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 ةينارصنلاو ةيدوهيلا يف انرلا

 تانايدلا نيب نم هدحو مالسالا يف امارح ابرلا وه ىذلا ةدئافلا ماظن نكي مل - ١

 ءامهيف ميرحتلاب حرص دق «مالسالا ىلع نيتقباسلا نيتيوامسلا نيتنايدلا نا لب « ةيوامسلا

 ميرحتلا اذه نم ةيقب لازت الو «هدحو نآرقلأ يف ال « نآرقلاو ليجنالاو ةاروتلا يف مرحم وهف

 ةينثتلا رفس ىفف ٠ هب اروركذ امم اظح اوسن دق اوناك ناو « انيديأب ىتلا ةاروتلا يف

 ( ماسعط ابر وأ ةضف ابر * ابر ىليئارسالا كاخأ ضرقت ال : نيرشغلاو ثلاثلا حاحصالاب

 ٠ ,ابرب ضرقي امم ءيش ابر وأ

 اذه كلذب حرصيو ٠ ىليئارسالل ةبسنلاب ابرلا ميرحت نورضقي مهنأ اذه نم ىرنو

 برسلا ككرابي ىكل ابرب ضرقت ال كيخأل نكلو « ابرب ضرقت ىبنجألل'» : هلوقب خاحصالا

 ٠ , كدي هيلا دتمت ام لك يف كهلا

 «ابرلا ميرحنت نم ىلصألا دصقملل فيزرحت اهنأ ىلع صوصنلا هذه ىلا رظني مالسالاو

 نأل « هريغ يف مرحيو صخنش يف لحي ال ملظلاو « ملظ هنأل « ناسنا ىأ نم مارح ابرلا ناف

سدقلا ثيدحلا يف يي دمحم هلوسر ناسل ىلع لوقي ىلاعتو هناحبس هللا
 ىنا ىداببع اي » ي

 ' « اوللاظت الف امرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح

 وهف « مالسالا نيبو ٠ صنلا اذهب كسمتست نيح ةيدوهيلا نيب قرف نم ةمث ناك ناو

الو نول الو سنج نيب قرفت ال ىتلا ةيناسنالا ةوخآلاب هريغو ابرلا يف ذخأي مالسالا نأ
 « قرع

 ٠ ىلاعت هللا قلخ لكلا لب

 « مهقلخ ريغ قلُخ نم لب ٠ مهتنيط نم اوسيل مهنأ ىلع مهريغ ىلا نورظني دوهيلاو

 ظ ٠ (')6 هؤابحأو هللا ءانبأ نحن و : نولوقيو

 دوهيلا عفدنا انيديأي ىتلا ةاروتلا صن هيلع لمتشا ىذلا قيضلا ىنعملا اذه لجألو

 ممرابتعا نم ميركلا نآرقلا كلذ عنمي ملو « مهنيب اميف هميرحتو « مهريغ نم ابرلا لكأ يف

 )١( ةيآ.ةدئاللل .١4



 د عاد

 تابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلا نم ملظبف ) : مهيلع ىعنلا يف ىلاعت لاق دقف ٠ ابرلا ةلكأ

 لاومأ مهلكأو « هنع اوهن دقو ابرلا مهذخأو « اريثك هللا ليبس نع مهدصبو « مهل تلحأ

 . 15٠-75١ : ءاسنلا ( اميلأ اباذع مهنم نيرفاكلل اندتعأو ©« لطابلاب سانلا

 دنعال ابرلا تمرحو « اعنام اعطاق اميرحت ابرلا تمرح ةرضاحلا ةينارصنلاو - ١
 قرف ال ؛« سئانكلا كلذ ىلع تعمجأاو « مهريغ عم ىراصنلل ةبسنلاب لب « طقف ىراصنلا
 « ةدئاعلا ضعب ةحابتساىدوهيلا داصتقالا ريثاتب نويوبرلا لواح دقو+ىرخأو ةسينك نيد

 : ليقف ةرادالاو ميظنتلا ةرجأ ىه ةدئافلا هذه نأ اوعدا دقلو ٠ مهل ةسينكلا كلذ غست ملف

 : ىأ « اهاوس نود ةرئادلا هذه يف ةدئافلا حابأ نييحيسملا نم نيدلا لاجر ضعب نا
 . اوقلطناف « اغوسم ىوتفلا هذه نم ريثكلا ذختا دقو ؛« نيد ةدئاف ال « ةرادا ةرجأ اهنأ ىلع
 ردقلا اذهب اوتفيل نيملسملا نيدلا لاجرل لاقيو ا نآلا ددرتي مالكلا اذه نأ بيرغلا نمو
 ٠ ىلاعت هللا مرح ام ليلحتل ةعيرذ مهاوتف نم اوذختيلو « ليئضلا

 نكت مل ام نويدلا يف ةدئافلا ميرحت هماوق ىداصتقا ماظن مالسالا نأ : لوقن نحنو

 ٠ مرغملا يف ةمظنم ةكرش ةمث

 تلق ةدئافلا ميرحتب اهميعز رثول فتكي مل ةيحيسملا يف حالصالا ةكرح تءاج املو - ["
 ناك اذا لجؤم نمثب ىتح ؛ ابرلا ىلا ىدؤت ىتلا ةيراجتلا دوقعلا لك مرح لب « ترثك وأ
 ٠ لجاعلا نمثلا نم رثكا

 نع ةلاسر كلذ يف بتكو « ةراجتلا مساب جوري ٠*٠ ابرلا نم عون كلذ نأ ررق دقو

 : ةلاسرلا هذه يف ءاج دقو ابرلاو ةراجتلا

 نامثأ لباقم يف ةئيسنلاب مهعئاضبأ وعيبي نأ مهرئامض ىلابت ال اسانأ كانه نا »
 ائيش اوعيبي نأ نوبحي ال سانأ كانه لب « ادقن اهب عابت ىتلا اهنامثأ ىلع ديزت ةيلاغ
 هللا رماوأل فلاخم فرصتلا اذه نأ ٠٠ ةئيشنلاب اعيمج مهعلس اوعيبي نأ نورثؤيو دقنلاب
 غئابلا عقري نا«ةيلقعلا رماوألاو ةيهلالا رماوألا ةفلاخم يف هلاثمو«باوصلاو لقعلل هتفلاخم
 لثمو «ةعاضبلا هذه نه دوجوملا ليلقلا هراكتحال ىأ«ةضورعملا عئاضبلا ةلقب هملعل ةعلسلا
 ٠ , اهراعسأ يف مكحتيو ءاهعيب ركتحيل اهلك ةعاضبلا ءارش ىلا رجاتلا دمعي نأ كاذو كلذ



 ضفخ ربتعيل هنا لب « ابرلاك لباقم ريغب بسكلا ليبق نم راكتحالا ربتعي اذهب وهف
 ٠ امارح بارخلا هريغب لحيف هدنع ام ضفخ ىلا هريغ رطضيل هدنع ام رعس

 رمآتي نأ ابرلا نم ربتعي امك « هدنع سيل ام صخشلا عيبي نأ ابرلا نم ربتعيو

 هورتشي مث « مهدنع ام عيب ىلا سانلا اوعفديل بيذاكألا اوعيشيو برحلا لاح يف راجتلا
 ٠ دعب نم اهراعسأ يف اومكحتي مث « نامثألا لقأب

 يف عئاضبلا لعجو « راكتحالا ىلا ىدؤت اهنأل * امارح عويبلا نم اريثك دعي اذكهو
 يف لوقيو « مارح اهرادقم ناك ايأ هرظن يف ةدئافلا ؛ اهراعسسا يف مكحتت « ةدودحم ديأ
 : اهنم ةلثمأ

 : رجات دنع لاملا نم ارادقم دحأ عدوي نأ وهو « تاكرشلا نيب فولام فرصت كانه .

 حبرأ ءاوس « ةنس لك نيتئام وأ ةئام رجاتلا هل ىدؤي نأ ىلع « بهذلا نم ةعطق فلآ

 ضدرقلا اذه ريغب رجاتلا نأل « رجاتلا عفني فرصت اهنأب ةقفصلا هذه غوسيو « رسخ ما

 ريغ نم الطعم ىقبي ضرقلا اذه ريغب هلام نأل « لاما بحاص عفنيو , لمع ريغب الطعم لظي

 . ,)١'( ةدئاف

 « اهتارابع ىمارم كردكو « اهبلو ةيحيسملا حوفد ىلا ذفن ىذلا حلصملا كلذ مالك ناو

 . ابرلل ةنايدلا هذه ميرحت ىدم ىلع لدي

 ليطابأو مالسالا قئافح , باثك نم.ةهريغو عوضوملا اذه يف ول مالك انلقن )1(

 1560-١553 ص داقعلا دومحم سابع ذاتسألل , هموصخ



 هباتك يف نوطالفأ ىهنو « ابرلا نع ميدقلا يف انيثأ نوناق عضو ىذلا نولوس ىهن - 4

 نأ ريغ نم ةلغ اجتنم هدحو دقنلا نوكي نأ اهادؤم نأل ىعيبط ريغ ابسك اهرادقم ناك ايأ

 : كلذ يف لوقيو « ةعبت ىأ لمحتي روأ ؛ لمع ىأ يف هبحاص كرتسشي

 ءايسشألا نم ةدلوتم نوكت نأ ةيعيبطلا تالغلا ساسأ نأل «دقنلا دلي ال دقنلا نا »
 , ضرألا نطاب نم ءايشألا جارخاب وأ ناويحلا وأ عرزلا ةيمئتب « ايعيبط اديلوت امأ « اهتاذ
 «ءايشألا ليوحت نم جتنت تالغ ةفلتخملا ةعانصلا لئاسوب جرختست نأب ايعانص اديلوت اماو

 نا نامز ىلا نامز نم اهراخدا وأ «© ناكم ىلا ناكم نم عئاضبلا لقن ايراحت اديلوت اماو

 ٠ سانلا تاوقآل عنم وأ « راكتحا اهراخدا يف نكي مل

 سايقم هننأل « ةثالثلا عاونألا هذه نم تالغ هنم دلوتت نآل هتاذب حلصي ال دقنلا نأو
 لباق ريغ اطوبضم نوكي نأ بجي ذا « اهيف رجتي ةعلس نوكي ال سايقملاو « ءايشألا ميقل

 : ماسقأ ةثالث ىلا ةراجتلاب بسكلا قرط وطسرأ مسق دقلو

 « ىرخآ ةجاحب ةشيعملا تاجاح نم ةجاح لادبتسا ىهو ؛ ةيعيبط ةلماعم : ىلوآلا
 باوبأ عاستا لبق ةيئادبلا ةقيرطلا ىهو « ةضياقملا ىع هذهو ٠ ماعطلاب بوثلا لادبتساك
 .٠ ةطباض سيياقم دوقنلا ذاختاو « لدابتلا

 « ريناند وأ مهاردب بوثلا لادبتساك دقنلاب تاجاحلا نم ةجاح لادبتسا : ةيناثلا

 ٠ ةيناسنالا ةراضحلا تمحص ىتلا ىه ةقيرطلا هذهو

 نوكيو « اهلثمب عابت ةعلس هتاذ دقنلا ذاختا ىهو « ةيعيبط ريغ ةلماعم : ةئلاثلا
 ٠ نيبنس امك مالسالا اهب ءاج ىتلا هبورض لكب ابرلا عونلا اذه نمو « بسكلا اهئارو نم



 هم االا]

 اراعجو « نمزلا ببسب دقن بسك ىلا هيف ريخأتلا ىدؤي فرصت لك يف هوممعو ©« هحرش

 .٠ ةراجتلل اعوضوم ذختي نأ حصي ال دقتلا نأ وه « عنملا يف ساساألا

 هنإو « اهتادآأ هنكلو « ةراجتلل ةدام سيل دقنلا نا و : مويه ديقاد كلذ يف لوقيو

 * (0)« اهرادم نيلي ىذلا تيزلا هنكلو ةراجتلا بيلاود نم ابالود سيل

 بسكي دقنلا لعجي ىذلا ةدئافلا ماظنب اجرح مهرودص قيضت ةفسالفلا دحن اذكهو

فآلا كلت ميرحت يف نيدلا عم ةفسلفلا ىقالتت كلذبو « ةعبت لمحت الو لمع ريغ نم
 ة

 ٠ ةيداصتقالاو ةيعامتجالا



 ةريخألا نورقلا يف ابرلا

 اصوصخو نيدلا لاجر نم هيلع ريكنلا ةدش عمو « ابرلل ةيحيسملا ميرحت عم - +
 يف عاشو عاذ اهقيرط نعو « ابروأ يف ابرلا رشتنا دقف ةيحالصالا ةكرحلا ميعز « رثولو
 حبصأ ذا « راكنتسالا نع نيدلاا لاجر عويذلا اذه ءازا تكرس دقو « ملاعلا عاقب لك
 يضارألا كلت يف عويذلا كلذ ناك مل : لءاستي ءىراقلا لعلو ؛ داو يف ةخرض مهراكتتسا
 : رومأ ةدع ىلا دوعي كلذ:يف ببسلا نأ رهظب ! ؟ اهريصبو ةسينكلا عملس تحت

 دقل ىتح « ةيلاملا مهتالماعم يف نييحيسملا ىلع ترطيس ىتلا ةيداملا حورلا : اهلوا
 « ةايحلا نوناق اهيلع رطيسي هتاف « ةداملا امأو « اهزواجتي الو دباعملل نيدلا نأ مهنيب عاش
 ىعيبطلا نم ناكف ٠ ةسينكلا ناطلس نع ةيندملا ةطلسلا لصف : هومس ابمل اعبت كلذ ناكأو
 «مرحي امو اهنم لحي ام «نيناوقلا ناطلس نع نيدلا رماوأ أودعبي نأ « لصفلا كلذ يضتقمب
 ٠ ةداملا يف اصوصخو '

 ةماعلا ىلعو ©« نيملسملا نم نيدلا ءاملع ىلع هيومتلل نآلا ىرجب امم كلذ وحن وأ « ةرادا ةرجأ ىه ةليلقلا ةدئافلا نأب نيدلا لاجر نومحوي اوناك رمألا ادبم ين مهنا : : اهيناث
 ٠ نينيدتملا

 يفانتت ال ةليلقلا ةدئافلا نأ ةدئافلا ةيرظنب اوذخأ نيذلا نييداصتقالا داقتعا : اهثلاث

 لمع عايضو « جاتنالا يف لاملا سأر مكحتو ةيلاكتالا حورلا ىلا ىدؤت الو © قالخألا عم

 دق 4 داصتقالا ابأ : ىمسي ىذلا ( ١955 ١1/40 ) ثيمس مدآ نا ىتح « نيلماعلا
 عافتنالا ىلع نيضرتقملا عجشي اهنم ليلقلا نأ معزو نويدلا دئاوف نم لالقالا نسحتسا

 نوبذتحي ىذلا لمعلا ةرمث مهمرحي وأ « دادسلا ءابعأب مهقعرب الو « ةرخدملا لاومألاب

 ٠ (')اهليطعت نم الدب هقاوسأ ىلا ةرخدملا لاومألا

 دقو مهناف « هيلع اورطيسو داصتقالا شرع ىلع اولوتسا نيذلا دوهيلا : ؟هعبار
 نم ذخؤي نأ لالح ىليئارسالا نم هذخأ مارح ابرلا نأب كاسسمتسالا دشأ اوكسمتسا



 ىغط دق ىوبر ملاع ىلا ملاعلا اولوح ىتح .« قاطن:عسوأ يف ريخآلا ءزجلا اوقبط دق « هريغ

 مث « مهماظنب كولملاو لودلا ىلع اورطيسف اوادتبا دقو ٠ اديدش انايغط لاملا سأر هيف

 ٠ رمثم ىعانص لمع ريغ نم جاتنالا قلعتي ام لك يف كلذ دعب نم اومكحت

 رخآ يف ىبروألا داصتقالا يف اومكحت نيذلا , دلشتور لآ وه الثم كلذل برضنلو

 مهيلا تلآ دق « دحاو لجرل ءانبأ ةسمخ ءالؤهف ٠ رشع عساتلا نرقلاو رشع نماثلا نرسقلا

 هتورث بستكا دقو « تروفكنارفب دوهيلا ىح يف ميقي ايدوهي ارجات ناك ىذلا مهيبأ لاوما

 هلاومأ ىلع ءاليتسالل اليبس نامرجلا فارىشأ دحأل هتقادص نم ذختا دقف © لالحلا ريغ نم

 ٠ م1805 نويلبان هجو نم فيرشلا كلذ رف امدنع ٠ فراصملا يف

 « ارتلجنا يف ىناثلاو « ايناملأ يف مهدحأف « اكيرمأو ابروأ ةسمخلا ءانبألا مستقا دقو

 اوذخادقو « كانهو انه فاوط سماخلاو « ايلاطيا يف عبارلاو © اسمنلا يف ثلاثلاو

 ةهوبلج عئاضب نم الو « اهوجتنأ ةعانص نم ال « اهتاذ دوقنلاب راجتالا نم نوبسكي

 ضارقا نم لب « هوتبنتسا عرز نمالو « اهوجرختسا « ضرألا تؤزلف نم الو ؛« اهوجورو
 ىتح.« مهناطلس ىوق دقلو . اهيلع ةرطيسلاو ةيوبرلا فراصملا ءاشناو ؛ لودلاو كولملا

 ٠ امور يف هلاومأل اريدم مهدحأ راهتخيل ابابلا نا

 دحأ نا ىتح دوقنلا تاذ نم الا بستكت ال اهتاقبط لك يف ةرسألا هذه تلظ دقو

 لمعلا ناديم نع ةديعب مومعلا هجو ىلع ةرسآلا هذه ترمتسا م : مهيف لوقي باتكلا

 «٠ « (')ابروأ يف ىعانصلا بالقنالا رصع « ديدجلا رصعلا يف ىقيقحلا

 * دوهيلا ىلع الا « ريخلا لبس نم ليبس لك يف ةحيحش ةرسألا كلت تناك دقلو

 مهليمو مهلام رمألا لوأ نم اومدختسا دقل » : هيلا انرشأ ىذلا بتاكلا كلذ ين لوقيزو

 ةرسألا لازت الو , اولح امنيأ دوهيلا حلاصل مث « الوأ تروفكنارف يف دوهيلا حلاصل

 مهنأ كلذو , مهيف ةبغرلا هذه للعن نأ ريسيلا نمو اذه انموي ىلا ديلقتلا اذهب ظفتحت

 نواعت لضفب لام نم نوقفني ام نودرتسيسو « مهسفنأ نوررحي امناف « دوهيلا اوررح اذا

 ٠ فاورعملا لعف هيضتقي ىذلا دوهيلا

 )١( باتك عجار ١ ص بيجن ىكز روتكدلا ةمجرت « زلو فيلات , ءارقفو ءاينغا 19



 «ىرسألا مهداحتاك « مهيف ايزيرغ اليم ناك مهسنج ىنبل مالعألا الؤم ءالو نأ رهظيو
 ٠ ('). ىأرلا نهب ثحلاسلل ىحوت ال ةيلمعلا مهلئابسوو مهلئاسر نأ عم © لمعلا ف مهبأدو

 لالغتسا هساسأو « ملاعلا عوبر يف ابرلا رشن يف ةيدوهيلا لامعألا روص ىدحا هذه
 امل جارختسا وأ 2 ىعارز وأ ىعانص جاتنا ةعبت اولمحتي نأ ريغ نم بسكلل دقنلا تاذ

 . ءىلآل نم رحبلا هاوح وأ « نداعم نم ضرألا هتنطبتسا

 ريغ نم دقنلا لالغتسا نوجوري مهذيمالتو مهعابتإو دوهيلا نم نويوبرلا لاز امو
 ٠ ةراسخلا يف ةيلام ةعبت ىأ

 ىلعو لمعلا ىلع لاملا سأرل اديدش انايغط الا سيل وهو ملاعلا يف ابرلا عاش -]/
 ةيكارتشالا هنم دحلل تماقو ةيعويشلا نايغطلا اذه نم دلوت اذلو « جاتنالا لئاسو لك
 ٠ ةيلاملا اهمظن يف ابرلا ءاقبا ىلا لود تهجتاو

