ليلدب « ةفيلح ىأ دنع نآأر هلأ مسأ هيلع قلطي نأ حصو ةيب رعلا ةغللا

 ءةبيبرعلا عب طتس ناكولو ةيسرافلاب اب نآرقلا ضعب ةمجرتب ةالصلا زاجأ

 «ةغللاب هن اسل موي مل نمل ةصخر هذه نأ ىلع ىنحلا هّقفلا ىف نيجرخلا ركأو

 ةفشح 5 1 نع ةياورلا تحص دقو . ةلمجا ىف ابملعيو اممهفي ناك نإو



 دنع حجأرلا وه اذهو , برم نب حون عوجرلا اذهىورو , اذه نع عجر

 شاع ةفينح ابأ نآلا ء هرصع لاوحأ عم قفتي ىتلا وه كلذ نإو , ءانملا

 نولخدي مجاعألا ىأر دقو ءه ١ .ةنس ىلإ ه٠ ةنسنم ةنس نيعاس ون

 محل صخرف « هتءارق نونسح ال نآر قلاب مهتسلأ تنووليو مالسإلا ىف

 « ةعدبلا هجو ىلع كلذ ل اعفب الأ صيخرتلا ف طرتشا هنإ اولاقو , كلذ ىف

 . هيلإ تبا هلعفي ىلب

يحتسملا مكح ف دعب ًاغيلب ًامالك هوابتعاب نآرقلا ةوج رت نإو
 دقو 2 ل

 ىطانشلا كلذ دعب نم هاكزو ىرجطا ثلاثلا نأ 2 1 ٌْق ةدتق نبأ كلذ راذ

 دافتست ىتلا ةيغالملا ىناعملا نكلو , ابتمجرت نكمي ةيلامجإلا ىتاعملا نأ ررقف

 ىأ ف 75 ىلإ ةغل نم اهتمجرت نذع ال ةنايب / تاراشإلاو تاراعتسالا نم

 ٠ خيلب مالك

 ليبسلا اه ةحيحص ريغ فنرارقلا تامجرت كانه نإ لئاق لوقي دقو

 اكيرمأ ىف ءايلعلاو ؛ نآرقلا ىف | م سانلا مالعإل ليبسلا امد ؟ امحيحصتل

 نيبملاهرونمهنعبجحن نأحصيالو نآرقلا ىلإ اورظنينأ نوديرب ابوروأو

 نوكي كلذنإ لوقنو « هب ناعالا ىلع ثحلاو . هيلإ ةوعدلا ليبق نم وهو

 ٠ هورسف نيذلا ريسفت هنأ ىلع هتمجرتب م نآرقلل ريسفت ةبانكب

 ىبرع نآرقلا

 « هانعمو هظفلب لزن نآرقلا نأ ىلإ ةقباسلا ةرقفلا ىف انرشأ - م4

 نم ةردان ظافلأ ضعب هظافلأ ىف ناكنإو « ىنرع رهو« ًآببرع لون هنأو

 ظافلألا نإف « ضعب نم اهضعب سبقي تاذللاو « تب رعت دقف ةيبرعلا ريغ
 تالولدملاوأ تايئرملا هذه ضعب نوكي دقو « ملعيو سحب امو ىر ام ةديلو

 اوملكتي نأ ةغللا هذه لهل ضرع اذإف « تاغالا نم ةغل ضرأ ىف هل دوجو ال

 ةغللأ عم ب سانتي ام هيف فرصتلا عم هتك ُْى هإأ عضو ىذلا ظفالاب اوريع هى

 . ظفللا ابيل لشن ىتلا



 تكلا 3٠ --

 هياع ىنبو « ًابرع نآرقلا نوك لوصآلا ةلاسر ىف ىعفاشلا حضو دقو
 0 نأ رمأ

 ناسللا فرعي ال نم هيناعم فرعتل ىدصتي نأ زوحبال هنأ : امهدحأ
 « اهتلالد ىدمو مومعلا ظافلأ فرعي نأ دب الف ٠ هبيلاسأو هقئاقدب ىنرعلا
 ةامحلا ظافلاألاو , ةماعلا ظافلألا راوحي اهعضومو ةصاخلا ظافلألاو
 ةيقفلا ماكحالا جرختسي فيك ف رعتي تح اذكهو « ةلصفملاو ةكرتشملاو
 . ميركلا باتكلإ نم

 ححصية ب رعلا ةغلل أ نم ًاردق فرعش نأ ملسم لك ىلع بد هنأ : امينا

 ةءارقالف ؛ همبفو هتءأرق عيطتسي ًاردق 3 ركلا نآ رقلا نم ظفحتسف هنيد هب

 . مهف ريغ نم

 : نيرمألا نيذه ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا لوقيو

 « هريغ نود برعلا ناسلب لزن نآرقلا نأ نم تفصو امب تأدب امنإو
 عاجوههرجد ةرلكو 3 برعلأ نأسل لوهج دحأ باتكلا ملعو ملعي الل هنآل
 لج نمد ىلع تاخد ىتلا ةبيشلا ةنع تفتنأ هيلع نمو « ابق رفتو هين احم

 . برعلا ناسل

 دبشي ىتح ملسم لك ىلع ةيب رعلا ملعت بحي : ىاثلا رمآلا نايب ىف لوقيو
 قطنيو هلأ باتك ولو 2 هلوسزو هدنع ادم نأو هّنلأ الإ هلإ ال نأ

 ريغو دبشقلا و حيبستلا نم هب رمأ و ريبكتلا نم هيلع ض ركذأ اف 01 دلاب

 06١ كلذ

 ش نآرقلان امو
 54 أبيف لوألا عج رملا وهف 4 ةعيرشلا هذه ىلك وه نآرقلا _- م4

 5 ص ةلاسرا( (١



 م نب هللا دبع لاق اذلو , اطل تاليصفتلا نم ريثكو ةيلكلا دعاوقلا هيفف

 .نيب ء ةوبلا تجردأ دقو « اهيظعأ رمأ لمح دقف نآرقلا ظفح ىأ عمج نم

 .سل هيف هقفلا باوبأ لك: مزح نبا لوقيو ءهيلإ ىحويال هنأ الإ هيبنج

 : لجو رع لاق دقلو . ةئلعت ةنسلاو «باتكلا ف لصأ هلو الإ باب ابنم

 هيف الإ ماكحألا ر مآ نم رمأ نم ام عأ ( .ىث نم باتكلا ىف انطرف ام)

 .نأو ًايكهن ايبرثكأ نوكي نأ دبالف « ةعب رشلا هذه ىلك وه نآ رقلا ناكاذإو

 مسقنتي هيفنايبلا د نآرقلاماكح الى رفتسأانإو« ةليق هيف تاليصفلان وكت

 : ماسقأ ةثالث ىلإ

 .لمتشا ام ىنعم ررقت هنسلاو : الماك هيف هنايب نوكم ام : لوألا مسقلا

 .هلوقىهو فذقلا ةيآ هنمو مميت روشلا مكذم دبش نف):ىلاعت هلوق و7 هيلع

 .نينامث مثودلجاف ءادبش ةعبرأب اوتأي 0م تانصل| نومري نيذلاو) : ىلاعت

 ٠ ( نوقسافلا مث كئلوأو آدبأ ةدابش مهل اولبقت الو ةدلج

لوح تايب املاف مبجاوزأ لومرب نا ةسنلاب ناعللا ةيأ كلذكو
 4 ناعللا 

 . هتجين نيبت ل نإو

 .ةاكرلاب رمالاك هنيرت ةنسلاو « المج نآرقلا صن نوكي نأ : ىتأثلا مسقلاو

 .حضتت ال ىتلا ظافلالا كلذ نمو ؛ ًايفاش ًاناسب ابتندب ةئسلاو 3 لدجم هنإف

 . ةئسلأ نم ناين الإ اهانعم

 .ةرابعلا وأ ةراشإلاب نآرقلا ىف مكحلا لصأ نوكي ام : كلاثلا

 .نإفنصحأ اذإف ) ءامإلا ةب وقع ىف هلوق لثم « هماكحأ ةيقب هيف ةنسلا 5

 ميركلاصنلا اذه قف(باذعلانمتانص#لا ىلع ام فصن نريلعف ةشحافب نيتأ

 ياا دع كلتو « رحلا ةبوقع نم فحصنالا ىلع دبعلا ةب وقع نأ ىلإ ةراشإ

 -ةردقملا تاب وقعلا فن وكت اهنأو « ةدعاقلا هذه دودح تنيبدق ةنسلاو ,ةعئار

 . تابوقعلا ىف تقبط اي قوةحلا ضعب ىف قبطتو



 ىف ًايلاجإ نآرق هلأ ناب ناك اذإ هنأ انه ررقن نأ بجيو اذه 06.

 هتارابع ضعب ىف هنأو , ًامئاد ًايليصفت سيلو « ةيبقفاا تاعوضوملا نم ريثك
 ىلع ةينآرقلا ظافلألا تالالد نأ اذهل ءاملعلا ررق دقفةنسلا ناب ىلإ جاتحي
 تاقلطملاو ىلاعت هلوقف ةرعطق نوت دقو ,ةبنظ نوكت دق اهماكحأ

 رابطإ] ىنعمب نوكت نأ لمحت ءورقلا ةملك هيف ( ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي
 نورخأح جرو تاضي 1 ىتعمب اهل 3 ءابقفلا ضعب حجر رادقو « تاضيح ىنحكو»

 الإ و « ةينظ نيينعملا دحأ لع صنلا ةلالد نأ كنشالو  رابطإلا ىنعمب اهنأ
 مككاهأ ف وغلابهللا مكذخا يب ال ) : نيهلا ىف ىلاعت هلوقو « فالخلا ىرج ام
 ن٠ نيك اسم ةرشع ماعط] هترافكف نامألا ,.ةدقع امب م ذخاؤي نكلو.

 مايصف دحي مل نف.ةبقر ريرحت وأ مهترسكو أ مكيلهأ هنم نومعطت أم طسوأ
 لاق مهضعبف ءابقفلا اهانعم ىف فاتخا دق ةيآلا ىف وغللا ةملكف ( مايأ ةثالث
 نورخآو“ ةفنحلا لاق اذهبو,هفالخ نيبتف عقو امك هنظ ءىش ىلع فاحلا هنإ

 صخشلوقينأك . مالكلا ديكوت هبدصقيال ىذلا فلحلا وه وغللا نإ اولاق
 ةنسلالا لعىرجتدق ظافلالا هذه نإف « هلاو لب « هللاو ال : هلوق ضرعم ىف
 ةملكإ كلذكو « ةينظ اهانعم ىلع وغللا ةملك ةلالد تناكف . اهيا[ دصق ريغ نم.
 مأ ةعباتتم ىهأ « مايأ ةثالث مايصو :(0) فالخلا لثم هيف ىرج متدقع
 . ةعب اندم ريغ ىه

 وهامابتمو هتلالدؤ ىعطق وه ام اهنم نآرقلا ظافلأ نإ لوقن اذه ىلعو
 . عطقلا ديفي امب انايحأ ةنسلا هتنيي هتلالد ىف نظلا نإو « ىنظ

 ىتأأ ةرجافلا نيميأأ ىهو « س ومخلا نيميلا ةدقعملا نيميلا ىف ةيمفاشلا لخدأ ( (١

 لخدتاب1:] ولاقدقف هيلع فاح ام فالخم هنأ دقتعي رمأ ىلع صخيشلا ابيف فلحب
 لخدتال سومغاانيميلانإ ةيفنحلالاقو  ةرافكسال اهيف بجت ةدقعملا نيميلا موهع ىف
 هكرتي نأ ةلعفي ليقتسملا ىف رءأ ىلع فاحلا نوكي ىتلاىه ةدقعملا نآل ةدقعملا ىف
 . الف سومنلا امأو , ةرافكلا امرفكت ىبف ء لدي مث



 .كشلل لاجمل ًارتاوت رئاوتم هنآل دنسلا ىعطق هئازجأ لكى نآرقلاو

 . هتلالد ىف انايحأ لخدت دق ةينظلا امن]و ءان ركذ هيف

 ,سيل وهف « هغيص ىف فاتخم ةيعرشلا ماكحأللا نآرقلا نايبو ةآ

 هيفو « ةربعو ةظع باتك وه لب , ًادحاو ًاينايب ًاجابنم مزتلي نوناق باتك

 .نوكت ةراتف« ماكحالا لع ةلالدلا ةنايبلأ أ بيلاس الا تفلتخا كلذلو

و ( هلل ةدابشلا أ رمقأو /: لم ؛ رمآلا هءيصب ةنديم مح
 ةغيصب ًانايحأ

 نأ تايثإب ةراثو ( قحلاب الإ هللا مر رمح ىتأأ سفنلا اولتقت الد: لثم ىهن

 < (ىلتقلا ف صاصقلا مكيلع بتك) : ىلاعت هلوقلثم ضورفم بوتكم ب

 .نأ رها ١ سلو ( ىلاعت هل وق ل أدم « هيف ريخلا قب هنع د 5 ًانامحأو

 .٠ ( قنا نم ربا نكلو ؛ اهروبظ نم تويبلا اوتأت

 -هلوق لش 7 باقعلاوأ باوثلا نم ةفلاختا م هجين نامي رالانوكب | انايحأو

 -هلوسرو هللا عطي نمو « هللا دودح. كلت ) ثاريملا ماكحأ نايب دعب ىلاعت

 .نمد « مظعلازوفلا كلذو « اهف نيدلاخ راهنالا اهتحت نم ىرجت تانج هلخدي

 . ( نيبم باذع هلو اهيف ًادلاخ ًاران هلخدي هنودح دعتيو هلوسرو هللا صعب

 ..كلذ ظحالي نأ بجي نآرقلانم ماكحالا طبنتسي ىذلا دهتجملا نإو

 همذ لعف لكو ؛ لعفأا بولطم وبف هيف باوث !انادعو وأ هحدم لعف لكف

 يدم وأ مذ هلو مل لعف لكو 0 فاكلا بولطم وهف كف باذعلاب دعوت وأ

 نأر قلا اماع لمتشا ىتلا ماكحألا

 :ةئساانامو . الامجإ ةعبرشلا ماكحأ ىلع لمتشا نآرقلا نإ انلق هرب

 «(هللا عاطأدقف لوسرلا عطي نم ) : ىلاعت لوقي ذإ « هنم قتشم هنآل هلعبات



 تاراشإ ماكحالا عاونأ ىلإرشنل و « ابك ةعيرشلا ماكحأ نيب دة كلذ ىلع
 . ةزدوم ةراح

 : أهنم ةريثك ماسقأ لإ مسهنت نآرقلا ماكحأ نإو

 , ةالصلاب رمأءاك ضئارفلاب مركلا نآرقلا رمأ دقف : تادايعلا - ١
 ةفاكب ةلسرملا تاقدصلاب رمأو , موصلابرمأو , جحلاب رمأو « ةاكرلاب رمأو»
 ةالصلاب ر هأ دقف ًايلامجإناك امل مب رك ]| نآرقلاناب نأ ظحالي و . ابعاونأ

 اهو ىذلا ا يام ىبلل اهنأمب كرتو٠ اهناكرأ الو » اليصفت أمل اقوأ نيد 2

 3 اك » لصأ ىلومتي أر م اولص 2 : راو لاق ذإ 6 لمعلاب الماك ًانايب

 اوذخ 2 :لاقو الماك ًانابب دكسانم ويم ىنا نيبو ةلمجأ ق المع هر ُ

 املسرأ ىتا !بتكلانأ اهندبو 04 امعمجل ًايلمعاهنيب ًاضيأ ةأكرلاو »2 5 كسانمىنع

 . اذكهو . . اهريغو تاقدصلا لامع ىلإ

 رثكأ ىف نيبن تلا ىه ةنسلاو ًايلامجإ تادابعلا ىف نأرقلا نايب ناك ألو
 اذ بل ىه تادابعلا نأ كلذ لع باوجلاو ؟ لمعلا قيرطب لاوحألا
 كلذاو« عمتجملا نواعتو 3 داحالا قالخأ هلع موقت ىذلا هدومحو؛ نيدلا

 كلذلو « اهف درفنملا ريسفتلاو سايقلا ليل اهنايبل نآرقلاو ةنسلا تدضاعت"
 عامجإ اهيلعدقعنا ىتلاةرتاوتملا ةيلمعلا ةنسلاب اهليصفتو ؛ نآرقلاب ابلصأ .تبث
 قلعتي ام شعب نم ىودر أمو « اهريغ ىلع عامجإ كداسقعتب و 3 نيملسملا

 . اهتاكرأ َْق سلو 6 ليلق داحالا راخأب تادايعل ا

 نع ةديعب لئاسم ىف هرثكأو , تادابعلا ىف ءابقفلا فالتخا لق كلذلو
 ضعب ةياضفأ ىفو , لاكشألا ضعب ىف لب ؛ ناكرألا نعو ةيضرفلا لصأ

 تاريفكت امال ,تادايعلا نم اهانعم ف ىهو : تارافكلا  ؟

 ٠ . بونذلا ضعبلت ٠



 ل 4مل

 نإ لوقي نم ةرافك ىهو : رابظلا ةرافك تارافكلا هذه نمو(١)

 مل نِإف ٠ ةبقر ررح اذإ الإ اهبرقيال هنإف كلذ وحتنو همأ ربظك هيلع هتأرمأ

 . انيكسم نيس ماعطإف ءطتسإ ل نإف 2 نيعب انتم ني روش مايصف دج

 نيك اسم ةرششع ماعط] ىهو . اهلإ انرشأ ىتلا نيهلا ةرافك اهنمو (ب)

 . مايأ ةناالث مايصق دج مل نإف 2 ةيقر ع وأ 2 مهتوسك وأ

 نوكيو , ةبجاو نوكت ةيدلانإف « أطخ نمؤملال دق ةرافك اهنمو ( > )

 نإف « نيعباتتم نيربش مايصف دحب مل نف , ةنمؤم ةبقر قتع ىه , ةرافك ابعم
 . ىمفن بيذمو ىعاتجا ىنعم اذه ىفو . ًانيكسم نيتس ماعطإف عطتسي م

 هترساأل ضيوعتو « مثايإ اهيطعي ةيدلاب ةصاخلا هيلع ىنجملا ةرسأل ضيوعتو
 ناكف « ًادحاو مددع نم صقن هنآل كلذو , نينمؤملا ريهامج مهو ةماعلا
 سفنل ءايحإ قتعلا نآل , ابقتعب كلذو « ةنمؤم ىرخأ ًاسفن ىح نأ هيلع

 . ةايحلا ىه ةيرملاو « ةايحلا ىف توم قرلا ذإ . اهعخي دق قرلا ناك ةيناسنإ

 :٠ تالمامأا ماكحأ نه نآرقلا هماع لمتشا ادومو

 ساسالاو . ةحابملا ةئداعلا ةيلاملا تالماعملا لوصأ ىلاعتو هناحيس نيب
 نآرقلا اهيلع ضح نارمأ ةيلاملا تالماعملل ةبسنلاب ةحابإلا ىف
 « ىضارقلا ىناشاو « لطابلاب لكآلا عنم امطوأو , ةدحاو ةيآ ىف
 ةراجتنوكت نأ الإ « لطابلاب ك:يب مكلاومأ اولكأت ال) : هناحبسلاق اذلو

 ( ضارت نع ةرامت نوكتت نأ الإ ) ىلاعت هلوقب ريبعتلا فو ( ضارت نع
 بسكلا ضرعتت ةراجت نوكي اموه ع ويبلا ىف لماعتلا نم حابملا نأىلإ ةراشإ

 كلذلو « ةراجتب سيل هنإف ء ةراسخ ىأ ريغ نم بسكلا امأ ؛ ةراسخلاو

 نيذلا ) : ىلاعتلاقدقف « هب نيلماعتملا راذنإ ىفنآرقلا ددش دقو « ابرلا لحال

 كلذ « سملا نم ناطيششلا هطبختي ىذلا موقي كالإ نوموقي ال ابرلا نواكأب

 هءاج نف ءابرلا مرحو عيبلا هللا لسحأو ابرلا لثم عسيبلا امنإ اولاق مهتأب



- 

 باصأ كئلوأف داع نمو . هللا ىلإ هرمأ و فلسام هلف ىهتناف هبر نم ةظعوم
 دا لك ب ال هللا و « تاقدصلاف ريو ايرلا هللا قدك نودلاخ اهيفم راثلا

 مط ةاكزلا اوت 1و ةالصلا اوماقأو 4 تاحلاصاا اولمعو اونمآ نيذلا نإ 6 مثأ

 وقتا اونمآ نيثلا اع ا « نون رحب مثلو مهيلع فوخالو مهبر دنع مرج

 نه برك اونذأف اولعفت منإف « نينمؤم منك نإ ابرلا نم قا ام اورذو هلل
 ناو , نولاظتالو نويل ال كلاومأ سومو كلف متت نإو ؛هلوسرو هللا
 . ( نودلعت تنك نإ ' كل ريخ اوقدصت نأو «ةرسيمىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك

 نآرقلا حرص دقو ء تحسلا ىهو « ةوشرلا سانلا لاو مأ لكأ نمو
 اولدتو لطابلاب مكني مكلاومأ |واكأت ال ) : ىلاعت لاق دقف « اهنع ىهنلاب
 .( نوملعت متو مثلا ساخلا لاومأ نم ًاقيرف اولكأتل ماكحلا ىلإ ام

 ريصغ نم هتداب ز زو لاما ةيمثك لإ ىذو: فرصت لك حييأ دقو (ب)

 ءبلاط دقو 38 ىضارتلاب.ة هز ,اجتلا ةحابإل اقيطت كلذناكو 3 ىلاعت هيأ م م م

 ٠ نير ما أب  ةريطخلا دوقعلا مظنتل نآرقلا

 راضي الو متعيابت اذإ اودبشأو ) : ىلاعت لاق دقلو , دابشإلا : امهدحأ
 .( لل ع الو بتناك

 اليكل كلذ : ةلج هم تناك اذإ نامتآلاو نويدلا ةباتك : امهناثو
 «ةضو. قمن اهر رفسؤ اوناكو اب ا اك اودجب مل منإف ليقتسملاف عزا 3 نوكي

 . ةئيادملا 3 اذه لك دقو 5 قولا نم قح ميضي اليكل كاذو

 اوبجوأو . عب ب لك ىفدابشإلا اويجوأةرمآلا رهاظب ةي رهاظلا ذخأدقو
 . لج ؤم نم لكد 2. ند لكى ةباتكلا

 : هيف عازنال الماك دوقعلاب ءافولا نوكي ىل دوقعلا ىف داهش ثلا ناكو
 . دوقعلاب ءاقولا ىهو « ةحرصلا رم اوآلل قيةحت وهو

 ةيلك نآرقلا ىف ىلاملا لماعتلل ةمظنملا صوصنلا سرأ ظحاليو ( > )



 تالماعملا ماكحأ نه ًاريثكةئسلا تنبب دقو . ةصاخ ال ةماعو , ةيئزجال
 تاعوضوم نم هريغل ةيسنلاب ًاريثك دعي ال ابنم نيب ام .نكلو « ةيلاملا
 ةنسلا وأ باتكلا نم صن هيف دري ملامو « ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ماكحالا
 : ىلاعت هلوقب ةتباثلا ةماعلا ةحابإلاو للا لصأ ىلع لبف « ىبنلا وأ رمآلاب
 تابيطاوهرحتال) : ىلاعت هلوقو ( ًاعيمج ضرألا ىفام مكل قل ىذلا وه)
 .( مك لل هنأ لحأ م

 :ةرسالا ماكحا

 نأ ظ حاليو « ةرسآلاب قاعتيءام , ماكحأ نم نآرقلا هيلع لمتشا اممو
 ماكحألا تاعوضومنم عوض ومىأ ىف ماكحألا هب لصفي مل امب املصف نآرقلا
 قالطلا ماكحأ لصفو 2« تامر#لا نيبو جاوزلاماكحأ لصف دقف ةيعرشلا

 نايب ةئسااتمتأو « اليصفت ضئارفلا نيب « ابعضاومو  ةدعلا عاون :أ نيبو
 ىلع دمتعي ل اهماكحأ نمأءز هجدجت داكت ال ىتحا ةرسألا ماكحأ ّق نآرقلا

 دجنال نآر قلافماكحالا تايآل ءارقتسالابو « ةنسلا وأ باتكلا نم . صنلا
 . ةرسآلا ماكحأ تنيب ام هيف تنبب دق ًاماكحأ

 ابحالصإ ماسقمل ليصفتتلاب اهءاكحأ نايب و ةرسآلاب نآرقلا ةيانع لعلو

 هنولواح نيذلا ضعب لعفي اك ارعر شدح اركشاليكلاد , تحلص اذإ عمتجملل
 . ثيراوملاو جاوزلاو قالطلا ىف نآرقلا ماكحأ ةيرا<

 ىلاعتهلوق لثمب ةرسآلا ماكحأ نايب نم ءزج لكن آرقلا متخي ناك دقلو
 هكللت ) : ىلاعت هلوقو . ( هسفن لظدقف ناد ودحدعتي نمو هللا دودح كلت

 ش يدار ماكحأ ب م ىذلاىلاعت هلوق لثمميد( | مودتعت الف هللا دود>

 . ( ميلع ءىش لكب هللاو . اولضت نأ مكل هقلا نيبر)

 .نعأجراخة رسال ماكحأ ىلعج راخلا دعت ىتلا صوصنلا نم كلذ ريغو
 . ليسلا ءاوس نءالاض هسفنل املاظ , ةيمالسالا ةقب را لاخ هللا ماكحأ

 ( ةقفلا لوصأ ١ م)



 نيصخلا نصحلا انل عضوي ه.اتك ىف ليصفتلا اذه ىلاعت دى هتاحيس هللا إو

 ماكحأ نم اوالحتي نأ نولواحي نذلا ةجينرفلا ةدلقم تاراغ نم هب ىمتحن

 نوعدختيدقنيذلل لوقنانإو . قالطلاوجاوزلاو ثيراوملاب قلعتي ايف نآرقلا

 ةذهو 3 لالالا نم ابظفحو ةرسألا عمج ىذلا هلل مكح أذهو : مهيف

 .٠ متلدش م اوراتخاف 2 اهأ رع كفت ىلا ةجن رفلا ماكحأ

 ةرجازلا تاب وقعلا ماكحا

 ضرعتف  مثأ رجلا ىلع تابوقعلا ماكحأ نايبل نآرقلا ضرع: دق )١(

 ىذلا صاصقلاوهو  داحألا ىلع ةمقاولا مثارجلا نع باقعلل ماع لصأ نايبل

 ركذف 3 داحالا ىلع مكأر ىلا قكلذو 4 باقعلا و 4 رجلان يب ةأواسملا هساسأ

يقلاب ومحو رجلا ف صاصقلاو ؛ فارطالا فرصا صقلاو ىلتقلا ف صاصقلا
 سا

 ةميرجلا نيب ةاواسملا اهساسأ داحألا ىلع ءادتعا لك ةيوقع تريتعا كلذ ىلع

 . هادّرمو صاصقلا ةاغ كلذ نآل , ةبوقعلاو

 نم ةبوقعلا نوكست نأ وهو « ىنعمو ةروص صاصق : نامسق صاهقلاو

 . ةيدلاب وهو ؛ طقف ىنعم صاصقو « ةمب رجلا سنج

 ىلع ةمقاولا مارجلا امأ , داحآلا ىلع ةعقاولا ةعرجلا ةبوقع هذه (ب)

 نآرقلا صن دقفملاعتوهناحبس هللا تح ىلع ابيف ءادتعالا نوكي ىتاا وأ ةعاملا

 مذ اوسيقي نأ ماكحلل كرتو ما رجلا هذه دشأ ىف تابوقعلا ىصقأ ىلع

 ىصقأ نوناقلا عسضي ذإ « وناقلا ركفلا هيل] لصو ام ىلعأ اذهو ؛ اهنود

 ىعست نآرقلا اهدحىبلا تابوقعلا كلتو « اود ام قبطملل كرتيو « ةيوقعلا

 . قيرطلا عطق دقو ,ةقرسلا دحو ,ىت.لا دح نآرقلا نيب دقو ءدودحلا

 . فذقلا دح

 :ةعبرأ ا رومأ اهررق ىتلا تاب وقحلا ىف ميركلا نآرقلا ظحال دقو (> )

 « لسنلاو لاومألاو نايدآلاو لوقعلاو سوفنلا ىلع ةظذاحما : اوأ
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 ةظفاحما قيقحتب الإ كلذ نوكي الو. .ةلماك ةان> هيف صاصقلا نأ نيب كلذلو

 مكلو)# ىلاعتلاق. دقو« لسنلاد لا اومآلاو نايدآلاو لوقعلاو سوفنلا لع

 ش . ( ةايح صاصقلا ىف

 ةاوادمبجولا نمو « مولكم هنإف : هيلع ىنجملا ظغ ءافش : اهناث

 : ىلاعت لاق دقو « صاصقلا ىف قحلا لوتقملا ىلول لعج كلذلو « هحورج.

 ناك هنإ لستقلا ف فرسي الف اناطلس هيلول انلمج دقف ًامولظم لئق نمو )

 كثيدحلا قانجلا هقفلا هيلإ هجتا دق ميلس ىعاتجا جالع كلذ نإو ( اروصنم

 ملا رجاا لعجي هيلع ىنجملا ظيغ ىلإ تافتلالا مدع نإو « ًادمأ هافاج نأ دعب

 لعفي وأ ىرخأ ةمي رجب هسفن ظيذ شي نأ ىلإ هلع ىنجلا هجيتيفءل سلس

 . ةيوقعلا صققنل رأثلاب ذخالا مثارج فدارتت كلذبو « هؤايلو اوأ كإذ

 لماكلل صاصقلا د هذت اذإ كلذو ؛ هترسأو هيلع ىنجملا ضيرعت : اهئلاث
 . بابسالا نم ببس ىآل

 نآل .هرغصب رفصتو هربكب ركن « صخش ةعبات ةبوةعلا لعج : اعبار
 دبعلا ةبوقعنآر قلا ل مجكلذلو , هرغصب رغصتو « مرجملا ربكب ربكت ةميرجلا

 ةشحافب نيت أنإفنصحأ اذإف ) هناحبس لوقي ذإ « رحلا ةبوقع نم فصنلا ىلع
 : باذعلا نم تانصحلا للع ام فصن نييلعف

 : موكحكأو مكاحلا نيب ةفالعلا

 ةصالخبو ؛ موكب عاجلا ةقالع هدعاوق ىف ميركلا نآرقلا نيب دقلو
 . ( سسأ ة ةسمخ . ماقملا اذه ىف ةنآرقلا تايالا هركذت ام

 :ىلاعت هلوق اهنمو « هب نآر قلاىفةريثك تايأ تحرص دقو:لدعلا : اموأ
 اومكحتن أس انلانيب متمكحاذإ وءارلهأ ىلإ ةنامألا اودؤت نأ مرمأي هللا نإ )

 ( ءادبش طسقلاب نيماوق اونوك اونمأ نيذلا اهيأي ) ىلاعت هلوقاونمو ( لدعلاب .

 نع ىبنيو ىبرقلا ىذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ ) ىلاعت هلوقو

 . ( ركنملاو ءامحفلا



 دهس ]| ةىوادس

 عم ةيعرأا لدعو 03 نيهوكسحملا عم م احلا لدع وه ىت آرقلا لدعااو :

 .قيبطت ف ةقلطملا .ةاواسما ىذتش وهو ٠ منيب ايف سانلا لدعو ىعار |

 هب بلاطي امك احلا ى عب لاو ٠ باقع نم في رش قي الف ةينآرقلا م اكل

 ,قوف قح هل سل 2 قوقحلاو تابجأ 1 3 كما

 . ةسدقم هاذ تسيأو « مهقوةح

 .لك نكمي نأ وهو « ةيعاجالا ةلادعأا ىمسي ام ىفآر قا لدعلا ىضتقيو
 « ءافعضلا اومحي نأ ءايوقألا لع ًاقح ناك اذلو « ةايحلا بابسأ نم ناسنإ

 كلذ ىف ةينآرقلا صوصنلاو « ءارقفلا اومعطي نأ ءاينغألا ىلع ًاقح ناكو
 . ةرفاضتم

 ,عيطتسي ىتلا صرفلا نم ناسنإ لك نكمي نأ ىف آرقلا لدعلا ىضتقيو
 .هيلعف « لمعلا نعلذاخت نإفءاهيلع ردقي ىتلا هطاشن هوجو لكل ذي نأ اهعم
 . ةضف الو ًايهذ رطمت ال ءامسلا نإف « هرصاقت ةعبت

 ,لماعل كف « لمعلاو ءارجا!نيب ةقلطملا ةاواسملاىضتقي ىف آرقلا لدعلاو
 نمو « هريأ ريخ ةرذلاقثم لمعي نف ) ًاثيش ابنم سخي ال هلمع تاره لاثي
 ظ . ( هري ارش ةرذ لاقثم لمعي

 وه نآرقلا مكحي موكحماو كاحلا نيب ةقالملا ىف : ىناثلا ساسآلا
 (مندب ىروش م هرمأو): ىلاعتلاقدقف ؛ ميركلانآرقلا 5 رمأدقف ىرولا

 لكوتف تمز رع اذاف ', رمآلا ىف مرواشو )؛ هيب ًارمآ ىلاعت و هن احبس لاقو

 .( هلأ ٍّ

 لب « ةلادعلا قيقت لئاسو نيب ملاك ىروشأا لئاسو نيبي لنآ آرقلا نإ
 .بواطملا ىلإ مهلصوت ىتلا لئاسولا نسحأ اوجوتنيل سانلا ريدقتل كلذ كرت
 « تاعامجا فالتخاب فلت#ت ىروشلا لعاسو نآلو : لك ألا هجولا .ىلغ

 ْ روصحأأ فالتخاب و , سانا لاوعأ فاللتخابو

 هجتي نأموكحاو م الا نيب ةقالعلا هيلع مدقت ىذلا : ثلاثلا ساسألا
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 مكحلافصو دقو « نيملسءلل ةحلصم هيف ام لكى لع لمعلاو , حالصإلا ىلإ
 نم سانلانمو ) : ةناحبس لاقق ؛ ةيماسةينأرق 3 قدسافلاوكحلاو حلاصلا

 « ماصخلا دلأ وهو هبلق ىفام ىلع هللا دبشيو . ايندلا ةاحلا ىف هلوق كبجعي.

 بحال هتلاوءلسنلاو ثرحلا كله.و « اهيف دسفيل ضرآلا ىف ىعس ىلوت اذإو
 ءداهملا سئيلو متهج هبسف مثإلاب ةزعلا هتذخأ هللا قتا هل لبق اذإو ء داسفا/
 . ( دابعلاب فوءر هللاو « هلا ةاضرم ءاغتبا هسفن ىرشي نم سانلا نمو.

 مك احلا نيب نرواعتلا - ىمالسإلا مكحلا سسأ نم عبارلا ساسآلا
 اوناعتو» : ىلاعت لاقاذل و. ضعب عم مضعب نيتمؤملا نيب لاو موك-لاو
 حلصلاىل]نآرقلا اعدو « نا ودعلاو مثإلا ىلعاونواعت الو , ىوقتلاو ربلا ىلع

 اوحلصأو هتلاوقتا» : ىلاعتلاقف « ىخآتلاوةدوملا حور تبو « نينه ملا نيب
 ىنلالاق دقلو  قفرلاو ةمحرلا - ىخآتلاو ةدوملا عم ثبد« كني تا تاذ

 نم ىلو نمو . هب قفراف مهب قفر هاش ىتتمأ رمأ نم ىلو نم موللا :

 عرزتتال ٠ :مالسلاوةالصااهيلعلاقو « هيلع ققشاف - قف ايش 0 رمأ
 ىقش نم الإ ةمحرلا

 عمتجملاةءامح موكا وك احلانيب ةقالعلا سسأ نم سماخلا ساسالا
 ةماقإب كلذو « نددلاو ضا رعالاو سفنالاو لاومأللا ةيامحو لءاذرلا نم
 نم نأ آرقلاهعرش ام كلذ ريغو « مواظملل ماظلا نم فاصتنالاو . دودحلا
 ٠ ًافنأ اهيلإ ان رشأ دقو « تابع

 : مه رغفل نيملسلا ةاماعع

 تفلتخا امرم ةماركلا نوقحتسي ًاعمج ناسنالا ىنب نآرقلا ربتعأ
 ءرحبل وريلا ف مانلمحو مدآ ىتب انمركدقلو » : هناحبس لاق اذاو . مهسانجأ
 ةاواسملا | ريتعا و ءاليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مانلضفو تاييطلا نم مانقزرو

 ,ةرطفلا ىضتقم ًاقحتسمًايعيطاقح تابجاولاو قوقحلا لصأ ىف مدآ ىنب نيب



 هس )ب دس

 1 وعش انلعج و ىثنأ و ركذ نم م انقلخ انإ سانلا اهيأ اي » : ىلاعت لاق دقف ظ

 . « م اقتأ هللا دنع مكعركأ نإ , اوفراعتل لئابقو

 رادقمب فلاخملا ةيناسنإلا قوقحلانم نآر قأأ ضرف ةيماسلا حورلا هذهبو .
 .مهسنج ناك ًايأو مهنيد ناك آيأو . نيفلاخلا نول ناك يأ « قفاوملل نضرفام

 . نودهاعمو نويمذ ( ١ )ماسقأ ةثالث ىلإ نيفلاخملا نآرقلا مسقدقلو

 هللا دبع مهلف نييمذلا ىف مالكلا كرتنلو « نوبراحعو (م) نونمأتسمو ( )

 « مييلعاممهيلعو , محلل ام مط ء هب نويلسملا لماعي ام لثمب اولماعي نأ هقاثيمو
 أوضقنت الو « مثدهاع اذإ دنا دبعب اوفوأو » : لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو

 . « اليفك مكيلع هللا متلعج دقو , اهديكوت دعب نامألا

 دالبلا ىف ميقت ىلا فئاوطلا نم موو راجتلا نم ةفئاط نونمأتسملاو

 « اهت< نيوضنملا نيدهاعملاو نييمذلاك اهتيالو تحت ةب وضنم ريغ ةيمالسإلا

 مييلع ذخأ امب اوفوأ اذإ مارح مهلاومأو مؤامدو « ىتقو دبع مهل ءالؤهو

 . قيثاوم نم
 ةتقؤمةماقإةيمالسإإلادالبلاب نيم.قم اوسلو ٠ نيدهاعم اوسيأ نيذلا ىقب

 بجتاقوقح مهطنآر قلا لعج دقو « نييب را ءابقفلا فرع ىف نومسي ءالؤهو

 : ةسمخ ىف ةنآرقلا قوقحلا هذه صخلتتو « اهتياعر

 , ءاوسىلع ملسا ىفو برحلا ىف ةيناسنإلا ةماركلا مارتحا : الوأ

 ؛ىوقتا فانمهنآل ةلثملاب لاتقلا ىف ءادتعالا نع اذه لجأ نآرقلا ىهن دقو

 .«ةلثملاو مك ايإ د: لاقف هيلو ىنلا كلذب حرصو

 مثراثيإومهماعط] لزانملا لضفأ نم لعجو « ىرسألا ماركإب ىصوأو

 . ( ًاريسأو امتيو ًانيكسم هبح ىلع ماعطلا نومعطي و ) : ىلاعتلاق دقفءهلضفب
  ةيناسنإلا ةوخالا وه نيفلاخبلل نآرقلا هاطعأ ىذلا : ىناثلا قحلا

 حرصدقلو « ةوخإ ناسنإلا ىنب رابتعا ىف حيرصلا ىنآرقلا رصنلا رركت دقو
 « ةد>او ةمأ سانلا ناك ) : ىلاعت لاقف ةيناسنإلا ةدحولاب ميركلا نآرقلا



 هسسأ ,ث

 قلاب باتكلا أ ميعم لون و نيرذ-:مو نب رشبم نيمينلا هللأ ثعبف
 نيب مكحيل

 مهتءاجامدعب نم هوتوأ نيذلا الإ هيف فاتخا اهو. هيف اوفلتخا ام سانلا

 « هنذإب قحلا نم هيف اوفلتخا ال اونمأآ نيذلا هتلأ ىدبف « مهذب اي تانيبلا

 . ( ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم ىدب هللأو

 نوكيوأ « لتاقينملتق الإ لاتقلا فحابي الةيناسنإلا ةوخالا هذه هنإو

 عرشلاتقاانأ ذإ « سانلا ةماغ لقي الف « هدياكمو برحلا رييدت ىف ىأر هل

 عفد الواو : ىلاعتو هناحبس لاق اذأو « نيدسافلا ماكحلا باغت عفدل طقف

 عاقدل الإ عرشي ل لاتقلاو ( ضرأآألا تدسفل ضعبي مهضعب سانلا هللا

 هللا نإو « اوملظ , مب نولتاقي نيذلل نذأ): ىلاعت لاق دقف « لظلا عنمو

 انبر اولوقي نأ الإ قح ريغب مهرايد نم اوجرخأ نيذلا ؛ ريدقل مرصن ىلع

 دجاسموتاواص وعبب وعمأ وص تمدح ضعبب مهضعب سان هللا عفد الولو « هللا

 .( زيزع ىوقل هللا نإ هرصني نم هللا نورصنيلو « ًاريثك هللا مسأ اهيفرك ذنب

 هللا ؟اهنيال ): ىلاعت لاق اذلو , نيفلاخلا رب نآرقلا عنمب مل ةوخآلا هذهلو

 أوطسقتو مهوربت نأ كر أيد نم موج رخي مو نيدلا ىف مواتاقي م نيذلا نع

 نيدلا ىف مكولتاق نيذلا نع هللا ماهني امنإ « نيطسقملا بح هللا نإ ؛ مهل]

 « مهوتي نمو 6مل نأ مج رخإ ىلع اورهاظو كر ايد نم ؟وجرخأو

 1 . ( نوملاظلا مث كثلوأت 2

 اوناكولو « ةلادعلا قح وه نيفااخملل نآرقلا هاطعأ ىذلا : ثلاثلا قحلا

 لاق اذأو « ءاوسرلع ودعلاو ىلولل نآرقلا هررقب ىعيبط قج هنآل « نيبراح
 مكنم ري الو , طسقلاب ءادبش هلل نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهسأي ) : ىلاعت

 هللا نإ ؛ هللا اوقتاو ىوقتلل برقأ وه اولدعا « اولدعت الأ ىلع موق نآنش

 0 أب ريبخ

 ١ وه نيلتاقم اوناكولو نيفلاخملل مالسإلا هاطعأ ىذلا : عبارلا ق

 ناديم ىف ىتح اساع ءادتعالا حصي الف « ةليضفلا ةظحالم عم 58 ةلماعملا



 -سإم4-

 ىدتعا نف ) : ىلاعت هلوقب أدبملا كلذ مير كلا نآرقلا ررق دقو : لاتقل
 هللا نأ اودلعاو هللا اوقتاو « يلع ىدتعا ام لثع هيلع اودتعاف ؛ كي دلع
 اودتمتالو مكتنولتاقينيذلا هللا ليبسفاولتاقو ): ىلاعت ىاقو . ( نيقتملا عم
 .( نيدتعملا بحال هللا نإ

 زواجتيالأ (امجدحأ ) ) : نيرمأب لاتقلا ىف ديقم ملسملا نأ !ذه نم ىرنو
 ضار ءالا ودعلا كتنأو آذ ةليضفلادىو فدل (امهيناثد) : هلثع ءادتعالا عفد

 . ىوقتلل فائم كلذ نآل , ؛ ملسم اهكبنيال

 مادامءدبعلاب ءافولا وه فلاخملل نآرقلا هاطعأ ىذلا : سماخلا قحلا
 هنم تدب نإف « دورعلا ف ثن ك6 ىلع لديام هنم ررظي مو 2 هدوعب ايفو مصخلا
 موق نم نفاخت امإ و » ىلاعت لاق !ذلو هل دبع الف كلذ ىلع لدا ةيلعف تارامأ
 . « نينئاخلا بحال هللا نإ  ءاوس ىلع مهمل] ذيناف ةنايخ

 ثكنلا حصي الو . مزال ءافولاف ذ اهناظم الو ةنايخلا رداوب ربظت ملاذإو
 5 متدهاع اذإ هللا دبعب اوفوأو ١ : ىلاعت لاق اذلو « لاودحالا ند لاحت

 معي هل نإ ؛ال فك مكيلع هللا متلعج دقو « اهديكوت دعب ن نامآلا ارضقنت الو
 نوذختت « ًاثاكنإ ةوق دعب نم 7 زغ تضقن ىتلاكأونو ؟نالو؛ نولعفتام
 , هب هللا كولي ام (ةمأ نم فدأ ى ه ةمأ نوكت نأ مكنيب الخد نامأ
 أ مكلعجل هلل ءاش ولو « نوفلتخت هيف ركام ةمايق مدي كل نيييلو
 0 نك ابع نلأستلو : ءاشي نم ىدميو شيم لضي نكلو «ةدحاو
 اب ءوسأ اوقوذتو , امتورث دعب مدق لزهو مكي الخدم كناعأ اودختت الو
 'ءاليلقأنمم هللا دمعب اورقشتالو « ميظع باذع مكلو؛ 5 ليبس نع مكددض
 ئ . ( نويلعت تنك نإ مكل ريخ وه هللا دنع اع

 ةشاام رضعب ىلإ ريشت :ميكسحلا رك ذلارون نم ةسرق هذرف دعبو - 8#

 ةعاومىهو“ 4 ولعت ونا اسنالاب ) وعيسلا ماكحأ ىهو ) ماكحأ ن 07 نأر هلا هيلع



 د إ ءه مس

 ةيمالسالا ماكحألا هذه ىلاعتو ِهناحيس فصو اذلو , ةياسنالا ةرطفلل

 هللا قلخ ليدبتالاهيلع سانلا رطف ىتاا هللا ةرطف ) هناحبس لاقف , ةرطفلا اهنأب

 . ( نويلعي ال سائلا رث 39 نكلو « ميقلا نيدلا كلذ

 ةئسلا

 ؛ هتاريرقتو هلاعفأو هلك ىنلا لاوقأ ىه : ةيوبنلا ةنسلا - 5
 ,ةيلوقةنس : ماسقأةثالث ىلإ اهتةيقحو امترهام بسحب مسقنت كلذ ىلع ةنسلاف
 , ةنسلا ربكحأ ىهو « ةياوقلا ةنسلا لاثمو « ةيريرقت ةنسو « ةيلعف ةنسو
 نع مان نم ه ٍةيدكِم هلوقو « هتيؤرل اد رطفاو هتيؤرل اوموص  ٍيككَم هلوق

 . ءاهركذ اذإ ابلصيلف أسست وأ ةالصأأ

 ماأولصد : لكم لاق دقو , هجحو , ةيلكص الك هتالص ةيلعفلا هتسلا لاثم

 ةيلعفلا ةئسلا نمو « مككسانم ىنع اوذخ . كي لاقو « لصأ نومتيأر

 بيسإ ةعورشم دعت | إف بورما ف مسد هيلع هللأ لص هلعفي ناكام ش

 . امل هلعف

 هرقيف الوق حمس وأ العف 2 ىنلا ىرب نأ ىهو ةيريرقتلا ةنسلاو

 كلذ دعيف اهركني الف لاعفأو لاوقأ هترضح ىف هباحصأ نم عقب دقف
 اود مل اذإ ةالصلل ةباحصلا نم مميت نمل هرارقإ كلذ نمو ءامل ًارارقإ

 هرارقإو « هتيضقأ نم ريثك ىف لعل هرارقإو « ةالصلا دعب هودجو من ءاملا

 ىف ةبا-صلا نم عقت ىتلا لئاسملا نم ريثك اذكهو « شحولا رامح او اك أ نإ
 . امتدعرش نايب اهرارقإ نإف ء اهرقيو هتبيغ وأ هترضح

 مل كلذلو . لة ة واعمو ةيعرشلا ماكحألا نايب ىف باتكللل ةلككم ةنسملاو
 لالدتسالا نم اعون بات كلاو ى همه اهريتعاو 2 نايبلا ف هنع ىعفاش 3 ابلصفي

 .الماك ان واعتةعب رشلا نا 3 َْق نان وأ هتمامهو ع صنلا وهو « ًآادحاو المأ دعب



 هسا "٠ ال

 نآرقلا نم طابنتسالا ىف ىغبني الو : ماقملا اذه ىف ىطاشلا لاق دقلو

 3 وأي اك ناك اذإ:ل , ةنسلا وهو هن ابو هحرشىف رظنلا نود هيلع زاصتقالا

 نعصيخ الفاهو حو موصلأو جحلاو ةاكرلاو ةالصلا نأش ىف اك« ةيلكر ومأ

 . هنايب ىف رظنلا

 ةلدآلا تماقو «هتاذب مكاق طابنتسالا ىف لصأ كلذ عم ةنسلاو -

 : لي ايف ةصخلم اهتجح ةلدأ نإو , هتجح تابثإ ىلع

 عطب نم ): ىلاعت لاف « هتعاطب ةرمالا مي ركلانآر قا صوصن : اطوأ

 رمآلاى وأ ل وسرلااوعيطأ هللا اوعيطأ ): لاقو ( هللا عاط طأ دقف لوسرلا

 ةرمأةلوسوو هل ذق اذإ ةئمؤم الو نمؤم ناك امو ) ىلاعت لاقو ( مكنم

 ءاجام نأب ةعطاق اههايشأو صوصنلا هذهف ( ممرمأ نم ةريخلا مه نوكي 3 نأ

 . ىلاعت هللا نع ءاج دق 2 هيب ىنلا نع .

 هذه غيلبتب سمأ دقو « هبر ةلاسرل خيلبت للكط ىنلا ةنس نأ : اهات

 لعفت مل نإو . كيلإ لزن أام غلب لوسرلا امأي ) ا است لاق دقف « ةلاسرلا

 ذخالاف ةيدمحا ةلاسرلل ًاغيلبت اهعيج ىف ةنسسلا تناك اذإو ( هتلاسر تغلب اف
 ىلاعت هللا عرشب ذخأ اهب

 ىلاعتهلوق لثم؛ىلاعت هللا نعملكتي هنأ تبثت ىتلا نآر قلا صوصن : اهئلاث

 الولد ): ى !اعن هلوق لّمو ( ىحوي ىحو الإ وه نإىوهلا نع قطني امو )

 مهسفنأ الإ نولضيامو' :كولضي نأ مبنم ةفئاط تمل هتمحرو كيلع هللا لضف

 نكت ملام كيلعو ةمكحلاو باتكلا كيلع لزنأو « ءىش نم كنورضب امو

 . ( ايظع كيلع هلا لضف ناكو . لعت

 ررقف «لوسرلاب نامبإلا بوجو ىف ةحيرص نآرقلا تايآ نأ : اهعبار
 هللاب اونمآف ) ) : ىلاعت لاق دّقف « هب ناميالاب لوسرلاب ناميالا ىلاعت هلا

 فد(نودتهتمكلعل هوعبتاو « هتاملكو هللاب نمؤي ىذلا ىمآلا ىنلا هلوسرو



 نون نكح

 « هعابتا ىهو «هب ناعإلا ةجيقنب :رمأو لوسرلاب ناممالاب رمأ صنلا اذه

 .هعم اوناك اذإو , هلوسرو هلاب اونمأ نيذلا نونمؤملا امن] ) : ىلاعت لاق دقل

 ناميالا ديفي ًاضيأ صنلا اذهو ( هونذأتسي ىتح اويهذي مل عماج رمأ ىلع

 .ةريثكلا ص وصنلادجن !ذكهو « هعابتاو هناذئتسأ بوجو ديفيو « لوسرلاب

 ظ . عابتالا ىلع ةلادلا

 .قطانلا اوه مىنلاو ,هنمةقتشم ىو , ةئسلا 4 هيجبح نآرقلاب تبث أذهمو

 . ىلاعت هلأ عرش لمكملاو , هيف الل نيملاو همكح

 اهتياور نه ةنسسلاماسقا

 .هللا ىلص ىبنلا لاوقأ لقنب لوألا رصعلا ذنم نوملسملا ىنع - مود

 .نولقنيامصحفوةاورلا صحفبا ونعو , القن هتاريرقتو هلاعفأو ملسو هيلع

 ىبنلا اونياع نمع ثيداحالا تلقن دقو .ملسو هيلع هّنلأ لص ىبنلا نع

 .ءأدتب |مسقنت ىهو ؛ مثدعب اوءاج نمع 3 مويعب 0 نع مث , .دهاشم اورضحو

 .ءاملع ملكت دقو « دنسأ|ةلصتم ريغو « دنسلا ةلصتم نيمسق ىلإ اهتياور بسح

 . دنسأا لصتملا ريغ ىف لالدةسالا ةوق ىف لوصألا

 ؛ رتاوت» « هتاور ددع ثيح نم ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني دنسلا لصتملاو

 . داحأ ريخو  روبشمو

 .نمؤيو مثددع صخب ال موق هيورب ىذلا وهو رتاوتملا لوألا م.دقلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ دنسلا لصي ىتح « مهلثم نع بذكلا ىلع مؤطاوت
 ضعبو . تاوكزلا ريداقمو ؛ سلات اولصا|لقن الم اوب رض دقو ؛ ملسو

 لص ىبناا لوق ىف ظفلاب رتوتلا ءاملعلا ضعب ىعدا دقو . صاصقلا مادحأ

 اوقفتا دقو« رانلا نم هدعقم أويقيلف !دمعتم ىلع بذك نم » : ملسو هيلع هلل
 .تاينأاب لامعالا امنإ ١ : رمع هارو ىذلا ىوبنلا تيدا ىتعم ىف رتاوتلا ىلع

 . «ىون ام ءىرمأ لكل اتإو



 ل ١مل

 ىرورضل| ىنيقيلا ملعا بجويرتاوتملا ثيدحلانإ ءاملعلا روهمج لاق دقو
 ىلع اوعضاوت دق سانلا نأب كلذل اوجتحا دقو « نايعلا نم ءىثانلا ملعلاك

 نوف رعياك ؛ةرتا وتملارابخ الاب مهءابآ ن وف رعي سانلا نإفءممرطف ىضتقمي كلذ.
 , ًارايك مهتروريص مم م ًاراغص مهتأشن رتاوتلاب نوفر عبو ؛ نايعلاب مهءانبأ

 ءرتاوتملا ريلاب ةعكلا ة ةهج نوفرعيو . مهدالوأ 2 ًاناع كلذ نوري اك

 ةحص ىقطنملا قيقحتلا تبثأ دقو .نايعلاب مهزاتم تابج نرفرعي اك

 براشم ىلعاوةاخ سانلا نأل كلذو , مدقلا ذنم 0 ىلع سانلا عضاوتام
 وأ عاش نع امإف . رهخ ىف أوةفتا نإف . نوقفتي ال ةفلتخم عئابط و ةنيإب ل

 لعجب موئاصح] مدعو مهترثك نآل « ل طاب عارتخالا ىلع مهقافتاو 5 عارتخا.

 ىلع 3 ناك قافتالا نأ الإ قس ملف . اليحتسم نوعرتخ م ىلع مب ةاقتا

 . نآرقلاب جاجت>الا ةوق ىف اهب جاجتحالا ةرتاوتملا تيداحالاو . ' عاملا 1

 ابيوري ىتلا ثياحاألا ىهو ةروهشملا ثيداحألا : ىناثلا مسقلا - 9|
 ىاحصلا'نع اهيوري وأ « ةباحصلا نم كلذ وهن وأ نانثا وأ دحاو ىبنلا نع
 بذكلا ىلعمهؤطاوتنموؤيموق اهيوريف كلذ دعب رشتنت مث « نانثا وأ دحاو.

 دعي الو ,نيعباتلا رصع وأ ةباحصلا رصع ىلت ىتلا ةقبطلا ف نوكي هرابتشاف
 كثيداحالا نآل.ةقبطلا كللتدعب هتضافتساو هراشقن ا ناك اذإ ًارورشمثيدحلا
 تربتشا دق نيوذتلا دعب اهلك.

 نكلو . ىنيقيلا ملعلا هباحصأو ةفينح ىبأ دنع ديفي روبشملا ثيدحلاو
 ضعب هربدعأ دقلو ؛ مهدنع نآرقلا ىلع هب دازب دق وهو ءرئاوتلاب ملعلا نود-

 . داحالاك ةينظ ةجح ءابقفلا

 ؛ هنع هللا ىضر ىعفاشلا هيمسيو , داحالار بخ : ثلاثلا مسقلا - 4
 لوسرلا نءرتك ًالاوأ نانثإلاوأ دحاولا هي وري ريخ لك وهو ؛ ةصاخلا ربخ
 - روهشملا طرش هيف رفاوتي الو « ملسو هيلع هللا لع

 ذإ « ىعطقلا ملعلا ديفي الو ؛ حجارلا ىنظلا ملعلا ديفي داحالا ثيدحو



 .ةال ١

 .لاصتالا , . هيف رارسآلا فشك بحاص لوقيو ؛ ةهبش هيف ىنلاب لاصتالا
 لوسرلاب لاصتالا ناللفءةروص هيف ةهشلا تورث أمأ « ىنعمو ةروص ةهبش هيف
 .ىلت ىلا ةقبطلا ف ىأ ) لوبقلاب هتقلت ةمآلا نآلف ىنعم امأو « ًاعطق تبثي م
 . 00 نيعب اتلا

 35 لمعلا بج هنإ اولاف هل م لوسرلاب ثيدحلا دانسإ َْق ةهشلا هذطو

 ررمألا نال ) داقتعالا ىف هب ذخوي ال نكلو ) ضراعم هضراعي ل نإ

 .. احجار ناك ولو ؛ نظلا ىلع ىنبت الو « نيقيلاو مزجلا ىلع ىبت ةيداقتعالا

 . انش قملا نع ىنذي ال داقتعالا ىف نظلا نآل

 .رابخأب نوذخأي دمحأو ىمفاشااو ةفينح وبأ ةثالثلا ةمثألا ناك دقلو
 طرتشا ةفينح ابأ نأ ديب , ةحيحصلا ةياورلا طورش تفوتسا اذإ دا>ألا
 نم ىور ام كلذ عم « هيدري ام'هلمع فل اذ الأ هتلادعو ىوأرلاب هقثلا عم

 لق م ؟نودأ ءانإق بلكملا ! غلو اذإ » ريخ ىوري ناك ةريرهاب نأ نأ
 1 عبس هلل سعم

 وهو هبوأر نآل « هب .ذخأو ؛ ل 4 ةقينح نأ نإف . رهاطلا بارتلاب نهادحإ

 ًافعضم اذه ناكف  ًاثالث لسفلاب ان  ىفتاي ', ناكذإ هن لمعي ال نأك ةريره وبأ

 . ةريره ىلأ لإ ىتح اهتيسفو « ةياورلل

 : هيلع ام فلاخ الأ داحألا رب ذخالا ىف طرتشا هنع هللا ىضر كلامو

 .ةياور وه ةينيدلا رومألا ىف ةنيدملا لهأ هيلع ام نأ ىري هنألل , ةنيدملا لهأ
 ةنيدملا لهأ لمع نأ ىريىأرلا ةءيبر هخردشك وبف . تضافتساو ترهتشا

 اذإف « ىنلا ىلإ لصي تح .فلأ نع . فلأ نع . فلأ ةياور ره ىنيد رمأ ىف

 _روهشم ميدقت ىبف ؛ هيلع مدقتف لوسرلا ةبسنلا فيعض ناك داحآ ربخ اهفلاخ
 ةآدر سلو « هنع هللا ىضر كلام راثن ىف دا-] ربخ ىلع رتاوتم ضيفتسم

 ا . داحآلا رد ًادرجم

 . ةث١٠96 ص مس رارس.ألا فشك(١)
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 ءهنودربالو ,داحألا رهض نوذخأي ةعبرألا ةمثألا نأ ىلإ ىهتنن كلذبو

 ) 2 لوسرلا ىلإ هتبست فءضي هآر ببسلف لاوداألا ضعب ىف هذري نمرح
 . هرظن ىف ًادنس هنم ىوقأ وه امل هتضراعملوأ

 نوكي نأو « طيضلاو ةلادعلا داحآلا ربغ لوبقل طرتشبو - 8
 ًاتباث امهنيب ءاقللا نوكي نأب هنع هيوري نبع ثيدحلا عمس دق ىوارلا

 لهأ دنع تباثاا ررقملل ًافلاخ نوكي الأب ذوذش ثيدحلا نم ىف نوكي الأو
 نآرقا نم ىعطقلل ًافلاخم وأ ؛ ةرورضلاب نيدلا نم لعام وأ ؛ ثيدحلا

 ًايدؤم نوك ىرأو بذكلاب ًافورعم نوكي الأ اهانعمةلادعلا نإو
 نم نيدلا ىف ةياورلا ىف لبقي الف , ندلا ىف ىماونلا نع ًايتنم ض'ارفال

 بحاص نوكي الأ ةلادعلا نمو.هيهاون و نيدلا صادأ ةفلاخم نم ج رحتي ال
 . الإ وعدي ندلا ىف ةعدب

 نإف طبضلا امأ : هلوقب ىودزعل مالسإلا رخف هرسف دقف طبضأأ امأو
 مث « هب ديرأ ىذلا هانعمع همبف مث « هعامس قحي ممالكلا عامس وه هريسفت

 هتاركذع هتبقارمو هدودح ةظفاحمب هيلع تابثلا مث , هل دوبجملا لذبي هظفح
 هتغيصب نثملا طبض ناعون وهو « هئادأ نيح ىلإ هسفنب نظلا ةءاسإ لع
 « اياكأ اذهو ًاعرشو [,ةف هانعم طيض ةلمججا هذه ىلإ مذي نأ قاثلاو ءهانعمو»
 هتلفغ تدتشا نم رهخ نكي مل اذطو , لماكلا لوانت, طبضلا نم قلطملاو

 ترصق اذهو , طيضانم لوآلا مسقلا مدعل ةجح ةفزاجمو ةءاسموأ ةقلخ

 )1١(. حيجرتلا باب ىف هقفلاب فرعي مل نم ةياورب

 رمتسملا ظفحلا وه صقانلاف«لماكو صقان ىلإ طبضلا مسق هنأ ظحاليو
 لوبقل طرش لوآلاو ىبقفلا ىنعملا مهف وه لماك-!و , ىرغللا ىنعملا مبفو

 طرش وبف قاثلا امأو , طبضلا نم عونلا كلذ ققحتي مل !ذإ درتف ةياوراا

 . ليلق فرصتب ,07 ص ؟ج مالسإلا رخف لوصأ (1)



 سل!

 هقفلا ريغ ةياور تدر هيقفلا ريغ عم هيقفلا ةيا در تضراعت اذإف حيجولا

 . هيقفلا ةيادرب ذخأو

 .٠ لصتملا ريغ ثيدخحلا ظ

 ىلإ دنسأا هبف لصتي ' ىذلا وه لصتملا ريغ ثيدحلاو 07 01 ٠

 لمصر ملا ريتعي ءايلعلا ضعب و 6 لسرملا ءايلعلا صعب ةيمسلو 2 2 هللال وسر

 رخآلا ىدهسلو ©« هنع ىور ىنذلا ىاحصلا مسا ىعب ألا هيف رك ذي ملام

 . عطقنملا

 ءايشعلا فلتخا ىناحصلا هيف رك ذي م ىذلا فر رعتلا لع رظهؤ 6 لسرملاو

 « ثيدح عوضوملا ىف ةم نكي مل اذإ الإ ذخأي مل دمحأ مامإلاف , هب ذخآلا ىف

 . ةرورضأا دنع الإ هب ذخأي ال فريعضلا نم هريتعي هنال

 رومأدحأب وق اذإ الإ ءالؤد نم لسر 6 ريخلا لشي 5 كاذ عمو 6 قارعلا

 . هوضاقت ةعبرأ

 نكلو 3 هانعم ىف دنسلا لصتم دنسم ثيدح لسرملا ىو نأ : اهوأ

 . لسرملا نود دنسلل ةيجحلا نوكت لاحلا هذه ىف

 اذهو « هب اوذخأو للعلا لهأ هلبق لسرمب لسرملا ىوقي نأ : اهيناث

 ىنعم ىف نوكي كلذ نإف ةباحصلا ضعب لوق لسرملا قفاوي نأ : اهثلاث
 ش . قلص ىنلا ىلإ عفرلا

 لثمي مهتم ةعامج فيد لوبقلا لسرملا معلا لهأ ىقلتي نأ : ابعبار
 ١0 . هي ءاج أه
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 نمىعباتلان وك عم ةعبرألا رومألا هذه نم لسرملل ىؤقملا دجو اذإف
 ىعفاشااهللق  ةباحصاا نم ريبك دعب اوقتلا مهنأ اوفرع نيذلا نيعباتلا رابك
 .هيلع دنسملامدق هعوضوم ىف دنسم هضراع اذإ طورشلا هذه دنع هلوبق عمو

 لسرملالوبق ةفيتحى أو كلام ىأرو , ىعفاشلا ىأر اذه - ٠
 نيذه نإلب « ةاورلا ةوقب ميدقتلاو ءدئسملا ةيرع مدنع وهو قالطإب

 مسأ هيف ركذي ال ىذلا وهو ؛ طقف ىعب اتا لسرم نالبقي ال نيلجلا نيمامإلا

 ىعباتلا هيف لسرأ ىذلا ىأ « ىعباتلا عبات لسرم نالبقي لب , ىاحصلا
 ىعباتو نيسعباتلا نع امهتياور تناك نيمامإلا نيذه نآل كلذو , ىناحصلاو

 . مط ىورب نم ةقثلا رادقمي امهدنع ةربعلا تناكو « نيعباتلا

 ىلإ اجاتحا ودعب دقامهرصع ىفدرعلا ناك دقف دمحأو ىمعفامشلا نامامإلا امأ
 ٠ عضولا كلذ ىف لسرملا اعضوو ؛دنسلا

 باتكلا نمةئسلا ماه ظ

 ةيعرشتلا ماكحألا نايب ىف هنواعتاهنأ باتكلا نم ةنسلا ماقم ل #١ ١
 : ةثالث رومأ ىف صلختت هنواعملا هذهو

 فالتخا لعهمومع صصخت و,هلمجم لصفتو ؛ همهبم نيبت اهتأ : اطوأ

 نورينيذلارورججادنعخ وسنملا نم خسانلانيبت اهنأ و ء صيصختلا ىف امتوق ىف
 . نآرقلا ماكحأ ضعب خسن زاوج

 قأت نأب صنلاب نآرقلا ىف اطوصأ تتبث ضكا رف ىلع ديزت اهنأ :اهيناث
 . لوصأألا هذهل ةلكم ةدئاز ماكحأب

 ةدايز وهسيلو هياع صن نآرقلا ف سيل مكح ةنسلا ىتأت اهنأ : ابثلاث
 . ىنأر ق صن ىلع

 د قأتام ريغ كلذو 2 ةئسأأ ل ض رعت ىلأ ماكحالا ماسقأ ىه هذه



 ام

 مالكبا دنع كلذ ىلإ ان رشأ دقو «ةدايزب قأنال ةيريرقت ماكحأ نم ةئسلا

 . ميركلا نآرقلا ىف

 ةالصاا ناب ميرك- !| نآرقلل ًانايب نوكي ىذلا ل وألا مسقلا ةلثمأ نمو

 ىلعالو أبتنع ىلع ةأرأا مكنتال ثيدح هنم ىعفاشلا ربتعاو « ةاكرلا نايبو
 : ىلاعت هلوقل 20 هريتعا دقف ؛ اهيخأ ةنباالو اهتخأ هنبا لع الو اهتلاخ
 ةيسنلاب ى أرلا ك اذ ىلع ةمئآلا ة ةمقب نأ رولظيو « مكلذ ءاروام 9 لحأ ود

 . روبشم ثيدح مأ داحآ ربخ وهأ , هتوق ىف مهفالتخا ىلع ثيدحلا اذ

 ةنسااو نآرقلا | ىف محلا لصأ نوكيىنلا وغوع ىف ىناثأأ ممس ملا ةلثمأ مق

 ةئسلاوءالماك ًاناننآ رقلا هنيب دوف ناعللا : هل ةلكم هر فق هيلع تداز

 نأوهو«هتكح قي رفا ناكو 5 امهلدب تقارغف 2« نيج وزلأ نس لصفلا توبرق

 . امهنيب تدقف دق ةيجوزلا ةاملا ساسأ ىتلا ةقثلا

 لكأ ميرحت ةنسلا اهب ىنأت ىتلا ماكحألا وهو : ثلاثلا مسقلا ةلثمأ نمو
 . تايدلا و مئاهبلا عابس مهو ةيلهآلا رجا

 ىتلا تايدلاف « باتكلا نم لصأ ىلإ عج رن ةلثمالا هذه نأ قحلا ىفو
 ىلإ ةهلسمةيدف :ىلاعت هلوق وهو . نآرقلا ىف ءاج لصال نايب ةّيئلكَم ىنلا اهنبب
 هبلإ ءادأو فوردملاب عابتافءىش هيخأ نم هل ىنع نف :٠ ىلاعت هلوقو « هلهأ
 . نآرقلا لصأ ىف هل ةيلهألا مئاببلا عابسم ة ةيلهآلا رخل م ناسدأب
 مرحاموغل « ثنابخلا مييلع مرحي ؛ تاييطلا مط لحيو » : ىلاعت هلوق وهو
 ٠ ثنا نم هيفا الإ ءىث

 آينآرق الصأ هل اندجو الإ ةنسلا هب تأكل الاثم دجت داكنال اذه ىبعو

 ةنسلا هب تءاج مح نم ام هنإ ءايلعلا رع لاق كلذلو « ادي عب وأ أ ناك ًايرق

 , ةلاسرلا ىف ىعفاشلا ىأرلا كلذ لقن دقو « باتكلا ىف لمعأ هل ناك الإ
 ىلإ ةعجار اهانعم ىف ةنسسلا ,:لاقف تاقفاوملا ف ىبطاشلا كلذ دعب نم هررقو

 ( ةقفلا لوصأس 86
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 كلذو , هرصتخم طسبو « هلكشم حيضوتو ؛ هلمج ليصفت ىبف « باتكل]

 نيبتل ركذلا كيل] انا زنأو » : ىلاعت هلوق هيلع لد ىذلا وهو « هل نايب اهنأل

 .ةلالد هانعم ىلع لد نآرقلاو الإ ًارمأ ةنسلا ىف دجتالف ٠ « مهيلإ لونام سانلل

 .اطع وبني وةعب رشلا ىلك وه نآر قلا نأ ىلع لدام ًاضيأو ةيلمصفت وأ ةلامجإ

 ةنسلان وكت .نرأ كلذ نم مزليف ؛ ءىث لك ًاناين نآرقلا لعج هلا نآلو

 :ىلاعتهلوقهثمو:باتكلا ىف ام لوأ ىبنلاو رمأثلا نآل , ةلملا ىف هبف ةلصاح

 . « ءىث نم باتكللا ىف انطرفام

 لوسرلا لاعفأ ١

 هنإو «تاريرقتو لاعفأو لاوقأ ةيوبنلا ةنسلا نأ انركذ - ١٠ ع

 ةجحو نيدلا نم هتاريرقتو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاوقأ لكك شالب

 :نيدلا نم دعت همعطم و هسبلم ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هلاعفأ لكل بف , هيف

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاعفأ ءايلعلا مسق دقل

 هموصو ملسو هيلعهللا لصةتالصك ءةعب ريثاانايبب لصتت لامعأ :.اطوأ

 عويبلاف. اعبتم ًاعرشن وكي عونلا|ذهنإف ٠ هضارتقاو ؛ هتعرازمو ء هجحو

 , اهتحابإ ىلع اليلد ال هيلوت نوكي ماسو هيلع هلا ىلص ىبنلا اهالوت ىتلا

 . نآرقلا لمجم اليصفت نوكي ةينيد لامعأ نم هيف ناكامو

 ًاناب نوكت ىلا م اسوهيلع هنأ ىلص ىنلا لاعفأ نإلوقن كاذ ىلعو

 « ابتحاب] ىلع لدي ايليف لامفأو ؛ اهلمجمل ناب ىه لامفأ : نايسق ةعيرشلل

 . ماس و هيلع هللا لصىينلاب صت ص الق ؛ هماكح أى مومعلاديفي نيمسقل:الكو

 امنأ ىلع ليلدلا ماق ملسو هيلع هللا ىلع ىبنلا نم لاعفأ : ىناثلا مسقلا

 ٠ تاجوز عبرأ نم رثك أب جدلا كإذ نمو هب ةصاخ

 تاداعلا ىضتقمب وأ ةب رشبلا ةليجلا ىضتقم ابلمعي لامعأ : ثلاثلا مسقلا

 هلوانتي ناك امو هلكأو ملسو هيلع هللا ىلص هسبلك برعلا دالب ىف ةيراجلا



 وو هشم

 «ةي رشبلا ىضتقمب اهالوتب ناكل اعفأ هذبف كلذ ريغو«هلوانتقرطولالح نم
 .هموق تاداعو ةيناسنإلا ةعيبطلاو»

 اك ىبنلا لعفن وك ثيح نم . ءاملعلا ضعب هيف فلتخااه رومألا نمو
 هتيحل هتبي رك تاداعلا ليبق نم وأ عرشلا نابب ليبق نم ناكهب هسبلت وأ:
 اوكزو « ةعبتملا ةنسلإ نم هنأ ىلع نوريثكف « ديلا ةضبق رادقمب مالساا هيلع

 اذه نإ اولاقف « ىحللا وفعاو براشلا اوصق ه : لاق يم ىبنلا نأب كلذ

 . ىعرش مكح ليبق نم ناك لب « ةداع نكي مل ةيحللا ءاقبإ نأ ىلع ليلد

 نأاوررق ىعرشلا نايبلا ليبق نم ال ء ةداعلا ليبق نم هنإ اولاق نيذلاو
 مجاعألاو دوييلاب هبششقلا عنمب للعم وهو عامجإلاب مورللا ديفيال ىذلاىبنلا
 ليبق نم هنأ ىزي اذهو . ماهل نوقلحيو مهبراوش نوليطي اوناك نيذلا
 . هراتكتام كاذو , ةداعلا

 ابيلع موقي ىلا ىه ةيوبنلا ةنسلاو مركلا نآرقلاصرصن - ٠

 ديغو ص وصن «ء نامسق ةيعرشلا ةلدالاف , ةيمالسإلا ةعب ثلا ىف طاينتسا لك

 اهتاذ ىه « ناسحتسالاو سايقلاك ًاصوصن ريتعنال ىلا ةلدألاو «٠ صوصن

 00 . اهيلع ةدمتعمو . اهنم ةقتشمو ؛ صوصنلا نم ةطناسم

 مع نإف ء صوصنلا نم طاينتسالا قرط هيقفلا فرعي نأ نم دبالو
 . صوصنلا نم طابنتسالا قرطل جهانملا مسر هقفلا لوصأ

 « ةيذفل قرطو « ةيونعمق رط نامسق صوصنلا نم طابنتسالا قرطو
 :حلاصملاوناسحتسالا. وس ايقلاكءصرصنلا ريغنملالدتسالا ىه ةيونمملاو

 . كاذ ديغو « عئارذلاو

 هيلعلدنامو ,صوصنلا ظافلأ ىناعم فرع# اهماوقف ةيظفالا قرطلا امأ



 بأ ) اس

 ..مأ « صنلا ىلففللا قوطنملاب ىهأ ةلالدلا قيرطو ءابصوصخو اهمومع ىف
 ,تلمتشا ىلادويقلا و مالكلا ىودحف نم دخؤي ىذلا موهفملا قير ط نم ىه

 ريغىلإ ةراشالاب ١ وه مأ رام هلا وهأ ظافاآلا ن نم مهفيام “ً ” تار أيعلأ .اهيلع

 . ىظفللا طاب :ةسالا قرط هل ىدصت أما كلذ

 .ىذلا ةهظفللا تحابملا باب ىف كلذل جهانملا لوصألا ءاللع عضو ذقو.
 . , . هيف.مالكلاب ءيدحات

 ااهمبفل دبالف « ةب رع نصوصن ىه ةيمالسإلا صوصنلا نإ -
 .قئاقدإ اكردم , ىبرعلا ناسللاب املع طبنتسملا ن وكي نأ نم اهنم ظانتسالاو
 :راجلاب ريبعتو أت احأ هقيقحلاب ريبعت نم ءادآلا قرطو « هيف تارابعلا ىمأ رم
 .اهةنرعملا هذه نآل « ءادألا قرط نم قيرط لكىف ةلالدلا ىدمو « ىرخأ
 . اهنم ماكحأللا نيبتو ء صوصنلا مهف ىف اهادم

 طابنتسا و صوصنلا مهفل دعاوق عضو ىلإ لوصآلا ءاملع هجتا اذهل
 .: نيرمأ ىلع كلذ ىف اودمتعاو « اهنم ةيفيلكتلا ماكحالا

 ءةيسنلاب  صوصتنلا هذه ىرعلا مبفلاو هب ةيوغللا تالولدملا :: انهدحأ
 . ةنسلاو نآ رقلث

 و ,مركلانأ رقلا ماكحأ ناي ىف لكي لوسرلا هعمجنام : ىناثلاو
 ذا مووفم ظفللا ا لمجب ابعوذجم ىف ىهف «صوصنلا ماكحأ نم ةنسلا .نيبئام
 . ةمولعم ةيعرش ةرئاد

 .ةيودلا يداحاللا و نآرقلا صوصنل ىبقفلا ريسفتلا قرط اونيب كلذب و
 .فرعتي اهنم , دعاوق كلذل اوعضوو . ةيفيلكتلا ماكحألا ىلع تاغتشا ىلا

 ' ىف ضراعتلا ودب ىلا صوصتلا نيب عمجا و « طانننسالا قرط هيقفلا

 ع
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 ن“ لعام عوج عم اهرهاوظ قفنتال ىلا نصوصناا ليوأتو « اهرها ولخ

 . ةرورضلاب نيدلا

 نم مسل هيقفلا اهعبتاول طاينتسالل ةعوضوملا دعاوقلا هذه ةللا فو 3

 صوصنلا نم ةيمالسإلا ةعبرشلا دصاقم اهب فرعتلو « طا دتسالا ىف أطخلا:

 . اهل لوألا لصألا ربتعت ىتلا

 هرم طابتسالا نسق لرمأ مدي املوأن وكي نأ ةبارغالو

 ىعقطنملا ملع عمج امدنع وطسرأ نإف « طابنتسالا جاهنم فرعتل ظ افلآلا

 ءاجقتسم ناهرباا نوكي ىكلل ظافلالا ري_و , ناهربلا لاكشأب ةيانعلا لك

 ,دحلا ىعم وفي رعتلا ىتعمو « قيدصتأا ىنعمو ء روصتلا ىبعم نايبأ ضرعتف

 ريرحتن ال كلذ و , ةيظفل جهانم اهاكشأو ةسقآلا | تناكمث : ناهربلا ىعمو.

 . امتلالد ىدمو : ظافاألا رير# ىلع أ ًاكاد ىببي دصاقألا

 : حاون عبرأ ىلإ ةجتت ىوذالا دعاوقلا هذه نإو

 ىف اهتلالد ةوقو امبحوضو هيحا: نم ظافلألا ىلإ : ىلوألا ةيحانلا

 * اهنم دوصقملا

 ىهمأ «ةرابعلاح رصب ىهأ ةلالدلإ هذه قرط ثيح نم : : ةيناثلا ةحانلا

 . مورفملاب ىه مأ « قوطنملاب ىهأو , ىلاعملا مزاولو هراشإلاب

 نمهيلع لدتام ىدمو ظافلألا هيلع لمتشتام ثيح نم : ةثلاثلا ةيحانلا

 . قالطإ وأ دييقت نمو « صوص+ وأ مويعا

 . فيلكتلا غيص ةيحان نم : ةعبارلا ةيحانلاو

 طابنتسالا نوكي ىل اهتفرعم نءدبال مل ىلا عبرألا ىحاوناا هذهو

 ىمالسإلا بلاطلا ديفيال دعاوقلا هذ+ ملحلا نإو .٠ اهمزتلا اذإ املس ىبقفلا

 جار ختساوةيبقفلا ظافلألا ريسفتل دعا وقابن أل نون اقلا بل اطديفي لب « هدحوب

 :ىمالسإلا هيقفلااهنم ديفتسي ريسفتلا ةم,ءنيناوق ىوف ءاهايانث نم هيلإ ىمرئام

 ىعضولا نوناقلا ىف هقفااو.



 امدح

 امح و ضو ةيحان نم طظافلالا سا

 ةحضا وقلالدلا ةنبب ظافلأ :نيمسق ىلإ ءادتب | ظافلالا مسقنت - /٠
 تسيل ىرخأ ظافلأ و  اهاضتقع فيلكدتلا مايق نكميو « نايب ىلإ جاتحتال
 ,ةيعضولا نينا وقلا ظافلأ ىف ىرحي كلذ نإ « حوضولا نه ةصاخلا هذه اه
 ةسءضولا نيناوقلا تنرتقا كلذلو ٠ ةينآرقلا صوصنلا ىف ىرجب اك
 ,نم ًاقلغم نوكي هاسعام حضوتو دصاقملا رزحت ىتأأ هب ريسفتلا تاركذملاب
 اذه دعب كلذ عمو « نوناقأا اه نأ ىلا ةديدجلا تاحالطصالاو تارابعلا
 .ىلوتب.« تاريسفت ةدع لمتحام نوناقلا تارايع ىف ن وكي ىنوناقلا ريسفتلا
 برقأ هاربام ريسفتلا نم راتخيف « اهيف ةلداعلا ءاضقلا دصاقملا ررر# لداعلا
 ,نوكت ىتا اياضقلا ىف ةاادعلا ققحو « هتاذ ىف نوناقلا دصاقم قيقحت ىلإ
 ريسفتءاروو.هباصن ىلإ قحلا دربالدع هك نوكي نأ ىرحتي ذإ « هيدب نيب

 ريسفتلااذهىف ةفلتل ا تاي رظنلاءىجتذإ ءىرظنلا حا رشلا ريسفت لمعلا ءاضقلأ .
 .ىلإ هجتم وه امو « ةحابإلا ةرئاد ىلإ هجتم نيب أمو عسوم و قيضم نيب أم
 . عنملا ةرئاد

 اهئايب مث دقو « بكي ىنلا وه اهنيبم « ةعيرشلا ىف ص وصنلا كلذك
 هتيبي 1 قيلكت ىف آرقصن دجويالف« ىلع الا قيفرلا ىلإ مالسلا و ةالصا هيفع هلاقتن أب
 ءابقفاا ضعب لع تارابعلا ضعب ترفخ اذإو « لمعلا وأ لوقلاب بكم ىنلا
 ءابقفلا عومجم نأ دكؤث نم نكلو ء اهلك ةنسلا ملعبال هنأ كلذ زشنف
 ضعبلا نع بيغيال ضعبلا هلبجيامو « ابلك ةنسلا نوملعي اوناك نيقباسلا

 ةحضاولا ظافلألا
 ةوق ىف بتارملا ةفلتخ ةعبرأ ماسقأ ةحضاولا ظافلألاو - ١٠م

 . هل ًاعبت ةلالدلا ةوقو « حوضولا



 - ل

 8 رهاظلا  ةلالدلا ةرق ىف ةبتر اهاندأ رهو : اموأ

 .صنلا رهاظلا نم ىلعأ دعي ىذلا وهو : ىناثلاو

 ٠ رسفملا صنلا نم ىلعأ وهو : ثلاثلاو

 . محلا ايلعلا ةبترلا وهو : عبارلاو

 * رهاطلا

 صنلا نيب قرف ناب رووجلا ضعب لوصأ ىف ءىجب مل

 ةيعفاشلا و ةيك-لالا نم مرثك ١ نيل ءساآلا نمر يدك ىرج كلذ ىلعو « رهاظلاو

 ةيعفاشا وةيكلاملا نم رخآ قيرفو . صنلا ىنممي مدنع رهاظلاف . ةلبانحلاو

 لبقيال ىذلا وه صنلا نأ اوررقف ء صنلاو رهاظلا نيب ًاقرفةممْنأ اوررق

 نمو.هيلعلدياميف الاتحا ليقي ىذلا ره رهاظلاو هيلع لدي اميف الاتحا

 نع ءىثانلا لاتحالا هنأب صنلا هلبقيال ىذلا لاهحالا رسف نم ةيكلاملا

 نوكي نأ عنمبال هنإف ليلدلا نع ءىشاثلا ريغ لامتحالا امأ « ليلدلا

 ىأ ريغ نمهانعم ىلع لدي صالا نإ لوقي نم مينو« هانعم ىف ًاصن ظفللا

 ىلعو « دادعالا نم هريغو ةسمخ ةظفاك ليلد نع ًائشان نكي م ولو ؛لاتحا

 لمتحي هنآل , رهاظلا ليبق نم مرمعلا ىلع هتلالد ىف ماعلا ظفللا نركي اذه

 ماعلان وكي لوألا ىلع و :ليلد نع ءىثثان ريغ لام>الا ناك نإو صيصختلا

 ٠ ليلد نع ءىشان ريغ هيف لامحالا نآل , صنلا ليبق نم

 مالكلاوه مثدنع رهاظلاف رخآ اكلسم نوكلس ةيفنخلاو - ١٠

 «ىنعملا اذه لجل مالكا قسي مل نكلو . حضاو نيب ىنعم ىلع لدي ىذلا

 تدصقام اهنكلو , ةيظفل ةلالد ؛ دوصقملا ريغ ىنمملا اذه ىلع ظفللا ةلالدذ

 «:ىلاعت هلوق كلذ لثم , رخآ دصقل ةعبات ةلالدلا تءاج لب « لوألا دصقلاب

 ىنثم ءاسنلا نم مل باط ام !وحكناف ىماتيلا ىف اوطسقت الأ متفخ نإ د



 تارايعلال دتاك قيسدق ظفلاف «ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف عابروثالثو
 لدي هنك.) وءءاسنلا نم ىماتيلا ةلماعم ىف طسقلا بلط ىف طايتحالا تايثإل
 نأ ىلع ًاضيأ هرهاظب لديو عابدو ثالثو ىنئم ددعتلا ةحابإ ىلع هرهاظب
 طرش ةلادعلا نأ ىلع ًاهلاث هرهاظب لدوو : عبرأ ىلع ديزي نأ حصيرال ددعلا

 نكميال مأ ةلادعلا ذإ , ةيئاضقلا ةيحانلا ال ةينيدلا ةيحانلا نم ةحابإلا ىف
 هعم نك لولد موقيىح جوزمملل ةيسفنلارومآلا نمىهو « جاوزلا لبق هتابثإ
 . حمقر دق عئاقوب ملظلا تابثآ

 نومرقي الاب رلان ولك أي نيذلا » ابرلا ةيآ ىفىلاعت هلوق اضيأ رهاظلا نمو
 لثم عيبلا امل اولاق مهنأب كلذ سملا نم ناطيشلا هطيختي ىذلا موقي اك الإ
 قرفاانايبل وأب رلأ مب رحتل تقسم ةبآلاف ءابرلا مرحو عببأأ هللا لحأو ' ابرلأ
 .٠ كاشالب عييبلا لد ديفي ظفالا رهاظ نكللو ؛ عيبأأ و ابرلا نيب

 سفنلاب سفنلا نأ اف مويلع انيتكو ه : ىلاعت هلوق ًاضرأ رهاظلا نمو
 حورجلاو نسلاب نساا و« نذاألاب نذالاو . فنآلاب فنألاو « نيعلاب نيعلاو
 اهنكلو: ةاروتلاماكحأ وكرت نيذلا دوريلاب ديدنتلل تقيس دق ىبف « صاصق
 ربتعا هنأ ,نآرقلا ف صاصقلا بوجو ىلع اهرهاظب تلد هتاذ تقولا ىف
 وبق هب قدصت نم ١ ىلاعت هلوشب هنادعس همدحخو 3 هنبأ م هيلع تلمتشاأم

 . ,نوملاظلا م كل وأف هللا لزنأ امب محب مل نمو ء«ةرافك.

 ١ - الع هيلع لدي اب مكحلاو , همظتناام توب رهاظلا حو ,

: 
 عبرأ ىلإ ددعتلا ةحابإ ىلإ ىلوألا تدافأف ءابماكح أ تدافأ ةقباسلا تابآلاف
 صاصقلا نءوفعلا نأ و ؛ صاصقلا تاب وةعةئلاثأاو عيبلا لح ةيناثل تدافأو

 بو ذلا رفكي .

 لمت:شاىذلا قيلكتلا حلا وىظفالا همظتناام ىلع هتلالد عم رهاظلا نإو
 هلخ دب لايحالا ناكف,خسنلا لبق و ليوأتلا لبقي و 3 صيصختلا ليش هيلع
 .٠ ىجحاولا هذه نم



 ا!

 | :صنخلا'

 هلخديالام ةيكلاملاو ةيعفاشلا ضعب دنع صنلا نأ انركذ - ١١

 ةيف:1لا دعصو « لماد نع ءىشثانلا لامحالا هلخديالام وأ 5 لصق لاهحالا

 ةقباسلاة يالا قايرلاو عيبأا نيب ةفرفتلا لدم هل قيسام ىلع ظفللا ةلالد وه

 لك ارداج افىفاولاو ةينازلاد: ىلاوت هلرقو« هلأ نم
 2ةدإد ةئام أامهنم دحأو

 هلوقوءرخآلا مويلاو هتلابنونمز# متكنإ هللا نيد ىفةفأر امج مكذخأت الو

ل م تانصحلا نومرب نيذلاو»: ىلاعت
 نين ام مثوداجأف ءادبش ةعبرأب اوتأي 

 «٠ نوقسافلا م كلوأو ءادبأ ةدارش مه ارابقت الو ةداج

 ضراعت اذإكلذل و « رهاظلا نم ىرقأ 51لا ىلع هتلالد ىف صنلا نإو

 «ليوأتاالبقي و. رهاظلاك صيصختلا لبقي وه وءهءلع لمعلا ىف مدق رهاظلا عم

 دحال سيلو . خسنلا ىلع ليلدلا موي ىح 4 لمعي نكللو 3 خسنلا ليقي و

 رصعيف تباثخسنلا نإ لب ءرصع لك ىف تباث هليقي ىذلا خسنلا نأ ىعدي نأ

 . طقف ةودنلا

 عمرهاظلا ضراعت اذإف - رهاظلا نم هتلالد ىف ىوقأ صنلا نوككلو

 . هريغ ىلع مدقب ةلالد ىوقأللا ذإ . اديب اكطقف صنلاب ذخأ سصنلا

 رسيملاو رخل ام اونمآ نيذلا اهأيه: رذللا ىف ىلاعت هلرق كلذ ليبق نمو

 ديرياع]:نوحلفتكلعل هوبنتجافناطيشلا لمعزم سجرمالزآلاو باصنآلاو

 هللا ركذنع مدصيو « رسيملاورذلا ىفءاضغبلاو ةوادعلا مكتيب عقوي نأ ناطيمشلا

 نوكيالف « ميرحتلا ىف صن ةيآلا هذبف « نوهتنم متأ لهف ةالصلا نعو

 اهفح انج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل» : ىلاعت هلوق هل ًاضراعم

 اوقتا مث اونمآو أوقا مث 2 تاحلاصأ أآولمعو ارئمأو أوقتاام اذإ اومعط

 لب :بارشو ماعط لكل يلحتل تقيسام امنإه« نينسحملا بحب هللاو اونس>أو

 تابيط هسفن لبع مر<ىذلا وه سيل قتحلا نأو « ىوقتا ةلزفمنايبل تقيس



 - في

 قيس امل كلذلو « امللع نسحيو تاحلاصلا لمعي نم قتلا امإ « هللا لحأ ام
 ,مامإلا هيلع ماقأ ةيآلا هذهم لدتساو اهب رش امل هلأسو ؛ ربع ىلإ رمخ براش
 هل لاق مث « لب ,وأتلا ءوسل ام]لاقو , طاوشأ ةعضب هدازو « برعثلا دح ربع
 . اهتمعطام هللا تيقتا ول

 : رق

 نيد دقو « قايساا نم دوصقملا هانعم ىلع لادلا ظفالا وه و1١
 رخآلا صنااءىجيف المج هلصأ ىف ظفللا نوكي دقو . رخآ ليلد نم هانعم
 ىلإ ةملسم ةيدف » : ىلاعت لاق دقف أطخلا لتقلا ىف ةردلاب رمآلا لثم . رسفيف
 ناكف ابعاونأو , اهدودحو اهرادقم نيبف ىوبنلا كثيدحلا ءاجو« هلهأ
 ءةئسلا هترسف دقو لمحي هنإف ةاكرلاب رمآلاكو , لوألا ًارسفم ىناثلا صذلا
 امنإف ء ةقرسلا ةيآ دح كلذكو ةرسفم ظافلأب ليصفتلا وأ ريسفتلا ناكف
 «باصتلا ةقرسدلا صصخ كاأذل و ءصي صختلل لب اق هئكللو دملا تيجوأ

 عضقال ) : لاق هنأ نم ا 0 3ك ب وسنم درو 5 « ز رحم لام ىف نوكيو

 نم لقأ ىف عطق الز لاق هن هنأ هلل ىدلا ىلإ بسنامو( رمت الو شك ىف
 . لنءنادعإ ملسو هيلع هللا 0 ىبن || نع نيربخلا نيذه نإف ( مارد ة ةرشع
 . ةرسفملا صوصنلا

 هنإف ةنسلا نم هل رسفم دجوو  اكرتشم وأ المحب ظفللا ناك اذإ هنإو
 .انهوز أك ًارسفم ظفللا لمح ابعومجمي

 ىتاا ةيريسفتلا ةركاذملا هرسفتو نوناقلا ىف ءىجب امصوصنلا هذه لةمو
 : لاما لك نم هل ةدعبم نوناقلا ىناءمل ةنيعم نوكست اهنإف نون اقلاب نرتقت

 « ةيورالا ةنسلا نموأنآر قلا نم نوكتت ةرسفملا ةلدآلا نأ ظ حالي هنإو
 : ا لوسرأا دبع ىف الإ لب وأتلاو صصختلا عطقي ريسفت الو

 هنإف ءصقلاو رهاظلا نم ىنعملا ىلع هتلالد ىف ىوقأ رسفملا ظفللا نإو



 لام

 !أ1ذنلو « خسنلا ل )ا ستح هنكاو « صيصختلا لمتحالو « ل 3 ايوأتلا لمتحال

 ٠ ةيلع مدق نيعونذلا نيذوه نم دحاو عم ضراعت و

 ,عنم الداجالا نهد كلذ دعب ءىجب ىذلاو 0 ىنلا دبع نوكي ريسفتلاو

 -ءاهقفلا ريسفت نسب قرفااو 2 ًارسفم 4هب ىف ارقلاصئاادعب ال كإذاو 2 لاهحالا

 ىلع دمتعي وهو تارايعلا لولدم نع ظفالا جرخال ريسفتلا نأ ميليوأتو

 .ليلدل اطولدم رهاظ نع ظافلألا جارخإ وبف ليوأتلا امأ « ىبقفلا ريكسفتلا

 . رخآ ىهقف

 : مكدألا

 ,.حضاو وهو هلإ قيس ىذلا دوصقملا ىلع لادلا طظفالا وهاد ١ ١

 ريغ هنأ ىلع لدي ام هب نرتقأ كقو ( ًاصي ص الو الب وأت ليقيال هأنعم ف

 هلوقل ثم ( ةمايقلا موي ىلإ ضام دابجلا) : مالسلا هيلع هلوق لثم خسنلل لباق
 ناريقانإ ةءادبأ ةداهش م هل اوليقتالو ١ :فذقلا ة همي رج ى 5 رم ةيسنلاب ىلاعت

 ةيفنحلا لاق دل لب .ةسسلا لشال 0 صن هنأ ىلع لد ًآدبأ ةملكب ىمنلا اذه

 -هتداهش لبقتال فذق ىف دودحم لكف « ءانئتسالا لبقيال ريخاآألا صنلا نإ

 .كلذ ىف فلاخو « ةيويند ةبوقع ةداهشلا لوبق مدع نآلل « بانأو بات ولو

 نيذلا الإ » : ىلاعت هلوقل كلذو , هتدابش لبقت بات نإ هنإ لاقو « ىعفاشلا

 ند ءانثةسالا نإ لاَقف 6 محرر وفغ هيأ نإف اوحلصأو كلذ لعب نم أوبات

 ريخألا ءازجلا ند ءانثتسالا نإ ةيفنحلا لاقو ' هتدابش ليقتف » هلك مالكلا

 . قسفألا وهو طوف

 .نيلاثملاك صنلا تاذ نم نوكي انايحأ خسنلا ةيلباق مدع باسو

 .خسل تكي ثب نأ ريغ نم هيَ ىنلاةافوأ خسنلا ةيلباق مدع نو 8 دقو“ نيقب اسلأ

 .نآل 3 هتاذل امك ىعم صنخلا تاذ نماسجسإ خسنلل هب كع 1 اهلا مدع ناكاذإو

 . صنخلا تاذ نم ناك خسنلا عشم

 :ذإ ريغأ اك ىعس سأأ صن دوجو مدعل خسفال ةملب اهلا مدع ناك اذإو



 . مع

 . هريغ نم ءاج لب « خسنلا تاذ نم خسنلا عنم ءاجام-

 , ةقباسلا عاونألا نم ىوقأ ةلالد مكحلا ىلع لدي مك-لا ظفالاو
 . هب ذخألا ىف مدق اهرهاظ ضراعت اذإ اذأو ٠

 حضا ولا ريغ ماسقأ

 :« حضاولا ريغ حضاولا لباقي هنإو « حضاولا ماسقأ هذه - 6
 ىلا تالولدملا ضعب ىف هانعم حضترال وأ ًاةلطم هانعم حضتيال ىذلا وهو-
 . هانعم ىف لخدت لق -

 هب صتخا دقو , هتاذ ىف نيب ريغ هنآل كلذك نوكي دق حضاوأا رهنف
 لئاوأ ىف ةعطقملا فو رحلاك تافيلكتلا باب ىف لخديال اذهو « ىلاعت هللا مع.
 ةحضاو ريغهذه نإف هرخأ ىلإ ءقسع محد و ءصعيبك» و ءص» لدم روسلا
 . هنيب ام صوصخلا نم دجوي ملو ىلاعت هلل لع اهب صتخأ دقو انل ىتعملا'

 نآرقلا نإف ءةنساا وأ باتكلا نم نيبم هل حضاولا ريغ نوكي دقو
 . نآرقلا ريسفت ةنسلاو ؛ اضعب هضعب رقيب

 ضعب لع هقيبطت نم لب ؛ ظفالا تاذ نم سيلحوذولا مدع نوكي دقو
 . هباشتملاو لمجملاو « لكشمألاو قالا :ىهو هعبرأ ماسقأ هذبف « هتالولدم

 : ىفخلا

 رغ ضراعل هتال وادم ضعب ىف هأنعم قخا» وه ىلا 11
 وه ىودزبلا مالسإلا رخف هيف لوقيو « هنالوادم ىلع هقيبطت نم لإ :ةذيصلا
 . بلطلاب لإ لاتيال ةغيصلا جراخ ضراعب هدأ رم خو « هانعم هبتشأ اه.

 ليبقلا اذه نم ةثيدحلا نيناوقلا ريسفت ىف ءابقفلاو ءاضقلا فالتخانإو
 ضعب ىف ىقخت نكل و,هظافلأ مورفم ىف ًاحضاو هتاذ ىف صنلا نوكي نأ وهو
 نيب ةئزاوملاب داهتجالا هيقفلا وأ ىضاقلا لمع نوكيف ءاحل هلومش اياضقلا
 هبتشا ىذلاعوضوملا فنوكيىذلا ىنعملاد« صنلا ظافلأ هيلع لدت ىذلا ىنعإ 1:



 سووا

 - نإ م ءصنلا بجو م - تب راقت وأ ىناعملا ثدحتا نإف« هيلع صنخلا ل وش

 :٠ .تفلتخا كلذلو ةلدملا نيناوقلا ىف زيثك كلذو « صنلا قيطيال تدعامت

 . ءاضقلا لاجر راظنأ تقفلتخاو « ءابقفلا نيب ريسفتلا تايرظن

 .شابنلاو رارطلا لوخد قيخلل ءابقفلا اهقاس ىتلا ةلثمالا نمو - و/

 ' وه قراسلا نإف « ةقراسلاو قراس اأو ٠ : ىلاعت هلوق ىف قراس ظفل لوادم ىف

 . هلثم“ زرح ىف لاملا كلذ نوكي نأ ىلع ةسلخخ ىف اكوام الام ذخأب ىذلأ

 ٠ .مثد « ةفخ ىف هريغ لامذخأب ىذلا ود رارطلاو « عاوضلل ا.ضرعم نوكالو

 . ةفخ ىف سانلا بويج نم لاملا نوذخأ, نيذلا (نيلاشنلا) كتل وأك ظاقيأ

 نكللو : راظنألا نع دعبلا وأ مالطا لمعتس ال وبف ء مرنم ةلفغ ىلعو

 ٠ هترابمو ةلفغلا لغتسي

 . ىتوملا نافكأ ذخأيل روقلا شنب ىذلا وه شاننلاو

 ِ مس ريغامس] اهلل نآل ؛ قارسلا نم نيذه رابتعا ىف ءابقفا فلتخا دقو

 نولخديال مناف ة هق رسأأ ريغ ناو: ع مل مادامذإ . نيقراسز وعدي الفعءقراسلا

 نإو « ةيفخ ريغ ىف ذخأب را رطلا ناف ةناث ةبج نمو , قراسلا ةملك مومع ىف

 1 نمال ظقيتلا مدع نم ةّئشان ةسلخلاف ءنوسحالو نورعشال سانلا نك

 .دعيال هقربي امو قراس مسا هيلع قلطيال شابتلا كلذكو ؛ لمعلا لصأ

 . ىضقت ةموصخلاو ؛ةموصخلاب الإ ماقيال ةقرسلا دحمادامو « ىحل اكولمم

 .ةقرسس دعي لعفلانأ نكعالو , دحلا ةماقإ نك الف تيل ةيكشمالو « اكلام

 : ادعي ىتح زرح ىف دعيال نفكلا نإف كلذ قوفو « ان هتاذ ىف نكنإو
 5 اقراس هلخأ

 -ةقرسسلا دح بجو, ىذلا ظفالا ءرصن قبطي ملف ةفينح وبأ ذخأ رظالا اذعو

 .ةمنألاو فسوإ وبأ بهذو ءدمحخ ةفينح ىفأ عمو ءد را رطلاو شاينلا ىلع

 ىثاينلا ابمومع ىف لخدي قراسلا ةماك نأ ىلإ دحأو ىعناشلاو كلام ةثالثلا

 .ءامسأ اهيلع أوقلطأ سانلا ناك اذإو ٠ امهءاكنم هقرسلا َر ظ ةحتا رارطلاو
 ىعم ققح
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 لام دخأ هيف قّدتي رارطلا نآلو . راك:تسالا دشأ نع ءىنت ىوف « ىرخأأ

 ا فرعلاو « ببرالب اقراس نوكيذ « ريذلل كولمم هلثم :رح ىف زر
 عد نأ نءع ون ىأب قتلو ,أءنخأل مالظب تسي نم نيب قرفال هنأل ًاقراس-
 سا: |١ تالقغ لالذتسال افخر هدبة ةعرس لغتس نم نيبو « ءاقتضالا“

 . ًاظاقيأ اوناكولوع

 لام رهو . هلع قيلي اع زرح لكذإ ] ؛ زر لأم ىلإ دصقي شاينلاو

 نمو ,تيملا ءايلوأ مهو ؛ دابعلا ةبج نم بلاطم هلو ؛ تيملا كلممكح ىلع-
 تناك دقو , امنويد دادس لبق ةكرتلا نم قرسد نك نوكي نفكلا قرسي.
 ىدولاو ىلولا موقيو : ثروملا كلم مكح ىلع دعت اهنإف ؛ نويدلاب ةلقثم»
 نينكادلا اندج ول اهتاذ ىفءايحأللل ةيسنلاب هيكسلملا ىلإ ان رظن ول انناف«ةبلاطملاب.
 ىفوتءلل ةتنباث ةيكدلملا قيقحتلا ىلعف ؛ نوثراولا كلذكو , نيكسلام ريغ
 نم ءاجام ءافخلا نأ اذه نم ىرنو ىفوتملا م ءاب مئاق دابعلا نم بلاطملاو.