 نايدألا ةريظح ىلا سانلا دوعي نأ « ناك ام ابرل) راثآ نم ناك نأ دعب دون انك دقلو

 ضعب مهوت امك © ميرحتلا اذهب مالسالا درفني ملو « هميرحت ىلع تعمجأ .ىتلا ةيوامسلا

 ٠ نيققحملا ريغ باتكلا ضعبو « نيملسملا ءاملعلا

 نييداصتقالا تلعج « نآ دعب انآ ابرلا نم دلوتت ىتلا ةيداصتقالا تامزألا نأو

 وحتنلا ىلع ثراوكلل ايببس ناك ىذلا ةدئافلا ماظنب طاسشن ىأ لادبتساو هئاغلا يف نوركفي

 ش ش ٠ هيلا انرشأ ىذلا

 . 59١ ص «ءارقفو ءانغأو 0(



 هرابغ هلان هلكأب مل نم

 هيف نولكأي نامز سانلا ىلع ىتأي » : لاق هنأ تلم ىبنلا نع دمحأ مامالا ىود - 8

 هلكأي مل نم : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ هللا لوسر اي مهلك سانلا : ليق ٠ ابرلا

 ٠ , هرايغ هلاغ

 ديدش هملع ٠ ىحوي ىحو الأ وه نأ ٠ ىوهلا نع قطني امو ) هتيم ىبنلا ةءوبن كلت

 ()١( ٠ ىوتساف ةرم وذ ٠ ىوقلا

 هلكأي مل نمو ' ابرلا نولكأي سانلاف ٠ رضاحلا انرصع يف ةءوبنلا'كلت تققحت دقو
  هتفلاخم زوجت ال اننسح افرع سائلا هنظو « رصعلا اذه ءالب ابرلا راص ىتح ؛ هرايغ هلاخ

 نيذلا ضعب اندجو دقل ىتح « نيريثكلا ريكفت يف كلذ رثأو « هتمواقم غوست ال اقحو

 فرعلا كلذل اهوعضخيل اهنولوؤيف ةينآرقلا صوصنلا ىلا نوئيجي نيدلا ةمسب نومستي
 اهعبتت اهل ةموكحمب تسيلو « فارعألا ىلع ةمكاح نايدألا نأ نوسنيو « رهتشا ىذلا

 : 1 ٠ موكحملا عضاخلا ةيعبت

 ةرثكلا عابتاب ذوخأم ريغ « ادرجم امكح اهيلع مكحيل « ثادحألل عبتتملا نأ ىلع - 8

 دساف فرع وهف اعئاش افرع ناك اذاف , ةيعامتجا ةفآ ابرلا نا دجي « اهعومجم يف ةرثاكلا

 نم ريثك يف ىداصتتقالا ءانبلا ناك اذاو + هتبراحمل ىوقلا لك ديرجت بجيو « هتمواقم بجت

 " لضاف لئمماك حئاص ءانب دجويل ةديدج سسأ عضو ىلع لمعلا بجو هيلع موقي لودلا

 اهيف لمحتي ىتلا ةرحلا ةلدابملا عاونأ نم عون ىأب ةلدابم هيف ىذلا بسكلا ىلع الآ موقي ال
 ٠ ! ةراسخلاو بسكلا تاعبت ىطعملا

 « نيبارملا سوفن ىلع ميخي ىذلا هرشلا يف ةيلج ةحضاو اهراثآ رهظن ةفآلا هذه نأو

 نم ىلع لهسلا نم ناف « مهيلع دوعي بسك يف هجاتناو مهريغ ىوق لك نولغتسي مهلعجيو
 ءىجيف « ةئام لك يف ةتس وأ ةئاملا يف ةسمخ ةدئافب اهضرقي نأ هينج فالآ ةرشع هدنع

 )١( نم تايآلا 3-5



 اس ااا

 ؛ لمع الو دهج ريغ نم « ماع لك هينج ةئامعست وأ ةئامسمخ هراد رقع يف سلاج وهو هيلا

 سبايلاو رضخألا لكأت هحئاج ضرتقملا حاتجت نأ الا « ةراسخل ضرعتي نأ ريغ نمو

 < قوسلا داسك عم « ةريثك افاعضأ ةدئافلا فعاضت اهببس نوكي دقو : رذت الو ىقبت الو
 ٠ ءارشلا ةوق فعضو

 هاسع ام ىلع نيدملا ةبكن دنع ضقنيف هلامل نئادلا طاتحا دق نوكي نايحألا بلاغ يفو
 ٠ هتسيرف ىلع ىزابلا ضاضقنا هلام نم ىقب دق نوكي

 لسكلا وه لب ٠ حيرملا لسكلا وه سيل « نئادلا هيف نوكي ىذلا لسكلا كلذ ناو
 ىديأ نيب هتورث عدوأ دقو هنآل . رمتسملا بارطضالاو « مئادلا ساوسولا هبحصي ىذلا

 مهبسك يف مهكر شي امك مهمراغمو مهتراسخ يف مهكر شيل ال ؛ مهعبتتيو « مهبقاري ٠ سانلا
 .٠ ماع دعب اماع فعاضتت ىتلا هندئافو هلام ىلع ظفاحيل مهيقرتي لب © مهمناغمو

 نيذلا ) هتمكح تلاعت هلوقب ابرلا نولكأي نيذلا ىلاعنو هناحبس هللا فصو كلذلو
 ش ٠ ()سملا نم ناطيسشلا هطبختي ىذلا موقي امك الا نوموقي ال ابرلا نولكأي

 مهل لبق ال تارمافم يف اولخدي نأ سانلا ىلع لهسي هتاذ يف ابرلا نإو - *١
 ىلع ةيلاملا هتردق عم افاكتي لاملا نم ردق يف رجتي نأ لدب رجاتلاف ٠ اهجئاتن لامتحاب
 1 ٠ بيرالب كلذ نم بسكي دقو , هرجتم يف ديزيل ةدئافب الام ذخأي « دادسلا

 تقولا يف عيبلا هتردق يف نوكي ال هناف « عئاضبلا تلزن نأ ةدومحم ريغ ةبقاعلا نكلو
 ىذلا تقولا يف عيبلل هرطضت هبكرت ىتلا نويدلاو هنةحالت ىتلا ةدئافلا نأ ذا « ديري ىذلا

 « هتمذب طيحت نويدلاو ء رمدملا سالفالا نوكي وأ + ةحدافلا ةراسخلا نوكتف « هيبساني ال

 ٠ هقنعب لالغألا طيحت امك

 ىتلا نويدلا نم نوكت ىملاعلا دابصتقالا ىرتعت ىتلا ةحئاجلا تامزألا نأ تبن دقو

 نع جورخلا ىلا اهعفدي داسكلا دنع دادسلا نع اهزجع ناف « ةلقملا تاكرشلا بكرت

 ةحئاجلا تامزألا هذه جلاعت تناك كلذلو « ىرتشي نم تدجو نا نامثألا لقأب اهتعاضب

 )١( ؟ا/ه ةيآلا ةرقبلا .
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 دقنلا ةميق فعضي نأ هنأش نم ىلام مخضت ثادحاك « ةفلتخم قرطب نويدلا ليلقتب

 امك ةرشابم نويدلا صيقنتب وأ « ١955 ةنس يف اكيرمأ تلعف امك ؛ كلذل اعبت نيدلا لقيف

 ٠ ةيراقعلا تايوستلا يف رصم تلعف

 هناف * راخدالا مدعو فارسالا ىلع نيريثكلا عجش ةدئافب ضرقلا ليهست ناو - ١
 دنع فارسالا ىلع عجشب وهف « سانلا ضعب دنع مثآلا راخدالا ىلع عجسشي ناك اذا

 «© ىوعري ال هناف « تقو ىأ يف ةدئافلاب هضرقي نم ىري فرسملا ناك اذإ هنأل ٠ نيرخآ

 نا هناف « هلباق يف هيلا جاتحي ام هرضاح يف رخدي ثيحب ليقتسملا باسح بسحي الو

 ٠ هنمضي ىذلا نماضلا دجيو « ةدئافب هضرقي ىذلا فرصملا دجي هتجاح هترطضا

 نأ مهنكميو ةرضاحلا مهتجاح ىفكت ةمخض تابترم مهل ارامك نيفظ وم قرن اذلو

 نوءاشي تقو ىأ يف ضارتقالا ةلوهسل نولعفي ال مهنكلو ٠ ةلباقلا مهتجاحل اهنم اورخدي
 . فرصملل يفاكلا نامضلا مهئالمز ضعب بترمو مهبترم يفو « ةدئافلاب

 بناجب نوسلجيو « رامقلا ىداون ىلا نوبهذي نيبارملا ضعب سانلا دجبو دقلو

 ىتلا ةدئافلاب نوفتكي ال امبرو « مهرامق يف رارمتسالل مزاللا لاملاب مهودميل « نيرماقتملا

 « لطابلاب سانلا لام لكأ مثأ لمحت دق ىبارملا نوكيف « ةزواجملا يف نيفرسم اهنوزواجتي
 ٠ رصعلا اذه ثئابخ ثبخأ نم ىه ةميرج ىلع عيجشتلا مثاو « ىنوناقلا مثالاو

 آرمتسم ايسفن ابارطضا دجوي ابرلاب لماعتلا نأ هريغو انركذ امم تبثي هناو - 91

 ماظنلا يف بارطضا نم هثدحي ام قوف هنإو « ءاوسلا ىلع هلكؤمو ابرلا لكآل ةبسنلاب

 عشج نم ثعبني هلكآل ةبسنلاب وهو « نيلماعتملل ارمتسم ايسفن اقلق دجوي ىداصتقالا

 ٠ هريغ دوهحم نم بسكلا هيساسأ

 نم عشجلاو هرودقم يف سيل بسك يف عشج نم ثعبني لغتسملا رخآلل ةبسنلابو
 ررق كلذلو ٠ هرعاشمو هسيساحأو « عشجلا بلق يف ارمتسم ابارطضا ثدحي نأ هتعيبط

 طغض اهرهاظم نم نوكي « بلقلا بيصت ىتلا ضارمألا ةرثك نأ نينيدتملا ءابطألا ضعب

 توملا وأ « خملاب فيزنلا وأ « ةيومدلإ ةطلجلا وأ « ةيردصلا ةحبذلا وأ . رمتسملا مدلا

 ٠ ةنكمملا هبابسأ رفاوتت ال اعشج دلو ىذلا ىداصتقالا بارطضالا كلذ اهببس « ءىجافملا
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 يف ليعامس) زيزعلا دبع روتكدلا .موحرملا هرصع.يف' ىنطابلا بطلا ديْمع درق دقلو
 -"-ِ بلقلا ضارمأ ةرثك يف ببسلا وه ابرلا نأ 6 ثيدحلا بطلاو مالسالا م هباتك

 « امئاد امناغ الكآ ضرقملا لعجي ىذلا_ ىدلصتتقالا ماظنلا كلذي لدبتسا ول هبناو

 نواعتلا هيساسأ ىداصتقا ماظن  اهنم ريثك يف وأ لاوحألا رثكأ يف امراغ الوكأم ضرتقملاو

 ىدهاأو . موقأو لدعأو « نانئثمطالل بلجأ ناكل اعم مرغملاو منغملا يف ضرتقملاو ضرقملا نيب

 ٠ اليس

 ا



 ميركلا نآرقلا يفابرلا ميرحت

 عمجأو « ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا ينو ميركل! نآرقلا يف ابرلا ميرحت درو دق - |"
 دعب ةبقح نورقلا ترفاضتو « مهدعب نم نودهتجملا ءاملعلاو حلاصلا فلسلا هميرحت ىلع
 بولقلا هنم تلملمتو ©« ةنمؤملا بولقلا ميرحتلاب تيضر دقو عامجالا كلذ ىلع ةيقح

 نيقيرفلا الكو © لياحتلاب انايحأو « حيرصلا لعفلاب دصقلا نع انايحأ تفرحناف « ةيساقلا
 ش ٠ ةقبرلا نم علخنا دق

 تن عي نت

 : لوألا عضوما

 ةرونم يف ءاج ام وه كلذو نيكرشملا ىنارهظ نيب وهو « ةمركملا ةكمب هِي ىبنلا ناك
 هللا دنع وبري الف سانلا لاومأ يف وبريل ابر نم متيتآ امو , ؛ ىلاعت لاق دقف « ةيكملا مورلا
 ٠ « نوفعضملا مه كئلوأف « هللا هجو نوسيرن' ةاكز نم متينآ امو

 ةحب رص ةلالدلا نكت مل نإو ©« هنمضتمب ميرحتلا ىلع لدي اذهو « ربلاو ةاكزلل هنيسحتو

 ةعطاق ٠

 رود ىأ يف ىرطف ريغ ابرلا نأب ةرهاجملا نع تكسي ٠ مل مالسالا نأ كلذ نم حضاوو

 ةيلمعلا ماكحألا, لصفي نأ لبق ةكم-يف ٍرثِكَم ىبنلاو ىتح « ةيمالسالا ةوعدلا راودأ نم

 ٠ ةيمالسالا ةعيرشلل

 : ىناثلا عضولا

 مكلعل هللا !وقتاو « ةفعاضم افاعضأ ابرلا اولكات ال اونمآ نيذلا اهيأي ) : ىلاعت هللوق



 25 دن 0

 نم هيف امو « ابرلا حبقل نايبو « ميرحتلاب عطاق حيرصت ةميركلا ةيآلا هذه يفو

 ٠ ىتايامم ةفعاضم افاعضأ نيدلا نئادلا ذخأي نأ ىلا ىدؤي هنأ ركذف 6 ديدش ملظ

 مييلا ىدؤي ام دشأو «غ هلاوحأ عنشأب هنع ىهنملا فصي هيهن يف ميركلا نآرقلاو

 ىلا ىدؤي ابرلا نوك ناو ٠هتنوازم نع ةلداعلا بولقلا دعتبتو «هنع ةميقتسملا سفنلا رفنتل
 .كلذ ىلاوتو : ءادألا نع نيدملا زجع لاح يف حوضولا لك حضاو ةفعاضم نويدلا,ءادأ

 ةفعاضم ةراسخلا نوكقف ٠ نامثألا سخباب نيذملا كالمأ عابت مث « ىرخأ دعب ةنمس زجعلا
 نم بسك وهف « هقحلت ةراسخ ىأ ريغ نم كلذ ضيق دق نئادلاو ٠ اعم ءادألا يفو نيدلا يف

 منغ هل ةيسسنلاب وهف ؛ حداك لمع ريغ نمو . لباقم ريغ نم بسك وهف © حداك لمع ريغ

 ٠ هيف مرغ ال

 ةيلهاجلا يف مهنأ ثيح نم نيدلا يف ىه ةفعاضملا فاعضألا نأ ءاملعلا ضعب مهف دقو

 « نيدلا ةفعاضم ىلا ىدؤت دق ةرمتسملا ةدايزلا نأ ثيح نمو < نويدلا نوفعاضي )وناك

 *نيددلا لصأ ال ةدايزلا وع ابرلا نأل٠ نيدلا لصأ يف ال ةدايزلا يف ىح ةفعاضملا نأ قحلا يفو

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نا نيبنس ام ىلع نويدلا يف ةدايزلا وه ىلهاجلا ابرلا ناك دقتو

 : ثلاثلا عضوملا

 ىنلا موقي امك الا نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذلا ) : ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوق

 مرحو عيبلا هللا لحأو « ابرلا لثم عييلا امنا اولاق مهنأب كلذ ©« سملا نم ناطيسشلا هطبختي

 كئلوأف داع نمو « هللا ىلا هرمأو فلس ام هلف ىهتناف « هبر نم ةظعوم هءاج نمف « ابرلا

 لك بجي ال هللاو « تاقدصلا ىبريو ابرلا هللا قحمي ٠ نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ

 مهرجأ مهل ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نا ٠ ميثأ رافك

 ىقب ام اورذو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي ٠ نونزحي مه الو مهيلع فوخ الو مهبر دنع

 مكلف متبت ناو , هلوسرو هللا نم برحب !ةونذأف اولعفت مل ناف « نينمؤم متتك نا ابرلا نم
 اوقدصت نآإو « ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع وذ ناك ناو ٠نوملظتال و نوملظت ال مكلاومأ سوءر

 ٠ ( نوملعت متنك نا مكل ريخ

 نرتقا دقو « هيف بيرلل لاجم ال ىذلا عطاقلا ميرحتلا ميركلا صنلا كلذ يف نورتو

 : ةميركلا ةيآلا هذه يف رومأ ةثالثب ميرحتلا
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 يف بسكلاك هيف بسكلا نأب ابرلا غيوست يف نوجتحي اوناك نيكرشملا نأ : اهلوإ

 كلذكف ءارشلاو عيبلا يف نمثلا قورف نم بستكيف ىرتشيو عيبي لجرلا نأ امكف « ميبلا

 ضرعتي مل ناو « بسكلا يف هكراسشي وأ بستكيف ىرتسشيو عيبيف « لاملا هريغل عفدي

  نمشب الاحو نمثب الجؤم عيبي هنأ ثيح نم عيبلاك ابرلا ناف ةيناث ةهج نمو « ةراسخلل

 .٠ ىدأ امم رثكأ لجآلا دعب نيدلا ضبقي نأ هل زوجي كلذكف

 كلذ ناب راعبشا كلذو ةاكزلاو ةالصلاب رمألاب نرتقا ابرلا نع ىهنلا نأ : اهيناث

 نيدلا نم فرع ارمأ ركنأ دقف هركني نم نأو ةاكزلاو ةالصلاك مالسالا ناكرأ نم نكر

 ةراضح ةيمالسالا ةراضحلا ناو « ىمالسالا داصتقالا نكر ابرلا عنم ناو © ةرورضلاب

 حيبي نع نأ نايبب اضيأ ىهنلا نرق اذلو « ثيبخلا بسكلا كلذ عنم ىلع موقت ةلضاف

 ٠ ثيبخلا لاملا كلذ نع ةفيفع ةهزن مالسالا راد نأل « هللا عم برح يف وه ابرلا

 لكف « لاملا سأر ىلع ديزي ام هنأب مرحملا ابرلا تدح ةميركلا ةيآلا نإ : اهلنا

 مكلاومأ سوءر مكلف متبت ناف ) : هناحبس لاق امذلو « ثيبخ بسكو ابر تلق امهم ةدايز

 ٠ ( نوملظت الو نوملظت ال

 نيذلا ضعب لاق دقل ىتح « الوزن ميركلا نآرقلا ىآ رخآ نم تايآلا هذه ناو

 ٠ رهشأ ةثالثب هَ هللا لوسر ةافو لبق تلزن اهنأ لوزتلا بابسأ يف اوملكت

 ةهبش ال اعطاق اميرحت ابرلا ميرحت ديفت ىتلا ميركلا هللا باتك تايآ هنه - 8 !١

 « ةيوامسلا عئارشلا يف ةررقملا ماكحألا نم هميرحت نأ ميركلا نآرقلا يف نجس دقو « هيف

 هللا بضغ بابسسأ نم كلذ ركذو ٠ هوذخأف ابرلا ذخأ دوهيلا ىلع مرح هنأ لجسس دقف

 ٠ (هنع اوهن دقو ابرلا مهذخأو ) : ىلاعت هللا لاق دقف « مهيلع

 : امهيف كشلل لاجم ال نيتباث نيرمأ ىلع لدت اهانلقن ىتلا صوصنلا هذه ناو

 « هنوفراعتيو هب نولماعتي اوناك برعلا دنع ىوغل لولدم اهل ابرلا ةملك نأ : امهكوا

 ٠ لجألا ريظن يف نيدلا ةدايز وه لولدملا اذه نأو

 (ايرلا-؟م)



 - ام

 : هتأب مك ىلص ىبنلا هرسف دقو « عونلا كلذ ميرحتب درو دق ىنآرقلا صنلا ناو

 « ىوغللا ىنعملا اذه يف اماهبا ىعدي نأ هيقف ريغ وأ اهيقف ناسنا ىأل سيلف « ىلهاجلا ابرلا
 ناو » ' هلوقب هنيع ىنآرقلا صنلاو « هتنيع ةغللا ناف ٠ اقداص انييعت ىنعملا نييعت مدع وأ

 ا ٠ , مكلاومأ سوؤر مكلف متبت

 قبطني ابر لجالا ريظن يف نيدلا يف ةدايزلا نأ ىلع ءاملعلا عامجا وم : ىفاثلا رمآلا

 نيدلا نم ملع دق ارمأ ركني امئاف « هيف ىرامي وأ هركني نم ناو « ىنآرقلا صنلا هيلع
 هليجأت ريظن يف نيدلا يف ةدايزلا نأ مالسالا دوهع نم دهع ىأ يف ملاع كشي الو . ةررسضلاب

 ٠ هيف كش اال ابر
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 ريسفت اهضعبو « ابرلا ميرحتب حيرصتلاب اهيف راثآلا تدرو دقف ةنسلا اماو - ١0

خآ عونب ىتا اهضعبو ميركلا نآرقلا هيلع صن ىذلا ابرلل
 نآرقلا هبيلع صن ام ريغ ر

 سوعءر مكل « هلك مكنع عوضوم ةيلهاجلا ابر نا الأ م : لِي هلوق لوألا نمو « ميركلا

 ٠ «بلطملا دبع نب سابعلا ىمع ابر هب ادبأ عوضوم ابر لوأو ءنوملظتالو نوملظت ال مكلاؤمأ

عوضوم ةيلهاجلا ابر نم ابر لك نأ الأ » : لاق لع هللا لوسر نأ ىورو
 مكلف «© 

 * « نوملظت الو نوملظت ال مكلاوما سوءر

يحص يف ىراخبلا هاور اميف َلكَي لاق دقلو
 ةئيسنلا ابرو « ةئيسنلا يف ابرلا ٠ : هح

 ريظن يف نيدلا يف نيدملا ديزي نأ وهو « ميركلا نآرقلا يف هميرحت ىلع صوصنملا ابرلا و

 * ليجأاتلا ىأ : ةئيسنلا ببسب ةدايز وهف « ليجاتلا

ديكأت وأ اريسفت ةنسلا يف ءاج ام ضعب اذه
 «مرحم ابر نم ميركلا نآرقلا يف ءاج امل ا

ا وهو ابر هتمسو رخآ اعون تمرح دق ةنسلاو
 ءايسشأ ىهو « تاعيبملا يف نوكي ىذلا ابرل

 سنج يف داحتالا دنع ةلثامم ابو ةضياقملاب اهيف عيبلا نوكي نأ بجواو لِي ىبنلا اهيلع صن
 ٠ نيضوعلا

 تماصلا نب ةدابع نع ملسم هاور ام كلذ يف ىوبن ثيدح حضوأو
 لَو ىبنلا نأ

 «لثمب الثم رمتلاب رمتلاو « لثمب الثم ةضفلاب ةضفلاو « لثمب الثم بهذلاب بهذلا ٠ : لاق

 داز نمف « لثمي الثم ريعشلاب ريعشلاو « لثمب الثم حلملاب حلملاو « لثمب الثم ربلاب ربلاو

 رمتلاب ربلا اوعيبو « ديب ادي متئىش فيك ةضفلاب بهذلا اوعيب « ىبرأ دقف دازتسا وأ

 * « ديب ادي متئش فيك رمتلاب ريعشلا !وعيبو « ديب ادي متئش ةئش فيك

اج اهرلا نم اعون نيبي فيرشلا ثيدحلا اذه نأ نورتو
 هلق ةنيمم ءايشأ عيبب م



 بجت ال سنجلا فالتخا دنعو « لاحلا يف ضبقلا بجيو ردقلا يف ةلثامملا بجت بهذب
 ةلئامملا هيف بجت ال حمقلاب ريعشلا عيبف « لاحلا يف ضبقلا بجي نكلو ؛ ردقلا يف ةلثامملا
 ٠ لاحلا يف ضبقلا بجي نكلو « ردقلا يف

 دنع ليجأتلا ىمسيو ©« لضفلا ابر ةلثاممللا بوجو دنع ةدايزلا ءاهقفلا ىمسيو
 ةنسلا هتركذ ىذلا عويبلا ابرب ناصاخ ناعونلا ناذهو « ءاسنلا ابر ضبقلا بوجو

 ابر هب ىتأ ميركلا نآرقلا نأ انركذ ىذلا نويدلا ابر ىمسي امك « ةفيرشلا ةيوبنلا

 ٠ لجألا ريظن يف نيدلا يف ةدايزلا وهو « ةئيسنلا

 ع ا

 نآرقلا ءاج ىذلا ابرلا نايب ىلا  الوا  ثحبلا اذه يف هجتن نأ ديرنو - 1
 ءاملعلا قفتا ىذلا وهو « ىلجلا ابرلا ءاملعلا هامسسو « هميرحتب عطاقلا هبصن يف ميركلا

 ركنم وهف « عطابقلا ىنآرقلا صنلا هب ىتأ ميرحتل ركنم هميرحت ركنمو « هميرحت ىلع
 2 ةاكزلاو ةالصلاب ىلاعتو هناحبس هللا هنرق رمأل ركنمو ٠ ةرورضلاب نيدلا نم ملع رمأل

 هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لتاق دقو « مالسالا ناكرأ نم امهو « ةيعرشلا يف امهلثم وهف

 ٠ هلوسرو هللا ابراحم ابرلا لكأي نم ميركلا نآرقلا ربتعاو ةاكزلا دؤي مل نم هنع ىلاعت

 برعلا دنع افورعم ناك هميرحت ىلع ميركلا نآرقلا لمتشا ىذلا ابرلاو - ١ا/

 وهف عويبلا ابر وهو ةنسلا هتنيب ىذلا ابرلا امأ ٠ ابرلا مهدنع ىمسي ناك ىذلا وهو
 «ةيمالسالا ةيداصتقالا مظنلا نم هميرحتف ©« برعلا دنع افورعم نكي ملو ىمالسا حالطصا

 دنع افورعم ناك ىوغل ىنعم وهف نآرقلا ابر فالخب «صلاخ ىمالسا حالطصا ابر هتيمستو

 ىبنلا هتع ربع اذلو . اعطاق اميرحت همرحو « ميركلا نآرقلا ءاجف « هب نولماعتي برعلا

 ٠ ٠ ةيلهاجلا ابر هنأب هميرحت دنع كم

 ىلع ضرقتسا ام رادقم ىلع ةدايزب لجأ ىلا ريناندلاو مهاردلا ضرق ناك امنا/ هلعفتو

 .٠ ,يمدنع روهشملا فراعتلا ناك اذه « هب نوضارتي ام



- 5١ 

 ةطورشم ةدايزب الجؤم اضرق ناك امنا ةيلهاجلا ابر نا مولعم هنأ » : اضيأ لوقيو

ناحبس لاقو همرحو ىلاعت هلا هلطبأف لجألا نم الدب ةدايزلا تناكف
 مكلف متبت ناو , : « ه

 ٠ ( ايرلا نم ىقب ام !ورذو ) : ىلاعت لاقو « مكلاومأ سوعر

 « اميرحت ابرلا عاونا دشأ وه عونلا كلذ ناو
 تاعامجلا نيب لماعتلا يف ىراجلا وهو

 ءاملعلا هيف فلتخي مل ىذلا ابرلا وهو « ىوبر ساسأ ىلع ىداصتقالا اهماظن ماق ىتلا

 سوءر يف راكفا تتبن ىتح « مويلا ىلا مالسالا روصع مدقأ نم
 ترسعت ال لوقعو « ةيوبر

 ش ٠ طقف ريخألا نرقلا اذه يف كلذو « ابرلا الا

ذلا ابرلا هنأ دمحأ مامالا هيف لاق عونلا اذهو
 قيرطب اعطق هيف ميرحتلا تبث ى

ا ابرلا نع هبنع هللا يضر لثس دقف « هيف كشال
 نوكي نأ وه :لاقف « هيفكش ال ىذل

ه هداز هضقي مل ناف ؟ ىبرت مأ يضقتأ لوقيف « نيد هل
 ٠ لجألا يف اذه هدازو لاملا يف اذ

 نبا لوقيو , ىفخلا ابرلا هريغ نومسيو « انلق امك ىلجلا ابرلا ءاملعلا هيمسيو

 * هنيد رخؤي نأ لثم ةينعاجلا يف هنولعفي اوناك ىذلا وهو « ةئيسنلا ابر ىلجلا ٠ : ميقلا

لاملا يف داز هرخآ املكو « لاملا يف هديزيو
 ٠ « ةفلؤم افالآ هدنع ةئاملا ريصت ىتح 

 ( ميركلا نآرقلا ابر الا ابرلا نم ربتعي مل نم ةباحصلا ءاملع نم دجو دقلو 23

سنلا يف الا ابر ال» : عل ىبنلا لوقل كلذ ؛ انهون امك ةئيسنلا ابر وهو
 يف ءاج دقلو ٠ «ةئي

ز نب هماسأو « سابع نبا' نع ىكح هنآ ىنغملا
 : اولاق مهنأ ريبزلا نباو « مهرأ نب ديزو « دي

 نع روهشملاو ٠ « ةئيسنلا يف الا ابر ال , : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةئيسنلا يف ابرلا امنا

نع ريبج نب ديعس لاق نكلو « كلذ نع عجر هنا ليقو « كلذ سابع نبا
 نبا تبحص ه : ه

 بهذلا عيب يف لضافتلا زاوجب هلوق نع ىأ « فرصلا نع عجر ام هللا وف تام ىتح سابع

 .ميركلا نآرقلا ابر وهو ةئيسنلا ابر ىلع ابرلا رصقو ضبقلا عم ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب

بري ملف فرصلا نع ةليل نيرشعب هتوم لبق سابع نبا تلأسو : اضيأ ديعس لوقيو
 ه

 | ٠ ءاسأب

 ابر امأ ؛ فالخ عضوم ناك ةنسلاب هميرحت ءاج ىذلا عويبلا ابر نأ نورتاذكهو

 ديدشلا ابرلا هنأو © طق هيف فالخ الف ميركلا نآرقلاب هميرحت ناك ىذلا ةئيسنلا

 لاق اذلو « لماكلا ابرلا هنأو « نينمؤملاو هلوسرو هللا ىبارملا هب براحي ىذلا .ظيلغلا

 . « ةئيسنلا يف الا لماك ابر ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع



 ةئيسللا ابر نيب قيرفتلا ةيمهأ

 عويبلا ابرو

 هنآرقلا يف مرحملا ابرلا نأ تابثا يف لوقلاب ةضافتسالا ىلا ةجاح يف انك امو 8

 كلتب !ورثات انرصع يف اسمان نأ الول ٠ لجألا ريظن يف هيف ةدايزلا تناك ىذلا ابرلا وه
 | اهقاوسأ يف نومكحتملا مهنأل « دوهيلا نم ةيلاملا اهمظن تسبق ىتلا ةيوبرلا ةراضحلا

 ليوأت اولواح نأ يف اببس ةراضحلا كلتب سانل ءالؤه رثأت ناكو « اهمظن ىلع نورطيسملا
 داصتقاو لام لاجر مهنمو نيدلا ةمسب نومستي ءاملع مهنمو « اهل عضخيل ميركلا نآرقلا

 ىلا ءالؤمو ءالؤم مفدناف « اهنم صانم ال ةيداصتقا ةرورض ىوبرلا ماظنلا نأ اومهف

 افبع اهيمست نأ تئش نا « ليوأتلا نم بورضب اهيلع نوريغي ميركلا نآرقلا صوصن
 جرحتم ريغ اهمسف ةغللا يف اداسفا اهيمست نأ تثش ناو « اهمسف ميركلا نآرقلا ىناعمب
 ٠ مثأتم الو

 نيقرحنم نيككشم لوقلا يف اوعفدناف ابرلا ةملك يف افالخ ةمث نأ مهضعب لغتسا دقلو .
 ىذلاو ةنسلا يف ءاج ىذلا عويبلا ابر يف اوفلتخا ءاملعلا نأ اوسنو « دصقلاو ةياغلا نع

 هيف لاق دقو « ميركلا نآرقلا همرح ىذلا ابرلا يف طق اوفلتخي ملو « ىمالسا حالطصا وه
 ٠ انهون امك هيف كشال ىذلا ابرلا هنا : لبنح نب دمحأ ةنسلا مامأ

 وهف © سنانلا هب لماعتيو « فراصملا هيلع ريست ىذلا ابرلا وم ميركلا نآرقلا ابدو

 ةيندملاب نونمؤي مالسالل نيصلخملا نم سان نرقلا اذه لوا يف رهظ دقلو - * ١"
 لماعتلا نيبو © هصوصن نيب قفوي نأ ميركلا نآرقلا ةحاصم نم نأ اونظ دقو « ةرضاحلا
 ىتتلا وأ ةيوبرلا دوقعلا يف ريصبلا رظنلا ىلا ةيعاد ةرباع لاوقأ مهنع.رثأ دقو «© رضاحلا
 وأ © نيعم ىأرب اوديقتي نأ ريغ نم لاوقألا هذه اولاق دق ٠ ةيوبر اهنا اهيف ءاهقفلا لوقي
 ,ههبشي ام وأ فراصملا ابر اوحابأ هنأ مهيلع اوتبثي نأ نولواحي مهدعبنم ءاجف«ةنيعم ةركف
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 انثحب دق انكلو « لوقلا كلذ لاق هنأ هدبع دمحم خيشلا مامالا ذاثسألا ىلع  الثم  اوعدافا

لا اديدش اليم اضر ديشر دينسلا هذيملت لامو « الوق هيف دجن ملف كلذ يف نيعم لوق نع
 ى

 انملس اننأ ولو « اليتف كلذ هتغي ملو © روادو لواح هنكلو ©« فراصملا ابر ضعب رارقا

 ابر نيحيبم اولاق هدعب اوءاج نم وأ « هيرصاعم نم هريغ وأ هدبع دمحم خيشلا نأ الدج

 ذخأن الو « مهئامسأ ىلع لاجرلا عبتت انسلف « انزو مهلوقل انمقأ امو مهانعبت ام فراصملا

 نايب اوقلت نيذلا ةباحصلا هيلع عمجأو « ميركلا نآرقلا هيلع صن رمأ يف دحأ لوق

 ٠ ثْيَو دمحم هيبن نع ميركلا نآرقلا

 ١ امهيق كش ال نيتقيقح اومهفي نأ ةيوبرلا ةيندملاب نونمؤي نيذلا ىلعو :

 سأر نأ ررقي لضاف ىداصتقا ءانب ىلا دصقي ابرلا هميرحت يف مالسالا نا : ةمهالوا

 ضرفي ىوبرلا ماظنلا ناو « ةراسخلل ضرعت ريغ نم بسك ال هنأو « هدحو لمعي ال لاما

ق ةراسخلل ضرعت ريغ نمو « طق لمع ريغ نم لاما سأرل ابسكم
 رجاتلا نأ حبي ملف « ط

 بسك وأ رسخ « مولعم ردقب ابرلا عفديو « لاملا نم رادقملا ذخأي لغتسملا وأ
 ٠

 ىلع ةمئاق ةيداصتقالا همظن لك تسيل رضاحلا رصعلا نا : ةيناثلا ةقيقحلاو

 اهنمو « ابرلا نم ساسأ ىلع موقت ال مظن ةعساولا هللا ضرأ نم ةريثك دالب ىفف « ابرلا

 لمجو مالسالا ءاج اذاف « هناطلس نم دح ام اهنمو © لازو لاملا سأر هيف ىحم دق ام

الو هدحو بسكي ال هنكلو « اماقم هتيكلملو اناطلس لاملا سارل
 ضرعت ريغ نم بسكي 

 طارفالا نم تملس دقو « ططش الو اهيف سكو ال ىلثملا ةقيرطلاب اج دقف « ةراسخلل

 ٠ ةالاغملاو ملظلا نمو طيرفتلاو

اوس « لجألا ريظن يف ةدايز لك وه ميركلا نآرقلا همرح ىذلا ايرلاو 19” 
 ناكأ ء

 هنوئش يف هعفني لام ضرقلا ناكا ءاوس ىأ : لالغتسالل ضرقلا ناك مآ كالهتسالل ضرقلا

 « ماع صنلا نأل « لالغتسالاو ةيمنتلل ضرقلا ناك ما هلالغتسإو اةكيمنت ىلإ[ هاجتا ريغ نم

 ضورقلا يف هلج وأ هلك ناك برعلا لاحو ةيخيراتلا عئاقولا هتبثت امك ةيلهاجلا ابر نألو

 ٠ ةيلالغتسالا
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 ءاج ىذلا ابرلا وه هيف ةهبنش ال ليلدب اعطق هميرحت تبث ىذلا ابرلا نأ انيب - ا
 سأر نئادلل نوكي نأ هنم ةبوتلا نأب تانيبلا تايآلا تقطنو « هميرحتب ميركلا نآرقلا
 ابر وه ميركلا نآرقلا ابر نأ ىلع ءاملعلا عمجأو « ملظي نأ الو ملظي نأ ريغ نم طقف لاملا
 «ترثك وأ ةدايزلا تلقو «رصق وأ لاط لجألا ريظن يف ةدايزلا هيف نوكت ىذلا وهو ٠ ةئيسنلا
 ركنم هيف ميرحتلا ركنمو ٠ هيميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ ىذلا وه ابرلا نم عونلا كلذ ناف
 ٠ هيف كشال اعطاق اتوبث هيف تبثو « ةرورضلاب نيدلا نم فرع رمأل

 حلاصلا فلسلا ملع لقانو «© ةنسلا ماما وهو هنع هللا يضر دمحأ هيف لاق اذل

 ٠ دحأ هيف فلتخي ملو هيف كش ال ىذلا ابرلا هنأ : هلك

 « ميلسلا ىداصتقالا ماظنلا وهو ةرطفلا وه ابرلا نم عونلا كلذ ميرحت ناو- 54
 ناك و : هيصن ام هيف ءاج دقف « ةسايسلا »م هباتك يف وطسرا هركذ دقف ةرطفلا هنوك امأ

 اسم هعنمت ىهو « هسفن دقنلا نع تدلوت بسك ةقيرط هنأل « ابرلا ركنتسن نأ انيلع اقح
 ىه ابرلا وأ ةدئافلاو ٠ اهنم حبرلاو ةضواعملل الا نوكي نأ ىغبني ال دقنلا نآل : هلجأل دجو

 داضملا بسكلا اهلك بسكلا بورض نيب نم وه بسكلا نم عونلا اذهو ٠ دقن نع دلوت دقن
 عبطلل « ٠

 تقلخ امنا دوقنلا نأل « ةميقتسملا ةرطفلل داضم بسك ابرلا نأ ىري وطسرأف

 « ائيش ةجتنم اهدحو تسيلو « اهبلجل اقيرطو اهميقل طباوضو علسلل سيياقم نوكتل
 نامزلا ريفي الأ اهيف لصألا لعجي ريدقتلل ةدحو اهنوك نآلو « دقنلا دلي ال دقنلا نآل ش

 ىلع كلذو « ناكملاو نامزلا اهتميق ريغي ؛ لاومألا رئاسك تسيلف « اهتميق يف ناكملا الو

 ٠ اهيف لصألا بسح

 وأ مخضتلاب ىداصتقالا نازيملا يف بارطضال كلذ ناك لصألا كلذ ريغت ناو
 ناف اهنازيمو ميقلا ريدقت ةدحو اهنأل « اهتميق ريغتت الآ لصألا ناك اذإو « هضيقنب

 دقنلا نأ لاقي ىتح . اهتاذب ةيمان تسيل ىهو « راجتالا قيرط نع ىتأتي ال اهيف بسكلا
 ٠دقنلا دلي