 لمع نكلو , هائعم حضاو قراس ظفل نافل“ ظفللا لصأ نمال , قطنلا
 نب رظنلا |! دحأ حجري نأ ءاضقلل دبالو ء رظن ىلإ جاتح قيبطتلا لءج م

 . رخآلا ىلع-

 ثرال بة هلوق قيبطتلا دنع ءاف | ضرع ىتلا ةلثمألا نمو 4
 اهنأ ىف ةببشالو , اهامرم ىف ةنيب اهانعم ىف ةحضاو لتاقلا ةملكن إف « لتاقلا
 ببسقلاب ىلتقلاوأءأطخلا لدَقلا ىلع قيطنتأ نكلو ء دمعلا لتقلا ىلع قبطنت“
 . ةنواعملا تناك يأ ةنواعملا وأ ضيرحتلا وأ ةكراشملاب لتقلا وأ“

 نم ءافخلا هل ضرع دق هنأ كشالو ؛ ءاملعلا رظن عضوم هلك كلذ نإ
 ريغوأ ًادصاقلمفلاب همايقب التاق صخشلا ريتعيأ لئاقلا فصو قيبطت ثيح
 لتقلاهيلإدنسي نم لكف كلذ ىعفاشلا لاق رقلا ماسلا وأ ةرشابملاب . دصاق“
 ًادوصقم ناكأ ءاوسو«ءبيستلاب مأ ةرشاممل اب لتهلا نك أ مأ وس« ايش ثربالا

 امموهعب لتاق ةملك نآل , هدنع ثارمملا نم مر هنإف دوصقم ريش ناك مأ
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 ىلعو« يفرح ًاقيبطت هقرطو . ظفللا رهاظ ىلإ رظن هنأ ىرثو « هيلع قبطنت
 ٠ ناودع ريغ نم الدع هدنع لمقلا ناك ولو 2( هدنع لئاقلا ثريال كلذ

 مهف « ًاناردع لتقلانوكو ؛ لدقلا ىلإ دصقلا ىنعم ىلإ اورظن ةيكلاملاو

 , لتقلا ف ءادتعالاو. ةرشابم نكسنمل ولو لتقلا ىف ةيبسلا نييئعم ىلإ او رظن
 نأ طرشب ء ثريال هناف رذعب وأ سفنلا نع ًاعافد وأ الدع لتقلا ناكو لف

 ثاريملانم عنميالفءباقعلا ةيحان نممئارجلا ةياوئسم نولمحتي نمم نوكب .
 ثاريملا نمعنميال كلذكو.ثاريلاو ىصلاو نونجنلا لئق الو , لدعلا لتقلا
 . ةيكلاملا رظن اذه , دوصقم ريغ هنآل , أطخلا عون ناك ايأ , أطخلا لتقلا

 , دصقلا درج ال ةرشابملاب ةيببسلا ىف ةريعلا نإ !ولاق دقف ةفدحلا رظن امأ

 نأو ,رذعب نوكي الأو , الدع لتقلا نوكي الأ ةيببسلا هذه عم طرتشيو
 ثارعملا نم آعنام أطخلا لدقلا نوكي بهذملا اذه ىطتقع و.فاكم نم نوكي

 .لراك واو «ثاريملا نم عئام ريغ ببسلاب لتقلاو ,فلكم نم ناك اذإ

 لعجت ىلا ىبف ةرشابا ىلإ اورظن منال كلذو  ًاناودع ناكو أ دوصقم

 . ثاريملا نم عناملا قةحتي كلذب و ء لتاق هنأب ًافوصوم صخشلا

 لتقلا وه ثاربلا نم نال لعفلا نأ ررق هنع هللا ىضر دمحأ مامإلاو

 هراتعال الإ ةب وقع هل ررقام عرانشلا نآل 2 ةبوقع ع راشلا هل ررش ىذلأ

 . هعم تبثي عنملا نإف تبث دق .فصولا ناك اذإ و : لئاق هنأب ًافوصوم

 لصأىف نكي مل ءافخلا نأ نيبقي نيحضاولا نيلثملا نيذه نمو - 6
 عوذلا كلذ نإو ٠) ثداوحلا لع هقيبطت ةيدحات ند ءافملا ناك لب 2 ظفللا

 ٠ ريثك وهف . انرصع ىف هماكحأ ىف فلتخي ءاضقلا لعج ىذلا وه ءافخلا نم
 أ سثأ 3 ءاضقلا فلتدخاو 3 تاريسفتلا تفلتخا كلذإلو 2 نين اوقلا ٌْق

 دصاقا ا ىرقتو 3 صخلفلاو ثدعيلاو ةساردلا وه هتلازإل قيرطلا نإو

 وأ :.ظافلألا ةلالد عسوت اهنإف « ماكحالا ال تعضو ىلا ةصاخلاو ةماعلا
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 4 . ةعسوتلاو قيبضتلا ىف ةماعلا 2 4 اصلا ظحالت نأ بج و . قيرطتلا ىف.امقيضت

 ٠ . اما هذه قيبطتلا ف عستي ظفانا مادأم

 : لكمشأا

 هنيب قرفلاف , ظفاللا تاذ ىف بس هاتعم ىخ ىذلا وه - ٠

 . قيبطالاببسب امنإو , ظفالا تاذزم بيسبال لوألا ىف ءافخلانأ ىلا نيبو
 لكسشملا امأو . ءادتبا هنم دارملا فرعي وخلاف « ظفللا لومش ثيح نم
 لاثمو . جراخلا نم ليلدب الإ دارملا مهفيالو ؛ ظفالا تاذ نمءىحي ءافخلاف
 لثم«لدايتاا ليبس ىلع ناعموأ نيينعم ىلع لدي وبف . كرخشملا ٍبظفللا لكشملا
 ؛ءاملا نيع ىلعلدتو ؛ ةرصيملا نيعلا ىهو ةحراجلا ىلع لدن اهئإف , نيع ةملك

 ىف عمتجتال ةرياغتم ناعم ىهو « سوساجلا ىلع لدتو , تاذلا ىلع لدتو
 ىف اهنم ةدحاو ىلع قلطي هنإ ىلب « ًاعيمج ظفللا |ابلعشي ىتح عماج ىعم
 .قاعملا نم دحاو نيعتاو : لدابت'ا ليبس ىلع ىنعم !ذه , دحاولا لاعتسالا

 «جراخلا نم ليلدوأ « قايسلا ةنيرق نم ليلدب ال الإ نوكيال كرتشملا ظفللا ف
 .شيج عض وه فرعآلا نويهأ أ تند لأ اق لوش نأ قايسلا نم ليادلا لاثمو

 هلوقاضيأ كلذ نهو «قايسلا لدي اكس وساجلا نيعلاب دارملا نوكي هنإفءودعلا
 . ةرصابلا دارملا نأ ىلع لدي قايسلا نإف « اب نورصيب ال نيعأ ممل :ىلاعت

 لصأ نمال ى جراخى ءاد نم كرعشملا ظفالا ن همدذأ رألأ ف رعم نو ركيدقو

 2 ًاريبك سبل همبق َْق فاللتخالا لأ 1 نإف 2 اع ليادلا نك اذإو 0 قايسلأ

 .ًاعسأو هبل ىف فالألا لاجم ناك صن ريغ ناك نإ و

 هلوق اهريسفت ىف ءابقفلا بفاتخا ىتلا نآرقلا ىف 5 راشملا ظافلألا نمو
 نمتكي نأ نط لحالو : ءورق ةثالث نيسفنأب نصب رتي تاقلطملا و » : ىلاعت
 هرسفو « ضيحلا هنأب هريغو ةيفنحلا هرسف دقف « نمماحرأ ىف هللا قلخ ام
 ليلدب رخآلا ىلع نب ريسفتلا نم دحاو لك حيجرت ناكو ربطلا هنأب ةيعفاشأا
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 د نهو ةيفاخلا ةلدأو 2 نيينعملل حلاص هنأذ ف طظفللاو ٠ ىجراخ

 ْ : ةعبرأ ضيحلاب هل مريسفت ىف
 اذه نإف ٠ ناتضيح اهتدعو ناتنثا ةمآلا قالط 5 و هو د : اهو أ

 نكلد « ةضيخلا م ءرقلاب دأ رملأ نأ لع ا نوكي حص نإ ريخلا
 . ياك ىن ىنلا ىلإ ريذلا أذه ةيسن ةحعصب ىعفاشأا فرتعيال

 قلخ ام نمتكي نأ نه لح الود: : ةمركلا ةيآلا ىف ىلاعت هلوق : اهناث
 .ناكف ءربطلا سيلو « ضيحلا وه ماحرالاىف هللا قلخ امو « نرمماحرأ ى هنأ
 . تاض .+لا ىه ءورقلا | نوكت نأ بسانملا

 مبكرا نإ مكن اسن نم ضنا نم نسني ىناللاو , : ىلاعت هلوق : اهئلاثو
 . ضيخلا وه ءرقلا ناكف ضرخلا ناكم ربشالا تلم « ربشأ هن الذ نوتدعف

 ةيسحرومأب طانت اهنأ ءارقتسالاب تبنةيمالسإلا ت تاريدقتلا نأ : ابعبار
 ةرام هلأ هذه لثم قابس 4 نإف كلذك تناك اذإو « ةيبلس رومأب الل ةيباجإ |
 ءىف اجيإ ال ىلس ربط نآل رابط الا ال 5 تاضيخلا ىه ءورقل هلأ نو 4 نأ

 ..كنارقإمايأ أةالصلا ىعد» : ايلاف ءرقلاب ضيخلا نع ريع اك ىنأاد

 : هل 20 ىهف ىعفاشلا !| ةلدأ امأ ٠ ةيفنحلا ةلدأ هذه

 ةدعلاف قالطأاو ؛ نهتدع ىف ىأ « نهتدعأ نهوقلطف » ىلاعت هلوق : اهلوأ
 ةدعلانأ لعاذه لدف ؛ء ضيحلا لاح ىف نوكي الف « روطلا لاح ىف الإ نوكيال
 . ةدعلاب اهلع ريع اذإ رابطإلاب نوكت

 اهانعم ءرقلاةءلك ن األ ءقاقتشالا ىلإ برقأ 0 ءرقلا ريسفتنأ : اناث
 محرلا ىف مدلا اهيف عمن جي ىلا ىه ربطلا ةدم نأ كشالو؛ مضلأو عمجا
 لا ءرقلا رسفي نأ 527 ناكف هئاقلإو هلغفل ةدم ىه نعيحلا ةدمو

 ةمالع وهف . لما نم محرلا ةءارب ىلع لدي راب اطالا ىلاوت نأ : اهئلات
 ش . ةدعلا نم دصقملا تاذ ىلع

 : ىلاعت هلوق لكدملا لبق نم اهنإ لبق ىتلا ةلثمألا نمد -
 (هتفلا لوصأ لع -ه م)
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 لوخلا ىلإ اعاتم مهجاوزال ة ةيصو اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو 5

 :ىلاعتهلوقعم تعمتجا ذإ لكشملا ليبق 3 نم دعت ةيآلا هذه نإف « َج أرخإ ريغ

 ءارشتءوربشأ ةعب رأ نبسفن أن صيرتب ًاجاوزأ نورذيو مكنم ن نوفوتي نيذلاو»

 ةعبرأب امهادحإ . ناتدع ةافو نم ةدتعملل ركذ لوقلا رهاظ ىف نوكي هنإف

 هيصو» :ىلاعت هلوق ىف لمأتلا دنع نكلو , لماك لوح ةيناثلاو ء رشعو ربشأ

 نوفوت نينلا»  ةيآ نأ نييب « جارخإ ريغ لولا ىلإ ًاعاتم مهجاوزآل

 اح تبشن ةناثلاو . ةدعلا نايب اهنم دا رملا « نصبرتي ًاجاوزأ أ نورذيو مكن 71

 نم ىلاعت هلوق ليلدب « هتوم دعب ةنس ةيجوزلا تدب ىف قب نأ فوتملا ةجورل

 ىلع آجأو نييتف ىلوألا امأ . مكيلع ح انج الف نج رخ نإف ١ : كلذ دعب

 نيتبالا ىدحإف ءاريشعو ربشأ برأ »ه صب رتلا وهو ءابجوزأ اهنع ىفوتملا

 . اهيلع ًايجاو تدشا ىرخالاو 8 ابجوز ابتعا قوتملل أ أّقح ىطعت:

 صوصنلا ىف لاكشإلا نأ نيقباسلا نيلخلا نم ودب هنإو ل ةؤ؟»“

 ىنوأ ظفللا ف لاح هانعم لب « م ؛ مكجلا هنم ميفيال اما اميإ هانعم سيل ةيبقفلا

 نم اذه دعي كلذبو ؛ حيجرتلاو ل امأتلا دعب الإ مهفيال ىف نمل لع بواسألا

 ةنسلا نم ريسفت ىلإ جاتحي ىذلا ماهبالا ليبق نم ال « ىسنلا ماهبالا ليبق

 قيفوتلاو نيدبتجملا دامتجاب لاكشإلا لوزي كلذلو ًانآرق ناك نإ ةيوبنلا

 . ةماعلا دصاأقملاو ,.صوصنلا نسم

 مهفو ران ىذ لكل ًافوشكم ًاحضاو صنلا نوكي ريسفتلا دعب هنإو

 . هفلتت# رظنلا هج وأ نكت ايوم

 لكشإ ناحالا نم ريثك ىف 4 ف ةحضولا نين أوقلا ف مقأو و كلذ نإو

 نون : اهل 0 ع وجرلا ىلإ ه اًضقلا ]أو هقفأ اجاتحيو 0 قلغتسو ظفالا

 ردصملا ىلإ وأ . قالغإلا لوزهل ةب ريضحتلا نامعاللا نم هيلع تعاوبلاو

 هلق رعت وأ 8 عرفلاو لصالا سن قيسنتلاب كلذو دارملا ف رءتيأ ىخراتلا

 نوكت دتوءابنيب ىركفلا قيسنتلا ١ نوناقلل ةفلتخملا داوملا نم نوناقلا ىأرم
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 نأ اذإ هاذ ُْق لدعلاو ملا لإ ! برأ نودي م قيبطت لاكشإلا ةلازإ

 . هلمتح ظفللا ش

 : لمجلا

 ماكحأو لاوحأ ةدع ىلع هانعم ف ىوطني ىذلا وه لمجملا  )؟#

 ىف ىودزبلا هفيرعت ىف لاق دقلو « نيبمب الإ اهتفرعم نكمالو « هيف تعمج دق
 كردي ال اهابتشا دارملا هبتشاو ىتاعملا هيف تمحدزا ام لمجملا : هلوصأ
 . لمأتلاو باطلا 3 * راسفتسمالا لإ ] عرجرلاب لب ةرادعل : | سفنب

 نكمال لمجملا نأ قخلاو لكشملاو لمجلا نيب قرفأا نأ نيدو انه نمو

 6م ريسفتلا ف ىوَقفلا دابتجالا درتجملا الو 2 طظفالا تاذ نم هليصفقت هف رعم

 نايم نم ةيعشاملا هتايثزجو 2 ةفلدخلا هروص كاردإو لمجملا مهف 2 دبال لب

 لمانلعض وءليصفتلا نايبلا اذه دعب ىقديو . اليصفت هلصفي و « ىنعملا حضوي

 1 فا ريدتو 4 نيلمأتا ا

 تدءاج ةيفراكتلا ماكحألا ةصاخلا ةيآرقلا تا ثار رايعل نم آريش ؟نإو

 هشبو الغ هيف رمآلا نك ةالصلاو 3 ةئسلا اهتندبو ابماكحأ تالصفو 3 ةلم

 . « ىلصأ ىفومتيأر ااولص , : يك 0 ىنلا لاق دقو , لمعلاو لوقلاب ةنسأأ

 ىنع اوزدع 1: مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو 5 ةئسلا هلس كلذك جحلاو

 ًازابب أ ًاضيأةنسلا هتنيب مث 2 ةلمجم تركذ عوي لاو ةاكولا كلذكر 2 ككس أنم

 . ناسنإلا ىنب سب لم ماعتلا مل مهم ًايليصفت

 تاصفو ةيدلا بوجو ىلع نآرقلا صن دقف «تايانجلا ماكحأ ىف كلذكو
 «صاصق حورجلا نأ ميركلان آر قلاركذو , اطو>أ تنيب و « اهرادقم ةئسلا
 ىمهو 08 لماكلا :صاصقلا نكم ىهو 4 حدرجلا هذه ماكحأ ةئسلا تندباو

 .اهريداقمو ةيدلا وهو ءصقانلا الإ نكم ال

 -أ ليصفتب ةئسلا هتنيب الإ نآرقلاىف ركذ دقالم+ دجنال !ذكهو

 . هذعب نم ماهيإ عض وم عدي ال اليصفت
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 .« نيراك آلا دنع ظفللا لبق نم دعي لمجملا نايب دعب هنإو - ع
 . نينملا دوجو دعب صيصختلا هلخدي الو ليوأتلا هلخدي الف

 .نوكي دقو أرهاظ نوكي دق هنايب دعب لمجما نأ ءايلعلا ضعب لاق دقلو

 .. ماسقألا هذه نم دحاو هيف ققحتي الف امكحت نوكيدقو . ًارسفم وأ ًاصن

 .ثيدح كلذ الم اوركذ دقو . الكشم ريصي دق نايبلا دعب هنإ لبق دق لب

 .ءربلاب سأأو ؛ ةضفلاب ةضفلاو ؛ بهذلاب بهذلا و: 2 هلوق وهو ءايرلا

 .« ءاوسب ءاوس « لكم الثم ءرقلاب رقلاو ؛ حلملاب حلملاو , ريعشلاب ريعشلاو

 . متلش فيك اوعيبف ءايشآلا هذه تفلتخا اذإف , دبب ادي

 ,نيذلا ٠ : ىلاعت هلوق ىف ابراآ ةملك لمجمل اليصفت اذه نودعي مهنإو

 -هنإ و « سملا نم ناطيشلا هبطختي ىذلا موقي 5 الإ نوموقي ال ابرلا نولكأي

 .هذه هياش ام ىلإ ىدعتيل كلذو « هيلع فرعت ىلإ جاتحي لكشم كلذ دعب

 . )١( فانصألا

 نم دعب ال فانصآلا هبشيام فرعترف مبمهنأ مءاعدإلا ةحصضرف ىلع ٠ )١(
 ال ًايفخ دعيف هقيمطت زم ءاج اهنإ ؛ ظنألا ك1ذ رع ود مل مامالان أل , لكشملاليبق

 .فالتخا هنآل ؛ مابنإلا لع اليلد دعبال ةلعلا ةفرعم ىف فالتخالا نأ ىلع « الكشم

 .فاتخا دقو : ةللعملا ماكحالا زم رب ظدللا تاذ رمال ظفالاءارو ءوث ىف طابتتسا

 : لاوفأ ةعب أ لع هتلعو هليلعت ثيح نم ثيدحال ةيسنلاب هايلعلا

 . سايقلا نوفني مهن آل.« لاعم ريغ هنأ ةيرهاظلا لوق : امهلوأ

 .وأ اليكم نوكي نأب يدقتلاو سنجلا داسنا ىه الملا نإ ةيفتحلا لوق : اهيناث

 .سذجلا فلتخانإو « ةدايزلاءرحو ليج أتلام رح دقنيح . دحاو سنج نم انوؤوم

 ىاذهو « ليجأتلا رحب الو . ةدابزلا لحت الثم نيابكم انك نأب ريدقتلا دحتاو

 . بهذلاو د د داك ام.يفنص نيب ماتلا ىيابتلا لع فرعلا ىرجام ريغ

 ؛ابيف قةحتي ىتلا ءايشآلاف « ةينمثلا وأ ماطلا ىه ءلعلا نإ ةيعفاشلا لرق : اهثنام

 ٠ تاموعطملام اهنوك رأ أتم اهنوك وهو ءايرلا لع نوكست فصولا

 ةامعطابن وك نامثالا ريغ ىو . ةينمثلا ره ةلماا ر هيكل لاق اذح وق : ابعبارو
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 ءافخ هيف ناكنإو ء المجم سيل نآرَقلا صن نأ ابرلا ةلأسم ىف قولا:
 ةيلهاجلا ابر نإو الأ » : عادولا ةبطخ ىف لع ىنلا لوق وه هنيب ىذلاف
 روك ذملا ابرلاف بطلا يعي ساب ايعلا معابر هب أدتبا ابر لوأو ٠ عاوضوم
 5 هيفةداي زل ريظن قنيدلا ف ليجأتلان وكي نأ وهو « نويدلا أيروه نآرقلاف

 نويلظتال مكلاومأ سوؤر مكلف متبت نإو» : ابرلا ةيآماتخ ىفىملاعتلاق اذأو.
 . «نوالظت الو

 .ابرلا سابع نبا رصقيو . ةئيسنلا ابر ابرلا نم عونلا اذه ىمسيو
 . هيلع مرحنأ]

 فرعف ىمسي هد عويلا اير وهف ثيدحلا ىف روك ذملا ىناثلا ايرل امأ

 هنم ضرغلاو « عسيبلا باب ىف هيف مالكلا نوعضي كلذلو , كلذكءاملعلا
 دود ح ىف ءاملعلا فالتخا لع  اهببشي امو ةتسلا _: .ومآلا هذه لعج
 حلصي ال اهضعب نآل . اهودعت ال ةنيعم ةرئاد ىف الإ راجتا لح سيل اههبشي ام
 « اهنزوو ءايشألا ميق ميوقتل امهف « ةضفلاو بهذلا وهو ء اهيف رجتيي ةلعسا
 ىلإ كلذ ىدأل طرش الو دنق الب اهيف ةراجتلا تعستا ول رخآلا اهضعب د
 . أهتم سانلا نم ةفئاط نامرح وأ « ابيجتنم نيب اهراكتحا'

 مهبملا ليبق نم لمجملا ظفللا عامجإلاب دعي ال نايبلا ءاج اذإ - 6

 ضعب ب ليجتنأ ثدحي دق. نكمل و « ماهبإلا نم جرخمي هيلإ نايبلا ةفاضإب هناآل
 ,هتاذؤ ًآماجإ لعب الو“ مهطةبسنلاب ؛ لمجلاق ماهالا نوكف « نيمملا نيثحابلا

 . نايبلاب ماهبالا لاز دفا

 ةذهزملا حئاو الأ دججوت كلذلو 2 ةرثك نينأو ملأ َْق ةلمجلا ظافلالاو

 نايبلا نوكي ًانايحأو « نيناوقلا لاجإ ىف مايبالا ليزي نايبلا اهيفو نيناوقللا
 0 ع وجرلل ةبسنلابةيصولا نوناقككلذو:لوألل ًايريسفت ًانوناق دعي رخآ نوناقب

 ىضاقتلل مظنملا 1١5 ةدسأ ا مقر نوناقلا ُّق ةقلطم تناك عوجرا ةملكف .



 دعاس

 هيف ىوعدلا عمت ال راكنالا ةلاح عوجرلا نأ أميمتف ٠ ةيعرشلا م احنا ىف

اريلعوفوتملا طخب ابك تبتتك ةيفرع ةقرو وأ ةيسر , ةقرود الإ
 ءاجلا هيقوت 

 عوجر لأ هنأ اذهىلإج اع : عدلا عوجرلا م رسفو +١94 ةنسأ ب مقر نوناقلا

 قلطملا اذه دق كاذبو ءىلوقلا

 ءاغلإ ةيقافتا ىف ةرداصلا ةيصخشلا لاوحألا ةملك ًاضيأ كلذ نمو

 ءاضقلا ماظن نوناق نم وو ةداملا اترسف دقف ةيبنجألا تازارتمالا

 .!ذكهو

 : هياسشتلا

 لوقع ردن نآل ليبس الو : هانعم خي ىذلا ظفللا وه ١ م

 وأ تاتدكلا نء ًانظ وأ ًاعطاق أ اري هرسفي ام دجوي مل هنأ امك « ءاملعلا

 هلل ضي وفتلا_ ٠ ميلسقلا الإ ىرشبلا لقعلا 6“ ال لاحلا هذه ىفو . ةنسلا

 آذه ىف ملكتن نأ ايل دبالو . روصقلاو زجعلاب رارقالاو « نيملاعلا بر

 : نرمأ ىف عوضوملا

 كاذو . هيفسرالدب ملسمكلذ نإف . نآرقلاف هباشتملا دوجو : امطوأ

 باتكلا مأ نهتامكحم تايآ هن باتكلا كيلع لزتأ ىذلا رهو :ىلاعت هاوقل

 ةنتفلا ءاغتبا هئمهباشتام نوعبتيف غيز م«يولق فن.ذلا امأف ؛ تاه أشم رخأو

 هب انمآ نولوةيملعلا ىف نوخخسارلاو , هللا الإ هليوأت لعي امو هليوأت ءاذتباو

 ذإ دعب انبولق عز ال انبر « بابلآلا ولوأ الإ رك ذي امو انبر دنع نم لك

 . « باهولا تنأ كنإ , ةمحر كندل نم انل بهو : انتيده

 اوفلتخا دق هناف ميركل صناا اذه هباشتملا د »وجو ىلع ءاملعلا قات :اعمو

 ةعطقملا فورملا الإ نأرقلا ىف هب اشتم ال هنإ مزح نبا لوقيف ء هعضاوم ىف

 مقأ الا: : ىلاعت هلرق لثم نآرقلا ىف ىلاعت هللا مسقو ء روسلا لئاوأ ىف

 , اهالت اذإ رمقلاو . اهاحضو سمشلاو , : ىلاعت هلوقو « ةمايقلا مويب



 مل ]1م دس

 < مو> نبا هركذام لمشت هباشتملا عضاوم نإ لوي ءايلعلا ضعبو '

 . ثداوحلا» ىلاعت هللا هيبشت مهوب ام اهيف ىتا تايآلا لمْشتو

 نيقبلاو مزجلا هجو ىلع هباشملا ىنعم كاردإ نأب مرارقإ عم ءاملعلا نإو

 ثوح كلذ ىف مطو « هانعم ىلإ لوصولا لواح نم مهنم ناف ؛ نكمم ريغ

 جرخي هنأ ثوحبلا هذه تنيب دق هب اشتلا هيف ىعدي ام ضعب نإ و « ةضيفتسم

 هللا تاذ ىف هيبشتلل ةمهوملا تايالاك . هباشتاا قاطن نع

 ماكحالا ناس فياكتلا /| ىلع تلمتشا ىتلا تايآلا نأ : ىاثأا رمآلا

 . حضاو نيب اباك لب . طق هباشقلا اهبف سيل ةيمالسإلا ةعيرشلا ماوق ىه ىتلا

 متاكرت د : لاق كي نلا نآل , كالت ىنلا نايبب امإ و ؛ هسفن تاذ ىف امإ .
 ىف فيلكتلا نوكي نأ نكممي الو ذإ « اهرابننك اهليل ىتا ءاضيبلا ةجحملا لع
 . نيب الو حضأو ريغ ءىث

 : لووأتلا

 ىهاف ليوا :ا١ نالبقي امهنأ صنلاو رهاظلا ىف انركذ - وم

 ليوأتلا نأ هقفاا ىف باتكلا ضعب مهف دقل ؟ هطورش امو ليوأتلا ةقيقح

 .نآل لب وأتلا نم دوصقملا س د أآذهو ماك>حألا لع م هائعمٌم قالت

 ش ةلعج رختست ن زكلو :هعضوم ىف درو ا” صنلا لامعإ هأنعم ماكحألا ليلعت

 ظفلل ًاجارخإ سيل وبف « ةلعلا هيف ققحتت عض وم لكف ملا قيبطتل 3 8

 ريغ عضأ وم لإ هلامعإ ىدعتو « هرهاظ ق هل ل أمعأ هنكللو 2 هرهاظ نع

 . تلا تاالولدم
 ٠

 < هلمتحت رخآ ىنعم ىلإ هانعم رهاظ نع ظفللا جارخإ وهف ليوأتلا امأ

 : ةثالث ليوأتاا اذه طورشو « هيف رهاظلا وه سيلو

 : هيلإ لوؤي ىذلا ىنعملل دعب نع ولو المتحم ظفللا نوكي نأ : امهوأ

 ظ . ةبارغلا لك هنع ًابيرغ نوكيالف



 ل ##كعل

 ًافلاخخ صنلا رهاظ نوكي نأب ليوأتلل بجوم ةمث نوكي نأ : اهيناث
 ؟دنسهنم ىوقأ صنل ًافلاخم وأ « ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعم ةررقم ةدعاقل

 درينأ لدب لوؤيف ليوأتلالباق ثيدحلا نوكيو « ًايأرل ثيدحلا فلاخضناك .
 ىف ًارهاظ ظفللا نوكينأك : ةلالدهنم ىوقأ وه امل ًافلاخخ صنلا نوكي وأ
 :عوضوملا ىفاصن ظفللا نوكي وأ عوضوملا صن هفلاخي ىذلا و ؛ عوضوملا
 . لوؤي روصلا هذه لك ىفف 2« سوه هفلاخ ىذلاو

 كمحدسه لديس هلنوكينأ دبال لب ء؟ ديس ريغ نم ليوأتلل نوكمالأ : اهثلاث

 ٠ هل تايجوملا نم

 تايآلاو ثيداحالا ىف ( امهد_حأ ) : نامسق ليوأتلا نإو - ١4
 .قوف هللا دب ١ : ىلاعت هلوق ىف ناطلسلا ىنعمب ديلا ليوأتك . هيبشتلل ةمهوملا
 قفني ناتطوسبم هادي لب :  ىلاعت هلوق ىف دوجلاو ءاخسلا ىنعمبو « مهيديأ
 ىلع نمح رلأ » : لاعت هلوق ىف ءاليتسالاب ءاوتسالا ريسفت لثمو « ءاشب فيك

 . «ىوتسا شرعلا

 ةيلعلاهتا تاذل قلطملا هيزغتلا هبجوأ ريسفتلا باوبأ نم باب هلك اذه نإف
 تج وأدت و « ءىش هلخكا سل هز احس هلأ نال ثداوحلل هم اشم ْن وكن نأ نع

 . ليوأتلا ف طورشلا لكل فوتسم وهو « ليوأللا اذه لقعلا

 ريسفت هنالل هوجولا لكنماليوأت دعب ال اذه نأ ررقت نأ بج هزأ ىلع

 « هليوأتنم ال «صنلا رهاظ نم همهف نوكي رووشملا ز 5 :ان1و , رورشملا زاجماب
 هتاطلس طسو هئم مهي ةئيدملا لع هدي ريمألا عضو هل ليق اذإ ىنرعلاف
 هللا دي, : ىلاعت هلوق نم مهفي نأ ظفالا رهاظ نم نوكيف « اهيلع هؤاليتساو ؛
 ىذلا دوعلا كلذل بسانم اذه نإو « هناطلسو ىلاعت هتردق « مهيديأ قوف

 ىلاعت هلا دبع وهو ةرجشلا تت ةعبابملا وهو « ةقيثوتل ةعركلا ةيالا تقيس
 . توربجلا ىذ
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 , زاجما ليبس ىلع ناكن إو . ظفللا ةلالد ليبقنم وهف كلذك ناك أذإ هنإو

 ش . هباشتملا ليبق نم دعب ال كلذلو-

 ةيفياكتلا ماك-.أآلاب ةصاخلا صوصنلا ليوأت ليوأتلا نم ( ىناثلا مسقلا وز

 ىقلا ثيداحالاو تايآلا ماكحأ نيب قيفوتلا وه هيلع .ثعابلا ليوأت / أذهو.

 نم نأ ذإ ' 5 نيصنلا لامعإل ليوأ ا نوكمف ع فالتخا اه رهاظ ىف نوكب.

 نم ناكف «هلامهإ نه ىلوأ ظفللا لابعإ نأ صوصنلا ريسفت ف تاررقملا

 .نيصنلالامعإ نكميل نيصنلا دخأ لوؤي نأ ريسفتلا ىف ةدعاقلا كات ىطتقم.

 « ليوأتلا باوبأ حضوأ كلذ نإ لب“ ماعلا ظفللا صيصخت ليوأت |! نمو

 هناحبس هلأ نأ ماع صيصخ هلثمأ نمو « قلطملا دريقت اضيأ | 0 وأتلا نمو“

 هلوقبو « أبرلا مرحو عيبأ أ هّللأ ل>أود : ىلاعت هلوقب عيب لا حابأ ىلاعتو-

 نوكتنأ الإ لطابلاب 5 فيي مشب لاومأ | ولكأت ال اونمآ نيذلا | أي » : ىلاعت

 عيبلا ضعب ناك ف « علسلا ى ملت نع كلذ مم عم ىهنو « كنه ضارت نع ةراجت

 ىو : كلذكو ءةحابالا ةيآل ًاصرصخت اذه نو كف . ىبنلا اذه ىضتقمب امأ رح

 «سانلا تاوقأ راكتح | ىلإ ىدؤت ىتلا عويبلا نعو « ريرغتلا نع يلوي ىنلا

 ليوأتلل باب نم وه ماعلا لحلل صيصخت لك 0 اذكهو-

 «نبلمح نعضينأ نلجأ لامحألا تالوأو » : ىلاعت هلوق ًاضيأ كلذ نمو

 قالط ةدع تناكأ ءاوس « ةدعلا هب ىهتنت لمحلا عضو وأ صنلار هاظ نإف-

 نوذيو مكنم نوفوتي نيذلاو » : ىلاعت هلوق نكلو ,ةاف و ةدع تناك مأ

 ةأفولا ةدع نأ ديفت ىهو . «ارشثعو ربشأ ةعبرأ نوسفنأب نصيرتي ًاجاوزأ

 ريغ تناك مأ « الماح ابجوز اهنع ىفوتملا ناكأ ءاوس ارشعو زبشأ ةعبرأ

 ةدع ةيآ تصصخ نيتيآلا ىف رهاظلا لمعأ اذإ ضراعتلا كلذ عناب : لما>

 . الماح نكت مل اذإ اذإ اع : ةأف ولا“

 مدلاو َهَتِي 1 ميلع كتم ردع د : ىلاعت هل 5 لثم قلطملا كييقت ليوأت ]| نمو

 اميف دجأ ال لق 0 : ىلاعت هلوق عم « هب هللا ريغل لهأ امو « ريزفخلا مو
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 اح وفسم أمد وأ مم 4 نوك نأ الإ 6م همعطي مع اط ىلع امر لإ ىحوأ

 3 اةلطم ركذ ىلوآلا ةيآلا 2 مدلا نإف « 4 7 ريغ ١ لهأ ريزهخ محل وأ

 .بجوف 5ك 2ع عوضومدختأ دقو م وقسم هنأب اد .ةم رك ذ ةناث الا ةبآلا قو

 . ديقملاب قلطملا كد نأ

 ا .هعض وم هب 'وج و ىلع ًايعمج ءابلعلا قافتا عمم ليوأتلا نإو ألو 55 8

 رت ماعلا صيصخم ف نوقلتخيف ٠ هعضأومو هقرط ف نوفلت+ هطورشود

 نوفلتخي امك . ًاينظ ناك اذإ ماعلل ةحلصملا وأ سايقلا صيصخت ىف ءداحالا

 .. !ذكهو , نوكي ىتم ديقملاب قلطملا دييقت ىف

 اليوأت نوكي دق وهو « ميوق ىلقعلا طابنتسالا باوب أنم باب ليوأتلاو
 ًايفوةسمناك اذإ ًاحيحص اليوأت نوكيف , ًادساف اليوأت نوكي دقو « ًاحيحص

 .ناك وأ ؛« هل بجوم ةمث نكيمل اذإ « ًادساف اليوأت نوكيو . ةقباسلا طورشل

 ًاضقانم لي وأتلاناك وأ ؛ ىعرشلا ليوأتلا جاونم هيف جبني مل نكسلو بجوم هل
 . ةيعطقلا صوصنلل افلافغو « ةيعرشلا قئاقحلل

 نيب قيفوتلاو « اهمصوصن ضراعت دنع نوكي نيناوقلا ىف ليوأتلا نإو
 نيناوقلا ىف دادرتسالا ق-و ةعفشاا نيب ضراعتلاك « ةفلتخملا داوملا رهاظ
 كلذ نإف « ةمولعم ةركاد ىف نقلا نم دحاو لكر صحو ؛ ةيندملا ةيرصملا
 ةصاخا صوصناا لب وأتكو « نيا الك صوصن ىف دييقتو ليوأت ىلإ جاتحا
 , ذيفنتلا نع نيدقاعلا دحأ عنتما اذإ دقعلا ءاشنإ دنع ضيوعتلا طارتشاب
 « ميدقلا ىتدملا نوناقلا ىف ماقم اهل اههايشأو تاليوأتلا هذه تناكدقلو
 « اليوأت تناك نأ دعب ةحرص اهب قاف « تالبوأتلا' هذه ديدجلا ظحالو
 : لعأ ىلاعتو هناحبس هّللأو



 مل سوا

 تاالالدلا سا

 -« امحوضو ةيحان نم ظافلألا ميسقت ىف ناك هان زكذام و«.

 "أه ريسفت دنع صعب ىلع ابضعب ضوصتنلا لمحو « اهحوضو ة وق ىدمو

 « اهنم مكسحلا طاينتساو

 فاتت تالالدلا هذهو ءاهتلالالد وه ناعم نم ظافلألا هيدؤت ام نإو

 :اهيعمج ىهو « ةفاتخم قرب ةددعتم ناعم ىلع لدي دحا ولا ظفالاف « ابقرط

 ٠ ةرفانتم ريغ ةقالتم

 -ةلالدو « ةرابعلا ةلالد ماسقأةعب رأىلإ ةلالدلا قرط ةيفنحلا ءارقف سقي و

 -ةسماخةلالدءابقفلا رورمج دازو , ءاضتقالا ةلالدو ءصناا ةلالدو «ةراشإلا

 . عارتالا هذه نم عرف لك ىلإ ةحضوم ةملكب رشنلو « ةفلاخملا موبفم ىه

 .« ةيوبنلاو ةينآر قلا صوصنا| ضعب مهف قرطل ةطب اضىهو ء ابماسقأ زيمت نيبقيل

 . نينا وقلا هذه عوضوم ناك ًايأ ةينون اقلا صوصنلاو

 : ةرايعلا ةلالو

 .مأ اهيف ًارهاظ ناكأ ءاوس ظفالا نم مورفملا ىتعملا ىه 4

 تاذ نم مبفي ام لكف محم ريغ ناك .مأ امكحم ناكءاومو , ًاصن ناك

 ةلالد ىلق نم دعي هيلع ظفالا حوضو ةوق نكن امهم هل عضو ىذلا ظفللا

 اونتجاف » : ىلاعت هلوق لسمو « اهلك ةقباسأ صوصنلا لثم كلاذو رايعلا

 نأ ةرابعلا ةلالدب مهفي هنإف « « روزلا لوق !وبنتجاو ناثوألا نم سجرلا

 0 . ةع رج رودلا ةداهش

 امنإ , ًالظ ىماتيلا لاومأ نواك أي نيذلا نإ » : ىلاحت هلوق كلذ نمو

 نم نأ ديف# صقل ةرابع نإف « ًاريعس نولصيسو ًاران مهنوطب ىف نواكأي

 ًاباقع بجوت ةعرج هنأ اذه نم دافتسيو « ىماتيلا لاومأ لكأ مظلا عنشأ

 ةب وقع عضوب رمآلا ىلو هالوتي ًايويند ًاباقع بجوتو « ةمايقلا موي ًاينيد

 | .٠ ىرخالا باقعلا عم ءاضقلا اهذفني ةرجاز



 دل عمال

 ظفللا ف حوضولاةوق بسح ىلع بتارم ةرابعلأ ةلالد نأ ظحاليو اذه
 مام ىلع رهاظلا ةلالد نم ىوقأ صنلا ىف ىهد هل قبس ام ىلع ظفالا ةلالدو-
 نيينعم لع لد ءايرأا مر“ و عيبلا هّنلأ لحأو 0 ىلاعت هل وق الثف هيلإ قيسي

 . ةرابعلاب امهالك

 لد دقو . لوألا دصقلا ود اذهو ءابرلاو عيبلا نيب ةقرفتلا : امهدحأ
 . ظفللا صن هيلع

 . ىعبت دصقم وهو 6 عببأ لح ناب رهو : نناثلاو

 ةدوصقم ناعم ىلع هترايعب لدي ةينارقلا صوصتنلا نم ريثك كلذكو

 ّْ . حوضولا ىف ظافلاألا بتارم ف هاندرش ىذلا وحلا ىلع صنلا رهاظ ىه ةيعمت ناعمو 3 صنلأ ةلالد ىه

 : صخلا ةرادثش؟

 ةجيتن ءىجب هنكل و « ةترابع ريذب ظفللا هيلع لديام ىه - ٠#؟
 لاثم , اهتاذ ةرابعلا نم دافتسيال نكللو « مالكلا نم مهفيوبف ؛ةدابعلا هذط
 اولدعت الأ" متفخ نإف ٠ : تاجوزلا ةحابإ قايس ىف ىلاعت هللا لوق كلذ.-
 رثكأ جورتي نأ ايئاضق ال اينيد هل لحيال هنأ ةرابعلاب هنم مهفي « ةدحاوف :

 لدعلا نأ ةراشإلاب مهفيو ؛ هجاو زأ نيب لدعيال هنأ دكأت اذإ , ةدحاو نم
 رثكأ ًاسوزتمناك مأ . ةدحاو اجو زتمناك ءاوس « كاد بجاو ةجوزلا عم
 0 . مارح ةجوزلا ملظ نأو « ةدحاو نم

 اهمأي . : نويدلا ةباتكب رمآلاو ةنيادملا ةيآ ىف ىلاعت هلوق كلذ نمو
 بأي الو ؛ لدعلاب هويتك اف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اوتمآ نيذلا
 هللا قتيلو , قحلا هيلع ىذلا للهلو , بتكليف هللا هملع اكبتكي نأ بتاك
 . حيررصتب هنم مشي لدعلاب ةباتكلا فصو نإف « ًاًئيش هنم سخي الو هبرا:

 ميفيو . ىلمملا ةدارإل ًاقباطمو ًاحيحص نوكي نأ بي بوتكملا نأ ظفللا



 سعاد

 ,عيطتسي ال ثيحب هالمأ نم ىلع ةبح نوكي بوتكملا نأ ةراشإلا قيرطب

 .روزم ريغ ماد أم هيلع لمتشا م ركشي نأ

 -«فورعملاب نهتوسكو نبقزر هل دولوا ا للعود : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 .نأ هتراشإب دافأو « هدلاو ىلع دولوملا ةقفت نأ هترابعب دافأ صنلا اذه نإف

 « هدلو ىلع صاصتخا وحن دلولل نأ دافأو « هيلإ بوسنم هيبأل عبات دلاولا

 .هذخأ ول اذإو « كلام ةيبش هيف بال دلولا لام نأ ًاضيأ ةراشإلاب ديفي و
 . اقراس دعي ال

 .نأ ةرابعلاب دافأ هنإف « مهنيب ىروش مثرمأو » : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 ,,مازنا الا قي رطب ديغي و ,نيملسملا ةعاج نيد ىرولا لع موك ىمالسإلا محلا

 . كلا ةمظنأ نس ىف ةكراشتو م احلا بقارت ةءامل ة.ألا ريخت بوجو

 ..ناعم ىه صوصنلا تاراشإ نإ اهريغو ةلثمألا هذه نم ظحاليو اذه

 لوقعلات واف: ابك اردإ قو 6 ةرايعلا تاالولدم لع بقر ةيقطنم ةيمارتلا

 ,مث ةنوناقلاو ةيعرشلا ظافلألا مهف ىف ةربخلا لهأو « مابفألا توافتتو

 ابمهش 50 صوصخلا ةرايعف 4 ةيمازتلالا ىقاعملا كلن جا رختساب نوصتخلا

 طابنتسالىدصتي نأ نكمي الف « ًاضيأ ةخللا ىف هيقفلاو , نوناقلا وأ ةعبرشلا

 ,عيطتسي املع.:رعلا ناسللاب اميلع نوكي نم الإ ةينوناقلاو ةيعرشلا ماكحألا

 . هيمارمو نأسللا كلذ رارسأ 4ب كردي نأ

 : صغلا ةلالد

 ..ضدعو 3 ىلوألا ةلالد ىمسل أمك ةقفاوملا موو ىعسلتو تلا اخ

 .لدت صنلا ةرابع تناك اذإ صنلا ةلالد نوكتو «لجلا سايقلا اهيمسي ءابقفلا

 .ىرخأ ةعقاو ىف مكحلا اذه صنلا نم ميفيو , هترابعب ةعقاو ىف محلا ىلع

 -:نيدلاولانأشىفىلاعت هلوقب الثم كلذل نوب رضي ف , هيف كلا بجوم ققحتل



 مع اس

 حانج اهل ضفخاو ٠ ابرك الوق اهل لقو . امهر هننالو فأ امل لقت الو»
 ديفي صنلا اذه نإف .« آريغص ىنايبر ام اههحرا بر لقو « ةمحرلا نه لذلا“

 ءامأرح أمل «فأو .لوق نكاذإو .«فأ» امه لوقي نأ ميرحت هترابعب 1

 ,ىذألا عاونأ نم عون ىأب امهؤاذي] وأ“ متشلاو برضلا مرحي ىلءالابف-

 قدأ فأ ةملك ذإ ٠ ىذأ لك نع ىبنلا امد ديمي فأ لوق نع ىيغلا نأ

 . ةلالدلاهذهنإو ؛ ىذأ لك نع ىهن اح ىذأل١لقأ نع ىونلاو ؛ ىذاآلا عاونأ

 نأ سايقلاو صنلا ةلالد نيب قرفلاف .« طابنتسا ريغ نم صنلا نم ميفت'
 ريسغو « هلع صوصخلا مك لا نبي عم# ّجْلا ةلعلا ف رعت ال سايقلا :
 ريغ نم مكحلا فرعي صنلا ةلالد امي « طابنتسالاب الإ هيلع صوصخملا
 .هيقفلا ريغو هيقفلا ظفللا نم اهكار يد] ىف ىوتسي انايحأ هن ] لب « طابنتسا:

 ةظفاحما ف ريصقالا وأ هفالنإ وأ ىماتيلا لام ديدبت عنم ضنلا ةلالد نمو
 ىف نواك أي امن] « املظ ىماتيلا لاومأ نولكأ, نيذلا نإ » ىلاعت هلوق نم هيلع.
 ذخأو « ميقيلالام لكأ نع ىبنلا هترايعب ديفي صنلا اذه نإف « اران مهوطب
 لاومأ ديدهت عنم هطابنتسا ريغ نم هزم مبغفي اذهو ؛ هسفنل ميقيلا لام لولا
 . اهيلع ةظفاحلا ىف ريصقتلاو ميقبلا

 ًاطخ ًانمم لتق نمو » : ىلاعت هلوق ىف ءاج ام صنلا ةلالد ةلثمأ نمو
 برجو هترايعب دافأ صنلا اذبف , هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو « ةنمزم هبقر ريرحتف-
 ىف ةئمؤملا ةبقرلا قتع بوجو « صذلا ةلالدب دافأو « أطخلا لتقلا ىف قتعلا
 ًأطخلا لتقلا ىف قتملا ناك اذإ هنآل , ىعفاشلا رظن ىلع كلذو . دمعلا لتقلا
 ةميرج وه ةرافكلا بوجو ىف ببسلا ذإ « بجوأ دمعلا لتقلا وبف ًابجاد-

 « اهقتعب ةنمزم سفن. ءايحإ بجوف « ًادحاو نينمؤملا ددع صقنو « لتقلا
 دمعلاو , دصق ريغنم لدف أطخلاف , أطخلا نم رثك أ دمعلا ىف ققحتم لتقلاو»
 ٠ لصق هكعم لعف

 هانعم نآل ءصنلا ةلالد ىبس ةلالدلا نم عونلا اذه نإو - 5
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 ةرابع لولدم نأ ذإ « اهتاذ ظافلألا ةرامعب نكي 0 نإو « صنلا نم مهفي

 قفاوتللةقفاوملا موبف» ىمسي و , ةلاحم ال ميفت ارتكلو « املمعي ال ظافلألا

 لامعإةلالدلا هذه نآل لجلا سايقلا ىمسيو ةرايعلا هيلع لدتام نيبو أهدي

 اهدعي ىعفاشلانإ ليقو . طابنتسا ىلإ جاتحت ال ةئيب ةلع اهنكلو « صنلا ةلمل

 . لجلا سايقلا ًاهيمسلو 7 سايقلا نم

 نم ريثسك ىف عججرت ةيئاضقلا ماكحالا نأ طحالب و
 اذه ىلإ نايحالا

 صوصنلاقبطتو « هتياغونون اقلادصاةم فرعتت اهنأ ذإ « ةلالدلا نم عونلا

 نإو « ىلوأ هنأب حرصت وىلوألا قيرطب دصاقملا هذه هيف ققحتت ام لكى بع

 . ٠ اهانعمل لامعإ هنكل و « نوناقلا ظافلأ ىلع آديدت سيل كلذ

 : ءاضتقالا ةلالد

 ظفللاةاالدىهو « ءاضتقالا ةلالدلا قرط نم عبارلا عونلاو مو

يدقتب الإ ىنعملا ميهتسإ ال رمأ لك ىلع
 . هر

 ءادآو فورعملاب عابتافمىشهيخأ نم هل نع نم , : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 افعنم ىفاعلا عبقي وفعلا دنع هنأ هحرصت نم دافتسي صناا نإف ؛ ناسحإبهيلإ

 رمأ ناك كلذلو , بولطم لام كانه نوكي نأ ىغتتقي كلذو « ناسحإب هنع

 لقأ وأ ةيدلا ىواسي لام ريظن ىف وفعلا نوكي نأ زوج اهتح ايضتقم عابتالا

 بلطاعالنأ ردقاذإ الإ ىنعملا هيف ميقتسيال ناسحإب ع ابتالا نأ ذإ ءابنم.

 ثالث ىدحإ هلذ ليقف هل.لتقنمد : م هلوقحي رص اذهو 3 لاملا
 صاصقلا

 .« هيدي ىلع اوذفت ةعبارلا دارأ نإو ء ةيدلا وأ وفعلا وأ

 هللا ىىنلالوق .هوأرورشم ًاثيدح ءاضتقالل الثم نويل وصلا ركنيو

 أطخلانإف , هيلعاوه ركستسا امو نايسنااو أطخلاىتمأن ع عفر ه : سو هيلع

 000 مثإلا دارملا امتزو , عفري ال عقو اذإ

 هلوق كاذ نهف © مالكلا هيضدقو فوذع فاضم لك ريدقت كاذ لثمو



 ل ١ع.

 .نإف «هب هلأ ريغل لهأ امو ريزنلا م و مدلاو ةعملا ميلع تمرتححو :ىلاعت

 . اهتاذ ميرحت ال لكألا ميرحت دارملا

 .« هضرعو هلامو همد مأ رح ملسملا ىلع ململا لك ٠ يدم نا هلوق كز]ذ نمو

 امإو 3 هطرعو هلامو كمد تاذالو 2 مسملا تاذ ىلع أب ّ 20 ميرحتلا سلف

 .ءادتعالا ةملكري دقت نم صنلأ ميقتسي لب الف ءادتعالا لع بصتم ميرحتلا

 ميقتسيالن كلو :ظفلاب مهفتالرومأ لعظفللا ةلالدنم كلذ ريغ اذكهو
 <« ةرابعلا لصأب ًاتباث سيل ءاضتقالاب تباثلاف , اهريدقتب الإ هتلالد ىف ظفللا
 ف حضاو كلذ نإو 3 هيض 4كم اقدسأو مالكا ةحص نال تبأث هنكللو

 . املك ةقب اس ل ةلثماألا

 بسحب ماسقأ ةثالث ىلإ ءاضتقالا ةلالد نويلوصألا مسق دقو - #5
 ْ .ف وذا ريدقتل ىضتقملا

 ًاعرمش مالكلا قدصل هريدقت بجو ام ىضتقملا نم لوألا مسقلا(1) ٠
 .نأ أ>يحص مايصلا عشب ال ىأ 4 ةينلأ تاع ال نأ مايصال 8 2 هلوقك

 .قدصي نأ نكي ال هنأ ذإ 2 مالكلا قدصيل ةحصلا ردقتف ةيذلأ تدل ال

 031 هيدان عديلف 2 ىلاعت هلوقك القع مالكلا ةدصأ هريدقت بتج و ام (ب)

 . «هيف نونوكي نم ىعدي ىذلا اء] القع ىعدي ال ناكملا وهو ىداتلا نإف
 . , هيدان لهأ عديلف ,: ىنعملا اولاقف « لهأ ةءاكاوردق !ذلو

 اعت هلوق لثم كلذو ءأ اع © رش : مالك 1 حمل ةريدقت بجو أم (ح)

 احرش عاب الا ةيع رش تبثت ال هنإف « ناسحإب هيلإ ءادأو فورعملاب عا

 . لام وفعلا نوكي نأ زاج 3 8

 : تالالدلا هذه بة'اره

 هلالد ادع م قوطنملا ةأالد مودع ُْق لخدت تالالدلأ هذه تكا ا



 دمسأعء هاد

 نأ امإو هترابع نم ذخؤت نأ امإ ىبف ؛ ظفللا اهساسأ تالالد اهمال صنلا

 . اهيلإ هتجاح ةبج نم ظفنلا ةلالد نوكت نأ امإو « هتراشإ نم ذخؤت

 نإ لوقن اهنا ىلإ هجتن نأ لبقو « موهفملا ةلالد قوطنملاةلالد لباقيو

 . طابنتسالا ىف ةدحاو ةوق ىف تسيل عبرألا تالالدلا هذه

 ةيفنملا دنع بيئرتلاو ؛ اهاندأ ءاضتقالا ةلالدو اهاوقأ ةرايعلا ةلالدف

 ءاضتقالا ةلالد مثءصنلا ةلالد اهيليو , ًايناث ةراشإلاو « الوأ ةرابعلا اذكنه

 . كلذ راغن ىلع

 عم ةرابعلا ةلالد تضراعت اذإ هنإف ضراعتاا ىف بيترتلا اذه رثأ ربظيو

 هلوق كلذ نمو « ةراشإلا ىلإ تفتلي الو « ةرابعلا تمدق ةراشإلا ةلالد

 ميرفي ةراشإلاب هنإ « فورعملاب نمتوسكو نوقزر هل دولوملا للعو » : ىلاعت

 كلامو تنأ ياكم ىنلا لوق هاكذو , كلم هبش دلولا لام ىلع بلل نأ

 نم قافنإلا قح ف بألا مدقي نأ ةراشإلا قيرطب لدي اذه نأو ؛ كيبآل

 الكم ىنلا نع ىورام أذه ىف ضراعي نكللو ؛ هأوس نم ىلع نيالا لام

 هللا لوسراي ىتباحص نسحب سانلا قحأ نم:الئاق هباحصلا ضعب هلأس دقو

 ؟ كمأ لاق ؟ نم مث لاق؟ كمأ لاق ؟ نم مث لاق ؟ كمأ : مالسلا هيلع لاقف

 بوجولا ىف رخزتت ال مالا ةقفن نأ ىلع اذه لدف « كرب أ : لاق ؟ نم مث لاق

 قافن] ةبترم سفن ىه ةدحاو ةيترم ىف لقألا ىلع اممنأو « بألا ةقفن نع

 . هجوزو هسفن ىلع دلولا

 ىف صاصقلا مكيلعب تك ٠ :ىلاعتهلوق نويلوصالا اهقاس ىتلاةلثمألا نمو

 ءابف ًادلاخ مج هؤؤأز ِش ًادمعتم ًاتموم لشي نمود: : ىلاعت هلوق عم « ىلتقلا

 , هددعو ء أ نجلا وه كلذ نأ ىلإ ريشا لآ أطخلا لتقلاب 8 اقم اهنإف

 نكلو 7 صاصقال كلذ ىلعو « نيفرطلا في رعتب ًارصق كانه نأ ًاصوصخو

 .٠ مدقتف , ظفللا هل سايقلا تتيثأ ىلوآلا

 ( هفغلا لوصأ )٠١-
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 كلذلو 0 صخلا ةلالد ىلع ةراشإلا مدقت ةيفنحلا لوشو أ ١؟/

 كيفي ىذلا 2 موج هؤواَرِخ ًادمعتم ًانمؤم لشي نمو. : ىلاعت هأوق أومدق

 لتق نمو» : أطخلا لكقلا ف ىلاعت هلوق ىلع مل الإ ءازجال هنأ هتراشإب

 ةلالدب كيم مهي هن و 0 هلهأ ىلإ ةيلسم ةيدو ةنمؤم ةقر رب رشف اور امم

 نأ ىلوأف أطخلا قدجو اذإ امال : دمعلا لتقل ف ةرافكلا بووجو صنلا

 هيلع لدب ام مدقق صنلأ ةلالد ىلع صنخلا ةراشإ تمدق دقو ع دمحأأ 2 بجي

 َّى صنأا ةلالدب هيلع لدي ام ىلع 0 ميج هٌوازؤ :١ ىلاعت هلوق ةراشالاب

 . ع... طخ أنمؤم لتق نهود: هنأحبس هلوق

 هن راشإ ىلع صنلا ةلالد اذه ف نومدقبو 9 ةيفنحخلا نوفل اخ ةيعفاشلاو

 . أطخلا لتقلا ف تبجو ايدمعلا لّتقلا ىف ةرافكلا نوبجويف

 ىلع ةمدقم ةراشإلا ةلالد نأ نوري ال ةيمفاشلا نأ ررقن كلذ ىلعو
 ىهف «صنلا نم ةغل مهفت صنلا ةلالد نأ كلذ ىف مهتجحو صنلا ةلالد

 مهفت لب ء ةغل صنلا نم مبفت ال ةراشإلا ةلالدو , ةرابعلا ةلالد نم ةبيرق

 نوكي امم ذخالاب ىلوأ اهترابع نم نوك-ي اموءصوصنلل ةديعبلا مزاوللا نم
 صنلا ةلالد ىف ىنعملا نإف كلذ قوفو ٠ ماهفآلا اهيف فلتخت ىتلا مزاوللا نم

 «ةدوصقم نوكت دق اهنإف مزاوللا فالخب . عراشلا نم دصقملا حضاو

 . ةدوصقم نوكت ال ابرو

 ةلالد .نأ «صنلا ةلالد ىلع صنلا ةراشإ مهميدقت ىف ةيفنحلا ةجحو
 مدزلملا ركذ ذإ همزاول نم ةذوخأم امنال مظنلا نم ةذوخأم ةراشإلا

 لب « ظفللا قوطنم نم ميهت ال اهنإؤ صنلا ةلالد امأ مزاللا رآكذ ىضتقي

 نوكي امم ةلالدلا ىف ىلوأ قوطنملا نم نوكي امو « هموبفم نم ذخ 7 ىه

 . مووفملا نم

 ةراشإلا مده 3 ءاضتقالا ةلالد ىلع ةرايعلا ه] الد مدقت و - ١ ؟84
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 .خينشلا لوش ريرقتلا اذه عم نكللو » ءاضتقالا ةاالد ىلع صنلا ةلالدوإا

 ىذلا ماسقألا عم ىضتقملا ةضراعمل تدجو أمد رارسألا فش قف ىراخبلا

 ن6 / ريظن هتمدها

 اهتاذ ىف ىه ءاضتقالا ةلالد نإف ؛ امدح ىلإ هجو مالكلا كلذاو
 اذإو ,هتحمص ىذلا ظفللا ةلالد ريغ ةلقتسم ةلالد اط سيلف « ظفللا حيحصت
 نيب و « ءاضتقالا هحمص ىذلا ظفالا نيب ةضراعملا هذه نوكت ةضراعم تناك

 . رخآلا صنلا

 ةبوقع ءاضتقالا ىلع ةرابعلا ميدقتل الاثم ركذن نأ حصي اذه عم نكلو

 اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر , : كيَيَي لاق دقف أطخ لتتقلا

 ريرحتف أطخ ًانمؤم لتق نمو » ىلاعت هلوق هل مدقي أطخلل ةيسنلاب هنإف « هيلع
 بجوت ثيدحلا ىف ءاضتقالا ةلالد نإف  هلهأ ىلإ ةيلسم ةيدو ةنمؤم ةيقر

 « ءىطخملا بقاعي الأ هادؤم ناكل همومع ىلع ًاغئاس اذه ناك ولو. مثإلا عفر
 ةلالد ىضتقم ناك ناسنال ةسنلاب كللذكو « باقعلا صن مدق هنكلو

 نم ٠» : لوقي صخلا حيرصو ؛ ةالصلل ىمانلا ىضقي الأ تيدحلا ىف ءاضتقالا

 . اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مانا

 سيل ىذلا و « ظفللا نم ةذوخأم اهرثكأ ةقباسلا تالالدلا -
 ةلالد نأ ىدنعو « نييلوصأللا رثكأ لوقي ؟ « صنلا ةلالد وه ظفنلا نم
 كلذلو « صنلا ركذ دنع ةغل مهفت امنآل ظفللا نم ًاضيأ ةذوخأم صنلا
 قوطنملا ةلالد لباقيو « قوطنملا هلالد اراك تالالدلا هذه ىمست نأ حصي

 . ةفلاخملا موبفم امم دارملأ نوكيو « مويفملا ةلالد.

 نيمسقىلإ مويفملا ةلالد مسقي ق وطن لا نمصنلا ةلالد نولعجبال نيذلاو

 لديال ناك نإ و ظفللا نآل ,ةفلاخملا موبفم ةلالدو « ةقفاوملا موهفم ةلالد



 -لم:؛١ -

 .هلجأ نم ناك ىذلا ىنعملا ىف نايواستم امهنآل : اهانعم ىف ال قفاوم وه اهيلع
 . ىوقأ صنلا ةلالد ىف ىنعملا نوكي وأ محلا

 : ةفلاخملا موهفم ةلالد

 .تايثز اهنأب ةلالدلا هذ نوذخأي نيذلا نويلوصآلا فرعي -0
 آروصقم محلا لمحي ديقب مالكلا دبق اذإ هنع توكسملل قوطنملا مح ضيقت .
 3 هيلع صورصمنملا محلا ىلع هقوطنمي لدي صخلأ ناو 2 ديقلا أ]نذه لاح لع 1

 الثف « ديقلا نكي مل اذإ ميرحتلا ديفت همومفم هنإف « ديقلا عم لحلا ًاديفم
 امف تانمؤملا تانصحلا مكن, نأ الوط مكنم عطتسي مل نمو » : ىلاعت هل وق
 ,جاوزلا لح كوفي هقوطنع صنلأ اذبفءتانمؤملا متايتف نم من اعأ تكلم

 فلاذملا هم ورغم ديقيو 3 ةرخلا .نم جاوزلا ةءاطتسا مدع ًاديقم ءامإلا نم

 : ىلاصت هلوق كلذكو » ةرخلا ةعاطتسإا لاح ف ةمالأ نم جاوزلا مير

 .صنلأ اآذبف« هب هللأ ريغل لهأ امو ريزنجلا محلو مدلاو ةّيملا ميلع تمرح

 .كيقي و 2 مارح هوخحنو منصْلاك ىلاعت هلأ ريغ ماب ًازرتقم حبذ م نأ دافأ

 دن اذكهو « لالح وهف هللا ريغ مسا هيف ركذي ملو حبذ ام نأ هموبفع
 .هضيقن دافتسو ,رومالا نم رمأب ةديعم ةنيعم لاح محلا كيفي قوطنملا

 . ديقلا هذه لاوز دنع

 ريسفتلا قرط نه ًاقيرط ةيفنحلا هرهتعت م ةفلاخملا مووقمو لس "3 ١

 اقيرط هورثعب م ةماع ةرامعبو 2 ةيوبنلا كثرداحاألاو ةين أر قلا صرصنلا ف

 . ةلدأب كلذل اولدتساو « ماكحاللا مهف قرط نم

 ذخاأألا ىف لوقلا داسف ىلع لدي امب ةدراو ةيعرششلا صوصنلا نأ : اهوأ
 رثع انثإ هللا دنع رورشلا ةدع نإ ه:ىلاعت هلوق كلذ نم , فلاخملا موبفملاب
 كلذ ؛ مرد ةعب رأ أهنم ضرآلاو تاومسلا قلخ مدا هّشأ باتك ىف ًاربش
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 كلذ ىدال ةفلاخملا مورفمب ذخأ ولف « مكسفنأ نيف !وملظت الف , مقلا نيدلا“
 عم ءاهادع مف مارح ريغو ءطقف ةعبرأألا ربشألا هذه مارح مظلا نأ ىلإ

 فإ ءىشل نلوقت الو, : ىلاعت هلوق اهنمو « تاقوألا لكىف مارح ملظلا نأ
 نأب ديقم لعاف نإ لوي نأ نع ىهنلاف « هللا ءاشي نأ الإ ًادغ كلذ لعاف»

 هنع ًايهنم نوكي ال « ةثالث وأ نيموي دعب هلعفي ناك ولف دغلا ف نوكي هلعف-
 « تاقوألا لك ىف تباث كلذ نع ىبهنلا نأ عم ءهللا ٠ هاش نأ الإ لقي م ١ اذإ

 دعب كلذ لعاف ىإ لوقي نأ صخشلا ًاحابم ناكل ةفلاجملا مورفب 5 ولف“

 | مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ اهنمو هللا ءاش نإ لوقي نأ ريغ نم ربش
 هنإف , ةبانجلا نم هيف نلستْغي الو مكادلا ءاملا ىف ؟دحأ نلوبب اله : لاق“

 1 لاستغالا نع ىهناو نكاسلا ءاملا ىف لوبلا نع ىهنلإ ديفي هتوطنع

 كلذ ريغ قحلاو « ةبانجلا ريغب هنم لاستغالا لح ةفلادملا موبفمب ديفيد:
 ةبانيلا نم ناك أ ءاوس هنع ىبنم هيف لابي ىذلا دك ارلا ءاملا نم لاستغالاف
 . اهريغ نم ناك مأ

 ىنعم ىلإ ةفلاخما موبفمب اهيف ذخاألا ىدؤي ةريثكلا صوصنلا ناك اذإو

 نآرقلا بولسأ نأ ىلع لدي كلذ نإف , ةيعرشلا تاررقملا ضقاني دساف
 ًاقيرطنوكي نأ حلصي الف , ةقيرطلا هذهب ماكحألا مبفل عسي ال ثيدحلاو.
 ٠ هنم ماكحالا طايشتسال

 لب , مكحلا دييقتل ركذت ال نايحألا رثكأ ىف فاصوألا نأ : اهنا
 مكئاسن تابمأو » : تامرحملا ىف ىلاعت هلوق لثم « بيهرتلل وأ بيغزتلل

 اونوكتت مل نإف « نيب متلخد اللا مكئاسن نم كروجح ىف ىناللا كبكابرد

 ,مكييلع حانج الف نب متلخد.
 مالا نوك ىناثلاو ؛ روجحلا ىف بئابرلا نوكامهد>أ : نافصو ناذهف

 نكلاو ؛ لحلا ناك فلخت اذإ ديقلانأ ديفي كشالب ريخالاو ءاه الوخدم
 اون وكنت مل نإف »:ىلاعت هلوقب لحلا نيب لب ,ةفلاخلا مووفمب مهفن انكرتي ل نآر هلا:



 لمه.

 كلذو : رجحلا ىف ةيببرلا نكت مل اذإ لحلا نوكي هنآل , ةفلاخملا مورفمب

 ىلإ تفتايالو ىرهاظلا مز> نبأ ريغ عامجإلا نع دشب ملو.عامجإلا فالخ

 نم ريفنتا هنم ضرغلا انه فصولاو . رهاظلا لهأ نم هعم نمو هفالخ
 . هرجح ىف ةبيرلا نوكت بلاغا ىف هنآلو « ةبيرلا جاوز

 ,ىدعتت اهنإف ةللعم تناك اذإو.ةللعم رورملا رظن ىف ماكحالا نأ : اهثلاث
 ًامئاد ديقملا مكحلا فالخ نوكي ال كلذ ىلعو « صنلا نم عضوم ريغ ىلإ
 دق هنآل مكسحلا ضيقت هيف ىرج ىح هيلع صوضنملا مكسحلا نم ًايااخ

 هيف تبي نأ لوقعملا ريغ نم نوكتيف ؛ مكسحلا ةلع هيف ققحتي امم نوكي
 ش . ةفلاخملا موهفمب مكحلا ضيقن

 ةفلاتملا مورفي مكحي الأ هاضتقم نمو , ةيفنحلا رظن اذه - ١ عم
 ةقتشملا ةلالدلاب طقف ذخؤي لب ؛ ةيوبنلا ثيداحالاو ةينآرقلا صوصنلا ىف
 . مكلا ىف همم ةيقالتملا وأ قوطنملا نم

 ن٠ ماكحالا جار ختسا ىف نسح طايتحا هيف اذه ىف ةيفنحلا رظن نإو

 رثكأو ةيكلاملاو ةيعفاشلا رظن دقلو . ةنس وأ باتك نم ةينيدلا صوصنلا
 ببسلا كلذو ؛ ببسل نوكي نأ دبال ديقلا نإ اولاقو . رخآ ارظن ةلبانحلا
 كش الب هنإف ء رخآ دصقم ىآل الو بيهرتلل الو بيغرتلل هنأ تبثي مل اذإ
 صنلا كلذب و « اهريغ ىلإ اهزواجتي ال ةدحاو لاحب مكسحلا دبيقتل نوكي
 ,ىف بلسو « قوطنملا ف مك-لا ركذب باجي , بلسو با] دافتسي ديقملا
 اذهب ًاديقم للا ناك اذإف « ميرحت امإ و « لح امإ مكحلاو « قوطنملا ريغ
 ديفي هب قوطنملا مكحلا ناك اذإو ميرحتلا ن وكي ديقلا فلخت اذاف , ديقلا
 ٠ للا ناك ديقلا بهذ اذإف , ديقب ًاديقم ميرحتلا

 نآل .« ميلسلا ىفايبلا قطنملا عم قفتي ىذلا وه هنأب كلذل نولدتسيو



 ساه د

 ناك الإو ؛ ببس ريغل اهركّذ نوكي نأ نكميال ةباغلا وأ طرشلا وأ فصولا

 بيمرتوأ بيغرتوأ ريفنت نم ىرخألا ةينابلا دصاقملا تفتنا اذإو ًائع

 بلسلاب مكحلا نوكيف . ديقلا اذهب كلا لح دييقت الإ قبي مل اهوحن وأ

 .٠ بيس فصولل نكي ل الإو ء انررق اك« اعم باجيإلاو

 ديقلا هيف ىنتنا ىذلا لحنا ىف نكي مل اذإ ةفلاخملا موبفمب ذخؤي امإو

 . رخأ ليلد

 هيلع هللا ىلص ىنلا لوق نأب  الوأ - صوصنلا نم اولدتسا دقو

 « حابم ”الك ىف ىعرت ىتلا ةمئاسلا ىف ةاكرلا تقيثأ « ةاكز ةمئاسلا ىف د : سو

 مو 2 ةيفئحلا مهفو ءاهقفلا روومج كلذ ررق دقو ,ةمعاس ]| | ريغ ىف اهافنو

 ٠ ةاكرلا اف بجت ةفولعملا نأ ررق ىذلا كلام الإ فلاخي

 ةمآلا نأ ىلع اوعمجأ دق ءاهقفلا نأ, صوصنلا نم - ًايناث  اولدتساو

 ةطورشم ةمالا ةحابإ أوريتعاو 00 ةرحهتمصع ف ناك اذإ أهم ج جاوزلاح ص ذأ

 مكنم عطتسي نهود: : ىلاعت هلوق نم كلذ اوذخأو 2 ةرحلا لع ةردقلا مدع

 مناي اشف نم مكن أ تكلم يف تانم ْوْمأ تاتصخلا مكس نأ الوط

 .ةفلاخلا مورفع انذخأ اذإ الإ كلذ ديفي نأ نكميال صنلا و «تانمؤملا

 رايتعاب لاح لكى امهجاوز ذو# ةمالا تناك 1 ةقل أنما مويفمب دخوي ل ولو

 لحأو و: ىلاعت هلوق ىضتقمبو « ميرحتلا بابسأ نم ببس اهم موقيأل اهنأ

 » مكلذ ءاروأم ل

 : ناطرش هبذخأللا طرشي ةفلاشملا موبهنهو - ١ 5ع

 ريفنتلاك ةتباث ىرخأ ةدئاف مالكم هب ديق ىذلاديقلل نوكي الأ -اهنوأ

 اواكأتال ا ونمآ نيذلا اهيأي» :ىلاعت هلوق كلذ نمو , بيهرتأا وأ بيغَرْبلا وأ

 أ رلا نم دارأاو 2 ريفنتلل انه ةفعاضأأ فصو نإف 4 ةفعاضم ًافاعضأ ايرلا

 ليلدلا ماق دقو 2 ىرخأدعب ةئس اهتدايزب اهتفعاضمو 2 لاملا سأر ىلع ةدايزلا



 سس هال

 مكلاومأ سوءر مكلف منبت نإو ه : ىلاعت هلوقب ريفنتلل فصولا نأ ىلع
 .«نوءلظتالو نوملظتال

 مورفم هيف تبثي ىذلا لحما ىف صاخ ليلد موقي الأ : ىفاثآ طرشلاو
 صاصقلا مكيلع بتكاونمأ نيذلا اهمأي » : ىلاعت هلوق كلذ نمو « ةفلاخملا
 صنلا اذه نإف . . ىثإلاب ىنالاو  دبعلاب ديعلاو رحلاب رحلا « تقلا ىف
 ىلع صن دق نكلو « ىننآلاب لتقيال ركذلا نأ هنم دافتسي ةفلاخملا موبفمب
 نأ اهيف مهدلع انيتكو» : ىلاعتو هناحبس هلوقب ؛ ىثالاو ركذلا نيب صاصقلا
 لسوهيلعهللا لص ىنلا نع رثأ دقلو . ا . .. نيعلاب نيعلاد سفنلاب سفنلا
 . « سفنلاب سفنلا » : لاق هنأ

 موبفمو « بقللا موبفم ةسمخ ماسقأ ةفلاخملا مورفمو 6
 ىلع ملكتنلو « ددعلا موهفمو « ةباغلا موهفمو ؛ طرشلا موهفمو ء. فصولا
 . ةملكب ماسقألا هذه نم مسق لك

 : بققللا موهذه

 , عون وأ سنحب ًاصتخم مكحلا ركذي نأ بقللا مورفم - 5
 اذه نم نإ اولاقو « هادع مف ًايفنم صنلا عضوم ىف ًاتباث مك-حلا نوكيف
 لطم نأ ىأ «هتبوةع لحي ملظ دجاولا ىل» : لسد هيلع هللا ىلص ىنلا لوق
 موهفمب هنم ذخؤي اذه نإو « باقعلا غوسي ملظ نيددلا ءادأ ىلع رداقلا ىنغلا
 ذخو اذه نإو :باقعلا غوسيالو , املظ دعيال رداقاا ريغ ىل نأ ةفلاخملا
 ءةاكز ةعاسلا ىف :٠ سو هيلع هللا ىلص هلوق كاذ نمو «, ةفلاذملا موبفمبي
 الف ةمئاس نكست ل !ذإو  ةمئاسلا ةاكز ءاطعإ بوجو هقوطنمب ديفي اذه نإف
 . لبق نم انركذ م بوجو

 محلا د يقي فصو ىلإ ءىويال ًادماج ًاظفل ناك اذإ بقللا نإو
 تب دبق دجوال هنال 2 ءابقفلا قافتاب ةفلاخملا مورق مح هدم ذخؤيالو



 - ط!ونزلنادس

 محلا عوضوم نوكي دماجلا بقللا ذإ « هيفنب قتنيو ؛ هدوجو ىف مكملا

 . ىبلا ريغ ىف ةقدصلا ىنت ةفلاخملا موهفع ذخ وي ال هنإ ء ةقدص ربلا ىف د لثم

 ىهو ةقباسلا ةلثمآلاك هيف فاتخا دقف فصول ءىوي بقللا ناك اذإو

 نع ء«ىبني لاحلا هذه ىف بقللا نإف « ةاكز ةمئاسلا فو ءدجاولا ىل»

 اذإ هيلع ىذلا نيدلا هب ىدؤيام د ىذلا صخشلا هانعم لوألا ذإ , ةفص

 معنلاىأ ةمئاسلاف كلذكو «ةردقلا فصوب ديقم نيدم وهف « املاظ ناك عنتما:

 . ةفصب ةديقم دعت ىبف « ىعرت ىِت |

 ,ةفصلا نع ءىنملا قةفلاذملا مووفع ذخ وي هنإ ةلبانحخلا ضعب لاقدقو اذه

 ذخ وي ال ءابقفلا روهمج لاق . نيينس ا فصولا مووفم نع دعتبيال كلذ نآل'

 ىف مكسحلا اتبثأ ناقباسلا ناثيدحلاو « ديقلا ىلع لديام دجويال هنآل ءهن.

 توكسم ابعضوم ريغو « ىناثأا ىف ةاكرلاو ءلوأألا ىف ةبوقعلا وهو , امعضوم-

 الإ ةاكز ال ذإ ةأكز الو ؛ صب الإ 4 وقع ال دإ ةبوقع هيف بحي هلف هنع

 ديفا قوطنملا ف مكسحلا تبث نأ فصولا مورفمو - /: ١

 نمو .« فصولا فلخت اذإ ضيقنلا تبدي نأو . ظفللا هب ءاج اب فصوب

 تانئمٌوا|تانصحملا مكشي نأ الوط مكنم عطتسإ منمو 0 ىلاعت هلوق كلذ

 نوكتنأب ءامإلا لح ديق دقق « تانمؤملا اتق نم مكن اعأ تكلم يش

 صضعوب و «ىعفاشأا ذخأ رظنلا أذهبمو 3 تانمؤاأ ريغ ءامإلا لحن تاق « تانمؤم

 نكلو « ةلسم تناكاذإ الإ ابنم جاوزلا زوحيال ةمآلا نأ نوري ذإ ءابقفلا

 جاوذ حيصيف 2 طرشلا !له اوريتعي ' ةفل اهلل موهفع اوذخأي ل ذإ ةيفنملا

 .6 مكل ءاروام مكس لحأو ه : ىلاعت هلوق نم « ةللسملا رمغ ةمآلا:

 , ةيرصملا نيناوقلا ىف ريثك فصولا ىف ةفلاخملا مووفمب ذخالا نإو
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 نوك هك-اعال ام صخش عاب اذإ , عيبلا لاطبإ زاوجل نوناقلا طرتشا اذإف
 ًايلثم ناك نأب نيعم ريغ عيبملا ناك اذإ بصني ال لاطبإلا نإف « ًانيعم عيبملا
 . نيعم ريغ

 : طرمشلا موهذه

 وأ طرشىلع قاعملا مكحلا ضيقت توبث وه طرشلا موهغن -
 لمحت الوأ نكنإ وه:ىلاعت هلوقلثم «طرمثلادوج و مدع دنع طرشب نرغقملا
 ىلع قافنإلا هنم دافتسي صناا اذد نإذ , نلمح نعضي ىتح . نييلع اوقفنأف
 ةفلاخملا موهفع ذخوي كلذ ىلغو ؛ الءاح تناك اذإ ا ديقف ةدتعملا ةقلطملا
 ءطرشأأ مورفمب ذخأب كلذبو , ا ةقفن ال هنإف الماح نكمل اذإ اهنأ ىنعع

 ةدتعملا تناك اذإ وأ ؛ ًايعجر قالطلا نك اذإ الإ ةدتعمل هقفن هدنع بجي الف

 لكل ةقفنلا اوبجوأ اقلط مويفملاب اوذخأ, مل اذإ ةيفنحلا نكللو . الماح
 دقو « ةيلاطملا قح نم هل امءارباب ةجورلا اهتطةسأ اذإ الإ قالط نم ةدتعم
 هقزر هيلع ردق نمو « هتعس نم ةعس وذ قفنيل : ىلاعت هلوق نم كلذا وذخأ
 هلأ هاتأ ام قفنيلف

 : ةبافلا موهفم

 رهاظ الثف « ةياغلا دعب امل ةياغب ديقملا مكسحلا تايثإ وه ١1ه

 الف اوبتت|نإف « هلل نيدلا نوكيو ةنتف نوكن ال ىتح مهولتاقو » :ىلاعت هلوق
 ىهو  ةياغل حيبأ لاتقلا نأ صنلا اذه نم دافتسي « نيملاظاا ىلع الإ نامدع
 ءنوضت ريىذلا نيدلا رايتخافأرا رحأ سانلان وكي ىتح نيدلا ىف ةئتفلا عنم
 أضيأ كلذ نمو « ةحابإلا تبتنا دقف تبتناو نيدلا ىف ةنتفلا تيهذ اذاف
 ناف « « هريغ ًاجوز مكنت ىتح دعب نم هل لحت الف أبقلط نإف » : ىلاعت هلوق
 ىهو «٠ اهدنع ىممألي ةباع هل ًامالث ةقلطملا مير نأ هنم دافتسي صنلا اذه

 . لحلا ناك ةياغلا تناك أذإف « هريغ آجوز جوزتت نأ



 لساحه1١ |

 .مهعمو ةيفنحلاو « مويفملا اذ نوذخأي ةلبانهلاو ةيكلاملاو ةيمفاشلاو

 .ىف نولوةيو « هريغب نوذخأب ال ا« موبفملا اذه نوذخأي ال ءابقفلا ضعب

 ميرحتلاو دقعلل ةأرملا ةيحالصل لصألا وه للا نأ , ثالثلا قالطلا ةيآ

 لاز اذإف ٠ تقولا قب ام ميرحتلا رمتسف « تقولا وأ ةياغلاب ديقملا وه ناك

 « لصألا وهلاتقلا نم عنملا ناك برخلا ةيآ كلذكو « ناك لحلا داع ديقلا

 مير داعو « لاتقلا لح لاز دقف ةنتفاا تلاز اذإف « ةنعفلا لجل ةحابالاو

 :ةيرادإلا ساوآلاوةرضا+لا نين اوقلا ىف هب ذخ ب ةياغلاموهفم نإو « ءامدلا

 لعد « ةباهن ىلع اهنم نيثك ىف صني هنإف ٠ اهريخو ةيكرثبا تاميرعتلاو

 ىلإ هب لمعي هنإ رمأىف لاقي ام ًاريثكو « ايفلاخ ام ردصي نأ ىلإ ا . لمعي اهنأ

 .ىالفلا مثلا رخآ ىلإ رمتسي ةيعاررلا ةفلسلا داعيم لاقي نأك ربشلا رخآ

 :ذدعلا موهفه

 اذه رفاوت مدع دنع ددعب ديقملا مكسحلا ضيقن توبث وه ا

 .امهنم دحاو لك اودلجاف ىناولاو ةينازلا » : ىلاعت هلوق كلذ لاثم . ددعلا

 .كلذكو « لحتال ةدايزلاف « ةئام برضلا بجوأ دحلا اذهنإف « « ةدلج ةئام

 صنلا ءاج كلذكو ٠ رخآ مرج ريظن ىف ةدايزلا نوكست نأ الإ ء صقنلا

 نأ الو . اهزواجتي نأ دحألل حصي الف ؛ ةدلج نينامب فدقلا ةبوقع ريدقتب

 ًاذخأ الإ سيل عنملا اذه نإو « هللا دودح نم ًادح كلذ مادام اهتم صقني

 .« ةدايزلا لبقي ال ىذلا ردقملا ردقلا ىه ةبوقعلا تناك اذإ « ةفلاخلا مورفمب

 . ناصقنلا لبقي الو

 ريدقتلا ل يبق نم وه ام] « ةفلاخأ ا موبفم نم كلذ نوربتعي ال ةيفنحلاو
 ناف « ًاعباتتم ًاموي نيتس مايص الثم رابظلا ةرافك تناكاذإف , هسفن ددعلاب

 .نم ةرافكلاب 17 نوكي نأ نكميال هنإف « ًانيكسم نيتس ماعطإف عطتسي م

 .لب « ةرافك اهنأ ىلع ال زو ةدايزلاو « اهنم نوكي ال هديزي امو ء صقني

 .لامه] صقنلاو , لظ ةدايزلاف ةبوقعلا امأ و , عوطت موص وأ ةقدص اهنأ ىلع



 ساه"

 . نذإ ةدايزلاف , هناحبس هل اقح هلعجو  ىلاعم هللا هدح ىذلا دا ضعبلا
 أآذهو« زوج ال امهالكوهللأ قدح ىلع ءادتعا صقدلاو 3 ديعلا قدح ىلع ءادتعأل'

 . ةقلاخملا مووفمب ًاذخأ دعي ال

 فانئتسالا ددم ىف ربتعب نيناوقلا ىف ددعلا ىف ةفلاخملا موهفمب ذخألاو
 مويه نم دعب كلذك . ةهيدس لجو اذإ رظنلا ةداعإ ساملاو 2 ةضراعملاو

 ةقفن ىوعدعمست ال هنأ نم ١9١ ةنسل 7 مقر نوناقلا هيلع صن ام ددعلا

 رادقم وهو ؛ ةيظفللا ثحامملا نه كلاثأا ثحبمملا وه اذه 3-25 ١6 ؟

 . هيلع لمتشت امف ةصاخلا فاصوأللاو « دارفأ نم ظافلالا هيلع لمشت ام
 ىلإ مسي هيلع لمتشإ م ةيحأت نم 2 نيفلتخم نيتيحان ند مسقتل اذه و

 .ديقمو قاطم ىلإ مسقني صنا!هيلع لمتشرأم فاصوأ ةيحان نمو 3 صاخو ماع

 «مهفالتخخا عضوم ناكو« لوصأللا ءايلع هيف ضاخخ باب اذه - “١6#
 صوصنأأ نمسأيقلاو 3 نأرقلأ مو ند داحسألا رايخأ ناك لصتي هنال

 قرطو 0 أمبثم لك ةلالدو 2 صاخلاو ماعلا في رعت َْق انه ملكتاو 4 ةماعلا

 ماسعلاو 3 ماعلاو ماعلاو 04 صاخلاو ماعلا نيب ضراعتأاو 6 ماعلا صيص#خ#

 . صاخلا عم صاخلااو ؛ صاخلاو

 هتلالد ىف قرغتسملا نيريشك ىلع لادلا ظفللا وه ماعلاو -8
 ىلع لدي هنآل 1 ماعظفل لاجرلاف ,دحاو عضو بسح هل حلصي ام عيمج
 عضو بس هنأ ىعمو« عضولا ثءوح نم .ظفالأ هل حلصي ام لك قا رغتسا

 « لدابتلاق يرطب هيلعل دام ىلع ماعلا لدي ال ىأ , كرتشملا جرخيل ء دحاو
 ةملك ل ثم « لدابتلا قتيرطب دحاو ىنعم نم رثكأ ىلع لدي كرتشملا ظفللاف



 - ١ هاب مس

 : «لبق نم انر ذ م ةيراجا ىلعو « ةرصايلا لعو > تاذلا ىلع لدت أبلاف ءنيع

 ؛مومعلا ليبس ىلع ال :لدابتلا ليعسىع ةفاتغ عاضوأب كلذ ىلع لدت اهنكلو

 ,عاضوأب لب 2 دحاو عضو هيلع لدي م عومجم عض وب ' كرتشملا طظفللاف

 . ماعلا نيب قرفلا وه اذهو « لدابتلا قيرط ىلعو ؛ ةفلتخم لاوحأ ىفو ةفلتخم
 .ىفو دحاو عضو طظفللا هيلع لمتشام عم لع لدي ماعلا ذإ كرتشملان بو

 . ةدحاو لاح

 .ظفل هنإ نولوقيو « ماعلا ةيفنحلا كلذب فرعيو « ماعلا فيرعت اذه

 .ىاثلاو. لاجر هلاثم لوآلاو,ىنمملاب ناك مأ ظفللاب ناكأ ءاوس ًاعيمج مظتني

 -موقلا لدم كلذ ريغو 0 طرشلا ماومأو 3 عمجأ لع لادلا لوصوألا مسالاك

 . (9)هملا ىنمم ىلع ةلادلا ظافلألا !هلثمو « سنإلا و نجلاو

 ..فرعملا )١( امتماوركذف عمجلا مم قى مومعلا ظافلأ ءاملعلا ىصحأ ()

 الاكن ايسك امب ءازج امهيدعأ اوهطقاف ةةراسلاو قراسلاوو : ىلاعت هلرق لثم لأب

 ,خلا «. .تانمؤملاو نينمزملاو. تاءلسملاو نيملسملا نإ :  ىلاعت هلوقو ه هللا نم

 ركذلل مال وأ ى هللا مكيص وب ٠ : ىلامت هلوق لثم ةفاضإلاب فرعملا (؟) اهنمو

 مكذم دهش نق م . ىلاعت هلوق لثم طرشلا ظافلأ (م) | نمو ع نييشنالا ظرح لثم

 ءمكيل] فوي ريخ نم اوقفنت امو ١ : ىلاعت هلوق لثمو « « همصيلف مثلا

 1 ارزأ أ نورذي و مكنم نوفو هت نيشلاو د ٠ ىلاعت هلوق لثم ةلوصوللا ء مسالا 63

 ضيا نم نسْني اللاوو ؛ ىلاعت هلوقو ؛ ارثعو ررشأ ةعبرأ نوسفنأ, نصبرتي

 لحأوو : : ىلاعتهلوقو « نحمل ىاللاو ءشأ ةثالث نيتدمف متيترا نإ مكن هل نم

 ىبنلا وأ ىنلا قايس ىف ةركشلا (ه) اينمو « مكللذ ءارو ام مكسا 1 .لثمط رشلاوأ

 ةركنلا (دزابنمو« أونيبتف [ذ قسأت ماج نأ 2 ىلاعت هلوقو 5 موثم آريخ !ونوك

 مكسبعأ ول ُِ كا رد ع ريح نمؤم كيفأا 5و ىلاعت هلوقك ماع فصوت ةفوصوملا

 ب قيسام زا يه ىذأ | ابديقي ةقدص نمريخ ةرفغمو فورعم لوق د هل وقو

 ... هي رم و هلامو 4م مأر روس ملسملا ىلع ته ململا 3 5 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ل م

 5 نيور بسك م ءا م ألك ىلاعت هلوقو



 سس أ!ةهرإ ل

 ىنعمل عضو ىذلا ظفللا وبف صاخلا فيرعت نيبت ماعلا فيرعت نمو
 ءاوس « دحاو ىنعم ىلع لدي ىذلا ظفللا ىأ ء دار فنالا ليبس ىلع دحاو.
 ناك مأ لجركو ناسنإك اعون ناك مأ « ناويحك ًاسنج ىنعملا كلذ ناك

 وهو .٠ صاخلا وهف ًادحاو دارملا ىمسالا مأد اف مهادبإو ديز؟ اصخش

 .ليلد نع ءىشاذلا لائحالا فن ةيعطقلاىنعمو « ءاملعلا قافتاب هتلالد ىف ىعطق“

 : ماعلا ةئثالد

 « ةيعطقةلالد ىهأ لمتشيام ىلع ماعلا ةلالد ىف ءاملعلا فاتخأ - 6
 : ىلاعت هلوقف « ةيعطق هدارفأ لك ىلع ماعلا ةلالد نإ اولاق ةيفنملاف , ةينظ مأ
 ءارشعو رهشأةعب رأن وسفن أبي رتي أ جاوزأ ن ورذيو مكنم نوفوت نيذلاو :

 لبق كلذ ناكأ ءاوس . تصصخ اذإ الإ اهجوز اهنع ىفوتي نم لك للمشي.
 نم نسني ىقاللاو ٠ : ىلاعت هلوق كلذكو , لوخدلا دعب ناك مأ لوخدلا
 لمشي «نض< مل ىناللاو « رهشأ ةثالث نهتدعف متبتدا نإ مككاست نم ضرحملا
 نم ةقرفلا تناكأ ءاوس . ًارغص وأ ًاسأب ضيحلا ىرت ال ةدتعم لك ةدع
 ىفن ماعلل ةيفنحلا اهتيْثي ىلا ةيعطقلا ىنعمو « لوخدلا دعب خسف نم مأ قالط
 ناكأ ءاوس «ًاقلطم صيصختلالام>١ ىنتني الف « ليلد نع ءىثانلا لامحالا'
 « ليلد نع ءىثانلا لاتحالا ىنتني ان] « ليلد هل سيل مأ ليلد هل لاتحالا'
 تناك صيصخت هلخد نإف ء صيصخت هلخدي الأ ةيعطقلل نوطرتشي ةيفنحلاو
 . نيينسام ىلع ةينظ ىايلأ ىلع هتلالد

 هيلع لمتشيام لك ىلع لديال ماعلا نإ ةلب انا و ةيعفاشلاو ةيكلاملا لاقو
 رهاظلا ليبق نم هتلالد نآل « ةينظ مومعلا أذه ىلع هتلالد لب « ةرعطق ةلالد
 نم ام هناأل « ماعلا ىف ريثك صيصختلا لامتحاو « صيصختلا لمت< ىذلا
 نم ًاريثك لخدي صيصختلا دي ىوغللا ءارقتسالاب هنإو صصخو الإ ماع
 لاما ناكثيحو ؛ ًانكمو ًامئاق صيصختلا لاّمحا لدحي امم , مومعلا ظافلأ
 . ىعطق هنإ لاقي هنأل غاسم ال هنإف ادب اث صرصختتلا.



 دل ق8

 : ثيدحلا صاخو نآرقلا ماع

 نآرقلا ماع نيب ةضراعملا ف ودمت فالخلا اذنم ةرثد

 ناك اذإ داحالا ريخ نأ نايرب دمحأو ىعفاشلاف : داحألا راخخأ ضعبو

 لمتشي ام لك ىلع لاد ريغ ماعلا ريصيف ءهصصخخ نآر لا ماع ضراعو ًاصاخ

ناك نإو نآرقلا ماع نآل كلذو : هيلع لمتشو م صعب لع لد 5 هاظفل هيلع
 

 وهف داحآ ربخ تناك اذإ ةنسلا صاخو.هتلالد ىف ىظ وه , هدنس ىف ًايعطق

 باحصأ تنإو.ىبظلا صصخي ىنظلا و ,هتاالد ُْق ىعطق هتكلو « هدئس َْق ىَظ

 نم نإ و« ميركلا نآر قلل ةنيم داحآ رابخأ ولو , ةئسلانو ربتعي رظنلا اذه

 . ةماع صيصخت نآرقلا نايب

 داحالا رابخأ ضونت ال هتلالد ىف ًاعطق ماعلا نوربتعي مهنآل ةيفنملاو

 صصقخم ال ىنظلانآل كلذ لبق صصخ ناك اذإ الإ نآرقلا ماعل ةصصخم مدنع

 ضعبي لمعلل لاطبإ هنكلو , ًاناب سيل مدنع صيصختلا نإو : ىعطقلا

 « ناي ىلإ جاتحي ال نيبم همومع ىضتقمب ماعلا ترأ نوررقي مثو « ماعلا

 ةالصلا ىلإ ممَف اذإ اونمآ نيذلا اهبأي , : ىلاعت هلوق الثم كلذل نوبرضيو

 مكلجرأو مكس قورب أوحسماو , قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف

 ءاضعأ نيب ًايترت طرتشي الف نيم ماع صنلا نإ اولا دقف , نيبعكلا ىلإ

 نيديلا دعب هجولا لسغ ول كلذ ىلعو « ًادترت ىضتقت ال واولا ذإ ء ءوضولا

 نوطرتشيف ةيكلاملاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا امأ ء زو حسملا لبق نيلجرلا وأ

 رووطلا عضإ ىت> «ىرمأ ةالص هللا لبق الو : هل ىنلا لوقل . بدترتلا

 نكسلو « بيئرتلا مازتلا ىلع هلدي اذبف « .. هدو مث هرج و لسغيف ؛ هعضاوم

 بيترتلا مازعلا نوربتعيو « بوجولا لصأ ىف ةيآلا صنب نوذأي ةيفنحلا

 . ةدكؤألا ةبسلاب ذخالا ليبق نم ثيدحلا هلع صد ىذلا

 ةلالد هرابتعا عم هنع هللا ىضر اكلام مامإلا نأ ىلإ انه هبنن نأ بحبو |
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 ماع ص صخعال - ىنَظ هدنع رهاظلاو  رهاظلا ليبق نه اهنألل ةينظ نآرقلا ماع
 هنسلأب نآرقلا ماع صصخب ًآانايحأ وه لب « ًامئاد داحالا رابخأب نآر هلأ

 هلوقب « مكلذ د ءاروام م 4 ! لحأو » : ىلاعت هلوق هصيصخت لثم ةيداحالا

 للا كرت ابحأو (1زءاهتلاخ ىلع الو اهتنع ىلع ةأرملا حكنت ال :  هينكَو
 دم قرت , ريألا فعض دقق. نآرقلا مودعب آذخآ هعضيو داحالا ريخب
 دجأ ال لق ٠ : ىلاعت هلوقب كلذ ىف ذخأو , بلخم ىذ لك لكأ نع ٍةبَج

 احوفسم ًامد وأ هتيء نوكي نأ الإ , همعطي معاط ىلع امر ىلإ ىحوأ ف
 ةماع ميرحتلا ىفأ دّقف « هب هللا ريغل لهأ اف وأ سجر هنأف ريزنخ مل وأ

 . روكذملا ريغ نع

 ؛ ماقملا اذه ىف ىكرلاللا بهذاا طبيضر طباض ىلإ ةيكلاملا ىدتسا دقو
 داحآلا ريخ لعب اكلام نإ اولاقف « ءارقتسالا ءوض ىلع هياإ اولصو دقو
 م1 كلام مرح دقفءسايقوأ ةنيدملا لهأ لعددضاع ذإ نآرقلا ماعل ًاصصخغ
 ثيدحلاب كا ذو ؛ نآأرقلأ ماعل اص صد كلذ ناآكو عاب أ نم بان ىذ لك

 هتياودا بقع لاق دقو ؛ ًأطوملا ىف كلام مامإلا هاورو . كلذب حرص ىذلا

 ةنيدملا َّق صل | ىأ « ان دنع رمآلا وشهود

 ماع اعلاب لمعي ةنيدملا ( لهأ لع وأ سايق داحالا ريح دضأعي ل اذإو

 مدحأ ءانإ ف بالكلا م غلو اذإ م ثمر لدح ف نأشالا نك 6ك ريخلا فعضبو

 ىلاعت هلوق ند مشي أم مومعل هد رهنإف ٠ باولاب نودادحإ اع عل هل-ةيأف

 همه لمص لكؤي فيك لاقو . نيراكم حراو ا ن٠ مهتيلعامو » س 1 ساقللو

 . ًاسجن ترو كو

 ىف ةنساا ىلع نآرقلل ماع ميدقت ىف ةمألا نيب فالخلا نإو - 4

 رومشأأو « زوو 5» هنأ ةيآلا اصمم كثريدحلا كلذ نو ريدعت ةيقدللا 00(

 7 داحألا رم ُْق مه ريغ نيبو 032 فالخأ ذإ » نآرقلا ماع سصصخ مه دزع



 او

 نآرقلاماع ناصصخب اهنإف ء رتاوتملاو روبشملا امأ ءهاوس نود داحآلا ريخ

 . ةماع نآر قلا صاخ صصخبي ام

 نآرقلا ماع راوحب ةنسلا ضفر وه سيل عوضوملا اذه ىف قحلا نإو

 ,ىاثاوءناسللالامهإ] نوكي لوألا نإف.ةنسلاءىجت ىتح نآرقلا مومعلامه]الو

 ةنسلا تناك نإ رظني هنإ لب « ةحضاولا ةنيبلا نآرقلا صوصنل الامهإ نوكي

 موضولا ثيدح لدم « ًانايب تناك هبل معلاب تن رتقاو هل ةيغلم ريغ ماحلل ةةيعم
 . اذكهو « بان ىذ لك لكأ نع ىهنلا ثيدح لّيمو « هئاضعأ نيب بتر ىذلا

  نرايب لإ جاتحال ًاعرص نآرقلا صن ناكو كلذ ريغ تناكنإو

 ,سيلو « ًاداحأ ربا ناك اذإ ةبسنلا فعض ىلع اليلد نآرقلا رابتعا بجو

 . ًاضيفتسم الو ًارورش»

 عاسول» : قالطإب نآرقلامومماةصمغلا ننس درى مقلا نبا لاق دقو

 رثكأ كلذب تدرأ نآرقلا رهاظ نم لجرلا همهف امل هللا لوسر ناس در

 هيهذم فلاخت ةحيمص ةنسب جتحي دحأ نم اف , ةلزكلاب تلطبو , نثسلا

 ةنسلاهذه ه : لوقيو « اهقالطإ لوأ ةيآ مومعب ثبشتي نأ هنكم الإ هتلحنو
 . «لبقي الف قالطإلا اذه وأ مومعلا اذهل ةفلاخ

 ةلباق اهنأ ءاعدا وأ نآرقلا تاموع لامإ ةجيقن ىف ىطاشلا لاق دقو

 ةلدآلا بلاغ نآل عينش ىمآلا رهاظ ىف فالخلا نإو : ًامئاد صيصختلل
 هولاقام ىلع ءانب اهبف فلتخلا لئاسلا نه تريتعا اذإف »:تامومعلاىه ةيعرشلا
 ًافلتخم ةءبرشلا مظعم راص صصخم اهبلاغ وأ نآرقلا تايمودع عيمج نأ نم

 نأىهو 5 ىرخأ هعانش ىلإ عضولا أذم ىدأ دقلو « ال مأ ة ةجيح وهأ هيف

 ةجح هنإ لق نإو ٠ مومعلا ةةيقح ىف هب دعم وهام أهف س أ نآرقلا تامومع

 لالدتسالا طاقسإو .ةينآرقلاتابلكلالاطب] ىضتقيام هففو ءصيصختلا دعب

 عطقلاو رظنلا قيقحت ىلع ال « نافلا نيسحتو لهاسقاا نم ةبجل الإ ةلمج 4

 ( هقفلا لوصأ -ؤ١)



 ا

 ءابيل] دانتسالا فيعضتوةيعرشلا ةلدآلانيهوت لمؤت آذإ اذه ىفو , مكسحلاب

 نآرقلا ىف سيل : لاق هنأ سابع نبا نع عضولا اذهل ةجحلا ىف اولقن امبرو

 كلذ ععسمجو « ميلع ءىث لكب هللاو » : ىلاعت هلوق الإ صصخو الإ ماعإل

 تامومعب عطقلا نم فلسلا هيلع ناك امل فلاذعو ء برعلا مالكل فلاخم

 دصق بس وأ ,ناسللا ىف برعلا دصق بست « ًاقيقت اهومبف ىلا نآرقل

 عماوجي ثعب لع ىنلا نأ مولعملا نف ًاضيأو ماك>آلا دراوم ىف عراشلا

 برقأو « نوكيام غلبأ وههجو ىلع ًاراصتخا : مالكلا هلرصتخاو « ملكلا

 ضرف اذإف « تامرمعلا ريبعتلا ىف عماوجلا هذه سأرو « ليصحتلا نكميام

 تاصصخ ىلإ رفتغي هجو ىلع لب عماوج نآرقلا ىف دوجومب سيا هنأ

 عمأوج نوكت نأ ىلع تامومعلاك ل5 تج رخ دم ىرخأرومأو تاديقمو

 مختصرة)١1( 2-"-.

 : ماعلا صرصخت

 ىلع لدي هنأ ىلع رومجلا نم ءاملعلا قفتا دق ماعلا نإ انلت - 8

 ىهأ ,ظفالا هلمشيام لك ىلعهتلالد ىف اوفاتخا دق اونا كن إو هلمشيام لك

 ىلإ مهل ماعلا نكملو هات اننبو 2 هأئدب ىذلإا وحنلا ىلع ةرنظ مأ ةيعطق

 موق نأ وهو « صيصختلا هلذد ماعو 3 صيصختلا هلخ ديال ماع : نيمسق

 8 صصخملا نع كت نآلاو 2 صصخ# صصخمت لق هزأ ىلع ليلد

 ىف هب نربقملا لقتسملا ظفللا وه ماعلل صصخلا نإ نولوقي ةيفنخلاو

 هلوق كلذ نمو «ةينظلاو ةرعطقلا ثيحنم ماعلا ةوق ف نوكي ىذلا نمزلا
 ريغ نينصع مكلاومأب اوغتبت نأ مك-اذ ءاروام مكل لحأو » : ىلاعت
 : سو هيلع هيَ ىلص هلو صصخ لق ماعلا لففللا اذه نإف 5 .نيكاسم

 ةنبا الو « اهيخأ ةئبا ىلع الو اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنتال »



 م

 هلثع و « روبشم ثيدح !ذهو « كماحرأ متعطق كلذ متلعف ة نإ نإ اهتخأأ

 . ىعطقلا نآرقلا ماع صصخي .
 لكب كلذ دعب صصخم هنإف , هصصخت قبس دق نآرقلا ماع ناك اذإو

 نوكي نأ ماعلل صصخملا ظورش نأ نيبتي اذهبو « اينظ ناكولو : لياد»
 ثيح نم ماعلا ةبتر ىف نوكي نأو « نامزلا ىف انراق» نوكي نأو « القتسم-+

 . ةيعطقلاو ةينظلا'

 ركذلل مدالوأ ىف هللا مكيصوي » : ىلاعت هلق صصخ ىذلا ماعلا لاثمو
 ىبف ثيراوملا تايآ حلا « نيتنثا قوف ءاسن نك ناف « نييثنآلا ظح لثم-

 هيلغ هلوقوهو « نمزلا ىف نراقم لقتسم ىظفل ليلادب تصصخ ةماع ظافاأ:
 لهأثرال» : يلو هلوقب صصخو « لتاقل ثاريمال د : مالسلاو ةالصأا :

 .كلذك ىناثلاو ؛ باتكلا صيصخت هلثع رووشم ثيدح لوآلاو ءءىش نيتلم-

 هلام امبنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا » : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 هلوق اهصصخرارحالاب ةصاخ اهئاف «هللا نيد ىف ةفأر امهب مذخأت الو ةدلج»
 تانصحلا ىلع ام فصن نيياعف ةشحافب نيتأ ناف نصحأ اذاف » . ءامإلا ىفب
 ةثالث نيسفنأب نصبرتي تاقلطملاو » : ىلاعت هلوق كلذ نمو . باذعلا نم
 اذإ اونمأ نذلا اهبأ اي » : ىلاعت هلوقب نهب لوخدملاب ةصاخ اهئاف ء ءورك

 ةدعنم نويلع مكل امف نهوسمت نأ لبق نم نهرمتقلط مثتانمزملا متحكنا
 2 أمودتعت

 « اخسان ربتعا ماعلا عم نامزلا ىف نرتقم ريغ صصخلا ناكاذإو
 ضعبلجا ارخ]خسفلا أ صيصختلاو خسنلا نيب قرفلاف ًاصصخم ريتعي الوم

 ضعب نأ نأ ويف صيصختلا امأ « اولخد نأ دعب هيك نم ماعلا دأ ىفأا

 ضعب ىلع نأك ماعلا قالطإ نأو ءادتبا محلا ىف .لخدت مل ماعلا دا رفأ

 . ةغللا ٍلع ىف ررقم وه امك« زاجلا نم عون وهو هدارفأل

  .- 5٠لصتخلا ريغو لصتملاب نوكي ةيفنحلا ريغ دنع صيصختلاو «
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 *«كلذو « ماعلل ناب صصخلا نآل كلذو « نرتقملا ريغو ًانامز نرتقملاب نوكيو

 «فصولا و ءانثتسالاب مدنع صيصختلا نوكي كلذلو « ءابقفلاروممج رظن وه

 :(1١)لقعلا ىه اص ص رشعةسمخ تاصصخلا ىفارقلا دع دقو . طرعشلاو ةياغلاو

 .ةئس وأ نآرقلا ماع ناك ولو ىنخلاو لجلا سايقلاو باتكلاو عامجإلاو

 .باتكلاو « ةرتاوتملا ةنسلاب باتكلاو ءاابلكم ةرتاوتملا هنسلاو « ةرتاوتم

 «سحلاو مارفتسالاوةياقلاو ءانئتسالاو طرشلاو « تاداعلاو , داحألا ريخ

 . ةفلاخملا مورفمب ماعلا صصخب ةيكلاملا هنإ لقو

 .نيب ًاريبك ًاقراف كانه نأ ىلع ىأ زلا ىدأب لدي مخضلا ددعأا اذه نإ و

 رومألا هذهرثك أنأ ةقيقملا نكلو . ماعلل تاصصخلا ىف ةيكلاملاو ةيفنحلا

 .نكلو 0 هدارفأ ضعب ىلع ماعلا ىف م ىلا رصف ةديفم ةيفنحلا أه ربتعي

 .سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذذلا » : ىلا: هل وق لقعلاب صيصختلا لثم ( )١
 ىل.هه:ةيناثااوأ ىلو آلا سانلا ةملك نوك: نأ نكميال لقعلاب هنإف , مكل اوعمج دق
 .جورخ عامجإلاب صيصختلا لاثمو « مهنع ثدحتملا ريغ نيملكتمل نال ,سانلا لك
 ءا رمش هيلإ عاطتما نم تيا ج ممح سائلا ىلع هللو , : ىلامت هلوق زم نب رصاقلا

 اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ,: ىلاعت هلوق نأ رفلاب صيصختلا لُدمو
 .ىلاعت هلوقب لما وحلا ريغب ةدصخ. اهلاف , اريثدو ربشأ ةعبرأ نوسننأب نصب رثي
 ىلاعت هلوق فرعلاب صيمختلا نمو « نيلمح رمضي نأ نولجأ ذاحاللا تالوأو و
 :اذو كلام مامإلا بهذ. ىف هناف « نيلماك نيلوح نهدالوأ نيضري تداولاو »
 .نوتداع نبتقبط فرع ىضتق“ نهدالدوأ نعذ ريال نم هنم َج رخد هن أهل ص هلل صالا
 .نوكي ىثىأءامر رمأ ءوث لك ريدتو : ىلاعأ هلوق سلا. رصيصختلا ةلثمأ نمو
 مالخ دىتلا مك فةاسأ نمو و* ىلاعت هل وأ ففد وأ: نص صختأا نمو « ريا دتأل الباق

 و ة ل هلاب رس. صختأا نمو « مكيلع حانج الف نم م ةد أوو 25 مل داق ء نم

 هتكدأم اممق تائمؤءا تانصحلا حكني نأ الوط مّنم عطتس مل نمو » : ىلاعت
 ىف ةب انك! صرصخ ءانثلسالاب ص صخنلا نو « تانعؤملا كايف نم مكن امبأ
 . , مكسي اهنوريدت ةرضاح ةراجت روكست نأ الإ , ىلاعت هلوقب نويدلا



 <هاس ١ -

 .لعجمت هذه لك ةياغلاو طرشلاو ةفصلاو ءانثتسالاف  ًاصيصخت كلذ نومسالا
 ىمسي ال لستم هنآل مالكلا نكلو 5 هدارفأ ضعب لع ًاروصقم ماعلا

 لقعلا كلذكو « ًاماع نوكي ال ًاديقم مادام ءادتبا ماعلا ظفل لب ؛ ًاصصخم.
 1 ىمالكلا فرعلاو سحلا مب

 ريخب صيصختلا وه ىنعم لا ثصمح نم ءاصحإلا اذه ىف فاالخلا عضرمو

 مالكلاو ء. صصخلل ةبسنلاب ىنامزلا ريخأتلا زاوجو , سايقلاب و , داحألا»
 مالكلا ىلإ مالكلا لج ون انإف سايقلا امأ مانيب لق داحألا ريخب صيصختلا قع

 سايقلا ةو5فرعأ ى> 3 كالانه 4ةءض وم ناف ص لا نم هماقمو سايقلا ب

 . سايقلا باب ىف

 هب لمعلا عنم ال هريخأت زاوحي لوقلا لع صصخملا روهظ لبق ماعلاو
 ماعلا رمتسي لب « صيضختتلا لاتحال لمه, ال ماعلا ناف « هلومش ىضتقم ىلع
 صيصختلا ىلع ليلدلا ماق نإف ء. صيصختلا ىلع ليلدلا موقي ىّبح همومع ىلع

 . هب لمع

 اهتوقو تاضصخملا ىدم ىف ءابقفلا فالتخا لكي امبمو 55

 مكحلا نم ماعلا دارفأ ضعل ًاجارخإ سيل صيصختاا نأ نوررقي مهناف“
 ضعب عراشلا ةدارإ ناب وه صيصختلا نأ نوررقي لب « هيف اولخد نأ دعب.
 ماعلا ظفلب ةنرتقملا ماكحالا اهلمشت ال ىتلا دارفألا نأو « ءادتبا ماعلا دارفأ“
 لوصألا بتك تصن دقف , ماكحالا هذط ةبسنلاب ماعلا نمض ىف لخدت مل
 ىلع ماعلا رصق وه صيصختاا نأ ىلع ةيكلام وأ ةيفنح وأ تناك ةيعفاش:
 .« صوصخلا ةدارإل ًانيبم صصخملا نوكيف ىلوألا ةرادإلاب دارفأ ضعب
 ىلع صيضختلا ذإ « زوجت ةمصخم ةلدآلا ةيمست نأ ىلازغلا ركذ دقلو»

 . صوصخلا ىلإ مومعلا نم اههضو نع ةغيصلا جورخ نايب قيقحتلا

 دعي ال ماعلا صنلا ببس نأ هيبقفلا تارارقملا نمو اذه - ١17
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 .ىذلا صاخلا ببساا ىلإ رظن ريغ نم همومع ىلع ماعلا نإ لب « هل ًاصصخم
 .ظفللا مومعب ةريعا ١» : نويلوصألا لوقي اذلو « هب ًانرتقف صنلا ءاج
 .ىف الو « امابسأ ىف ال ء. صوصتلا ىف ةيجحلا نآل « ببسلا صوصخن ال

 .حلصت ال اهنكلو , اهريسفتل ًاقيرط لوزغلا بابسأ نوكنت دقو « اهثءاوب

 . اهصيصختت ًاقيرط

 هن إف ء روط دقف خبد باه] اب اعأ , هلك ىنلا لوق الثم كلذأ برضنلو

 .ناك٠ أوس. ةغابدلاب روطتي هنإ ث ثيح نم « دلج لك مومع ىلع لدي هم ومعب

 .ناعللاة يأ كلذكو « هاش ةداج نع ناك لاؤسلا نأ عم اهريغ وأ «هاش ةدلج

 .لجرلا ميد ٠ : علكص لوسرلل لاق ًايراصنأ نآل تلزن تناك نإ و ةماع
 .تكس نإو ءهومتدلج ملكت نإو ؛ هومثلتق هلتق نإف , هلهأ عم لجرلا دحب
 مهجاوزأ نومري نيذلاو ه : ىلاعت هلوق لزنف « نيب مهللا ٠ ظيغ ىلع تكس
 نم هن ] هللاب تاداهش عبرأ مدحأ ةداهشف ميسفنأ الإ ءادهش ممل نكي ملو
 ”اهنع أرديو ؛ نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلا و , نيقداصلا

 .بضغ نأ ةسماخلاو ؛ نيبذاك-لا نم هنإ هللاب تاداهش عب رأ دهشق نأ باذعلا

 . , نيقداصلا نم ناك نإ اهلع هلأ

 «هيلإ هجو لاؤس نع علم ىنلا هب باجأ باوج لكىف نأشاا كلذكو
 .نوك هديقي الو « ًاماع نوكي كلا اذ 2 ظفلب ةباجإلا تناك نإف
 «زعملا نم ةعذ< ةيحضألا نع لاس ىنا 5 لوقك اصاخ ناك لاّؤسلا

 7 لص ىناأ لاق دقف

 : ماعلاو صاخنلا يضراعت

 :انرتقا نإ نولوقي ةيفنملاف , ماعلا عم صاخلا ضراعت اذإ - م1
 «مدنع تدجو دق صصختلا طورش نآل ماعلا صاخلا صصخ نامزلاىف

 .ناك نإ و « صاخلا خسن ًارخأتم ناكنإ ماعلا نإف نامزلا ىف انرتقي ل اذإو



 تروس

 كلذو « صاخلا لباقت ىتلا « هدارفأ ضعب ىف ماعلا سن رخأتملا وه صاخلا

 ىلعو « ًانامز ماعلاب صاخلا نرتقي نأ دبال مدنع صيصختلا نأ ىلع ىتبم

 هدمتسي نايب ىلإ جاتحي ال نيب امهياكنأو , ىعطق امهالك صاخلاو ماعلا نأ
 . رخآلا نم

 « صاخلاو ماعلا نيب ضراعت روصتيال هنإ نولوقيف ءابقفلا رورمج امأ

 ًائيبم نوب صأاخلا نإف دحاو عوضوم ىلع ادراوت اذإ ماعلاو صاخلا نال

 ىلع هب لمعلا ع 7 ناييلل ًامئاد لمتح « رهاظلا لق نم ماعلا نأ كلذ ماعلل

 . هنيبي هناف هعوضوم ىف صاخلا ليلدلا معي ىح هءومع ىطتقم

 وهو « مثريغ جاوهنمو ةيفندلا جاهنم ناجاهنملا هيف نيبقي الثم برضنلو

 نود امف سيل » : قالو هلوقو « رثعلا هيفف ءامسلا هتقسام» : قالو هلوق

 ىاثلا ثيدحلا ا ءابقفلا روهجو ىمعفاشلاف « (1),ةقدص قس ةسمخ

 جراخلا رادقمو بوجولا لصأ نيب ماع لوألا ذإ ء لوآلا ثيدحلل انيبم

 ةيفنحلا جرخ اك لوقي ةفينح ايأ نكلو . باصتلا نيب ىاثلاو . ةاكرلا نم

 دنع سيل كلذ ىلعو « هنع ًارخأتم هورب_تعا ذإ , لوالاب ىناثلا خسني هنأ

 . عرزلا ةاكرل باصأ ةفينح ىلأ

 اوربتعا ةيفنحلاو « انيبم هوربتعا رورجلاف , هلصأ ىلع راص قيرف لكو

 . امهنيب ضراعتاا

 الف ٠ ةيرصملا نيناوقلا ىف ريثك صاخ هلباقي ىذلا ماعلاو - 8

 نوناقلا عم قفتي شاعملا ىف ة ماظن م مل ةاضقلاو « ماع نوتاق تاشاعملا نوناق

 ماعلا عم قهتي صاخ نوناق محل ةعماج+ل الاجر كلذك و « هيف فالتخضوأ ماعلا

 ةصاخ ماكحأ مل ماعلا نوناقلا ىف رهزآلا ءايلع كلذكو , هعم فلتخو

 اههاش أو لاو>آلا هذه لكؤف « مهماونو ءارزولا ٠ ءالؤه لثمو « الع صن

 8 ةب مك تاليك رع وحدا ردك لايكم قسولا 0(
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 . ةماع ظافلأ ابصصخت ظافلأ اهراوجو ةماع ظافلأ دجوت .

 ٠ ماعلا صصخي صاخلا نأ ساسأ ىلع ريسي نيينوناقلا ريسفت نإو

 اباحشإ ىلا دارفألاو هعوضوم ىف ريسإ امهم دحأو لكذإ , هسا الو

 . ءادتبإ ماعلا موه نض ف لخدت الل صاخلا

 كرتشملا

 ؛مالكلا ىطىف هان ركذ نأ دعب ةملكب كرتشملا صخن نأ دبال - 56
 ىف امهنيب قرافلا انركذ دقو « ماعلا لبق نم هدمي هنع هللاىضر ىعفاشلا نآل
 عضوب رثك أ وأ نيينعم ىلع لدي ىذلا ظفللا وه نيبت اك كرتشملاو « ىضاملا
 امبنم لك « ربطلا ىلعو ء ضيحلا ىلع قلطي هنإذ ءرقلاك لدابتلا ىلع فلتخم

 ريغ ىف لامعتسا ابنم دحاو لك.لو , لدابتلا ليبس ىلعو ؛ لقتسم عضوب
 ,ةيراجلا ىلعو :ةرصابلا ىلع اهقالطإ ىف نيع ظفلكو ءرخالا لامعتسا عضوم
 . بهذلا ىلعو « سوساجلا ىلعو . تاذلا ىبعو

 ملكتت ىلا لئابقلا فالتخا نوكي دق ةغللا ىف عض ولا فالتخا ببسو
 ةثااث و « هريغ ىلع هقلطت ىرخأو , ىنعم ىلع ظفألا اذه قلطت ةليبقف : ةيب رعلا
 ىلإ لامعتسالا ىف لكسلا لقتنيو « عضولا ددعتيف « ثلاث ىنعم نع هنع ربعت
 . اهطدابت ىتلا ىناعملا هذه لك ةماكلل نوكيف ؛ ىبرعلا ناسللاب نيملكتملا

 ىللصألا ىنعملا نم عرفت م ىلصأ ىنعم ىلإ ناعجري ناينعملا نوكي دقو
 ِت راص مث« رانلاىف ندعملا عضو ىنععب لمعتست اهنإف ؛ نتف ةملك لثم ناعم ةدع

 ىف عوقولا ىف لمعتست تراص مث « هريغو نيدلا ىف دابطضالا ىتعم لمعتست

 .لامعتسا ىف اهمعي الو « هلدابتت ناعم ةدع دحاولا ظففلل نوكسيف « لالضلا

 ,زاجما رهتشي مث ء اهنيب ةفالعل ازاجم ظفللا لامعتسا هساسأ نوكي دقو
 ى نانثا عمتجال ناعم ةدع هل ظفللا ريصيف « ةيفرع ةقيقح ريصي ىح
 .٠ دحأو لامعتسا
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 : ةيويذلاو ةيفآرقلا صودصغلا ىف كرتشألا ظفلا#

 ىنعمل الإ نوكي ال هلاعت ا بسحب كريشملا ظفللا نإ - 55
 ضيحلا ىنعم قلطي هنإف , ءرقلا ظفلب نآرقلا نم لثملا انيزض دقو ؛ دحاو

 ىف ًاحالطصا هلاعتسا دعب هنإف دوجيسلا ظفل كرشملا نمو  ربطلا ىعمبو
 : نيينعم ىلع قلطي راص اف هراهتشاو « ةالصلا ىف نوكت ىتلا ةئيحا هذه

 دجس هللو » : ىلاعت هلوق لثم ىف فورعملا دوجسلا اذهو « عوضخلا نلطم
 ىعمب دوجسلا ديألا هذه ىفو « ًاهركو ًاعوط ضرأآلاو تاومسلا ىف نم

 . ةنيرقلا تماق كعوضحخلا

 نم ةذوخأملا ةيظفالا ةنيرقلاب امإ هيناعم نيب نه دححأو ىنعم نييعتاو

 ىلا ةنيرقلاب امإو ءعوضخلا دارملا نأ ىلع لدت اهنإف ةقباسلا ةيآلاك , قايسلا

 نيس ىوبن صن نم امإو « ءرقلا ىف اي« ةيعرشلا صوصنلا مودع نم دمتسق

 . كرّسشالا صنلا كلذ

 نآلل كلذو « ةيفنحلا دنع هيناعم لكك رتشملا صنلا لمشي نأ نكمالد
 5 رخآلا عضو ريغ عضو امل ىنعم لكف « لدابتلا ىلع تعضو ىاعمألا هذه

 اذإو « عضولا لصال ةفلاخم نوكي كلذ نآأل «ىناعملا عيمج ةدارإ نكمي الف
 . ىلصآلا عضولا ريغ ًاديدج ًاقالطإ نوكي عومجملا ىلع قلطأ

 ىلع الإ لدي ال كرتشاا نأ وه لصآلا نإ : ةيعفاشلا لأقو - ١1
 ماعلاك نوكيف « هيناعم لك ىلع قلطي نأ كلذ عم زوجي نكلو دحاو ىنعم .