 بد #5 ا

 ساتلا نأل « لين: رمأ وهف لوقعملا ىداصتقالا ماظنلا وه ابرلا ميرحت نوكاماو- 6

 : فئاوط ثالث ىلع لاملا سارل ةبسنلاب

ةياهن الو هدحي دح ال اناطلس لاما سأرل تلعج : ةفئاط
 جتني وهف « اهدنع ىهتني 

و بسكلل ضرعتلا عم جتنيو « لمع ريغبو لمعب
 عم ةراسخلل ضرعت ريغ نمو ةراسخلا

نيذلا نويونرلا مه ءالؤهو « مئادلا منغلا لاما سأرلف ٠ امئاد بسكلا
 مهتراضح رطيست 

تست ةراضح ىهو « ملاعلا نم ريبك ءزج ىلع
 «© ىدوهيلا ركفلا نم ىداصتتقالا اهماظن دم

 ٠ ةراضحلا هذه اهيف رقتست ىتلا ىحاونلا لك يف ةيلام ةرطيس دوهيلا اهيلع رطيسيو

 ضعب لام ا سار ناطلس نم !وقيض نيذلا نييكارتشالا ةفئاط : ةيناثلا ةفئاطلاو

لا ردلا ردت ىتلا لاما عيباتيل ةكلام ةمألا اولعجو © قيضتلا
 * يثك لمع ريغ نم « ريفو

أ ريغ نم صاخلا لاملا سأر هجتني ام ضعب يف اضيأ ةمألا اوكرشو
 هوب راحي الو هوحمي ن

 ٠ ءوسب ابرلل |اوضرعتي ملو

و لاملا سار تبراح ىتلا ىه : ةملاثلا ةفئاطلاو
 « هتارمث لك تعطقو هيلع تضق

 لكك  ةيمالسالا ةعيرشلا امأ « لاملا سأر ىلا ةمئاقلا تاراضحلا تارظن هذه 756

 « لام لا سأر تمرتحا دقف - ليدبتلاو فيرحتلا اهرتقعي مل ىتلا ةيوامسلا تانايدلا

فيلكتو تاعبت بسكلا ىلع تلعجو « لمعلا تمرتحاو
 , اي“ مرغم ال امنغ هلعجت ملو « تا

 , ابرلا تمرح كلذلو « هغوست ةراسخل اضرعت وأ « هجتني لمع ريغ نم اغئاس هلعجت ملو

 طق ةراسخلل ضرعت ريغ نم ابسك صخسشلل لعجي هنأل
 نأك كلذبو © طق لمع ريغ نمو

 نأ نووديري نيذلا وأ 2« تاجاحلا ىوذ نوديصتي مهتيناوح وأ مهتويب يف اوفكع دق سان

 ءالؤه نم ديص مهيديأ يف عقو اذاف ؛ اهبابسأ مهدنع تسيل

 اهتميق يف ىه © ةضوبقملا مكح يف وأ « ةضوبقم نوهرب مهنويدل اوقثوتساو ابرب هوضرقأ

راسخ الو « امئاد نيحبارلا نون وكي اذكهو © نويدلا فاعنشأ
 * اهل نوضرعتي ة

 كلذب ناكو « اداسف ضرالا يف نوشيعي نيذلا نيدعاقلا كئلوأ براح مالسالاف

ىتات ال , امئاد ةدراب ةيينغ بسكألا ربتعي ملو سفئنلاب اميحو
 نم ىتأت وأ © حدك ريغ نم 

 ٠ ةراسخلل ضرعت ريغ



 5 ا 7

 بارطضأ دنع ةجتنملا تاكرشلاو ةيلاملا تويبلا بارخ يف ببسلا وم ابرلا نإو - 1/
 ةجتنملا تاكرشلا زجعت داسكلا دنع هناف ٠ ديدش مخضتب وأ « ةدساك تاهزأب لاوحألا

 ابرلل الداعم جتنت امم اهبسك نوكي الو « اهيف ابرلا فئاكت نويد نم اهيلع ام دادس نع
 سيئرلا لعف امك ٠ هلج وأ هلك ابرلا باهذو نويدلا ضفخ جالعلا نوكيف ؛« بلطي ىذلا
 نويدلل تايوستلا يف رصم تلعف امكو « ةحئاجلا اكيرمأ ةمزأ يف ١155 ذةنسس تلفزور

 ٠ هلج وأ هلك ابرلا طاقساب ناك جالعلا ناف « ةيراقعلا

 لاحلا جلاعت هجئاتن مقافتتو « ابرلا ليس مطي امدنع ةيوبرلا ةراضحلا كلتف

 اتاب اميرحت هتمرح دق ةيمالسالا ةعيرشلا تناك اذاو ؛ ريثكلا هضعب وأ هلك هطاقساب

 فيطللا ةعيرش ىه كلتو « صخت الو معت ىتلا ةمحرلا وه كلذ نايف , هيف ةداوه ال اعطاق
 ٠ ريخلا

 نعد



 ةننيعلا عيبب ابرلا ىلع لياحتلا

 « انلق امك اهيف فالخ ىأ ريغ نم اهيلع اعمجم ةمرح امارح.ةئيسنلا ابر ناك - ل8

فالخ ىأ ةئيسنلا ابر ميرحت يف نأ لاق نم فيرشلا عرشلا اذه ىلع ةيرفلا مظعأ دقو
 

 ناكأ ءاوس « لجألا ريظن يف نيدلا يف ةدايز عيمجلا دنع وهف « فالخ ىأ هانعم يف نآ وأ

 ةلادلا صوصنلا كل ائلقن دقو . طارتشا ريغ نم وأ فرعلاب وأ صنلاب طارتشاب كلذ

 ٠ هريغو صاصحلا نم كلذ ىلع

 عمطت ىتلا سوفنلا يضاملا يف هب تلملمت عامجالاب ةعيرشلا يف مرحملا ابرلا كلذ نأو

 « ةيمالسالا قئاقحلاو ةيعرشلا صوصنلا نومرتحي نومدقألا ناكو , هلح ريغ نم لاملا يف

 عمجملا اهامرمو اهانعم نع اديعب اليوت صوصنلا ليوأت وأ « اهب ثبعلا ىلا اوهجتي ملف

 .٠ طيلع

 ( ةدلاخلا صوصنلاب اوئبعي ملو , مهلامعأ يف اولياحت ابرلا يف اوعمط نيذلا نكلو

سي ام اوعرتخا دقف «مهدعب نم فالخألاىلا مهدعتي مثلو ءاروصقم مهمثا ناكف
 ةنيعلا عيب ىم

 هيف ىرجي ائيش نيادتلا دنع نيدملاو نئادلا طسوي ناب كلذو , هقيرط نع ابرلا اولكايل

 ةمذ يف نمثلا نوكيف « ةلجؤم ةئامب ءيشلا كلذ نيدسلل نئادلا عيبيف ٠ ىروصلا عيبلا

ثم نينامثب نئادلل هسفن ءيشلا اذه نيدملا عيبي مث « نيدملا وهو ىرتسشملا
 ىهتنيو « ةلجعم ال

 ريظن يف وه قرفلاو نينامث الا ملست امو ةئامب ابلاطم حبصأ نيدملا نأب مثآلا دقاعتلا كلذ

ف عيبلا دقع حصيو « ابرلا اولحتسيل نولاتحي كلذبو « ليجأتلا
 هناو ء مالسالا رظن ي

قفانملا نم مهل ناوخا يف ىلاعتو كرابت هللا لوق قابطنالا مامت مهيلع قبطنيل
 نوعداخي » : ني

 ٠ «نورعشي امو مهسفنا الا نوعدخي امو « اونمآ نيذلاو تل

 نسحلا نب دمحم نع ىور دقف « نيدهتجملا ةمئألا دهع يف ةنيعلا عيب عاش دقلو

 هعرتخا دق « لابجلا نم لقثأ ىدنع هنأ : ةنيعلا عيب يف لاق هنا ةفينح ىبأ ذيملت ىنابيشلا



 - ؟خاس

 نأ ريغ نم فيرشلا عرشلا ىلع نولاتحي نيقباسلا نييوبرلا' ةليح تناك كلت -

 « نامزلا اذه يف نيملسملا نم نييوبرلا نم لضفا اوناكف اهب اوثبعي إوأ صوصنلا اولوؤي
 مل نيلوألا نأل © تاقبط رشلا ناك اذا ىرحألاب وأ « لوضفمو لضاف نييوبرلا يف ناك نأ

 هنم اضعب مهسفنأل اوغوسميل اولياحت مهنكلو « امارح هودقتعاو ابرلا مهسفنأل اوحيبي

 كلذ « ةئيطخلا تلاز دقف ©« ةرهاظلا ةحصلا طورش ىفوتسا دق مادام دقعلا' نأ نيمعاز

 مثا هلوأ قيرط يف اوراسو « دودحلا اوطخت دقف انرصع يف نويوبرلا امأ ©« مههاوفأب مهلوق

 . ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم قورم هرخآو

 اورفك مهنا لوقا الو « هلك ناميالا ةيبرغلا ةيندملاب اونمآ رصعلا اذه يف نييوبرلا نا

 نكلو « نوملسم مهنأ نولوقي !ىماد انه رفكلاب سانلا نومري نمم تسل ىناف « مالسالاب

 منهل تلق ناف «هلب اونمآ امل اعضاخ مالسالا اودارأ مهنأ لوقأ نكلو « نوملسم مهنا لوقا
 ٠ اذكو اذك لكش ىلع ىنزلا تمظن ابوروا نأ كل اولاق « ىنزلا مرح مالسالا نأ

 2« سمخلل نورط_ضم ابروأ لهأ نأ اولاق « ممخل | مرح مالسالا نأ مهل تلق ناو

 * ع نوحلفت مكلعل هوبنتجأف و : لاق نكلو رمخلا اوبرشت ال لقي مل مالسالاو

 يف تالالد ىوقأ اهبقعأ امو « هوبنتجا وه ىلاعتو هناحيسس هللوق نأ مهل تلق ناو

 اذكهو « , اوبرشت ال ١ لقي مل اذاملو : اولاقو . مهروهظ !ورادأو مهفاتكاأ اوزه « ىهنلا

 ٠ مهسفنأ نولهجيإو ©« قحلا عامس نع مهناذآ نومصي

 فراصملا هذه يف عنصن اذامو : اولاق « ابرلا مرح ميركلا نآرقلا نأ مهل تلق ناو

 هنأ هدبع خيسشلا نع ليقو فراصملا دئاوف لحي انالف غيشلا انعمس ؟ اهباوبا قلغتا

 ٠ اذكهو اذكهو « اهلحأ

 نوهباهي ال سانلا ناف , بطخلا ناهل ابرلا رمأ يف ءالؤه ىلع ءالبلا رصتقا ولو - ٠

 قحلا عبتي نأ ندديري اومادام اوفرصي مل امب اوفرهيلف © نوملمي معو مالسالا يف مهلوقل



 -ا1كؤل

 نونمؤي نيذلا نيرفاكلا نم مهريغو نيكر شملا يف لبق نم ميركلا نآرقلا لاق امك مهءاوهأ

 "” ضعبب نورفكيو باتكلا ضعبب

 مهلو « مالسالا يف ءاملعلا ةمسب نومستي نيذلا ضعب نأ ةئراكلا ةيمادلا نكلو

 نآرقلا يف ةدراولا ابرلا ةملك مومع يف لخدت الو , نيدلا اهمرحي ال اهنأ ىلع فراصملا

 ٠ ريدقلا ىلعلا للاب الا ةوق الو لوح الف ٠ ميركلا

 نت



 ابرلاو نيملسملا ءاملع

 ةنسلاو ميركلا نآرقلا نم ماكحألا طبنتسي ىذلا ىنيدلا ملاعلا نأ كش ال ١

 امك مالسالا ريغب هريكفت يف رثأتم ريغ « حلاصلا فلسلا هيلع عمجأ امو ةفيرشلا ةيوبنلا
 ابرلا وأ « لماكلا ابرلا وأ . ىلهاجلا ابرلا نا : لوقي نأ نكمي ال ٠ لوألا هعوبني نم جرخ

 مامالا لاق امك هيف كسي ال ىذلا ابرلا هننأل ؛ ةروص ىأ يف لالح ةئيسنلا ابر وأ « ىلجلا

 مكلف متبت ناو » : لدعلا مكحلا لوقي ذا ٠ ميركلا نآرقلا حيرصب مارح هنالو « دمحا

 «)١( ٠ نوملظت الو نوملظت ال مكلاومأ سوءر

 ريظن يف نيدلا يف ةدايز لك وه ٠ ميركلا نآرقلا ابر نأ ىلع !وعمجأ ءاملعلا نآلو

 هيلع عمجتو ميركلا نآرقلا همرحي ىذلا رمألا يف نأ دقتعي ال قحلا ملاعلا نأو ؛ لجألا

 ٠ هلوأ هب حلص امب الا ةمألا هذه رمأ حلصي ال هنأو « طق ةحلصم نايدآلا

 سيياقم تدسفأو ةيمالسالا ةمألا ىلع ةيبروألا ةيندملا تغط نرقلا اذه لوأ يف نكلو

 قئاقحب مهناميا نم رثكأ ةيبرووألا ةراضحلاب نمؤي نم نيملسملا نيب نم دجوف «اهدنعرومألا

 « نيملسملا ءاملع نم ادج ردان ضعب يف ءالؤه ريكفت رثأو « ميركلا نآرقلا ىدهو « نايدألا

 « ةليلقلا ةدئافلا ليلحتب ىداني نم نرقلا اذه نه ىلوألا نينسس رشعلا ةياهن يف دجوفا

 ىتح ةلاقملا كلتب ملاعلا كلذ قلطنا نآ امف « نوناقلا يضتقمب ةئاملا يف ةعسن كاذ ذا تناكو

 لجرلا مزتلاف ء دودرلاب مولعلا راد ىدان لفحو « ةوبن اهنأ اونيبو ءالجأ ءاملع هل ىربنا

 يف ىرخأ ةرم تظقيتسا ىتح « تربق وأ « ةركفلا هذه تمانو « اهدعي ملو تمصلا

 هيلع نونبي امو مهلوق شقانن نأ انيلع قحف ءاملعلا ضعب اهب رهجو « ةريخألا تاونسلا
 1 مهمالك

 )١( ؟الو ةيآلا ةرقبلا ٠



 ابركا ةملك نأ ءاعدا
 رم ثنا امك اصن ت ل

 هيلع

 اميف صن ىم ىتلا تاملكلا' نم تسيل ابرلا ةملك نأ نولوقيف نودتبي امثال

 : لاقف سانلا بطخ  هناكم مالسالا يف هناكمو

 ةلالكلاو دحلا
 هنع هللا يضر رمع نأ ليلدب هيلع لمتشت

يلا دهع ناك مل هنا لوسر نأ ول تددو ثالث و
 : هيلا ىهتنن ادهع نهيف ان

 ٠ « ابرلا نم باوباو

رومأب مكر مأت انلعل ىردن ال هللو انا و : لاق هنأ هننع ىورو
 انلعلو « مكل حلصت ال 

آرقلا رخآ نم ناك هناو ©« مكل حلصت رومأ نع مكاهنن
 « ابرلا تايآ الوزن ميركلا ن

عد ٠٠ هنيبي نأ لبق تكي هللا لوسر يفوتف
 : « مكبيري ال ام ىلا مكبيري ام او

 نأ ىلع لدت ىتلا نيدهتجملا ةباحصلا ضعب نع ةيورملا لاوقألا هذه لثمب اوقلعت

 ريمأ عطاق ميرحتلا ناب هنم عون ىلع صنلا سيلف « حوضولا لك احضاو نكي مل ابرلا

 ٠ مكحلا يف ةفزاجم نم ولخي ال

لا عاونأ لك لهج ام هنع هللا يضر رمع نأب لوقلا اذه نع مهبيجن اناو ب الا“
 ٠ اهر

 ٠ هتم باوبأ هنع هللا يضر هيلع ىفخ لب

 يف ناك اذاف « صاخلا ىلع ماعلا لمح ماعلاو صاخلا عمتجا اذا هنأ تباثلا ررقملا نم نأل

 ىبنلا نأ ىلع لدي صنلا نا ىلع ٠ لوألا يف صوصخلا ىلع لومحم وهف مومع ىناثلا صنلا

فو « ةميركلا ةيآلا يف ىذلا ابرلا نيبي مل
بد هنأل « نايب ىلا جاتحي ال هنأ ةقيقحلا ي

 ا

 ةيلهاحجلا ٠*

بر» : عادولا ةبطخ يف حاحصلا يف ىور امك تي ىبنلا لاق دقو
 «عوضوم ةيلهاجلا ا

 هلوقل ريسفت لكو ةيلهاجلا ابر لهجي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لثم نوكي نأ لاحمو
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 ملعلاب نيفورعملا نم ناك هناف « خيراتلا نم دنس هل سيل لطاب ريسفت وه كلذ ىلا ىدؤي
 ٠ ةيلهاجلا يف مهلاوحأو برعلا باسناب

 نم هنأ هيف كشي ام لك نع اوعنتميل لوقلا اذه قاس هنع هللا يضر رمع نأ ىلع

 مآ « هيلا اعد ام ىلا اوععد لهف « ةبيرلاو ابرلا اوعد » ىرخأ ةياور يف لاق اذلو « ابرلا

 ٠ ميركلا نآرقلا مرح ام اوللحيل هوقاس

 ناك ةيلهاجلا ابر نأل « ميركلا ىنآرقلا صنلا يف طق سابتلا ال هنأ ةصالخلاو
 نأ مولعم هنا ) : لوقي ذا صاصجلا لوق ىلا رظنا « ةباحصلا دحأ نم لوهجم ريغ افورعم
 هلطباف لجألا نم الدب ةدايزلا تناكف ©« ةطورشم ةدايزب الجؤم اضرق نأك امنا ةيلهاجلا ابر
 ( ,نوماظت الو نوملظت ال مكلاومأ سوء مكلف متبت ناو» : هناحبسس لاقو «همرحو ىلاعت هللا
 ابرلا يف وه فالتخالاو لوقلا عضوم امناو ٠ نايب ريغ نم مولعم هنألف ابر نيبي مل ناك اذاف
 ٠ ىلاعت هللا ءاش نا نيبتنس امك « عويبلا ابر ءانيمس ىذلا وهو « ةنسلا يف تبث ىذلا

 ىا ىلع هيفرصللا دئاوفلا اوغوسي نأ نوديري نيذلا كئلوأ دجن انأ بيرغلا نمو
 نآرقلا ابر وه ىذلا ةئيسسنلا ابر ميرحت ىلع دقعني مل عامجالا نأ نوعدي تناك ةروص
 « هي عامجالا ضقن ررقنل هحابأ دحأب !وتأيلف © نوءاشي انمك صوصنلاب اوثبعيل ميركلا
 مهبسحو « اهناكرأ تلزلز ىتلا ةيندملا كلتل انيكمت هللا مرح ام اولحي نأ نوديري مهنكلو
 ٠ ىفكو كلذ

* 



 كالهتسالا ابر وه مرحللا ابرلا نأ ءاعدا

 جاتنالا وأ لالغتسالا ال

افلا وه مالسالا همرح ىذلا ابرلا نأ ابرلا غيوست يف نولوقيو ال8
 نوكت ىتلا ةدئ

ل ميرحتلا طانم نولعجيف « لالغتسالل ال « كالهتسالل ذخأ نيد ىلع
 عافتنالا ميظنت سي

 أ كئلوأ نظ لب « حبرلا يف كراشي امك « ةراسخلل عفتنم لا ضرعتي ثيحب لاملا سأرب

 قالخألاو ةءورملا نم سيلف « قالخألاو ةءورملا وه ميرحتلا يف بيسلا, نأ نظ ريغ نه اوعدأ

 « ةدئاف هنم ذخأتف « اهجاوزل هتنبا عابتم ههتم زهجيل أ « سبليل وأ لكأيل ضرتقي الجر نأ

 بسبكيو « هلضرقت ام لغتسيف الجر ضرقت نأ ةءورملا الو « ةلضافلا قالخآلا  يناني ال نكلو

 نإو « اريبك بسكلا ناك امبرو « ةدودحملا ةدئافلا كلتب بسكلا اذه يف هكرشتن « هنم

 ٠ هيسك يف هلك راشت نأ لدعلا

 سانلا لمعيل عفتنملا لاملا سأرل ىداصتقا ميظنت ابرلا ميرحت نأب ءالؤه بيجنو

خلاو امهنيب حبرلا نوكي نأ ىلع لمعي نمل لاملا مدقي لمعلا عطتسي مل نمو « اعيمج
 ةراس

حأل نوكي نأ لدعلا سيلف « لدعلا وه اذهو ؛ امهيلع
 سضرعتي نأ ريغ نم امئاد منغلا امهد

هتقحل لب « رخآلا حبري مل ولو هتدئاف ذخأي وهف « اقلطم ةراسخلل
 * ةراسخلا 

 الا لمشي ال ةيآلا صن لهف ٠ صوصنلا ىلا هجتنت ةلعلا يف مالكلا كرتنلو - "6

 « ماع صنلا نأ كلذ ىلع باوجلا ؟ كالهتسالل نوكت ىتلا نويدلا ىلع ذخؤت ىتلا دئاوفلا

لا سأر ىلع ةدايز لكف ةدايزلا ىنعمب هترسف نا كنألو ٠ نيعونلا لمشي ابرلا نأل
 دعت لام 

 ' ( نوملظت الو نوملظت ال مكلاومأ سوؤر مكلف متبن ناف ) : ىلاعت هلوق صن امك ٠ ابو

 ابر نأ ىلع اقلطم ليلد الف ٠ ةيلهاجلا ابر اهب دارملا نأب ابرلا ةملك ترسف ناو

ل !ادنتسم ثحابلا دجي ىذلا ضرفلا لب © لالغتسالل نكي ملو © كالهتسالل ناك ةيلهاجل#
 ه

 سشيرق راجتو © ةكم ناكمو برعلا لاوحأ ناف « لالغتسالل ناك دصقلا نأ وه خيراتلا نم

 * كالهتسالل نكي ملو « لالغتسالل ناك ضرقلا نأ وهو « ضرفلا اذه دنسي كلذ لك

 ( ابرلا د ؟.م)
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 « تاجاحلا ةعونتم ةعستم نكت ملف « ةجذاس ةيلوا مهتايح تناك برعلا نأل كلذو
 اهئافو نع تاطابتو « هبلاطم ترثكو هتاجاح تعونت نمل نوكي امنا « كالهتسالل ضورقلاو
 نا ©« ضرتقي الف « هتاجاح ةعونتم ريغ بلاطملا ليلق نوكي نم امأ « هدراوم ٍنيعم تقو يف

 مركلا نم دجي امهدجي ال نمو « امهدجي ال نم ردنيو نبللاو رمتلا مهماعط ناك برعلا
 نب سابعلا نأ لقاع روصتي لهف ٠ ريثك ىأ ليلق لدب ريغ نم هيلع عسوي ام ىبرعلا
 هنا فورعملا نمو « ابرب الا هضرقي الف « سابللا وأ توقلا ىلا جاتحم هئيجي بلطملا دبع
 لوو عوضوم ةيلهاجلا ابر ناو الا ٠ : تكي ىبنلا لاق اذلو ؟ ةيلهاجلا يف نيبارملا نم ناك
 ٠ , بلطملا دبع نب سابعلا ىمع ابر هبأ دبأ اير

 داكي لب « ديعب كلذ نا ؟ ابرلاب ءاسك وأ ٠ توق بلاط ضرقي سابعلا ناك لهف
 ٠ ابرلاب هبسك يف هكرشيل لغتسي نم سابعلا ضرقي امنا « ليحتسملا مكح يننوكي

 ,كلذك العف اوناكو «راجتلا نم اشيرق لعجي ةمركملا ةكم ناكم ناف كلذ قوفو 1
 اًنهنيب بورحلا تدتشا املو ٠ ربلا قيرط نع ناك نامورلاو سرفلا نيب راجتالا نأل كلذو
 طسولا يف تناك ةمركملا ةكمو « ماشلاو نميلا قيرط نع امهنيب راجتالا ناك مالسالا ليبق
 نم مورلا عئاضبو « ماشلا ىلا نميلا نم « سراف عئاضب نولقني نويشرقلا ناكف « امهنيب
 ىلا ىرخألاو « ءاتش نميلا ىلا امهادحا ناتلحر مهل تناك كلذلو « نميلا ىلا ماشلا
 ٠ فيصلاو ءاتشلا ةلحر ٠ مهفاليا يرق فالي ال » : ىلاعت هلوق اذهو « افيص ماشلا
 ٠ , فوخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ ىذلا ٠ تيبلا اذه بر اودبعيلف

 صخشلا رجتي نأ دبالف راجتالل نميلاو ماشلا نوعجتني نيرجتم يرق ناك اذاو
 مرغلاو امهنيب حبرلا نوكي نأب ةبراضملا قيرط نع هريغ لامب رجتي نأ وأ « ةهيسفنبو هلامب
 نم الام صخش ذخأي نأب ابرلا قيرط نع وأ © ةراسخ تناك نا لاملا سأر بحاص ىلع

 ٠ ترثك ىأ تلق ةدودحم ةدئاف هل نوكي نأ ىلع هيف رجتي هريف

 شيرق ريغ مجاهي نأ لواح امل كلي ىبنلا ناف « كلذ ديؤت ةيخيراتلا عئاقولا ناو
 ٌلسرأ نم الأ مهنم سيل « اهلك شيرق لاومأ اهيف ناك هنا ةاورلا فلاق ٠ ماشلا ىلا ةبهاذلا
 « دعب نم مالسالا اهرقأ ىتلا ةبراضملا قيرطب ناك مهضعب نأ كش الو « هيف رجتي الام
 ٠ ةراسخ تناك نا ةراسخلا يف ضرقملا هيف كرتشي ال ىذلا ابرلا قيرطب ناك مهضعبو
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 راجت ربكأ نم هريغو سابعلا ناك دقو « ةيخيراتلا عئاقولا ىه هذه تناك اذاو

 لاملا نوعفديو 0 انايحأ مهسفنأب نورجتي اوناك مهنأ ديالف لاملا سوءر باحصأو ؛« برعلا

 ٠ انايحأ ابر

 فيقث نم اوضرتقا دق - اهتناكم شيرق نم مهتناكمو - ةريقملا ىنب نأ تبث دقلو

ل نوضرتقي ةريغملا ونب ناك لهف « هتلِم ىبنلا هعضو دقو ابرب الام
 نا ؟ اورجتيل مأ اولكأي

 لاح ىلا برقأ لالغتسالل ناك ضرقلا نأ ضرف نا : لوقن كلذ ىلعو ؛ يناثلا وه لوقعملا

 * كالهتسالل نوكي نأ نم برعلا

 قوف « لطاب ضرف طقف كالهتسالل ناك هنأ ضرفو « لالغتسالل ناك ابرلاف  الأ/

 ايداصتقا اماظن ديري مالسالا نأ وهو « هانيب حضاو ىنعملاو « نيلاحلا لمشي ماع صنلا نأ

 ٠ ةراسخلل ضرعت ريغ نم لمعي ال وأ « هدحو لاملا ىسأر لمعي ال

 ليلد الو ٠ ضرفي ىلقع ضرفب ماعلا صنلا صصخي نأ حصي الف لاح لك ىلعو

 ٠ ابر لجألا ريظن يف نيدلا يف ةدايز لك ىلع اوعمجأ دق ءاملعلا نآلو ٠ ضرفلا اذه ىلع

 .نودهتجملا ءاهقفلا عمجأ كلذ ىلعو « نوعباتتلا عمجأ كلذ ىلعو ٠ ةباحصلا عمجأ كلذ ىلع

 كالهتسمالل نوكي ضرقلا نأ ىلع لدي ال ةقدصلاب رمألاب ابرلا نارتقا ناو "م

 هئعاوبو هتروص تناك امفيك نسحلا ضرقلا نآل كلذ « سانلل اصصخم نوكيو هنيعيو

 مارح نع عانتما لك ناو ةقدص وه هتاذ يف ريخ لك ناو « ةقدصلا ليبق نم وه هيعاودو

 اهب هتعتمو هجوز عم هتايح يف لجرلل بتكيل ىلاعتو هناحبس هللا نا ىتح « ةقدص وه

 يف ناك ول ىرتأ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ةباحصلا ضعب برغتسا دقلو ٠*٠ ةقدص

 .«؟ بذعيأ مارح

 عبنت ةقدصلاو © يسفنلا حشلا نم عبني لطابلاب سائلا لاوما لكأ ناف كلذ قوفو

ناداضتم نارمأ اذه ىلع امهو « ماعلا عفنلا يف ةبغرلا نم
 ابرلا يف ةبغرلا تناك ثيحف « 

 .ىلا نمؤملا وعدي ميركلا نآرقلاف « فطعلا ناك ةقدصلا تناك ثيحو «© حشلا ناك
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 انسلو « ةقدصلاو عفنلاو فطعلا ءايلع ىلا ابرلاو حشلا ةدهو نم ىأ « خزرب نم لاقتنالا“

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا وأ ميركلا نآرقلا يف صوصنلا مومع صصخت نأ حصي هنأ ىردن

 ةيوبرلا عاضوألاب رثأتلاو ابرلا ةركف اهنكلو « ةيبرغلا تالعتلا هذه لثمب نيناوقلا وأ
 ٠ ريدقلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو « اقح لطابلاو ٠ ةفورعم ركنملا:نونظي, مهتلعج



 لحجؤملا عيبلا رعس عافترا ناوجب جاجتحالا

 لجعم ا نع

 ميركلا نآرقلا همرح ىذلا ابرلا اولحي نأ اودازأ نيذلا كئلوا نأ بيرغلا نمو - "4

 عيبلا نوكي نأ زاوج ىلع اوعمجأ ءاهقفلا نأ نولوقي ىدوهيلا داصتقالا كلذل انيكمت

 دقل لب ٠ لجآلا ريظن يف ةدايزلا هذه نأ نولوقيو « لجعملا رعسلا نم ىلغأ رعسب لجؤملا
 صقني هناف الجعم ءادألا بجو مث لجؤم نمثب ءيشلا عيب اذإ هنا نيدباع نبا يف ءاج : اولاق

 «© لجاألا ريظن يف ةدايزلا اوحاباأ ءاهقفلا نأ نيبتي كلذبو « ليجعتلإ رادقمب نمثلا نم

 * مرحملا ابرلا نيبو اهنيب قرف ىأو

 « ابرلا لثم عيبلا امنا اولاق ذا مهضارتعا لثمب ضرتعا نمل هللا ةلاقم مهل لوقنو

 ٠ , ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأ ٠ : هلوقب هناحبس هيلع هللا درف

 « مهبر ىلع نوضرتعي امنا مهيلع نوضرتعي ال ءاهقفلا لاوقأ نومكحي نيذلا كئلوأف

 لوقن « نولوقي اميف مهتجاحلو « مهرارصا نم سانلا حيرن ىرحألاب وأ ؛« مهحيرن ىكلو

 اهراعسأ ناف هكالهتساب هب عفتني امم تناك ناو « تالغ اهلو عفانم اهل ةعلس عيبملا نا

 هسفنل عئابلا طاتحا اذاف « رعسب هريغ يفو رعسب نمز يف ىهف « نامزألا فالتخاب فلتخت

 ضافخنالاو عافترالا لبقي ةلمإعملا عوضوم نآلف عفترمريغ لجعمو «عفترم لجؤمنمثب اهعابف

 .نامزلا اهين رثؤي الأ ضورفملاف «ريدقتلا ةدحو ىهف دوقنلا امأ «اكسفنب تالغ هلو نامزألا يف

 * ضفخنتو اهتميق عفتارت اعلس تسيل اهنأل « امئاد كلذك نوكت نأ ىغبنيو

 هنم صقن الجعم لجؤملا نمثلا ىدأ اذا هنا لوقي نم لوق جرخي كلذ ىلعو مث

 * درجملا دقنلا ال ةعلسلا وه ساسالا ناف « لجألا لداعي ام رادقمب

 هيف ءاج دقف « نيرخاتملا ضعبل هبسن راتخملا ردلا يف الا هدجن مل لوقلا اذه نأ ىلع

 يف ءاج ( ىلصألا نمثلا نم ةنيعم ةبسسنب بسكب ءيشلا عيبي نأ ىهو ) ةحبارملا باب يف
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 بجيو نمثلا لحي هناف ةدملا ءانثأ يف ىرتشملا تامو الجْؤم نمثلا ناك اذا هنا بابلا اذه

 * ةدملا نم ىقابلا ءزجلا لباقي ام نمثلا نم صقنيو « !روف هؤادآ

 دوعسلا ابأ ىلوملا ناو « هب اوتقفا ءاملعلا نم نيرخاتملا نأ نيدباع نبا يف ءاجو

 ديري ام ىنوناقلا ناميلس ىلع لهسي ناك هنأل هاضترا ىرامعلا دوعسلا ايأ لعلو « هاضترا

 اندجو دقو « هيواتف كارتألا' ءاملع ربتعي مل اذلو « هدالب يف ةيبروألا راكفألا لاخدا نم

 ريظن يف صقنلا نع لوقي ىزارلا ركب وبا اذهف « لوقلا اذه سكع نولوقي نيمدقتملا

 نأ ىلع هنع عضوف « ةلجؤم مهرد فلأ هيلع نيد هيلع ناك اذا » : هريسفت يف ليجعتلا

 ' « هميرحت ىلع صن ىذلا ابرلا ىنعم يف ناكف ٠ لجألا ءازاب طحلا لعج امناف « هلجعي



 ةرورضلا ةذفان

 لوقي نأ ىلعألا ماقملا امهمكحل لعجيو « هلوسرو هّللاب نمؤي دحأل غاسم ال- 8١

 * ىرخأ ةذفان مهل حتفي ءاملعلا ضعب اندجو دقلو ©« لالح فراصلا ةدئاف نم ائيش نأ

 * فراصملا ىلع موقي ةيمالسالا دالبلا يف داصتقالا نأ اومعز دقف ©« ةرورضلا ةذفان ىهو

 ذا «© ةيداصتقا ةحلصم اهيف ةدئافلا هذه ناف كلذ قوفو « ابرلا ىلع موقت فراصملاو

 نئازخلا يف لاومألا نوكت نا لدب لاومألا لكب عفتني عمتجملا لعجتو راخدالا ىمنت

 * دحأ هب عفتني ال ىذلا نسآلا ءاملاك جتنت ال

 ناسل ىلع تءاج اهنأ اصوصخو « اجاور تق اال دق ةرورضلا ةيرظن نأ قحلا يفو

 فارعأل مالسالا يف تاررقملا نوعضخي نمم الو ةينيدلا رماوألا نم للحتم ريغ ىقت لجر

 ٠ سانلا

 يف ررقتت نأ روصتي ال ةرورضلا نأ ررقن لوقلا اذه بحاصل انلالجا عمو 9
 ةجاحك ابرلا جاتحي ناك ماظنلا نأ اهانعم نأ ذا « داحآلا لامعا يف نوكت لب ىوبر ماظن

 « رمخلا برش وأ ريزنخلا محل وأ ةتيملا لكا ىلا ةصمخم يف نوكي ىذلا عئاجلآ

 لَ ىبنلا روص دقلو « ماظنلا اذهك ماظن يف روصتت ال ةرورضلا هذه لثم نأو

 : لئاسلا لاق دقف « لاؤس نع ةباجا مارحلا حيبت ىتلا ةرورضلا

 : ٠ ع؟ ةتيملا انل لحت ىتمف ةصمخملا انبيصت ضرألا يف نوكن انا و

 ٠ ,القب اودجت وأ اوبقتغت وأ !وحبطصت مل ىتم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 ىلا ةجاحلا لهف « اذه يف الا ةرورضلا لاح ربتعي مل مالسلاو ةالصلا هيلع وهف

 هيف نئادلا نوكي له « ىلاعت هللا مرح ام لحتسن ىتح فنصلا اذه نم ابرلاب لماعتلا

 نم ةبيرق لاح يف ضرتقملا نوكي دق ؟ ءاسمملا يف الو حابصلا يف لكألا دجي ال نمك
 :ضارتقالا ىلا ناسنا جاتحي دق ©« لاحلا هذه لثم يف نوكي نأ نكمي ال ضرقملا نكلو اذه

 9 * لاحلا هذه لثم يف ضرقملا نوكي نأ نكمي ال نكلو ىرورضلا هتوق لجأل



 5 حد

 مالسالا نا ءاهقفلا لاق دقلو « تاروظحملا حيبت تارورضلا نأ تاررقملا نم نا - 817
 الا حابي ال هتتانل مرحم ' نيمسق ىلا تامرحملا اومسق كلذلو « نيدلا يف جرحلا عنم

 مرحملاو . ىنزلا ىلا ةعبرذ هنأل مرحي هنأف ةأرملا مسج ةيؤرك هريغل مرحمو « ةرورضنل

 نكلو « هريغ نم ناسنالا شيعي نأ نكمي ام ةجاحلاو « هوحن وأ جالعك ةجاحلل حابي هريغل

 * قيضو جرحيف نوكي

 © مسجلا ءاضعأ نم وضع وأ سفنلا فلت هكرت ىلع بترتي ام ىهف ةرورضلا اما

 ابرلا وه ةئيسنلا ابر نأب ملعلا عم ؟ ابرلا ىلا ىمالسالا داصتقال» ةجاح عون ىأ نمو

 . ةرورضلل طقف حابي امنا ةجاحلل حابي ال وهف « هريغل ال « هتاذل مرحم وهو ىلجلا

 ذخؤي مل نا سفنلا فلتت ىتلا' ةرورضلا نم ابرلا ىلا ىمالسالا داصتقالا ةجاحأ
 ٠ ؟ ةجاحلا ليبق نم مأ « هب

 ةجاحلا لهف « هاندروأ ىذلا فيرشلا ىوبنلا ثيدحلا نم ةرورضلا ىنعم انفرع دق

 اهلك اهانكلس وأ « لالحلا جاتنالا باوبأ لك تقلغ لهو « فنصلا اذه نم ابرلا ىلا

 ابرلا الا دجن الف « لالحلا نيبو اننيب ليح لهو « ابرلا الا انقمر دسي ام كلذ عم دجن الو

 ٠ ال : مهللا ؟ عوجلا دسل اليبس

 دسي ام الا ةرورضلل حابت ىتلا تامرحملا نم دخؤي ال هنأ اوررق دق ءاهقفلا نا - غ

 كلذ ناف كلذ عمو « مرورضلا دنع دوزتلاو عبسشملا زاجأف كلام عسوت دقو « قمرلا

 تدسناو « لاقتنالا رسعي اهنم ةيحان وأ ضرألا مارحلا قبط ول هنأ ررقي ليلجلا مامالا

 ب سانلا داحآل غوسي 6« قمرلا دس نع ةدايزلا ةجاحلا تسمو « ةبيطلا بساكملا قرط

 بسكلا لهسيو ةعيرشلا اهيف ماقت ضرأ ىلا لاقتنالا رذعتو لاحلا رييغت اوعيطتسي مل اذا

 «٠ ةثيبخلا بساكملا هذه ضعب نيهراك !ولاني نأ  لالحلا

 هيغتلا اننكمي الو « لالحلا بسكلان قرط لك انمامأ تدسنا دق نآلا نحن لهف

 * ال : مهللا ؟ ةرورضلا مساب ابرلا حيبتست ىتح

 رييغت ىلع لمعن نأ انيلع ابرلا لحتسن نأ لبق انناو « نيب مارحلاو لالحلا نا

 :«اهيعارصم ىلع لالحلا بسكلا باب حتفن نأو « هيلع تماق ىتلا ةيداصتقالا عاضوألا هذه

 * ليبسلا ءاوسم ىلا ىداهلا هّلللإو



 - 5ةاآا-

 . ةدورض ةمث نأ روصتن ملو « تاروظحملا حيبت ىتلا تارورضلا يف انثدحت دقل - ع ه

 اماظن هلعجو « ابرلاب لماعتلا ىلا رارطضا لاح يف نيملسملا لمجت ةيعامتجا وأ ةيداصتتقا.