 هللا نأ رت ملأ » : ىلاعت هلوقب كلذل اولثمو « هيلع لديام لك ىلع هلومث ىف
 م وجنلاو رمقلاو سمشلاو ض رآلا ىف نمو تأ ومسلا ىف نم هل دجسي

 . , سانأأ نم ريثكو باودلاو رجشلاو لابجلاو

 دوجس لمشيو ؛ عوضخلا لمشي انه دوجسلا نأ ديفي صنلا اذه نإف

 هدحو عوضخلا ديرأ ول هنآل , سانلا نم ريثكو : ركذ ليلدب . ةالصلا

 . هردقو ىنوكلا هكحجل نيعضاخ باودلاو رجشلاك ًاعيمج سانلا ناكل .



 تاء

 . ىعملا ظحوا دقف عيمجلا لمشي عوضخلا قلطم نإ : لاقي دق نكلو
 عوضخلاو ىرابجإلا عوض#لا ىلإ ةراش] هيف سانلا نم ريثك ركذ نوكيو

 . « سانلا نم ريثكو ه ركذي ىرايتخالا ىلإ ريشأو , ىرايتخالا

 اونبو:تابثالا نود ىننلا ىفمعي دق كرما نأ : ءايلعلا نشضعب لاق دقو

 ًاقتعم اآذه نالف نأك اذإ 5 نالف ىلاوم م 95-1 الأ فاحت نم ثنح كلذ ىلع

 ثنح مهقتعأ نم ماكاذإو « ىنح هوقتعأ ن ه ملك اذإو ؛ ؛ مهقتعأ ديبع هلو

 ىلع ىأ قتعملا ىلع قلطت ىلوملا ةملك نأ ال كرتشلل ًامومع ناكف ٠ ًاضيأ

 قتعملا ىلعو « ديسلا

 ديقملاو قلطملا

 ىلإ رظن ريغ نم هعوضوم ىلع لدي ىذلا وه قلطملا ظفللا - 4
 ىف ةقرلاك ىه ثيح نم ةيهاملا ىلع لدي لب ء فصولا وأ عملا وأ ةدحولا
 . « ةيقر كف » : ىلاعت لوق

 ؛ اهديقي دبق ريغ نم ةَقيقحلا لع لدي قلطملا نأ ديقملاو قلطملا نيب قرفلاو
 .ىلع لدت « ةبقر ريرحتق , : ىلاعت هلوقف ٠ دحاوأ وأ ددعل ةظحالم ريغ نمو

 ريغ نمو « رثكأ وأ ةدحاو نوكت نأ ةظحالم ريغ نم ةبقر قتعب ةبلاطملا
 . ةبقر ىمسيام قتع بولطملا لب « ةنمؤم ريغ وأ ةنمؤم نوكت نأ ةظحالم
 :لاتقلا ةروس ىف ىلاعت لوقيف اهددعت رايتعاب ةيهاملا ىلع لدي هنإف ماعلا امأ
 . نيلتاقملا معي ماع ظفل « باقرلا برضف »

 وأ لاح وأ فصوب ةديقم ةيهاملا ىلع لدبام وه ديقملاو : قلطملا وه اذه

 ةظحال» ريغ نم دويقلا نم ديق ىأب ةديقم ةماع ةرابعب وأ طرش وأ ةياغ
 ”فصوب ديقملا لاثم اذهو «ةنمؤم ةيقر ريرحتف , : ىلاعت هلوقك«ددع
 «مايأ ةثالث : مايصق دجيل نف د : نبالا ةرافك ىف هلوق ؛ طرشب ديقملا لاثمو

 ديمقتأا لاثمو ؛ ةوسك الو 7 أعطالو ة ةيقر دجب الأب ديقم مايأألا ةثالث مايصق



 دس ؤا/إ ل

 ..ىهو ةياغب ديقم موصلاف « ليللا ىلإ مايصا اومتأ مث » : ىلاعت هلوق ةياغلاب

 1 . لاصولا موص زود الف « ليالا

 : ديقلا لع قاطلا لوح

 ..قلطملا نإف عوضوملاو 5حلا دا اذإ هنأ ىلع ءابقفلا قفتا - )5

يملا ميلع تمرح :ىلا«ت هلوق ىف يديقملا ىلع لمحت
 «ريزنملا محخلو مدلاوةت

ع قلطملااذه لمحيفاةلطم ركذ انهمدلا نإف « هب هللا ريغل لهأ امو
 ديلا ىل

 .نوكي نأ « همعادي معاط ىلع امرحم ىلإ ىحوأايذ دجأال لق , :ىلاعت هلوقىف

 .« هب هللا ريغل لهأ اقسف وأ سجر هنإف ريزئخ محل وأ احوفسم امد وأ ةتيم

 ىلع كانه قلطملا لمحيف ميرحتلا وه مكحلاو « مدلا وه انه عوضوملا نإف

 'امهو «ءلاحطلاو ديكلا امأ , حوفسملا مدلا وه مرا نوكيو انه ديقملا

 . امبامشي ال 2 رحتلا نإف َح وفسم ريغ مد

 .لمحال قلطملانإف ببسلا ىف وأ محلا ىف ديقملا عم قلطملا فلتخا نإو

 فالتخالا ناكأ ءاوس'مهنع هللا ضر هباحصأو ةفدح ىأ دنع ديقملا ىلع

 .داحتالا عم ببسلا فالتخا لاثمو .مكحلا ىف فالتخالا ناك مأ ببسلا ىف

م ةبقر ريرحتف, أطخلا لتقلا ةرافكىف ىلاعت هلوق محلا ىف
 .ىلاعتهلوقو «ةنمؤ

 نودوعي مث مهناسن نم نورهاظي نيذلاو» : راهظلا ةرافكف
 ري رحتف اولاق امل

 .مل نش « ريمخ نولمعت امب هتلاو ء هب نوظعوت مك-اذ اساتتي نأ لبق نم ةبقر

 ء«انيكسم نيتسماعطإف عطتسب منف اساتي نأ بق نمنيعب اتتم ني رهش مايصف دحي

 ..نأ طرتشي ال كلذب و« ةديقملا ىلع لمحت الف ةقلطم انه ةبقرلا تركذ دقو

 « رابظلا انه وهو , فلتخي ةرافكتلا ىف ببسلا دجن انهو «ةئمؤم نركن

 ٠ ةيقرلا ريرحت وهو , د>تم مك-حلا نكلو . لعقلا كانهو

 «ببسلا ىف ادحتاو :مكحلا ىف ديقاو قاطملا فلتخا نأو 7

 . رخآ ليلدب ىأ « ىرخأ ةئيرقب الإ ءاملعلا قافتاب ديقملا ىلع قلطملا لمحال

 اولسغاف ةالصلا ىلا مق اذإا ونم آ نيذلا اهيآيد : ىلاعت هلوق كلذ نم , لقتسم

 « نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مسوءرب او>سماو «قفارملا ىلإ ميديأو مكهوجو



 مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو « اوروطاف ًابنج ماكنإع
 |وحسماف « ًاييط ؟ديعص اومميتف ءام اودجت مف ءاسفلا متسمال وأ 3 اغلا نم-
 ءابتدارإوةالصلل مايقلا و هوءًادحاوببسلا دن انف عهنن مكي و 0 كموجوب
 ةديقم تركذ ىنلاىدي ألا لبهف « دييقتلاو قالطإلا نيب فلتخي ء مكمل نكمل 9
 لحل يبق نم م هيتلاف ديقلا اذهب ةديقم نوكت ءوضولا ىف قفار 1| ىلإ اهنوكب
 نيقفرألا ىلإ 5 تبث دقو ةديقم ريغ أمن أ ءاهقفاا ررق ؟ ديقملا ىلع قلطملا
 مميتلا » : لاق هنأ نم هيو ى دا نع درو ام وهو « رخآ ليلدب مم تلا ىف
 ليبقزم ديبقتلا سيلف ؛ نيقفر 1! ىلإ نيدبلل ةبرضو  هجولل ةب ريض : ناتب رض“
 ةيآلا ىف لامجإلا نيب ْةيدكَو ىنلا نأ ليبق نم لب ؛ دسيقملا ىلع قلطملا لمح
 . هع :ركلا

 مايصو ةقرلاريرحتنأ اهنف ظحالي هنإف,ةقباسلا رابظلا ةبآ ىف كلذ لثمو
 « ماعطإلا ديقلا اذهب ديقي ملو ساقلا لبق امهنوكب ًاديق نيعباتتملا نيروشلا
 ٍةناكَو ىنلا لوق نم كلذو ساهلا لبق نو : نأ اوطرتشا ةيفنحلا نكلو
 . رفكت ى> اطرغعا : رفكي نأ لبق هنأ مأ سم نملا

 قلطملا لمحىف اوفلتخادق ءابقفلانأ انه ركذن نأ يجبو اذه - ا/١
 نأب تديق ىتلا لتقلا ةرافث ىف ا اك لا دحتاو ببسلا فلتخا اذإ دي رقما ع
 هان رك ذىذلا !ذبفءدييقتلا اذهب ديقت مل ىتأأ راوظلا ةرافكو«ةنمؤم ةقرلا نوكت
 ديقملا ىلع قلطملا لمح نوري مهنإف ءا ءابقفلا روومج امأ ةيفنخلا ىأر ره امف“
 ريرح# اهيف قلطأ يتلا | تارافك !اذ «ببسلا فلتخا ولو مكحلا دحتا اذإ.
 اهنوكبب ديقت لد « مايصلا ةرافكو رابظلا ةرافكو نيآلا ةرافك ىو « ةقرلا
 تناك اذإ الإ ءىرجت ال ابك نوكستف « ديقملا ىلع اهيف قلطملا لمحي « ةنمؤم-
 .-2 ةئم وم ةقرر 0 ٠ رحبتف 0 أطخلا لتقل ةرافك ةبأ صنل هنمؤع-

 «مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو » : ىلاعت هلوق ًاضيأ يابلأ اذه نمو

 امغادح ]نصت ءادوشلا نم وضرت نمم ناتأرماو لجرفنيلجر ان وكي نإف.



 تاس

 'ةوديقي ملف دوبشلا قلطأ ةيالا هذه ىف ىرنو ءىرخألا امهادحإ ركذتف

 اود,شاو. :ىلاعت لاقف « قالطلاو ةعجرلا ىف ةلادعلاب اوديقنكلو ,هلادعلاب

 .ةدابشاا ىف أط رش ةلادعلا نوكستو ديقملا ىلع قلطملا لمحيف « مكأم لدع ىدذ

 . ةداهشلا ىلع ىنبت ىلا ةيضقألا لكو , ةحكنالاو دودحلاو لاومألا ىف

 ..نإ مءىالسإلا ع راشلا نآلءهانعم هل نيماقملا نيذه ىف ىأرلا اذه نإ و

 ءالوأ نينمؤملا باقر ري رحت ىف بغري « ًاقلطم باقرلا ريرحت ىف بغري ناك

 ..ف هيلع صنلاب هيلإ ريشأ دق نينمزهلا باقر ريرحت وهو , دوصقملا نوكسيف

 .«ديقملا ىلع قلطملل المح ىرخالا عضاوملا ف صنلا كرتو ؛ عضاوملا ضعب

 ”اذإ الإ نوكي ال كلذو « هذيفنتو قحلا ةماقإ اهيف دوصقملا ةدابشلا كلذكو

 4 عضاوملا ضعب ىف كلذ ىلع عراشلا صن دقو « الودع دوبشلا ناك

 . درقأ ا ىلع قلطملل المح ىرخالا عضاوملا ىف هيلإ راشأو

 ..فلتخاو ملا دحتا اذإ ديقلا ىلع قلطملا لمح معتم ىف ةيفئحلا ةجحو

 ةملاق ةج>- صن لكف . اهتاذ ىف ةجح ةيعرشلا صوصنلا نأ اهساسأ ببسلا

 هعوضو»٠ ىف ثيدحلا نم وأ ظفالا تاذ نم ليلد ريغ نم هدييقتو ؛ اهتاذب

 . عراششلا مأ ريغ نم قيضت

 ف خي رات داحتا ىضتقي ديقملا ىلع قاطملا لح نإف كلذ قوفو

 -فلتخم ةقلاطمتدرو ىتلا تايآلاو , قلطملل ًاريسفت ديقملا نوكيل « لوزغلا

 ”الوز'قبسأ ةقلطملا نوكست دقو . ةديق» تدرو ىتا تايآلا نع اًطوزن نامز

 . اهدوجو دعب م ىتجي اع ديقت فيكف

 ,مكسحلا دحتا اذإ ديقملا ىلع الوم قلطملا مثرابتعا ىف روما ةجحو

 .هزاجعإو هلزا» ةدحوو ميركلا نآرقلا ةدحو وه - ببسلا فاتخا ولو

 نوكينأ دب الف ,هماكحأ نم انكح ةنيبم نآر غلاف ةءلك تدرو اذإف « هزاحيإ ىف

 .ىلعةبقرلا ةماك تدرو اذإف « ةماكلا هيف رك ذت عضوم لكىف ًآدحاو 5حلا
 ..فصولاو سنجلا ةدحتم ةبقرلا كلت نوك-: نأ ديالف بولطم اهرب رحت نأ
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 نأ دبالف ؛ تاعوضوملا دحأ ىف ةديقم تناك اذإف « نآرقلا صوصن لك ىف“
 ىخ اتلو باتكلا لزم ةدحولو 3 باقعلا ةدحول هريغ ىف ةديقم نوكت

 نيب محلا داحتا نأ كيلعىفخيال : ىناكوشلا لاق اذا و « اهسناجتد ماكحألا
 .لثمىف جاتحت الو , لما ةبجي امهنزي بسانتلا لوصح ىضتقي ديقملاو قلطملا

 فيلكستلا غيص

 نيفلكملا لاعفأب قلعتملا هللا باطخوه ىيلكتلامكحلانإ :انلق -
 فك بلط امإ بلطلا نإ : انلقو . ًاريبخت وأ ًابلط ىأ , ًاريخت وأ اءاضتقا:
 .ماكح الا ةْعي ص مانيب ىذلاوحنلا ىلعةحابإإلا هانعم ربي ختاانإ وءلءقبلطامإو

 حاب 5 نأ لبق نم ا ركذ دقو ؛ فيلكتلا غيص ىف انه مأ كت نأ ديرنو

 : ةثالث روم دوأب فرعلا

 « مكيلع حانج الف » : ىلاعت لوقي نأك« مثإلا ىفن ىلع صنلا : اطوأ
 .. هب تدتفأ غييف امهيلع ح انجالف 0 :نيجوزلا نيب عل الا نأشىف ىلاعت هلوقكو :

 ىفام مكل قلخ ىذلا وه » : ىلاعت هلوق ىضت :ةع لصألا لملا : اهيناث
 كلذ ىضطتمعي أادايم نواب همي رحت ىلع لي أد مقي مل ام لكف « ًاءيج ضرألا

 . ضرألا هذه ىف نيكمتلا»

 تاييطلا مكل لحأ موبلا » : ىلاعت هلوق لثم « لحلا ىلع صناا : اثلاث
 اهكتيصلا هذبف 3 لح مكماعطو ٠ مكل لحباتكلاا اوتوأ نيذلا ماعطد“
 72 :ىلام# هلوق لمَ رمأو ال نم ة>اب ابإلا م فت دقو« ةحابالا لعلدت

 سو هيلع قا صلة لم م قو « نيفرسملا صال هنإ] اوفرست الو اوبرشاو-

 : ىلاعت هلوق لثم ىفو ( ةليخع الو فرس ريغ ىف اوسبلأو اوبرشأو اولك):
 اذنه لدي مالا ةغي_صب ءاج دق ناك نإ و د يصلاق ٠ اوداطصاف مالح اذإو م

 . ةحابإلا ىلع نما رقلاب



 سس ااه -

 لصأب وأ « نئارقلاب وأ « ىنلاب تبثت نأ امإ ةحابإلا نإ ةلمجلا ىفو

 . ةيلصألا ةماعلا ةحابالا“

 كلذ نإف فكلا بلط وأ لعفلا بلط وهو : بلطاا امأ 1

 ىلع بتتك اك مايصلا يلع بتكو : ىلاعت هلوق لثم ةحب رص ةرابعب تبشر دقن

 بتك ه و توكل ل نم نبذل

 نيبرقآلاو نيدلاولل ةيصولا ًاريخ كرت نإ توملا مدحأ رضح اذإ كيلع

 - . نيقتملا لع اقع فورعملا

 ىف هللا مكيصوي ه : ىلاعت هلوق لثم , ةيصولا ةنيصب رمآلا نوكي دقو
 تايآ خلإ « .. نيتنثا قوف ءاسن نكن إف « نييشنآألا ظح لثم ركذال مدالوأ
 . ثيراوملا

 : ىلاعت هلوق لثم ىف عراضملا ةخيصب مزاللا بلطلا ءىجب دقو

 نيذلأو ه : ىلاعتهلوق لثم فو« « ءورق ةثالث نيسفنأب نصررت, تاقلطملاو»

 . ءارشعو ربشأ ةعبرأ نبسفنأب نصبرتي اجادزأ نورذيو مكنم نوفوتي.

 الأ) : للك هلوق لثم « رئابكسا نم لعفلا نأ نايبب ميرحتلا تبكي دقو
 « ىلاعت ا كارشإلا : لاق « هللا لوسراب ىلب اولاق ؟ رئابكلا ربكأب مكتبنأ
 ةدابشو « رورلا لوقو الأ : لاقف سلخ اًبكتم ناكو ؛ نيدلاولا قوقعو.
 . «تكس تيل : اناق ّيح اهرركي لازامو .. «روزلا

 نهود :ىلاعتهلوقب « لعفلا بكتر م باقع ىلاعت هللا ركذي نأ ىهنلا نمو
 نع ىهنلا ىف ىلاعت هلوقكو ٠ « ايف ًادلاخ موج هؤازخ آدمعتم ًانمم لتقي

 .«نب ريكستملا ىوم سئيلف د : ريكلا

 ةقراسلاوقراسلاو , :ىلاعت هلوةك ىويندلا باقعلا ركذي نأ ىبنلا نمو
 ةينارلا » : ىلاعت هلوقو ءهّللا نم الاكن ابسك امم ءازج (سديأ اوعطفان
 نيد ىف ةفأر (م معا الو « ةدلج ةنام امبنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو

 ءادبش ةعبرأب اوتأي م ' مث تانصحما نومري نيذلاو ه : ىلاعت هلوقو «هللا
 . . نوقسأافلا م كئلو وأو ءأدبأ ةداهش محلل اوليقتالو ةدلج نينامث مو دلجاغ
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 ء فكلا ىلعةلادلا غيصااو . بلطلا ىلع ةلادلا غيصلا تفلتخأ دق اذكهو
 فكل ابعضو لص ىف ىبنلاو « بلطلل اهبعضو لصأىف رمآلا ةغيص نكلو
 . هتاذب ًامئاق باب اط نويلوصألا درفأ كلذلو

 رمألا
 رمآلا نأ ىأ ءالعتسالا ةبج ىلع لعفلا باط وه رمألا - 5

 , لعفتْأل و لعفأ ىهةيبرعلاةللا ىف رمآلا ةغيصو « رومأملا نم ىلعأ نوكي
 ريغ ىف ىهد . ابعضو لصأب بلطلا ىلع لدت ةيبرعلا ةغللا ىف رمآلا ةغيصو
 « متئشام اولمعا » : ىلاعت هلوق لثم ىف ديدهتأاو ؛ داشرإلا“ , زاجم بلطلا
 لّمعفَمْلو لمفأ ةغيص ةلالد ههابشأو اذه نإف « ءاعدلاو ؛ ةناهإلاو
 0 ىزاحي ويف

 هجو ىلع امإ : لعما بلط وه رمالا ةغيص هيلع لدت ىذلا بلطلاو
 ىمالسإلا فعلا نأ نيبت ءارقتسالاب نكلو ؛ بدنلا هجو ىلع وأ « مولا
 امييفر»ألا لعجي ىالسإلا عرشلا نيالمم امههرايتعاب ةئيسأأو باتكلا مه ف

 ىلعو « بلاغلا ريثكلا وه كلذ نآل , مزاللا ىمتحلا بلطلا ىأ بوجولا
 .,كلذ فالخ ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ؛ مزالا باطلا ىلع لدي رمأ لكف كلذ
 .٠ ءابقفأا نهد روب ىأر وه كلذو

 : ةئالث ةلدأ كلان اوقاس دقو - 1ا/ه

 .( كجسلا مف دوجسلاب هرمأ ذإ سلب] مال ىلاعتو هن أحيس هلأ نأ : املوأ

 لادريغ رمآلا ناكولو , « كترمأ ذإ دجست الأ كعنءام» : ىلاعت لاق اذأو
 .٠ دوجسلا كرت لع مالم 36 نام ام ىعتملا بلطلا ىلع

 .هرمأ نع نوفلاخ نيذلا رذحيلف ١» : لاق ىلاعتو هن أحس هنأ نأ : اهبنأت

 باذعلاب نيفلاخلا هناحبس دده دقف « ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ
 .ناك اذإ الإ عضوم ديدبتلل ن وكب الو « ايدلا ىف ةنتفااو ةرخآلا ىف ميلألا
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 مآل ال ء'ىمأ لك ةفلاخل ماع ديدهتااو « ىمألا اذه ىف ىمتخ بلط ةمث
 . ىمتحلا بلطلل أ لكنأ ميركلان آر قلا ف رعىضتقم لصألا ناكف ؛ صاخ

 ىلاعت لاقف نولصياالو ةالصلاب نورعؤي نيذلا مذ ىلاعت هللا نأ : اهثلاث
 .بلطلا ىمآلا لصأ نأ ىلع اذه لدف « نوعكري ال اوعكرا م لق اذإ ود
 ش . مذلل عضوم ناك ام الإ و , ىمتحلا

 ةحابإلل اهف ىمألا ناك نآرقلا ف تارابع تدرو دق تناك اذإد
 هنإ اوفرستالو اوبرشاو !واك, : ىلاعت هلوق ىف انركذ اك« ىرخأ نئارقلف
 ةحابإلل انه ىمألا ةنيص ىلع تلد ىتلا ىه نئارقلا نإف . نيفرسملا بجبال
 بلطلا لع سماألا بصن اذإ ىمتحلا بلطلل رءآلا نوكي نأ حصي كلذ عمو
 عنتميالف « لكلاب ًايمتح ًابلط بولطم لكلا نإف ؛ ىئزجلا بلطلا ال ىثكلا
 آحابم نوكي دق لعفلا نأ انركذ دقو , زوال كلذ نإف « هسفن لتقي ىح
 00 . لكلاب ًايمتح ًاباط بولطم هنكلو « ءزجلاب

 ةحابالا نوكي رظحلا دعب ىمألا نإ : ءاملعلا ضعب لاق دقلو -
 ةحابإلا نإ :اولاق رووملا نكلو , اوداطصاف مالح اذإو ٠ : ىلاعت هلوق لثم
 هنأ ليادب , رمآلا ةنس لصأ نمال , نئارقلا نم تمبف رظحلا دعب ىمآلا ىف
 خلسن | اذإف» :ىلاعت هلوق لثموف بلطالن وكي كلذ عمو , رظحلا دعب نركي دق
 رظحلا دعب رمآلا ناكولو موعدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف مرجلا ربشالا
 . صنلا اذه ىضتقم ًابجاو لتقلا ناك ام ةحابالل

 ناارقلاو ًابدنوأ ًابوجو بلطال نوكي ىمألا نإ : ءادعلا ضعب لاقد
 نكلو .ىوفالا ىنعملا نوكي دق كلذ نأ انررق دقو : امهدحأل هنيعت ىلا ىه
 «بلاغلاوهىمتحلابلطلا نأدجت ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا عبنتب
 . لصألا وه كلذ ناكف

 « عوقولا بلط ىلع لدت مب ركلا نآرقلا ىف رمآلا ةغيصو - ؟ا/ا/
 ةدحو ىضتقتال اك ارا ركستىضتق:الو , دوجولا ىف هب رومأملا ةيهام ققحتو

 ( هقفلا لوصأ- ١؟)



 اس !07معاس

 نكلو ؛ ةدحو الو ًآراركن اهتاذيىضتقتال ؛ةالصأ اوميقأ , : ىلاعتهلوقف
 جحلاو ,ىلصأ ىنومتيأر اكاولصم : هلوقو « بالم ةمىنلا لعف رأ ركدلا لع لد

 : ارقد جلا نمانلا 6 نذأو» 0 : ىلاعتهل وق 2 صال ىضتقم ضاورفم

 ءاوجحف جا 5 ميل بتك هلأ نإ د

 اولاقن يك ىنلا 4 هب احصلا ضعب لأس كلذلو ؛ ًارار 5 ينتقل هع

 ءمتكرتام فورذ :٠ مالسلا هيلع لاقف ؟ هللا لوسراي ماع لكىأ :

 ناك ولو « ًاراركت ىضتةبال سأآلا نأ ىلع اذه لدف « تيجول معن تلق ا
 مالسلاوةالصا|هيلعهنأ راركمتلا لمتح هنأ ىلع ًاضيأ لدو : اولأسام هيضتتقي
 ١ . مطاؤس ليلدب و «تبجول معن تلق ول ٠ : لاق

 وأ ةدحو ىلإ رظن ريغ نم ةيهاملا داجبإ بلط ىلع لد: رمآلا ةنيصف
 دوجو ريغنم هيف ضرفتال صالا ىف دوق راركشلا وأ ةدحولاو ء راركد

 . اهيلع ةلدأ

 ىلع الو راركشلا ىلع لدنال اهئاذب رمألا ةغيص نأ اكو - 8
 « لعفلا عاقيإ بلطل اهنأل ءروقلا وأ ىخارتلا ىلع ًاضيأ لدت ال ةدحولا
 ىف مالاف ؛ رخخآ ليلدب الإ هيف اممهدحأ قةحتيال ناديق ةيروفلاو ىخارقلاو
 : وأةيروفلاو ,دييقتلا ىلع ليلد ماق اذإ الإ ديقيال قلطملاو , قلطم ظفل هتاذ
 ميلع بتنك هللا نإ ه : الكم ىنلا لاق اذإ :اف ؛ رخآ ليلدب تبثت ىخارتلا
 اورخأت نإ ثيحن « جحلا ىلع ةردقلا روف اوجحي نأ لدبال ءاوجخ حلا
 صال |ةلالد مدعلو « نوءأيال اورخأت اذإ ثيحىخارتلا ىلع لديالو ؛ ارم

 ٠ ىخارتلا ىلع بجأو وأ ءروفلا لع بجاوجحلا نأىف ءابقفلا فاتخا كلذ ىلع

 ىلعالو راركشتلا ىلع لديال ناك اذإ رمآلا نأ ظ حاليو اذه - 8
 ببسلا رركت نإف 3 ببسلأ كلذ عسل بدسب صل طي اذإ هنإف ةيروفلا

 اوداجاف ىف ذاولاو ةيئازلا» :ىلاعت هل هلوقك ةيسلا ىذتفعي ( رمألا هعم نر 1



 ل

 ةيالا ءىوت اكرمآلا اذهل ببس ىتزلا نإف « ةداج ةئام امهم دحاو لك

 قراسلاو ١ . ىلاعت هلوق كلذكو ,دحلا بجو لعفلا رركتت اذإف « ةميركلا

 كح زيزع هللاو هللا نء الاكن ابسكامب ءازج امه.ديأ اوعطقاف ةقراسلا

 ءادهش ةعبرأب أوت وتأيم مث تانصحلا نومري نيذلاو » : ىلاعت هلوق كلذكو.

 . « ًأدبأ ةدابش مط اولبقتالو « ةدلج نينا مموداجاف»

 نم كلذ سيلو « ببسلا رركسشب هب رومأملا رركستي م أرجلا هذه ىف

 دق كلذكو هب رمالا قلعت ىذلا ببسلا وه امنإو. اماذ ىف رمألا ةفيع

 نامزألابابيف رومأملا طاني ىتلا رماوألا ف روفلا ًاديفمرمآلا ىف ببسلا نوكي.

 نف» :ىلاعت هلوقف ءهرركستب رركستيو هب رومأملا بجي هلوخدب نمزلا نافذ

 ىلع هب رومأملا نوكي ربشلا لوخدب هنأ .ايقفي ؛نل روش مكنم دبش.

 . ناضمر رهش روضح رركشب هب رومألا لعف رركتيو «روفلا

 «لبللا قسغ ىلإ سمشلا كولد ةالصلا مقأ » : ىلاعت هلوق كلذكحو

 بجيو « نامزلا رركستب رركتيف « رركدملا نامزلاب انه رمآلا طيترا دق
 . امح رمآلا هيف

 رمآلا هغيصب روفلا ىلع بجيالو رركتتي ال هب رومأملا نأ نيبقي اذ و

 رركتيال الإو « كلذ ببسلا بجوتسا نإ ببسلا اعين رركتتب لب ؛ ةدرجلا

 . حلا ُْق نأشلا وه 7

 هيف لخدي الو , طقف هانعم نمضتي ام بوجو ىضتقي رمآلا لهو

 . اذه 2 ماكتناف ؟ هقي رظ نع الإ 4 رومأللا قدحتي الام

 : هنالا بجاولا م2 الا

 « اهبالإ مت ال لئاسو اهل تابجاولا نأ ةيبقفلا تاررقملانم

 نوكي ا ارمأ نوكيىمتملا لعفلا بلط ىأ بوجولا ديفي ىذلارمآلا لهخ

 بجاولا ميال ام نإ : لوصأألا ءاءلع نم نورث" آلا لاق دقل , هنادآل اليبس

ا رمآلا ىضتش ةالصإ ا رمآلاو 3 ًارودقم مادام امجاو نوكي هي الإ.
 ءوضل 



 خم

 .ضتقيالجحلاب رمآلا نكل وءبجاو وهف هب الإتتالو , ةالصلل طرش وه ذإ
 هللادنع نم ىه امإ , ناسنإلا رودقمف تسيل ؟ءاطتسلا نآل , ةعاطتسالا

 نآل « باصن ناسنإلا دنع نوكي نأ ىضتقيال ةاكرلاب رمآلاو , مكسحلا ىلعلا
 . فلك لا رودقم ىف سيل باصنا دا<يإ

 .قد اببس ناك نإ هب الإ بجاولا متي الام نإ : ءابقفلا ضعب لاق دقلو

 ىعسي نأك « با<إلا هلوانقي كلذ ىلعو ءرمأللا هلوانت  فلكملارودقم
 .كسانمو كه ىك] ىعسلاكو , ةعملا ةالصب رمآلا ىضتةب بجاو هنإف ةالصلا
 .هذه لكن إف « ابقحتسمل ةاكرلا ليصوتل لمعلاكو ؛ جحلا ىدؤي ىل جحلا

 رمألا ىضتقمبو « بجاولا باإب ةبجاو نوكستف , بجاولا ءادأل بابسأ
 . باحجيإلا هب تبث ىذلا

 رمألاب ارجاو نوكيال هناف اطرمش هب الإ ء بجاولا متيالام ناك اذإ امأ
 .. عراشلا نم صنب الإ تبثي ال اطرش هنوكن آل , بجاولا هب بجو ىذلا
 كلذ ناأكف 53 لقتسم رمأب الإ ةالصلا ةحصل اطرش هنوك تال ءوضولاف

 .ىذلا رمآلا ال ءهبوجو تثأ ىذلا رمألا وه ةيطرشلا تيثأ ىذلا رمآلا
 . هل اطرش اذه ناك ىذلا بجاولا لصأ تبثأ

 : نيمسق اهب الإ بجاولا متيال ىتلا رومآلا نوكت ىأرلا اذه لعو

 القتسم اهبوجو تبي هذهف ء طورش هنأ لع عراشلا صنام ( امهدحأ )
 .تبجو اهمال , هب اجاب تبجو اهنإ لاقي نآل ةجاحالو ةيطرشلا تا.ثإ ىضتقمب

 . صاخ باجياب

 .ىهف « اهدوجوب الإ بجاولا دجوي نأ نكميال ىرخأ رومأ ( ىناثلاو )
 .ىعسلاك اهب الإ بجاولا ءادأ ققحتيال ةرودقملا ناسنالا لاعفأ نم بابسأ
 .ءادآل تبثي اهياجيإ هذهف « محلا ةضيرف ءادآل ةسدقملا ىضارالا ىلإ باهذلل

 . رمآلا لصأ بوجوب ةبجاو نوكنف« عن تتبتف , هسفن بجاولا



 دس امإ

 ىلع مالكلا دنع هيف لوقلا لصفتس عئارذلا باوبأ' نم باب اذه نإو

 ٠ . عئارذلا#

 ىبهنلا

 ىضتقي رمآلاك ىهنلاو « لعف نع فكلا بلط وه ىبنلا 18١

 ًاعئاط هنع ىبنملاكرّثي نمنأ ىلع ىعرشلا فرعلا نآلل « ىمتحلا فكلا بلط-

 الثتمم دعي ىنزلا كرت نف . امومذم ايصاع دعب كرت مل نمو » احودمب نوكي

 ءاهتن الا بوج و ىلع نأ رقلا ضن دقل و .امومذم دعي هلعف نمو ؛ ا>ودمم اعئاط

 قبسام لك كلذ قوف هنأ و « اوبتناف هنع ى اهنامو ه : ىلاعت لاقف « ىبنلا دنع

 ىبنلا نآل , انه قاسي نأ حصي ىعتلا بلطلا رمآلا نأ ىلع لالدتسالا ىف:

 . بلطلا ىف امامت هلثم وهف فكلل ابلط الإ سيل هتاذ ىفب

 مأ ًايمتح ناكأ ءاوس ء فكلا بلطل ىبنلا نإ لاق نم ءاملعلا نم نإو

 ىلا ىه نئارقلاو  هوركملا لءشيو , مارحلا لمشيل « ىمت> ريغ ناك

 05 صنلا نم عراشلا دارأ نيرمآلا ىأ نيعنت

 كلذك ةدحولا ىلع الو راركشلا ىلع لدبال رمآلا نأ اكو - م

 همداخل لوقي نف نامزي ديقتلا ىلع الو , ماودلا ىلع هتغيصب لدي ال ىبنلا

 لاق اذإو , « هئارش نع مئادلا عنملا ةغيصلا تاذ ىضتقتال محللا ىرتشتالا

 .محللا لك أ نعمثادلا عنملا ىضتقي الىهنلا نامه لك أمال ضي رملل يبطل:

 هنكلو « ماودلا ىلع هتغبصب لدي ىنلا نإ :  ءايلعلا ضعب لاق دقلو

 نإو « دوجولاىف ةيهاملا لوخد نم عنملا ىضتقي ىهنلا نآل ٠ تيقوتلا لبقي.

 مداخلا دعي قباسلا لاثملا قف « ىهنلا ةغيصل ةفلاخ دعي تقو ىأ ىف احاخدإ

 ءاغلإب مودخملا نم صن ردصي مل مادام تقو ىأ ىف محللا ىرتشا اذإ ًايصاع.

 نم اهديقي دبق الو نامزلا نع ةقلط» ىبنلا ةغيص تماد اف , قباسلا هيه

 . ةرمتسم ةعاد ىبف فرعلا وأ نئارقلا وأ صوصنلا
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 جنملا درب ىضتشي ىهنلا نأ تش نم كديع ةيروفلا ىضتقي ال ىهنلا نإو

 اذإ الإ هعضو لصأب ماودلل هنأ لوقي نم امأو ب ةنع ىلا دوجو نع

 ,عونمملا رمآلاىهنملا عقوأ اذاف , ةيروفلا ىضتقي هنإ لوقي هناف هديقيام تبث
 . ميقتسم رظنلا نم هجو هل مالكلا كلذ نأو . ًافلاخم دعي

 : تاسفلا لع ىهذلاةلالد

 .تالماعملا وأ تادابعلا نم ىعرش رمأ ىلع ىهنلا ددو اذإ -
 ىهنلا نوكي نيديعاا موي موص نع ىهنلا درو اذاف . داسفلا ىهنلا ىضتقي لهف

 .تفلتخا دول ؟ اذكهو .. داسفلا كلذ ىضتقي هناف هيخأ عيب ىلع ناسنإلا
 : لاوقأ ةئالث ىلع كلذ ىف ءاملعلا

 مويلا وهو , كششلا موص نع ىهنلاف « ةلماك هناكرأو هتتص طورش ىوتسا دق
 حضي لب 5 هنالطب ىضتقي.ال ناضمر نم مأ نايعش نموهأ ىرديال ىذلا

 ىضتقي ال قيرشتلا مايأو نيديعلا موي موص نع ىبنلاو ةهأ ركلا عم موصلا
 مدع عم عيبلا نع ىبنلا كلذك و , ميرحتلا عم موصلا حمصي لب « نالطبلا

 مادنلأ دنع عيبلا نع ىبنلاو )2 جادزلا لع نالطب ىضتقيال ريغلا ةيطخ ىلع

 لك ىف دقعلا ممصي لب « اذكهو , عيبلا نالطب ىضتقيال ةعمجا موي ةالصلل
 ٠ . ةهاركلاا عم لاوحألا هذه

 تادايعلان م هنع ىبنملا ناك أ ءاوس داسفلا ىضتقي ىهنلا نأ : ىناثلا لوقلا
 عراشلا كح نم دمتست تادابعلاو دوقعلا ةمالس نآل , تالماعملا نم ناك مأ
 ماكحأ تضقانت الإو 2 اتمالس هرارق] عم قالتيال ابنع ىبنلاو 3 اهتحصب



 تامس الا

 مكحلادمتست ًاعيمجانأذإ «تالماعملاو تادايعلا كلذ ىفى وتسيو ؛ ع راشلا

 . ةيفاونو هرماوأ نم اهتحصب

 لوقلاكلذو - لوصألا ءاءلع نم نيقق#لا رايتخا وه : ثلاثا ل وقلا

 موي موص نع ىبنلاك تدسف تادايعلا ىف ناك نإ ىبنلا نأ ررقي وهف ءظسو

قي رشفلا مايأ موص نع ىهغلاو 3 ديعلا
 ف ناك نإو 3 لطيي أبيف مو.علاف 6 

ئلا تقو عيبا نع ىهملاك دسفي ال تاالماعملا
 قلت نع ىبذلاو 6 ةعمجلل هأد

 . دقعلا نالطب ىضتقيال ءارشاا ىف علسلا

 دصقي تأدابعلا نأ  داسفاا ىضتقي تادابعلا ىف ىبنلا نأ ىلع ليلدلاو

 نآلو « هنع ىبني امب ىلاعت هلا ىلإ برقتي الو , ىلاعت هتلا ىلإ برقتلا اهئادأب

 اهب كلذ عم قلعت اذإف « ىلاعت هلا رماوأ ام تقلعت ةينيد تافيلكت تادابعلا

 نيدراو ىبنااو ىمآلا ناك الإ و ءهب رومأملا ريغ ىدؤملا نأ كلذ ىنعف هيب

 نوكي نأ الإ ضقانتتلا عنمل ليبس الو , ضقانتلا نوكيف دحاو لحي ىلع

 هربتعي مل مآل ءادأ ىبنلا عم ءادآلا نوكيو « بولطملا ريغ ىبنلا عضوم

 . ةدايعب سيل ام ىدأ دف كلذ عم لمف اذإف ؛ ةدابع عراشلا

 ىهنلا مادام داسفلا ىضتقي ال تالماعملا ف ىبنلا نأ ىلع ليلدلاو - ١

 ةحصلابمكحلانأ وه -ةررقملاابطورشنم ًاطرشوأ اهناكرأ نم انكر سمر

 ءامجوي الوأ هراثأ بجوي دقعلا نوك هيلع بنش ىعضو مكح داسفلا وأ

 ءاناكراراطاطو رشع راشلا اهررقىتلاناك رآلإ و طورشلا عبتت د وقعلا راثآو

 طبت ىتلا ةيداعلارومالا نم اهون و دوقعلاو ؛ رثآلا ققحت دقف تققحت نإف

 «ىلاعتهللاىلإ برقتلا امنم دوصقملا سولو  ةيويندلا مه امعأو سانلا شاعمب

 نوكي كلذ ىلعو « هسفن حلاصل فلكملا اهريختي ىتلا تاحابملا نم ىه امنإ

و ىف عيبلأ نع عرامشلا ئونا نأ دوصقملا نم
 عقو اذإ كلذ عمد 2« نيعم تق

 :« ناكرآلاو طورشلاا رفاوتل ةعبام راثألا نأ راثآلا بترتت ىبنلا لاح ىف



 همس 186 -

 ققحتي نأ نكمي الو « ىلاعت هللا نم لوبقلل ةعبات اهراث آف تادايعلا فالخت
 ىهنأ عم لوبقلا

 ش
 ةقالع هل سيل ذإ « تالماعملا ىف الو تادابعلا ىف ال هتاذ ىف لاطبإلا ىلع لدي ال ىبنلا ظفل ذإ , داسفلا ىضتقيال هتاذ ىف ىهنلا نإف كلذ قوفد

 . ناعمتج< ال اضرلاد بضخلاو « ىلاعت هللا اضرأ بلط تادابعلاو , عقو اذإ هللا بضغ ىضتقي هنع ىبنملا نأ ذإ « ةمزالتم اهنإف ةدابعلا ىف امأ « ابنع ىبنملا تالماعملا عم ةمزالتم ريغ دصاقملا كلتو ىناعملا هذه نإو . دصاقمو ناعم نم هيلع لمتشي اهب ءىجي امتإو . داسفلاو ةحصلاب

 ماكحالا جارختساب لصتتىلا ةيظفللا ثحابملا انيب دق انه ىلإ -6
 . . ضراعت ناك نإ صوصنلا ديغ ةادآلا ىف نوكنال خسنلا ماكحأ نإف « خسنلا وه كلذو « اهريغ ىف نوكي الو صوصنلا صاوخ نموهع وضومل ىدصتن صوصنلا ف مالكلا كرتن نأ لبقو 2 ص روصنلا نم

 خسملا

: 
 امهرهاوان ف ةبن آر فلا صوصنلا نم ناصن 0 راعت اذإ

١5 

: 
 قيفوتلا هجوأ نم هجو ىأب امهسدب قيفوتلا نم دبال هناف

 صصخيف , ًاماع رخآلاو , ًاصاخ امهدحأ نوكي نأ قيفوتلا نمو )١(

 اهيلعن وكي ىتاةبترملا ىلإ ةبسفلاب هانيب و« ماعلا صيصخت ىف هانيب ىذلا وحنلا
 . هعضوم ىف كلذ ىف فالتخالا انيب دقو « ةينظلا وأ ةيعطقلا نم صصخلا

 رخآلا ص نا عم قالتي ثيحب نيصنلا دحأ لوؤي نأ قيفوتلا نمو (ب)
 دقو .ةررقملا ءىدابملل ضراعملا صنأا عوطي نأ نم دبالف ,ررقملا كلذ فئاخ رخآلاو « ةعيرشلا رومأ نم ررقم رمأعم قفتي نيصنلا دحأ ناك اذإ
 هوجولا نم هجوب امهنيب قيفوتلا نكمي مل اذإذ ٠ ليوأتلا باب ف كلذ انبي



 اموال

 داحآ ريخ رخآلاو ةيآ نينيلدلا دحأ ناك نإف : ًادنس امهاوقأب دبتجلا لخأأ

 ةينآرقلا ةيآلا ةظراعم ىلع ىوقيال هنآل ؛ دنسا فيعض داحآلا ريخ ريتعإ

 نمهجو ىأب امهنيب قيفوتاا نكميالو ,ةوقلا ىف ايواسق نإ و , ارمكح ةدن اعمو

 ًابجو فرعي يح دهتهلا فقوت امهنم دحاو لك نمز فرعي ملد هوجولا

اعم امهردأ نوكي نأب حيج رتلا هوجو نعم
 ىوقأ نوك“ ىتحت ةريغب ًادض

 ليقو « حيبملا ىلع مرح مدقي لبق , كلذ نكي م نإف « رخآلا نم الالدتسا

رخأتملا نإف امهنم لك خيرات فرع نإو ٠ فقوتلا نوكي
 ؛ مدقتملا خسني 

 ش . خسنلا عضوم اذدو

 ًايعرش ًاكح عراشلا عفر نييلوصآلا حالطصا ىف خسنلا - ١

 نوكي خسفلاف « صيصختلاو خسنلا نيب قرفلا نيبقي كلذبو , خارتم ليلدب

 نعأ رخأتم خسانلا نوكي لب ءًانامز نينرتقمريغ خوسنملاو خساذلا ناصنلا هيف

 ْ ش . خوسنملا

 ةلاسرف هنع هللا ىضر ىعفاششلا مامإلا خسنلا ىف مالكلا ررح نم لوأو

صغلا ءاغلإ ليبق نمال ماكحألا نايب ليبق نم هربتعا دقلو ء لوصألا
 .صو

 دقلوءصنلا مك ءاهن] هربتعي هنكلو « صنلل ءاغلإ خسنلا ريتعيال وهف

 خسنلا دح : لاقف خسنلا فرع كلذأو , مز> نبأ ليبساا اذه ىف هعم راس

 . )0١( لوآلا ىمألا نامز ءاهتنا نايب هنأ

 نايبلا عاونأ نم عون هنإف نيعم مكح لمعلا ءاهتنا نايب خسنلا ناك اذإ و

 ليصفت هيفنايب : نيمسق ىلإ ناببلا مسقني رظنلاكلذ ىضتقم ىلعهنإو رخأتملا

 امداخ نيصنلادحأ نوكيو,ناصنلاهيف لمعي !ذهو « ماع صيصخت وأ لمجمل



 ل 1مل --

 ريغ نم هب لمعلا دعب مكسحلاب لمعلا ءاهتنأ نآيب ىناثلا مسقلاو ؛ رخآلا صنلا
 .٠ صنلا يغلي نأ

 . :0) ًاخيسن ءانئتسا لكس يلو ؛ ءانثتسا خسن لك نأ لوقلا ناوص ذئنيح نوكيو «نامزألا رئاس نود لمءلاب هصيصخد نامز ءانثتسا هنأثل . ءانثتسالا عاونأ نم عون خسفلا نإ ه : كلذهف لوقي و «ةنمزالا مودع مكحلا لوانتيلب «هأدؤم مومو اطفللا ل وانتيال ضيصختلا لاكشا .نم لكش خسنلا نأ ررقيف « اذه نم دعبأ مزح نبأ بهذيد - ١8
 .ءاسقب عم لمعب وا ظفلب هصيصخت نوكيف ؛ ًانايحأ ظفللا مومع : نامومت هل مكسحلاب قطني ىذلا ظفللا نأ ىلإ ريشي مزح نبا نأ اذه نم ىرنو

 . ةرايزلا عنمب ناك ىذلا الك ىنلا هيلإ راشأ ىذلا ,صنلاب ىامزلا صرصختلا ىنمم ىف وهو « عنملا ءاهتا نيبي صنلا اذه نإف ( اهورورفالأ روبقلا ةرايز نع مكتين تنك ): نام هلوق هالئف , خسنلا وه هصيصختو ةنم زالاب قلعتي مومعو . دارفآلا قابف محلا

 مئات ناك ةيذغألا ضعب ميرحتف , ةقباسلا هب واهسلا تانايدلا ىف تءاج ماكحأ .ضعب مالسإلا خسن دقف © مالسإلا ع عقو دق خسنلاو 89
 اذإو ؛ مهتهارش نع سوفنلا هذه مظفي دق ميرحتلاو « مهه رشلو ممدابكأ ظاغل دوولا ىلع ةمبطالا هذه مرت دقف 6 مالسإلا اهحابأف : دوولا دنع
 . ء مظعب طلتخاام وأ اياوحلا وأ امهرووظ تامحام الإ (بموحش مييلع انمرح لاو رّقما| نمو ءرفظ ىذ لك انمرح اوداه نيذلا ىلع ود :ىلاعت لاق

 .ددعلا ىف قالطإلا سن دقنآرقلا نوكي ًا-ديحص !ذه ناك اذاف ؛ ددع ريغلل] ءاسنلا نم ججأ وزللا 4 ابإ انيديأ نيب أ ةيدووملا صوصنلا قات دوعو دقلو
 . عبرأب هدبقو

 سس

 ."0/ ص و > ىرهاظا مزح نبال ماكحإلا 00



 سه امال

 -فالتخاب فاتت ىتلا ماكحالا نم وهامنإ نآرقلا هخسام وءةقباسلا عكارشلا

 .نم قتشيامو لئاضفلا نم م معلا ةفص هلام امأ « رصعااو ناكملاو نام لا

 «ةيدباألا ةيناسنالاةعب رش هنآلدئاقعلاك خسنلل لباق ريغدن افةين اسن إلا ةرطفلا

 'انيحوأ ىذلاو ًاحون هب صوام نيدلا نم مكل عرش ه : ىلاعت لاق اذلو

 1 ' « سسيعو ىسومو ميهأ ريإ هب انيصو امو كيلإ

 -.ناك دقف 3 قباسلا ثيدحلا ُْق ام مالسإلا ف خسنلا عقو دقو م ٠ ١4

 ةليقلا َّق خسنلا عقو دقو 0 ةحابالا مم عنملا
لعب نيدسملا ةليق تناك كف

 

 هللا خس أربش رشع ةتس و دعبو ءسدقملا تيب ىلإ ةئيدملا ىلإ ةرجحلا

 . هلوق كلذ روص دقو « مارحلا تيبلا ىلإ هاجتالاب رمأو كلذ ىلاعتو هن احبس

ل كبجو باق:ىرن دقد :ىلاعت
 ١ كبجو لوف 3 اهاضرت ةليق كنيلونلف ءامسلا 

 اميحوءمارحلا دجسملا راش
 هرطش مكهوجو اولوذ منك

 1 اوتوأنيذلا نإو )2

 .٠ « نولمعي امع لفاغب هللا امو مهيد نم قحلا هنأ نويلعيل باتكلا

 «سدقملا تيب ىلإ كلذ لبق تناك ةليقلا نأ ةئسلا ىف تبث دقو

 . اذه ىلإ ريشت ةعركلا ةبآلاو

 .ىلا ثراول ةيصولا ءابقفلا روممج دنع ثيراوملا تايآ تخسن دقلو

 ًاريخ كرت نإ توما مدحأ رضح اذإ لع بتكو : ىلاعت هلوقب تقيث

 . نم فاخ نف ه «٠ نيقتملا ىلع ًاقح فو رعملاب نيب رفألاو نيدلاولل ةيصولا

 زاوجص الا اذهنم تبث دقف ءهيلع مثإ الف بنيب حلصأف و وأ ًافنج صوم

 . ةيصولانم هيلع لعتشت امدعب قبو « نيب رقآلا نم ثراول ةيصولا بوجو لب

 فالاخ ىلع ءزاوجلا ىلع وأ ء بوجولا لصأ ىلع براقألا نم ثراولا ريغل

 . نع صصخملا ريخأت نوزهب نيذلا ءادلعلا ضعب ةدعاق ىلعو كلذ ىف ءاملعلا

 ٠ ًاصيصخت كلذ ستعي ماعلا



 8 وجو نمةجدىأب قيفوتلا نكمأ نإو قيفوتلا عنع.ال قيمعلا رظنلا نكمل و»
 صنلا لامعإ وء تنل لامعإ مدع ىضتقي خيسنلا نال , خسنلا لع مدقي قيفوتلا
 00 . هلابعإ مدع نم ىلوأ قيفوتاا بورض نم برضب

 هنإذ « ةيمالسإلا ةميرشلا ىف خسنلا ناك اذامل : لئاةلوقي دقو - ١93
 نوناق لالحإ و نوناق ءاغاإب كلذو « رشبلا اهعضي ىتلا نيناوقلا ىف زاج اذإ:
 .ًاريبك ًاولعكلذ نعدتنلا ىلاعت .هلوقال و هلعف ىف ًاطخلا ىرحجيال ىذلا هللا نوناق“ اهنإف ءامسلا عّئارش امأ « بيصي و ءىطخي ناسنإلاو , ةيناسنإ براحت رعبا نيناوق نآل كلذو  بويغلا مالع اهني ىتلا ةعيرشلا ىف غوسيال هنإف هلع.

 «ةدحاوةلك اش ىلع سانلا قلخي مل هناحبس هنكلو , ددعتتال ابلصأ ىف ةدحاو.: ىهو . رشبلل ىلاعت هللا حالصإ ءامسلا عئارش نأ كلذ نع باوجلاو
 ,ىرخألا ف حلصتالو ةفئاطف ةيليصفتلا ماكل | ضعب فلتخت نأ دبال ناكف :
 لايجألا اهبف فلتخت ىتا رومآلا ىف ةيوامسلا عئارشلا ىف خسانتلا كلذل ناكف-
 2 ممألا ماوق هب امو « لئاضفلا لصأ وه ايف خسانت الو , ةيناسإلا"
 .درحوتلاب قلعتيامو.

 ىلاعت هللا هثعب ٍةيلكَِم ىنلا نآل , ةيمالسإلا ةعيرشلا ف خسنلا ىرج دقو
 هللا مذخأ كلذلو ٠ اهرقاطأ ام ةدحاو ةعفد ةيعرشلا ماكحألاب اوبطوخ. واف « ماظن الو نوناقب هلبق نم اوديقتي مو « نيد ىوذ اونوكي مل موق ىف
 أويطوخ,ةلضافةيقلخ مئاكش ىلع مهسفنأ اوضارد مالسإلا ةشاشب اوقاذ اذإ. ىح ؟نوقيطي.ام ماكحألا نم لوسرلا ىلع لؤف ٠ جيردتلاب ىلاعت و هناحبس-
 :لاثماألا ضعب كلذ لع برضنل و « اهيذ دبيقتال ىتلا ةدلاخلا ةعبرشلا ماكحأب

 نأ نوغيستسي اونوكيلو قوقح تاذ مثدنع نكت مل ةأرملا نأ : اهوأ
 جاوزلا ةقيرط ممدنعبسنلا نكي مو . قوقحلا لك هل القتسم ًاناسنإ نوكست:
 دقو مالسإلا ءاج ايلف ء بسنلا تورث ًاقيرط ًانايحأ حافسلا ناكلب « هدحو.
 ,ةيجوزلا قوقح ضعب نط نوطعي و (لئالخلا ىأ)نادخالا نوذخت مدج وم“



 -1494ب

 -هىدابمب اوسنأتسا اذإ تح , ًادمأ كلذ ىلع مبكر تف « ةعتملاب ىمسيامف كلذو

 ىذلا ىعرشلا جا وزلاب ة رسآلا ماكحأ تررقتو اذه حسن مالسإلا
 لعج

ةلمأك اقوق> ةارملل
و 6-١ هن احبس لاق 7 

نواع ىذلا لثم نط
 : . 

دبعي , ةينثو لهأ اوناك نيكرشملا نأ : اهنا
 ٠ نمىنلاعنف « ناثوالا نو

 ءافعضضعب سوفن ىف كلذ نم ءىشىلإ ىدؤي ال ىح روبقلا ةرايز
 ..ناميإلا

 كرشلا ةلود تلاز اذإ ىتح نييلسملا نم
 هذه ىف ديعي نأ ناطيشلا سيو ؛

م ىنلا حابأ ناثوآلا قي رط نم ضرألا
 -:مالسلاهيلعلاقفءروبقلاةرابز قا
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 -دقف « تباث كع ماظن ىلع ريسي نكي مل ةيلهاجلا ىف ثاريملا نإ : اهثلاث

 ىف ةأرملاو ءىاعي نم اهب ىصوي ًانايحأو , ةكرتلا ذخأي دالوالا ريك أ ناك

 .نيدلاولا ف ةيصولا نوكمت نأ الوأ بجوأف , بيصن امل سيللاوحألا لك

 -ةكحملا ثاريملا ةيآ تءاج ؛ كلذ اوفلأ اذإ بح نييعت ريغ نم نيب رفألاو

لداعلا عيزوتلا كلذ ضئارفلاءاكح أب ةكرقلا تعزوو
 ..لاجرللو» :ىلاعت لاق 

 ,مألا ةيارقل لعجو «...بيصن ءاسنللو « نوبرقألاو نادل ولا كرتاممبيصت

 .. ريكأ ًاردق ذخأتب آلا ةبارق تناك ن إو, ثاريم بألا ةبارقل اك« ًاثاريم

 -« أآمجب نورخافتي برع)] ناك دقف « سيملاو رمخال ةبسنلاب : ابعبار

ةعاجشلا ىلع مهضعب نالمحب ذإ «ايازم امهيف نودحو
 ..تناك دقو « لذرلاو 

 .مالسإلا امهمرح مف « ةقيض ةيع (ةجالامبقافآو « كلذ ابق رذتسا دق وقع

 ريغ اممنأ ىلإراشأ هتكلو ءرمآلا لوأف
 ٠ ناسحتسا مدعىل] راشأف نينسحتسم

ألاو ليخنلا تارمش نمو و : ىلا هلوق ىف راللا
 هنم نوذختت بانع

واقعي موقل ةيآل كلذ ىف نإ ءانسح اقزرو
 .قذرلاو ركسلا نيب ةلب اقملاف ن

,مث. انسح ًاقزر سيل هنإلءًانسحتسم ًارمأس يل ركسلا نأ ىلإ ءىوي نسملا
 

حضوأ لكشب رسيملاو رألا راضم هن احس نيب
 .. نع كنولأسي »'ىلاعت لاقف « 

 -ديهع صقلا اذه نإو ء سانلل عفاتمو نيبك مثل امهيف لق ءرسبملاو رخلا



 ها
 .انيهتتأ مث وايقَتأ حاصف ءنووهنم تأ ليف ةالصا نعو هللا ركذ نع مدصيو , سيملاو رثلا ىف ءاضغبلاو ةوأدعلا مكتيب عقوي نأ ناطيشلا ديرب ام , نوحلفت مكلعل هوينتجاف ناطيبشلا' لمع نم سجر مالزألاو ناصتالاو رسيملاو رخل امنإ اونمآ نيذلا اهيأي ىلاعتهلوق عطاتلا يرحتلاب لزفف ,ةلاح الةمرح اهنأ نونمؤملا كردأ ذدنعو- , ليللا نم افرطو رابنلا ةماعابك نقي نمؤملأ ناكف « نولوقت ام اوملعت تح ىراكس متأد ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهمأاي » : ىلاعت لاقف تاقوألا رثكأ ىف ىبنلا كلذ دعب ءاج دقلو ٠ مالسإلا ءىدابم عم قفتت رجلا نأ ةباحصلا نم ءايقتألا رابك كردأ نددنعو  ىهنلاب صنلا حرصيم نكلو- , ىهنلا عضو» ن وكي هعفانم نم رثكأ هراضم ن وك سمأ لك نال , ميرحتلل“

 م6١ انيد مالسإلا مكل تيضرو ىمعت ميل تمَعأو مكلنيحا ْ مل تاكأ مويلا م : ىلاعت هلوق لوزن تمن دقو : ةمايقلا موي ىلإ ةمكحم تيقب الوزن ةعيرمشلا تع اذإ ىح كلذ دعب خسنلاب اهانأمث , ةبتقو لالا اجالع نوكُت ماكحأ ريرقت ىضتقاو « دعب نم اجرت مث  ةمئاق ماكحأ ىلع توكسلا ىضتقأ م ماكحالا نس ف َج ردتلا ناك فريك نيب انه نمد

 : خسذلا ورش

 : طورش ةعبرأ خسنلا ىف طرتشإ - 95
 . , ًادبأ ةداوش ممل اولبقت الو ٠ : ىلاعت لاق“ دقق ديبأَتلاب نرقأ دق مكح اذه نإف «هتبوت لبق فذق ىف دودلا ةداهش- لوبق مدع ًاضيأ كلذ نمو« ةمايقلا موي ىلإ ضام دابجلا ٠ نال ىنلا لاق“ دقف خسأ# ال دابجلا نإ . ءابقفلا لاق اذإو , دحاو خوسنملاو خسانلا لزنمو- ,صنلا لصألةضقانم اذه ىف نكي الإ و :خسفي ال مكسحلا كلذ لثم نإف« دلاخ- ىدب أ ىكح هنأ ديفت ةرابعب نرتقم ديغخ ودنملا مكحلا نوكي نأ : اطوأ

 للعءالقملا قفتا ارومألا نم خوسنملا مكحلا نوكي الأ: الا طرشنا



1 

 مالو

 مظلاو ءلدعلاو قدصااونيدلاولا ربو ىلامت هللابنامبإلا لثم ابحبق وأ اهنسح-

 ىلع لايجآلاو روصعلا لك ىف سانلا هيلع عضاوت امم كلذ ريغو ؛ بذكلاو.

 «خسذيال هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دق اذه نإف « لوذرم رش وأ ؛ لوبقم ريخ هنأ

 . ةلكاشلا هذه ىلع مكح خسني مل هنأ تبثي ءارقتسالاب هنإو.

 صنلا نع لوزألا ىف ًارخآتم خسانلا صنلا نوكي نأ : ثلاثلا طرشلا

 عي نأ دبال ناكف , هكح خسف ىذلا صنلا محل ءانإ خسفلا نآل , خومنملا

 . ةدحاو ةوف َْق ناصنلا نوكي نأو 2( هدعب

 احرص هيف خسنلا نكي ىذلا ىنمضلا خسنلل ةيسنلاب هنأ : عبارلا طرا

 نم هجو ىأب ًانكمم قيفوتلا ناك نإف « نكمم ريغ قيفوتلا نوكي نأ دبال"

 ظفللاهقيطي ىذلا ليوأتا نم برضذإ ولو 2 قيفوتلا هوجو.
 ىلإ راصيال هن إف

 الإ كلذ ىلإ راصي الوءصنال لامعإ مدعو , محلل ءاهنإ خينلا نآل , خسنلا

 . افنآ انيب اك قيفوتلا رذعت دنع

 : خسألا لبقي الاه

 خيفلا لبقت ال ىتلا ماكحالا نم نأ نيرقي مالكلا اذه نمو  ة؟ةس

ىلع تقفتاو لوقعلا هتتيثأ امو ديبأتلا ىلع هيف صنام-
 رييغتلل لباق ريغ هنأ 

 ىف سانلا هيلع تعضاوت لب « اهلك ةيواسلا عئارشل' ىف ماكحاللا هيف تدحتاذ

 . راصعالاو راصمألا لك

 ماكحالاف ء« صوصنلا ريغب ةتباذل ماكحالا ًاضيأ خيسفلا لبقي ال امو

 ءاغلإ نآل , خسنلا لبق:ال ماع لكشب ىأرلاو سايقلاو عامجإلاب ةتباثلا

 لقتنا نأ دعبو هريرقتو ٌةُيَليَو هين لوق وأ ىلاعت هللا لوقب ماكحألا

ب رك ذي امو « تتيثو ماكحألا ترقتسا دق ىلعألا قيفرلا ىلإ الكم ىنلا
 دع

 ابخسي الف ؛ اهنم قتشم املع ىنيم وه اعز ةيعرشلا رداصملا نم صوصناا

 ١ عررشلا الع صن ةمئاق اصوصت تسييل اهنآلل اهيف خسانتلا ىرحي الو
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 : 01 : .: حمفنلا ماينقا
 وه حيرصلاو . ىنض خسند .حيرص خسن ىلإ خسنلا مسقني - 1

 نيناوقلا ىف هلثمو)» حيرص انه خسنلل نإف ( اهوردزف الأ روبقلا ةرايذ نع متيم تنك ) : هايم هلوق لم خوسنملا محلا ءاهنإب هيف حرصي ىذلا
 ىف ىلا ةقباسلا نيناوقلاب لمعلا ىبتني هنأ ىلع نوناق نس صني نأ ةرضاخلا
 : سدقملا تيب ىلإ هاجتالا خسن ىف هلوق حيرصلا خسنلا نمو 2, هعوضوم
 قرشملا هلل لق اهيلع اوناك ىلا مهتابق نع مالو ام سانلا نم ءابفسلا ل وقيس »
 منك (ئيحو « مارحلا دجسملا رطش كهجد لوف » : دعب هلوق مث « برغملاو
 . ىلوآلا ةلبقلا خسنب اح رصت انه دجتف , هرطش مكهوجد اولوف

 نأب «امهتيب قيفوتلا نكي الو ناصن ضراعتي نأ وه ىنمضلا خسنلاو
 ؛ امهنيب قيفوتلا نكمي الو « باجيإلاو بلسأاب دحأو عضوم ىلع ادراوتي
 نإ :ءابقفلالوقيو , قباسلا مكح ىبني امهنم رخأتملا نإف « امهخرات ملع دقو
 اهيلع تلمتشا ىتلاثراولل ةيصولل ثيراوملا ةبآ خسن ىمضلا خسنلا اذه نم
 . ةيصولا ةيآ

 : نيمسق ىلإ مسقني ىمضلا خسنلا نم عونلا اذه نإو - 06
 دقو ٠ مدقتملا صنلا اهيلع لمتشا ىلا ماكحالا لكل خسن : امهدحأ

 ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيثلاو» : ىلاعت هلوق كلذ نم اوركذ
 : ىلاعت هلوق تخين اهنأ ىعدا دقف , ارشعو ربشأ ةعبرأ نوسفنأب نصب رثي
 .لوحلا ىلإ اعاتم مبجأو زل ةيصو اجا وزأ نورذيو « مكنم نوفوتي نيذلاود
 : , ميلع حانج الف نجرخ نإف جارخأ ريغ

 .نكمأ ثيحو , نكمم قيفوتلا نآل , امهنيب خسن ال هنأ ىرن نحنو
 نإ , ال قح ابعوضوم ةيناثلاوءارشعو ربشأةعبرأ راظتنالا وهو « ةأرملا لع بجاولاب ةصاخىلوألا نوكدت نأب قيفوتلاو , خسنلل ليبس الف « قيفوتلا
 ةلماك ةنس اهجوز كام نكىذلا ةيجوزلا ل زغمف قبتنأ قحلا اط لعج عراشأ
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 حضاو كلذو « ةثرولا ىلع مثل الف ةراتخ تجرخ نإو . ةثرولا اهبجرخيال

 . صنلا نم نيب

 .جرخم نأب كلذو « قرجلا خسنلا وه ىنمضلا خسنلا نم ىناثلا مسقلاو

 فنذقلا دح ةبآ لم كلذو , رخأتملا صنلا هلمشيام مدقتملا صنلا مومح نم

 ةيناثلا هنمتجرخأو , ًامومع فذقلا مكح تنبب ىلوآلا ناف « ناعللا ةيآ عم

 . هتجوزل جورلا فذق نم نوكيام
 .صاخلا نوربتعي ءابقفلا نأل كلذ صنل ًارظن ًاخسن اذه رايتعا فنإو

 .نيذلاةيمنحلا و امهنم مدقتملا ناك آيأ اشسن هن وربتعي الو ًاصيصخت ماعلا عم

 دارفأ ضعب ىف ماعلا مدقتملا ىف مكحال آخيسان رخأتملا صاخلا نوربتعي

 .ىلع لدي اممناعللاةيآب ةنرتقم فذقلا دح ةيآ دن و , رخأتلا نوط رثشي ماعلا

 . خسنلا لدب صيصختلا

 : اهماكحآ خممذلا لذدد ىتلا صوصنلا

 .كاذ قفلاخ 2 ةنسلا ىف خيسنلا عوقو ىلع ءابقفلا قفتأ 105

 5 ةبعكلا ىلإ هاجيالاب خسن دق سدقملا تدب ؛ لإ هاجتالا نأ تبث هنأف « دحأ

 ةعتملا نأ تيثو « تحيبأ مث ةنسلا ىف اهنع ًايرنم ناكر وبقلا ةرايز نأ تبثو
 . اهخسنب عطاقلا صنلا ءاج م وفع عضوم تناك

 ف خسنلا فن دقو . هيف خسنلا عوقد ىلع دومخف مركلا نآرقلا مأ
 7 ب نآرقلا ف خسنلا تابثإل روهمجاجتحادقو«ىنابغصألا سم وبأ نآرقلا

 ««ابلثموأ اهنمريخب تأن اهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام » : ىلاعت هلوقب :الو أ
 . نآرقلا ىف خسنلا تبثت ةيآلا هذه ناف

 ه ةيصولا ةيآ مكحل ثاريملا تايآ حس ك العف خيسنلا عوقوب :ًاناثو
 . امماكحأ ىف خسنلا ىعدا ةيآ نيرمشع وحن ىطويسلا ىصحأ دقو.

 < لزني امب لعأ هللاو ةيآ ناكم ةيآ انلدب اذإو » : ىلاعت هلوقب :ًاكلاثو

 (هقفلا لوصأ ل م0
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 . ماكحألا ليدبت الإ ليدبتلا سيلو « ليدبتلا تبثت ةيآلا هذبف

 : ىنأي امي لسع وبأ جتحاو

 ىف ناكل نآر قلا هيلع لمتشا ام خيسن زاج ولف , لاطب إ خسنلا نأ : الوأ

 نيب نم لطابلا هينأي ال » : لوقي ىلاعت هللاو , لاطبإلا هيلع ىرحب ام نآرقلا

 3 « هفلخ نم الو هدب

 ,ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب ةيدبأ ةعي رش نأ رقلا هيلع لوتشا أم لك نأب : ًايناثو

 . خسن هيف نوكي الأ ةينآرقلا ةصاخلا هذ بسانملاو

 هيقو ٠ صاخ ىنزجال « ماع ىلك نآر قلا هيلع لمتشا ام رثكأ : ًاثلاثو

 الأ كلذل بسانملاو « ليصفتلا قيرطب ال لامجإلا قيرطب ابلك ةعيرشلا نايب
 ليصفتلا اذط ًادب وم هديزي هنألف ماكحأ نم نآرقلا هلصف امو . خسنلا هلخدي

 ىف خسنلا عوقوب عطقيال روهمجا هب لدتسا امو . ةرسآلا ماكحأ رثك أك
 وهو « ةرجعملا اهم دارملا ءابسنن وأ ةبأ نم خسنن ام :٠ ىلاعت هلوقف نآرقلا

 : كلذ دعب ىلاعت لاق اذلو , رخآل اهب تأي مل ةزجعمب ىنل ىلاعت هللا ىتأي نأ

 مكلوسراولاستنأن وديرتمأ»: هءاحبسلاقو «ريدقءىث لكى هللا نأ ملعت ملأ »
 ءاهنإ خسنلاو « ةرجعملا ةيألا نأ ىلع لدي اذهو , لبق نم ىسوم لثمم اك
 ام دارملا ءةبآ ناكم ةيآ انادب اذإو » . ىلاعت هلوق كلذكو ٠ ابكرتو اهرمأ

 نإف « ةينآرقلا ةيآلا نيم ركدلا نيصنلا دارا نأ ضرف ىلعو . ةزجعملا

 نيب قرفو . هناكمإ ىلع نالدت لب , خسألا عوقو ىلع نالدمال نيتيآلا

 .زاوجلاو عوقولا

 «بيرقلاليوأتلا قي رطبامإ اهنيب قيفوتلا نكي ارخسن ىعد'ىتلا تايآلا و
 . خوسنملا مك-حلا نم ىلوأ اذه نإو . صيصختلا وأ

 ىرج دق خسانتلا نأ ىعدا ىتلا تايآلا لك انض رعتسا دق اننإ حلا ىفو

 ًانايحأ لب ءصيصختلاب ورض نم برضب لبس اهنيب قيفوتلا نأ اندجوف « اهيف
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 نيذلاو ه : ىلاعت هلوق ىف نأشلاك صيصخت الو ليوأت ىلإ رمآلا جاتح ال

 :عم« أرشعو رهشأ ةعبرأ نوسفنأب نصيرتي اجاوزأ ثورذيو مكلم نوفوتي

 ًاعاتممهجاوزالةيصواجاوزأنورذيو مكنم نوفوتي نيذأاو » : ىلاعت هلوحت
 حسف روصتب ىّتح نيتيآلا نيب اةلطم ضراعتال هنإف 3 جارخإ ريغ لوح لا ىلإ

 . (1١)لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو « امشاب

 دقف«نآر قا خسنل ةبسنلاب ءاهقفلا لاوقأ ررقت هيلإ ليمن ام عم - 91/

 قفتملا نم هنإو « مك-لا خوسنم وه ام هيف نآرقلا نإ . ءابقفلا رورمج لاق

 خسنتال كلذ ىلعو ءرئاوتم الإ هماكحأ خسني الف ء رئاوتم نآرقلا نأ هيلع

 نوكي الو ء ضراعتلا هساسأ خسنلا نآل « ةينآرقلا ماكحألا داحألا رابخأ

 . دنسلا ثي>- نم ةد>او ةمقرم ىف نيصن نيب الإ ضراعتلا

 نآرقلا خيال ىعفاشأ| لاق؟ ةرئاو:1لا ةنسلاب نآرقلا خسني له نكلو

 رهاظ لثمةين أر قلا|صوصنلا نم رهاوظ ةلدأ كلذل قوسيو « هلثم نآر قب الإ

 :ىلاعقهلوقو ء املثم وأ اهنم ريخب تأن اهسنن وأ ةيآ نم خسننام » ىلاعت هلوق

 امه رهاظب نيتيالا نيناه نإف « لزغي امب لعأ هاو ةيآ ناكم يآ انلدب اذإو

 لدتسا امو:هككح خوسنملانأرقلا لثم نآرقب الإ نوكي ال خسنلا نأ ناتبثت

 صنلا اذهنافءباتكلا مأهدنعو تبشو ءاشب ام هللأ هروب 005 ىلاعت هلوق هب

 . هلثم نآرق الإ نآرقلا مكح خسني ال هنأ ىلإ ريشي

 اضيأررقي نآرقب الإ هككح خسنيال نآرقلا نأ ررقي ىعفاشلا نأ عمو

 نايب نم عون خردنلا نآل كلذو « خوسنملا نم خسانلا نيبت ةنس نم ديال هنأ

 ةنسلاوءنآرقلا ماكحأ نممكح ءامنإل نايب وهو « ةررقملا ةيمالسإلا ةعيرشلا

 نآرقلا سن ىفمالكلادنع,ىمفاشلا, انباتك ىف لماك فاو ثحبلااذه ناو (1)

 . ءاعدالا اذه انشقانو اخس: ىعدا ىتلا تايألا ضعب انضرعئسا دقو ؛ هدنع



 تاوودس

 .سانلا نيبتل رك ذلا كيلإ انلونأو » . ىلامت لاق« نآرقلا نيبت ىلا ىه
 مدقتملا نم رخأتملا نايب نم هيف دبال خسنلا نإف كلذ قوفو « ممل] لو ام
 . كلذ نيبت ىلا ىه ةنسلاو , نيصنلا نم

 نآرقلاب خسني نآرقلا نإ : ءابقفلا روهمج لاقو' ىعفاشلا لةواذه
 .نآرقلا نآل « ةضيفتسم وأ ةرتاوتم نوكنت نأ طرتشي نكلو . ةنسلابو
 .ىلعو ؛ هلثد دنسلا ىعطق نوكي ام الإ هماكحأ ضب مسني الف « دنسلا ىعطق
 . داحآلا ربخ نآرقلا خسنيال كلذ

 .ىرب هنآ , داحآلا ريخبخسني نآرقلا نإ « ىسلدن ألا مزحنبا لاق دقلو
 . ايعطق داحآلا ربخ نوكي كاذبو « ىعطق ةنسلا لكنأ

 : ةنذمسلا خسف

 .دبع ىف ةنسلا ماكحأ خسن زاوج ىلع ءاهقفلا قافتا انررتدق - 194
 , انه ءابقفلا روبج فلاخي اضيأ ىعفاشلا انه دجنو ' ٍنلكو لوسرلا
 , ةنسلا نآرقلا سني الف . ابلثم ةنسب الإ ابماكحأ خسنتال ةئسلا نأ ررقيف
 .نأ ررقيو «هللا لوس.ر ةنساالإ اهخسنت ال هللا لوسر ةئس» . لوشب اذاو
 .ىحوب هللا لوسر هنسام فالخ ًارمأ نآرقلا ىف لزنأ ول ىلاعتو هناحبس هللا
 .ناك اب لمعلا ءاهتنا 2 ىنلا ركذل. ىوملا نع قطني ناك ام اذإو « هنم
 خسنلاف « لبق نم هل تناك ىلا هنفس خمسا سانلل نيبي ىح لبق نم ررق دق
 . ةنسب الإ نوكيي ال ةنسلل نذإ

 .كلذ نيبت ةنس نم دبالف ةنس خسني نآرقلا ناك اذإ هنأ ررقتي اذهبو
 . ىعفاشلا دنع كلذو ةخسانلا ىه ن وكنو « خسنلا

 .ىوعدب ننسلا كرعت نأ نم هفوخ وه لوقلا اذه ىلع ىعفاشلل ثعايلاو
 : هلوقب تعابلا كلذ نيب دقلو « ىلاعت هللا باتكل اهتضراعم

 .لاقين أزال نآرقلا هتنس خسن مث هللا لوسر نس دق لاقي نأ زاج ول
 .نأ لبق اهمرح نوكب نأ لمتحي دق ابك عويبلا نم هلا لوسر مرحابف
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 ةان زل نم مجر نمفقو« ايرلأ مرجو عيبا هلأ لحأو 8 :ى انعت هلأ لوف لزعي

 فازلا و ةينازلا » : ىلاعت هللا لوقب ًاخوسنم مجرلا نوكي نأ لمت دق

 قراس نع أردو ال : لاقي نأ زاجلو « ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف'
 قراسلاو» : ىلاعت هّلفأ لول راتد عبر نم لقأ هتقرسوءزرح ريغ نم قرس

 نع ثيدح لك در زاجلو .. .ءايسك امب ءازج امه.ديأ اوعطقاف ةقراسلاو
 . لكع هللا لوسر.

 الإ ةنسلا خسنت الأ ىف ددشتي ىعفاشلا لعج ىذلا ثعابلا نيبقي اذهب و

 . ةنسلاب

 هصحف دنع نكلو ؛ ًايرغ ىأرلا ىداب ودب ىأرلا كلذ نإ قحلا ىفو
 نم دبالف ؛ ةنسلل ًاكح خسف نإ نآرقلا نأ كلذ « سفأتسم بيرق :أ نيبقي.
 . خسنلا ًاتبثم لمعلا كلذ نوكيف , ديدجلا مكحلاب هلمع الكي ىنلا نلعي نأ

 مدنعةنسلا نأ ك  نآر قلاب ةئسا' ماكحأ خس نوري ءابقفلا روبمجو اذه
 زاوج ىف الإ « رثأ ريبك هل سيل عقاولا ىف فالخلاو « نآرقلا ماكحأ خنت

 : معأ ىلاعت هللاو . ةنسااب نآرقلا ماكحأ خس

 عامجإلا 6

 وهو«جاجتحالاو ةوقلا فص وصنلا لي ىذلا ليلدلاوه اذه - 98
 . اهيلع دمت»» وهو ءابلق سلو ؛ صرصنلا ىلت ةيرم ق رهو ٠ عامجإلا

 ىف ماكحأ ىلإ ةيعرشاا ةلدألا نم ةقتشملا ماكحألا ىعفاشلا مسق دقلو
 أنآرق ةرتاوتملا صوصنلا نم ذخؤت ىتلا ماكحالا ىهو . نطابلاو رهاظلا

 امو داحألا رابخأ ىهو , رهاظلا ىف اهي ذخؤي ماكحأو , ةرتاوتم ةنس وأ

 باتكلاب مكحي » : هنع هللا ىضر لاق اذلو , سايقلا وأ عامجإلاب اعباث ناك
 رهاظلا ىف قحلاب انمكح لوقنف « اهيف .فالتخا ال ىتلا اهيلع عمتجملاةنسلاو
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 عمتج ال د( داحالا رأ خأىأ )دارفنالا قي رط نم ةنسلاب مكحيو ؛نطابلاو

 ىورزميلفا ن 5 دق هنأل . رهاظلا ىف قحلاب انمكح لوقنف ؛ سانلا ابيلع

 لحال هنأل ءكزه نم فعءضأ وهو ساشلا 3 © عامجإلاب مكحنو 8 ثيدحلا

 . دوجوم ربلاو سايقلا

 رصع ىف ةيمالسإلا ةمآلا نم نيدهتجملا قافتا وه عامجإلاو - 9٠

 رومألا نم أ ىف ىعرش مكح ىلع لس و هيلع هللا ىلص ىنلا دعب روصعلا نم

 لق ااإو : يح عاجلا راب لع نيم ءابلع عمجأ دقو « ةيلمعلا

 ةعيشلاف 5 عامجإلا مرنم نوكي نيذلا .نودهتجملا ءايلعلا م نعبف اوفلتخا

 روهمجاو . مدنع نيدبتجملا وأ مهتمنأ عامجا وه نوكي ىذلا عامجإلا نوري

 . روبملا ءايلع عامج] رهتعي

 ىلإ ةباحصلا رصع نم تجردت دق ىالسإلا هقفلا فعامجإلا ةركفو
 : ةثالث راودأ ىلع جردتلا ماق دقو « نيدبتجملا ةمئآلا رصع

 دقو « محلا ضرعت ىثلا لئاسملا ىف نودبتحي اوناك ةباحصلا نأ : اهلوأ
 ىلع اوعمجأ اذإفء ىأرلا مهدابي و مريشتسيو مبعمجي هنع هللا ىضر رمع ناك
 صأىلإ اوبتني ىح اوسراد: اوفلتخا نإو , هتسايس هيلع تراض نيعم ىمأ

 اذهب لانيو « هيلع ًاعمجم آلا نوكي كلذبو , مهنم ءابقفلا ةعامج هرقت
 نوكيرمأ ىلع الإ نوعمجي !وناك امو , درفنملا ىأرلا ف تسيل ةوق عامجإلا
 .صنأأ هف درو دق

 لاوقأب ذشي الأ ىف دهتجي مامإ لك ناك داهتجالا رصع ىف هنأ : ةيناثلا
 ء هريكفت ىف ًاذاش ريتعي ال ىتح . هدلب لهأ ءاهقف هيلع اماهب فلاخي

 ءايلعنم هوقيس نم دنع عامجإ عضوم وه امل عابتالا ديدش ناك ةفيتح وبأف
 . ةجح ةنيدملا لهأ عامجإ ريتعي ناك كلامو « ةفوكلا

 .نمعامجإلا عضاوم اوفرعي نأ ىلعنيصي رح !وناك ءاهقفلا نأ : ةئلاثلا



 اوه

 هيلع عمجأ اع جرخي الأ ىلع ًاصيرح د لك ناك دقو « هوعيتيا ةياحصلا

 ريغ 36 ىأرب جرخم الأ ىلع مهفالتخا دنع اصب رح ناكلب , ةباحصلا

 . مهفالخ طيح ىف ةرئادلا ءارآلا

 هل دج دقو ؛ عضوم داهتجالا ىف ع امجالل ناك ىعابتالا هاجنالا اذهبو

 نموءنس> هللا دنع وبف ًائسح لولا هآرام د: 2 ىنلا لوق نم دنس

 هاورامف هلوق نمر « ةلالض ىلع ىتم أ عمتجتال 3 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 4 ةعاملا مزليلف ةنجلا ةحبح هرس نف نفالأ , : » : هنع هللا ىضر رمع نع ىعفاشلا

 . «دعبأ نينثإلا نم وهو ءذفلا عم ناطيشلا نإف

 . عاجألا ناكما

 ىو« هعوقو ىفو , عامجإلا ناكمإ ىف ءاملعلا شقانت نكلو - ”ه

 رصع لك ىف نيدهتجلا قافتا ىتعم عامجإلا نإ : لاق نم ءاملعاا نف : هتج>

 « راصمألا ىف نوقرفتم نيدهتجملا نآل , نكمم ريغ مكح ىلع روصعلا نم

 راصمألا ىنانتوراب يدلا دعب عم مهقافتاو ؛ نوكيال دحاو ناكم ىف ممؤاقتلاو

 تاواصلا لع مبعاجاك«ى ل ىللعدمتعي عامجالا ناك اذإ الإ ء. نكمم ريغ

 ريغو ؛ جحلاو ةاكرلا ومايصلا ةيضرفو , ةبعكلا ناكمو ةلبقلا لابقتسا لعو

 نإو الكم هللا لوسر نع رتاوتلا هاوق ىعطق صنب ةّباثلأ رومألا نم اذه

 الو« عامجالل ال ةرتاوتملا رايخأأللو , ىعطقلا صنلل لاحلا هذه ىف ةيجحلا

 ىنظ وه ام عفري نأ هرابتعا ىف شاسآلا ناكاذإ هنأل , هرابتعا ف ىودج

 . اهتاذ ىف ةيعطق روما هذه نإف , ىعطقلا ةيترم ىلإ

 « نودهتجملا مأرصعلالهأ مأءمهنم عامجإلا دقعني نيذلا ءالؤه م نم م“

 هللا ىضرىعفاشلال ءاسندقلو ٠ مهب عامجإلا دقعتي نيذلا نيدهتجملا دودح امو

 اذإ نيذلا معلا لهأ مث نم : ملعلا ع امج باتك ىف لاقف لؤاسقلا كلذ هنع

 نم دلب لهأ هيصن نه مث ه : هرظانم لاقف « ؟ ةجح مبعامجإب تمأق اوعمجأ



 تسال واس

 ةبوأجم دعب كلذ ىلع ًادر لوقي مث , هنكح اولبقو هلوق اوضر امؤف نادلبلا
 « هقفلا نع هنوعفدي نم هتفص لثمب مث نيذلا هلهأ نم هيفو الإ دلب نم سيل »
 نأ هحأل لحي الو , تفي نأ هل لحال هنأ ىلإ وأ « لوجلا ىلإ هنوبسنيو
 دلب لك قرفت تملع مث « مهني امف دلب لك لهأ قرفت تملعو « هلوق لبقي

 2«صضعب ل مهضعب ءاملعلالاوقأ هع للاى ضر ركاذي نأ لعيو « ..6 مثريغ عم

 :لوقيهدإب ىف ملاع نم حيرجت عضوم دحاو لك لاوقأ لحج نأ هنأش نم امب
 «ىعفاشلا مامإلا ىرخأ ةجاجع ريثي مثىدحاو هقفت ىلع ءال وه عمتجا نيأف »
 ءايلعلا نمنودعي أ » : لوقيف نيدهتجملا فوفص ىف مالكلا ءايلع لوخد ىهو

 عامجإلا ناكمإ لوح مالكلا ريثي ىعفاشلا مامإلا نأ نيبقي اذه.و
 . هناكمإ ىلع اضرتعم

 رضاوخلا نم دأب لك ءابقف نيب فاللتءالا عوقد نم ىرب امم : اناثو

 . ةيمالسإلا

 . عامجإلا مهب دقعني نم نيبعت ىلع قافتالا مدعب : ًاثلاثو
 ىأر ىوذ نودعت نيذلا ءايلعلا ةفص في رعت لعق افتالا مدعي اعبارو

 . هقفلا ىف

 ,عامجإلا ناكمإب لوقيالهنأ نو ريثكلا موت هتا رظانم ىف هلك اذه ةراثإب د
 ريثك هللا دمعت معن : هبيجيف « ؟|عامجإ نمله , : العاق لئاس هلأس دقل ىح
 تلق ول ىذلا عامجإلا كلذن . ابلبج ادحأ عسي.ال إىل صضنئارفلا ةلمج ىف
 اذبف , عامجإب اذه سيل لوقي اًديش فرعي ًادحأ كلوح دجت ل سانلا عمجأ
 ٠ عامجإلا ىعدأ نم هيف قدصي قيرطلا

 :لوقن انكَنإوءضئارفلالوصأ ف ع امجإلادوجو ررقي نذإ ىعفاشلاف



 -ال و إ ع

 ةيعطقلاةلدآألا نمىه امن] عامجإلا تاذإ تسيل ضكا رفلا لوصأ ىف ةجحلا نإ

 ةبوبنلاةنسلا نمو « اهتاالالدو اهدنسوف ةيعطقلاةّنآر قلا صوصنلا نم ةنوكملا
 . لكَ لوسرلا ىلإ اهتبسن ىف نعطلل لاجم ال ىتلا ةرتاوتملا ةيلمعلا

 دقعامجإلا ناكمإ لوح تاضارتعا نم ىمفاشلا هراثأ ام عم - ؟”.9
 ةلأسملا ف هعوقونيلداجملا نم لداجمل مسي ل ناك نإو.ةجح هن أةلاسرلا فر رق

 هلوق ىف ىرث اك , هلبق نم فسوي وبأ ناك كلذكو  ةلداجملا اهف ىرجت ىتلا

 ناك اذه ىلع ىعازوألا لوق امأو ه : لوقي ذإ ىعازوألا ريس ىلع درلا ىف
 ضعب ىأر وأ , زاجحلا لهأ ن زم فصو ام اذبف« فاس مف نيملسملا عَ

 . ,هقفلا لوصأ الو دبعتلا الو ءوضولا نسحب ال نمي ماشلا خياشم

 رصع ىفعقو دقف«عقو دقو نكمم عامجإلا نأ ىلع ءابقفاا روبمج نإو

 هيفكرتشتو ةدحاولا هب درفنت سدسلا ذخأت ةدجلا نأ ىلع عامجإلا ةباحصلا
 اهتمعو ةأرملا نب عمجبال هنأ ىلع ةب احصلا م كلذكو , ةدحاو نم رثكالا

 ماقمنوموقي بال تاوخألاو ةوخألا نأ ىلع اوعمجأ كلذكو « اهتلاخ وأ
 «ململاريغب ةملسملا جاوز نالطب ىلعا وعمجأ كلذكو « ءاقشأ نكي نإ ءاقشألا

 مهعاج] كلذ نمو « ىصحت نأ نه رثكأ ةباحصلا اهيلع عمج ادا رماسلا نإو
 . اذكهو ... مئانغلا رئاسك نيمتافلا ىلع عزوتال ةحوتفملا و ىضارلا نأ ىلع

 فاصوأ وأ «نيدهتجملا نيبعتمدعو«ميلاقألا فقرفتلا نمهب ضرتعا امد
 عقو ىذلا ةباحصا عاجإ ىف رثؤي مل هنإفءعامجإلا مهنم نوكتي نيذلا ءايلعلا

 . ىرت اك

 اهيف ىرج ىلا ىه ةيعطقلا ةلدأثلا نآل ناك عامجالا نأ ىلع ضارتعالاو
 عضاومنمنأل انه ًادراو سيل اهيف عاجالل غاسم الف ةينظلا امأ , عاجإلا
 رابخأ ناك دقف اينظ ليلدلا لصأ ناكام ةباحصلا رصع ىفتناك ىتلا عاجإلا
 ًاعفار عاجإلا ناكف. !هساسأ ىلع اوعمجأ كلذ عمو . بكي ىنلا نع داحآ

 . ىعطقلا ةهترم ىلإ ىنظلا ةبقرم نم اهل



 ا ا

 ىلاعتو كرابت هللا ىضر ةباحصلا ع امجإ ىف تناك ارلك ةيجحلا نأ ىدنعو
 رصع ىف امأ . انكممعامجإلا ناكف , ميلاقآلا ىف اوقرفتدق اونوكي لو « مهنع
 ملنإ ًادوسيم نكي مل ذئنيح عاجإلا نإف « بلاقألا ىف اوقرفت دقو نيعباتلا
 .دق لئاسملا نم ةلأسم نأ ىلع نوقفتي ءابقفلا داكي ال كلذلو . ًارذعتم نكي

 5 «هريغةيلع هركنيو 6 أبيف عامجإلا مهضعب ىعديف هب احصلا شعب ابيلع عمجأ

 ناك ىلا رومآلا ف عاجإلا ىوعد ةراظانم ىلع ىعفاشأا راكنإ ف تيأر

 نم ىعازوألا هاعدأ ام راكنإ ٌْق فسوب ىبأ نم تيأر 5و اهف هرظاني

 عاجإلا ىواعد ىفءاملعلا يذاجتىبقفلا فالخلا بتك ىف ىربلكنإو ؛ عاجإ

 .٠ آراكنإو ءاعدا

 ىلع قفتم عاج فرعي ل هنأ : لوش نم ةقيقحلا نع دعتنيال كلذلو

 .نب دمحأ مامإلاناكو « عيمجا هب لس ىذلا وهو ؛ ةباحصلا عاج] ريغ هعوقو
 . افالخ هيف لعن ال : عاجإلا هيف ىعدي ىذلا رمآلا ىلع لوقي لبنح

 : عاوجأالا ةيحح

 : نيليلدب ةجيح عاجإلا نإ : لاق ىذلا رووجلا لدتسا ال.

 هآرام نأبو « ةلالض ىلع عمتجت ال ةمآلا نأب ةدراولا راثآلا : اموأ
 .نوءمجام نأ لع ةباحصلا لمع ناك داو ءنسح هللا دنع وبف انسح نوبلسملا
 .يأر عمتجا :لاقهنع هلأ ىكر بلاط ىبأ نإ ىلع نأىور دقو 4 ةجح هيلع

 .ليقف « نيعيب ىرأ نالاو 2 دالوالا تاهمأ 0 زاوج مدع لع رم ىأرو

 .ىتاللا ءامإلا نه دالوآلا تابمأو , كدارفنا نم ىلوأ رمع عم كيب أر : هل
 . نهكلام توم نقتعي ىهنإف نهتبقر ىلامل نهدالوأ ندلو

 ماشلا نم ةيباجلاب بطخ باطخلا نب ريع نأ اذه ىف ىعفاشلا ىور دقل
 م ىبناحصأ اومركأ : لاقف 3 مكيف ىماقك انيف ماق هللأ لوسر نإ ل لاقف

 .فلحيل لجرلا نإ ىتح بذكلا ربظي مث , مهنولي نيذلا مث , مهنولي نيذلا
 ., ةعاما مزالف«ةنجلا ةحبح ءرس نف الأ , دبشتسيالو دهشيالو فلحتسالو



 دس يومك سس

 .ةأرماب لجر نواخي الو , دعبأ نينثإلا نم وهو ؛ ذفلا عم ناطيششلا نإف

 . « نمؤم ورف هتثدس هثءاسو هتنسح هترس نمو ؛ امهسلا ناطيشلا نإف

 . هيلع تقفتا ام عابتا وه ةعامجا مدزل نإو

 . هل نيدت أمدعب نم لوسرلا ققاشإ نمو » : ىلاعت هلوق ىناثلا ليلدلا

 .« ار يص» تءاسو بج هلصنو ىلوت ام هلو:نينمؤملا ليبس ريغ ريغ عبايو ىدملا

 .نآل مارح نينم ملا ليبدس ريغ عابتا نأ تبثأ ميركلا صنلا اذه نإو

 . ًاريصم تع ءاسو منهج ىلاعت هللا هاصيو هلوسرو هللا قاشي كلذ لعفي نم

 . نمو « بجأو مىلييس عابقا نإف اما رح نينم ؤملا ليس ريغ عابتا ناك اذإو

 : ةعاجلا تلاق اذإف « مبليسل ًاعبتم نركب ال مهأر ضيقن ررقيو مهفلاخت

 نإو . (١)ءارح اذه لوقي نم اهليبس عبقم ريغ 0 لالح اذه ةنمؤملا

 .نذخالا بجي ةجح اذه ىلع عاجإلاف 2 عاجإلا هب ىضقي ام عابنا وه كلذ

 ٠ ع رشأأ صوصن نم طاينتسالا ىف ام

 ..هدئس رمأ ىل طع نيدهتجنا عامجإ نأ وهو« ىعفاشلا هيلإ راشأ ليلد انهو

 ًاعج مالو 0 هآوس ًاصننوف رعيال اعيج نب دهتجملانأءاد ومن وكي صوصنأ نم

 .« ميضعب نع ابضعب باغ نإ ةيوذأا ةئسلانأل « هريغ محلا اذهىهللإ عجري

 . تابثإلت قيس ىلاةلدآلا لك ىدعاو ةيألا هذه لالدتسالا ىلازغاا شقان دق (1)

 ض غلا ىلع صخخال صوصن رهاوظ ابلك هذه : لاف صوص رهاوظ عامجإلا

 نم لوسراا ققاشي نمو ه : ىلام# هلوق اهاوقأو « رهاوظأا ةلالد ًاضيأ لدتال لب

 . تءاسو منج هلصن و ىلوتام هلون نيئتمؤ.ا ليس ريغ عبشيو ىدحلا هل نيت ام دعب

 . . ىعفاثأا هب كسع ام اذهو « نينمؤملا لييس عابتا بجو, اذه نإف ء اريصم

 نم نم نأ ام دارملا نأ رهاظلا لب ء«بوجولا ىف ان تسيل ةيآلا نأ هارن ىذلاو

 ..ءادعالا عفدو هترصنو هتعباشمىف نينمؤألا ليب- ريغ عبش و هقاشيو لوسرلا لتاق

 ليهس ةعباتم مدع هيلإ مضني ىتح ةقاشملاب فتكي مل هنأكف « ىلوتام هلون ءهنع

 . « هب رمأي ايف دايقنالاو « هنم برةلاو هئرصن ىف نيئمؤملا



 دس 9ع

 لوسرننس تناك اذإ هنأ معن : ىعفاشلا كلذ لوقيو « مهلك نع اهلك بيغي الإ
 2« موضعي نع برغت دقو « مهنهاع نع برغت ال سو هيلع هنأ للص هيأت

 أطخ ىلع الو , هللا لوسر ةئسل فالخ ىلع م.هتجت ال مهتماع نأ معنو-
 . هللا ءاشنإ

 نيدبتجملا ضعب ىف نوكست دق أطخلا ىلإ ىدؤت ىتلا ةلفغلا نإف كلذ قوفو
 ىف ةلفغلا نوكت امنإ : اذه ىف ىعفاشلا لوقيو « مهتماع ف نوكت الو
 ةنسالو بانك ىنعم نم ةلمد ةفآك أميف نوكي نأ نكمالف ةعامجلا امأف ٠ ةقرفلا

 دقو « ًايعطق ًامكح نركي هنإف , ةلأسم ىف كح ىلع عامجإلا تبث اذإو
 عما نأ ىلع ءابقفلا عمجأ الئف , اينظ عاجإلا هيلع ماق ىذلا دنسلا ن وكي.

 دنس نكلو ؛ هيف لام>الل لاجج ال « ىعطق كح كلذو « مارح مراحنأ نيب
 ىلع الو « اهتبع ىلع ةأرملا حكدتت ال , : ىوبنلا ثيدحلا وهو « ىنظ عاجإلا
 دنس ناك نإو . ىعطت وهو عاجإلاب ةدجلا ثاريم تبث كلذكو ءاهتلاخ.

 هئلكَص ىنلا ىأر أ نم ةبعش نب ةريغملا هررقاموهو « ًايداحآ آربخ عاجإلا
 . سدسلا اهاطعأ

 , عاجإلاب تتبث ءاقشآلا ماقم بآل تاوخآلاو ةوخإلا ةماقإ كلذكو
 . ًاينظ ناك دنسلاو-

 نيبن ذإ « ةيعطقلا ةبترم ىلإ ةينظلا ةيترم نم دنسلا عفر عاجإلا لمعف
 عفدي !ذهبو « هيلع اوعمجأ ام فلاخي ىتلا نع ربخ ال هنأ عاجإلا نم
 سايق وأ صن نم دنس ىلع ىنبي نأدبال عاجإلا ناك اذإ : لوقي نم ضارتعا
 عاجإلا ىف ال دنسلا ىف ةيجحلاف « ًادنس حلصي سايقلا نوك ىف فالخ ىلع.

 ىلإ ىنظلا ةيرم نم هعفرف دنسسلا ىف ةيجحلا ىوق عاجإلا نإ : لوقئف ء هسفن
 راص دقف « ًانظ الإ تيثيال داحآ ثيدح دنسلا ناك اذإف ؛ ىعطقلا ةينرم-
 . ًاعطق ًاجتنم هب لالدتسالا و هانعم ىلع عاجإلا»



 مس ”"ةءواشسل

 : عامجألا بتارم

 .ىذلا .وهو , حيرصلا عاجإلا . اهوأ : بتارم عاجإلا - ٠ع

 .نيدبتجملا نم دحاو لك حرصي نأ وهو « هتيجح ىلع ءابقفلا روهمج قفتا
 .لوق# تسل : هلوقب ىعفاشلا هرسف دقو « هيلع دقعنملا ىأرلا كلذ لوبقب
 . كل هلاق الإ ادبأ املاع قلت امل الإ هيلع عمتج اذه معلا لهأ نم دحأ الو

 ؛اوررق نيذلا روبمجلا ءابقذ قافتاب ةيعطت ةجح عاجإلا نم عونلا اذهو
 ,عقي هنإ اولاق مأر وصعلا لكىف عقي هنإ اولاقأ ءاوس.ةيعرشةجح عاجإلا نأ
 . رصعلا كلذ ىف نيدبتجملا قافتا ناكمال طقف ةباحصلا رصع ىف

 : ىتوكمسلا عامجالا ةيناثلا ةيترملا

 .بهذي نأ وهو ؛ ةجح قوكسلا عاجإلا ىعفاشلا ربتعي مل - ٠م

 ءركنم هيلع ركلني الو  هرصع ىف فرعيو ىأرملإ داهتجالا لهأ نم دحاو

 .ىأرلاو « هيف ءارآلا دحأ اذهو « ءابقفلا نم نو ريثكى عفاشلا عم هربتعي لو

 .ثلاثلا ىأرلاو « ةوقلا ىف حيرصلا عامجإلا نود نكلو . عاجإ هنأ رخآلا

 . عامجإب سل هنكلو « ةجح هنأ

 : طق ةءعرش ةجح هريتعي ال نم ةجحو

 )١( هلقي ل ىأر ةعبت دهتج لمحي الف ء لوقل تكاسل بني ال هنأ ..
 ةاميرو هلإ هاتيسنو ًامالك ًاتكاس انلمح دقف , ًاعامجإ توكسلا ان ربتعا اذإو

 هب ىضري ال

 .هنأ لمتح توكسلا نآل . ةقفاوم توكسلا ريتعي نأ حصي ال هنأ (ت)

 هنأ لمتحيو « ةقفاوملا ىف دهتحي لل هنآل تكس هنأ لمتحو ٠ ةقفاوملل توكس

 .هنكللو « ءىثىلإ لصوهن ألمت د « ءىشب مز1 اىلإ هداهتجا هدؤيملو دهتجا

 ءىثب عطق هنأ لمتحيو , نانئمطالا لكن ئمطي ىتحرخآ أدمأ ىورتلا لضف
 دهتج لك نأ هداقتعال , فلاخع ىأرب رخآلا دبتجملا مداصي نأ دري ل هنكلو



 مم ىلا

 ىأ رلل فل اخي ع همزج عم هنأ لمتحو رظن عض وم رمآلا ماد أم بيصم-

 . ةباهمو ةيشخ تكس دق نلعملا

 قانتعا ىلع ةجح توكسلا ربتعي نأ نكمي ال تالامتحالا هذه لك عمو
 الذ رهشأو نلعأ ىذلا ىأرلا قانتعا ىلع ةجح توكسلا ريتعي مل اذإو ىأرلا'

 . ةجح قوكسلا عامجإلا ذئنيحنوكي
 : عامجإ هنإ لاق نم ليلدر

 ١١ ريكفتلا وأ ىورتلا دعب الإ ةجح دعب ال ةتاذ ىف توكسلا نأ( «

 هيحاوت لك نم رمآلا بيلقتو ريكفتلا كلذو ىورتاا اذهل ةرتف ىضمو. «

 عضوم ىفتوكسلاو « هتقوو نايبلا عضومىف توكسوبف كلذ دعب تكس اذإف»

 : ناي نايبلا

 ىف داتءملا لب « داتعم ريغ رذعتم ىوتفلا لهأ لك نم قطنلا نأو (ب)

 . نوتابلا لسيو « ىوتفلا رابكلا ىلوتي نأ رصع لك

 دبتجملا نم دعي ريكشفتلاو ىورتلا عم ضرعلا دعب توكسلا نأ (-
 الإو « أضر هتوكس ريتعن انلعج ريا ضرفو . كلذفل !اخض ناك اذإ اما رح

 توكسلا عم ةفلاخملا لاتحاو « هاري ىذلا قحلاب قطني ملذإ ءًامثآ ناك
 امز] « ةعيطقلا طقسالو « هيأ] تفتلي الف ليلد تت ..ء ءىثان ريغ لاّتحا

 . ليلد نع ءىشانلا لامحالا وه لالدتسالا طقس ىذلا لاتحالا

 م عامجإلا ةقيقح نأ وه عامجإب سيلو ةجح هن : لاق نم ةجحو

 ةقفاوملا ناحجرل ةجح ةزكلأو هيأر ملاع لك رايخإ مدس ؛ هيف رفآوتتا

 . ةفلاخملا ىلع توكسلاب.