 الا ةاجنم نوكت الأ ةرورضلا ساسأ نأ انلقو « تيقوتلا ليبسم ىلع ناك ولو امئاق

 ذاتسألل « نوملسملا » ةلجم هترشن ىذلا ميقلا ثحبلاب انرظن ديأت دقو © مرحملا باكتراب

 ميظنتل ميوق جاهنم ميسر يفق ©« ناتسكابب ةلودلا كنب راشتسم دوعسلا وبأ دومحم

 عبتا ول هنأ بسحأو « ىوبرلا ىداصتتقالا ماظنلا لحم لحي ىذلا ةيمالسالا ةمألا داصتقا

 « ابرلا مثآم نع دعبلاو « هللا اضر هيفو . اريخ رثكاو « اقزر كربأو « ةرمث بيطا ناكل

 | * لوقعلا هكردت ىذلا قحلا وه امكو « راثآلا كلذب تدرو امك تحسلا نم ابرلا ناف

 : ةكرابملا ةيملعلا تاودنلا ىدحا يف ةيتآلا ةلئسألا تهجو دقلا #5

 لهف « هيلع تينب ىتلا تامازتلالاو دوقعلا لآم امف ابرلا اىغلا اذا : لوألا لاؤسلا

 هيلع هبجوأ امم دقاع لك للحتيو * اددب اددس يضارألا: ىلع ىرابقعلا كنبلا نويد بهذت

 ؟ نيدقاعتملا ةعيرش دقعلاو ٠ دقعلا

 ّنأل اهيلا ةرطشم ىه « ةحلسأ ءآزرش ىلا ةلودلا ترطضا اذا : ىناثلا لاؤسلاو

 يف سيلو ©« ةحلسأ رتشت مل اذا ةلوكام ةلاحم ال ىهو اهيلع مجهيو اهرواسي اودع

 * عقدت ةدئاف ىلع ةئيسن ءارشلاب الا ليبس الو « اهيجزت عئاضب الو « هيدؤت دقن اهنئازخ

 ؟ ىوبرلا دقعلا كلذ لوبق بجوت ةرورض ةلاح هذه نوكت الهف

 نم الا دجي ملو « ضرقلا ىلا رارطضا لاح يف صخش ناك اذا : ثلاثلا لاّوسلاو

 6 هعم نام الو © افوئم اءزج عطقيل همسج يف ىرجت ةحارج ىلا جاتحي ناك « ةبرب هضرقي

 ا« ةحارجلا رجت مل نا ةلاحم ال عقازو وهو هدصرتي توملاو « ةرجأب الا لمعي ال بيبطلاو

 ؟ ابرلاب ضرتقي نأ هل غوست رارطضا لاح يف نوكي الهف

 ناك ام ليجست وأ © اهنع ةبوجألا يف ضوخن نأ لبقو « ةلئسألا ىه هذه - 87

 هجوت ال هنأ ىلع تقفتا دق ةودنلا يف ءارآلا نأ ررقن ةكرابملا ةودنلا كلت يف اهل اباوج

 « تيقأتلا ليبسس ىلع ولو ىمالسالا لماعتلل اماظن ابرلا نوكي نأ غوست ةيداصتقا ةرورض

 «ءيش يف عرشلا نم سيل اهيلا ءىجلت ةرورضلا نأ ىوعدب ةمئاقلا.ةيوبرلا مظنلا راربقا نأو



 د ا

 هلم ريرقت دعبو ٠ ىنيدلا نادجولا فعضو « عمهلا دعاقتو مئازعلا للخت وه امناو
 ثلاثلاب ءىدتبنو ةثالثلا ةلئسألا نع ةباجالا يف ءىدتبن « اهيلع قافتالا مت ىتلا ةقيقحلا

 * لوألا ىلا دوعن ىتح

 كلتو « ابرلا ضرتقي نأل رارطضا يف نوكي صخسشلا نأ ىلا ءىموي لاؤسلا اذه نا

 ابرلاب ضرتقي مل نا هناف « ةررقملا تاهيدبلا نم ىعو « بيقنت الو ثحب ىلا جاتحت ال لاح
 نا هل غوست ىهو « كلذ يف كسش ال « ةيدرف ةدورض ىهف « ةلاحم ال همسج فلتيسف

 ةبستلاب وفع ةبترم ىهو « رايتخالا لاح يف ابرلاب الماعت ىمسي ال اذهو « ابرلاب ضرتقي
 لاحب هل لحي ال بسكلاو « اعم ضرتقملا مثاو همئاب ءوبي هناف ضرتقملا امأ ٠ ضرتقملل

 هسيفنل عطتقا دقف هلكأ دق ناك اذاو « كلذ يف كش ال ثيبخ بسك وهف ٠ لاوحألا نم
 ٠ رانلا نم ةعطق

 « ابرلاب برح تاودأ ءارش ىلا ةمألا رارطضا وهو : ىناثلا لاؤسلا ةماو - 4/8
 « هنع بيجن اناف « ةلذلا اهيلع تبرض وأ « اهضرأ نم تثتجاو اهؤارضخ تديبأ الاو
 اولحيل تاليحتسملا ضعب نوضرفي نيذلا ءاهقفلا ةلئسأ هبسشي يضرف لاؤس هنا لوقن الو

 ضعب ةلئسا هبسشي هنأ الو « ةعقاو نوكت نأ نكمي ال ىهو « ةعقوتم اهنوبسحي لكاشم
 تيارأ مهلوقب ةلأسم لك نوعبتي نيذلا نويتيارألا مهنأب ىبعشلا مهفصو نيذلا ءاهقفلا

 ٠ اعقاو سيل ام نوردقيو نوضرفي : اذكو اذك ناك ول

 ملو © لاحلا هذه لثم ناك ول هنا « صالخا يف بيجن لب « كلذ نم ائيش لوقن ال

 نوكي ايلهأ اضرق دعت نأ عطتست ملو احالس اهب ىرتشت بئارض ضرف ةمألا عطتست

 ملو ضافنالا ءىداب ©« ضافولا ىلاخ هلك بعشلا ناكو ليحتسملا ضرفو « انسح اضرق

 هذه لك تضرف اذا « عئاضب ىتح نكت مل وا « عئاضب ريظن يف احالس مدقي نم دجت

 اهتائيطخ اهب تطاحأ دق دعب نمو لبق نم نوكت ةمألا نأ ررقن انناف « تعقوو تاليحتسملا

 عفت رم نمثب امأ ةئيمسن ىرتشت نأ اهيلع امو ©« لاحلا هذه لثم ىلا رومآلا اهب تدأت ىتح

 ٠ ابرب وأ ابرلا نم لاخ

 يف ةمألا ولخت له نكلو « هلكؤت اهنكلو ابرلل ةلكآ ريغ لاحلا هنه يف نوكتو

 اتخات ملو « مناصملا دعت ملف « اهرمأ تلمهأ اهنا ©« لاحلا هذه يف ابرلا مثأ نم ةعومجم



 مس 90

 ..اهدراوم منت ملف اطرف اهرمأ راص ىتح تطرفو ٠ متعطتسا ام مهل اودعاوو ٠ ىلاعت ةلوقب

م جرختسي ملو «عومجملا دراوم الو داحألا دراوم منت مل
ه مث «ريخلا عيباني نم ضرألا يف ا

 ع

اص ىتح اهيف نواعتلا دقف كلذ
ح ترفاضت ماثآ اهلك هذه نإ .؟ نيحتافلا عمطف تر

 تدأت ىت

 : لاحلا هذه ىلا اهب

هتدجوأ ابرلاب لماعتلا ميظنت ليبق نم كلذ ربتعن ال لاح ىأ ىلع انا ىلع '
 « ةرورضلا 

 * عقت الو ضرفت ةروص هذه نا : لوقن اذنه دعب اناو أجلملا هركملا لاح هبشت لاح ىه امنا

 نوكت ةرورضل الا لحي ال هتالنل مارح ابرلا لكأ نأ انه ررقن نأ بجي هنا ىلع 8

 وهف ٠ هريغل مارح وهف ابرلاب ضارتقالا امأ « لِي ىبنلا نع القن هانيب ىذلا دحلا ىلع

 نيمثالاب ءوبيو « ةرورضلل ال ةجاحلل حابي ةعيرذلل ادس مرحي امو « ابرلا ةعيرذل ادس مارح

 «ةتوافتم ةنعللا نكلو «هبتاكو هدهاشو هلكؤمو ابرلا لكآ هلل نعلو ءابرلاب الاضرقي ال نم

 ٠ عبتلاب نيرخآلا ىلعو ةلاصألاب لوألا ىلع ىهف

 حيببت ةرورض ال لب « اقلطم ابرلاب ضارتقالا حيبت ةرورض ال هنأ ىلا اذه نم ىهتنن

 ئداصتقا ماظنل ةرورض ةمث نوكي ال ىتح ةيعامج تسيلو « ةيدرف لاوحأ يف الا ضارتقالا

 ٠ ابرلا ىلع مئاق

 لظ تحت تمربا ىتلا ةيوبرلا دوقعلاب صاخ وهو « لوألا لاؤسلا امأو ©

 ررقملا ذا « اهيلع قبطي ال مرحملا ديدجلا نوناقلا نآل رثآلا ةذفان ىقبتأ « ىوبرلا ماظنلا

 نيذلا اهيأي » : ىلاعت هللا لوق هنع باوجلا يف ولتن اناف « يضاملا ىلع قبطي ال نوناقلا نأ

 نم برحب اونذأف اولعفت مل ناف « نينمؤم متنك نا ابرلا نم ىقب ام اورذو هللا اوقتا اونمآ

 * « نوملظت الو نوملظت ال مكلاومأ سوؤر مكلف متبت ناو « هلوسرو هللا

 ذفني ال تدقع ىتلا ةيوبرلا دوقعلاف « ابرلا نم ىقب اميف حيرصلا هللا مكح وه اذه

 ناك امو ١ : هلوسرو هللا ءاضق وهو « ميركلا نآرقلا صن وه امك لاملا سار الا اهب

 .٠ « مهرمأ نف ةريخلا مهل نوكي نآ ارمأ هلوسرو هللا يضق اذا ةنمؤم الو نمؤمل



 تك ا

 قيبطت كلذ نأ نم لاقي امب ةربع الو « هللا ىلع نيدمتعم هررقن حيرص باوج اذه

 يف ىدانف ٠ يضاملا ىلع ابرلا ميرحت ةدعاق قبط دق ِّتَو دمحمف ©« يضاملا ىلع نوناقللإ

 ,بلطملادبع نب سابعلا ىمع ابر هيب ادبأ ابر لوأو ءعوضوم ةيلهاجلا ابر ناو ١ عادولا ةجح
 ٠ لاملا سأرالا نيدملا ىلع بجوي ملو ةيلهاجلا ابر دوقع لك لازأ دقف

 تمربأ دوقع اهنأ لوقنف ©« يضارتلاب تمربأ دوقعل امده كلذ يف نأ ٠ لئاق لوقي دقو

 ٠ اهيف ابرلا ءاهنا يف ةلاحتسا الو ررضالو « ةعامجلل ةدسفم يفو « مثا يف

 ةصلخم ةينو . ةقداص ةمزعو « ىنيد صالخاو « ىوق ناميا ىلا الا جاتحي ال رمألا نا

 ٠ هلوسرلو هَل



 هيف ةحلصم ال ابرلا

 .نآ اولاقو ©« نورثكألا اهددر دقف « ابرلا يف ةحلصملا ىلا كلذ دعب لقتننلو - ١

 ةياجالا يف ضوخن نأ ٍلبقو « .ةرخدم اهلك لاومألا لعجي © ىداصتقا ماظن ةدئافلا ماظن

 عوطي نأ لواحيو « اهمساب هيلع نوعادتيو « ابرلا ةلكا اهريثي ىتلا ةهبشلا هذه نع

 مالسالا يف ابرلا ميرحت نأ ررقن « ايتفلل نودصتي نيذلا ضعب مهريكفتل ىمالسالا عرشلا

 سانلا لال لكأ اهيف سيل ىتلا ةلضافلا ةحلصملا هجوأ هيف ققحتت ميلس داصتقا ءانبل وه

 ابرلا' ميرحت سيلف « ةراسخلا لمحتل ضرعت ريغ نم قلطم بسك هيف سيلو * لطابلاب
 . اذه انثحب يف مهولا كلذ انلزأ دقو « باتكلا ضعب مهوت امك قالخألا وأ ةءورملل

 لاملا سأر نايغط نم فيفختلل « قدأ ةرابعب وأ «© ةحلصملل ابرلا ميرحت ناك اذاو

 -_ اذهب ب مالسالا ناف « ارمتسم انومضم ابسك لاملا حبر نوكي ىتح « اقلطم انايغط

 ٠ ةيلك عمتجملا ةحلصم ىعاري

 ماظنلا مأ ةدئافلا حيبي ىذلا ماظنلا ؟ داصتقالل حلصأ نيماظنلا ىا ىشقانن :نآلاو

 لاومألا سوؤر لك لعجي هنأ ةدئافلا ماظن يف ةحلصا هجو يف نولوقي ؟ اهعنمي ىذلا

 «رجاتملا يفو تاعانصلا يف هلخدن « ىديألا يف لقنتي نئازخلا يف لاملا كرتي نأ لدبف « لمعت

 لمحي « جاتقنالا يف هلمع قوقو « اهيمنيف ةفلتخملا جاتنالا باوبا لك يفو « تاعارزلا يفو

 ردقلا لغتسي نأ عيطتسي هنأ دودحم دروم ىذ وأ لماع لك ملع اذاف © راخدالا ىلع دارفألا

نوكقف « هنكمي ردق ربكا رخدا ةراسخلل ضرعتي نا ريغ نم هرخدي ىذلا ليلقلا
 ةمث 

 : ناتدئاف

 ٠ ةيصخشلا رخدملا ةدئاف : امهادحا

 * جاتنالا ةدايزب ةماعلا ةيداصتقالا ةدئافلا : ةيناثلاو

 قح نمف « ديفتسي ضرتقملا ناك اذا هنأل « ةلداع - كلذ قوف  ةدئافلا ةيرظنو

 مهسألا تناك اذا هنالو © مولعم ظح امهنم لكلو « ةدافتسالا هذه يف هكرشي نأ ضرقملا



 هد 60-

 ناف « حبرلا ف ةكراسلملا غوست ةيراحتلاو ةيعارزلاو ةيراقعلاو ةيعانصلا تاكرشلا يف

 'ءدودحم مولعم حبر اذه نأ الا امهنيب قرف الو « حبرلا يف اضيأ ةكراشملا بجوت ةنادتسالا

 ٠ رادقملا دودحم ريغ عئاش حبر مهسألا حبرو

 «ساطرقلا انبلق اذا نحنو ! ةدئافلل نويوبرلا اهررقي ىتلا ةحلصملا ىه كلت 6179
 ةحلصملا هذه نأ دجن « نايدألا رئاسو مالسالا ةيحان ىهو « ةيناث ةيحان نم انسردو

 قوعنت دقو «© ةحلصملا قوعت دق ةدئافلا نأ كلذ « ةدئافلا عنم يف ةحلصملا ءازا لءاضتت

 هبحاص لمحت قيرط نع جاتنالا ىلا اسأر هجتت ال ةدئافلا يف ةحلصملا نأ كلذ ©« جاتنالا

 يف مهسأ لاملا سار بحاص نأ ولف « جتنملا قيرط نع جاتنالا ىلا هجتت لب « ةعبتلا

 كارتشالاب ةرشابم جاتنالل ةيوقت كلذ يف ناكل « ءادتبا اهوحن وأ ةيعارز وأ ةيعانص تاكرش

 ٠ اذكهو ربكأ ةدئافب رخآلا هلضرقي مث ةريسي ةدئافب هلضرقي نأ لدب « هيف

 لاومألا يف راجتالاب رمأف « رشابملا جاتنالا ىلع ثح ابرلا عنم ذا مالسالا ناو
 ىتح ميتيلا لام يف اورجتا » : تلم ىبنلا لاق كلذلو « ةجتنملا لئاسولا لك يف اهلامعاو

 ٠ ١ ع ةقدصلا هلكأت ال

  لمحيلو « ةاكزلا اهنم ذخؤتل ةوقلاب ةيمان الاومأ دوقنلا مالسالا ربتعا دقو
 سار بحاصل كلذ يفو « ماع لك ةمظتنملا ةاكزلا اهلكأت اليكل اهب جاقنالا ىلع اهبحاص
 رثكا قرطب جاتنالل ةيمنت « عرازم او رجاتملاو عناصملا يف ماهسالاب رشابملا لمعلا ىلع لاملا
 ٠ موقأو لدعأو اميظنت'

 هيف رشابملا لالغتسالا ةعفنمب تنروق اذا لءاضتت ىتلا هتحلصم راوجب ابرلا نأو

 لداعي بسكب ضرتقملا ىتأي الأ ىلا ىدؤي دق ةراسخلل لمحت ريغ نم حبرلا نآل « ررض
 بسكلا يف لاملا سار بحاص مهسأ اذا اذه روصتي ال امنيب ©« تامزألا نوكتف « ةدئافلا

 فيظوتلا ىلا ىدؤت ال ةدئافلا نأ رضاحلا رصعلا يف نويداصتقالا ررق دقلو © ةراسخلاو

 لمتشي ام ىلا رظن ريغ نم اهتاذل ابسك ةدئافلا نوذختي نم دجويس هنأل لاومألل لماكلا

 ٠ ضرغلا اذهل مهلاومأ نوسيحيو ٠ جاتنا نم هيلع

 صخيشلل نوكي نأ يف ةبغرلا هيلع ثعبت لب « ةدئافلا هيلع ثعبت ال راخدالاو - 0“
 نا : اهتصالخو « زنيك ه دروللا ةيرظنلا هذه ررق دقلو « هب جتني وأ هرخدي لام سار



 د عال

 ليبس يفو « لاومألا سوؤر نيوكت دصقب نكلو « لوخدلا دصقب نورخدي ال دارفألا

 نأ وه كلذ ببسو « ةدئافلا رعس رادقم نع رظنلا ضغب تابراضملا طشنت ةياغلا هذه

 دوعي دق ىذلا نومضللا رامثتسالا نم ربكأ كلذ ءارج نم دارفألا هيلع لصحي ىذلا منغملا

 فراعتلا درجم الا هتتبثي ال ةدئافلا رعس نوكي اذه ىلعو «مهتازخدم اولغتسا وأ مهيلع

 ش ' (”)رفصلا ىلا ةدئافلا تلزن ولو !سمتسم راخدالا لظيسو ؛ هيلع

 ىلع يسفنلا تعابلا ىه تسيل ةدئافلا نآ نايبب ىفتكي ال ءزنيك , دروللا ناو

 ىداصتقالا ماظنلا امنيب « ريغتلا ةعيرس نوكت تررق اذا ةدئافلا نأ نيبي لب <« راخدالا

 هداسكل اببسس نوكتف « .جاتنالا نم ربكأ ةدئافلا نوكت لاحلا هذه يفو « لقنتم ريغتم

 ١ : تمجرت امك هترابع هذهو « هعيجحشتل ال

 حضخي ريغتم عمتجم يف لظي نأ نكمي سانلا هيضتري ةدئافلل ىوتسم ىأ نا »

 اا ٠ لماوعلاو تاريغتلا فلتخمل

 وأ قوسلا داسك ىلع لمعي عفترملا زعسلا و : لوقيف « جاتنالا داسك ىلا كلذ ىدؤي.

 1 (")جاتنالا ردصم ىه ىتلاا لوخدلا ىلع ابلس رثؤي ىلاتلايو « ىعانصلا طاشنلا

 ىمنت نأ اهنأش نم سيلو « ةدئافلا يف ةماع ةحلصم دجوت ال هنأ نيبتي اذهبو © م

 ؛«لاوحألا لك يف ضرقملا ةحلصم ىهف ةحلصم كانه تناك اذاو « هفعضت اهنا لب « داصتقالا

 * لاوحألا ضعب يف ضرتقملا ةحلصمو

 راوجب اهيلا تفتلي ال ةصاخلا ةحلصملا نأ ةيعرشلا ةيعامتجالا تاررقملا نمو

 تارارقملا نم هنأ امك « ددع ربكأل ةعفنملا نم ردق ربكأ يف ىه ةربعلا نأو « ةماعلا ةحلصملا

 ٠ ربكألا ررضلا عفد راوجب لمتحي ليلقلا ررضلا نأ « ةيعرشلا

 )١( ةدئافلا يف دوعسلا وبأ دومحم روتكدلا ذاتسأالل ثحب *
 ةدئافلا يف دوعسلا وبأ دومحم روتكدلا ذاتسألل ثحب ةقفز .