 رصعىءاهقفلا فاتخي نأ عامجإلا بتارم نم ةئلاثلا ةبترملا - 50
 ممءارآ ضقاني ىأرب صخش أي نأ حصي الف «ءارآ ةلمج لع دوصملا نع

 ءارقفلا فالتخاك , لصأ ىلع قافتا فالتخالا عم كانه ناك اذإ « ًاعيمج
 طرشب « هعم ةوخاإلا ثرو م,ضعف . ةوخإلا عم دجلا ثاريمىف ةباحصلا نع



 ا

 مهضعب وءسدنسلا نعل ةيالأ طرشب هعم مهثرو مهضعب و « ثلثا نع لقي الأ
 ىلع اوقفتا دق مهفالتخا عم مهنأ نيبقي كلذب و ء طق هعم ةوخإلا ثروي مل
 هنأ ررتيف هيف ءىجب نأ حصي الف مهندد هدارفنا وأ ةوخإلا عم هثيروت

 . عامجالل ًافلاخي نوكسي هنأل ثربرال

 .هنب ةيفنحلا ضعب هدعب لب ءقوكسلاع امجالا كلذ دعب ءايلعلا ضعب نإو

 :عاوجالا مبنه نوكتي نم

 ةعدتبملا نم نيدهتجملا نكللو « نيدهتجملا نم عامجإلا - /٠1”

 ىف نولخدي الأ ةيمبجلاو ةيردقلاو روما رظن ىف ضفاورلاو جراوخلاك

 ؛نولخديال مهتعدب ىلإ نوعدي اوناك اذإ : رولا لاق: مهنم نوكتي نيذلا

 مالكلامهيلإ بسن نيذلا نيدهتجملا ضعبك مهئارآ ىلإ نرعديال اوناكلذإ امأ

 . عامجإلا لهأ فوفص نع مهب جرخمال اذهنإف ءاجرإلا وأ ردقلا ىف

 عامجالا ىف نيلخاد ريغ ءاوقفلا نم ذاذشلا ربتعا نم روهملا ءابقف نمو

 . سايقلا ةافن مهنم عامجإلا نوكستي نم مومع ىف اولخدب ف

 جارختسا قرطو ءاهتلدأو هقفلا لئاسع فراعلا وه ربتعملا دهتجملاو
 ىف ربتعملا عامجإلاو ٠ : لودفلا داشرإ ىف ىناكوشلا لوقي اذلو  ماك>آلا

 ريدعم لاو ٠ مادع نم نود هب نيفراعلا , نفلا كلذ لهأ عامج] وه 1 نونف

 عامجإلا لهأ فلاخ ولو « ءابقفلا عيبمج لورق هيبقفلا لئاسملا ف عامجإلا َْق

 ًادحا مناك. نمنآلا ذاش اذه لاقي الو « دعنا دق عامجالا دعب ال ميونم دحاو

 . ميفلاخ اذإ اذاش دعيال مطوصأب ًاطبترم مونم

 نوديتجملا ض رقني نأ ع امجإلا ماع طرتشي هنإ : ءابقفلا ضعب لاق دقلو

 نيدوتجلا ضعب لاز امو دقعنا دق عامجإلا نإ لاقي الف , اوعمجأ نيذلا

 نيدبتجملا دحأنأ ىلإ ىدؤي طرششلا كلذ نإو « ةايحلا ديق لع اوعمجأ نيذلا
 مزلي عامجإلا نأكو عامجإلا ضقتنا عجراذإو ٠ هيأر نع عج نإ نأ هل

 .ةدئاف ءاقبلا طرشل ناكام الإ و « هونوك نيذلا نيرضاحلا ملي الو نيلباَقل)
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 .نورثك آلا نوكي اذهب. و ء طرشب سيل كلذ نأ ىلع نيرثك آلا نكلو
 دعب ءاج نمو عامجإلا مبنم نوكت نيذلا مزلأ دقعتا اذإ عامجإلا نأ ىلع
 ةوفرعو « هيف اوكرتشا نيذلا مزليال ناكاذإ هنآل , هتاذ ىف لوقعم كلذو
 . مريغ مزاي الأ ىلوأف ,قالتلاب تبتنا ىنلا ةفلتخما راظنآلا هوجو

 ضرقنا اذإ الإ عاجإلا متيال : قوكسلا عامجإلا ىف لاق ءاملللا ضعب و

 .توكسااةبترمنمج رخيف : نيتك اسلا دحأ ملكتي مل هنأ نيبقي ىتح نوعمتجملا
 . نيدهتجملا ضارقن ىلإ ةجاحالف ًاحب رص ع امجإلا ناك اذإ و , ربجلاةبترم ىلإ

 «ةجح ةنيدملا لهأ عامجإ نأ ىري اكلام مامإلا نأ ىلإ انه هيبنتلا بحيو
 .فقوتلابالإ فرعتال ار ومألا ف ةجح نوكي نأ ىلع ةيكلاملا قفتا دقو
 « اهيف فلتخا دقف « لاجب اهيف ىأرلل نوكي ىتلا رومألا امأ ء لوسرلا نم
 . ًاضيأ اهيف ةجح مهعامجإ نأ كلام نع ىورملاو

 : عامجالا فئيس

 «ماكحالا نوئشنيال عامجإلا لهأ نآل دنس نمعامجالل دبال - 4
 ىحوبىذلا ىنللو ؛ ىلاعت' هلل عرشلا ءاشن] ق> نآل , ةحن رفلا ضعب مثوت اك
 هيلع دمتعي دنقسم نم عامجالل نوكد فكأ ديال كلذ ىلعو . ىلاعت هيلإ
 ا وممج أ ىلا لماسملا ىف ةباحصلا ناك دةل و : ىمالسإلا هقفلل ةماعلا لوصآلا نم
 ةلأسم قف « اهيلع اوعمجأ ىتلا مهءارأ هلع نونبي دنس نع نوثحيي اهيلع
 مير عامجإلا قو ةيعش نب ةريغملا ةريخ ىلع اودمتعأ : ةدجلا ثاريم

 رابتعا لع مبعامجإ ىفو ؛ ةريره وبأ هاورام ىلع اودمتعا مراخنأ نيب عما
 , يلو ىنلا ريسفت ىلع اودمتعا ءاقشأ ةوخ] نكي مل اذإ بآل ةوخإلا
 ا . ةوخإلا مومع ىف مهطوخدو

 لئاسملاك ةنسوأ ًاباتكع امجإلا دنس نوكينأزاوج ىلع ءاملعلل قفتا دقو
 عامجإلا وكي نأز وحي له نكلو . ةنس اهيف عامجإلا ساسأ نإف « ةقياسلا
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 « سايقلا هذنس اوعجأ نيذلا نيدمّلا رمهد دعب نه سانا مزاي ى> ىلع
 ؟ ةحلصملا وأ

 : ةثالث لاوقأ ىلع كلذ ىف ءابقفلا فاتخا دقل - 8

 سايقلاهجوأ نآل ع امجالل ادنتسم سايقلا نوكي نأ نم عنملا : اه وأ

 ةرثؤمو محلل ةبساتم نوكت فاصوأ ىلع ىنب دق سايقلا ناك اذإو , ةفلتخم
 «عاجج] هيلع ىبي الف « آنيب ًافالتخا اهيف فلتخت سانلا راظنأ نإف هدوجو ىف

 فيكف « هيلع أعم أرمأ تسيل سايقلا ةيجح لصأ نإف ةيناث ةبج نهد
 مل ىعرش مكح ىف اوعمجأ مهنأ ةباحصلا نع دري لو عاجالل الصأ وه نوكي

 ةوخإلاو ةدجلا ثاريم ىلع مبعامجإف ؛ ةنسلاو باتكلا ريغ ىلع ًاتبثم نكي
 عنم ىلع مبعامجإو , صن ىلع ًاينبم ناك كلذ ريغو ءاقشآلا مدع دنع بآل
 «ةحلصموأ سايق ىلع ًاينبم نكي ملو « ىف آرق صن ىلع ًايني«ناك مئانغلا مسقت
 هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام ٠ : ىلاعت هلوق وه صنلا كلذو

 ةلود نوكي اليك ليبسلا نباو نيك اسملاو ىاتيلاو ىبرقلا ىذل و ,« لوسرللو

 اوقتاو «اوهتناف هنع م امن امو هوذخفلوسرلا كك انآ امو , مكنم ءاينغألا نيب

 مامإلا نأ ظ حالي و مبعامجإ دمتعا صنلا اذه للعفو باقملادي دش هللا نإ هلأ

 ءاوعنتقي ملف ةحلصملا ساسأ ىلع نيموي موهقانب كثكم دق هنع هّللأ ىطر ربع
 جتحينأحصي الو.0) مبعامجإ دقعنإ ةيالاب ثلاثلامويلا ف مءاج اذإ ىتح

 كلذ ريغد نأارقلا عمج ىلع مهقافتاو ركب ىبأ ةفالخ ىلع ميعامجإب
 ًاعامج] دعي ال فحصملا عمج ىلع مهقافتاو ةفيلخ ركب يأ مرايتخا نآل

 لاتق ىلع مهقافتاك « ىلمع رمأ ذيفنت ىلع قافتا وه امن « ىعي رش مح ىلع
 مهتافتاو ٠ ماشلاو سراف ىلإ شويجلا لاسرإ ىلع مهتافتاد « ةدرلا لهأ

 ًاعامجإ تسيلو « ةيلمع رومأ تاذيفنت هذه نإف , نيواودلا ءاشنإ ىلع

 - .ىذوجلا نال باطخلا نب رع بقانم اذه ىف عجار )١(
 (هقفلا لوصأ ١ 4م) ش
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 ةلودلاةرادإب قلغتي لمع رمأ ذيفنن ىلع قافتالا نيب قرفو « ىعبرشت مح ىلع
 ٠ نيذلا ىلإ هرأ دّتع ىعيرشتلا مكسحلا نإف « ىعي رشت مكح لع عامجإلاو

 ,مراحلا نيب عمجاميرحتىفرمآألاكو.ثاريملا ىف رمآلاك مهيف قبطيو ؛ هن وفلخ
 . ةيدام ةعقاو ىه ىتلاو « مهنمز ىلع ةروصقم نوكت ىتلا ةيلمعلا ر ومألا امأ
 لدي مهقافتا ناك نإو « ىعيرشت مكح ىلع ًاعامجإ ىمسي ال اهيلع قافتالاف
 . مرحب سيل سأ هنأ ىلع انمج

 دنتسم نوكي نا زوجي هعاونأ لكب سايقلا نإ لوقي : ىناثلا ىأرلا
 . لماو ,« صن ىلع لمحو ه ذإ صوصنلا ىلع دمتعي ةيعرشةجحهنآل عامجالا
 دقعنا اذإفء هتاذ ىف ةجح ناكاذإو , صنلاب كاسمتسالا ليبق نم صنلا ىلع

 مكحلا ءاشنإ] سلو « ىعرش صن ىلع دمتعم عامج] وهفهساسأ لع عامجإلا

 . نيعمتجملا نم ىعرش

 تناك وأ املع اصوصنم هتلع تناك اذإ سايقلا نأ : ثلاثا ىأرلا
 , هيف فلتخت صيحمتو رظن ىلإ اهنع ثحبلا جاتحي ال ثيحب ةيفخ ريغ ةرهاظ
 صوصتم ريغ ىهو. ةيفخ ةلعلا تناك نإ و: امجالاهب دقعتي هنإف ؛ راظنالا

 ا . ام- دقعتي ال هنإف اهيلع

 داتعالا نوكي ال اهيلع صوصنملا ةلعلا نآل ؛ نيب حضاو ىأرلا كلذو
 . صنلاك ةرهاظلا ةلعااو صنلا وه دئسلا لب 0 ساق ىلع ايف

 مكح ىلع عامجإلا عئاقو لإ عج رت انن] :.لوقن نأ ةيضقا ف قملاو

 , رهاظ رمالاف سايقلا ىلع ًاداتعا اهببف اندجو نإف ةياحصلا رصع ىف ىعرش

 . ةلمع ىودج هل. سيل ىرظن كلذ ىف ثحبلاف الو

 نإ: الثم اولاقف 3 سايق ىلع تلد رومأ ضعب ىلع عامجإلا ىعدا دكو

 رظنلا دينعو « ةدلد نينا ردقو سايق ىلع ىنبملاعامجإلاب تبث برشلا لوح

 باظخلا نب رمع نآل . ةميلس اهدجنال ةيضقلا هذه ف عامجإلا ىوعد ىف



 ا

 .نيدحأ نخأ ىأرلا اذيبد «ةداج نيعب رأب هذح نأ ئرب ناك هن هللا ىضرب

 1 . فذقلا دخ دحي نأ ىأر هئع هللا ىضر ىلعو « لبنح
1 

هم ىنلا نأ ىري هنإف كلذ قوفو 1
م :ةداج نيسبرأ ًابراش دح 
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 هيلع اونيعتال , كَ ىنلا لاقف , هللا كا زخأ ني رضاحلا ضعب لاقف « هكرت

 ا ْ .٠ « ناطيشثلا

 ٍ : : :عامزالا خسن

 نآلا سصوصنا ى باث مكحألا فال 1 ال حسنلا نإ - د

 2 وه ىمالسإلا هقفلا ىف ىأ 0 ناك و , ىأرلاب ةتباثلا ماكح لاى
 ناثلا محلا له انه مالكلا نكلو , الالظ َْق سشيعبو 0 صوصنلا ةرئادب

 | . ؟ اهان رك ذ ىّتلا ىنأعملل ًآيعرش اخس نكي ل نإو ؛ لوآلا

 نأ زوحي كح ىلع اوعمجأ اذإ رصع ىفنيدبتجلا نإ : ءابقفلا ضعب لاق
 طرتش هن | لوش نم ىأر ىلع م كت كلذو ءرخآ عاجإ م,ءاجإ او أ رضطقن

 . اوعمجأ ا نيدهتجملا ضار ىلا عامجإلا داقعن ال

 لوصألا ءايلعروبهجنإف لوآلا عامجإلا رصع دعب عامجإلا ناك اذإ. وو

 عامجإلا - اخس دعب كلذ نآل , قاد / عامجإلاب ةريع ال هنأ ثنوررش

 . لوسرلا رص لعب خسف الو لوألا

 ةمداصم هنآل عامجإ دعب عامجإ مايق نوري ال رووملا نأ قحلاو
 نعالضف هنا هفالخ ذيخالا عني ةجح لوألا عامجإلان وك ذإ :لوآلا عامجإلل

 . هفالخ ىلع اوممجي ن نأ

 مهعامجإ نإف , ةباحصلا عامجإ الإ عامج !ىلع ءابقفلا قف! - -
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 هىقح , دحأ مهءامجإ ىف فاتخي مل كلذلو « رتاوتلاب تبث ةيعرشلا ماكحألا ىف
 تيثله نكلد « ةباحصاا عامجإب اوبلس ع امجإلا ثودح نودعبتسي نيقلأ
 ؟ مبعامجإ توبث لثمب مريغ عامجإ

 ةيعطقلا نوكتل ًارتاوتم نوكي نأ بحي هلقنف ةيعطق ةجح عامجإلا نإ
 هكذارلا رخفلا لاق كلذاو , هيلع عمجملا مكحلا لصأ ىف ةيعطقلاك هدنس ىف

 ةيجح نآل , ةجح دعي ال راحألا ربخي لوقنملا عامجإلا نإ : نوريثكو
 « ةيعطقلا نوكت هودقع نم ىلإ عاجإلا ةفاضإب هنأ ذإ هتيعطق ىف عاجإلا
 .لازدقف « ىنظ دنس وه ىنذلا داحألا ربخ لقنلاب هدنسفف ةيعطقلاتلاز اذإف
 .ىعرشلادنةسملا لصأ ىلإ كلا ىف رمآلا ىقبف؛ عاجإلاب بنتك ىذلا ىنعملا
 . عابجإلا هيلع ىبب ىذلا

 . زئاج داحألا ربخي عاجإلا لقن نإ : نييلوصألا رابكض عب لاقو
 « رتاوتم قيرطب طق عاجإ تبثي مل ةباحصلا عاجإ دعب هنإ قحلا فو

 .ىلإ عجري ىذلا نإو « بذجو دشنيب عاجإلا ىواعد ءابقفلا ع زانت كلذلو

 .نوعمج< نوداكي الوءةحضاو ةروصب عاجإلا قدحب ٌىبقفلا فالخلا بتك

 مد هللا و ةباحصلا 1 عجا دعب عاجإ ىلع

 موءةيدمأ ة هلاسرلا هنع ارق ىنلا ا ودهاش ةياحصلا - 391 ٠

 ةجح مطاوقأ نأ ءابقفلارورمج ررق كلذلو , ةعيرشلا نايب هنم | وعمس نيذلا

 ؛ لقا ند لي ادب ب احصلا لاوقأ ةجخل روج جتحا دقو 2 صوصنلا دعب

 ,نيرجابملا نمنولوألا نوقباسلاو ,: ىلاعت هلوقف لقنلا امأ ءلقعلا نم ةلدأو

 هللأ نإف 2,« ةلنع اوضرو منع هلأ ىضكر ناسحإب مثوعبتأ نيذلاو راصنالاو

 : حاملا بجوتسي ًارمأ مدهىف مبعاتتا ناكفيمموعبت | نيذل| حدم ىلاعت وهن أحس

 قام ىنلا لاق دقلو« عابتالا نم ًاعون الإةجح هنأ ىلعمبمالكذ خأ سيلو



 ل #

 نأب الإ م 6 مهئامأ سلو »2 يس 8 تامأ قاحضأو 7 ىاخصألل نامأ انأ »

 . مركلا قوتنلا هيده ىلإ ميعؤجرب مل ىنلانام أذ« محلاوقأ ىلإ ةمآلاعجرت

 : هوجو نف لقعلا امأو

 مو . سانلا رئاس نم يوم هللا لوسر ىلإ برقأ ةءاحضلا نأ : اههلوأ
 ىدبلل غابتالاو لقعلاوضالخإلا نم مط 3 ليزغتلا غضاوم أاودهاش نذلا

 ىلا لاوحالا اوأر مذإ : : عرشلا ىمارم ةفرعم ىلع ردقأ ميلعحيام ىوبنا
 ن وكيو“ مثَيَغ كارذإ نم رثكأ نوكي ال ميك اردإف صوصنلا اهيف تلزن
 . عابتالاب مالكلا ردجأأ أبيف مومالك

 مبنال « بيرق لاتحا ةيوبن ةنس مم ارآ نوكت نأ لاتحا نأ : اهيناث
 نأ ريغ نم مهل للك ىنلا اهنيب ىنلا ماكحالا نوركذي اوناكام ًاريثك
 لات>الا كلذ لاك 2  كلذنع مهطأسي م ادحأ نآل , 0 هيلإ اهوداسل

 هنألا عابتالاب لوأ مهب أر ناك رظنلاو سايةلا نم هجو هل مهيأ نأ عم امئاق
 . لوقملل نفاوم لوقنملا نم بيرق

 سايق مثدعب نمإ انلو ؛ سايقلا هساسأ ىأر مهنع رثأ نإ مهنأ : ابثلاث

 ىنرقنورقلاريخ د : لاق هل د ىلا نآل « مهر عابتا طايتحالاف , هفلاخي

 ىأرناكواذإ ٠ ؛ مهنمهيلع ا مدحأ ىأر نآلو « هيف تعب ىذلا

 ىأر مهضعي نع رثأ ذق ناكاذإو , ممرات 1 ؟وعبتت نيذلا ءاملعلا هفرعل فلاخم
 جورخ مهئازأ عوفج نع جورخلاف ٠ , هفلاخي ىأر رخآلا ضعبلا ىلع رثأو
 . هنم لبقي الو « هبحاص ىلع دري ريكفتلا ىف ذوذش كلذو « مهعمج ىلع

 ىلإ برقأ ةباخصلا ءارآ نأ ناب ىف ميقلا نبا لاقدقلو - 9
 : مثدعب اوداج نم ءأ رأ نم ةنسلاو باتكلاا

 كرادم هلف ايتفب قفأ وأ ع كح وأ « الوق لاق اذإ ىناحصلا نإ ٠



 ةعممس نركب نأ زوجيف هب تخت امامأق كر كرادمو « انع اهب درفني
 نإو ٠ 0 هللا لوسر نع رخآ فاحص نم وأ ؛ .اهافش فلم ى ىنلأ نم ْ

 عمسام لك مينهلكو ري ملف 2 هب طاح نأ نم رثكأ انع لعلا نع هب اود رفنا ام
 « هوورام ىلإ ةباحصلا رابكن م امهريغو قورافلاو قيدصلا هعمس ام نبأو

 نم ءىش ىف لكم ىبنلا نع بغي م ثيدح ةئام ةمآلا قيدص نع وري مف

 ملعأ ناكو « ىفوت نأ ىلإ ثعبلا لبق لب ثعب ثيح نم هبحص لب « هدهاشم
 ةلجأ كلذكو « هتريسو هيدهو ؛ هلعفو هلوقبو ؛ سو هيلع هلل ىلص هب ةمآلا

 , هودهاشو مهين نم هوعمس ام ىلإ ةسنلاب ًادج ةليلق مهتاياور , ةباحصلا

 ًافاعضأ ةريره ىبأ ةياور ىلع اودازا هودهاشو هوعمس ام لكاوور ولو
 لكاقلال وقف « ريثك-|اهنع ىور دقو . نينس عبرأ وك هبحص امإف « ةفعاضم

 موقلاةريسف رعي نملوق , هرك ذل ءىث ةعقاولا هذه ىف ىباحصلا دنع ناك ول

 فوخ ابنم نوللقيو , امتومظعيو ةياورلا نوبابي اوناك مهنإف « مطاوحأو

 سو هيلع هللا لص ىبنلا نمد وعمس ىذلا ءىشلاب نوثدحيو ؛ 0 ةدايرلا
 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق نولوةي الو عامسلاب نو>رصي الو ا رارم

 : هوجو ةتس نع جرختال ىباحصلا اهب ىتفي ىتلا ىوتفاا كلتف « لسو

 . قالك ىبناا نم ابعمم نوكي نأ امهدحأ .

 . ابعمس نم اهعمس نوكي نأ : ىناثلا

 انيلع فخ امبف هللا باتكىف ةيآ نم اهمهف نوكي نأ : ثلاثا .

 لوق الإ انيأ] لقت ملو مؤلم هيلع قفتا دق نوكي نأ عبارلا

 ْ . هدو ىتفملا

 ىذلاهجؤولا ىلع ظفللا ةلالد ةخللاب هيلع لاكل هيأر نوكي نأ : سماخلا

 ىلع ابمهف رومأ عو مجمل وأ باطخلاب تنرتقا هيلاح نءارقل وأ , انع هب درفنا

 عامسوهتريسو.هلاوحأو هلاعفأةدهاشمو, ٍةبكَع ىبنلا ةيؤر نم نامزلا لوط
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 لعفلاب هلي وأت ةدهاشمو 2 « ىحولا ليزعت دوبشو « هدصأقمع لعلاو همالك

 نك هميفن ال ام مهف ْن وكف

 . انيلع ةجح هاوتف نورك ة ةسلا ريراقتلا هذه لعو

 « همهف ىف أطخأو ؛ اكو ىلا نع هدري ملام مهف نوكي نأ : سداسلا

 نملامتحا ع وقو نأ ًاعطق مولعمو ؛ ةجح هلوق نوكيال ريرقتلا اذه ىلعو

 هيف كشي الام اذه « نيعم دحاو لاتحا عوقو نم نظلا لع بلغأ ةسمخ

 بواطملاسيلو ... هلو ىف باوصلا ىلع ايوق ابلاغ انظ ديفي كلذلو « لقاع
 (1), هجولا اذه فراعلا كيو « نيعتم هب لمعلاو , بلاغلا نظاا الإ

 لاوقأنوعبقي اوناك مهتأ ةعبرألا ةمتأللا نع روثأملا نإو اذه - ؟9 ع

 هللا باتك ىف دجأ مل نإ ٠ : لوقب ةفينحوبأف ؛ اهنع نوجرخ الو ةباحصلا

 :مبنم تْئش نم عدأو « تئش نم لوقب ذخآ : هباحصأ لوقب تذخأ ىلاعت

 .«مثديغ لوق ىلإ مطوق نم جرخأ الو

 :ديدجلا هباتك نم ىهو ؛ عيبرلا ةياورب ةلاسرلا ىف ىعفاشلا هلاق دقلو

 هنوكرميو ةرم( ةباحصلا ىأ ) دحاو لوقب نوذخأي ملعلا لهأ اندجو دقلو
 ىأىلإف ( هرظانم ىأ ) :لاق « مهنم اوذخأ ام ضعب ىف نوقرفتيو « ىرخأ
 ةسسالو اباتك دجأ مل اذإ مدحاو لوق عابتا تلق ؟ اذه نم ترص ءىش

 . «مكحب هانعم ىف اًئيش الو اعامجإ الو

 نكي مل نإ ٠ : ديدجلا هباتك وهو اسيأ يدل ةياورب مالا ىف لوقيو
 «لسو هيلع هللا لصدتلا لوسر باحص أ ليواقأ ىلإ انرصقةئسلاو باتكلا ىف

 ديلقتا ىلإ هيفان رص اذإ نايع وأ ربعو ركب ىبأ لوق ناك مث ؛مهذم دحأو وأ

 فالتخالا برأ ىلع لدت فال حالا قف ةلالددجن ْ اذإ كلذوءانلإ بحأ

 . . (؟)ةلالدلا هعم ىذلا لوقلا عبتنل : ةئسلاو باتكلا نم

 )١( ج نيعقوملا مالعإ ١ ةشمدلا ركوه خيش أ عب َط ؟48غص , .٠

 ) )9”ع07 صال + مالا .



 ل

 «ةباحصلاهيلع عمجيام مثءةنسلاو باتكلاب ذخأي هنأ لع لدي اذه نإو
 مل نإف ؛ ةنسلاو باتكلاب الاصتا اهاوقأ مهطاوقأ نم مدقي هيف نوفلت امو
 كرامتها ناوضرنودشارلا ةمئآلاهب لمعام عبتأ امهب الاصتااهاوقأ هل نبتسي
 . ةداع ةصحم مهطاوقأ نوكتو روبشم ةمئآألا لوق نآل , مهنع ىلاعتو

 هماك>أ نم ريثك أظوملا نإف « هنعهللا ىضر كلام مامإلا كلذكو
 . دمحأ مامإلا هلثمو , ةباحصلا ىواتف ىلع دمتعي

 ١6" -. ةحيرصلا لاوقآلا كلت ةمنألا كئلوأ نع ىور هنأ عمو ,
 هنعهللا ىضر ىعفاشأا نأ ىعدا نم كلذ دعب نييل وصلا باتك نم دجو دف
 مآلاو ةلاسرلا نم كل انلقن دقو , ىبلاحصلا لوقبذخأي ال ناك ديدجلا هبهذم ىف
 هنأ عطاقلا صنلاب ديفي ام ديدجلا هرهذم لقن ىذلا نايلس نب عيبرلا ةيوارب
 مهطلاوقأ نم راتخا اوفلتخا اذإو  اوعمتجا اذإ ةياحصلا لاوقأب ذخأي ناك

 ةنسلاو باتكلا ىلإ برقأ نوكيام .

 ذخأي النك هنع هللا ىضر ةفينح ابأ نأ  ةيفنحلا ضعب ىعدا كلذكو
 ذخؤي كلذب و « لقنلاب الإ فرعي نأ نكميال ناك اذإ الإ ىباحصلا لوقب
 هنإف ىناحصلا داهتجا نم نوكيام امأ , داهتجا هنأ ىلع ال ةنس هنأ ىلع هلوقب
 . هب ذخؤي ال

 , دحأ جيرخت نم ال هلاوقأ نم هانلقنام وه ةفينح ىنأ نع قحلاو
 , ًادابتجا نوكي امف هكرتو . القن الإ نوكيال ايف ىناحصلا لوقب ذخألا امأ
 لقنلاب الإ لاقي ال ام نأ هتجحو , ةفينح ىبأ لوق ال ىخركلا لوق وهف
 كم هللا لوسر نع القن سانلا قدصأ مهو , ةنس هنآل « هيف لبقي ممالك
 ,« تباث مداهتجا ىفأطخلا لاتحاو , داهتجا وهف ىأرلا هساسأ نوكيام امأ
 مهصالخإلهو « ًاضعب مبضعب فلاخي اوناكوءأطخلا نعنيموصعمب اوسيل ذإ
 ًاطخلا نوضرفي اوناكو . مهاوقأ ىف ممديلقت ىلإ سانلا نوعدي ال اوناك
 نوكي ىذلا هيأر ىف لوقي هنع هللا ىضر دوعسم نبأ ناك دقلو . (ميف
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 نف ًأباوص نكي نإو « ناظيشاا نمو ىنف أطخ نكي نإ » : داهتجا ةجيفت
 « ليل ريغ نم اهبف مهعبق فيكف مهئارآ ىف نوننظتي مث اوناكاذإو ٠ « هلأ
 سيلنكلو . ناسحإب موعبتا نيذلا نم نوكنل مهب ءادتقالا بحي هنإ معن
 مهب ءادتقالا امإ , مداهتجاب هيلإ اودصو مف مديلقت وه مهب ءادتقالا
 : ىوبنلا ثيدحلا ىنعم قّوحتي كلذبو , اودهتجا ام لثم :اهتجالاب نوكي.
 .. متي ده مدت مهب موجنلاك ىناحصأ 5

 6 ىاحصلا لوق نوعيأ اوناك ةعبرألا ةماألإ نأ نيب اذهب 2 ١ 5 ش

 ىقلحمو ةدح 4 ادصلا لوق لادعتا ل نم كلذ كلومد نم مهيدلقم دجو نكلو

 : ىناحصلا لوقب فخاألا ضقن ىف ناكوشلا لات دّقلو ؛ كلذ

 يبن الإ ةمآلا هذه ىلإ ثعبي ل ىلاعت هللا نإف , ةجحب سيل هنأ قحلاو »
 عيمجو ٠ دحاو باتكو , دحاو لوسر الإ انل سلو« قلص دمع ًادحاو

 - ىفمهدعب نمو ةباحصلا نيب قرف الو « هيبن ةنسو « هباتك عابتاب رومأم ةمآلا
 نف « ةنسلاو باتكلا عابتاو , ةيعرشلا فيلاكتلا نوفلكم مهلكف ؛ كلذ
 هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتكر يغب لجو رع هللا نيد ىف ةجحلا موقت هنإ لاق
 هذه تيثأو 5 تينا 5 هنأ ند ى لاق دقف امومل] عجل امو 2

 . « غلاب لوقتو مبظع رمأ اذهو هب هلل رمأي م ًاعرش ةيمالسإلا ةعيرشلا

 : هلوقب همالك متخيو اهرركيو « ىناعملا هذه ىف ىناكوشلا لسرتسيو
 هذه رئاس ىلإو « كيلإ لمحي ملهقا نإف « هيلع صرحاو اذه فرعأ»

 ىلع كل عرش الو , هريغ عابتاب كرمأي لو« ا ًادمع الإ الوسر ةمآلا
 لوقىؤكيلع ةجحلا نم ايش لعج الو . ًادحاو افرح هتمأ نم هاوس ناسل
 . (١)ناك نم انثاك هريغ

 )١( ص لوصألا ملع ىف قحلا قيقحت ىف لوحفلا داشر] 5١4 ٠
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 نمو « ةباحصلا لاوقأ در ىف ةالاذم هذه نأ كش الو  "زا/.
 مل ةءاحصلا لاوقأ اوعبتا امدنع مالعالا ةمئألا نإ لوقن نأ ائيلع بجاولا
 عم مهف « ةنسلأو باتكلا ريغ ىف ةجح اورمت ع د 3 دم ريل ةلاسر اولعجي

 دحاو ىبناا نأب كاسمتسالا دشأ نوكسمةسم ةباحصلا لاوقأ نم مهسابتقا |
 4 اسم ءالؤه نأ اودجو مكلو 2 دحاو باتكلاو ةدحاو ةئسلاو

 ىلإ دمح لاوقأ اولقنو  ىلاعتو هناحبس هللا باتك ص اوظفحتسا نيذلا م
 مهطاوقأو؛ ةهيده ىلإ مهبرفأو « هعرش سانأأ فرعأ أاوناكف 3 مهدعبا نم

 ا مكلو 6 هوعرتخا ًاءارتخا الو 2 هوعدتبا ًاعدب تسدأو 0 وعل ةسبق

 اهرداصم سانلا فرعأ مد 03 ةعبب أني _ه*-رمم ىمالسالا عرشلا سملت

 .نذلاو 8: مف ىلاعت هللأ لاق نيذلا نه وبوف 3 مهعبتأ نم 2 اهدرأومو

 . « ناسحإب م وعبتأ

 صوصنمر يغرمأ كح نايب هنأب سايقلا لوصألا ءاءبلع فرعي -
 ؛ ةنسلا وأ باتكلا ىف هيلع .صنلاب همكح مولعم ر م ةقاحلاب همكح ىلع
 صوصتمرخآر مأب همكح ىلع صوصنم ربغ ر مأ قاحلإ هنأب اضيأ هنوفرعيد

 . كلا ةلع ىف اهنيك 0 همكح ىلع

 2 ةنسأاو باتكذلا ىلإ دبتجملا أمف دهنجي لأ مكس درت سأم ايقلابو

 .لوقيو « سايقلا قيرطب صن ىلع المح وأ اصن نوكي ىعرشلا مكحلا نآل
 اذإ هيلعو « مزال مح هيفق ملم لزنام لك» : س 7 ىدؤؤم ف ىعفاشلا

 قحلا ليبس ىلع ةلالدلا بلط هنيعب هيف نكي ملاذإو , هعابتا هنيعب ناك
 . ءسايقلا وه داهتجالاو  داهتجالاب

 .هيفق+لانأب هنع سيعام وهو « صنلاب امإ فرعي ىعرشلا كسلا نأ ىأ
 .سايقلاب نوكي كلذو هدصاقمو صنلا ىناعم ىرحتب نوكسي نأ امإو « هنيعب



 ا

 قا هنأنم انررقام وه ىالسإلا هقفلا ف سايقلا ناكاذإو - 4

 أم ايار همكح ىلع صوصنم رخآ رمأب همكح ىلع صوصنم ريغ رمأ

 ىذلا رومألا نيب .لئاملاك 4+ عوضخلا باب نم نذإ وهف - محلا ةلعىف
 .2ق 0 تدجوأ ةلعلا ىف ىواسقلا ةيضق نآل , اباكحأ ىف لثاتلا بجوي

 طب رهساسأ ذإ « لوقعأا ةثادب هرقت ىرطف ىمأ نم قتشم نذإ رهف « كلا

 ةدحتملا تافصلا تدجوو « اهءابسأ ترفاوت نإ ةلثاملاب ءاشألا نيبام

 قف ىراستلا اح هب نرتقي نأ ديالف تافصلا ىف لثاعلا متاذإو اهل ةنوكملا

 . ةلئاملا يو أم ردق ىلع محلا

 .نيب طب رلا ىلعمءاق قطنملا نيهارب هجتنت ام لكىف ىلقعلا لالدتسالا نإو

 .نإو « اهجئاتنا تامدقملاج اتنإ ىفطرشلا رفاوتيل اهنف ةتباثلا ةلثامملاب رومألا

 ةررقملا ةبيدبلا ىلع دامتعالاب الإ ةّباثلا ةررقملا اهجئاتن جتنتال ةلئامملا هذه

 . كحلا ىف ىوأستلا بجوي لثاتلا نأ ىهو . ةتباثلا

 .هياشتل ماكحاآلا ىف ىواسقلا نوناق لمعتسي مجركلا نآرقلا اندجو دقلو

 فيك ١ورظنيف ضرألا ىف او ريسي ملفأ » : ىلاعت لاق دقف لاعفأألاو تافضلا

 .قارتفا نيبو « اهلاثمأ نيرفاكللد مهرلع هللا رمد « مولبق نم نيذلا ةقاع ناك

 او>رتجا نيذلا بسح مأ ه : ىلاعت هلوق ىف ىواسقلا مدع دنع ماكحألا
 « مهتامو مهاجم ءاوس , تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاك مهلعجن نأ تائيسلا
 .تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا لعجن مأ » : ىلاعت هلوقو « نومكسحام ءاس

 . « راجفلاك نيقتملا لعجن مأ « ضرآلا ىف نيدسفملاك

 . تبثيف , قربطت لك أ ىلقعلا ىواسقلا نوناق قبطي نآرقلا نأ ىرن اذم.و
 . هللا ل وسر نعرابخألا ترفاضتدقل وفلاختااد نع هيفنيو « لثابلا دنع جلا
 رمع نأ ىورب « هيأإ ةباحصلا داشرإو و مكس نوناقلا اذهب ذخالا يل

 .ءاميظع ًارمأ هال را كَم ىبنلل لاق هنع هّقأ ىضر باطخلا نب

 ءامب تضمضمت ول تيأرأ » : ِةيكَم هللا لوسر هل لاقف « مئاص انأو 5
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 . ءمصف ٠ : لوسرلا لاقف ءسأب ال : رم لاقف ؟ مئاص تنأو
 ةلبقلاو , مايصلا ىف ءاملاب ةضمضملا نيب طبر ْهْييَو هللا لوسر نأ ىرتو

 ,رطفم رمأ ىلإ ىدؤي دق امبيلك نإ ثيح نم امهيذ ةلئامملا ىلإ هين « هيف“
 ةلئامحلاب و « لمت امهيف راطفإلاو . راطف] هتاذب هيف سيلف « ىدؤي ال ايرو-

 «كلذ لعي رمعو : رطفتال ةضمضملا تناكاذإف ؛ م لإ ىف نايواستي امبنبب
 رطفتال ةلبقلا نأ ملعي نأ بجي كلذكف-

 لداعلا أ دبملا كلذ قيبطتب « ِةيلكَم هللا لوسر نع رامخالا ترفاضت دقو
 صوصنلا ضعب ىلع اهولمحيف أصن أبيف اودجي ل ىتلا ماكحالا جارختسا ف

 ىواستلا نوناق قبطنا اذإ

 لمعلاو سايقلا ىفةركفلا صخل دقف؛ ىعفاشلا بح اص ىنزملا هلأ محرد

 : لاقف صيخلت غلبأ ب اصلا نم هب

 سب اقملا أ ولمعتسا أله انموي ىلإ هال و هلبأ لوسر 0-00 نم ءابققلا د

 .ريظنو 2 قد> قلا ريظن نأ ىلع اوعمجأو 2 مهيد سمأ ْى ماكحالا ع قح

 ليثقلاو رومآلا هيبشت هنآل « سايقلا راكنإ دحال زوجي الف « لطاب لطابلا

 ىلع هعيمج لالدتسالا رادم ١ : ًاضي أ ىنعملا اذه ىف ميقلا نبا لاق دقلو
 نيلئامتملا نيب ةقرفتلا زاجولو 2 نيفلتخلا نيب قرفااو 6 نيلث امتملا نيب 5 , وسلا“

 2٠ هنأ وبأ تقلغو لالدتسال قرلا

 فلتخا دق لوقعلا ةئادب هرقت ىلقع لمع سايقلا نأ عمو "6

 وأ باتك ن ل هبق ضال عض وم َْق هب ذخاللاو 20ه جاجتحالا : : اهلوأ

 كلذو هيفمبعامجإ , مهبلع دقعتأ رمأ الو 2 ةباحصلا نم دحال لوق الو كيس

 .٠ رورمجأ ذخأ اذمو ء دحلل ةزواجم الو فارسإ ريغ نم.



 دل اخس

 .ف سامقلا أرفنف مهسفنأ ىلع اوفرسأ موق هب ذخأ جهأنملا نم ىلاتلاو

 -ةهب رهاظلاو . ةيمامإلا ةعسشلاو ةيبرهالظلا مثد؛ ًاملطم ًايفن ىالسألا هقفلا

 .دصاقملاو ىأرملاف رعت ىلإ نورجتي الفءصوصنلا ليلعت سايقلا عم نوفني

 .« للعلا هيلع قيطنتام لك كح فرعي نأ نكمل ؛ اهللع نايب و صوصنلا نم

 اوقيض كلذب و , امتاذ صوصنلاب الإ اوذخأي ملو  ًايناج كلذا وح رطأ لب

 رهاوظ ىلع اودمجو . اهدصاقم فرعت ىف اوعسوتي ملو , ظافلالا ىناعم

 . هيلع لدئام

 اواواحو,ةسقالاىف | وعس وت بهأ ذما نيعبتملا نم موق : ثلاثلا جاهحلاو

 ًانايحأ سايقلا ةوق ىف اوداز مث ؛ ةلع ىف اهب كارتشا ال ءابشأ ني عما

 . ةنسلاو باتك-|| تامومعع ضع. ًاصصخم ه ب

 . ىلاعت هّليأ ءاش نإ اياب كلذل درفنسو

 .« اليق موقأو , اليس ىدهأ روما جاهنم نأ كش الو - ”س.

 ىذلا 0 ىنلا جاهنم نمو « هانيب دقو : ىلقعلا قظنملا نم ةقتش ثم ةتلدأو

 نيذلا اهبأي , : ىلاعت هلوق كلذ نمو « ةينآرقلا صوصنلا نمو « هيلإ اندشرأ

 .ءىثشىف متعزانت نإفءمكنم رمآلا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ

 .درلا سيلو « رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متتكنإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف
 . هيلإ نايمريام ىلع امبنم ةلادلا تارامألا فرعتب الإ لوسرلا ىلإو هللا ىلإ

 . سايقلا وه كلذو « ابيلع ءانبلاو امبماكحأ ليلعتب كلذو

 دنع لعفلاب اهضعب للعي وءماكح آلا ليلعت ىلإ ءىوي ميركلا نآرقلا نإ

 :هن احبس لوقيف صاصقلا ةكح رك ذي وهف ِ امدصاقم ناببو 6 اهمكج ركذ

 .بنيز نم جادزلاب يك ىنلا رمأ للع دقو , ةايح صاصقلا ىف مكلو »
 الكل 00 هن احبس لاقف هن راح نب ديز وه ىناإ ماتين جدز عم تناك ىلا



 دال مم سل

 , «ارطو نهنم اوضق اذإ مهئايعدأ جاد زأ ىف جرح نينمؤملا ىلع ن وكب

 'ىاتيلاو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع مئانغلا عيزوت ىلاعتو هناحبس للعو
 2 ممدحو ءاينغأللا نسب ةلوادتم نوكنت نأ عشك ليبسلا ءانبأو ىبرقلا ىردذو-

 , لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام ١ : هناحيس لاقف-
 7 نيب ةلود نوكي الك ليبسلا نباو نيك املاو ىئاتيلاو فرقلا ئذلو.-

 ْ 1 .ءمكنم ءاشغالا

 ناكف ) مهملظب ليئارسإ ىب لع تايبطلا صعب ميري هن أحس لأعو

 نم ملظبف » : هناحبس لاق اذلو ء انتاورش نع موسوفن اومطفيل ميرحتلا
 . , مط تلحأ تابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلا“

 :ىلاعت لاقف عازفلا ىلإ امهئاضفإب رسيملاو رذخا ميرحت هن احبس ىللع دقو
 , رسمملاو رخلا ىف ءاضغيلاو ةوادعلا نيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امنإ ٠
 . « نووئنم مثأ لبف « ةالصلا نعو هللا ركذ نع مدصي د٠

 ىلإ ةحضاو ةدآرق ةراشإ الإ اهمكح ركذي ماكحألا ليلعت سيلو ”
 هناحس هللاو ةيدبعت رماوألا تناك الإو٠ صال ثيح سايقلا بوجو-
 ةعيرشأا هيلع صدت ملام سيقت نأ ائيلع ًاقح ناكف , كلذ اذل ركذي مل ىلاعتو
 ,ةصاخلاو ةماعلا اهدصاقم ىلإ ةراشإلا اهصوصن تنمضت دقو « تصنام ىلع.
 . سأيقلا نوكي اهئوذ ىلعد

 تصن و ؛ ماكحألا ليلعت ىلإ تراشأ دق ًاضيأ ةنمسلا نإو - 75 ؟ |
 لخد# امدنع نذإلا بوجو ليلعت ىف ةويِو ىنلا لاق دقف « للعلا ضعب ىلع-
 بوجو ناك ىأ « ( رصِبلا لجأ نم نذإلا لعج امنإ ) : هتيب ريغ ناسفإلا
 ليلعت اذهو , هيلع علطي نأ حصي ال ائيش لخادلا رصبي اليكل ناذئتسالا
 ىتح مكتوب ريغ انوي اولخدت ال اونمآ نيذلا اهنأي » : ىلاعت هلوق ىف ىهنلل
 مل نإف. نوركذت مكدمل كل ريخ مذ , اباهأ ىلع اوملدتو اوسنأتست"



 . أوعجرا مكل لبق نإو ء مكل نذؤي ىتح اهولخدت الف ًادحأ اهف اودجت
  اولخدت نأ حانج مكيلع سيل « ميلعنولمعتامهللاو مكل ىزأوهاوعجراف .

 .« نومتكت امو نودبت ام ملعي هللاو , مكل عاتم اهيف ةنوكسم ريغ ًاتويب

 مث, ىحاضألا مول راخدا نع ةباحصلا ىبن دق ناك ِةيلكَم ىنلاو
 ةفادلاو «ةفادلا لجل كلذ تلعف امن] » : ىبنلا ةلع ىف لاقو « ممل اهحابأ
 لدف ء هب نودوزتب داز ممل سلو . دلب ىلإ دلي نم لقتنت سانلا نم ةعامجلا

 ” راخدا مرحي مهعم دازال نيذلا نيوامملا ىأ ةفادلا دوجو دنع هنأ ىلع اذه

 ةلعلل الامعإ اذه ناكفءراخدالا حابي ةفادلا نكست مل اذإو « ىحاضآلا موحل

 نإفنكت مل نإف « تدجو نإدوجولاب مكحلا ىف ربت ىبف ء امدعو ًادوجو

 . ةحابإلا ىلإ ريشي مكسحلا

 نوفني نيذلا فالخ هنم ثمينا ىذلا عضوملا وه ماكحآلا ليلعت نإو
 اهو ىنعملا ةلوقعم ةللعم ماكحألا نأ !وررق سايقنا اوتبثأ نيذلاف « سايقلا
 . مكسحلا تبث صوصالا عضاوم ريغ ىف للعلاو دصاقملا تققحت اذإف , دصاقم
 اوررقو سايقلا اوفن نيذلاو , دصاقملا هذه قيقحت دنع صوصناا ىف ررقملا
 نم اليلعت ةللعم ريغصوصنلا نأ اوررق  ةيمالسإ ةجح سيل سايق نأ
 ١ . صنلا ءارو ام ىلإ مكحلا ىدعي نأ هنأش

 ,ماكح آلا ىف سايقلا توبث ىلع ةباحصلا عامجإ دقمنا دقلو - 7!
 ىنعم هيف نآل اب أ هرابتعاب « ثاريملا ىف بآلا مكح دولا ىطعأ ركب ابأ دجنف
 رمأ باطخلا نب رمع نأو « نبا نبا ىلع دجلا ساق سابع نباو «ةوبآلا
 روم“ سق مث « رئاظنلاو هاشآلا فرعا ه : هل لاقو ىرعشالا ىسوم ابأ
 . . كلذ دنع

 ٠ ةمامإ ىف هراتخا علم ىنلا نآل ركب ابأجياب نم ةباحصلا نمو الصلاة« 
 هراتخنالفأ اننيد رمل هراتخا: لاقو . ةالصلا ةمامإ ىلع ةماعا|ةمامإلا اوساقف



 رابتعاب فذقلا دح ىلع برشلا دح ساق بلاط ىبأ نب ىلعو « ؟ انايند مآل
 . هيلإ ىدؤي برشلا نأ

 .جاجتحالا كردم نإ ٠ : رارسآلا فشك بحاص لاق اذلو ؛ اذكهو
 .مهنأ مداهتجا ىرجم ىف مطاوحأ عيقتنم انملع دقف « ةياحصلا عامجإ سايقلاب
 ىف  لصألا ىف ةلع هنأ نظي ام نظ دنع لصألا ىلع عرفلا نوسيقي اوناك
 صاغ ليلدو ؛ ةللعم لوصالا نوك ىلع لدي ليلد ىلع فقوت ريغ نم عرفا
 . « (0) سايقلا زاوج ىلع

 باتكلاب تبث طابتقسالا لوصأ نم لصأ سايقلا نأ نيبتي اذه+بو
 ةيدعتو « ماكحألا ليلعت ىلإ تاراشإلابو ؛ اندروأ ىلا صوضنلاب ةنسلاو
 , ًامدعو ًادوجو هتلع عم مكحلا نارودو « صنلا عضوم ريغ ىلإ للعلا
 . طاششقسالا قرط نم اقيرطهلمهئابقفمادختسا و « ةباحصلا عامجإب تبث اك

 ىدم عسوأب صوصنلا الامعإ الإ سيل هانعم ةقيقح ىف سايقلاو
 . اطل ريسفت هنكملو « اهيلع ًاديزت سولف « لاهتسالل

 « سايقلا اوفن ىذلا ةجح ىف ملكتن نأ انيلعقحلا نم نإو - 35
 ماظنلا رايس نب ميهارب]مهسأر ىلعو « ةلزععملا ضعب مهنم نإ ليقموق هافندقف
 ىذلا ىسلدناألا مز> نبا كلذ ىف مدشأد , ةيرهاظلا مهنمو ء ظحاجلا خيش
 ١, لدتسا دقلو , ىرهاظلا دواد دعب بهذملا كلذل ىناثلا مامإلا دعي
 : ىلي امف اهصخلن ةلدأ ةسمخي ىالسإلا هقفلا ف سايقلا نالطب ىلع

 مز ن

 ءميرحتلاب اهضءب وةيض فلاب امضعب ماكحأ ىلع صنمىلاعت هنأ نأ : اهلوأ

 هيلع صن دقف كلذإ هيلع صني مل امو ةهاركلاب اهضعب و , بدنلاب اهضعبو
 « ًاعيمج ضرألا ىف ام مكل قلخ ىذلا وه » : ىلاعت هلوق ىضتقمب ةحابإلاب
 سايقلاف « سايقللدروم نذإ قبب ملف اهيلع ًاصوصنم اهلك ماكحألا تناك اذإو



 دس الو دن

 دجو دقو , صنال ثيح الإ سايق ال ذإ هل عوضومال هنأ ىفنم نذإ

 . صوصخلا هجو ىلع امإو : مومغلا هجو ىلع امإ , مكحب صن ةعقاو لكل
 "”لطانتسالا لوصأ نم لصأهنأ ىلع سسايقتلاب نوركح نيذلالوق نأ : اهيناث

 فانم اذهو . رمأ لك لبع صن اهف سيا ةعيرشلا نأ لبع مبمالكن ونبي
 لاق دقف , الك ررق دق ىلاعت هللاو « اهنايب ىلوت عك ىنلا نآلو . الاكل
 مكل تيضرو : تمعن مكيلع تمتأو ؛ مكنيد مكل تلكأ مويلا » : ىلاعت
 : هيبن ابطاخم ىلاعت لاقف امنايب لاكاضيأ هناحبس ررق دقو « ًانيد مالسإلا
 لاك ىفاني سايقلا ضرفو « مهيلإ لزنا» سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو ه
 ضرفكلذو « هبر ةلاسر غلبي مل يم ىنلا نأ نايبلا لاك مدع ىنعمو « ناييبلا
 . عادولا ةجح ىف كلذ ررق دقو « اهغلب هنالل لطاب

 ىتلا عرفااو لصالا نيب هك ريشملا ةلعلا وه سايقلا ساسأ نأ : اهثلاث

 نإف : اهيلع ليلد نم دبال ةكرتشملاةلعاا هذهو « مكلا ىف ىواستلا تبجوأ

 «صخلانمآذوخأم نوكي ذئنيح مكحلانآل , سايق الفصنلا وه ليادلا نأك
 نم دجوي ملو « فرعت قيرط ىأ نف اهيلع صوصنم ريغ ةلعلا تناك نإو

 ىهتني ةلعلا فرعي ليلد ريغ نم !ذه كرتو . امم رعت قي رط نيبي صن عراشلا

 هللا دنع لصأ هنأ امإ و , ًاربتعم الصأ سيل سايقلا نأ امإ : ني رمأ دحأ ىلإ

 نع هللا ىلاعتو ء سيبلتلا ىلإ ىدؤي كلذو « هل نايبال لصأ نكلو . ريتعم
 . سايقلا ىنن الإ قبب ملف ٠ ًاريبك أولع كلذ

 نمهلوسرو هللا هكرت ام هوكرتي نأب نينمؤملا رمأ ٍةلْظَص ىنلا نأ : ابعبار
 كله اممإف , مكتكرت ام وعد , : ٍلسو هيلع هللا لص لاق دقف ء صن ريغ
 ءىشب مكترمأ اذإف « مهين ىلع مهفالتخاو « مهلئاسم ة ركب مكللبق ناك نم
 ملام نأ نيبقي اذهبو , هوينتجاف ءىش نع مكتيبت اذإو  متعطتسا ام هنم اوتأف

 ,هيف درب ملام كرمي نأب رمأ هناآل هيف مكحب مدقتي نأ ديعلل سيلف هيلع ضني

 . صنلا كالذل ةفااخم هيف سايقلاف

 ( فلا وسأ- ١٠٠١ م)
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 عنم ىلع صنلا اهادؤمب نمضتت ةريثك صوصن تدرو دق هنأ : اهساع |

 .هلوسرو هنلاىدي نيب !ومدقتال اونمآ نيذلا اهمأي »:ىلاعت هلوق لثم « سايقلا

 نم سايقلاو . هلوسرو هللا هب تأي ملام اوعرشي نأ نينمؤملل سيل ىنعملاو

 « لع هب كل سيلام فقت الو ه : ىلاعت هلوق لثمو , هنع ىبملا بابلا اذه

 « ءىش نم باتكلا ىف انطرفام » : ىلاعت هلوق لثمو , بابا اذه نم سايقأو

 ىف طرف دق ىلاعتو هناحبس نوكي نأ سايقلا ىدؤم نأل ء سايق الف نذإو

 . (1)باتكلا ىف هنيبي ملف ةعب رشلا نم ءىش

 : نيلصأ ىلع ىنبت اهدجب ةلدآلا هذه ىلإ ةدحاو ةرظن نإو مم

 . ابمزال:ماكح آلا لكب تهتنا دق ةيوبنلاو ةينآرقلا صوصناا نأ : امهردحأ

 ْ ٠ اهحابمو اههوركمو ابلقنو

 « ناسنإلا لمعب ةلماكلا صوصتلا ىلع ةداب ز سايقلا نأ : ىناثلإو

  نايدلا عرشب ال

 ءسماخلا هعبارلا هىناثلاولوآلا ليلدلا فًاحضاو لوألا لصالا ىرتو

 . ثلاثلا ليلدلا ىف ًاحضاو ىناثلا لصأللا و

هما دنع ميلست عضوم هنأ نيبتي لوألا لصآلا ةشقانم هنإو
 رومتاف « و

 ةرابعلاب نايب ريغ نم ًائيش قبت و ءىث لكب تتأ دق صوصنلا نأب نوعطقي

 « اهدحو ةراسعلا ىلع نايبلا نورصقي نيبرهاظلا نأ ديب , ةراشإلاب وأ

 ىلعةلالدلا نإ : نولوقيف,ةلالدلا ىعم لوعس وب دوبمجأو . ابتوزواجتي الو

 ةلمج ىف ةعيرشلا دصاقم اهنيبت ىلا ةماعلا لئالدلابو « اهظافلأب ماكحالا

 باصنآلاورسملاو را امنإ د الثمعراشلا لاق اذإفءالاوحأ ةماعو

كلذ ناك « نوحافت مكلعل هوينتجاف ناطيشلا لمع نم
 ًاصن 

 .نوكي بلاغ ررض هيفام لك نأ ىلإ ريشت لئالد هيفو « ةرايحلاب رذلا ىلع

 ابصوصت

 سور مالزاآلاو

 باتك ف ةلصفم ةلدالا هذه عجار ( ( ١
 معياسلا ءمزجلا مزح نعال ماكحإلا

 ٠ اريليامو م نص نماثلا ءزجلاوب.؛ اهيايامو هج ص



 ل الل

 اللات تحبس لوقي ذ] ء بلاغررض نم هيف ال تءرخل ءامارح

 ققحتي ام لكف « سان عفانمو ريبك مث[ امهيف لق « ء رسيملاو رخخأ نع
 سابقا موقي م نأ نيني كلذب و,ماعلا صنلأ اذه ًامارح نوكي ىنعملا أله.

 سايقلا ناك اذإو ء انيب مك صنلت لامع] هتقيقح ىف وهو , صنلا لع دمتعي
 وهو «ىناثلا لصألا مدبني نذإو « ةميرشا ناي نم نوكق , صنلا الاعإ

 . صوصنلا لاككل سايقلا ةافانم.

 ,هتافن و سايقلاىتبثم نيب فالخ ا ساسأ وه صوصنلاليلعت نإ : انلق دقو

 «ليلعتلا اوتبثأهوتبثمو « ةرابعلا لع صوصنلا اورصقف ليلعتلا اوفن هتافنف.
 . صوصنال الامعإ سايقلا اوريتعاف»

 دقق « صوصتلا ليلعت اوكرت ذإ !وئطخأ دق سايقلا ةافن نإ قملا ىفو

 لوبنأ اوررقدقف « لوقعلا ةءادب اهفنت ًاماكحأ اوررق نأ ىلإ مهلامه] مادأ
 باعل نأو « صنلا مدعل رهاط ريزنلا لوبو , هيلع صنلل سجن ىدألاا

 اوعقوامصنلا هقفل ميفلا نم ليلق ىلإ ] اوبجتا ولو“ رهاط هلوبو س## بلكلا

 . وحنلا كلذ ىلع تايهدبلا ةضقانم ىف

 ىلع صوصنمريغ ةعقاو مكح قاحلإ وه سايقلا نإ : انلق -

 ىضذتقم و _ امي هك رتشم ةلعل اههكح لع صوصتم ىرخأ ةعئاوب امك

 ٠ ىه ناكرأ ةعبرأ نم ًانوكم سايقلا نوكي فيرعتلا اذه

 وه ليقو 6 مكحلا سا ىذلا صوصنلا نم ردصأًلا وهو: لصألا ( ( ١(

 5 . نافالتم نا دعملاو ,ردصملا أنه عضو مج

 . هلكح ىلع صني م ىذلا عب «ضوأللا وهو: عرفلا(8)

 عض ىلإ لصألا نم هب دعت ىلإ سايقأا هجتا ىنلا مكحلاو(؟)

 . امهنيب ةك رتشملا ةلعلا ( ع )



 ماج

 : ٠ 0 : لصأالا.

 .ىذلا مكنملا نيبي ىذلا ردصملا هنإ : لصآلا فيررعت ىف انلق - /73٠1
 امهو , مكحلا ىفدرو يذلا عوضوملا تاذ وه وأ , عرفلا هيلع ساقي
 ردصم ىف مالكلا ىطتقي مكحلا عوضوم ىف مالكلاف « انلق 5 « نامزالتم

 .مكحلا اذه

 .نيرثك آلا دنعن وكي نأ بجي سايقلاهيلع ىبي ىذلا لصلا نإ : لوقنو
 . سايقلاب تبث مكح ىلع ساقي الف ؛ ًاعامجإ وأ ًاصن ءاهقفأا نم

 . هيلإ عجري ىذلا لصآلا ىه صوصنلا نأ ؛ رصقلا اذه ىف ببسلاو

 .نوكت نأ بجي كلذلو : هتيجح ىف صوصنلا ىلع دمتعي نكي امهم هريغو
 ,صوصنلا نإفىرخأ ةبج نمو « هيلع ىنبي ىذلا سايقلا ساسأ اهدحو ىه
 ريتعا ىذلا فصولا ىلإ هيف تلز امو اهتابسانمو اهقاقتشاب ءىوت ىلا ىه
 درهتعيبط سايقلا نإف ةثلاث ةرج نمو « ةلعلا نيبتن اهتاراشإ نف , مكحلل ةلع
 .ىذلا أطخلا نإ : سايقلا ةافن ةلدأ ةشقانم ىف انلق دقو « ةنسلاو باتكلا ىلإ
 .هن أانققحدقو ء صوصنلا نم اذوخأم سايقلا اوربتعي مل مهنأ وه هيف اوعقو

 .ىف دمتعب الأ ىنتقي كلذ نإو . ىدم عسوأ ىف صوصنلل الاععإ الإ سيل
 . ضارتعال دروم سايقلا ةافنل نوكيال ىح . صوصنلا ىلع الإ سايقلا

 .ساقينأ حصي هنأ اوررق ءانلعلانم نيرثك الا نأ نيبقي اذهبو "4
 .نإو ٠ صنلا وه عامجإلا دنةسم نآل كلذو , ع امجإلاب تباثلا مكسملا ىلع
 ريغصلا لام ىلع ةيالولا تو.ث عامجإلاب تبث دقف , ًانايحأ نيبم ريغ ناك
 «جاوزلاىفةيرابجإلا ةيالول ةيلاملا ةءالولا ىلع ساقي نأ حصيف « ةريغصلاو
 اطام ىلع ةلماكلا ةيالولا اهلل تبث ةديشرلا ةغلابلا نأ عامجإلاب تبث كلذكو

 .دحاأل سيل نأ سايقلاب تيثب كلذ ىلعو « لبس نم اهيلع دحال سيلو
 . اذكعو « هديرتال جاوز ىلع اهرابجإ ىف ليبس نم ابيلع

 .نأ اندعبتساو « صنلا وه عامجإلا دنتسم نأ انررق اذإ اننإ قحلا ىفو



 ؟ةدس

 عامجإلا كح نأ ررقن الأ ةقرافملا نم نوكسي:ةنإف « سايقلا هدنتسم نوكي
 نكمي َّىح ًارهاظ نوكي ل عامجإلا قى صدقلان] لبق اذإ وءهيلع سايقلا حضي

 اهنإ لب : : صوصنأا نم طقف فرعتال ةلعلا نإ لوقن اذنإف , ةلعلا ىف رعت نأ

 تاسبالمنم هريرقتدنع مكسحلاب طيحأامو ةماعلا ةعينرمثلا دصاقم اهم فرعت

 ةلعلا هف رع ديحولا قيرطلا تسيلف « هيمأ رمو هتاياغو هدصاقم ام فارعتي.

 فرعت ىف ديفت ال تارابعلا نم ًاريثك نإ لب « تارايعلا هيلإ ءىموت ام وه
 ديب ادي لثمب الثم ربلاب ربا » : ابرلا ثيدح الثم كلذ نمو « سايقلا ةلع
 هتاراع ىفدحتال « ثيدحلا رخآ ىلإ ديب ادب لثع الثم ريعشلاب ريعشلاو

 ًافالتخا هتلع فرعت ىف ء.ابقفاا فلتخا كلذلو , ةحضاو سايقلا ةلع
 « سنجلا .داحتاو « نزولا و ليكلا ىف ةلثاملا ىهةلعلا نإ : اولاق ةيفنحلاف ؛ ًاندب
 مير بجوت ىلوآلاو , ةصقان ةلعزيرطشلا دحأو « ةلماكلا ةلعلا ىق هذهو

 ميرحت بجوت الو٠ ليجأتلا ميرحت بجوت ةصقانلاو ٠ ليجأتلاو ةدايزلا

 داحتا مدعل ليجأتلا حصيالو ةدايزلا تحص ريعشب حق عيب اذإف « ةدايزلا
 نإ - ثيدحلا ىف ترركت ىلا لثم ةلك نم اهوسلت مولعلو , سنجل
 . ًاديعب سلتا ناك

 نإمثأ امإ داوملا هذه نآل ,ةينألاو معطلا ىه ةلعلا اوربتعا ةيعفاشلاو
 . ىف ذإ , تامواسم عضوم نوكدت نأ حصيال هذهو , ةضفلاو بهذلا ى

 ءصقنو ةدايزو عيب عضوم نوكت نأ حصي الف , ءايشآلا ميقل سي
 موعط ةدضفلاو بهذلا ريغو « لا ومآلا مب قل نازعك ابلع دقفت اليكلا

 ىدبأ نيب اهراكتحا ىلإ ىد ب تاقياضملا 0 اهيف ر راصتقالاو « تالوكأ مو

 طسوتيل لثملاب الإ اهيقتاضياقملا عنم ىؤرف « اهيبلاط ىلإ لصت الف « اهيجتنم
 لاقف , ًايطرديرأو ؛ رك ى دنع : يلم ىنلل لاق الجر نأىوراذلو ءدقنلا

 هذنع سيل نم "لك أ ركلا عيبف « بطرلا لاب رقشاو , رقلا عب : مالسلاهيلغ

 ٠ بطر الو رمت



 لما مخ سل

 . راخدالاو معطلا ىا ةينكلا ىه ةلملا نإ : ةيكلاملا لاقو
 ,مكحلا تاذ نم تذخأ امن ٠ صنلا نم ذخؤت مل ةلملا نأ اذهنم ىرنو

 . ةصاخلاو هيف ةماعلا دصاقملاو

 . سايقلا الصأ هتيحالص ثيح نم عاجإلا وه اذه 9
 .ساقي نأ حصي سايقلاب تباثلا مكحلا نإ. ةيكلاملا ضعب لاقدقو

 : ريبكلا دشر نبا كلذ ىف لاق دقو « هيلع

 .ىرخأ ةلعب هيلع سايقلا زاجو , الصأ راص ع رفلا ىف مكسحلا لع اذإ »
 .كلذكو ,دعب مكسملا هل تبثي ل ًاددرتم مادام اعرف ىعم امنإو « هنم ةطبنتسم

 رخآ عرف هيف مكحلا توبنب الصأ تبث نأ دعب عرفلا كلذ ىلع سيق اذإ
 هيلع سايقلا زاجو ءالصأ راص هيف مكنحلا تبئف ًاضيأ هنم ةطبنتم ةلعب

 . « ةيابن الام ىلإ

 .. ضعب ىلع ابنضعب سايق حصي الف عووف لكاسملا نإ لاقي ا سيلو
 دْف] « نيب أطخ اذهو عاجإلاو ةنسلاو باتكلا ليع سايقلا حصي امإو

 ..الوأ ابيلع سايقلاف « عرشلا ةلدأ لوصأ ىه عاججإلاو ةنسلاو باتكلا
 .تلزن اذإف « اهيلع سايقلا رذعت دعب الإ اهنم طينقسا امىلع سايقلا حمصي الو
 هيلع تعمجأ ام ىفالو ةنملا ىف الو باتكلا ىف ال اهل دجوي ملو ةلزانلا

 . (©) كلذ ىلع سايقلا بجو  اهنم طينتسا اهيف كلذ دجوو

 ءابقف نيب هيلع قفتم كلذ نأ ركذي لب كلذب دشر نبا ىنتكي الو
 0 000 : لوقيف ىلاملا بهذملا

 ,ىللع هيف اوفلتخي ملو هباحصأو كلام هيلع قفتا ام ىنعملا اذه نأ ملعاو

 هف م وهو , ضعب ىلع ابضعب لئاسملا سايق نم مهبتك كف دجوي ام
 ,لصأ عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نال , نوفلاخع هيف فلاخ نإو  ىتعملا

 . ا ص أ ب تادبمملا تامدقملا(1)
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 ,لعلا ىنبي ايف ةيلقعلا مولعلا ىف لصأ ةدورضلا لعنأ اك": ةيعرشلا ماكحآلا
 .ماظنو بيترت ىلع ددعب رصح ريغ نم ًادبأ اذكه ةرورضلا مع ىلع لعل

 مولعلا كل ذكف. دعب ألا ىلع برقألا ىنبي نأ حصي , الو «برقاآلاف , برقآلا

 هتحصب هيلع ىنبي ام لع وأ , ةمآلا عايجإو ةلسلاو باتكلا ىلع ىنت ةيعمسلا

 بزرقآلا ءانب حصي الوبرقالا ىلع برقآلا ماظنو « ةياهن ريغ ىلإ ًادبأ !ذكه

 . (1)ديبآلا ىلع

 : ًاسايق هيف لصألا نوكي نأ حصي سايقلا نأ دشر نبا ررقي اذهبو

 «ةئسلاو باتكلا نم لصآلا ىلإ يلا رفلا عاجرإرذعت كلذ ىف طرتشيو

 امهنيب دقعيو « ةيبّدفلا تاساردلاو ةدرجلا ةيلقعلا تاساردلا نيب طبريو

 ىلا ةيرورضلا تايهدبلا ىلع دمتعت ةيلقعلا لئاسملا نإو « ةعماج ةنزاوم

 ىلإ هيف جاتحت ام تاير ظنلا ن نم اهيلع ىنبي مث « «ء ابك اردإ ىف لوقعلا فلتخمال

 ةسدنهلا ةصاخو , ةضايرلا ىف ىرت ا , ءاصقتساو رظنلا ىف قمعتو لمأت

 ىلع ىنييو ٠ تايرظنلا تايهدبلا ةعومجم نم نوكستت مث . تايهدبلا ىلع ىنبت

 ين. لصآلا ىلإ عجريالو . ةي رظن برقأ ىلعةي رظن لك ىنبتو . ىرخأ تاي رظنلا
 .باتكلا ةيلقعلا تايرورضلاك دعت ىتلا لوصألا « ةيبقفلا تاساردلا كلذك

 مث , هقفلا اذهل الوصأ اهرابتعا ىلع ءابقفلا عمجأ دقو , عامجإلاو ةتسلاو

 ىلع ساقي مث ء اهيل] برقأ نوكي ام ابقيرط نع همكح تبث ام ىلع ساقي
 طبرلاو لئاسملا بيرقت ىلع هقفلا ريسي اذكهو . هيلإ برقأللا وهام برقآلا

 . هيبش برقأب هيبش لك قاحلاب , اهني
 اير 05

 نكلو.هيلعساةيالصأ/سايقلاب تباثلا اوربتعا نيذلا رظن ةوجو هذه

 سايقلا ةلع ىه تناك نإ لصألاب عرفلا طب رت ىتلا ةلعلا نأب هيلع ضرتعي
 لوآلا لصالا ىلإ مك-حلا دوعي نأ ىلوألا نإف ءالصأ راص ىذلا لوألا

 مل فصولا نآل ؛ ىناثلا ىف لطاب سايقلاف اهريغ تناكنإو « صوصنلا نم

 . 7م ص ١ + تادومملا تامدقملا(١)
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 ربلا لعزرألا ايرلا شيدح ىف سق اذإ الف « مكحلا ىف رثؤملا فضلا نكي

 «تيزلا الثم زرآلا ىلع سيق اذإف ء ديب أدي لثمب الثم زرآلا ىف عيبلا ناكفإ
 ساقي نأ ىلوألا نإف راخدالل لوبقلا عم معطلا الثم ةلعلا تناك نإ هنإف
 مهلا نكمي مل اذإو ءزرآلا وهو عرفلا ىلع ساقي نأ لدب ربلا ىلع تيزلأ

 . الطاب نوكي سايقلا نإف « ىلصألا نيب و هنيب

 ةنسااونآر قا نم لصالا نوكي نأ طرتشي دشر نبانأ ظحالي نكلو
 حصب هنإف ةسنألا نم عرفلا كلذ فرع نكللو «؛ فورههريغ عاجإلاو

 دعاوقكانهنإ: لوقنف ؟ كلذروصتي فيك : لئاق لوقي دقو « هيلع سايقلا

 ؛ ةتباث ةررقم جئاتن اهنأ ىلع تفرعو ٠ صوصنلا عومجم نم ةتباث ةررقع

 ءاريلعساقت ةسيقآل الصأ دعت هذه نإف « نيعم لصأ ىلإ عجرتال تناك نإو
 نوكتنأ حصي ةيعرشتاررقم اهنكلو « فورعم ريغنوكي نيعملا لصالاف
 . اهتاذب الصأ

 نأحصي سايقلا ىذتقم تشم نإ اولا نيذلا ظن ةبجو هذه 1غ

 .هيلعقفاون نأ عيطتسن ال ةيبقفلا ةيحانلا نم هنإو « هيلع ساقي الصأ نوكي
 :هيلع تينب دق ةلسرملا ةحلصملا ةيرظن لعل ةيكل لال وصآلا نم لصأ هنكل و

 ىفهب الومعم دعي  عرفلا ىلع سايقلا جابنم وهو - جابنملا اذه نإد
 جارختساو « ةسقأ ىلع ىنبت دقةأضقلا ماكحأ نإف ؛ةيعضولا نيناوقاا ريسفت

 ةمكح اهررقت دق ماكحالا هذه نإو « اهيلع ءانبأاو ةينوناقلا صوصنلا للع
 ىلع قبطتو « اهيلع سايقلا نكمي ةينوناق ءىدايم ريصت اهتررق اذإف  ضقنلا
 دق جاهنم كلذ نإو : نوناقلا صوصن نم اهلصأ ىلإ رظن ريغ نم اهاضتقم

 . بصخلا ىلاملا بهذملا هب صتخا

 : مدخلا

 عاجإلا ربعي نم دنع عاجإلا وأ صنلا هب دروأم وه ١“” 

 ىذلامك-حلا اذه نإ وءسايقاا تبجوأ ىبلاةءاشملا هيف تريتعا ىذلا لصألا



 ل مع

 : طورش هيف طرتشي لصألا نيبو هنيب كارقهثالل ع رفلا ىف تبثي نأ حصيب
 ىف الإ نوكيال ىبقفلا سايقلاف « ًايلمع آايعرش ًاميكح نوكي نأ : اطوأ

 . ماع لكشب هقفلا عوضوم هذه نآل « ةيلمعلا ماكحألا

 :هتيعرش ببس لقعلا كردي ثيح ىنعملال وةعم م كلا نوكي نأ : ايناث ظ
 لكأ مرتد رسدملاو را 5 - رحتك « هتيعرش ببس ىلإ صنلا ءىموي وأ

 كردي ماكحأ هذه نإف « ةوشرلاو شغلاكو « ريخاا لام لكأ ميرحتو « ةتبملا

 مميتلاك هتاذ ىفىتعملا لوقعم ريغ مك-+لاناك اذإ امأو ءاهتيعرش ببس لقعلا

 اباك هذه نإف , لكشأا اذه ىلع اهتوك وأ , ةالصلا فتاعكرلا ددعك وأ « الثم
 ١ . اهتتكح لقعلا كرديال ماكحأ

 ىرجالهذهو « ةيدبعت ماكحأ : نيمسقىلإ ماكحالا ءاملعلا مسقي اذه و
 ىف اهتفرعمل قيرط الو , مكحلا ةلع ةفرعم سايقلا ساسأ نآآل « سايقلا اه

 كرديال لقعلا نأ اذه ىنعمم سلو , جحلا كسانك: ةيدبعتلا ماكحألا»
 كشالب امل نإف « ةدئاف اطل تسلوأ ةيعرش ةيكح تاذ تسيل اهنأ - ابتلع

 نأ حصي ىلا ا ةيئرجلا للعلا كاردإ عيطتسيال لقملا نكلو « ةققح ةدئاف
 ابهايشأ ىف اهماكحأ اهبلع ىنبت

 هناآلل سايقلا اهيف ىرج هذهو ىنعملا ةلوقعم ماكحأ : ىلإثلا مسقلا و

 . اهتلع كردي نأ ىرشبلا لقعلا نكي

 ىنعملاةلوةعمارك ةينيدلا صوصنلا نإ :لوقي هنع هللا ىضر ةفينح وبأو
 ناك ىذلا بلا نامع لاق دقلو , ىدبعت هنأ ىلع ليلدلا ماقام الإ - ةللعم
 لصاللا نأكو«ليلدب الإ صوصناا ليلعت تبثبال هنإ : ةفيتح ىنأل ًارصاعم
 صنك للعم هنأ ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ للعم ريغ صنلا نوكي نأ هدنع

 ا . هيلع ليلدلا ماق اهليلعت نإف « شغلا صخنكو «رخلا مير

 نأو « ةللعم ابلك ابصوصن نأ ةرضاخلا نينا وهلا ىف ظحالملا نإو اذه
 « سائلا لمع نم اهنألل « ةللعم نوكت نأ اهيف لصالاو « اهيف ىرحي سايقلا



 مج

 هقالطإ ىلع مالكلا اذهو « اهيف ةلملا فرعتو « اهتيعرشىلع ثعاب نم دب الف
 . ةيندملا نيناوقلل ةبسنلاب

 « قافآلا عستم سيل اهيف سايقلا نإف « تاب وقعلا نيناوقل ةبسنلاب امأ
 ةبوقع الو . صنلاب الإ ةميرج ال هنأ دنع ةدعاقلا نآل , ىندملا نوناقلاك
 ةلعلا تناك اذإ « تابوةماا ف ساقب ةيقض ةرئاد ف نكلو . نوناقب الإ
 . ةنايخلا اهيف تبثت ىتلا دوقعلا ىف ةنامألا ةتابخ ةبوقعك « ةندب ةحضاو

 رذخللا برش رابتعاب مكحي نأ ضاقل سيلف « ما رجلا ىف سايقال نكلو
 حصيالو , لقعلا ىف ريثأتلا ىف شيشحلا عم ةلعلا ىف كرتدت اهنأل , ةرج
 . ةجورلاب ىفرلا ىلع مرح ا محرأا تاذب « ىنزلا ةعرج ناقت نأ ممدنع

 .ىف رفسلاك « سايقاا نع هب الودعم لصألا نوكي الأ ثلاثلا طرشلاو

 « نيفذا ىلع حسملاكو « ةقاشثلا لامعألا هيلع ساقن نأ حصي الفراطفإللهتحابإ
 لكشبةتباث ماكحأ هذه نإفءبراوجلا ىلع حمملا هيلع ساقي نأ حصيال هنإف
 .هيلع ساقيال سايقلا فالخ ىلع ءاجامو ؛ سايقلا فالخ ىلع ىتانثتسا

 هفالخ ىلع ءاج هنإف , آيسان برشلاو ًآيسان لكألا كلذ لشد « هريغ
 . )١( اذكه لبجلا وأ أطخلا هيلع ساقي الف سايقلا

 .ماسقأةعب رأ ىلإ سايقللةفلاخم تءاجىتلا ماكححالا ةيفنحلا ءاهقفمسق دقل (1)
 : ىناثلامسقلاو ٠ مل-وهيطهللا لص ىلا تاجوز ددعك ارصوصخ تبث ماكحأ: اهلوأ
 .تناك نإو « اهتاذ ىف ىئعملا ةلوقع» ريغو ةللعم ريغ اهنأ تبث لآ ةيدبعتلا رومالا

 تبثت ىتأا ماكحلا ثلاثلا.مسقلاو .. ةيلاماا اهدصاقءو « ةيماسأل اهضارغ.أ اهل

 .سياو « هتوق ىف نوكي ام الإ ماعلا مكحلا ضوامي الو . ماع مكح نم اصخر
 « ةماع ةدعاق نم ىثتسا ام: عبارلا مسقلا - ةمي زمأل تبثملا ماعلا مكحلاةوق ىف سايقلا

 نم مام ال ناك نإو « ءانثتسالا كلذ بجوتسا هتاذب ماق ىتعم ءانئتسالل ناكو
 ىف نوكيف . سايقل ةلع نوكي نأ حصي لاحلا هذه ىف ىنعملا نآل كلذو . سايقلا

 .ىوقأ سايقنيب ةضراعم كلاذ نإو « ًاريثأت امهاوفأ نيعي هيقفلاو . ناسايق ةلأسملا
 . ناسحتسالا ةدعافب ةيفنحلا ءابقفلا دنع ىمسي وهو ٠ فعضأ سايقو



 ل

 .نأ مصي ةلع هل اهيف ءانثتسالا نوكي دق ةيئانثتسالا ماكحألا نكلو
 -هنإف ء رودلل ةيسنلابةراجإلا دقع لثم كلذو « اهيلع سايقلا نكميف درطضت
 .ةفأب عررلا فلت لثمو « ةيعارزلا ىضارآلا ةراجإ دقع هيلع ساقي نأ حصي

 سايقلاب رجأتسملا نع هيف ةرجالا طةست دق هنإف , اهيف ناسفالل ديال ةحناج
 .دفماكحالا هذه لصأ نإف , ةرجؤملا نيعلا لست نم رجأتسملا عنم اذإ ام ىلع

 -ةلعزوكي نأ حلاصي ًايعرشىنعم اهل نآل نكلو . سايقلا فالخ ىلع تناك
 .(١)كلام دنع ايارعلا عبب الثم كلذلا وب رضو « اهلخدي سايقلانإف , سايقل

 :هتيصوصخت تبث لصألاهب ءاجىذلا مكحلا نوكي الأ: عبارلا طرشلا
 . ياك ىلا جوزفكو « نينثا ةداهشب هتداوش اك ىنلا لعجذإ ةميرخ ةدابشك

 . عبرأ نم رثكأ

 . عرفلا ىلإ لصآلا نم مكسلا ىدعت طورش هذه

 ش : عرفلا

 ., لصآلا ىلع سايقلاب ابكحةفرعم داريوتلا ةعقاولا وه عرفلا # 7
 . :ناطرش عرفلل ةبسنلاب طرتشيو

 ..ىف ال سايق ال ذإ , هكح ىلع صوصنم ريغ عرفلا نوكي نأ : اهنوأ

 هيلع صوصنمب هيلع صوصنم ريغ قاحلإ هتعيبط سايقلا ذإ ء« صنلا عضوم
 ..ركذدقلو ءصنلا دوجو عم سايقلا تبشي نأ لوقعملا ريغ نم -:روكيف

 . صرخلاب آرت هلثم لخالا سوءد ىلع وهو بطرلا عابي نأ ايارعلا (1)
 ءايطردي ريو رمت هدنعنوكي نم تحيبأ امنإفءنزولابالو ليكلاب ال . نيمختلاو
 رمت عيب ىه ذإ ؛ لضألا ابر اهيف نأ عم ةجاحلل ةلبانحلاو ةيكللاملا اه زاجأ دقو
 ىذلا وهو « ابحابأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنللا نكسلو , لضافتلا لاتحا عم رمتب

 ' الثم ربلاب ربلا ) ايرلا ثيدح ىف ركذ ىذلاوحنلا ىلع. دوقعلا ابر ميرحتب حرص
 ..هف] اولاقو « مكحلا هيف ثبثي ءانثتسالا ةلع هيف قةحتي اه لكف « ( هرخآ ىلإ لثمب
 . ايارماا ثيدح ةيفنلا درو دقو « وحنلا كلذ ىلع بييرلاب بنعلا عبب حصي



 نشل

 ءافاحلا دحأ هلأس امدنع هتباجإ ىف سادنألا ءابقف دحأ أطخ اذه ىف ءابقفلا“'

 صنل' نأ عم: اموي نيتس موص ىه : لاقف : ناضءر راهن ىف عامجا ةرافك نع.
 مدقف « ًاموي نيتس مايصف دحي مل نإف ٠ ةبقرقتع هيلع نأ هلم ىنلا نع درإولا

 باقرلا نمكلمع هناآل كلذو )١( ة-لصملا ىلع ىنبلا سايقلاب قتعلا ىلع مارصأا
 كلذبو : ةقر موي لك قتعي و « موصي الو ًامناد: رطفيف ءىصحال ًاددع

 : - . صنلا عض وم ف سابق ََن وكي.

 صنلا ةفلاخم ىف ال ؛ ةلعلا كاردإ ىفو سايقلا ىف أطخأ هنأ ىرن نحنو
 . ,هقتعو ةحلصملا نمىوقأ ًاموي نيتسةمارض ىف ةحلصملا نأ ضرفهنإف ءطقف-
 ةيرحلاب ةبقر نيثالث ءايحإ نإ : لوقنومايضلاف ىوقأ عدرلا ىهو ةلعلا ذإ
 2 عراش اشاا دصقم ناك كلذلو « ًاموي نيتس موصب نأ نم سان ناد عض

 . موصلاب بيذهتلا ىف هدصقم نم ىلعأ ةبقرلا ءاي

 نم عقوف « ءابقفلا ضعب نم مقو دق صوصنلا عضوم ىف سايقلا نإو
 نإو « ةينظاا ةلدآلا ىفو داحألا را اخأ ىف كلذو , ةيكلاملا نمو ةيفنحلا

 دييقتو رابخالا كلت در ره لوصألا ءالع لاقام لع كلذ ىف ساسألا“
 ةضراعملا وهو ؛ صاخ باب ىف كلذ نع ملك.ةنسو , سايقلاب ةينظلا ةإدآلا
 . صوصنلا ضعب و سايقلا نيب .

 امةقحتىف ةيواسقم نوكنت نأب « ع رفلا ىف ةلعلا ققحتت نأ : ىناثلا طرشلا
 لكدف ,راكسإلا ىه رخل مير ىف ةلعاا تناك اذإف لصألاو عرفلا نيب

 ملاذإف ؛ امارح نوكي  رذللاك راكسإلا هنأش نم نأ تبي ماعط وأ بارش

 وأ ةبوبيغ هتلان نأ ساتلا ضعيل ضرعنكلو « راكسإلا هنأش نم نكي

 كلذل ةضراع لاهل وأ صخشلا ىف ةيسفن لا هلوانت ببسي ةبوييغلا هبشيام

 موصلأ ق ققحتت عدرلا ةلعو 3 رآل ةبوقعلا َن [ ساسأ ىلع س ايقلا يدا (١0

 . قى“ عأأ نم 05 أَ



 ل

 «,ةلعلا ف ةاواسملا مدعل 5 رذخاك مرحي ال هنإف ماعطلا وأ تن بأرششلا نم عونلا

 .ماعطلاوأ بارشلا نم عونلا اذهوءراكسالا امن :أش نم ةذيناآلاو رذخا نأذإ
 ْ . ناكسإلا هنأش نم سيل

 : ةلعلا

 رفن حرص دقلو , سايقلا هيلع ماق ىذلا لصاللا ىه ةلعلا  م”م#
 . دقو , هيلع ماق ىذلا ساسألا ىأ , سايقلا نكر ةلعلا نأب ىودزبلامالسإلا
 مكحلل بسانملا طبضنملا رهاظلا فصولا اه :أب ةلعلا ءاملعلا ضعب فرع
 .سامتا ةلع نإف « فيسلاب دمعلا لتقلاكو ءرمخلل ةبسنلاب راكسإلاك
 . صاصرلاب لّقلاكلذ ىلع ساةيفءلتقت نأ اهنأش نم ةلآب دوصقملا ءادتعالا
 , لصأ هل دبشي ىذلا زيمتملا فصولا امن :أب ةلعلا لوصالا ءاءلع ضعب فرعو
 .قباسلا في رعتلا عم قفتم هانعم ففي رعتلا اذهو مكحلا هب طين هنأب ىعرش

 'اهليلعت ررق نف « صوصنلا ليلعت وه سايقلا ساسأ نأ ان[ انيب دقو
 -ةفئاط : فئاوط ةثالث ىلإ اومسقنا دق ءاملعلا نإ انلقو « سايقلا ررق دقف
 .هفالخ ىلع ليادلا موقي قع > الياعت لصآلا نإ : تلاقو ء. صوصنلا تالع
 .تررق ةيناث ةفئاطو . ءابقفلا روهمج جابنم وه لب « ىننحلا جا اهنملا وه اذهو
 ءةافن ثلاثا مسقلاو , ابليلعت ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ةللعم ريغ صوصنلا 08

 . انيب 5 ليلعتلا اوفن نيذلا س

 رهاظلا فصولاب اوللع امهدحأ :نيقيرف ىلإ اومسقنا دق اوالع نيذلاو
 ”|ورظني نأ ريغ نم سانملا فصولاب اوللع رخآ قيرفو « بسانملا طبضنملا

 ورف ىاثلا امأ ؛ نييلوصالا روبمج هيلع ىذلا وه لوألا ىأرلا نإو
 .«مقلا نبا هذيلتو ةيعيت نبا هسأ ر ىلع ةلبانحلا نمو ةيكلاملا نمةفئاط جابنم
 ْ سايقلا !| ةلاسر ىف هيأر ةيمهت نبأ نيب دقو



 - خام

 ةكملاو ةلعلا نيب قرفلا نإ : لوقن ناجبنملا زيمتي نأ لجأل هنو

 دصق ىذلا داسفلا عفد وأ رهاظلا عفنلا ىه ةمكملانأ بسانلا فصولا وأ

 ىذلا طبضتملا رهاظلا فصولا ىه ةلعلاو ء ىبت وأ رمأ امدنع عراشلا هيلإ.

 ىف كارتشالاف ء لاوحآلا لك ىف ال لاوحألا رثكأ ىف ةمكسحلا هيف ققحتت

 ةليوط هتيكلم نوكت ذإ راقعلا ىف ةعفشلا توبث ىف ةلعلا وه االثم راقعلا

 نم ةمكحلاو ؛ ةرثكب ىديالا نم لقتني الئاس الام سيل هنأل , ةداع دمآلا.

 «ءاكرشاانيب نكي ملىنجأ ل جر لوخد نمعقوتي ىذلا ىذألاعفد وه ةعفشلا

 ءعقوتملا ىذآلا اذهل ًامذد ةعفشلا عراشلا عرشف « رمتسملا عاذقلا عقوتو

 رمأب طاني ام « رمألا اذمب مكحلا طانيال كلذلو ؛ عقيال ارو عقي دقو.

 .٠ كاريشالا وهو 2 رخآأ

 ابيف لخدي ال ىذلا فيرعتاا اذه ىلع ةلعلا ىف ماكتنلو ل ”# ع

 اذه ىلع ةلعلا طورشو « انرشأ 5 نييلوصألا روبمج بهذم وهو ةمكسملا

 . في رعتلا تأاذ نم ذوخأم أامضءعبو 2 كيل

 هيلع ىرحي ًارمأ نوكت ثيحب . ًارهاظ ًافصو نوكت نأ : اطوأ

 ناذهوءرارقإلاوأ ةيجوزلا شارف مايق هتلعز وكت بسنلا توبتف,تاثإلا

 اذه نإف , راخدالا عنمل ةلع ةفادلا لوزن نورك كلذ نمو نارهاظ نا ممأ

 4! اما توبثل ةلع هنإف رغصلا كلذ نمو.ةعيضتم ةرهاظ مكحلل هلع لوزتلا

 ميدقت ىف ةلعلا كلذكو «ًاضيأ جاورلا تورثل ةلع نوكيف رهاظ فصو وهو.

 همدقتلةلع نوكتف «ةبارقلا ةرق وه ثاريملا ف بآل خلا ىلع قيقشلا خآلا

 0 . سفنلا ىلع ةيالولا ىف

 هيلع لدي ًارهاظ ارمأ عراشلا ماقأ ًايسفن ًانطاب ًارمأ ةلعلا تناكاذإ

 نوكت نأ الإ. : ىلاعت هلوقل « ىضارقلا اهيذ مازتلالا ساسأ اكد وقعلاف

 , هلادلا ظفللا هءاقم ماقفع ىنطاب رمأ اضرلا نكلو ٠ مكنم ضارثنع ةراجت



 - معو

 اضرلا هيف مدعني هارك] ريئأت تحت ناك ظفللا نأ ىلع ليلد معي ملام « 1
 . دقنلا راث

 ,صاخشالا فالتخاب فلتخي ال ىأ ءًاطبضنم نوكي نأ : ىناثا طرا
 ىنمملادودح نوكي ثيحب ؛ تائيبلا فالتخاب الو « لا وحألا فالتخإب الو
 . ركست نأ اهنأش نم اهرابتعاب , رخلا ميرحت ةلع ركسلاف:هيف ققحتي ام لك ىف
 كلذ سيلف لاوح آلا ضعب ىف ركستإ نإو « اهتاذف تباث رمأ كلذو « ةداع
 دك رشلا كلاذكو « راكسإلا اهنأش نم نأ ىفاني ال صخشلاب ةصاخ لاخلا الإ
 , ديدجلا ىرتشملا نم ررضلاب ةعفشلا باط طاني الو . ةعفشا بلطل ببس
 . طيضنم ريغ كلذ نآل

 ةقشملاك : ةطيضنم ريغ ةكحجلا نإذ 2 ةكحلاو ةلعأا د قرافلا وه !لهو

 طيضنمر خآ رمأب م ك1 طان عراشلا ن كلو ,ةعفشلا ف ررضأأو رفسلا َّق

 ةرامأ تميقأ ةلعلاف 2 راقعلا ٌْق كاريشالا وهو 4ف ةمك-للا ققح ةنلؤم وه

 آريخىرتشملا نوكي نأك  ةمكحلا فلختت دقو . ةمك-حلا ققحتل ةطبضنم
 كارتشالا نوكينأ عنمبال كلذ نكلو « ررض ال هنإف « عيفش كا نم هنيد ىف
 , ةرامأ لازام هنأ عنب ال لاح ىف اهنع هفلختو , امل ةرامأو ةعفشلا ةلع
 كلذزإف ءرطم نكي ملو ميغ ناك اذإف , رطملا دوجو ىلع ةرامأ ديدشلا يغلاك
 0 . ةرامأ هنوك ليزيال

 فصولاو مكحلا نيبةمءالم وأ ةيسانم ةمث ن وكن نأ : ثلاثلا طرشلا
 ثا ريما ساسأ نأ ذإ ؛ ثاريملا عنمل ةبسانم ةلع لتقلاف ؛ , ةلع ريتعا ىذلا
 ةلصلا هذه ىفاني بير الب لئقلا نأو « ثروحلاو ثراولا نيب طبرت ةلص
 لجرلا ةيكلمو . ًامارح رذلا رابتعال كسانم فصو ركسلاو « ارعطقيو
 ةلع هذنع ديسلا مطلو ,قتءلل هلع ادع ناك اذإ هنم مرخ محر ىذلا
 نيب هه اللا نأو٠ . قح ريغ اصعلاب برضأأ هيلع ساقي نأ حصيو : قتلا
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ىلإ جاتحت ال روصلا هذه ُْى هحضاو فصولاو مكحلا
 ءابمقلا اذكهو 2 نايب 

 .هل ةلع نوكنت نآأل ةهلاص العجت ةمءالم مكسلاو ةلعلا نيب نوكي نأ

 .ةيسانملا وأ ةمتالملا فاصوألا نوربتعي ال نييلوصالا نم نوققحملاو

وجو ىلع ةرامأ اهنوريتعي لب 5 مكحلل ةئشنموأ اهنا ةرث وم
 تناك نإو ( هد

 . ةنيب ةحضأو ةسباث ةمءالملا

 ءنأ « سايقلا اهب حبصي ةلع ربتعي ىذلا فصولا ىف: عبارلا طرشلا

 روصقم هنإف رفسلاك « مكحلا عض رم ىلع ةروصقم ريغ ةيدعتم ةلعلا نوكت

 ,حلصي الفع رخأمايأ نم ءاضقلاو راطفإلا صخ ري نأ ثيح نم مايصلا ىلع

 .ناك اذإف « سايقلا ف ساساللا وه ةلعلا ىدعت هنإو . ةالصلا ءادأ مدعأ ةلع

 راكسإلاك , هيدعت نكي« ال هنإف : هب للعي ىذلا هعضومىلع ًاروصتم فصولا

 .دوجول ءايشآلا هذه مرحتف « ةريثك ءايشأ ىف دجويو ىدعت, فصو هنإف

 لاوزا ًاببس ًاضيأ نوكتيف مارتلالاءاشنإل ببساضرلاو . اهيف فصولا كلذ

 .ىدتعملا ىضر اذإ لوزت ىدعتلا ناض نأ ءابقفلا ررق كلذلو « مازيلالا

 .ةم ناك نأب « دقعلا تقو ًاتباث نكي مل اذإ اضرلا نإ : اولاق كلذكو هيلع

 :مزل» ريغ دقعنأ ىذلا دقعلا نإف ءاضرلا دجوو هارك الا لاز مث« هآركإ

 ًاضيأ اليزم نوكسيف « ريغاا ق+- ًاتشنم فرع اضرلا نأ كلذ ء ًامزلم حبصي

 . اذكهو (١١ريغلا لبق ةتباثلا قوقحلل

 ءاهقف نيب فالخ عضو٠ ةلع حادي ىذلا فصولا ىف ةيدعتلا طارتشا )00(

 نوكتينأن كمي ىتح ةيدعتمالإ نوكتال ةلعلا نأ اوررق ةيفنحلاف«ةيفنحلاو ةيعفاشلا

 .نأ كلذ ىف بتجحو  ةرصاق نوكس نأ زاوج اوررق ةيعفاشلاو نمايق امام

 ..قاعت ةدافإل ليلعتلا نوكيدقو « لصالا ىف وه امك صنلا لح ىف ةاعلا عبتي مكحلا

 ,مكحلانأ ةيفنحلا لوت هجوو« ايدمت» فصواا كلذ نكي مل ولو « فصولاب مكحلا

 ةلعلال] صا عضو ىف مكحلا ةفاضإ نالةلملابال صالاب تبامث صنلا عضوم ىف

 -. هيف صنال عضو. ىلإ ةيدعتلا وه ةاعلا فرعت ةدئافو ء صنلل لاطبإلا ىئعم ىف
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 ىلع ليلدلا ماق دق فصولا نوكي الأ  ريخآلا وهو : ساخلا طرشلا
 فصولا لمت ةفلاخم ا نإف « ىنيد صنل ًافلاخم ناك اذإ كلذو « هرابتعا مدع
 ىذلا ىلدناألا ىضاقلا اهآر ىتلا ةحلصملا كلتك ىدعتي نرآل اص ريغ
 ةحلصملاك إن نآل ؛ ةبقر قتعال « موي نيتس مايص كلملا نم ةرافكلا ريتعأ
 . صنلأ مك ةاغلم

 ريغ نوكت اهتاالدب عوطقملا صوصنلا فااخت ةحلصم لك اذكهو

 ىلا لاصملا نوربتعي نيذلا كئلوأف مكح تايثإل ةلع نوكم نآل ةحلاص

 .ىدس موق صوصنلا ابلجأل ىل مم ةيعرش اللع ما وهأ اهتثدحتسا
 . مهيلإ تفتلي ال

 نأ الإ « هيف ققحتف عضوم لك ىف ةدرطم ةماع تناك ةلءلا تقبث اذإو
 . سايقلا فالخ ىلع تين هنإ لاقيف . لمعلا مدع بوجو ىلع ليلد موقي

 : ةلملاو مكحلا نيب ةيسائملا

 نيب ةسانم مث نوكت نأ دبال هنأ ةلعلا طورش ىف ان ركذ  ؟م
 هذهرمأ ا وكرتي مل ةيفنحلا نم ءابقفلا نأو. ةلع ربتعا ىذلا فصولاو مكحلا
 دقو « ابماسقأ اوزيع نأو « ةمك طباوضب اهوطبضي نأ ريغ نم ةبسانملا
 روممج دنع ةلعلا باب نم دعبال ابنم ريخآلاو , مادقأ ةثالث ىلإ اهومسق
 1 : ءابقفلا

 ٠ ىلع دي ام عراشلا نع درو ىذلا وهو رثؤملا بسانملا : لوألا

 صن دقف , را ىف راكسإلا لثم « هناذ مكحلا ةلع فصولا كلذ 7

 لك د : لاق قالو ىنلا نأ ىوردقف .راكسإلا ميرحتلا ةلع لع عراشلا
 هبالولا تويشل يس رغصلا رايتعأ لشمو « مارح رمخ لكو مخ ر كس

 ىتحىاتيلا اواتباو» :ىلاعت هلوق ىف عراشلا نم صنب كلذ تبث دقف « ةيلاملا
 ىبنلا لثمو ؛مهلاومأ مهلإ اوعفداف « ًادشر مهنم متسنآ نإف اعلا وغلب اذإ

 (هقفلا لوصأ )1١16-
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 نإف , ةفادلا لجل مكتيبن امن ,: لكم ىنلا لاق ذإ , ىحاضألا راخدا نع
 زودب الف ,.راخدالا حمي هل ماعطإلا ىلإ جاتحم دوجو دنع هنأب رعشي اذه

 . ماعطلا نم عونلا اذه ىلإ نوجاتح ءارقف كنم ًابيرق ناك اذإ راعدالا

 . اطدبشدق عراشلا لولد نرآل ءاهاوقأ ماكحألا للع نم عونلا اذهو

 . رابتعالاب تاذلاب

 عراشلا ليلد هل دهشيال ىذا" وهو : مئالملا بسانملا : ىناثلا مسقلا .

 هرابتعا ىلع عامجإ وأ صن نم ىعرش ليلد دبشي نكسل و « هتاذب رابتعالاب
 رابتعاوأ مكسملا اذهلث ةلع فصولا سنج رابتعاوأ , مكحلا سنجل ةلع .

 ةلثمأ ابنم لكلو  ةثالث ماسقأ هذبف : مكحلا سنجل ةلع فصولا سنج
 هل رابتعالا ىف مهفالتخا ببسب . ءارقفلا نيب فالتخا عضوم ىه

 ليلدب كلذ تبثو , مكحلا سنجل ةلع هتاذ فصولا نوكي ام لاثم(1)

 ايس هرابتعا ىلإ راشأ صتاا نأ لبق نمانررق دقف , رغصلا : عرشلا نم

 تايثإل ةلع ملصي هنأ ىلع اليلد ةيفنحلا هنم ذختا دقو , لالا ىلع ةيالولل
 ةيالول هتلع تبن اف . لاملا ىلع ةيالولا سنج نه اه :ال , سفنلا ىلع ةيالولا
 . سفنلا ةيالول ةلع تبث لاملا

 ةالصلا عمج « مكحلل ةلع هسنج ربتعا ىذلإ فصولا نوكياملاثم (ب)

 نأ درو هنآل « تبث هدنع سأيقلا نإف , كلام بهذم ىف كلذو , رطملا دنع

 .زاجاذإف ء« دحاو سنج نم رطملاو رفسااو , رفسلا لجأل عجازوج عراشلا

 اكلام ٠ ءابقفلا روممج قفاوي مو ٠ رطملا لجال زوجيف ءر بأ أ لجآل عم معا

 . طاينتسالا اذه

 ريرقتب مكسحلا سنجل ةلع هسنج ريتعأ ىذلا فصو لا نوكيام لاثمو (>)

 نم نإ لاقف ل ةرها رؤوس ةرابط لاع لكم كيك ىنلا نأ عراشلا ماكحأ نم

 حصيف جرحا عفر ةرابطلا توبث ىف ةلعلا 7 ىلع اذه لدف مكيلع نيفاوطلا
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 فيفختلا ىلإ ىدؤ, نأ دبال ج رح ىلإ ىدؤي رمأ لك اذه نوكي نأ ذئنيح

 ىلإ ىدؤي ةأ رملا ةروعل بيبطلا ةيؤر مدع الم ناك اذإف , هيف ريستلاب

 جرحلا عفر نآل  ةرهلا رؤس ةرابط ىلع سايقلاب ةيؤرلا حابت هنإف «جرح-
 .كانه محلا سنج انه مكحلاو ء ةرهلا ىف جرحلا عفر سنج نم انه

 عراشلا نم صن هل دهشي ال ىذلا وهو ء لسرم بسانم : ثلاثلا مسقلا

 ةلبانحلا و ةيكلاملافءءابقفلا هيف فلتخا دق اذهو « رايتعالاب الو ءاغلإلاب ال“

 ةياشلاو سرا اصملاب ىمسي ام وهو : ةجح هنأ رايتعا ىلع هب اوذخأ

 . هب اوذخأو م ةيفنحلاو.

 «هراهتعاب عراشااذبشىذلا فصولا لسرملا بسانملا نمربتعي نأ حصيو

 ةلعن وكي نأ حلصي هنإ : ءابقفلا ضعب | لاق دق اذهو ؛ .طيضنم سيل نكلو

 دبال ةلع نوكي نأ حلصي ىذلا فصولا نأ ةفرعم ىلإ اذه نم ىهتنند

 . اهرايتعا ىلع ىعع رمش ليلد نم اهمف-

 ةلعلا كلاسم

 قرطلا ىه قدأ ةرابعب وأ . ةلعلا اهب فرعت ىتلا قرطلا ىه - بوم
 نأءارقفلا ررق دقو,ةلع ةربتعي ملامو . ةلع ع راشلا هربتعا ام امب فرعي ىتلا

 ىف ةءاحصلا ةكلس ىذلا قيرطلا وه ةلع نوكي ىذلا فصولا ةفرعم قيرلع

 فضصولا نوكي نأب كلذو ؛ اممكح ىلع صوصخلا ريغ ماكحألا طايئلسأأ

 دقلو« هة:رعمل قيرطلا لثءا وكلس دق ةباحصلا نوكي مكحلل ةلع ريتمي ىذلا

 !وءاج نا ىلع اقح اوناكف : ةمئالملا ةبسانملاو « ةرئؤملا ةبسانملا اوريتعا:

 . اوجين ام لثم اوجهني نأو ءاوريتءا ام لكم م اوريتعي نأ مدعي



 مسلم ع سس

 ءىصوصنلا نم قتشت ماكحالا للعنأ ءارقتسالاب تبث هنإو - ؟81/
 . ةيعرشلا ماكحالا عومجم نم ىبقفلا طابنتسالا نم وأ , عامجإلا نم وأ

 )١ ( ميرحتلا ةلع وه ئيح نم راكسإلا صنلاب تبثت ىلا للعلا نف ,.
 ونمأن يذلا :اهسأاي ,: ىلاعت هلوق نآرقلا نف « ةنصلاو. نآر قلاب كلذ تبث دقو 1

 قلعاذه لدف ء امل ماعلا ميرحتلا لبق كلذو , ىراكس ممتنأو ةالصأا وب رقنال
 .ىذلا ميرحتلا ةلعل ءاميإ كلذ ناكف . ركس نم هثدحت امب ةالصلا ىفانت اهنأ
 ءراكسإلائه ةلملا نأ ركذ ىذلا ىوبنلا ربخ1كل انلقن دقو , كلذ دعب ءاج

 مرحلا ريغ ىف ةحابإلا ىلإ ىدؤي جرحلا نوك صوصنلاب ةتباثلا ةلعا نمو .
 مالسلا هيلع هلوق ىف« هتاذإ : ٠ ءاورخداو اولكف ةفادلا لجأل مكشيمل امن]

 نذإلا لعج امنإ , نذإلاو ناذئتسالا ةلع ىف ْهّيكَم هلوق انركذ دقو .
 رظنلا لجال .

 مىمويدقو  ةلعلا نايب ىف ًارص صنلا ناك ابك لاوحآلا هذه ىف هنإو
 ىلإ ءىموي فصوب ًافوصوم فاكلا ركذي نأ كلذ نمو « ةلعلا ىلإ صنلا
 لك اودلجاف ىنازلاو ةيئازلا ه : ىلاعت هلوق لدم مكحلا ةلع فصولا نأ
 .لإ ءىموي لوصوملا ةغيصب فاكملا رك ذ كاذكو « ةداج ةئام امهنم دحاو
 مث تانضحلا نومري نيذلاو » : ىلاعت هلوق كلد نمو« مكس1لا ةلع ةلصلا نأ

 , ًادبأ ةداوش مهل اوليقتالو ةدلج نينامث مودلجاف ءادبش ةعبرأب | ونأي
 .نهذوشن نوفاخت ىتاللاو ٠ : ىلاعت هلوق كلذ نمو . نوقسافلا مم كتل وأو
 اوغبتالف مكدنعطأ نإف « نهوب رضاو عجاضملا ىف نه ورجهاأو نهوظعف
 طيتسا دقلو ؛ ةجردتملا تابوقعلا هذه ببس وه زوشنلا نإف « البس نييلع
 ريغب هتأرما لءاعو زشن اذإ لجرلا نأ اذه ىلع سايقلاب كلام مامإلا
 نإف « ةدم ةعاطلاب امل رمأي الو ةقفنلاب ا رمأ ظمتي مل نإف , هظعو , لدعلا
 . هبرض كلذ دحيم

 بال خالا ىلع قيقشلا حالا ميدقت عاجإلاب تبثت ىلا للعلا نمو (؟)
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 قيقشلا معلا نبا مدقي سايقلاب نوكف.مآلا ةبارتب هناحجر ببسب ثاريملا ىف

 سايقلابو « بآل خآلا نبا ىلع قيقشاا خألا نبأو ءبال معلل نبا ىلع
 ٠ ةيالولا ىف بآل خآلا ىلع قيقشلا خألا ميدقت تبثب ًاضيأأ

 ةيالولاو لاملا ىلع ةيالولا ىف ءاملعلا عامجإب بآللل ةيالولا تبثت دقو
 دنع ًاضيأ ةيالولا هل تنبتف دجلا هيلع سبق اذلو . هتوبأ ببسب سفناا ىلع

 ىدعتي و ةلعلا تبئيف ةلعااب ءىموي عامجإلا دجت اذكهو , ءابقفلا روهمج
 . مكحلا ا

 اهفرعتل قيرطلا نإف « اهيلإ ءىموي وأ ةلعلا نيبي صن نكي ملاذإو (+)
 فرعتو هيف موكحلا ىف ةفلتخلا فاصوالا في رعتب ىبقفلا داهتجالا نوكيي
 لجرنأ هيلع ىنلا نعدرو اذإ الثف « مكحلل ًاسسانم نوكي ًافصو حلصي اهأ

 .ةرافكب هبلاطف لسو هيلع هللا لص ىنلا ربخأف ناضمر راهن ىف هتأرمأ عماج

 نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف , نيعباتتم نيربش مايصف دحي مل نإف « ةبقر قتع
 عقاو هن وك ةلعلا ربتعتأ ؟ هتلع ىهام نكل و , للعم صنلا نأ كشالف. ًانيكسم

 سل هتج وز عامجنإ 2 راطفإلا درجب ىه ةلعلا نأ مأ ناضمر راهن ىف هتجوز.

 ةمرحل أاك اهتنا هيف نآل , ةبوقعلا هذه هل عاملا ناك امنإو « هتاذ ىف ًامارح

 نوكي نأ نيعتي نذإو « تارطفملا لك عم ىوتسي اذه ىف وهو . ناضمر

 ؛ ةرافكلا ةلع اذه نوكيف « باقعلا اذه ىف ببسلا وه ًادعع راطفإلا تاذ
 . دمعلا راطفإلا ققحتي ثيح بجتف

 ءاهئابب نم دبال ةثالث ظافلأ انه ةميقحلا ىفو طانملاحيقنت اذه ىمسيو

 : اهتيبنلف ء طانملا قيقحتو , طانملا حيقنتو , طانملا جيرخت ىهح

 . ةلعلانايب نكي مل اذإ ةلعحلصي ىذلا فصولا فرعت وه طانملا جيرختو
 كلذو  ةلع لع عاج نكي 2 ءاعإلا وأ ةراشإلا وأ ةرايعلاب صوصنلا نع

 صاصقلا بجوملا لتقلا نأ طابنتساك : سايقلاب داهتجالا سسأ نم ساسأ
 ىأب لتق لك ىف مكحلا تبثيف.ةداع لتقتنأ اهنأش نم ةلآب دوصقملا لتقلا وه



 د عة

 .. ةلمعتسم ريغ مأ ليزنتلا رصع ىف ةلدعتسم تناك ءاوس , نأشلا اذه اط لآ

 4 فاصرألا هذه نيب نم ةلع حلصي ىذلا فصولا فردت هيلع لمتشا أم

 فصولا ىلإ دهتجلا ىهتني ىتح . بسانم ريغ نوكي ىذلا فضولا دعبتسيو
 .ىنلا ريرقت نم ةرافكلل ةلعلاج ارختسا ىف نيبت اك, ةلع حلصي ىذلا بسانملا
 ٠ . ناضمر راهن ىف هتأرما ىتأ ىذلا ىنارءالا ةعقاو ىفاط

 الع قطني ىلا روصلا داحأ ىف هدوجو ةفرعم ىف رظنلا طاذملا قيةتد
 .,ةفلتخلاةف ملا قرطب تفرع دق اهسفن ةلعلا نوكن نأدعب اهمومعف لخدتو
 ريغوأ الدع صخشلان وك نكسلو « ةدابشلا ىف مازلإلا طانم اهنإف ةلادعلاك

 .. هريغ نم لدعلا فرعي ىرقفلا داهتجالاو , طانملا قيفحتب فرعب لدع

 .ةبرشاآلا ىف فصولا اذه قيقحت نكلو . رخلا ميرحت ةلع هنإف راكسالاكو
 . طانملا قيقحت رهقبطني ال امو راكسإلا فصو هيلع قبطنيام نايبو ةفلتخما
 . ىبقفلا داهتجالاب نوكي اذهو

 .ضوصنلا نم ا_م,جارختساو للعلا فرعت نإ قحلا فو - ”"”8
 ًامهف اهمهف ىركو صوصنلا لماع ىذلا قذاحلا هيقفلا لمع وه ماكحألاو
 . امصوصخ ىو ابمومع ىف ةعبرشلا دصاقم فرعتد « اقيمع

 .ىف ةربخلا لهأ رايب ىف ىعفاشلا هررقام كلذ ىف هتأر قام نسحأ نمو
 عدي نأ ىلاولل الو ءلبقي نأ م احلل سل : هنع هنأ ىضر لاق دف , سايقلا
 ىلع اماع نوكسي نأ عمتجم ىتمالإ ًادحأ تفي نأ ىتفملل ىغيني الو . ًادحأ
 نسب املاطو « هبدأو هماعو هصاخو . هخوسنمو هخسان معو . باتكسلا
 ًاناعو « ًائيدحو ادق معلا لهأ ليواقأو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .نم أضعب مدع نإف , سايقلا لقعيو « هبقشملا نيب زيمب القاع ء برعلا ناسلب
 ريغلوصألاب املاع ناك ول كلذلو « ًاسايق نوكي نأ هل لحب مل لاصخلا هذه



 سعال

 سايقلل القاع ناك نإ و: سق : هل لاقي نأ زحي ملعرفلا وه ىذلا سايفلل لفاع

 5٠ ملعت الام ىلع سق هل لاي نأ رحب مل اهنم ءىش وأ لوصأللل عيضم رهو

 اذإف ءكراسي نع اذكو كنيمب نع اذك لءجا : ىمعاأل لوقي نأ زوال

 « ًاراسيو ًانيع هلمجي :هل ليقام رصيب ال وهو انماتم لقتناف اذكت غلب

 تبشرال وءهف رعي ملع اهبفدل سيل و طق اهنأب مو اهرسي لو ادالب رس لاقي وأ

 ملاعل زوجي ال اكو « ميوق لاثم ريغ ىلع اهف ريسي هنآل , هطبضب دصق بيف هل

 هتفص نم أدبع موق هل لوقي دأ ةئس هنع تيفخ من . نامز ذنم ةعاس قوسي

 تاراجتاا نم فنص ضعب رصبأ لجرل الو فلتخت قوسلا نآلل ء اذكو اذك

 رظنا طايل الو , ةطايخلا ةميق رظنا ءانبل لاقي الاي ءهفنص ريغ لبجو

 . ءاتبأا ةميق

 الع ىتوأ نم الإ سايقال ىدصتب نأ زوحي ال هنأ ىعفاشلا نيب اذهمو

 للعلا كاردإب الع ىتوي مث , اهتاياغو اهدصاقمو اهيلع ساقي ىلا لوصألاب

 . مكحلا ىف ةررقملا ةحاصا او صنلا ىمرم عم قفنت ىتلا

 :  مكحاا ىل هبتارمو سايقلا ماسقا

 : ةثال“ ماسقأ ىلإ هيتأرم ثيح نم سايقلا مسقي دس 0#

 ةلعلا وه وهلج آل عرش ىذلا ىتمملا نوكي نأ وهو « ىلوآلا سائق : 5 وأ

 نمؤملا نم مرح هللا نإ د : قالو ىناا لوق لثم لصألا نم ىوقأ عرفلا ىف

 نمؤملا ىف فاك لا لوق مكح هنم ميرفي اذه نإف « ريخ الإ هب نظي نأو همد

 «ريخ هيف لاقي الأ ىلوأ» ريخ الإ نمؤملاب نظبال ناك اذإ هنإذ ء ريخلا ريغ

 راشأو . صنلا ةلالد نء دعب هنأ انملع دقو « ىلوآلا سايق ىمسي اذهو

 . سايقلا نم هدعيال ءاملعلا ضعب ىلإ ةلاسرلا ىف ىمفاشلا

 ردقب عرفلاف ًامقحت» مكحلل ةلع ريتعا ىذلا فصولا نوكي نأ : ىناثثا

 ةبوقعلا فيصنت ىف ةمآلا ىلع دبعلا سايق لثم كلذو , لصألا ىف ققحتبام



 سس 8ع حج

 تانصن١ لعام فصن نهلطف ةثحافب نيتأنإفنصدأ اذإف» ىلاعت : لاق اذإف
 كلذ نأ ىلع .املعلا رثكأ و , دبعلا ىلع فيصنتلا تبي سايقلاف « باذءلا نم
 ,سايقلاا وفن نم اذه رقأ كلذا وءاهسفن ةرابعلا ةلالد نم لب « صنلا ةلالد نم
 ةيعرشلا تافراكتلا ىف ةأرملاو لجرلا نيب ةاداسملا ليبق نم اذه نإ : اولاو
 . صني توافتاا بوجو ىلع هيف لوادلا ماقام الإ

 ىف اهةة نم ًاحوضو لقأ عرفلا ىف ةلعلا قيقحت نوكي نأ : تلاثلا
 , رملا ىف راكسإلا ةرق ف سيل هنإف ةذناألا ضعب ىف راكسإلا لصألا
 حضرأ ن وكي ًامئاد هيلع صوصنملا نآألليلعتلا ةماقتسا عنميال كلذ نكلو
 ١ حضوأ هيف اهقَمحَت نوكي نأ بجو اذهو « ةلعلا ىلع ةلالدلا ىف

 ثيح نم ىهو . ىرخأ ةيحان نم سارقلا ىعفاشلا مسقيو -
 , ىنمملا سايق : ناعون سايقلا نأ ركذيف « لصأألا نم ع رفلا هب قحتلي ام
 ش . هبشلا سايقو

 كلذو . ًادحاو عرفلا هيلإ عجري ىذلا لصاللا نوكي نأ ىنعملا,سايقو
 مكسملا هلجأ نم ع رش ىذلا رمآلا يح نم لصألا ىنعم ىف عرفا نأل
 هلجأ نم ىذلا ىنملا تاذ وه ع رفلا ىف ىنعملا نإف , اهان ركذ ىلا ماسقألاك
 . نيب حضاو كارتشالاف لصألا ىف محلا

 لوصألا ىلإ عوجرلاب همكح ىفف رعت, ىذلا عرفان وكي نأهبشاا سايقو
 عرفلا دهتجملا دريف « ةفلتخم هاشأ لوصاللا هذه ىف هل  اهلع صوصنلا
 لاثئمو:عراشاا دصأقم قيفحت هيف نوكيو 2 4 هش لوصألا هذه برأ ىلإ

 لصأ ىلإ ءدروصوصنلا نم ةهيكح اندرأ اذن ف ) بصقلا ريصع بارش كلذ
 بارشلاب هقحلن مأ انايحأ ركسيهنآل رم اب هقحلا أ انددرت :ماكحأألا لوصأ نم
 رمخلاب هقحلي نأ هيقفلا ررقيف ؛هتعيبط نم سيل هيف ركسلا نأ رايتعاب حاملا
 ءرمخت,مل نإ حابملا بارشلاب هقحلي و:هنأش نم نركي راكسإلا نإف رمح نإ
 : مسقلا اذه قى ىعفاشلا لوشيو



 معو

 اهرثك د هب اهالوأب قحليف « ةفلت ها.شأ لوصألا ىف هل ءىثلا نوكي
 . )١( اذه ىف ءابقفلا فاتح دقر؛ هيف اهش

 ةدع هعزانتت ىذلا هبشلا سايقل ةلثمأ هنع هللا ىضرر ىمقأشأا ٠ برض دقو
 هيلع ربظف برعب عاتبملل سلد دبع ىف ىضق لكَ هللا لوسر نأ اهنم ء لوصأ
 ِ نيعلا نايضل ةلغلا سيح هلو برع ]اب هدر ر عاتبملا نأب : هلختسا أم دعب

 ال نكي مو : ىرتشملا نامض ىف تدح دق تماد ام ةلغلا نأب ىضق ثيدحلاف
 ىلعةداي زلا هذه ىلع ىعفاهشلا ساقفءىرتشملل كلم ىبف ؛ نعلا نم لباقم ءزج

 , أبجاتت و اهفوضو ةيشاملا نباو . لخنلا رمأف « ةدلوتم ةدايز لك ةدلونملا

 رايخجخسفلا لبقو ظ عييبلا دعب ثدح اذإ , ىرتشملل اكلم نو 2 اذه لك

 , هياط قف ثدح هناألل ٠ بيعلا

 ةدلو ملا ةدايزلا اوقحلب م نيرخآ نآ كلو ىعفاشلا هررقام اذه

 ررقملا لصألا اهيلع قبطني الف , نيعلاب ةقحلم !منآل : ةلغلاو بسكلاب
 54 ناهضلاب جارحخلا 7

 : ناسابق ابعزانتي ةدلوتملا ةدايزلا نأ ةصالخلاو

 نم نيتداي رلا نيب ةماتلا ةماشملل « درت الف بسكلا ىلع اهسايق : امهدحأ
 . اهق اوحتسا ةلع ىف ةيكلملا ُْق ةداي لاق 2 ركلم 6 تلاد امهتلك نأ ثيحح

 , اهتاذ نم ةقتشم اهنألل , نيعلا 55 سات نأ :ىناثلا سايقلاو

 1 املثم وه ام دريف تدر نيعلا نأ امبو

 ةكملا ىلع سامقلا ماب

 / فصو ةلملا نأ وه ةمكنحلاو ةلعلا نيب قرفلا نأ انركذ - 0
 .فصر ىبف ةمكسملا امأ ؛ مكحلا ىلعةرامأع راما هماقأدودحم طبضتم رهاظ

 . رك اش دحأ خيشلا قيقع ىلحلا عبط ؛04 ص ةلاسرلا(١)
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 .دورد#كريغو ؛ طرضنم ريغ رهو ؛ لاوحالا ركأ ىف ققحتي مكحلا بسام

 . ةلعلا ىف مالكلا دنع كلانه لاثمآلا كلذ ىلع انب رض دقو

 .ىرجنكلو ةمكحلاب الهلعلاب طانت ماكحالا نأ لع ءابقفلا روهمجو

 ةسقأللا اطانم ةمكحلا رابتعاو ةمكسحلاب ليلعتلا باتكلا ضعب مالقأ ىلع
 .ىرجو « قنحلا هقفلا بتك ضعب تارابع ىف كلذ ىرج دقو « ةفلتلا

 بهذملا ءابقف كلذ نم اوريك أ نيذلا ركل و .بهاذملا نم هريغ ىف كاذ

 هذيءلتو ةيمي“ نبأ سايقا نم عونلا اذه نايل ىدصت دقو . ىلينحلا

 . مهقلا نبا

 .هن و ىلإ رظن ريغنم سايقلل ةلعز وكب بسانملا فصولا ريتعا كلذاو

 .ىوبنوأ ىفآ رة صن نراك نأ نكمال هنأ اور رقو« طبضنم ريغ وأ ًاطبضنم

 هذهو « ماكحالا طانت اممو . ةعورشم ةحلصمو ةحضاو ةمكح هلو الإ

 . رئاظنلاو هايشألا ام طب رت ىلا ىه ةعورشملا ةحلصملا

 .ىوطت ىتلا ملاصملاب للعت صوصناا نأ ساسأ ىلع كلذ همالك ىنب دقو
 ةلصأةحاصملا تناكاذإو 2 هطيضتم ريغ مأ ةطيضنم تناكأ ءآوس هأب انت ّ

 مادام ةريدعم نوكتو.ةرعتعم ةحلصم ىف ءىث لك نوتبش مهنإف 3 هيلع ساقي

 .اىل عراشلا ءاغلإ نأ ذإ 2 ةحاصملا هذه رايتعا ىلع عراشلا نم ليلد مهي ُ

 . ىوه ةعز' هنأو , لطاب ةحلصم اهرابتعا نأ ىلع ليلد

 زبخلا صخش عيبي نأك عطقلا رعسب عيبلا نو زيحي مهنأ الثم كلذ نمو

 ًامكاقناك ىذلا رعسا ساسأ ىلع نْلا عفديف ىرتشملا ءىحي مث . ربشلا لوط
 دري مل مادام دقعلا ىف طرش لك طارتشا اوحابأ كلاذكو « رعسلا عطق دقو
 ةحاضملاو . هيلإ مهتجاحل الإ هوطرتشا ام مهنأ ساسأ ىلع همبرحت ىلع ليلد

 ةجاحال زو< طرمش ىلع قلعملا دسقعلا نأ اور.هقو . ًاسايق حلصت أمئاد
 . اذكهو هنأإ



 مس وو

 ود 9 حجما سايقلا نآل ء ءىث ىف ناقل ا ًافلاخم كلذ اودع امو

 . ةديحصلا ةيقفل ةسفالا عمو 3 قافتلا ماع ةحلصملا عم نس

 .روبانأ ةلب انحلا ضعب و روهملا نيب فالخلا ىف ساسالاو - 09
 ةلباق ريغ ةماع تناك ةلعلا تتبث اذإ و , ةطيضنم نوكت نأ دبال ةلعلا اوربتعا

 صوصنلأا ند ةذوخألا ةتباثااةررقتملا للعلا نأ اوررقكلذلو.اهف ققحتتىتأا

 دوقعلا صضعب تثنن اك الو ءادومع ةلعلا هذهو 08 زوجبال مودعملا معجب نأ ةيعرشلا

 عيب وأ رجشلا ةراجإ وأ ؛ رثظلا ةراجإل مودعملا عيب اهف عرامشلا اه رقأ ىنلا
 نمو « سايقلا فالخ ىلع تقيث دوقعلا هذه نإ : اولاق هجضن لبق رألا

 سيل ام ناسنإلا عب نأ هررقملا دعاولا نم نأ مهيدل تبث هنأ ًاضيأ كلذ

 دقع#ن: ولاقت ؛ ملسأ دقع حاب أعراشلا نأ اودج و نكللو؛ زوج ال هدنع

 فلاخم هنأ ساسأ ىلع نكلو . هتحصب اوملسو ... اذكهو سايقلا ريغ ىلع

 . ةررقملا ةسايقلا دعاوقلل

 .ذخأي ل ذإ ) ةسقألا نم ررقم لا م ثيداحاألا ضعب أوفعض اعرو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىن || نأ نم ىورام وهو . ةأرصملا ربخ ةيفنحلا

 :اهيلح نأ دعب نيرظنلا ريخب وهف ار عاتبا نف منغلاو ليلا اورصتال ٠

 .ةيفنل |ثيدحلا اذه در دقو . رمت نم اعاصو اهدر ءاش نإ و ابكسمأ ءاش نإ
 نم ذوخأملا هلثع ءادتعالا ضيوعت ةدعاقا فلاخم هنآل . ةيكلاملا ضعبو
 .دقو « مكيلع ىدتعا ام لثم هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعإ نف ه : ىلاعت هلوق
 : هوجو نم سأيقلل فلاخعو ا ًارمت نمضي فيكف نبللا بلح

 . نايلثم ناسنج امهو . نللا ءازإب رك نم عاص در بجو هنأ : اهوأ

 . هسنج ريغب ال هلثم نمضي لثملاو



 دس ؟مه1ل

 ءدقعلا امإ و « ىدعتلا امإ نامضلا ببس نآل , نايضلل ببس ال : اهناثو

 نامض دجويال هنأو : كلم ىف ناك ذإ ىدعت ام بلح امدنع هنآل ىدعت الو.

 ىذلا نبللا نمضي ال هنإو ء ضبآلاب هراثآ ًاتبثم ىهتنا دق دقملا نآل دقعلاب
 . ًاثداح ناك

 لجلاك وهف ًاعبات ناك لب عيبلا تقو ًادوجو» نكب مل نإللا نأ : اهللاثو
 .٠ نمضي آل 1

 نمضيال عباتلاو « فوصلاك ًاعبات ناكل الام ناك ول هنأ : اهعبارو

 , نلا نع هلل اقيام طاقسإ بجول دقعلاب نامضلا ناك ول هنأ : اهسماخو
 عاصب نمضي ال نيتلاحلا ناك ىفو , هتميق وأ هلثم بجول ىدعتلاب ناك واو
 . 1 رك نم -

 ةماه للعنم ةطينتسم دعاوق ىلع ىنبم ربا ىف ناظتلا نأ اذه نم دجبد
 :سايقلل قفاوم ثيدحلانأ تيثيف درلل ىدصتي ةمعرت نبأ دي انهو . ةطبضنم
 هنأ ررقيف ء طيضنملا ريغ بسانملا ىلإ كلذ ىف هجتيو . هل فلاخع سيلو..
 برغ رمفصو تافف ءردلا ةليلق اهنأ نيبتف ردلا ةريثك اهنأ ىلع ةقانلا مست
 نأ نيتي انهو ؛ خسف ءاش نإو 5 خسفلا ىف هقح كرتو ىقبأ ءاش ناف هيفا

 ثدح اذهو  ءارشلا دعب ثدح ىذلا نيللا ؛ امهزخخأ نبللا نم نيعون كانه.
 ىذدلانيللاوءةنايصااو ظفحلاو ءاذغلا ريطن وهو , هل تبثيف ىرتشملا كلم ىف
 دقعأأ لبق عئابلا كأم ىف ثدح هنآلل هنمضي نأ بجي اذهو « ءارشلا لبق ناك.

 نامضلا نوكي نأ بجو دقعلا خسفو نيعلا تدر اذإف ؛ آ ريثك ناك دقو :

 , نللاب ردي مو رك نه عاصب لس و4 رلعهتلا لص ىنلا هردقدةوءدقف ا ًاضيوعت

 هنآألو ؛ هردب ىذلا نا ويحلا ثيح نمو ؛ هعون ثيح نم فاتخم نبللا نآل

 .ن..ضص و ب راردالا فشك(5)



 -اواك ل

 .. هنع زرتحيف ابر نوكتو ةدايزلا لاتحا ةمن ناكل نبللاب ردق ولف مولعم ريغ
 وأ نيللا ناك برعلا ءاذغ نآل , هنم ًابيرق ناكو « ةسنج ريغب نامضأا ناكف
 ًاقيقتو.عازؤلل امس> رع نم عاصب سو هيلع هللا ىلص ىنأأ ضوعف ٠ رغلا

 . عاص ةميق نم رثكأ !رعرض ىف لمتحتال ةاشلا نآلو , نكمأ ام لدعال

 .نكمي طبضنم فصوأ آناي سيلو « بيرقت ليلعتلا اذه نأ كشالو
 .نوكسي موعطمل نامض لك نأ هاضتقم ىلع ررقتي ثيحب « سايق ىف ممعي نأ
 نإ اذه نإف , اذكهو الثم ربب نكل ءرمتب نوكي ال رّقلا نامضف : ًاموعطم
 نوكبنأ نكميالف , هاوس ىلإ ىدعتت ةلع حلصيال عضوملا اذه ىف ةلع حلص
 . مومعلا ةفص اهل

 .حلام لمعت ةماع نوكنت ةلعلا نأ ررقي ىذلا رورلا جاهنم ريغ اذهو
 . سايقلا فالخ ىلع ناكو ؛ هب لمع اهضراع نإف , صن ابض راعي

 صوصنلاو سايقلا
 .. صنلأ مم سايقلا ضراعتي دق هنأ روبمججاأ بهذم ىضتقم لع - ”1؟

 هيف ققحتت ام لك ىلإ هادءتتو امرهضوم ىف تبت « ةيدعتم ةلعلا نآل كلذو
 .ىف تتبتف ةماع ىعو ؛ عرفال لصآلا مكح تبث عضوم ىف تققح اميحو
 . اهضراعي ام صوصناا نم نوكي دق اذهبو , اهداحأ لك

 | : ة الث ىلإ ءابقفلا ءارأ مسقأ انهو

 .ةينظلا تن اكأ ءاوسءاقلطم سايقال لمعالف صنلا دجو ثيح هنأ ؛ اطوأ
 اذه ىلعو , صنلا عضوم ىف سايق ال هناأل ةلالدلا ىف تناك مأ دنسلا ىف
 ..هسفن ةفرتح ىبأ نع روومث او دمحأ و ىعفاششلا جاهنملا

 .ةلدآلا نود ةينظ' ةلدألل ةضراعم هل رك دق سايقلا نأ : ىناثلا ىأرلا
 منال , ىعط#لا ضراعي نأ نكمي ال هنكللو , نظل ضراعي دق وبف « ةيعطقلا .

 ٠ . دساف سايق رف ىعطقلا ضراع نإ
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 صنل ًاضراعم نوكي نأ نكمي ال حيحص' نأ سايقلا : ثلاثلا ىأرلا
 نبا ىأر اذهو . ةنس ناك مأ ًآانآرق صنلا كلذ ناكأ ءاوس , طق ىعرش:

 , صنأل ًاضراعم نوكي نأ دسافلا سايقلا ةرامأف « ميقلا نبا هذيدلتو ةيميت:
 امبننب قرفلا ام « لمعلا ةيحان نم لرآلا ىأرلاو ىأرلا اذه نيب قرف الو

 . هتعصب لس نإو « ساسقلا ىلإ تفءاي ال لوآلا نإف . رظنلا ةيحاف نم

 ةمالس ررقيو ء« ساسقلا هضراع اذإ داحألا ريض ذخأو الثم ةفينح وبأف-

 نبا امأ ء« صنلا عضوم ريغ ىف هلمعي و ؛ هدري هتمالس عم نكلو « سايقلا

 ريغ سايقلا ةلع هامسام نأ و : سايقلا داف ةرامأ ةضراعملا نأ ررقيف ةيميت

 . لمعلل ةهلاص:

 | : صوصالل سايقلا ةضراعم

 ,سايقلاو ص وصنلان يب ةطراعم ضر هي ىذلا ىأرلا ىلإ هجتناو - ”
 ىنلا ةضراعملا نأ نيبت ءارقتسالاب هنإو ؛ ىفاناا ىأرلا وهو «امهنبي حجاريو

 تامويع نم ًاماع صنلا ناك اذإ نوكنت صرصتااو ةسقالا نيب ضرفغت

 . داحآ ربخ صنلا وأ : ةئسلا وأ نآرقلا

 : موهعلا ظافلال سارقلا ةضراعم

 امفيك سايقلاو . هتلالد ىف ىعطق ماعلا نإ . ةيفنحلا لاق - "عم
 ىف ةقفحم ىهو . ىعطق صنب اهيلع ًاصوصنم ةلعلا تناك اذإ الإ ىنظ هتروص
 لب « ماعل ىنظ سايق ةضراعم نوكتال هفه نإف « ضراعملا عضولملا

 صصخمال وهف « ىنظ وهف سايقلا روص رثكأ ىف امأ ؛ ىعطقل ىعطق ةضراعم
 ١ . ىعطقلا ماعلا

  ًاينظ نوكسي هنإف صيصختا ةلدأ نم ليلدب صصخ اذإ ماعلا نكلو

 ىلع ماعلا قالطإو 5 هدارفأ ضعب لع الاد رص صرصختلا لعب هيأل كلذو

 6 ةينظ ةلالدلا هب تراص دف 3 ًاذاحجي ناك اذإو 2 زاجما لاف نم هدارفأ شعب
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 .لوآلا صيصختلادعب سايقلا  صصخم نأ زو هنإ لالا هزه َّق اولاق دقو

 عظم ىنلا هلوقب صصخ دقءمكلذ ءارو ام مكل لحأو ,: ىلاعت هلوق الف
 ةئيأ ىلع ةأرملا حكدتال ١» ثيدح رهو هامات لدحالا ىلع عمجج كب دح ى

 ليلدب صيصختلا ةلباق تحبصأو 4 تصصح أملاف « اهتخأ ةئبا الو اهخأ

 لالحلا عببلا صصخ دقف. ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأ , : ىلاعت هلوقو « ىل
 ًاصصخم ًاماع حبصأف , اهريغو ؛ تايوبرلا عيبك ةنلا اهتمرح ىثلا عويبلاب

 . سايقلاب صصخب نأ زوجيف
 تبت لو ماعلاو سايقلا نيب ضراعتلا ىف ةيفنحلا بهذم اذه 8

 . ةيفنحلاك ةضرامملا هذه ضرف ىذلا كلام بهذم امأ . ةفينح ىبأل هتبسنا
 « ىنظب ىنظ ةضراعم ىهف . اينظ سايقلا ناك اذإف « ىنظ هدنع ماعلا نكسلو
 ةنسلا ىف وأ نآرقلا ىف ةدراولا مومعلا ظافلأ صصخب سايقلا نأ ررق اذلو
 دقو . هب نآرقلا ماع سصخ ساميقلا عم ةنسلا وأ نآرقلا ماع ضراعت اذإف

 . لوصفلا حيقنت هباتك ىف اذه ىفارقلا ررق

 ماعلا عم سايقلا ضراعت نإ هن] ررقفءىأرلا اذط ةجح ىفارقلا قاس دقو

 . ةلالدلا لاهتحا امهدحأ نالصأ ضراعت اذإ وأ هتلالد ىف لاتحا ال ىاثلاو

 صيصخت نإو « هتلالد ىف لاهتحا ال ام ذخالا ناك, هيف لاهتحا ال رخآلاو
 , اممدحأ لامعإ نم ىلوأ أعم (امعإو امل الابعإ كلذ نوكي سايقلاب ماعلا

 . (١)لامهالا كلذ ىلإ وعدي ثعاب ريغ نم عضوملا

 : نيبجو نم راغن ام انلو : قارقلا ابقاس ىلإ ةجحلا ىه هذه

 لخديو : المتحم هتلالد ىف ماعلا رارتعا ساسأ ىلع موقي هنأ : اهلوأ

 )١ ( ص لوصناا جيقنت ىف ةلدأ نم هقاس ام ةصالخ هذه ١ه ٠
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 7 ميلس ريغ هتاذ ىف رظن كلذ نإو ليلد نع ءىشاناا ريغ لاهحالا هتلالد

 « ثعاب ريغ نم صوصنلا لمعل فاعضإو « ةيعرشلا ةلدّألا نيهرت هنآل
 .صوصناانم ليلدلا موقيىتح اهمومعاط ن وكي نأ بحب ظافلآلا ةلالد نآلو
 3 نأحصي الو « صنلا عرف هنال ءاصصخم سايقلادعب الو , ةفالخ ىلع

 ىعفاشلا لاق أك . اعرف صنلا وهو لصاآلاو ءالصأ سايقلا وهو عرفلا

 . كلام فالتخا هباتك

 زوعأ اذإ الإ سايقلا ىلإ راصيال نأ ةءعرشلا تاررقملا نم نأ : ىناثلا

 .نم مبفي ام ضعب ىغلي لب . صنلا ثيح سايقاا نوكي انهو , صنلا دهتجلا

 ْ . بيئرتلل سكع كلذو ؛ صنلا

 ماعلا صيصخت اوزوج نيذلا ةيفنحلا ىلع اضيأ دري ضاربعالا كاذ نإو

 . صنب هصيصخت دعب سايقلاب

 : داحآلا رابخال سايقلا ةضراعم

 لم سايقلا نوءدقيال ةفيتح و بأو دمحأو ىمفاشلا نأ ان ركذ - ”ع1/
 9 لاقو .٠ أيسات برشثأاو لكألا ري ةقدح وبأ ذخأ دقاو )2 داحالا ريخ

 ىف ىلدملا هقبق اذإ ءوضوأا نالطب ريض ذخأو , سايقلا انكرتل ريخلا الول
 هنأ لب « ءوضولا نود ةالصلا نالطب بجوي ىذلا سايقأ| كرتو « هتالص

 .ديعلا نامأ نع لمس هنأ ذإ « سايقلا لباقم ىف ء ىباحصلا ىوتفب ذخأي ناك
 .هموق لك نم يف« لسيف قارح قريس لق هنأل ذو#ك ال: لاَقذ* ال مأ زوحبأ

 1 نمأ أمدنع هديس عم ج رخ ليع نامأ زاجأ هنع هللأ ىذكر رس نأ هنلب الو

 .مدقب هنأ نم ليف امو ء رمع مامإلا ىوتف ىلإ هسا ق نع لدع ؛ نصح لهأ

 .دريهنأن .لقام اموأ « هيقف ريغ ىوارلا ناك اذإ داحآلا رخ ىلع سايقلا

 5 سايقأا هوجو نم هجو ىأ هل نكي لو. سايقلا ضراع اذإ داحألا رمخ

 . اهبف كشلل لاحب ال ىلا هب اثأأ ىواتفلا كا: ضراعب
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 , داحألا ريخ ىلع سابقلا نومدقيال نيذلا كئلوأ كرتنل '- 4
 ءارآ نم ىرصبلا نيسحلا وبأ ةركذام ةصالخ ركذنلو « ممريغ ىلإ هجتنو

 . ةسقألا ماسقأو ٠ ماقملا اذه ىف ءايلعلل

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةسقألا ىرصبلا نيسحلا وبأ مق دقل

 صوصنملا مكسحلا ناك نأب , ىعطق صن ىلع ىنبم سايق : لوألا مسقلا
 وأ اهيلع ًاصوصنم ةلعلا تناكو ء توبثلا ىعطق ردصم ىف هيلع صن دق هيلع

 تبثام نآأل « سايقلا مدقي لاحلا هذه ىفو . ابحوضو ىف هيلع صوصتملاك

 ةلعلاو « ىعطق هيلع صوصنملا ذإ , ىعطق صنب تباثلا مكح ىف سايقلاب

 عونلا اذهنإو « لوسرلا ىلإهتبسن درتف , ىنظداحألا ربخو « اهبلع صوصنم

 دنع داحألا ربخ ىلع مدقي نأ بحي سايقلا نم
 | ميدقت هتةيقح ىف هنآل« عيا

 ىعطق صنب اهيلع ًاصوصنم ةلعلا تماد ام هنأ ذإ , ىنظ صن ىلع ىعطق صن

 . سايقلا ليبق نم دعي ال الامعاف

 تبثت ةلعااو , نظ لصأ ىلع ًادمتعم سايقلا نوكي نأ : ىناثل مسقلا

 نونظلا هتلخدسايقلا نأل , داحالا ربخ مدقي لاحلا هذهفو « طابنتسالاب

 ىنب ىذلا لصآلا ىف لخدو « ةلعلا طابنتسا ىف لخد نظلاف , ةيحان لك نم

 . حجري الف داحألا ريخيك ىبظ وه ذإ « سايقلا هيلع

 اك ٠ سايقلا اذه در ىلع ءاملعلا عامجإ ىرصبلا نيسحلا وبأ ىعدا دقو ظ

 .لوآلا مسقلا ىف داحآلا ربخ در ىلع ءاملعلا عامجإ ررق

 صن دق ةلعلاو , ىنظ صنب ًاتباث سايقلا لصأ نوكي نأ : ثلاثلا مسقلا
 ,سايقلاو داحالا ريخ نيب ةضراعملا قةحتت لالا هذه ىفو « ىنظ صنب ابيلع
 حصف,هيلع صوصنملا ىنعم ىف ع رفلا مكح لعج ةلعلا ىلع صنلا نآل كلذو
 نيسحلاوب أ ىعدادق سايقلا نم عونلا اذهو , داحالا ربخ نيب و هنيب ضراعتلا
 سايقلا نم عونلا اذه ىلع داحالا ربخ ميدقت ىلع ءايلعلا عامجإ ىرصبلا
 . رظن هيف عامجإلا كلذ نكلو

 ( هقفلا لوصأ - +١7 م)
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 ةروصلا هذهو : رتاوتم يح ا قر نركس نأ يارا مقا

 . ءاملعلا نيب فالخ عضوم

 ءاملع ضعبلو :داحالا رب ةيسنلاب سايقلا ماسقأ هذه - "عم
 كلذو , سايقأا نيبو هنيب ةفلاخلا نم داحألا ربخ ىلإ قيمع رظن لوصألا
 نكت ملو « لوصأ ةدع هل تدهش سايقل ًاضراعم نوكي دق داحالا ربخ نآل

 ماكح األ صوصن ةعومج نم ةذوخأم لب دحاو لصأ نم ةذوخأم هتلع

 ضعب و ةيكلاملا لاقهذهو ؛ ريسيتال ًابس اوك ىف جرحلا عفد ةلعك ةفلتخم

 ثيدحلانأ لع اليد اذه نوكيوءداحالا ريخدريومدقي سايقلا نإ ةلبانحلا

 هقدصب دهشت ىنذلا سايقلا نرآل كلذد : 0 ىنلل ةيسنلا حيحص سلا

 ريخو « ًايعطق نوكي صوصن ةدغ نم تّتشا دق هتلعو ؛ لوصأ ةدع
 ريخ نإف ةيعطق لوصأ هل دوشت الو « ًاينظ سايقلا ناك اذإو , ىنَظ داحألا

 . مدقي داحالا

 , ىعطق لصاأل ضراعملا ىتظلا ١ : ماقملا اذه ىف ىطانثلا لاق دقلو
 :نارمأ كلذ ىلع ليلدلا نمو : لاكشإ الب دودرم ىعطق لصأ هل دبشي الو
 ن» سيل امو , ميصيال اطوصأ فلاخعو ةعيرشلا لوصأل فئاخم هنأ امهدحأ
 كلذك وه امو . هتحصب دبشي ام سيل هنأ ىناثلاو ١ اهنم دعي فيك ةعيرشلا

 . رايتعالا طقاس

 نكلو . ًايسايق ضراعنإ داحألا ريخنإ ةيفنيلا ضعب لوق ىنعم اذهو
 ًافلاخم ءاج داحألا ريخ ناك نإ و « سايقلا ىلع مدقي « رخآ سايق هل دبشي
 .دري هنإف ء هيف سأيقلا باب دسنا ةيفنحلا كل وأ لوقي اك وأ « سابق لكل

 ,كلام مامإلا ىلإ هبسنو ىبرعلانبا هلاق دقو , ةيكلاملا دنع رظنلا اذهو
 ةدعاقهتدضع نإ تيتدحلا نأ لوحملا هيلع ىذلاو هلوق رووشمو » : لاق دّقف
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 فلاخم ىذأا ريخلاب الثم برضو ؛ كرت هدحو ناك نإو هب لاق ىرخأ“

 هلسغيلف كدحأ ءانإ ىف بلكلا غلو اذإ ربخ ةتباثلا ةررقملا ةدعاقلا وأ سايقلا
 « هديص ةحابإ ةدعاقل فلاخم هنأ ركذدقف , رهاطلا بارتلاب نهادح] ًاعبس.

 .هيكذت ةدعاقالو , دعاوقلل فلاخم وهف « ةرابطلا ةرامأةايحلاو « ىح هنآلو.

 كثيدح ىرخأ قفاوي هنكلل و,ةدءاق فلاخي ىذلا ثيدحلا وهو ىناثاا لملاو
 ةدعاق هتمدص نإ هنإف ( رمت هلثي لخنلا سوءر ىلعام عبب وهو ) ايارعلا
 . جرحلا عفدو فورعملا هدضاعت نإف ءابرللا

 . ىلاملا بهذملا ناك جابملا اذه ىلعو

 تأبوقعلا ىف سايقلا

 « سايقلاب تابوقعلا توبث ىف مالكلل ءابقفلا ضرعت دق - ؟ عه
 تابرقءوءاه رادقمع راشلاد> ةردقم تاب وةع:نيمسقىلإ مسقنتت اب وقعلاو

 ىالسإلاهقفلا ةغلىف ىمستو ءاهرادقم عراشاا دحي مل اذإةردقم ريغ ىرخأ

 نإ : اولاق دقو « سايقلاب تبثي هنأ ىلع ءابقفلا قفتا دق ريزعتلاو « ريزعتلا

 ةنسلاو نأرقلا ناك اذإف ؛ سايقلاب تيت ةبوقعلاو « سايقلاب تيثث مئارجلا

 لكف « أهيف باقعلا ضرف نكمي ناكو . ملا رج ريتعت ىتلا ىصاعملا ىلع اصن دقت

 تابوقعلا وءاباثمة« رج ربتعي داسفإو ىذأ نم مْئارجلا كلتىفاعم هيف ققحتتام

 ةبوقءنوكي نأ حصي عدرلا هيف ققحتي ام لكف. عدرلا اهنم عراشلا دصقم

 . مييلع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر حلاصلا فلسلا كلسم نيكلاس.

 , ابممتارجو « ةردقملا ريغ تابوقعلا ىف سايقلا مكح اذه - ؟ن.

 كلذ ءابقفلا فلتخا دّقل ؛ سايقلاب ابا رجو ةردقملا تابوقعلا تبثت لبف

 : نييأر لع

 حضاو كلذ نإو « ةردقملا تابوقعلا ف ساقلا ز وجي هنأ : اضدحأ

 , لثم ةبوقع ال اوررقو « ىنزلا ىلع ةطاوالا اوساق دقف ةيعفاشلا بتك ىف
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 لب » لتقلا ةرافك تامثإ ىف أطخلا لتقلا لع دمعلا لتقلا اوساقو. هنب ومع

 : صنلا ةلالد نم مبضعب هدع دقل

 سايقلانأ بما رجو ةردقملا تابوقعلا ف سايقلاتايثإ فىعفاشلا ةجحد
 ؛ةنسلاو باتكلاب تبثت م دودحلا هب تبثت نأ زوجيف . عرشلا ةلدأ نم

 . عنام عنمي نأ ىلإ ء عضوم لك ىف هلاعتسا حصف

 ساقب الف . ةردقملا تابوقعلا ىف سايقال هنأ ةيفنحلا ىأر : ىناثلا ىأرلا

 ةيفنحلا ةجحو « ةيريرعت ةبوقع ىهف باع ةمث ناكن إو « هل هتبوقع تبشتف
 : ىنأي ام كلذ ىف

 ابلخدي ال ةيعرشلا تاردقملاو . ةردقم تابوقع دودحلا نأ : الوأ

 , كلذ ىلع ساقي نأ حصي الف , ةداج نونامث هتب وقع فذقلا دخ , سابقلا

 . ىعرش ردقم هنأ ذإ

 ةتباثلا فاصوألا نيب نم ةلعلا زيبمتو , ةلعلا هساسأ سايقلا نأ : اناث
 لكك ىنلاو « ةربش ةبف روكي نظلاو , نظلا قيرطب نوكي لصآلا ىف
 تيثب الف كلذك ناك اذإو « متعطتسا ام تاهبشلاب دودحلا اوءردا : لوقي
 ٠ . سايقلاب دحلا

 ىف لخديال ىأرلاب طابنتسالاو , ىأ لاب طابنتسا سايقلا نأ : اثلاث
 اهلخدي الف . ىلاعت هللا قوقح نم دودحلاو , ىلاعت هلل ًاقح نوكي ام هقاطن
 . ىأر لاي طابنتسالا

 هنإف ماقملا اذه ىف ءابقفلا فالتخا ىف رمآلا نم نكي امبهمو - ”89
 نكي ملو اليلق ناك مثارجلاو تايوقعلا باب ىف سايقلا نأ تباثلا ررقملا نم
 نيناوقلا ىف رمألا كلذكو . ىرخآلا هيقفلا لئاسملا لك ىف نأشلاك اعسقم



 هللا

 لاومألا ىف ريثك وه كتاب وقعلا ىف ؟ ريثك نكي مل اهيف سايقلا نإف . ةيعضولا
 ىلإ رظنلا نآلو , نوناقب الإ ةبوقع الو ء صنبب الإ ةعرج ال هناأل كلذو
 ىف نوعسوتيال ةاضقلا لعج , ةنادإلا ىلع ليلد موقي ىتح مهلا ةحلصم

 . تابوقعلا ىف سابقلاب نوناقلا ريسفت

 سايقلاب ةيعض ولا نيناوقلا ريسفت

 نم هنإف نيناوقلا وعضاو اهيلإ هجتب ىتلا قافآلا نكت امهم - ١و
 . عئاقولا هثداوحلا لكل ةلماش نوكتنأ نكميال نوناقلا ظافلأ نأ دكؤ ملا

 دبالف « ىهانقتال عئاقولاو « ىهانتت صوصنلا نإ ١ : ىناتسر هشلا لوقي اكو

 مكح اهمكح ىلع صنال ىتلاعئاقولا ىطعت نأب نيناوقلا قيبطت ىف سايقلأ نم
 سايقلا رمأ كرتينأ حصيال هنإو , اهيلع صوصنملا نم امهباشت ىتلا عئاقولا
 . كح قيقد طباض ريغ نم

 ةلعلا لعج نم مهنمو , هتلع طبضب سايقلا اوطبض ءابقفأا انيأر دقو
 ةلع حلصي|ىذلا فصولا ىف ىنتك١ نم مهنمو . مكحلا ًابسانم اطيضنم ًافصو
 دقو . الماش ًاماع أطبضنم نوكي نأ ةظحالم ريغ نم ًابسانم نوكي نأب
 بسانملارايتخاىف نوجهني !وناك ةيفنحلا ضعب وةيكلاملاو ةلبانحلانأ انركذ

 00 مكحلا ةلغ

 فصولاىلإ سايقلافنوبجتي ةاضقلا نأ ءاضقلا ماكحأ عبقت نم ربظيو
 هنكل و , دعاوقلا عضيال ىضاقلا نآلكلذو « ةلعلا وهدوريتعا ذإ بسانملا

 ىلإ هجتي نأ ريغ نم قحو لدع وه امب هيدي نيب ىذلا عوضوللا ىف ىضقي
 . ةلماش ةماع ةدع ةنيعم ةيئزج ىف هئاضق لعج

 ةفرعمبو « نون أقل ىخيراتلا رد صملا ةفرعمب نوكي ةلعلا فرعتت نإو
 نوناقلا نيب ةمءالملاب ًاضيأ نوكيو . نوناقلا عضو ابلجأ نم ىلا ثعاوبلا

 ٠ . عراشلا اهب فرتعي ىتلا سانلا حلاصمو



 بلال

 .تبحاصوتلاةي ريضحتلا لامعألا ىلإ عوجرلاب نوكت ثعابلا ةفرعم نإ د
 . ًانوناق راص ىتح ؛ ًاعورشم هتمزالو 2 نوناقلا ىف ريكشتلا

 .بحيمكحلل بسانملا فصولا ةفرعمل ىضاقلاىرت نأ ظحاليو اذه لك
 .دصقم ةلادملا نإف « ةلماش ةماع ةلادع نم هيف ققحتي ام رادقم هيف لخدي نأ
 .تالماعملا ميظنتو,ةلادعلا ةمدخ تءاج نين اوقلا نأ ذإ . نيناوقلا لكل ماع

 ناسحتسالا -[

 .ناك ناسحتسالا نأب ىالسإلا هقفاا ةمنأ نم نامامإ فرع - ؟80#
 هنع ىوري هنع هللا ىضر كلاف  مهطابنتسا ىف و مهتارابع ىف اريك ىرحي
 نسحلا نيدمع مامإلا لاق دقل و,لعلا راشعأ ةعستناسحتسالا : لوقي ناك هنأ
 ,ملنسحتسا لاق اذإف « سيياقملا هن وعزاني اوناكهباحصأ نإ : ةفينح ىبأ نع
 سايقلا حبق اذإف سايقلا هل ماقتسا ام سيقي ناكدقلو ٠ ءدحأ هب قحلي
 ؟ ناليلجلا نامامإلا ناذه هنم رثكأ ىذلا ناحتسالا وه اف « نسحتسا

 .نأ نع دهتيلا لدعي نأ وه : لاقف ء ىخركلا نسحلا وبأ فرع دقل

 .نع لودملا ىضتقي ىوقأ هجول اهرئاظن ىف هب مكح ام لثمب ةلأسملا ىف مكحي
 « ةيفنحلا دنع ناسحتسالا ةَةيقحل تافيرعتلا نيبأ فيرعتلا اذهو . لوألا
 مكحلا ءىحي نأ هساسأ ذإءهبلو هساسأ ىلإ ريشيو  هعاونأ لك لمشي هنآل
 نم ع رشلا ىلإ برقأ ةدعاقا نع جورخلا لمح رمآل ةدرطم ةدعات ًافلاخم
 .نم ةلأسملا ىف الالدتسا ىوقأ هيلع داتعالا نوكيف ةدعاقلاب كاسمتسالا
 هروص تناك امفيك ناسحتسالا نأ انآ روصي فيرعتلا اذهو ؛ سايقلا
 هيلإ اجليف , ةيلك ةدعات لباقم ىف ًابسن ولو ةيعرج ةلأسم ىف نوكي هماسقأو
 ىه ىلا ةدعاقلاب ذخالا ىف قارغإلا ىدؤي اليكل ةيئرجلا هذه ىف هيقفلا
 . هانعمو هحور ىف عرشلا نع داعتبالا ىلإ سايقلا
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 « ةيكلاملاو ةيفتملا هب ذخأ دق نامحتسالا نأ ظحاليو - ؟و.ع
 «ه«لعريست ىذلا وهو ؛ ةيفنحلا دنع في رعتلا وه هان رك ذ ىذلا فيرعتلاو

 ًاييرق أفيرعت ىبرعلا نبا هفرعف « هيف اوفلتخا دقف ةيكلاملا دنع هفيرعت امأ

 صيخرتلاو لسيلدلا كرت راثإ] ناسحتسالا ١» : لاقف ةفحلا هب هفرع أم

 :ماسقأ ةعب رأ ىلإ همسقو . هتايضتقم ضعب ىف رخآ ليلد ةضراعمل , هتفل خم

 ريسيتللهكرتو ؛ ةحلصملل هكرتو.عامجالل ةكرتو ؛ فرعلل ليلدلا كرت ىهو
 ةحلصم لاعتساهنأب ةكلاملا ءاهقف نم ؛ ىرابنألا نبا هفرعيو « ةقشملا عفدو

 :لوقيف دشر نبأ في رعتفيرعتلا اذه قفاوي و: ىلك سابق لباقم ىف ةيزج

 مكحلا ىفولغ ىلإ ىدؤي سايقل حرط وه هلاعتسا رثكي ىذلا ناسحتسالا و
 هب صتخم مكحلا ىف رؤي ىنءلل عضاوملا ضعب ىف هنع لدف هيف ةنلابمو

 . « عضوملا كلذ

 اهف هضراعي عض وم ىف ةئزج ةحلصم لامعتسا هنأ مثدنع هتصالخو

 : مدنع كلذ ةلثمأ نمو « ةلثمألا كلذ ىلع اوب رض دقو ماع سايق

 ةضو رع ةيضق لك ىف ال ودع دوبشلا نوكي نأ بجوي سايقلا نأ 00

 بن اج ىلع قدصلا بن اج حجرت ىتلا ىه ةلادعلا نآل هب ءاضقلا ىدي نيب رظنلل

 دجويال دب ىف ىضاقلا ناك اذإ نكلو : مكحلاب ءاضقلا مزاي ىتح بذكلا

 عيضتال تح ٠ ةلمحا ىف هلوقب قثوي نم ةدابش لش نأ بحي هنإف ء لودع هيف

 .٠ ءامدلاو لاومألا

 ىف ثرإلا رصحنا اذإ ءاقشآلا ذخأي الأ بجوي ناك سايقلا نأ (ب)

 دنع ناحتسالا نكلو :رثكأو مال نيوخأ و ءاقشالاو جوزلاو مآلا
 ناف » مال ةرخاك اوريتعي و 08 ارذخأب نأ بجوأ ةءاحصلا ررق آم ةكلاملا

 . سايقلاواغل ًاعنم ناكو ناسحتسا اذه

 تام مث ؛ مايأ ةثالث رايخلاب هنأ ىلع ةعلس ىرّتشا ول ىرتشملا نأ (- )

 ةثرولا قفتا ناف , ةكلاملا دنع ثروي طرشلا رايخ ناف« ةدملا ءانثأ ىف
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 نكلو « نيعمجأ مهلع ىضمأ هئاضم] ىلع اوقفتانإو , خيسف دقعلا خسف ىلع

 ىضعيدقعلا نإف در نم بيصن ذخأي نأ ءاضمإلا ىضر نم لبقو اوفلتخا نإ |
 لوثي نم همهب الف ,هبناج نم تب دق عيبلا نآل كلذو , آناسحتسا عئابل له
 . اثراو ماد ام هيلإ

 , حبق ىلإ ىدؤي ىذلا سايقلا عنم ىلإ هجتتتاناسحتسالا دجن اذكهو
 قرافي داكي سايقلا ف قرغملا نرإ ه : لاق هنأ كلأم نع ىور كلذاو
 ١ . « ةنسلا

 مامإلا اهب ذخأي ىتلا ةلسرملا لاصملا عم ناسحتسالا التي له نكلو
 لباقم ىف ةيعرج ةحلص ذخآ انررقام ىلع ناسحتسالا نأ كلذ . كلام
 « سايقلا ىلعةحلصملاب لسرملا لالدتساللحيجرت قدأةرابعب وأ « ىلك سايق
 اقراف امهنيب نأ لقني ىطاشلا نكلو , ةلسرملا ةحلصملا عم قالتم نذ] وهف
 باب نمال « ةلسرملا حاصلا باب نم اذه لبق نإف » : لاقف « اققد

 نمءانثتسالا ريوصت ناسحتسالا اوروص مهنأ الإ معن : انلق , ناسحتسالا
 قراف ال هنأ ىري ىطاشا نأ ىأ (1) . ةلسرملا حلاصملا فالخب دعاوقلا
 ناسحتسالانأ وه امهنيب قرفلا نأ نور نييك املا رورمج نكلو  امهنيب
 اضهانمناسحتسالا ءىجيف سايق عضخةلأسملاع وضوم نوكي ثيح نوكي
 ثيح اليلد :روكت اهلئاسم ىف اهناف ةاسرملا ةحلصملا امأ . سايقلا اذهل
 ش . اهاوس ليلد ال

 ناسحتسا  امهدحأ : نيمسق ىلإ سايقلا ةيفنحلا مسقيو ل موس
 . . ىرخأ ةيعرش ةلدأل سايقلا ةضراعم هببس ناسحتسا ىناثلاو , ساقلا

 ةلأسملا ىقنوكي نأ ,سايقأ| ناسحتتسا ىمسي ىذأاوهو ل |لوآلامسقلاو

 )١( ب4 ص نإ + ماصتعالا .



 موه

 ؛ىحالطصالاسايقلا وهو ردابتم رهاظامهدحأ نيني ايتمنيساق نايضتقي نافصو

 نأ ىأ ءاناسحتسا اذه ىمسيف , رخآ لصأب اهقاحلإ ىنعتقي ىخ ىناثلاو

 رهاظقاحلا امهدحأ :ناقاكإ هيدي نيب نوكي اهكح ىفهيقفلا ظني ىلا ةيضقلا

 ةلأسملا هذه ىف نوكيو . نخ رخآلاو , ةلأسملا هذه رئاظن ىف هاضتقمب حب

 لوقي كلذلو « اهرئاظن ىف تبث ام اهيف درطي الف « رهاظلا نم ؟ريثأت ىوقأ

 فيعض ىبج امهدح أ ناسايق ةقيقحلا ىف ناسحتسالا»: ىسخ رسلا ةمثألا سم

 اسايق ىأ « ًاناسحتسا ىمسيف رثألا ىوق قخرخألاو ءاسايق ىمسي رثآلا

 .ك1) حوضولاو ءافخلاب ال رثآلاب حيج ربل اف . انسحتسمم

 ناسحتسالاف « جرحا مفرد ريستلا هساسأ هفعضو رثآلا ةرق نإو

 رك ذ دعب طوسبملا ىف ىمخرسلا لوقي كلذلو ؛ جرحلا عفر هساسأ ىساؤقلا

 , رسل رسعلا كرت هنأ تارابعلا هذه لصاحو ١» : ناس>تسالا تافي رعت

 ءرمصلا مكب ديري الوءرسيلا مكب هللا ديرب ه : ىلاعت لاق. نيدلا ىف لصأ وهو

 ت6 رسلا مكنيد ريخ هل: م لاق

 :قأيام سايقلا نم عودنلا اذه ةلثمأ نمو

 ضعب ىلإ رظنلا حيبأ مث . اهمدق ىلإ اهسأر ةق نم ةروع ةأرملا نأ(١)

 : امهدحأ. نيسانق نيب ةضراعم اذه نإو « بيبطلا ةيؤ رك ةجاحلل عضاوملا

 « ةنتفلا ىلإ ىدؤي اهبلإ رظنلا نآل ةروع ةأرملا نوك نم دعاوقلا هتررقام

 جالعلالاحك ل اوحالا ضعب ىف ةقشم ىلإ ىدؤي نأ هاسعام ىناثا فص ولاو

 . عضوملا اذه ىف انه ريسيتاا ةلع تلمعأف

 «عيبملاىرتشملا ضبقينأ لبق نْلا رادقمىف ناعياتملا فلتخا اذإ (ب)

 عئابلا وه ةنيبلا ميقي نأ هيلع بحي ناك ىذلا نأ رهاظلا سايقلا بج وم نإف

 4١م ص .١ ج طوسبملا عجار ()
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 ةثيب نكت مل اذإ و , ركنأ نم ىلع نيبلا و « ىعدا نم ىلع ةنيبلاو . ىعدملا
 ,ىرقشملاو عئابلا فاحي نأ نسحتسا ن كلو هيلع ىعدملا هنآل ىرتشملا فلح

 .قاقحتساركنيو ةدايزلا ىعدي عئابلاف ء رخآلا هيعدب ًائيش ركني امهلكن آل

 هذه ريغنم عيبملل هقافحتسا ىعدي ىرتشملاو اهئادأ ريغ نم عيبملل ىرتشملا

 يأ ىوقأ ةلع ناسحتسالل نأ اذه نم ىرتو ؛ اموججو ركش و « ةدايزلا

 ش . رهاظا سايقلا ةلع نم

 .نكلو .افلاحت, نأ ًاضيأ ناسحتسالاف ؛ ضيقا دعب فالخلا ناك اذإو
 .فاتخا اذإ .: كك ىنلا لوقي ذإ . فلاحتلل ةتبثملا ةنسلا دورول كلذ
 : ١ .«ادارتو افلام معاق ةعاسلاو ناعياستملا

 «ىدعتت ةلعلاو , ةلع ىلع ىبه هنآل هني دعت مصب سايقلا ناسحتسا نإو

 دعب امأ « عيبلاك ةراجإلا ىف ضيقلا لبق فلاحتلا ن وكي هنإ اولاق كلذلو
 . عيبلا ىف الإ فلاحتال هناف ضبقلا

 هبرشل ىذلا ءاملا ةيقب وهو ريطأ عابس رؤس ةلأسم كلذ نهو ) 0 (

 اسمين ابل نوكىف مئاهيلا عابس هبشت ةأدحلاو رسنلاك ريطلا عابس ناف . هنم
 عيسلاك متاهبلا عابس روس نأ ابو « تاناويهلا نم ىذختت اهتوكو. لكؤي ال

 رؤس نأ هنايب و « قخ رخآ سايقل هجتيناسحتسالا نكسلو ؛ رهاظ سايق
 سجن ومفمحللاب لصتم باعللا وءءاملا ىف اماعل دوجول اسجن ناك متاهبلا عابس
 , اهاعل ىف ءاملا قات الف , اهريقانب برشت ىبف , ريطلا عابس امأ هتساجنب
 .برشب ةساجت ءاملا بيصي الف « رثا ىأ ءاملا ىف كرتتن ال ماظع اهريقانمو

 . هوركم هنإ اولاق طايتحاللو  اسحن روسلا يىرؤكي الف , ريطلا عابس

 .ناسحتسالاىلإ ىعادلا ن وكيال ناسحتسالا نم ىناثلا مسقلاو -
 ةراعو رخآ عاد دجوي نكلو ؛ ةرهاظلا ةلعلا نم ًرثأ ىوقأ ةيفخ ةلع



 سل #0

 < ةيفخ ىرخالاو : ةرهاظ امهادحإ نيتلع نيب ضراعتلا نوكي ال ىرخأ

 . سايقلا ريغ رخآ ليلدو « سايق ةاع نيب ضراعتلا نوكي لب

 -ةنسلا ناسحتسا : ماسقأ ةثالث ىلإ هضراعم بسحب ناس>ةءالا سقنيو

 . ةرورضلا ناسحتساو عامجإلا ناسحتساو

 . سايق در بجو م ةئسلا نس تيش نأ وه : ةئدملا ناستوءسا

 4 ًايسان برش'او لكلا عم مايصلا ةحع نع ىورام كلذ نمو« ادارتو

 :ةيفنحلا لمج ةحصلاب صنلا دورو نكلو « راطفإلا بجوي ناك سايقلا نإف

 .ىفةبقرقلاب ءوضولا نالطب ًاضيأ كلذ نمو . عضوملا اذه ىف سايقلا نودري

 .للخلانأ ذإ , لطبت ىتلا ىه اهدحو ةالصلا نأ سامقلا بجوم نإف « ةالصأأ

 « طرشلا ىلإ كلذ زواجتيال للخ طورشملا ىف ناك اذإو « اهتاذ اهنف ناك

ف اوبقبق نم ءوضو لطبأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نآل
 .مهنال 3 مهتالص 

 .ىدرتي ىمعأ اوأر

 .ىلع عامجإلا داقعنال ةلأسم ىف سايقلا كري نأ : عامجالا ناسحتسا

 «ع انصتسالادقع ةحص ىلع نيلسملا عامجإداةعناككلذو « هيلإ ىدؤيام ريغ

 . دقعلا ءاشنإ تقو مودعم دقعلا لح نآل , هنالطب بجوي ناك سايقلا ناف

 .ناكف « هدقع ىلع اوفراعتو « هتحص ىلع نامزألا لكىف لمعلا نكلو

 .ىلإ ليلد نع الودع ناكو , نمايقلا هب كرتي ًاماع افرع وأ ًاعامجإ كلذ

 1 . هلم ىوقأ

 .نوكي هناف « فرعلا ناسحتسا هانعم ىف عامجإلا ناسحتسا براقيو

 . ماعلا فرعلا لاح ىف نوكيو ةقيثملا عفدل

 ىلع دينا لمحت ةرورض ةلأسملا ف دجوي نأ : ةرورضلا ناسحتسا

 .نكميالهناف رابآلاو ضاوحألا ريبطت لثم اهتايضتقمب ذخالاو سايقلا كرت
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 فشك بحاص كلذ حيضوت ىف لاق دقو , سايقلا انذيخأ اذإ اهريبطت
 لخادلا ءاملا اذكو.ربطيل رثبلاو ضوملا ىلع ءاملا بص نكمي ال ه دا رسآلا
 لازت الف « ءاملا ةاقالع سجنتت ولدلاو ء سجنلا ةاقالع سجنني ضوخلا ىف
 :؛ةجوحلاةرورضلل سايقلا بجو لمعلا كرت اونسحتساف , ةسجن ىهو دوعتا
 : . باطخلا طوقس ىف اهرثأ ةرورضللو.

 . ةساجنلا عم بسانتي آريبك ءالدلا نم ددعب حزتلاب ءابقفلا ءردق دقلو
 . ًامامعطقت ال تناك نإو « ءاملا ىف ةساجنلا ءا زجأ هراركشب فخت ىتح

 دازيو , ررقم ىلك لصأ وأ تباث ىعرشليلدب سايقلا كرتنوكي انهو
 ةحلصملان وكن نآأبةحاصملا ناسحتسالا وهو ىكلاملا ناسحتسالا نم عون
 : لبق نم هيلإ ان رشأ دقو , هيلع مدقتف سايقلل ةضراعم

 سايقلا بجوم نيب ضراعتاا ساسأ نرأ اذه نم نيبتو - 97
 تربتتعا ىلا ةلعلا مومع نم ةيفنحلا ءابقف هررق ام وه ناسحتسالا بجومو
 نوممعي مث , صوصنلا نمماكحالا للعن وطبنتسي مهنأ ذإ ؛ سايقلا ساسأ
 ءلصالا ىف تباثلا بحي تطبتسا ىتلا ةلعلاهيف تبثت عضوم لكف ٠ ابماكحأ
 ةلملااهبف تبثت ىلا عضاوملا ضعب نأ عقو « دارطالاو ميمعتلا اذه ىضتقميد»
 امإو ٠ ىوقأ رخآ سايقلا امإ ؛ سايقلل ضراعم دوجو اهيف ققحت ةدرطملا
 , ملاق فرع وأ « ِهيكَو ىنلا نع دراد رئأ نم ؛ سايقلا ريغ رخآ ليلدل
 . ةيكلاملا دنع ةحلصم وأ ةئجلم ةرورض وأ

 , ةيكلاملاو ةيفنحلا بتك هررقت م« ناسحتسالا وه اذه -
 دنع دمتعي وبف ؛ ةيعرشلا صوصنلا ىلع ًاجورخ سيل هعوضوم ىف وهو.
 هرهتعي ىذلا فرعلاو , عامجإلا ىلعو « رثآلا ىلعو سايقلا ىلع ةفينح ىبأ
 ىلع دمتمي اك , صنلا عضوم ريغ ىف ةيعرشلا ةلدآلا نم اليد ةفينح وبأ
 قنحلاناسحتسالاب ذخآلا نإو , تاروظحلاحيبت تارورضلاو ؛ ةرورضلا'
 . لاوحاألا نم لاحب ةرهتعملا لوصأللل عابنالا ىفاني ال



 موو

 ةحلصملا ريتعي هنألءهجابنم ىلع ريس ىلاملا ناسحتسالاب ذخالا نأ ٠

 « ال سايقلا ةضراعم دنع ابحجري وهو « ع رشلا ةلدأ نم هتاذب ًامئاق اليلد

 . هجب' ىذلا هجاهنم ىضتقم ىلع اذمم ريسي وبف

 ,ضرعتلا نم دبال ناسحتسالا ىف مالكلا كرتن نأ لبقو  ؟ؤو

 رظن ةيناثلاو , بهذملا ىف ناسحتسالل سايقلا ةذراعم امهدحأ : نيرهال

 ظ . ناسحتسالا ىلإ ىعفاشلا

 ىف جيرختلا ءاملع ابف ضاخ ةلأسم قنحلا بهذا لا نأ وبف : امهلوأ امأ

 «ناسحتسالا ع مس ايقلا بجوم اهيف عزانقي ىلا لاوحألا ىهوءبهذملا كلذ

 نأو . ناسحتسالا : ىناكاو  سايقلا : امهدحأ نايأر اهيف لئاسم دعتأ

 دقن وكي سايقلا كلسم كلس نمو « سايقلا نم حجرأ نأس>تسالاب ذخالا

 اذإف ءدحاو لوق الإ ةفين> ىبأ نعاهيف نوكيال هنأ مأ« حوجرم لوب ذخأ

 نأ غولبلا دعب ًاضراع ًانونج نونجما ىلع ةيالولا ىف سايقلا بجؤم ناك
 هغولب تهتنأ دق بالا ةيالو نأ رابتعاب ىضاقلا هنيعي نمل ةيالولا نوكت

 ةدوعل بالا ةيالو دوعت نأ ةفدح ىلأ دنع ناسحتسالا نكلو ًاديشر

 نيب أرةلأسملاهذهىف نإ لاقي لوف « نونجلا هدجوأ ىذلا فعضلا وهو اهدس

 « ىضاقأ قيرط نع الإ بآلا ةيالو عنمي ىذلا سايقلا بجوم : امهدحأ

 . ةيالولا هذه قبي ىذلاناسحتسالا وه : ىاثلاو

 ,ةفينحعىبال الوقنوكي نأ نكمب ال سايقلا بجوه نأ ىل ودبي ىذلاو

 ىلإ سايقلا كرتي هنأ هنع روثأملا نآلو ,الوق هآر هنأ هنع رثوي مل هنآل

 سايقلا كرت وهام ناسحتسالا عا ونأ نم نلوءرايقلا حبق اذإ ناسحتسالا

 وأ صنالا ءازإ عضوم سايقلل سيلو ؛ ةرورضال وأ عامجالل وأ ثيدحلل

 ٠ . ةرورضلا وأ عامجإلا

 بهذملا ف لوقسايقلا بجوم نإلوقي نه أطخب ىسخرسلا حرص دقلو
 نم نيرخأتملا ضعب نإ ٠ : لاقف  ناسحتسا عضوملا ىف ناك نإ قنحلا
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 ىف سايقلاب لمعلا زاوج نم ىلوأ ناسحتسالاب لمعلا نأ نظ انباحصأ'
 ةماع ىف روك ذملا ظفللا نإف , ىدنع مهد اذهو ناسحتسالا عضوم-

 لبق امبرو هب لمعلا زوحيال كورأملاو , سايقلا انكرت انأ الإ , : بتكلا
 اعرش هب لمعلا زوجي امو « كلذ حبقتسأ ىنأ الإ : ناسحتسالا رايتخا ىف
 ناسحتسالا ةضراعم ىف كورتم سايقلا نأ انفرعف , ًارفك هحابقتسا نوكي.
 . ءالصأ

 . هلطبأ دقو « ناسحتسالا نم ىعفاشلا فقوم وه : ىناثلا رمآلا

 ًاءاق الصف كلذل دقع هنأ ىتح , ناسحتسالا ىعفاشلا لطبأ - "ا.
 ىتلا لاطبإلا ةلدأ قسنلو «ناس>تسالا لاطب] ناونعب مالا باتك ىف هتاذب

 ق صخلتت ىهو « قبطنو ناسحتسالا عاونأ ىأ ىلع فرعن اهنمو « اهقاس

 « ناسحتسالا لاطبإ باتكو ةلامسرلا نم ةروتنم عضاوم ىف اهقاس ةلدأ ةتس

 ؟ناسحتسالا امو , سايقلاب صن ىلع لمحو صن ةعيرشلا نأ : لوألا
 ًاجراخناك نإ و ٠ هركذ ىلإ ةجاحالف امبنم ناكناف ؟ امهريغ مأ امهنم رهأ
 كلذو مكح ريغ نم سانلا رومأ نم ًارمأ كرت ىلاعت هللا نأ كلذ ىنعف امهنع
 ىذلا ناسحتسالاف ء«ىدس كري نأ ناسنإلا بسحنأ » : ىلاعت هلوق ضقاني

 . ةعركلا ةبآلا كات ضقاني صنل الامعإ الو ًاسابق نوكبال

 ىهنتد « هلوسرةعاطوملاعت هلا ةعاطب رمأت ةريثكلا تايآلا نأ : ىناثلا

 نإ لوسرلاو هللأ ىلإ هودرف ءىث ىف متءزاذت ناف ه: لودي ىلاعتو هف أديس

 ةنس الو ًاباتك سيل ناسحتسالاو ءرخآلا مويلاو هللاب نوئمؤت منك
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 لبقي الف « امبيلع ديزت وبف كلذ ريغ رمأ امنإ ءةنسلاو باتكلل ادر الو

 . هيلع ليلد الو « هلوبق ىلع امبنم ليادب الإ

 نعقطنيام ناك ىذلا وهو هناسحتساب تفي ناك امةيالكَص ىنلانأ : كلاثلا

 تفي ملف « ىأ ربظك ىلع تنأ : هتأرمال لوقي لجرلا نع لئس دقف « ىوهلا
 عم دي نمع لئسو « هترافكو رابظلاةيآ تلزن ىّتح رظتنا لب « هناسحتساب

 ىنن نمج لكس كلذكو «ناعللا ةيآ تلزن ىّتح رظنناف اهمهتيو الجر هتأرما

 : ًاضيأ ناعللا ك- ناك ىتح رظتناف « امبنول ريغ ىلع هنآل هدإو بسن.

 نيلسرملاديسناكل هناسحتساب وأ ىبقفاا هقوذب يفي نأ دحاأل ناكو لو

 ريغ نم ناسحتسالا نع عنتم نأ انيلع بجوي هذع هعانتماف ؛ ليم دمع

 . ةلسح ةودسأ ىلاعت هللا لوسر ىف انلو ؛ صن ىلع هدامعا

 أوتفأوهنع اوباغنيذلاةباحصلا ىلع ركشتسا دقويلظص ىنلا نأ : عبارلا

 «ةرجشبذال اكرشم اوقرحأ م'مأ ةباحصلا ضعب ىلع ركنأ دقق «مهناسحتساب

 رح تحت اهلاق هنآل « هلا الإ هلإ ال لاق الجر لتق ةماسأ نأ ركنتساو

 . مولع ركنتسا ام آزئاج ناسحتسالا ناك ولو « فيسلا.

 أب ساقي سيياقم الو , هل طباض ال ناسحتسالا نأ : سماخلا ليلدلا

 نسحتسينأ دهتجوأ تفموأ اح لكل زاج ولفءسايقلاك لطابلا نم قحلا
 ةدحاولا ةلزانلا ىف ماكحالا تفلتخالو ًاطرف رمألا ناكل طب اض ريغ نم

 نم بورض دحاولا ءىشلا ىف نوكيف « تفم لك ناسحتسا بسح ىلع

 نكمي .طباض الو نازيمال ذإ « ىرخألا ىلع ةدحاو حيجرت ريغ نم ىوتفلا

 . ناسحتسالا وه ساسألا مادام هب حيجرتلا هل

 دمتعي الو هو ءدبتجلا نم ًازئاج ناسحتسالا ناك ول هنأ : سداسلا ليلدلا

 زوجت ناكل ءهدحو لقعلا ىلع دمتعي لب صنلا ىلع لمح الو صن ىلع.

 ريغدنع رفاوتم لقعلا نآل « ةنسلاو باتكلا مع هدنع سل ني ناسحتسالا

 «.ءالؤه لوقع قوفي لقعهل نم مهنم ناك امير لب . ةنسلاو باتكلاب ءايلعلا.



 اا

 مهلعال مهنإ متلق نإد : كلذ ىف ىعفاشلا لوقيو « مهتنابإ نمريخ ةنابإ هلو
 سايقالو لصأ الب متلق اذإ لوصآلاب مكيلعف مكتجح اف مكل ليقءلوصألاب
 مهنأ نم رثكأ لوصألاب نيلهاجلا لوقعلا لهأ ىلع متفخ له . لصأ ىلع
 مكبسك أ لهو , نوفرعي ال اب اوسيقي نأ اونسحي الف لوصآلا نوفرعيال
 ابكرت مكلل زاج اذإف « اهكرت مكل زاجأ وأ اهيلع سايقلا لوصألاب مكسلع
 . )١(  مكعم لوقلا مطل زاج

 امف الإ « قنملا ناسحتسالا ىلع درتال اهلك ةلدآلا هذه نإو - "5
 طابنتسالا لوصأ نم الصأ فرعلا رابتعاو « فرعا ناسحتساب قلعتي
 لك نإف فرعلا ناسحتسا ادعامو ةيغنحلاو ةيعفاشلا نيب فالخ عضوم
 هنآل ىعفاشلا تاضارتعا نمضارتعا هيلعدريال ىننحلا ناسحتسالا ع اونأ
 هروص ىدحإ ىف وه ذإ , اهفلاخي نأ ىعفاشلا عسيال ىلا لوصآلا ىلع ىبم
 ءعامجإلا وأ ء صناا ىلع دامعا ىرخاألا ىفو , سايقلا بورض نم برض
 عضوم ىهد ؛ ءايلعلا عامجإب تاروظحلا حييت تارورضلاو . ةرورضلا وأ
 . سايقلا امي فلاخي نأ ىلوأف , صنلا فلاخي اه.و « رابتعا

 ةبسنلاب هيلع ةدراو ةلدآألا هذه نأ ررقن ىلاملا ناسحتسالل ةبسنلاب و
 نأ ىف رظن ىلع , ةلدألا كلت اهيلع دري ىلا ىه اهنآل , ةحلصملا ناسحتسال
 . ةفلاخم ريغ وأ لوصألل ةفلاخم كلام اهربتعا ىلا ةحلصملا

 مل اذإ ةلسرملا ةحاصما لمشي ىعفاشلا رظن ىف ناسحتسالا نإ قحلا ىفو
 . ةسقألل اهتضراعم لاح ىف ةحاصملا لمشي اك. اهاوس ليلد نكي

 ةحاصملا ل شت كلام مامإلا فرعو هفرع ىف ناسحتسالا ةءلك نأ رهظيو ٠
 ناك« ملعلا راشعأ ةعست ناسحتسالا ه : لاق امدنع كلام مامإلاف « ةلسرملا
 هاسحتسالاوءراشعألا ةعست نم ربك آلا ءزجلا ىهو؛هموهءعىف ةحلصملا لخدي
 . اهنم ليئض ءوج ةحاصملاب سايقلا ةضراعم ىلع روصقملا

 . مس صاب ج ملا (1)



 ا

 ةلسرملا ةحلصملا ىف مالكلا ىلإ كلام بهذم نع عافدلا نأآلا كرتنسو
 . ليلجلا مامإلا كلذ اهءاول لمح ىتلا

 فرملا -_ 9

 , صنأا عضوم ريغ ىف ةيكلاملاو ةيفنحلا هب ذنخأ لصأ اذه 76
 دعي اذهو , مرومأ هيلع تماقتساو تالماعم نم سانلا هداتعا ام فرعلاو
 ًانسح نودلسملا هآرام , : ٍةيكِم هلرق نم ذخأ دق « هقفاا لوصأ نم الصأ
 نأ ىلع هامرمو هترابعب لدي رثآلا كلذ نإف « رسح رمأ هللا دنع وهف
 دنع نوكيةئسحلا رومألا نم هرابتعا ىلع نيماسملا فرع ىرب ىذلا رمآلا
 جرح هيفن وكي انسح سانلا هدعي ىذلا فرعلا ةفلاخ نإد ٠ ًانسح ًارمأ هلل
 . « جرح نم نيدلا ىف مكيلع هللا لعج ام » : ىلاعت هللا لاق دقل و ٠ قيضو

 فرعلاب تباثلا نإ ىكلاملاو قنحلا بهذملا ىف ءاملعلا لاق كلذلو
 هابشألا باتك حراش لوقيو « ىعرش ليلدب تبان دسافلا ريغ حيحصا
 . ء ىعرش ليلدب تباث فرعلاب تباثلا ٠ : رئاظنلاو

 ء صنااب تباثلاك فرعلاب تباثلا :  طوسبملا ف ىدخرسأا لوقيو
 .صن ال يح صنلاك هيلع دمتعي ليلدب تباث فرعلاب تباثلا نأ هانعم لعلو

 لوصأ نم لصأ فرعلا نأ نوررقي نيذلا ءاملعلا نإ و - 5#
 اذإو. ةنس وأ باتكن ء صن دجوي ال ثيح ليلد هنأ نوررقي طابنتسالا
 لوانت تاقوألا ضعب ىف سانلا فراعتك ةنسلا وأ باتكلا فرعلا فلاخ
 هرابتعا نآل , مهيلع دودرم مهفرعف ءابرلا لكأو « رذخلاك تامر حلا .ضعب

 عئارشلاا نأل , عئارشلل لاطبإو ىوبلل عابتأو « ةعطاق صوصنل لامضإ
 . اهتمواقم ىلإ وعدي ام نيذخآلا رثاكت نإو , دسافملا ريرقتل تءاجام
 ٠ . ا رارفإلا ىكإ ال

 (هقفلا لوصأ ١6 م)



 لس الاله

 وهو « هب ذخؤي اال دساف فرع : نامسق فرعلا نإ لوقن كلذ ىلعو

 ذخ وي هنإف , حيحص ف رعىنالامسقلا و , دري اذهنإف « ًايمطق صن فلاخيىذلا
 . عرشلا لوصأ نم لصأب ًاذخأ هن ذخالا ريتعي وهيا

 « صاخ فرعو « ماع فرع ىلإ مسقني حيحصلا فرعلاو - 5

 ماخلا لوخدك , راصمالا لكىف سانلا هيلع قفتا ىذلا وه ماعلا فرعلاو

 « عانصتسالا دقعو « هيف ًانايحأ ضعب تاروع ىلع مهضعب سانلا عالطاو

 ناسحتسا ىمسو « سايقلا هب كرتي فرعلا اذه نأ ةيفنحلا ءاهتف ررق دقو

 ةلثمُأ نمو , ًايعطق نكي ملو « ًاينظ ناك اذإ ماعلا هب صصختو « انيب كف رعلا

 عبب نع لكم ىبنلا ىبن درو لق هنأ فرعلا لجال ىئظ صن َْق مومعلأ كرت

 ىرج طرش لك زو< هنأ ةيكلاملا عم ةيفنلا رورمج ررق نكلو ؛ طرشو

 00 . هرايتعاب فرعلا

 هب كرتيو « ىنظلا ماعلا هب صصخي ىنذلا ماعلا فرعلا وهام نكلو
 :مطوقب عانصتسالا دقع ىف سايقلا كرت نوالعي ءابقفلا:اندجو دقل ؟ سايقلا

 نم ريكن ريغ نم هب لماعتلاب سارقلا انكرت انكل هزاوج مدع سايقلا نإ
 كرتيةجحاذهو , رصع لك ءاءلعنم الو « نيعباتلا نم الو ةباحصلا نم دحأ

 هناآل هعاونأ قدأ وه لب« عامجإلا ىلع قدصي فرعلا اذه نإو « سايقلا اهم

 . مثدعب نم ءىحي نمو ةباحصلا لمشيو ؛ ندهتجنا ريغو نيدهتجلا لمشي

 راصمألا لكىف دوس ىذلا فرعلا وه ماعلا فرعلا نإ لوقت كلذلو

 . ةرباغلا نورقلا ىلإ رظن ريغ نم

 ىذلا فرعلا وهو «٠ صاخلا فرعلا ٠ حيحصلا ماعلا فرعلا لباقيو

 , سانلا نم ةفءاط وأ ميلاقألا نم ميلقإ دأ , نادلللا نم دإب لكى دوسي

 فقيال فرعلا اذه نإف ء كلذ وو « عارزلا فرع وأ « ةراجتلا فرعك

 قيرطب هتباث هتلع نوكت ال ىذلا سايقلا مامأ فقي هنكلو « صنلا مامأ

 . هلالجو هحوضو ىف صدلا هبشيام وأ صن 1م ىعطق



 دع "اله

 ريغتب ريغتت ,« ىنظلا سايفلا ىلع ىنبت ىتا ماكحالا نإوب - مه
 مبنم نيمدقتملا بهذم نورخأتملا فلاشي نأ زوحب هنإ اولاق اذلو , نامزالا»

 نون وكي مهتسيقأ ىف مهنال , سايقلا ىلع اينبم نيمدقتملا داهتجا ناكاذإ.

 . كلذ ىف نيدباع نبا لوقيو « مهفارعأب نيرثأتم.
 لصفلا ىهو ء صنلا حيرصب ةتباث نوكنت نأ امإ ةيبقفلا لئاسملا نإ ٠

 هينبي اهنم ريثكو ءىأرو ىداهتجا برضب ةتباث نوكنت نأ امإو لوألا

 ثداحلا فرعلا نامز ىف ناكول ثيحن هنامز فرع ىف ناك ام ىلع دبتجمل١

 ةفرعمنمد.الهنإ داهتجالا طرش ىف اولاق اذطو  الوأ هلاقام ىفالخب لاقل

 قب وأ ثيحب ؛ نامزلا فالتخاب فاتخت ماكحالا نم ريثكف . سانلا تاداع:

 فلاخلو , سائلاب ررضااو ةققملا هنم مزال الوأ هيلع ناكام ىلع مكحلا

 ءاقيل داسفلاو ررضلا عفدو « ريستلاو فيفختلا ىلع ةينيملا ةعيرشلا دعاو»

 ىلع اوفلاخ بهذملا خياشم ىرن اذهلو « ماكح] متأو ماظن : نسحأ ىلع ملعلا

 هنأ ميدعلو « هتمز ق نآك ام ىلع اهانب ةريثك عضأ وم ىف ىف عمتجلا هلع صئام-

 . « )١( هيهذم دعأ وق نم ًاذخأ 3 مهنمز ىف ناك ول:

 ى نيمدقتملا اوفلاخ نيرخأتملا اندجو ةررقملا هدعاقلا هذه ىلع ءانبلابو

 : رضاخلا فرعلا تفلاخ اذإ ىضاملا فرعلا ىلع ةينبملا لئاسملا نم ريك“

 ف ىذأ ىف هعقوأ تح « ايذك هريغب ىعس نم نيمضت كلذ نمو (!1)

 نأوهو«قنحلا بهذملا ىف ةررقم ةدعاق فلاخي كلذ نإو ؛ مسجلا وأ لاملا

 ىعس نموه زرضأا لز أ ىذلا نأو « ببسنملا نود ركاملا لعا اعاد نايضاا

 « نماضلا وه نوكي نأ ةدعاقلا ىضتق# ناكف « بذكلاو ةمعلا ىعاسلا هيلإ.

 داسفةرثكل ىشاولانيمضت ىلإ « اهب سايقلا بج ومنع لودعلا ىور نكلو,

 لتق زاوحي ىتفأ ءابقفاا ضعب نإ لب ٠ اعرد كلذ نوكيلو « نيشاولا

 نيذلا نوفجرملا رثكي اليكلو . هئادل امسح ء ةسنتفا مايأ ىف ىعاسلا»

 - س وفنلا نودسم.

 ١١<ص مج نيدياعنبا لئاسرةعومجبف فرعلاةلاسر(١)



 _ ماب

 « معو داسفلا عاش ثيح ٠ كرتشملا ريجآلا نيمضت كلذ نمو (ب)
 < هدب تحت ام ظفحبل هنيمضت بجوي طايتحالا مبصأف , ءانمألا ناخو
 ,نم « ةئيمآلا ديلا ةدعاقل فلاخم كلذ نإو  هئاله ىوعدب هلاتغي اليكلو
 . ىدعتلاب الإ نيمضت ال ثح

 تركنأ مث اهي وذ اهب لخد اذإ ةأرملا قيدصت مدع كلذ نمو ( > )

 نورخأتلا ذخأ دقق ًاريثك وأ ناك اليلق ربملا مم ردق ىأ اهاطعأ هنأ
 ليحتسي هنآل . الطاب راكنإلا اذه لثم رهتعا ىذلا ثيللا ىنأ هيقفلا ىوتفي

 ةئبدلا نأ ةررقملا ةدعاقلا نأ عم ؛ ءادآلا تابثإ جوزلا فلكي الو « ةداع

 قوقحلاراكتإوبذكلاع ويشل كلذو  ركنأ نم ىلع نيملا و ىعدأ نم ىلع
 نوكت نأب ىماتيلا لاومأو , فقواا ضرأ ةراجإ دبيقتو اهنمو ( در

 نينسشالثل نوكست نأو « تيناولاو رودلل ةسفلاب ةنس ىلع هديزت ال ةدمل

 . نيتاسبلاو قئادحلاو ةيعارزلا ىضار الل ةبسفلاب

 جاتحتال ةداهشلانأ ىر.ناك هنع هللا ىضر ةيفنح ابأ نأ كلذ نمو (ه)

 نوبلسملا» : ياك ىبنلا لوقلكلذلو « ءاضقلا مهب قئي نمت دومشلا ةيكرت ىلإ
 امل نكلو « هنامزل ايسانم مكحلا كلذ ناكد « ضب ىلع مهضعب لودع
 اجلاع امل نابحاصلا ابطرتشا كلذو . ةيكزتاانم دب ال ناك بذكلا اشف
 . ءاضقلا ف سانلا نوئش

 ةرجأ ذخأ زوجال هنأ ىنحلا بهذملا ءابقف نيب هيلع قفتملا نمم( و )

 ذخ وبال ةدايعلاو « تادابع هذه نآل « رئاعشلا ةماقإ الو « نآرقلا ميلعت ىلع

 ةماقإو ةرجأب الإ نآرقلا ميلعت نعسانلا عنتما امل نكلو « اهيلع اهيلع ةرجأ
 رئاعشلاموقتلو  نآرقلا ظفح رمتسيل كلذ ءابقفلا زوج ةرجأب الإ رئاعشلا
 .دجاسملا ىف ةعامجو ناذأ نم

 مل ماد ام فارع'الل ةعبات مهيداتف اولعج ءابقفلا دمن اذكهو - 9



 ل الا

 انثحب متتخنلو ؛ , اهب ًاملاع نوكي نأ ىتفملا لع بجوكإ !ذإو . صن كانه نكي

 : نيدب اع نبا اهتك ةميق ةملكب

 معقاولا سفن ىف هقف و. ةيلكلا ثداو لا ماكح أ هقف نم م احلل دبال د
 ىطعيف , اذهو اذه قباطي 5 «يبذاكلاو قداصلا هب زعبي ,سانلا لاوحأو

 ىفملاكلذكو « عقاولل ًافلاخم بجاولا ل ءجالو ؛ بجاولا نم همكح مقاولا

 نأ ةفرعمو , هكلهأ لاوحأ ونامزلا ةفرعم نم هل دب ال فرعلاب ىقفب ىذل

 ج رختلا نمدل ديالو ٠ ال وأ صنلا فلام هنأو ٠ ماع وأص اخ فرعلا اذه

 . «لئالدلاو لئاسملا ظفح درج هيفكي الو رهام ذاتسأ ىلع

 ةلسرملا للاصملا ب م

 دق ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ صوصنلابو ءارقتسالاب تبث .- 7|
 ةمحر الإ كانلسأ امو» : ىلاع# لات دقف , سانا حلاصم ىلع اهماكح أ تلمتشا
 امل ءافشو مكبر نم ةظعوم مكنت ءاج دق سانلا اهيأ, ه : ىلاعت لاقو « نيملاعلل
 ىوذأ ةنبب ةحضاو ةحلصملا هذه نإو « نينم لل ةءدو ىدهر رودصلا ىف
 ىف اوفاتخا ' وأ ضعلا ,ىع ةحلصلا كلت تفتخا نإو « ةميقتسملا لوقعلا

 هيلع ىثْع نيرظانلا دحأ لقع ىلع رخآ ريكفت ءالتسا كلذ أشنف ٠ ابنأش

 ًارثأتم نوكي وأ « ىمالسإلا مكدلا ىف ةتباثلا ةيتاذلا ةحلصملا ةقيقح كردي ملف

 ساتلا ضعب ىعدي اك « ىصخش وأ ىعض وم رظنب آذوخأم وأ , ةينقو لاح

 سانلا راهناب نيرثأتم حلا نزواجتيو « ةدئافلا ةحابإ ىف ةحلصملا نأ مويلا

 ؤرجدقل و « نآرقلاصنب مرحلا ابرلا مومع ىف ةلخاد ريغ اهنأ نوعديف « اهيف
 ىلع دلجلا ةبوقع ريرقت ىف ةحلصمال هنأ ررقف ىوملا مهاشغ نم سائلا ضعب
 رخلا ىف نأ ىوحلا مهيلع ىلوتسا نيذلا ضعب معز كلذكو « ةينازلاو ىنازلا
 ىركشفلا رثاتلا ىثاوغ نم ةيشاغ الإ هلك اذه امو « اهترضم قوفت ةحلصم

 . ىعضوم قر مر يكفت باصأو « ةينيد ةهيرح لك نم |ولطت ماوقأ



 نناقفئدس

 .رومأ ىلإ عجرتىهو ؛ ةقيقيحلا حلاصملا ىه ةرهتعملا حلاصملاو 4

 .ظفحو,لسنلاظفحو , لقعلاظفحو , سفنلاظفحو « نيدلا ظفح : ةسمخ

 .. ناسنإلا اهيف شيعب ىلا ايندلا ماوق ام ةسخلا رومالا هذه نأل لاما ١

 1 . امب الإ هب قيلت ةايح ايحب الو

 ,لخدي و.ةعركلاةزيرعلاةايحلا قح ىلع ةظفاحملا ىه سفنلا ىلع ةظفاحمف

 , ةيناسنإلا ةماركلا لعو « فارطألا ىلعو ةايحلا ىلع ةظفاحلا ابمومع ىف

 -ةيرحو . لوقلا ةيرحو « ركفلا ةيرحو « لمعلا ةيرح ابيلع ةظفاحملا نمو

 . ةيرخخلا تاموقم هنم نوكي امم كلذ ريغو . ةماقإلا

 ًاثيعهبحاص لعجبت ةقآ هلانت نأ نم هيلع ةظفاحملا ىه لع” ىلع ةظفاحملاو

 .لك ىلإ هجتم ىمالسإلا عراشلا لمعف «ىذأو م رش ردصمو عمتجا ىلع

 .ناك تاردخملا لكو رخلا مرحتف « تافآلا نر ه هظفحتو لقمعأا ىمني ام

 . لقعلا ىلع ةظفاحملل

 ايوق أني ثيحب , ىناسنإلا عووذلا ىلع ةظفاحملا ىه لسنلا ىلع ةظفاحماو

 .ىرتيل ةرسآلا ميظنتب كلذو « هنيدو هقلخو هرعاشمو هههاومو همسج ىف

 ,مهفطاوع اهنم ىذغتت ىتلا ةمومآلابو ةيوبآلا ةايحلاب اومعنيو « ايفدالوأآلا

 . مهكر ادم لمكتو

 .هيف لدابقت ىتلا لالحلا قيرطلا نم هتيمنتب نوكتت لاملا ىلع ةظفاحملاو

 . روج الو لظ ريغ نم عفانملا

 نم ولالضلا عنمبو « نيدلا ىف ةنتفلا عنب نوكت نيدلا ىلع ةظفاحماو
 لاق اذلو , ةلماكلا ةينيدلا ؛, رحلا ريفوتب نوكتو , دسافملاو ءارهألا ةراثإ

 . « ىغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا ىف ها رك] ال » : ىلاعت

 .ى ةلخاد ىبف ٠ عراشلا دوصقم دابعلا ةحلصم تناك اذإو - "8

 اهتقالعو ةيويندلا حلاصمال ةبسنلاب ءابقفلاو  هماكحأو « هعئارش,مومع
 . فئاوط ثالث ىلإ اومسقنا دق ةيعرشلا صوصنلاب
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 قيرط ى#.رعالإ اهتوفرعي ال صرصتلا اومزملا دق : ىلوألا ةفئاطاا
 مث ءالؤهو ٠ صوصنلا هذه ءارو ةحلصم ىأ نوضرفي الو « اهرهاوظ
 صقنلا هب ءاج اءالإ ةحاصم ال هنأ نوررقي مهف ٠ سايقلا ةافن ةيرهاظلا
 . هريغ ىف سمتلت الو

 فرعتت نك-!و , صوصنلا نم حلاصملا سمتلت ةفئاط : ةناثلا ةفئاطلاو
 ىلع ةحلصم هيف ققحتت عضو+ لك نوسيقيف « امتاياغو اهدصاةم امالع نم

 ةحلصملا ىلإ نورظني ال مهنأ ديب « ةحلصملا هذه ىف هيلع صن ىذلا عضوملا

 مثوم لا ىوطا مهيلع طلتخمي ال ىح , صاخ ليلد نم دهاش ال ناك اذإ الإ

 ء صاخ صن هل دهشيام الإ ةريتمم ةحاصم الف , ةيقيقحلا ةحلصملاب ةحلصلل
 آبلاغ ةحلصملا هذه اهيف ققحتت ىلا طباوضاا نوربتعيو « صاخ لصأ وأ
 . نمايقلا ةلع

 ىتلا حلاصملا سنج نم نوكت ةحلصم لك نأ ررق : ثلاثلا قيرفااو
 وأ نيدلا وأ سفنلا ىلع ةظفاح اهيف نوكي نأب ىمالسإلا عراشلا اهررقي

 ًاسايق حلصت ىت> صاخ لصأ ال دبشي مل نكلو ؛ لاملا وأ لقعلا وأ لسنلا
 ةحلصم ىمست ىتلا ىه هذهو , هتاذب مئاق ليلد اهنأ ىلع « اب ذخوي اهنإف

 . ًاحالصتسا وأ , ةلسرم

 ةمئالملا حلاصملا ىه  حالصتسالا وأ ةلسرملا ةحلصملاو - ٠
  ءاغلإلا وأ زايتعالاب صاخ لصأ ال دبشي الو , ىمالسإلا ع راشلا دصاقمل
 اهل دبشي ناك نإو ٠ سايقلا مومع ىف تاخد صاخ لصأ اه دبشي ناك نإف

 . عراشاا دصاقمل ةضهانم امب ذخاأللاو , ةلطاب ىبف ءاغلإلاب صاخ لصأ

 طرتشا دقو ؛ ةلسرااةحاصملابذخآلا ءاول لمح ىذلا وه كلام مامإلاو
 ش . في رعتلا نم ةمورفم ىه ةئالث أطورش اهب ذخألل

 دصاقم نيب و « هتاذب امئناق الصأ ريتعت ىتلا ةحلصملا نيب ةمءالملا : اطوأ
 , ةيعطقلا هتلدأ نم اليلد ضرءامآ الو « هلوصأ نم الصأ ىفانت الف  عراشتلا



 _ ثم.

 ىقمنوكتنأب ٠ اهليصحت ىلإ عراشلا دصقي ىلا حلاصملا عم ةقفتم نوكت لب
 . صاخ ليلد امل دبشي مل نإو . اهنع ةبيرغ تسيل اهسنج

 ةلوقعملاةبسانملا فاصو آلا لع ترج اهناذ ىف ةلوقعم نوكت نأ : اهيناث
 ٠ . لوبقلاب اهتقلت لوقعلا لهأ ىلع تضرع اذإ ىلا

 ذخؤي ملوا ثيحب . مزال جرح عفر اهب ذخآلا ف نوكي نأ : اهئلاث
 : لوقي ىلاعت هاو « جرح ىف سانلا ناكل اهعضوم ىف ةلوقعملا ةحلصملاب |

 . )١( , جرح نم نيدلا ىف يلع لعج ام »

 « ةقبرلا علخي نأ نم لصألا اذهب ذخالا عنمت ةلوقعم طورش هذهو
 . حلاصلا مساب تاوهشلاو ءاوهألا ماكحأل ةعضاخ صوصنلا لعجيو

 ةيعفاشلاوةيفنالافنيدلسملا ءابقف نيب هيف فلتخم لصآلا اذهو -
 ةحلصالل نكي مل نإف ,« سايقلا باب ىف و ولخدأو « هتاذب ًامئاق الصأهوربتعي مل
 حلاصملانإةلب انحلاو كلام لاقو « ريتعت ال ةاغلم اهنإف . هيلإ اهدر نكمب صن
 ةققحم نوكت اهنإذ « ةقباسلا طورشلل ةيفوتسم تمادام اهب ذخٌوي ةربتعم
 . صاخ صن أمل نكي 0 نإد عراشلا دصأقمل

 . نيفلتخلا ةلدأ

 انلق م« ىأرلا كلذ ءاول اولح نيذلا ةيكلاملا لدتسا دقو  ”ا/؟ .
 : ةلذأ ةثالثب

 ةلسرملاةحلصملاب ذخالا وهو . كلسملاكلذ اوك-لس ةباحصلا نأ : اهلوأ .
 : كلذ نمو

 دبع ىف كلذ نكي لو « فحاصم ىف نآرقلا اوعمج دق ةباحصلا نأ )١(
 باهذو . عايضا| نمنآرقلا ظفح ىهو ةحلصماالإ اذهىلإ مهعفدامو لوسرلا

 (1١ ) م ./صامج ىطاشلل ماصتعالا باتكن مةذوخأمطورشلا هذه .



 ل مو

 نحت انإ ٠ : ىلاعت هلوقل قيقحت كلذ نإو « ةباحصلا نم هظافح توم هرتاوت

 ظ . «نوظفاحل هل انإو ء ركذلا انلرت

 مهيديأ نأ لصألا نأعم « عانصلا نيمضت نودشا رلا ءافلخلا ررق (ب)

 قحب اوموقي مل اوناهتسال اونمضي ملول مهنأ دجو نكلو . ةنامآلا ىلع

 بلاط ىأ نب ىلع حرص دقو « سانلا لاومأ نم مهيديأ تحتام ىلع ةظفاحما

 حلصي.ال , : لاقو , ةحلصملا ناك نيمضتلا ف ساسألا نأب هنع ها ىضر

 ٠ . « كاذ الإ سانلا

 , مهاومأ مهمبتي نيذلا ةالولا رطاشي باطخلا نب رمع ناكو ( > )

 نآل ,ةيالولا ناطلسب اهودافتسا ىتلا مهاومأب ةصاخلا مهطاومأ طالتخال

 ءلاملا عمج ةيالولا ناطلسلالغتسا نم مهعنمو « ةالولا حالص كلذ ىف ىأر

 نكيملو « كلذ ىلإ هتعفد ىتلا ىه ةماعلا ةحلصملاف ؛ لح ريغ نم مناغملا رجو

 هذه فرعتي ةياالولا دعبو « ةيالولا لبق مهلاومأ فرعتي ناك هنأل مظ اهيف

 ىف ةلداعلا ةرطاشملا كلت مهرطاشي اغئاس الو قعم ًاببس ودبي مل اذإف « لاومألا

 ٠ لبقتسملا ىف مظلل ةيقاولا « اهتاذ

 «نيشاشغلا ًاببدأتءاملاب شوشغملا نيللادنعهتا ىضر رمع قارأ دقلو (دز

 .دعب نم سانلا ا وشغي اليكل ةحلصملا باب نم كلذو.

 نآل : هلتقف اوكرتشا اذإ دحاولاب ةعامللا لتق ةباحصلا ررق دقو ( ه)

 , ًادمع لتقدقو « مدلا موصعم ليتقلا نأ اهبجوو « كلذ ىضتقت ةدلصملا

 | رده مدلا بهذي نأ ىنكي هناآل ء, صاصقلا لصأ عنم ىلإ عاد همد رادهإف

 نأ ديري نملكف « دحاولاب لتقت ال ةءامجا نإ انلق اذإ هلتق ىف نينثا كارشاب

 « ليتقلا مد بهذيو « ًاعم ناوجنيف « هعم هريغ كرشي ضاصقلا نم وجني

 اولتقا ةعامج نأ ىورو « دحاولاب ةعاملا لتق ىلإ ةعاد ةحلصملا تناكف

 ءاعتص لهأ عمتججاول» : لاقو « هب هنع هللا ىخر ريع مولتقف ءاعنصب ًادحاو

 .(0) هب ميلتقل هيلع

 2.17 ملا نم مج ماصتعالاىفةئ وعبما|بلك ةقب اسااةلثمالا 00(



 دل اا سس

 نمو . عراشلا دصاقمل ةمئالم تناك اذإ ةحلصملا نأ : ىناثلا ليلدلا
 الامهإ و , هدصاقمل ًاةفاوم نوكي اهب ذخألا نإف  ملاصم نم هرقأ ام سنج
 ذخاألا بجيف « هتاذف لطاب عراشلادصاقم لامهإ و , هدصاقمل الامهإ ن وكي
 ,لوصألا ىلع ًاجراخ سيل وهو « هتاذب مئاق لصأ امنأ ساسأ ىلع ةحلصملاب
 . اط رفانم ريغ « ابعم قالتم وه لب

 .تمادامتققحت عضوم لكىف ةحلصملاب ذخؤي مل اذإ هنأ : ثلاثلا ليلدلا
 * ىلاعت لاق دقو« قيضو جرح ََق فلكملا نك ةيعرشلا حلاصملا سنج نم

 5 رسيلا مكب هنلأ ديري ٠ : هناحرس لاقو « جرح نم نيدلأ ىف ميلع لعج أمد

 ابنع هللا ىضر ةشئاع ديسلا نينمؤملا مأ تلاقو ,ء رسعلا مكب ديري الو
 . « اكإ نكي ملام امهرسيأ راتخا الإ نيرمأن يب ريخ ام هنإ » :ةبلكَي ىبنلا نع

 اوذخأي لنيذلاةلدأ امأ  هنع هللا ىضر كلام مامإلا ةلدأ هذه  ا؟ما/#
 . ةعبرأ ىف صخلتتف , ةحلصملاب

 ذذلتلا نم ًاعون نوكنت صاخ ليلد اه دهشي ال ىتلا ةحلصملا نأ اطوأ
 ناي ىف ىلاوغلا لاق دقو ةيمالسإلا لوصألا ن وكناذكهامو : ىبشتلاو
 ىلاعلا نأ آعطق معن اننإ ٠ : ةلسرملا حلاصملاو ناسحتسالل ةبسنلاب ليلدلا اذه
 ناسحتسالاو « ةلدآلا ةلالد ىف رظن ريغ نم هتووشو ءاوهب محي نأ هل سيل
 :ةلسرملا ل اصملا ىف لوقيرو « درج ىوملاب مكح عرشلا ةادأ ىف رظن ريغ نم
 ش . )١( , ناسحتسالاك ىبف عراشلا اطدبشي مل نإو »

 ,سايقلا مومع ىف لخدت اهنإف ةربتعم تناك نإ حلاصملا نأ : ىناثلا ليلدلا
 ,حلاصمكانه نأ ىعدي نأ ممصي الو « هبف لخدت الق ةربتعم ةريغ تناك نإو
 روصقب لوقا ىلإ ىدؤيلوقلا كلذ نآل ؛ سابق وأ صف ىف لخدت الو ةريتعم
 اةذهو « الماكانايب ةعيرشلا نابب نع ةيوبنلا ثيداحألاو ةنآرقا صوصنلا

 )١( المستصؤج١ص«(ه؛ .



 اال

 :ةجحا لعمكدتكرت ٠» راكم هلوقىفاني و , الماك ًاغيلمت ةئلكص ىنلا غيلبت ىفاني

 . « اهرابشك بليل ءاضيبلا

 ىدؤي دق صن ىلع داتعا ريغ نم ةحلصملاب ذغاألا نأ : كلاثلإ ليلدلا

 16 , ةحلصملا مساب سانلاب ملظلا عاقيإو « ةعيرشلا ماكحأ نم قالطنالا ىلإ

 ,.حاصملاةبجنمهنإ ٠ : ةيميت نيا كلذ ىف لاق دقو , نيملاظلا كولملا ضعب لمف

 اوأر دابعلاو ءارمآلا نم ريث-؟و « ميظع بارطضا نيدلا رمأ ىف لصح

 ى روظحع وهام اهنم نوكي دقو . لصألا اذه ىلع ءانب اهولمعتساف حلاصم

 -« صوصنلا فالخ امالكةلسرملا حاصلا ىف مدق امبرو « هوملعي مل عرشلا

 1 امي دري مل عرشلانأ ىلع ءانب ءاعرش اهرابتعا بج اصم لمهأ ابنم ريثكو

 نوكيدقو 0 تاهوركمو تاوظحم ىف عقورأ 2 تايحتسمو تابجاو تأوفف

 . )١( ( هملعي ملو كلذب درو عرشلا

 ..ىلإ كلذ ىدأل هتاذب امئاق الصأ ةحلصملاب انذخأ ول اننأ : عبارلا ليلدلا

 رمأ ىف صاخشألا فالتخاب لب « نادلولا فالتخاب ماكحالا فالتخا

 -هيف امل الالحو « نادلب نم دلب ىف ةرضم نم هيف امل ًامارح نوكسف ؛ دحاو

 .ضعبل ةبسنلاب ةرضم نم هيف امل ًامارح نوكي وأ ءرخآ دب ىف عفن نم

 .ةعبرشلاماكحأ ن وكت اذكه امو , رخآ صخيشل ةبسنلابالالحو « صاخشالا

 . نيعمجأ سانلا لمشت ىلا ةدلاخلا

 : عارنلا عضوم ريرخ

 -هقفلا ىف ةريتعم ةحلصملا نأ ىلع ءابقفلا رورمج قفتب "و

 «ىوهالوةوبشتسيل تماد ام اهب ذخالا بحي ةحلصم لكنأو « ىمالسإلا

 ..ةيعفاشلانأ دبب « عراشلا دصاقمل ةضهانم نوكنت" صوصنلا ابيف ةضراعم الو

 ..نأ دبالف ؛ هطبضتم ةلع ىذ سايقب اهقالإ بوجو ىف نوددشي ةيفنحلاو

 فب ساه لئاسملاو لئاسرلا ةعومت )١(



 ءاعو نوكت ةطيضنم ةعماجلا ةلعا نوكت نأو هيلع ساقي لصأ ةمئث نوكي
 ةيكلاملا لاقو , لاوحألا ضعب ىف اهنع ةحلصملا تفلخت نإو . ةحلصملل
 نكي مل نإو « ةحلصللا هيف ققحتس ىذلا بسانملا فصول نإ ةلبانحلاو
 هعون نم ةلسرملا ةحلصملاف ةلع حلصي ناكاذإو « سايقلل ةلع حلصي ًاطرضنم
 ريغنم ةيكملا وهو بسانلا فصولاب سايقلا نكمأ 6 الصأ ةتباث نوكتف
 ةحلصااو بسانملا فصولا نيب برقلا اذ  أطبضنم هنوك ىلإ تافتلا
 , ةلسرملا ةحلصملاب نوذخأي ًايعمج ءابقفلانأ ةيكل املا ضعب ىعدا دق ةلس رمل
 كلذ ىف لوقيو « سايقلا باب ىف اهولخدأ وأ « آبسانم ًافصو اهومس نإو
 : قارقلا

 ,نوسيقي مهنل « قيقحتلا دنع بهاذملا عيمج ىف ةلسرملا ةحلصملا)
 ةحاصملاب ىنعي الو ءرابتعالاب ادهاش نوبلطي الو , تابسانملاب نوقرفيد
 آرومأ اوامعةباحصلا نأ ةلسرملا لاصملاب لمعلا دكؤي امو « كلذ الإ ةلس رملا
 مو ء فحاصملا ةباتك وحن رابتعالاب دهاش مدقتل ال , ةحلصملا قلطمل
 ؛اهيف مدقتي لو « امهنع هللا ىضر رمعل ركب ىأ نم دبعلا ةيالوو « ريظن مدقتتي
 لمعو ؛ نيداودلا نيودتو ء ىروش ةفالخلا كرت كاذلو « ريظن الو رمأ
 لوسر دجسم ءازإب ىتلا فاقوألا هذهو « نجسلا ذاختاو « نيملسملل كسلا
 ناّمع هلعف « هقيض دنع دجسملا ىف اهب ةعسوتلاو . ٍلسو هيلع هلل ىبص هللا
 .٠ 0 ( «,( هلع هللا ىضر

 اوذخأ دق ةيفنحلاو ةيعفاشا نأ وهو ءاعدالا اذه نإو - ”/ه
 ,دويقب ًاديقم ىونسالا هركذف , بتك ة دع هتركذ دقو , رظن هيف حلاصملاب
 : ةعبرأ ءارآ ىلع ةلسرملا حلاصملل ةبسنلاب ءاملع!ا ربتعاو « ىبطاشلا رك ذو

 بما ص + حج ريردتلا حرش )١(



 دع ؟”جو دس

 تباث لصأ ىلإ تدنتسا نإف , تباث لصأ ىلإ دنتسق لام اهدر : الوأ
 . سايقلا ىبف

 الصأ 0 2 عاش دم ةالم تدل لق انأ : 0

 ةتباثا ١ لومألا ىناعم نم ةبيرق تناك اذإ ةلسرملا حلاصملا لوبق : اهثلاث
 . هتاننب مئاق لصأ ىلإ دنتست م نإو

 .ةيعطقةيرو رض تناكنإ لبق: ةلسرملا ةحلصملا نإ : ىلازغلا لوق : اهعبار
 ذخالا نآل « نينثانيلوقىلإ عجرت ةعبرألا لاوقألا هذه نأ قحلا ىفو
 0 ةلسرملا ةحاصملا ىبف ةضراعملا مدعو ةمءالملا الإ ديق ريغ نم ناك نإ ام

 ذخأنإو « هدنسي هاوس ليلد نع ثحبو ال لسرم لالدتساو . ةقلطم ابنآل
 لاسرإلا نع تجرخ دقف « ةبيرق لوصأ وأ بيرق لصأ ةدابش طرشب ا
 آذ_خأ سلو هيف هعسوت وهو . سايقلا باب نم كلذ دعيو  دييقتلا ىلإ
 ماقم ىف اهب ذخؤي اهنإ لاق هنأ نم ىلا زغلا ىلإ بسني ام امأ « قالطإلاب
 حيبت تارورضاا نآل « ءىث ىف ةلسرملا ةحلصملا نم كلذ سيلف ؛ ةرورضلا
 هقاحلإ نكمب ةصاخ لوصأ ةدعهل دبشت تارورضلاب ذخالاو « تاروظحما
 . درتم ريغ لسرم لالدتسا لاخلا هذه ىف ةحلصملا نإ لاعب الف « اهب

 ىذلا وه هنع هللا ىضر اكلام مامإلا نأ ىلإ اذه نم ىبتننو - 5
 : ةحلصملاب اهيف ذأ ىتلا لئاسملا نمو . حلاصملاب نخالا نم رثك أ

 داسفو ررض ىلإ ىدؤي اهتالطب نأل , لوضفللل هعيبلا هتزاجإ )1١(
 ملاظملا نم اهيف بكقري ةعاس ىضوفو « ىضوفو رو*آلا ىف بارطضاو
 نب رمع دبع مدع ىف لاق هنأ هنع رثأ دقو  نينس داديقسا ىف بكتري الام

 هنإ» :كلملاديعنب ديزي لدب اهل حلاص لجرل هدعب نم ةفالخلا ىف زيزعلا دبع
 ًاحلاص الجر ىلو نإ رمع فاخف , هدعب نم كلملا دبع نب ديزيل ةعيبلا تناك



 0 كلا

 هيف سيلو « دنجلا تاجاحتعفتراو لاملا تبب الخ اذإ هنأ اهنمو (ب)
 ىلإ ءلاحلا ىف محل ًايفاك هاري ام ءاينغألا ىلع فظوي نأ , مامإللف « مهيفكي ام
 ةفيظولاهذه لم<نأهل مث « كي ام هيف نوكي وأ ؛ لاملا تيب ىف لام رهظي نأ"
 ىلإ ءانغالا صيصخت ىدؤي اليكل ءراثلا نيحو تالخاا داصح تاقوأ ىف..
 تفعضل كلذ لعفي مل ول لداعلا مامإلا نأ ةحلصملا هجوو « مهيولق شاحيإ

 لوقي دقو « ايف نيعماطلا ءاليتساو . نتفال ةضرع رابدلا تراصو . هتكوش

 نع باجأ دقو « لاملا تيبل ضرقتس ةفيظو شرفي نأ لدب هنإ : لئاق

 ىجري ثيبحح نوي امن] تامزألا ف ضارقتسالا ١ . لاقف ىبطاشلا كلذ..
 لخدلا هوجو تفعضو ءىش رظتني ل اذإ امأو « رظتني لخد لاملا تيبل.