 مل عمه تا

 6 اهجاتنا ةيوقتل ضورق ىلا جاتحت دق جاتنالا رود ضعب نا : لئاق لوقب دقو

 * تاكرشلا هذه جاتنا ىوقت كش الب هذه نأو « ةدئاف ىهو حبرلا ةدودحم تادنتس ردصتف

 اراكتحا الا سيل كلذ نا ؟ تادنس ردصت نأ لدب امهسأ ردصت ال اذامل ؛ لوقن نحنو

 ةكراسشللا عنمف ٠ زوجي ال راض هعاونأ لكب راكتحالا نأو « اهيسسؤمل ةكرشلا لام سأرل

 ٠ عفنت الو رضت ىتلا ةرثآلا نم ابرض الا سيل لاملا سأر ةيمنت ىلا جايتحالا عم

 نع لودعلا ناف هعاونأ لكب عاطقالا براجت رضاحلا رصعلا يف تاموكحلا تناك اذا

 عنمو ؛« ةكرشلا يف لاما سأرل عاطقالا ليبق نم الا سيل « تادنس رادصا ىلا مهسألا ةدايز

 .٠ هلتب راحم بجت كارتشالا نم ريغلا

 تاكرشلا هذه ضرعت ىلا ىدأ كلذ نأ - ةيداملا عئاقولاب سس تتنبأ براجتلا نأ ىلع

 لح اذاو « تادنسلا حايرأ دادس نع زجعت ذئنيح ىه ذا ٠ داسكلا ناك اذا سالفالل

 ليبس نم نكي ملو ١955 ةنس اكيرمأ يف اذه ثدح امك « اهدادس نع تزجع اهؤافيتسا

 ٠ لبق نم انرشأ امك « دقنلا ميخضت قيرطب دئاإوفلا هذه عنم الإ

 ائبع اهربتعيو « ةدئافلا نم رجضتي ثيدحلا ىداصتقالا ملاعلا نأ قحلا يفو - 6
 ةدئافلا نأ ءروأ ديوب » دروللا نيب كلذلو « هتاروطتو رصعلا عم قفتي ال « داصتقالا ىلع

 تامزأ لكس اذه ذخأ ءاوس « نهارلا ىداصتقالا بارطضالا بابسأ نم ليصأ ببس
 يف تابقع لكش ذخأ مأ « ةيلهألا لوخدلا عيزوت يف ملاظلا توافتلا لكش ذخا مأ « ةيرود
 ىلا لوصولا مدع وه ةدئافلا ماظن عجسشي ىذلا نأو « لماكلا فيظوتلا وحن ريسلا ليبس
 ٠ (')ميمصلا يف داصتقالا سمت ىتلا ةلكشملا هذه ىلع بلغتلل ىلمع لح

 « ةدئافلا نم ايلاخ نوكي ىداصتقا ماظن نع ثحبلا وه ثيدحلا هاجتالاف نكي امهمو
 ةباقر ىلا جاتنالا عاضخا لواحي نم اهنمو « جاتنالا لئاسو ميمأت ىلا هجتا نم لودلا نمو

 منه لكو © ىنواعتلا نامتئالا قيرطب جاتنالا لعج لواحي نم مهنمو « ميمأت ريغ نم ةلودلا

 ٠ تيقملا ةدئافلا ماظن نم صلخت اهيف روصلا

 )١( اقتباس روكذملا ثحبلا ٠



- 59 0 

نم لق ام « ةدئافلا تمرح ىتلا نايدآلا ىلا نويداصتقالا هجتا مالكلا انهبو -
 اه

مب ىفتكي نأ لغتسملا ىلع نإو 6 لاملا ساراالا نئادلل سيل ههأ تررقو « رثك امو
 ردقي 

نوكتل ةراسخلاو بسكلا يف هكرشأ « هريغ نم هلام سار ىلا فيضي نأ دارا ناو « هيلع
 

 * الالح ايشك وأ ةراجت

دألا هب تءاج ام قدص تبشن ىكل مالكلا اذه قسن مل نحنو
 ةيوامسلا ناي

 © نامزألا ىلع ةمكاح ىو © اهقدص ىلع ةلدأ ىلا جاتحت ال اهنأل « مالسالا اصوصخو

 مهترغ نيذلا كئلوآل تبثنل هانقس لب« ثبخ امو اهنم ملس ام مهلاوحأل ةموكحمب تسيلو

ةيناسنا براجت اهنأ « ةيفرش ال اريخ اهونظو « اهفرخزب ةرضاحلا ةيندملا
 تبثي ام اهنم 

 ميلس وه ام اهنمو « بقاوعلا مخوأ ىلا ىدؤي ام اهنمو « هحالص تش هب الام اهنمو < ةحالص

 كئلوأ هبنتيل اضيأ مالكلال اذه انقسو « اهلك حالصو اهلك ريخ نايدألا ناو , جئاقنلا

 يف الو اهرهاظ يف ال « هيلع لدت ام ريغ ىلا ةينيدلا صوصنلا ليوأت ىلا نوهجتي نيذلا

وصنلا نولوؤي ذأ هاجتالا اذه يف اطخلا لك نوئطخي مهنآ ىلا « اهقايس
 مظن عم قفتتل ص

افلا ميرحت داصتقالا ررق اذاف « ءاقبلل ةحلاص ريغ ةبرطضم ةيوبر
 ؟ نوعنصي اذامف « ةدئ

 * ابعلو اوزه صوصنلا نولعجي انكهو © ىرخأ ةرم اهنولوؤيا

 (ايرلا-5م)



 . ةنسلاب تبث ىذلا عويبلا ابد
 : ةنسلاب تبث ىذلا ابرلا يف لوقلا ءىدتبن اذه دعب -أ06
 الثمةضفلاب ةضفلاو ٠ لثمب الثم بهذلاب بهذلا , : لاق هِي ىبنلا نأ ملسم ىور دقل

 ريعشلاو«لثمب الثم « حلملاب حلملاو لثمب الثم ربلاب ربلا «لثمب الثم ءرمتلاب رمتلاو « لثمب
 متنش فيك ةضفلاب بهذلا اوعيب « ىبرأ دقف دازتسا وأ داز نمف « لثمب الثم ريعشلاب
 ادي متئش فيك رمتلاب ريعشلا اوعيبو « ديب ادب متئش فيك رمتلاب ربلا اوعيبو ؛ ديب اده
 ٠ع كك ر

 ابرلا يف لوقلا هيلع رودي ىذلا وهو ٠ لوبقلاب ءاملعلا هاقلت عيحص ثيدح اذه
 ,ىمالسا فرع لماعتلا نم عونلا اذه ىلع ءابر» ةملك قالطا نأ انلق دقو « ةنسلاب تباثلا
 نآرقلا ماكحأ يف ءاج اانلو ؛ دوجسلاو عؤكرلاو مايقلا ىلع ة ةالصلا قالطاك وهف:

 وهو ابرب ءاسن ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بحذلا عيب فرعن نكت مل برعلا نا » . * ىزارلل .
 ىلا ةرقتفملا ةلمجملا ءامسألا رئاس ةلزنمب انفصو ام ىلع كلذك ناك اذاو « عرشلا يف امد
 ةغللا يف اهل اعوضوم مسالا ن نكي مل ناعمل عربشلا ىلا ةغللا نم ةلوقنملا ءامسألا ىعو « نايبلا
 - ,نايبلا ىلا رقتفم وهف ةاكزلالو موصلاو ةالصلا وحن

 . نيتروص يف ةتسلا فانصألا هذه يف عيابتلا ميرحت ىلع لدي ثيدحلا اذه ناو

 جمق وأ « ةضفب ةضف وأ , بحذب بهذ عيبك هسنجب اهنم ءيشلا عيبي نأ : امهادحأ
 اذه ىمسيو « رخآلا نم ارادقم رثكأ نيضوعلا دحأ نوكي نأب امهنيب لضافتلا عم حمقب
 سنجلا يف لثامتلا عم رخآلا نع نيضوعلا دحأل ةدايز هيف نأل « ةدايزلا ىأ : لضفلا ابر
 ٠ ةدئافلاو

 يف لثامتلا عم « حمقب احمق وأ ؛ ةضفب مفر ةضف وأ الثم بهذب ابهذ عيبي نأ : ةيناثلا
 نكلو « رفتفم وهو ردقلا يف لثامت ريغ نم ريعشب احمق وأ ؛ ةضفب ابهذ عيبي وأ ؛ ددقلا
 نسسبلو © ء ءاسنلا ابر ىمسيو ابر نوكي كلذ ناف « سلجملا يف ضباقتلا لاحلا هذه يف متي ال
 ٠ لبق نم هانيب ىذلا ةئيسنلا ابر وه
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 بجيو رادقملا يف ةلثامملا بجت فانبصألا هنه يف سنجلا داحتا دنغ هنأ نيبتي اذهبو

 ةضرامملا يف فلتخا.اذاو « اعم ءاسنلا مرحيو ©« لضفلا مرحي ىأ : سلجملا يف ضبقلا

 دادقملا يف توافتلا زاجو سلجملا يف ضباقتلا بجو ريعشب احلم الثم عيبلا ناك نأب سنجلا

 ٠ انركذ امك ءاسنلا ابر كلذ ىمسيو.

 يف ءاملعلا نيب فالخ عضوم وهو « ةنسلاب تباثلا عويبلا ابر وه اذع 0

 ىذلا وهو «© سايقلاب اهعم اهريغ لوخد وأ « ةتسلا لاوقألا هذه دنع هيفوقو ينو © هلصأ'

 ةهضبقي نأ لبق « هنيب قع ىبنلا نأ ول دو هنأو ©« ىفخت اباوبأ ابرلا نم نأ رمع هيف ركذ

 : هنأش يف ءاملعلا فالخ ىلا رشنلو « هيلا هبر.

هل هنع هللا يضر سابع نب) راكنا وه عويبلا ابر يف ىرج فالخ مدقأو فالخ لوأ
 » 

 ابر وهو ©« نآرقلاب تبث ىذلا ابرلا وهو « ةئيسنلا يف الا ابر ال هنأب كسمتي ناك دقف

أ نب ديزو « ديز نب ةماسأو وه هاور ام ىلع كلذ يف دمتعاو « هانيب ىذلا ةيلهاجلا
 « مقر

 جيحص ثيدح وهو « ةئيسنلا يف الا ابر ال م ' لاق هنأ تقع ىبنلا نع ريبزلا نب هللا دبعو

 * هريغو ىراخبلا هاور

 اه هلوق يف سابع نبا مهريغو ريبج نب ديعس مهعمو مهان ركذ نيذلا كثلوا قفاو دقو .

 1 : ميرحتلا ثيدح مهدنع حصي مل كلذ ىلعو

 ةرهمجلا نكلو ٠ تام نا ىلا ةئيسنلا يف الا ابر ال هنأب ىتفي سابع نبا رمتسا دقو

 ناو اهميرحتل تبثملا ثيدحلا دورول امهيف كش ال ءاسنلاو ليضفلا ابر نأ نأ ىلع ىمظعلا

 «هتاذ يف ملظ هنأو«لماكلا ابرلا هلتأ تابثال وه امنا « ةئيسنلا ابر ىلع ابرلا ِدَتِلَم ىبنلا رصق

 ريغ يف لاملل لامعتسسا وهو « اقلطم ضوع ريغب هل ذخأو « لطابلاب لاملل لكأآ ههنأل

 * هتاذل مرحملا وهو « عضو ام

 هللا يضر ةباحصلا راغص نم هنعم نمو سابع نبا فالخ نم انغرف اذا ىتح - 8

 يف مهمالك اندجو « عويبلا كلت مرح ىذلا ثيدحلا لظ يف ءاهقفلا لاوقأ ىلا انلقتناو مهنع

 نوربتعي ال بير الب ءاهقفلا ةرهمج نأو «ىدبعت هيف رمألا مأ ىنعملا لوقعم ثيدسحلا نوكر

 كأسي ال ىتلا تادبعتلا هذه نآل « ايدبعت هيف رمألا نوكي تاعايبلا نم عونل امرحم اثيدح



 5 د

 « سانلا نيب ىرجت ىتلا ةيلاملا تالماعملا يف ال ؛.تادابعلا يف اهعضوم نوكي امنا اهتلع نع.
 ٠ ىننملا لوقعم للعم عويبلا ابر ثيدح يف ميرحتلا نأ ىلع روهمجلا قفتا اذهلو

 ةافن مه كئلوأو « ةباحصلا نع رثأ وأ صنب الا امكح تبني ال نم ءاهقفلا نم نكلو
 يف ءاج ام ىلع ميرحتلا نورصقي ءالؤهو ٠ مهكلسم لثم كلس نمو ؛ ةيرهاظلا مهو سايقلا
 عاونألا نيب لدابتلا ىلع ناروصقم ءاسنلا ابرو لضفلا ابرف « هيلع نوسيقي الو ثيدحلا
 سيقي الف « رمتلاو حلملاو ريعشلاو حمقلاو ةضفلإو بعذلا ىهو ثيدحلا يف ةروكذملا ةتبسلا
 نوكي ليجأتلاب وأ لضافتلاب فانصآلا هذه ريغ عيب نأ ءالؤه ررقي كلذ ىلعو اهريغ اهيلع
 نأل « راخدالا لبقي اموعطم تناك ولو ؛ نلزيملا وأ ليكلاب تاردقم تناك ولو « احيحص
 ٠ هعنمب ليلد الو لجلا وه لصألا

 لك يف ميرحتلا اورصقي ملف © نوسيقي نيذلا ءاهقفلا ةيرهاظلا فلاخ دقو - 1
 ٠ ميرحتلا ةلع هيف ققحتت اه

 ؛« ثيدحلا يف ةروكذملا ةتسلا فانصألا ىلع رصتقي ال مهدنع ءاسنلاو لضفلا ابرف
 « سلجملا يف ضبقلاو رادقملا يف لثامتلا نم هيف دب ال بيبزلاب بيبزلا عيبف اهزواجتي لبأ
 يف لئامتلاو سدجملا يف ضبقلا نم هيف دب ال هلثمب الثم نوتيزلا نم جرختسملا تيزلا عيبو
 ٠ اذكهو رادقللا

 يف ريدقتلا عم سنجلا داحتا ةمرحملا ةلعلا اوربتعا هباحصأو ةفينح وبأف - ١
 نأب نزولاب وأ « ليكلاب الا هريداقم فرعت ال اليكم امهالك نوكي نأب ليكلاب نيبض وعلا
 نم.دبالف هلثمب نطقلا ةرذب نم تيز عيب اذاف ؛ نزولاب الا هرادقم فرعي ال .امهالك نوكي

 عم نسنجلا يف داحتالا ىمححو ةلعلا هذه ىمستو ؛ سلخملا يف ضيقلاو « رادقملا يف لئثامتلا
 ٠ ةلماكلا ةلعلا نين منوزوم وأ نيليكم ان وكي .نأب -ريدقتلا يف داختالا
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 سنجلا يف داحتالا ناك نإ هنأل « سنجلا يف داحتالا ىه طقف ةلعلا نأ ةقيقحلا يفو

 ةلماك ةلعلا تناك اذاو ٠ ةلعلا ققحت طرش وهف نزولا وأ ليكلاب اردقم هينوك امأو

 1 ءاسنلاو لضفلا مرح

 نم تيز عابي نأك فنصلا فالتخا عم ريدقتلا يف داحتالا ىه ةصقانلا ةلعلاو

اسنلا مرحي لاحلا هذه يفو ؛ نوتيزلا تيزب نطقلا ةرذب
 ضبقلا بجيف « لضافتلا لحيو ء

 * ريداقملا يف توافتلا نم عنام ال نكلو « رسلحمل ا يف

لا نم هنوك نم عيبملا ةدام ىلا نوتفتلي ال اذهب مهو « ةيفنحلا جاهنم هذه
 وأ ماعط

 ريدقتلا عون ىلا طقف نوتفتلي امن) < راخدالا لبقي ال وأ راخدالا لبقي هنوكو « ةينمثلا

 سايقملا اولعج اذهبو دحتي مل مأ سنجلا دحتا مث « امهنم نزولاب مأ امهيف ليكلاب وهأ

 دحتإا ناف « ليكلاب مأ نزولاب ريدقتلا عون وه طبضنملا رهاظلا فصولا وأ ؛ طباضلا

يف كلذ عم ادحتا ناو « ءاسنلا مرح نيليكم وأ نينوزوم امهنوك يف ناضوعلا
 مرح سنجلا 

 ش ٠ ءاسنلاو لضفلا

 ىم ةلعلا نأ يف مهقلاخن ؛ ةسيقألا طبض يف ةردقم نم ةيفنحلا ءاهقفلل ام عمو

 : ةيتآلا بابسألل كلذو « امهيف نزولا وأ نيضوعفا يف ليكلا

 نوكت ميرحتلا ةلع امن) « ءيشلل ريدقتلا .ةادأ نم ذخؤت ال ميرحتلا ةلع نا : اهلوأ

 داحتا دنع اهيف لضافتلا عنمب ءايشألا ضعب صخ دق تلي ىبنلا ناك اذاف « ءيشلا تاذ يف

 فاصوأل ميرحتلا كلذ نوكي نأ دبالف ؛« ضعبب اهضعب عيب دنع اهضيق ةرورضو « اهسنج

 ٠ نزوت وأ لاكت اهنوكل ال « لاومألا هذه يف ةصاخ عفانم وأ

 © ةضراع رومأ امه لب « لاومألل نيمزالم نيفصو اسيل ليكلاو نزولا نأ : اهيناث

 اهضعب ردقي تويزلاف ٠ نزولاب .رخآ يفو « ليكلاب دلب يف اهريداقم نيعت ام ءايشألا نمو

 ققحتت دق نوكي نا ىلا ىدؤي دق كلذ ناو ٠ .نزولاب رخآ يفو « ليكلاب دالبلا ضعب يف
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 يف ىوبر اهنأل امارح دحالا ءيشلا نوكيف. « رخآ دلب يف ققحتت الو « دلب يف ابرلا ةلع هيف
 : ناضقانتم نامكح دحاو رعأ يف عراسشلل نوكيو « رخآ دلب يف ىوبر ريغ هنأل الالحو « دلب

 رثكأ يف ضباقتلا بجي هنأ كلذ ىلع بترتل أدبملا اذه انرياس ول اننأ : اهثلاث
 ةضفب رصم يف رمت عيب ولو ©« سلجملا يف ضباقتلا بجول بهذب تيز عيب ولف تاعايبلا
 «ضباقتلا بجول بهذلاب ريطانقلاب ردقي ىذلا ديدحلا عيب ولو «سلجملا يف ضياقتلا بجول
 اميف ليكلا وأ نزولا ةدعاق اولمهأو ؛ رمألا ءاهقفلا كراردت كلذلو ٠ بيرغل اذه ناو
 ديدحلا عيب مامهلا نب نيدلا لامك كلذ نم ركذ دقو «٠ امهنزو يف تدوافتلاب تفرعلا ىرج

 عون نم سيل اذه نزو نأ الا ؛ نزولاب ناردقم امهنأ عم ءاسن هيف سيل هناف ؛ بهذلاب

 ٠ كاذ نزو

 اي ني رامع ىلا رظنلا اذه بسنيو هدمحا بعتم رعاطو ؛ةيفنحلا ىأو اذه -1
 هنأ ةضفلاو بهذلا : نيدبقنلل ةبسنلاب ميرحتلا ةلعيفةيكلاملا قانح لاق دقلو ١ هنع هللا يضر