 . , (9) فيظوتلا مكح ناي رج نم دب الف « ىنغي ال ثيحب

 لاقتن الا رسعب ضرألا نم ةيحان وأ ضرألا مارحلا قيط ولهنأ(> )
 دس نع ةدايزلا ىلإ ةجاحلا تسمو « ةييطلا بساكملا قرط تدناو ءابنم
 رذعتو لاخلا رييغت اوعيطتسي مل اذإ سانلا داحأل غودي هنإف « قمرلا

 اوثاني نأ « لالخلا بسكلا لبسي و « ةعيرشلا اهيف ماقت ضرأ ىلإ لاقتنالا

 , ةجاحلل ًادسو ةرورضلا ًاعفد ةثبلا بساك لا هذه ضعب نم نيهراك
 اذإ رطضملاك اوناكف , ةقشم رهكأو قيض ىف اوناكل اولوانتي ملول ذإ
 اواوانةينأ مهل لب ء ريزنخلاو ةتيملاك مرحن نم لكأي ل نإ « توملا فاخ ٠
 ىلع اورصتقا ول ذإ , ةجاحلا دس عضوم ىلإ ةرورضلا قوف وه أم امنم

 ىلإ كلذةاساقم ىف سانلا رمتسالو , لامعألاو بساكملا تلطعتل ةرورضنا '
 . نيدلاو ايندلا بارخ كلذ ىفو ءاوكلهب نأ :

 دعي كلذ نإف « ميعنلاو هفرتلا ىلإ ةجاحلا عضوم نوزراجتي ال مهنكلو
 ؟:..و صالون ماستعالا قلل

 . 828 ص روكزملا باتك ال (؟٠



 مس خال

 ىهو « مالسإلاةعرش ىلع ةبيرغ ةذاش لاحل اجالع دعي الو ؛ رشلل ءارمتسات

 ٠ . نيبلسملا نادلب دحأ ىلع مارحلا ةبلغ

 لوصأ نم الصأ مالسإلا ىف ةحلصملا رابتعا ىف تارظن هذه - «”/

 ةديقمامتأىرتو  ةيعرشلاماكحالا فرعت جهانم نم ًاجابنمو , لالدتسالا

 . ةيعطقلا صوصنلا الامهإ الو ةقب رلل اعلخ تسدلا

 ةلالدلاو « ىعطق هيف دنسلا , ىعطق صن مامأ فقت ال ىرت ايةحلصملاو

 ةحلصملاو ءهتلالدؤوأهدنسىف ىنظ صنب اتباث محلا ناك اذإ امأ « ةيعطق هيف

 ا,مرقأ ىتلا حلاصملا سنج نم ىهو « هيف كهشلل لاجب ال اعطق ًاتورث ةتباث

 « ىعطق ريغ اماع ناك اذإ صنلا صصخت ةحلصملا نإف امل ةئالمو ةعيرشلا

 امهدحأ ناليلد انيديأ نيب نوكي هنآل , امضراع نإ : داحآلا ربخ درتو

 ىعطق عم ىنظضراعتاذإ هنأ ةيبقفلاتارارقملا نمو . ىعطق رخآلاو , ىنظ

 . صيصختلل لباق ريغ ناك نإ در وأ ىعطقلاب ىنظلا صصخ

 مك ةحلصملاب نآرقلا ماع صصخم هنع هللا ىضر كلام مامإلا رظن اذه

 سايقلاب هدري اك ةيعطقلا ةحلصملاب داحألا ريش دريو , سايقلاب هصصخ

 هنآل , كَم ىنلل ةبسنلا تباث داحآلا ريخ نوكي هنأ كلذ ىنعمو « ىعطقلا

 هلأم « دري اذه لثمو , ةعب رشل| ىف ةماعلا تارارقملل ًافلاخم ًاذاش نوكي

 . باوصلاب لعأ ىلاعتو هناحبس

 عت ارذلا هب

تكلا امتركذ ىتلا لوصألا نم لصأ اذه ا(
 ٠ ةيكحلاملا ب

 ناونعلا ذهب اهركذت ل امنإف ىرخالا بهاذملا بتكامأ » ةيلبتحلا بتكلاو

 فالتخا ىلعىعفاششلاو ىننحلا هقفلاىف ررقم بالا اذه هيلع لمش ام نكلو

 .ىرخأ ماسقأ ىف قاقتاو « هماسقأ ضعب ىف



 دس ؟خجاس

 مرحن ًاقيرط نوكيامنيبعرشاةغلىف عمارذلاو « ةليسولا اهانعم ةعيرذلاو
 حابملا ىلإ قيرطلاو « مار>مارحلا ىلإ قيرطلاف ,همكحذخأو هنإف  للحن وأ
 ىلإ رظنلاو 3 مارح انزلاق بجاو وبق هنأ الإ بجاولاىدؤي الامو ءحابم

 لجل عيبلا كرتف ء ضرف ةعمجاو ًاضيأ مارح هيلإ ىضقي ىذلا ةأرملا ةروع
 هلثث ضرف هيلإ ىعسلاو ء ضرف جملاو « اهيلإ ةعيرذ هنآل « بجاو اهتادأ
 . هيلع ةردقلا دنع

 ةنوكملارومآلا ىهو , دصاقم : نامسق ماكحالا دراوم نأ كلذ نايبو
 لئاسوو , دسافم وأ لاصم اهتاذ فىه ىتلا ىأ اهسفنأ ىف دسافملاو حلاصللل
 م رت وأ ليلحت نم هيلإ تضفأام كح اهككحو ؛ اهيلإ ةيضفملا قرطلا ىهو
 ىلإةليسولا , : ىفارقاا لوقيو « اهمكح ىف دصاقملا نم ةبتر ضفخأ اهنأ ريغ
 ىلإو . لئاسولا مبقأ دصاقملا حبقأ ىلإو « لئاسولا لضفأ دصاقملا لضفأ
 . )00( »2 ةطسوتم طسوتم وهام

 لعفلا ذخأيف , لاعفألا تال آم ىلإ رظنلا وه عارذلا رابتعا ىف لصالا
 لعفاا هيلإ لآ ىذلا كلذ دصقي ناك أ ءاوس « هيلإ لودي ام عم قفتي اكح

 ناك نإو ٠ بولطم وهف بولطم ىلإ ىدؤ, لعفنا ناك اذإف , هدصقي ال مأ
 . هنع ىونم وبف رش ىلإ الإ ىدؤي ال

 لب « لعافلا ةين ىلإ هيف تفتلي ال ىرتاك تال آملا هذه ىلإ ةرظنلا نإو
 هتنلانأ ىرت الأ 2 مدي وأ لعفلا دمح ةجيتنلا بس#و 3 هت رك و لمعلا ةجيتن ىلإ

 ىلاعت لاق دف , لطاب ىف لطاب اهنأ عم , ناثوآلا ببس رع ىبهن لاعت:
 . « ملع ريغب ًاودع هلا نود نم نوعدي نيذلا او.ستاالو د

 هيلإ لوثتام مكح اهؤاطعإو عئارذلاب ذخالا تبث دقو - 89
 هلوقل, ناثوآلا بس نع ىهانلا ميركلا صنلا نم انولت ام وهو « باتكلاب

 )١( لوصفلا حيقنت ص١ ٠١ , ىناثلا هزجلا نم 75ص قورفلاو .
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 .ناكو « اوعمساو اورظنا اولوقو « انعار اولوقت ال اونمآ نيذلا اهيأي » : ىلاعت
 .قطنلا نع نوداسملا ىبنف « ىبنلل اتش انعار لوق نم اوذختا دوهيلا نآل ىبنلا
 . ةعيرذلل ًادس اه

 ': ةريثكلا رابخألا اهيف تدرو دقف ةنسلا امأ
 مهعضوو ممر ورظعمنيقفانملا لدَق نع فك عيالكم ىنلا نأ كلذ نم(١)

 لتقب ادمن ألاقي نآل ةعيرذ مبلتق نآل , دئادشلا ىف نيملسلا لالخ ىتفلا
 دو>جلا لع نورصي مبلع<و « نينمؤملا ىف نيرفاكلا عمطي كلذو  هباحصأ
 . ًافعض !ودحي نأ اجر دانعلاو

 نيدملا نم ةيده ذخأي نأ نع نئادلا ىبن بكَ ىنلا نأ كلذ نمو (ب)
 . دئاوفلا لدب ايدها ذاختاو ٠ ابرلا ىلإ كلذ ىدؤي الئل

 اوقدتلي ال ىتح ورغلا ىف نيقراسلا ىدبأ عطق نع ىبنلا اهنمو (> )
 . دودحلا هماقإ نم دنجلا ريمأ عنمي كلذ لجآلو , نيكرشملاب

 ىف آيئاب ًاقالط ةقلطملا اورو ةباحصلا نم حلاصلا فاسلا نأ اهنمو (د )
 . تاريملا نم نامرحلل ةعيرذ قالطلا كلذ نوكي اليكل ؛ توملا ضرم

 ركتح ال : ياكم لاقو 3 زاكت> الا نع ىمن بط ىنلا نأ اهنمو(ه)

 نأ او « سانلا ىلع قيضي نأ ىلإ ةعيرذ راكتحالا نإف . : ءىطاخ الإ
 لإ ةعيرذ هنا , تاقئاضلا َْق بجاو داريتسالاف 2 كلذ مارح راكت>الا

 ش . « قوزرم بلاجلا ٠ : ٍةيلكَو ىنلا لوقي.اذلو ؛ ةعسوتلا

 اهدجو ولو , هتقدص لجرلا ءارش نع ىب بكم ىناا نأ اهنمو(د)
 نوكي دقو 8 صض وعب ولو هلل هَْع جرح مق دوعلا ةعيرذل أدس قوسلا ُْق عابت

 : قيرطب اددرتسإ م هلام ةقدص هيلإ عفدينأب ريقفلا بع لياحتلا لإ ةعبرذ كلذ

 0 + طرشلاب كلذ نوكي دقو « شحاف نيفب ءارشا
 «( هقفلال وبمأ- ١«م)



 ل هلا

 « طاينتسالل لصأ اهنأ ىلع« عئارذا ةتبثملا ةريثكلا راثآلا ىرن اذكهو

 . )١( لاعفالا تالآم ىلإ رظنلا هساسأ

 نكلو داسفلا عاافدل ىه امن عئارذلا ىف ةلثمآلا رثكأ نأ ظحاليو

 نأ معا ٠ : ىفارقلا لوقي كلذلو« عفانملا بلج ىف ًاضيأ اب ذخؤي عئارذلا

 ةعيرذلا نإف « حايتو بدنتو هركدتو ء اهحتف بحي اهدس بجي اك ةعيرذلا

 ىعسلاك بجاو بجاولا ةليسوف ةمرح مردملا ةليسو نأ انكف « ةلسسو ىه

 عئاضبلا بلج وهو « بولطم ىلإ ةعيرذل حتف انركدام ضعب ىفو « ةعمجلل

 : ثيدحلا راشأ أ

 : ماسقأ ةعبرا الآل ةبسنلاب لامعآلاو - «. م

 باب فلخ رثيلا رفحك «٠ ًايعطقداسفاا ىلإ هؤادأ نركم ام : لوألا مسقلا

 رظني مسقلا اذه نإو « كش الب لخادلا هيف عقي ثيح لظع قيرط ىف رادلا

 كلذ نإف ؛ ماعاا قيرطلا ىف ارب رفح نك« هب نوذأم ريغ لعفلا ناك نإ هيف

 نك هيف ان رذأم لعفلا لصأ نك نإو نيدلسملا ءابقف عامجإب ًاعونمب نوك#

 : نارظن هل اذهو « هراج رادج مده اهيلع بترتي هتيب ىف ةعولاب رفح

 . نوذأملل اذ عفن هيف ظحول دقو نذإلا لصأ : امهدحأ

 بناج حجري انهو , هعم سائلا قحلي ىذلا روك ذأ لا ررضلا : امهبناثو

 نأ ولو . عفاذملا بلج ىلع مدقم راضملا عفد نآلل , عفتلا بناج ىلع ررضلا

 نم هيلع بترتي مل ًانماض نوكيرارضألاهئم تعقوف ؛ كلذ ىلع مدقأ لعافلا

 «نمضي مف نذإلا لصأ ىلإ رظن مهضعب و « ءابقفلا ضعب هلاقأم !ذهو « ررض

  نامضلاو نذإلا نيب عمجي ال هنأل

 ىتلا ةيذغألا عيبك ٠ ًاردان ةدسفملا ىلإ هؤادأ نوكي ام : ىناثلا مسقلا

 نآل « رمخلل كلذ دعب بنعلا ذختا ولو , بنعلاةعار زكو « ًايلاغ رضت ال

 .نأ ذإ , راضم نم هيلع بترتب ام رثك أ عفانم نم لعفلا ىلع بترتي ام

 1 ك] ١١١ صج نيعقوم ا مالعا عجار )00(
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 « هيف كش ال لالح لاعفآلا نم عونلا اذهو , عفانملل ةيسنلاب ةردان راضملا

 دصق دعي ال ١ : كلذ ىف ىبطاشاا لوقيو « ماعلا نذإلا لصأ ىلع قاب وبف

  كلذنزع ةرضملا ةردتب هتفرعمعمةدسفملا عفد وأ ةحلصملا بلج ىلإ دصاقلا

 ىلع قاب نذإ لمعلاف ؛ ررضلا عوقو ىلإ ًآادصق الو . رظنلا ىف ًاريصقت

 , هاندجواذكه تاعورشملا طباوض نأ كلذ ىلع ليلدلاو ؛ ةيعورشملا لصأ

 ممولاو بذكلا ناكمإ عم جورفااو لاومآلاو ءامدلا ىف ةداهشلاب ءاضقلاك

 . )١( ةحلصملا تريتعاو ردتعي مف , ردان هلك كنذ نكملو , طلخلاو

 « نظأاةيلغ بابنم لعفلا ىلعةدسفملا بترت نوكي ام وه : ثلاثلا مسقلا

 معلا بلاغل) قحلي لاحلا هذه ىفو « ًاردان دعي الو ء ىعطقلا معلا باب نم ال

 « طايتحالا نكمأ ام داسفال طايتحالا بجوي عئارذلا دس نآل , ىعطقلا

 ماكحلا ىف نظاا نآلو , نظلا ةيلغب ذخالا بجوي طايتحالا نأ كش الو

 ,(( ملعا ىر## ىر## ةيلمعلا

 عببلا نإف ء راخلل بنعلا عبو « نتفاا تقو حالسلا عيب كلذ لاثمو

 . مارح لاحلا اذه ىف

 ةقيقملا نكلو « ٠ ءاهقفل عامجإ عض وم كلذ نأ ىبطاشأ) || مالك رهاظو

 . طف دمحأو كالام بهذم نأ

 غلبت ل هنرياك نك- لو« أريثكداسفلا ىلإ هؤادأ نوكي ام : عب ارلا مسقلا

 لينين ذختت ىتلا ع ويبلاك كلذكو . ىعطقلا معلا الو 2 ةدسفملل بلاغلا نآلا غلبم

 مع قدي هنأك عسب ىف . اتسأ دق ابر هدقاع هب دصقي مس دعك« ايرأل هعيرذ

 اذه نإف ءابرلا كلذب ًادصاق ءادآلا تقو عيبملا نمت عم بسانتي ال اليلق

 . ملعلا الو« حجارلا ناغلا غلبت منإوءت هرب *؟ داسفلا ىلإ هتيدأت

 3 فرصتاا لطيف 4 ذخ وأ 3 ءايلعلا فاللتء>+ال عض وم مسقلا اذهو

 . :١ صج تاقفاوم لان مىنعملابذوخأم )00(

 .00 .صروكذالا باتكلا()



 و

 , دقعلا دسفي الف هب ذخؤي ال مأ , داسفلا بناجل ًاحيجرت لعفلا مرحو
 ةفينح وبأ حجر دقل « لعفلاب نذإلا وهو . .لصألاب آذخأ لعفلا مرحب الو
 .نآأل كلذو , فرصتلا ادسفي لو . لعفلا امر ملو ؛ نذإلا بناج ىمفامشلاو
 وه نالطبلا وأ ميرحتلا ساسأ نآل و « هاج حجري الف « ًايلاغ سيل داسفلا
 .دقعلا نوكي ال ةيعطقلاو ةيبلاغلا مدع عمو « مارح دساف لطاب ىلإ ةعيرذ هنأ
 . نذإلا وه لصأآلا نآلو , ميرحتلل بجوم الف« نالطبال ةعيرذ لعفلا وأ
 .نظ ةيلغ سيل رمآلا مادامو , هيف ررضلا ىلع لولد مايقب الإ هنع لدعي الو
 . قاب نذإلا لصأ نإف

 .طايتحالل لطي دقعلاو , مرحي لعفلا نأ اررق دقف دمحأو كلام امأو
 ., لبصألا نذإلا : نالصأ دجودقف نذإلا لصأ عم ررضلا ةرثكب هنألو
 , همالبإو هريغب رارضألا ةرثك نم دقعلا وأ لعفلا ىفام ىناثلا لصألاو
 . حلاصملا بلج ىلع مدقم راضملا عفدذإ «دسافملاق رثكل ررضلا بناج حجريو

 . اهيفأت وذأم لصألا ىف تناكرومأ ميرحتب حاحصأا راثآلا تدرو دقلو
 اعوطقم الو ةيلاغ نكتلنإو «٠ دساف»ىلإلاوحاألا نم ريثك ىف ىدؤت انآ
 ةيحاصم ريغ نم ةأرملا رفس نعو « ةيدجآلا ةأرملاب ةولخلا نع ىهنلاك « اهب
 , دسافمنم كلذ ىلع بتر امل ميرحتلا ناكو ٠ اهنم مرح محر ىذو اهبجوز
 يبل نع ةنالكك ىبنلا ىهند « ةءواعقم الو ةبلاذ تسدل ةريثك تناك نإ ىهو
 . ابر نوكي ال ىح فاسلاو

 : لاقف « مسقتلا اذه ىف ًاحضوم فالخلا ىفارقلا ركذ دقلو
 .نك« اندنع لاجآلا عويبك ال مأ ملسيأ ءاملعلا هيف فلتخا دق مسقو د

 .كلاف , ربشلا لبق ةسمخم اهارتشا مث ءاهربش ىلإ مارد ةرشعب ةعلس عاب
 ذخأو , نآلا ةسمخ اهارتشا مث « نآلا ةسمخ هدي نم جرخأ هنإ . لوقي
 رابطإب لجأ ىلإ ةرشعب ةمخ فلسل ةليسو هذهف « ربشلا رخآ ةرشع
 « عيبلا ةروص ىلإ رظني : لوقي ىعفاشلاو , الطاب ن وكي كلذل عيبلا ةروص



 ل

 ىلإ لصت اهنأ لاقي عويبلا هذهو , كلذ زوجيف . هرهاظ ىلع رمآلا لمحو
 رظنلاف فلتخ !كلذلو : ىعفاشلا اهيف هفلاخو , كلام اهب صتخا ةلأسم فلأأ
 مرحبأه يلعب ىضاقلا كح و :م رحال مأى نزلا لطاب ىدؤي هنأل مرحبأ « ءاسنلا ىلإ
 ىف فلتخا كلذك مرحيال مأ ءوساا ةاضق نم لطابلاب ءاضقلل ةليس وهنآلا
 اهفرعي الف علسلا ريغتتف مهتعانصب علسلا ىف نورثؤي منال, عانصلا نيمضت"
 لصأو « ءارجأ مهنآلن وتمضي ال مأ ءذخألا ةعيرذل ًادس نونمضيف اهءرابأت
 ءهبلإ مهيديأ دتمت الثا ماعطلا ةلمح نيمضت كلذكو , ةنامألا ىلع ةراجإلا
 1 ىعفاشأا ام لهي مو 5 عئارذلا دسب انلق نحف , لئاسملا هذه ىف ريثك وهو.
 لسصأو هريغ نم رثكأ وه هب لاف لب , كلامي ًاصاخ عئارذلا دس سيلو
 . «هيلع عمجب أهدس

 هب ذخأ ىمالسإلا هقفلا ف لصأ عئارذلا نأ نيبتي اذهبو - ”8
 درقم لصأ هنأ ىف اوفلتخ لو « هرادقم ىف اوفلتخا مهنأو« ًايعمج ءابقفلا:
 ذضخالا ليبق نم اهيف ةحابإلاب ماكحإلا دعت ىتلا لئاسملا نمو ء تبأث'
 : ىنأي م عئارتلابب

 براحملل لام عفد لصأ نإف , نيملسملا نمىرسألل ءادف لام عفد (1)
 هنا زهجأ هنكل و , نييلسملاب ررضاا كلذ ىفو , هل ةيوقت نم هيف امل مرح
 ةيوقتو مبحارس قالطإو « نيدلسملا نم ةفئاط ةيرح هئارو نم قةحتي,
 . اهدسال ابحتف لبق نم هنأ ىلع عئارذلاب ذخالا باب نم اذهو « نيلسملا:

 ةعامل نكي مل اذإ اهاذأ عفدل ةبراحع ةلودل الام نيلسملا عفد ابنمو (ب)
 . ةزودلا ظفحو , ة وشلا ةعامج اهب نوعيطتسي ةوق نيبلسملاا

 نإف « اهبالا ةعفد ىلع ردقي مل اذإ لظا| عفدل ةوشرلا كلذ نمو ( >
 , ًاصلاخ ًاقح هيلطي ىذلا ناكاذإ اهوزاجأ ةيكلاملاو ةلبانحلا نم نيريثك'
 نم وأ هنم ىلوأ وه نم هعزاني ناك اذإ امأ , هعفدل اليبس ةوشرلا تنيعتو



 موجع

 هىلإ لوصولا نكمي ناك اذإ كلذكو , ةوشرلا عفد حصي ال هنإف , هيراصي

 . بعتب ولو « قيرطلا اذه ريغ نم قحلا

 نأ نم مهنوءنيو « جاجحلا ىلع قبرطلا نوعطقي نمل لاملا ءاطع] ( د )

 ةيكلاملا ضعب كلذ زاجأ دقف , لاملا عفدب الإ مارحلا تيبلا ىلإ اواصي

 . ةليانحلا ضعبو

 هبهاذملا لك نم تباث انررق م عئارذلاب ذخالا نإو اذه - 54

 .نأكو دمحأو كلامنامامإلا هلم رثك أ دقو «, هب حرصي / نإو « ةيمالسالا

 ملو ءةلمج هاضفري مل امهنكلو ,ةفينح وبأو ىعفاشلا هب ذخألا ىف امهنود
 .سايقلاكامهدنع ةررقملا لوصألا فالخاد ناك لب « هتاذب ًامئاق الصأ هاربتعي
 ٠ فرعلا ىف الإ ىعفاشلا هررقي امع دعتبيال ىذلا ننحلا ناسحتسالاو

 ,نع عنتمي دق هيف قرغملا نإف , هيف ةغلاملا حصق ال عئارذلاب ذخلا نإو

 نيلداعلا ضعب عانتماك لظىف عوقولا ةيشخ , بجاو وأ بودنموأ حابم رمأ
 وأ « سانلا نم ةمبتلا ةيشخ فاقوألا لاومأ وأ ىماتيلا لا ومأ ىلوت نع

 دق سانلا ضعب نأ ظحول هنالو  لظ ىف اوعقي نأ نم مهسفنأ ىلع ةيشخ

 ىف ىبرعلا نيا ديق كلاذلو « ما رحللا ىف خوقولا ةيشخ ةريثك رومأ نع عنتمب

 دست ىذلا مرح ا ناكاذإ تبث امتإ ةعيرذلل مرحب ام نأب نآرقلا ماكحأ هباتك

 كرتن نأ حصي الف 2 ةعيرذل الو سايقل ال 2 صني همب رحت تبشي هتعيرذ

 كلام كرا مزلي ليق نإف :٠ : ىطرقلا لاق اذلو ؛ لظلا ةيشخل مب ةلأ لام ىلوت

 نأ باوجلاف « ةءيقي نم ءارششا هل زوج اذإ عئارذلا دسو ةمهتلا ىف هلصأ
 ىلإ ةروظحلا لاعفاآلا نم ىدؤي ايف ةعيرذ نوكي امنإو « مولي ال كلذ

 ةطلاخما ةروسم ىف ىلاعت هللا نذأ دق انه اه امأ و « ابيلع صوصنم تاروظح

 نم دسفملا ملعي هللاو , ٠ ىلاعت هلوقب مهتتامأ ىلإ كلذ ىف نيطلاخملا لكوو

 هنإ لاقي ال هتنامأ ىلإ فلكملا هناخبس هللا لكو فوخب رمأ لكو.« حلصملا

 عم ا. ' نيج ورف ىف تانمت وم ءاسنلأ هللا لج 5 عن عنتميف روظ ىلإ عرنتي
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 ةمرحلاولحلا نم هب طبتريو , ماكحالا نمكلذىفنطوق ىلع بترتي ام ميظع

 . (0) نيكي نأ زاج نإو باسنالاو

 : نيلصأ انه ررقي هنإذ « قيقد ىملع قيقحت اذه نإو

 داسف ىلإ لصوت تناكاذإ اه ذخؤي عئارذلا نأ : لوآلا لصألا

 اهدسف ©« ضصوصتم لالح ىلإ لصوت تناك اذإ سا.شلابو ِ هيلع صوصنم

 تفرعةحامإ نوكي ىناثاا ُْق ابحتفو 2« صنب تفرع ةدسفأ نوكي لرالا َّق

 2 أمم ع وطقم صب ةقرعم لا ةدسفما وأ ةداصملا برأ كاذ ةجوو 2« صئنن

 نبا الإ هرك ذأ دصتي مل لصآلا اذه نكلو , صنلا ةمدخل عئارذلا نوكستف

 طرتشت ال اهنأ اهرعاظو . كلذل دصتت مل ةيكلاملا لوصآلا بتكو « ىبرعلا

 .٠ طرشلا اذه

 تانامآلاب ةيعرمثا مهماكحأ ىف لصتت ىتلا رومأللا نأ : ىناثلا لصألا

 نم رثك أ اهدس ىلع بترتت ىتلا راضملا نإف « ًانايحأ ةنايخلا رورظل عنمب ال

 ىآل ةعيرذال ًادس مقبلا ىلع ةيالولا تكرت ولف « اهكرتب عفدت ىتلا راضملا

 تعاضل فاذكلاا ةعب رذل أدس تادابشلا تدر ولو 2 ىماتياا عايض ىلإ كاذ

 . اذكهو . قوقحلا

 راضم عئارذلاب ذخالا ىف فرعتي نأ هيلع فاكملا نأ ىلإ ىهتنت اذمو

 هي احيسدتلاو 24 ذخأ حجر امومأو 2 امشي حجاريو كارتلا راضمو ذخالا

 . دسفملاو حلصملا معي ىلاعتو

 دائعم امأ 0 ةحصلا رارمتساوأ ةباصملا هائعم باحصتسالا 1 م

 هباتك ىف ىاكوشلا هفرع دقف « عماج امهالك نافيرعت ركذدقف احالطصا

 عبط 70 ص ” ج ىطرقلاب ريبمشم ىف رعلا نبال ىف آرقلا ماكحأ )00(

 .٠ ةيرصملا بتكلا راد
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 ىف تبث ام نأ ىلحمب ٠ ه ريغ م دج وب ل م رمألا ءاقب هنأب لودفلا داشرإأ

 2. ليقتسملاو رضاحلا نمزلا ىفهؤاقب لصالاف « ىضاملا

 ءاقب ىأ ؛ ًايفنم ناك ام قاد باث ناك ام ةمادتسا هنأب من تبا فرعو

 جاتتالةما دتسالا هذبف:لاحلا رييغت ىلع ليلد موشي ىَدح 8 ًاتاثإو أيقن مكحلا :

 تنك اذإ كلذ ]إذ لاثمو 8 ريعم ليلد موق ىدح رهتست لب 8 ىاحيإ ليثد لإ

 ةيصو وأ ةبهوأ ثاريم وأ ءارشثك امثودح ىلع لدي ليلدب نيع ىف ةيكللملا
 لاتتحا ىنتكي الو , هريغ وأ ةيكلملا لة: ىلع ليلد دجوي ىتح رمتست اهنإف.إ

 ىنح هتايح رأر رهتسأن محي هنإف 0 نيعم نمز ىف هتايح تملع نككو « عيبلا

 ىلع لدي ام دجوي ىح هتامح ِ هب اليم دوقفمملاف ؛ هتاذو ىلع ليلد دجوي.

 ىلع ءانب ةافولاب كد ةاذوا ولا ىلع لدي ام تارامآلا نم دجوي ىأ « ةافولا
 . تار املا هله

 0 ابمكح رارمتسالةيجوم لاحلا رارمتساب نظلاةبلغ ىلع ىميم كلذ نإو

 5 هيلع مدق رخآ ليلد هضراع اذإو٠ طاينقسالل ًايوق اليلد ريدعت ال كلذلو

 نع لس اذإ ىتفملا نإف « ىوتفللرادم رخآ وه »: ىزراوخلا هيف لاق دقلو
 نإف ٠ ساأمقلا مث مث ٠ , عامجإلا مث مث ةئسلأ مث * ناتكلا ن 7 امكح بلطي ةثداح

 ناك نإف 5 تايثإلاو لا قى لاحلا باحصتسا نر ه ابهكح ذخأي هدجي 4
 مدع لصالاف هتوبث ف ددرتلا ناك نإو 2 هٌواَعب مآل هلاوز ف ددرتلا ر

 هئاقب )0((, .٠

 ةحابإلا لصالافةمعطالاك ةحابإلا ءىث ىف لصآلا ناك اذإ كلذ ىلعو
 نيب ةرشعلاك ميرحتلا رم أ َْق لصألا ناك اذإو ٠ ميرحتلا ليلد موقي تح

 وهو ٠ جييبملا ىيلدلا لنوكي ىتح ميرحتلا لصألاف 5 ةأرملا لجرلا

 . الثم جاوزلا

 . ؟١٠ ص لوحفلا داشدإ (1)



 ب الةلب

 .نمو عرشلا نم هب ذخالا ىلع ليلدلا ماق باحصتسالاو - 86

 ماقام ىلع ىقبت اهنأ ةيعرشلا ماكح الل ءا رقتسالاب تبث دقف عرشلا امأ « لقعلا

 عراشلا ررق ةركسملا ةذينالاف « رييغتلا ىلع ليلد موقي ىتح « هيلع ليلدلا

 «ءاملاب ابلتقب راكسإلا ةفص اهنع تلازف « اهفاصوأت ريغ اذإ الإ مارح اهنأ

 امتاعوضومل ةتبُدم ةيعرشلا روصلا لك ىف تناك ةلدآلا نإو: لحللإ اطوحتبو
 لكف اذكهر « نامزب اهديقت وأ اهلمع ءاهتنا ىلع لرلد مقب ملام رمتسم لكشب
 . باحصتسالا ديؤت ىمالسالا عرشلا تاررقع

 ىعدب نأ دحالل سيل هنإف ء كلذ ديؤت ةهادبلا نإف « لقحلا ةرج نمامأو
 ةمرح لصألا ذإ « هتدر ىلع ليلدلا ماق اذإالإ هدادترال مدلا حابم ًانالف نأ
 لدعلا نأل « هقسف ىلع ليلدلا ماقأ اذإ الإ قسف دقلداعلا ًانالف نأ وأ , همد

 , قسفلا وهو ابضيقن تبثي ىتح « اهببكح ذخأت ةرمتسم ةفص راص تبث اذإ

 اذإو « هتافو ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ هتومب حيال , ىح ًانالف نأ تبث اذإو
 تبسي ىتح ةيجوزلاب 5 8 بجوت ةهاديلاف 9 ره ال جوز ًانالف نأ تبث

 ةهاديلاف « ليلدب الإ ةيكدلملا لوزت النيعل كلاه انالف نأ تبث اذإو  قالطلا
 ءايشالا دوجو ةيحان نم لوقعلا تاررقم نإ نإو « باحصتسالاب مكحت

 «لاحلا باصحتساب مكحلا ىلع ريست صاخشالاو ءايشآلا فاصوأ دوجوو

 فصولا كلذ رمتسيو « ةيلك لخد اذإ معلا بلط ةفص هل تبثت بلاطلاف

 تب نآل ةجاح ىف سل « هفالت> ىلع ليادلا موقي ىح باحصتسالاب

 ْ . رهش لكو « ماع لك كلذ

 ةعبرأ ماسنقأ باحصتسالاو - 06

 مدصلا ةءارب ميقلا نبا امبمسيو ٠ ةيلصألا ةءاربلا باحصتسا : اطوأ
 كلذ لع ليلدلا موشي ىح 2 ةرع رثلا تافيلكتلا نم ةمذلا ةءاربك « ةيلصألا

 .برحلا راد ىفو ماع ريغ ناك نإ و وأ « ةغولبف ًاريغص ناك نإف , فيلكتلا:



 - مة

 ةأرمادلجرلا نيب قوقحلات وبث مدعو 2 مالسإلا راد ىلإ هلوصوب وأ ةيلعيف

 . قوقحلا هذه تدك ىلا جاوزلا د دج ون ىح

 <« هدوجو ىلع لقعلا وأ عرشلا لدام باحصتسا : ناثأا مسقلاو

 .نيدلا ءادأ ىلع ليلدلا موقي ىتح تبثي وهف « نيدلاب ةمذلا لغش باحصتساك
 نوكي هنإف عيبلادقع ىضتقمب نقلا ءادأب ىرتشملا مازتلاكو « هنم ءارإإلا وأ

 ىتح . ىملا ءادأب جوزلا مازتلاكو ٠ ةادأ هنأ ىلع ليلدلا مري ىتح ًامزغلم

 ماود كلذ نمو هب ةبلاطملا ىف اهقح طاقسإ وأ هئادأ ىلع ليلدلا موقي
 مكحب تازرقم اباكهذه نإف « هئاهتإ ىلع ىليادلا موقي ىتح حاكنلا ىف لحلا
 مكحبف ٠ اًطاوز ىلع ليلدلا موقي ىتح ةتباث لقعلا مكحب ىهو , عرشلا
 . ريغملا ليلدلا دج وي ىّتح ىقيت باحصتسالا

 ملح عوضوملا ىف ناكاذإ كلذو « مكحلا باحصتسا : ثلاثلا مسقلاو
 « ةحابإلا لاح ىف مرحم ليلد موقي ىتح رمتسي هنإف ء رظحلا وأ ةحابالاب
 ادع ام ةحابإلا اباك ءايشآلا ف لصآلاو . رظحلا لاح ىف حبي ليلدو

 مكل قلخ ىذلا وه ه : ىلاعت هلوق ىضتقمب تبثت ةحابإلا كلتو . عاضبألا
 تاومسلا ىفام مكل رخسو ه : ىلاعت هلوقو « « ًاعيمج ضرألا ىف 2

 . « امج ضرألاو

 :اهنإف . ةدوقفنلل ةيسنلاب ةايحلاك فصولا باحصتسا : عبارلا مسقلاو

 رمتسيىعرش فص وةلافكلاو « هدوجو ىلع ليلدلا مودي ىتح ةتباث رمتست

 .نم نيدملا هئرب, وأ « ليصالا هيدؤي وأ  نيدلا ىدؤي ىتح ليفكلا ًاثباث
 .ىتح ًامئاق رمتسي هناف ٠ ةرابطلاب ءالا فصو كلذ نمو ؛ اذكهو « ةلافكلا

 صخشلا أضوت اذإو « ةحتارلاو نوللا ىف ريغت نم هتساجن ىلع ليلدلا موقي

 .نم ضقانب كلذو « هفالخ ىلع ليلدلا موقي ىتح ءىضوتملا ةفص هل تتبث

 ةأرملل ةيجوزلا توبثو , ضقان دوجوب نظ ةبلغ وأ , ءوضولا ضقاون
 ..هوحخوأ كش كلذ لوز. الو « قالطلا تبدي ىتح اهنم جاوزلا عنمو تبثت



 ل مهول

 .ةثالثلا ماسقألا ىف باحصتساب ذخالا ىلع ءابقفلا قفتا دقو - ؟45

 .لصألا نآكنإو «٠ ةنيعم تايئزج ىلع هقابطنا ىف منيب فالخلاو لوألا

 . هب ًايلسم ةثالثلا ماسقألا هذه ىف

 :ناكأ ءاوس ,« فصولاب صاخلا باحصتسالا وهو : عبارلا مسقلا امأ

 .ىدم ىف ءابقفلا نيب فالخ عض وم وهف « ثداح ريغ مأ ًابداح فص وأ

 .رمتسأ ةايحلا هل تتبث نف « قالطإب هب اوذخأ ةلبانحلاو ةيعفاشلاف هب ذخألا

 . ةفصلا هذه لاوز تبثي ىتح ءايحألا كح ذخأي

 .باصحتسال ةبسنلاب باحصتسالا اوتبثأ دقف ةيكلاملاو ةيفئملا امأ

 .قوقح أي الهنأ ىأ : تايثإلل حلاص ريغو ؛ عفدلل احلا م هولعجو فصولا

 .تناك ىتلا قوقحلا لوزت نأ عنمي نكسلو , ةفصلا بحاسس ةبسنلاب ةديدج

 .مح ذخأ, هدقف تقو ىف هنإف « دوقفملا كلذل لم حضوأو « اهبجومب ةتباث
 « هتمذ ىلع هتجوز رمتستو كله ىلع رمتسنف , هلاومأل ةبسنلاب ءايحألا

 اقوةح بستكيال نكلو هتافوب ىضاقلا مك وأ « هتافو ىلع ليلد موقي ىتح

 ءةدم ىف ةيصو هيل] لوتالو « ثاريم هيلإ لوي الف « هذقف ةدم ىف ةديدج

 هنإف , هل أثراو دوقفملا نوكيو « هدقف ةدم ىف تومب نم كلذ ىلعو « هدقف

 .ىضاقلا مكحب وأ« هقحتسف ايح دوقفملا ربظي ىتح دوقةفملا بيصن فقوي

 « ثروملا ةافو تقو اتيم ناك هنأ ساسأ ىلع ديدج نم ةكرتلا عزوتف « هنومب

 . هتاقو تقو ىفوتملا ةثرو ىلع عزوتو

 هتومب ىذاقلا مكح ىتح ملم مكتح ىلع رمتستق وه هلاومأ امأ

 . هتومب مك-حلا تقو ءايحألا هتثرول ثروت ذئدنعو

 .نوذخأي مهنإف ةلبانحلاو ةيعفاشلا امأ . ةيفنحلاو ةيكلاملا لوق اذه
 هةدم هتايح نوكحي دوقفملا ةلأسم قف . ًاتايثإو اعفد فصولا باحصتساب
 .لك هيلإ ىلوتيو .« كلم ىلع هلاومأ دقفلا ةدم ىفو . هتومب كح ىتح هدقف

 .دقفلا ةدم ىف ةيصو وأ ثاريمب هل تبشي لام



 ملا ها سس

 نيفلتخلا نيب ترجىتلا تايثإ و عفدةللك ىنعم ميقلا نبا رسف دقو - ”81/
 : لاقذ , فصولا باحصتسأ ةوق ىلا

 مالا ءاقبإل لاخلا ريبغت ىعدا نم هب عندي نآل حلصي نأ كلذ ىنتعمو »
 ىلإ ال مكحلا بجوم ىلإ دنسم وه امن ناكام ىلع هءاقب نإف « ناك ام ىلع.

 هيفنت الو كدلا تبثثال انكسمأ اتبثم الو ايفان اليلد دجن مل اننإف « ريغملا مدع
 باحصتءالاب كسقلا لاح نوكيف هتبثأ نم ىوعد باسصتسالاب عقدن لب
 البلد ميش هنال ؛ اهتبثي ثيح ةلالدلا هعنع وهف لدتسملا عم م ضرتعملا لاحك

 هل ضرتعملاو ء نول ضراعملاف ء ضراعملا لاح ريغ اذهو « هاعدأ ام ىنن ىلع

 .«رخآ نول“

 لصالاب كسمتسي بادصتساب كسمتسملا نأ مالكلا اذه ىنعمو
 لدي ام ةحص ىلع اليلد م قي ال ورق , هيف ىلع ليلد مقي مو اتباث ناك ىذلا

 هلاخ « لعفلاب ريغم نكي امرييغتلل عدم لكدب دري نكلو , لصألا هيلع
 ذإ ٠ ليلدلاب ليلدلا ضراعملا لاك س يلو « ريي:لا ىلع ضرتملا لاحك

 ليلد طقف عنميف ضرعخملا امأو , همصال ضهانم ليادب ىنأي ضراعملا

 . هتامدقم لك تبي ىح « همصخ-

 لع ضرتعملاك باحصتسالاب كلت نه اوريتءا ةيكلاملاو ةيفنحلا نإو
 ةلبانملاو ةيعفاشلاامأ . ةتباثلاهقوةح قبب نكلو : اقوقحهل تبي الف ؛ رييغتلا
 . طقفهب ضرتعي ال أتبثم اضراعم اليلد ناحصتسنالا اولعج دقف

 ,ةتباثلا قوقحلا ءاقب ف ةجح فصولا ىف باحصت.-الا نإ نولوقي نيذلاو
 «ىوعدلل ركنملا لاح الثمكلذان وب رضي, ديدج قلل بجوم ببسإ سيلو.
 نكلو«ةوة4ة> بسكب الد ًاديدج ًاَقح هيسكي ال 0 ىروعدل راكنإف

 ىعدملا قح توبث عنمب .
 باحصتءالادعاوق مهقيبطت ىف ءابقفلا نيب فالخلا ىرج دقو - 4

 : كلذ نمو . اهريغوابيلع عمجملا ة :الثلا ماسقألا ىف



 دس ىو دس

 .ه هتوش لع رمتسي تناث فصو كلذو أ ص وتم لجرلا ناك اذإ (

 هل زوجتأ ثدحأ هنأ ف كش اذا 2 نظ هلع وأ نيف ؟ هضيقن تيش 6

 ”اضوتي, ىتح ةالصلا زوجت ال : كلام لاق ء زوجت ال مأ كلا اذه عم ةالصلا

 ..هوضولأ فصو ءاقب اههرحأ 3 نالصأ ضاعت هنا كالذو 3 ًاديدج ًاءوضو

 . .كذشلا هليزب الو ء باحصتسالاب

 ..باحصتسالا مكحبو « ةالصلاةيض فب ةلوذشم ةمذلا نأ :.ىناثلا لصآلاو
 ..كش ال ًانعطق ًاتوبث تباث ءوضوب اههجو ىلع ةالصلا تيدأ اذإ الإ أربت ال
 .ةالصأأ طرش دقفي ةرابطلاؤك م ثلانإ]و 2 كش عض وم ماقلا ءوضوأاو 0 هيف

 ”اءوضو بجوأف 03 ناثنأ لصأالا كلام حد نيلصالا نيده بذاجتبو

 4 لزب )ل ءوضولا نال 2« زنوج 2 ةالصلا نأ ررق كلام ديغو « ةالصلل | ًاديدج

 ٠ لوب هلأ ردجأو طوحأ اذه ف كلام بهذم نإو

 : ءابققلارورمجلاق ؛ ةدحاو مأ انالث اهقلطأ كش وةأرما قاط اذإ (ب)
 .كلذو 2 ثالث عشت : هدع هنلإ ىضر كلام لاقو 2 ةدحاو عشب قالطلا نإ

 : نالصأ عزانت دق هنآل

 ريغملا تو ق كش لصح دقو 6 ريغملا تبش ى لحلا .ءأقب : امهد>حأ

 . للا لوري هلق قالطلا وهو

 لف ف فق كما ناكدقو 3 نيقمب كل مفو اذإ قالطلا .نأ : ْ اغلا لصألاو

 . كشلاب تع 5 ال.ةعجرلأو« تدك ال مأ ة هعوحر تنك

 ..نقيتم حاكنلا ف لحلا نرإف « ملسأ ةيضقلا هذه ىف روهما لوق نإو
 ميرحتلا ف لصألا نأ لاكي الو 2 كشلاب ؛لوزءالو 3 نيقيب الإ لوز الف

 1 لاز لو محلا نآل. كلذ لاق 2 لحلا ىفأ انككش دقو 0 قالطلاب

 .. قالطلاب ميرحتلل نقةيتم وه ليق نإو ؛ هعفر مف كلشلا لصح دقو نويتم

 -ةعجرلا تب : ليق ءىوفأ ميرحتلا باج ناكف « ةعجرلاب لحلا ىف كشااو



 ملسمم ل“ 1 سس

 تلو 3 دقعلل ةءادتسا الإ تسهأ هعجرلا نإو 5 م واخي نأ هلو 1 ةم رحم

 قالطاا نمال « تباثلا دقعلا لصأ نم اهكح دمتست ىبف. هل ءاقبإ الإ.
 . هدندنع 5 كوكشملا ١

 تقلط امقلط نميف كشو هيتأرما ىد>] قلط ذإ كلذ نمو (>)
 . نيقيب عقاو وهو قالطلا تبثي ةلاحلا هذه ىف هنإف , ةيكلاملا دنع ناتنثإلا '

 تقاطءامهدحإ نييعتل ليبس الو  نيتأ رملا ىدحإ ىلع نيقيب ًاعناد ناكاذإ و..

 نأ ررةي رورجلا _ركلو « نيقيب تباثا قالطلا محل ًاباحصتسا ناتنثإلا

 ىهني ىذلا قالطلا دوجو ىف كشلاب لوزب ال ء جاوزلا وهو « نيقب تبث ام

 «ماقملا اذه ىف ةيكلاملا ىلع مز> نبا عنش دقو « تباثلا جاوزلا دقع ماكحأ

 ناكر هأ نونبيف»ج اوزلانوحيبي انإ ءكشلاب ميما نبقي طب مهن] : لوقيو-

 ًايعمج نبقالط "ل ,« هيف كوكشم لالح ىلع جاوزلا وهو « نيقيب ًآمرحم-

 لالحلا نيقي ميرحت وهو نةيتلا لطايلا ىف اوعقو » : لوقيو « هيف كوكشم-+
 او>ابأ اذإ: .نقيتملا ما ا , كش الب نبق اطي مل ىناللا هئاسن قاب نم“

 مييف الاجر | ودجو اذإ ك اذ ىلع مممزلو ٠ سانلإ قلطت مل ىناولل جورفلا

 : مهلك ممواتقي نأ هليعب هل وف رعب ال نصح ناز وأ « ه'يسب هنوفرعيال لتاق“

 هنودوعي ال دمع لئاق أ مف نأ أونقيأ ةنيدم لهأ ىلع فيسلا اولمح نأو معن

 هنوفرد ال اق راس ام ف نأ اونقيأ اذإ | ابلهأ عيمج ىديأ اوعطقإ نأو « هنيعب

 هتوفرعبال امارح ًاماعط اميف نأ اونقيأ دق دإب ماعط ط لك اومر < نأو « هئيعب

 « كش الب ىفز نم مبيف نآل ايندلا ىف ةنصحو نصح لكاومجرب نأو « هئيعب

 هلاع قدصتي برأ هرادقم لبج مْ , هلام نم ءىبثي قدصتي نميف مهمزلو

 2 .. 60 نيقي هداسفو لوقلااذهنالطب ربظيف « أدج ريثك اذه لثمو ؛ هلك“

 ةيكلاملا ىلع ريكدلا امف ددش ىذلا مزح نبأ تارابع ضعب هذه



 مل و دس

  مهطوق ىف ةيكلاملا مؤلت ال اهيتر ىتلا مزاوللا نإ قملا فو اذه ىف مممأ رأ
 طايتحالا و . طايتحالا وه ًايعمجنط ةبسنلاب قالطلاب محلا ىلع ثعابلإ نآل
 ( ةبيشلاب طقستو : نيقبب الإ لحت ال ىرخأ روم ةحابإ ىضتقي ال رمأ ىف
 رومأ هذه نآل , ةقرسلاو ىنزلا ىف دحلا ةماقإو اداصق لتقلاك قالطلا سيلف»

 . هيف ةببش ال نيقيب تبثت الف ةبيشأا عم حصت ال

 ةلاحال نرضعب نأو « نيقبب تباث ريغ ًاعيمج نبفالط نأب هضارتعا اهأو
 نيعتملا ريغضعيبلا نأ عم نبجاوزةحاب] نأو « قالطلا ةلك ىف الخاد نكي س١
 بهذي كلذب ذإ ءدراو ضارععأ وبف هجاوز حصي ةدعلا ءاهتتاو قالطلاب

 ,طايتحالا ناكاذإف « طابت حالا ىفاني اذهو , هيف كوكشم لالح نيقيب مارح

 بجوي رمأ هيبسب بلقني هنإف , ايعمجج نيقالط بجوأ كلاما بهذملا ىف
 , نيجاوز زو<الو « نقلضياولاق اذإالإ مبللا « جاوزلا لحوهو اطابتحا
 . لاقي نأ لوقعملا نم سيلو ء دحأ كلذ لقي لو:

 عم اهضعب ىف فالتخالاو' باحصتسالا دعأوق هذه - "8
 : ىه رومأ اذه نم نيبقتو ٠ هتوث لصأ ىف قافتالا

 ءطاينقسالل ًاردصمالو اقف اليلدهتاذف سيل باحصتسالا نأ : اطوأ
 . اهيف رييغت لصح م ةتباث ماكحال رارقإو مئاق ليلدل لامع] هنكلو

 حرص دقو «٠ ةيتآلا ثالثلا دعاوقلا هيلع ىتبت 0 نأ : اهيناث

 : ىهو هلوصأ ىف مز> نبا اج
 ةجودلا تتيث اذإف , هلثم نيقب الإ لوز, ال نيقيب تبث ام نإ( ])

 اذإو « نيقبب الإ لوزي ال ءوضولا تبث !ذإو « ىنيقي رمأب الإ لوزت الف
 الإ لوزت ال ةيكلملا تتبث اذإو ءةافو وأ محب الإ لوزت ال ةايحلا تتبث
 نونجلاتبث اذإو . مكالإ لوزي ال دشرلا تبث اذإ و, ةيكلملا لقان رمأ
 . لقعلا تبث اذإ الإ هلدازب مكحيال

 « هتافص ريغي رمأب وأ ريغم لولدب الإ مرحب ال هلح تبثي امإنأ (ب)
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 رقلا كلذكو « رمختف هتفص .تريغت اذإ الإ هلح تبثي لالح بنعلاف

 تراضوأ ؛ ترمختف هتفص تريخت اذإ الإ لالح اذه لكب صقلا ريصعو
 . ريغتلا كلذ توكل اما رح نوكت اهنإف  اركسم ذي

 ىلع لياد موقي نأ الإ ميرحتلا ىلع رمتسي هعيرحن تبث ام لكك لذكو
 .نأك . ميرحتلا اميلع ناك ىلا ةفصلا ريختب وأ , رارطضالا ةلا>ك ةحابإلا
 ةفص هنع لوزت ىتح ءاملاب ذيبنلا لتقي نأ وأ « لخ ىلإ رخلا لوحتت
 .لوزب ميرحتلل ايبس تناك ىلا ةفصلا ريغتب اذإ الالح ريصي هنإف « زاكسإلا
 . ميرحتلا

 .ناكنإف 2 لصاألا م < ىلع ىقبإي ىعرش ليلد هيف مقي ملام لك نأ (> 2١

 .نإو« كلذ ريغوةسبلألاو ةمعطالاك ةحابإلا مكح ىلع ىقب ةحابإلا لصألا
 ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا ف لصألا نإف ٠ عشار اضملا لصآلا ناك
 .لصالا مكحلا رمتسي اذكهو « رظحلا لصأ ىلع قت: جاوزلا دقع نوكي ىتح
 . ريغم ليلد موق ىتح 9 ىف عرشلا هررق ىذلا

 عسو كلذلو «ء لياد ال ثرح هب ذخؤي باحصتسالا نأ : دوما لأ

 آوعسو سايقلا هافنف ؛ ددعلقأ ىف ةلدآلا اورصح نيذلا بادصتسالا

 هب اوتيثأو , هبلالدتسالا ىف اوعس ةيمامالاو ةي رهاظلاف ءهب 0 ْق
 , سايقلا اوتبثأ نيذلا ءارقفلا رورمج هيف اهتبثي مل ةريثك عضاوم ىف ماكحأألا
 هعضوم ىف ةيرهاظلا ذخأ دق , روبمجا هب ذخأ سايق هيف عضوم لكف

 آذخأ رثكمأ ناكناسحتسالاب ذخأي مل ىذلا ىعفاشلاو ٠ باحصتسالاب
 وأ فرعلل ناك عضوم لك ىف هنآل « ةيكلاملاو ةيفنحلا نمباحصتسالاب
 . باحصتسالا ىعفاشلا دنع هلحن ناك كح هيف ناسحتسالا

 مم ذإ , ةيكلاملا باحصت.الاب ًآذخأ ءابقفلا لقأ ناك اذه لجأ نمو
 «ةقيضةرئادالإ باخصتساللا اوقبي مل ىتح لالدتسالا قاطن اوعسو نيذلا

 , هنم ليلقتلا ىف مهنوبراقيو . اذه ىف مهمولي ةيفنحلاو



 ل

 لأ وهو تابوقعلا نوناق ىف هب ذخثي باحصتسالا نإو - ”8به
 نإو«ةبوقعلاو مرحتلا تبُدم صن موقي ىح ةحابإلا لع رومأآلا نآل « هيف

 صن ردصي ىتح وأ « ةمولا توبث ىلع ليلد موقي ىتح ءىرب مهتملا ةيضق
 يتلا ةيلصألا ةءاربلا باحصتسا وهو « باحصتسالا ىلع ةينبم ىه « ةبوقعلاب
 0 ش . ًافنأ اهانررق

 ش ةيضقف 3 ةحابإلا لصأ ىلع ىثدأ ىدملا نون اهلا ماكحأ نم اريثك نإو

 دقو «دوقعلا ىف ةيلصالا ةحابإلا لصأ ىلع ةينبم نيدفاعتملا ةعيرش دقعلا
 لصالا نأ ررقي بهذملا كلذف . ةلبانحلا بهذم ةيعضولا نيناوقلا عم هررق
 . عنام صن موقي ىتح اهاضتقم مازتلالاو ة-ابإلا دوقعلا ىف

 انلق نم عرش دهسا

  - 591١ىلاعت لاق ادقف « ابلصأ ىف ةدحاو ةيوامسلا .عئارشلا نإ :

 انيصوامو , كيلإ انيحأو ىذلاو ءاحون هب ىصو ام نيدلا نم مكل ع رشد
 ىلع ربك , هيف اوقرفتت الو. نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىمومو ميهاربإ هب

 بيني نم هيلإ ىدهمو « ءاشإ نم هيلإ ىتحي هللا ءهللإ موغدت أم نيك رمثملا «

 نم تقبس ةملك الولو « منيب يغب ملعاا مثءاج ام دعب نم الإ هيف ارقرفت امد
 دعب نم باتكلا اوتوأ نيذلا نإو ؛ مهندب ىضقل ىمبسم لجأ ىلإ كبر
 1 .٠ « بيرم هنم كلش ىل

 ىف « ىلاعتو ةناحبس هللا وهو ًادحاو ةيوامسلا عئارشلا لزنم ناك اذإف
 « ءايلعلا عمجأ هيلعو , كلذ ىف حيرصل صنلا كلذ نإو « ةدحاو اهبل ىف
 كلذنأل ,ماوقّألا ضعب ىلع رومأ ضعب مرحي دق ىلاعتو هناحبس هلل نكلو
 ةبسنلاب ىلاعت لاق اك« اهيف اوسمغن|تاوبشنعمملمطف هيف نوكي دق ميرحتلا
 انمرح منغلاو رقبلا نمو . رفظ ىذ لكانمرح اوداه نيذلا ىلعو » : دوبيلل

 «( هقفلا لؤسأ مم ا



 دس الكلام

 كلذ« مظعب طلتخا ام وأ اياوملا وأ امهرورظ تلمح ام الإ اهموحش مهيلع

 . , نوقداصل انإو مغيب ممانيزج

 نإ و « ةيوامسلا عئارشلا ىف فلتخت دق تادابعلا لاكشأ نإف كلذ قوفو

 ضعب ليصفتو , هل كيرش ال هدحو نايدلا ةدابع وهو . ًادحاو ابل ناك

 . كلذ وهنو , ةاكرلا مظنك  فلتخت تايكرجلا

 , بلص دمع ةعيرشب عئارمشلا ماكحأ ضعب خسن دجو اذه لجأ نمو

 . ةأروتلا ف تناك م« مالسإلا ىف ةبقاب صاصقلا ةعيرشف ؛ اهضعب ءاقبو

 ٠ ةأروتأا ىف ناك 5 مالسإلا ىف قاب دودحلا ضعب و

 ةيوامسلا عئارششلانمانلبق نم ع رش ىف مالك كلذ نع مجن دقلو  ”ة؟ب

 , مكحلا كلذل مالسإلا خسن ىلع ليلد مقي ل اذإ مالسإلا ىف هب لومعم وهأ

 فالخ ناب لبق ركذن نأ ليتدب الو « هتاذب مئاق لصأكهب ذخوي ال هنأ مأ

 : ةثالث ًارومأ ماقملا اذه ىف ءاملعلا

 ,ةيمالسالا رداصملا ريغنم فرعتت ال انلبق نم عرش ماكحأ نأ : اهوأ

 نيبلسملا دنع لقنلا ىف ةجحال هنأل رداصملا هذه ريغ نم لقنلاب ةريع الف

 . نييلسحلا ءابقف قافتاب كلذو ء اهتاذ ةيمالسإلا رداصا ا الإ

 ذخوي ال هنإف خسن هنأ ىلع ىمالسإلا ليلدلاب تبثب ام نأ : ىناثلا رمآلا

 هنإف مط عرش نيذلا مارقآلاب ًاصاخ ناكهنأ ىلع ىللدلا ماق ام كلذكو ءهب

 ليئارسإ ىنب ىلع موحللا نم ءازجأ ضءب ميرحتك مالسإلا ىف ىرسي ال
 . اضيأ قافتالاب كلذو

 اك مالسإلا ىف ررقم هنأ ىمالسإلا صنلاب تبث ام نأ : ثلاثلا رمآلا

 . ىمالسإلا صنلاب تياث وهف ةقباسلا ةيوامسلا نايدألا ىف اررقم ناك
 بتك اونم]نيذلا اهمأي د : ىلاعت هلوق كلذ نمو نيقباسلا نع ةياكحلاب ال

 . « نوقتن مكلعل مكلبق نم نيذلا ىلع بتك. مايصلا مكيلع

 رداصملا هب تءاج ام وه ءاملعلا نيب فالخلاو رظنلا عض ومو  ؟بهع
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 ليلد دجوي ملو ةقباسلا ةيوامسلا عئارشلا ىف ًاعرش ناك هنأ ىلع ةيمالسإلاا

 : ىلاعتهلوق لدم كلذ و .هسفن صنلا قايس نم هئاهنإ ىلع لياد الو « هئاقب ىلع

 , فنالاب فنألاو , نيعلاب نيعلاو ء سفنلاب سفنلا نأ ايف مهيلع انيتكو ١»

 وهف هب قدصت نف . صاصق حورجلاو ءنسلاب نسلاو  نذآلاب نذآلاو

 . نوملاظلا م كئاوأف هللا ل زنأ ام مكحي لنمو هل ةرافك"

 « ةيفاحخلا ضعب نع لقنف ءابقفلا نيب فالخ عضوم زجلا اذه نإو

 نوكيو ءاعرش انل نوكي ةنأ « ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب و « ةيكلاملا ضعب و:

 اق اك ةيوامسلا عمارششلا ةددحو وه لصآلا نآل كلذو « هتاذب امئاق الصأ
 ل! ... كيلإ انيحوأ ىذلاو . احون هب ىصوام نيدلا نم مكل عرشد : ىلاعت
 عيبجا ىلع ةتباثىبف ةدحاو لصألا ىف عنارمثلا تناك اذإو , لبق نم ان ولن اه

 هخس ىلع وأ مهلا ن نم ةمآل ة ةينقو ةعب رش هنأ ىلع هيف ليلدلا ماق ام الإ

 ٠ تباث أ لصألا مكح نإف « ليلدلا اذه مقي مل نإف « انتعيرش ىف

 لاقدقفءنيقباسلا ءايبنأللاب ءادتقالاب صوصن تدرو تدقف كلذ قوفو

 اتيح وأ مث » : ىلاعت لاق دقو « هدتقا مهادببف هللا ىده نيذلا كءلوأ » : ىلاعت
 . , نيكر شملا نم نآك امو ًافينح ميهاربإ ةلم عبتا ن نأ كيلإ

 ١ انيتكو :٠ ىلاعت هلوقب مسملا ريب مسملا لتق ىلع قمل لدتسا كلذلو

 ٠ سفتلاب سفتلا نأ اهيف مهيلع

 نوكي ال هنأ روهمججا نم رخآ قيرف ىأرو « ءابقفا نم قيرف ىأر اذه
 نكت مل اهنأ ةقباسلا عئارشلل ةيعرشاا تاليصفتلا ف لصألا نآل ءانل اع رش
 نيييناا متاخ اهب ءاج ىلا ةعي رشلاك ء ناكمو نامز لكل ةحلاص ةماع اماكحأ

 اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو » : ىلاعت هلوق كلذقادصمو . ٍةلكِص دم
 دمع ةعي رشف « ًاديبش مكيلع لوسرلا نوكيو ء سانلا ىلع ءادبش اون وكل

 ناكر : ا ى تلا لاق دقو . اهئاتب مدع وأ ةقباسلا عئارشاا ءاقب ىلع ةدهاش

 . , ةماح سانا لإ تشب و , ةصاخ هموق ىلإ ثعبب ىتلا
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 ةنيدلا ماك ألا لصأ ىف وه امن ةدحولو ءادتقألا نم درو ام نإ. 0

 :عوضوم اذ سس فالللا اذه نأ ررقأ داكأ ىفإ قحلا قو - - 8

 .ضعبل ًايعرشادكح ناك هنأ ىلع ةنسلا هتركذ وأ نآرقلا هررق رهأ نم ام هنإف

 مهل عرش نأ ةيصوصخلا ىلع لدي ام هعم ناك الإ هب اوصتخاو انوقبس نم

 رقبلا نمو « رفظ ىذ لكانمرح اوداه نيذلا لعو » : ىلامت هلوق ىف اك

 خلإ «.. . اياوحلا وأ امهروبظ تلمح ام الإ امهموحش مهيلع انمرح منغلاو

 «صامقاا آن 5 ةنمزألا لكل اماع مكحلا ءاقب ديفي وأ « لبق نم انولت ام

 ءارقتسالاب هناف . «تكله نإ سفنلاب سفننلا ٠ + بلك هلرقب ديأ دق سصنأ نإ نإف

 .ناك الإ نيقباسلا نعةياكح هيف صن دجوي ال ثيداحأللاو « ةينآرقلا ص

 نه لاغصن دجوي ال ىنراكاذإو , مومعلا وأ ةيصوصخلا ىلع لدي 1 1

 , هيف ىرحي عوضوم هلسيل فالخلا نإف « صيصختلا وأ ميمعتلا ىلع ةلالدلا

 . ليلدلا ماق امو , قافتالاب ةجحب سيل صيصختتا ىلع هيف ليلدلا ماق ام نأ ذإ
 ٠ ملعأ هللا « ميمعتلا لع لدي امف ةجحلا ميمعتلا ىلع

 هقا وهو .« عراشلا مكح فرعتل قرط ابلك ةقباسلا ةلدألا - بوو
 آدعام كو ءصوصنلاوهابفرعتل لوألا قي رطلا نأ انيب دقو « ىلاعتو هناحبس
 اذإو « تايلكو دعاوق نم هررقت اع ابنم سدتقم وأ « ابيلع لومم صوصنلا

 دصاةم فرعتل ًاقرط ةررقم ةلدأ ابلكو « هاجتالا كلذ هجتت ةلدآألا تناك

 .قرطو« اهمهفو ابلصأ ىف ةميلس تماداام اهتاذ ف ضرأعتت ال اهنإف ؛ عراشلا

 . اهررق ىذلا عاشلا ةدحول كلذو , اهنم مكحلا فرعت

 هجو ءافخ ةيجان نمو : طقف رهاظلا ةيحان نم اهيف لأي ضراعتلا امو
 ريخ نيللدلا دحأ ناكاذإف, اليلذ ليلدب سيلام موت ةيحان نمو , قيقوتلا



 د مسرة ادم

 ةبسنلاح بحصر خآ أثيدج “ضراغيو « ةلادعلاب رهتشي مل اجر هدئس قو داعآ
 هنالل :طقسف ىقيقح ال ىمهو نيضراعتملا نيلذدلا دحأ نإف 4 قالك ىلا

 موت ةيخان نم ضراعتلا ببس: ناوكي دقو : هنالك ىنلا ىلإ هتبسن تبثت م

 غقاولا ىف ناصنلا اهني « نيضراعتم نيك ىلع نالدي صوصنلا نم نيصن نأ
 . رخآلا ةبج ريغ ةبج امهنمدحاو لكن | لب « امك > ىف ضراعت ال

 . هلوادم ىف الو صنلا فال دهنجلا لقع ىف ضراعتلاف

 : صوصنلا 5 ضراعتلا

 ضراعتلا 5 2 روصتم ريغ صوصنلا ني ضر ,اعتلا نإ انلق . هل افأعا

 بال امإو ٠ ء تم م سلو هتوبث 0 7 م نيصخلا دحأ نآل امإ نوكي

 اعت ال هنأ ةقيقْلاو ضراعتلا مهف درتجلا

 هوتي َّض راعت مث نأ نيرسفملا ضعب ررق دقف , الثم كلذل بربضنأ و

 ةعبرأ نوسفنأب نصيرتي ًاجاوذأ نورذيو مكدم نوفوتي نيذلاو » : ىلاعت

 ًاجامزأ نورذيو مكنمنوفوتي نيذلاو » : ىلاعت هلوقو ءارشعو ربشأ
 حانج الف نيجرخ نإف. ؛ .جارخ] ريغ لوحلا ىلإ ًاعاتم مهجاوزآل ةيصو
 رهشأ, ةعب رأ اهجوز ابنع ىفوتملا ةدع نأ تبثت ىلوالا نإ اولاقف د مكلع

 دقو ,ةيناثلا تخسن ىلوألا نإ اولاقو ةنس اهنأ تبثت ةيناثلاو . رشعو

 ةقباس ىلوآلا ةيآلا نآل « خيسنلا كلذ ه ريسفت ىف ىزارلا نيدلا رخف دعبتسا.
 .: ةيلاتلا قسنلا ىف ةقباسلا خسنت نأ دبعي لو « ةيناثلا ىلع قسنلا ىف

 ةيالاف , فلتخم نيتبآلا عوضؤم نأ يبقي لمأت ىندأب هنأ ةقيقحلا»
 قح وهو. ال اتياثاةخرزرقتةناثلاو « ةأرملا عةبجاولا ةدعلا ررقت ىلوألا

 لاقف , جورخلاو ءاقبلا ىف حلا احل لعج اذلو ,ةنس ةيجوزلا تيب ىف ءاقبلل.
 , ىوتملا ءايلوآآل باطخلاو.: . مكيلع حا هسدج الف نجرخ نإف » :.ىلاعتا
 صبرت ىلوألا نإو : ءاقبلا مدعو. .ءاقيلا ىف قحلا الن راك ام.ةدغ ناك ولو
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 ىلإ ًاعاتم ٠ : ىلاعتلاق اذأء ؛ ىفوتملا ةجوزل عاتف.ةناثلا امأو , ىفوتملا قحل

 ش «٠ جارخإ ريغ لوحلا

 ماع ضراعت ةينآرقلا صوصنلا رهاوظ نيب ضراعتلا نمو - ؟ةإا/
 انكم صي,صختلا نكنإ رخآلاب امهدحأ صيصخت ىضتقب اذهو , صاخو

 : ىلا## هلوفك رخآلا صصخب امهدحأ نإف ةيفنحلا دنع ناصناا نرتقاو

 « ةدلج نينا مودلجاف ءادبش ةعبرأب اوتأي ملمث تانصحلا نومري نيذلاو »

 هنصحم ىمري نه دلج بجوي ماع اهصن نإف ءادبأ ةدابش ممل اولبقت الو
 «تاجوزلا ريغب صنلا صصخ نكلو « هنع ةيبنجأ مأ هتجوز تناكأ ءاوس

 ءادبش محل نك ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو ٠ : ىلاعت هلوقب هارتق ال

 0 نيقداصلا نأ. هنإ هتلاب تادابش عبرأ مدحأ ةدابشف مبسفنأ الإ

 . ىلوألل ةصصخ ةيناثلا تناكف

 .نوكي رخأتملانإف « امبنم قباسلا لعو , نيصناا نيب نمزلا ىخارت اذإو
 اهنع ىفوتملل ةدعلا ةيآ ىف ىلاعت هلوق الثم كلذل اوبرضو , مدقتملل اخسان
 ةعبرأنبسفنأب نصيرتي ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ٠ « اهجوز

 نولجأ لامحألا تالوأو ه : قالطلا ةرو- ىف ىلاعت هلوق عمو ءارشعو ربشأ
 ةناثثأ نأ دوعسم نب هللا دبعل نيعبات ةيفنهلا ررق دقو « نبلمح نعضي نأ

 «لماوحلا ريغ ىف اهلمع ىقبيو , لماوحلا نهنعىفوتملا ىف ىلوآلا مكح ةخسان
 هناك ولو . لحلا عضوب اهتدع نإ لاق هنأ نسحلا نب دمت نع ىوراذلو

 . نفدي مل هريرس ىلع ىفوتملا
 < ةخسان تسلو . ىلوألل ةصصخم ةناثلا نأ ررق ءابقفلا ضعبو

 . ىظفل اذه ىف فالتخالاو

 ضراعت ال نيتيآلا نأ ءابقفلا ضعب هعبت و بلاط ىنأ نب ىلع نع ىورو

 اذإ الإ دبتجما هيلإ هجتي نأ حصيال خسنلا ذإ . خسنلا ىلإ هجتن ىح . امهني

 دتعت نأب كلذو , لمعلا ىف نكمم نيتبآلا نيب مها نإو « قيفوتاا رذعت
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 دتعت اهنأ ىأ ء رشعو ربشأ ةعءرأ ىضم دق نوكب نأ طرشب لما عضوب

 نم سلف ؛ لوقعم كلذ نإو « لها عضو وأ ربشالإ نيلجالا دبأ

 ىنعم نآل « نفدي مل ىفوتملا ابجوزو « لما عضوب اهتدع ىهتنت نأ لوقعملا

 . ابجوز زاوج ةدعلا ءاهتنا

 امهنم لك خيرات فرعي ملاك « نيصنلا لامعإ ن < ملاذإم - 8

 ناك اذإف حيجرتلا نم دب ال هناف صيصختلا وأ خسنلا 5 > ىد#ب ى

 | لصتملا مدق لسرم رخآلاو لصتم هدنس اصدحأو . ٠ نيثيدح نيب ضرامت

 « فءض هناور ضعب ىف نيثيدحلا دحأ ناك اذإو « ةلبان1-او « ةيعفاشلا دنع

 . لودع هتاورام مدق , تاقبطلا لك ىف لودع رخآلا هاورو

 « رئاوتم ريغ رخآلاو « ًارتاوتم نيصنلا دحأ ناكاذإ هنأ ظحالي اك

 ثيدحلا ضراعيال داحالا ربخ نأ ذإ , رئاوتملا ريغ فعضو رتاوتملا مدق

 ةرورضلاب نيدلا نم فرع امم نوكي رئاوتملا هب مكحب ام نأ ذإ « رتاوتملا

 . هفلاخ ربخ لك اذا دعيف
 نكسلو , ةدحاو ةوق ىف دنسااو « ةدءاو ةيترم ىف ناثيدحلا ناكاذإو

 دنعو « ةفينح ىلأ دنع هريغ ىلع هتياور تحجر هيقف ىناح هاور امهدحأ

 ىلع ةنيدملا لهأ لمع هيلع نوكي ىذلا ثيدحلا حجري هنع هللا ىضر كلام

 ةاورلا ةوق. حيجرتلا نوكي امهريغ دنعو « هريغ
 حاحص هيلععمجأ ىذلا ثيدحلا مدَقِ هنأ ىلع ثيدحلا ءاملع عمجأ دقو

 « هجام ناو ىذمرتلاو ىتاسنلاو دواد ىنأ ننسو لسمو ىراخخإلا ىهو هنسلا

 هيلع قفتا ام مدق نيضراعتملا نيثيدحلا نم دحاو ىلع ًاعمج نكي مل نإف
 مل نِإف , ىراخيلا هاور ام مدق ؛ ثيدح ىلع اَمفتي مل نإف « لسمو ىراخبلا ٠

 , اذكهو « لم طرش ىلع وهام مث , هطرش ىلع وه ام مدق ىراخبلا ف نكي

 داحأ ربخ هنأ عم هتاور رثك ام كلذ دعب مدقي هنإ : ءابقفلا روبمج لاقو

 رهتشت مل ةياورلا تمادام ةاورلا ةرثكب ةربع ال ةفدح وبأ لاقو « هريغ ىلع
 . قباسلا وحنلا ىلع
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 . دئسلاب حيجرفلا نوكي اذكهو

 رهاظلا لع صنلاو 2« صنلا ىلع رسفم لا مدقت نم انررق ام قوف كلذو

 ص ةرابعلا ةلالد ميدقت نم هأنررق ام كلذكو . صوصنملا تاذ ىف

 صنلاةلالدو . كلذ ىف فالخلا ىلع صنلا هل الد ىلع ةراشإلاو « ةراشإلا
 . ءاضتقالا ةلالد ىلع

 لاق ةياورلا دنس ىف الو نيصنلا تاذ ىف حجرم نكي مل اذإو - 8
 حيبملا صنلا ىلع مرحنا صنلا مدقي : رثك آلا لاقو , فقوتلاب مهضعب |

 ش ٠ نيدلأ ف طايتحاللا

 بحي هنإف « ةئآرقلا صوصنلا رهاوظ نيب ناك اذإ ضراعتلا نإو اذه
 لاق اك ٠ ميركلا نآرقلا ةرسفم اهنال ةنسلا ىلإ اهنيب قيفوتلا ىف هجتي نأ
 ىه ةنسلل نإو « مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزتأو » : ىلاعت
 دنع خوسنملا نم خسانلا نيبت ىه ىتبلاو ؛ رخالل امهدحأ صريصخت نيب تلا

 نيصن نيب قيفوتلل ةيسنلا, ةناعتسالا دعت الو ! ءابقفلا نم نيريثك ر ىعفاشلا

 نع الودع وأ لالدتسالل اكرت امهرهاظ ضراعت نآرقلا صوصن نع
 ان وكي نأ نكمب الو « نيصنلا نم دارملل فرع وه لب ؛ نآر قلاب لالدتسالا
 ضعبب هضعب برضي ال و:هيناهمفضراعتم ريغنأ رقلانإف «نيضق انتمنيب راضتم

 : ةسيقالا نيد ضراعنلا

 وأ « هيلع ًاصوصنم ةلعلا تناك اذإ سايقلا هجوأ فاتخت ال ٠ .” 
 ناايقتالو , سايقلا فاتخال نيتلاحلانيتاه ىف « ةنيعم ةلع ىلع عاجإ دقعن |

 ؛ عيمجأ دئعار رقم رمأ ىلع دمتعت اهنآل ل هسقألا ضراعتت الو «ههوجو

 ضنلا لبي هنأ كلذ ًاشنف ةظدقسم ةلع هساسأ رخآ سايقل دهتي فلاخ:نإو

 . هيلع ىلإ لص مذ ذإ ةلعلاب حرص ىذلا

 0 رظنللا هجوأ نسا 8 و 8 ةسقألا فالتخا 4 ةنظم ىهف ةطب تسلا ةلعاا امأ

 كلذبو 3 فلتخي دلع ملصي ىذلا رثؤملا بسال فصولا جاد | ختما نإغ
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 ةيفنحلا فلتتخا ةريغصلا ركبلا ىلع رابجإلا ةيالو ىف الئف , ةسيقألا ضراعتت
 ةذه ىهنذت كلذلو 3 رغصلا اهريتعا ةفينح وبأف 3 ةيالولا ةلع رعفاشلاو

 ؛ ةراكبلا ةلعلا ربتعا ىعفاشلاو ٠ غوابلا دعب اهيلع تبثت الو غولبلاب ةيالولا

 اهاقبأو « غلبت مولد تقلط م ًابيث تراصو تجوزت اذإ اهاه م كلذلو
 . اركب تغلب اذإ

 ىعفاشلا رزق دقو ء اهيف نودهت#لا فاتخو , ةسقألا ضراعتت كلذب و
 فيكن يبي مث « لاجم هيف داهتجالل رمآل فالتخاهنآل , مومذع سيل اذه نأ
 لمتحت ةلزان لزنت نأب كلذ ١ : لوقيف « قيفوتلل قيرطلاو « سايقلا فلتخي

 رخآلاو ؛ لصأ ىلإ بهاذ بهذيف ؛ ةبش نييلصأ ىف اَط دجويف , ساقت نأ
 امهدحأ مقي نأ ىلإ ليبسلا دجوي لبف : لبق نإف , نافلتخيف هريغ لصأ ىلإ

 نأب ىلاعت هللا ءاش نإ معن لبق « هيف افاتخا ام ضعب ىف ةجح هبحاص ىلع

 نينثا ىف رخآلاو ىنعم ىف نيلصاألا دحأ هيشت تناك نإف ةلزاناا ىلإ رظنن
 اذكهو . دحاو ىف هةريشأ ىذلا نود نينثالا ىف هتريشأ ىذلا ىلإ تفرص

 . )١( ,رثكأ نيلصألا دحأب ًابيبش ناك اذإ

 حيجرت ىلإ جاتحيف ءدحاولا هيقفلا رظن ىف ناسأيقلا ضراعتي دقو
 نيفصولا دحأ ىف يثأتا ةوقب حجري ةفينح وبأف « رخآلا ىلع امهدحأ
 كلامو « اناسحتسا كلذ ىمسيو « سايق لك ةلع اريتعا نيذالا نيضراعتملا

 ىهو « اهنيب لا قيرطلاب حيجرتلا لواع ىعفاشلاو ؛ ةحاصملاب حجري

 . هايشألا ة *كب حيجرقلا

 دج نأ ريغ نم ًان ايحأ ةسقاألا هيدي نيب ضراعتت تناك ىعفاشلا نإو

 هيت ىفامهرك نيو نيبجو ةلأسملا ىف ريدعيف ؛ رخآلا ىلع امههد>ال ًاحدج ع

 الجر تجوز: نميف نيبجو رك ذي الث رخآلل امههرحال حيج رث ريع نم

 ٠ الاله ص ال ج مآلا0)
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 اههدحا . ةقيقحلا ال تيمي نأ دعب هبسذ قوف اهبسنو هبسن ريغ ىلإ بقنا

 .كاذ ىف نأ رك ذف ةقدصلا هيف تدجو ناتس ةرم عاب نم كلذ نمو

 ذخأو خسفلا ىف رايخلا هل ىرتشملا نأ اثااو عيبلا داسف امهدحأ :نيبجو
 .قملاو ؛ ةسقاألا ضراعتل كلذ لكو « نُهلا نم هاب اةياع ةقدصلا نع لضافلا

 . دبعلا ىلع فخ نإو ددعتي ال دحاو هللا دنع نأ

 ووؤ١٠ ص فاؤمال يماثل باتك كلذ ىف عجارو اع صحو ج مالا )0(

 . ةريثك ةئلمأ هيف اهلي امو



 اتلاللجاا

 ظ هيف موكا

 محلا عّطوم وه 2ع هيلع موك. اب هنع ريدبو , هيف موكحملا سه “.أ

 . مسقني ىعرشأا مكسحلا نأ ائءلع دقو ؛ ىعرشلا مكحلا قلعتم وأ « ىعرشلا

 ٠ يطع ىعضولا مكحلا نأو قيلكت مكحو « ىعضو مكح : نيمسق ىلإ

 . نم سيل ببس سمشلا كولدف « ماعفأ نم سيل هضعبو ؛ دابعلا لاعفأ نم

 .لامعألا نم نوكي امو . دارعلا لمع نم سيل ببس لالحلاو ءدا.حلا لاعفأ

 .نم بابلا اذه ىف نويلوصآلا هيف ملكتي ال دابعلا لمع نم سيل ةيعضولا

 -ءاملع هيف ملكتي ىذلا هيف موكنحما نآل « ىعضولا مكحلل عضوم هنإ ثيح

 لن“ عنام هن ] ثيح نم لا تقلاكو 2 ةيكلابلل بيس هنأ ثديح نم عيبلاكو

 ..ثيحنم ةبارقلا نكلاو « ثاريملل ببس اهنأ ثيحنم ةيجوزلاكو ؛ ثاربملا

 .لخدي لب «هنع ثروي ىذلا وأ ثريىذلا فلكملا لعف نم تسيل اهتيببس

 3 مالكا رصتعاب كلذبو 2 ةرسآلا نيوكست ف رومأ ةدع اهني وكس فَ

 . هدابعل ىلاعت هلأ عضاومو , فيلك.تلا طو رش ثيح نم هيف موكا

 :عوضوم وه ىذلا لعفاا تاذ وه انه هيف موكسحنلا نأ ررقن كلذ ىلعو
 .نيفلكملا لاعفأ نذإ وهف , ةحابإلا عوضوم وأ فكلا عوضوم وأ بطلا

 .ةرودقم اهنأ ثيح نمابيف رظني انه ىهو , ىنيلكشتا مكسحلا اهب قلعت ىتلا
 ..دايعلل قح وأ ىلاعت هل قح اهلإ تيد نمو ٠ لخدتالوأ « هتقاط ىف لخدتت

 : دبعلا رردقم ىل لعفلا نوك
 فخ اوبال هنأ ىلع اوقفتا دقو بابلا اذه ىف نويلوصألا ملكت # « . م



 دمام
 مدعلف نجع نإ هناأل , هلعفهتكم ال ام ذخاؤي الف , هتقاط ىف وه امب الإ دبعلا 1

 « نيدضلا نيب عمجأك المع عوفولا ليحتسم رمأب ديعلا ذخا وب الق« ناكمإلا

 ىتااةن ادجولارومآلا نم كلذ و#و٠ بضنلاو ضخيألو « بحلاك , ةداع وأ

 : ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليادلاو « رعشب ال ثيحح نم سفنلا ىلع ىلوتست

 مهللا» : : هجاوزأ نيب هسمق 2 الط هلوقو هاهعسوالإ آسفن هللا فلكي ال ٠

 :ىلاعت هلوقوء كلمأ الو كلمت امذ ىتذخا ون الف« كلمأ ايف ىمسق اذه نإ .

 هيف ةقاطلا ىف سيل م ةذ>خاؤملا نأو « جرح نم منيدلا ف مكيلع لعجام د

 ء رسسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديرب : ىلاعت هلوقو « قيضو جرح
 . رسعلا تاياهن ىدقأ ىهةقاطلا ف سيل ام ةذخاؤملاو

 *ىويام اف ثيداحألاو ميركلا نآرقلا ف تارابع تدرو دق نكلو
 :ةذخاوملابيرالب هءارونإف فيلكتلا ناك اذإو ؛ رودقملا ريغب فيلكتلا ىلإ .
 هللأدبع نك ٠ : ِهَيلكَم هلوقو ه اوضغابتالو اوباحت . : : و ٍهنليَم هلوق كلذ نمو.

 :ىلاعتهلوقو ءبضختال د: 2 اكو هلوقو« لت اقااهقادمع و الر , لوتقملا

 تنأو تمتال , : مالسلا هيلع -0 وق لثمو « نوملسم منأو الإ نتوك الو
 روغأ ىلع ةذخاؤملا ىلإ ءىوت ىتلا ةينيدلا صوصنلا نم كلذ ريغو ءملاظ-

 . اهم مايقلا ةيرشبلا ةقاطلا-ق.تسمل

 مب ىلا راثأو « نآرقلا تابآ نم اههايشأو صوصنلا هذه جيرخت نإو
 لوس | رردقاا ف سلام ةرئاد نع اهدعسو 0 رودقملا ةرئاد ف اهل د

 ,نوملسم من والإ نتومت الو . : ىلاعت هلوقف ٠ تارابعلا ىمارم لمأتي نمل
 ف فارخنالا نم عشمو 6 ةينيدلا قف ءاودنلل ناعذإلا َّق رارمتسالا ىلع ثح

 جي رخت كاذو ؛ رودقملا ةرئاد قف هلك كلذ نإ نإو* ؛ ىوطلا علبتا وا أ ريكسفتلا

 بضغلا تاذ ىلع ًايصنم ىبنلا سيل ٠ بضقتال . : : قل هل ارق كلذكم
 اذإف .بضغلا بابسأ َّق لوخدلا نع ىو وه لب 43 هتايجوم تقفح#ت اذإ
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 نأ هيلعف 2 بأ ايسالا هفنأل ةمسقل رو ب وضع هنأ 4 سيقأ ق فلكم لا طظحال

 تمد اع هسفن ضور

 ىلا هلا باوثنواني نيذلا نم نوكي نأو ؛ ةظيغ مظكي نأ : امهدحأ

 -تقو ىف مفدتي الأو «, نيفاعلاو ظلا نيمظاكلااو , 7 ءت هلوق ىف 5 هءانثو

 . ىنلالاق انك « هبضغ »قطني ىتح تكسو تمصي لب « لعف وأ لوق ىف هبضغ

 . ( نايضغ وهو ىضاقلا ىضقي ال١: و

 .لك اشم ىف هسفن محقي الف ١ هيضغ ريشي أم بنجتي نأ : ىتاثلا رمآلا

 . ةيسفن

 .ىفق « لئاقلا هللا ديع نكست الو لوتةملا هللادبع نك هلك هلرق كللذكو
 . هدرتنإ هنأ نمزملا ىلع بحي هنأو. ءادتعالا وهو نكسمي رمأ نع ىهن كلذ
 .ةذ_خاؤم نير رهآلا نوهأر أتخأ هيلع ىدتمم وأ ًايدتعم هن وك : نيرمأ نس

 اك هيلع ملسملا تامر ملسملا طاتحيل كلذو « هيلع ىدتعم نوكي ن نأ وهو

 .كلذلو « هلام هضرعو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك + : ِهييَو لوقي
 .. هتدارإ ريغب هريغ لام نم لكأي الو« عد تام ىتح نمؤملا بصور

 .لام نم ذخأي نأ هل ناك نإو ,ريصلا ف باوثلا لضف كلذ ىف هل ناكل

 . امغأرم هخأ

 ءملاظ تنأو تمت ال , مالسلا ةيلع هلرق كلذكو
 . اهمءاحصأ ىلإ ملاظملا درب رمأو ملظلا ىلع

 .دصقي امن]رودقملا ىف سيل اهب فيلكتلا موت ىتلا تارابعلا نأ دي انكهو
 رمآلاوأ « ةبانكتلا وأ زاجملا قيرطب رودقم نع ىهبن وأ ؛ رودقمب رمأ اهب
 .ءادتعا ابيف نوكب ىلا هراث ارورذظ عنم وأ  رودقملا ريغ بابسأ ىف لوخدلاب
 . هريغ قح ىلع

 : قدش اهب فلكتلا

 .رارنتسالا راطاتح انك ةَدِشم - امهطوأ . ناهسق ةقشملا نإ ا



 د امام

 « جحلاو موصلاك , اهيلع ةذخا ملأ نكميو , فيلكتلا اهيفنكمي هذهد « اويلع-
 الإ ف يلكت نمامو « اهئادأ ىلع رارمتسالا نكميو اهلل اتحا نك«تاةشماهنإف-

 ع ورشملابذخآلاو , عونمملاك رثىلع سفنلا ةضايراهاندأ « ةلمت<ةةش هيفو-
 ةيجلا تفح ( في رشلا كيب دحلا قدرو كلذلو , عوبتم عونمم لكذإ

 ىوولل عابتا اكاد نايصعلا بابسأ نإف ( تاوبشلاب رانلا تفحو « هراكملاب

 بابسأو , متأتالو جرحت ريغ نم ةياغلا ىصق أ ىل] امبليبس ىف ريسو « ةوهشلاو
 اذهو « دحدنع اهب فوقو وأ ( تاوهشلا نم ريثكن ع سفنلل مطف تاعاطلا“
 دودح , دحدنعأمب فوقولاو , طبضلا دوعتت ملا سفنلا لبع ةقشم هيف هتاذ ىف.

 نوفلاخغ دجري ال ًاصلاخ ًارسي تافيلكتلا لك تناكو لو « عراشلا هدح
 ءادتعا دج وامبزجل انج ءاوهألاعم ريست تافياكتلا تناك ولو « ةاصءالو-

 ىعادو ةعاطلا ىعاد هيف لعجف ناسنإلا ريتا ىلاعت هلا نكلو ؛ ملظ الو
 لاق اكو « نيدجنلا هانيدهو ١» : ىلاعت لاق امك , هيبنج نم ناثعبني ةيصعملا
 .«اهاوقتو اهروجف ارمهأو  اهاوس امو سفن و ه : ىلاعتتا

 لمتتالوأ اهئادأ ىلع رارهتسالا نكمي ال ىلا تاقشملا : ىناثلإ مسقلا
 سفنلا فات ىلإ هب رمتسملا فلكتلاهيف ىدؤي كلذو « ةقاطلا ىصقأ لذبب الإ.

 . ءادألا ىلع قلطملا رجعلا وأ . لاما وأ

 رارمتسالاو ماودلا هجو ىلع ال نك-ل , فيلكا هيف زوجي اذه نإو
 ةقشم ورف ىلاعت هللا ليبس َْق دابجلا كلذ نمو ؛ نيع ضرف ميجا ىلع الو

 ابيلعرا رمةسالا ىلع ًارداق سانلا لك سيلو « ابلمت سانلا لك سيل ةديدش

 ريصا كلذكو , هعيطتسي نم ىلع ةيافآ ضرف ناك اذل و ء« سفناا فاتب الإ

 هنأ عم هللا دنع باوث عضوم وه رفكلا ةملك قطنلا ىلع ءاركألا دنع

 رارةمايقلاموي هتلزغم ربتعا ِلظكص ىبنلا نكل و , ىداعلا لات>الا قوف ةفشم
 نركتاهنكللو ةرمتسم ةنبع ًاضو رفحلصتالةديدشلاتاقشملا هذهو « هتلزنم-

 ةملكب رجا كلذ نمو ؛ باول هلف اهادأو املمت>١ نمو « ةيئافك ًاضورف-
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 ةلك دابجلا لضفأ » : مالسلا هيلع لاق اذلو« مظلا هيف دوسي تقو ىف قحلا

 , بلطملادبعنبةزمح ءادهمشلا ديس » : مالسلا هيلع لاقو « رئاج ناطلسل قح

 ةقشملا ىف فيلكتلا ناك اذلو « هلتقف رئاج ناطلس دنع قدح ةلكلاق لجرو

 هلوقن وكي وءةدودحلاةرئادلا كلتىف ًارئاج ةقاطلل ىصقأب الإ لمتحي ال ىتلا

 « هللا ليبس ىف ةص.خم الو بصن الو أمظ مهبيصي ال مهنأب كلذ » : ىلاعت

 هب مهل بتك الإ الن ودع نم نولاني الو رافكلا ظيغي ًانطوم نوئطي الو.

 . ةررقملا ةيعرشلا ءىدابملا عم قافتالا حضاو «حلاص لمع

 ةداتعم ريغ تاقشم ايف نوكت ىلا تافياكتلا نأ ىلإ اذه نم ىهتننو

 : ةثالث لاوحأ ىدحإ ىف ةتباث

 ركدا ا نع ىبنلاو فورعملاب رمألاك ةيءافكلا ضورفلا ىف(1)

 . فلتلا ىلإ هسفن رمآلا ض رعي ام دنع

 ىف لذبلا ىدقأ لذبب الإ لماك ماع عفن ققحتب ال ىتلا روصلا ىف (ب)
 ٠ . سيفنلاو سفنأا

 «ىلاعت هللا ق وق> نم قح ىلع هأدتعأ ابيف نوك + ىلا لاوحألا ف ) ا

 قوفةققمًاقاش ناكنإو بولط لاحلا هذه ىف ريصلا نإف ء د 0 دوقح وأ

 هيلع بهن إف ءهريغ لتقىلع لمعلاب ءادتعالا ذفنيل لتقلاب هركي ناكةداتعملا

 . هريغ لقي الو ربصي نأ

 . ًابولطم ةداتعم ريغةقشمهيف ىذلا لمعلا ن وكي اههايشأو روصلا هذه ىنف

 تسلف « اهتاذل ةدوصق٠ تسيل ةةشملا نأ روصلا هذه ىف ظحاليو
 نم سيل حورلا ريبطتل ءمسجلا بيذعت نآل , هب ديعتي ًارمأ اهتاذ ىف ةقشملا

 ررضا اعفاد نوكنت اهنآل « بلطت ةداتعملا ريغ ةقشملا امنإ . مالسإلا دصاقم
 ةيمالسإلادصاقملا نمدصقملا ًاقيقحت نوكت ىبف . ىمسأ مفنل ًابلج وأ , دشأ
 . اهتاذل ةدوصقم تسيل و « هل ةنيعتم ةليسو اهنأ ىلع « ايلعلا

 هللاىضرةشئاعةديسلال وقت كلذل و. ةيمالسإلاة عب رشلاف لصالا وه رسلاو



 اممرسيأراتخا لإ ني رمأ نيب ريخ ام » ل هيلع هللا لص ىنلا فصو امنع
 . ,امإ نكي مام

 رمتسي نأ سمشلأا ىف ًامئاق موصي نأ رذ: نم عت ىنلا ىبن اذل
 .«نوءطننملا ءالؤه » مالسلا هيلع لاقو « هموص مث تب نأ هرمأ و سمشلا ىف امئاق
 سل امع هامنو « مايصلا وهو هتاذ ىف ةعاطلو م اع هرمأ نوكي كلذبو

 يذل سم.شلا ىف مايقلا نأ ررقت ىبنلا كلذب و «سمشلا ىف مايقلا وهو ةعاط
 ىنلا لاق دقلو , رذناا ىفاهنع ىبن أذأو « ةيصعم دوصقم ىعرش دصقم

 ءهصسي الف هللا ىصعي نأ رذأ نو « هعطيلذ هلل عيطي نأ رذن نم ٠ : ٍةبككَم
 موضعب وءراهتلا موصو ليلا ا هسفن ذخأ ةباحصلا ضعب نأ ىوردقلو
 مالسلا هيلع لاَقف ؛ اءيمج مه لمأ علو ةةئاِلَص ىنلا غابف ءءاسنلا لا زخعأب هسفن نخأ

 ءهل مكاقتأو « هتمكاشخأل ىفإ د امأ , اذكو اذك اولاق ماوقأ لابام ه
 .ىنس نع بغر نمف . ءاسفلا جوز :أوءدقرأو ىلصأو )2 رطفأو موصأ ىف كح

 .« ىم سيأف

 تسل تادارع صخشأا مزالي الأ ىلع ا آصيرح م ىنلا ناك دقو

 ةبوعصال ىتلا ةمئادلا ةدابعلا بح ناكو « هيلع رارمتسالا قيطي الو « ًاضرف
 ةةالطص لوقي ناك اذا د ءابيلع رارمتسالا ن كمال ىلا ةقاشلا ةدارعلا ىلع اهيف
 كل بح هّللأ نإ ) لوقي ناك( لق نإو اممددأ هلأ ىلإ لامعألا بحأ 0(

 ٠ نكلو هبلغ الإ نيدلا اذ-هدحأ قاشي نا)ةظطَص ل وقي ناكو ( لامعألا نم
 .( اويراقو اوددس

 ريغ ةقشم ابلعج ام صخشلل ضرعي دق ةداتعملا ةقشملا نِإو - ”ه ع
 ءاملاب ءوضولا لجرلا ىلع قشيو « ًاديدش دربا نوكي دقف « هل ةبسنلاب ةداتعم
 تاقشملا ليبستا صخر تصخر كلذلو « رانب هئفدي نآل ليبس الو « درابلا
 ارجاعناكاذإو 2 نيف ىلع حب ملا ف صخرف , لاهحالا ةرئاد ىف ابلعجو

 قى هل صخر ًارفاسم نأك ا 6 ميمتلا ناك ءاملا لاعتسا نع ًاًقلطم ارجع



 بع #1

 ليطي وأ ةديدش ةقشمب نوكيهنم موصلا نأ تبثو اضيرم ناكاذإو « راطفإلا
 ةجاح ىف نوكي نمو « راطفإلا هل زو هنإف « ءافشأا قوعيو ء ضرملا دمأ

 رخآرمأ ل لب « امماذل ال اهرطخ نوكي ىتا تاروظحملا ضعب هل حابب قيضو
 اذإةرورضلاكحب ذخألا بجي لب « تارورضلا لاح ىف تامرلا ثحيبأو
 . ريغلا ق> ىلع ءادتعا هيف نكي مل وأ « مالسإلا لصأب اقلعتم رمألا نكي

 هل ةبسنلاب اباعحي لاح ىف ناك اذإ ةقشملا لمحتي سانا ضعب ناك دقو

 نإ د: 2 يم ىلا لاقف « ضيرم وهو ؛ نأضمر ىف موصي نأك ةداتعم ريغ

 1 . « هئارع قوت نأ بح اك. هصخر ىقؤت نأ بح هللا

 « رودقملا ريغ ف ةذخاؤملا عنا ةيسنلاب هانركذ ىذلا اذه  *.م

 وه «ءاهلع رارمتسالاو اهلاتحا نكمي ةقشم هيف نوكي ايف فيلكتلاو
 . ءابقؤلا قافتا عضوم

 زاوجعوضومىفةب رظن تافالتخا لوصألا ءاملع ريثي كلذ عم نكللو
 هفلكي ىلاعت هللا نأ روصتيال هن أ مأ زود «ليحتسملا 0 ىلاعت هللا نأ

 دقرودقموهامال] ةذخا وم ال هنأ ىلع اوقفتا دق ءابقفلا نأ عمف « ليحتسملا
 ةرعاشألا لاقف ؟ اليحتسم ًارمأ ىلاعت هللا فلكي نأ زاوجىف اوفلتخا

 « لعفي امع لأسيال « ءىش لك قلاخ ىلاعت هللا نآل , كلذ زومب هنإ

 .نولأسي مثو

 وه امالإ فلكي الهنأ ندع ودقىلاعت هللا نإ نيقَمحلا نم نورتك لا لاقو

 .لاقو « ابعسو الإ ًاسفن هللا فاكيال » : ىلاعت لاق دقو « ةقاطلاو عسولا ىف

 5 كلذب هن أحيمس اندعو دقف « جرح نم ن.دلا ىف ميلع لعجأام ١» ىلاعت

 . هدعو هللا فلخي نأ لاحمو دعو ا فلاخم ليحتمء لا فيلكتتو

 « هريغل ليحتسمو هتاذ ىف ليحتسم نيمسق ىلإ ليحتسملا مق ءاملعلا ضعب و

 عمجاكو ءدوسآلاو ضيب آلا نيب عمجاك تاداضتملا نيب عما لثم هتاذ ليحتسملاف

 ( هقغلا لوصأ - ؟١ م١



 دل موال

 «ناضقانتمامهو ؛ ةدحاو لاح ىف فكلاوباطلاب مكحلاكو « نيضيقنلا نيب
 ريغل ليحتسملاامأ ءل وقعم ريغ هنال , هفلكي نأ ىلاعت هللا ىلع زو< ال اذهو
 ةاصعلاىلاعت هللا ةيلاطم الثم كلذل اوب رضو « هفلك-. نأ زوحي ىلاعت هّللاف هتاذ

 لبجاب أ بلاطو :ةيصعملا ىلع مذخآو « ةوقشلا مهيلع هللا بتكدقو « ةعاطلاب
 لاحيو « دانعلاو دو>جلا لهأ نمهنأ ىلزآلا هلع ىف هللابتكدقو « نامإلاب
 عمو « ءال ؛ه ةعاط لاما نم ناكف « ديريام ريغ ىلاعت هللا ٍلعىف عقي نأ
 ليحتسملا نكمملا ىلع عقي فيلكتتلا نأ ىلع اذه لدف « ةعاطلا اوفاككلذ
 . هتاذل ليحتسملا ىلع عقي الو

 ةدارإب رمألا طايترأىهد ؛ ةيمالك ةلأسم ةقيقحلا ىف وه مالكلا اذه نإو

 رظن وه سل رظنلا كلذ نإو « رايتخالاو ربجلا ةلأسمو ةيلزآلا ىلاعت هللا
 . مالكلا مع ىف ةطوسبم ةلأسم ىهو «هقفلا ءاملع

 لخديف دبعلا ةقاطف لخادوهأ هتاذىف لعفلا ىلإ هقفلا لوصأ رظن نإو
 دودح ىف لخادريغوهمأ:هذخاؤملا فيلكستلا عمو « فيلكا دودح ىف
 ,فيلكتلانوكيالةذخا ملاك رتعمو . ةذخاؤملا نع اجراخ نوكسيف ةقاطلا
 ريغ وأ « ع وقولا ردق» نردكحلا ىلاعت هللا لع ىف هنوك ىلإ رظن ريغ نم

 ىصاعلا نأ كمثال في اكل , ام ةلص ال ردقلاو ءاضقلاف « عوقولا ردّقم

 مدقيو  ًارداق ًاراتخم ابكرتي هنأو « ةعاطلا ىلع رداق هنأ ملهي وهو ١ ىصعي
 لخاد لعفأا نأ تانث ؛] ىف كلذ هيقفلا بسحو ٠ ًارداق آراتخم نايصعلا ىلع

 . فلكلملا رودقم دودح ىف

 فياكدتلا حصي له ىهو. ةيرظن ىرخأ ةلأسم نوريثيو - 55
 قلعت عض ةالصلاب فيلكتلا حضي لبهف ؛ هتحص ىف طرش ىلع قلعم رمأ ف

 باطخلانوكي و:فيلكسلا حصي هنأ ءابقفلا ضعب لاق « ناعإلا ىلع |هتحص
 ءادالا ةدص طرش وه ىذا ْن امبالا نأ عمو « نينمؤملا ريغ ىلإ آهجوم

 ةيلمعلا تافيلكتلاب نويظام ممنأ ءالؤه ررقي كلذ لبعو « مهنم ن قكيال



 د سل

 نآل؛ةيلمعلاتافيلكتتلاب نيبطاخم ريغ مهن] ءابقفلا رورمج لاقو « ناعإلا لبق
 . ناعإلا وهو ةحصلا طرش ًايفوتسم نوكي نأ فيلكتتلا طرش

 لاعفألا ةيلباقوهوءلوصألا ءايلع اهريثي ةثلاث ةئأسم كاتهو  ««.ا/
 عضوم ىهىنلالاعفألا نإ ةل زتعملا لاقف , ةبانإلل اهب فيلكتتلا قلعت ىتإ

 « سفنلل رايتخاو ءالتبا تافيلك-تلا نأل كلذو «ةبانإلا لبقتال فيلكتلا
 رسكل ةيلبعو ةيسفن تافيلكت تادايعلاف ؛ امف عضوم ةبانإلل نوكمي الفا
 ناي » : هير نع ةياكح هَ ياكم ى هذا لاق دقو ؛ اهئدج عنمو سفنلا تاوبش

 .ىناداعمل تيصتنا اهنإاف كسفن داع مدآ:

 «ةباناللةهلاصابلك نكست ل نإو , ةبانإلا اهلخدت اهنإ ءابقفلا روبمج لاقو 0

 :ةيلاملا تأفم لكلا لكوه وقبانإلا لبقب م هق:ةثالث ماسقأ تافيلكتلا نأ كلذو

 لبقي ؛ مسقو , موصلأو ةالصلاك ة :ديلا أ تادأب هلأ وهو ةبانإلا

 ,لاملاو ندبلا نيب امتادأىف عمج ىف
 لبقيال مسقو

 ١ تادابعلا وهو « رذعلا مايقدنع ةبانإلا

 ةردقلادنعةبات [الف ء ىدب رخآلاو , لاماممد>أ نييناج هل نإف « جيجا ىهو:

 بفانلا نو وكي ؛ةيانإلا زو# جحا ءادأ نع ًازجا ءناكاذإو« هيلع ةي ف دبأأ

 جب الجر ىأر دق بلكي ىثلا نأ ىوري هنأو 6 كلذ لبق حلا ىدأ دق هنع

 نع جح هل لاقف ال لاقف ؟ كسفن نع تججحأ 4 لاقف « هريغ نع

 , كريغنع جح مث كلسفت

 هتاص ثيح- نم مسهل فيلكتلا هب ق ولعت ىذلا لعفلاو اذه ل /

 :ةعب رأ م اسقأ ىلإ دايعلا قو ىلاعت هللا قا

 ءديعلاقح صلاخ وه امو « صلاخ ىلادت هيل :قح وهام : لوألا مسقلا

 قدحو . ناقحلا عمتجا امو« بلاغ ىلاعت هللا قو « ناقحلا هيف عمتجاو-

 . بلاغ ديعلا

 ةيعاتجالا رومآلا لكو. تادابعلا ىبف ةصلاخلا ىلاعت هلا قوقحامأ

 ىلع ءادتعا عفدابيفنوكسي نكلد لجأ قع ىلع ءادتعأ أبيف نركد ال ىلإ
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 دلحو ؛ ىنزلادخ , برشلا دحكو ىلا ء دحكو هللا ليبسفدابجلاك عمتجملا

 . ىوعد ىلإ امهيف تايثإلا جاتحيال كلذلو « ىلامت هلا قمل ناتباث رخل
 .لع مسقلا كلذ نم الك تادابعلاو ؛ طاقسإلا الو ؛ وفعاا نالبقي الو

 . هلل قوقح جحلاو موصلاو ةالصلاف ءان رشأ ام

 .نكلو « ةصلاخلا ىلاعت هللا قوةح نم ةاكرلا نأ ىلع ءابقفلا قفتا دقو
 , جحلاو موصلاو ةالصلاكةينلاب الإ ىدؤت ال ةدابع ىهأ فالخلا عضوم
 .راغلاو عدلا ةاكز ادع مف ة ةينلاب الإ ىدؤت ال ةاكزلانإ ةيفنحلا ءارقف لاق

 ىلإ اهؤادأ جاتح ال ةا اكرلا نإ ءابقفاا روبمج لاقو ء ضرألا ةنوئم امنأل
 دقو « هوتءملاو « نونجملاو ريغصلا لامف بجتاذلو , لاملا ةنوئماهنأل , ةينلا
 , .تانامضو قوق نم هلمحتي ام لك اهءاصن ىف بح 6 فيلكتلا مهنع طقس

 امأ , دابعلا قوقح نه وحنلا كلذ ىلع قلعتت ىتلا نويدلا نأ ديب « دابعلل
 . ةصلاخلا ىلاعت هللا قوقح نم ق> ىهو ىلا»: هللا نيد ىبف ةاكزلا

 .كالمألاو « نويدلاككلذو , ةصلاخلا دابعلا قوقحوه : ىناثلامسقلاو
 .قوقح ابلك هذبف « ءاقبو القن لاومأللاب قلعتيامم كلذ ريغو « ةئارولا قحو
 .دبعةب وت ىلاعت هللا ليةيالو ' ملظ دايعلاة وقح ىلع ءادتعالاو , ةصلاخ دابعلا

 . افعو هبحاص هطقسأ وأ هادأ !ذإ الإ دابعلا قوّةح نم اح لكأ دق

 داحآللةصاخ ةحاصم ظفح هيف نوكي ام هنأ مسقلا اذ عماجلا لوقلاو
 « لاوحاللا ضعب ىف قحلا هل نم ضيوعتلاو طاقسإلا لبقي قحلا اذهو

 . قوقحلا نم كلذ ريغو « جاوزلا ىف ةقفنلا قحو ربملا قحك

 لاقو « فذقلا دح" بلاغ هللا قحو ناقهلا هيف عمتجا ام : كلاثلا

 ىلع:كلذ ىف ىناساكلا لاق دقو « ديعلل صلاخ قدح فذقلا دح نإ ىعفاشلا

 رئاشيف كة يف ىوعدلا طرتشتف ءديعلاقح صلاخ فذقلا دح ىعفاشلا لصأ
  هف بلغملا وه ناك نإو هنأش زع ىلاعت هللا ق> اندنعو «دايعلا قوقح



 ا م

 هيف كرتشتف , كتحلا نع هضرع ةنايصب عفتني هنآل ؛ قح هيف دبعلل نكلا
 . ,(١1)ةيجلا هذه نم ىوعدلا'

 وهو هلل صلاخ قح وه ليقف , ًاضيأ هيف ءابقفاا تفلتخا ةقرسلا دحو
 اوطرتشا ةيفنحلاو ؛ ةموصحلا هيف نوطرتشي ال اذإو , ءابقفلا ضعب لوقت

 بتكحا| ضعبف « مدنع بتكلا تارايع تفلتخا دف نكلو . ةموصخلا

 ةيكلمنم دخلا طورش رفاوتتلةموصخلا طارتشاو . ًاصلاخ هلل قح هريتعا

 .قحررظم ةموصخلا نآل ,هيف اح دبعلل ريتعا» ابقفلأ ضعبو « ةزرحم ةمرتح

 هل نأ ىلع لدي كلذو « كرت ءاش نإو ءدحلا ةءاقإ بلط ءاش نإف , ديعللا

 نأ هل سيلف مصاخ نإ هنأ ليلدب « بلغلا وه هللا قح ناك نإو ٠ اح

 . طقسي وأ وفعي.

 ءصاصقلا وهو بلاغقح ديعللو ٠ قح هيف هل نوكي ام : عب ارلا مسقلا

 نإف « تايدتناك مأ ًاصاصق تناكأ ءاوس « ماع لكشب - اندلا تا وقعو

 ببحو وفعي نأ نآل بلاغ ديعلاقحو « ءادتعالاعنم ًاقح ايف ىلاعت هللا

 عابتاف ءىش هيخأ نم هل ع نف » : ىلاعت لاق اذلو وفعلا ىف مالسإلا

 « قحلا كلذب ميركلا نآرقا حرص دقو . ناسحإب هيلإ ءادأو فورعملاب

 لتقلا ف فرسي الف ًاناطاس هيلول انلعج دقف ًامولظملتق نمو « : ىلاعت لاقف:

 . ًامولظم ناك هنإا

 لول هئايلوأ وأ هيلع ىنجلا وفع لاح ىف هنأ ىف هروظم ىلاعت هللا قحو

 ىغبلاب اوفرع نمت ناك اذإ ةيريزعت تابوقع ىناجلا ىلع ررقي نأ رمآلا
 لك دنع امتاد تباث ةيريزعتلا ةبوقعلا ىف رمآلا ىلو قح نإو ءداسفلاو.

 ءداسفلاعنم هب طونم رمآلاىلوو . ضرألا ىف داسفإ ءادتعالان آل « ءادتعا

 ناك قي رط ىأب هيلع ىنجملا نم ًاوفع لان دق نيعلا ءقاف وأ لئاقلا ناكاذإو.

 2 9/١ ص فاؤنلل ةنوقملاو ةميرجلا : مم صاج عئادبلا(١)
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 ,عنيقفتم ءاملعلا لاق كلذلو . رمآلاىلو هالوتي قاب عمتجملا قح نإف وفعلا
 اهنأش نم ةلآ ريغب لتقلا ناك نأب ةبيشب صاصقلا ةبوةع تطقس اذإ هنإ كلذ

 عم هعاونأ دشأب ريزعتلا نوكي نأ بحيو « ريزعتلا بحي هنإف لتقت نأ
 .(1) مدلا ءايلوآل ةيدلا بوجو

 . ىلع ءادتعالاو ءامدلا مئارج ىلإ رظنت ةيرصملا نيناوقلا نإو اذه
 .ءافش ىلإ تبا دق ةعيرشلاف « ةعيرشلا ةرظن ريغ سفنألاو فارطألا
 ةيعضولا نيناوقلاو , عمتجملا قح طقست نأ ريغ نم الوأ هيلع ىنجملا ظيف
 ءادتعالا ريتعاف , نيقحلا ظحال مالسإلاف , طقف عمتجلا قح تظحال

 .لاق اذلو « عمتجما ىلع ةيانج هربتحا اذإ سفنلا ىلع ءادتعالا ًاصوصخو

 سفن يغب ًاسفن لتق نم هنأ ليئا رس] ىنب ىلع انبتك كلذ لجأ نم ٠ : ىلاعت
 امحأ امنأكف اهايحأ نمو « ًاعيمج سانلا لتق امنأكف ضرألا ىف ًاداسف وأ
 اذه ةظحالم عم مالسإلا نكلو , اط صاصقلاب اهؤابح] د « ًاعيمج سانلا
 . (9) هيلع ىنجملا ىصخشاا بناجلا ظحال ماعلا بناجلا

 :اهطزنأ ىتلا ةعيرشلا هاجتا هجتا دق باقعلا لع ىف ثيدحلا ريكفتلا نإد

 . ًانرق رشع ةعبرأ وحن نم بويغلا مالع

 :1 . ىبرملا ركسفلا ركفلا راد فلؤملا +٠١ ص ةبوقعلاو ةميرجلا(١1)
 : ردصما سفن (؟)



 ما

 حاجسلا بابلا

 هبلع موك- ىلا

 .باطخ هنإ أنلق دقو 5 سس + ىلع ة هقب اسلا باوباآلا ُْق تمالك ب بي ٠8

 نإو « ًاعضو وأ ًاريخت وأ ًافك وأ ًايلط نيفلكملا لاعفأ قلعتملا ىلاعت هلا

 عرشلا ىف 1 احلا ىلع مالكلا) بوجو هايانث ف ىوطي فيرعتلا اذه

 أم قلعتت ىلا لاعفألا ىلع مالكا نوضن اف « 4 انماكت دقو 2 ىالسإلا

 . مهاعفأ تناك نيذلا نيفلكملا ىف ملكستن نأ قب « اهانركذ دقو ماكحألا

 8 مهيلع موكل 9 كئلوأو 3 ابعضومو ماكحالا قاعتم

 لوبقلاب هلاعفأ لع مكحي ىذلا وه هنأل , فلكملا وه هيلع موكلاف

 . ةلخاد ريغ وأ « هنع ىبنملا وأ هب رومأملا ةرئاد ىف ةلخاد اهتوكو درلا وأ

 داع وه ممافلا ك_دملا لقعلاف « مبفلاو لقعلا وه فيلك.تلا ساسأو

 . ىدمألا كلذ ىف لاق دقو « فيلكتتلا

 فيلكتلان آل, امهافالقاع نوكي نأ فاكملا طرش نأ ىلع ءالقعلا قفتا

 دجو نمو هب ءأأو داماك ؛ لاحم مهف الو هل لقع ال نم باطخو « باطخ

 ًايضتقمو ًايهن وأ ا رمأ هن وك نم هلصافت نود باطخلا لصال , مهلا لصأ هل

 4 ةعاطلا بجأو هنأو« ىلاعت هّنيا وه هب رمآلا نوك نمو 4 باقملاو باو كل

 ةميهلاو د املاك لب صاقتلا مهف ىلإ رظنلاب د وهف 2 زيعال ىذلا ىصلاو نونجملاك

 نم دوصقملا نآل ًاضيأ الكت موف رذعمتيو 2 باطخلا 0م لصأل ةسنلاب

 امأو . هليصافت مي ىلع فقوت باطخلا لصأ مف لع فقري م«”فيلكتلا

 ماف ريغ ًاضيأ هنأ ريغ زيمملا ريغ ةهميقت ل م مهفيال ناك نإو 2 زيمملا ىصلا

 ًافلكمإًاملكتم هنوكو ىلاعت هيأ دوجو نم لقعلا لماك ه4ف رعب ام لاكلا ىلع

 م امم كلذ ريغو « ىلاعت هللا نع غلملا قداصلا لوسرلا دوجو نمو «دايعلا
0 



 م

 قبي مل ثيحي غوابلل ًابراقم ناك نإو , فياكتلا دوصقم مهف هيلع فقوتي
 بجاولا همبفك همبف ناك نإو هنإف « ةدحاو ةظلل ىوس غولبلا نيبو هنبب
 ىلع هيف هرورظو ًايفدخ هيف مهفلاو لقعلا ناك امل هنأ ريغ . ةظحل دعب هفيلكتل
 وهو ًاطءاض هل عراشلا لعج هب فرعي طباض هل نكي ملو « جيردتلا
 : مالسأا هيلع هلوق هللدو « هيلع ًافيفخحت هلبق فيلكتلا هنع طحو , غولللا
 نعو « ظقيتسي ىت> مئانلا نعو ؛« غلب ىد> ىلا نع : ةثالثنع مقل عفر »

 . ,00) قيفي ىتح نونجملا

 : رومأ ةثالث ةنم دافتسي مالكلا اذه نإو

 ,ىلاعت هللا نم باطخ فيلكشلا نآل , لقعلا فيلكتتلا دامع نأ : اطوأ
 . هانعم كرديو لقعي نم الإ باطخلا كلذ قلتي-الو

 ء رغصلا ذنم لاهكلا ىف ريسي هنأو «٠ جردتيو ومني لقعلا نأ : اهناثو
 . هومن لماكتت اذإ الإ فيلكتلا دح ىلإ لصي ال هنأو

 ىتح « نآ دعب انآ ثدحي هنأل , فخ رمأ ًاجردتملقعلاو م نأ : اهثلاثو
 وهو . رهاظ طباض نم هل دبال اذه نإو ٠ المأك هجردت ةيامت ىف رهظي

 غولب دنعو « هلاكو لقعلا ناصقن نيب الصاف ًادح غولبلا ناكف . غولبلا
 . فيلكلتلا نوكب لصافلا دملا كلذ

 ريغ ىصأاو « زييقلا دقاف وهو نوئجملا نأ ظحالي نكلو - ٠”
 هلام بجو ًائيش امهدحأ ف لثأ اذإف . ةيلام تافيلكت امهب قلعتت هلثم زيمملا
 نأ ءابقفلا رورمج ررق دقو « امللام ىف ةيدلا تبجو ةيانج امهدحأ ىنج اذإو
 بجت راقلاو عرزلا ةاكز نأ عامجإلاب ءابقفاا ررقو« اطام ىف بجت ةاكرلا
 هنإ لاقي فيكف , فيلكتلا نم عون اذه نإو ' امههرامثو امبعرز نم
 . بوجولا اذه عم امملع فيلكتال

 .ا”إ"« 2 1ا6١ صا ىدمألا ماك-الا لوصأ ىف ماكحإلا )١(



 ممول

 ماكحأ, نيبطاخ ريغاناكنإ و امهنأب كلذ نع ل وصآلا ءاءلع باجأ دقلو
 «ةيناسنإلا ىنعم امهيفتققحت دق هدايع وه ىنذلا زييغلا دوجو مدعل فيلكتلاا

 قوقحلاهذهلمحتت ةمذامط تاعجو ؛ ًافوقح امط تلءج ةيناسنإلا هذه نإ م٠
 ةنوثمماكحألاكلتف,ةيكلملا هذه امط تمادامو , امها ومأ ىلع ةيكلم امبلف
 . هتافيلكتو ةيكلملا

 اذه امبتمذب تقاعتو اقوقح امط تتبثأ ةيناسنإلا هذه نأ نيبقي اذهبو
 ىتلا ةيلهآلا ىف مالكلا نم دبال الماك عوضوملا نيبقي ىكل هنإو ؛ تابجاو.
 . لقعلل ًارثأ تبثت ىتلا ةياهألاو , ةيناسنإلا ىضتقم تبت:

 ةيلمالا

 نأ ىنعمب مازتلالاو مازلإلل صخشاا ةيحالص ىهةيلهآلاو ١١”#-.
 ؛هريغلبق قوق> هل تبثتو , هريغل قوقح همزلت نآل اح اص صخشلا نوكي
 : نيةدعش تاذ ةيلهألا نأ نيش كلذب و 3 قوقملا هذه مزتلي نآل اًكاصو.

 . قوق هيلع تبيشت نأو ظ قودح هل تنك نآل هتيلهأ : اهادحإ

 هل لعجت تافرصتو « هسفن ىلع تامازتأا ءىشني نآل هتيلهأ : ةناثلاو

 . هريغ لبق اقوقح
 , هتينانإ ىضتقم هل تبث هذه « بوجولا ةيلهأ ىمست : ىلوآلاو

 . اناسنإ هن وك اهتوش ىف لصألاف

 لب « ةياسنإلا درجع سيل اهتوبث ىف لصآلاو « ءادألا ةيلهأ : ةيناثلاو

 . زييقلا اهتوبث ىف لصآلا

 : بوجولا ةيلعا
 ناك أ ءاوس ناسنإلا دوجو درج ققحتت بوجولا ةيلهأف ” 

 ناكأ ءاوسو « ديشر ريغ ناك مأ اديشر ناكأ ءاوسو . ايبص ناك مأ غلاب



 سل ا“ سس

 . دبعلا دنع اهنم لكك أ رخلا دنع بوجولا

 ةيفنملا ءابقف لوقيو « تومي نأ ىلإ ناسنإلل رمتست ةيلهآلا كلت نإو
 . هاياصو ذيفننو ةافولا دعب هنويد هنع ىدؤت نأ ىلإ هل رحتست اهنإ

 قاعتتةمذلا هوس ًايرابتعا ًارمأ ءادألا ةيلهأ دوجول ءابقفاا ضرف دقلو
 .ىضرف رمأ ةمذلاف « ةيلهألا كلت هتضتقا رمأ وهو ,تابجاولاو قوقحلا هب
 تاما زيلالا راسو نويدلل الع نوكيل ًادوجوم ض رف 4 ىراتتعا ىردق#

 احلاص ناننإلا نوكيل اهدوجو ردقي ةمذلا نأ ةماع ةرابعبو تافيلكتلاو
 . مأزتلالاو مارلإلل

 ريثكف«نون اقلاوعرشلا اياضق ىف بيرغ رمأب سيل ىريددقت رمأ ضرفو
 . اهدوجو عراشلا ضرف ةيريدقت رومأ ةينوناقلاو ةيعرشلا رومآلا نم

 نأ ىنكي ذإ « اهريدقتو ةمذلا ضرف ىلإ ةجاحال هنأ ءاملعلا ضعب ىريو
 هتيد ءافياسا قح هل نب ءادللن وكي نأو ) قوةحهل ام ةيلاطملا .صخشلا تبثت

 . )١( مازتاالاو مازلإلا طانم وه عراشلا رمأو 4 هلام نم وأ هنم

 . ةمذلا ضرذف بجوأو «رارسألا فشك ب حاص ىأرلا اذه در دقلو

 ادي, ناسنإلاو « ةجرادم ىفناسنإلا عمجردتت بوجولا ةيلهأ نإو اذه
 4 ديشر ريغ وأ ًاديشر الجر مث ًازيم ًايبص مث زيم ريغ آبص مث ؛ ًانينج

 .نوكتو « ًاناسنإ ةايحلا ىف هرورظ ذنم هل ةلماكن وكس" بوجولا ةيلهأ نأو
 . نينجلا دنع ةصقان

 : نينجلا ةيلها
 #١”«  هل تبث ابنآل نينجلا دنع ةصقان نوكتت بوجولا ةيلهأو ,

 )١( ميهاربإ دحأ خيشاا موحرملا انذاتسال اهضراوعو ةيلهألا .



 مع

 .«لاوزلا رطخ ىلع هل تبثت ىلا هقوقحو , تابجاو هيلع تبثت الو ًاقوةح
 ٠ نيمبسل كلذو

 .,مدعلا كح ىف نوكتيف «ًاتيم دلوي دقف « ءاقبلاو ةايحلا لمتحي هنأ : امطوأ
 .ناسنإلا قوقح هل نوكتف , ايح دلوي دقو « قوقحلا نم ءىش هل تبثي الو

 ., ًاقلطم قوقح هيلع تبثت نآل حلصي ال لاتحالا اذه عم ناكدقو « ةلماك
 رهاظ ىف ةيناسنإلا هتايح قةحتت مل نإو . العف ًادوجوم ناكامل هنكلو

 ٠ قوقح هل تبت دوجولا

 .كرحتي ذإ « ابنم ًاءرج همأ نطب ىف دوجوم وهو ريتعي هنأ : امييناث
 .تناكنإو اهقتعب قتعيف ماكحأ نم ابقحلي ام ضعب ع راشلا هيطعيو « اهتكرح

 . هتايحب القتسم الماك لاصفنالل دادعتسا ىلع ءزج هنكلو « ةمأ

 :اهنعلاصفن الل هتيحالصو همأ نم ًاءزج هن وك . نيبجولا نيذط ًارابتعاف
 دقو :« قوقح هيلع بجي الو « قوقحلا عراشلا ءاطعإ اه:ود القتسم هنامحو

 .نوكن همأ نطب ىف نينجلل تبثت ىتلا لاومألا نأ قنحلا بهذملا ءاهقف ررق
 ىلع ةظفاحملا ةرئاد ف فرصتلا الإ نيمآلا اذهل نوكي الو نيمأ دي تح

 .ىف انينج ماد ام ةيلاّتحا هتيكلم نآل كلذو , اهتيمنت ىلع لمعلا ال لاومألا
 -هيلع نوكي نأ زوحي هنأ ءاهقفلا روهمج ررقو « دوجولا ىلإ جرخي مل همأ نطب
 .نوناقلاض رفدقاو « ظفحلا ةرئاد ىف نكلو , لاملا اذهىلوتيىلو وأ ىو

 .عيضت ال ىتح « هلام نوئش ىلوتي ىلام ىلو نينجلا نوكي نأ ١١9 مقر
 ٠ هل تيثت ىلا كالمالا دسفت الو : تالغلا

 ا : نودلوي نه ةياعأ

 ”اوناك أءاوسنوداوي نا ةلعاكة راهآلا تبثت ةدالواا درجعبو - 15
 : ىتنأي ام مهل ةبسنلاب تبثي كلذ ىلعو « نيزيم ريغ مأ نيزيم

 .ءايلوأللا اهب موقي ىلا تافرصتلاب مازتلالل ةح اص مهتمذ نوكست )١(
 . تافرصتلا هذهب نوديقتيو,نوناقلاكعتو عرشلا محب ةزئاج نوكنتو نريلاملا



 مل م ال سس

 لبقاودشرنإف ٠ مهءاكحأ نع اولختي نأ مهعسي الو ٠ نيدشار اوغلب اذإ.
 تامازتلالاهذبب اوفوي نأ مث مويلع بجو , تامازتلالا هذه ماكحأب ةافولا
 عراشلاممل هغوس ام ةرئاد فو « مهعساب تناكاهب تمزلأ ىتا تافرصتلا نآل

 . تافرصت نم -

 مطاومأ ىف بجيف « لاملا ةنوتم نم وهام لك مهام ىف تبثيد (ب)
 ةاكرلا نآل « ءابقفاا رورمج دنع تاوكرلا مهام ىف بجتو « ريشعلاو جارألا
 . لقعلا لامك اميف طرتش ىتح «؛ 8 ىلإ ] جاتحت الو مدنع لاملا ة هن ودم

 ةفينح ىأ بهذم ىطتقم ىلع م ملام ف ًاضيأ بجيت رطفلا ةقدصو

 . فسروا ىنأو .

 :«براقألا ةقفن ىهو.ةيلاملاةنودملا هبشتىتلا تالصلا ًاضيأ مهمزلتو (> )
 «ةرسألاميظنتل عراشلاامبجوأ ةيلام ةن وم ىه لب « ةصلاخ ةدايع تسيل ىبف

 ابينغ دسي نأ رزآتلا بجاو نف . ةرزآتم ةنواعتم ةعاتجا ةدحو ابلعجو

 . اهريقف ةجاح.

 نال لاومأ ن م هفلتي ام ناهض همزليف ) رصداقلا هفلتي م ناهض ( د 9 ْ ١

 نآل 0 ةدامعلا ليبق نم سيل مادام ىلام وه ام لك بوجوأ ةحاص هتمذ“

 لاملا تبق 6 رساملا براد 2 فاتلل صض وعيب لام نامضأ اذه نم دوصقملا

 ءادشرلا ةمذ 510 نيرصاقلا ةمذف هيصو وأ هيلو هلام هنع هيدؤيو « هتمذ ٌّى

 .٠ لاملا هعوض وم نوكيو )2 ةدايعلا يبناج هيف بلغي ١ ىمأ لك قب

 ءادآلا ةيلهأ
 ًاحلاص_صخشلان وكب نأ ىنعمب ةلماعملا ةيلهأ ىه ءادآلا ةيلهأ 6

 )١( هيلع موكحملا باب ىف راتاا حرش ىلع بوجولا ةيلهأ ىف مالكلا ىف اندمتعا «
 لوصأ ىلعرارسألا فدك ىلعو « هيلع مومكحملا باب ىباثلا ءزجلا ىف لوصولا ةآره ىلعو
 موحرألا انذاتسأل اهضراوعو ةياهألا ةلاسر ىلعو #١ ؟*ص عبارلا دلجما ىف مالسإلا ىف

 . ميهاربإ دجأ خيشلا“



 تا

 -6 تافرصتاا هذهب هريغل قوقح ءاشنإو , هتافرصت نم قوقح باس زك ال

 .دقلو «ًاديشرغولبلا وه كدحو ؛ ىعرشلا فيلكلاب اهلا ىف نرققت ىهو

 .ةيحالصامن] اولاقف « تادابعلاو تامالعملا معي افي رعت لوصألا ءايلع افرع

 .ردصيف « اهب ةذخاؤم نوكي ثيحب « ًاعرش هريتعم لاعفأ هنع ردصت ناسفإلا

 ٠ ةمزلم ةيعرش تافرصت هنع

 .« ةلماك ءادأ ةيلهأ تبث لقعلا لكاذإف « لقعاا وه ةيلهألا هذه طانمو

 . ءادأ ةيلهأ تتبثا لقعلا دفف اذإو , ةصقان ءادأ ةيلهأ تترث لّقعلا صقن اذإو

 ٠ : بترارمأ بترتي اذه ىلعو . ًالطم

 .لاكدنعتتبش ىهو « ةلماك ءادأ ةيلهأ : نايسق ءادألا ةلهأ نأ : امطوأ

 :دشرلا عم غولبل !ابو « ةيعرشلا تافيلكتلل ةيسنلاب صخشلا غول لقعلا

 . ىصلل ةسنلاب نوكت ىهو « ةصقان ءادأ ةيلهأو « ةيلاملا تالماعملل ةسنلاب

 دوةعلا رئاسو ةيلاملا تالماعلا ىف الإ نوكنال ىهو « همشي نمو زممملا

 ىصلافاه ريغوجحوةالصو موص نم ةيعرشلا تافيلكتلا امأ « تافرصتلاو

 . زيمملا ريغك اهيذ زيمملا

 .ءادآلا ةيلهأل ةبسنلاب هتدالو دعب ناسنإلا راودأ نأ : ىناثلا رمآلا

 . راودأ ةثالث ةدالولا دعب هل نوكيف ة ةنس عبقت

  ًايصن وكيل احلا هذهىفو ؛ زييمتاا نس ىلإ ةدالولا نم : لوآلا رودلا

 .فرعي الف«ةيعرشلا تافرصتلاهب ن وكت ىذلا لقعلا دقاف نوكتيو « زيمم ريغ

 .عيبلا نأو ءاهيف ًاتباث نكي مل ةيكلملا ىف ايش دجوي ىأ ء بجوم ءارشلا نأ

 ءهل تبثت هنإ انلق دقو , هكلم نغ عيبملا جرخم عيبلا نأ فرعي ىأ بلاس

 هلام ىف ةقفنلا بجتو « هنع ثرويو ٠ ثريف ةلماكب وجو ةيلهأ ةدالولاب

 ءادأ ةيلهأ هل تبثتال نكسلو « اهبوجو ىف ةيفنحلا فالخ ةاكرلا ىلع بجتاك

 -هترابع نآل . ةيعرشلا تافرصتلا نم فرصت هنم حصي الف . هلقع روصقل

 .. ةيندب ةذخاؤم هلاعفأ ن نم ءىث ىلع ذخاؤي الو« ابل ةميقال ًاوذل نو وكت

 . هفلتيام هلام ىف نمضي نكلو



 د

 تافيلكتلا نمايش فاكي الف فيلكا طانم ىه ءادالا ةيلهأ نإو

 , تادابعلا نم برقي اه ايف باطخلا نوكيي وأ ةدابع دعت ىنلا ةيندبلا
 ةدايع ةرافكلا نآأل , ةرافكلا هيلع بجيت ال أطخ لتق اذإف . تارافكلاك
 . هلام ىف ةيدلا بوجو عم هيلع بجت الف ء بنذلا رفكت

 نع نسا هيف لقتال زيمتلا رودو ٠ ْغ وليلا ىلإ زيمعلا رود : ىناثلا رودلا
 بوجوةيلهأهلان رشأاك وهو « زييمتلا غلب الو زهيقلا اهغلبي دقو « نينس عبس
 ةءلهأامأ .هيفلاّحاالىذلا ىناسنإلا دوجولاب بوجولا ةيلهأ لاكذإ « ةلماك

 تشن كلذأ و « صقان هنكلو « كردي القع هل نال هدنع تيثت امنإف ءادالا
 , تافرصتلا ءاشنإو قوقحلا ءادآل هترابع حلصت كلذلو « ةلماك ريغ ةصفان
 تافرصتلا مسقنت كلذ ىلعو ؛ اضع ًاعفن عفان وهام الإ اهنم حصيال نكلو
 : ماسقأ هلالث ىلإ هل ةيسنلاب

 لوبقك ذفنتو هنم حصت هذهو « اضع ًاعفن ةصقان تافرصت ( ابلوأ )
 نذإب تاببلا هلوبت ةيصولا نوناق ديق نكلو « اياصولا لوبقو «تاببلا
 . ةيصخشأ!لاوحألا ةمكح نذإو ىصولا

 ةلطاب ,نوكت اهئإف هتيصو وأ هتيبكا اضع ًاررض راض :ىلاثلا مسقلا و
 ,شحافنيغبهؤا رشوش حاف نبغب ةعبب كلذكو ؛ ةزاجالل لباق ريغ ان الطب
 . ًاضرأ ةزاجالل لباق ريغ انالطب الطاب نوكيف « عربت ىلع لمتشي هنإف

 انالطب لظبب الع ونلا اذهو ٠ ررذلاو عفنلا نيب ددرتم : كلاثلا مسقلاو
 اهريغولسلاو ءارشلاو عيبلاك . ىلولا ةزاجإ ىلع اهقرتم نركيي لب « اقلطم
 هلق صقنلو ٠ ةديفم ريغ وأ هل ةديفم نوكت نأ لمتحت ىلا تافرصتاا نم
 . ةيأر لإ ةيلو ىأر م

 نإ اهئاشنإل ةهلاص ةميلس هترابع نوكست اهب شئامو تادايعلل ةيسنلاب و
 .اهنادآل هيدي وءهدوعي نأ ةيبأ لع نكسلو « امزال اءاط ةنم ةبولطم نكت مل

 زييمتاا نس ىص غلب اذاف , ةمالسإ حصي هنإ أولاق ةميلس هترابع نآلو
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 ىح .« نييلسملا ريغ هيوبأ نم عزنو « هنم لبق همالسإ نلعأو ًازيمم ناكو

 هنإف «زيمملا ريغ ىصلا ةجوز تملسأ اذإ هن] اولاق دقو « هنيدىف ارثويال
 بترتتو همالسإ حصير و ٠ مالسإلا هيلع ضرعيف زييغلا نس غل يح رظتني

 .امهريغو ثراوتو ةقفن نم مالسإلا ىلع بترتت ىتلا ماكحألا لك هيلع

 ,هتدرب دتعيناف رطلا لاق؟ أدت رم دعي ثيحب « ةدرلا هنم عقت له نكللو

 نم اهيلع بترتي ام رخآ ىلإ ... هجاوز منعيو ؛ هجوز نيب و هندي قرشيو

 اهيب قرفو « لبقتال هتدر نأ ررقو كلذ ىف فلاخ فسوي ابأ نإو «راثآ
 ,هنمهبدتميف , اضحم اعفن عفان فرصت مالسإلا نأب هنم مالسإلا ةحص نيبو
 . هب دتعي الف ؛ ًاضحم ًاررض راض فرصت ةدرلاو

 ءابقفلا نم نوريئك هعمو « ىعفاشلا بهذمو « ةيفنحلا بهذم هلك اذه

 الف , همالسإ نلعأو ًارفاك ناك اذإف , نيريتعم ريغ هتدرو ىصلا مالسإ نأ
 ةتدر ىلإ تفتليال دتراو هيوبأ مالسإب السم ناك نإو , هنالعإل تافتلا
 ةنكمال ا زيمم ناك و لو هلقع صقت نآلو «هيوبآل عبات هرغص ىف هنال ,ًاضيأ
 نع الوئكدسم دعب تح « حيحص | داقتعالا اهيلع موقي ى ولا ةلدآلا كاردإ نم

 هلاعفأ للع ذخاؤم ريغ نوكي : لوقعملا نم سيل هناآلو «ةدرلاو نامإلا
 . مالسإلا هنم حصيو ةدرلاب قطنلا ىلع كلذ عم ذخاؤيرو ؛ هلارقأو.

 لك هيلإ هجرت رودلا اذه ىفو « القاع خولبلا رود : ثأأثلا رودلا

 عراششلاهب بلاطي املكوموصلاو جحلاو ةالصلاب بلاطيف « ةينيدلا تافيلك-تلأ
 لتق اذإف « هلاعفأ لك ىلع ذخاؤيو. ةيعرش تافيلكت نم لقاعلا ناسنإلا
 اذكهو.ةداج نين امثدلج فذق اذإو « ىنزلا دح هيلع مقأ ىز اذإو هنم صتقا
 اذإةيمالسإلا تابوقعلا لك هيلع عقوتو « ةيمالسإلا تافيلكتلا لكب بطاخم

 . اببجري ام بكترا

 اذإ هلام هيلإ لسيال هنإف هلاومأ ةرادإو تافرصتلاو دوقعلل ةبسنلاب امأ
 اذإ ىتحىئاتبلا اولتباو ه : ىلاعت هلوقل كلذو . ءابقفلا قافتاب ديشر ريغ غلب
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 .فلتخا دقف ٠ مها ومأ مهل اوعفداف ًادشر مهنم متسنآ نإف , حاكذلا اوغلب
 . هئاهتنا تقو قد )2 عنملا كلذ ىدم ف ءابقفلا

 اذإف « نيرشعلا وةسماخلا غلبي ىتح رمتسي عنملا نإ ةفينح وبأ لاق دقف
 كلذو.ًابيفسوأ ًاديشر هن وك ىلإ رظن ريغ نم القاع ماددلام ام هيلإ ملس اغلب |

 .هيلع رجحالفآدجن وكي نأ روصتي و.« ىركفلاو ىمسجلا هجضن ا هن
 . هفسلا يف مالكلا دنع كإذ نيشسو « «مفس

 .ىورف«ةفين> ىلأ نعةيدارلاهي ةفاتخا دق ةفيند ىأ دنع 3 ىدمو
 ىلع هؤاليتسا رمتسي نكلو « هلام ىف ىلولا فرصتي ن نأ زيميال عنملا نأ
 تافرصت الإ هيف نوجت الو « نيرشعلاو ةسماخلا ىلإ ثبعلا نم هعنم لاملا
 24 فسلا لع رجحال هنأ نم هيهذم ىلع آريس كاذ نو كو , ةئايصلاو ظؤوملا

 .لا> باحصتسا ع اهيفس غلب ىذلا ريغصلا ىلع رجتخلا رمت هنأ ىربو

 ريغ ىف فرصتلا للولل زوج كلذ ىلعو . رغصلا ىف ةتباث تناك ىلا صقنلا

 . ةنايصلاو ظفحلا ةرئاد

 ىتح هيلع رمتسي رجلا نأ ىلع ءابقفلا روهمجو ةفينح ىنأ ىأر اذه
 دشرلاوه هيف فرصتاا قحو هلام هئاطعإ طانم نآل « نيناعلا غلب ولو دشرب
 امو هتيحلب ذخأيل لجرلا نإ ىعشلاو ريبج نب ديعس لاق دّقل ىتح غولبلا ال
 ملعب ىتح ةئس ةثأم غلب نإ نإو هلام مقبل ىطعي ال .لادضأا لاقو ؛ هدشر غلب

 . هلام حالصإ هنم

 ابصلارود نم مالغلا هب جرخب ىذلا غرولبلا دح وه أم نكلو - ”
 ,حاكنلا هغوابب نوكي هنإ اولاق ؟ تاعبتلل ةلمحتملا ةفلكملا ةلوجرلا رود ىل]
 دح نآرقلا نأل كلذو « مالتحالاب مالغلاو ء ضيحلا اهرب ةيراجلاف
 لوقي ذإ «دقعلا كلذ قوقح ءافيتسال ةيحالصلا ىأ , حاكنلا غولبب غولبلا
 اومفداف ًادشر مهنمتسنآ نإف , حاكنلا اوغلب اذإ تح « ىئاتيلا اولتب أود: ىلاعت



 ل لا

 «حاكدلا غولب ىلع لدت ىتاا ىهةيسحلا تارامآلا هذه نإو حلا ومأ مييل]
 ظ : ةيسح تارامأب ماكحألل ةريغم رومآلا ربتعي عراشلاو

 غولبلا ريتعا « ةقهارملا نابإ ىف ةيسحلا تارامألا هذه ربظت ل اذإو
 ' ةفينح وبأو « اماع رشع ةدمخ غولبلا نس نوربتعي ءابقفلا روبمجو « نسلاب
 ةريغصال ةبسنلاب و , ةنس ةرشع ىنامُث ىصال ةبسنلاب غولبلا نس ربتعي

 . ةنس ةرشع عنب

 لجرلاغولبب هنأ ررقت دقو . اهتوثب لصأفف ةيلهألا ىه هذه - ”11/
 ىف فرصتاا قح ىطعي هدشربو « ةيعرشلا تافيلكتاا لك هب قلعتت القاع

 ٠ ءابقفلا نيب فالخ ىلع هلام

 لماكهل نوكي هنإف « هلاومأ ةرادإل هتيحالص تقيثو « دشرلا غلب اذإف
 . ةيعرشاا تافيلكتاا لكهب تقلعت امك , هسفن و هلأم ىف ةيلهاآلا

 كلذ كرت و « ىلاملا دشرأل نس نييعت لع تراس ةيعضولا نيناوقلاو

 هلاومأ هيلإ عفدت دشرلل ةرامأ ةنيعم انس تربتعا لب « غلابلا تافرصت ريدقتل
 تدقعت املو « ةنس ةرشع ىتامب اهدح دق ىرصملا نوناقلا ناكو « ابغولب دنع
 + ةنس نيرشعو ىدحأب 9 ةنس ذذم نم اهدح تاللماعملا

 نوكيام تالماعملا ف رعتىلع ةردقلا هساسأ نوكي ىذلا ىلا ا دشرلا نإو
 كلذلو اهتجاذسو تالماعملادقعت فالتخاب فلتخ  نوكيالام وهتحلصم ىف

 لولغزىحتف دمحأ موحرملا لاقدقلو , كلذ فالتخاب غولبلا نس تافتخا

 : ىندملا نوناقلا حرش هبادك ىف (اشاب)

 مث « نيبقلا نس غلبي نأ ىلإ كلذك قبيو « ةيلهآلا دقاف دلوي دولوملا ه

 :نيضغنالازبالهتاكلمو هلقع نأ الإ  ييَقلا رود وه ديدج رود ىف لخدي
 ءاحيدصأ ريدقتابلعف دمتعي وأ , هنع ردصت ىنلا لاعفآلا ريدقت ىلع ىوقي الف
 هل نوكيو ٠ ةل قاعلا هتوق يضنت نأ دعب الإ ةبترملا هذه ىلإ لصي ال وه مث
 هذه غولب نأ مولعمو . هسفنب هلاومأ ةرادإ ىلع نمؤي ىت> , ةربخلا ضعب

 ١ هقغلل لوصأ 3١ (



 ل

 ىف ةوفلتخي مث لب ؛ دحاونمز ىف الو . ةدحاو ةروصب عيمجلل يال ةبترملا
 ةجاحلا تالماعملا ف نمآلاةرو رض و سانلاعفانم نإو ؛ أ ريبك افالتخا كلذ
 ىلإ ددرتلا رود نم هغوأب جرخيو ناسنإلا لاح هيأإ ىهتني دح عضو لإ

 نم دحاو لك هيف صلخم ىذلا نمزلا ريدقتب ىضق كلذ لك. لمعلا رود

 اهنمف « نمزلا اذه ريدقت ىف ةفلت* مما رششلاو , ةيلهألا هل متو , رجحلا كلذ

 ىقنوينامورلا ىلعف اي, ركذال ةرششع عب رأو « ثنألل ةنس ةرشع ىتنئا هلدجام

 , ددعلا ةليلق , قالخألا ةجذاس ىلوألا اهتأشن ىف ةمالا تناكذنم « ةيادبلا ٠
 ةيفاك ةيوق ةيئاعلا طباورلاو « دالوآلا ةيبرت ىف ةديدش ةبقارملا تناك مايأ
 نكي ملف « ررضلا عوقو لبق لامعألا نم مهنم طرفي دقام كرادتو مهتياخ
 هذهب طوح دلولاو , ةلماكلا ةيلهالا نم ءاطبإلا ىلع عراشلا لمحي ثعاب نم
 . ابلك تايانعلا

 «بلاطملاوتابغرلا تعونتو , لاملا رثك و , هلهأب عمتجملا م>دزا املف
 نهرو«هتريشعوهرادنمدعب أىلإ هعاطأ ثدتماو : ناسنإلا لامعأ تيعشتو

 ةيلهآلارارقاب ليجعتلا راضم تربظو . تارثؤملا كلت طغضب ةلئاعلا طابر
 . نيمو « ةنس نيرشعو ًاسم> هلعجف . اهئامز ليجأت ىلإ عراشلا رطضاو

 ةرشع عست ىلع رصتقا ام أهنمو ؛ نيرشعلاو ةيداحلا دنع تفقوام عئارشلا

 )١(. ةئس

 ءانيب أ فيلكتلا اهب طاني ىتلا ىهو , ءادآلا ةيلهأ هذه - م4
 اذه ىمسيو . اهدقفي وأ ابصقني امهتءلهأ لامك دعب نم صخشلل ضرعي دقو.

 صخشلا ىرتعت لاو>أ ةلهآلا ضراوعف « ةياهآألا ضررا ,ء نم ًاضراع

 . هلاك دعب هلقع هدقفت وأ هلقع صقنتف

 موحرألا انذاتسأل ةيلهألا ضراوع ةلاسرو . ؟*.ص ىتدملا نوناقلا حرش ( ) ١
 . ىبرملا ركفلا راد رشاثلافلّوملل دقعلا ةيرظنو ( كب ) مهاربإ دجأ خيشلا



 نه

 امعأ نم لمعب تسيل ىأ ةيواوس ضراوع  اهللوأ  ناهبق ىهو
 . ءاغإلاو مونلاو نايسنلاو « هتعلاو نونهلا ىهو , ناسنإلا"

 ىهو , ناسنإلا ااهسكيو أ ناسنإلا لعفب ضراوع  ىناثأا مسقاد
 : نامبق ًاضيأ“

 . أطخلاو ركسلاو لهجلاو هقسلا ىهو , فلك لا تاذ نم ( (انهدحأ (
 هذه نم د>أو لكى لكشتلو عمأ رك الا ىهو « هريغ نم ( ىناثلاو )

 . ةزج وم ةلكب رومألا)

 : هتعلاو.نونجلا سه”

 رومألا ريدقتو كاردإلا ةمالسب بهذي نيضراعلانيذه الكو - «

 نوكي دقو ريم هوتعملا نوكيف ؛ زييمت هعمن وكي دق هتعلاو ؛ ًاديحص ًاريدقت" ش

 . ًازيمم نوكي ال هنإف نونجلا امأ زيمم ريغ

 دق نوذجملا نإف « نونإلا لاو>أ نم الاح هتعاا ربتعي ءاءلعلا ضءبو

 ْن ونجلا كح ذخأي رمتسيو « ًاقيطم هن ونج ناك اذإ تاقوأللا ضعب ىف قيفتسي

 لاح ىف نوكيو « ًامامت هؤاقش تبي نأ ىلإ « ةيتقولا هتقافتسا لاح ىف ىتح

 ..اهوتعم هتقافتسأالا

 . ًارهش رمتسي ىذلا نونجلا وه قيطملا نونجلاو

 ريغ عون نونجلا نأ وهو ءءايلعاا رثكأ هيلع قفاو لوأل الا نكلو

 نيبو هنيب لو<و « لقعلا رتسي ضرم نونجلا نأ امهنيب قرفلاو  هتمأأ
 «لقعاا رتب ضرم هتعااو ؛ بارطضا وناجيه هبحصيو , حيحصلا كاردإلا:

 امبرو , زير هعم نوكي دكر ءوده ةيحصيو حيحصلا كار ,دالا نم هعنمو

 ؛ زيهملا ريغ ىصااكىفاكاو زيمملا ىصلاك لوآلاف , زييمت هعم نوكي ال

 00 . قيمملا ريغ ىصلاك اياد نونجملاوب



 دس 0ع

 .ىف نار بظيو صاخشالا ضعبل ناض رعي ناض رعن وتلا وهتعلا نإ واذه

 , امهتقيقح ىف اوفلت_خا دق ءاملعلا ناك نإو ء حوضوب لاوقاآلاو تافرصتلا

 .نأ ىلع نوقفتم عيا نكلو . لقعلا ةقيقح ىف نومدقألا فلتخا اك

 . ءالقعأ تافرصت ريغ امهتافرصت

 بطاخب الف ابلك ةيندبلا تافيلكتلا هنع طقست نونجملا نأو + .

 .ىف تبثت نكلو « تارافكلاب الو . موصلاب الو , جحلاب الو , ةالصلاب

 دنع هلام ىف ةاكرلا بجتو . هفلتي ام هلام نم نمضيف « ةيلا-لا مراغملا هلام

 نع لأسي الو « زيمملا ريغ ىصلاك ةيفنلا دنع بجت الو , ءابقفلا روبمج

 بكترا اذإو دودحلا هيلع ماقت الو , هلام ىف الإ اهيكت ري ىلا تايانجلا

 . اهجوي ام

 ءابقفلا قافتأبف , امامت ةيلهآلا دقاف هنآل ء رييقلا دقاذ هوتعملا كلذ لثمو

 وحنلا ىلع ةيلاملا مراغملا هلام ىف تبأتو « ةيندبلا تافيلكتلا هنع طقست

 هانبب ىذلا

 : نيرمأ ىف هنع قرتفي هنأ ديب « زيمملا هوتعملا هلثمو

 عفن ةعفانلا تافرصتلا هنم حبصتف ةيلهألا صقان دعي هنأ  اهلوأ

 ىكولا ةزاجإ ىلع ةفقوتم نيرمآلا نيب ةددرتملا تافرصتلا نوكتو . ًاضحم

 لع ىلولا ةزاجإ] ىلع فقوتي ًاجاوز ناك اذإف « فرصتلا اذه صتقخلا

 . ىلاللا.ىلولا ةزاجإ لع فقوتي الام هعوضوم ناك نإو « سفنلا

 ةيندبلا تادايعلاب نابطاخعال نونجملاو زيبقلا دقاف هوتعملا نأ  امهناث
 تادايعلاب بطاخع هنإ ءاءلعلا ضعب لاق دقف ريمملا هوتعملا امأ « انررق اك
 .تادايعلا هذه هنع طقست ال هنإ ءابقفلا نم قيرفلا اذه لاق دق ذإ « ةيدبلا

 .ضرم هتعلا نأ اوررقو ءابقفلا نم نورثك لا هأطخ نكلو « اطايتحا

 هيف ربظ ىصك وهف « ىعرشلا فيلكتلا مايق عنميف « هنم وه وأ نونجلاك

 ىف كلذكر ثأ ىصلا ىف باطخلا طوقس ىف لقعلا ناصقن رثأ الو , لقع ليلق



 بوعا

 ةردقلا 55 ةردقلا ىلع ىربم فيلكس || ةددرص نإ ه6 ههبشي ىذلا هوتعملا

 1( لقعلا وه

 : نايسفلا م

 ىآللا فيكتاا رك ذتياال هلت صخشلا ى | ىرتعت لاح ن رايسنلا 1-” 

 لكايىذلا مئاصلاك اهاون .دق ةدابع قح موقيال هلمجتوأ 3 هأنإ عراشلا هفلك

 ٠ . اهتقو ىف ةالصلا ءادأ كرت كلذ نمو « ًايسان

 هلأ قوةح نايسن : نيمسق ةىلإ نايل ةبسنلاب قوقملا ءابقفلا مسق دقو

 ىمانلا نع معلا عفر دقف ءهف مثالا ىل امتهنلا طقسأ دق هذهىف نايسنأاو . ىلاعت

 ىلاعت هّنلأ مسأ حباذلا كرت اذإو 2 حيحصلا رثالا قدروا؟ ر 5 اذن ىدح

 ءادأكرت كلذ نمو . ةحربذلا لكؤتو ؛ مثإلا هنع طقس حبذي وهد ؛ اناس

 ابلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم ١» : يدم 5 ىنلا لاق دقن 08 اهتقو ىف ةالصلا

 . ,اهرك ذاذإ

 نايسنلا دعي الف . طقست ال اهنإ اولاق دقف « دابعلا قوقح ىناثلا مسقلاو
 نم رذعي الو « هتقو ىف هئادأ نايسنب ديعل قدح طقس الف « ال ةسنلا ًارذع

 ْ هنأش نم ناك اذإ الإ 3 ذخاؤوي ةنإ لب 2 ًايسان ةع راجح بم كرا هنأ ىعادي

 ٍتطقس نإف؛ « رظن عضوم نوكي ءهت هلا نم عون كلذ نإف « ىسني نأ

 . سان هنآ ل 6 ه ونعم هنالف ةذخاوؤملا

 : ءاغإلاو مونلا - هو

 نإف« أطخلا مهفو ةذخاؤملا امهسذ طقس نايتقو ناضراع ناذه 54في

 1 !ةنمايبس امهتوك تبث كاذإو 0 ىعو دقفو ( رايتخا دقفو 0 لبهج لاح الاخ

 هتاف . دابعلا قوقح امأ « ىلاعت هللا قوقحل ةيسنلاب ةذخاؤملا طوقس بابسأ

 .١١4 ص:ج مالسالا رخبذ لوصأ ىلعرارسألا فشك اذه ق عجار (1)



 ال

 . ةيدلا بجتو.« ءىطخما ةذخاؤم ًاذخا وم نوكي هنإف , تاف هريغ

 .ءادتعا تناك اذإ ةعرجلا.نإ لوقن ملا رجلا ىلع مالكلا اذه قيبطتبو

 .ءادتعا اهيف ةيرجلا تناكاذإو , ةيدلا نوكتو , طقستال دابعلا قوةح ىلع

 ماقيال هيلع ىمغملا وأ مئانلا فز اذإف , ةبوقعلا طقست صلاخلا هللا قح لع

 أردت دودحلا .نآل , قرس وأ فذق وأ برش اذإ كلذكو . , دحلا هيلع

 ,مئان وهو ناسنإ لام.فلتأ اذإو « ةقرسلا ىف لاملا بحي نكل و , تاببشلاب

 ةيوامسلا ريغ ضراوملا
 :هفسلآ حا

 .« هلام رييدت ىلع مايقلا نسح ال ةلعجت صخشلاب موقت لاح بس
 ”كلذلو , ديشر ريغ هنكلو. لقاع هيفسلاو « قافنإلا عضاوم ريغ ىف قفنيف

 ”اريغ نإ لعفيام لكب ًاذخناؤمو , ةيعرشلا تافيلكتلا لكب ًابطاخم ناك

 .«صوقنم ريغ اهباقعب بقوع ةيانج بكترا نإو « رشف ارش نإو .. ريخف
 .ىهف ةيلاملا هدوّتع امأ , ةيضام ةيلاملا ريغ هدوقع نأ ىلع ءابقفلا روبمجو
 .ةيلاملا) تافرصتلا ىف هيلع رجحي هيفسلا نأ ءابقفلا ررقو « رجحلا عضوم

 اذإ هلام عفدي ال هنأ الإ , رجملا عنم ةفينح ابأ نإف ء رفزو ةفينح وبأ الإ

 : أ ف صخلت هيفسلا لع رجحلا عم ةفينح بأ حو
 .لعرجحلا زاج ولف , دوقعلاب .ءافولا بوجوب ةدراو صوصنلا نإ )١(



 سل

 .بطاخم هنأ عم اهدقعي ىتلا هدوقعب ىفوي نأ هل سيل هنأ هانعم ناكل هيفسلا
 عنم هيلع رجحلاف , ةيعرشلا تافيلكتاا لك فلكم هنأ ىضتقمب ءافولا اذهب
 . صنأا لامعإ نم

 هبلطو « تاعايبلا نبغي ناك الجر نأ كلام نب سنأنع ىور ام (ب)
 مايق تو 5 عمم ٍنبالَص ىنلا هلع رجح ملف 2 هيلع رجخلا ة 07 ىنلا نم هلهأ

 ناك ولف , ًاثالث رأم جا ىلو « ةبالخ ال لقف تعب نإ 0س لب « هب بيسلأأ

 . عالم ىنلا هيلع ر بل زاج لقاع ىلع رجحلا

 ليلدب الماك تبث لقعلا نإو , لقعلا احلا طانم ءادآلا ةيلهأ نإ (جر

 .ءاداآلا ةلهأف الماك لمعلا تبدد :اذإو 4 2 ةيعرشلا تافيلكتلا لكب بطاخم هنأ

 . ةلماك نوكنت

 ةائانم امأ 3 عمتجملل الو 5 هسفنا ال 2 هيلع رجحلاف ةحاصمال هنأ ) د (

 هل ريدحو 6 هتيمدألو ةمالكلو هتبرذ رادهإ هنأللو : هين ةحاصمل رجخلا

 ةحلصمالو « هتيرحو هتيمدأ هعم ردهتو , هلوق ردهنأ نم هلك هلام عيضي نأ

 ءائعر لب لن. لاملا لقتني نأ عمتجالل ريح هناك 2 كإذ ف متجمملل

 جاتنإلا و هتيمنت عيطتست ىرخأ دي ىلإ هتيمنتو هيف فرصتاا عيطتسق ال

 لب «ةجتنم ريغ اطاو>أ رثكأ ىف نوكت مولع روجحملا لاومأ نإو هب

 مل مهقح نإف , هتثرو ةحلصمل رجحلا نإ لاقي الو . دك ارلا ءاملاك نوكت

 ىو قل صخش ىلع رجح نآل هجو الف . ًايوق ًاحيحص مادام هلامب قلعتي
 . . هريغل

 : قأي مب ءابقفلا روبمج لدتا دقو

 ًامابق كل هللا لعج ىتلا اومأ ءابغسلا اوتؤت الو » : ىلاعت هلوق (1)
 نإف , : ىلاعت هلوقبو . افورعم الوت محل اولوقو . موسك او ايف موقذراو

 هيلو لل ميلف وه لع نأ عيطتسيال وأ ًافيعض وأ ًاهيفس قحلا هيلع ىذلا ناك



 سل موعدا

 ىلوتي الو هل نإ لب « هلام هيمنسلا ىلإ مفديال هنأ ىلع ناتيآلا تلدف « لدعلاب
 .اذهالا رجحلا سلو « دوقعلا هلع

 ىلع رجلا نافع نب ناهع نم بلط لق بلاط ىلأ نب لع نأ بز

 ًادشر هيف ىأر هنال رجحي مل نامع نكلو « بلاط ىبأ نب رفعج نب هللا دبع
 رجحأ فيك : لاقو ٠ ًارهام آصيرح ناك دقو 5 ماوعلا ْن ريبزلا هتكراشمع

 ىضر ىلع هب بلاط ام اعونمم رجحلا ناك ولو! ! ريبزلا كيرش لجر ىلع

 . هنع هلأ

 , هلام عيضي ال ىتح هيلع رجحلا ىف هيفسلل ةيلاملا ةحلصملا نأ(ج)
 ٠ هريغ ىلع الك شعب ٠ سانلا ففكتيو

 : ركسلا دلل

 ءاوس « كلذ ثدحت ىتلا داوملا لوانتب لقعلا رتس وه ركسلا - ”"ع

 . ةدماج تناك مأ ةلئاس تناكأ

 فرعي ال هنإ ىتح ًامامت هيعو دقف اذإ نا ركس صخشلاةفينحوبأ ريتعيو

 . وحصلا م اكحأ هنع طقست الايحاص دعي كلذ ريغو أ رملا نم لجرلا

 . نايذحلا همالك ىلع بلغي نم نأر كسلا نأ نوررشي ءابقفلا روهمجو

 نع الوسم نوكي هنكللو « باطخلا هنع طقسي مل بطاخم ناركسلاو

 لوئسم هوحص ىف وبف ء وحصي نأ دعب ليصفتلا فالخ ىلع ةلمججا ىف هلاعفأ
 : هيلع ًاءرحم هيرش ام ناكو , هركس ىف ًاراتخم ناك اذإ 19 ىف هلدف نع
 همر> رمأبو هرايتخاب ناك هرتسو . هلصأ ىف دوجوم لقعلا نآل كلذو
 نأ دعب لوانت ام لوانتب هيلإ لصو ىذلا لالضا| نع لوئس» وهف « عراشأا

 بجاولا لامهإ نم ركسلا كلذ جئاتن نع لوئسمو : هيلع عراشلا هرظح

 » عنملاو رجزؤلل ةيلوئسملا| نإ إف كلذ قوفو , ريغلا قدح لع هاد ءأو هيلع

 بارشااىف طارفإلاىلإ كلذ ىدأل مرحا هركس ببسإ باطخلاهنع عفر ولو
 . رجاز الو عدار ريغ نم



 دس سم

 ناكوأ ةحارجل جنبلاك حابمب ناك اذإ ركسلا نأ ىلع ءابقفلا قفتاو دقو

 لامفآلا ىف ةذخاؤم الو هيف ةذخاؤم ال  اهركذخأ دق هنكلو « ًامارح

 لاحلا هذه ىف وهو ةيلاملا مراغملا نع الإ ركس ىف هنع ردصت ىلا لاوقألاو

 نآل . ةحيحص ريغ ءالؤه دوقعو هيلع ىمغملاو مكانلا نع ردصيام هو

 . هل مكحال ةانلم مهلاوقأ

 هلامفأ وأراتخممرحمب ركسي ىذلا نا ركسلا دوةع ىف ءابقفلا فلتخا دقو

 : نيلوق ىلع اوفلتخا دقو ال مأ ةلماك ابنع لودسم وهأ

 هدوقعف « ةمات ةذخاوؤم هلاوقأو هلاعفأب ذخا ٌءمنا ركسلا نأ  امدحأ

 '«صاصقأأ بجوت ةيانج بكترا اذإ هنم صتقيو« عقاو هقالط و , ةذفان

 بقاعي ىحاصلا هببقاعيام لكةلجا ىفو ء دح دلا بج بام بكترا اذإو

 فذقو ركسنمف. مثلا رريبال مثإلا نأ ىلع ىنيم لوقلا اذهو , نا ركسلا هب

 ركسلا مثأ بكت را دقفلتقوركس نمو :فذقلا مثإو ركسلا مثإ بكترا دقف

 ًاراتخم مدقأ ذإ « ماثآ نم هركس ىلع بترتي اهف هل رذعال هنإو لتقلا إو

 مئارجبكتري دقىعولادقفىفو« ىعولا دةفي ركسلا نأ عي وهو ركسلا ىلع

 ًاببس ناك اذإ ركسلا نإف كلذ قوفو « هلامعأ تاعبت لكالم>تم نوكف

 ببسأا ىلع مادقإلاو « هجئاتن ملعي وهو ببسلا ىلع مدقأ دقف , مئارجلا هذهل

 : مالسإلا رخف لوصأ ىف ءاج دقلو « هراتخا دق مادام ببسملا ىلع مادق]

 وأ فذقاذإو , هنكح همرل صاصقلا بجومرشاب وأ صاصقلاب رقأ اذإو ٠

 عضوب مل امإو ء احص اذإ دح ركس ىف ىتز نإو « همكح همزإ فذقلاب َرقأ

 رورسهنكل؛لقعتا ليزيال ركسلا نأل ءعرشلا ماكحأ همزاو باطخلا هنع

 ًايبس حلصتال ةيصعم ا نآل  ًارذع دعب مل ةيصعم ةءدس ناك اذإف , هيلع بلغ

 . )١( فيفختللا

 . 141/6 صوجرارسآلا فشكش ءاهىلءمالسإلا رخفلوصأ(1)



 ل مو

 .نوريثكو 2 ةيعفاشلا ضعب هيلع مهقفاوو ةيفنحلا لوق وه لوقلا اذهو

 . ةيكلاملا نم

 « هدوقع حصتال لوقيام ىعيال ىذلا ناركسلا نأ  ىناثلا لوقلا
 ماقتال كلذكو ايضار دعي الف ىعولا دقف دقو« اضرلا دوقعلا س اسأ نآل

 1 ردن اهنا » دودحلاو صاصقلا ى مه و ٠ ةبيشلاب طقس ىلا تابوقعلا هيلع

 دددحخلاوءردأد:ة 0 ةتلع هلوقل كاذولقألا ىلع ةهيش ىعولا دقفو »2 تاهم لاب

 . هنع طقست الف تاب , وقعلا هذه ريغ امأ « متءطتساام تاهبشلاب

 ق لوقو . هيلوق دحأ ىف ىعفاشلاو « دمحأ لوق وه لوقلا اذهو
 . كلام بهذم

 ناركسلا بقاعت ال اهنإف « ةثيدحلا نيناوقلا عم قفنت ةيرظنلا هذه نإو
 الزه اهرب رقت ف نيناوقأا هذه نإو 6كم ءج ووام بكترا اذإ مادعإلا ب وقعب

 اذخاٌوهنوكيال هنإف ًاحابم ماد امو: ركسلا حيين ام هن 3 0 امقطنم عم ل قدتن

 . ىحاصلاك هلامفأ لكب

 ركس هنأ تي نرأ رهو ةيميت نبأ هضرف ضرف كانهو 8” 

 تناك ولو . ىحاصل اك هتمب رج ىلع ذخاؤي لبف , ةعرجلا باكترا دصقب
 : لاق دّقف تابيشلاب ًاردب امم تاب وعلا

 .كلذ ريغوأىزلاوأ لتقلا هدصق ناك نإ ناركسلا نإ لاقي نأ لمتحي»
 لثم نوكي همثل نإف ٠ ركسلا لاح ىف كلذ لعف مث , ركسلا لبق تامرحملا نم
 هأدتب الب .كلذهدصق نكي مل نإو « هنم رثكأو وحصلا لاح ىف لعف نم ما
 . 010 « كلذ نم لقأ نوكي هم ] نإف » هلتقف ةشبابملاب هريغ

 اةوفلتخاو ءعرف ةولا ريثك وهو ء. ضرفلا كلذ نوين وناقلا ضرف دقلو

 هف نوكتري نينلاك مادعإلاب هيلع مكحيف ؛ دصقلا اذهب نركسلا بقاعيأ

 )١( ص ةيرصملا ىراتفلا رصتخ ".



 ل سعال

 : لاقف , ىللقلا نطصم دم روتكدلا ذاتسالا نيبجولا ركذ

 صخشأا نإ نووقيف . باقعلا عنمي ىذلا ىأرلا اذه ةالغ فرطتي»

 ,عقاولاو « ةمعيرجلا باكترا دصقب ركسملا لوانت ول , لاحلا هذه ىف بقاميال
 ..لحالف كاردإلاو زييقلا مدعي ركسلا ماد اف « مهمأر ل ةيقطنم ةجيتن هذه نأ
 « ىراظن صضرف در## أذ مه: وراج ذاتسالا لوقي هنأ ريغ , ةيلودسملل

 71 ثناأادصقا ,ةركسم ةدام لوانتي مث ؛ةع رجلا باكترا ىلع ممصل صخشأاف

 روش دقفعنأب هءم لوقلا نكمال اذه, 7 ركس دعبأ بكف دي مث ءا ماكترا ىلع

 م 6 همعو دقف هنإ لوقن فيكف 6 لبق نم هيلع مص أم كي ورث 3 ًاماهت

 للا -؟
 .رومآلاو ,ةنسلاو باتككلا ىف ةررقملا ةيعرشلا ماكحالا - مسد

 . دعي الف اب لبجلا ىوعدب اهفلاخ نأ دحأ عسيال اهيلع عامجإلا دقعنا ىتلا

 .ةيمالسإلا رايدلا ىف ميقي نمل كلذو , اغوسم ًارذع لبجلا اذه

 عال ةماع هنع هللا ىضر ىعفاشأا هيمسي ىذلا وه ىلعلا نم هعونلا أذهو

 ةملكلاك رتنل و« امهنايب صنلا ىلوت « نامسق معلا نآل كلذو « هلبج نأ ًادحأ

 : لوصأالا ةلاسر ىف لوقي وهف ٠ مظعلا مامإلل

 لثم « هلبج هلقع ىلع بولغم ريغ ًادحأ عسيال ةماع لع : ناملع معلا م
 «عاطتسا اذإت يبل جحو ءناضمر موص سانلا ىلع هلل نأ, « سخلا تاولصلا

 ..نآك امو « رذخلاو ةقرسلاو ىنزلاو لتثقلا مهيلع مرح هنأو « مهطوامأ ةاكذو
 مهسفنأ نم هوطعي و هب أولمعيو هوأمعي نأ دايعلا فلك ام اذه ىبعم ىف

 . ةيئانجلا ةيلوئسملا(١)



 - 4م

 هلقني مالسإلا 0 دنع ًاماع دوج ومو « ىلاعت هللا باتسكىف اصن دوج معلا

 الوربخلا نم هيف 07 نكمل ذل وه مع 1 اآذهو ( ةيوجو الو هتيادح ىف

 . هيف عزانتلا زوجبالو ليرأتلا

 ةلئسلاو بات 9 حيرص ند ذوخأملا معلا وه معلا اذه نأ نيتي اذهبو

 . نيملسملاع امجإهماكحأ ىلع دقعنا ىذلا ثيداحألا نم روبشألاو « ةرتاوتملا

 , ةماخلا ىلع هامسو , ًاضيأ ةلاسرلا ىف ىمفاشلا هنيب دقف ىناثلا مسقلا امأ

 باتنكن م حيرص صن هيف دري لو ء ضئارفلا عورف نه دابعلا بوني ام وهو:
 ع امجإ هيلع دقعني ملو ةنس وأ

 تاساردلا ىلع اوفكع نيذلا ءابقفلا هب صتخم معلا نم عونلا اذه نإو

 .هولمسي نأ ءابقفلا عسب الو هوابجي نأ ةماعلا عسب ةيلاع ةجرد وهو « ةيهقفلا'

 ريدعت ضئارفلاو تامرحملل ةماعلا لوصألا نأ نيش أذهب و /١«":**« 

 لاحيف الإ « هب لبجلاب رذعي الو ءابب مع ىلع ةيءالسإلا رايدلا ىف ميقم لك
 . ةيمالسإلا رايدلا ىف نوميقي نيذلا نويمذلا كلذ نم ىنثتسي الو هابقشالا

 ام كلذ ريغو « اهتامبجومو تايدلاو صاصقلاو دحلاب لمجلا ىف نورذعي الف

 رايدلا ف نوميقب منال كلذو , نيملسملا ىلع قبطت تاب وقع نم مهيلع قبطي
 دخلا جوي رذؤلا برش نأ نم مهتماع هملعب اع . لعلا مييف ض رفيف ةيمالسإلا

 نومش مهن الو ءاهت :ابج وم عم تأب وقعلا نم م كلذ ريغو « ديلا بجو قزلاو.

 . مييلع ام مهيلعو : نيملسملل ام م نأ ساسأ ىلع نيململا عم

 قرطنم اهريغوةسيقألاب طابنتسالاب ذخؤت ىتلا ةيايصفتلا ماكحالا نإو
 . نيصصختملا عرشلا ءاملع نم ةصاخلا الإ انركذ اك اهفرعيال ىأرلا

 نوناق هيلع لمتشي ىذلا ميرحتلا نإف « ةمئاقلا نيناوقلا نآش كلذ نإو
 قرف الب نوناقلا كلذ مهيلع قبطي نم لكل فورعم هنأ ضرفي تابوقعلا
 سانا لكل مولعم هنأ ض رفيماع لكشب تاردخملا يرحتف .لهاجو ملاع نيب



 مل ع8

 ةامأ 2 نوناقلا ابلمشي ى أ ةماعلا ماكحالا لك اذكهو 0 مويلع قطني نيذلا

 .طقست ىهو 8 ديدشتلا )| بابسأو 211 فختاا باسأ نم 4ةصأ املا تالليصفتلا

 0 ةليصفتلا قئاقدلا نه كاذ ريغو تايثإلا ة ةوفو - ايثإ قرطو مئارجلا

 . نوناقلا ءابقف لع كلذ نإف « ةيبةفلا ماكحألاو

 -هنمو « ًارذع نوكي ام هنم صوصنلا ماكحأب لبجلا نإو اذه موب /

 : ةعبرأ ماسقأ ىف كلذ لوصأللا ءاءلع طرض دلو ؛ هيف رذع ال أم

 لعب ةدرلاك هيف ةعش الو 5 ه.حاص هيؤ رعب ال لج 3 لرالا مسقلا

 ..كاذكو هل> ًادقتعم همي رح لع ًاعطاق ًآاصن نآرقلا صئنام باكتراو 3 نام

مالاو مز اذهب لبجلا ن 1 3 عامجإلاب ب تدثو رئاون م
 ٠ مثإلا لرب ال 

 .هلبجو , ةينادحولاب لسملا ريغ ليج كلذ نم لوصألا ءابلع ركذ دقو

 ..تميقأو : حيحص حيحصلا هجولا ىلع ةيمالسإلا ةوعدلا غلب اذإ ] ةيدمحما ةلاسرلاب

 . هبحاص رذعي ال لبج كلذ نإ اولاق مهنإف « ابقدصب ةعطاقلا ةلدآلا

بج ىف رذعي ال ةيمالسإلا رايدلا ىف قم 7 ناك ىذلا ىذلا نأ انركذ دقو
 ل

 َن وكي ىلا تامر هلأ هلبج نإ اولاق كلذلو 6 بايسأن مان ركذ امل « تابوقملا

 ..تابوقع اط تعضو ىلا ىلاعت هللا قوقح وأ « دابعلا قوقح ىلع ءادتعا اهذ

 . هيف رذعي ال ةدودحم

 ..ثيح نم مالسإلا ىف ةصخشلا ىحاونلاب لصتت يلا تامرحماب هلبج امأ

 7 ءادتعالا نم ناصيو هيلع ةيوند ةيوقعال لمعلا ثيح نم نكل و٠ روذعم

 مكاحوأ ضاقل سيلو « هل ضرعتيال ىضاقلا نإف ؛ هلآ مرح جوزت اذإف « هيلع

 ..قارأ نمو“ ريزغخلا لكأ ىلع أي ًايمذ بقاعي نأ ضال سلو أمهنيب قرش نأ

 . ىذلا ريزيج فئتأ نم كلذكو 0 فاتأ أم 4 ههبق ءاضقلا هنيض ىذلا رمح

 .مالسإلا هريتعا ام لك اوردهأو « ءابقفلا رورمج كلذ ىف فلاخ دقو

 ٠ . نمضي ال ىذلا رمخ فلتأ نف . ًامارح



 2 ىلا 02

 هاقشا عض وم هنآل صخشلا هيف رذعي لبج ىناثلا مسقأا -_ 8

 برض ىلإ اهمهف جاتني ىلا لناسملاب لبجلا ىف نوكي كلذد ؛ ليلدلا ثيح نم.
 نيبقي ال اهيف قلاو . ليوأتلل ةلمت ىه نوكتو ,ريسفتلاو ليوأتلا نم .

 لبجلا نإف ٠ ىلاعت هللا تافص ءايلعلا ليمأتك : لمأتلاو صحخحفلا ضعب الإ

 . لهاجلا هيف رذعيو رفكي ال ليوأتلا اذهي.-

 نإف « مامإلا لع جرخي ىذلا ىغابلا مسقلا كلذ نم اوركذ دقو

 جرخ 6 ٠ هجورخ ىف قح ىل اع هنأ ًادقتعم ٠ ال وأتم جرف ى عايلا كالذ

 لاق دقف , هرمجو هللا مركو 2 هنع هللا ىضر ىلع ىدملا مامإ ىلع ةيواعم .

 ءانثأ ىف سفتأو لاومأ نم هفلتي امف رذعي ( ىغابلا ىأ) هنإ : ةيفنحلا
 . هيناج ىف سيل قملا ناكنإو . الوأتم كلذ لعفي هنآل ؛ مامإلا ةلئاقم

 « نيب قحلا نآل « ًارذع ىغابلا نم لوجلا اوربتعي مل ءاهقفلا رورمج نكلو
 نم اوفلتأ اهب مهيلع بلغتلا نم مدنع ةاغبلا ذخؤي كلذلو « نيب لطابلاو.

 سفنأو لاومأ

 ىذلا لبجلاو « داهتجالا عضاوم ىف ليجلا - كثلاثلا مسقلا س ٠#"
 تطقسأ ةبش هعم لهجلا نوكي وأ « ًامات أرفا رفاوت لعلا بابسأ هيف رفاوتت ال
 : ثالث بعش هل لبا نم عونلا اذهو , ناقعلا“

 , عدملا بجوي امهدحأ : ناليلد عوضوملا ىف نوكي نأ  امهادحإ
 لع اذإف « ىوق رخاآلاو فيعض لعفلل زيّيلاو « لعفلا زيحجب رخالاو.
 ريغ نم ةأرما ىلع دقع اذإ كلذ نمو « ًارذع كلذ ربتعا الهج فيعضلاب..
 نأب ًآذخآو « دوبش الب حاكن ال ,١ ثيدحلاب الهاج أم لخدو دووش

 كد الو ؛ فدلاب واو حاكنلا اونلعأ رثآلا نم كلذ ًاذخآ . ىنكي نالعإلا
 البج ريتعي كلذ نإف « رخآلاب ًاذخآ لخد اذإف ء ىوفأ لوآلا ليلدلا نأ
 ١ . هيف رذعب

 نك٠ عدبلل بج وم ا ببسلا لسصأب الهاج نوكي ن نأ ةيف املا ةيعشأا
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 ةتالعلاب الهأج ةأرما جذل وأ « رمخت هنأب الهاج بنع ريصع برش#

 . لهاجلا هيف رذعي لبج كلد نإف . ةمرحلا

 باقعلا ثيح ن٠ ةميرجلا ىتعم طقسي نيتروصلا نيتاه ىف لوجلاو
 . لاو> ألا رثكأ ىف مثإ الو ىويندلا

 نكلو « ةلدآلا هيف فلتخت ال ىذلا مكحلاب لبجلا  ةثلاثلا ةبعشلاو
 ةءاضرلا نأ لبحيو صخش مسي نأنت هناذ دح ىف ًارذع نوكب لبجلا
 , مثإلا طقسي ال نكلو « باقعلل ًأطقسم ارذع نوكي كلذ نإف « ةمرحع
 . ةعرجلا فصو لوز, ال اذلو

 ىف لهجلا نأ اتةمسم نيتللا نيتيعشلاو ةريخالا هب ,عشلا هذه نيب قرفلاو

 ريغ نمو : ناليلد هيف نوكي نأ ريغ نم هتاذ ىف مسحلاب لبج ةعشأ هذه

 لبج امهف لبجلا نإف « نيتقب اسلا نيتبعشلا ىف امأ ٠ بجوملا ببسلاب لمج

 عض وم ىف ببسلاب لهج وأ « لاتحالل لباق حيض ود ف حيجرتلاب وأ ليلدلاب

 . دشأو ىوقأ رذعلا ناك-ف « لبجلا ةنظم وه

 رابدلا ريغ ىف ةيمالسإلا ماكحالاب لبجلا  عبارلا مسقلا ١#” 
 هنع طقست هنإ لاق ءاهقفلا روهمج نأ ةجرد ىلإ ىرق لبج رهو ةيمالسإلا

 ىلإ رجاهي ملو « برحلا راد ىف لجر ملسأ ول هنإ ىتح : ةيعرشلا تافيلكتلا
 ًاضرف دي ملو « ةاكرلاو موصلاو ةالصلا هيلع هنأ ملعي ملو « ةيمالسإلا رابدلا
 نأ هيلع بحي رفز لاقو « ىلع اذإ ءاضق اهيدؤي ال هنأف . ضئارفلا هذه نم
 هيلعو هماكحأ ًامزتلم راص مالسإلا هلو قب هنأ هبجوو « مع أذإ امدؤي.

 «تباث مازتلالا مكه لعاذإ نكسلو « اهتقو ىفاهدؤي مل اذإ رذعيو « اهؤادأ
 . مزعلا ام ء ءاضق هيلع بحور

 ماكحألاب لع عضوم تسيل برحلا راد نأ « ءابةفلا روهمج ةبجود
 لهجلا ناكف « رهتشت لو ٠ ماكحالا رداصم اهيف ضفتست ملف © ةيعرش 3

 . باطخلا هجوتي ملذإ . فيلكتلا طقسي ليلدلاب .لوجلاو , ليلدلاب البج
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 انه ىل.جلا نأب , ةقباسلا ماسقألا ةيقب نع مسقلا اذه ريمتي كلذ ىلعو

 . باطخلل طقسم هنإ لب , طقف ًارذع سيل

 « رذعي ىذلاو « هبحاص رذعي ال ىذلا ل_جلا عاونأ هذه دب يصب

 . سانلاب ًاقِفر ناك يالسإلا عراشلا نأ اهف ىرنو «رذءلا ةوق رادقمو

 باتكلاب ًاررق» ًارمأ هعوضوم نوكي ىذلا لبجاا ىف ابكهذهو

 لوق ىلع محلا لصأ ىف داينعالا نكي لد ٠ احرص نكي مل نإ نإو « ةندلاو

 رذعلا لصأ ريخاللا اذهو طابنتسا ىلع مهوق اونب ءابقفلا نم ددع وأ هيقف

  ةنع هللا ىضر ىعفاشأا مامإلا ؛ هنيب ىذلا وحنلا اذه ىلع امف تباث

 رومأألا نم أرمأ هعوضوم سيل لبجلا ناك اذإ هنأ انه ررقن نأ بحبو

 وه ًارمأ ناك لب « ةنسلاو باتكلاب ةتباثلا مالسإلا لوصأ نم دعت ىتلا

 ذخالا رمآلا ىلو اوراتخاو ءاهقفلا هيف فلتخاو داهتجا عوضوم

 عضوم نوكي كالذ نإف ءهب نخالا رمأللا ىلو نلعأو , ةمنأللا ضعب لاوقأب

 . هلي نأ ًادحأ عسي ال ع كثر نالعإلا عيشل ىتح ؛ رذع

 رذعي ال ةثيدحلا مظنلا ىف اهتالعإ دعب نيناوقلاب لبجاا نإو بيسو

 صخش لكن اكم] ىفو « ةيعسرلا ةفيحصلا ىف نالعإلاب تكي و « لهاجلا هبف

 فحصاا ركذ نالعإلا بحصي هنأ اصوصخو « ملعي نأ نالعإلا دعب

 « ملعي نأ دحاو لكناكمإ امبعم نوكي ىتلا ةضافتسالا نوكستف « ةفلتخلا

 طرتشت الو ملعلا ناكمإب فتك: ةرضاحلا مظنلا نأ كلذ عم ظحالي نكلو

 معي مل نإو ٠ رذع ال عي نأ ةمآلا نم دحاو لك نكمأ جف , لعفلاب معلا

 . ًاملاع ىض رغب هنإف « لعفلاب

 : اطخلاأ ع

 نايسنلاو أطلا ىتمأ نع عفر » ملسو هي هيلع هلل ىلص ىننأا لاق ب بنس ع

 « راذعالا نم رذع أطخلا نأ نيني صنلا اذمو ٠ هلع اوهركتسا امو

 مثلا عفري أطالا نأ ىلع ءابقفلا قفتا دقو ؛ ةياهألا ضراوع نم ضراعو
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 مثالا ء مثإلا وه فوذع ظفل ريد-قت ىضتقا ظفللا نآل . ىورخآلا
 ىذلا راربألا نيقتالا بلطل ةاجإ كلذ ناكو ؛ صنلا اذه ىضتقم عوفرم
 ايست نإ انذخا تال اير و : ىلاصعت هلوق ىف مهنه : ىلاعت هللا هاكح

 لعافلا ديري ام فالخ ىلع لوقلا وأ لصفلا عوفوأطخلاو . . انأطخأ وأ
 . مئاص وهو هقلح ىلإ ءاملا قبسف ءوضولا ف ضمضمتي نك ل ئاقلا وأ

 هنأ اناظ رجفلا دعب لكأي نك ٠ لبجلا نع ًائشان أطخلا نوكي دقو
 00 عضت ري مولا نإ نق دقو !ذكهو ظ كلذ ىلع مايصلا ىونيو عل 0

 أطخلا رابتعا ساسأ ىلع ةيويندلا ماكحالا ىف ءىطخملا بساحي له نكلو
 . ةيلوئسملا طقستو , لعفلا لطيي ال ًارذع:

 لطبيف « لعفلا لطب أطخلا نأ ءابقفاا ضعب مهنمو ةيفنحلا ءابقف ررق دقل
 معلا عف عقرب 37 تادأ أيعلا ىفاطت أ نإ ءابقفلا صعد لاقو 6 مئءاصلا موص

 . ىو م هىرمأ لكل 01 انؤو« تايئلاب لامعالا نآل فرصتلا لابي ال

 ' قلعتي امف الإ ءىطخملا رذءي ال هنإفداعلا نيب تالما.عملل ةبسنلاب امأ
 ىفتفم ىلع ةدحص ءىطخملا دوق نوكت كأذ ىللعو 6 ةينديلا تأب رقملاب

 1 قنحلا بهذملا

 . أطخ تناك اذإ دوقعلا راث آب مزلي ال ءابقفلا ضعبو

 . هبئاعي الو ًايلام هنع لوئسم ء ىطخملا نم عي ام نإف مئارجلل ةبسنلاب و

 : ىلاعت هلوقل « ةرافكلا أ تبجوو ةيدلأ تو أطخأنم وم لتق اذإف ٠ ًايادب

 كلذكر 2 هلمأ ىلإ ةبلسم ةيدو ة هزم وم ةقر ريرحتف أطخخ ًانمؤم لتق نمو 0

 هيلع تيجو ؛ صخش فارظأ نم فرط عطق هتطخ ىلع بترعف أطخأ اذإ
 نم قعي نكل و « ةيلاملا تابوقعلا نم يع ال |اذكهو . فرطلا اذه ةيد

 0 سانلا نم ريثك اطامختل كلذ الولو 3 رادهإلا نم مدل نوص ةر .درضل

 ) هقفلا ل وصأ ,؟؟ م(



 اس #44

 ا , وطاختلا رذعب طقست الف , ةمرتع سفنلا نآلو . ىنافتاا ىلإ ىدأو

 . (١)ر ادهإلا نم امل ةنايص لاملا بجبف ؛ لاملا ىف

 : ماسقأ ىلإ مسقني ان ركذ اكأطخلا نإو  ؟ب#م
 نأب لعفلا تاذ ىف أطخ نوكي نأب كلذو , لاعفألا ىف أطخلا : الوأ

 عطقي وأ هحرحب وأ , لتقف اناسنإ بيصيو هثطخيف « ًانيعم ًافده هلعفب دصقي
 هفوج ىلإ ءاملا قيسو ةضمضملا نم ركذام كلذ نمو « هفارطأ نم ًافرط
 . قالطلا ظفل هناسل ىلإ قيسيف « ظفلب قطني نأ كلذ نمو ٠ مئاص وهو

 )2 اديص هبسح فده ىلإ دصقي نأب , دصقلا ىف أطخ : ىناثلا مسقلاو

 نكلو « هدصقم ىلإ هحتا لعفلا نال دصقلا ىف أطخ اذهف . ناسنإ هنأ نيبيف

 . دصقلا لصأ ىف ناك ألعخلا
 . ةيندبلا تاب وقعلا طقس نكللو ةيلاملا تاعبتلا طقاسي ال نيئطخلا الكو

 « ءابطألا ءاطخأ ضعب كلذ نمو . ربدقتلا ىف أطخ : ثلاثلا مسقلا

 . اهنم روص ىلع كلذو

 ءادلا نأ دعب نم نيبتي مث ء ءاودلا فصي مث , ءادلا فرعتي نأ )١(
 كلذ ةجيتن ضيرملا تام ولف ؛ هعضوم ريغ ىفءاودلا نأو ء فصو م ريغ

 لعفلا نآل ٠ بيبطلا ىلع ةيلوئسم ال هنإف , دبا ىصقأ بيبطلا لذب نأ دعب
 ىداآل نمض ولو , ءادتعالا هنآل نامضأل عضوم الف هيف ندذأم لصالا ىف

 ىهه , ةماع ةحلصم عيضت كلذبو , بيبطتلا نع اومجحي نأ ءايطاللاب كلذ

 . ةيافكلا ضورف نم
 لوي نأب فارطألا نم فرط مطق ىلإ ريدقتلا أطخ ىدؤي نأ (؟)

 لاحلا هذه ىنف « عطقلا ىلإ ةجاح ةمن نكي مل هنأ نيبتي مث , ةلكآلا هتباصأ هنإ
 . دهجلا لذي دق ماد ام ءادتعا ال هنآل  أطخلا اذه ىف ةعين ال

 مث , هيف ةفآل ءاضعألا نم وضع عطقب الإ جالع ال هنأ ررقي هنأ ()

 .هو ص -ج نييبتلا حرش )١(
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 « نيقباسلا نيمسقلاك !اذهو. « عطقلا ريغب لاعب نأ نكمي ناك هنأ نيبقت

 . دهجلا ىصقأ لذي نأ وهو امبطر شك هطرشاو.
 نيبقي مث ضرملا عوب. ةفرعم عم نيءم ءاود ىف ءاغشلا نأ ردقي نأ ( ؛ )

 . عوفرم اذه لك ىفأطخلا نإف لاحلا هذه لش سيل ءاودلا نأ

 بيطلا ا! هجلاعي ىتلا لاخلاب لبجلا ضعب أطخلا اذه عم نوكي هنإو

 ش . ءاودلاب وأ

 ىدؤتف ةحارج حر<. نأ هلاثمو « ةحارج ىف ببطلا أطخ نوكي دقو
 . ةعبت ال هنإف هتوم كلذ ىلع بترنيف « الفط نتخك نك حورجلا توم ىلإ.

 ىذآلا ىلإ ىدأ' ريدقتلا ىف أطالا ناك أطخلا' نم عوتلا اذه نإو
 . ءابقفلا قافتاب هءف ةيل ودم ال « فارطألا عطق وأ لتقلا وأ

 صصختملا قذاحلا: بيبطلل ةيسنلا' كلذ لكنأ ررقن نأ ىسنن الو اذه
 . قيفوتلا ىلو هتلاو « دهللا ىصقأ لذب ىذلا“

 : هاركالا - ه

 لصألاف , ةهاركلا عم قاقتشالا لصأ ىف قالتم هاركإإلا مم

 ىف هنإو « ههركي ءىث لعف ىلع صخشا لمح وه هاركالا ىنمل ىوغللا“
 لمف ىلع صخشلا لمح ةعيررشلا' ىف وهف « ىنملا اذه عم قالتم ةعيرشلا»
 ناك كلذلو « هب ىضريال وهفهديرب ال مادامو ءهترشابم ديرب ال لوق وأ

 . نييقالتم ريغ انعرلا و هاركاألا“

 هركسملا لاني ىذأب ديدهتلا نمضتي هترمث جتني. ىكل هاركإلاو
 دقو ؛ هنسج ىف هب متم رخآ صدخش ىذأب وأ ء همسج ىف وأ . هلام. ةلاح ىف امإ
 . سانلا رظن ىتهركملا ةنابم هيلع بترعيام لعف وأ بسلا ىذآلا نم نوكي

 : ةعبرأ رومأ نم هاركإلا قيقحتل دبالو

 ارداق نكي مل نإف .هب.دده ام عاقي] ىلع ًارداق هركملا نوكب نأ : اهنوأ
 . هيل] تفتلن ال وخل ديديتااف « رداق ريغ هنأ هددع نم ملهي و , كلذ ىلع
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 عقيو « هب ددهام ذفنيس دديملا نأ هركملا سفن ىف عقيب نأ : ًاهيناث .
 هنأ ققحتي مل فوخلا اذه ىنكي مل ناف « فوخلا كلذ ريثأت تحت لعفلا هنم
 . ضار ريغ لعفام لعف

 .هسفنن ىف ه هركسلل ًايذ ذم دديملا هب دده ىذلا رماثلان وكي نأ : ثلاثا
 . كلذ ىف فالخو ليصفت ىلع سانلا نمهممب نمل ًآيذؤم وأ , هلام وأ

 .بترتي اةرصتوأ  ًامرح هيلع هركأ ىذلا لعفلا نوكي نأ : عبارلا
 . هركملل ةبسنلاب مازغلا هيلع

 ., ةعيرأللا ىناعملا هذهل ًاعماج افي رعت ها رك الا ءابقفلا ضعب فرع دقلو
 .., هعاقإ 0 رمأ ىلع ريغلا لمح وه ه : اولاقف

 اسقأ ةثالث ىلإ ها ركإإلا ءابقفلا مسقيو - ”؟1/

 ”اوضعوأ فاطر ىنلا هاركإلا وهو . ءىجلملا هاركإلا : اهوأ
 .. ءاضعألا نم وضع عطقب ديدهتلاو , لتقلاب ديدهتإ اك , فلتلا ءاضعالا نم
 1 .ءاضعألا نموضع فل: ىلإ ىدؤي دق ىذلا ديدشلا برضلاب ديدهتلا كلذكو
 | . هلكلاملا فالتإب ديدهتلا اذهب ءادلعلا ضعب قحلأ دقو

 ةلالاكمركملاديف»ر ملا لمحي هنأل , اما ًاهارك] ىمسي 3 ونلا اذهو
 . براضلا دب ىف فيسلاو « لعافلا ديف

 وهرءاضرلا لصأ ليزي ىذلا ءىجلملا ريغ هاركإإلا وه : ىناثلا عونلاو
 .ديدبتااك و.« ءاضعالا فلتيال برضب ديدهتلاو لاملا ضعب. فاللتاب ديدهتلا
 1 اصقتاناهأ رك ]ىمسي مأ رك الأ ن نم عونلا انهو: كلذ وحنو ديقلا و سبحلاب
 . ءىجيلم ريغ ًاهار ؟! وأ

 | وأ هلوصأ دحأب لزني ىذأب ديددبتلا وه : هارك الا نم ثلاثلا عوتلاو |
 وضع فالتإ وأ س .هنلا فالتإ نود اع هبراقأ دحأ وأ هجوز وأ هع رف
 . مسسقلا اذه نم دعي الو ؛ هجوز ىأ هيوبأ دحأ سحب ديدهتلاك ٠ اضعألا نم
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 ؛ اهلك مهلا ومأ فالتإ وأ « لتقلا وأ : مهئاضعأ نم وضع فالتإب دب دبتلا
 . كلذىف ىفالخلا لع ىناثلا مدقلا و وأ «لوألا مسقلا نم دعي كلذ نإف-

 , ًاعرش رهتعم هارك] وهأ « كلاثلا مسقلا اذه ىف ءاهقفلا فاتخا دقو
 ىودؤبلا مالسإلا رخف لاق دقو ٠ 1 رك ] ريغ وه مأ تاعيتلا ضءب عفري
 سبح دده نأ وهو. ءاضرلا مدعي ال عون 1 : هيف لاقف هاركاب سل هنإ.

 ًاهأرك ] هريتعي ال هنأ اذه نم دافتسيو «ها رجب ىرحي ام دأ ,هدلو وأ هيبأ
 , اضرلا مدعي ال هنآل ءاهضعب وأ تاعبتلل ًأطقسم

 : هصنام لوقيف ء. لوصألا ىفو طوسملا ىف ىسخرسلا كلذ ىف هفلاخو
 اذه كد.ع نميبتل وأ ٠ نجسلا ىف كنبا وأ كابأ نسبحشنل هل ليقول
 ءىشب هددهم مل هنإف « هأ رك اب سل : نآأل , زئاج عسيبلا سايقلا ىف « لعفف
 ةعرب ةحص عنمب ال هب ديدهتلا) « ًاررض هب قحلي ال هيبأ سيحو هسفن ىف

 ناسحتسالا ىفو « مرح مدر ىذ لك ق> ىف كلذكو « هتيهو هرارقإو
 هب قحلي هيبأ سب> نآل « تافرصتلا | هذه نم ءىش ذفني الو ؛ هآ رك ] كلذ.

 آراب ناك اذإ دلولا نإف , رثكأ مأ هسفن سبح هب قحلي ام مطاو نزحلا نم
 نجسلا لخدب سيح هنأ ملعي ناكنإو . نجسلا 3 هيب ! ميل ىلإ ىعسي

 قح ىف سبحلاب ديدهتلا نأ كو ٠ هوب أ جرخيل هيبأ ناكم سلجو ٠ ًاراتخم
 . هنبا سبح ديدوتلا || كلذكف , ءاضرلا ماع مدعي هي هيبأ

 وهو © نويعرشلا هرك ذ ىذلا ميسقتلا اذه دعب لاؤس ءىجبو  ؟*+م

 ؟ ةيمالسإلا ةعبرشلا ىف ناكم هاركلا اذهلأ , ىبدألا هارك الاب صاخ-
 سحب ديدهتلاف , ىبدألا هاركإلا ل_مهت ل ةعيرش *اا نأ كلذ نع باوجلاو-
 ةنكلو . همسج لاني ىذأ سيا تخالاوعألا سبح وأ مالا سبح وأ بآلا
 وهدد نراقألا ءالؤمل ةسنلاب ًايدام ناك نإ وهف , هساسح] و هسفن لا ىذأ

 نوكي الأ بجوي ناك سايقأا نإ لوقن كلذ ىللبعو ٠ هل ةسنلاب ىندأ ىذأ
 بجوي ىخرسلا هحضر ىذلا ناسحتسالا نكلو ؛ ىداملا ها ركألا الإ



 د نر دس

 لك ريتعي ءابقفلا ضعب نإ ةلجلا ىفو . هرثأ هل ىبدالاهاركالا نوكي نأ

 ها ركإلا ليبق نمنوكي . ديريال امىلوت ىلع صخشلا لمحو سفنلا بيصي ىذأ
 : هصن ام ىنةملا يف ءاج دقف اذهةلب انحلا ظحال دقل و . هب ديدهةمن ناك اذإ

 .نإو « هأرك ب سيلف هب ىلابي ال نم قح ىف ناك نإف ريسيلا برضلأ امأف
 اريبشتو ًاضغو هبحاصل ًاجارحإ نوكي هجو ىلع تاءورملا ىوذ نم ناك

 . « هريغ قح ىف ريبكلا برضلاك وهف « هقح ىف

 . ىبدالا هاركإلل ةظحالم كش الب اذه نإو

 .لاوقألا ةعبت ىف رثؤي ةيلهألا ضراوع نم ضراع.هارك الا و ””إ
 ريثأت تحن صخشاا نأل . ةيلهآلا لصأ ليز ال نكنإو . لامفآلاو
 . ةيعرشلا تاهرلكتلا لكب بطاخم هاركالا

 .« لاوقأألا طقسي مات ريغ مأ آما اها ركإ ناكأ ءاوس ربتعملا هاركالاو
 ريتعت ال 6 ةحيحص هاركإلا ريثأت تحت ةرداصلا تارارقإلا ربتعت الف
 .ةدساف نوكن لب , )١( اضيأ ةحيحص هاركلا ريثأت تحت ةرداصلا دوقعلا

 3 اًضرلا مدع و رايتخالا دسفب.٠. ,جاملا ءارك الأ نأ ةمتنحلا ءارقف رر# 00(

 .نيب نوفرغي مهنآل كلذو .« رايتخالا ىف رثؤي الو , اضرلا مدعي .ىجلملا ريغ نأو
 .ني ريختم هركملاو « رومأ نم رمأ ريخت هانعم رامتخالاف ء اضرلاو رايتخالا

 ىذآلل أمفد ل_ءفلا راتخي وهر لمفلا ىلع مادقإلا وأ . ىذآلا لازنإو عاذتمالا
 .كلذو . جئاتنلا لوبق ورف اضرلا امأو « هععئاتنب ًايضارنكي مل نإو « هيلإ دصقيف
 .«رايتخالا تاجرد ىصقأ اضرلانأ ءاهققلأ ضعب لوقيو « طق هركمنم نوكيال
 .لاق كلذل و ءاضرلا هعم نوكي ىذلا وهو « لماك رايتشا:نامسق مدنع رايتخالاو
 .لماك رايتخا نامسق وهو « رايتخالا ءالتما اضرلا : رارسالا فشك ىف ىراخبلا
 رييخت هنآل رايتخالا دسفي ءىجلملاو ؛ اضرلا نم ىلاا وهو ,« صقان رايتخاو

 مزالتاا نو ررة؛.ءابقفلا روبجو ةيعفاشلاو « دساف رايتخا ورفع توملاو ةايحلا نيب

 .رايتخا ريغ نم اضر الو ءاضر ريغ نم رايتخا الف « اضرلاو رابتخالا نيو



 ل سوفا

 صقانلاو ماتلا مأ رك الانأل كالذو ؛ هأر كالا | لأ وز دعب أم ىضري نأ الإ

 هلوقل كلذو ء ضارت نع نوك نأ 0 لاوقالا سا أو اضرلا مدعي

 نوكتنأالإ لطابلاب مكشي مكلاومأ اولكأت ال ونمآ نيذلا اممأب د : ىلاعت

 سم ءىرمأ لام للا : لات 2 الو « مكنم ضأ رث نع ةراجب
 تناك أيأ هاركإلا نآلو « سفنلا بيط سيل هركشلاو « هسفن بيطب الإ

 نمل قوقحلا نم قمل ةتثم ستعت نأ حصي ال ةءرجلاو , ةبرج هتروص

 « ءاركإلا ريثأت تحن ثدحت ىذلا رارقالا وأ دقعلا انغوس ولو : اهكترا

 .ةميرجلا رثأناكق ل اتايثإ كلذ ناكل ؛ هركسلل ًاقوق> ررقي بلاغلا ف وهو

 انهف لاعفألل ةيسنلاب امأ ءدوقعلاو لاوقأللل ةيسنلاب اذه - « ع.

 لخي ال ءىجاملا ريغف ءىجلملا ريغ هازكالا نع ءىجلملا هاركإلا قرتفي

 لتقي مل ىأ برشي مل نإ سبحلاب هركأ نمف « ًاقلطم هلعف ةعبت نم هركملا

 ىذألا اذه لبقتيو « لعفي الأ هعسو ىف هنآل « لعف نإ ةلماكه يلع ةيعيتلاف

 . لمتع ىذأ وهو

 طقسال نكلو ؛ لاعفألا تاعيت ىف ًارثأ هل ناف ءىجلملا هاركالإ امأ

 ىنعم ءىجل ما هأ رك إلا ريثأت تعقو اذإ اهيلع ةذخاؤملا لاعفألا نع باطخلا

 ٠ ةرشابم هيلع ذخاؤ م ريغ اطقاس نوكي لعفلا نأ

 ذخاٌوم وهو ردصي لعفلا نأ اوررقف ةيفنحلا ءابقفكلذ نع باجأ دقل

 رثأ ان], اوغلو ًارده هركملا لعف لم الف , رابتعالا طقاس ريغ هيلع

 بسنت نأ لدب لعفلا ىلع هركأ ىذلا ىلإ لعفلا جئاتف ةبسن ىف هاركالا

 لعفلان]ءارقفلاضعب لاق دقو « لعفلا رشاب ىذلا هركملا لعافلا ىلإ جئاتنلا

 « ىمخرسلا بجعي مل رظنلا كلذ نكل و , همركأ ىذلا ىلإ شابملا نم لقتني

 لعافاا وه ركملادعي الفء لعفلا تاذ ىف نآل , ةسنلا ىف لاقتنالا هنأ ررقيو
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 :هلوقب ىسخر سلا كلذ لاع دقو , لعفلا جئاتن هيلإ بسنت نكلو , رشاملا
 لودجم هرملاف : ءاجلالا ققحتل , هلآ هركملا لعج وهماركالا ريثأت نإ ٠
 هرايتخادسفيف ؛ هيلع هركأ ام ىلع مادقالا ىلع هلمح اذلو « هتايح بح ىلع
 . « هركملا ىلإ ًايوسنم لعفلا ريصيف ؛ هجولا اذه ىلع

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني لاعفألا ىف ءىجاملا هاركالا رثأو عا

 عضوم هنع ًايبنم هن وك نم لعفلا ماتلا هاركالا لوح نأ :لوآلا مسقلا

 3 ناك اذإ كلذو « هيف مثإ ال زئاج ىلإ ىورخأ وأ ىويد باقع

 . عراشاا صنب ةرورضلا دنع ىبنلا طقسيو أمنع ًايهنم ًارومأ هاركالا

 تا كلذ نمو « ةيعرشلا ماكح# 3 عومجب نه ةقب املأ تاررقاب

 هلوانتف ء رومألا هذه نم ءىش لبع هركأأ نمف ؛ رخلأ برشو ريزنخلا محلو
 .مثالاهعم طةسيفةرو رضا عضوم طقس دق ىهنلا لصأ نآل « مثالا هنع 5

 مللكأ نمو « برشأأ نم دح ال هارك الا ريثأت تحت رخلا برش نهف

 مَن امثأ نركي لب ؛ ربص نإ باو" الو هيلع مل الو« ررعي ال ريزغذلا

 نوكي زارطضالا لاح ىف مرحلا نم لكألا نإ ءابقفلا لاق اذلو « لعفي
 ٠ طقف حابع سيلو « أيجاو

 هليوحت ةرورضأا دنع ىلبةب عضوم ىف ءىجاملا هارك الا : ىناثلا مسقلا ٠
 لعفي نأ ةرورضلا لاح ىف صخري نكلو , طوقسأ| لبقيال مارح نم
 ةرورضأا لا> ىف نكل مطقايفىماط قيال « رفكلاب قطالاك . هريغ
 كاذكو ءريص نم باث, هنأ ليلدب ءرظحلا ل صأ ءاقب عم مكحلاب قطنلاغوسي

 ىلع ءىجلا ا هاركالا كلذ لثمو « لكي ىنلا بس ىلع ءىجللل] هارت الا
 . لاملا موصعم صخش لام ىلع ءادتعالا

 ها ءامكالاذأ قباسلارسسقلا دارك الاو مسقلا اذه ىف ها ركالا نيب قرفلاو ٠
 روظع ناك ن أدع ولطملعفلاراصو ٠ لصألا مكح طقسأقب اسأأ مسقلا ف

 0 هنأ ليلدب باث ناك هنأ لب لصألا مكح 3 مل هاركألا ناف انه امأ
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 ء بوم وهف رفكلا ةملكب قطني ملو « الثم لتقلا ىلع ربص نف , ريصي نم
 «ريغلالامذخأب لفربص نمو يَ نم ىغلا بسبب هأ ركأإلا ىلع ربص نم كلذكو

 لازام لصألا كح نأ ىلع لدي اذهو , اياوث هل نإف هسفنب لزنو ىذالا لبقو

 . طقس ملو ًاباث

 : نبأ ىف ودبي هقباسو م قا اذه نيب قوفلا رظمو

 ىذا لعربصينم نإف انركذ ؟ىورخآلا باو لا ةيحاف نم : امو أ

 موصعم لام ىلع ىدتعي الو ىذألا ىلع ريصي وأ , رفكلا ةءلكب قطني الو
 ندأ رد ب دعدق ىدعن بابح نأ ىوريلهنأو « ىلاعت هللاباوث هل نوكي
 كلذ غلب املف , هولت ىتح ربصف . ريخلاب مانصألا ركب يو ل | بسيل
 . « ةنجلا ىف قيفر وهد ٠ ءادبشأا لضفأ وهدد ىلاق هيلي ىنلا

 ,ىويندلا محلا وبف « نيمسقلا نيب قرفلا هيف ودب ىذلا : ىناثلا رمآلا

 هناأل « نامضاا ىنعيال . ماتلا هأ ركلا ريثأت تت ريغلا لام لكأ نم نإ

 بسب لب ٠ هركملا ىلإ بش ن أ نكمال لكألا نآلو , هسفن ةجاح . عبشأ

 نم ىلع نامضاا نوكسي ماتلا هأر 7 ريثأت تحت هفلتأ اذإ و ؛ لكألا ىلإ
 . رايتخالا بولسم هنأ ىنعم ىلع ةلالك هدب ىف هنأل ءهركأ

 ىذلا رمآلا ةعيبطب صاخ ةقيقحلا ىف وه نيلخلا نيب قرفلا اذه نإو
 «هركملاىلإ بسني نأن كمي الد هركملا ىلإ ب لوألا ناف : هيلع هركأ
 . ىذألاب ددوملا ىلإ بسني نرأ نكمي هناف  ىناثلا فالخم

 « قرس نإ مث آ ريغ نوكي هناف , ةقرسلا ىلع ها رك الا مسقلا اذه نمو

 ءاب وثمن وكي ريصنإ نكلو دحالو فلنا نامضم ههرك أ نم لع نوكيو

 تريصنإو . املع دحال هناف ةأرملل ةسنأل أ: فلا ىلع ارك لا كلذ لئمو

 كا اه ناك

 عوضومفها رك الان و ؛ نأ: ءىجلملا»ا ركالا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا
 ريث أت تحت لعف ولو امن *] نوكي هركملا نإ لب  اهنئا ىف صخرب ال
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 امهءاذي ]نع ىبنلا ناف « ندلاولا برض ىلع هارك الا كلذ نمو : هاركالا

 لإ اوديعت الأ كبر ىضقو » : ىلاعت لاق دقف ؛ ههف صيخرت ال دلاخ ىدبأ

 .لقتالف ءامهالك وأ اههدحأ ربكلا كدنع نغلبي امإ « اناسحإ نيدلاولاب و هايإ
 .نملذلا حانج امل ضذخاو , امرك الوق اممل لقو .امهربن: الو فأ امم
 . ٠ اريغص قايبر اك امهمحرأ بر لقو . ةمحرلا

 حابيال هناف . مدلا موصعم صخش لتق ىلع هارك الا عونلا اذه نمد
 .صاصقلا طوةس ىفو « رشابملا نع مثالا طقسيالو ؛ لاو>اآلا نم لاح

 موصعم ف أ رطأ نم فرط عطق ىلع هأرك الا كلذ لثمو « ءابقفلا نيب فالخ

 , هركملا لعف نإ مثالا طقسيال هناف ء وضعلا فلت ىلإ ىدؤي برض وأ

 ىنلا لاق دقف , ًاصيخرت لبقي ال اتويث ةتباث ملسملا مد ةمرح نآل كلذو

 :لوقي ىلاعتهقاوء« هضرعر هلامو همد مارح ملسملا ىلع مسملا لكد : 2

 اناتس اولمتحا دقن اويستكاام ريغب تانمّوماو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو

 .«قملاب الإهتلا مرح ىتأ سفنلا اولتققت الو » : لوقي ىلاعت هللاو « انيبم اكإو

 .ىزولو«دحمنأ لجرلا نم ىتزلا ىف هدنع ةياور ىلع ةفينح وبأ لاق دقو
 . ءابقفلا رورمج كلذ ىف هفلاخو ءهأر كالا ريثأت تحن

 .نمفرط عطقوأ مدلا موصعع ىلع لتقلاب ءادتعالا لاح ىف صاصقلاو
 فلاخي ملو « تباث صاصقلا نإ ءابقفاأ رورمج لاق دقف « فالخ هيف هفارطأ
 ىلع ةيدلأ بمن هنأ هلع ىور دقف ء فسوي ىآل بوسنم لوق الإ كلذ ف

 نم صتقي الف ؛ صاصقلا اهلثمو ؛ تاهبشلاب كردت دودحلا نآل ء هركملا
 بجوي ىذلا وه دمعلاو . دمعلا هيف ققحتي ملو ًاديرم نكي مل هنأل , رشابملا
 . رشابي مل هنآل « هركملا نم صتقي الو « صاصقلا

 .لاقن هنم صتقي نميف اوفلتخإ صاصقلا بوجو اوررق نيذلا روبماو
 كلذو « هضيرحتب اذه لتقلا ىف ناكيرش امل ٠ أمهم صتقي دمحأو كلام

 .نأ ىعفاشاا بهذمو ؛ فارطألا ىلع ءادتعالا ىف نأشلا كلاذكو ء هترشابع
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 بني لعفلاف ؛ ةلالاك هديف رخآلا نآل ء رشاملا نودلءاحلا لع صاصقلا

 .٠ 4مم صاصقأا نو 3 0 هيلإ

 رشابلا نم نوكي صاصقلا نأ قنحلا بهذملا ةمئأ نم رفز بهذمو
 عفر ل جآلصاصقلاو , هيلإ بوسنم لعفلاو مث آ ملاظ هنآل « لماحلا نود

 .نوكي صاصقلانأ وهو . ىعفاششلا بهذمك د متو ةفينح ىنأ بهذمو « ىللظلا
 .نم دي ىف ةلآ أجلملا لعحي ءاجلإلا نآل كلذو , رشابملا نود لماحلا ىلع

 ىلع بحي نامهلا ناف ء«لاملا فالتإ ىف ا5ةآنوكي نأ حلصي مف ءألأ

 . ددبملا ىلإ بوسنم ءىجلملا هارك الا ىف فالتالا نآلو : هركملا

 ..دقوهنمصتقيال كلذ عمو , مآ رشابملا نوكي فيكلئاق لوقي دقو
 : لاقذ « ىمخرسلا كلذ نع باجأ

 . لقعلا نوكيف « اهل رايتخا ال ىتاا ةلالاب قحتلا رايتخالا دسف اذإ و
 وأ ص اصق نم ءىش هركملا ىلع نر 595 الف « هرايتخا دسفأ نء ىلإ ًابوسنم

 .لوتقملا لعلف ء هركملل لصحال دصقلا نم ًائيش نأ ىرتال | ةرافك وأ ةيد
 وهد 5كحلا ءاقب ىلع لديال هءاقب نإف , مثالا امأو  هعقدصأ صخأ نم
 . « صاصقلا

 3 ىهد٠ فلكملا ىلع ضرعت ىلا ةياهآلا ضراوع هذه  «”ع؟

 رادقم ىف رثؤت اهنكلو : ةيلهأ طقست الو « باطلا لصأب بهذتال اهتلمج
 :امك تاعبتلا ىف رثؤيال امر أراتخم هيلع مدقي ىذاا اهضعب و « تاعبتلا لمحت

 ٠ ءابقفلا ضعب ررق

 .. هردص»و « ىعرشلا كلا ىف مالكلا ىمتاي ةيلهألا ىف مالكلا ءاهتابو

 .هيلع موكحماو موك او

 ' نيرمأ ىف مالكا نم لوصآلا ىف زجوملا اذه نم ىهتنن نأ لبق دبال
 !اينناثو٠ ماكحالا نم ةيعرشلا دعاقملا نايب امهو « هتاذ ف عوضولل ا اممتت

 . هل لهأ وه نمو داهجالا نايب
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 ماكحألا دصاأقم

 : ىلاعت لاق كلذلو ؛ سانلل ةمحر ةيمالسالا ةعب رششلا تءاج - ”ع#
 ؟-:ءاج دق سانلا اهيأي » : ىلاعت لاقو ء نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امد
 كاذلو « نينمؤملل ةحرو ىدهو , رودصلا ىف امل ءافشو كبر نم ةظعوم
 ش : ثالث حاون ىلإ هءاكحأ ىف مالسالا هجتا

 هتعاملل ريخ ردصم نوكي نأ عيطتسيل درفلا بيذهت : ىل وآلا ةيحانلا
 اباكرهو « ابعرش ىتلا تادابعلاب , كلذو سانلانمدحال رش هنم نوكيالو

 سوفنلا شت ىهو . ةلضافلا ةيعامتجالا قئالعلا قيئوتو « سوفنلا بب , كوم
 قى نمؤأأ نوكي كلذبو « مدآ نبا نب بلق ىف نكتسا ىنذلا دّقحلا ناردأ نم

 ةالصلا نإ ه : ىلاعت لاق كلذلو . ءاشخ الو لظ ن وكب الو هريغ عم فلإ .
 سانلاع اتجاو اهتائيوبىهو « ربك أ هللا رك ذو , ركدملاو ءاشحفلا نع ىهنت
 ىنعم قوهو ؛ جملا كلذكو موصلا كلذكو . ىعاتجاو ىدرف بيذهت امل

 نيب ىعاتجا نوامت اهانعم قدأ ىف 0 و2 نيبأو حضوأ ى ءامجالا مظنتلا 1
 هتالو نم لاو ى أ فيلكت دنع ا ىنلا لودي ناك كلذلو . ريقفلاو ىنغلا
 0 مهئا رقف ىلع اهدرو مهئاينغأ نم اهذخ د : أبعمج-

 لدعلا , ةيمالسالا ةعامجا ىف لدعلا ةماقإ : هيناثلا ةيحانأا  #ع ع

 موق نآئُش مكتهر + الود : لاعت لاق كلذلو « أهريغ عم لدعلاو ٠ هند مف

 1 . « ىوقتلل برقأ وه اولدعإ ,اولدعت الأ ىلع

 ىلإ هجتي , ةفلتخم تاهاحجتا ىف هجتيو « ىمسأ هدصقم مالسالا ىف لدعلاو

 نأبهريغ ع ةلماعملا ف لدعلا ىلإو « تادابشاأو 4 ضقالا و ماكحألا ىف لدعلا
 مكحأ لك ىنلل كلذ نيب دقو , هلام لثم قوقحلا نم سانال نأ ضرفب .
 . هب . كولماعي نأ بحت اع سانلا لماع : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ناب.

 نوناقلا مامأ نيواسةمس انلا لمجخل ةيعاتجالا ةلادعلا ىلإ مالسالا هجتاو



 دل 958 -

 . ,ةقيط نع ةقبط اهيفزهمتت تاقبط هيفسيلف ؛ ريقفوأ ىنَغ نيب قرفال ءاضقلاو
 00 هقح ذخأي تح ىوق فيعضلاو « هنم قا ذخؤي ىتح فيعض ىوقلا لب

 « سنجو سفنجو ٠ نولو نول نيب قرف ال ةدحاو ةئيط نم ًاعيمج سانلاو
 هيذع هيأ ىلص ىلا لوش كاإذإو ةيمالسإلا ماكحالا مامأ ءأوس عيمجأ لب

 1 ءىوقتلابالإ ىمجع أ ىلع ىلرعل لضفال ؛ بارتنم مدآو 3 مدال مك مسد

 ًابوعش مانلعجو ىثنأو ركذ نم مانقلخ انإ سانلا اهيأي د ىلاعت هللا لوقيو
 .« اوفراعتل لئابقو

 . هوجو نم هجو لكأ ىلع ةيعاتجالا ةلادعلا ليبس ىف هنإو - ”م
 .ةلثملانعىهنف ةناسنإلا تاذل ةيناسفإلا مي رك مالسإلا بجوأ « قيقحتلا
 لاقف 4 ةي اسنإلا ةءاركلاب ىلاعتو هن اديس هّنلَأ حرص برخلا َّق وأو

 0 تاييطلانم مانقزرو 3 رحبلاو ربلا فمانلمحو مدأ ىبب انمرك دقأو» : 4 أديس

 . . اليضفت انةلخ نمم ريك لع ممانلضفو

 . ناسنإ لكىلاعتو هناحبس نكم ةيعاتجالا ةلادعلا كلت قيقحت ليبس فو
 1 ضو رف مالكلا دع أند دقو 2 لمعيل لمعلا صرف نم ةيارأا لظب لافتس
 نمو « لحارملا ىلوأ ىف اهلك ةمآلا ملعت مالسإلا بجوأ فيك٠ ةئافكلا
 . ف فا دهف 6 هين اثأا ىلإ ريسلا نع هرهأ وم 4هب تفلختو وألا كدعع فقو

 3 انف راس هيأ اغا ىلإ هيهأوم 4ب تماس نمو ؛ افك ضرف ارضصتق ةنارع
 .لكو « ةثاثلا ةلحرملا ازكهو . ًاضيأ ىنافك ضرف دنع فقو « فتوت نإف
 نيك. كلذ

 . اذكهو

 ..ةئفاكتملامعألا جئاتن 4 أحس لعج لظي و هظح رحأ سد الكل هنإو
-< 
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 قوقحلا لعج دنع هجو لمكأ ىلع ةلادعلا ىلاءتو هناحبس ققح دقو
 «قوقح نم امام رادقمب تابجاولا نم اهيلع ةأرملاف ء تانجاولا عم ةئفاكتم.

 « ةجرد نبيلع لاجرألو »2 فورعملاب نويلع ىذلا ليم نطو د : ىلاعت لاق 5ك

 قحملا نس مزالتلا ناكف بجأو هريظن قع لك مالسإلا ف ناك اذكهو..

 . ًاَباث ًارمأ بجاولاو-

 ةبوقع نم فصنلا ىلع ديعلا ةيوقع ةنك.#لا هللا ةعيرش تاعج كلذلو

 : ءامإلا ىف ىلاعت لاق كلذلو « رحلا ةبوقع نود ةبوقعلا تناكف «رحلا

 .«باذعلا نم تانصملا للعام فص نييلعف ةشدحاقب نيتأ نإف نصحأ اذاف 2

 , ةريحلا تداسو ةليضفلا تداس اذإ الإ ةلادعلا قيقحتل ليبس ال هنإو

 ماكح الا ىناعم ةيآ عمجأ نإو « ةيخأ ةحلصم نم درف لكةحلص» تريتعاو..

 «فىفرقلاىذ ءاتيإو « ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ. : ىلاعت هلوق ةيمالسإلا

 .ء6 نوركذت مدع مظعي 3 ىغيبلاو ركدملاو ءاشحفلا نع ىهنياه

 ةياغكملاو , ةيمالسإلا ماكحالاىحاون نم : ةثلاثلا ةيحانلا ب عل

 هعرش أ نه اف ؛ ةحلصملا ىهو « ةيمالسإلا ماكحألا لكىف ةتباث ةققحم

 . ىوطلا ماشغ نيذلا ضعب ىلع ةحلصملا“

 هيلإ ريشن ىالسإلا عرشلا نم عوضوملا اذه ناك.و , سخت الو معت ىتلا

 ةرتعملا ةحاصملا

 ةيمالسالا ماكحالا اهققحت ىتلا ةيمالسإلا ةحلصملا نإ انلق - ع



 ل

 ىتلا ايندلا نآلكلذو ءلسنلاو ءلقعلاو ءلاملاو «سفنلاو «نيدلا : ةسمخ رومأ
 ةيناسنإلا ةايحلارفاوتت الو ةسؤلارومآلا هذهىلع موقت ناسنإلا ابيف شيعي
 هنم دب ال نيدلاف « اهيلع ةظفاحملاف ناسنالا ميركست ناك كلذاو ءاهبالإ ةعيفرلا
 ةصاخ نيدتلا نآل , ناويحلا 25 ردنع ةيناسنالا هيناعم ومست ىذلا ناسنإلل
 ىمح دقو « ءادتعا لك نم هنيد هل مسي نأ دبالو , ناسنإلا صاوخ نم
 نيبت دق نيدلا ىف ها رك] ال : ىلاعت لاقف « نيدنلا ةيرح هماكحأب مالسإلا
 ءلتقلانم دشأ هيف ةنتفااربتعاو « نيدلا ىف ةنتفلا نع ىمنو « ىغلا نم دشرلا
 . « لتقلا نم دشأ ةنتفلا » : هناحبس لاَقف

 قاعملاب سفنلا نيصحتو , هتيامحو نيدتلا ىلع ةظفاحملا لجأ نم ناك هنإ و
 . نيدتلا حور ةيمنتو سفنلا ةيكزتل ىبف « اهلك تادابعلا تعرش ةينيدلا

 ةزيزعلا ةياحلا قح ىلع ةاففاحلا ىه سفنلا ىلع ةظفاحلاو - *18
 لتقلاب اهيلع ءادتعا لك نم ابتيامح ىضتقت سفنلا ىلع ةظفاحماو ةعركلا
 ىلع ةظفاحما سفنلا لع ةظفاحلا نم نأ ا. حورجلا وأ فارطالا عطق دأ
 قلعتي سه لك نم كلذ ريغو « بسلاو فذقأا عنمب هيناسنالا ةماركلا

 ىمق « هل رربم ريغ نم ناسنالا طاشن نم دحلاب وأ , ةيناسنالا ةماركلاب
 كلذ ريغو « ةماقالا ةيرتحو . ىأرلاو ركنا ةيرحو لمعلا ةيرح مالسالا
 لوازت يلا ةرحلا ةمب ركلا ةيناسنالا ةايلا تاموقم نم هيف تأي رخلا دعت ام

 . دحأ ىلع ءادتعا ريغ نم لضافلا عمتجملا ةرئاد ىف اهطاشن

 لمحت ةفآ هلانت نأ نم هظفح ىه لقعلا ىلع ةظفاحلاو - *4
 لقملا ىلع ةظفاحلاو , سانلل ىذأو رش ردصمو عمتجملا ىلع ًائيع هبحاص
 . حاون ىلإ هجتت

 عمتجملا لك املس ىالسالا عمت هجم اع أن موضع لك نوكينأ : اهالوأ

 ٌاقح سبل عمتجملا ءاضعأ نم وضع لكل قع نِإف « عفنلاو ريخلا رصانعب
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 « عمتملا ءانب نم ةنبل صخش لكرا.تعاب هيف قح عمتجملل لب « هل ًاصلاخ
 . هتمالس ظجالي نأ عمتجلا قح نف , هيف للخ دادس هلقعب ىلوتي ذإ

 هلمحتنأ ديال ةءامجلا لع ًائبيع نوكي قافآلا هلقع ضرعي نم نأ : ةيناثثأ
 هعنم ىلا ةءدارلا ماكحأللا عصخي نأ هياعف . هتف دنع هؤبع اهيلع ناك اذإف
 . تافآلا هلَقعع ض رعي نأ نم

 عمتجلا لع ارش نوكي تافآلا نم ةفآب هل قع باصي نم نأ : ةثلاثلا
 نإف « اقم" لح ظفاحي نأ عراشلا قح نم ناكسف  ءادتعالاو ىذألاب هلاني
 ا « ةياقولا ىلع لمعت عئارشلاو « ماثآلاو رورشلا نم ةياقو نوكي كلذ
 نمو « رخل! برشي نم ةميرشاا تبقاع كلذ لجأ نمو , جالسعلا ىلع لمعت

 . رخلا لع سايقلاب تاردخملا نم ردخم ىأ لدانتي

 ةيبرتو ىناسنإلا عونا] ىلع ةظفاحملا ىه لسنلا ىلع ةظفاحنا و - *ه.
 دلو لك ىبرتي نأب كلذو , فالتئالاو فلآلاب سانلا نيب طب رت ةيب رت ةئشانلا
 « جاوزلا مظنت ىضتقا كلذ نإو « هيم< ظفاح دلولل نوكبو « هيوبأ نيب

 ىلع ءادتعالا عشم ىضتأو ٠ ةيجوردلا ةايخلا ىلع ءادتعالا عنم ىضتقأو

 ىلع ءادتعا كلذ نإف ؛ ةشحافلاب ناك مأ فذقلاب ناكأ ءاوس ,« ضارعألا
 . امه نوكيل .ةأرملاو لجرلا مسج ىلاعت هللا ابعدوأ ىتلا ةيناسنإلا ةنامآلا
 « ةلهس ةينه ةشيع شيعي هلعجو ٠ ىرشبلا سنا ءانف منميىذلا دلاوتلاو لسنلا

 ىذلا عمتجماب جازتمالاو فالتئالل اخلاص نوكيو ٠ ىوقيو لسنلا رثكبف
 ريغو «٠ فذقلا ةبوقعو «ىزلا ةبوقع تناككلذ لجأ نمو « هيف شيع

 . لسنلا ةياحخ تعضو يتلا ةيريزعتلا تانوقعلا نم كلذ

 2 بصقاارق رسلاب هيلع ءادتعالا عن نوكت لاملا ىلعةظفاحملاو و

 لمعلابو ء اضرلا م لدعلا نم ساسأ ىلع سانلا نيب لماعتلا مظنت و ءامهوحتو

 « هتياعر ىلع موقتو' هظفحت و هن وصت ىلا ىديألا قى هعضوو هتيمنت ىلع

 .هعيزوتب « هيلع ةظفاحنا تيجو !ذلد « اهلك ةمأللل ةوق داحألا ىديأ ىف لاملاف
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 .هدابعل ىلاعتهتلا هلحأ ىذلا قا ريغب و , لطابلاب سانلا نيب لكؤي نأ عنمو

 ع ويب نم سائلا نيب لماعتلل عرش ام لك لاملا ىلع ةظفا#لا ىف لخديو
 20 .لاملا ابعوضوم نوكي ىتلا دوقعلا نم اضريغو : تاراجإد

 ةظفاحما لجأ نه تءاج ىتلا م ةسؤلا رومآلا هذه نإو - *”و؟
 . لاق دقلو « ابققحت نأ ةيعضولا عئارشاا لواحتو  ةيوامسلا عئارشلا اهيلع
 : ىلارغلا مالسإلا 3 ةجح كلذ ىف

 ليصحت ىف قالا ح الصو ؛ قالا دصاقم ةرضملا عفدو ةءفاملابلج نإ ٠

 عرشلا دوصقهو « عرشلا دوصقمىلع ةظفاحملا ةحلصملاب ىنمذ انك . مدصاقم
 ؛ميلسأ و « ميلقعد؛ ميسفنأ و مهيد مهيلع طظفح نأ وهو , ةمخ قلخلا نم

 لكو « ةحاصم وهف ةسزلا لوصأللا هذه ظفح نمضتي ام لكف ٠ مهلا مو

 . )١( ةحلصم اهعفدو ةدسفم وبف ةسؤلا لوصألا هذه توفي ام

 مالسإلاهب ءاجاه لكنأ ىلع ءابقفلا لاوقأ قب اطت عم نكلو - «وو#
 لق . ىدهو ءافشو ةمحر هنأ ائل ررق ىلاعت هلل نأو « ةرهاظ ةحلصم هيف

 نكمي ال ىلاعت هللا نأ ىأ « ةحلصملاب ةللعم عرششلا ماكحأ نوك ىف ارفلتخا
 دقت ةحلصملا ل ىأ , هيف ةتباث ةحلصملاو الإ ايعرش رح ردصل نأ

 وط ثالث ىلع كلذ. ىف اوفاتخا دّدا ؛ ةيعرشأ | ماكحالا

 « أم ةديقم ىأ : ةحلصملاب ةالعم ةعرشأا ماكحالا نأ تركنأ ةفئاطف
 ةرعاشالاكلذ ررقدقو , ةحلصم هيفسيل ًامكح ىلاعتهتلا عرشي نأ نكي ىأ
 ةحلصملل !ماك عرشلا ماكحأ نأ تبثأ ءارقتسالا نأ مريرقتعم « ةيرهاظلاو
 . لعفي امع لأسي ال هللا نكلو . ةسؤلا روما ىف ةروصحلا

 . ةحلصملا نأ !اوررق دقو « ةيفذحلا ضعب و ةيعفاشلا ضعب ةيناثلا ةفئاطلا

 ٠ )١( ج ىلازغلل ى قصتسملا ١ ص 5807 .٠
 ١ هقفلا لوصأ 24
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 ىلاعت هللا ةلماح ةنءاب تسيلو « مكحلا ةرامأ امنأ ىلع ماكحألل ةلع حلصت

 ( نولأسي مهو لعفي ام لأسيال ) : ىلاعت هلوقب ضارتءالا دري ال ىتح , هيلع

 ىلاعت هللا نآل , ةحاصملاب للعت ماكحالا نأ ررقت ىهو : ةثلاثلا ةفئاطلا

 «جرخلا مولع عفريو , داسفلا مهنع ع فدي « هدايعب ميحرلا هنالو كلذ دعو

 ءالؤبف « ةيكلاملاو ةلبانهلا ضعب و . ةيديرتاملاو ةلزخمملا ىأرلا اذه ىلعو

 ةدارإل دييقت ريغ نم حلاصملاب للم# صوصنلا ماكحأ نأ ىلع نوريسي

 هجو نيبقب مل نإف «٠ صنلا مده ىلإ ًايدؤ» ليلعتلا نوكي الأ ىلع « ىلاعت هللا

 « ةحلصملا ريغل نوكي نأ ىلع صنلا انهزنو : اناوقع انمهتا انلوقعىف ةحلصلا

 هرماوأ تع ىلاعتو هنا-بسناك دقو « ميلع ءىثشلكب وهو . دابعلابفوءر هللف

 دعتي نمو ) : ىلاعت هلوق لثم ىفو , هسفنل ملاظ فلاخملا نأ نايبب هيهاون و

 ثاريم ماكحأ نايب دعب ىلاع# هلوق لثم ىفو ( هسفن ملظ دقف هللا دودح

 ٠ ( ميلع ءىث لكب هللاو اولضت نأ كل هللا نيبب ) : تاوخآلاو ةوخآلا

 برقأ وهو « لع هيلع ىدتي ال ىرظن فالخلا اذه نإو ؟نو

 ةيعرشلا ماكحألا نأ اوررق نيعمجأ ءابقفلا نآل « ةيبقفلا ءارآلا هبجوت ىلإ
 ىببلةحلصم هبفو الإ مالسإلا هب ءاجكحال هنأو « ةيقيقحاحلاصملا ءاعو ىه

 . لبقنم اهانحضوأ ىتلاةسؤلا لوصألا ىلع ةطفالا ىف تطيضدقو « ناسنإلا

 « ةدحاو ةيترم تسيل هوجولا هذه ىف ةطيضنملا ةحلصملا هذه نإو

 : ثالث بتارم ىلع ىه لب

 ةحلصملاهوجو ققحتنال ىتلاىهو , تايرورضلا ةبتوم : ىلوألا ةبتوملا

 « ةايحلا ىلع ةظفاحما وه سفنال ةيسنلاب ىرورضلاف ؛ ام الإ ةروكذملا

 « هب الإ ةايحلا موقت نأ نكمي الام لكو « فارطألا ىلع ةظفاحملاو

 كلذكو « هب الإ ةيلع ةظفاحملا نكمي ال ام وه لاملل ةبءذلاب ىرورضلاو

 : لاقف رومآلا هذه ىف ىرورضلا ىلازغلا نيب دقو « لسفال ةبسنلاب

 ىروقأ ىهف « تايرورضلا ةتر ىف عقاو اهظفح سنملا حلاصملا هذه ه



 د ابا

 ةوقعو ٠ لضملا نيرفاكلاا لتفت عرتشلا ءاضق هلاثمو ؛ حلاصملا ىف بتارملا'
 هٌواضقو , مهيد قلخلا ىلع تزف اذه نإف , هتعدب ىلإ ى ءادلأ عدتبأا'

 ظفح هب ذإ «؛ برشلا د> باجيإو؛ سوفنلا ظفح هب ذإ , صاصقلا ناجيإب
 ء بسلا ظفح هب ذإ « ىلا دح باجي و٠ فيلكتلا كالم ىه ىلا لوقعلا.
 ىه ىلا لاومألا ظفح لصحي هب ذإ « قارسلاو باسعتلا رجز باجيإو.
 «, (١)اهيل] نورطض» مد سائأإ شياعم

 ةشا لوصألا نم لصأ تاوف هيلع بتريي ام لك عفد ةلخخا فو
 هاطعأو , هتيامح ىف ىالسإلا عراشلا ددش دقو « ًايرورض دعي ةروك ذأ:
 حابأ روظحم سصأت اوف ىلع ةآي املا ظفح بتر اذإ هنإو ءديكأتلا ن م اليضف“
 اذإو , دحأ ىلع ءادتعا هيف نكي ل اذإ هبجوأ لب ء روظحلا لوانت : عراشا
 ريزعلاو ةتيملا لكأب نأ ًاعوج توملا فاخب ىذلا رطضملا ىلع بجوأ

 . رخلا برشي نأو:

 محلا نوكي ال ىذلا وهو « ى جالا هن 2 : ةيناثلا ةيقر 3 سه “8

 جرحلاوأ ةقشملا عفد دضقيلب « ةسنخلا لوص هاا 0 لصأ هيا هيف ىعرشألا'

 اطوانت لبسي اليكل 03 را - ميرحتك ةسحأ رومالا هذط طاب -- الإ وأ

 مم ) ةيوصغملا ضراألا ىف ةالصلا ميرحتو « ةأر لأ ةرو رع ةيؤر ميرحتو

 تاثح ىلا ىق كلذ نمو . طايتحالاو « راكتحالا ميرستو ؛ ع معلسلا ىقلت

 للقوة لاك , سانلا اهيلإ جاتحي با | دوقعلا نم وم كة

 . (؟)ةياوتلاو ةعارملاو

 .؟م4 ص ١ حج روكذملا يباتكمأا )١(

 ةاقاسملاو عرزلا 2 ةرصحا هَل نوكي نأ ىلع اهعررز 34 نأ ضرألا عفد ةعراز 1| 6يهف]

 0 ىرتشا اع ةدايزب جيببلا ة ةحنا رماو 6 .ارقلا نم ءز ز> ىلع ه4ةدلصإ نأ رجشلا مقدد

 . ىرتشا اه لثت عيبلا هب ةيل وتلا و.



 لال

 .«ةينيدلا ةيرحلاو ةيصخشلا ةيرحلا ىلع ةظفاحملا تايجاحلا نم نأ ررقنو

 تايجاحلا نمو « قيض ىفةصخشلا نوكي نكلو , اذه عم تبثت ةايحلا نإف

 باصتغالا مرحلامللةبسفلاب تايجاحلا نمو « ةقئاعملا مرت لسفلل ةسنلاب

 .نكسمي هنآل ءلاملا لصأ امهب بهذي ال بلسلاو باصمالا نإف . بلسأاو

 2 نيرداقلا نم نويدلا دادس عم كلذكو ؛ ناعلا ىف نانوكي ذإ « هدادرتسا

 ريثكلا هنم ركسي امم ليلقلا برش ميرحت لقعلل ةبسنلاب تايجاحلا نمو

 ىهو « تايلاكلا وآ « تانيسحتلا ةيترم ةثلاثلا ةبترملا .-- موو

 ,عسفرت امن كلوءاه طايتحالا الو« حاصلا هذه لصأ ققحتال ىت دأأ رومألا

 ةيسنلاب كلذ نمو « ةسخلا لوصأللا ىهحتو « ةمركلا ظفحتو . ةبابملا

 لصأ سميال امم كلذ ريغو . بسلاو ةلطابلا ىواعدلا نم امتياهح سفنلل

 ,ىلإ كلذو « اهنيشيو املاك سمي نكلو « اهتايجاح نم آايجاح الو , ةايحلا

 . نيتةةباسلا نيتيترملا

 هنإف «٠ بصنلاو عادخلاو ريرغتلا ميرحت لاومألل ةيسنلاب كلذ نمو

 .فرصتاا ةدارإ - ره ذإ « ًايلاك سمع نكلو « هتاذ لاما سعال

 « ةراسخلاو بسك لا هوجول ميحص كاردإو « ةفرعمو ةنيب نع لاملا ىف

 هفرصتملا ةدارإ ىلع ءادتعالا نك لو ٠ لاملا لصأ ىلع هيف ءادتعاال وبف

 . هل طايتحالا نكميو

 .تاقرطلا ىف ةأرملا جورخ ميرحت « للا لعةظفاحملل ةبسنلاب كلذ نمو

 .زظفحيو نهراصبأ .نم نضضخي تانمؤملل لقو » : ىلاعت هلوق ىف اهتني 3

 ىلع نهرمخي نيرضيلو « اهنم ربظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو « نيجورف
 « نيتاوعب ءابآ وأ نهئابأ وأ نبتلوعبل الإ نيتنيز نيدبي الو , نهءويج

 هكا وأ « نمت اوخإ ىف وأ نمل اوخإ وأ © لب هل وعب ءانبأ أ وأ ء نيئانبأ و أ

 ةبرآلا ىلوأ ريغ نيعباتلا وأ « نيناعأ تكلم ام وأ نوئاسن رأ ' تتاوخا

 نبرضي الد « ءاسناا تاررع ىلع اوربظي ل نيذلا لفطلا وأ «لاجرلا نم



 مل اب

 .لقزونمؤملا امأ ًاعيمج هللا ىلإ أوبوتو « نهتليز نم نيفيام لعيل نيلجرأب

 58 نوحافت مكلعلا

 فوشءهنال و « لصألا لاك ظفحهنآل , تانيسحتلا ليبق نم اذه نإف .