 ىدؤي ال ىتح تاعايب عضوم نوكت نأ حصي ال نامثألاو « انامثأ امهنوك ىأ : ةينمثلا
 ملو « ميركلا نآرقلا هركذ ىذلا ةئيسنلا ابر ومو « هتاذل مرحملا ىلصألا ابرلا ىلا كلذ
 رصع ىأ يف مهريغ الو ؛ نيدهتجملا ءاهقفلا الو نيعباتلا الو ةباحصلا نم دحأ هيف فلتخي
 «ىلصألا ابرلل ةعيرذلا دس ىع نيدقنلايف ءاسنلاو لضافتلا ميرحت يف ةلعلاف ,روصعلا نم
 ءامزلاو « ءامزلا مكيلع فاخأ ىناف نيمهردلاب مهردلا اوعيبت ال : لِي ىبنلا لاق كلذلو
 فرعتو اهطبضت ىتلا ىهف © علسلل ةطباض سيياقم نامثألا نأ كلذ قوفو ابرلا وه
 اهيلع ىرجنو ىرتشتو عابت ةعلس ةدحاولا ةمألا يف اهتاذ ىح نوكت نأ حصي الف ؛ اهتميق
 ٠ انسح اضرق كلذ نوكي نأ الا ٠ ليجأتلاو ليجعتلا اهيف ىرجيو تامواسملا

 ةمعطألا نم اهنوك ىأ : معطلا وه هتلعف ةيكلاملا دنع ةتسلا عاونألا ةيقب ميرحت امأ
 ءايشألا هذه نوك ( ابمهدحأ ) نيءزج نم ةنوكم ةلعلاف « راخدالاو ناسنالا ىنبل ةيرورضلا

 ةمعطأ تناك وأ ةمعطأ نكست بل ولف « راخدالل ةلباق اهنوك ( امهيناثو ) ماعطلا عاونأ نم
 ناذه رفاوت اذاو ؛ اهلخدي ال ابرلآ ناف ةلمجلا يف اهلاوحأ ةماع يف موحللاك راخدالل ةلباق ريغ



 مرح سنجلا داحتا ريغ نم ارفاوت اذاو « ءاسنلاو لضفلا مرح سنحلا دحتاو نانكرلا

يداقملا نلييعت يف الا ةنوزوم وأ ةليكم اهنوكب ةربع الو « طقف ءاسنلا
 يف توافتلا ققحتيل ر

 .٠ لضفلا اير

 البكل 23 دويقلا هنه يف فانصألا هدنص عيب عام ىو 4 اذه ف ةحضاو ةمكحلاو

 رظن امأو « مهقاذح رظن « ءاهقفلا ضعب لاق امك وأ ٠ ةيكلاملا رظن اذه  "ا“

 هنأ ريغ « قباسلا ىأرلاك وهف « هنع هللا يضر دمحأ نع ةياورو ىعفاشلا مهعمو مهرئاس

 امأو « افنآ انركذ امكف نيدقنلا عويب يف هيعونب ايرلا ميرحت نأ ىأ « راخدالا طرتشي

 !ءزج راخدالا نوكي نأ ريغ نم تاموعطملا نم اهنوك ىه ميرحتلا ةلعف ةعبرألا عاونألا ةيقب

 كلذ ىلعو « هلقباسو ىأرلا اذه نيب قرفلا عضوم ارذهو « اهطورش نم اطرش وأ « ةلعلا نم

 .؛ موعطم لك يف عويبلا ابر لخدت اهنأل « الومش رثكأو » اهتقباس نم معأ ةلعلا هذه نوكت

 لحي ال ماعط لك اذكهو « ابرلا اهلخدب موحللاف « نكي مل مأ ةداع رخدي امم ناك ءاوس

 ٠ ةضياقم الا هيف عيبلا

 6 ءاستلاو لضفلا ابد يف ىوبنلا ثيدحلا جيرخت يف ةفلتخملا راظنألا ىم هذه "8

 ابر ال هنأ وهو ٠ ةباحصلا راغص نم هعم نمو سابع نبا رظن اهلوأ « ةسمخ راظنأ ىحهو

 امهنع هللا يضر سابع نبا رظن راتخن ال اننأ كش الو « ةيعفاشلا رظن مث « ةئيسنلا يف الا

 لك يف راصمألا ءاملع هاقلت اثيدح ركنن نأ عيطتسن ال اننألو « ايتفلا بئارغ عبتن ال اننأل

 دب ال سانلا تالماعم يف ءاج اثيدح نأل ؛ ةيرهاظلا ىأر راتخن ال انأ امك ٠ لوبقلاب راطقألا

 « هيلا هجتي ثيدحلاف ىزغملا كلذ ققحت. ثيحف لمعلاب كاصتي ىزغمو ىمرم هل نوكي نأ

 ىذلا ىهقفلا ببسلا انيب دقو ةيفنحلا ىأر راتخن ال اننأ انركذ دقو « هدنع ههاكحأ ىهتنتو

 ٠ هتفلاخم انل غوس

 بمر الب امهنم راتخن اناو « نيريخألا نيرظنلا يف وهف « ديدرتلا لبقي ام ةمث ناك اذاو

 ٠ اعم راخدالاو معطلا نيدقنلا ريغ يف ةلعلا نولعجي نيذلا مهو ةيكلاملا قاذح رظن''



 عويبلا هذه ميرحت ةمكح

 دقنف نادقنلا امأ ٠ عويبلا هذه ميرحت ةمكح نيبن نأ مزاللا نم دجن انهو - 8
 ذا « اهتعيبط نع اهب جزورخ كلذو « اعلس نوكت نأ ىلا ىدؤي امهيف لضافتلا نأ انركذ

 مهرد عيب مرح اًاملو اهيف ءاسنلا مرح اذال نكلو « اهميرحت ةوق تفعض اعلس تراص اهنأ

 اذا هنا ٠ نسحلا لالحلا ضرقلا نيبو اذه نيب قرفلا امو « ضبقلا لجؤي نأ ىلع مهردب

 ررغلا نم هناف « الثم معارد ةريشعب رانيد ىأ « مهردب مهرد هساسأو عيب دقع دقعلا ناك

 ةضواعملا دصقلا ماد ام هنأل « سلجملا يف رضاحو مئاق ريغ نيضوعلا دحأ نوكي نأ ةلاهجلاو

 نوكي ةمذلا يف نيد وهف امهدحأ لجأ اذاو © نينيعم نيئيش ىلع ةضواعملا نوكت نأ دبالف

 لقاع فرع يف غوسيأ « فورمم ريغ رخآلاو افورعم نييضوعلا دحأ نوكي لب « افورعم
 كيطعأل ةسمخلا تاذ نم تاقرو رسشع ىنطعا لوقيل فرصم يف فارص ىلا لجر بهذي نأ

 لوقعملا ىنعملا اذهلف « فرص دقع نوكي ال كلذ نا ؟ نيسمخلا تاذ نم ةقرو عوبسأ دعب
 ةقيقح امهنم دحاو لك فرعيل « نيرضاح نيمئاق ناضوعلا ناك اذا الا فرصلا مرح

 ٠ ضوعلا

 ساسأ ضزرقلا نأ ضرقلاو « نيضوعلا دحأ هيف لجؤي ىذلا فرصلا نيب قرفلاو

 ىنعمف « هترسيم يف هيدؤي هتمذ يف انيد تبثي نأ ىلع « لاملا نم ارادقم ذخأي نأ هيف قافتالا

 ةضواعم ءاندتبا عربت هنأ ىلع ءاهقفلا هجرخ كلذلو « ةيفتخم دقعلا تقو هيف ةضواعملا
 ةيفنحلا ءاهقف نم فسوي وبأ ررق كلذلو « كالهتسا ةيراع هنأ ءاهقفلا ضعب لوقيو  ءاهتنا

 يف كلذ لبق هنأل ؛ هللاجاح يف هكالهتسا دعب الا هيف نامضلا تبثي ال ضرتقملا رادقملا نأ

 ٠ انومضم نوكي هضبق درجمب هنأ ٠ لاقو هريغ هفلاخو « تانامألا مكح

 ناف « هسفن دقعلا ةعيبط يف وه ضرقلا نيبو ءاسن دقنب دقن عيب نيب قرفلاف
 ةعيرذ كلذ نوكي ال ىتح « ءاسن دقنلاب دقنلا عيب نع هتك ىبنلا ىهنو « ناتفلتخم نيتقيقحلا

 ٠ عيبلا مساب ريخأتلا ريظن يف ديزي نأب « ةيلماجلا ابر وه « ىقيقحلا ابرلا ىلا
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 © لضافتكا عم اهسانجأب ةضواعملا ميرحت .ناف « راخدالل ةلباقلا تاموعطملا امأ 1

 ريعشب هعاب اذا ريعش دنع نمف « اهنوكلمي نمل اهراكتحا عنم ىمو « ةحضاو هيف ةمكحلا

 قيضف « .ريعش هدنع سيلو دوقن هدنع نم ائيش لاني الأ ىلا ىدؤي كلذ ناف « لضافتم

 كلذ مهل رسيتو مهتاوقأ تاوقألا مهدنع نم ضياقت اذا هنأ ذا « اهيف تاضياقملا ليبس هل

 سيلو دوقن هدنع نم ائيش اهنم لاني.الآ ىلإ كلذ ىدأ ايواستو الضافتو ؛ اليجأتو اليجعت

 ىرتسشي نأ دارأ اعمج ىمسي ءىدر قرفتم رمت هدنع نم تلِي ىبنلا رمأ كلذلو ؛ توق هدنع

 هنمثب ىرتشيو عمجلا عيبي نأب هرمأ ؛ ديجلا نع ءىدرلا ةدايز عم اديج ارمت ىأ ابينج هب

 ٠ « ابينج مهاردلاب رتشاو مهاردلاب عمجلا عب , : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف ابينج

 ءىدر الو ديج ال رمت هدنع سيل نم نأ ( امهادحا ) : نيتدئاف كلذ يف نأ كش الو

ضافتلا عم ةضياقملا تزيجأ ولو «اقلطم رمتلا ىلع لصحي دوقن هدنعو
 ارمت اذه لكأ ام ل

 * هنم ةيخ هيلا 'تلصو الو طق

 سايقملا اهلخد اذا هيف نبغال انقيقد انيعت نيعتت قرفلا ةميق نأ ( ةيناثلا ةدئافلا )

 .* داوملو ءايشألا موقي ىذلا ىدقنلا

 راتخا ىنأو هلوبق نم ىل صانم الو حيحصلا ثيدحلا لبقأ ىنأ تررق دقل - 1/

 نييبورألا ءارو نوريسي نيذلا ضعب تدجو ىنكلو ؛ ةيكلاملا قاذح هآترا.ام هجيرخت يف

 هعرتخا دقو ؛ لَم ىبنلا ىلع بوذكم ثيدحلا كلذ نا : نولوقي ةيبرعلا اوملعت نيذلا

 قاوسا يف كلذب اومكختيو « مهيديأب ةزاجتلا رمتستو « راجتالا نم برعلا اوغتميل دوهيلا

 قمعا كلذب اوناكو ؛ نويبروألا كئلوأ هلاق دق قيقد رظن كلذ نأ نومعزيو ؛ نيملسملا

 ٠ روصعلا لك يف اذه اوكردي مل نيذلا نيملسملا ءاملع نم امهف

 اديبع اونوكي نأ اوضر نيذلا كئلوأ نم كلذ عمسن نأ ابيرغ سيلو مهلوق كلذ

 نأ ىعدي نأ اقدصو اقح بيرغلا امنا ؛ مهنيد مهف يف ىتح نييبرووألل
 فرصي ابرلا ثيدح

 اوجورف ىبنلا ىلع دوهيلا بذك اذه لجأ نمو ءمهريغ ىديأب نوكيسف «راجتالا نع نيملسملا

 ٠ اقدصو انقح لقعلا يف بيرغلا وه اذه . ثيدحلا اذه
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 بقي ىذلا ماعطلاعاونايف ةضياقملاب عيبلا قييضت ىلا ىدؤي ابرلا ثيدح نا - 18
 ليبسل اعطق دعي ال اهباوبأ نم باب ىأ يف ةضياقملاب عيبلا باب قييضت ناو « راخدالا
 « هعسويو راجتالا باب حتفي وهف ©« ءارشلاو عيبلا ةرثكسب ةراجتلا ةيمنت وه امنا ةراجتلا

 لوق ىلا رظنا ؛ اهنيعب ةفئاط دي يف ال اهلك ىديألا نيب ةلئاس اهلعجيو عئاضبلا كرحيو
 ءىدرلا رمتلا بحاص عاب ول هناف « ابينج مهردلاب رتشاو مهاردلاب عمجلا عب , ِهَنِيَم ىبنلا

 قوسلل جحتفت ملو « امهنيب ةلماعملا ترصحنال هنم رثكأ وأ هلثمب ديجلا رمتلا بحاصل

 نيضياقتملا نآل « ىديألا نيب لاقتنالا رارمتساب ةرمتسملا ةيمنتلا اهيف رجي ملو « باب

 « راجتالا باب قلغي ةضياقملا باب حتف نأو « ابلاغ نوكماهتسم مه امنا « نيرجتم اوسيل

 ٠ راجتالا بابل احتف اهقييضت نوكي كلذ ىلعو

 مل ىتلا ممألا ناش نم وه داصتقالا ءاملع لوقي امك ةضياقملاب لماعتلا نأ
 « راجتالا باوبأ عيمسوت هيف ناك لماعتلا يف دوقنلا لاخدا نأو « ةيداصتقالا اهمظن عستت

 ميقلا طبض يف اهتوق دوقنلل ظفح دق عويبلاب صاخلا ابرلا ثيدح يف « ِهَي ىبنلابو
 «لماعتلا ليبس دوقنلا نوكتل « رخدت ىتلا هتتاموعطملا يف ةضياقملا تاب قيضو « اهسايقو

 نيلسملا نيب راجتالا نوكيف « هباائي نأ ماعط هدنع ال نم نكمت ةيراجت ةكرح نوكقف

 : ماعطلا يف ةضياقملاب ةلدابملا ميرحت يف دئاوف ثالث حضتت كلذبو - 8

 نم ماعط هدنع سيل نم نيكمتو « انهون امك ماعطلا عاونأل راكتحالا منم : ىلوألا

 ٠ ءارشلا

 لعجي ةلدابملا يف دوقنلا طسوت ناف « ءايشألا ميقل ميقتسملا سايقملا ةماقا : ةيناثلا

 ٠ نبغلا هيف لقي ميلس ساسا ىلع لدايتلا

 ممألا ف الا نوكت هل تاضيانقملا ناف 4 ع | قيوستو 8 ةراجتلا جيورت : ةعلاعلا

 ٠ ةيئادبلا
 ا ني علت



 سب #4

 ةدودحم ديأ يف ةمعطألا راكتحا ىلا ىدؤي عويبلا ابر نأ اذه نم نيبتيو أل +

 لكب راكتحالا عنم ىكزي كلذ ناو « اهنوكلمي ال نمل ةبسنلاب اهراعسأ ءالغاو « اهادعتت ال

 هيلع هلوق لثم نم « هننع ةيورم ةدع ثيداحأ يف » تلم ىبنلا هررق ىذلا هعئارذو هبايسأ

 مالسسلاو ةالصلا هييلع هلوقو « قوزرم بلاجلاو ءىطاخ ركتحملا و مالسلاو ةالصلا

 سجانتلا نع كلذ ليبس يف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىهن دقو « ءىطاخ الا ركتحي الو و

 ةالصلا هيلع ىهنو « هديري ال وهو ءارشلا راهظاب ىرتسشملا ىلع نمثلا عفر ىلع لمعلا وهو

 ٠ علسلا ىقلت نع مالسلاو

 ع ىبنلا فصو)إو 2 ايعانص اعفر راعسألا عفر وأ « راكشحالا عميل كلذ لكو

 ٠ ابر اهنأن لطابلاب سانلا لامل لكأ اهيف ىتلا تانففرصتلا

 ةراجتلا نع هتلاسر يف اهنالطب رثول ررق ىتلا تافرصتلا نأ حضاولا نمل هناو ١

 ٠ هع ىهنلاب لَم ىبنلا اياصو هيلع تلمتشا امم اهلك « ابرلاو

 «رثول هب عسوت ام رادقمب ابرلا ىنعم ريسفت يف عسوت نييحيسملا نم ادحأ نأ ملعن ملو

 نأ نيبتي هتاف ديزنا وأ نورق ةرشع وحنب رثول ةباتك قيست لَم ىبنلا اياصو تناك اذاو

 ةيحالصالا ةكرحلا لاصتا تباثلا نم هنأ اصوصخو « مالسالا ءىدابمب ةرثأتم رثول ةبانك

 ةلصتملا ةراجتلا يفو « الوأ ةيبيلصلا بورحلا يف نيملسملاب ىراصنلا كاكتحاب « ةيحيسملا

 مث « ةثلاث هئدابمو ةينامثعلا ةلؤدلا شويجب امروأ يف مالسالا لوخد يفو « ايناث مهنيب

 ٠ سلدنألاو ةيبروألا دالبلا نيب رمتسملا لاصتالا نم ناك ام

 ٠ نيعملا معن تنأو انن وع كنا « انب لح ىذلا تقملا انع عفرا مهللا

 ( ىهتنا )





 سرهف

 عوضوملا

 .٠ ةينارصنل,و ةيدوهيلا يف ابرلا

 .. ةفسالفلا رظن يف ابرلا

 ةريخآلا نورقلا يف ابرلا

 ٠.٠ هرابغ هلان هلكأي مل نم

 ميركلا نآرقلا يف ابرلا ميرحت
 ... ةنسلا يف ابرلا ميرحت

 ... عويبلا ايرو ةئيسنلا ابر نيب قيرفتلا ةيمهأ

 ... ةنيعلا عيبب ابرلا ىلع لياحتلا

 ابرلاو نيملسملا ءاملع

 ... هيلع لمتشت اميف اصن تسيل ابرلا ةملك نأ ءاعد)

 .٠ جاتنالا وأ لالغتسالا ال كالهتسالا ابر وه مرحملا ابرلا نأ ءاعدأ

 ... لجعملا نع لجؤملا عيبلا رعس عافترا زاوجب جاجتحالا

 ةرورضلا ةذفان

 هيف ةحاصم ال ابرلا

 ...ةنسلاب تبث ىذلا عويبلا ابر

 ... عويبلا هنه ميرحت ةمكح

 1 تسرسهفلا
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 م امالا تافلؤم

 ةرهز وبأ دمحم خيشت لا

 (نآرقلا ) ىربكلا ةزجعملا

 ةيصخشلا لاوحألا

 ىمالسالا هبقفلا يف ةبوقعلا .

 هقفلا لوصأ

 ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ

 كلام

 . هرصع ٠ هتامبح :

 * هرصع ٠ هتامح :

 * هرصع ٠ هتايح :

 * مرصع ٠ هتايح :

 * هريصع * ةتايبح :

 هرصع * ةتايبح :

 هرصع ٠ ةهتابح :

 هرصع ٠ ةتايبح :

 ٠ هؤارآ ٠

 ٠ هّؤوارآ 1

 هؤارآ ٠

 * هؤارأ

 1 هؤارآ

 1 هؤارآ

 1 هؤارآ

 هؤارآ ٠

٠ 44444١4 “4 



 ب 5

 لدحلا خيرات هدم

 دقعلا ةيرظنو ةيكلملا

 ةيصولا نوناق حرش -ح
 فقولا يف تارضاحم لس

 هراثآو جاوزلا دقع يف تارضاحم بل

 ةينارصنلا يف تارضاحم

 ةميدقلا تانايدلا - نايدألا تانراقم لح

 مالسالا ىلا ةوعدلا دمع

 لسنلا ميظنتو ةرسألا ميظنت كس

 سفنلا ىلع ةيالولا س
 مالسالا لظ يف ةيلودلا تاقالعلاس

 مالسمالا ف ىعامتجالا لفاكتلا ب

 ةيرفعجلا دنع ثاريملا ب

 مالسالا لظ يف ىناسنالا عمتجملا همس

 ةيمالسالا ةديقعلا لح

 ابرل) يف ثوحب لس

 م ا

 اهرشنوو اهعبط مزتلم نم تافلؤملا هذه لك بلطت
 اهجراخو ةيبرعلا رصم ةيروهمج لخاد اهعيزوتو

 ىبربعلا ركفلا راد

 ةرهاقلا - ىنسح داوح عراش 1١١

 لهما م0095 تاس ١58 باص

 هلال 5-/05510  ٠١ ىلود ميقرت - 1987/0156 عاديالا مقر

 ىوجدلا عباطم