 . مويلأ ءاسنلا هيف عفت ىذلا لذبتااو 3 ابملل عممو ٠ ةماركو.

 سال ىلا ةفرحنملا تارعدلا 5 نيدلا هواه ةيسفلاب تانيسحتلا نمو

 ؛ ةيمالسإلا تاررقملا ىف اكش دجوت اهرثاكتب نكلو «داقتعالا لصأ

 ةيقيقدلا ةيلقعلا ةنزاوملا عيطتسي ال نأ نايدالا بتك ىلع عالطالا معمم وع

 ذخأو 3 ةساجنلا بنو ةروعلا رتس ًاضيأ كلذ نمو « 3 كلو دلا قئاقحلا نبي

 6 لفأ ونابضعب وةيجاو روم د لإ هذه صءبو ٠ دجاسملا ىلإ باهذلا دنع ةئيزلا

 . لاو> الا ضعب ىف ًايجاو نيسحتلا نوكي نأ نم عنام الو

 برثلا نالعإ نم ني.مذلا عضم لقعلا ةيام ةسنلاب تانيسحتلا نمو ش

 . نييمذ نورتشملا ناك ولو « نيملسملا طاسوأ ىف اهعيب و تامرحسللا

 : ةينيدلا تافياكتلا ف حلاصات تواآفت

 اهدعاوق ثيح نمةنوافتم اصلا نأ قباسأا ري رقتلا نم نيبت - ؟”ن/

 ىنيصحتلاو 3 ىحاجا لع رابتعالا ُّى مدقم أهتم ىرورضلاف 4 ةركلا

 . امهنع رخأتم+

 ةيفيلكتلا ماكحألا ىف توافتلا نايبل لوصآلا ءاءلع ضعب ىدص# دقلو

 هعرش ام - هيف ريخ وأ عراشاا هبلط ام لكنأ اوررقف حلاصملا ةبسنلاب

 همرحامو « بلطلا رادقمب ة7وءافتم هيف ةحلصملا نأو « هيف ةققحتم ةحلصمل الإ

 : توافت رادقمع توافتي هيف داسفلاو 0 داسفلا عفدل هم رح اع.

 . برضأ ةثالث ىلإ حلاصملا مالساا دبع نيدلا رع مسق كلذلو

 همسهذ مابك رأأ ةنواقتم ى ما هدايعل ىلاعت هللا 8 مجوأ ةداصم : اطوأ

 آغا ا رعس ناآكام حلاصملا لضفأف 2 “٠ أمين طسرتاأاو لضفالاو لضافلا ىلإ.



 ل سالك

 ,مسقلا اذصهو 3 حاملا حجرا ًايلاج دسافملا مبفال ًامفار « ةسفن ف

 . لعفلا بجاو

 :هيف ةحلصملا نوك-ت اف « ايف ةحلصملا رادقمب توافنت تابجاولا نإو
 , ماصلا ةرافك ىف عراشاانأ الثمىرتف ء قبسأو ىوقأ هبوجد نوكي دشأ
 .هنآل , اهدعب مايصلا لعجو , ىوقأ ةعفنملا نآل اهريغ ىلع ةبقرلا قتع مدق
 , مايصلا عيطتسي ال نمل انيكسم نيتس ماعط] لعج مث ٠ عفنأ وهف ًاعدر ٌكأ

 لصألا ربتعيو: ناضمرنممويىفموصلا كرت نع ةبوت نيكسملا ماعطإ نأكو
 .بجاو لع بجاو ميدقتل ةلثمأ مالسلاديعن.نيددلا زع ركذ دقلو « موصلاوه
 : تباث تاولصلا ءادأ ىلع قرغلا ذاةن] ميدقت » : لاقف امهيف ةحلصملا توافتل
 .نيتحلصملانيب عمجا و« ةالصلا نمل ضفأ هللا دنع نيموصعملا ىقرغلا ذاقنإ نآل
 .ةالصلاءادأ نم هتافام نأ مولعمو « ةالصلا ىضقي مث ؛ قيرغلا ذقني نأب نكمم

 ًاقيرغ ناضمر ىف ىأر ول كلذكو , كالحلا نم ةءلسم سفن ذاقنإ براقي ال
 ,عمبا باب نم ًاضيأ !ذهو , هذّةني و رطفي هنإف ء رطفلاب الإ هصيلخت نكميال
 ,مدقف « سفنلا بحاصل ًاقحو ء ىلاعت هلل اةح سوفنلا ىف نآل , حلاصملا نيب
 . )00 3 هلصأ نود موصلأ ءادأ ىلع كلذ

 .بتر ىلعأو « مهل ًاحالصإ هدايع عراشلا بدنام : ىناثا برضلاد
 .ىبتنت نأ ىلإ لوزغلا ىف توافتتو « بجاولا لاصم بتر ىندأ نود يبدنلا

 . حابملا لاصم نم برقت ةريسي ةحلصم ىلإ

 .ةحاصمنمول ال حاملا نأ كلذو « حابملا لاصم : ثلاثلا برضلاد
 اهضعب ةلجاع حابملا لاصم ه هنع هللا ىضر نيدلا زع لوقيو « ةدسقم عفد وأ
 انسع ناك ةر قش لكأ نف « اهيلع رجأ الو , ء ضعب نم ربكأو عفنأ
 .ةحلضم ابنكلو , ةحلصم هيف حاملا كشالب هنإو « ةلجاع ةحلصمب هسفنل

 صاج ماكحآلا دعأوق لل



 سا مالو سس

 ,نم كلذ ريغو : ىثملاو برشلاو لكألاك , لوانتملا تاذل ةيصخش ةيئزج

 امأ ٠ اهيلع باوث ال كلذو , ابحاصل ةحلصم كش الب اههف ىتلا لاعفأللا
 ىلعدوعت ذإ « ةيصخش تسيل حلاصم اهنإف بودنملا وأ بجاولا ىف ةحلصملا
 طامأ نمو سانلل ريخ هتقدصف , الفن قدصت نمف , سانلا لعو اهبحاص
 «ةرخآلا ىف باوثلا ناك كاذلو ,سانلل ةحلضم كلذ قف قيرطلا نم ىذالا

 هربجأ ةضورفملا ةاكرلا كرت .نف « ًابجاو كورتملا ناك اذإ باقعلا ناكو
 .اهدؤيلنإ ةمايقلا موي ىلاعت هللا باقع نم مسي الو « ارعفد ىلع رمآلا ىلو

 قلاو ٠ ةبولطملا تافيلك-تلا ىف ةحلصملا بتارم نيبقت اذهبو - ”ن4
 بلط امذ نوك- ىتلا تافيلكستلا ىف ةحاصملا هجو وأ « ريبخت اهيف نوكي
 ابيف ىبتلا توافتو ء ررضلا عنمو « داسفلا عفد اهيف ةحلصملا نإف « فكللا
 ؛هوركملا قداسفلا نم دشأ مارملا ىف داسفلاف « هعويذو داسفلا ةوق رادقمب

 ىرلاىف ميرحتلاف ؛ داسفاا رادقمبًاريبك ًاتوافتامهنمدحاو لك ىف تدافتموهو

 برش ميرحتلاو اما رح امهالك ناك نإو . ليبقتلاو ةقئاعملا ميرحت هلباقيال
 , ةقرسلا جرحت ةوقف سيل بصنلا ميرحتو « اهعيب ىف ميرحتلا هلثم سيل را

 ريغب ىلا ميرحتو ٠ سفنلا لتق ميرحت ةوق ف سيل وضعلا عطق ميرحتو

 ليادب تباث مارح كلذ لك و ء ةجوزتملاب ىنزلا ميرحتك سيل ةجوزتملا

 ميسقت ىف هنع هللا ىضر مالسلا دبع نب نيدلا زع لاق دقو« ةبيشال ىعطق

 برضو « هناب رق هللا مر> برض « نيب رض ىلإ دسافملا مسقنت » : دسافملا

 نيذه نم برض لك بتر هنع هللا ىضر ركذي مث ٠ هنايتإ ىلاعت هللا هرك

 ةبتر امهادحإ : ناتبتر هنابرق هللا مرح ًامء دسافملاو » : لوةيف نيبرضلا
 ردك الاف , امهنيب طسوتاملاو ٠ ربك آلا و ريبكلا ىلإ ةمسقنم ىهو « رئابكلا
 دسأفم لازت الو ء صقتألاف صقنألا كلذكو « ةدسفم رئابكلا مظعأ
 بتر مظعأ ىلع تعقول تصقن ول ةدسفم ىلإ ىهتنت نأ ىلإ رغصت رئابكلا

 رئاغصلا دسافم لازتال مث ( دسافملا نم ىأ ) ةزاثلا ةبترلا ىهو ء رئاغصلا
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 دس أعم ىلعأ ىلإ تبن ال تصقن و ةدسفم ىلإ ىهتلت نأ ىلإ صفقات

 دح ىلإ ىهتنت ىتح تاهوركملا هذه دساغم صقانق: لازت الو ,تاهوركملا

 . ؛ (١)حابملا ىف تمعقول لازول

 نيب للجلا مامإلا كلذط رفيك ةقباس وريرقتلا اذه س ىرتد - * 68
 . ةدلصم نمهيفام رادق«ىلع ةوقلا ىفبت رمهنأو : حلاصملا نيب و هلعف بولطملا
 لاجب ال ًاميقد ًادكح ًاطبر دسافملا نيب و عرشلاف تامرغا نيب طبر فيكد
 دشأ هتدسفم نوكنت اف ةدسفملا ةوق ىلع ميرحتاا ةوق بتر دقو « هيف بيرلل
 , ًادوعصو الوز مي رحت || نم ةجردتم دسافملا نأو« ىوقأ هعرحن نوكي

 لوزن رادقمب مثإلا رادقم لزني مث ء راكلا ريك أ ةدسفم ءاشالا مظعأف

 . كرتلافوأ لعفلا ىف داسفال نوكي ثيح حابملا ةجرد ىلإ لصي ىح داسفلا

 : ررقلا عفدو « جرخلا عقر

 ماكحالاو ةيفرلك_دلا ماكحآلا دصقم ىه حلاصملا تناك اذإ و - ٠
 ايف ظحالي ابك ةيعرشاا ماكحالا نإف  اهنيب قيثولا طابترالل ةيعضولا

 ةضراعم تناك اذإ الإ كرتت الو , اهرابتعا اط صخشلا ةحالصم نوكت نأ

 لام لك أي نمك : هريغىلعءادتعالاف صخشلا ةحلصءناك وأ , ربكأ ةحلصمل
 دشأه ريغ ررض نآل . ةريتعم ريغ ةحاصم كلت نإف , هسفن ةجاح دريل ريغلا
 . لوانتي نمل ةبسنلاب لوانتلا ةحلصم نم دشأ ةحابإلا ردو « هسفن عفن نم

 نوكي نأ « ةرورض نركت امدنع هنأ مالسإلا ررق كلذ لجأللو

 روظح لدانتب الإ عفدت الو ةيرورضأأ هتحاصم ددهت لاح ىف 'صخشلا

 ررق دقو « روظحملا كلذ لوانتي نأ هيلع بح هنإف  هريغ قح-سءال

 ىقامتكلو : ةميلسةدعاق كلئو « تاروظحلا حيبت تارورضلا نأ ءابقفلا

 0 اذإ تو دق « ًاهدعرست ناي>الا شعب فو 0 اهمجوت نايحالا صعب



 دس ابا

 ريصلا لع باوثلا مالسإلا ررق امم نكي مل وأ ء دحأ قدح نم ذخأ ابيف نكي
 لهأامو « ريزغخلا محللو مدلاو ةتيملا مكيلعتسمرح ه : ىلاعت لاق اذلو . هيف
 8 هيلع مث ذلف داع الو عاب ريغ رطضا نمف : هب هللا ريغل

 توملا ررض نكلو « ررض نم اهيف ال تمرح مدلاو ريزغلاو ةتمملاف
 نأ ةررقملا ةدعاقلا كلذو , لكألا بجو اذلو « لكلا ريض نم دشأ
 فخي ريؤنإلاو ةَتيملا لكأ ررض نإو ؛ ريسيلا ررضلاب عفدي ريبكلا ررضلا
 اذاو , ايوق همضه زابج لعجي عوجلا ناف « عئاج وهو هلكأ اذإ بهذي لب
 نمو ؛ ررضأ| ناكل داز ول ذإ «عوجلا عفدي ام رادقمب الإ مالسإلا حبي مل
 .مارحلا لوانت تبجوأ وأ تغوس ىّبلا ةرورضا| تلاز دقف ىرخأ ةبج

 ماكحالا ريغتتىاااهروصو تارورضلا عاونأ ةصخرلا باب ىف انيب دقو
 ٠ اهيلإ عجراف اهلجأ نم

 الإ ميفلكسي الأ مهنيد ىف سانلا ةحلصمل مالسإلا ظحال دقلو - م4
 امم اهتلمجىف ةءعرشلا تافيلك-:لاف ء رارمتساب هنودؤي امو « نوحبطتسي اب
 نوكت ال اهب ققحتت ىلا ةحاصملا نآل ؛ رارمتساب ابيف ةقشملا لاحا نكمي
 ىف دابجلاك ةداتعملا ةقشملا قوف تافيلكت كانه تناك اذإو ٠ رارمتسالاب الإ

 .رارمتساباهب نوبلاطي امم تسيلو . سانلا لك ىلع تسيل ىبف « هللا ليبس
 هناحبس هللا عفر كلذلو « اهيلع ةموادملا ىف اهتليضفف ى رخآلا امأ

 نيدلا ىفكيلع لعجام ه ىلاعت لاق « رآ رمتسالا نكميل صخ رلأب ج را ىلاعتو
 . « سعلا مكب ديري الاد © رسيلا مكب هللأ دب رب د: ىلاعت لاقو « جرح نم

 نم ًادصقمةلمتح اهتقشم نوكن يتلا تافيلكتلا ىلع را رمتسالا ناكو

 ةضاير ىلاعت هلل ةءاطااو , ةعاطلا ىلع رار متسا كلذ ىف نآل عرششلا دصاقم
 ىعاوددرمتتنأريغ نمو « رآ رمتساب ًايوق هلعجو « نادجولا رت ةيحور.

 دوعتنمف:ريبكلا ىلع ةردقلا ىلإ ىدؤي رهسيلا ىلع رارمتسالا نإو « ىوبلا
 رمتساو « ماع لكوأ . رهش لك وأ « موي لكلاملا نم ليلقب قدصتي نأ



 ب سا

 .لذلا دوعت اذإ « هيلع مدقأ ريبكلا لذبلا ىعاد دجو نإ هنإف , كلذ ىلع

 . هقب رط ف راسو

 رس.يملا لهساا باط ىلإ وعدت ريثكلا ةذيدلا| ص وصلا تءاج كلذ لجأ نمو

 07 ىنلا منعم لاعتهشلأ ىضرةشئاعةديسلا تفصو دقو ؛ بستلا قاشلا بنجتو

 .نآلكلذو , « ًامإ نك : اماممرسيأ راتخاالإ نيرمأ نيب ريخ امد: تلاقف

 هللا ىلإ لامعالا بحأ ,: : جلع لاق دق دقو . هيلع رارمتسالا نكي رسإلا

 . «لامآلا نم ةمدلا بجي هللا نإ :٠ بكم لاق دقلو « « لق نإو اهمودأ

 مهسقنأ اوذخأ نأ ةباحصلا ضعبب ديعتلا ط رف بهذ دقأو "عا

 قإ . : هيلو ىنلا محلاقف « ليلا مايقوراهنا مايصمادأ مهنف « تادابعلا قشأب
 دقلو ..اسنلا جوزتأو « مانأو ىلصأو رطفأو موصأ ىنكلو « هلل م اشخأ
 ءًاقح كيلعكبرانإ» : مالسإلا فهيخأ ءادردلاىبال ناملسلوق قظكَو ىنلار 1

 . « هقح قح ىذ لك طعأف ًاقح كيلع كللهألو ًاقح كيلع كسفنلو

 « مالسإلا هبلطيام سيل ةدابعلاب سفنلا قاهرإ نأ كَم ىنلا نيب دقلو
 .ىور اذلو « هنع دهجلا هب عطقني دقو , هيلع ةموادملا نكمي ال قاششلا نأو
 « « اولمت ىتح لم ال هللا نإف « نوقبطي امب لاعألا نم ككيلع ه : لاق هنأ

 ؛قفربهيف !واغوأف « نيتمنيدلا اذه نإ» : لاق مالسلاوةالصا هيلعهنأ ىورو
 .« قبأ ًاررظ الو , عطقأضرأ ال تينملانإف « هللاةدابعكسفت أىلإ اوضغيتالو

 .نكلو , هبلغال] نيدلا اذه دحأ داشي نل » : مالسلاةالصلاهيلعلوقيو

 .2اوبراقو أوددس

 .ةحلصملا قيقحت ىلإ هجتي ةيعرشااهماكحأب مالسإلادجبن اذكهو _ ©

 ءانيلاب و , ةعاطلا بابسأ سانلا لع رسديو « اهاوس ىلإ هجتي. الو « ةيقيقحلا
 « لازي ررضأا نأ ررقف هدصاقم نم ةدمتسم دعاوق ءابقفلا ررق اذه ىلع

 .ىف لمتحي صاخلا نيررضلا نأو « اهبلقأب نيررضلا دشأ عفدي هنأ امررقو
 اذكهو « ةعفنملا بلج ىلع مدقم ررضلا عفد نأو « ماعلا ررضلا عفد ليبس

 ,حلاصملا بلج ىلإ ةوعدلا ةينآرقلا صوصنلا نم ءابقفلا ذخأ فيك نيبقي ام



 ل ماوس

 'اهتأ ىعديف « صوصنلا ىلع تاتفي الو ,. صوصنلا ىلع ءابنلاب راضملا غفدو

 _ ىه صنلا ضراعت ىتلا ةحلصملا نإف ءروصعلا نم رصع ىف ةحلصملا ققحتال
 .ىف ءاوهألل ميكحت ىهو . ةيركفلا تافارحنالاو ةيسفنلا ءاوهألا ليبق
 . ءاإلاو ءاقيلاب صوصنلا هذه ىلع ةكاح اهلعجو « ةينيدلا صوصنلا

 داوتجالا

 . نم رمأ ىلإ لوصولا ىف دبجلا ةياغ لذب هانعم داهتجالا  ”"ع
 . لامذألا نم لعف وأ ءرومألا

 .ماكحالا طا.ئتساوف هعسو هيقفلالذب - لوصألا ءالع حالطصا فد
 حالطصا ىف داهتجالا ءاملعلا ضعب فرعيو . ةيليصفتلا م حادأ نم ةيملعلا
 .ماكحأ ١" طائةساىفامإ « عسولا ةياف ةياغ لذبو دبجلا غارفتسا هنأب نييلوصالا

 . اهقيبطت ىف امإو ةيعرشلا
 : نيمسق في رعتأا اذه ىلع دابتجالا ناكو
 . اهنايبو ماكحالا طاينتساب صاخ , اههدحأ
 .اهقييطتب صاخ ىناثلا مسقلا و

 :1وبجتا نيذلا ءاملعلا ةفئاطب صاخلا وهو لماكلا وه لوألا داهتجالاو
 .ضعب لاق دقو « ةيليصفتلا (ةادأ نم ةيلمعلا عورفلا ماكحأ فرعت ىلإ
 ..نامزألا نم نمز ىف عطقني دق ؛ صاخلا داهتجالا نم 3 اذه نإ ءالعلا

 نإ ةلب اندخا لاقو « ءاملعلا نه ريك ةفئ ط لقآلا ىل اعو أآروبا ل وقوهو

 .ةيئرلا هذه غلب درتي نم دبالف هنم رصع ولخيال دامتجالا نم عونلا اذه

 ءالؤهو ءرودملانءرصع مراتي" هزأ ىلع ءايلعلا قفتا : ىناثلا مسقلاو لاو
 .لع ميلمعف , ةيئزجلا لا لاعفألا ىلع ةديناسملا للعلا قيبطتو 3 , رمتلا ءاملع 3

 لئاسملا ماكحأ نيبقت قيبطتلا اذمبو « نوقباسلا هطبنتساام قيبطت وه اذه
 .لمعلا نإو «٠ اهيف ىأر دابتجالا نم ةبترلا باحصأ نيب اسلل فرعي مل ىتلا
 ,مفكتنس و طانملا قيقحت : ىهس ىذلا وه ةيناثلا ةبترلا ب ادصأ هب موقي ىذلا
 . نيدبتجلا تاّقيط ىف دعب نم



 6 لا

 ملكتت مث , ىلوألا ةبترملا لهأتسي ىذلا دهتجلا طورش ىف أنه ملكتنو .

 . داهتجالا عضاوم نع

 : اطوأ طورش طبنتسملا دبتجملا ف طرتشي

 : ةيب رعلاب ملعلا

 ةغللاب لع ىلع نوكي نأ ةرورض ىلع لوصألا ءاملع قفتا - ««و

 هن إب ىهىتلاةنسلانأل و , ىفرع ةعيرشلا هذمم لزن ىذلا نآرقلا نآل , ةيبرعلا

 « ةيبرعلا نم هتفرعم بحي ىذا ردقلاى لا زذلا دح دقو « ىبرع ناسلب تءاج

 ىح لامعتسالا ىف مهتداعو برعلا تاطخ هب مهفي ىذلا ردقلا هنإ : لاقف

 ؛هصاخو هماعو , هزاجوهتةيق>و ء هلهو ءرهاظو مالكلا مي رص نيب زيي

 « ةمويقمو هئذلور ءةأآوحفو هصئو هديقمو هقلطمو , هببانثّتمو همكحو

 . دابتجالا ةجرد ةغللا ىف هاب نملالإ لصحال أذهو

 لصي ىت>ةغللا ىف رحبتلاو قيقدلا لعل طرتعشي ىلازخلا نأ مهفي اذه نمو

 «ىرعلااهمبف ىف ىهاضينأ ةجود ىلإ و « ابيف داهتجالا ةجرد ىلإ اب هملع ىف

 « ابلك قئاقدلا لمعتسي نأ الو « ةغللا عيمج فرعي نأ فرعا نأش نم سيلو

 ةغللاب هيلع سيلف « ةيبقفلاماكح ألا ىف دبتجملاو , ةيبرعلا ىف دتجملا كلذكو

 كلذ نإف « ةفاتخلا اهلئابق لايعتساو ٠ اهييلاسأو اهتاد رقم لكل باعيتسا لع

 اهرارسأةف رعم نع رصاقتي الأ بحجب درتجملا ملع ام] ء دحأ رودقم ىف سل

 اهؤاعو ابطابنتسال دهتجملا ىدصتي ىتلا ماكحألا نال كلذو « ةلمجا ىف

 ايلع نوكي نأ نء ماكحألا ج رختسي نم دبالو ءابخلبأو بتكلا قدأ

 . ماكحأ نم هيلع لمتشاام كاردإ ىلإ ىاستيا , ةغالنلا رازسأب

 هقئاقدو ىرعلا نايبلا رارسأل ةعيرشلا ىف ثحابلا مبف ردق ىلع هنإو

 ىطاشلا نإو : ةيبقفلا صوصناا نم ماكحالا طابنقسا ىلع هتردق نوكتت

 : لوقيف « مالكلا مهف ىف مهتبتر م رادقمب ةعب رشا ىف نيثحابلا بتريم

وم وأ 3 ةعب رثلأ 2 هىدذ دم وهف ب رعأأ مهف ُْى اندتيم ابضرف اذإو
 اطس 



 بس كا

 .اذإف «ةيابنلا ةجرد غلي مل طسوتملاو ء ةميرشلا مبف ىف طسوتم مهف

 .. ةجح اهيف همهف ناكف « ةعيرشلا ىف كل ذك ناك ةيب رعلا ىف ةياغلا ىلإ ىهتنا

 ل نم 2( ةدو نآرقلا أرمبف نيذلا!ءاحصف'ا ن نم مثريعو 4 ةباحصلا مهف نك اك

 .رصق نم لكو « مهنع ريصقتلا رادقع ةعي رشلأ مبف نم هصقن دقف علبي

 . 00) . الوبقم هلوق ناك الو . ةجح نكي مل همرف

 .غلبي الو ءدبتجملا ريغل ةجح دبتجملانأل ءتاذىف لرقم مالكا كلذ نإو

 .« ةجح مطارقأ نوكست نمم ةبيرق ةبترم غلب دق نركسي نم الإ ةبترملا هذه

 .« مثدعب نمم,ملعأوئرأ أوتو مهنع اوقلت نيذلا ةمألا 75 مالعألا 7 ؛احصلا مو

 . نم ىرهذأو بذك دقو , هقفلا ف موتمامإ ردهب هيب رعلا 2 ًامامإ ناك 5 ميلكو

 . هيب رعل ب موضع لوج ىعدأ

 : هخوسؤمو هخسان نارقأآب ماعلا

 :ةيب رعلا طرتشا امك ةلاسرلا ىف ىعفاشلا هطرتشأ طرش اذه وس

 مدا ىلإ دودمملا هيأ ليحو 2 كوب :رثأأ هذه دامت وه نأرقلا نال كلذ اضأ

 1 . هةوروج نمو عيسأ و نأرقا ملت نأ ريغ 3 همي رنا هذه ردصم و ؛ «مايقأأ

 :هنإ ءالعأأ لاق كلذلو 3 امبنع هلأ ىذ 0 ءاشأ أمك هدنج سب قوينلا "هلل

 4: مسخ وك ىهو ٠ نأر هلأ ف ماكحالا ت اآ قئاقدب ًالاع ْن رك نأ بوي

 افراع ابين اعمل 0 نوكي نأ تانآلا هذبب همأع لل ىلا عل دل أ باتك نم ة ةيأ

 .نوكي نأو 6 ةدسلا نم 8 لع اكد رد ىلا تاصيصختلا ل 8 7 صاخأو ماعلل
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 ع4 العا د سامو انسان أمم ْنأ ضر ِق ىلع امنه كم اًذيسأ تضف ا اااع

 كلذ ادعامع ايلاح | ًاملع ًاماع نوكس نأ بد . ماكح ١ تانأ صاخلا هلع

 33 صعب نع هده عب لصمتم ريد نأرقلا نإف قف 23 رك 1 نآرآقلا هناع لمت 3

 لا محلا حرش شءاهمىل [عومج م. مصدر رص جارلت ىواسا '



 ممم

 ىلع فقوتت اه ريغ نم ماكحالا تاو 1 زعيم نإ : ىونسالا لاقاكو

 ةرورضلاب عمجأ هف رعع»

 هظفح طرتش الءاملعلارضعب لاق ؟ هلك نآرقا طفح طرتشي له نكلو
 ف هيلإ عمت ري ىدح «٠ هعقأوع ًافراع نوك به ن أ نكي : لب 3 بلق روظ نع

 . هةجاملا تقو

 هلك نآرقلا ظفح طرتشا هنأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا نع ىدور
 . هيلع لمتشاام لكل هب اعيتسأ ىو

 ًاظفح هل اظفاح نوكيي نأ نآرقلاب للا تاجرد ىصقأ نأ كالو
 ةيليصفتةساردماكحألا نم هيلع لمتشا ٠! ًاسراد ةلخاىف ةنياعمل ًامهاف الماك

 ىلع ًاعلطم « تاو ,الاهذه ريسفت ىف ةباحصلا لاوقأب ًاملم ماكحالا تايآب ًالاع
 ءايلعلا ضعب ىدصت دقو « تاياغلاو دصاقملا اهنم فرعتل لوزفاا باس َ

 ةنس ىوتملا صاصجلاب ريبشلا ىزارلا ركب ىلأك ةنآرقلا ماكحالا ةساردل
 . امهريغو نآرقلا ماكحأ هباتك ىف ىطرقلا هتلادبع أكو ه ما

 : ةدسأاب ماعلا

 دهتحلا نوكي نأ بجيف « ءاملعلا هيلع قفتا دق طرش اذهو |
 ىدصحتب ىتأ تاعوضوملا لكىف ةيريرقتلاو ةيلعفلاو ةيلوقلا ةنسلاب ًاملاع:
 لكب ًالاع نوكي نأو « ةئرجتلا ليش , داهتجالا نإ لوقي نم دنع اهتساردلا

 ًاكردمو امهاذواطأ:راقنوكسي ثيحةيفيطك-:لا ماكحأألا ىلع لمتشت ىلا ةنسلا
 داهتجالاةئرجت عني نم دنع اهنأش ىف تبق ىلا لاوحالاو اهتبسانمو اهيمأ م.
 قلطملاو ءصاخلاوأ امم ماعلا وأ ء خوسنملاو ادم خيسانلا فرعي نأ بحد.
 فرعي نأ ديالا © ٠ مو. نم هيفال ضرع ىذلا صيصختلاو , ديقملاو-

 لاو>ًأباماع نركي ثيحب ةأو را ةوقو « ثيداحألا دانمسإو ةياورلا قرط

 ءاملعلا اطذب ىتلا دووجلا نأو ٍةكَو هللا لوسر ثيداحأ اولقن نينذلا لاجرلا-



 مع

 نيذلا لاجرلا رابخأ ىف بتكلا تبتك دقف « ةليلجو ةريبك ل سلا اذه ىف:
 ٠ ميطبضو مهتاجردو « مهتياور ةوقو ثيدحلا اوور:

 هتبسن قدص حجري ىذلا تباثلا حبحصا تعمجف ةنسلا حاحص تءاجو
 جيرخت ىف اوضافتماو حارشلا ءاجو , سو هيلع هللا فص لوسرلل
 بدترتب حاحصلا هذه تبتر دقو « اطو> ءابقفاا فالتخاو 2 ثيداحألا»

 باتك هل اهنم مسق لكو « هتاذب مئاق زيد ىف تادايعأا ثيداحأف , هّقفلا بالا ش

 . لقاسم باتك اهنم دقع لكل ءدوقعلا كلذكو « لقتسم-

 ماك>اآلاجرختسي نأو ةئسلا ىلإ عج ربنأ دوتجما ىلع لبسي عمجا اذهبو
 ماكحالا ثيداحأ سردي نأو « ماع لكشب ةنسلاسردي نأ نم دبال نكلو.

 هيضتقتام رخآ ىلإ ابخوسنمو اهخسان فرعي ثيحب « ةقيمع ةصاخ ةسارد

 . ايماكحأ ةفرعم

 نأ طرشلا لب , ماكحالاب ةقلعتملا ةنسلل أظفاح نوكي نأ طرتشي الو
 لاجرلاب ًاملاع نوكي نأو ءاهلإ لوصولا قرطو . ارعضاوم فرعي.
 . ةلجا ىف مهطاوحأ وأ

 : قالخلاعضاومو عامجألا عضأوم ةفرعم

 عضأ ومو « قاف:الاب طرش عامجإلا عضأ وم ةفرعم نإو - *" 4

 نإف « ضئارفلا لوصأ ىه اهل ةبسنلاب عاجإلا دوجو ىف كلشال ىتلا عامجإلا'
 دق عاجإلا نإف ء ثيراوملا لوصأو « اهملع عاجإلا , ترتاوت دق رابخألا
 دقعنأ دق ةنسلا ام تءاجو نأر هلا ام ءاج نأ تامرخحملاو « اهلع دقدنا

 اهيلع عمجأ ىتلا ةيمالسإلا تاررقملا نم كلذ ريغ اذكهو ؛ اه لع عاجإلا
 سيلو « مجدعب نم ءاج نمو نيدوتجمأ ةمئالا رصع ىلإ ةباحصلا رصع نم ءالعلا

 لب « هلاوحأ ةءاع ىف هربظتسي ًاظفح عامجإلا عضاوم لك ظفحي نأ دارألا

 نإ اهيف عامجإلا عضومب ملع ىلع نوكي اهتساردل ىدصتي ةلأسم لك نأ دارملا

 . فالتخا ناكنإ:فالتخالا عضومو ؛ عاجإ ناك



 مل

 نوكي نأبحي حلاصلا فاسلا !هيلع عمجأ ىلا عاجإلاعضاومب ملعلا عمو
 هقف نع هجابنمو « ةئيدملا هَقف فالتخا فرعيف ءابقملا فالتخاب ملع ىلع
 نيب نزاوب نأ عيطتسي ,. ريدقتالا نمحح كردم لقع هلو « هجاهنمو قأرعلا

 دقلو « اهنع ديعبلاو ةنسلاو باتكلا نء بيرقلاو ححصلا ريغو حيحصلا
 عامسالا نم عشتميال ه : هنع هّللاىضر لاقو « ةلاسرلا ف ىعفاشاا كلذ بجوأ

 دقتعا مف ًاتيبثت هب دآزب و: ةلحفلا كرتل عامسالاب هنتي ناك هنال , هفلاخ نع

 ىتح « هسفن نم فاصنإلاو « هدبج ةياغ غوأب كلذ ىف هيلعو «, باوصلا نم

 هنم ىنعأ لاق امب نوكي الو كرتي ام كرثو « لوقي ام لاق نيأ نم فرعي
 ..0) ها ءاش نإ كرثي ام لع هيلإ ريصي ام لضف فرعي ىت> , فلاخ اب

 فلاخنىأر دبتجما هيقفلا فرعي نأ بجوي ىمفاشلا نأ ىلع لدي اذهو
 هدقتعاو هاضتراىذلا قلك اردإ ف تيذلا و 3 ةبج نم ةهةسفن نع ةلفؤلا دعبيأ

 , سانلا فالتخاب مهملعأ وه سانلا ملعأ ربتعي ةفينح وبأ مامإلا ناكو
 مامإلا .نتراكو ابندي نم عملب نقحلا رون لعب ةهادحلأ ءارآلا عزانت نإف

 لئاسملا ىف ةفينح وبأ لوقي ناكاع مهلأس ةفينحىبأ ذيمالتب قتلا اذإ كلام

 . هتسارد ءانثأ ىف ضرعت ىلا

 ..نمه مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءابقفاا لاوقأ ةسارد نأ قملا ىفو

 ةلأم فري ىذلا وه عزذاملاو ليادلا تروح نم أهندب ةنزاوملاو 0 مثدعب ءاج

 1 3 صحفلاو ريدقتلاو دقنلا

 ف قهعتر ءابقفأأ فاالتءا سرد أمدنع هنع هلأ ىكر ىعئاشأا نإو

 5 لوصألا مع ىهو , هَققلا نيزاوم عض وب ةساردلا هذه نم ىهنا هدسارد

 .6هأ٠٠ ص ةلاسرلا



 مه

 .دضتقملاةياهنو دهتجملا ةيادبو ء ىوونلل هحرشوبهذالا لاثمأ نم راصمألا
 2 ىسلدنالا مزح نبال لحناو ظ لينحلا همادق نبال ىنغملاو ءدشر نءال

 .هفالخلا نيبام بتكللا نهو٠ ماكحالا نذس حرشو ؛ ةيميث نبا ىواتفو

 نيب فالخلا نيبت ىبف « ىنحلا هقفلا ىف فالخلا بتكرثك أك نيبهذم نيب
 ش . ةيعفاشلا و ةيفئحلا

 'ش ' : سايق ةقرعم
 .سايقلا هجوأب معلا وه داهتجالا نإ ىعفاشلا لودي دقلو "58

 .نأ دب الف « سايقلا وه دابتجالا نأ كلذ نم رثكأ ررقيل هنإ لب . هقئارظد
 .نم ةطشتسملا لوصألاب للا نم هدنع نوكيد « ميلسلا سايقلا جامنم فرعي
 عوضوملل اهبرقأ نم راتخي نأ نم هنكميام ماكحألاب تدرو ىلا صوصنلا
 : رومأ ةثالثب ملعلا ىضتقي سايقلاب معلا نإف , هتفرعم ىف هيقفلا دهمحي ىذلا

 .تماق ىتلا للعلاو املع ىنبي ىلا صوصنلا نم لوصألاب ملعلا : املوأ
 . اهيلإ عرفلا مكح قالا نكمي اهب لاو. . صوصنلا هذه ماكحأ اهيلع

 هنأ تبثيام ىلع ساقي الأكهطباوضو سايقلا نيناوقب معلا : اهيناث
 ابب قحتليو سايقلا اهيلع ىنبي ىتلا ةلعلا فاصوأ ةفرعمو , همكح ىدعتيال
 . لصألاب عرفلا

 1 لع فرعت ف« , حلاما فلسا ابكلس ىتلا جهانملا فرعي نأ :اهثلا
 وج رختسا واهيل ماكحألا» أنبل ًاسسأ اهورهتعا ىتلا فاصوالاو . ماكحالا
 . ةيبقفلا ماكحألا نم ةفئاط

 " , هفرعينأ دبال ه : دبتجملل ةيسنلاب سايقلا ةفرعم ىف ىونسألا لوقيد
 7 ليصافت ىلإ لص رلاو ظ دابتجالا ةدعات هنألل ةريتعملا هطئازش فرعيو
 : . )١( اهل رصحال ىتلا ماكحالا

 : ريرحتلا شماه لعم ٠١ ص ونسألا حرش ءزجلا )00(

 (فالزسأ ا 0(



 ل ممم

 : ماكحألا دصاقم ةقرعم

 ةمحرلا ىه ةيمالسإلا ةءيرمثلا ىف ماكح الا دصاقم نأ انملع دق  «با/ .

 ةغيصب ىلاعت لاق 5 . ةيدمحملا ةلاسرلل ىعمألا دصقملا وه اذه ذإ  دابعلاب

 نأتضتقا ةماعلا ةمحرلا كلت نإو  نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأامو ١ : رصحلا

 تايرورضلا : ثالثلا اهبتارمع حلاصملا ةياعر ىلع ةمئاق ةعيرشلا كلت نوكتت

 ريخت ه«قيضلا عنمو جرحلا عفر تضتقا ا« تانيسحتلا مث , تايجاحلا مث

 ىلا ةقشملا ىه ىمالسإلا ع راشلا اهب بلاطي ىتلا ةقشملا نأو ؛ رسعلا ال رسبلا

 عرشتاميلعرا رمتسالا نكميال ىتلا ةقشملاو ءابب مايقلا ىلع رارمتسالا نكمب

 لاق 5 « داسفاا عفدل ىلاعت هللا ليبس ىف داهجلاك « ةريبكلا رارضآلا عفدل

 عيب وأ عمأ وص تمدُه ضع موضعي سادلا هلأ عفد الولو 0 ىلاعت

 نإ هرصني نم هللا نرصنيلو . ًاريثك هللا مسأ ابيف ركذب دجاسمو تاواصو

 .« زيزع ىرقل هلل

 فرعتي نأ عيطتسيل كلذ دابتجالل ىدصتملاو دبتجملا معي نأ بجي

 نورصتقينمم ناك نإ ةيسانا١ فاصوألاو ماكحالا طانمو سايقلا هجوأ

 نو رصتقي ال ناك نمم ناكن إو « هزواجتيال سايقلا لع ىأرلاب طاينتسالا ىف
 لالدتسالا وأ « ةلسرملا ةحاصملا ىلإ هنوزواجتي لب ءساقلا ىلع ىأرلا ىفب

 لصأ ةيناسنإلا حلاصملا ةفرعم نإف , ةيكلاملا بتكض عب ربغت اك, لسرملا

 حلاصملا فرعي نأ بحي ةحلصملاب ىتفي كاف « ةتباثلا ةررقملا لوصألا نم

 نأ بج 5« تاؤبشلاو ىوحلا نع ثعبنت ىلا ةيمهولا حلاصملاو , ةيقيقحلا

 عفد مدقيف « ابنيب نزاويو « ةرض»و ةحلصم نم لعفلا نوكيام فرعي,

 اذكهو ؛ داحألا عفتيام ىلع سانلا عقتيامو , حلاصملا بلج ىلع. ناضملا

 . داهتجالا ىف ساسأ كلذنإو ١ راضملا هوجوو حلاصملا هوجو فرعي

 . : نيلصأ ىلع دابتجالا ىطاشلا ىب كلذلو

 .ءرأ رابتعا ىلع ةينبم اهنأو : ةميرشلاا دصاقم مف : امهدحأ»



 ب

 تاوبش اهرابتعاب اهيلإ رظنيال : ةيتاذ قئاقح ىه. ةيمالسإلا حلاصملا'
 ىف ًامفانهن وك كي نم هتاذ ىف رمألا ىلإ اهيف رظني ىلب ء فلكملل تايغر وأ
 ًاغلبمناسنإلاغلب اذإ د : لصآلا كلذ ىف ىطاشلا لاق دقلو « اراض وأ هتاذ
 نم باب لك ىفو  ةعيرشلا لكاسم نم ةلأسم لك ىف هدصق عر اشلا نع هيف مف

 قالو ىنلل ةفيلخلا ةلزتم هغولب ىف ببسلا وه فصو هل لصح دقف« اهبا وبأ
 . ىلاعت هللا هارأ امم : مكحلا و ايتفلاو ميلعتلا قا

 ةيبرعلا ةفرعع طاينتسالا نم نكفلا وه رك ذ ىذلا ىناثلا لصالاو

 ,سايقلا هجوأو ءابقفا فالخو عامجإلاو ةنسااو نآرقلا ماكحأ :ةرعمو»
 ٠ . طاشتسالاةادأ هذه نإف“

 3 هلمداخىلاثلاو ,ساسألا وه لوألا لصآلا نإ : ىطاشلا لوقيو
 رخآلا فراعملاو « دابتجالا هيلع ىتبي ىذلا للعلا ره ع راشلا دصاقم مهف»
 2 ةيلع تاليصحت نوكت اهريغو نآرقلا ماكحأل ة هفرعمو ها نم.

 . هتاياغو هيمأآرمو , راش دصقع لماك لع ىلع ن كل نإ ًاديدج ًاطاينتسا
 ىطاشلا لوقي كلذو.

 . , لوألا لصألل هداغاك اثنا لصألا نإ

 : ريدقتلا نيس>و ىهذلا ةدص

 تامولعملا لك مادا نوكسي اهم ىلا ؛ ! ةادآلا وه كلذ نإم - «اإل١
 ررقيو ؛أهن منيعس نماهثغو « أرحيحبص نم ءارالا فيز زييمت و اههيج وتو ةقباسلا:
 نيهارب او دودحلا طا رش ف رعينأ طرتشإ » : لوقيف ىو مالا طرشلا كلذ

 .«مرظن ىف أطخلا نم نمأيل اهنم بولطملا جاتنتساو اهتهدقم بيكرت ةيفيكو

 فرعيو دحلا فرعي ىذلا ملعلا هنال قطنملا مع طرتشي اذهب هنأكو

 نمف« ءاملغلا نيب مالك خضوم كاذ نإو.« هتامدقمو ناهربا كرعيو « مس رلا

 ءقطنملادقن آب اتك فل ؤيل ةيفيت نبا نإ .ىتح , قطنملا هيلإ نضنب نم ءاماعلا»
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 .ءابقت نأ .اودجوف اورظن قطنملاب ًالاع نوكي نأ نوطرتشبال نيذلا لعلو

 .داهتجالانم هيلإاواصوامىل] اولصو نيدبتجملا ةمئآألاو نيعباتلاو , ةباحصلا

 . ةيمالسإلا ةيب رعلا دالبلا ىف عاذو « مجرت دق ملعلا كلذ نكي ملو : ىبقفلا

 هنأ ىرتال انكلو « طرشب سيل قطنملاب معلا نأ ىلع قفاون دق انإو

 «ةرظانملا دنع ديفي طب اض نازيمو « ةزاتمم ةيلقع ةفاقث هنأ ىرن لب مارح

 .قناقحلا طاينتساف ةحضاوةدئاف اذ نكي م نإو , قئاقحلا رع عافدلاو

 ,نس> نم ىعفاشلا هطرتشاام طرتشن قطنملا طرتشنال اننأ عمو « ةيعرشلا

 . قياقحلا بل ىلإ لصيل , رظنلا ذافن و مبفلا

 : داقنعالا ةمالسمو ةيئلا ةحص

 .دفلف ءىلاعت هللا رونب ريئتسي بلقلا لعجت ةصلخملا ةينلا نإو ا

 .2 اهآوس ىغببال ةينيدلا ةقيقملا ىلإ هجتلد ميكحلا نيدلا اذه يل ىلإ

 -هيدويق «٠ ةمكحلاب صلخملا بلق ىف قلي ىلاعت هلل نإ اهريغ دصقي الو

 .دسافامأو « صالخإلاب هبلق قرشأ نم الإ دايالروت ةعب رشلاو « هبنجيو

 .بلقب صوصنملا ىلإ هجتيال وأ ؛ ىوه اذ وأ ةعدب اذ نوكي نأب داقتعالا

 .نكتامبم حيحصلا طابفتسالا نم هعنمام هريكفت ىلع رطيسي دق هنإف « ميلس

 ةمئالا دج كلذلو , ًاجوعم ركسفلا لعحيت ةجوعملا ةينلا نآل , هريكفت ةوق

 ,عرولاب اورهتشانماوناكقيمعلا ةقفلا كلذ ممدعب نم اوئروأ نيذلا مالعألا

 ٠ ةفرعلاو رونلاب ةحضاو مرايخأو « هقفلاب اورهتشي نأ لبق

 دقأ اهلي اهبحاص لعحي ةيمالسإلا ةقيقحلا بلط ىف صالخإلا نإو
 .هريغ لوقو : قالطإب باوص هلوق نأ ضرفي الو ء بصعتي الف ءاهدجو
 هن ريغلوقوأطخلا لمتح باوصانلوق : نولوقي ةمئألا ناكو , قالطاب طخ

 .ف قحلا هجو مه ادب نإ موق قعنوعجري اوناكو باوصلا لمتحي أطخ

 ءامس ىأو ىنقلت ضرأ ىأد :لوقي ةنسلل هصالخإل ىعفاشلا ناكو « هريغ

 فيدحلا أر أذإ . : لوقي ناكرم لو هنا لوسر ثيدح تفلاخ اذإ ىنلظت



 ةدليحا

 اذه» : لوقب ناك ةفينح وبأو « . طئالا ضرعىلوقب او-رطاد هب وذفح
 . « هعبتلف هنم نسحأ ىلإ لصي نمو « هيلإ انلصو ام نسحأ

 لوسر ناكم ىف نوكيل دهتجلاب ومس ىطاشاا لوقي ام داهتجالاو اذه
 نوكي نمو « ةعدبلا عبق نم ةلزملا هذه غلي لهو « هللا عرش نيبيف هلأ
 ؟ !.ىوه هل

 دابتجحالا بنا رع

 أهنم ٠ عبس بتارم ىلإ ءابقفأا هّقفأا لوصأ ىف ءايلعلا سقي مالك
 ىلإ .:روعفترب الو . نيدلقم نودعي نوقابلاو « نيدهتحم نودعي ةعبرأ
 اهناكموةقبط لك نينيبم « مهدت رك ةئ رم تاقرطلا هذه ركذنلو « داهتجالا:
 ْ . ىوتفلا نع

 : عرشلا ىف نودهتجم لا

 نيدهتملا اهباحصأ ىمسي ىلا ىهو . ىلوآلا ةقبطلا م هذه - 8
 ممءالؤهو « اهلك اهان ركذ ىلا طورشلا مهيف طرتشنو « داهتجالا ىف نيلقتسللا
 نوتفيو « نوسبقيو « ةئسلاو باتكلا نم ماكحألا نوجرختسي نيذلا
 ةلمجا فو « عئارذلا دسب نولوقيو ٠ نونسحتسيو , اهوأر نإ حلاصملاب
 مهف ءدحأل نيعبات اهيف اوسيلو « امنت االالدتسالا ليس لكن وكلسي
 نمو ءاهيوري تلا عمرفلا اهلعنوعرفيد « مهسفن آل جهانملا نوعسري نيذلا“
 بيسملا. نب ديعس لاثمأ نيعباتلا ءابقفو ٠ نوعمجأ ةباحصلا ءابقف ءالؤه
 رقابلا دم هوبأو قداصلا رفعج نودهتجما ءاهقفاو « ىعخنلا مهأ راو
 نايفسو ءدعسنب ثيللاو «ىعازوالاو دمحأو ىعفاشأاو كلامو ةفينح وبأو-
 ةعمج مهيهاذم انلصت ملنإو ٠ نوريثك ءالؤه ريغد , روث وبأو « ىروثلا
 ةلوقنم مءارآ دجت ءابقفلا فالتخا بتك ايانث ىف نكللو « ةبويم ةنودم-
 8 اهقدص حجارلاو 6 اهبذك ىلع ليلد ل ةياورب
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 نم مديد رفزو دمحو فسوي ىلأ دع ىف فاتخا دقو "زم |

 - هريغل ًاعبات - نيدباع نبا مدع دقلو ٠ فنصلا اذه نم ةفينح ىبأ ذيمالت

 نه مهنأ ىأ « عورفلاب ديقتت الو لوصألاب ديقتت ىتاا ةيناثلا ةقبطلا نم

 .ىلأك 2« بهذا ا ىف ن.دهنجما 4 ةقيط » : كلذ ىف لاقف , بهذملا ىف ن.دهتجلا

 .ماكحالا جا رختسا ىلع نيرداقلا ةفيتح ىلأ باحصأ رئاسو : دمعو تسوي

 .هوفلاخ مهنإف ٠ مذاتسأ اهررق ىلا دعاوقلا بسح ىلع ةروكذملا ةلدألا نم

 . (١)لوصألا دعاوق ىف هنودلقي مهنكل , عورفلا ماكحأ ضعب ىف

 .ىف نيلقتسم اوناكرفزو ًادمعو فسوب بأ نإف ر ذأ هيف مالكا اذهو

 .. دلقتلا | عاونأ نم عون ىأب موخيشأ نيدلقم اوناكامو « ىهبقفأأ | مهريكفت

 عتمال هيلع مهتسارد ىلوأف اوفقثتو « هيللعاهوقلت وأ هءارآ اوسردمهنوكو

 يخش ىلع قلت نم لكناك الإو « مداهتجا ةيرجو « مريكفت لالقتسا

 بأ لزنت نأ ىلإ ةلاح ال ةيضقلا | ىهتنتو ؛ هل ًادلقم نوكي نأ دبال

 مار هقف قلتب هتسارد أدتا هنإف « نيلقتسملا نيدهتجملا ةبترم نع هسفن

 كلذكو . هيلع جب رختلا ريثكناكو , ناملس ىنأ نب دامح هخيش ىلع ىعخنلا

 .كلذركذ دقو « داهتجالاو هقفلانم هظح ةفينح ابأ سخبي نأ دارأ نم لاق

 انيبو « ءابقفلا فالتخا ففاصنإلاو : ةغلابلاهّللا ةجح : هيب اتكىف ىولهدلا

 .هنأأل لقتسم هيقف ةفينح ابأ نإ : اتلقو , ةفينح وبأ ه انباتك ىف كلذ أطخ

 .هقفاو امو , ةريثك نايحأ ىف هفلاخو « ًانايحأ هقفأوو ؛ مهاربإ ءارآ سرد

 باحصأ كلذكو ٠ عابتالاو ديقلتلا درج ىلع ال , لالدتساو ةنبب نعف هيف

 .هوفلاخو « امضعب ىف هوقفاوف « داهتجالا ىف هتقيرط هيلع اوقات ةفينح ىنأ

 . لالدتساو عانتقا نع لب . ديلقت نع ةقفاوملا تناكامو" « ابنعب ىف

 .. عورفلا ىف ال لوصآلا ىف ولو « داقملا نأش كلذ امو ؛ ليلدتلا قيدصتو

 . ١١ ص ىتفملا ممر ةلاسر حرش (1)



 مورا

 مهخيش و ذيمالتلا ءالؤه طاينتسا اهبلع ىب ىبأا لوصألا تناكاذإو

 مه تبثتلةفلا ايخملا كلت مهيسحو ابلك ىف ةدحتم تسلف « اهربك أ ىف ةدحتم
 نع كلذ سلف طاب تملا قرط نع اودحتا نإ مهنإو « لالقتسالا ةفص

 وصهو دهن# نمو دلقي نم نيب قراقلا وه اذهو « عانتقا نع لب 2 عابتا

 . ميقتسملا ساطسقلا

 اوفتكي )موف ديلقتلاة فص مهنعدعبي ةمئآلا كلوأ ةايح سردي نم نإو

 « ثيدحلا لهأ مزل فسوي وبأف « هدعب نمأ وسرد لب « موخيش ىللعهوسرد مع

 ريتخا دقو هم“ « اهيلع علطي مل ةفينح ابأ لعل ؛ ةريثكثيداحأ مهنع ذخأو
 « قاضق لهصب هخيش ةيف قفاوأم لقصف 2, سانلا لاوحأ فرعو ؛ ءاضقلا

 نمو «سانلان يب ءاضقلاو محلل هرايتخا هيلإ هاده اب ًاحلستم هخيشفااخو

 هراتخاو ةفيتح وبأ هلاق دق هلك كلذ نإ لوقن نأ قئاقحلا ىلع ىنجتلا

 . فسوي وبأ

 . لصتا مث , ةيملعلا هتايح ردصف ةليلق ةدم الإ ةفينح ابأ مزالي مل دمحو
 : ًادانسإ تاباورلا حصأ نم دمت هل هتياورو « أطوملا هنع ىورو ؛ كلاع

 قطنملا هفاصنإلانإ؟ًاعمامبل مأ ةفيتح ىبألأ , نيمامإلا ىلف آدلقم ناك اذإف
 نيدهتح رفزو فيس وبأ هنيشو وه ناك ةلاعال هنإ لوقن نأ نابجوي

 نار رقن نأ بحي هنأ لع : لوصألا ف الو عورفلا ىف ال نودلقي ال نيقلطم

 مهن لاقي تح هفينح ىنأ درع ىف ًامات ًآريرحت تررحت دق نكت مل لوصألا
 . طابشتسالا دنع ظحالت لوصآلا تناكامتإو « اريف هوعيتاو هيلع اهوقلت
 . . باتكلا اذه ىف انمالكر دص ىف كلذ انيب دقو « ءاقلإ قلت الو

 نم عولا أنه حتفي نأ زوجبأ ىهو « ةلأسم روثت | أدمو 8

 دق مهنم نوريثكو « 2 كلذ زوجي ةفينحلا رثك أو ةيعفاشلا لاق ؟ داهتجالا

 . لعفأ ابو يموملغ

 داتجالا مهنارقف ضعبل نوضرفي ةيفنخلا ,رضعب كلذ عم اندجدقلو
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 بمول

 نأ ربظي كلذ ىلعو 034 مامبلا نب نيدلا لامكل ةيسنلاب كلذ اولاقو ) قلطملا'

 ةيفنحلاو ةيعفاشلا براق دقو 2 قالغإلا مك هنأ اورري م هوقلغ نيذلا

 دابتجالا نم روصعلا نم رصع ولخ اوزوج نإو مهنإف , ةيكلاملا اذه ىف
 نإ نيينسأم ىلع بهذملا ف نيدهتجملا نم رصعواخي الأ اويجوأ دق قلطملا

 ىلاعت هللا ءاش

 نم رصعولخي نأ زوال هنأ ىلع مهلاوقأ ترفاضت دقف ةلبانحلا امأ
 هبا نإ 00 مريف اكو ىنلا لاف ن ,ذلا مث كلذ ف 0 | نبا لأ دقو 2 ديت

 هللأ س رغ مثو ايد اب /ددجب نم ةئس ةعام لك سأر ىلع ةمالا هذول ثحعس

 نل بلاط ىفأ ن ؛ ىلع مف لا نيذلا مثد « هنيه ىف مصر: ل لازال نذلا

 . , هتجح هلل مئاق نم ءضرالا واخت

 تناكاذإو « ح وتفم هعاونأ لكسب داهتجالاب اب نأ نوررقي ةلبانحلاف
 سانلا ناك اذإ و ,هباب قلغي نأ دحال سدلف . ةنيابتم كرادملاو ةفلتخم ىوقلا
 نأ دحالل سيلف ؛ هل رسي امو لكو ؛ ئرادمو لكلب . هل الهأ اوسيل ًاعيمج
 2 دورغلا هرغو ىرتذاو بذك دقن لعف نإو 3 الهأ هل ناك اذإ الإ ةيعدبا

 . هيف داهتجالاو هيأ ندب ملعلا نع الضف 3 هسد ٌْق 44 قئويال راصو.

 نم كلوني روع واخ الأ اويجوأ لب ءاطقف هحتن امررقي بالو

 هيف افالخ فرعي الهنإ :١ : ةلباثملا ءابقف ن م ليقع نبا لاق دقأو 2 نيدرتجملا

 دهتجا| نم ولخي رصع دجويدق هنإ نورخأتملا رتأ نإو ,نيمدقتملا نيب

 3 قلطظملا دوتجملا مدع لب وط نمز ندور : لوش ىلبنحلا نادح نءاف 6 قلطللا 0

 . لوآلا نءزلا ىف هنم رسيأ نآلا هنأ عم

 ةحوتفم هباوبأ داهتجالا نأ نوررقي ةيمامإلا ةعيشلاو  ؟1/ا/
 ىلعمهدنع هقفلا ءانب نأ نوررقي مهنأ دجت مدارتجا ىفرظنلا دنعو , مدنع
 دحال ةمام] الو مهتمتأ لاوقأو « مهقيرطب ةيورملا ةنسلاو ىلاعت هللا باتك

 لاوقأك ةجح مبلا وقأ .اوريتعاو « عوضخلاب مبل اور 0 نيذلا ةمآلا ريغ
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 ف هتاذ ىف ةجح قداصلا رفعج هللا دنع ىنأ مامإلا لوقف « ْهيِكَو لوسرلا
 لاوقأ كلذكو « هنوفلاخم الو هيف نوريغيال أعم لوصألا ىفو ع ورفلا
 نيذلا رخآ ىلإ هدعب نم هدافحأو هلبق نم هئابآو « رقابلا دمت رفعج ىنأ مامإلا
 . هلبق نم ةمآلا ىلع ةياصولا اوتوأ مهنأو , مهدنع ةمامإلاب م فرتعا

 نأ مهل لاق  ًانرق رشع دحأ و نم بئاغ وهو مامإلا مهنع باغ اذإو
 : نيرمأب نيديقم مهدابتجا ف مهو  اودهت<

 اوجرخينأو « ةمئآلا ءالؤه نع ىورم عرف ىأ اوفئاذي الأ : امبلوأ
 «لقدلا اياضق !وقيط !وعيطتسي مل نإف « جي رختلا مبعسوام ة آلا لاوقأ بع
 . مهتم لاوقأو ,هللال وسر ةنسو هلأ باتك دعب هةجح لقملا لو ربدعب منال

 مهقطنعي رمآلا ىلإ انرظنول اننإو ٠ مهتنأ لوصأب اودبقي نأ : ىاثلاو
 ميعم اوسيلو ءامب ذخألا ضورفم ةنس مهدنع ةمئالا لاوقأ نأ رابتعاب مم
 , دمحأو كلامو ىعفاشلاو ةفينح ىنأك ةماعلا ةيمالسإلا بهاذملا ىف ةمئآلاك
 : ًاقلطم ًادابتجا نركي مهتبيغ ىف هوحتف ىذلا داهتجالا نإف

 مهدابتجا نإف ٠ مهتمنأ ىلإ روهمجا رظني اك مبتعأ ىلإ انرظن اذإ امأ
 , قداصلا رفعج مهمامإ لاوقأ ىلعبب رختدن أز واجتيال هنإ لب ٠ ًاقلطم نوكيال
 نوفلاخيال مهنال , ًاجبرخت الإ سيل اذه نإو ,هتقبط لثم ىف نوكسي نمو
 عورفلاولوصألا ىلع نوجرةي نكنلو , عورفلا ىفالو لوصألا ىف مهتمنأ
 نوفلاخيالو ٠ عورفلا ىف نوفلاني نيذلا ةيناثلا ةقبطلا ىف اذه ىلع اوسيلف
 . لوصألا ىف

 : نويستنأا نودوتحلا

 اوراتخان يذلا مو . نيبستنملا نومسيو ؛ ةيناثلا ةقبطلا هذه -
 ىفةيباشمجئاتن ىلإ اوهتنا نإو « عرفلا ىف هرفلاخو لصألاىف مامإلا لاوقأ
 : نيدباع نيا لاقو « ةمزالمو , ةيرحص هب مبأ و مامإلا هيل] لصو امل ةلمجا



 م,

 ..نأ الول , هنزو همالكل نوكي دقو « ةفينح ىبأ باحصأ مسقلا اذه نم نإ
 .دعب نأ نكمي ال سايقلا نم ًايبسن هلالقإو . ثيدحلا نم هراثكإب فسوي ابأ
 نبا دم هذيملتو وه القتسم نوكي نأ انرثآ كلذلو « ةفينح ىبأل ايكاح

 .ىكلاملا بهذملا قو . ىتزملا ىعفاشلا بهذملا ىف ءالٌوه نمو ء رفزو نسحلا
 .لاق دقو . مريغو مكسحلا دبع نبإو « بهو نباو « مساقلا نب نمحرلا دبع
 ةفصلاهذه (١١قاحسإ وبأ ذاتسألا ىعدا» : عومجملاح رش ةمدقم ىف ىوونلا

 .ةيفنملا رثكأو دوادو دمحأو هللا همحر كلام باحصأ نع يخل « انباحصأل
 .نوققحلا هيلإ ب هذىذلا حبحصلاو ء ممل آديلقت مهتمثأ بهاذدىلإ اوراص منأ
 .« مهل ًاديلقتال ىعفاششلا بهذم ىلإ اوراص مهنأ وهو « انباحصأ هيل] بهذام
 .نكي لو « قرطلا دسأ سايقلاو داهتجالا ىف هتقيرط اودجو امل مهن] لب
 « ىعفاشلاق يرطب ماكح الا ةفرعم اوبلطف هقيرط اوكلس داهتجالا نم دب ممل

 انعيتا لاقف اذه وحن ( ةلمجملا نيسلا رسكب ) (؟)ىجنسلا ىلع وبأ ركذو
 "انأ ال , اهلدعأو لاوقألا حجرأ هلوق اندجو انال . هريغ نود ىعفاشلا

 لوأ ىف ىرملا مث ٠ ىهفاشلا هب مرمأ ان 1١ ىنذاوم هركذ ىذلا تلق « هاندلق

 .ديلقتلا ءافتتا ىوعد نأ ركذف ٠ مالكلا !ذه ىلع ىوونلا بقع دقلو
 م ممرثك أ لاح و أ مهطاح نم مولعملا مئالت الو « مقتست ال ًاعيمج مهنع
 دبتجب ىعفاشلا رصع دعب دجوي 1 هنأ لوصألا باحصأ ضعب ىكحو : )

 .ضعب ىف دجو: دق ةقبطلا هذه ن أ للا لوقلاو «٠ فارسإ اذهو . لقتسم

 .نسحلاك . دمحو فسوي ىنأو رفز وأش اوغلبي مل نيذلا ةفينح ىنأ باحصأ
 مطو «هجابنمو هلوصأب !وديقت نيذلا نم مريغو ىأرلا لالهو « دايز نبا

 باحصأ فنصلا اذه نم كلذكو ٠ عورف نم هيلإ ىهتنا ام فلاخت ع ورف

 )١( .ه عي ةنس فوت بذبملا بحاص ىيارفسآلا قاحسإ وبأ وه 0
 ةنس ىفوت ورم ىرق ربكأ نم جنس ةيرق نمج رخم ىعفاش هيقف (؟:) ٠6عه.
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 _لئاسم اودرفت نم انرشأ م هريغو ىزملاك ىعفاشلا باحصأو .« كلام
 نم ىنزألا تادرفت دع ىف اوفلتخا دق ةيعفاشلا نإ و «٠ ىعفاشلا اهف اوفلاخ
 . ىعفاشلا بهذملا

 ..فنصأا اذه نم ةمئآلا رصع تلت ىنلا ىلوآلا نورقلا نم رصع لخي لو
 «ىخركلا نسحلا ىبأك « عورفلاف ديقتي الو « ةلمجا ىف جاهلا ديقتي ىذلا

 . ءالصأ نيج وزلا نيب ةءافكلاهرابتعا مدعف هباحصأو ةفينح ابأ فلاخ دقف

 .ىف هنإف « جاوزلا ىف راغصلا ىلع ةيالولاب هذخأ مدع ىف مصأللا ركب ىبأكد
 . هل ةتباث ةيبهذملا هتفص تناك نإ و « ةلمج قنحلا بهذملا فلاخ دق اذه

 -.هيف دهتجأ مف دهت#لو ٠ جاوملاب ديقتت ةقيطلا هذه نأ اذه نم نيبو

 . لئاسم نم هل ضرعي مل امذ دهتجت ؛ هقفاوت وأ هقلاختو مامإلا

 : بهذأا ىف نودهدجأا

 .لوصألا ىف مامإلا نوعبتي ءالؤهو  ةثلاثلا ةقبطلا م ءالؤه - 9
 . ىلا لئاسملا ماكحأ طابنتسا ىف مهلمع امنإو « اهبلإ ىهتا ىلا عورفلاد
 مهنم ولخيال هنإ ةيكلاملا لاق نيذلا مث ءالؤهو « مامإلا نع اهف ةياوراال
 «طانملا قف وهد اهمجالا ُّق مولع نإ اولاق نيذلا مثد 3 روصعلا نم رصع

 .نوقباسلا هل ضرعي مل امف مثوقباس اهجرختسا ىتلا ةيبقفلا لاعلا ةبطت ىأ

 .قالإ بهذملا ىف اهيلع صن دق لئاسم ىف ااودهت# نأ مل سيلو ء ل « لئاسم نم

 ..تارايتعا ىلع ًاينبم اهف نيقباسلا طاينتسا نوك« ىبلا ىهو « ةنيعم 0

 ..نورضاحلاىراام نوةباساىأر ول ثيحب . نيرخأتملا فرع ىف اه دوجو ال
 . اولات امع اوضرعأل

 : نيرصنع نم نوكتي ةقيقحلا ىف ميلمع ءالؤهو

 عمو ٠ نوقباسلا_ةمئآلا ابمزتلي ناك ىتلا دعاوقلا صالختسا : املوأ
 . كتل وأ اهجرختسا ىّتلا ةسيقألا للع نم نوكسنت ىتلا ةماعلا ةيبقفلا طباوضلا
 . مالعالا ةلآألا



 مو

 . دعاوقلا كلت ىلع ءانبلاب املع صني مل ىتلا ماكحالا طاينتسا : اهناث
 هذهوغل سساللا تعضوو « ىهذملا هّقفاا تررح ىلا ىه ةقبطلا هذهو

 4 حج رثأا سسأ تعض و ىلا ىهو 4 اهلع ءاثملاو أمف جي رختلاو 4 بهاذملا'

 تزبه ىلا ىهو ) هريغ فاعضإو 5 ابضعي حيحصتل 3 ءارالا ِس ةساقملاو.

 . بهذم لكل ىبقفلا نايكلا

 : نوحح رئاو نوده:>

 عورف ماكحأ نوطينتسال ءالؤدو 5 ةعب ارلا ىه ةقيطلا هذهو -# ٠

 لئاسم ماكح أن وطبنتسيال مهنأ اك امكح اوفرعي ملو نوقباسلا اهيف دهتحي مل.
 ىتلاحيجرتلا لئاسوب ةيورملا ءارآلا نيب نوحجري نكلو « ابكح فرعي ال

 دعيال ام كلذ وحنو رصعا!لاودأ ةقفاوع قيبطتلل ةيحالصلا وأ ليلدلا ةوقب.
 . عب 5 وأ القتسم ادب لج ًط اينةسأ ١

 نييلوصالا لعب امهدع دقو 2 قيد اهب اسو ةقبطلا هذه سب قرفلا نإو

 ءارآلا نيب حيجرتلا نآل , ةقيقحلا نع اريثك دعي ال وهو , ةدحاو ةقبلع

 اف رثؤت ل ىتا عورفاا ماكحأ طاينتسا نع ًانزو لقي ال لوصأآلا ىضتقمب.

 . ةدحاو ةقبط امهركذ عرمجم ا ةمدقم ىف ىوونلا نإو

 نيذلا ةقيط ىه نيدياع نبأ اهركذ ىلا ةسماخلا ةقبطلا نإو 337 ؟م١

 نم سقأ لوقأا آنه نأ العم نوررقف تاياورلاو لاوقألا نيب نونزاوي

 هذه نيب ةقرفتلا نإو « الياد ىوقأ وأ ةياور حصأ لوقلا كلذ نأو ؛ كلذ
 ةزيمت» مادقألا نوكت ىكل هنإو « ًاضيأ ةحضاو تسيل اهتقباسو ةقبطلا

 نبا اهركذ ىلا ثالثلا تاقبطلا هذه نم ةقيط فذح بحب ةلخادتم ريغ

 نيتقيط ثالتلا رايتعاو) . ةسماكخلاو هعبارلاو ةثلاثلا ةقيطلا ىهد «٠ نيدناع.

 : نيتنثا



 ا موال سس

 .رثؤت ل لئاسمل ًاءاكحأ نوجرختسي نيذلا نيجرخخلا ةقبط : امهادخإ
 . يهاذملا دعاوق ىلع ءانبلاب نيلوآلا بهاذملا باحصأ نع ال ماكحأ

 ااهبرقأ وأ : لاوقألا حصأ اوزيمبو تاياو رلاىوقأ اونيبيل ةفلتخلالاوقآلاو .: ةفاتخلا تاياورلا نيب نوحجري نيذلا نيحجرملا ةقبط : ةيناثلاو
 ش ْ . سانلاب اهقفرأ وأ ميحصلا سايقلا ىلإ وأ ةنسلا ىلإ

 .ةد>او لكل اهددع نكي امهم ةقباسلا تاقبطلا لك نإو اذه - ؟
 . داهتجالا ص برض أبنم

 . روفوملا لماكسلا داهتجالا اهل : ىل وآلاف
 .لوصألا ىف داهتجا اهل سيلو . قلطم عورفلا ىف داهتجا اطل : ةيناثلاو

 . ةلججا ىف

 .اطانهو للعلا جا رختسا ىف داهتجا امل ةعبارلا اهف لخديو : هئلاثلاو
 .ةريخآلاةقبطلاو « اهيف ققحتيىتلا لئاسملا ىف طانملا كلذ قيقحتو « ماكحألا
 . هراط] زواجتمت نأ ريغ نم هيف ًايلقع ًاطاشن و بهذملا ىف ًاريسفت اهل نأ ديب .,ةذاقم اقيةلا ف ىهو « تاياورلا ديختو ؛ لاوقألا ريختىف دودح اهداهتجا
 .. هالوتتىذلا حيجرتلاب داهتجا عون اط : لوقن نأ زوو « هترئاد كرتت وأ

 :هلإ اًقلطم ىبقف داهتجا امهبف سيل ناتدلقم امهف ناتينآلا ناقبطاا امأ:
 . نيودتلاو عمجأ

0 | 
 : نظلاحأا ةقبط
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 بتاع جرتب لما ىف ةجح نوكرت ىلا نيدلقملا ةقبط هذه .. 85
 . ةفيعضلا تاياورلاو ةدددرملا لارقألا مهبتك ' ىف اولقني الأ مهنأشو , عمجملا بحاصو ٠ ةياقولا بحاصو : رانؤلا ردلا بحاصو « زنكلا بحاصك ةرهتعما ن ونملا باحص أك , ةردانلا ب اورلاو . بهذملا رهاظو ةياورلا رهاظو . فيعضلاو « ى وقلاو ىوقألا نيب ذييعلا ىلع نورداقلا مهنإ : ىذحلا بهدملا ىف نيدباع نبا م,يف لوقيو ؛ نيقباسلا



 - مور

 تاجرد بيترتو « حجرام ةفرعم نكلو « حيجرتلا سيل نذإ ميلمعف

 نيحج رملاحيجرت فرعت ىدؤي دقو « نوحجرملا هب ماقأم بسد ىلع حيجرتلال

 نم وه راتخيف رخآلا هحجرب ال َّ أر طءب ميج رب دقق ٠ مهوب محلا لإ.

 « بهذملا لوصأ ىلع اداتعا اهرثكأو « ًاحيجرت اهارقأ نيحج رملا لاوقأ

 بهذملا ىف ةيجح رثكأ هبحاص نوكي ام وأ « ًاددع اهرثكأ نوكي ام وأ.

 : هريغ نم-

 لاقدقلو . ةقيض ةرئاد ىف نكلو « نيقب اسلاك ءاتفإلا قح مل ءالؤهو

 . هيواتف ىف ىلمرلا ريخلا»“

 ةوق هيتارمو « هحورجرم نم هيف فلتلا حجار ةفرعم نأ كش الو

 ىفملا ىلع ضورفملاف « للعلا ليص# ىف ني رمشثملا لامآ ةياهن وه ًافعضو.

 هللا ىلع ءارتفالا نم ًافوخ هيف ةفزاجملا مدعو باوجلا ىف تءاتلا ىضاقلاو.-

 . (١)هدض وأ هلالح م رحتب ىلاعت

 : نودلقلا

 مبف نوعيطتسي نيذلا مهو , ًاعيمج نيقباسلا نود ةقبطلا هذه 101

 ًاءلع اوتؤي مو تاياورلا وأ لاوقألا نيب حيجزاا نوءيطتسي الو« بتكلا.

 نيدباع نبأ مهفضو دقو « حيجرتلا تاقبط زعيم و نيحج رمل جيجر رعب

 لب « نيهلا نم لامشلا نوزي الو . نيمسلاو ثغاا نيب نرقرفي ال : هلوقب

 . ليولا لك مهدلق نأ ليولاف ٠ ليل بطاحك نودحي ام نومي.
 «ةريخآلا ررصعلا ىف رثك دق نيدباع نبا هركذ ىذلا فنصلا اذه نإو

 ةلدألا نيب نوزيمي الو , اهيقام نوزواجتي ال بتكلا ةرابعب نودبعتي بف

 ش .٠ تاياورلا الؤ'لاوفالا الو

 طاقتلالا ىلإ الإ نروجتي ال'فتصأأ اذه نم مرق انرصع ف دجو دقو

1 ولوقي نأبنوفتكي لب « نوطقتلي ام ليلدل قرمت ريغنم ءابقفلا لارقأ نم
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 ل موو

 .قلا تاقبطلاو تائيبلا ىف رثأ هل قيرفلا اذه لمع ناك دقو « اذهب لوف كانه
 ناك يأ هنودحي لوق ىلإ ءالؤه عراسيف ظ لعفت ال ًاغوسم دحت نأ لواحب
 , مجار ريكفت وأ ء حضاو ليلد ىلع دمتعي مل ولو « هتميق تناك ًايأو « هلئاق
 لاق اك« ليولا لك ممدلق نمل ليولاو « ءالؤهل ليولاف ٠ رن كلذ نورثني مث
 . هنع هتلا ىضر نيدباع نبا.

 .- هنأ وهو ةلبانحخلا هآر ام ىرت اننأ ررقن اذه كرتن نأ ليقوم - * 86
 هنإف . قلطملا دابتج الا طورش ىفوتسا دوتجم نم رصع ولخي نأ مضيال
 ًايقن هرهوج ناي نكعد , نيرتفملا ءارتفا نه .ىمحنو ٠ نيدلا ناصي كلذب

 نع فارخغأ ريغ نم هلوصأ قيبطت نكميو ٠ روصعلا نم رصع لك ىف ايفاص-
 . ةينيدلا ةقيرلل علخ الو« ابماكحأ ىلع ديزت الو « اهجابنم

 « هسفنل هحسب ام هريغ ىلع مرحب اذاملو« ذخأ ليلد ىأ نث كلذ لاق نإفد
 ممدعبأف « ىلوآلا ةيمالسإلا رداصملا نع سانلا دعبأ دق قيلعتلا كلذ نإ
 نم ضعبأ غاس دقل ىتح « حلاصلا فاسا| راثآ نعو ةنسلاد باتكلا نع
 دعب اهيلإ ىعاد ال ثيدحلاو نآرقلا ريسفت ناررقي نأ ديلقتلا ىف اوطرفأ
 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو ء داهتجالا باب قلغأ نأ

 .دابتجالا ةئرحت
 نم نأ ىنعع « ديقم ريغ ًاماع دابتجالا نوكي نأب حب له - "5

 نآل « ةيلمعلا ةيعرشلاماكحألا لكىف ًادهتجمنوكي داهتجالا طورش ىفوتسا'
 . دصاقخاو لوصألاب .اءلع:طاحأ دقذ اهبلإ لصو نم ةيهقف ةجرد دابتجالا
 ةل_صتم ةعب رشلا هذه نآلو عضوف نود:عضوم ىلع هدابتجا رصتقي الو»

 « ةلصتم ةيخآتم ىبف.. ابلكب طيح نم الإ اهنء ءرج ىف دبتحي الف« ءارجألا
 : .دابتجالا نآلو , ةفرعملا قحن تادابعلا فرعي نمالإ تالماعملامرفعيطتسيلالا



 سهل

 لئاسم لك ىف دهتجملا اهب ذفني ةيبقفلا ةكلملاك ريصي هطورش ءافيتسا دعب

 ٠ ةعيرشلا

 نإ لاقي الف « أرجتيال داهتجالا نأ ءاملعلا نم روهمج ررق اذه ىلعو
 داقيو تادابعلا ىف دبتحي وأ « تادابعلا ىف داقي و ةحكن آلا ىف دهتي دبتجملا
 ديلقتلاو داوتجالا ذإ « نيدضلا نيب عمج كلذ نإف ,ةحكنالا وأ عويبلا ىف

 نوكياهيقف نأ روصتي لهو ء دحاو صخش ىف ناعمتجيال ناداضتم ناينعم

 عيطتسو « ةحكنألا ىف هقيبطت ىلع رداق ريغ ميلسلا سايقلا جهانمب املاع
 هملعنودب باب ىف ةلدآلا عيمج هماع نوكسي دق معن , تالماعملا ىف هقيبطت

 .ىلإ دسبتجملا ةنارم نع رخآلا ىف هلوزن كلذ ىنعم سيل نكللو « رخآب

 . داقملا ةبترم

 داهتجالانإةب رهاظلا لاق اي« ةلبانحلا ضءبو ةيكلاملا ضعب لاق دقلو
 ىلع ناكو « ًاربخ هب طاحأ و تاعوضوملا نم عوضوم ليلد لع نمف ؛ أرجتي

 فاني الو « ءزجلا ىف دهتجي نأ هل حصي صوصنلا مهفو ةيب رعلا بيلاسأب لع

 . داهتجالا باب ىف ةررقملا لوصألا نمالصأ اذه

 ةيرهاظلا نآل « ًاعم ًاداقمو ًادبتجي نوكي نأب ضارتعالل دروم الو

 « ضرعي ايفعجرب نأ صخشلا ىلع نوبجويو « اقلطم امب رحت ديلقتلا نوموحي
 اذه مبفيو « هليد لوقي نكلو « هيأر هل لوقيال هيقف ىلإ لءاسم نم هل

 لب ٠ عضوملا اذه ريغ ىف داقي الو . ليلذلا اذه مبف ىف دهتجم وهف «ليلدلا

 ٠ 000 .. هيف هكلسام كلي

 ' ىلع هنأ نوررقي ءداهتجالا ةئزمجت ازواجأو . ديلقدا اوزاجأ .نيذلاو

 . «تاعوضوملا ضب ةلدأب لع هدنع نوكي دق نكلو :.دابتجالا لئاسوب مع

 « هليلد مع ايف ىتفيف « ىرخآلا تاعوضوملا ىف ليلدلاب ملعلا هنع بيغيو
 2 معي ىتح هيف فتوتي ىرخاآلا تالهؤملا لك دوجو عم هليلد لعب ملامو

 اونلعي ماذإ - ى ردأإل -.مهطوةب نوبيحي ةمئآلا نمننوريثكن اك كل ذكو



 سمع .]ط

 ”ةلأسم نيثالثو تس ف باجتسأ دق هنع هللا ىضر كلامنادصهو ليلدلا
 , ليلدلاب ملعلا هدقفل الإ لاقام لاقامو  ىردأ ال  هلوقب ديزت وأ
 .ةرجحلا راد مام] دهتجما مامإلا هنإ لب « هنع ةمامإلا فصو كلذي لازامو
 : 2 .ًاقدصو اق

 ءانتفإلا

 .«ماكحأل ا طابفتسا داهتجالا نإف ,داهتجالا نم صخأ ءاتفإلا ما
 هسسرد ىفةفينح وبأ لعفي ناكاك . نكي مل مأ اهعوضوميف لاؤس ناكأ ءاونس
 ريتخيل ١ ةريثك-لا ضورفلا ضرفيد « ةفلتخملا تاعيرفنلا عرفي ام دنع
 ,, ةسيقألا يوكل للعلا هذهةيحالص فرعتيو « ابالع طبنتسي ىلا ةسيقالا
 ءاهكح هيقفلافرءتبو ؛تءقو ةعقاو تناك اذإ الإ نوكي ال هنإف ءاتفإلا امأ
 ىتلإ داهتجالا طورش عم ىضتقت دهتجب نم ن وكت ىتلا ةميلسلا ىوتفلاو
 ةيسفن ةساردو « ءاتفتسالا ةءقاو ةفرعم ىهو ٠ ىرخأ ًاطورش اهانركذ
 + اباجإو ًابلس ىوتفلا رثأ ىدم فرعيل « اهيف شيعي ىتلا ةءاملاو ىفتسملا
 . ًابعل الو ًاوزه هللا نيد ذختي ال ىتح

 ,مامإلا نع ىور دقلو ؛ ىتفملا طورشف ءاملعلا ددش كلذاو - 4
 : ىتفملا طورش ىف لاق هنأ لبنح نب دمحأ

 :لاصتخ سمخ هيف نوكي ىدح ءارتمأل هسفن بصني نأ لجرال ىغبني اله
 ىللعالو ؛رون هيلع نكي مل ةين هل نكمل نإف « ةين هل نوكت نأ : اطوأ د

 ش . رون همالك

 . ةنيكسو راقوو محو ملع ىلع نوكي نأ : ةيناثلاو
 .« هتفرمم لعو هيف وه ام ىلع ًايوق نوكي نأ : ةثلاثلاد
 . سائلا هغضم الإو ةيافكلا : ةعبارلاو
 . « سانلا ةفرعم : ةسماخلاو

 ٠

 #هقفلا] وصأ - ؟5)



0 

رحأ نأ اذه نم ىرأو
 ىتفملا ةيسفن ظحالي د

رتحاو عم ظحاليو 3
 ما

 اهرادثقناو هاوتف رثأ اهب كردي ةذفان ةريصب هل ن وكي نأ دبال ا, هل سانلإ

 . ملكت كلذ ريغ هآر نإو « فك آيس رثآلا ىأر نإف , سانلا نيب

 حالصإل رادم هاوتف نأو دّشرمو داه هنأ ىتفملا لعيلو - 4

 : كلذ ىف ىطاشلا لاق دقو , سانلا

ا لمح ىذلا وه ةجردلا ةورذ غلابلا ىتفملا د
 طسولا دورعملا ىلع سانل

 فرط ىلإ مه ليمب الو ةدشاا بهذم ممب بهذي الذ , روبجلاب قلب مف

 . (0) لالخإلا

اطن نعج راخ نيف رطلا دحأ ىلإ هاجتالا نأب هنع هيا ىضركلذ للعيو
 ق

 :ةكلهتلا] ىدؤ, ةدششلا فرط نأ ر رقيو «ملظلا ةيحان ىلإ فرحنم « لدعلا

لالالا ىلإ ىدؤي قاطملا حماسقلا فرطو
 . 

 ىأر اذإ سا.لا لاح هب جلاعي ىتفملا ىدب نيب حوتفم صخرلا باب نإو

 فوت نأ بحب هللا نإو « تنملاو جرخلا ىلإ ىدؤي دق متازعلاب ذخآلا نأ

 ىلإ ةميرعلا اهبف ىدؤت ال ىتلا لالا ىف هنإ و « همازع قت نأ بحب ايهصخر

 هدابعب ديري ىلاعت هللا نآل ء ةعزملا نم هللا ىلإ بحأ ةصخ رلا نوكتت تزعل

 .ًافوتسم نكي مل نأب داهتجالا ةورذ غلب مل ىتفملا ناكاذإو مو,

 رسيأ نوكي ام بهاذملا لا وقأ نم رام نأ هل لوف  دامتجالا طورشل

لاق ا" « سانلا ىلع قيضلا عنمل اس ةياحصلا فالتخا ناك دقل و ؛ سانلاب
 

أ فالتخاب قرسي ام و : لاق دوف ( هع هللا ىضر زيزعلا دبع نب ريع
 باحص

 « قيض ىف سانلا ناكل ًادحاو الوق ناكولو , معنلا رمح يطس هللا لوسر

 ٠ 508 ص ؛ج تاقفاوملا( ) ١



 معا ع ل

 نيب زيي نأ عيطتسي داهتجالا نم ردق هل ناك اذإ ىتاملا نأ كش الو
 هل نإف , لالدتسالا اذه ساسأ ىلع ةفلتخلا بهاذملا نم ريختيو ؛ ةلدآلا#
 رومأب رايتخالا ىف هسفن ديقي نأ بحيو « هاوتف ىف بهاذملا نم ريختي نأ
 : ةئالث

 ةلدأ ىلع هبحاص علطا ول ثيحب « هليلد ىف ًاتفاهتم الوق راتخي الأ : اطوأ
 . ةنع لدعل هريغ

 طسو قيرط ىف م+ب ريسو ؛« سانلل حالص هاوتف ىف نوكي نأ : اهيناث
 . لالحنالا ةجرد ىلإ ىخسي الد ةدشلا فرط ىلإ هجتيالا

 نوكي الف « هاضرو ىلاعت هلا بضغ لهاحيو ٠ سادنلا ىوهل وأ  ماح ءاضرإل راتخي الف , رات ام رايتخاىف دصقلا نسح نوكي نأ : اهثلاث
 نوتفي مهف , اوتفي نأ لبق ماكحلا دصاقم نوفرعتي نب نلا نيتفملا كئلوأك
 نم سانلا ىأر دقلو « روب موق كئلوأو « قحلا لجال ال ماكلا لجل
 عضاومو ؛ هشفنلو مكاجلل ةبسنلاب حماستلا عضاوم عبقي نأ نيت! ضعب.
 . ةدشلا ةدح غلب ولو هب تفي ىذلا هبهذم ءارآ هريغلا راتخو .٠ ءارآلا رسيأ بهاذملا نم هسفنل راتخيف , سانلل ةبسنلاب ددشتلا

 ىوتفا ىف هيلع رجح مث سلدنآلاب ىتفي ناك هيقف ةصق ىطاشلا ىحيو
 اهيف ىتفأ ةثداح تئدح نأ ىلإ هيلع ًاروجح رمتساو هيلع تمقن ءايشألا
 سادنالا ريمأ ريانا رصق راوحي ناك هنأ امتصالخ م احل ىوتف
 كلذ قوف تاكو « هن هزهأي ىذلا هؤبزبلل الباقم ناك ذإ , هراغنع ىذأتي.
 همضيو فقولا ضوعي نأ ىأرف ٠ هرصق ىلعأ نم ران اذإ هرظنم هيذؤي
 عمذب نيتفملا ريبكو ءاملعلا ريبك دلخع. نب ىقب ىلإ لسرأو . هزتنملا ىلإ
 بهذم وه اك , فقولا عيب عنم ىلع اوعمجأف « ىأر ىلع اوةمجيل ءاملعلا
 سفن اومطفي نأ وهو « رخآ ارمأ مهسوفن ىف اووط مهنأ روظيو ؛ كلاح



 مس عمال

 < اهب ريمآلا مريت مهاوتف اونلعأ املف ء اهيف اهوريأسي الف هتاورش نع ريمألا

 « ةبابل نب ىحي نب دم هيلع روجحلا هيقفلا لعو ٠ امعاطأ دق نآك نإو

 .نأررقي ىذلا ةفينح ىبأ بهذمنم ًاذخأ دارأ ام هل حيبي ريمألا ىلإ لسرأف

 «فقاولا ةاذو دعب ة ةفوقوم ريغ حبصتو ثروت اهتأو . ةمزال ريغ فاقوألا

 لع ءابقفأا رصأف مهب ىروشلا تدقعو ءالعلاب هيقفلا كالذ ريمألا عمشب

 ملأ : ميظعلا هللا مكتدشان ءاملعلل هيلع ًاروجحم ناك ىذلا هيقفلا لاقف « مهأر

 ةصاخ ىف كلام ريغ لوقب اهيف تذخأ نأ مكب تغلب ةّملم مكتم دحأب لزغت

 « كلذب ىلوأ نينمؤملا ريمأف : لاق : ىلب اولاق مكسفنال متصخرأو « مكسفنأ
 < ةودق مهلكف ءادعلا نم هقفاوي نم لوقب اوقلعتو « مذخام هب اوذفن

 ايتفب ذخأف ,سلجما ف ىرج ام ةروصب ريمألا ىلإ ىضا-ةلا لسرأف اوتكسف
 . (1١)فقولا ةميق نع ةريثك ف اعضأب فقولا ضوعو هيقفلا كلذ

 رومآلا طظحالب نأ بهاذملا نم ريختي نم ىلع بجو  *ةأ

 : ةيتآلا ةثالثلا

 « اليلد اهفعضأ بهاذملا نم راتخي الف « هليلدل لوقلا عبتي نأ : اطوأ

 جهانمب املع نوكي نأو اءتفلا ذاوش عبي الو . اليلد اهاوقأ راتخ لب

 .فلختي ال ادبتجم نوكي نأ ىضتقي اّتح كلذ نأو « هنم راتخي ىذلا بهذملا
 « هتارايتخا ىف ةيميت نبا عونلا اذه نمو « ديلقتلا ةيترم ىلإ هب هدابتجا
 ىذلا هبهذم لبع رصتقي نأ ىلوأ مث ىلوأف , ةردقملا هذه هدنع نكت مل نإف
 . هيف ءاتفإلا ةجرد غلب دق ناك نإ « هملس

 فاتخلا ىلإ هيلع عمجملا كرتي الأ ىف داهتجالا نكمأ ام دوتحي نأ : اهيناث
 . ىلوت نع ةيمالسإلا بهاذملاب آربخ طيحأ ىذلا ىتفملا لثس اذإ الف « ةيف

 1و ص . ج تاقفاوملا ىف اهلك ةصقلا )١(



 د 8.6

 نيب نم هب درفنا ىذلا ةفينح ىبأ لوقب في ال امسفنب !رجاوز دسقع ةأرملا'
 ةفينح ىبأ لوق هل نيبي نأ نم عنام الو «روبمجما لوقب ىتفي لب ء روبجأ
 ةقيتد ةلأسم اهنأ الثم ركذيف « رورججاىأر هرايتتخا هجو ناب عم ؛ هل كرتيو
 _ . طايتحالاب الإ اهيف ذخؤي ال هنأو , مارحلاو لالخلا ىف

 ريغ نم ىتفتسلل طاتحاو , عرشلل طاتحا ةيفالخ ةلأسملا تناك اذإو
 نه تعضر دق ةأرمأ جاوز ديري لجد هلأس اذإ الثف ءذوذش الو جورخ
 ليلق ناربتعي نيذلا كلامو ةفين> ىبأ بهذع هاتفأ ؛ ةدحاو ةعضر همأأ
 ىوليااىف عقو دق لئاسلا نك نإ و « نيتصم وأ ةصم ناكولو« ًامرحم عاضرلا
 معي لو ؛ تاعضر سمخ ىلإ لصي لد ٠ ةعاضر امهنيب تناك ةأرما جوزتو
 غروسي دالوألل طايتحالا نإف ؛ ًادالوأ اهنم بقعأ نأ دعب الإ ةعقاولا كلت
 تعجارت دق ةلدألا نوكت نأ هلك كلذ طرش نكلو . لحلاب ءاتفإلا هل
 . عوضوملا ىف [مطاق اهنم ًادحاو ىري الو « هيدل

 ةحلصملاو ءليلدلا و ةحلصملا عبقي لب سانلا ءا وهأعبتي الأ : ثلاثلا رمآلا
 اذبف ٠ ميرحند ليلحت نم ايتفلا هيلإ ىدؤت امو« ةفاكا ةحاصم ىه ةريتمملا
 ىف ريمألل ةرياسم فقولا نيب زوجي ىذلا ةيفنحلا ىأر راتخا ىذلا هبقفلا
 لمعلا بحي ريمآلاب تلزن ةدلم رظنملا نسح ريغ فقو ةيؤر ربتعأو ؛ هتوهشن
 نوكيل فقولا حالصإب هيلع ريشي نأ هب لوألا ناك  اهيف هتب رك جيرفت ىلع
 . اهادم ىصقأ ىلإ هتبغر رياسي نأ لدب المج هرظنع

 امب ذخأي نأ بحي ىتفملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو اذه - مو
 هدقفي كلذ نإف سانال اهحيبي ال رومأب هسفنل صخرتي ناك اذإ هنإف « هب ىف
 هاتفاأل هريغ ىف رفاوت ول ىجاح ىصخش ببسل صيخرت!ناك اذإ الإ « ةلادعلا
 . هسفنل صخر ام لثع

 نمآلا ىف قحلا ىف ربدتبو ركفتي نأو . عرسقي الو ىفاتي نأ بحيو



 همس ع. 4

 ب م اتا اذه ىف هياع بيع الو.« يتفتسللا لاح ىفد ىوتفلا ات قو

 .فيوستلاو ليج أتلا ىلإ جا ات ال رمآلاو , قحلا نم ًاتبثم نكي

 -هنإ ىتح هايتف ىف ىنأتي هنع هللا ىضر كلام ةرجحلا راد مامإ ناك دلو

 .تدرو امبر ٠ : كلذ ىف لاق دقلو « لءاسالانم ةلأسم ةسارد ىف ًامايأ ىضَقي
 ابأ اي هل ليقف « موالاو بارشلاو ماعطاا نم ىنمزم لئاسملا نم ةلأسم ىلع
 ًائيش لوقت ام « رجحلا ىلع رقن الإ ساناا دنع كمالكام هّللاو « هلا دبع

 .ىقلناءىأ , اذكهناك نم الإ اذكه نركب نأ قحأ نف لاق , كنم هرقلت الإ

 اوشع طبخ طبخلا مدعو ىنأتاا نم هوأر امل الإ لوبقلاب همالك سانلا

 ااوناك ءاربن الاف « ءايبنآألا لمع وه لمعب مئاق قحلا ىتفملا نإ قحلا ىفو

 ووف « ىنلا عرش مهيلإ لقني وهو مرحب امو سا_لل لحي ام نايبب نوموي

 .:ًاعضومهاوط لع الف ؛ ةماعلل ةعرش نايب ىث هثراو وهو « هسلج ىف سلاج

 :ةمول هلا ىف ىشخ ال هملاعم تدب نإ قحلاب قطنيو « مدقتلا ثيح فقوتيو

 < هنس>أ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم انلعجاو « للزلا انبنج مهلا « مئال
 . ءاعدلا عيمس هللا نإ



 سه مالا

 بانكلا ةيلع لمتشي ام نابب
 . ةيحاتتفالا 5

 هخيراتو هعوضومو ملعلا فيرعت ىف دهب س +

 . هقفأأ لوصأ ”لعو هقفلا لع نيب قرفلا ن7”  .هفيرعت - 5

 ملعو ةيبقفلا دعاوةلأ نيب قرفلا - ٠١ . هقفلا لوصأ ملع عوضوم -

 ماعلا اذه نود نم لوأ ىعفاشلا ١ع ملعلا ةأشن ١١ .لوصالا

 لو نإ ةعيشلا لوق - ١6 . ةنود نم لوأ ىنفاشلا نوك ىف ببساا - ٠
 ىعفاشلا دعب لوصألا ملع 1١ كلذ ةشقانمو رقألا مامإلا هنود نم

 . نيماكتملا ةقيرط - ١١ . ةيبقفلا بهاذملا ررقت دعب ل لوصألا ملع -4

 هبتكلا_مع؛ .ة ةيفنحلا قب رطىلعبتن "ام مدقأ 2 : ةفتحلاةقر طال

 ٠ نيتقيرطلا نيب تعمج ىتأ
 . ةعب رأ هقفأأ لوصأ باوبأ ام

 لول بانل

 و ءضولا مكحاد قيلكتا ا "4 . م 8 ف رعت - “5

 قيلكتلا مكحلا ماسقأ 7
 6 ةيفزحلا في رءثو روما فن رعت - اله هش رحت : بجاولا ب

 .بجاولاو قلطملا بجاولا  نامزلا ثيح نمهماسقأ  بجاولا ماسقأ ٠"
 .بجاولا ميسقت  م# قيضملابجاولا ,عسوملابجاولا -0» نامزي ديقملا

 .بجاولاميسقت م4 نيعملابجاولا . ريما بجاولا بولطملا نيعت ثيح نم
 ينم لك صاوخو ردقملاريغ بجاولا وردقملا بجاولا ؛ ريدقتلا ثيح نم

 ١ هبجاولاو ىيعلا بجاولا 2, همومخ ثيح نه بجاولا ميسقت ْ

 ىعفاشلا مالك« صوصخلا لع ومومعلا نم بولطمىئافكلا بجا ولا: ىئافكلا
 كلذ ىف ١0 اهتواعتو «ةءاجلا ةيبرتو ىنافكلاا بجاولا  ىبطاشلا مالك .

 - بجاوال مداخ بودنملا مو هبتارم , هفيرعت « بودنملا - 6



 للا

 . لكلاب بجاو بودنملا - ع.

 . هريغل مرحلا  ع#س . هتاذإ مرح لا , هماسقأ « هفي رعت : مارحلا - ع+

 . رثآألا ىفو ةقيقحلا ىف (هندب قرفل#
 . ةيفنهلا دنع هفي رعت « ءابقفلا رورمج دنع هفي رعت : هورك-ملا- عه

 نم حابملا ماسقأ - ما .٠ حابملا هب تيثيام « هفيرعت : حابملا - 45

 نوكتام حابملا نم- 4# .٠ حابملادوجوركنأ نم بولطالل هتمدخ ثيح
 . ةيبسن هتحابإت

 . وفعلا ةرم - م

 ةروص ه١ . كرتلا ةصخرو لعءفلا ةصخر . ةعزملاو ةصخرلا - ه.

 . ةصخرلا مكح - ه4 . هلرتلا ةطخر ةروص - ه؟ . ةرورضأا ةصخرب

 عضاولا مكحلا - هه

 بابسألا ىلع تاببسملا بترت -ه+ ببسلا ماسقأ ٠ ببسلا - هه
 . ببسلاو ةلعلا نيب قرفلا هال . عراشلا لمعب ةيعرشلا

 بيسملأ لمكم لا طرشلاو « ببسلل ليكملا طرشلا هو . طرشلا - ه6
 . ةيلعجلا طورشلاو ةيعرشلا طورشلا
 . ببسلا ضراعي ىذلاو مكلا ضراءي ىذلا عناملا : عناملا 9
 عناملاب امتاصو صخرلا كبس

 ةضنخلاو روهملا نيب فالخلا .. حق : نالطرلاو داسفلاو ةحصلا "4

 , ةيفنحلا دنع دوقملا ماسقأ م .ةدسافلا دوقعلا ىف

 ىباثلا بايلا

 ماجلا دو

 ٠ ىالسإلا هقفلا ف ىاحلا ..7. : حيبقتلاو ىلقعاا نسحتلا .
 لوق م ممأر ىلعبترتامومهنلدأ 0 ةلزتعملاىأر .مكحلاب هةلصولقعلا



 سس ع.

 2« صوصنلا ةيسنلاب لقعلا لمع لاحم 7١ه ةرعاشألا ىأر  ا/؛ ةيديرتاملا

 صوصخلاب اهتلصو صوصنلا ريغ نم ةيعرشلا رداصملاو

 فنرآرقلا )١(

 نآرقلا رتاوت ل كلذ ةمكحو ًامجنم هلوزاو هب في رعتلا ا

 هرايخأ دس مب“ هتعالب ا زاجعإلا دوجو - ملا هزاجعإ

 قئاقحلا مم. هلبقتسم رومأ نع هرابخأ مع ةقباسلا ممألا لاوحأب
 عنارشنمافورعمناك امو اهنيب ةنزاوملاو هتعيرش - م نآرقلا ىف ةن وكلا
 ١ ىفرعنآرقلا - مو هتمجرت عنم , ىنعملاو ظفللا وه نآرقلا م هلق
 هنايب ىف نآرقلا بولسأ هم ةذسلاب هتلصو نآرَقلا ناي و٠

 تارافكلاو تادابعلا - ه4  اهلع لمتشا ىتا ماكحالا هع
 تابوقعلاماكحأ هرم, ةرسألا ماكخأ ورب ةيلاملا تالماعملا - هه
 ةلماعم ١+ 1١ ةقالعلا هذه سسأو موكسحاو مكحاملا نيب ةقالعلا سه 884

 مثريغل نيملسملا

 ةنسأ (؟ ) ٠

 ابماسقأو ةئسلا ةياور همس ٠١17 اميجح أم .+ اهفي رعت سلم

 لك مكحو داحأالا رابخأو ةرورشملا ثيداحاألا ١٠م همكحو رتاوتملا
 همكحو لصتملا ريغشيدحلا - ١ داحالا لوبق طورش - ٠١١ ابنم.
 لامفأ 1١١4 نآرقلل ةبسنلاب اماسقأ , باتك! نم ةنسلا ماقم - 1
 . لوشرلا

 ةئشأاو باتكلا ند ماكحألا جا رختسا ق قرط 1١66-

 ةيوغللا دعاوقلا ١١17 صوصناا ميفل ةظفللا كثحاجمملا اس داذاما

 . ةحضاولا ظافلالا ماسقأ سه 484 ابحوضو ةيحاأ نه ظافل“ألا .١١4

 ظافلاألا )0ع مكسحملا )٠م رسسفالا بلم ضصنلا 2١8١ ةرهاظلاد
 . لكشملا + ل وضراع ءافخلا 9١ه ىنخلا - :١١ ةحضاولا ديغ



 مدس ع. د

 هياشتملا ٠م. نايبلا دعب لمجملا سس 22 لمجملا م

 . ليوأتلا - 6١م

 تاللالدلا  ةمو

 صنلا ةلالد- ١:5 ةراشإلا ةلالد-٠١ ةرابعلا ةلالد  ١ة

 موبفملا ةلالذ - ١؟7ب تالالدلا بتارم_وعع ءاضتقالا ةالد_ رم

 ماسقأ ١6١ هنكح ىف ءابقفلا فالتخا )عه ةفلاخلا موبقم 4

 - فصرلا مووفم - +١ بقللا مورقم او ةفلاؤلا مورق

 . ددعلا مورفم - ٠ ةياغلا موهفم - ٠4 طرشلا موهفم

 ماعلا ةلالد 1١4- ماعلاو صاخلا “ الوش ةيحان نم ظافلألا - 65

 مدقت ف ءابقفلا سب فاللخلا -ا5أ ثيدخحلا صاخو نآرقلا ماع ١4

 صيصخت - 6 ةيف:ملا دنع ماعلا ,صريصخم ١١9 ثيدحلا ىلع نآرقلا ماع

 . ماعلاو صاخلا ضراعت - مريغ دنع ماعلا

 هفالت>+الاو « ديقملا ىلع قلطملا لمح - ؤا/و ديقملاو قلطملا

 . قلطملا 4 تبدو ام 3 حايملا هب تيش ام« فيلكتلا عيص - 1.7

 ١0 - هيلع لدي امو مالا ١1/9 هب بجاولا متي الام .
 . كلذ ىف فالتخالا و داسفلا ىلع ىبناا ةلالد_ ١مم ىمنلا - رىد

 خسفلا - 4

 ىف هعرقد - 4 خسنلا ةقيقح , صوصنلا رهاوظ ضراعت -4و

 3 خسنلا لبقي الام- 95 خسنلا طورش .1١ هتمكحو هلبقو مالسإلا

 . اهماكح خسنلا ىلخدي ىلا صوصنلا 9+ خسنلا ماسقأ - ١و

 . ةنسلا مسن - 5 . نآرقلا خسن - ١و



 - عة)١١

 عامجإلا (ع) ١و

 .ىف ىعفاشلا مالك ١. هداقعنأا براكمإ زوو هفيرعت - 191

 . عامجإلاب تبدي مف هللا ةوق « عامجإلا ةيجح م.”  .هدوجو

 . هيف فالخلاو قوكسلا عامجإلا م.5 .عامجإلا بتارم-م.ه

 خسأ - -ااآ عامجإلا دكس 04 عامجإلا مهنم نوكست: نم - 3٠

 . عامجإلا تورث د١ عامجإلا

 ىناحصأ ىوتق (4)

 .ةياورب ةلاسرلا ىف ىعفاشلا مالك م6١ ةباحصلا لا وقأ ماقم- ما
 .ذخاآلا لع ةعبرألا ةمئألا قافتا - م : مالا ىف همالكو عيبرلا

 . هتالطب و ىتاكوشلا مالك 5 ىباحصلا لوقب

 سايقلا (0)

 العلا فالتخا مس. ىالسإلا هقفلا ىف هماقمو هفيرعت - "4
 .سايقلا_م#م سايقلا ةيجح ١”- جهانم ةثالث ىلع هن أشد

 . سايقلا اوفن نم ةجح - 7: صوصنلا ليلعتو

 . لصألا - م4 سايقلا ناكرأ - ماما

 . هيف ساقلا تدي ىذلا محلا طورش محلا تع

 . ةلعلا طورش - ؟؟م ةلعلا  ”مب ع رفلا - م

 .ماسقأ ١47 ةلعلا كلاسم 7س ةلعلاو محلا نيب ةبسانملا - 4١"
 .نايبو هلب انها دنع ةكرملا ىلع سايقأا ءانب - 84 هبئأ ردو سايقلا

 .كلذ ىف ءابقفلا ءارآو  داحألا رابخأل سايقلا ةضراعم - ؟ه5 صوصنلا

 . نسايقلاب ةيعضولا نيفاوقلا ريسفت - 8١ تابوقعلا ىف سايقلا 9



 دس ع)# ل

 ناسحتسالا ( ١)

 دنع هميسقت - ع+»  ةيكلاملا دنعو ةيفتحلا دنع هفي رعت - وو

 ةرورضلا ناس>تسا  عامجإلا ناسحتسا  ةنسلا ناسحتسا م7 ةيفنحلا"

 ناسحتسالا لاطب]  ؟٠7 ةيفنهلادنع ناسحتسالل سايقلا ةضراعم - ؟ 9

 .ىئنحلا ناسحتسالا ىلع قيطنت ال نالطإلل ىعفاشلا ةلدأ - م١ ىعفاشلا دنع.

 فرعلا (7) مم
 ةسقاللا رثأت ماله  هماسقأ  ةجح ربتعي ىذلا فرعلا - ماع

 . فرعلاب ةيبقفللا

 ةلسرملا حااصملا (ى) ال

 في رعت ماله ةحاصملا ةبسنلاب ءابقفلا ماسقأ- اهتايثإ اهيلع ىنب ام . مالا

 ريرحت ؟م#“  اهوتيثأ نم ةجح ل. ابطورشو ةلسراا ةحاصملا“

 مامإلا اهريتعأ حلاصمل ةلثمأ - م5  ةلسرملا ةحلصملا ىف فالخلا عضو».

 . ىعطق صن مامأ فقتت ال ةحلصملا ؟م» كلام.

 00 عئارذلا 05( لب

 رايتعأ تو.ث ىلع ةلدآلا - ؟( تالا ىلإ رظن عنارذلا - ما

 ' لئاسم ١و.  تالآملا ىلإ رظنلاب لاععألا ماسقأ - ؟مو عئارذلا

 ٠ بهاذملا لكىف تباث حئارذلاب ذخالا - مو# عئارذلاب ذخآلا اهيخ

 باحصتسالا )٠١( موه

 قفتاام_ مهرب هماسقأ هب ذخألا ىلع ليلدلا  مو+ هفيرعت  ؟وم

 باحصتسالا -م.+ اهيف فلتخم ةلثمأ موو. هيف اوفلتخا امو ءابقفلا هلع
 باحصتسالا م.م بناحصتسالا ىلع ىنب ام « هتاذ ىف ًايبقف اليلد سل:

 . تابوقعلا نيناوق ىف هب ذخؤي.

 .انلبق نم عرش (١١)م.ه 0

 . هيف ءاملعلا فالتخا مو



 مدل ع1”

 ةلدآلا نيب ضراعتلا - "0م .

 . نيصنلا لايعإ 4.٠١ صوصنلا ىاعم ف ضر راعنا ال. ع

 ضراعتلا - م١0 خيراتلا فرعي ملو « نيصنلا لامعإ نكمي مل اذإ ١
 . ةسدقألا نيب

 ُتلاكلا بانا

 هيف موكحملا ب مرو
 _رودقم ىف لعفلا نوكأ م6 لعفلا تأذ وه هيف موكحملا "6

 . اهلع رارمتسالا نكمي ىتلا ةقشملا قشي اب فيلكتلا - عا باكملا
 *اهلع رارمتسالا نكي ال تاع فيلكتلا امو ثوكي ىلا عضاوملا 0

 فياتالا  مامغ قلعملا فيلكتلا - م١ رودقملا ريغب فيلكتلا <
 ش . دابعلا قوةحو ىلاعت هللا قوقح  تافيلكتلا ىف

 هيلع مركسحلا 2 ا

 .. لقعلا وه فيلكتلا ساسأو , فاكملا وه هيلع موكحملا - ٠
 . ةيلام تامج: أوو ًاقوقح تنبه لقع ريغ نم ولو ةين اسنإلا - م

 -ةيلهأ - سساإ نينجلا ةيلهأ مم. بوجولا ةلهأ : ةيلهألا ع 4
 راودأو « ءادآلا ةيلهأ ماسقأ - مع ءادالا ةياهأ - ممم نودلوي نم
 هد و دعو غولبلا رود 8و رود لك ىف اهرادقهو ؛ 6 75 ةسنلاب نأسن الا

 .نونجلا  ةيوامسلا ضراوعلا - 5 اهماسقأ . ةيلهألا ضراوع - 00م
 . ءامغإلاو مونلا ,نايسنلا - 4١" هتعلاو

 .لع رجخلا ةفينح ىبأ ع :مو , همنسلا : ةيوامسلا ريغ ضراوعءلا - 04
 . هيفلاخم ة هةجورحو هلو هيفسلا



 دهرودسا

 ناركساادوقع ىف ءابقفلا فالتخا 4 ه هريثأت ىدمو ركسلا - "4
 لوجلا - معو هميسقتو ةيعرشلا ماك>الاب معلا ء لبجلا - ؟40 همئارجو:

 . هماسقأو لهاجلا هيف رذعي ىذلا لبجلا مو. هيف رذع ال ىذلا
 . ةنسااو باتكلا ىف هيلع صوصنملا ريغب لبجلا - مه

 أطخا م4 طخ مارجلا باكرا موو أطخاا _ موو

 . بيبطلا أطخو ريدقتلا ىف أطخا| ؛ دصاقملاو لامفآلا ىفء
 .هاركالا مهاب هماسقأ -مه+ هققحت طورش ٠ هآركالا مود

 ىفهاركإلا رثأ سهو هاركإلا عم دقعت ىتلا دوقملا مهم ىبدآلا'
 .ىزلاوباصتغالا وأ لتقلا ىلع هارك إلا - م١ هريثأتبتارمو « مئارجلا“

 ةيعرشلا ماكحالا دصاقم - مد

 ةلادعلا م<ه5  ةلادعلاو ةمحرلا ؛ ةيعرشلا ماكحالا دصاقم د4

 ىف ةربتعملا ةحاصملا مو ىسانلا حلاص» ةاعارم_مو<+ ةيعاتجالات'

 . حلاصملا ماوق اهيلع ةظفاحملا ربتعت ىتلا ةسزخا رومألا - سب مالسإلا
 تايرورضلا - م7. كلذ ىفءابلعلا فالتخاوةحلصملاب ماكحألا ليلعت - "دو.
 تافياكتلا ىف حلاصملا توافت ماب اهتلثمأ و تائيسحتلاو تايجاحلاو.

 ىراضملا توات - مبمو 2 بولطملا ىف باطأا ةوقب كلذ ةلصو « ةينيدالا

 . ررضأ عفدو جرخلا عفر م4  ىهنلا ةرق توافت هع ىهملا

 . عاطتسملاب فياكتإا مريام“

 داسهتجالا - مق ظ ْ

 .نآ رقاب معلا ل ب ردلاب معلا 50 هماستأو هش رعت مالو

 | . ةيسأأب معلا ممل"  هخضرسامو هويداط

 .ةذ رعم - © فالخلا عضاومو عامجإلا عضاوم ةؤرعم مروع |

 مهفلا ةحص ب عمال ماك>الا دصاق.ةفرعم_ مح ههوجوو سايقلا

 . داقتعالا ةمالسو ةءالا ةحص مم دهتجملا دع ريدقتلا نحو



 - وعول

 نودهتجملا  موم عرشلا ىف نودهتجملا 9و دابتجالابتأ رم خو
 . نو-حجرملا نودهتجملا موج بهذملا ىف نودهتجملا مود نربستنملا

 . داهتجالا ةئرجت - موو نودلقملا موج نيظفاحلا ةقبط موب

 ءاتفإلا هيلع بج ام 140

 ريغ ّيفملا -4.# ىقّفملا طورمش , داهتجالا نم ءاتفإلا ماقم ١

 بهاذملا نم زيحتي ىذلا ىتفملا  غ.4 هئاتفإ ىف هعبقي نأ بحي امو دهتجملا

 نايب - 4.07 هب ىتفي اب ىتفملا ذخأي نأ بحي م.5 هيلع بحيامو
 . باتكلا هيلع لمتشيام

 2 لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو 138-


